
سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

DOR: 20.1001.1.27833542.1401.2.6.2.7

Analyzing Educational Methods Based on Surah Yusuf  
(Qualitative Study)

Fatemeh Farhadian1

ABSTRACT
Educational methods are one of the important parts of the Islamic education-
al system, and by applying them, the educator brings the learner from the ex-
isting situation to the desired situation. In this research, an attempt has been 
made to extract the themes of education methods in Surah Yusuf by using 
the content analysis method, which due to the nature of the subject and 
the limitation of the research community, the process of sampling has been 
omitted and the entire analytical community (all verses of Surah Yusuf) was 
investigated. The results of categorization showed that educational methods 
in Surah Yusuf include insight, tendency and action methods. Educational 
methods that have a complex perceptual characteristic are defined as "in-
sight and attitude" and those that involve will, desire and motivation are de-
fined as "tendency". Insight and tendency lead to action (behavior). 
According to the findings, action methods with 51% are the most frequent, 
insight methods with 28% and tendency methods with 21% are the least 
frequent in educational methods in Surah Yusuf. In this regard, the methods 
of ignoring and assimilation from the group of action methods have a great 
contribution in cultivating the virtues and correcting the vices of the learner. 
Loving and honoring provide a more effective method in creating a tendency 
for educational growth, as well as preaching and reminding that play a sig-
nificant role in creating the insight of the learner, even more effective than 
insight method.
KEYWORDS: Educational Method, Surah Yusuf, Insight Method, Tendency 
Method, Action Method.
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واکاوی روش های تربیتی بر مبنای سوره یوسف )مطالعه کیفی(

فاطمه فرهادیان1

چکیده
مربی  تربیتی اسالمی هستند که  نظام  از بخش های مهم  تربیتی یکی   روش های 
با به کارگیری آن ها مترّبی را از وضع موجود، به وضع مطلوب می رساند. در این 
پژوهش تالش شده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج مضامین 
روش های تربیت در سوره یوسف پرداخته شود که با توّجه به ماهّیت موضوع و 
جامعه  کل  و  است  شده  صرف نظر  نمونه گیری  از  پژوهشی،  جامعه  محدودّیت 
حاصل  نتایج  شد.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  یوسف(  سوره  آیات  )کل  تحلیلی 
روش های  شامل  یوسف  سوره  در  تربیتی  روش های  که  داد  نشان  مقوله بندی  از 
ادراکی  پیچیده  خاصّیت  که  تربیتی  روش های  است.  کنشی  و  بینشی،گرایشی 
داشته باشند، به »بینش و نگرش«  و آن هایی که اراده، میل، رغبت و انگیزش نقش 
دارد به »گرایش« تعریف می شود. بینش و گرایش، موجب پیدایش کنش )رفتار( 
می  گردد. بر اساس یافته ها، روش های کنشی با 51%  بیشترین فراوانی، روش های 
بینشی با  28% و روش های گرایشی با 21% کم ترین فراوانی را در روش های تربیتی 
از  و همانندسازی  تغافل  راستا، روش های  این  در  داشته  است.  یوسف  در سوره 
مترّبی  رذایل  اصالح  و  فضایل  پرورش  در  بزرگی  سهم  کنشی،  روش های  گروه 
دارد. روش های محّبت و تکریم از  روش های گرایشی، روش مؤّثرتری در ایجاد 
گرایش برای رشد تربیتی فراهم می کند و روش های موعظه و تذّکر از روش های 

بینشی، نقش بسزایی در بینش سازی مترّبی دارد.

گرایشی،  روش  بینشی،  روش  سوره یوسف،  تربیتی،  روش  کلیدی:  واژگان 
روش کنشی.
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مقدمه
مقوله  تربیت از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است. انسان در پرتو تربیت 
صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند به آرمان های خود می رسد. اتخاذ مؤّثرترین روش های 
متناسب با رشد فرزند برای تأمین نیازها و شکوفایی استعدادها ضروری است. قرآن کریم هماره 
بی بدیل ترین و بهترین منبع شــناخت، دانش و معارف اسالمی بوده است. با استنطاق، پردازش 
و ژرف نگری در این منبع غنی می توان به محوری ترین روش های تربیتی دســت یافت. ســوره  
یوســف، به عنوان طوالنی ترین قصه  قرآن )قرائتی، 1387: 17(، رفتارها و روابط دوسویه دو تن 
از پیامبران معصوم از  نظر بهداشت روانی، روابط درون خانواده، تعامالت اجتماعی را مطرح 
می کنــد و می تواند الگوبخش و جهت دهنده  باشــد )مصباح، 1391: 149(. با بررســی دقیق 
و دّقت نظر بر کل محتوای این ســوره و به کارگیری رویکــردی متفاوت به  تدوین مدل روش 
تربیت بینشــی، گرایشی و کنشی نایل آمدیم که ناظر بر حیطه روان شناختی و آموزه های دینی 
است. با شناخت روش های تربیتی »بینشی«، »گرایشی« و»کنشی« می توان عواملی که دخیل 
در شــناخت و ادارک مترّبــی را شناســایی و در جهــت تقویت اراده، رغبــت و انگیزش وی 
برنامه ریزی نمود تا بتوان در بروز کنش و رفتار در راســتای پرورش و شکوفایی استعدادها وی 

را یاری رساند.
در مورد روش های تربیتی، کتاب ها و مقاالت متعّددی به نگارش درآمده  اســت؛ مانند مقاله  
»پیام ها وآموزه های تربیتی ســوره یوســف« )ماهروزاده، 1389(، در این پژوهش به برخی از این 
پیام ها پرداخته شــده اســت؛ از جمله مدیریت صحیح، توّکل، عّفت، جوانمــردی، حیا، زیبایی 
در کالم، خیرخواهــی، عفو و گذشــت، عّزت نفس در برابر گناه، رازداری، صبر و ســعه صدر. 
مقالــه ای نیز تحت عنوان »بررســی الگوی ارتباط اخالقی متقابل والدیــن و فرزندان با محورّیت 
کید بر  ســوره یوســف« )فالح و رضایی، 1392(، به نگارش درآمده اســت که در این مقاله با تأ
اخــالق والدین و فرزنــدان به تبیین نوع رابطه  حضــرت یعقوب با فرزندان جهت دســت یابی به 
الگوهای ارتباطی اخالقی تالش می کند، البّته به صورت اســنادی و توصیفی و نه تحلیل محتوا؛ 
همچنین در مقاله »پیش نیازهای بهداشــت روانی خانواده در ســوره یوســف« )شاملی، 1379(، 
نویسنده کوشیده است با به کارگیری شیوه اسنادی و توصیفی و با مرور بر سوره یوسف و بررسی 
دیدگاه های تفســیری ذیل آن، به برداشت هایی روان شناسانه دست یابد. این برداشت ها در راستای 
کشــف و اصطیــاد پیام های مربوط به بهداشــت روانی خانــواده، با پیگیری روابــط و رفتارهای 
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اجتماعی حضرت یعقوب و فرزندان، حضرت یوسف و پدر و حضرت یوسف و برادران پردازش 
شــده اند. هر چند این پژوهش ها به نکات تربیتی ســوره  یوسف و یا پیش نیازهای بهداشت روانی 
و یا الگوی ارتباطی اخالقی پرداخته اند؛ اّما ابعادی مثل روش های تربیتی با این مدل دســته بندی 
مورد توّجه قرار نگرفته  است. نوشتار حاضر با روش تحلیل محتوا، سوره  یوسف را مورد مطالعه و 
تدقیق قرار می دهد تا از این رهگذر دریابد این ســوره به چه روش های تربیتی در برخورد با مترّبی 

اشاره داشته است.
پژوهش حاضر به شــیوه  توصیفی و تحلیل محتوا انجام یافته اســت. تحلیل محتوای کیفی را 
می توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوای داده های متنی از طریق فرآیندهای طبقه بندی 
نظام مند،کدبنــدی و طراحی الگوهای شناخته شــده دانســت. بدین وســیله می توان اصالت و 
حقیقت داده ها را به گونه ای ذهنی، ولی با روش علمی تفســیر  کرد )ایمان و نوشــادی،1390: 
20(. در این پژوهش، برای اســتخراج روش های تربیتی ابتدا تفاسیر به ویژه المیزان مورد مطالعه 
قرار گرفت. آیات حاوی مفاهیم مرتبط با روش های تربیتی در کل ســوره یوســف مشــخص 
شــد؛ ســپس جهت گیری آیات، نقاط تمرّکز و نــوع ارتباط آن با روش هــای تربیتی در قالب 
جدول تحلیل محتوا بیان شد. در ادامه در دو بخش کّمی و کیفی مورد بازخوانی قرار گرفت. 
مقوله بندی و تعیین شــاخص ها در این تحقیــق با روش جعبه ای انجام پذیرفته اســــت؛ یعنی 
طبقات )مصادیق( قبل از اجرای تحقیق تعیین شــده اند )نوریان، 1389: 65(. واحــد ثبت در 
این پژوهش،»مضمون« اســــت. منظور از مضمون، پیام خاصی اســت که از جانب فرستنده 
پیام مورد توّجه قرار گرفته  است. روش شمارش در این مطالعه، فراوانی مضمون ها در کل سوره  

یوسف است.

 1- تحلیل محتوای روش های تربیتی در سوره یوسف
در این بخش با بهره گیری از تکنیک یادشــده، روش های تربیتی در ســوره یوسف در جدول 
زیر پیاده ســازی شده است که به عّلت محدودّیت حجم مقاله، فقط به ذکر جدول بخش اول آن 

اکتفا شده  است.
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جدول تحلیل محتوای روش های تربیت در سوره یوسف

در حــوزه تعلیم و تربیت، به فعلّیت درآوردن و پروردن اســتعدادهای درونی بالقوه موجود در 
یک شــیء، تربیت )زکریایی،1390: 172( و روش، به مجموعه شیوه ها و تدابیری  برای کشف 
و شناخت حقیقت گفته می شود )فرمهینی فراهانی، 1379: 369(. روش های متعّددی را می توان 
به عنوان روش تربیتی از قرآن اســتنباط کرد؛ از جمله روش هــای الگویی،محّبت، تذّکر، عبرت، 
موعظه، توبه، ابتال و امتحان، مراقبه و محاسبه، تشویق و تنبیه که از روش های پرکاربرد در حوزه تعلیم 
و تربیت اسالمی هستند )دلشاد تهرانی،15،1382؛ باقری،12،1396 و قائمی مقدم،17،1391(؛ اّما 
بر مبنای تحلیل محتوای انجام گرفته در سوره یوسف، روش های تربیتی بر اساس گام های اساسی 
تربیت به ســه دسته روش های بینشی، گرایشی و کنشی تقســیم می گردد. این روش ها، مجموعه 
فنون و تدابیری برای به فعلیت درآوردن آن نیروی درونی بالقوه هستند تا بستری را برای شناخت 

و زمینه پرورش و تهذیب آماده کنند. 
در هــر موجود زنده و به طور پیچیده تر در انســان دو خاصّیت اساســی ادراک و اراده وجود 
دارد. در حوزه ادراک، علم و شناخت دخیل است که به »بینش« تعبیر و در اراده، میل، رغبت 
و انگیزش نقش دارد که به »گرایش« تعریف می شــود. این دو عامل اساســی )بینش و گرایش( 

موجب پیدایش کنش )رفتار( می  گردد. 
در ادامه مقاله تالش شده  است تا تحلیل محتوایی روش های تربیت در سوره یوسف تبیین گردد.
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1-1. روش های بینشی )نگرشی( در تربیت از منظر سوره یوسف
گاهی و شناخت نقش مهمی در شکل  گاه است؛ به همین سبب، آ انسان موجودی متفّکر و آ
 دادن تربیت و پرورش وی دارد. ادراک و شناخت، »بینش« را شکل می دهند و در ایجاد گرایش 
و رفتار نقش بســزایی دارد. بینش، شــرایط اولّیه ای را فراهم می آورد کــه احتمال بروز رفتارهای 
مطلوب را افزایش و احتمال بروز رفتارها و حاالت نامطلوب را کاهش می دهد )باقری،1، 1396: 
136(. اگر چه باید گفت شناخت و بینش به تنهایی نمی تواند رفتاری را ایجاد کند؛ چراکه گاهی 
انسان با علم به مفید بودن رفتار، برخالف آن عمل می کند. روش های بینش ساز در تربیت فرزند 
از منظر سوره یوسف شامل روش های عبرت آموزی، انذار و هشدار، تذّکر و یادآوری، دعوت به 

اندیشه ورزی است.

1-1-1. روش موعظه
یکی از روش های مهم تربیت و سازندگی انسان روش موعظه و نصیحت است که کاربردی عام 
و فراگیر دارد و در قرآن کریم به آن تصریح شــده  است. موعظه یعنی بازداشتن همراه با ترساندن 
)راغب اصفهانی، 1412ق: 215(. از آن جا که این روش با عواطف انسان سروکار دارد و به قلب 
رقت و نرمی می بخشــد، حوزه تأثیر آن گســترده و عام اســت و در مورد هر انسانی می تواند به 
کار رود. موعظه را می توان یک روش تربیتی با هدف اثرگذاری باال در متربی دانست؛ چرا که به 
منظور اصالح و واداشتن او به خوبی ها و یا بازداشتن وی از بدی ها و با هدف تربیت یک انسان 
منطبق با تعالیم و آموزه های اسالمی صورت می پذیرد )قائمی مقدم، 1391: 81(. در موعظه الزام 
گاهی های الزم و متناســب و توأم با  و اجبار نیســت و واعظ با بیانی محّبت آمیز و دادن تذّکر و آ
ترســاندن، سعی می  کند تا با زمینه سازی، انگیزه ای درونی را در مخاطب به سوی انجام ویا ترک 
فعلی ایجاد کند. فراهم بودن زمینه وشــرایط برای اثربخشــی در هر امری الزم و ضروری است. 
موعظــه نیــز زمانی تأثیر کامل خواهد داشــت که زمینه پذیرش در مخاطــب فراهم و فرد از نظر 
نگرش به درجه بینش رسیده باشد. این زمینه گاهی خودبه خود فراهم می آید که در این صورت، 
کار واعظ اســتفاده از فرصت پیش آمده و به عبارتی شــکار فرصت ها است. حضرت یوسف نیز 
زمانی که دو نفر زندانی از ایشــان تعبیر خواب خواســتند، زمینه پذیرش را مناسب دید و در کنار 
تعبیــر خواب، به نصیحت و هدایت آنان به توحید و یکتاپرســتی پرداخت )یوســف: 40-35(: 
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با بهره گیری صحیح از روش های بینشی می توان بستر مناسبی برای اجرای روش های گرایشی 
گاهی های الزم جهت  هوشــیاری و بینش سازی در  و کنشــی فراهم ســاخت.  با روش موعظه آ
مخاطب ایجاد می شــود و  تسهیل در امر شــکل دهی مطلوب و جلوگیری از رفتارهای نامطلوب 

صورت می گیرد.

2-1-1. روش عبرت آموزی
روش عبرت آموزی روشــی آیه ای است؛ یعنی پدیده ها را آیت دیدن، از سطح درگذشتن و به 
اعماق دســت یازیدن. ویژگی آیت ها، داشــتن نمودی رمز و رازگونه و داللت هر رمز به چیزی 
بیش از ظاهر خود اســت )باقری، 1396: 218(. روش عبرت آموزی نیز در قرآن به طور گسترده 
و با زبان قصه به کار گرفته  شــده  اســت. قصه گویی در قرآن، همواره با ارزیابی و به دست دادن 
رهنمودهایــی برای عمل همراه اســت تا هــم بر نفوذ و جاذبه آن رهنمــود بیفزاید و هم خصیصه 
عبرت آموزی آن را مورد نظر قرار دهد )همان: 219(. سوره یوسف، احسن القصص نامیده شده 
است؛ چرا که در آن به زیبایی به نکات عمیق و حساس تربیتی اشاره و به تفّکر وعبرت آموزی از 

َباِب...« )یوسف: 111(.
ْ
ل

َ ْ
وِلی ال

ُ
َصِصِهْم ِعْبَرة ِل

َ
 ِفی ق

َ
ْد کان

َ
ق

َ
آن دعوت گردیده است: »ل

عبرت در قلمرو تربیت کاربرد گسترده ای دارد. سیر در آفاق و انفس، توأم با تفّکر و اندیشه در 
سرگذشــت دیگران به عبرت گیری کمک می نماید و شکی نیست که این امر، تأثیر چشم گیری بر 
گاهی و هوشیارسازی  عمل و رفتار انسان دارد. بنابراین عبرت آموزی یک روش تربیتی است که باآ
در تغییر نگرش بســیار مؤثر است. اصواًل یکی از اهداف مهم تربیت، ایجاد بینش و بصیرت بخشی 
به او است تا بتواند از ظواهر امور بگذرد و به بواطن بنگرد و در راه های خطایی که دیگران رفته اند، 
گام نگذارد. روش عبرت آموزی راهی اســتوار در رساندن انسان به این مقصد تربیتی است. بنابراین 
عبرت آموزی انســان را بینا می کند و در حقیقت، این روش در تربیت آدمی اثری گرانبها دارد؛ چرا 

که انسان را از غفلت به بصیرت و از غرور به شعور می رساند )اسحاقی، 1385: 97(.

3-1-1. روش انذار و هشدار
انذار از ریشه »نذر« به معنای برحذر داشتن از امر ترسناک )طبرسی، بی تا، 1: 62( و ترساندن 
گاهی  در ابالغ و خبر اســت )حســینی زبیدی، 1414ق، 6: 85(. انذار در حقیقت بیم دادن و آ
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گاهی رساندنی  از پیشــامدها و نتایج ســویی اســت که بر عمل مترّتب خواهد شــد و به مفهوم آ
گاهی یافتن از پیامدهای رفتار، بهتر می تواند  اســت که عامل بازدارندگی را در خود دارد. فرد با آ
ســود و زیان را بســنجد و بر اســاس آن، درباره انجام دادن و یا ندادن آن اقدام  کند. در داستان 
یوســف آنجا که حضرت یعقوب به حضرت یوســف این انذار را می دهد که رؤیای خود را برای 
َوِتک« )یوسف: 5(، در واقع یوسف را 

ْ
ی ِإخ

َ
یاک َعل

ْ
ُصْص ُرؤ

ْ
ق

َ
ت

َ
ی ال

َ
اَل یا ُبن

َ
برادرانت بازگو نکن، »ق

گاه می سازد و این هشدار از الیه ها و پشت پرده هایی خبر می دهد  از عواقب و پیامدهای این کار آ
گاهی از پیامدهای رفتار به وجود می آید  که می بایست احتیاط کند. با انذار و هشدار زمینه های آ
که موجب تقویت قدرت انتخاب خوب و بد و تصمیم گیری صحیح می شــود. از این رو، رشد، 
شناخت و بینش اتفاق می افتد و فرد را آماده  کنش یعنی پذیرش فضایل و اصالح رذایل می کند.

4-1-1. روش تذّکر و یادآوری
روش تذّکر روشی نیکو در توجه دادن انسان به حقیقت وجود، سیر دادن او در صراط هدایت 
و اطاعت و دورکردن وی از سســتی، کجی و پلیدی اســت. نقش ذکر در تربیت و تعالی آدمی، 
چنان است که دل را جال می دهد و جان را صفا می بخشد. این روش فرد را با گذشته خود روبه ر

و می کند و آنچه از سختی ها بر او گذشته و نعمت ها و گشایشی را که بعد از آن، برایش حاصل 
شــده اســت را به یاد او می آورد تا بلکه بــه خود آمده و از پوســته خودخواهی و خودبینی خار

ج  و از این طریق متوّجه حقیقــت  شــود )اجیه، 1392: 160(. طبق این روش، تالش می شــود تا 
غفلت مترّبی را نســبت به الطاف گســترده خداوند برطرف ساخته و با متذّکر ساختن او به  انواع 
گاه و ستایشــگر و سپاســگزار خداوند گرداند؛ همچنین این  نعمت های ظاهری و باطنی، او را آ
روش امکان بازگشت از مسیری غلط را برای او فراهم می آورد تا ضمن امیدواری به آینده، زمینه 
گاهی  موفقیت وی را فراهم نماید )حســین خانی نائینی، 1387(. در آیه 6 ســوره یوســف، این آ
َها  مَّ

َ
ت

َ
وَب کَما أ

ُ
ی آِل یْعق

َ
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َ
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َ
نسبت به یادآوری نعمت ها صورت گرفته است: »... َویِتمُّ ِنْعَمت

ک َعِلیٌم َحکیٌم«؛ و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب   ِإنَّ َربَّ
َ

ْبُل ِإْبَراِهیَم َوِإْسَحاق
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تمام می کند؛ همان گونه که قباًل بر پدران تو ابراهیم و اســحاق تمام کرد. در حقیقت پروردگار تو 
دانای حکیم است.

از جملــه درس های قصه یوســف این اســت که بایــد از همان دوران شــکل گیری پایه های 
شخصّیتی فرد، وی را با رنگ و بوی ربانّیت وخدامحوری انس داده ویعقوب وار بذر خودشناسی 
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وخداشناســی را در قلبــش نهادینه ســاخت، آن جا که عنایــت الهی را به او گوشــزد می کند و 
َحاِدیِث«؛ و این چنین پروردگارت تو را 

َ ْ
ِویِل ال

ْ
أ

َ
ُمک ِمْن ت ِ

ّ
ک َویَعل ِبیک َربُّ

َ
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َ
می فرماید: »َوکذ

برمی گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزد... )یوسف: 6(.
به طــور کلی در این روش، مترّبی متوّجه فراوانی نعمت ها و عنایاتی که گذشــته و حال به او 
شده اســت، می گردد و از غفلت در این زمینه پرهیز داده می شود. این باعث می شود در تنگناها 
وگشایش های زندگی این الطاف در یاد او زنده شود و قدردان نعمت هایی که در اختیار او است، 
گاهی می تواند نقش  باشد و تالش کند تا در راه رشد و تعالی خود گام بردارد. بنابراین این تنّبه و آ
مؤّثری در ایجاد بینش و نگرش مثبت او داشته باشد و وی را از غفلت برهاند و برای رشد و تعالی 

آماده کند.

5-1-1. روش دعوت به اندیشه ورزی
روش های تربیتی باید به نحوی باشد که تالش و پویش فکری انسان را به درستی تنظیم کند تا 
هدایت وی به سمت حقیقت هستی میّسر شود. قرآن در اندیشه ورزی، روش خود را از حس گرای 
محض جداکرده  اســت و پیشنهاد می کند که آدمی برای رســیدن به حقیقت، پوست طبیعت را 
بشــکافد. از آن درگذرد و قلــب و جان آن را بنگرد )اعراف: 185( )باقــری، 1396:  204(. از 
این رو، با شــکوفایی اندیشه از طریق مواجهه حسی و نظری با جهان، نگرش واال حاصل می شود 
که راه یابی به مقصود و در نتیجه کنترل نفس به راحتی میّسر می گردد. این روش، در نهاد انسان 
به ودیعت گذاشــته شده است. به عبارتی، عقل آدمی، خود، میزانی برای تمییز صحت و سقم و 

خیر و شر است، ولی می بایست به بروز و ظهور آن کمک کرد.
کید بر تربیت و جنبه عقالنی و استدالل ورزی است؛ به این معنی  در تربیت اسالمی تکیه و تأ
که در پرورش فرزندان باید آن ها را به فکر واداشــت و برای معرفت و شــناخت بهتر از ابزار تفکر 
واستدالل در جهت اقناع آنان کمک گرفت؛چرا که این روش شناخت و بینش الزم را در جهت 

رشد و تعالی فرد فراهم می کند.
در داســتان یوســف آن جا که پدر او را از بازگو کردن خواب و رؤیای خویش نهی می کند، 
بالفاصله با اســتدالل و دلیل قانع کننده این مســئله را تحلیل و تبیین می کند تا جای ابهامی باقی 
َســاِن َعُدوٌّ 
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ُمِبیٌن« )یوسف: 5( و این گونه اســتفاده از این روش در همه شــرایط و زمان ها و سنین الزم و 
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ضروری می نماید. اندیشــه ورزی و تفّکر اگر همراه با اســتدالل صورت گیرد، از جایگاه واالیی 
برخوردار اســت و به منزله چراغی اســت که در تاریکی های بی انتهای جهل به ســوی روشنایی ها 
گاهی بخش اســت. با بهره گیری از روش های بینش ساز در تربیت از  هدایت گر، بصیرت ســاز وآ

گاهانه ای داشت. منظر سوره یوسف می توان تربیت آ

2-1. روش های گرایشی در تربیت از منظر سوره یوسف
  الزمه انجام هر رفتاری این اســت که انســان آن را بشناسد و سپس، میل و رغبت برای بروز 
و ظهور آن داشــته باشــد. عاطفه شــرط تحّقق و فعلّیت یافتن بینش و شــناخت است و یکی از 
محّرک های مهم و اساســی رفتار به شــمار می آید. عاطفه جنبــه انرژی دهندگی دارد و همچون 
گاهی و شناخت هم تأثیر بسزایی  موتور و محّرِک شــناخت و در نهایت، رفتار است. در مقابل، آ
گاهی همانند اســتعداد و نیرویی اســت که در کمون و خفا به  در تکوین عاطفه دارند. علم و آ
ســر می برد و برای شــکوفایی، تحّقق و فعلّیت آن، نیازمند هماهنگی بین رشد شناختی و عاطفی 
است. روش های تربیتی گرایشی می کوشــد تا برای تغییر رفتار در مترّبی خود، زمینه سازی کند. 
انگیــزه  درونی ایجــاد کند و او را نســبت به این امر قانع ســازد؛ گر چه ممکن اســت که جنبه 
اقناعی و انگیزشــی درونی هر یک با دیگری متفاوت باشــد، ولی جهت کلی در همه  آن ها یکی 
است. شناخت و بینش، به منزله ماشینی است که موتور محّرکه آن، گرایش به امور مطلوب است. 
روش های گرایشی در تربیت از منظر سوره یوسف شامل روش های محّبت ورزی، تکریم و احترام 

و موعظه است.

1-2-1. روش محّبت ورزی 
 از نیکوتریــن و اساســی ترین روش های تربیت، روش محّبت اســت که بیشــترین تناســب 
را با فطــرت آدمی و سرشــت انســانی دارد. محّبت و عالقه جز با معرفــت و ادراک قابل تصّور 
نیست. به هر میزان، شناخت و معرفت انسان نسبت به موضوعی افزایش یابد، عواطف و گرایشات 

-که محور و هسته  مرکزی برای آن موضوع است-، رو به شّدت و فزونی می رود.
به طــور کلی می توان گفت که تمایالت و رغبت ها پایه و اســاس عاطفه را پی ریزی می کند. 
تکیه گاه عواطف، عبارت از حّب و عالقه یا کراهت و نفرتی است که با لّذت و الم پیوند دارد. طبع 
آدمی به عوامل لّذت )= محّبت( گرایش دارد و در مقابل، از عوامل شکنجه آور و دردزا متنّفر است. 
نتایج حاصل از بررسی روش تربیتی مبتنی بر محّبت در آموزه های اسالمی بیان می دارد که با هیچ  
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چیز مانند محّبت نمی توان آدمی را متحّول ساخت و او را به  سوی رشد و کمال کشاند. از این رو 
کید اسالم  اگر گفته شود که هیچ روشی همانند روش تربیتی محّبت محور در تربیت آدمی مورد تأ
نبوده اســت، سخنی گزاف نیست )حســن زاده، 35:1388(. نیازهای اولّیه کودک از نظر تنّوع، 
شدت و دوام متفاوت است و چنانچه به موقع، متعادل و صحیح پاسخ داده شود، سالمت روانی 
فرزند تأمین می گردد )شــرفی، 1396: 194(. بر این اساس، جایگاه نیاز عاطفی فرزند نسبت به 
دیگر نیازهای روحی و روانی، مقایسه شدنی نیست و غفلت از این نیازها خسارات روحی و روان

ی ویژه ای برای فرزند می آفریند که اغلب جبران ناپذیر است. 
گاه کمبود محّبت و گاه زیاده روی در ابراز محّبت، کودکان را از اعتدال به در می برد و آنان 
را به ســوی ناتوانی، پستی و ناهنجاری های رفتاری ســوق می دهد. در داستان حضرت یوسف، 
 

َ
وا یوُســف

ُ
ل

ُ
ت

ْ
وقتی برادرانش می گویند: یوســف را بکشــید تا توّجه پدر به ما معطوف گردد: »اق

« )یوســف: 9(، نیاز به 
َ

ْوًما َصاِلِحین
َ
وا ِمْن َبْعِدِه ق

ُ
کون

َ
ِبیکْم َوت

َ
کْم َوْجُه أ

َ
ُل ل

ْ
ْرًضا یخ

َ
َرُحوُه أ

ْ
ِو اط

َ
أ

توّجه و محّبت بیشتر، در میان برادران یوسف دیده می شود و این همان نتیجه نامطلوب عدم ابراز 
صحیح محّبت و بروز احســاس کمبود محّبت است؛ گر چه حضرت یعقوب، به همه فرزندانش 
محّبت می کرد، اّما به یوسف بیشتر ابراز عالقه می نمود )حال به خاطر خردسالی یا سایر کماالت 
وجودی او(؛ اّما همین امر موجب شــد تا برادران حسد کنند، او را در چاه بیندازند و با قضاوت 
حُن 

َ
ا و ن

ّ
وُه أحبُّ إلی أبینا ِمن

ُ
 َو أخ

ُ
یوُسف

َ
یک جانبه خود، پدر را محکوم سازند »إذ قالوا ل

« )یوســف: 8( )مــکارم شــیرازی، 1387: 383(. بنابرایــن محّبتی تأثیرگذار اســت که 
ٌ
ُعصَبــة

معتدل و راســتین و به دور از تکّلف و تصّنع و با رعایت مســاوات باشــد، البّته پرهیز از تفاوت 
گذاشــتن بین فرزندان به معنای عدم مســاوات نیســت؛ یعنی اگر کســی متناسب با سن و سال 
و وضع و حال کودک و با توّجه به مسائل و یا خصوصیات و یا ویژگی هایی که در برخی از فرزندان 
وجود دارد، بین آن ها تفاوت بگذارد، کار نادرســتی انجام نداده است و اتفاقًا مساوات را رعایت 
نموده اســت؛ اّما تفاوت قائل شدن در شرایط یکســان، موجب تبعیض است که آسیب هایی را به 

همراه دارد. پس ابراز محّبت با رعایت مساوات زمینه رشد افراد را فراهم می کند.
یکی دیگــر از مصادیق محّبت ورزی به فرزند، تفریح و بازی و برطرف نمودن این نیاز فطری 
وی اســت. تفریح ها، در تربیت و هدایت فرزندان نقش ویژه ای دارد )انبیایی، 1388: 32(. این 
امر در دین اســالم جایگاه مهمی دارد و برنامه های اسالم آدمی را به شادی های مثبت و سازنده 
دعوت می کند. در آیات 11-14 ســوره یوســف، یعقوب پیامبر در برابر استدالل فرزندان نسبت 
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ا 
َ
رِســلُه َمَعن

َ
به نیاز یوسف به گردش و تفریح، هیچ پاســخی نمی دهد و عماًل آن را می پذیرد: »ا

حاِفظــُون«؛ او را با ما بفرست تا )در صحرا( بگردد و بازی کند و قطعًا 
َ

ُه ل
َ
ا ل

َّ
ــع َوَیلَعــب َو إن

َ
 َیرت

ً
ــدا

َ
غ

ما نگهبانــان )خوبی( برای او خواهیم بود )یوســف: 12(. این خود دلیل بر آن اســت که بازی 
و ســرگرمی ســالم برای فرزند، یک نیاز فطــری و طبیعی اســت و نباید از آن جلوگیری کرد. 
هر انــدازه نیازی که برآورده می شــود، اساسی تر باشــد، محّبتی که از طریق پاســخ گویی به آن 
نیاز ایجاد می شود، عمیق تر خواهد بود. )عباسی ولدی، 1394: 24(. در واقع هدف نهایی از تفری

ح و سرگرمی در اسالم، تقویت روح و جسم و تجدید قوا، برای تالش و کار بیشتر و حرکت در 
مسیر کمال اســت. از این رو ابراز محّبت و دّقت و توّجه برای رفع نیازهای عاطفی، جســمی و 
روحی فرزندان از جمله بازی، زمینه رشــد و پرورش وی را فراهم می کند و بدین وســیله با روش 

محّبت ورزی این نیاز تأمین می گردد.
در این راســتا به طور کلــی می توان گفت نیــروی محّبــت در تربیت، نیرویــی برانگیزاننده 
و تحّول آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیری شگرف در نزاهت آدمی 
دارد و زمینه ساز تحّقق تربیت کمالی است. نظر به این که انسان از نیکی و احسان تأثیر می پذیرد، 
بدین وسیله با افاضه محّبت و مهربانی، رفتار بد او از بین می رود و سبب هدایت وی به راه صحیح 

و بازداشتن او از راه خطا می شود. 
در حقیقــت با تکیه بر روش محّبت ورزی می توان مترّبی را دلبســته خویش کرد و قدرت این 
دلبســتگی تا آن جا اســت که فرد را آماده پذیرش تکالیف می کند )باقری،1، 135:1396(؛ پس 

تأثیر روش محّبت در سازمان دهی شخصّیت کودک از هر روش دیگری مؤّثرتر است.

2-2-1. روش تکریم و احترام
تکریم و احترام به شــخصّیت انســان را می تــوان به عنوان یک وســیله و روش تربیتی معّرفی 
کرد. غریزه حّب ذات یکی از ســرمایه های فطری و ذخایر طبیعی است که در باطن هر انسان، 
بــه صــورت حکیمانه قرار داده  شــده  اســت و یکی از طرق ارضای این غریزه فطــری، تکریم 
و توّجه به شخصّیت انســان اســت. تکریم و رعایت احترام و حسن معاشــرت با مترّبی به عنوان 
کید قرار گرفته  اســت )مجلســی، 1404ق: 114(. قــرآن کریم، توّجه  یک حّق مســّلم مورد تأ
به نیازهای معنوی و تأمیــن احتیاجــات روانی فرزنــد را به طرز ظریفی پیش بینی نموده  اســت. 
« )ای پســرک من  بهره گیــری از عبارات محّبت آمیزی همچون »یا ابت« )ای پدرم( و یا »یا ُبَنیَّ
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یــا فرزنــد دلبندم( در آیات  4 و 5 ســوره یوســف، حکایت از برخورد عاطفی پــدر و فرزند در 
ارتباطات کالمی آن ها اســت. برخورد کریمانه و این گونه خطاب قرار دادن مخاطب، احســاس 
تکریم و احترام را برای وی به ارمغان می آورد و نهال دوســتی را در دلش غرس می نماید. روش 
احترام و تکریم یکی از اساسی ترین عوامل شخصّیت ساز در فرزندان است. بدین سان، شیفتگی 
و دلبســتگی نســبت به مرّبی را در مخاطب بر می انگیزاند و زمینه را برای تربیت وتأثیرگذاری در 

مترّبی، آماده و مساعد می کند.

3-2-1. روش تبشیر
یکی از روش های مؤّثر در تربیت که در قرآن کریم بدان اشــاره شــده است، »تبشیر« است. 
بشــارت از ریشــه »بشر« به معنای خبری اســت که افاده سرور و شــادی کند )حسینی زبیدی، 
گاهی دادن یا نویددادن  1414ق، 6: 85(. واژه شناسان و همچنین مفّسران، منظور از »تبشیر« را آ
بــه رحمت و فضل الهــی و پیامدهای خوشــایند رفتار تعریف می کنند )راغــب اصفهانی: 48؛ 
طباطبایی، 1417ق، 2: 162(. بشــارت در وجود آدمی امید می آفریند و با کشش این امید، او را 

آماده قبول تکالیف می گرداند )باقری،1، 169:1396(.
گاهی دادن از نتایج و ثمرات کارهای نیک و خوب به مترّبی، شــوق و انگیزه  این روش با آ
کافی برای انجام عمل را در او فراهم می آورد و آن چنان ســروری در وی ایجاد می کند که اثر و 
گاهی باید چنان باشد  نتیجه آن در ظاهر و صورت او آشــکار می شــود. به عبارت دیگر، خبر و آ

که عالوه بر شوق و انبساط درونی، فرح و سرور ظاهری را نیز به همراه داشته باشد.
ِذِريَن« )بقره: 

ْ
ِريَن َو ُمن

ّ
 ُمَبِش

َ
ین ِبِيّ

َّ
ُ الن  للاَّ

َ
َبَعث

َ
قرآن کریم در وصف انبیای الهی می فرماید:»ف

ْرِســُل 
ُ
213(؛ خداونــد پیامبــران را نویددهنــده و بیم دهنده برانگیخت و نیز می فرماید:» َوَما ن

ِذِريَن « )کهف: 56(؛ ما انبیا را نفرستادیم، مگر در حالی که نویددهنده 
ْ
ِريَن َوُمن

ّ
 ُمَبِش

َّ
 ِإال

َ
ْرَسِلین

ُ ْ
ال

و بیم دهنده بودند. آری، انبیا و رســوالن الهی که مرّبیان حقیقی و معّلمان دلســوز بشر بودند، از 
این روش برای تربیت اخالقی و روحی انســان ها اســتفاده کرده اند و به همین دلیل، مبّشر نامیده 
شــده اند. خداوند در قرآن کریم از این روش جهت تربیت بهره جســته اســت. در آیه 87 سوره 
 

َ
ُه ال

َّ
ِ ِإن

ُســوا ِمْن َرْوِح للاَّ
َ
یأ

َ
 ت

َ
ِخیِه َوال

َ
 َوأ

َ
ُســوا ِمْن یوُســف َحسَّ

َ
ت

َ
َهُبوا ف

ْ
یوســف می فرماید: »یا َبِنی اذ

کید واقع شده و نوید بهره مندی  «. در این آیه، امید مورد تأ
َ

کاِفُرون
ْ
ْوُم ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
ِ ِإال

ُس ِمْن َرْوِح للاَّ
َ
ییأ

از رحمت الهی داده شــده  اســت. در تربیت، تبشــیر روش بســیار مهمی به حساب می آید؛ زیرا 
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ممکن اســت تکالیف تربیتی، مســتلزم تحمل مشــّقات و سختی هایی باشــد و این امر فی نفسه، 
رغبت و انگیزه الزم را در مترّبی فرو می نشــاند. بنابراین، باید در صدد راهی بود تا این احســاس 
دشواری و سختی را کاهش داد و امید و عشق را به جای آن نشاند. تبشیر چنین کارکردی دارد. 
بشارت در وجود آدمی، امید می آفریند و با کشش این امید، او را آماده قبول زحمت می گرداند.

در روش تبشــیر، کوشش می شود تا امید در مخاطب زنده گردد. امید برخاسته از بشارت موجب 
می شــود که احساس نشاط و حق طلبی در فرد ایجاد گردد. تبشیر، دوری از نومیدی وآماده شدن 

برای انجام تکالیف را رقم می زند و زمینه رشد تربیتی و سازندگی فرد را به دنبال دارد.

1-3. روش های کنشی در تربیت از منظر سوره یوسف
همان طور که بیان شــد، دو عنصر اساســی کنش، بینش ها )= شــناخت ها( و گرایش ها )= 
عواطف( هستند. هیچ کار ارادی و اختیاری بدون شناخت و میل تحّقق نمی پذیرد. صدور منش  
و رفتار در انســان، جزو مســائلی اســت که فهم دقیق آن، می تواند اساس و پایه تربیت انسان قرار 

گرفته و مربیان تربیتی را در شیوه رساندن انسان به قّله کمال یاری رساند. 
گاهی و بینش، پرورش گرایش ها، فضایل و اصالح رذایل باید  برای تربیت عالوه بر رشــد، آ
برای بروز کنش  متناسب نیز مورد تالش شود. از آن جایی که تربیت یعنی رفع موانع و ایجاد شرایط 
مناسب تا استعدادهای موجودی که قابلّیت رشد داشته  است، شکوفا شود )دلشاد تهرانی، 1379: 
33(. با توّجه به این واقعّیت نیاز به روش هایی اســت تا بتوان به وســیله آن روش ها، به پرورش این 
اســتعدادها و رفع موانع پرداخت تا به اصول و اهداف تربیتی جامه عمل پوشــانیده و راه ســیر به 
سوی رشد و تعالی تربیتی را هموار نمود. از جمله روش های کنشی تربیت با توّجه به سوره یوسف 

می توان به روش های همانندسازی، روش تغافل، روش عفو وگذشت و روش نظارت اشاره کرد:

1-3-1. روش همانندسازی
انســان به فطرت خود که عشــق به کمال مطلق اســت، الگوطلب و الگوپذیر است و بدین 

سبب یکی از بهترین و کوتاه ترین روش های تربیت ارائٔه نمونه و تربیت عملی است.
در این روش، نمونه ای عینی و قابل تقلید و پیروی در برابر مترّبی قرار می گیرد که در صــو

رت مقبولّیت، مترّبی تالش می کند تا در همه چیز، خود را همانند الگوی مطلوب ســازد و گام 
در جــای گام او نهد و بدو تّشــبه نماید. این روش بــه دلیل عینی و محســوس بودنش و نیز به 
سبب گرایش ذاتی انســان به الگوگیری، روشی بسیار مؤثر و ســریع در تربیت و پرورش فضایل 
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و اصالح رذایل اســت و هرچه نمونه ارائه شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره مند باشد، 
این روش از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود. پس بهترین الگو، نمونه ای تاّم و تمام و انسان

ی کامل است )دلشــاد تهرانی، 1377: 343(؛ به همین دلیل است که نقش الگوها حساس ترین 
نقش تربیتی اســت تا جایــی که الگوهــای صالــح، مردم را به صالح می رســانند و الگوهای 

فاســد، مردم را به فساد می کشــانند. قرآن کریــم به عنوان یــک کتاب تربیتــی در بهره برداری 
از این روش بسیار غنی اســت. خداوند با بیــان قصص انبیــا برای مؤمنــان، الگو ارائه می دهد 
به ویژه در بیان زندگی یوسف آموزه هایش را به گونه ای محسوس و عینی نشان می دهد تا بندگان 

خدا از پندارزدگی درآیند و به حّق باور کنند« )نجارزادگان، 1388: 99(.
حکایت یوسف ترسیمی از تحّقق و تبلور سّنت های پروردگار در متن زندگی پرماجرایی است 
که در زوایای آن برای صاحبان درک و چشمان آیت بین عبرت هایی زندگی ساز نهفته است. قرآن 
ری...« )یوســف: 111(. 

َ
 ُیفت

ً
 َحدیثا

َ
ان

َ
لباب ما ک

َ
ولی اال

ُ
 اِل

ٌ
می فرماید: »لقد کان فی قَصِصُهم ِعبَرة

وجه الگویی یوســف پیامبر را می توان با تیزبینی از نکات تربیتی نهفته در سراســر سوره دریافت 
کــرده و جهت پرورش عادت هــای نیکو در خود تالش کرد. الگوگیری از اخالق معاشــرت و 
اجتماعی، اخالق جنسی، اخالق حکومت داری و اخالق اقتصادی که از ابتدا تا خاتمه این سوره 
)به طور مثال  آیات 4، 5، 8، 10، 23، 32، 37، 41، 49، 51، 58، 83، 111( به طور چشم گیری 
انعکاس دارد، باید مورد توّجه قرار گیرد و باید دانست که غرض عالی این سوره استخراج مسئله 

والیت مداری، پاکدامنی، تسلط بر نفس و اعتماد به عّزت و قدرت الهی است. 
در حقیقــت ریشــه همه فضایل و ثبــات در خوبی ها، در خداباوری یوســف نهفته اســت. 
به دلیل همین درک توحید اســت که در بحرانی ترین لحظات زندگی خود، پروردگارش را یافته، 
با پناه به او از رذیلت و فحشــا می رهد و در پرشکوه ترین لحظات زندگی نیز با تمام وجود اذعان 
می کند همــه امتیازاتــش از خــدا اســت و هر چــه دارد، از آِن او اســت، از این رو همــواره 
خود را نیازمند الطاف او در دنیا وآخرت می بیند. آن جا که یوســف بــه مهر پدر و طراوت جو

دشــمنی با او برانگیخت،  انی و زیبایی اش، آتش حســادت برادرانش را برافروخت و زنان را به 
آزموده شــد. او در هر دوآزمون به اوامر خداوند پایبندی ورزید و با پایداری و فداکاری در راه، 

این آزمون ها را بر خود هموار داشت )عرسان کیالنی، 1304ق: 158(. 
بر نفــس  و تســّلط  ایمــان  و خویشــتن داری و تقوا،  عفــت  درس هــای  عالی تریــن  او 
را منعکس ساخته اســت )مکارم شیرازی، 1387: 350(. فلســفه تکرار و تقلید در همانندسازی 
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و الگوگیری این اســت که شــناخت نهفته و عواطف خفته از حالت قوه و انفعال درآمده و فعال 
گردند و گرایش به شــکل و شــمایل اولیای الهی ایجاد شود تا تجربه ای خوشایند از حیات میّسر 

گردد و در پایان کنش به اصالح و ایجاد رفتار متعالی حاصل  شود.

2-3-1. روش تغافل
گاه باشد، ولی با اراده و عمد خود را  تغافل، عبارت از این است که آدمی چیزی را بداند و از آن آ
غافل نشان بدهد و طوری وانمود کند که از آن بی اّطالع است. این عمل اگر بجا و در مورد صحیح 
انجام پذیرد، از نظر اخالقی بسیار پســندیده و ممدوح اســت و در پاره ای از موارد می تواند ثمرات 
مهمی به بار آورد )فائزی، بی تا: 78(. در این روش توّجه معطوف به ضعف های مترّبی است. با توّجه 
به این که بروز ضعف باعث شکســتن عّزت نفس در انسان می شــود، اخفای آن روشی برای حفظ 
گاه شد و به آن یقین پیداکرد، باید آن  آن است؛ بنابراین مرّبی اگر از ضعف ها و تقصیرهای مترّبی آ
را نادیده گرفته و چشم پوشــی کند. در این هنگام، عّزت مترّبی با تغافل حفظ می شــود و این تغافل 
هم در مواردی است که فرد خطایش را پنهان کرده و هم در مواردی است که خطای او ظاهر گشته 
است و او سعی دارد با توجیه خویش بر آن سرپوش گذارد. در این صورت، اگر مرّبی یقین بر خطای 
او ندارد، باید کار او را حمل بر راستی و درستی کند و آن را به وجهی درست، تأویل کند. در عبارتی 
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مذاکراتی که در بین برادران رد و بدل شد و به طرد یوسف تصمیم گرفتند،آن جا که برادران از پدر 
خواســتند که اجازه دهد تا یوسف را به همراه خود به صحرا ببرند و نقشه شوم خود را عملی کنند، 
ا 

َّ
أَمن

َ
ا مالَک الت

َ
گاه بود، اّما وقتی با اصرار برادران مواجه شد که گفتند: »یا أبان پدر از دشمنی آنان آ

ناِصُحوَن«؛ ای پدر چرا تو درباره یوسف از ما ایمن و اطمینان خاطر نداری 
َ
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با آن که ما برادران همه خیرخواه یوسف هستیم؟!« )یوسف:11( یعقوب از دانسته های خویش تغافل 
ذَهُبوا 

َ
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ُ
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َ
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ّ
نمود و طوری حرف  زد که گویی نگرانی اش ناشی از عامل دیگری است: »إن

« )یوسف:13(؛ یعنی عدم موافقت من با بردن یوسف  َ
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دو جهت دارد: اّول انس و عالقه مندی من به او و دّوم آن که می ترســم شما به کارهای خود مشغول 
شــوید و گرگ او را طعمــه خود ســازد؛ هر چند این تغافل نتوانســت شــّر برادران را از یوســف 



69   لیوشل ییلایمش یس ساهایس یهنبش یتریتیبرت یاهشور یواکاو

بگرداند و از آسیب مصونش دارد. حضرت یعقوب با این که از احوال و نّیت فرزندان خود نسبت به 
گاه بود، اّما باز به آن ها محّبت می کرد و نسبت به دروغ آن ها اعتنایی نکرد و فرمود: »بلکه  یوسف آ
نفس شما، امری را بر شما تسویل کرده است« )یوسف: 18(؛ یعنی قضیه این طور که شما می گویید 
نیست، بلکه نفس شما در این موضوع شما را به وسوسه انداخته و مطلب را مبهم کرده  است. آن گاه 
اضافه می کند که من خویشــتن دارم؛ یعنی شــما را مؤاخذه ننموده و در مقام انتقام بر نمی آیم، بلکه 

خشم خود را به تمام معنا فرو می برم )طباطبایی، 1417ق: 140(.
چنین رفتاری در ارتباط یوســف با برادرانش نیز دیده می شود. زمانی که برادران را شناخت و با 
غمض عین و تغافل شرایط را مدیریت نمود تا به هدف عالی که تنّبه برادران باشد، سوق داده شود 
و وقتی »برادران یوســف آمدند و بر او وارد شــدند ]او[ آنان را شناخت، ولی آنان او را نشناختند« 
«؛ یوسف گفت: امروز 
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َ
)یوسف: 58(: »ق

بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است )یوسف: 92(.
گاهانه و ارادی ضعف ها و کاستی ها و حّتی خطاهای مترّبی، وی را برای پذیرش  نادیده گرفتن آ
خوبی ها و دوری از بدی ها آماده می کند. با توّجه به این روش تربیتی، کنش فعاالنه فراهم کردن 
زمینه های پرورش عادات تربیتی مناســب و فضایل در مترّبی ایجاد می گردد و رفتار تربیت شونده 

را مورد کنترل قرار می دهد و وی را برای اصالح رذایل آماده می کند.

3-3-1. روش  عفو و گذشت
 عن الذنوِب و َمحِوهــا من العبــد« )طریحی، 

ُ
در تعریف عفو آمده است: »العفو هو التجاوز

1403ق، 1: 300(. عفو در متون اسالمی عبارت از فرانگری به بافت رنجش، مالحظه محدودّیت های 
فردی و نوعی انســان ها، با توّجه به آن ها رفتار خاطی را معنا دادن و تفسیر نمودن، انسان را ممکن ا

لخطا دیدن، احساس همدردی با خاطی و گذشت از اشــتباه او است که با انگیزه آرامش روانی، 
بهبود روابط با خاطــی و رشــد و پرورش او، یا جلب رضایــت خداوند صــورت می گیرد. عفو، 
گذر از مرحله انزجار و رنجیدگی به مرحله احساسات مثبت فرد جفادیده، نسبت به فرد خطاکار است 
)غباری بناب، 1379: 289(، البّته مرّبی در عمل باید توّجه نماید که با عفو، پشــیمانی را در مترّبی 
سبب می شود و پس از عفو هیچ مّنتی بر او نگذارد تا موجب زایل شدن عّزت نفس او گردد و کینه 
مرّبی را به دل بگیرد؛ زیرا در این صورت، باعث گمراهی و تکرار خطاهای او می شــود. در سوره 
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یوسف آن جا که فرزندان یعقوب پیش پدر رفتند و گفتند: »ق
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ُوُر الرَّحیم« )یوسف: 97 و 98(، عفو وگذشتی 
ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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که برادران یوســف از پدر طلب کردند، نشانه پشیمانی آن ها بود و پذیرش آن از سوی پدر و برادر، 
پوششی بر خطای آن ها بود و آن ها را برای رشد بیشتر آماده نمود. فرد برای کشف نیازها، استعدادها 
و توانایی هایش ناگزیر از آزمون و خطا است؛ بنابراین اشتباه او نیز امری اجتناب ناپذیر است و باید ب

ا دادن فرصت های دوباره زمینه شکوفایی و پیشرفت را فراهم ساخت. 
بنابراین می توان گفت روش گذشــت و چشم پوشی از خطا به عنوان یک روش تربیتی برای د
یگرســازی متربیان به کار گرفته شده است؛ گرچه به-عنوان یک اصل اخالقی نیز می تواند تأثیر
ات خوبی در مرّبی و عفوکننده داشته باشد. از ســوی دیگر،  روش عفو در سوره یوسف برای 

همه مرّبیان یک الگوی عملی در تربیت اســت و فرد این آمادگی را می یابد تا فضایل را در خود 
پرورش دهد و رذایل را اصالح کند و از دل بزداید.

4-3-1. روش نظارت 
تربیت به وســیله نظارت ومراقبت از رفتار در تربیت افراد بســیار مؤثر است و نقش اساسی در 
اصالح رفتار فرد دارد. از آن جا که نوع بشــر نیازمند مراقبت و نظارت است، انسان باید احساس 
کند که ناظران و مراقبانی از بیرون بر اعمال و رفتار و عملکرد او نظارت دارند و نسبت به کارهای 
گذشته باید مورد بازپرسی قرار گیرد. از این رو، روش مراقبت در تربیت فرد اهمّیت بسزایی دارد.

 اسالم شخصّیت آینده کودک را مرهون تربیت و پرورش و مراقبت پدر و مادر می داند. انسان 
مســیر طوالنی تکامل را از کودکی تا بزرگســالی می پیماید و هر لحظه ممکن اســت با خطرهایی 
روبه رو شود و مسیر زندگی او را تغییر دهد. به همین دلیل، نظارت و مراقبت مستمر و نامحسوس 
و به شــکل درســت می توانــد او را از پرتگاه هــای زندگی حفظ کند. ِاعمال نظارت درســت بر 
فرزندان، حّقی اســت که فرزندان بر والدین دارند. نظارت و مراقبت شــامل همه انواع فیزیکی و 
غیرفیزیکی آن مانند مراقبت بهداشــتی، عاطفی و... اســت. نظارت نباید فقط منفعل و ناظر به 
تعیین قواعد و قوانین خشک و انتظاراتی والدین از فرزندان باشد، بلکه باید نظارت فّعال همراه با 

توافق طرفین و ایجاد یک رابطه دوستانه و اعتمادآمیز و به شکل غیرمستقیم صورت  پذیرد.
این نوع نظارت، در قرآن جایگاه ویژه ای دارد و در سوره یوسف آیه 12 به آن اشاره شده است: 
وَن«؛ در واقع برادران یوسف مراقبان خوبی برای 
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پس این روش باید به شکل صحیح ومنطقی انجام شود تا تأثیر خود را داشته باشد. روش نظارت 
فّعال، اعتمادآفرین اســت و نقش خطیری در اصالح رفتار فرد دارد. باید تالش کرد با برقرار کردن 
ارتباط صمیمانه که حاکی از دلسوزی و همدلی است، به این کار پرداخت، در غیر این صورت اثر 
معکوس دارد و آســیب جّدی در تربیت فرزند می گــذارد؛ بنابراین یکی دیگر از روش هایی که در 

ایجاد و پرورش عادت های مطلوب تربیتی تأثیر بسزایی دارد، نظارت و مراقبت است.

5-3-1. روش تشویق
یکــی از روش هــای تربیتی کــه در پرورش مترّبی می تواند مؤّثر واقع شــود، روش تشــویق و 
پاداش دهی اســت. از نظر لغوی، کلمه تشویق از باب تفعیل و از شوق و عالقه گرفته شده است 
و از نظر اصطالحی، تشویق، بر ایجاد رغبت و عالقه به انجام یك کار در فراگیران گفته می شود. 
در این روش، پاداش، عکس العملی اســت که مرّبی به دنبال رفتار مطلوب مترّبی از خود نشــان 
می دهــد و انگیزه الزم برای تکــرار رفتار در موقعّیت های بعدی را فراهم می کند. نقش تشــویق 
در یادگیری به مراتب مهم تر و مؤّثرتر از نقش تنبیه اســت و عامل و محّرکی اساســی برای رشد و 

پیشرفت کودك به حساب می آید. 
در آیه 22 ســوره یوسف به این روش تربیتی اشــاره شده است. آن جا که عطا کردن حکمت 
اُه ُحکًما 
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َ
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َ
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و دانش -که نوعی پاداش به فرد رشــید و دانا است-، بیان می گردد:»َول

«؛ و چون به حّد رشــد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم و 
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نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. 
تشــویق و پاداش جزء الینفک تربیت و رشــد است و فرد را از درجات پایین به درجات اولی 
ســوق می دهد و هر چه این رشد بیشــتر اتفاق بیفتد، تشــویق های درونی وی را به سمت هدف 

نزدیک می کند و پرورش وی را تسهیل می کند.
الزم به ذکر اســت که تبشــیر و تشــویق با وجود آن که در ظاهر با هم مشتبه می شوند، اّما در 
واقع متفاوتند. تبشــیر، پیش از عمل یا همراه عمل و تشــویق، پس از عمل ظهور می کند. از این 
رو، تبشیر ناظر به آینده و تشویق متوّجه گذشته است. در مقایسه، تشویق تأثیر سریع تری نسبت به 
تبشــیر دارد؛ اّما از سوی دیگر، کسی که پذیرش تبشیر را دارد، از پختگی ویژه ای برخوردار است 
)باقری،1، 1396: 170(. به عالوه هدف از تبشــیر، ایجاد یک رفتار اســت؛ ولی تشــویق بیشتر با 

هدف تکرار و تثبیت یک عمل صورت می گیرد.
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این جدول توزیع فراوانی روش های تربیتی را در کل آیات در ســوره یوســف نشان می دهد. 
در این میان روش های تغافل و الگویی از نوع روش های تربیتی کنشی بیشترین فراوانی را دارد. 

همانطور که نمودار سنجش فراوانی روش های تربیتی نشان می دهد، روش های تربیتی کنشی 
از بیشترین میزان برخوردار است؛ به طوری که میزان تقریبی آن دو برابر روش های تربیتی بینشی و 

روش های تربیتی گرایشی است.
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نتیجه گیری
کید فراوان دارد و آن را از جمله وظایف والدین  اســالم بر تربیت به ویژه در دوران کودکی تأ
و در شــمار حقوق فرزندان می داند. تربیت برای رشد و تکامل و تعالی ُبعد جسمانی و عقالنی، 
روحانی، پرورش شــخصیت خود، امری الزم و ضروری اســت. قرآن خود کتابی تربیتی است، 
در ســوره های مختلف به ویژه در سوره یوســف، انعکاس اخالق معاشرت و اجتماعی، اخالق 
جنســی، اخالق حکومت داری و اخالق اقتصادی به طور چشــم گیری دیده می شود. روش های 
تربیتی در قالب آموزه ها به گونه ای محسوس و عینی نشــان داده شــده است. مضمون آیات این 
ســوره نشان می دهد که روش های تربیتی در سه دسته روش های تربیتی بینشی، گرایشی و کنشی 

قرار دارد.
با روش تحلیل محتوای مضمونی که از جمله روش های تحقیق میان رشته ای، استنباطی و معتبر 
است نشان می دهد که روش های کنشی در تربیت در سوره یوسف بیشترین اثر را در بین روش های 
تربیتی دیگر داشــته است. این امر نشان دهنده این اســت که روش هایی که در جهت پرورش یک 
رفتار تازه و تثبیت رفتار کاربرد دارند، گام بزرگی در اصالح و رشد تربیتی مترّبی دارد. نتایج حاصل 
از تحلیل محتوای جداول فراوانی بیانگر آن است که مهم ترین روش های تربیت کنشی با محورّیت 
ســوره یوســف، روش تغافل و روش الگویی اســت. این دو روش مقّدم بر روش های دیگر است. 
گاهانه نســبت به لغزش های مترّبی، وســیله ای است که می تواند مرّبی را در رسیدن  نادیده گرفتن آ
بــه اهداف تربیتی و فراهم کردن زمینه های پرورش عادات تربیتی مناســب و فضایل در مترّبی یاری 
رســاند. نقش الگوها نیز در شکل گیری رفتار و منش انسان ها و تثبیت شخصیت اخالقی و اجتما

عی آنان فوق العاده چشم گیر اســت، البّته روش های دیگر نیز از جمله روش محّبت و روش تکریم 
برای زمینه سازی و نیل به رشــد تربیتی اثرگذار هستند. تأثیر روش محّبت از طریق سازمان  دادن به 
شــخصّیت کودک و تکریم و احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با وی نیز یکی دیگر 
از اساســی ترین عوامل مؤّثر در تربیت است. به تبع روش موعظه و تذّکر نیز به منظور اصالح و وادا

شتن او به خوبی ها و یا بازداشتن وی از بدی ها صورت می پذیرد. در پایان می توان گفت روش های 
بینشــی مقدمه روش های گرایشی و روش های کنشــی هستند و چنانچه با بینش زمینه سازی تربیتی 
بــه خوبی انجام نشــود، انتظار گرایش و کنش به ســمت عادات تربیتی و فضایــل وجود ندارد و 
پرورش و تثبیت شخصّیت آدمی غیرممکن می نماید؛ بنابراین الزم است که در سیاست گذاری ها و 

برنامه ریزی های کالن تربیتی به این نکته توّجه شود تا دستاوردهای مثبتی را به بار بنشاند.
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