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  اخالق و ضرورت آن در جوامع مهندسی

 
  2 یاسر بخشیان خراجی و1جنیوامیر خاقانی بر

  

 رشد اجتماعی، خودآگاهی، حرکت، مسئولیت، اي رسیدن بهبرزمان دیگري جامعه  در هر تنها امروز بلکه نه :چکیده 

 به مدد اصول برگرفته از آن، د دارد تا بتوان»اخالق«طلبی نیاز به محوریت قرار دادن اصل مهمی به نام جویی و عزت عدالت

 که به دلیل رشد ،عیکی از این جوام. دتبیین و مشخص کندر این عالم را آنها   متعالیۀروابط میان افراد، جایگاه و وظیف

 مهندسی ۀدهد، جامع  بشریت را تشکیل میۀاي از جامع علم در عصر جدید رشد چشمگیري کرده است و قسمت عمده

دهی و حرکت کشتی جامعه در  داران، نقش مهمی در جهت سکان عنوان که امروزه افراد این جمعیت به طوري به. است

پس الزم است تا ابتدا به شناختی دقیق و عمیق از اخالق دست پیدا کرد و . دارند  اخالقیها بر عهده بی کران دریاي بی

  به حرکت، مهندسی سردمداران آن هستندۀ که جامع،بتوان در مسیري کارگیري آن در زندگی ماشینی سپس با به

گیري از  و با بهره شده  ه حاضر نیز ابتدا به تعریفی جامع از اخالق پرداختۀدر مقال. سوي هدف متعالی و کمال ادامه داد به

ضرورت  تعریف مهندسی و بیان اصول آن، با شده و درنهایت  قرآن کریم گامی در جهت شناخت و درك بهتر آن برداشته

  .ده است شۀ مهندسی شرح دادهوجود اخالق در جامع
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 مقدمه .1

مدنهاي ت  ۀ همۀل و مکارم اخالقی موهبتی است که تحقق آن آرزوي دیرینییاي فضادستیابی به کیم

  انسان، امروز بیش از گذشته، به  کهتوان گفت می جرئت  بشري از قدیم تا به امروز بوده و هست و به

اوري به صورتی او توانسته به مدد دانش و فنّ. اخالق و پایبندي به ارزشهاي اخالقی نیازمند است

 یشرفتهايپ اوريفنّهاي گوناگون علم و  مینهز د و درایگشبهاي دانش را  روازهد برانگیز تحسین

 رسد همچنان در حل مسائل مربوط به امور انسانی ما دریغ که به نظر میا شمگیري داشته باشد؛چ

 که طوري  بهد؛شو ها و اضطرابهاي او افزوده می بر دغدغه روز  و هر مانده گیر زمین )به معناي حقیقی(

که دستیابی به این  کند زمان دیگري نیاز به آرامش را در درون خود احساس می بیش از هرکنون ا

موالنا نیز . دشو عنوان محور اصلی زندگی میسر می به مهم، فقط و فقط با قرار دادن اخالق و معنویت

  :فرماید در این زمینه می

  

  تـــ دد ملولم و انسانم آرزوس وکز دیو    گشت گرد شهردي شیخ با چراغ همی

  تــنشود آنم آرزوس یافت میهگفت آنک   اــمم ــاینشود جستهگفت یافت می 

  

 اخالق مهندسی در میان جوامع مهندسی ۀتا اندیشاست چه چیز سبب شده  ؛ اینجا استپرسشاما 

  د؟شومطرح 

  :توان چندین علت را برشمرد  میپرسشاین به در پاسخ 

 ۀواسط ل اخالقی بهیا به تعبیري عصر مهندسی، فضاکه در این دنیاي ماشینی ی آنبهتوجهبا 

رسد شیوع و نشر  به فراموشی است، به نظر می ها و اضطرابها رو دغدغه افزایش روزافزون

کشد و کار آنها با   را بر دوش میفنّاورياي از رشد علم و   که بار عمده،اي جامعه اخالقی در بی

این  که چرا .شود تر تمام می اخالقی در آن بسیار گران گیرد، بهاي بی ت میدقت ریاضی صور

عمل در خدمت  د که در آن علم ومحور باشاي اخالق جامعه جامعه در مفهوم متعالی باید نماد

عاملی در جهت به خطر انداختن و نابودي  ستاي تعالی اجتماعی مردم است نهرفاه و در را

  .جوامع مختلف

 ۀکه سایاست   درحالی مهندسی است و این د عصر حاضر عصرش نیز اشاره ترپیشکه طور  همان 

. دشواخالقی یکی   با عصر بیفنّاوريده تا عصر شاخالقی در جوامع مختلف سبب  ظلمانی بی

اختصاص به قلمرو خاصی همچون مهندسی  اخالقی همچنین باید به این نکته توجه کرد که بی

کند، به نظر   مهندسی نقشی کلیدي در عصر حاضر ایفا میۀجامع آنکهبه توجهندارد، ولی با

 بر پایبندي انتظار داشت تا با توان می رسد با یادآوري و رشد اخالقیات در درون این جامعه، می
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 مردم کیفیت زندگی بهبود بر عالوه کاري، ۀزمین در چه و علمی ۀزمین در چه خود اخالقی تعهدات

 منتشرشده اخالقی از بی جوامع دیگر رهایی براي هدایتگري عامل و عطف ۀنقط حقیقی، معناي به

اي که بر  که ما معتقدیم هر جامعه چرا .باشد اخالقیات سوي  به آنها دادن سوق و جهان هواي در

  . اخالقیات حرکت کند به سعادت و هدف غایی خود خواهد رسیدۀپای

 

 تعریف اخالق در لغت .2

نظیر غرایز،  ل درونی هر انساناشکااي از حاالت و  ست و شامل مجموعها  جمع خُلق»اخالق« ۀکلم

ملکات
1

منجر ست و به اعمال و رفتاري ده شده انها که در ضمیر او است ، صفات روحی و باطنی

  .شود گفته می اي از آنها اخالق یا رفتار اخالقی د که به مجموعهشو می

  

  اخالق از دیدگاه بزرگان .3

 چنین کیمیاي سعادت در کتاب ،ترین دانشمندان اخالق در جهان اسالم زرگ از ب،ابوعلی مسکویه

 آدمی را به سمت انجام کاري سوق ،نگارد، اخالق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل می

  ).1375 غزالی،( دهد می

 و ویژگیهاي پایدار در  اخالق به مفهوم صفاتةواژکه دارد  عالمه محمدباقر مجلسی در بحاراالنوار بیان می

طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از  شود کارها متناسب با آن صفات، به نفس بوده که موجب می

 : کلی تقسیم کردۀدست توان علم اخالق را به دو شده می به تعاریف گفتهپس باتوجه. انسان صادر شود

  . اخالق با تأکید بر عمل و رفتار اخالقی علم ـب  ؛بر علم و شناخت  علم اخالق با تکیهـ الف 

کننده از  علم اخالق همان فن بررسی: نویسد  این علم میة دربار،اسالمی  متفکر،عالمه طباطبایی

 این بحث و بررسی جداسازي رذایل ثمرة. نباتی، حیوانی و انسانی استملکات انسانی متعلق به قواي 

ان به صفات پسندیده و صدور افعال و کارهایی است که از فضائل است، به خاطر تعامل و اتصاف انس

 .)ق 1377 طباطبایی،( شود موجب تمجید انسان در جامعه انسانی می

____________________________________________________________________ 
 

گذر  کند و در مرور زمان، تواناییهاي مختلفی کسب می رنگ است، به  نفس انسان که در ابتداي تولد ضعیف، بسیط و بی. 1

هر ملکه صفتی براي جان آدمی است که . اند نامیده» ملکه«این توانمندیهاي ثابت نفس را . یابد ایام، صورت مشخصی می

 .بخشد می هولتس و سرعت را عمل انجام پیدایش، از پس و آمده پدید زمان طی در عمل، تکرار اثر بر و او اختیار اراده و با

  :شوند می بندي طبقه دسته دو به ملکات

   ییحیا  حسد، بغض، بخل، حرص، کذب و غضب، کبر و بی:گانه  هشت   ملکات ردیهـ

   حکمت، شجاعت، عفت و عدالت: چهارگانه  ملکات فاضلهـ
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باب بنیاد و اساس اخالق و اصول ارزشی دو نکته  در: عالمه جعفري در این خصوص معتقد است

کشد و بناي تحریک را  نخست آنکه اصول عمومی اخالق از اعماق روح بشر سر برمی: است ذکر قابل

و آنچه را بر خود  پسندب خود پسندي بر آنچه را که بر دیگران می: ل این اصلثَم. گذارد می

تحلیل به   اصول اخالقی و قضایاي ارزش انسانی قابلۀهم:  دومۀنکت. پسندي بر دیگران هم نپسند نمی

  :ن استدو عنصر اساسی ناشی از دو ویژگی بنیادي در وجود و شخصیت انسا

اشتیاق به رشد و تکامل که اقتضاي ب ـ  ؛ ارزشی و تعالی اخالقیءورزي و ارتقا استعداد اخالقالف ـ

سوي  دیگر، اشتیاق به  بیان  به. است» بستگی تکامل و کمال ایضرورت و «خاص را به دنبال دارد و آن 

  ).1381 امید،( طلبی را به دنبال داردنفسه اقتضا و بایستگی کمال کمال، فی

  

 اخالق کاربردي .4

هاي خاصی از زندگی فردي و اجتماعی است که  اخالق کاربردي همان اخالق هنجاري در حوزه

توان نام برد که   کمتر فعالیتی را می،در این میان. شود ها افزوده می روز بر تعداد این حوزه روزبه

 اخالق کاربردي ،درحقیقت. ه باشدبررسی قرار نگرفت هاي اخالق کاربردي مورد عنوان یکی از شاخه به

 مسائل اخالقی خاصی ة اخالقی را در حوز کاربرد اعمال منظم و منطقی نظریۀدرصدد آن است که

 ابعاد فردي و است که ضمن بیان احکام ارزشی، همۀ اخالق کاربردي علمی ،دیگر عبارت به. نشان دهد

مندي از خوبیها و دفع و رفع  ه فضایل و بهره ما، راههاي رسیدن بۀاجتماعی زندگی آگاهانه و مختاران

  .دهد رذایل و زشتیها را نیز نشان می

  

  نفس .5

گیري از آن، مسیر سعادت را بپیماییم و  تا با بهره یم الزم استشدحال که با اخالق و کاربردها آشنا 

  .ترین دشمن انسان یعنی نفس قرار دهیم آن را ابزاري براي کنترل دشمن

اند و مرز اعتدال در  سکدام از این سه قوه در پی اموري براي نف هر. داردسانی  نفانسان سه قوة

لی را به ارمغان ینهایت این نفس براي انسان فضا در که آید می حساب   کمال نفس بهآنها، نقطۀ

شامل چهار  لاین فضای  و معتقدندرندنظر دا  اتفاق ل حکما در بیان انواع و اقسام فضای.آوردخواهد 

ل فضای. سوي این چهار فضیلت است  به ت است و اخالق عملی موظف به رهنمون کردن انسانیفضل

  . عدالتـ4 و شجاعت ـ 3 ،عفتـ 2 ، حکمتـ1 :)1356طوسی،( چهارگانه بدین قرار است

که انسان به  هنگامی.  استانسانی در هر فرد  علم و آگاهی نسبت به امور الهی وةحکمت دربردارند

 انجام شدن است و از چه اموري باید کاري بایستۀ  داند که چه می رسید  د و کمال از رشاین حد

 ذکاوت و هوش، ، این فضیلت آمده استمجموعۀزیر عنوان به آنچه. نزد غفلت  اجتناب کرد و خود را به
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ذکر و یادآوري، اندیشیدن، سرعت در فهم و تقویت آن، پاکی و صفا بخشیدن به ذهن و سهولت 

شده و از سرزمین   فراهم د، استعداد دریافت علوم در انسانشواگر این امور رعایت   کهست اآموزش

  .دهد جهل به حکمت تغییر مکان می

کند که مسیر  در نفس ظهور میاین فضیلت زمانی . دومین فضیلت نفس، عفت و پاکدامنی است

براي تأمین نیازهاي مادي هر موجودي . هاي عقل و شرع باشد داده با  شهوت انسانی، مطابقتخلیۀ

 عنوان به آنچه .یافت  دست نه آتوان ب عنا نیست که از هر طریقی میبه این مخود باید تالش کند اما 

اري، صبر، سخاوت، قناعت، نظم و انتظام، هدایت، گ، پرهیز حیا این فضیلت آمده استمجموعۀزیر

سوي    فرد به.آنچه برشمردیم پیروي ازکه با عمل و  . است پیرامون، وقار و ورعۀمسالمت با جامع

  .دیابراه میاخالقیات 

شود که نفس  شجاعت یا نترسیدن، زمانی در انسان ملکه می. سومین فضیلت نفس، شجاعت است

 متابعت هوي و هوساز رأي سلیم حرکت کرده و   بر اساس اندیشه و، غضب استۀ که مای،در اموري

، به این کردنوعاً ترسناك است فرار نکرد و بر نامالیمات آن صبر پس هرگاه انسان از اموري که . نکند

این  مجموعۀزیر عنوانبه آنچه. اند صفت و اخالق نائل شده است که در مقابل آن جبن را مطرح کرده

مندي از آنها   که بهره استطبع، بلندهمتی، صبر و ثبات، حلم و شهامتفضیلت آمده است مناعت

  .رپی داردد را رونق اخالق عملی

 رسیدن به مقام ةدربار. است مقابل آن جور و ستم ۀ چهارمین فضیلت، عدالت است که نقط

رحم، مجازات، حسن شراکت، حسن قضاوت، مودت و  لت به اموري چون صداقت، الفت، صلۀ عدا

 امور الزم بعضیغیر از عمل به این دستورات، ترك . نیازمندیم... و دوستی، عبادت، ترك حسادت

آنچه انسان را از رسیدن به کمال  ترك سوگند به خدا، ترك پیروي از هوس و ترك هر مانند ت؛اس

  .)1426ابن مسکویه، ( دارد بازمی

 هرگاه نفس ناطقه با. داردبه آنچه بیان شد، انسان سه نفس شهوانیه، غضبیه و ناطقه توجهبا

 بر دو نفس دیگر گري و چاپلوسیفطرتی، خدعه پست رذایلی همچون  ازگرایی و دوري جستنفضیلت

  ).1371 بن زکریا،حمید( شد خواهد نیکوکار، دادگر و نیکورفتارفردي آنگاه انسان  ،شودچیره 

  

  بررسی اخالق از منظر قرآن .6

رسالتهاي پیامبران الهی پرورش اخالقی مردمان و تزکیه و تهذیب جانهاي آنان بوده  ترین یکی از مهم

رآن کریم نیز بر تزکیه و تهذیب نفس در کنار تعلیم و تعلّم سفارشهاي  در ق،بر همین اساس. است

  .دهیم قرار می بررسی آنها را مورد اختصار  بسیاري شده است که در ادامه به

  :فرماید خداوند در قرآن می



       اخالق و ضرورت آن در جوامع مهندسی

  

32

لَیهِم آیاتِهِ وتلو عم یسولًا مِنهینَ ریثَ فِی األُمعالَّذي ب وه زَکّیهِم وی عیو الکِتاب مهلِّم ۀَ وإِن  الحِکم

  .)2 ۀسوره جمعه، آی(کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبینٍ 

 نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنهااو کسی است که درمیان جمعیت درس

یش از آن در آموزد هرچند پ و حکمت می) قرآن(کند و به آنان کتاب  آنها را تزکیه می خواند و می

 .گمراهی آشکار بودند

و آن این است که یکی از اهداف  کند آید، درواقع یک حقیقت را دنبال می  فوق برمیآنچه از آیۀ

وآله تزکیه نفوس، تربیت انسانها و پرورش اخالق حسنه بوده است، علیهاهللا صلی اصلی بعثت پیامبر

 ۀمسئل آیه تأکیدي است بر ۀحکمت نیز در ادامتوان گفت تالوت آیات الهی، تعلیم کتاب و  حتی می

به توجهبا .دهد  همان چیزي که هدف اصلی علم اخالق را تشکیل میا؛هتزکیه نفوس و تربیت انسان

 عنوان  تعلیم و تربیت به،ترین هدف آفرینش است عالی ) نفستزکیۀ(رسیدن به کمال  آنکه

 ؛شود بیاء و هدایت اولیاي الهی تلقی می اصلی بعثت انةترین رکن رشد و کمال، انگیز اساسی

  .اِنّی بعثَت التمم مکارِم االخالق: فرمودند پیوسته می) ص(که حضرت رسول اکرم  طوري به

  :فرماید می در دو آیه دیگر نیز

یعلِّمهم الْکِتَاب  یزَکِّیهِم و هِم آیاتِهِ والْمؤْمِنِینَ إِذْ بعثَ فِیهِم رسولًا مِنْ أَنْفُسِهِم یتْلُو علَیلَقَد منَّ اللَّه علَى

و ۀَ وبِینٍ  الْحِکْملُ لَفِی ضَلَالٍ م164 ۀ آی،عمران آل(إِنْ کَانُوا مِنْ قَب(.  

اب والْحِکْمۀَ ویعلِّمکُم ما لَم کَما أَرسلْنَا فِیکُم رسوالً منکُم یتْلُو علَیکُم آیاتِنَا ویزَکِّیکُم ویعلِّمکُم الْکِتَ

  .)151 ۀبقره، آی(تَکُونُواْ تَعلَمونَ 

پیشی گرفته است، چراکه هدف  بر تعلیم شود، تزکیه طورکه در این دو آیه نیز مشاهده می همان

  . و نهایی از خلقت بشر تزکیه استاصلی

  : بر تزکیه پیشی گرفته است، تعلیم129  آیۀ، حالی است که تنها در سورة بقرهاین در

 و اتِکآی هِملَیتْلُو عی منْهوالً مسر ثْ فِیهِمعابنَا وبر و الْکِتَاب مهلِّمعی ۀَ والْحِکْم أَنت إِنَّک زَکِّیهِمزِیزُ یالع 

 کِیم129 بقره، آیۀ(الح(.  

 این احتمال دور از انتظار نیست که رگانۀ باالدم و تأخر در تفسیر آیات چهادر بیان علت این تق

بر یکدیگر تأثیر متقابل ) تعلیم و تربیت(که این دو  باشد منظور از این تقدم و تأخر، این مهم می

 شود، اي صحیح سبب باال بردن سطح اخالق و تزکیه نفوس میهطورکه آموزش دارند، یعنی همان

انسان وقتی زیرا د؛ گردمی بردن سطح علم و دانش ل اخالقی در انسان نیز سبب باالوجود فضای

 راه  که سد،تواند به حقیقت علم دست یابد که از لجاجت، کبر، خودپرستی و تعصب کورکورانه می

گونه مفاسد اخالقی حجابی بر چشم و دل  د، در غیر این صورت اینو تهی ش،اي علمی استهپیشرفت

  .ماند می بازکه هست مشاهده کند و طبعاً از قبول آن   ن حق را آنچناةافکند که نتواند چهر می او
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   اخالقی بودن یک فعلبارةنظریات در .7

 وجدانی، ۀ اراده، نظریۀ عاطفی، نظرینظریۀ: وجود دارد اخالقی بودن یک فعل نظرات مختلفی بارةدر

  .پردازیم میاین نظریات اختصار به بررسی  که به

  )1368مطهري، (  عاطفی نظریۀ.1. 7

عمل انسان به شمار ن  مالك اخالقی بودةترین نظریات دربار  اخالق مبتنی بر عاطفه از قدیمیۀینظر

 .کنند جو میون یک عمل را در عواطف انسانی جست گروهی رمز اخالقی بود،طبق این نظریه. رود می

 نظریات افرادي همچون دیوید هیوماساس
1

ژان ژاك روسو  و
2

اس و حسا درون هر انسان  این است که

 و بدون وجود این عامل محرك، کاري شود  انجام امور خیر میبراياي وجود دارد که محرك او  عاطفه

شود که آن میل  نظر مبدأ، از میلی ناشی می  کاري است که از،کار اخالقی  در نتیجه .زند از او سر نمی

  غیردوستی کهۀارند عاطفگذ مربوط به خود انسان نیست، بلکه مربوط به دیگران است و اسم آن را می

  .رساندن خیر به خویشتن خویش نیست، بلکه به دیگري است در آن، هدف

  ).1368 مطهري،) ( اسالمینظریۀ فالسفۀ( اراده ۀنظری. 2. 7

انسان هم . کند اراده حرکت می  باالراده است یعنی هر حیوانی بامعروف است که هر حیوانی متحركِ

، این مهم است شود ولی آنچه سبب تمایز انسان و حیوان می. ه استمثل هر حیوانی متحرك باالراد

 بر وجود یک سلسله آنکه در انسان عالوه   حال،شود شوق سبب حرکت او می که در حیوان میل و

در این  .و در حیوان وجود ندارداست دوش عقل  چیزي وجود دارد به نام اراده که هممیلها و شوقها

  :نگارد می چنین ین فرق میل و اراده این شهید مطهري در تبی،باب

سوي آن شی یا عامل  میل، جاذبه و کششی است میان انسان و یک عامل خارجی که انسان را به

میل به مأکوالت شود و  انسان نیز همانند حیوان گرسنه می؛کشاند خارجی می
3
. آید در او به وجود می 

 برعکس، طه میان انسان و عالم بیرون نیست، بلکهاراده منشأ درونی دارد نه بیرونی، یعنی یک راب

شود تا  همین اراده سبب می. دشو اندیشی حاصل می  از تفکر و مصلحتاي است درونی که پس رابطه

مثالً شخصی که رژیم دارد دربرابر میل خود به خوردن غذا مقاومت کند و برخالف میل خودش 

کششها    همه،میلها و ضد میلها ۀکه هم ت در انسانتوان گفت اراده نیرویی اس پس می. تصمیم بگیرد

  که یک میل یا ضد میل انسان را به آنشود  دهد و مانع از آن می و تنفرها را تحت اختیار خود قرار می

  .سمت بکشاند

____________________________________________________________________ 
 

  فیلسوف و مورخ انگلیسی قرن نوزدهم. 1

  حکیم و نویسنده فرانسوي قرن هیجدهم. 2

  خوردنیها. 3
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 ،هر چند عاطفه و محبت ،که نه ناشی از تسلط یک میلآن است  کار اخالقی ،مطابق با این نظریه

کسی است که  این نظریه قهرمان حقیقی اخالق برمبناي . مان عقل و اراده انجام بگیردفر  باشد بلکه به

  .حاکم استبر وجودش  پاك ةعقل و اراد

دنبال چگونگی اکتساب نصیرالدین طوسی، اخالق علمی است که به  خواجه نظر از در همین راستا،

صورت   که به،افعال و احوال انسان را همه وسیله آن بتواند جلوة  است که به خُلقی توسط نفس انسان

  . جمیل، زیبا و پسندیده گرداند،شود ارادي از او صادر می

  .)1368 مطهري،( وجدان ۀنظری. 3. 7

عنوان  معتقد است که فعل اخالقی، فعلی است که انسان آن را به،  فیلسوف معروف آلمانی،کانت

براي اطاعت امر و فرمان صرفاً  هدف و غرضی،چرا، نه براي و یک تکلیف، از وجدان خویش بدون چون

اي دارد که مشهور  جمله.  داردي زیادي وجدان و ضمیر انسان حرفهااو دربارة. دهد انجام میوجدان 

  :اند است آن را بر لوح قبرش نوشته

کند بر اعجابش  دارد و هرچه آنها را مطالعه می دو چیز است که انسان را همواره به اعجاب وامی

اي که باالي سر ما قرارگرفته است و دیگري وجدان، که در ضمیر ما   یکی آسمان پرستاره؛فزایدا می

  .قرار دارد

از دیدگاه قرآن، وجود عقل و  که چرا. است واردبر این نظریه  اما بر اساس تعالیم اسالمی نقدهایی

ربیت نفوس و فضایل  مطلوبی براي نیل به تةتواند در حد خود انگیز وجدان یک واقعیت است و می

توان فریفت؛ وجدان با  اینکه وجدان را می ؛ ازجملهدارداخالقی باشد، ولی این پشتوانه کاستیهایی 

کلی حساسیت خود را از  دهد و گاه به گیرد و تغییر رنگ می تکرار بدیها و زشتیها تدریجاً به آن خو می

 وجدان یا عقل عملی با تمام قداست ،بر همین اساس شود؛ و یا تبدیل به ضدارزش می دهد دست می

 .توان تنها بر آنها تکیه کرد و اهمیتی که دارد، مانند عقل نظري خطاپذیر است و هرگز نمی

  

  هندسی از دیدگاه تاریخم .8

ها و مفاهیمی چون علم، فلسفه، هنر و فن با مهندسی، چنان گستره و  بودگی واژهتنیدگی و درهم

ویژه از دیدگاه تاریخی، چندگوییهاي فراوانی وجود   تعریف و کاربرد، بهژرفاي وسیعی یافته است که در

  .اند سهولت با یکدیگر جانشین شدهها به دارد و در بسیاري از نوشته

 نخستین مهندس  وعنوان نخستین معمار حریف مصر باستان به فن نامیدن ایمهوتپ دانشمند همه

 نام ؛ جاویدان افالطون بر سردر ورودي آکادمیجملۀ ؛در هندسه شهرت فیثاغورثِ فیلسوف ؛در تاریخ

عنوان مهندس حقیقی و کامل در دوران میانه یا یادآوري از   هنرمند بهبردن از لئوناردو داوینچیِ

ساز و همچنین فالسفه و   ساعت آهنگر، مرداكِگران نامداري نظیر استیونسنِورزان و صنعت فن
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عنوان پیشگامان  نصیرالدین طوسی و ابوریحان بیرونی به  ، خواجهدانشمندان ایرانی چون ابونصر فارابی

به بودگی دارد که باتوجهمهندسی در تاریخ علم، صنایع و اختراعات، نشان از چنان تنیدگی و درهم

اند، حقیقتی  زیسته  که در آن می، فرهنگ، اندیشه و زمانیۀآوران در پهن تخصصهاي گوناگون آن نام

زنظر تاریخ مهندسی هیچ ایرادي بر آن وارد نیست، ولی ازنظر تعریف مهندسی نمایان است، که ا

تفکیک نیست، ولی در یک   قابل آسانی  کاري آنان وجود دارد که بهۀزمین تداخل وسیعی در

 ۀتوان هوش سازنده، خالقیت و ابتکار، نوآوري و ابداع در عرص بندي پژوهشی و اندیشمندانه می جمع

  ).1388حجازي، (دانست  آوران وجه مشترك میان آن ناماندیشه و عمل را 

  

  تعریف مهندسی از دیدگاه اندیشمندان امروز .9

یک  )Aearospace American, 1992( نویسد می ، آموزش مهندسی مکانیکۀ دانشمند برجست،کارمن

نین وجود قوا، و در این معنی مقصود از وجود(کند که وجود داشته است  دانشمند چیزي را کشف می

، )نظر نیست هاي علمی بین عناصر و اجزاي طبیعت است و وجود فیزیکی یا جغرافیایی مورد و رابطه

 ،دیگر  عبارت  به این شکل وجود نداشته است؛به ترآورد که پیش اما یک مهندس چیزي را به وجود می

م آراینده، هم کند؛ یعنی ه آفریند و اختراع می دهد، می مهندس کسی است که ابتکار به خرج می

  .آفریننده و هم سازنده است

  

  اهمیت اخالق در مهندسی .10

در این .  جهانی تبدیل کرده استة تأثیر عمیق و نافذي در جهان معاصر دارد و آن را به دهکدفنّاوري

 ایفا فنّاوريهاي توسعه و گسترش  محرك، نقش محوري در تمام جنبه عنوان به میان، مهندسان

منظور حفظ و ارتقاي ایمنی، سالمت و بهبود کیفیت زندگی مردم در ابعاد  راستا بهدر همین  .کنند می

 و در مسیر اخالقیات به باشدارزشهاي معنوي  علم و عمل مهندسی باید همراه و همگام با مختلف،

تعهدات اخالقی  گیري چراکه این ارزشهاي معنوي و اخالقیات، سبب شکل .حرکت خود ادامه دهند

یافت که   بخشی دستبه ریسمان محکم و نجات توان می آنها عهداتی که با توسل به تاروپود ت؛ندشو می

رهایی  ،است کمال و سیر  که همان از بین رفتن اخالقیات،تواند آدمی را از انزوال و نابودي حقیقی می

ها را به که در رویارویی با مسائل دشوار اخالقی آن بخشد و همچنین به چنان ابزاري مجهز گرداند

 .بهترین نحو مرتفع سازد

اند  شده تنیده  درهم مهندسی هاي پروژه با بسیار نقاط مشترك در اخالقی يبه بیانی دیگر، ارزشها

 مندي از چنین اصولی در بهره .است مهندسی ۀحرف ۀپای و استانداردهاي شامل اصول نقاط که این

 عالوه بر ،هستند درگیر مشترك فعالیتهاي در که ،مردم ازی جوامع عنوان به فنّاورانه شرکتهاي ساختار
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 که شود می و رفتار مهندسانی منش دهی به  باعث جهتبخشد،را ارتقاء میه اخالقیات در جامعه کآن

سپردگی تمام، علم و دانش خود را در جهت دل با و رانند می پیش  به را فنّاوري پیشرفت پیکان نوك

  .گیرند خدمت به جامعه به کار می

 دتـدرازم در و کالن دازـان مـچش در القـاخ و یـکیف ريـبرت ا،ـه حرفه رـسای دـمانن مهندسی در

 را دشوار مسائل و وظایف ها، تنبیه و مشکالت از فراتر بسیار اخالق عام، طور هـب. دـسازگارن مـه اـب

 در و الشهایمانت به دهی جهت در که معنوي ارزشهاي از را کاملی محدوده اخالق. گیردمی دربر

همچنین رعایت اصول  .دهد می پوشش کنیم می تعقیب را ارزشها آن مانجوامع و روابط دهی سازمان

ممانعت د و از ایجاد خسارت به دیگران وش میپذیري منجر  مسئولیتءاخالقی در مهندسی به ارتقا

مهندسی برجسته دست دیگر، یک مهندس هنگامی به معناي حقیقی به جایگاه  عبارت به. دکرخواهد 

 به تعهدات اخالقی و معنوي خود در خصوص جامعه و بشریت ، که عالوه بر علم کافی و الزم،یابد می

  .پایبند باشد

 ،سازد و اخالق  آدمی را بر طبیعت مسلط می، جوامع باید بدانند این مهم است که علمۀهم آنچه

در ه نداشته و خودساخته نباشد، از طبیعت انسان اگر بر خویش سلط. کند و را بر خویشتن مسلط میا

کند می گیري  و از آن در جهت آمال پست و اهداف شخصی بهرهدریگمی کمال بهره نحد. 
  

  لرزد و ریزد گر از ایمان پی و بنیان نداردکاخ دانش گر همه از سنگ و از پوالد ریزي           

  )1378فلسفی،  (

گونه است، اما اخالق و معنویت  جهان این: گوید دهد و می علم وضع موجود را به ما نشان می

اخالق باید بدانیم در  وسیله علم، باید بدانیم جهان چگونه هست و با به. آموزد چگونه بودن را به ما می

  .این جهان چگونه باشیم

اي  کند که به فعالیتهاي فرد، گروه یا جامعه  نظام آفرینش خداوندي طوري عمل می، دیگربیان به

د و هرچه میزان برخورداري از اخالق یا هدمی برکت ،که از اخالق یا ارزشهاي انسانی برخوردار است

شود و افراد کارهایشان را در کمال شادي و  ارزشهاي انسانی بیشتر باشد، برکت خداوند نیز بیشتر می

  ).1389نژاد، بهادري( دهند کیفیتی باالتر انجام می زمانی کمتر و با در راحتی آرامش خاطر و به

  

  میثاق در مهندسی عهد و .11

 خصوص توان یکی از شروط بسیار مهم و اولیه در مسائل اخالقی به و میثاق را می رسد، عهد به نظر می

 آن شدقلمداد   مهندسیء شروط اولیه در حرفۀدلیل اصلی که این مهم جز . مهندسی دانست حرفۀدر

سن آن را درك ر عقلی است، یعنی اموري که عقل انسان حوفاي به عهد و میثاق جزء امو است که
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 انسانی و همگانی است و تمام افراد یک مسئلۀلذا این . و نیازي به راهنمایی خارجی ندارد کند می

  .دانند احترام به عهد و میثاق را تحسین و نقض پیمان را قبیح می

  :فرماید خداوند در قرآن کریم می

ابواللّهِإِنَّ شَرَّ الدتَّقُونَ ...  عِنْدال ی مه رَّة وفِی کُلِّ م مهدهنْقُضُونَ عی ثُم ممِنْه تدانفال (الَّذِینَ عاه :

  )56 ـ 55

کسانی هستند که با آنها پیمان بستی، سپس هر بار عهد و ... یقین بدترین جنبندگان نزد خدا به

  .و پرهیز ندارند شکنند پیمان خود را می

چراکه فرمود . شکنی با انسانیت انسان سازگار نیست شود که پیمان از این آیه کامالً معلوم می

  همچنین و گسترش صنعت وفنّاوريآنکه به دلیل پیشرفت علم و  حال .اندگونه بدترین جنبندگان این

قیم بر طور مست به تواند تصمیمات یک مهندس می افزایش کاربرد علوم مهندسی در زندگی روزمره،

پس تعهدپذیري و وفاي به عهد در این روزگار نقش کلیدي در رابطه . انسانها اثر بگذارد زندگی و رفاه

منجر  اي بزرگ به بروز حادثه مهندسی ترین خطایی در کار کوچک که چرا .با آرامش جامعه دارد

 .ر بگیرد، که در پی آن ممکن است سالمت و جان انسانهاي بسیاري مورد تهدید قراشود می

  

   اخالق مهندسیاقتصاد مهندسی در سایۀ .12

شناسان، گذاري آن همیشه براي جامعه  علم، دین و فلسفه براي تشریح اخالق و ارزشةپرداختن به حوز

آنجا  ).1389 یعقوبی،( مفسران علم، اخالق و دین و نیز معلمان متأثر از نوع ذهنیت و بینش آنها بوده است

مسائل اساسی، بلکه جزو علوم مهندسی  جزء تنها نه روند و اقتصاد شدن پیش میيا که مشاغل به سمت حرفه

اي  اخالق مهندسی در حرفه شود، مقابله با تعارضهاي اخالقی و گرفتن تصمیمات منطبق با می بندي نیز طبقه

کند  ي میگر مهندسی جلوهکه بسیار در جامعۀ گیریها یکی از این تصمیم. بسیار مهم است بودن یک مهندس

  .چراکه همواره یکی از مباحث بسیار مهم در علم مهندسی بحث اقتصاد است .مسائل اقتصادي است

کنند که  می آفرینی نقش اي گونه به گیري از اخالق در این میان عده کثیري از مهندسان با بهره

هاي  اسوه عنوان بهاز آنان  ،داند چنین مردمانی می پیشرفت خود را مرهون این هکتاریخ عالوه بر آن

 و ستآنها گیري مهندسانی که مسائل اخالقی محور بنیادین تصمیم. کند اخالقی نیز به نیکی یاد می

تنها  قرار گیرد و نهالشعاع تحتنیز آنان  گیریهاي ه تا سایر تصمیم شد وجود همین اصول اخالقی سبب

 پیروز باشند بلکه چنان نقشی بر این  موفق و،نظر اقتصادي اي و چه از نظرحرفه در کار خود، چه از

  . آنان بدانندیشرفت خود را وامدار تالش خالصانۀ گیتی حک کنند که آیندگان نیز پةگستر

متأثر از عوامل  تواند که می است  آماري وجود رفتارهاي انسانی متفاوت امري عاديۀجامع  هردرالبته 

  . مهندسی نیز از آن مستثنا نیستۀ که جامع باشد...مختلفی همچون خانواده، اعتقادات، محیط و 
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    ناکس به تربیت نشود اي حکیم کس  شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی

  

  زارخس در دشت الله روید و در شوره  باران که در لطافت طبعش خالف نیست

                

   مهندسیهاي اخالقی در حرفۀ نامه جود آیینضرورت و .13

دهی به مسیر، سیر تکاملی و روابط میان افراد، وجود  هدفمندسازي و جهت ورمنظ به اي در هر جامعه

اي است، امري   که محوریت آنها مسائل اخالقی و حرفه،شده دستورالعملها و رهنمودهاي ازپیش تعیین

که پایبندي و تبعیت از این دستورالعملها سبب بروز ارزشهاي اخالقی همچون بوده الزم و ضروري 

مانند هر  مهندسی نیز جامعۀ. دشو در آن جامعه می... پذیري و  ي به عهد، مسئولیتصداقت، وفا

اي خاصی در روح و کالبد این جمعیت   دیگري نیازمند حضور قواعد و قوانین اخالقی و حرفهجامعۀ

 .ندکازپیش حفظ و تثبیت  اي خود را بیش است تا بتواند هویت شخصی و حرفه

 مهندسی رفۀهاي اخالقی بر اساس دیدگاه خود در ح نامه وین آیینکشورهاي مختلف اقدام به تد

»ن برق آمریکااسازمان مهندس نامۀ آیین«توان به   می،براي مثال. کردند
1

ن اانجمن مهندس«، )1906 (

»شیمی آمریکا
2

»ن عمران آمریکااانجمن مهندس« و 
3

مختلف براي  هاي نامه وجود آیین. اشاره کرد 

کامل اصول نداشتن  نشان از انطباق ، به آنها اشاره شدترپیش که ، مختلفهاي سازمانها و رشته

در  اي گسترده ايهتالش اي و اخالقی آنها با یکدیگر است که براي برطرف کردن این ناهماهنگیها حرفه

»اي  حرفهۀ توسعبراين ا انجمن مهندسنامۀ آیین«مریکا آغاز شد که سرانجام آ
4

 1947در سال  

 سه 1977 و تا سال شوداي موجب ایجاد وحدت در میان جوامع مهندسی  العاده ز فوقطرتوانست به

انجمن ملی «دیگر مربوط به  نامۀ  آییننامه دو آیین این از پس .بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت

»اي ن حرفهامهندس
5
» مؤسسه برق و الکترونیکۀنام آیین« و) 1964( 

6
، که در شدنیز تدوین ) 1979 (

شده   مریکا شناختهآزیربناي اصول اخالقی در جوامع مهندسی  عنوان به نامه ضر این سه آیینحال حا

  .کنند نامه پیروي می هاي اخالقی دیگر نیز از اصول و قواعد این سه آیین نامه و سایر آیین

 ترسیم مسیر برايهایی بر مبناي اصول اخالقی،  نامه در جوامع مهندسی ایران نیز، حضور آیین

   امري غیرقابل،اي چه در زندگی فردي و چه در زندگی حرفه سوي کمال، هدایت جمعیت به تعالی وم

____________________________________________________________________ 
 

1. American Institute of Electrical Engineers (AIEE) 

2. American Institute of Chemical Engineers(AICHE) 

3. American Society of Civil Engineers (ASCE) 
4. Engineers Council for Professional Development (ECPD) 
5. National Society of Professional Engineers (NSPE) 
6. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
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توان با تمسک  می به آنکه محوریت دین اسالم، اخالق و محبت است باتوجهاز این رو، .اجتناب است

قرار یافت و با محوریت  دست حقیقت اخالق بیت، به سرمنشأ قرآن و اهل ستن به دو منبع غنیج 

بیشتر اي با گامهاي استوار و سرعت هرچه دادن اصول و تعالیم این دو منبع، در مسیر کمال هر جامعه

  .حرکت کرد

  :فرمایند می در این زمینه) ص(پیامبر اکرم 

رَتِی؛ أَهلَ بیتِی و إِنَّهما لَنْ یفْتَرِقَا إِنِّی تَارِك فِیکُم الثَّقَلَینِ ما إِنْ تَمسکْتُم بِهِما لَنْ تَضِلُّوا، کِتَاب اللَّهِ و عِتْ

ضوالْح لَیا عرِدتَّى یح  

که به این دو چنگ   مادامی.بیتم ؛ کتاب خدا و اهلگذارم گرانبها به یادگار می من در میان شما دو چیز

وثر بر من وارد شوند تا در کنار حوض ک شوید و این دو هرگز از هم جدا نمی بزنید هرگز گمراه نمی

  )حدیث ثقلین( .شوند

گیري از اصول و تعالیم ناب برآمده از این دو منبع به تدوین و نگارش  پس الزم است تا با بهره

هایی شود  نامه ها و مرام نامه  کرد تا حاصل آن نظام اقدامهاي مهندسی هاي اخالقی در رشته نامه آیین

هاي اخالقی در  نامه اخیراً آیین در ایران نیز. شود که عمل به آنها سبب دوام و پایداري جوامع

اي اخالقی در   رفتار حرفهۀنام نظام«توان به  هاي مهندسی در حال تدوین و ابالغ است که می رشته

بیت و   اشاره کرد که امید است با محوریت قرار دادن تعالیم قرآن کریم و اهل»مهندسی ساختمان

د که دنیا نیز از شوهایی تدوین و ارائه  نامه نظام  در این زمینه،همچنین تحقیق و پژوهشهاي بیشتر

د و از آنها بهره ببرد که البته این امر به تالش و کوشش نک هاي متعالی یاد نامه نظام عنوان به آنها

با تحقیقات که امید است دارد نیاز  شناخت اخالق حقیقی، بر اساس دو منبع مذکور ۀفراوان در زمین

  . بازبینیهاي مستمر این مهم نیز تحقق یابدبیشتر و

  

  گیري نتیجه .14

آید این است که علم و اخالق الزم و ملزوم یکدیگرند و انسان زمانی به  آنچه از این مطالعه برمی

 این مهم تنها ، او را کشف کند اصیل او بشناساند ویابد که علم، انسان را به خودِ سعادت دست می

به مدد آن در برابر درت نیرومند اخالق محوریت افکار او قرار بگیرد تا بتواند یابد که ق زمانی تحقق می

 عنوان بخش مهم و بزرگی از جامعۀ ه مهندسی نیز بۀجامع.  خواهشهاي پست نفسانی فائق آیدوسوسۀ

آنچه در این جامعه . بردبپیش  گیرد و با دقت ریاضی امور را  کالن باید علم را در خدمت اخالق به کار

توان میان  که تنها زمانی می همواره در تضاد و جنگ با یکدیگرند دو مفهوم حقیقت و منفعت است؛

رسد وجود می به نظر. دشاین دو مفهوم، حقیقت را انتخاب کرد که به سالح اخالق مجهز 

زا و کلیدي در ارتقاء نقشی بس تواند هاي اخالق مهندسی در میان چنین جوامعی می نامه آیین
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اقدام  بیت در جوامع مهندسی ایران نیز باید با تمسک به دو منبع قرآن و اهل. یات داشته باشداخالق

این دو منبع ناب  هایی کرد که روح حاکم بر دستورالعملها و ضوابط آن، نامه به تدوین و نگارش نظام

 که در آن اصول اي متعالی  ساخت جامعه توان ستن به این دو منبع، میچراکه تنها با تمسک ج. باشد

  .اخالقی محور روابط و رفتار متقابل افراد آن جمعیت باشد

   

 مراجع

  .طلیعه نور: قم .تطهیراالعراق تهذیب االخالق و). ق 1426( محمداحمدبن مسکویه،ابن

  .ز دانشگاه تبری: تبریز.درآمدي بر فلسفه اخالق از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر ایرانی). 1381( امید، مسعود

  فصلنامه آموزش . اخالق مهندسی چالشی مهم در تربیت مهندس در کشور). 1389( نژاد، مهديبهادري

  .17-22 ،)46( 12 ،مهندسی ایران

فرهنگستان علوم  .1404کنفرانس آموزش مهندسی در  .مهندسی و وظایف مهندسان). 1388( حجازي، جالل

  .جمهوري اسالمی

مؤسسه مطالعات و :  تهران.محمد دامادي سیدۀترجم. تهذیب االخالق). 1371( عديبنبن زکریا، یحییحمید

  .تحقیقات فرهنگی

 .  کالم حق:تهران. گلستان). 1382( عبداهللابنسعدي، مصلح

 .دارالکتب االسالمیه: تهران. 1 جلد.المیزان فی تفسیر الفرآن). ق1377( طباطبایی، سیدمحمدحسین

 .خوارزمی :تهران.  علیرضا حیدريتصحیح. اخالق ناصري  .)1356(نصیرالدین طوسی، خواجه

  .نشر نقطه). ترجمه طهاره االعراق ابوعلی مسکویه رازي. (کیمیاي سعادت). 1375(غزالی، محمد 

 .نشر فرهنگ اسالمی دفتر: تهران. جوان از عقل و احساسات). 1378( فلسفی، محمدتقی

 . داراحیا التراث العربی. بیروت.بحاراالنوار، ) ق1404(مجلسی، محمدباقر 

  .صدرا: تهران. فلسفۀ اخالق). 1368 ( مطهري، مرتضی

 . جاویدان: تهران. دیوان شمس تبریزي). 1370( الدین محمدموالنا، جالل

 12 ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران .اي در آموزش مهندسیمسئولیت اخالق حرفه). 1389(یعقوبی، محمود 

)46(. 35-23. 

Designining a better Engineer (1992). Aearospace American. 46. 

  

 


