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ماهنامه ى شمِس ارگان شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى ساختمان 
کشور ( شماره ى 113 اسفند 1396 ) را دیدم و حیفم آمد که چند کلمه اى 

درباره ى آن ننویسم.
مقاله ى مهندس و مهندسِى استاد جالل حجازى دهاقانى که برگرفته 
از مجله ى آموزش مهندسى ایران ( شماره ى 13) است، حاوى نکته هاى 
جالبى است و تاریخ مهندسى و تعریف مهندس را از دیرباز ایران و جهان و 

با استفاده از منابع گوناگون مورد توجه قرار مى دهد، از جمله:
«اگر در زمینه ى تعریف واژه مهندسى و توانایى و دانایى هاى مهندسى 
اقدام نشود، این احتمال وجود دارد که دامنه ى چندگویى ها و ناهمگونى ها 
شدت بیش ترى پیدا کند و برنامه ریزى آموزش مهندسى، روند پژوهش هاى 
مهندسى و چگونگى پذیرش دانشجو و آموزِش او با اختالل و ناهماهنگى 

روبرو شود و زمان اصالح و بازسازى برنامه ها به تأخیر افتد.»
و در پایان، تعریف هاى جالبى از مهندس بیان مى شود، از جمله:

راهبرى،  برنامه ریزى،  انتخاب، طراحى،  در  انسان  توانایى  «مهندسى، 
آینده سازى و نوآورى است که در ساخت، تولید، دوباره سازى و نگاه دارى 
دستگاه ها، ابزارگان، بناها، راه ها و کلیه ى نیازهاى ابزارى جوامع انسانى با 
استفاده و دگرگون سازى طبیعت و بهره گیرى از مواد و انرژى با پشتوانه ى 
دانایى از علوم تجربى و انسانى و با توجه به محیط زیست و در راستاى 

منافع جامعه ى جهانى انجام مى گیرد.»
«مهندسى، اساسًا یک فعالیت علمى است که هدف نهایى آن، تغییر 

جهان است.»
به هر حال، خواندن این مقاله به دوستان سفارش مى شود.

* مطلب بعدى ویژگى ها و وجوه تمایز علم مهندسى در سرزمین ایران 
باز، حاوى  با مهندس سید محمد بهشتى که  است که مصاحبه اى است 

شناخت تازه اى از مهندس و مهندسى در ایران و جهان است.
که  تکنولوژى:  تا  عشقولوژى  از  ایرانى؛  مهندسى  سال   5000  *
مصاحبه اى است با دکتر فرزین رضاییان نویسنده ى این کتاب شده که به 
همت انجمن فارغ التحصیالن دانشکده ى فنى دانشگاه تهران تهیه شده 
و نشان دهنده ى ذوق و آفرینندگى ایرانیان در طراحى و اجراى سازه هاى 

بزرگ مهندسى از دیرباز است. 
* این شماره ى «شمس»، حاوى چند گزارش 

خواندنى دیگر است از جمله:
اعتماد]،  گیتى  [دکتر  چهره  یک  معرفى 
معرفى  فناورى،  معرفى یک  استان،  معرفى یک 
نقد فیلم،  یک پروژه ى ملى، معرفى یک کتاب، 
مهندسان  دیدگاه هاى  و...،  کاریکاتور  یک  نقد 
از  مهم تر  و  نقشه بردارى  رشته ى  پیش کسوت 
اخیر  ابالغیه هاى  بررسى  ویژه »:  «رویداد  همه، 
وزارت راه و شهرسازى و شوراى مرکزى سازمان 

نظام مهندسى ساختمان است.
در این باره، بدون آن که وارد جزییات نامه ها، 
ابالغیه ها و جر و بحث هاى درج شده بشوم، به 

دو نکته اشاره مى کنم.
کشورهاى  بیش تر  خالف  بر  چرا  نمى دانم   (1)

توسعه یافته که هرچه تشکیالت بزرگ تر مى شود کیفیت و پایدارى بیش تر 
مى شود، در کشور ما این روند وارونه است؛ یعنى هرچه تشکیالت بزرگ تر 
مى شود، دشوارى ها بیش تر و کیفیت و دوام کاهش مى یابد. این مورد هم 
در دولت و هم در سازمان ها و تشکیالت غیر دولتى صادق است. نمونه ى 
اخیراً  و  نیز شهردارى ها  و  دیگر صنایع  و  اتومبیل  مونتاژ  کارخانجات  آن 
سازمان هاى نظام مهندسى است. در آغاز فعالیت این سازمان ها که هنوز 
آن قدر گسترده و پول دار نشده بودند، هیأت مدیره ها فقط به عشق ارائه ى 
خدمات مهندسِى بهتر داوطلب مى شدند و اعضا در جستجوى فراگیرى و 

باال بردن کیفیت کارشان با سازمان ها ارتباط داشتند.
عهده ى  به  ملکى  و  فنى  شناسنامه ى  تهیه ى  که  زمانى  از  لیکن 
از صاحب کاران) واگذار شد به تدریج  (با اخذ مبالغى هنگفت  سازمان ها 
شور و عشق نامزدهاى هیأت مدیره و استقبال اعضا رو به کاهش نهاد و 

انگیزه هاى مالى جاى انگیزه هاى کیفیتى را گرفتند؛
(2) شاید ما ایرانیان هنوز به تعامل با یکدیگر و کار گروهى چندان آشنایى 
پیدا نکرده ایم و نمى توانیم در بحث ها و راه کارها، داد و ستد و روش برد- 
برد را به کار بریم و همواره انتظار داریم راه حل ها همه به برد ما بیانجامد.

و  خانه  وزارت  طرف  دو  که  آنست  فعلى  دشوارى  بنگریم،  نیک  اگر 
شوراى مرکزى هر دو علیرغم اشکاالتى که دارند، حاضر به گفت و گوى 
به  که همه ى حق ها  آن هستند  خواستار  و  نیستند  یکدیگر  با  بى طرفانه 

آن ها داده شود.
ارزیابى کلى نشریه

از طرف نشریه ى شمس فرم نظرخواهى ارسال شد که کار پسندیده اى بود 
و نظریه اى که دادم، ضمن پاسخ به پرسش هاى آن، پیشنهادهاى کلى خود 

را به شرح زیر ارسال داشتم.
« قطع نشریه با قطع نشریات سازمان هاى استان ها و سایر نشریات، 
(از نظر ضخامت) و  انتخاب نوع کاغذ  مغایرت دارد که مناسب نیست و 
چاپ، نوعى جلوه فروشانه است و هزینه ى زیادى را به شوراى مرکزى 
بهتر است هزینه هاى هر شماره  براى شفاف سازى،  و  تحمیل مى نماید 
به آگاهى اعضا رسانده شود. زیرا با توجه به این که در جهت حفظ محیط 
بهتر  شود،  مصرف  کمتر  کاغذ  باید  زیست 
چنین  خواندن  گردد.  رعایت  مورد  این  در  است 
آن  نگه دارى  و  است  مشکل  سنگینى  نشریه ى 
در قفسه هاى نشریات تخصصى دیگر مشکل تر؛ 
ضمنًا عنوان روز مهندسى که در پشت جلد آمده و 
در سررسیدها نیز ذکر شده، درست نیست و بهتر 
است نوشته شود روز مهندس؛ زیرا ما روز پزشکى 
از سوى  و  نداریم  معلمى  روز  یا  روز کارگرى  یا 

دیگر «س» پیش از «یاء» باید دندانه دار باشد.
در پایان آرزوى توفیق بیش تر دست  اندرکاراِن 
صرفه ى  و  کیفیت  بهبود  راه  در  را  «شمس» 
مرکزى  شوراى  نشریه ى  که  آن،  اقتصادى 

سازمان است از خداوند دانا و توانا آرزومندم.
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