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اصفهان، رودخانه ی  برگشت ناپذیر
فرانسیس رامبرت1 

ترجمه جبار آبدیده

وقتی شهری رودخانه اش را از دست داده باشد تکلیف چیست؟ به واقع، آب دیگر در زیر پل های کالنشهر اصفهان در ایران جاری 
نیست. منحصر به فرد بودن این شهر به دلیل وجود قدیمی ترین پل هایی است که از عصر باشکوه صفوی به جا مانده است. در مدرسه 
تابستانی اصفهان که در تابستان 139۷ به کوشش سینا عابدی - معمار و  پژوهشگر مقیم فرانسه- در همین شهر راه اندازی شد، زمینه ای 
برای بررسی آینده این شهر که این چنین دچار کم آبی شده است، فراهم گردید. آنچه در ادامه می خوانید، بحثی است درباره ی تجدید 

حیات و برگشت پذیری آب این رودخانه ی مهم.
آیا خشکسالی در اصفهان ادامه دار است؟ زاینده رود، رودی که قرن ها در قلب پایتخت قدیمی امپراطوری ایران جریان داشته، از حدود پانزده سال پیش 
تاکنون از بین رفته است. هویت این شهر، اگر نگوییم روح آن، در خطر است. این رودخانه نه به دلیل طغیان، بلکه به سبب تغییر جهت، بستر خود را ترک 
گفته است. آب زاینده رود، که نزدیک به ۹0 درصد از آن برای مصارف کشاورزی است، به شکل بی رویه پمپاژ و برداشت شده تا دیگر مناطق آبیاری شود.

از سال 2001، سالی که در آن شاهد این نابودی غیرطبیعی هستیم، این رود تنها به مدد رهاشدن اندکی آب سد هر از گاهی ظاهر می شود، به ویژه 
در جشن سال نو که گویای فرارسیدن بهار است. در دیگر اوقات، بستر آن به شکل ناامیدکننده ای خالی از آب شده و جای خود را به بوته های کمیاب 

ریزاندام می دهد. زمین آن دچار ترک خوردگی شده است و منظره ای غمبار از یک موزائیک عظیم از خشکسالی را نشان می دهد. 

1. پژوهشگر حوزه معماری و مدیر انستیتو معماری فرانسه

فرانسیس رامبرت، متولد 1945، منتقد و پژوهشگر مطالعات معماری در فرانسه است. او یکی از پایه گذاران 
مجله معماری در سال 1989 به شمار می آید و تا سال 2002 سردبیر آن بوده است. وی با مجالت مختلفی چون 
»هنرهای زیبا«، »ژورنال هنر و شناخت هنرها« همکاری داشته و کتاب های متعددی در زمینه معماری تألیف 

کرده است. همچنین رامبرت مدیر انستیتو معماری فرانسه و از سال 2004 رئیس دپارتمان سیته معماری است.
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تنها یک باریکه خشک به پهنای سیصد متر باقی مانده است که به تأیید تصاویر 
ماهواره ای، کامالًً به یک منطقه بالصاحب شباهت دارد. و بعید است تغییرات آب و 
هوایی اوضاع را روبه راه کند. این یک وضعیت تناقض آمیز است زیرا آب همواره در این 
»باغشهر« که در ارتفاع 1580 متری از سطح دریا ساخته شده وجود داشته است؛ برای 
مثال می توان به میدان امام اشاره کرد که فضای عمومی و مهم از این پایتخت کهن 
محسوب می شود و در میراث فرهنگی یونسکو نیز به ثبت رسیده، یا محوطه کاخ چهل 
ستون که تنها بیست ستون آینه کاری شده دارد. با این وجود، وصل شدن این شهر دور 
افتاده در قرن هفده به زاینده رود باعث توسعه آن گردید، و همین امر شاه عباس کبیر 
را به فکر انداخت تا آن را به عنوان پایتخت جدید کشور انتخاب کند. معمار آن، شیخ 
بهایی، همزمان یک سیستم انتقال آب را طراحی نمود که ضمن فعال کردن مجدد 
»مادی ها« )جوی های قدیمی( از طریق مسیرهای غیررسمی، شهر و مزارع اطراف آن 
را نیز آبیاری می کرد. تاکنون 154 مادی باقیمانده است. در شرایطی که رشد جمعیت 
در دهه های اخیر شدت داشته، و پیشبینی ها در افق 2030 نشان می دهد که جمعیت 
شهرستان اصفهان از نزدیک به پنج میلیون نفر در حال حاضر به هفت میلیون نفر 
افزایش خواهد یافت و در جایی که مصرف سرانه آب دو برابر شده است، مسئله جذب 

و توزیع آب، اگر نگوییم حیاتی، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
نمایش رودخانه زندگی )زاینده رود( به تراژدی تبدیل شده است. گاستون باشالر 
در رساله خود درباره تصور ماده تحت عنوان آب و رویاها )1۹42( خاطرنشان می سازد: 
»مرگ آب بیش از مرگ زمین آدمی را به اندیشه وامی دارد: مشکل آب تمام ناشدنی 
است«. رابطه شاعرانه و انکارناپذیر شهر و آب دیگر در میان نیست و شب ها آواز انسان 
بر روی تاق های قوسی این پل های سنگی قدیمی سرشار از نوستالژی می شود. بی 
آبی فریاد می زند. مسلماً مدت ها از جشن های مجللی که در دوره خاندان شاه عباس 
بر روی دریاچه ای که از بستن شیرهای آبریز پل ها تشکیل می شد می گذرد. زیرا این 

سازه های آبی، که طراحی آنها هنرمندانه بر طبق گونه شناسی در 
دو سطح صورت گرفته، دو کاربرد داشت: عبور و تنظیم. این امر به 
ویژه درباره سی وسه پل )1602-15۹۹( یا پل خاجو و پلتفرم آن که 
به پلکان های موج شکن مجهز است )1666-1647( صدق کرده 
و باعث می گردد تا آب به کانال های آبیاری وارد شود. با این حال، 
تا آنجا که آمد و شد در این دو بنای موزون به دلیل تاق های قوسی 
و تاقچه های آنها ادامه دارد، نمی توان از نگاره های غیرمتجسم آنها 
سخنی به میان آورد. ساکنین پای پیاده یا با وسایل نقلیه دوچرخ 
از روی آنها رد می شوند، در سایه های آنها می مانند، و زیر تاق های 
آنها پناه می گیرند. اما آیا می توان پل »پونته وکیو« در فلورانس 
)شهر همتای اصفهان( را بدون آب، یا قلعه »شنونسو« را بدون آب 

و خشک تصور کرد؟ 

برنامه ریزی مجدد بستر رودخانه
چگونه  می گردد.  مطرح  دوباره  فتح  استراتژی  رو،  این  از 
باید این مسیر خطی را مجدداً فعال کرد، این منطقه را دوباره 
مورد استفاده قرار داد، به عبارتی، چطور باید بستر رودخانه را از 
دوباره برنامه ریزی کرد؟ اینها همه موضوعاتی است که در مدرسه 
تابستانی »شهری که رودخانه خود را از دست داد« مطرح گردید؛ 
این مدرسه به ابتکار ریچارد اسکوفیه به همراه سینا عابدی در 
چارچوب مشارکت میان »مدرسه عالی معماری ملی ورسای« 
اصفهان تشکیل شده است. هشتاد  و دانشگاه هنر   )ENSA(
دانشجوی فرانسوی و ایرانی در یک بحث جدی بسیج شدند و 
پرسش های متعددی را مطرح کردند. مصنوعی سازی یک جریان 
طبیعی یا طبیعی سازی فضای شهری؟ ذخایر زیست محیطی یا 
میدان آزمایش برای برنامه ریزی شهری؟ معضل در همان ابتدا 
مطرح گردید. میان تجدید حیات و برگشت پذیری، فضای تفکر و 
اندیشه باز می شود. طرح مورد نظر پل میمونت در سال 1۹62 در 
بستر رود سن در پاریس، سرابی که در زمان خود از شهر فضایی 

یونا فریدمان نشأت می گرفت، حاال ظاهر می شود.  
تجدیدحیات یک رودخانه مرده؟ این مسئله در والنس اسپانیا 
مطرح گردید، زمانی که پس از سیل های مرگبار سال 1۹57، 
شهرداری تصمیم می گیرد آب رودخانه »توریا« را به سمت جنوب 
شهر تغییر مسیر دهد. تغییر بستر رودخانه، که به همین دلیل تا 
حدی به خشکی گراییده بود، زیر فشار جمعیتی که یک جریان 
سبز را مطالبه می کرد صورت گرفت. سناریوی فتح دوباره در 
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بوفیل، و مرحله  با ریکاردو  اول  به اجرا درآمد،  چندین مرحله 
آخر با سانتیاگو کاالتراوا و شهر علم و هنر شوریده اش. وضعیت 
در اصفهان با وضعیت یک شهر بندری در مصب آن تشابه ندارد، 
بلکه با وضعیت رودخانه یک شهر چندمرحله ای شباهت دارد که 
هرگز روی دریا را به خود ندیده است؛ این در حالی است که در 
آن زمان، آب زاینده رود به یک دریاچه شور ختم می شد که امروز 
تقریباًً خشک شده است. همگان فاجعه زیست محیطی »نابودی« 
دریای آرال بین قزاقستان و ازبکستان را به خاطر داریم که به 
دلیل تغییر مسیر دو رودخانه برای آبرسانی به آن و تأمین نیازهای 

آبیاری زمین های زراعی اتفاق افتاد.
لذت  یا  کرد  استفاده  مزارع  آبیاری  برای  باید  آب  از  آیا 
شهروندان؟ نیاز در مقابل تفریح قرار می گیرد. و چرا همانطور که 
تاریخ اصفهان به شکل قابل توجهی آن را نشان داده است برای 
هر دو منظور نباشد؟ ابتدا، خط تقسیم در مذاکرات این مدرسه 
تابستانی مشخص و دورنمای آن به شکل قاطعانه مورد بحث 
قرار گرفت. به گفته ی ریچارد اسکوفیه )معمار فرانسوی(: »وقتی 
بحران به وجود می آید، معماران دخالت کرده تا راه حل هایی را 
برای حل آن پیشنهاد کنند؛ بنابراین، به جای برگشت فرضی آب، 

ما بیشتر بر روی وضعیت پس از آن کار کرده ایم«.

ارتباط میان آب و شهرها
تغییر مسیر جریان آب به معنای تغییر کاربری شهر است. آیا 
رد پای این رودخانه می تواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد؟ 
مسئله برگشت پذیری اینجا در مقیاس منطقه ای مطرح می شود، 
و تصویر تغییر و دگرگونی دیوار برلین در شهری به ذهن متبادر 
می شود که به حقوق خود دست یافته است. به نظر ژان فرانسوآ 
کوله، یکی از استادان رشته معماری که این تمرین آموزشی را 
ترتیب داده، مسئله کمیابی آب یک پدیده جهانی است، همچون 
کم آبی هایی که در اواسط تابستان 2017 در شهر رم شاهد آن 
بودیم؛ این مسئله ما را دعوت می کند تا »نقشی را که معماری 
می تواند در تغییر رابطه میان آب و شهرها ایفا کند، مورد بازنگری 
و بازاندیشی قرار دهیم؛ نه تنها از لحاظ فنی، بلکه از لحاظ نمایش 
نمادین و معنادار آن«. سناریوهای زیادی را می توان نوشت، و به 

همان اندازه فرضیه های زیادی وجود دارد که باید مطرح شود.
فضای  آوردن  پایین  برای  زیادی  انگیزه  خاطر،  همین  به 
عمومی در بستر رودخانه وجود داشت. در این کارگاه، در حالی 

که برخی دانشجویان انتظار داشتند با وسیله نقلیه عمومی این طرف و آن طرف 
بروند، سایرین با الهام از مثلث مشهور بارسلونا خطی بزرگ )و نه یک خط تیره( 
را با استفاده از تار و پود شهر، روی زاینده رود می کشند. تیم دیگری با استفاده از 
طرح خود و مجموعه دیواره هایی که مانع از عبور آب نمی شد، تالش می کرد تا روی 

موضوع دیوار کار کند.
این تولد دوباره ی پایگاه رودخانه، راه را برای آشنایی با دیگر موضوعات همچون 
موضوع »پل های زنده« باز کرد، موضوعی که خیلی مورد انتظار بود، و علت آن هم 
ایجاد مجموعه ای از تأسیسات فرهنگی و ورزشی است. هم زمان با پیشنهادهای دیگر، 
موضوع جزیره های مصنوعی، کپسول ها یا معابد آبی یا نمونه امروزین معابد زرتشتیان، 
مطرح شد تا خاطره رودخانه ی از دست رفته گرامی داشته شود. مهم تر اینکه مسئله 
آب باعث شکل گیری طرح استفاده از سیستم انتقال آب از طریق لوله های فشاری و 
سایر لوله ها گردید؛ نتیجه این طرح یک معماری مکانیکی و یک شهر لوله گذاری شده 

به شیوه یکی از »شهرهای نامرئی« در رمان های ایتالو کالوینو بود.

تأمل در فرضیه های جدید
دو پیشنهاد به دلیل رویکرد زمینه گرای آنها در طیف وسیعی از فرضیه ها قابل 
تمییز است. یکی از این پیشنهادها کار بر روی ایده بیابان شهری بود، که در آن 
فقط پل های قدیمی به چشم می آید که روشی برای پاک کردن مسیر رودخانه با 
ترکیب شهری است که از این طریق به وجود می آید. پیشنهاد دیگر حاوی گزینه 
مفهومی تری چون تشدید وضعیت فعلی بود: قالب جدیدی حاصل از تََرک های به 
وجود آمده روی زمین خشک رودخانه ظاهر می شود که یک منظره بدیع از شهری 
در دل خاک به وجود می آورد. مفهوم با ارزش دومینیک پرو تحت عنوان »سیمای 
زمین« اینجا در دل شهر مجدداً پدیدار می شود، شاید هم این یک تصور وهم آمیز از 

یک پترای جدید در اصفهان باشد؟
بیتا عظیمی، معمار ایرانی ساکن فرانسه از آژانس CAB، با پرهیز از تسلیم 
شدن اشاره می کند که: »این یک حادثه شوم نیست، وضعیت فعلی قابل برگشت 
است، و این تنها من نیستم که چنین فکری دارد؛ بازگرداندن آب کاماًلً امکان پذیر 
است. تمام شهر بر اساس این رودخانه طراحی شده است. الزم است احساس و 
معنای هر چیز را حفظ کنیم؛ با این همه، جالب است اگر همین گونه به این مسئله 

بیاندیشیم، با فرضیه های جدیدی که آغاز طرح های دیگر خواهد بود«.
در این مدت، رودخانه یامونا در هند دچار خشکسالی می شود، که علت آن 
هم پمپاژ آب روخانه برای آبیاری زمین های کشاورزی کالنشهر دهلی نو بود. به 
نظر می رسد این وضعیت بر یکی از گوهرهای معماری مغولستان بی تأثیر نبوده: 
تاج محل که پی های چوبی آن به قدری شکننده شده که یکی از مناره های آن در 
حال واژگونی است. آیا فقدان آب می تواند زیباترین بخش های این میراث جهانی را 

زمین گیر کند؟
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un projet s’attachant à mettre en scène le système d’alimentation avec 
force tubes et autres conduites ; en résulte une architecture machiniste, 
une ville de tuyaux, à l’instar de l’une des “villes invisibles” d’Italo Calvino. 

Réfléchir sur de nouvelles hypothèses Dans l’éventail des hypothèses, 
deux propositions se distinguent par leur approche contextuelle. L’une 
travaille sur l’idée de désert en ville, d’où seuls émergeraient les ponts 
anciens, une façon de gommer la trace de la rivière avec la recomposition 
de la ville qui en découle. L’autre a pris l’option très conceptuelle d’exacer-
ber la situation actuelle : issue des craquelures dans la terre asséchée, une 
nouvelle matrice se révèle pour définir un paysage inédit prenant la forme 
d’une ville creusée dans le sol. Le groundscape cher à Dominique Perrault 
réapparaît là au cœur de la ville, à moins que ce ne soit le fantasme d’une 
nouvelle Petra à Ispahan ? Bita Azimi de l’agence CAB, architecte ira-
nienne établie en France (qui n’a pas participé à l’université d’été), refuse 
de se résigner : “Ce n’est pas une fatalité, la situation n’est pas irréversible, 
et je ne suis pas la seule à le penser ; il est tout à fait possible de rétablir 
l’eau. Toute la ville a été conçue par rapport à cette rivière. Il faut garder 
le sens des choses ; pour autant, il est intéressant d’y réfléchir comme cela, 
avec de nouvelles hypothèses qui seraient le début d’autres projets.” Pen-
dant ce temps, en Inde, la rivière Yamunâ s’assèche, là aussi par pompage 
afin d’irriguer les terres agricoles de la mégalopole de Delhi. Cet état de 
fait inquiétant n’est pas sans conséquences, semble-t-il, sur l’un des joyaux 
de l’architecture moghole : le Taj Mahal, dont les fondations de bois se-
raient fragilisées au point que l’un des minarets commence à pencher. 
Le manque d’eau mettrait-il à mal les plus belles pièces du patrimoine 
mondial?

Photo par Rasoul Shojaee
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Comment réactiver ce parcours linéaire, réutili-
ser ce territoire, en d’autres termes comment 
reprogrammer le lit de la rivière ? C’était tout 
l’enjeu de l’université d’été “La ville qui a perdu 
son fleuve”, organisée sur place à l’initiative de 
Richard Scoffier avec Sina Abédi, dans le cadre 
d’un partenariat entre l’ENSA de Versailles et 
l’université d’art d’Ispahan. Quatre-vingts étu-
diants français et iraniens se sont mobilisés sur 
un débat vif  qui soulève de nombreuses ques-
tions. Artificialiser un cours naturel ou natura-
liser un espace urbain ? Réserve écologique ou 
terrain d’expérimentation pour l’urbanisme ? Le 
dilemme est posé d’emblée. Entre résurgence 
et résilience s’ouvre l’espace de la réflexion. 
Inévitablement, remonte à la surface le pro-
jet qu’imagine Paul Maymont en 1962 dans le 
lit de la Seine à Paris, une utopie qui avait fait 
suite, en son temps, à la ville spatiale de Yona 
Friedman. Revitaliser une rivière morte ? L’en-
jeu s’est présenté à Valence, en Espagne, lors-
qu’après des inondations meurtrières en 1957, la 
municipalité décide de détourner le fleuve Turia 
vers le sud de la ville. La mutation du lit, dès lors 
partiellement asséché, s’est faite sous la pres-
sion de la population qui réclamait une coulée 
verte. Le scénario de reconquête s’est déroulé 
en plusieurs séquences, la première avec Ricardo 
Bofill, la toute dernière avec Santiago Calatrava 
et sa délirante Cité des arts et des sciences. À 
Ispahan, la situation n’est pas celle d’une ville 
portuaire à l’embouchure, mais celle d’une ville-
étape d’une rivière qui n’a jamais vu la mer, le 
Zayandeh Rud terminant jusqu’alors sa course 
dans un lac salé, quasi asséché aujourd’hui. On 
garde tous en tête la catastrophe écologique de 
la “disparition” de la mer d’Aral, entre le Ka-
zakhstan et l’Ouzbékistan, conséquence du dé-
tournement des deux fleuves qui l’alimentaient 
pour les besoins d’irrigation des terres arables. 
L’eau pour irriguer les champs ou l’eau pour le 

plaisir du citadin ? Le besoin versus l’agrément. Et pourquoi 
pas les deux, comme l’histoire d’Ispahan l’a magnifiquement 
mis en lumière ? D’emblée, la ligne de clivage s’est instaurée 
dans le débat de cette université d’été résolument placée sous 
le signe de la prospective. “C’est quand il y a crise que l’archi-
tecte intervient pour proposer des solutions pour la résoudre 
; nous avons donc plus travaillé sur la situation d’après que 
sur un hypothétique retour de l’eau”, résume Richard Scoffier. 

La relation entre l’eau et les villes
Changer le flux, c’est changer la pratique de la ville. 

D’autres usages peuvent-ils naître de la trace de cette rivière 
? La question de la réversibilité se pose donc là, à une échelle 
territoriale, à l’image de la transformation du no man’s land du 
mur de Berlin où la ville a retrouvé ses droits. Pour Jean-Fran-
çois Coulais, l’un des architectes-en-saignants encadrant cet 
exercice pédagogique, la question de la rareté de l’eau est un 
phénomène mondial, comme les restrictions d’eau qui ont 
frappé Rome au cœur de l’été 2017 l’ont bien montré, et invite 
à “repenser le rôle que l’architecture peut jouer dans la trans-
formation de la relation entre l’eau et les villes. Pas seulement 
en termes de système technique, mais aussi sur le plan de la 
représentation symbolique, porteuse de sens”. Autant de scé-
narios à écrire, autant d’hypothèses à ouvrir. 

Dès lors, la tentation était grande de faire descendre l’espace 
public dans le lit de la rivière. Dans le cadre de ce workshop, 
tandis que certains étudiants ont imaginé y faire circuler le 
tramway et transformer les illustres ponts en gares, d’autres se 
sont inspirés de la célèbre Diagonale de Barcelone pour tirer 
une grande ligne (pour ne pas dire un trait) sur le Zayandeh 
Rud, en exploitant la trame de la ville. Une autre équipe s’est 
emparée de son tracé pour travailler le thème du mur, avec son 
jeu de parois qui cadrent, qui abritent des usages, sans fermer 
pour autant le passage de l’eau, si jamais...

Cette réappropriation du site de la rivière a ouvert la porte 
à l’exploration d’autres thèmes, comme celui, très attendu, des 
“ponts habités”, décliné ici pour porter une série d’installa-
tions culturelles et sportives. Parallèlement, on a vu surgir dans 
d’autres propositions des îles artificielles, des capsules ou des 
temples de l’eau, relectures contemporaines de temples zo-
roastriens, comme pour commémorer la mémoire de la rivière 
disparue. Plus radicalement, la question de l’eau a fait émerger 
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le printemps. Tout le reste du temps, son lit est désespérément 
vide, de rares buissons chétifs s’en sont emparés. Le sol s’est 
craquelé, offrant le déprimant spectacle d’une immense mo-
saïque de la sécheresse. Reste une bande aride de trois cents 
mètres de largeur qui a tout d’un no man’s land, comme le 
confirment les images satellite. Et le réchauffement climatique 
ne risque pas d’arranger les choses. Il y a quelque chose de pa-
radoxal dans cette situation car l’eau est toujours présente dans 
cette “cité-jardin” construite à 1580 m d’altitude ; sur la place 
Meidan Emam, espace public majeur de l’ancienne capitale, 
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, ou dans l’enceinte 
du palais des Quarante Colonnes qui n’en compterait que 
vingt sans son miroir aquatique, par exemple. Or, la ville im-
plantée à l’écart s’est développée vers le sud au XVIIe siècle en 
intégrant la rivière, selon la vision urbanistique du shâh Abbas 
le Grand pour la nouvelle capitale. Son architecte, l’homme 
de science sheikh Bahâ’i, va développer parallèlement un sys-
tème de canaux’, réactivant les mâdi ancestraux aux parcours 
informels, pour irriguer la ville et ses champs alentour. De ce 
maillage très fin, 154 mâdi subsistent de nos jours. Dans un 
contexte où la croissance démographique a été forte ces der-
nières décennies - et les projections pour 2030 estiment que 
la province d’Ispahan passerait d’environ cinq millions d’ha-
bitants aujourd’hui à sept millions - et où la consommation 
d’eau par habitant a doublé, la question du captage et de la 
distribution de l’eau est majeure, pour ne pas dire vitale. Le 
spectacle de “la rivière de la vie” (nom en persan du Zayandeh 
Rud) a tourné à la tragédie. “La mort de l’eau est plus songeuse 
que la mort de la terre : la peine de l’eau est infinie”, souligne 
Gaston Bachelard dans son essai sur l’imagination de la ma-
tière L’Eau et les Rêves (1942). L’indéniable poétique conte-
nue dans la relation d’une ville à l’eau s’est évaporée et, le soir, 
les chants des hommes qui emplissent les voûtes des vieux 
ponts de pierre sont chargés de nostalgie. Le vide est criant.

Il est évidemment très loin le temps des fêtes somptueuses 
organisées à l’époque de la dynastie des shâh Abbas sur le lac 
formé par la fermeture des vannes des ponts. Car ces ouvrages 
d’art hydrauliques, conçus selon une typologie à deux niveaux, 
avaient une double fonction : traverser et réguler. C’est le cas 
notamment du Si-o-se Pol avec ses trente-trois arches (1599-
1602), ou du Khadjou et sa plate-forme équipée d’escaliers 

briseurs de flots (1647-1666), dont le dispositif 
permettait d’alimenter les canaux d’irrigation. 
On ne peut cependant pas parler d’icônes dé-
sincarnées tant ces édifices bien rythmés par le 
jeu des arches et des niches sont fréquentés. Les 
habitants les traversent à pied ou à deux-roues, y 
restent côté ombre, s’y abritent sous les voûtes. 
Mais imaginerait-on le Ponte Vecchio à Florence 
(ville avec laquelle Ispahan est jumelée) sans eau, 
ou bien le château de Chenonceau à sec ? 

Reprogrammer le lit
Dès lors, une stratégie de reconquête se pose. 

Photo par Francis Rambert
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Ispahan, rivière sans retour
Francis RAMBERT 1

1. Critique d’architecture et directeur de l’Institut Français d’Architecture

Francis Rambert, né en 1954, est un critique d’architecture français. Il est un des fondateurs du magazine 
d’Architectures en 1989 et il en est le rédacteur en chef jusqu’en 2002. Collaborateur dans différentes revues 
telles que Beaux-Arts magazine, Le Journal des Arts et Connaissance des Arts, il est auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’architecture. Il est le directeur de l’institut français d’architecture et chef du département de la 
création architecturale de la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris depuis 2004. Il siège en tant que 
président au conseil d’administration de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.

Que faire lorsqu’une ville a perdu sa rivière ? En Iran, la métropole d’Ispahan ne voit plus vraiment 
l’eau couler sous ses ponts, dont les plus anciens, de la brillante époque safavide, ont contribué à en faire 
une cité unique. Sur place, une université d’été a ouvert quelques pistes pour imaginer l’avenir de cette 
ville ainsi déshydratée. Entre résurgence et résilience, le débat est ouvert. 

La ville-oasis d’Ispahan serait-elle promise au régime sec? Le Zayandeh Rud, rivière qui a coulé pendant des 
siècles au cœur de l’ancienne capitale de l’Empire perse, a disparu depuis une quinzaine d’années. C’est l’identité 
de la ville qui est en jeu, pour ne pas dire son âme. L’eau s’est comme évaporée. La rivière a tout simplement quit-
té son lit. Non par débordement mais par détournement. Pompée en amont, l’eau, utilisée à des fins agricoles à 
près de 90 %, part ainsi irriguer d’autres territoires, avec ce que cela suppose de prélèvements sauvages. Depuis 
2001, date à laquelle cette disparition artificielle a été constatée, la rivière ne réapparaît qu’occasionnellement au gré 
des quelques lâchers d’eau du barrage. Notamment à l’occasion du Nawruz, la fête du Nouveau Jour, qui marque 
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