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ABSTRACT 
One of the concepts related to \"self\" that 
is currently considered by psychologists, 
especially in the realm of personality, is 
the concept of self-deception.
In Islamic texts, self-deception is 
mentioned with different words that 
have the ability to describe and explain 
psychologically. The aim of this study was 
to identify the concept of self-deception 
in psychology and Islamic sources and to 
determine the components and categories 
of the structure of self-deception. 
Psychological findings were collected 
and analyzed by reviewing and explaining 
various psychologicalsources.
The components and categories of the 
structure of self-deception in Islamic 
sources were also collected by the method 
of content analysis from the words al_
Tasvil(insinuation),al_Khida(duplicity) 
and al_qash(fraud) and then categorized, 
combined and analyzed.
The findings showed that the 
comprehensive concept of self-deception 

چکیده
یکــی از مفاهیــم مرتبط بــا » خود« کــه در حال 
حاضر، مورد توجه روان شناسان و به خصوص 
قلمرو    شخصیت قرار گرفته، مفهوم خودفریبی 
است. در متون اسالمی از خودفریبی با واژه های 
کــه قابلیــت  مختلفــی ســخن بــه میــان آمــده 
را داراســت.  روان شــناختی  تبییــن  و  توصیــف 
مفهــوم  شناســایی  هــدف  بــا  پژوهــش،  ایــن 
خودفریبــی در روان شناســی و منابع اســالمی و 
تعییــن مؤلفه ها و مقوله های ســازه خودفریبی 
انجام شــد. یافته های روان شــناختی از طریق 
بررســی و تبییــن منابــع مختلــف روان شناســی 
جمــع آوری و مورد تحلیــل قرار گرفت. مؤلفه ها 
و مقوله های سازه خودفریبی در منابع اسالمی 
نیــز بــه روش تحلیل محتوا از واژگان تســویل، 
خــداع و غش گردآوری و ســپس دســته بندی، 
تلفیق و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد 
کــه مفهوم جامع  ســازه خودفریبی نوعی نقص 
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بیان مسئله
که پس از یک دوره فراموش شدگی نسبی  مفهوم »خود« در روان شناسی از موضوعاتی است 
» خود«  به  رفتاری  اختالالت  رایج ترین  و  مهم ترین  یافته  است.  اهمیت  اخیر،  دهه های  در 
به  تربیتی  و  بالینی  کاربرد های  و  نظری  زمینه های  در  پژوهشگران،  و  می شود  داده  نسبت 
» خود« توجه می کنند (روزنبرگ،1 1989). یکی از مفاهیم مرتبط با » خود« که در حال حاضر، 
مورد توجه روان شناسان و به خصوص قلمرو    شخصیت قرار گرفته، مفهوم خودفریبی2 است.
که با بسیاری از  ابعاد  اساسی    مسئله خودفریبی  مسئله ای  پیچیده و سؤال برانگیزی است 
گاهی، انگیزه، اختیار ، سعادت  و ارزش، مرتبط است (آلستون،3 1985).  انسان، از جمله ُبعد آ
این مفهوم به  تازگی، توجه روان شناسی تجربی را به خود جلب کرده است (ویزگینا،4 2013)، 
و  گر5  (کرا قلمداد می شود  روان شناسی تجربی  در  به عنوان یک موضوع مهم  به گونه ای  که 

دانینگ،6 1999).
خودفریبی در حوزه آسیب شناسی روانی نیز قابل  طرح است. امروزه فریب خود به عنوان 
یک شکل از آسیب شناسی روانی محسوب می گردد؛ زیرا که به طور منظم تولید باور های غلط 

1 Rosenberg, M.
2 Self deception.
3 Alston, W.
4 Vizgina, A.
5 Kruger, J.
6 Dunning, D.

is a kind of cognitive defect in the individual 
that hides the truth, misunderstanding, 
deviant tendencies or behavior that results 
in incorrect misconceptions.
The structure also includes the five main 
components of ignorance, the desire for 
pleasures, personal deviation, selfishness 
and secrecy, and 30 categories.
KEYWORDS: self-deception, deceit 
of yourself, al-tasvil (insinuation), 
al-khid (duplicity), al-qash (fraud), 
questionnaire, Islamic sources.       

شــناختی در فرد بوده که موجب پنهان شــدن 
حقیقت، ادراک اشــتباه، تمایالت انحرافی و یا 
رفتاری می شود که حاصل آن، درست پنداری 
نادرست اســت. همچنین سازه مذکور مشتمل 
بــر پنــج مؤلفــه اصلــی جهــل ورزی، تمایــل بــه 
و  خودبینــی  فــردی،  انحــراف  خوشــایندها، 

پنهان کاری و 30 مقوله می باشد.
کلیدواژه هــا: خودفریبــی، فریــب، فریــب خود، 

مؤلفه های خودفریبی، مفهوم خودفریبی.
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در شخص می کند (سیگ،1 2001).
محدودیت های  دقیق  تشخیص  در  ناتوانی  احساس  نوعی  خود فریبی  لغوی،  لحاظ  از 
کاذب و غیر  واقعی (ُکرسینی،3 1999)، رفتار  خود (وندنبوس،2 2007)، توسعه مفهوم »خود« 
گزاره  به صحت یک  متقاعدسازی خود  و  (ماتسوموتو،4 2009)  فرد  پنهان کننده نقص های 
که مانع پذیرش  نادرست و پنهان کردن حقیقت از خود است (وون هیپل5 و تریورز،6 2011) 
»خود« واقعی می شود (ربر،7 1996). همچنین واداشتن فردی، به باور آنچه واقعی نیست یا 
ارائه نظر و عقیده اشتباه به او، یکی دیگر از معانی خودفریبی محسوب می گردد (النگمن،8 

.(2003
می دانند  توصیف خود مطلوب  به  تمایل  را  مفهوم  این  برخی  روان شناسان،  اصطالح  در 
انکار، عدم  که خودفریبی سعی در  باورند  این  بر  رویز،10 2014). همچنین برخی  و  (خیمنز9 
پذیرش و یا غفلت از عقیده مطابق با واقع و مورد باور نفس است (کالیی، 1389). بانولی11 
حفظ  و  کسب  و  خود  ثبات  حفظ  برای  عملی  راهبرد  یک  خودفریبی  است:  معتقد   (2012)
گفت:  می توان  براین اساس   .(2012 (بانولی،  است  وجود شواهد مخالف  باور علی رغم  یک 
خودفریبی با تمام جنبه های شناختی، عاطفی و رفتاری انسان در ارتباط بوده و نتیجه آن 

پنهان شدن واقعیت از فرد است.
با این حال هنوز اجماعی بر شناسایی و تعیین هویت خودفریبی بین دانشمندان اتفاق 
کنون یک  نیفتاده و از عناصر متناقض و مبهم محسوب می شود (بوید12 و یان،13 2012) و تا

مفهوم کلی مورد تأیید در مورد این پدیده ثابت نشده است (ویزگینا، 2013).

1 Sage, J.
2 Vandenbos, G.
3 Corsini, R.
4 Matsumoto, D.
5 von Hippel, W.
6 Trivers, R.
7 Rebber, A.
8 Longman Dictionary of Contemporary English.
9 Jiménez, M.
10 Ruiz, C.
11 Bagnoli C.
12 Boyd, D.
13 Ian.
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در  خودفریبی  موضوع  در  که  تحقیقاتی  اغلب  کرده،  جست وجو  محقق  که  مقدار  آن 
همچنین  پرداخته اند.  خودفریبی  ابعاد  از  بخشی  به  تنها  است،  انجام  گرفته  روان شناسی 
(مطهری، 1393، ص230؛ جعفری، 1396؛  پژوهشگران  برخی  اسالمی،  مباحث  در حیطه 
طباطبایی، 1417؛ کالیی، 1389)، به مناسبِت بخشی از پژوهش خود به این آموزه، در قالب 
واژه های مرتبط با خودفریبی توجه نموده اند. بر اساس قرآن کریم و روایات، یکی از آفاتی  که  
در زندگی خصوصی و اجتماعی، دامن گیر انسان می شود و سد مهمی در راه موفقیت اوست ، 
خودفریبی  است که قرآن کریم همواره آن  را  مورد نکوهش  قرار  می دهد  (ر.ک: آل عمران: 69؛ 

نساء : 113؛ انعام: 24؛ بقره: 9؛ پژوهنده، 1383).
اما به طور معمول، در آثار روان شناسان ناخواسته یا ناتوانسته اشاره ای به آموزه های غنی 
اسالمی در زمینه خودفریبی نشده است و پژوهشگران اسالمی نیز این مفهوم را یا به طور کامل 
مورد مطالعه قرار نداده و یا از زاویه روان شناسی آن را بررسی نکرده و یا صرفًا به جنبه های 
حیطه  در  جامع تر  بررسی های  نیازمند  آموزه  این  ازاین رو،  پرداخته اند.  آموزه  این  رفتاری 
این  نظر می رسد،  به  را می طلبد.  دقیق تری  روان شناختی  تبیین های  و  بوده  اسالمی  منابع 
کتشاف نموده  پژوهش بتواند ارزش های روان شناختی مفهوم خودفریبی را از منابع اسالمی ا

و زمینه های عملیاتی سازی آن را مطرح سازد.
بنابراین محقق به دنبال بررسی سؤاالت ذیل می باشد:

_ مفهوم خودفریبی در منابع اسالمی چیست؟
_ مؤلفه ها و نشانه های روان شناختی سازه خودفریبی کدام است؟

مفهوم  و  جایگاه  همچون  فرعی تری  سؤاالت  بررسی  به  پژوهش  ضمن  در  همچنین 
خودفریبی در روان شناسی و ضرورت آن در روان شناسی و متون اسالمی پرداخته خواهد شد.

روش پژوهش
این پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، بنیادی به شمار می رود که به دنبال افزایش حیطه دانش 
گاهی است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا برای بررسی، توصیف، دسته بندی،  و آ
مقایسه و تجزیه وتحلیل مفاهیم محتوای آشکار پیام های موجود در متون دینی مرتبط با 
که در آن اطالعات الزم در  گرفته  شده است (شریعتمداری، 1388، ص77)  کار  موضوع به 
کتاب ها، مقاالت،  بررسی  و  از طریق مطالعه  ریز موضوعات پژوهش  و  خصوص موضوعات 
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انجام برخی  و  گردآمده  کنکاش در داده های  تأمل و  نیز  و  آثار مکتوب  پایان نامه ها و سایر 
عملیات پژوهشی از قبیل شرح، تفسیر، تحلیل و ارائه الگو انجام می پذیرد (فرامرز قراملکی، 

1383، ص34).
فریب  مفاهیم  با  ارتباط  در  که  کلیدواژه هایی  تمامی  ابتدا  در  اطالعات،  گردآوری  برای 
است.  گردیده  جمع آوری  و  شناسایی  می باشد،  دگرفریبی  و  خودفریبی  عام)،  (به معنای 
کلیدواژه های جمع آوری  شده عبارت اند از: اغوا، احتیال، اغتیال، غبن، کید، تلبیس، تدلیس، 
تضلیل، تسویف، تزیین، غفلت، غرور، خّب، غل، ختر، ختل، غدر، دغل، خالبه، روغ، تسویل، 
غش، مکر و خداع. پس از بررسی لغوی و اصطالحی 24 واژه مذکور، محقق به این نتیجه 
خودفریبی  مفهوم  با  و  بوده  جامع تری  واژه های  خداع  و  غش  تسویل،  واژه های  که  رسید 
خودفریبی،  نشانه های  و  مؤلفه ها  شناسایی  برای  براین اساس،  دارند.  نزدیک تری  ارتباط 
تمام مشتقات فعلی (ماضی، مضارع و امر) و اسمی (اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، 
از این سه واژه استخراج شده است. در  اسم مبالغه، اسم تفضیل و...) با »ال« و بدون آن، 
جمع آوری این اطالعات، بیش از 150 روایت مرتبط با تسویل، خداع و غش، از 30 کتاب روایی 
استخراج شد که حدود 100 روایت، از روایاتی که با موضوع پژوهش ارتباط داشت، انتخاب شد 

و برای استخراج مفهوم، مؤلفه ها و مقوله ها، توصیف و تجزیه و تحلیل شد.

 مدفرابی در روان ناهی
بررهی تاریخی  مدفرابی در روان ناهی

فلسفه  در  طرح  شده  قدیمی  موضوع  یک  خودفریبی  شد،  گفته  کنون  تا آنچه  به  توجه  با 
کالسیک بوده (الستر،1 1999) و مربوط به تفکر یونانی هومر و افالطون است (کوون،2 2003) 
که فی نفسه مورد توجه فالسفه و موضوع بسیاری  از  کتاب های  مهم بوده اس_ت (لگنهاوزن، 
و  گرفته  قرار  تحلیل  مورد   SELF DECEPTION تعبیر  غرب،  فلسفی  ادبیات  در   .(1374
بحث های فراوانی در خصوص آن شده است، اما با این  حال روش ها و دیدگاه ها درباره آن 
بسیار متنوع است. همچنین در تحلیل این مفهوم به موضوعات روان شناسی نیز ارجاع داده 

 شده است (فینگارت،3 2000).

1 Elster J.
2 Cowen T.
3 Fingarette, H.
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 (1971 و   1936) فروید1  تبیین های  در  خودفریبی،  درباره  علمی  مطالعه  در  گام ها  اولین 
در موضوع مکانیزم های دفاعی برداشته شد. پس از فروید، به  صورت خیلی محدود بر روی 
تکاملی،  زیست شناس   ،(2011) تریورز  سال ها،  از  پس  اما  شد.  انجام  مطالعاتی  پدیده،  این 
که حدود سی سال مطالعه تجربی روی  یافته های تجربی خود در زمینه تبیین خودفریبی 
کرد. او عقیده داشت فریب و خودفریبی یک جنبه اساسی ارتباطات  آن انجام داد را منتشر 
کردن آن از دیگران است  کردن حقیقت از خود، عمیق تر از پنهان  در طبیعت است و پنهان  
(ویزگینا،  است  کرده  را جلب  روان شناسی تجربی  نظر  به  تازگی،  این بحث   .(2011 (تریورز، 

.(2013

مسامم ناهی  مدفرابی در روان ناهی
خودفریبی تحت تأثیر ماهیت خود، یکی از پیچیده ترین و ابهام انگیزترین واقعیت های ذهنی 
که در یک بازه زمانی طوالنی  مدت، به عنوان  به حساب می آید (گلمن،2 1996)، به گونه ای  
یک موضوع حدسی، ظنی و جنجالی در روان شناسی، زیست شناسی و فلسفه تکاملی بوده 

است (میژوویچ3 و پریلک،4 2010).
کلمه »خودفریبی«، متشکل از »خود« و »فریب« است. لذا در ابتدا الزم است با معانی این 
مفاهیم در فرهنگ لغت آشنا شده و پس از تصور معنای لفظ »فریب« و »خود«، به مفهوم و 

ماهیت آن بپردازیم.

واژه  مد
در زبان انگلیسی کلماتی همچون PERSON, THE SELF, identity برای این واژه استفاده 
گرچه self در زبان انگلیسی به تنهایی معنا ندارد و همواره باید همراه ضمیر یا اسمی  می شود. ا
باشد تا معنای واقعی بیابد، اما در فلسفه و روان شناسی به معنای هویت، نفس و خود انسان 

است (پری،5 2006).

1 Freud, S.
2 Goleman, D.
3 Mijović, D.
4 Prelec, D.
5 Perry, J.



45مسامم ناهی  مدفرابی اد دیدااه اهفم و روان ناهیم                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397

واژه فریب
 mislead, delude, trick، swindle کلماتی چون ،deceive در فرهنگ لغت انگلیسی ذیل واژه
ذکر شده است (ویت،1 2012). واداشتن کسی به باور آنچه واقعی نیست یا ارائه نظر و عقیده 

اشتباه به کسی، یکی از معانی فریب محسوب می گردد (النگمن، 2003).

 مدفرابی در لغت
که لغت شناسان  با بررسی معانی لغوی مفهوم Self deception می توان به این نتیجه رسید 
بیشتر به جنبه شناختی و رفتاری این مفهوم توجه نموده اند و آن را یک پدیده شناختی رفتاری 
قلمداد می کنند. وندنبوس (2007) معتقد است: خود فریبی نقص در شناخت محدودیت های 
»خود« است و آن را نوعی احساس ناتوانی در تشخیص دقیق محدودیت های خود می داند. 
مقابل،  در  می کند.  عنوان  غیر  واقعی  و  کاذب  »خود«  مفهوم  توسعه  را  آن   (1999) ُکرسینی 
برخی بر این باورند که خودفریبی، رفتار پنهان کننده نقص های فرد است (ماتسوموتو، 2009) 

که مانع پذیرش »خود« واقعی می شود (ربر، 1996).

 مدفرابی در اصطفح
گاهی مرتبط است و آن  که این پدیده با حوزه شناخت و آ بسیاری از محققان بر این باورند 
سازمان یافته  باورهای  مجموعه  را  خودفریبی   .(2005 (کار،2  می پندارند  مثبت  توهمات  را 
در  است  که ممکن  را  موقعیت هایی  امکان می دهد  ما  به  که  می داند  (اعتقادات منسجم) 
راهبردهایی  سپس  و  نموده  پیش بینی  نماییم،  دریافت  خود  درباره  منفی  اطالعات  آنها 
پذیرش  »خودفریبی شامل  می گوید:   (2000) میتچل3  ببینیم.  تدارک  آنها  با  برخورد  برای  را 
کورکورانه و بررسی نشده اعتقادی است که جعلی بودن آن واضح است«. در دیدگاه مسیک4 
که منجر به شکل دادن افکار و  گاهی از فرایندهایی است  و بازرمن5 (1996) فریب خود، ناآ
یا  و  انکار، عدم پذیرش  را سعی در  این پدیده  نیز  کالیی (1389)  قضاوت های ما می شود. 

غفلت از عقیده مطابق با واقع و مورد باور نفس می داند.

1 Waite M.
2 Carr, A.
3 Mitchell, J.
4 Messick, D. M.
5 Bazerman, M. H.
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این  معتقدند،  رفتار  مقوله  با  خودفریبی  بودن  مرتبط  به  که  پژوهشگرانی  دیدگاه  در  اما 
علی رغم  باور  یک  و حفظ  کسب  ثبات خود،  برای حفظ  راهبرد عملی  و  کنش  مفهوم یک 

وجود شواهد مخالف است (بانولی، 2012).
این  بر  آنها  می دانند.  انگیزه ها  و  تمایالت  قلمرو  در  را  خودفریبی   ،(2014) رویز  و  خیمنز 

باورند، این مفهوم، تمایل غیرعمدی به توصیف مطلوب خود است.
که برخی آن را نتیجه  همچنین دیدگاه تلفیقی به این پدیده نیز وجود دارد. به این گونه 
گاهی و برخی دیگر آن را نتیجه تأثیر عمل ارادی بر باور می دانند. به عقیده  تأثیر تعصبات بر آ
اولویت دادن  روانی برای  از تعصبات  تریورز (2011)، فریب خود، مجموعه ای  وون هیپل و 
گزاره  یک  به صحت  خود  متقاعدسازی  نتیجه  در  است،  ناخوشایند  از  خوشایند  اطالعات 
نادرست و پنهان کردن حقیقت از خود است (وون هیپل و تریورز ، 2011). آلستون (1985) نیز 
که موجب غفلت  ان_سان از   آن را یک عمل ارادی برای پرهیز از  حقایق  نامطلوب می داند 

حقایق  یا حتی پیدا شدن باورهای کاذب   و انگیزه های  نامناسب می شود.

ماهیت خودفریبی از دیدگاه روان شناسان معاصر

دیدگاه های مختلف و بعضًا متناقضی در مبحث خودفریبی در بین پژوهشگران و روان شناسان 
کلی عقالنیت می دانند (دیویدسون،1 1985) و  وجود دارد. برخی خودفریبی را نقض اصول 
برخی آن را با عقالنیت عملی سازگار قلمداد می کنند (رورتی،2 1988). برخی دیگر از محققان 
با خود مطرح  ارتباط  برقراری  برای  و وسیله ای  فعالیت طبیعی  به عنوان یک  را  خودفریبی 
دفاعی  راهبرد  به عنوان  را  خودفریبی   (2011) وولند5  و  فری4   .(2003 (پاتن،3  نموده اند 
غیرمحتمل می دانند. از سوی دیگر، بعضی خودفریبی را یکی از اشکال اعتقاد خطای انگیزشی 
می دانند، اما هر اعتقاد غلط انگیزشی را نمی توان خودفریبی دانست؛ بلکه مدل خودفریبی با 
این پیش فرض است که شخص خودفریب درصدد و قصد این است که باعث ایجاد اعتقاد 
خطا شود (در صورت عدم قصد، خودفریب محسوب نمی گردد) (لیوینگستون،6 2011). برخی 

1 Davidson, D.
2 Rorty, A. O.
3 Patten, D.
4 Frey U.
5 Voland E.
6 Livingstone Smith D.
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پژوهشگران، مورد مدح و ستایش قرارگرفتن و بهره مندی از وجدان خوب را هدف خودفریبی 
کینگ1 (1974) معتقد است: خودفریبی به این شکل رخ  مطرح می کنند (نصیری، 1382). 
می دهد که انسان آزادی خود را از خود پنهان می سازد. عده ای از روان شناسان نیز معتقدند 

خودفریبی ممکن است از طرف دیگران تحمیل شود (جاست2 و هانیادی،3 2005).

مؤلسه های  مدفرابی در روان ناهی
برخی  دارد.  وجود  گونی  گونا دیدگاه های  روان شناسی،  در  خودفریبی  مؤلفه های  بررسی  در 
با  مرتبط  برخی  شناختی،  تناقض  و  سازمان یافته  باورهای  گاهی،  آ قلمرو  به  ناظر  مؤلفه ها 

اولویت امور خوشایند، تعصبات و تمایالت و برخی نیز به حیطه رفتار فرد مربوط می شوند.
استرندبرگ4 (2015)، هشت مؤلفه برای خودفریبی مطرح می کند: از جمله عدم احساس 
ندامت در مقابل اشتباهات، ارائه یک تصویر نادرست به دیگران، پنهان کردن ماهیت واقعی 
گاهانه خود  از چیزی تا زمانی که نسبت به آن احساس پشیمانی وجود ندارد، متقاعد کردن آ
امور، شکاف  انداختن  تأخیر  (تسویف)  زمان  از  استفاده  نگرانی،  احساس  یک  به  پاسخ  در 
(نفاق) بین عمل و گفتار، سانسور درونی (اجتناب از تفکر در مورد مسئله ای خاص)، تناقض 
نیاز  است:  معتقد   (2013) ویزگینا  عقیده.  به یک  نگرش  بین  تناقض  احتمااًل  و  باورها  بین 
پاسخ  در  گاهانه  آ (دورویی  است  خود  از  باالتر  توصیف  به  فرد  تمایل  نشانگر  که  تأیید  به 
از خود  گزارش مغرضانه مثبت  از خود) و تمایل به  ایجاد یک تصویر اجتماعی مطلوب  به 
گاهانه به درک مطلوب از خود)، شاخصه های اصلی خودفریبی هستند. از طرفی  (تمایل ناآ
به قدرت خودکنترلی  اطمینان  را  اجزای تشکیل دهنده خودفریبی   (2010) نور6  و  کوپیلوف5 
خود، دست کم گرفتن (سبک شمردن) استعداد ابتالی خود به وسوسه، سستی در معیارهای 

هنجاری (بی خیالی) و تردید در محدوده زمانی معین می دانند.
برخی از محققان، جست وجوی مغرضانه اطالعات (شامل: مقدار جست وجو، جست وجوی 
کالم دیگران، یادآوری اشتباه و توجیه را از ارکان  انتخابی، توجه انتخابی)، تفسیر مغرضانه 

1 King, T.
2 Jost, J. T.
3 Hunyady, O.
4 Strandberg, H.
5 Kopylov, I.
6 Noor, J.
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به وجود آورنده خودفریبی می دانند (وون هیپل و تریورز، 2011). لینچ1 (2009) معتقد است: 
مؤلفه های این مفهوم دروغ به خود، دستکاری و تحریف شواهد، توجیه و جمع آوری انتخابی 
مؤلفه های  باورند  این  بر  نیز   (2014) رویز  و  خیمنز  همچون  پژوهشگرانی  است.  شواهد  از 
و  خودکنترلی  از  اغراق آمیز  درک  خود،  از  مثبت  بیش ازحد  ارزیابی  شامل  مثبت  توهمات 

خوش بینی غیرواقعی در مورد آینده است.
شامل  روان شناسی،  پژوهشگران  دیدگاه  از  خودفریبی  مفهوم  گفت:  می توان  مجموع  در 
مؤلفه های  شناختِی سانسور درونی، تناقض در باورها و ادراک اغراق آمیز، مؤلفه های عاطفِی 
تمایالت مطلوب نما و ارزیابی خوش بینانه از خود و همچنین مؤلفه های رفتارِی پنهان کاری 

و تحریف واقعیات است.

 مدفرابی در آممده های اهفم
ناهاای مساهیم مرتبط با  مدفرابی در منابع اهفمی

(به معنای  فریب  مفاهیم  دربردانده  که  است  رفته  کار  به  گونی  گونا مفاهیم  دینی  در متون 
در  که  کلیدواژه هایی  تمامی  ابتدا  در  براین اساس،  می باشد.  دگرفریبی  و  خودفریبی  عام)، 
ارتباط با مفاهیم مذکور می باشد، شناسایی و جمع آوری گردید. کلیدواژه های جمع آوری  شده 
تزیین،  تسویف،  تضلیل،  تدلیس،  تلبیس،  کید،  غبن،  اغتیال،  احتیال،  اغوا،  از:  عبارت اند 

غفلت، غرور، خّب، غل، ختر، ختل، غدر، دغل، خالبه، روغ، تسویل، غش، مکر و خداع.
که واژه های  پس از بررسی لغوی و اصطالحی 24 واژه مذکور، محقق به این نتیجه رسید 
مکر، غرور، تسویل، غش و خداع واژه های جامع تری بوده و سایر کلیدواژه ها را دربر می گیرند. 
در مرحله سوم با بررسی منابع اسالمی در کنار معانی اصطالحی و لغوی مشخص شد، واژه های 
تسویل، خداع و غش غالبًا با پسوند نفس نیز به کار رفته است، اما واژه های غرور و مکر، جز 
کار نرفته است. از این  جهت به نظر می رسد، واژگان تسویل،  در یک مورد با این پسوند به 
خداع و غش با مفهوم خودفریبی ارتباط نزدیک تری نسبت به دو مفهوم دیگر دارد. ازاین رو، 
بیانگر  و غش،  تسویل، خداع  مذکور،  کلیدواژه های  تمامی  میان  از  که  است  مدعی  محقق 

مفهوم خودفریبی می باشند. این فرایند در نمودار 1 ارائه شده است.

1 Lynch K.
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نمودار 1. فرایند شناسایی و دستیابی به مفاهیم مرتبط با خودفریبی در منابع اسالمی

به  نهایت،  در  و  مفهومی  تبیین  و  بررسی  مورد  واژه  سه  این  مجزا  به  صورت  ابتدا  در 
جمع بندی مفهوم خودفریبی بر اساس آموزه های اسالم می پردازیم. البته در میان سه مفهوم 
مرتبط  تسویل  به  پژوهش ها  بیشترین  اسالمی، ظاهرًا  منابع  در  بیانگر خودفریبی  ذکر شده 
است و محققان زیادی در مورد این مفهوم، به بیان دیدگاه های خود پرداخته اند. ازاین رو، 
در این بخش ابتدا به بررسی لغوی تسویل، سپس به بررسی کالم محققان در این باب و بعد، 

به تبیین آن در اصطالح منابع اسالمی می پردازیم:

مسامم تسمال
معنای لغمی تسمال

کار رفته است. واژه پژوهان، »تسویل« را به معنای  گونی به  گونا »تسویل«، در لغت به معانی 
تزیین و آراستن نفس دانسته اند (فراهیدی، 1409؛ ابن منظور، 1414). از سوی دیگر، زبیدی 
کوچک نمایی  و  راحت طلبی  حقیقت،  از  غفلت  باطل،  تزیین  را  نفس  تزیین  این   (1414)
و  زیبانمایی  معنای  از طرح  (1412) پس  راغب  اصفهانی  می کند.  فریب مطرح  از  برخاسته 
بنایی  قرشی  می کند.  قلمداد  زیاده خواهی  از  برآمده  نیازی  را  مفهوم  این  زشتی ها،  آراستن 
(1412)، با قبول اینکه تسویل نوعی زیبانمایی برآمده از زیاده خواهی بوده، آن را به معنای 
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تسهیل و آسان گیری عنوان می کند. برخی از لغت شناسان، تسویل را محبوب جلوه دادن و 
مثبت انگاری می دانند (طریحی، 1375، ص399). البته برخی دیگر، مثبت انگاری را با قید 
ابن منظور (1414)،  (ابن اثیر، 1367).  یادآور می شوند  را  آن  و جنبه منفی  شر همراه نموده 

معنای لغوی این مفهوم را اغوا و فریب گری معرفی می کند.

اد مجممع تعاریف لغمی تسمال اان مساهیم به دهت می آید:
 .2 دادن؛  جلوه  محبوب  دادن،  زینت  مطلق:   .1 اشتباه:  ادراک   / بیجا  مثبت انگاری  الف. 
مرضی: زیبا جلوه دادن (آراستن) زشتی ها، زیبابینی برآمده از حرص، زیبا جلوه دادن برآمده از 
حرص، زیبا جلوه دادن (آراستن) باطل، زیبا جلوه دادن (آراستن) شر، محبوب جلوه دادن شر؛

ب. تسهیل: آسان گیری، راحت طلبی، استصغار به همراه غرور؛
گاهی: غفلت از حق، اغوا ، نیاز برآمده از حرص. ج. ناآ

تسمال در کفم محققان
مورد  راست  راه  از  انحراف  مکانیسم  به عنوان  مجید ،  قرآن   از  آیه  چند  در  تسویل  عنوان 
بروز  نیز به عنوان مکانیسم  آموزه های دیگر  گرفته است. همچنین، در بعضی  قرار  استفاده 
معرفی  اعالم  شده اند،  ممنوع  او  به  وسیله  که  کارهایی  انجام  و  الهی  دستورات  از  سرکشی 
از دیدگاه مطهری، واژگونه جلوه دادن واقعیات، ثمره تسویل  شده است (حسینی، 1380). 
را  نفس«  »تسویل  مفهوم    (1383 (باقری،  پژوهشگران  برخی   .(1385 (سلطانی،  است 
کاری را با توجه به  معادل »خودفریبی« دانسته و معتقدند در  تسویل  نفس، آدمی چیزی  یا 
که اثر  علم اجمالی خود برخالف آن را خنثی می کند و به  جذابیت های آن، چندان می آراید 

 این  ترتیب، زمینه اقدام را فراهم  می آورد.
صدر معتقد است: در  مفهوم »تسویل« دو مؤلفه وجود دارد: یکی اینکه چیز مورد تسویل 

زشت باشد و ثانیًا، نفس نسبت به آن آزمند و حریص باشد (صدر، 1389).
جوادی آملی، در تبیین مفهوم تسویل می گوید: »نفس انسان یا زشت را زیبا نشان می دهد 
و یا تنها ُبعد زیبای یک چیز دوُبعدی را ارائه می دهد. چیزهای مورد عالقه را برای او از راه 

باطل زیبا می نمایاند و باطل را به  صورت حق جلوه می دهد« (جوادی آملی، 1384).
و  نیاز، نقص در شناخت، تحریف واقعیات  کالم محققان شامل  براین اساس، تسویل در 
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گمراهی و انحراف فردی است.

معنای اصطفحی تسمال در منابع اهفمی
کتب  روایات  در  دقیقی  بررسی  که  است  الزم  تسویل،  از  جامع تر  مفهوم  به  دستیابی  برای 
این نکته  به  باب تسویل، می توان  وارده در  اخبار  و  روایات  به  با توجه  گیرد.  انجام  روایی 
دست  یافت که گستره معنایی این مفهوم در منابع اسالمی، با توجه به هر سه جنبه بینشی، 
کنشی در انسان است. درحالی که از لحاظ لغوی، مفهوم تسویل بیشتر به جنبه  انگیزشی و 

شناختی فرد مرتبط می شود.
از برخی روایات به دست می آید که تسویل، مفهومی شناختی و نوعی جهل ورزی است. امام 
ْفَناه   َنا ِمْن َباِطٍل َفَعّرِ

َ
  ل

َ
ل ُهّمَ َوَما َسّوَ

َّ
سجاد؟ع؟ در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه می فرمایند: الل

گاه بفرما«. (کفعمی، 1405)؛ »خداوند ما را به باطلی که در نگاه ما زیبا جلوه داده می شود، آ
روایات،  از  بسیاری  است.  شده  اشاره  نیز  تسویل  انگیزشی  ُبعد  به  اسالمی  منابع  در 
می کنند.  معرفی  زیاده خواهی  از  برآمده  نیازهای  و  احساسات  تمایالت،  از  ناشی  را  تسویل 
امیرالمؤمنین؟ع؟ یکی از نشانه های تسویل نفس را، غرق شدن در آرزوهای دست نایافتنی 
َها ... 

َ
ْت ل

َ
ل َها ِلَما َسّوَ

َ
 ل

ً
ِتی اْمَتَطْت َنْفِسی ِمْن َهَواَها َفَواها

َّ
ُة ال َمِطّیَ

ْ
کرده و می فرمایند: »َفِبْئَس ال عنوان 
ُمَناَها« (مجلسی، 1403، ص340). 

گمراهی و انحراف را در دو  برخی از روایات نیز جنبه های رفتاری تسویل را متذکر شده و 
حیطه فردی و بین فردی را نشانه آن می دانند. در اغلب اخبار این باب به گمراهی و انحراف 
ْهَوِة؛ 

َ
ى الّش

َ
ْفِس ُیْقِحُم َعل ّنَ َتْسِویَل  الّنَ

َ
فردی اشاره شده است. امام علی؟ع؟ در روایتی می فرمایند: أ

ص393).   ،1407 (کلینی،  است«  نفسانی  خواسته های  به  رسیدن  برای  تالش  »تسویل، 
روایات  انحراف بین فردی در  و  گمراهی  از نشانه های  که  از مواردی است  نیز  بدبینی بیجا 

باب تسویل از آن یاد شده است (مجلسی، 1403).
به طور  چیست؟  اسالمی  منابع  در  تسویل  اصطالحی  معنی  اینکه  به  پاسخ  در  ازاین رو، 
خالصه می توان گفت: جهل ورزی، تمایل به خوشایندها، انحراف و بدگمانی بیجا، مؤلفه های 
تشکیل دهنده مفهوم تسویل بوده که در نمودار 2 ارائه شده  است. همچنین، تعریف عملیاتی 
تسویل عبارت است از: »نوعی نیاز و میل در انسان که با جهل ورزی، نامطلوب را به  صورت 

مطلوب جلوه داده و موجب گمراهی، ادراک غلط و انحراف از واقعیت می گردد«.
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نمودار 2. مؤلفه ها و نشانه های واژه تسویل

مسامم  داع
معنای لغمی  داع

واژه شناسان در بررسی لغوی خداع، معانی مختلفی را مطرح می کنند. یکی از معانی لغوی این 
واژه که بیشتر پژوهشگران حوزه لغت به آن اشاره کرده اند، گمراهی و انحراف از واقع (فردی 
و بین فردی) است. به این صورت که برخی آن را آشکار نمودن و اظهار خالف واقع می دانند 
(ابن منظور، 1414)، و برخی دیگر این اظهار خالف و منحرف کردن از واقع را به  وسیله نیرنگ 
معنا می کنند (راغب اصفهانی، 1412). همچنین برخی نیز، حیله و فریب دادن را یکی دیگر 
از معانی خداع محسوب می کنند (قرشی بنایی، 1412؛ ابن منظور، 1414). فراهیدی، خداع 
خداع،  واژه  معانی  از  یکی  اما   .(1409 (فراهیدی،  می داند  آراستن  و  دادن  زینت  مترادف  را 
معانی مهم  را جزء  آن    self deception لغوی در معنای  لغت شناسان  که  است  پنهان کاری 
نوعی  خداع،  است:  معتقد  (1414، ص276)  راغب  اصفهانی  می کنند.  قلمداد  خودفریبی 

پنهان کاری، کتمان حقیقت و مخفی کردن واقع است.

اد مجممع تعاریف لغمی به دهت آمده اد واژه  داع به هه مسامم کلی می تمان دهت یافت:
الف. گمراه نمودن: منحرف کردن از واقع، آشکار نمودن خالف واقع، آشکار نمودن خالف 

واقع با نیرنگ، حیله و نیرنگ کردن؛
ب. پنهان کاری: کتمان، مخفی نمودن شی؛

ج. ادراک اشتباه: زینت دادن (آراستن) باطل.
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معنای اصطفحی  داع در منابع اهفمی
گردید،  مواجه  پژوهشی  محدودیت های  با  خداع،  اصطالحی  بررسی  جهت  در  محقق 
که  آنجا  از  است.  نشده  انجام  حوزه  این  در  پژوهش  خاصی  می رسد  نظر  به  به گونه ای  که 
لغت شناسان بیشتر به جنبه های رفتاری خداع توجه نموده اند، لذا برای بررسی دقیق تر این 
امری  معتبر،  اسالمی  منابع  به  رجوع  نیازمند  جامع تر،  عملیاتی  تعریف  به  رسیدن  و  مفهوم 

ضروری به نظر می رسد.
دچار  بینشی،  لحاظ  از  شخص،  که  دارد  مطلب  این  به  اشاره  خداع  باب  روایات  برخی 
جهل ورزی و خطای شناختی است. به این صورت که در تشخیص حق و باطل دچار مشکل 
علی؟ع؟  امام  هستند.  گاه  ناآ دنیوی  توسعه  فلسفه  از  همچنین   .(1381 (اربلی،  هستند 
ُه ُمِكَر ِبِه َفُهَو َمْخُدوٌع َعْن َعْقِلهِ (مجلسی، 1403)؛ »کسی 

َ
ّن

َ
ْم أ

َ
ْم َیْعل

َ
ْیِه ُدْنَیاُه َول

َ
َع َعل فرمودند: َمْن ُوّسِ

که در دنیا سرشار از لذت و توسعه مادی شده (و گرفتار بالیی نشود) و نداند که در معرض مکر 
الهی قرار گرفته است، فریب عقل خود را خورده و گرفتار خودفریبی شده است«. همچنین در 
روایات بسیاری عدم به کارگیری قوه تعقل را نشانه خداع معرفی می نمایند، به این صورت که 

ُخَدع« (لیثی واسطی، 1376).
ْ
َعْقِل اِلاْغِتَراُر ِبال

ْ
می فرمایند: »َفَساُد ال

از اخبار وارده به دست می آید که خداع، جنبه انگیزشی نیز داشته و حوزه تمایالت انسان را 
نیز دربر می گیرد. روایات فراوانی، توجه به آرزوهای دست نیافتنی را نشانه خداع دانسته اند. 
ُه (دیلمی، 1412)؛ »آرزوهای 

َ
ُه َخاِدٌع  ل

َ
َمل

َ
از جمله امیرالمؤمنین؟ع؟ در حدیثی می فرمایند: َفِإّنَ أ

شخص، فریب دهنده او هستند«. همچنین توجه به شادی زودگذر (لیثی واسطی، 1376)، 
عالقه به سودمندی از منافع متضاد (تمیمی آمدی، 1410) و عالقه مندی به تحسین دیگران 

نیز از دیگر نشانه های خداع محسوب می شوند.
روایات،  اساس  بر  است.  شده  ویژه ای  توجه  نیز  خداع  رفتاری  ُبعد  به  اسالمی،  منابع  در 
رفتاری  مؤلفه های  از  بین فردی)  و  (فردی  انحراف  و  گمراهی  صداقت،  عدم  پنهان کاری، 
تشکیل دهنده خداع به حساب می آیند. امام علی؟ع؟ در روایتی در تعریف خداع می فرمایند: 
»خداع،  1403)؛  (مجلسی،  ُیْخِفیِه  َما  اِف 

َ
ِخل ى 

َ
َعل ُیْبِدیِه  ْمٍر 

َ
ِبأ ِبَصَدِدِه  ُهَو  ا  َعّمَ َغْیِر 

ْ
ال  

ُ
ِإْنَزال ِخَداُع  

ْ
ال

خواسته کسی را وارونه نشان دادن است، به اینکه حقیقت را از او پنهان نماید و غیرواقع را 
به جای واقع به او معرفی کند«.

از مجموع احادیث جمع آوری  شده در باب خداع، ظاهرًا این مفهوم نیز همانند تسویل، 
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که  تفاوت  این  با  می شود،  شامل  را  لغوی  معنای  به  نسبت  وسیع تری  معنایی  گستره 
لغت شناسان معتقدند: تزیین و آراستن باطل نیز جزء معانی خداع محسوب می شود، اما در 
به خوشایندها،  تمایل  به این ترتیب، جهل ورزی،  است.  این معنا نشده  به  اشاره ای  روایات 
گمراهی و انحراف را می توان مؤلفه های تشکیل دهنده مفهوم خداع بر اساس  پنهان کاری، 
منابع اسالمی دانست که در نمودار 3 ارائه شده است. ازاین رو، تعریف عملیاتی خداع این گونه 
و  نفسانی  خواسته های  به  رسیدن  جهت  واقعیت  پنهان سازی  نوعی  »خداع،  بود:  خواهد 

گمراه نمودن دیگران است«.
نمودار 3. مؤلفه ها و نشانه های واژه خداع

مسامم غش
معنای لغمی غش

یکی از معانی غش، از دیدگاه اهل لغت، ناخالصی و تقلبی بودن یک شیء است (ابن اثیر، 
دیگران  به  نسبت  شخص  خیرخواهی  قید  را  ناخالصی  برخی   .(1414 ابن منظور،  1367؛ 
ادعای خیرخواهی می  کند  کاذب  به  صورت  معتقدند شخص غش  کننده  و  قلمداد می  کنند 
(فراهیدی، 1409). برخی از پژوهشگران از جمله فیومی (1414ق)، طریحی (1375)، غش را 
مترادف »نقیض النصح«؛ یعنی به معنای نقیض خیرخواهی یا بدخواهی نیز دانسته  اند. یکی 
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از معانی لغوی که به مفهوم خودفریبی در روان  شناسی نزدیک  تر به نظر می  رسد، زینت دادن 
که به صالح او نیست زیبا جلوه  که در نگاه شخص، چیزهایی  و آراستن غیرمصلحت است 

داده می  شود (فیومی، 1414).
به این ترتیب، از مجموع تعاریف لغوی واژه غش، مفاهیم زیر به دست می  آید:

ناخالصی، خیرخواهی ناخالص؛ ب.  و واقع،  کاذب: اظهار برخالف باطن  زیبانمایی  الف. 
ضد خیرخواهی (بدخواهی)؛ ب. ادراک اشتباه: زینت دادن (آراستن) غیرمصلحت.

معنای اصطفحی غش در منابع اهفمی
کرده  اند،  کید  تأ غّش  بین  فردی  جنبه  های  به  بیشتر  که  لغت  شناسان  دیدگاه  های  برخالف 
اخبار و روایات جمع  آوری   شده از این واژه و مشتقات آن نشان می  دهند، حوزه معنایی این 
مفهوم بسیار فراتر بوده و به ابعاد درونی شخص نیز مرتبط است. با توجه به احادیث این 
باب، اموری که به خود فرد و حاالت درونی او ارتباط دارند نیز از شاخصه  های غش محسوب 
می  گردد. برای نمونه، مثبت  انگاری بیجا نسبت به اشخاص و افراد، حتی کسانی که خیانت 
خودفریبی  همان  یا  نفس  غش  دچار  که  است  افرادی  نشانه  های  از  می  کنند  امانت  در 
شده  اند. پیامبر اسالم؟ص؟ می  فرمایند: من استودع خائنا فقد غش  نفسه (حلی، 1408)؛ »کسی 
که به شخص خائن امانت بدهد، قطعًا خود را فریب داده است«. همچنین در برخی احادیث 
 
ً
َمْرِء ِغّشا

ْ
به نادیده  انگاری نواقص شخصی اشاره شده است. امام باقر؟ع؟ فرمودند: َكَفى ِبال

ْمِر َنْفِسِه (ابن شعبه حرانی ، 1404)؛ »در فریب دادن 
َ
ْیِه ِمْن أ

َ
اِس َما َیْعَمى َعل ْن ُیْبِصَر ِمَن الّنَ

َ
ِلَنْفِسِه  أ

خود، همین کافی است که عیب دیگران را ببیند و عیب خویش را نبیند«. 
اصلی  ویژگی  های  از  را  آن  و  داشته  کید  تأ به حاالت خودبینانه شخص  روایات،  از  برخی 
غش می دانند. عدم خیرخواهی (ابن مزاحم ، 1404)، ترک مدارا (ابن بابویه، 1385)، توجه به 

نواقص و عیوب دیگران (ابن شعبه حرانی ، 1404) از نشانه  های این مؤلفه می  باشد.
از دیگر ویژگی  های غش که مورد توجه اهل بیت؟مهع؟ قرار گرفته است، تمایل به خوشایندها، از 
جمله توجه به شادی  های زودگذر و عالقه مندی به تحسین است (لیثی واسطی، 1376، ص158).
از جمله ظاهرسازی رفتار (کلینی،  نشانه های دیگری در این موضوع به چشم می  خورد، 
1407)، عدم تعبد در امور دینی (ابن ابی الحدید، 1404) و تشویق دیگران به امور باطل (لیثی 

واسطی، 1376).
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به  تمایل  جهل  ورزی،  می  توان  را  غش  مفهوم  تشکیل  دهنده  مؤلفه های  براین اساس، 
در  که  کرد  عنوان  و همچنین خودبینی  بین  فردی  و  فردی  انحراف  و  گمراهی  خوشایندها، 
نمودار 4 ارائه شده است. لذا تعریف اصطالحی غش بر اساس منابع اسالمی این گونه است: 
گرفتن نواقص خود، سعی در فریب  که فرد در آن با ظاهرسازی و نادیده  »غش حالتی است 

خود و دیگران دارد«.
نمودار 4. مؤلفه ها و نشانه های واژه غش

مؤلسه های  مدفرابی بر اهاس منابع اهفمی
پس از اینکه مؤلفه های سازنده واژگان مرتبط با خودفریبی در منابع اسالمی شناسایی شد، با 
تجمیع مؤلفه ها و نشانه ها، می  توان به ساختار و تعریف واحدی در موضوع خودفریبی دست 
کنون بیان شد، می توان خودفریبی  پیدا کرده و به   نتیجه  گیری نهایی رسید. بر اساس آنچه تا
انحراف  را دارای 5 مؤلفه اصلی جهل ورزی، تمایل به خوشایندها،  بر اساس منابع اسالمی 

فردی، خودبینی و پنهان کاری دانست.

مؤلسه اول: جال وردی
و  هوس ها  غلبه  بلکه  نیست،  ندانستن  به معنای  تنها  جهل،  کریم،  قرآن  آیات  به  توجه  با 
دو  دارای  واژه جهل  دینی،  منابع  در  (قرائتی، 1383).  نیز هست  امور  به  بی توجهی  نوعی 
کاربرد اصلی است؛ بدین معنی که گاهی در برابر علم و گاهی در برابر عقل به کار می رود. پس 
گفته شود شخصی جاهل است به معنای فقدان دانش یا فقدان عقل و  ممکن است وقتی 
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تعقل  ورزی باشد. ازاین رو، در شناسایی نشانه  های این مؤلفه، هم نشانه  های فقدان دانش 
و هم عدم تعقل  ورزی در کنار یکدیگر بیان  شده اند. براین اساس، افراد گرفتار به خودفریبی، 
نادرست بودن  که  اعتقادی  بررسی نشده  و  کورکورانه  با پذیرش  استرس  زا،  در موقعیت  های 
آن مشخص است، سعی در تدارک راهبردی برای برخورد آرامش  ساز با آن موقعیت هستند. 
واقع  با  مطابق  عقاید  پذیرش  عدم  و  قطعی  امور  انکار  بی  اعتنایی،  موجب  مسئله  همین 

می  شود (کالیی، 1389).
امور  نادیده انگاری  باطل،  از  عدم  تشخیص حق  است:  ذیل  نشانگان  شامل  جهل ورزی 
عدم  کم تجربگی،  تعقل،  قوه  به کارگیری  عدم  دنیوی،  توسعه  حکمت  از  گاهی  ناآ قطعی، 
گاهی از حکمت امور دینی، مثبت انگاری بیجا و نادیده انگاری نواقص خود. آینده نگری، ناآ

مؤلسه دوم: تماال به  مایندها
ابعاد  به  از خودفریبی  بخشی  روان   شناسی،  و همچنین  اسالمی  منابع  اساس  بر  که  آنجا  از 
انگیزشی انسان مرتبط می   شود، عنوان کلی »تمایل به خوشایندها« را می   توان از مؤلفه های 
تعریف خودفریبی،  در   ،(2011) تریورز  و  وون   هیپل  که  دانست. همان   طور  اصلی خودفریبی 
آن    را مجموعه ای از تعصبات روانی برای اولویت دادن اطالعات خوشایند از ناخوشایند؛ در 
نتیجه متقاعدسازی خود به صحت یک گزاره نادرست و پنهان سازی حقیقت از خود قلمداد 

می   کنند.
که  کرد؛ چرا  کامل یک ویژگی منفی عنوان  البته تمایل به خوشایندها را نمی   توان به طور 
در  میل  اثرات  موجود،  شرایط  به  بسته  واقع  در  می   گردد.  ترقی شخص  و  رشد  باعث  گاهی 
زندگی می تواند مثبت یا به عکس به همان میزان منفی نیز باشد، اما با توجه به رویکرد نسبتًا 
افراد  نامطلوب  ویژگی های  مؤلفه جزء  این  آموزه   های دینی،  در  به خودفریبی  منفی نسبت 
که در این موضوع مورد توجه قرار می   گیرند از نوعی نیاز و  به  حساب می   آید. خوشایندهایی 

نقص شخصیتی سرچشمه گرفته   اند.
به  نیاز  بیهوده،  آرزوهای  از:  عبارت اند  به خوشایندها  تمایل  مؤلفه  با  مرتبط  نشانه های 
اتکای به دیگران، توجه به شادی های زودگذر، دلبستگی دنیا، عالقه به سودمندی از منافع 

متضاد، عالقمندی به تحسین.
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مؤلسه همم: امراهی و انحراف فردی
قرار  هدایت  برابر  در  وقتی  می شود،  یاد  به ضاللت  آن  از  عرب  زبان  در  که  گمراهی  معنای 
گمراهی در جایی به  کار برده  که اغلب، ضاللت و  گیرد، مفهوم روشن تری پیدا می کند؛ چرا 
گوش ندهد و یا بعد از پذیرش حق  که شخصی به هدایت و راهنمایی افراد راهنما  می شود 
و راه مستقیم دوباره از راه راست منحرف شود و راه گمراهی یعنی راه غیر هدایت را در پیش 
گیرد و در مسیری برود که هرگز از آن طریق به مقصد و هدف نمی رسد (طباطبایی، 1417).

نفسانی،  خواسته های  به  رسیدن  برای  تالش  است:  ذیل  نشانه های  دارای  مؤلفه  این 
عدم  حقیقت،  از  روی گردانی  اشتباه)،  (ادراک  خطا  تزیین  نادرست،  امور  بر  پافشاری 

پندپذیری/ عدم عبرت پذیری، ظاهرسازی رفتار، عدم تعبد در امور دینی، بدگمانی بیجا.

مؤلسه چاارم:  مدبینی
که  کسی  است.  دیگران  و  با خود  روابط  در  بزرگ  از مشکالت  یکی  و خودخواهی  خودبینی 
خودبین و خودخواه است، دائمًا تالش می کند تا از دیگران برای رفع احتیاجات خود استفاده 
کند. افراد خودفریب از آنجا که برای رهایی از تنش، دست به خودفریبی می     زنند، در نتیجه 

برطرف نمودن نیازهای خود، در اولویت قرار گرفته و گرفتار خودبینی می     شوند.
مدارا،  ترک  دلسوزی،  عدم  خیرخواهی/  عدم  مؤلفه،  این  نشانه های  دینی  آموزه های  در 

توجه به نواقص دیگران و آزاررسانی به دیگران است.

مؤلسه پنجم: پناان کاری
دیگران  به  واقعیت  دادن  نشان  از  می     کند  سعی  آن  در  فرد  که  است  رفتاری  پنهان کاری، 
جلوگیری کند. این حالت ممکن است ناشی از ترس یا یک نگرانی و یا اعتماد نداشتن به افراد 
باشد که شخص از تأثیر بیان و نشان دادن حقیقت بر دیگران دارد. پنهان و مخفی نمودن 
گر در معرض  برخی چیزها، آن چنان ارزش اخالقی نداشته و کم     اهمیت است، اما برخی امور ا

پنهان کاری قرار گرفته شوند، بسیار خطرساز بوده و تأثیر مخربی خواهند داشت.
البته در دین اسالم توصیه به مخفی کردن و پنهان کاری در بعضی موارد به چشم می     خورد. 
برای نمونه، مخفی نمودن گناهانی که از انسان سرزده، مورد توجه است: »الُمسَتِتُر بالَحَسَنة 
 والُمسَتِتُر ِبها َمغُفوٌر« (کلینی، 1407، ص428). اما 

ٌ
ِیَئة َمخُذول  َسبعیَن َحَسَنًة والُمذیُع بالّسَ

ُ
َتعَدل
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گر این پنهان کاری در فرد، به      صورت یک رویه رفتاری جهت فریب دیگران تبدیل گردد، یک  ا
حالت مرضی تلقی گردیده و باید مورد آسیب     شناسی قرار گیرد.

از نشانه های این مؤلفه می توان به عدم صداقت، پنهان کاری در تعامالت و معامالت نام برد.
نتایج به دست آمده از مؤلفه ها و نشانه های خودفریبی بر اساس منابع اسالمی در نمودار 4 

ارائه گردیده است.
نمودار 5. مؤلفه ها و نشانه های خودفریبی بر اساس منابع اسالمی

نتیجه ایری
پژوهشگران 11 است.  اسالمی  منابع  در  خودفریبی  مفهوم  تبیین  پژوهش،  پرسش  اولین   

به طور  یا  را  مفهوم  این  که  نموده اند  ارائه  با خودفریبی  مرتبط  واژه های  از  تعاریفی  اسالمی 
به  صرفًا  یا  و  نکرده  بررسی  را  آن  روان شناسی  زاویه  از  یا  و  نداده  قرار  مطالعه  مورد  کامل 
کتب حدیثی و نرم افزارهای  جنبه های رفتاری این آموزه پرداخته  بودند. ابتدا با مراجعه به 
حدیثی (مانند جامع االحادیث و...) و همچنین کتب لغوی معتبر، بررسی واژه های مرتبط به 
خودفریبی آغاز شد و هر واژه ای که به نحوی به مفهوم فریب، خودفریبی و دگرفریبی ارتباط 
داشت مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا اینکه جایگاه آن در پژوهش مشخص شود. 
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نمودار مراحل و فرایند شناسایی این واژه ها در پژوهش ارائه شده است. بعد از تحلیل های 
روایی و با توجه به جمع بندی مؤلفه های به دست آمده نمایان شد که مفهوم سازه خودفریبی 
که  از: »خودفریبی، نوعی نقص شناختی در فرد است  بر اساس منابع اسالمی عبارت است 
موجب پنهان شدن حقیقت، ادراک اشتباه، تمایالت انحرافی و یا رفتاری می  شود که حاصل 

آن، درست پنداری نادرست است«.
بود 21 روان شناختی سازه خودفریبی   دومین پرسش پژوهش، تعیین مؤلفه ها و نشانه های 

که بررسی تفصیلی منابع اسالمی، نشانگر این بود که مفهوم خودفریبی دارای 5 مؤلفه اصلی 
جهل ورزی، تمایل به خوشایندها، انحراف فردی، خودبینی و پنهان کاری است که در بررسی 
روایات همسو با هر مؤلفه در مجموع 30 نشانه به دست آمد که عناوین آن در پژوهش ذکر شد.

بر اساس 31 بررسی مفاهیم سه گانه تسویل، خداع و غش، در مفهوم     شناسی خودفریبی  با   
و  واژه خداع، غش  روایات، سه  و  لغت  در  اواًل،  می آید:  به دست  نکاتی  دینی،  متون  و  لغت 
می     دهند؛  را  معنای همدیگر  و  گرفته شده       کار  به  یکدیگر  به      جای  موارد  برخی  در  تسویل، 
ثانیًا، برخی مؤلفه ها در هر سه واژه به صورت مشترک مورد استفاده قرار گرفته اند. مؤلفه های 
»جهل ورزی«، »تمایل به خوشایندها« و »گمراهی و انحراف فردی« در هر سه واژه مشترک 
هستند؛ ثالثًا، هر یک از واژه     ها دارای یک یا چند مؤلفه غیرمشترک با دیگر واژه     ها هستند. 
اختصاصی  مؤلفه  »پنهان کاری«  مؤلفه  تسویل،  اختصاصی  مؤلفه  بیجا«  »بدگمانی  مؤلفه 

خداع و مؤلفه  »خودبینی« از مؤلفه های خاص غش محسوب می شوند.
 در تحلیل فرایند خودفریبی در منابع اسالمی، بر اساس آنچه محقق به دست آورده است، 41

حقیقت  شدن  پنهان  موجب  است،  شناختی  نقص  نوعی  که  جهل ورزی  گفت:  می     توان 
گردیده و شخص به خوشایندها تمایل پیدا می کند و باعث می شود برای رسیدن به تمایالت 
گمراهی، پنهان کاری، خودبینی و بدگمانی بیجا شود. در  و خواسته های نفسانی خود، دچار 

نتیجه، فرد نادرست را درست می پندارد.
کید بیشتر 51  با توجه به آیات و روایات در موضوع خودفریبی می     توان این گونه بیان نمود که تأ

روایات بر جنبه رفتاری افراد خودفریب و بعد از آن جنبه بینشی آنهاست. تعداد بیشتری از 
کید نموده و پس  از  روایات خودفریبی، روی رفتارهای گمراهانه، خودبینانه و دگرفریبی ها، تأ

آن توجه به نقص شناختی فرد دارد.
 در بررسی مقایسه ای بین تبیین خودفریبی در روان شناسی و دیدگاه اسالمی نکاتی قابل 61
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ذکر است: از جمله اینکه، برخی تعاریف فقط بر جنبه شناختی خودفریبی متمرکز شده است، 
این در حالی است که خودفریبی در منابع اسالمی عالوه بر این نقص شناختی، شامل تمایالت 
از آن بی بهره هستند.  کالیی  که تعریف میتچل، بازرمن و  و رفتارهای انحرافی نیز می گردد 
ُبعد انگیزشی و حوزه تمایالت خودفریبی توجه نموده و  در برخی تعاریف دیگر نیز فقط به 
اشاره شد،  آن  به  اسالمی  منابع  در  که  رفتاری خودفریبی  و  به جنبه های شناختی  توجه  از 
غفلت شده است. همچنین برخی دیگر معتقدند: خودفریبی، غیرعمدی است، درحالی که در 
منابع دینی، خودفریبی اعم از عمدی و غیرعمدی بودن است. حتی در دیدگاه های جامع تر 
پژوهشگران روان شناسی، به همه جنبه های شناختی، انگیزشی و رفتاری توجه شده است، 
گاهانه محسوب می شود. این در حالی است که در  اما خودفریبی در این دیدگاه ها ارادی و آ

گاه باشد. گاهانه یا ناآ تعریف خودفریبی بر اساس منابع اسالمی، خودفریبی می تواند آ
بر 71 مبتنی  تربیتی  و  آموزشی  بسته های  بعدی  پژوهشگران  می شود  پیشنهاد  پایان  در   

این تحلیل را در سطوح مختلف و برای مخاطبان متفاوت و نیز آزمون روان شناختی سازه 
خودفریبی را طراحی و تولید نمایند. همچنین، از دیگر فعالیت هایی که شایسته است در این 
گانه رابطه مفهوم خودفریبی با مفاهیم روان شناختی از قبیل  حوزه صورت پذیرد، بررسی جدا
مسئولیت پذیری، افسردگی، سبک زندگی، خودمهارگری و... است. پژوهش های مقایسه ای 

بین سازه خودفریبی و مفاهیمی همچون تغافل، غرور و... نیز پیشنهاد می گردد.
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