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  چكيده
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. ويژه رنجش از سايرين بررسي شده اسـت         هاي دروني، به    گيري افراد از اين روش براي حل مسائل، مشكالت و نابساماني            بهره

انـد، انجـام گرديـده         مورد كه به شيوه يادشده درمان شـده        دواي و گزارش       بررسي حاضر به صورت پژوهش كتابخانه      :روش
 اندك، اندك، افكـار و احـساسات منفـي          دان   نشان داد كه با اجراي اين روش افراد رنجيده توانسته           اين بررسي  :ها  يافته. است

 بخـشش  كاربرد روش درماني عفو و       : نتيجه .خود را نسبت به فرد رنجاننده كاهش داده و افكار مثبت را جايگزين آنها نمايند              
رسـد    نظر مي   بهاين روش   . شود  ب بهبود روابط با ديگران مي     در اصالح افكار، احساسات و رفتار افرد رنجيده مؤثر است و سب           
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  مقدمه
 و تـأثير آن در روابـط بـين          1 بخشش درباره عفو و  

در خـور تـوجهي     فردي تاكنون در ايران بررسي علمي       

  . جام نشده استـان
 تاكنون تعـاريف چنـدي ارائـه         بخشش براي عفو و  

 2از جملـه ايـن تعـاريف تعريـف نـورث          . شده اسـت  
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ــف ان) 1987( ــت و تعري ــاران 1راي از ) 1991( و همك
  .خوردار استراهميت زيادي ب

عفـو، فراينـد گذشـتن از خطـا و محـو            هرروي    به
وارض آن است كه در فرد با انگيزه آرامـش درونـي            ع

خويش، بهبود روابط با خاطي و يـا بـه منظـور انجـام              
گيرد و داراي پيامدهاي زيـر        رفتاري ارزشي صورت مي   

  :است
  .رهايي از احساس منفي نسبت به خاطي) الف
  .غلبه بر رنجش حاصل از بدي) ب
پرهيــز از عــصبانيت، دوري، جــدايي و تالفــي ) ج
  .به خاطينسبت 

 بـا   بخـشش يابيم كه عفـو و        با چنين تعريفي درمي   
ــردن و    ــل ك ــرفتن، تحم ــده گ ــي، نادي صــبر، فراموش

در روش روان درمانگري    . فروخوردن خشم يكي نيست   
از طريق عفو و بخشش، درمـانگر بـا در نظـر گـرفتن              

ها و اين واقعيـت       شرايط فرد رنجور، بررسي محدوديت    
وش عفو احساس بهتر    كه فرد رنجور پس از درمان با ر       

كنـد تـا      كمك مـي  كند به مراجع      تري پيدا مي    و راحت 
  .اند ببخشد كساني كه او را آزرده

با توجه به اسالمي بودن جامعه ما و لـزوم رعايـت            
كـه مـورد    (اصول اخالقي به ويژه در روابط با ديگران         

اهميت عفو در زندگي    ) تأكيد آيات و احاديث نيز است     
خوشبختانه آيات  . شود   مي شخصي و اجتماعي مشخص   

بخـش ايـن روش در    قرآن و احاديـث بـسياري زينـت    
كسي كه  ”: فرمايد  براي نمونه خداوند مي   . درمان هستند 

صبر كند و ببخشد به درستي كه اين از كارهاي مهـم و          
و نيـز خداونـد متعـال       . )43 ،شوري(“ .با ارزش است  

پـس بـا گذشـتي زيبـا و         ”: فرمايـد   خطاب به پيامبر مي   
نشين از مردم درگذر و آنان را مشمول عفـو خـويش          دل

  .)85 ،حجر(“ .ساز
مثابه صفتي   در متون اسالمي ضمن تأكيد بر عفو به       

 از آن به عنوان يك شيوه درماني نيز ياد          ،نده مؤمنان بزي
در اين مقاله پس از مروري بر پژوهشهاي  كه  شده است 

مـانگري و   در ــ  روانشده، به كاربرد ايـن شـيوه          انجام
  .شود فرايند آن از ديدگاه اسالمي پرداخته مي

هايي درباره عفو و تـأثير        در چند دهه اخير پژوهش    
فردي، بهداشت روان، مراحـل     ميان  آن در بهبود روابط     

عفو و پيامدهاي آن انجام شده است كه بـه شـماري از         
  ⋅ :شود آنها اشاره مي

موجـب   بخـشش عفو و   ) 1986 (2از نظر فيتزگيبونز  
ـ . گـردد   هاي گذشته مي  درمان درد  در ) 1987 (3منزريت

» بخـشش و نقـش آن در درمـان        «پژوهشي بـا عنـوان      
او بـر ايـن     . چگونگي بخشش را در درمان توضيح داد      

در موضوع تأكيـد داشـت كـه طبيعـت و ذات انـسان              
هاي خالصانه و در ارتباط با خدا توصيف  دوست داشتن

شده است و عفو و بخشش براي شفاي جراحات عميق          
ريتزمن همچنين بر ايـن     . اطفي انسان امري الزم است    ع

باور بود كه بخشيدن تنها به خاطر فرد رنجاننده نيست،          
 4از نظـر كلمـن    . بلكه به خاطر فرد بخشنده نيز هـست       

بخشش موجب بهبودي دردهاي ناشي از رنـج        ) 1998(
نتـايج  ) 1993(رايـت      و ان  5هبـل . گـردد   در افراد مـي   

يشي و گواه به دنبـال يـك        بخشش را در دو گروه آزما     
هـا موجـب      برنامهاين   .اي نشان دادند    برنامه هشت هفته  

اين پـژوهش   . بودها شده     كاهش اضطراب در آزمودني   
تواند مردم را بـه       همچنين نشان داد كه نوع بخشش مي      

سوي بخشش پايدار نسبت به متخلف نيز رهنمون شود         
ــورث،   ان( ــت و ن ــوق). 1989راي ــت و  ، ان6المبي راي

رايــت و همكــاران،  بــه نقــل از ان، 1995 (7ارديسكــ
 روانـي  بهبـودي مـشكالت   اثرات درماني را در     ) 1998

انـد، نـشان    دانشجوياني كه از مهر پدري محـروم بـوده   
اعـالم داشـتند كـه      ) 2000 (9 و مالـت   8گيـراد . اند  داده

بزرگساالن نـسبت بـه جوانـان تمايـل بيـشتري بـراي             
 بخـشش  ميزان عفو و     بخشيدن دارند و با باال رفتن سن      

  .شود نيز بيشتر مي
ـ رايت با     ان دوين آزمـون سـنجش ميـزان عفـو و          ت
در اين زمينـه همـوار كـرده        را  ، مسير پژوهش    بخشش
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گيـري از آزمـون عفـو         با بهره ) 1998 (1جكسون. است
را بر صميميت و اعتمـاد در روابـط          رايت، تأثير عفو    ان

 80تـا    21 نفر آزمودني    201وي   .زناشويي بررسي كرد  
از زمـان زنـدگي     كه به مدت يك سال يا بيشتر        را  ساله  

مـورد بررسـي قـرار داد و        گذشـت     زناشويي آنها مـي   
بخشش در روابـط جـاري تـأثير        دريافت كه بكاربردن    

. داري در ميزان اعتماد در روابط ميان فـردي دارد          يمعن
بــا بررســي ديــدگاه ) 2000 (4اميــر، 3، پارگامنــت2ري

عفو و بخشش دريافتند كه عفـو       مذاهب مختلف درباره    
در همــه مــذاهب اعــم از اســالم، مــسيحيت، هنــدو و 

نتـايج  . بودائيسم ارزشمند و محترم شمرده شـده اسـت        
پژوهش اخير بر پايه پاسخ دانشجويان به پـنج پرسـش           

 6 و ويـد   5ورتينگتـون . محققان بـه دسـت آمـده اسـت        
در زمينه روانـشناسي بخـشيدن و نبخـشيدن و          ) 2000(

نهـا  آ. يي براي تمرينات باليني بررسـي كردنـد       راهبردها
گزارش كردند الگويي براي بخـشيدن وجـود دارد كـه       

ايـن  . گيـرد   عوامل فردي، روابط و محيط را در بر مـي         
عوامل مردم را بـه بخـشيدن يـا نبخـشيدن راهنمـايي             

هـاي درمـان      پژوهش از تأثيرات روش   اين  در  . كنند  مي
  . شده استباليني براي تقويت بخشش بهره گرفته
اند كه درمـان بـه        همچنين برخي بررسيها نشان داده    

شيوه عفـو بـراي مـشكالت زناشـويي و حـل مـسائل              
  ).2000، 7ويديبالس(باشد  خانوادگي بسيار مؤثر مي

ــدمن ــز روش) 2000 (8فري ــشاوره  ني ــايي را درم ه
وي در  . زناشويي و كاربرد عفو پيـشنهاد نمـوده اسـت         

 به رنجاننده و نقشي     عوض كردن نظر فرد رنجور نسبت     
. گويـد   كه درمانگر در اين مسير به عهده دارد سخن مي         

او بر اين باور است كه اگر ممكن است بايد اطالعـات            
 به فرد رنجاننده به منظور همدلي بـا او و           عبيشتري راج 

 رنـج بـه    در ارتباط با موقعيت رنجش و تجربه      همچنين  
شش مراجع را بهتر بـه سـمت بخـ        ورد تا بتوان    آدست  

  .راهنمايي كرد
دهنده تأكيـد     بررسي آيات و روايات در اسالم نشان      

. افـراد از خطاهـاي ديگـران اسـت         بخـشش بر عفو و    
روش عفـو را در     ) اي رسـول مـا    (”: فرمايد  خداوند مي 

پيش بگير و امر به معـروف و نيكـي كـن و از نادانـان                
گذشت بـه   ”: فرمايند  در جايي ديگر مي   . “روي برگردان 
  ⋅).237 ، و بقره199 ،اعراف. (“تر استتقوي نزديك

در قرآن توجه داده شده است كـه عفـو در شـمار             
ويژگيهاي مؤمنان پرهيزگار است و اشـاره شـده اسـت           

ــي  ــردم م ــاي م ــشتر از خطاه ــه بي ــساني ك ــد  ك گذرن
همچنين ضمن دعوت مؤمنان به عفـو، از   . پرهيزگارترند

 ،توزي و دشمني با يكـديگر برحـذر داشـته           انتقام، كينه 
نشانند و از     آنان كه خشم خويش را فرو مي      ”: فرمايد  مي

نـد، خـداي متعـال افـراد خيرخـواه و           رگذ  مردم درمي 
  ).134 ،عمرانآل (“ دارد نيكوكار را دوست مي

در برخي آيات با الگو قرار دادن اين كـه خداونـد            
بخشد، مؤمنان به اين روش فرا خوانـده          ميبندگانش را   

خواهد كه آنان نيز ماننـد        ان مي يعني از مسلمان  . اند  شده
خالق خود، افراد خاطي را ببخـشند و از گناهـان آنـان             

پوشي كنيـد، آيـا دوسـت         عفو كنيد و چشم   ”. درگذرند
نداريد خداوند شما را ببخشد، خداوند بسيار آمرزنده و         

  ).22 ،نور(“ .مهربان است
احاديث بسياري نيز در ستايش و آثار عفو موجـود          

بر شـما   ”: اند  فرموده) ص( رسول اكرم    است، براي مثال  
باد عفو كردن، زيرا عفو ثمري جز عـزت نـدارد، پـس             

اصـول  (“ عفو كنيد تا خداونـد شـما را عزيـز گردانـد           
  ).2:88كافي،

هر كـس   ”: فرمايد  است كه مي  ) ص(از رسول خدا    
خشم خويش را فرو ببرد و از برادر مـسلمانش بگـذرد            

“ .فرمايـد   مـي خداوند متعـال بـه او اجـر شـهيد عطـا             
  ).12الشيعه،ج  وسائل(

از جمله احاديث مورد توجـه در اسـالم در زمينـه            
عفو اين حديث است كه به هنگام ترديد فرد در اينكـه            
انتقام بگيرد يا عفو نمايد به دليل اينكه ممكن است هـر            

شود   كدام را كه انجام دهد بعد پشيمان شود، توصيه مي         
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ست فرد پـشيمان    عفو صورت بگيرد گرچه بعد ممكن ا      
اقدام به عفو كردن بـا      . شود كه چرا انتقام نگرفته است     

ست پشيمان شود براي فرد بهتر و       ممكن ا احتمال اينكه   
تر است از اينكه انتقام بگيرد بـا احتمـال اينكـه              راحت

  ).71بحاراالنوار، ج (ممكن است پشيمان شود 
شده و همچنين     بيانهاي    با توجه به مجموعه پژوهش    

رسي آيات و رواياتي كه در اسالم درباره عفو آمده با بر
است الگويي را نويسندگان مقالة حاضر طراحي نمـوده         
و كارايي آن، مرحله به مرحله توسط نويسندة اول مقاله          
در روان درمانگري فردي و همچنين در خانواده درماني         

  .به آزمون گذاشته شده است
  

  روش
ست مراجـع   شناس، نخ   روش مشاور و روان   در اين   

در ايـن   . سـازد   را براي عفـو آمـاده مـي       ) فرد رنجيده (
پـذيرد و احـساس       آمادگي، فرد رنجيده، رنجش را مـي      

دارد و    عصبانيت و تنفر خويش را از رنجاننده ابراز مـي         
يابـد كـه      در عين حال درمي    .داند  انتقام را حق خود مي    

تواند از آن حق بگذرد پـس از ايـن            تنها اوست كه مي   
است كه مراجع، تشويق به عفو فرد يا افـرادي          آمادگي  

ايـن  . اند  شود كه موجبات رنجش او را فراهم آورده         مي
  :روش داراي مراحل زير است

   رابر يكـود را در بـده خـرد رنجيـف: له اولـمرح 
بينـد و بـا       مي) بخشش(و يك انديشه    ) انتقام(احساس  

جاننده كند در عين اينكه حق انتقام را از رن   خود فكر مي  
در اين مرحلـه    . ، نيز، با اوست   بخششدارد، حق عفو و     

شناس و مشاور بـه ايـن حقيقـت           فرد با راهنمايي روان   
 كه حق تو ضايع شده و پذيرد انديشد كه دين هم مي مي
از خـاطي بگـذري و      تواني    ميتواني انتقام بگيري و       مي

عفو را پيشه   . اگر بگذري براي خود تو سودمندتر است      
 را پيـشه    بخـشش ر را بر مردم آسـان گيـر و          و كا (كن  
و به كار نيك و پسنديده فرمـان ده و از جـاهالن             ) ساز

  ).199 ،اعراف(اعراض كن 

حـق  (به شما ستم كنـد بـه همـان انـدازه            هر كس   
از خطـاي آنـان      )194 ،بقـره ( بر او تعدي كنيد   ) داريد

رگذر و آنها را ببخش كه خدا نيكوكـاران را دوسـت            د
  ).13 ،مائده. (دارد

كند كـه تـضييع       مراجع احساس مي   ،در مرحله دوم  
حق وي، مورد پذيرش همگان و حتي دين اسـت و از            

يابد كه از نظر ديني فرد خاطي چـون           سوي ديگر درمي  
حق او را ضايع كرده است، گنـاه انجـام داده اسـت و              

شـود    او آگاه مي  . براي چنين گناهي كيفري وجود دارد     
انتقام نگيرد و حقش را نتواند      كه گرچه از فرد رنجاننده      

هـر كـسي بـه انـدازه     . سـتاند   كه بستاند، خدا از او مي     
 هـر   .)8 ،زلـزال (بيند    آن را مي  ) كيفر(اي بدي كند      ذره

 و  .)22 ،طور(فردي در گرو كاري است كه كرده است         
اينكه خطاهاي ديگري را ناديده بگيرد و ببخشد تا اينكه        

اين باعث كـاهش    . هدرا انجام د  ) يا كارش (خدا فرمان   
در راسـتاي   است   ممكن   وگردد    احساسات منفي او مي   

  .انتقام گام برندارد
 مراجـع از پيامـدها و آثـار منفـي           ،در مرحله سوم  

اسـتمرار  بـه   وي  . شـود   آگاه مي گيري و نبخشيدن      قامتان
يابد   برد ودرمي    مي يرنج و عوارض رواني و بدني آن پ       
ديده گرفتن آن خطـا    كه براي رهايي از آنها راهي جز نا       

: فرمايـد   مـي ) ع(امـام علـي     . و بخشش خاطي نـدارد    
گيـري    ترين عيبهاست و شتاب به انتقام       گذشتي زشت   كم

: فرمايد  و نيز مي  . بزرگترين آثار نامطلوب را بدنبال دارد     
شـرح  (افتـد    هر كه نيكو عفو ننمايد با انتقام به بدي مي         

بـا  ”: انـد  گفتـه ) ع( همچنين امام علي     .)5 و   4غرر، ج   
 بـدين   .“انديشه دلت را از آثار و پيامد كارها متنبه ساز         
  .يابد صورت احساسات منفي فرد باز هم كاهش مي

يابـد كـه از نظـر          مراجـع درمـي    ،در مرحله چهارم  
انساني و ديني گمان بد به ديگري نداشته باشد و فراتـر          

هايي كه دارد بنگـرد       از آن به رنجاننده نيز با محدوديت      
. ين ديد موقعيت او و عملكردش را ارزيابي نمايد        و با ا  

عمل و شرايط بـرادر     ”: است كه فرمود  ) ع(از امام علي    



مؤمن خود را به نيكوترين ديد بنگر تا آنكه چيـزي بـر             
خالف آن براي تو يقين شود و هيچگاه به خاطر كلمـه            

 براي  يتوان  كه از او سرزده و مي     ) و كردار نادرست  (بد  
  .“اشته باشي، بدگمان مشوآن توجيه خوبي د

براي برادرت و كـردار بـد       : و در بياني ديگر فرمود    
وجيهي باش و اگـر تـوجيهي نيـافتي،         تدر جستجوي   او

  .)75بحاراالنوار، ج (كوشش كن توجيهي پيدا كني 
شـود كـه محـدوديتها و         اين ديد مثبت باعـث مـي      

موقعيتهاي فرد رنجاننده درك شـود و ارزيـابي وي از           
آن  كـه او هـم در        ه بسا ايـن خواهـد شـد       كردار او چ  

  .توانسته است رفتار كند شرايط به جز اين نمي
نگـري، درمـانگر     با تقويـت مثبـت     ،در مرحله پنجم  

رنجيده نسبت بـه    فرد  تواند براي تجديدنظر احساس       مي
فرد رنجاننده، او را به بازشناسي داليـل عفـو هـدايت            

ـ       . نمايد ده را نيـز    يعني مراجع بتواند نقاط قـوت رنجانن
ببيند و به خوبيها، خدمات، انسان بودن رنجاننده، قوم و          

اش نسبت به او، مخلوق و بنده خدا بودن و يـا              خويشي
مؤمن بودن او و داليلي مانند آن، آگاهي پيدا كند و بـه             

ه به دسـت آورد     دتدريج احساس مثبت نسبت به رنجانن     
 )27آيـه   (در سوره حديـد     . تا به فكر بخشيدن او بيفتد     

ما در دلهاي مؤمنـان و كـساني كـه پيـرو            ”: آمده است 
 .“باشند رأفت و محبت ويژه قرار داديم        مي) ص(پيامبر  

به نوع ارتباط عاطفي بين بـرادران       ) ص(و رسول اكرم    
دهد و آن را از ويژگيهـاي         مؤمن و هر انساني توجه مي     

ــي  ــساني م ــسنديده ان ــمارد پ ــرم . ش ــول اك ) ص(رس
و اعمـال   اي علي، بهترين    ”: مودفر) 74بحاراالنوار، ج   (

ـ در مورد اموري كه     1: رفتارهاي آدمي سه عمل  است     
ارزيـابي و داوري     ديگري است انصاف را در    و  بين تو   

ارزيـابي و  طور كه براي خـود    يعني همان (رعايت كني   
داوري داري براي ديگري هم ارزيابي و داوري داشـته          

اطر ـ دلجويي ودلـداري بـرادر مـؤمن بـه خـ           2) باشي
و (ـ در تمام شرايط و موقعيتها ياد خدا باشي          3خداوند  

  .“)به رضايت خدا توجه كني
كنـد    در مرحله ششم، درمانگر مراجع را متوجه مـي        

كه بخشيدن عزت است و برعكس اصرار ورزيـدن بـر           
ــدن از   عفــو نكــردن، از نظــر ارزشــي نــوعي دور مان

بـه بخـشيدن    ارزشهاست و بدين صورت او را متمايل        
فرد . سازد  ند و نظر او را روي بخشيدن متمركز مي        ك  مي

كنـد و بـه       رنجيده به بخشيدن احساس بيشتري پيدا مي      
. كند كه اگر ببخـشد بهتـر اسـت          اين حقيقت توجه مي   

بر شماست كـه عفـو را       ”: فرمايد  مي) ص(رسول اكرم   
پيشه خود كنيد زيرا كه عفو چيزي جز عزت و بزرگـي            

 همديگر را عفـو كنيـد تـا         آورد، بنابراين   براي فرد نمي  
 قـرآن   .)71بحـاراالنوار، ج    (“ خدا شما را عزت بخشد    

عفوكردن را سبب جلب محبت و لطف خـدا بـه بنـده             
الزم است كه از خطـاي ديگـران        : فرمايد  داند و مي    مي

بگذريد و آنان را عفو نماييد، آيا دوست نداريد به دليل           
، خـدا   اين رفتارتان خدا شما را مورد غفران قرار دهـد         

 پيـامبر اسـالم     .)23نـور،   (بسيار بخشنده و رحيم است      
درباره كـساني كـه از ديگـران رنجيـده و عفـو             ) ص(

انـد كـه بـا        آنان از جمله كـساني    ”: فرمايد  اند، مي   كرده
عنوان افراد با فضيلت و برجـسته وارد صـحنه قيامـت            

“ .شـوند   شـوند و بـدون حـساب وارد بهـشت مـي             مي
  ).74بحاراالنوار، ج (

 مراجع با پشت سرگذاشتن مراحـل       ،ر مرحله هفتم  د
افتـد و متمايـل بـه عفـو           جوئي مي   پيشين به فكر چاره   

درمـانگر در افـزايش تمـايلش بـه بخـشيدن           . شود  مي
نمايد تا انديشه     كند و داليل عفو را مرور مي        كوشش مي 

و عواطف فرد رنجيده بـه عنـوان يـك فـرد مـؤمن و               
ـ   ارزشمند نسبت به رنجاننده مثبت     ر گـردد تـا مراجـع       ت

  .تصميم نهايي خود را مبني بر عفو اتخاذ نمايد
مؤمن كـسي   : فرمايد  درباره مؤمن مي  ) ع(امام علي   
 مبتني بر محبت برقرار مي كنـد، هـيچ          طاست كه ارتبا  

خيري نيست در كسي كـه نـه ارتبـاط انـساني برقـرار              
  .پذيرد كند و نه ارتباط انساني را مي مي

گيـرد و      تصميم به عفو مي     رنجيده ،در مرحله هشتم  
  آن را با رفتارهايي مانند سالم، دسـت دادن، روبوسـي          

در صورتي كه رنجاننـده حـضور       . نمايد  ابراز مي ...  و  
كند كه نـسبت بـه خـاطي          نداشته باشد مراجع ابراز مي    

روانــشناس و مــشاور بــا ذكــر . اي در دل نــدارد كينــه
ه را به   مطلوبيت رفتارهاي موفق از ديدگاه ديني، رنجيد      

 63كند مثالً با اشاره به آيه         آن رفتارها تشويق مي   انجام  



ـ افـراد پرهيز  : گويـد   از سوره فرقان مي    ار بـه هنگـام     ك
برخوردهاي جاهالنه افـراد، خـوب و سـالم برخـورد           

همچنـين در اينكـه     . گوينـد   كنند و به آنها سالم مي       مي
مؤمن كينه دائمي به كسي نخواهد داشت و زود دسـت           

كينـه مـؤمن    ”: فرمود) ع( امام صادق    ،دارد  رمياز كينه ب  
نسبت به فرد ديگر موقتي است، به مجرد اينكه از برادر           

“ مانـد   اي در دلـش نمـي       مؤمنش جدا شود هـيچ كينـه      
 تبيين ارزشمند بودن اين رفتارهـا       .)75بحاراالنوار، ج   (

و كشاند و عفـو       مراجع را به ابراز رفتاري بخشيدني مي      
  .نمايد ي خود را عميق مبخشش

 افكار و احساسات منفي نسبت به ،در آخرين مرحله  
يابد و يا از      كم كاهش مي    فرد خاطي در فرد رنجيده، كم     

مندي، رفتار همـراه بـا        نگري، عالقه   رود و مثبت    بين مي 
ــي  ــايگزين آن م ــرام ج ــود ادب و احت ــشاور و . ش م

روانشناس وي را به رفتارهاي مطلوب همچون برقراري        
  .نمايد ستي، احسان و نيكي تشويق ميمجدد رابطه دو
بهترين ارزشها و كرامتهاي انـساني را       ) ع(امام علي   

ناديده گرفتن خطاي ديگري نسبت به خود و بخـشيدن          
تـرين    از بـا شـرافت    ”: فرمايـد   كنـد و مـي      آن ذكر مـي   

 رفتارهــاي شــخص كــريم و بزرگــوار آن اســت كــه 
  يـده  نادگردد يـران را كه از آن آگاه مـاي ديگـلغزشه
بحـاراالنوار، ج  (“ .آورد گيرد و بـه روي آنهـا نمـي         مي
75(.  

  

  ها يافته

  :١مورد

 ساله، متأهل، داراي يـك فرزنـد دختـر       27 خانمي  
 ساله به مركـز مـشاوره مراجعـه نمـوده واز ايـن              5/2

موضوع ناراحت بود كه همسرش مدتي اسـت بـه او و            
كند وحتي خـانمي را بـه عقـد           توجهي مي   فرزندش كم 

در واقع مراجع رنجيده بود     .  خود در آورده است    موقت
همچنـين  . ون همسرش در فكـر ازدواج مجـدد بـود         چ

بر اين باور بود كه شوهرش تحت تـأثير افكـار           مراجع  
در ضـمن از    . كنـد   باشد و از او پيروي مـي        مادرش مي 

مادرشوهرش نيز آزرده بود، زيـرا او پـسرش را بـسيار            
وابسته به خود بزرگ كرده بود به طوري كه تمام فكـر            

بنا به داليل يادشده، مراجـع      . همسرش تنها مادرش بود   
 تـصميم    و ي شده بود  دچار احساس حقارت و افسردگ    
وجـه بـه درنظـر      تبـا   . گرفته بود از همسرش جدا شود     

گرفتن مراحل بخشش، مـشخص شـد كـه ايـن خـانم             
ـ         ررنجش را پذي   .  اسـت  رفته و از شوهر و مـادر او متنف

كم مراجع اظهار كرد كه در زندگي زناشـويي رنـج             كم
بسياري از مادر همسرش متحمل شده اسـت و در طـي     

وي .  زنـدگي ادامـه داده اسـت       سالها بـا بردبـاري بـه      
گفت شوهرش چندين ميليون تومان خـرج سـاختن           مي

اي براي پـدر و مـادرش كـرده، در صـورتي كـه                خانه
اند و يا شوهرش بايد       خودشان به اين پول احتياج داشته     

به فكر او و دخترش باشـد نـه اينكـه در فكـر ازدواج               
  .مجدد باشد

طـالق  پس از چند جلسه گفتگو درباره پيامـدهاي         
ومزايا و معايب ادامه زندگي با اين شـوهر، از مراجـع            
پرسيده شد كه اگر آنها را نبخـشد چـه كـسي آسـيب              

بـه بيـان ديگـر در ايـن بخـش از گفتگـو بـه                . بيند  مي
. دشـ سازي مراجع از پيامدهاي نبخشيدن پرداختـه          آگاه

در نخستين جلسه با شـوهر، نخـست وي اسـتداللهاي           
اده اسـت   د كار خالفي انجام ن    نمود كه او    قوي ارائه مي  

و اين حق هر مردي اسـت كـه بتوانـد دوبـاره ازدواج              
نمايد و يا اينكه با هر كس كه مايل باشد عقـد موقـت              

بعد به تدريج متوجه شد كه اگر       اما در جلسات    . بخواند
بخواهد همسر دومي را انتخاب كند زندگي فعلي او از          

هـاي    در نهايـت در مـصاحبه     . هم پاشيده خواهـد شـد     
اي به اين نتيجه رسيد كه بايد رابطه خود را بـا              مشاوره

كـم    كرد و كم    آن دختر خانمي كه در شركت او كار مي        
به يكديگر عالقمند شده بودند و او را صيغه كرده بـود            

 سـبب اين امـر    . بهم بزند و تنها با همسر خودش باشد       
گرديد كه آن دختر خانم در زندگيش احساس شكست         

  اي كه  در جلسات مشاوره. فسردگي گرددكند و دچار ا



با آن دختر خانم به تنهايي صورت گرفت به او كمـك            
. شد تا موضوع جدايي را به عنوان يك واقعيت بپـذيرد          

گرفـت    متوجه شد كه اگر اين ازدواج صـورت مـي         او  
هـاي    امكان خوشبختي او بسيار كم بود و دچـار تـنش          

افسردگي به  همچنين پس از بهبودي     . گرديد  فراواني مي 
اين بينش رسيد كه او در آينـده شـانس ازدواج بـسيار             

بنـابراين در شـركت     . خوب در پيش رو خواهد داشت     
ديگري مشغول شد تا بتواند با دوري از فرد مورد عالقه 

از سوي ديگـر در     .  كند آغازپيشين زندگي جديدي را     
ادامه جلسات با خانم اول دريافت كه بخـشيدن چقـدر      

درايـن  . را در حل مشكالتش كمـك كنـد       تواند او     مي
هاي مراجع درباره بخشيدن      جلسات ضمن بررسي پاسخ   

تصميم گرفته شد كه او خود را در نقش ديگري ببيند و            
انـد و محـدوديتهاي       به بررسي افرادي كه او را رنجانده      

هـاي    سي محـدوديت  ربراي مثال، او در بر    . آنان بپردازد 
ـ     شـوهرم مـي   ”: گفت  شوهرش مي  ه هميـشه   خواهـد ك

خودش را مطرح كند و دوست دارد كه كارهـايش بـر            
چون پس از زايمان تا حدودي سرد       ... ها باشد     سر زبان 

مزاج بودم شايد اين موضوع شـوهرم را بـه ايـن كـار              
اصـالً شـوهرم كارهـايش را از روي فكـر           ... واداشت  

هـاي    محـدوديت  از بررسي كامل     پس“ .دهد  انجام نمي 
هاي   راستاي بررسي محدوديت  شوهر جلسه مشاوره در     

داشـت    مراجـع اظهـار مـي     . مادرشوهر او هدايت شـد    
خانواده شوهرم از لحاظ مادي در شرايط خوبي نيستند         ”

و شايد اين مسئله وابستگي آنان را بـه شـوهرم بيـشتر             
كنـد كـه مـن        مـادر شـوهرم فكـر مـي       ”و يا   . “كند  مي
خواهم پسر او را از دستش بيرون آورم و رفتارهـاي             مي

به طور كلي مادرشوهرم دوست     ... او به اين دليل است      
به او پيشنهاد شـد     “ .ندارد كسي از كارش سردر بياورد     

كه سعي كند آنهـا را ببخـشد و بـه نكـات مثبـت يـا                 
در جلسات بعد، مراجـع     . هاي آنها نيز توجه كند      خوبي

تـوانم    ام ولـي نمـي      شوهرم را بخـشيده   ”: اظهار داشت 
راجـع سـؤال شـد كـه مـادر          از م “ .مادرش را ببخـشم   

همسرش براي او چه كارهـايي انجـام داده اسـت كـه             
اي منفي دربرنداشته است، همچنين سؤال شد اگـر           نكته

: مراجـع گفـت   . بينـد   آنها را نبخشد چه كسي زيان مي      
كنم كه او را      شوم، سعي مي    دانم كه خودم اذيت مي      مي”

ــه بررســي  “ .ببخــشم ــاز هــم ب ــسات بعــدي ب در جل
مراجـع اظهـار    . ي مادرشوهر پرداخته شد   ها  محدوديت

مادرشوهرش بسيار به پسرش وابسته اسـت و        ”: كرد  مي
كرد   او فكر مي  “ .بيند  شايد من را مزاحمي براي خود مي      

كه خانواده شوهرش دختر او را دوست ندارند، بـين او           
گذارند و عقيده داشت كه شايد        هاي ديگر فرق مي     و نوه 

 اسـت، نـسبت بـه او و         شـان دختـر     به دليل اينكه نـوه    
درماني، مراجـع     در جلسات روان  . دخترش كم توجهند  

به اين موضوع پي برد كه بهتر است سعي كند خـودش        
. با رفتارهاي منطقي و مهربانانه روابـط را تنظـيم كنـد           

براي مثال، خودش به مادر شـوهر تلفـن بزنـد و قـرار              
رفتن به منزل آنها را مشخص كند و يا اينكه زماني كـه             

بـرد، در كارهـاي منـزل بـه      ر منزل آنها بـه سـر مـي       د
در جلسات بعـد مراجـع اظهـار        . مادرشوهر كمك كند  

داشت كه با انجام اين رفتارها، ارتباط مادر شوهرش با          
قرار بر ايـن شـد كـه او         . او تا حدودي بهتر شده است     

روي بخشيدن بيشتر فكر كند و باز هـم  محـدوديتها را             
جـع  ام در جلـسات بعـدي مر      ك  كم. در نظر داشته باشد   

او در  . ه توانسته است آنها را كامالً ببخشد      كاعالم كرد   
هـا، افكـار و       از تـنش  را  اين مرحله توانسته بود خـود       

اي دو يا سـه بـار      اكنون هفته . احساسات منفي دور كند   
هـاي    روند و ديگـر بـه صـحبت         به منزل مادرشوهر مي   

ختـر  رفتارش نسبت به د   . مادرشوهرش حساسيت ندارد  
خودش هم بهتر شده و ديگر نگراني نـسبت بـه آينـده             

همچنـين وي از روحيـه      . خود، شوهر و دخترش ندارد    
پـردازد و عقيـده       خوبي برخوردار شده، به ورزش مـي      

دارد كه اگر خـودش بـراي خـود ارزش قائـل باشـد،              
ندين چپس از . شوند  ديگران هم براي او ارزش قائل مي      

درباره مهدكودك رفـتن    كه مراجع به دليل مشورت      ماه  
دخترش به كلينيك مراجعه كرد درباره روابط با شـوهر          

پاسخ داد بـا شـوهرش هـيچ        . و مادرشوهر پرسيده شد   
مشكلي ندارد و او را بخشيده اسـت، مادرشـوهرش را           

العاده دوست دارد و روابط بـسيار خـوبي بـا وي              فوق



 هميشه از وضع و حال يكديگر بـاخبر         برقرار كرده است و   
ـين اعـضاي             . ندهست اين مراحل تا بهبـودي كامـل روابـط ب

 جلـسه بـه طـول      48خانواده و درمان افسردگي مراجع      
  .انجاميد
  :٢مورد

 مشخصات اعضاي خانواده به ترتيب سـن عبـارت        
 ساله، ليسانس اقتصاد، شغل     44 ،شوهرمراجع  : ست از ا

 فرزند  2دار؛     ساله، ديپلمه، شغل خانه    44؛همسر  بازرگان
  .آموز  ساله، هر دو دانش11 و 17دختر 

پرخاشگري، تندخويي، زورگـويي و     : علت مراجعه 
حساسيت شوهر در قبال فرزنـدان و اعـضاي خـانواده           

) هر هفته يكبـار   ( جلسه   25: طول درمان . خود و همسر  
توانم با دخترهـايم رابطـه        نمي«مراجع اظهار داشت كه     

ر د. كنم  بحث مي   و    خوبي داشته باشم و اغلب با آنها جر       
منزل مادرم نيز خواهر و برادرم به من اعتنايي ندارند و           

كنم آنها را برنجانم و تالفي كنم، حتي          من هم سعي مي   
ام را بعد از مـشاجره         ساله 34يكبار مجبور شدم خواهر     

 به علـت مـسائل كـاري        همسرمبا خانواده   . كتك بزنم 
ام و خـانمم نيـز بـه          اختالف پيدا كـرده   ) چك و سفته  (

  .»آمدي ندارد و ز من با آنها رفتطرفداري ا
 34خواهرم مجرد اسـت و      «: داشت  مراجع اظهار مي  

 سال  5بوده و   مخالف حكومت   قبالً در گروه    . سال دارد 
پـس از  . را هم به اين خاطر در زندان سپري كرده است 

بگومگو و كتك خوردن حتي ديگر به مـن سـالم هـم             
ر بايـد بـه     ماد«.  او از مادرش نيز رنجيده بود      .»كند  نمي

اين خواهر كوچكترم بفهماند كه مـن بزرگتـر هـستم و     
چند سال قبل، «: كند او اضافه مي» .احترامم واجب است

بعد . از پدرم اختيار تام گرفتم تا خانه آنها را تعمير كنم          
مـن پـول پـدر را        از پايان كار، برادرم ادعا كـرد كـه        

ام و خـودم هـم زحمتـي          ام و با آن كـار كـرده         خورده
 او در واقع از برادرش هم به خـاطر همـين            .»ام  شيدهنك

البته، او از كارهاي خود ناراحت      . ها رنجيده بود    صحبت
  .برد گفت از فشار روحي زيادي رنج مي بود و مي

 مراجـع   بخـشش طبق مراحل درمان با روش عفو و        
. تسرنج را پذيرفته و كينه و تنفر خود را اعالم داشته ا           

ز به اجراي عدالت دارد و طبـق        در مرحله بعدي، او نيا    
از او  . آن مراحل انتظار دارد بپذيريم كه حق با اوسـت         

خواسته شد كه به اين مسئله فكر كند كه بايد ببخشد و            
اگر نبخشد و اين تنفر ادامه پيـدا كنـد كـار بـه كجـا                

در جلسات بعدي از مراجع خواسته شـد كـه          . كشد  مي
هـاي    حدوديتپس از پاسخ دادن به سؤال باال درباره م        

اند فكـر كنـد و آنهـا را بيـان             افرادي كه او را رنجانده    
هاي زنـدگي خـواهرش       براي مثال، از محدوديت   . نمايد

يـك  عـضويت او در     )1«: مطـرح كـرد   اين مـسائل را     
در خــشونت و نفــرت داشــتن از او سياســي ســازمان 

 ؛ سال دارد و هنـوز مجـرد اسـت         34)2 ؛تأثير نيست   بي
كند چون    جود دارد، او فكر مي    اختالفات اقتصادي و  )3

ام بـه مـن خـوب پـول           من پسر بودم هميشه خـانواده     
پنج سال زنداني كشيده و رفتارهايي كـه        )4 ؛اند  داده  مي

تأثير نبـوده     اش بي   با او در طي آن سالها شده در روحيه        
پدر و مـادر    كودكي  او براين باور است كه از       )5 ؛است

در مقابـل   )6 ؛انـد  بين او و برادرهايش تفاوت قائل شده      
تر   كنم، زيرا خانم من مذهبي      همسرم احساس كمبود مي   

هاي پـدر،      در جلسات بعد نيز درباره محدوديت      .»است
بـا  . مادر، برادر و همچنين خانواده همسرش گفتگو شد       

  : يادآوري اين آيه
د و از بـديها     يپوشي كن   با خلق خوش عفو و چشم     ”

خشد؟ كه  با ب د آيا دوست نداريد خداوند شما ر      يدرگذر
 .)22نـور،    (“خداوند بسيار آمرزنـده و مهربـان اسـت        

خواهي خداونـد تـو را ببخـشد     سفارش شد كه اگر مي    
در جلسات بعدي گفته    . خود نيز بايد ديگران را ببخشي     

شد چند روزي بعد از مشاوره بـه مناسـبت روز مـادر             
همگي در منزل مادر ايشان جمع بودند مراجـع پـس از            

ر خود روبوسي كـرده و او را بخـشيده          سه سال با براد   
 ولي خودش اقـرار كـرد كـه هنوزخـواهرش را            .است
برادر خانمش را نيز    . تواند ببخشد و از او تنفر دارد        نمي
هـا    سپس قرار شد دوباره محـدوديت     . تواند ببخشد   نمي

بررسي شود و از اثرات منفي رنجش و نبخـشيدن نيـز            
ـ     ردر ق . آگاه شود  ـ  هار بعدي، با توجه ب ضاي مـذهبي    ف

ده مراجع و فرارسيدن ماه مبارك رمضان از بـرادر          اخانو



پدر و مادر   . خانم خود براي صرف افطاري دعوت كرد      
درايـن  . خانم مراجع نيز در اين مهماني حضور داشـتند      

مهماني همگي بـا هـم روبوسـي كـرده و همـديگر را              
چون دخترهايم و داييـشان     «گفت    بخشيدندو مراجع مي  

» توانـستيم قطـع رابطـه كنـيم          نمـي  دودنبسيار وابسته ب  
  .)محدوديت(

در مورد خواهرش باز هم اظهار داشت كه بخشيدن         
حتـي خـانم مراجـع در       . او برايش بسيار سخت اسـت     

تماس تلفني از خواهر ايشان خواستند كه بـه منزلـشان           
بيايد و ايشان نپذيرفتند وگويا اين رنجيدگي از هـر دو           

راجع بـه ايـن نتيجـه       در جلسات بعد م   . باشد  طرف مي 
حتي خواهر هم نتوانست او را ببخشد يـا         اگر  رسيد كه   

رفتار ناپسند را ادامه داد، مراجع سـعي كنـد بـا رفتـار             
بـر  . به او توجه كند   ...) سالم كردن، روبوسي و     (مثبت  

اين مسئله نيز تأكيد شد كه اگر نبخشد خـودش بيـشتر            
يـد  در اين مورد هم گفتگو شـد كـه تأك         . شود  اذيت مي 

داشتن روابط حسنه بـا ديگـران بـه ويـژه            سالم نيز بر  ا
در جلـسات   . ر بـستگان اسـت    ياعضاي خانواده و سـا    

پاياني، مراجع اظهار نمود كه روابطش با تمامي اعضاي         
خــود از جملــه خــواهر و همچنــين اعــضاي خــانواده 
مسرش بـسيار خـوب اسـت و همچنـين در           هخانواده  

  .اعصابش مسلط باشدتواند بر  رفتارهاي خود كامالً مي
  

  بحث

تواند به عنـوان       مي بخششاز ديدگاه اسالمي عفو و      
يكي از روشهاي درماني در اصالح رفتار فرد با ديگران          

شـود تـا بـا        در اين روش به فرد كمك مي      . به كار رود  
را وي  شناخت بيشتر خود و محدوديتهاي افـرادي كـه          

ـ       رنجانيده  نـسبت بـه موضـوع       يداند در او بينش جدي
اينكـه او   تـا   . ختالف، رنج و بافت رنجش ايجادشـود      ا

بتواند افـراد خالفكـار را بخـشيده و خـود را از رنـج               
  .برهاند

دهد كه مراجعان پس      نتايج بررسيهاي اوليه نشان مي    
عفو و بررسي رنج ناشـي از آن و         درمان  از طي مراحل    

هـا و   برطرف كردن موضوع رنج با توجه به محـدوديت  
يگـران، خـود را آزاد از هرگونـه         تصميم به بخشيدن د   

هاي    يافته .يابند  رنجش حس كرده و به آرامش دست مي       
هـاي ايـن      با يافتـه  ) 1998،  1994(رايت و همكاران      ان

رايت و همكاران قبالً به اين        ان. پژوهش هماهنگ است  
 موجـب كـاهش     بخـشش اند كـه عفـو و         نتيجه رسيده 

ررسي در ب. شود اضطراب و افسردگي در دانشجويان مي    
 بر كـاهش اضـطراب و       بخششموردي نيز تأثير عفو و      

  .افسردگي و بهبود روابط فردي مشاهده گرديد
در بررسي خود دريافتند كه     ) 1993(رايت    هبل و ان  

 موجــب كــاهش اضــطراب در افــراد بخــششعفــو و 
كـه همبـستگي    اند    همچنين بررسيها نشان داده   . شود  مي

ي در مـادران    تـوز   داري ميان عفـو وكينـه       منفي و معني  
فيتزگيبـونز،  . (مانـده ذهنـي وجـود دارد        كودكان عقب 

1986.(  
، بخـشش دهند كه عفـو و        ها همچنين نشان مي     يافته

 اعتماد زن و شوهر را نسبت بـه هـم           ،صفا و صميميت  
كنـد    باال برده و آنـان را نـسبت بـه هـم نزديكتـر مـي               

هاي  هاي اين پژوهش نيز با يافته يافته). 1998جكسون، (
  .ي جكسون هماهنگ استبررس

گفتني است كه براي بهبود كامل مراجع افـزون بـر           
 افراد رنجاننده نيزدر    ،هايي با فرد رنجور     تشكيل نشست 

جلسات مـشاوره و روان درمـاني بـه طـور جداگانـه             
به بيان ديگر افزون بر مراجع اصـلي،        . كردند  شركت مي 

همسر او، مادر شوهر، و آن دختر خانمي كـه بـه عقـد              
 شوهر مراجع درآمده بود بدون اين كه از حضور          موقت

در جلسات خبر داشته باشـند نـزد روانـشناس        يكديگر  
از . نمودند  كردند و مشكالت خود را بيان مي        مراجعه مي 

اينرو روشن نيست كه در شرايط مشابه اگـر تنهـا فـرد             
رنجور مراجعه نمايد و فـرد و يـا افـراد رنجاننـده بـا               

د چنـين نتـايجي بـه دسـت         نشروانشناس در ارتباط نبا   
  ؟آيد يا خير مي

كـارگيري شـيوه عفـو و         در اين بررسي افزون بر به     
 از ايـن    .نگري نيز به كار برده شـد        بخشش، روش مثبت  



نگري با يـك      رو تأثير عفو به تنهايي و يا همراه با مثبت         
تواند اثر درماني     اي مي   گروه گواه در بررسيهاي جداگانه    

  .و در درازمدت مشخص نمايدهر شيوه را به تنهايي 
اميد است با توجه به اسالمي بودن كـشورمان ايـن           

و هـاي روانـي     نوع از درمان، پايه اصلي درمـان اختالل       
رفتاري افراد قرار بگيرد و متخصصان در اين رشـته در           

  .از آن بهره گيرندروان درمانگري 
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