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 سرآغاز

یکت  از رتحوره رتا و ای  و رعایت  ن  رر رتح فح ته    1اخالقنیاز به  
 بتحای ر ت ، رر عتی  فتاک  ته  قابل انکار است   نیازرای مطلق و غیح

صحیح و مطلوب  از اخالق مورر نیاز هم   مشکاله و گحه رای اخالق  
 م  باشد.

یندرای  خلق م   نند  ه تولید غذا، سحپناه، مهندسا  محصواله و  حن
و ففاظ  رر بحابح بالیتای طبییت  را بهبتور  2ارتباطاه، بهداش انحژی،  
 میمتاری. (1)و زیبای  زندگ  روزمحه ما م  ا زایند 3د و بح ر اهنم  بخش

نیز به عنوا  یک فح ه و راشتن  ننبته مهندست  و رنتحی بایتد تتاب  
مقحرات   ه با تونه به اصوک میماری بتح استا    مقحراه اخالق  باشد.

نها  بین  توفیدی و رمینطور شحیی  انسان  ور  شده اس . و ایت  
 ننتده اسالم  بحای مصحف  -ک زندگ  ایحان د رمسو با سبمقحراه بای

  باشد.
 
 
 

 
از  استنفارهرر  ،نجا  ه نیازرای  حری و رر مقیاس  بزرگنح ختانوارگ از ن

ونتوه  تحری و  شتناخ  و تونته بته گ  است ،ستبک زنتدبنا مناثح از 
شایا  ذ ح اس   ه به  .م  باشدی رامحی رحورح میمار   اننماع  بحای
میته منتاثح از نتو  ب نظحا ، ستبک زنتدگ  رتح  تحر و ناعقیده صاف

، بتح ن   تحر و نامیته است . وررا)نها  بین ( و ارزش رتای فتا مبا
مشخص اس   ه نها  بین  ماری و ارزش رای لذه گحایانته طبیینتا 
سبک زندگ  خاص  را پدید م  نورر. رمانطور  ه نها  بینت  الهت  و 

ستبک خاصت  از زنتدگ  را  ،رای  ماک گحایانه و سیاره محتورارزش  
(. اریتا  مخنلتد رر طتوک تتاریت رستنورالیمل رتای 2شکل م  ررند)

مدع  بوره اند  ته  و انسا  ارائه  حره اندخاص  بحای رمه ابیار زندگ  
نامیه مطلوب و زندگ  سالم رر ننیجه پیحوی از روش زندگ  ارائه شتده 

 (. 3)توسط ننا  اس 
 
 

 چکیده

میمتاری  ته  به ویژهمهندس  و  هخصوص  سپحی م  شور و رر ای  میا  فح هرا به  ار و فح ه ببخش قابل تونه  از  یالی  انسا زمینه:  
 ا باشد رر  ضای  رس رر رح  ج بحخوررارند. چحا  ه انسا  خاص رای انسان  نقش اساس  رارند از ارمی  د  ضارای زیس  و  یالی رر تولی

رتا مت  ای ن تجحبه و محصوک تالش فح ه ،اس    حره اند و ننچه رر نظح و رید  انسا  طحافا  محیط و میمارا  ن  را طحاف  ،  ه مهندسا
د نتگیحشکل م  راواسنهد. نیازرای   ه با تونه به نو  زندگ  و سطح خنه  ضای  به منظور پاست به نیازرای  اربحا  م  باش. ای  تولیداباشد
ای  واژه نه تنها قابل تیبیح رر  حنیند تولید ونوه اخالق  اس  بلکه ختور زمینته ستاز ر ناررتا و  قطیاً نما  به واژه سبک زندگ  م  شور.حو ت

بدی  تحتیب ردف مقاله فارح تبیی  اخالق فح ه ای رر میماری با تونه بته ستبک   توانند زمینه ارزیاب  اخالق  باشد. ه م رای  اس    نش
 اس . اسالم  زندگ 

رمچو ؛ اعنداک و میانته روی، روری از استحاف، تقتوا و  اسالم سبک زندگ   ونوه میا  ه  ننایج ای  پژورش نشا  م  رردنتیجه گیری:  
ه، مستنقل بتور ، ؛ ایجار ر اه، ایمنت  و ستالم  نامیتاخالق فح ه مهندس  رمچو   با ونوه  ، تفکح، راسنگوی  و صداق  و غیحویخدامحور

بطوریکه رح ونه از اخالق فح ه  ونور رارر. میناراریاشنحا اه ، ، راشن  مهاره و رانش الزم و غیحوباط، مناع  و شجاع قانو  گحای  و انض
 .از سبک زندگ  اسالم  رر تیامل م  باشد مهندس  با چندی  ونه

 
 میماری، سبک زندگ  اسالم ، اخالق مهندس   :گانکلیدواژ

 

 sarvari_hadi@mshdiau.ac.irنویسندۀ مسئوک: نشان  الکنحونیک :  
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ستبک حرست  اثتحاه  تحری و اننمتاع   رر ننیجه رر ای  پژورش به ب
حرست  رتای استناری و  متک از بسنده شده اس . رر نهایت  بزندگ   

ارتبتاط مینت  راری بتی  ونتوه ن  رارر  ته فکای  از    مقایسه تطبیق 
استالم  رر رتح رو رستنه  تحری و   4شناسای  شده فوزه سبک زندگ 

ونتور   ناسای  شده از فوزه اخالق فح ته مهندست اننماع  با ونوه ش
 رارر. 

 سبک زندگی اسالمی
امحوزه، مفهوم سبک زندگ  استالم  متورر تونته بستیاری از صتافب 
نظحا  و پژورشگحا  علوم انسان  قحار گح نه اس  و به شیوه و ستبک  
از زندگ  اشاره رارر  ه منب  اصل  اسنخحاج ن ،  ناب اله  اس  یا بته 

  مینا مت  یابتد. رر تیبیح عالمه مجلس  زندگ  اسالم  رر زندگ  قحنن
دگ  به نموزه رای اسالم  و  لی  اسالم نگاه شتده و بتا ای  سبک زن

رر ای  میا  اسالم یکت  از  (.4ن  محتبط اس )زندگ  ا حار و تمام ابیار 
ابزاررای سازنده سبک زندگ  م  باشد. رسنوراه رین  شکل ررنتده و 

بک زنتدگ  زندگ  ا حار اس . طبییت  است  رر ستتاثیح گذار بح سبک  
سبک زندگ  غحب ، رح  تحری رر زنتدگ  ختور بایتد اسالم  بح خالف  

اختالق و ر نتار  ارتباط موثح با خور و ریگحا  بحقحار  ند  ه به نوع  بتا
رر سبک زندگ  غحب  اصال   تحر مطتحا است  و   وی رر ارتباط اس .

تمام تالش نظحیه پحرازا  غحب  ای  اس   ه ا حار به خور تونه  حره و 
رر ستبک . بتح ایت  استا  راه رست  یابنتده سور و لذه بیشنح از رح ب

: اصال   تحر، اصتال  ستور و اصتال  ونور رارراصل  سه     زندگ  غحب
لذه. باید تونه راش  رر سبک زندگ  اسالم  رم ای  مستائل مطتحا 
اس ، اما اصل و ذات  نیس . اسالم توصیه م   ند ا تحار بته نیازرتای 

ای  ؛یتار تونته  ننتدما رر عی  فاک به تمتام اب حری خور پاست ررند ا
بنتابحای  استالم رتم بته .  ختور بپحرازیتد سان   ه ایما  نورره اید به  

سالم  روا بها م  ررد و رم نسم، اما ای  اصل نیس  و رر  نتار ن  
 حره و رر ایت  راستنا   ا حار باید به ریگحا  و مسائل اننماع  رم تونه

توصتیه  (.5)یابد  هبورننماع  بند تا روابط اچوب  تییی   نرابحای خور چ
به روابط اننماع  از نظتح قتحن  رارای نایگتاه مهمت  است  و ستبک 

بنابحای  ونتوه ستبک  .بنا نشده اس   گحای بح  حر  زندگ  اسالم  صح اً
زنتدگ  استتالم  را مت  تتتوا  رر رو بیتد  تتحری و اننمتاع  بتته قتتحار 

 زیحتقسیم نمور.

 وجوه فردی
استالم  عبارتنتد از: تقتوا گحایت  و    حری سبک زنتدگبحخ  از ونوه  

به سالمن ، تفکح، صتبح   ری، راسنگوی  و صداق ، ارمی  رار خدامحو
 ی.و خویشن  رار

 تقوا گحای  و خدا محوری( 1
خوارتد   تقوی به مینای عام  لمه الزمه زندگ  رح  حری اس   ه مت 

پیتحوی  ینت می ح   حما  عقل زندگ   نتد و از ونتوهانسا  باشد و ت
نماید. تقوای اله  یین  ای   ه انستا  ختور را از ننچته از نظتح ریت  و 
اصول   ه ری  رر زندگ  میی   تحره، خطتا و گنتاه و پلیتدی و زشتن  
شناخنه شده، ففظ و صیان   ند و محتکب ننها نشور. تقوا رر ررنه اوک 

و رتد   رو به طور مسنقیم از نافیه اخالق  و مینوی به انسا  نزاری م 

روا و رو  نزار م   ند. تقوا رشتنه فتح ، او را از قید رقیب و بندگ  
بته طتور غیتح  و خشم را از گحرنش بتح مت  رارر وشهوه    طم ، فسد،

ا  است . رقیت  رتا و بخش انستسنقیم رر زندگ  اننماع  رم نزاریم 
 ت   ته بنتده و  ماع  ننیجه رقی  مینتوی است . ن بندگ  رای انن
زنتدگ  است  نمت  توانتد از ننبته اننمتاع ، نزار ام  مق  مطی  پوک و یا

 (.6 ند)
 12راسنگوی  و صداق ( 2

قحن  به تاثیح و  ار حر راسنگوی  مومنا  رر گفنارشا  اشاره  حره و ن  
را سبب اصالا اعماک ننا  م  راند. از ای  رو  حما  م  ررد بحای ای  

به ز رتح گونته شتائگفنار ختال  ا عماک ننها به اصالا گحاید، رمواره ه ا
رروغ و لغو بگویند و سخن  را بح زبا  نورند  ه ظتارح ن  بتا بتاط  ن  
موا ق باشد. اصوال رسنگاری نز با راسنگوی  امکا  پذیح نیس  و  س  
 ه رروغ م  گوید و ظارح  المش با باط  ن  موا ق  ندارر و بح خالف 

نگاری راشتنه نتد امیتد بته رستواق  سخن  را بح زبا  م  راند، نمت  توا
 (.5)اشدب
 ارمی  رار  به سالمن ( 3

مواظب  بح طیام یک  از عوامل سالمن  بد  اس . سبک زندگ  اسالم 
منظومه ای گسنحره اس   ه رر تمام زوایای زندگ  انسا  الگو میح ت  
م   ند. رر غذا م  گوید اگح  س  غذایش  م باشد بدنش سالم تح م  

 (. 5)فا م  شوربا ص قلبش رم  ماند و
 ( تفکح4

مهم سبک زندگ   حری میح   و تفکح اس ، زیحا بیتد از   ونوهیک  از  
تفکح و اندیشه نیتاز بحای ای     فح   صوره م  گیحر.  ،و میح    5تفکح

ائل شده اند، ای  ق رر اسالم ارمی   حاوان  بحای رانشو  به رانش اس 
زی چیتزی را و از چته چیت سبک زندگ  اس   ه چه  خور یک  از ونوه
. انسا  بحای  هم سبک زندگ  باید ابندا خور را بشناستد، باید  حا گح  

و بته  بفهمتدباید ویژگ  را و ظح ی  خور مانند  طتحه انستان  اش را 
رنباک ر   نیازرای  طحی اش باشد. رمچنی  مهمنتحی  مورتوع   ته 

تفکتح و تتدبح رر   ح نه، تونه به ختور وانسا  رر تیامل با خور رر نظح گ
 (.5)انسا  اس  ونور
 13راریصبح و خویشن ( 5

بنوانتد ن   حر  حاز و  حوررای شحایط زندگ ، نیاز به روفیه ای رارر  ه 
را مهار و رر رمه ننهتا ایستنارگ   نتد. چنانچته انستا  رر بحختورر بتا 

باشد، به ب  نمشکاله گوناگو ، از ابزاررا و مهاره رای  ا   بحخوررار 
یش ر نموزه رای رین ، تالش شده تا ایت  پتبس  روان  خوارد رسید. ر

. نیازرا به پیحوا  میح   و بته عنتوا  یتک مهتم بتدا  نگحیستنه شتور
بحرباری و خویشن  راری، از مهاره رای  است   ته بتدو  ن ، تحمتل 

 ناممک  م  نماید. ،شکس  را و نا ام  را

 وجوه اجتماعی
عنداک و میانته بحخ  از ونوه اننماع  سبک زندگ  اسالم  عبارتند از ا

 و تبذیح 8و روری از اسحاف  7وشش، تالش و  6روی
 ( اعنداک و میانه روی1
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، رر زندگ  پح بح   پیامبح اسالم و ائمته رتدی و رر  لیته اعنداکاصل  
اعماک و ر نارشا  به روشن  ریده م  شور. ننا  رحگز رر ریچ امتحی از 

نوه، ستیحه مه ورر راعنداک و میانه روی خارج نشدند. سیحه رسوک خدا  
اصل باید بته شتکل   لت  و  حاگیتح رر ستبک ای      (.5)ای میندک بور
و اننماع  فا م باشد و رمیشه و رمه نا ا کار،  تحرار و زندگ   حری  

 (.5بح گیحر) را رر  حر و نامیهگفنار 
 ( تالش و  وشش2

ای زنده مانتد  و  ستب ررنمتد به تالش بح پ  از تفکح و  سب رانش
م نیز رر سبک  ار و تالش و تامی  میاش توصیه رتای  سالا  .نیاز اس 

 حره اس . اسالم ارمی  بسیاری به تالش و  ار راره اس  و انستا  را 
ری  و رنیای به  ، سال  رر رواین  سل  و تنبل  بح فذر راشنه اس .   از

 (.5)انسا  رحر م  رساند
 ( روری از اسحاف و تبذیح3

ح بته از فد رر رتح  تاری است  و تبتذی  اسحاف به مینای ا حاط و تجاوز
مینای پحا ند  و بذر ا شان  اس ، به  نایه بحای رای   حر  ثحوه به 
 ار ر نه م  شور. از ننجای   ه مناب  مصحف رر عالم  میاب و استنفاره 
ب  رویه از ن  سحمایه ، مصحف میانه روانه را رتم بتا مشتکل موانته و 

عقل و نقل فکتم مت    نماید.ک م   منزلز  میا  مناب  و مصحف را  تواز
ا  منتاب  و تتا موازنته عقلت  میت  رر شیوه مصحف تجدید نظح شتور   ند

 (.5)به رس  نیدمصحف  

 : وجوه سبک زندگی اسالمی 1 جدول
  وجوه اجتماعی  وجوه فردی

 تقوی و خدا محوری -
 تفکح -
 راسنگوی  و صداق  -
 سالمن  ارمی  رار  به    -
 صبح و خویشن  راری -

گفنار، و میانه روی)  نداکاع  -
  حرار، ا کار(

 تالش و  وشش -
 روری از اسحاف -

 

 مفاهیم و فلسفه اخالق
 لسفه اخالق یا اخالق پژورش ، رانش  اس   ه از اصوک و ارزشتهای 
اخالق  بحث م   ند؛ ارزشهای   ه نتاظح بته ر ناررتا و صتفاه اراری 

  و ناشایستنگ ، تمایز ننها از فیث ختوب  و بتدی، شایستنگمحرما  و  
نظحیه رای مخنلفت  (. 6)گ  و نبایسنگ  رس نیکوی  و زشن  و بایسن

رر تیحید اخالق توسط  یلسو ا  ارائه شده اس   ه بحخ  از ننها نسب  
 ان ، مییار  یل اخالق  رر انگیزه و بحخ  مطلق انگاشنه اند. رر نظحیه  

افستا  تکلیتد  اگح رر انجام  یل، اراره اش از انگیتزه حر اس ؛ یین  
باشد،  یلش مارین  اخالق  رارر. یین   یتل اخالقت   ته   همنبیث شد

ارزشمند اس  باید از روی اراره و اخنیار و نیتز افستا  تکلیتد انجتام 
گیحر. تیحید  ان  از تکلید نیز  حمان  اس   ه انستا  از رتمیح ختور 

مطلق باشد نته مشتحوط؛ یینت  بته اقنضتای   با ای  شحط  ه  .م  گیحر
تکلیتد  ،عنوا  یک وظیفهمصلح  و ردف خاص  نباشد، بلکه  قط به  

 مطحا را تکلید و اخالق بحث  ان ، وقن  .و مسئولی  به فساب نید

سطح اوک: تکتالید  :از یکدیگح منمایز م  سازر را سطح چهار  ند، م 

، تکالید انسا  نستب  بته ریگتحا سطح روم: ،  انسا  نسب  به خورش
سطح چهتارم: تکتالید انستا  ، سا  نسب  به خداسطح سوم: تکالید ان

 (.7)نسب  به طبیی 
علم اخالق؛ خلق و خوی نیک و بد را به متا مت  شناستاند و راه رتای 
نراسنه شد  به خوب  را و روری گزید  از بدی را را به ما نشتا  مت  

اروپاییتا  از اختالق و رانتش ن ، بیشتنح بته ررد. البنه رر تیحید رای  
حی تونه م  شور. اما ای  بدا  مینا نیس   ته تنهتا بته ر ناررای ظار

 ناررای ظارحی ا نفا شور. رر اخالق بته عوامتل اصتل  پدیتد نمتد  ر
ر ناررای خا  تونه م  شور. به رمی  رلیل است   ته بته ملکتاه و 

رمنیطور به نظتح وی؛   (.8)صفاه راست رر نف  تونه بیشنحی م  شور

رر  .و  نش رای ما نظم مت  بخشتدعلم به اندیشه و اخالق به اعماک  
مجمو  اخالق فا ظ  یالی  رای بشح از میل و گحایش به رحگونه  تج 

مل مزیت  ا(.  ه پژورشگحا  اخالق را به عنوا  یک  از عو9روی اس )
رست  فتوزه رر ارامته بتا بح(. 10رقابن  سازما  را و نهاررا مت  راننتد)

م   ای  فوزه ه ایح  هم ونوه اخالق فح سی  ب  اخالق فح ه مهندس 
 .شور

 مهندسی –اخالق حرفه ای 
اخالق فح ه ای یک  از مسائل اساس  رمه نوام  بشحی اس . رر فاک 
فارح، مناسفانه رر نامیه امحوزی رر محیط  ار  منح به اختالق فح ته 

سکوالر، رر رانش را، شاخه ای ای تونه م  شور. رر فال   ه رر غحب 
 رر، ول  رر نامیته ایحانت  بته اختالقرا با عنوا  اخالق فح ه ای ونور

 بته ای فح ه اخالق (. باید تونه راش   ه؛11نشده اس )تونه  ا   

 نظام یک اخالق  ارزشهای و اصوک نیز و اخالق  پحسشهای و مسائل

 بح ناظح و پحرازر م  غیحه  یا پزشک  ،9مهندس  فح ه مانند ای فح ه

(. 12) است  خورشتا  ای یالینهت فیطته رر را ای فح ه اراری ا یاک
ولی  سازما  یا بنگاه به عنتوا  یتک ئفح ه ای، از مس  اخالقرمینطور  

وافد فقوق  رر قباک رمه عناصح محیط راخل  و خارن  سازما  بحتث 
سازمانها رر شناخ  تیهداه اخالق  خور رر قبتاک محتیط   (.13م   ند)

 (.14 ار محناج رانش تخصص  رسنند  ه رما  اخالق فح ه ای اس )
ولی  اخالق   تحر از فیتث ئمحار از اخالق فح ه ای مس  از سوی  ریگح،

شغل اس . اخالق رر ای  مفهوم وابسنه به شغل اس   ه بح فسب تنو  
الزم به ذ تح است   ته (.  15)م  باشد  مشاغل، محناج اخالقیاه خا 

مخنص به رما  گحوه م  باشد. به طور مثاک  ،اخالق فح ه ای رح گحوه
 (.16حار رر طب  اربحر رارر نه ریگحا )ک  رر مورر ا اخالق پزش

مهندس  عمل  اس   ه توسط مهند  انجام م  شور و اثحاه عمیقت  
  محصتواله و رر ریگحا  و زندگ  ننهتا مت  گتذارر. چحا ته مهندستا

 حاورره رای  خلق م   نند  ه تولید غتذا، ستحپناه، انتحژی، ارتباطتاه، 
ای طبیی  را بهبور م  بخشد و بح ر تاه بهداش  و ففاظ  رر بحابح بالی

و بحای رر فد اعال نگه راشن    .(1)  زندگ  روزمحه ما م  ا زایندو زیبای
 14ایمن ، سالم  و ر اه نامیه، بهداش  و نستایش و صتح ه اقنصتاری

محرم، مهندسا  باید تیهد اخالق  راشنه باشتند و بته ابزاررتای  مجهتز 
مت  شتوند، ر اخالق   ه بتا ننهتا موانته باشند تا بنوانند با مسائل رشوا

 اختالق از بحخوررار مهند  یک  ه چحا .(17)رس  و پنجه نحم  نند
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 ر اه تواند م  اس ، بحخوررار خالقی  و علم از  ه فال  رر مهندس 

 نامیه سالم  و ایمن  و نماید  حارم نامیه و خور بحای را نسایش و

 سازی نلوره  ند، نوی  هصح  مناب  مصحف  رر  ند، محاعاه بیشنح را

 ختاطح نرامتش و شتاری نهایت  رر و ررتد  ارش را زیس  محیط

 (.18د)نمای  حارم نامیه و خور بحای را بیشنحی
 ای فح ته اختالق نامته محام یک  ناوری و مهندس  اساس  شورای

 و اساست  اصتوک بحگیحنده رر  ه اس   حره طحاف  مهندسا  بحای

 )التد : قحار به بخش چهار شامل  اساس اصوک :اس  اساس  قوانی 

 طحف ب  )ب .را انسا  ر اه ا زایش بحای مهاره و رانش از اسنفاره

 .مشتنحیا  و  ار حمایتا  عموم به صارقانه خدماه و صداق  و بور 

 )ر .مهندس  ای فح ه اعنبار و شایسنگ  ا زایش نه  رر تالش )ج
 (.19)، م  باشدخور رشنه رر  ن  و ای فح ه رای انجم  از پشنیبان 

 و میمتاری رشتنه بخصتو  و مهندست  ته فح ارمی  خصو  رر
 رر  امنخصصت ایت   ار ننایج گما  ب  و اند گفنه بسیار شهحسازی

رو،  ایت  از و رارر فیتات  و مستنقیم تتاثیح متحرم تمام زندگ   یفی 
 مت  لتذا .یابد م  ارمی  اخالق  اصوک و ارزشها باالتحی  به پایبندی
 عمتل نحتوه و الزفمه فق چو  مسایل  نباید  ه گح   ننیجه توا 

 . ند  محنگ را رغدغه ای  ... و ریگحا 
رر ارامه با محور بحخ  از ونوه اخالق فح ه ای  ه توسط  ارشناسا  و  

تالش م  شور به ن  رسنه از ونتوه اختالق   ،سازما  را گحرنوری شده
 .اشاره شور اس ،  فح ه ای  ه منناسب با نیاز مهندسا

 

 با تاکید بر نظر صاحبنظران و سازمان ها ویژگی ها و وجوه اخالق حرفه مهندسی : 2 جدول
 تعاریف نسبت به اخالق حرفه ای و مهندسی وجوه 

 

 

 

 و ایمن  ر اه، ایجار -

 نامیه، سالم 

 فقوق رعای  و پشنیبان  -
 رمگا ،

 و را مسئولی  انجام -

 ای، فح ه تیهداه

 رانش و مهاره راشن  -

 الزم،

 اماننداری، و صداق  -

 شجاع ، و مناع  -

 بیطح  ، و گحای  عینی  -

 بور ، مسنقل -

 باطضان و گحای  قانو  -

مهندسا  محصواله و  حایندرای  خلق م   نند  ه تولیتد غتذا، ستحپناه، انتحژی، ارتباطتاه، 
زندگ  روزمحه   بهداش  و ففاظ  رر بحابح بالیای طبیی  را بهبور م  بخشد و بح ر اه و زیبای

 (1ما م  ا زایند)

 ر تاه ا زایش بحای مهاره و رانش از اسنفاره )الد قحار به بخش چهار شامل اساس  اصوک

 )ج .مشنحیا  و  ار حمایا  عموم به صارقانه خدماه و صداق  و بور  بیطحف  )ب  .را انسا 
 رتای انجم  از پشنیبان  )ر .مهندس  ای فح ه اعنبار و شایسنگ  ا زایش نه  رر تالش

 (19)م  باشد خور رشنه رر  ن  و ای فح ه

اندارررای  نت  و ولی  را و تیهداه فح ه ای، با رانش و مهاره الزم، مطابق استنانجام مسئ
 (.20داق  و اماننداری به صوره شحا نمندانه)مهندس  بح اسا  ص

ارزشهای اخالق  یک نظام فح ه  اصوک واخالق فح ه ای به مسائل و پحسشهای اخالق  و نیز  
بح ا یاک اراری فح ه ای را رر فیطه  حای مانند فح ه مهندس ، پزشک  یا ... م  پحرازر و ناظ

 (.12 یالی  رای فح ه ای خورشا  اس )

موازی  ر نار فح ه ای به الزامات  اطالق م  شور  ه رعای  ن  به رنگام فسابحس  یا رسیدگ  
 ه شامل: تو ل به خداوند منیاک، فقیق  یاب ، عل  یتاب ، صتداق  و باشد.  الزم و رحوری  

ررسنکاری، امان  و رازراری، مناع  طب ، شجاع  و شهام ، بیطح   و صح  عمل، اسنقالک 
رای، اعنمار سازی، صتالفی  رتای فح ته ای، فست  تتدبیح، قتانو  گحایت  پویتا، انضتباط، 

 .(21پاسخگوی ، رمان  انحای ، رامنه شموک)

یک مهند  بحخوررار از اخالق مهندس  رر فال   ه از علم و خالقی  بحختوررار است ، مت  
تواند ر اه و نسایش را بحای خور و نامیه  حارم نماید و ایمن  و سالم  نامیه را بیشنح محاعاه 
 ند، رر مصحف مناب  طبیی  صح ه نوی   ند، نلوره سازی محیط را  ارش ررد، و رر نهای  

 (.18رامش خاطح بیشنحی بحای خور و نامیه  حارم نماید)ری و نشا

 
از قتوک   فتوزه اختالق فح ته مهندست    ته رر توق  عالوه بتح ونتوه  

زما  را به ونوه اخالقت  اشتاره شتد، بتحای صافبنظحا  و رمینطور سا
اشاره ساخنما  سازما  نظام مهندس  اخالق  به منشور تدقیق یا نه را، 

رر رستنه بنتدی رتای سته گانته؛   ر ناررتابه  زیح    نگارهم  شور  ه رر  
 د. ار حما و رمکارا  اشاره م   نعموم ،  
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 : کدگذاری منشور اخالق نظام مهندسی بر اساس رفتار با عموم، کارفرما و همکاران1گاره ن

 
 ،رر عمتل ته    مشارده مت  شتور  رمچنا با تونه به مطالب ذ ح شده  
میمتار  ته محصتوک نهتای  ویژه مهندستا   فاصل  ار مهندسا  و به  

ساخ  و ساز را رقم م  زنند، مطلوب به نظتح نمت  رستد. بت  رتوین  
ساخنمانهای امحوز، نارمارنگ  رر نمارا و  بدنه رای  شهحی، تزئینتاه  
ب  مورر و مصحف گحای  رر ساخنما  رای شتهح و بلنتد محتبته ستازی 

میته مایته تسستد نا  غیتحه،و    رای خالف و خارج از توا  با   شهحی
مهندس  اس  و بایتد بتا راشتن  ستابقه تتاریخ  و  حرنگت  غنت  رر 
میماری و شهحستازی و سیاستنهای  تال   شتور رر تحقتق میمتاری 

اسالم  و اقنصار مقاومن  رمچنتا  رارت  غیحرمستو رر تولیتد -ایحان 
مصالح و سحمایه، گحایش به تزئینتاه    ردرر نب  روی ،     ساخنمانهای
 .نور  ار باشدرر رس ،ی غحب و سبک را

رر بحخت    ته ای  ونه اخالق  تونه راش بحای تغییح و توسیه باید به  
نفت  نامیته مهندست  است  رر با ننچه به    خواسنه م  شور  موارر ننچه

شایسنه اس   ه مهندسا  و میمارا  به عنتوا  ستازندگا   بوره وتضار  
   ضای زیس  و زندگ  محرم، به اننفا  شخص  وگحور  رر مقابتل نفت

رر سایه اخالق عالوه بح  ند حرنگ مهندس  و میماری نه بگویند تا بنوان
تونه به ارزشهای  حرنگ  و میمارانه اصتوک و فصتوک خورشناست  را 

 .ند امل  ن
را، خورنگاه یا ناخورنگاه تجل  ایده را و ایده نک رتا یتا بته   ر نار انسا 

بوره است ؛  ته   عبارت  اندیشه را و اعنقاراه ننا  رر خلق اثح میماری

با روا     15 ه رمانا سازگار بور  ای  فح ه و رنح  "رنح اسالم "ویژگ   
 رر ای  راسنا (.23رمحاه راشنه اس )  اسالم یین  رما  توفید اس  را به

رر اسالم، سبک زندگ  بتح استا  سته محتور اعنقتاراه، اخالقیتاه و 
 وظاید عمل )عباراه( اسنوار اس .

قاری اسالم یین  ایمتا  و عقیتده بته توفیتد، الد( اعنقاراه: اصوک اعن
 ریان  اسالم را تشکیل م  ررند. نبوه و میار. ای  سه اصل، شالوره

ب( اخالقیاه: یین  مسلما  ویژگ  رای ررون  و روان  خور را به گونه 
باشتد. ای بسازر  ه با  لی  ای  سیسنم مفهتوم  رمارنتگ و منطبتق 

ه رما  تقوا باشد  ه م  توا  ن  را رر ای  زمینشاید محکم تحی  تیبیح  
 حر.تح  نمیخنه با افنحام از خداوند مینا  

ج( وظاید عمل  و عباراه: از ننجای   ه پیام اصل  اسالم، توفید اس  
و یک  از محافل ن ، توفید رر عباراه اس ، پ  از قبول  قلب  و اقتحار 

ور  شتمحر. زبان  به اصوک  وق، باید عمل به ار ا  را مکمل مونور بت
عباراه یا وظاید عمل ، بخش مهم  از مجموعته اعمتاک و ر ناررتا را 

شکیل م  ررد  ه رر  حرنگ اسالم  به عنوا   تحو  ریت  شتناخنه ت
 (.5قحار رارر) وک ری اص  شده اس  و رر  نار

 

 
 : محورهای سبک زندگی2نگاره 

 
ه م  از ننجا  ه سبک اس ، به ر ناررا و اخالقیابک زندگ  اسالم   س

پحرازر و با شناخ  را ارتباط مسنقیم ندارر و از ن  نهت   ته استالم  
ک؛ مورتو  (. بته طتور مثتا4نه به نی  را باشتد)اس  نم  تواند ب  تو

یا ساره زیسن   ه از اصوک اخالق  مسلمانا  م  باشتند، بستیار قناع   
  ر ارامه با تطبیق ونوه شناستای(. ر23گذار م  باشد)رر ای  فوزه تاثیح  

به     اسالم  و رمینطور اخالق فح ه مهندس ده از فوزه سبک زندگش
 .تحلیل ای  ونوه پحراخنه م  شور
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 : وجوه شناسایی شده اخالق حرفه مهندسی و سبک زندگی اسالمی3 نگاره

 
 دگ اشاره شد ونوه ذ ح شتده رر فتوزه ستبک زنتتح     ه پیشرمانطور
شناستای  شتده اختالق فح ته ونتوه  قابل تطبیق و مقایسه با    اسالم 
 از ستبک زنتدگ  ونتهد. بح ای  اسا  به بحرس  رتح م  باش  مهندس 
اشتاره مت   رمگ  اخالق فح ه مهندست   ونوهو تطبیق ن  با    اسالم 
اعنداک و میانه روی رمانطور  ه از نامش پیداس   ونهبطور مثاک؛   شور.

اه میانه و وسط و عدم تمایل به رو طتحف به مینای پیمور  و گزینش ر
عینیت  و بیطح ت  رر   ونتهپوشتان  بتا  حیط اس  و قابل رما حاط و تف

م  باشد. رمانطور  ه رر منشتور اخالقت  نظتام   اخالق فح ه مهندس 
مهندس  اعماک رق  و بکارگیحی بیشنحی  رانش و تالش و رعای  بت  

تفکح نیز با ایت    ونهه  یک اصل ذ ح  حره اس . البنطح   را به عنوا   
مت  تتوا    صوره گح نهمطالیاه    نهای  بااصل رر تیامل م  باشد. رر  

رمگت  رتای  از فتوزه   حای رح ونه از فوزه اخالق فح ته مهندست ،ب
راستنگوی  و صتداق  بتا  ونه بطور مثاک؛سبک زندگ  اسالم  نس . 

بح و سالمن  با ر اه ایمن  و سالم ، ص صداق  و اماننداری، ارمی  به  
 ونوهی و خدا محوری با ا ثح  خویشن  راری با مناع  و شجاع  و تقو

گ  ه بحخ  ونوه سبک زنتدالبن  رر تیامل رسنند.  اخالق فح ه مهندس 
، ارمی  12رمچو  تقواگحای  و خدامحوری، راسنگوی  وصداق اسالم   

 تحری ونتوه به صوره  رار  به سالمن ، تفکح و صبح و خویشن  راری
  بیتا  شتده  ته عتالوه بتح تونهتاه  تحری رر ونتوه سبک زندگ  رر

 تامل رسننداننماع  نیز رارای 

 گیرینتیجه
و  استالم  شتده رر ستبک زنتدگ با رمپوشان  فوزه رتای شناستای   

مت  و  هم ارتباط مینارار ای  رو فوزه با یکدیگح   اخالق فح ه مهندس 
هندست  بته م  خالقت  رر فتوزهبه ارائه پیشنهارات  پیحامو  ونوه اتوا   
شناستای   ونتهه رح یک از رش  . به گونه ای  پحراخ   میماری  ویژه

 ستبک زنتدگ   با چنتدی  ونته از ونتوه  اخالق فح ه مهندس   شده از
اشتاره شتده  نگاره زیح به تمام ونوه  ه رر  د،ناسالم  رر ارتباط م  باش

 اس .
ی با تیهداه فح ه ارر اننها قابل ذ ح اس   ه ونه انجام مسئولی  را و 

  رر ربیشنحی  میزا  تیامل و سپ  قانو  گحای ، انضباط و مسنقل بتو
اولوی  روم تیامل با ونوه سبک زندگ  ایحان  اسالم  قحار رارنتد ولتذا 
تونه ندی تح به ای  ونوه رر اولوی  فح ه مهندس  بایتد قتحار بگیتحر. 

یت  شنیبان  و رعاپ با ر اه، ایمن  و سالم  رر نامیه  سپ  ونوه ایجار
راشن  مهاره و رانش الزم، مناعت  و   ،فقوق رمگا  و رر محتبه بیدی

 محتبه نخح صداق  و اماننداریشجاع  و عینی  گیحای  و بیطح   و رر  
رر اولوی  را و الزاماه ونوه اخالق  فح ه مهندس  با تا ید بتح ستبک 

دی صتح ا زندگ  اسالم  م  باشند. شایا  ذ ح اس   ه ای  اولوی  بن
  میزا  ارتباط و تیامل با ونوه سبک زندگ  اسالم  م  باشد و به نه 

 .پوش   حر نم  توا  از ارمی  رح یک از ونوه چشم

 
 : تطبیق وجوه اخالق حرفه مهندسی با وجوه سبک زندگی اسالمی 4نگاره 
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                 خالقیا  یمالحظهها
ق علمت  رمچتو  اماننتداری، بط اختالرتوارر ای  پژورش اصتوک و    

 .مورر تونه نویسندگا  قحار گح نه اس  و... ، صداق رازراری
 

 سپاسگزاری
میح ر نح متحیم متال رر  حنام ای  پژورش از رارنمای  رای سح ار خانم

 سپاسگزاری م  شور.
 

 هنام اژهو
 Ethics .1 اخالق         

   Health .2 بهداش    

 Welfare .3      ر اه     

 Life style .4 زندگ    سبک

 Thinking .5 تفکح

 Moderation .6 اعنداک و میانه روی 

 Effort .7  وشش 

 Avoid Extravagance .8 روری از اسحاف 

 Engineering profession .9 فح ه مهندس  

 Ethics Engineering .10 اخالق فح ه ای 

    Department of Engineering .11 گحوه مهندس  

 صداق  
 صبح و خویشن  راری 

 اری صح ه اقنص 
 رنح

12. Honesty 

13. Patience 

14. Economical 

15. Art 
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