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سبک کار و شغل

یک ماجرای ساده از پایمال کردن حق الناس
دستگاههاییکهپولمانرامیخورند

سبک خدمت

انس�ان ها در هر ش�رایطی اعم از ف�ردی، خانوادگی 
و اجتماع�ی نیازمند ارتباط هس�تند و مهم ترین پل 
ارتباطی انسان و خداوند متعال و انسان ها با یکدیگر، 
رعایت قانون است تا با رعایت قوانین هم به حقوق خود 
برسند هم حقوق دیگران را رعایت کنند. از این قوانین 

در حیطه ارتباطات فردی می توان به اخالق یاد کرد.
قرآن مجی�د در آی�ات فراوان�ی از جمله در س�وره 
مبارکه حجرات به شدت بر تمسخر و قضاوت نکردن 
دیگران بر اساس ظواهر تأکید دارد زیرا ممکن است 
تمسخرش�دگان از تمس�خرکنندگان بهتر باشند و 

کسی نمی داند.
      

در سوره حجرات می خوانیم: یا ایها الذین آمنوا الیسخر قوم 
من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم و النساء من نساء عسی أن 
یکن خیرا منهنَّ و ال تلمزوا أنفسکم و التنابزوا باأللقاب بِئس 
االسم الفسوق بعد االیمان و َمن لم یُتب فاولئک هم الظالمون 
)آیه ١١(؛ »ای کس��انی که ایمان آورده اید نباید قومی قوم 
دیگر را ریشخند کند. ش��اید آنها از اینها بهتر باشند و نباید 
زنانی زنان ]دیگر[ را ]ریشخند کنند[ شاید آنها از اینها بهتر 
باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب های زشت 
مدهید؛ چه ناپسندیده است نام زش��ت دادن پس از ایمان 
آوردن و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند ».کلمه یسخر به 
معنای استهزاء کردن است؛ یعنی کاری که سبب تحقیر فرد 
دیگری شود. حال چه با گفتار، اشاره، عمل یا حالت خاصی که 
سبب شود فرد مقابل احساس حقارت کند. هیچ کس نباید 
فرد دیگری را مسخره کند. شاید به همین دلیل برای تأکید 
بیشتر در ادامه آیه می فرماید: »هیچ زنی نباید زن دیگری را 

مسخره کند».
استدالل قرآن کریم برای مس��خره نکردن این است که عسی 
ان یکونوا خیراً منهم »شاید آن فرد نزد خدا از شما بهتر باشد.» 
)المیزان، عالمه طباطبایی، ج ١٨، ص ٥٠٩(. از آنجا که انسان ها 
فقط ظاهر یکدیگر را می بینند و از باطن آنه��ا خبری ندارند و 
نمی دانند چه کسی پیش خداوند متعال، عزیز است؛ نباید مطابق 
ظواهر قضاوت کنند زیرا برای ما معلوم نیست فرد نزد خداوند 

متعال چه مقام و ارزشی دارد. از آنجا که انسان از ظاهر انسان ها 
به درون آنها پی نمی برد یا بسیار کم از درون آنها مطلع می شود 
باید از هر گونه قضاوت کردن مطابق با ظاهر، پرهیز کرد. نهی از 
مسخره کردن هم شامل اجتماع و هم شامل حیطه های خصوصی 
و خانوادگی می شود و هم شامل گفتن و نوشتن در سطح اجتماع 
و در محیط های مجازی. دامنه زمینه ارتکاب به این گناه گسترده 
است؛ شاید یک جوک به عنوان مثال که در آن یک گروه یا یک 

فرد مسخره شود، به دست هزاران نفر یا میلیون ها نفر برسد.
اس��تهزاء در ظاهر یک گناه ولی در باطن چند گناه است؛ از 
قبیل تحقیر، خوار کردن، کش��ف عیوب، اختالف افکندن، 
ایجاد کینه، فتنه آفرینی، تحریک به گناه، انتقام گیری، طعنه 

و گناهانی دیگر.
ریشه مس��خره کردن می تواند  قدرت  جس��می، موقعیت 
اجتماعی، تفریح و سرگرمی، مدرک تحصیلی و خود را باالتر 
دیدن باشد. قرآن کریم می فرماید: فرحوا بما عندهم من العلم 
و حاق بهم ما کانوا یستهزؤن )س��وره مبارکه غافر، آیه ٨٣(. 
»آنان به علمی که دارند شاد هستند و کیفر آنچه را مسخره 

می کردند، آنها را فراخواهد گرفت».
گاهی هم ریشه مس��خره کردن جهل و نادانی است. وقتی 
حضرت موس��ی)ع( دستور کش��تن گاو را داد، بنی اسرائیل 
گفتند آیا ما را مس��خره می کنی؟ و إذ قال موسی لقومه إنَّ 
اهلل یأمرکم أن تذبحوا بقرة قالوا أتاخذونا ُهُزوا قال أعوذ باهلل 
أن أکون من الجاهلین )سوره مبارکه بقره، آیه ٦٧(؛ پناه به 
خدا می برم که از جاهالن باشم؛ یعنی مسخره کردن دیگران 
ریشه در جهل و نادانی دارد. از آنجا که مسخره کردن، تجاوز 

به حریم فرد اس��ت؛ فاولئک هم الظالمون؛ برای جبران آن 
باید توبه کرد. البته توبه تنها به زبان نیست، بلکه توبه تحقیر 
کردن یک فرد، با اکرام کردن اوست )تفسیر نور، قرائتی، ج 

١١، ص ١٨٥-١٨٣(.
مس��خره کردن از گناهانی ش��مرده می ش��ود که خداوند 
وِّعین  متعال وعده عذاب داده اس��ت. الذین یلمزون المطَّ
من المؤمنین فی الصدقات و الذی��ن الیجدون اال ُجهدهم 
فیسخرون منهم س��خر اهلل منهم و لهم عذاب ألیم )سوره 
مبارکه توبه، آیه ٧٩(. »کسانی که بر مؤمنانی که ]افزون بر 
صدقه واجب [، از روی میل، صدقات ]مستحّب نیز[ می دهند، 
عیب می گیرند، و ]همچنین [ از کسانی که ]در انفاق [ جز به 
اندازه توانش��ان نمی یابند، ]عیب جویی می کنند[ و آنان را 
به ریشخند می گیرند، ]بدانند که[ خدا آنان را به ریشخند 
می گیرد و برای ایش��ان عذابی پردرد خواهد بود .»در شأن 
نزول آیه آمده است: در غزوه تبوک، رسول خدا )ص( برای 
مخارج لشکریان امر فرمودند هر کس هر چه می تواند کمک 
کند. بعضی انفاق فراوان و بعضی کم کمک کردند. ابوعقیل 
انصاری نصف صاع )یک صاع معادل ٣ کیلوگرم است( خرما 
انفاق و به پیامبر خدا عرض کرد ش��ب گذشته تا صبح کار 
کردم و اجرتم یک صاع خرما شد، نصف آن را برای خانواده ام 
گذاشتم و نصف آن را برای انفاق آوردم. منافقان هر دو گروه 
را مس��خره کردند و به آنان که مال کمی انفاق کرده بودند 
می گفتند خواسته خود را جزو انفاق کنندگان جلوه دهد یا 
خود را به یاد مردم آورد ت��ا از صدقات چیزی به وی بدهند 
)گناهان کبیره، دستغیب )رحمت اهلل(، ج دوم، ص ٣١٢(. در 
آیه شریفه سوره حجرات همه مؤمنان را از مسخره کردن یک 
گروه یا یک فرد به هر دلیل نهی می کند زیرا دیگر شیطان 
از راه شرک و بت پرستی آنها را نمی تواند از راه مستقیم دور 
کند چون آنان ایمان آورده اند. پس شیطان از راه های دیگر 
به سراغ مؤمنان رفته و آنان را از راه خدا دور می کند. یکی از 
آن راه ها، مسخره کردن یکدیگر است؛ حتی به قصد شوخی 

و خنده زیرا در آن اذیت و تحقیر است.
*تلخیص از مقاله »ایرنا«
 با عنوان »اخالق اجتماعی در قرآن«

ازتمسخرتاتحقیرراهینیست
نهی استهزاء دیگران از منظر قرآن سبک اخالق

  زهرا هنربخش*
انسان ها همواره از احترام و توجه دیگران نسبت به خود خرسند مي شوند 
و براساس حقوق شهروندی نیز رعایت ادب و احترام در برخورد با دیگران 
یکی از اصول زندگی مسالمت آمیز و بدون تنش مي باشد و بر همگان الزم 
است تا در جهت حفظ حقوق یکدیگر بکوشند. احترام متقابل افراد غالبًا 
سبب آرامش و رضایت خاطر افراد مي ش�ود خصوصًا افرادی که بیشتر 

ساعات روز خود را با آنها مي گذرانیم نظیر همکارانمان در محیط اداره.
زمانی که آرامش در محیط کار حاکم ش�ود مس�لمًا بازده کاری نیز باال 

مي رود، در محیط کار که افراد ب�ا فرهنگ های مختلف و افکار و عقاید و 
شیوه های رفتاری متفاوت حضور دارند ممکن است به سبب اختالفات 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... نامالیمتی ها و اختالفاتی به وجود بیاید 
اما رس�یدن به آرامش و امنیت ذهنی و روانی در محل کار زمانی ممکن 
اس�ت که همکاران به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و موارد اخالقی و 
اداری مربوط به محیط کار و اف�راد را رعایت کنند. اف�راد در مواجهه با 
یکدیگر دارای حقوقی هستند که رعایت آن از جانب هر یک از آنها سبب 
به وجود آمدن آرامش شغلی و عدم رعایت آن حتی از جانب یک نفر از 

کارمندان یک شرکت، اداره یا سازمان مي تواند سلب آرامش و آسایش 
کرده و در بلندمدت اثرات منفی روی فعالیت ه�ای کاری افراد بگذارد. 
در محیط کاری که افراد طی ساعات متمادی با همکاران خود در تعامل 
و ارتباط مستقیم مي باشند در حکم خانواده ای هستند که همه روزه در 
ساعات مشخصی در کنار یکدیگر و برای اهداف مشترک و در راستای 
رسیدن به نتایج مطلوب فرآیندهای کاری خود مي کوشند و بسیار مهم 
است که افراد حقوق فردی و جمعی خود را در محیط کار شناخته، از آن 

دفاع کرده و به آن عمل کنند.

  مریم ترابی
س�اعت هفت و نی�م صبح ی�ک روز گرم 
تابس�تانی از خانه به قصد رفتن به مطب 
دکتر بیرون می آیم. هنوز ساعت 8 نشده 
به جلوی در ساختمان پزشکان مورد نظر 
می رسم. هنوز کسی نیامده و من اولین نفر 
هستم. سرایدار ساختمان بعد از گذشت 
چند دقیقه ای در اصلی س�اختمان را باز 
می کند ولی من همچنان بیرون ساختمان 
منتظر می مانم تا خانم منشی بیاید. ساعت 
8 س�ر و کله خانم منش�ی با قیافه اخمو، 
انگاری هنوز از خواب ش�ب س�یر نشده، 
پیدا می شود. با خانم منش�ی وارد مطب 
آقای دکتر می شویم. باید در ابتدا هزینه 
ویزیت را پرداخت کن�م که یکدفعه یادم 
می افتد ک�ه باید پول نقد بده�م )امان از 
دست دکترهایی که دستگاه پوز ندارند(. 
خانم منشی می گوید می توانید از دستگاه 
خودپرداز  بیمارس�تان ته�ران کلینیک 
پول نقد بگیرید و برای ما بیاورید. خیلی 
سریع و فوری به آن سمت خیابان می روم 
و وارد بیمارستان می شوم. دو تا دستگاه 
خودپرداز وجود داشت که من یکی از آنها 
که بانک ملی ب�ود را انتخاب کردم. کارت 
را داخل دستگاه گذاش�تم، رمز کارت را 
وارد کردم، آیت�م برداش�ت را انتخاب و 
مبلغ مورد نظر را وارد کردم. دستگاه مثل 
همیشه سؤال کرد دریافت رسید؟ یا عدم 
دریافت رس�ید؟ که من هم مثل همیشه 
دکمه عدم دریافت رسید را زدم. دستگاه 
کارت را پس داد ولی هیچ پولی به من نداد، 

و این آغاز یک ماجرا بود.
   

صدای زن��گ پیامک که خبر از کس��ر پول از 
حسابم را می داد، آمد. س��عی کردم خونسرد 
باش��م، پس کمی صبر کردم با این تصور که 
شاید با تأخیر پول را تحویل می دهد ولی نه این 
دس��تگاه اصاًل پولی قرار نیست به من تحویل 
بدهد. با یک عالمه احساس��ات متفاوت مثل 
ترس و شوک و خشم و... در البی بیمارستان 
از پرسنل حسابداری آنجا کمک می خواستم 
که البته همه می پرس��یدند مطمئنید پول رو 
برنداشتید؟! برگه رسید دارید؟ یا اینکه شاید 
دیر برداش��تید دس��تگاه برگردانده به داخل 
و خالصه جمالتی که فقط باعث خش��م من 
می ش��د و هیچ کمکی به من نمی کرد. از یک 
طرف پولم را دستگاه خورده بود و از یک طرف 
دیگر نگران وق��ت دکترم بودم که داش��ت از 
دست می رفت. مجبور بودم به مطب برگردم 
و فعاًل قید پولم را که مبلغ کمی هم نبود، بزنم 
تا بعد راه چاره ای برایش پیدا کنم. س��ریع از 
دس��تگاه خودپرداز بانک دیگری که آنجا بود 
پول را برداش��تم و به مطب بازگش��تم. داخل 
مطب خانم منش��ی می گفت تا ٧٢ س��اعت 
دیگر به حس��ابت برمی گردد غصه نخور ولی 
من غص��ه می خوردم چون اگر تا ٧٢ س��اعت 
دیگر برنمی گش��ت چه؟ من اص��اًل وقت این 
دوندگی ها را نداش��تم. بعد از ویزیت دکتر و 
گرفتن داروهایم به سراغ اولین بانک ملی که 
س��ر راهم بود رفتم. اولین کارمندی که دیدم 
بیکار اس��ت و می تواند مشکل من را حل کند 
شرح ماجرا و چگونه خورده شدن پولم توسط 
دستگاه را برایش توضیح دادم و او هم خیلی 

خوشبینانه گفت به حسابت برمی گردد ولی از 
باجه 4 بپرسید بهتر است. سراغ متصدی باجه 
4 می روم و ش��رح ماجرا را می گویم و کارمند 
باجه 4 می گوی��د باید مجدد به بیمارس��تان 
بروید و از مسئوالن حس��ابداری بیمارستان 
بپرسید که این دستگاه مربوط به کدام شعبه 
بانک است و به همان شعبه مراجعه کنید و فرم 
پر کنید تا پول به حسابتان برگردد. همان طور 
که کارمند بانک داش��ت مراحل گرفتن پول 
را توضیح م��ی داد من هم تم��ام زمانی را که 
باید صرف گرفتن پولم بکنم را در ذهنم مرور 
می کردم و به این نتیجه می رسیدم که باید قید 
پولم را بزنم چون وقت ندارم. کارمند بانک در 
آخر گفت رسید دس��تگاه را دارید؟ گفتم نه، 
الزمه؟ گفت اگر بود بهتر بود؟ عصبانی از این 
س��ؤال بی مورد گفتم یعنی چی اگر بود بهتر 
بود؟ پیامک برداش��ت پول از حسابم موجود 
است چه نیازی به رس��ید کاغذی است؟ گویا 
اول باید ثابت کنم که دستگاه شما به من پول 

نداده و بعد طلب پولم را بکنم؟!
خس��ته از بانک بیرون می آیم و سوار ماشین 
می شوم. به س��اعت نگاه می کنم، هنوز برای 
رفتن به ش��رکت زمان دارم. تصمیم می گیرم 
به بیمارس��تان برگردم و کار را پیگیری کنم. 
از مسئول حسابداری بیمارستان، شعبه بانک 
دستگاه خودپرداز را س��ؤال می کنم. جریان 
را برایش توضی��ح می دهم و می گوید ناراحت 
نباشید این دس��تگاه س��ابقه دارد. با تعجب 
نگاه��ش می کنم. یعن��ی چی س��ابقه دارد؟ 
می گوید چند وقت پیش آقایی هم مثل شما 
همین اتفاق برایش افتاد. مبلغ ١٠٠هزار تومان 
از دستگاه باید پول می گرفتند که دستگاه فقط 
٥٠هزار تومان به ایش��ان داده است. با شعبه 
تماس گرفتیم کارمند مربوطه را فرستادند. این 
دستگاه های خودپرداز مبالغی را که این اتفاق 
برایشان می افتد و به مشتری داده نمی شود در 
باکسی جدا و مشخص قرار می دهند و زمانی 
که دستگاه باز می شود برای بررسی این مبالغ 
را به صاحبانشان برمی گردانند. مابقی پول آن 
آقا را به ایشان برگرداندیم. خیالتان راحت باشد 
پول شما را هم برمی گردانیم. فقط با چشمانی 
گش��اد ش��ده از تعجب به صحبت های آقای 
حسابدار گوش می کردم. در آخر گفت دیروز 
هم متصدی این دستگاه آمده بود که مبلغ ٣٠ 
هزار تومان در همان باکس قرار گرفته بود که 
البته مشخص نیس��ت برای چه کسی است. 
گفتم خوب حتماً همی��ن اتفاقی که برای من 
افتاده برای این بینوا ه��م افتاده ولی به خاطر 
گرفتاری پیگیرش نش��ده، ح��اال تکلیف این 
٣٠ هزار تومان چه می ش��ود؟ با لبخندی که 
چاشنی کنایه را همراه داشت گفت صاحبش 
را پیدا می کنند. با پوزخند گفتم بله حتماً پیدا 
می کنند چون پیدا کردن صاحبش مثل پیدا 
کردن س��وزن در انبار کاه اس��ت! چرا مشکل 
دستگاه را رفع نمی کنند؟ شاید به نفع شعبه و 
بانک و خیلی های دیگر نباشد که مشکل این 
دستگاه های خودپرداز حل شود! نمی دانم چرا 

مدام خاوری ها در ذهنم جوالن می دهند!
با خ��ودم فک��ر می کنم چ��ه تع��داد مردمان 
بیچاره ای که به دلیل همین مش��کل سطحی 
در نگاه بانک و عمی��ق در نگاه ما مردم، متضرر 
شده اند؟ چقدر از این دست ٣٠ هزار تومان ها و 
٢٠ هزار تومان هایی که به خاطر ایراد سیستم 
و دستگاه به مردم تحویل داده نشده و صاحبان 
این پول ها، به خاطر نداش��تن وقت پیگیرش 
نش��ده اند، به راحتی در جیب و حس��اب افراد 
دیگری جمع شده اس��ت. چرا برخی مدیران 
برای وقت و پول مردم ارزشی قائل نیستند؟ چرا 
تاوان بی  مسئولیتی و بی فکری بعضی مدیران 
را مردم باید بدهن��د؟ همین ١٠ هزار تومان ها 
و ٣٠ هزار تومان های جا مانده در دس��تگاه که 
برای مدیران رقم ناچیزی اس��ت ب��رای مردم 
مهم است. بعد از ٧٢ س��اعت پول را به حسابم 
برگرداندند ولی به چه قیمتی؟ به قیمت از دست 
دادن وقت زیاد، به قیم��ت انرژی اي که در این 
هوای گرما و طاقت فرسا از من گرفته شد و به 
قیمت وارد شدن استرس فراوان که فقط تمام 
روزم را خراب کرد. البته در نگاه مدیران مربوطه 
این موارد اصاًل مهم نیست و چندان چیز باارزش 
و مهم��ی تلقی نمی ش��ود، در حالی که چنین 
مواردی مص��داق پایمال ک��ردن حق الناس و 

تضییع حقوق شهروندی است.

آنچه باید از حقوق یکدیگر در محیط کار بدانیم

در اخ�الق حرف�ه ای مفه�وم »ش�ما حق 
دارید و من تکلیف« مبن�ای تمام رفتارها 
و اخالقیات اس�ت که به تعبی�ری رعایت 
اص�ل مس�ئولیت پذیری در مقابل حقوق 
دیگران اس�ت. همه افراد حقوق�ی دارند 
که ما مکلف ب�ه رعایت آن هس�تیم زیرا 
مس�ائلی چون حق، تکلیف، مس�ئولیت، 
حق�وق و قان�ون در محی�ط کار از ارکان 
اساسی به شمار مي رود که سبب به وجود 
آمدن اخ�الق حرفه ای در افراد مي ش�ود

شما حق دارید و من تکلیف

    همدلی و احترام متقابل 
داش��تن روحیه کار گروهی و همدل��ی در بین همکاران 
مي تواند زمینه ساز محیطی خوب و آرام جهت فعالیت های 
کاری روزانه باشد. رعایت حد و مرزهای اخالقی و پرهیز 
از حسادت های کاری ناشی از پیشرفت دیگران در اداره و 
محل کار و به کار نبردن الفاظ کنایه آمیز و تحقیر دیگران 
نیز مي تواند در مسیر احترام به همکاران کمک کند. چه 
بسا حسادت، تحقیر دیگران، به کار بردن الفاظ ناشایست 
و کنایه آمیز مي تواند تبدیل به ک��دورت و ناراحتی های 
عمی��ق در دل همکاران ش��ده و ممکن اس��ت هیچ گاه 

برطرف نشود.
  درک حال خوب و بد 

یکی از مواردی که الزم اس��ت در محیط کار افراد توجه 
داش��ته باش��ند درک متقابل حال خوب و ب��د افراد در 
لحظه های متفاوت اس��ت. همه اف��راد لحظه های خوب 
و بد و اتفاق های ناخوش��ایندی را  در زندگی ش��خصی 
و خانوادگی خ��ود تجربه مي کنند که ممکن اس��ت این 
اتفاقات ش��غل آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد که درک 
این مسائل مي تواند کمک ساز ارتباطات خوب همکاری 

و سبب آرامش شود.
  تمیز و نظیف باشید

یکی از موارد دیگر که در ظاهر شخصی ولیکن در باطن 

مي تواند جزو حقوق شهروندی همکاران قرار گیرد، نظافت 
افراد است. در مکانی که همه افراد در تعامل با یکدیگر و 
بیشتر س��اعات خود را در کنار همکاران به کار و فعالیت 
مشغولند، عدم رعایت نظافت و ایمنی مي تواند موجبات 
بروز مشکالت و بیماری ها را فراهم آورد که نه تنها به خود 

شخص بلکه به افراد دیگر نیز آسیب مي رساند.
  پرهیز از منفعت طلبی و خودخواهی 

در محیط کار با توجه به کار جمعی و گروهی، افراد باید 
منفعت طلبی و خودخواهی را کنار گذاشته و اخالق اداری 
و حرفه ای را در محل کار رعایت کنند تا به موفقیت دست 
یابند. یک کارمند خوب کسی است که هم منافع شخصی 
خود و هم منافع افراد دیگر را در نظر مي گیرد و در راستای 
همکاری و همراهی با دیگران، با پذیرش مس��ئولیت ها 
شرایط بهتری را در محیط کار برای خود و دیگران فراهم 
مي سازد و به دیگر سخن سبب نقض حقوق اجتماعی و 

کاری دیگران نمي شود.
   امانتداری و حفظ موازین اداری 

امام عل��ی)ع( از کارگزاران و کارکنان نظ��ام اداری خود 
مي خواست کار و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و 
روابط خود امانتداری کنند. از نظر ایشان آنچه مایه برتری 
آدمیان و سبب واالیی ایش��ان است کرامت های اخالقی 
اس��ت و این کرامت ها در اداره امور نقش��ی اساسی دارد. 

سهل انگاری در کار نوعی حق الناس محسوب مي شود و 
رعایت آن مستلزم پیگیری جدی کارها و تالش در رسیدن 
به نتیجه مطلوب است و بدون وجود روحیه پیگیری هیچ 
کاری به درستی انجام نمي گیرد. وجود اخالق اداری بین 
کارکنان سبب مي شود کار کردن شیرین همراه با رضایت 
شغلی و احساس امنیت در محیط کاری شود و از جهت 

دیگر رضایت مردم و پیشرفت امور را در پی دارد.
  انصاف و اخالق در محیط کار 

آرامش شغلی زمانی پدیدار مي شود که کارکنان اداری با 
یکدیگر با انصاف رفتار کنند و همکاران خود را از خویش 
بدانند، در رفتار با یکدیگر صبور و مهربان باشند و حرمت 
یکدیگر را نگاه دارند. رعایت اخالق در تمام مراحل زندگی 
از ضروریات به ش��مار مي آید. محی��ط کار از مهم ترین 
بخش هایی است که باید اخالق در آن رعایت شود، گاهی 
ممکن اس��ت فردی دارای توانای��ی و مهارت های باالیی 
باشد ولی به دلیل عدم رعایت هنجارهای مربوط به محل 
کار و یا اخالق کاری و اداری، استعدادها و توانایی های او 

نادیده گرفته شود.
  در قبال حق دیگران تکلیف داریم

مسئولیت پذیری، وقت شناس��ی، مرتب و آراسته بودن، 
روحیه کار تیمي  داش��تن، خوش اخالق ب��ودن و رعایت 
ادب و احترام در برخورد با همکاران، صادق بودن، عدالت 

و انصاف، همدردی با دیگران، وفاداری به شغل و همکاران 
و... سبب محبوبیت و زمینه ساز موفقیت در کار مي باشد. 
یک کارمند نمونه عالوه بر داش��تن توانایی و مهارت  باید 
در اخالقیات و رعایت شئونات اخالقی و اداری نیز سرآمد 
باشد تا به اخالق حرفه ای مدنظر در یک اداره یا سازمان 
دست یابد. در اخالق حرفه ای مفهوم »شما حق دارید و 
من تکلیف» مبنای تمام رفتارها و اخالقیات است که به 
تعبیری رعایت اصل مس��ئولیت پذیری در مقابل حقوق 
دیگران اس��ت. همه اف��راد حقوقی دارند ک��ه ما مکلف 
به رعایت آن هس��تیم زیرا مس��ائلی چون حق، تکلیف، 
مسئولیت، حقوق و قانون در محیط کار از ارکان اساسی به 
شمار مي رود که سبب به وجود آمدن اخالق حرفه ای در 
افراد مي شود. اخالق حرفه ای مجموعه قوانین و قواعدی 
اس��ت که افراد در محل کار براس��اس وجدان خویش و 
بدون دخال��ت هیچ گونه الزامي  برای اج��رای آن رعایت 
مي کنند. در واقع اخالق حرفه ای هم��ان وجدان کاری 
است که مي تواند در رعایت اخالقیات و حقوق همکاران 
و رعایت انصاف نمود پیدا کند. حضرت علی)ع( در رابطه 
با وجدان کاری در کتاب ارزشمند نهج البالغه دارندگان 
وجدان را همان کسانی قلمداد کرده اند که از نعمت قلب 

سلیم برخوردارند.
* کارشناس ارشد حقوق

با خودم فک�ر می کن�م چقدر از 
این دست 30 هزار تومان ها و 20 
هزار تومان هایی که به خاطر ایراد 
سیستم و دستگاه به مردم تحویل 
داده نشده و صاحبان این پول ها، 
به خاطر نداشتن وقت پیگیرش 
نشده اند، چرا برخی مدیران برای 
وقت و پ�ول مردم ارزش�ی قائل 
نیستند؟ همین 10 هزار تومان ها 
و 30 ه�زار تومان های ج�ا مانده 
در دستگاه که برای مدیران رقم 
ناچیزی است برای مردم مهم است

استهزاء در ظاهر یک گناه ولی در باطن 
چند گناه اس�ت؛ از قبی�ل تحقیر، خوار 
کردن، کش�ف عیوب، اختالف افکندن، 
ایجاد کین�ه، فتنه آفرین�ی، تحریک به 
گناه، انتقام گیری، طعنه و گناهانی دیگر


