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 ∗اي در آموزش  مهندسيمسئوليت اخالق  حرفه

 

   1محمود يعقوبي

  

  

  و صنعتي دارند وندسان در توسعه اجتماعي، اقتصاديف و مسئوليتهايي كه مهيث عملكرد مهندسان در جامعه ، وظابح :چكيده

 در  و تأكيد بر نقش آن علوم انسانيبه تا توجهوجود طبقه مهندسان در سطوح مختلف مديريت و برنامه ريزي كشور سبب شده است 

  . هاي آموزش مهندسان قرار گيرد طي دو دهه گذشته در صدر بازنگري و اصالح برنامهمهندسانتربيت 

 اي هيئت علميي، تكيه اين نوشتار بر داشتن اعضار نيستسيي فقط با آموزش مي تربيت در جهان كنوني و عصر دانااز آنجا كه

 و به كمال اشد بلكه رفتار و اعمال آنها سرشار از خردمندي و فضليت ب، تسلط داشته باشندبوطرعلم و تخصص ماست كه نه تنها به 

  . آراسته شده باشند نيزمعرفت و مكارم اخالقي

  دادن و در انجاماشندجويان هستند و اگر آنها صالح بگذار در تربيت و تعليم دانشثيرأترين الگوي ت هيئت علمي مهمياعضا

 اً با حكمت و عشق خدمت كنند، مطمن مسئوليتهاي خودداي و در ااي را رعايتعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود اخالق حرفهف

 مسئوليت پذيري و ارتباط آن  و فلسفه عقلينظر در اين مقاله ابعاد اخالق از . ارزشمندي بر تربيت دانشجويان خواهند گذاشتأثيراتت

   بررسي ]1- 9[گوي انساني براي رشد و تكامل سجاياي اخالقي در دانشجويان با استفاده از منابع ارزشمند  در ايجاد الانداتبا نقش اس

  . و مراتب در پرورش دانشجويان مهندسي چه به صورت مستقيم و چه به صورت رفتاري و غير مستقيم مورد تأكيد واقع شده است

  
  

  

  علوم انساني توسعه،  مهندسي،اخالق، اعضاء هيئت علمي، آموزش :هاي كليدي واژه

____________________________________________________________________ 
 

  .فرهنگستان علوم برگزار شده بود ارائه شده استدر 20/12/1388مورخ  كه "پژوهش در مهندسي و آموزش اخالق" روزه يك سمينار در مقاله اين∗

  .راز، ايران، شيدانشكده مهندسي، بخش مهندسي مكانيكاستاد دانشگاه شيراز،  .1
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 مقدمه .1

 ويژگي عمده سهدر حوزه تعليم و آموزش مهندسان هدف تربيت دانش آموختگاني است كه داراي 

  :زير باشند

 توانايي در دانش پايه داشتن  •

 اي توانايي در تكنيكهاي حرفهداشتن  •

 داشتن تواناييهاي عمومي  •

غلب در گروه اول و گروه دوم داراي مهارت و مهندسي ا هاي فني و هيئت علمي دانشكدهياعضا

هاي خاص  تنوع و گستردگي علوم در هر يك از زمينهدليل به ،از طرفي. علمي هستند توانايي

محدوديت زماني و محدوديت دوره و امكانات،  فرصت بسيار كمي براي داشتن مهندسي، وجود 

محتواي دروس گروه اول و گروه دوم . ماند پرداختن به آموزش و ايجاد توانايي در گروه سوم باقي مي

ي براي سنجش يتوان معيارها و مياستگيري و سنجش از موضوعات تجربي، قابل محاسبه و اندازه

  اما در گروه سوم معيار سنجش و توانايي. آموختگان تعيين و تدوين كردتوانايي آنها در ميان دانش

  .به سادگي گروههاي ديگر نيست

شها و ويژگيهايي كه قرار است در گروه سوم آموزش داده شود، حتي به طور صريح بسياري از ارز

چه بسا اينكه  ممكن است آموزش اجباري و دستوري . و دستوري قابل اجرا و پياده سازي نيستند

  . داشته باشدآنها در شرايط حاضر اثر عكس هم در دانشجويان 

مهندسان در دانشگاهها به صورت محدود طي سه دهه گذشته هر سه گروه مورد توجه تربيت 

 ولي تعداد ،گرچه نوساناتي در مجموع واحدهاي گروه اول و گروه دوم صورت گرفته. بوده است

و  تغيير. بوده استمجموع واحدهاي دوره % 18 ثابت و بالغ بر "س گروه سوم تقريباورواحدهاي د

  نبوده و تقريباًچشمگيردهه اخير  هم در گروه سوم در دو تحول هم در گروههاي اول و دوم و

تعداد  ،هيئت علمياعضاي  نظراما از .  ]10 و12[يكنواخت بوده و آموزش يكساني  ارائه شده است

هيئت علمي با اعضاي بسيار افزايش يافته و سهم هستند،  با تجربه آنان كهنيروهاي جوان نسبت به 

  اي علمي و پژوهشيه و در ساير محيطديدها متنوع ر  هيئت علمي كه محيطهاي علمياعضاي تجربه، 

  .  حداقل در شهرستانها كم شده است،ي اندوخته باشنديه هاتجرب

كيد اين مقاله بر شايستگهاي انساني، اخالقي و تربيتي مهندسان مسئول است،  به أاز آنجا كه ت

  در تربيت ، هم در محتوا و هم در كميت، سهم گروه سوم نياز به بازنگري جدي كهرسدنظر مي

 قبالً در اين زمينه پيشنهادهايي ارائه شده است، اما آنچه بايد براي اصالح تربيت .هندسان داردم

 هيئت علمي به داشتن يمهندسان  تقويت شود، در وهله اول اعتقاد، ايمان و دانش خود اعضا

 شده است تالش ،ذال. سجاياي برتر، اخالق علمي و پژوهشي مطلوب، رفتار و كردار آكادميك آنهاست
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در ادامه مقاله بيشتر به اخالق علمي به عنوان پايه و محور اصلي گروه سوم در جامعه علمي مهندسي 

  . پرداخته شود

 الهي و يصفات پسنديده و اخالق حميده از ويژگيهاي انسان كامل است و از جمله آنكه اوليا

 بدون ،ور سازند ودي خويش ديگران را بهرهكوشند تا از توانايي موجبرگزيدگان خداوند  همواره مي

  . ] 4 [ داشته باشنديآنكه انتظار هيچ گونه پاداش

  

  اي ي برادر تو همه انديشها            

  اي   ريشهمابقي خود استخوان و       

  )مولوي(

  علم و اخالق  .2

  پرداختن به حوزه علم، دين و فلسفه براي تشريح اخالق و ارزشگذاري آن هميشه براي

 . معلمان متأثر از نوع ذهنيت و بينش آنها بوده استنيز  وجامعه شناسان، مفسران علم ، اخالق و دين

 آمده 1 در شكل ، آشنا باشند هيئت علمي با آنهاي اعضا الزم استمحورهاي فلسفي پيشنهادي كه

  .است

  
  ي از فلسفهيهاي اعضاي هيئت علمي با شاخهيضرورت آشنا: 1شكل

 

علم در جستجوي مجهوالت . ياري جنس علم و جنس دين با يكديگر متفاوت استاز ديدگاه بس

  عالم پس از جستجوي فراوان و تحقيق بسيار به جهل خود در بسياري از امور ديگر واقف. است

هاي موجود در طبيعت است تا با آگاهي از آنها امور عالم به دنبال كشف اسرار و پديده. شودمي

  . يابد و با تبديل شدن به  تكنيك رفاه بيشتري براي انسان فراهم شودزندگي سامان بهتري 
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شرط قوام و تأسيس جامعه علمي ورود علم در نظم زندگي يا پديد آمدن نظم علمي و تكنيكي 

است و تعلق بر اين نظم است كه در وجود دانشمندان به صورت دوست داشتن علم و وابستگي به آن 

  .]1[كند جلوه  مي

شناخت مقيد يا ايدئولوژيك، به هر شكل آن نفي . نديشي الزمه شناخت و توسعه استآزاد ا

داند علم پاسخ را نمي. سازدشناخت است، زيرا پژوهشگر را با پاسخهاي از پيش تعيين شده مواجه مي

 يآزاد انديش.  اين تفاوت ميان دين و علم است وداند دين پاسخ را مي، وليخواهد كشف كندو مي

.  ]3 [، مقيد به پاسخهاي از پيش تعيين شده نيستعلم و فلسفه بخشي از سرشت آنهاستي كه عقل

  . است يد فعل و نقل مكمل عقلؤقيده مالصدرا عقل مگرچه به ع

عقلي معيار سنجش  اگر در امور زندگي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فلسفه عقلي با فضايل 

در اين صورت است كه  اخالق و معيارهاي آن با حكمت . روديگاه بسياري از موانع از بين مشود، آن

تحول اخالقي زماني .  ]8 [شودعملي ارسطو همراه با خردمندي و فرزانگي بر امور اجتماعي حاكم مي

اگر عقل سنجش . شود كه جنبش عقلي در جامعه تحول يابدپشتوانه اجتماعي در جهان جديد مي

تواند قوام يابد در اگر تحول عقلي كه با علم مي. گيردت آن قرار ميمعيار احكام شود، اخالق در خدم

جامعه صورت گيرد، اخالق را به همراه و در بستر خود خواهد يافت و توسعه معقول اجتماعي را در 

اختالف جامعه اخالق با جامعه اخالقي به تعبير دكتر داوري مانند تفاوت جامعه . پي خواهد داشت

  .]1[مي استعلم با جامعه عل

بر . اند و در فرهنگ كار، رفتار و گفتار وارد شدهدر جامعه اخالق ارزشهاي اخالقي منزلت يافته

ها ها، قراردادها، آيين نامه هر چه به جامعه اخالقي توصيه بيشتري شود كه در آن دستورالعمل،عكس

  .شوديو احكام فراوان اجرا شود، اخالق هم دستوري و قراردادي و انتزاعي م

 اكنون كه مسلم شده است كه توسعه علم و پژوهش تناسبي روشن با توسعه فرهنگي و اجتماعي

اعضاي ، تحقق بخشي آنها در جامعه مهندسي وابسته به پايداري و نيك انديشي  ]1[ـ اقتصادي دارد

ن به ساير توانند بدون پرداخت نمي هيئت علمي اعضاي  علمي و مديران است كه اين ويژگيها را هيئت

و ارتقاي آنها به   اندتان و اسا محقق بودن ممتاز .علوم از جمله علوم اجتماعي و اخالق كسب كنند

  و فرهيختگي بودنوجه ممتاز.  ، اخالق و فرهنگ استفضلي و شايستگي بر پايه ادب،  ا دانشمندي

تربيت مهندسان  م دربه مراتب بيشتري نسبت به آموزش مستقيم گروه سو هاياثر علمي هيئت اعضاي

  .خواهد داشت
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   هيئت علمي ي الگو پذيري از اعضا .3

 بينديشند كه آنچه در تمدن كهن به خصوص تمدن يونان باستان و در دو ديا هيئت علمي بياعضا

 به و نيازمندي آن سوقرن اخير در غرب حاصل شده، محصول رشد نسبي اقتصاد جامعه باز از يك 

  .]3[ سوي ديگر استعلم براي رشد بيشتر از

   و آنچه "در غرب توسعه تجارت و صنعت باعث تكامل علم شد": ويل دورانت مي نويسد

، حاصل توسعه اقتصادي و كنيم مشاهده مي از رشد شگفت انگيز علوم در جوامع توسعه يافته جهان

  . ]3[رفاه جامعه است

م فقط به صنعت نظامي مانند آنچه نگاه و محور توليد علم ما معطوف به توسعه صنعت آن هاگر 

خصوص در فضاهاي فني و مهندسي باشد، انباشتن علم در يك حوزه ه در جنگ سرد انجام شد ب

خواهد بود و رشد علمي بدون پشتوانه رشد اقتصادي همه جانبه در درازمدت همان عقب افتادگي 

  . چندين دهه را به همراه خواهد داشت

گيري، مديريت، س تصميمأه گذشته بسياري از مهندسان در ر دهپنجبا توجه به اينكه طي 

و  و نهادينه نشده مهندسي حاكماگر اخالق در حرفه فني و ، انداقتصاد و سياستگذاريهاي كشور بوده

ل ييي، زياده خواهي و بسياري از خصاباشد، فرهنگ روزمرگي، فرصت طلبي، سودجونيافته مقبوليت 

 يعني رشد اقتصادي، رشد ؛هد شد و آنچه تاريخ گواه آن استا دخيل خواگيريهغير اخالقي در تصميم

مدت به همراه ي تقسيم قدرت كه عمران، آبادي، رفاه و امنيت را در درازاعلم و توسعه سياسي به معن

همچنان كه شرايط حاضر ما آنچنان مبهم است .  به صورت پايدار به دست نخواهد آمد،خواهد داشت

  . را در تقسيم بندي توسعه يافته يا در حال توسعه قرار داد توان آن كه نمي

ها در ساير رشته هيئت علمي يا هر عضومهندسي  - فني دانشكده هاي هيئت علميياگر اعضا

شوند و  برنامه ريزان، سياستگذاران، مديران، صنعتگران، دانشگاه كه مربيان ارشد جامعه محسوب مي

  كنند خود به صفات و اخالق نيكو، دوستي، عشق به خدمت، ميطراحان و كارآفرينان را تربيت

  ، نبايد انتظار داشت)2مانند شكل (آزاد انديشي، خردمندي و فلسفه عقلي مجهز نشده باشند 

  . عقب ماندگي ايران از ابعاد مختلف مرتفع شود
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  ت علميئ هييالگوپذيري دانش آموختگان از اعضا: 2شكل

  

هاست دانشگاه كه محل تقابل انديشه. است توسعه علم و فعاليتهاي فكري دانشگاهها مكان رشد و

ل و ي ساير فضااز نظر باشد كه نه تنها در بعد علمي ممتاز باشند، بلكه داراي استادان بسياريبايد خود 

  . باشند برتررفتار نيكو و حسن رفتار وگفتار نيز

سرنوشت اخالقي در اين گونه جوامع و باشد، مقاله تفاوت غايت علم و پژوهش اگر در نوشتن 

هاي متعدد و ها، قوانين و دستورالعملدانشگاهها هم از نظر اخالقي به تدوين مقررات، آيين نامه

  .متكثر ظاهر خواهد شد

 منجر شود، تفكر و انديشه خود به خود اندابه دانشمندي و خردمندي است پژوهش و علم غايت اگر

نش دوستي، عزت مداري، صبوري، اصالح طلبي، آزاد انديشي و  با فرهنگ، انسان دوستي، دا

اي براي خيرخواهي رشد پيدا خواهد كرد و به قولي  دانشمندان ممتاز خواهيم داشت كه الگو و نمونه

  . دانشجويان خواهند شد

در اين شرايط اخالق، اصول اخالقي، رعايت حق و حقوق ديگران، رعايت اصول دانش مهندسي در 

  بدون دستور، ارها و تصميمات، رعايت جايگاه و كاربرد علم و انديشه در هر زمينه، كارهمه ك

در اين شرايط، اخالق و دوستي، صميميت، . بدون فشار و بدون تبليغ، پياده و اجرا خواهد شد
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درستكاري و محبت به ديگران از ويژگيهاي برتر افراد خواهد بود و جامعه عملي متبلور از اين 

توان رابطه ميان رشد اقتصادي سالم كه غير دولتي باشد، رشد علمي كه نمي. ت خواهد بودخصوصيا

آگاه پرورش يافته باشد، براي قوام و توسعه پايدار يك علم دوست باشد و رشد اخالقي كه در ناخود

ايد اي توسعه يافته، به باور بسياري باگر بيان شود فرهنگ جامعه.  جامعه را اصول  مهم ندانست

  .ن توسعه يافته باشدآدهد در اخالق كه بخش مهمي از فرهنگ را به خود اختصاص مي

  

       اند  اقوام روزگار به اخالق زنده                   

 قومي كه گشت فاقد اخالق مردني است

  )نظامي(

 پيدا  فرهنگي واقعيتنظاماز نظر دوركهايم اخالق خود نوعي نهاد اجتماعي است كه به عنوان يك 

 را به نوعي راهنماي رفتار و كردارهاي اجتماعي انسانها در Ethicsوبر و دوركهايم اخالق يا . كند مي

  . دكر، امنيت و رشد اجتماعي را فراهم خواهد  سالمتزمينهرتباط آنها شناسند و اجامعه مي

   :]4[هاي مختلف براي اخالق سه نظريه بيان مي دارد هاستاد مطهري با بررسي ديدگا

  نظريه عاطفي •

  نظريه وجداني  •

 نظريه عقلي و ارادي •

 اول كار اخالقي كاري است كه ناشي از عاطفه و محبت باشد كه گوياترين سخن در يهطبق نظر

 " ديگران است آن دوست داشتن  در جهان يك نيكي وجود دارد و" گفته گاندي است كه زمينهاين 

]4[ . 

كه خداي متعال   گروهي معتقدند، و باالخرهداندميوجداني  از الهامات راوجداني، اخالق يه نظر

.  بلكه عقل و اراده است،  از عاطفه و ميل استر غينيزنيرويي در درون انسان قرار داده است كه آن 

 به طوري كه تمام ميلها اعم از ميلهاي فردي و ، يعني حكومت عقل و اراده بر وجود انسان؛اخالق

 نيروي عقل و ساسا اخالق كامل اخالقي است كه بر. ميلهاي اجتماعي در اختيار عقل و اراده باشد

، همه تحت كنترل عقل و اراده باشند اشتياقي ميلهاي نوعي و  وهاي فردينيرومندي اراده باشد و ميل

  .]4[برشمرده است  در باره اخالق سالمينظر فالسفه ارا  مطهري آن  استادكه

اگر در . كار گرفته شده استه  ب"وامات دانش فت علم با صفتبراي حكما و فضال هميشه ص

 گاه به علم آن،علم اكتفا شود  دهندهارتقا  و پژوهشگر، محقق، توليد كنندهصفتدانشگاه فقط به 

 كامل توسعه و يتواند پاسخگويو نماست كامل نيست شد كه مشخص شده   داده خواهداصالت

 .]4["من استؤعلم و دانش حقيقت گمشده م"به تعبيري از رسول اكرم، . منزلت واالي استادي باشد

خود به اخالق كه قابل ستايش و تحسين ه گاه خود ب آن، به حكمت نيز آراسته شوندانادت اس اگر،لذا
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 و بديهي است با  آراسته خواهند شد،  استلي قا  اخالقي ارزشياست و بشريت براي آن گونه كارها

وجود اين معلمان،  مهندسان مسئول، متعهد و دوست دار علم و اخالق از دانشگاه به اجتماع وارد 

  . شدخواهند 

    تو حكمت جاريه است اي برادر بر                 

     بر تو عاريه استو بدال است ا آن ز        

  )مولوي(

راتب ون اخالق و تهذيب نفس به مد محال است بتوان ب،لي است، لذااخالق از شاخه حكمت عم

 طريقت را هرا يا به طور خالصه يا براي سعادت بشريت فكر كرد كمال حقيقي و سعادت نايل شد

ديگر تكيه بر تقويت معرفت و  آموزش  هر و نقش اخالق در مهندسي نقش اخالق در آموزش .پيمود

كه مورد احترام باشند، انسانهايي كه از آنها به نيكي است ي افرادي  يعن؛هيئت علمي  يتكامل اعضا

در اين گونه الگوها اخالق .  عظمت در ذات آنها نهفته است افرادي كه گرايش به بزرگي و وياد شود

  شود و اعمال و رفتارش هدايتگر ديگرانمقدس ظاهر مينا صورت بهچه در هيبت مقدس و چه 

  .شودمي

 تأثيري كه بر نظريا غير اخالقي مهندسان با عملكرد ساير گروههاي علمي از عملكرد اخالقي 

ثير أ عملكرد غير اخالقي مهندسان با عملكرد پزشكان ت،براي نمونه.  مشابه نيست،گذاردمي محيط

هميشه آثار خوب يا غير اخالقي پزشكان بالفاصله قابل محاسبه و دريافت است،  اما . متفاوت دارد

 در حوزه اندا است،لذا. كشد تا ظاهر و معلوم شود يا غير اخالقي مهندسان سالها طول مينتايج خوب

 ،در اين صورت. هاي بلند مدت و كاربردهاي وسيع  بينديشندمهندسي بايد به نتايج بزرگ، انديشه

  را در خواهند يافت و كرامت با و مسئول خودشناس، ضميرآگاه، عميق، بينش نيكو، دانش ارزش

  . در تربيت دانشجويان و پرورش آنها ثمرات فراواني خواهد داشت،شكبي 

  

  مسئوليت پذيري .4

هايي هستند كه در  انجام دادن مسئوليت از جمله واژه،و باالخره مسئول، مسئوليت، مسئوليت پذير

ها  براي   در امور اجتماعي شايد از ساير واژه وظيفهداي در ا وهاي مختلف، در فرهنگ كاريحرفه

اي را كنند، پروژهدهند، تصميمي كه اتخاذ مي انجام مي]13[ مهندسي و مهندسان انادتملي كه اسع

 تعهداتي را كه  وگيرنداي را كه در بخشهاي مختلف صنعت به عهده ميكنند، وظيفهكه طراحي مي

ي جامعه يدهاي استاندارد و براي حفظ سالمت نها خدمات به موقع، صحيح، با رعايت ك ارائهدر قبال

 براي تربيت مهندسان  وهابراي درك و اهميت اين واژه . بسيار مهم و اخالقي استگيرند، به كار مي

هاي فني و مهندسي در درك و  آراستگي به اين ويژگي هيچ آموزشي به طور مستقيم در دانشكده

  .شود ارائه نمي
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يئت علمي و مهندسان از جمله هاعضاي ف يارتباط و جايگاه مسئوليت يا مسئول در محدوده وظا

 مسئوليت،   گواه اينكه ويژگي،لذا. موضوعاتي است كه در تفكر عقلي قابل ارزيابي و بررسي است

اهميت داده شده باشد، از مباحث عقلي  و مورد به آن  پذيري بايد شناسايي و يت مسئول ومسئول

  . استانادتئيد غالب اسأت

 نفس ،سازديكي را از ديگري متمايز ميكه  در انسانها تي ماهي ومسئوليت در اختيار نفس است

گيرد، روح آن قسمتي كه روز قيامت در برابر خداوند مسئول است و مورد بازخواست قرار مي. است

كند و جسم هم چندان در  خطا نمي است، زيرا روح همان طور كه بيان شده، بلكه نفس است،نيست

ولي آن چيزي كه عصاره وجود انسان . مي استيتغيير و تحول دااين عرصه مهم نيست، زيرا در حال 

  .]7  [گيرد مورد بازخواست قرار مينفس انسان در روز قيامت ، نفس اوست و بنابراين،است

  

   است قه نا تن روح همچون صالح و                   

  روح اندر  وصل و تن در فاقه  است           

  قابل  آفات نيست                   روح صالح  

  زخم بر  ناقه بود بر ذات  نيست          

  )مولوي( 

چگونگي و  ،]موالنا هم بر اين عقيده استكه  [  سه بخش انسان به جسم، روح و نفسبا تفكيك

 عملي كه با نفس مطمئنه :تواند با دو نفس متفاوت انجام پذيرد هر فعل مي دادناتخاذ تصميم و انجام

 ،  فعلي كه با اراده و عقل است3  شكل در .  شود  كه با نفس اماره انجام مي و عملي گيرد صورت مي

اختالف . دهدگيري بدون مسئوليت را نشان مي فرايند تصميم4كه شكل  در حالي،مالحظه مي شود

   احساسمسئوليتي را در شيوه دوم هر گونه تصميمي ممكن است اتخاذ شود و چون فرد. آشكار است

 غير اخالقي "ت كه كامالتواند به گمراهي و ضالل طبيعي است كه اعمال او ميد،پذيرمي يا نكند نمي

خودآگاه كه به صورت اخالق حسنه در سرشت فرد نهفته ا نبودن مسئوليت ن، لذامنجر شود،است 

  .ماندگي را  براي فرد و جامعه در بر خواهد داشتباشد، موجبات تباهي و عقب
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  )نفس مطمئنه ( گيري با مسئوليت يند تصميمافر : 3شكل 

  

  ) نفس اماره (گيري بدون مسئوليت يند تصميمافر: 4شكل 

اين . انسان هم مسئول است و هم بايد پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشدكه توان گفت   مي،اينبنابر

تصميم انجام اين بازخورد از آنجا كه فعل با اراده و . فرايند يك فرايندي كنترلي با بازخورد است
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  فرايند . قابل اصالح و تغيير است،گيري مشاركت داشته است پذيرفته و عقل در تصميم

   به تدبير و تعقل نياز ندارد و، باشدات و باورهاي رايج استوارينمسئوليت پذيري اگر بر مبناي ذه

  . قي نباشد يا اخالند، فارغ از اينكه اخالقي باشدتواند هرگونه دستوري را به فعليت برسامي

اخالقي   تواند از حاصل عمل خود از نظر اخالقي و غير در فرايند با بازخورد، شخص مسئول نمي

  . د، زيرا فرايند عقلي اخالق را همراه و پايه هر عملي داردكنپوشي  چشم

  

  اخالق و دانايي .5

 و سازدن خارج كار بود هيجان را از حالت ناخودآگاهي و خود تادهدعلم اخالق به انسان ياري مي

اين . رار گيرد قدرت تفكر و فهم نظري بتواند مورد استفاده صحيح ق    آورد تا  تحت كنترل و اراده در 

 مسئوليت و در پذيرفتن مسئوليت خود به خود با اخالق يار است و اخالق دادن خودآگاهي در انجام

  :  يدگومالصدرا در تعليمات بر شرح حكمه االشراق مي. ست يار اونيز

در هر صورت يا پيراسته از . شود يا نهبدان كه نفس انساني يا آلوده به شهوات و كدورات عادي مي

  :  چهار قسم خواهيم داشت،در نتيجه. علوم حقيقي است يا نه

  نادان آلوده  •

 نادان غير آلوده  •

 داناي آلوده  •

 داناي غير آلوده  •

 و سوم و چهارم، سريع يا كند به آنجا راه خواهند يابند اول و دوم  هرگز به عالم نور قدسي را نمي

 .]5 [يافت

داند كه مالصدرا هدف عالم را نور قدسي مي.  استييبه معناي داناكه  دارد تكيه مالصدرا بر علوم

. ي كه توانسته اند راه سعادت، خير و نيك را با علم طي كنند،  غايت را نشان داده استيبراي آنها

ي است، كسي را در جامعه نبايد يافت كه نادان يعصر دانا موجود كه عصر اطالعات و  در شرايط ،البته

ياد توان  تقسيم بندي  زيرا مي،اما آلودگي يا غير آلودگي از جنس اخالقي و غير اخالقي است. باشد

  : صورت زير هم بيان داشته  را بشده

  نادان با اخالق   •

 نادان بي اخالق  •

 داناي بي اخالق  •

  با اخالق داناي •
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ي است و حكم بر آن است كه در عصر حاضر افراد و ين در جامعه دانا  در حالت استثناوجود نادا

گيري آنها با شرايط يا امكانات براي تصميم  هيئت علمي و مهندسان  يا دانا هستنديبه خصوص اعضا

  .  فراهم استييدانا

شد، نفس مسئول كه بايد پاسخگوي خود و ي، دانش و علم در عملكرد انسان بايكيد بر داناتأاگر 

دهد كه در آن آلودگي نباشد و در آن اخالق  بي شك اعمالي را انجام مي،در نهايت خداوند باشد

  . در آن خير خود و جامعه ديده شده باشد وصالح  رعايت شده باشد

حيط كار  جامعه و مبه ]خواهد بودبازخورد  براي نفس كه [ييهر گاه مسئوليت بدون پاسخگو

 و يتواند بد اخالقلطبع بسياري از آنها ميادهد و بعملي را انجام مي باشد، نفس بي پاسخگو هر

  دليل پاسخگو نبودن در قبال مسئوليتهاه رواج بد اخالقي را در بسياري از جوامع ب. ناصحيح باشد

  . توان دانستمي

  

  گيري  نتيجه .6

ي تربيتي و انساني ي مبنا،ت پايداري و توسعهشور در جهبراي تقويت ساختار آموزش مهندسي ك •

 هيئت علمي از يضروري است كه ارزشهاي انساني و اخالقي همراه با علوم مربوط در اعضا

 .تقويت شود و در ارتقا مد نظر قرار گيرد طريق آموزشهاي ضمن خدمت

خذ بازنگري اساسي در گروه سوم از دروس عمومي كه دانشجويان مهندسي در طي تحصيل ا •

اين بازنگري بخشي  به صورت كيفي است كه در عملكرد و الگو بودن .  انجام پذيرد،كنند مي

ي و محتوايي است كه در تعيين و اصالح شود و قسمي كم  هيئت علمي متبلور ميياعضا

  . پذيرددروس عمومي انجام مي

ستگي و  وحدت با ي است، بدون تكيه بر معرفت و علم، بدون آرايدر جهان امروز كه عصر دانا •

توان در تربيت  نمي،ي استياخالق و رفتار درست كه ناشي از مسئوليت پذيري و پاسخگو

د و به كري به طور شايسته و بايسته عمل فعاليتهاي علمي و پژوهشدادن مهندسان و انجام 

 .آموزش و پژوهش سالم و رضايتمندي دست يافت
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