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  1درآمدي بر سير تاريخي پديدة قنات

  و نقش تمدني آن در نجد ايران
  

  2همنددكتر غالمرضا بر

  

  چكيده
 حكومـت هـاي     سـپس در دورة   . جد ايران ابـداع شـد     به احتمال زياد، قنات در پيش از تاريخ و در ن          

مقتدر ايراني پيش از اسالم و دولت هاي بعد ازاسالم، سير تكاملي پيمود و بيش از پيش مورد بهـره                    

  ساكنان اين سرزمين   برداري قرار گرفت؛ تا جايي كه نقش تعيين كننده اي در زندگي مادي و معنوي              

 گذشـته،   اما متأسفانه از چند دهة    . رفتند آب رساني را از ايرانيان فرا گ       ديگران هم اين شيوة   . ايفا نمود 

 سختي بر پيكر قنات وارد شد و عوارض زيان بـاري            ن آوري جديد غربي به كشور، ضربة      با ورود ف  

 ز و نشيب بهره مندي از اين سازة       فرادر اين مقاله، نويسنده كوشيده است ضمن شرح         . به دنبال آورد  

 ايراني تأكيـد ورزد؛ و سـرانجام اميـدوار          آن در روند فرهنگ و تمدن ديرينة      بومي، بر جايگاه خاص     

   .است كه شرايط براي احياي مجدد قنات در سطحي هماهنگ با مقتضيات زمان فراهم گردد

  .سالمي،  تمدن كاريزيايران پيش از اسالم، ايران ا ،) كاريز(قنات  : كليديواژگان
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  طرح مسئله) الف
چنين به نظر مي رسد كه يكي از راه هاي اساسي بررسي و شناخت درست فرهنگ و                 

 و  - مـيالد مـسيح    تمدن ايراني در طي تاريخ ديرينه سـال آن، از هـزاره هـاي پـيش از                

 تا هنگـام  - استقرار و سكونت آرياها و حاكميت آنان در نجد ايران مخصوصاً از دورة  

ن با فرهنگ و تمدن غربـي و برخـي تـأثيرات زيـان بـار آن در روزگـار                    آشنايي ايرانيا 

در » تمـدن كـاريزي   «معاصر، آگاهي از چند و چون فن قنات سازي و يا به اصـطالح               

ه هاي عظيم و    كارهاي تمدن ايراني در امر ايجاد شبك       گر چه از شاه   .اين سرزمين است  

 بند، آبراهه، سد، انواع نهرهـا و    رساني و آبياري، مانند پل، پل       آب گونه گون و پيچيدة   

مي توان با تحسين فراوان سخن به ميان آورد، اما ايـن گونـه  اسـتنباط مـي                غيره، نيز   

 حكومـت هـا و      رح هاي قابل تمجيدي، بيشتر چهـرة      شود كه انجام گرفتن آن چنان ط      

وان سازمان اداري و قدرت ديواني دولت هاي ايران قديم را مي نماياند، كه البته نمي ت               

آن  جنبه ها را نيز جدا و به دور از شايستگي و توان فني و علمي وفرهنگي جامعـه و                     

  . ارزيابي نمودمردمان كوشنده، نيرومند و كارآمد ايراني دانست و 

 قنات بيـشتر سرشـت و ويژگـي مردمـي و اجتمـاعي دارد و از                 در حالي كه پديدة   

ـ  تر مي تـو    طريق مطالعه و تبيين آن بهتر و ژرف         ه قابليـت آفرينـشگري و روحيـة       ان ب

مبارزه جويي توده هاي سخت كوش ايراني در برابر فشارها و نارسايي ها و تنگناهاي               

محيطي و اوضاع نامساعد طبيعي و اقليمي پيرامون به خوبي واقف شد، كه در سـخت                

 و كارگـشاترين    ترين امكان ها و ابزارها، مناسب ترين       ترين شرايط جغرافيايي و با كم     

به بيان رسـاتر، اطـالع از        . ايراني و جهاني شناسانده اند     ة ابداعي خود را به جامعة     ساز

كم و كيف بناي قنات،  به عنوان اختراعي بسيار ارزشمند، مي توانـد تـا حـد زيـادي،                    

يكي از خصوصيات فرهنگي ايرانيان قديم را در پيوند سازگار آنان با طبيعت ناسازگار              

آن به روشن ترين و مناسب ترين صورت ممكن، بـدون           پيرامون، و ديگرگون ساختن     

 اين در حالي اسـت كـه بـا ورود           .ترين آسيب رساني به محيط زيست، نشان دهد        كم
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، در   دست يابي به آب مورد نياز شهر و روسـتا          غربي در عرصة  ) تكنولوژي(ن آوري   ف

 ، صـدمات جبـران    )8: 1382حـائري،   ( بـه بعـد      1340 خالل دهه هاي اخيـر، از دهـة       

 نزديك  جايي كه بيم آن مي رود در آيندة       ناپذيري بر طبيعت ايران، وارد شده است؛ تا         

 ايرانيان هم بر اثر لطمـه هـاي مـذكور، در            هستي و سامان آفريننده و سازندة     زندگاني،  

اين آب و خاك به خطر افتد؛ زيرا، بدين گونه سفره هاي محـدود و معـين آب هـاي                    

 را از دست خواهند داد، به صورتي كـه جبـران آن، بـا                خود يرزميني به يكباره ذخيرة   ز

  .توجه به اقليم خشك و كم باران كشور، امكان پذير نخواهد بود

 آن در   مچون يك ابتكار پر اهميت و ويژة  ايراني و تأثير فوق العادة             قنات ه  دربارة

رزانـة  ي همتا، يكي از برآمدگان ف      ب ن سازة ماندگاري مردم ايران در گذشته، و دقايق اي       

تقريبـاً  ] بـود [ايران سرزمين قنات اسـت      «: متأثر از آن، گفته است     محيط كوير و حاشية   

حتـي  . كه اوالً از چنـدين قنـات سـيراب نـشده باشـد            ] نبود[هيچ شهر بزرگي نيست     

 و حتـي    - آن نـسبتاً زيـاد اسـت       رودخانه دارد و بارنـدگي سـاليانة       كه خودش    -تبريز

-]مي كرد [هاي بسيار كار قنات را مي كند        » مادي «اصفهان كه خود زاينده رود دارد و      

ري نباشد كـه     دهات بسيا  كه در محاصرة  ] نبود[بزرگي نيست   اينكه هيچ شهر    ... ثانياً... 

قنات يك تكنولوژي بي    » «].مي كردند [ آن شهر را تأمين مي كنند        با قنات خود، آذوقة   

 پيش توسط مردم ايران     نظير و يك تكنيك منحصر به فرد است كه قرن ها و هزاره ها             

براي رسيدن به آب زيرزميني تعبيه شده و آن قدر دقيق محاسبه شده اسـت كـه بايـد                   

  . »علماي رياضي و هندسه با آن سر و كار پيدا كنند

مـالكي و   (»  بزرگ تمدني ما،  به تاريخ مي پيوندد        قنات پديدة . . . « ما افسوس كه    ا

 اين پايه، به سبب نقـش و اهميـت مـؤثر            بر ).، ح وك ديباچه   1384خورسندي آقايي،   

 اختـصار   قنات در فرهنگ و تاريخ ايرانيان، در طي مباحث زيـر خـواهيم كوشـيد بـه                

 اساسي براي تأمين بخش قابـل تـوجهي از آب مـورد نيـاز               برخي از جوانب اين سازة    

  .مردم شهرها و روستاها را در گذشته مورد بررسي قرار دهيم
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  تبيين مسئله) ب
   هاي اقليمي ايرانويژگي. 1

 نها اندكي بيش از نيمي از گسترة      نجد ايران سرزمين وسيعي است كه كشور كنوني ما ت         

ايران كنوني را مي توان     ). 18: 1365فره وشي،   (اصلي و قديم آن را در بر گرفته است          

  :از منظر آب و هوايي به چهار اقليم متفاوت زير تقسيم كرد

  .اي خزر، كه آن را بايد معتدل و مرطوب ناميداقليم سواحل جنوبي دري. 1     

 رشته كوه هـاي زاگـرس، كـه واژة          كوهستان هاي غرب كشور، يا عرصة      اقليم. 2     

  . عنوان آن استسرد برازندة

  .اقليم نجد مركزي، كه با عبارت گرم و خشك مشخص مي شود. 3     

حائري، (ب نامبردار است    اقليم سواحل جنوبي ايران، كه با ويژگي گرم و مرطو         . 4     

1382 :12-11.(  

نكـه سـرزمين ايـران      در تأويل ويژگي هاي ياد شده در باال، مي توان گفت، با وجود آ             

در شمال، و خليج فـارس و  ) خزر( بزرگ آبي، يعني درياي مازندران داراي دو حوضة 

درياي عمان در جنوب، است، اما به سبب شكل و جهت قرار گرفتن رشته كوه هـاي                 

 آبـي ذكـر شـده،       غـرب آن، تأثيرگـذاري ايـن دو حوضـة         لبزر و زاگرس در شمال و       ا

 درصـد كـل مـساحت سـرزمين مـا از            90محدود گشته؛ و بدين سان، تقريباً بـيش از          

دسترسي به آب هاي سطح االرضي، به شكل هاي دريـا، رودخانـه و بارنـدگي مـنظم                  

  ).همان جا(ارد ساالنه،محروم است و در شرايط اقليمي گرم و خشك قرار د
  

  تمدن كاريزي ايران. 2

 بي آبي يا كم آبي، و نيز گرمي و خـشكي هـوا در               پرسشي كه با مطرح ساختن مسئلة     

 نجد مركزي، در ذهـن و بـر زبـان پژوهنـده             مين ما ايران، به خصوص در گسترة      سرز

مروزه،  باستاني ايران نيز، مانند اآيا در گذشتة«يابد، اين است كه مجال بروز و بيان مي 

؟ بر اساس اسناد و مدارك معتبر مي توان نـشان           »همين مشكل وجود داشته است يا نه      
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 دور مساعدتر از زمان هـاي بعـد و متـأخر            ليم ايران روي هم رفته در گذشتة      داد كه اق  

با وجـود ايـن، بـاز،       . بوده، و سپس به تدريج بر وخامت اين وضع افزوده شده است             

 مـساعدت اقلـيم و آب و   تاريخي مـي نمايانـد، درجـة   رافياي چنانكه بررسي هاي جغ   

هواي ايران،  مخصوصاً نجد مركزي، در حدي نبوده كه مردمان سـاكن در آن بخـش،                 

توانسته باشند براي تأمين نيازمندي هاي خود در اين زمينه، به آب هاي جريان يابنـده                

  . در روي زمين بسنده كنند

 پيشينة ديرينة ابـداع و بهـره بـرداري از            موثق براي طرح اين نظر،     يك دليل بارز و   

 قنات يا كاريز  در نواحي مذكور است، كه سابقه اش به چند هزار سال پـيش از                   سازة

دليل ديگر آن را مي توان اهميـت و ارزش فـوق   . ورود آرياها به نجد مذكور مي رسد  

دا بـانو،   العاده اي دانست كه در اساطير و اديان اقوام قديم ساكن نجد، نخست براي خ              

و سپس ايزد بانوي باروري و آب و باران در قالب ها و پوشش هـاي نـسبتاً متنـوع و                     

در توثيق بيـشتر    . ها،و چه آرياهاي ايراني، قائل بوده اند      )آزياني(متعدد آن، چه آسياني     

 يكي از باستان شناسان استناد جـست كـه       به نوشته هاي كارشناسانة    اين ادعا، مي توان   

منظور او، يكي دشت يا جلگـة سـاحلي         [رجي  ر حال، دشت هاي خا    در ه «: مي گويد 

 مازندران، و ديگري دشت يا جلگة خوزسـتان در           جنوبي درياي  شمال ايران در حاشية   

ر توسـعة تمـدن ايـران، در        د.]  خارجي و جنوب غربي كوه هاي زاگـرس اسـت          كنارة

  . قرار دارند] اهميت[ دوم درجة

سـمت  [در ] واقـع [در واحه هـاي متفـرق   ... مدنبدين وجه، از قديم ترين ازمنه، ت      

احاطه كرده و ابرهاي بـاران      ايران را   ] مركزي[سلسله جبالي كه گرداگرد نجد      ] داخلي

 تمامًا بي آب و علف، به اسـتثناي         مركز اين محوطة  .  متمركز شده است    را مي گيرد،   زا

 آبيـاري   ة به وسـيل   - بسيار حاصل خيز است       كه عموماً  -موضعي كه خاك رسوبي آن      

 آب امري حياتي    در همة ازمنه در نجد ايران مسئلة      . ... مصنوعي قابل زراعت مي باشد    

از زمان هاي ما قبل تاريخ، اين مملكت بـا وسـايل مـصنوعي              . به شمار مي رفته است    
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قنـات يـا     ( وسيعي از راهروهاي زيرزمينـي     ي مي شد، و در عهد هخامنشي شبكة       آبيار

 پايتخت هاي ايران، از زمان نـشأت نخـستين          همة«جود اين،   با و .»...موجود بود ) كاريز

 اصلي كه در كناره هاي داخلـي دو سلـسله           اد، روبه بيابان در طول دو جادة      پادشاهي م 

 نظامي و تجارتي    از مغرب به مشرق در جادة     : ه اند جبال بزرگ كشيده شده، قرار گرفت     

، قـزوين،   )همـدان (انـه   كه به موازات البرز ممتد اسـت، شـهرهاي هگمت         ] و فرهنگيي [

 جنوبي نيـز اصـفهان،      و هرات واقع است؛ در جادة     )  غاندام(تهران وري، صد دروازه     

شـيراز قـرار دارد      و ]پرسپوليس يـا پارسـه    [تخت جمشيد    ]استخر[پاسارگاد، اصطخر   

  ).7 و6: 1349گيرشمن،(

 از  بدين سان،عيان مي گردد كه تمدن اصلي و اصيل ايران، كه ريشه در ادوار پـيش               

 آب هـاي     بـر پايـة    آريايي داشته، برخاسته از بخش دروني نجد ايران بوده، كه عمـدتاً           

فراهم آمده از سرچشمه هاي زيرزميني و از طريق بناي منحـصراً ايرانـي قنـات بنيـان                  

پژوهش ها  . آن است  شايستة» تمدن كاريزي «يل، عنوان   گذاري شده بود، و به همين دل      

زي در پيونـد نزديـك و هماهنـگ بـا سـير تمـدن ايـن                  تفكر كاري  نشان داده كه شيوة   

 و ايرانيـان از همـان آغـاز         سرزمين بوده و پويايي و پيشرفت آن را موجب شده است،          

كار حفر قنات و بهره مندي از آب هاي تحت االرضـي بـراي               نشيني خود از راه   يكجا

  .سامان دهي به مدنيت هاي پراكنده در نجد مركزي، سود جسته اند

يان ذكر ديگر اين است كه قنات از گونه اي مهندسي پديد آمده در طي               موضوع شا 

 مشاركت جمعي و استفاده از دانش و فن         والني برخوردار است، كه بر پاية     قرن هاي ط  

بومي هر منطقه، قطره قطره آب هاي پراكنده در دل خاك را از ژرفاي زمين اسـتخراج                 

دخانه اي در زيرزمين را در محل مورد        مي كند و با پيوستن آن قطره ها به يكديگر، رو          

  .نياز به روي زمين مي آورد
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   بهره گيري از قنات در ايرانپيشينة. 3

  پيش از ساسانيان. الف

در اينكه ايرانيان قديم، و به احتمال زياد، بوميـان سـاكن نجـد پـيش از ورود آرياهـا،                    

 پژوهنـدگان   قريبـاً همـة   ن و جهان بوده انـد، ت      نخستين مخترعان قنات يا كاريز در ايرا      

ابتكار مهم را نيز بايـد در درجـة اول           اصلي اين ابداع و      انگيزه و ماية  . اتفاق نظر دارند  

 اقليمي ايران و ساختمان خـاص اراضـي آن از ديـد زمـين شـناختي و                  به شرايط ويژة  

و كـوه و دشـت و ديگـر         ) زمـين (جنس و طرز قرار گرفتن اليه هاي مختلـف خـاك            

آن دانست؛ كه سپس در ساية هوش، درايت، سخت كوشي و تجربـة             وط به   عوامل مرب 

  . مردمان ساكن در نجد، تحقق عملي  آن امكان پذير گرديدتمدني و علم و فن ويژة

زمان اختراع و آغاز بهره برداري از قنات را در نجد ايران نمي تـوان بـه طـور قطـع و                      

امـا برخـي از     . يـست نيقين مشخص نمود، زيرا منبع صريحي در اين بـاره در دسـت              

 استفاده از آن را به حدود شش هزار سال پيش يا چهار هزار سـال قبـل                  محققان سابقة 

  ). 87-88: 1376بربريان، (از ميالد مسيح رسانده اند 

 نجـد   ي كه نخستين گزارش مكتوب دربارة وجود كاريز يـا قنـات در پهنـة              در حال 

ري جست كه در ضـمن آن سـارگون         ايران را مي توان در متن يكي از كتيبه هاي آشو          

 شمال غرب كشور، كـه بعـدها        در ناحية )  ق م  722 -705(ن آشور   دوم، پادشاه آن زما   

بـر  ). 17: 1371گوبلـو،   (آذربايجان نام گرفت، به نمونه اي از اين سازه برخورد كـرد             

در حـدود مرنـد   (» اولهو«اساس اين سنگ نبشته، پادشاه مذكور به منظور تصرف شهر        

، وي بـا    بدين گونه .  در آن ناحيه، دستور داد مظهر قنات شهر را مسدود نمايند           )كنوني

 قنات آشنا شد و سپس جانشين او، به نام سنا خريـب،از آن              نظام آب رساني به وسيلة    

ي نينوا و اربيل، واقـع در        آب براي شهرها   در تهية شيوه در سرزمين خود، يعني آشور،       

چنانكـه   ).2532 -3: 1366،  )نـامواره (افـشار    ( شمال عراق كنوني، بهره گرفـت      ناحية

الد،  دوم قرن هشتم پـيش از مـي        مان ياد شده در باال، يعني نيمة      مالحظه مي شود، در ز    
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ر آن هنگـام،    بنابر منابع، د  .  مردمان نجد برخورده بوده اند     آشوري ها به اين سازة ويژة     

از ايـن   ). 202-3: 1342نفيسي،  ( آذربايجان حكومت مي كرده اند       اورارتوها در ناحية  

 نـات در ايـران، بـه خـصوص در گـسترة            ايجاد ق  ، مي شود استنباط نمود كه سابقة      رو

حفر و استفاده از     ش از آن بوده باشد؛ يعني پيشينة      داخلي كشور، مي بايستي قرن ها پي      

 گرمـي و خـشكي بيـشتر        -قتضاي شرايط خاص اقليمي آن      كاريز در عرصة نجد، به ا     

حتمال زياد به قبل از زمان سلطة اورارتوهـا در      به ا  -فزون تر به آب     آب و هوا و نياز ا     

  .  آذربايجان مربوط مي گرددمحدودة

چـشمه  (» زيـان دال«همان گونه كه، براي نمونه، وجود كاريزهـاي ميـدان باسـتاني             

، واقع در جنوب سمنان، قـدمت ايجـاد قنـات در            »ميرزا احمد  «و شمال دهكدة  ) شيخ

در ).3-46: 1365مهريـار و كبيـري،      ( سال ق م مي رساند       2000 ايران را دست كم به    

زمان حكومت مادها درغرب كشور، به سبب پيوند خويشاوندي بـين آخـرين پادشـاه               

بـه  (گرشـويچ   ) ( ق م  584 -49) (كياكسار يـا آسـتياگ    (اين سلسله به نام ايختوويگو      

به بخـت نـصر، و      رواي بابل، نبونيد معروف      و فرمان ) 238 و   193: 1387،  )سرپرستي

نيز ارتباط نزديك دو كشور با هم، فن حفر كـاريز از مادهـا بـه بابليـان انتقـال يافـت                      

   ).17: 1384مالكي و خورسندي آقايي، (

در عصر هخامنشيان، گسترش  و پيشرفت شـهرهاي بـزرگ در ايـران، ماننـد ري،                 

 بهـره   وسـعة ستحصال آب هاي زيرزميني و ت     سمنان، نيشابور، توس و غيره، منوط به ا       

. برداري از طريق قنات بود، و حفر قنات هاي متعدد در نجد ايران گواه اين نظر است                

اوج شـكوفايي آب    )   ق م   521 -486( روزگار حكمراني داريـوش بـزرگ        مخصوصاً

چنانكه به فرمان ايـن     . رساني، آبياري و حفر كاريز در سرتاسر كشور به شمار مي آيد           

و زمـين را     كرد و آب به سطح زمين مـي آورد،           حفر مي پادشاه به آن كس كه كاريزي       

. آباد يا كاريزهاي خشك را بازسازي مي نمود، ماليات پنج نسل بر او بخشيده مي شد               

   كـه حفـر     در همين زمان بود كه فن آوري قنات به مصر هم منتقـل گرديـد؛ تـا آنجـا                  
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ردار بـود كـه     ي آن سرزمين از چنان اهميتـي برخـو        »خرقا «قنات هاي متعدد در واحة    

به ياد و افتخار اين اقدام بـزرگ سـاختند، تـا بـدين              » تبس«مصريان، معبد آمون را در      

س : 1356هنـري،   (وسيله سپاسگزاري خود را نسبت به داريوش بزرگ نـشان دهنـد             

  ). 180، ش 15

 هخامنشيان، در مصر و بابل آبياري مصنوعي نقشي         همچنين، نوشته اند كه در دورة     

سمت بزرگي از قنات هاي بابل متعلق به دولت، و قـسمتي ديگـر از آن                مهم داشته و ق   

قنات هاي بزرگي نيز در آسياي      . معابد، و يا در مالكيت خصوصي اشخاص بوده است        

به عالوه، در قسمت هايي از پارس قنات        . ميانه مورد بهره برداري قرار مي گرفته است       

اي پيرامون تخت جمـشيد از آب       هايي حفر شده بود و مخصوصاً براي آبياري زمين ه         

بـه طـور كلـي، ايرانيـان زمـان          ). 17-18: 1358دانـدا مـايف،     (قنات استفاده مي شـد      

آنان با اين اختـراع     . هخامنشيان در ساختن نهر، به ويژه قنات، استادان ماهري بوده اند          

خود توانستند سرزمين هاي بسيار خشك را با آبي كه از اعماق زمين، حتي از ژرفـاي                 

  ). 312: 1379كخ، ( متري و بيشتر، به مظهر قنات مي رساندند، آبياري كنند 100

اهميت تأمين آب در كهن ترين سند مكتوب به جـا مانـده از ايـران قـديم، يعنـي                    

، كتاب مقدس زردشتيان، به ويـژه در سـتايش از كـشاورزي و تقـديس آب، بـه                   اوستا

اومستد نيز با استناد    .  درآمده است  اشكال متنوع و در قالب هاي گونه گون ، به تحرير          

 پـيش    ايجاد قنات در ايران را بـه دورة        )داد يا قانون ضد ديو    : ويديودات(» ونديداد«به  

از تاريخ اين سرزمين نسبت مي دهد و آن را حاصل كار سخت مردمان عصر مـذكور                 

 آن  به نگاه نخست، يك جهان دلپذيري است كه در        ... «: مي داند و از جمله مي نويسد      

 تازه، زن، فرزند، آتش، شير و م كه داراي گاو و گوسفند، علوفةمهتر خانمان را مي بيني

همه چيز خوب است، يا دانه و درختاني كه هر گونه ميوه اي بار مي دهند، زمين هاي                  

ولي به دسـت    ... خشك با قنات زيرزميني آبياري مي شوند، گله و رمه فزوني مي يابد            

ساختن راه هاي زيرزميني سـخت كـار،        ... ر سخت مي خواهد   آوردن اين نعمت ها كا    
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يكـي از    ).23: 1372اومـستد،   (» .هماني بود كه در آن جايي براي مرد تن پـرور نبـود            

  تـداوم آن، يعنـي عناصـر چهارگانـة         علل اساسي تقدس مواد پايه اي مقوم زندگاني و        

ها در اقليم خشك و      و از ديد نگارنده، آب در رأس آن        -و باد ) زمين(آتش، آب، خاك    

ودمندي و تأثيرگـذاري شـان در نتيجـة      دشواري دست يابي بـه آنهـا و سـ          -گرم ايران 

بي سبب نبود كه معـروف تـرين        .   مردمان ساكن در نجد بوده است      تالش فوق العادة  

عصر  دست كم از ماد تا پايان        -معبد ساخته شده در تمامي ادوار تاريخ ايران باستان را         

 آب و بـاروري بـه صـورت هـاي           ه يا آتشكدة آناهيتا، يعنـي الهـة        پرستشگا -ساساني

معابدي كه براي ايزد بانو آناهيتـا سـاخته مـي شـد، بـسيار               «. گوناگون آن، مي دانستند   

آنچه از روايات و گزارش هـاي باسـتان         ] بنا بر . [مجلل، باشكوه، و ثروتمند بوده است     

شكوه و شوكت بوده حتي بسيار با اند،   ها كه به نام آناهيتا بوده     بر مي آيد، اين آتشكده      

 برخي از دانشمندان، بعضي از اين معابد، چون معبد ناهيد همدان،پيش از عهد              به گفتة 

)  ق م625 -575(شاه مادي، يعني هوخشتر   ] سومين[هخامنشي، يعني در زمان دومين      

  ).369: 1384رضي، (» .بنا شده است

ف تر از ريشة اصـلي الهـة بـاروري و           ختي گسترده تر و ژر    براي دست يابي به شنا    

 آب و ديرينگي قنـات سـازي در نجـد ايـران، بـي ترديـد سـخنان                   اهميت فوق العادة  

 ديـن در    اطالعات ما دربارة  ... «: پژوه ايراني، كارسازتر خواهد بود    نامدارترين اسطوره   

هـا در بـين النهـرين،       آسياي غربي مرهون پژوهش هاي باستان شناختي است كه نـه تن           

ستردة الهـة    آسياي غربي، ايران و آسياي ميانه، ما را از سـتايش بـسيار گـ               كه در همة  بل

وجود پيكرك هاي . ستساخته اباخبر)  پ م به بعد000/5(مادر در ادوار پيش ازتاريخ

 مادر بر خود دارنـد      يورهاي فلزيي كه پيكرك هاي الهة      مادر، پيرايه ها و ز     سفالين الهة 

 پيش از مسيح اند، وجود مهرهاي گرداني كه صحنه هـاي            و متعلق به هزاره هاي اخير     

 مادر و   ة وجود آيين هاي پيرامون الهة     آييني بر آنها منقش است، و اطالع مكتوب دربار        

، ]با ملحوظ داشتن ايـران در كـانون آن        [شركت مردم در اين آيين ها در آسياي غربي          
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 مادر سـاالر، از آسـياي        مركزي در آداب ديني جوامع بسيار كهن و        مي رساند كه نقطة   

 مادر بوده است كـه تـا بـه دوران           ترانة شرقي، ستايش الهة   ميانه تا به غرب آسيا و مدي      

  ).28: 1375بهار، (» .پدرساالري بعدي در منطقه ادامه يافته است

ن ادوار، حتي يك معبد يا       يادآوري است كه در طول تمامي اي       اين نكته نيز شايستة   

 خـاص مهـر     جود نداشته و پرستشگاه يا آتشكدة     ره مزدا و   مشخص به نام اهو    آتشكدة

از آن كـشاورزان در حـوالي       » آذر بـرزين مهـر    «هم تنها يكي، آن نيز با عنـوان         ) ميترا(

سـتايش ايـزد بـانو       در حالي كه معبد هـاي ويـژة       .  است بوده) پارث(نيشابور خراسان   

 با وجود اطالع از ايـن  . نواحي كشور و به تعداد زياد وجود داشته است      آناهيد در كلية  

سرانجام ارد وي سوره اناهيتا بغ      ... «موضوع، آيا درست است كه باز هم گفته شود كه           

بانوي بزرگ و سرپرست و ايزد آب، يعني عنصري كه پس از آتـش از عناصـر ديگـر                   

آيا در شـرايط خـاص اقليمـي ايـران قـديم، در             ). 268: همان(؟»... قابل احترام تر بود   

  ! واقعي زنــدگي، آب حتي مهم تر از آتش نيز به شمار نمي آمد؟عــمل و بطن

وجود كاريزهايي كه به صورت فن آوري ثابت آبياري از دوره هاي پيش از تسلط               

 هخامنشيان، به جا مانده بود، نيان همراه او، به خصوص از دورةاسكندر مقدوني و يونا 

 كـشاورزي، موجـب شـد كـه         و تأثير حيات بخش اين گونه بهره گيري از آب بر كار           

رغيب جانشينان اسكندر نيز به احداث كاريزهاي جديد در زمين هاي جلگه اي ايران ت             

سـه دوره برداشـت     طرق جديد آبياري در عهد سـلوكيان،         چنانكه بر اثر توسعة   . شوند

و باغ ها  از زمين هاي زراعتي عملي گرديد،واحداث جنگل و پرورش ميوه ها محصول

 از اين هم پيشتر رفتند و به منظور رفت و آمد فراوان كاروان هـاي                حتي. انجام گرفت 

بازرگاني و براي حفظ امنيت راه ها، تجـار، گذشـته از كـاروان سـراها و آب انبارهـا،                    

گيرشـمن،  (قنوات را غالباً با سرمايه هاي شخصي به منظور تجارت، حفر مـي كردنـد                

1349 :280- 278.(  
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هـم نـشان داده     ) پارتيـان ( اشـكانيان    ربـارة دورة  ي پژوهش هاي انجام گرفته د     برخ

كمبود بارش و اينكه منابع بسياري به طور نامساوي تقسيم شده بود، موجب             «است كه   

 در آغاز   .گشت كه ساكنان فالت ايران از عهد باستان به آبياري مصنوعي متوسل شوند            

ر بستند و بدين منظور     به كا ] زمان اشكانيان [ آبياري را ايرانيان     تاريخ ميالدي اين شيوة   

از ترعه هاي متفرع از رودها و چشمه هاي كوهستاني و چاه ها و كاريزها استفاده مي                 

داالن هاي زيرزمينيي كه براي رو آوردن آب هاي تحت االرضي حفر مي شده،               . كردند

 چاه هايي با سطح زمين مربوط بودند، كه         اين كاريزها به وسيلة   .   مي شود  كاريز ناميده 

پيگولوسـكايا و   (بـه كـار مـي رفتنـد         ) قنــات هـا  (ي تــنقيه و پاك كردن كاريزها       برا

  ) .6: 1354ديگران، 

 اشكانيان شده،   ران قديم راجع به كاريزهاي دورة     مفصل ترين ذكري كه در تاريخ اي      

وي، ضمن شرح جنگي كه بين آنتيوخوس كبير و اشـك           . توسط پليبيوس مورخ است   

اشك سوم انتظـار ايـن را       : اتفاق افتاد، مي نويسد   )  ق م  210 -191(سوم پادشاه پارتي    

پيش براند، اما تصور نمي كرد كه وي بتواند         ) ماد(داشت كه آنتيوخوس تا ايالت مدي       

با قواي زياد جرئت عبور از صحاري بي آب و علف نواحي مركـزي ايـران را داشـته                   

دارد؛ اگر چه كاريزها و     باشد، زيرا در اين منطقه هيچ گونه آبي در سطح زمين وجود ن            

 تونل هاي زيرزميني وجود دارد كه در صورت پيدا شدن و افتادن بـه دسـت دشـمن،                  

وقتي اشك ديد كه آنتيوخـوس      . مي توانست احتياجات آنان را از لحاظ آب تأمين كند         

جداً مصمم به عبور از صحراست، سعي كرد تا اين كاريزها را خراب كند و دشمن را                 

بدين ترتيب، معلـوم مـي       ).278-8: 1352انصافپور،  (نها محروم سازد    از دسترسي به آ   

نانكـه  شود كه در زمان اشكانيان نيز احداث قنات مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ چ                 

اين دوره در نجـد ايـران زراعـت فقـط بـه مـدد آبيـاري                 محققان ديگر نيز گفته اند،در    

ير روش ها به كار مي رفتـه        كاريز بيش از سا   نوعي مقدور بوده و درآنجا شيوة حفر      مص

)  آن؟ هـابور و يـا شـعبة      (بياري گنديسيا    آ ؛ و با اين شيوة    )72: 1351كونف،  ديا(است  
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 پارت ها طرز آبيـاري مرغيـان نيـز          در دورة . آب را سيراب نموده است    زمين هاي بي    

  ).299: 1346دياكونف، (تكميل گرديد 
  

   ساسانياندر دورة. ب

 اوج بهره گيري از روش هـاي         ، يا به بياني مرحلة     رفته پيش عصر ساساني به واقع دورة    

نام هـايي كـه از فنـون ايـن رشـته از        . آبياري مصنوعي در ايران قديم به شمار مي آيد        

در اين عـصر، بـه      .  آن خبر مي دهد    ل و متداول بوده، از وسعت دامنة      كشاورزي معمو 

رو ديواني به وجـود     نخست آنكه دفت  : دو دليل آب و آبياري اهميت فراوان داشته است        

آمد كه جداً بر منابع آب و چــگونــگي بهره برداري از آن نظـارت مـي كـرد؛ ديگـر                    

اينكه  كندن قنات و رواج آن، به سرزمين هاي جنوب خليج فـارس نيـز كـشيده شـد                    

بنابر قــوانين موجود در اين دفتر ديواني، هر گاه قنات          ). 49: 1379باقري اهرنجاني،   (

ند، دولت مسئول تعمير آنها بود، و اگر متروك شده بودند، تنقيـه، و              ها خراب مي شد   

  ).391 -6: 1352انصافپور، (در صورت لزوم قنات هاي جديد احداث مي گشتند 

خوانـده مـي شـد      ) كاسـت افـزود   (» كـست فـزود   «اين ديوان در زمـان ساسـانيان        

 و وظايف آن مي      ديوان مذكور  دربارة) كاتب(خوارزمي دبير   ). 328: 2536انصافپور،  (

كـاهش و   «، يعنـي    »كاسـت افـزود   «عربي شده است از     » كست فزود «ديوان  ...«: نويسد

و آن ديواني است كه در آن آب هاي هر يك از دارندگان حق آبـه هـا را، و                    ،» افزايش

. يا از نامي به نامي برده مي شود، نگه مي دارند         از آن كم مي شود،    آنچه بر آن افزوده يا      

ا كه در ديوان نگه داشته مي شود، نام هر كـس كـه داراي مقـداري آب                  در دفتر آب ه   

  ).69: 1362خوارزمي، (» .بوده و آنچه مي فروخته و يا مي خريده، نگاشته مي شد

ن از زمـان هـاي باسـتان، بـه ويـژه در             چنانكه از سخن خوارزمي پيداست، در ايرا      

يوان خراج و ديوان آبياري     ثبت امالك و آب ها در دفترهاي دولتي د        روزگار ساسانيان، 

مرسوم و شناخته شده بود و نام كـشتزارهاي دولتـي و اربـابي را در دفترهـاي ديـوان                    

تا آنجا كـه از      .مي نگاشته اند  » كست فزود «خراج، و حق آبه ها را در دفترهاي ديوان          
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 ساسانــيان، دسـت كـم       چنين به نظر مي رسد كه در دورة        منابع مي توان اطالع يافت،    

توجــه مي شـده؛ مـثالً در چنـد         ) برزيگران(وشــتار، به حقوق قانوني كشاورزان      در ن 

ي در ايـن مـورد، و در        ، قواعد و احكـام    »سكاذم«و  » هوسپارم«، مخصوصاً   اوستانسك  

 آبياري، كه مبناي زراعت كشور در آن زمان بوده،  بـه تفـصيل معـين                 خصوص مسئلة 

آب و اسـلوب سـد بنـدي و         ] نهرهـاي [راجع به اقسام قنات ها  و جـداول          . شده بود 

بازرسي كاريزها و نگاهداري، و شـرايط اسـتفاده از آنهـا، و امثـال ايـن موضـوع هـا،                     

  ).345: 1367كريستين سن، (احكامي وجود داشته است 

] به فرمان انوشـيروان   [بب خرابي هايي كه پديد آمده بود،      پس از قيام مزدكيان، به س     

] روبيي ال[ و پل ها را تعمير، و قنوات متروك را تصفيه        هابنا،جادهرا مجدداً   قريه ها   «

براي زيبا سـاختن شـهرها و انتقـال آب و ايجـاد             «و  ) 306: 1349گيرشمن؛  (» .كردند

در باب نام هاي زيادي  كه در پيوند بـا ديـوان         ).348: همان(» .قنوات كوشش مي شد   

مفاتيح  ارزشمند خوارزمي،    آبياري زمان ساسانيان به جا مانده، مي توان به كتاب بسيار          

انقلـه،  : ، مراجعه نمود، كه در آنجا به توضيح اصطالحات مربـوط بـه آن، ماننـد               العلوم

، )تـراز (ديوان كستبزود، ديوان الماء، بست،فنكال، كوالجه، مفرغه، مالح، مـرار، طـراز             

يح، ، شادروان، ماصر، ازله، سـ     )برند، پرند (، بزند   )سد(درقات و مزرقات، سرفه، مسناه      

، كظـائم، عـذي، عثـري، بعـل، غـرب،           )استخر، تلخ (سقي، بخسي، بخس، عربه، غيل،      

 نيـز امـام  شوشـتري،         ؛ 69-71: 1362خـوارزمي،   (اخته اسـت    سواني، و نواصح، پرد   

معـرب  البته، چنانكه پيداست، اين اصطالحات صـورت عربـي يـا            ). 279 -81: 1350

ي نخستين اسالمي بـه شـكلي       ر سد ان بوده كه د    ساساني واژه هاي فارسي پهلوي دورة    

  .ديگرگون به كار برده مي شده است

مي آيد  يا ديوان آبياري عصرســاساني،چنين بر    »كست فزود  «از بررسي تاريخ ديوان   

كه تأسيسات آبياري آن زمان،تنها به نواحي غربي كشور،يعني بين النهرين و خوزستان،  

آثار بندها بر رودها، و كانـال هـا و       محدوده نمي شده،  بلكه در سر تا سر سرزمين ما،            
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به عنوان نمونه، نيشابور قنات هـايي       ). 400: 1352انصافپور،  (قنات ها، ديده مي شود      

در زير زمين داشت كه آب آنها در تابستان بسيار خنك بود و برخي چهار و برخي تـا                   

نه بـه   همچنين اين گو   ).481/2: 1361مقدسي  ( زمين پايين مي رفت      هفتاد پله در زير   

 ساختن بندها، شادروان ها بر رودهـا، كنـدن           رسد كه در عهد ساسانيان، هزينة      نظر مي 

روبي كردن كانال ها    ي   ها و نهرها براي آبياري زمين هاي كشاورزي، كندن و ال           هآبراه

و جوي ها و نگهداري آب بخش ها و پالشت ها ، جزو خدمات عمـومي كـشور بـه                     

ماليات هاي دولت مركزي پرداخت مـي شـده         ] رصد[ از رسد    شمار مي آمده و عمدتاً    

كه زمـين و يـا محـصول آنـان          ] كشاورزاني[به عالوه، از همين راه به دهقاناني        . است

انـصافپور،  (آسيب و آفت مي ديده، كمك مي شد تا در آبادي كشتزار خـود بكوشـند                 

1352 :401.(  
  

  در قرون نخستين اسالمي. ج

 ايران، از وضع كاريزها هيچ گونه اطالعي در دست در آغاز استيالي اعراب مسلمان بر  

اما مي توان استنباط نمود كه در اين دوره، به سبب درگيري ها و نبردها، عـدم                 . نيست

ه، و نيز ناآگاهي اعراب از شيوة كشورداري و بي تجربگـي            امنيت و بي ثباتي در جامع     

احتماالً . ويراني نهاده  باشند    آبياري در ايران، قنات ها نيز رو به          در ادارة شبكة پيچيدة   

 اموي در    قنات سازي در صدر اسالم و دورة       بدين علل بوده كه هيچ گونه گزارشي  از        

در حالي كه سپس، چون دولت اسالمي عباسـيان اسـتحكام پـذيرفت و              . دست نيست 

 آبياري كشور، و از جملـه سـازه         بي در جامعه برقرار گرديد، شبكة     آرامش و امنيت نس   

ي، راه اندازي شد و حتي  بناي قنات ايراني از طريـق مـسلمانان بـه ديگـر                   هاي كاريز 

چنانكه مثالً در اطراف مكّه نيز قنات هـايي در          . سرزمين هاي پيرامون هم انتقال يافت     

ق از  .  هـشتم ه    مستوفي، مورخ و جغرافي دان سدة      حمداهللا. ق داير گشت  . قرن دوم ه  

 حفر گرديد؛ و پـس از       ن، همسر هارون الرشيد،   قناتي نام مي برد كه به امر زبيده خاتو        

 ).4: 1336مستوفي،( بعدي عباسي مورد مرمت قرار گرفت      توسط خلفاي او نيز چهاربار  
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كمـان محلـي     حا  روايي عبـداهللا طـاهري، از سلـسلة        ق در زمان فرمان   . در قرن سوم ه   

زايش پيـدا   آبياري و كاريزها در آن ناحيه،به اندازه اي اف  خراسان، مشكالت ادارة شبكة   

كرد كه مردم نيشابور، پايتخت طاهريان، به عبداهللا طاهر مراجعه كردند و در اين زمينه               

 اي فقهـي و احاديـث اسـالمي دربـارة         عارض شدند؛ و چون در آن زمان در كتاب هـ          

چگونگي مديريت منابع آب و به ويـژه كاريزهـا، مطلـب درخـوري وجـود نداشـت،                  

 قنـات   الد پيرامون خواسـت  تـا در زمينـة          و ديگر ب   عبداهللا طاهر از روحانيان خراسان    

در تنظـيم ايـن كتـاب،       . تـدوين كردنـد    قنّـي آنان هم كتابي به نام      . كتابي تدوين نمايند  

مخصوصاً براي حفر چاه و احداث قنات و حتـي بهـره بـرداري از آنهـا، از احكـام و                     

  ).63: 1371گوبلو، ( ساساني تهيه شده بود د كه در دورةقوانيني استفاده ش

 يان، زراعت آبي در خراسان، شبكة گستردة كاريزها و مركزيـت ادارة    سامان در دورة 

مـالكي و خورسـندي     (آنها، باعث رشد و شكوفايي كشاورزي در آن نـواحي گرديـد             

دانش هاي مربوط به داير كـردن       دينسان، تالش براي بهره گيري از     ب). 18: 1384آقايي،

ق، ابوبكر محمـد    .نكه دانشمند برجستة قرن چهارم ه     ه يافت، تا آ   و نگهداري قنات ادام   

تمام دانش و فن گذشته را، تا جايي كه در دسترس بود، به روز كرد          بن حاسب كرجي،  

 شـناخت و احـداث      خود، مهم ترين كتاب را در زمينـة       و با توجه به تجارب شخصي       

ب خـويش   او هدف از تأليف كتا    .  تحرير نمود  پنهاني، استخراج آب هاي  قنات، به نام    

به احتمال، از جمله    [پس از بررسي چند كتابي از پيشينيان        . . . «: را چنين بيان مي كند    

] ق به امر عبداهللا طاهري    .  نگاشته شده در قرن سوم ه      قنيديوان عهد ساساني و كتاب      

من حرفه اي را پـر فايـده        . . . آن را براي رسيدن به اين مورد ناقص و بي فايده يافتم             

راج آب هاي پنهاني نمي دانم؛ زيرا به كمك اين كار زمين آبادان مي گـردد                تر از استخ  

ارزش و اهميت ايـن      ).22-3: 1345كرجي،  (» . . . . و زندگي مردم سامان مي پذيرد       

ژوهشگران معاصر،درباره اش مـي     تا زمان كنوني به اندازه اي است كه يكي از پ          كتاب،

 ايـن سـطوره مأخـذ و     مي گذرد، نويـسندة  از آن روزگار  اينك كه هزار سال   «: نويسـد
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مالك و كتاب ديگري در اين زمينه نمي شناسد كه بتوان آن را جامع تر و كامل تـر از                    

به نحوي كه در اين عصر هم اگـر بخـواهيم           ...  دانست آب هاي پنهاني   استخراجكتاب  

قناتي حفر كنيم، چيزي اضافه بر دانش اين كتـاب نـداريم، مگـر بـه خـدمت گـرفتن                    

؛ كـه بنـابر نظـر متخصـصان فـنّ           )6، ش 17س  : 1353ساعد لو،   (» . كنولوژي جديد ت

قنات، اين تكنولوژي به اصطالح جديد، بيشتر زيان بار و ويـران گـر بـوده اسـت، تـا                    

  .سودرسان و آباد كننده
  

  اهميت قنات در ايران. 4

ري شمه بـراي آبيـا   بررسي ها نشان داده كه در مكان هـايي كـه از آب رودخانـه و چـ                 

به همين سبب، در مناطقي مانند خوزستان،       . قنات وجود نداشته است   استفاده مي شده،  

قسمتي از شمال غربي ايران، برخـي نقـاط كوهـستاني غـرب كـشور، فـارس، شـمال                   

  ).437/1: 1358نعماني،(خراسان و مازندران، به ندرت قنات هايي ديده شده است 

قنات هايي نام برده شده كه در عصر در بعضي منابع سده هاي نخستين اسالمي، از     

 اسالمي جز مخروبه اي از آنها بـه جـا نمانـده     در قم ساخته شده، اما در دورة      ساساني

چنانكه نوشته اند اعراب كوفي ساكن قم، در اين شهر، خود بيش از بيست قنـات                . بود

 ابن اثيـر نيزمـي گويـد هنگـامي كـه اعـراب            ). 40-42: 1361قمي،  (جديد ساخته اند    

 بـه گفتـة   ). 307: 1365ابن اثيـر،    (كرمان را فتح كردند،قنات هايي در آنجا موجود بود          

در قـائن نيـز     . در روستاها آب از چاه بردارند     . سيرگان آب هاي كهريز دارد    «استخري،  

؛ نيز  288 و   167: 1373اصطخري،  (» .آب از كاريز خورده و در طبس آب كاريز دارند         

در زيـر زمـين مـي رود؛        « هاي نيشابور  آب: مي نويسد هم او   ). 215: 1368اصطخري،  

چون از شهر بگذرد، به صحرا مي افتد و كاريزها هست كي در شـهر پيـدا گـردد، در                    

» .رود و رودي بزرگ هست، كي شهر و روستاها را آب مي دهد            سراها و بوستان ها مي    

  .اين قنات ها در نيشابور توسط مالكان ساخته شده بود). 204-5: همان(
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 استخر، شق رودبال، شق ميشانان،      نيز از قنات هاي ابرقوه در كورة       فارسنامهؤلف  م

حمداهللا مستوفي هـم    ). 140: 1334الفتي،  (جهرم، شيراز و كازرون، سخن رانده است        

اصفهان، قزوين، سلطانيه، زنجان،    : استفاده از آب كهريز را در نواحي زير تأييد مي كند          

 جربادقان، فراهان، اسدآباد، يزد، اهر، بلوك بيات، عـراق          ساوه، آوه، ساوجبالغ، كاشان،   

، شيراز، ابرقوه و قمشه در كورة استخر، جهـرم در كـورة دارابجـرد، كـازرون در                  عرب

 شاپور، طبس، قائن، جناباد، نيـشابور،اسفراين، بيهـق، جـوين، بـادغيس، جـام و                كورة

  ).437/1 -8: 1358نعماني، (جرجان در خراسان 

مقني كـه   «:  دانش و فن زمان خود، در باب زمين هاي آبدار مي گويد            كرجي، بنا به  

نشانه هاي آب را نشناسد، ناقص است؛ زميني آبدار است كه خـاك آن خلـل و فـرج                   

زمين هايي كه در صبح بخار فراوان يا مه يا شبنم داشـته باشـد، و نيـز در                   . داشته باشد 

 آبي، كرفس آبي و گيـاهي       پونةرقه، لوخ، تاج ريزي، ترشك،      روي آن گياهاني چون خ    

» .شبيه به بنفشه، گل گاو زبان، كنگر، گزنه و شيرين بيان مي رويد، زميني آبدار اسـت                

  ).21-22: 1345كرجي، (

گردان مشهور، كه خود به ايران آمده و سال ها در آن به سـر بـرده،                       يكي از جهان  

شف آب زيرزميني، در پـاي      ايرانيان براي ك  «: در مورد چگونگي حفر قنات، مي نويسد      

كوه چاه مي كنند و همين كه آب باريكي يافتند، آن را از طريق مجاري تحت االرضي                 

 مرتفع به جاهـاي     منتقل مي كنند، و آب را از نقطة       و گاهي بيشتر،    » ليو«به هشت تا ده     

در جهان قومي وجود ندارد كه مانند ايرانيـان         . پست تر مي رسانند تا بهتر جاري شود       

اين مجاري زيرزميني گـاهي در      ! ]. بر خالف اكنون  [ مصرف آب صرفه جويي كند       در

مـن كاريزهـايي بـه ايـن        . حفر شده است  )  متر 949/1: هرتواز(»تواز «15 الي   10عمق  

 8اندازه گرفتن عمق اين مجاري آسان است، زيرا در هـر   .  ديدم - متر 30 قريب   -عمق

 مي شود كه قطر دهانـة آن بـه انـدازة          فس كش ديده     يك چاه ن   - متر   15 قريب   -تواز  

مسلماً در جهان قومي وجـود نـدارد كـه همچـون            . است] در اروپا [چاه هاي خودمان    
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ايـن مجـاري    . ايرانيان در نقب زدن و حفر مجاري زيرزميني چنين چيره دسـت باشـد             

  ).213: 1344پطروشفسكي، (» . پا عرض دارند3 تا 2 پا عمق و 10 تا 8علي الرسم از 

 قنات را مي توان بيش از هر امري در عمق فراوان آن             شواري زياد حفر و تنقية    علت د 

يك سياح قديم ايراني در مورد عمق قناتي در گناباد خراسان مطلـب درخـور               . دانست

و چون از تون برفتيم، آن مرد گيلكي مرا حكايت كرد، كه وقتـي              «:توجهي آورده است  

چند نفـر از بـيم،   . رون آمدند و بر ما غلبه كردندما از تون به گناباد مي رفتيم، دزدان بي        

بعد از آن، يكي از آن جماعت، پدري مشفق بـود؛ او را             . خود را در چاه كاريز افكندند     

چنـدان  . بيامد، و يكي را به مزد گرفت و در آن چاه گذاشت تا پسر او را بيـرون آورد                  

هفت صد  . ر بيامدند ريسمان و رسن كه آن جماعت داشتند، حاضر كردند و مردم بسيا           

رسن در آن پـسر بـست و او را مـرده            . گز رسن فرو رفت، تا آن مرد به بن چاه رسيد          

آن . بركشيدند و آن مرد چون بيرون آمد، گفت كه آبي عظيم در آن كـاريز روان اسـت                

قباديـاني،  (» .كاريز چهار فرسنگ مي رود و آن را گفتند كيخسرو فرموده است كـردن             

1356 :121 .(  

 گز و طول آن را چهار       700هللا مستوفي نيز ژرفاي يكي از كاريزهاي گناباد را          حمدا

كاريزهـايي ديـده    «: شاردن هم از پسر وزير خراسان شنيده بـود        . فرسنگ بيان مي كند   

 ايرانيان گز، ذراع. گز است750شده كه چاه آن را پايان نبوده و مي گفتند كه عمق آنها              

 تواز  354عمق چاه   برابر بوده؛ بنابراين،  )انتي متر س7/2هرانگشت( انگشت   34است و با    

.  كيلومتر مي رسيد   50 تا   40طول كاريزها، غالباً به     . »مي شده، و اين غير محتمل است      

بـود،  ) يعني باكترياي قديم  (يكي از همسايگان من در اصفهان، كه پسر وزير خراسان           «

 هزار كاريز   42د كه زماني    بارها مي گفت كه پدر او در دفتر آن ايالت مشاهده كرده بو            

به غير از منـابع      ).215 -16: 1344پطروشفسكي،  (» .در آن سرزمين وجود داشته است     

قديم، پژوهندگان جديد نيز نوشته اند كه طوالني ترين قنـات حفـر شـده در حـوالي                  

 كيلومتر درازا دارد و همچنين، قنـات دولـت آبـاد            70گناباد در خراسان واقع است كه       
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عميق ترين مـادر    .  كيلومترطول دارد  120لومتر،  وقنات ديگري در همان جا         كي 54يزد  

 متـر ژرفـا دارد      400چاه در ايران مربوط به قناتي در حوالي گناباد است كـه بـيش از                

     ).110 و 109، 108، 77: 1361سيد سجادي، (

 مكتب كوير پايـان مـي    سخن يكي از آگاهان پرورش يافتةسرانجام اين بحث را با    

 نبوغ و هوش خـود را طـي هـزاران           اما ايراني و شرقي همة    ... «: ستخشيم كه گفته ا   ب

كه اين. زمين يك قطره آب بيرون آوردسال صرف اين كرد كه چگونه از خاك و از دل      

. روي زمين، هرگز اغراق نيست    ] غربي ها [مي گويم كار ما زير زمين است و كار آنها           

 كيلومتر قنـات    000/35 راه هم نيست، حدود      به حساب يك نفر فرنگي، كه چندان بي       

 و شايد بيش از مترو پاريس و لندن خاك بـرداري كـرده              -در زير زمين حفر كرده ايم     

 اسم هاي اين قنوات آن قدر قـديم و ديرينـه            همة. فكر كنيد چقدر كار شده است     . ايم

و   -قنات گنجعلـي خـان      -است كه از عهد فرس باستان و هخامنشي پيشتر مي رود            

در گناباد يك قنات بي سر و بن هست كه مي گفتند            .  متر عمق دارد   145مادر چاه آن    

مي دانيد يعني چه؟ اين بـراي آن        . در قديم سوار با اسب از داخل آن مي گذشته است          

نبوده كه آن قدر خاك بردارند كه سوار بگذرد؛ براي عبور يك جوي آب چنين خـاك                 

  . برداريي الزم نيست

ت كه اين قنات در طي هزاران سال، صدها بار ته زني و تنقيه شـده                مقصود اين اس  

 و هر بار كه زه پايين نشسته، يك قشر خاك و گل تـازه اي از آن برداشـته انـد و الي                      

روبي كرده اند و طبعاً ممر و مسير آن به تدريج آن قدر گشاد و موسع شـده كـه يـك                      

  در مواقع فرار از برابـر قـومي مثـل            روز سوار با اسبش توانسته در آن عبور كند؛ البد         

هـم او در    ). 345 -6: 1363باستاني پـاريزي،    (» مغول، تيمور و غز و ازبك و امثال آن        

قنـات دولـت آبـاد      : جاي ديگري راجع به فايده و كارايي قنات در گذشته، مي گويـد            

 54( فرسـنگ    9پانصد درب باغ و دو هزار جريب زمين را آبيـاري مـي كـرد و                 ] يزد[

رايين داشت و آسيابي كه از اين آب به گردش در مي آمـــد،روزي هـــزار                ) لومتركي
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و خود يزدي ها مي گفتند كه از وفور آب و استعداد، پهلـو              ... من گــندم آرد مي كرد    

 مهم ديگـر ايـن اسـت كـه          نكتة ).32 : 1357باستاني پاريزي،   ( بغداد مي زند     ه دجلة ب

 افـراد و مالكـان       بزرگ آبياري، تنها بـه وسـيلة       هايكاريزها، بر خالف سدها و شبكه       

محلي ساخته و بهره برداري و مرمت مي شد؛ يعني، دولت در اين امور و توزيـع آب                  

قنات دخالت نمي كرد و تنها در عهد طاهريان بود كه از فقهـاي خراسـان دعـوت بـه                    

  ).1/348: 1358نعماني، (عمل آمد كه كتابي درباره ي قوانين تقسيم آب بنگارند 

  روش حفر قنات. 5

در زمين هايي كـه     . است) كوره ها (و مجراهاي افقي    ) ميله ها (قنات مركب از چاه ها      

در .  كافي شيب دار باشند، كوره ها را از سطح خاك يا زمين حفـر مـي كننـد                  به اندازة 

پايين دست، در محلي كه بــراي استفــاده از آب در آينده مــناسب تـشــخيص داده       

به منظور تسهيل خروج    .  آبده برسند   در زيرزمين مي كنند تا به سفرة       كوره را مي شود،   

آب به اتكاي نيروي جاذبه و بدون بهره گيري از ابزارهاي مكـانيكي، كـوره بـا شـيب                   

تجربه نشان داده كه شيب بايد به طـور         . خفيفي از باال دست روبه پايين كنده مي شود        

بد، به گونه اي كه شدت آب بـستر كـوره را             درصد باشد، تا آب جريان يا      5/0متوسط  

ميله .  آن تشكيل مي دهدترتيب، اندام اصلي قنات را كورةبه اين . نشويد و از بين نبرد

ها كه كوره ها را به سطح زمين مي پيوندند، عناصر ثانوي بسيار مفيدي هستند، اما در                 

ي نيـست    مجرايي افق  در نهايت، قنات سازه اي جز     . بهره برداري از قنات نقشي ندارند     

  ).2 ، حاشية116 :1383محبي، (
  

  سازندگان و نگه دارندگان قنات. 6

طول زيـادي را    ساخت و نگهداري قنات، به مثابه شبكه اي كه برخي از شاخه هايش              

رستي آنان را كه سرپضور گروهي آب شناس و چاه كن بود،نيازمند حدر بر مي گرفت،

  ه ق، توضــيح مـي دهـد       408ه اش به ســـال     كرجي در رســال  .مقني بر عهده داشت   

 او، گروه زيـر نظـر       بنا به گفتة  . خت قنات مي پرداخت   كه چگونه يك پيمان كار به سا      
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كارفرمــاي قنـــات مـي     . كار متشكل از يك مقني و چــندين چــــاه كن بود          پيمان

بـه صـرفه    بايستي كار پيمان كار را به شرط هايي مقيد مي كرد تا بنـاي آبـراه مقـرون                   

از جمله، پيمان كار بايـد تـضمين مـي كـرد كـه          . بخشي از اين قيدها فني بودند     . باشد

. قنات مسيري مستقيم بپيمايد و ارتفاع بستر تا سقف قنات در طول راه آن ثابت بمانـد      

كاركرد درست آبراه جز به بهاي      «:بخش ديگر شروط به نگهداري قنات مربوط مي شد        

 منظـور، مهنـدس بايـد شخـصاً داخـل مجـرا رود، آن را                بدين. اليروبي ممكن نيست  

بررسي كند و گزارش مكتوب و تفصيلي از آنچه در هر يك از قطعـات مـسير مجـرا                   

بايد انجام شود، تنظيم نمايد و مشخص كند آيا فقط بايد گل و الي را بروبد يـا بايـد                    

  ).124: 1345كرجي، (آبراه را باز كند 
  

  نتيجه گيري

 استنباط كرد كـه اوالً ايـن         قنات در ايران قديم مي توان چنين       دربارةاز مباحث پيشين    

 بسيار مهم آب رساني و آبياري از قـدمتي چنـد هـزار سـاله برخـوردار اسـت و                     سازة

شرايط خاص اقليمي نجد ايران، حتي پيش از ورود آرياها به ايـن سـرزمين، موجـب                 

 مركزي، به ابـداع آن      ه در گسترة  د، آسياني ها، به ويژ    شد كه به احتمال زياد بوميان نج      

بپردازند، و سپس آرياهاي ايراني هم بتوانند از آن براي رفع نيازهاي مختلف خـود، از                

. داري و آب شرب شهرها و روسـتاها، بهـره بـرداري كننـد              جمله در كشاورزي و باغ    

صاً ساير اقوام و جوامع دور و نزديك نيز به مرور زمان و در تعامل با ايرانيان، مخـصو                 

از زمان تشكيل حكومت هاي مقتدر سرتاسـري در ايـران، از مادهـا و بـيش از پـيش                    

هخامنشيان  به بعد، با اين شكل از استحصال آب هـاي زيرزمينـي آشـنا شـدند و در                    

كـه بنـابر منـابع و مĤخـذ          اساسـي ديگـر اين     نكتة .ايجاد آن در سرزمين خود كوشيدند     

وا در ايـران، فـن و مهـارت سـازندگان            مختلف، پا به پاي افزايش خشكي و گرمي هـ         

 پر اهميت تأمين    و ژرفاي بيشتري يافت و اين سازة      قنات نيز در سرزمين ما گستردگي       

ر  داخلي نجد، از نقش و جايگاه فوق العاده اي برخـوردا           ژه در پهنة  آب در ايران، به وي    
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 .رآمـد  وسـيع د   گشت و به صورت راه اصلي ادامة بقاوكار و مدنيت ساكنان آن ناحيـة             

 فراهم سازي آب توسط قنات يا كاريز اين بود كه با شرايط             يك مزيت برجستة طريقة   

و مقتضيات محـيط زيـست و طبيعـت پيرامـون جوامـع مـستقر در ايـران در تمـامي                     

ـ      . روزگاران تناسب و هماهنگي فراوان داشته است       ر، ايـن سـازه، در      به بيـان روشـن ت

ز را از طبيعت مي گرفت و بـه سـاكنان            محيط زيست، آب مورد نيا     روند عادي چرخة  

تـرين مقـدارش     مي داد تا از آن به بهترين وجه ممكن بهره برداري شود، بي آنكه كم              

  .به هدر رود ويا بيش از حد توان عادي طبيعت از آن استخراج گردد

فن قنات سازي متخصصان برجسته اي نيز در دامن خود پرورش داد، كه متأسفانه،              

 از جمله احتماالً بر اثر تخريب و كشتارهايي كه مخـصوصاً در طـي               به علل گوناگون،  

 ها وجنگ هاي ويرانگر به وقوع پيوست، حاصل آن تجربه ها و دانش گران بها،                حمله

ايـن احتمـال نيـز دور از ذهـن          . كه بعضاً به صورت مكتوب درآمده بود، از بين رفت         

كاربردي بـوده، بيـشتر در       نيست كه دانش تخصصي بناي قنات، چون اساساً تجربي و         

 دست اندركاران آن ذخيره مي شده و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يافته؛ و                 انديشة

از اين رو، بخش اندكي از آن تجربيات گران قدر به شكل نوشته براي نسل هاي بعـد                  

 آشنايي جامعة  معاصر، بر اثر     ف بسيار است كه در دورة      تأس ماية .به جا مي مانده است    

 فن آوري هاي جديد به كشور، لطمة بزرگي بـه شـيوة           اني با فرهنگ غرب و ورود       اير

استفاده از قنات در ايران وارد آمد، كه بدون ترديد پيامدهاي زيان بارتري نيز به همراه                

 قنات نيز نهايتاً به ايـن نتيجـه منتهـي            بررسي هاي اخير كارشناسان خبرة     .خواهد آورد 

ومي استحصال آب از طريق قنات را بار ديگر به جد           شده است كه مي بايستي روش ب      

احيا كرد و از شيوه هاي مخرب جديد، كه آسيب جبران ناپذير به طبيعت مي زند، هر                 

  .چه زودتر خودداري ورزيد
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