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 دانشگاهها توجه خود ، بر طرف کننده جمیع مشکالت بشري هستند و لذافناوريشد که علم و زمانی فکر می :چکیده

اشت را تضعیف کرد و  وقوع دو جنگ جهانی در قرن بیستم این برد؛داشتندهاي علم و فناوري معطوف میرا صرفاً به حوزه

توانند بدون که جوامع انسانی نمیگونه همانمعلوم شد .  جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم سراغ علوم انسانی رفت،لذا

ی یآموزد که چه کارهاعلم و فناوري به ما می .زندگی کنندتوانند نمینیز فناوري زندگی کنند، بدون علوم انسانی  علم و

 در چند دهه اخیر دلیل،به همین .  بفهمیم چه باید بکنیمتاکنند یم، اما علوم انسانی به ما کمک میانجام دهتوانیم می

 به "علوم انسانی مهندسی" عنوانبا را . ..شناسی، مردم شناسی وجامعه بعضی از کشورهاي غربی دروس اخالق، فلسفه،

علوم انسانی و علوم اجتماعی را دروس هندسی تعدادي از اند که هر دانشجوي م و مقرر کردهواردهاي مهندسی خود برنامه

 که بهتر شوند تربیت مینیاعلوم انسانی مهندسکمک به از نظر آنها . جامعه ایفا کند ثرتري درؤد تا بتواند نقش میاموزب

و حلّ اط با آنهاست و در ارتبراي انسانها ب فناوري واقعیت این است که .رو شونده ب توانند با مسائل پیچیده زندگی رومی

فناوري حاصل شود و فناوریها  و علم به الزم است تغییر نگرشی پس . هاي آنها باید هدف آن باشدمسائل انسانها و دغدغه

برداري از منابع طبیعی و افزایش ثروث و قدرت باشند، به فهم طبیعت و رفع نیازهاي ل بهرهیبه عوض آنکه صرفاً وسا

  .نندمشروع انسانی هم کمک ک

  

 .برخورد مناسب با محیط، رویکرد کل نگرانه علوم انسانی مهندسی، :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه .1

  توجه غرب به علوم انسانی دالیل 

 دانشگاهها ،شد که علم و فناوري بر طرف کننده جمیع مشکالت بشري هستند و لذازمانی فکر می

وقوع دو جنگ جهانی در قرن . داشتندهاي علم و فناوري معطوف میتوجه خود را صرفاً به حوزه

بسیاري از علما و فالسفه را به این نتیجه رساند که علوم تجربی  بیستم این برداشت را تضعیف کرد و

ماه مه 25در تلگرامی که در  اینشتین .توانند ادامه تمدن بشري را تضمین کنندی نمییو فنی به تنها

 :د، هشدار داد کهی فرستایبه چند صد رجل برجسته آمریکا1946

 بگیرند،  بشرتصمیمات مهمی براي خیر و شرّتا ی که قدرت دارند یآنهاو روست بحرانی روبه با  جهان«

جز نحوه تفکر ما را تغییر داده است و بقدرت آزاد شده اتم همه چیز . اندکردهدرك نهنوز آن را 

 .]1[»شویم سوق داده میعظیماي  ما به سوي فاجعه،بنابراین

سراغ مسائلی رفتند که در علوم انسانی به بعضی از بزرگان علم و فلسفه بعد از جنگ جهانی دوم   

فناوري  توانند بدون علم وکه جوامع انسانی نمیگونه همانمعلوم شد زیرا  ،ندا شدهو اجتماعی مطرح

آموزد که چه ه ما میعلم و فناوري ب .زندگی کنندتوانند نمیزندگی کنند، آنها  بدون علوم انسانی نیز 

 به ما کمک ]شودکه شامل علوم اجتماعی نیز می[یم، اما علوم انسانی انجام دهتوانیم ی مییکارها

  :بوده استبه قرار زیر دالیل توجه غرب به علوم انسانی .  بفهمیم چه باید بکنیمتاند کنمی

ی یهادانشمندان از سوء استفاده از ايهعد بیستم، قرن اول نیمه در ،دوم و اول جهانی جنگهاي از  بعد.الف

 تا شکوه کردند و به متخصصان سفارش کردند ، در جهات نامطلوب شده استفناوريکه از علم و 

گوید ، در این خصوص میفیلسوف علم معاصر، 1 ماکسولسنیکوال. وردهاي خود باشندامواظب دست

 به جاي آنکه ،شود ورهاي ثروتمند میتحقیقات علمی و فناورانه بسیاري صرف تحقق عالیق کش"که 

 اول ۀتحقیقات پزشکی در درج. برند  میسرهبصرف هزاران میلیون نفري بشود که در فقر محقرانه 

آمیز تحقیقات نظامی در کار   ننگۀ مسئل،همچنین. شود، نه فقرا صرف عالج بیماریهاي ثروتمندان می

 تحقیقات و ۀ درصد بودج50 آمریکا  کشور در درصد و30 تانانگلسکشور  در اي که، به گونهاست

 فاحش، تنازع و جنگ عدالتیهاي در دنیاي ما که نابرابریها و بی .شود توسعه صرف امور نظامی می

این است آور  تأمین بهترین منافع براي انسانیت است؟ تعجب خصوص ، آیا این مخارج دروجود دارد

  .]2["ناتوان هستندلب  این مطةبار جوامع علمی در صحبت کردن درکه 
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هاي مهندسی، مهندسان را هاي رشته علوم انسانی در برنامهنبود جوامع غربی متوجه شدند که . ب

اي از بعضی  چند سال پیش نامه.کندمسئولیتهایشان آماده نمیدادن براي کار در اجتماع و انجام 

اپ رسید که در آن آنها شکایت کرده چ ه در روزنامه نیویورك تایمز بMIT مهندسی دانشگاه انادتاس

در . توانند در جامعه خیلی مفید واقع شوند نیستند و نمیيافراد کارآمدآموختگان آنها دانشبودند که 

دعوت  مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی انادتجلساتی از اسدر پی این نامه، رئیس وقت آن دانشگاه 

علوم دروس  آنها این بود که تعداد زیادي بررسیحاصل .  کنندبررسیله ئ این مسکرد تا در باره

اي بین علوم هاي بین رشتهگونه دانشجویان در آن دانشگاه ارائه شد و بعضی حوزهانسانی براي این

  .راه افتاده  ب،مهندسی و علوم پایه از یک طرف و علوم انسانی از طرف دیگر

  تخصصها در خألزیرا ازانی را حل کرد، ان مسائل انستو معلوم شد که با صرف تخصص نمی. پ

ارزشهاي در برابر فناوري   اینکه آیاخصوص در ،البته. دشوانسانی و ارزشهاي اخالقی استفاده نمی

بعضی فناوري را مصنوعی، خنثی و . طرف است یا نه، اختالف نظر هستاخالقی و اجتماعی ذاتاً بی

معطوف اهداف خاصی به ند که تحوالت فناورانه  هستناما برخی هم بر آ. اند از ارزشها دانستهجدا

حساب آورد، بلکه آن مصنوع یک فرهنگ و حامل ه توان امري خنثی بپس فناوري را نمی. هستند

 به  نباید فناوري را صرفاً،لذا.  دارندی فناوریها تبعات ارزشی و فرهنگی مهم و عمالًاستارزشهاي آن 

 فناوري ،در واقع. مام ابعاد کاربردي و اجتماعی آن لحاظ شود یک ماشین دید، بلکه باید تصورت

. بردبکار هبآن را ابزاري در اختیار انسان نیست که گاهی براي حلّ مسائلش  و مدرن سرشتی تازه دارد

آورد که قوانین و مقررات خودش را دارد و تمایز بین انسان و می همراه خوده  فرهنگی باورينف

 اخالقی رظنی که از یکند و بدون آگاهی دادن به انسانها ممکن است در جامیگ  کمرنغیرانسان را

 . توقف نکند و از آن تجاوز کند،موجه است

بلکه . شودمینمحدود فناوري به آسیبهاي زیست محیطی و تخریبی منفی  تبعات  معلوم شد که. ت

 ، وارد کرده استاندشدهجهز دگرگونیهاي اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامعی که به آن م

  .فناوري در بسیاري از موارد محسوس است تغییر فرهنگ ناشی از ورود و

  حصره به معناي ب( 2"لیوتکنو پ" عنوان با کتابی ،، یکی از اندیشمندان آمریکایی1نیل پستمن  

ده و انتشارات کربه فارسی ترجمه آن را صادق طباطبایی و نوشته )  فناوريبه وسیلهآوردن آدمیان در

 :]3[ فناوریهاي جدید آثار زیر را ذکر کرده استبارهاو در . ده استانچاپ رسه بآن را اطالعات 

 گیرندمی  چیزي را از ما،دهند و از طرف دیگرفناوریهاي جدید از یک طرف چیزي را به ما می 

 ؛]اتومبیل در کنار مزایایش هواي ما را مسموم کرده است مثالً[

____________________________________________________________________ 
 

1. Niel Postman 
2. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology 
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  جامعه شکلی ، بسازند و لذا،کندطور که تکنیک ایجاب میمحیط خود را آناهند تا خومیمردم 

 ؛گیردخود میه  جدید بکامالً

 شود و جامعه انسانی در نظام انحصارگري فناوري، تکنیک و ماشین بر اراده انسانی حاکم می

 ؛دهدسیستم ایمنی و قدرت دفاعی خود را در برابر سیل اطالعات از دست می

 مبدل شده » تکنیک خداي انسان«به » تکنیک در خدمت انسان« جامعه تکنوپولی اصل در

 .است

 

  هاي علوم و مهندسی در غربرونق گرفتن علوم انسانی در حوزه .2

افتادند که  فکر گونه هشدارها در غرب بود که بعضی از دانشگاههاي غربی به این به دنبال این

در این زمینه اقداماتی در چند دهه گذشته  .را توسعه دهندهاي مهندسی معلومات دانشجویان رشته

 :شده استاشاره در حوزه مهندسی به برخی از آنها   در زیر نمونه برايدر غرب صورت گرفته است که

  تا در پا کردند ه  ب"انجمن فلسفه و فناوري"آلمانها یک انجمن تخصصی به نام  1976در سال

تواند به فناوري کمک د که فلسفه چگونه میشو و تبیین وگوگفت فناوري و فلسفه آن در باره

 ؛]4[کند

  سال و در دایر کرد  یک بخش علوم انسانی و اجتماعی1تی .آي . امدانشگاه 1959در سال 

 هدف از این کار برقراري ارتباط بین علوم انسانی با علوم .هنر را نیز  به آن افزود  بخش2002

 ؛پایه و مهندسی بود

 تعامل فناوري و علوم ایجاد شد تا در آن » انجمن علوم انسانی و فناوري« نیویورك 2مدر پستدا

کنند و یک مجله علمی آنها سالیانه یک کنفرانس برگزار می. دشوانسانی و اجتماعی بررسی 

 ؛]5[دارند

  چرا "عنوان با اي  مقاله،2000 سال 28ه ردر شما ،المللی آموزش مهندسی مکانیکبینمجله در

 ؛]6[ چاپ شد"هترین مهندسان باید علوم انسانی را مطالعه کنندب

  که شده است ده دلیل ذکر اي، در مقاله2011ال س ماه مه 12در شماره  ،3ساینسمجله در 

در ازجمله دالیلی که  .]7[بگیرندرا فرا  علوم و مهندسی دروس علوم انسانی دانشجویانچرا باید 

  :ند ازاعبارت شده است، کر مقاله ذاین

مسئولیتهاي   خصوصدر  راخود ف شهرونديی وظاتاکند علوم انسانی شما را آماده می -

  ؛تان خوب انجام دهیداجتماعی

____________________________________________________________________ 
 

1. Massachussets Institute  Technology (MIT) 
2. Postdam 
3. Science Magazine 
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  ؛هاي خالق خارج از حوزه خودتان آشنا شوید با ایدهتادهد علوم انسانی به شما اجازه می -

  ؛دهدعلوم انسانی به شما مهارتهاي انتقاد از حود را می -

  ؛دهدی ارتباط و همکاري با دیگران را مییوم انسانی به شما تواناعل -

  .دمشاهده کنی علم و فناوري در جامعه تان را گذاريثیرأتوانید تبه کمک علوم انسانی می -

  

 که) تی .اي .بی .ا (1 فناوري مهندسی و اعتبارگذاريتئهی ،2000 در سال ، آمریکادر  

هاي ، حداقلهاي زیر را براي برنامه]8[کندیید میأرا تآمریکا مهندسی هاي آموزشی برنامه

  ]:9[مهندسی معین کرده است

  ؛ یک سال ریاضیات و علوم پایه-

  ؛ علوم انسانی و اجتماعینیمسال -

  . یک سال و نیم موضوعات مهندسی-

  ]:10[آمده استچنین ت ئدر یک بیانیه این هی

کنند، بلکه اهداف نمی ک آموزش وسیع را بر آوردهمطالعات در علوم انسانی و اجتماعی فقط اهداف ی"

 خود براي آنکه مهندسان کامالً از مسئولیتهاي اجتماعی. ندسازیمحقق متخصصی مهندسی را نیز 

ي را در نظر بگیرند، مؤسسات باید رگیربط در فرایند تصمیم باشند و بهتر بتوانند عوامل ذيآگاه

  ."به عنوان یک بخش مکمل برنامه مهندسی ضروري بشمارنددر علوم انسانی و اجتماعی را دروسی 

   :در انتهاي این بیانیه آمده است

و ایمنی در کار مهندسی براي شغل مهندسی موفق ، اقتصادي فهم مالحظات اخالقی، اجتماعی«

 .»ضروري است

 

 گاهدانشسیس بخش علوم انسانی و اجتماعی در آن أدر بولتن دانشگاه استانفورد، در توجیه ت ،

 :آمده است

مطالعه فلسفه شما را . کندفهم تجارب انسانی فراهم میو آلی براي کشف  علوم انسانی مبناي ایده"

  ی با فرهنگهاي متفاوتی آشنادیگر موجبآموختن یک زبان . داردمی به تفکر در باره مسائل اخالقی وا

  به تفکر در باره معناي دموکراسیمطالعه یک کتاب در باره ناحیه دیگري از جهان شما را . شودمی

  دهد و این امکان را فراهمت در کالس تاریخ به شما فهم بهتري از گذشته میشرک و داردوا می

 .]11["تري در باره آینده داشته باشید تصویر واضحتاسازد می

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 
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 صان آن متخصتهیه اي در زمینه علم، فناوري و جامعه دارد که در  برنامهتی. آي. ام دانشگاه

علوم انسانی و اجتماعی و مهندسی و علوم پایه مشارکت دارند و هدف آن بررسی رابطه 

این دانشگاه درجه مشترك نیز در  .فعالیتهاي علمی و مهندسی با نیازها و مقتضیات جامعه است

 .دکنمیاعطا علوم انسانی و مهندسی زمینه 

 اعطامهندسی و علوم انسانی زمینه  در ایندیاناي آمریکا  درجه مشترك در 1باتلر دانشگاه  

 ؛دکنمی

 که دانشجویان مهندسی و علوم است  واشنگتن در سنت لوئیس آمریکا مقرر کرده اهگدانش

 واحد آنها 6 حداقل و بگیرند فراعلوم انسانی و اجتماعیدروس  واحد از 18کاربردي باید حداقل 

 .عی باشدجتمااعلوم دروس  واحد از 6علوم انسانی و دروس باید از 

 ی در زمینه ابعاد فرهنگی یدرسها، آمریکا خصوصبه ن در بعضی از دانشگاههاي غرب، کنوا

  : مثالً،شودارائه می فناوري

  ؛)در دانشگاه استانفورد(فناوري و جامعه معاصر  ،علمدرس  -

  ؛)در دانشگاه استانفورد(فناوري ، علم واخالقدرس  -

  ؛)MIT در دانشگاه(هنگ و فناوري ردرس ف -

    ؛)2جرج تاون در دانشگاه( اجتماعی، اطالعات و فناوري مطالعاتدرس  -

   ).  جرج تاون در دانشگاه( ارتباطات، فرهنگ و فناوري درس -

اي  نامهدرنظر اینشتین است  ضرورت افزودن علوم انسانی به برنامه مهندسی، مناسب خصوصدر   

  ::شود که به قرار زیر استوشت، نقل  به نیویورك تایمز ن1952در پنجم اکتبر وي که 

اگرچه او ممکن است ماشینی ] زیرا[، کافی نیست که به یک انسان یک تخصص آموزش داده شود« 

 و احساس الزم است که دانشجو شناخت. ، اما شخصیتی انسانی با رشد موزون نخواهد بودباشدمفید 

 وي با این دانش گرنه، و داشته باشد،ند ارزشی خوب هستنظریها و اموري که از یاي از زیبازنده

او . طور موزون رشد یافته استهشباهت دارد تا انسانی که ببیشتر تخصصی به یک سگ تربیت شده 

 همگنان خود واي مناسب با باید بیاموزد که اهداف انسانها و توهمات و رنجهاي آنها را بفهمد تا رابطه

کنم علوم انسانی مهم توصیه میکه  وقتی ، در نظر دارماین چیزي است که من.…دداشته باشجامعه 

،  مفید واقع شدن فوري آندلیل ناقص، به ر سیستم رقابتی و تخصصبکید بیش از حد أت... هستند

 "برد از بین می،اي را که همه حیات فرهنگی و از جمله دانش تخصصی به آن وابسته استروحیه

]12[.  

____________________________________________________________________ 
 

1. Butler 
2. George Town 
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  ؟جامعه مهندسی ما چه باید بکند .3

 اما فناوري ،دارد بسیار اساسی ینقش نیست ك فناوري در زمان حاضر در توسعه همه کشورها یشک

هاي آنها باید  انسانی مطرح نیست و براي انسانها مطرح است و حلّ مسائل انسانها و دغدغهدر  خأل

 مانند گوناگونمهارتهاي داشتن یک مهندس باید کارهاي مختلفی بکند که مستلزم . هدف آن باشد

ها، تشخیص مشکالت فنی و مشکالت محیط ، شکل دادن به پروژهکارکناننظارت فنی، اداره کردن 

ی یها مستلزم آشنامهارتاین کسب .  ارتباط خردمندانه با همکاران و جامعه خویش است داشتنکار و

توانند ه بهتر مید کشونمیتربیت نی اعلوم انسانی مهندسبا  .مهندسان با علوم اجتماعی و انسانی است

هاي آموزشی برنامهباره در پس الزم است تغییر نگرشی  .رو شوندهببا مسائل پیچیده زندگی رو

 مسائل را ،تا مهندسان بتوانند در باره ابعاد اجتماعی و انسانی کارشان فکر کنندشود ایجاد  مهندسی

 و به  مشروع انسانی کمک کنند نیازهاي و براي آنها راه حل بیابند، به رفعنندبندي کچهارچوب

  .نندکمخاطبان غیر فنی مسائل را تفهیم 

ف یانسان هم وظانیز  در اسالم  وله دیگر این است که جامعه ما یک جامعه اسالمی استئمس  

نسان در جهان است که چیزي ایک بعد وظیفه فردي فهم جایگاه دارد؛ ف اجتماعی یفردي و هم وظا

بینی جهان.  تعیین کننده تکلیف فرد از همه جهات است،در واقع و  است شغل روزانه شخصيراو

است که به امر این .  تخصصهاي فردي استيکند و چیزي ورابراي شخص اولویتها را تعیین می

علوم انسانی در دادن . دهد که همه چیز را با عینک تخصص خود نبیندانسان یک دیدگاه کل نگر می

آموختگانی که در جامعه به عالوه، براي دانش. کندایفا مینقشی اساسی  نگر به فردبینی کلیک جهان

این باید همراه با علوم اجتماعی   وت داردبینی اسالمی ضروری با جهانیکنند، آشنااسالمی زندگی می

 .هاي آموزشی مهندسی بیایددر برنامه

 ،آیند و در نتیجهحساب میه ها در جامعه ما بترین رشتههاي مهندسی جزو محبوبن رشتهکنوا  

  هاي مهندسیجذب رشتهبراي تحصیالت دانشگاهی آموزان کشور ی از بهترین دانشیدرصد باال

  در حالی؛ عهده مهندسان استرترین مسئولیتهاي مهم انسانی و اجتماعی بو بعضی از مهم شوندمی

ز تحوالتی که در غرب در ها به موازات غرب پیش رفته است، اهاي تخصصی این رشتهکه برنامه

 غفلت و حداکثر به افزودن اخالق ،هاي مهندسی رخداده است توجه به علوم انسانی در رشتهخصوص

 دانش آموختگانبسیاري از تفکر حاکم بر  ،لذا. مهندسی به دروس تخصصی مهندسی اکتفا شده است

در این تفکر . م قایل نیستند شأن مهمی براي سایر علو از آنهامهندسی ما تفکر قالبی است و بعضی

اینها غافل از این هستند که علوم انسانی فرهنگ . شوندمیمغفول واقع غالباً  انسانی عواملقالبی 

یک  .سازندبخشند و آنها را در خدمت به کشور و فرهنگشان متعهد میسازند و به افراد هویت می

ی یبه عالوه، شکوفا. ز فرهنگ بومی استاطالعی آنها اکمما دلیل ضعف هویت در بعضی از جوانان 
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این چیزي است که علوم انسانی  گیرد وعلوم و مهندسی در یک زمینه فرهنگی مناسب صورت می

  .تواند فراهم کندمی

 باید شأن علوم ،و اگر بخواهد تغییر کند  تغییر کند در جامعه مابایدنگرش فعلی به علوم انسانی   

 رابطه فناوري و در بارهدانشگاهها در  الزم است منظورراي تأمین این ب. انسانی در کشور تغییر کند

هاي علوم و دانشکدهباید  ، براي این منظور.دمطالعه شوفناوري و دین  علم، فناوري و جامعه و

  شناختیشناختی و مردممهندسی به دروس تخصصی خود اکتفا نکنند، بلکه به ابعاد فلسفی، جامعه

ن نه تنها باید مسائل حوزه ا شرایط فعلی جهانی مهندس در،واقع در.  بپردازندیزنهاي تخصصی حوزه

سیاستگذاري کنند و استفاده بهینه از   بلکه باید منابع را اداره و براي آنها،تخصصی خود را حلّ کنند

این موضوع به تخصصی بیش از دروس صرف . فناوري در جوامع انسانی را مد نظر داشته باشند

شان  در استفاده از دانش تخصصیتا سازدنگرانه مهندسان را قادر میرویکرد کل. نیاز داردمهندسی 

  .باشندتر حساس، کنندمسائل انسانی محیطی که در آن کار میدر خصوص تر عمل کنند و انتقادي

  .شودمیهاي زیر ارائه پیشنهادفعلی علوم انسانی براي تغییر وضعیت   

 هاي علوم مهندسی و صورت الزامی در برنامه دانشکده بهاجتماعی ـ انیبعضی از دروس علوم انس

  استقبالدروس علوم انسانی و اجتماعی فراگیري دانشجویان مهندسی از  .پایه وارد شود

گذرد، سیس گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف میأ سالی که از ت17ظرف . کنندمی

  ن دوره کارشناسی ارشد فلسفه علم این دانشگاه از درصد از پذیرفته شدگا80اوالً حدود 

اند و ثانیاً دانشجویان هاي مهندسی از دانشگاههاي برتر کشور بوده رشتهآموختگاندانش

 ؛اندخوبی از دروس فلسفی و اجتماعی این گروه داشته مهندسی این دانشگاه استقبال بسیار

 و علوم مهندسی و پایه از طرف دیگر راه اي بین علوم انسانی از یک طرفهاي بین رشتهحوزه 

 ؛و آمریکا رایج شده است تانانگلسکشورهاي که در  بیفتد، چنان

 هاي مهندسی و علوم پایه را براي  رشتهآموختگاندانشهاي علوم انسانی تعدادي از دانشکده

مهندسی و ند تا تعامل بیشتري بین علوم انسانی با علوم پذیرهاي تحصیالت تکمیلی خود بدوره

ها  امکان ندارد که کسی در همه حوزههافناوری و  با گسترش علوم،امروزه .پایه صورت گیرد

  قیمت تمام شود کهاین اما نباید به  ،گرایی گریزي نیستصاحبنظر شود و از تخصص

نگرانه غافل از یک دید کل  تمام امور را فقط با عینک تخصص خود ببینند وآموختگاندانش

و به پیامدهاي اخالقی کار خود توجه نداشته  از نیازهاي دراز مدت انسانها غفلت کنند ،باشند

 .باشند
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