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  دهيچك

قش ، نمؤثّركه در ارتباط رود  هاي گفتاري به شمار مي مهارت خودافشايي يكي از مهمترين مهارت 
ها و اعمال  في خود و شناساندن اهداف، احساسات، ديدگاهخودافشايي هم به معني معرّ. بسزايي دارد

اين پژوهش بر . كار گرفته شده است هاي فردي به ش به ديگران و هم به معني اعتراف به برخي جنبهيخو
، به دو جنبة خودافشايي در قرآن. آن است تا اين نوع از مهارت گفتاري را در قرآن كريم واكاوي نمايد

اين پژوهش . شناسي نيز اين مقوله مورد اهتمام بوده است در علم روان. ممدوح و ممنوع اشاره شده است
هاي انجام گرفته در اين پژوهش،  بررسيبراساس . شناسان در اين باره نيز عنايت دارد به تحقيقات روان

  :استانواعي كريم داراي خودافشايي در قرآن مهارت 
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 . خودافشايي مردم در برابر مردم) 5

  .شناسي في خود، اعتراف، رواني، معرّيقرآن، خودافشا: يكليد واژگان

                                                           

  nasibeo@yahoo.com)/ مسئول نويسنده( اصفهان  از دانشگاه حديث و قرآن علوم ارشد کارشناس. ١

  mahdi_motia@yahoo.com/ ندانشگاه اصفها ثيعلوم قرآن و حدهيأت علمي گروه ار و عضو ياستاد. ٢



        

  

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  74  

  

  درآمد

افشاها . است خود يافشا، و برقراري ارتباط اطّالعاتهاي تبادل  رترين شيوهمؤثّاز  يكي
، افشا ممكن است اظهار نظري دربارة سايرين. دهند ي از تعامل را تشكيل ميتوجهبخش قابل 

، ارتباط خود در امر يمنظور از افشا. رويدادها و يا اعترافات شخص دربارة خود باشد، ها مكان
زان يهم نوع و تعداد دوستان و م ييخودافشا. بيشتر دربارة خود به ديگران است اطّالعاتدادن 

ر يثأت يو خودشناس يكند و هم بر خودآگاه ين مييرا تع يهر شخص يتمنديو رضا يشاد
  . گذارد يم

يا در تعامالت روزمره به گونه ييت مهارت خودافشاياهم م صان علواست كه ذهن متخص
به عنوان  ييت خودافشاينخستين كسي كه بر اهم. است ن مهارت سوق دادهيرا به ا يرفتار

، هكيد كردأيك مهارت اجتماعي و ارتباطي و بر باز بودن افراد در اكثر برخوردهاي اجتماعي ت
ا يآ، ن اساسيبرا. )259ص، 1379، نگونيساپ(است ) Sidney Jurard( )1971( سيدني جورارد

قرآن چه و اگر در قرآن مطرح شده؛ م مطرح شده است؟ يدر قرآن كر ييافشامهارت خود
در قرآن بكار  ييبه چه معنا يين فرموده؟ و خودافشايين مهارت تعيا يرا برا يارتباط يفضا

 يارتباط ين فضاين ايتبي يدر راستا يشناس از دانش روان يريگ ن پژوهش با بهرهيرفته است؟ ا
  . نگارش يافته است، رآندر ق ييو مفهوم خودافشا

  يناسش در علم روان ييمهارت خودافشا - 1

ا يك فرد به فرد ي يشخص اطّالعاتق ينقل دق يعني )Sappington Andrew a( ييخودافشا
مگر آنكه خودش ، پرسند ينم يدربارة و يزيگران چيكه معتقد است د يطيدر شرا گريافراد د

 يعن؛ يداشته باشد يا خصوصي يد جنبة شخصيابن، يهمچن اطّالعاتن يا. آن را نشان دهد
 كند يبازگو م، كه بخواهد آن را بداند يهر كس يباشد كه فرد برا يتيچنان ماه يدارا

افشاءها و ، تعامالت يريگ در شكل ها هين پايتر ياز اساس يكي. )60ص، 1376، كلتنرويدابل(
اعترافات ، رويدادها، ها ر مكانينظ يگوناگون يها موضوع ةتوانند دربار يم كه ها هستند اعتراف

 يمنظور از افشا. احساسات و افكار باشند، اهداف، گران مانند تجاربيفرد دربارة خود و د
خود به ديگران است كه ممكن است به دربارة بيشتر  اطّالعاتدادن  يفردن يبخود در ارتباط 

  . طور كالمي يا غير كالمي باشد
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 يو همكارانش چهار ويژگي اصلي برا )Onhargie( يهارجاون و از جمله، شناسان  روان
  :عبارتند از كهاند  خودافشايي نام برده

  ؛ شود هاي كالمي از ضماير شخصي مثل من يا مال من استفاده مي درخودافشايي) 1

، لين باروقتي دو نفر براي او. توانند دربارة حقايق يا احساسات باشند ها مي خودافشايي) 2
. است) محل سكونت، شغل، نام(افشاهاي احساسي آنها كمتر از حقايق ، بينند مييكديگر را 

هرچه رابطه ، به اين ترتيب. شود تر مي رابطه پيشرفته، تر شوند ها عميق هرچه خودافشايي
ابراز احساسات عميق يا افشاي حقايق بسيار خصوصي افزايش ، كند پيشرفت بيشتري مي

  ؛ يابند مي

  ؛ هاي خود به ديگران باشد تجارب شخصي يا واكنش ةتواند دربار يموضوع افشاها م) 3

، و همكاران ياون هارج(حال و يا آينده باشند ، در مورد گذشتهممكن است افشاءها ) 4
  . )254-249صص ، 1994

   ييكاركردهاي خودافشا. 1- 1

بر  بهون غلچ يتوان به موارد ياند كه م برشمرده ييخودافشا يبرا ييشناسان كاركردها روان
طرف مقابل نيز ، كند وقتي يكي از طرفين خودافشايي مي اصوالً،(بازكردن باب گفتگو ، ترس

ابراز ، نهادن تجارب  درميان، سازي همانند، طرف مقابلة ابراز نگراني دربار، )كند يخودافشايي م
اره نمود اش، شخصي و پيشبرد رابطه اطّالعاتافزايش ، تسهيل ابراز خود، هاي شخصي ديدگاه

؛ گران بازگو كنديد يبرا يكه ممكن است شخص براحت ين مسائليهمچن. )250صهمان، (
، شخصيتانتخاب ي، و مال يادراكات شغل، قيها و عال قهيسل، ديطرز برخوردها و عقا: مانند

، ها يها و نگران ترس، ها نفرتها و  عشق، )يبدن يها تيفعال( يمناسبات و نامناسبات جسم
گران و ادراكات يگر و ديكديها و ادراكات  احساس، مربوط به هر لحظه يها ملعكس الع

  . )61ص، Dablyvkltnr« ،1376« وكلتنريدابل(نسبت به خود 

1 -2. ييت خودافشاياهم   

؛ جورارد معتقد است يدنيس. دارد يينقش بسزا يفرد انيدر ارتباط م ييمهارت خودافشا
از به ينكنند،  يهمكارگر يكديبا دن به هدف مشترك يرس جهتكه بتوانند در   نيا يافراد برا

داند  يسالم م يشخصيتدن به يرس يبرا ينفس را ابزار يافشا يو. گر دارنديكدي ييشناسا
  . )60-59صص، 1376، وكلتنريدابل(



        

  

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  76  

  

 شناسان مانند پاپيني روان يبرخ. اعتماد به نفس استيي، مهارت خودافشا يها  از نشانه

)Papeni( )1990 بيشتر احتمال دارد ، بر اين باور بود افرادي كه عزت نفس بيشتري دارند، )م
 ييافشاخود، نيو همچن) 59ص، 1380، زاده فاتحي(مسائل خود را با همساالن در ميان گذارند 

 ها حال ةدر هم ييافشاخود ،هالبتّ. شود يم ه خالف آنا بي يو دلبستگ يمند ش عالقهيباعث افزا
ند يگو ياز خود م ش از حدي، بك رابطهيل يكه در اوا يافراد، مثالً؛ ستيب نمناس  زمانهر و 

 Dion)( ونيمانند د يماعتشناسان اج از روان يبرخ. ستنديگران نيمحبوب د
ن يبرا) 1973(

كنند ممكن است در نظر  يخود عجله م يات خصوصيگفتن جزئ كه در يياند كه آنها دهيعق
كه در  يافرادي، وانگه. نااستوار جلوه كنند يا حتّ، يپختهنا، مالحظه يب يافراد، گرانيد

، 1379، نگونيساپ(شتر محبوب خواهند شد يب، كنند يعمل م )selective( ينشيگز ،ييافشاخود
ك رابطه يمانع گسترش  ،يساز ط در خودفاشياز آنجا كه افراط و تفر. )261-260صص

كه چه  نياز ا يار بشر باشد و آگاهيتن كار در اخيا يبرا ييالزم است رهنمودها ،شود يم
  . است يمهم يپرداخته شود مهارت اجتماع ييافشاي و به چه اندازه به خودزمان

اعتقاد دارند ) 1نوشت ش پي. نك( )Social Influence( ينفوذ اجتماع ةيپردازان نظر هينظر
روش  ييخودافشا. ابندي يرشد م ينيب شيو قابل پ يجيتدر يا وهيبه ش يان فرديكه روابط م

، هالبتّ. مانه استيق و صميروابط عمسمت عمق به  مانه و كميصم ريشبرد روابط غيپ يبرا ياصل
ممكن است فرد را ، تر گردد مانهيتواند منجر به روابط صم يمن كه ين ايدر ع ييخودافشا

ن ييتع يعوامل، ن اساسيبر هم .)285-284صص، 1379 جوئل، ،شارون( سازدز بينر يپذ بيآس
  :وجود دارد و آنها عبارت است از ييمقدار مناسب خودافشا يكننده برا

  )timing( مناسبت زماني) الف

اين احساس را ، ها و فرد در آن زمان ندمناسب نيست، ها براي خودافشايي بعضي از زمان
 ةمبادل ةنظري. كه نبايد خود را فاش كند و مطالب شخصي را براي ديگران بازگو نمايد ددار

 تها مبادال انسان، اين باور است بر) 2نوشت ش پي. نك( )social exchange theory( جتماعيا
در . دهند هاي قابل مقايسه و در برابر يكديگر انجام مي ارتباطي خويش را براساس ارزش

بايد  هر يك از طرفين درگير در اين فراگرد مي كه فراگردي دوسويه است، ارتباط، حقيقت
زماني كه  افراد. مفاهيم خود را مطرح كنند، براحتي نيطرف و باشد مشاركت داشته آزادانه در آن

در روابط كنند، با اندك خطري كه احساس  و پردازند به خودافشايي مي، احساس ايمني كنند
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زماني ، بنابراين. )93ص، 1379، فرهنگي( اي استفاده خواهند كرد با ديگران از مكانيسم بسته
  . ت در برابر مخاطب داشته باشدمناسب است كه شخص احساس امنيبراي خودافشايي 

  موقعيت  )ب

ها  موقعيت يدارند و در برخ ييافشاخود بهاز ياحساس ن، مواقع يها در برخ انسان
 ) (Firestoneرستونيچون فا يشناسان روان. بپردازند ي خودبه افشا يكنند كه نباست ياحساس م

 يشخص اطّالعاتي، ر رسميغ يها موقعيتها در  انسان د كهن باورنيبر ا )Moore( و مور
  . )261، ص1379ساپينگون، ( يا شغلي يرسم يها موقعيتكنند تا  يفاش م يشتريب

  شخصي )ج

شتر فاش يب يكسان يمردم دوست دارند خود را برا، )م Jerrod( )1960( جِراردبه نظر  
اند  دهيآنها را د يتازگ  كه به ينه كسان، سندشنا يم يطوالن ،ت نسبتاًكنند كه آنها را به مد

  . )همانجا(

تواند  يت مينفس فقط در حالت حسن ن يكند كه افشا يرارد بارها خاطر نشان مجِ
نفس  يشكل افشا، گرانيت ديختن حسن نيبرانگ يبراي، شخصي گاه يحتّر باشد و يپذ انجام

نفس شركت  يدر افشا، چندان ديو از تهدط مملياست كه افراد در شرا يهيبد. رديگ يبه خود م
، شركت نمود يدر ارتباط گفتار يترمؤثّرار يتوان به طور بس يكه در آن م يطيشرا. كنند ينم

  . )63ص، 1376، وكلتنريدابل(د است يفاقد تهد

و تأثيرات آن در  ييشناسي پيرامون خودافشا هاي علم روان نگاهي به يافته پس از نيم
يي سپس مهارت خودافشا پردازد و يم ميات قرآن كريبه بررسي آ پژوهش ني، ادامة امخاطب

  . كند را ارائه مي در قرآن و انواع آن

  اتيدر قرآن و روا ييانواع خودافشا - 2

ويژه در ي در حد متعارف و معقول، بيخودافشا؛ ي گاه مطلوب است و گاه ممنوعيافشاخود
، ي متقابليتشويق مخاطب به خودافشا آغاز گفتگو و نيز براي جستجوي نقاط مشترك و

نزد ، آسان خود و رهايي از احساسات منفي معرّفيهمين گونه است كه براي . مطلوب است
ي در پيشبرد و حفظ نقش مهم معرّفياينگونه . درمانبخش و سودمند است، افراد قابل اعتماد

اُون هارجي و (، سازد ميبرقراري روابط را دشوار ، افراط و تفريط در آناما  ؛روابط دارد
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) ع(توان از اين سخن امام صادق  حد و مرز آن را مي. )254 -249صص، 1994، همكاران

 قَد الصديق فَإِنَّ يضرك لَم عدوك علَيه اطَّلَع لَوِ ما يعلَ إِلَّا كسر من صديقَك تطْلع لَا«: دريافت كه

 اگر كه گذار ميان در دوست با را رازى آن«: )670ص، 1374، صدوق( »وماًي اًودع يكُونُ

   .»تو شود دشمن روزىدوست  ممكن استزيرا ؛ نرساند زيانت، شد آگاه آن از دشمنت

، تواند خطرناك باشد حتي در روابط نزديك هم مي، حد و مرز افشاهاي بي، بنابراين
 كُلَّ أَعطه و الطُّمأْنِينة كُلَّ لَه تبذُلْ لَا و الْمودة كُلَّ لصديقك لْبذُاُ«: فرموند) ع( يامام عل، رو اين از

اةاسوالْم فْضِ لَا وت هارِ بِكُلِّ إِلَيرفِّي الْأَسوةَ تكْما الْحقَّهح و يقدالص هاجِببه  را دوستى ةهم« :»و
به  را رازها همه يلو ؛به او بده را يهمدردو  يتسلّتمام ؛ را اطمينان ةهم نه ولى ،بده دوستت

، 1403، مجلسي( »  است الزم دوست براى آنچه هم و باشى پرداخته را حكمت حق تا مگو او
  . )154ص، 71 ج

د يكأامور ت يبرخ يز به افشاين) ع(ن يات و دستورات معصوميرواان ذكر است كه يشا
ه يفه سجاديستم صحيب يكه در دعا يبه طور؛ نديفرما يم ينه، رگيموارد د يافشا از كنند و يم

امام علي ( »الْعائبة سترِ و، الْعارِفَة إِفْشاِء و. . . ، آله و محمد يعلَ صلِّ اللَّهم«: است بند دهم آمده
ا و پنهان ه يكير و نيافشا و اظهار خ) ع(امام سجاد  ).10، بند 114ص، 1388بن الحسين، 

ات يروا، رو نيازا. ديفرما يده و آنها را از خدا طلب ميها را مناسب ديها و بد يكردن زشت
ك و ياز موارد ن يبعض يت از آن دارد كه افشايحكا) ع(اد امام سج يو دعا) ع(ن يمعصوم

مهارت  يزمان ييست و خودافشايح نيگر صحيد يبرخبه افشاء و اعتراف  يول ،صواب است
  . رديشود كه در حد اعتدال آن صورت گ يممحسوب 

  در قرآن  ييمفهوم مهارت خودافشا -1- 2

به  ييها موقعيتها و  را عطا فرموده كه در چه زمان ين آگاهيها ا م به انسانيقرآن كر
زان يبر م يير خودافشايتأث. كننداجتناب ، از آن يطيها و شرا بپردازند و در چه زمان ييخودافشا
ا كاهش سطح يش يجلب اعتماد و آرامش مخاطب و افزا، گرانيگرش و رفتار دني، خودآگاه

  . شود يمحسوب مم يكردر قرآن  ييخودافشا يها تيك ارتباط از جمله اهمي

وجود دارد كه  يگوناگون يها و مصداق يدر قرآن معان ييخودافشا يبراي، كلّ طور به
افشاء و اعتراف . شهادت و اقرار نام برد، خود و اعتراف معرّفيتوان  ين آنها را ميتر ياصل
آن  ياست كه معنا يهيبد. رديگ يپوشاندن قرار م يدر مقابل كتمان و كفران به معن يگاه
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 يدر بستر و فضاكند؛ از جمله  ير مييو مخاطب تغ تكلّمشخص م، موقعيت، برحسب زمان
راز احساسات و اعتراف به اب، گرانيخود به د معرّفيافشا و ، ارتباط متعادل انسان با انسان

، ساز است لهأكه كتمان آن مس ييقت در جايگشودن حقي، چون خطا در عذرخواه يموارد
آن  يكه افشاضعف در زمان درخواست از شخص مورد اعتماد و شهادت در معامله  يافشا

است و  خود معرّفي يمعنبه  يك، يانسان با انسان يارتباط يدر فضا، نيبنابرا .واجب است
، ارتباط خدا با بندگانش يمتعال يكه در بستر و فضا يحال در؛ اعتراف و اقرار يبه معن يگريد

 يگسترده و معنو يخود و شناساندن خود به آنان است و در فضا معرّفي يبه معن ييخودافشا
 يمانند شهادت و گواه؛ اقرار و شهادت است، اعتراف يبه معن ييخودافشا، انسان با پروردگار

 ياله يها اعتراف به نعمت، اعتراف به خطا و اشتباه در توبه و انابه، ها در تمام دوران يگبه بند
  . است لين قبياز ا يو موارد يهنگام سپاسگزار

  ميكري ممدوح و مطلوب در قرآن يخودافشا -2- 2

را بخوبي  آن دباي، انسان اگر بخواهد كاال و متاع خود را در سطح وسيعي به فروش برساند
اگر فردي بخواهد كه براي نفوذ در ، همچنين. را برشمرد و مزايا و محاسن آن ندك فيمعرّ

اتديگران و يا انتقال تجربي ،نظريناگزير است كه ، ق باشداي موفّ هات و عقايد خويش بر عد
، انسان در ابتدا. كند معرّفي، هاي گوناگون حوزهدر خود و آن عقايد را از جهات مختلف و 

ابتدا در ادامه، . فراگرفته است يم الهيآن را از تعال يمثبت و منف ةو دو جنب ييافشامهارت خود
  . خواهد شدگر آن اشاره يد يها و سپس به دسته شود يپرداخته مخداوند  ييافشاخودبه 

  خداوند متعال نسبت به بندگان ييخودافشا - 2-1- 2

ك يبت به بندگان به عنوان خداوند نس ييخودافشا، مطرح شده در قرآن يارتباط يدر فضا
گر يحكمت خلقت انسان و د. ده گرفتيتوان آن را ناد يآمده است و نم يمتعال ياصل ارتباط
و ) 56/ 51 :اتيالذار؛ 12/ 65 :الطالق(ت و اطاعت از دستورات اوست يعبود، مخلوقات

خود به  و شناساندن معرّفيخداوند متعال براي . ت خالص استيمقدمة عبود، شناخت خداوند
هاي  شود و ويژگي هاي مختلف و از زوايا و با تعابير گوناگوني وارد مي از دريچه بندگانش

  . و مقصود را دريابند نندك توجه ـ ها انسان ـ اوتا مخاطب  ديفرما يمان يبخويش را 
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طور غير ه ب ،طور مستقيم و بعضاًه آن است كه گاهي ب معرّفيهاي اين نوع  از جمله ظرافت
جمع با تعابيري پرجاذبه و محكم خود را گاه به صورت صورت مفرد و  به يگاه، قيممست

  :ن شرحي؛ بدديفرما مي معرّفي

اى موسى، منم، من، خداوند، پروردگار «: ﴾لَمنياالْع رب اللَّه أَنا   إِىنّ يياموس﴿، ر أَنَايضم )1
  ؛ )160/ 2: البقره؛ 49/ 15: الحجر؛ 30/ 28: القصص( ».جهانيان

: ﴾رحيما غَفُورا كَانَ إِنه الْأَرضِ و واتالسٰم في السر يعلَم يالَّذ أَنزلَه قُلْ﴿: اسم موصول )2

 همواره او و، داند مى زمين و ها آسمان در را ها نهان رازِ كه است ساخته نازل كسى را آن«: بگو«

 ؛ )2/ 25: فرقانال( »است مهربان آمرزنده

اوست « ):65/ 40: غافر( ﴾الدين لَه لصنيمخ فَادعوه هو إِلَّا هاإِلَ لَا يالْح هو﴿: هو ريضم )3
را براى وى ] خود[پس او را در حالى كه دين . اى كه خدايى جز او نيست زنده]  همان[

 ؛ )4/ 57: ديالحد ؛24-22/ 59 :الحشر؛ 47/ 25: فرقانال. ونك( ».ايد بخوانيد آاليش گردانيده بى

 مع متكلّم بر داللت »نحن«ن كه يح ايتوض. )3/ 12: يوسف؛ 16/ 50: ق: (نحن ريضم )4

 فعل كه برد مي بكار آنگاه را »نحن« امثال كلماتى خداوند كه اند گفته علماء از بعضى. دارد الغير

 ستها واسطه و خدا »نحن« از مراد و باشد شده انجام اولياء يا مالئكه از بعضى ةبواسط بعدى

 نحن إِنا﴿ ريتعباست  لين قبياز ا و رساندن كافران به هالكت و مؤمنان نصرت، وحى انزال مثل

، 1412، راغب( »ايم ترديد، ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده ىب«: )9/ 15: الحجر( ﴾الذِّكْر نزلْنا
  . )795ص

 ما گاه و من گاه كه گرفته نظر در ار عرف معمول، باره اين در رسد قرآن يبه نظر م

 كه است دقّت قابلشده  نقل چون راغب يپژوهان لغت ، آنچه ازحال عين در ولى؛ گويد مي

 نوحا أَرسلْنا إِنا﴿: نظير دكن يمبيان » نا«ر متصل يا با ضمي »أنا«با لفظ  را ها اختصاصى خداوند

  ؛ )37ص، 7 ج ،1383ي، قرش(، )1/ 71: نوح(  ﴾قَومه  إِىل

: دينما ياشاره م ،ن موارديان اخبار گذشته به ايخداوند متعال در ب، ان اتفاقات گذشتهيب )5

 ...و همراهانش را از غم و  يدن ويو رهان )ع(نوح حضرت اش  بنده ياجابت كردن دعا

   ؛)78-75/ 35: الصافات(

يان حيان و مسيهود، ياساس مشركان يپوچ و ب يهاادعاخداوند در جواب  ييافشاخود) 6 
  . )91/ 23: منونالمؤ(دربارة فرزند داشتن خدا 
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، بندگان ييخداوند نسبت به خودافشا ييخودافشا ةويدر اسلوب و ش، اساس نيبرا
عالوه بر ، ميخداوند در قرآن كر، اشاره شد نياز ا شيهمانطور كه پ. وجود دارد ييها تفاوت

» نحن« و) 24-23/ 59: حشرال مانند( »هو«با ضمائر  ؛ خود راتكلّماء ميأنا و  تكلّمر ميضما

گاه . دارد ييخودافشا يز برايگر نيوة دينموده و ش معرّفيز ين )85/ 56: الواقعه؛ 9/ 15: الحجر(
خدا نور آسمانها و «؛ )35/ 24: نورال( ﴾الْأَرضِ و واتالسٰم نور اللَّه﴿: ديفرما يخود را وصف م

به بندگان من خبر ده كه «؛ )49/ 15: الحجر( ﴾الرحيم الْغفُور أَنا أَنى يعباد ئْنب﴿، »زمين است
  . )9/ 35: فاطر؛ 48/ 30: الروم(است  نموده معرّفيز خود را ين علم اسمبا  .»منم آمرزنده مهربان

 :دهد يم انبه بندگ يروزيوعدة پا ي كند يلع ممطّ، انجام داده ،كه قبالً يبنده را از كار، گاه

﴿ا وم لَهعج إِلَّا اللَّه رشيب  لَكُم و ئطْمتلن    كُمقُلُوب بِه ا وم رصإِلَّا الن نم نعد زِيزِ اللَّهالْع يمِالْحك﴾ 

 بدين[ تا نداد قرار شما براى اى مژده جز، را]  پيروزى وعده[ آن خدا و«: )126/ 3، آل عمران(

 تواناى خداوند جانب از جز يارى و، يابد آرامش بدان شما دلهاى] و شويد شادمان وسيله

 فيهامتر أَمرنا قَريةً كنهل أَن أَردنا إِذَا و﴿ :ا وعدة عذاب به كافران و مشركان؛ ي)»نيست حكيم

 را شهرى بخواهيم چون و«: )16/ 17: اإلسراء( ﴾اتدمري فَدمرناها الْقَولُ اعلَيه فَحق فيها فَفَسقُواْ

 نتيجه در و، بپردازند] فساد و[ انحراف به آن در تا داريم مى وا را خوشگذرانانش، كنيم هالك

  . » كنيم زبر و زير]  يكسره[ را آن پس، گردد الزم] شهر[ آن بر عذاب

 بعضكُم رفَع و الْأَرضِ فئاخلَ علَكُمج يالَّذ هو و﴿: دينما ين مييل خود را تبيگاه حكمت و دل

قضٍ فَوعب جرادت كُملُوبا ىفِ لِّيآ ماتإِنَّ   كم كبر يعِقَابِ سرالْع و هإِن فُورلَغ يمح6: االنعام( ﴾ر /

 بر را شما زا بعضى و، داد قرار] يكديگر[ جانشين زمين در را شما كه كسى اوست و«: )165

، آرى. بيازمايد است داده شما به آنچه در را شما تا داد برترى درجاتى به ديگر برخى
كه به  ييها گاه از نعمت؛ »است مهربان آمرزنده بس او]  هم[ و، است زودكيفر تو پروردگار

 فيه شجر منه و شراب نهم لَّكُم ماًء السماِء من أَنزلَ يالَّذ هو﴿: ديگو يم، بندگانش عطا فرموده

]  آب[اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد كه «: )12آيه . و نك 10/ 16: النحل( ﴾تِسيمونَ

از ] نيز[چرانيد  در آن مى] هاى خود را رمه[كه ]  هايى[آشاميدنى شما از آن است، و روييدنى 
  . »آن است

 ﴾ليعبدون إِلَّا الْإِنس و الْجِن خلَقْت وما﴿ :پردازد يآن مفعل خود به غرض از  معرّفيبا ، گاه

خلقت و  از غرض .»فريدم جز براى آنكه مرا بپرستندو جنّ و انس را نيا«: )56/ 51: الذاريات(
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، 1417يي، طباطبا(باشند  خدا عابد، خلق كه بوده اين غرض بوده يعنى عبادت ،منحصراً جاديا
، منم«: )14/ 20: طه( ﴾يلذكْرِ الصلَوةَ أَقمِ و فَاعبدىنِ أَنا إِلَّا إِلَه لَا اللَّه أَنا إِنىنِ﴿، )386ص، 18 ج

 ازگاه   ،»دار برپا نماز من ياد به و كن پرستش مرا پس، نيست خدايى من جز كه خدايى، من
 يبتثْر لَا قَالَ﴿، وسفياز زبان : دينما يم معرّفينگونه يخود را اي، امبران الهيا و پيزبان اول

كُملَيع موالْي رفغي اللَّه لَكُم و وه محأَر نيماحبر امروز«: گفت]  يوسف[«: )92/ 12: وسفي( ﴾الر 

 و﴿، وبيزبان ا از ؛»است مهربانان ترين مهربان او و آمرزد مى را شما خدا. نيست سرزنشى شما
وبا إِذْ أَينيد  هبر ىأَن   نِيسم رالض و أَنت محأَر ِاحمالر83/ 71: اءياالنب( ﴾ني( :»ياد [وب را و اي

به من آسيب رسيده است و تويى مهربانترين : هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه]  كن
 لما فَاستمع تكتراخ اأَن َو﴿: ديگو يار و انتخاب خود سخن ميگاه با بنده از اخت، »مهربانان

وحخان؛ 13/ 20: طه( ﴾ييشود مى وحى بدانچه پس، ام برگزيده را تو من و«): 32/ 44: الد 

  . »ده فرا گوش

، و از بين بردن ترس او ـ  موسي ـخود  ةخداوند براي بازكردن باب گفتگو با بند يگاه
/ 20: طه( ﴾يطُو الْمقَدسِ بِالْواد إِنك نعلَيك فَاخلَع ربك أَنا   إِنى﴿: فرمايد مي معرّفيخودش را 

 " طُوى" مقدس وادى در تو كه آور بيرون خويش پوش پاى، تو پروردگار منم اين«: )12

ت علّ، كند و در ادامه كه موسي در آن است فاش ميرا مكاني ، خود معرّفيبعد از و » هستى
 يمقدسن يتو در سرزم :كند ن بيان مييچن» كفشهايت را در بيار«: يدگو به او مي امر را كه اين
به عبادت و پرستش خود يي، با خودافشا يگاه. روايب رونيبت را ياحترام كفشها يبراي، هست

 پس، شما پروردگار منم«: )3/ 10: ونس؛ ي92/ 71: اءياالنب( ﴾فَاعبدون ربكُم أَنا﴿: دهد يفرمان م

 سأَلَك إِذَا و﴿ :است وا ابتدا سؤال بندگان خود را مطرح فرمودهيان شيبا ب يگاه .»بپرستيد مرا

ادبى يعفَإِن ىنع قَرِيب ةَ أُجِيبوعاعِ دإِذَا الد انعواْ دجِيبتسفَلْي هرگاه و«: )186/ 2: البقره( ﴾ىل 

 كه هنگامى به ـ را دعاكننده دعاى و، نزديكم من] بگو[، بپرسند من ةدربار تو از، من بندگان

  . »نهند گردن مرا فرمان بايد]  آنان[ پس، كنم مى اجابت ـ بخواند مرا

ارتباط  يدر ايجاد انگيزه و تشويق بندگان خدا براي دعاكردن و برقرار ياين نوع خودافشاي
ردگارشان از پرو يشناخت مناسب، اند ن قرآنيكه بندگان خدا كه مخاطب يبه طور، است مؤثّر

خواهد  ير مثبتيارتباط بندگان خدا تأث ين نوع از معرفت در برقراريو ا دا خواهند نموديپ
احساس ، رسد يكه از جانب خداوند متعال و مهربان به وقوع م يين خودافشايبا ا. داشت
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د يبا، هالبتّ. شود يجاد ميبا پروردگار در دل و جان بندة او ا يكيت خاطر و نزديرضاي، دواريام
 و ندارد مكان خداوند. ستين يمسافتمكاني و  در اين آيه به معناي قرب داشت كه قرب توجه

ن است يبودن خدا ا بيمنظور از قر. نبود نزديك دعاكنندگان تمام به نسبت، داشت مكان اگر
شنود و احوال  يبندگانش را م يك است و دعاينعمت و كمك خداوند قادر نزد، كه اجابت

  . )566ص، 1ج، 1426، سيد مرتضي(، ماند يو پنهان نم يظر او مخفبندگان در ن

 يگردد كه اگر كس يجه حاصل مين نتيا، )ع(حضرات معصومين  يةات و ادعيآ يها يبا بررس
نه  و ف كنديتواند خود را تعر ياز خداوند داشته باشد تنها اوست كه م يفيبخواهد تعر

و  کيلَا دعوتين و کيلَع تينت دلَلْناَبِك عرفْتك و « :است آمده يثمالة ابوحمز يدر دعا. يگريد
تا أَنرِ مأد لَم تلَا أَن لة خودت يپروردگارا من تو را به وس«: )82، ص95 ج، 1403مجلسي، ( »لَو

و به  يكرد ييراهنما )رهياسمها و صفات و غ(ت يها شناختم و تو مرا بر وجود خود با نشانه
 يدر دعا؛ »يستيدانستم كه تو ك يمن هرگز نم يو اگر تو نبود يخودت دعوت كرد يوس

وجوده مفْتقر إِلَيك  كَيف يستدلُّ علَيك بِما هو في«: است آمدهز ين) ع(نيعرفه منسوب به امام حس
: )142، ص64 ، جمجلسي، همان( »هو الْمظْهِر لَك يكُونَ ييكُونُ لغيرِك من الظُّهورِ ما لَيس لَك حت اَ

ر يغ يا موجوديآ؟ كه در وجود خود محتاج توست بر وجود تو استدالل كنم يچگونه به آثار«
همه عالم به نور تست ( ؟تو شود ييدايپظهور و ست تا او سبب يتو ن دارد كه از آنِ يتو ظهور

عرِفَتي يا مولَاي م«: ميخوان يم يابوحمزة ثمال ير دعاو د؛ »)دايتو از عالم هو يكجا گرد ـدا يپ
 »ى شفَاعتكدليلي علَيك و حبي لَك شفيعي إِلَيك و أَنا واثق من دليلي بِدلَالَتك و ساكن من شفيعي إِلَ

م محبتسوى توست و ه من بل و رهبر يمعرفتم به تو اى موالى من دل«: )83، ص95 جهمان، (
م و از خود چون تو راهنماى منى مطمئنّ ليع من است و من از دلينزد حضرتت واسطه و شف

   .»دلم آرام است رىيپذ چون تو مى عميشف

ن معرفت به عنوان يو ا ـ شود يكه از جانب خداوند حاصل م يجة شناختيدر نت، نيبنابرا
خود را ، خداوند قادر ـ رود ياو به خداوند به شمار م رساندن يبرا يا لهيانسان و وس يراهنما

و عشق در قلب انسان نسبت به خداوند و  محبتجاد ين در ايا كند و يم معرّفيبه بندگانش 
كه در  يتمام اسماء و صفات اله، اساس  نيبرا. دارد يير بسزايثأت، نان خاطر انسانياطم، تاًينها

و شناساندن خود به  معرّفي يبه معن كهشود  يم خداوند محسوب ييخودافشا، قرآن آمده
شناخت و با او انس  يبندة خدا چگونه او را م، ن اسمها و صفات نبودندياگر ا. بندگان است

   د؟نمو يبرقرار م يميگرفت و ارتباط صم يم
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   خودافشايي بندگان نسبت به پروردگار. 2-2- 2

 ،پردازد يم شخود يرب خود به افشاجنبة دو طرفه دارد و بنده هم در برابر  ييخودافشا
و  يبنده نسبت به خدا جنبة عباد ييخودافشا. دارد ييها خداوند تفاوت ييبا خودافشا يول

؛ در برابر او يچون شهادت و اقرار به بندگ يتوان به موارد يمو در اين فضا  دارد يعاطف
و  يدر زمان شكرگزار ياله يها اعتراف به نعمت؛ اعتراف به خطا و گناه در زمان توبه و انابه

  . هنگام طلب حاجت پرداخت ياقرار به ضعف و ناتوان

بندگان در برابر  ييخودافشا يها جلوهن يتر از مهم يكي: يشهادت به بندگ يافشا) الف
ها  ها و زمان ها در تمام دوران انسان ن نوع به كلّيخداوند متعال كه در قرآن مطرح شده و ا

فة يشرة يدر آكه در برابر خداوند است  يكردن به بندگ ا اعترافيدن دا يگواه، مرتبط است
  يبل قَالُواْ بِربكُم أَلَست فُِسهِمأَن يعل همدأَشه و مذُريته ظُهورِهم من دمآ بىنِ من ربك أَخذَ وإِذْ﴿

ن است كه خداوند متعال يه ايح آيصر. است بدان اشاره شده، )172/ 7: االعراف( ﴾شهِدنا
دادند و  سبحان شهادت يخدا ربوبيتبه  يش گواه گرفت و همگيبندگان خود را بر نفس خو

  .)65ص، 1ج، 1383ي، سبحان(اعتراف كردند 

 ينيمان تكويمان را پين پيدانند و ا يرا به زبان قال نم ين اعتراف و گواهيان امفسراز  يبرخ
 ﴾بِالْكُفْر أَنفُِسهِم يعل شاهدين﴿ يِدر عبارت قرآناف كافران به كفر خود مانند اعتر؛ شمارند يم

ر بكه  زند ياز آنها سر م ياست كه اعمال ياعتراف كافران به كفرشان در حال، )17/ 9: التوبه(
، 4ج، 1372ي، طبرس/ 402ص، 15ج، 1420ي، ن رازيفخرالد( د دارديتأكاثبات كفر آنها 

  . است زبان حال يعنبه من يا و )213ص، 9ج، 1380ي، مصطفو/ 766ص

 شده روايت بصيرواب از. باشد مي د از سنخ زبان حاليح و تحمياست كه زبان تسب يهيبد

 آنكه حال و دادند جواب چطور »رذَ« عالم در مردم :كرد عرض) ع( صادق امام كه به است

 سؤال آنها از اگر كه داده قرار چيزى اتذر همان در خداوند :فرمود) ع(امام  بودند؟ اتىرذ

. )12ص، 2ج، 1388ي، نيكل(است  ميثاق در دادن جواب، مقصود. بگويند جواب بتوانند شود

 شود سؤال آنها از وقتى كه بود داده قرار چيزى اتذر همان در خداوند« ةجمل از مقصود

 آن امر كه اند دهدا جوابن يچن) ع( صادق امام. نيست حال زبان صرف» بگويند جواب بتوانند

ن يبر ا. دادند يق جواب ميطر به همان شدند مى نازل دنيا عالم به اگر كه بوده نحوى به عالم
 توحيد وجود از تمثيلي آيه اين و دنيوي زبان نه است تمثيل زبان به آيه اين د گفتي، بااساس

 جعلَ«: ست كه فرمودا در روايت فوق الذّكر امام ةجمل معنا اين دمؤيِّ .استه انسان فطرت در
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يهِما فإِذَا م مأَلَهوه ساببگويند جواب بتوانند شود سؤال آنها از اگر كه بود داده قرار چيزى« ؛»ُأَج« 

  . )327ص، 8ج، 1417يي، طباطبا/ 93ص، 2 ج، 1415ي، زيحو(

رابر بنده در ب ياز افشاءها يكي: يپروردگار در امر سپاسگزار يها آشكار نمودن نعمت) ب
در حضور خداوند هنگام  ياله يها نعمت يافشا فرمان داده شدهمعبودش كه در قرآن به آن 

 »حدث«، لفظ )11/ 93ي، الضح(﴾ فَحدثْ ربك بِنِعمة أَما و﴿ فةيشر ةيآدر . است يشكرگزار

 . )332ص، 1ج، 1386، س و همكارانيم انيابراه( بزنحرف ي، اله يها در مورد نعمت يعني

بازگو كردن نعمت، گاه با زبان است و تعبيراتى كه حاكى از نهايت شكر و سپاس باشد، نه 
انفاق و بخشش در راه خدا  ،ين ترتيب كه از آندب ؛جويى، و گاه با عمل است غرور و برترى

، يرازيمكارم ش( كند، بخششى كه نشان دهد خداوند نعمت فراوانى به او عطا كرده است
  .)107ص، 27 ، ج1374

 »داكه و كيلَا نسحاَ و كقَزر و كلَضفَ و هاللّ طاكعما اَبِ ثْدح«: است آمده يدر روايت 

آنچه را خدا به تو بخشيده و برترى داده و روزى عطا « :)507ص ،10ج ،1372، يطبرس(
شكر سبب مزيد  نيو همچن» فرموده و نيكى به تو كرده و هدايت نموده همه را بازگو كن

: ابراهيم( ﴾إِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم و﴿ :است فرمودهقرآن كه  چنان شوديم نعمت

14/ 7.(  

، به زبان د تنها در برابر خداوند بخشندهيباانسان كه  يگريامر د، اعتراف به خطا و گناه )ج
ست كه انسان خود را برابر ا نيصدق در استغفار ا. به استهنگام توبه و انا، اقرار به گناه آورد

پوشاندن گناه در برابر خدا . ش داشته باشديند و اعتراف به خطايخدا بدون حجاب و پوشش بب
پس از هبوط آدم كه  چنان  ؛)3/ 29: العنكبوت(داند  يرا او ميز؛ ستيسازگار ن، با توبه و استغفار

 ظَلَمنا ربنا قَالَا﴿: نديگو يپردازند و م يخود به مناجات م يدابا خ ، آن دونيبر زم) ع(و حوا 

پروردگارا، ما : گفتند«: )23/ 7: االعراف( ﴾رِينالْخاس من لَنكُونن ترحمنا و لَنا تغفر لَّم إِن و أَنفُسنا
از زيانكاران خواهيم  ،ماًلّبر خويشتن ستم كرديم، و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى، مس

   .»بود

 يبرااست؛  ذكر شدهز يعه نيشمعتبر  يدعاهاحال توسل در اعتراف و اقرار به گناه در 
أَنا الَّذي  ،أَنا يا إِلَهِي الْمعترِف بِذُنوبِي فَاغْفرها لي« :فرمايد ميعرفه  يدر دعا) ع(امام حسين نمونه 

طَأْتأَخ، ا الَّذأَني أَغْفَلْت، هِلْتي جا الَّذأَن، تممي ها الَّذأَن، توهي سا الَّذ١٤٠٣جملسي، ( »أَن ،
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فَإِنْ تعذِّبنِي فَبِذُنوبِي يا مولَاي بعد حجتك علَي و إِنْ « است آمده دعا ةادامو در ) ٢٢١، ص٩٥ ج
 كودج و كلْمي فَبِحنع فعكتمكَر ي، بعد از اتمام حجت اگر عذابم بده«: )222ص، همان( » و

  . »ي، به خاطر بخشش و كرم توستديرا بخشتوست و اگر م

نعكس منگونه يا) ع(ن يطاهر ةمنسوب به ائم يةخطا در مناجات شعبان ياعتراف و افشا
نك و أَبلَيت شبابِي في سكْرة التباعد منك إِلَهِي و قَد أَفْنيت عمرِي في شرة السهوِ ع«: است شده

: )98، ص91 ج ،مجلسي، همان( »إِلَهِي فَلَم أَستيقظْ أَيام اغْترارِي بِك و ركُوبِي إِلَى سبِيلِ سخطك

از تو  يدور يِم را در مستا يغفلت از تو تباه نمودم و دوران جوان يورز رهيعمرم را در تي، اله«
، داشتم يتو بودم و در راه غضب تو گام برم يكه مغرور پرده پوش  ياميفرسوده ساختم و در ا

  . »دار نگشتميب

ن به يچن) ع(ا يزكر، حضرت يقرآن ةفيشر آيةك يدر : اقرار و اعتراف به ضعف و ناتواني )د
   منى الْعظْم وهن   إِنى رب خفيا قَالَ اًءنِد ربه  يناد إِذْ﴿ :كند ياشاره موند ضعف خود در برابر خدا

لَ وعتاش أْسا الربيش و أَكُن لَم ائعبِدك با ريقزكريا[آن گاه كه «: )4-3/ 19: ميمر( ﴾ش [

سرم از ]  موى[پروردگارا، من استخوانم سست گرديده و : گفت. پروردگارش را آهسته ندا كرد
 يو ابراز ناتوان، ».ام تو نااميد نبوده يهرگز در دعا ـ پروردگار من يا ـ سپيد گشته، وپيرى 

/ 5: المائده( ﴾الْفَاسقني الْقَومِ   بين و بيننا فَافْرق يأَخ و ينفِْس إِلَّا أَملك لَا   إِنى رب قَالَ﴿ يموس

پس ميان ما و  ،ار شخص خود و برادرم را ندارممن جز اختي! پروردگارا: گفت]  موسى[«: )25
  . »ان اين قوم نافرمان جدايى بيندازمي

ت يرعا ،دارد و از جمله يطياست كه اعتراف و اقرار در برابر پروردگار شرا توجهان يشا
 و بعد صدقِ اعترافي و دعائي خاضعاً« :استآمده ل يكم يدر دعا. و خضوع در آن است يفروتن

كتوبِيبرل «)كه بنده در مقابل  ياست كه اعتراف يهيبد ).334، ص3 ، ج1415د بن طاووس، سي
بندگان نسبت به خداوند كه در  ييافشاخودمهارت البتّه، . خاضعانه باشد يدكند با يخداوند م

ي بنده با خدا يارتباط ين فضايتر مناسب، وجود دارد ياله يايا و اوصيرفتار و گفتار اول
به  كند ير ميتصوانسان با پروردگارش  ييخودافشا يم برايكه قرآن كر ييفضا. است شيخو
  . و خضوع همراه است ياعتراف و شهادت و حالت آن با فروتن يمعن

 ييبا مهارت خودافشا يشناس در روان ييف مهارت خودافشايكه در تعر يدر مورد تفاوت
در  ييكه مهارت خودافشا كردن اصل اشاره يبه اتوان  يمز ي، نمطرح شده در قرآن وجود دارد
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ان افراد و جامعه است و مهارت يسالمت ارتباط متعادل م يدر حد ارتقا يشناس روان
جاد تعادل يافراد و جامعه و ا انينكه باعث سالمت ارتباط ميعالوه بر ا ،در قرآن ييخودافشا

 يشناس روان مورد نظر در يايز دنكرده كه فراتر ا توجهز ين يمتعال يك زندگيبه ، شود يم
بندگان نسبت به  ييخداوند متعال نسبت به بنده و خودافشا يياز جمله خودافشااست؛ 

  . ر استيپذ هيتوج يمتعالوجود و  يمعنو يك زندگيدر قالب  تنها كه خداوند متعال

و  وجهتبنده محتاج ، بنده نسبت به خدا ييگر آن است كه در خودافشايد توجهقابل  ةنكت
خداوند نسبت به  ييدر خودافشان، يچنو هم، داردز ين يجنبة عبادن امر يااست و  يالطاف اله

ازمند است و ير و نيفق يبنده و مخلوق نسبت به معرفت و شناخت اله، بنده و مخلوقاتش
  . شناساند يمبه آنان خود را ، از مخلوقاتين نيبه ا ييپاسخگوجهت خداوند در 

 
  ي پيامبران الهي در برابر مردميافشاخود .2-3- 2

است كه  ييا خودشكوفاي يابيخودي؛ ه و اجتماعيلاو يازهايانسان بعد از ن يازهاياز ن يكي
است قرار گرفته ، )3نوشت ش پي. نك(مازلو  يازهايمراتب ن هرم سلسله ييدر حد نها

بت به خود و افراد نس يرفتن آگاهوجب باالم ييافشاخودمهارت . )131ص، 1379ي، فرهنگ(
به نظر . گذار است، اثرگرانينگرش مثبت نسبت به خود و د يده و در شكل شود يگران ميد

و  داز خو يآگاه، افراد يارتباط يها مهارت يريگ و شكل يده ن قدم در شكليلاو، شناسان روان
باعث  ييخودافشا، رو نيا از. )186-185صص، وا هم(ش است يخو يها ييوقوف به توانا

 يآگاهگران راجع به آنان يابد و هم ديش يافراد دربارة خودشان افزا اطّالعاتكه هم ود ش يم
در تعامالت  ييمهارت خودافشا ين الگويبهتر. كسب و آنها را بهتر درك كنند يشتريب

در رفتار  ييخودافشا يقرآن كريم فضا. شود يده مي، ددر برابر مردم يامبران الهيپ ياجتماع
  :آموزد ن مييان شده، به مخاطبانش چنيب يه در كتاب آسمانك يامبران الهيپ

 يها م نمونهيدر قرآن كر يينگونه از خودافشايا: ت و اهدافيهو، خود يافشا )الف
   :شود يچند از آن اشاره م يدارد كه از باب مثال به موارد يگوناگون

 لَا و نفْعا يلنفْس لكأَم لَّا قُل﴿ :در برابر مردم به فرمان خدا) ص(د حضرت محم يافشا )1

 و نذير إِلَّا أَنا إِنْ السوُء   ىمسنِ ما والْخيرِ  من تستكْثَرلَا الْغيب أَعلَم كُنت لَو و اللَّه شاَء ما إِلَّا ضرا
ريشمٍ بونَ لِّقَونمؤاسالم پيامبر به طابخ وندخدا، جمله نخستين در. )188/ 7: االعراف( ﴾ي 



        

  

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  88  

  

 خويش ةدربار زيانى و سود هيچگونه اختيار صاحب و مالك من بگو آنها به« :گويد مى )ص(

 و كوتاه ةجمل يك در را خويش رسالت و واقعى مقام، سپس. بخواهد خدا آنچه مگرـ  نيستم
 ايمان كه افرادى براى دهنده بشارت و دهنده بيم فقط من« :ديگو ياست و م كرده بيان صريح

 ؛ ». هستم آورند مى

 يبرا، گريد يو در جا) 69/ 12: وسفي( كند يم معرّفين ياميوسف خود را به بني )2
 ؛ )90/ 12: وسفي( سازد يت خود را آشكار ميگر هويبرادران د

شمرده  يسيحضرت ع يهادر گهواره كه از اعجازش نبوتقبل از ) ع(ح يمس ييخودافشا )3
و  كرداشاره  يسيبه ع ياو به فرمان اله، اعتراض كردند )س(م يكه مردم به مر يهنگام. شود يم
ناروا به  يها از هجوم تهمت، خودز يآم معجزه معرّفيو با به سخن در آمد  يبه اذن اله يسيع

 . )33-30/ 19: ميمر( مادرش كاست

ن خدا با واژگا انامبريپاز  يكيدر آنها شود كه  يافت ميم يدر قرآن كر يفراوان يها نمونه
باعث بروز اعتماد در مخاطب ، ن عمليهمكند،  يم معرّفيخود و هدف خويش را ي، صميم

پيامبران الهي در گام ، رو اين از. زني بسته شود ري و گمانهداو گونه پيشراست تا راه بر ه
: فرمود مي) ع(حضرت نوح ، براي نمونه. پرداختند خود و اهداف خويش مي معرّفيبه ، نخست

: الشعراء( ﴾الْعالَمني رب  يعل إِلَّا يأَجرِ إِنْ أَجرٍ من علَيه لُكُمأَسئَ ما و﴿ ﴾أَمني رسولٌ ملَكُ   إِىنّ﴿

اجرى از شما ]  رسالت[اى درخور اعتمادم و بر اين  من براى شما فرستاده«): 109و107/ 26
 ،نيبنابرا .)29/ 11: هود. و نك( ».پروردگار جهانيان نيست ةاجر من جز بر عهد. كنم طلب نمى

  .مخاطب بوده است يامبران در امر اعتمادسازيپ ييخودافشا يهازهيانگاز  يكي

دهد و  ترين احساسات باطني خود را بروز مي عميق، يك انسان سالم :ابراز احساسات )ب
و رفتار  در تعامل. بيند قدرت ابراز و بيان عشق و عواطفش را در خود نمي، انساني ناسالم

 يها نمونه. شود يافت ميمردم  يبرا يان دلسوزيابراز احساسات و ب، امبران با مردميپ ياجتماع
  : ر از اين قبيل استيز

گمراهي  در برخورد باحضرت ابراهيم احساس دلسوزي و خيرخواهي خود را ) 1
 فَتكُونَ الرحمنِ من عذاب كيمس أَنْ أَخاف إِني أَبت يا﴿: كند بدين شكل بيان مي، رزآ، عمويش

طانيلشل يلبر زيرا؛ برسد به تو عذابى، خداوند جانب از ترسم مى، پدر؛ )45/ 19: مريم( ﴾اًو 

  ؛ ندارد سودى تو يبرا او و شوى مى واگذار شيطان به ،بنابراين و ورزى مى اصرار، خويش كفر
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به  ديگر فرزندانش راكند،  يصادر م رافرستادن يوسف به صحرا  ةوقتي يعقوب اجاز) 2
؛ )13/ 12: يوسف( ﴾بِه تذْهبوا أَنْ لَيحزننِي إِني﴿: گويد مي، كردهه يتوص او نگهبانى و محافظت

  . سازد محزون مرا مفارقتش يا، سازد مي غمگين مرا كنيد دور من از را او كه همين

ترس موسي و  )84/ 12: وسفي(وسف ياق فراز عقوب يف ابراز تأس گر شامليد يها نمونه
شود يم در قرآن كريم ديده  )33/ 28: القصص(ان يط فرعوناز كشته شدن توس .  

 أَحد رأَيت إِنى يأَبت لأَبِيه يوسف قَالَ إِذْ﴿ة يدر آ: بيان خواب براي شخص مورد اعتماد  )ج

رشا عكَبكَو و سمالش و رأَ الْقَمرمهتىل ي يناجِدوسف خواب خود را ؛ ي)4/ 12: وسفي( ﴾س
  . كند يف ميپدر تعر يبرا

 ـ وشع بن نوني ـ   مصاحب خود، سفرن يحدر  )ع( يموسحضرت : عملي در آينده يافشا  )د
موسى به دوست و همراه خود  .)60/ 18: الكهف(كند  يلع ممطّ، ش دارديكه در پ اي را از برنامه

تى طوالنى به راه هرچند مد، برسم »مجمع البحرين« دارم تا به ت از طلب برنمىمن دس :گفت
با عالمى كه  »مجمع البحرين«در  او داستان موسى و برخورد ،در اين آيات.  خود ادامه دهم

ر است چهارمين تذكّ ،و اينشده  يادآوري) ص(اكرم دانست براى رسول  ويل حوادث را مىأت
شود تا هم  نبال امر آن جناب به صبر در تبليغ رسالت تذكار داده مىدبه  ،كه در اين سوره

اض مردم از ذكر خدا و سرمشقى باشد براى استقامت در تبليغ و هم تسليتى در مقابل اعر
  ).337، ص13 ، ج1417 ،ييطباطبا( دنيا هاقبالشان ب

م به يكر قرآن: به صورت قاطعانه در برابر كافران و مشركاند يو عقاديدگاه  يافشا) هـ
ورزند  يد ميكأن شك دارند و بر كفرشان تيكه در د يده به صورت قاطعانه با كسانيابراز عق

من ديىنِ فَلَا أَعبد الَّذين    ا الناس إِن كُنتم ىفِ شكقُلْ يا أَيه﴿: ديفرما يكه م چناناست؛  داده فرمان
علَت و اللَّه ونن دونَ مدبفَّكوتى يالَّذ اللَّه دبأَع ـٰننِنيمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم و 10: ونسي( ﴾كُم /

كسانى ) بدانيد كه من(پس ، دين من در شك و ترديديد) درستى(اگر از ، بگو اى مردم«: )104
در (شما را  پرستم كه جان بلكه خدايى را مى؛ پرستم پرستيد نمى را كه شما به جاى خدا مى

شك . )6 و 4و  2/ 109 :الكافرون. و نك(» گيرد و مأمورم كه از مؤمنان باشم مى) وقت مرگ
شرط  قاطعيت، رو نيازا. شود شك و ترديد مسلمانان  ممكن است باعثكافران و منافقان 
  . برد ين ميد فرمانبرداران را از بيشك و ترد، دهيعق يت و افشاين قاطعيرهبرى است و هم
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   يامبران الهيمردم در برابر پ ييخودافشا .2-4- 2

مهارت  ياست كه در فضا يقرآن يها از نمونه يامبران الهيمردم در برابر پ ييخودافشا
ز يمردم در برابر مردم ن افشاييخود يتوان از آن برا يو م شدهمطرح م يكرقرآن  ييخودافشا

  :بهره جست كه عبارتند از

ش نبوتقبل از ) ع(وسف يبرادران ؛ يخطا و اشتباه هنگام عذرخواهاعتراف و اقرار به   )الف
  . )91/ 12: وسفي(﴾  لَخاطئني كُنا إِن و﴿ :اعتراف نمودند ي خوددر برابر او به خطا

 اكنلَ و بِملْكنا موعدك أَخلَفْنا ما قَالُواْ﴿ ةيدر آي؛ در برابر و ياشتباه قوم موس علّتن ييتب  )ب
 يكه قوم موس يزمان، )87/ 20: طه(﴾ يالسامرِ يأَلْقَ فَكَذَلك فَقَذَفْناها الْقَومِ زِينة من اأَوزار حملْنا
ور آالت را رها يما آن ز؛ ايم نكرده عمل ات وعده خالف و مخالفت با تو، خود اختيار با: گفتند

  . انداخت آتش در را بود كه آنها ن سامرىيا و ميكرد

ان يب، قرآن يارتباط يز در فضايافشا و ابراز احساسات و عالئق ن؛ و عالقه محبتابراز  )ج
 أَستخلصه﴿ :ديگو يوسف احساس خود را ميپادشاه مصر نسبت به  ،نمونه يبرا .است شده

 نآ »خلوص« اصل. دهم مى قرار خود بانمقرّ از را او يعني من، )54/ 12: يوسف(﴾ يلنفْس
، 2 ج، 1383، قرشي /369 ص، 5ج، 1372، طبرسي(باشد  صاف آلودگى هر از ء شى كه ستا

، و در امور خويش او را مداخله دهد سازدحرم اسرار خود هرگاه انسان كسي را م. )280ص
ان و ابراز يد بأييت ه افزون برين آيا. )27ص ، 7 ج، 1405، منظور ابن(شود  گفته مي »هصلخْتَساَ«

  . داللت دارد يا ز به گونهين ابراز نيصداقت و صراحت ا رب، اساتاحس

در مقابل درخواست ؛ ا درخواست مخاطبيالعمل در مقابل عملكرد   عكس يافشا  )د
وسف يبرادران ، )60/ 12: وسفي( ﴾تقْربون لَا و يعند لَكُم كَيلَ فَلَا بِه تأْتوىنِ لَّم إِنفَ﴿ :وسفي

 ﴾لَفَاعلُونَ إِنا و أَباه عنه اوِدسنر قَالُواْ﴿ :خواستند انجام بدهند او را باخبر كردند يكه م ياز كار

  . )61همان، (

ار خود ين است كه ما به اختيبه او ا يقوم موس ةگفت؛ گذشتهمربوط به فاق اتّ يافشا )هـ
 فَكَذَلك فَقَذَفْناها الْقَومِ زِينة من أَوزارا حملْنا كنال و ابِملْكن موعدك أَخلَفْنا ما قَالُواْ﴿ :مياشتباه نكرد

  . )87/ 20: طه(﴾ يالسامرِ يأَلْقَ

 ﴾يمرِاس يا خطْبك فَما﴿: كه به او گفت يدر جواب موس يسامر؛ دگاهيقت و ديحق يافشا  )و

 كَذَلك و ِ فَنبذْتها الرسول أَثَرِ من قَبضةً بِه فَقَبضت روايبص لَم بِما بصرت﴿: ديگو يم، )95/ همان(
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لَتوس فِْس يلكردم كه را آنچه من اينكه به شد باعث من نفسانى تسويل؛ )96/ همان( ﴾ين ،
 رزي خاك« معنى به، لاو تفسير در »اثر« لفظ: است ان شدهيه بين آيا ير برايدو تفس. انجام دهم

 اول تفسير در »هاتُذَبنَ«ن، ي، همچناست »تعليمات از بخشى«معنى  به، دوم تفسير در و ست»پا

 موسى تعليمات كردن رها معنى به، دوم تفسير در و، گوساله درون در خاك افكندن معنى به

/ همان(  ﴾الرسولِ أَثَرِ من قَبضةً بِه فَقَبضت يبصروا لَم بِما بصرت﴿ عبارتسرانجام،  و است )ع(

 بود شده آشكار سوارى اسب صورت به كه است جبرئيل ةمجاهد به اشاره اول تفسير در، )96

 اطّالعات به اشاره، دوم تفسير در ولى، )نشناختند ولى، ديدند را او هم ديگر بعضى شايد(

 و دارد رفدارانىط، تفسير دو اين از يك هر، حال هر به. است )ع( موسى ينيآ ةدربار خاصى
يي، طباطبا/ 95ص، 22 ج، 1420ي، ن رازيفخرالد( ز هستين مبهم يا و روشن نقاط داراى
  . )286 ص، 13 ج، 1374ي، رازيمكارم ش/ 195ص، 14 ج، 1417

 استفاده و با نداشت قبول را موسى رسالت كه و منافق بود كافر يمرد يسامر ن اساس،يبرا

ن نكته معترف يتالش نمود و به ا، مردم ساختن منحرف براى، پسندانه عوام مطالب اى پاره از
  .ديگرد

پس از سؤال پادشاه به گناه خود  ست كهخايزل مربوط به قتيحق يافشا يگر براينمونة د 
  . )51/ 12: وسفي(دا شود يهو، همگان يبرا) ع(وسف ي يگناه ياعتراف كرد تا ب

 يپادشاه مصر خوابش را برا، وسفين در داستامورد اعتماد؛ شخص  يان خواب برايب  )ز
  . )43/ 12: وسفي( بيان كرد ـ )ع(وسفحضرت ي ـ رن معبِّيبهتر

 يبه موس يتكند بعد از مد يرا فراموش م يوشع بن نون ماهي يوقتي؛ اعتراف به فراموش )ح
 أَذْكُره أَنْ الشيطَانُ إِلَّا أَنسانِيه ما و توالْح نِسيت ىفَإِن الصخرة إِىلَ أَوينا إِذْ أَرَءيت قَالَ﴿ :ديگو يم

و خذَات بِيلَهرِ ىفِ سحالْب جاع63/ 18: الكهف( ﴾ب( .  

خود پرده  يدر برابر او از ضعف و ناتوان) ع(وسف يبرادران ي؛ ابراز ضعف و ناتوان )ط
  . )88/ 12 :وسفي(داشتند  يا درخواستيخواهش  يكه از و يحال در ؛گشودند

  ي مردم در برابر مردميفشاخودا. 2-5- 2

و  كند ير ميتصومردم در برابر مردم به مخاطبانش  ييفشاخودا يبرا ييم فضايقرآن كر
  :آن عبارت است از يها نمونه
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هنگامي كه دو نفر شاكي دربارة موضوعي اختالف داشتند ظلم و ستم روا شده،  يافشا )الف
داود فَفَزِع   يإِذْ دخلُوا عل﴿ :ستند و خواهان حل اختالف بودندو از حضرت داوود داوري خوا

مراد . )23-22/ 38: ص(﴾ ... بِالْحقا بعضٍ فَاحكُم بينن  يا علبعضن  يان بغالُوا ال تخف خصممنهم قَ
 ،1417، ييطباطبا( اند متخاصم است، كه بعضى بر بعضى ظلم كرده ةدو طايف »خصمان«از 
  ).191، ص17 ج

كه  يدر موارد از مسائل يبعض يم در مورد افشايقرآن كر :شهادت در معامله يافشا )ب
 يأَيها﴿ :است دهدابه شاهدگرفتن در معامالت دستور كند، انسان ممكن است به مشكل برخورد 

ينواْ الَّذنم إِذَا َءامنتايدنٍ تيلٍ إِىل بِدأَج مسيم وهبفَاكْت... واْ ودِشهته اسنِشين يدم كُمالجر ...و 
، معامله يبه افشا، در مواقع اضطراركند تا  يه ميتوصكه  )282/ 2: البقره( ﴾تبايعتم إِذَا أَشهِدواْ

گرفته  گرو به كه مالى(» رهان«ا قرض دادن و قرض گرفتن و ي يبده، و ستد و مقدار وام داد
 قرض طريق از خواه، شود مى شامل را بدهكارى گونه هر، دين). 283 /همان( بپردازند )دهش

 چيزى، طرفين از يكى كه فروش و خريد و صلح و اجاره مانند ديگر معامالت يا باشد گرفتن

، معامالت در كه شود مى هايى بدهى عموم شامل بحث مورد ةآي، بنابراين. دبگير ذمه به را
ي، رازيمكارم ش(شود  مى شامل هم را قرض كه اين عين در ـ نسيه و سلف مانند؛ دارد وجود
  . )383ص، 2 ج، 1374

 ﴾شهِيد ال و كاتب يضار ال﴿ة يآ كه معامله وجود دارد يدو نوع افشاء برام، يكردر قرآن 

 ايدب را سند مكتوب: يكتب يافشا يكي :كند يدو گونه اشاره من يابه  )٢٨٢/ 2: البقره(

؛ )همان( ﴾بِالْعدلِ كاتب بينكُم لْيكْتب و﴿ :بنويسد) را بدهكارى سند( عدالت روى از اى نويسنده
 همانطور و كند خوددارى نوشتن از نبايد دارد نويسندگى بر قدرت كه كسى ،هيآ بنا به مفاد اين

 رعايت را عدالت، بدهى به افاعتر و امالء در بنويسد و بايد بايد است داده تعليم او به خدا كه

است كه  توجهان يشا. گر بپردازنديكديمعامله و دين  يبه افشا يو زبان يكند و دوم آنكه شفاه
، ات قرآنيبراساس آ. دارد درگيرى و نزاع از پيشگيرى براى راهنمايى و ارشادى ةجنب ن امريا

/ 2: البقره( ﴾قَلْبه آثم فَإِنه تمهايكْ من و﴿ :است حرام سكوت، است الزم حقّ يافشا آنجا كه

283( .  

ابراز و  كه معتقدند )Greenberg & Stone( نبرگ و استونيشناسان چون گر از روان يبرخ
ها و  يمارياز ب يدر درمان برخ يشفاه ياز افشاءها يق گاهياحساسات و حقا يكتب يافشاءها
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قرآن دربارة ، رو نيا از. )253ص، 1994، مكارانو ه ياون هارج(تر است مؤثّري، اختالالت روان
از خطرات  يريشگيو راه درمان و پ ي دانستهز الزم و ضروريرا ن يكتب يافشاءها، معامالت

  . داند يم يكتب يها را افشا در معامله ياحتمال

 أَنتم و الْحق تمونَتكْ و بِالْباطلِ الْحق تلْبِسونَ لم الْكتابِ أَهلَا ي﴿ة يدو آ: حق يافشا) ج

در نكوهش و سرزنش اهل كتاب و ، )42/ 2: البقره؛ 187 .نك و 71/ 3: آل عمران(﴾ تعلَمونَ
حق دستور داده  ياند نازل گشته و به افشا ا انكار كردهيل كه حق را پنهان ياسرائ يبن يرؤسا
نه آياتى كه ديدنى و به چشم  و كتمان مسائل مربوط به معارف دينى است »لبس« مراد از. است

  ).256، ص3 ، ج1417، ييطباطبا(  مشاهده كردنى است

ان يها در امر ارتباطات م و مهارت ها يكن تكنيتر از مهم يكي ييكه خودافشادانست د يبا
، نيبنابرا. كند يشروع م يخوبرا ب يارتباط، خود يرود كه هر فرد با افشا يبه شمار م يفرد

. شود يز محسوب مين )Preparation skill( يساز مهارت آماده يبرا يا وهيش ،ييخودافشا

شود و آنها را به  آنان و ايجاد انگيزش مي توجهجلب ، موجب آماده شدن افراد يساز آماده
ي، شخص يها موقعيتبه  توجهاگر با يي، مهارت خودافشا. كند هدايت مي، سوي وقايع آتي

 يول؛ ك رابطه باشديبراي ايجاد  ياولية مناسب رويكرداند تو يم، رديصورت گ يو مكان يزمان
ك يتواند  يز ميد اظهار شود نيكه نبا ينكردن موارد افشا كرد كه توجهبه اين نكته نيز د يبا

  . سازدتر  تر و مستحكم يرابطه را قو

دارد كه  تياهم، فرد يةلاو يها برداشتي، ادراك يساز كه در آماده نيگر ايد تأملنكته قابل 
ها از  ن برداشتياز ا يمقدار ورد يگ يكنندگان قرار م ات تعامليط و خصوصير محيتحت تأث

د يبافرد ، اساس نيبرا. رديگ يصورت م، دهد يگران ميكه خود فرد از خودش به د يشناخت
گران فاش يد يرا برا يو خصوص يشخص ياز زندگ ييها داشته باشد كه چه جنبه توجه

از  ردخود صحبت ك ةدربار ديبا و چه مقدار، كه چه وقت نيا از يآگاه، ن رويهماز . سازد يم
اد يز دربارة خود. شود يگفته م »ييخودافشا مهارت«آن، به  و برخوردار است ياديت زياهم

ر جهت ييممكن است موجب تغ، پرداختنخود به صحبت  ةموقع دربار يا بيردن صحبت ك
ن ارتباط با مشكل مواجه يا ةادامشود  يباعث من، يهمچنار ن كيا. ارتباط و انحراف آن شود

ده يا بارةدر، نمونه يبرا ـ ستين يكه موضوع شخص يبه موارد يمختصر و جزئ يا اشاره. شود
به . كند يمتعادل كمك م يبه داشتن ارتباطـ ك موضوع ي ةدربار يشخص يها دگاهيدا تبادل ي

 اطّالعاتان و دوستان يآشنا بارةدر، ها يها و دوست يياارتباط و كهنه شدن آشن ةبا ادام، هر حال
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از . آورد ندبه دست خواه گريكدياز  يتر كاملشناخت  نيطرف وتوان كسب كرد  يم يشتريب
  . ورزد يد ميكأت يياعتدال در خودافشا رز بين ميكر قرآنمباحث گذشته روشن شد كه 

 ي ممنوع و منفي در قرآنيخودافشا -3- 2

ساختن اسراري است كه زمينة  از آن جمله فاش؛ مواردي دارد، انواع و وعي ممنيخودافشا
، )ع(كند و به فرمودة حضرت علي  طلبان را فراهم مي آبرويي شخص يا سوء استفادة فرصت بي

مخاطب نيز ، گونه موارد در اين. )421ص، 1366، آمدي(نمايند  آدمي را در كمند خود اسير مي
 ﴾تجسسوا لَا﴿: ديفرما يقرآن م. كند يپافشار، گرانيهي از اسرار دنبايد در افشاخواهي و آگا

  :عبارتند از شود كه يده ميد قرآن درز ينن باره يگر در ايد يو موارد) 12/ 49: الحجرات(

جاد يا ينديگران احساس ناخوشايدر د، زدن و الف ييخودستا: ييو خودنما ييخودستا  )الف
، تا گرانياست و ارزش فرد را در جامعه و در مقابل د يدبا يب ينوع ،درواقع و كند يم

ج عجب يرا از نتا ييخودستا، اخالق ياز علما يكي ياحمد نراقملّا. آورد ين مييپا، يحدود
در مقام اثبات كمال و  يآدمن كه ياعبارت است از  ييده دارد كه خودستايشمارد و عق يبرم
ان يه بيتزك يبرا يپژوهان دو معن لغت. )264ص، 1387ي، نراق(د ينقص از خود برآ ينف

 كه در قرآن نيز بكار رفته است ب نفس استيتهذ يده به معنيمثبت و پسند يك؛ ياند كرده

، 14 ج، 1405، منظور ابن؛ 394ص، 5 ج، 1408ي، ديفراه(؛ )14/ 87: األعلى؛ 9/ 91: الشمس(
ي، حيطر( نسان از خوديف اتعركه عبارت است از  و مذموم است يمنف يگريو د ؛)358ص

 فَلَا﴿: ديفرما يم ينهآن از را ها  و قرآن انسان) 380ص، 1412، راغب/ 204ص، 1 ج، 1408

 كه كسى]  حال[ به او. مشماريد پاك را خودتان پس« :﴾ياتق بِمنِ أَعلَم هو أَنفُسكُم تزكُّواْ

  . )32/ 53: النجم( »است داناتر نموده پرهيزگارى

ص يبه تشخ يابيق است كه دستيدق يا به اندازهيي، و خودستا ييفاصلة خودافشاالبتّه، 
ن است كه هرگاه يان آن دو اين تفاوت ميتر روشن. رديپذ يصورت نمي، به آسان، آن دو يواقع

خود در حد  معرّفيو خود رنگ  يافشا يعن؛ يباشد  يآدم يستگيدر حدود شا ييخودافشا
ن شناخت ية اياز خود بدهد و در سا يگران شناختيكه در د يا به گونه، اعتدال و متعارف

مناسب  يها ها و زمان موقعيتكه قرآن در  يو اعتراف به موارد، جاد شوديت ايمياعتماد و صم
كند از حدود شايستگي وي بيرون  يان مياگر آنچه ب يول ؛مثبت است ييخوافشا؛ دهيد ورزيتأك



  

       

  95  مهارت خودافشايي از منظر قرآن كريم و روايات                                                       

گران يد ريمبنا باشد و باعث تحق يز و بيآم ، مبالغهينيبباشد و برخاسته از غرور و خود برتر
  .كند يجاد ميرا در مخاطب ا يشود و حس منف محسوب مي ييو خودنماشود، خودستايي 

فاش كردن اسرار خود  كه شامل اسرار است يافشا، از اظهارات ممنوع يكي :اسرار يافشا  )ب
: آل عمران( ﴾... دونِكُم من بِطَانةً تتخذُواْ لَا َءامنواْ ينالَّذ اأَيها ي﴿ :شود يم و جامعه نزد دشمنان

 آن مقابل و است زيرين لباس معنى به، لغت در و مشتق شده »بطن«از واژة  »بطانة«؛ )118/ 3

 محرم« از كنايه، اينجا در. )130، ص1412راغب اصفهاني، ( سترو لباس به معنى »ظهارة«

باطن امر و اسرار ه كه ب همراز و كسي يعني، )64ص، 3 ج، 1374، رازيمكارم شي(است  »اسرار
  .)201، ص1 ، ج1383 ،يقرش( مطّلع باشد

داند و از اعتماد  يمنان محرم اسرار نمؤم يمشركان و كافران را برا مي، قرآن كرهين آيدر ا
 لَما و تتركُوا أَنْ حِسبتم أَم﴿ة يدر آ »وليجة«واژة گر، يد ير قرآنيتعب. ديفرما يكردن به آنها منع م

: وبهتال( ﴾ًوليجة الْمؤمنِني ولَا رسوله ال و اللَّه دون من يتخذُوا لَم و منكُم جاهدوا الَّذين اللَّه يعلَمِ

 است كسى آن از مراد. شونده است ا داخليدخول  به معنى »جهيول«: به كار رفته است) 16/ 9

، 7 ج، 1383ي، قرش(  اند داده قرار خويش اسرار محرماو را  ولى؛ نيست انسان خود از كه
شود  يگفته م يكيو نزد يميبه دوست صم» بطانة و وليجة« واژةدو ، ن صورتيدر ا. )242ص

به  )ع(امام صادق  است كهآمده ت يروادر . داده است قرار خويش اسرار محرم را ، اوكه فرد
 هستند جلوگيرى اسرار ياهل افشا كه كسانى ورود از كه بود داده دستور اصحابش از جمعى

 و آنها براى )ع( اطهار ةائم اسرار شدن فاش بوده كار در كه هتقي و خوف شدت با زيراكنند؛ 
امامان  توان گفت ي، منيبنابرا. )177ص، 4 ج، 1388ي، نيكل( است نبوده مصلحت شيعيانشان

امام رضا . د فاش شوديبا يند كه اسرار در مقابل چه كسانا هداشت توجهن نكته يبه ا) ع(معصوم 
 قَالَ سره كتمانُ ربه من سنةٌ ... خصالٍ ثَلَاثُ فيه يكُونَ حتي مؤمناً الْمؤمن يكُونُ لَا«: فرمودند) ع(

اللَّه زع لَّ وج: ﴿مبِ عاليظْ فَال الْغيل هِريع  بِهداً غَينِ إِلَّا أَحض متيار  نولٍ مس1403ي، مجلس( »﴾ر ،
و  خصلت پروردگارش است كه سرّ يكي: د باشديسه خصلت با مؤمن يبرا«: )68ص، 72 ج

كسى را بر غيب  است و يل پنهانيآگاه بر مسا) خدا: (ديفرما يمخداوند . پوشاند يمراز خود را 
كه  استاز آن  يحاك اين روايت. »جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كند خود آگاه نمى

قرآن . دياتخاذ نما خدا ازبايد مؤمن  كهاست  روشى وخداوند  يتهااز سنّ يك، يكتمان اسرار
  . )27- 26/ 72: الجن( ﴾... أَحداً غَيبِه  يعل يظْهِر فَال الْغيبِ عالم﴿: فرمايد مى
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د يكه نبا يگر از موارديد يكي :خدا ةا اعتراف به گناه در نزد بنديها  يزشتگناه و  يافشا )ج
 يگناهان نمودن آشكار و اظهار، اسالم دگاهياز د. است خود و ديگران فسقگناه و شود، افشاء 

 دستور) ص(امبر اسالم يپ هك چنان؛ ممنوع است شود يم تعزير و حد موجب به آن اعتراف كه

به در حضور آن حضرت،  سازند تا دور ـ شانيانزد از  ـ گناهانشان را فرمود كه معترفان به
ي، مجلس(ند ينما اقرار كرده و توبه خداوند و خود ميان و) دنبرو( بلكه، نكنند اقرار خود گناه

  . )23ص، 50ج، 1403

: )7/ 29: العنكبوت( ﴾تهِمسيآ معنه لَنكَفِّرنَّ الصالحات عملُواْ و َءامنواْ الَّذين و﴿فة ية شريآدر 

، »اند، قطعاً گناهانشان را از آنان مى زداييم و كسانى كه ايمان آورده، و كارهاى شايسته كرده«
كه  د پنهان بمانند چنانيها بايبد.  است »پوشاندن« معنى به، اصل در »تكفير«ة ماد از »رَفِّكَنُ«

آواره شدند و ، شانيها يها و زشتيشدن بدآشكار سبب ا در بهشت به حضرت آدم و حو
ئه ين بروز سيخود را بپوشانند و رمز هبوطشان هم، )22/ 7: االعراف(» نةاجلورق « نتوانستند به

كه از وجود دارد  يو شخص يمكاني، زمان يها موقعيت ،نيبنابرا. )190ص، 1379، عيمط( بود
 ز بهيات نيدر قرآن و روا وروند  يشمار م به ييمقدار مناسب خودافشا يكننده برا نييعوامل تع

  . است شده دهيآن اهتمام ورزت يرعا

 من كُمعن يكَفِّر و لَّكُم خير فَهو الْفُقَراَء تؤتوها و تخفُوها إِن و﴿فة ية شريآ: صدقه يافشا )د

ر يد بر كتمان صدقه هنگام اعطاء به فقيتأك، )271/ 2: البقره(﴾خبِري تعملُونَ بِما اللَّه و تكُمسيآ
به ؛ از موارد اشاره شده است يكتمان در برخ يهم به فضل و هم به نه، اتيدر لسان روا. دارد

 و الصدقَة كتمانُ و الْحاجة كتمانُ الْبِر كُنوزِ من ربعأ« :منقول است) ع(از امام باقر ، عنوان مثال
 يها نهياز گنج چيزچهار «): 162ص، 75ج، 1403ي، مجلس( »الْمرضِ كتمانُ و الْمصيبة نُكتما
 ،بنابراين. »)از مردم( يماريبت و بياز، صدقه و مصيپوشاندن ن :است و آنها عبارتند از ياصل
تمان د آن را كيان دارد و بايانسان ضرر و ز يبرا يماريبت و بيمص، صدقه، ازيفقر و ن يافشا
باب «تحت عنوان  بحار االنواردر  يمجلس علّامةكه وجود دارد  يات فراوانيروا، نيهمچن. كند
فضل باب « و؛ 13باب ، 2در جلد » اهله عن کتمان العلم و اخليانة و جواز الکتمان عن غري يالنه

و ذم گردآورده است 45 باب، 72 در جلد» االذاعة کتمان السر .  

به  ن كاريا: حسود يها انساندر برابر  يخداداد يها از نعمت يكردن قسمت يمخف )هـ
 و واحد بابٍ من تدخلُواْ لَا بنِي يا قَالَ و﴿: رديگ يصورت ماز چشم زخم  يريمنظور جلوگ
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 خود فرزندان به يعقوب كه است كالمى اين. )67/ 12: وسفي(﴾ متفَرقَة أَبوابٍ من ادخلُواْ

 چنين داستان سياق از. بودند مصر سوى به كردن كوچ ةآماد فرزندانش كه ىهنگام ،گفت

 اين از اينكه نه، ترسيده مى بودند نفر يازده كه خود فرزندان جان از يعقوب كه شود مى استفاده

) ع( يعقوب زيرا؛ ببيند بسته در صف، اجتماع حال در را ايشان مصر عزيز كه باشد ترسيده

 در نفرى يازده صف يك در ايشان و طلبد مى خود نزد را آنها همه مصر زيزع كه دانست مى

. پدرند يك فرزندان و يكديگر برادران همه ايشان كه داند مى هم عزيز و گيرند مى قرار برابرش

 مردم كه بوده اين از، اند گفته هم ديگران كه طورىه ب يعقوب ترس بلكهبود، ن ترس جاى اين

 برده حسد آنان بر يا و، بزنند چشم و ببينند اجتماع حال در پدرند يك از نبرادرا كه را ايشان

 از يا و) سازند فراهم را آنان بردن بين از ةوسيل، خود حسد آتش ساختن خاموش براى و(

 بيآس يا و برسانند به قتلشان يا، بچينند توطئه فاقشاناتّ شكستن براى و ببرند حساب ايشان
  . )218ص، 11ج، 1417يي، طباطبا( شان بزننديا هب ديگرى

در  بلكه، رگذار استيتأث شخصتنها در خود  فكر و روح انسان نه؛ ثابت شده ياز نظر علم
تواند تحت  يرا م يگريانسان دافكار و روح ، ك انساني. شود يواقع م مؤثّرگر يك انسان دي

 دهد يفرمان م مخاطب هشخص ب، زميپنوتيو ه يسيمغناط يها ميدر تنوچنانچه . ر قرار دهديتأث
از قول ) 51/ 68: قلمال( ﴾... يكاَد إِن و﴿ ةيآل يدر ذ يرازيمكارم ش. كند ياطاعت ماو  و

ات با عظمت قرآن را ين است كه دشمنان به هنگامى كه آيمنظور ا: ديگو يمان مفسرارى از يبس
كنند كه  و نگاه مىشوند و با عداوت به ت ن و ناراحت مىيبه قدرى خشمگ، شنوند از تو مى

، ن معنىيح ايدر توض! ن افكنند و نابود كننديهاى خود بر زم خواهند تو را با چشم ى مىيگو
ارى از يكه بس ، امرين ببرنديتو را از بق چشم زدن يخواهند از طر اند كه آنها مى جمعى افزوده
ك نگاه يه است كه با ند در بعضى از چشمها اثر مرموزى نهفتيگو ده دارند و مىيمردم به آن عق

. )425ص، 24 ، ج1374ي، رازيمكارم ش( ا هالك كنديمار يممكن است طرف را ب، مخصوص

ها  ها و روان از روح يدر بعض. است يعيوس يايدن، روح و روان انسان يايدن، ن صورتيدر ا
در  ،فوراً ،كند فكر ،خاص يا به گونه يگريد ةكه اگر دربار وجود دارد يتين حالت و خاصيچن

 چشم: ندوارد شده كه فرمود) ص( غمبر اكرميث هم از پياز احاد يدر بعض. گذارد يماو اثر 

  . )1ص، 6 ج، 1403ي، مجلس(دارد  حقيقت زخم

د به خدا يو از افراد حسود با؛ شود حسادت است يكه باعث چشم زدن م ياز موارد يكي
 مانند مختلف عوامل اثر بر كه تاس شيطانى زشت خوى يك »حسد«. )5/ 113: الفلق(پناه برد 
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 آرزوى و درخواست معنى به و شود مى پيدا انسان وجود در بخل و نظرى تنگ، ايمان ضعف

 حق الْعين«: منقول است كه فرمود) ص( يامبر گرامياز پ يتيروا. است ديگرى از نعمت زوال

 يعلَ اللَّه يصلَّ و بِاللَّه آمنت فَلْيقُلْ فَأَعجبه حسنٍ ٍء شي يإِلَ أَو دابة أَو إِنسان يإِلَ أَحدكُم نظَر فَإِذَا
دمحم و هآل هلَا فَإِن هرضه ينيبا گفتن ذكر پس . )18ص، 60ج، 1403ي، مجلس( » ع»نْتآم بِاللَّه و 
 يامبر گراميپ ت شده كهيروا. رود ين ميچشم از ب ير منفيثأآن ت »آله و محمد علَى اللَّه صلَّى

، 5 ج، 1415، حويزى(فرمودند  يذ ميرا تعو) ع(ن يحسن ،دو سورة فلق و ناس ةليبوس) ص(
را در نظر  يخداداد يها ها نعمت است كه انسان ، الزممواقع يدر بعض، نيبنابرا. )717ص

استفاده از ، ها ن نعمتيشدن ا  انيو در صورت نما كنند يگران قرار ندهند و از آنها مخفيد
 يبرا نيذتو معو، اخالص حمد ة، سورالكرسي يةآ، قلم ةسور 51ه يچون آ يات قرآنيآ يبرخ

  . )26-25، صص60، ج1403مجلسي، ( ه استد قرار گرفتييه چشم زخم مورد تأياستفاده عل

به واكنش او در هر فرد  ييخودافشا: ديجه رسين نتيتوان به ا يات مطرح شده ميبراساس آ
ن يا، دهيات قرآن مطرح گرديكه در آ ييدر موضوع خودافشا، داردي ط بستگيمورد افراد و شرا

خداوند را در  يها نعمت ي،سپاسگزار موقعيتبه عنوان مثال بندة خدا در . ان استينما يژگيو
 يادادخد يها نعمت، از ترس چشم خوردن، در مقابل چشم بد يول ؛شود ير محضور او متذكّ

  . پوشاند يرا م

  : در قرآن دو جنبه دارد ييخودافشا

 يها آشكار نمودن نعمت: شود مانند يم يميجاد روابط صميجنبة مثبت كه باعث ا يكي
در برابر خداوند  ياقرار به ضعف و ناتوان، )11/ 93: يالضح( يپروردگار در امر سپاسگزار

وسف در يبرادران ي ار به گناه هنگام عذرخواهاعتراف و اقر، )4/ 19: ميمر(ع و دعا هنگام تضرّ
ان يب، )87/ 20: طه( يدر برابر و ياشتباه قوم موس علّتن ييتب، )91/ 12: وسفي(او برابر 

  . )13/ 12: وسفي(ابراز احساسات  و )4/ 12: وسفي( مورد اعتمادشخص  يخواب برا

هر  و )32/ 53: النجم( ييخودستا ينه: در قرآن عبارتند ازكه  خودافشايي يجنبة منف دوم
را كه در  يز افراديقرآن ن، اساس نيبرا، )118/ 3: آل عمران( ندانستنمحرم اسرار  ي راكس

 ،نيبنابرا. )12/ 49: الحجرات( ديفرما يم ينه، كنند يم ينده پافشارياز اسرار گو يآگاه
به  ييب خودافشامقدار مناس يكننده برا نيياز عوامل تع يو شخص يمكاني، زمان يها موقعيت
  . روند يشمار م
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  يريگ جهينت

  : دست آمده است هذيل باز اين پژوهش نتايج 

. شود يم محسوب مؤثّر ارتباط يبرقرار يها وهيش نيتر ياساس از يكي ييخودافشا )1

آنان شناساندن خود به  يوه براين شيشتر با بندگانش از ايتر و ب قيارتباط عم يخداوند برا
بندگانش  كرد ينم معرّفيفرمود و خود را  ينم يياگر خداوند خودافشا. تاساستفاده كرده 

  . بخوانند هايي دانستند او را با چه صفات و اسم يتوانستند با او ارتباط برقرار كنند و نم ينم

در ارتباط  ير سوء و منفيآورد و تأث يبوجود م يمشكالت ييط در خودافشايافراط و تفر )2
 شود يجه حاصل مين نتيام، يكر ات قرآنيدر آ تأملبا . دنه يم برجاي نگرايبا د نسانا يفرد

 )ب ؛ مطلوب و معقول ييخودافشا  )الف :استم يتقس قابلدو دسته  هدر قرآن ب ييكه خودافشا
و  حد و مرز قائل شده است ييخودافشا يم برايقرآن كر. مذموم و ممنوع ييخودافشا

  . دارد يط بستگيش او در مورد افراد و شراهر فرد به واكن ييخودافشا، نيهمچن

خود و شناساندن  معرّفي، ارتباط خدا با بندگان يمتعال يدر فضا ييمفهوم خودافشا )3
در  ييخودافشا. اعتراف و شهادت است يخود به آنان است و در ارتباط انسان با خدا به معن

  . اعتراف و اقرار است يمعن خود و هم به معرّفي يبستر ارتباط انسان با انسان هم به معن

ان يسالمت ارتباط متعادل م يدر حد ارتقا يشناس در دانش روان ييمهارت خودافشا  )4
نكه باعث سالمت ارتباط يعالوه بر ا ،در قرآن ييمهارت خودافشا ، وليافراد و جامعه است

 يايكه از دن كرده توجه يمتعال يك زندگيبه  ،شود يجاد تعادل ميان افراد و جامعه و ايم
  . فراتر استي، شناس ف شده در علم روانيتعر

خداوند نسبت به  ييخودافشا )الف: دارد يم انواعيدر قرآن كر ييفشاخودامهارت  )5 
ن آنها اعتراف به يتر بندگان نسبت به خداوند متعال كه مهم ييخودافشا )؛ ببندگان خود

مردم  ييخودافشا) ؛ ددر برابر مردم يلهامبران ايپ ييخودافشا )؛ جاوست يها و نعمت يبندگ
انسان با انسان به  افشاييمهارت خود يبرا يمناسب قرآن يها كه نمونه يامبران الهيدر برابر پ

  . مردم در برابر مردم ييخودافشا )؛ هرود يكار م
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  ـــــــــــــــــــــــــ

  : ها نوشت پي

 با چه و گفتار با چه را ديگران دادن قرار يرتأث تحت توان كسي كه است آن اجتماعي نفوذ مفهوم )1(

 است معني است، بدين بانفوذي شخص فالني شود مي گفته »عرف« در وقتي. باشد داشته خود رفتار

 كس همه از كه است كارهايي انجام به آشنايي، قادر و دوستي طريق از يا و خود پول با او كه

 گروه سوي از فرد كنترل و گروه با فرد كردن همرنگ نتوا »اجتماعي شناسي روان« دراما  .آيد برنمي

 ). 103، ص1377 كريمي، ( است

 مانند ملموس و غير ملموس اشياء ةاز مبادل اعم( تا به مبادله است اجتماعي بر آن ةمبادل ةنظري )2(

 اجتماعي نظم براي ييمبنا عنوان به) و تأييد همكاري ةها، تكريم، عالق احساسات، ارزش مبادلة

بطور  را اقتصادي بازارهاي كه يينيروها. است شده شناسي جامعه وارد از اقتصاد واژه اين. ازدپردب
 اجتماعي نظم يكلّ علل كه باشند اصولي همان خاص نمودهاي شايد دارند مي نگه الو فع ثابت نسبي

 ). 80، ص1385اسكيدمور،  ويليام( شدند مي محسوب

 :اند كه به ترتيب عبارتند از بقه قرار داده شدهنيازهاي انسان در هرم مازلو در پنج ط )3(

  خوراك، پوشاك و مسكن؛  :زيستينيازهاي   )الف

نياز به رهايي از وحشت و به عبارت ديگر، نياز به حفاظت از خود كه زمان : امنيتينيازهاي ) ب
  شود؛  حال و آينده را شامل مي

؛ انسان موجودي اجتماعي است و هنگامي كه محبتو  تعلّقيا احساس : اجتماعينيازهاي   )ج
  كوشد؛  دار با ديگران، سخت مي گيرد، آدمي براي روابط معني نيازهاي اجتماعي اوج مي

ديگران  توسطبه خود است و سپس قدر و منزلتي كه اين احترام قبل از هر چيز نسبت : احترام) د
اگر آدميان نتوانند نياز خود به احترام را از طريق رفتار سازنده برآورند، . شود براي فرد حاصل مي

و مطرح شدن، به رفتار خرابكارانه يا  توجهجلب  در اين حالت، ممكن است فرد براي ارضاي نيازِ
  نسنجيده متوسل شود؛ 

يعني شكوفا كردن تمام استعدادهاي پنهان آدمي؛ حال اين استعدادها هر چه : خودشكوفايي  )هـ
رضائيان، (» تواند باشد، بايد بشود مي آنچه آنسان«: دارد همان طور كه مزلو بيان مي. باشد خواهد مي

  ).111 و 109، صص1379
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