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چکیده
در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل اسنااد ،اون و و روش هنا،
تربیت حرفه ا ،با تاکید بر دیدگاه ائمه  ،اطهار(ع) م رد بررسی واقن دنده اسنت.
جامعه  ،پژوهش کلیه  ،مت ن روایی در زمیاه  ،منکک ر بن ده و در این زمیانه
نم نه گیر ،انجام نشده است .ابزار پژوهش فرم فنیشبنردار ،بن ده و داده هنا،
حاول تحلیل کیفی ددهاند .هدف از انجام پنژوهش ارائنه  ،اون و و روش هنا،
اطهار(ع) در امر تربیت فرزندان و متربیان اهتمام ورزند .یافته ها ،پژوهش نشنان
داد؛ او و تربیت حرفه ا ،دامل نُه اول ب ده که دامل؛ انسان باید در تامی نیناز
ها ،هم ن عان خ د احساس مسئ لیت کاد کارگزار باید از اعمناو للنم و سنتم بنه
مشتر ،یا ارباب رج ع بپرهیزد فرد باید نه فقیر بادد و نه بسنیار رروتماند بلکنه
باید از نظر مالی وضعیت متعادلی دادته بادد فرد به هر حرفه ا ،مشنو و اسنت
باید اخالق حرفه ا ،را رعایت کاد کسی که به دول یا حرفه ا ،مشو و اسنت بایند
در آن دول یا حرفه متخصص د د فرد باید به هر کار ،مشو و است عزیز بادد
و حافظ عزت مشتر ،یا ارباب رجن ع بادند در زنندگی افنراد بایند کنار و ننه مناو
اندوز ،اوالت دادته بادد کارگزار باید وادق بادد و از دروغ گ یی بپرهیزد فرد
باید در برابر نعمت ها ،پروردگار سپاسگزار بادد .همچای یافتنههنا ،پنژوهش
مبی آن است که نُه اول ذکر دده مجم عاً دربرگیرنده بیست و یک روش تربیتی
نیز می باداد.
کلیدواژهها :تربیت حرفه ا ،او و تربیت روش ها ،تربیت ائمه  ،اطهار(ع).
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بررسی اصول و روش های تربیت

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)

مقدمه

در ای رابطه ،و در داخ ،و خارج از كشور انجنام شنده

موضوع تربیت ،انسان است كه آرمان و هدف نهایی

است ،از جمله:

او رسیدن وی به كمال و تعالی است و رسیدن به این

مرجانی( )1831در پایان نامه ی دكتری خود با عنوان

هدف به ساز و كار های ویژه و پیچینده ای نیناز دارد.

«بررسی و نقد مبانی معرفت شناسی تربیت حرفنه ای در

تربیت عبارت است از فراهم كردن زمینه ها و عوامن،،

ایران و مقایسه ی آن با معرفنت شناسنی حرفنه گراینی

برای به فعلیت رساندن و شنووفا نمنودن اسنتعدادهای

جدید» نوشته است كه بنر خنالف تربینت حرفنه ای در

انسانی در جهت مطلوب[ ]1كه یوی از پیچیده تنری و

ایران ،كه آموزش برای شغ ،رامورد توجه قرار می دهند،

مهمتری كار كردهای آن تربیت حرفه ای است .تربینت

در حرفه گرایی جدید بر آموزش از طریق شغ ،تاكید می

حرفه ای سعی دارد به متربیان كمک كند تا شغ ،خنود

شود كه هر یک نتایج مثبت و محدودیت هایی را به دنبال

را از طریق كلماتی مانند تعهد ،عالقه بنه خندمت ،ینا

دارد .از جمله نتایج پژوهش وی عبارت است از اینوه در

برخورداری از سنودمندی اجتمناعی و نینو سنودمندی

كشور ایران :اوالً ،كثرت گرایی معرفت و یا بنه عبنارتی

صرفاٌ شخصی بنگرند[ .]2در واقع می توان گفت هندف

تفویک دانش نظری و عملی حاكم است ،ثانیاً بنه داننش

تربیت حرفه ای آن است كه فرد را برای انجام شغ ،و

عملی یا دروس تخصصی تاكید می شود و ثالثاً محتنوای

حرفه ای كه برگویده ،یا در آینده بر می گوینند ،آمناده

دروس تخصصننی از معرفننت شناسننی رفتارگرایانننه

نماید.

برخوردار می باشند.
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در برخننی مننوارد ،عننده ای تربیننت حرفننه ای

طهماسننبی سروسننتانی( )1831در پایننان نامننه ی

( )Vocational Educationرا هم سنگ آموزش حرفه ای

كارشناسی ارشد خود با عنوان «تربیت اقتصادی در نهنج

( )Vocational Trainingقرار می دهنند ،در حنالی كنه

البالغه» از ای پژوهش نتیجه می گیرد كه اجتماع سنالم،

تربیت حرفه ای معنایی بس وسیع تر دارد .تربیت حرفه

تعلیم و تربیت سالم می خواهد و ای خود اقتصاد سنالم

ای نه تنها آموزش حرفه ای را در بر منی گینرد ،و بنه

را می طلبد ،از دیدگاه حضرت علنی (ع) بعند تربیتنی و

رشد مهارتی فرد می پردازد ،بلونه بنه شنووفا نمنودن

اقتصادی دارای پیوندی ناگسستنی هستند ،و نهایتاً اینونه

ارزش های اخالقی فرد در حی كنار و رشند وجندان

روابط اقتصادی موثر در فرهنگ ،موجب ساخته شدن بعد

كاری او نیو توجه دارد.

معنوی انسان می شود.

تربیت حرفه ای نیو مانند سایر ساحت های تربیتنی،

جدیری( )1833با هدف تحقیق و بررسی در خصوص

هنجاری بوده و وابسته به مالک ها و ارزش های حاكم

ابعاد گوناگون تربیت اقتصنننادی در پاینننان نامنننه ی

بر جامعه و مردم است و اهداف ،مبانی ،اصول و روش

كارشناسی ارشد خود با عنوان «تربیت اقتصادی كودكنان

ها ،و چگونگی آن ،در یک جامعه شو ،گرفته و وابسته

از دیدگاه اسالم» ،از انجام ای پژوهش نتیجه می گیرد كه

به نگاه حاكم بر این پدینده در جامعنه اسنت و لن ا

كودكان باید به گونهای تربیت شنوند كه نعمتهای دنیا را

دیدگاههای مختلفی در مورد كار و تربیت حرفه ای در

امانت خدا بدانند و به كار و كوشش عالقه داشته باشند و

جوامع مختلف وجود دارد.

از تنبلی و بیوارگی بپرهیوند ،با توجه به اسننتعدادشننان

در ای مقاله سعی شده اسنت بنه دیندگاه ا منه ی

جهت آش ننایی با مش ناغ ،مباح هنندایت ش نوند و روحیه

اطهار(ع) در مورد تربیت حرفه ای پرداخته شود .بر ای

تعاون ،انفاق ،طننلب روزی حالل ،قناعت در مصننرف و

اساس اصول و روش های تربیت حرفه ای ،بنا تاكیند

عادت به صن نرفه جویی و نفی اسن نراف و تب یر در آنان

بر دیدگاه ا مه ی معصومی (ع) احصاء شده و هر ینک

پرورش یابد.

از آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .بنه
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دلی ،اهمیت موضوع تربیت حرفه ای ،تحقیقات مختلفنی

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

باقری( )1833در پژوهشی با عنوان«تربیت حرفه ای

آموزش فنی و حرفه ای شده است.

در بستر اسالم» ضم مشخص كردن تربیت حرفه ای و

پژوهشی با عنوان «اید ولونی هایی در عم :،زمینه ی

تمایو آن با مهارت آموزی معتقد است ،بینشنی كنه در
است كنه تربینت حرفنه ای را بایند همچنون تحنولی

است .ای پژوهش نشان می دهند كنه چگوننه از طرینق

نگریست كه به نحوی در همه ی گستره ی وجود آدمی

برنامه ی درسی ،مهارت آموزی جواننان ،در ایند ولونی

ظهور می كند .وی پس از پنرداخت بنه داللنت هنای

های رسمی و صوری آنان تاثیر می گ ارد و ایند ولونی

اندیشه ی اسالمی بر تربیت حرفه ای نتیجه می گیرد كه

های موبور چگونه فلسفه های مربی و كارآموز را تحنت

اگر تربیت حرفه ای به عنوان تحنولی در عمن ،آدمنی

تاثیر قرار می دهد .نتایج ای پژوهش نشان می دهند كنه

نگریسته شود ،مستلوم آن خواهد بود كه ظهور مهنارت

كارآموزان ،دانش فنی چندان زیادی را فرا نمنی گیرنند،

های تازه در فرد ،بر بستر تحولی در سناختار معرفتنی،

بلوه یاد می گیرند كه چگونه معنانی فرهنگنی و عملنی

میلی و ارادی او صورت پ یرد.

خاص مجموعه ای از كارگران را برای بازار كنار كسنب
كنند[.]8

تحقیقی توسط صنفار حیندری ثابنت ( )1831بنه

هادكینسون ،مطالعه ای پیرامون «تربیت آزاد و حرفنه

منظور تطبیق آموزش فننی و حرفنه ای اینران و ناپن
كه روحیه ی عم ،گرایانه و تاكید بر جنبه ی كناربردی

و تربیت علمی اساساً به یادگیری به خناطر خنودش منی

آموزش ،یوی از ویژگی های آموزش و پرورش و بطور

پردازد ،درحالیوه حرفه گرایی به تعلیم و تربیت به عنوان

كلی فرهنگ مردم ناپ اسنت ،در حالیونه از ویژگنی

یک هدف توجه دارد .در ای بررسی هادكینسون به این

های آموزش و پرورش ایران توجه به نظرینه گراینی و

نوته اشاره می كند كنه حرفنه گراینان جدیند از سنوی

تاكید بر محفوظات و انتقنال داننش اسنت .وی معتقند

آكادمی ها به ای علت كه هر كس تالش می كنند چینو

است كه به دلی ،تاثیر پ یری فرهننگ اینران از دیگنر

معینی را انجام دهد و در نتیجه نگرش شاگرد را محندود

فرهنگ ها به ویژه فرهننگ یوننانی ،كارهنای مهنارتی

می سازد ،مورد حمله قرار گرفته انند درحالیونه حرفنه

خوار تلقی شده ،در نتیجه آموزش و پرورش نیو متناثر

گرایی پیشرفت گرا (جدید) و تعلیم و تربیت آزاد ،ضم

از فرهنگ جامعه به نظریه گرایی روی آورده است .البته

برخورداری از تفاوت ها  ،دارای نقاط مشنترک بسنیاری

ایشان دالیلی را برای نشان دادن تاثیر پن یری فرهننگ

نیو هستند .زیرا هردو با حمایت از برنامه ی درسی وسیع

ایرانی از فرهنک یونانی و اثر آن بر تربینت حرفنه ای

و متعادل ،تمای ،دارند كه تعلیم و تربیت نامحدود باشند

كشور ذكر نورده است.

نه بسته و محدود .وی در نهایت نتیجه می گیرد كه تعلیم

یوی دیگر از پژوهش هنای دیگنری كنه بصنورت

و تربیت لوومی ندارد تنها در مورد تفور یا عمن ،باشند،

تطبیقی انجام شده ،توسنط زیبنا كنالم مفنرد ()1831

بلوه می توانند و بایند دربناره ی نظنر و عمن ،هنردو

صورت گرفته است .وی در پایان نامنه ی كارشناسنی

باشد[.]1

ارشد خود با عنوان «مقایسه و بررسی تطبیقی آمنوزش

با مطالعه ی پژوهش های فوق متوجه می شنویم كنه

فنی و حرفه ای در ایران و هندوستان» نشان می دهد كه

ای پژوهش ها با تمركو كمی به تربیت حرفه ای پرداخته

در اكثر كشورها و از جمله كشور های منورد بررسنی،

اند .تعداد محدودی از پژوهش هایی كه صنورت گرفتنه

طرز تلقی و نگرش نادرسنت متخصصنان آموزشنی و

است نیو به طور ویژه از دیندگاه ا منه ی اطهنار (ع) بنه

بطور كلی عموم مردم جامعه نسبت به آمنوزش فننی و

مساله ی تربیت حرفه ای نپرداخته اند .ل ا ضروری اسنت
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انجام شده است .یافته های ای پژوهش نشان می دهند

گرایی جدید» انجام داده است .وی معتقد است كه تعلنیم
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طرح مهارت آموزی در جوانان» در بریتانینا انجنام شنده
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حرفه ای در مقایسه با آموزش عمومی ،منجنر بنه تحقینر

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)

روایاتی كه در ای زمینه وارد شده است استنطاق نموده

پرور» مورد استفاده قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر سؤال های پژوهشی ذی ،،تنظنیم و

و آنها را به صورتی تنظیم نمود كنه در نظنام تعلنیم و

مورد بررسی قرار گرفته است.

تربیت جهت تربیت متربیان قاب ،استفاده باشد .بنابرای

1ن اصول تربیت حرفه ای از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع)

پژوهش پیش رو قصد دارد كه با بررسی كتب روایی و

چیست؟

مطالعه ی سخنان گهر بار ا مه ی اطهنار(ع) ،اصنول و

2ن هر یک از اصول تربیت حرفه ای از دیندگاه ا منه

روش های تربیت حرفه ای را استخراج نمنوده و این

ی اطهار(ع) شام ،چه روش های تربیتی هستند؟

اصول و روش ها را با استفاده از نظرات ایشنان منورد
بحث و بررسی قرار دهد.

روش

اما اص ،و روش به چه معناست؟ «اگرچه اص ،فنی
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الجمله معنای پایه و اساس را افاده می كند ،امنا نبایند

رویورد پژوهش حاضر كیفی می باشد كه بنر اسناس

تصور كرد كه ای وانه در وانه های مختلنف بنه ینک

آن از روش تحلی ،اسنادی استفاده شده است .در پژوهش

نحو به عنوان اصطالح عم ،می كنند .اصن ،در علنوم

اسنادی سعی می شود كلیه اسنناد و مندارک موجنود و

كاربردی ،به صورت قضیه ای بیان می شود كه حناوی

مرتبط با موضوع پژوهش به منظور پاسخ گویی به سنؤال

«باید» است ،در حالی كه در علوم نظری و تجربنی بنه

های پژوهش مورد بررسی قنرار گینرد .از این رو كلینه

شو ،قضیه ای حاوی «است» اظهار می شود .بنر این

اسناد و مدارک موجود در ارتباط با موضوع پژوهش ،كه

اساس هنگامی كه از اصول تعلیم و تربیت سنخ منی

تربیت حرفه ای از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) بنوده اسنت

گوییم ،باید خود را محدود به بیان قواعدی كنیم كه بنه

بررسی و تحلی ،شده است .مراح ،انجام تحقیق بنه این

منوله ی راهنمای عم ،،تندابیر تعلنیم و تربیتنی منا را

قرار است:

هدایت می كنند»[ .]5روش ها نیو دسنتورالعم ،هنایی

-1جمع آوری مننابع و مراجنع مربنوط بنه موضنوع

هستند كه به ما می گویند بنرای رسنیدن بنه مقصند و

پژوهش-2 ،مطالعنه مننابع و فنیش بنرداری از آنهنا در

مقصود مورد نظر چه باید بونیم[ .]3باید توجه نمود كه

راستای مفاهیم كلیدی پژوهش كه اصول و روش هنا ی

در رابطه ی اصول و روش ها ،روش ها به اصول مبتنی

تربیت حرفه ای از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) می باشد-8 ،

هستند .اصول و روش ها از یک جنس هستند ،زیرا هنر

طبقه بندی و تحلین ،داده هنای بنه دسنت آمنده ،بنرای

دو دستور العم ،هستند و به ما منی گوینند كنه بنرای

استخراج اصول و روش های تربیت حرفه ای.

رسیدن به مقصد مورد نظر چه باید بونیم .امنا تفناوت

ابزار جمع آوری اطالعات و روش تحلیل داده ها

آنها در ای است كه اصول دستورالعم ،های كلی ولی

ابوار جمع آوری داده ها فیش بوده است و به منظنور

روش ها دستورالعم ،ها ی جو ی تر هستند[.]3

تحلی ،داده های حاص ،از ابوار پنژوهش بنه تفوینک و

بر همی اساس روش هایی كه نی ،به یک اصن ،را
آسان می سازند ،از اصول استخراج می شوند .بنه این

طبقه بندی دو زمینه ی اساسی پنژوهش یعننی اصنول و

ترتیب شاهد خواهیم بود روش ها گواره هنایی هسنتند

روشهای تربیت حرفه ای ،انعواس آنها در جندول هنای

كه مسیر تربیت را برای نی ،به اصول تربیتی هموار منی

مرتبط ،و شرح كیفی هر یک از جدول ها پرداختنه شنده

سازند .ای مدل از شیوه ی دستیابی به اصنول و روش

است .الزم به ذكر است كنه در تحلین ،محتنوای مننابع

ها ،معموالً توسط برخی صاحب نظران ،چنون خسنرو

دست اول  -كنه كتنب رواینی بودنند  -سنعی شند از

باقری در كتاب «نگناهی دوبناره بنه تعلنیم و تربینت

اطالعاتی كه در منابع دست دوم  -كنه كتنب و مقناالت
مرتبط با تربیت و تربیت حرفه ای – جمنع آوری شندند
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كه اصول و روش های تربیت حرفه ای را از احادیث و

اسالمی» و مصطفی دلشاد تهراننی در كتناب «مناه مهنر

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

حرفه ای هستند و در محقَق شدن ای اصول مؤثرند بنه

ائمتتهی اطهتتار(ع) شتتامل چتته روش هتتای تربیتتتی

طور مشخص تفویک و تدوی شوند.

هستند؟

نتایج حاص ،از تحلی ،انجام شده ،بیانگر آن است كه

بررسی سوال اول پژوهش

اص ،است ،كه در اینجا پس از بررسی هر یک از اصول،

1ت ت اصتتول تربی ت
اطهار(ع) چیس

روش های تربیتی مربوط به هر اص ،نینو منورد بررسنی

حرفتته ای از دیتتدگاه ائمتته ی

قرار می گیرد.

؟

1ن اص ،اول :انسان باید در تنامی نیناز هنای هنم

بنا بر نتایج تحلی ،هنای انجنام شنده در خصنوص

نوعان خود احساس مسئولیت كند.

مبانی تربیت حرفه ای از دیندگاه ا منه ی اطهنار(ع) و

یوی از نواتی كه در آموزش ای اصن ،بایند منورد

طبقه بندی به دست آمده از آن هنا ،نهنه اصن ،تربینت

توجه قرار گیرد ای است كه احساس مسنئولیت را نمنی

حرفه ای از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) شناسنایی گردیند

توان به كسی تحمی ،كرد ،بلوه ای احساسی است كه از

كه عبارتند از :انسان باید در تأمی نیاز های هم نوعنان

درون فرد سرچشمه گرفته و آموخته می شنود .آمنوزش

خود احساس مسئولیت كند ،كنارگوار بایند از اعمنال

مسئولیت پ یری با تغییر و تحول ارزش ها بسنتگی دارد،

ظلم و ستم به مشتری یا ارباب رجوع بپرهیود ،فرد باید

بدی معنی كه در جریان آموزش مسنئولیت ،فنرد ارزش

نه فقیر باشد و نه بسیار ثروتمند بلوه باید از نظر منالی

های جدید را

وضعیت متعادلی داشته باشد ،فرد باید در شغ ،و حرفه

می آموزد .در آموزش مسئولیت پن یری

سه عام ،ارزش ها ،طرز تلقی ها و مهارت تناثیر انونار

ای كه اختیار كرده است تعهد و وجدان كناری داشنته
باشد ،كسی كه به شغ ،یا حرفه ای مشغول است بایند

مسئولیت ای است كه متربیان را به گونه ای تربیت كننیم

در آن شغ ،یا حرفه متخصص شود ،فرد بایند بنه هنر

كه آموخته های ارا ه شده را درونی كنند و با طیب خاطر

كاری مشغول است عویو باشد و حافظ عوت مشتری یا

پ یرفته وعملی نمایند .در ای رابطه امام علنی (ع) منی

ارباب رجوع باشد ،در زندگی افراد باید كنار اصنالت

فرمایند :هر فردی درباره ی مملوكان و اعضنای خنانواده

داشته باشد نه مال اندوزی ،كارگوار باید صادق باشد و

ی خود بازخواست می شود[ ،]1نیو امام صادق (ع) یوی

از دروغ گویی بپرهیود ،فرد باید در برابر نعمنت هنای

از مشخصنه هنای منرد منؤم را خندمتگواری و فاینده

پروردگار سپاسگوار باشد(.از آنجا كه بی یافتنه هنای

رساندن به یگدیگر معرفی می كنند[.]11

مرتبط با سنوال هنای اول و دوم پنژوهش ،پیوسنتگی

1ن 1ن روش توصیه به انفاق دادن.

برقرار بوده و ذكر اصنول من كور در اینجنا و مجندداً
تورار آنها در شنرح یافتنه هنای سنوال دوم مطلنوب

انفاق دادن یوی از روش هایی اسنت كنه در تربینت

نیست ،ل ا از درج مطالب م كور در اینجا پرهیو شنده

حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد و نشان از احسناس

و با عنایت به طرح كام ،انها طنی بررسنی سنوال دوم

مسئولیت افراد نسبت به رفع نیاز های دیگران دارد .انفاق

پژوهش ،در اینجا صرفاً به ذكر آنها بسنده شده است).

دادن به نیازمندان یوی از رفتارهای اقتصادی انسان موم
است كه شام ،احسان های واجب و مستحب منی شنود.

بررسی سوال دوم پژوهش

ای روش در اقتصاد اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار

(بنا بر توضیحی كه در بنند فنوق آمند ،بنه دلیلنی

است و عالوه بر وظیفه تعدی ،ثروت توسط خود منردم،

پیوستگی تحلی ،و ارا ه ی یافته ها در اینجا نیو ،یافتنه

وظیفه توكیه و وارستگی انسنانها را نینو بنه عهنده دارد.

های سوال های اول و دوم همومان ارا ه شده است).
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یافته های پژوهش

از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) ،تربینت حرفنه ای دارای نهنه
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استفاده شود و روش هایی كه متناسب با اصول تربینت

2ت هر یت

از اصتول تربیت

حرفته ای از دیتدگاه

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)
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نماز ،زكات وجهاد آمده است .حضرت علی (ع) منی

تننا 3درصنند مننازاد نینناز انسننان از بننروز آن جلننوگیری

فرماید  :خدا را خدا را در جهاد با مال ونفنس خنویش

كرد[.]21اسالم نیو در چهارده قرن پیش به هنگام تشنریع

وبا زبان خویش در راه خدا [ .]11ایشان همچنی درای

زكات همه را به چنی اندیشه ای فرا خوانند .لن ا روش

رابطه می فرمایند :خوشا به حال كسی كه ...زیادی مال

دیگری كه باعث می شود مستمندان توسنط سنایر افنراد

خویش را انفاق كند[ .]12امام زی العابدی (ع) نیو منی

جامعه خود كفا شوند و نشان از مسئولیت افراد نسبت بنه

فرمایند :از خصلت های موم انفاق كردن ،به اندازه ی

مستمندان دارد زكات دادن است.

تنگدستی است[ ،]18یا اینوه از امام صنادق (ع) نقن،

در رابطه با اهمیت زكات امام حس مجتبی (ع) منی

شده است :انفاق ك و به عوض یقی داشته باش [.]11

فرمایننند :زكننات هرگننو چیننوی را از ثننروت كننم نمننی

1ن2ن روش توصیه به صدقه دادن به نیازمندان.

كند[ .]21امام كاظم (ع) نیو در ای رابطنه منی فرماینند:
خداوند زكات را بنه منظنور تنامی قنوت تهیدسنتان و

«صدقه به معنی عطیه و بخششی است كه بنه نینت
رسیدن به پاداش الهی پرداخت می شود .عطیه ای كنه

افوایش دارایی های شما وضع كرده است[ .]22همچننی

به نینت پناداش داده شنود ،ننه بنه منظنور احتنرام و

امام باقر (ع) فرموده اند :در كتاب رسول خدا دیدم كه ...

بورگداشت .راغب می گوید :صدقه ،چیوی اسنت كنه

هرگاه مردم از دادن زكات خودداری كنند ،زمی بركنت

انسان به قصد تقرب از مالش خنارج منی كنند ،ماننند

های خود را از هر نوع زراعت و میوه ها و كانی ها دریغ

زكات .ولی صدقه در اص ،به چیوی كه از روی اختیار

دارد.]28[ .

داده شود ،اطالق می گردد و زكات برای واجب»[.]15

1ن1ن روش تاكید بر قرض الحسنه(وام) دادن.
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ا مه ی اطهار(ع) در باب پرداخت صندقه سنفارش

روش قرض الحسنه كه در ازای آن هنی سنودی بنه

های بسیاری فرموده اند .امام صادق (ع) منی فرماینند:

فرد وام دهنده پرداخت نمی شود ،یونی از روش هنایی

ملعون است ،ملعون است كسی كه خداوند مالی بنه او

است كه در جهت رفع نیاز های دیگران از آن استفاده می

ببخشد و او از آن مال صدقه ای ندهد[ .]13در ای باره

شود .قرض یا وام به معنی«دادن بخشی از مال بنه كسنی

حضرت علی (ع) فرموده اند :روزی را با صدقه فنرود

است ،به شرط آنوه عی مال را برگرداند یا مانند آن را به

آورید[ .]13نیو امام باقر(ع) در باره ی امنام سنجاد (ع)

جای آن دهد»[]21

می فرماید«:آن حضرت در دل شب تار از خانه بینرون

در ای رابطه احادینث زینادی از ا منه ی اطهنار(ع)

می رفت و انبان را بر پشت خود حم ،می كرد و به درِ

وجود دارد .از جمله امیر مومنان علی (ع) در سفارش بنه

یوایک خانه ها می رفنت و آنهنا را منی كوبیند و بنه

فرزندش امام حس (ع) می فرمایند :اگر توانگر بنودی و

هركس درب را باز می كرد چیوی می داد .آن حضرت

كسی از تو وامی خواست ،وجود او را غنیمت دان تا در

هرگاه به فقیری چیوی منی داد ،صنورت خنود را منی

روز تنگدستی آن را به تو باز پس دهد[ .]25در ای رابطه

پوشاند كه او را نشناسند»[.]13

امام صادق (ع) می فرمایند :بر در بهشنت نوشنته اسنت

1ن8ن روش توصیه به زكات دادن.

(ثواب) وام ،هیجده برابر است و صدقه ده برابنر .علنتش
ای است كه وام جو به دست نیازمند نمی رسد اما صدقه

«زكات در لغت به معننی افووننی ،رشند و نمنو و

ممو است به دست غیر محتاج بیفتد[.]23

پاكیوگی است و دراصطالح عبنارت اسنت از :حقنی
واجب در مالی مخصوص از آن مالوی مخصوص»[.]11

الزم به ذكر است ،یوی از آسیب هایی كه این روش

«توفیوو» پس از سخ گفنت دربناره ی فجنایعی كنه

را تهدید می كند عبارت است از اینوه ،اموان دارد فنرد

انقالب اقتصادی را تهدید می كنند ،منی گویند :این

وام دهنده درخواست سود كند .ای سودِ حرام كه «ربنا»
152

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:41 IRDT on Monday June 25th 2018

ارزش انفاق تا جایی اسنت كنه در اسنالم در ردینف

حوادث هر چند ناگوار باشد ،می توان با ذخیره كنردن 5

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

فرمایند :پلید تری كسب هنا رباسنت[ .]23و ینا امنام

بداند ،نه تنها باید از ظلم و ستم پرهیو كند ،بلوه از كمک

صادق(ع) برای نشان دادن نهایت قباحت ای امنر منی

دادن به ستمگر نیو خودداری كند .امنام صنادق(ع) منی

فرماید :یک درهم ربا نود خداوند سنگی تنر اسنت از

فرمایند :ستمگر و یاری دهنده اش و كسی كه به سنتم او

هفتاد بار زنا كردن با محارم در (كعبه) خانه ی محتنرم

راضی باشد ،هر سه در ستم شریک اند[.]82

خدا[.]23

2ن1ن روش تاكید بر پرهیو از دریافت رشوه.

جدول .1اص ،اول و روش های تربیتی آن
اول

یوی از مواردی كه باعث رواج ظلم و ستم می شود،
دریافت رشوه است .رشوه در لغت دارای دو معنی است:

روش ها

به دلو رس بست و در خون دیگری شریک شندن ،و در

اص ،اول :انسان باید روش اول :توصیه به انفاق دادن

اصطالح آمده كه یوی از كسب های حرام است[ .]88در

در تامی نیاز های هم روش دوم :توصیه به صدقه دادن
نوعان خود احساس

به نیازمندان

مسئولیت كند.

روش سوم :توصیه به زكات دادن

حقیقت رشوه مانند عفونتی است كه اگر بر انندام جامعنه
نفوذ پیدا می كند ،اعضنای آن را یونی پنس از دیگنری
آلوده می كند و از كار می اندازد و چه بسا تسنری این

روش چهارم :تاكید بر قرض

عفونت ،ك ،پیوره جامعه را فاسد سازد .پیامدهای فسناد

الحسنه(وام) دادن
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ضرورت پرهیوار آن تاكید كرده اند .امام بناقر(ع) منی

ستمگری باید مورد توجه قرار گیرد ای است كه متربنی

اداری رشوه بطور عمده در قالب معضالت و ناهنجناری

2ن اص ،دوم :كارگوار باید از اعمال ظلنم و سنتم

هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ،ارتشناء،

به مشتری یا ارباب رجوع بپرهیود.

اختالس و ایجاد نارضایتی هایی بنرای اربناب رجنوع و

است و در اصطالح به معنی انحراف از حق و گنرایش

شود.

به سوی باط ،است .نیو به دست بردن در مال دیگری و

ا مه ی اطهار (ع) از هر فرصتی استفاده می كردنند و

از حد گ شت نیو معنی می شود»[.]21

به كارگواران گوشود می نمودند كنه از دریافنت رشنوه

یوی از اصول تربیت حرفه ای پرهیو از ظلم و ستم

بپرهیوند .امام علی (ع) می فرمایند :و شما می دانید كنه

است و كسانی كه متصدی ای امر هستند باید به این

مسئول و زمامدار ناموس و جنان و غننایم (و امنوال) و

اص ،توجه داشته و متوجه مشوالت ناشی ازآن باشند.

احوام و پیشوای مسلمانان ،نباید بخی ،باشند ...و ننه در

ستمگری عواقب بسیار اسفبار و نامطلوبی دارد كه یوی

حوم و داوری رشوه گیر باشد كه در ای صورت حقوق

از آنها سلب نعمت هاست .اشاره به ای پیامند ظلنم و

را پایمال می كند و حق را به حق دار نمنی رسناند[.]81

ستم در ای جا بدی سبب است كه بسیاری از كسنانی

حضرت امام صادق در مورد رشوه گیری در قضاوت می

كه در حرفه و شغ ،های مختلف ظلم و ستم به دیگران

فرمایند :رشوه در قضاوت ،كفر ورزیدن به خداست[.]85

روا می دارند ،هدفشان اندوخت منال و نعمنت اسنت

یوی از نوات مهمی كه در بحث رشوه بسیار اهمینت

امیرالمومنی علی(ع) در ای بناره منی فرماینند :بنرای

دارد ای است كه عده ای تصور منی كننند گنناهی بنر

زوال نعمت خدا و شتاب خشم و انتقام او ،هنی چینو

كسانی كه رشوه می دهند نیسنت و تنهنا رشنوه گیرننده

كارگر تر از ستمگری نیست[ .]81ایشنان همچننی (ع)

است كه باید مجازات شود .امنا بایند بندانیم كنه تمنام

می فرماید :ستمگری قدم را می لغوانند ،نعمنت هنا را

عوام ،و دست هایی كه در رشوه دخی ،اند ،همگی مورد

سلب می كند و امت ها را به نابودی می كشاند [.]81

سرزنش قرار گرفته اند و گناه ای كار بر همه آنان نوشته
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«ظلم به معنی قرار دادن چیوی در غیر جنای خنود

افراد ذی ربط بصورت گروه سنازمان یافتنه آشنوار منی
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نام دارد ،از نظر ا مه بسیار من موم اسنت و مونرراً بنر

از جمله موارد دیگری كه در اص ،پرهینو از ظلنم و

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)
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اقتصادی جامعه دخی ،اند .حضرت پیامبر(ص) در این

حرفه ای است .به عبارتی غایت اسالم همانا تأمی همنه

باره فرمودند :خدا لعنت كنند رشنوه دهننده و رشنوه

نیازهای اساسی آدمی به طور معقول و معتندل اسنت،كه

گیرنده و واسطه میان آن دو را[.]83

ای تأمی همه جانبه و توام با اعتدال ،می توانند شنرایط

2ن 2ن روش توصیه به پرهیو از دزدی.

الزم برای شووفایی تربیت حقیقی او را فراهم آورد.امنام

در مورد استفاده از ای روش باید بسیار با ظرافنت

علی(ع) در ای زمینه می فرمایند :آن كه میانه روی گوید،

و دقیق برخورد كرد .توضیح آنوه برای تربیت متربینان،

درویش نگردید[ .]81همانطور كه فقر میتواند مانع رشند

بویژه متربیان كودک و نوجوان تا حد امونان بایند بنه

و توام ،آدمی گردد ،ثروت اندوزی و افوون خواهی نینو

شیوه ی تغاف ،پیش رفت تا عم ،دزدی نود آنان لنوس

می تواند انسان را از مسیر به سوی تربیت حقیقی باز دارد

نگردد .و تنها آن زمان كه ببینیم ای عم ،را بنه كنرتات

و لطافت وجود آدمی را بگیرد و دی را تباه سنازد .امینر

انجام می دهند باید به طور مستقیم وارد عم ،شد .امنام

مؤمنان در ای باره می فرمایند :اگر انسان به منالی رسند،

رضا (ع) در بیان پیامدهای دزدی می فرمایند :خداونند

توانگری وی را به سركشی وا دارد[.]11

دزدی كردن را حرام فرمود ،چون اگر مباح بود موجب

8ن1ن روش تشویق به پرهیو از اسراف.

تباهی اموال و آدم كشی منی شند و بنه خناطر اینونه

یوی از روش هایی كه در اص ،اعتدال در فقر و غنا

غصب اموال یودیگر مایه ی كشتار و درگیری و حسند

مطرح است روش پرهیو از اسراف است .اسنراف یعننی

ورزی نسبت به یودیگر می شود و نیو چنون موجنب

مصرف مال بسیار برای هدفی كوچک و بنی ارزش[.]11

می شود كه تجارت و پیشه وری ترک شود و امنوال و

امام علی (ع) در توضیح معنای اسراف می فرمایند :خرج

ثروت های ناحق و ناروا به دست آید[.]83

كردنِ به ناحقِ مال ،حیف و مین ،و اسنراف اسنت [.]12
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امام زی العابدی نیو آنگاه كنه دسنت دعنا در پیشنگاه

جدول .2اص ،دوم و روش های تربیتی آن
اول

روش ها

اص ،دوم :كارگوار باید از

روش اول :تاكید بر پرهیو

اعمال ظلم و ستم به مشتری یا

از دریافت رشوه

ارباب رجوع بپرهیود.

روش دوم :توصیه به

خداوند بلند می كند می گوید :و مرا از زیناده روی بناز
دار و روزیم را از تلف شندن نگناه دار و دارا نیم را بنا
بركت دادن به آن افوون گنردان و راه مصنرف آن را در
كار های خیر به م بنمایان[ .]18امنام عسنوری(ع) منی
فرمایند :همانا بخشندگی را اندازه ای است كه اگنر از آن
فراتر رود اسراف است [ .]11مربیانی كه در تحقق تربیت

پرهیو از دزدی.

حرفه ای در متربیان تالش می كنند ،باید ای نوته را مند

8ن اص ،سوم :فرد باید نه فقیر باشند و ننه بسنیار

نظر قرار دهند كه با نشان دادن روش صحیح مصرف بنه

ثروتمند بلوه باید از نظر منالی وضنعیت متعنادلی

ایشان آن چنان به تربیت آنان بپردازند كه نه با مصرف بی

داشته باشد (اعتدال در فقر و غنا).

جا به منجالب فقر بیفتند و نا با انباشت مال بیش از حند

آیی تربیتی اسالم به اعتدال در هر امنری فنرا منی

به جرگه ی ثروت اندوزانی ملحق شنوند كنه از ثنروت

خواند و مجموعه ی قوانی و مقررات و آداب دینی بنه

شان استفاده ی نابه جا و ستمگری می كنند.

گونه ای است كه مردمانی متعادل تربیت شوند .اعتندال
كه معادل عربی آن «قَصد» است«به معننی«راسنتی راه»
می باشد و نیو به معنی میانه روی در هوینه است»[.]83
در موتب ا مه(ع) ،غنای كافی و زندگی بر اسناس
میانه روی و آزاد بودن از اسنارت فقنر از ینک سنو و
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خواهد شد چرا كنه همنه آننان در بنرهم زدن تعنادل

ثروت اندوزی از دیگر سو ،مطلوب تری مقتضنی تربینت

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

جدول .3اص ،سوم و روش تربیتی آن

پردازیم.
اول

روش

1ن1ن روش توصیه به رعایت تعهد و وجدان كناری

اص ،سوم :فرد باید نه فقیر باشد و روش :تشویق به پرهیو
از اسراف.

وجدان كاری به معنای گرایش به انجام دادن صحیح

مالی وضعیت متعادلی داشته

كار و وظایف شغلی ،بدون نظارت مستقیم اسنت كنه از

باشد(اعتدال در فقر و غنا).

نشانه های آن ،انجام كار بیشتر و بهتنر و كنتنرل دروننی

1ن اص ،چهارم :فرد به هر حرفه ای مشغول اسنت

است .همچنی می توان گفت وجدان كاری عبارت است

باید اخالق حرفه ای را رعایت كند.

از احساس التوام درونی به منظنور رعاینت قنوانینی كنه

باید لحاظ شده و مربیان بنه آن توجنه كننند ،رعاینت

انسانی ما به تقویت وجدان كاری و تغییر در فرهنگ كار

اخالق حرفه ای است .بنه مجموعنهای از كننشهنا و

نیازمند است ،چرا كه این چننی فنردی سنازمان را در

واكنشهای اخالقی پ یرفتهشده كه از سوی سازمانهنا

دستیابی به اهداف خود یاری خواهد داد .لن ا منی تنوان

یا مجامع حرفهای مقرر میشود تا مطلوبتنری روابنط

گفت ،در صورتی كه فنرد از وجندان كناری برخنوردار

اجتماعی ممو را برای اعضای خود در اجرای وظایف

باشد ،میتوان جامعهای را تصور كرد كه در آن افنراد در

حرفهای فراهم آورد اخالق حرفنهای گوینند.حاكمینت

مشاغ ،گوناگون سعی دارند تنا كارهنای محولنه را بنه

اخالق حرفنه ای در سنازمان ،قنادر اسنت بنه مینوان

بهتری وجه و بطور دقیق و كامن ،و بنا رعاینت اصنول

چشمگیری سنازمان را در جهنت كناهش تننش هنا و

بهینهسازی انجام دهند .امام صادق(ع) در ای رابطه منی

موفقیت در تحقق اثربخش هدف یاری نماید و سنازمان

فرمایند :برای م تفاوتی ندارد كه به خا

امانت بسنپارم

را پاسخگو سازد .امروزه داشت اخنالق حرفنه ای ،بنه

یا به كسی كه (از امانت مراقبت نمی كند و آن را) تبناه

عنوان یک مویت رقابتی در سازمان مطرح می باشند و

می سازد[ .]13با تعمق و غور در ای حدیث در می یابیم

تأثیربسیار زیادی بر روی فعالیتها و نتایج سازمان دارد.

كه شخص غیر متعهد هماننند فنرد خیاننت كنار اسنت.

بهره وری را افوایش می دهد و ارتباطات را بهبود منی

شخصی ای چنی بی توجه و سه ،انگار هماننند خنا

بخشد ،زیرا هنگامی كه اخنالق حرفنه ای در سنازمان

ضرر های جبران ناپ یری به اقتصناد سنازمان و جامعنه

حاكم است ،جریان اطالعات به راحتی تسهی ،می شود

وارد می كند .ایشان هم چنی در ای باره می فرمایند :هر

و مدیر قب ،از ایجاد حادثه ،از آن مطلع می

شود.

صنعتگری برای كسب در آمد نیازمند سه ویژگی اسنت:

ا مه ی اطهار(ع) به طور مورر به ای اص ،تربینت

مهارت در كار ،رعاینت اماننت و جلنب نظنر صناحب

حرفه ای اشاره نموده اند .به عنوان مثال امنام علنی(ع)

كار[.]13

درمورد رعایت اخالق حرفه ای در حرفنه ی پوشنوی

1ن2ن روش دعوت به كار مضاعف و پرهیو از تنبلی.

می فرمایند :هر كه طبابت می كند ،باید از خدا بترسد و

از جمله روش های دیگری كه می تنوان از آن بنرای

خیر خواه باشد و سعی خنود را بنه كنار بنرد[ .]15در

نهادینه كردن اخالق حرفه ای در متربیان منورد اسنتفاده

مورد سایر حِرَف نیو بنه رعاینت اخنالق در آن حرفنه

قرار داد ،روش دعوت به كار مضاعف و پرهینو ازتنبلنی

تاكید شده است .برای نا  ،شدن به ای اص ،نیو ماننند

است .چرا كه یوی از ارزش هنای هنر سنازمان كنار و

سایر اصول تربیت حرفه ای ،روش هایی وجود دارد كه

تالش برای دستیابی به آرمان هنا و اهنداف آن سنازمان
است و همانطور كه قبالً گفته شد ،اخالق حرفه ای همانا
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یوی از اصول بسیار مهمی كه در تربیت حرفنه ای

درارتباط با كارمورد توافنق قرارگرفتنه اسنت .نینروی
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نه بسیار ثروتمند بلوه باید از نظر

در مشاغ،
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در ادامه به ای روش ها از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) منی

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

ای رابطه می فرمایند :م نفنرت دارم از شنخص -ینا

انسان در نظر می گیرد -2 .ای طرز تلقی از مشنتری منداری،

برای شخص -كه در كار دنیایش تنب ،باشد .هر كنه در

بنگاه یا شركت را از اخالقی بودن در همه ی شنئون دور منی

كار دنینایش تنبن ،باشند در كنار آخنرتش تنبن ،تنر

سازد .شركتی كه مشتری مداری ابنوار انگاراننه را فنرا روی

است[ .]13امام صادق(ع) نیو می فرمایند :سستی و بنی

خود قرار داده است ،اگر در مواردی یقی كند كه اجحاف بنه

حالی دشم كار است[ .]11در مورد نهی از تنبلی امنام

مشتری اساساً به چشم وی نخواهد آمند و مشنتری از ضنایع

ششم شیعیان (ع) می فرمایند :از سستی و تنبلنی دوری

شدن حقوقش مطلع نخواهد شد ،خود را ملوم بنه پایبنندی از

ك و برای كسب آنچه(از روزی) كه موم را گرینوی

حقوق مشتری نخواهد یافت -8 .مشتری مداری ابوار انگاراننه،

از آن نیست تالش ك [ .]51یوی از راههای جلنوگیری

خطرپ یری سنازمان را در حفنظ مننافع مشنتری در شنرایط

از تنبلی تقویت اراده در متربیان است .مربینان بایند بنا

بحرانی كاهش می دهد ،چرا كه در منواردی رعاینت حقنوق

تهییج متربیان آنان را تشویق كنند كه با عنوم و اراده ی

مشتری مستلوم پرداخت خسارت و هوینه ی فراوان است-1 .

چند برابر در شغ ،و حرفه ی خنود بنه انجنام وظیفنه

مشتری مداری ابوار انگارانه به تدریج از احترام به مشنتری بنه

بپردازند ،كما اینوه امیرالمومنی می فرمایند :بنا عنوم و

خود خواهی و زیاده طلبی تحول می یابد» [.]52
حال در ادامه با دیندگاه ا منه (ع) در منورد تونریم

اراده به مبارزه ی سستی بروید[.]51

ارباب رجوع و مشتری آشنا می شویم .كنه در آن هرگنو

1ن8ن روش توصیه به توریم ارباب رجوع.
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در تربیت حرفه ای باید به متربیان آموخت كنه هنر

ایرادات فوق را نمی توان یافنت .امنام صنادق (ع) منی

گاه در هر پست یا شغلی مشغول به انجام كار هسنتند،

فرمایند :هر كه برای رضنای خندا در راه بنرآوردن نیناز

مشتری را محترم بدارند و هرگو رفتاری از آنها سر نوند

برادر مسلمان خود بووشد ،خداونند هنوار هنوار حسننه

كه موجب خدشه دار شدن شخصیت انسنانی مشنتری

برایش می نویسد[ .]58و یا آمده است كه امیرالمومنی (ع)

شود .ای روش راهی برای گسترش اخالق در مشناغ،

در بازار ها گشت می زد و تجار و كسبه را اندرز می داد

است .برای بررسی ای روش ابتدا بنه ینک نظرینه در

و می فرمود :ای جماعت تجار و كسنبه! ...بنه مشنتریان

مورد مشتری مداری كه بیشتر در جوامع سنرمایه داری

نودیک شوید و خنود را بنه زینور بردبناری بیاراییند...

استفاده می شود اشاره می شود ،آنگاه پس از نقند این

[.]51امام صادق(ع) نیو در مورد برخورد محبت آمینو بنا

نظریه به دیدگاه ا منه ی اطهنار(ع) در منورد مشنتری

مشتری و ارباب رجوع می فرمایند :خداوند فرموده است:

مداری و توریم ارباب رجوع می پردازیم.

مردم خانواده ی م هستند پس محبوب تری آنها نود م
كسانی هستند كه با مردم مهربان تر و در راه برآوردن نیاز

«مشتری مداری ابوار انگارانه كنه بیشنتر در جوامنع

های آنان كوشاتر باشند[.]55

سرمایه داری می توان آن را یافت ،نگاهی كامالً ابنواری بنه

1ن 1ن روش تاكید برلووم پرهیو از دغ ،كاری.

مشتری دارد و احترام بنه وی و تونریم شخصنیت او تنهنا
بدی دلی ،است كه مشتری برای یک شنركت منشناء سنود

یوی دیگر از روش هایی كه می توان با استفاده از آن

است .چرا كه اگر مشتری ناراضی باشد ،سودآوری شنركت

ها اص ،رعایت اخالق حرفنه ای را در متربینان نهادیننه

پایی خواهد آمد .اما در اسالم اینگونه نگاه به مشنتری قابن،

نمود ای است كه به آنان بیاموزیم ،در كار و معامالتشان

قبول نیست .ل ا در ادامه به نقد ای ننوع مشنتری منداری

از دغ ،كاری بپرهیوند .دغ ،كاری كه به معننای فرینب

پرداخته می شود .از جمله ایراداتی كه بنر مشنتری منداری

كاری نیو آمده است در اصطالح به معنی«آن است كه بنه

ابوار انگارانه وارد است عبارت اند از-1 :ای نوع نگاه تلقنی

دوسننتت در معاملننه بننا نننوعی پنهننان كنناری ،زیننان

تحویلی نگر از مشتری دارد ،زیرا شخصیت انسانی او را بنه

رسانی»[.]53
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پایبندی به ارزش های یک شغ ،است.امام بناقر (ع) در

ابوار كاهش می دهد و او را به منوله ی یک شنیء و ننه ینک

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

چون بر هشام اب حوم كه در سایه (تاریوی) مشنغول

بیش از مقدار منفعتی است كه می رساند[ .]51و ینا امنام

فروخت پارچه ی شناپوری بنود گ شنت ،فرمنود :ای

صادق (ع) می فرمایند :هر صنعتگری برای كسب در آمد

هشام! فروخت كاال در سایه دغ ،كاری اسنت و دغن،

نیازمند سه ویژگی است :مهارت در كار ،رعایت امانت و

كاری (در معامله) روا نیست[ .]53همچنی امام صنادق

جلب نظر صاحب كار[.]31
از آنچه گفته شد در منی ینابیم كنه افنوایش تنوان

(ع) می فرمایند :از ما نیست كسی كه با ما دغ ،كاری

اقتصادی با بهره گیری از علم و تخصنص امونان پن یر

كند [.]53

است ،و امروزه یوی از فاكتور های جامعه ی تنوان منند

جدول .4اص ،چهارم و روش های تربیتی آن

اص،

آن است كه علم و تخصص بیشتری بیابد و با استفاده از

روش ها

انواع شیوه ها ،بازدهی اقتصادی خود را افوایش دهد .فرد

اص ،چهارم :فرد به هر روش اول :توصیه به رعایت تعهد
حرفه ای مشغول است

پرورش یافته در موتب ا منه ی اطهنار(ع) بنرای انجنام

و وجدان كاری در مشاغ،

درست كار و تعهد در برابر ارباب رجنوع ،بایند علنم و

باید اخالق حرفه ای را روش دوم :دعوت به كار مضاعف
رعایت كند.

و پرهیو از تنبلی.

تخصص خود را در مورد شغ ،و پیشه ای كه بنر گرفتنه

روش سوم :توصیه به توریم

است ،بیشتر كند ،ل ا مربیانی كه امر تعلیم و تربیت را بنه

ارباب رجوع.
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بطور مستقیم از ای كار نهی كرده اند .امام كناظم (ع)

كاری انجام دهد ،تباهی و خسارتی كنه وارد منی كنند،

عهده دارند باید برای بهتر شدن كیفینت اقتصناد جامعنه

روش چهارم :تاكید بر لووم پرهیو

اهمیت كسب تخصص را با استفاده از روش های موجود

از دغ ،كاری.

برای متربیان بیان كنند و در متخصص نمودن آنهنا بنرای

5ن اص ،پنجم:كسی كه به شغ ،یا حرفه ای مشغول
است باید در آن شغ ،یا حرفه متخصص شود.

5ن1ن روش توصیه به مداومت داشت

در كار.

پرداخت به یک حرفه به مدت طوالنی و رها نونردن

امروزه ثابت شده است كه آموزش یوی از بهتنری
طرق باال بردن كارایی در سازمان است .معموال مدیران
میخواهند مدت آمنوزش را بنه حنداق ،برسنانند تنا
كاركنان زودتر به كار مشنغول شنوند .امنا مندیران در
سازمانها باید به ای موضوع نیو توجه داشته باشند كنه
آموزش ایجاد هویننه نیسنت ،بلونه ایجناد كنارایی و
اثربخشی بیشتر در سطح بیشتر است.

آن در مدت زمان كوتاه باعث می شود كه فرد كنارش را
به بهتری شو ،انجام داده ،روز به روز بهتر شود چرا كه
یوی از شیوه های خبره شدن در یک كار تمری و تورار
است .از نظر ا مه اینچنی كاری مورد نظر خداست .امنام
باقر (ع)می فرمایند :محبوبتری كارها در پیشنگاه خندای
عووج ،كاری است كه بنده بر آن مداومت ورزد ،گرچنه

یوی از راه های بهبود وضعیت نیروی كار ،ارتقنای

اندک باشد[ .]31و یا امام علنی (ع) منی فرماینند :كنار

دانش اوست .نیروی كار در پناه آمنوزش عمنومی ینا

(خیر) اندک كه بر آن مداومت ورزی ،از كار بسیار كه از

آموزش در طول دوره ی كار ،بهره وری بهتری خواهند

آن خسته شوی امیدوار كننده تر است [ .]32امام صنادق

داشت و از نظر درآمند نینو وضنعیت بهتنری خواهند

(ع) می فرمایند :هر گاه شخصی كاری را آغاز كند بایند

داشت .شخصی كه مهارت ندارد و كار را بطور دقینق

تا یک سال آن را ادامه دهد ،سپس اگر خواست بنه كنار

انجام نمی دهد ،در مقایسه با كسی كه كنار را بهتنر و

دیگری پردازد [.]38

دقیق تر انجام می دهد رتبه ی پایی تری دارد .پیشرفت

5ن2ن روش تشویق به تجربنه انندوزی در شنغ ،ینا

كشور مرهون تالش و جدیت افراد دانا و آگناه اسنت.

حرفه ی مربوطه.

افراد نا آگاه ضررشان بیش از منافعشان اسنت .رسنول
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انجام دادن بهتر كار هایشان تالش كنند.
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سیره ی ا مه ی معصومی نشان می دهد كه ایشنان

مورم اسالم در ای باره می فرماینند :آنونه بندون علنم

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)

مهارت یا حرفه ،تالش در آن مهارت یا حرفه و كسنب

عویو باشد و حافظ عوت مشتری ینا اربناب رجنوع

تجربه است .هرچه تجربه ی شغلی فنرد بیشنتر باشند،

باشد(اص ،عوت).

قدرت جابه جایی و تحرک شغلی او كمتر خواهد شد و

یوی از اصول اساسی و مهم تربیتی ،كنه معمنوال در

تخصص و مهارت وی نینو بیشنتر بنه سنازمان خنود

همه ی ساحت های تربیتی مطرح می باشد ،اصن ،عنوت

اختصاص خواهد یافت.امام علی(ع) می فرمایند :حفنظ

است .عوت در لغت به معنی صنالبت و قنوت و حالنت

و به كار گیری تجربه رمو پیروزی است[ .]31ایشان بنا

شوست ناپ یری می باشد .عوت ،حالتی است كنه نمنی

تاكید فراوان برمساله تجربه اندوزی ،تحقق ای روش را

گ ارد انسان مغلوب كسنی و چینوی گنردد و شوسنت

از عواملی می دانند كه به مردم دانش تازه می دهد .امام

بخورد[.]31

علی(ع)می فرمایند« :عق ،استعدادی است كه به سنبب

یوی از ویژگی هایی كه خداوند در درون انسان نهاده

علم و تجربه زیاد می شود» [ .]35نیو حضرت امینر (ع)

است كرامت است .اص ،عوت ناظر به ای ویوگی اسنت

می فرمایند :تجربه ها دانشی اكتسابی هستند [.]33

و مقصود از ای اص ،آن است كه باید انسنان مونرم را

امام اول شیعیان در باب تجربه اندوزی و هم نشینی

عویو داشت و مایه های عوت او را فراهم آورد .در این

با افراد مجرب به فرزندش حسن (ع) منی فرمایند :در

خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :مؤم را نشاید كنه

تربیت تو شتاب كردم تا به استقبال كارهایی بروی كنه

خویشت را خوار سازد .عرض شد :چگونه خود را خوار

صاحبان تجربه زحمت آزمون آن را كشیده و تنو را از

می سازد؟ فرمود دست به كاری میوند كه توانش را ندارد

تالش و یافت بی نیاز ساخته اند»[ .]33ل ا مربیان بایند

و بدی سان خود را خوار و سرافونده می كند[ .]31هنم

با استفاده از ای روش به متربیان بیاموزند كنه در علنم

چنی حضرت علی(ع) در باب عویو نگه داشت دیگنران
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آموزی محدودیت به خرج ندهنند و از هنر كنس كنه

و خوار نوردن آنها ،به شخصنی كنه پیناده در ركناب

توانایی علمی یا تجربنه ای مفیند دارد اسنتفاده كننند.

ایشان حركت می كرد ،فرمودند« :بازگرد كه پیاده رفنت ِ

حضرت امیر همچنی می فرماینند :حومنت و داننش،

چون تویی با چون مننی ،موجنب فریفتنه شندن والنی،

گمشده ی موم است آن را حتی از اه ،نفاق نینو بنه

وخواری مؤم است»[.]31

چنگ آورید[ .]33بنابر آنچه در مورد تجربه انندوزی و

3ن1ن روش توصیه به قناعت ورزی.1

تاثیر آن در تحقق اص ،كسب تخصص آمند ،ضنروری

اولی

است كه مربیان توجه بیشتری به این روش تربیتنی در

روشی كه در باب دستیابی به اص ،عوت به آن

می پردازیم قناعت است« .قناعت یعنی صنرفه جنویی و

تربیت حرفه ای متربیان داشته باشند.

راضی شدن به كم .قناعت سبب آرامش ،عدالت ،صنلح،
اخوت و رستگاری انسان است .قناعت رفتاری پیشگیرانه

جدول5ت اص ،پنجم و روش های تربیتی آن
اول

روش ها

اص ،پنجم:كسی كه به

روش اول :توصیه به مداومت

شغ ،یا حرفه ای مشغول

داشت در كار

است باید در آن شغ ،یا

روش دوم :تشویق به تجربه

حرفه متخصص شود.

اندوزی در شغ ،یا حرفه ی

است كه از نیازمندی گسترده ،عادت هنای بنی فاینده و
غفلت از ل ت های معنوی و مصرف كنردن نینرو بنرای

- 1همان طور كه در مبحث اصل عزت توضيح داده شد ،روش هايي كه
بر اين اصل مترتب اند يا به عزت كارگزار منجر مي شود ،ياا باه عازت
مشتري.روش قناعت ،شيوه اي براي تامين عزتمنادي رارد ا ات .روش
هاي پرهيز از حرص و طما و مشاتري ماداري كاه در اداماه باه ن اا
پرداخته مي شود نيز به ترتيب منجر به عزت ررد و عازت مشاتري ماي
شوند.

مربوطه
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یوی دیگر از روش های متخصنص شندن در ینک

3ن اص ،ششم :فرد باید به هر كاری مشنغول اسنت

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

به ای نوته ی مهم اشاره شود كنه قناعنت در مصنرف

فرد ،و رابطه ی مستقیم آنها با یودیگر ،امام باقر (ع) منی

جلوه گر می شود ،نه در تولید .در بعد تولید قناعت بنه

فرمایند :پایداری عوت را با میراندن طمنع بجنوی[ .]33و

معنای تولید نوردن یا كم تولیند كنردن نیسنت ،بلونه

باز در ای رابطه حضرت علی(ع) در پاسخ به ای پرسش

قناعت ای است كه از منابع تولیند بنه بهتنری وجنه

كه كدام خواری بدتر است ؟ می فرماینند:آزمنندی دنینا

استفاده شود .البته گاه تولید بیش از حد مستلوم استفاده

[.]33

ی نا به جا از طبیعت و تخرینب آن منی شنود كنه در

جدول6ت اص ،ششم و روش های تربیتی آن

اینجا قناعت به معنای اكتفا و رضایت داشت بنه تولیند
در حد نیاز است .زیرا ضر بورگ نابودی طبیعت با امور
دیگر قاب ،مقایسه نیست .در ادامه بنه دیندگاه ا منه ی
اطهار(ع) در ای خصوص می پردازیم.
امام صادق(ع) می فرمایند :به آنچه خداوند قسنمت
تو كرده قانع باش و به آنچه دیگران دارند چشم مندوز

اول

روش ها

اص ،ششم :اص ،هفتم :فرد باید به

روش اول :توصیه به

هر كاری مشغول است عویو باشد

قناعت ورزی.

و حافظ عوت مشتری یا ارباب

روش دوم :توصیه به

رجوع باشد(.اص ،عوت).

پرهیو از حرص و طمع.

و آنچه را كه بدان نمی رسی ،آرزو مو  ،زیرا كسی كه
قانع باشد ،سیر می شود و كسی كه قانع نباشد سیر نمی

3ن اص ،هفتم :در زندگی افنراد بایند كنار اصنالت

شود و بهنره ی آخرتنت را دریناب[ .]32امنام حسن

داشته باشد نه مال اندوزی.

مجتبی(ع) نیو در این بناره منی فرماینند :بندان ،كنه
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را به حداق ،می رساند .در رابطه با قناعنت الزم اسنت

مورد ارتباط بی پرهیو از حنرص و طمنع و عوتمنندی

كسب و كار به عنوان عاملی برای تامی معاش انسان،

اسنت[ .]38امنام علننی (ع) نینو در نهننج البالغنه مننی

در عی حال كه خالق و آفریننده و مدبر كنار اسنت ،بنه

فرمایند«:آدمی را قناعت برای دولتمندی ،وخوش خهلقی

شدت متاثر از آن است ،به نحوی كه كار بر روح و جان

رابرای فراوانی نعمت ها كافی است»[.]31

انسان رنگ می زند و در خلق و خنوی و رفتنار انسنان

3ن2ن روش توصیه به پرهیو از حرص و طمع.

تاثیر می گ ارد ،در رشد ابعاد مختلف وجود آدمی نقنش

حرص و طمع یا زیناده خنواهی یونی از عنواملی

دارد و جسم و عق ،و احساس و عاطفه را تحت تربینت

است كه باعث می شود انسان به خاطر آن به هر كناری

خود قرار می دهد .وقتی انسان كاری مطابق اسنتعداد و

دست یازد .ل ا یوی از راههای خنوار شندن انسنان و

ذوق و سلیقه اش انجام می دهد ،با آن همه وجنود خنود

سلب عوتمندی وی حنرص و طمنع ورزیندن اسنت.

را تمری و رشد می دهد .آدمی در كاری كه انجنام منی

«حرص در لغت به معننای خواسنت بنا تنالش بنرای

دهد ،خود را می یابد ،می آزماید و استعدادهای خنود را

رسیدن به چیوی است .همچنی گفته شده :حرص ضند

كشف و شووفا می كند .انسان با كنار كنردن ،كرامنت،

قناعت و زوال نعمت دیگران را خواست است و نیو به

شخصیت و حیثیت خود را حفظ می كند و این امنر بنر

معنننای خواسننت چیننوی اسننت كننه قسننمت انسننان

روحیه و رفتارش تاثیر می گ ارد .از ای منظر كار كردن

نباشد»[.]35

حركتی تربیتی و سازنده و با ارزش و شریف به شمار می

حرص براى جمع آورى اموال دنیا ،سرانجام انسنان

آید و ل ا می توان گفت كار ،افوون بر اینوه جهت كسب

را به هالكت مىافوند ،نه فقط هالكت معننوى كنه در

در آمد و رفع نیاز مورد استفاده قرار می گیرد و ای خود

بسیارى از اوقات هالكت مادى نیو به همراه دارد .امنام
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مردانگننی قناعننت و خرسننندی بننیش از جننوانمردی

قسمتی از اوقات او را به خود اختصاص می دهد .انسان
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تحصی ،مال و ل ت ،پیشگیری می كند و ای آثار سوء

علی (ع) فرموده اند :طموار گرفتار خواری است[ .]33در

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)

نفسه از اصالت برخوردار است.

یوی از شیوه های توجه به كار ،و اصالت دادن به آن

اهمیت و ارزش كسب و كار ،بنرای تنامی معناش

نود ا مه ی اطهار(ع) ،حمایت از تجارت و صنعت است.

خانواده ،از نظر ا مه ی اطهار(ع) فنراوان اسنت .امنام

تجارت عبارت است از دخ ،و تصرف در سرمایه بنرای

صادق (ع) می فرمایند :اندكی كار كنید تا بسیار متننعم

رسیدن به سود ،و گفته شده كه عبارت اسنت از :خریند

شوید[ .]31مطابق ای فرموده ی امام صنادق(ع) ،كنار

چیوی كه با سود فروخته شده باشد .نیو گفته اند :تجارت

كردن و پرداخت به یک شغ ،یا حرفه و كسب درآمند

تصرف در سرمایه و دگرگون كردن آن است بنرای رشند

از ای طریق باعنث خودكفنایی منالی منی شنود .در

سرمایه[.]38

روایات آمده اسنت كنه امنام علنی(ع) در هنوای داغ

كارگوار پرورش یافته در موتب ا منه ی اطهنار (ع)،

نیمروز برای كار كردن بینرون منی رفنت ،در حالیونه

باید نسبت به ای موضوع وقوف كام ،داشنته باشند .بنر

نیازی نداشت(خودش برود) .علتش ای بنود كنه منی

همی اساس است كه امام علی (ع) به مالک اشنتر منی

خواست خداوند متعنال ببینند ،او بنرای كسنب روزی

نویسد  :سفارش ما را نسنبت بنه بازرگاننان و صناحبان

حالل زحمت می كشد[.]31

صنایع بپ یر و آن ها را بنه نیونو كناری سنفارش كن ،

3ن1ن روش ارزش دادن به كار و كارگر.

بازرگانانی كه در شهر ساك اند یا آنان كنه همنواره در
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كار را جوهره وجودی مرد می داننند و كنارگران

سیر و كوچ كردن می باشند و بازرگانانی كنه بنا نینروی

قشر عمده ای از افراد جامعنه هسنتند .بننابرای ارزش

جسمانی كار می كنند چرا كه آنان منابع اصلی منفعت و

نهادن به ای دو باعث می شود كه افراد به اصالت كنار

پدید آورندگان وسای ،زنندگی و آسنایش و آورنندگان

پی برده و در برگویدن شنغ ،و كسنب و كنار همنت

وسای ،زندگی از نقاط دور دست و دشوار می باشند....در

گمارند .در بینش اسالمی ،كار و تالش از آنچنان ارزش

كار آنها بیندیش! چه در شهری باشند كه تو به سنر منی

و قداستی برخوردار است كه هم ردیف جهاد و مبارزه

بری یا در شهر دیگر[ .]31در حمایت از تجار امام صادق

با دشم معرفی گردیده است .چننان كنه نبنی مونرم

(ع) نیو می فرمایند :تجارت كردن خرد را می افواید[.]35

اسالم(ص) كار و كوشش را همانند جهاد در راه خندا

البته باید توجه داشت ،با آنوه ا مه(ع) از تاجران حمایت

مقدس دانسته و كارگر را تشبیه به مجاهد فی سنبی ،ا

می نمودند اما همواره آننان را نسنبت بنه آسنیب هنای

می نماید ،ا مه ی اطهار(ع) از ای روش به عنوان یوی

تجارت هشندار منی دادنند و تجنارتی كنه طبنق آداب

از روش های نشان دادن اصالت كار به افنراد اسنتفاده

صورت نگیرد را رد كرده اند .به عنوان مثال امیرالمومنی

نموده اند وتأكید ایشان بر كار و تالش مستمر از روش

به بازار می رفتند و در جایگاه خود می ایسنتادند و منی

های انسان ساز آن بورگان بوده است  .در تشنویق بنه

فرمودند :درود بر شنما ای بازارینان ،از خندا بترسنید و

انجام كار و تالش امام علی(ع) می فرمایند :كار كنید و

سوگند مخورد زیرا سوگند خوردن كناال را روننق منی

آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری كنیند ،آنگناه

دهد و بركت را می برد .تاجر نابوار است مگر آنونه بنه

شویبایی ورزید و پارسا باشید .هماننا شنما را پاینانی

حق بستاند و بدهد [.]33

است ،پس خود را به آن پایان(بهشت) رسانید[ .]31نینو

3ن8ن روش جلوگیری از احتوار و گران فروشی.

امام موسی ب جعفر(ع) می فرمایند :آنوه در پی كسب

یوی از روش هایی كه باعث منی شنود گروهنی بنه

روزی حالل برای تامی معاش خود و خنانواده برآیند،

سمت كار ،و تالش برای كسب در آمند نرونند احتونار

مانند مجاهد در راه خدا است[.]32

است .احتوار در اصطالح عبارت اسنت از :انبنار كنردن
طعام به منظور گران فروخت [ .]33عده ای با انبار كنردن
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باعث رغبت فرد می شود ،ارزش ذاتنی داشنته و فنی

3ن2ن روش حمایت از تجارت و صنعت.

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

سرمایه در مقاب ،كار اصالت دارد ،یعنی دقیقناً مخنالف

ضرورت دارد كه مربیان ای مورد را به متربیان بیاموزند،

آنچه ا مه ی اطهار (ع) به آن اعتقاد دارند .ل ا می توان

ای است كه دروغ ،دروغ اسنت و كوچنک و بنورگ و

جلوگیری از احتوار و انبنار كنردن كناال را یونی از

شوخی و جدی آن مقبوح است .امام سجاد (ع) در مورد

روش هایی دانست كنه ا منه ی معصنومی (ع) بنرای

منور بودن ای امنر و دلین ،آن بنه فرزنندان خنود منی

اصالت دادن به كار از آن استفاده نموده انند .ایشنان از

فرمایند :از دروغ ،كوچک و بورگش ،جندی و شنوخیش

هر فرصتی استفاده كرده و فسنادهایی كنه از احتونار

بپرهیوید زیرا انسان هر گاه در چیو كوچک دروغ بگوید،

ناشی می شوند را یادآوری كرده اند .به عنوان مثال امام

به گفت دروغ بورگ نیو جرأت پیدا می كند[.]18

علی(ع) در این بناره منی فرماینند :احتونار موجنب

3ن1ن روش توصیه به پرهیو از قسم خوردن.

محرومیننت اسننت[ .]33ایشننان در جننای دیگننری مننی

یوی از روش هایی كه در اص ،صنداقت و پرهینو از

فرمایند :هر احتواری كه به مردم زیان رساند و نرخ هنا

دروغگویی مطرح است و باعث می شود كه فرد كمتر به

را باال برد ،خیر و بركتی در آن نیست[.]31

دروغگویی روی آورد پرهیو از قسم خوردن است ،كه در

جدول7ت اص ،هفتم و روش های تربیتی آن

ای میان مخصوصاً قسم دروغ خوردن بسیار م موم است.

اول

روش ها

در رابطه با پرهیو از قسم خوردن امنام صنادق (ع) منی

اص ،هفتم :در زندگی افراد

روش اول :ارزش دادن به

فرمایند :هر كه قسم بخورد و بداند كه دروغ می گوید به

باید كار اصالت داشته باشد

كار و كارگر.

جنگ خدا رفته است[ .]11نیو امام علی (ع) می فرماینند:

نه مال اندوزی.

روش دوم:حمایت از تجارت

ای جماعت دالل! كم تر سوگند بخورید كه ای كار كاال

روش سوم :جلوگیری از

جدول8ت اص ،هشتم و روش های تربیتی آن

احتوار و گران فروشی.

اول

3ن اص ،هشتم :كنارگوار بایند صنادق باشند و از

روش

اص ،هشتم :كارگوار باید صادق روش :توصیه به پرهیو از

دروغ گویی بپرهیود.

باشد و از دروغ گویی بپرهیود.

یوی از اصول بسیار اساسی در تربیت اص ،صداقت
است .امام باقر(ع) در باب صداقت می فرمایند :پیش از

قسم خوردن.

1ن اص ،نهم :فرد باید در برابر نعمت های پروردگار

سخ گویی ،راستگویی بیاموزید[ .]11امنام كناظم (ع)

سپاسگوار باشد.

در اندرز به هشنام منی فرماینند :خردمنند دروغ نمنی

انسان فطرتاً نسبت به ولنی نعمنت خنود ،احساسنی

گوید ،اگرچه منافع او در آن باشد [ .]11بر اساس این
اص ،كارگوار باید در انجام امنور مربنوط بنه شنغ ،و

خاص پیدا می كند كه منشنا شنور و سنپاس از او منی

حرفه اش همواره صداقت پیشه كنند و بطنور جندز از

گردد« .شور به معنای نیونی اسنت كنه انسنان در برابنر

دروغ گویی بپرهیود .امیر المومنی علی (ع) خطاب به

نعمت اظهار می دارد ،خواه با زبان باشد یا با دست یا بنا

بازرگانان می فرمایند :ای جماعنت بازرگنان! پنیش از

قلب» [ .]13اگر انسان توجه كنند كنه هنر آنچنه از آن

شروع كار از خداوند خیر و نیوی طلبیند  ...و از دروغ

برخوردار است(نعمات مادی و معننوی) همنه از جاننب

گفت دوری كنید[.]12

خداوند بوده ،و ولی نعمت حقیقی خداوند اسنت ،طبعناً
ای معرفت ،آن احساس فطری را در انسان بارور ساخته،
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و صنعت.

را به فروش می رساند و سود(حقیقی) را می برد[.]15
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گرفته و قیمت ها را كنترل می كنند .بنرای این افنراد

نوات بسیار مهم كه اغلب مورد غفلت واقع منی شنود و
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كاال هایی كه فاسد نشدنی اند نبض بازار را در دسنت

در توضیح بحث اص ،پرهیو از دروغ گنویی یونی از

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)
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می كند .هر چه ای معرفت بیشنتر منورد توجنه قنرار

باال گفته شد و در رابطه با استفاده ی صحیح و حنالل از

گیرد ،ای احساس نیو قوت و شندت بیشنتری خواهند

نعمت ها امام علی (ع) می فرماینند :شنور هنر نعمتنی

گرفت .امنام حسن عسنوری(ع) در این رابطنه منی

پرهیو كردن از حرام های خداوند است[ .]111و ینا امنام

فرمایند( :قدر) نعمت را نشناسد مگر سپاسگوار ،و شور

صادق(ع) می فرمایند :شور نعمت عبارت است از دوری

نعمت نگ ارد مگر آنوه (قدر) نعمت را شناسد[ .]13در

كردن از حرام ها[ .]112همچنی امنام ششنم شنیعیان در

جای دیگری امام حس مجتبی (ع) می فرمایند :پسنتی

جای دیگری می فرمایند :كم تری سپاسگواری ای است

ای است كنه سپاسنگوار نعمنت نباشنی[ .]13و امنام

كه انسان...با نعمت او (خداوند) مرتوب گناه وی نشود یا

كاظم(ع) در دعای جوش صغیر می فرمایند :و منرا از

نعمت او را در راه مخالفت با هی یک از اوامر و ننواهی

شور گواران نعمت های خود قرار ده[.]11

خدا به كار نگیرد[.]118

یوی از نواتی كه در مورد شورگواری حایو اهمیت

1ن2ن روش تاكید بر قدرشناسی از دیگران

است و مربیان بایند در آمنوزش این اصن ،از نقنش

از جمله روش های دیگری كه می تنوان در نین ،بنه

تهییجی آن استفاده كنند ای است كه ،فاینده شنور در

اص ،شور گواری از آن استفاده نمود روش تاكید بر قدر

برابر خداوند تنها عاید شاكر می شود ،همچنان كه ضرر

شناسی از دیگران است.اگر متربی قدرشناسی از دیگنران،

كفران نیو به فرد كفران كننده بر می گردد ،نه بنه خندا.

به سبب كارهایی كه برایش انجام می دهنند را بیناموزد،

امام علی (ع) در رابطه با ای نوته می فرماینند :چنون

می تواند در مقاب ،پروردگارش نیو شورگوار باشند .لن ا

خداوند به بنده ای نعمتی دهد و بننده در دل شنور آن

متربیان باید در مرحله ی اول قدردانی از بندگان خندا را

نعمت را بگوارد ،پیش از آنوه سپاسگواری از آن نعمت

آموزش دهند.
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را به زبان آورد مستوجب افوایش آن نعمت گردد[.]111

ا مه ی اطهار (ع) همواره سعی داشته اند با ای روش

1ن1ن روش توصیه به استفاده ی صحیح و حالل از

حس شورگواری را در افراد شووفا نمایند .به عنوان مثال

نعمت ها

امام رضا(ع) می فرمایند :هر كنه در قبنال خنوبی منردم
تشور نوند ،از خداوند تشور نورده است[.]111در همنی

یوی از شیوه هایی كه با اسنتفاده از آن منی تنوان
شورگواری از نعمت های الهی را آموزش داد ،توصنیه

رابطه امام سجاد (ع) نیو می فرمایند :خداونند تبنارک و

به استفاده ی صحیح و حالل از نعمت های پروردگنار

تعالی در روز قیامت به یوی از بندگان خود می فرمایند:

است .به عنوان مثال خود شناسی و خود آگناهی و نینو

آیا از فالنی سپاسگواری كردی؟ عرض منی كنند( :ننه)

معرفت به موهبت هایی كه خداوند به هنر ینک از منا

بلوه از تو سپاسگواری كردم ای پروردگار .خداونند منی

ارزانی داشته است ،باعنث اسنتفاده بهیننه از تمامینت

فرمایند :چون از او تشور نونرده ای از من نینو تشنور

وجود ما ،و شور گواریِ نعمت های الهی اسنت و هنر

نورده ای[.]115

چه در زندگی خود پیش برویم چشنمه هنای جوشنان

جدول9ت اص ،نهم و روش های تربیتی آن

تازه ای از استعدادها و موهبت های درونی منا آشنوار
خواهد شد و موید نعمت های دروننی و بیروننی را در
پی خواهد داشت.
از آنجا كه هر نعمتی را هم می توان در راه صنحیح
و هم غیر صحیح به كار برد ،بنابرای استفاده ی صواب

اول

روش ها

اص ،نهم  :فرد باید در برابر

روش اول :توصیه به استفاده

نعمت های پروردگار

ی صحیح و حالل از نعمت ها

سپاسگوار باشد.

روش دوم :تاكید بر
قدرشناسی از دیگران.

از نعمت های الهی به منوله ی شور آن نعمت و استفاده
122
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حالت شور گواری و سپاس از خداوند را در او شووفا

ی نا صواب به منوله ی كفران است .در رابطه با آنچه در

دکتر محسن فرمیهنی فراهانی و همکاران

بحث و نتیجه گیری

به مشوالت بازار كار و مشاغ ،كه امنروزه گریبنان گینر

در دنیای امروز كه پرداخت به شغ ،و حرفه امنری

بسیاری از جوامع شده است دست یافت.

ضروری است ،بسیاری از مشناغ ،مملنو از مشنوالتی
صحیح قادر نخواهند بود بنه خنوبی از عهنده ی این

1ن معلمان و مربیان می تواند از یافته هنای پنژوهش

مشاغ ،بر آیند آنگونه تربیتنی كنه افنراد را در برابنر

برای تربیت اسنالمی داننش آمنوزان در بعند حرفنه ای

آسیب های مشاغ ،مصون دارد .با مطالعنه ی پنژوهش

استفاده كنند.

حاضر در می یابیم كه آنچه بنه عننوان اصنول و روش

2ن سازمان برنامه رینوی درسنی وزارت آمنوزش و

های تربیت حرفه ای از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) معرفی

پرورش می تواند از اصول و روش های تربیت حرفه ای

شده است ،نشان از آن دارد كنه كنالم گهربنار امامنان

از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع) ،جهت استفاده در كتاب های

معصوم ما از زالل وحی سرچشمه گرفته و به تمام ابعاد

درسی ،به ویژه در كتاب های درسی رشته هنای فننی و

تربیتی انسان ها توجه داشته اند .با عطف به یافته هنای

حرفه ای و كاردانش استفاده نماید.

ای پژوهش می توان دریافت كه ا مه ی اطهنار(ع) در

8ن یوی از اهداف شورای انقالب فرهنگنی ،اسنالمی

زمینه ی تربیت حرفه ای نیو به تمام جنبنه هنا عناینت

كردن علوم انسانی است .استفاده از محتوای ای پژوهش

داشته و فرمایشات راه گشایی جهت پیشرفت افنراد در

برای ای منظور به ای شورا پیشنهاد می شود.

كار و حرفه ای كه اتخاذ می كنند ،از ایشان نقن ،شنده

1ن برگواری دوره های آموزش ضم خندمت بنرای

است .از جمله ،نتایج ای پژوهش نشان منی دهند كنه

معلمان ،به ویژه در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و توجیه

در زمینه ی شغ ،و حرفه ی مربوطه به پیشرفت جامعنه

دانش آموزان از دیدگاه ا مه ی اطهار(ع).

ی اسالمی نیو عنایت داشته ،و كارگواران را بنه توجنه

5ن برگواری كالس های آموزش خنانواده و آگناهی

به مسا  ،،مشوالت و نیاز های جامعه نیو رهنمون شده

دادن به اولیاء دانش آموزان در جهنت تربینت حرفنه ای

اند .ل ا با بهره گیری صحیح از آنچه به عنوان اصنول و

فرزندان با تاكید بر تربیت اسالمی.

روش های تربیت حرفه ای در ای پژوهش معرفی شده
است می توان برنامه ی درسی مناسب را طراحی نمود
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ا مه ی اطهار (ع) همواره عالوه بر پیشرفت فردی افراد

ایشان در رابطه با اصول و روش های تربینت حرفنه ای
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است كه افراد بدون برخنورداری از تربینت حرفنه ای
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و به یک نظام تربیت حرفه ای كارآمدی برای پاسخگویی

بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)
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اكبر غفاری ،تهران :دارالوتاب اسالمی ،جلد ،3ص.111
 .83هندی ،عالء الدی (1831ه.ق) .كنو العمال .بیروت:
موتبه التراث اسالمی ،ص .15131
 .83حویوی ،عبد علی ب جمعه(بی تا) .ننور الثقلنی .
قم :انتشارات حوزه علمیه ،جلد ،1ص.323
 .83حا ری ،سید محس ( .)1833اندیشه های اقتصادی
در نهج البالغه .ترجمه ی آل بویه لنگرودی ،تهنران:
بنیاد نهج البالغه ،ص.213
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بررسی اصول و روشهای تربیت حرفهای با تأکید بر دیدگاه ائمهی اطهار (ع)

حومت ،822ص.313
 .31كلینی ،یعقوب(1833ه.ق) .اصول كافی .ترجمنه علنی
اكبر غفاری ،تهران :دارالوتاب اسالمی ،جلد ،3ص.218

 .33تمیمی ،عبدالواحد( .)1831غنررالحوم و دررالولنم.
ترجمه ی مینر سنید جنالل الندی محندث ،تهنران:
انتشارات جامعه تهران ،ص.253
 .33نوری ،میرزا حس (1113ه.ق) .مستدرک الوسا  .،قم:
موسسه آل البیت(ع) ،جلد ،11ص.231
 .31كلینی ،یعقوب(1833ه.ق) .اصول كافی .ترجمه علی اكبر
غفاری ،تهران :دارالوتاب اسالمی ،جلد ،2ص.111

 .31حا ری ،سید محس ( .)1833اندیشه های اقتصادی
در نهج البالغه .ترجمه ی آل بویه لنگرودی ،تهنران:
بنیاد نهج البالغه ،ص.223

 .11مجلسی ،محمدباقر(1111ه.ق) .بحاراالنوار .بینروت:
داراالحیاء التراث ،جلد  ،33ص.815

 .32مجلسی ،محمدباقر(1111ه.ق) .بحاراالنوار .بیروت:
داراالحیاء التراث ،جلد  ،33ص.111
 .38سننید رضننی( .)1832نهننج البالغننه .ترجمننه ی
محمندباقر حجتننی ،قننم :انتشننارات دفتننر تنناریخ و
مطالعات اسالمی ،حومت ،221ص.111

 .11همان ،ص.51
 .12همان ،ج،32ص.285

 .35سننید رضننی( .)1832نهننج البالغننه .ترجمننه ی
محمندباقر حجتننی ،قننم :انتشننارات دفتننر تنناریخ و
مطالعات اسالمی ،حومت ،223ص.333

 .18شیخ صندوق (1111ه.ق) .امنالی .بینروت :موسسنه
االعلمی ،ص.231

 .33حرانی ،ابی محمد(1111ه.ق) .تحف العقول .ترجمه ی
علی اكبر غفاری ،قم :موسسه ی نشر اسالمی ،ص.233

 .11كلینی ،یعقوب(1833ه.ق) .اصول كافی .ترجمه علی اكبر
غفاری ،تهران :دارالوتاب اسالمی ،جلد ،5ص.132
 .15حا ری ،سید محس ( .)1833اندیشه هنای اقتصنادی
در نهج البالغه .ترجمه ی آل بویه لنگنرودی ،تهنران:
بنیاد نهج البالغه ،ص.285

 .33شیخ صدوق (1111ه.ق) .امالی .بینروت :موسسنه
االعلمی ،ص.822
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 .33محمدی ری شهری ،محمند( .)1831مینوان الحومنه.
ترجمه ی حمیدرضا شیخی ،قنم :دارالحندیث ،جلند،1
ص.1158

 .13دیلمی ،حسن بن ابنی الحسن (1113ه.ق) .اعنالم
الدی  .قم :موسسه آل البیت(ع) ،ص.818

 .31حسینی ،سید حمید( .)1833منتخب میوان الحومه.
قم :دار الحدیث ،ص.111
 .31سننید رضننی( .)1832نهننج البالغننه ،ترجمننه ی
محمندباقر حجتننی ،قننم :انتشننارات دفتننر تنناریخ و
مطالعات اسالمی ،خطبه ی .133

 .13حرانی ،ابی محمد(1111ه.ق) .تحف العقنول .ترجمنه ی
علی اكبر غفاری ،قم :موسسه ی نشر اسالمی ،ص.288
 .13قمی ،شیخ عباس ( .)1833مفناتیح الجننان .ترجمنه
مهدی الهی قمشه ای ،قم :نشر حبیب ،ص.131
 .11طبرسی ،حس ب فض1111(،ه.ق) .موارم االخالق.
قم :موسسه ی نشر اسالمی،ص.531

 .31عاملی ،حنر(1112ه.ق) .وسنا  ،الشنیعه .بینروت:
داراالحیاءالتراث ،جلد  ،12ص.11

 .111طبرسی ،علی(1835ه.ق) .مشووه االنوار .نجف:
موتبه الحیدریه ،ص.85

 .32حا ری ،سید محس ( .)1833اندیشه های اقتصادی
در نهج البالغه .ترجمه ی آل بویه لنگرودی ،تهنران:
بنیاد نهج البالغه ،ص.228

.111كلینی ،یعقوب(1833ه.ق) .اصول كافی .ترجمه علی اكبر
غفاری ،تهران :دارالوتاب اسالمی ،جلد ،2ص.115

 .38سننید رضننی( .)1832نهننج البالغننه .ترجمننه ی
محمندباقر حجتننی ،قننم :انتشننارات دفتننر تنناریخ و
مطالعات اسالمی ،نامه ی .58

 .112گیالنی ،عبدالرزاق ( .)1833مصنباح الشنریعه.
ترجمه سید جالل الندی امنوری ،تهنران :نشنرموتبه
الصدوق ،ص.58

 .31كلینی ،یعقوب(1833ه.ق) .اصول كافی .ترجمنه علنی
اكبر غفاری ،تهران :دارالوتاب اسالمی ،جلد ،5ص.113

 11.8حسننینی ،سننید حمینند( .)1833منتخننب میننوان
الحومه .قم :دار الحدیث ،ص.818

 .35هندی ،عالء الدی (1831ه.ق) .كنو العمال .بیروت:
موتبه التراث اسالمی ،ح.11118

 .111كلینی ،یعقوب(1833ه.ق) .اصول كافی .ترجمه
علی اكبر غفاری ،تهران :دارالوتاب اسنالمی ،جلند،2
ص.11

 .33حا ری ،سید محس ( .)1833اندیشه های اقتصادی
در نهج البالغه .ترجمه ی آل بویه لنگرودی ،تهنران:
122
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بنیاد نهج البالغه ،ص.211

