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انسانی در دانشگاههاي صنعتی ایران  آیا مهندسی و علوم
 ناپذیرند؟ آشتی

 
 دکترسهیال صالحی مقدم                                                            دکتر علی مقداري         

 )س(دانشگاه الزهراء                                                   شریف   دانشگاه صنعتی       
 ها استادیاردانشکده ادبیات و زبان                                            استاد و معاون آموزشی دانشگاه  

  
 
 

  چکیده
و فراملی در هزاره سوم بدون درك و شناخت عمیق از ارتباط علوم دار در ابعاد ملی  توسعه فناوري، پیشرفت علمی و رقابت معنی
هاي انسانی، اجتماعی، فرهنگی، هنري، اقتصادي و مدیریتی بـه مثابـه آب در هـاون     مهندسی با مسائل و نیازهاي جامعه از جنبه

 .کوبیدن است
بـا   ،مطالعه و سیر تاریخی دانشمندان مشهور ایران و جهان نشانگر تأثیر به سزاي علوم انسانی در ارتبـاط تنگاتنگشـان بـا جامعـه    

 .]1[هایی نظیر هنر، شعر، نقاشی، فلسفه و عرفان بوده است  ارتگیري از مه بهره
سیاسـت   ، وپزشکی، ادبیات، حقوق، ریاضیات، نجـوم علوم دینی، در جهان اصالتاً از به شیوه نوین آموزش دانشگاهی که  ییاز آنجا 

زیـادي را مهندسـی کنـد، باعـث بسـی      هاي دنیا تأسیس شده بودند قبل از آنکه کسی بتواند چیز  شروع شد و بسیاري از دانشگاه
 .اند انسانی در آموزش مهندسی کم توجهی نموده هاي صنعتی ایران از بدو تأسیس به جایگاه و اهمیت علوم تعجب است که دانشگاه

ي هـاي قـو   بطوریکـه قریـب بـه اتفـاق آنهـا داراي دانشـکده       ،هاي صنعتی دنیا به آن توجه ویژه دارند جایگاهی که برترین دانشگاه
 .انسانی و هنر هستند علوم
تـر   و تـأثیر آن بـر موفقیـت هرچـه تمـام      هـاي صـنعتی کشـور    انسـانی در دانشـگاه   اهمیت و جایگاه علوم بهرو، در این مقاله  ازاین
 .خواهیم پرداختالتحصیالن آنها در قرن حاضر  فارغ

 
 آموزش مهندسی، علوم انسانی و هنر، دانشگاه صنعتی :ها کلید واژه

 
  :مقدمه

دانیـد آمـوزش    همانطور که می. گیرد هاي صنعتی ایران از یک مسئله تاریخی نشأت می مشکل دانشگاههاي امروز و بویژه دانشگاه
و بسـیاري از   .پزشـکی، حقـوق، ادبیـات، ریاضـیات، نجـوم و سیاسـت شـروع شـد        علوم دینـی،  اصالتاً از  به شیوه نوین دانشگاهی
شدند که در پایان یک دوره دانشگاهی تخصص مناسـبی را   سیستربیت سریع مهندسانی تأهاي صنعتی در دنیا به منظور  دانشگاه

هـاي صـنعتی دنیـا و     هاي صنعتی ایران نیز با الگوبرداري از دانشـگاه  دانشگاه. براي ورود به حرفه مورد نظر و بازار کار کسب کنند
بـا ایـن تفـاوت کـه     . تأسـیس شـدند  با مأموریتهایی محدود در ابعاد فنی و مهندسـی   ن اخیربویژه ایاالت متحده امریکا در نیم قر

مـؤثر در موفقیـت خـود و     و اجتمـاعی  انسـانی  آموزشـهاي هاي صـنعتی مهـم دنیـا خیلـی سـریع متوجـه جـاي خـالی          دانشگاه
بـر غنـاي    هاي متنوع علوم انسانی و هنـر  با تأسیس دانشکده ،بدون تغییر نام یا مأموریت اصلی خویشالتحصیالنشان شدند و  فارغ

هـایی نظیـر دانشـگاه صـنعتی ماساچوسـت       براي مثـال دانشـگاه   .نگر خود افزودند جامعالتحصیالن  آموزش مهندسی و تربیت فارغ
(MIT) دانشگاه صنعتی کالیفرنیا ،(Cal.-Tech.) دانشگاه صنعتی توکیو ،(TIT) ، دانشگاه صنعتی هندوستان(IIT)  دانشـگاه ،
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، دانشـگاه پلـی تکنیـک    (NTU)، دانشگاه صنعتی سـنگاپور (.Ecole-Poly)، دانشگاه صنعتی فرانسه )ترکیه(نعتی خاورمیانه ص
، دانشـگاه صـنعتی   (TUH)دانشـگاه صـنعتی هـامبورگ     ,(HKUST)، دانشگاه صنعتی هنـگ کنـک  (.NYU-Poly)نیویورك

... و  (FIT)، دانشگاه صنعتی فلوریدا(LUT)صنعتی لولیا در سوئددانشگاه  ،(IIT)، دانشگاه صنعتی ایلی نویز (MTU)میشیگان 
 .، به علوم انسانی و هنر در قالب دانشکده هایی قوي توجهی ویژه دارنددارندرا  "صنعتی"که باالتفاق واژه 

غیـر فنـی در    هاي هاي صنعتی ایران از کیفیت خوبی برخوردار است، لکن آموزش زمینه موزش علوم مهندسی در دانشگاهآاگرچه 
هـم نوشـتاري و هـم    (التحصیالن این دانشگاهها عموماً در مهارتهاي ارتباطی  دانشجویان و فارغ. ها خالی از نقد نیست این دانشگاه
آمـوزش   ،هـاي زنـده دنیـا    فرهنـگ  ،)به خوبی زبان مادري(عدم آشنایی مناسب آنها با زبانهاي خارجی . باشند ضعیف می) گفتاري

 .باشد التحصیالن این دانشگاهها می هاي علوم اقتصادي، مدیریتی و اجتماعی از دیگر نقاط ضعف فارغ خیلی محدود در زمینه
زمان آنکه فقط کافی بود آموزش مهندسی تنها به یادگیري یـک سـري   : رشد و تعامل در صنعت نشانگر آن است کهروند امروزه، 
آمـوزش دانشـجویان بـراي آنکـه پاسـخگوي تکامـل روزافـزون علـوم         . محدود شود، گذشته استفنی و روشهاي تئوري  وقوانین 

همچنـین دیگـر    .ملی و جهـانی تنظـیم گـردد   در سطوح مهندسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، باید بطور پیوسته با نیازهاي جامعه 
نستند بطور مداوم براي مدت سی سـال در یـک   توا مهندسی میهاي  التحصیالن دانشگاهها در رشته زمان آن گذشته است که فارغ
و اصل تکامل در بازار کار سبب گشته تا . تعداد شغلهایی که نیازمند آموزش مداومند رو به افزایش است. شرکت یا اداره کار کنند

 .امروز کارآفرین هم باشند و با درك صحیح از اقتصاد، توانایی مدیریت شرکت خود را نیز داشته باشندمهندسان 
وناگون بر روي یـک طیـف   هاي گ هاي مختلف وجود ندارد، و رشته ها و زمینه مابین رشته یرسد جدایی عمیق از طرفی به نظر می

هاي زیاد مابین فیزیک و فلسفه مخصوصاً هنگامیکـه   براي مثال؛ شباهت. هم مرتبطند با به طریقی ولیظاهراً جدا، آنها قرار دارند؛ 
دهیم، به  هاي مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار می هنگامیکه گوهر و ذات رشته. کنیم وجود دارد مطالعه میفیزیک کوانتومی را 

اي  بـراي مثـال هـر رشـته    . پوشـانی دارنـد   ها هـم  و البته در مواردي هم رشته. خوریم ها و اصول برمی هاي زیادي در روش شباهت
 .ه فلسفه استدارد و پیدایش بیشتر آنها به همرااي   تاریخچه

هـا   بنـابراین چـون برخـی از رشـته    . انسانها باید قادر به برقراري ارتباط باشـند . دارد اي زبان هم نقش مهمی در هر رشته و زمینه
در اینجا الزم است تأکیـد  . هستند مستقل از همست که هر کدام انحصاري و نیشوند، به این معنا  ریزي می بصورت جداگانه برنامه

در غیر اینصورت جامعه . انسانی نیز نیازمند آشنایی با مفاهیم پایۀ مهندسی، ریاضی و علوم دیگر هستند کنیم که دانشجویان علوم
ته منظور آن الب. بود که دانش بسیار اندکی خارج از رشته خود دارندسویه خواهد  غیر متعادل و یکعی از افراد یمواجه با طیف وس

آموختگـان دانشـگاهی نیازمندنـد در     اما دانش. نیست که هر فرد باید از هر موضوعی سر در بیاورد، که این تقریباً غیر ممکن است
حتمـاً مشـاهده   . هاي مختلـف باشـند   االمکان در تعامل با متخصصین رشته هنگام تحصیل به علوم مختلف هم توجه داشته و حتی

آورند، غالباً انسانهایی احساسـاتی هسـتند و بـا سـعی و خطـا امـور را پیگیـري         که به علوم انسانی روي می رادياید معموالً اف کرده
قـوانین فیزیـک و   دهند دنیاي اطراف را بیشتر بـا نظـم حـاکم بـر      عالقه نشان میعلوم مهندسی به که  کنند، و برعکس افرادي می

 .دهند ریاضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می
جامعـه و   رزشـهاي و بـه ا  ه شـود الزم است علوم مختلف به کار گرفتـ  یمهندسهاي  تربیت متخصصین در رشتهکه براي  ییاز آنجا

توانـد هـم مکمـل     صـنعتی قطعـاً مـی    فرهنگ هم توجه ویژه نشان داد، قرار گرفتن این دو مجموعه در کنار هم و در یک دانشگاه
 .انسانی باشد هاي علوم ة آموزهتکمیل کنند و هم آموزشهاي مهندسی

 
 هزار پر پرواز سیمرغان آسمان دانایی

انسانی نیـز گـرایش    به سوي علوم در علوم و فنون بویژه مشاهیر ایرانی, دانان براستی چرا در گذشته دانشمندان، پزشکان، و ریاضی
 د؟نآن درجه و عمق به آن توجه ندار با و امروز اند؟ داشته

رسد این است که علوم بتدریج آنچنان پیشرفت کرده و تخصصی شده که دیگـر حتـی در یـک     مسلماً اولین جوابی که به ذهن می
. انـد  ها نیز محـدود بـوده   ها محدودتر از امروز بوده و همچنین کتاب در قدیم دانش. رشته هم باید به صورت تخصصی تحقیق شود

سـینا و   فلسفه و ادبیات، و گاه فقه و کالم یـک سـنت بـوده و البتـه بعضـی همچـون ابـن        ارتباط بین علوم پزشکی، ریاضی، نجوم،
اند، در حقیقت عاشق علـم و تحقیـق بودنـد و صـرفاً      کرده ایشان خودسازي هم می. نصیرطوسی به عرفان هم کشیده شدند خواجه
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اینچنین براي آرامش درون و پیدا . رفتند انش نمیبراي مال اندوزي و انباشتن ثروت یا رسیدن به مقامات دنیوي، به سوي علم و د
الجرم با دنیـاي اطـراف خـود چـه     . دنآور کردن حقیقت زندگی و حیات بطور خود جوش به سوي فلسفه و دین و ادبیات روي می

 :خواندند می اینان قانع و خرسند بودند و هم زبان با حافظ، خوجۀ شیراز،. کردند جان ارتباط زیبایی پیدا می جاندار و چه بی
 

 اگر سودي است با درویش خرسند استدر این بازار 
 خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندي             

 
انسانی فراهم شود تا دانشجویان و محققان مـا بتواننـد در کنـار     و پزشکی با علوم ,هاي ارتباط علوم، مهندسی امروز هم باید زمینه

انسانی از  ها و تحقیقات علمی صدمات پیوند خوردن با علوم مدرن و مادي را با گرایش و توجه به علوم دروس تخصصی و آزمایشگاه
تجربـه نشـان داده اسـت کـه دادن     . مسلماً راهبر خواهد بـود انسانی و ارائه جذاب و قابل قبول آن  اهمیت دادن به علوم. بین ببرند

 .ها نتایج خوبی نداشته است واحدهاي اجباري و ارائه ضعیف این دروس در طی این سال
هاي  و قوت بخشیدن به دانشکده) که گروه معارف را هم در بر بگیرد(هاي صنعتی  انسانی قوي در دانشگاه وجود یک دانشکده علوم

 بی رویـۀ دانشـجویان  و نه پذیرش (ها با توجه به بازارکار  ها، برگزیدن نخبگان براي این رشته و ادبیات در سایر دانشگاهانسانی  علوم
باید بـه خـاطر داشـت    . از ضروریات است) شان و احیاناً کسب درآمد براي دانشگاه انسانی براي سرگرمی مقطعی هاي علوم در رشته

 ..فت در سایر امور را نیز به دنبال خواهد داشتانسانی، پیشر که، پیشرفت در علوم
مانند گذشته  در علوم گوناگون عـرض انـدام کننـد و بـه بررسـی و تفحـص       ه توانند نمی دانشجویان و دانشمندان در دنیاي امروز

ولی آنچه که در این مقوله مورد توجه است، این است که ایشان نباید یک بعدي پرورش یابند و باید راهی یافت تا اندکی  .بپردازند
بزرگانی چه در قدیم و چه معاصـر بـه ایـن     چون, و این محال نیست. با علوم انسانی آشنایی یابند و از عمق وجود شیفته آن شوند

 .اند مراحل رسیده
و بـا اینکـه ترجمـه ادوارد فیتزجرالـد از      )مانند ترجمه رسالۀ جبر( او بود ام در اروپا بر پایه آثار علمی و ریاضی شهرت آغازین خی

اما موج ستایش خیام با رباعیات ) ست نیکوالیو ترجمه فرانسوي رباعیات به وسیله ژان بات(رباعیات خیام بعدها ترجمه و چاپ شد 
 .بعد از انجیل دومین کتاب پرفروش انگلستان شد ،نوزدهمقرن ، جهان غرب را فرا گرفت و در 

سینا معتقد است براي همه، بخصوص اهل علم، الزم است که در حصول معرفت بکوشند و هر چند براي رسیدن به حق شوق و  ابن
 .عال پیدا کندحال مفید است لیکن کافی نیست و باید تعلیم هم در کار باشد تا نفس استعداد کامل براي اتصال به عقل ف

یا اگر هم باشد، شـاید جـذب   . چیزي که متأسفانه براي دانشجویان ما امکان ندارد. نکته جالب سفر و جهانگردي این بزرگان است
 .و اخالق کشورهاي دنیا شوند حقیقتآن دسته از مظاهر پر زرق و برق و عاري از 

دانشجویان باید بدانند که چگونه باید ! انسانی حتی دانشجویان علوم ،گاهی هم غم نان، حقایق جان را از دانشجویان ما گرفته است
گناه زندگی مدرن است، این اصول به هم متصل است کسانی  ،جدا کردن اصول زندگی از هم. باشند تا بر آینده خود تأثیر بگذارند

 :کنند که حائز شرایط زیر باشند تر تغییر می گیرند و راحت بهتر و بیشتر یاد می
 .مسئولیت خود و آینده خود را بپذیرند: فال
 .نسبت به آیندة خود دیدگاهی روشن داشته باشند: ب
 .توانند و اطمینان حاصل کنند که به آن خواهند رسید باور داشته باشند که می: ج

ادبـی و هنـري    ،)زبانیادگیري دو یا چند (نکته جالب براي دانش پژوهان این است که با پرورش زمینه هاي دینی، فلسفی و زبانی
 .تر خواهند یافت هاي بیشتر خواهند کرد و خود را براي زندگی آینده آماده در خود احساس قابلیت

آوري موجـود بـا    کاربرد هوشـمندانه فـن  . ها را تغییر داد هاي راهبردي وضعیت دانشگاه هاي ابتکاري و برنامه باید در سایه نوآوري 
کاري پویا به آزمایش و  رسد باید همراه با محافظه به نظر می. هاي مداوم به همراه داشته باشد تواند پیروزي انسانی می توجه به علوم
 .آوري هم میدان دادخطا در راه نو
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هـا   گذرد که در اداره بر ما مستولی گردد دیري نمی "و خواب و خشم و شهوت خور"اگر اسیر کار و تخصص شویم و به قول موالنا 
اند و غیر متخصصینی کـه   سیم خاردار کشیده بلندهاي اردوگاه مانندي زندگی خواهیم کرد که اطراف آن را به ارتفاع  و آزمایشگاه
 .اند اي هولناك و یکنواخت دیگري اسیر شدهدر دنی

 
 :دنیایی که باید نگرانش بود

 .تواند یک جامعه بردگی جدید باشـد  می ،بدون آنکه به حقیقت خلقت پی ببرد ،شود اي که مبتال به وسواس تولید ثروت می جامعه
هـاي معنـوي و انسـانی بـراي      زمینـه امـا ایجـاد    ،گریـزي اسـت   این درست است که اوایل قرن بیست و یکم به نوعی عصـر سـنت  

 .کنیم متخصصین و دانش پژوهان علوم و فنون، دادن بصیرتی عمیق از جهانی است که در آن زندگی می
اظهار داشته رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدي است و با عوامل روانـی، جسـمانی و    (Hop pock)همانطور که هاپاك 
شرایط محیط کار به عنوان عوامل رضایت بیرونـی   عوامل مختلفی چون میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل،. اجتماعی ارتباط دارد

شود که این با  از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می یعنی احساس لذتی که انسان. شود اما رضایت درونی هم مهم است مطرح می
 ]8[ )نقل به مضمون( .هاي این تفکر در او پدید آمده باشد به شرطی که زمینه ،یابد احساس خدمت به مردم افزایش می

 .  رضایت کلی نتیجه تعامل بین رضایت درونی و بیرونی است
اي را بـه خـود    هـاي روانشناسـی، جایگـاه ویـژه     ان اهمیت یافته کـه در بحـث  در عصر جدید ارتباط و تعامل با دیگر مردمان آنچن

نکته قابل بیان این که  .براي کارآفرینی و پیشرفت در کار و بازدهی بیشتر باید به این نکات هم دقت شود الذ. اختصاص داده است
ت توجه بیشـتري نشـان دهـیم و اینگونـه     براي رسیدن به موفقیت و رفاه و رسیدن به همه چیزهاي خوب ضروري است به معنویا

 .آفرینیم براي خود آرامش فکر و مسرت خاطر و عشق می
که است رفاه مادي یکی از ابزارهایی  .شود موفقیت و خوشبختی وجوه مختلفی دارد که رفاه مادي جزء کوچکی از آن محسوب می

انجام تعهدات و پایداري روحـی از وجـوه دیگـر موفقیـت و     کند، تندرستی، ایمان، عشق به زندگی و  سفر زندگی را لذت بخش می
خوشـبختی یعنـی دسـت یـابی بـه       .بذر معنویت باید در درونمان رشد کند چرا که آدمی موجودي الهـی اسـت   .خوشبختی است

 )مثنوي(ت خدا از مقامات تبتل تا پله پله تا مالقا .گیرد و این گام به گام صورت می که در وجود ما و در نهاد ماست "الوهیتی"
هاست که  ها و معنویت با درك معرفت .هاي بالقوه است ها و توانایی ها پرورش قابلیت نکته مهم در مراکز آموزشی و از جمله دانشگاه

این حس خودخواهی و غرور و تکبـر کـه دامنگیـر تحصـیل کردگـان در      . توان قانون بخشیدن و سخاوت را در زندگی بکار برد می
. هاسـت  انسانی و علوم مهندسی و علوم پزشکی شده است ناشی از درك ناقص و ابتر معارف و معنویت ي علوم، علومها تمامی رشته

 .در مسیر گردش ابدي بخشیدن و سخاوت، سیر تکاملی داشتن است ،چیزي که فراموش شده
عرضه براي پیشکش به دیگران رد که دایا استعدادي منحصر به فرد و مانند است  هرکسی در زندگی هدفی دارد و این موهبتی بی

د که هدف غایی همۀ گرد و در نتیجه انبساط روحی و آرامش خاطري حاصل میشود  میخدمت به دیگران کند و اینگونه آماده  می
 .اهداف است

 :گوید ران میبران خلیل جبج
کار و فعالیت توأم ... دهد دهید چون نی زنی هستید که با تمام وجود گذر زمان را در نواي نی، آواز می هنگامی که کاري انجام می

با عشق چه مفهومی دارد؟ این به مفهوم بافتن پارچه با تار و پودي است که ریشه در قلبتان دارد، چنانچه گویی دلدارتان آن را بر 
 ]10[) امبرپی(. تن خواهد کرد

 
 هاي یک دانشگاه صنعتی  ها و رسالت مسئولیت

هـایی آمـوزش    آیا از وظایف یک دانشگاه صنعتی است که دانشجویان خود را در زمینـه . توان مطرح نمود هاي مختلفی را می سؤال
همـان چیـزي اسـت کـه     اي کامل همراه با سطح فناوري بـاال   دهد که با مهندسی ارتباط مستقیمی ندارند؟ آیا یک آموزش حرفه

شان در تضاد با بازکردن ذهن، خالقیت،  صنعت بدان نیازمند است؟ آیا آموزش افراطی و بیش از حد دانشجویان در زمینه تخصصی
برخی معتقدند که آموزش مهندسی باید محدود به ابعاد علمـی و   استقالل فردي و ایجاد روحیه خودباوري در دانشجویان نیست؟
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اجتماعی خود   -اي  هاي انسانی ضروري را براي آینده زندگی حرفه مسئولیت خود دانشجوست تا به تدریج مهارتفنی باشد و این 
 .کسب کند

هاي  هاي خارجی و سایر دروس اجتماعی را یاد بگیرد و به کالس براي مثال این عده معتقدند که دانشجو باید خودش دروس زبان
از دروس تخصصـی قـرار دارد؟    يدر دوره کارشناسی زیر باربعالوه دانشجو کم تجربه است و اما مگر نه این است که  .مربوطه برود

 اي آینده خود آگاه است؟ آیا  او  از اثرات  علوم اجتماعی در زندگی حرفه
 

 ارزیابیسنجش و 
ی دانشـجویانمان امـري   هاي انسـان  کیفی و ارزشرشد الزم است توجه داشته باشیم که حتی براي ما معلمان که معتقدیم توسعه، 

کنـیم؟ آیـا در ایـن     راستی چگونه دانشجویان خود را ارزیابی می به. گیري و توجه به این مسئله عاجزیم ضروري است، عمالً در پی
که انتظار داریم در بـین همکـاران خـود     ،را نویسی، خالقیت، دانش عمومی، ارزشهاي انسانی ارزیابی استعداد، کار گروهی، گزارش

 کنیم؟ ارزیابی می ،باشیمشاهد 
. گیرد در برنامه یک دانشجوي مهندسی، تنها عملکرد علمی و نه عملکرد انسانی وي مورد ارزیابی و قدردانی قرار میدر حال حاضر 
اي او را  که ابعاد منفی شخصیت او الزم است شناسایی و براي وي آشکار گردد، چون این ابعاد در آینـده زنـدگی حرفـه    در صورتی

 .دیداً تحت تأثیر قرار خواهد دادش
 

 در ایران مهندسی آموزش نقد
هـاي   صورتی محدود و تنها در قالب دروس عمومی پس از انقالب فرهنگـی در برنامـه   همانطور که استحضار دارید، علوم انسانی به

، مـدیریت  )اکولـوژي (شناسـی   بومو البته جاي خالی دروسی نظیر فلسفه، منطق، اقتصاد، . هاي مهندسی گنجانده شده است رشته
ي  هـاي رشـته   تاریخ هنر و معماري صنعتی، نگارش و سـخنوري، و نظیـر آنهـا در برنامـه     معنوي، محیط زیست، حقوق و مالکیت

آیا واقعاً نیاز است که در دوره کارشناسی به این مقدار دروس تخصصی به خورد دانشجویان داد و . وضوح مشهود است مهندسی به
دروسی در دوره کارشناسـی   باید که رسد می، محروم نمود؟ به نظر مؤثر استشان ای اي از دروسی که در آینده زندگی حرفه آنها را

نمودار . پذیري، کار گروهی، و خودباوري در دانشجویان باشد هاي انسانی، خالقیت، مسئولیت ارزش ةطراحی شوند که تقویت کنند
هاي علـوم و مهندسـی در دانشـگاههاي برتـر      هاي رشته شامل مباحث فوق را که در برنامهاي از درصد دروس عمومی  زیر مقایسه

به مراتب بیشـتر   از این رو بر این باوریم که ارزش مدارك تحصیلی. دهد ایاالت متحده آمریکا و ایران گنجانده شده است نشان می
انشجویان ما الزم است در حـین تحصـیل آموزشـها و    و د  .استمحدود  هاي مهارتمهندسی و  -تنها کسب یکسري دانش فنی از

 را   هاي الزم آگاهی
 

نکته جالب توجه در ایـن نمـودار   . شان در زندگی کسب کنند اي براي مواجه شدن با چالشهاي شخصی، اجتماعی، سیاسی، و حرفه
آن است که حتی دانشگاههاي صنعتی درجه یک ایاالت متحده نیز به این نتیجه رسیده انـد کـه بـه منظـور گسـترش مهارتهـاي       

یشتري ازدروس متنوع علوم اجتماعی و انسانی را در برنامه هاي تحصـیلی آنـان   اجتماعی دانشجویان مهندسی الزم است درصد ب
چـون  . موضوعی که بواسطه طبیعت دانشگاههاي جامعتر از اهمیت کمتري در قالب ارائه دروسی معین برخـوردار اسـت  . بگنجانند

و , از برنامـه هـاي آموزشـی متنـوع    دانشجویان دانشگاههاي جامع در طول تحصیل بصورت تجربی و بواسطه ارائه طیـف وسـیعی   
معموال بیشتر از دانشجویان دانشگاههاي صنعتی در معرض آموزه , مصاحبت با دانشجویان و اساتید رشته هاي گوناگون/همزیستی

 . هاي اجتماعی قرارخواهند گرفت
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 مهندسی علوم انسانی و آموزش  پیوند
هـاي علـوم انسـانی     در زمینه یسنتبه طور  امروز نیازمند آشنایی با موضوعاتی هستند که  در جهانرسد که مهندسان  به نظر می
هـاي صـنعتی، ایجـاد تحـول و اصـالحات در       التحصـیالن دانشـگاه   رو با توجه به نیاز امروز و فـرداي فـارغ   از این. شوند تدریس می
از نظر . کار نیستة البته به دالیل علمی و فلسفی تنها اصالح برنامه چار. ناپذیر است ی اجتنابهاي مهندس رشتهدرسی هاي  برنامه

همـواره در حـال تغییرنـد و البتـه لـزوم توسـعه        مهندسـی هاي مهندسی با توجه به تکامل علوم  هاي تخصصی رشته علمی برنامه
ظـر فلسـفی، قابـل بحـث اسـت کـه افـزودن دروس بیشـتر در         از ن. وضوح مشهود است هاي علوم انسانی در مهندسی نیز به زمینه
رفـی  از ط .هاي رشته مهندسی لزوماً منجر به درك مورد انتظار از مفاهیم علوم انسانی نخواهد شد هاي علوم انسانی به برنامه زمینه

دلیـل   و این بـه . گیرند فرا ي رابیشترمفاهیم علوم انسانی که نیازمندند  هامروز ،د که مهندسانشو در مجامع مختلف غالباً بحث می
 .باشند علوم انسانی قابل بررسی میي ها که تنها با روش دنزسا مطرح می و فناوري نوین سؤاالت زیادي راآن است که علوم 

هاي صنعتی به منظور ایجاد یک اتحاد معنوي و رسمی مـابین مهندسـان و دانشـمندان     در دانشگاه که رو پیشنهاد آن است از این
هاي صنعتی سبب  اي در دانشگاه تأسیس چنین مجموعه. اندازي گردند تأسیس و راه و هنر هاي علوم انسانی م انسانی، دانشکدهعلو

بعـالوه   .گـردد  مندي صحیح و هدفمند از علوم مرتبط مـی  و بهره هاي گوناگون زمینه اب داناتآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و اس

٢۴.۵ ٢۴

١٩.۵ ١٩.۵
١٨ ١٧.۵ ١۶.۵

١۵ ١۴

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

اختیاری در رشتھ ھای   -درصد دروس عمومی الزامی 
کارشناسی مھندسی و علوم

درصد دروس عمومی 
اختیاری در  - الزامی 

رشتھ ھای کارشناسی  
مھندسی و علوم
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هـاي مهندسـی و    دانشجویان این دانشکده ها با تخصصهاي یکدیگر دروس مشترکی را مابین دانشـکده می توان به منظور اشنایی 
تا دانشجویان تمرین الزم را براي کارگروهی در اجراي طرحها و پروژه هاي فنـی بـا مشـاورت و    . علوم انسانی طراحی و اجرا نمود

 . نندهمکاري متخصصین علوم انسانی و هنر در محیط دانشگاه تجربه ک
هاي کارشناسی واقفیم و معموالً نگران تضعیف برنامه مهندسی بـا   هاي دوره هاي مهندسی به سنگینی برنامه البته ما اساتید رشته

گنجاندن دروس مازاد در برنامه تحصیلی دانشجویان خود هستیم و البته همواره این سؤال مطرح است که کدام موضوع در علـوم  
 هاي مهندسی است؟ رشته انسانی مناسب دانشجویان

بینـد، نشـان    پـس از جنـگ مـی    هامطالعات اخیر در تاریخچه بانک جهانی که مأموریت اصلی خود را در بازسازي و توسعه کشور
 ]2[ .دها و هنجارهاي اجتماعی اجرا نمو ارزش در نظر گرفتنجدا از و توان به سادگی  هاي زیربنایی را نمی دهد که پروژه می

 :هاي ابتدایی روبروست آموزش مهندسی از دو جهت با بحرانبنابراین 
در برنامـه دوره کارشناسـی   بـه نحـوي   شود و باید عناوین جدید درسی را  فشاري که از طرف تغییر سریع فناوري ایجاد می -1

 .گنجاند
اجتمـاعی کـه آینـده    مسئوالنه متناسب با فرهنـگ، سیاسـت و    هاي گیري افزایش نیاز مهندسان امروز به توانایی در تصمیم -2

 .سازد کشور و جهان را می
بلکـه ترجیحـاً   . هـاي ژرف و عمیـق باشـد    تواند پاسخگوي این چالش بدیهی است یک تغییر ساده در برنامه آموزش مهندسی نمی

نـابخش  استدالل را براسـاس احتـرام متقابـل کـه غ    بر پایه  استادان علوم مهندسی و علوم انسانی نیازمندند اتحادي استراتژیک و
این مسئله تنها مشکل آموزش مهندسی نیست، بلکه البته  .ریزي نمایند دار است، برنامه اي معنی کننده شور و اندیشه تفاهم و خلق

 . یک معماي بزرگ فلسفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در عصر ماست
بحـث هـا و   ، امـا ایـن   بحث شده اسـت علوم انسانی قبالً هم  هاي مهندسی و هرشتمابین بیشتر ارتباط  وتغییر برنامه  دربارة قطعاً
ان دانشمندها و  الزم است در محیطی که پرورش دهنده قدرت استدالل و مباحثه مهندسان، دانشمندان، تکنولوژیست ها کنکاش

 . علوم انسانی و اجتماعی است، ایجاد گردد
گیـریم تـا فهـم     همانطورکه ما تـاریخ را یـاد مـی   . کنارهم آموزش داده شوندانسانی باید در  از این رو ما معتقدیم مهندسی و علوم
هنرهـاي مختلـف را   . کنیم تا نحوة تفکـر خـود را درك کنـیم    ادبیات و فلسفه را مطالعه می. مناسبی از گذشته خود داشته باشیم

سی هستند تا مفاهیم پایۀ آنکه هر چیز چگونـه  دانشجویان ما نیازمند درو. آموزیم تا از زوایاي دیگر به دنیاي اطراف نگاه کنیم می
ها، ابزارهـا و   و البته دلیل آن به سادگی قابل درك است چون اطراف ما را دنیایی از سیستمها، سازه. کند را آموزش ببینند کار می

یم کـه تنهـا افـراد    رسد که در دنیایی زندگی کنـ  معقول به نظر نمی. اند که همگی ساخته دست بشرند وسایل مختلف احاطه کرده
انسانی و هنر، مهندسی را از روي جهـل   آري ما با مسئولیت خود در مطالعه علوم. اندکی با وقایع اطراف خود آشنایی داشته باشند

 "داننـد  کند و آنهایی که نمی دانند همه چیز چطور کار می آنهایی که می": اما مشکل اینجاست که دو روي سکه. گیریم نادیده می
 .و این موضوع به ویژه در دانشگاههاي صنعتی ایران بوضوح مشهود است. ز هم دورند و با هم ارتباط خیلی کمی دارندخیلی ا

مهندسـان مـا در حـال و آینـده ناچارنـد در      . از طرفی تقاضا و نیازهاي استخدامی هرروز به سـوي فراملـی شـدن گـرایش دارنـد     
امروزه، ارزش یک مهندس بستگی بـه  . ي چند زبانه براي مدت محدود کار کنندالمللی، چند فرهنگی، و یا گروهها هاي بین محیط

بـراي  . هاي صنعتی با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي و اجتماعی آنها دارد ظرفیت او در حل مسائل فنی، و توانایی او در انجام پروژه
 .هم باشد "و توانا قادر"کافی نیست، بلکه او باید بویژه  "دانستن"مهندس امروز و فردا تنها 

 
 :هاي صنعتی ترمیم مأموریت دانشگاه

ایـن بحـث شـامل     .کنیم هاي صنعتی کشور و آموزش مهندسی آغاز می بحث را با یک پیشنهاد اساسی در اصالح ساختار دانشگاه
اي رهبري و مدیریت ه که شامل یادگیري بر پایه انجام پروژه، کار گروهی، و آموزش روشمی باشد تغییر برنامه آموزش مهندسی 
در آمـوزش مهندسـی   و هنـر  هاي انسـانی   سازي مؤلفه و غنی توانایی هاي بین المللیهاي ارتباطی،  در دانشجویان، بهبود مهارت

 . ]11[است
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 هـاي  بایست در راستاي طراحـی و تأسـیس دانشـکده    هاي صنعتی کشور می هاي آموزش مهندسی، دانشگاه عالوه بر اصالح برنامه
خیلی بیشتر از مالحظات  اي دانشکده نچنیایجاد نیاز به . هاي خود قدم بردارند ردیف سایر دانشکده  هم ،و هنر قوي علوم انسانی

 . گراي معمول در اصالح برنامه آموزشی است واقع
در چـه سـطحی بـراي    د که در حال حاضر چه دانشی از علـوم انسـانی و   کربینی  توان پیش عالوه در چنین شرایطی مشکل می به

. به عقیده ما در حال حاضر، آموزش مهندسی در ایران در معرض دو نوع بیماري قرار دارد. مهندسان و فناوران زمان مناسب است
هاي مهندسی و ارتباط آنهـا بـا علـوم و ریاضـیات را      اولین آن در تعریف دامنه محدود و باریک آموزش مهندسی است که مهارت

ها و مشاهدات  مثال. ت و درون خود هم بیشتر فنی و هم کمتر فنی شده استاعبارت دیگر علوم مهندسی در ذبه . شود شامل می
 . توان بیان نمود هاي متناقض می زیادي را از این پدیده
 کـه  ی اسـت هـاي مختلفـ   اند که انجام آنها نیازمند دانش عمیـق در زمینـه   هاي مهندسی به شدت علمی شده امروزه بیشتر پروژه

ها شدیداً به ریاضیات متمایـل اسـت    باشد، و کسب دانش در این زمینه پوشش دهنده طیف وسیعی از علوم زیستی تا فیزیک می
زمان، ایـن   طور هم از طرفی به. دهد ک را مییشناسی و فیز زبانی است که اجازه بحث و استدالل مابین زیست  که البته ریاضی هم

بنابراین بسیاري از فرآیندهاي خیلی پیچیده با شتاب . اند تر شده اي محاسباتی و کامپیوتري سادهه مسئله ظاهراً با توسعه فناوري
شناسی است کـه بـه قلـب مهندسـی و      این مسئله از نوع معرفت و ارزش. اند هاي کامپیوتري و محاسباتی پوشیده شده توانمندي

مهندسـی برپایـه   . هاي مهندسـی و فنـاوري مرتبطنـد    مرکزیت آموزه اي به طور فزاینده به دقیقهعلوم . کند وارد می  فناوري ضربه
ـ  . استفاده از دانش پایه استوار است اگرچه کشفیات مهندسی ممکن است در غیاب این دانش هم پدیدار شوند  هفناوري هم نیـز ب

و ایـن موضـوع اخیـراً در علـوم     هاي استفاده از علوم را نیز بـاز کنـد    تواند درمواردي قفل که حتی می طوري به. علوم مرتبط است
 .زیستی بسیار اتفاق افتاده است

در واقع از طریق مهندسی است کـه علـوم،   . خلق کننده علم هستندهم کار گیرنده علم و  بنابراین مهندسی و علوم، هر دو، هم به
ه نیازمندنـد کـه عـالم، دانشـمند و     مهندسان بیشتر از گذشت بتوان نتیجه گرفت که دالیل فوق، شاید بنابراین به. شوند انسانی می
قات نوآورانه مهندسـی  یهاي پیچیده و قوي استوار است و تحق به عبارت دیگر مهندسی برپایه نظریه. کاربردي باشند دانانِ ریاضی

 .هاست نیازمند مراقبت از این پایه
 

 :گیري نتیجه
در این راستا مأموریت دانشگاههاي . صنعتی پرداخته شده استموزش علوم انسانی و هنر در دانشگاههاي آدر این مقاله به اهمیت 

و دنیـاي  وم انسانی، هنر و مهندسـی در ایـران قـدیم    صنعتی در ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت و با عنایت به پیوند عمیق عل
ي علوم انسانی و هنر متناسـب  ها دانشگاههاي صنعتی، پیشنهاد تأسیس دانشکدهبه منظور اصالح هرم آموزشی امروز، و در نهایت 

صـنعتی در  بدون شک توجه ویژه به مقولۀ علـوم انسـانی در دانشـگاههاي    . مطرح گردیدبا مأموریت هاي اصلی اینگونه دانشگاهها 
تر مهندسان و دانشمندان امروز و فرداي ایران عزیز نقش به سزایی خواهد داشت، و این مهم محقق نمی شود مگـر   تربیت مناسب

سـباً  گذاري مباحث تخصصـی متنا تأسیس دانشکده هایی هم وزن سایر دانشکده ها در دانشگاههاي صنعتی ایران بطوریکه تأثیربا 
   .به عملکرد یکدیگر محسوس و ملموس باشد
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