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بازشناسی تکنولوژی هوشمند قنات از دریچه الیههای شناختی
علی اصغرزاده * ،1سیّد غالمرضا اسالمی ،2ایرج اعتصام

2

-1استادیار دانشکده هنر و معماري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران
-2استاد دانشکده معماري ،پردیس هنرهاي زیبا ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله1395/8/26 :
تأیيد نهایی مقاله1396/1/16 :
چکیده
تکنولوژي قنات با وجود اجزایی ساده داراي ماهيتی پيچيده است که برآمده از دانشسرزمينی و آگاهی جمعی
نسلهاي مختلف نسبت به محيط جغرافيایی و فرهنگی خود بوده است به طوریکه به الیههاي مختلف آگاهی
همچون اقليم ،حوضه هاي آّبریز ،جغرافيا ،توليد و مصرف در شهر و روستا ،فرهنگ و آیين گشودگی و مبادله
اطالعاتی دارد .ماهيت قنات ،لزوماً ابزار آبرسانی صرف نيست بلکه تکنولوژي است خودگردان ،زاینده،
خودتنظيم و خودآگاه نسبت به محيط اطراف خود که همچون موجود هوشمند قابليت انعطافپذیري در
برنامه را نسبت به بینظمیهاي طبيعی دارد لذا براي این تکنولوژي بومی ،میتوان درجاتی از آگاهی و هوش
مصنوع متصور شد.
این مقاله با روش کيفی ،مقایسه تطبيقی و استفاده از سه منظر پدیدارشناسی ،پيچيدگی و نظریه شبکه-
کنش به یک چارچوب نظري براساس پيوستگی ذهن و ماده و مراتب آگاهی در تکنولوژي رسيد ،از منظر این
چارچوب ،الیههاي شناختی و درجات آگاهی و شعورمندي تکنولوژي بومی همچون قنات بررسی شد .و نشان
داده است ماهيت قنات نه تنها از تکنولوژي مدرن متفاوت بوده بلکه به لحاظ روش فکري ارزش پارادایمی
دارد و بهعنوان سرنمون در شهر شناختی مطرح شد.در این مقاله ،در همتنيدگی قنات با شبکههاي شهر،
مردم و جغرافيا در بازه شهرهاي ایران بررسی شده و در نهایت مدلی در تکنولوژي هوشمند براي توسعه
شهرهاي آینده ایران معرفی شده است.
واژههای كلیدی :قنات ،تکنولوژي هوشمند ،آگاهی ،سامانه خود بوم سازماندهنده ،پيچيدگی.

* -نویسنده مسئول09111914603 :

Email:ali.asgharzadeh.uni@gmail.com
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مقدمه
حياتی است .مهندسی قنات در طی تاریخ
درخشان چند هزار ساله تمدن معماري و
شهرسازي ایران نشان داده است که این نظامِ
مهندسی آبی کامالً با اقليم ایران سازگار بوده
است و به چنين نيازي در سطوح مختلف پاسخ
داده است .تا حدود  40سال پيش آب تمام یا
قسمتی از شهرهاي مذکور از طریق قنات تأمين
میشد و هماکنون نيز قنات تأمينکننده بخشی از
آب تعدادي از شهرهاي کشور است .دستگاه
مهندسی قنات یا کاریز دانشی براي هدایت آب-
هاي موجود در حوزههاي آب زیرزمينی براي
انتقال به شهر باغ یا روستا است؛ با توجه به
فراوانی تعداد قناتها در ایران و ساختمان متنوع
آن ونتایج تحقيقات و بررسیهاي متعدد در این
زمينه ،کاریز در اصل سازهاي آبی ایجاد و تکميل
شده توسط ایرانيان میباشد( .فرشاد)1362،
بنابراین قنات صرفاً یک پدیده روستایی و
کشاورزي نيست بلکه نقش بنيادي در تأسيس و
گسترش شهرها داشته است (پاپلییزدي و لباف
خانيکی( )1379 ،شکلهاي 1و .)2

قنات مجرایی زیرزمينی براي آبرسانی استکه در
طی  3000سال حدود  5000رشته حفر شده
است .در این بين ایرانيان توانستهاند براي
کشاورزي و یا توسعه شهرهایشان در مناطق گرم
و خشک از آن بهره ببرند ،بنابراین این تکنولوژي
سنتی براي شهرسازي در ایران بسيار مهم و
حياطی بوده است( .اوزاکی .)1989 ،این تکنولوژي
آبرسانی یکی از پایدارترین سامانهها از نظر حفظ
طبيعت در منطقه گرم و خشک در خالل هزاران
سال است (وسل و هوگوین2008 ،؛ مدنی2008 ،؛
ماليوا و ميسيمر .)2012 ،قنات در بسياري از
مناطق مرکزي ایران عامل اصلی در شکلدهی،
انتظام فضایی و حد توسعه شهر بوده است به
طوريکه بدون قنات بسياري از شهرهاي ایران
نمیتوانستند شکل بگيرند و یا حداقل بخش
مهمی از توسعه آنها مختل میگشت (پاپلییزدي و
لباف خانيکی،)1379 ،در کشور خشکی مثل ایران
که پدیده شهر و شهرنشينی رابطه مستقيم به
استفاده از منابع آبی دارد ،استفاده از یک سامانه
هوشمند که بتواند تعادل منابع آبی و نياز شهر به
آب را براي بقاي شهر تامين و تضمين کند ،بسيار

شکل  :1ساختار قنات یا کاریز) از یک دهانه یا هرنج که روباز است و یک کانال طولی شيبدار زیرزمينی تشکيل شدده
و چندین چاه عمودي که کانال زیرزمينی سرانجام به سطح زمين مرتبط میسازد ،چاهها) که به آنها در موقدع حفدر،
ميله هم گفته میشود ،عالوه بر کاربرد براي انتقال مواد حفاري شده به روي زمين ،عمل تهویه کانال زیرزمينی را نيدز
انجام میدهند و راه ارتباطی براي اليروبی ،تعمير و بازدید از داخل کاریز نيز به شمار میروندد .بده محدل خدروب آب
قنات مظهر نيز میگویند.
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شکل  :2نمایی هوایی از یک رشته قنات ،منبع :سایت تومپاگانوبالگسپات.

این تکنولوژي بومی داراي رفتار و ساختار
دوگانهاي هست که از یک سو به لحاظ ساختاري
به عکس تأسيسات پيشرفته و مدرن آبرسانی ،از
اجزاي سادهاي برخوردار است و تکنولوژي پایين
محسوب میشود؛ اما در عين حال به دليل خود
تنظيمی و خودآگاهی ماهيت بسيار پيچيدهاي
دارد .این مشخصه به طریقی به تکنولوژي
شناختی مشابه هست ،تکنولوژي اي که در رده
جدید تکنولوژي هوشمند قرار میگيرد .تکنولوژي
شناختی که برآمده از قواي ذهنی و هوش انسان
هست (داسکال )2004 ،بسيار زمينه گرا است به
طوريکه میتواند در فعاليتهاي انسان قرار بگيرد
(داسکال و درور .)2005 ،ما معتقدیم که این نوع
از تکنولوژيهاي زیستی ،داراي ارزشهاي
پارادایمی هستند که میتواند پارادیمی جدید در
تبارشناسی تکنولوژي بوجود آورد که ما آن را
تکنولوژي هوشمند بومی یا تکنولوژي بومشناختی
میناميم .از آنجا که خودآگاهی بخشی از معيار
ذهنيت است (کيم2005 ،؛ بالک1995 ،؛ کرباسی

در این بين ،تکنولوژي مدرن به دليل ماهيت
تعرضی خود تاکنون ضربات جبران ناپذیري به
طبيعت وارد کرده است؛ در بين صدمه به منابع
زیستی میتوان از بحران منابع آبی نام برد که به
دليل استفاده بیرویه از آنها و نبود مدیریت جامع
دچار مشکالت جدي و غيرقابل برگشتی شده
است .عدم توازن در بارش ساليانه در جهان و از
جمله کشور ما ایران ،کاهش شدید سطح آبهاي
زیرزمينی ،کاهشرطوبت ،افزایش شوري خاک،
گسترش شورهزارها ،رشد پدیده کویرزایی و در
نهایت بهم خوردن چرخه آب از این دست
مشکالت آبی هستند ( قبادیان .)1369 ،آنچه که
تکنولوژي کهن قنات را از دیگر تکنولوژيهاي
مدرن آبرسانی همچون سدسازي ،چاه عميق و
پمپ الکتریکی متفاوت میکند ،قابليت
خودتنظيمی و خودکنترلی این تکمولوژي بومی
است که به عکس آنها نه تنها به محيطزیست
تعرض نمیکند بلکه از آنها مراقبت و محافظت نيز
میکند( .حائري1386 ،؛ وسل و هوگوین.)2008 ،
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عصر حاضر است ،براي بازشناسی ساختارهاي این
دستگاه مهندسی استفاده شده است .این مقاله در
سه بخش تنظيم شده است .در بخش نخست به
چارچوب نظري مقاله پرداخته میشود و با کمک
پارادایم پدیدهشناسی و پارادایم پيچيدگی به
تحليل و واکاوي نظام عليّت معناي جدیدي از
آگاهی و درهمتنيدگی آن با ماده تبيين میشود و
در نهایت به تبارشناسی ماشينهاي کهن و نوین
خواهيم رسيد .در بخش دوم سؤالهاي مطرح
شده در مقدمه ،با چارچوب نظري گفته شده در
رابطه با قنات دوباره خوانش میشود .و در بخش
پایانی با ارائه یک جدول نتيجه این تبارشناسی
ارائه میشود .هدف این تحقيق بر این است که
بازشناسی ساختارهاي قنات نه تنها یکی دیگر از
زوایاي پنهان معماري و شهرسازي ایران را روشن
میکند بلکه ارزش پارادایمتيک دارد و میتواند
راهی را براي تبيين و تکنولوژي در معماري و
شهرسازي ایران باز کند.

زاده )1391 ،این مشخصه از قنات ما را به یک
سوال اساسی سوق میدهد :چگونه یک تکنولوژي
دستساز میتواند قابليت شتاخت داشته باشد؟
چه ارتباطی بين تکنولوژي شناختی و انسان و
مردم وجود دارد؟ چگونه این تعامل در شهرها اثر
میکند؟ این گونه سواالت ،پژوهش ما را به سمت
مطالعات بين رشتهاي سوق داد .ما از فلسفه ذهن
و جامعهشناسی تکنولوژي براي ساخت یک
چارچوب نظري بهره جستيم و درنهایت سواالت
خود را به سه سوال اصلی دسته بندي
کردیم:سوال اول اینکه چگونه یک تکنولوژي
آبرسانی سنتی مانند قنات در گذشته از
محيطزیست حفاظت و مراقبت میکرده درصورتی
که امروزه تکنولوژي مدرن آبرسانی در تقابل با
محيطزیست درآمده؟ آیا تفاوت اساسی وجود
دارد؟سوال دوم این میباشد که چگونه تکنولوژي
که ساخته و مفعول فعلِ و کنش انسانی است،
خودکنشگر و خودگردان می باشد (؟) یا چگونه
یک تکنولوژي بهعنوان یک شی مصنوع بشر،
داراي مشخصات سوژه انسانی ،مانند خود آگاهی
(آگاهی نسبت به محيط جغرافيایی) و حالت
ذهنی هست؟و سوال سوم که نقش مردم در
تعامل با این تکنولوژي هوشمند در یک بستر
شهري و جغرافيایی چيست؟در این پژوهش ،در
پاسخ به سوالهاي فوق از پدیدهشناسی مارتين
هایدگر و دون آیدي بهره جسته که سرآغاز روش
تحقيق و موضع شناسی به پدیده قنات میباشد.
همچنين براي چارچوب نظري شناخت خود ،از
پارادایم پيچيدگی که پارادایم نوین علومشناختی2

مواد و روشها
روش تحقيق در این مقاله ،براساس روش کيفی و
استدالل منطقی استوار است .همچنين مطالعه
اسنادي و کتابخانهاي روش گردآوري اطالعات و
اساس بيان ،تحليل ،توصيف و تفسير مطالب
موجود در این مقاله را تشکيل میدهد .در
پژوهشهاي کيفی میتوان از روش مقایسه
تطبيقی استفاده کرد .یکی از متداولترین روشها
در مطالعات تطبيقی ،روش معروف «جُرجاِفبِردي»
است که در آن روش مقایسه تطبيقی شامل چهار
مرحله است :توصيف ،تفسير ،همجواري و مقایسه.
در مرحله اول به توصيف هر یک از عوامل مورد
تحقيق به صورت جداگانه پرداخته میشود؛ مرحله
تفسير شامل وارسی اطالعاتی است که در مرحله
قبلی به توصيف آنها پرداخته شده است .مرحله

-2علوم شناختی ( )cognitive scienceبيشتر به صورت
بخشی از یک تالش ميانرشتهاي براي فهم پدیدههاي
ذهنی درآمده است .در این ميان ،فلسفه ذهن از یافتههاي
روانشناسان شناخت ،دانشمندان هوش مصنوعی و
علومکامپيوتر و پژوهشگران اعصاب بی نياز نيست
(چرچلند)1391 ،
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میشود که با انسان در ارتباط هست؛ حتی در
تکنولوژيهاي بسيار پيشرفته فضاي مجازي ،یک
رابطه دوگانه بين ذهن انسان و هوش مصنوعی
وجود دارد (آیدي .)2009 ،این رویکرد به طور
کامال اساسی با رویکرد ابزارگرایانه مدرنيستی که
ابزارها را ابزارهایی کامال خنثی و منفعل میداند،
در تضاد کامل هست(هایدگر .)1975 ،هایدگر
( )1977در واژهشناسی تنولوژي به یک واژه
یونانی به نام تخنه ارجاع میدهد که از دریچه
معرفت شناسی میگذرد .او تکنولوژي مدرن را از
تکنولوژي اصيل همچون هنر و حقيقت مجزا می
دانست" .تخنه و تکنولوژي به دو مفهوم معنی
میدهد .یک مفهوم که معنایی شایع هست به
معنی «وسيله-دستگاه» است که در التين به آن
اینسترومنتوم به معنی تجهيزات و ابزار گفته
میشود .بدین ترتيب بنابراینکه تکنولوژي نوعی
ابزار و فعاليت انسانی باشد مفهوم و معنی شایع
تکنولوژي را میتوان تعریفی ابزاري و
انسانشناختی از تکنولوژي ناميد .اما مفهوم دوم،
مربوط به هنر ،ذهن و معرفت میشود .این مفهوم
جدید به معنی زایش ،و انکشاف حقيقت و به برون
آمدن هست" (هایدگر .)1975 ،با این مقدمه
هایدگر نتيجه میگيرد که تکنولوژي وسيله صرف
نيست بلکه طریق انکشاف حقيقت و تخنه بوده،
تخنه به ابداع و زایش و پوئيسيس متعلق است که
امري شاعرانه میباشد در صورتی که ماهيت
تکنولوژي مدرن امروزي ،تعرض به طبيعت است.
تکنولوژي مدرن ،طبيعت را بهعنوان مولد انرژي
درنظر میگيرد و با طرح ،نظمدهی و برنامهریزي
به آن تعرض و تعدّي میکند.
پیچیدگی و تفکر سامانهها به تکنولوژی :تفکر
بازشناسی جهان از منظر سامانهها ،نگاه جامع نگر
به کل موجودات زنده و غير زنده است که انقالب
علمی در تفکر قرن بيستم بوجود آورده هست.

همجواري :اطالعاتی را که در مراحل قبلی بررسی
شدهاند ،طبقهبندي کرده و کنار هم قرار میدهند
و چارچوبی براي مرحله بعد یعنی مقایسه فراهم
میکند؛ در مرحله مقایسه ،مواردي که در مرحله
همجواري مطرح شده بودند ،دقيقا ًبا توجه به
جزیيات مورد بررسی و مقایسه قرار میگيرند و
نتایج پژوهش نيز در این مرحله بدست میآیند
(بردي1996 ،؛ اصغرزاده و محمدي.)1396 ،
چارچوب نظري این پژوهش براساس روش
تطبيقی از سه پارادایم درباره تکنولوژي استوار
هست :پدیدارشناسی ،پيچيدگی و نظریه شبکه-
کنش بدست آمده هست .این سه پارادایم
چارچوب نهایی این تحقيق را شکل میدهند،
یعنی درهمتنيدگی ذهن و ماده ،تکنولوژي
شناختی و هوش اجتماعی که در شکل  5نشان
داده شده است.
پدیدارشناسی تکنولوژی و نقدی بر نظام علیّت:

نسبت انسان با تکنولوژي در هر سطح از آن ،یعنی
از تکنولوژيهاي کامال ابتدایی تا کامال سایبرنتيک
با یک رویکرد پدیدارشناسه مواجه هست .در هر
مواجه شدن انسان با تکنولوژي ،یک رابطه
افزایشی-کاهشی رخ میدهد که سطحی از قواي
انسان کاهش و سطحی افزایش پيدا میکند به-
عنوان مثال انسان در ارتباط با تکنولوژي تلفن،
سطح شنوایی آن افزایش و در عين حال قابليت
حضور فيزیکی ارتباطی کاهش پيدا میکند
(آیدي .)2009 ،در هر رویایی انسان با ابزار ،یک
کل جدید به نام انسان -ابزار بوجود میآید که
جهان را از طریق این کل ،بازشناسی میکند .در
رهيافت پدیدارشناسانه ،تکنولوژي تنها چيزي
فراتر از وجود عينی خود تبدیل خواهد شد .در هر
سطح از تکنولوژي ،ما با رابطه غيریت یا
دیگربودگی مواجه هستيم به طوريکه ،تکنولوژي
به موجودي دیگر یعنی موجودي زنده تبدیل
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هوش براي خود برنامهریزي دارند .براي مفهوم
تکنولوژي شناختی ،بهتر است که ما تکنولوژي را
در یک چارچوب دیگر یعنی پارادایم پيچيدگی که
برآمده از نظریه سامانهها متاخر هست ،بررسی
کنيم .پارادایم پيچيدگی ،شامل بازنگري در
سازماندهی دانش است ،به نوعی باز تعریف دوباره
نظام عليت و به عبارت بهتر چهار علل ارسطویی و
تعامل آنها است .اگرچه این فهم ناقص و ناکافی
تعامل این چهار علت باعث ترویج نگاه مکانيستی
و ضربه به محيط شده است (کينمن .)2011 ،این
بازنگري دانش و نظام عليت ،نيازمند توجه دوباره
به مفهوم بازخورد در سامانههاي باز و زنده و باز
تعریف دوباره سامانههاي زایا و پویا است .در
سامانههاي پویا همواره یک بازخورد بين جزء و
کل ،نظم و بی نظمی ،مشاهدهگر و مشاهده شونده
(سوژه و ابژه) سامانه و اکوسيستم وجود دارد
(مورن2007 ،؛ مورن )1982 ،که همواره سامانه را
با محيط و تغييرات محيطی تنظيم میکند.
ادگارد مورن ،جامعهشناس سامانهها ،عنوان
میکند که پارادایم پيچيدگی یک نوع مفهوم
کالن در مورد سامانههاست که براساس بازخورد و
تعامل سامانههاي غير قابل کاهشی بدست آمده
است (شکل  .)3براساس تعریف وي ،دو نوع
سامانه-ماشين وجود دارند .ماشينهاي مصنوع که
تنها فرمانبر هستند و کهن ماشينهاي زنده ،زایا و
خودگردان.

لودویگ فون برتالنفی ( )1972-1901در نظریه
عمومی سيستمها و سيستمهاي باز ،جهتگيري
مجدد اندشه و جهانبينی ناشی از ابداع سيستم را
بهعنوان یک پارادایم علمی جدید مینامد
(برتالنفی .)1366 ،در تبارشناسی و دستهبندي
سامانهها ،کنت بولدینگ ( ،)1956سامانهها را به
دو گروه باز و بسته تقسيمبندي میکند.
سامانههاي باز ،سامانههایی هستند که به دنبال
تعادل با طبيعت میباشند .بنابر تقسيمبندي وي،
سامانهها به  9دسته یعنی ،استاتيک ،دیناميک،
سایبرنتيک ،سلولها ،گياهان ،جانوران ،انسان،
جامعه و مفاهيم انتزاعی تقسيمبندي میکند .هر
چه سامانه به سمت باالتر میرود ،یعنی به سمت
مفاهيم و جامعه حرکت میکند ،آنها پيچيدهتر
میشوند .بولدینگ معتقد بود که سامانههاي باز به
سامانههاي زنده اطالق میشود (بولدینگ،
.)1956سامانههاي بولدینگ ،مفهوم خودآگاهی را
به سامانههاي باز اضافه کرد .او معتقد بود که
انسانها موجوداتی آرمان خواه هستند که قابليت
برنامهریزي مجدد خود و یادگيري از محيط را
دارند (آکوف1971 ،؛ اسالمی .)1392 ،براساس
نظریه آکوف ،اشيا ،ماشينها و تکنولوژيهاي
مکانيستی تنها به تکنولوژيهاي فرمانبر و منفعل
محدود نمیشود .ماشينها قابليت ارتقاء و تعالی
به سطوح باالتر از لحاظ پيچيدگی و بازبودگی (باز
بودن به محيط) را دارند .مانند تکنولوژيهاي
شناختی که قابليت خود تنظيمی و سطحی از
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شکل  :3مفهوم کالن (ابر مفهوم) از سامانههاي باز ،منبع( :مورن.)1982 ،

مفهوم "خود" نشانگر درجه از ذهن ،آگاهی است
که استعارهاي از صفات انسانی است که در اینجا از
شی کامال فيزیکی برخاسته است .به واقع باشيدن
و بودن در تمام فرآیندهایی که داراي حلقه
بازخورد میباشند ظهور پيدا میکند( .مورن،
1388؛ مورن .)1391 ،ماشينهاي زایا یا
سامانههاي خودسازماندهنده داراي سطحی از
آگاهی هستند ،زیرا که منعطف ،غير دقيق ،پویا و
داراي قابليت تغيير برنامه و تغيير اهداف در
شرایط مختلف محيطی هستند .از سویی دیگر این
نوع ماشينها میتوانند به سامانههاي باالتر جهش
اطالعاتی داشته باشند و به دليل داشتن حلقههاي
بازگشتنی و بازخوردي و داشتن مشخصههایی
براساس "خود" خودآگاه ناميده میشوند.
در تحليل سيستمهاي باز خط مرز پررنگی بين
دنياي مفهومی و دنياي واقعی وجود ندارد (مورن،
1388؛ مورن .)1391 ،سوژه و خود شناسا
(موجودي که آگاهی از خود دارد) نه لزوماً از
انسان بلکه از ابژه فيزیکی تعریف میشود بنابراین
سيستم بهعلت بازبودگی محيطی و معرفتی داراي
شعور و آگاهی هستیشناختی میشود (شکل هاي
 4و .)5

سه مشخصه ماشينهاي زایا بدین صورت تقسيم-
بندي و خالصه میشوند:
الف) بازبودگی به محیط:سامانههاي باز داراي هویت
دوگانه وابستگی به محيط و خودگردانی نسبت به
آن را دارند .سازمانها و سامانههاي زیستی از یک
سو یک فرم بسته از سازماندهی هستند (تماميت
و خودگردانی براي استقالل هویت حفظ میکنند)
و از یک سو کامال باز هستند یعنی با محيط و
زیست بوم در حال مبادله اطالعات و انرژي
هستند بنابراین این سامانههاي زنده ،سازمانهاي
خود-بوم-سازماندهنده هستند (مورن1982 ،؛
مورن.)1388 ،
ب) زندگی با بی نظمی:در تمام سطوح از
سازماندهی توليد دائم و پيوسته بینظمی همچون
تنزل و انحطاط به همراه نظم و سازماندهی جزیی
غير قابل انفکاک هست .در واقع نظم و بی نظمی
به طور کامل در هم تنيده هستند( .مورن،
.)1982
ج) خودگردانی (پیوستگی عینیت و ذهنیت):ایده
خودسازماندهی حاوي ارزش پارادایمی و توليد
مفهومی باشيدن هست زیرا که سامانههاي باز زایا،
خود تنظيم ،خود نقد نگر و خودآگاه هستند.
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شکل  :4ظهور خود گردانی و سوبژکتيوینه از تکنولوژي زایا.

شکل  :5درهمتنيدگی تکنولوژي بهعنوان یک سامانه غيرانسانی با مراتب انسانی (چارچوب نظري پژوهش)
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بحث و نتایج
ميزان توليد یکسو و در حالت تعادل برگشتپذیر
نگه میدارد .با افزایش جمعيت و توسعه شهر و با
افزایش نياز یک شهر یا روستا به منابع آبی براي
ادامه حيات خود ،قنوات جدید در حد امکان
حفرمیشوند 3،عالوه بر آن قنوات میتوانند با
زهکشی آب یک حوضه آبریز از لجنیشدن آن در
دشتهاي پایيندست خود و مناطق پست یک
حوزه آبریز جلوگيري کنند (مثال :دشت تهران و
ورامين) .نتایج محقّقان کشاورزي نشان داده است
که قنات با متعادل نگاه داشتن مقدار رطوبت
خاک ،از گسترش شوري خاک نيز جلوگيري
میکند؛ پدیده رشد شورهزایی در کنار خشکی و
کمآبی یکی از خطرناکترین و جدّيترین عواملی
است که هماکنون به علت برداشتهاي بیرویه از
منابع آبهاي زیرزمينی (مثل چاههاي عميق) و بر
همزدن تعادل هيدرودیناميکی و فعالکردن
سفرهها و جبهههاي آب شور غيرفعال ،باعث

با بدست آمدن چارچوب نظري ،میتوانيم قنات را
بهعنوان یک تکنولوژي خود بوم شناختی،
بازشناسی کنيم .براي روشن شدن قنات زا از سه
منظر زیست بوم ،شهرشناسی و فرهنگ اجتماعی
بازشناسی میکنيم:
تکنولوژی هوشمند قنات و ارتباط با زیست بوم :با
خوانش مجدد قنات با مدل فکري ذکر شده ،این
تکنولوژي بومی تکنولوژي است شعورمند که
قابليت زایش و خودانگيختگی دارد و با وجود
سادگی اجزا ،داراي پيچيدگی شناختی است و در
مقابل آن ماشين مصنوع چاه یا پمپ آب وجود
دارد که با وجود پيچيدگی اجزا به صورت
شعورمند رفتار نمیکند .از لحاظ تقسيمبندي
سامانهها ،سازمانهاي طبيعی ،عالوه بر روابط
درون سازمانی بر ایجاد روابط برونسازمانی که
ارتباط تنگاتنگ با محيط خود داشته باشد ،تاکيد
میکنند( .قدس و دیگران )1394 ،این نوع
سازمانها پس از مدتی ،جزئی از محيط شده و در
باال بردن کيفيت زیستبومی جوامع نقش بسزایی
دارند به همين خاطر پيچيده هستند .از نگاه
تعامل محيط زیستی و بازبودگی به محيط-
طبيعت ،قنات به دليل استفاده تدریجی از منابع
آبهاي زیرزمينی در مقایسه با ضرر و زیان کمی
و کيفی به آبهاي زیرزمينی ناشی از آبکشی
بیرویه چاهها بسيار بهتر عمل میکند (حائري،
 .)1386قنات بهدليل اینکه همواره از مازاد
آبهاي زیرزمينی استفاده میکند بهعکس چاه،
هيچگاه باعث تخليه کامل سفرههاي آبی نمیشود
بلکه موجودیت این ذخایر را در حد متعادل حتی
در شدیدترین خشکسالیها تضمين میکند (باللی
و دیگران2007 ،؛ احمدي و دیگران2010 ،؛ هو و
دیگران2012 ،؛ حائري .)1386 ،بنابراین قنوات
همانند یک نظام کنترل کننده ،ميزان مصرف را با

-3بهعنوان مثال گسترش تدریجی شهر تهران تا قبل از دهه
 40مطابق با توسعه قنوات (حفر قنوات جدید و یا افزایش
دبی قنوات قدیمی) بوده است براساس برخی گزارشهاي
فنی تعداد قناتهاي شهر تهران اعم از قناتهاي قدیمی و
قناتهاي جدید که به عنوان زهکش احداث شدهاند531
رشته اعالم شده است که تا دوران رضا شاه براي توسعه
تهران قنات حفر میشده است .مثال دیگر در رابطه با
ارتباط قنات و توسعه شهر میتوان حفر  11رشته قنات
شهر گناباد را نام برد که مظهر این قنوات در فاصله 37
کيلومتري مشهد واقع شدهاند .این قنوات از فاصله مظهر تا
خود شهر ،آب را بوسيله یک نهر و با حفاظت گياهی
درختان هدایت میشود .این قنوات در فواصل زمانی
مختلف به دليل توسعه شهر مشهد و نياز جمعيت شهر به
آن حفر شدهاند که آخرین آن در سال  1316حفر شده
است .جالب این جاست که حجم آبدهی این قنوات در کل
حدود  500ليتر بر ثانيه یا نيممتر مکعب بر ثانيه است .با
مقایسه این عدد با حجم آبدهی سد کارده 1،متر مکعب در
ثانيه ،به اهميت این قنوات در رشد شهرنشينی مشهد پی
میبریم( .مالکی)1384،
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 )1379بنابراین در زمان خشکسالی ،سطح زیر
کشت تغيير میکند و کشاورزان زمين کمتري را
با توجه به منبع آب محدود خود ،زیر کشت می-
برند .به لحاظ نظریه سامانهها ،مجموع قنات ،آب
زیرزمينی و کشاورزان یک سامانه جدید را شکل
میدهند که محيط خود را با توجه به تغييرات
ورودي (در اینجا آب) تغيير میدهند .این سامانه،
سامانهاي منعطف است که میتواند با بی نظمی-
هاي طبيعت ،همچون خشکسالی و سيل ،همساز
شود (قدس و دیگران .)1394 ،این مشخصات
قنات ،تمام سه مشخصه تکنولوژيهاي شناختی و
خودگردان که در بخش قبلی ذکر شد ،پوشش
میدهد و همچنين این نتایج میتواند سوال دوم و
سوم این پژوهش را پاسخ دهد که چگونه یک
تکنولوژي انسان ساخت میتواند هوشمند و داراي
توان فاعليت باشد (شکل .)6

کاهش تدریجی حاصلخيزي زمينهاي زراعی تا
عقيمسازي بسيار گسترده منابع اراضی کشور شده
است؛ شوري همزمان با تخریب و فرسایش خاک،
از دست دادن منابع آب و انهدام منابع گياهی از
بزرگترین عامل گسترش کویر در فالت ایران به
حساب میآید (قبادیان1384،؛ زهتابيان و دیگران،
.)2010مقدار آب یک قنات توسط مقدار حجم آب
سفره زیرزمينی کنترل میشود .بنابراین قنات به
دليل هماهنگی دبی خروجی خود با آب
زیرزمينی ،نمیتواند کاهش شدید و ناگهانی در
حجم ذخایر آب ایجاد کند ،از این رو قنات یک
سامانه پایدار براي بهرهوري از منابع آب زیرزمينی
بهعنوان منابع تجدیدپذیر محسوب میشود .این
مشخصه پایداري ،کامال در جهت مخالف
تکنولوژيهاي صنعتی و مدرن با طبيعت رفتار
میکند .ساختار کشاورزي ایران براولویت حقوق
زراعی بر آب تا خاک ،استوار است (صفینژاد،

شکل  :6قنات بهعنوان سامانه خود-بوم-ساماندهنده و ظهور فاعليت.
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واسط مهم در پيوند ،جغرافيا ،هيدرولوژي و
شهرسازي نقش دارد .مسعود خيرآبادي در
کتابش ،شهرهاي ایرانی توليد و توسعه ،بر این
نقش پيوندي قنات در اتصال بازار ،مسجد و شهر
تاکيد دارد.خيرآبادي ( )2004معتقد است که
الگوهاي فضایی و کالبدي براساس شاکله زمين،
اقليم و مقدار آب بسر شکل یافته است .در ایران
شکل و نوع رشد شهر براساس چارچوبی که
جغرافيایی فالت ایران بر آن حکم رانده  ...و سنت
شهرسازي ایرانی براساس سه عامل مهم بازار،
قنات و مسجد سازماندهی شده است (خيرآبادي،
1991؛ خيرآبادي .)2004 ،احمد اشرف ،جامعه-
شناس معاصر ،در توصيف ساختار شهر ایرانی
معتقد است که در شهرهاي ایرانی در دوره
اسالمی نمیتوان از تمایز مطلق و کشاکش ميان
شهر و ده سخن گفت .در نتيجه مناسبترین
مفهومی که میتوان نام برد ،مفهوم "منطقه
شهري" است که شامل شهر و منطقه نفوذ
سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی
آن در روستاهاي پيرامون است که مجموعه بهم
پيوسته و یکپارچهاي را تشکيل میدهد" .الگوي
زندگی در شهرهاي ایران براساس الگوي زندگی
شهري-روستایی است لذا اساس زندگی اجتماعی-
اقتصادي در منطقه مبتنی بر وحدت صنایع دستی
و کشاورزي در قالب اجتماعات روستایی و شهري
استوار است .الگوي سکونت بسياري از شهرهاي
ایران به سبب اهميت حياتی فراهم کردن آب و
تأثير بسزاي قنات در انتخاب محل سکونت بوده
است"(اشرف .)1368 ،حال اگر مجموعه شهر،
روستا و محصوالت کشاورزي را بهعنوان یک
سامانه پيوسته جدید تحليل کنيم ،با یک عليت
پارادوکس گونه مواجه خواهيم شد :در سامانه
شهر-روستا ،محصوالت کشاورزي توسط زمينهاي
زراعی در روستاهاي حومهاي شهر توليد میشود و

قنات و درهمتنیدگی سازمان شهر -روستا در ایران:

در تعریف جدید از شهرشناسی ،شهر یک وجود
تمام شده و صلب نيست .بلکه بيشتر فرآیندي
است با موجودیت چندگانه ،ترکيبی و برهمکنشی
شامل شبکههاي مختلف اجتماع-تکنولوژیو
جغرافياي تجميعی .در واقع شهر از سه عامل مهم
براساس نظریه شبکه کنشها تشکيل شده است.
اول از همه شهر موجودي تجميع یافته از
موجودیتهاي غيردقيق و غيرقابل پيشبينی ،نه از
اجزاء دقيق با مرزهاي مشخص و متقن .دوم اینکه
شهر تنها از جامعه ،قوام نيافته بلکه از تعامل و
درهمکنش عناصر مختلف مثل تکنولوژي ،مصالح
و مواد ،طبيعت و انسانها شکل مییابند و سوم
اینکه شهر موجودیت چندگانه دارد.در جغرافياي
ایران این تعریف نوین از موجودیت چندگانه شهر
هنگامی که با تکنولوژي قنات درگيرمیشود،
معنی دوباره مییابد .شهر ایرانی موجودیتی
بينابينی و ترکيبی از شهر و روستا است که قنات
و شبکه آبهاي زیرزمينی عامل مهم در شکل
گيري این بينابينيت دارند.
در واقع باید ذکر کرد که تعریف شهر ،در محيط
اقليمی -فرهنگی ایران معنایی متفاوت از تعریف
شهر غربی دارد .همانطور که در شهر غربی تمایز
بين شهر و روستا سبب خرد-جامعهو فضاي
شهري شده است ،شهرشناسی ایرانی براساس
جدایی شهر بهعنوان مصرف کننده و روستا به-
عنوان توليدکننده بنا نشده است(پيران1386 ،
الف) .در شهرایرانی به عکس شهر غربی ،در هم-
تنيدگی شهر و روستا سبب ایجاد یک کل
یکپارچه شده است (پيران 1386 ،ب) .
براي تحقق این یکپارچگی ،یک سامانه که بارش
باران ،آبهاي زیرزمينی ،ميزان زمينهاي
کشاورزي و ميزان سکونت پذیري شهر و روستا را
متعادل کند ،ضروري است .قنات بهعنوان یک
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صوري در نظام علل شهرنشينی خطا است .همان-
طور که در توضيح سامانههاي طبيعی و زایا گفته
شد چرخههاي بازگشتی و بازخوردي نقش مهم در
شناخت تکنولوژي زایا و شناختی داشتهاند زیرا که
عليت پارادوکس گونه در پارادایم پيچيدگی قابل
پذیرش است .در این چارچوب فکري ،پذیرش
قنات و رهيافت جدید شهر-روستا یا منطقه
شهري قابل درک و امکانپذیر است (شکلهاي 7
و.)8

در شهر مصرف میشود .تکنولوژي قنات آب را
براي مردم براي بسط و توسعه کشاورزي فراهم
میآورد .در این سامانه قنات از یک سو آب براي
کشاورزي و توسعه روستایی را فراهم میکند و از
یک طرف معياري براي مصرف آب ساکنين شهرها
و توسعه شهرنشينی خواهد بود .از نظر نظریه
سامانهها ،از یک طرف توسعه قنات محصول و
معلول شهرنشينی و کشاورزي است ،اما از یک
طرف علت توسعه شهر و روستا به عبارتی یک
معلول ،علت خود شده است .که از لحاظ منطق

شکل  :7نقش قنات در یکپارچگی شهر و روستا در ایران.

شکل  :8پيوستگی شهر مرکزي و روستاهاي حاشيهاي در ساختار شهر-روستا ایران.
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اصالحات ارضی  1340نظام اجتماعی-کشاورزي
بنه حاکم بوده است .مهمترین مشخصه این نظام
مشارکتی ،بهرهوري کاراي محصول و مراقيت از
منابع نادر آبی بوده است .همواره یک سامانه
پيچيده بين توليد محصول ،مراقبت از حيوانات و
توليد صنایع دستی برقرار بوده است" (باللی و
دیگران .)2007 ،در بخشهاي مرکزي ایران ،بنه با
تغيير سطح زیر کشت ،هميستگی اجتماعی
کشاورزان را براي مدیریت بحران آب در
خشکسالی تقویت میکند .این همبستگی
اجتماعی که با آگاهی از شرایط اقليمی همراه
است به حفظ ساختار اجتماعی کشاورزي در
روستا و کمک کرد .این تعاونی و مشارکت مدنی
حتی در آبياري و تعيين ميراب ،مرمت و الیروبی
قنوات فرسوده نيز دیده میشود (الیتفود1996 ،؛
وسل2010 ،؛ وسل و هوگووین .)2008 ،بنابراین
قنات از لحاظ اجتماعی با اولویت یافتن آب بر
خاک ،فرهنگ متفاوتی در حقوق مالکيت اراضی،
تعاون اجتماعی ،فرهنگ کشاورزي و معناشناختی
این اقليم بوجود آورده و سبب بازبودگی این
تکنولوژي با الیههاي اجتماعی ماورا خود شده
است" .در فرایند توليد محصول توسط قنات
تمامی مشخصات یک تکنولوژي خوباز جمله:
سرمایه اولّيه کم براي احداث و ساخت در مقياس
کوچک محلّی ،استفاده از مصالح بومی ،به
کارگرفتن تخصّصهاي بومی و ایجاد اشتغال در
منطقه ،قابليت فهم مهندسی براي افراد محلّی و
قابيت تعمير ونگهداري توسط آنان را داراست.
(اسالمی .)2004 ،این فرایند توليد اجتماعی،
فرضيه زنجيره درهمتنيده انسان با مصالح مادي
غيرانسانی که قبال شرح داده شد را تقویت
میکند.

قنات و ساختار اجنماعی در كشاورزی
ایران:آب با بافتار اجتماع و فرهنگ ،درهمتنيدگی
ارزشی و گسترده دارد .در واقع جایی که یک
سازمان سياسی قوي قوانين وضع میکند ،مردم
میتوانند در شبکه کشاورزي و آبرسانی مشارکت
داشته باشند .در این ساختار آب و آبرسانی نقش
اساسی در شرایط اقتصادي و سياسی دارد .و
توسعه اقتصادي منوط به آن است (رجب زاده،
1993؛ گوتو .)1989 ،قنات به لحاظ فرهنگی ،یک
خرد جامعه فرهنگی -تکنولوژیگی را شکل میدهد
که باعث بسيج کشاورزان در مشارکت و توليد
میشود .سامانههاي باستانی مدیریت آبی همچون
قنات نشان میدهند که این سامانهها مثال بسيار
خوبی هستند براي نشان دادن نبوغ انسان براي
استفاده از آب در شراط بحرانی (صليح .)2005 ،از
سویی دیگر ،کشاورزي در ایران متکی است بر
فرایند توليد مشارکتی ،سازمانهایی اجتماعی به
نام بنه (بنه عبارت است از یک واحد مستقل
زراعی که عدهاي دهقان معموالً بين  12تا  15نفر
با سمتهاي مشخص اجتماعی براساس تقسيم
کاري که مبتنی بر امتيازهاي اقتصادي و منزلت
هاي اجتماعی است در یک یا چند قطعه زمين
مشخص بامقدار آب و نيروي کار معين به مدت
یکسال زراعی در یک آبادي به کشت و زرع می
پردازد .یک آبادي معموالً از چند بنه تشکيل می
شود .حيات بنه به عوامل پنجگانه زمين ،آب،
شخم ،نيروي کار و بذر بستگی دارد.
(حائري ))1386،و کاشت مشارکتی به نام مزرعه
(حایري1386 ،؛ باللی و دیگران2007 ،؛ صفی
نژاد )1367 ،این ساختارهاي مشارکتی یکی از
مهمترین و موثرترین ساختار فرهنگی-کشاورزي و
زیست اجتماعی مرتبط با قنات هستند".در
مناطق خشک و نيمه خشک ایران ،تا قبل از
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عينی-ذهنی تکنولوژي قنات پدیدهاي است که
تنها ریشه در پارادایم پيچيدگی دارد که قبال
درباره آن بحث شد.اگر بسياري از این الیهاي
عينی و ذهنی که قبال شرح داده شد را با یکدیگر
مقایسه کنيم ،ساختاري شبکهاي یا نيمهشبکهاي
را درآنها در مییابيم .ساختاري که ریشه در
ساختارهاي زنده دارند(.الکساندر )1393،در واقع
این ساختارهاي زنده هستند که فرضيه ما براي
تکنولوژيهاي زایا مانند قنات را تقویت میکند؛
تکنولوژي که با همزیستی با طبيعت آنرا حفظ و
محافظت میکند .نکته دیگري که از این قياس
الیههاي عينی -ذهنی بدست می آید این است که
همواره پيوستگی در ساختارهاي روساختی و
زیرساختی (ساختار سخت و نرم) در شهرهاي
شناختی وجود دارد .فرم بسياري از آنها تشابه
بسياري با یکدیگر دارند .به عنوان مثال ،هر دو
ساختار شبکه بازار و شبکه قنات داراي اجزاي
مشابه همچون مسير اصلی ،گره هاي متقاطع بر
آن هستند(شکل  .)10هرچند براي اثبات این
تشابه و تشابه هايهاي مفروض مثل الیه ذهنی
زبان و قنات تحقيقات بيشتري نياز دارد.

وجه پنهان قنات و بازبودگی به ناخودآگاه
قوم ایرانی :در پارادایم جدید روانشناسی ،دنياي
روان و دنياي مادي دو مقوله جدا از هم نيستند
بلکه بسيار در هم تنيدهاند ( گروف و بنت،
.)1993اگرچه دنياي ناخودآگاه انسان پنهان
هست اما بر دیگر قسمتهاي بدن تاثير میگذارد
(تالبوت .)1390،به طور استعاري چنين برداشتی
از قنات نسبت به بدن و کالبد شهر وجود دارد.
اگرچه قنات از دید عموم پنهان هست اما به طور
شگفتانگيزي بر کارکرد آن حکمفرماست .این
وجه معناشناسی قنات به نشانهگزاري و نشانه
شناسی از آب برمیگردد که توسط این تکنولوژي
هست.
یافته
قوام
الیههای ذهنی و عینی قنات :در اینجا میتوان
الیههاي قنات را ترسيم کرده و دریافت که چگونه
این تکنولوژي سنتی به الیههاي فيزیکی همچون
شبکه گسل ،شبکه آبهاي زیرزمينی ،زمينهاي
کشاورزي ،شبکه نامرئی فضایی شهر و بنا مرتبط
هست و چگونه با الیههاي ذهنی دیگر همچون
شبکه اجتماعی ،معنایی و ناخودآگاه شهر در هم-
تنيده میباشد (شکل  .)9این تبدیل الیههاي
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شکل :9بازبودگی قنات به شبکههاي آگاهی عينی و ذهنی و تطبيق آن با پيوستگی ماده و ذهن .این نمودار نشان
میدهد که چگونه یک تکنولوژي مادّي با بازبودگی به الیههاي فرادست همچون انسان داراي خصلت اندیشيدن می-
شود.
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شکل :10ساختار مشابه الیههاي عينی و ذهنی در قنات .تمامی الیهها (شبکهگسل ،شبکه بازار ،شبکه فضایی شهر و)...
از شبکه ،گره و راه تشکيل شدهاند .ماخذ :نگارندگان براساس تصاویري از (اردالن1380 ،؛ کردوانی )1385

دورنمای قنات در مطالعات آتی شهرسازی :قنات به-
عنوان عامل هوشمند ،ظرفيتهاي فراوانی براي
ارتباط و تعامل جغرافيا ،مردم و زیرساختهاي
شهري در شهرهاي هوشمند آینده دارد .این
تکنولوژي شناختی میتواند در آینده به مقام یک
تکنولوژي هوشمند بومی ارتقا یابد .این ارتقا
هنگامی ميسر میشود که ما ساختارهاي شهرهاي
هوشمند را در عصر مجازي و اطالعات خوب
بشناسيم .در واقع هنگامی که در تکنولوژي مادي،
انتظار آگاهی و هوشمندي ،که از مشخصات انسان
است ،را داریم؛ می بایست چارچوب جدیدي براي
مطالعه شهرها با ارتباطات درونی متقایل در نظر
بگيریم .توجه به ارتباطات درونی بين زیست بوم و
تکنولوژي در درکی نوین از شهرها به عنوان
جامعه-تکنولوژي ضروري است .در واقع این

مفاهيم توسط بسياري از مورخين و
جامعهشناسان تکنولوژي ابداع شده است که شهر
را در غالب" ،سامانههاي بزرگی از جامعه-
تکنولوژي و ساختارهاي اجتماعی تکنولوژیک"
میبينند (فاریاس و بِندر .)2010 ،براي درک بهتر
جامعه ممزوب با تکنولوژي هوشمند ،میبایست به
ساختار تکنولوژي در عصر اطالعات و مجازي
سازي و نسبت آن با بستر و زمينه توجه کرد.
آلوین تافلر ،نویسنده آمریکایی در تبارشناسی
تکنولوژي معتقد است که تکنولوژي در عصر
کشاورزي (موب اول) به تکنولوژي در عصر
اطالعات (موب سوم) ،از بعضی جهات نزدیک است.
تکنولوژي در این عصر برخالف دوران مدرنيسم ،به
سمت مقياس کوچک ،زمينهگرایی روي آورده
است به طوريکه ما نمیتوانيم از فرهنگ ،سنت و
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نظام عليت حلقههاي بازگشتی و نظام بارخورد در
سامانههاي طبيعی را انسجام بخشد .در این
انسجام مجدد در همتنيدگی ذهن و ماده براي
شناخت تکنولوژي هوشمند مسير خواهد شد.در
این تحقيق یک قياس فلسفی بين مکاتب فلسفی
جدید غرب ازجمله فلسفه ذهن ،پدیدارشناسی و
مکاتب فلسفی قدیم ایران از جمله فلسفه متاله
صدرایی انجام دادیم و به یک مدل مفهومی که
هم فيزیکی و ماده محور بوده و هم یگانه انگار،
دست یافتيم .ماده و ذهن در یکدیگر درهم تنيده
هستند و حاالت ذهنی از ماده فيزیکی برمیخيزد
و بر آن حکمفرماست .در واقع در این تحقيق به
یک تبارشناسی از الیههاي ذهنی تکنولوژي دست
یافتيم که هرچه سامانه به سمت الیههاي باالتر
میرود داراي ارزش معنا شناختی و دانشی بيشتر
میشود .این حرکت استعالیی از ماده به معنی،
اثبات این فرض ،اساس شناخت تکنولوژي است
که ماده قابليت تفکر یا فاعليت را به خاطر وجود
انسان داردو این فرض ما را به پنجره جدیدي در
جامعه شناسی تکنولوژي و نظریه شبکه کنشها
رهنمون ساخت که چگونه شبکهاي از ماده و
معنی با یکدیگر در همتنيده میشوند و با انسان
تبادل اطالعات میکنند.تکنولوژي قنات بهعنوان
یک سامانه همساز با طبيعت به طور کامل با
چارچوب نظري این پژوهش منطبق است .قنات،
سامانهاي خود-بوم-سازماندهنده است که هم
براجزاي خود شناخت دارد و هم به محيط تبادل
انرژي و اطالعات دارد .این تکنولوژي بومی،
میتواند رطوبت و شوري خاک را کنترل کند و
درعين حال با بینظمیهاي طبيعت ،همچون
سيل و خشکسالی انعطاف نشان دهد.این سامانه
آبرسانی پنهان چنان در شهرسازي ایرانيان نقش
داشته که شکل و حدود رشد شهر منوط به آن
بوده است .این روایت به لحاظ استعاري با روایت

محيط طبيعی ،چه در تکنولوژي موب اول ،عصر
کشاورزي و چه در موب سوم ،عصر اطالعات
چشمپوشی کنيم (تافلر .)1389 ،در عصر
اطالعات تکنولوژي ،سامانهها تمایل دارند که با
اشيا ارتباط برقرار کنند و همچنين قابليت
خودگردانی و هوشمندي همچون خود سازماندهی
و خود حفاظتی داشته باشند (ورمسان و فریس،
 ،)2013این قابليت ارتباطی باعث شکلگيري
شهرهاي شناختی یا هوشمند در قرن  21میشود
که شهر بتواند نسبت به محيطهاي پيچيده ،به
طور موثرتري انعطافپذیر باشد(مستشاري،
 .)2011بنابراین ما میتوانيم نتيجه بگيریم که
قنات بهعنوان یک تکنولوژي سنتی از جهات
بسياري قابليت بسط و ارتقا به عصر اطالعات در
قرن  21و در شهرهاي شناختی را دارد .از یک
جهت قنات میتواند شهر مصرف کننده و روستاي
توليد کننده را به یکدیگر متصل کند و از سویی
دیگر تکنولوژي کوچک مقياس اما گسترده و کامال
زمينهگراست .این تکنولوژي شناختی قابليت خود
تنظيمی و آموزش از محيط را دارد و خود را با
محيط تطبيق میدهد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش براي شناخت و تبارشناسی
تکنولوژي به یک پارادایم جدید و چارچوب نظري
جدید دست یافتيم .تکنولوژي نه تنها یک ابزار
منفعل نيست بلکه خودگردان ،هوشمند و داراي
مراتبی از فاعليت است .اشيا منفعل و سازمان
یافته نيستند ،بلکه پویا ،خودگردان و هوشمندند.
در ای ن پارادایم جدید ،ما دوگانه انگاري دکارتی و
پيش فرض جدایی ذهن از ماده و یا عبارت فلسفی
سوژه از ابژه را واژگون کردیم .در واقع همين
جدایی در تکنولوژي مدرن بوده که ضربات جبران
ناپذیر به محيط زده است.براي تحقق پذیري این
پارادایم به یک علم پسامکانيستی احتياب بوده که
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هوشمند یا همساز با طبيعت به شناخت بيشتر
شهر از خودتنظيمی و خودگردانی کمک میکنند.
این دست از تکنولوژيها رفتار خود را بازنگري
میکنند -به خود بازخورد میدهند-ازمحيط
میآموزند و آن را ارتقا میدهند .اگرچه در حال
حاضر تکنولوژيهاي صنعتی مانند چاه و سد
جایگزین قنات شدهاند اما این پژوهش راهکار
استفاده و طراحی مجدد قنات بهعنوان یک
سرنمون اساسی در کنار دیگر زیر ساختها در
شهرهاي بوم شناختی آینده در آینده ایران را
دارد.

فرهنگی ایرانيان از آب مطابق است .زیراکه مانند
ضمير ناخودآگاه بر تنانگی شهر حکمفرماست
(شکل .)9در پاسخ به سواالت تحقيق ،قنات یک
تکنولوژي انسان ساخت است که داراي درجاتی از
آگاهی و فاعليت است به گونهاي که ما میتوانيم
آن را تکنولوژي شناختی و یا تکنولوژي خود-بوم-
شناختی بناميم .اگرچه سطح آگاهی و نوع آگاهی
تکنولوژي با آگاهی انسان متفاوت است.در نهایت
قنات میتواند به یک نقش سازنده و اساسی در
شهرهاي آینده-شهرهاي شناختی که توليد و
مصرف بسيار به یکدیگر در همتنيدهاند ،تبدیل
شوند .این تکنولوژيهاي هوشمند در شهرهاي
منابع
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