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بررسی استداللی حکم فقهی خودافشایی مراجعان در جلسه مشاوره و درمان
تار یخ در یافت98/3/2 :

تار یخ پذیرش98/5/5 :

احمدرضا فامیل دردشتی ،1سیدعلی سید موسوی

2

چکیده

عل ��م ی ��ا ّ
فن فق ��ه به بررس ��ی رفتارهای گونا گون انس ��ان از جه ��ت انطباق یا ع ��دم انطباق آن با
ش ��ریعت اس�ل�امی میپ ��ردازد .یک ��ی از موضو عه ��ای اجتماعی که لزوم بررس ��ی فقه ��ی را طلب
میکند ،مش ��اوره و درمانگری روانشناختی است .فرایند مش ��اوره از مراحل و اجزاء گونا گونی
تش ��کیل شده و اهمیت بررسی فقهی کلیت ،مراحل و فرایندهای آن در فضای جامعه اسالمی
قابل انکار نیس ��ت .خودافش ��ایی ( )self cluserاز جمله موضو عهای مهم در فرایند مش���اوره و
درمانگری حرفهای به ش ��مار میرود .در مقاله حاضر به موضو عشناس ��ی و بررس ��ی استداللی
حکم فقهی خودافش ��ایی ،بر اس ��اس ادله ش ��رعی و عقلی پرداختهایم .نتیجه پژوهش نش���ان
ً
ً
میدهد خودافشایی در مقام مشاوره و درمان ،عقال و شرعا مجاز ،بلکه در موارد خاصی واجب
است و دالئلی که به سود حرمت یا کراهت آن ممکن است اقامه شود ضعیف است .همچنین
اثبات شد خودافشایی باید در محدوده موضو عهای مرتبط با مشاوره و درمان بوده تشخیص
مقدار و چگونگی آن بر عهده مشاور و درمانگر است.
کلید واژ گان :خودافشایی ،مشاوره ،درمانگری ،اذاعه ّ
السر ،حکم فقهی.

 . 1دانشپژوه دکتری قرآن و روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه.
porsesh.ahmad.reza@gmail.com
 .2استادیار فقه و مبانی حقوق ،عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول) sas.mousavi110@gmail.com.
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مقدمه

علم یا فن 1فقه ،عهدهدار اس���تنباط و بیان احکام پنجگانه تکلیفی و وضعی رفتارهای گونا گون
ّ
مکلفان مس���لمان اس���ت .یک���ی از موضو عهای رفت���اری مهم در زندگی انس���انها ،مش���اوره در
اموری است که خود به تنهایی نمیتوانند درباره آن اندیشهورزی کرده و تصمیمهای مطلوبی
ّ
بگیرن���د؛ همچنین مش���کالتی که برخی از اف���راد در حوزه تفک���ر (اختالل تفک���ر) ،عاطفه (رنجها
وناراحتیه���ای عاطف���ی) ،بیکفایتیهای رفتاری و روابط میان فردی با آن مواجه میش���وند و
ّ
متخصص نیازمند اس���ت (جانبزرگی،1394 ،
رف���ع آنها به مداخله رس���می و حرفهای روانش���ناس
ص  ،)13مش���اوره و درمانگری را به نهاد اجتماعی مهم تبدیل کرده اس���ت .مش���اوره در اصطالح
علم روانشناس���ی و مش���اوره ،رابطهای حرفهای میان یک یا چند مشاور آموزش دیده و یک یا
چند مراجع (مش���اوره و درمانهای گروهی) است ،این رابطه با هدف کمک به مراجعان برای
درک و روش���ن س���اختن نظرات آنها در مورد محیط زندگی خود و یافتن راههای صحیح و مؤثر
رسیدن به اهداف انتخاب شده و حل مشکالت هیجانی و میان فردی آنان شکل میگیرد (جرج

و کریستیانی ،1386 ،ص .)10
مش���اوره و درمانگ���ری ،به مثاب���ه فرایندی حرف���های و ّ
تخصصی از ابعاد و مراح���ل گونا گونی
تش���کیل میش���ود .از ای���ن رو مش���اور (و درمانگ���ر) و مراج���ع برای رس���یدن به هدف مش���اوره و
درمانگ���ری رفتارهای گونا گونی را انجام میدهند .ای���ن رفتارها عالوه بر لزوم انطباق با اصول،
مبان���ی و روشه���ای صحی���ح و علمی مش���اوره و درمانگ���ری الزم اس���ت از جنبهه���ای دیگری
(اخالق���ی ،حقوق���ی ،فقهی و )...هم مورد بحث و بررس���ی ق���رار گرفته و انطباقش���ان با اصول و
مبان���ی مورد نظ���ر اثبات گردد .امروزه در بس���یاری از فرهنگها و جوامع ب���ه رفتارهای مراجع و
مش���اوره ع�ل�اوه بر جنبه حرف���های ،از منظر حقوق���ی ،اخالقی و فرهنگی هم توجه میش���ود .در
فرهنگ اسالمی ،احکام شریعت ُبعد مهمی از رفتارهای مؤمنان را به خود اختصاص میدهد.
از این رو عالوه بر جنبههای پیش گفته ،بررسی فقهی رفتارهای مشاور (و درمانگر) و مراجع در
فرایند مشاوره (و درمان) ضرورتی غیرقابل انکار دارد.
ّ
ً
 .1تعبیر به فن برای فقه از آن روس ��ت که اساس ��ا هدف فقیه در کاوشهای فقهی ،تعیین تکالیف مکلفان و رهایی آنان از سرگردانی
در مقام عمل اس ��ت و این فعالیت بیش از آن که فعالیتی علمی باش���د ،تالش���ی فنآورانه اس���ت؛ زیرا علم به دنبال کش���ف حقیقت
ً
ً
آنگونه که هس ��ت ،اس ��ت و کاربست محصول علم ،اساسا از هدف ذاتی آن بیرون است .برخالف فقه که اساسا ماهیتی معطوف به
عمل دارد .از این رو چابکی و کارآمدی فقه بیش از آنکه به تشقیق شقوق و تفریع فروع و کاوشهای نظری صرف باشد ،به ّکم ّیت
ّ
و ّ
کیفیت دستاوردهای آن در مقام گرهگشایی عملی مکلفان مرتبط است.

مش���اور اس���ت 1.خودافش���ایی در لغت به معنای خود را آش���کارکردن و در روانشناسی ،عبارت
است از افشای احساسات و عکسالعملهای خود نسبت به وقایع و افراد ،همانگونه که روی
داده و میدهند (همان ،ص  .)242به تعبیر روش���نتر ،خودافش���ایی آشکار ساختن اطالعات بسیار
ش���خصی مراجع درباره خودش برای مش���اور و درمانگر است؛ چیزهایی که بیشتر مردم ممکن
اس���ت آنها را ندانند (اولس ��ون و اولسون ،1383 ،ص  .)41خودافشایی ،بیان احساسات ،افکار و رفتارها
از س���وی مراجع در موقعیت مش���اوره و درمان ،نخستین و مهمترین گام برای ورود در رابطهی
حرفهای مش���اورهای و درمانگرانه به ش���مار میرود .بدیهی است که بیان مسائل خصوصی و

مس���ائل عاطفی ،جنس���ی ،معنوی و حتی گناهانی که فرد در گذش���ته مرتکب ش���ده یا در حال
ارتکاب آن اس���ت را شامل شود .به نظر میرسد خودآشکارسازی ،جزء ضروری و تفکیکناپذیر
فراین���د مش���اوره و درمان اس���ت و این فراین���د ،نه تنها بدون خودافش���ایی به ه���دف مطلوب و
ً
نتیج���ه مورد انتظار نمیرس���د ،بلکه اساس���ا بدون خودافش���ایی آغاز هم نخواهد ش���د .از نگاه
روانشناس���ان ،در لزوم خودافش���ایی مراجع در جلسه مشاوره تردیدی نیس���ت (جانبزرگی،1394 ،

ص )25؛ همچنانکه مش���اوران و درمانگران هم با تکنیکهای مختلف برای ش���ناخت اس���رار و
مسائل پنهان مراجعان تالش میکنند (اوتمر و اوتمر .)140 ،1386 ،وضوح این امر به گونهای است که
ا گر مراجع از خودافشایی اجتناب ورزیده و به آشکارسازی مسائل خود نپردازد ،رفتارش نوعی
مقاوم���ت آ گاهانه (اوتم ��ر و اوتمر ،1386 ،ص  )84یا گونهای مکانیزم دفاعی ناهش���یار (همان ،ص  )94برای
پنهان ساختن خود و دیگر مسائل مرتبط با مشکالتش تلقی میشود .منطق درمان و مشاوره
ّ
حدس���یات خود
نی���ز همی���ن امر را اقتضا دارد؛ زیرا مش���اور و درمانگر هرگز نمیتوانند بر اس���اس
درباره مس���ائل مراج���ع و درمانجو قضاوت کنن���د و نتیجه نقص در مرحله ارزیابی ،تش���خیص
ً
ناصحی���ح و ارائه راهکارهای غل���ط و احیانا زیانآور برای مراجع خواهد ب���ود .به همین منظور از
لحاظ حرفهای ،مشاور و درمانگر قبل از تکمیل ارزیابی ،نباید به تشخیص و درمان اقدام کند
ّ
متخص���ص دیگری ارجاع
و در ص���ورت مقاومت مراجع و عدم توفیق مش���اور الزم اس���ت او را به
ً
 .1البته ممکن است خودافشایی درباره مشاور برای مراجع هم در سطحی نازلتر مطرح شود که مسلما مقصود ما در این بحث نیست.

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

خود برای مش���اور و درمانگر اس���ت .این اس���رار ممکن اس���ت طیف وس���یعی از مس���ائل ،اعم از

................................................................................................................................

ش���خصی از طرف مراجع ،در بس���یاری از مواقع مس���تلزم برداش���تن پرده از خصوصیترین اسرار

..............................................................................................................................................

یک���ی از رفتارهای ضروری در فرایند مش���اوره ،خودافش���ایی یا خودآشکارس���ازی مراجع برای
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دهد .با توجه به تعریفی که از خودافشایی بیان شد ،روشن است که منظور از خودافشایی در
این مقاله ،افش���ای احساس���ات ،افکار و رفتارهای فرد به صورت مطلق نیست؛ بلکه مقصود از
خودافش���ایی در این جا بیان احساس���ات ،افکار ،رفتارهای خصوصی و اسرار فرد برای مشاور و
درمانگر ،در مقام مش���اوره و درمان است و مس���ائلی مانند عیوب ،مشکالت فردی و ارتباطی،
ً
ً
اف���کار ،نگرشه���ای خاص و احیان���ا گناهان گونا گون فرد ک���ه معموال یا به طور کل���ی از دیگران
پوشانده میشود.
در جوامع اس�ل�امی و در اذهان مراجعان مس���لمان و ملتزم به ش���ریعت اسالمی ،همواره این
دغدغ���ه وج���ود دارد ک���ه آیا رفتارهای آن���ان در طول فرایند درمان و مش���اوره بر احکام اس�ل�امی
منطبق اس���ت یا نه؟ از این رو لزوم وا کاوی فقیهانه این مسأله به خوبی آشکار میشود .بر این
اس���اس پرسش اصلی مقاله ،حکم فقهی خودافش���ایی مراجع برای مشاور و درمانگر چیست؟
و س���والهای فرعی ،در صورت جواز ،آیا خودافش���ایی حد خاصی دارد یا اینکه مراجع میتواند
از همه اسرارش به صورت مطلق با مشاور سخن بگوید؟ و تشخیص مقدار الزم خودافشایی با
چه کسی است؟ میباشد.
پیشینه بحث

ب���ا جس���تجو در س���خنان فقیه���ان چنین به نظر میرس���د که ایش���ان نه تنه���ا از عنوان���ی به نام
ً
«خودافش���ایی» بحث نکردهاند ،بلکه معموال عناوینی مانن���د «اظهارالعیب»« ،اذال لالنفس»
و «اذاعه ّ
الس���ر» را هم عنوانهای مس���قلی برای اس���تنباط فقهی قرار نداده و این سه را در ذیل
کردهاند (انصاری ،1374 ،ص  123و

عناوی���ن و مس���ائل عام تری مثل عنوان «غیبت» و غیر آن مط���رح
سبحانی ،1382 ،ص  .)580روشن است که موضوع «اذاعه ّ
السر» در باب غیبت ،تنها در ارتباط با یکی
از مصادیق این موضوع کلی ،یعنی افش���ای اس���رار دیگران بحث ش���ده استّ .اما درباره افشای
اس���رار خ���ود فرد ،به ص���ورت کلی و عموم���ی ،بحثی به میان نیامده اس���ت؛ مگ���ر در ذیل بحث
از حکم «تش���ییع فاحش���ه» ،یا «اظهارالعیب» یا «کتمان ّ
الس���ر» و ی���ا «اذال لالنفس» که برخی از
فقیهان به تبیین حکم افش���ای گناهان از س���وی گناهکار ،اظهار عیوب شخصی و خوارساختن
خود س���خن گفتهاند .پرسش���ی که در اینجا به صورت منطقی مطرح میش���ود این است که آیا
خودافش���ایی ،به معنایی که در مش���اوره و درمانگری مطرح اس���ت ،در فقه اسالمی به صورت
معنون بحث شده است یا نه؟

خودافش���ایی ،به صورت مطلق ،گاهی مس���تلزم «اذال لنفس» یا «اظهارالعیب» یا «اذاعه ّ
السر»
اس���ت .همچنین ممکن اس���ت ب���ا توس���عه مفهومی یا مصداق���ی «اذاعه ّ
الس���ر» برخ���ی از موارد
خودافش���ایی را یک���ی از مصادیق عنوان نام برده قرار دهیم؛ اما روش���ن اس���ت که میان مفهوم
خودافشایی و اذاعه ّ
السر نسبت منطقی «عموم و خصوص من وجه» برقرار است.
البته ا گر افش���ای اس���رار ،ب���ه معنای برداش���تن پرده از عی���وب و بدیهای دیگران باش���د (که
فقیهان معموال همین معنا را از عنوان مذکور اراده کردهاند) ،این مس���أله در مباحث «غیبت»

اصل اولی در مسأله

بناب���ر اصل برائت عقل���ی (قبح عقاب بال بیان و مؤاخده بال برهان) (خراس���انی ،131414 ،ص  )390و قاعده
عقل���ی اصال���ه االباحه (کل ش���ی لک ح�ل�ال حتی تعلم انه ح���رام بعین���ه) (رکّ :
حر عامل���ی1391 ،ه���ـ ،ابواب

«مایکتسب به» و «ابواب االطعمه المباحه») ،اصل اولی (قبل از فحص از ادله شرعی و عقلی) در حکم شرعی
هم���ه رفتاره���ا و از جمله رفتار خودافش���ایی (بالعموم) و خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان
(بالخصوص) اباحه اس���ت ،مگر اینکه دلیل معتبری بر عدم اباحه آن اقامه شود؛ یا خودافشایی
مستلزم تحقق یکی از عناوینی باشد که بر اساس ادله شرعی حرام معرفی شده است.
ّ
نظریه جواز خودافشایی

به نظر میرس���د خودافشایی در مقام مشاوره و درمان جائز و در شرایطی که عدم خودافشایی
ً
ً
عقال یا عرفا به ضررهای معتنابهی منتهی ش���ود ،واجب اس���ت .در این راستا میتوان به دالئل
عقلی ،عقالیی و نقلی (قرآن و سنت) متعددی استناد ورزید:
 .1قرآن کریم

قرآن کریم نخس���تین و مهمترین منبع استنباط حکم ش���رعی است (اسراء )9 :و فقیهان مسلمان
همواره در فهم شریعت اسالمی به آن مراجعه میکنند .از این رو مراجعه به آیات قرآن و بررسی
موضوع خودافشایی در مقام مشاوره و درمان در آیات قرآن ضروری مینماید .برخی از آیات به

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

منطقی ،بحث جدا گانهای طلب میکند.

................................................................................................................................

مسوغات ِالغیبه؛ و سبحانی ،1382 ،بحث ّ
از آن بحث شده است (انصاری ،1374 ،بحث ّ
مسوغات ِالغیبه) و به صورت

..............................................................................................................................................

خودافش���ایی به معنایی که در روانشناس���ی و مش���اوره مطرح اس���ت ،در فقه با عنوانهای
«اظهارالعیب»« ،اذاعه ّ
السر» و « اذال لالنفس» در برخی از مصادیق ارتباط دارد؛ به عبارت دیگر
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داللت مطابقی و برخی دیگر به داللت التزامی بر جواز و (در مواردی که مصلحت مهمی وجود
دارد) وجوب خودافشایی داللت میکند:
یک ... « :فاسئلوا اهلالذکر إن کنتم التعلمون» (نحل)43 :؛ اطالق حکم موجود در «فاسئلوا»
که آش���کارا بر جواز س���ؤال از اهل ذکر داللت میکند ،همهی مواردی که فرد مس���لمان نیازمند
دانس���تن اس���ت را شامل میش���ود .این اطالق نه تنها اطالق افرادی است ،بلکه اطالق زمانی،
ّ
مف���اد این آیه حکم اولی ش���رعی نیس���ت ،بلکه ارش���اد و تأییدی
مکان���ی و احوال���ی هم هس���ت.
ً
نس���بت ب���ه همان حک���م عقل فطری ب���ه ج���واز (و احیانا ل���زوم) رجوع جاه���ل به عال���م در امور
ّ
ّ
عمومیت رجوع جاهل به
تخصصی اس���ت .هرچند اصولیان در اس���تناد به این آیه برای اثبات

عالم همداس���تان نیستند و برخی (سبحانی ،1424/1382 ،ج  ،3ص  )628آن را به امور اعتقادی منحصر
دانستهاند .مضاف بر اینکه تفسیر اهلالذکر به «اهلالعلم» (همان) خالف ظاهر روایت است،
چرا که دانش���مندان اهل کتاب نیز جایگاهی چون فقهای مس���لمان دارند که متخصصان فقه
اس�ل�امیاند و اطالعش���ان بر علوم و احکام واقعی انتظار نمیرود و اطالق «اهل علم» به معنای
اط�ل�اع بر احکام واقعیه بر آنان روا نیس���ت .عالوه بر اینکه «فاس���ئلوا اهلالذکر» در مقام تعلیل
ّ
(العله ّ
تعمم و تخصص) اقتضا دارد که حکم «فاس���ئلوا»
نس���بت به صدر آیه وارد ش���ده و قاعده
مطلق باش���د .از این رو به نظر میرس���د ا گر اطالق موجود در عنوان «اهلالذکر» (که شأن نزول
آن مرب���وط ب���ه اه���ل کتاب اس���ت) را با تنقیح من���اط ،به دیگر عالم���ان (و از جمل���ه امامان اهل
بیت؟مهع؟ چنانکه در روایاتی وارد ش���ده اس���ت) س���رایت دهیم ،آنگاه منحصر کردن آن به امور
اعتق���ادی قابل توجیه نیس���ت (معرف ��ت ،1383 ،ج  ،3ص  .)30ع�ل�اوه بر اینکه اطالق اف���رادی این آیه
هم ه س���ؤال  کنندگان را و اطالق احوالی آن ،همه موقعیتهای نیازمند سؤال و رایزنی را شامل
میش���ود ،مگر مواردی که به دلیل خاص ،س���ؤال در آن ممنوع یا مکروه معرفی ش���ده باش���د.
همچنانکه به داللت التزامی بر جواز طرح همهی مس���ائلی که به روشن شدن مسأله از سوی
پرس���شگر برای متخصص کم���ک میکند داللت دارد؛ زیرا ا گر اصل پرس���شگری جائز یا واجب
باش���دّ ،اما طرح مس���ائلی که به روشن شدن پرس���ش کمک میکند ممنوع شود ،پرسشگری
تحق���ق نیافت���ه و حکم جواز س���ؤال لغو خواهد بود .مش���اوره و درمان ،پیش و بی���ش از هرچیز،
نوعی آموزش و یادگیری صحیح و عمیق درباره مسائل مختلف زندگی و علل و عوامل مشکالت
و آموخت���ن راهکارهای بهتر زیس���تن اس���ت (ج���رج و کریس���تیانی ،1383 ،ص  .)18در واق���ع مراجع پیش از

اس���ت که رنجها و فش���ارهایی را برای او به وجود آورده و با مراجعه به متخصص در پی پاس���خ
به س���ؤالها و پایان رنجهایش اس���ت .خودافش���ایی و وا گویی جنبههایی که به توضیح دقیق
مسأله یا مسائل مورد نظر مرتبط استّ ،
مقدمه یا جزئی از اجزاء مشاوره استو این آیه شریفه با

تأیید حکم عقل به جواز رجوع به مشاور و درمانگر به عنوان خبره ،به داللت التزامی ّ
مقدمات
پرسشگری و نیز اجزای آن (از جمله خودافشایی) نیز تأیید کرده است.
دو :آیات  21تا  24سوره ص ،داستان دو برادر را حکایت میکند که برای شکایت نزد حضرت
داود؟ع؟ آمده بودند« :و هل اتا ک نبأ الخصم اذ ّ
تسور المحراب اذ دخلوا علی داود ففز ع منهم

از این رفتار نکوهشی نکرده ،بلکه داود؟ع؟ را به داوری حقمدارانه توصیه مؤکد نموده است.
روشن است که عدم نکوهش قرآن نسبت به خودافشایی آن فرد ،الزمه جواز آن در مقام یاری
جستن از مرجع ذیصالح است .به عبارت دیگر تقریر خداوند از رفتار آن فرد ،جواز آن را اثبات
میکن���د .در واقع هرچند آیه در مقام قضاوت وارد ش���دهّ ،اما روش���ن اس���ت ک���ه مورد مخصص
ً
نیس���ت ،تنقیح مناط حکم ،موجب ّ
تس���ری آن به همهی مواردی اس���ت که اوال فرد مراجع در
ً
مقام یاری طلبی باشد و ثانیا به فرد ذیصالح مراجعه کند .از آنجا که در مشاوره و درمانگری
حرفهای هر دو خصوصیت (یاری جستن از فرد با صالحیت) موجود است (جانبزرگی ،1394 ،ص ،)12
حکم جواز خود افشایی و برداشتن پرده از اسرار شخصی مراجع برای مشاور ،در مقام مشاوره
و درمان ،از این آیات شریفه به خوبی استنباط میشود.
س���ه ...« :ما جعل علیکم فی ّ
الدین من حرج ( »...حج)78 :؛ این قطعه از آیه کریمه خاس���تگاه
قاع���ده معروف فقهی «الحرج» اس���ت و به وضوح بر نفی حک���م وجوب یا حرمت در مواردی که
ّ
حکم الزامی ش���رعی ،مکلف را در تنگنا قرار دهد ،داللت میکند .بنابر نظر بس���یاری از فقیهان،
ّ
قاع���ده «الحرج» تنها رافع احکامی اس���ت که برای مکلف حرج���ی پدید آورد و به اصطالح ّفنی،
لس���ان سلبی دارد (س ��بحانی ،1424/1382 ،ص  .)558به نظر میرس���د این قاعده عالوه بر لسان سلبی
در رفع حکم حرجی ،لس���ان اثباتی هم دارد و در صورت عدم پذیرش لس���ان اثباتی ،دس���ت کم

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

برادرش پرده برمیدارد .قرآن کریم در این آیات ضمن بیان س���خنان مراجع و پاسخ داوود؟ع؟

................................................................................................................................

قال���وا التخف خصمان بغی بعضنا علی بعض .»...یک���ی از دو برادر دیگری را برای تصاحب تنها
گوسفندش در تنگنا قرار داده بود و برادر در تنگنا مانده ،به داود؟ع؟ شکوه آورده و از ّ
سر خود و

..............................................................................................................................................

رجوع به مش���اور با پرسشهای متعددی در ارتباط با جنبه یا جنبههایی از زندگی خود مواجه
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ّ
به داللت التزامی بر جعل حکم متناسب با وضعیت کنونی مکلف داللت میکند .همچنانکه
برخی از فقیهان معاصر در مبحث قاعده «الضرر» به چنین امری ملتزم ش���دهاند (سیس���تانی1414 ،

ق ،ص  .)151-150بر این اس���اس حتی ا گر حکم اولی خودافش���ایی را حرمت بدانیم ،قاعده الحرج
بر حکم ثانوی جواز آن داللت میکند .کس���انی که به مشاور و درمانگر مراجعه میکنند ،اغلب
در وضعیت دشواری از لحاظ هیجانی ،فکری و ارتباطی قرار داشته و ّ
قوی ًا به مداخله ّ
تخصصی
ّ
نیازمندند .از آنجا که مش���اوره و درمان مؤثر و مطلوب مستلزم سطوحی از خودافشایی مراجع
دربارهی مس���ائل و مش���کالت کنونی و گذش���ته خود اس���ت ،قاعده «الحرج» از دو زاویه بر جواز
ً
ّ
موقعیت مش���اوره و درمان داللت دارد :یکم :ا گر بپذیریم که
(و احیانا وجوب خودافش���ایی) در
این قاعده عالوه بر لس���ان نفی ای ،لسان اثباتی هم دارد ،حکم جواز خودافشایی از این قاعده
به داللت مطابقی قابل استنباط است؛ زیرا قاعده مذکور هم حکم حرجی را نفی میکند و هم
حکم اباحه را جعل مینماید (چنانکه نظر مختار است) .دوم :ا گر به نظر مشهور تکیه کنیم و
قاع���ده مذکور را تنها نافی حکم حرمت یا وج���وب بدانیم ،این قاعده به داللت التزامی بر حکم
جواز (یا وجوب) خودافش���ایی داللت میکند .زیرا قاعده الحرج در این صورت تنها نافی حکم
موجود است و داللت التزامی آن جعل حکم اباحه برای موضوع مذکور خواهد بود.
ّ
چه���ار « :الیکلف اهلل نفس���ا اال وس���عها ّ ...ربن���ا و ال تحمل علینا ما ال طاقه لن���ا به واعف عنا و
اغفر لنا و رحمنا ( »...بقره)286 :؛ قطعه پایانی این آیه شریفه آشکارا لسان امتنان دارد و نه تنها بر
ً
نفی احکامی که ا گرچه عادتا بیش از توان نوع مردم نیستّ ،اما انجام آن با سختی زیاد همراه
اس���ت داللت میکند ،بلک���ه به داللت التزامی بر جعل احکام متناس���ب با موض���وع و متالئم با
ّ
مکلف���ان در هر موضوعی داللت دارد 1.همچنانکه صدر آیه ب���ا ارائه مبنای کالمی ّ
مهمی
ت���وان
در تش���ریع اس�ل�امی (نفی تکلی���ف بماالیطاق) ،اعتبار و تنجیز احکام ش���رعی را تنه���ا در دائرهی
ّ
ً
ً
ت���وان ع���ادی مکلفان دانس���ته و آنچه عق�ل�ا و عادتا بیش از توان آنان اس���ت را نف���ی میکند .به
عب���ارت دیگ���ر ص���در آیه بر نف���ی احکام فرات���ر از طاقت و ذیل آن ب���ر نفی احکام حرجی و دش���وار
 .1ممکن اس ��ت ادعا ش ��ود که جمل ��ه «وال تحمل علینا ماال طاقه لنا به» بر نفی تکلیف بماالیط���اق داللت میکند ،اما به نظر ما این
ادعا نادرست است؛ زیرا منظور از تکلیف بماالیطاق در فقه و کالم ،تکالیفی است که از حد توان بشر خارج است و انجام یا ترک آن
برای انسانها ممکن نیست و از این رو استدالل شده است که تکلیف بماالیطاق بر موالی حکیم ،قبیح و از جانب خداوند محال
ّ
است .واضح است که برداشتن تکلیف محال از عهده مکفان ،نه تنها امتنان نیست ،بلکه کاری لغو است و از این رو بازگویی چنین
درخواس ��تی از زب ��ان مؤمنان در قرآن لغو و اش ��تباه دیگری خواهد بود .بنابر این مقصود از «التحم���ل علینا مالطاقه لنا به» احکامی
اس ��ت که ا گرچه فوق توان بش ��ر نیس ��ت و با دش ��واری زیاد هم میتوان آن را انجام داد؛ اما مس���تلزم به زحمت افتادن زیاد و ّ
تحمل
رنجهای فراوان است .مثل روزه در حال مرض یا سفر یا ّ
حج فرد غیرمستطیع و نظائر آن.

خود طاقت نداش���ته و به ش���دت نیازمند تخلیه هیجانی و بیان توضیح روش���نی از مشکالتش
برای کمک به فهم علتها و آموختن راهکارهای برون رفت از آن اس���ت؛ زیرا س���رکوب هیجانات
منف���ی و رنج های روانی ،بی تعادلی و بیماری فرد را تش���دید کرده و پوش���اندن اس���رار ،عالوه بر
گمراه س���اختن ذهن مراجع و مش���اور (جانبزرگی ،1394 ،ص  ،)25فش���ار مضاعفی را بر مراجع و زندگی
او در حال و آینده تحمیل میکند و این امر عالوه بر اس���تمرار بخش���یدن به مش���کالت و رنجها،
فرسودگی ذهنی و روانی او را در پی خواهد داشت .آیه شریفه با لسان امتنانی خود ،ضمن نفی

(خراس ��انی ،1414 ،ص  )92و م���اده آن (مظف ��ر ،1377 ،ج اول ،ص  ) 69ه���ر دو در طل���ب وجوب���ی ظهور دارند و
اس���تعمال آن دو در غیر وجوب ،مجاز و نیازمند قرینه اس���ت .واژه ُعرف ،در لغت همان معروف
ّ
مطلوبیت و خوبی آن برای عم���وم مردم در عادات و
(خ�ل�اف نکر) ،به معنای اموری اس���ت ک���ه
مناس���بات آنان جاری و ش���ناخته شده اس���ت (رک :انیس و همکاران ،1412 ،واژه ُالعرف) .مفسران هم واژه
ُعرف در آیه را به همان امور معروف و شناخته شده در نزد عقل و در میان عقال تفسیر کردهاند
(م ��کارم ش ��یرازی ،1371 ،ج  ،7ص  .)84هنجاره���ای عقالی���ی جاری در میان تودههای مردم به روش���نی
ً
ً
متخصص در امور ّ
ّ
تخصصی ،عموما و به مشاور و درمانگر ،خصوصا
نشان میدهد که رجوع به
ّ
و بیان آنچه در ش���ناخت و حل مش���کل کمک میکند ،از امور پسندیده و هنجاری عقالیی و به
عبارتی مصداق معروف در تعامالت و عادات مردم به شمار میرود؛ به گونهای که ا گر کسانی به
هر دلیل از این سیره تبعیت نکنند ،مورد نکوهش دیگران قرار میگیرند و در صورت بیاعتنایی
به این روش و افتادن در رنجها و مش���کالت بیشتر ،از س���وی اطرافیان س���رزنش میشوند .آیه
ش���ریفه ب���ه صورت حکم عمومی و کلی و ب���ه داللت مطابقی به ّ
تبعی���ت از رفتارهای معروف در
میان عقال امر و بر اهتمام به آن در مقام توصیه و عمل تأ کید کرده است .مضاف بر این که آیه
ّ
محبوبیت عرف عقال در نزد ش���ار ع و بالتبع ،سیره عقال در رجوع به
به داللت التزامی درس���تی و
ّ
متخصص ،با همه لوازم عقلی و عقالیی تأیید کرده است.

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

مؤمن���ان را ب���ه آنچه در میان مردم به رفتار و روش نیک ش���ناخته میش���ود ،امر کند .صیغه امر

................................................................................................................................

حکم احتمالی حرمت خودافشایی ،بر جواز آن داللت میکند.
وأمر ُ
پن���جُ ...« :
بالعرف ( »...اعراف)199 :؛ در ای���ن آیه کریمه ،خداوند به پیامبر اعظم امر میکند

..............................................................................................................................................

ّ
موقعیت مشاوره و درمان به
داللت میکند .تصویر و ترسیم وضعیت روحی و رفتاری مراجع در
ً
وضوح از این حکایت میکند که فرد مراجع عادتا بر خوداری و پنهان کردن مش���کالت و اس���رار
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ش���ش« :یاایهاالذین امنوا علیکم 1انفس���کم ( »...مائده)105 :؛ در این آیه شریفه حفظ و مراقبت
ً
از نف���س ،خصوص���ا در ام���ور روحی و معنوی (مقتضای س���یاق آیه) الزم ش���مرده ش���ده اس���ت.
مراقب���ت از نفس همچنانکه مس���تلزم پرهیز از امور زیانآور جس���می و روحی اس���ت ،مس���تلزم
اهتمام و عمل به امور مفید و ضروری برای صیانت از آن نیز هس���ت .بر این اس���اس همانطور
ک���ه بیاعتنایی به مش���کالت و رنجهای روانی ،رفتاری و ارتباط���ی افراد را از تعادل خارج کرده و
زمینهی فرس���ودگی و بیماری آنان را فراهم میکند ،اس���تمداد از مشاور و درمانگر و تالش برای
بهبودی تفکر ،خلق ،رفتار ،حل مش���کالت فردی و ارتباطی و رس���اندن نظام روانی به وضعیت
مطلوب ،بیش���ک گونهای مراقبت از نفس به شمار میرود .آیه شریفه به صورت اطالقی بر هر
ن���وع مراقب���ت عقلی و عقالیی از نفس داللت میکند و خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان
جزئی از مراقبت (با تخلیه هیجانی و جلب همدلی مشاور و درمانگر) و مقدمه ضروری مراقبت
(با کمک به تشخیص و یافتن راهحلهای مطلوب) باالتر از نفس محسوب میشود.
ّ
ّ
ّ
(الیضرکم من ضل اذا اهتدیتم) قرینهی متصلی بر انحصار
ممکن اس���ت گفته ش���ود ذیل آیه
وجوب صیانت نفس در مس���ائل عقیدتی اس���ت؛ ّاما این احتمال به چند دلیل نادرست است:
 .1ه���م جمله ص���در آیه و هم جمله ذیل آن مطلق اس���ت و هم ه مواردی که نفس انس���ان را به
خطر میاندازد و نیز همهی مواردی که هدایت و ضاللت بر آن صدق میکند را شامل میشود.
ً
ابتدا چنین برداش���تی روا باش���د ،مس���لما مورد ّ
مخصص نخواهد بود و
  .2حتی ا گر بپذیریم که

حک���م آیه به تنقیح مناط بر مواردی جز هدایت و ضاللت اعتقادی هم داللت میکندّ .3 .
  مفاد
این آیه امر مولوی نیست ،بلکه تأییدی بر همان حکم عقل فطری بر لزوم حفظ نفس و صیانت
از س�ل�امت ش���خصی و ش���خصیتی است و روش���ن اس���ت که عقل در حکم خود فرقی میان امور
اعتقادی و غیراعتقادی نمیگذارد .4 .وانگهی! مش���اوره و درمان روانشناختی در اغلب موارد
با سالمت روانشناختی و بهداشت روانی در ارتباط است و این دو در پیشگیری از آسیبهای
معنوی و ارتقاء جنبههای معنوی و اخالقی انسانها نقش مهمی ایفا میکنند.
پنج ... « :وأمر بالمعروف و أنه عن المنکر ( »...لقمان)17 :؛ این آیه ش���ریفه و آیات مش���ابهی که
ب���ر وج���وب امر به معروف و نهی از منکر داللت میکنن���د ،از دو جهت بر جواز (و در موارد خاصی
ً
بر وجوب) خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان داللت دارند .اط�ل�اق آیات مورد نظر اوال ا گر
 .1علیکم ،اسم فعل به معنای تمسکوا ،الزموا ،راقبوا و حافظوا است (عباس حسن1966 ،م ،ج  ،4ص .)142

التزام���ی بر اهتمام ورزیدن ش���خص به انجام معروف و ترک منکر در مقام عمل ش���خصی تأ کید
وجوب���ی دارد؛ به عب���ارت دیگر این آیات هم مؤمن���ان را به رعایت مع���روف و وآنهادن منکر در
ّ
عمل فردی و اجتماعی ملزم میکند و هم مراقبت از دیگر افراد و دس���تکم تذکر زبانی به انجام
معروف و ترک منکر در س���احت اجتماع را از آنان طلب مینماید2.رجوع به مش���اور و درمانگر و
ً
در میان نهادن مس���ائل و مش���کالت و احیانا اس���رار ش���خصی با آنان برای رفع و دفع مشکالت،

مش���اوره و عدم اهتمام به رفع مش���کالت و درمان ،رنجها ،آزارها و دشواریهایی را برای مراجع
و اطرافیان او ایجاد میکند و ناخواس���ته موجب پایمال ش���دن حقوق اطرافیان میش���ود و این
ً
موضوع یقینا از مصادیق منکر به شمار میرود.
شش« :قد سمع اهلل قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی اهلل و اهلل یسمع تحاورکما)...
(مجادل ��ه)1 :؛ در ای���ن آی���ه ش���ریفه خداوند ّ
قص���ه زنی را بیان میکند که همس���رش ب���ا گفتن جمله
«ظهرک علی کظهر ّامی» رابطه جنس���ی با او را بر خود حرام س���اخته و او را در تنگنای عاطفی و
ِ
جنسی قرار داده بود (مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،23ص  .)407لسان آیه آشکارا بر تأیید رفتار زن در شکوه
بردن به پیامبر و افش���ای ّ
س���ر خود برای آن حضرت ،یعنی همان خودافش���ایی در مقام استفتا
و مش���اوره دالل���ت دارد .در این آیات خداوند متع���ال نه تنها رفت���ار آن زن را نکوهش نمیکند،
بلکه با جمالتی مانند «قد س���مع اهلل»« ،یس���مع تحاورکما»« ،واهلل سمیع بصیر» و ارائه راهکاری
ّ
تنبیهگرانه برای چنان مردانی ،از آن زن و امثال او دلجویی کرده و مشکلش���ان را حل نموده
است .باالتر از این میتوان ادعا کرد که شاید ا گر آن زن به نزد پیامبر شکوه نیاورده و پرده از ّ
سر
 .1در آیات فراوان (بقره ،44 :صف ،2 :مائده )... 105 :و روایات بسیاری (حر عاملی1391 ،ق ،جلد  ،11باب  56از ابواب جهاد النفس)
ب ��ر ل ��زوم امر و نهی نفس خویش و اهتمام به تربیت خود پیش و بیش از اقدام به تعلیم و تربیت دیگران تأ کید ش���ده و این امر قرینه
روشنی است بر اینکه اطالق افرادی آیات امر به معروف و نهی از منکر شامل خود امر و ناهی هم میشود.
 .2ادله امر به معروف و نهی از منکر ارشاد و تأ کید بر حکم عقل بر وجوب این دو فریضه است و نشان از اهمیت آن دو در نزد شار ع
ّ
جبعی العاملی (الشهید الثانی) ،1378 ،ج اول ،ص .)342
مقدس دارد (

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

همچنانکه ّادله وجوب نهی از منکر ،حرمت خودداری از رجوع به مشاور و درمانگر و در میان
ً
نگذاش���تن مس���ائل مهم و ض���روروی در آن مقام را اثبات میکند؛ چرا ک���ه معموال بیتوجهی به

................................................................................................................................

از ام���ور مع���روف در نزد عقالس���ت و بیاعتنایی به این امور در نزد عقال منکر به حس���اب میآید.
ادل���ه وجوب امر به معروف بر جواز ،بلکه وجوب مش���اوره و ّ
مقدمات و اجزاء آن داللت میکند.

..............................................................................................................................................

چ���ه به داللت مطابقی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،در س���احت تربیت نفس و تعلیم
ً
اجتماعی تأ کید میورزد؛ اما داللتش بر امر و نهی نفسانی قویتر و مهمتر است 1.ثانیا به داللت
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میان خود و شویش برنداشته بود ،حکم تنبیهی و مشکلگشای ظهار بیان نمیشد و آن رسم
نامطلوب جاهلی با روشی حکیمانه منسوخ نمیگشت!
هف���ت ...« :تعاون���وا علی البر و التق���وی ( »...مائده)2 :؛ خداوند متع���ال در این آیه مؤمنان را به
ه���مکاری در امور نیک و تقوی امر میکندّ .
«ب���ر» در لغت به معنای خیر (انیس و همکاران1412 ،ق ،واژه
ب � ّ�ر) و «تق���وی» در لغت از ماده وقی ،به معنای خش���یت و خوف و در اصطالح ش���ر ع ،به معنای
گناه ،خطا ،پلیدی و زشتی با پرهیز از نواهی و انجام واجبات الهی است (مطهری،

صیانت نفس از
 ،1375ص ّ .)2
الب���ر و التق���وی هر دو مصدر همراه الف و الم و اف���اده عموم میکنند و از این رو حکم
«تعاونوا» همه مصادیق عقلی ،عرفی و ش���رعی این دو مفهوم را ش���امل میش���ود .همچنانکه
اطالق افرادی و احوالی «تعاونوا» ش���امل هر نوع همکاری از هر ش���خصی میشود ،مگر همکاری
ّ
متخصص و تالش برای فهم
بر اثم و عدوان که در ادامه آیه به آن تصریح شده است .رجوع به
و ح���ل مش���کالت و بهتر زیس���تن ،از مصادیق بارز ّ
«البر» و «التقوی» اس���ت و ه���مکاری مراجع و
مشاور در این عرصه ،در نگاه شار ع مطلوب و بلکه الزم است .روشن است که همکاری مطلوب
و مؤثر در مقام مش���اوره و درمان ،مس���تلزم خودافش���ایی مراجع و گفتگ���وی صریح و بیپرده از
ّ
مش���کالت و اس���راری اس���ت که او و مش���اور و درمانگر را در تحقق تقوی و ّبر یاری میکند .بنابر
این خودافش���ایی را چه ّ
مقدمه تعاون و چه جزئی از تعاون (مشاوره) بر ّ
«بر» و «تقوی» بدانیم،
متعلق امر «تعاونوا» اس���ت .البته هرچند «تعاونوا» صیغه امر اس���ت و امر ظهور در وجوب دارد،
اما قرینه ّ
عقلیه حا کم اس���ت که تعاون در امور مس���تحبی ،مس���تحب و در امور وجوبی ،واجب
خواهد بود.
ّ
 .2سنت معصومان؟مهع؟

بررسی احادیث مرتبط با موضوع خودافشایی از دو دسته روایات نشان دارد که برخی بر جواز و
پارهای بر عدم جواز و یا دستکم نکوهش آن داللت دارند .در اینجا نخست به برخی از روایاتی
که داللت بر جواز خودافشایی دارد ،اشاره کرده و روایات داللتگر بر نکوهیدگی یا عدم جواز آن
را در بخش دوم مقاله ،یعنی بحث از دالئل احتمالی عدم جواز بررس���ی خواهیم کرد:
یک« :قال رس���ول اهلل؟ص؟ُ :رفع عن ّامتی تس���عه ... :و م���اال یطیقونّ »...
(حر عامل���ی1391 ،ق ،جلد
 ،11ب ��اب  56از اب ��واب جه ��اد النفس ،حدیث  )1در این روایت ،که به «حدیث رفع» ش���ناخته میش���ود ،امور
 9گانهای برای ّامت پیامبر اس�ل�ام مباح معرفی ش���ده است .از جمله این امور ،رفتارهایی است

مس���افران و سالمندان میتوان اشاره کرد که آشکارا مصداقی از عنوان «ماالیطیقون» دانسته
ش���ده اس���ت .به نظر میرسد اجتناب از خودافشایی در مقام مش���اوره و درمان هم از مصادیق
این عنوان به شمار آید .زیرا افرادی که به مشاور و درمانگر مراجعه میکنند و هدفی جز برطرف
شدن مشکل و رهایی از رنجها و روان آزردگیهای خود ندارند ،ا گر به پردهپوشی درباره عیوب،
مش���کالت و اس���رار شخصی مرتبط با موضوع مجبور گردند ،نه تنها به آرامش ناشی از همدلی و
تخلیه هیجانی دست نمییابند ،بلکه مشاور و درمانگر او هم به تشخیص درستی از مشکالت
او و ریش���ههای آن پی نمیب���رد و در نتیجه به راهکار مؤثری برای رفع مش���کل او نائل نمیگردد

اف���راد به مش���اور و درمانگر در ا کثر قریب به اتفاق موارد جایی اس���ت ک���ه مراجعان بر صبوری و
ّ
ّ
تحمل مش���کل یا مش���کالت تاب و توان ندارند و در صورت مراجعه به مشاور و درمانگر ،مکلف
کردن آنها به س���خن نگفتن از اس���رار و خودافشایی نکردن ،امری باالتر از طاقت آنهاست و از
این رو عنوان «ماالیطیقون» بر آن صدق کرده و در نتیجه مباح خواهد بود.
ّ
مااضطروا الیه( »...همان)؛ همچنین میتوان کش���ف اس���رار و خودافش���ایی در مقام
دو ...« :و
ً
ّ
«مااضطروا الیه» دانس���ت؛ چرا که معموال انسانها در
مش���اوره و درمانگری را مش���مول عنوان
ّ
متخص���ص مراجعه میکنند که ب���ه صورت ع���ادی نمیتوانند از پ���س آن برآیند و به
ام���وری ب���ه
ّ
متخصص���ان رجوع میکنن���د .اغلب افراد در ش���رایط عادی
تعبی���ری تنه���ا در مواق���ع اضطرار به
کوش���ش میکنند کسی از اس���رار ،مشکالت و عیوب آنها آ گاه نش���ود و خود با تالش شخصی از
ّ
پس حل مش���کل برآین���د .تنها آنگاه که وضعیت روحی ،جس���می و ارتباطی آن���ان به حد قابل
توجهی از اضطرار میرس���د ،در مقام درددل کردن یا مش���اوره گرفتن ،به خودافش���ایی دس���ت
میزنن���د .طب���ق این فراز از حدی���ث نبوی ،خودافش���ایی در مقام درمان و مش���اوره از مصادیق
«مااضطروا الیه» و مباح خواهد بود؛ هرچند ممکن اس���ت خودافشایی به ّعلت ّ
ّ
اهمیت
عنوان
ً
ً
مشکالت و مسائل ،عقال و شرعا واجب گردد.
سه :بر اساس روایات متعدد (رکّ :
حر عاملی 1391 ،ق ،باب العشره؛ آمدی ،1377 ،ج ،1ص  ،)735 - 728رجوع

به مشاور و درمانگر و مشاوره برای امور گونا گون زندگی امری مطلوب و حتی الزم شمرده شده

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

فرسوده و آزرده میکند .تجارب مشاورهای به خصوص در جامعه ما نشان میدهد ،مراجعهی

................................................................................................................................

و همی���ن امر مش���کالت و رنجهای مراجع را اس���تمرار بخش���یده و روح و روان���ش را بیش از پیش

..............................................................................................................................................

ک���ه اف���راد عادتا بر انج���ام یا ترک آن طاق���ت ندارند .در فقه ب���ه اموری مثل روزه ب���رای بیماران،
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است .البته توجه داریم که جواز ،بلکه لزوم مراجعه به مشاور و درمانگر حکم عقل عملی است
و ّادله شرعی در واقع تأیید و ارشاد به حکم عقل است .بر این اساس هرجا حکم عقل از جانب

ش���ر ع تأیید ش���ودّ .
مقدمات و لوازم عقلی آن هم مورد تأیید شر ع قرار میگیرد .مگر آنکه شار ع
ً
صریحا مواردی را از تحت حکم جواز عقلی خارج کرده و ممنوع معرفی کند .در ادامه به برخی
از این روایات اشاره میکنیم:
االم���ام عل���ی؟ع؟« :بعثنی رس���ول اهلل علی الیم���ن ،فقال و ه���و یوصینی :یا عل���ی! ما حاز من
استخار و ال ندم من استشار» (طوسی1414 ،ق ،ص )136؛
و عنه؟ع؟« :من شاور ذوی العقول استضاء بانوار العقول» (آمدی ،1377 ،ج ،1ح )8634؛
ّ
متحصن من السقط» (همان ،ح )1509؛
و عنه؟ع؟« :المستشیر
و عنه« :االستشاره عین الهدایه و قد خاطر من استغنی برأیه» (موسوی :1379 ،حکمت )211؛
قال رسول اهلل؟ص؟« :الحزم أن تستشیر ذا الرأی و تطیع امره» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،75ص  ،105ح )41؛
ای���ن روای���ات و روایات فراوان مش���ابه آنها ،ا گرچه همه لس���ان اخبار دارند و ب���ر رابطه ّ
علی-
معلول���ی و دس���تکم ب���ر همبس���تگی واقعی مش���ورت با ع���دم پش���یمانی و دیگر ام���ور مطلوب و
مستحس���ن عقلی و عقالیی داللت میکنند .اما این اخبار در مقام انشاء صادر شده و ارشادی
نس���بت به حکم عقل بر مطلوبیت یا وجوب مش���اوره اس���ت .حال چه خودافش���ایی را ّ
مقدمه
مش���اوره و چ���ه جزئ���ی از آن بدانیم ،حکم جواز و مطلوبیت مش���اوره ش���امل خودافش���ایی هم
خواهد بود .زیرا امر به یک چیز ،امر به اجزاء آن است؛ همچنانکه ّ
مقدمات امور مباح ،مباح و
ً
ّ
مقدمات امور واجب ،عقال واجب است.
َ
َ
ض���رار فی االس�ل�ام» (رک :سیس���تانی1414 ،ق)؛ طبق نظر مش���هور اصولیان،
الض���رر و ال
چه���ار... « :

قاعده فقهی «الضرر» که در قصه س���مره بن جندب از پیامبر؟ص؟ صادر ش���ده ،ماهیتی س���لبی
ً
ّ
مف���اد آن نف���ی احکام ّ
اولی ش���رعی در مواردی اس���ت که عرفا
دارد (س ��بحانی ،1424/1382 ،ص  )558و
ّ
موجب ضرر معتنابه برای خود مکلف یا ضرر رس���اندن او به فرد دیگری اس���ت (جز احکامی که
ماهیت آن ضرری است ،مثل حکم جهاد) .البته بنابر مبنای برخی از اصولیان معاصر (سیستانی،

هم ��ان) قاع���ده مذکور عالوه ب���ر نفی حکم ضرری ،لس���ان اثباتی هم دارد و نه تنه���ا احکام ضرری
موج���ود را نفی میکند ،در جایی که موضوع از لحاظ حکم ّ
اولی اباحه بالمعنی االعم اس���ت ،با
توجه مصالح و مفاس���د مستنبط ،حکم متناسبی برای موضوع مورد نظر جعل میکند .به نظر

و خروج او از س���رگردانی جعل حکم متناسب با نیاز و مصلحت او را الزم دارد؛ هرچند این جعل
به حکم عقل و تأیید ش���ر ع صورت گیرد .بر این اساس حتی ا گر خودافشایی و وا گویی عیوب،
مش���کالت ،اس���رار و گناهان ش���خصی را در مقام مش���اوره و درمان به حکم اولی جائز ندانیم ،از
آنج���ا که خودافش���ایی نکردن موجب وارد آم���دن ضرر به مراجع و ضرار به دیگرانی اس���ت که با
او زندگ���ی میکنن���د ،قاعده «الضرر» حکم حرمت آن را نف���ی میکند و پس از نفی حکم حرمت و
ّ
مطبوبیت یا وجوب آن حا کم خواهد بود .زیرا پنهان
اثبات حکم اباحه بالمعنی االعم ،عقل بر

اباحه بدانیم ،از آنجا که عدم خودافشایی اغلب موجب ضررهای مادی ،روانی و معنوی برای
مراجع و اطرافیان اوست ،قاعده «الضرر» مستلزم جعل حکم وجوب خودافشایی خواهد بود.
 .3دلیل عقل

دلیل عقلی را به چند گونه میتوان تقریر کرد:
 .1.3عقل عملی حکم میکند که هر انسانی در مسائل و امور مهم زندگی ،که خود به تنهایی
ّ
ّ
متخصص رجوع کند و عدم مراجعه به متخصص آش���کارا
بر فهم و حل آن قادر نیس���ت ،باید به
برخ�ل�اف هدایت عقل فطری و موجب پش���یمانی و س���رزنش عقالس���ت .از آنجا ک���ه مراجعه به
متخص���ص و طلب کم���ک از او ّ
ّ
مقدمات ،اجزاء و لوازمی دارد ،عق���ل همچنین حکم میکند هر
ّ
ّ
چی���ز ک���ه تحق���ق مراجعه مطلوب و مؤثر بر آن توق���ف دارد و نیز اجزاء و ل���وازم عقلی و عادی این
ّ
متخصص الزم باش���د،
رج���وع ،مج���از و در صورتی که به س���بب اهمیت زیاد موض���وع رجوع به
ّ
ّ
متخصص
مقدمات ،اجزا و لوازم آن هم واجب است .روشن است که رجوع به مشاور و درمانگر

در مس���ائل و مش���کالت روانش���ناختی ،از بارزترین مصادیق موضوع حکم عق���ل بر لزوم رجوع
(متخصص) اس���ت .به صورت منطقی ،اولین مرحله از مراجعه ّ
ّ
تخصصی و یاری
جاهل به عالم
جس���تن مراجع از مش���اور و درمانگر ،بیان مس���أله و خودافش���ایی اس���ت؛ آنچنانکه مشاوره و

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

مراجع و اطرافیان او تحمیل میکند .از سوی دیگر ا گر بالفرض حکم شرعی ّ
اولی خودافشایی را

................................................................................................................................

کردن امور ش���خصی و خصوصی و اس���رار مراجع در مقام مش���اوره و درمان ،مشاور و مراجع را در
ّ
تش���خیص علل مش���کالت و راهکارهای مؤثر حل مشکل و درمان ،گمراه کرده و زمینه تشخیص
ً
صحی���ح و درم���ان مؤثر را از بین میبرد و چنین امری معموال ضررهای زیاد مادی و معنوی را بر

..............................................................................................................................................

میرسد این مبنا صحیحتر باشد؛ زیرا صرف نفی حکم از موضوعی که مستلزم ضرر یا ضرار است
ّ
در همهی موارد موجب رفع ضرر و ضرار نمیشود؛ بلکه در بسیاری از موارد تنظیم رفتار مکلف
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درمان مطلوب بر آن توقف دارد .به عبارت دیگر خودافشایی ّ
مقدمه ضروری تشخیص صحیح
ّ
و ارائه رای صائب در جهت حل مش���کل و درمان مؤثر (جانبزرگ���ی ،1394 ،ص  )25و مهمترین مرحله
ً
مش���اوره اس���ت .بنابر این ا گر کسب نظر صحیح از مشاور و درمانگر عقال مجاز یا مطلوب باشد،
خودافش���ایی هم به عن���وان ّ
مقدمه آن مجاز یا مطلوب خواهد بود و ا گر به س���بب ّ
اهمیت زیاد
ّ
متخصص موجب بروز مش���کالت و زیانهای
موضوع مش���اوره (به گون���های که عدم مراجعه به
ً
معتنابه باش���د) مراجعه به روانش���ناس ،عقال الزم باشد خودافشایی هم به عنوان جزء مهمی
از مش���اوره و درمان واجب خواهد بود .ا گر مش���اوره و درمان را به مرحلهی تش���خیص و ارائه راه
ّ
ح���ل محدود بدانیم ،خودافش���ایی به عنوان ّ
مقدمه موصل���ه آن محکوم به حکم ذیالمقدمه
خواهد بود.
ً
چنی���ن به نظر میرس���د حکم جواز یا لزوم خودافش���ایی ،اوال و بالذات حکمی عقلی اس���ت و
ّادلهای که در قرآن و روایات بر جواز آن داللت میکند ،از باب تأیید حکم عقل و ارشاد به جواز
یا وجوب عقلی آن است.
 .2.3دفع ضرر محتمل و یقینی و رفع ضرر یقینی

این تقریر بر پایه حکم عقل به لزوم رفع ضرر (جسمی ،روحی و مادی و معنوی) محتمل و یقینی و
دفع ضرر یقینی و فعلی است .عقل عملی حکم میکند ضرر محتمل و یقینی قابل ّ
توجه و اعتنای
عقال الزم اس���ت ،همچنانکه ضرر ّ
فعلی معتنابه ا گر قابل دفع باشد الزم الدفع است؛ به گونهای
ّ
ک���ه تعلل و بی توجهی فرد در رفع و دفع چن���ان ضررهایی مورد نکوهش عقال قرار می گیرد .البته
ّ
رفع و دفع ضرر یقینی مورد اتفاق فقهاس���تّ ،اما رفع ضرر محتمل محل اختالف است و برخی از
اصولیان لزوم عقلی آن را پذیرفته (صدر1417 ،ق )321-320 ،و برخی آن را قبول ندارند (خراس���انی ،1414 ،ص

ّ
مطلوبیت رفع آن از نظر عقل ،صائب است.
)391؛ اما دست کم جواز بلکه
 .3.3حسن و قبح عقلی

بر اس���اس مبنای عدلیه ،هر رفتاری در مقام ثبوت ،یا حس���ن یا قبیح اس���ت و عقل انس���ان در
مرحلهی اثبات و تش���خیص قادر اس���ت حس���ن و قبح رفتارها را ادرا ک کند .از نظر عقل عملی
ع���دل ،به معن���ای گذاردن هرچیز به جای خودش حس���ن اس���ت و ظلم ،به معنای برداش���تن
ه���ر چیز از جای خودش قبیح اس���ت .بر این اس���اس هرچه از نظر عقل و عقال عدل به حس���اب
آید ،نیکو و عمل طبق آن الزم و هر چه ظلم به ش���مار رود ،قبیح و اجتناب از آن واجب اس���ت.

باش���د ،همه لوازم و اجزا آن (واز جمله خودافش���ایی) هم از مصادیق عدل و حس���ن و در نتیجه
مطلوب یا واجب خواهد بود.
 .4سیره عقال

س���یره عقال یکی از منابع مهم اس���تنباط حکم ش���رعی به ش���مار می رود و فقیهان و اصولیان در
کش���ف برخی از قواعد اصولی یا کش���ف حکم یا تعیین برخی از موضو عهای شرعی به آن استناد

بلک���ه در این راس���تا هم ه ّ
مقدمات الزمی ک���ه برای دریافت مطلوب و مؤث���ر خدمات ّ
تخصصی،

ض���رورت دارد را الزم دانس���ته و در عم���ل فراه���م میکنند و این س���یره هیچگاه مورد ردع ش���ار ع
ق���رار نگرفته ،بلکه به طرق گونا گون بیانی و عملی مورد تأیید قرار گرفته اس���ت .بر این اس���اس
ّ
مراجعه به پزشک و سخن گفتن بیپرده از عالئم و نشانگان بیماری برای فهم و تشخیص مؤثر
پزشک توصیه شده است .مشاوره و رواندرمانی از اقسام طبابت به شمار میرود و سیره عقال
تخصصی اس���ت .از آنجا که خودافش���ایی ّ
در این امر ،به همان منوال دیگر امور ّ
مقدمه یا جزئی
از مش���اوره و رواندرمانی ّ
تخصصی محس���وب میش���ود ،بر اساس س���یره معتبر عقالیی ،مجاز و
ً
احیانا الزم خواهد بود.

ادله احتمالی حرمت خودافشایی
در بخش اول پژوهش با ّ
تمس���ک به دالئل عقلی ،عقالیی و نقلی اثبات کردیم که خودافشایی

در مقام مش���اوره و درمان ،نه تنها مباح اس���ت؛ بلکه ا گر مس���تلزم ضررها و مش���کالت متنابهی
برای مراجع و اطرافیان او باشد ،انجام آن واجب میشود .در این بخش به برخی از دالئلی که
ً
ً
ممکن اس���ت تلویحا یا تصریحا بر نفی جواز و حتی اثبات حرمت یا کراهت خودافش���ایی داللت
کند ،اشاره کرده و به نقد آن میپردازیم.

امرد و هرواشم هسلج رد ناعجارم ییاشفادوخ یهقف مکح یلالدتسا یسررب

ش���ار ع در مس���أله مورد نظر است (صدر1417 ،ق ،ص  .)127مش���اهده و وا کاوی الگوهای رفتاری عقال
ّ
متخصصان مراجعه میکنند،
به روش���نی نش���ان میدهد که عقال نه تنها در امور مهم زندگی به

................................................................................................................................

می کنند؛ هرچند استنباط حکم شرعی با استناد به سیره عقال ،منوط به عدم ورود منع از سوی

..............................................................................................................................................

متخصص در ام���ور ّ
ّ
تخصصی از مصادیق ع���دل و بیاعتنایی به نظر
ش���کی نیس���ت که رجوع به
ّ
متخصص���ان از مصادیق ظلم اس���ت .ا گر مش���اوره و درمان از مصادیق ع���دل و عمل به آن الزم

41

پژ وهش های ر وان شناسی اسالمی /شماره دوم  /بهار و تابستان 1398

................................................................................................................................................

............................................................................................................................

42

قرآن کریم

در سوره مبارکه یوسف آیه  ،5خداوند حکیم از زبان حضرت یعقوب خطاب به حضرت یوسف؟ع؟
ً
ّ
«یابنی التقصص رؤیا ک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ّإن الشیطان لالنسان
چنین نقل میکند:
ّ
عدو مبین» .از آنجا که مورد ّ
مخصص حکم نیس���ت ،حکم نهی (ال تقصص) در این آیه به تنقیح
ً
مناط ،بر لزوم خودداری از افشای اسرار شخصی داللت میکند؛ خصوصا با توجه به قطعه پایانی

آیه که افشای اسرار را یکی از راههای تأثیر دشمنی شیطان معرفی میکند!
ً
بررس���ی و نق���د :اوال موضوع بحث ،خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان اس���ت؛ نه مطلق
ً
ّ
غیرمتخصص و غیرامین است؛ در حالی
خودافشایی .ثانیا موضوع آیه افشای اسرار در نزد افراد
ً
ثالثا ّ
مفاد آیه به افشای
که موضوع بحث ما خودافش���ایی در نزد مش���اور و درمانگر امین است.
اسرار در غیرموقعیت مشاوره و درمان اشاره دارد .مضاف بر اینکه خود آیه و آیه پیشین بر جواز
ّ
متخصص و امین داللت میکند .چرا که حضرت یوسف
و بلکه رجحان افشای اسرار برای افراد
ّ
متخصص و أمین برای تعبیر رؤیای خود میدانست ،افشا کرد و
خواب خود را برای پدر ،که او را
پدر نیز ضمن تعبیر صحیح خواب فرزندش ،راهنماییهای الزم در مراقبت از خود او و اسرارش
را به یوسف گوشزد نمود!
ّ
ّ
الذین ّ
یحبون أن تش���یع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و االخره»...
«ان
(نور )19 :این آیه شریفه تشییع فاحشه را مستوجب عذاب الیم در دنیا و آخرت میداند و به داللت
التزام���ی بر حرمت تکلیفی آن داللت میکند .ش���کی نیس���ت که در موارد زیادی ،خودافش���ایی
ً
موجب تش���ییع فاحش���ه میش���ود و به حکم این آیه هر چیزی که عرفا مشمول عنوان «تشییع
فاحشه» قرار گیرد ،حرام است!
ً
اوال دلیل شما ّ
اخص از مدعاست؛ زیرا میان خودافشایی و تشییع فاحشه عموم
بررسی و نقد:
و خصوص من وجه است؛ یعنی عنوان «تشییع فاحشه» تنها بر برخی از خودافشاییها صدق
ّ ً
ً
تخصصا از ذیل عنوان تش���ییع فاحش���ه
میکند .ثانیا خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان،
خارج اس���ت .زیرا آنچه در آیه ممنوع دانس���ته شده تشییع فاحشه است ،یعنی انتشار گسترده
اخبار مربوط به فواحش به قصد اش���اعه منکر در میان مؤمنان؛ در حالی که خودافشایی مورد
ً
ً
ّ
متخصص
بحث صرفا به معنای در میان نهادن برخی از اسرار (و احیانا برخی از گناهان) با فرد
و امین با هدف رهایی از آن گناه و رفع مش���کالت و ناراحتیها ،بدون قصد اش���اعه فحشاست!

فاحش���ه ندارد بلکه با وجود کراهت و دش���واری افشای اسرار ش���خصی ،خود را به خودافشایی
مجبور میبیند!
ً
الجه���ر ّ
َ
بالس���وء من القول اال م���ن ظلم ( »...نس���اء )148:ظهور اطالقی آیه ش���ریفه
یح���ب اهلل
«ال
ّ
ّ
مظلومیت) و
محبوبیت خداوند خارج کرده اس���ت (مگر م���وارد
هرگون���ه جهر به س���وء را از دائره
آنچه در نزد خدا محبوب نیس���ت ،به داللت التزامی ممنوع اس���ت .از آنجا که خودافش���ایی در
بس���یاری از موارد موجب جهر به سوء میشود ،امری نامحبوب در نزد خداوند و از لحاظ حکم

گفته از دائره این عنوان خارج ش���ده و اطالق آیه نس���بت به آن تقیید خورده اس���ت! مضاف بر
اینکه تعبیر «الیحب» به داللت التزامی بر اعم از حرمت و کراهت داللت میکند و داللت آن بر
حرمت ظاهر نیست ،چه رسد به اینکه صریح تلقی شود.
سنت معصومان؟مهع؟

در راستای اثبات کراهت یا حرمت خودافشایی ممکن است به برخی از روایات استناد شود که
در ادامه به پاره ای از آنها اشاره کرده و به بررسی و نقد آن میپردازیم:
ی���ک :روایاتی که خوار س���اختن خود را بر مؤمن ممنوع معرفی کرده اس���ت .ب���ه عنوان مثال
از امام صادق؟ع؟ روایت ش���ده ک���ه فرمود« :خداوند تبارک و تعالی هر چیزی (از امور ش���خصی
مباح) را به مؤمن وا گذار کرده اس���ت؛ جز آنکه خودش را پیش دیگران خوار سازد!» .1در روایت
دیگ���ری امام عل���ی؟ع؟ میفرماید ...« :و آنکه پ���رده از رنج خود بردارد به خ���واری خود رضایت
داده اس���ت!» .2شکی نیست که خودافشایی در بس���یاری از مواقع مستلزم خوار ساختن خود
اس���ت و ب���ر اس���اس این روای���ات خداوند اجازه چنی���ن امری را ب���ه مؤمن نداده اس���ت .ازاین رو
َ
ّ
 .1ان اهلل تبارک و تعالی ّفوض الی المؤمن کل شئ اال اذالل نفسه (کلینی ،1370 ،ج  ،44ص  ،192ح .)4
ّ
بالذل من کشف عن ّ
ضره (موسوی :1379 ،حکمت .)2
 .2و رضی
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ا گر اطالق عنوان مذکور در ابتدا ش���امل خودافشایی شود ،به دلیل عقلی و دالئل شرعی پیش

................................................................................................................................

تکلیفی ممنوع است!
ً
ً
اوال دلیل ّ
اخص از مدعاست؛ چنانکه در دلیل پیشین توضیح داده شد .ثانیا
بررس���ی و نقد:
ً
ّ ً
خودافشایی در مقام مشاوره و درمان ،تخصصا از عنوان «جهر بالسوء» خارج است .ثالثا حتی

..............................................................................................................................................

ً
ً
ً
مطابقه در آیه مورد نکوهش و توبیخ قرار گرفته ،میل و عالقه به تشییع فاحشه
ثالثا آنچه اوال و
ً
است؛ و مسلما مراجع در هنگام خودافشایی در مقام مشاوره و درمان ،نه تنها میل به تشییع
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خودافشایی به صورت مطلق حرام و ممنوع است.
ً
بررسی و نقد :اوال ا گر چه خودافشایی در برخی از موارد مستلزم خوارساختن خود است؛ اما
ّ
متخصص امین است و خودافشایی
موضوع بحث ما خودافش���ایی در مقام درمان و مشاوره با
ً
در چنین موقعیتی مس���تلزم خوارس���اختن نفس نیس���ت .ثانیا در روایت ،تعبیر «اذالل نفس»
آم���ده اس���ت؛ یعن���ی اینکه فردی ب���ا قصد و آ گاه���ی خود را خوار س���ازد؛ در حالی ک���ه مراجع در
ً
مق���ام مش���اوره و درم���ان هرگز قصد خوارس���اختن خود را ن���دارد .ثالثا چنانچه ج���واز یا وجوب
ّ
خودافش���ایی در مورد اجتماع با حرمت اذالل نفس ،مکلف را در مقام امتثال ،با تزاحم مواجه
کند ،از آنجا که مال ک خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان ّ
اهم و اقوی است ،موضوع اذالل
نفس منتفی ش���ده و الزم اس���ت مراجع با خودافش���ایی در نزد مش���اور برای رس���یدن به هدف
مشاوره تالش کند.
دو :روایات���ی ک���ه بر مطلوبیت یا وج���وب «کتمان اس���رار» داللت دارد .به عن���وان مثال از امام
رضا؟ع؟ روایت ش���ده اس���ت که فرمود« :مؤمن ،مؤمن کاملی نیست مگر آنکه در او سه خصلت
وجود داش���ته باشد :س���نتی از پروردگارش ،سنتی از پیامبرش و سنتی از ّ
ولیاشّ .اما سنتی که
از پروردگارش دارد ،پوش���یده داش���تن اسرار اس���ت .»1...نیز امام صادق؟ع؟ فرمود« :اسرار تو از
خون توس���ت که میبایس���ت جز در رگهای تو جریان نیابد!» .2این روایات و امثال آن ،ا گرچه
ّ
مطلوبیت یا لزوم کتمان
به لسان اخبار است؛ اما شکی نیست که از اخبار ،اراده انشاء شده و بر
اس���رار داللت میکند .از آنجا که خودافشایی در بس���یاری از مواقع مستلزم افشای اسرار است،
پس چنین رفتاری جائز نخواهد بود.
ً
بررس���ی و نقد :اوال این گونه روایات در نهایت بر رجحان کتمان اس���رار داللت دارد و رجحان
ّ
مطلوبیت
ای���ن امر با جواز خودافش���ایی منافات ندارد .ثانیا ا گرچه این گون���ه روایات در اطالق
یا وجوب کتمان اسرار شخصی ظهور دارد؛ اما با روایات دیگری که جواز افشای اسرار را به ثقه
بودن فرد مقابل ّ
مقید کرده اس���ت ،تقیید میشوند .به عنوان مثال :امام علی؟ع؟ میفرماید:
ً
«اس���رارت را ج���ز در نزد کس���ی که به او اعتماد داری ب���ه ودیعه مگذار!» .3ثالث���ا حتی ا گر کتمان
اس���رار ش���خصی را واجب بدانیم و در مقام امتثال با حکم جواز یا وجوب خودافشایی (در ماده
ّ
سنه من نبیه و ّ
سنه من ربه و ّ
 .1الیکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثالث خصالّ :
فالسنه من ّربه کتمان ّ
سنه من ّ
سره ،قال
ولیه؛
ّ
اهلل عز وجل« :عالم الغیب فالیظهر علی غیبه اال من ارتضی من رسول (مجلسی ،1403 ،ج  ،75ص  ،68ح .)2
ّ
ّ .2
یجرین من غیر أوداجک (همان ،ج  ،75ص  ،71ح .)15
سرک من دمک فال
ّ
 .3ال تودع ّ
سرک اال عند کل ثقه (همان ،ج  ،77ص  ،235ح .)3

موض���وع کتم���ان اس���رار را رفع ک���رده و بر آن مقدم میش���ود و مراج���ع میتواند با خیال آس���وده
اس���رار شخصی خود را با مشاور و درمانگرش در میان نهاده و او را برای تشخیص صائب و ارائه
ّ ّ
مؤثر حل مشکل یاری کند.
راهکارهای
دلیل عقل

ً
ممکن اس���ت گفته ش���ود که افشای اسرار ش���خصی معموال موجب ضررها و مشکالت غیرقابل

جبران���ی در رواب���ط اجتماع���ی فرد میش���ود .مضاف بر اینک���ه فرد با پرده برداش���تن از اس���رار و

سیره عقال

سیره عقال به خوبی نشان میدهد افراد عاقل همواره مشکالت ،اسرار و رنجهای خود را پنهان
کرده و از آبروی خود محافظت میکنند .این سیره نه تنها مورد ردع شار ع قرار نگرفته ،بلکه در
آیات و روایات پرش���ماری (روایاتی که در ذیل س���نت معصومان به برخی از آن اشاره رفت) بر آن
تأ کید شده است.
بررسی و نقد

ّ
موض���وع بحث خودافش���ایی به ص���ورت کلی و به تعبیر دیگر ،مطلق خودافش���ایی نیس���ت؛ بلکه
موضوع خودافشایی در مقام مشاوره و درمان است و سیره عقال در این امر غیر از آن چیزی است
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ایجاد مش���کالت پیچیده برای مراجع میش���ود ،مدارای بیجا با مشکالت و مراجعه نکردن به
ّ
متخص���ص برای بینش بهتر درباره خودش و زندگیاش ،آموزش راهکارهای مؤثر بهتر زیس���تن و
ً
توان بخشی برای حل مشکالت است که یقینا مستلزم سطوحی از خودافشایی است .مضاف
ّ
ب���ر اینک���ه حتی ا گر خودافش���ایی ب���ه طور موقت پ���ارهای از احساس���ات نامطل���وب را در مراجع
ً
برانگیزد ،یقینا این احساس���ات در طول دوره مش���اوره بر طرف شده و جای خود را به احساس
ّ
عزت نفس و اعتماد به نفس پایدار میدهد.

................................................................................................................................

مش���کالت خود ،گرفتار احس���اس حقارت ش���ده و اعتماد به نفس خود را از دست میدهد؛ و از
ً
آنجا که رفع ضرر محتمل عقال الزم است پرهیز از خودافشایی الزم خواهد بود.
ً
بررس���ی و نقد :اوال مقصود ما از خودافش���ایی در این بحث مطلق خودافش���ایی نیست؛ بلکه
ً
ً
موضوع بحث خودافش���ایی در مقام مش���اوره و درمان اس���ت .ثانیا آنچه معموال موجب ضرر و

..............................................................................................................................................

ً
ً
عرفاّ ،
اهم و اقوی اس���ت،
اجتم���اع) مزاحم���ت ایجاد کند ،از آنجا که مال ک خودافش���ایی عقال و
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ً
ّ
ّ
متخصص در موارد مهم و
مستمر و قطعی عقال بر رجوع به
که مستشکل ادعا میکند .ثانیا سیره
ً
ّ
تخصصی است و مسلما در چنین مواردی بسته به ماهیت موضوع ،سطوحی از خودافشایی الزم
ً
و ضروری است .ثالثا آیات و روایات ادعا شده ،به خودافشایی در موارد غیرالزم یا خودافشایی در
ّ
غیرمتخصص یا خودافشایی بیش از مقدار الزم انصراف دارد.
نزد افراد
حدود مجاز خودافشایی

پرس���ش :بنابر مبنای جواز خودافش���ایی ،آیا مراجع میتواند همهی مس���ائل و اس���رار شخصی
(اعم از مرتبط با مشکل و نامرتبط با آن) را با مشاور و درمانگرش در میان بگذارد؟
پاسخّ :ادله جواز بیش از این داللت ندارد که مراجع در مقام مشاوره و درمان میتواند یا الزم
است از اسرار و مسائل خصوصی خود که با موضوع مشاوره و درمان مرتبط است ،پرده بردارد
و بر بیش از آن داللتی ندارد .از این رو اس���رار و مس���ائل نامربوط با موضوع مش���اوره و درمان ا گر
از مصادیق تشییع فاحشه یا اذالل نفس به حساب آید ،مشمول حکم حرمت تشییع فاحشه
ً
صرفا مصداق اس���رار ش���خصی باش���د مش���مول حکم رجحان «کتمان ّ
الس���ر»
و اذالل نفس و ا گر
خواهد بود!
مرجع تشخیص حدود خودافشایی

پرسش :تشخیص اینکه کدام یک از مسائل و اسرار شخصی مراجع به موضوع مشاوره مربوط
و کدام نامربوط است با چه کسی است؟ با مراجع یا مشاور؟
پاس���خ :اقتضای موضوع مش���اوره و درمان ّ
تخصصی این است که داور در این مسأله شخص
مش���اور و درمانگر باش���د؛ زیرا فرض بر این اس���ت که مراجع به صورت عمیق و کامل از ماهیت
مش���کل خود و راهکارهای برون رفت از آن مطلع نیس���ت و در آن ّ
تخصصی ندارد .بر این اساس
وا گذاری تشخیص و تمییز اسرار مرتبط از نامرتبط به مراجع ،خالف ماهیت مشاوره و درمان و
در بسیاری ازمواقع موجب گمراه شدن مشاور و تشخیص اشتباه یا ناقص میشود.
نتیجهگیری

خودافش���ایی ،آشکارس���اختن اطالعات بس���یار ش���خصی مراجع درب���اره خودش برای مش���اور و
درمانگر اس���ت؛ چیزهایی که بیش���تر مردم ممکن اس���ت آنه���ا را ندانند .خودافش���ایی و بیان

گام برای ورود در رابطهی حرفهای مشاورهای و درمانگرانه به شمار میرود.
رج���وع ب���ه مش���اور و درمانگر متخص���ص در مس���ائل و مش���کالت روانش���ناختی ،از بارزترین
مصادیق موضوع حکم عقل بر رجحان یا لزوم رجوع جاهل به عالم است.
ً
دالئل عقلی ،عقالیی و نقلی گونا گونی بر جواز و احیانا وجوب خودافش���ایی در مقام مشاوره
و درمان داللت میکند.
تمام دالئلی که ممکن اس���ت به س���ود عدم جواز خودافشایی در مقام مشاوره و درمان مورد
اس���تناد قرار گیرد ،شامل خودافش���ایی در مقام مشاوره و درمان نمیشود و از داللت بر حرمت
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1717طبرس ��ی ،ابوعل ��ی الفضلبنحس ��ن 1406( ،ه���ـ 1986 ،م) ،مجمع البیان فی تفس ��یرالقرآن ،تصحیح س���ید هاش���م رس���ولی
محالتی ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
1818طوسی ،محمدبنالحسن1414( ،ه ق) ،االمالی ،قم :دارالثقافه.
1919کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1370( ،االصول الکافی ،ترجمه محمد باقر کمرهای ،بیجا ،قم :انتشارات اسوه.
2020مجلسی ،محمدباقر1403( ،هـ1983 ،م) ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار؟مهع؟ ،بیروت :مؤسسه الوفاء.
2121مطهری ،مرتضی ،)1375( ،ده گفتار ،قم :انتشارات صدرا.
ّ 2222
مظفر ،محمدرضا ،)1377( ،اصول الفقه ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
2323معرفت ،محمدهادی1383( ،ش) ،التفسیراالثری الجامع ،قم :مؤسسه التمهید ،چاپ اول.
2424مکارم شیرازى ،ناصر1371( ،ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه چاپ .10
2525موسوی ،سیدرضیالدین ،)1379( ،نهجالبالغه ،ترجمه :محمد دشتی ،قم ،انتشارات پارسایان.

