راهکارهای تربیتی سورهی یوسف(ع) بر اساس مفهوم روانشناختی
«سازوکار دفاع روانی»

یکــی از عنــارص بنیادیــن در موضــوع شــخصیت ،شــناخت
چکیده ســازوکارهای دفــاع روانــی و نــوع برخورد با آنهاســت« .ســازوکار
دفــاع روانــی» بــه تدابیــر هیجانمــداری گفتــه میشــود کــه
انســان آنهــا را ب ـرای کنــرل تنیدگیهــا ،ناکامیهــا و ناامیدیهــا بــهکار میگیــرد
تــا آســیبهای روانــی را کاهــش دهــد .ایــن نوشــتار ،پژوهشــی میانرشــتهای
اســت کــه بــه روش تحلیلی_توصیفــی و بــا هدف بازشناســی مفهوم روانشــناختی
«ســازوکار دفــاع روانــی» در ســورهی یوســف(ع) و تبییــن راهکارهــای تربیتــی
نســبت بــه ایــن رفتارهــا و ارائـهی راهربدهــای قرآنــی ،بـرای دســتیابی بــه شــیوهی
برخــورد صحیــح بــا رفتارهــای ناســازگارانهی افــراد نوشتهشــده اســت .پرســش
پژوهــش عبــارت اســت از :قــرآن کریــم در ســورهی یوســف(ع) ،چــه راهربدهایــی
را بـرای تربیــت جامعــه توصیــه میکنــد تـا رفتارهــای ناســازگار ی کــه بــا مفهــوم
دفــاع روانــی قابلتحلیلانــد ،مدیریــت و اصــاح شــوند؟ مقالــهی حــارض ،بــا
عرضــهی مفهــوم روانشــناختی «ســازوکار دفــاع روانــی» در قــرآن کریــم ،بــه تبیین
دیــدگاه قــرآن دربــارهی موضــوع و ارائــهی راهربدهــای قرآنــی بـرای دســتیابی بــه
آن پرداختــه اســت .از نتایــج ایــن مطالعــه ،تبییــن شــش ســازوکار «دلیلتراشــی،
فرافکنــی ،بیارزشســازی و عقلیســازی ،پیوندجویــی و آالیــش ســاختگی» و
شــش راهــکار تربیتــی در ســورهی یوســف(ع) اســت کــه دو راهــکار «تفســیر رفتــار
و اطمینانبخشــی» ،میــان روانشناســی و آموزههــای قرآنــی مشــرک و چهــار روش
جدیــد شــامل «حامیــت خانوادگــی ،حساســیتزدایی ،تذکــر و داستانســازی»
اســت .نتیجــه اینکــه در قــرآن کریــم ،رفتــار مناســب در مواجهــه بــا ایــن افـراد ،به
شــکلی ارائــه شــده اســت کــه بــا افزایــش دانــش و اراده در میــان افـراد جامعــه،
بتواننــد حقــارت درونــی خــود را رفــع کننــد و عزتنفــس خــود را بیابنــد.
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مقدمه

هـدف اصلـی از بعثـت انبیـا ،تزکیـه و تهذیـب نفـوس اسـت«ِ :إ ْذ بَ َع َ
ِـم َر ُس ً
ـول ِمـ ْن أَنْف ُِسـه ِْم یَ ْتلُو
ـث ِفیه ْ
ـاب َوالْ ِحكْ َمـ َة» (آلعمران .)164 ،بر اسـاس همین ،پیامبران مردم را از
ِـم َویُ َعلِّ ُم ُه ُ
ِـم آیَاتِـ ِه َویُ َزكِّیه ْ
َعلَ ْیه ْ
ـم الْ ِك َت َ
رذایـل اخالقـی و انحطـاط اعتقـادی پـاک میکننـد و زمینهی طهـارت و نزاهت جـان آنان را فراهـم میآورند
(جـوادی آملـی ،1398 ،ج  ،15ص )215؛ بـه عبـارت دیگـر ،بعث انبیـا برای امتام مکارم اخالق و تربیت انسـان
ْـت ِلُتَ ِّـ َم َمـکا ِر َم ْالَ ْخلاقِ » (کراجکـی ،1427 ،ص 11؛ امـام خمینـی ،1386 ،ص  9و  .)345بـر
اسـت« :إِنَّ ـا بُ ِعث ُ
اسـاس ایـن ،قصـص مربـوط بـه ایشـان نیـز ،رصف بیان تاریخ نیسـت ،بلکـه برای تنبه و تربیت انسـان اسـت
(همان ،ص  .)358چـه اینکـه قصـص قـرآن کریم بهمثابه یک تفسـیر موضوعی ،از مناهـج مختلف اجتامعی،
تاریخـی ،تحلیلـی ،نظری و تقلیدی قابلبررسـی اسـت (حکیم ،1374 ،ص  .)79یکـی از این رویکردهای جدید
نیـز ،مربـوط بـه بعـد روانشـناختی و تربیتـی ایـن قصص اسـت .سـورهی مبارکـهی یوسـف(ع) از سـورههایی
اسـت کـه ویژگـی داسـتا نرسایی قـرآن را بـه شـکل زیبایی تصویرسـازی کرده اسـت کـه احسـنالقصص بودن
آن ،یعنـی انسـان را بـه بهرتیـن مقصـد  -توحید  -میرسـاند (جـوادی آملـی ،1392 ،ج  ،7ص .)42
(ع)
بـا نـگاه روانشـناختی بـه تعاملهـای رفتـاری و گفتـاری شـخصیتهای داسـتان یوسـف نبی  ،دسـتهی
ش و واکنشهـا قابلردیابـی اسـت کـه بـا مفهـوم روانشـناختی «سـازوکار دفـاع روانـی»
خاصـی از کنـ 
قابلتحلیـل اسـت .دفاعهـا ،سـازوکارهای خاص روانشـناختی هسـتند کـه بهعنـوان زیربنای الگوهـای رفتار،
قابـل گزارشانـد (اومتـر ،1383 ،ص  .)94از مـرور پیشـینهی پژوهـش در زمینـهی رابطـهی میـان بهزیسـتی
روانشـناختی و سـازوکارهای دفاعـی ،نتایـج بیانگـر آن اسـت که افرادی که بهزیسـتی روانشـناختی باالتری
دارنـد ،از سـازوکارهای دفاعـی پختهتـر اسـتفاده میکننـد (احـدی و دیگـران ،1391 ،ص )12؛ چـه اینکـه
سـازوکارهای دفاعی نقش بسـیاری در سـازگاری افراد بزرگسـال و بهرهمندی آنان از مداخالت روانشـناختی
دارد (زارعـی و حقایـق ،1395 ،ص .)140
موضــوع پژوهــش ،در آثــار دیگــر بهصــورت محــدود بررسیشــده اســت و تنهــا در بخشــی از کتــاب
راهنــای پژوهــش در قــرآن و علــوم روز ( ،)1قــرآن ،روانشناســی و علــوم تربیتــی ،عباسنــژاد ( )1390و
مقالــهی «پیشنیازهــای بهداشــت روانــی در ســورهی مبارکـهی یوســف (رویکــردی تربیتی و روانشــناختی)»،
شــاملی ( )1379بــه آن اشارهشــده اســت .بهجــز ایــن دو مــورد ،منبــع مســتقیم دیگــری یافــت نشــد کــه
بــه حضــور مفهــوم ســازوکار دفــاع روانــی در قــرآن کریــم پرداختــه باشــد .منابــع میانرشــتهایی کــه بــا
موضــوع مقالــه ارتبــاط دارد ،عبارتنــد از« :روانشناســی در قــرآن ،بنیانهــا و کاربردهــا» کاویانــی ( )1398و
«روانشناســی در قــرآن و حدیــث» شــجاعی (.)1397
ارائــهی «راهکارهــای تربیتــی» بــر اســاس مفهــوم «ســازوکارهای دفــاع روانــی» در منابــع اســامی،
کاری اســت کــه تاکنــون انجامنشــده اســت و مــوارد یادشــده ،بهصــورت پراکنــده و مــوردی ،تنهــا بــه ذکــر
بعضــی از نشــانههای دفاعهــای روانــی در قــرآن کریــم اشــاره کردهانــد و هیچیــک بــه بخــش اصلــی آن،
یعنــی ادارهی دفاعهــا نپرداختهانــد ،چــه اینکــه هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ارائ ـهی راهکارهــای تربیتــی
در مواجهــه ،کنــرل و مدیریــت ایــن نــوع ناســازگاریهای ناشــی از دفــاع روانــی اســت .از ســوی دیگــر ،بــر
تحلیــل روانشــناختی از رفتــار شــخصیتهای یــک داســتان منســجم  -ســورهی یوســف(ع)  -مترکــز دارد تــا
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بــه گونـهی مصداقــی و مشــخص ،الگــوی بــروز ایــن ناســازگاریها را بــا تحلیــل ویــژهای از عنــارص روانکاوی
ارائــه و ترشیــح کنــد.
(ع)
پرســش ایــن تحقیــق عبــارت اســت از :راهکارهــای تربیتــی ســورهی یوســف نســبت بــه رفتارهــای
ناســازگار بــا رویکــرد دفــاع روانــی چیســت؟ بــر اســاس ایــن ،در ابتــدا بایــد ایــن پرســشها را پاســخ گفــت:
 .1رفتارهــای ناســازگاری کــه در ســورهی یوســف(ع) بــا موضــوع روانشــناختی «ســازوکار دفــاع روانــی» قابــل
تبیینانــد ،کدامانــد؟  .2مدیریــت و راهــکار تربیتــی ارائهشــده از ســوی پیامــر الهــی در ایــن ســورهی
مبارکــه ،نســبت بــه دفاعهــای روانــی ناســازگار اطرافیــان چیســت؟

 .1تعریف مفاهیم

در اینجــا ،م ـراد از دو مفهــوم «مکانیســم یــا ســازوکار دفــاع روانــی» و «راهکارهــای تربیتــی» تبییــن
میشــود:

 .1-1مفهوم سازوکار دفاع روانی

مفهـوم «سـازوکارهای دفـاع روانـی»  ،اولین بار در سـال  ،1926از سـوی زیگموند فرویـد ()1939-1856
مطرح شـد و سـپس توسـط دخرتش آنا )1982-1895( 3با اصالح ،شناسـایی و توصیف بیشتر آنها دنبال شـد.
بعدهـا اتـو فنیـکل ،)1946-1897( 4در سـال  ،1945در مفهـوم سـازوکارهای دفاعـی تجدیدنظر کرد و بیشتر
بـر نقـش ایـن سـازوکارها بـرای حفاظـت از عزتنفـس تأکید منـود .روشهـای ارزیابـی سـازوکارهای دفاعی،
بـا الهـام از آنـا فرویـد و ویلهـم رایـش )1957-1897( 5دربـارهی رابطـه عادات رفتـاری و سـازوکارهای دفاعی
رو بـه تحـول گـذارد (حیدرینسـب و دیگـران ،1386 ،ص  .)12بـر اسـاس علم روانشناسـی ،روان انسـان برای
دفـاع از خـودش در برابـر عواملـی کـه عزتنفس و ثبات روانی را تهدید میکند ،سـازوکارهای بسـیار خالقانه
و مؤثـری ابـداع میکنـد کـه در روانشناسـی از آن بـه سـازوکارهای دفاعـی یاد میشـود .افراد دیـد مطلوبی
بـه خودشـان دارنـد و از ایـن دیـدگاه خـود ،در برابـر هـر عاملـی کـه بخواهـد آن را تغییـر دهد یا زیر سـؤال
بربد ،دفاع میکنند (فیسـت ،1396 ،ص 53؛ الرسـن و باس ،1395 ،ص  .)320به اقداماتی که شـخص در تالش
بـرای دفـاع از خـود در برابـر اضطـراب انجـام میدهـد ،سـازوکار دفاعـی اطلاق میشـود کـه میتواننـد در
کنارآمـدن بـا رویدادهـا و حـاالت هیجانـی ناشـی از آنها و مقابله با آنهـا به ما کمک کنند (همان ،ص  317و
 .)327همـهی مـا گاه و بیـگاه ،از سـازوکارهای دفاعـی اسـتفاده میکنیم ،آنها به ما کمـک میکنند تا بهطور
مقطعـی از مراحـل سـخت عبـور کنیم تـا روزی بتوانیم بهطور مسـتقیمتر ،با موقعیت پرفشـار برخورد کنیم.
این سـازوکارها ،تنها هنگامی غیرتطابقی به شمار میروند که شـیوهی غالب پاسـخدهی به مشـکالت شـوند
1

2

1- Psychological Defense Mechanisms
2- Sigmund Freud
3- Anna Freud
4- Otto Fenichel
5- Wilhelm Reich
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(نولن-هوکسما و دیگران ،1395 ،ج  ،2ص )620؛ همچنین سـازوکارها برای حفظ متامیت شـخصیت ،ارضای
نیازمندیهـا ،ایجـاد سـازش میـان متایالت ناسـازگار و مخالف ،کاهش فشـار و اضطراب حاصـل از محرکهای
ناپسـند و غیرقابلقبـول بـه کار میرونـد .بـر اسـاس ایـن ،سـازوکار دفاعـی ،یـک کنـش روانشـناختی اسـت
کـه میـان آرزوهـا ،نیازهـا ،عواطـف و تکانههـای فـرد از یـک سـو و بازداریهـای درونیشـده و واقعیتهای
بیرونـی از سـوی دیگـر ،میانجـی میشـود (نظـا مزاده و قمـری ،1387 ،ص  .)34ایـن کـه فرد از کدام سـازوکار
دفاعـی اسـتفاده کنـد ،بـه شـخصیت او و موقعیـت ناکامکننـده وابسـته اسـت (گنجـی ،1392 ،ص  .)134اگر
دفاعهـا بهصـورت محـدود و کنرتلشـده اسـتفاده شـود ،موجـب کاهش استرس ،ناامیدی و احساسـات منفی
در شـخص میشـود ،درحالیکـه اسـتفادهی بیـش از حـد دفـاع بـه بیامریهـای روانشـناختی ارتبـاط پیـدا
میکنـد (کارمـر ،2009 ،ص  .)1بـه سـبب آنکـه دفاعهـا ماهیتـی پنهـان دارنـد؛ بنابرایـن ،آشـکار کـردن آنها و
پـی بـردن بـه تاثیـر بالقـوهی زیانآورشـان میتواند سـودمند باشـد (بلکمـن ،2004 ،ص )viii؛ همچنیـن افراد
میتواننـد هشـیارانه و بهصـورت هدفمنـد از این دفاعها اسـتفاده کنند (هامن ،ص )4؛ بنابرایـن ،دفاع روانی،
پاسـخهای روانـی انسـان بـه هنـگام رویارویـی بـا تکانههای ناخوشـایند ،بـرای تقلیـل اضطراب اسـت که در
صـورت مدیریـت نکـردن صحیـح ایـن رفتارهـا ،انسـان در معرض آسـیبهای روانـی قـرار میگیـرد؛ ازاینرو،
فـرد بـرای داشتن زندگی سـامل ،نیازمند شـناخت و کاربسـت راهربدهـای تربیتی بـرای مواجهه و کنترل با این
نوع رفتارهای ناسـازگار اسـت.

 .2-1راهکارهای تربیتی

در روانشناســی ،فنونــی کــه بهطــور مؤثــر میتــوان دفاعهــا را اداره کــرد؛ عبارتنــد از :میانبــر زدن،
اطمینانبخشــی ،منحــرف کــردن حــواس ،روبــرو کــردن و تفســیر کــردن (اومتــر ،1383 ،ص )99-96؛ امــا در
ایــن پژوهــش ،م ـراد از راهکارهــای تربیتــی ،نــوع ویــژهای از مدیریــت دفاعهــای روانــی اســت کــه شــامل
هرگونــه ســخن یــا رفتــار قابلاســتنباط از آیــات قــرآن کریــم ،در برابــر عملکردهــای برخاســته از دفــاع روانــی
اســت .در ایــن مقالــه روشــن خواهــد شــد کــه بخشــی از ایــن ادارهی دفاعهــا ،بــا راهکارهایی مشــابهت دارد
کــه از ســورهی مبارکــهی یوســف(ع) قابــل اصطیــاد اســت؛ ماننــد اطمینانبخشــی و تفســیر رفتــار و برخــی
دیگــر جدیــد اســت؛ ماننــد حامیــت خانوادگــی ،حساســیتزدایی ،تذکــر و داستانســازی کــه قابلاســتفاده
در روانشناســی و علــوم تربیتــی اســت.

 .2رفتارهای ناظر به دفاع روانی در داستان یوسف

(ع)

چالشهــا و آموزههــای اخالقــی و رفتــاری متعــددی در ســورهی یوســف نقــل شــده اســت .نــوع
عملکــرد ،تفکیــک مخاطــب و شــدت برخــورد ایشــان ،الگویــی بــه دســت میدهــد کــه در قالــب مفاهیــم
روانشناســی قابلارائــه اســت« .دلیلتراشــی و فرافکنــی ،بیارزشســازی» از دیــدگاه روانشــناختی ،جــزء
ســازوکارهای دفــاع روانــی ســطوح پاییــن ،از نظــر ســازگاری محســوب میشــود (اومتــر ،1383 ،ص .)96
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 .1-2دلیلتراشی

دلیلتراشــی 1بــه معنــای نســبت دادن انگیزههــای منطقــی یــا مطلــوب جامعــه بــه رفتارمــان اســت تــا
بــه نظــر رســد کــه عاقالنــه رفتــار میکنیــم (نولن-هوکســا و دیگـران ،1395 ،ج  ،2ص  .)621ایــن ســازوکار
بهصــورت ارائ ـهی توضیحــات غیرواقعــی و دالیــل غیرحقیقــی ب ـرای توجیــه رفتــار قابلمشــاهده اســت.
بزا ،تکانههــای غیرقابــل قبــول اجتــاع و عزتنفــس پاییــن اســت کــه طــی فراینــدی بــا
عامــل اضط ـرا 
ارائ ـهی دالیــل نادرســت ،ولــی اجتامعپســندانه ب ـرای توجیــه رفتــار انجــام میشــود (اومتــر ،1383 ،ص 95؛
بلکمــن ،2004 ،ص  .)14دلیلتراشــی همـراه بــا تفســیر دوبــارهای از رفتــار خــود اســت (شــولتز ،1394 ،ص
 )66و در حقیقــت ،نوعــی فکــر کــردن ناقــص و تدافعــی اســت کــه بهوســیلهی آرزو ب ـرای حفــظ اح ـرام
بــه خــود انگیختــه میشــود .ایــن دفــاع روانــی ،دس ـتکم بهطــور موقتــی ،از طریــق اح ـرام بــه خــود،
شــخص را قــادر میســازد تــا از روبــرو شــدن بــا واقعیتهــا پرهیــز کنــد و شکس ـتهای خــود را ببخشــد
(عباسنــژاد ،1390 ،ص  .)98مــا فکــر یــا عمــل تهدیدکننــدهای را بــا قانــع کــردن خودمــان بــه اینکــه توجیــه
منطقــی ب ـرای آن وجــود دارد ،موجــه جلــوه میدهیــم (شــولتز ،1394 ،ص .)92
در ســورهی مبارکــهی یوســف(ع) ،رفتــار حاکــی از دلیلتراشــی ،از میــان گفتگوهــا و رفتارهــای ب ـرادران
یوســف(ع) قابــل برداشــت اســت ،چــه اینکــه هنگامیکــه ب ـرادران یوســف(ع) پــس از بــه چــاه انداخــن او،
نــزد پــدر بازگشــتند ،در جســتوجوی عــذری بودنــد کــه بــا آن ،رفتــار خــود را توجیــه کننــد .بــه ایــن
ترتیــب در پایــان روز ،گریهکنــان 2بــا لباســی آغشــته بــه خونــی دروغیــن ،3نــزد پــدر آمدنــد و گفتنــد« :اى
پــدر! مــا بــه مســابقه رفتــه بودیــم و یوســف را نــزد اثــاث گذاشــته بودیــم کــه گــرگ او را دریــد» 4.ســپس
بــا مظلوممنایــی ســعی کردنــد خــود را صــادق نشــان دهنــد؛ بنابرایــن ،بــا گریــهی مصنوعــی ســعی کردنــد
امــر را بــر پــدر مشــتبه ســازند (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص  )101و گفتنــد« :مىدانیــم تــو هرگــز ســخنان
مــا را بــاور نخواهــى كــرد» 5،درنهایــت گفتنــد :شــا اولیــن کســی هســتید کــه ایــن مســئله را در مقابــل مــا
مطــرح کردیــد و از ابتــدا نســبت بــه مــا تردیــد داشــتید و حــرف مــا را بــاور منیکنیــد (فضلاللــه،1419 ،
ج  ،12ص  .)176اولیــن حیلـهی ایشــان ایــن بــود کــه شــب هنــگام ،نــزد پــدر مراجعــت کردنــد؛ زیـرا امــکان
تجســس از پارههــای نعــش کــودک در تاریکــی شــب وجــود نداشــت؛ همچنیــن بیابــان تاریــک ،از گــرگ روز
خطرناکتــر اســت .حیلـهی دوم ،گریــه بــر بـرادر مقتــول اســت؛ چــه اینکــه قاتــل بــر مقتــول خــود منیگریــد
(صادقــی تهرانــی ،1406 ،ج  ،15ص  .)45همچنیــن بــرادران از طریــق مظلوممنایــی و دلیلتراشــی ،رشوع
بــه فضاســازی بــه نفــع خــود کردنــد .حیلـهی ســوم ایــن بــود کــه ادعــا کردنــد مــا رسگــرم مســابقه تیرانــدازی
شــدیم و چــون یوســف طفــل بــود ،منیتوانســت بــا مــا مســابقه دهــد و در بــازی رشیــک شــود ،او را در کنــار
وســایلمان گذاشــتیم و از او دور شــدیم ،در اثنــای مســابقه ،خطــر گــرگ را فرامــوش کردیــم و حواســان
َ -2و جا ُؤ أَباه ُْم ِعشا ًء یَ ْبكُون (یوسف.)16 :
ىل َق ِم ِ
ب (هامن.)18 :
ِدَم كَ ِذ 
َ -3و جا ُؤ َع 
یص ِه ب ٍ
ْب (هامن .)17 :
ف ِعنْدَ َمتا ِعنا َفأَكَلَهُ ال ِّذئ ُ
وس َ
 -4قالُوا یا أَبانا إِنَّا َذ َه ْبنا ن َْس َتب ُِق َو تَ َركْنا یُ ُ
َ -5و ما أَن َْت بِ ُ ْؤ ِمنٍ لَنا َو لَ ْو كُ َّنا صا ِد ِقی ن (هامن).
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از یوســف پــرت شــد کــه ناگهــان گــرگ بــه او حملــه کــرد و او را دریــد و صــدای اســتغاثهی او را نشــنیدیم
(طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص 102؛ صادقــی تهرانــی ،1406 ،ج  ،15ص 45؛ رضــا ،1414 ،ج  ،12ص  .)267آیــات
مربــوط بــه مکاملــات پــدر بــا پ ـران ،عذرتراشــی و آوردن شــاهد ســاختگی غیرمنطقــی – چــه اینکــه اگــر
گــرگ کســی را بــدرد ،لبــاس را هــم پــاره میکنــد؛ امــا لبــاس خونیــن یوســف ســامل مانــده بــود و اثــری از
اف ـراس درآن نبــود (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص 103؛ رضــا ،1414 ،ج  ،12ص  – )267نشــانگر ایــن اســت
کــه بـرادران یوســف(ع) بـرای توجیــه رفتــار نابهنجــار خــود ،نیازمنــد نوعــی ســازوکا ر دفاعــی بودنــد (شــاملی،
 ،1379ص  .)24مــوارد یادشــده نشــان میدهــد ،بــرادران یوســف(ع) بــا توســل بــه بهانههــای گوناگونــی
ماننــد حواسپرتــی بــه بهانــهی مشــغول شــدن بــه مســابقه ،کنــار گــذاردن یوســف(ع) از مســابقه بــه بهانــهی
طفولیــت ،قتــل حتمــی وی بــه بهانـهی دریــده شــدن توســط گــرگ کــه قاعدتـاً در حملــهی گــرگ بــه یــک
کــودک ،چــارهای از مــرگ نیســت ،ســعی در توجیــه و منطقــی جلــوه دادن بیمســئولیتی خــود در قبــال
ب ـرادر کوچکتــر خــود داشــتند.

 .2-2فرافکنی (سو َیفکنی)

در فرافکنــی ،1افـراد ناکامیهــای خویــش ،ماننــد تصمیــات اشــتباه را بــه رویدادهای محیطیای نســبت
میدهنــد کــه از کنــرل آنــان خــارج اســت و موفقیتهایشــان را بــه خــود نســبت میدهنــد .درواقــع ،ایــن
پدیــده کــه امــری شــایع اســت و روانشناســان از آن تحــت عنــوان «خطــای بنیــادی إســناد» یــاد میکننــد
(الرســن و بــاس ،1395 ،ص )320؛ یعنــی افــکار و اعــال خــود را از خــود بیــرون میافکنــد و متوجــه دیگـران
میســازد و ایــن نوعــی ســازوکا ر جــران و دفــاع غیرمنطقــی اســت کــه بــرای جلوگیــری از اضطــراب و
ناکامــی صــورت میگیــرد (عباسنــژاد ،1390،ص  .)378درواقــع ،برونفکنــی ،شــکلی از دلیلتراشــی اســت؛
امــا چنــان نافــذ اســت کــه بحــث جداگانـهای را میطلبــد (نولن-هوکســا و دیگـران ،1395 ،ج  ،2ص .)621
اف ـراد حســود یکــی از شــدیدترین انــواع اســرس را تجربــه میکننــد کــه میتوانــد زندگــی خــود آنــان
و حتــی اطرافیانشــان را بــه شــکل منفــی تحــت تاثیــر ق ـرار دهــد .حســادت ،احســاس دردآوری اســت کــه
اغلــب افـراد بــا مشــاهدهی شــانس و موقعیــت مناســب دیگـران ،در آنــان ایجــاد مــی شــود؛ زیـرا تنهــا خــود
را الیــق چنیــن موفقیتــی میداننــد کــه هم ـهی ایــن احساســات رنــج و ناراحتــی را ب ـرای آنــان بــه هم ـراه
مـیآورد (نرصاصفهانــی و حیــدری ،1398 ،ص  .)123بیشــر محققــان اذعــان دارنــد کــه حســادت در بســیاری
از زمینههــای اخالقــی و روانــی ازجملــه پیـشداروی ،تعصــب ،نارضایتیهــای شــخصی و احتــاالً تــا ســامت
روان ،نقــش منفــی را بــازی میکنــد (تــای 2و دیگ ـران ،2012 ،ص  .)123حســادت ،نخســت از مقایس ـهی
اجتامعــی بــا فــردی باالدســت ناشــی میشــود کــه بهطورکلــی مشــابه اوســت ،بــه اســتثنای ویژگــی بــارزی
کــه محســود واقــع شــده اســت .دوم ،ماهیــت برتریجویــی فــرد حســود اســت کــه بــه ســبب وابســتگی

1- Projection
2- Tai, Kenneth
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بــه محیــط ،دچــار تحریــک قــوی احســاس میشــود (ســاطوریان ،1395 ،ص  .)59حســادت 1و دروغ 2از
مهمتریــن ضعفهــای اخالقــی ب ـرادران یوســف(ع) بــود .آنــان ب ـرای توجیــه رفتــار ناشایســت خــود ،پــدر
را مقــر میشــارند و گمراهــی خــود را بــه پــدر فرافکنــی میکننــد؛ 3بنابرایــن ،در مجلســی شــور کردنــد
تــا خــود را از ایــن ناراحتــى نجــات دهنــد .محنــت ایشــان ،رصف جلــب محبــت پــدر نبــود ،بلکــه احســاس
میکردنــد شخصیتشــان خــرد شــده و زحــات چندســالهی ایشــان ىبنتیجــه مانــده اســت؛ بنابرایــن معتقــد
شــدند روش پــدر غلــط و منحــرف اســت« :إِ َّن أَبانــا لَ ِفی ضَ ــا ٍل ُمبِین» (یوســف( )8 :طباطبایــی ،1390 ،ج ،11
ص  .)119مـراد از «ضَ ــال» ،خــروج از راه صــواب و عدالــت اســت (رضــا ،1414 ،ج  ،12ص 260؛ زمخــری،
 ،1407ج  ،2ص )446؛ زیــرا از دیــد آنــان ،یــک پــر کوچــک را بــه گروهــی از مــردان قــوی و ســودمند
ترجیــج داده بــود (مغنیــه ،1424 ،ج  ،4ص 292؛ ســید قطــب ،1425 ،ج  ،4ص  )1973و در تشــخیص مســائل
خانوادگــی و ســلیقهای بــه بیراهــه م ـیرود؛ نــه مســئلهی دیــن (جــوادی آملــی ،تفســیر ســورهی یوســف،
جلســه  ،12پایــگاه اطــاع رســانی ارساء)4؛ یعنــی رأی پــدر در تشــخیص افضــل ،خطــا اســت (کاشــانی،1314 ،
ج  ،5ص )10؛ یــا در محبــت بــه فرزنــدان عدالــت نــدارد (طوســی ،بیتــا ،ج  ،6ص  .)97بــه هــر روی ،ایــن
جملــه ،اولیــن اثــر ظهــور حســد بـرادران بــود (جــوادی آملــی ،تفســیر ســورهی یوســف ،جلســه  ،10پایــگاه
اطــاع رســانی ارساء ،)5حــال آنکــه بــا عملــی کــه نســبت بــه بـرادر و پــدر خــود انجــام دادنــد ،خــود از طریق
عدالــت خــارج شــدند .حتــی خودشــان میدانســتد ایــن عملــی ناصالــح اســت و بایــد در آینــده از آن توبــه
کننــد 6.بـرادران بهجــای اینکــه علــت محبــت بیشــر پدرشــان بــه یوســف(ع) و بنیامیــن را در کــال شــخصیت
آن دو جسـتوجو کننــد و بــا تکمیــل هــان ابعــاد در وجودشــان ،خــود را نیــز الیــق هــان مرتبــه از محبــت
یعقــوب(ع) مناینــد ،دچــار خودبرتربینــی شــده و زمینــهی رفتارهــای ناهنجــار بعــدی را فراهــم کردنــد.
احساس و گرایش دروىن برادران به یوسف(ع) ،پس از سالها همچنان خصامنه و نفرتآلود است .آیهی ،77
از این احساس پنهان چنین پرده برمىدارد كه هنگامیکه برادران در مرص ،با اتهام دزدى بنیامین مواجه شدند،
با استفاده از سازوکار دفاعى فرافكنى ،به بازرسان مرصى گفتند« :اگر این پرس چیزى دزدیده است ،هامن كرده
كه برادر دیگرش ،پیش از این مىكرد ».وجه فرافکنی این سخن در جملهی بعد نهفته است 7،اینکه شام نسبت
به برادری که تهمت دزدی به او میزنید ،جایگاه بدتری دارید (طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص  .)226حتی این
احتامل مطرحشده که آنان در نسبت دادن دزدی به یوسف در اوان کودکی نیز دروغ گفتند و این سخن را
از خود درآوردند و در گذشته ،اصال! چنین واقعهای رخ نداده و مفرسان در توجیه سخنان برادران ،خود را به
تکلف انداختهاند (مغنیه ،1424 ،ج  ،4ص 345؛ سید قطب ،1425 ،ج  ،4ص .)2022
ف َو أَخُو ُه أَ َح ُّب إِ ىل أَبِینا ِم َّنا (یوسف.)8 :
وس ُ
 -1إِ ْذ قالُوا لَ ُی ُ
ْب (هامن.)17 :
ف ِعنْدَ َمتا ِعنا َفأَكَلَهُ ال ِّذئ ُ
وس َ
 -2قالُوا یا أَبانا إِنَّا َذ َه ْبنا ن َْس َتب ُِق َو تَ َركْنا یُ ُ
 -3إِنَّ أَبانا لَ ِفی ضَ اللٍ ُمبِینٍ (هامن .)88 :إِنَّ أَبانا لَ ِفی ضَ اللٍ ُمبِینٍ (هامن.)88 :
4- http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NDMxOA%3d%3d-o0SDDYRpQME%3d
5- http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=ODg4-pCDRh8o6PCo%3d
َ -6و تَكُونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه َق ْوماً صالِ ِحی ن (یوسف.)9 :
َ -7
ش َمكانا (هامن.)77 :
قال أَنْت ُْم َ ٌّ
راهکارهای تربیتی سورهی یوسف(ع) بر اساس مفهوم روانشناختی «سازوکار دفاع روانی»
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رفتار ناسازگار دیگر از نوع فرافکنی ،در رفتار همرس عزیز مرص موجود بود ،بهگونهای که وی قصد سوئی
نسبت به یوسف(ع) داشت و میخواست از او کام گیرد؛ 1اما او امتثال نکرد .در قرآن ،به «مالقات ناگهانی»
زلیخا با همرسش اشارهشده است؛ 2چه اینکه «الفیت» از مادهی «لفو» ،به معنى یافنت ناگهاىن و تصادفی است
بزای مالقات را توجیه
(ابناثیر ،1367 ،ج  ،4ص  .)262بر اساس معنای واژه الفیت ،میتوان صحنهی اضطرا 
کرد ،اینکه این مالقات رس بزنگاه با عزیز مرص ،پشت درب ،سبب تشدید رشایط اضطراب برای زلیخا میشود.
به این ترتیب ،وی تعارضهای درونی و انگیزههای خود را بیرون میریزد و آنها را به شخص دیگر -یوسف(ع) –
نسبت میدهد .در چنین حالتی ،این زن برای اینکه دیگری را متهم کند ،خطاب به همرسش میگوید« :کیفر
کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند ،جز زندان و یا عذاب دردناک ،چه خواهد بود؟»( 3جوادی
(ع)
آملی ،تفسیر سورهی یوسف ،جلسه  ،23پایگاه اطالع رسانی ارساء)4؛ بنابراین ،وی پیشدستى كرد و از یوسف
به همرسش شكایت منود كه او متعرض من شده و باید او را مجازات كنى (طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص .)141
هنگامیکه تحت فشار روانی از برمال شدن توطئه خود بود ،این سخن نشانهی شدت حیلهگری و توانایی باالی
فکری اوست (خلی لزاده و دیگران ،1396 ،ص )70؛ چه اینکه شوهر او ،برای پنهان کردن این رسوایی به این
سخن بسنده میکند که« :مکر شام زنان ،مکری بزرگ است ».این توصیف ،نوعی گواهی دادن به هوشیاری
اوست (مغنیه ،1424 ،ج ،4ص )305؛ چه اینکه مکر زن دستکم از سه جهت بود :اول اینکه یوسف(ع) را
تجاوزگر نشان داد ،دوم اینکه نامی از فعل منکر نربد و به عبارت ارادهی سوء اکتفا کرد تا غضب شوهر تشدید
نشود و به فکر تنبیه دیگری مانند فروش یوسف(ع) نیافتد ،سوم اینکه به یوسف(ع) بفهامند نتیجهی اطاعت
نکردنش چیست تا او را خاضع کند (رضا ،1414 ،ج  ،12ص  .)286زن بهواسطهی نفوذی که در عزیز مرص
داشت ،حتی كمرتین مؤاخذ ه هم نشد ،بلكه با وارونه كردن حقیقت ،مؤاخذه را متوجه یوسف(ع) کرد و او را به
سزا ،زلیخا اولین واکنشی که انجام
زندان انداخت (طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص )127؛ بنابراین در لحظهی اسرت 
داد ،دور کردن خود از جایگاه خاطی و گناهکار جلوه دادن شخص بیگناه بود تا شأن خود را از هر گونه خطا
منزه کند .زلیخا با این کار ،متایالت هوسآلود خود را بهعنوان یک «تکانهی هیجانی غیرقابل پذیرش» ،از خود
دور و به فرد دیگر برونافکنی کرد .این رفتار نیز با مفهوم دلیلتراشی قابل تبیین است؛ زیرا مؤلفهی وجود
زمینهی اضطراب در این رشایط وجود دارد.

شسازی
 .3-2بیارز 

در بیارزشســازی ،فــرد تصــور میکنــد شــخص دیگــر پســت و حقیــر اســت ،درحالــی کــه او چنیــن
نیســت (بلکمــن ،2004 ،ص )15؛ بنابرایــن ،بــه بیــان جمالتــی میپــردازد کــه بیانگــر بـیارزش کــردن دیگـران
یــا هدفــی اســت کــه منیتوانــد بــه آن دســت یابــد (اومتــر ،1383 ،ص .)98
5

َ -1و را َو َدتْهُ الَّ ِتی ُه َو ِفی بَ ْی ِتها َع ْن نَف ِْس ه (هامن.)23 :
اب (یوسف.)25 :
یصهُ ِم ْن ُدبُ ٍر َوأَلْ َف َیا َس ِّیدَ هَا لَدَى الْ َب ِ
اب َو َقدَّ ْت َق ِم َ
َ -2و ْاس َت َبقَا الْ َب َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َّ
یم (هامن).
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ُ ً
 -3قَال َْت َما َج َزا ُ
4- http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=Mjk4Mw%3d%3d-GRNxcpLDXDc%3d
5- Devaluation
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در قــرآن کریــم ،آیــات متعــددی اف ـرا بــه انبیــای االهــی را روایــت میکنــد؛ ماننــد اتهــام شــعر ،ســحر،
جنــون ،کــذب 1.بــا نگاهــی بــه قصــص قــرآن کریــم ،ایــن رفتــار عمدتـاً از ســوی شــخصیتها و حکومتهــای
معانــد بــا انبیــا بــروز میکنــد تــا از ارزش ایشــان بکاهنــد و بــا تبلیغــات ســوء ،کــمارزش ســاخنت و ناکارآمــد
جلــوه دادن آنــان ،ســبب ســلب اعتــاد مــردم و دورکــردن ایشــان از جایــگاه واقعیشــان در نظــر مــردم
شــوند (فضــل اللــه ،1419 ،ج  19ص  188و 237؛ مدرســی ،1419 ،ج  ،11ص .)221
قـرار گرفتن در موضـع اتهـام ،از عوامـل ایجـاد اضطـراب و درنتیجـه ،بـروز دفـاع روانـی اسـت؛ بنابرایـن،
اگـر بـه علـت وجـود مـدارک و شـواهد ،اتهـام علیه شـخصی ولـو بیگنـاه ،تثبیـت و درنهایت مجرم شـناخته
شـود ،وی تلاش میکنـد بـه هـر نحـوی کـه شـده ،خـود را از وضعیتی برهانـد که آن قـرار گرفته اسـت .یکی
از بارزتریـن منونههـای آن در ماجـرای بـرادران یوسـف(ع) ،در اتهـام دزدی هنـگام خـروج از مصر اسـت 2.در
ایـن واقعـه ،یوسـف(ع) بـا هامهنگـی قبلی ،پیامنـهی مخصوص توزیـن را در داخل بـار بنیامین قـرار داد .پس
از کشـف آن از سـوی مأمـوران ،دیگـر بـرادران اتهـام دزدی را بـرای بنیامیـن پذیرفتنـد؛ امـا بـرای تربئهی خود
گفتنـد« :اگـر او ]بنیامیـن [دزدی کنـد ،جای تعجب نیسـت؛ زیرا برادرش ]یوسـف [نیز پیـش از او دزدی کرده
بـود 3».ایـن سـخن ،خـود نوعـی تربئـه بـود تا خودشـان را به ایـن وسـیله ،از اتهام رسقـت و سوءسـابقهای که
ایجاد شـده اسـت ،منـزه سـازن د (طباطبایـی ،1390 ،ج ،11ص .)236
یعقوب(ع) به یوسف(ع) ،بیش از دیگران ،عنایت و اکرام داشت (طباطبایی ،1390 ،ج ،11ص  .)95پس
4
از ماجرای رؤیا ،پدر خطر کید قطعی ایشان را به یوسف(ع) گوشزد کرد تا مبادا حسادت آنان تحریک شود
(طوسی ،بیتا ،ج  ،6ص 97؛ رضا ،1414 ،ج  ،12ص  .)254در واقع ،حسادت بهمثابه یک درد است و مردم
متایل دارند از این درد که در آنان ریشه دوانده ،تا جای ممکن دوری کنند .به همین منظور ،سعی در استفاده
از راهربدهایی برای نابودی این حس و کاهش احساس ناخوشایند دارند .پیامد حسادت ،در قالب تهدید و
به چالش کشیدن ظاهر میشود که میتواند میزان درد ناشی از حسادت را کاهش دهد ،بهطوریکه فرد
حسود ،موقعیت فرد محسود را خراب کند یا اینکه همهی تالش خود را برای بهبود موقعیت خود نسبت به
فرد محسود به کار گیرد (نرصاصفهانی و حیدری ،1398 ،ج  ،91ص  .)123حال ،برای برادرانی که یک عمر
در رقابت «جذب محبت پدر» ،خود را بازنده میدیدند ،بهرتین فرصت بود تا ارزشمندی رقیب را به چالش
بکشند و برتری خود را که در قلب به آن معتقد بودند 5،اثبات کنند .اکنون در رشایطی قرار گرفتهاند که
دستکم نزد وجدان خویش میتوانند دستاویزی برای ُم ِحق نشان دادن خود پیدا کنند؛ چه اینکه از ابتدا،
عقیدهی ایشان دربارهی محبت پدر به دو برادر کوچکتر ،کجسلیقهگی ،فساد روش و خالف عقل معاش بود
(طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص )89؛ زیرا یوسف(ع) و بنیامین ،در آن زمان کوچک و رسبار زندگی پدر بودند ،اما
َ -1و یَقُولُـونَ أَ إِنَّـا لَتا ِركُـوا آلِ َه ِتنـا لِشـا ِع ٍر َم ْج ُنـون (صافـات)36 :؛ کَ َذلِكَ َما أَ َت الَّ ِذی َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم ِم ْن َر ُسـولٍ إ َِّل قَالُوا َسـا ِح ٌر أَ ْو َم ْج ُنونٌ (ذاریـات)52 :؛ َوق ََال
اب (ص)38 :؛ اِنّا ل ََنک فی َسـفاهَة و اِنّا لَ َنظُ ُّنک ِم َن الکــ ِذبین (اعراف(.)66 :)7
الْكَا ِف ُرونَ هَــ َذا َسـا ِح ٌر كَ َّذ ٌ
السقایَ َة ِفی َر ْحلِ أَ ِخی ِه ث َُّم أَذَّنَ ُم َؤ ِّذنٌ أَیَّ ُت َها الْ ِعی ُر إِنَّك ُْم لَسا ِرقُونَ (یوسف.)70 :
َ -2فل ََّم َج َّه َزه ُْم ِب َجها ِز ِه ْم َج َع َل ِّ
ُون (هامن.)77 :
ش َمکَاناً َو اللَّهُ أَ ْعل َُم بِ َا ت َِصف َ
ف ِف ی نَف ِْس ِه َو ل َْم یُ ْب ِدهَا لَ ُه ْم ق َ
وس ُ
س َ
سهَا یُ ُ
َال أَنْت ُْم َ ٌّ
ق أَ ٌخ لَهُ ِم ْن َق ْب ُل َفأَ َ َّ
 -3قَالُوا إ ِْن یَ ْس ِْق َفقَدْ َ َ
َ -4
ىل إِ ْخ َوتِكَ َف َی ِكیدُوا لَكَ كَ ْیداً (هامن.)5 :
قال یا بُ َن َّی ال تَق ُْص ْص ُرؤْیاكَ َع 
َ -5و نَ ْح ُن ُع ْص َب ٌة (هامن.)8 :
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برادران بزرگتر به واسطهی تعداد و قدرت بدنی بیشرت (فضلالله ،1419 ،ص  ،12ص  ،)175خود را « ُع ْص َبة»
می پنداشتند ،زیرا امور به واسطهی آنان کفایت می شد ،حال آنکه آن دو کودک صغیر ،منفعتی برای خانواده
نداشتند (زمخرشی ،1407 ،ج  ،2ص .)446

 .4-2پیوندجویی

در ســازوکار پیوندجویــی یــا پیوســتگی ،شــخص طــی فراینــد رشیــک شــدن در اضط ـراب و پاداشهــا،
ســعی در کاهــش اضط ـراب دارد .تشــکیل گروههــای کاری و کوشــش ف ـراوان بــه همــکاری ،از رفتارهــای
قابلمشــاهدهی ایــن نــوع ســازوکا ر اســت .از عوامــل ایجــاد ایــن رفتــار جدایــی ،مســئولیت و کامــل نبــودن
اســت (اومتــر ،1383 ،ص ،)97چنانکــه مهمتریــن انگیــزهی تشــکیل گــروه ،ارضــای نیازهــای اف ـراد اســت
(شــجاعی ،1397 ،ص )52؛ بنابرایــن ،نیــاز بــه کاســن اضط ـراب از طریــق رشیــک شــدن در یــک اضط ـراب
جمعــی ،یکــی از انگیزههــای تشــکیل گــروه محســوب میشــود.
آنچــه از رفتــار ب ـرادران یوســف(ع) قابلبرداشــت اســت ،نوعــی رفتــار گروهــی -خانوادگــی اســت .بــر
اســاس آیاتــی کــه ســخنان یــا مشــورت درون گروهیشــان را روایــت میکنــد ،باهــم در جلبتوجــه پــدر
اتفاقنظــر داشــتند و در اضطــراب ناشــی از حــس حســادت باهــم رشیــک بودنــد؛ درنتیجــه ،از رشایــط
موجــود در رنــج و فشــار روانــی بودنــد .حاصــل اینکــه در یــک همگرایــی خانوادگــی ،بــا مشــورت همدیگــر
نقشــه کشــیدند (یوســف ،)10-9 :بهطــور جمعــی درخواســت همراهــی یوســف را کردنــد و بــا ادعــای
خیرخواهــی ،قــول محافظــت از وی را دادنــد ،2باهــم یوســف(ع) را بــه چــاه انداختنــد ،3صحنهســازی کشــته
شــدن یوســف(ع) را باهــم انجــام دادنــد ،4باهــم بـرادر را فروختنــد ،5بعدهــا نیــز در رفــع احتیاجــات خانــواده
باهــم بودنــد (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص  94و  97و  98و  101و  .)107ایــن تحلیــل کــه ایشــان بــا اســتفاده
از پیوندجویــی و بهنوعــی رشاکــت جــرم ،ســعی در کاهــش دو نــوع اضطــراب – ناشــی از حســادت و
ارتــکاب گنــاه  -داشــتند ،بــر اســاس مجموعــه آیــات قابلدفــاع اســت.
1

 .5-2عقل یسازی

عقلیسـازی 6،ذهنیسـازی یا اندیشـهورزی ،تالشـی برای رهایی از موقعیت پرفشـار با برخورد انتزاعی و
عقالنی با آن موقعیت اسـت (نولن-هکسما ،1395 ،ج  ،2ص )621؛ یعنی نوعی فلسـفهبافی برای گسسـتگی
عاطفـی از یـك موقعیـت ناراحتكننده ،با رودررویـی انتزاعی و فكری با آن .بهطوركلی ،هنگامی از سـازوکار
فلسـفهبافی اسـتفاده میشـود كـه فـرد بخواهـد پریشـانی خـود را از مشـاهدهی یـك صحنـهی ناخوشـایند
 -2قَالُوا یَا أَبَانَا  ...إِنَّا لَهُ لَ َن ِاص ُحونَ  ...إِنَّا لَهُ لَ َحا ِفظُونَ (یوسف 12 :و .)14
َ -3فل ََّم َذ َه ُبوا ِب ِه َو أَ ْج َم ُعوا أَنْ یَ ْج َعلُو ُه (هامن.)15 :
َ -4و َجا ُءوا أَبَاه ُْم ِعشَ ا ًء یَ ْبكُونَ  ...قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا َذ َه ْب َنا ن َْس َتب ُِق َوتَ َركْ َنا َ ...و َجا ُءوا َع َل َق ِم ِ
یص ِه (هامن.)18-16 :
ش ْو ُه ِب َث َمنٍ بَخ ٍْس (هامن.)20 :
َ -5و َ َ
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

1- Affiliation

6- Intellectualization

كاهـش دهـد؛ ماننـد ثرومتنـدی كه واقعاً اطالع دارد كسـانی از اطرافیان او ،به كمك نیاز دارنـد و از این اطالع
رنـج میبـرد و ضمنـاً دلـش منیخواهـد كمـك كند ،به فلسـفهبافی دسـت میزند؛ مثلا میگویـد هركس باید
روی پـای خـود بایسـتد ،بایـد بـه افـراد كمـك فكـری كـرد؛ نه مـادی ،كمك بـه دیگـران درواقع نوعی تشـویق
بـه گدایـی اسـت (گنجـی ،1392 ،ص  .)143نظیـر آنچـه دربارهی انفاق نکـردن مرشکین در قرآن آمده اسـت،1
ایشـا ن بهعنـوان افـرادی کـه از انفـاق مامنعت میکننـد ،با اسـتفاده از سـازوکا ر ذهنیسـازی ،ارتباط عاطفی
خـود را بـا یـک موقعیـت ناراحتکننـده – وضعیت فقر و گرسـنگی اطرافیان  -قطـع میمنایند.
ازآنجاکـه دفاعهـای روانی ،بیشتر بهصـورت گروهی عمل میکننـد (گنجـی ،1392 ،ص  ،)143در ماجرای
رسقـت پیامنـهی سـلطنتی و اتهـام دزدی بـه بنیامیـن ،علاوه بـر «بیارزشسـازی» ،میتـوان ردپـای سـازوکار
«عقلیسـازی» را نیـز دیـد .بههـرروی ،بـرادارن یوسـف(ع) همزمـان بـا دلیلتراشـی و توجیـه رسقتـی کـه
فیالحـال شـواهد علیـهی بنیامیـن بـود ،رشوع به عقلیسـازی واقعـه نیز کردند تا بـا این فلسـفهبافی ،از رنج
سـنگین تهمـت رهـا شـوند و یـک علـت عقالنـی و پذیرفتنی برای از سـوی توسـط بنیامیـن بیابند.
آنان گفتند :دو برادر دزدى را از سوی مادر خود به ارث بردهاند و ما از سوی مادر از ایشان جدا هستیم
(طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص )226؛ بنابراین ،با این استدالل که او نیز برادری دزد داشت ،برای رسقت امروز
بنیامین ،وجهی منطقی ساختند تا حساب یوسف(ع) و بنیامین را که از یک مادر بودند ،از حساب خود جدا
منایند و خود را تربئه کنند (رضایی اصفهانی ،1387 ،ج  ،10ص  .)140در حقیقت ،ایشان با ارتباط برقرار کردن
میان «خطای ظاهری امروز بنیامین» با «خطای ظاهری گذشتهی برادرش یوسف(ع)» ،بهزعم خود ایراد را نه از
سوی پدر -که میان ایشان مشرتک بود – بلکه از سوی مادر یوسف(ع) و بنیامین معرفی کردند .با این کار تالش
کردند تا ریشهی بدی را از خود دور منایند و اثر سوء برادری با یک سارق را محو کنند.

 .6-2آالیش ساختگی

در آالیش 2،واالیش یا تصعید ،فرد متایالت نامقبول اجتامعی خود را در ظاهر اجتامعپسندانه بروز میدهد
(گنجی ،1392 ،ص  .)135این عنوان «آالیش ساختگی» دربارهی برادران یوسف(ع) ،عنوانی ابداعی است که
واکنش خالی از حقیقت برادران را نشان میدهد؛ بنابراین ،از یک سو رفتار برادران آالیش بود؛ زیرا متایالت
نامقبول خود  -حسادت و تکرب  -را در چهرهای مقبول – گریه بر برادری خردسال و مقتول – ظاهر کرده
بودند ،از سوی دیگر ،این آالیش بویی از حقیقت نیز نداشت؛ زیرا این گریه ،منایشی بیش نبود .گریهی
مصنوعی ،3مظلوممنایی و بیتقصیر جلوه دادن خود ،4از این راه که یوسف(ع) هنگامی طعمه گرگ شد که آنان
به مسابقهای رقابتانگیز مشغول بودند 5و آوردن پیراهن خونین 6،سازوکا ر آالیش البته از نوع ساختگی بود

َكم اللَّهُ ق ََال الَّ ِذی َن كَ َف ُرواْ لِلَّ ِذی َن َءا َم ُنواْ أَ نُطْ ِع ُم َمن لَّ ْو یَشَ ا ُء اللَّهُ أَطْ َع َمهُ إِنْ أَنت ُْم إ َِّل ِىف ضَ َللٍ ُّمبِینٍ (یس.)47 :
َ -1و إِذَا ِق َیل ل ُه ْم أَن ِفقُواْ ِم َّم َر َزق ُ
2- Sublimation
َ -3و َجا ُءوا أَبَاه ُْم ِعشَ ا ًء یَ ْبكُونَ (یوسف.)16 :
َ -4و َما أَن َْت بِ ُ ْؤ ِمنٍ لَ َنا َولَ ْو كُ َّنا َصا ِد ِقینَ (هامن.)17 :
 -5إِنَّا َذ َه ْب َنا ن َْس َتب ُِق (هامن.)17 :
َ -6و َجا ُءوا َع َل َق ِم ِ
ِدَم كَ ِذ ٍب (هامن.)18 :
یص ِه ب ٍ
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که برادران برای خود دستوپا کرده بودند .از چشمانداز روانتحلیلی ،آدمی هنگامی دست به تدارک و ارائهی
این سازوکارها میزند که رفتار و واکنشهایش خالی از حقیقت باشد (شاملی ،1379 ،ص .)24
دفاع روانی

مؤلفهها

آیات

عقلی سازی

علتیابی

ق أَ ٌخ لَ ُه ِم ْن قَ ْب ُل (هامن.)77 :
س َ
قَالُوا إِ ْن یَ ْس ِْق فَ َق ْد َ َ

َو ما أَن َْت بِ ُ ْؤ ِمنٍ لَنا َو لَ ْو كُ َّنا صا ِد ِقی ن (یوسف.)17 :
َو جا ُؤ أَبا ُه ْم ِعشا ًء یَ ْبكُون(هامن.)16 :
صحنه سازی
دلیلتراشی
ىل قَ ِم ِ
ب (هامن.)18 :
یص ِه ِبدَمٍ ك َِذ 
َو جا ُؤ َع 
وس َف ِع ْن َد َمتا ِعنا فَأَكَلَ ُه
رفع
قالُوا یا أَبانا إِنَّا َذ َه ْبنا ن َْستَب ُِق َو ت َ َركْنا یُ ُ
ِّ
ب (هامن.)17 :
الذئْ ُ
مسئولیت
َ
ِ
ِ
ٍ
َ
إ َّن أبانا لفی ضَ الل ُمبِینٍ (هامن.)88 :
ق أَ ٌخ لَ ُه ِم ْن قَبْ ُل (هامن.)77 :ا
س َ
قَالُوا إِ ْن یَ ْس ِْق فَ َق ْد َ َ
اتهامزنی
فرافکنی
َاب
قَال َْت َما َج َزا ُء َم ْن أَ َرا َد ِبأَ ْهلِ َك ُسو ًءا إِلَّ أَ ْن یُ ْس َج َن أَ ْو َعذ ٌ
أَلِی ٌم (هامن.)25 :
کاهش
ِ
َ
ق أَ ٌخ لَ ُه ِم ْن قَ ْب ُل (هامن.)77 :
س َ
د
ق
ف
ِق
ْ
س
ی
ن

إ
ُوا
ل
َا
ق
ارزشمندی
َ
ْ
بیارزشسازی
ْ
َ
ْ
ََ
رقیب
قَالُوا یَا أَبَانَا  ...إِنَّا لَ ُه لَ َن ِاص ُحو َن  ...إِنَّا لَ ُه لَ َحا ِفظُو َن (هامن 12 :و )14
توطئه
فَلَمَّ َذ َه ُبوا ِب ِه َو أَ ْج َم ُعوا أَ ْن یَ ْج َعلُو ُه (هامن.)15 :
گروهی و
پیوندجویی
َو َجا ُءوا أَبَا ُه ْم ِعشَ ا ًء یَ ْبكُو َن  ...قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا َذ َه ْب َنا ن َْستَب ُِق
رشاکت در
َوتَ َركْ َنا َ ...و َجا ُءوا َع َل قَ ِم ِ
یص ِه (هامن)18-16 :
جرم
ش ْو ُه ِبثَ َمنٍ بَخ ٍْس (هامن.)20 :
َو َ َ

پنهان کردن
آالیشساختگی حسادت با
منایش

َو َجا ُءوا أَبَا ُه ْم ِعشَ ا ًء یَ ْبكُو َن (هامن.)16 :
َو َما أَن َْت بِ ُ ْؤ ِمنٍ لَ َنا َولَ ْو كُ َّنا َصا ِد ِقی َن (هامن.)17 :
إِنَّا َذ َه ْب َنا ن َْستَب ُِق (هامن.)17 :
َو َجا ُءوا َع َل قَ ِم ِ
یص ِه ِبدَمٍ ك َِذ ٍب (هامن.)18 :

بروز خارجی دفاع

مظلوممنایی
گریهی مصنوعی
لباس آغشته به خون
بهانهی رسگرم شدن به
مسابقه
اتهام انحراف
تهام رسقت
اتهام قصد سوء
تنزیه و تفکیک میان
خود و سارق
درخواست مشرتک
ادعای مشرتک
ارتکاب جرم مشرتک
صحنهسازی مشرتک
پیوند دادن رسقت
امروز بنیامین با رسقت
(ع)
پیشین یوسف
ایجاد چهرهای مقبول از
خود بهعنوان برادران
مسئولیتپذیر و واقعی

شکل 1؛ دفاعهای روانی ناسازگار در سورهی یوسف(ع) بر اساس «تحلیل روانشناختی» از رفتارهای زلیخا و برادران یوسف(ع)

 .3راهکارهای تربیتی

بــر اســاس نتایــج تحقیــق ،راهکاریهــای برخــورد مربیانــه بــا رفتارهــای ناســازگارانه ناشــی از دفاعهــای
روانــی عبارتنــد از :اطمینانبخشــی ،حامیــت خانوادگــی ،حساســیتزدایی ،آگاه ســازی ،تلقیــن نکــردن بهانــه،
تفســیر رفتــار و داستانســازی.
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

 .1-3اطمینانبخشی

در تکنیــک اطمینانبخشــی بــا ایجــاد حامیــت ،از اضطرابهــا و بدگامنیهــای شــخص کاســته میشــود
و اعتامدبهنفــس وی افزایــش مییابــد .ایــن گرایــش همدالنــه ســبب میشــود ایــن احســاس در فــرد بــه
وجــود بیایــد کــه درمانگــر همـراه اوســت .ایــن کار بـرای کســانی کــه تحــت فشــار مشــکالت قـرار گرفتهانــد،
بســیار مؤثــر اســت (اومتــر ،1383 ،ص  .)100همچنیــن ،احســاس گنــاه موجــب اضطـراب و بســیاری از آالم
روانــی میشــود و توبــه مهمتریــن داروی احســاس گنــاه اســت (نجاتــی ،1387 ،ص .)333
ب ـرادران یوســف(ع) بــا وجــود جرمــی کــه نســبت بــه ب ـرادر کوچــک خــود مرتکــب شــدند ،درحالیکــه
خــود بــه آن واقــف بودنــد ،توبــه نکردنــد و بــا تســویف ،آن را بــه آینــده موکــول کردنــد 2و عمــری در
اضط ـراب ناشــی از نپذیرفــن پــدر ســپری کردنــد؛ چــه اینکــه توبــه ســبب کاهــش بــار روانــی گناهــکار
میشــود (عســکری ،1394 ،ص )8؛ زیــرا کســی کــه خــود را گنهــکار میدانــد ،در یــک بحــران روحــی
بــه رس میبــرد ،بــا توبــه ایــن بح ـران روحــی تبدیــل بــه آرامــش فــرد میشــود .یوســف(ع) پــس از اظهــار
ندامــت بـرادران ،حتــی اشــارهای بــه ماجـرای چــاه نکــرد و در مقــام شــکرگذاری ،تنهــا بــه ماجـرای خــروج
از ســجن اکتفــا کــرد 3تــا مبــادا بـرادران رشمنــده شــوند و از ماجـرای چــاه بــه لطیفتریــن تعبیــر یــاد کــرد
کــه شــیطان میــان مــن و برادرانــم ،رخنــه و تباهــی ایجــاد کــرد( 4جــوادی آملــی ،1392 ،ج  ،7ص  61و .)62
حتــی وی بالفاصلــه بــا عفــو ،بــه آنــان امنیــت و آرامــش خاطــر داد و بزرگوارانــه آنــان را بخشــید و مؤاخــذه
نکــرد( 5ســید قطــب ،1425 ،ج  ،4ص 2027؛ مغنیــه ،1424 ،ج  ،4ص  .)353بــا ایــن ســخن ،هــر نــوع ذهنیــت
منفــى و پیشــینهی رشمآلــود بـرادران نادیــده شــمرد و راه را بـراى تربیتپذیــرى و هدایــتبـرادران گشــود
(شــاملی ،1379 ،ص  .)26بــر اســاس ایــن ،یوســف(ع) بــا برخــورد کریامنــه ،فضــای آرامــی را ایجــاد کــرد تــا بــه
دور از حــس انتقامجویــی یــا تحریــک دلیلتراشــی ،زمین ـهی توبــه و اســتغفار آینــده را از ســوی ب ـرادران
فراهــم منــود.
1

 .2-3حامیت خانوادگی

از آنجاکـه حامیتهـای روانـی خانـواده به کاهش اضطراب افـراد کمک میکند (مامی و دیگـران،1394 ،
ص  ،)14نیز بر اسـاس آموزهی قرآنی «تعاون در ایجاد و تقویت تقوا و نیکی نسـبت به یکدیگر» 6،احسـاس
ناخوشـایند یکـی از اعضـای خانـواده هـم باید از سـوی دیگر اعضا درک شـود و مورد حامیـت و همیاری قرار
گیـرد ،چنانکـه در روایتـی از امـام صـادق(ع) آمـده اسـت« :هـرگاه چیـزی پـدرم را محـزون میسـاخت ،زن و

َ -2وتَكُونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه َق ْو ًما َصالِ ِحی َن (یوسف.)9 :
الس ْجنِ (یوسف.)100 :
َ -3و َقدْ أَ ْح َس َن بِی إِ ْذ أَ ْخ َر َج ِنی ِم َن ِّ
َ -4و َجا َء ِبك ُْم ِم َن الْ َبدْ ِو ِم ْن بَ ْع ِد أَنْ نَ َز َغ الشَّ ْیطَانُ بَ ْی ِنی َوبَ ْی َن إِ ْخ َوتِی (هامن.)100 :
َ -5
ِیب َعلَ ْیك ُُم الْ َی ْو َم َعلَ ْیك ُُم الْ َی ْو َم یَ ْغ ِف ُر اللَّهُ لَك ُْم َو ُه َو أَ ْر َح ُم ال َّرا ِح ِمی َن (هامن.)92 :
قال ال ت َْث َ
 -6تَ َعا َونُوا َعلَی ال ِ ِّْب َوال َّت ْق َوی (مائده.)2 ،

1- Reassuring
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بچههـا را جمـع میکـرد و سـپس دعـا میفرمـود و آنان آمیـن میگفتنـد( »1کلینـی 1407 ،ق ،ج  ،2ص .)488
بـر اسـاس ایـن ،فـارغ از تأثیـر دعـای دسـتهجمعی ،افـراد خانـواده در برطـرف کردن انـدوه یکدیگـر مؤثرند.
پـس از ماجـرای بـه چـاه انداختن یوسـف(ع) و دور کـردن وی از پدر ،برادران نتوانسـتند جایگاهـی برای خود
دسـتوپا کننـد .حـس اضطـراب ناکامکننـدهی فرزنـدان یعقـوب(ع) از سـوی پـدر بهخوبی درک شـد ،چنانکه
وی بـا وجـود ناراحتـی بـه سـبب از دسـت دادن فرزنـدش ،بـا فرزنـدان دیگـر از صبر جمیـل سـخن گفـت و
2
ایشـان را نفریـن نکـرد ،بلکـه آنـان را بـا صـورت واقعـی نفـس خودشـان مواجهـه منود و جـزع و فـزع نکرد
(سـید قطـب ،1425 ،ج  ،4ص  .)1974حتـی پـس از اظهـار ندامـت ،بـرای فرزنـدان اسـتغفار کـرد .3علاوه بـر
ـی» ،4پـس از رفتار ناشایسـت برادران نشـان میدهد یعقـوب(ع) رابطهی پـدری و فرزندی
ایـن ،خطـاب «یـا بَ ِن َّ
(ع)
را پـس از تحمـل مصیبـت طوالنـی دوری یوسـف – حـدود  20سـال (ابنبابویـه ،1395 ،ج  ،1ص – )142
هنـوز حفـظ کـرده اسـت .شـاهد دیگـر بـر حفـظ ایـن رابطـه ،ترقیـق در سـخن فرزندان نسـبت به پدرشـان
اسـت کـه نشـاندهندهی نـگاه ترحمآمیزشـان نسـبت بـه پدر اسـت ،بهگونـهای کـه حتی حارض شـدند یکی
از آنـان فدیـه شـود تـا پدرشـان دوبـاره دچـار ناراحتـی دوری از بنیامین نگردد 5.از سـوی دیگر ،یوسـف(ع) نیز
درنهایـت ،خانـواده را دوبـاره جمـع کـرد ،6مطلبـی که آرزوی پـدر هم بـود 7،چنانکه این احسـاس اطمینان و
(ع)
امنیـت هنـگام ورود بـه مرص نیز منودار شـد 8.علاوه بر این ،حامیت خاصـی دربارهی برادر مادری یوسـف
صـورت گرفـت .بنیامیـن در سـختیهای دیـروز ،رشیـک و غمخـوار پـدر بوده اسـت؛ بنابراین ،به پـاس صرب و
تقـوای وی ،مصلحـت بـود که در عزت و شـکوه امروز برادر رشیک شـود (طباطبایـی ،1390 ،ج  ،11ص )208؛
بنابرایـن ،بنیامیـن از حامیـت ویـژهای برخوردار شـد ،چنانکه زودتر از سـایر اعضـای خانواده ،در جـوار اکرام
9
یوسـف(ع) قـرار گرفـت .باالتریـن حامیـت ،نسـبت به والدیـن و بهطور خـاص پدر انجـام گرفت.

 .3-3حساسیتزدایی

نداشــن موضعگیــری اولیــه ،یکــی از عوامــل تأثیرگــذاری ســخن در مخاطــب اســت؛ بــه عبــارت دیگــر،
اگــر شــخص بهگونـهای ســخن گویــد کــه از هــان ابتــدا ،مخاطــب را بــه موضعگیــری تحریــک کنــد ،ســخن
او اثربخــش نخواهــد بــود .یعقــوب(ع) از روحیــات ســایر فرزندانــش بــا خــر بــود و حساســیت آنــان را نســبت
بــه یوســف(ع) مىدانســت و از افروختــه شــدن آتــش حســد بـرادران نســبت بــه یوســف بیمنــاك بود (مــکارم،
 ،1371ج  ،9ص 310-309؛ رضایــی ،1387 ،ج  ،10ص )34؛ ازایــنرو ،بــه فرزنــدش انــدرز داد کــه خوابــش
الصبْیَا َن ث ُ َّم َد َعا َو أَ َّم ُنوا (باب اجتامع فی الدعا ،ح .)3
َ -1ع ْن أَبِی َعبْ ِد اللَّ ِه ع ق ََال :كَا َن أَبِی ع إِذَا َح َزنَ ُه أَ ْم ٌر َج َم َع ال ِّن َسا َء َو ِّ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
َ -2
کم أَ ْمراً ف ََص ْ ٌب َج ِم ٌیل (یوسف)18 ،؛ ف ََص ْ ٌب َجم ٌیل َع َسی اللَّهُ أنْ یأتینی ِبه ِْم َجمیعا (هامن)83 :؛ ف ُه َو كَظیم (هامن.)84 :
َکم أَنْف ُُس ْ
قال بَ ْل َس َّول َْت ل ْ
 -3قالُوا یا أَبانَا ْاس َت ْغ ِف ْر لَنا ُذنُوبَنا إِنَّا كُ َّنا ِ
خاط ِئینََ ،
یم (هامن.)98-97 :
قال َس ْو َ
ف أَ ْس َت ْغ ِف ُر لَك ُْم َربِّی إِنَّهُ ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِح ُ
َ -4و َ
ف َو أَ ِخی ِه( هامن.)87 :
قال یا بَ ِن َّی ال تَدْ ُخلُوا ِم ْن ٍ
وس َ
باب وا ِح ٍد (هامن)67 :؛ یا بَ ِن َّی ا ْذ َه ُبوا َف َت َح َّس ُسوا ِم ْن یُ ُ
 -5قالُوا یا أَیُّ َها الْ َعزِی ُز إِنَّ لَهُ أَباً شَ ْیخاً كَبِیراً َف ُخ ْذ أَ َحدَنا َمكانَه(یوسف.)78 :
َ -6و أْتُونِی ِبأَ ْهلِك ُْم أَ ْج َم ِعی ن (هامن.)93 :
ىس اللَّهُ أَن یَأْتِ َینىِ ِبه ِْم َج ِمی ًعا (هامن.)83:
َ -7ع َ
ص إِنْ شَ ا َء اللَّهُ آ ِم ِنی َن (هامن.)99 :
َ -8وق ََال ا ْد ُخلُوا ِم ْ َ
ف آ َوى إِلَ ْی ِه أَبَ َویْ ِه َ ...و َرف ََع أَبَ َویْ ِه َع َل الْ َع ْر ِش( هامن 99 :و .)100
وس َ
َ -9فل ََّم َد َخلُوا َع َل یُ ُ
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را ب ـرای ب ـرادران بازگــو نکنــد ،مبــادا کینــه و نفــرت آنــان برانگیختــه شــود (مغنیــه ،1424 ،ج  ،4ص .)289
بــر اســاس ایــن ،بــا مالطفــت پدرانــه بــه یوســف(ع) تذکــر داد کــه رؤیــای خــود را بـرای برادرانــش تعریــف
نکنــد .عــاوه بــر ایــن ،خاطرنشــان کــرد کیــد ب ـرادران ،غیــر از کینههــای درونــی ،یــک ســبب خارجــی،
یعنــی شــیطان نیــز دارد 1کــه حســد درونیشــان را تهییــج میکنــد (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص  .)79ایــن
حساســیتزدایی ،در بخــش دیگــری از ماجـرا نیــز قابلردیابــی اســت .بـرادران پــس از گذشــت ســالیان دراز
از ارتــکاب جــرم ،هنــوز بـرادر را فرامــوش نکــرده بودنــد ،حتــی خاطــرهای از رسقــت یوســف در ذهــن آمــاده
داشــتند کــه در بزنــگاه ،از آن ســود جســتند و بیدرنــگ آن را بــه بازرســان گـزارش دادنــد؛ امــا بــا ایــن حــال،
هنگامیکــه یوســف(ع) از ایــن تهمــت آگاه شــد ،ســخنی نگفــت و بزرگوارانــه آن را مکتــوم داشــت و نســبت
بــه آن تغافــل کــرد( 2جــوادی آملــی ،1392 ،ج  ،7ص 6؛ مغنیــه ،1378 ،ج  ،4ص 541؛ قمــی ،1363 ،ج  ،1ص
 )349تــا بـرادران نســبت بــه رابطـهی احتاملــی ایــن ماجـرا بــا یوســف(ع) حســاس نشــوند .شــاهد ایــن مدعــا،
حضــور دوبــارهی ایشــان در مــر اســت؛ زیـرا اگــر احتــال میدادنــد کــه بـرادری کــه ســالها قبــل بــه او
خیانــت کردنــد ،امــروز بــه قــدرت رســیده اســت ،خــود را در معــرض انتقــام وی قـرار منیدادنــد .بــر اســاس
ایــن بــود کــه یوســف(ع) حتــی بــا قاطعیــت ،ســخن آنــان را رد نكــرد و رصفـاً در درســتى تهمــت آنــان را تردید
منــود (جعفــری ،1376 ،ج  ،5ص  .)432نتیجــهی ایــن راهــکار ،زمینهســازی بــرای تذکــر و یــادآوری عهــد
گذشــتهی بـرادران بــود کــه بـرادر بزرگتــر بــه ســایرین گفــت« :آیــا مىدانیــد كــه پیــش از ایــن بــا یوســف
چــه كردیــد؟!» 3باالخــره بـرادران بــه خــود مىآینــد و ابـراز مىكننــد كــه اگرچــه پیــش از ایــن ،بــه راز برتــرى
یوســف(ع) پــى بــرده بودنــد؛ امــا گویــى منىتوانســتهاند ایــن برتــرى را بــه خــود بقبوالننــد؛ ازایــنرو ،بــه
بیراهــه و خطــا رفتهانــد.

 .4-3تذکر

حــرت یعقــوب بــا اینکــه از راه خــون دروغیــن و از طریــق وحــی میدانســت یوســف هنــوز زنــده
ـر َج ِمیـ ٌـل» ،بــه فرزنــدان گوشــزد میکنــد کــه در ایــن ماج ـرا خــود را فریفتهانــد؛
اســت ،بــا عبــارت «ف ََصـ ْ ٌ
(ع)
زی ـرا صــر بــر ُمــرده ،معنــاى درســتى نــدارد (صادقــی تهرانــی ،1388 ،ج )439 ،2؛ بنابرایــن ،یعقــوب بــر
فــراق گریــه میکــرد نــه بــر مــرگ فرزنــد و ایــن مطلبــی بــود کــه فرزنــدان نیــز میدانســتد؛ ازایــنرو،
بــه پــدر خــود میگفتنــد« :ت َاللَّ ـ ِه إِنَّـ َـك لَ ِفــی ضَ َللِـ َـك الْق َِدیــمِ »( 4جــوادی آملــی ،تفســیر ســورهی یوســف،
جلســه هفتــم ،پورتــال إرساء .)5از ســوی دیگــر ،شــیوهی رفتــار یوســف(ع) ،واكنشــی فعــال و تأثیرگــذار اســت
و یــک بازخــورد ناخــودآگاه در برابــر رفتارهــاى نابهنجــار ب ـرادران ،بــه هــدف انتقــام یــا مقابلــه بــه مثــل
نیســت .یوســف(ع) در ایــن اندیشــه بــود كــه بــا اســتفاده از قــدرت خــود ،بــه بـرادران تلنگــرى بزنــد و آنــان
(ع)

(ع)

 -1ق ََال یَا بُ َن َّی َل تَق ُْص ْص ُر ْؤیَاكَ َع َل إِ ْخ َوتِكَ َف َی ِكیدُوا لَكَ كَ ْیدًا إِنَّ الشَّ ْیطَانَ لِ ْ ِلن َْسانِ عَدُ ٌّو ُمبِی ٌن (هامن.)5:
ف ِفی نَف ِْس ِه َو ل َْم یُ ْب ِدها لَ ُه م (یوسف.)77 :
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( -4هامن.)95 :
5- . http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=ODkx-D6sDHPsmBAg%3d#_ftn10
راهکارهای تربیتی سورهی یوسف(ع) بر اساس مفهوم روانشناختی «سازوکار دفاع روانی»
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را بــه شــناخت الزم ب ـراى رفتــار بهنجــار برســاند (شــاملی ،1379 ،ص  .)26یوســف(ع) بــا تلنگــری بــه رفتــار
جاهالنـهی بـرادران در گذشــته ،1از بــاب تذکــر ،ســعی در متنبــه کــردن ایشــان داشــت ،بــدون اینکــه بخواهد
انتقامجویــی کنــد (طوســی ،بیتــا ،ج  ،6ص  .)188رفتــار دو پیامــر الهــی ،چنــان هدایتگــر و حســاب شــده
بــود كــه پــس ا زبـرادر بزرگتــر ،ســایر بـرادران نیــز عــاوه بــر اعـراف بــه خطــاى رفتــارى خــود ،بــه برتــری
یوســف اذعــان منودنــد 2.ایــن نشــان میدهــد قــرآن کریــم در برابــر دلیلتراش ـیهای بهانهجویــان ،ضمــن
نپذیرفــن رفتــار منفعالنــه ،افـراد را بــه روشــنگری و تذکــر بــه خاطیــان توصیــه میکنــد تــا از ایــن رهگــذر
متنبــه شــوند.

 .5-3تفسیر رفتار

از راه تفسـیر ،معنـی افـکار و یـا انگیـزهی رفتارهـای فـرد بـه وی بیـان میشـود .یـک تفسـیر صحیـح،
بهطـور مناسـبی رفتـار شـخص را در زمینـهی همـهی رفتارهایـش توضیـح میدهـد .تفسـیر سـبب میگـردد
شـخص بیشتر درگیـر شـود ،ادراکات و نگرشهـای خـود را بیشتر بفهمـد و تشـویق شـود بـرای درمـان خـود
بیشتر فعالیـت کنـد (اومتـر ،1383 ،ص  .)105 -104یعقـوب(ع) ریشـهی رفتـار فرزندان به هنگام صحنهسـازی
بـا پیراهـن آغشـته بـه خـون را حقد و حسـد در نفسهایشـان می دانـد( 3طیـب ،1369 ،ج  ،7ص  ،)170حتی
دربـارهی پذیـرش رسقـت از سـوی بنیامیـن و تحصـن بـرادر بزرگتر نیـز ،تعبیر یکسـانی بـهکاربرد 4تـا بگوید
همـهی ایـن صحنههـا ،دنبالـهی همان کار ناپسـند شامسـت (طباطبایـی ،1390 ،ج  ،11ص  .)231یکـی از
روشهـای پیشـگیری از بـروز دفـاع روانـی «دلیـل تراشـی» ،اشـاره نکـردن بـه بهانههـای احتاملـی اسـت .از
رسـول خـدا(ص) روایـت شـده كـه فرمـود :دروغ را بـه كسى تلقین نكنیـد و راه بهانـه را یاد ندهید؛ زیرا سـبب
میشـود شـخص بألخـره دروغ بگویـد ،چنانکـه پسران یعقـوب(ع) منیدانسـتند گـرگ انسـان را میخـورد،
تـا اینکـه از پـدر شـنیدند و یعقـوب(ع) بـه آنـان تلقیـن كـرد؛ 5بنابرایـن ،نبایـد حجت را بـه دشـمن تلقین کرد
(ع)
(طیـب ،1369 ،ج  ،7ص 166؛ طربسـی ،1372 ،ج  ،5ص  .)331ایـن روایـت نشـان میدهـد ،بـرادران یوسـف
ایـن بهانـه را از یعقـوب(ع) یـاد گرفتنـد .بر اسـاس ایـن ،آنان از سـخنان صبحهنـگام خو ِد پدر کمـک گرفتند و
درسـت هامنطـور کـه پدر گفته بود« :میترسـم درحالیکه شما از یوسـف غافلید ،گرگ او را بخـورد» ،6عذر
تراشـیدند .بـا توجـه بـه تأثیر ناخـودآگاه عاطفی در سـازوکارهای دفاعـی« ،تلقین به نفس» یکـی از راههای
ورود بـه ناخـودآگاه اسـت کـه در حالـت خودآگاهـی ،تلقینهایـی بهصـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم انجام
میشـود (کاویانـی ،1397 ،ص .)90

َ -1
ف َو أَ ِخی ِه إِ ْذ أَنْت ُْم جا ِهلُو ن (یوسف)89 :.
وس َ
قال ه َْل َعلِ ْمت ُْم ما َف َعلْت ُْم ِب ُی ُ
 -2قالُوا تَاللَّ ِه لَقَدْ آثَ َركَ اللَّهُ َعلَ ْینا َو إِنْ كُ َّنا ل ِ
َخاط ِئی ن (هامن)91 :.
 -3ق ََال بَ ْل َس َّول َْت لَك ُْم أَنْف ُُسك ُْم أَ ْم ًر ا (یوسف)18 :.
َ -4
قال بَ ْل َس َّول َْت لَك ُْم أَنْف ُُسك ُْم أَ ْمراً (هامن)83 :.
 -5روی عن النبی ص أنه قال ال تلقنوا الكذب فیكذبوا فإن بنی یعقوب مل یعلموا أن الذئب یأكل اإلنسان حتى لقنهم أبوهم.
َ -6
خاف أَنْ یَأْكُلَهُ ال ِّذئ ُْب َو أَنْت ُْم َعنْهُ غا ِفلُون (هامن)13 :.
قال إِنِّی لَ َی ْح ُزنُ ِنی أَنْ تَ ْذ َه ُبوا ِب ِه َو أَ ُ
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 .7-3داستانسازی

در مواردی ،برای تربیت مخاطب ،یک رفتار مستقیم کارساز نیست ،بلکه نیازمند یک طرح و عملکرد
پیوستهای است که مراد آن ،از ابتدا آشکار نباشد و مخاطب را در یک چالش فکری قراردهد ،بهگونهای که به
اعامل بد خود فکرکند و با رجوع به وجدان خود ،متوجه اشتباهششود .یکی از این طرح ها ،دربارهی برادران
یوسف(ع) صورت گرفت و زمینهی توبه ایشان را فراهم کرد .داستانسازی در قصهی یوسف(ع) ،از هنگام ورود
برادران به مرص رشوع میشود 1.از منظر هرن منایشی ،سورهی یوسف از  28تابلو یا مجلس تشکیل شده است
که پیدرپی پرده میافتد و تابلو دیگری در معرض متاشاگر قرار میگیرد (افشاری ،1389 ،ص  ،)318چنانکه
سید قطب داستان یوسف(ع) را به چند حلقه یا بخش و هر بخش را به چند صحنه تقسیم می کند که اولین
صحنهی قسمت اول نیز با رؤیای یوسف(ع) آغاز میشود و با توطئهی برادان ادامه مییابد و با رسیدن یوسف
کودک به مرص پایان میپذیرد (سید قطب ،1425 ،ج  ،4ص )1970؛ یا از نظر رشید رضا ،فصل اول داستان ،از
رؤیا آغاز و تا قتل ساختگی یوسف توسط گرگ پایان مییابد (رضا ،1414 ،ج  ،12ص .)267
در بخشـی از ایـن داسـتان ،در اولیـن دیـدار ایشـان با همدیگر ،یوسـف(ع) بـرادران را شـناخت؛ اما چیزی
را بـروز نـداد ،درحالیکـه بـرادران وی را نشـناختند .حتـی یوسـف(ع) بـا آنـان بـا زبـان عبراىن سـخن نگفـت
و مرتجـم خواسـت تـا آنـان متوجـه نشـوند كـه او بـه زبـان عربانـی َآشـنا اسـت (امیـن ،بیتـا ،ج  ،6ص 395؛
طیـب ،1369 ،ج ،7ص )222؛ زیـرا امـکان داشـت بـرادران واکنـش نامطلـوىب از خـود نشـان دهند و به سـبب
تـرس از انتقـام گذشـته ،گرفتـار وحشـت شـوند و دیگر به سـوى او بازنگردنـد (مـکارم ،1371 ،ج  ،10ص .)20
در قسـمت دیگـری از ایـن ماجـرا ،یوسـف(ع) بـا هامهنگـی قبلی ،پیامنـهی مخصـوص توزیـن را در داخل بار
بـرادر قـرار داد .پـس از کشـف آن توسـط مأمـوران ،برادران یوسـف(ع) برای تربئهی خـود ،اتهـام دزدی را برای
بـرادر خـود ،بنیامیـن ،تثبیـت کردنـد ،بـا این توجیه کـه او نیز برادری دزد داشـت .بـا این حال ،یوسـف(ع) این
نسـبت دزدى را نشـنیده گرفـت 2.وی ایشـان را تكذیـب نكـرد و بـه جوابـی رسبسـته اكتفـاء منـود 3و آنـان را
رسـوا نسـاخت (جـوادی آملـی ،1392 ،ج 60 ،7؛ طباطبایـی ،1390 ،ج  ،11ص  )226تـا نقشـه بر اسـاس مسـیر
خـود پیـش رود .در ادامـهی ماجـرا ،بـرادران پـس از تهیه طعام و هنگام بازگشـت از مرص ،یوسـف(ع) حیلهای
بـه كار بـرد تـا بـرادر مـادرىاش را نـزد خود نگهدارد و مقدمـهای برای معرفی خـود در آینده باشـد 4تا از این
رهگـذر ،بـرادرش نیـز از بزرگـی و شـکوه بهرهمنـد گـردد و در این کرامـت و نعمت الهی رشیک شـود .عالمه
تاکیـد میکنـد ایـن تهمـت حقیقى نبـود ،بلكه توصیفى صـورى بوده كه مصلحـت الزمـى آن را اقتضا مىكرد
(طباطبایـی ،1390 ،ج  ،11ص  .)222حتـی یوسـف(ع) در تکمیـل ایـن منایـش و بـراى آنكـه نقشـهی او آشـکار
نشـود ،نخسـت بارهـاى بـرادران را جسـتجو كـرد و درنهایـت ،پیامنـه را از بـار بنیامیـن بیـرون آورد( 5رضایی
اصفهانـی ،1387 ،ج  ،10ص  .)139در نهایـت اینکـه ،داستانسـازی و منایشـی کـه بـه ترصیـح قـرآن کریـم ،بنا
ف َفدَ َخلُوا َعلَ ْی ِه َف َع َر َف ُه ْم َوه ُْم لَهُ ُم ْن ِك ُرونَ (هامن.)58 :
وس َ
َ -1و َجا َء إِ ْخ َو ُة یُ ُ
ف ِىف نَف ِْس ِه َو ل َْم یُ ْب ِدهَا ل َه ْم (یوسف.)77 :
وس ُ
سهَا یُ ُ
س َق أَخٌ لَّهُ ِمن َق ْب ُل َفأَ َ َّ
 -2قَالُواْ إِن یَ ْس ِْق َفقَدْ َ َ
ش َمكاناً (هامن.)77 :
 -3أَنْت ُْم َ ٌّ
ثم أَذَّنَ ُم َؤ ِّذنٌ أَیَّ ُت َها الْ ِعی ُر إِنَّك ُْم ل ََسا ِرقُونَ (هامن.)70 :
السقَایَ َة ِىف َر ْحلِ أَ ِخی ِه ُ
َ -4فل ََّم َج َّه َزهُم بجِ َها ِز ِه ْم َج َع َل ِّ
َ -5ف َبدَ أَ ِبأَ ْو ِع َی ِته ِْم َق ْب َل ِو َعا ِء أَ ِخی ِه ث َُّم ْاس َت ْخ َر َج َها ِمن ِو َعا ِء أَ ِخی ه (هامن.)74 :
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بـر آمـوزش الهـی بود و نـه امری از جانب خود یوسـف(ع) ،1موجب توبـه دادن برادران ،آمـرزش الهی ،رضایت
پـدر و جمع شـدن دوبـارهی خانـواده بود.
دفاع روانی

روش مدیریت
اطمینانبخشی

پدری
حامیت خانوادگی

دلیلتراشی

برادری
فرزندی
تفسیر رفتار
مقابل
انحراف
تذکر

فرافکنی

مقابل
رسقت
مقابل بی
عفتی

بیارزشسازی انتقـام
یسازی نکـر د ن
عقل 

آیات

َ
ِیب َعلَ ْی ُك ُم الْ َی ْو َم َعلَ ْی ُك ُم الْ َی ْو َم یَ ْغ ِف ُر اللَّ ُه لَ ُك ْم ایجاد امنیت روانی با عفو
قال ال ت َْث َ
َ
ِ
ِ
و گذشت
َو ُه َو أ ْر َح ُم ال َّراحمی َن (یوسف.)92 ،
َ
قال بَ ْل َس َّول َْت لَک ْم أَنْف ُُسک ْم أَ ْمرا ً ف ََص ْ ٌب َج ِم ٌیل (یوسف:
صربپیشگی پدر
.)18
ف ََص ْ ٌب َج ِم ٌیل َع َسی اللَّ ُه أَ ْن یأْتِی ِنی ِب ِه ْم َج ِمیعاً (هامن:
.)83
نفرین نکردن پرسان از
سوی پدر
فَ ُه َو ك َِظیم (هامن.)84 :
قالُوا یا أَبانَا ْاستَ ْغ ِف ْر لَنا ُذنُوبَنا إِنَّا كُ َّنا ِ
خاط ِئی َنَ ،
قال
استغفار برای پرسان پس
َس ْو َف أَ ْستَ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم َربِّی إِنَّ ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحی ُم (هامن:
از توبه
)98-97
ىس اللَّ ُه أنَ
َو أْت ُونِی ِبأَ ْهلِ ُك ْم أَ ْج َم ِعی ن (هامن)93 :؛ َع َ
جمع کردن مجدد خانواده
یَأْتِیَنىِ ِب ِه ْم َج ِمی ًعا (هامن.)83:
ایجاد امنیت سیاسی
ص إِ ْن شَ ا َء اللَّ ُه آ ِم ِنی َن (هامن.)99 :
َو ق ََال ا ْد ُخلُوا ِم ْ َ
وس َف آ َوى إِلَیْ ِه أَبَ َویْ ِه َ ...و َرفَ َع أَبَ َویْ ِه مالطفت و احرتام خاص به
فَلَمَّ َد َخلُوا َع َل یُ ُ
پدر و مادر
َع َل الْ َع ْر ِش( هامن 99 :و .)100
بیان علت رفتار :تسویل
َ
نفس
قال بَ ْل َس َّول َْت لَک ْم أَنْف ُُسک ْم أَ ْمرا ً (هامن 18 :و .)83
تلقین نکردن بهانه
بیان رفتار متقابل :صرب
ف ََص ْ ٌب َج ِم ٌیل (هامن.)18 :
جمیل
کتامن پاسخ
وس ُف ِفی نَف ِْس ِه َو لَ ْم یُ ْب ِدها لَ ُه م (هامن:
سها یُ ُ
فَأَ َ َّ
ِ
ْ
َ
َ
ِ
وس َف َو أَ ِخی ِه إِ ْذ أَنْتُ ْم تلنگر به رفتار جاهالنهی
ی
ب
م
ت
ل
ع
ف
ما
م
ت
م
ل
ع
ل
ْ
ه
قال
)77؛
َ َ ُْْ َ ُْ ُ ُ
گذشته
جا ِهلُو ن (هامن)89 :.
ق ََال ِه َی َرا َو َدت ْ ِنی َع ْن نَف ِْسی (هامن.)26 :

رفع آنی اتهام اخالقی

إِنَّا نَ َر َاك ِم َن الْ ُم ْح ِس ِنی َن (هامن.)78 :

برخورد بزرگوارانه

جویـی

ف (هامن.)76 :
وس َ
 -1كَ َذالِكَ ِكدْ نَا لِ ُی ُ
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شیوهی اعامل مدیریت

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

دفاع روانی

روش مدیریت

آیات

ق ََال یَا بُ َن َّی لَ تَق ُْص ْص ُر ْؤیَ َاك َع َل إِ ْخ َوت َِك فَیَ ِكیدُوا ل ََك
كَیْدًا (هامن.)5 :

شیوهی اعامل مدیریت

پیشگیری از تحریک
حسادت
ذهنیتسازی نکردن برای
إِ َّن الشَّ ْیطَا َن لِ ْ ِلن َْسانِ َع ُد ٌّو ُمبِی ٌن (هامن.)5 :
حساسیتزدایی
پیوندجویی
فرزند نسبت به برادران
مکتوم داشنت جواب
وس ُف ِفی نَف ِْس ِه َو لَ ْم یُبْ ِدها لَ ُه م (هامن)77 :
سها یُ ُ
فَأَ َ َّ
تهمت
وس َف فَ َد َخلُوا َعلَ ْی ِه فَ َع َرفَ ُه ْم َو ُه ْم لَ ُه
َو َجا َء إِ ْخ َو ُة یُ ُ
َ
وس ُف ِىف نَف ِْس ِه َو لَ ْم
س َها یُ ُ
ُم ْن ِك ُرو َن (هامن)58 :؛ فَأ َ َّ
منایش خداپسندانه
یُ ْب ِد َها ل َه ْم (هامن )77 :فَ َب َدأَ ِبأَ ْو ِع َی ِت ِه ْم قَ ْب َل ِو َعا ِء أَ ِخی ِه ایجاد زمینهی توبه برای
آالیشساختگی در برابر منایش
خطاکاران
ث ُ َّم ْاستَ ْخ َر َج َها ِمن ِو َعا ِء أَ ِخی ه (هامن)74 :؛ ق ََال َم َعا َذ
نفسپرستانه
اللَّ ِه أَ ْن نَأْ ُخ َذ إِلَّ َم ْن َو َج ْدنَا َمتَا َع َنا ِع ْن َد ُه إِنَّا إِذًا لَظَالِ ُمو َن
وس َف (هامن)76 :
(هامن )74 :كَذَالِ َك كِ ْدنَا لِیُ ُ

شکل 2؛ مدیریت دفاعهای روانی ناسازگار در سورهی یوسف(ع) بر اساس «تحلیل روانشناختی» از رفتارهای یوسف(ع) و یعقوب(ع)

 .4نتیجهگیری

پژوهــش حــارض ،بــه مطالعـهی نــوع خاصــی از رفتارهــای ناســازگار در ســورهی یوســف مــی پــردازد که
بــا مفهــوم روانشــناختی «ســازوکار دفــاع روانــی» قابلتحلیلانــد تــا از ایــن رهگــذر ،راهکارهــای تربیتــی
پیامربانــه را در پاســخ بــه ایــن گونــه از رفتارهــای ناســازگار تبییــن کنــد؛ درنتیجــه ،کارکــرد تربیــت قرآنــی
در گســرش فضــای تعامــل مباحــث قرآنــی و علــوم تربیتــی روش ـنتر شــود .بخشــی از رفتارهــای ناپســند
بـرادران یوســف(ع) بــه علــت وجــود مؤلفههــای مشــرک روانشــناختی بــا مفهــوم دفــاع روانــی قابلتبییــن
اســت.
(ع)
بــر اســاس ایــن ،پنــج نــوع واکنــش اضطرابــی در بـرادران یوســف  ،بــا دفاعهــای روانــی «دلیلتراشــی،
فرافکنــی ،بیارزشســازی ،پیوندجویــی و واالیــش ســاختگی» قابلتحلیــل اســت؛ در مقابل« ،اطمینانبخشــی،
حساســیتزدایی ،تذکــر ،تفســیر رفتــار ،داستانســازی و حامیــت خانوادگــی» ،از راهکارهــای تربیتــی
مواجهـهی مدبرانــه بــا ایــن رفتارهــا اســت .از نتایــج ایــن پژوهــش ،اصطیــاد نــگاه قــرآن کریــم نســبت بــه
رفتارهــای دو پیامــر الهــی در ســورهی مبارکــهی یوســف(ع) اســت کــه بــا توجــه بــه نحــوهی برخــورد ایشــان
بــا اشــتباه اف ـراد ،همــواره بــر نقــش تربیتــی و هدایتــی ایشــان تأکیــد دارد .عــاوه بــر ایــن ،گفتگوهــا و
رفتارهایــی کــه در ایــن قصــه ،از ایــن دو پیامــر روایــت میکنــد ،ناظــر بــه ترمیــم بخشهــای آزردهی روانــی
گنــاهکاران اســت کــه درنهایــت ،بــه تغییــر «رفتــار ناســازگار» بــه ســوی «رفتــار رشــدیافته« منجــر میشــود
کــه عبــارت اســت از« :پذیــرش اشــتباه ،اقــدام بــه دلجویــی از پــدر و ب ـرادر کوچکتــر و رسانجــام توبــه».
در یــک تصویــر کلــی از ایــن داســتان ،رفتارهــای بـرادران و زلیخــا ،از اختــال رفتــاری بــه واســطهی رذائل
اخالقــی نظیــر حســادت ،جهــل ،خودبــزرگ بینــی و شــهوت پرســتی نشــان دارد .بــه نظــر میرســد میــان
رفتارهــای ناســازگار بــا تحلیــل روانشــناختی دفــاع روانــی ،بــا رذائــل اخالقــی ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد،
(ع)
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چــه اینکــه رذائــل اخالقــی ،بــه ایجــاد یــک اضطـراب درونــی و درنهایــت بــه بــروز دفاعهــای روانــی ناپختــه
ب ـرای رسکــوب ایــن اضط ـراب منجــر میشــود؛ بنابرایــن ،حلق ـهی واســطهی میــان رفتارهــای ناســازگار از
ســوی شــخصیتهای خاطــی ســورهی یوســف(ع) ،رذائــل اخالقــی ایــن افـراد اســت کــه بهعنــوان یــک عامــل
اضط ـرابزا ،ســبب بــروز رفتارهــای دفاعــی ناســازگار میشــود .ایــن وجــه امتیــازی اســت کــه در پژوهــش
حــارض بــه آن توجــه شــده اســت و در نگاشــتههای مشــابه وجــود نــدارد و آن کشــف راهربدهــای تربیتــی
بــر اســاس ردیابــی ریش ـهی روانــی رفتارهــای ناســازگار و پیونــد آن بــا آموزههــای اســامی ،ب ـرای رفــع یــا
دفــع آثــار منفــی آن رفتارهاســت.
پیشــنهاد میشــود ایــن شــیوه ،در قصــص دیگــر قــرآن کریــم نیــز بــهکار گرفتــه شــود تــا درنهایــت بــه
کشــف یــک «الگــوی تربیتــی بـرای مدیریــت رفتارهــای ناســازگار» در جامعــه منجــر گــردد .از ایــن رهگــذر،
نقــش آموزههــای قرآنــی در بهبــود مدیریــت رفتارهــای رشــدنایافتهی روانــی در علــوم تربیتــی پررنگتــر
خواهــد شــد.
از محدودیــت هــای پژوهــش ،کمبــود منابــع میانرشــتهای قــرآن و روانشناســی و علــوم تربیتــی اســت
کــه ایــن محدودیــت در روانشناســی اســامی ،بــه ویــژه مباحــث ســازوکارهای دفــاع روانــی بســیار مشــهود
اســت .ایــن پژوهــش میتوانــد بهعنــوان یــک پژوهــش میانرشــتهای ،بــا ارائــهی آموزههــای دینــی بــه زبــان
علــم روانشناســی و علــوم تربیتــی ،در بهروزرســانی و کاربســت مفاهیــم دینــی بــا رویکــرد روانشــناختی
مفید باشــد.
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