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 بخشیدن مردم

«:پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم»

.َمن یَْعُف یَْعُف اهللُ َعنُه

(١٤٣شهاب االخبار، ص  ).هر کس عفو و گذشت داشته باشد خدا نیز از او گذشت خواهد نمود

والعافَیَن ِعن النِاّاس یعنی از خطا ها و گناهان و لغزش های مردم باید گذشت.
از آن گناهی نباید صرف نظر کرد که لغزش نبوده و از روی تّعمد و عناد انجام گرفته است؛ خدا هم از یک چنین گناهی

مشکل صرف نظر بکند.
طرح کلی اندیشه اسالمیاما لغزشها، قصور ها که در کار عامه مردم فراوان هست، قابل گذشتن و عفو کردن است.-

خشیدن چیست؟ب

Donation , ,بخشش یا همان داد و دهش، عطا کردن )به انگلیسی:  Contribution Baksheeshروندی است که در )
آن مردمان از داشته خود به سود دیگری یا دیگران گذشته؛ آگاهانه و خودخواسته آن را به او می دهند از این رو در فارسی آن را دهش

نیز می گویند. آن را بخشندگی، سخاوتمندی و گشاده دستی نیز می گویند که ویزگی های نیکی در میان مردمان به شمار می آیند. 

 
( به کار می رود . فرایندی کهForgiveness: انگلیسی )گذشت؛ آمرزش( )به بخشودن و بخشایشاین واژه گاهی نیز به جای 

 از خودگناهکاردر آن یک آسیب دیده )مادی یا روانی( آگاهانه احساس و رفتار دیگری جز آزردگی، دلخوری و کینه توزی در برابر 
نشان می دهد و تالش می کند که آن آسیب دیدگی را فراموش کند. رها کردن احساسات منفی همچون انتقام جویی، تالفی جرم

صورت گرفته با پرداخت غرامت یا تنبیه مجرم می تواند جزو دالیل این امر باشد. بخشش با چشم پوشی )نادیده انگاشتن عمل مجرمانه(،
تبرئه )اعالم برائت فرد از عمل مجرمانه(، فراموشی )از یاد بردن عمل مجرمانه(، عفو )اعتای آزادی فرد از جرم انجام شده توسط یک

 ویکی پدیا )بازگرداندن رابطه آسیب دیده( تفاوت دارد.-مصالحهمرجع قضایی( و 

متنفر شدن از آدمها مطمئناً خیلی آسان تر از بخشیدن کسانی است که به شما بدی کرده اند. نمی خواهیم بگوییم که بخشش چیزی
است که باید راحت آن را خرج کنید. بخشش همه اراده شما را می گیرد و در روند آن مجبور خواهید شد بخشی از آنکه هستید را هم

بدهید.

بسیاری از متخصصین ادعا می کنند که برای گذشتن از آسیبی که کسی به شما می زند، باید تمایل به بخشیدن آن فرد داشته باشید.
بااینکه گفتن این سخت نیست اما در واقعیت آنقدرها هم که تصور می کنید آسان نیست. برای خیلی ها ممکن است سال ها طول بکشد
تا بتوانند کسی را ببخشند، مخصوصاً در مواردی که فرد متوجه آسیب جدی شده باشد. و البته کسانی هم هستند که هیچوقت کسانی

که به آنها صدمه می رسانند را نمی بخشند.

بخشیدن مردم در احادیث

حدیث بسیار زیادی در رابطه با بخشش و عفو مردم وجود دراد که نشان از بزرگی این عمل در دین و در دید خداوند است. در اینجا به
ذکر چند حدیث درباره بخشیدن و عفو مردم میپردازیم.

«:مولی امیرالمؤمنین علیه السالم»

.الَعُفو و العدُل: شیئاِن الیُوَزُن ثوابُُهما

(٢٥٢فهرست غرر، ص ). یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف: ثواب آن ها قابل ارزیابی نیست( عظمت)دو چیز است که 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C


«:مولی امیرالمؤمنین علیه السالم»

اِلَیَك     اعتَذََر َمِن ُعذَر .اِقبَْل

بپذیر              را او عذر نیز تو كرد خواهی عذر تو از كسی است     )اگر تو واالی شخصیت نشانه (٨٢تحف العقول، ص )(. كه

«:پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم»

ن َظلََمنا َو إعطاُء َمن حَرَمنا .ُمُروَّتُنا اَهَل الَبیِت اَلعْفُو َعمَّ

.فتّوت و بزرگ منشی ما خاندان رسالت عفو و اغماض از کسی که به ما ظلم کرده و بذل و عطا به کسی که ما را محروم نموده است
(٣٧تحف العقول، ص )

بخشیدن در قرآن

 »َقْوٌل َمْعروٌف وَ  َمْغِفُرٌة خیٌر ِمْن َصَدَقٍة یْتَبُعها اَذی َو اهللُ َغِنی حلیٌم«

گفتار مورد پسند )در برابر نیازمندان( و عفو )و گذشت از خشونت های آنان( از بخششی که آزادی در پی آن باشد، بهتر است و خداوند،
بی نیاز و بردبار است.

مشخص است که تحّمل خشونت این افراد و گذشت از برخوردهای زننده آنان، از خشمشان می کاهد و به آنها آرامش می دهد.

»  …»َفَمْن ُعِفی لَُه ِمْن اَخیِه َشیُء، َفاتٌعابّبا� بِالَْمعروِف َو اَداٌء اِلَیِه بِاِحساٍن

پس اگر کسی از سوی برادر )دینی( خود مورد عفو قرار گیرد )و از قصاص او صرف نظر شود( باید از راه پسندیده پیروی کند و )دیه را(
با نیکی به عفوکننده بپردازد.

انوا� بخشش
از نظر پروفسور وورسینگتون، استاد دانشگاه ویرجینیا، دو نو� بخشش )انوا� بخشش( وجود دارد:

با فراموش کردِن افکار خشم آلود نسبت به فرد مورد نظر است. مثاًل شما به خود می گویید که من نمی خواهم انتقام ،بخشِش نوِ� اول
بگیرم، اصاًل می خواهم به طور کامل آن فرد را فراموش کنم. که البته این نوِ� بخشش خیلی مطلوب نیست، چون شما در وجودتان

هنوز اندکی خشم دارید.
عوض کردِن احساس است، شما تنفر را فراموش نمی کنید، بلکه آن را با محبت عوض می کنید. از نظِر پروفسور این م،بخشِش نوِ� دو

نو� بخشش به سالمت شما کمِک زیادی می کند، فکِر شما را کاماٌل باز می کند و به شما قدرت می دهد.

دالیل بخشش

عالوه بر فواید معنوی وثواب بسیاری که بخشیدن دارد فواید جسمانی آن نیز بسیار است. در زیر به برخی از اثراتی که بخشش در جسم و روح
انسان ایجادمیکند میپردازیم.

بهبود فعالیت مغز با بخشش
بخشش مانند اکسیژنی است که فعالیت مغز را بهبود می بخشد و چنانچه دیگران را نبخشید خودتان از آرامش و سالمت روان فاصله می گیرید.

برای این که بتوانیم بخشیدن را تمرین کنیم می توانیم این راهکارها را به کار ببندیم. اول این که به نهایت بخشیدن فکر کنید.یعنی بررسی کنید
چنانچه فرد مورد نظر یا واقعه اتفاق افتاده را نبخشید چه چیزی عایدتان خواهد شد. راهکار دیگر این است که فهرستی از نام افراد مهم زندگیتان

که هنوز از آنها دلخورید، تهیه کنید و جلوی نامشان بنویسید از کدام رفتار و عملکرد آنها دلخورید.

نفرت و خشم سم است



گاهی اوقات بخشش را می توان با چشم پوشی از اشتباههای دیگران ممکن ساخت. کسی که اشتباه دیگری را می بخشد لذت زیادتری از فرد
بخشوده شده کسب می کند. عفو و بخشش باید در شخصیت گنجانده شود و نه به عنوان پاسخ به توهینها بلکه به عنوان روش زندگی قرار بگیرد،
زیرا نفرت و خشم مانند سم به انسان صدمه میزند. بخشش مانند پادزهر عمل میکند، بهترین انتقام در برابر دشمنان داشتن یک زندگی موفق و

شاد است، از دشمن به عنوان کسی استفاده کنید که باعث رشد شده و برای مبارزه با انرژیهای بد توانمند شوید،بخشش موجب آزاد کردن
خشم،ترس و درد می شود و دریچه های قلب را به شادی، صلح و عشق باز می کند.بخشیدن ظاهرا کار راحتی نیست برای همین بخشش کار

کسی است که قدرت دارد.

قدرت بخشش را دست کم نگیرید
محققان می گویند: قدرت بخشش را دست کم نگیرید،بخشش کلید سالمت عاطفی، روانی و جسمی است. افراد بیرحم مستعد ابتال به مشکالت

قلبی و عروقی، دردهای مزمن، اختالل عملکرد عصبی،سیستم ایمنی سرکوب شده،اضطراب و افسردگی بوده و از داشتن یک زندگی اجتماعی
خوب محروم هستند. پرورش کینه در دلها باعث می شود جهان خصمانه به نظر برسد.مطالعات نشان می دهند بیمارانی که از دردهای مزمن رنج

می برند، بعد از رها کردن کینه و خصم و توجه به بخشندگی زخمها و دردهایشان التیام می یابد. همچنین زن و شوهرهایی که به راحتی همدیگر
را عفو می کنند و اشتباه های هم را می بخشند و احساس خیرخواهانه ای را به هم ابراز می کنند درگیری و مشکالت شان را به طور موثرتری

حل می کنند و دردشان کم می شود.

مراحل بخشش
عمل بخشش و گذشت در یک لحظه اتفاق نمی افتد ، مرحله به مرحله انجام می شود. ادوارد هالودل در کتاب خود به نام »شهامت بخشش« این

مراحل را به چهار دسته تقسیم می کند:
 پذیرش ناراحتی. بخشش با غصه و ناراحتی شرو� می شود. ممکن است فرد، گروه یا سازمانی شما را رنجانده باشد. اگر می خواهید آنهامرحله اول :

را ببخشید باید به خودتان بقبوالنید از رفتار آنها رنجیده اید. پس از آن که پذیرفتید آسیب دیده اید دچار احساسات منفی چون خشم، ناراحتی،
ترس، تعجب، گیجی و ناامیدی می شوید و همین احساسات مانند باتالق شما را در خود فرو می برد.

: دوم   .                مرحله به     کنید سعی باید که اینجاست میکند پر را ذهنتان تلخ خاطرات شدن رنجیده از پس نفرت و خشم تسکین

        . میکند،               کمک شما به مرحله این در آنچه بگذارد تاثیر رفتارتان بر ناراحتی و خشم ندهید اجازه و ببرید پناه باورهایتان و اعتقادات

                . کنم؟     تبدیل چیز چه به را سختی و رنج این میخواهم من بپرسید خود از باید است زندگی در ارزشهایتان شناخت

سوم  . مرحله                  . شوید:   خالص قالب شر از دیوانهوارتان احساسات کنترل از استفاده با کنید تالش باید مرحله این در کردن تمرین

       . دارید،              که روحیهای به توجه با همچنین باشد داشته مهمی نقش قالب این از خالصی در میتواند دشمنتان با همدردی احساس

. شوید                خالص بد احساسات از وسیله این به تا شوید متوسل عبادت و دعا به میتوانید

: چهارم  .                 مرحله قلبتان           به آنها ورود مانع و کنید دور خود از را کینه و خشم کنید سعی دهید ادامه خود راه به و کنید رها را چیز همه

  .        . باشید.               مطمئن باشید داشته پشتکار حتما کار این در دارید خشم با زیادی فاصله شوید مطمئن تا کنید تکرار آنقدر را کار این شوید

. بود                خواهید شادتر و سالمتر و آفریدهاید تازه و پاک فضایی درونتان در بخشش از بعد

         . كار             بخشش همین برای نیست راحتی كار ظاهرا بخشیدن دارد قرار هم شده پایمال من حق اینكه احساس بخشیدنی هر دل در

.         . میبخشند     زودتر بعضیها كه داده نشان علمی تحقیقات دارد قدرت كه است كسی

جایی که عفو، جایگاهی ندارد

ی است. یعنی کسی جرمی مرتکب شده است، اما با پررویی می گوید اگر باز هم آزاد شوم، این کار یکی از جاهایی که عفو جا ندارد، تجرُپ اب اما ،تسا هدش بکترم یمرج یسک ینعی .تسا یّ
 ب��در ی��ک کس��ی آم��د خ��دمت پیغم��بر گ��رامی اس��المجنگرا انج��ام می دهم. یع��نی ب��از هم ج��رمش را تک��رار می کن��د. مثال بع��د از 

صلی اهلل علیه وآله وسلم و گفت: مرا ببخشید، اشتباه کردم، من زن و بچه دارم. اسیر بود و حکمش هم اع��دام ب��ود. حض��رت فرمودن��د: ب��ه
شرطی می بخشم که دیگر در جنگ ها نیایی، گفت: باشد.

بعد از اینکه آزاد شد رفت بین مشرکین گفت: این دفعه هم اگر جنگی پیش بیاید، نفر اول می آیم. به تعب��یر خودم��ان تص��ور ک��رد مثاًل
خوب توانسته پیغمبر را دور بزند. در جنگ احد هم آمد. دست بر قضا آن جا هم دستگیر شد. وقتی آوردن��د خ��دمت پیغم��بر، گفت: آق��ا
تَْیِن«؛ مومن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی شود. پیامبر فهمید که این شخص ببخشید، فرمودند: نه دیگر، »الُْمْؤِمنَ  اَل یُلَْدغُ  ِمْن ُجْحٍر َمرَّ

دارد تجّری و پررویی می کند.

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AC%D9%86%DA%AF


مهم ترین شرایط عفو

 مبین اسالم، عفو در برابر کسی که به شما ظلم روا داشته اس��ت،دیننباید از عفو برداشت غلطی صورت پذیرد. بنابر آنچه گفته شد، در 
اگر در موقعیت پشیمانی قرار گرفت و شما بر آن غلبه پیدا کردید، توصیه شده است. بنابر این اوالً پشیمانی از عمل و ثانیاً غلبه داشتن،

از جمله مهم ترین شرایط عفو است.

عالوه بر این، در حالتی که جرم جنبه ی اجتماعی داشته باشد، حتی در صورت عفو از سوی مظلوم نیز حکومت اسالمی نبای��د از جنب��ه
عمومی جرم بگذرد تا جرم کردن و پس از آن بخشیده شدن، به یک عادت بد اجتماعی تبدیل نشود. در اینجا برای اینکه بدعت ص��ورت

 بگذرد.جرمنگیرد، حاکم شر� نمی تواند از جنبه عمومی 

حضرت علی)�( از اختالس از بیت المال گذشت نمی کرد

موالی متقیان مانند پیامبر اسالم عمل می کردند. آنچه به شخص ایشان بازمی گشت را می بخش�یدند، ام�ا از آنچ�ه ب�ه عم�وم م�ردم مرب�وط می ش�د
نمی گذشتند. در کنار این موارد، حضرت از اختالس از بیت المال نیز به هیچ عنوان گذشت نمی کردن�د. ح�تی در م�ورد ب�دهکاران ب�ه بیت الم�ال ن�یز
گذشت به خرج نمی دادند و افراد بدهکار را زندانی می کردند. در برخی موارد نیز بدهکاران به معاویه پناه می بردند که در این م�وارد ن�یز حض�رت از

آن ها نمی گذشتند.

نحوه برخورد پیامبر با مرتکبان جرم

 صلی اهلل علیه و آله و س�لم »رحم�ة للع�المین« بودن�د و آنچ�ه ب�ه ح�ق شخص�ی ایش�انپی�امبر اک�رمدر ابتدا باید در نظر داشته باشیم که 
بازمی گشت، گذشت می کردند. اما اگر شخصی به اص�ل دین، باوره�ا و جایگ�اه رس�الت خدش�ه ای وارد می ک�رد، پی�امبر اس�الم گذش�ت

نمی کردند.

« )کسانی که پیک��ار می کردن��د و ض��ربه هایجنگ سختبه طور کلی نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم، عامالن به اصطالح امروزی »
جانی وارد می نمودند( را می بخشیدند. برای نمونه، ابوسفیان، وحشی )قاتل حمزه سیدالشهدا(، سفان  بن  امیه )از بزرگان قریش(، م��روان 
بن  حکم، عبداهلل  بن  سعد  بن  سهل و... در زمان فتح مکه ابراز پشیمانی کردند و پیامبر نیز در موضع قدرت قرار داشتند و آن ه��ا را عف��و

کردند.

 درافت�اده بودن�د، عف�وجایگ��اه رس�التاما در نقطه مقابل، پیامبر جنایتکاران عرصه »جنگ نرم« را، از آنجایی ک�ه ب��ا باوره��ای م�ردم و 
نمی کردند. دو نفر در این زمینه بسیار شاخص اند: یکی نضر بن  حارث که دست بر قضا پسرخاله پیامبر ن��یز ب��ود و دیگ��ری عقبه  بن  ابی 

معیط. این دو شخص از راه های تبلیغاتی و نرم سراغ اسالم آمدند.

 نریخت، اما در این جنگ به همراه هفتاد نفر از کف��ارمسلماناننضر بن حارث در جنگ بدر حضور داشت و البته قطره خونی نیز از بینی 
 نفر از اس��رای جن��گ ب��در،۶٨اسیر شد. حال، علی رغم اینکه سیاست پیامبر کشتن اسرا نبود، در میان آن هفتاد نفر، با دریافت فدیه از 

تنها نذر بن  حارث و عقبه  بن  ابی معیط را نبخشید.

 می کرد، اما با وج��ودسرمایهدر آن زمان وضع حکومت اسالمی )به لحاظ مالی( خیلی مناسب نبود و پیامبر با دریافت فدیه از اسرا جذب 
 خوبی پرداخت کنند، به دلیل آنکه از طری�ق ابزاره�ای تبلیغ�اتی و روانی به س�راغپولآنکه آن دو نفر سرمایه دار نیز بودند و می توانستند 

اسالم آمده بودند، مورد عفو قرار نگرفتند و به دست امیرالمؤمنین علیه السالم به هالکت رسیدند.

نتیجه گیری

 بخشیدن اثرات مثبتی در جسم و روح انسان دارد و همچنین افردی که از گن��اه دیگ��ران میگذردن��د جایگ��اهببخشید تا بخشیده شوید!
ائمه اطهار)س( بوده اس��ت. ب��ا این ح��الویژه ای نزد خداوند متعال دارند.عفو کردن و بخشیدن جزو رفتار های بارز پیامبر اکرم)ص(  و 

و همچنین گناهی که فرد انج��ام داده اس��ت قاب��ل  کار درستی نیست و باید کسی را بخشید که از کار خود پشیمان استهمهبخشیدن 
بخشیدن باشد! کسی که خون هزاران نفر را ریخته است آیا قابل بخشیدن است؟ کسی سعی در گمراهی مردم دارد و ه��زاران نف��ر را از
راه راست خارج کرده است قابل بخشیدن است؟ چطور میتوان کسی که سردار دلها را شهید و ه��زاران نف��ر را ع��زادار ک��رد را بخش��ید؟
چطور میتوان اهانت به ساحت پیامبر اسالم که اهانت به اسالم است را بخشید؟ در نتیجه باید گفت که درس��ت اس��ت بخش��یدن خ��وب

است اما همه الیق بخشیده شدن نیستند!

الهی آمینامیدوارم که خداوند همه ی ما را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد. 
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