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وا کاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید
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چکیده
اخــاق مهنــدیس بخ ــی از اخــاق کاربــردی یــا اخــاق حرفـهای اســت کــه بــه بــرریس
اصــول اخــایق و مشــکالت اخــایق در فعالیتهــای مهنــدیس میپــردازد .هــدف از
مطالعــۀ حاضــر ،واکاوی معیارهــای اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک بــا تأ کیــد
بــر آموزههــای هنــجالبالغــه اســت .در ایــن مقالــه مســائل اخــایق بهوجودآمــده در حــوزۀ
مهنــدیس ژئوماتیــک (نقشــهبرداری) بــرریس شــد .در ایــن حتقیــق بــا اســتفاده از روش

توصیــی از نــوع حتلیــل اســنادی بــه گــردآوری دادههــای کتابخ ان ـهای ،شــامل شناســایی،
مطالعــه ،طبقهبنــدی اطالعــات ،جتز یهوحتلیــل و مجعبنــدی دادههــا درخصــوص موضــوع
مطالعهشــده پرداختــه شــد .نتایــج نشــان داد ،اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک
چهــار معیــار و و یژگــی مهــم دارد کــه عبارتانــد از :تعهــد کاری ،صداقــت ،انصــاف و
 . 1دانشجوی کارشنایسارشد مهندیس نقشهبرداری ،دانشکدۀ مهندیس نقشه برداری و اطالعات مکاین ،پردیس
دانشکده های فین ،دانشگاه هتران m.khoshboresh@ut.ac.ir
 . 2دانشیار آموزشکدۀ نقشهبرداری ،سازمان نقشه برداری کشور ،هترانsadeghian@ncc.org.ir.
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تخ صــص .در ایــن مطالعــه ،و یژگیهــای اخــاق حرفــهای بــر مبنــای آموزههــای هنــج
ن
تبیــ� شــد .امامعــی؟ع؟ مبنــای اخــاق حرفــهای را حفــظ و
البالغــه شناســایی و
رعایــت حقــوق مــردم دانســته و در موقعیتهــای گوناگــون بــر آن تأ کیــد کردهانــد و جایــگاه
اجتماعــی افــراد را بهو یــژه در مشــاغل و مناصــب گوناگــون ،بــر آن اســتوار میداننــد.
بهعــاوه ،امامعــی؟ع؟ معتقدنــد ،هرکــس خوشاخــاق باشــد ،زندگــیاش پاکیــزه و
گــوارا میشــود.
ج البالغــه ،اخــاق ،اخــاق حرف ـهای ،مهنــدیس
واژگان کلیــدی :امامعــی؟ع؟ ،هن ـ 
ژئوماتیــک (نقشــهبرداری).
مقدمه
آموزههــای دیــن مبـ ن
ـ� اســام از منابــع غــی و سرشــار در حــوزۀ اخــاق حرف ـهای 1بهمشــار
ن
مهــ� منظــور ،هبرهگیــری از منبعــی معتبــر و بــاارزش ،مهاننــد هنــجالبالغــه
مــیرود؛ بــه

میتوانــد نیازهــای اخــاق حرفــهای را برطــرف ســازد .امامعــی؟ع؟در هنــج البالغــه
مهمتر یــن شــیوههای تربیــی مؤثــر در اخــاق فــردی و اجتماعــی انســانها را ب ـهکار گرفتــه
انــام تعهدهــای اخــایق و اجتماعــی فرمــان داده اســت( .نــک :شــر ییف،
و مــردم را بــه ج
 ،1389ص .)98-78اخــاق بــه نســبت بـ ن
ـ� دو امــر اطــاق میشــود :کــی کــه رفتــاری
انــام میدهــد و کــی یــا چیــزی کــه بهحنــوی هــدف آن رفتــار قــرار میگیــرد( .نــک :فرامــرز
ج
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قراملکــی ،1388 ،ص /61فرمهیــی فراهــاین و اشــریف ،1393 ،ص« .)68اخــاق و
اخــاق کاربــردی و اخــاق حرفـهای ســه اصطالحــی اســت کــه بهعلــت نزدیکــی معنــای
آنهــا ،اغلــب بهجــای یکدیگــر بــهکار میرونــد( ».جــوادی و یوســی ،1395 ،ص.)1
«اخــاق حرفـهای عنصــری مهــم در زندگــی شــخیص و اجتماعــی هــر فــرد تلــی میشــود و
در قالــب زندگــی شــغیل او جلــوه میکنــد (.)Banks, 2016: 35-36
1 . Professional Ethic.

«اخــاق حرفــهای حــس وظیفهشــنایس و مســئولیتپذیری افــراد در حــوزۀ رفتــاری
شــغیل خــود اســت کــه ایــن آموزههــای اخــایق ر یشــه در  1500ســال پیــش از میــاد
دارنــد( ».فرهــود ،1386 ،ص« )1وظیفهشــنایس و مســئولیتپذیری یکــی از برجســتهتر ین
و یژگیهــای انســان در امــور فــردی و اجتماعــی بهمشــار مــیرود؛ بهطوریکــه انســان
بهوســیلۀ ایــن تواناییهــا بــه یــک موجــود مســتقل و تصممیگیرنــده تبدیــل شــده اســت».
(خوشبــرش ماســوله1395 ،الــف ،ص« )2اخــاق حرفــهای بــه دو معنــا اطــاق
میشــود :خلقوخــوی حرف ـهای و دانــی کــه از مســائل اخــاق حرف ـهای در کس ـبوکار
حبــث میکنــد( ».فرامــرز قراملکــی ،1393 ،ص« )56بــر اســاس گــزارش کمیســیون مــک
برخــی مــوارد در ســطح منطق ـهای[ ،ایــن کار] امــری مطلــوب میباشــد ،مشــروط بــر آنکــه
ً
ایــن قوانـ ن
ـ� از ســوی خــود حرفــه ،هتیــه و تصو یــب شــود؛ چراکــه اصــوال اخــاق ،متأثــر
از عقایــد ،باورهــا و ارزشهــای حاکــم بــر جوامــع اســت .الجــرم اخــاق حرف ـهای در هــر
فرهنــگ ،و یژگیهــا و مخ تصــات خــاص خــود را دارد .بــرای مثــال ،حــرمی خصــویص افــراد

ازآناکــه کشــور ایــران یــک
در یــک جامعــۀ شــریق بــا جامعــۀ غــریب تفاوتهــایی دارد؛ امــا ج
جامعــۀ اســامی اســت و شــناخت اصــول اخــاق حرف ـهای در آن امهیــت بســزایی دارد،
ج البالغــه ،بهعنــوان دومـ ن
ـ� کتــاب مهــم شــیعه
توجــه بــه اصــول اخــاق حرف ـهای در هن ـ 

کــه یکــی از امتیــازات آن ،جامعیــت و کلیــت آن اســت و مهــواره بــه اخــاق و اخالقیــات
توجــه داشــته اســت ،بســیار پرامهیــت حمســوب میشــود( ».فرمهیــی فراهــاین و اشــریف،
 ،1393ص)70
«در ایــران نیــز شــورای مدیر یــت جامعــۀ مهندســان مشــاور ایــران در خردادمــاه1383

کمیت ـهای را بــرای تدو یــن اســتراتژی جامعــه و آیـ ن
ـ� اخــاق حرف ـهای مهندســان مشــاور
تعیـ ن
ـ� منــود( ».مهندســان مشــاور ،1384 ،ص )2-1حــال باتوجهبــه هــدف حتقیــق الزم

اســت کــه بــا مهنــدس نقشــهبردار آشــنا شــومی« .مهنــدس نقشــهبردار بــه شــخیص بــا
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حتصیــات دانشــگاهی ،جتربیــات فــی و بــا مهارتهــای مدیر یــی در زمینــۀ مهنــدیس
ژئوماتیــک (نقشــهبرداری) اطــاق میگــردد( ».خوشبــرش ماســوله1395 ،ب ،ص-2
 )3برایناســاس ،اگــر مهنــدس نقش ـهبردار در هر یــک از حوزههــای ذکرشــده مهــارت کایف
نداشــته باشــد و بــه فعالیتهــایی در ایــن زمینــه بپــردازد ،بهنوعــی اخــاق حرفــهای را
رعایــت نکــرده اســت .افــراد فعــال در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــته باشــند کــه پیــش از
انــام هــر فعالیــت حرفــهای ،بایــد مهارتهــای الزم را فراگیرنــد و ضعــف مهــار یت خــود
ج
را برطــرف ســازند تــا در پروژههــای خصــویص بــه کارفرمایــان و در پروژههــای مــی بــه
بیتاملــال ضــرر وارد نشــود .بــه دلیــل اینکــه زمینــۀ کار در حرفــۀ نقشـهبرداری بســیار ز یــاد
اســت و اغلــب نقشــهبرداریها بــه پروژههــای مــی مربــوط اســت ،مهنــدس نقشــهبردار
بایــد نســبت بــه وظایــف خــود احســاس مســئولیتکرده و در هیچیــک از وظایــف خــود
کــمکاری نکنــد .اخــاق حرفــهای و مســئولیت اجتماعــی و علــوم مهنــدیس مؤلفههــایی

هســتند کــه بــر یکدیگــر تأثیــر ز یــادی میگذارنــد و بــدون درنظرگرفـ ن
ـ� تأثیــر هر یــک از آنهــا بــر
دیگــری ،منیتــوان معیارهــای درســی بــرای تعر یــف آنهــا مطــرح کــرد .در شــکل  1چگونگــی
ارتبــاط ســه مؤلفــۀ یادشــده نشــان داده شــده اســت.

اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
شکل  .1رابطۀ متقابل بین اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی و علوم مهندسی
148

پرسشهای پژوهش
 .1الزمۀ فعالیتهای مهندیس در چارچوب اخالق حرفهای چیست؟
 .2ضرورت اخالق حرفهای در مهندیس ژئوماتیک چیست؟
 .3معیارهای اخالق حرفهای از دیدگاه هنج البالغه کداماند؟
 .4کدامیک از معیارهای اخالیق واکاویشده در مهندیس ژئوماتیک کاربردیترند؟
روش پژوهش
باتوجهبــه اینکــه پژوهشــگر درصــدد واکاوی معیارهــای اخــاق حرفــهای در مهنــدیس
ژئوماتیــک (نقش ـهبرداری) بــا تأ کیــد بــر آموزههــای هنــجالبالغــه اســت ،پژوهــش حاضــر
پژوهــی نیــز کیــی و روش گــردآوری دادههــا کتابخ انـهای اســت .ایــن روش شــامل مراحــی
اســت ،مهچــون شناســایی و مطالعــۀ منابــع علمــی موجــود ،ازمجلــه مقالههــا و کتابهــای
نوشتهشــده در زمینــۀ اخــاق حرفــهای ،فیشبــرداری ،طبقهبنــدی اطالعــات،
جتز یهوحتلیــل و تفســیر دادههــای گردآوریشــده و پاســخ بــه پرســشهای حتقیــق .بــرای

پاســخگویی بــه پرســشهای بیانشــده ،خنســت الزم اســت تعر یــف اخــاق در حرفــۀ
مهنــدیس و ضــرورت آن در مهنــدیس ژئوماتیــک بیــان و ارکان اخــاق حرف ـهای از نــگاه
ج البالغــه بــرریس شــود و ســپس بــه ســؤالهای مطرحشــده پاســخ داده شــود.
هنــ 
اخالق حرفهای الزمۀ فعالیتهای مهندسی

«اخــاق در زندگــی بشــر از امهیــت و یــژهای برخــوردار اســت؛ ز یــرا ارزشهــای اخــایق،
انســانیت انســان را شــکل میدهنــد .بــر اســاس روایــات اســامی ،مهمتر یــن هــدف بعثــت
رســول اکــرم؟ص؟ تکامــل اخــایق انســانها بــوده اســت کــه بهســبب آن ،آســایش دنیــا و
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از نــوع حتقیــق نظــری و روش آن ،توصیــی و از نــوع حتلیــل اســنادی اســت .رو یکــرد

آخــرت در ســایۀ اخــاق نکــو حتقــق یابــد( ».اســکندری و کــرمیزاده ،1393 ،ص« )1آدمــی
مهانطوریکــه در حمضــر خداونــد درمــورد خــود مســئول اســت و بایــد اخــاق داشــته باشــد،
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در حــوزۀ کاری خــود نیــز بایــد اصــول اخــایق را رعایــت منایــد تــا حــق کــی را ضایــع نکنــد.
دراصطــاح ،اخــاق جمموعـهای از اصــول و قواعــدی اســت کــه بیانگــر بایدهــا و نبایدهــای
اخــایق [اســت] کــه نوعــی اســتقالل از شــخص در آنهــا وجــود دارد ،اصــویل ماننــد خویب،
(فرهانــی و رحیمــی،
راس ـتگویی و اجتنــاب از دروغگــویی کــه افــراد آنهــا را میآموزنــد».
چ
 ،1391ص« )2-1رفتــار متــداول در میــان اهــل یــک حرفــه کــه شــامل جمموعــه قوانیــی
[اســت] کــه در وهلــۀ اول از ماهیــت آن حرفــه و شــغل شــکل میگیــرد ،اخــاق حرف ـهای
گفتــه میشــود( ».اســکندری و کــرمیزاده ،1393 ،ص)4-3
بهدلیــل توســعۀ صنعــت و فنــاوری ،تصمیمــات مهنــدس بهطــور مســتقمی بــر
زندگــی روزمــرۀ انســانها اثــر میگــذارد؛ بهطوریکــه مســائل اخــایق در زندگــی شــهری
امــروز ،نــایش از فناوریهــای مــدرن و الگوهــای ارتباطــی متفــاوت بــا گذشــته اســت
ازآناکــه مشــاغل ،بهمســت حرفهایشــدن پیــش میرونــد ،مقابلــه
( )Epting, 2015:1و ج

بــا تعارضهــای اخــایق و گرفـ ن
ـ� تصمیمــات منطبــق بــا اخــاق مهنــدیس در حرفهایبودن
یــک مهنــدس بســیار مهــم اســت (نــک :ظهــور و خلــج ،1389 ،ص .)1مهنــدس 1فــردی
ـی ب ـهروز در
جمــرب و متخصــص و نیــز بــا تواناییهــای مدیر یــی و برنامهر یــزی و دانــش فـ ِ

یــک شــاخۀ کاری اســت ( .)Martin & Schinzinger, 1996: 1-2هــر شــغیل دارای آیـ ن
ـ�
اخــایق مخ تــص خــود اســت کــه از آن بهعنــوان اخــاق حرف ـهای آن شــغل یــاد میشــود.
هرآنــه آموختــه اســت ،بــا هــدف رســیدن
مهنــدس بایــد در زمینــۀ فعالیــت خــود بکوشــد تــا چ
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آنــه در توانــایی خــود اســت ،مضایقــه نکنــد .مهنــدس
بــه هبتر یــن نتیجــه بـهکار بگیــرد و از چ
بایــد در راســتای اهــداف شــغیل خــود گام بــردارد و خلقوخــوی مهنــوع دوسیتداشــته و در
انــام وظایــف خــود متعهــد باشــد.
ج
شــکل  2عوامــل مؤثــر بــر اخــاق حرفـهای مهنــدیس و حنــوۀ ارتبــاط مهنــدس بــا اخــاق
حرفــهای را نشــان میدهــد .در ایــن شــکل گســترۀ فعالیتهــای مهنــدس حرفــهای کــه
1 . Engineer.

ن
قوانــ� ،مــردم و شــرکتهای مرتبــط بــا کار او هســتند ،در بســتر اصــول
مهــان جامعــه،
اخــایق بهتصو یــر کشــیده شــده اســت ( .)Devon, 2004: 1-2ایــن اصــول اخــایق ابعــاد
درخورتوجــه اخــاق را بــرای مهنــدس برمیمشــارد و از او بهعنــوان ضامــن اعتمــاد بــرای
انــام فعالیتهــا یــاد میکنــد و بــرای او وظایــف و حقــویق مشــخص قائــل اســت .اخــاق
ج
حرفـهای برگرفتــه از اصــول اخــایق و در معنــای خــاص اســت؛ ازایـنرو ابتــدا بایــد اخــاق

را شــناخت و متناســب با وضعیت و شــرایط هر شــغل و حرفه ،اخالق حرفهای مخ صوص
آن را تعر یــف کــرد .بهمنظــور هنادینهشــدن اخــاق حرف ـهای در نظامــی حرف ـهای ،ماننــد
مهنــدیس ،بایــد شــرایط را بــرای تعلمیوتربیــت صحیــح دانشــجو یان فراهــم ســاخت؛ چراکــه
ایــاد کننــد (نــک :خوشبــرش ماســوله،
مهمــی در پیشــرفت و تکامــل سیســم حرف ـهای ج
1395ب ،ص /7جــوادی ،1395 ،ص.)6

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

ایــن دانشــجو یان هســتند کــه آینــدۀ نظــام حرفـهای را میســازند و میتواننــد نقــش بســیار

شکل  .2چشمانداز عوامل مؤثر بر اخالق حرفهای در مهندسی (خوشبرش ماسوله1395 ،الف ،ص)6
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ضرورت اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک
مهنــدیس ژئوماتیــک 1جمموعــهای از روشهــای نو یــن در حــوزۀ نقشــهبرداری زمیــی،
ســنجش از دور ،کارتوگــرایف ،کاداســتر ،سیســمهای اطالعــات مــکاین ،فتوگرامتــری و
ژئــودزی اســت ( /Dabson et al, 2007: 1-5خوشبــرش ماســوله1395 ،الــف ،ص.)3
مهنــدیس ژئوماتیــک تعر یــی کاملتــر و گو یاتــر از مهنــدیس نقشـهبرداری اســت؛ بهطوریکــه
از مهنــدیس ژئوماتیــک بهعنــوان دانــش انفورماتیــک در مهنــدیس نقشــهبرداری یــاد
میشــود .بهطــورکیل ،هــدف اصــی در مهنــدیس نقش ـهبرداری تولیــد نقش ـههای دقیــق و
هدمفنــد اســت ،بهحنویکــه کاربــران ایــن نقشــهها بتواننــد بهراحــی و در کمتر یــن زمــان

بــه خواســتههای خــود دربــارۀ موقعیــت مکانهــا و یافـ ن
ـ� مســیرها و شناســایی حمیطهــای
گوناگــون دســت یابنــد .کاربــران نقشــهها طیــف وســیعی از افــراد ،ماننــد گردشــگران،

ن
یافــ� مــکاین
راننــدگان ،مهندســان و بســیاری از افــرادی را در برمیگیرنــد کــه هدفشــان
کار بســیاری از افــراد
مشــخص اســت .باتوجهبــه اینکــه نتیجــۀ کار مهندســان نقشـهبردار در ِ

جامعــه تأثیرگــذار اســت ،رعایــت اخــاق در ایــن شــغل کــه از آن بهعنــوان اخــاق حرفـهای
یــاد میشــود ،بســیار پرامهیــت و ضــروری اســت .در ادامــه بــرای شفافشــدن ایــن موضــوع،
مثــایل عمــی از اخــاق حرفـهای در حــوزۀ ژئوماتیــک بیــان میشــود .امــروزه ،سیسـمهای
ن
ن
ن
زمــ� و کاربــری ارایض اســت
زمــ� ،ارزشگــذاری
زمــ� ،شــامل کاداســتر 2،ثبــت
ادارۀ

کــه از آنهــا بــا حمور یــت کاداســتر ،در راســتای اهــداف توســعۀ پایــدار 3اســتفاده میشــود
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( .)cadastreiran, 2016کاداســتر ،نقش ـهبرداری ثبــی اســت .ایــن نقش ـهبرداری مبتینبــر

ارزش حقــویق اســت و میتــوان بــر اســاس آن بــرای مرزهــایی کــه توســط نقشـهبردار تعیـ ن
ـ�
شــده اســت ،ســند مالکیــت صــادر کــرد .مهندســان نقشــهبردار کــه در حــوزۀ کاداســتر
فعالیــت میکننــد ،بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد کــه بــا امــوال مــردم ســروکار دارنــد
1 . Geomatics Engineering.
2 . Cadastre.
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3 . Sustainable Development.

و هــر اشــتباه کوچــک ،هرچنــد ناخواســته ،ممکــن اســت خســارتهای ز یــادی را بــرای
افــراد بهبــار آورد و حــق افــراد را ضایــع کنــد .متأســفانه گاهــی ایــن اشــتباهها ارادی و
بــه خواســت مهنــدس نقشــهبردار اســت کــه از مجلــه رفتارهــای غیراخــایق ایــن شــغل
حمســوب میشــود.
بــر اســاس قانــون ثبــت اســناد و امــا ک کشــور ،یکــی از هدفهــای مهــم کاداســتر،
کاهــش یــا حلوفصــل دعــاوی ملکــی 1اســت .اگــر مهنــدس نقشــهبردار بنــا بــه دالیــی،
ازمجلــه در یافــت رشــوه ،نتایــج را بــه نفــع فــردی کــه حــق بــا او نیســت تغییــر دهــد ،نهتهنــا
نتوانســته اســت اهــداف کاداســتر را بــرآورده کنــد ،بلکــه موجــب بیشــتر و گستردهترشــدن
دعــاوی ملکــی میشــود .ایــن در حــایل اســت کــه بــر اســاس مــادۀ  1287قانــون مــدین
یــا نــزد ســایر مأمــوران رمســی ،در حــدود صالحیــت آنهــا و برطبــق مقــررات قانــوین تنظــم
شــده باشــند ،رمســی هســتند .بنابرایــن ،ایــن موضــوع امهیــت رعایــت اخــاق در مهنــدیس
نقشــهبرداری را نشــان میدهــد.
موضــوع دیگــر ،دقــت در مهنــدیس نقش ـهبرداری اســت .بهعنــوان مثــال ،قطعهزمیــی
در شــهر هتــران دارای دو مالــک اســت و مالــکان قصــد دارنــد ،آن را کــه دارای مســاحت
2هــزار مترمربــع اســت ،بــه دو قطعــۀ هزارمتــری تقســم کننــد .در ایــن صــورت گفتــه
میشــود کــه آن زمـ ن
ـ� بــا تقاضــا از طــرف مالــکان یــا قامئمقــام آنهــا بــه دو قطعــۀ هزارمتــری

تفکیــک شــده اســت .در اصطــاح ثبــی تقســم قطعه ن
زمــ� بــه قطعههــای کوچکتــر

ن
زمــ� ،بــه قطعههــای کوچکتــر را
یــا بهعبارتدیگــر ،تقســم مــال غیرمنقــول ،ماننــد
انــام تشــر یفات قانــوین و هتیــۀ نقشــه توســط
تفکیــک میگو ینــد .تفکیــک ارایض ،پــس از ج
ت میشــود و بــا تأییــد مناینــدۀ
مهنــدس نقشــهبردار و تنظــم صورتجلســۀ تفکیکــی ثبــ 
ثبــت ،نامبــردگان و مالــکان آن را امضــاء میکننــد .درهنایــت ،بــرای هــر قطعــۀ تفکیکــی،
ســند مالکیــت شــشدانگ صــادر و بــه مالــکان داده میشــود.
1 . Real Action.

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

مجهــوری اســامی ایــران ،اســنادی کــه در ادارۀ ثبــت اســناد و امــا ک یــا دفتــر اســناد رمســی
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اگــر مهنــدس نقشـهبردار بــه هــر دلیــی در کار خــود ســهلانگاری کنـد ،ضــرر ز یــادی بــه
ً
ـا هنگامــی کــه نقش ـهبردار ،بهدلیــل یبدقــی و نداشـ ن
ـ�
شــخص دیگــر وارد میشــود .مثـ
حوصلــۀ کایف ،حــی یــک متــر از زمیــی در هتــران را اشــتباه اندازهگیــری کنــد ،باتوجهبــه

قیمــت بــاالی زمـ ن
ـ� در ایــن شــهر ،باعــث میشــود ضــرر ز یــادی بــه یکــی از مالــکان وارد
شــود .شــخص ضرردیــده نیــز بــدون اینکــه از حقــوق خــود باخبــر باشــد و بهدلیــل اعتمــاد
کامــل بــه مهنــدس نقشــهبردار ،حمــدودۀ مشخصشــده را میپذیــرد و شــکاییت منیکنــد.
ج البالغــه و
ایــن مطلــب ،مهــان حقالنــایس اســت کــه هــم در قــرآن کــرمی و هــم در هنــ 
ســایر منابــع دیــی بــدان بســیار توجــه شــده اســت و در مهنــدیس نقش ـهبرداری ،بهو یــژه
در فعالیتهــای کاداســتر منــود دارد .حضــرت عــی؟ع؟ دربارۀحقالنــاس میفرماینــد:
«امــا ظلمــی کــه بخ شــوده منیشــود ،ظلمــی اســت کــه بعــی از بنــدگان خــدا بــر بعــض

ج البالغــه ،1393 ،خطبــۀ  )175مهچنـ ن
ـ� ،حضــرت در بیــاین دیگــر،
دیگــر میکننــد( ».هنـ 
ضــرورت حقالنــاس را اینگونــه بیــان میکننــد« :وجــود یــک آجــر غصــی در بنــای یــک
خانــه ،رهــن بــر و یــراین آن خانــه خواهــد بــود( ».مهــان ،خطبــۀ  )232ایــن مثــایل از امهیــت
رعایــت اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک بــود و الزم اســت متامــی مهندســان در
ایــن حــوزه بــه معیارهــای اخــایق توجــه کننــد.
مفهوم اخالق حرفهای از دیدگاه نهج البالغه
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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هنـج البالغــه کــه جمموعـهای منتخــب از خطبههــا و نامههــا و کلمههــای کوتــاه حضرت
عــی؟ع؟ اســت ،از مصــادر مهــم در شــکلگیری و تکامــل متــدن و فرهنــگ اســامی اســت.
ترو یــج اخــاق حرفـهای بــر مبنــای اســام ،بــدون حتلیــل آموزههــای اخــایق هنـج البالغــه
میســر نیســت .امامعــی؟ع؟ هــم از جتربــۀ دقیــق رهبــری پیامبــر اســام؟لص؟ هبرهمنــد
اســت و هــم خــود بهعنــوان مهمتر یــن و مؤثرتر یــن کارگــزار پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟
صاحــب جتربــه اســت (« .)balaghah, 2016بااینکــه هن ـج البالغــه یــک کتــاب اخــایق

حمــض نیســت؛ ویل مهاننــد نظــام اخــایق قــرآن کــرمی ،نســبت بــه ســایر نظامهــای اخــایق،
از وســعت و گســتردگی بیشــتری برخــوردار اســت؛ ز یــرا افــزون بــر اینکــه انســانها را در مــوارد
فــراواین بــه تزکیــه و هتذیــب نفــس ســفارش میکنــد ،دربــارۀ متامــی ابعــاد زندگــی فــردی و
اجتماعــی دســتورالعمل اخــایق دارد( ».شــر ییف ،1389 ،ص« )79مــا ک هنــایی اخــاق
حرفـهای امــری اســت کــه در توجیــه اثبــات متــام توصیههــای اخــایق بهمنزلــۀ کمــال برهــان
اخــذ میشــود و خــود حمتــاج توجیــه و اثبــات نیســت؛ مهانگونــه کــه بهمنزلــۀ آخر یــن
غایــت و آرمــان رفتــار اخــاق نیــز اخــذ میشــود .فیلســوفان اخــاق در بــاب مــا ک هنــایی
اخــاق نــزاع فــراوان دارنــد .بــر مبنــای اخــاق اســامی مــا ک هنــایی اخــاق ،خداســت
رذیلــت اســت( ».ماهیــی ،1386 ،ص)2
حضــرت عــی؟ع؟ در موقعیتهــای گوناگــون ،بهو یــژه در نامههــای اداری و
دســتورالعملهای حکومــی و مدیر یــی ،وظایــف کارگزارانشــان را بهدقــت بیــان کردهانــد کــه
مبـ ّ ن
ایــاد منــش مســئوالنه
ـ� حقــوق مــردم و امهیــت رعایــت آن اســت .حضــرت بــا هــدف ج
انــام وظیفــه ،رعایــت
و متعهدانــه در کارگــزاران خــود درخصــوص رعایــت حقــوق مــردم و ج
حقــوق مــردم را رعایــت حقــوق اهلــی معر یفکــرده و رضایــت اهلــی را در گــرو آن میداننــد.
حضــرت در موقعیتهــای گوناگــون بــه کارگــزاران گوشــزد میکننــد کــه مســئولیت در قبــال
مــردم ،در واقــع مســئولیت در قبــال خداســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در قیامــت خداونــد متعــال
از آنهــا راجــع بــه ادای حقــوق مــردم بازخواســت میکنــد .حضــرت در نامـهای بــه فرمانــدار
مصــر ،حممدبنایببکــر ،پــس از توصیــه بــه مهربــاین بــا مــردم و رعایــت عدالــت و تســاوی
میــان آنهــا میفرماینــد ...« :خداونــد از مشــا بنــدگان دربــارۀ اعمــال کوچــک و بــزرگ،
ج البالغــه ،1393 ،نامــۀ  )27مهچنـ ن
ـ� ،حضــرت بــه
آشــکار و پهنــان خواهــد پرســید( ».هنـ 
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و هــر رفتــاری کــه مقــرب بــه او باشــد ،فضیلــت اســت و هــر رفتــاری کــه مبعــد از او باشــد،

آذربایــان ،دربــارۀ اســتفادۀ نــاروا از بیتاملــال هشــدارداده و
اشــعثبنقیس ،فرمانــدار
ج
بیتاملــال را مــال خــدا میداننــد و میفرماینــد« :مهانــا پســت فرمانــداری بــرای تــو وســیلۀ
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آب و نــان نیســت؛ بلکــه امانــی در گــردن توســت .امــوایل از ثروتهــای خــدای بــزرگ و
عز یــز در دســت توســت و تــو خزان ـهدار آین( ».مهــان ،نامــۀ )5
ی هــر
ل ســقوط و تباهــ 
«امامعــی؟ع؟ ضایعکــردن اصــول اســایس را یکــی از عوامــ 
ل مربــوط
یل را شــاهدمی کـ ه مســائ 
ـته از علــو م بشــریاصــو 
تشــکیال یت میدانــد .در هــر رشـ 
ن اصــول ،خــود
ن عل ـم بــر حمــور آنهــا میچرخــد و بــا آنهــا معنــا مییابــد .ای ـ 
ب ـ ه حــوزۀ آ 
ن آنک ـه
شــاخههایی دارنــد ک ـ ه در گــذر زمــان و مــکان دچــار تغییــر و حتـ ّـول میشــوند ،بــدو 
ل تغییــر یابنــد( ».اســکندری و کــرمیزاده ،1393 ،ص )2-1رعایــت حقــوق مــردم
اصــو 
بــه مفهــوم رایضکــردن مــردم نیســت و نبایــد رعایــت حقــوق مــردم را بــه مفهــوم رضایــت
آنــه مبنــای اخــاق اســت ،حقــوق مــردم اســت و نــه
مــردم تقلیــل و حتو یــل کــرد؛ ز یــرا چ
آنــه مــا ک اخــاق اســت ،رضایــت اهلــی اســت .حضــرت در
صــرف رضایــت آنهــا .چ
موقعیتهــای گوناگــون بــر ایــن مــا ک هنــایی تأ کیــد میکننــد کــه رضایــت اهلــی بــا ادای
ً
حقــوق مــردم کســب میشــود و نــه بــا رایضکــردن آنهــا .ایشــان صراحتــا بــر ادای حقــوق
تأ کیــد میکننــد و متذکــر میشــوند کــه رضایــت یــا نارضایــی مــردم مانــع ادای حقــوق نشــود.
نکتــۀ بســیار درخورتوجــه در هنــجالبالغــه ،خطبههــا و نامههــایی اســت کــه بیانگــر

ن
مهچنــ� کارگــزاران و نیروهــای حکومــی
اهتمــام حضــرت بــه آشــناکردن عمــوم مــردم و
خــود در مناصــب و مشــاغل گوناگــون ،بــا حقــوق و وظایــف و حیطــۀ مسئولیتهاســت.
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

آناکــه در دیــدگاه حضــرت رعایــت حقــوق مردمــان و ادای آن ،پــس از رضایــت اهلــی
از ج

ن
بیشــتر ین ارزش را دارد ،از ابتــدای برعهده ن
تبیــ� آن
گرفــ� خالفــت ،بــه شناســایی و
پرداختهانــد .گفتــی اســت کــه تبیـ ن
ـ� حقــوق و رعایت آنها مســبوق به شناســایی آن اســت

(نــک :ماهیــی ،1383 ،ص /205-203فرمهیــی فراهــاین و اشــریف ،1393 ،ص .)71هنـج
البالغــه ازمجلــه منابــع کامــل در حــوزۀ اخــاق حرفــه اســت .ازمجلــه معیارهــایی کــه در
ج البالغــه میتــوان نــام بــرد ،عبــارت اســت از :اصــل احتــرام
اخــاق حرفــه از نــگاه هن ـ 
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و تکــرمی دیگــران (حرمــت) ،اصــل آزادی ،اصــل انصــاف ،اصــل وفــای بــه عهــد ،اصــل

امانــت ،اصــل صداقــت ،اصــل مســئولیتپذیری ،اصــل نقــادی و انتقادپذیــری ،اصــل
قانو نمــداری ،اصــل مــدارا و ســعۀصــدر ،اصــل اعتــدال ،اصــل فروتــی و مهربــاین ،اصــل
رازداری (نــک :فرمهیــی فراهــاین و اشــریف ،1393 ،ص .)83-72در شــکل  3اصــول

ارتباطــی متامــی ایــن معیارهــا درخصــوص خــود فــرد و مهچنـ ن
ـ� حمیــط پیرامــون ،بهو یــژه
افــراد دیگــر نشــان داده شــده اســت.

تکــرار اعمــال ناپســندی نظیــر دروغ ومســئولیتناپذیری موجــب عــادت شــده و ایــن
عادتهــا در خلقوخــوی هــر شــخص ،بهو یــژه مهنــدس هنادینــه میشــود؛ بهگونهایکــه
پــس از گذشــت ســالیان و کســب جتربــه ،بــاز هــم ســعی میکنــد کار خــود را بهدرســی
باتربــه الگــویی بــرای
انــام وظایــف خــود کوتاهــی کنــد .هــر مهنــدس ج
انــام ندهــد و در ج
ج

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

شکل .3تقسیمبندی محورهای اخالق حرفهای درخصوص خود و دیگران از نگاه نهجالبالغه
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مهندســان جــوان و تــازهکار اســت؛ بــه مهـ ن
باتربــه خلیل باشــد،
ـ� دلیــل اگــر در کار مهنــدس ج

مهندســان جــوان هــم بــا خــوب انگاشـ ن
انــام میدهنــد کــه نتیجــۀ
ـ� آن کار ،مهــان عمــل را ج
آن ،چیــزی جــز نابــودی چارچوبهــای اخــایق در حرفــۀ نقشـهبرداری خنواهــد بــود .وقــی
اخــاق در هــر شــغیل از ن
بــ� رود ،هــر فــردی میکوشــد تــا تهنــا بــه منافــع خــود بنگــرد و

حقــوق دیگــری را نادیــده بگیــرد و ارزشهــای شــغیل خــود را بــرای بهمنفعترســیدن خــود
و نــه بــرای ســربلندی و پیشــرفت مملکــت ،ز یــر پــا بگــذارد (نــک :خوشبــرش ماســوله،
1395الف ،ص.)11-8
باتوجهبــه اینکــه ایــران در زمــرۀ کشــورهای درحــال توســعه اســت و توســعۀ ز یرســاخت
اطالعــات مــکاین ،ازمجلــه عوامــل مهــم پیشــرفت هــر کشــوری اســت و الزمــۀ آن دســتیایب
بــه اطالعــات مــکاین دقیــق و صحیــح اســت؛ بنابرایــن در میــان علــوم گوناگــون ،مهنــدیس
نقشــهبرداری ،بهعنــوان اصیلتر یــن تولیدکننــدۀ ایــن اطالعــات ،نقــش اســایس را در
پیشــرفت مملکــت ایفــا میکنــد و میتوانــد زمینــۀ رشــد و توســعۀ اقتصــادی کشــور را فراهــم
ســازد .دراینمیــان هــر مهنــدیس ،بهو یــژه مهنــدس نقشــهبردار ،بایــد اصــول اخــایق را
رعایــت کنــد .مهانطورکــه گفتــه شــد ،مهنــدس نقشـهبردار ســهم مهمــی در آبــاداین کشــور
برعهــده دارد .مهنــدس نقشـهبردار عالوهبــر دانــش و تخ صــص کایف در زمینــۀ کاری خــود،
بایــد از قوانـ ن
ـ� اخــایق پیــروی کنــد و بــه اصــول اخــاق حرفـهای پایبنــد باشــد .بایــد توجه
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شــود کــه فقــط ن
آیینامههــا و قوانیــی کــه دربــارۀ رعایــت اخــاق حرف ـهای در ایــن شــغل

تبیـ ن
ـ� شــده اســت ،مبنــا نیســت و بایــد تــاش شــود ارزشهــای اخــایق و انســاینتری
در تصممیگیریهــا حلــاظ شــود .بــر اســاس پژوهشهــای صورتگرفتــه در حــوزۀ اخــاق
حرفـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک (نقشـهبرداری) ،ازمجلــه راهکارهــای مرتبــط بــا ارزشهــا
و بنیانهــای مهــم در مســئلۀ اخــاق شــغیل بــرای مهنــدس نقشــهبردار بــه شــرح ز یــر
هســتند (مهــان):
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 .1پایبند و متعهد

«تعهــد یکــی از ارکان اصــی اخــاق در هــر جامعــه اســت؛ بــه مهـ ن
ـ� دلیــل ایــن مفهــوم نقش
حمــوری در متــام نظر یههــای اخــاق دارد .تعهــد عامــی اســت کــه ســبب میشــود ،فــرد حــی
انــام
بــدون وجــود کنترلکننــدۀ خارجــی و بهدلیــل انگیــزۀ دروین ،کارش را بهحنــو احســن ج
دهــد( ».ظهــور و خلــج ،1389 ،ص )86تعهــد و پایبنــدی بــه اصــول اخــایق در مهنــدیس
ژئوماتیــک موجــب آرامــش و ســامت رواین افــراد میشــود؛ بهطوریکــه از فشــارهای
رواین آنهــا کاســت ه شــده و تأثیــر مثبــی بــر ســایر فعالیــت آنــان در زندگــی شخیصشــان
خواهــد گذاشــت .در هنــجالبالغــه از وفــای بــه پیمــان ،بــه ســپر نگهدارنــده تعبیــر شــده
اســت ( )hawzah, 2016و حضــرت عــی؟ع؟ دراینبــاره میفرماینــد« :هرکــه در عمــل
دیگــر ،حضــرت دربــارۀ تعهــد و وفــای بــه عهــد میفرماینــد« :هیچیــک از واجبــات اهلــی،
ماننــد وفــای بــه عهــد نیســت کــه مــردم بــا مهــۀ اختالفنظرهــایی کــه دارنــد ،بــر آن متفــق
باشــند و مشــرکان نیــز در میــان خودشــان ،جــدای از مســلمانان ،آن را حمتــرم میمشردنــد؛
ز یــرا عواقــب پیمانشــکین را دیــده بودنــد( ».مهــان ،نامــۀ )53
 .2صادق و درستکار

یکــی از و یژگیهــای مهــم هــر مهنــدیس درســتکاری و صداقــت اســت .او بایــد وظایــف
انــام دهــد .مهندســان
کاری خــود را بــر اســاس راســی و درســی و رعایــت امان ـتداری ج
نقشــهبردار بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه کننــد کــه در جامعــه نقــش ســازنده و مهمــی
برعهــده دارنــد و نبایــد بــا کارهــای ناپســندی ،چــون نیرنـگزدن در عقــد قراردادهــا آبــروی
خــود و همصنفانشــان را لکــهدار کــرده و ایــن شــغل را کــمارزش ســازند .بهاینترتیــب،
نقشــهبرداران بایــد در متامــی مراحــل کاری خــود ،ســامت و صداقــت و درســتکاری را
ســرلوحۀ خــود قــرار دهنــد تــا هــم از منابــع کشــور و مملکتشــان پاســداری کننــد و هــم اعتمــاد
کارفرمایــان و کارگــزاران را جلــب کننــد .حضــرت عــی؟ع؟ راســتگویی و درســتکاری را

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

کوتاهــی کنــد ،بــه انــدوه گرفتــار آیــد» (هنــجالبالغــه ،1393 ،حمکــت  )127و در ســخین
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نشــانۀ امیــان دانســته و میفرماینــد« :نشــانۀ امیــان ایــن اســت کــه راســت بگــویی ،آنــگاه کــه
تــو را ز یــان رســاند و دروغ نگــو یی ،زمــاین کــه بــه تــو ســود رســاند و اینکــه بیــش از مقــدار
عمــل ســخن نگــو یی و چــون از دیگــران ســخنگــو یی ،از خــدا بتــریس( ».مهــان ،حمکــت
 )458حضــرت در ســخین دیگــر ،امهیــت امانــتداری را اینگونــه توصیــف میکننــد:
«پـــس وظـیـــفۀ اهلــی هرکــس امان ـتداری اســت؛ ز یــرا کــی کــه امان ـتداری نکنــد ،ضــرر
کــرده و بــه مقصــد منیرســد( ».مهــان ،خطبــۀ )199
 .3منصف و بیطرف

انــام وظایــف خــود ،انصــاف را رعایـت کــرده و یبطــریف باشــد.
هــر مهنــدیس بایــد در ج
او بایــد از دخالــت مســتقمی یــا هرگونــه نفعرســاین بــه فــرد یــا گــروه خــایص ،بهشــدت پرهیــز
ایــاد کنــد .مهچنـ ن
ـ� ،نبایــد
انــام کارش اخــال ج
کــرده و اجــازه ندهــد مســائل شــخیص در ج
ـوض در یافــت هدیــه از کارفرمــای خــود ،کار را بــه ســود او پیــش ببــرد و حــق دیگــران
در عـ ِ

را نادیــده بگیــرد کــه ایــن عـ ن
ـ� یبعدالــی و یبانصــایف اســت .حضــرت عــی؟ع؟ دراینبــاره
میفرماینــد« :بهراســى در عدالــت گشــایش اســت و هرکــس عدالــت بــر او تنــگ آیــد،
ىبعدالــى بــر وى تنگتــر خواهــد بــود( ».مهــان ،خطبــۀ  )15مهچنـ ن
ـ� ،حضــرت در هن ـج

البالغــه بــه رعایــت انصــاف نســبت بــه دیگــران ســفارش کردهانــد:
نســبت بــه خــدا و بندگانــش انصــاف را از دســت مــده و نســبت بــه اطرافیــان و خانــواده
و ز یردســتانت انصــاف داشــته بــاش کــه اگــر انصــاف را پیشــۀ خــود نســازی ،ســم کــردهای
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و کــی کــه بــه بنــدگان خــدا ســم کنــد ،خــدا دمشــن اوســت و کــی کــه خــدا دمشــن او

باشــد ،دلیلــش را باطــل میســازد[ ،عــذرش را منیپذیــرد] و چنـ ن
ـ� شــخیص بــا خــدا در
جنــگ اســت ،مگــر اینکــه دســت از ســم بــردارد و توبــه کنــد (مهــان ،نامــۀ .)53
 .4مدیر و متخصص

مهانطــور کــه گفتــهشــد ،دقــت ،موضوعــی بســیار پرامهیــت در مهنــدیس نقش ـهبرداری
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اســت .مهندســان فعــال در حــوزۀ نقش ـهبرداری بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه مدیــر

و متخصصبــودن ،آنــان را در بادقتکارکــردن کمــک میکنــد .مهندســان بــا داشـ ن
ـ� تــوان
یرمموعــۀ خــود را ســازماندهی کننــد تــا فعالیتهــای
مدیر یــی در شــغل خــود ،میتواننــد ز ج
جمموعــه بــا شکســت روبــهرو نشــود .یبتردیــد مهندســان ،جــز بــا جتربــه و حتصیــات
انــام
ـرانام برســاند و وظیفــۀ خــود را بهدرســی ج
مرتبــط و کایف منیتواننــد ایــن راه را بــه سـ ج
دهنــد .مهندســان نقش ـهبردار بایــد توجــه داشــته باشــند کــه جــز در حمــدودۀ حتصیــات و

آموختههــای خــود بــه کارهــای تخ صــی نپردازنــد؛ چراکــه نهتهنــا موجــب هدررفـ ن
ـ� منابــع
مــایل خواهنــد شــد ،بلکــه موجــب ضربهخــوردن تشــکیالت یــا شــرکت ،در کاری تخ صــی

نیــز میشــوند و ممکــن اســت زمحــت بســیاری از افــراد را یباثــر کننــد .از نــگاه هنــجالبالغــه
بــه دو و یژگــی اشــاره میشــود:
ت کـه در اجــرای
ی مــردم ،مهانــا ســزاوارتر ین فــرد بـ ه خالفـت [و مدیر یـت] ،کــیاسـ 
ا 
کارهــا تواناتر یـن و در فهـم مســائل داناتر یـن بهفرمــان خداونــد باشــد (مهــان ،خطبــۀ .)172
پــس بــرای شــغلهای کلیــدی از ســپاهیان خــود ،کــی را انتخــاب و مســئول کــن کــه
در برابــر دشــواریها و پیشــامدهای ســخت و تلــخ اســتوار باشــد و مصیبتهــای بــزرگ،
وی را از پــا ننشــاند .فــردی باشــد کــه هنــگام ناتــواین و ضعــف دیگــران ،بــر او ضعــف و
ناتــواین غالــب نشــود و براثــر یبخیــایل دیگــران ،یباعتنــا نشــود (مهــان ،نامــۀ .)53
امامعــی؟ع؟ در آخر یــن حلظــات زندگــی خــود ،پیروانشــان را بــه دو عامــل مهــم و حیایت
کــه مهانــا رمــز پیروزیانــد ،ســفارشکــرده و میفرماینــد« :مشــا را بــه تقــوای اهلــی و نظــم در
کارهایتــان توصیــه میکــم( ».مهــان ،نامــۀ  )47از ایــن کالم حضــرت میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه نظــم و دقــت ،عامــل مهمــی در زندگــی اســت کــه در کنــار تقــوای اهلــی میتوانــد فــرد را
بــه ســعادت برســاند .بنابرایــن ،مهنــدس نقش ـهبردار بــرای رســیدن بــه موفقیــت ،بایــد بــا

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

مدیــران و متخصصــان نیــز دارای و یژگیهــا و توامنندیهــای خــایص هســتند کــه در ادامــه

برنامهر یــزی دقیــق و منظمــی بــرای اســتفادۀ مناســب از فرصتهــا ،متــام وظایــف خــود را
انــام دهــد و از یبنظمــی و یبدقــی در فعالیتهــای خــود اجتنــاب کنــد.
ج
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ایــن چهــار کــد اخــایق کــه دربــارۀ آن حبــث شــد ،نقــش بســزایی در مهنــدیس ژئوماتیک
ایفــا میکننــد؛ چراکــه ایــن چهــار معیــار باتوجهبــه وضعیــت کاری مهندســان شــاغل در

ایــن حــوزه واکاوی شــده اســت .امــا دراینبـ ن
ـ� ،مهندســان نبایــد ســایر معیارهــای اخــاق
حرف ـهای را نادیــده گیرنــد؛ بلکــه بایــد گســترهای از اخالقیــات را وارد زندگــی شــغیل خــود
کننــد .بــرای مجعبنــدی ،در شــکل  4منایــی از اصــول و معیارهــای اســایس کــه مبتینبــر
ج البالغــه اســت و بــرای هــر مهنــدس نقشــهبردار پرامهیــت و کاربــردی
آموزههــای هنــ 
اســت ،ارائــه شــده اســت.

شکل  .4معیارهای پیشنهادی اخالق حرفهای برای مهندسان نقشهبردار باتوجهبه آموزههای نهجالبالغه
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نتیجه و پیشنهاد
در مقالــۀ حاضــر ســعی شــد ،اخــاق حرف ـهای و مهنــدیس ژئوماتیــک (نقش ـهبرداری) بــا
حمور یــت آموزههــای هنــجالبالغــه بــرریس شــود تــا بدیــن وســیله معیارهــای مناســی بــرای
اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک بهدســت آیــد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه
نشــان داد ،رعایــت اصــول اخــایق در متامــی حوزههــای مهنــدیس ،بهخصــوص مهنــدیس

ژئوماتیــک ،بســیار امهیــت دارد .نبــود ن
آیینامـهای جامــع در حــوزۀ ژئوماتیــک کــه بهعنوان

هدایتگــر عمــل کنــد ،مشــکل اصــی ایــن حــوزه اســت؛ چراکــه اغلــب ن
آیینامههــای
ِ

اخــایق ،فقــط اصــول را برمشردهانــد و بــه توصیــف و حتلیــل آنهــا نپرداختهانــد .هنــج

البالغــه بهعنــوان یکــی از منابــع غــی و مهــم در جهــان اســام و بهخصــوص میــان شــیعه،
از طر یــق مثالهــا و حمکتهــای خــود ،بهخــویب توانســته اســت در حــوزۀ اخــاق
حرفــهای ،معیارهــایی کامــل و کاربــردی مطــرح کنــد .معیارهــای مطالعهشــده در ایــن
پژوهــش بدیــن شــرح اســت:
انام دهد؛
 .1مهندس نقشهبردار باید وظیفۀ حرفهای خود را بهدور از کمکاری ج
 .2مهنــدس نقشـهبردار بایــد از در یافــت هرگونــه رشــوه (رذیلــت اخــایق) کــه منجــر بــه
 .3مهنــدس نقشـهبردار بنــا بــه فرمایــش حضــرت عــی ؟ع؟ بایــد امانتدار باشــد؛ چراکه
امانـتداری وظیفـهای اســت کــه فــرد بــا رعایــت آن بــه آرامــش روح و روان دســت مییابد؛
 .4مهنــدس نقشـهبردار بایــد بکوشــد ،بــا رعایــت اصــول اخــایق ،میــان مــردم از خــود،
شــخصییت ســامل و درســتکار و حمبوب بســازد؛
 .5مهنــدس نقش ـهبردار بــا رعایــت اصــول اخــایق ،الگــویی بــرای جامعــۀ مهندســان
خواهــد بــود و جایــگاه مهندســان را در ســطح جامعــه ،بهعنــوان افــرادی درســتکار تثبیــت
خواهــد کــرد؛
 .6مهنــدس نقشــهبردار بایــد توجــه داشــته باشــد کــه دقــت او در کارهــا موجــب
افزایــش کیفیــت نتایــج و مهمتــر از مهــه رعایــت حقالنــاس و رضایــت بنــدگان خداونــد
خواهــد شــد.
در پایــان پیشــهاد میشــود ،در پژوهشهــای آینــده ویژگیهــای کدنامــۀ اخــایق در حــوزۀ

مهنــدیس نقش ـهبرداری کــه شــامل معیارهــای ذکرشــده در ایــن مقالــه اســت ،بــرریس و تعیـ ن
ـ�

شــود و مهچنـ ن
ـ� از مهندســان نقشـهبردار دربــارۀ معیارهــای واکاویشــده نظرســنجی شــود.

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

تغییــر در نتیجــۀ کار میشــود ،خــودداری کنــد؛
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