رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن

در سورهی یوسف(ع) (با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)

صرب ،مادر فضیلتها و از پربسامدترین واژگان قرآن کریم
چکیده است .نوشتار حارض ،با روش توصیفی ـ تحلیلی ،مؤلفههای
اساسی صرب را در قرآن کریم بررسی کرده ،مصادیق بارز آن را
در سورهی یوسف(ع) مطرح منوده و در البهالی مباحث ،ضمن ترشیح رفتارهای
یعقوب و یوسف(ع) ،برداشتها و کارکردهای تربیتی صرب را بیان داشته است.
رهیافت اصلی این پژوهش آن است که رشح صدر ،خویشنتداری ،خطاپوشی،
عفتپیشگی ،مدارا ،پرهیز از بیتابی ،دوری از شتابزدگی و خیرخواهی مهمترین
مؤلفههای صرب در قرآن کریم هستند که مصادیق بارز و منود عینی در سورهی
یوسف(ع) دارند و کارکردهای تربیتی آنها ،از محورهای آیات سورهی یادشده
است و ازآنجاکه قصهی یوسف(ع) ،با همهی آموزندگیها و ویژگیهایی که دارد،
از دستربد تحریف و آفت ارسائیلیات در امان منانده است ،نااهالن دانسته یا
ندانسته پیرایهها و افسانههایی را در آن گنجاندهاند ،تحلیلی بر روایات تفسیری
مرتبط با آیات را نیز ،در حد وسع نوشتار حارض ،به انجام رسانده است.

تاریخ دریافت1397/5/2 :
تاریخ پذیرش1397/6/13 :
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مقدمه

قرآن کریم ،حرضت یوسف را ،یک الگوی عملیِ حقیقت و کامل و یک شاخص برجستهی انسانیت و
متالک نفسانیت به جهانیان معرفی کرده و این مهم را به نیکوترین شیوهی داستا نرسایی به انجام رسانده
است؛ ازاینرو ،سورهی یوسف(ع) ،به «أحسن القصص» معروف گشته است.
قرآن کریم ،خود را منبعی برای قصه معرفی میکند ،آنجا که میفرمایدَ « :و كُالًّ نَق ُُّص َعلَ ْیكَ ِم ْن أَنْبا ِء
ال ُّر ُسلِ ما نُ َث ِّب ُت ِب ِه فُؤادَكَ َو جا َءكَ ف ی ه ِذ ِه الْ َح ُّق َو َم ْو ِعظَ ٌة َو ِذكْر ى لِلْ ُم ْؤ ِمنینَ» (هود .)12 ،واضح است
که داستا نرسایی در قرآن کریم ،هدفی ثانویه بهمنظور ترسیم الگوهای عملی تربیت و در پی آن ،تحکیم
اصول تربیت قرآنی است؛ زیرا انسان ،ذاتاً دوستدار قصه است و از سهلالوصولترین راههای پذیرش
ف
وس َ
اصول و پایههای یک باور و مبانی یک ایده ،روش داستا نرسایی و الگوپردازی است« :لَ َقدْ كانَ فی یُ ُ
لسائِلین» (یوسف)7 ،؛ بیتردید ،در حکایت یوسف ،در شخص او از نظر عظمت روح و
َو إِ ْخ َوتِ ِه ٌ
آیات لِ َّ
كامالت انساىن و در رسنوشت او و برادرانش ،نشانههای بسیاری از عربت و هدایت ،براى مردمان کنجکاو
و حقیقتطلب ،نهفته است.
(ع)
ازجمله کامالت یوسف  ،شیوهی رفتار صبورانهاش است که در زمانهی پرآشوب ما ،میتواند بهرتین
الگو و رسمشق قرار گیرد ،هامنطور که در حدیث صحیحی از امام صادق(ع) دراینباره آمده است« :الْ ُح َّر
س َو قُ ِه َر َو
ْس ُه َو إِ ْن أُ ِ َ
ُح ٌّر َع َل َج ِمیعِ أَ ْح َوالِ ِه إِ ْن نَابَتْ ُه نَائِ َبةٌَ ،ص َ َب لَ َها َو إِ ْن تَ َداك َّْت َعلَ ْی ِه الْ َم َصائِ ُب ،لَ ْم تَك ِ ْ
(ع)
س َو لَ ْم
ْاستُبْ ِد َل بِالْیُ ْ ِ
الص ِّد ُ
وس ُف ِّ
س ُع ْسا ً ،ك ََم كَا َن یُ ُ
ض ْر ُح ِّریَّتَ ُه أَنِ ْاستُ ْع ِب َد َو قُ ِه َر َو أُ ِ َ
یق ْالَ ِمی ُن لَ ْم یَ ْ ُ
َض ْر ُه ظُلْ َم ُة الْ ُج ِّب َو َو ْحشَ تُ ُه» (کلینی ،1407،ج ،2ص89؛ هامن ،1386 ،ج ،1ص)173-172؛ انسان آزاده،
تُْ
در همهی حاالت ،آزاده است؛ اگر حادثهای رخ دهد ،صرب مىكند و اگر مصیبتهای پیدرپی ،بر وی وارد
شود شكستش منىدهد ،هرچند اسیر و مقهور شود و آسایش و راحتیاش مبدل بهسختی گردد؛ مانند
یوسف صدیق آن درستکردار راستگفتار که بردگی و اسارت به آزادگیاش ،لطمه نزد و تاریکی سیاهچال
و وحشت زندان و دشواریهای پس از آن ،صرب و شکیبایی او را از کفش نربود.
«صرب» مادر فضیلت هاست .هر صفت پسندیدهای که در وجود آدمی بارور شود و هر فضیلتی که
در عمق جان وی ریشه بدواند ،از صرب و استقامت رسچشمه میگیرد و در مقابل ،بروز رذایل اخالقی و
صفات ناپسند در نهاد آدمی ،ناشی از ناشکیبایی ،بیتابی و عدم استقامت وی است .به عقیدهی علامی
علم اخالق ،اگر ابعاد علمی و عملی صرب ،بهخوبی موردتوجه و عمل اخالقپژوهان و جامعهی انسانی
قرار گیرد ،راه برای خشکاندن ریشهی شجرهی خبیثهی رذایل ،از یکسو و پرورش شجرهی طیبهی فضائل،
از سوی دیگر ،در جامعه باز میشود (مظاهری ،1393 ،ص .)12-11صرب ،مقاومت آدمى در مسیر تكامل،
در برابر انگیزههای رشآفرین ،فسادآفرین و انحطاطآفرین است (خامنهای ،1354 ،ص )11و این استقامت
و ایستادگى در برابر مشكالت دروىن و بیروىن ،نشانهی قدرت ارادهی ایامىن و تسلط آن بر هیجانها و
انفعالهاى نفساىن است ،بهطوریکه انسان در برابر انگیزههاى دروىن و عوامل بیروىن ،ترسها ،خشمها،
آرزوها ،شهوات و  ...ناتوان و نفوذپذیر منیشود و خود را منیبازد (طالقانی ،1362،ج ،1ص 146و ج،2
ص.)20
نگارندگان این پژوهش بر این باورند که صرب و کارکردهای تربیتی آن ،محور و غرر آیات رشیفهی
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سورهی یوسف(ع) است که از آغاز تا انجام قصه ،از موضوع تعریف خواب برای پدر در زمان کودکی تا
عفتپیشگی و عدم متکین در مقابل خواستههای زلیخا و زنان همدست وی و در پی آن ،تحمل زندان
به جرم بیگناهی در عنفوان جوانی و نیز چشمپوشی از خطای برادران ،همچنین عدالتپیشگی در زمان
مکنت و قدرت ،در متام این مراحل رسیان داشته و منود عینی یافته است .بر این اساس ،پژوهش حارض در
پی آن است که ضمن تحلیل و بررسی موضوع صرب در سورهی یوسف(ع) ،به پرسشهای ذیل پاسخ دهد:
نخست ،مهمترین مؤلفههای صرب در قرآن کریم کدامند؟ دوم ،بارزترین مصادیق صرب در أحسن
القصص قرآن کریم ،در کدام رفتارهای یعقوب و یوسف(ع) منود یافته است؟ سوم ،چه برداشتهای تربیتی
میتوان از رهگذر این مصادیق کسب کرد؟ این پژوهش ،ضمن پاسخ به سؤاالت فوق ،به آسیبشناسی
مهمترین روایات تفسیری سوره نیز خواهد پرداخت.

 -1مفهومشناسی

ابتدا به واژهشناسی مفاهیم پرکاربرد مقاله خواهیم پرداخت:

 .1-1تربیت

تربیت ،مصدر باب تفعیل است که با سه ریشهی «ربو ،ربی»« ،ربب» و «ربأ» در ارتباط است .برخی
لغتشناسان ،تربیت را از ریشهی «ربو» یا «ربی» (ناقص واوی ،ناقص یائی) به معنای رشد ،من ّو ،فزونی
یافنت (فراهیدی ،1410،ج ،8ص )283و پرورش یافنت (دهخدا ،1377،ج ،8ص 11902و  )11907میدانند.
برخی دیگر ،آن را مشتق از «ربب» (مضاعف) ،در معانی مالک و صاحباختیار ،اصالح ،رسپرستی و
رهربی کردن (ازهری ،بیتا ،ج ،15صُ ،)128من ِعم ،مدبِّر ،مربِّی ،ق ّیم و اصالحکنندهی هر چیزی (ابنمنظور،
 ،1414ج ،1ص )399و نیز رشد و من ّو (حسینی زبیدی ،1414 ،ج ،2ص )6میدانند و نیز از ریشهی «ربأ»
(مهموز) ،در معانی مکان مرتفع ،ارشاف داشنت ،مراقبت و محافظت (فراهیدی ،1410،ج ،8ص )288اصالح
(فیروزآبادی ،بیتا ،ج ،1ص )17و نیز رشد و من ّو (ابنفارس ،1404 ،ج ،2ص483؛ حسینی زبیدی ،1414،ج،1
ص )158بهکاررفته است؛ بنابراین ،وجه مشرتک میان معانی هر سه ریشه ،رشد ،من ّو ،افزودن و پروراندن
است که با تعریف اصطالحی تربیت ارتباط مستقیم دارد.
ا ّما در اصطالح ،اندیشمندان تعاریف متعددی برای تربیت ارائه کردهاند؛ ازجمله :تغییر تدریجی
و مرحلهبهمرحله تا رساندن به حد مطلوب (راغب ،1412،ص ،)336فراهم کردن زمینهها و عوامل به
فعلیت رساندن استعدادهای فطری (مطهری ،1368،ج ،22ص ،)551رفع موانع و ایجاد مقتضیات بهمنظور
شکوفایی استعدادهای انسان برای رسیدن به کامل و سعادت (دلشادتهرانی ،1377،ص24؛ بهشتی،1387،
رب یگانهی انسان و جهان و تن دادن به ربوبیت
ص )33که هدف از تربیت دینی ،شناخت خدا بهعنوان ّ
او و تن زدن از ربوبیت غیر است (باقری ،1385،ص ،)44بر این اساس ،تربیت دینی در پی عینیت بخشیدن
به انسان کامل است.
نظر به موارد یادشده ،میتوان تربیت را چنین تعریف کرد :تربیت ،فعالیتی آگاهانه ،هدفمند ،منظم و
مستمر است ،بهمنظور رفع موانع و فراهم کردن زمینهها و عواملِ به فعلیت رساندنِ استعدادهای فطری
رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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و در پی آن ،اثرگذاری بر شناختها ،اعتقادات ،احساسات ،عواطف و رفتار فرد با دیگر انسانها که در
جهت رشد و تکامل واقعی مرتبِّی صورت میگیرد.

 .2-1صرب

در تعریف لغوی صرب ،در لسان العرب ،آمده است« :أَ ُ
الص ْبِ؛ ال َح ْب ُس» (ابنمنظور ،1414،ج،4
صل َّ
ُ
اإلمساك ِفی ضیقٍ »
«الص ْ ُب:
ص)438؛ صرب به معنای خویشنتداری است و در مفردات آمده استَّ :
(راغب ،1412،ص)474؛ صرب خویشنتداری در سختیها و تنگناهاست .بر این اساس ،واژهی متضاد صرب،
«سوا ٌء َعلَ ْینا أَ َج ِز ْعنا
« َج َزع» (بیتابی) است (فراهیدی ،1409،ج ،7ص115؛ ابنمنظور ،1414،ج ،4ص)438َ :
أَ ْم َص َ ْبنا» (ابراهیم .)21 ،از دیگر اضدا ِد صربَ « ،وهن» (سستی)« ،ضعف» (ناتوانی) و «استکانه» (عدم
استقامت) استَ « :و كَأَیِّ ْن ِم ْن نَب ٍِّی قات ََل َم َعهُ ِربِّ ُّیونَ كَثی ٌر فَام َو َه ُنوا لِام أَصابَ ُه ْم ف ی َسبیلِ اللَّ ِه َو ما ضَ ُعفُوا
الصابِرین» (آلعمران .)164 ،از سویی« ،صرب» و «عجله» نیز در مقابل هم قرار
َو َما ْاس َتكانُوا َو اللَّهُ یُ ِح ُّب َّ
ذاب» (االحقاف)35 ،؛ همچنین ،واژهی
دارند« :ف ْ
َاص ِ ْب كَام َص َ َب أُولُوا الْ َع ْز ِم ِم َن ال ُّر ُسلِ َو ال ت َْس َت ْعجِ ْل لَ ُهم ال َع َ
«ضَ یق» نیز با صرب تقابل معنایی داردَ « :و ْاص ِ ْب َو ما َص ْ ُبكَ إِالَّ بِاللَّ ِه َو ال تَ ْح َزنْ َعلَ ْیه ِْم َو ال تَكُ فی ضَ ْی ٍق ِم َّم
یَ ْمكُ ُرونَ » (نحل)127 ،
از نظر رابطهی همنشینی« ،عزم» و «احسان» از مهمترین واژههایی هستند که با صرب ،پیوند وثیقی
دارند .عزم ،از نظر لغوی به معنای «تصمیم و پیامن قلبی بر انجام و گذراندن کاری است» (فراهیدی،1410،
«اص ِ ْب َعىل ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ ِم ْن َع ْز ِم ْالُ ُمورِ» (لقامن)17 :؛
ج ،1ص363؛ ابنمنظور ،1412،ج ،12ص)399؛ ْ
كىس كه بر امرى صرب مىكند ،حتامً در عقد قلبىاش و محافظت بر آن جدیت دارد و منىخواهد كه
از آن ِ
رصفنظر كند ،ازاینرو صرب ،منودی از قدرت و شهامت نفس است (نک :راغب ،1412،ص565؛
طباطبایی ،1390،ج ،16ص« ،)218احسان» نیز از دیگر واژههای همنشین صرب استَ « :و ْاص ِ ْب َفإِنَّ اللَّهَ ال
ضیع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِسنینَ» (هود .)115 ،احسان به معنای انجام عمل صالح و شایسته است به وجه أحسن
یُ ُ
و بدون عیب ،هم از جهت استقامت و ثبات و هم از جهت اینكه تنها براى رضای خداوند باشد (نک:
طباطبایی ،1390،ج ،4ص20؛ مصباح یزدی ،1383،ص ،)90در این صورت ،احسان به معنای «نیکو انجام
دادن کار نیک» ،نیازمند صرب و شکیبایی است.
در تعریف اصطالحی اندیشمندان از صرب ،معنای لغوی آن لحاظ شده است .مهمترین درونمایههای
این تعاریف عبارتند از :کنرتل نفس ،مطابق خواستهی عقل و رشع (راغب ،1412،ص ،)474خویشنتداری
در برابر امور ناخوشایند ،به خاطر فرمانبری از دستور خداوند (طریحی ،1375،ج ،3ص ،)358استقامت
قلب و کنرتل نظام نفس ،بهطوریکه آدمی بتواند دل خود را از تفرقه و نسیانِ تدبیر و خبط فكر و فساد
رأى بازدارد (طباطبایی ،1417،ج ،11ص ،)105تسلط بر قوای درونی و عدم خروج از حالت اعتدال (صادقی
تهرانی ،1406 ،ج ،15ص )47و نیز تسلّط بر خویشنت ،برای تصمیم بهرت گرفنت (مروتی ،1381،ص.)146
با توجه به موارد مذکور ،میتوان صرب را چنین تعریف کرد :صرب یعنی تسلط بر قلب و کنرتل قوای
درونی و نفسانی ،بهطوریکه عقل انسان بر وجودش حاکم شود ،درست بیندیشد ،تصمیم صحیح بگیرد،
بهموقع توقف مناید و بههنگام حرکت کند .عالوه بر این ،در مسیر ،دچار دودلی ،بحران و آشفتگی نشود.
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بر این اساس ،صرب ،پایه و اساس تربیت است و در پی آن ،کنرتل نفس و هدایت انسان در مسیر تکامل
واقعی و رسیدن به سعادت و کرامتی است که انسان برای آن خلقشده است؛ زیرا صرب ،مدیر ،رئیس و
الص ْ َب ِم َن ْ ِ
یمنِ كَال َّرأْ ِس ِم َن الْ َج َس ِد» (ابنابیالحدید ،1404 ،ج ،18ص)232؛
مرکز کنرتل ایامن است« :فَ ِإ َّن َّ
ال َ
ازاینرو ،صرب ،رسمنشأ و عامل هر نوع تکاملی است که در زندگی فردی یا اجتامعی برش به وجود میآید.

 -2مؤلفههای صرب و مصادیق آن در سورهی یوسف

(ع)

عام اخالقی بهحساب میآید که متام حرکات،
صرب در قرآن کریم ،کاربرد وسیعی دارد و از مفاهیم ِ
سکنات ،افعال و تروک اخالقی انسان را در برمیگیرد (مصباح یزدی ،1380،ج ،1ص .)87-85مفهوم تسلّط
بر نفس و مدیریت عواطف ،احساسات و غرایز ،از صرب ،لفظی عمومی میسازد؛ بهگونهایکه قلمرو آن،
میدانهای بسیاری را دربرمیگیرد و چهبسا در مواردى با لفظ دیگرى غیر از واژهی صرب بیان شود (نک:
راغب ،1412 ،ص474؛ غزالی ،1384،ج ،4ص .)114اگر این تسلّط بر نفس ،در برابر مصائب روزگار باشد،
«صرب» نام دارد كه ضد آن «جزع» (ىبتاىب) است .اگر این استقامت ،در برابر شهوات جنسی باشد« ،عفت»
(پاکی تن و پاکدامنی) نام دارد .اگر در میدان جنگ باشد ،به آن «شجاعت» گفته مىشود كه ضدش
« ُجنب» (بُزدلی و ترسویی) خوانده میشود .اگر در برابر نامالیامت و نگرانیهای روزمره باشد ،به آن
«سعهی صدر» گفته مىشود كه مقابلش «ضجر» و «ضیق صدر» (دلتنگى ،وازدگی ،افرسدگی و بیتابی)
است .اگر شکیبایی در هنگام خشم و شعله کشیدن غضب باشد« ،حلم» (خویشنتداری) خوانده میشود
که ضدش «غضب» (زود خشمگین شدن و جا زدن) است .اگر دربارهی پنهان داشنت سخن یا خربی باشد،
به آن «كتامن» (رازداری) میگویند كه مقابلش «اذاعه و اشاعه» (پردهدری) است و ...
موارد یادشده ،اساسیترین مؤلفههای صرب را تشکیل میدهند .ابتدا ،این مؤلفهها در قرآن کریم
جستجو شده و به دنبال تحلیل و بررسی هر یک از مؤلفهها ،مصادیق آن در سورهی یوسف(ع) بیان خواهد
شد:

 .1-2سعهی صدر داشنت

هنگامیکه موسای کلیم مأموریت یافت که بساط کسی را برچیند که ادعای ربوبیت و الوهیت
داشت و شعار «أَنَا َر ُّبك ُُم ْالَ ْعىل» (نازعات )24 ،و «ما َعلِ ْم ُت لَك ُْم ِم ْن إِل ٍه َغ ْیری» (قصص )38 ،رس میداد،
میدانست که چه امر خطیری در پیشرو دارد .خداوند به او فرمود که این مهم ،بدون صرب به انجام
منیرسدَ « :و َذكِّ ْره ُْم ِبأَیَّ ِام اللَّ ِه إِنَّ فی ذلِكَ َل ٍ
یات لِك ُِّل َص َّبا ٍر شَ كُورٍ» (ابراهیم)5 ،؛ لذا موسای کلیم(ع) از
اش ْح لی َصدْ ری» (طه.)25 ،
خداوند «رشح صدر» طلب کردَ « :ر ِّب ْ َ
واژهى «صدر» (سینه) در اینجا ،كنایه از روح و فكر آدمی است و مقصود از گشاده ساخنت آن ،وسعت
روح ،بلندى فكر و گسرتش افقِ عقل انسان است (مکارم شیرازی ،1371،ج ،5ص434؛ رضایی اصفهانی،
 ،1387ج ،6ص )212و این مهم ،نیازمند گذشنت از هوسها و متنیات دل است (قرائتی ،1388 ،ج ،2ص.)550
حرضت موسی(ع) از پروردگارش خواست كه سینهاش را بگشاید تا دلتنگ و غمگین نشود و بتواند با صرب
جمیل ،به استقبال سختیها برود و كار خلیفهاللّهی در روى زمین و آنچه الزمهی آن است از تح ّمل
(ع)

رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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سختیهاى بزرگ ،بر او آسان شود( 1طربسی ،1412،ج ،2ص .)418بر این اساس ،رشح صدر از مهمترین
مؤلفههای صرب و اساس قوت قلب ،استقامت و خویشنتداری است.
هنگامیکه یوسف(ع) رؤیایش را برای پدر نقل کرد ،پدر از وی خواست که رؤیایش را از برادران پنهان
نگه داردَ :
«قال یا بُ َن َّی ال تَق ُْص ْص ُرؤْیاكَ َعىل إِ ْخ َوتِكَ َف َیكیدُ وا لَكَ كَ ْیداً إِنَّ الشَّ ْیطانَ لِ ْ ِلنْسانِ عَدُ ٌّو ُمبینٌ»
(یوسف)5،؛ زیرا او بهخوبی نسبت به روحیهی فرزندانش آگاه بود؛ میترسید که آنان تعبیر خوابش را
بفمهند ،آنگاه شیطان ،ایشان را وسوسه کرده و بر یوسف حسادت ورزند و برایش مشکلساز شوند.
نخستین برداشت تربیتی از این موضوع ،اهمیت حفظ ارسار است .توانایی حفظ ارسار یىك از نشانههاى
وسعت روح و قدرت ارادهى انسان است که از رشح صدر رسچشمه میگیرد .خواهناخواه ،در زندگى انسان
ارسارى وجود دارد كه اگر فاش شوند ،ممكن است آیندهی او به خطر بیفتد ،حتی گاهی رضورت پیدا
میکند این ارسار برای نزدیکان نیز فاش نگردند .د ّوم اینکه ،رضوری است که توانایی حفظ ارسار را ،از
كودىك و در فضای خانواده ،به فرزندان بیاموزیم .به آنان یاد بدهیم که هر حرفی را به هر کسی نزنند.
به عقیدهی صاحبنظران ،پایههای تربیتی فرد ،در خانواده نهادینه میشود و کودکان ارزشهای اخالقی
رس و  ...را از
مانند دوست داشنت فضائل و پرهیز از رذایل ،عالقهی به راستی و درستی ،رازداری و کتامن ّ
محیط خانه فرامیگیرند (نک :حجتی ،1385،ص .)38سوم اینکه ،دانستهها و اطالعات ،طبقهبندى شوند
«ل یَكُو ُن الْ ُم ْؤ ِم ُن ُم ْؤ ِمناً
و امور محرمانه و غیرمحرمانه از هم متامیز گردند .از امام رضا(ع) نقلشده استَ :
س ِه »...
َحتَّى تَكُو َن ِفی ِه �ث َ َلثُ ِخ َصا ٍل ُس َّن ٌة ِم ْن َربِّ ِه َو ُس َّن ٌة ِم ْن نَ ِبیِّ ِه َو ُس َّن ٌة ِم ْن َولِیِّ ِه ف ُّ
َالس َّن ُة ِم ْن َربِّ ِه كِتْ َم ُن ِ ِّ
(صدوق1362،ب ،ص37؛ حراىن ،1363،ص)442؛ مؤمن ،ایامنش پابرجا نخواهد بود مگر اینكه سه خصلت
داشته باشد؛ سنتى از پروردگار ،سنتى از پیامرب و سنتى از امام و پیشوا ،اما سنت پروردگار ،كتامن ارسار
رس نیازمند رشح صدر است و هرچه سعهی صدر افزونتر باشد ،توان رازداری بیشرت
است  ...و کتامن ّ
میشود و رازداری راحتتر و بهرت صورت میپذیرد.
با وجود مضامین عالی انسانساز در قصههای قرآنی ،بهویژه در داستانهای پیامربان الهی ،متأسفانه
روایات ساختگی فراوانی در منابع تاریخی و تفاسیر نقلی دربارهی این قصهها به چشم میخورد (دیارى
بیدگلی1383،ش ،ص)307؛ كه خواننده را از مقاصد عاىل و هدایت واالى قرآن كریم بازمىدارد؛ ازجملهى
آنها ،روایات فراواىن است كه با خرافات ارسائیىل آمیختهاند (رشید رضا ،بیتا ،ج ،1ص )7و بیشرتین روایات
جعلی نیز در تفسیر سورهی یوسف واردشده است (دیارى بیدگلی1383،ش ،ص)307؛ بااینوجود ،برخی
مفسان با اطمینان به روایات موجود در تفاسیر نقلی ،بدون هیچ تفحصی در اینگونه اخبار ،آنها را
از ّ
پذیرفته و تفاسیرشان را از اینگونه مرویات آکندهاند (طباطبایی ،1390،ج ،11ص )134که سعی بر آن
داریم تا در ح ّد وسع پژوهش حارض در البهالی مباحث ،برخی از اینروایات را آسیبشناسی کنیم؛ مثالً،
ِ
 -1تقاضای رشح صدر در مأموریتی که مستلزم صرب است ،بیانگر این مطلب است که صرب ،به معنای سکوت و تحمل ستم نیست و انسانِ
ساکت
ستمپذیر را صابر منینامند و به قول صاحب تفسیر تسنیم ،صابر کسی است که در قلعهی توحید آرام مینشیند تا تصمیم بجا بگیرد و بههنگام اقدام
کند (نک :جوادی آملی ،1395،ج ،40ص.)244
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وس ُف ُر ْؤیَا ُه َو ق ََّص َها َع َل إِ ْخ َوتِه
ضمن روایتی طوالنی منسوب به امام سجاد(ع) آمده است ...« :فَلَ ْم یَ ْكتُ ْم یُ ُ
( »...صدوق ،1385 ،ج ،1ص49-46؛ عیاىش ،1380،ج ،2ص)172-167؛ یوسف(ع) برخالف توصیهی پدر،
نص رصیح قرآن
خوابش را برای برادرانش تعریف کرد .در بررسی منت این روایت باید گفت که یکم ،با ّ
کریم سازگاری ندارد؛ زیرا اینچنین مت ّردی از جانب یوسف(ع) ،در صورت صحت آن ،چنان مهم بود که در
آیات بعد ذکر میشد ،حال آنکه چنین چیزی در قرآن نیامده است .دوم ،هامنطور که صاحب تفسیر «فی
ظالل القرآن» نیز اشاره کرده است ،از سیاق آیات برمنیآید که برادران ،از خواب یوسف(ع) آگاه شده باشند
وگرنه آن را ،در بگومگوهایی که داشتند ،بر زبان میآوردند (سید قطب ،1425،ج ،4ص )1973و آگاهیشان
از آن خواب ،خود انگیزهی بهرتی بود تا زبان رسزنش و حسدشان بر یوسف(ع) درازتر شود .سوم ،در ضمن
این روایت طوالنی ،مطالبی آمده است که از جعل و دستربد نشان دارد؛ ازجمله اینکه ...« :فَانْطَلَقُوا ِب ِه إِ َل
«ل ت َ َزالُوا ِم ْن َها ُه َنا َحتَّى ت َ ْعلَ ُموا أَنَّ ُه قَ ْد
الْ ُج ِّب فَأَلْ َق ْو ُه ِفی ِه َو ُه ْم یَظُ ُّنو َن أَنَّ ُه یَ ْغ َر ُق ِفی ِه  ...ق ََال بَ ْعضُ ُه ْم لِبَ ْع ٍضَ :
ضتِ ِه َحتَّى أَ ْم َس ْوا ( »...صدوق ،1385،ج ،1ص)47؛ این مطلب ،مخالف نص رصیح قرآن
َماتَ !» ،فَلَ ْم یَ َزالُوا ِب َح ْ َ
(ع)
(ع)
ْ
ف َو أَلْقُو ُه ف ی غَیا َب ِت
وس
ی
ُوا
ل
ت
ق
َ
ت
«ال
نبود:
یوسف
کشنت
،
یوسف
ان
ر
اد
ر
ب
نهایی
کریم است؛ زیرا تصمیم
ُ ُ ُ َ
الس َّیا َرة» (یوسفَ « ،)10 ،و أَ ْج َم ُعوا أَنْ َی ْج َعلُو ُه فی غَیا َب ِت الْ ُج ِّب» (یوسف ،)15 ،بلکه
الْ ُج ِّب َیلْ َت ِقطْهُ َب ْع ُض َّ
قرار دادنش در نهانگاه چاه بود تا اینکه کاروانی او را بردارد با خود بربند.

 .2-2خویشنتداری

از دیگر مؤلفههای صرب ،کظم غیظ استَ « :و ال ِ
ْكاظمی َن الْ َغ ْیظ ( »...آلعمران« ،)134 ،كظم» در لغت
به معنى بسنت رس َمشىك است كه از آب پرشده باشد و دربارهی انساىن استعامل میشود كه لربیز از اندوه
و خشم باشد؛ اما مصمم است كه خشم خود را ابراز نکند و واژهی غیظ به معناى هیجان طبع براى انتقام
در اثر مشاهدهی پىدرپى نامالیامت است (طباطبایی ،1390،ج ،4ص .)20پس مفهوم آیه چنین است:
آنان به هنگام خشم ،دست به اقدامات نسنجیده منىزنند و با صرب و خویشنتدارى بر خشم خود مسلط
مىشوند .بر این اساس« ،کظم غیظ» (فروخوردن خشم) از مؤلفههای بنیادین صرب محسوب میشود و
اصوالً صرب ،با کظم غیظ منود عملی پیدا میکند .مصادیق کظم غیظ در رفتار یعقوب و یوسف(ع) در موارد
زیر قابل تحلیل و بررسی است:
 .1-2-2نحوهی برخورد حرضت یعقوب(ع) با فرزندان ،هنگامیکه به ایشان خرب دادند که گرگ یوسف
ف ِع ْندَ َمتا ِعنا َفأَكَلَهُ ال ِّذئْب» (یوسف )17،و
وس َ
را خورده است« :قالُوا یا أَبانا إِنَّا َذ َه ْبنا ن َْس َتب ُِق َو تَ َركْنا ُی ُ
واکنشی که ایشان در مقابل این خرب از خود نشان داد ،از مصادیق بارز صرب و تسلط بر نفس است که در
نتیجهی آن غریزهی غضب فروکش میکند و «حلم» و بردباری جایگزین آن میشود.
یعقوب(ع) هیچیک از فرزندانش را متهم نکرد؛ همچنین اشتباه آنان را به رخشان نکشید ،بلکه تنها
ایشان را متوجه نقش ناخودآگاه انگیزهها و گرایشهای منفی درونیشان منودَ :
«قال بَ ْل َس َّول َْت لَك ُْم
(ع)
میل َو اللَّهُ الْ ُم ْس َتعانُ َعىل ما ت َِصفُونَ » (یوسف .)18،با این عمل ،یعقوب رفتا ِر زشت
أَنْف ُُسك ُْم أَ ْمراً ف ََص ْ ٌب َج ٌ
ِ
ناپسند دیگری پاسخ نداد ،بلکه به آنان فرصت داد تا به اشتباه خود پی
و ناپسند فرزندان را با رفتا ِر زشت و
صاحب صرب جمیل،
بربند و خود به آن اعرتاف کنند .وی دست و پای خود را نیز گم نکرد .به تعبیر مفرسان،
ِ
رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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متحصن میشود و آرام میگیرد .آنگاه با
اینچنین در کامل آرامش ،به دژ حصین الهی پناه میبرد؛ در آن
ّ
(ع)
همهی قوای ادراکی و تحریکیاش ،چارهجویی میکند و از او استعانت میجوید ،چنانکه یعقوب چنین
کرد (نک :جوادی آملی ،1395 ،ج ،40ص.)245-244
ازجمله کارکردهای تربیتی این تدبیر عاقالنه و این صبوری حکیامنه ،این است که فرزندان کار را
متامشده تلقی کردند .این راهربد موجبشد فرزندان ،همچنان به زندگی عادی ادامه بدهند و امور زندگی
(ع)
را اداره کنند؛ خانواده از هم نپاشد و حیثیت و آبروی دودمان ابراهیم نیز لکهدار نشود .حال اگر یعقوب
ایشان را توبیخ میکرد و به باد انتقاد میگرفت و به ایشان رسکوفت میزد ،آنان متوسل به دروغهای بیشرت
میشدند و احیاناً به رساغ یوسف در چاه میرفتند و او را میکشتند و تکههایی از جسد مردهی او را به
همراه میآوردند تا خود را مربا سازند.
(ع)
 .2-2-2صحنهی د ّو ِم ظهور صرب و جلوهی عملی کظم غیظ از جانب یعقوب نبی  ،زمانی است که
برادران ،بدون بنیامین و برادر بزرگشان از رسزمین مرص بازگشتند و گزارشی از بازداشت بنیامین و ماندن
برادر بزرگشان در مرص ،به عرض پدر رساندند .یعقوب(ع) در واکنش به این خرب غمانگیز فرمودَ :
«قال َب ْل
َس َّول َْت لَك ُْم أَنْف ُُسك ُْم أَ ْمراً ف ََص ْ ٌب َجمیل» (یوسف)83،؛ داستان بنیامین ،ادامهی رسگذشت یوسف است .گرو
تحصن برادر بزرگ ،اث ِر ِبد خطایی است که شام دربارهی یوسف انجام دادید و فریب
گرفنت او در مرص و ّ
نفس مس ّولهتان را خوردید که زشت را در برابر چشامنتان زیبا جلوه داد ،پس من در این رخداد ،صربی
لیم
نیکو خواهم داشت (جوادی آملی ،1395 ،ج ،41ص)281؛ « َع َس اللَّهُ أَنْ یَأْتِ َینی ِبه ِْم َجمیعاً إِنَّهُ ُه َو الْ َع ُ
كیم» (یوسف)83،؛ و من نهتنها امیدوارم که یوسف گمگشته باز آید ،بلکه امید قطعی دارم که هر سه
الْ َح ُ
فرزندم به من برمیگردند و غم جدایی آنان به پایان خواهد رسید .این اظهار امیدواری مبنى بر آن صرب
جمیىل است كه او در برابر تسویالت نفساىن فرزندان از خود نشان داد (طباطبایی ،1390،ج ،11ص.)231
غصه بود و در فراق سه فرزندش میسوخت و از دست دیگر فرزندانش
با وجود آنکه دلش پر از غم و ّ
خشمگین بود؛ ا ّما رفتار آزاردهنده با آنان روا منیداشت؛ بر آنان خشم منیگرفت و تنها ـ شاید هم برای
اینکه خاندانش آزرده نشوند ـ خشم خود را با رویگردانی مقطعی از آنان فرو مینشاند (نک :سلطان
عىلشاه ،1408 ،ج ،2ص)371؛ « َو تَ َو َّل َع ْن ُه ْم َو َ
ف َو ابْ َیضَّ ْت َع ْینا ُه ِم َن الْ ُح ْزنِ َف ُه َو
وس َ
قال یا أَ َسفى َعىل یُ ُ
َظیم» (یوسف )84،و معنای «کظیم» این است که هرچند رسشار از غم و اندوه بود؛ ا ّما اندوه خود
ك ٌ
را فرومیخورد و به کسی اظهار منیكرد و به زبان منیآورد (طربسی ،1372،ج ،5ص .)394بر این اساس،
رویگردانی یعقوب از فرزندانش ،نشانهی کظم غیظ او بود که از اوصاف برجسته اولیای الهی در برابر
مؤمنان است.
میتوان از این شیوهی صبوری چندین برداشت تربیتی حاصل کرد؛ ازجمله موارد ذیل:
مرتبی خویش باشد و راز او را پیش دیگران برمالنسازدَ :
«قال إِنَّ ا
نخست اینکه مربی ،باید راز نگهدار ّ
(ع)
أَشْ كُوا بَثِّی َو ُح ْزنی إِ َل اللَّه» (یوسف .)84 ،انّ ا مفید حرص است و یعقوب تأکید میکند که تنها شکایت
خود را با خدای خویش در میان میگذارم.
د ّوم اینکه ،صرب به معنای ترجیح نشسنت بر حرکت و دست روی دست گذاشنت و اقدام نکردن نیست،
بلکه صرب ،دنبال فرصت مناسب گشنت است ،شاهد آن هم آیهی ذیل است« :یا َب ِن َّی ا ْذ َه ُبوا َف َت َح َّس ُسوا ِم ْن
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ف َو أَخی ِه َو ال تَ ْیأَ ُسوا ِم ْن َر ْوحِ اللَّ ِه إِنَّهُ ال یَ ْیأَ ُس ِم ْن َر ْوحِ اللَّ ِه إِالَّ الْ َق ْو ُم الْكا ِف ُرونَ » (یوسف)87 ،؛ پرسانم!
وس َ
یُ ُ
بروید و از یوسف و برادرش جستجو كنید و از فرج و رحمت خدا نومید نشوید ،كه جز كافران از رحمت
خدا نومید نگردند.
س ّوم اینکه پدر ،رابطهی عاطفی با فرزندانش را ،در همهی مراحل و در همهی مصائب حفظ کرد.
شاهد آن خطاب کردنشان با عبارت «یا بَ ِن َّی ا ْذ َه ُبوا  »...است .مربّی هیچگاه نباید با مرتبّی رابطهی عاطفی
را قطع کند ،بلکه با صرب و شکیبایی و به دور از غیظ و غضب ،در پی اصالح رفتار مرتبّی برآید.
چهارم اینکه ،در تربیت ،امید ،رکن اساسی است؛ امید به اصالح و امید به دستیابی به خواستهها با
یاری خداوندَ « :و ال تَ ْیأَ ُسوا ِم ْن َر ْوحِ اللَّ ِه إِنَّهُ ال یَ ْیأَ ُس ِم ْن َر ْوحِ اللَّ ِه إِالَّ الْ َق ْو ُم الْكا ِف ُرونَ » (یوسف .)87 ،بر این
اساس ،زنده نگهداشنت امید در وجود مرتبّی ،جزو بایستههای رضوری کار مربّی است.
برخی جاعالن سعی داشتهاند که فضیلت صرب جمیل از جانب یعقوب نبی(ع) را خدشهدار کنند؛ ازجمله
اینکه ،در روایتی مرسل آمده است که از امام صادق(ع) پرسیدند« :اندوه یعقوب در فراق یوسف چه اندازه
بود؟» فرمود« :بهاندازهی اندوه هفتاد زن فرزند مردهی دلسوخته ».باز سؤال شد« :چگونه با اینكه به وی
خرب داده بودند كه یوسف به تو باز میگردد ،باز اینقدر اندوهناك بود؟» فرمود« :آن خرب را فراموش كرده
بود» (عیاشی ،1380،ج ،2ص188؛ طربسی ،1372،ج ،5ص.)394
در روایت مرسل دیگری آمده است که یعقوب(ع) برای کاری نزد پادشاه رفت و چون پادشاه آثار پیری
را وی مشاهده کرد ،پنداشت که وی ،ابراهیم(ع) است .علت اینهمه شکستگی برخالف سن و سالش را از
وی جویا شد و یعقوب(ع) در جواب گفت که نزول بال و حزن و اندوه وی را پیر ساخته است ،که در هنگام
خروج ،جربئیل وی را به ش ّدت توبیخ کرد و یعقوب به خود آمد و از اشتباه خود مبنی بر شکایت از بال،
نزد بندهی خدا پشیامن شد (عیاشی ،1380،ج ،2ص.)189
هر دو روایت ،از نظر سند ،مرسل و فاقد اعتبار هستند و نظر متنی ،برخالف نص رصیح قرآن کریم
است که یعقوب را با پیشه ساخنت صرب جمیل ستوده است .این روایات نشان از تأثیر ارسائیلیات دارند که
به دنبال بدنام ساخنت انبیاء بودهاند تا ایشان را نیز چون مردم عادی ،خطاکار و فراموشکار جلوه دهند.
مفسان با اطمینان به روایات موجود در تفاسیر نقلی ،بدون هیچ تفحصی در اینگونه
متأسفانه ،برخی از ّ
اخبار ،آنها را پذیرفته و تفاسیرشان را ازاینگونه مرویات آکندهاند و به تعبیر صاحب املیزان ،گویی اینان
مقامات معنوی و انسانی مانند نب ّوت ،عصمت و اخالص را چیزی جز نامهای وضعشدهی فاقد حقیقت
منیدانند و نفوس مط ّهر انبیای الهی را نیز مانند دیگر انسانها در نظر میگیرند (طباطبایی ،1390 ،ج،11
ص.)134

 .3-2خطاپوشی

خطاپوشی از مؤلفههای دیگر صرب است که در قالب واژههای «عفو» (بخشش)« ،صفح» (گذشت) و
«غفران» (آمرزش) ،در آیات متعددی از قرآن کریم به آن اشارهشده است (نک :بقره109 ،؛ آلعمران159 ،؛
حیم» (تغابن ،)14 ،با نظمی نیکو و با
نور )22 ،و در آیهی «إِنْ تَ ْعفُوا َو ت َْص َف ُحوا َو تَ ْغ ِف ُروا َفإِنَّ اللَّهَ َغفُو ٌر َر ٌ
رعایت سلسله مراتب خطاپوشی ،در کنار هم قرار گرفتهاند که بیانگر سه گام مهم در برخورد با خطاهای
رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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دیگران را به ما نشان میدهد:
« .1-3-2عفو» ،به معنای بخشودن گناه (قرشی ،1371،ج ،5ص )19و خودداری از مجازات خطاکار
(راغب ،1412،ص )574است .پس اولین گام در مسیر خطاپوشی ،بخشودن خطاکار است و این مهم ،از
مؤلفههای صرب شمرده میشود که در مسیر تربیت امری حیاتی بهحساب میرودَ « .ع ُف ّو» صیغهی مبالغهی
«عفو» به معنای «کثیر العفو» از صفات خداوند متعال است« :إِنَّ اللَّهَ لَ َع ُف ٌّو َغفُور» (مجادله ،)2 ،پس الزم
است هم خود مربّی به این صفت الهی آراسته شود و هم آن را در وجود مرتبّی ،شکوفا ساخته و تقویت
کند.
(ع)
سوم کنعانیان به مرص ـ برای تأمین آذوقه ـ منود
مصداق این فضیلت در سورهی یوسف  ،در سفر ِ
َ
َ
مییابد .یوسف(ع) ،خود را به برادران معرفی میکندَ :
ف َو أخی ِه إِ ْذ أنْ ُت ْم
وس َ
«قال ه َْل َعلِ ْم ُت ْم ما َف َعلْ ُت ْم ِب ُی ُ
ف َ
ف َو هذا أَخ ی َقدْ َم َّن اللَّهُ َعلَ ْینا» (یوسف)90-89 ،؛
وس ُ
وس ُ
قال أَنَا یُ ُ
جا ِهلُونَ * قالُوا أَ إِنَّكَ َلَن َْت یُ ُ
یوسف(ع) گفت :آیا دانستید ،از روی بیخردی ،با یوسف و برادرش چه كردید؟
وس َف َو أَ ِخی ِه» ،تنها
هامنطور که صاحب تفسیر املیزان آورده است ،عبارت « َه ْل َعلِ ْمتُ ْم ما فَ َعلْتُ ْم ِب ُی ُ
برای یادآورى اعامل زشت برادران است تا م ّنت و احساىن را كه خدا در حق او و برادرش انجام داده است،
خاطرنشان سازد ،بدون اینكه خواسته باشد توبیخ و یا مؤاخذهاى کند یا قصد انتقامگیری داشته باشد
(طباطبایی ،1390،ج ،11ص .)236عالوه بر این ،یوسف(ع) که آنهمه بیمهری و نابرادری از برادران دیده
بود ،با بیان عبارت «إِ ْذ أَنْ ُت ْم جا ِهلُونَ » (زمانی که ناآگاه بودید) ،راه عذرى به آنان نشان داد تا بهانهاى
براى رفتار گذشتهشان ب ه دستشان داده باشد كه بهوسیلهی آن ،از خود دفاع كنند و این ح ّد اعالى عفو و
گذشت است که هم میبخشاید و هم راه عذر و بهانه را بازمیگذارد.
در رابطه با برداشت تربیتی از موضوع فوق ،باید خاطر نشان ساخت که مربّی به هنگام دیدن خطا
از جانب مرتبّی ،نباید مثل یک قاضی در پی محاکمه برآید ،بلکه چون طبیبی دلسوز در پی اصالح رفتار
مرتبی باشد و او را گامبهگام ،در جهت اصالح رفتار و کردارش هدایت کند.
 .2-3-2گام دوم در مسیر خطاپوشی« ،صفح» ،به معناى خودداری از رسزنش و نکوهش کردن است
الصف ُْحُ :
ترك التّرثیب و هو أبل ُغ ِمن ال َعفو» (راغب،
که مرحلهای فراتر و رساتر از عفو و بخشش است« :و َّ
 ،1412ص)486؛ صفح ،عف ِو کاملتری است .عفو ،ترک پیگیری و رفع تعقیب را به دنبال دارد؛ اما همچنان
کدورتی از عفوشدگان در دل عفوکننده باقی میماند؛ ولی مرحلهی صفح« ،صفحهی خاطرات را ورق زدن
و صفحه دیگری گشودن» (عسکری ،1400،ص )231است .صفحکننده ،بر اثر کرامت نفسانی ،به مسائل
دیگری میپردازد و اشتباه خطاکار را از یاد میبرد.
(ع)
(ع)
در بررسی مصداق این مؤلفه در داستان یوسف میبینیم که یوسف به مشکالتی که در پیِ رفتار
حق بندگان
نابخردانهی برادران برایش پیش آمده بود ،منیپردازد ،بلکه به رحمت واسعهی پروردگار در ّ
صابرش اشاره میکند و نجاتش از آنهمه مشکالت را نتیجهی تقوا و صرب در راه خداوند میداندَ « :قدْ َم َّن
ضیع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِسنین» (یوسف)90 ،؛ حقّا كه خدا بر ما م ّنت
اللَّهُ َعلَ ْینا إِنَّهُ َم ْن یَ َّت ِق َو یَ ْص ِ ْب َفإِنَّ اللَّهَ ال یُ ُ
نهاد؛ زیرا كه هر كس تقوا پیشه كند و صرب مناید (به پاداش رسد كه) هامنا خداوند پاداش نیكوكاران را
ضایع منىكند؛ بنابراین ،آنگاهکه برادران به خطای خویش اعرتاف کردند (نک :یوسف ،)91 ،نهتنها حس
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انتقامجویی و مجازات در یوسف جوامنرد تحریک منیشود ،بلکه از رشمندگی و ناراحتیِ برادرانِ خود نگران
است؛ ازاینرو ،برای رفع اضطراب و نگرانی برادرانِ خطاکار ،عالوه بر اعالم عفو و بخشش خطایشان،
یب َعلَ ْیك ُُم الْ َی ْو َم» (یوسف)92 ،؛ من نهتنها قصد انتقام از شام را
رصیحاً به آنان اعالم میکند که «ال ت َْث َ
ندارم ،بلکه اساساً شام را مالمت و رسزنش هم منیکنم.
رفتار یوسف(ع) ،میتواند الگوی عملی مربیان در مسیر تربیت مرتبیان باشد که از رسزنش کردن دوری
کنند ،راه اصالح رفتار را با سنگالخ توبیخ س ّد ننامیند ،بلکه همیشه خطاپذیری را رسلوحهی رفتار خویش
قرار دهند و فرصت اصالح رفتار و جربان اشتباه را برای مرتبیان فراهم سازند.
 .3-3-2گام نهایی در مسیر خطاپوشی ،از یاد بردن اشتباه خطاکار و افشا نکردن آن است که از مفهوم
«غفران» فهمیده میشود .غفران از ما ّدهی «غفر» است به معناى اینکه جامهاى بر تن كىس بپوشاىن كه
تن او را از آلودگى حفظ کند (راغب ،1412،ص)609 غفران ،درجهی باالتری از صفح را در برمیگیرد؛ به
این معنا که غافر ،اشتبا ِه خطاکار را پنهان کند و هرگز به رویش نیاورد (طربسی ،1372،ج ،10ص)452
و درنتیجه ،نزد دیگران نیز مانع از اشاعه و برمال شدن اشتباه او شود (ابنعاشور ،1420،ج ،28ص)256؛
بهعبارتدیگر ،خاطر ِ
ات تل ِخ عفوشدگان را از ذهن خود بهکلی محو میسازد و الزمهی رسیدن به این
مراحل ،برخورداری از روحیهی بخشندگی و سعهی صدر است (مدرسی ،1419 ،ج ،25ص )76که بر اثر
مترین و مامرست در صرب حاصل میشودَ « :و لَ َم ْن َص َ َب َو َغ َف َر إِنَّ ذلِكَ لَ ِم ْن َع ْز ِم ْالُ ُمورِ» (شوری.)43 :
ورود به این مرحله از صرب و گام نهادن در این وادی ،از اساسیترین مسائل تربیتی است که در پی
آن ،هم مربّی از ادامهی راه تربیت خسته منیشود و هم مرتّبی به ادامهی همراهی با مربّی امید بیشرتی
پیدا میکند و پرواضح است که امید ،انگیزهای برای فعالیت در جهت تغییر زندگی به زندگی متعالیتر
است .امیدوار بودن ،به این است که موضوع زندگی ،متعالی ،رسشار و رها از بیزاری و مالمت باشد
(سعادتفر ،1387،ص .)116-115در ادامهی ذکر مصادیق صرب ،مؤلفهی غفران را در داستان یوسف(ع) پی
میگیریم:
(ع)
یوسف پس از عفو برادران و صفح (گذشت) از خطای ایشان ،رصیحاً اعالم میدارد که نهتنها کدورتی
از ایشان به دل ندارد و آبرویشان محفوظ خواهد ماند ،بلکه امیدوارشان میسازد که خداوند از خطایشان
درمیگذرد« :یَ ْغ ِف ُر اللَّهُ لَك ُْم َو ُه َو أَ ْر َح ُم ال َّرا ِحمینَ» (یوسف )92 ،و اینچنین به خطاکاران اطمینان خاطر
میدهد تا در پی اصالح خویش برآیند.
(ع)
از دیگر مصادیق این مؤلفهی صرب ،نحوهی رفتار یعقوب با فرزندانِ خطاکا ِر خویش است ،آنگاهکه
ایشان به خطای خود اعرتاف کردند« :قالُوا یا أَبانَا ْاستَ ْغ ِف ْر لَنا ُذنُوبَنا إِنَّا كُ َّنا ِ
خاطئی َن» (هامن ،)97 ،پدر عالوه
«س ْو َف
بر عفو ایشان و گذشنت از گناهشان ،صبورانه در پی اصالح و غفران ایشان برمیآید و میفرمایدَ :
أَ ْستَ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم َربِّی إِنَّ ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّرحی ُم» (هامن.)98 ،
عفو ،صفح و غفران ،درجات سهگانه خصلت خطاپوشی است که در اثر گذشت از حقوق شخصی در
راه خیرخواهی خانواده انجام میپذیرد و نیازمند برخورداری از سعهی صدر است (نک :مدرسی،1419،
ج ،16ص)36؛ دریغ نکردن افراد خانواده از محبت ،عفو و گذشت ،در حق یکدیگر وسیلهاى است براى
تربیت و اصالح خطاکاران (نک :مکارمشیرازی ،1371،ج ،24ص.)206
رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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این شیوهی صربپیشگی ،الگویی تربیتی است که بر اساس آن ،مربی خطای مرتبی را پوشیده نگه
میدارد و از برمال شدن عیوبش ،جلوگیری میکند؛ درنتیجه ،مرتبی در پی اصالح خویش برمیآید و از
ادامهی مسیر کامل باز نخواهد ماند.
نکتهی قابلذکر دیگر اینکه ،این شیوهی خطاپوشی هامنطور که مفرسان بر آن تأکید دارند در برخورد
افراد خانواده با یکدیگر ،بهویژه در تعامل زوجین با همدیگر ،بسیار راهگشا و کارساز است و پیشینهی
تاریخی این شیوهی تعامل ،نشانگر صحنههای ماندگاری است که در طول تاریخ رقم زده است (نک:
مدرسی ،1419،ج ،16ص.)34

 .4-2عفتپیشگی

«الص ْ ُب َعنِ الشَّ ْه َو ِة ِع َّف ٌة ...» (متیمى
صرب در برابر شهوت و خواستههای نفسانی ،عفت نامیده میشودَّ :
آمدى ،1366 ،ص« .)284عفت» به معنای بازداشنت نفس از محرمات ،دوری از اعامل ناشایست و حاصل
شدن حالتى براى نفس و جان آدمى است كه بهوسیلهی آن ،از غلبه و تسلّط شهوت جلوگیرى مىشود
(فراهیدی ،1409 ،ج ،1ص92؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،9ص253؛ راغب ،1412،ص)573؛ بنابراین ،عفت به
معنای روىگرداىن از خواهشهاى نفساىن ،پاکی تن و پاكدامنى استَ « :و لْ َی ْس َت ْع ِف ِ
ف الَّذی َن ال یَجِ دُ ونَ نِكاحاً
ِ
هیجانات برخاسته از نفس آدمی،
َح َّتى یُ ْغ ِن َی ُه ُم اللَّهُ ِم ْن فَضْ لِه» (نور)33 ،؛ شعلههای رسکش شهوت و
اقتضای نوعی فعالیت دارد که به طور قطع و یقین ،این فعالیتها با فطرت روحانی و آموزههای وحیانی،
رس سازگاری ندارد .بر این اساس ،در این حوزه نیاز به ابزاری است که راه طغیان و انحراف را بر نفس
ِ
ببندد .این نیرو و این توانایی ،هامن صرب و تسلط بر نفس است که هامنطور پیشرت در مفهومشناسی صرب
گفته شد عفت نامیده میشود.
(ع)
بیشک یکی از خطیرترین حوادثی که صحنهی آزمایش صرب یوسف بود ،صرب ایشان در برابر ط ّنازی
رس جوان و زیبارویِ عزی ِز مرص است .به قول مفرسین ،زلیخا در نکورویی و عشوهگری
و دلرباییهای هم ِ
رس عزیز و مالک قرص
چیزی کم نداشت (نک :طباطبایی ،1417،ج ،11ص .)122عالوه بر این ،چون هم ِ
غالم زرخرید وی باشد:
است ،البد ُحکمش نافذ و فرمانش الزماالجراست ،بهویژه اگر طرف این پیشنهادِ ،
« َو را َو َدتْهُ الَّتی ُه َو فی بَ ْی ِتها َع ْن نَف ِْس ِه َو َغلَّق ِ
یت
واب َو قال َْت َه ْی َت لَك» (یوسف .)23 ،از تعبیر « َه َ
َت ْالَبْ َ
(ع)
لَکَ » برداشت میشود که زلیخا کار را از طرف خود متامشده میدانست و جز اقبال و پذیرش یوسف
انتظار دیگری نداشت .از دید او همهی علل و اسباب پذیرش از سوی یوسف(ع) نیز متام بودند (جوادی
آملی ،1395 ،ج ،40ص)307؛ ا ّما یوسف بُرنا که صحنهی شهوت در خلوت برایش آمادهشده بود ،کامالً بر
ْوای
نفس خود مسلط بود ،پس با آرامش کامل و قاطعیت هرچه متامتر فرمودَ « :معا َذ اللَّ ِه إِنَّهُ َربِّی أَ ْح َس َن َمث َ
إِنَّهُ ال یُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمون» (یوسف )23 ،و بار دیگر کیمیای صرب مرهمی شد بر درد و عفونت شهوتپرستی و
اینچنین صحنهای دیگر از جامل و کامل انسانیت رقم خورد.
از این ماجرا ،میتوان برداشتهای تربیتی کارآمدی چون موارد ذیل حاصل کرد:
نخست اینکه ،فضیلت عفتپیشگی و پاکدامنی تنها مختص به جنس مؤنث نیست .آراستگی پرسان
ـ همپایهی دخرتان ـ به این صفت واال از رضوریات است ،همچنانکه فرزند یعقوب(ع) چنین پرورش یافته
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بود تا اگر در چنان رشایطی قرار گرفت ،بتواند عفت خود را نگه دارد و دامانش به هرزگی و بیمباالتی
آلوده نشود.
دوم اینکه عفتپیشگی ،از کودکی و در محیط خانواده نهادینه میشود .یوسف ،هرچند دورهی
جوانی را در محیطی گذراند که زلیخاپرور بود؛ اما چون تربیت صحیح دوران کودکی در جو خانوادگی
یعقوب(ع) را در پروندهی تربیتی خویش داشت ،او را در برابر توطئههای زلیخا و همدستانش بیمه کرده
بود .شایسته است مربیان ،بهویژه والدین ،رشایط تربیت کودکان را چنان فراهم کنند که ـ هم دخرتان و
هم پرسان ـ خودنگهداری و ع ّفتپیشگی را بیاموزند و به آن باور داشته باشند و برای خود فضیلت بدانند.
سومین برداشت تربیتی ،این نکته رضوری است که کودک چنان لربیز از مهر ،محبت و عاطفهی
خانوادگی بهویژه ،از جانب پدر و مادر باشد ـ هامنطور که یوسف(ع) چنین بود ـ که در سنین نوجوانی و
جوانی از اغیار ،محبت گدایی نکند و خود را محتاج توجه و نگاه دیگران نبیند تا یوسفوار بتواند در برابر
مهر و محبت زلیخاصفتان ،خود را نبازد.
در چندین روایت آمده است که یوسف(ع) نیز هامنند زلیخا تصمیم به فحشا گرفت؛ ا ّما عواملی باعث
شد که از این عمل ـ برخالف خواستهی قلبیاش ـ منرصف شود .مضمون این روایات به رشح زیر است:
ـ پوشاندن روی بت موجود در آنجا از سوی زلیخا و به دنبال آن ،ترس یوسف(ع) از اینکه پروردگار او
را در چنان حالتی ببیند (نک :قمی ،1404 ،ج ،1ص343-342؛ عیاشی ،1380،ج ،2ص.)173
ـ مجسم شدن پدرش یعقوب در برابرش در حالی که به عالمت هشدار انگشتش را میگزید و در پی
آن خارج شدن شهوت از رسانگشتان یوسف(عیاشی ،1380،ج ،2ص )174-173و یا هشدار یعقوب به وی
که مبادا کاری کند که موجب شود نامش از زمرهی پیامربان پاک گردد (قمی ،1404،ج ،1ص342-341).
ـ و ...
یکم ،از نظر سندی ،همهی روایات یادشده ،مرسل و ضعیف هستند.
دوم ،از نظر متنی نیز با توجه به اوصافی که قرآن از یوسف(ع) بیان داشته است ،چنین بیپروایی از
جانب وی ،غیر قابل تصور است.
(ع)
سوم ،قرآن به رصاحت به پاکی یوسف گواهی میدهد؛ ازجمله آیات ذیلَ :
«قال َمعا َذ اللَّ ِه إِنَّهُ َربِّی
السو َء َو الْ َف ْحشا َء إِنَّهُ ِم ْن ِعبادنَاِ
ْوای إِنَّهُ ال یُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمونَ » (یوسف)23 ،؛ «كَذلِكَ لِ َن ْ ِ
ص َ
أَ ْح َس َن َمث َ
ف َع ْنهُ ُّ
َاس َت ْع َصم» (هامنُ « ،)32 ،قلْ َن َ
حاش لِلَّ ِه ما َعلِ ْمنا َعلَ ْی ِه
الْ ُم ْخلَصینَ» (هامنَ « ،)24 ،و لَ َقدْ را َو ْدتُهُ َع ْن نَف ِْس ِه ف ْ
ِم ْن ُسوء» (هامن )51 ،و ...

 .5-2مدارا

مدارا کردن از دیگر مؤلفههای صرب است که در آیات مختلفی از قرآن کریم تحت عنوان دفع «سیئه»
با «حسنه» ،بر این خصلت انسانی و فضیلت واالی نفسانی تأکید شده است (نک :رعد22 ،؛ مؤمنون96 ،؛
الس ِّی َئ ُة ا ْدف َْع بِالَّتی ِه َی أَ ْح َس ُن َفإِ َذا الَّذی بَ ْی َنكَ َو بَ ْی َنهُ
قصص)54 ،؛ ازجمله آیهی « َو ال ت َْس َتوِی الْ َح َس َن ُة َو الَ َّ
ظیم» (فصلت.)35-34 ،
میم * َو ما ُیلَقَّاها إِالَّ الَّذی َن َص َ ُبوا َو ما ُیلَقَّاها إِالَّ ُذو َح ٍّظ َع ٍ
َعدا َو ٌة كَأَنَّهُ َولِ ٌّی َح ٌ
بدی را با خوبی پاسخ دادن ،از امور طاقتفرسا برای نفس آدمی است؛ زیرا نفس در مقابل رفتار
رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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ناشایست ،انسان را به غضب فرا میخواند و او را به انتقام وا میدارد و به قول صاحب تفسیر التحریر و
التنویر ،تنها صرب است که این مهم را برای آدمی ممکن و میسور میسازد (ابنعاشور ،1420،ج ،25ص-58
)59؛ بنابراین مدارا با مردم ،از اساسیترین مؤلفههای صرب محسوب میشود و هامنطور که در سیرهی
السیِّئَ َة َو لَ ِك ْن یَ ْعفُو َو یَ ْص َفح» (طربی ،1412 ،ج ،9ص57؛
ِالسیِّئَ ِة َّ
پیامرب اکرم(ص) میخوانیم که « َو َل یُ ْجزِی ب َّ
هاشمیخویی ،1400،ج ،16ص)28 ،باید گفت که این ویژگی ،خصلت انسانهای وارسته است.
ازجمله مصادیق این مؤلفهی صرب در سورهی یوسف(ع) ،میتوان به مورد زیر اشاره کرد:
پس از توطئهی مرشو ِع 1قرار دادن ظرف شاهی در محمولهی بنیامینَ « :ف َبدَ أَ ِبأَ ْو ِع َی ِته ِْم َق ْب َل وِعا ِء أَخی ِه
ثُ َّم ْاس َت ْخ َر َجها ِم ْن وِعا ِء أَخی ِه» (یوسف )76 ،و یافنت ظرف در محمولهی بنیامین ،برادران بهمنظور زدودن
س َق أَخٌ لَهُ ِم ْن َق ْب ُل ُُ»
تهمت دزدی از دامان خویش ،در حضور عزیز ،عذری تراشیدند« :قالُوا إِنْ یَ ْ ِ
س ْق َف َقدْ َ َ
(یوسف)77 ،؛ سابقاً او برادری داشت که از یک مادر بودند و او هم قبالً دزدی کرده بود.
ف فی نَف ِْس ِه َو ل َْم یُ ْب ِدها لَ ُه ْم» (هامن)77 ،؛ یوسف(ع) رفتار زشت و تهمت ناروای برادران
وس ُ
سها یُ ُ
« َفأَ َ َّ
را نادیده گرفت و را ِز خیانت برادران در حقِ خویش و دروغگویی و تهمت ناروای آنان را به خود و
بنیامین ،افشا نساخت (سید قطب ،1425،ج ،4ص )2022و تنها به این گفتهی درونی در دل خویش بسنده
میکندَ :
ش َمكاناً َو اللَّهُ أَ ْعل َُم بِ ا ت َِصفُونَ » (هامن)77 ،؛ شام از منظر منزلت ،بدترین مردم هستید
«قال أَنْ ُت ْم َ ٌّ
و خداوند به آنچه وصف میکنید ،داناتر است.
انسانهای پخته و مسلط بر نفس خویش ،از برخوردهای هیجانی و احساسی دوری میکنند و
ناسنجیده ،نه حرفی بر زبان میرانند و نه اقدامی میکنند ،بلکه با طأمنینه و آرامش ،اقدام مناسب را
برمیگزینند و اولویت را بر مدارا و خویشنتداری بنا مینهند.

 .6-2پرهیز از بیتابی

بارزترین و ملموسترین مؤلفهی صرب ،مقاومت و ایستادگی در برابر مصائب و مشکالت پیشآمده و
پرهیز از بیتابی ،دلتنگی و افرسدگی است و این مهم ،به تصمیم ج ّدى ،عزم راسخ و ارادهی قوی نیاز دارد:
«اص ِ ْب َعىل ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ ِم ْن َع ْز ِم ْالُ ُمورِ» (لقامن .)17 ،قرآن کریم همهی رسوالن الهی را متّصف به
ْ
الصا ِبرِینَ» (أنبیاء.)85 ،
این فضیلت اخالقی معرفی میکند« :ک ٌُّل ِّم َن َّ
مصداق این مؤلفهی صرب در داستان یوسف(ع) ،بسیار حائز اهمیت است:
یوسف(ع) آن هنگام که با امواج وسوسههای زلیخا و دیگر زنان هورسان دربار مرص مواجه شد ،یا باید
به خواستهی نامرشوع آنها تن میداد و یا به زندان میافتاد .او رو به درگاه پروردگار فرمودَ :
«قال َر ِّب
ف َع ِّنی كَ ْیدَ ُه َّن أَ ْص ُب إِلَ ْی ِه َّن َو أَكُ ْن ِم َن الْجا ِهلینَ» (یوسف،
الس ْج ُن أَ َح ُّب إِل ََّی ِم َّم یَدْ ُعونَنی إِلَ ْی ِه َو إِالَّ ت ْ ِ
َص ْ
ِّ
وسف > (یوسف)76 ،؛ اینگونه ما براى یوسف چارهاندیىش كردیم؛ نقشهی یوسف برای نگهداری برادرش بنیامین از آغاز تا پایان
 < -1كَذلِ َك كِدْنا لِيُ ُ
آن (داستان پیامنه ،اتهام رسقت ،پرسش از قافلهی کنعان دربارهی رسقت) کید (تدبیر) الهی بود؛ یعنی یوسف(ع) به الهام خدا ،این کارها را انجام داد
تا بتواند برادرش را محرتمانه نزد خود نگه دارد (جوادی آملی ،1395 ،ج ،41ص.)239
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)33؛ پروردگارا! اگر میان زندانرفنت و پذیرش درخواست آنان مخیر شوم ،زندان را برمیگزینم .از تو
میخواهم كه سوءقصد اینان را از من دورگرداىن؛ زیرا اگر تو ،مکر ایشان را از من نگرداىن ،به سوى آنان
میل میکنم؛ در نتیجه ،از بیخردان خواهم بود.
واژهی جهل در عبارت « َو أَكُ ْن ِم َن الْجا ِهلی َن» ،مقابل عقل قرار دارد و به معنای عمل ناسنجیدهای
است که براثر جذبهی شهوت و شتابگری و برخالف مقتضیات عقل صورت گیرد (نک :باقری،1385 ،
ص)16-15؛ به عبارت دیگر ،جهل به مفهوم ،عقل را کنار زدن و مطابق هوای نفس عمل کردن است (نک:
طباطبایی ،1390 ،ج ،11ص )153و این خود بهرتین دلیل بر این است که صرب و شکیبایی ،عملی آگاهانه،
عاقالنه و از رس تدبیر و آیندهنگری است (مدرسی ،1419،ج ،1ص )286و دیگر اینکه ،انحراف و گناه ناشی
از ىبخردى است.
ازجمله نکات تربیتی که از این مؤلفه میتوان حاصل کرد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نخست اینکه ،به بهانهی ترس از رنجکشیدن و به زحمت افتادن ،منیتوان مجوز ارتكاب گناه را برای
خود صادر کرد؛ زیرا در برخی موارد ،برای پاك بودن و پاك ماندن باید سختی را تحمل کرد.
دوم اینکه در پی خواستهی نفسانی رفنت ،لذت زودگذر را به همراه دارد؛ ا ّما پشیامنی آن اغلب غیر
قابل جربان و گاهی نیز دامئی است.

 .7-2پرهیز از شتابزدگی

شتابزدگی ،صفتی است مخالف طأمنینه ،صرب و آرامش و منشأ آن ضعف ،کمتوانی ،کمظرفیتی و
محدودیت اراده است (مصطفوی ،1368 ،ج ،8ص .)42بر این اساس ،دوری از شتابزدگی ،از مهمترین
مؤلفههای صرب است که در پی آن انسان با طأمنینه تصمیم میگیرد و این ،هرگز به معنای کند تصمیمگرفنت
و آهسته عمل کردن نیست ،بلکه به معنای این است که ابتدا باید جوانب کار را سنجید و سپس تصمیم
َاص ِ ْب كَام َص َ َب أُولُوا الْ َع ْز ِم ِم َن ال ُّر ُسلِ َو
مناسب را گرفت و بههنگام ،اقدام کرد .در قرآن کریم آمده است« :ف ْ
ذاب» (احقاف)35 ،؛ پس شكیبا باش هامنگونه كه (پیامربان) اولوالعزم (صاحبان تصمیم
ال ت َْس َت ْعجِ ْل لَ ُهم ال َع َ
استوار) شكیبایى كردند و بر عذاب امت تعجیل مكن.
منود این مؤلفهی صرب در رفتار یوسف(ع) زمانی است که پادشاه دستور آزادیاش از زندان را صادر
میکندَ :
«قال الْ َملِكُ ائْ ُتونی ِب ِه» (یوسف)50 ،؛ ا ّما واکنش یوسف(ع) بسیار قابل تأمل و آموزنده است .او از
شاه میخواهد که تحقیق کند که چرا و به چه علتی او را زندانی کردهاندَ « :فل ََّم جا َء ُه ال َّر ُس ُول َ
قال ا ْرجِ ْع
إِىل َربِّكَ ف َْس َئلْهُ ما ُ
لیم» (هامن)50 ،؛ زیرا او میخواهد
بال ال ِّن ْس َو ِة الالَّتی َقطَّ ْع َن أَیْ ِدیَ ُه َّن إِنَّ َربِّی ِبكَ ْی ِد ِه َّن َع ٌ
زمانی که از زندان آزاد میشود ،مانند گناهکاران آزادشده با او برخورد نشود ،بلکه پیش از هر چیز ،آشکار
شدن پاکی و بیگناهیاش برایش مهم است؛ زیرا میداند که قرار است وظیفهی مهمی را برعهده بگیرد.
او منیخواهد به چشم مجرمی دیده شود که مورد عنایت شاهانه قرار گرفته است (نک :مکارمشیرازی،
 ،1371ج ،9ص.)430
ازجمله نکات تربیتی که میتوان از این تصمیم آگاهانه و عاقالنه برداشت کرد ،میتوان موارد ذیل را
برشمرد:
رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
(ع)
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اول اینکه ،صرب تنها به هنگام سختیها و تحمل مصائب منود پیدا منیکند ،بلکه مهمتر از آن صرب به
هنگام برخورداری از نعمت و خوشیهاست و این دستور رصیح قرآن است که به وقت سختیها نباید
ناامید شد و به هنگام نعمت و خوشی نیز نباید رسمست و مغرور گشت« :لِكَ ْیال تَأْ َس ْوا َعىل ما فاتَك ُْم َو ال
تَ ْف َر ُحوا بِ ا آتاكُم» (حدید.)22 ،
دوم اینکه ،مربی باید به مرتبی خویش بیاموزد که آزادی روح و فکر و حفظ آبرو و حیثیت مهمتر از
آزادی جسم و تن است.
(ع)
در برخی کتب تفسیری روایاتی نقلشده است که متضمن بیصربی یوسف در زندان و عدم تحمل
وی هستند؛ ازجمله اینکه در تفسیر عیاشی آمده است:
یوسف(ع) در زندان ،شبانهروزدر فراق پدر ،میگریست تا آن حد که زندانیان به ستوه آمده بودند،
نهایت آنکه با یوسف به این تفاهم رسیدند که یک روز در میان گریه کند (تا ایشان کمرت اذیت شوند)
(عیاشی ،1380،ج ،2ص.)177
و نیز در روایت مرسل دیگری منسوب به امام صادق(ع) آمده است« :بکّائون واقعی پنج تن بودهاند:
آدم ،یعقوب ،یوسف و  ...ا ّما یوسف ،آن حد در فراق پدر گریست که زندانیان از دستش خسته شدند و
در نهایت ،به او قبوالندند که شب گریه کند یا روز تا ایشان کمرت از دست او رنج بکشند» (صدوق،1376 ،
ص141-140؛ هامن1362،الف ،ج ،1ص.)273-272
از نظر سندی روایات مورد نظر ،همگی مرسل و فاقد اعتبار هستند؛ ا ّما از نظر محتوایی ،نکات ذیل
قابلذکر است:
نخست ،منت دو روایت با هم تعارض دارند .در روایت عیاشی آمده است که یوسف با زندانیان توافق
کرد که یک روز در میان گریه کند؛ اما در روایت دوم ،بحث بر رس توافقی مطرح است که از میان شب یا
روز ،یکی را برای گریه کردن انتخاب کند.
(ع)
دوم ،بر اساس سیاق آیات و نص رصیح قرآن کریم ،یوسف ایام زندان را غنیمت شمرد تا به ارشاد
و هدایت همزندانیهایش بپردازد .شاهد این مطلب آیات  38تا  40سورهی یوسف(ع) است .حال چگونه
ممکن است فردی که منیتواند خود را آرام کند و مدام در حال گریه و ندبه و زاری است ،به ارشاد دیگران
بپردازد؟
سوم ،در منت دو روایت آمده است که یوسف برای پدرش یعقوب(ع) گریه میکرد .گویا جاعالن اینگونه
روایات فراموش کردهاند که یوسف(ع) هنگامیکه زندانی شد ،جوانی رشید بود و از زمان گرفتار شدن در
چاه و جدا شدنش از پدر و مادر تا این زمان ،مدت زیادی گذشته است و او دیگر کودک نیست که در فراق
خانواده بیقراری کند ،آن هم به حدی که زندانیان از صدای گریه و فغان وی به ستوه آیند.

 .8-2خیرخواهی

به جرأت میتوان گفت که ماحصل متامی مؤلفههای صرب ،در واژهی «أُ ُذ ُن َخیْرٍ» قابل درک و فهم
استَ « :و َیقُولُونَ ُه َو أُ ُذنٌ ق ُْل أُ ُذنُ َخ ْی ٍر لَكُم» (توبه)61 ، .به عقیدهی مفرسان ،سعهی صدر ،رازداری ،حفظ
ارسار شخصی دیگران ،خیرخواهی ،تو ّجه با متام وجود به سخنانِ گوینده ،برخورد مح ّبتآمیز با مردم،
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عیبپوىش و بازگذاشنت راه عذر و توبهى خطاکاران ،ازجمله خصلتهای نیکویی است که از عبارت «أُ ُذنُ
َخ ْیرٍ» به دست میآید (نک :سید قطب ،1425 ،ج ،3ص1671؛ خرسوانی ،1390 ،ج ،4ص79-78؛ رضایى
اصفهاىن ،1387 ،ج ،8ص .)237-236این آیه اشاره دارد به اینکه ،پیامرب اکرم(ص) ،صدق و كذب مخاطبان را
میدانست؛ ا ّما از روى كار و حال آنان پرده بر منیداشت؛ آنان را رسوا منیساخت و از راه رحمت با ایشان
به رفق و مدارا رفتار میکرد (خرسوانی ،1390،ج ،4ص )79و اگر از اشتباهشان عذرخواهی میکردند،
میپذیرفت (ابنعاشور ،1420 ،ج ،4ص )79و هیچگاه به شایعات بها منیداد (مدرسی ،1419،ج ،4ص)210
و همواره خیرخواه امت بود.
(ع)
 .1-8-2پس از مشخص شدن مقرص حادثهی خلوتگا ِه قرص و تربئهی یوسف از هرگونه خطا و لغزشی،
ف أَ ْعر ِْض َع ْن هذا» (یوسف)29 ،؛ عزیز رو به
وس ُ
عزیز مرص ـ همرس زلیخا ـ از یوسف(ع) درخواست کرد« :یُ ُ
یوسف كرده او را مخاطب ساخته گفت :اى یوسف! از ذكر این پیشآمد دیگر صحبتى مكن .مبادا فاش شود
و موجب نكوهش و رسزنش من در شهر گردد (خرسوانی ،1390 ،ج ،4ص)379؛ آن را به دست فراموشی
بسپار و دیگر هیچ ذکری از آن به میان نیاور.
یوسف حقشناس و جوامنرد میتوانست بر ضد خانمِ ع ّی ِ
اش کاخ ،تبلیغ کند و آبروی او را بربد و به سبب
تهمتی که به او زده بود ،انتقام خود را از وی بگیرد« :قال َْت ما َجزا ُء َم ْن أَرا َد ِبأَ ْهلِكَ ُسوءاً إِالَّ أَنْ یُ ْس َج َن أَ ْو
لیم» (یوسف)25 ،؛ ا ّما واکنش حرضت ،چیز دیگری است .او هیچ کینهای از بانوی متجاوز به دل
ذاب أَ ٌ
َع ٌ
نگرفت و به فکر انتقام نیفتاد ،بلکه کامکان به وظایف خود ادامه داد و کاخ به حالت عادی برگشت (نک:
صالحینجفآبادی ،1385 ،ص )79-78و با این شیوهی برخورد و این رفتار شایسته ،با کاخنشینان مدارا کرد
و صفت نیک کتامنارسار را نیز ضمیمهی پاکدامنی خویش ساخت.
ِ
َ
وس َف «أَ ْعر ِْض َع ْن هذا» (یوسف،
ی
ل
َال
ضمن روایتی طوالنی منسوب به امام سجاد(ع) آمده است ...« :ق ُ ُ
وس ُف َو أَذَا َع ُه ِفی الْ َم ِدی َنة ( »...صدوق ،1385 ،ج،1
َ )29و َل یَ ْس َم ُع ُه ِم ْن َك أَ َح ٌد َو اكْتُ ْم ُه! ق ََال« :فَلَ ْم یَ ْكتُ ْم ُه یُ ُ
ص)49؛ عزیز خطاب به یوسف(ع) گفت؛ «این راز را پوشیده نگهدار ،مبادا کسی از آن باخرب شود!»؛ اما
یوسف خرب را در متام شهر فاش ساخت.
(ع)
پیشتر نکاتی در نقد این روایت گفته شد ،عالوه بر آن نکات ،اینکه یوسف ماجرای زلیخا را در شهر
منترش کرد ،با آن همه وصفی که در قرآن ،دربارهی یوسف(ع) میبینیم؛ ازجمله؛ « َو ل ََّم بَلَ َغ أَشُ دَّ ُه آتَ ْینا ُه
ُحكْامً َو ِعلْامً َو كَذلِكَ نَ ْجزِی الْ ُم ْح ِسنینَ» (یوسف)22 ،؛ «إِنَّهُ ِم ْن ِعبا ِدنَا الْ ُم ْخلَصینَ» (هامن)24 ،؛ « َو ُه َو ِم َن
ُضیع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِسنینَ» (هامن)56 ،؛ «إِنَّا
الصا ِدقینَ» (هامن)27 ،؛ « َو إِنَّهُ لَ ِم َن َّ
َّ
الصا ِدقینَ» (هامن)51 ،؛ « َو ال ن ُ
نَراكَ ِم َن الْ ُم ْح ِسنینَ» (هامن ،)78 ،به هیچوجه همخوانی و سازگاری ندارد و به وضوح جعلی و ساختگی
بودن این روایت را هویدا میسازد.
 .2-8-2صحنهی دیگری که مصداق مؤلفهی عیبپوشی در داستان یوسف باشد ،زمانی است که پدر،
مادر و برادران را به وزراء ،بزرگان و درباریان معرفی میکند:
« َو َرف ََع أَبَ َویْ ِه َع َل الْ َع ْر ِش ( »...هامن)100 ،؛ و پدر و مادر خویش را بر تخت خود باال برد و به هنگام
ورود او ،همگى در مقابلش به سجده افتادند .او گفت :اى پدر! این سجود ،تعبیر خواب پیشین من است
كه خدا آن را حقیقت بخشید و حقّا كه با من نیىك كرد ،آنگاه كه مرا از زندان بیرون آورد و پس از آنكه
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شیطان ،میان من و برادرانم را فاسد كرده بود ،شام را از صحرا به اینجا آورد .ىبتردید ،پروردگار من به هر
كه خود بخواهد ،احسانكننده و هر امر مشكىل را به تدبیر دقیق و نافذ خود آسانكننده است .هامنا
اوست كه دانا و حکیم است.
یوسف(ع) سخنی از نجات یافنت از چاه به میان نیاورد؛ زیرا برادرانش حضور داشتند .صرب ،فتوت و
جوامنردیاش به او اجازه منىداد كه برادرانش را رشمنده سازد و راز آنان را آشکار گرداند؛ پس با بهرتین
عبارىت كه ممكن است تصور شود ،به داستان برادران اشارهاى كرد ،بدون اینكه مشتمل بر طعن و رسزنىش
باشد .پس در میان نعمتها ،تنها بیرون آمدن از زندان را ذكر کرد و سخنی از نجات از چاه به میان نیاورد
وگرنه زندان رفنت او نتیجهی به چاه انداخته شدنش بود.
ِ
او گفتِ « :م ْن بَ ْع ِد أَ ْن نَ َز َغ الشَّ یْطا ُن بَیْ ِنی َو بَیْ َن إِ ْخ َوتِی»« .نزغ» به معنى افساد و اغواى شیطان
است .حرضت یوسف(ع) براى احرتام برادران ،این تفرقه و جدایى را به شیطان نسبت داد .آن هم نه با
عبارتی چون :آنان فریب شیطان را خوردند ،بلکه گفت :شیطان ،میان من و برادرانم افساد كرد و میان ما
از یكدیگر جدایی انداخت (طیب ،1369 ،ج ،7ص)281.
ازجمله درسهای آموزندهی مسائل مطرح شده این است که مربّی توانایی عیبپوشی را در مرتبّی
پرورش دهد ،بهطوریکه به راحتی بتواند عیوب دیگران را بپوشاند ،بلکه باالتر از آن ،به جای پرداخنت به
عیوب دیگران ،در پی اصالح عیوب خویش باشد و اگر در دیگران عیبی را میبیند ،در کامل خیرخواهی و
دلسوزی ،درصدد اصالح آن برآید.

نتیجهگیری

از آنچه گذشت به دست میآید که ،صرب به معنای سکوت ،تسلیم ،ظلمپذیری و دستبرداشنت از عمل
نیست ،بلکه به معنای خویشنتداری و تسلط بر قلب و به تبع آن ،درست اندیشیدن ،تصمیم صحیح گرفنت
و به جا توقف کردن و بههنگام عمل کردن است .بر این اساس صرب به معنای توانایی کنرتل قوای درونی
در جهت رشد و کامل واقعی انسان ،از محوریترین بنیانهای تربیت برشی است که در تعداد قابل توجهی
از آیات قرآن کریم به آن پرداخته شده است.
از نگاه درون دینی ،صرب ،دارای مؤلفههای ویژهای است که «رشح صدر» پایه و اساس آنهاست و
نهایت کامل در صرب در مؤلفهی خیرخواهی منود پیدا میکند که عبارت قرآنی «أ ُذن خیرٍ» به نیکویی
بیانگر آن است.
(ع)
(ع)
همچنین صرب محور آیات سورهی یوسف است که از آغاز تا انجام قصهی یوسف و برادرانش منود
عینی دارد .دیگر اینکه ،روش الگویی بهرتین وسیله برای انگیزه بخشیدن ،جهت دادن و راهبردن مرتبّیان
است« .احسن القصص» قرآن کریم و به عبارتی قهرمان این قصه ،بهرتین الگوی عملی صرب برای برشیت
در متامی دوران حیات است ،هرچند که داستان یوسف(ع) هامنند داستان سایر پیامربان در قرآن کریم ،در
بخش روایات تفسیری از دستخوش تحریف ،جعل و ساختگی بودن در امان منانده و گویا دستهایی
عامدانه و بعضاً ناآگاه در کار بوده است تا چهرهی ملکوتی ایشان را در هالهای از شک و تردید فرو بربند
و برشیت را از دسرتسی به مقصود هدایتی قرآن باز دارند ،با اینوجود ،توجه به سیاق آیات و بهرهگیری از
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روش تفسیری قرآن به قرآن و نیز برخورد نقّادانه و عاملانه با روایات تفسیری ،میتواند ما را در بهرهمندی
صحیح از مضامین واالی این قصهی نیکوی قرآنی یاری رساند.

رویکرد تربیتی به صبر ،مؤلفهها و مصادیق آن در سورهی یوسف
(با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)
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