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چکیده
باتوجهبه اهمیت خانواده و مشکالت آن و ظرفیتهای متون اسالمی ،هدف این پژوهش بررسـی ایـن
پرســش اســت کــه در سیســتم خــانواده ،واکــنش درســت بــه خطاهــای یکـی از همســران چیســت؛
بهعبارتدیگر ،هدف جستوجوی متون دینی است برای یافتن بهترین واکنشهای درمانگرانـه بـرای
بازتعادلیابی خانواده هنگامیکه رفتار نادرست یا نامناسب سر زده است.
رو ما توصیفی ـ تحلیلی و براساس تحلی محتـوای کیفـی اسـت .یافتـههای تحقیـق عبارتانـد از:
احسـنت
حدیث علوی که محور بحث است و موقعیت دوگانـه احسـان و اسـائه را بیـان مـیکنـد« .ان
ُ
اسأت غفرت» این حـدیث در منـابع متعـدد ازجملـه الجعفریـات (االشـعثیات) ،النـوادر
شکرت و ان
ُ
راوندی ،بحاراالنوار مجلسی و مستدرک الوسای حاجی نوری نق شده ،مضـمون اصـلی حـدیث در
بسیاری از آیات قرآن و شواهد قرآنی نیز آمده است .افزونبراین ارکان مداخله براساس عفو و گذشـت
در محورهای ناپسند بودن آزار به همسر ،بررسی واکنش درست در مقابـ بدی(مقابلـه برتـر )  ،آثـار و
پیامدهای گذشت و باالخره مهارتآموزی گذشت براساس آیات و احادیـث مختلـف پیگیـری شـده
است .نتیجۀ مقاله این است که اص کلی در واکنش به بدی یا خطـای همسـر ،گذشـت اسـت .گفتنـی
است بخشش مقاب ِ قدردانی و مکم آن است.
کلیدواژهها :روانشناسی اسالمی ،مشاورۀ دینی ،خانوادهدرمانی سیستمی معنوی ،بخشش ،مداخلۀ رها ـ آشکارسازی.
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(تاریخ دریافت۷۶/۱۱/۱۱ :؛ تاریخ پذیر

)۷۵/۳۰/۱۱

خانواده یکـی از نهادهـای اجتمـاعی سـنتی و دیرپاسـت کـه افزونبـر انتقـال هنجارهـا و
ارز های اخالقی و دینی ،کارکردهای بسیاری در ابعاد اقتصادی ،عاطفی ،جنسـی ،تربیتـی و
بهویژه روانشناختی دارد .خانواده نقش تعیینکنندهای در هویتبخشـی ،عـزتنفس ،انسـجام
شخصیت و سازگاری اجتماعی اعضای خود دارد .همۀ اینها در خانوادۀ سالم و پایـدار اسـت
که همچون سیسـتم ،اجـزای آن کارآمـدی را الزم داشـته باشـند و در رابطـۀ دوسـویه بتواننـد
نقشهای مکم و کنشهای الزم را بازی کنند .نحوۀ تعام همسران ،زمانیکه با روابط منفـی،
رقابت ،لجاجت ،انتقام و خشم مواجه شود ،نیازمند مداخله و درمان است.
مسئله

یکی از حوزههای روابط همسران ،کنشهای خوب و بد آنان با دیگری اسـت .در زنـدگی
بارهـا از همسـران رفتـار مثبـت یـا منفــی سـرمیزند کـه معمـوالا در ارتبـاط نزدیـک ،بســیار
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۰۴

اجتنابناپذیر است .مسئله از اینجا آغاز میشود که در این موقعیتها چه واکنشـی بایـد نشـان
داد .برخی ناکامیها و اختالفهای زناشویی بهدلی نداشتن دانش کافی دربارۀ واکنش صـحیح
و برخی دیگر بهدلی نداشتن مهارت الزمبـرای پاسـخگـویی مناسـب و شایسـته اسـت .اگـر
همسران ندانند در این موقعیتها چه واکنشی باید نشان دهند ،ممکن است کارهایی کننـد کـه
روابط سالمشان را تخریب کند ،سیستم خانواده را بـه مخـاطره بینـدازد و در نهایـت رضـایت
زناشویی ،کارآمدی خانواده و پایداری آن را کاهش دهد.
گزینههای متعددی را برای واکنش نشان دادن میتوان فر
ح مسئله و بخشش .با فر

کرد؛ مانند ادامۀ کشـمکش،

مردود بودن ادامۀ کشمکش و ناممکن بودن ح فوری مسئله،

بخشش عم و فضـیلت اخالقـی و محـوری در
آیا بخشش واکنش مناسبی به بدیهاست؟
ْ
اسالم ،مسیحیت و سایر سنتهای دینی است .بخشش کردن به ما امکـان میدهـد پیشـروی
کنیم بدوناینکه تحت تسلط رخـدادهای گذشـته باشـیم .ایـن مسـئله ارتبـاط آشـکاری بـا
موقعیتهای بسیاری دارد که متضمن مشکالت ارتباطی ،سو استفاده یـا لطمـۀ روحیانـد و
ممکن اسـت باعـث مشـکالت سـالمت روان شـوند)Lin etal ,2004& Reed etal,2006) .

ِ
ِ
وجودشناسی ذاتگرایانۀ 1انسان معموالا ایـن
سنتی
بخشش ماهیت بینافردی دارد .تحقیقات
ویژگی را نادیده میگیرند .اکنون وجودشناسیهای ارتباطی دربـارۀ انسـان متـداولتر شـده
است ( Nelson ,2009,173 & 198).که دربارۀ موضوعاتی مانند بخشش حساسترند .در دهۀ
 ،۱۷۷۳فعالیت روبرت ایزایت ،روبرت مککوال و الیـوت ورتینگتـون برجسـته کـردن ایـن
حوزه بود .طبق انتظار اکثر مطالعات پیوندهایی را میان بخشش و انواعی از سـالمت روان یـا
کردهاند .این ویژگی (بخشش) به برخی معیارهای مثبت سالمت جسمانی نیز مرتبط اسـت.
شــواهد بســیاری وجــود دارنــد کــه مشــارکت دینــی ایــن فضــیلت را تقویــت میکنــد
()Nelson,2009
افزونبراین ،دین و معنویت نقش بسزایی در سالمت روان زوج و پیشـگیری از تعار

هـای

زناشویی دارد .مداخلههای معنوی در انواع درمانها ،ازجملـه درمانهـای فـردی ،گروهدرمـانی،
خانوادهدرمانی و زوجدرمانی بهکار رفته است (ریچاردرز ۱۳۳۷ ،به نقـ از مجاهـد و همکـاران،
 .)۱۰۹۹مثبتنگری و بخشش ،که بیشتر در باورهای معنوی ـ مذهبی ریشه دارند نیـز بـر ارتقـای
سالمت تأثیر ویژهای میگذارند (خدایاریفرد و دیگران.)۱۰۷۴ ،
بخشش واقعی اگرچه بهنظر میرسد نادر و دشوار باشد ،گسـتر

مییابـد .افـزایش دادن

این ویژگی میتواند هدف مطلوبی در درمان باشد؛ بهویژه هنگامیکه به زوجهـا یـا خانوادههـا
مربوط میشود(Worthington etal,2005 .Pingleton,1997) .

بنابراین مسئلۀ مقاله این است که براساس منابع اسالمی ،واکنش مناسب در این موقعیتهـا
چیست .بخشش همیشه مناسب است؟ البته یافتههای مـا نشـان میدهـد بخشـش و قـدردانی
(رها ـ آشکارسازی) در متون دینی معموالا در کنار یکدیگر میآید؛ اما در این جسـتار فقـط بـه
بخشش میپردازیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Substantialist ontology
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مت یرهای حاص درمان ،ازجمله سالمت رو بـه افـزایش و اسـتفاده انـدک از مـواد کشـف

۰۷

مفهوم بخشش

بخشش در فارسی بهمعنای داد ،دهش ،عطا ،انعام ،بخشندگی ،صله ،هبه ،بذل ،کـرم ،فـیض
(دهخدا« ،بخشش») ،احسان ،تبرع ،جوانمردی ،سخاوت ،کرامت ،موهبت ،نعمت ،نیکوکاری،
نیکی ،آمرز  ،رحمت ،غفران و م فرت است.
عفو نیز بهمعنای آمرزیدن و درگذشتن از گناه و عقوبت نکـردن مسـتحق عـذاب ،گذشـت
کردن بر کسی و ترک کردن مجازاتی را که شایستۀ آن است و خودداری از مؤاخـذۀ او ،از گنـاه
کسی درگذشتن ،سـاقط کـردن عـذاب ،م فـرت ،پوشـاندن جـرم اسـت بـرای محافظـت از
شرمزدگی و رسوایی ،ترک عقوبت گناهکار ،آمرز  ،بخشش و گذشت (دهخدا« ،عفو»).
عفـو در زبـان عربـی ،رهـا کـردن انسـانی اسـت کـه مسـتحق عقوبـت اسـت؛ پــس از او
درمیگذری و خدا هم بخشنده و آمرزنده است (خلی بن احمد  :۱۰۹۱ذی واژه) .عفو کـردن
گناه کسی ،یعنی او را رها کنی و پیگیری نکنی (الصحاح)؛ عفو یعنی تهی شدن از گناه .خداونـد
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۰۶

میفرماید پس کسی که درگذرد و اصالح کند (مفردات الفـا القـرآن) .عفـو در اسـما الهـی،
مانند عفو که صی ۀ فعول از عفو است و بهمعنای درگذشتن و عبور کردن از گنـاه و رهـا کـردن
مجازات اوست و ریشها

از محو و طمس؛ یعنی پاک کردن که مبال ه اسـت (لسـان العـرب).

همانطورکه میبینیم ،معنای اصلی عفو ،رها کردن است.
بخشش 1را در روانشناسی معموالا چنین تعریف میکنند« :موهبت به شخصی کـه در حـق
ما ظلم کرده است ».این وضعیت هنگامی پیشمیآید کـه افـراد خـود را تحـت عمـ ظالمانـه
دیگران مییابند که منتهی به این واکنشهـا میشـود )۱ :احساسـات منفـی ،ماننـد عصـبانیت؛
 )۱تحول در شناخت ،مانند ازدست دادن عزت و احترام؛  )۰رفتار ت ییریافته ،مانند کنـارهگیری
با پرخاشگری .این ت ییرات منفی موجب اخـتالل در روابـط و سـازگاری اجتمـاعی میشـود.
بسیاری در این موقعیتها بر انتقامگیری پافشاری میکنند .در بخشش ،فرد از حق خسارت یـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Forgiveness

انتقام آگاه است؛ اما از آن چشمپوشی میکند ،ترحم و مهربانی را برمیگزیند و باب روابط بهتـر
را باز میگذارد .فضیلت بخشش همچون فرامو

کردن یا نادیـده گـرفتن نیسـت (الیزابـت و

فیتز گیبـونز .)۱۳۳۳ ،بخشـش در سـنت مسـیحی ،ارتبـاط عمیقـی بـا فضـیلت فروتنـی دارد
(هارملس .)۱۳۳۴ ،فضیلت بخشش دو نوع است :بخشش انتخابی 1که مستلزم گونهای رفتار بـا
مقصر است که فرد پیش از رفتـار ظالمانـۀ او عمـ مـیکـرد؛ بخشـش احساسـی 2بـا کـاهش
این پیچیدگی احساسات منفی به بخشش نکردن یاد میکنند (ورتینگتون و شیرر.)۱۳۳۴ ،
پس بخشش پدیدۀ پیچیدهای است که چند مسئلۀ مفهومی دارد:
 )۱بخشنده کیست و چه کسی را میبخشد؟ در بیشتر مقالهها دربـارۀ بخشـش ،تمرکـز بـر
کسی است که میتواند دیگری را ببخشد که بـه او جفـا کـرده اسـت؛ بـاوجوداین ،احتمـاالت
دیگری نیز برای بخشش وجود دارد .ممکن است خودمان را برای بخشودن انتخـاب کنـیم یـا
متوجه شویم با دیگری ناعادالنه رفتار کردهایم و نیازمند بخششیم .این انواع بخشش ،بهویژه بـا
ِ
مسیحی آن مرتبطاند (واکر و گورساچ)۱۳۳۴ ،؛
تفسیر
 )۱بخشیدن و نبخشیدن چگونه با یکدیگر مرتبطاند؟ بـهنظر میرسـد متضـادند؛ بنـابراین
بخشیدن راهبرد مقابلهای احساسمحور است تا از نبخشیدن (واکنش به روابط متقاب آسـیبزا
کم کنیم (ورتینگتون و شیرر .)۱۳۳۴ ،پژوهشها نشان میدهند آنها فقط متضاد نیسـتند ،بلکـه
فرایندهای بهنسبت مستق اند؛ برای نمونه ،نبخشـیدن بـا مت یرهـای مـوقعیتی و بخشـیدن بـا
ویژگیهایی همچون همدلی 3مرتبط است .همدلی را میتـوان چنـین تعریـف کـرد« :توانـایی
احساس همدردی کردن بـا کسـی و فهـم موقعیتهـا ،انگیزههـا و احساسـات او( ».هرلبـات،
 )۱۳۳۱پس بخشیدن تنها یا بهترین شیوۀ کاستن از نبخشیدن نیست؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Decisional
2. Emotional
3. Empathy
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احساسات منفی ،مانند عصبانیت یا ترس ،که ممکن است ناشی از رفتار ظالمانـه باشـد .گـاه از

۰۵

 )۰ارتباط بخشش با صلح و سازگاری چیسـت؟ برخـی نویسـندگان میگوینـد بخشـش
احساسی حالتی است که میتواند بدون ت ییر خارجی در روابط پیشبیایـد .دیگـران معتقدنـد
صلح و سازگاری باید هدف واقعی بخشش باشد (ورتینگتون و دیگران .)۱۳۳۷ ،کنـارهگیری و
انزواطلبی را مانع اصلی بخشش میداند .بخشش همچـون مصـیبت ،متضـمن انـدوه ،گریـه و
زاری است؛ همانطورکـه مسـتلزم لطمـههای روحـی و رهـا کـردن احساسـات خـودبینی و
عصبانیت است .برای این کار نیازمند همدلی هستیم که ترحم را ممکـن میکنـد .فایـدۀ دیگـر
همدلی آن است که نوعدوستی و امکان سازگاری و صلح را افـزایش میدهـد .برخـی چیزهـا
همدلی را آسان میکنند؛ برای مثال ،پذیرفتن تقصیر گذشتهمان (فروتنـی) یـا پـوز

خواسـتن

مقصر میتواند از نبخشیدن کم کند .اگرچه همدلی در طفولیت ریشـه دارد ،دیـن میتوانـد بـا
ارز های مهربانی و تعهد به فضیلت و ارز های حامی روابـط در اینجـا کمـک کـار باشـد
(ورتینگتون و دیگران۱۳۳۷ ،؛ ورتینگتون و دیگران.)۱۳۳۶ ،
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۰۹

ویژگیهای خاص هر موقعیتی ،مانند پذیر

عذرخواهی ،ابعاد رابطه با افراد دیگـر ،ماننـد

قرابت ،تعهد و رضایت خاطر نیز مهماند (مککوال.)۱۳۳۱a ،
برخی موانع فراگیرتر بخشش عبارتاند از:
 .1خلقوخو :واکر و گورساچ ( )۱۳۳۴چهار جنبۀ بخشش را کشـف کردهانـد :بخشـش
دیگران؛ پذیرفتن بخشش دیگران؛ بخشـش خـود؛ دریافـت غفـران الهـی .ایـن جنبـهها بـا
مت یرهای شخصیت ،مانند روانآزردهخویی و سازگاری مرتبطاند .احساس نکردن م فـرت
الهی ،نبخشیدن دیگران و بخشش یک فرد سرچشمههای مختلفی دارد ،اگرچه هریک از این
بخششها میتواند از دیگران حمایت کند یا جلوی آنها را بگیرد .حاالت منفی فـرد ،ماننـد
اضطراب ناشی از ویژگیهای موقعیتی یا خلقی نیز میتواند بخشـیدن را کـم کنـد (ریـان و
کامر)۱۳۳۷ ،؛
 .2الگوهای خاص شخصیت :احساس محق ِ
بودن خودپسندانه ،مانع بخشش است؛ زیـرا
فر ْد خودمدار و بـا هزینـههای بخشـش ،ماننـد ازدسـت دادن عـزتنفس هماهنـر میشـود
(ایکسالین و دیگران)۱۳۳۴ ،؛

 .3الگوهای شناختی :توجیه خـود ،احساسـات منفـی را افـزایش میدهـد و احساسـات
مثبت ،همچون همدلی را کم میکند (بری و دیگران.)۱۳۳۷ ،
روش تحقیق

رو

ما توصیفی ـ تحلیلی و براساس تحلی محتوای کیفی قرآن و منـابع جـامع حـدیثی

است .جامعۀ آماری ما افزونبر قرآن ،بیشتر منابع جامع حدیثی ،مانند بحاراالنوار ،میزانالحکمه
میکنیم .این عناصر ممکن است واژهها ،جملهها ،بندها یا متنهای کامـ ِ مکتـوب یـا شـفاهی
باشند (حافظنیا.)۱۰۵۵ ،
یافتهها

حدیث محوری این بحث در کتاب الجعفریات (محمـدبن اشـعث کـوفی )۱۳۷ :۱۰۰۴،از
منابع قرن چهارم هجری آمده است .امامعلی

میفرماید:

«کسی که میخواهد ازدواج کند ،دو رکعت نماز بخواند .در هر رکعت ،سورۀ حمد
و یس را بخواند .هنگامیکه از نماز فارا شد ،خداوند را حمد و ثنا گویـد و سـپس
این دعا را بخواند :خدایا همسری مهربان ،فرزندآور ،سپاسـگزار و بـاغیرت روزی
من بگردان .اگر به او نیکی کردم ،شکرگزار باشد و اگر بدی کردم ،از من درگـذرد.
اگر خدا را یاد کنم ،مرا بر این کار یاری کند و اگر دچار فراموشی و غفلت شدم ،مرا
یادآوری کند .اگر از خانه خارج شدم ،در غیاب من خود را محافظت کند و اگـر بـر
او وارد شدم ،مسرورم کند .اگر از او درخواستی کنم ،اطاعت کند و اگـر او را قسـم
دادم ،قسم مرا بهجای آورد و اگر بر او خشم کردم ،مرا خشنود سـازد ای پروردگـار
بزرک و کریم».

این حدیث در کتاب النوادر راوندی ( ،)۴۹ :۱۰۵۵بحاراالنوار مجلسـی ()۱۶۹/۱۳۳ :۱۴۳۰
و مستدرکالوسای حاجینوری (نوری ،حسین بن محمدتقی  )۱۱۵ /۱۴ :۱۴۳۹نیـز تقریبـ اا بـا
همین عبارتها آمده و جملۀ بحث ما« ،اگر به او نیکی کردم ،شکرگزار باشد و اگر بـدی کـردم،

مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاهمدت رها-آشكارسازی

و وسای الشیعه است .برای محتوا ،عناصر و مطالب را گردآوری ،طبقهبندی ،تجزیـه و تحلیـ

۰۷

از من درگذرد» 1در همۀ این منابع آمده است .هرچند اعتبار و قوت سندی منبع اصـلی روایـت
چندان نیست ،باتوجهبه محتوای حدیث و شـواهد قرآنـی و عقلـی میتـوان اعتبـار اسـنادی و
محتوایی روایت را پذیرفت.
تحلیل و بررسی روایت
 .1شواهد قرآنی

موقعیت دوگانۀ «احسان ـ اسائه» (خوبی و بدی) در بسیاری از آیات قـرآن جداگانـه آمـده
است .قرآن واکنش مناسب را در این موقعیتها معموالا خوبی مقاب احسان و گذشـت مقابـ
بدی میداند؛ برای مثال« ،نیکی کنید همانطورکـه خداونـد بـه شـما نیکـی کـرده اسـت [»]...
(قص

)۵۵/؛ «کسانی که نیکی میکنند ،پادا

نیک و افزون بـر آن دارنـد [( »]...یـونس)۱۶/؛

«[ ]...به کسانی که اعمال نیک انجام میدهند ،پـادا
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۴۳

نیـک میدهـد» (نجـم)۰۱/؛ «آیـا پـادا

نیکی ،جز نیکی خواهد بود؟ [( »]...الرحمن)۶۳/؛ «گذشت کردن شما به پرهیزکاری نزدیـکتر
است و گذشت و نیکوکاری را درمیان خود [همسران] فرامو

نکنیـد کـه خداونـد بـه آنچـه

انجام میدهید بیناست» (بقره)۱۰۵/؛ «اگـر نیکیهـا را آشـکار یـا مخفـی سـازید و از بـدیها
گذشت نمایید ،خداوند آمرزنده و تواناسـت ]بااینکـه قـادر بـر انتقـام اسـت ،عفـو و گذشـت
میکند[» (نسا )۱۴۷/؛ «[ ]...اگر [نسبت به خانواده] عفو کنید و چشمپوشی نماییـد و ببخشـید
[خدا هم شما را میبخشاید]؛ چراکه خداوند بخشنده و مهربان است» (ت ابن)۱۴/؛ «هـر زمـان
از خیانتی تازه از آنان آگاه میشوی مگر عدۀ کمی از آنها؛ ولی از آنان درگذر و صرفنظر کـن
که خداوند نیکوکاران را دوست دارد» (مائده)۱۰/؛ «پروردگارا شکر نعمتهایی کـه بـر مـن و
پدر و مادرم دادی ،بر من الهام کن [( »]...نم )۱۷/؛ «هرکس کار نیکی انجام دهد ،بـر نیکـیا
میافزاییم؛ چراکه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است( ».شوری)۱۰/
بنابراین میتوان گفت قاعدۀ قرآنی این است که واکنش درست بـه خـوبی و احسـان ،نیکـی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت.
أت غَف ََر ْ
ت و انْ ا ََس ُ
ت شَ ک ََر ْ
َحسنْ ُ
 .1انْ ا َ

سپاسگزاری و امتنان است و واکنش درست به بدیها ،تا جـای ممکـن ،گذشـت و چشمپوشـی
کردن است.
 .2ناپسند بودن بدی به همسر

خطاهای همسران ،ممکن و تااندازهای اجتنابناپذیر است .اشتباه را نمیتـوان تأییـد کـرد؛
اما واقعیت است .بیتردید هرکدام از زن و مرد با خطای همسر خود روبهرو خواهنـد شـد .در
دیگران است؛ اما رعایت حقوق دیگران و دوری از آزار آنان ،بارزترین نشانۀ پیـروی از اسـالم
است .اهمیت این ویژگی تاآنجاست کـه بـدون آن نمیتـوان کسـی را مسـلمان نامیـد .پیـامبر
اکرم

میفرماید« :مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشـند( ».ابـن

بابویه ،محمد بن علی  ۰۶۱/۴ :۱۴۳۹؛ کلینی ،محمد بن یعقوب .)۱۰۴ /۱ :۱۴۱۰
هرچند مطلق مردمآزاری و بدی کردن به دیگران در اسالم نکوهیده اسـت و کیفـر سـختی
دارد (محمدی ریشهری ،محمد ،)۱۴ /۰ :۱۰۶۵آزردن کسانی که حقوق بیشتری بر فرد دارنـد،
نکوهیدهتر و برای آزارنده خطرناکتر است؛ مانند آزار رساندن به همسـر .تعبیـرات دراینبـاره
تند است .پیامبر خدا

فرمود« :بدانید خداوند و پیامبر

از مردی بیزارند کـه بـه همسـر

آنقدر زیان میرساند که زن حاضر شود طالقش را بگیرد( ».ابنبابویه ،محمد بـن علـی :۱۰۹۷
 )۰۰۹در حدیث دیگری میفرماید:
«هر زنی که با زبان خود شوهر را آزار دهد ،خداوند از او هی توبه ،فدیه و عم
نیکی را نمیپذیرد تاآنکه شوهر را راضـی کنـد ،اگرچـه روزهـا روزه بگیـرد و
شبها را عبادت کند و بندهها آزاد کند و اسبان تیزرو در راه خدا تجهیـز کنـد .او از
نخستین کسانی است که به آتش درآیند .همچنین است مردی که به همسر سـتم
کند( ».ابن بابویه ،محمد بن علی .)۱۴ /۴ :۱۴۳۹

بدرفتاری با همسر و آزار رساندن به او زمینۀ نـاراحتی ،کـدورت و حتـی نفـرت را فـراهم
میکند .پیامبر

فرمود« :قلبها بر [ ]...دشمنی با کسی سرشته شده است که به آن بدی کند».

(همان )۴۱۷ :این سخن شریف نبوی نیز بر قاعدهای کلی تصریح میکند که بدی کردن ،عامـ
برانگیختن ب ض و نفـرت اسـت؛ پـس آزار همسـر ،محبـت و صـمیمیت را ازبـین میبـرد و

مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاهمدت رها-آشكارسازی

آموزههای اسالمی ،مطلق آزاررسانی به دیگران ،نکوهیده و ممنوع است؛ زیرا تجاوز به حقـوق

۴۱

زمینههای نفرت و دشمنی را فراهم میکند (میـزان الحکمـه ،ج ،۰ص )۵۱تاجاییکـه اعضـای
خانواده بهجای سالمت ،آرزوی مرک وی را میکنند .امام علی

فرمود« :کسی کـه از تازیانـه

تو بترسد ،مرک تو را آرزو میکند( ».همان)
بنابراین ،اص اولیه این است که آزاررسانی همسران به یکدیگر ناپسـند اسـت و تـا جـای
ممکن باید از آن پیشگیری کرد؛ اما اگر بدی و آزار رخ داد ،واکنش درست چیست؟
 .3واکنش به بدی

واکنش نامناسب و نادرست میتواند سیستم خانواده را بدتر و خطایی کوچک را به بحـران
و مشک ریشهدار تبدی کند؛ بنابراین باید پس از هر خطا یا بـدی ،واکـنش دوم درکـار باشـد.
واکنشها از الگوهای خاصی پیروی میکنند و هرکدام ،پیامدهای خاصی دارند .براساس آیـات
و روایات ،سه الگوی برابر ،بدتر و برتر برای واکنش به بدی وجود دارد.
 .1واکنش برابر
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این الگو مشروع و جایز است ،در جامعه نیز در وضع متعارف گاهی اجتنابناپذیر اسـت و

۴۱

بیشک آسیب کمتری از الگوی دوم به خانواده میرسـاند؛ بااینحـال تـأثیر منفـی و ناپسـندی

براساس آن همسر آزاردیده میتواند ازباب گرفتن حق خـود ،از همسـر

انتقـام بگیـرد؛

چون آزار رساندن مصداق ظلم است .این الگو ازنظر شرع و عق مجاز است .خداوند متعال بـا
تأکید بر اص همانندی پاسخ منفی و رفتار منفی ،گاهی اجازۀ مقابلهبهمث را میدهد ]...[« :تمام
حرامها قصاص دارد و [درکُ ] هر کس به شما تجاوز کرد ،هماننـد آن بـر او تعـدی کنیـد و از
خدا بپرهیزید [و زیادهروی نکنید] و بدانید خدا بـا پرهیزکـاران اسـت» (بقـره )۱۷۴ /و «کیفـر
بدی ،مجازاتی است همانند آن( ».شوری)۴۳/

میگذارد؛ زیرا  )۱ویروس دوم است که پیامدهای خود را دارد و این واکنشهـا ممکـن اسـت
سلس وار ادامه یابند؛  )۱فضای سیستم خانواده را از شیرینی ،صفا و صمیمیت بـه چهـارچوب
خشک بدهبستان تبدی میکند که فرمولبنـدی شـده و محبـت و دوسـتی را کـاهش میدهـد.
روایات اسالمی از شتاب در انتقام نیز بهشدت نهی و افـراد کـمگذشـت را نکـوهش میکننـد.
امامعلی

میفرماید« :گذشت اندک ،زشتترین عیب و شـتاب در انتقـام ،بزرکتـرین گنـاه

است( ».آمدی ،عبدالواحد بن محمد :۱۰۵۱،ح)۶۵۶۶
 .2واکنش بدتر

الگوی دوم این است که واکنش شدیدتری نشـان دهـد و بـه خیـال خـود کـاری کنـد کـه
همسر

چنین عملی را دیگر به خیال خود راه ندهد .بیتردید این کار ستم جدیدی اسـت کـه

نامشروع است ،وضعیت را بحرانیتر میکند و امکان آشتی و بازگشت آرامـش و صـمیمیت را
هرگونه ظلم را به دیگران ،چه کنشی یا واکنشی ،نادرست میداند و بهشدت از آن نهی میکنـد:
«هرکس کار بدی انجام دهد ،جز مانند آن کیفر نخواهد دید و سـتمی بـر آنهـا نخواهـد شـد»
(انعام)۱۶۳/؛ «در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند ،نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خـدا
تعدیکنندگان را دوست ندارد» (بقره)۱۷۳/؛ «[ ]...تاآنکه خدا افـرادی را کـه ایمـان آوردهانـد،
بدانــد [و شــناخته شــوند] و از شــما شــاهدانی بگیــرد و خــدا ســتمگران را دوســت نــدارد»
(آلعمران)۱۴۳/؛ «گفت اما کسی که را که سـتم کـرده اسـت ،مجـازات خـواهیم کـرد .سـپس
بهسوی پروردگار

بازمیگردد و خدا او را مجازات شدیدی میکند( ».کهف)۹۵/

همچنین خداوند در آیـات بسـیاری از قـرآن ،سـرانجام سـتمکاری را هالکـت ،نـابودی،
سرنگونی ،جایگاه بد ،آتش ،عذاب دنیوی و اخروی ،بیفایـده بـودن پشـیمانی و  ...میدانـد(.
انعام ،۴۷/یونس ۱۰/و  ،۷۱هود ،۱۱۰/کهف ،۷۷/مؤمنون ،۱۵/شعرا  ،۱۱۵/نمـ  ،۷۱/روم).۷۵/
خانواده نیز همچون نهادی اجتماعی ممکن است چنین سرنوشتی داشته باشد.
 .3واکنش (مقابلۀ) برتر

الگوی سوم ،مقابلۀ برتر است که به آن عفو یا گذشت میگویند و در دیـن بهتـرین واکـنش
است .هرچند گفتیم واکنش برابر حق فرد است؛ ازباب کرامت و فضیلت بر مقابلـۀ برتـر تأکیـد
میکننــد .امــامعلی

فرمــود« :الفض ـ انَــک اذا قــدرت عفــوت» (آمــدی ،عبدالواحــد بــن

محمد:۱۰۵۱،ح)۱۱۰۱؛ «من عفی عن الجرائم فقـد اخـذ بجوامـع الفضـ » (همـان ،ح)۹۴۷۷؛
«العفو اعظم الفضیلتین» (همان ،ح.)۱۶۴۳
قرآن کریم بهزیبایی میگوید هرچند کیفر بدیِ ،
بدی همانند آن است؛ اما اگر مقابـ بـدی،
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بهشدت کاهش میدهد .این الگو تندخویی را در خانواده بـههمراه مـیآورد .آیـات و ورایـات

۴۰

گذشت و اصالح رخ دهد ،پادا

آن با خداوند است؛ گویا بنده دیگر نمیتوانـد پـادا

دهـد

(شوری .)۴۳/به دو تعبیر در این آیـه بایـد دقـت کـرد )۱ :عفـو را مقدمـۀ اصـالح میدانـد؛ )۱
باظرافت عفو نکردن را زمینۀ ستم میداند؛ زیرا میگوید خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
افزونبراین ،آیات مختلف عفو را رو

برتر یـا بهتـرین رو

مقابـ بـدی و مصـداقی از

احسان میدانند« :بدی را با بهترین رو دفع کن [و پاسخ بدی را با نیکـی بـده] .مـا بـه آنچـه
ـد َاوة
ك َوبَیْنَ ُه َع َ
توصیف میکنند آگاهتریم( ».مؤمنون)۷۶/؛ ا ْدف َْع بِالَّت ِی ه ِ َی َأ ْح َس ُن ف َِإذَا ال َِّذی بَیْنَ َ
ِ
کَ َأنَّ ـ ُه َول ِـی َحم ِـیم (فصــلت)۰۴/؛ َوالْکَــاظِم ِی َن الْ َ ـیْ َظ َوال َْعــاف ِی َن َعـ ِ
اّلل یُ ِحــب
ـن النَّــاس َو هَ ُ
الْمح ِ
سن ِی َن (آلعمران.)۱۰۴/
ُ ْ
پیامبر خدا میفرماید« :برترین فضیلت ،گذشت از ستم اسـت( ».کنزالعمـال)۹۱۰/۱۷ ،
امامعلی

فرمود« :انصاف در گرفتن حق ،عدالت و عفو در قدرت ،فضیلت و برتـری اسـت»

(آمدی ،عبدالواحد بن محمد :۱۰۵۱،ح )۱۱۰۱و «بهتـر از گـرفتن حـق ،گذشـت از آن اسـت».
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۴۴

(همان ،ح)۰۱۱۳
بنابراین از سه الگوی واکنشی برابر ،بـدتر و برتـر ،واکـنش برتـر (بخشـش) پسـندیدهتر و
مناسبتر است؛ بهویژه برای سیستم خـانواده میتوانـد ایسـتگاه ویـروس ورودی بـه سیسـتم
باشد .همین جا با واکنش مناسب ،سیستم خانواده اصالح میشود و با کارآمدی بیشتر میتوانـد
به حیات خود ادامه دهد؛ پس همانطورکه در حدیث آمده اسـت «اگـر بـدی کـردم ،همسـرم
ببخشــد» (و اگــر او بــدی کــرد ،مــن او را ببخشــم) ،ایــن واکــنش براســاس آیــات و روایــات
مناسبترین خواهد بود.
 .4پیامدهای گذشت

تحلی دیگر ،بررسی ابعاد و انواع پیامدهای گذشـت در آیـات و روایـات اسـت .میتـوان
گفت گذشت ضد «ایستایی» و بهمعنای گذر کردن از موضوع است .کسی که از اشتباه دیگـری
نمیگذرد ،بر آن تمرکز میکند و در آن موقعیـت تلـخ میایسـتد .ایسـتادن در چنـین مـوقعیتی
همانند توقف کنار زبالهدان اسـت .خـرد انسـانی حکـم میکنـد در موضـع زبالـههای روابـط
همسری توقف نکنیم؛ زیرا بر بهداشت روانی انسـان اثـر میگـذارد (بـوی نـامطبوع و منظـرۀ

ناپسند) و وی را از منظرههای زیبای محروم میکند؛ افزونبراین ،بـا ایسـتادن در ایـن موضـع،
تلخی آن خطا و رفتار ناپسند اولیه بارها در ذهن و ضـمیر وی تکـرار میشـود .هرچنـد اولـین
رفتار ناپسند از همسر  ،تکرار تلخیها برعهدۀ خود

خواهد بود .گذشت پیامدهایی دارد:

یک .دلها را جال میدهد و کینهها ،کدورتها و دشمنی را ازبین میبـرد .پیـامبر اکـرم
فرمود« :از یکدیگر درگذرید تا کینههایتان ازبین برود» (کنز العمال ،ج ،۰ص)۰۵۰؛
خطاکار بر همسر ستمدیده است .پیامبر خدا

فرمود« :حق زن بر مرد این است :مرد پوشاک

و خوراک زن را فراهم کند و اگر اشتباهی کرد ،از وی درگـذرد( ».کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب
 )۷۱۱ /۷ :۱۴۱۰امام زینالعابدین

فرمود« :اما حق همسر [ ]...بر توست که بر او ترحم کنـی؛

زیرا اسیر توست و خوراک و پوشاک دهی و اگر نادانی کـرد ،از او درگـذری( ».مـن الیحضـر
الفقیه ،ج ،۱ص )۶۱۱ازیکسو گذشت کردن مصداق احسان و نیکی و ازسویدیگر از حقـوق
الزم همسران بر یکـدیگر اسـت؛ یعنـی هـم حـق اسـت و هـم احسـان .اسـحاقبـنعمـار از
امامصادق

پرسید حق زن بر شوهر

چیست که اگر آن را انجام دهد ،نیکوکـار باشـد .امـام

پاسخ دادند« :خوراک و پوشاکش را فراهم کند و اگر نادانی کرد ،او را ببخشد( ».کلینـی ،محمـد
عمار :زوجّنی ابوعبداهلل
بن یعقوب  .)۷۱۳ /۷ :۱۴۱۰و باز یونس بن َ

جاریه کانت السـماعی

ابنه فقال احسن الیها فقلت و ما االحسان الیها؟ فقال اشبع بطنها و اکـُ جّههـا و ار ـن هنبهـا
(همان ،ص.)۷۱۱
ترکیب احسان و حق بهگونهای است که هرکدام از همسران دیگـری را محـق میدانـد ،نـه
آنکه خود را برحق بداند؛ یعنی نهتنها منتی درکار نیست ،بلکه صمیمیت هـم مـیآورد؛ زیـرا بـا
گذشتن ،خطاکار احساس میکند همسـر

بـه او لطـف و احسـان کـرده اسـت و سـتمدیده

احساس میکند حقی را بهجای آورده است؛
سه .تبدی دشمنی به دوسـتی و بازگشـت صـمیمیت :قـرآن نویـد میدهـد کـه گذشـت
زمینهساز بازگشت دوستی گرم و بامحبت است« :نیکی و بدی یکسان نیست[ .بدی را] با آنچـه
بهتر است [گذشت] پاسخ ده که دراینصورت ،کسی که میـان شـما و او دشـمنی بـوده ،گویـا
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دو .گذشتن از خطای همسر در فرهنر اسالمی ،منتی بر او نیست ،بلکه ادای ِ
حـق همسـر

۴۷

فرمـود« :قلبهـا بـر دوسـتی

دوستی یکدل و صمیمی میشود( ».فصلت )۰۴/پیامبر خدا

کسی که به وی نیکی کند ،سرشته است [( »]...من الیحضـر الفقیـه ،ج ،۴ص )۴۱۷امـامعلی
فرمود« :دلی محبت ،نیکی و احسان است( ».همان)
 .5مهارتآموزی بخشش

بیتردید گذشتن از کسی که به انسان ستم و بدی کرده ،دشوار است؛ پس باید به چیزهـایی
توجه کنیم که مهارت گذشت کردن را در ما تقویت کند .آموز

موارد زیـر براسـاس آیـات و

روایات میتواند گذشت را آسان کند.
یک .مهار خشم

اشتباه همسر ممکن است انسان را خشمگین کند ،بهویژه اگر احساس کنـیم عمـدی بـوده
است .این خشم ممکـن اسـت واکنشهـای نادرسـتی را زنجیـروار بـهدنبال آورد کـه معمـوالا
هیجانیاند و زیربنای عقالنی ندارند؛ پـس بایـد خشـم را مهـار کـرد تـا بـا خردمنـدی بیشـتر
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«پرهیزکاران کسانیاند [ ]...که خشم خود را فرومیبرند و از خطای مردم درمیگذرنـد و خـدا

۴۶

با اشـاره بـه همـین آیـه میفرمایـد:

برنامهریزی کنیم .در این وضعیت ،کنترل تندخویی بسـیار مهـم اسـت .ایـن نکتـه در روایـات
مختلف آمده است .پیامبر خدا

فرمود« :ثالثه من مکارم االخالق فی الـدنیا و االخـره [ ]...و

عمن جه علیک» (کلینی ،محمد بن یعقوب  )۱۳۵ /۱ :۱۴۱۰و «احلمکـم مـن عفـا بعـد
تحلم َ
القدرة( ».ابنشعبه ،حسن بن علی  )۴۷ :۱۰۷۱امامعلی فرمود« :انَما الحلیم من اذا قدر عفـا و
کان الحلم غالباا علی امره» (آمدی ،عبدالواحد بن محمد :۱۰۵۱،ح.)۵۷۱۷
جالب است آیۀ شریف ،زمینۀ گذشـت را کظـم غـیظ ،یعنـی فروخـوردن خشـم میدانـد:
نیکوکاران را دوست دارد( ».آلعمران )۱۰۴/امامصادق

«هی بندهای نیست که خشم خود را فروبرد؛ مگر خداوند عزت در دنیـا و آخـرت بـه او عطـا
میکند( ».کلینی ،محمد بن یعقوب )۱۹۴ /۰ :۱۴۱۰
در روایات دیگر رضای الهی ،آرامش ،ایمان و  ...پـادا

کسـی اسـت کـه خشـم خـود را

فرومیبرد (همان) .بنابراین با تأم در این آیات و روایات ،امکان مهار خشم آسـانتر میشـود.
ازنظر رفتاری نیز گاهی ت ییر وضع انسان ،ت ییر مکـان ،خـوردن آب سـرد و  ...اثرگـذار اسـت

(نراقی.)۱۳۴ :۱۰۹۱ ،
دو .پرهیز از شتاب در انتقامگیری

برای انتقام گرفتن همیشه فرصت هست؛ اما انتقام ممکن است نتایج جبرانناپذیری داشـته
باشد؛ پس دستکم میتوان انتقام را به تأخیر انداخت تا در فرصت مناسـبتری تصـمیمگیری
کنیم .امامعلی

فرمـود« :گذشـت کـم ،زشـتترین عیـب و شـتاب کـردن در انتقـامگیری،

یعقوب  )۱۴۳ /۱ :۱۴۱۰اینجا نیز فروبردن خشم ،مهارت الزمی برای جلوگیری از انتقام اسـت.
این کار نیازمند تمرین است تا ُخلق و منش ثابتی شود .پیامبر خدا فرمود« :آیا به شبیهترین شـما
به خودم خبر دهم؟» گفتند« :آری ،ای رسول خـدا ».فرمـود« :کسـی کـه اخالقـش نیکـوترین،
مجاورتش با دیگران بهترین [کسی که از مجالست با وی آزار نبیند] ،نیکوترین بـا نزدیکـان ،بـا
برادران دینی بامحبتترین ،در مسـیر حـق بردبـارترین ،نسـبت بـه خشـم فروخـوردهترین و
باگذشتترین و هنگام خشنودی و خشم منصفترین باشد( ».مجلسـی ،محمـدباقر /۱ :۱۴۳۰
۰۳۶؛ کلینی ،محمد بن یعقوب  )۱۴۳ /۱ :۱۴۱۰با تأم در پیامدهای انتقام میتوان از شـتاب در
انتقام جلوگیری کرد.
سه .شكیبایی و بردباری

دشواری گذشت بـا صـبر و تحمـ آسـان میشـود .تـابآوری در سـختیها ،گذشـت را
تحم پذیر میکند .قرآن کریم میفرماید« :بدی را با نیکی [گذشت] دفع کن [ ]...اما جز کسانی
که بردباری و استقامت دارند ،به این مقام نمیرسند و جز کسانی که بهـرۀ عظیمـی [از ایمـان و
تقوا] دارنـد ،بـه آن نائـ نمیشـوند( ».فصـلت )۰۷-۰۴/بنـابراین تمرینهـای تـابآوری در
سختیها فرد را آبدیده میکند و هنگام بدی دیدن نیز میتواند گذشت کند.
چهار .ارزیابی شناختی

براساس نظریۀ انتخاب مستدل (پسندیده ،)۱۰۷۰ ،انسان پیش از هر کاری نخست بـه سـود
و زیان آن میاندیشد و سـپس بـرای انجـام دادن آن تصـمیم میگیـرد .اگـر سـود
هزینها

باشد ،انجامش میدهد و اگـر هزینـها

بیشـتر از سـود

بـیش از

باشـد ،از آن صـرفنظر
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بزرکترین گناه است( ».آمـدی ،عبدالواحـد بـن محمـد :۱۰۵۱،ح۶۵۶۶؛ کلینـی ،محمـد بـن

۴۵

میکند .همۀ انسانها از این ارزیابی شناختی استفاده میکنند .آنچـه موجـب تفـاوت در رفتـار
میشود ،ارزیابی نادرست براساس اطالعات نادرست ،ناکام یا نظام تحلی نادرست است.
یکی از عوام مهم واکنش نادرسـت بـه خطـای همسـر ،کنـار گذاشـتن خـرد و ارزیـابی
احساسی است .احساس و رفتار هیجانی ،مقابلۀ برابر یا حتی بـدتر را لـذتبخش و گذشـت را
زیانبار ارزیابی میکند و بر گذشت نکردن و حق خود تأکید میکند .این تحلی امکان گذشـت
را از انسان میگیرد؛ اما اگر موقعیتها و واقعیتها را خردمندانه ارزیابی کنـد ،نتیجـه متفـاوت
میشود .پیامبر اکرم

فرمود« :ویژگی انسان خردمند این است کـه بـا کسـی بـا او نـابخردی

کرده است ،بردبار باشد و از کسی که به او ستم کرده است ،درگذرد( ».ابنشعبه ،حسن بن علی
 )۱۹ :۱۰۷۱امامصادق

فرمود« :انسان خردمند از اشتباه دیگران درمیگذرد( ».کلینی ،محمـد

بن یعقوب  )۱۶ /۱ :۱۴۱۰بنابراین برای ارزیابی شناختی درست موقعیت باید کارهایی کنیم:
 .۱پیامدهای گذشت کردن و نکردن را بررسی کنیم :ممکن است بگویند گذشـت موجـب
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۴۹

پشیمانی است؛ اما انتقام هم ممکن است پشیمانی بهبار آورد .حـال پیشـمانی کـدام زیانبـارتر
است؟ امام باقر

میفرماید« :پشیمانی از گذشت کردن ارزشـمندتر و آسـانتر از پشـیمانی از

کیفر دادن است( ».همان ،ج ،۱ص )۱۳۹افزونبراین ،برخالف تصور ،گذشـت کـردن موجـب
عزت میشود نه ذلت؛ زیرا عزت حقیقی در دست خداست و به هرکه بخواهد میدهـدَ :مـن
کَانَ ی ِرید الْعِزة فَلِل َِّه الْعِزة جم ِیعا (فاطر )۱۳/و و ِ ه ِ
ّلل الْع ِ َّز ُة َول ِ َر ُسول ِ ِه َولِل ُْم ْؤمِن ِی َن َول َِک َّن ال ُْمنَافِق ِی َن
ُ ُ َّ َ
َ َ
َّ ُ َ ا
َال یَ ْعل َُمونَ (منافقون .)۹/پیامبر اکرم فرمود« :بر شما باد گذشت کـردن ،کـه عفـو جـز بـه
عزت بنده نیفزاید؛ پس عفو کنید تا خدا شما را عزیز گرداند» (کلینی ،محمد بن یعقـوب :۱۴۱۰
 )۱۳۹ /۱و «کسی که از ستمی درمیگذرد ،درعو

خداوند در دنیـا و آخـرت بـه وی عـزت

میدهد( ».طوسی ،محمد بن حسن )۱۹۱ :۱۴۱۴
بنابراین ،عزت شام عزت دنیوی و اخروی میشود؛ افزونبراین ،عفو کردن موجب نـزول
رحمت الهی (آمدی ،عبدالواحد بن محمد :۱۰۵۱،ح ،)۴۰۱۵یاری خداوند (نوری ،حسـین بـن
محمدتقی  )۹ /۷ :۱۴۳۹و پشتیبانی خدا (کلینی ،محمد بن یعقوب  )۱۷۳ /۱ :۱۴۱۰خواهد بـود.
آمرز

الهی نیز پادا

گذشت است« :پس باید عفو کنید و درگذرید .آیا دوست نداریـد خـدا

شما را ببخشاید؟ خداوند آمرزشگر و مهربان است( ».نور )۱۱/قـرآن در جـای دیگـر ،بـهویژه
دربارۀ مسائ خانوادگی همین نکته را تذکر میدهـد« :ای کسـانی کـه ایمـان آوردیـد ،برخـی
همسران و فرزندانتان دشمن شمایند؛ پس از آنان برحذر باشید [مراقبت کنید] و اگر درگذریـد

بن یعقوب )۱۳۵ /۱ :۱۴۱۰
بنابراین ،در ارزیابی شناختی واقعبینانه (با محاسبۀ دنیـوی و اخـروی) ،آیـا سـود گذشـت
بیشتر است یا هزینها ؟
 .۱به ارزشمندی گذشت توجه کنیم :انسان برای چیزهای ارزشـمند و متعـالی از چیزهـای
کوچکتر و بیارز

میگذرد .قرآن کریم میگوید کسـی کـه میتوانـد گذشـت کنـد« ،حـظ

عظیم» دارد؛ یعنی بهرۀ فراوانی از کماالت انسانی و خصـلتهای نیـک میبـرد (فصـلت-۰۴/
 .)۰۷گذشت کردن نوعی کرامت اخالقی است (کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،)۱۳۵ /۱ :۱۴۱۰
بهترین منش اخالقی در دنیا و آخـرت اسـت (همـان) و محبوبیـت خـدا را بـهدنبال مـیآورد
(کنزالعمال ،ج ،۰ص۰۵۰؛ آلعمران .)۱۰۴/گذشت کنندگان بهترین امت پیامبرنـد (کنزالعمـال،
ج ،۱۱ص .)۱۹۷بخشش به پارسایی نزدیکتر است (بقره .)۱۰۵/عفـو کـردن از اخـالق الهـی
است و عفو یکی از اسما الهی است؛ پس گذشت اقتدا به اسـم الهـی اسـت .بـه ایـن سـخنان
باشکوه حضرت عیسی

توجه کنید:

«از عفو خداوند به خودتان درس بگیرید .آیا نمیبینید خورشید او بر نیکان و بـدان
شما میتابد و باران او بر شایستگان و ناشایستگان شما میبارد؟ اگر شما کسـانی را
دوست دارید که به شما محبت میکنند و فقط به کسانی خوبی میکنید که به شـما
نیکی میکنند و فقط به کسی میبخشید که چیزی بـه شـما بخشـیده باشـند ،پـس
برتری شما بر دیگران چیست؟ ایـن کـار را سـبکم زانی کـه از فضـیلت و خـرد
بیبهرهاند نیز انجام میدهند! اگر میخواهید از دوستان و برگزیدگان او باشـید ،بـه
کسانی که بدی کردهاند ،نیکی کنید و از کسانی درگذرید که به شما ستم کردهانـد».

مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاهمدت رها-آشكارسازی

و ببخشایید ،بیگمان خداوند نیز درگذرنده و مهربـان اسـت( ».ت ـابن )۴۴/اینهـا گذشـته از
پاداشی است که خداوند بهویژه برعهدۀ خود میداند :فَمـن عفَـا و َأصـلَح فَـ َأجره علَـی ه ِ
اّلل
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
(شوری )۴۳/و «این گروه در روز قیامت بدون حساب وارد بهشت میشوند( ».کلینـی ،محمـد

۴۷

(مجلسی ،محمدباقر )۰۳۶ /۱۴ :۱۴۳۰
پنج .عذرخواهی و عذرپذیری

یکــی دیگــر از مهارتهــای گذشــت ،عــذرخواهی اســت .خطاکــار یــا کســی ک ـه از او
خشمگیناند نیز نباید بیتوجه باشد .او خود باید برای ترمیم وضعیت تال
همسر

را بهدست آورد و در عذرخواهی کردن کوتاهی نکند .پیـامبر اکـرم

باید هنگامیکه شوهر
شوهر

کنـد تـا رضـایت
فرمـود« :زن

از او خشمگین میشود ،او را راضی کند و جـایز نیسـت کـه بـه روی

باخشم بنگرد» (نوری ،حسین بن محمدتقی )۱۰۴ /۱۴ :۱۴۳۹؛ بنابراین راضی کـردن

همسر ،پس از خشمگین شدن او ،فوریترین مهارت است .هرچند پوز

خواستن سـخت و

ناگوار است ،بازگرداندن صمیمیت به خانواده و نجات دادن خانواده از نابودی یـا ناکارآمـدی،
ارز

عذرخواهی و انگیزۀ آن را بیشتر میکند .عذرخواهی شجاعت میخواهـد و خـانوادهای

موفق است که چنین قدرتی داشته باشد.
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۷۳

طرف مقاب نیز باید عذرپذیر باشد .این ویژگـی در گذشـت ریشـه دارد .پیـامبر خـدا
کسانی را که با مردم دشمنی میکنند و مردم نیز آنان را دوست ندارند ،بـدترین مـردم میدانـد و
کسانی را بدتر از آنان میداند که از هی ل زشی نمیگذرند ،هی عـذری را نمیپذیرنـد و هـی
خطایی را نمیبخشند (من الیحضر الفقیه ،ج ،۴ص .)۴۳۳آن حضـرت زنـانی را کـه عذرپـذیر
نیســتند نیــز ســرزنش میکنــد (تهــذیباالحکــام ،ج ،۵ص)۴۳۳؛ بنــابراین مــردان نیــز بایــد
عذرخواهی کنند و طرف مقاب نیز باید عذرپـذیر باشـد .پـس خطاهـا نیازمنـد چرخـۀ کامـ
دوسویهاند :شجاعت عذرخواهی و قدرت عذرپذیری و گذشت.
شش .تقویت ایمان

ایمان گوهر ارزشمند و بیمانندی است که بـا فضـیلتها سـنخیت دارد و از همـۀخوبیها
جداناشدنی است .هرجا ایمان باشد ،فضیلتها و توانمندیهای اخالقـی نیـز وجـود دارنـد و
هرچه ایمان قویتر باشد ،فضیلتها نیز قویتر و فعالترند .ایمان ستونفقرات فضای اخالقـی
و کفر محور رذای اخالقی در قرآن است (ایزوتسو.)۱۰۵۹ ،
کسی که ایمانش قوی است ،بیتردید گذشت میکند ،از ل ز هـا میگـذرد ،گذشـتش از

کینهتوزی بیشتر است و بدی را میبخشد :امامصادق

فرمود« :المؤمن [ ]...عفـو فـی قـدرة».

(کلینی ،محمد بن یعقوب  )۱۰۱ /۱ :۱۴۱۰پیامبر خدا

فرمود« :المـؤمن [ ]...مقیـ العثـره».

(نوری ،حسین بن محمدتقی  )۱۵۹ /۱۱ :۱۴۳۹امامعلی

فرمودند« :المؤمن [ ]...یقیـ العثـره

عفوه یعلو حقده» (همان:
و ی فر الزلَة» (کلینی ،محمد بن یعقوب )۱۱۷ /۱ :۱۴۱۰؛ «المؤمن [ُ ]...
)۱۰۳؛ «المؤمن [ ]...اذا ظُ لم غفر» (آمدی ،عبدالواحد بن محمد :۱۰۵۱،ح.)۱۳۵۶
تالوت قرآن و ...میتوانند شیوههای عملی افزایش مهارت گذشت باشند.
نتیجهگیری

قاعدۀ اصلی و در سیستم خانواده و مدیریت داخلی آن ،هنگامیکه یکـی از همسـران خطـا
میکند ،گذشتن از خطاست .البته در کنار بخشش و بهموازات آن باید قـدردانی هـم باشـد کـه
تبیین آن مجال دیگری میطلبد .یافتههای ما از آیات و احادیـث (پشـتوانههای ایـن قاعـده) در
جدول زیر آمدهاند.
توضیحات

عناوین
امامعلی
حدیث محوری

 :کسی که میخواهد ازدواج کند [ ]...سـپس ایـن دعـا را

بخواند :خدایا همسری مهربان ،فرزندآور [ ]...اگر به او نیکـی کـردم،
شکرگزار باشد و اگر بدی کردم ،از من درگذرد [»]...

منابع

الجع نیات (االشعّیات) از محمدبناشـعث کـوفی النـوارر راونـدی
بحاراالنوار مجلسی و مستدرکالوسای حاجینوری
هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»...

شواهد قنآنی

وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَالَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ»
 ...وَإِن تَعْ ُوا وَتَصْ َحوا وَتَغْ ِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ رَ ُورٌ رَّحِیمٌ

ناپسند بورن بدی به
همسن

اال و انه اهلل و رسوله بنیئان ممن اخنه بامنأة حتی ت تلح منه
ایّما امنأة آهت زوجها بلسانها لم یقب اهلل منها صنفاً و العدالً...

مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاهمدت رها-آشكارسازی

بنابراین همۀ شیوههای تقویت ایمان و افزایش درجـههای ایمـان ،ماننـد عبـادت ،نیـایش،

۷۱

عناوین
بررسی واکنش به
بدی

پیامدهای گذشت

توضیحات
 )۱واکنش برابر

واکنش برتر= گذشـت کـه

 )۱واکنش بدتر

آیات و روایات آن را تأییـد

 )۰واکنش برتر

میکنند.

جالی دل و رفع کینهها ،ادای حق همسـر ،مصـداق احسـان ،تبـدی
دشمنیها به دوستی و محبت
 )۱مهار خشم
 )۱پرهیز از شتاب در انتقامگیری

مهارتآموزی بخشش

 )۰تمرین شکیبایی و بردباری (تابآوری)
 )۴ارزیابی شناختی (پیامدها و ارز ها)
 )۷تمرین عذرخواهی و عذرپذیری
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۷۱

 .۶تقویت ایمان و درجههای آن
گذشت در روابط همسران براساس آیات و روایات

منابع
 .1قرآن کریم.

 .۱آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( ،)۱۰۵۱معجم الفاظ غررالحكم و دررالكلم ،مکتب االعالم
االسالمی فی الحوزه العلمیه ،قم.
 .۰ابنبابویه ،محمد بن علی ( ،)۱۰۹۷ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ارم ان طوسی ،قم.
 .۷ابنشعبه ،حسن بن علی ( ،)۱۰۷۱تحف العقول ،دارالحدیث ،قم.
 .۶ابنمنظور ،محمد بن مکرم (۱۴۳۹ق) ،لسان العرب ،دار احیا التراث العربی ،بیروت.
 .۵ایزوتسو ،توشیهیکو ( ،)۱۰۵۹مفاهیم اخالقی دینی در قرآن مجید ،ترجمه فریدون
بدرهای ،فرزان ،تهران.
 .۹پسندیده ،عباس و محمدرضا کیومرثی ( )۱۰۷۰درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویكرد

اسالمی ،دارالحدیث ،قم.
 .۷جوهری ،اسماعی بن حماد ( ،)۱۴۱۹الصحاح المسمی تاج اللغه و صحاح العربیه،
دارالکفر ،بیروت.
 .۱۳حافظنیا ،محمدرضا ( ،)۱۰۵۵مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،سمت ،تهران.
 .۱۱خدایاریفرد ،محمد و یاسمین عابدینی ( ،)۱۰۷۴نظریهها و اصول خانواده درمانی و

کاربرد آن در اختالالت کودکان و نوجوانان ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۱خلی بن احمد ( ،)۱۰۹۱العین ،تحقیق عبدالحمید هنداوی ،دارالکتب العلمیه ،قم.
 .۱۰دهخدا ،علیاکبر ( ،)۱۰۵۰لغتنامه دهخدا ،زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی ،دانشگاه
تهران ،تهران.
 .۱۴راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۰۷۱مفردات الراغب ،معروف ،قم.
 .۱۷راوندی کاشانی ،فض هَاّلل بن علی ( ،)۱۰۵۵النوادر ،تحقیق سعیدرضا علیعسکری،
دارالحدیث ،قم.
 .۱۶طوسی ،محمد بن حسن (۱۴۱۴ق) ،االمالی للشیخ طوسی ،دارالثقافه ،بیروت.
 .۱۵کلینی ،محمد بن یعقوب (۱۴۱۰ق) ،الكافی ،تحقیق محمدجواد آل فقیه ،داراالضوا ،
بیروت.

مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاهمدت رها-آشكارسازی

 .۴ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ،)۱۴۳۹من الیحضر الفقیه ،تحقیق محمدجواد آل فقیه ،داراالضوا  ،بیروت.

۷۰

 .۱۹کوفی ،محمد بن اشعث (۱۴۰۴ق) ،الجعفریات (االشعثیات) ،مؤسسه االعلمی
للمطبوعات ،بیروت.
العمال فی سنن االقوال و االفعال ،مؤسسه
 .۱۷متقی ،علی بن حسام الدین (۱۴۳۷ق) ،کنز ّ
الرساله ،بیروت.
عزیزاّلل و همکاران ( ،)۱۰۹۹مقایسه تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری با رویكرد
 .۱۳مجاهد،
هَ
اسالمی و کالسیک بر سالمت روانی همسران شهدا و جانبازان در «اصول بهداشت

روانی»،

.۱۴

 .۱۱مجلسی ،محمدباقر (۱۴۳۰ق) ،بحاراالنوار :الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،مؤسسه
الوفا  ،بیروت.
 .۱۱محمدی ریشهری ،محمد ( ،)۱۰۶۵میزان الحكمه (۱۳ج) ،دفتر تبلی ات اسالمی ،قم.
 .۱۰نراقی ،مهدی بن ابیذر( ) ۱۰۹۱جامع السعادات ۰،ج .موسسه االعلمی للمطبوعات،
تهران.
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۷۴

 .۱۴نوری ،حسین بن محمدتقی ( )۱۴۳۹مسترک الوسائل ،مؤسسه آل البیت الحیا التراث،
قم.
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