
  آقاى آگاه! شما از قنات به عنوان يكى از 
پايه هاى  معيشتى و فرهنگى ايرانيان نام برده ايد. 
عالقمندم براى شروع گفت وگو اين بحث بيش تر 

باز شود.
در طول زمان، دو ديدگاه راجع به تاثيرپذيرى فرهنگ و 
تمدن، از شيوه ى معيشت و زيست بوم در جوامع انسانى 
در  را  ابن خلدون  ديدگاه  سو  يك  از  است.  بوده  مطرح 
و  تمدن  توسعه ي  وى  داريم.  ميالدى  چهاردهم  سده ى 
چگونگى فرهنگ هر جمعيت انسانى را در درجه ى اول 
متاثر از زيست بوم و جغرافى آن قوم مى داند. مثال اين كه 
جاها  بعضى  در  تمدن  به  متصل  تحوالت  از  بعضى  چرا 
اتفاق افتاد و چرا در بعضى از جاها ديرتر اتفاق افتاد يا 
نيافتاد، را تاثير زيست بوم، جغرافيا و تاثيرگذارى جوامع 

هم جوار مى داند. 
در   تحول  كه  است  ماركسيستى  ديدگاه  دوم  ديدگاه 
ابزار توليد و شيوه ى تامين معيشت را زيربناى تحوالت 

فرهنگى و درجه ى رشد تمدن مى داند. 
ديدگاه ابن خلدون با چرخش كانون علم از بالد اسالمى 
سپرده  فراموشى  بوته  به  تدريج  به  اروپايى  رنسانس  به 
شد.  در دو قرن اخير چنانچه فرهنگ و تمدن در بستر 
تاريخ بررسى شده باشد معموال ابزار مطالعه خواسته يا 

ناخواسته متاثر از ماركس بوده است. 
گرايى  قطعيت  آن  بيستم،  قرن  سى  دهه ى  اواسط  از 
انديشمندان  از  روزافزونى  عده ى  توسط  ماركسيستى 
انديشمندان  اين  پژوهش هاى  رفت.  سوال  زير  غربى 
ايشان را به مقدمه ى ابن خلدون و تاثيرگذارى محيط بر 
فرهنگ و اثر متقابل فرهنگ بر محيط رهنمون شد. در 
سال هاى اخير تحليل گران بر تاثيرگذارى هر دو گروه از 

عوامل بر نوع تمدن و فرهنگ جامعه تاكيد دارند. 
اجازه  جغرافيا  مسطح،  سرزمين هاى  در  مثال  عنوان  به 
استفاده از نيروى آب براى سايش گندم و توليد آرد را 
نمى دهد. يعنى آسياب آبى كه جز ابزار توليد و معيشت 
مى باشد، نمى تواند در چنين زيست بومى ابداع گردد. به 
عبارت ديگر ديدگاه ابن خلدون نسبت به ديدگاه ماركس 
در چنين زيست بومى ارجعيت دارد. يكى از ريشه هاى 
و  ايران  مركزى  فالت  مردمان  بين  فرهنگى  تفاوت 
در  مى توان  را  عربستان  جزيره  شبه  مركزى  صحراهاى 

آسياب هاى آبى جست وجو كرد. 
ولى فرضا چنانچه زيست بومى اجازه ي استفاده از نيروى 
آب و باد را بدهد، قطعا نسبت به زيست بومى كه در آن  
تنها انرژى انسان و چهارپايان پايه ى توليد است، بستر 
و  هنرى  فرهنگى-  نظر  از  ترى  پيشرفته  جامعه ى  ساز 
هرگاه  كه  است  آن  امر  علت  بود.  خواهد  تمدن  سطح 
افراد  كنيد،  آسياب  ارزانتر  و   بيش تر  بتوانيد  را  گندم 
بيش ترى براى فعاليت هاى غيرتوليدى از جمله پرداختن 

به كارهاى هنرى آزاد خواهند شد. 
 از هر كدام از اين دو ديدگاه كه بنگريم نقش قنات در 

توسعه ى فرهنگى تعيين كننده  است.  
  اين قنات چگونه ايجاد شده؟ 

زده  حدس  شده اند.  احداث  ايران  در  قنات ها  اولين 
از  استفاده  براى  تونل ها  حفر  در  ايرانى ها  كه  مى شود 
معادن، به آب زيرزمينى مزاحمى برخوردند كه مى شد با 
دادن شيب ماليم، اين آب را از معدن خارج و استحصال 

معدن را ممكن ساخت. 
قنات  سازه  انديشه ى  كه  باورند  اين  بر  ديگر  گروهى   
از گسترش بعضى چشمه هاى كوهستانى به وجود آمده 

است. 
طبيعى است كه اولين قنات ها در مناطق كامال خشك و 
صحرايى بوجود نيامده باشند. زيرا در اين مناطق طول 
رشته ى قنات چندين فرسنگ بوده و احداث آن، ده ها 
سرمايه گذارى  چنين  است.  مى انجاميده  طول  به  سال 
با  و  اندك  جمعيت  با  جوامع  در  توجهى  درخور  انسانى 
توليد غله ى در حد نياز توليدكننده، نمى توانست شكل 
قنات هاى  نخستين  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  بگيرد. 
مناطق كويرى در زيست بوم هايى ايجاد شده است كه 
روستايى  سال  فصول  تمام  در  كوهستانى  چشمه هاى 

كويرى با توليد نسبتا وسيع را آبيارى مى كرده است. 
آب  ابتدا  كه  يزد  قنات   اولين  اساس  براين   
جارى در آن جا وجود نداشت، چگونه شكل گرفت؟ 
 من قاصرم از اينكه عظمت مديريت چنين پروژه اى را 
يزد  جلگه  در  خواستند  كه  كسانى  اولين  كنم.   تصور 
مستقر  يزد  در  آب  بدون  چگونه  كنند  ايجاد  اقامتگاهى 
چندين  كار  يك  يزد  منطقه  در  آب  استحصال  شدند؟ 
ده ساله است. از چاه مى توانيد در حد خوردن و ايجاد 

يك باغچه كوچك سبزى آب بكشيد، اما نمى توانيد تمام 
بوده  قنات  الزمه اش  كنيد.  تأمين  را  غذايى تان  انرژى 
ديگرى  جاى  از  هم  را  قنات  علم  آن كه  فرض  با  است. 
آورده باشند، اين اقامتگاه را به گونه اى تأمين مواد غذايى 
كار  به  سال  ده ها  بتوانند  مردمش  كه  مى كردند  آب  و 
مرغ  تقدم  مساله  مثل  شما  سوال  بپردازند.  قنات  ايجاد 
و تخم مرغ با يكديگر است. همين كه اولين قنات احداث 
شده باشد، ايجاد قنات هاى بعدى را مى توان به سادگى 
بگويم  مى خواهم  خالصه  كنيم.  بازسازى  خود  ذهن  در 
مناطق  در  قنات  ايجاد  تمدنى  و  فرهنگى  تبعات  كه 
كويرى بسيار گسترده بوده و خود اين ابزار اصلى توليد 
كشاورزى  متاثر از مساله جغرافيايى و زيست بومى است.
را  قنات  احداث  كه  بود  جغرافى  اين  پس   
براى  زندگى در فالت مركزى ايران، الزامى كرد. آيا 
قنات توانست  به نوبه ي خودش بر فرهنگ جامعه  

تاثير گذارد؟
مستلزم  پرسش  اين  به  دادن  مستند  و  علمى  پاسخ 
تخصص هاى  با  دانشمندان  جانب  از  كنكاش  و  پژوهش 
جدل  باب  آن كه  براى  گفت وگو  اين  در  است.  گوناگون 

گشوده شود برداشت هاى خام خود را عرضه مى كنم. 
پاسخ من مثبت است. نخست به نكته اى مى خواهم اشاره 
استثناى  به  (شايد  ايران  روشنفكران  بين  در  كه  كنم 
شادروان ابراهيم باستانى پاريزى) مغفول مانده است. در 
آستانه ى تحوالت علمى و صنعتى اروپا، در فالت ايران 
كشاورزى  آبيارى  براى  قنات  رشته  هزار   50 حدود  از 
استفاده مى شد. سازه  هاى اين قنوات شامل بيش از300 
هزار كيلومتر كانال افقى زيرزمينى و 300 هزار كيلومتر 

چاه عمودى بود.  
شدن  صنعتى  آغاز  در  را  ايران  جمعيت  مورخين   اكثر 
با  كرده اند.  برآورد  نفر  ميليون   15 تا   12 حدود  اروپا، 
اين دو فرض متوجه مى شويم كه سرانه ي سرمايه گذارى 
صورت گرفته در قنوات، شبكه ى آبيارى، تسطيح اراضى، 
روستاهاى  اتصال  راه هاى  و  عمومى  و  مسكونى  ابنيه ى 
پراكنده در فالت خشك ايران، رقمى بسيار درخور توجه 
عمومى  ابنيه ى  در  سرمايه گذارى  سهم  تنها  است.  بوده 
شامل مساجد، مدارس، كاروانسراها، بازارها، گرمابه هاى 
عمومى، آب انبارها و يخچال ها خود رقم قابل توجهى بود 

ماهنامه پسته-  اين گفت و گو به نوعى ادامه ى مصاحبه قبلى ماهنامه با آقاى مهدى آگاه در خصوص روند تخريبى ذخاير آبى است كه در ويژه نامه 
نوروز در اسفند 1392 منتشر شد. در اين گفت و گو اگرچه مهدى آگاه به يكى از پيچيده ترين روشهاى بهره بردارى از منابع آب زيرزمينى در فالت 
مركزى ايران مى پردازد اما محور بحث نه بر موضوعات فنى كه بر تبعات فرهنگى و تمدنى ايجاد قنات در مناطق كويرى و اثر گذارى قنات بر فرهنگ 
ايران استوار  است. آگاه مى گويد: «فرهنگ ما زاده قنات است، نه قنات زاده فرهنگ ما» و با تاكيد بر نقش بى بديل قنات در حفظ فرهنگ سه هزار 
ساله ايران اعتقاد دارد كه اين ذخاير آبى كه مى توانست پشتوانه اى امنيتى براى استقالل ايران باشد، از دست رفته است. با گذشت چند ماه از اين 

گفتگو و عليرغم مرور چندين باره آن، هنوز جمله آخر ايشان در ذهنم تكرار مى شود كه «آخر ندارد اين داستان ايران».
اين گفتگو را كه به همت و با ويرايش محبوبه فيروزآبادى آماده شده است را با هم مى خوانيم. 

حميد فيضى، دبيركل انجمن پسته ايران
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ده 

رون
گفت وگو با مهدى آگاه در راستاى ديدگاه هاى زنده ياد باستانى پاريزى در باب قناتپ
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كه همگى به دست شهروندان  و در چارچوب وظيفه ي 
اجتماعى احداث شده بود. 

يكى از معيارهاى كه با آن جوامع بشرى، از نظر سطح 
سرانه  سرمايه ى  انباشت  مى شوند،  تمدن  سنجيده 
چنانچه  كه  است  اين  بنده  تصور  است.  جامعه  آن  در 
صنعتى  آغاز  در  ايران  در  فوق  سرانه ى   سرمايه گذارى 
سرمايه گذارى  شود  مقايسه  جوامع،  آن  با  اروپا  شدن 
سرانه در ايران در سطحى باالتر از اكثر جوامع اروپايى 
ايران  اواخر،  همين  تا  معيار  اين  با  يعنى  گيرد.  قرار 
اروپايى  جوامع  به  نسبت  تمدن  از  باالترى  سطح  از 

برخوردار بود. 
ويژگى هايى در فرهنگ و تمدن سه هزار ساله ى ايرانيان 
نمى شود.  مشاهده  اقوام  ساير  بين  در  كه  دارد  وجود 
نابجا نيست اگر اين طور تصور كنيم كه اين ويژگى هاى 
تاريخى بايد به عوامل جغرافيايى و شيوه هاى توليد در 
اين سرزمين برگردد.  در اين سه هزار سال معيشت در 

ايران بر چند پايه  استوار بوده است: 
1-  زراعت متكى به قنوات كه در فالت مركزى ايران  
بودن،  كويرى  عمدتا  لحاظ  به  دارد.  را  سهم  بيش ترين 
اين مناطق محدوديت شديد دسترسى به سوخت را نيز 
مناطق  اين  اقليمى  ديگر  تاثيرگذار  خصوصيت  داشتند. 
تفاوت فاحش حرارت در طى شب و روز و در فصول سال 
است.  براى مثال اين تفاوت در كرمان در شبانه روز به 
بيش از 30 درجه سانتى گراد و در طول سال، به بيش 
از 70 درجه سانتيگراد مى رسيد.  سكونت با رفاه در اين 

اقليم نيازمند كوششى مضاعف است. 
2-  زراعت متكى به رودخانه ها كه بيش تر در پيرامون 

فالت ايران و در اراضى پست تر رايج بوده است. 
3- زارعت ديم  توأم با دام دارى كه عمدتا در كوهپايه هاى 
مرزى فالت ايران قرار دارد و عشاير كوچ نشين در حد 
فاصل بين مناطق دوگانه ى فوق، ساالنه دوبار با مرارت 
اين  در  معيشت  مى كنند.   مبادرت  قشالق  و  ييالق  به 
زيست بوم جز از طريق انتقال عشيره و صدها هزار دام 
بين چراگاه هاى گرمسيرى و ارتفاعات پر از برف ميسر 
نبود. در اين زيست بوم قطعا مردمى پايدار مى ماندند كه 
توانايى جسمى فوق العاده اى از پير و جوان داشته باشند. 
4-  شهرهاى بزرگ كه در نقاط تقاطع راه هاى مواصالتى 
محله هاى  در  را   توليدى  اصناف  عمدتا  و  شده  ايجاد 
بخاطر  است.  داده  جاى  خود  در  مركزى  بازار  پيرامون 
بُعد مسافات در ايران، اين شهرها محل بارانداز و خريد 
و فروش كاالهاى بازرگانى بوده كه از سرزمين هاى دور 
با قافله هاى شتر توسط ساربانان جابجا مى گشته است. 

آن چه فرهنگ و تمدن ايران را مى سازد كنش و واكنشى 
شده  ايجاد  بوم  زيست  اين  ساكن  اقوام  بين  كه  است 

است. 
همگى ما نسبت به ويژگى هاى رفتارى  هر يك از جوامع 
فوق، پيش داورى هايى در ذهن خود داريم. مثال از ديرباز 
در بين ايرانيان جوامع گروه يك، مردمى حسابگر، صبور، 
با تدبير ولى ترسو قلمداد شده اند. از حكايات عبيدزاكانى 

از  بيزارى  و  كاشان  نواحى  مردم  بودن  ترسو  درباره ى 
جنگ در ميان ايشان تا داستان هاى نبرد دو روستايى 
در  من  اگر  كه  آب)  نهر   ) مادى  سوى  دو  از  اصفهانى 
آن سو بودم، چها كه نمى كردم،حكايت ها نقل مى شود. 
تصديق،  عنوان  به  مى توانم  هستم،  يزدى  اصالتاً  چون 
يزد،  مردم  ”دالورى”  ميزان  در  متعددى  داستان هاى 
بازگو كنم. مى گويند گربه اى فيش كرد، يزدى جا خورد 
و از جايش پريد. گفتند گربه فيش فيش مى كند، چرا 
ترسيدى؟ گفت: ” من خو از گربه  نَِمترسم، فقط احتياط 
ُمكنم.” در داستانى ديگر؛ اواخر قاجار در كرمان شورش 
مى شود. حاكم كرمان از يزد كمك مى خواهد. يزدى ها 
هم بندى  سر  مهمات،  و  تفنگ چى   700-800 حدود 
كه  كوهبنان  به  مى آيند.  كرمان  طرف  به  و  مى كنند 
مى رسند، بيست نفرى تيرانداز از عشاير شورشى  كرمان 
تفنگ   برد  مى اندازند.  تير  طرفشان  به  كه  مى بينند  را 
است.  بوده  يزدى ها  تفنگ  از  بيشتر  اندكى  شورشى ها 
فرمانده يزدى كمى اوضاع را بررسى مى كند و  به يزد 
حاكم  كه  مى فرستد  تهران  به  گزارشى  و  برمى گردد 
كرمان از ما درخواست كمك نظامى كرد، ما به كمك 
شتافتيم. اولى خوشبختانه بدون هيچ گونه تلفاتى با تمام 

قوا از ميدان جنگ به سالمت به يزد برگشتيم. 
 گروه دوم كه عمدتا شامل ساكنان نواحى حاشيه ى خزر 
و ساكنان خوزستان است در بين گروه هاى ديگر معروف 
به داشتن خصلت هايى نظير سادگى، زودباورى، كاهلى  
به  خصلت ها  اين  انتصاب  شايد  است.   خوش گذرانى  و 
ايشان از سوى يزدى هايى صورت گرفته باشد كه نسبت 
به دسترسى راحت و بى حد ايشان به آب جارى شيرين 

احساس حسرت مى كنند.  
قوى،  افرادى  گروه ها  ساير  را،  عشاير  يعنى  سوم  گروه 
جنگاور كه احساساتى، زودخشم، سست دين، ديرگرمابه 

ولى غيور و پرطاقت  مى شناسند. 
گروه چهارم هم ساكنان شهرهايى نظير دزفول، شوشتر، 
يزد، كرمان، كاشان، اصفهان، تبريز و ... مى باشند. ساكنان 
زرگران،  كفاشان،  آهنگران،  نساجان،  را  شهرها  اين 
بازرگانان  و  بازاريان  لحاف دوزان،  كالهدوزان،  مسگران، 
خصلت هاى  گروه ها  ساير  مى دادند.  تشكيل  كثيرالسفر 
پنهان كارى،  دورويى،  آز،  دروغ گويى،  نظير  ناپسند 
مى دانستند.  چهارم  گروه  ويژگى  را  كم فروشى  و  تقلب 
از  كه  مى ديدند  الزم  حتما  مشورت  براى  آن كه  حال 
بهره   خارج  جهان  از  شناخت شان  و  آينده نگرى  تدبير، 
به  چپ  گروه هاى  نزد  صفات  اين  معموال  امروزه  برند. 

خصلت هاى بخش خصوصى تعبير مى شود. 
كه  است  سال  هزار  سه  حدود  براى  چهارگروه  اين 
عليرغم  مجموعا  و  كرده  زندگى  سرزمين  همين  در 
ايرانى  را  خود  توليد،  شيوه ي  و  معيشتى  تفاوت هاى 
مى شناسند. تفاوت هاى فاحش ميان خصلت هاى فردى 
سه  اين  در  كه  نبوده  آن  از  مانع  گروه  چهار  اين  نزد 
هزار سال، پيوستگى زبانى و  فرهنگى خود را عليرغم 
حتى  نمايند.  حفظ  ديگر،  اقوام  از  مكرر  شكست هاى 

مكمل  گروه  چهار  اين  خصلت هاى  كه  گفت  مى توان 
كارايى  اصفهانى  تدبير  مثال  كه  جا  هر  و  بوده  يكديگر 
لرها،  ستيز  در  پايدارى  و  دالورى  خصلت هاى  نداشته، 

كارگر شده است. 
بر  اشغال گر  فرهنگ  هميشه  ديگر  جوامع  بين  در  اگر 
فرهنگ بومى چيره گشته، اما در اين سرزمين، سه هزار 
سال است كه  اشغال گران پس از چندى فرهنگ ايرانى 
را پذيرفته و يه جمع ايرانيان پيوسته اند. به عبارتى در 
ديرپاى  فرهنگ  مقهور  فاتحان،  سرانجام  سرزمين  اين 

ايرانى شده اند.
معاصر  دوره ى  در  كه  مى رسد  نظر  به  اما    
اين ما ايرانيان هستيم كه مقهور غرب شده ايم؟

كتاب  مثل  مشروطه خواه  متقدمين  كتاب هاى  اگر 
مطالعه  را  طالبى  سفينه  يا  ابراهيم بيگ  سياحت نامه 
عمده  بازرگانان  مقطع  آن  در  كه  ديد  خواهيد  كنيد، 
بومى  توليدات  نابودى  و  اصناف  ورشكستگى  متوجه 
در  شدند.  اروپا  ماشينى  توليدات  با  رقابت  در  ايران 
بهبود  و  ابزار  ساخت  خدمت  در  صنعت  و  علم  غرب، 
شيوه هاى توليد  قرار گرفت؛ حال آن كه در ايران و هند 
و به ميزان كم ترى در چين، علم در چارچوب مقوالت 

انتزاعى محدود ماند.   
استيالى  و  يورش  كه  است  اين  من  ابتدايى  برداشت 
به  تيول دارى  نظام  تحميل  و  كشور  سه  اين  در  مغول 
و  ابزار  در  سرمايه گذارى  از  مانع  فئودالى،  نظام  جاى 
موقت  مالكيت  واقع  در  گرديد.  توليد  جديد  شيوه هاى 
جاى مالكيت دايم و موروثى را گرفت؛ امرى كه حتى در 
زمان پهلوى و پس از آن هنوز آثار شوم آن، بر شيوه ى 
حكومتى ما سايه انداخته است.خواننده مى تواند پيرامون 
خود موارد متعددى از سپردن مالكيت موقت بنگاه هاى 
اين  در  كند.  مشاهده  را  خاص  گروه هاى  به  اقتصادى 
شيوه، مالك موقت انگيزه ى كوشش براى حفظ و بهبود 

آن مال را ندارد. 
توليدى  با نوعى چيرگى  مرتبه  اين  كه  ناگزيرم بپذيرم 
در  الاقل  كه  هستيم  روبرو  غرب  جانب  از  اجتماعى   –
اقوام  است.   نداشته  سابقه  اسكندر  از  بعد  تهاجم هاى 
يورش  از  بعد  ايران،  به  مهاجمين  تنها  كه  بيابان گرد 
اسكندر بودند، همگى در مرحله ي شبانى معيشت بودند 
و  عمدتا با زراعت وسيع آبى سروكارى نداشتند. بنابراين 
جذب آن ها در فرهنگ متعالى قوم شكست خورده دور 
از ذهن نيست. اين بار براى نخستين بار با برترى علمى- 
برترى  اين  هستيم.  رو  روبه  مهاجم  فرهنگ  صنعتى 
فرهنگى  تحوالت  برخى  خود  با  ناگزير  صنعتى  علمى- 
را نيز سبب خواهد شد. حقير بر اين باورم كه رهبرى 
هوشمندانه از سوى روشنفكران و عالمان دين مى تواند 
اين  اسالمى  ايرانى–  فرهنگ  در  پايدار  عوامل  حفظ  با 
در  را  جامعه  به  صنعت  و  علم  ورود  تبعات  سرزمين، 
محدود  جديد  توليد  شيوه هاى  اجتماعى  الزامات  حد 
سازد. يك بار مطالعه ى عميق قابوس نامه - اين آيينه ى 
كه  مى كند  آشكار  ايرانى-   ديرپاى  فرهنگ  نماى  تمام 
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ممكن  امروز  تحوالت  با  كتاب  اين  از  اندكى  بخش هاى 
است ناسازگارى داشته باشد.  بايد اذعان كنم كه حتى 
امروز هيچ شيرين سخن و زيباكالمى مجهز به فرهنگ 
روز غرب، نمى تواند به اندازه ى اين كتاب هزار ساله در 
نسل ها،  بين  شكاف  پركردن  و  اجتماعى  مشكالت  رفع 

مرا دستگيرى كند.
فرهنگ  ديرپايى  اين  باشد،  طور  اين  اگر   
ايرانى را كه حتى مى تواند در مقابل ادعاى جهانى 
عاملى  چه  از  ناشى  بايستند  غرب  فرهنگ  شدن 

مى بينيد؟
در  اقامت  ايرانى  اقوام  از  ديرتر  بسيار  اروپايى ها 
زيستگاه هاى دايم را برگزيدند. معموال قسمتى از جنگل 
را صاف مى كردند يا مى سوزاندند و بذر مى كاشتند.  بعد 
كاهش  خاك  بارورى  كه  محصول  سه  دو  برداشت  از 
همين  جنگل  از  ديگر  بخشى  به  مهاجرت  با  مى يافت، 
جامعه اى  چنين  بر  دشمنى  اگر  مى شد.   تكرار  روش 
مى تازيد، نمى توانست به ايشان آسيبى ديرپا وارد آورد. 
خالى  را  عرصه  و  غارت  را  اموال  دشمن  كه  همين  چه، 
بر  را  شده  نهان  گندم  بذر  مجدد  مى توانستند  مى كرد، 

زمين پاشيده و چند ماه بعد محصول بردارند. 
و  قنوات  از  بهره بردارى  كه  ايران  فالت  در  بالعكس 
شبكه هاى آبيارى يك الزام بود،  در پس يك حمله ى يك 
قوم چادرنشين  و تخريب قنوات سال ها طول مى كشيد 
قحطى  تحمل  با  بتوانند  تهاجم،  از  يافتگان  نجات  كه 
قبلى  سطح  به  را  جمعيت  مجددا  و  مرمت  را  قنوات 
برسانند. گاهى ممكن بود اين تثبيت يكى دو نسل زمان 
ببرد. ساختن قنات كارى بسيار پيچيده و زمان بر است. 
در حالى كه تخريب آن به كمك مقدارى خاك يا يك 
جوال كاه در چند ساعت ميسر است.  ساختنش از قلعه 
دشوارتر و عالوه بر علم سازه اى به شناخت  هيدرولوژى 
نيازمند  شده،  واقع  آن  در  قنات  سازه ي  كه  منطقه  اى 

است.  
  اين چه شاخص تمدنى است كه با انداختن 
مرمت  سال  چند  به  نياز  آن،  درون  كاه  جوال  يك 

دارد؟ 
ايرانى  جامعه ى  در  توليد  بنياد  شكنندگى  اين  دقيقا؛ 
اين  صاحبان  و  داده  فرهنگى  غناى  آن  به  كه  است 
فرهنگ را به تعامل با دشمنان احتمالى واداشته است.  
انرژى  بين المللى  آژانس  سابق  رييس  البرادعى  قول  به 
در  دارند،  بده بستان  ظرفيت  مذاكره  در  ايرانى ها  اتمى، 

حالى كه آمريكايى ها فقط بُرد را قبول دارند. 
تا انجا  كه من در شيوه هاى معيشتى تفحص كردم، هيچ 
شيوه ى معيشتى به شكنندگى زندگى استوار بر آبيارى 

قنات نيست.
عرصه  اين  در  سال  هزاران  ايرانى ها  اما    

زندگى كرده اند؟ 
نه تنها زندگى كرده اند كه پرچم فرهنگ خود را افراشته 
ايران  فرهنگ  در  كه  است  چيزى  اين  داشته اند.   نگاه 

هست و همه ى غير ايرانى ها، را شگفت زده مى كند.  

طوايفى در حدود 5 هزار سال قبل در شمال درياى سياه 
مى زيستند كه همبستگى زبانى داشتند. به علت افزايش 
از  يكى  كرد.  مهاجرت  سويى  به  عشيره اى  هر  جمعيت 
اين عشاير به فالت ايران مهاجرت و بر مردم اندك بومى 
و  داشت.  نام  ايرانى  قوم  اين  زبانى  شاخه ى  شد.  مسلط 
از آن پس اين سرزمين ايران خوانده شد. اين واقعه به 
بيش از 3 هزارو 500 سال پيش برمى گردد. از آن زمان 
و  تاخته  سرزمين  اين  بر  متعددى  مهاجمين  كنون  تا 

حتى براى چندصدسال برآن حكومت رانده اند.  
در  كه  گوناگون  اقوام  توسط  طوالنى  اشغال   عليرغم 
برابر  در  بومى  فرهنگ  تسليم  به  منجر  ديگر  كشور  هر 
فرهنگ  اين  ايران،  فالت  در  مى گرديد،  مهاجم  فرهنگ 
مهاجم  فرهنگ هاى  بر  مدت  طوالنى  در  كه  بود  بومى 
چيره شده و پيوستگى تاريخى فرهنگ ايرانى را در اين 

سرزمين رقم زده است. 
قوم  زندگى  اوليه ى  حوائج   كه  دارد  نياز  اشغالگرى  هر 

خود در سرزمين جديد را تأمين كند. 
اقوام  اروپا  نظير  پرباران  و  حاصلخيز  سرزمين هاى  در 
ادامه ى  براى  بومى  تكنولوژى  كسب  نيازمند  مهاجم، 
قدرت  خورده  شكست  بوميان  بنابراين  نبودند.  حيات 
چانه زنى در مقابل حكام جديد را نداشتند و ُمهر فرهنگ 
مى نشست.   جديد  سرزمين  تارك  بر  آسانى  به  مهاجم 
هيچ كشور اروپايى يافت نمى شود  كه بيش از چند صد 
داشته  پيوسته  فرهنگى  و  ادبياتى  زبانى،  سابقه ى  سال 
فرد  يك  براى  شكسپير  نمايشنامه هاى  خواندن  باشد. 
است.   ناممكن  آن  فهم  و  دشوار  بسيار  عامى  انگليسى 
كانتربورى  داستان هاى  زبان  با  انگليسى  فرد  همين 
نوشته ى چاوسر بيگانه است. اين در حالى است كه هر 
كودك دبستانى مى تواند اشعار فارسى رودكى و فردوسى 
و رابعه بنت كعب را كه قريب 500 سال قبل از زمان 
آن كه  عجيب تر  حتى  بفهمد.  را  شده،  سروده  چاوسر 
روايت صادق هدايت از "كارنامك ارتخشير پاپكان" كه 
از خط دشوار پهلوى به خط رايج امروز بازنويسى شده 
براى هر دانش آموز ايرانى قابل فهم و زنده است.  براى 
جوان   خوانندگان  كه  نيست  ايرانى باوركردنى  غير  هيچ 
حافظ،  سعدى،  اشعار  از   خود  قطعات  ترانه  براى  پاپ  

مولوى و حتى رودكى استفاده كنند. 
را  سوالم  پاسخ  هنوز  من  آگاه!  آقاى   
آب  پايه ى  بر  شكننده  معيشت  ارتباط  نگرفته ام. 

قنات، با پيوستگى فرهنگى ايران چيست؟ 
علت آن كه تهاجم و اشغال اين سرزمين از سوى اقوام 
ديگر نتوانسته به پيوستگى فرهنگى ايران در درازمدت 
آسيب برساند، دقيقا در پيچيدگى هاى فنى و علمى حفر 
قنات ها  و نظام اجتماعى دقيقى است كه مرمت و آبدهى 

بدون وقفه ى اين سازه را ممكن مى ساخته است. 
مهاجمينى كه بر ايران مسلط شدند، بقاى خود در اين 
قنات   بر   مبتنى  اجتماعى  نظام  حفظ  در  را،  سرزمين 

يافتند. 
و  قنات  خبرگان  از  جديد  حكام  اجتماعى  نظام  اگر 

اين  نمى كرد،  حمايت  ايشان  امر  تحت  ماهر  كارگران 
براى بوميان،  قنات، نه تنها  شهر ها و روستاهاى بدون 
جامعه ى  درواقع  بود.  بى ارزش  نيز  مهاجم  براى  بلكه 
مقابل  در  نظيرى  بى  چانه زنى  ابزار  از  خورده،  شكست 
قوم  پس  بود.  برخوردار  اشغال گران  مطلق  استيالى 
مهاجم مجبور بود كه هواى خبره هاى محلى و كارگران 
پس  سرانجام  باشد.  داشته  را  آب  تقسيم  نظام  و  ماهر 
نظم  اين  در  حاكمان  ناچار  نسل،  دو  يكى  گذشت  از 
معيشتى پررنج و شكننده مستحيل شده و ايرانى شوند. 
براى شما كه كرمانى افتخارى هستيد، به عنوان مثال از 
خانواده ى  از  گرچه  كه  مى برم  نام  كرمانى  ميرزاآقاخان 
بهادرى يعنى از خوانين مغول منطقه بردسير كرمان بود، 
اما  نخستين كسى است كه در ابتداى نهضت مشروطه 
دست به نگارش رمان هاى تاريخى در تجليل از فرهنگ 
ايران باستان زد. دوام اين فرهنگ يك الزام زيست بومى 

در حاشيه ى كوير بوده است.
منابع  بر  ايران  حكومت  تسلط  و  جديد  دوران  در  تنها 
شاهد جراحى در نظام اجتماعى مبتنى  نفتى است كه 
بر بهره بردارى از قنوات و مصرف آب هستيم. رهاسازى 
ارضى،  اصالحات  جريان  در  مالكين  سوى  از  قنوات 
توصيه ى  به  كه  است  حكومتى  انقالب  اين  نتيجه ى 

نهضتى  قالب  در  و  آمريكا  دولت  ”دلسوزانه ى” 
عدالت گرايانه به اجرا گذاشته شد. 

  آيا تهاجم اقوام بيگانه تنها اثرش مستحيل 
شدن فرهنگ قوم غالب در فرهنگ بومى بوده يا 
آن كه ايرانيان نيز در پى اين تهاجمات، ويژگى هاى 

فرهنگى شان دچار تحول شد؟
پرسشى هوشمندانه است. اين كه ايرانيان بارها شكست 
ادامه  خود  فرهنگى  حيات  به  توانستند  ولى  پذيرفته  را 
و  فرهنگى  روانى-  تغييرات  آن  الزمه ى  قطعا  دهند، 
نرمشى است كه تهاجمات مكرر  در شخصيت انسان هاى 
اين مرزو بوم برجاى گذاشته است. مثال زير يك آزمايش 
ذهنى است كه من براى پاسخ گويى به اين سوال طراحى 

كرده ام. 
متكى  دام  چراى  به  كه  نشينى  چادر  قوم  كنيد  فرض 
بر  متكى  كشاورزى  نظير  معيشت  باالتر  سطوح  و  است 
را  دائمى  زيست گاه هاى  در  اقامت  و  آبيارى  هاى  شبكه 
از  پس  و  قوى  مركزى  حكومت  نبود  در  نكرده،  تجربه 
غارت  شهرهاى مرزى و قتل عام اهالى آن،  به آستانه ى 
و  بى آب  بيابان هاى  از  عبور  با  و  رسيده   يزد  شهر 
مرحله   اين  در  باشد.  كرده  محاصره  را  يزد  شهر  علف، 
توسط سران اصناف و  تصميمات  سرنوشت ساز معموالً 
بازار و در هماهنگى با روحانيون اتخاذ مى شد كه نبض 

شهرها را در دست داشتند. 
در كنار اينان مالكين و رعايا بودند كه به همراه  زارعين 
كالن،  و  خرد  مالكين  و  شهر  به  نزديك  روستاهاى 

سرنوشت شان به اين تصميمات وابسته بود.  
حال فرض كنيد سران اين گروه جلسه اى در يزد براى 
چاره انديشى در برابر مهاجمان برگزار كرده اند كه با اين 
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دفاع  كه  گفت  خواهند  عده اى  كرد.  بايد  چه  مهاجم 
فريضه است و بايد تا پاى جان بجنگيم. عاقله مردى كه 
گفت:  خواهد  است،  قنات  دعاوى  در  داورى  كارشناس 
شكست  جنگى  چنين  در  باشيم.اگر  بين  واقع  بياييد 
و  دختران  و  غارت  اموال مان  تاراج،  شهرمان  بخوريم، 
عرصه ى  كار  در  هم  اگر  مى روند.   بردگى  به  زنان مان 
حين  در  مهاجم  قوم  از  سوار  چند  گرديم،  پيروز  زار  و 
عقب نشينى مى توانند با ريختن چند بار خاك يا جوالى 
كاه مجراى قنات هاى شهر و روستاهاى مجاور را مسدود 
پيش رونده ى  تخريب  و   مجرا  در  آوار  ريزش  باعث  و 
در  پيروزى  از  پس  صورت  اين  در  شوند.  قنات  پيشكار 
نبرد، برگرداندن جريان آب به چندين سال مرمت نياز 
خواهد داشت. او تا آن زمان زنان و فرزندان و عمده ى 
كه  گفت  مى شود  مرد.  خواهند  قحطى  اثر  بر  زارعين 
پيروزى در صحنه ى كارزار نيز نوعى شكست در جنگ 

است. 
و  دشمن  مقابل  در  تسليم  كه  گفت  خواهد  ديگرى 
شما  نيست.   معقولى  پيشنهاد  هم  دروازه ها  بازكردن 
تجار و كسانى كه انبارهاى آكنده از كاال در كاروانسراها 
و بازار داريد، ميدانيد كه اگر دروازه ها را باز كنيد چه بر 
سر اموالتان خواهد آمد و سرتان را بر باد خواهيد داد.  

  پس چه بايد كرد؟
يزدى  بازرگان  دو  از  موقعيتى  در  را  سوال  اين  من 
براى  گرفتن  فرصت  از  پس  تعجب،  كمال  با  پرسيدم. 

چاره انديشى، هر دو جواب مشابه بود. 
گفتند: پيشنهاد آتش بس و مذاكره ى رو در روى سران دو 
طرف را مى داديم. در مذاكرات صلح شيوه ى پيچيده ى 
كه  را  قنات  توسط  آب  تامين  و  كشاورزى  ابزار  توليد 
مقابل  طرف  بر  است،  برهوت  كوير  اين  در  بقا  الزمه ي 
آشكار مى كرديم.  حتى گوشزد مى كرديم كه در مسير 
برگشت تهيه ى آب، غذا و علوفه براى لشكر پيروز كارى 
بس دشوار است. به دشمن مى فهمانديم كه چنانچه با 
آرامش وارد شهر شده و بنياد توليد و نظم اجتماعى را به 
هم نريزيد، بهره مندى بيش ترى خواهد داشت تا تخريب 
و سلطه بر شهر خراب. مى گفتيم كه شهر و روستاهاى 
و  راهزنان  مقابل  در  امنيت  تامين  به  احتياج  مجاور 
متجاوزان ديگر دارد. چه بهتر كه نيروى مهاجم تبديل 
به نيروى تضمين امنيت توليد و تجارت و حراست راه ها 
شود و در مقابل اصناف و كسبه تامين غذا، پوشاك و 
علوفه ى پاسداران امنيت شهر را تامين كنند.  تنها يكى 
از پاسخ دهندگان نظرش اين بود كه چنانچه اين مذاكره 
به جاى اين كه زير آفتاب سوزان كويرى صورت گيرد، 
بهتر است كه خان مهاجم و محافظانش را براى مذاكره 
به خانه ى معين التجار دعوت كنيم. آن جا در سردابه و 
در مجاورت بادگير و با گستردن سفره ى رنگين شامل 
خريدارى  فراوان  يخ  و  نسترن  چكيده  با  يزدى  پالوده 
شده از يخچال محله، شكاف بين رفاه شهرى و يورت 
نشينى را زمينه ى انجام مذاكرات قرار داد.  شايد بازديد 
از يخچال مملو از برف زمستانه در اوج تابستان در انجام 

مذاكرات ” ژنو”  بى تاثير نباشد! (باخنده)
من نمى توانم آن چه را كه بين مهاجمين و مدافعان در 
يزد اتفاق افتاده، با قطعيت بدانم. اما مى دانم كه هزاران 
پايدار و پابرجاست.  همچنين  يزد  شهر  است كه  سال 
مى دانم برخى قنات هاى شهرهاى كويرى هزاران سال را 
بدون قطع جريان آب سپرى كرده اند. مثال در قنات هاى 
جوپار كرمان و هلكار بردسير، ماهيان سفيد بدون چشم 
وجود دارند كه به تخمين محققان دانشگاه آكسفورد در 
انگلستان بيش از دو هزار سال زمان نياز داشته اند كه با 
جهش هاى ژنتيكى چشمان خود را كه بدان در تاريكى 

قنات نيازى نبوده، از دست بدهند. 
مى تواند  تنها  يزد،  قنوات  در  آب  جريان  تاريخى  تدوام 
و  دورانديشى  اجتماعى،  نظم  نگرى،  آينده  پناه  در 
دشمن  با  تعامل  و  تسامح  تساهل،  نظير  خصلت هايى 
را  خصلت ها  اين  ديگران  چه  گر  باشد.  گرفته  صورت 

نوعى بُزدلى  و ترس بدانند. 
آزمايش ذهنى كه بدان اشاره شد، صرفا ساخته ى ذهن 
دارم   كه  اندكى  مطالعه ي   با  وگرنه  است  حقير  كنجكاو 
از وجود اسناد چنين مذاكراتى كامال ناآگاهم. از سوى 
ديگر  جزئيات حمله ناوگان پرتقال به جزيره هرمز در 
پرتقالى  ناوگان  فرمانده  وقايع نگار  روزانه ى  خاطرات 
هرمز  ثروتمند  جزيره ى  زمان  آن  در  است.  شده  ثبت 
مركز يك امپراطورى بازرگانى گسترده از سواحل غربى 
هند، تا خليج فارس، مسقط و شرق آفريقا به خصوص 
آن  از  ماركوپولو  امروز.  دبى  شبيه  چيزى  بود؛  زنگبار  
در  نام  مى برد.  ونيز  شرق  شهر  ثروتمندترين  عنوان  به 
عطا  خواجه  نام  به  وزيرى  جزيره  حاكم  حمله،  هنگام 
داشته كه مذاكره صلح با درياساالر پرتقالى به عهده ى 
آشاميدنى  آب  حتى  فاقد  هرمز  جزيره  است.  بوده  وى 
بوده و مى توان عليرغم رفاه ستودنى ، زندگى را در آن 
جا شكننده تر از يزد تصور كرد. خواجه عطا در مذاكرات 
كه  بفهماند  پرتقالى  فرمانده  به  مى كند  سعى  خود 
هيچ  به  وى  سواحلى  امپراطورى  تجارت،  امنيت  بدون 
امنيت  پرتقالى  ناوگان  كه  مى دهد  پيشنهاد  نمى ارزد. 
محل  از  عوض  در  و  كند،  حفظ  را  كشتيرانى  خطوط 
سهم  سواحلى  امپراطورى  سراسر  در  وصولى  گمركات 
پادشاه پرتقال تعيين و پرداخت گردد. حتى زمانى كه 
فرمانده پرتقالى كم حوصلگى كرده و قصد پياده كردن 
قلعه   ساخت  پيشنهاد  با  وى  دارد،  را  جزيره  در  نيروها 
به  را  مذاكره  ماه  چند  ناويان،  جهت  اقامتى  پادگان  و 
درازا مى كشاند. در خالل آن كه ساخت قلعه به كندى 
كه  مى نويسد  پرتقال  پادشاه  به  نامه اى  مى رفته،  پيش 
اين فرمانده ى نظامى تو به جز تخصص در جنگ، فاقد 
شعور در چگونگى بهره بردارى از صلح است و درخواست 
فرستادن سياستمدارى جهانديده جهت تحويل گرفتن 
حكومت جزيره هرمز را مطرح مى كند. مى توان مذاكرات 
خواجه عطا با مهاجمين پرتقالى، در نبود سند كافى را 
قرار  يزد  به  مهاجمين  مذاكرات  در  شبيه سازى  مبناى 

دارد. 

حقير گاه گاه به اين مى انديشم كه آيا مى شود رفتار چهار 
مساله ى  به  را   88 سال  در  درگير  اصلى  سياست مدار 
قنات مربوط دانست؟ آيا تصادفى است كه سياست مدار 
پرورده ى  دو  هر  كه  رفسنجانى  سياستمدار  و  اردكانى 
قنات هستند، امروز در شرايطى متفاوت با سياست مدار 

شهير لرستانى  و  هنرمند نقاش آذرى  قرار دارند. 
در  فرهنگ  اين  حال  هر  در  آگاه!  آقاى    
آستانه ى دوران جديد نتوانسته يكى از مهم ترين 
ميراث هايش كه همان قنات است، حفظ كند. مثًال 
گفتيد 50 هزار قنات در آغاز قرن بيستم در ايران 

بوده است!
درست است؛ گر چه االن هم صحبت از 20 تا 25 هزار 
قنات هاى  اين ها  بيشتر  احتماالً  اما  مى شود  داير  قنات 
اين  يعنى  ندارد.  چندانى  آبدهى  كه  است  كوهستانى 
اين  در  معيشت  اصلى  شيوه ى  كه  نيست  قنات  ديگر 

سرزمين است. 
چيزى كه بايد توجه كرد اين است كه فرهنگ ما زاده ى 

قنات است، نه قنات زاده ى فرهنگ ما. 
پاسخ  كنيم؟  حفظ  را  قنات  نتوانستيم  ما  چرا  اينكه 
بر  توليد،  ابزار  كه   است  اين  شما  به  ماركسيست  يك 
را  فرهنگ  توليد  ابزار  در  تحول  است.  مقدم  فرهنگ 
گفت  خواهد  شما  به  ماركسيست  يك  مى كند.  عوض 
داشتن انبوه ذخاير انرژى سهل الوصول و هم زمان با آن، 
پيدا شدن تكنولوژى حفر چاه عميق كه رفتن به عمق  
50 تا 100 مترى سفره آبى[را تسهيل كرد]، دو عامل 
ايران  فرهنگ  اين  واقع  در  هستند.   عوض كن  فرهنگ 
نبوده كه اين دو عامل را به وجود آورده است، بلكه اين 
دو عامل و بخصوص ناآگاهى بر پديده ى بيمارى هلندى 
-نكبت منابع- است كه فرهنگ 3هزارساله ى ايران را در 

هجمه ي خود فرو برده است. 
خوب بود كه اين ژرف نگرى ماركس براى ما هشدارى 
برداشت  در  افراط گرايى  از  پرهيز  جهت  در  مى شد 
دستاوردهاى  مدرن.  فناورى  از  استفاده  سوء  و  منابع 
فرهنگى چندهزار ساله ى ايرانى، بايد به ما مى آموخت  
دور  سادگى  به  كه   را  آنچه  جايگزينى  هزينه هاى  كه 

مى ريزيم، از پيش مد نظر قرار دهيم.    
 حال چه مى شود كرد؟

فرهنگ  مى توان  چگونه  كه  را  پرسش  اين   جواب  من 
سه هزار ساله ايران را حفظ كرد؟ ندارم.  فقط مى دانم 
در  است.  شديدتر  مغول،  حمله ى  از  حمله  دفعه  اين 
هميشه  براى  مغول  حمله  در  قنات  چند  رفسنجان 
خشك شد؟ اما در حمله ى وزارت نيرو و غارتگران بخش 
باقى ماند،  قنات   اندكى  بسيار  تعداد  تنها   نه  خصوصى، 
بلكه ذخاير آبى چندهزار ساله كه مى توانست پشتوانه ى 

امنيتى براى استقالل ايران باشد، از دست رفت. 
در  مغول  كرديم،   خود  با  سال   40 اين  در  كه  آن چه 

400 سال نكرد. 
  و جمله آخر؟

آخر ندارد اين داستان ايران. 
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