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چکیده
قنات از جمله مهمترین میراث فرهنگ کشااازیزد ی ایراو ز جهاو ا ااه ز همییوااتب ز زااواات ب اآواااو اه ای اه ااتشاد مشو اشاارد
مبی ش ز ا اه امرزز ا امه ای الش ایراآیاو ی اهرهار اید از ااهاد طحب ،مشیریه ز هشایه او اه میایع ز کشتیایها اویای حویناراآ یی
ا ه قنات نها یک فنازید

تیااب اه منااع ای آی وه الکه میراثب ا ه که حیات اقت صا د اجتماعب ز فرهن ب اخش عمشهاد از ک شوی ما

طب چنشین هیایه اه او زااوااته او ه ا ااه قنات اا قاآوو اوا تاانااتب هماهنگ ز اااز ای او ه ز اه زایشاید زیوااه محیطب او منط ه کمک
مبکنش .قناتها اخ شب از اییخ ز فرهنگ ملل مباا تنش ز از

ه یفتن اآها نها از این یفتن ز آااو تشو یک تیوه ا تح صال ز یا یک آوع

اهرهار اید از ای آیوه الکه محو یک اصیصه ز هویه فرهن ب ما ه.
اا وجه اه اشااکوااا بهاد متما د اایر ز کاهش اایآش ب ز زایین یفتن ای ی ااهرههاد زیرزمینب اهمیه قنات ایش از زیش مشااخ
تااشه ا ااه .ی ا ااتاو کرماو قناتهاد زیا د زجو ای که عظمه اا ااتاآب این یای یا اه آمایش مب ذایآش وجه میراث فرهن ب ا ااتاو اه
م و ه قنات ز الش ی جهه ثبه جهاآب ز ملب قناتها ز وجه اه ر ت رد قنات ی ا هاد اایر اهمیه قناتها ز یزا حهظ این ازهها یا
آمایاو ر کر ه ا ه .اب تک تنااه آ اط قوت ز ضعف ز فرصه ز هشیشهاد مراوط اه ر ت رد قنات ار شازا فعا یهها ز کایامشدها
مؤثر اواهش او این زژزهش ی زب او ا ااه که اا معرت مشو قنا ب ا ااتاو آمایب از قناتهاد مهم یا آیی ااز و آمایش ز یاهکایهاد منا اا
اراد واآمنشد ،آها منشد ز زایشاید ر ش قنات ایائه تشه ا ه ی زاقع مب واو هه :
زااااااس اه قشی شاااان ب اایش چااااشیش

ای ییااااااا یا ا ر آاااااتواو کاااااشیش
کلمات کلیدی :قنات ،تمدن ،گردشگری ،استان کرمان

مقدمه

ایران با تاریخ و فرهنگ کهن خود از غنای فرهنگی برخوردار ا ست که میتواند برای سالهای طوالنی جاذبههای غیر تکراری
و مطابق با سلیقه تمام مردم جهان را ارائه نماید .این جاذبهها در عر صههای فرهنگی ،فولکلور ،آداب و سنن ا صیل و کهن،
ج شنها ،آیینها و مرا سم ری شهدار حکایت از حالوتهای زندگی ب شر با تاریخ پرفراز و ن شیب این سرزمین و ر شد فرهنگی
انسانها و تاریخ تمدن انسان ایران و ایرانی دارد.
قنات یکی از جاذبههای محیطی و انسااان ساااخت و از ابدعات فنی ایران باساا ان در حدود  3هزار ساااپ پیب برای
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در سطح زمین ا ست و میتواند مورد توجه گرد شگران قرار گیرد .گرد شگران عالقه زیادی به
تجربیاتی دارند که به عنوان تجربهی فرهنگی در مق صد گرد شگری بد ست میآورند .یکی از ابعاد فرهنگی اج ماعی قنات در
ایران باورهایی است که در طوپ تاریخ مردم ایران به این پدیدهی مهم داش هاند که شامل آداب و رسوم خاصی در حوزه قنات
می با شد .مردم ایران به نر و ماده بودن آبهای قنات باور دا ش ه و برای آنها هم سر گزینی میکردهاند و مرا سم عرو سی قنات
مانند عروسی عادی برگزار میشده و برای آنها قربانی مینمودهاند و قناتهای زیادی را مقدس میپنداش هاند.
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قناتها در استان کرمان

ا س ان پهناور در کرمان خا س گاه ا صلی قنات در تاریخ ب شری ا ست و بنا به نو ش ه مورخین اولین قناتها در محدودهی این
سرزمین شکل گرف ه اند .اگر قنات نبود شهرهایی مثل کرمان ،سیرجان ،بم ،راور ،کوهبنان ،زرند و شهربابک و شهرهای دیگر
اسااا ان شاااکل نمیگرفت .مردمی که مدیریت امور قنات ها را عهدهدار بودند به این کار اف خار میکردند و حرفهی خود را
مقدستر از سایر حرفهها میدان س ند .آنها مع قد بودند که خیانت در امور قنات خ شکیدن قنات و بیبهره ماندن ک شاورزان از
آب پاک و گوارا را به دنباپ دارد .راس ی چه باورهای پاک و چه اع قاداتی نورانی
شگف یهای قنات در اس ان کرمان

* قناتهای طوالنی

 قنات عماد آباد سیرجان قنات حشوییه باغین کریم آباد خفاجه رفسنجان قطبیه سیرجان خلیلآباد سیرجان رحمتآباد ریگان -سلطانآباد ارزوئیه

 33کیلوم ر
 33کیلوم ر
 82کیلوم ر
 82کیلوم ر
 82کیلوم ر
 32کیلوم ر
 32کیلوم ر

* قناتهای مقدس

 چشمه قناتهای دهدیوان دوساری
 چشمه قناتهای خبر (شاهوالیت) بافت
 چشمه قنات گوشک بافت
 چشمه قنات زکریای صوغان ارزوئیه
 قنات گوهرریز (شب مقسم) جوپار
 قنات آب گرم راور
 قنات داوران رفسنجان
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* قناتهایی که به آبادیهای دیگر میروند.

 قنات کوثر خیز جوپار به محیآباد میرود.
 قنات خورند راور به شریفآباد میرود.
 قنات سید مسافر بلوک به داروییه میرود.
 نهر سه کنج به ماهان میرود
 آب چشمهی امام رضا (ع) به سرآسیاب فرسنگی میرود.

* قناتهایی که از محل خانه و باغها رد میشوند.

 قنات کوثر خیز جوپار از محل  832خانه و باغ رد میشود.
 قنات خورند راور از محل  52خانه و باغ رد میشود.
 قنات جرجافک زرند از محل  23خانه و باغ رد میشود.
 قنات دهلولو کوهپایه از محل  33خانه و باغ رد میشود.

* قناتهایی که در مرکز شهرها قرار دارند.

 قناتهای باغ دشت ،قنبرآباد شیخ  ،پاکم ،دش ر ،باغ چمک و جمشیدیه جم
 قناتهای هاوشک ،دانا و پیرجل شهربابک
 قناتهای قاسمآباد و اکبرآباد بروات بم
 قناتهای وکیلآباد و فرم ین ماهان
 قنات باقرآباد بافت
 قنات حسین آباد امین شهر انار
 قنات ده ملک کوهبنان
 قنات گوهرریز جوپار

* قناتهای دارای دستک
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 قنات یحییآباد بلورد سیرجان
 قنات هزار شاخ مردهک عنبرآباد
 قنات جوشهر رمشک قلعه گنج
* قناتهای مجاور و دست کندها

 قناتهای الخیس و الینیریزو میمند شهربابک
 قنات گودیز اندوهجرد
 قنات بلبلوییه
 قنات هش ادان

* قناتهای پرآب

 قناتهای دش ر ،پاکم و باغ دشت بم
 قناتهای اکبرآباد و قاسم آباد بروات بم
 قنات رس مآباد علی چارک ریگان
 قنات علیآباد نگین شهر فهرج
 قنات وکیلآباد ارزوییه
 قنات گوهرریز جوپار
 قنات کهن شهر سیرجان
 قنات داوران رفسنجان
 قنات خورند راور
 قنات جرجافک زرند
 چشمهقناتهای ده دیوان دوساری عنبرآباد

* جدیدترین قناتها

 قنات کن وییه سرچشمه رفسنجان که پس از خشک شدن مجدداً نوکنی ،بغلبری دس کبندی شده

* قنات ثبت جهانی
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 قنات گوهرریز جوپار ثبت جهانی شده و شناسنامه آن توسط یونسکو صادرخواهد شد.

* قناتهای دارای شرایط ثبت ملی

 قناتهای دش ر و پاکم بم
 قناتهای اکبرآباد و قاسمآباد بروات
 قنات داوران رفسنجان
 قنات رس مآباد علی چارک ریگان
 قنات خورند راور
 قنات باقرآباد بافت
 قنات کهن شهر سیرجان
 قنات جرجافک زرند
 قنات وکیلآباد ارزوییه
 قنات فرمی ن ماهان
 قنات گاوکشی اسفندقه جیرفت
 قنات بنگان بافت
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نتیجهگیری

بدیهی اساات که عرضااه گردشااگری در تمدن کاریزی خود رهیافتهایی را میطلبد .عرصااهی گردشااگری در تمدن قناتی
هنگامی مفید واقع خواهد شد که همراه با باالرف ن سطوح آگاهی گردشگران پیرامون اهمیت قنات اهمیت گردشگری آن نیز
مورد توجه واقع شود .رهیافتهایی همچون توانمند کردن مقنیها در ساخ اری از اش غاپزایی ،بومی کردن فعلیت گردشگری
و جلوگیری از خ شک شدن قناتها مفید واقع خواهد شد .همچنین توجه به پایداری در بعد ان سانی و طبیعی به عنوان مهار
کننده سرمایهداری هم تنیده با گرد شگری میتواند در بهینه سازی گرد شگری قنات کارآمد با شد و باالخره سودمندی مردم
محلی در تبلوری از افزایب رفاهیت آنها زمینهساز توسعه سریع ر گردشگری در تمدن کاریزی میباشد.
گرد شگری در تمدن قناتی عالوه بر فراهم آوردن بنیانهای تو سعه فرهنگی و اق صادی میتواند دروازههای تمدنی
فرهنگی را در روندی از کنشگری انسان بگشاید که در عصر فشردگی فضا و زمان نه تنها برای انسانهای مش اق پیرامون
ا صالتهای دیرینه برخا س ه ا ز این تمدن شناخ ی حا صل کند بلکه همراه با آن سودمندی اق صادی و فرهنگی را ن صیب
ساکنان محلی مینماید ،گردشگری هر چند در فضای تمدن کاریزی تنها راه توسعه نیست ولی شیوهای مناسب برای فراهم
آمدن بنیانهای آن و همچنین پویایی اق صادی ،فرهنگی و اج ماعی این تمدن میباشد.
تشکیل شورای عالی قنات و سازههای تاریخی آبی در اس ان کرمان میتوان راهگشای بسیار مناسبی در زمینه توسعه
گرد شگری قنات های ا س ان با شد .زیبا شناخ ی قنات به عنوان ه س ه تمدن کاریزی یکی از اهداف شورای عالی قنات ا ست
چون قابلیتهای تمدن کاریزی در برآورد گ ش ارهای تقا ضای بازار گرد شگری حا صل می شود و عر صه گرد شگری به عنوان
یک محصوپ از سوی شورای عالی قنات باید رویکردی به بومی سازی گردشگری داش ه باشد که منظور از آن تطبیقپذیری
تقاضای دوسویه گردشگران و محیط تمدن کاریزی در ابعاد مخ لف است.
نگاه مردم قناتی برخاس ه از توانمندیهایی است که در قالب تعاون ،همیاری و مدیریت مردم شکل گرف ه است و در
ساابک زندگی مردم تاریخمندی س ا رگی از باورهای ساان ی از قنات وجود دارد و بنابراین باید تطبیقپذیری دو سااویه جریان
گردشااگری یعنی فضااای تمدن قناتی و گردشااگران و انعطافپذیری پسااامدرن در شااناخ ی از تلفیقپذیری گرایب بازار و
تقاضای گردشگری در اولویت قرار گیرد.
منابع :

-

پژوهبهای میدانی نویسنده
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