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 اخالق و آيين مهندسي جهان پايي است

  بچه ها ديگر لك لك ها، هدهدها، بلبلها

  د، ن و سبزه قباها را نمي شناس

  اندديري است رفته
   چه كسي آنها را فراري داد؟

 

  1يجالل حجاز

  

ست كه در ايران هم به  جديدي ااً نسبتموضوعهاي و اخالق مهندسي از جمله )Ethics(يني آ،)Morals(قموضوع اخال  :چكيده

، با توجه به آنكه از مهندسان كه سازنده جهان ه استشد در اين مقاله به اخالق مهندسي از نظرهاي مختلف توجه .آن توجه شده است

ي، هستند گاه به عنوان مخرب و منهدم كننده نيز ياد شده است، مقاله حاضر كوششي است تا با ارائه تعريف مهندسي و توجه به داناي

ترين ويژگي اخالقي و آييني مهندسان جهان پايي و پايش جهان است كه به عنوان  توانايي و اخالق مهندسي، مشخص كند كه مهم

 توسعه ، جهان پايي در سه زمينه اصلي و ثابت، درك ارزشهاي جهان، در همين حال.شودمحور سوم به تعريف مهندسي افزوده مي

 در ؛يابد كه هر يك مي توانند اجزا و عناصر ديگري را با خود داشته باشددرك ارزشهاي خود تبلور مي درك ارزشهاي انسان و  وپايدار

  .، كاربرد يافته استEthicsاين مقاله واژه آيين در مقابل كلمه 

  
  

   آيين مهندسي،مهندسي، دانش، توانايي، دانايي، آيين، اخالق :هاي كليدي واژه

____________________________________________________________________ 
 

 . ايران تهران، ، و عضو وابسته شاخه مواد و متالورژي فرهنگستان علوماستاد. 1
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 مقدمه .1

1اخالق
هاي علوم انساني، فلسفه و حكمت به مفهوم ارزش تشخيص ن، كه در حوزهبه معناي كلي آ 

گيرد، و نه فقط داشتن آن، بلكه به درستي انجام دادن آن مورد بحث، نقد و تفسير قرار مي بد از خوب

تواند به سادگي در مقابل يا در كنار مهندسي و قوانين علمي مهندسي كه بنابر تعريفهاي نمي

لمي و كاربردي و تغيير صورت جهان است، مورد كنكاش و داوري قرار گيرد، زيرا گوناگون دانش ع

گيرند و  از عرف، عقيده، دين، فرهنگ و بسياري از مكاتب نظري ريشه ميموضوعهاي اخالقي عموماً

هرچند جهاني [كنند در جوامع و ملتهاي متفاوت و با عقايد ديني، فرهنگي و عرفي متفاوت تغيير مي

  نيز به يكسان شدني و همسانيخصوص ارتباط فرهنگها و تمدنها، در اين شدن و 

ها و گرايشهاي كه مهندسي نظير پزشكي، فيزيك، شيمي و بسياري از رشته  در حالي؛]انديشدمي

 رياضي علمي شده ثابت  براساس يك سري قوانين و معادالت3  يا علم كاربردي2علم ناب
4
 تجربه و 

5عملي شده
اند و در جوامع و ه مهندسان براي آنها آموزش ديده و تجربه اندوختهكيرد گمي انجام 

 قوانين و معادالت ،بنابراين. ملتهاي جهان با وجود تفاوتهاي بنيادين يكسان و هم ارز هستند

گونه كه  توان به سادگي به ارزشهاي اجتماعي و به ويژه اخالق تعميم داد، همانمهندسي را نمي

  .]1[ق به مهندسي نيز بايد با انديشه هاي جديد به ميدان آمدبراي تعميم اخال

در مهندسي هيچ چيز خوب يا بد وجود ندارد، معيار و شاخص خوب و بد مهندسي طرح، نقشه، 

اساس استانداردهاي شناخته  مصرف و نياز است و چنانچه فرايند ساخت و حتي فرايند طراحي بر

بسياري از پديده هايي .  بد است،چه برخالف آن باشد ست و هرخوب ا گيرد، انجام شده تعريف يا شده

 در زمان حاضر براي كاربردهاي ،كه در مباحث علمي در گذشته و با كاربرد معين نامطلوب بوده است

  .گيردديگر و طرح و نقشه ديگر مورد توجه قرار مي

ه هدف توليد وجود حبابهاي گازي در قطعات ريختگي نامطلوب و مضر است، در شرايطي ك •

 اين حبابها نه تنها مضر نيستند، بلكه هدف اصلي طرح باشد؛مواد متخلخل، اسفنجي و سبك 

 .و نقشه توليد هستند

____________________________________________________________________ 
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كه براي  مس در كاربردهاي انتقال حرارت و الكتريسيته گزينه بسيار مناسبي است، در حالي •

 .كاربردهاي عايق بندي بسيار نامناسب و نامطلوب است

كه در توليد   در حالي،در قطعات ريختگي يا نوردي بسيار نامطلوب استوجود آخالها  •

 .كمپوزيتها ساختار آخالي مورد نياز است

 نيز مصداقهاي )... ومكانيك، عمران، برق(هاي ديگر مهندسي اين موضوع براي تمام رشته •

 .فراوان دارد

ها و  نقشه و محاسبههاي خوب و بد، انطباق با طرح و از نظر معيارها و سنجه،بنابراين

.  قوانين مهندسي بر هر پديده ديگر عرفي، عقيـدتي، آرمـاني و اخـالقي اولويت مي يابد،استانداردها

 كنشها و واكنشهاي انسانها، ارتباط و برخورد تمدنها، تعريف توسعه پايدار و به حساب ،از طرف ديگر

اي از مليتها و تشكل از جزاير پراكندهآوردن نسلهاي بعد و با پذيرش اين اصل كه جهان امروز م

 به همين دليل است كه به جاي  وتوان به سادگي از مباحث اخالقي كناره گرفتنمي ،فرهنگها نيست

اي يا مسئوليتهاي اخالقي اي، آداب حرفه به عنوان اخالق حرفهEthics واژه )Morals( واژه اخالق

 به كار Ethics به جاي "آيين"شود كه واژه يشنهاد مياي به كار رفته است كه در اين مقاله پحرفه

. رود كه در فرهنگ ايراني به معناي رسم و روش و آداب و ادب كاربردهاي بسيار داشته است

آيد، نبايد آن را  با سخن به ميان مي) اخالق حرفه اي، آيين (Ethicsكه از واژه   هنگامي،بنابراين

اي مورد بررسي اخالق كه در نقدهاي غيرمهندسي و غيرحرفهبه معناي عام  Morals واژه اخالق

  اگر گفته شود مهندسان صرف نظر از تخصص شغليشان بايد در،بنابراين.  اشتباه كرد،گيردقرار مي

 يا آنكه برنامه مهندسي جهاني ]2[باره جامعه جهاني دانش بيشتر و تجربه حقيقي تري داشته باشند

شود و نه محور  با عبارت آيين مهندسي تعريف و توجيه مي،گي دارد به تعهد متقابل بستشديداً

 .اخالقيات عام و كالن

 در نشريه آموزش مهندسي و نويسندگاني كه قبل از هرچيز بنيان فكري آنها بر ،به هر صورت

توان انتظار داشت كه موضوعها و بحثهاي ارزشي اخالق را  نمي،آموزش مهندسي استوار شده است

توانند، مورد بحث و دانند و مينچنان كه استادان و خبرگان فلسفه و حكمت و منطق ميآ بتوان

و هدف اين مقاله نيز چنين نيست و به همين دليل به آيين مهندسي يا اد تحليل قرار دو تفسير 

  .شوداي مهندسي بسنده مياخالق حرفه
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  مهندسي) اخالق(آيين  .2

گري، مهندسي، بانكداري و هر حرفه و فن و داوري، نظامي پزشكي، قضاوت "آيين"اي اخالق حرفه

  مطالبات متقابل متخصصان و گروههاي همكار مستقيم آنها را دربر ديگري كه از يك سو برخورد و

شود كه در آن هاي غير متخصص مردمي و جهاني را شامل ميگيرد و از سوي دوم گروهها و تودهمي

گيري از نتايج كارهاي گروه يا افراد مورد نظر هستند،  فعاليتها و بهرهزمينه ناگزير به استفاده از آراي

همواره مورد بحث و چالشهاي فراوان قرارگرفته است تا جامعه بشري در برخوردها، تسهيم منافع، 

هاي خرد و كالن ديگر از ايمني و امنيت خاص برخوردار باشد و بسياري از پديده.... آينده نگري و 

ست كه سازمانهايي نظير نظام پزشكي، نگيرد و از همين رو يك از طرفين قرار ستفاده هيچا ءمورد سو

نظام حقوقي، نظام ساختماني و نظام مهندسي با همكاري استادان، كارشناسان، انجمنها و 

آيند كه نه به عنوان حامي يك حرفه خاص، بلكه به عنوان قانونگذار و داور فرهنگستانها به وجود مي

 ارتباط حرفه مدار با همكاران، با گروههاي مقابل و با جامعه، منطقه،  واييف و مسئوليتهاي حرفهوظا

از كنند و همينها هستند كه بسياري ميو حتي جهان را تعريف و نقش اساسي و بنيادين بازي  كشور

 بديهي  وكنند مياي تعريففعاليتهاي حرفهدادن  را در انجام "نبايدها" و "بايدها"قوانين و مقررات 

ثير از فعاليتهاي أبسياري از آنها با توسعه دانش و بينش جهاني و بررسيهاي آينده نگري با تكه است 

اساس  اي از يك طرف براي يا آيين حرفه به همين دليل است كه اخالق حرفه.كنندمي كنوني تغيير

از انديشمندان در جستجوي آن هستند اري ي بس،كند و از طرف دومير مييقواعد و قوانين سازماني تغ

 . اي نسبتا ثابتي را تعريف و تفسير كنندآيين حرفه  وظايف ودننوابتكه چگونه 

توانند ثابت يا تعريف و طبقه بندي كردن اخالق مهندسي يا آيين مهندسي و قوانيني كه مي

 همين اصل دارد و كامل  به تعريف مهندسي و انتظاراتي كه از آنان وجود دارد بستگي،متغير باشند

 به عبارت ؛هاي ديگر اعم از علمي، مهندسي و خدماتي ديگر نيز صادق استبراي بسياري از حرفه

 بسياري از نكات آييني و اخالقي بايد در يك عبارت يا واژه هايي كالن دامنه به تعريف حرفه ،ديگر

تواند زمينه ساز آموزش،  مي)قالهمورد بحث اين م(چنان تعريفي از مهندسي . مورد نظر اضافه شود

ها و تخصصها با مدارج گونه كه براي ساير حرفه  آيين مهندسي باشد، همانـپرورش و نظام ارزشي 

  .علمي باال يا بدون آن نيز صادق است

  

    مهندسيتعريف  .3

  فاهمهندسان ايمني و ر": ]3[آمده است 1به تعريفي كه در فصل اول كتاب اخالق مهندسيبا توجه 

  

____________________________________________________________________ 
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  : مشخص مي شود كه،"اي خود قرار مي دهندرا در اولويت وظايف حرفه) مردم(جامعه 

 هر حرفه ديگر نظير پزشكي نيز خصوصاين موضوع به تعريف مهندسي اختصاص ندارد و در : اول

  .تواند صادق باشد مي

  . بلكه بيشتر به عنوان يك وظيفه است،اين عبارت تعريف نيست: دوم

  . جديد است و در تعاريف سابق وجود نداردرت نسبتاًاين عبا: سوم

اضافه شدن چنين عبارتي به تعاريف مهندسي نمايشگر توجه به ارزشهاي اخالقي و آييني در : چهارم

  .دوران اخير است و نه تغيير در تعريف دانش علمي يا كاربردي مهندسان

كه گروهي بر نبوغ، قابليت  ر حاليرفته است، د براي مهندسي تعاريف و تعابير گوناگوني به كار

گروه ديگر مهندسي را در راستاي علوم و رياضيات . ]4[اندكيد كردهأطراحي، ابتكار و خلق و نوآوري ت

 و بسياري به ابعاد اقتصادي و تكرارپذيري ]5[اند سنجيده"دانش عملي" با كاربرد عملي،و در نهايت

  .اندتوليد توجه كرده

يله تخيل و اختراع روش تركيب اجرام طبيعي مطابق با حساب عددي عبارت از وسمهندسي  •

  .]7 [كه قادر به انجام دادن كار مورد نظر باشند است، به طوري

 اما يك مهندس چيزي را به وجود ،كند كه وجود داشته استيك دانشمند چيزي را كشف مي •

  .]8[مي آورد كه هرگز وجود نداشته است

 .]9[ عملي است كه هدف نهايي آن تغيير جهان استمهندسي اساساً يك فعاليت •

 .]10[زاري و فن ساالري است كه علم در آن جاي سنت قرار گرفته استبمهندسي همان فن ا •

 با توجه به انتشار نشريه آموزش مهندسي ،كه خوشبختانهنيز ارائه شده است بسياري تعريفهاي ديگر 

توان به آنها اند و مي تصنيفي ارزشمندي ارائه كردهتدويني و هاي تحليلي،همكاران دانشمند مقاله

 .رجوع كرد

هاي آخر قرن بيستم به تواناييها و داناييهاي مهندسي و به معناي آميزش خش اعظم تعاريف تا دههب

 اختصاص دارد.... گيري از استعدادهاي ذاتي و ابتكاري در طرح، نوآوري، ساخت و علم و عمل با بهره

كه در اواخر   اشاره شده است، در حالي"علم" و دانايي "كاربرد" دو بخش توانايي  به،و در حقيقت

  .، موضوع جامعه و رفاه جامعه نيز به تعاريف اضافه شده است]به صورت نسبي[قرن بيستم 

   .]11[ل جامعه استئمهندسي عبارت از كاربرد اقتصادي علوم براي حل مسا •
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كند و  است كه انسان از آن بهره برداري عملي ميمهندسي يا دانش عملي عبارت از شناختي •

 .]12[آن را در سازندگي جامعه خويش به كار مي بندد

 و تعاريف و استانداردهايي كه توسط 1در سالهاي اخير و به ويژه با ورود و تعريف توسعه پايدار

 .]12[)2005-1980( به عمل آمده است2يونسكو

  

نيازهاي كنوني  ل وئنابع طبيعي استفاده شود در حاليكه مساتوسعه پايدار آن است كه چنان از م"

 "رو نشونده ب و انرژي رو شوند، نسلهاي آينده با كمبود منابع، موادميجوامع حل و برآورده 

  

  وگيري از منابع، انديشه به منابع جايگزين، حفظ و پايش محيط زيستدر اين تعريف بهره

توجه قرار گرفته است و مفاهيم و محورهاي جديدي نيز به توجه به نسلهاي آينده به شدت مورد 

ترين وجه تمايز آن توجه به  اضافه شده است كه مهم ]هاو احتماال ديگر حرفه[تعاريف مهندسي 

 حقوق بشر است كه در تعارف گذشته ،اي، پايش محيط زيست و باالخرهمنافع جامعه، اخالق حرفه

  .از آن مشهود نيستو حتي بخش مهمي از قرن بيستم اثري 

دو فرايند با اگر به توسعه پايدار توجه شود، مشخص مي شود كه مهندسان و حرفه مهندسي 

سويه نخست و مثبت آن . رو هستنده ب هاي فعاليتهاي خود رودوسويه و متضاد در تمام زمينه

 از مين منافع جوامع و بشريت است كه بخش اعظم آن خارج كردن انسانأسازندگي جهان و ت

 انسانهايي كه " ،ترين وظيفه علمي و حتي ارزشي، انسانهاي نوع دوم است اسارت طبيعت و مهم

 بر خالف انسانهاي ،"كنندسازند يا مهار ميهاي خويش دگرگون ميطبيعت را منطبق با خواسته

 منفي  سويه دوم و.]14[دهند و مقهور طبيعت هستند خود را با طبيعت وفق مينوع اول كه عموماً

  :آن تخريب جهان و تخريب طبيعت است كه در روندهاي

    آب و خاك با توسعه صنايع و توليد ،توسعه آلودگيهاي هوا •

 تغييرات اكولوژيك با توسعه بسياري از وسايل رفاهي •

 ...تخريب جنگلها و بومها با توسعه شهرها راهها و  •

 توسعه رباتها و بيكاري انسانها •

____________________________________________________________________ 
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گيرد،  بي رويه انرژي، تخريب محيط زيست، مصرف شديد منابع انجام ميو انبوهي ماشينها، مصرف

توان نتيجه كلي بحث را با يك  مي،به همين دليل. بدون آنكه جايگزيني براي آن انديشه شود

 .مفهوم ساده روشن كرد

توانند مانند مهندسان جهان را تخريب و يك از گروههاي علمي، توليدي و انديشه مدار نمي هيچ"

  يك از گروهها نيز  هيچ،غير مسكون و انسانها را از حقوق خود محروم سازند و در همين حال

مين أتوانند مانند مهندسان جهان را بسازند، پايش جهان را بر عهده گيرند و منافع بشر را تنمي

  ."كنند

نرژي، و ا مواد دوسويگي فعاليتهاي مهندسي و رشد سريع و پردامنه استفاده از تمام منابع،

مين أت مهار طبيعت،(و سازندگي ) نابودي آلودگي، جنگ،(پيشرفتهاي فناورانه با دو سوي تخريبي 

رامي در آ بازبيني و محور سوم به موجب شده است كه تعريف مهندسي مجدداً) توانايي بيشتر رفاه،

  .تعريف مهندسي و مفهوم آن در كنار دو محور پيشين رشد كند

مين منافع جامعه أ تبه منظور تكرارپذير كه  وي بر مبناي علمينبتهندسي فعاليتي است مم

  .]6[گيردمي انجام

 است كه در آن دانش رياضي و علوم طبيعي حاصل از آموزش و تجربه براي ايمهندسي حرفه

 و تا تثبيت محور ]8[وري اقتصادي مواد و نيروهاي طبيعت براي منافع انسان به كار مي رودبهره

  . دراز باقي مانده استاريف مهندسي راهي نسبتاًسوم در تع

 گروه و علوم فرهنگستان سيسأتبا [ اخير سال 20طي در ويژه به و ايراندر كشور  ،خوشبختانه

  . و با اسامي گوناگون به عمل آمده استمحور سومتوجه خاصي به  ]مهندسي علوم

  :]15[ زير ارائه شده استدر مقاله مهندس و مهندسي با همين نگرش براي مهندسي تعريف

 برنامه ريزي، راهبري، آينده سازي و نوآوري ، طراحي، در انتخاب"مهندس"مهندسي توانايي انسان 

هها، بناها، راهها و كليه راست كه در ساخت، توليد، دوباره سازي و نگاهداري دستگاهها، ابزارگان، ابزا

گيري از مواد و ها و بهرهيعت و انسان ساخته با استفاده و دگرگون سازي طبينيازهاي جوامع انسان

 و با توجه به محيط زيست و در راستاي منافع "دانايي"جربي و انساني تاي از علوم نهاانرژي با پشتو

  .جهاني انجام گيرد 

شاخه مهندسي مواد و معدن گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم با در دستور كار قراردادن 

يه بر محور سوم در طي چندين جلسه گفتمان و مرور بر بسياري از تعاريف به تعريف مهندسي و با تك

  :به صورت زير بيان كرد را آن مفهوم و مهندسي واژه نزديك، و دور زمانهاي در و ديگران توسط آمده عمل

 در ]و ابزارگان[ توانايي كاربرد خالقانه و اقتصادي مواد، نيروهاي طبيعت": مهندسي عبارت است از

ي، برنامه ريزي و مديريت ساخت و توليد با تكيه بر دانش رياضي و علوم در راستاي حانتخاب طرا

  .]16["شوداين توانايي از طريق آموزش و تجربه حاصل مي. رفاه جامعه و منافع پايدار بشر
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 و توان مورد بحثرا مي ]اندكه به دقت انتخاب شده[هاي به كار رفته در اين تعريف تمام واژه

ولي منافع پايدار بشر  و حقوق بشر عبارت . اي استداد كه خود نيازمند نوشتار جداگانه بررسي قرار

شود و از آن تمام مفاهيم تعاريف مهندسي بيان مي  جديد است كه براي اولين بار دريو مفهوم

 و دور از حقوقي و انتفاعي بشر نظير حق زندگي، حق استفاده از منابع، حق داشتن جامعه سالم

 حق اميد به زندگي براي خود و براي تمام ،و باالخره) انتخاب( حق داشتن هويت انساني ،آلودگيها

اين محور جديد در كنار دانايي و توانايي مهندسي آيين . نسلهاي حال و آينده استنباط مي شود

 .ف و بيان شودجهان پايي مهندسي است كه براي تمام عناصر آن بايد شاخص داوري و آموزش تعري

  . استاين مقاله فقط آغازي براي چنين كوششي بزرگ و انساني

  

  جهان پايي .4

 ،كه سخن از جهان پايي به ميان مي آيد، تعهدات مهندسي فقط به ارتباط با همكاران هنگامي

اي به گستره  محدود نمي شود، بلكه دامنه]كه آنها نيز مهم هستند[سازمان، درستي و صداقت 

  كند كه در اين دامنه انسان به معناي اجتماعي آن محور قراران و انسان پيدا ميطبيعت، جه

 بديهي است كند ومي  و از حق تمام گذشتگان، اكنونيان و آيندگان و جهان آنان پاسداريگيردمي

قدر قواعد و مقررات آييني گسترده تر و جهاني تر باشد، تدوين و اجراي آنها پيچيده تر و  هركه 

 . ممكن نيستناش آنها دشوارتر است، ولي آموز

) آيين مهندسي(براي اولين بار جهان پايي به عنوان اخالق  ]15[در مقاله مهندس و مهندسي 

با نگاهي به نمودار هدف، فلسفه و اخالق مهندسي در آن مقاله كه با اصطالحاتي در خور . مطرح شد

شود، مشخص است كه هدف از مي  تكرار فقط بخش جهان پايي آن]16[تعريف جديد شاخه مواد 

 اخالق آن ،آموزش مهندسي توانايي است، فلسفه و زيربناي آن علم و دانايي است و در همين حال

 در ،در هر حال. جهان پايي است و هدف از آموزش مهندسي، زمينه سازي براي هر سه محور است

رسازيهايي در موضوعهاي درسي آموزش مهندسي و فعاليتهاي مهندسي همواره دگرگونيها و دگ

 در هاي جديد وجود دارد كه عموماًها يا زمينههاي آموزش، تقسيم يا تركيب گرايشها و رشتهشيوه

كنار پاسخ به نيازهاي روز و توسعه دانش و توانايي به انسان، حقوق انسان و زيستگاه انسان هرچه 

  .گيرد مي و سه زمينه اصلي را در برتر توجه خواهد كرددرخشان
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  درك هويت انسان و حقوق انسان. 1. 4

؟ و اگر انسان نبود آيا بسياري از نقش او چيست جهان نامتناهي قراردارد؟ اين كجاي در انسان

ها، بنيانها، قوانين و دستورات، دينها، دگرگون سازيها، ساختنها و تخريبها ها و خواندهنوشته

طلبد ها و ورود در چون و چرايي آنها، دانش و تجربه خاصي را ميالؤمفهومي داشتند؟ پاسخ اين س

شودكه  ولي از تمام آنها اين استنباط حاصل مي،داندده آن حوزه نمينكه نويسنده خود را شاي

  .انسان محوريت خاصي دارد

  ريتا تو ناني به كف آري و به غفلت نخو      و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند  ابر       

  )سعدي(                  



  خالق و آيين مهندسي جهان پايي استا         

 

78 

  .گيرد انسان در باالترين مرتبه قرار مي،ست كه در آيين مهندسي همرو و از اين

اول انسان بودن انسانها را به رسميت بشناس، سپس براي آموزش، پرورش، پيشرفت، رفاه، شغل و "

  ]17["انسانها انديشه كن... 

ها در يك انسان و مفهوم پذيرش تمام تضادبه  و جمله زيبايي است، يادمانده از دوران دانشجويي

پذيرش همساني و ناهمساني شكل، نژاد، زبان، انديشه و كار در ميان انسانها و پذيرش حق طبيعي 

  :آنها در استفاده از تمام مظاهر، منابع و سرمايه هاي طبيعت يا انسان ساخته

يم، دانش، آموزش و جهان اي خود تابعي از شرايط، مفاهبديهي است پذيرش چنين اصل ارزشي

 شداين مقاله مي در تواند به سادگي باور همگان شوداي است كه به شهادت تاريخ نميبيني پيچيده

 ولي به منظور آنكه ،فقط با توجه به اين اصل، كل جهان پايي را در محوريت انسان به پايان رساند

 به ،اي تدوين قوانين و نظام آييني فراهم كردها شرايطي براي از شاخهدر عمل بتوان با ورود به پاره

  .شده استبرخي شاخه هاي  ديگر نيز توجه 

 منابع علمي متفاوتي وجود دارند كه از آن در بخش انسان شناسي و درك حقوق انسانها مسلماً

 ولي در آيين مهندسي ،اي و صنعتي اشاره كردتوان به انواع منابع در روانشناسيهاي حرفهجمله مي

ي در رابطه مهندسان با نيانگيرد، قواعد و قوالوه بر كسب دانش كه در دوران آموزشي انجام ميع

  : مثالبراي  ،انسانها نيز قابل تدوين هستند

تدوين گيري گروهي كه با مسئوليت مهندسان در مقابل همكاران، توانايي كارگروهي و نتيجه •

امكان اجرايي  سازي و شفاف سازيرد، روشنقوانين ارتقايي وظايف فرد در گروه يا گروه با ف

  .يابدمي

مسئوليت مهندسان در مقابل مشتريان، كسب اطمينان جامعه از محصول و كاربرد مطمئن  •

 .كند توسعه پيدا مي  اين اصل با توسعه معيارهاي استاندارد و روشهاي كنترل آنست وآنها

دي و معنوي، هويت تاريخي و هاي مامسئوليت مهندسان در مقابل جامعه، حفظ سرمايه •

 ،...فرهنگي و زيست محيطي، كوشش براي كاربرد منابع تجديد پذير و بازاريابي مواد و 

با تدوين قوانين زيست محيطي، . مسئوليتي در قبال جامعه و همه انسانهاي ديروز و فرداست

را به باور و توان چنين ارزشهايي حفظ آثار باستاني و تشويقي در كاربردهاي كم زيان مي

 .فرهنگ تبديل كرد

در ادامه شود، مطرح ميكه به عنوان ضلع سوم از جهان يابي نيز مسئوليت مهندسان در قبال خود 

  .ه استشدبررسي 
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   درك مفهوم توسعه پايدار.2. 4

توسعه پايدار مفهومي است كه از اوايل دهه هفتاد قرن بيستم در فرهنگ جهاني متداول شد كه در 

ترين هدف آن در نظر گرفتن بوم شناسي و زيست محيطي در توسعه اقتصادي بود  م مهمآن هنگا

 سازمان ملل گزارش 1987در سال . گاه قبل از آن به صورت جدي مطرح نشده بود كه هيچ

Brundt landًمنتشر كرد ، اشاره شد را كه در آن توسعه پايدار به شرحي كه قبال.  

 هايدر اين تعريف نه فقط محيط زيست، بلكه تمام سرمايه ،گونه كه استنباط مي شود همان

 2005در سال . تواند مورد نياز نسلهاي آينده باشد، مدنظر قرارگرفته استمادي و معنوي كه مي

در توضيح توسعه پايدار به سه ركن توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و پايش محيط سازمان ملل 

  قتصاد پايدار، اجتماع پايدار و محيط زيست پايدار توجه به ا،زيست استناد كرد كه در حقيقت

  .ثير متقابل بر يكديگر مفهوم توسعه پايدار را متبلور مي سازندأكرد كه هر سه ركن با تمي

  هرچند در ابتداي اين مقاله به نقش سازندگي و تخريبي مهندسان اشاره شد، ولي نكته مهم

ن اصلي آن فقط به مهندسان و ساير گروههاي علمي و ست كه توجه به توسعه پايدار و سه رك اآن

اي به صورت مجزا اختصاص ندارد، بلكه بيشتر به عنوان يك تفكر و انديشه حاكم بر سازمان حرفه

 ولي مهندسان در تحقيقات و كاربردهاي خود و با محاسبه و برآورد ،شوداجتماعي مطرح مي

از طرف ديگر، . ن تفكري نقش اساسي بازي كنندتوانند در سامان دادن چنيمي نقشهاي تخريبي

اساس تخصصهاي خود، نقشهاي  ها و گرايشها، مهندسان بربايد توجه داشت كه با وجود رشته

  : مثالراي ب،متفاوتي در حركت به سمت پايش يا تخريب محيط زيست يا توسعه اجتماعي دارند

 به ها و محيط سبز منجر شود، عموماًتواند به تخريب جنگلتوسعه راهها و توسعه شهرها كه مي

مهندسان عمران مرتبط است و آلودگي شهرها به مهندسان مكانيك و خودرو سازان، افزايش 

  .شودگازكربنيك به اكثر مهندسان و به ويژه مهندسان مواد مرتبط مي

  ـهاي ديگر به برنامه ريزان و كارفرمايان صنعتيكه اصل توسعه اقتصادي و توسعه در حالي

رو در بخش توسعه پايدار كه از   مهندس نباشند و از اينخدماتي مرتبط است كه ممكن است اصوالً

ست كه موارد كالن از  اتخصصها و هدفهاي گوناگون و گاه متضاد تشكيل شده است، صحيح تر آن

هاي مهندسي تفكيك و قوانين توسعه پايدار و توسعه همه جانبه براي موارد تخصصي رشته

اي و تخريبي، مرتبط با نوع فعاليت مهندسي تدوين شود، هاي مهندسي، با ويژگيهاي توسعهگروه

كه  شود به برنامه ريزان و دولتها مرتبط ميكه قوانين كالن و همه جانبه آن دقيقاً در حالي

 توسعه پايدار مهندسانه يا مهندسي ، به عبارت ديگر؛دنتوانند بخشي از آن باشمهندسان نيز مي

اي فرهنگي ملي و حتي فرا ملي است و وظايف اختصاصي سعه پايدار به صورت كالن وظيفهتو

  .مهندسان در توسعه پايدار تا حدود زيادي به دامنه شغلي آنها بستگي دارد
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  درك ارزشهاي خود. 3. 4

  كي تواند كه بود هستي بخش    ذات نايافته از هستي بخش  

ود دارد كه توجه به آن براي آغاز اين بخش ضرورت  عبارتي وج]13[در سوگند نامه مهندسي 

  .دارد

 انتقاد ،نخوت دوري جويم و غرورم را با سپاسگزاري، فروتني آگاهانه، سالمت اخالقيو از تكبر "

  "پذيري و اهتمام شغلي همراه سازم

بداند چه ارزشي دارد، چه سهمي دارد و چه فرد ست كه  ابه مفهوم آن رك ارزشهاي خودد

 درك ارزشهاي ؛ به معناي تكبر، نخوت و تفرعن نيستهايك از آن ي بايد انجام دهد كه هيچاهتمام

  ست و نه ساكن و مهندسان انسان ارتقا طلب است، انسان پويا.باال و واال دارد خود مفهومي بسيار

كه توسعه و  هنگامي كه علوم به سرعت در حال تغيير و تكامل هستند، در زماني دانندمي

كه نيازهاي انسان در حال تغيير است و  نيهاي فناوري اعجاب آور و شتابنده است، هنگاميدگرگو

توان به همراه آورد، نميبه تواند تخريب محورهاي ديگر را هنگاميكه تغيير ساختي در يك محور مي

  گر درك ارزشهاي خود معنا و مفهومي دي،بنابراين. دانش ديروز و فناوريهاي ناكارآمد بسنده كرد

  .يابد كه فقط مادي نيستند و با ترازوي پول سنجيده نمي شوندمي

  همگامي با دانش روز •

  .باور به آنكه ميراث گذشتگان را بايد به سرمايه آيندگان بدل ساخت •

  اعتقاد به آنكه مهندسي فعاليتي اجتماعي است و مهندس در كارگروهي و مشاركت بيشتر •

 .موزدآمي

ني به جامعه دارد كه بايد آن را به سرزمين، نياكان و آيندگان ادا ديمهندس كه ايناعتقاد به  •

 .كند

را  باور به آنكه مهندس خود نيز يك انسان است و انسان ممكن است خطا كند و شهامت آن •

 .دارد كه با صداقت اعتراف كند

 .تواند بسازد و نه آنكه تخريب كندميمهندس باالخره آنكه  •

 . خود محوري فرسنگها فاصله دارددرك ارزشهاي خود است كه با

نظير آزمون (آزمونهاي ادواري دادن  نيز مي توان با تدوين قوانين و انجام خصوصاين  در

توان بسياري را به راهي كشاند كه ارزشهاي خود و مي .راه را هموار ساخت) ايمهندسي حرفه

  .يگر كم اهميت تر نباشدديني كه انسان به خود دارد را درك كنند و شايد اين مهم از دو د
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  نتيجه گيري و پيشنهاد  .5

ي از كل هستند ئمهندسي و آيين مهندسي، جهان پايي و پايش جهان براي انسانهايي كه جز اخالق

شود، به درك ارزشها و و در همان حال خود يك كل هستند، از درك ارزشهاي خود شروع مي

  .گيرد فهمد و پايش جهان را برعهده ميگاه توسعه پايدار را مي حقوق انسانها مي رسد و آن

ها، گروهها و شوراها و كميتهاست  داناييها و توانايهاي مهندسان سخن بسيار گفته شده بارهدر

جهان كه . در انجمنها و نظامهاي مهندسي و دانشگاهها، هر روز در حال بررسي و پژوهش هستند

شود و ن هر راهي با گام نهادن در راه آغاز مي ولي طي كرد،پايي آن هنوز راه طوالني در پيش دارد

و كميته  ايران آغازين را گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم، انجمن آموزش مهندسيگام اين 

توانند با مشاركت يكديگر بردارند، جدا از داناييها و ، مي علوماخالق مهندسي در فرهنگستان

   انديشه تدوين قوانين و مقرراتي بود كه راه را بروز بايد نشر يابد، بايد در رآگاهيهايي كه هر

اجراي چنان .  در تخريب جهان مي بندد،مهندسي، بي توجهي اجتماعي به انسان و در نهايتنا

 ابتدا بايد با حوصله  وبر آن نيستدرباره  سخن  ولي فعالً،قوانيني شايد در ابتدا ناممكن به نظر آيد

 قطعا آيندگان اشتباهات ؛رد، نشر داد و جايگاه آنها را تثبيت كردمطالعه و پژوهش آنها را تدوين ك

  .و ناتواناييهاي امروز را جبران خواهند كرد
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