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 یاسالم کردیبا رو نیزوج شیبخشا یها مؤلفه نیتدو

 

 .رانی، اقم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس گروه روان اریدانش  یانیمحمد کاو
  

 

 فرهوش  یمجتب
، قم ،هیالعالم یدانشگاه جامعه المصطف یشناس گروه قرآن و روان یدکتر یدانشجو

 .رانیا
  

 

 .رانی، اندانشگاه سمنا یشناس روان یدکتر یدانشجو محمد فرهوش 
  

 

 .رانیقم، ا ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس روان یدکتر یدانشجو  یحافظ یمجتب

  چکیده
باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه  خانواده مییکی از عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان « بخشایش زوجین»

تحلیلی است  -های بخشایش زوجین بر اساس منابع اسالمی بود. این پژوهش از جهت روش توصیفی مؤلفه

« بخشایش زوجین»های  بندی و تحلیل اطالعات از آیات و روایات به تدوین مؤلفهآوری، طبقه که با جمع

بع اسالمی شامل قرآن و جوامع حدیثی رتبه اول و دوم بر اساس پرداخت. در این پژوهش جامعه آماری منا

نسبت به همسر بر اساس « بخشایش»ها نشان داد سازه بندی دانشگاه قران و حدیث است. یافتهطبقه

. توجّه به 3. توجّه به آثار بخشایش؛ 2. ارزیابی مثبت ثانویه؛ 1مؤلفه است:  8های اسالمی دارای  آموزه

. عشق و ابراز 6پذیری؛  نگری و انعطاف . مثبت5. نگرش مشفقانه و همدالنه؛ 4بیت؛  اهل رضایت خداوند و

های بخشایش در بین زوجین با رویکرد اسالمی، ابعاد  . مناجات با خدا. مؤلفه8. خودمهارگری؛ 7محبت؛ 

های این  یافتهای قائل است.  های رقیب، برای معنویت جایگاه ویژه ای دارد و نسبت به مدل معنوی گسترده

 فراهم کرده است.« بخشایش زوجین»پژوهش بستر مناسبی برای تدوین مقیاس و بسته آموزشی 

   .یخانواده، منابع اسالم ت،یعفو، معنو ن،یزوج شیبخشا :ها واژهکلید
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  همقدم
. در علوم رفتاری مطرح شد، ویژه در فضای دانشگاهی طور به 1بخشایش، 1881در دهه 

 1881در اوایل دهه « نظریه بخشایش»پیشگام ارائه ، ملقب به پدر بخشایش 2نرایترابرت ا

و ارتباطی برای افزایش سالمت روان و  شناختیروانبخشایش یکی از فرآیندهای  است.

معنوی و جسمانی انسان است و با ، عاطفی، ه الزمه رشد ارتباطیالتیام آزردگی است ک

 (.1384، هاشمی و محرابی، نامداری، های سالمت روان رابطه دارد )پارسافربیشتر شاخص

پی بردند که بخشایش به بهبود  (2121نصرتی و همکاران )، خوئی، فردخدایاری، غباری

، شی در پژوهشی .کند میعاطفی کمک  های زخمابراز مناسب خشم و التیام ، در روابط

نشان دادند که تقویت بخشایش موجب کاهش افسردگی و  (2121) 3رپ و وانگ، تنگ

بخشش یک عامل مهم برای سالم  شود. می همدلی و بهزیستی ، افزایش رضایت از زندگی

ی از آنجائی که اثرات مفیدی بر سالمت روانی و فیزیک، ها استداشتن رابطهو آرام نگه

کنند و مشکالت زیادی برای خود و دیگران ایجاد می، بخشندافراد دارد افرادی که نمی

 دیگر در پژوهشی (.1388، عطاری و حاجبی، توانند روابطشان را حفظ کنند )منیرپورنمی

همسرانشان تعارض زناشویی ، نشان دادند زنانی که در عامل بخشایش نمره باالیی داشتند

 طورکلی به. (1388، و شریفی بهرامی، صادقی، )صالحیان  کردند کمتری را گزارش می

، دهد بخشایش همسران موجب افزایش رضایت از زندگی زناشویی ها نشان می پژوهش

 (.2121، 4سکیمز و سلی، ژورکوئی، رابرتزشود ) افزایش کارآمدی خانواده می

: مانند؛ الگوهای مختلفی طرح شده است، در فرهنگ غیر اسالمی، برای بخشایش

 ؛«بخشایش»و « جبران»، «درک»، «بینش»( شامل: 1884) 5ای هارگریوالگوی چهار مرحله

مواجهه با »، «تخلیه و بیان احساسات منفی»( شامل: 1882) 6ای برانداسماالگوی چهار مرحله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Forgiveness 

2. Enright, R. D. 

3. Xie, X, Tang, X. Rapp, H, & Wang, P. 

4.. Roberts, K, Jaurequi, M. E, Kimmes, J. G, & Selice, L. 

5. Hargrave, T, D. 

6. Brandsma, J, M. 
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و  «ها و دالیل رفتاری دیگران انگیزه، درک نیازها»، «ردناکحوادث گذشته و د

، «یآشکارساز»( شامل: 2111) 1؛ الگوی چهار مرحله اِنرایت و فیتزگیبونز«بخشایش»

( 2112) 2ریپلی و ورتینگتون ای مرحلهالگوی پنج  ؛«یبخش عمق»و « کار»، «گیریتصمیم»

متعهد ساختن خویش به »، «انهدوست نوعهدیه دادن »، «همدردی»، «یادآوری»شامل: 

، «یتوز نهیک»( شامل: 1388ای کامرانیان )مرحله 5؛ الگو «خود نگهداری»و « بخشایش

( 1384احمدی )ای مرحله 4؛ الگو «شادکامی»و « اغماض»، «یدوست نوع»، «حمایت الهی»

و  فرخی، کریمیالگو «. رهایش»و « تسکین خشم و نفرت»، «پذیرش ناراحتی»شامل: 

بخشایش »، «یتوز نهیک»و « بخشایش همدالنه»، «اغماض»، «مهار خشم(: »1385)ودی مسع

 «.رویکرد ترمیمی»و « کریمانه

 شده لیتشکعالیق و شخصیت متفاوت ، خانواده از ارتباط نزدیک دو نفر با نیازها

گاهی اختالفات زوجین موجب  .(2118، 3و دیگران اولینیک، بایر، الکینز، )ویلسون است

. (2118، 4)اسچارپ و کارن شود نتیجه آسیب به رابطه زناشویی می و تعارض و در رنجش

با ، ها اما تداوم تعارض، ناپذیر استها در زندگی خانوادگی اجتناب عارضاگرچه این ت

 دهد را کاهش میدر خانواده روابط صمیمانه ، های هیجانی و عاطفی سیبآایجاد 

ترمیم کاهش و راهبردی اساسی برای ، 6«شایبخش». (2118؛ 5)اسچرودت و عفیفی

بسیاری از موجب ، فقدان عفو و گذشت .(2118، 7)اسدی و عطاری هاست آسیب

 یپوش چشملغزش همسرش  ترین کوچکفرد از  که یهنگام. شود خانوادگی میمشکالت 

صمیمیت و  شود و ی عاطفی او از همسرش زیاد می  دگی تلخ شده و فاصلهزن مرور به، نکند

 درگروخانواده صمیمیت و همبستگی در  واقعدر. (1388، منیرپور)  رود لی از بین میهمد

از خطاهای او از سوی گذشت و  سو کیهای همسر از  ها و خواسته برابر سلیقه انعطاف در
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Enright, R. D, & Fitzgibbons, R. P. 
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7. Asadi, M, & Attari, Y. A. 
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کند و در نتیجه  ها و پرخاشگری پیشگیری می بخشش از کدورت و کینه دیگر است.

، اکی و امینیخ، ؛ بیگی1381، مضانی نژاددارد )پرچم و ر به دنبالپایداری خانواده را 

مهربانی و ، نشانه بزرگواری بلکه، ی ضعف نیست نشانه، در خانواده بخشایش. (1385

 رام و پربار استروابط خانوادگی آ یسو بهگامی ، فرد در کنترل هوای نفس است توانایی

عفو و ، ها در تمامی فرهنگ .(2118، اسدی و عطاری، 2118، 1)مک دونالد و دیگران

 .(1385، )بیگی و دیگران و نیکوست  رفتاری پسندیده، گذشت

نشان ، هایی نقش بخشایش را در سالمت و بهزیستی روانی ها و فراتحلیل پژوهش

(. 2118، 3و دیگران زلوتوویتز، ون لیسا، رولند، ؛ کاری2118، 2اند )اختر و بارلو داده

، استرس، روانی و جسمی همچون خشم های تیناراحبخشایش در خانواده احتمال ابتال به 

 طور بهقلبی و مغزی را  های سکته، آسم، فشارخون، تنگی عروق، افسردگی، کینه

بخشودگی از طریق کاستن  درواقع. (1385، )بیگی و دیگران  دهد چشمگیری کاهش می

شود  موجب بهبود روابط عاطفی زوج می، احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت

 .(1382، آبادی و حسن مشهدی، )غفوری 

شده  تأکید« عفو و گذشت»بر ، در سطوح و انواع مختلفهای اسالمی نیز  در آموزه 

اند  دادهو بخشایش در خانواده را نشان  یدار نیدهایی رابطه مثبت بین ژوهشپاست. 

بهبود  با کاهش تعارضات زناشویی موجب «بخشایش» (.1388، نظری و زهراکار، زارعی)

ر آیات د، (1384، پورطاهری، بگلوحسین، نژاد)قاسم  شود می روابط خانوادگی و اجتماعی

وَ لَئنِ » نمونه عنوان به، شده است تأکیدگذشت دنیوی و اخروی عفو و بر آثار و روایات 

در  (.126، )النحل« صبر برای صابرین بهتر است، ؛ اگر صبر کنید لَهُوَ خَیرْ لِّلصَّبرِین  صَبرَتمُ

خطاهای از  یپوش چشمو بخشیدن  ژهیو بهو  یخانوادگاختالفات  آیات به بخشش دربرخی 

یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ وَ أَوْلَادِکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ » شده است تأکید همسر

؛ اى کسانى که ایمان  هَ غَفُورٌ رَّحِیموَ إِن تَعْفُواْ وَ تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّ فَاحْذَرُوهُمْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. McDonald et al. 

2. Akhtar, S, & Barlow, J. 

3. Curry, O. S, Rowland, L. A, Van Lissa, C. J, Zlotowitz, S, & et al. 
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بر حذر باشید؛ و اگر ها آن از، اید! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند آورده

خداوند بخشنده و  چراکهبخشد(؛  )خدا شما را مى، عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید

 تأکیدعفو و گذشت  نیز بر )ع(معصومینسیره روایات و در . (14، )التغابن « مهربان است

« بایستی مرد او را ببخشد، اگر زن دچار خطا شد»: فرمودند )ع(صادقامام . شده است

 عنوان به ؛بخشیدند شان را می خطاهای خانواده بیت اهل(. 511ص ، 5ج ، 1365، )کلینی 

راز را ، اما او، رازی مهم را با یکی از همسرانش در میان گذاشت )ص(اکرمامبر نمونه پی

، طبرسی؛ 3، التحریم)  و همسرشان را بخشیدند آگاه شدند )ص(پیامبر اکرم، افشا کرد

   پاداش اخرویاز:  اند عبارت اسالمی آثار بخشش ترین هممبرخی از  .(474ص ، 1372

تبدیل ، (118ص، 2ج، 1365، )کلینی تت و محبوبیّعزّ، (266ص، 64ج، 1361، )مجلسی

ىِ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ ادْفَعْ بِالَّت» ها به محبت و دوستی ها و دشمنی کینه

ناگاه )خواهى دید( همان کس که میان تو و او ، حَمِیم؛ بدى را با نیکى دفع کن  کَأَنَّهُ وَلىِ

 (.34، )فصلت  « گویى دوستى گرم و صمیمى است، دشمنى است

عفو ، به لحاظ لغوی است. «وعف»، واژه مرتبط با بخشایش در متون اسالمی ترین مهم

به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی 

ی راغب در مفردات معتقد است که عفو به معنا .(ذیل واژه عفو، 1372، )ابن منظور  است

نوعی قصد  گردد چون عفو اطالق می، اگر به محو کردنقصد گرفتن چیزی است و 

در آیات و روایات و معاجم لغت  با مرور .(1371، )راغب اصفهانی  برگرفتن چیزی است

ای  دشمنی و یا کینه، که عفو نوعی رهاشدن درونی فرد از خشم توان گفت می  یبند جمع

 .(1384، کریمی) باشد که فرد دچار شده است می

 گستره و شرایط خاصی است که بر اساس شامل، بخشودگی دربارهاسالم  دیدگاه

منجر به عفوی که  .(1383، )موسوی  تواند ممدوح یا مذموم باشد می، خطا و پیامد انگیزه

ممدوح  مورد رضایت خدا و، رشد معنوی اعضای خانواده باشدو  ثبات و تحکیم خانواده

یا آسیب معنوی به ده است. در مقابل عفو مذموم عفوی است که موجب چالش در خانوا

نمونه ارتباط مستمر با  عنوان به. شود میدوری از خداوند  اعضای خانواده و در نتیجه
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در قران  خداوند پوشی کرد. نماز نخواندن یا عدم حجاب مناسب را نباید چشم، نامحرم

اید خود و خانواده خویش را از آتشی که  ای کسانی که ایمان آورده» فرماید: کریم می

از  یپوش چشمگاه بخشش مکرر و  .(6، )تحریم«نگه دارید هاست سنگو  ها انسان، آن هیزمِ

عفو ، شود. در این صورت می خاطیگستاخی فرد خانواده موجب جسارت و خطا اعضای 

 و بخششعفو »فرمایند:  می )ع(امیرالمؤمنین گذارد. ی سوء بر نظام خانواده میاثرو بخشش 

که از تقصیرات  یکس آنکند نه  ی خود اعتراف و اقرار میسزاوار کسی است که به خطاها

 . (88ص، 75ج، 1361، )مجلسی « بردار نیست و خطاهایش دست

ن آهای اسالمی از سطوح متفاوتی برخوردار است که عمق موزهعفو و بخشش در آ

 بخشش، از نظر قران کریم. (1383، )موسوی  درجات ایمان و تقوا در افراد بستگی دارد به

 ندیدن «:صفح» ؛ ب.تالفیودگی فارغ از انتقام و بخش«: عفو»الف. : باشد میدارای سه مرتبه 

 ؛ها آندر مقابل بدی  نیکی به دیگران «:احسان» ؛ ج.یامدنبدی دیگران و در سدد انتقام بر ن

در  )ع(صادقامام  .(1384، )احمدی  است تأکیدمورد ، اسالممشکل است اما در  احسان

عالمه (. 423ص ، 68ج ، 1361، )مجلسی  کنند میمراتب عفو اشاره همین به ، تعریف عفو

تر است و گاهی ممکن  با عفو این است که صفح بلیغ تفاوت صفح»یند: فرما میطباطبایی 

مغفرت و  .(281ص، 1374، )موسوی همدانی  «ولی صفح نکند، است که انسان عفو کند

(. در تمام 322ص، )همان باشد غفران نیز با عفو متفاوت است و به معنای پوشانیدن می

به کلمات عفو و صفح و مغفرت ، در مورد زندگی خانوادگی با همسر و فرزند تنها، قرآن

در نظام خانواده  بخششو این خود بیانگر اهمیت موضوع عفو و د ان یکدیگر آمده دنبال

  .(1385، )بیگی و دیگران  باشد می

اسالمی آمد  نظران صاحبکلی در متون دینی و سخنان  صورت بهعالوه بر آنچه 

 صورت بهتا این مفهوم را  داشتند ای ویژه های تالش، یمتخصصان علوم رفتار، است

اسالمی  های آموزهرا مبتنی « بخشایش»قرار داده و الگوی رفتاریِ  یموردبررسعملیاتی 

 مرحله 5 شامل که اند کردهاراده  ییالگو، دکتر بوالهری و همکارانمشخص نمایند؛ 

ابراز بخشایش »، «میل و تصمیم به بخشایش»، «و پیامدهای آن یورز عاطفه»، «اندیشه»
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؛ است «شناختی»و  «احساسی»، «عینی» پیش مرحله 3و « پیامدهای بخشایش»و  «)اقدام(

ی درباره گذشت و شناسروانبه بررسی دو دیدگاه اسالمی و ، (1381) ارانو همک فرایمانی

 های آموزه( به بررسی تطبیقی بخشودگی بین فردی در 1383) موسوی. اند پرداختهبخشش 

( 1385) بیگی و همکارانپرداخت.  تحلیلی–با روش توصیفی، یشناخت روانسالمی و متون ا

 احمدی اند. دینی پرداخته های آموزهبر اساس  ادهبه بررسی عفو و گذشت در تحکیم خانو

، پذیرش ناراحتیت که شامل ( یک مدل فرآیندی برای بخشش مطرح کرده اس1384)

مراحل بخشایش و مدل ، . مدل فرآیندیباشد می رهایش، تسکین خشم و نفرت

 در یک مدل، (1388) دهد. کامرانیان های بخشایش را نشان می مؤلفهاجزا و ، ساختاری

حمایت ، یتوز نهیک از دیدگاه اسالم معرفی کرد که شامل برای بخشایش مؤلفه 5ساختاری 

برای ، در قرآن (1381) . پرچم و رمضانی نژاداست شادکامی، اغماض، یدوست نوع، الهی

خلیفه ، )شناخت هدفمندی خلقت جزء شناختی عفویافتند که شامل  مؤلفهسه  بخشایش

احساس ، حس همدلیعفو )جز عاطفی ، هی قرار گرفتن(اللهی و مظهر تجلی اسماء ال

و  یتوز نهیکپاک کردن افکار از ، پرهیزکار مؤمنانقرار گرفتن در شمار ، سرافرازی

، دار شیندوری از سخنان تند و ، ترک مقابله به مثلعفو )جز رفتاری ، دشمنی با یکدیگر(

شش کسی که به انسان ظلم تهذیب نفس و در نهایت بخ، دفع بدی با خوبی متناسب با آن

( برای سنجش بخشایش بر اساس 1385) . کریمی و همکارانباشد می( کرده است

، اغماض، های مهار خشم مؤلفهمقیاسی شش عاملی تدوین کردند. ، اسالمی های آموزه

و اسالم بود. بخشایش  یشناسروانمشترک بین  های مؤلفه، یتوز نهیکبخشایش همدالنه و 

 های اسالمی بود. ویژه در آموزه های مؤلفه، کرد ترمیمیکریمانه و روی

با آنچه اند اما  های اسالمی پرداخته هایی به الگوی بخشایش در آموزه اگرچه پژوهش

 های پژوهشدو تفاوت عمده دارد؛ الف. اکثر ، این پژوهش مورد هدف قرار داده است

اند که با بلکه سعی کرده، ندا ندادهانجام  یک جستجوی جامع در آیات و روایات، اسالمی

را سامان  پژوهش خود، کالنِ اسالمی و روایات و مراجعه به دیدگاه نگاه به بعضی از آیات

، شکل نگرفته است، در خصوصِ فضای خانواده و رابطه زوجین، ها پژوهشدهند؛ ب. آن 
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 های مؤلفهتدوین . هدف این پژوهش اند کردهبلکه بخشش به معنای عام را بررسی 

 .است آیات و روایاتاز دیدگاه  «زوجین بخشایش»

 روش پژوهش

بندی و تحلیل طبقه، آوری جمعتحلیلی است که با -وش توصیفیاین پژوهش از جهت ر

در این پژوهش . پردازد میبخشایش زوجین  های مؤلفهاطالعات از منابع اسالمی به تدوین 

بندی طبقه بر اساسی رتبه اول و دوم دیثقران و جوامع حشامل  منابع اسالمیجامعه آماری 

های حدیثی بر اساس  کتاب، بندی کتب روایی در معیار درجه .است دانشگاه قران و حدیث

های درجه الف؛  اند: کتاب بندی شده در سه گروه درجه، مالک رد و قبول کتب روایی 12

های  کتاب های درجه ج: از گروه کتاب، های مقبول و مورد اعتماد شیعیان است کتاب

 نیمابهای درجه ب:  و کتاب شود میاستفاده  مؤید منزله بهفقط ها آن ضعیف هستند که از

 صالحیت نسبی دارند.، دو گروه دیگرند و برای استناد

استفاده کرده است. عموماً آثار  «ب»و  «الف»البته محقق از روایات منقول از کتب 

علمای تا سده پنجم هجری هم چون شیخ  و آثار منقول )ع(مأثور از پیشوایان معصوم

شیخ طبرسی و سید رضی از جمله منابع ، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی

 (.286-265ص ، 1381، )طباطبایی آیند  درجه الف و ب به شمار می

 هایافته

 های اسالمی نسبت به همسر بر اساس آموزه سازه بخشایشهای پژوهش نشان داد که یافته

 شود:که به اختصار گزارش می است مؤلفه 8ای دار

 «ارزیابی مثبت ثانویه»اول  مؤلفه

فردی که باور دارد فرد بخشیدن همسرش را فرصتی برای تقرّب به خدا ارزیابی کند.  

عفو از سوی دیگر موجب  از یک سو موجب پاداش اخروی و، خطای همسر بخشایش

. خواهد همسرش را ببخشد ست دارد و میورا د همسر بخشش، شود میاز گناهانش الهی 
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برند؛  و خشم خود را فرو مى  ؛ وَ اللَّهُ یحُبُّ الْمُحْسِنِین وَ الْکَظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ»

 (134، عمران آل« )گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد و از خطاى مردم درمى

 معموالًیک ارزیابی اولیه دارد که ، شود اجه میبا خطای همسرش مو که یهنگامفرد 

اما در ارزیابی مثبت ، کند ا آسیب و محدودیت ارزیابی میمنفی است و خطای همسرش ر

سازی  مشکل را فرصتی برای تقرّب جستن به خدا مفهوم، رنجیده فردِ، ثانویه معنوی

 لحظهفرد در آن ، کند یم  احترامی نمونه همسرش در جلوی جمع به او بی عنوان بهکند.  می

 کند. سازی می آن را امتحان الهی و فرصتی برای تقرّب جستن به خدا مفهوم

پیامبران و  های آیات و روایات مربوط به ابتالئات و آزمایش، برای فرد که یهنگام

فرد خطای همسرش را ، شودتبیین ، مؤمنین که موجب تقرّب ایشان به سوی خدا شده است

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن «  مانند:؛ سازی کند به خداوند متعال مفهومب جستن فرصتی برای تقر

وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقُوا وَ ، یُترْکُواْ أَن یَقُولُواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُونَ

شوند و مورد  رها مى، پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیملَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبینَ؛ آیا مردم 

را نیز  ها نیاما کسانى را که پیش از آنان بودند آزمودیم )و  ؟گیرند آزمایش قرار نمى

گویند و کسانى که دروغ  کنیم(؛ باید علم خدا درباره کسانى که راست مى امتحان مى

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ  أَمْ»و  (3و  2، العنکبوت« )گویند تحقق یابد! مى

مَنُوا مَعَهُ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذینَ آ

آنکه  بى، شوید ریبٌ؛ آیا گمان کردید داخل بهشت مىنَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَ  مَتى

 به ها یناراحتو  ها یگرفتارحوادثى همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که 

پس »ناراحت شدند که پیامبر و افرادى که ایمان آورده بودند گفتند:  چنان آنو  رسیدها آن

( برخی 214، )البقره «نزدیک است! یارىِ خدا، آگاه باشید یارى خدا کى خواهد آمد؟!

 )ع(صادقدارند مانند امام  تأکیدروایات بر اینکه مشکالت فرصتی برای تقرب به خداست 

مردم  ترین سخت؛  إن أشد الناس بالء ألنبیاء ثم الذین یلونهم ثم األمثل فاألمثل»فرمودند: 

سپس به ترتیب کسى ، اند آنانسپس کسانى که در پى ، اند امبرانیپبال و گرفتارى  ازلحاظ

( هرچه ایمان فرد مرتبه باالتری 252ص ، 2ج ، 1365، )کلینی« که از دیگران بهتر است.
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فرد تا است  امتحان در حقیقت فرصتی، شود میتری از او گرفته  آزمون الهی سخت، باشد

 عنوان بههای مؤمنین  ق نیز بر سختیی باالتری از ایمان دست یابد. اساتید اخال به مرتبه

بنابراین مؤمن با ؛ (53ص ، 11ج ، 1381، تهرانی) کردند تأکیدفرصتی برای تقرب به خدا 

خطای همسرش را موهبتی از جانب خدا و فرصتی برای ، ی خداوند یادآوری عنایت ویژه

 .کند تقرب جستن به او ارزیابی می

متفاوت ، «شایشبخ توجّه به آثار»رویکرد  با «ارزیابی مثبت ثانویه معنوی»رویکرد 

اقدام به ، فرد با وجود میل باطنی به عدم بخشش، «بخشایش توجّه به آثار» رویکرد است. در

 ارزیابی مثبت ثانویّه» رویکرد اما در، کند کند و مقداری عاطفه منفی را تجربه می عفو می

شکل را کند و م  سازی می مفهوم، فرد موقعیّت را فرصتی برای تقرّب جستن به خدا، «معنوی

 کند. داند و عاطفه مثبت را تجربه می ای از جانب خداوند می هدیه

 «توجّه به آثار بخشایش: »دوم مؤلفه

توجّه به »و  «توجّه به فواید بخشایش» است: شامل دو بخش کلی «توجّه به آثار بخشایش»

ت به نسب، انسان از پیامد مثبت بخشایش آگاه شود که یهنگام. «های عدم بخشایش آسیب

، خشم عدم بخشایش )مثل از پیامد منفی که یهنگامشود. همچنین  انجام آن برانگیخته می

. البته افراد در استفاده از این نماید میآگاه شود نسبت به ترک آن اقدام  (کینه و سرزنش

 آوردن هستند. به دستبرخی نگران از دست دادن و برخی به دنبال ، اند متفاوتراهبرد 

و آخرت  در دنیا بخشایش و معنوی شناختیروان، جسمی فوایدیش شامل فواید بخشا

را تبدیل به دوستی و  ایش زوجین کینه و دشمنیبر اساس آیات قرآن کریم بخش شود. می

م؛ بدى حَمِی  ادْفَعْ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلىِ»کند  مهربانی می

گویى ، ناگاه )خواهى دید( همان کس که میان تو و او دشمنى است، را با نیکى دفع کن

های قرآن کریم بهشت و  (. بر اساس آموزه34، )فصلت  « دوستى گرم و صمیمى است

تا  63، ؛ فرقان136تا  134، عمران آلهای عفو و بخش است ) مواهب همیشگی آن از پاداش

(. عفو و گذشت 237، رسند )بقره خطای یکدیگر به مقام تقوا میبا بخشایش  زوجین(. 76
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از خطای همسر موجب وارد شدن در زمره نیکوکاران و مقام محسنین و صابرین و 

 (.126، ؛ نحل13، ؛ مائده134، عمران آلشود ) از آثار معنوی آن در دنیا می یمند بهره

امت عفو ات عزت و کرموجب از خطاهای همسر یپوش چشمعفو و بر اساس روایات 

؛ 317و  226 ص، 1363، ابن شعبه حرانی)  زد همسر استعزیز شدن در ن کننده و در نتیجه

موجب تنش در خانواده است و ارزش  ییجو انتقامکینه و  .(471ص، 1372، شریف الرضی

 عنوان به. در مقابل بخشش نشانه بزرگواری فرد است دهد. فرد را در نزد اطرافیان کاهش می

بر عزت و سرافرازی بنده  عفو ر شما باد عفو و اغماض زیراب»فرماید:  نمونه پیامبر)ص( می

، )کلینی  «کند خداوند شما را عزیز و سرافراز می، شما گذشت داشته باشید، افزاید می

گذشته از اینکه به شخص عفو کننده ، بخشش اعضای خانواده. (118ص، 2ج، 1365

، 71ج ، 1361، )مجلسی می کند  طرف مقابل را تأدیب و شرمنده، بخشد میعظمت 

، )تمیمی امدی  سودگی خاطر استراحتی قلب و آ، فو و رها کردن کینهثار عاز آ. (21ص

، زند المت روح و روان به روابط بین فردی آسیب میانتقام گرفتن س (.624ص، 1368

 یخانوادگاز زندگی  را آرامش و آسایشکند و  زمینه اضطراب و افسردگی را تقویت می

شده است که بخشایش و عفو خطای دیگران موجب طول  تأکیدکند. در روایات  دور می

 (. 358ص ، 75ج ، 1361، )مجلسی  شود عمر می

عفو نسبت به شخصی ، کمال ایماندر برخی از روایات اسالمی از جمله مصادیق 

 بخشایش موجب(. 114ص ، 1362، )ابن بابویه  باشد که به انسان ظلمی روا داشته است می

یاری خداوند شامل حال  .(37ص، 66ج، 1361، )مجلسی  رسیدن به مکارم اخالق است

 .(211ص، 1371، )مفید  باشدبخشش  که اهل عفو و شود می کسی

امام  بخشش است. های پاداشبهشت و مواهب همیشگی آن از  بر اساس روایات

، عفو و گذشت از دیگران است کسانی که همواره خُلق و طبعشان»فرمودند:  )ع(محمدباقر

. همچنین (266ص، 64ج، 1361، )مجلسی  «وارد بهشت خواهند شد، بدون حساب

. از دیگر (381ص، 1371، )ابن بابویه  مندی از شفاعت الهی از آثار عفو است بهره
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، )کلینی  قیامت است امنیت و ایمان در روز، اعضای خانواده اخروی عفو در بین های پاداش

 (. 111ص، 2ج، 1365

است این است که فرد بداند حق انتخاب دارد و  توجه قابلکه در اینجا  ای نکته

انتخاب کند. هر ها آن تواند بین بخشش اجباری نیست. فرد رنجیده دو گزینه دارد و می

پیامد آن گزینه را بپذیرد. یک گزینه انتقام از همسر و گزینه دیگر ، گزینه را انتخاب کرد

را نبخشد دچار مشکالت جسمی و  بخشش همسر است. فرد توجّه کند که اگر همسرش

شود و اگر همسرش را ببخشد از  های ویژه الهی محروم می شود و از نعمت می شناختیروان

 (.184، بقره ؛126، نحل)شود  مند می های ویژه الهی بهره پاداش

و معنوی در دنیا و  شناختیروان، جسمی های آسیبهای عدم بخشایش شامل   آسیب

شود. بر اساس روایات کینه  و کدورت می کینه بخشش موجبشود. عدم  آخرت می

، 1371، )دیلمی ، پشیمانی، (281ص، 1376، )لیثی واسطی  موجب مشکالتی همچون فتنه

شود.  تلخی و ناگواری در زندگی می، (118ص ، 2ج، 1365، کلینی ؛ 74ص، 1ج

، پوشی ننماید از امور چشم کسی که تغافل نکند و از بسیاری»فرماید:  می )ع(امیرالمؤمنین

. در حدیث دیگری (451ص، 1368، )تمیمی امدی  «زندگی ناگواری خواهد داشت

، )ابن شعبه حرانی  «را در بین مردم دارد که کینه دارد کمترین راحتی فردی»فرمایند:  می

ویژه دستیابی به  های فرصت از دست دادن یکی از(. عدم بخشایش موجب 488ص، 1363

 مندی از همچنین موجب از دست دادن فرصت بهره .شود تقوا و صبر و احسان میمقام 

 . شود جلب غفران الهی می، نعم بهشتی، شفاعت

 «بیت اهلتوجّه به رضایت خداوند و »سوم  مؤلفه

 بیت اهلکند که این بخشش موجب رضایت خداوند و  فرد رنجیده در آن لحظه توجّه می

که ها آن امّا  ؛ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّه» کند ایشان را جلب می محبتو با بخشش  است

 عفو و گذشت زوجین. (165، )بقره « محبتشان نسبت به خدا شدیدتر است، ایمان دارند

خداوند متعال در آیاتی از موجب جلب آمرزش و مغفرت الهی است. ، نسبت به یکدیگر

یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ وَ »فرماید مانند:  می تأکید مسئلهکریم بر این قرآن 
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اى   ؛ وَ إِن تَعْفُواْ وَ تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم عَدُوًّا لَّکُمْ فَاحْذَرُوهُمْأَوْلَادِکُمْ 

بر ها آن از، ! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستنداید کسانى که ایمان آورده

 چراکهبخشد(؛  )خدا شما را مى، حذر باشید؛ و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید

أَ لَا تحُبُّونَ أَن یَغْفِرَ  وَ لْیَعْفُواْ وَ لْیَصْفَحُواْ»و  (14، )التغابن« خداوند بخشنده و مهربان است!

دارید  باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمىها آن  وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیم؛  مُاللَّهُ لَک

با بخشش  زوجین .(22، نور« )خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است!

بخشش از  (.13، مائده ؛134، عمران آلکنند ) محبت الهی را جلب می، خطاهای یکدیگر

إِنَّ اللَّهَ یحُبُّ  فَاعْفُ عَنهْمْ وَ اصْفَحْ»رساند.  را به مقام احسان میفرد ، خطای همسر

« دارد که خداوند نیکوکاران را دوست مى، درگذر و صرف نظر کنها آن ؛ از الْمُحْسِنِین

 (13، مائده)

خداوند متعال نیز او را ، هر کس ببخشد»فرمایند:  می )ص(پیامبر گرامی اسالم

در برخی روایات آمده است که عذاب قبر از  (.212ص ، 21ج ، 1361، )مجلسی  «بخشد می

شوند؛  علیها( محشور می اهلل سالمسه گروه از زنان برداشته شده و آنان با حضرت فاطمه )

صبر و گذشت نشان ، نشانگروهی از آنان کسانی هستند که در برابر بداخالقی شوهرا

خداوند به هر یک از این سه گروه از زنان به »دهند. در پایان این حدیث آمده است:  می

و برای هر یک از آنان ثواب یک  دهد خاطر گذشت و بردباری ثواب هزار شهید را می

بنابراین بخشش ؛ (175ص ، 1371، )دیلمی « شود سال عبادت در نامه عملشان نوشته می

 شود. های ویژه خداوند متعال می عنایتموجب ، خطای همسر

متفاوت است. « توجّه به پیامدهای بخشایش»با « بیت اهلتوجّه به رضایت خداوند و »

کسانی که  که یدرحال، کنند توجّه می مسئلهبیشتر به پیامدهای ، کسانی که شناختی هستند

کنند. نظریّه گلیکان درباره اخالق  توجّه می مسئلهعاطفی هستند به احساسات درگیر در 

، 1شاب و اسمال، کوکر، کند )بلوم این فرضیّه ارائه می تأییدشواهدی در ، مراقبت محور

و  )ص(پیامبر، گستره وسیعی دارد و شامل خدا مسئله(. احساسات درگیر 1888

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Blum, L. A, Cucker, F, Shub, M, & Smale, S. 
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دوستان و مردم ، نزدیکان )پدر و مادر و همسر و فرزندان و خویشان(، مالئکه، )ع(بیت هلا

کنند اما  بنابراین افرادی که شناختی هستند بیشتر به پیامدهای بخشایش توجّه می؛ شود می

، کسانی که عاطفی هستند بیشتر به احساسات کسانی که دوست دارند مانند خویشاوندان

مرتبه باالتری ، کنند. البته در آیات قرآن توجّه به رضایت خداوند وجّه میت بیت اهلخدا و 

 (.72، از ایمان است )توبه

؛ و علمای دین هستند بیت اهلبسیاری از این افراد به دنبال الگوگیری از 

، بیت اهلبا الگوگیری از ، شود وقتی فرد با خطای اعضای خانواده مواجه می گرید عبارت به

کند. در سیره پیامبران و ائمه اطهار مصادیق بسیاری از عفو و  می یپوش چشم از خطای او

باید اهل عفو و ، کند )ع(بیت اهلدوست دارد که خود را همانند  یهرکسباشد.  گذشت می

 (.241ص ، 2ج ، 1365، )کلینی گذشت باشد 

 «پذیری نگری و انعطاف مثبت: »پنجم فهمؤل

در نتیجه ، ارزیابی نماید  مثبترا  فرد رنجیده در گام اول بایستی تالش کند خطای همسرش

، پذیری موجب تقویت حلم نگری و انعطاف تقویت مثبتتواند او را ببخشد.  می تر آسان

با بزرگواری خطای ، خو و مهربان هستند شود. افرادی که نرم و مهربانی می ییخو نرم

برادر عمل »فرمودند:  )ع(امیرالمؤمنین(. 158، عمران آل ؛43، بخشند )شوری دیگران را می

، جلسی)م  «حمل کن توانی رفتار او را بر خوبی و تا میخود را به نیکوترین دید بنگر  مؤمن

 تر کوچکناراحتی فرد رنجیده شود که  . این دید مثبت باعث می(186ص، 75ج، 1361

، شود فرد خطای همسر را جزئی مثبت نگری موجب می .همسرش را ببخشد تر آسانشود و 

، ساز مانند خلق منفی و غیرعمدی ارزیابی کند. همچنین به عوامل زمینه یتیموقع، موقتی

توجّه کند و ، پذیری او یا همسرش شده است وجب تحریکخستگی که م، حوصلگی بی

 او را ببخشد. تر آساندر نتیجه 

و  ها محبت، ها خوبی، توجّه کندرا  همسرشنقاط قوت در گام دوم بایستی به 

در نتیجه خطای همسرش در مقابل رفتارهای مثبت ، همسرش را به یاد بیاورد خدمات

، فرد )خدایاری  تواند همسرش را ببخشد می تر آسانرسد و  می به نظرهمسرش کوچک 
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های  همچنین مناسب است در راستای ویژگی .(1381، تربتیوحدت، فقیهی، بنابغباری

 مؤمنینتوجّه کند و اینکه خداوند متعال از  مثبت همسرش به ویژگی ایمان به خدا در او

 .دنببخشاست که با یکدیگر مهربان باشند و برادر و خواهر ایمانی خویش را   خواسته

وانایی واکنش ندارد ولی حلم ی است که فرد تحلم با صبر متفاوت است. صبر هنگام

 تأخیرواکنش را به  حال نیباا، تواند واکنش متقابل را اعمال کند هنگامی است که فرد می

، حلمهمچنین . (155ص ، 1358، )جعفر بن محمد کند مییا حذف  اندازد می

 .در تمامی مصائب و مشکالت است یدار شتنیخوصبر در مقام غضب ولی  یدار شتنیخو

های  توجّه به تفاوت، شود پذیری می یکی از اموری که موجب تقویت انعطاف

شخصیتی و معنوی با همسر است. درک صحیح همسران از ، فرهنگی، جنسیتی

شود. زن و مرد اگرچه در انسانیت مشترک و  هایشان موجب تعدیل انتظاراتشان می تفاوت

اما خداوند متعال آن دو را از جهات گوناگون ، اند شده خلقیک هدف  بر اساسدو هر 

است تا زمینه برای تشکیل خانواده فراهم شود. در روایات بر  آفریدهمتفاوت 

بنابراین ؛ (513ص ، 5ج ، 1365، )کلینی شده است  تأکیدپذیری نسبت به همسر  انعطاف

 .های خود با همسرش توجّه کند ه تفاوتب فرد در مواجهه با خطای همسرش بایستی

 ها خانمنمونه مردها کلی نگر هستند یا  عنوان به) های جنسیتی تفاوتهایی همچون  تفاوت

اهل آن شهر اینگونه اند و یا پدر و مادرش به  مثالً) های فرهنگی  تفاوت، احساساتی هستند(

، شناس وظیفه، ا و برونگرا بودندرونگر شخصیتی )مثالًها  تفاوت، او اینگونه آموزش دادند(

موقعیّت را از  تواند در نتیجه می( توجه به اختالف مراتب ایمان مثالً) پذیر( و معنوی انعطاف

 انعطاف نشان دهد و او را ببخشد.، بنگرد، همسرشمنظر 

 «حبتم ابراز عشق و» ششم مؤلفه

است.  ت به همسرمحبت و عالقه نسب وجود، ش زوجینایعوامل بخش ترین مهماز  یکی 

مرد قرار داده است که فعال کردن آن و خداوند یک محبت تکوینی را در بین زن و 

و از »فرماید:  . خداوند متعال میشود موجب بخشیدن همسر می، نزدودن غبار از آ

 هاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید نشانه
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است براى گروهى که تفکّر هایى  ن مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانهو در میانتا

است  خاص الهی های نعمتاز همسرش نسبت به  محبت در قلب فرد (.21، روم« )کنند مى

 شود. خطای همسر می بخششو  صمیمیتو موجب 

همسران اینکه ، شده است تأکیدابراز محبت نسبت به همسر بر  یاسالم های در آموزه

فرد رنجیده نسبت به  که یهنگامکنند.  و آن را ابراز محبت قلبی خود را به زبان بیاورند

در نتیجه رابطه بهبود ، شود همسرش نیز به او محبت کند باعث می، همسرش محبت کند

حَمِیم؛ بدى را با   وَلىِادْفَعْ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ »یابد.  می

گویى دوستى ، ناگاه )خواهى دید( همان کس که میان تو و او دشمنى است، نیکى دفع کن

سخن مرد به همسرش که : »فرمودند )ص(پیامبر اکرم (.34، )فصلت  « گرم و صمیمى است

 محبت(. ابراز 11ص ، 14ج ، )حر عاملی «دوستت دارم هرگز از قلبش بیرون نخواهد رفت

 واره طرحدر فرد  مرور به، شود موجب تقویت محبت و افزایش صمیمیت بین همسران می

 بخشد. می تر آساندر نتیجه خطای همسرش را ، گیرد مثبت نسبت به همسرش شکل می

است. در مقابل  مؤثردر افزایش عشق و محبت بین زوجین  نیز ش همسرایبخش

 هرروزفرد همسرش را شود.  می نبین زوجی کدورت و تنفر موجب پیگیری خطای همسر

فقدان یکپارچگی ، اگر در باطن نبخشد و در ظاهر احترام بگذارد و محبت کند، بیند می

نسبت  باعث پرخاشگری، کند و اگر در ظاهر و باطن نبخشد را اذیت می فردظاهر و باطن 

ببخشد باعث  در ظاهر و باطن او رااما اگر ؛ شود استرس و ناراحتی می به همسر و در نتیجه

 یکی، بخشش خطای همسر رو نیازا. شود خود و بهبود رابطه با همسرش می رامش درونیآ

ص: ، 3 ج، 1371، )ابن بابویه  سایش و باصفا شدن زندگی استآ، عوامل مهم آرامش از

556.) 

ابراز محبت نسبت به همسر نقش به سزایی در بهبود روابط دارد. در بسیاری از 

 ژهیو به(. 11ص ، 14ج ، )حر عاملی شده است تأکیدمحبت نسبت به همسر  روایات بر ابراز

مقام احسان دست  به، پاسخ خطای همسرش را با محبت و خوبی دهد، اگر فرد رنجیده

-ر خانوادهد، یدآ در بین زوجین مسائل و اختالفات پیش می ها خانوادهدر تمامی یابد.  می
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را به رخ  کنند و خطاها نمی یپوش چشمن ز آخانواده ا اعضای و ناکارآمد های آشفته

و  سالم های خانوادهدر شود.  و شدیدتر می تر بزرگاختالفات  کشند و در نتیجه یکدیگر می

، مسئلهکنند و با همدلی و مهارت حل  پوشی می چشم یکدیگر زوجین از خطای، کارآمد

 شود ن زوجین میبخشش موجب افزایش عشق و محبت بی رو نیازا. کنند میمشکل را حل 

 (.5617 حدیث، 1368، یآمد)تمیمی 

تعبیر به حق شده ، بخشش خطای همسر تیاهمبر  تأکیدبرای  اسالمی های آموزهدر 

 را ببخشد است که مرد خطای زن یکی از حقوقی که زن بر مرد دارد ایناست. در روایات 

 طای شوهر به زنبخشش خ، (. البته در برخی روایات نیز511ص ، 5ج ، 1365، )کلینی 

و اشتباهات شوهرش را تحمل کند  ها خواستهتوصیه شده است و جهاد زن در این است که 

حقوق و  ازآنجاکهاما توصیه است و تعبیر به حق نشده است. ؛ (8ص ، 5ج ، 1365، )کلینی

وظایف هر یک از زن و مرد متناسب با ساختار روحی و روانی آنان است. در قبال امتیازاتی 

 وظایف بیشتری نیز بر عهده او گذاشته شده است.، به مرد داده شده استکه 

 «نگرش مشفقانه و همدالنه»چهارم  مؤلفه

دیدگاه ، بخشایش زوجین که در دین اسالم به آن توجه شده است های مؤلفهیکی از 

فرد خاطی  یجا بهبایستی خودش را ، مشفقانه و همدالنه به فرد خاطی است. فرد رنجیده

فرد خودش را جای فرد  که یهنگامرا از زاویه او بنگرد. خیلی اوقات  مسئلهذارد و بگ

نمونه خانمی که شوهرش به او  عنوان بهکند.  شرایط او را بهتر درک می، خاطی بگذارد

شود که همسرش آن  همسرش بگذارد متوجه می یجا بهخودش را ، احترامی کرده است بی

 لحظه خیلی خسته بوده است.

به این معناست که فرد ببیند اگر ، شخص مقابل یجا بهمرحله بعد قرار دادن خود در 

، 1363، )ابن شعبه حرانی  پسندید چه واکنشی را از همسرش می، خودش خطاکار بود

پوشی کنید و  اگر کسی به شما بدی کرد شما چشم»فرمایند:  می )ع(امیرالمؤمنین. (74ص

طور که دوست دارید دیگران هم نسبت به شما بخشش داشته  بخشش داشته باشید همان

 .(147ص، 1363، )ابن شعبه حرانی « باشند
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خطاهای قبلی خود نسبت به همسرش را بیاد ، در مرحله سوم بایستی فرد رنجیده

بیاورد و اینکه او نیز خطاهای بسیاری در حق همسرش مرتکب شده است )صحیفه 

 (.225ص ، 1382، سجادیه

 «خودمهارگری» هفتم مؤلفه

این ، اندازد تأخیرسرزنش و تنبیه همسر را به ، فرد رنجیده شود رگری موجب میخودمها

هیجانات منفی فرد کاهش یابد و حتی بتواند همسرش را ببخشد.  شود که باعث می تأخیر

داند أَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؛ و گذشت و بخشش شما  خداوند بخشش را به تقوا نزدیک می

(. بسیاری اوقات خودمهارگری موجب بهبود 237، )بقره  «است تر کینزدبه پرهیزکاری 

حَمِیم؛ بدى را   ادْفَعْ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلىِ»شود.  روابط می

ویى گ، ناگاه )خواهى دید( همان کس که میان تو و او دشمنى است، با نیکى دفع کن

که فرد رنجیده به فرد  شده هیتوصهمچنین (. 34، )فصلت  « دوستى گرم و صمیمى است

وی را عقوبت نکند و راهی برای عذرخواهی وی فراهم  سرعت بهخطاکار مهلت دهد و 

 . (113ص، 75ج، 1361، جلسی)م آورد 

 شده ارائههای رفتاری در جهت خودمهارگری  های اسالمی برخی روش در آموزه

اگر  ؛بایستد ای  باید لحظه، رود است مانند تغییر وضعیت بدنی: فرد خشمگین اگر راه می

وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْیَجْلِسْ   مٍقَوْ  عَلَى  غَضِبَ  فَأَیُّمَا رَجُلٍ»بخوابد. ، باید بنشیند و اگر نشسته، ایستاده

کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص »(؛ 312ص ، 2ج ، همان«)مِنْ فَوْرِهِ ذَلِکَ فَإِنَّهُ سَیَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ الشَّیْطَانِ

، . مجلسی «)جَلَسَ وَ إِذَا غَضِبَ وَ هُوَ جَالِسٌ اضْطَجَعَ فَیَذْهَبُ غَیْظُهُ  وَ هُوَ قَائِمٌ  إِذَا غَضِبَ

ای از میزان تحرک و  درجه، ها در همه این موقعیت درمجموع( 272ص ، 71ج ، 1883

  فَإِذَا خَافَ»شود.  تر می یابد و نیز بدن او به زمین نزدیک فعالیت بدنی فرد کاهش می

، )نوری« عَنْهُ عِنْدَ ذَلِکَفَلْیَلْزَمِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رِجْزَ الشَّیْطَانِ لَیَذْهَبُ   نَفْسِهِ  مِنْ  ذَلِکَ  أَحَدُکُمْ

یسکّن  ...ما بأس بالماء و هو»ای آب  نوشیدن جرعههمچنین  (.161ص ، 14ج ، ق 1418

  : إِذَا غَضِبَ)ص(رسول اهلل  وَ قَالَ»وضو گرفتن ، (381ص ، 6ج ، 1417، کلینی«)الغضب

ص ، 71ج ، 1883، )مجلسی« لْغَضَبُ مِنَ النَّارِفَلْیَتَوَضَّأْ بِالْمَاءِ عِنْدَ الْغَضَبِ فَإِنَّمَا ا  أَحَدُکُمْ
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( موجب خودمهارگری و کنترل خشم است. خودمهارگری با کنار زدن انتقام و کنترل 272

 .(1384، )کریمی  کند زمینه بخشش را فراهم می، خشم

ها بین فرد و  موجب تشدید مشکالت و ناراحتی، ی اوقات فقدان خودمهارگریبسیار

شود. زن و شوهر بایستی توجّه کنند  تر می شود و در نتیجه بخشش نیز سخت همسرش می

تیپ شخصیتی و سالیق مختلف هستند که در یک رابطه نزدیک در ، که دو نفر با فرهنگ

بنابراین تعارض طبیعی است و در تمامی ، کنند خانواده در کنار یکدیگر زندگی می

از مشکالت ، و بخشش مسئلههای کارآمد با مهارت حل  اما خانواده؛ ها وجود دارد خانواده

ای  با هر اختالف سلیقه، های کارآمد اما خانواده، آیند کنند و با یکدیگر کنار می عبور می

را در خانواده ایجاد  یتر قیعمتر و  شوند که مشکالت گسترده یکی سیکل معیوب می دچار

 (.2121، 1کند )لیم و لی می

 «مناجات با خدا»هشتم  مؤلفه

دعا و مناجات با کردند.  در سیره معصومین در بسیاری از مشکالت با خداوند مناجات می

از هر فرصتی برای مناجات با خدا و تقرب  بیت اهلشود.  خدا موجب رشد معنوی می

 شناختیروانبا مکانیسم ، مناجات با خدا عالوه بر رشد معنوی بردند. جستن به او بهره می

به خاطر خطای همسرش فرد  که یهنگامنمونه  عنوان بهشود.  موجب آرامش فرد می

مناجات با خدا  است و نیاز به تخلیه هیجانی دارد تا به آرامش برسد.  دهید بیآس شدت به

همسرش در جلوی فردی که  مثال نعنوا بهشود.  موجب تخلیه هیجانی و تسکین فرد می

کرده و به او ضربه فیزیکی زده است. فرد چند هفته است که آن   احترامی به او بیجمع 

با آن حادثه را به یاد بیاورد و  که یهنگامتواند فراموش کند.  آورد و نمی خاطره را بیاد می

آگاه ،  اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب أَال بِذِکْرِ» رسد. به آرامش می مرور به، کند مناجات می خداوند

 .(28، رعد« )گیرد ها فقط به یاد خدا آرام مى باشید! دل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lim, S. A, & Lee, J. 
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الَّذِینَ »توان برخی از آیات را زمزمه کرد مانند:  در هنگام مناجات با خداوند متعال می

النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ؛  یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ

؛ و از برند یفرومکنند؛ و خشم خود را  انفاق مى، که در توانگرى و تنگدستى ها همان

تَعْفُواْ »( و 134، عمران آل« )گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. خطاى مردم درمى

 «خداوند بخشنده و تواناست، گذشت نمایید ها یبداز و  عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَفُوًّا قَدِیرًا

را « یا حلیم»اساتید اخالق برخی اذکار همچون ، همچنین در این موارد(. 148، )النساء

 کنند. توصیه می

با ها آن را تصور کند و درباره های الهی برای بخشش تواند پاداش همچنین فرد می

های الهی برای کنترل خشم و  ت به پاداشبسیاری از روایا خداوند متعال مناجات کند.

مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ لَوْ شَاءَ : »)ع(نمونه امام صادق عنوان بهاند  بخشیدن فرد خاطی اشاره کرده

أَنْ یُمْضِیَهُ أَمْضَاهُ أَمْلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رِضَاهُ؛ هر که خشمى را فرو خورد که بتواند آن را 

خداوند در قیامت دل او را از خشنودی ، خشمش را ابراز نکرده آنکهبه دلیل ، ال کنداعم

 (.111ص ، 2ج ، 1365، )کلینی« کند. خویش لبریز می

های دنیوی وعده داده  پاداش، در برخی از این روایات خداوند متعال به فرد بخشنده

اجات کند و امید خویش را ها با خداوند متعال من تواند درباره این پاداش فرد می، است

عَلَیْکُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا یَزِیدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً فَتَعَافَوْا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ؛ بر شما باد »تقویت کند مانند 

از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز ، زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید، بگذشت

 (.118ص ، 2ج ، کافی، 1368، )کلینی« کند.

بنابراین در مواجهه با خطای همسر مناجات با خدا سه شکل دارد: مناجات با خدا 

. سپس یاد خدا و یادآوری شود درباره ابعاد خطای همسر که موجب تخلیه هیجانی می

با افزایش ها آن های دنیوی و امید به های اخروی و همچنین توجه به پاداش پاداش

 شود. ها و در نتیجه بخشش همسر می موجب کاهش ناراحتی، تاحساسات مثب
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 گیرینتیجهبحث و 

های اسالمی  بر اساس آموزه «بخشایش نسبت به همسر»های پژوهش نشان داد که سازه یافته

توجّه به رضایت خداوند ، توجّه به آثار بخشایش، است: ارزیابی مثبت ثانویه مؤلفه 8دارای 

، عشق و ابراز محبت، پذیری نگری و انعطاف مثبت، نه و همدالنهنگرش مشفقا، بیت اهلو 

دیده بایستی ابتدا  توان گفت فرد رنج بندی میدر جمعمناجات با خدا. ، خودمهارگری

سپس به آثار مثبت  .اش کاهش یابد خودمهارگری داشته باشد تا مقداری هیجان منفی

رضایت و خشنودی خداوند و  همچنین به، بخشایش همسر در دنیا و آخرت توجّه کند

درباره بخشایش همسر توجّه کند و درباره مشکلی که ایجاد شده است با خدا  تیب اهل

اش تخلیه شود. سپس نگرش مشفقانه و همدالنه تا مقداری از هیجانات منفی مناجات کند

 به همسر داشته باشد و توجه کند که او نیز خطاهایی داشته است و تنها همسرش خطاکار

خطای همسرش ایجاد شده است ارزیابی  ی واسطه بهنیست. در ادامه نسبت به مشکلی که 

مثبت ثانویه داشته باشد. عشق و ابراز محبت نسبت به همسر را تقویت کند و همچنین 

در نتیجه ، را نسبت به همسر تقویت کند یریپذ انعطافهمچنین مثبت نگری و  یطورکل به

فرآیند بخشایش  1کند در نمودار  بخشد و فراموش می خطای همسرش را می تر آسان

 زوجین نشان داده شده است.

 

 خودمهارگری

توجه به آثار 
مثبت 

بخشایش  
 همسر

توجه به 
رضایت 

خداوند و 
 اهل بیت

مناجات با 
خدا درباره 

مشکل ایجاد  
 شده

نگرش 
مشفقانه و 
همدالنه به 

 همسر

ارزیابی 
 مثبت ثانویه 

عشق و ابراز 
محبت 

نسبت به 
 همسر 

مثبت نگری 
و انعطاف 

 پذیری
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هایی وجود دارد.  ها و تفاوت های قبلی شباهت های این پژوهش با پژوهش در مقایسه یافته

، «یدوست نوع»، «حمایت الهی»، «یتوز نهیک»برای بخشایش را  مؤلفه 5، (1388) کامرانیان

ارائه « پیشنهادیمدل »ها به شکل بهتری در   مؤلفهاین دانست.  «شادکامی»و « اغماض»

 «شادکامی» مؤلفه یجا به «پذیری انعطاف»و  «نگری مثبت» مؤلفه دو، نمونه عنوان به. اند شده

 پرچم و رمضانی نژادآمده است.  «یدوست نوع» یجا به «نگرش مشفقانه» مؤلفهآمده است. 

مظهر تجلی »و  «یالله فهیخل»، «فمندی خلقتشناخت هد» را شامل «بخشایش»( 1381)

قرار گرفتن در شمار »، «احساس سرافرازی»، «حس همدلی»، «اسماء الهی قرار گرفتن

ترک »، «و دشمنی با یکدیگر یتوز نهیکپاک کردن افکار از »، «پرهیزکار مؤمنان

تهذیب »، «با آن دفع بدی با خوبی متناسب»، «دار شیندوری از سخنان تند و »، «مثل به مقابله

در ارزیابی و  .دانستند «بخشش کسی که به انسان ظلم کرده است»و در نهایت  «نفس

ها اشاره  مؤلفه ترین مهمیک مدل بایستی مختصر باشد و به  توان گفت مقایسه این مدل می

با واسطه متغیرهای ها آن تأثیردارند اما  تأثیرها اگرچه در بخشایش  مؤلفهبرخی از  کند.

با بیانی ، تر مشخصی صورت به، های مهم در این مدل مؤلفهتوان گفت تمامی  یگر است. مید

 شده است.آمده در این مقاله  پیشنهادیدر مدل ، و انسجام صدر و ذیل بیشتر تر روان

و  «مدالنهبخشایش ه»، «اغماض»، «مهار خشم» های مؤلفه( 1385) کریمی و همکاران

ارزیابی این مدل در  .را معرفی کرد «رویکرد ترمیمی»و  «نهبخشایش کریما»، «یتوز نهیک»

احمدی  .است شده ارائهدر این مقاله  پیشنهادیها در مدل  مؤلفهاین  توان گفت تمامی می

« رهایش»و « تسکین خشم و نفرت»، «پذیرش ناراحتی» مؤلفه( بخشایش را شامل سه 1384)

مدل احمدی  های برتریاز « رش ناراحتیمرحله پذی»که  رسد میدر ابتدا به نظر دانست. 

مستند اسالمی ، مؤلفهآشکار شد که برای این ، اما با مراجعه به مستندات اسالمی مدل، است

 ارائه نشده است.

چند برتری ، قبلیهای بخشایش  با مدل  در این پژوهشمدل پیشنهادی ، یطورکل به

 است. ب. در خصوص زوجین ،دارد؛ الف. از منابع دست اول اسالمی نشئت گرفته است

دارد؛ د. ای بر بعد معنوی  ویژه تأکید، مدل پیشنهادی، بحث شده های مدلج. برخالف 
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، ممدوح نیست «یایشبخش»هر ، اسالم از دیدگاه مشخص کرده است که، مدل پیشنهادی

ممدوح ، بگیرد قرارو انسجام خانواده  ه در جهت رشد معنوی زوجینک «شیایبخش»بلکه 

 .است

در خانواده است )اسدی و  ها آسیبراهبردی اساسی برای کاهش و ترمیم ، ششبخ

هایی  شده است و پژوهش تأکیدهای اسالمی بر عفو و گذشت  در آموزه(. 2118، عطاری

اما این پژوهش ؛ اند های اسالمی پرداخته های بخشش بر اساس آموزه مؤلفهبه ارائه سازه و 

 ای که برخاسته از مجموع سه منبع سازهاما ؛ رداختبه سازه بخشایش در رابطه زوجین پ

  سازه، باشد ی و تحلیل محتوای مصاحبه با افرادشناسروانتحلیل متون ، متون دینی

-روانهای آینده متون  شود در پژوهش پیشنهاد می رو نیازاتری است. کارآمدتر و کامل

یش زوجین بر اساس آن تحلیل محتوا شود و سازه بخشا، شایی مرتبط با سازه بخششناس

ارائه شود و با سازه ارائه شده در این پژوهش مقایسه شود. همچنین در پژوهشی سازه 

بخشند و افرادی  می یآسان بهبا افراد متدیّنی که   بخشایش از طریق تحلیل محتوای مصاحبه

و  بخشایش در این پژوهش مقایسه شود تدوین شود و با مدل، بخشند نمی یآسان بهکه 

 در پژوهشی یک سازه جامع و یکپارچه ارائه شود. تیرنهاد

های این پژوهش بستر مناسبی برای تدوین مقیاس بخشایش و بسته آموزشی یافته

بایستی به تفاوت افراد توجّه ، بخشایش زوجین فراهم کرده است. البته در تدوین پروتکل

برخی از ، رای هر فردیداشت. تیپ شخصیتی افراد و سطح معنویت آنان متفاوت است و ب

بیشتر به « افرادِ شناختی»رسد  نمونه به نظر می عنوان بهاست.  مؤثرترها  ها و تکنیک مؤلفه

 مسئلهبیشتر به احساسات درگیر در « افرادِ عاطفی»کنند و  پیامدهای بخشایش توجّه می

توجّه به ، ددادن هستن که بیشتر نگران از دست« افرادِ اضطرابی»کنند. همچنین  توجّه می

شود و برای افرادی که  موجب انگیزش ایشان به بخشایش می، های عدم بخشایش آسیب

توجّه ، آوردن هستند به دست به دنبالخواه هستند و بیشتر  اضطراب کمتری دارند و هیجان

که « مرتبه ایمانی»و « شاکله شخصیتی»است. همچنین افراد بر اساس  مؤثربه فواید بخشایش 

برخی به آثار دنیوی و برخی به آثار اخروی بیشتر ، وع نگرششان متفاوت استن، دارند
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عدم بخشایش و فرد دیگری به فواید بخشش بیشتر توجّه  های آسیبتوجّه دارند. فردی به 

بیشتر  )ع(بیت اهلدارد. برخی به احساسات پدر و مادرشان و برخی به ارزیابی خداوند و 

(. در تدوین 14، ؛ علق115، کنند )توبه دانند و حیا می خدا میتوجّه دارند و عالم را محضر 

مداخالت بخشش بایستی توجّه شود که متناسب با تیپ شخصیتی و شاکله فرد و سطح 

 .مناسب استفاده شود یها مؤلفه زیراز ، معنویت او
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 منابع

 قران کریم
                                                     (. قم: جامعه مدرسین.1)ج الخصال  (.1362محمد بن علی )، ویهابن باب   

(. قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه 4)ج  ن الیحضره الفقیهم(. 1371محمد بن علی )، ابن بابویه  

                                                     مدرسین حوزه علمیه قم.

                                                     (. قم: جامعه مدرسین.1–1)ج  تحف العقول (.1363حسن بن علی )، ابن شعبه حرانی  

بیروت: دارالفکر للطباعه و  .لسان العرب(. 1372محمد بن مکرم ) نیالد جمالابوالفضل ، ابن منظور  

                                                     ر اثر اصلی سوم(النشر و التوزیع. )نش

                                                                                                          http://sadeghain.net از ، 1387آبان  8بازیابی  عفو و بخشش.(. 1384صالح )، احمدی  

، (5)17، الهیات و حقوقخاستگاه مدارا و عفو از دیدگاه قرآن و حدیث.  (.1384جواد ) ، یروانیا  

151-186.                                                     

ی و شناسروانبخشش از دیدگاه  (.1381فاطمه )، جمیله؛ و امینی، حمیدرضا؛ فاطمی، ایمانی فر  
                                                     .175-148، (27)8، ش عالی شهید محالتیمجتمع آموز کریم. قرآن

بررسی نقش عفو و گذشت در تحکیم بنیان (. 1385فاطمه )، اکبر؛ و امینی، فاطمه؛ خاکی، بیگی  
 نوآوری و تحقیق در یالملل نیبدر کنفرانس  شده ارائهمقاله  .دینی های آموزهخانواده در 

                                                     علوم انسانی مدیریت و معارف اسالمی.

بررسی  (.1384حسینعلی )، سید اسماعیل؛ و محرابی، کوروش؛ هاشمی، سارا؛ نامداری، پارسافر
نبخشیدن و نشخوار فکری با سالمت روان. ، های بخششسبک، ی تعهد مذهبیرابطه

 .162-138، 23، (6)، درمانیروان فرهنگ مشاوره و

بررسی جایگاه خانوادگی و اجتماعی عفو و بخشش  (.1381الهام )، اعظم؛ و رمضانی نژاد، پرچم  
                                                     .71-61، (41)، فصلنامه قرانی کوثر دینی. های آموزهدر 

کارکرد بخشش در تحکیم و آرامش خانواده از منظر (. 1385فاطمه )، اعظم؛ و فتاحی سده، پرچم  
بصیرت و  (.السالم همیعل -قرآن )نمونه پژوهی: رفتار حضرت یعقوب و حضرت یوسف 

                                                     .88-67، (37)13، تربیت اسالمی

(. قم: دارالکتب 8)ج  درر الکلم غررالحکم و(. 1368عبدالواحد بن محمد )، یآمدتمیمی   

                                                     االسالمیه.
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روش (. 1381شادی ) ، بتییتر نقی؛ و وحدت علی ، باقر؛ فقیهی ، بناب محمد؛ غباری ، فرد خدایاری  
روانپزشکی و  بر دیدگاه اسالمی: بررسی موردی. تأکیددرمانی عفو و گذشت با 

                                                     .48-38، (8)28، ی بالینی ایرانشناس وانر

                                                     (. قم: الشریف الرضی.1)ج للدیلمی( ) الصوابارشاد القلوب الی  (.1371حسن بن محمد )، دیلمی  

الدار ، سوریه: دارالعلم-لبنان .مفردات الفاظ القران(. 1371مد )حسین بن مح، راغب اصفهانی  

                                                     الشامیه.

بررسی رابطه بخشش و جهت  (.1388کیانوش )، علی محمد؛ و زهراکار، محمد؛ نظری، زارعی   
                  (.88-87، 2) 6، تمجله پژوهش در دین و سالم، گیری مذهبی با تعارض زناشویی

                                     (. قم: هجرت.1–1)ج للصبحی صالح( ) البالغهنهج  (.1372محمد بن حسن )، شریف الرضی

بررسی رابطه بین (. 1388مریم ) ، فاطمه؛ و شریفی ، مسعود؛ بهرامی ، افشین؛ صادقی ، صالحیان  
-115، (6)23، شناختیروانمطالعات  با تعارضات زناشویی. هوش هیجانی و بخشودگی

141.                                                     

(. تهران: انتشارات ناصر 11)ج  فی تفسیر القران انیالب مجمع(. 1372فصل بن حسن )، طبرسی  

                                                     خسرو.

بررسی  (.1381علی ) بهرام ، آبادی هاشم بهروز؛ و قنبری ، حسین؛ مهرام ، آبادی سمانه؛ حسن ، فوریغ  
های معنوی ـ مذهبی در کاهش تعارضات  اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان

                                                     .136-117، (6)24، شناختیرواننوین  های پژوهش. زناشویی

معنوی مبتنی  یدرمان رواناثربخشی  (.1382حسین ) ، آبادی علی؛ و حسن ، سمانه؛ مشهدی ، غفوری  
زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد.  یمند تیرضابر بخشودگی در افزایش 

                                                     .57-45، (15)57، اصول بهداشت روانی

بررسی جایگاه  (.1384رقیه )، سیاوش؛ و طاهری پور کوزه کنانی، حیدر؛ حسین بگلو، قاسم نژاد  
در اولین همایش علمی پژوهشی  شده ارائه(. مقاله 8ص ، 1)ج  عفو و گذشت در اسالم

                                                     آموزش و استاندارد سازی ایران.، یزیر برنامهعلوم مدیریت و 

و ساخت مقیاس آن از دیدگاه و گذشت  عفو یشناخت روانتحلیل (. 1388محمدصالح )، کامرانیان
 قم.، موسسه امام خمینی ارشد کارشناسی نامه انیپا نگری.اسالم و رابطه آن با آخرت



 27 |و همکاران  یانیمحمد کاو

 های آموزه بر اساسساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت  نامه انیپا (.1384حسن )، کریمی  
                                            .ثیو حدقم: دانشگاه قران (. گرا مثبتی شناسروان ارشد کارشناسینامه  )پایان اسالم

ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و (. 1385عبدالهادی ) ، نورعلی؛ و مسعودی ، حسن؛ فرخی ، کریمی 
                                           .33-6، (2) 5، اسالمی یشناسروان نامه پژوهشهای اسالم.  گذشت بر اساس آموزه

            (. تهران: دارالکتب االسالمیه.8–1)ج  االسالمیه(-ط) الکافی (.1365محمد بن یعقوب )، کلینی

                                                     .(. قم: دارالحدیث1–1)ج  للیثی(المواعظ )عیون الحکم و  (.1376علی بن محمد )، لیثی واسطی  

(. بیروت: دار احیاء 111–1)ج  بیروت(-ط) بحاراالنوار(. 1361محمدباقر بن محمدتقی )، مجلسی  

                                                     التراث العربی.

                                                     (. قم: کنگره شیخ مفید.1–1 )جللمفید( ) االمالی (.1371محمد بن محمد )، مفید  

تبیین بخشش در سالمندان از طریق (. 1388مجید )، بهناز؛ و حاجبی، نادر؛ عطاری، منیرپور
فرهنگ مشاوره و  میانجی توانمندی خود. نقششادکامی و پذیرش خود با ، قدردانی

 .156-123، 38. درمانیروان

(. قم: دفتر انتشارات اسالمی 12)ج  ترجمه تفسیر المیزان(. 1374سید محمدباقر )، موسوی همدانی  

                                                     جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ون اسالمی و مت های آموزهبررسی تطبیقی بخشودگی بین فردی در (. 1383فاطمه ) سیده ، موسوی  
                                                     .24-13، (23)211، معرفت .شناختی روان

امام  یو پژوهشقم: موسسه آموزشی  منطق فهم حدیث.(. 1381) محمدکاظمسید ، طباطبایی

 .انتشارات. بازیابی از کتابخانه موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، خمینی )ره(
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