
19
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

نقدی بر مداخالت گفتامن مهندسی در سد تاریخی کریت- طبس

شامره صفحه مقاله: 19-29
13

99
ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


نقدی بر مداخالت گفتمان مهندسی در سد تاریخی کریت- طبس
)تبیین رویکرد گفتمان مهندسی به بناهای تاریخی(*

احمد امین پور1**- صابر اسدی2- پریسا سادات باشتنی3

11 استادیار1گروه1معماری،1دانشکده1معماری1و1شهرسازی،1دانشگاه1هنر1اصفهان،1اصفهان،1ایران1)نویسنده1مسئول(..
21 دکتری1مرمت1بناها1و1بافت1های1تاریخی،1دانشکده1حفاظت1و1مرمت،1دانشگاه1هنر1اصفهان،1اصفهان،1ایران..
31 کارشناسی1ارشد1معماری،1دانشکده1مهندسی1معماری1و1شهرسازی،1دانشگاه1تربیت1دبیر1شهید1رجایی،1تهران،1ایران..

تاریخ1دریافت:1111111111111197/02/251تاریخ1اصالحات:11111111111111197/07/261تاریخ1پذیرش1نهایی:111111111111197/08/301تاریخ1انتشار:99/06/311
1

چکیده
موضوع1پژوهش1حاضر1نحوه1مواجهه1گفتمان1مهندسی1با1بناهای1تاریخی1است.1برای1درک1بهتر1موضوع،1به1بررسی1و1تحلیل1
این1روند1پرداخته1شده1است1که1بحث1های1زیادی1در1پی1داشت:1پروژه1افزایش1بهره1وری1از1رودخانه1کریت1در1طبس.1این1
پژوهش،1در1پی1واکاوی1چگونگی1و1دالیل1تصمیم1گیری1گفتمان1مهندسی1درباره1سد1تاریخی1کریت1بوده1تا1از1این1طریق،1
پژوهش1های1صورت1گرفته،1 در1 یافت.1 تاریخی1دست1 بناهای1 با1 برخورد1 در1 از1شیوه1عمل1مهندسی1 به1خوانشی1دقیق1تر1
تاکنون1از1این1وجه1به1مسئله1نپرداخته1شده1است1و1روند1رسیدن1به1نتیجه1و1نارسایی1های1آن1مورد1توجه1هیچ1یک1از1دو1
گفتمان1حفاظت1و1مهندسی،1به1خصوص1مهندسی،1نبوده1است.1پژوهش1حاضر1در1پاسخ1به1این1پرسش1است1که1آیا1این1
نارسایی1ها1تنها1در1اثر1اشتباهات1فردی1یا1سازمانی1است1یا1می1توان1آن1را1در1اصول1حاکم1بر1روش1مهندسی،1در1مواجهه1با1
مقوله1حفاظت،1ردگیری1کرد1و1چگونه1می1توان،1با1بازتعریف1برخی1اصول،1مانع1بروز1چنین1نارسایی1هایی1شد.1روش1شناسی1
از1روش1مطالعات1موردی،1یعنی1بررسی1نحوه1مداخالت1گفتمان1 بهره1گیری1 با1 تاریخی1 پایه1تحلیل1گفتمان1 بر1 پژوهش،1
مهندسی1در1سد1تاریخی1کریت1می1باشد.1پژوهش1حاضر،1در1پی1ارائه1مدلی1از1نحوه1مواجهه1مهندسی1با1بناهای1تاریخی،1
بر1پایه1شناخت1روند1حل1مسئله1در1این1گفتمان1بوده1و1سعی1براین1امر1داشته1که،1برای1اصالح1این1روند،1مفهوم1ارزش1
میراثی1مرتبط1با1وجوه1مختلف1بنای1تاریخی1را1از1گفتمان1حفاظت1به1این1حوزه1وارد1شود.1در1نتیجه1این1مدل،1می1توان1روند1
تصمیم1گیری1گفتمان1مهندسی1را،1درباره1بناهای1تاریخی،1به1نحوی1اصالح1کرد1که1تصمیمات1اتخاذ1شده1پاسبان1ارزش1ها1

و1وجوه1مختلف1اصالت1بناها1باشند.
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1. مقدمه
سد1کریت،1با1قدمت1بیش1از181قرن،1قدیمی1ترین1سد1دوقوسی1
 Hejazi & Mehdizadeh Saradj, 2014;( است1 جهان1
Tanchev, 2014(.1این1سد،1در1فاصله1سال1های113791تا1
11384هجری1شمسی،1برپایه1گفتمان1مهندسی،1مداخالتی1
را1از1سر1گذراند1که1در1ادامه1به1جزییات1آن1می1پردازیم.1این1
جوامع1 و1 بناهای1تاریخی1 حفاظت1گران1 انتقادات1 مداخالت1
محلی1را1در1پی1داشت؛1چراکه،1علی1رغم1حفظ1کامل1کالبد1
تاریخی،1مداخالت1صورت1گرفته1 بستر1 بقای1آن1در1 و1 سد1
تاریخی1 سد1 ارزش1های1 از1 بخشی1 ازمیان1رفتن1 به1 منجر1
بناهای1 به1 عالقه1مندان1 و1 حفاظت1گران1 نگرانی1 که1 شد1
تاریخی1را1برانگیخت.1نمونه1این1نگرانی1ها1در1تک1نگاری1های1
متخصصان،1در1بازدید1از1سد1تاریخی،1یافت1می1شود.1اغلب1
این1بازدیدها1با1افسوس1و1نگرانی1و1گاه1تعجب1از1ناکارایی1
حوزه1 مقاالت1 در1 حتی1 و1 است1 همراه1 جدید1 بتنی1 سد1
منابع1آب1نیز1از1تخریب1قدیمی1ترین1سد1دو1قوسی1جهان1
 Emami,(11ابراز1تأسف1شده1است)Tanchev, 2014, p. 22(

.)2014; Fars News, 2011
و1 برآوردها1 از1 ایراد1 که11آیا1 است1 مطرح1 سؤال1 این1 اکنون1
در1 نقص1 این1 یا1 بوده1 پروژه1 مشاور1 نادرست1 تصمیمات1
سازوکار1و1دستورالعمل1های1روش1مهندسی1و1برخورد1آن1
بررسی1 با1 پژوهش،1 این1 در1 دارد؟1 ریشه1 مقوله1حفاظت1 با1
صورت1بندی1 در1 سعی1 مداخالت،1 این1 انتخاب1 مسیر1
و1 کلی(1 حالت1 در1 تاریخی1 بناهای1 با1 )مواجهه1 مسیر1 این1
شناسایی1کمبودها1و1اشکاالت1ساختاری1آن1داریم.1مسأله1
سد1کریت1را1می1توان1از1دیدگاه1متخصصان1مختلف1نظاره1
و1 کریت1 تاریخی1 سد1 که1 هستند1 حفاظت1گران1 اول1 کرد؛1
کنار1 در1 است.1 آن1ها1 دیدگاه11 کانونی1 نقطه1 آن1 از1 حفاظت1
آن،1دیدگاه1مهندسان1و1متخصصان1منابع1آب1قرار1دارد1که1
از1رودخانه1کریت1و1حوزه1آب1ریز1آن1 برداشت1آب1 در1پی1
هستند.1در1برخورد1این1دو1دیدگاه،1تصمیم1نهایی1ساخت1
یک1سد1بتنی1در1مجاورت1سد1تاریخی1بود1و1کاربری1سد1
تاریخی1از1آن1گرفته1شد.1انتقاد1اصلی1از1این1تصمیم1بر1سر1
این1امر1است1که1مسئوالن1این1پروژه1گمان1می1برند1که1سد1
تاریخی1با1این1اقدام1حفظ1شده1و1دست1نخورده1باقی1مانده1
این1سد1تداوم1کارکرد1آن1طی1 ارزش1 اما1مهم1ترین1 است؛1
1800سال1بود؛1ارزشی1که،1حتی1در1میان1بناهای1تاریخی،1
منحصربه1فرد1و1ویژه1شمرده1می1شود1و1با1قطع1این1تداوم،1
سد1تاریخی1به1یک1کالبد1صرف1فروکاسته1اند.1پی1بردن1به1
چرایی1و1چگونگی1این1تصمیم1و1نادیده1گرفته1شدن1این1
مهم1ترین1ارزش،1عالوه1بر1آن1که1شناخت1ما1را1از1روش1ها1و1
رویکرد1گفتمان1مهندسی1در1دیگر1حوزه1ها1افزایش1می1دهد،1
به1 حفاظت1 گفتمان1 بی1اعتمادی1 شاید1 و1 نگرانی1 دالیل1
پژوهش1 این1 بنابراین،1هدف1 را1روشن1می1سازد.1 مهندسی1
به1 تاریخی،1 بناهای1 با1 مهندسی1 برخورد1 توضیح1چگونگی1
معنای1عام،1و1سد1تاریخی1کریت،1به1معنای1خاص،1و1ارائه1

راه1حل1برای1رفع1کاستی1های1آن1است.1

روش1شناسی1 از1 و1 است1 کیفی1 پژوهشی1 حاضر1 پژوهش1
تحلیل1گفتمان1تاریخی1و1روش1موردپژوهشی1بهره1می1برد.1
در1تحلیل1گفتمان1تاریخی،1که1بر1آراء1روث1وداک11استوار1
منظری1 از1 فعالیت1 یک1 یافتن1 »اهمیت1 گفتمان1 است،1
خاص«1تعریف1می1شود.1در1این1روش،1تالش1بر1این1است1
که،1با1شیوه1های1میان1رشته1ای1و1مسأله1محور1و1با1حفظ1بافت1
تاریخی1موضوع،1به1تبیین1چند1و1چون1شکل1گیری1و1تداوم1
این1پژوهش1گفتمان1مهندسی(1 هر1موضوع1گفتمانی1)در1
سد1 حیات1 دوره1 تحلیل1 و1 واکاوی1 با1 همین1طور،1 بپردازد.1
بر1روش1 تکیه1 با1 تاکنون،1 زمان1ساخت1 از1 تاریخی1کریت،1
موردپژوهشی1می1توان1مفاهیمی1را،1از1برخورد1مهندسی1با1
دست1ساخته1های1تاریخی،1استخراج1کرد.1در1این1مسیر،1با1
و1 مهندسی1 مهندسی،1شیوه1 و1 تکنولوژی1 فلسفه1 شناخت1
تصمیمات1منتج1از1آن1در1سد1کریت1نقد1و1بررسی1می1شود.

2. تعریف مسئله 
گروه1 اگر1 آیا1 بازمی1گردیم؛1 پژوهش1 این1 سؤال1 به1 دوباره1
مشاوران1دیگری1کار1را1بر1عهده1می1گرفتند،1مداخله1دیگری1
چرا1 است،1 مثبت1 سؤال1 این1 پاسخ1 اگر1 می1شد؟1 پیشنهاد1
چنین1 علت1 آیا1 رسید؟1 نتیجه1 این1 به1 مهندسی1 گفتمان1
اشتباهاتی1تنها1اهمال1حفاظت1گران1و1میراث1فرهنگی1بوده1
است؟1این1پژوهش،1چنان1که1بیان1شد1،1در1پی1یافتن1دلیل1
حصول1این1نتیجه1و1ارائه1راه1حل1برای1جلوگیری1از1تکرار1

چنین1اشتباهاتی1است.
برای1پاسخ1به1سؤال1هایی1که1مطرح1شد،1نحوه1تصمیم1گیری1
از1منظر1 تاریخی1کریت،1 درباره1سد1 را،1 گفتمان1مهندسی1
اهداف1و1روش1و1روند1ارزیابی،1بررسی1می1کنیم.1در1اسناد1
Aabpooy Consultant En- )طراحی1اولیه1مشاور1آب1پوی1
gineers, 1999(،1نظر1متولیان1دستگاه1های1ذی1ربط12در1باب1
بهره1برداری1بهینه1از1سد1قدیمی1و1کنترل1سیالب،1ذکر1شده1
است1و1حتی1پیشنهاد1شده1بود1که1ارتفاع1سد1قدیم1افزایش1
یابد؛1اما1به1دلیل1پر1شدن1مخزن1سد1از1رسوبات،1نامشخص1
بودن1وضعیت1آب1بندی،1وضعیت1نامشخص1سازه1ای،1ریزش1
از1 اطمینان1 و1عدم1 آن1 تخریب1 امکان1 و1 باالی1سد1 از1 آب1
امکان1افزایش1ارتفاع،1مشاور1هر1دوی1این1پیشنهادات1را1رد1
کرد1و1پیشنهاد1ساختن1سدی1جدید1را1به1جای1سد1تاریخی1
دادAabpooy Consultant Engineers, 1999(1(.1پیش1از1
آن1که1به1تحلیل1گام1های1مهندسی1در1این1پروژه1بپردازیم،1

مسئله1را1از1نقطه1نظر1گفتمان1حفاظت1تعریف1می1کنیم.1

3. گفتمان حفاظت
مطالعه1دقیق1و1همه1جانبه1سوژه1مهم1ترین1بخش1از1مسیر1
حفاظت1از1آثار1میراثی1است.1در1واقع،1از1آنجایی1که1حفاظت1
مقوله1ای1ارزش1محور1است،1در1تمامی1ساختار1کاربردی1آن،1
و1 میراثی1 ارزش1های1 جامع1 و1 کامل1 شناخت1 اصلی1 هدف1
حفظ1آن1برای1آیندگان1است.1بنابراین،1برای1دستیابی1به1
بهترین1شناخت1از1یک1سوژه1میراثی،1از1مطالعات1به1شیوه1
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پروژه1 در1 که1 هرچند1 می1جوییم.1 بهره1 حفاظت1 گفتمان1
اصلی1علی1رغم1آگاهی1از1سروکار1داشتن1با1بنایی1میراثی،1

ردی1از1مطالعات1حفاظتی1دیده1نمی1شود.11

3-1- مطالعات حفاظتی سد کریت 
را1 شرق،1 شمال1 به1خصوص1 ایران،1 در1 سدسازی1 سنت1
می1توان1تا1پیش1از1اسالم1ردگیری1کرد.1روایت1هایی1هست1
را1زرتشتیان1ساخته1اند1و1ساخت1سد1کبار1 که1سد1کریت1
)Tanchev, 2014, p. 697(1را1هم1به1پیش1از1اسالم1نسبت1
پنجم،1سد1 قرن1 در1 قاورد،1 ملک1 می1دهند.1گفته1شده1که1

کریت1را1مرمت1کرده1است.
»ملک1قاورد،1پس1از1رفتن1برادر1)آلب1ارسالن(،1سفری1به1
بلوچستان1و1جیرفت1نمود1بر1این1بالد1نواب1و1امیر1معین1

.)Motedayen, 2011(1»...نمود1و1بند1طبس1را1تعمیر1کرد
مهم1ترین1شواهد1سنت1سدسازی،1در1شرق1ایران،1سازه1های1
گرفته1اند.1 قرار1 محدوده1 این1 در1 که1 است1 متعددی1 آبی1
ازجمله1می1توان1به1پل1ترناو1بشرویه،1طاق1بند1شاه1عباسی،1
سد1سربند1اشاره1کرد1که1سد1کریت1از1مهم1ترین1آن1هاست.
سد1کریت1در1531کیلومتری1شمال1شهر1طبس1با1مختصات1
از1دره1ای1سنگی1 1N331̊/261E571̊/14́در1تنگ1ترین1نقطه1
محل1 جنبه1 از1 چه1 تاریخی1 سد1 این1 شده1است.1 ساخته1
جنبه1 از1 چه1 و1 پایداری1 و1 سنگی1 ساختگاه1 و1 قرارگیری1
نتیجه1 آبریز،1 امکان1جمع1آوری1آب1حوزه1 هیدرولوژیکی1و1
تجربه1و1دانش1چندصدساله1سدسازی1در1این1منطقه1است1

)شکل1های11و2(.

شکل 1: محل سد تاریخی کریت در عکس هوایی 
سال1335 شمسی

شکل 2: سد بتنی ساخته شده در محدوده دریاچه و در 
مجاورت سد کریت

 

 

)Danshdoost, 1997))google.com, 2018)

ساختار1سازه1ای1آن1پوسته1ای1دوقوسی1است1که1از1سنگ1
و1مالت1پایه1آهکی1)ساروج(1ساخته1شده1است1)شکل31(.1
دهانه1آن1در1تاج1521متر1و1ضخامت1دیواره1اش1در1لبه1باالیی1
11.2متر1و1در1پایین1ترین1تراز1بستر1161متر1است.1در1میانه1

سد1و1در1وجه1روبه1آب1آن،1یک1برج1به1قطر1بیرونی11.21متر1
وجود1 سد،1 تراز1 باالترین1 در1 سانتی1متر،1 داخلی160 قطر1 و1
دارد1که1برج1آب1گیر1سد1است.1ارتفاع1سد،1از1باالی1تاج1تا1
.)Sadeghpour, 1999(1عمق1بستر،1در1حدود1601متر1است

شکل 3: ابعاد سد دوقوسی کریت 
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سدهای1 ساختار1 از1 می1توان1 را1 کریت1 سد1 ساخت1 نحوه1
شناخت.1 باز1 شاه1عباسی،1 پل1 طاق1بند1 به1خصوص1 مشابه،1
مراحل1ساخت1شامل1اجرای1یک1طاق1آجری،1در1پایین1ترین1
نقطه1سد،1و1ساخت1سد1سنگی1روی1آن1است؛1بدین1روش،1
هنگام1ساخت1سد،1که1ممکن1بوده1چندین1سال1به1طول1
بیانجامد،1مسیر1رودخانه1باز1می1مانده1تا1آن1را،1در1آخرین1
این1 با1مصالح1سنگی1و1مالت1مسدود1کنند.1تمام1 مرحله،1

نهایی1زیر1سد،1می1توان1در1طاق1بند1 را،1جز1بستن1 مراحل1
شاه1عباسی1)شکل1های141و51(،1که1در1زمان1تعمیر1به1روایت1
منشی1باشی1رها1شده1است،1مشاهده1کرد.1در1ساختار1سد1
دیواره1 شکل1گیری1 در1 مختلف1 مصالح1 به1کارگیری1 کریت،1
سد1را1می1توان1نشان1از1تعمیرات1مکرر1و1لزوم1افزایش1ارتفاع1
دانست1 آن1 مخزن1 در1 رسوبات،1 ته1نشینی1 دلیل1 به1 سد،1

.)Danshdoost, 1997(

شکل 4 و5: طاق بند شاه عباسی )ساخت طاق آجری و قرارگیری سد سنگی بروی آن(

  
           )Danshdoost, 1997)

در1دهه180شمسی،1پر1شدن1مخزن1سد1و1لزوم1بهره1برداری1
کامل1تر1از1رودخانه1کریت1طبس1مسئله1نحوه1مواجهه1با1این1
سد1تاریخی1را1مطرح1کرد.1برای1حل1چنین1مسائلی،1همواره1
در1روش1معمول1در1مهندسی،1با1اقداماتی1چون1تخریب1و1

در1 بتنی1 سد1 احداث1 و1 در1طبس(1 سردر1 )بند1 جایگزینی1
تاریخی1)سد1کبار1در1قم(،1چاره1جویی1شده1 مجاورت1سد1

است.1

شکل7: سد بتنی مجاور سد تاریخی کریتشکل6: سد بتنی مجاور سد تاریخی کبار  

  
)https://mapio.net/pic/p-64824407/, 2017)     )Tabas, 2012)

4. گفتمان مهندسی 
افتاد،1 اتفاق1 کریت1 سد1 مورد1 در1 آن1چه1 روند1 درک1 برای1
نخست1باید1تعریفی1را1که1مهندسی1از1خود1ارائه1می1دهد1
واکاوی1کنیم؛1این1تعریف1در1دایره1المعارف1بریتانیکا1چنین1

است:

و1 طراحی1 منظور1 به1 علمی1 اصول1 خالقانه1 »کاربرد1
ابزارک1ها،1روندهای1تولید1یا1 توسعه1سازه1ها1و1ماشین1ها1و1
فعالیت1هایی1که1آن1ها1را1به1کار1می1گیرد،1به1صورت1منفرد1
به1منظور1شناخت،1عملی1کردن1 یکدیگر1 با1 ترکیب1 یا1در1
ویژگی1مشابه1و1آگاهی1از1طراحی1شان1و1یا11پیش1بینی1رفتار1
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با1 موارد1 این1 همه1 1 که1 خاص1 شرایط1 تحت1 که1 ابزار1 آن1
لحاظ1کردن1جنبه1های1کاربردی،1عملکرد1اقتصادی1ایمنی1
جانی1و1مالی1خواهد1بود«Smith, 2017(13(.1از1این1تعریف1
می1توان1چهار1ویژگی1مهم1در1مهندسی1را1بازشناسی1کرد1

که1عبارت1اند1از:1
1-1کاربرد1خالقانه1اصول1علمی1در1تعریف1و1حل1مسائل.

2-1استفاده1از1دانش1تکنیکی1حاصل1از1ترکیب1بخش1های1
مختلف1در1پیش1بینی1رفتار1پدیده1ها.

3-1قضاوت1براساس1ارزش1های1حاکم1در1گفتمان1مهندسی1
)از1جمله1ارزش1کاربرد،1ایمنی،1صرفه1اقتصادی(.

در1 آن1 تعریف1 برپایه1 تکنیکی1 مصنوعات1 طراحی1 1-4
مهندسی.1

رویکرد1 فلسفی1 مطالعات1 پایه1 بر1 می1توان،1 را1 رئوس1 این1
مهندسی،1در1چهار1محور1روش1و1دانش1و1ارزش11و1موضوع1
تعریف1کرد1و1زمینه1ای1برای1درک1بیشتر1گفتمان1مهندسی1

فراهم1آورد.11

4-1- روش در مهندسی
ذیل1این1عنوان،1روش1مهندسی،1در1حل1مسائلی1که1خود1
مطرح1می1کند1،1به1بحث1گذاشته1می1شود.1از1منظر1بیلی1ون1

کوهن14این1روش1را1می1توان1این1گونه1تعریف1کرد:1
»شیوه1مهندسی،1یافتن1راهبردی1به1منظور1ایجاد1بهترین1
تغییر1در1شرایط1کمتر1شناخته1شده1با1منابع1در1دسترس1

.)Koen, 2003, p. 7(1»است
بر1 در1 را1 مفهوم1 چهار1 مهندسی1 مسئله1 تعریف،1 این1 در1
در1 منابع1 پاسخ،1 بهترین1 تغییر،1 از:1 عبارت1اند1 که1 می1گیرد1
دسترس،1عدم1قطعیت1در1شرایط1کمتر1شناخته1شده؛1این1
چهار1مفهوم1نقشی1کلیدی1در1شکل1گیری1روش1مهندسی1
در1مواجهه1با1مسائل1بر1عهده1دارد1و1همچون1یک1زنجیره1
عمل1می1کند.1با1این1فرض،1مسئله1مهندسی،1در1درجه1اول،1
و1 وضعیت1 به1 موقعیتی1 یا1 وضعیت1 تبدیل1 و1 تغییر1 یعنی1
موقعیت1جدید،1بر1اساس1نیاز1بشری.1در1واقع1مسئله1ای1که1
مهندسی1مطرح1می1کند1تغییر1از1وضعیتی1به1وضعیت1دیگر1
1.)Koen, 2003(1است1و1این1تغییر1به1دلیل1نیاز1بشری1است
اما1تغییر1مفهومی1پیچیده1است.1مهندسان1دلیل1تغییرند؛1
11.)Ibid, p.11(1اما1آنچه1مهم1است1پی1آمد1این1تغییرات1است
در1واقع1برای1تغییر1از1وضعیت1A1به1B1چندین1مسیر1وجود1
بهترین1 کردن1 پیدا1 جریان1 این1 در1 مهم1 مسئله1 اما1 دارد،1
با1عنوان1بهترین1تغییر1 از1آن،1در1تعریف،1 مسیر1است1که1
این1 در1 ویژگی1 این1 است.1 شده1 برده1 نام1 پاسخ(1 )بهترین1

جمله1خالصه1شده1است:
»بهترینی1که1مهندس1انجام1می1دهد1بهترین1نیست،1بلکه1
بهترین1کاری1است1که1یک1مهندس1می1تواند1انجام1دهد«1

.)Ibid, p. 23(
در1کنار1این1مطلب،1بهترین1تغییر1از1دو1مسئله1عدم1امکان1
شناسایی1کامل1همه1عوامل1مؤثر1بر1مسئله1و1کنترل1ناپذیری1
عوامل1شناخته1شده1در1مسئله1متأثر1است.1این1عدم1قطعیت1
وجهی1 و1 دارد1 مهندسی1 سر1 بر1 سنگین1 سایه1ای1 همواره1

از1 دیگر1 یکی1 1.)Koen, 2003( است1 آن1 از1 جداناشدنی1
مفاهیم1مؤثر1در1روش1مهندسی،1منابع1در1دسترس1است.1
در1واقع1مهندسی1برای1ایجاد1بهترین1تغییر1از1نقطه1A1به1
1Bو1تأمین1نیاز1بشری1باید1بر1پایه1منابع1در1دسترس1عمل1
کند1و1حتی1مسئله1ای1هم1که1مهندسی1مطرح1می1کند،1جدا1
از1منابع1در1دسترس1نیست.1منابع1گوناگون1مسائل1مختلف1
تکنیک1های1 و1 راه1حل1ها1 گوناگون1 مسائل1 و1 می1کند1 تولید1
نمی1توان1 اساس،1 براین1 1.)Ibid, p. 13( دارد1 نیاز1 مختلف1
تعریف1کرد1 از1منابع1در1دسترس1 را1منفرد1و1جدا1 مسائل1
میان1 عمده1 تفاوت1 یک1 می1گذارند.1 اثر1 هم1 بر1 دو1 این1 و1
دانشمندان1و1مهندسان1همین1تأثیر1منابع1در1دسترس1بر1

تعریف1و1حل1مسئله1است.
و1 آن1چیزی1هستند1که1هست1 در1پی1کشف1 دانشمندان1
 Davami &( عدم1 از1 جهانی1 ساختن1 پی1 در1 مهندسان1
Khodabakshpirkalani, 2000, p. 37(.1هر1آینه،1اگر1منابع1
را1یکی1از1پایه1های1تعریف1مسائل1مهندسی1بشناسیم،1تأثیر1
در1 است،1 دسترس1 در1 منابع1 از1 یکی1 که1 گذشته،1 تجارب1
تعریف1مسائل1مشهودتر1می1شود.1در1واقع1مهندسان1مسائل1
مهندسی،1 گفتمان1 گذشته1 تجارب1 بر1 تکیه1 با1 همواره1 را،1
درک1می1کنند1و1تغییراتی1هم1که1در1پاسخ1به1نیاز1بشری،1
ذیل1روش1مهندسی،1ایجاد1می1کنند1متأثر1از1تجارب1گذشته1

است.1

4-2- دانش مهندسی یا دانش تکنیکی 
به1دیگر1 از1نظر1عمومی،1مهندسی1دانشی1کاربردی1است.1
سخن،1دانشمندان1نظریه1های1و1ابرازهای1علمی1الزم1را1کشف1
کرده1و1سامان1می1دهند1و1مهندسان1آن1ها1را1به1کار1می1برند.1
این1نگاه1در1میان1متخصصان،1از1دهه119601میالدی،1رو1
قائل1 تفکیک1 با1 که1سیمونز1،5 به1گونه1ای1 گذاشت.1 افول1 به1
را1 مهندسی1 مهندسی،1 دانش1 و1 علمی1 دانش1 میان1 شدن1
علم1 دانشمندان1 توانایی1 او،1 نظر1 از1 نامید.1 مصنوعات1 علم1
طبیعی1فهم1و1توصیف1و1توضیح1واقعیت1است؛1حال1آن1که1
دانشمندان1مصنوعات1)مهندسان(1در1کار1تغییر1جهان1برای1
 Vermaas, Kroes, Poel, & Franssen,(1مقاصد1عملی1اند
می1توان1 را1 مهندسی1 دانش1 ویژگی1های1 1.)2011, p. 123
نه1 و1 سودمندی1 به1 بودن1 معطوف1 بودن،1 مصنوع1محور1
حقیقیت1و1دارای1وجه1مهارتی1و1قواعد1تکنولوژیک1دانست1
)Ibid, p. 124(.1مؤثرترین1این1ویژگی1ها1را1می1توان1معطوف1
بودن1به1سودمندی1و1نه1حقیقت1دانست.1این1ویژگی1نشان1
می1دهد1که1مأموریت1مهندسی1طراحی1و1تولید1مصنوعات1
سودمند1است؛1این1متفاوت1با1دانشمند1است1که1به1دنبال1
 Vincenti,(1کسب1دانش1درباره1طرز1کار1اجزاء1طبیعت1است
p. 123 ,1993(.1وجه1مهم1دیگر1تأکید1بر1قواعد1تکنولوژیک1
است؛1در1واقع،1دانش1مهندسی1قواعد1تکنولوژیک1را1تولید1
انجام1 برای1 معنی1دستورات1الزم1 به1 قواعد1 این1 و1 می1کند1
برای1 آن1ها1 از1 ترکیبی1 یا1 کنش1ها1 از1 مشخص1 سلسله1ای1
رسیدن1به1یک1هدف1مشخص1است1که1مهندس1ملزم1است1

از1آن1ها1تبعیت1کند.1
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4-3- ارزش در مهندسی 
و1 ارزش1 میان1 نسبت1 مورد1 در1 مختلفی1 دیدگاه1های1
تکنولوژی1)مهندسی(1وجود1دارد.1یکی1از1مشهورترین1آن1ها1
خنثایی1و1بی1طرف1بودن1تکنولوژی1است.1مثال1مشهور1آن1
مردم1 بلکه1 نمی1کشند1 را1 مردم1 »اسلحه1ها1 معروف1 جمله1
مردم1را1می1کشند«1است.1اما1این1نگاه1مدت1هاست،1در1میان1
متخصصان1تکنولوژی،1چندان1خریدار1ندارد؛1دلیل1اصلی1آن1
1.)Poel, 2009(1ذاتی1بودن1ارزش1کاربرد1در1تکنولوژی1است
زیرگونه1های1 تکنولوژی1 در1 به1کاررفته1 ارزش1های1 واقع،1 در1
ارزش1کاربرد1به1حساب1می1آیند.1این1زیرگونه1ها1عبارت1اند1از:1
ارزش1ابزاری،1اقتصادی،1اخالقی،1فرهنگی1و1زیبایی1شناختی1
ارزش1ذاتی1 ارزش1ها1ریشه1در1 این1 تمامی1 1.)Poel, 2009(
کاربرد1دارند1و1شکلی1از1آن1هستند.1مثاًل1ارزش1ابزاری1که1
ارزش11 است.1 آن1 ملموس1 معنای1 در1 کاربرد1 ارزش1 همان1
جبران1 در1 مصنوع1 یک1 کاربرد1 از1 شکلی1 خود1 اقتصادی1
هزینه1های1ساخت1و1درآمدزایی1است1و1ارزش1اخالقی1در1
واکنش1به1پی1آمدها1و1تغییرات1حاصل1از1تکنولوژی1تجلی1
می1یابد.1عدم1قطعیت1ذاتی،1در1شناخت1و1تعیین1پی1آمدها،1
ارزش1اخالقی1را1از1ارزش1های1اصلی1و1ذاتی1تکنولوژی1قرار1
می1دهد.1مهم1ترین1ارزش1اخالقی1مطرح1در1این1حوزه1تأمین1
ایمنی1و1اطمینان1از1ساخته1های1مهندسی1است.1قضاوت،1بر1
مبنای1ارزش1های1حاکم1و1نحوه1ورود1این1ارزش1ها1به1بحث،1
نکته1دیگری1است1که1گام1های1طراحی1مهندسی1را1شکل1
می1دهد.1این1ارزش1ها،1هم1در1گام1قضاوت1و1هم1در1تعیین1
بهترین1راه1حل،1وارد1گود1می1شوند؛1یعنی1مهندسی،1در1دو1
گام1پایانی،1بر1پایه1ارزش1های1یاد1شده،1ابتدا1قضاوت1می1کند1
که1نیاز1اصلی1چیست،1یا1کلی1تر،1کدام1نیاز1واقعی1است1و1
کدام1کاذب1و1پس1از1آن،1بر1پایه1همان1ارزش1ها،1راه1حلی1را1

بر1می1گزیند.1

4-4- مصنوع تکنیکی و طراحی )موضوع مهندسی( 
پس1از1بررسی1سه1محور1شیوه1و1دانش1و1ارزش1در1گفتمان1
مهندسی،1محور1چهارمی1که1باید1به1آن1پرداخت1طراحی1
ارائه1راه1حل1 مصنوع1تکنیکی1است.1در1گفتمان1مهندسی،1
از1 قبل1 رو،1 این1 از1 است.1 تکنیکی1 طراح1 وظایف1 در1حوزه1
پرداختن1به1چند1و1چون1آن،1باید1نخست1مصنوع1تکنیکی1
را1تعریف1کنیم؛1مصنوع1تکنیکی1شیئی1فیزیکی1است1که1
انسان11طراحی1می1کند1و1طرح1کاربرد1مشخص1دارد.1پس1در1
مواجهه1با1هر1مصنوع1تکنیکی،1پرسش1»برای1چیست؟«،1
می1رود؟«1 کار1 به1 »چطور1 است؟«،1 شده1 تشکیل1 چه1 »از1
مطرح1می1شود.1این1مصنوعات1را1می1توان1از1روی1تفاوتشان1
بازشناخت.1 نیز1 اجتماعی1 و1 با1مصنوعات1طبیعی1و1هنری1
اما1در1این1جا1تنها1به1تفاوت1مصنوعات1تکنیکی1و1اجتماعی1
ویژگی1های1 واسطه1 به1 تکنیکی،1 مصنوعات1 می1پردازیم.1
کارکرد1 اما1 می1شوند؛1 خاص1 کارکرد1 دارای1 فیزیکی1شان،1
است1 آن11 اجتماعی1 پذیرش1 به1 مربوط1 اجتماعی1 مصنوع1

.)Vermaas, Kroes, Poel, & Franssen, 2011, p. 39(

زمره1 در1 چیز1 هر1 از1 بیش1 را1 تاریخی1 بنا1های1 می1توان1
بنای1 مفهوم1 و1 معنا1 زیرا1 دانست؛1 اجتماعی1 مصنوعات1
تاریخی1و1ارزش1و1قدر1آن11را،1جامعه1ای1که1بنا1به1آن1تعلق1
دارد1تعیین1می1کند1و1بعد1از1آن1است1که1ویژگی1فیزیکی1

طرح1می1شود.1
از1دو1وجه1تعریف1 این1تعریف،1مصنوعات1تکنیکی1 در1پی1
ویژگی1های1 توصیف1 معنی1 به1 ساختاری،1 اول1 می1شوند.1
فیزیکی1و1شیمیایی1و1هندسی1آن1شیء1و1دوم1کارکرد،1به1
معنی1توصیف1ویژگی1های1مورد1انتظار1از1مصنوع.1از1این1رو،1
توصیف1یک1مصنوع1تکنیکی1بر1سه1پایه1ماهیت1فیزیکی،1
سه،1 این1 مبنای1 بر1 است؛1 استوار1 کاربرد1 طرح1 و1 کارکرد1
مورد1 روند1 محور1چهارم1 که1 را،1 تکنیکی1 طراحی1 می1توان1

نظر1گفتمان1مهندسی1است،1بدین1صورت1تعریف1کرد:1
برآورد1 برای1 آن،1 در1 که1 است1 کنشی1 تکنیکی1 »طراحی1
کردن1کارکرد1تکمیلیF1،1توصیف1Ds1از1یک1مصنوع1انجام1
و1 داراست1 را1 1S فیزیکی1 این1مصنوع1ساختار1 که1 می1شود1
برآورده1 کارآمد1 و1 مؤثر1 صورت1 به1 را1 1F کارکرد1 می1تواند1

.)Ibid, p. 55(1».کند
1بر1این1اساس،1گام1های1مرحله1طراحی1تکنیکی1را1می1توان1

به1صورت1زیر1بازنویسی1کرد:1
به1کاربردن1 از1 هدف1 طراح1 یعنی1 هدف؛1 تعیین1 اول:1 گام1

مصنوع1را1مشخص1می1کند؛1
آنچه1 برای1 کارکردی1 ویژگی1های1 فهرست1 تهیه1 دوم:1 گام1

باید1طراحی1شود؛1
گام1سوم:1تعیین1ساختار1الزم1برای1مصنوع1تا1بتواند1هدف1

را1برآورده1کند1و
به1 قادر1 که1 گونه1ای1 به1 1Ds ساختار1 توصیف1 چهارم:1 گام1

1.)Ibid, p. 65(11باشدF1برآوردن1کارکرد

4-5- حل مسئله در مهندسی
مهندسی1 بدانیم،1 ارزش1محور1 را1 حفاظت1 گفتمان1 اگر1

مقوله1ای1مسئله1محور1است.
شیوه1معمول1برخورد1مهندسی1با1مسائل1پیمودن1گام1های1

زیر1است:1
1-1تعریف1مسئله1اصلی،

حوزه1 در1 معمول1 روش1های1 پایه1 بر1 سوژه1 ارزیابی1 1-2
مهندسی1و1در1راستای1اهداف1مسئله،

3-1قضاوت1براساس1ارزش1های1مطرح1در1گفتمان1مهندسی1
و1تطبیق1اهداف1مسئله1با1آن1و

4-1ارائه1راه1حل1مطابق1با1اهداف1و1شرایط1موجود.

سد  با  مهندسی  گفتمان  مواجهه  بازخوانی   .5
تاریخی کریت  

سد1 مورد1 در1 مهندسی،1 در1 مسئله1 حل1 الگوی1 براساس1
کریت،1باز1تعریف1هر1گام1بدین1شرح1است:

امکان1 از1 است1 بوده1 عبارت1 مسئله1 مسئله:1 تعریف1 1-1
بهره1برداری1بیشتر1از1رودخانه1کریت1و1مقابله1با1سیالب1های1
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ازجمله1 دیگر،1 گزینه1های1 یا1 قدیم1 سد1 به1کارگیری1 با1 آن،1
افزایش1ارتفاع1سد1یا1ساخت1سد1جدید.1

گفتمان1 شیوه1 به1 مسئله1 ارزیابی1 در1 مسئله:1 ارزیابی1 1-2
مهندسی،1سد1کریت1از1نظر1انطباق1با1اهداف1و1شاخص1های1
دفع1 و1 رودخانه1 از1 حداکثری1 بهره1برداری1 یعنی1 مسئله،1

سیالب،1بررسی1شد.1
اهداف1 و1 مسئله1 به1 توجه1 با1 گام،1 این1 در1 قضاوت:1 1-3
ارزش1های1 پایه1 بر1 ارزیابی،1 از1 نتیجه1حاصل1 و1 مطرح1شده1
از1 هریک1 کفایت1 پیرامون1 مهندسی،1 حوزه1 در1 مطرح1

راه1حل1های1ممکن1قضاوت1شده1است.11
4-1ارائه1راه1حل:1در1این1پروژه،1مشابه1سد1کبار،1ساخت1سد1
بتنی1وزنی1در1کنار1سد1قدیمی1پیشنهاد1شده1است.1هرچند1
ارزش1های1 از1 بیشتر1 آگاهی1 به1دلیل1 در1مورد1سد1کریت،1
سد1تاریخی،1سد1جدید1را1با1فاصله1و1در1حریم1درجه1یک1
آن1ساخته1اند.1طول1تاج1این1سد13511متر1است1و1601متر1

ارتفاع1دارد.1

سد  با  مواجهه  در  مهندسی  گفتمان  روش   -1-5
تاریخی کریت 

بازخوانی1وقایع1را1می1توان1از1زمانی1شروع1کرد1که1متولیان1
نیاز1 برآوردن1 جنبه1 از1 را،1 کریت1 سد1 گرفتند1 تصمیم1 امر1
بود1 این1 سؤال1 امر،1 بدو1 در1 کنند.1 ارزیابی1 محلی،1 مردم1
از1 بهره1برداری1 برای1 قدیم،1 سد1 به1کارگیری1 امکان1 آیا1 که1
آب1های1جاری1و1جلوگیری1از1سیالب1های1رودخانه1کریت،1
وجود1دارد1یا1خیر؟1در1ارزیابی1اولیه1پاسخ1منفی1بود.1حال1
رودخانه1 و1 سد1 در1 تغییر1 بهترین1 ایجاد1 پی1 در1 مهندسی1
کریت1برای1پاسخ1دادن1به1این1نیاز1بشر1بود.1در1این1مسیر،1
از1 بهتر1 بهره1برداری1 نیاز1 برآوردن1 برای1 بسیاری1 راه1های1
رودخانه1کریت1وجود1داشت،1که1حداقل1سه1مورد1از1آن،1در1

جریان1این1مواجهه،1مطرح1شده1است:
اول(1حفظ1سد1قدیم1و1مرمت1آن1و1محدود1کردن1نیاز1مردم1
داشتند.1 گذشته1 سال1 1800 طول1 در1 آنچه1 به1 بود1 محلی1
دوم(1حفظ1سد1قدیم1و1باال1بردن1ارتفاع1آن1برای1افزایش1
و1سوم1ساخت1یک1سد1 رودخانه1 آب1 از1 بهره1برداری1 توان1
منظور1 به1 تاریخی،1 سد1 نزدیکی1 در1 و1 محل1 در1 جدید،1
گفتمان1 این1رو،1 از1 بود.1 رودخانه1 از1 بهره1برداری1 افزایش1
به1 دست1 باید1 گزینه1 سه1 این1 میان1 از1 حداقل1 مهندسی1
انتخاب1می1زد.1این1انتخاب1باید1بر1اساس1منابع1در1دسترس1
و1تجارب1گذشته1مهندسان1انجام1می1شد.1اما1به1دلیل1نبود1
از1آن1چه1 تاریخی1و1تحلیل1درست1 تجربه1مرمت1یک1سد1
بند11سردر1گذشت،1گفتمان1مهندسی1 بر1سدهای1کبار1و1
با1 اگر1 چند،1 هر1 نبود؛1 قائل1 نخست1 گزینه1 برای1 امکانی1
نگاهی1از1خارج1از1حوزه1مهندسی1بنگریم،1مهم1ترین1منبع1
و1 پیدا1 اطالعات1 تمامی1 و1 تاریخی1 سد1 دسترس،1خود1 در1
پنهان1در1پیوند1با1بستر1سد1است.1اگر1عدم1قطعیت1ذاتی1در1
مهندسی1را1در1نظر1نگیریم،1چنین1منبع1اطالعات1مهمی1
به1راحتی1فراموش1می1شود.1دو1گزینه1اول1و1دوم،1به1دلیل1

چندانی1 فرصت1 مهندسی،1 گفتمان1 برای1 بودن1 ناشناخته1
برای1رقابت1نداشتند.

سد  با  مواجهه  در  مهندسی  گفتمان  دانش   -2-5
تاریخی کریت  

مهندسی،1در1ارزیابی1گزینه1های1مختلف1و1امکان1های1تغییر،1
تابع1مباحث1مطرح1در1بخش1دانش1گفتمان1مهندسی1است.1
اما1از1میان1ویژگی1های1دانش1مهندسی،1مصنوع1محور1بودن1
است1که1بیشترین1وزن1را1دارد1و1امکان1توجه1به1مهم1ترین1
واقع،1 در1 است.1 ضعیف1 تاریخی،1 سد1 یعنی1 موجود،1 منبع1
تکنیکی1 اجتماعی-1 را1یک1مصنوع1 تاریخی1 مهندسی1سد1
آن1 بلکه1 است؛1 زیسته1 این1جا1 در1 سال1 که18001 نمی1بیند1
امکان1 باید1 که1 می1بیند1 محض1 تکنیکی1 مصنوع1 یک1 را1
به1کارگیری1یا1تخریبش1را1بررسی1کند.1به1دیگر1سخن،1در1
گفتمان1مهندسی،1قدمت1ارزش1محسوب1نمی1شود.1در1این1
دیدگاه،1زندگی1و1کارکرد1800ساله1سد1مورد1توجه1نیست،1
گرفته1 قرار1 مالک1سنجش1 آن1 از1 حاصل1 امکان1های1 بلکه1
خواهیم1 نیز1 تکنیکی1 طراحی1 بحث1 در1 را1 امر1 این1 است.1
دید.1در1این1مورد،1هدف1از1ارزیابی1بررسی1امکان1کارکرد1
یک1سد1)هر1سدی(1است،1نه1سد1تاریخی1کریت!1از1دیگر1
سو،1دانش1به1کاررفته1در1ارزیابی1سد1تحت1تأثیر1تام1قواعد1
تکامل1 سیر1 از1 برآمده1 که1 قواعد،1 این1 است.1 تکنولوژیک1
یک1 انجام1 برای1 الزم1 دستورات1 است،1 تکنولوژیک1 دانش1
سلسله1از1کنش1ها1را1مشخص1می1کند1تا1کسب1هدف1ممکن1
شود.1در1مورد1سد1کریت،1هیچ1استانداردی1برای1سدهای1
تاریخی1یا1بناهای1مشابه1وجود1نداشت.1از1این1رو،1پیروی1از1
قواعد1تکنولوژیک،1در1مورد1سدهای1جدید1و1بررسی1امکان1
ساخت1آن1ها،1برای1گفتمان1مهندسی1اجتناب1ناپذیر1بود1و1
منجر1به1کنار1گذاشتن1گزینه1اول1و1دوم1شد.1در1واقع،1اگر1
گفتمان1مهندسی،1در1روش1و1تعریف1مسئله،1امکانی1برای1
فقدان1 بود،1 قائل1 تاریخی1 سد1 حفظ1 با1 مرتبط1 گزینه1های1
از1میان1می1برد.1 را1 امکان1 این1 قواعد1تکنولوژیک1پشتیبان1
کاربری1 مطابق1 آن،1 طراحی1 و1 تاریخی1 برای1شناخت1سد1
جدید،1دستورالعملی1وجود1ندارد1و1تجارب1گذشته1نیز1مؤید1

این1فقدان1است.

5-3- ارزش های حاکم در قضاوت بر سر سد کریت
دیدیم1که1مهندسی،1در1ارزیابی1خود1از1مصنوعات1و1در1سیر1
قضاوت1و1طراحی،1ارزش1هایی1را1به1کار1می1گیرد1که1تمامی1
آن1ها1ریشه1در1ارزش1کاربرد1دارند.1در1مورد1سد1کریت1نیز،1
این1ارزش1مهم1ترین1معیار1قضاوت1بوده1است.1ارزش1کاربرد1
به1معنی1توانایی1یک1مصنوع1در1تأمین1هر1چه1بیشتر1نیاز1
بشری1و1در1این1جا1بهره1برداری1بهتر1از1رودخانه1کریت1است.1
زیرمجموعه1آن1ارزش1اقتصادی1و1اخالقی1و1زیبایی1شناختی1
است.11ارزش1اقتصادی1به1معنی1بازگشت1سرمایه1از1طریق1
بردن1 کشت1 زیر1 و1 رودخانه1 از1 بیشتر1 هرچه1 بهره1برداری1
نیز،1 اخالقی1 ارزش1های1 و1 اراضی16است1 از1 بیشتری1 سطح1
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امکان1های1 بردن1 میان1 از1 و1 ایمن1تر1 بهره1برداری1هرچه1 در1
آسیب،1تجلی1می1یابد1و1تنها1در1ارزش1های1زیبایی1شناختی1
است1که1سد1تاریخی1اهمیت1می1یابد.1این1تنها1وجهی1است1
تا1متولیان،1که1 قرار1گیرد1 آرایش1طرح1اصلی1 که1می1شود1
یکی1از1آن1ها1سازمان1میراث1فرهنگی1و1گردشگری1و1صنایع1
برای1حفظ1 به1مداخله1 ترغیب1 بیشتر1 دستی1کشور1است،1
بنای1تاریخی1شوند1و1از1تبعات1اجتماعی1طرح1کاهش1یابد.1
این1ارزش1ها1در1دستورات1ارائه1شده1برای1حفظ1سد1مشاهده1
1.)Aabpooy Consultant Engineers, 1999( است1 شده1
اما1این1ارزش1همواره1معیاری1فرعی1باقی1مانده1است.1آن1چه1
اصل1است1بهره1برداری1هرچه1بیشتر1از1رودخانه1و1حوزه1آبریز1
آن1است.1براساس1این1مجموعه1از1ارزش1ها،1گزینه1های1اول1
ندارد1 مهندسی1 گفتمان1 در1 اعراب1 از1 محلی1 هیچ1 دوم1 و1
ارزش1 به1 دستیابی1 که1 است1 جدید1 سد1 ساختن1 گزینه1 و1
ارزش1 شد،1 بیان1 که1 همان1گونه1 می1کند.1 میسر1 را1 کاربرد1
زیبایی1شناختی1نیز1در1مجموعه1دستورالعمل1هایی1است1که1
در1آرایش1طرح1اصلی،1یعنی1ساخت1سد1جدید،1با1عنوان1

حفظ1سد1تاریخی،1در1نظر1گرفته1شده1است.

5-4- طراحی مصنوع تکنیکی 
مصنوع1 طراحی1 اصلی1 موضوع1 مهندسی،1 گفتمان1 در1
کریت1 سد1 نام1گذاری1 این1 )در1 می1شود1 نامیده1 تکنیکی1
مصنوع1موجود1و1سد1بتنی1مصنوع1جدید1است(.1هر1مصنوع1
تکنیکی1متشکل1از1سه1وجه1ماهیت1فیزیکی1و1طرح1کاربرد1
و1کارکرد1است1و1طراحی1یعنی1بیان1ویژگی1های1ساختاری1
باشد.1 داشته1 را1 کارکرد1 تأمین1 توان1 که1 به1طوری1 مصنوع،1
مورد1 مصنوع1 که1 قابلیتی1 براساس1 طراحی،1 روند1 در1
)از1منظر1 پایداری1 و1 ایمنی1 یعنی1 باشد،1 باید1داشته1 بحث1
مهندسی(1و1قابل1طراحی1بودن1)از1جنبه1مصالح1و1تکینک1
برای1حل1 آن،1 برای1طراحی1 دانش1الزم1 وجود1 و1 ساخت(1
مسئله1تصمیم1گیری1می1شود،1که1در1این1مورد،1به1راه1حل1
1315 طول1 و1 متر1 160 ارتفاع1 با1 جدید1 بتنی1 سد1 ساخت1
متر1می1رسیم.1گزینه1های1مرتبط1با1حفاظت1از1سد1تاریخی،1
مهندسی1 گفتمان1 مطلوب1 ایمنی1 و1 پایداری1 جنبه1 از1 نه1
است1و1نه1از1منظر1دانش1معمول1امکان1طراحی1کاربردی1
ساروج(1 مالت1 و1 آجر1 و1 )سنگ1 موجود1 مصنوع1 مصالح1 با1
وجود1دارد.1لذا1گزینه1اصلی1همان1ساخت1سد1بتنی1وزنی1
سد1 برای1 نگران1 افراد1 نظر1 تأمین1 برای1 اما،1 و1 بود1 خواهد1
زیبایی1شناختی1 ارزش1های1 به1 استناد1 با1 می1توان1 تاریخی،1
مطرح1در1گفتمان1مهندسی1حفظ1سد1تاریخی1را1از1اهداف1
احداث1سد1جدید1معرفی1کرد؛1با1توجیه1هایی1چون:1»حفظ1
سد1قدیم1از1سیالب1هایی1که1امکان1تخریب1آن1را1افزایش1
می1دهد«1یا1»امکان1دیده1شدن1نمای1سد1تاریخی«.1هرچند1
که1مهم1ترین1ارزش1سد1تاریخی،1که1ارزش1تکنیک1ساخت1
و1تداوم1کارکرد1آن1طی18001سال1بوده1است،1با1این1اقدام1از1
میان1می1رود1و1این1خود1به1نوعی1معادل1تخریب1سد1است.1
همچنین1نکته1هایی1بدیهی1مانند1آسیب1به1سد1تاریخی1در1

اثر1لرزش1ناشی1از1انفجار،1با1در1نظرگرفتن1حساسیت1مصالح1
بنایی،1نادیده1گرفته1می1شود.

6. یافته ها 
مسیری1که1در1مواجهه1با1سد1تاریخی1کریت1پیموده1شده1
از1 برآمده1 راه1حل،1 ارائه1 تا1 هدف1 تعیین1 ابتدای1 از1 است،1
مبانی1نظری1گفتمان1مهندسی1و1روش1معمول1در1آن1بوده1
و1می1دانیم1که1نیت1از1این1پروژه1ارتقاء1توان1بهره1برداری1از1
رودخانه1کریت1و1ایجاد1اشتغال1بوده1است.1هرچند1نقدهایی1
از1سدسازی1در1ایران1وجود1دارد،1از1جمله1آن1که1حجم1آب1
به1 تا1 ساخت1 زمان1 از1 جدید،1 سد1 مخزن1 در1 ذخیره1شده1
از1201درصد1حجم1اسمی1سد1)17میلیارد1 به1بیش1 حال،1
برآوردی1 از1 حاکی1 خود1 این1 و1 است1 نرسیده1 مترمعکب(1
نادرست1است؛1اما1حال1که1به1روندی1که1گفتمان1مهندسی1
پیموده1می1نگریم،1می1توان1تضادهایی1را،1در1هر1چهار1محور1
روش1و1دانش1و1ارزش1و1مصنوع1تکنیکی،1با1هدف1حفاظت،1
حفظ1 و1 آیندگان1 برای1 کریت1 تاریخی1 سد1 حفظ1 یعنی1
آن1 تکنولوژیکی1 اجتماعی،1 تاریخی،1 فرهنگی،1 ارزش1های1
مشاهده1کرد1که1منجر1به1ازدست1رفتن1بخش1هایی1از1سد1

تاریخی1کریت1و1ارزش1های1آن1شد.11
6-1- نقدی بر روش مهندسی

مطابق1آن1چه1پیرامون1روش1بیان1شد،1ایجاد1بهترین1تغییر،1
در1راستای1پاسخ1به1نیاز1بشری،1غایت1روش1مهندسی1است1
قطعیت1 عدم1 به1 علم1 و1 دسترس1 در1 منابع1 بر1 تکیه1 با1 که1
صورت1می1گیرد.1اّما،1زمانی1که1هدف1ما1حفاظت1سد1برای1
آینده1باشد،1به1جای1بهترین1تغییر1به1بهترین1تثبیت1نیاز1
از1 نگهداری1 با1 بکوشیم1 تغییردادن،1 به1جای1 یعنی،1 داریم.1
چنین1 با1 دهیم.1 پاسخ1 بشری1 نیازهای1 به1 داریم1 آن1چه1
با1 قدیم،1 سد1 حفظ1 گزینه1های1 ارزیابی1 امکان1 دیدگاهی،1
بوده،1و1 براساس1آن1چه1در18001سال1گذشته1 نیاز1 برآورد1
سد1 یعنی1 دسترس،1 در1 منبع1 مهم1ترین1 بازشناسی1 امکان1
تاریخی،1فراهم1می1شود.1این1گونه،1دیگر1گزینه1ساخت1سد1
جدید1محلی1از1اعراب1نخواهد1داشت1و1حتی1به1گزینه1دوم1

نیز1با1شک1نگاه1خواهد1شد.
این1به1معنی1حضور1حفاظت،1در1تمامی1بخش1های1مواجهه1
با1مسئله1و1از1ابتدای1آن،1است.1چنین1اقدامی1با1به1کارگیری1

ضوابط1میان1رشته11ای1دست1یافتنی1خواهد1بود.
6-2- نقدی بر دانش مهندسی  

در1بحث1دانش1نیز،1با1توجه1به1هدف1اصلی1که1حفاظت1از1
بنای1سد1است،1نیازمند1دانشی1از1نوع1علمی1و1نه1تکنولوژیک1
هستیم،1که1در1پی1یافتن1حقیقت1و1شناخت1هرآن1چیزی1
باشد1که1وجود1دارد،1نه1دانشی1که1در1بند1قواعد1تکنولوژیک1
و1در1پی1سودمندی1است.1از1این1رو،1مهندسی1باید1تالش1
می1کرد1تا،1با1به1کارگیری1ابزارهایی1که1دارد،1از1قبیل1انواع1
تحلیل1ها1و1آزمایش1ها،1به1شناخت1جامعی1از1تکنیک1ساخت1

سد1دست1یابد.
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در  ارزش  بر  )نقدی  ساخت  تکنیک  ارزش   -3-6
مهندسی(  

ارزش1 بر1 عالوه1 آن1ها،1 درباره1 قضاوت1 و1 ارزش1ها1 بحث1 در1
طیف1 زیبایی1شناختی،1 و1 اخالقی1 و1 اقتصادی1 و1 ابزاری1
اجتماعی،1 تاریخی،1 ارزش1های1فرهنگی،1 از1 وسیعی1
تکنولوژیک1را1در1بنای1سد1تاریخی1می1توان1بازشناخت1و1به1
کمک1متخصصان،1در1روند1ارزیابی1و1طراحی،1دخالت1داد.1
با1ورود1این1گونه1های1ارزش،1امکان1رسیدن1به1گزینه1هایی1
مانند1ساخت1سد1جدید،1که1تقریبا1ًتمامی1ارزش1های1سد1
تاریخی1را1محو1می1کند،1از1میان1خواهد1رفت.1یکی1از1این1
ارزش1ها،1که1در1این1فرآیند1باید1از1مسیر1شناخت1تکنولوژی1
ساخت1 تکنیک1 ارزش1 شود،1 احصا1 تاریخی1 سد1 ساخت1
است.1این1ارزش،1با1دانش1مهندسی1و1در1مرحله1قضاوت،1
قابل1شناسایی1است1و1از1این1جهت1است1که1ساخت1سد1
را1 تاریخی1 سد1 ارزش1 مهم1ترین1 کردن1 مخدوش1 و1 جدید1
با1 زیرا1مهندسی،1 خود1گفتمان1مهندسی1رد1خواهد1کرد؛1
شناخت1ارزش1تکینک1ساخت،1خود1پاسبان1آن1خواهد1بود،1

نه1ازمیان1برنده1آن!11

6-4- نقدی بر طراحی  
مردم1 نیاز1 از1 درستی1 برآورد1 اگر1 نیز،1 طراحی1 مرحله1 در1
منطقه1و1حجم1آب1قابل1ذخیره1از1رودخانه1کریت1داشته1
توان1سد1 در1حد1 انتظار،1 مورد1 قابلیت1های1 تمامی1 باشیم،1
تاریخی،1تعدیل1خواهد1شد.1در1واقع،1ما1نیاز1بشری1را1در1
این1مرحله،1با1توجه1به1آن1چه1در18001سال1گذشته1بوده1
است،1تنظیم1خواهیم1کرد1و1از1بلندپروازی1هایی1که1حفاظت1
و1اهدف1واالی1آن1را1مخدوش1کند1پرهیز1می1کنیم1و1دیگر1
به1نیازهای1کاذبی1مانند171میلیارد1متر1مکعب1ذخیره1آب1
و130001هکتار1سطح1زیر1کشت،1که1هرگز1در18001سال1
گذشته،1نه1به1علت1فقر1در1تکنیک1بلکه1به1اقتضای1اقلیم،1
امکان1پذیر1نبوده1است1و1مطالعات1آمایش1سرزمین1نیز1آن1
را1رد1می1کند،1بهایی1نخواهیم1داد.1بنابراین،1راه1حل1درست1
باید1اهداف1معقول1را1محقق1کند،1نه1اهداف1بلندپروازانه1و1

بدون1پشتوانه1تاریخی1را.

7. نتیجه گیری  
علل1 به1 بیشتر1 که1 پژوهش،1 از1 حاصل1 یافته1های1 پایه1 بر1
مهندسی1 گفتمان1 و1 حفاظت1 کالن1 اهداف1 میان1 تعارض1
می1پرداخت،1ساختاری1نو،1برای1مواجهه1با1بناهای1تاریخی،1
تأمین1 مدیریت1کالن1کشور1،17ضمن1 تا1 پیشنهاد1می1شود1
با1 ملی1 میراث1 از1 حفاظت1 به1 محلی،1 جوامع1 نیازهای1
همت1 بشری1اند،1 نبوغ1 محصول1 که1 جهانی،1 ارزش1های1
گفتمان1 گام1های1 تلفیق1 حاصل1 شده1 ارائه1 مدل1 گمارد.1

مهندسی1با1اهداف1و1گام1های1حفاظت1است.

بر1پایه1یافته1های1پژوهش،1رویکرد1متوازن1مهندسی1به1یک1
بنای1تاریخی1عبارت1است1از1ترکیب1کردن1نیازهای1جوامع1
محلی1در1عین1حفاظت1از1میراث1تاریخی1آن1جوامع،1این1
دو1به1عنوان1پایه1های1اصلی1هیچ1یک1به1سود1دیگری1قابل1
این1رو1مسئله1حاصل1اجتماع1 از1 تقلیل1یا1حذف1نیستند،1
این1دو1خواهد1بود.1به1دیگر1سخن1پاسخ1دادن1به1نیازهای1
جوامع1محلی1تا1آنجا1معنا1دارد1که1مخل1ارزش1های1میراث1
تاریخی1نباشد1لذا1الزم1است1که1این1ارزش1ها1توسط1گفتمان1
مهندسی1احصا1شده،1به1رسمت1شناخته1شده1و1به1کاربسته1
آثار1 با1 مهندسی1 مواجهه1 برای1 تدوین1شده1 ساختار1 شود.1

تاریخی1بدین1قرار1است:
1.1تعریف1مسئله،

1.2مطالعات1حفاظتی1)تاریخی1و1میدانی(،
1.3ارزیابی1مسئله،

1.4قضاوت1)بر1اساس1نتایج1گام1های121و31(1و
1.5ارائه1راه1حل

بر1این1اساس،1گام1های1مواجهه1با1سد1تاریخی1باید1این1گونه1
تعریف1شود:11

از1سد1 از1حفاظت1 است1 عبارت1 مسئله1 مسئله:1 تعریف1 1.1
کریت،1در1عین1بهره1برداری1متناسب1با1ظرفیت1های1شناخته1

شده1رودخانه.
1.2مطالعات1حفاظتی:1بررسی1سد1کریت1و1عملکرد1آن1در1
1800سال1اخیر1و1بررسی1رفتارهای1تناوبی1رودخانه1کریت1
با1استفاده1از1مهم1ترین1شاهد1موجود1یعنی1سد1تاریخی1و1رد1

به1جا1مانده1از1آن1چه1بر1آن1گذشته1است.
1.3ارزیابی1مسئله:1تعیین1نمودار1تغییرات1تناوبی1رودخانه1و1
پیش1بینی1ظرفیت1ذخیره1آب1در1بیشینه1و1کمینه1بارندگی1
آبی1 نیاز1 و1 تاریخی1 سد1 کنونی1 ظرفیت1 با1 آن1 تطبیق1 و1

منطقه.1
1.4قضاوت:1در1این1گام،1ارزش1های1شناخته1شده1در1گام1دوم1
را1)که1ارزش1تکنیک1ساخت1حتما1ًیکی1از1آن1هاست(1پایه1
ارزیابی1و1قضاوت1قرار1داده1و1بر1آن1مبنا،1تصمیم1می1گیریم1
اولویت1 در1 بازخوانی،1 و1 حفاظت1 برای1 ارزش1ها،1 کدام1 که1
در1 سوم1 گام1 در1 مطرح1 عوامل1 از1 هرکدام1 وزن1 و1 هستند1

نتیجه1نهایی1چقدر1باید1باشد.
1.5ارائه1راه1حل:1در1این1گام،1بر1پایه1ارزش1ها1و1دانشی1که1
حداکثر1 به1کارگیری1 با1 است،1 شده1 حاصل1 بنا1 شناخت1 از1
مصنوع،1 نهایی1 طراحی1 به1 اقدام1 تکنولوژیک،1 دانش1 توان1
متناسب1با1اهداف1طرح1)حفظ1سد1تاریخی1و1پاسخ1به1نیاز1

آبی1منطقه(1خواهیم1کرد.1
سد1 از1 بهتر1 حفاظت1 به1 امید1 با1 می1توان،1 را1 پژوهش1 این1
بازگرداندن1 برای1 جدید1 تصمیم1های1 اتخاذ1 و1 کریت1
ارزش1های1آن،1و1حفاظت1از1دیگربناهای1تاریخی،1با1استفاده1

از1توان1مهندسی،1به1پایان1برد.1
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پی نوشت
1. Ruth Wodak

1.2آب1منطقه1ای1استان1یزد1و1وزارت1نیرو.
3. Scientific principles to design or develop structures, machines, apparatus, or manufacturing 

processes, or works utilizing them singly or in combination; or to construct or operate the 
same with full cognizance of their design; or to forecast their behavior under specific operat-
ing conditions; all as respects an intended function, economics of operation and safety to life 
and property.

4. Billy V. Koen
5. Peter M Simons
1.6برای1این1منظور1در1اهداف1ساخت1سد1زیر1کشت1بردن130001هکتار1در1پیرامون1سد1ذکر1شده1است.1شایان1ذکر1است1تصحیح1

زمین11های1روستای1کریت1در1پی1خشک1سالی1نیمه1کاره1رها1شده1است.
1.7سازمان1میراث1فرهنگی،1صنایع1دستی1و1گردشگری1کشور،1وزارت1نیرو1و1غیره.
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