
روایت آب و گردشگری
در جهان امروز که از یک سوی چشم اندازها و برنامه ریزی 
ها همگی بر مبنای رشد و توسعه بیشترتعریف می شود و از 
سوی دیگر از آنجا که آب محور حیات بخش هر حرکتی می 
باشد، بشر علیرغم پیشرفت های بزرگی که در استحصال 
آب از منابع مختلف به دست آورده است ولیکن هر روز 
که می گذرد تشنه تر از دیروز می باشد. توسعه ناموزون و 
گاهان و پیش  بی مالحظه کنونی، سبب شده است که آ
تدبیران، بیش از هر زمان دیگر بر آن باشند تا همگان را از 
عواقب تاسف بار این روند مخرب و آینده تاریک و نگران 
گاه سازند.  کننده محیط زیست بشر و در نهایت خود بشر آ

به قول حافظ شیرین سخن:
مزاج دهر تبه شـــد در این بـــال حافـــظ
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

گاهی  یکی از راه های مقابله با ادامــه این روند مخرب، آ
دادن به مردم، فرهنگ سازی و معرفی الگوی صحیح می 
باشد تا خود انتخاب کنند توسعه به معنای نابودی و فنا و یا 
توسعه به معنای پایداری و ماندگاری. از همه راه های رفته 
و نرفته و ابزارهای متعدد برای فرهنگ سازی و تعریف الگو، 
ظرفیت های متعدد گردشگری از ابزارهای مهمی است که 
می تواند در این به کار گرفته شود. می تواند پیام منطقی و 
اثربخشی را به عموم جامعه مخابره نماید و نشان دهد که 
راه درست حفظ و الگوی صحیح استفاده از محیط زیست 
چیست و در کجا باید آن را جستجو کرد. اساسا امرگردشگری 
و استفاده از آن در الگوسازی موضوعیست که از گذشته 
کید خردمندان و بزرگان جهان بوده  های دور همواه مورد تا
است. در قرآن کریم بیش از پنجاه آیه به دنیا گشتن و دنیا 
دیدن و عبرت گرفتن از آن پرداخته است. در آیه 109 سوره 
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کــه بنگرند سرانجام  ــا در زمــیــن سیر و سفر نمی کنند  آی
پیشینیان آنان چه بوده است. 

در کتاب ارزشمند گلستان، سعدی سلطان سخن چنین 
آورده است؛ » فواید سفر بسیار است، از نزهت خاطر و جر 
ج بلدان و  منافع و دیــدن عجایب و شنیدن غرایب و تفر
مجاورت خالن و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب 
گر خوب وارسی کنیم  و معرفت یاران و تجربت روزگاران«. ا
کیدات و توصیه ها در فرهنگ، آیین و تاریخ  از این دست تا
بشری بسیار اســت. یکی از بــارزتــریــن مثال هــا، داستان 
حکیمانه منطق الطیر عطار نیشابوری است. این داستان 
زیبا و آموزنده با سفر شروع می شود. مرغانی که می خواهند 
غ می باشد دست یابند و  به اصل حقیقت که همان سیمر
سفری سخت و پر مرارت و خطر را شروع می کنند و درآخر به 
مقصود که چیزی جز خود آنها نیست می رسند. با استفاده 
از ظرفیت ها و جذابیت های امر گردشگری چه بسا مردمان 
غ هــای فــرامــوش شــده در پس  بسیار را می تــوان با سیمر
فرهنگ مصرف گرایی و ماشین زدگــی آشتی داد. دیدن 
آنچه که گذشتگان ما به خصوص در مناطق کویری برای 
حفظ آب، استفاده درست از همه جنبه های آن و توسعه 
جوامع خویش با دانش و ابــزار آن روز و بر اساس سازوکاِر 
سازگاری با کم آبی کرده اند، الگویی فاخر و درسی ژرف برای 
گر به درستی دریابیم و  ما دارد. سازه های تاریخی آبی را ا
روایتی صادق و سلیس از آنچه گذشتگان ما ثبت کرده اند 
با آن در آمیزیم خود بهترین درس عبرت آموز برای تشنه 

کامان دائمی امروز خواهد بود.   
محمد مهدی جوادیان زاده
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آب انبار تکیه امیرچخماق

ــازارچــه حاجی  همزمان بــا ســاخــت ب
قنبر بــه دســتــور نظام الــدیــن حاجی 
قنبر جهانشاهی، از کارگزاران دستگاه 
پرخیر و برکت جهانشاه قــره قوینلو 
و فرمانروای آبــادی دوســت یــزد، آب 
انــبــاری بــا اســتــادی و مــهــارت در زیر 
تکیه امیرچخماق در اواســـط سده 
نهم قمری)حدود 861( ساخته شد. 
ساخت این بنا تقریبا پس از ساخت 
دیگر بناهای مجموعه امیرچخماق، 
مانند آب انبار سّتی فاطمه و مسجد 
امــیــرچــخــمــاق اســــت و در ردیـــف 

موقوفات آن امیر فرماندار قرار دارد.
اما گزارشگر میراث فرهنگی یزد با توجه 
به نوع معماری و مصالح به کار رفته در 
آثار و ابنیه مجاور آن، این آب انبار را 

متعلق به دوره صفویه می داند.
، در دومــیــن  تنها ورودی آب انــبــار
صفحه شــمــالــی تکیه واقـــع شـــده و 
برای رسیدن به پاشیر محل برداشت 
آب، 52 پله را باید پیمود. در گذشته، 
آب مخزن از طریق فضایی بــه نام 
خرطوم که در ارتــفــاع 40 سانتی متر 
ــه طـــول 3.5 متر  ــف مــخــزن و ب از ک
ــا اخیرا  بـــود، بــه پاشیر مــی رســیــد، ام
میراث فرهنگی یــزد با ایجاد برشی 
راهرومانند به عرض 130 سانتی متر 
در محل ذکر شده، امکان دسترسی 
به درون مخزن از محل پاشیر را برای 
گردشگران و عالقه مندان به معماری 
آب انبارها میسر نموده است و در راه 
پله و دیگر بخش های آن چراغ برقی 

نصب گردیده است.
سه ویژگی انحصاری را برای این آب 
انبار برشمرده اند که نشان از هوش و 
ذکــاوت معماران و سازندگان آن می 
دهد:1- تمام بدنه آب انبار در زمین 
ــت، حــتــی گنبد فوقانی  مــدفــون اسـ
تهویه هوا هم در دل زمین قرار دارد 
و تــیــزه گنبد در سطح زمــیــن اســت؛ 

2- بادگیرهای آب انبار در بدنه دیوار 
گرفته است  بــازارچــه حاجی قنبر جا
و چیزی را که در دیگر آب انبارها به 
نام بادگیرمی بینیم در اینجا مشاهده 
نمی شـــود.3- پلکان آب انبارها در 
کثریت قریب به اتفاق، وسط خزینه  ا
قرار دارد و شاید علت، آن بوده است 
گر می خواستند پلکان به وسط  که ا
خزینه برخورد کند باید دقیقا زیر مناره 
ها را خالی می کردند که این مسئله 

استقامت مناره ها را کم می کرد.
ســه ویــژگــی بــرشــمــرده ایـــن گــمــان را 
تقویت می بخشد که آب انباربه طور 
ــان بــا ساخت  حــتــم مــی بــایــد هــم زمـ
بــازارچــه، یعنی در ســده نهم احــداث 

شده باشد.
ــای چــهــارده  خزینه آب انــبــار در ژرفـ
متری از کف زمین حفر شده و چنانکه 
ــد، ســقــف خــزیــنــه همکف  ــ گــفــتــه ش

بازارچه است.
ارتفاع آبگیر آن 9 متر بوده و بقیه برای 
تهویه آب و هوای مخزن و پیشگیری 
از رسوخ رطوبت آب به بازارچه و مناره 
خالی مانده اســت. پلکان آن تمامی 
سرپوشیده بــا سقف ضربی و قوسی 
از نوع جناغی اســت. قطر مخزن هم 
با پالن مــدور 9 متر بــوده و در نتیجه، 
حجمی در حدود ششصد متر مکعب 
آب را در خود نگه می داشته است و بر 
فراز آن چهاربادگیر چهاروجهی، هرکدام 
با دو دهانه قرار داشته که به مرور زمان 
دوتای آن از بین رفته و دوتای دیگر در 

بدنه دیوار بازارچه قرار دارد.
اما اخیرا به همت موزه آب یزد، یک 
بادگیر آن به شکل سنتی و اصلی خود 
بــازســازی شــده اســـت. بلندی ساقه 
بادگیر از پشت بــام بــازارچــه 1.5 متر 
بــوده اســت. دیگر بخش هخای آب 
انبار عبارت است از چهار دریچه برای 
چهار بادگیر که یکی از آن ها به اتاقک 

لجن کش راه دارد؛ اتاق لجن کش، 
سه معبر آب، دوتــا بــرای سرریز آب و 

سومی برای ورودی آب بوده است.
، خشت  مصالح ایــن آب انبار از آجــر
خام، گل، ساروج و چوب فراهم شده 

است.
ایــن آب انــبــار چــون در مسیر قنات 
ــه از  جــدیــد بــــوده، از آب شــیــریــنــی ک
صحرای خویدک جاری بوده، سیراب 
ــت، بنابر گفته مقنیان  مــی شــده اس
یزدی، راهــروی این قنات در فاصله 
3.5 متری از سطح زمین راهــی می 
شده است و هــرزآب آن از دریچه ای 
که در زیر کف مخزن جای داشته به 
چ در عمق 35  شاخه شیرین قنات زار
متری از کف زمین وارد می شده است.
بــا توجه بــه قــرار گرفتن آب انــبــار در 
محل حسینیه امیرچخماق، حسینیه 
بــــزرگ و مـــرکـــزی یــــزد، در روزهــــای 
ســوگــواری و هنگام نخل بـــرداری، 

جمعیت انبوهی را پذیرا بوده است.
این مکان وقفی با اینکه در چندقدمی 
آب انبار سّتی فاطمه)امیرچخماق( 
ــود، اهــالــی  ــ ــا ایـــن وج قـــرار داشـــتـــه، ب
ل  چند بــرزن را سرشار از خنکای زال
ــود مــی کـــرده کــه از آن جمله انــد:  خ
ــاه، بــافــقــی هـــا، گل  ــازرگـ شــاهــدبــاز، گـ
مشکی، امیرچخماق و نیز مراجعان 
به بازارچه های غالمعلی سیاه، حاجی 
، بــازارهــای یــزد، کاروانسراهای  قنبر
امیرچخماق، میرزاحسن و علی چی و 
در کل، یکی از آب انبارهای پرمصرف 

یزد بوده است.
 این بنا به ثبت آثار ملی کشور رسیده 
است. اخیرا با پشتکار مسئوالن موزه 
آب یزد بخشی از موزه به این مکان 

منتقل شده است.
برشی از کتاب یزد ؛ یادگار تاریخ 3

حسین مسرت 
پژوهشگر و نویسنده
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تمدن کاریزی

آیین آب و 
کویرنشینان  کیمیای  آب 
کــــــه در ژرفــــــــای  اســــــــت 
زنــدگــیــشــان ریــشــه دوانـــده 
، چـــنـــدان کـــه ایـــن نــگــرش 
مجموعه ای از آداب و رسوم 
و سنن را آفریده که در جشن 
ها، عزاداری ها و رفتارهای 
اجتماعی شــان مانند مانند وقــف و نــذر و قربانی بــروز 

یافته است. 
مــردم ایــن پــاره هــای جغرافیایی، مساجد را که پایگاه 
مالقات با خدا هستند در کنار جوی های آب و مظهرهای 
قنات بنا می نهادند. که از آن جمله می توان ازمسجد 
جامع شهر قدیم گناباد در کنار مظهر قنات، مسجد جامع 
یزد در کنار پایاب قنات و مسجد کوشکنو در کنار آب انبار 
کز گرد همایی های  را نام بــرد. حسینیه ها نیز که از مرا
مذهبی در میان شیعیان هستند، در نزدیکی آب )مظهر، 
پایاب و آب انبار( احداث می شدند که تکیه امیرچخماق 
در کنار آب انبار امیرچخماق و حسینیه کوشکنو در کنار 
آب انبار کوشکنو  از آن جمله اند.  در مکان هایی که آب، 
این موهبت الهی، بر سطح جاری می شود کویرنشینان 
مراسم سوگواری خود را برپا می کنند و شکر نعمت را به 
جای می آورند. جالب آن جاست که دایره آداب و رسوم 
کویرنشینان از سایر مناطق ایــران گسترده تر است چرا 
که این مــردم بــرای شکل دادن زندگی در برهوت کویر 
عالوه بر شکیبایی و کوشایی بی مانند، تکیه بیشتری بر 
دادار دهشمند خویش دارند و مهربانی آفریدگار را بیشتر 

مشاهده کرده و شکرگزارترند. 
دانش و بینش مذهبی مردم دیار کویر باعث وفــاداری 
بیشتر آنها به مقدسات و آیین های مذهبی شده است. 
آیین هایی که با توجه به نقش آب در کربال و دستیابی 
دشوار به آن برای کویرنشینان، آمیخته به آب شکل یافته 
اند.  محرم با بیشترین قداست و اهمیت در همجواری 
قنات با تاریخی تنیده در زندگی مردم ایران در بسامدی 
ج نهاده می شود. این آیین در جای جای سرزمین  باال ار
های کویری ایران جلوه گر است که از آن جمله می توان 
از رسم روستای ریزاب نیریز نام برد که آب در روز عاشورا 
به محل عزاداری روان می شد و اینکه در آن روز نوبت آب 
کدامیک از اهالی باشد را نشان نگاه مهربان امام حسین 
می دانستند. رسم زیبای دیگر را مردم روستای حاجی 
آباد زرین اردکان دارند که در روز عاشورا به میدان ده می 
رونــد، گرد مظهر قنات حلقه می زنند ونوحه هایی می 
خوانند که در آنها از تشنگی و عطش شهدای کربال سخن 
رفته است. از این گونه مراسم ها در میان مردم دیار کویر 
فراوان است که از دیگر ماننده های آن می توان به آیین 
عزاداری در مظهر قنات چشمه سلیمانیه کاشان، توت 
اردکــان،  امامزاده بزم بوانات، رباط اردکــان، اعتقادات 
مردم سریزد، رها کردن آب در شادابخت نیریز و .. را نام 

ح آنها در این سخن نمی گنجد.  برد که شر
آنچه در ایــن بین زیباست در هم تنیدگی آب و آیین 
است که خود از نشانه های اهمیت هر دو آنها در این 
کران به شمار می رود. پاسداشت این آیین ها از سویی 
منجر به ترویج فرهنگ احترام به آنها شده و از سوی 
دیگر به همبستگی جامعه کمک می کند. توجه به مقوله 
گردشگری آب و آیین منجر به دوستی فرهنگ ها، ایجاد 
، غنای فرهنگی و  عالقه بین جامعه میزبان و گردشگر
پایداری فرهنگ آیینی مردم دیار کویر خواهد شد.  باشد 

آب و آیین را پاس داریم.
الهام راعی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

تعریف مسیر گردشگری آب های زیرزمینی در یزد 
ارزش آب در شهرهای کویری چقدر 
اســـت؟ در زمـــانـــه ی بــازانــدیــشــی به 
اقلیمی  ناپذیر  محاسبه  مخاطرات 
و بحران فزاینده منابع آب، طراحی 
مسیرهای گردشگری از میراث بجا 
مانده از سنت پیشینیان در انتقال 
و مدیریت منابع آبــی می تواند یک 
استرانژی تاثیرگذار برای بازیابی ارزش 
آب باشد. آب در همان سنت است که 
با خود ارزش های دیداری، شنیداری 
و لمسی را به همراه می آورد که در طول هزاران سال برای همه افراد جامعه 
در دسترس بود. تصور کنید که در محل های دسترسی به آب، مثل یک 
پایاب، صدای گذر آب که شنیده می شد، دیده شدن آب که از مسیری دور 
از طریق تونل های قنات تا بدانجا رسیده بود و لمس آب که برای رسیدن 
آن و رسیدن به آن مرارت  ها تجربه می شد، چگونه ارزش هــای آب را به 
کان ما بر نوع  انسان منتقل می کرد. درک بی واسطه ارزش آب از سوی نیا
نگرش و رفتار آنان نیز تاثیر می گذاشت. همین انتقال ارزش، مبنای حس 
مسئولیت پذیری نسبت به آب بود. بنابراین، برای مصرف هر قطره از آن 
آب برنامه ریزی می شد و این چنین، قناعت در مصرف آب هم به هویت 

برآمده از تمدن سنتی گره می خورد.
تمدن مبتنی بر قنات محصول همکاری انسان و طبیعت است. در مرحله 
گذار از سنت به صنعتی شدن، روند کاهشی مشارکت میان جامعه و آب 
در تولید فضای اجتماعی به دلیل عدم مواجهه مستقیم با آب در دنیای 
صنعتی آغاز شد و دیده نشدن آب و شنیده نشدن صدای آن باعث کاهش 
، ما با خود آب  حس مسئولیت پذیری نسبت به آب شد. در دنیای امــروز
سروکار مستقیم نداریم بلکه با شیر آب و با سهولت دسترسی به آب به 
عنوان یک ابژه مواجه می شویم. از طرفی، تمرکزگرایی حکمرانی آب و عدم 
اجازه مشارکت همگان در فرآیند مدیریت منابع آب هم بر مشکل استفاده 
غیراصولی از آب در بخش های مختلف از کشاورزی تا صنعت و شرب 
افــزوده است. گردشگری آب، فرصت مواجهه مستقیم با آب در سرداب 
و پایاب و آب انبار است که حکم معابد برای انتقال ارزش آب به انسان 
را داشته اند. تجربه دیدار با آب به ما فرصت دوباره اندیشیدن می دهد. 
فکر کردن به مشقت و مرارت انتقال آب و ارزش هــای فراموش شده آن. 
حس مسئولیت نسبت به آب را در ما بیدار می کند و پس از تجربه یک تور 
گردشگری آب است که ارزش آب در تمدن گذشته و البته امــروز بیش از 

پیش هویدا می شود.   
اصوال هر فرد - به عنوان یک هستنده اجتماعی - در ساخت فضایی که در 
آن حضور دارد سهیم است. از سوی دیگر آب نیز خود یکی از عوامل ساخت 
فضای اجتماعی است. مواجهه با آب در یک مسیر گردشگری آبی برای 
هر فرد می تواند تجربه متفاوتی را خلق کند. در همین کنش تعاملی، نوع 
کارکرد فضا در مسیر شکل می گیرد. یک فضای اجتماعی مشارکتی که در 
طول تاریخ مبتنی بر قنات نیز وجود داشته و حاال در یک تور گردشری آب 
بازتولید شده است. امروزه دیگر زندگی شهری فرصت چنین مشارکتی برای 
تولید فضا را به انسان مدرن نمی دهد زیرا ما دیگر با آب مواجهه مستقیم 
نداریم. این یک تجربه بازاندیشانه است. بازتولید روش شناختی گذشته ی 
موفق برای یافتن راه حلی برای امروز. با همین نوع نگاه بود که طراحی یک 
مسیر گردشگری آب-های زیرزمینی در شهر میراث جهانی یزد با همکاری 
مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی )ICQHS( و دفتر منطقه ای 

یونسکو در تهران )UTCO( از ماه ژوئن سال 2021 آغاز شد.
یزد، تمدنی شگفت انگیز در مرکز فالت خشک ایران که تاریخ آن با افسانه 
ها آمیخته شده، شهری است که هرگز از بی آبی به خرابه ای باستانی مبدل 
نشد بلکه در طول هزاره ها توسعه یافت و به عنوان اولین شهر ثبت شده 
در فهرست جهانی یونسکو از ایران به مدلی برای زندگی سازگار با طبیعت 
در جهان تبدیل شد. درباره شکل گیری یزد افسانه هایی آمیخته با تاریخ 
وجود دارد چنان که ظهور یزد به طور گسترده ای به اسکندر مقدونی نسبت 
داده می شود. اولین تحقیق تاریخی باقی مانده در مورد جغرافیا و تاریخ 
یزد با عنوان »تاریخ یزد«، که توسط »جعفر بن محمد بن حسن جعفری« 
در اواسط قرن نهم - پانزدهم میالدی )844 ق /1440( به رشته نگارش 
درآمده تاریخ یزد را به پیشنهاد ارسطو به اسکندر مقدونی نسبت می دهد 
که در این نقطه ی بیابانی زندانی ساخته شود تا مخالفان در آن محبوس 

گردند)صفحه 23(. 
تقریبا تمام کتاب های دیگر تاریخ کالسیک در مــورد یزد )نــگ: »تاریخ 
جدید یزد« از »احمد بن حسین بن الکاتب« تالیف در در نیمه دوم قرن 
نهم/پانزدهم )862 هجری قمری/1457میالدی(، »جامع مفیدی« اثر 
»محمد مفید بافقی«، 1082 ق/1671 میالدی، و »جامع جعفری« از »محمد 
جعفر بن محمدحسین نایینی« در 1245 ق/30-1829 میالدی، روند 
ساخت و ساز شهر را به اسکندر نسبت می دهند که زندانی در یزد ساخت 

و به مهاجرت اجباری برخی از نخبگان مخالف وی به عنوان حکم تبعید 
دستور داد. امروزه این بنا به نام زندان اسکندر در مرکز بافت تاریخی یزد 
واقع شده است. بر مبنای آنچه از تواریخ کالسیک یزد بر می آید، شاید بشود 
تکنولوژی حیرت انگیز انتقال آب به شهر از کوهستان های اطراف با فاصله 
ده ها کیلومتر از طریق تونل های زیرزمینی و ساخت فضاهای برداشت آب را 
به ایده همین نخبگان مهاجر به یزد نسبت داد. اما آنچه که هست و دقیقا 
هم نمی-دانیم از کجاست، چنین سیستم انتقال و مدیریت توزیع آب در 

یزد باعث پایداری سرزمین در طول اعصار شد. 
پس از ماه ها مطالعه و تحقیق درباره جایگاه آب در میان پیشینیان یزد و با 
ترسیم نموداری از ارتباط میان فضای حکمرانی شهری، بازار و مسجد جامع 
به عنوان سه رکن اساسی شهر پس از اسالم در یزد، مسیری از گردشگری 
آبی طراحی شد که از میدان امیرچقماق یزد به عنوان پایگاه حکمرانی از 
عصر تیموری آغاز و از میانه بازار تا مسجد جامع و پس از آن امتداد یابد 
کز مهم دسترسی به آب نیز در همین مسیر تبیین شود. مسیری که  و مرا
هفت ایستگاه توقف یا هفت منزل داشت که هر منزل نمودی از جنبه های 
 ، مختلف زندگی پیشینیان را در برمیگرفت. پایاب، ســرداب، آب انبار
آسیاب آبی کویری، رختشوی خانه و حمام سنتی را در یزد معرفی می کرد و 
نمودی از علم، سیاست، مذهب، تجارت و آیین رواداری و قناعت یزدی 
را به مخاطب عرضه می داشت. زندگی گذشتگان درباره آب را بازنمایی 
می نمود و درنهایت تصویری جامع از آنچه »تمدن کاریزی« خوانده می شود 
به دست می-داد. آنگاه این مسیر گردشگری آب زیرزمینی در شهر یزد با 

عنوان »هفت روایت آب و زندگی« نام گذاری شد.
مهم ترین نکته در تعریف مسیر گردشگری آب زیر زمینی، بازیابی ارزش 
آب های زیرزمینی بود. چیزی که ماه ها بعد در مارس 2022 از سوی سازمان 
ملل متحد به عنوان شعار روز جهانی آب اعالم شد: »آب های زیرزمینی، 
مرئی کردن نامرئی  «. مسیر ما از آب انبار تکیه امیرچقماق یزد آغاز می شود. 
از موزه آب یزد که بر روی دو رشته قنات بنا شده می گذرد. به غریب خانه 
دروازه مهریز می رسد، محل اسکان موقت مسافرینی که تازه به شهر یزد 
می رسیدند و در خنکای شهر زیرزمینی بازار یزد و در کنار مسیر عبور آب 
قنات استراحت می کردند. پایاب مسجد جامع یزد مقصد چهارم است. 
مسیر ما از آنجا تا حمام سنتی کمالیه و سپس به رختشوی خانه می رود و در 
شگفتی آسیاب آبی وزیر که با مهندسی ایجاد فشار آب با تغییر سطح مسیر 

آب قنات، سنگ آسیاب را به حرکت درمی آورد پایان می یابد.  
منزل آخر، آسیاب آبی وزیر یزد. طراحی: شعری اولیا

ما روح زندگی گذشتگان را در نقاشی های خلق شــده روی عکس های 
کن مسیر به تصویر کشیدیم تا سرگذشت مقاصد خود را به زبانی  بقایای اما
دیگر بیان کنیم. مسیر گردشگری ما، همان مسیر قنات است که از زیر شهر 
می گذرد. اما در واقع، شهر بر روی مسیر قنات ساخته شده و توسعه یافته 
است. ما در این مسیر نشان می دهیم که معماری سنتی شهر و ارتباط میان 
ارکان آن به چه شکل بوده و معنای مدیریت سنتی آب چیست. در تحلیلی 
جامعه شناختی، مسیر گردشگری آب در یزد نشان داد که برخالف آنچه 
کارل ویتفوگل )1896 -1988( در کتاب استبداد شرقی پیشنهاد می کند، 
یک نظام اجتماعی مبتنی بر همکاری مشترک بر اساس اعتماد تعمیم 
یافته میان سرزمین های مختلف، اجازه انتقال آب تا شهر را بدون سد شدن 
کنان شهر تقسیم شده تا  مسیر داده و سپس مدیریت آب در میان همه سا
گون از آب اختصاص  ساعات مشخصی از شبانه روز به استفاده های گونا

یابد و آنگاه آب مسیر خود را تا بخش کشاورزی ادامه می داده است.
آب، در تمدن سنتی شهرهای کویری، مبنای انسجام اجتماعی است. 
مخاطرات بی آبی در چنان تمدنی به سهولت قابل درک بــوده و حتی 
نوع کشاورزی بر مبنای میزان آبی تعیین می شده که پس از عبور از شهر 
و مصارف شرب و بهداشت می توانسته به زمین-های اطراف شهر برسد. 
گر عدم مسئولیت پذیری اجتماعی در برابر آب باشد که  مساله امروز ما ا
هست، به دلیل جدا شدن ما از خود آب است که در تمدن قدیم، سوژه ی 
سازنده ی حیات و توسعه بود. تغییر نقش آب به ابژه و قطع همکاری تک 
تک افراد جامعه در مدیریت منابع آب است که سبک زندگی دیگرگونه ای 
گر  را برساخته است. در این سبک زندگی، جایگاه آب مشخص نیست و ا
استانداردی از زندگی پیشینیان عرضه نشود، بحران فزاینده آب ما را تا 
مرز نابودی تمدن خواهد برد. مسیر گردشگری آب در یزد، ارزش آب را 
پدیدار می سازد و برای زندگی امروز از گذشته های دور تجربه ای بی واسطه 
فراهم می آورد. ما راهی برای احیای فرهنگی تمدن کاریزی یافته ایم که 
از روزگــار قاجار تا به امــروز رو به زوال داشته است)نگ به مقاله: »زوال 
تمدن کاریزی ایران به روایت سفرنامه های بیگانة روزگار قاجار«، 1391(. 
مسیر گردشگری آب در یزد، روایت زندگی است. زندگی دیروز اجداد ما که 
گذاشتن این میراث بزرگ  امروزمان را بنانهاده و به ما درسی برای بقا و وا

به آیندگان داده است.
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب
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چرخی برای چرخش زندگی 
گذشته مردم در 

وقتی صحبت از جاذبه های گردشگری آب مخصوصا 
در استان یزد به میان می آید، تصمیم گیری راجع به 
اینکه از کدامین جاذبه سخن بگوییم یا برکدامین 
بیشتر تمرکز کنیم، بسیار سخت می شود. استان یزد با 
پیشینه چندین هزار ساله ، دارای جاذبه های زیادی 
در زمینه آب است از مقنی و ابزار مقنی گری گرفته تا 
کنی مانند  شخصیتی به نام میراب و ساعت آبی و یا اما

آب انبار، سرداب، پایاب، آسیاب آبی و... .
ــت تــا چندکالمی  ــده اس ــروز نویسنده بـــرآن ش امـــا، امـ
هرچندکوتاه در زمینه آسیاب آبی و معرفی آسیاب آبی 
تفت بنویسد. آسیاب آبی دستگاهی بوده که معموال در 
مکانهایی که مسیر قنات  از آنجا گذر می کرده، تاسیس 
می شد و کارکرد اصلی آن خرد کردن گندم و سایر غالت 
برای درست کردن آرد بوده است. آسیاب تشکیل شده 
بود از یک ظرف مخروطی شکل که غالت را در آن می 
ریختند، دوسنگ که بر روی هم قرار داشتند و غالت 
در وسط آنها ریخته می شد . زیر این دوسنگ پره یا 
توربینی بود که چرخش آن موجب حرکت سنگ اولی 
می شد. زیر این توربین هم سنگی تنومند با استحکام 
زیاد قرار داشت. آب قنات با سرعت زیادی پره زیرین 
آسیاب را به چرخش در می آورد و چرخش ایــن پره 
یا به قولی توربین باعث حرکت سنگ رویــی آسیاب 
و در نهایت خرد شدن غالتی که در بین سنگها قرار 

داشتند، می شد.
آســیــاب آبــی تفت) آســیــاب گرمسیر تفت( بــا قدمتی 
تقریبا 400 ساله تا چندین سال پیش توسط فردی به 
نام حاجی محمدعلی فالح ، آسیابانی90ساله اداره 
می شد که به صورت موروثی به وی رسیده و شغل آبا و 
اجدادیش بود. سرچشمه آب آسیاب از صادق آباد تفت 
شروع و پس از گذر از روستای اسالمیه)فراشاه(و تفت 

به اهرستان یزد ختم می شد.
آسیاب آبی تفت دارای عمق 3 متری، مساحت 95 
متری و شعاع و تنوره ای بین 2.5 تا 6متر می باشد 
و  به طــور متوسط ساعتی 40 تــا60 کیلوگرم گندم را 
تبدیل به آرد می کرد. ساختمان آن از خشت،گل،آجر 
کستر  و سنگ و تنوره آن از آهک،ماسه،گل رس و خا
ساخته شــده و شامل سه قسمت مردخانه یا نشین 
بند) محل نشستن آسیابان و وزن کردن گندم و آرد(، 
پاچال)محل سنگ و وسایل آســیــاب( و مــال بند یا 
طویله ) محل بستن حیوانات و انبار گندم( بوده است.
 امــروز چند سالیست حاجی محمدعلی فــالح از دنیا 
رفته است و بعد از او نیز هیچکس نتوانست تولی و 
اداره دائمی این آسیاب را بر عهده بگیرد. اما هر چه 
می گــذرد ایــن آسیاب از رونــق خــود بیشتر می افتد و 
بیشتر شکل و خاصیت خود را از دست می دهد. گویا 
امروز که نیازهای مردم به طرق دیگری تامین می شود، 
آثار برجای مانده از زحمات و تالش های پیشینیان 
نیز مشمول گذر زمان می شوند. چرخی که روزگــاری 
چرخش زندگی مردم وابسته به آن بوده است، چند 
سالیست که دیگر نمی چرخد و شهرستان تفت که به 
خاطر دارا بودن بیش از 18 آسیاب به شهر آسیاب های 
آبی معروف بوده است، در حال از دست دادن میراث 

پیشینیان خود است.
ایزدپناه

بازار رو به رشد گردشگری
افـــت ســـطح آب زیرزمینـــی در 
وضعیـــت  اخیـــر  ســـال های 
نگـــران کننـــده ای بـــرای اغلـــب 
دشـــت های کشـــور بـــه همـــراه 
عـــوارض  و  اســـت  داشـــته 
و پیامدهـــای مختلفـــی بـــه 
همـــراه دارد کـــه برآینـــد آنهـــا، 
را  مناطـــق  پایـــدار  توســـعه 
تحت الشـــعاع قـــرار می دهـــد. 
اســـتان یـــزد نیـــز در افـــت ســـطح آب زیرزمینـــی، کاهـــش 
حجـــم مخـــزن و بهـــم خـــوردن تعـــادل در بیـــالن منابـــع آب  
متمایـــز از ســـایر مناطـــق کشـــور نبـــوده و در صـــورت تـــداوم 
رونـــد فعلـــی بهـــره بـــرداری از منابـــع آب، ایـــن اســـتان در آینده 
در معـــرض تنـــش آبـــی شـــدید قـــرار خواهـــد گرفـــت. بنابرایـــن 
لـــزوم حفاظـــت از ایـــن منابـــع بـــرای تـــداوم توســـعه حیاتـــی 
اســـت و بـــدون شـــک هرگونـــه اقدامـــی در ایـــن خصـــوص 
ــتی  ــادی و معیشـ ــائل اقتصـ ــی مسـ ــم تنیدگـ ــل در هـ ــه دلیـ بـ
ــد  ــال خواهـ ــه دنبـ ــادی را بـ ــای زیـ ــه آب چالش هـ ــته بـ وابسـ
داشـــت. توســـعه بـــی رویـــه کشـــاورزی مهمتریـــن عامـــل 
ـــر خـــالف  ایجـــاد مشـــکالت کنونـــی آب اســـت. ایـــن توســـعه ب
ح آمایـــش ســـرزمین و بـــدون در نظـــر گرفتـــن محدودیـــت  طـــر
هـــای کمـــی و کیفـــی منابـــع آب صـــورت گرفتـــه اســـت. رفتـــن 
بـــه ســـمت معیشـــت هـــای جایگزیـــن، در بـــرون رفـــت از 
بحـــران فعلـــی و نجـــات آب کشـــور اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت. لذا 
همزمـــان بـــا چـــاره اندیشـــی بـــرای کشـــاورزی بایـــد بـــه مزیـــت 
ـــن  ـــه ای ـــود. از جمل ـــه ش ـــز پرداخت ـــتان نی ـــود در اس ـــای موج ه
مزیـــت هـــا مـــی تـــوان بـــه ظرفیـــت بـــاالی گردشـــگری اســـتان 

ــود. ــاره نمـ ــزد اشـ یـ
گردشـــگری بـــه جـــز دوره هایـــی خـــاص، همـــواره بـــازاری 
رو بـــه رشـــد و پول ســـاز بـــوده کـــه مزایـــا و منفعت هـــای 
زیـــادی بـــرای کشـــورها دارد. گردشـــگری حداقـــل 4 منفعـــت 

اقتصـــادی بـــرای کشـــورها دارد.
1. گردشـــگری خلـــق شـــغل می کنـــد و نیـــروی انســـانی در 
بخش هـــای مختلـــف زنجیـــره آن بـــه اســـتخدام در می آینـــد 

و ایـــن بزرگتریـــن مزیـــت اقتصـــادی خواهـــد بـــود.
ــیاری از فعالیت هـــای اقتصـــادی  2. گردشـــگری ماننـــد بسـ
دیگـــر نوعـــی دادوســـتد عرضـــه و تقاضـــا محـــور اســـت و هـــر 
چقـــدر رونـــق بیشـــتری داشـــته باشـــد، کســـب و کارهـــای 
مرتبـــط بـــا آن بـــه خصـــوص در صنف هـــای خـــرد را بـــه 
تحـــرک وا مـــی دارد و ایـــن امـــر بـــه شـــکلی دومینـــووار بـــه 

دیگـــر بخش هـــای اقتصـــادی نیـــز منتقـــل می شـــود.
3. یکـــی از بهتریـــن مزیت هـــای گردشـــگری امـــکان تـــوازن 
منطقـــه ای و دســـت یابی بـــه توســـعه پایـــدار و همه جانبـــه در 
مناطـــق دارای ظرفیـــت  رشـــد اســـت. از ایـــن نظـــر گردشـــگری 
یکـــی از بهتریـــن مســـیرها بـــرای جبـــران عقب ماندگی هـــا بـــه 

خصـــوص در مناطـــق دورافتـــاده اســـت.
4. یکـــی از باالتریـــن ارزش افزوده هـــا در میـــان تمـــام 
فعالیت هـــای اقتصـــادی در حـــوزه گردشـــگری اســـت. گفتـــه 
می شـــود ســـرعت اشـــتغال در بخـــش گردشـــگری 2.5 برابـــر 
دیگـــر بخش هاســـت. از ســـویی نیـــز براســـاس آمارهـــا هـــر 
فعالیـــت و پـــروژه گردشـــگری بـــه طـــور میانگیـــن بـــرای 10 
نفـــر اشـــتغال زایی می کنـــد. در بســـیاری از کشـــورها، میـــزان 

ــوع  ــد از مجمـ ــت می آیـ ــه دسـ ــگری بـ ــه از گردشـ ــدی کـ درآمـ
ــت. ــتر اسـ ــی بیشـ ــای مالیاتـ درآمدهـ

کننـــده تـــوان  گردشـــگری معیـــار تعییـــن  جاذبه هـــای 
طبیعـــی یـــک منطقـــه بـــرای ترویـــج صنعـــت گردشـــگری 
ــی و  ــل طبیعـ ــامل عوامـ ــگری شـ ــای گردشـ ــت. جاذبه هـ اسـ
همچنیـــن مصنوعـــات دست ســـاز انســـان می باشـــد کـــه 
ح  همـــواره بعنـــوان نخســـتین عامـــل جـــذب گردشـــگر مطـــر
بـــوده اســـت. اهمیـــت و قدمـــت جاذبه هـــای گردشـــگری 
بعنـــوان عامـــل توســـعه توریســـم تـــا حـــدی اســـت کـــه بســـیاری 
کادمیـــک و علمـــی بـــه قضیـــه  از مـــردم بـــدون ایـــن کـــه نـــگاه آ
گردشـــگری داشـــته باشـــند، جاذبه هـــای گردشـــگری را 
ــه  ــک منطقـ ــم در یـ ــعه توریسـ ــت و توسـ ــل موفقیـ ــا عامـ تنهـ
می داننـــد. گردشـــگری دارای اشـــکال مختلـــف و انـــواع 
ـــاوت  ـــی، متف ـــرایط محیط ـــه ش ـــته ب ـــه بس ـــت ک ـــی اس گون گونا
اســـت. از انـــواع گردشـــگری مـــی تـــوان بـــه گردشـــگری 
گردشـــگری هنـــری،  گردشـــگری تاریخـــی،  فرهنگـــی، 
گردشـــگری مذهبـــی، گردشـــگری روســـتایی، گردشـــگری 
کوتوریســـم اشـــاره کـــرد. اســـتان یـــزد بـــه  طبیعـــت گـــردی و ا
دلیـــل موقعیـــت نســـبی و همچنیـــن برخـــورداری از جاذبـــه 
هـــای طبیعـــی، تاریخـــی و فرهنگـــی فـــراوان فرصـــت بـــی 
کنـــون چنـــدان  نظیـــری بـــرای توســـعه گردشـــگری دارد کـــه تا
ــورت مدیریـــت  ــه اســـت و در صـ ــرار نگرفتـ ــتفاده قـ ــورد اسـ مـ

اصولـــی میتوانـــد پذیـــرای گردشـــگران مختلـــف باشـــد. 
غ مردمـــان  قنـــوات و آب انبارهـــای یـــزد، یـــادآور نبـــو
کویرنشـــین یـــزد در کشـــف، اســـتحصال، انتقـــال و نگهـــداری 
ــد.  ــی باشـ ــاران مـ ــم بـ ــک و کـ ــرزمینی خشـ ــا در سـ آب گرانبهـ
ــمندانه  ــی های هوشـ ــن مهندسـ ــر از قدیمی تریـ ــن عناصـ ایـ
ـــاز در گذشـــته  ـــرای تامیـــن آب مـــورد نی ـــه ب و روش خردمندان
بـــوده اســـت کـــه همچنـــان در حـــال بهـــره بـــرداری مـــی 
ـــار و آبادانـــی کـــه پیرامـــون آن شـــکل  باشـــند.  قنـــات و آب انب
گرفتـــه اســـت از جنبـــه هـــای مختلـــف فرهنگـــی، تاریخـــی، 
هنـــری و ... دارای جاذبـــه مـــی باشـــد کـــه مـــی توانـــد هـــدف 
گردشـــگری خوبـــی در اســـتان یـــزد باشـــد و بـــه توســـعه 
گردشـــگری در ایـــن اســـتان کمـــک نمایـــد. از ســـوی دیگـــر بـــا 
ــازگاری  ــیوه سـ ــته و شـ ــوه مدیریـــت آب در گذشـ ــی نحـ معرفـ
گاه ســـازی  ــرایط کـــم آبـــی مـــی تـــوان بـــه آ ــا شـ پیشـــینیان بـ
مـــردم در زمینـــه ارزش واقعـــی آب و فرهنـــگ صحیـــح 

مصـــرف آب کمـــک نمـــود.
اســـتفاده از پتانســـیلهای شهرســـتان گامـــی موثـــر در 

تولیـــد اشـــتغال و مدیریـــت مصـــرف آب
درحـــال حاضـــر در سراســـر جهـــان صنعـــت گردشـــگری یکـــی 
ـــرای  ـــاخت ب ـــاد زیرس ـــتغال و ایج ـــد، اش ـــد، درآم ـــع تولی از مناب
رســـیدن بـــه توســـعه پایـــدار محســـوب مـــی شـــود. علیرغـــم 
اینکـــه ایـــران از لحـــاظ میـــراث تاریخـــی و فرهنگـــی جـــز 
ــور  ــز 5 کشـ ــتی جـ ــوع زیسـ ــر تنـ ــان و از نظـ ــر جهـ ــور برتـ 10 کشـ
ــیار  ــه بسـ ــش رتبـ ــال پیـ ــد سـ ــا چنـ ــا تـ ــه امـ ــرار گرفتـ ــان قـ جهـ
پایینـــی در جـــذب تعـــداد توریســـت داشـــته اســـت. اســـتفاده 
از ایـــن صنعـــت عـــالوه بـــر ایجـــاد اشـــتغال و درآمـــد میتوانـــد 
بـــه عنـــوان صنعـــت جایگزیـــن در مناطـــق دارای پتانســـیل 

گردشـــگری اســـتفاده گـــردد.

سید علی اوهب
رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی



چالش های مهم حقوق آب در ایران
حقوق رشته ای اجتماعی است که با هدف 
وضع قواعد مناسب ،عالوه بر تامین نظم 
مــورد انتظار جامعه، روابــط ذی مدخالن 
و ذینفعان را در یك بستر مناسب و برای 
تحقق یــك عــدالــت نسبی نــهــادیــنــه می 
سازد. بر این مبنا با تقسیم بندی به شاخه 
های مختلف، سعی در بسترسازی مناسب 
بــرای حل معضالت اجتماعی آن بخش 
دارد. حقوق آب که روزگــاری حتی در بین 
دانشمندان این رشته به رسمیت شناخته 
کنون به عنوان یکی از رشته  نمی شد، هم ا
های نو پای حقوق ،در زیر شاخه حقوق 
عمومی سعی دارد پدیده های اجتماعی را 
به نحوی سامان بخشد که عالوه بر رعایت 
ــردی، حقوق اجتماعی را تحت  حقوق ف
پوشش قرار دهد. با این وجود بنا به دالیل 
مختلف در کــشــور مــا از قــدمــت چندانی 

برخوردار نیست .
گر بخواهیم از دیدگاه حقوقی یك تقسیم      ا
بندی در خصوص مسائل مهم حقوقی آب 
ها ارائه دهیم، ناچاریم که این امر را به دو 

بخش مهم و کالن تقسیم بندی کنیم. 
ــدای دوره  ــ ــت ــ ــایـــد از اب بــخــش اول را بـ
قانونگذاری نوین در ایران از سال  1285 
تا سال 1347 بدانیم . در این بازه زمانی 
مسائل مطروحه در باب آب و نظام مالکیت 
، نظام بهره برداری و نظام فنی و مهندسی 
ــازار اقــتــصــادی آن تابع ضوابط  و نظام بـ
حقوق خصوصی و باالخص ضوابط مورد 
عمل قانون مدنی بوده است. در این دوره 
کم بر آب و  ی تاریخی هرگونه روابــط حا
منابع آبــی اعــم از سطحی و زیرسطحی 
،تابع این نظام قانونی بوده است. بررسی 
کله  این نظام بالتبع نیازمند دانستن شا
کــم بــر روابـــط حــقــوق خصوصی  هــای حــا
است. در این نظام قانونی ، اصل بر عدم 
دخالت دولت و عدم حکمرانی بر منابع آبی 
گون  است. هرچند این نظام از جهات گونا
بر حقوقدانان کشور ما آشکار اســت؛ اما 

بلحاظ تخصصی در باب حقوق آب ،هیچ 
مطالعه خاصی در حقوق خصوصی صورت 

نگرفته است.
بخش دوم بستر مطالعاتی حقوق آب را می 
توان به دهه 40 هجری شمسی به عنوان 
نقطه عطف و نقطه آغازین این رشته تلقی 
نمود. در آن دوره مشاورحقوقی وزیر آب و 
برق با رویکرد تدوین مقررات بخش آب 
کم )تغییر  و بازنگری در منطق قانونی حا
قوانین مدنی در بخش آب و اعــالم ملی 
کــردن آب در ایـــران( مــبــادرت به مطالعه 
متون فقهی و غربی موجود نموده و یك 
دوره کتاب حقوق آب را تدوین و منتشر 

می نماید. 
ایــن کتــاب هــا، مــورد توجــه قانونگــذار قــرار 
گرفتــه و بــا همــان رویکــرد در ســال1342 در 
ابتــدا وزارت آب و بــرق تشــکیل و بعــد از 5 
ســال ، قانــون ملــی شــدن آب بــه تصویــب 
مــی رســد. از آن تاریــخ ،ایــن رشــته در نظــام 
ح و روز بــه  حقوقــی بــه شــکل نویــن مطــر
روز توســعه و گســترش یافتــه اســت.در ایــن 
بخش ما شــاهد تغییر رویکــرد قانونگذاری 
کــم بــر حقــوق خصوصــی بــه  از اصــول حا
ج در حقــوق عمومــی  ســمت الزامــات منــدر

ــیم. ــی باش م
همان گونه که می دانیم مهمترین عنصر 
در مــبــاحــث حــقــوق عــمــومــی، مــحــوریــت 
کــمــیــت در تنظیم روابـــط  ــا حــا دولـــت و ی
اجتماعی اســـت. در ایــن فضا دولـــت به 
عنوان حکمران و مردم به عنوان شهروند 
بایستی در ذیــل قواعد مرتبط به ایفای 

نقش خود بپردازند.
ــر بــا آغـــاز اعـــالم ملی کـــردن آب در  ــن ام ای
ایـــران، عملیاتی شــد و تــا بــه امـــروز همین 
رویکرد وجــود دارد. در ایــن نــوع رویکرد ، 
کمیت بر منابع آبی به  هرگونه اعمال حا
وسیله دولت صورت گرفته و افراد بایستی 
برای استفاده از آب یا هرگونه مداخله در 
منابع آبی از دولت تحصیل اجازه نمایند. 
ــاب تــنــهــا اســتــثــنــائــی کــه وجــود  ــن بـ در ایـ
دارد؛فــقــط حق مکتسبه ای اســت که در 
گذشته بــرای صاحبان حقوق شناسائی 
و تثبیت شده باشد. در این نظام، دولت 
صاحب اختیار و حکمران آب محسوب و 
شهروندان بایستی با اخذ پروانه از آب بهره 

برداری نمایند.
ادامه در نشریه بعدی...
سید ابوالفضل میردهقانی تفتی
سرپرست مدیریت حقوقی

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یک مؤسسه تحقیقات آب 
وابسته به یونسکو می باشد که فعالیت های خود را تحت نظارت این سازمان 
ح  انجام می دهد. در ابتدا دولت جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی طر
کاملی را برای ایجاد مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد 
تحت نظارت سازمان یونسکو، ارائه داد که در نهایت همزمان با سی و دومین 
اجالس عمومی یونسکو به تصویب رسید. بر اساس این تأییدیه، موافقتنامۀ 
ایجاد این مرکز توسط مدیر کل یونسکو و وزیر نیرو در 6 فرودین 1384 به 
امضا رسید. پیرو این موافقتنامه، سازمان اصلی مرکز در یزد، در محل مجتمع 
ادارات بنا شد. این ساختمان با مساحت 2000 متر مربع در مرکز شهر یزد واقع 
کز پژوهشی دیگر احاطه شده است. این بنا از یک  است و توسط برخی از مرا
سقف گنبد مانند و یک ساختمان هشت ضلعی با یک حوض سنتی در وسط 
آن برخوردار است که برای بازدیدکنندگان یادآور پایاب قنات ها نیز می باشد.

فعالیت ها:
تمرکز این مرکز بر روی فعالیت های زیر می باشد:

2. آموزش 1. تحقیقات  
4. برگزاری گردهمایی های علمی 3. انتقال فناوری  

6. همکاری با سایر سازمان های زیربط 5. انتشار کتب علمی  
اهداف و مأموریت ها

مأموریت اصلی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی عبارتست 
از: بازشناسی سیستم قنات، حفظ و انتقال دانش و تجربیات، ارتقاء سطح 
اطالعات در مورد تمامی ابعاد فن آوری قنات و سایر سازه های تاریخی آبی 
به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطقی که نظام های تولید مبتنی بر منابع 

آب زیرزمینی می باشد.
، توسعه و بهبود فعالیت های پژوهشی برای حفظ و  مأموریت دیگر مرکز
نگهداری قنات ها به منظور نیل به اهــداف توسعه پایدار می باشد که از 
طریق همکاریهای بین المللی و انتقال دانش و فن آوری جهانی امکان پذیر 
می گردد. انتقال چنین تجربیات ارزشمندی که نتیجه تالش های بی وقفه 
کنون  نسل های متمادی می باشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که تا
کانمان  غفلت از این تجربیات باعث از میان رفتن بخش زیادی از میراث نیا
شده است. بنابراین به رسمیت شناختن، ثبت نمودن میراث و انتقال این 

تجربیات گرانمایه از اساسی ترین وظایف این مرکز می باشد.
حفظ ارزش های فرهنگی در چارچوب آثار مادی و معنوی از دیگر اهداف 
مهم این مرکز است. آب، فرهنگ، بشریت و تمدن به گونه جدایی ناپذیری 
در یکدیگر تنیده شده اند. قنات و سازه های تاریخی آبی و جوامع بشری 
از دیرباز عمیقًا تحت تأثیر یکدیگر قرار داشته اند. بنابراین با توجه به این 
تعامالت، بایستی عالوه بر توجه به سازه های تاریخی آبی، به ارزش های 

فرهنگی آن ها نیز توجه ویژه ای گردد.

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی 
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