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)نسخه الكترونيكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(
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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــيـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی.  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خليف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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علمی مروری

توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی*

كاظم مختارنيا**
محمدحسن طالبيان*** 

پرستو عشرتی****

چكیده
حفظ و ارتقای ارزش ها یكی از مهم ترین اهداف حفاظت ميراث فرهنگی است كه در گرو شناخت درست از آن هاست. 
قنات ایرانی یكی از آثار ارزشمندی است كه در فهرست ميراث جهانی به ثبت رسيده است. این اثر به دليل درهم تنيدگی 
با بسياری از الیه های سكونت گاه های بشری و محدوده ها ی زیست محيطی كه در آن احداث شده اند، همواره محملی 
برای شكل گيری ارزش های متنوعی بوده  است. به رغم وجود دسته بندی های متعدد، از ارزش های گونه های مختلف 
ميراثی در اسناد و پژوهش های بين المللی و داخلی، تاكنون پژوهشی كه به طور خاص به بازشناخت ارزش های قنات 
ایرانی، دسته بندی آن ها با دیدی جامع و ارائۀ چهارچوب نظری قابل كاربست در اقدامات حفاظتی بپردازد، انجام نشده 
است. هدف این مقاله، شناسایی و دسته بندی ارزش های مختلف در قنات ایرانی و ارائۀ آن ها در  یك چهارچوب نظری 
است. برای دستيابی به چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی سه پرسش طرح شد: نخست. اصلی ترین ارزش ها در 
قنات ایرانی كدام اند؟ دوم. این ارزش ها چه نسبتی با دسته بندی ارزش در ادبيات داخلی و بين المللی دارند؟ سوم. ارتباط 
این ارزش ها در چهارچوب نظری ارزش چگونه است؟ در این مقاله با بهره گيری از رویكرد كيفی و راهبرد تحليل محتوا 
اسناد و پژوهش ها در دو حوزۀ  ارزش و قنات ایرانی بررسی شد و سپس با روش استدالل منطقی چهارچوب نظری 
توسعه یافت. در این راستا آنچه اهميت می یابد این است كه قنات ایرانی بر اساس دو معيار از معيارهای شش گانۀ مركز 
ميراث جهانی كه گویای ارزش های شناخته شده در عرصۀ بين المللی هستند معرفی شده، درحالی كه این اثر با توجه 
به شكل گيری و بالندگی در بستر فرهنگی اجتماعی ایران، واجد ارزش های مهم محلی است كه برای حفاظت از این 
اثر باید توأمان بازشناسی و تبيين گردند. نتایج این پژوهش ارزش های قنات ایرانی را در هفت دسته شامل ارزش های 
»زیبایی شناختی«، »فرهنگی اجتماعی«، »اقتصادی«، »فنی و مهندسی«، »بوم شناختی« و »عملكردی« ارائه، تعریف 

و زیر شاخه های هركدام را تبيين كرد.

كلیدواژه ها: 
قنات ایرانی، ارزش، حفاظت، ميراث جهانی، ميراث فرهنگی.

* این مقاله برگرفته از رسالۀ دكتری نویسندۀ اول با عنوان » توسعه چارچوب نظری حفاظت از قنات ایرانی با رویكرد منظر فرهنگی« در رشتۀ مرمت و احياء 
بناها و بافت های تاریخی است كه با راهنمایی نویسندۀ دوم و مشاورۀ نویسندۀ سوم در دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران در حال انجام است.

** دانشجوی دورۀ دكتری مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشكدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mh.talebian@ut.ac.ir ،دانشيار، دانشكدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، نویسنده مسئول ***

**** استادیار، دانشكدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

صفحات 205-223

تاریخ دریافت: 1400/04/11          تاریخ پذیرش: 1401/5/25
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پرسش های پژوهش
1. اصلی ترین ارزش ها در قنات ایرانی كدام اند؟ 

2. این ارزش ها چه نسبتی با دسته بندی ارزش در ادبيات داخلی و بين المللی دارند؟ 
3. ارتباط این ارزش ها در چهارچوب نظری ارزش چگونه است؟

مقدمه
آب در ایران و با شدت بيشتر در فالت مركزی، چالشی جّدی و حياتی برای ساكنان آن در طول تاریخ بوده است؛ 
به گونه ای كه همواره بهره برداری از آن به صورت نظام مند و در چهارچوب ضوابط و معيارهای حساب شده انجام گرفته 
و باعث شده است كه نظام بهره برداری از آب در ایران به یك امر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بدل شود )ازكيا و 
رستمعلی زاده 1393(. قنات یكی از سرآمدان نظام مدیریت آب در ایران و مظهر تمام و كمال پيشرفت علوم عملی، 
فناوری و تكنولوژی چندین هزارسالۀ بشر است )پاپلی و دیگران 1389، 12(. قنات نقشی چندبعدی در سكونتگاه های 
نواحی مختلف ایران ایفا می كند تا جایی كه حائری )1395، 28( آن را همزاد واقعی مدنّيِت گروه های اجتماعی دانسته 
كه در روند تكامل جامعه اثرگذار است. با توجه به قرارگيری این اثر در فهرست آثار ميراث جهانی، قنات ایرانی بر اساس 
دو معيار از شش معيار مركز ميراث جهانی، حائز ارزش های شناخته شدۀ جهانی است )Unesco 2016(. این در حالی 
است كه قنات در بستر فرهنگی اجتماعی ایران زاده شده و طی قرن ها به شكوفایی رسيده و این موضوع نشانگر وجود 
ارزش های محلی مهمی است كه در َسير حيات آن نقشی اساسی را ایفا می كنند و ارزش های جهانی این اثر به طور 
جامع ارزش های محلی را در بر نمی گيرد. با وجود اهميت قنات، ارزش های متنوع آن به ميزان كافی و با نگاهی جامع 
شناخته نشده است. این در حالی است كه شناسایی ارزش ها برای پایش و حفاظت از آن  و سنجش مفاهيم اصالت و 

یكپارچگی در این اثر ضرورت دارد. 
 ،)Burra Charter 1999( 1»ایفا می كند: »ارزش بنيادین در حفاظت ميراث فرهنگی نقش اساسی  سه مفهوم 
 ICOMOS 1964; UNESCO 2005, Fadaei Nezhad,( »یكپارچگی«3  و   )ICOMOS 1994( »اصالت«2 
Eshrati, and Eshrati 2016(. در ميان این سه مفهوم، »ارزش« پایه ای ترین مفهوم است كه شناخت آن گام مهمی 
در موفقيت استراتژی های حفاظتی محسوب می شود. اگرچه بسياری از صاحب نظران و محققان دربارۀ قنات ایرانی در 
حوزه های گوناگون مطالعات ارزشمندی را به ثمر رسانده اند، تنها لباف خانيكی و سمساریزدی )1394( به طور مشخص به 
موضوع ارزش در قنات ایرانی پرداخته اند؛ ایشان ارزش های قنات را در دو دستۀ كلی ملموس و ناملموس تقسيم بندی 
كرده اند. به رغم انطباق این دسته بندی كلی با ادبيات بين المللی ارزش، زیرمجموعه های هركدام از این دو دسته، انطباق 
كامل و درست با مفهوم ارزش ندارد. این امر باعث می شود كه نتوان در اقدامات حفاظتی در قنوات، این دسته بندی را 
مالك عمل قرار داد. از آنجا كه هدف هر اقدام حفاظتی در درجۀ اول حفظ ارزش ها و در درجۀ دوم ارتقای ارزش هاست، 
ضرورت شناخت درست و جامع از ارزش های قنات ایرانی آشكار می شود. بر این اساس، هدف مقاله توسعۀ چهارچوب 
نظرِی مفهوم ارزش در قنات ایرانی است. در این مقاله با بهره گيری از رویكرد كيفی و راهبرد تحليل محتوا به بررسی 
اسناد و پژوهش ها در دو حوزۀ  ارزش و قنات ایرانی پرداخته شده است تا زمينه برای توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در 

قنات ایرانی از طریق استدالل منطقی فراهم آید.

1. پیشینۀ پژوهش
در این مقاله پيشينۀ پژوهش در دو حوزۀ ارزش در ميراث فرهنگی و قنات ایرانی مورد بررسی قرار گرفت:

1. 1. ارزش در میراث فرهنگی
ارزش در حفاظت از آثار فرهنگی، اهميتی ویژه دارد. فيلدن معتقد است حفاظت عالوه بر حفظ پيام ها و ارزش های اموال 
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فرهنگی در صورت امكان باید آن ها را تقویت كند )فيلدن 1394، 23(. با توجه به ماهيت و ذات تفسيربردار موضوع 
ارزش و شناخت آن در آثار فرهنگی، نظرات و تأویل های متنوعی از دیدگاه صاحب نظران و پژوهشگران در این زمينه 
ارائه شده است كه در ادامه مورد بررسی قرار می گيرد. »آلویس ریگل«4 یكی از نخستين نظریه پردازان حوزۀ ارزش 
است. وی كه یكی از افراد مؤثر در جنبش حفاظت است، در مقالۀ خود در سال 1903 با عنوان »جنبش مدرن آثار 
 .)Lamprakos 2014( تاریخی، سيرت و خاستگاه آن« اولين و ژرف ترین دستورالعمل حفاظِت ارزش مبنا را تدوین نمود
»یوكيلهتو«5 از دیدگاه جنبش حفاظت مدرن به موضوع ارزش در ميراث فرهنگی نگریسته و مشخصۀ اصلی حفاظت 
مدرن را دگرگونی بنيادین ارزش ها در جامعۀ معاصر دانسته كه دربردارندۀ الگویی مبتنی بر نسبّيت و نيز مفهوم جدید 
تاریخ مندی است )یوكيلهتو 1387، 321(. شكل گيری ارزش از نظر فالمكی در جامعه ای خاص، منوط به پذیرش مفهوم 
و شكل رفتاری است كه از سوی الیه های اجتماعی و در زمانی معين رخ می دهد )فالمكی 1386، 347(. طالبيان بيان 
می كند معنای حقيقی ارزش به ویژه در ارتباط با ميراث فرهنگی را باید در بستر فرهنگی مربوط، با استناد به مضامين 
مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و ویژگی های مكانی، تعریف و تبيين نمود )طالبيان 1384(. عشرتی ارزش 
را دربارۀ مفهوم منظر فرهنگی بررسی كرده است و به »نسبی« بودن آن در منظر فرهنگی اشاره دارد؛ وی همچنين 
معيار ارزش بودن یك ویژگی در یك منظر فرهنگی را منوط به ميزان انطباق آن با پایداری توسعه  در گذر زمان دانسته 
است )عشرتی 1391(. جدول 1 دسته بندی ارزش ها بر اساس اسناد بين المللی و آراء صاحب نظران خارجی و داخلی را 

به طور خالصه ارائه می كند.
جدول 1: دسته بندی ارزش ها بر اساس اسناد بين المللی و آراء صاحب نظران

دیدگاه/
دسته بندینام و منبعسند

ب نظران خارجی
صاح

ریگل
)Reigl 1903 به نقل از یوكيلهتو 

)1387

قدمتی، تاریخی، یادبودییادبودی

كاربردی، هنری، تازگی، هنری نسبیامروزی

فيلدن و یوكيلهتو
(Feilden and Jokilehto 1998)

هویتی، ارزش نسبی فنی/هنری، كم نظير بودنفرهنگی

اجتماعی اقتصادی 
اقتصادی، كاربردی، آموزشی، اجتماعی، سياسیمعاصر

تروسبای
(Throsby 2001)

زیباشناختی، اجتماعی، تاریخی، معنوی، نمادین، اصالت

راجز
(Rojaz 2002)

زیباشناختی، معنوی، اجتماعی، تاریخی، نمادینفرهنگی اجتماعی

اقتصادی
كاربردی

مصرفی، غيرمصرفی )زوال ناپذیر(كاربردی مستقيم

كاربردی غيرمستقيم

وجودی، ميراثی، انسانی )بشردوستانه(غيركاربردی

ميسون
(Mason 2002)

زیباشناختی، اجتماعی، تاریخی، معنوی/مذهبی، فرهنگی/نمادیناجتماعی فرهنگی

اقتصادی
كاربردی

وجودی، ارث، انتخابیغيركاربردی

فيلدن
(Feilden 2003)

شگفتی، هویت، تداوم، احترام و ستایش، نمادین و معنویاحساسی

استنادی، تاریخی، قدمتی و باستان شناسی، معماری و زیباشناختی، چشم انداز شهری، فرهنگی
چشم انداز شهری و بوم شناسی، فنی و علمی

عملكردی، اقتصادی )شامل گردشگری(، اجتماعی، آموزشی، سياسیكاربردی

 Mitchell,) ميچل و دیگران
(Brown, and Beresford 2005

ارزش در منظر 
محيطی، فرهنگی، معنوی، آموزشی، علمی، تفریحیفرهنگی

ولز
(Wells 2010)

قدمتی، مكانی، الحاقیتجربی

نمادین، فنی، آموزشی، تفریحی، معنوی/ مذهبی، كاربردی، هویتی/ اجتماعی، الحاقی/ اجتماعی فرهنگی
فرهنگی
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اسناد 
ن المللی 

بی

منشور بورا
(Burra Charter 1997)

زیباشناختی، تاریخی، علمی، اجتماعی معنوی

سند نارا
(ICOMOS 1994)

هنری، تاریخی، اجتماعی، علمی

ب نظران داخلی
صاح

حسی/عاطفی، تاریخی، علمیحجت )1380(

نژادابراهيمی و دیگران )1392(
آموزشی، گردشگری، اقتصادی، هنری، تاریخی، فنی ساختاریكاربردی

سياسی، اجتماعی، عاطفی، فرهنگی، هویتیمعنوی

عباس زاده و دیگران )1397(

تاریخی
كيفيت ایده، كيفيت پدیده )طرح و اجرا(مفهومی

اصالت در مصالح، اصالت در طرح، رابطه با بستر طبيعی و كالبدی
فيزیكی، مهارت ها

فرهنگی اجتماعی

دینی، معنوی، سنت ها، نمادین و مذهبیاعتقادی

اعجاب، هنری، زیباشناسی، ندرت، قدمتاحساسی

هویت اجتماعی، هویت ملی و محلی، هویت سكونتگاههویتی

علمی آموزشی، گردشگری، اقتصادی، عملكردی، سياسیروز

ارزش در منظر اندرودی و صحراكاران )1396(
اجتماعی، احساسی/ادراكی، فرهنگی، طبيعی، تاریخی، بومی، زیست محيطی، اقتصادیفرهنگی

قدمت، نمادین، روایت و رویداد، معنوی و مذهبی، ویژگی های فضایی، فعاليت و كاركرد، سند و مدرك، زیباییمسعود و دیگران )1398(

با وجود دسته بندی های متنوع ارزش در زمينۀ آثار فرهنگی، هنوز یك چهارچوب نظری كه بتواند تمامی ارزش های 
قنات ایرانی را پوشش دهد، ارائه نشده است. در این مقاله در ادامه برای دست یافتن به چنين چهارچوبی، به مروِر پيشينۀ 

قنات و سپس دسته بندی ارزش در قنات پرداخته می شود. 
1. 2. قنات ایرانی

با نظر به هدف مقاله، بررسی قنات در این پژوهش محدود شده است به مباحثی كه می تواند در رسيدن به چهارچوب 
نظری ارزش در قنات ایرانی مؤثر واقع گردد. مطالعات بسياری در زمينه ها، رویكردها و شاخه های مختلِف علوم در حوزۀ 
قنات ایرانی به انجام رسيده كه تعداد قابل توجهی از آن ها معطوف به موردپژوهی است. برای رسيدن به حوزه های 
دانشِی اصلی كه از زاویۀ آن ها به بررسی قنات ایرانی پرداخته شده است، 73 منبع شامل 36 مقاله و 37 كتاب بررسی 
و رئوس دیدگاه های غالب آن ها استخراج شد.6 شایان ذكر است كه این منابع آن دسته از منابع را شامل می شود كه 
یا با نگاه تحليلی به موضوع قنات ایرانی نگاه كرده اند یا به بازشناخت نمونه موردی پرداخته اند. این بدان معناست كه 
منابع تاریخی مانند سفرنامه ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته اند و فقط كتاب بسيار مهم الكرجی )قرن 4 و 
5ق( كه به صورت تخصصی و از نگاه دانش بومی دربارۀ موضوع قنات و استخراج آب های زیرزمينی نگارش شده است 
موردی بررسی قرار گرفت. به بيان دیگر با نظر به ماهيت مروری این مقاله، مبنای اصلی بررسی قنات ایرانی مطالعۀ 
مروری منابعی بوده است كه پيش از این به بررسی و تحليل قنات ایرانی از وجوه مختلف پرداخته اند. منابع مورد بررسی 
در دو دسته كتب و مقاالت در جدول 2 ارائه شده است. مبتنی بر تحليل منابع چهار دیدگاه اصلی »فنی و مهندسی«، 
» اجتماعی«، »فرهنگی« و »اقتصادی« شناسایی شد )جدول 2(. گفتنی است كه هریك از دیدگاه های مورد اشاره، 
گسترۀ بسيار وسيعی از مباحث را در بر می گيرد كه پرداختن به هركدام از آن ها پژوهش های مستقلی را می طلبد و از 

حوصله و اهداف این پژوهش خارج است. 
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جدول 2: دسته بندی مطالعات انجام شده دربارۀ قنات ایرانی

ف
جان مایۀ اصلی دیدگاهدیدگاهردی

برخی از مهم ترین منابع

مقالهكتاب

1

سی
ند

مه
 و 

نی
در ف بومی  دانش های  تحليل  و  بازشناسی 

و چندی های  دربارۀ چونی  زمينه های مختلف 
آب یابی، احداث، بهره برداری و نگهداری قنات 
در  پژوهشگران  كار  نتایج  مهم ترین  از  آب،  و 

این زمينه است.

الكرجی 1345؛ كورس 1350؛ بارتولد 1350؛ 
رضا و دیگران 1350؛ فرشاد 1390؛ صفی نژاد 
1363؛  كردوانی  1361؛  سيدسجادی  1359؛ 
1377؛  لمبتون  1371؛  گوبلو  1367؛  بهنياء 
جواهری و جواهری 1378؛ آغاسی و صفی نژاد 
لباف خانيكی، و دهقان  1383؛ سمساریزدی و 
پاپلی یزدی و دیگران 1389؛  منشادی 1384؛ 
1395؛  حائری  1393؛  1389؛  سمساریزدی 

صفی نژاد 1398.

1353؛  ساعدلو  1347؛  عالءالدین  و  وحيدی 
پاپلی یزدی  1358؛  پورافكاری  1354؛  جمالی 
1364؛ جانب اللهی 1369؛ غيور 1370؛ یاوری 

1373؛ پویا 1398.

2

عی
ما

جت
ا

خصوص  در  تحليل  و  بازشناسی  مطالعه، 
مردم شناسی  موضوعات  اجتماعی،  واحدهای 
غيرمستقيم  و  مستقيم  به طور  آن  دربارۀ  كه 
شكل  می گرفته و نيز تعامالت هریك با دیگر 
الیه های جامعه ای كه قنات را در بر می گيرد، 
زمينه  این  در  پژوهشی  ثمرات  مهم ترین  از 

است.

عجمی 1350؛ پطروشفسكی 1355؛ صفی نژاد 
باستانی پاریزی  1352؛  انصاف پور  1353؛ 
1382؛ صفی نژاد 1359؛ 1368؛ بهنياء 1367؛ 
فرهادی 1376؛ لمبتون 1377؛ گروسی 1382؛ 

برشان 1394؛ هارا 1395؛ حائری 1395.

1348؛  خسروی  1347؛  عالءالدین  و  وحيدی 
جانب اللهی  1364؛  پاپلی یزدی  1353؛  هنری 
1383؛  باستانی پاریزی  1370؛  غيور  1369؛ 
داورانی  فداكار  1387؛  فيروزآبادی  و  ازكيا 
آرزومندان  و  ميكانيكی،  شاطری،  1388؛ 
1390؛ ازكيا و رستمعلی زاده 1393؛ جانب اللهی 
1398؛ بنی حبيب و غفوری 1398؛ صادق زاده 
بافنده، ميرهاشمی، و ميان آبادی 1398؛ سالمی 
فرهادی  1398؛  حجتی  و  فروزش،  قمصری، 

1398؛ مختارنيا، طالبيان، و حيدری 1398. 

3

گی
رهن

ف

احراز نقش اساسی قنات ایرانی كه به شيوه های 
گوناگون در شكل گيری، رشد و شكوفایی دامنۀ  
است.  اثرگذار  فرهنگی  ارزش های  از  وسيعی 
مهم ترین رئوس مطالعات انجام شده را می توان 
تاریخی  كرد:  دسته بندی  شاخه ها  این  در 
شهرسازی،  و  معماری  باستان شناسی،  و 
هنر  پژوهش  و...(،  موقوفات  )آیينی،  مذهبی 

)اسطوره شناسی و...( و ادبيات. 

1371؛  گوبلو  1353؛  بختياری  محمودی 
و  پاپلی یزدی  1378؛  جواهری  و  جواهری 
برشان  1389؛  سمساریزدی  1389؛  دیگران 
1393؛  سمساریزدی  1394؛  1392؛  1391؛ 
صفی نژاد  1395؛  حائری  1394؛  لباف خانيكی 

 .1398

1372؛  عناصری  1364؛  پاپلی یزدی 
1379؛  معماریان  1374؛  محمدمرادی 
كریميان  1379؛  لباف خانيكی  و  پاپلی یزدی 
جانب اللهی  1382؛  نقی زاده  1378؛  سردشتی 
ابی زاده  1386؛   عدل  1386؛  اماميان  1383؛ 
1389؛ مختارنيا و رحيم نيا 1390؛ سمساریزدی 
و كریميان 1396؛ كالنتری خليل آباد، كاظمی 
و حيدری، 1396؛ پاپلی یزدی و وثوقی 1398. 

4
ی

صاد
اقت

نقش اقتصادی آب و وجود آب به عنوان یكی 
از اساسی ترین زیرساخت های هر سكونتگاهی 
به  توجه  با  ایران  فالت  در  به خصوص 
نيست.  پوشيده  كسی  بر  آن  اقليمی  وضعيت 
دیدگاه،  این  در  صورت گرفته  پژوهش های 
مروری اجمالی بر نقش و اهميت اقتصادی آب 
و قنات ایرانی در سكونتگاه های فالت مركزی 

ایران را ارائه داده است.

پاپلی یزدی  1377؛  لمبتون  1352؛  انصاف پور 
1372؛ پاپلی یزدی و دیگران 1389.

1372؛  پاپلی یزدی  1364؛  پاپلی یزدی 
جانب اللهی  1365؛  یزدانی  1365؛  صفی نژاد 
و  قمصری  سالمی  1379؛  باقری  1369؛ 

دیگران 1398. 

2. دسته بندی ارزش  در قنات ایرانی 
 ;Burra Charter 1999( ارزش ها در ميراث فرهنگی به دو دستۀ اصلی ارزش های ملموس و ناملموس تقسيم می شود
Unesco 2003(؛ اما این دسته بندی عمومی برای بازشناخت ارزش های یك اثر كفایت نمی كند؛ ازاین رو دسته بندی های 
مختلفی از سوی صاحب نظران و سازمان های بين المللی در این زمينه ارائه شده است. برخی دسته بندی ها صرفاً به ارائۀ  
كلياتی بسنده كرده اند و تعدادی با بسط بيشتری زیرشاخه های ارزش   های مذكور را برشمرده اند. هریك از دسته بندی های 
ارزش، بر اساس نظام فكری كه هدف و چهارچوب نظری خود را دنبال می كند، پدید آمده اند. برای نمونه ميچل7 و 
همكاران )2005(، اندرودی و صحراكاران )1396( با رویكرد منظر فرهنگی و مسعود و همكاران )1398( با هدف تغيير 
كاربری بناهای تاریخی، ارزش ها را دسته بندی كرده اند. بررسی و تحليل این دسته بندی ها، هم پوشانی ها و تفاوت های 

آن ها با یكدیگر را آشكار می سازد )جدول 1(. 
قنات ایرانی همان گونه اشاره شد، بر اساس دو معيار از 10 معيار8 فرهنگی كميتۀ ميراث جهانی در فهرست ميراث 
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جهانی قرار گرفت: 1. گواهی بی همتا یا دست كم استثنایی بر یك سنت فرهنگی؛ 2. نمونه ای برجسته در معماری یا 
تكنولوژی كه مرحلۀ مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد )Unesco 2016(. این معيارها ارزش هایی را در بر می گيرند كه 
از آن ها می توان به عنوان ارزش های شناخته شدۀ بين المللی یاد كرد. این ارزش ها را به صورت كلی می توان در دو دستۀ 
»فرهنگی« و »فنی و مهندسی« طبقه بندی كرد. اما شكل گيری این اثر در بستری  فرهنگی اجتماعی با شاخصه های 
متنوع طبيعی فالت مركزی ایران، خود بيانگر ارزش های محلی و اهميت نقش آن ها در روند حيات قنات ایرانی است. 
ارزش های محلی با توجه به آميختگی مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و طبيعی هر محدوده از فالت مركزی ایران، از 
تنوع بسياری برخوردار بوده و رویكردهای متنوعی را در شيوه های احداث كرده و بهره برداری از قنات در پهنۀ فالت 

مركزی ایران را به وجود آورده است.
تنها دسته بندی ارائه شده در زمينۀ قنات ایرانی، پژوهش لباف خانيكی و سمساریزدی )1394( است كه ارزش های 
قنات را به دو دستۀ كلی تقسيم كرده است: 1. جاذبه های فيزیكی و ملموس قنات: عميق ترین قنات، طوالنی ترین 
قنات، قنات های دوطبقه، سدهای زیرزمينی، بندسارها و گورآب ها، ارتباط گسل با قنات ها؛ 2. جاذبه های غيرفيزیكی و 
ناملموس قنات: مهندسی بومی قنات، نظام مدیریت سنتی آب قنات، ميراث فرهنگی و اجتماعی مقنی   ها، آداب و رسوم 
فلكلور. به رغم مفيد بودن این دسته بندی اما با نظر به اینكه قابليت های بالقوه و بالفعل قنات ایرانی و دامنۀ تأثيرپذیری 
و تأثيرگذاری آن در زیستگا ه های بشری را به طور جامع در بر نگرفته است، همچنان نياز به ارائۀ دسته بندی جامعی از 

ارزش های قنات كه بتواند در حوزۀ مدیریت قنات مؤثر واقع گردد، وجود دارد. 
در این پژوهش قنات ایرانی به عنوان یك اثر فرهنگی برای دسته بندی ارزش های آن بررسی شده است. همچون 
بسياری از آثار فرهنگی، طبعاً این اثر در داشتن تعدادی از ارزش هایی كه در اسناد بين المللی و آراء صاحب نظران در 
جدول 1 جمع بندی شده، دارای اشتراكاتی است. ضمن توجه به نكتۀ مورد اشاره در سطور باال مبنی بر داشتن هدف و 
چهارچوب نظری خاص در هریك از دسته بندی ها، اما از دیدگاهی ُكل نگر و با توجه به دامنۀ شمول تأثيرگذاری قنات 
به عنوان یك زیرساخت اساسی در زیستگاه های فالت مركزی ایران، تعداد قابل توجهی از ارزش های آثار فرهنگی و 
زیرشاخه های آن ها را در خصوص قنات ایرانی )به طور مستقيم و غيرمستقيم( می توان تعميم داد و از چنين دیدگاهی 
طبعاً ارزش های محلی این اثر نيز در دایرۀ دسته بندی و ذیل ارزش های جامع قرار می گيرد. دسته بندی پيشنهادی 
باید بتواند نتایج مرور مهم ترین دیدگاه های پژوهشگران در این حوزه )قنات( را در بر گيرد كه شامل وجوه »فنی و 
مهندسی«، » اجتماعی«، »فرهنگی« و »اقتصادی« قنات ایرانی است )جدول 2(. وجوه مورد اشاره در تطابق با داده های 
جدول 1، ارزش هایی با همين عناوین در قنات را در بر  می گيرد. این اثر حاصل تعامل انسان با طبيعت بر پایۀ شناخت 
عميق از محيط پيرامونش برای تأمين آب، طی اعصار گذشته بوده كه بر این اساس به ترتيب برخوردار از ارزش های 
»علمی«، »طبيعی« و »عملكردی« است. جریان پایدار آب در سكونتگاه های فالت مركزی )با شرایط دشوار اقليمی( 
به واسطۀ این اثر به صورت مستقيم و غيرمستقيم ارزش هایی را به وجود آورده كه طبق داده های جدول 1، ذیل دسته ها 
یا زیردسته هایی چون »احساسی«، »هنری« و »زیبایی« می تواند جای گيرد. بر این اساس و نظر به فقدان دسته بندی 
اصلی شامل »زیبایی شناختی«،  در هفت دستۀ  اثر  این  ارزش های  پژوهش  این  در  ایرانی،  قنات  در  ارزش ها  جامع 
»فرهنگی اجتماعی«، »علمی«، »اقتصادی«، »فنی مهندسی«، »بوم شناختی« و »عملكردی« ارائه شده است كه در 

ادامه به تبيين آن ها پرداخته می شود:
2. 1. زیباشناختی

قنات ایرانی به صورت مستقيم و غيرمستقيم می تواند سبب شكل گيری ارزش هایی شود كه در مقولۀ زیبایی شناسی مورد 
تفاهم و پذیرش جامعه ای باشند كه آن را در بر گرفته است. آنچه مسلّم است اینكه قنات ایرانی صرفاً با هدف خلق 
زیبایی و ارزش های زیباشناختی ساخته نشده است. اما به واسطۀ تأمين آب در مناطقی خشك، در به وجود آمدن مناظر 
بدیع، باغات مفّرح و معابر مشّجر، نقشی اساسی دارد كه موجب ایجاد و تقویت ارزش های زیباشناختی می شود.9 از طرفی 
ارزش های وابسته به معماری و آرایه های معماری بناهای عام المنفعه كه استمرار حيات و كاربری آن ها به طور مستقيم 
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)حمام ها، آب انبارها( یا غيرمستقيم )مساجد، تكایا، حسينيه ها( با آب قنات ارتباط دارد، واجد این ارزش  اند. هنرهای 
خوشنویسی، كتابت و تذهيب و حجاری كتيبه ها از هنرهایی است كه در موضوع اسناِد وقف آب )كه گستره ای وسيع در 
سكونتگاه های فالت مركزی دارد( از فراوانی قابل توجهی برخوردار است.10 در این مقاله ارزش زیبایی شناختی در قنات 
ایرانی در سه دستۀ فرعی شامل »هنری«، »احساسی« و »زیبایی« تقسيم بندی شده است كه هركدام در هر نمونۀ 

موردی قنات می تواند زیرشاخه  هایی داشته باشد. 
2. 2. فرهنگی اجتماعی

فرهنگی اجتماعی  رخدادهای  در الیه های مختلف هر سكونتگاهی، سبب شكل گيری  ایرانی  قنات  نقش چندبُعدی 
گوناگونی می شود. در این بين ارزش های متنوعی  زاده و باليده می گردد كه می توانند فرهنگی اجتماعی خطاب شود. ِقلّت 
آب در جغرافيای فالت مركزی ساكنان آن را متخصص در امور آبياری كرده به طوری كه در غرب ایران طبيعت آبيار 
است و در شرق آن انسان های متخصص مذكور، بر این اساس نظام توليد زراعی جمعی در تمامی مناطق شرقی ایران 
به وجود آمده بود )صفی نژاد 1353، 34ـ35(. شكل  گرفتن واحدهای اجتماعی11 و فرهنِگ یاریگری كه برای دستيابی 
به باالترین بهره وری از آب و زمين بوده در تحوالت مناسبات مختلف فرهنگی و اجتماعی نقشی انكارناپذیر داشته 
است )صفی نژاد 135؛ فرهادی 1376؛ پاپلی یزدی و لباف خانيكی 1389؛ ازكيا و رستمعلی زاده 1393؛ ریوئيچی 1395(.

آب همواره در بسياری از آیين ها و اعتقادات فرهنگی از جایگاه ویژه و ثابتی برخوردار است. در نگاه اول، تقدس آب 
در آیين های مختلف موضوعی شناخته شده و ُمبرهن است و در نگاه دوم موضوع وقف »آب« به عنوان برترین ثروت 
ساكنان مناطق كویری، در راستای برپایی مراسم و فعاليت های مذهبی و معنوی، نقش آب و قنات ایرانی را با استناد به 
اسناد تاریخی و وقف نامه ها به خوبی تبيين می كند )مختارنيا و رحيم نيا 1390؛ شاطری، ميكانيكی، و آرزومندان 1390؛ 
برشان 1391؛ سمساریزدی و كریميان 1396(. همچنين جایگاه اسطوره ها، افسانه ها و شخصيت های تاریخی فرهنگی 
همواره دربارۀ آب و قنات در ادبيات مكتوب و شفاهی تمام مراكز زیستی كه قنات از مهم ترین زیرساخت های آن 
محسوب می شود، استوار و از اهميت خاصی برخوردار است. در برخی از مناطق هنوز آیين های خاص نمادین در خصوص 
قنات ایرانی و اعتقاد ساكنان آنجا به انجامشان، نشان از زنده  بودن این ارزش ها می دهد )حائری 1395؛ برشان 1391(. 
در این نوشتار ذیل این عنوان كلی، ارزش های »فرهنگی«، »اجتماعی«، »معنوی/مذهبی«، »تاریخی«، »سياسی«، و 

»نمادین« دسته بندی شده است. 
2. 3. علمی 

پيشينيان  آزمودۀ  تجارب  از  بهره  و  دانایی  آگاهی،  با  جز  آن،  متنوع  ثمرات  و  ایرانی  قنات  توسط  آب  نمودن  مهيا 
امكان پذیر نبوده و نيست؛ حتی با ورود دنيای مدرن و مواجهۀ آن با وجوه این اثر، بسياری از شاخه های علوم جدید 
در جایگاه بازشناسِی دانش های بومی و مباحث علمی نوین مرتبط با آن برآمده  و نتایج ارزشمندی به بار آورده اند. این 
ارزش ها برخاسته از فعاليت ها و دانش های بومی است كه نسل به نسل و سينه به سينه به خبرگان محلی رسيده است 
كه در خصوص شناخت زمينه ها و شاخه های متنوع بستر و جغرافيای طبيعِی محدودۀ زیستی، همانند زمين شناسی، 
آب شناسی )هيدرولوژی(، ژئوفيزیك، گياه شناسی، فناوری و محاسبات مختلف، طی فرایند حفر و حفاظت عناصر مختلف 
قنات و مجاری آن شكل گرفته و موضوعاتی در این زمينه را در بر می گيرد )الكرجی 1345؛ پاپلی یزدی و دیگران 
1389؛ صفی نژاد 1398؛ سمساریزدی 1393؛ بهنياء 1367؛ لباف خانيكی و سمساریزدی 1394(. این دانش ها و علوم 
در این مقاله تحت عنوان ارزش های علمی نام گذاری و در سه زیرشاخۀ »دانش بومی«، »دانش جدید« و »آموزشی« 

دسته بندی شده است. 
2. 4. اقتصادی 

آب در مناطق خشكی چون فالت مركزی ایران، از مهم ترین ثروت های جوامع آن به  شمار می آید كه مایهۀ حيات و 
مسبب بالندگی اقتصاد در این جوامع است و در الیه های بعدی خود، محرك بسياری از رخداد های فرهنگی و اجتماعی 
آن هاست. در این پژوهش با نگاه به نظرات »راجز12« )2002( و »ميسون«13 )2002( و ویژگی های قنات ایرانی ارزش 
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اقتصادی این اثر، در زیرشاخۀ »كاربردی« دسته بندی آن ها قابل طبقه بندی است. 
بر این اساس ارزش اقتصادی )كاربردی( خود به دو زیرشاخۀ دیگر تقسيم می گردد كه در تطابق با موضوع قنات 
ایرانی عبارت اند  از: 1. كاربردی مستقيم: بازدهی اقتصادی كه مستقيماٌ از »زراعت«، »باغداری«، »اجارۀ آب« و نيز 
چرخۀ مالی در »سيستم مدیریت بومی قنات« )برای تأمين مخارج پایش و نگهداری قنات و چرخ های وابسته به آن( 
حاصل می شود )پاپلی یزدی و دیگران 1389؛ صفی نژاد 1398؛ سالمی قمصری، ميكانيكی، و آرزومندان 1398(؛ 2. 
ایرانی رشد و نمو می كنند كه  به واسطۀ قنات  اقتصادی كه به صورت غيرمستقيم  كاربردی غيرمستقيم: چرخه های 
مهم ترین آن ها »دامپروری« )به صورت جانبی در كنار كشاورزی و بهره از محصوالت آن رونق دارد(، »بازار« )گردش 
مالی حاصل از تجارت محصوالت توليدی از زراعت و باغداری، دامداری در صنوف مرتبط با آن ها در بازار سكونتگاه ها 
صورت می پذیرد (، »اقتصاد گردشگری« )جذابيت های محيطی، بومی و محلی به واسطۀ آب در باغات و اراضی تحت 
شرب قنات و نيز آثار معماری ـ شهری ارزشمندی كه در ارتباط مستقيم با آب پدید آمده اند، قابليت های زیای را برای 
ارائۀ خدمات گردشگری و اقتصاد حاصل از آن فراهم آورده است؛ لباف خانيكی و سمساریزدی 1394(. »وقف آب« 
)مبنای پایداری تمامی فعاليت های فرهنگی اجتماعی شكل گرفته در خصوص موضوع وقف آب و َرقبات وابسته به 
آن، گردش مالی است كه از فروش توليدات زراعی و باغی و یا اجارۀ آب به دست می آید؛ مختارنيا و رحيم نيا 1390؛ 

سمساریزدی 1393؛ پاپلی یزدی و دیگران 1389(.
2. 5. فنی و مهندسی

ارزش های فنی و مهندسی مجموعه ارزش هایی هستند كه در راستای دستيابی به آب و همچنين هدایت آن به مزارع 
و زیستگاه های بشری و سازه ها و بناهایی كه مستقيماً با آب قنات فعاليت می كنند، شكل گرفته است. این ارزش ها در 
گستره ای از فنون متنوع و درهم تنيده ای زاده شده اند. یكی از شاخصه های منحصربه فرد قنات ایرانی كه بر اساس آن 
در فهرست ميراث جهانی یونسكو قرار گرفته، موضوع ارزش های فناوری آن است )Unesco 2016(. از دیدگاه این 
پژوهش، ارزش های فنی و مهندسی به دو زیرشاخه تقسيم می شود: 1. »ارزش های فناوری« كه به فنون استحصال، 
انتقال و توزیع آب می پردازد. فنون مذكور در هر منطقۀ جغرافيایی، بر اساس ویژگی های محيطی آن محدوده، از تنوع 
بسياری برخوردار است14)الكرجی 1345(. تكنيك های حفر قنات در اعماق بسيار پایين )پاپلی یزدی و دیگران 1389( 
سدهای زیرزمينی در مسير كوره های قنات، دوطبقه شدن قنات )صفی نژاد و دادرس 1373؛ بهنياء 1367(، احداث 
شترگلوها و پل های آب بَر، تكنيك تيره گری آب و كاشت درختان دو طرف مسيرهای انتقال جهت تبخير كمتر و 
كاهش هدررفت آب )صفی نژاد 1359؛ یزدانی 1365؛ فرهادی 1376( نمونه های از این ارزش در قنات ایرانی است. 2. 
»ارزش های ساختاری« )فناوری سازه ای(: شامل فنونی كه به پایداری سازه های مرتبط با آب و قنات ایرانی اختصاص 
دارد. این ارزش ها در بناها و سازه هایی كه مستقيماً با آب قنات ایرانی فعال اند، جریان دارند. شناخت بستر و محيط 
)به خصوص زمين( برای ساختاری كه در تعامل با آب و مسائل متنوع و مرتبط با آن )از قبيل انرژی پتانسيل و حركتی 
آب، كنش و واكنش های دوجانبه و چندجانبه با مواد مصالح معماری( جز با به كارگيری فنون و تكنيك هایی همراه با 
استفاده از مواد و مصالح بومی در بناهایی مانند آب انبارها، آسياب ها، حمام ها و همچنين سازه های آبی مانند فواره ها 

ميسر نبوده است )پاپلی یزدی 1364؛ معماریان 1379؛ فرشاد 1390؛ سمساریزدی 1393؛ حائری 1395؛ پویا 1398(.
2. 6. بوم شناختی

در نگاهی كالن مقياس، قنات ایرانی حاصل فعاليت  دوسویۀ انسان و گسترۀ جغرافيایی و محيط زیستی است كه طی 
گذر زمان شكل گرفته و رشد نموده است. به بيانی دیگر این پدیده  در ُخرداكوسيستم همواره باليده و متأثر از آن و بر 
آن اثرگذار بوده است؛ چه اینكه بشر با ابداع قنات در پی آبی بوده كه جزء چرخه های مهم و حياتی اكوسيستم است و 
ارتباط های مهم و پيچيده ای با بسياری از چرخه های دیگر در دل آن دارد. از طرفی، با جاری شدن آب بر روی زمين 

به واسطۀ قنات، چرخه های متنوعی از موجوداِت ُخرد اكوسيستم در ارتباط با آن تشكيل و ادامه حيات داده اند. 
»گروت«15 و همكارانش )De Groot et al. 2002, 396-397( ارزش های بوم شناختی را در چهار دستۀ اصلی 
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تنظيمی )حفظ فرایندهای ضروری بوم شناختی و سيستم های حمایت از حيات( زیستگاهی )فراهم ساختن فضای مناسب 
برای زندگی گونه های گياهی و حيوانات وحشی(، توليدی )تهيه و تأمين منابع طبيعی( و اطالعاتی )زیباشناسی، تفریحی، 
فرهنگی/هنری، تاریخی/ معنوی و علمی/آموزشی( دسته بندی كرده اند. در این مقاله دسته بندی سه گانۀ »تنظيمی«، 
»زیستگاهی«، و»توليدی« فوق در دستۀ ارزش بوم شناختی گنجانده شده است؛ اما با توجه به اینكه دستۀ ارزش های 
»اطالعاتی«، دارای زمينۀ مشترك و هم پوشانی با ارزش های زیبایی شناختی، فرهنگی اجتماعی و علمی قنات ایرانی 

است، ذیل این بخش قرار نگرفت. 
2. 7. عملكردی 

مهم ترین ارزش  عملكردی قنات ایرانی تأمين آب برای تداوم حيات زیستگاه پایين دست خود )جایی كه آب را بر روی 
زمين جاری می شود( است كه در این پژوهش در چهار دستۀ فرعی قابل دسته بندی است. 1. »آب ُشرب«: برای تأمين 
پایدار آب ُشرب، بناهایی در مقياس های گوناگون و با پراكندگی متناسب در سكونتگاه ها، آب قنا ت در دسترس ساكنان 
بوده است. مانند آب انبارها، حوض انبارها، سقاخانه ها، پایاب ها؛ 2( »مصارف بهداشتی«: چنان كه پيداست آب نقش 
اصلی در تأمين بهداشت جامعه به واسطۀ بناهایی مانند حمام ها، پایاب ها و حتی بر كنار مسيرهای انتقال آب قنات در 
سكونتگاه ها را دارد؛ 3. آب مورد نياز »زراعت و باغداری«: بيشترین حجم آب مصرفی برای تأمين خوراك ساكنان و 
اقتصاد وابسته به آن از طریق زراعت و باغبانی است كه در سابقۀ تاریخِی پهنۀ فالت مركزی ایران، قنات ها نقش مهمی 
در تأمين آن دارند؛ 4. آب مورد نياز »صنعت«: یكی از عملكردهای قنات ایرانی، استفاده و تبدیل انرژی پتانسيل آب به 
نيروی مكانيكی برای تبدیل و آماده سازی محصوالت توليدی زراعت مانند گندم، جو، ارزن، كنجد و محصوالتی از این 
قبيل برای تأمين خوراك های اساسی اهالی سكونتگاه آن بوده و این مهم ترین عملكرد آسياب ها بوده است )پاپلی یزدی 

1364؛ سمساریزدی 1393؛ حائری 1395؛ پویا 1398(.
در ادامه برای تطبيق دسته بندی ارزش های برشمرده شده برای قنات ایرانی با دسته بندی های مورد مطالعه در این 
پژوهش، جدول 3 تدوین شد. در نخستين ردیف جدول، دسته بندی های اصلی و فرعی پيشنهادی ارزش در قنات ایرانی 
ارائه شده است. در ردیف های بعدی دسته بندی های ارزش كه در منابع و اسناد ارائه شده، با دسته بندی پيشنهادی مقاله 
حاضر انطباق داده و در ستون مربوط درج شده است. به این ترتيب نقاط هم پوشانی یا عدم هم پوشانی دسته بندی 

پيشنهادی با سایر دسته بندی ها استخراج و ارائه شده است. 

مقایسۀ تطبیقی دسته بندی پیشنهادی ارزش  در قنات ایرانی با سایر دسته بندی های صاحب نظران و اسناد بین المللی

دسته بندیصاحب نظر/ سند

1
ایرانی  قنات 
مقاله  )پيشنهادی 

حاضر(

عملكردیبوم شناختیفنی و مهندسیاقتصادیعلمیفرهنگی-اجتماعیزیباشناختی

زیباشناختی

هنری

فرهنگی اجتماعی

فرهنگی

علمی

دانش 
بومی

ی
صاد

اقت

كاربردی

فنی و مهندسی

ساختاری

بوم شناختی

تنظیمی

ی
تأمین آبعملكرد

اجتماعی

احساسی
دانش معنوی/مذهبی

زیستگاهیجدید
تاریخی

فناوری
زیبایی

سیاسی
تولیدیآموزشی

نمادین

ریگل 2
)1903(

هنری، ، هنرِی 
عملكردی----قدمتی، تاریخی، یادبودینسبی

جدول 3: مقایسۀ تطبيقی دسته بندی پيشنهادی ارزش در قنات ایرانی با سایر دسته بندی های صاحب نظران و اسناد بين المللی
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3. تحلیل و جمع بندی: چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی
در این مقاله ارزش های قنات ایرانی در هفت دستۀ اصلی تقسيم بندی شد. این در حالی است كه با نگاهی تحليلی به 
ماهيِت ارزش ها و زیرشاخه های آن ها، ریشه های مشترك و البته به هم پيوستۀ این ارزش ها آشكار می گردد. برای مثال 
ارزش های فنی و مهندسی ارتباط چند جانبه ای با ارزش های عملكردی دارند، به طوری كه تا ارزش های فنی و مهندسی 
قنات ایرانی به رشد و بالندگی نرسيده باشد، ارزش های عملكردی آن به تكامل و پایداری بيشتر نمی رسد و برعكس 
درك ارزش عملكردی موجب می شود تا برای بهره وری بهتر، ارزش های فنی و مهندسی مورد توجه و ارتقا واقع گردد. 
این پيوستگی و درهم تنيدگی ميان تمام ارزش های قنات ایرانی، تأیيدی است بر نظر مسعود و همكاران )1398، 100( 
كه در عمل امكان تفكيك كامل ارزش ها وجود ندارد؛ ازاین رو تالش برای دسته بندی به عناوین مختلف، با مرزهای 
مشخص و متمایز كننده منتفی است. با این حال، ضمن اشراف بر عدم تفكيك قطعی دسته های ارزشی، این دسته بندی 

به واسطۀ كارا بودن در بازشناخت ارزش های قنات ایرانی ارائه شده است. 
ازاین رو برای توسعۀ  چهارچوب نظری ارزش های قنات ایرانی، پس از گام اول كه شناخت، تفكيك، و دسته بندی 
ارزش ها بوده است، برداشتن گام دوم كه تبيين روابط و جایگاه ارزش ها نسبت به هم می باشد، ضروری می نماید. با 
این نگاه، ارزش های یادشده تنها در گستره ای جامع كه بتواند به عنوان بستری فراگير، قابليت های بالقوه ای را برای 
شكل گيری، رشد و شكوفایی آن فراهم آورد، می تواند به ایفای نقش بپردازد. آنچه محرز است اینكه »محيط طبيعی ـ 

3
فیلدن و 
یوكیلهتو 
)1998(

ارزش نسبی فنی/
هنری، كم نظیر 

بودن
عملكردی اقتصادی--اقتصادی-اجتماعی

تروسبای4
-----اجتماعی، تاریخی، معنوی، نمادینزیباشناختی)2001(

راجز5
معنوی، اجتماعی، فرهنگی اجتماعیزیباشناختی)2002(

اقتصادی-تاریخی، نمادین
كاربردی

---
غیركاربردی

میسون6
فرهنگی اجتماعیزیباشناختی)2002(

اجتماعی، 
تاریخی، معنوی/
مذهبی، فرهنگی/

نمادین
اقتصادی-

كاربردی
---

غیركاربردی

فیلدن 7
)2003(

معماری و 
زیباشناختی، 

شگفتی، احترام و 
ستایش

فرهنگی

استنادی، 
تاریخی، قدمتی 

و باستان شناسی، 
چشم انداز 

شهری، نمادین و 
معنوی

عملكردی اقتصادیبوم شناسیفنیاقتصادیعلمی

8
میچل و 
همكاران
)2005(

-محیطی--علمیفرهنگی، معنوی-

قدمتی، معنوی/ مذهبی، الحاقی/ -ولز )2010(9
عملكردی اقتصادی-فنی--فرهنگی، نمادین

منشور بورا 10
----علمیتاریخی، اجتماعی معنویزیباشناختی)1997(

سند نارا11
----علمیتاریخی، اجتماعیهنری)1994(

حجت 12
----علمیتاریخیحسی/عاطفی)1380(

 13
اندرودی و 

صحراكاران 
 )1396(

طبیعی، -اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، بومیاحساسی/ادراكی
-زیست محیطی
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انسان ساخت« به واسطۀ ماهيت، جایگاه و جامعيت فراگير آن، می تواند چنين بستر گسترده ای را مهيا نماید. در این بستر، 
قابليت های ارزش های هفت گانۀ قنات ایرانی شامل ارزش های »زیبایی شناختی«، »فرهنگی اجتماعی«، »اقتصادی«، 
»فنی و مهندسی«، »بوم شناختی«، و »عملكردی« به همراه زیرشاخه هایشان كه دارای اشتراكات و پيوستگی های 
غيرقابل تفكيكی هستند، بُروز و نمود پيدا می كند. این پيوستگی ها و تأثيرگذاری های متنوع در شكل گيری پيچيدگی و 

درهم تنيدگی این مقوله نقش مهمی دارد. مفهوم این ارتباطات و جایگاه ارزش ها در شكل 1 ارائه شده است. 

در این چهارچوب نظری، ارزش های هفت گانۀ قنات ایرانی با پرهيز از هر نوع اولویت بندی و سلسله  مراتب و تنها بر 
اساس ایجاب ها و قابليت های ذاتی شان جای گرفته اند؛ زیرا شرایط متنوع فرهنگی، اجتماعی و جغرافيایی زیستگاه های 
فالت مركزی ایران موجب شده است تا تأثيرگذاری های دوسویه و چندسویۀ ارزش ها بر یكدیگر، از الگویی واحد تبعيت 
نكنند؛ به طوری كه ممكن است فرضاً در قناتی، ارزش هایی بر ارزش های دیگر اولویت داشته و اثرات پررنگ تری بر 
آن ها و روابط بينشان بگذارد، اما در قناتی دیگر این گونه نباشد. برای مثال در قنات قصبۀ گناباد ارزش های »فنی و 
مهندسی« اثرگذاری شاخص تری بر سایر ارزش های این قنات دارد )گوبلو 1371؛ پاپلی یزدی و دیگران 1389(؛ این 
در حالی است كه در مجموعه قنوات بلده )آب بلده( فردوس با فاصله ای 30 كيلومتری از قنات قصبه، ارزش های 
»فرهنگی اجتماعی« و »عملكردی« تأثيرگذاری قابل تأملی بر سایر ارزش های این مجموعه دارد )صفی نژاد 1398؛ 
مختارنيا، طالبيان، و حيدری 1398(. بر این اساس به نظر می رسد با توجه به وجوه انكارناپذیر تأثيرات و روابط چندسویۀ 
ارزش های قنات ایرانی بر روی یكدیگر در چهارچوب نظری و باز بودن باب شناسایی ابعاد ناشناختۀ این ارتباطات 
پيچيده، اولویت بندی ارزش ها در تدوین چهارچوب نظری مورد توجه این مقاله، جامعيت و كل نگر بودن آن را مخدوش 
نماید. بر همين اساس در این چهارچوب نظری، تأثيرگذاری ها مذكور و ارتباطات هر ارزش با دیگر ارزش ها، توسط 
 Eshrati, خط چين هایی نمایش داده شده است؛ همچنين بر ابعاد »ملموس« و »ناملموس« )عشرتی و فدایی نژاد 1397؛
Eshrati, and Fadaei Nezhad 2018( تك تك ارزش ها تأكيد شده است. تمامی این روابط پيچيده و درهم تنيده 
كه در بستر »محيط طبيعی-انسان ساخت« رخ می دهد، با دایره  ای خط چين16 محاط شده  است. شایان ذكر است كه 
این چهارچوب نظری در بستر زمان واجد معنا می گردد، چون كه ارزش های قنات ایرانی از اعصار گذشته تاكنون همواره 

تصویر 1: چهارچوب نظری ارزش ها در قنات ایرانی
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حياتی پویایی را طی نموده اند و این پویایی، تمام مراحل سير حياتشان از زمان زاده  شدن، رشد و نمو، بالندگی و گاهی 
افول آن ها را در بر می گيرد.

بُعد كاربردی چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی در پژوهش های آتی، زمينه را برای تطبيق آن برای مطالعات 
موردی آماده می كند تا از طریق آن ارزش های هر قناتی را بر اساس ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و محيطی آن مورد 
بررسی و شناسایی قرار دهد و چهارچوب ارزش های آن قنات را بر اساس ویژگی های محلی خودش باز تدوین نماید. 

آنگاه اولویت بندی و ارجحيت ارزش های هر قنات می تواند مورد بررسی و تدقيق قرار گيرد.

نتیجه 
قنات ایرانی به عنوان یك اثر فرهنگی تاریخی با ارزش های برجستۀ جهانی، پدیده ای است كه بر بسياری از الیه های 
مختلف سكونتگاه های كهن فالت مركزی ایران اثرگذارِی انكارناپذیری دارد. ازاین رو حفاظت از آن ضروری است. 
اگرچه در هر اثر ميراثی اولين گام در مسير حفاظت، بازشناخت ارزش هاست، در پژوهش های پيشين چهارچوبی جامع 
برای تبيين ارزش های قنات ایرانی تدوین نشده است. ازاین رو در این مقاله تالش شد تا موضوع ارزش در قنات ایرانی 
مورد بررسی واقع و چهارچوب نظری آن توسعه یابد. بدین منظور در گام اول، بررسی  دیدگاه های صاحب نظران و اسناد 
بين المللی راجع به ارزش در آثار فرهنگی و نيز مطالعات پژوهشگران راجع به قنات ایرانی انجام شد. مبتنی بر تحليل 
محتوای انجام شده، دسته بندی هفت گانۀ ارزش در قنات ایرانی شامل ارزش های »زیبایی شناختی«، »فرهنگی اجتماعی«، 
»اقتصادی«، »فنی و مهندسی«، »بوم شناختی« و »عملكردی« ارائه و تعریف هر دسته و زیر شاخه های آن ها تبيين 
شد. سپس در گام دوم، مبتنی بر دسته بندی ارائه شده، چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی توسعه یافت. ویژگی های 
چهارچوب پيشنهادی مقاله حاضر، عبارت اند از: الف. ارزش ها ی قنات ایرانی را ارائه می دهد؛ ب. نشان می دهد كه با نظر 
به ارتباطات و تعامالت چندسویۀ هریك از ارزش ها و زیرشاخه هایشان با یكدیگر، امكان تعریف خط و مرز مشخص بين 
ارزش ها نه ميسر است و نه درست؛ ج. آشكار می سازد كه داشتن نگاهی  كل نگر به این ارزش ها در بستری جامع كه 
بتواند شرایط را برای رشد و شكوفایی شان فراهم آورد، الزامی است. این بستر در چهارچوب ارائه شده، »محيط طبيعی- 
انسان ساخت« در نظر گرفته شده است؛ د. همچنين این چهارچوب بر ابعاد ملموس و ناملموس هریك از ارزش ها تأكيد 
می كند. چهارچوب نظری ارائه شده، با كاربرد در شناخت ارزش های قنات ایرانی، می تواند بستری مناسب برای تدقيق 

اصالت و یكپارچگی قنات و در پی آن موفقيت راهبردهای حفاظت و پایش را رقم  زند. 
از آنجا كه این پژوهش به عنوان یكی از نخستين گام ها در مسير تبيين ارز ش های قنات ایرانی محسوب می شود، نگاه 
تحليلی و انتقادی به چهارچوب مذكور و دسته بندی های ارائه شده می تواند موضوع پژوهش های بعدی باشد. تطبيق این 
چهارچوب نظری برای موردپژوهی بر روی قنات های فالت مركزی ایران می تواند آن را از بُعد نظری به بُعد كاربردی 
سوق دهد و به نظر می رسد پس از این اتفاق با توجه به دامنۀ گستردۀ ارزش های محلی هر منطقه از فالت مركزی، 
نتایج بسيار متنوع و متكثری از این تطبيق حاصل گردد. همچنين با توجه به اینكه هریك از ارزش های برشمرده  شده 
برای قنات ایرانی، خود گستره ای وسيع از مفاهيم و داده های متنوعی را در بر می گيرد، بازشناسی و تحليل هریك از 
این ارزش ها می تواند در پژوهش های آتی، جایگاه آن ها و چيستی و چگونگی روابط متقابلشان را با دیگر ارزش ها و 
چهارچوب پيش روی، بهتر تبيين نماید. همان طور كه از ذات چندالیه و درهم تنيدۀ ارزش های ارائه شده آشكار می گردد، 
داشتن نگاه بين رشته ای برای بازشناخت ارزش ها ضروری است كه می تواند در پژوهش های آتی در نمونه های موردی 

مختلف قنات های ایرانی مورد توجه قرار گيرد. 

پی نوشت ها
برای اطالع بيشتر نك: Getty conservation institute 2000؛ English Heritage 2008؛ ICOMOS Quebec 2008؛ . 1

.Jokilehto 2007
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برای اطالع بيشتر نك: ICOMOS 1964؛ Jokilehto 2007؛ Stovel 1995؛ طالبيان 1384.. 2
برای اطالع بيشتر نك: ICCROM 2007؛ Jokilehto 2007؛ طالبيان 1384.. 3

4. Riegel Alois.

5. Jokilehto Jukka.

منابع مورد بررسی برای رسيدن به جمع بندی دیدگاه های مذكور در مطالعات اوليه، 161 منبع شامل 43 كتاب و 118 مقاله . 6
بود كه با توجه به افزایش تعداد كلمات این پژوهش، اهم منابع )مقاله و كتاب( تلخيص شد و به تعداد مورد اشاره كاهش یافت.

7. Mitchell Nora.

8 . .)UNESCO 2021, 30( معيارهای ده گانۀ مركز ميراث جهانی برای بررسی آثار جهت قرارگيری در فهرست این مركز
- نشان دهندۀ یك شاهكار از نبوغ و خالقيت انسانی باشد.

- نشان دهندۀ تبادل ارزش های بشری در یك بازۀ زمانی در یك منطقۀ فرهنگی از لحاظ پيشرفت در معماری یا فناوری، 
برنامه ریزی شهری یا طراحی چشم انداز باشد.

- گواهی بی همتا یا دست كم استثنایی بر یك سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از ميان رفته باشد.
- نمونۀ برجسته ای در معماری یا تكنولوژی كه مرحلۀ مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد.

- نمونۀ برجسته ای از تعامل بين انسان و محيط زیست یا نمایندۀ یك فرهنگ باشد.
- به طور مستقيم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنت های زندگی، افكار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهميت عالی 

جهانی باشد.
- معيارهای طبيعی؛

- پدیدۀ بی نظير طبيعی با زمينه های استثنایی و زیباشناسی باشد.
- نمونۀ برجسته از مراحل و تغييرات تاریخ زمين شناسی باشد.

- نمونۀ برجسته از فرایندهای زیست محيطی و بيولوژیكی در تكامل و توسعۀ زمينی، اكوسيستم های ساحلی و دریایی و جوامع 
از گياهان و حيوان ها باشد.

در بخشی از مسير شاه جوی ميراث جهانی قنوات بلده فردوس كه شهری با اقليم گرم و خشك در فالت مركزی ایران محسوب . 9
می شود، به طول حدوداً 11 كيلومتر )و سابقاً 20 كيلومتر( در حدود 4000 درخِت غالباً كهنسال با عمر متوسط 80 تا 300 سال در 
دو طرف این جوی مناظر بی بدیل و زیبایی را به وجود آورده كه در چنان شرایط آب وهوایی اعجاب برانگيز است تا جایی كه در 

سده های گذشته از دید سياحان در منابع تاریخی )خدابنده لو 1343( هم مغفول نمانده است )مختارنيا 1395(.
هنرهای كاربردی كه در تزیينات بسياری از بناهایی كه مستقيماً با آب قنوات كاركرد داشته اند، مانند اجرای نقوش تزیينی با . 10

تكنيك آهك بُری یا حجاری نقوش سنگی در بسياری از حمام های تاریخی، حوضخانه ها و پایاب ها و همچنين تزیينات آجری در 
كالبد بسياری از آب انبارهای شهرها و روستاهای فالت مركزی ایران، دارای ارزش زیباشناختی هستند كه جریان آب قنات ایرانی 
به آن ها حيات و هستی می دهد. همچنين هنر خوشنویسی و كتابت كه در تحریر بسياری از وقف نامه های تاریخی، نسخ خطی، 
اسناد تاریخی، نقش داشته یا حجاری و نَقر كتيبه ها و الواح كه با موضوع وقف آب را مستند می كرده یا یكی از اهداف آن ترویج 

فرهنگ از طریق وقف آب بوده، خود از ارزش زیباشناختی درخوری برخوردار است.
این واحدها در مناطق مختلف به »بُنه«، »حراثه«، »سركار«، »صحرا« و نام های دیگر مشهورند. گروه هایی هستند متشكل . 11

چند نفر كه در امور آبياری و زراعت بسيار ُخبره بوده اند و با تكيه بر دانش بومی خود در این زمينه، توانایی دریافت بيشترین بهره وری 
از آب و زمين در شرایط اقليمی بسيار دشوار را داشته اند؛ این گروه ها با انتخاب مردم و در یك روند با مشاركت اجتماعی و در 
تاریخی معين مشغول به كار می شده اند و در تاریخی خاص كه مقارن با برداشت محصول بوده است، كارشان به پایان می رسيده و 
مزد كارشان را غالباً از محصول یا به شيوه ای دیگر با توافق مالكان دریافت می كرده اند. این شيوه در سكونتگاه های فالت مركزی 

ایران و پيرامون دشت های كویر مركزی و بيابان لوت تا حدود 45 سال پيش جریان و كارایی داشته است. 
12. Rojas Eduardo.
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13. Mason Randall.

یكی از مهم ترین منابع دسِت اّول تاریخی دربارۀ قنات و حفر آن، كتاب استخراج آب های پنهانی تأليف الكرجی )قرن 4 و . 14
5ق( است. نویسندۀ این كتاب اطالعات بسيار ارزشمندی بر پایۀ دانش های بومی در زمينه های متنوعی در خصوص قنات سازی و 
قنات داری ارائه می دهد. برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از: زمين شناسی و شيوه های شناخت زمين های آبدار و زمين های كم آب 
و خشك، روش های شناخت ماهيت و كيفيت آب های زیرزمينی )سبكی و سنگينی/رقيق و غليظ/ شيرین و ناگوار(، مباحث مربوط 
به حریم قنات ها از نظر مباحث فنی و مذهبی، تكنيك های كاربردی دربارۀ شيوه های آب یابی، ترازكشی و سنجش ارتفاع زمين )در 

سطح و در عمق(، شيوه های حفر كاریز و نيز نگهداری و پایش آن و تكنيك های مرمت، بهسازی و بازسازی این اثر.
15. Groot De Rudolf S.

استفاده از »خط چين« چه در دایره و چه در خطوط این چهارچوب به دليل متنوع بودن ابعاد و ميزان تأثيرگذاری های متفاوت . 16
هریك از مؤلفه ها بر یكدیگر یا بر تمامی چهارچوب نظری است كه مستقيماً به شاخص ها و ویژگی های موردپژوهی )نمونۀ موردی( 
بستگی دارد و شاید بعد از تطبيق و بازشناسی ارزش های هر قناتی بر پایۀ این چهارچوب نظری بتوان با قطعيت بيشتری در مورد 

روابط ارزش ها سخن به ميان آورد و خط چين ها را به خطوط ممتد تبدیل كرد.
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Protecting and improving values is among the major purposes pursued by cultural 
heritage conservation and requires a proper understanding of cultural heritage. The 
Persian Qanat is a valuable heritage inscribed on the World Heritage List. Because of 
their close ties with human settlements and the environment, Qanats have many values 
associated with them. Although there are different classifications of heritage value in 
national and international documents and research findings, little or no research is 
yet conducted on the values of Persian Qanats, a comprehensive classification, and a 
theoretical framework that could be applied to conservation practices. This research 
aims to identify and classify the values of the Persian Qanat and develop a theoretical 
framework. Three questions were posed in this study: a) What are the principal values 
of the Persian Qanat? b) How are these values related to the classification of values 
in national and international literature? c) What are the relationships between these 
values in the theoretical framework? This study adopts the qualitative approach 
and content analysis strategy to explore existing research. It later draws on logical 
reasoning to develop a theoretical framework.  The Persian Qanat was nominated for 
inscription based on two of the six criteria of the World Heritage Center; however, its 
true values excel well above those and are associated with the sociocultural context 
of Iran. Optimal conservation of Qanats calls for an understanding of all these values. 
According to the findings of this study, seven value groups for the Persian Qanat are 
presented and defined: aesthetic, sociocultural, economic, technical and engineering, 
ecological, and functional, and their related sub-categories are also explained.

Keywords: Persian Qanat, value, conservation, world heritage, cultural heritage
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