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اخالق مهندسی
هومن حيدريانگم گشته ای در مهندسی ژئوتکنیک

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

اقـــوام روزگــار به اخـالق زنده اند
   قومی که گشت فاقد اخالق، مردنی است.

زنده یاد محمدتقی بهار

 در باب اخالق و جایگاه آن، گفتار و نوشتار فراوان است. علم اخالق1 
مصادیق  شناخت  آن  موضوع  که  است  انسانی  علوم  از  شاخه ای 
ارزش ها و متعاقبًا راه های کسب فضایل و ترک رذایل اخالقی است. 

شاخه ای از علم اخالق به اخالق کاربردی2  اختصاص دارد. 
   هرچند معلوم نیست که نخستین بار اصطالح اخالق کاربردي را 
چه کسي به کار برده است، اّما گفته شده پیتر سینگر، از فیلسوفان 
اخالق معاصر، جاعل این اصطالح و نخستین کسي است که این 

عبارت را به معناي امروزي آن به کار برده است. به هر حال، عمر 
و  نمي گذرد  علمي  ادبیات  در  کاربردي  اخالق  اصطالح  از  زیادي 
نویسندگان و  اندک شمارند. هنوز  بسیار  نیز  این زمینه  تحقیقات در 
پژوهش گران این عرصه نتوانسته اند بر تعریفي واحد از این رشته ی 

علمي اجماع کنند.
   در کشور ما نیز این ضعف مشهودتر است؛ هر کسي به گونه اي آن 
را تعریف مي کند: برخي اخالق کاربردي را در معناي تحت اللفظي 
و به معناي اخالقي که کاربرد داشته باشد، تعریف مي کنند! برخي 
اخالق کاربردي را به معناي اخالق زندگي دانسته اند! معلوم نیست 
براستي  دارند،  و  داشته  موضوع  این  از  تصوري  چه  نویسندگان 
دارد که  زندگي هم وجود  غیر  اخالق  و  کاربردي  غیر  اخالق  مگر 

1. ethics
2. applied ethics
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اخالق کاربردي را اخالق زندگي یا اخالق براي کاربرد در زندگي 
تعریف کنیم. برخي نیز اخالق کاربردي را به معناي کاربردي کردن 
ارزش هاي اخالقي در زندگي فردي و اجتماعي مي دانند. به عبارت 
دیگر، گمان مي کنند اخالق کاربردي به معناي نهادینه کردن اخالق 
در زندگي است. البته کاربردي کردن ارزش ها و نهادینه کردن آن ها 
در زندگي فردي و اجتماعي، امري بسیار مهم و ضروري است، اما 

رسالت و وظیفه ی  اخالِق کاربردي این نیست. 
      شاخه ای از اخالق کاربردی به اخالق حرفه ای3  اختصاص دارد. 
شاید کمتر مهندسی باشد که با واژگان »اخالق حرفه ای« یا »اخالق 

مهندسی4« ناآشنا باشد.
مفهوم  با  »مهندس«  و  »اخالق«  واژه ی  دو  از  عموم  تلقی     
تخصصی ترکیب آن ها متفاوت است. علی رغم مقاالت، کتاب های 
مهندسی،  اخالق  پیرامون  آموزشی  متعدد  سمینارهای  و  تخصصی 
تجربه ی نویسنده نشان می دهد که در دیدگاه اغلب مهندسان مفهوم 
اخالق مهندسی تفاوت معنی داری با اخالق عمومی ندارد. مواردی 
چون رعایت صداقت، انصاف، امانت، صرفه و صالح و . . . از جمله 
مواردی هستند که ریشه در اخالق عمومی دارد؛ در حالی که بسیاری 
از مهندسان در پاسخ به سوال »اخالق حرفه ای چیست؟« با اضافه 
پاسخ خود  در  یاد شده  اخالقی  عبارات  به  کار«  پسوند »در  کردن 
از ترکیباتی چون »صداقت در کار«، »وجدان در کار«، »انصاف و 
رعایت منافع مالک در کار« و مواردی از این دست استفاده می کنند. 
اما  هستند،  ما  روزگار  گم گشته ی  جملگی  مفاهیم  این  که  هرچند 

اخالق مهندسی مقوله ی دیگری است.
مختلف  منابع  در  مهندسی  اخالق  تعریف  به  کوتاه  نگاهی     
ضابطه  یا  آیین نامه  معنای  به   code واژه ی  دو  که  می دهد  نشان 
مهندسی  اخالق  تعریف  در  التزام  یا  الزام  معنای  به   obligation و 

به کار رفته است.
      نکته آن است که به واسطه ی نوع فعالیت مهندسان، مسایلی 
اخالق عمومی  براساس ضوابط  که  قرار می گیرد  آن ها  روی  پیش 
این  در  ندارد.  وجود  سادگی  به  اخالقی  گزینه ی  دادن  تمیز  امکان 
یا آیین نامه های  بتواند براساس ضوابط و  باید  شرایط یک مهندس 
مدون و مکتوب اخالقی به انتخاب گزینه ی اخالقی بپردازد. شاید 
بتوان فضای حاکم بر ضوابط اخالق مهندسی را تا حدی با الزامات 

فنی موجود در مباحث مقررات ملی مشابه دانست.
   آیین نامه های اخالقی نه تنها چارچوب اخالق حرفه ای را به صورت 
تا  می شوند  موجب  بلکه  می کنند؛  مشخص  کّمی  بعضًا  و  شفاف 
با  مغایر  تصمیماتی  گرفتن  به  را  مهندسان  نباشند  قادر  کارفرمایان 
بود.  خواهد  آن ها  حامی  قوانین  این  که  چرا  سازند؛  مجبور  اخالق 
 http://ethics.iit.edu/ecodes مؤسسه ی فناوری ایلی نویز5 در سایت
در  اخالقی  آیین نامه های  از  زیادی  تعداد  ارائه ی  و  جمع آوری  به 
شاخه های مختلف علوم پرداخته است. در مهندسی ژئوتکنیک نسبت 
به سایر گرایش های مهندسی عمران به دو دلیل زیر، تصمیم سازی 

براساس اخالق حرفه ای موضوعیت بیش تری دارد:
1- پنهان بودن مشخصات و ویژگی های طبیعی زمین و زمان مند 

بودن برخی از پدیده های ژئوتکنیکی؛
مشاوران  دعاوی  که  می سازد  فراهم  را  شرایطی  موضوع  این     
براساس  و  به راحتی  زمین  رفتار  از  آن ها  پیش  بینی  و  ژئوتکنیک 
طنز  )به  باشد.  نداشته  عینی  نمود  مدت  کوتاه   در  عینی  مشاهدات 

تصویری زیر توجه شود(.
 

من تضمین می دهم که هیچ مشکلی برای پی برج ایجاد نخواهد شد.

که  ژئوتکنیکی  داده های  در  اجتناب ناپذیر  قطعیت های  عدم   -2
قضاوت مهندسی و استفاده از تجربه را ناگزیر می سازند. قضاوت های 
از  اموری هستند که شدیداً  تجربیات شخصی  بر  تکیه  و  مهندسی 

مالحظات اخالقی تاثیر می پذیرند.

 

قضاوت مهندسی بر مبنای نظر شخصی

دو عامل یاد شده شرایطی را فراهم می سازد که مهندس ژئوتکنیک 
مکرراً در جایگاه قضاوت بین دوراهی تصمیمات اخالقی یا نقیض 
آن قرار  گیرد. در ادامه برای روشن تر شدن موضوع، چند مثال  عملی 
از مسائل ژئوتکنیکی و پیچیدگی اتخاذ تصمیم های مبتنی بر اخالق 

حرفه ای آورده می شود.

3. professional ethics
4. engineering ethics
5. Illinois Institute of Technology
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در شرایط فعلی، احجام عملیات شناسایی ژئوتکنیکی )عمق و 
تعداد گمانه ها( در پروژه های ساختمانی کمتر از مقادیر الزامی 
ملی  مقررات  هفتم  مبحث  سوم  ویرایش  در  شده  تصریح  و 

ساختمان )پی و پی سازی( است.
تطابق  عدم  و  قانون  از  تخطی  اخالقی  مسئولیت   :1 سؤال 
عهده ی  بر  هفتم  مبحث  در  تصریح شده  الزامات  با  مطالعات 
یا  و  خدمات  دهنده ی  انجام  ژئوتکنیک  مهندس  کیست؟ 
متولیان و ارگان های مرتبط با ساخت وساز که مطالعات ناکافی 

و غیرمنطبق بر ضوابط قانونی و الزم االجرا را کافی می دانند.

ابزار های  و  روش ها  اتخاذ  با  می تواند  ژئوتکنیک  مشاور  یک 
پیشرفته تر و انجام آزمایش های برجای ویژه، عدم قطعیت های 
موجود در پارامترهای ژئوتکنیکی زمین پروژه را کاهش دهد، 
است.  مطالعات  هزینه ی  افزایش  با  همراه  موضوع  این  اما 
افزایش هزینه مطالعات می تواند مشاور را از دور رقابت با سایر 

مشاوران خارج سازد.
از طریق کاهش احجام )هزینه(  افزایش ریسک  آیا  سؤال 2: 
ریسک  دادن  پوشش  آیا  است؟  اخالقی  شناسایی  مطالعات 
ناشی از مطالعات محدود با انتخاب پارامترهای محافظه کارانه 
اخالقی  اجرا موضوعی  زمان  در  بیش تر  و تحمیل هزینه های 
است؟ اگر پاسخ منفی است مرز مطالعات ژئوتکنیک اخالقی و 

غیراخالقی چگونه تعیین می شود؟

از  استفاده  تحلیل،  و  محاسبه  براساس  ژئوتکنیک  مشاور  یک 
ضروری  را  پروژه  یک  گودبرداری  برای  موقت  نگهبان  سازه ی 
می داند. کارفرما قصد دارد به دلیل مسایل صرفًا مالی، بدون رعایت 
اقدام به گودبرداری  مسایل فنی و بدون اجرای سازه ی نگهبان 
کند و برای این کار به طرح سازه ی نگهبان مشاور به عنوان یک 
سند صوری - بدون توجه به مندرجات آن - نیاز دارد تا مجوز 

ساخت را دریافت کند. مشاور از این موضوع مطلع است.
سؤال 3: اگر مشاور بداند که تخلف کارفرما مسئولیتی را متوجه 
وی نمی سازد، آیا باید خواسته ی کارفرما را اجابت کند و گزارش 

موردنظر او را در اختیارش قرار دهد؟

ژئوتکنیکی در  برای حق الزحمه ی خدمات مطالعات  هم اکنون 
تعهدآوری  و  مشخص  ضابطه ی  یا  دستورالعمل  شیراز،  شهر 
از قضا در مسایل مالی  ندارد. کارفرمای یک پروژه که  وجود 
ژئوتکنیک  مطالعات  انجام  برای  نمی کند،  عمل  سخت گیرانه 
زمین خود از یک مشاور استعالم حق الزحمه می کند. مشاور نیز 
با علم به همین ویژگی کارفرما، پیشنهاد مالی خود را تنظیم و 
به کارفرما پیشنهاد می دهد. این پیشنهاد مالی نسبت به شرایط 
به  مشاور  برای  را  بیش تری  سود  دیگر  پروژه های  در  مشابه 

همراه خواهد داشت.

سوال 4: آیا صرف توافق طرفین و پذیرش پیشنهاد مالی مشاور 
از طرف کارفرما و حتی رضایت کامل کارفرما از خدمات ارائه 
توسط  حرفه ای  اخالق  رعایت  معنای  به  مشاور،  توسط  شده 

مشاور بوده است؟ 

منطقه ای از شهر، مستعد یک عارضه ی ژئوتکنیکی است )مثل 
حفره یا خاک دست ریز( و مشاور ژئوتکنیک نیز به این موضوع 
علم دارد، ولی اواًل مشاور ابزار و تجهیزات الزم برای شناسایی 
این عارضه را ندارد و ثانیًا آگاه کردن کارفرما به لزوم شناسایی 
این عارضه می تواند مسیر عقد قرارداد مطالعات با این مشاور را 

به سمت مشاور دیگری سوق دهد.
 سؤال 5: اگر کارفرما و حتی نهاد دولتی متولی ساخت وساز به 
علت عدم آگاهی از وجود این عارضه، الزامی به انجام خدمات 
ویژه برای شناسایی آن نداشته باشند و حق الزحمه ی پیشنهادی 
برای  ویژه  خدمات  هزینه ی  کردن  لحاظ  بدون  نیز  مشاور 
حرفه ای  اخالق  با  مشاور  فعل  آیا  باشد،  عارضه  آن  شناسایی 
در تناقض است؟ یادآور می گردد شرح خدمات مبادله شده بین 
مشاور و کارفرما با توافق و رضایت طرفین بوده و مبلغ دریافتی 
دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  خدمات  شرح  با  متناسب  کاماًل 
پیشنهاد شرح خدمات ناقص ولی مورد توافق طرفین با اخالق 

مهندسی ناسازگار است؟

این نوشتار قصد ندارد تا به پرسش های یاد شده پاسخ دهد. هدف از 
طرح این پرسش ها بیان مثال هایی بود که نشان داده شود، همواره 
نیست. همان گونه  امکان پذیر  راحتی  به  اخالقی  تشخیص گزینه ی 
بستر  ژئوتکنیک  مهندسی  در  آورده شد،  نوشتار  این  ابتدای  در  که 
الزم برای اتخاذ تصمیم های متناقض با اخالق حرفه ای )آگاهانه و یا 
غیر آگاهانه( نسبت به سایر شاخه های مهندسی عمران بیش تر است 
اخالقی  نظام نامه های  پیاده سازی  و  تدوین  این موضوع ضرورت  و 
یا همان آیین نامه های اخالق حرفه ای در خدمات ژئوتکنیکی را دو 
چندان می سازد. نظارت فنی و جامع بر خدمات ژئوتکنیک شهری 
اّما مغفول واقع شده است نیز، هیچ گاه  که خود از مسائل ضروری 
نمی تواند خالء ناشی از نبود آیین نامه های اخالق حرفه ای را پر سازد.

انرژی  از وقت و  تا بخشی  باشد  باقی مانده     شاید هنوز فرصتی 
آیین نامه های  نگارش  و  تدوین  به  ژئوتکنیکی،  مسایل  متولیان 
کمیته های  یابد.  اختصاص  ژئوتکنیک  رشته ی  در  مهندسی  اخالق 
ژئوتکنیک سازمان های نظام  مهندسی می توانند پیشگام و پیشرو در 

این موضوع باشند.
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