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هدف  با  داستان هایش  و  است  جهان شمول  کریم،  قرآن 
قرآنی،  داستانهای  میان  در  است.  بیان شده  تربیتی   _ تعلیمی 
داستان حرضت یوسف )ع( و زلیخا، ماجرای دلدادگی زنی به پرسی 
جوان است. بسیاری از جوانان در اعصار مختلف، به این مسئله مبتال می شوند، که 
گاهي این امر، تهدیدی برای جوامع برشی بوده است. پژوهش حارض، با موضوع 
نقش تربیتی حرضت یوسف و زلیخا در قرآن، بر آنست، که با بررسی کنش و واکنش 
حرضت یوسف، به عنوان مربی ای که نقصی در علم و رفتارش راه ندارد، و زلیخا، 
به عنوان مرتبی ای که از جامعه ای بیامر برخواسته است و نیز، با معرفی منونه ای به 
مربیان و مرتبیان، در جهت کاهش ناهنجاری های اجتامعی این بحران و تبدیل آن 
به فرصت، تالشی داشته  باشد. در این مقاله، تأثیر نیازها بر رشد و بسرتهای رشد 
شخصیت که عبارتند از: وراثت، محیط و عوامل فردی، همچنین تأثیر آنها بر روی 
دو شخصیت اصلی داستان، برريس شده است. این پژوهش، پاسخگوی دو سؤال 
است: زلیخا چگونه دچار آسیب شد؟ حرضت يوسف چگونه او را پرورش داد؟ نتایج 
پژوهش حاکی از این امر است، که زلیخا، با وجود تأثیرات محیط و وراثت، با 
آموزش های صحیح حرضت و تقویت عوامل فردی، بر رشایط محیطی غلبه کرد و 

به تعالی رسید. 
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مقدمه
حمد و سپاس مخصوص خدايی است، که قرآن را، چون چشمه ساري زالل و هميشه جاري، براي حيات 
بخشيدن به جامعه ی برشي نازل کرد و مفاهيم قرآن را، به شيوه هاي مختلفي بيان منود. يکي از اين شيوه  ها، 
قصه و داستان است، که رسگذشت بعيض اقوام پيشني را، با هدف هدايت و عربت، به تصوير کشيده  است. از 
تربيت  براي  ارزشمند  و  معترب  منبعي  است،  باطن  و  ظاهر  و صاحب  واقعيّات  بر  مبتني  قرآن  که،  آن جا 
انسانهاست؛ تا با برريس رفتارهاي افراد مذكور در داستان هاي قرآين و علت آن رفتارها، بينيش صحيح و رفتاري 

مناسب در جهت کامل مطلوب انساين ارائه دهد. 
اين پژوهش، به شیوۀ توصيفي ـ تحلييل، بر آن است؛ تا با بازخواين رفتارهاي زليخا و حرضت يوسف )ع( در 
قرآن، تأثیر عوامل تربیتی در دو شخصیت داستان و نیز احساس و کردار زليخا و شیوه ی برخورد پیامربی 

معصوم چون حرضت يوسف )ع( را، با او بررسی کند. 
نظر به اينکه ماجراي دلدادگي زليخا به يوسف، در سن جواين دو قهرمان اصيل آن اتفاق افتاده، ابعاد رواين 
و تربيتي اين داستان، با توجه به اهميت نيازها و ويژگي هاي اين مقطع سّني، مورد مطالعه قرار گرفته -است. 
گفتنی است، كه درباره ی داستان حرضت یوسف )ع(، کتب تفسیری، داستانی و مقااليت با نگاهی رصفاً تفسیری 
و با صبغه ی کمرنگ تربیتی، تألیف شده اند. همچنین تعدادی کتب تربیتی با محوریت داستان مذکور نگاشته 
شده است؛ از جمله: کتاب »الگوهای تربیت اجتامعی و رهنمودهای تربیتی در قالب متثیل«، اثر محمدعلی 
کریم نیا و »نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن«، نوشته ی سعید مهدوی، که با هدف تربیتی و با 
محوریت شخصیت حرضت یوسف )ع(، تألیف شده اند؛ اما در این آثار، رفتار زلیخا بررسی نشده است. برخالف 
آثار یادشده، پژوهش حارض، با محوریت شخصیت زلیخا نگاشته شده است و درصدد یافنت علت عشق زلیخا 
به حرضت و چگونگی هدایت او به واسطه ی مربی معصوم، از عشق مجازی به حقیقی است. این پژوهش به 
سؤاالت ذيل پاسخ مي دهد: چگونه زلیخا دچار آسیب شد؟ چگونه حرضت يوسف )ع(، او را پرورش داد و از 
خالف بازداشت؟ چه عاميل سبب شد تا این دو شخصیت، که با رشایط تقریبا یکسان در برابر نیاز جنيس قرار 

داشتند، دو واکنش متفاوت نشان دهند؟

1.  کلیات 
باتوجه به اینکه این پژوهش، به بررسی تربيتي داستان یوسف و زلیخا پرداخته است، ابتدا مفاهیم ارائه 

شده، به صورت كوتاه، بیان و سپس داستان یوسف و زلیخا، به اختصار، تبيني می شود. 

1-1.  بسرتهاي رشد شخصيت و تربیت انسان
خداوند در قرآن کریم، از شخصیت انسان با تعبري »شاکله« ياد كرده است: »قُْل كُلٌّ يَْعَمُل َعىل  شاكِلَِتِه 
فََربُُّكْم أَْعلَُم ِبَْن ُهَو أَْهدى  َسبيال« )ارساء: 84( ؛ »بگو: هر كس، طبق روش )خلق و خوى( خود عمل مى كند و 
پروردگارتان كساىن را، كه راهشان نيكوتر است، بهرت مى شناسد«. »شاكله« در اصل، از ماده ی »شكل« ؛ به معنى 
مهار كردن و بسنت حيوان گرفته شده است. عرب مي گويد: »شكلُت الّدابَّة« ؛ يعني حيوان را بستم و »شكال«، 
به خود پاى بند و مهار حيوان گفته مي شود و چون روحيات، و سجاياي اخالقي و عادات هر فردى، او را مقيد 
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به اتخاذ عمل يا رويه اى مى كند، به آن »شاكله« مى گويند. آيه یادشده از سوره ارساء، بدين معناست، كه هر 
كىس بر نهاد و رسشتى، كه او را مقيّد كرده، عمل مى كند؛ زيرا طينت و رسشت انسان، بر او قدرت غلبه دارد 
)راغب، 1412، ص 463- 462(. مفهوم »شاكله« هم طبيعت ذاىت و خلقتي انسان و هم طبيعت ثانوي )امور 
قابل قبول توسط انسان( ؛ نظري سنت و مذهب را شامل مي شود؛ زيرا هر يك از اين امور، انسان را از نظر 
عملكرد مقيد مي سازد )طربيس، 1372، ج 6، ص673 ؛ ابن منظور، 1414، ج 11، ص357(. از طرف ديگر، تعریف 
شاکله، شامل انواع نیازها در انسان نيز می شود و حتي نیازهای فیزیولوژیک و اجتامعی و معنوی را در 
برمی گیرد، که در جریان رشد، نقشی مقدماتی ایفا می کند. نیاز، عبارت است از: بر هم خوردن تعادل و کمبودی 
که به هنگام محرومیّت از یک چیز رخ می دهد و این محرومیت، مانع رسیدن فرد به هدف می شود )فرمهینی، 
1389، 347(. از سوی ديگر، ساخت و هیئت واحد روانی انسان، در اثر تعامل وراثت، محیط )جامعه، خانواده 
و محیط آموزشی تربیتی( و اختیار )عوامل فردی( شکل گرفته است. در این مفهوم، بین ویژگی های روانی و 
جسامنی، رابطه ی خاصی وجود دارد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت نیازها و بسرتهای رشد شخصیت و نقش 
کلیدی آنها در شکل گیری و رشد شخصیت، در بخش های آتی به نقش این عوامل، در داستان یوسف )ع( و زلیخا 

پرداخته می شود. 

1-2. بیان داستان
یوسف )ع(، فرزند یعقوب نبی )ع( است، که به دلیل برخورداری از فضایل اخالقی، مورد توجه پدر قرار می-

گیرد؛ تا جایی که، حسادت برادران برانگیخته می شود و به دلیل شدت حسادت، او را در چاهی می اندازند. 
کاروانی که از کنار چاه رد می شود، یوسف )ع( را می یابند و او را به عنوان برده، از برادران خریداری کرده و 
راهی مرص می شوند. در مرص، يوسف )ع( را به عزیز مرص می فروشند و عزیز، او را به عنوان فرزندخوانده، به 
همرسش معرفی می کند. به دلیل زیبایی صورت و سیرت يوسف )ع(، همرس عزیز دلبسته ی آن حرضت می-شود 
و برای فروکش کردن آتش عشقش، با او در اتاقی، که درهاي متعدد داشت، خلوت می کند و درها را می بندد. 
يوسف )ع(، كه از نور عصمت و نبوت برخوردار بود، می گریزد و زلیخا، به تعقیب ایشان می پردازد. در نهایت، 
با خودداری يوسف )ع( از قبول درخواست زلیخا و درگیر شدن زلیخا با او، لباس یوسف )ع(، از پشت پاره می شود. 
در این هنگام، عزیز مرص و همراهانش رس می رسند. زلیخا ادعا می کند، که یوسف )ع( قصد هتک حرمت او را 
داشته  است؛ اما با عنایت شاهدی و به قرینه ی پاره شدن پیراهن از پشت، زلیخا به عنوان مقرص اصلی، شناخته 
می شود. زنان دربار، زلیخا را رسزنش می کنند. درمقابل، زلیخا محفىل را، برايشان آماده می سازد و به هر يك از 
آنان، ميوه و كاردى می دهد و به حرضت يوسف )ع( می گوید: بر آنان وارد شود. زنان با ديدن يوسف،  از شدت 
هيجان ، دست هاى خود را می برّند و می گویند: »منزّه است خدا، اين برش نيست« و این خود دلیلی می شود؛ 
تا زلیخا، خویش را از خطای انجام شده، تربئه کند. هرچند پس از این ماجرا، یوسف )ع( زندان را، بر تحمل فضای 
پر از فساد پیرامون خود ترجیح می دهد. یوسف )ع( پس از چند سال، با تعبیر صحیح خواب پادشاه آزاد 
می شود. در دادگاهی که پس از آزادی یوسف )ع(، تشکیل می گردد، زنان دربار و نیز همرس عزیز مرص، به 
بی گناهی او اعرتاف می کنند )یوسف: 1-53(. بعدها، بر اثر توبه و ایامن زلیخا، این دو به ازدواج یکدیگر 

درمی آیند )طباطبائی، 1386، ج11، ص349(. 
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1. تأثیر انواع نیاز بر تربیت
انسان، دارای دو بعد جسامين )مادي( و روحي است. قرآن كريم به اين دو بعد توجه كرده است )حجر: 
29-28 و مؤمنون: 14-12(. انسان، باتوجه به ساختار وجودی خود، هم نیازهای مادی دارد و هم نیازهای 
معنوی. از اين رو، اولین خط سیر تحول شخصیت بر اساس نیازها، به سه دسته ی نیازهای بدنی، اجتامعی و 
فردی تقسیم می شود )شولتس، 1387، ص346(. بررسی تأثیر هرکدام از اين نيازها بر تربيت زليخا، رضوری به 

نظر می رسد. 

1-2. نیازهای بدنی
نیاز های بدنی، نیازهای آدمی برای حیات وي  اند و شامل: نیاز به آب، غذا، مسكن و جنس مخالف... که 
مربوط به جسم است و نیز بخشی از نیازهای دیگر؛ مانند نیاز به امنیت، از جمله نیازهای وابسته به تن و 
بدن است )شولتس، 1387، ص350(. اين نیازها، در در اوج سلسله مراتب نياز قرار دارند و تا زمان ارضاي آنها، 
هرچند به نحو محدود، بیشرتین تأثیر را، بر رفتار فرد دارند. به عبارت ديگر، تا زمانی که نیازهای اساسی برای 
فعالیت های بدن، به حد کافی ارضاء نشده اند، عمده ی فعالیت های شخص، احتامالً در این سطح بوده و سایر 
نیازها، انگیزش اندکی ایجاد خواهند کرد. از اين رو، از ديدگاه دانشمند و روان شناس معروف، آبراهام مازلو، اين 
نياز به عنوان پايه ی همه نيازها معريف شده است )رضائیان، 1379، ص 109(. پيامرب اسالم )ص(، در حديثي به 
اين نياز اشاره كرده اند: »اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا يِف الُْخبِْز َو اَل تَُفرِّْق بَيَْنَنا َو بَيَْنُه فَلَْو اَل الُْخبُْز َما ُصْمَنا َو اَل َصلَّيَْنا َو اَل أَدَّيَْنا 
فَرَائَِض َربَِّنا  »)برقي، 1371، ج 2، ص586؛ كليني، 1407، ج 5، ص73( ؛ خدايا! نان را، بر ما مبارك بگردان. اگر ما 
نان نداشتيم؛ منى توانستيم مناز بخوانيم و روزه بگرييم و واجبات خداوند )مانند زكات( را انجام دهيم. مولوى 

مى گويد: 
بود نان  حریص  اول  آدمی 
زانک قوت و نان، ستون جان بود

چون بنادر گشت مستغنی ز نان
شاعران مدح  و  نامست  عاشق 

  )مولوی، مثنوی، دفرت4، ص608( 
مراد مولوي آن است، كه انسان، پیش از هر چيز دیگری، اين نياز را احساس مى كند. اگر گرسنگى پيدا شد، 
معموالً انسان ها، همه چيز ، حتي عشق، اميان، علم، هرن و زيبايى را فراموش مى كنند؛ زيرا انسان، در درجه اول، 

به خوراكش توجه دارد و تأمني شكم، رشط اّوىل حيات است. 
غریزه ی جنسی، در میان غرایز جسمی، لذت بخشی بیشرتی دارد. آغاز نوجوانی، زمان آشکار شدن این نیاز 
است، که با بلوغ جسمی همراه می شود. بلوغ جسمی، شامل: رشد جسمی و نیز بیدار شدن غریزه جنسی 
است، که در عین طبیعی بودن، فرد را، به مشکالتی برای رفع نیازهای این غریزه مبتال می کند )رشفی، 1380، 
ص 144(. قدرت اين میل غریزی، سبب مي شود، كه برخي براي اشباع آن، راه هاي خالف را برگزينند؛ يا مسري 
افراط را، در اشباع آن طي كنند و حتي برخي چون فرويد، روان شناس اترييش، با ديدی بسيار افراطي، متام 
اعامل انسان را، نايش از غريزه جنيس دانسته  و به متامی رفتارهای انسانی، از لحظه تولد تا آرميدن در بسرت 
گور، رنگ جنسیت داده  است. از نظر فرويد، مكيدن پستان مادر از سوی كودك، محبت پرس به مادر و محبت 
دخرت به پدر، خلق آثار ادبی توسط نویسنده ای منزوی، ابداع اثری هرنی به دست يك هرنمند و...، همه و همه، 
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تاليش در راه ارضاي متایالت جنيس فرد است. از نظر او، »متایالت واپس مانده جنسی، با زیرکی خود را پنهان 
داشته و هرگاه که فرصت یابند، به عرصه خودآگاه گام نهاده و خود را ارضا و اقناع می منایند. ای کاش فروید 
نتیجه گیری های خود را از مسایل جنسی و دنیای ناخودآگاه تا مرز رابطه بین کودک و پستان مادر، و هرن و 
هرنمند... تعمیم می داد و دیگر به قلمروهای عالی رفتار انسانی کاری منی داشت. اما متأسفانه فروید نخواست 
و یا نتوانست، مذهب و اخالق و دیگر جلوه های باشکوه طبیعت انسانی را، برکنار از این توجیهات رها سازد« 

)نرصي، سايت راسخون، تاريخ مراجعه 1396/2/20(. 
معیار صحیح در کنرتل میل جنيس، توجه به شاخص های تفکر و تدبر در زندگی است، که عاملی، در جهت 
فراتر رفنت از سطح نیازهای مادی است و موجب پرهیز از وسوسه های بیهوده می شود. )جوادی آملی، 1394، 
ص68(. پیش از اینکه، نیازهای سطح باال و فرامادی، تاثیرگذار شوند؛ باید، نیازهای مادی، تا اندازه-ای ارضاء 

شده باشند )شولتس، 1387، ص 350(. 
با توجه به درخواست زلیخا از حرضت يوسف و واکنش این پیامرب بزرگ الهی، آنچه در داستان يوسف 
مشاهده مي شود، از پشت رس گذاردن بلوغ جسمی و جنسی هر دو حکایت دارد؛ اما این نیاز، در اين دو 
شخصیت اشباع نشده است؛ زیرا بنابر روایتی همرس زلیخا، »عنین« 1 )عرويس حويزي، 1415، ج 2، ص472( و 
طبعاً از پاسخگویی به نیاز همرس، ناتوان بوده است. اگر شوهر، همرس خود را، به مرحله ی ارضاي جنيس 
نرساند و نياز او را برطرف نكند، به زوجه و روحيه او آسیب می رسد. به عبارت ديگر، خداوند نياز جنيس را، 
در زن و مرد قرار داده و قوانينى را، براى حفظ كيان خانواده وضع کرده است، كه ييك از آنها، وجوب تأمني 
نياز جنىس همديگر می باشد. اين مسئله، امرى مهم و يىك از اهداف ازدواج است. تأمني نياز جنىس، نه تنها از 
اهداف شخىص زن و شوهر در ازدواج است؛ بلكه، يىك از اغراض اصىل خداوند، در ترغيب به ازدواج است؛ تا 

در سايه ی بقاي خانواده، نسل انسان باقي باند و از سوي ديگر، زوجني به فحشاء كشيده نشوند. 
از طرف دیگر، هرچند، يب همرس بودن يوسف )ع(، به استدالل نياز ندارد؛ ويل، به عظمت یادکردِن قرآن از 
مقاومت حرضت يوسف در برابر زلیخا، بیانگر عدم برخورداری ايشان، از همرس است. ويل چه عاملی موجب 
شده است، که دو شخصیت با رشایط تقریباً یکسان در برابر یک نیاز، دو نوع واکنش نشان دهند؟ در ادامه ی 

بحث، به اين سؤال پاسخ داده می شود. 

2-2. نیازهای اجتامعی 
دسته ی دوم از نيازهاي انسان، نیاز های اجتامعی است. انسان، موجودي اجتامعي است و رشد و كامل او 
در سايه ی اجتامعي بودن حاصل می شود و نه تنها موجودي اجتامعي است؛ بلكه اجتامعى آفريده شده؛ يعنى 
به-طور طبیعی، در نهاد انسان، گرايش به پيوسنت به »كل« وجود دارد و فطرت انسان، او را به سوى اجتامع 
سوق می دهد. قرآن كريم، بر اجتامعي بودن انسان تأكيد ورزيده است و اجتامعى بودن وي را، پى ريزى خالق 

انسان در منت خلقت و آفرينش او مي داند. برخي از آياتی که بر اين مطلب داللت دارند، عبارتند از: 
الف( »َو ُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الاْمِء برََشاً فََجَعلَُه نََسباً َو ِصْهرا« )فرقان: 54( ؛ او، كىس است، كه از آب، انساىن 

1. مردی که از انجام عمل زناشویی ناتوان است. )ابن منظور، 1414 ق، ج 5، ص369(. 
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را آفريد؛ سپس او را، نسب و سبب ]خويشاوندى از راه ازدواج[ قرار داد. اين آيه، روابط نَسبى و سببى را، كه 
مايه ی پيوند افراد با يكديگر و پايه ی بازشناىس آنها از يكديگر است، به عنوان طرحى از سوی خداوند، كه در 

منت خلقت با هديف خاص )بقاي نسل( قرار داده شده، بیان کرده است. 
ب( يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناكُْم ِمْن ذَكٍَر َو أُنْثى  َو َجَعلْناكُْم ُشُعوباً َو قَبائَِل لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْقاكُْم 
)الحجرات: 13( ؛ اى مردم! شام را، از مردى و زىن آفريديم و شام را، ملتها و قبيله ها قرار داديم؛ تا به اين وسيله، 
يكديگر را بازشناسيد )نه اينكه به اين وسيله، بر يكديگر تفاخر كنيد(. هامنا، گرامى ترين شام نزد خداوند، 

متّقى ترين شامست. 
نْيا َو رَفَْعنا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجاٍت لِيَتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعضاً  ج(... نَْحُن قََسْمنا بَيَْنُهْم َمِعيَشتَُهْم يِف الَْحياِة الدُّ
ُسْخِريًّا َو رَْحَمُت َربَِّك َخرْيٌ ِمامَّ يَْجَمُعوَن )زخرف: 32( ؛... ما معيشت آنها را، در حيات دنيا، در ميانشان تقسيم 
با هم، همکاری کنند( و رحمت  تا يكديگر را مسّخر كرده )و  كرديم و بعىض را، بر بعىض برترى داديم؛ 
از نظر  را،  انسان ها  آيه، خداوند  اين  بر مفاد  بنا  از متام آنچه جمع آورى مى كنند، بهرت است.  پروردگارت، 
استعدادها و امكانات جسمى و روحى و عقىل و عاطفى، متفاوت آفريده است؛ بعىض را، در بخىش از مواهب، 
بر ديگران، به درجاىت برترى داده است و گاهی، آن گروه ضعيف تر را، در مواهب ديگري برترى بخشيده است 
و بدين وسيله، همه را بالطبع، نيازمند و عالقه مند به پيوسنت به هم قرار داده و زمينه زندگِى اجتامعى را فراهم 

کرده است )براي مطالعه بيشرت نك. مطهري، 1375، ج 2، ص 333-336(. 
اجتامعي بودن انسان، نياز هايي را در پي دارد، که شامل امنیت روانی، نیاز به تعلق داشنت، نیاز به تشویق 
و نياز به محبت است، که در مواردی چون: تعلق عاطفی به دیگران، حفظ جایگاه و موقعیت اجتامعی و 
رابطه با جنس مخالف معنا مي یابد )احمدی، 1374، ص 13-12(. از سوي ديگر، دستگاه روانی انسان، به 
گونه ای است، که اگر از جنبه ی عاطفی تهدید شود، این نیاز را، در هرجایی و به وسیله ی هرکس، جستجو 
می-کند )رشفی، 1380، ص130(. انسان، هرچند به درجات بااليي از رشد و کامل برسد، باز نیازمند توجه و 
محبت است. بی توجهی به این گونه نیازها سبب می شود، فرد، همواره در بین ارزش های مربوط به فردیت و 
همرنگی با جامعت، در حالتی پرتنش به رس  برد )آرونسون، 1387، ص 41(. این نوع نیاز، در سنین بلوغ و 
انسان آسیب می رساند. رشد اجتامعی در دوران  به  از آن،  اوج می رسد و عدم آگاهی صحیح  به  جوانی، 
نوجوانی، متمرکز بر صمیمیت با دوستان و تجدید ارتباط با خانواده و بزرگساالن است؛ اما در دوره ی جوانی، 
به اموری بسیار فراتر از مالحظات شخصی در ارتباط با دیگران گسرتش می یابد )لطف آبادی، 1389، ص 22-

 .)21
هر انساين بايد، به بلوغ عاطفي برسد. بلوغ عاطفی عبارت است از: رقت عواطف و احساسات در انسان، 
كه نیروی محّرک انسان، عامل اتّصال، پیوستگی، تلطیف جوامع و موفقیّت در زندگی است )احمدی، 1374، 
ص 136(. دارا بودن اين بلوغ، به معناي رسكوب كردن يا پنهان ساخت عواطف نيست؛ بلكه به معناي کنرتل 

عواطف، در سايه عقل است. 
در زمینه میزان رشد و برآورده شدن نیازهای اجتامعی، ترتیب دادن مجلسی توسط زلیخا و دعوت از زنان 
شهر و حارض منودن یوسف در آن مجلس )یوسف: 32-31(، نشانگر آن است، که روابط اجتامعی زلیخا، در 
سطح كايف و مطلوب نبوده و وی سعي كرده است، با مبتال کردن دیگران به مشکل خود، تهمت را از خود دفع 
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و مشكل را حل کند. از سوي ديگر، از مقاومتی كه حرضت يوسف، در مقابل جامعه آن زمان و دستگاه داشته 
است و خدماتی که بعد از آن حوادث انجام می دهد، برمی آید، كه ايشان به رشد اجتامعی رسیده  است. 

2-3. نیاز به خودشکوفایی 
انسان درصدد است،  انسان، كه اهميت به سزايي دارد، »خود شکوفایی« است.  نیازهاي  دسته ی سوم 
استعدادها، قابلیت ها و ارزش های خود را، به فعلیت برساند )شولتس، 1387، ص 356-354( و از اين رو، به 
جنس مخالف به مثابه ی انسان مکمل و تعالی بخش می نگرد. از سوي ديگر، هدف از خلقت انسان در منطق 
قرآن، خروج از سطح نازل مادي و صعود به سمت معنويت و توجه به خالق و عبادت اوست و خودشكوفايي 
او، رسيدن به مقام قرب الهي است: »َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن« )ذاريات: 56( ؛ من، جّن و انس 
را، جز براى اينكه عبادتم كنند )و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند(، نيافريدم. رسیدن به عشق 
الهی، از طریق کسب اخالق و دانش در دوران جوانی به دست می آید و عامل زنده شدن قلب و جلب احرتام 
و اکرام اطرافیان است )فلسفی، 1382، ص66(. اخالق، امری آموختنی است، که از طریق پاداش، تنبیه، اندیشه، 
تعمق درباره ی پیامدهای رفتار و نتایج رعایت اصول اخالقی در موقعیّت های مختلف و تقلید ناخود آگاه از 
افرادی که فرد با آنها زندگی کرده است، حاصل می شود )احمدی، 1374، ص 138(. در طرف مقابل، توجه به 
ماديات و فراموش كردن ارزش هاي اخالقي، انسان را از مرحله انسانيت به دور می کند و گاهي، سبب مي شود، 
كه تا مرز حيوانی سقوط مي كند و هامنطور كه يك حيوان، تنها به فكر ماديات است و بس، گاهي، برخي از 
انسانها نيز، تنها در اندیشه ی ماديات هستند. اينان كساين هستند، كه نتوانسته اند، به مرحله ی شكوفايي برسند 
»... لَُهْم قُلُوٌب ال يَْفَقُهوَن ِبها َو لَُهْم أَْعنُيٌ ال يُبْرِصُوَن ِبها َو لَُهْم آذاٌن ال يَْسَمُعوَن ِبها أُولِئَك كَاْلَنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ 
أُولِئَك ُهُم الْغاِفلُوَن« )اعراف: 179( ؛ آنان، دلها]عقلها[يى دارند، كه با آن )انديشه منى كنند و( منى فهمند و 
چشامىن، كه با آن منى بينند و گوشهايى، كه با آن منى شنوند. آنان، همچون چهارپايانند؛ بلكه گمراهرت! اينان، 

هامن غافالنند )زیرا با داشنت همه گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند(. 
باتوجه به مطالب فوق الذكر، یکی از متایزها و تفاوت های اصلی شخصیت حرضت یوسف و زلیخا، در نوع 
نیاز آن دو است. از سویی، زلیخا خویش را، اسیر نیازهای رصفاً مادی خود می بیند، در  حالی که، می-توانست 
از حرضت يوسف )ع(، به عنوان معلمی معنوی، در جهت شکوفاسازی استعدادهای خود بهره گیرد و »بر مبنای 
؛ ولی،  )آرونسون، 1387، ص109(  کند«  اخالقی وی متخلّق  به فضایل  را  با محبوب، خود  اصل هامنندی 
انباشتگی نیازهای مادی وی، در حّدی بود، که نه تنها سعی در اصالح خود نداشت؛ بلکه با ترتیب مجلسی 
برای زنان، در هامنندسازی دیگران با خویش، تالش می کرد. از این منظر، درخواست زلیخا از مردی جوان، برای 
ایجاد رابطه ی جنيس و اشاعه این درخواست در میان زنان و همراه کردن بزرگان مملکتی در جهت خواسته ی 
نفس خود، نشان دهندة این است، که وي، فهم و درک درستی از اخالق و انسانیت نداشت؛ زیرا، اگر به این 
درک رسیده  بود، از طغیان احساس و غریزه اش، در جهت مثبت و انسانی استفاده می کرد. اگر زلیخا، در 
عشقش نسبت به حرضت يوسف صداقت داشت، به او تهمت منی زد. عدم پذیرش اشتباه از سوی زلیخا و 
اشاعة دروغ و بهتان نسبت به حرضت یوسف در هنگام افشاي رابطه ی محرمانه ی او )سوره يوسف: 25( 
بیانگر این است، که وی، بلوغ اخالقی را تجربه نکرده و نتوانسته بود، شخصيت انساين خود را شكوفا سازد. 
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درمقابل، حرضت يوسف، به نیازهایی، فراتر از نیازهای مادی، توجه داشت و با اقدام آگاهانه ی خود، در عمل 
نشان داد، كه نگرشی فرامادی دارد و بردة غریزه جنسی و ثروت و اقتصاد نیست. او توانست، شخصيت انساين 
خویش را شكوفا سازد و به جاي تسليم در مقابل خواسته نامرشوع زليخا، خود را از ارتكاب خالف و خيانت 
نگه دارد و صداقت و پاكدامني او، تا بدانجا به او یاری رساند، كه نزد عزيز مرص، داراى منزلت عاىل و اختيارات 
وسيع شد و فرد نزديك و مورد اعتامد و وثوق وي گرديد: »َو قاَل الَْملُِك ائْتُوين  ِبِه أَْستَْخلِْصُه لَِنْفيس  فَلاَمَّ كَلََّمُه 
قاَل إِنََّك الْيَْوَم لََديْنا َمكنٌي أَمنٌي قاَل اْجَعلْني  َعىل  َخزائِِن اْلَرِْض إيِنِّ َحفيٌظ َعليٌم« )يوسف: 55-54( ؛ پادشاه گفت: 
»او ]يوسف [ را نزد من آوريد، تا وى را مخصوص خود گردانم«. هنگامى كه )يوسف، نزد وى آمد و( با او 
صحبت كرد، )پادشاه، به عقل و درايت او پى برد و( گفت: »تو، امروز نزد ما جايگاهى واال دارى و مورد اعتامد 

هستى« )يوسف( گفت: »مرا، رسپرست خزائن رسزمني )مرص( قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم«. 
شكوفايي يوسف، تا آنجاست، كه از جایگاه خدمتکار و برده ی زرخريد، به عنوان فرد مقرب نزد عزيز و 
رسپرست بيت املال و خزائن مرص انتخاب می شود. عدم تسليم يوسف در مقابل درخواست زليخا نشان 
مي دهد، كه يوسف، بلوغ جسمی و روانی را، همزمان تجربه کرده بود؛ چرا که در مقابل نیازهای برآورده 
نشده، منفعالنه عمل نکر و این امر می تواند، حاصل آگاهی هایی باشد، که در کودکی از پدر فراگرفته بود. از 
ُه آتَيْناُه ُحْكام« )یوسف: 22(، چنین بر  آیات »و لُِنَعلَِّمُه ِمْن تَأِْويِل اْلَحاِديِث« )یوسف: 21( و »لاَمَّ بَلََغ أَُشدَّ
می آید که به وسیله ی الطاف الهی و نور نبوت و وحی، حقیقت امور، قراردادن هرچیز رس جای خود، علم 
خالص و دور از جهل و دور از هوا و هوس به  ایشان افاضه شده بود )طباطبايي، 1386، ج11، ص 160-159؛ 
مکارم شیرازی، 1374، ج9، ص360؛ زمخرشی، 1407ق، ج2، ص 454( ؛ بنابراین، يوسف، الگویی از شخصی بالغ 
و خودشكوفا بود، كه با وجود فشارهای بسیاری، که از جوانب مختلف براو وارد شد، مقاومت کرد. در نتیجه، 
آنچه عملکرد دو شخصیت داستان را متفاوت ساخته، بینش و میزان آگاهی از نیازها و مسیر برآوردن آنها بوده 

است. 

3. عوامل مؤثر بر تربیت
انسان، در فطرت خود، موجودی کامل جوست. معرفت خالق و ارزش ها، در فطرت و كمون برش نهاده 
شده است و نور اميان در روان انسان جلوه مى کند و كفر و ارتكاب خالف و ضد ارزش ها، همه، بر خالف 
فطرت و خرد انسان و سبب تريه گى روان اوست. خداوند در قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: »أَِقْم َوْجَهَك 
يُن الَْقيِّمُ « )روم: 30( ؛ روى خود را،  يِن َحنيفاً ِفطْرََت اللَِّه الَّتي  فَطََر النَّاَس َعلَيْها ال تَبْديَل لَِخلِْق اللَِّه ذلَِك الدِّ لِلدِّ
متوّجه آيني خالص پروردگار كن! اين، فطرىت است، كه خداوند، انسان ها را بر آن آفريده است. دگرگوىن در 

آفرينش الهى نيست. اين است آيني استوار. 
گرایش انسان به افكار و ارزش هاي صحيح و نفی افكار غلط و ارزش هاي ناروا، سبب رشد و كامل انسان 
مي شود. قرآن مي فرمايد: »لِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَيُْكُم اْلمياَن َو َزيََّنُه يف  قُلُوِبُكْم َو كَرََّه إِلَيُْكُم الُْكْفَر َو الُْفُسوَق َو 
الِْعْصياَن أُولِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن« )حجرات: 7( ؛ وىل خداوند، اميان را محبوب شام قرار داده و آن را، در دل هايتان 
زينت بخشيده، و )به عكس( كفر و فسق و گناه را، منفورتان قرار داده است. كساىن كه، داراى اين صفاتند، 
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هدايت يافتگانند. 
البته، عواملی چون: وراثت یا عوامل ژنتیکی، جامعه و ویژگی های فردی )اختیار( نیز، در رسیدن به نقطه 
کاملی انسان دخیل است. )افروز، 1375، ص165؛ شولتس، 1387، ص284(. بنابراین، بررسی این عوامل، در 

مسیر تحّول دو شخصیت جوان این داستان، رضوری است. 

3-1. وراثت
وراثت، عبارت است از: ویژگی ها و خصوصیات غیراکتسابی، که از اجداد گذشته، توسط پدر و مادر و از 
طریق ژن، به فرزند منتقل می شود. قوانین وراثت، از امور مسلم و تغییرناپذیری است، که در مراحل مختلف 
حیات، از انسان جدا منی شود )ماسن، 1380، ص 50-47( ؛ اما، آنچه در ارتباط با نقش ارث در انتقال ژن ها و 
تشکیل نطفه اهمیت زيادي دارد، رشایط زیستی_ روانی حاکم بر زمان تشکیل نطفه است )افروز، 1375، 
ص128-118(. امام عيل )ع(، در اهميت وراثت فرمود: »إِيَّاكُْم َو تَزِْويَج الَْحْمَقاِء فَإِنَّ ُصْحبَتََها باََلٌء َو ُولَْدَها ِضيَاٌع« 
)كليني، 1407، ج 5، ص 354( ؛ از ازدواج با زن احمق بپرهيزيد؛ كه زندگي در كنار او، مصيبت و بالست و فرزند 

او، تباه و ضايع )و مانند خودش ناقص( است. 
به نظر مي رسد، كه والدین زلیخا، بت پرست بودند؛ زیرا، از طرفی زلیخا، خود بت پرست بود و به دلیل 
چنین اعتقادی، در خلوتگاه پارچه ای بر بت انداخت )مجلسی، 1403، ج 12، ص225( و این اعتقاد را از والدین 
آموخته بود؛ زیرا، اگر یکتاپرست بودند، والدین او، مانع از ازدواج او با فردی بت پرست  می شدند؛ چراکه معموالً، 
افراد با همكيشان خود ازدواج مي كنند )و اين امري است كه در جوامع انساين، تا به امروز نيز، رعايت مي 
شود(. اگر والدين زليخا، افرادي موحد بودند؛ در جهت ازدواج او با فردی موحد، تالش می كردند؛ بنابراین، تفکر 
پدر و مادر و رشایط روحی و اعتقادی آنان بر زلیخا، اثر وضعی داشته است. در مقابل، حرضت يوسف، با بیان 
»َواتَّبَْعُت ِملََّة آبَآِئ إِبْرَاِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب« )یوسف: 38(، زمینه ی وراثتی خود را بیان می کند، که از خاندان 
نبوت است. باوجود اینکه يوسف، در هامن محیطی که زلیخا بود، دوران نوجوانی و جوانی را گذراند؛ ولی 
آموزش هايی، كه يوسف در دوران کودکی و در خاندان نبوت ديده بود، مانعي در مسري انحراف وي و از دست 

دادن حقیقت وجودی او شد. 
3-2. محیط

هامنطور كه قبال بيان شد، انسان، به طور فطری، موجودی اجتامعی است و برای تأمین نیازهای روحی، 
روانی و همچنین شکوفایی استعدادهای فطری، از حضور در اجتامع ناگزیر است. در نتیجه، شخصیت انسان، 
تا حدودی محصوِل فرهنِگ جامعه است و فرهنگ، مجموعه ای از ارزش ها، باورها، نگرش ها، آداب و رسوم هر 
جامعه ای است )افروز، 1375، ص 148(. فرهنگ جامعه، به هر اندازه  که بیامر باشد، افراد بیامر به بار می آورد 
)شولتس، 1388، ص 62-61( و به هر اندازه كه فرهنگ جامعه، سامل و پاي بند به ارزش هاي انساين و اخالقي 
باشد، افراد را سامل تربيت مي كند. از ویژگی های محیطی زندگی زلیخا، می توان به اعتقاد بت-پرستی )مجلسی، 
1403، ج 12، ص225(، مادی گرایی )زمخرشی، 1407، ج2، ص457( و بی عدالتی اشاره كرد، که ويژگي اخري، از 
خودکامگی اكرث زمامداران عیان است )مکارم شیرازی، ج9، 1374، ص 388( و در خصوص عزيز مرص، بجاي 
زنداين كردن زليخا، همرس مجرم خود، دستور به زنداين كردن يوسف يب گناه مي دهد. اين ويژگي ها، اوضاع 
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فرهنگی و ارزشی جامعه مرص در عرص يوسف را روشن می سازد. 

3-2-1. خانواده 
انسان، هميشه به سوى تشكيل خانواده  و انتخاب همرس و توليد فرزند گرايش داشته است؛ زيرا خانواده، 
 نخستین کانون رشد و آرامش برش و از نهادهای اصیل اجتامعی است، که صالح و فساد آن، تاثیر مستقیم بر 
صالح و فساد جامعه و همچنین تکوین شخصیت فرد دارد. بر این اساس، اسالم نیز، بر تحکیم بنیان خانواده 
تاکید می کند: »عارِشُوُهنَّ ِبالَْمْعرُوِف  فَإِْن كَرِْهتُُموُهنَّ فََعىس  أَْن تَْكرَُهوا َشيْئاً َو يَْجَعَل اللَُّه فيِه َخرْياً كَثرياً« )نساء: 
19( ؛ و با آنان]زنان[، به شايستگى رفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد، پس، چه بسا چيزى را خوش منى داريد 

و خدا، در آن، مصلحت فراوان قرار مى دهد. 
خانواده، بهرتین مكان برای تأمین نیازهای روحی انسان هاست و بهرتین جايگاِه تأمین آرامش روانی والدين 
و فرزندان، پرورش نسل و تربيت فرزندان در راستاي ورود به اجتامع و برآورده ساخنت نیازهای عاطفی آنان 
است. رّس آنكه قرآن كريم، به سالم كردن در هنگام ورود به خانه سفارش مي كند، آن است كه ارتباط معنوي 
با اهل خانه برقرار شود و بدین جهت، به آرامش رواين برسند: »فَإِذا َدَخلْتُْم بُيُوتاً فََسلُِّموا َعىل  أَنُْفِسُكْم تَِحيًَّة ِمْن 
ِعْنِد اللَِّه ُمباَركًَة طَيِّبَة« )نور: 61( ؛ و هنگامى كه داخل خانه اى شديد، بر خويشنت سالم كنيد، سالم و تحيّتى از 
سوى خداوند، سالمى پربركت و پاكيزه. مقصود از سالم کردن بر خود، سالم بر اهل خانه است و چون سالم، 
بیان تحیتی مبارک از سوی خداوند است، عالی ترین رابطه را، در میان اعضای خانواده ایجاد مي كند و عالوه 
بر ارتباط، اعضاي خانواده را، به ياد خدا مي اندازد. ايجاد این رابطه ی قدسی درخانه، زمينه ی ايجاد آن در 

جامعه است. سالم، گسرتش امنیت و سالمتی روحي در میان همه افراد جامعه می باشد. 
از آیات قرآن استنباط می شود، كه خانواده اي، كه اهل آن از خالف رهيده و از پلیدی ها منزه بانند و به 
ذکر خدا و عبادت و اطاعت او مزین شوند، ارزش می یابند و خانه ی آنان، از یک چهار دیواری بی روح خارج 
می شود و به جايگاه رفعت نزديك مي گردد و هرچه صبغه ی  معنوی  خانه و اهلش بیشرت شود، مقامی رفیع تر 
نزد خداوند مي يابند )نور: 37-36(. از سوي ديگر، در خانواده اي، كه در آن افكار يا اعامل ناصحيح رواج داشته 
باشد، فرزندان به سوي خالف رهنمون خواهند شد و حديث پيامرب اكرم، به همني مطلب اشاره دارد، آنجا كه 
مي فرمايند: با آنكه هر فرزند آدمي، بر اساس فطرت تولد  يافته است؛ ويل گاهي، پدر و مادر او را، از فطرت 
َانِه« )مجليس، 1403، ج 3،  َدانِِه َو يَُنرصِّ الهي خارج مي سازند: »كُُل  َمْولُوٍد يُولَُد َعىَل  الِْفطْرَِة َحتَّى  يَُكونَ  أَبََواهُ  يَُهوِّ
ص 281 ؛ كليني، 1407، ج 2، ص13(. در اهميت خانواده هامن بس، كه پيامرب اكرم، از ازدواج با دخرت زيباروِي 
ْوِء.«  َمِن.... الَْمرْأَُة الَْحْسَناُء يِف َمْنِبِت السَّ تربيت شده در خانواده غري اصيل، نهي كرد و فرمود: »إِيَّاكُْم َو َخرْضَاَء الدِّ
)كليني، 1407، ج 5، ص332( ؛ از گيُل، كه در پهن زا مي رويد، پرهيز كنيد. پيامرب اكرم )ص(، اين جمله را، در مورد 
پرهيز از ازدواج با دخرت زيبايي، كه در خانواده غري اصيل پرورش يافته است، به كار برده اند )نك: مريجلييل، 

1389، ص195 و 1390، ص66(. از اين حديث، مي توان به اهميت وراثت پي برد. 
از فضای داستان يوسف و زليخا، مي توان برداشت كرد، كه زلیخا، در خانه اي با وضعيت نامطلوب اخالقي 
زندگي مي كرده است. همرس زلیخا، که نزدیک ترین فرد به او می باشد، زمانی احساس همرسش را فهمید، که 
او عشق خود را به يوسف، آشکارا اظهار کرده بود )ثقفی تهرانی، 1376، ج3، ص 182(. پس از آن نیز، اقدامی 
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او و مجازات حرضت يوسف  از  برابر زلیخا و جانبداری  با سکوت در  نکرد و منجر به شیوع گناه شد و 
)رشیدرضا، بی تا، ج12، ص 242(، در جهت تامین خواسته های نامعقول همرسش گام برداشت. او به جاي توبيخ 
زليخا، از ترس آشكار شدن ماجراى ننگني ارتباط نامرشوع همرسش و از بيم آنكه آبروى او در رسزمني مرص بر 
باد رود، بر اين قضيه، رسپوش نهاد، و در خطايب به يوسف گفت: يوسف تو از اين جريان رصف نظر كن و 
أَْعرِْض َعْن هذا« )يوسف: 29( و سپس، رو به همرسش كرد و گفت: »َو  از آن حريف نزن: »يُوُسُف  ديگر، 
اْستَْغِفرِي لَِذنِْبِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن الْخاِطِئنَي« )هامن( »تو هم، از گناه خود استغفار كن؛ كه از خطاكاران بودى«. 
زلیخا، با مشاهده ی برخورد غري قاطع همرسش، در خواسته ی خویش جسورتر شد و زنانی همچون خود را، به 
مهلکه اش دعوت کرد. عزيز مرص، از مرحله ی رسپوش گذاشنت، فراتر رفت و با وجود آنکه، از خيانت زليخا و 
يب گناهي يوسف، كامالً اطالع يافته بود، دستور بازداشت و زنداين كردن يوسف را، به پيشنهاد زليخا )طربيس، 
1372، ج 5، ص 354( صادر كرد. بيم رسوايى خاندان »عزيز«، روز به-روز، در بني خانواده او بيشرت مى شد. 
راهكاري، كه براى رهايي از اين رسوایی، از طرف عزيز مرص و مشاورانی چون زليخا، ارائه شد، اين بود، كه 
يوسف را، از ديد مردم خارج كنند و بهرتين راه، رهسپار كردن وي به زندان بود؛ تا هم يوسف، در ذهن مردم 
فراموش شود و هم، مردم به چنني نتيجه اي برسند، كه مجرم اصىل، يوسف بوده است! و از اين رو به تعبري قرآن 
از آنكه آنان، آيات و  ؛ پس  َحتَّى ِحنٍي« )يوسف: 35(  لَيَْسُجُننَُّه  اْلياِت  رَأَُوا  بَْعِد ما  ِمْن  لَُهْم  بَدا  كريم: »ثُمَّ 

نشانه هاى )پاىك يوسف( را ديدند تصميم گرفتند، كه او را، تا مدىت زنداىن كنند. 
در خانواده و محيط آلوده ای، آزادى از آن آلودگان است، نه فقط آزادى؛ كه همه چيز متعلق به آنان است 
و افراد پاكدامن و با ارزىش همچون يوسف، بايد منزوى شوند؛ تا جنايات افراد خانواده ی آلوده، افشاء نشود. 
تعبري »بدا لهم«، كه به معنى پيدا شدن راى جديد است و گواه آن است، که آنان پیش از این، درباره ی يوسف، 
چنني تصميمى نداشتند و بعدها، بدين نتيجه رسيدند )مكارم شريازي، 1374، ج 9، ص 405(. به قرينه ی تهديد 
سابق زليخا، مبني بر آنكه در صورت عدم اطاعت يوسف از وي در تأمني خواسته نامرشوعش، او زنداين خواهد 
شد، مي توان بدين نتيجه رسيد، كه همرس عزيز، پيشنهاددهنده ی زندان يوسف بوده است: »لَِئْ لَْم يَْفَعْل ما 
اِغريَن« )يوسف: 32(: اگر آنچه را دستور مى دهم، انجام ندهد، به زندان خواهد  آُمرُُه لَيُْسَجَننَّ َو لَيَُكوناً ِمَن الصَّ

افتاد و مسلاّمً، خوار و ذليل خواهد شد« )براي مطالعه بيشرت نك: طربيس، 1372، ج 5، ص 354(. 
 برگزاری میهامنی برای زنان دربار و ارائه ی پيشنهاد زنداين كردن يوسف به عزيز مرص از سوی زليخا، بیانگر 
این نکته است، که وی از شوهر خود حساب منی برد و این ماجرا، نشان دهنده ی بی غیرتی عزیز مرص بود. 
»غیرت برای مردان همراه با دوراندیشی، تامل، تعقل، صرب و مشورت رضوری است« )احمدي، 1374، ص93(. 
در طرف مقابل، حرضت يوسف در خانداىن پرورش يافته  بود، كه خاندان وحى و نبوت است و بنا بر گفته 
خودش، »َو اتَّبَْعُت ِملََّة آباِئ إِبْراِهيَم َو إِْسحاَق َو يَْعُقوَب« )يوسف: 38( ؛ من از آئني پدران و نياكانم، ابراهيم 
و اسحاق و يعقوب، پريوى كردم. »يوسف خود را، اين چنني به زندانيان معرىف مى كرد؛ تا بدانند، او زاده ی وحى 
و نبوت است و مانند بسيارى از زندانيان ديگر، كه در نظام هاى طاغوىت به زندان مى رفتند، ىب گناه به زندان 

افتاده است« )مكارم، 1374، ج9، ص408(. 
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3-2-2. جامعه
جامعه، تحت تأثیر ارزش های فرهنگی است و فرهنگ، مهم ترین عامل مؤثر در تکوین و تعالی شخصیت 
افراد است. تنها فرهنگی، قادر به اداره ی جامعه و سوق آن به رس منزل سعادت است، که قوانینی بر مبنای 
حق، فضایل اخالقی و رشافت انسانی وضع کند )جوادی آملی، 1378، ج10، ص 27(، هامن كه قرآن از آن، با 
تعبري دين مطابق با فطرت ياد مي كند )روم: 30(. در مقابل، فرهنگ مادیگرایی، به ایجاد زندگی ارشافی منجر 
می شود و وقتی چنین روحیه ای، در جامعه ای ایجاد شود، باعث افزایش فساد در جامعه می-گردد )مطهری، 

1391، ص 251-253(. 
از اثرات مادیگرایی بر جامعه مرص، این است که از طرفی، از بزرگان و عزیز مرص گرفته تا زنان درباری و 
مجریان قانون، تنبیهی برای زلیخا در نظر نگرفتند )ثقفی تهرانی، 1376، ج3، ص185(، از سوی دیگر، زنان دربار 
به رسزنش زلیخا و نرش خرب پرداختند )يوسف: 30 و نك: طباطبائی، 1386، ج11، ص 205( ؛ تا بتوانند، يوسف 
را ببينند و او را، به سوي خود بکشند و به خویش متامیل کنند. از آنجا كه مالمت و رسزنششان، حقيقت نداشت 
و منظورشان، مطلب ديگرى بود، خداوند از عمل آنان، به »مکر« تعبیر كرده است )يوسف: 37( ؛ زیرا، این 
واژه به معناي نرينگ به کار می رود )طربسی، 1372، ج5، ص 350 و 353(. در چنني رشايطي، طبیعی است، که 

زلیخا، در انجام این اشتباه، خود را تنها نبیند. 
در مقابل، فرهنگی، که حرضت يوسف فراگرفته و با آن پرورش يافته است، فرهنگی متعالی و در جهت 
شخصیت انسانی بود؛ زیرا، از دین نیاکانش تبعیت می کرد: »َواتَّبَْعُت ِملََّة آبَآِئ إِبْرَاِهيَم َو إِْسَحاَق َو يَْعُقوَب« 
)یوسف: 38(، که صاحب دین حنیف بودند. بنابراین، در ایجاد شخصیت انسان، نقش و تأثیر خانواده و محیط 

را منی توان نادیده گرفت. 

3-2-3. محیط آموزشی- تربیتی
در کودکی، انسان درگیر سؤاالتی، در زمینه ی ماهیت جهان است و در جوانی، مي خواهد به نظر متقنی 
در این زمینه برسد. با رسیدن به شناختی استوار در اين باره، برای خود تکیه گاه مطمئنی احساس می کند و 
آینده اش را، براین اساس می سازد؛ زیرا برای او، معیار ارزشیابی امور خواهد بود. البته، دست یابی به معیارهای 
صحیح، از طریق تربیت و آموزش صحیح، محقق خواهد شد و در غیر این صورت، فرد به امور غیراخالقی 

جذب می شود )رشفی، 1380، ص 225(. 
آموزش، از طریق یادگیری منتقل می شود و یادگیری، از جهت ژرفا و تأثیر آن، به دو دسته تقسیم می شود: 
از طریق رشطی شدن1، که در این روش، عمق و درک و بینش وجود ندارد. دیگری، از طریق بینش و بصیرت 
است، که در این روش، فرد فرصت تعلیم آموخته ها را پیدا می کند )فیاضی، 1377، ص 59- 55(. در جامعه ی 
آن روز مرص، مجریان قانون مرص، که از جمله فراگیران محیط آموزشی مرص و بالتبع الگوي جامعه به شامر 
می آمدند ، با وجود یقین به بی گناهی حرضت يوسف، به مجرم بودن او حکم دادند و وي را، راهی زندان کردند 

1. آموخته هایی که بر اثر تجارب و در موقعیت های مختلف حاصل  شود، که فاقد عمق و درک و بینش صحیح است و رصف عادت به شخص منتقل 

می شود. )فیاضی، 1377، 55-56( 
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)رضایی، 1385، ج7، ص 130(. در جامعه ای، که طبقه حاکم و تحصیل کرده ی آن از چنین سطح بینش و عدالتی 
برخوردار باشند، وضع آموزشی_ تربیتی جامعه آشکار است. از طرف دیگر، عزیز و زنان دربار، جزء طبقه ی 
مرفه جامعه مرص محسوب می شدند و بالتبع، از آموزش برخوردار بودند. چنین عکس العمل سخیفی از سوي 

آنان، در مقابل مسئله ی اجتامعی مهمي چون ارتباط نامرشوع، بیانگر وضعیت آموزشی آن جامعه است. 
در مقابل، حرضت يوسف، بینش خود را از جامعه مرص وام نگرفته است؛ بلکه خود، به عنوان معلم یا 
مصلح اجتامعی، در اصالح جامعه تالش  کرد. ایشان در برخورد با زلیخا، از نوعی روش درمانی مراجع محوری1 
بهره بردند و در گفتگو با زلیخا، تنها اعتقادات خود را بیان  کردند و احساسات او را، انکار یا رسکوب ننمودند؛ 
زیرا »فردی، که تازه روابط پنهانی را رشوع کرده است، احساس پستی و گناه می کند. تشدید این احساس، 

توسط اطرافیان ممكن است، باعث پافشاری و ارصار بر گناه  شود« )احمدی، 1374، ص49(. 
حرضت يوسف، به اصول اعتقادی اعم از: توحید، معاد و...، در مقام بيان عقیده، گفتار و عمل اشاره كرد. 
بیان آن حرضت دلیل ِ این مدعا است. هنگامي كه زليخا، از يوسف متّناى كامجويى كرد و درها را بست و گفت: 
»بيا به سوى آنچه براى تو مهياست«، يوسف، ضمن رد پيشنهاد وي، گفت: »َمعاذَ اللَِّه إِنَُّه َريبِّ أَْحَسَن َمثْواَي إِنَُّه 
ال يُْفلُِح الظَّالُِمون « )یوسف: 23( ؛ »پناه مى برم به خدا! او]عزيز مرص[، صاحب نعمت من است. مقام مرا 
گرامى داشته )آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟!(. مسلاّمً ظاملان رستگار منى شوند«. همچنین، از امام 
صادق )ع(، منقول است: زلیخا، جامه ای بر بتی انداخت و گفت: می خواهم ما را، در این حال، نبیند. حرضت 
يوسف )ع( فرمود: از بتی، که نه می بیند و نه می شنود، رشم می کنی و من، رشم نکنم از پروردگارم، که آگاه به 
همه چیز است؟ )زمخرشی، 1407ق، ج2، ص 457(. حرضت، با این جواب هوشمندانه، زليخا را متوجه مسئله ی 

توحید کرد، بدون اینکه عقیده او را، تحقیر یا رد کند. 
بنا بر روايت طربي، يوسف، زليخا را به بی اعتباری دنیا و حقیقت معاد، متوجه ساخت )طربی، بی تا، ج7، 
ص212( و با مقاومت در برابر فشار زیادی، که از جانب زلیخا و زنان دربار احساس می کرد و نیز، تهدید وی 
به مرگ یا زندان و مهمرت از همه، غریزه جنسی خود يوسف، که در آن زمان در اوج خود بود، جهاد نفس كرد 
و اعتقاداتش را، در عمل نشان داد. »او، كمرتين توجهى، به آنها نكرد و حتى، به يك كلمه هم زبان نگشود؛ 
بلكه توجه خود را، به درگاه خداى متعال معطوف داشت« )طباطبایی، 1386، ج11، ص169( و در دعايي، 
ْجُن  چنني گفت: »پروردگارا! زندان، نزد من محبوب تر است، از آنچه اينان، مرا به سوى آن مى خوانند: »رَبِّ السِّ
أََحبُّ إيَِلَّ ِمامَّ يَْدُعونَني  إِلَيْه« )يوسف: 33(. انتخاب حرضت يوسف، در ترجیح زندان بر آزادی و دعاي او، 
درس آموز مسئله ی حیا برای زلیخا بود. نگاه زلیخا به زندگی، رصفاً مادی بود؛ درنتیجه، اقدام حرضت، برای او 
مفهوم غریبی داشت، که برای فهم آن، نیازمند زمان بود. بازه ی زمانی زندان، فرصتی شد؛ تا زلیخا، برای بازنگری 
و نقد اعتقادات، اعامل، رفتار خود و تجزیه و تحلیل گفتار و عکس العمل های حرضت يوسف از آن استفاده 

کند. 
البته، این مسیر، در روابط عاشقانه، طبیعی است؛ زیرا، هنگام رشوع رابطه ی عشق شهوانی، جاذبه ی 

 1. مراجع محوری: مراجع یا بیامر بهرتین مقام برای حل مسائل خود است. درمانگر به پند و اندرز، تعبیر و تفسیر یا مداخله منی پردازد، مگر در موردی 

که تشویق یا تکرار گاه گاه به اظهارات مراجع، به منظور روشن ساخنت مطلب الزم باشد. )شولتس، 1388، ص 39( 
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جنسی شدید است و به تدریج، این میل رو به افول می رود و صمیمیت و تعهد، جایگزین آن می شود )برک، 
1387، ج2، ص182(. از طرف دیگر، يوسف مفاهیم توحیدی را، با ایجاد بصیرت، به زليخا تعلیم داد، هرچند 
این تعلیم، به زمان بسیاری نیاز داشت؛ زیرا چنانكه در قبل بيان شد، قانع کردن زلیخا و با متام توان در مقابل 
نقشه های او ایستادن، كار مشكيل بود. نتیجه ی این آموزش بصیرتی، اعرتاف زليخا به گناه خود بود: »قالَِت 
اِدقنَي« )يوسف: 51( ؛ همرس عزيز گفت:  اْمرَأَُة الَْعزيِز اْلَن َحْصَحَص الَْحقُّ أَنَا راَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه َو إِنَُّه لَِمَن الصَّ

»االن، حق آشكار گشت. من بودم، كه او را به سوى خود دعوت كردم و او، از راستگويان است«. 

3-3. عوامل فردی 
انسان  اّما  انسان را، مني توان نفی كرد؛  بیرونی و کشمکش های کودکی بر شخصیّت  تأثیر محّرک های 
می تواند، در برابر گذشته، طبیعت و محیط غلبه کند و به رشد دست  یابد )شولتس، 1388، ص7(. به نظر 

می رسد، برای داشنت شخصیت سامل، عوامل بسیاری؛ نظري: هوش، انگیزه، امید و اراده مؤثرند. 
هوش عبارت است از: کامل جویی و حساسیّت، که معموالً مبتنی بر ارزش های عاطفی است و در مواردی، 
آنها را آسیب پذیر می کند. از جمله ویژگی های افراد باهوش، عکس العمل شدید، استعداد خاص فراگیری، تفکر 
)افروز، 1375،  است  روانی-    حرکتی  توانایی هاي خاص  و  تجسمی  توانایی رهربی، هرنهای  مولّد،  یا  خاّلق 

ص190(. 
انگیزه، نیروی محرک در موجود زنده است و او را، به سوی هدف یا اهداف مشخصی راهنامیی می کند. 

هر اندازه انگیزه بیشرت باشد، تالش نیز بیشرت است )نجاتی، 1369، ص28 و نك. برونو، 1373، ص 53(. 
امید، خود، انگیزه ای برای فعالیت در جهت تغییر زندگی به زندگی عالی تر است. امیدوار بودن، به این 
است، که موضوع زندگی، متعالی، رسشار و رها از بیزاری ها و مالمت باشد، که به پشتوانه هایی چون ایامن، 

شکیبایی و اعتقاد به رستاخیز نیاز دارد )سعادت فر، 1387، ص 115-116(. 
اراده نيز، یکی از استعداد های ذهنی است، که فرد را، به انتخاب و عمل آگاهانه قادر می سازد )برونو، 

1373، ص32(. 
به نظر می رسد، در زمینه ی عوامل فردی، زلیخا بهره ی هوشی باالیی دارد. دالیل این مدعا عبارتند از: بیان 
همرسش که گفت: »قاَل إِنَُّه ِمْن كَيِْدكُنَّ إِنَّ كَيَْدكُنَّ َعظيٌم« )یوسف: 28؛( زیرا کید، به کار گرفنت تدبیر و نوعی 
فراست است )راغب اصفهانی، 1412، ص728(. جواب زیرکانه ی وی، به عزیز مرص با عبارت »َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد 
ِبأَْهلَِك ُسوًءا إاِلَّ أَن يُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم« )یوسف: 25(، بیانگر رفتار حساب شده ی اوست؛ زیرا فقط درباره 
میزان مجازات صحبت کرد، آنچنان که گویی، اصل قضیه مسلم است )طباطبایی، 1386، ج11، ص191(. این 
سخن در زمانی که، او باید تحت فشار روانی از برمال شدن توطئه خود باشد، نشانه ی شدت حیله گری و توانایی 

باالی فکری اوست. 
از سوي ديگر، انتخاِب حرضت يوسف )ع( به عنوان معشوق خود، نشان دهنده ی اراده قوي زليخاست؛ زيرا 
گرايش يك زن، و آن هم زين كه در خانه ی فرد با نفوذي چون عزيز مرص زندگي مي كند، به برده ی زرخريد خود 
در جهت تأمني غريزه جنيس، نشانه ی اراده قوي وي است. همچنین، سامجت وی در راه وصال به حرضت، 
نشان از حساسیت او در ارزش های عاطفی دارد. نقشه ی ماهرانه ای، که برای زنان دربار طراحی کرد، بیانگر 
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تفکر خالق و عکس العمل شدید اوست. شیوه ی اعرتافش به گناه در جلسه ی دادگاه، بیان-کننده ی استعداد 
خاص او در یادگیری و زندانی کردن حرضت و تدارک مجلس زنان، گویای توانایی وي در امر رهربی است. هوش 
و توانایی همرس عزیز، شیوه ی ساخت خلوتگاه را، به صورت درب هاي تو در تو و بسنت درهاي پياپى، در اختيار 
وي نهاد: »َغلََّقِت اْلَبْواب« )يوسف: 23(. هرچند زليخا، به دلیل رشایط محیطی، از این قابلیت در جهت منفی 
استفاده  کرد؛ ولی منی توان، این استعداد را نادیده گرفت؛ زیرا عامل درس-آموزی و پندگرفنت و جربان اشتباهاتش 

شد )دایر، 1387، ص 394(. 
از طرف دیگر، حرضت يوسف، از زیبایی صورت و سیرت برخوردار بود )طربيس، 1372، ج 5، ص 352-353(، 
چنانكه زنان مدعو از سوي زليخا، وي را، به جهت زيبايي، بزرگ شمردند و برتر از انسان و فرشته خواندند و 
با ديدن او، چنان تحريك شدند، كه به جاي ميوه، دستان خود را، با چاقو بريدند: »فَلاَمَّ رَأَيَْنُه أَكْرَبْنَُه َو قَطَّْعَن 
أَيِْديَُهنَّ َو قُلَْن حاَش لِلَِّه ما هذا برََشاً إِْن هذا إاِلَّ َملٌَك كَريٌم« )يوسف: 31( ؛ هنگامى كه چشمشان به او افتاد، او 
را بسيار بزرگ )و زيبا( شمردند و )ىب توجه( دست هاى خود را بريدند و گفتند: »منزّه است خدا! اين برش 
نيست، اين يك فرشته ی بزرگوار است«. اگر این عوامل، در انسانی جمع شود؛ طبعاً توجه دیگران را به خود 
جلب می کند و دوست دارند؛ یا به او نزدیک شوند؛ یا با او هامنندسازی کنند. به نظر می-رسد، زلیخا نیز، به 
دلیل متایل به کامل گرایی مادي، جذب وی شد. علت انتخاب این الگو، بینش مادی از زندگی بود؛ ولی زمانی که 
از جانب حرضت، به اشکال مختلف دفع شد، در صدد فهم علت دافعه ی او برآمد و در مسیر هامنندسازی با 
او کوشید. از این پدیده، که نوعی دوره ی انتظار است که فرد سعی می کند، خود را بیابد؛ با عنوان تعویق 
آنها  باید، برای  با مسایل عدیده ای روبرست، که در مدت کوتاهی  یاد می کنند؛ زیرا فرد،  روانی-اجتامعی 

تصمیم گیری کند )احمدی، 1368، ص 241(. 
 حرضت يوسف )ع( نیز، از راه های مختلف، زليخا را به مسیر صحيح سوق داد و در مقام بیان و رفتار، 
دریچه ای غري از لذات دنیوی، به روی زلیخا باز کرد، تا به مسائلی چون امید به ثواب، پاداش و غفران الهی 
متوجه شود و راه تعالی در پیش گیرد. همچنین شکستی را، که زليخا در عشق تجربه کرد و رضبه ای، که بر 
غرورش وارد آمد، بدین وسیله جربان کند. بعدها زليخا، این بینش و بصیرت را، به زیباترین شکل بیان کرد و 
اِدقني ذلَِك لِيَْعلََم أيَنِّ لَْم أَُخْنُه ِبالَْغيِْب َو أَنَّ اللََّه ال  گفت: »اْلَن َحْصَحَص الَْحقُّ أَنَا راَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه َو إِنَُّه لَِمَن الصَّ
وِء إاِلَّ ما رَِحَم َريبِّ إِنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَحيٌم« )یوسف: 53  ارٌَة ِبالسُّ يَْهدي كَيَْد الْخائِننَي َو ما أُبَرِّئُ نَْفيس  إِنَّ النَّْفَس َلَمَّ
-51( ؛ همرس عزيز گفت: »االن حق آشكار گشت. من بودم، كه او را، به سوى خود دعوت كردم و او، از 
راستگويان است. اين سخن را، به خاطر آن گفتم، تا بداند، من در غياب به او خيانت نكردم و خداوند، مكر 
خائنان را هدايت منى كند. من، هرگز، خودم را تربئه منى كنم، كه نفس )رسكش( بسيار به بدي ها امر مى كند؛ 

مگر آنچه را پروردگارم رحم كند. پروردگارم، آمرزنده و مهربان است. 
از اقدامات متنوعی، که زلیخا برای به دست آوردن معشوقش انجام داد و توانایی اش در پیش برد اهداف، 
استنباط مي شود، كه وي، فردی با اراده ی قوی بود و پس از شکسنت غرورش، اراده اش را به فهم رفتار حرضت 
يوسف )ع( معطوف کرد و به ورطه ی شناخت عقاید او کشانده شد و بالتبع، وقتی زیبایی عقیده را مشاهده 
کرد، راه او را برگزید و عزمش را در آن جهت جزم کرد و با اعرتاف به گناه، به صالح گرويد. بنابراین هرچند 
عواملی چون: وراثت و محیط، در رشد شخصیت و رفتارهای انسانی، بسیار مؤثر است؛ ولی انسان، با تقویت 
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ویژگی های فردی، می تواند بر این رشایط غلبه کند و به تعالی برسد. 

نتیجه گیری
رعایت اعتدال در برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسان، سالمت جسمی و روانی فرد را پی دارد. هامنطور 
که اشاره شد، عدم توجه به نیازهای معنوی و توجه بیش از حد به نیازهای مادی، یکی از علل بیامری زلیخا 
محسوب می شود. بنابراین، توجه به نیازهای افراد در سنین متفاوت و متناسب با هر جامعه ای، رضوری است. 
بلوغ جسمی و روانی باید، همزمان با یکدیگر، یا با فاصله کمی، صورت گیرند. یکی از مشکالت زلیخا نیز، عدم 
تحقق بلوغ روانی، با وجود گذشنت مدت زمان زیادی از بلوغ جسمی بود. گفتنی است در تحلیل شخصیت 
افراد، بسرتهای رشد شخصیتی او نیز بررسی می شوند. این بسرتها شامل عوامل خانوادگی )پدر و مادر( و 
رشایط محیطی است. درباره ی عوامل خانوادگی شخصیت زلیخا، می توان گفت وجود پدر و مادری که به امر 
اما رشایط محیطی )جامعه، خانواده و محیط  باشند، محقق نشد.  تربیت فرزندان بی توجه  فرزندآوری و 
آموزشی تربیتی( که در تعالی و تربیت شخصیت فرد اهمیت دارند، در زندگی زلیخا مناسب نبوده است. وی 
در جامعه و محیطی به رس می برد، که مفاهیم عالی در آن به چشم منی خورد و او از موهبت زندگی در 

جامعه ای آرمانی، محروم بوده است. 
هرچند عواملی چون: وراثت و محیط، در رشد شخصیت و رفتارهای انسانی بسیار مؤثر است؛ ولی انسان، 
با تقویت ویژگی های فردی می تواند، بر این رشایط غلبه کند و به تعالی برسد. عشق به دنیا و تنها به فكر 
مظاهر دنیوی بودن، عامل سقوط انسان است؛ اما باید دانست که در همه موارد، سقوط و شکست اولیه، 
انسان را به سمت نابودی نخواهد كشيد؛ بلكه گاهي، با شناخت نقطه ضعف توسط فرد، عامل و مقدمه ای در 
جهت رشد و صعود وي خواهد شد، چنانكه زلیخا پس از تصميم بر انجام گناه و به زندان كشيدن يوسف، بر 

اثر توبه و اعرتاف به گناه، در زمره ی صالحان درآمد و به ازدواج با يوسف مرشف شد. 
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