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دکتر جعفر کیوانی
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مقدمه•
چرا باید در باره اخالق مهندسی بیاموزیم؟-•

راز پیشرفت سازمانها و کشورها-
اخالق  آشنایی با 

اخالق چیست؟-
حرفه و اخالق حرفه ایتعریف -
ایرانیحرفه ای در فرهنگ اخالق -

منشور اخالقی-
حرفه مهندسی، تاریخچه ونقش آن•

تعریف مهندسی و نقش مهندسان در پیشرفت جوامع-
مهمترین رویدادهای مهندسی-

اخالق مهندسی•
.  ضرورت اخالق مهندسی، پیشرفت جوامع مستلزم پایبندی به اخالق است-
اصول اخالق مهندسی-
زمینه های کاربرد اخالق سازمانی-
پژوهشی-اخالق علمی -
اخالق محیط زیستی-
مهندسی اخالق یا مدیریت رفتار-
سوگندنامه مهندسی  -
سرمایه اجتماعی-

سرفصل های درس اخالق مهندسی
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اخالق. ،1388یزذا،نشرنژاد،بهادریمهدیدکتر،اخالقمهندسیومهندسی1
.تهران

اخالق. جش،سنسازمانانتشاراتمارتین،وشینزینگرکتابترجمه،مهندسیدر2
.تهران،1388

اخالق. نصیرخواجهدانشگاهصدیق،خاکیدکترمهندسی،اخالقوپژوهشی3

اخالق. فرهنگپایگاهنشرمغربی،فغفوردکتر،ایحرفهکاربردی4

تاریخ. .فرشادمهدیدکتر،ایراندرمهندسی5

فلسفه. .مطهریمرتضیاستاد،اخالق6

مبانی. ققنوسنشرعلیا،مسعودترجمههولمز،.الرابرت،اخالقفلسفه7

چرخه. دکترایران،درتوسعهواجتماعیسرمایه،اقتصادواخالقافولهای8
.1391نو،طرحنشرمویدفر،رزیتاورنانیمحسن

اخالق. .مجنوننشرقراملکی،فرامرزاحدای،حرفه9
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•Harris,C.E., Pritchard, M.S., and M.I. Rabins (2008), Engineering 
Ethics: Concepts and Cases, 4th Edition, wadsworth, Belmont, USA.

توسط رضا رضایی ترجمه و توسط  “ اخالق در مهندسی”این کتاب با عنوان 
.شرکت انتشارات فنی ایران منتشر شده است

•Martin, M.W., and R. Schinzinger, Second Edition, 
Introduction to Engineering Ethics, McGraw Hill, 

New York, USA.

توسط انجمنهای مهندسی ترجمه و “ اخالق در مهندسی”این کتاب با عنوان 
.توسط سازمان سنجش منتشر شده است

•Code of Ethics, ASCE, October 2010.

.ترجمه شده استنظامنامه اخالق مهندسی این آیین نامه با عنوان 

ادامه منابع
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اخالق مهندسی
وظایفاجرایدرکهاستاستانداردهاییوارزشهااصول،شاملمهندسیاخالق

تسالمنظیرمعیارهاییبرمهندسیاخالق.گیردقرارنظرمدبایدمهندسی
طمحیحفظوبودنقانونیشایستگی،اعتماد،درستکاری،ایمنی،عمومی،
.استاستوارزیست

برکهاستمهندسانایحرفهتعاملورفتارشیوهوعملطرزمهندسیاخالق
.استاستوارمهندسیحرفهارزشهایوتفکراتپایه

:استزیرمباحثشناختمستلزممهندسیاخالقباآشنایی
اخالق. چیست؟1
مهندسی. آنالزاماتو2
اخالق. ایحرفه3
اخالق. مهندسی4
مهندسی. اخالق5



بررسی. هگذشتاشتباهاتازگرفتندرسومهندسیحوادثوفجایع1
مهندسیاخالقبهتوجهعامل

پایبندی. تمقتضیاواخالقعلمازآگاهینیازمندمهندسیاخالقبه2
.استمهندسیحرفه

آشنایی. ایحرفهاخالقمعیارهایومهندسیحرفهاستانداردهایبا3

لزوم. رفهحهایفعالیتدراخالقیمسئولیتپذیرشبهمهندسانتوجه4
ای

لزوم. وسازمانیفردی،پیشرفتدرایحرفهاخالقنقشبهتوجه5
اجتماعی

آموزش. میمتصبرایآنانساختنآمادهودانشجویانبهاخالقیاستدالل6
اخالقیهایدورهیسربرگیری

ضرورت پرداختن به اخالق مهندسی
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ضرورت پرداختن به اخالق مهندسی

چهازناشیانسانیکارمحصولیاپروژهیکدراشکالونقصبروز
است؟عواملی

اندرکاراندستکفایتیبیوعلمینقص•
کارابزاروتکنولوژینقص•
سازمانیتعلقحسنداشتنوبودنانگیزهبیگری،الابالیدقتی،بی•

کاراجرایدر
موثرتنبیهیوتشویقیمقرراتنبود•
(وطمعحرص)کاردرشخصیمنافعداشتنمقدموخودخواهی•
واستیصالازدرماندگیناشیاجبار•

مهمتراست؟عاملکدامنقش**
است؟موثرترعاملکداممهندسیحرفهبامرتبطکارهایدر

ی
ان

و
کی

فر
جع

ر 
کت

 د
ی 

س
ند

ه
م

ق 
ال

خ
س ا

در



:رابطه پیشرفت سنجی
Q=f(M,E,R,K,S)

:در این رابطه پارامترها به شرح زیر تعریف می شوند
M؛ انگیزه
E؛ اخالق
R (  سرمایه فیزیکی)؛ منابع مالی
K (سرمایه انسانی)؛ دانش
S (قوانین، عرف عمومی و سرمایه اجتماعی)؛ جامعه
Q  ؛ میزان پیشرفت یا نرخ کیفیت در یک فعالیت

ضرورت پرداختن به اخالق مهندسی
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استرالیاومصر:وتمدنیفرهنگیسابقه•
سوئیسیاژاپنوایران:طبیعیمنابعوثروت•
ازنخبهافرادفهموهوشسطحیکسانی:واستعدادهوشانمیز•

مختلفکشورهای
.هستندنژادیوتیرههمهازدانشمندان.افرادنژادوپوسترنگ•
غربیکشورهایدرمهاجران؟ملتهاستذاتیعرضگیبیوتنبلیآیا•

.شوندمیمحسوبکشورهاآنپرکاروفعالهایچهرهاز
:ماندهعقبکشورهایباپیشرفتهکشورهایتمایزوجه•

،هدفبهرسیدنراهدرسختیتحملوکاربهعشق،تولیدوکاربهدادنارزش
جهانیارزشهایرعایت،(نوآوری)بدیعوبرجستهکارهایارائهبهعالقه

.استهجامعتاریخیسرنوشتکنندهتعیینوانسانزندگیاصلیمحورکار•

(یک بررسی مقایسه ای)عامل اصلی پیشرفت ملتها
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ارزشهای جهانی
راستگویی و احتراز از بیان خالف واقع•
امانتداری•
علم و آگاهی•
نظم و انضباط•
عدالت و انصاف•
پایبندی به تعهدات•
اهمیت دادن به کار و تالش•
دیگراناحترام به حقوق •
قانونمداری و رعایت ضوابط و مقررات•
ترجیح منافع جمعی به منافع شخصی•

مسئولیت پذیری•
شکیبایی•
سپاسگزاری•



نقش بی اخالقی در شکست سازمانها
!نشاندسیاهخاکبهراهواپیماییشرکتیککهآهنگی

ازودمی شونهواپیماسوارشیکاگو،مسیردرتوریکبرگزاریبرایتیمشهمراهبهکارول۲۰۰8سالدر
گیتاریان،مایندرومی کنندپرتابراسازهایشانکیف هایبار،حملمتصدیانکهمی بینندهواپیماپنجره
.می شکندکارولدالری3۵۰۰

اوش هایتالولیبگیردیونایتدهواپیماییشرکتازراخودخسارتبتواندتامی کندتالشماه9حدوداو
تدیونایمسوولینولیمی شودراضیگیتارتعمیرهزینهدالر1۲۰۰دریافتبهنهایتدر.می ماندبی نتیجه

Unitedآهنگاونهایتدر.نمی پردازندهمرارقماین Breaks Guitarاینرفتاربهاعتراضدررا
.می گیردیونایتدازجانانه ایانتقامومی سازدشرکت

رکوردانتشار،اولهفتهدروشدبازدیدبارهزار1۵۰،یوتیوبدرشدنآپلوداولروزدرآهنگاین
سهامارزشآهنگ،اینانتشارازپسروز۴طی.داداختصاصخودبهراiTunesآهنگپرفروش ترین

.شدکاستهشرکتاینسهامارزشازدالرمیلیون18۰حدودوکردافت%1۰یونایتد
مادین،نبرنامه ایدرشرکتاین.کرددلجوییاوازوگرفتتماس کارولبایونایتدمشتریانخدماتمدیر

اینزاکهکنداعالمشدمجبوروپرداختموسیقیآموزشغیرانتفاعیموسسهیکبهخسارتدالر3۰۰۰
.استکردهبازنگریرامشتریانشبهخدمت دهیسیاست هایوگرفتهفراوانیدرس هایماجرا

برایآماراینولی،می کندمنتقلنفر13تا۷بهراخودنارضایتیناراضی،مشترییکمی گفتنددرگذشته
واندمی تکهدارددسترسیابزارهاییبهناراضیمشترییکامروز.بوداجتماعیشبکه هایدورانازقبل

.کندهمراهخودمنفییامثبتتجربهبارانفرهزارصدها



اخالق چیست؟

خلق.استخلقجمعشناسیواژگاننظرازاخالق
آنازانسانرفتارهایکهاستانسانباطنیصورت
.گیردمینشأت
.داردانسانخرددرریشهکهاستفطریامریاخالق
.استموثراخالقشکوفاییورشددرتربیت
ورتصبهکهاستباطنیصفتیکاخالقیرفتارعامل

.باشدآمدهدرعادتیاخصلت
هابدیونیکیهایانبایدهاوبایدهامجموعهاخالقعلم

.شودمیمتبلورانسانرفتاردرکهاست(ارزشها)



منابع هنجارگذار

« دنبای»یا « باید»وقتی ما در برابر انجام کاری قرار می گیریم یک 
این باید از کجا نشات می گیرد؟. درذهن و قلب ما شکل می گیرد

:مهمترین منابع هنجارگذار
حقوق . (قوانین و مقررات)1
دین و مذهب . (مناسک مذهبی)2
آداب ورسوم . (عرف جامعه)3
زیبایی شناسی . (هارمونی رنگها، تناسب اشکال، نظم و سجع)4

حقیقت، خیر، زیبایی: انسان ذاتا عاشق سه چیز است: افالطون

مصلحت اندیشی.   ۵
اخالق.   6



اخالق چیست؟

:داردهمازمتمایزکامالبخشدواخالق.گوینداخالقانسانبنیاد-ارزشرفتارهایبه
وظایف. خودشکوفاییاخالق:خودبارابطهدرانسان1
وظایف. نیکخواهیاخالق:دیگرانباارتباطدرانسان2
ابعادازماتلقی.هستیمچندساحتیکهکنیممشخصابتدابایدخودشکوفاییاخالقخصوصدر

چیست؟انسانوجودی
برنامه.روحذهن،بدن،:استساحتسهازمتشکلانسانکهاندگفتهفرزانگانوحکما

نامهبردانند،میساحتیتکراخودکهافرادی.شوداوساحتسههرشاملبایدخودشکوفایی
خودهنذشکوفاییبرایهاساحتیدو.استورزشیوغذاییبرنامهیکصرفاآنهاخودشکوفایی

روحعالیتبرایساحتیسهانسانهای.کنندمیاضافهآنبههممطالعاتیوتحصیلیبرنامهیک
ولدتبدودرانسان.استاخالقیقابلیتهایپرورشونفستهذیبآنودارندبرنامهنیزخود

زاتوانیدمیشما.شودمیپیکرتراشیاوخوددستبهکهاستشکلبیایصخرههمچون
روحهایوزیباتندیسهایهمانتاریخدرخشانهایچهره.بتراشیدزشتیازیباتندیسیخودتان
.اندکردهشکوفاراخودجانبههمهایبرنامهطیکههستندبشریتمتعالی
.اندداشتهتوجهدیگرانباارتباطدراخالقبهعمدتااخالقیمکاتب



برایفکریچارچوبارائهمنظوربهتاریخخردورزانواندیشمندانمساعیحاصلاخالقیمکاتب
.استانساناخالقیرفتارهایوهااندیشه

:زیرندشرحبهاندشدهاخالقیمکتبهایتمایزمبنایکهاخالقاساسیمعیارهایواصول
اخالق. .(اپیکوریسم)کندبیشینهراخودشخصیخیرهموارهبایدآدمی:خودمحور1
نظریه. مینهیآنازآنچهواستخیردهدمیفرمانبدانخداوندآنچههر:الهیفرمان2

(عقلیقبحوحسنبحثمعتزله؛واشاعره:اسالمدر)استشرکند
اخالق. حامیعتطبی)کندعملطبیعتوفقبرهموارهبایدآدمی:طبیعیقانونبرمبتنی3

.(اقویا
اخالق. وجدانیوظیفهادایانگیزهباوآزادارادهبرتاکید:(کانتمکتب)گراوظیفه4
اخالق. (...ومالکیتحقآزادی،حقرفاه،حق)انسانیحقوقرعایتبرتاکید:گراحق5
فایده. بهراعمومیمنفعتهموارهبایدآدمی:(میلاستوارتوبنتامجرمی)گرایی6

برایرالذتومنفعتبیشترینکهبرگزیدبایدراایگزینههادوراهیسربر.برساندحداکثر
استدفهعمومیمنفعت:گویدمیبنتامخالفبرمیلاستوارت.کندفراهمافرادبیشترین

.وسیلهنه
اخالق. .استیلتفضکسبمستلزمسعادتوکمالبهنیل:(افالطونمکتب)گرافضیلت7
اخالق. .تاس(حدوسط)اعتدالرعایتگرودرسعادتبهنیل:(ارسطومکتب)اعتدالگرا8
اخالق. تخشونهرگونهازودوریهمنوعانبهمحبتودیگردوستیبرتاکید:گرامحبت9

اخالق. بهواکنشدربندگانوسروراناخالققسمدوطرح:(نیچهمکتب)گراقدرت01
(نازیسمتوجیهابزار)سروراناخالقدرشجاعتوبرقدرتتاکیدومسیحیاخالق
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طریفاقتضائاتونیازهابرمنطبقآندستورهایواحکامواستفطرتآییناسالم•
هربهمعطوفاسالمیاخالق.استاخالقیاسالمدستورهایعمدهبخش.استانسان

نماا:فرمودکهاستروایتاسالمپیامبراز.استنیکخواهیوخودشکوفاییبعددو
«8صاالخالقمکارم».االخالقمکارمالتممبعثت

.استاخالقیپیامهایازمشحوناسالمپیشوایاناحادیثوکریمقرآن•
:(ع)علیحضرت•
نَطْلُبَأَنْالَنَیَنْبَغِیلَکَانَعِقَاباًلَاوَثَوَاباًلَاوَنَاراًنَخْشَىلَاوَجَنَّةًنَرْجُولَاکُنَّالَوْ•

.النَّجَاحسَبِیلِعَلَىتَدُلُّمِمَّافَإِنَّهَاالْأَخْلَاقِمَکَارِمَ
بازود،بنمىمیاندرکیفرىوپاداشوهراسیدیمنمىدوزخازوداشتیمنمى(باورو)امیدبهشتبهاگر

.استالقاخمکارمتحصیلدرپیروزىوموفقیتراهکهزیرابرآییم،اخالقمکارمطلبدرکهبودشایسته
«1۲۷۲1ح،193ص،11جالوسایلمستدرک»

وَالشَّرِیفَتَضَعُفَإِنَّهَاالدَّنِیَّةَالْأَخْلَاقَوَإِیَّاکُمْوَرِفْعَةٌ؛فَإِنَّهَاالْأَخْلَاقِبِمَکَارِمِعَلَیْکُمْ•
.الْمَجْدَتَهْدِمُ

انهاىانسآنکهکنیددورىپَستاخالقازواستسربلندىمایهآنکهباشیدپایبنداخالقمکارمبه
«۲1۵صالعقولتحف».بردمىبینازرابزرگوارىوپَستراشریف

اخالق در اسالم
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چارچوبهای مهم اخالق
:کردخالصهاصلیمکتبچهاردرتوانمیرااخالقیمهممکاتب

وظیفه. عنوانهبرااخالقکانت.استکانتامانوئلمکتبایناصلیپردازتئوری:گرایی1
کهتاساخالقیکاریکهاستاینآناصلیقاعدهوکندمیتعریفبشروجدانیوظیفه

.دهندانجامراآنمردمهمهعمومی،قاعدهیکعنوانبهبخواهی

ازکهاستگراییفایدهمکتبچارچوب،ایندراخالقیمکاتبازیکی:گرایینتیجه2.
دراخالقیعمل.بردناممیلاستوارتوبنتامجرمیازبایدمکتباینشاخصهایچهره

اینذیلدرسیاستدرماکیاولیسم.کندبیشینهجامعهدرراخیرکهاستآنمکتباین
.یافتشهرتشهریارکتابنوشتنباماکیاولی.گیردمیقرارمکتب

فضیلت. ،سقراط.استبشرتفکرتاریخطولدراخالقیچارچوبمهمترین:گرایی3
نیکیارکاخالقیعمل.هستندگرافضیلتعمدتادینیاخالقیمکاتبوارسطوافالطون،

.شودمیانسانکمالباعثفضیلت.شودانجامخیرنیتباکهاست
شفقت. طتوسکهاستمراقبتاخالقمکتبچارچوب،اینمعروفمکاتباز:گرایی4

همهپیشیناخالقیمکاتباونظربهبنا.شدمطرح19۷۰دههدرگیلیکانکرولخانم
ایمعنبهشفقتبرعدالتجایبهمکتباین.استبودهعدالتمحوربرومردساالرانه

.استگرفتهنشاتمادرانهویژگیازکهاستاستوارغمخواریودلسوزی



فضیلت، شالوده اخالق
.استعقلپرتودرعدالتونیکیخیروبهانسانطبیعیمیلحاکمیتفضیلت،
.استزودگذرلذتهایبهرسیدنبراینفسانیپستامیالازپیرویرذیلت،
.استفضیلتمداربرزندگیاخالقی،زیست

وبخششنیکیعذرپذیری،عهد،بهوفایصداقت،روی،میانهعدالت،:انسانیفضایلاهم
:فضیلتکسبفرایند

انتخاب. زندگیمختلفمراحلدراورفتارهایازگرفتندرسواخالقاستاد1

چیره. ترسبرلبهغفضیلت؛برمبتنیرفتارانتخابدرارادهتقویتودرونیکشاکشبرشدن2
تفریطوافراطحددومیاندراعتدالوضعبهرسیدنودرونیدودلیو

دستیابی. رخاطخشنودیکسبوفضیلتمندرفتارهایتکراردرنفسبهاعتمادبه3
کهدکنمیانتخابراوسطیحدایزمینههردرکهاستایملکهفضیلتارسطو،نظربربنا

وخستبرابردرسخاوتتهور،وترسبرابردرشجاعتمانند.استعقلیموازینبرمنطبق
...غرایزوسرکوبوشهوتبرابردرعفتولخرجی،
ظهور.دانستمیمنشجنسازراآنارسطوامادانست،میدانشجنسازرافضیلتافالطون
دررسوبباکهاستخوبکارهایتکرارمستلزمشدنخوبیانسان.استتدریجیفضیلت
.آیدمیدرملکهصورتبهانسانسرشت



اخالق مراقبت
قلمدادمردساالرکهسنتیاخالقینظریه هایبرایبدیلیمثابهبهمراقبت،اخالقنظریهامروزه

کردهارائشفقتبرمبنایاخالقازجدیدیخوانشگیلیگانکرولخانم.استشدهارائه،می شود
ethics)«مراقبتاخالق»راآنکه of care)وفیلسوفاندستبهبعدهاوییافته های.نامید

این.ددرآمغربرایجنظریاتبرابردراخالقینظریه ایصورتبهوشدتکمیلدیگرمتفکران
میلارتاستونتیجه گرایوکانتوظیفه گرایاخالقینظریه هایبرعمدهنقدسهاخالقینظریه

هساین.می شماردنادرستیاناقصمردساالرانهاخالقینظریاتمثابهبهراآن هاومی کندوارد
ربانحصاریتأکیدوبی طرفیرعایت،اخالقیعامقواعدبهاستناد:ازعبارتندنقد

نی،عی،نگرجزئی،قاعده گریزاستاخالقیمراقبت،اخالقکهمی شودادعابرابر،در.عقالنیت
.داردجنسیتیریشهکهعواطفبرمبتنیودرگیر
وه گراوظیفاخالقعنیمعاصریاخالقینظریه هایباکهاستالزممراقبتاخالقنظریهفهمبرای

آن هادیناکارآمبرتأکیدونظریاتایننفیبامراقبتاخالق،واقعدرزیراشد،آشنانتیجه گرا
یلماستوارتوکانتاخالقینظریه هایضدبرنادینگزوگیلیگان.می کندتعریفراخود

اصل(3طرفداری،(۲نگری،جزئی(1:می کنندمتمایزآن هاازراخودنقطهسهدرومی شورند
اینبررامراقبتاخالقنقدهایمی توانتمایزسهاینبا،واقعدر.عواطفکارگیریبهومحبت

خالتدلزومکهدانستهیومدیویدبایدرامکتباینپیشگامچهره.کرددرکاخالقینظریات
ورمحعدالتسردعقلازمن:گفتمیاو.شدمتذکرصرفبرابرعقالنیتدراخالقدرراعواطف

.ترسممی



اخالق جامع انسانی
نداریم،انهزنومردانهاخالق.کندپیداجنسیتیجنبهنبایدواستانسانیویژگییکاخالق،
.داریمانسانیاخالق
دویناولیاستمتفاوتدیدگاهها،شفقتیااستاخالقیفضیلتمهمترینعدالتاینکه

ووامقاخالقعدالتبدونواستناقصاخالقشفقتبدون.هستندهمملزوموالزمفضیلت
دواینجمعازباید«الطرحمناولیامکنمهماالجمع»قاعدهمطابق.کندنمیپیداعمومیت

.کردحمایتدیدگاه
:استکردهمطرحرادیدگاهدواینجمعنظریهپیشسال1۴۵۰درکریمقرآن
عَنِٰ  وَیَنْهَىٰ  الْقُرْبَىذِیوَإِیتَاءِوَالْإِحْسَانِبِالْعَدْلِیَأْمُرُاللَّهَإِنَّ:9۰آیهنحلسوره

(90)تَذَکَّرُونَلَعَلَّکُمْیَعِظُکُمْٰ  وَالْبَغْیِوَالْمُنکَرِالْفَحْشَاءِ
(رینگجزئی)خویشاوندانبهبخششواحسانوعدلبهتاکیدبراسالماخالقیمهمقاعده
آنقوامودواموجامعهدراخالقتعمیماهمیتنشانهاحسانبرعدالتتقدم.استاستوار
.است



فلسفه اخالق از دیدگاه استاد مطهری
اخالقیفعلطبیعی؛وعادیفعل:استدستهدوانسانافعال•
انسانیغرایزوطبیعینیازهایازبرخاستهاعمال:طبیعیفعل•
فتارهایر.فداکاریوایثارمانندستایشوتحسینشایستهاعمال:اخالقیفعل•

یطلبشهرتضرر،دفعمنفعت،)شخصیهایانگیزهوغریزیمنشأبدون
.(جوییولذت

لقابفرزندبهمادرمحبت.استنهفتهاختیاروارادهعنصراخالقیفعلدر•
سپ.استغریزیامریچون.شودنمیمحسوباخالقیفعلامااستستایش

.نیستاخالقیستایشقابلفعلهر
جودوافعالیآنکهحالاست،غیردوستیاخالقیفعلمالکاندگفتهبرخی•

ندمانگنجندنمیغیردوستیدایرهدرامااندفضیلتوارزشدارایکهدارد
...ومقرراتوقانونرعایتنفس،کرامتوعزتحفظنرفتن،ذلتبارزیر

دیفرامیالتابعنهواراده،عقلنیرویبرمبتنیاستاخالقیکامل،اخالق•
.باشدهمراهدیگرانبهنسبتدلسوزیباهرچند



فلسفه زندگی
؟چیستزندگیدرشمااصلیهدف

روزمرگی؟تکراربعدوخانه؟وماشینخریدازدواج،شغل،انتخابتحصیل،
کنی؟افتخارآنبهبتوانیکههدفیچیست؟زندگیدرشمامهمهدف
دهد،میفهدشمابهزندگیدرآنکهبرعالوهفلسفه.داردفلسفهبهنیاززیستنخوببرایانسان

.کندمیکمکشمابهنیزهدفبهرسیدنچگونگیدر
استرواقیفهفلسشده،شناختهزیستنبرایایفلسفهعنوانبهدیربازازکههاییفلسفهازیکی

بودندمعتقدومی دانستند،بِالذاتمقصودرافضیلترواقیان.استکیتیومیزنونآنبنیانگذارکه
وقتیواقعیآزادیکهمی گفتندهمچنین.باشدآنقوانینوطبیعتباسازگاربایدزندگیکه

.ورزداهتمامآزادگیووارستگیدرونهدیکسوبهراناحقافکاروشهواتانسانکهمی شودحاصل
:میگویدراسل.استبودهرواقیانتقدیسمورددیگرشخصیتهرازبیشسقراط•
کهدعویشاینومرگ،برابردرمتانتشفرار،ازاشسرپیچیمحاکمه،هنگامسقراطرفتار»•

پروائییب.بودموافقرواقیانتعالیمباهمهمیرساند،آسیبستمکشازبیشخودشبهستمگر
راحتاسبابهمهازکاملشوارستگیوپوشاک،وخوراکدراشسادگیگرما،وسرماازاش

قیروازندگی،برایایفلسفه»کتابمطالعه.«بودموافقرواقیانتعالیمبانیزجسم
.میشودتوصیهاروینویلیاماز«امروزدنیایدرزیستن



بایستگی های زیست اخالقی
نیزیستچنینتحسین،شایستهوخوبزندگیازاستعبارتاخالقیزیست•

.استانسانبرایهاییمحرومیتمستلزم
وشهرتمقام،وجاهثروت،کسبماننداهدافیزندگیدرانسانانگیزهچنانچه

ترعای.برساندآسیباهدافاینبهاستممکناخالقیزیستباشد،محبوبیت
راانسانمحبوبیتیاکاهدمیانساندرآمدازمعموالدرستکاریوصداقتعدالت،

ستزیهزینهاینها.کندمیجلوگیریقدرتومقامبهرسیدنازگاهیوکندمیکم
.(ععلیدافعهوجاذبهبهتوجه)استاخالقی

.داردزیرشرحبههممحاسنیاخالقیزیست•
حفظ. ازیریجلوگدرعقلحاکمیتحیواناتسایرباانسانتمایزانسانی؛هویت1

.استنفسانیتمایالتدرتفریطوافراط
خشنودی. وجدانآسودگیوآرامشکسبوخاطر2
کسب. (نمادینسرمایهبهشدنتبدیل)اجتماعیحیثیتواعتبار3
برخورداری. دیگرانبرتاثیرگذاریوکالمنفوذاز4
بهره. .شودمیحاصلاخالقیزیستدرکهعمیقشادیوخوشحالازمندی5



فلسفه زیست اخالقی
اند؟کداماخالقیزیستدالیلاخالقی،زیستهایهزینهبهتوجهبا

:ادیانپاسخ(الف
یعملمنویرهخیراذرهمثقالیعملفمن.اآلخرهمزرعهالدنیاآخرت،جهاندرپاداشاخذ

یرهشراذرهمثقال
:عقلیدالیل(ب
کسب. شهرتمحبوبیت،اجتماعی،حیثیت1
تالش. سالمتوامنیترفاه،عدالت،نظم،برمبتنیایجامعهایجاددر2
کسب. شادیودرونیآرامشجهان،باهماهنگیتعادل،رضایت،شاملدرونیمزیتهای3

عمیق
انسانها. دگیزناخالقیانسانهاکهکندمیایجابامراین.هستندمشترکسرنوشتدارای4

بومزیستباارتباطبینفریک.استجمعیامریخوشحالوعمیقشادی.کنند
کشی،لولهآبشهر،درهواآلودگیماننداموری.یابددستآنبهتواندنمیاجتماعی

وارضعازوکردزندگیشهردرتواننمی.هستندویژگیایندارای...وواگیرداربیماریهای
عهجامافرادهمهبرایایمنیوسالمتکهباشداینبایدهمهتالش.بودبرکناراموراین

(کشتیمثال).باشدبرقرار



وند؟شمیآنمرتکبکاری،زشتیازآگاهیوجودباانسانهاازبعضیکهاستچگونه

الاعمبهدستمعموالافراد":استچنیناستنفورددانشگاهاستاد"بندورا"پاسخ
کردهتوجیهخودشانبرایرااعمالآنغیراخالقیجنبه هایآنکهمگرنمی زنندناپسند
.نامید"درونیکنترلکردنغیرفعال"راحالتایناو.«باشند

میدهد؟رویچگونهاتفاقاین•

کنترلشدنغیرفعالباعثمی توانندکهراروانی-شناختیمکانیسمچند"بندورا"•
:دادتوضیحشوندافراددرونی

می شودتوجیهطوریغیراخالقیرفتارمتعالی،اهدافبرتاکیدبا:اخالقیتوجیه-1•
.برسدنظربهستایش آمیزحتییادفاعقابلکه

روشهمینباانتحاریتروریست های.استروشاینازمثالیهممغزیشستشوی•
...وموعودبهشتبهرفتنگناه،اززمینکردنپاکمی شوند،اقناع
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چهره یهکمتفاوتکلماتباغیراخالقیفعلیکنامگذاری:تعبیرحسنیالغویتلطیف-۲
.می پوشاندراآن

هبرانرومی کردنداستفادهکردنشکنجهجایبه"کردننرم"لفظازابوغریبدرفرماندهان•
روشاینتردستیدمهاینمونه.مینامیدند"اروپاپاکسازی"رایهودیانکشتارنازی

انتخیجایبه"شیطنت"ورشوه،جایبه«شیرینی»دزدی،جایبه"اختالس"ازاستفاده
.استازدواجدرجنسیهای

سویازبدترهایینمونهباخودرفتاریمقایسهبافردروشایندر:دیگرانبامقایسه-3
.میکندکمخودوجدانعذابازدیگران

."نیستهیچیجلوشمارفتندرکارزیرازکهمیشهدزدیکشوراینتوآنقدر"•

خارجیعمنبیکگردنبهرامسئولیتحالتایندرفرد:مسئولیتتقسیمیاجابجایی-۴
.می کندتقسیمبزرگیجماعتمیانراآنیامی اندازد
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رامیویتنانظامیغیرپانصدامریکاییسربازانازگروهیک"الیمی"عامقتلدر•
قتیو.کردندمثلهرابعضی هابدنوکشتنددادند،قرارتجاوزموردکردند،شکنجه
مافوقگردنبهرامسئولیتشدندمحاکمهماجرااینبابتافسرانازنفرچهارده

!شدندهماتهامرفعالبتهوانداختند
تنگرفنظردرانسانمادونروش،اینکلیمنطق:قربانیازانسانیت زدایی-۵•

اوبهساندنرآسیبشود،دارخدشهبیشترقربانیانسانیکیفیتهرچه.استسایرین
.میشودسهل تر

رشعاملسنتی،نظامهایدرزناندانستنالعقلناقصها،بردهخواندنکاکاسیا•
برایدرآمدیپیشواقعدر...ودشمندانستنکافرهیتلر،توسطیهودیاندانستن
.رفتارهاستهمین

مدادقلشرارتاصلیمسببقربانیخودروشایندر:قربانیدانستنمقصر-6•
.میشود

سریدمی گوکهمتجاوزیمی دانند،خوددزدیدلیلراکارفرمابدرفتاریکهکارگرانی•
��.هستندمکانیسمازیننمونه هاییبودهآمیزتحریکقربانیوضعو
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، یکسان عمل نمی کند و در هر دو  و دیگریترازوی داوری آدمی در دو موقعیت من •
چه آن زمان که رفتار و عمل خود را در آن می نهیم و . مورد دچار خطا می گردد

طا و  ارزیابی می کنیم و چه آن زمان که رفتار و کنش دیگران را وزن می کنیم، به خ
و  ترازی داوری از آن رو وزن افعال را درست. اشتباهی مبنایی و پنهان دچار می شویم

فی عاط–سوگیری ارزشی دقیق نشان نمی دهد که نسبت به آن چه وزن می کند 
:تعبیرموالنابه . دارد

گر ترازو را طمع بودی به مال
حالوصفترازوگفتیکیراست•
ربهفراخوبی هاکنم،میارزیابیراخودواندیشممیرفتارهایموخودبهوقتیمن•

راآن،بینممیراتوخوبی هایکهکههنگامآنو.بینممیدارند،واقعیتچهآنازتر
آنازرتکمراخودمبدی هایمتقابال؛.کنممیارزیابیداردواقعیتچهآنازتروچکک

.یابممیهستکهآنازتربیشبسیاردیگراننزدرابدیهمانوبینممیهستکه
ردچااست،نهفتهآدمیدرکهاخالقیحکمصدورمرکزوادراکقوهگوییواقع،به
.استشماریکموشماریپرخطایگونهدو

دوگانگی داوری بین خود و دیگری
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ویژگی هایسایروقوت هاها،ضعفها،روحیهتردیدها،ازآگاهیوشناسیانسان•
زیرا.شیمباداشتهتریاخالقیزندگیشودمیسببشناختیروانواگزیستانسیال

ایناز.باشیمشدهخطاچندیاویکدچارداوری هادردهیممیاحتمالهموارهکه
تاداریممینگهبازراداوری هایپروندهوشویممیبدگمانخویشپندارهایبهرو
نمیقمطلرایافته ها.گردندتکذیبیاوتاییدمحیط،باسویهدوفعالیرابطهدر

راشینپیپنداشت هایوبرداشت هابعدی،عالیمونشانه هاباشویممیحاضرودانیم
.کنیمتصحیح

عموم.داردجریانآدمیناخودآگاهپنهانیالیهدر،داورییدوگانهمنطق•
القیاخکنشیتوانندمیکمتررواینازوندارندآگاهیآنبهنسبتچندانآدمیان
وطقمنیکازپیرویزیستن،اخالقییالزمهکهاستحالیدراین.باشندداشته

رازابمختلفافرادسویازکهاستهاییکنشباواحدبرخوردیویکسانمواجهه ای
روانسوگیری هایکنترلمهارتعدموارزشی–عاطفیگیریجهت.گرددمی

جادهازداورانحرافسببنهایت،دروکندمیمختلراحکموداوریقوهشناختی،
.شودمیعدالتوانصافی

•

دوگانگی داوری بین خود و دیگری
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یتیعموقعللبهراخودمانرفتارکهاستایندرماداورییشیوهبنیادینخطای•
صشخماوقتیمثال.دهیممینسبت،(درون)سرشتبهرادیگرانرفتارو(بیرونی)

بهرادادرویاینکهداریماینبهگرایشافتد،میوخوردمیلیزکهبینیممیرادیگری
دارداحتمالتربیشبخوریم،سُرخودماناگراما.بدهیماسناداوبودنچلفتیپاودست

.(بارون–1۵1).بدهیماِسنادروپیادهزدگییخمثالموقعیتی،عللبهرارویداداینکه
میناسزااواست،پرخاشگرجونداردبزندستاواست،ناصادقچونگویدمیدروغاو"

فیعاطیرابطهکهآشنایییاوخودمانکهزمانیاما".استبی مالحظه ایآدمچونگوید
.استدهشایجادمابرایکهاستسختیشرایطدلیلبهبگوییمدروغاگرداریماوباقوی

لفخ.استکردهعصبانیوناراحترامازندگیسختشرایطچونکنیممیپرخاشگری
اینازیمثال هاواستسنگینشهرترافیکزیرارسیممیجلسهبهدیروکنیممیوعده
.قبیل

ینچنازآگاهیگردد،میقضاوتیوداوریچنینسببعواملیوعللچهکهاینازفارغ•
ترصفانهمنوتربیشتاملباکهکندکمکمابهتواندمیآدمیاوریدفراینددرگرایشی

صحیح،راخودداوریورایوباشیمبدگمانخویشقضاوتبههموارهوکنیمداوری
.نپنداریمپذیرفتهپایانوقطعی

(زمانیانبرگرفته از مقاله علی )•

دوگانگی داوری بین خود و دیگری
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استهنجاریاخالقنوعازایحرفهاخالق
اخالقدر.پردازدمیبدیوخوبیجهتازانسانافعالبررسیبههنجاریاخالق•

عملازرااخالقیعملبتوانآنهاوسیلهبهتاشودمیارائهقوانینیوقواعد،هنجاری
.دادتمیزغیراخالقی

کنیدشگزارراقومییاگروهرفتارنحوهاگر.استتوصیفیگزارهبرابردرهنجاریگزاره
ارآنافرادهمهمایلیدکهکنیدارزشگذاریرارفتاریاگراماتوصیفی،شودمی

.شویمدیگرانرنجباعثنبایدما:اینکهمانندهنجاری؛شودمیکنند،رعایت
همکاربردی،اخالقدراماگیرد،میقرارهنجاریاخالقزیرمجموعهدرکاربردیاخالق

میکاستهقواعدعمومیتازهموشودمیخاصیحوزهبهمحدودرفتارهاقلمرو
ردارزشهاواصول،استداللهاکاربردازاستعبارتکاربردیاخالقبنابراین،.شود

.اجتماعیوشغلیفردی،ازاعممشخصیحوزهدراخالقیرفتارهایتبیین
خانواده،اخالقسیاست،اخالقمحیطی،زیستاخالق:کاربردیاخالقهاینمونه

..ونقداخالقگفتگو،اخالقمعیشت،اخالق

مفهوم اخالق حرفه ای
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:کاروحرفهتعریف

.تاسجسمیوفکریروانی،ابعاددارایکهاستمعاشتامینودرآمدکسببرایآگاهانهفعالیتیکار:کار
درآمدکسبآندادنانجامقبالدرفردیککهشودمیگفتهتکالیفیوکارهاازایمجموعهبهشغل:شغل

.استدرآمدکسببرایوقتتمامکاریکشغلدیگرعبارتبه.کندمی
:شودمیتعریفمنظردوازحرفه
.کندمیانتخابمعاشامراربرایانسانکهاستشغلیهرعاممعنایبهحرفه

:باشدزیرمشخصهسهدارایکهاستکارنوعیحرفهیاپروفشنخاص،معنایدر
مهارت. know)چگونگیدانشنیازمندهاحرفه:پیشرفته1 how)اطالعاتیاچیستیدانشو

knowتئوریک what))دانش)رسمیدانشکسبمستلزمایحرفهکاربرایآمادگیلذاهستند؛
.استایحرفهپروانهاخذو(مستمروپایه

خودگردانی. ربونظارتویژهاخالقیضوابطتدوینوایحرفهاستانداردهایبرقراریمفهومبه2
حقهحرفنمایندگاناساس،اینبر.استشکایتیاتخلفموارددرقضاوتوحرفهاصحابعملکرد
.دارندرامتخلفافراداخراجوتنبیهتربیت،جدید،افرادپذیرش

نفع. یتالشباراآنکهاستآمدهوجودبهعامهمنافعازمهمیبخشتامینبرایایحرفههر:عامه3
فهحرهرصاحبانکاراینبرای.رساندمیانجامبهوکاراییایمنیاستانداردهایحفظوباهدفمند

رایبپزشکیحرفه:مثال.میکنندتضمینراخودکاردرستیواعالمجامعهبهراخودقابلیتهای
ومنیایرفاه،تامینبرایتکنولوژیکحلهایراهیافتنمنظوربهمهندسیوحرفهسالمت؛ارتقای
.اندشدهایجادفنیاستانداردهایواخالقیموازینچارچوبدرعامهسالمت

حرفه چیست؟
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Professional)ایحرفهاخالق• Ethics)برحاکمقواعدوارزشهااصول،ازعبارت؛
یعموماعتمادجلبوحرفهاعتبارحفظبرایمشاغلصاحبانکهاستایحرفهرفتار

اعتمادایحرفهاخالقاصلیهدف.برندمیکاربهشغلیوظایفصحیحاجرایدر
.استایحرفهمجموعهیکخدماتوفعالیتهااززداییفسادوسازی

یاقیحقیشخصدو)طرفدوومناسباتروابطبربایدکهاینانوشتهضوابطمجموعه•
هرافعمنتاباشدحاکمحرفهیکدر(شرکتیکوشخصیکیاسازمانیاشرکتدو
.شودحفظحرفهاعتباروتامینطرفدو

است،فردپایدارمنافعوارزشهابهمعطوفایحرفهاخالقفردی،بعددر
وطمربحرفهوسازمانپایدارمنافعوارزشهاازبرخاستهایحرفهاخالقسازمانی،بعددر

.کندمیپیداضرورتایحرفهاخالقرعایتبرایسازمانینظارتجهتایناز.است
دارد،مشخصحرفهیکبهاختصاصکهاستکاربردیاخالقنوعازایحرفهاخالق

اخالقآکادمیک،اخالقدانشجویی،اخالقمهندسی،اخالقپزشکی،اخالقمانند
...کارووکسباخالقتجارت،

تعریف اخالق حرفه ای
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وجوه اخالق حرفه ای
:اخالق حرفه ای دارای سه وجه است•

اخالق به مثابه کدهای اخالقی . (شرح و بسط بایدها و نبایدها) 1

اخالق به مثابه فرایند . )پیچیدهبررسی مسائل و نهادسازی برای حل هاارائه راه )2

اخالق به مثابه آموزش . (بااخالقآموزش متخصصان مسئولیت پذیر و )3
ایبند کدهای اخالقی فهرستی از بایدها و نبایدهاست که اصحاب حرفه باید در عمل به آنها پ

نقش مهم برای کدهای  8دست کم . باشند تا رسالت حرفه را محقق و اعتبار آن را حفظ نمایند
:اخالق حرفه ای می توان ذکر کرد

خدمت به مردم و محافظت از آنان •
راهنمایی برای صاحبان حرفه ارائه •
متخصصان  الهام بخشی به •
اعضاایجاد استانداردهای مشترک در میان •
حرفه ای حمایت از متخصصان •
مشارکت در آموزش و پرورش  •
تخطی از فرامین اخالقی  جلوگیری از •

(۲۰۰۰Shinzinger) تقویت شکل گیری یک تصویر حرفه ای•



ایحرفهاخالقرسالت
:استاستوارپایهچهاربرایحرفهاخالق

(...وسهامصاحبانکارکنان،مشتریان،کارفرما،شامل)افرادحقوق•

ایحرفهاعتبارکسبوعمومیاعتماد•
شدهارائهخدماتومحصولکیفیت•
جامعهوفردپایدارمنافع•
ها،حرفهازیکهراصحابای،حرفهاخالقرسالتهایبهتوجهبا•

حثبازپسوکنندمیتدوینوتنظیمراخودحرفهاخالقیمنشور
اقمیثعنوانبهراآنای،حرفهتشکلهایوانجمنهادرنظرتبادلو

بهتهوابسافرادتعاملورفتارمبنایتاکنندمیمنتشرخودایحرفه
.باشدحرفهآن

منشور اخالق حرفه ای
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اخالق مهندسی در انجمن ملی مهندسان حرفه ای امریکا

NSPE
انجامباراایحرفهاخالقوجهسههرتاکوشیدهامریکامتخصصمهندسانملیانجمن•

ایهمسئولیتتوضیحوشرحبهاخالقیکدهایارائهبا.نمایدتأمینمختلفوظایف
رااعیاجتممسئولیتقبیلازاخالقیمسائلکالسها،برگزاریباپردازد،میمهندسین

اببتوانندمهندسیشرکتهایتااستکردهفراهمرابستریهمچنینومیدهدآموزش
بهمراجعهباپیچیده،اخالقیِهایِدوراهیبارویاروییصورتدرعضویت،حقپرداخت

تدریافخوداخالقیدوراهیهایومسائلبرایحلیراهانجمنتحلیلگرانوکارشناسان
.کنند

بلکه،شودنمیپرداختمیلیبیباعضویتحقتنهانهکهاستایناهمیتحائزنکته•
یمدرمهندسانملیانجمنعضویتبهداوطلبانهجامعهدراعتمادکسببرایشرکتها

ربانجمنکههرچندفرستند،میانجمنکالسهایبهآموزشبرایراخوداعضایوآیند
میبرخوردآنانباتخلفمشاهدهصورتدروداردایگیرانهسختنظارتخوداعضای

.کند
میاجراوتدوینمهندسیاخالقکدهاینظرتحتراخوداخالقیمنشورهاشرکتاین•

.میگیرندکمکانجمنکارشناسانازاخالقیمسائلحلدروکنند



کدهای اخالقی انجمن ملی مهندسان حرفه ای امریکا
NSPE

:Preamble: Engineering is an important and learned profession. As

members of this profession, engineers are expected to exhibit the
highest standards of honesty and integrity. Engineering has a direct
and vital impact on the quality of life for all people. Accordingly, the
services provided by engineers require honesty, impartiality, fairness,
and equity, and must be dedicated to the protection of the public
health, safety, and welfare. Engineers must perform under a standard
of professional behavior that requires adherence to the highest
principles of ethics.

مهندسانحرفه،ایناعضایعنوانبه.استدانشگاهیآموزشمستلزمومهمحرفهمهندسی
یرتاثمهندسان.دهندنمایشراصداقتودرستیاستانداردهایبرترینکهاستشایسته
ازرشارسبایدمهنسیخدماتبنابراین.دارندمردمزندگیکیفیترویبرحیاتیومستقیم
جامعهفاهروایمنیسالمت،حفظوقفرااینهمهبایدوباشدبرابریوانصاف،بیطرفیدرستی،
رترینبازتبعیتنیازمندکهکنندرفتارایحرفهاستانداردهایتحتبایدمهندسان.نمایند
.استاخالقیاصولوقواعد



رابطه علم و عمل
اللهم انی اعوذ بک من علم الینفع: علم نافع

دگی  علم نافع علمی است که موجب کمال نفس یا ارتقای سطح زن. علم برای علم بی معناست
ه سان عالم بی عمل ب. این نوع علم را علم متعهد نیز می گویند. خود یا افزایش منافع مردم شود

ز  انباشتن ذهن ا. منظور از عمل می تواند عمل اخالقی یا حرفه ای باشد. زنبور بی عسل است
.  ارزش استدانشها یی که منجر به بهبود زندگی نشود، یا نفعی برای دیگران نداشته باشد، فاقد

: سعدی نامدارترین شاعر پارسی گوی ایران در این باره گفته است
از من بگوی عالم تفسیرگوی را           گر در عمل نکوشی نادان مفسری•
بار درخت علم ندانم مگر عمل            با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری•
علم آدمیت است و جوانمردی و ادب      ورنه ددی، به صورت انسان مصوری•
از صد یکی به جای نیاورده شرط علم    وز حب جاه در طلب علم دیگری•
هر علم را که کار نبندی چه فایده       چشم از برای آن بود آخر که بنگری•

:حافظ شاعر شیرین سخن در غزلی نغز علم بی عمل را مالل آفرین دانسته است
صراحیِ میِ ناب و سفینة غزل است/ در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 

....
ماللتِ عُلما هم ز علمِ بی عمل است/ نه من ز بی عملی در این جهان ملولم و بس 



کنمخسروایوانزسخنها/کنمنوسخنمداینازکنون
چارسیبرشازسالبگذشتکه/پارسیروشندلگفتچنین

آبادبومبهوچینبهوهندبه/رومبههاکسفرستادخسروکه
نامداربدهرکهکشوریهرز/هزارسهکاریگرانبرفتند

بودیاددلشبرگچزوزخشت/بوداستادکهکسآنهرایشاناز
رومیانازواهوازوایراناز/میاناندربگزیدمرددوصد

پارسییکیرومیدوسیایناز/سیکردگزیندالورایشاناز
پارسیازبگذشتگفتاربه/هندسیبدکهرومیگرانمایه

کردیادبنازخموکاربراو/مردجهاندیدهآمدخسروبر
اندکیجهاندرنبداوچونکه/یکیرومیگزیدندسهوزآن
یادگیرتراگویمهرچهسخن/پذیردرزمناینشاهگفتبدو

منپیوندسالبسیتاهمان/منفرزندکهخواهمجاییکی
آفتابازوبرفازوزباران/خرابنگرددنشینددربدو

دستگاهایندارممنگفتبدو/شاهایوانپذیرفتمهندس

اخالق مهندسی در ساخت ایوان مداین
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همان شاه رش پنج کرده برش/ فرو برد بنیاد ده شاه رش

چنین کرد تا باشد آن پایدار/ زسنگ و زگچ بود بنیاد کار

بیامد به پیش جهان کدخدای/ چو دیوار ایوانش آمد به جای

گذشته براو سال و بسیاردان/ که گر شاه بیند یکی کاردان

پسندیده با موبد نیکخواه/ فرستاد باید بدان بارگاه

برفتند و دیدند دیوار راست/ بدو داد مردم از آنان که خواست

بتابند باریک تابی رسن/ بریشم بیاورد و تا انجمن

بپیمود تا خاک دیوارگاه/ ز باالی دیوار ایوان شاه

بپیمود از پیش آن انجمن/ چو باالی آن تاب داده رسن

ابا مهر گنجور او را سپرد/ رسن سوی گنج شهنشاه برد

که دیوار ایوان برآمد به ماه/ از آن پس بیامد به ایوان شاه

نگیرم بر این کارکردن شتاب/ چو فرمان دهد خسرو زودیاب

زکاریگران شاه بگزیندم/ چهل روز تا کار بنشیندم

بلندی ایوان چو کیوان بود/ چو هنگامه کار ایوان بود

اخالق مهندسی در ساخت ایوان مداین



مرا نیز رنجی نباید فزود/ بدان کار خشمت نباید نمود

چرا خواهی از من تو ای بدگمان/ بدو گفت خسرو که چندان زمان

که عیب آورد مرد دانا بدوی/ بدانست کاریگر راستگوی

اگر بشکند کم کند نان و آب/ که گیرد بدان زخم ایوان شتاب

چنان شد کز آن پس کس او را ندید/ شب آمد شد آن کارگر ناپدید

به گوینده بر خشم فرغان بریخت/ چو بشنید خسرو که فرغان گریخت

چرا پیش ما پیشدستی نمود/ چنین گفت کان را که دانش نبود

همه رومیانرا به زندان برند/ بفرمود تا کار او بنگرند

گچ و سنگ و خشت گران آورید/ دگر گفت کاریگران آورید

زبوم و بر شاه شد ناپدید/ بجستند هرکس که دیوار دید

همه گوش ودل سوی اهواز داشت/ به بیچارگی دست از او باز داشت

نماند چنان کار ، بی سر بسی/ کز آن شهر کاریگر آید کسی

ندیدند کاریگری بی همال/ همی جست استاد آن تا سه سال

به سال چهارم پدید آمد اوی/ بسی یاد کردند از آن کارجوی

به خسرو رسانید از او آگهی/ یکی مرد بیدار با فرهی

بدو گفت شاه ای گنهکار مرد/ هم آنگاه رومی بیامد چو گرد

اخالق مهندسی در ساخت ایوان مداین
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بهشتازدورونیکیزدوریکه/زشتکارایناندربودچهتابگو
استواریکیبامرافرستد/شهریارگرکهرومیگفتچنین
آمرزشمآیدپدیدپوزشبه/پوزشمکاردانبدانبگویم

نیکخواهبااستادگرانمایه/شاهایوانازرفتندوفرستاد
خویشتنبانیزرامردهمان/رسنرومیدانایبردهمی

رشهفترسنازکارآوردکم/برشوکارباالیبپیمود
راهبهبیامداوباکهآنبگفت/شاهنزدیکبردندبازرسن

شهریارایسربرافزودمیبر/کارزخمگرکهرومیگفتچنین
شهریاردربرماندمیمننه/نگاروتاقنهماندیدیوارنه

نهفتنیاردراراستیکسی/گفتراستاوکهخسروبدانست
بدندگزندانبیاگربداندیش/بدندزندانکههرکسکردرها
دادبسیارچیززندانیانبه/داددیناربدرهدهچورامراو
نیازبدراشاهآنکرداربه/درازروزگاریشدکاربدان
نیکرایخسروپسندیدهء/جایبهایوانآمدسالهفتشدچو

.شنیدکارداناننامورازنه/ندیدچونانزخمجهاندرکسی

متر1.۴معادل:رششاهتاق،:کارزخم

اخالق مهندسی در ساخت ایوان مداین
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:استتوضیحقابلمؤلفهچهاربامسئولیتمفهوم
ادای. .ودشمیمحسوباووظیفهپذیردمیراآنهاحرفهبهورودبافردکهتعهداتی:وظیفه1

رکتشمدیربودن،مهندسبودن،معلمبودن،دانشجومانندپذیرد،میانسانکهنقشهایی
درکهنقشهاییحسبانسانیهر.گذاردمیاوعهدهبرراوظایفییکهر...وبودنپدربودن،
ولطدرانسانکهاستنقشهاییمهمترینازیکیحرفه.داردمسئولیتپذیرد،میجامعه

درمسئولیت.گذاردمیانسانعهدهبررامعینیوظایفذاتاحرفه.پذیردمیراآنخودعمر
.استوظیفهایفایمفهومبهاینجا

پاسخگویی. تنداتمسارائهباعمومیافکاروقانونیمراجعبرابردرشدنبازخواستآمادگی:2
عمدی؛یاسهویصورتبهشدهانجامخطاهایبرایموجهعذرهایبیانیاوکارهادالیلو
یدقتبیواهمالاثربرکار،بودناشتباهازآگاهیعیندرخطاارتکابیعنیعمدخطای)

ایهوسوسهتسلیمشده،شناختهخطراتگرفتننادیدهمعنایبهخودسریکار،انجامدر
.(ارادهضعفدلیلبهشدننفسانی

داشتن. بر.یشخصوجداندانستنناظرباایحرفهوفردیاخالقبهپایبندی:کاریوجدان3
گونههرتضمینوسالمتایمنی،کیفیت،بهتوجهمستلزمپذیریمسئولیتاساس،این

استتولیدیمحصولیاشدهارائهخدماتازناشیپیامد
مقصر. موارددرواستمقصربامترادفمسئولخطاکاری،موارددر:بودنتقدیرشایان/4

.استینتحسوستایششایستهمعنیبهمسئولدرخشان،وبدیعکارهایانجامیاموفقیت

مسئولیت
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مسئولیت سازمانی
اساسینفعسازمانیاشرکتآندرکهگروههاییتمامقبالدرسازمانهاوشرکتها:نفعانذیتئوری•

جوامعاولیه،موادتامینعواملفروش،عواملمشتریان،کارمندان،مانندهستند،مسئولدارند،
.(...وهاخیریهمدنیگروههایمحل،مساجدومدارسهمسایگان،)محلی

خدماتازیناشپیامدگونههرتضمینوسالمتایمنی،کیفیت،بهتوجهمستلزمپذیریمسئولیت•
.استمعتبرهمسازمانهاوشرکتهابرایمفهوماین.استتولیدیمحصولیاشدهارائه

دادتعاینریختندور.شودمیمصرفوتولیدخشکباتریمیلیارد3ساالنهآمریکادرمثالعنوانبه•
بایدوهستندامراینعواقبمسئولکنندهتولیدشرکتهایدارد؟زیستمحیطدرآثاریچهباتری
.بیندیشندراراهکاریزیستمحیطبهآسیبکاهشبرای

کهنیزاههابنگوشرکتهادارند،مسئولیتحقیقیاشخاصکهطورهمان:پذیرمسئولیتشرکتهای•
:یعنیهستند؛قبلیتعریفهمانبامسئولیتدارایمیشوند،محسوبحقوقیاشخاص

ادای. قبالدرراوظایفیخوداساسنامهدرشدهتعریفماموریتهایبراساسشرکتیهر:وظیفه1
.ورزنداهتمامخودوظایفانجامبهبایدودارندجامعه

پاسخگویی. وپاسخگجامعهومشتریانکارمندان،سهامداران،بهخودعملکردقبالدرشرکتها:2
.دهندارائهخودعملکردتبیینبرایراالزممستنداتبایدهستندو

وجدان. .میشوندمتصفاینهاعکسیاباصداقتانصاف،بادرستکار،صفاتبههمشرکتها:3

مقصر. تایشسقابلیامقصرخودموفقیتهاییاخالفکارهایقبالنیزدرشرکتها:تقدیرشایان/4
.شوندمیشناخته
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اهمیت اخالق سازمانی
.داردسازمانموفقیتدرمهمینقشسازمانیاخالق•
:ازاندعبارتسازمانموفقیتدرموثرعوامل•
ازتفادهاسمتخصص،انسانیمنابعمشارکت،مشتری،رضایتکارکنان،انگیزش•

رفعیزنورقابتیمزیتمالی،منابعسازمان،درانباشتهدانشنوین،فناوریهای
وروانیناامنیمحیطی،تهدیدهایسازمانی،تنشهایضایعات،چونموانعی

.کارکنانمخربنگرشهای
سازمانموفقیتدرزیادیتاثیرذینفعانباتعاملچگونگیومحیطباارتباط•

.دارد
.تاسسازمانموفقیتمهمعواملازاجتماعیسرمایهعنوانبهاعتمادآفرینی•

خالقیاسازمانهرچه.استسازمانپذیریبینیپیشمستلزمآفرینیاعتماد
.(سازمانندهآیونیزاموربهواکنشنحوهنظراز)استپذیرتربینیپیشباشدتر

.استتداومواجراقابلمحوراخالقسازمانهایدرمشارکتینظام•
.داردفراسازمانیآثارسازمانیاخالق•
اخالقیجهتگیریهایتاهستندسازمانیاخالقنظامنامهداشتنبهناچارشرکتها•

.کنندمشخصسازمانفعالیتهایدررا
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نقش منشور اخالقی در یک سازمان

.استاخالقزمینهدرایحرفهجامعهیاسازمانیکتعهداتکنندهبیاناخالقیمنشور
:زیراستشرحبهمهم(کارکرد)نقشهشتدارایاخالقیموازین

(عمومرفاهوامنیتسالمت،حفظ)آنهاازوحمایتمردمبهخدمت•
(مشتریانوسازمانجدیداعضایبرایخصوصبه)راهنمایی•
(مشترکاهدافوآرمانایجاددلیلبه)انگیزهوروحیه•
(میشودعمومیاعتمادبهمنجرکهاخالقیحداقلهایتعیین)مشترکاستانداردهای•
تواندمیدرونیحتیوبیرونیفشارهایبرابردرمهندس:مسئولمتخصصینازحمایت•

.کنداستداللایحرفهاخالقمیثاقبرابردرخودتعهدبه
صیتخصانجمنهایبررسیوبحثوآموزشمبنایتواندمیموازیناین:تفاهموآموزش•

.انجامدمیهمکارانبینگستردهتفاهمومشترکدرکبهامرایندرنهایت.باشد
لذابود،خواهدشکایتیااختالفموارددرقضاوتمبنایموازیناین:انضباطوپیشگیری•

.باشدداشتهراتخلفاتازپیشگیرینقشتواندمی
اعضایکاربرنظارتازرادولتطرفیکازموازیناینوجود:جامعهبهبخشیاعتماد•

کندیمتقویتحرفهآنبهنسبتراعمومیاعتماددیگرسویازکندمینیازبیحرفهآن
.بردمیباالمؤثرترخدماتانجامدررامهندسانانگیزهو
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گیرد؟قرارتوجهموردبایداصولیچهسازماناخالقیمنشورتدویندر
شایستهامانتداری،وعدالتفردی،آزادیانسان،کرامتوحرمت•

ساالری
پایداروفراگیرراسخ،اصیل،اعتمادآفرینی•
قانونگراییوپذیریمسئولیت•
.استتعاملدرآنهاباسازمانکهبیرونیعواملدانستنذیحق•
کاروکسبدراخالقیوتضادهایمشکالتبامواجههدربودنگرهگشا•
دیرانممشتریان،کارکنان،ازاعمسازماندرذینفعانکلیهحقوقبهتوجه•

شهروندانو
پایدارتوسعهوزیستمحیطحفظبهتوجه•
ایبندیپ.استآنمدیرههیئتعهدهبربنگاهیاسازمانیکاخالقیمسئولیت•

تثبیتدراساسینقشیاخالقیموازینبهسازمانیکارشدمدیران
.داردسازمانیاخالق

اصول منشور اخالقی سازمان
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مسئله اخالقی
حالیدردانند،میاخالقیمسئلهراآشکاررفتاریمفاسدصرفاایعدهچیست؟اخالقیمسئله

کافیدقتوشناختبابایدکهاستاخالقیمسئلهدههاسازمانیفعالیتهایوتصمیمهادرکه
سخنرهاکابودنبدوخوبدربارهکهاستایناخالقیمسئلهویژگیمهمترین.شوندشناسایی

معناست؟چهبهبودنوبدخوب.گویدمی
به. بودن؟نامناسبیامناسبمعنایبه.۲بودن؟مضرومفیدمعنای1
.ستارزشهاباآنهاانطباقدربارهبحث.کدامهیچنداشتن؟یاداشتنکاراییمعنایبه.3

پیشفیمختلمسائلسازمانیکدرچیست؟سازمانیمسائلسایربااخالقیمسائلتمایز
.مشتریرضایتعدمگاهی.یابدمیافزایشضایعاتوگاهیکاهشتولیدگاهی.میاید

الیحدرشوندمیتعریفسازمانوضعیتواهدافبهنسبتمعموالسازماناداریوفنیمسائل
.شوندمیتعریفسازمانمشخصاتواهدافازمستقلاخالقیمسائلکه
بد؟یااستخوبسازمانانسانینیرویتعدیلآیا:مثالعنوانبه

وروشفمیزانیاتولیدظرفیتکاهشهنگامدرکهاستسازماناداریمسائلازذاتامسئلهاین
است،ضرورتیکگاهی.استبیروناخالقدایرهازموضوعاین.شودمیمطرحسازماندرآمد

.افتدمیخطربهسازمانفعالیتتداومنشودانجاماگر
یاسلیقهاساسبرچنانچه.باشداخالقیمسئلهیکتواندمیانسانینیرویتعدیلچگونگیاما

.نباشدسازمانیقبولقابلضوابطتابعوگیردصورتگروهیوشخصیمنافع



معنای خوب و بد-مسئله اخالقی
.شودمیمشخصنبایدوبایدیاوبدخوبهایواژهبااخالقیمسائل
:بدوخوبمعانی

گاهی. قدرتوعلممثال.استوجودینقصانبدازمنظورووجودیکمالخوبازمراد1
.استبدوخوبازفلسفیمفهومیکاین.استبدضعفوجهلوخوب

گاهی. ایبرکفشنوعیبودنخوبمانند.استکاراییعدموکاراییمعنایبهبدوخوب2
بهرسیدنبرایداشتنکارایییابودنمناسبمعنایبهبودنخوباینجادر.کوهنوردی

.ندارداخالقیمفهومهیچواستمعینهدفی
گاهی. صورتایندر.رودمیکاربهسرزنشوستایشقابلکارهایمورددروبدخوب3

کارخودنداریم،هدفتحققدرکارایننقشبهکاریاینجادر.استاخالقیموضوع
.عمدغیرخطاکاربخشیدنمانند.استنکوهشیاتحسینشایسته

نبایدوبایدمفهوم
کاربهفیهدبهرسیدنیاچیزیساختنیاماشینیکازاستفادهنحوهمورددرنبایدوبایدگاهی

نبایدوبایددیگرانسانیقبالدرانسانرفتارمورددراما.نیستاخالقیبحثاینجادر.رودمی
.استموضوعبودناخالقینشانه



مسئله اخالقیویژگی های
:استزیرویژگیهایدارایاخالقیمسئلهHossmerهسمرنظراساسبر
فراگیر. وزهحدرتصمیمیهر.هستنداخالقیبعددارایسازمانیتصمیمهایاغلب:بودن1

،داردوکارسرافرادحقوقبا...وخدماتفروش،تولید،فنی،آموزشی،اداری،مالی،های
.دارداخالقیجنبهواستآورمسئولیتلذا

بسترهای. ورسوموآدابتاریخ،فرهنگ،درریشهمعموالاخالقیمسائل:فراسازمانی2
وآسیاییکشوردودروظایفنظرازمشابهسازماندولذا.داردافرادتربیتیشیوه

.نیستندیکسانیاخالقیمسایلدارایاروپایی
چند. مختلفمعرفتیهایحوزهبهبلکهنیستندساحتیتکاخالقیمسایل:بودنتباری3

.استاقتصادیوشناختیجامعه-روانشناختیامریاعتیادپدیدهمثال.شوندمیمربوط
.هستندمختلفیابعاددارایجوییرانتواختالسرشوه،

داشتن. .ددارنسازماندرماندگاریآثاراخالقینسنجیدهتصمیمات:زندهوپایدارآثار4
برنفیمآثارتواندمیعلمیهیئتاعضاییاسازمانهامدیرانشایستهانتخابدرکوتاهی

.باشدداشتهدانشگاهیاسازمانسرنوشت
آثار. درمخربیآثارتواندمیاخالقازدورتصمیماتازبرخی:(بشریوملی)فراسازمانی5

.باشدداشتهجامعهفرهنگواقتصاد
آنهاستصاحبانبهاعمالسوئآثاربازگرداندنخلقتقانون:پنهانآثاراشتند6.

.جوزجوبرویدگندمازگندممشوغافلعملمکافاتاز
اخالقیمسائلحلوتشخیصدردشواری.7


