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Abstract
In religious and ethical teachings, amnesty and forgiveness are among basic and
practical notions in individual and social reform and transcendence. Today, an
important question that arises is whether forgiveness is always a virtue or not.
Forgiveness is at the core of Christianity and being forgiven by God is indebted to
being forgiven by individuals. The ancient Greeks, and today, some Westerners not
only believe forgiveness is not a virtue, but also think it indicates an individual's
weakness and imperfection. Accordingly, the present study proposes and evaluates
the proponents and opponents' reasoning with regard to forgiveness. According to
Islamic teachings, it seems that forgiving every type of mistake with varying degrees
of error and fault is not a virtue. Thus, the forgiver's capabilities, and the extent and
type of fault, and the wrongdoer's dispositions, such as remorse, compensation, or
insistence on fault should be considered. Forgiveness is a great virtue in Islamic
teachings, and although retaliation and administration of justice guarantee safety
and security and control over wrongdoers, such solutions as negligence, forgiving
without any expectations in return, forgiving for the sake of righteousness,
encompassing all individuals, etc. make it simpler to forgive. In the same vein, by
highlighting its earthly and unearthly and individual and social consequences, peace
and tranquility for all are demanded in Islamic teachings .
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چکیده
عفو و بخشودن ،در متون دینی و اخالقی یکی از مفاهیم بنیادی و کاربردی در راستای اصالح و تعالی فردی و اجتماعی
محسوو میشوود .امروزه یکی از مباحث مطرح در این حوزه ،آن است که آیا بخشودن ،همواره یک فضیلت است یا
نه؟ در سونت مسویحیت ،گذشوت ،یکی از ارکان دین محسوو شوده و امید به بخشووده شدن از سوی خداوند منوط به
بخشوودن فرد دانسوته شوده اسوت .یونانیان باستان و نیز عدهای در فرهنگ غربی ،امروزه نه تنها گذشت را فضیلت تلقی
نکرده ،که آن را حاکی از ضوع

نف

و زبونی شوخ

میدانند .در این مقاله دالیل موافقان و مخالفان بخشودن طرح

شوده و مورد ارزیابی قرار میگیرد .با توجه به آموزههای اسوالمی به نظر میرسد بخشودن هر خطاکاری با هر درجه از
لغزش و خطا ،امری فضویلتمندانه محسوو نمیشوود در این راستا باید قابلیت قابل ،میزان و نوع خطا ،حاالت شخ
خطاکار مانند پش ویمانی او ،قصوود جبران و یا اصوورار او بر خطا و  ...در نظر گرفته شووود .تعالیم اسووالمی عفو را فض ویلتی
بزرگ دانسووته و با وجود آنکه قصووان و نیز اجرای عدالت را مایه حیات ،ضووامن امنیت نظام و کنترل خطاکاران تلقی
کرده ،با ارائهی راهکارهایی همچون تغافل ،انجام آن بدون منتگذاری و صورفا به جهت درستی عمل ،گسترده کردن
محدودهی آن به همه انسانها و  ...راه را برای بخشودن هموارتر کرده و با بیان پیامدهای دنیوی و اخروی و نیز فردی و
اجتماعی آن ،خواستار صلح و آرامش همگان شده است.
واژگان کلیدی :عفو ،بخشودن ،انتقام ،اخالق اسالمی ،فضیلت.

تاریخ دریافت / 1011/13/03 :تاریخ پذیرش1011/13/30 :
 .1دانشیار فلسفه دانشگاه زنجانEmail: drskavandi@znu.ac.ir .
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مقدمه
بخشوووودن و عفو یکی از مفاهیم بنیادین در نظام اخالقی و دینی اسوووت و به یقین یکی از فضوووایل مهم اخالقی و دینی
محسووو میشووود انانکه از جمله صووفات الهی عفو و گذشووت خداوند نسووبت به بندگان اسووت همانگونه که امام
سوجادعع در مناجات خود میگوید« :أنت الذی سومیییت نفسوک بالعفو ،فاع ع عنی» 1عصوحیفه سجادیه دعای . 11در
سونت مسیحیت نیز این امر ،مسئلهای محوری بوده و در کانون این دین جای دارد .آنچه در این مقاله در صدد توضیح و
تبیین آن هسوتیم آن اسوت که مراد از بخشوودن و عفو ایسوت؟ آیا بخشودن بهطور مطلق فضیلت و ناشی از قوت نف
اسوت یا در مواردی میتواند از ضووع

نفسوانی نشووفت گرفته باشود؟ آیا انگیزه فرد بخشوواینده به هنگام بخشووش اهمیت

دارد؟ برای رهایی خود و کاسوتن از نفرت و کینه خویش باید بخشوید یا رها سواختن فرد خطاکار؟ آیا بخشودن ،صرفا،
پ

از باور به «خطای» صووورت گرفته از جان

یک فرد اطالق میشووود یا به بخشووودن قر .و  ...نیز تعلق میگیرد؟

دالیل موافقان و مخالفان این مسوائل ایست؟ در این مقاله تمرکز بر موضوع بخشودن اشخان به هنگام انجام کار خطا
توسووش شووخ

یا اشووخان دیگر اسووت و از عفو الهی که مقولهای متفاوت بوده و متفثر از انگیزهها و اغرا .خان و

برآمده از نفرت و بدخواهی نیست ،بحثی نشده است.
 .1معناشناسی بخشودن
«بخشودن» و «بخشایش» در لغت به معنای رحم ،شفقت ،عفو ،از جرم و گناه کسی درگذشتن و آمرزش است عدهخدا،
 1711معین ،1731 ،ذیل واژه بخشوودن و بخشوایش  .2با توجه به آنکه در متون و نصون دینی و اخالقی ،واژه « عفو»
هم معنا و مترادف بخشوودن است ،لذا به معناشناسی لغوی و اصطالحی این واژه و واژگان مترادف آن ،در کت

لغت و

آثار اخالقی ،پرداخته میشود.
«عفو» در لغت به معنای پاک کردن ،امحاء ،حذف ،بخشش ،گذشت ،لط

و آمرزش است عآذرنوش ،1731 ،ذیل

واژه عفو و مترادف با غفران و مغفرتعخطا و گناه و صووفح عاز اهانت و توهین اسووت .عفو در نزد اخالقیون مسوولمان
عبارت اسوت از :اسوقاط آن ایزی که فرد از قصوان و غرامت ،مستحق آن است عالقزوینی،1731 ،ن  197سهولت
ترک مکوافوات بر بودی بوا وجود قودرت برآن عهموان ،ن  11ترک عقوبوت گنواهکوار در حال قدرت بر او عواع
کاشوووفی ،1797 ،ن  111صووورفنظر کردن از حق قصوووان یا غرامت عنراقی ،1739،ن  711عفو آن اسوووت که
اسووتحقاق حقی داشووته باشووی و از آن بگذری از قبیل قصووان یا غرامت ،و آن غیر از فرو خوردن خشووم و حلم اسووت

 .1تو آنی که خود را به عفو و گذشت نام نهادی ،پس از من درگذر.
 .3بخشیدن به معنای دهش ،عطا و انعام است( دهخدا 1011 ،و معین ،1031 ،ذیل عنوان بخشیدن).
میان بخشودن و بخشیدن هم از نظر دستوری ،صیغه های صرفی و مشتقات فعل و هم از نظر معنایی تفاوت است؛ با این همه از قدیم تا امروز « بخشیدن»
به جای «بخشودن» به کار رفته است (ابوالحسن نجفی ،1011 ،ص.)11-13
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عکاشانی ،1221،ج ،1ن . 71
برخی از اخالقیون عفو را از طریق معنای سوولبی عتعری
عنراقی ،1731 ،ن« 213عفو آن بود که بر نف

به ضوود  ،تعری

کردهاند« :عفو ،ضوود انتقام کشوویدن اسووت»

آسوووان بود ترک مجازات به بدی یا طل مکافات به نیکی ،با حصوووول

تمکن ار آن و قدرت» .راغ در مفردات الفاظ القرآن میگوید« :عفو در اصووول به معنای قصووود کردن برای گرفتن و به
دسووت آوردن ایزی اسووت« .عفاه» و «اعتفاه» یعنی برای گرفتن ایزی قصوود او کرد و به نزد او رفت « .عفََوتع عنه» یعنی
قصود کردم تا گناهش را زایل کنم و از آن درگذرم .بنابراین ،عفو همان بخشوودن و نادیده گرفتن و اغما .از گناه است
و آیه « خذ العفو» یعنی با اغما ،.تسامح و تساهل رفتار کن» عراغ اصفهانی ،1731 ،ن . 711
صَففف

به لحاظ لغوی به معنای ترک سرزنش و نکوهش است ،اما از نظر معنا همانند عفو است لکن از آن بلیغتر و

رسواتر اسوت .در آیه «فَاعفوا و اصوفحوا حتی یفتی ا بفمره» عبقره  119ذکر عفو و صوفح در کنار هم ،از آن جهت اسوت
که گاهی انسوان کسوی را عفو میکند ،ولی همچنان او را نسبت به عمل زشتش مورد سرزنش قرار میدهد لذا قران ضمن
توصیه به عفو ،واژه صفح را نیز آورده است عهمان ،ن. 212-217
غ ََفر به معنای لباس پوشاندن به کسی است تا بدن او از ارک و آلودگی مصون بماند ،و غفران و مغفرت خداوند به
این معناسووت که بنده را از عذا مصووون بدارد .گاهی گفته میشووود« :غَفَرَ له» ،مقصووود گذشووت یاهری اسووت نه باطنی،
مانند« :قل للذین آمنوا یغفروا للذین ال یرجون ایام ا » عجاثیه  12عهمان ،ن . 721
آنچه از مجموع تعاری

اخالقیون مسولمان به دسوت میآید آن اسوت که بخشوودن خطا و لغزش با شرایطی محقق

میشووود :اول آنکه ،این امر باید به آسووانی و سووهولت انجام پذیرد که با نظر به تعری

خلق عملکهای اسووت برای نف

اقتضواء میکند افعال از آن به سهولت و بدون فکر و اندیشه صادر شود ع القزوینی ،1731 ،ن  72باید ملکه نف
نف

که
بوده و

بدان خو گرفته باشود« :خودت را به گذشوت و جوانمردی عادت بده» 1عمجلسی ،1221 ،ج  ،12ن 211ج  ،12ن

 272حرانی ،1212 ،ن  31یا « فتوت و بزرگمنشوی ما خاندان رسالت ،عفو و اغما .از کسی است که به ما یلم کرده
و بذل و عطا به کسووی اسووت که ما را محروم کرده اسووت» 2عصوودوق ،ن  239مجلسووی ،ج ،13ن  . 212دوم آنکه،
بخشواینده ،قدرت و تمکن بر مجازات و مکافات داشته باشد و از سر ناااری ،عدم امکان و یا عدم قدرت بر مجازات ،فرد
خطاکار را نبخشویده باشود« :نیکوترین عمل انسوان مقتدر و توانا ،عفو و گذشوت است» 3عتمیمی آمدی ،1711 ،ن» 221
«عزیزترین بندگان نزد خدا کسی است که وقتی به قدرت رسید ،عفو کند» 4عنراقی ،1739 ،ج ،1ن « 717باگذشتترین
 .1عود نفسک السماح.
 .3مروتنا أهل البیت العفو عمن ظلمنا و إعطاء من حرمنا.
 .0أحسن أفعال المقتدر ،العفو.
 .4أعز العباد علی اهلل الذی إذا قدر عفی.
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مردم کسوی اسوت که با وجود قدرت عفو کند» 1عمجلسوی ،1221 ،ج ،11ن  . 121سووم آنکه ،فرد بخشاینده ،به درستی
مسوتحق حقی مانند قصوان یا مجازات باشد .اهارم آنکه ،بخشودن عالوه بر درگذشتن از حقی که فرد ،مستحق آن است
متضومن نوعی پاک نمودن درون خود از کینه ،بدخواهی ،سورزنش و اهانت نسوبت به فرد خطاکار اسوت عبا لحاظ هم معنا
بودن واژه عفو و صوووفح ،و عط

آن دو به یکدیگر در قران «ولیعفوا ولیصووفََحوا» عنور « 22صوووفح جمیل ،عفو بدون

عتا و سوورزنش مجرم اسووت» عطبرسووی ،1213 ،ج ،1ن  . 722پنجم آنکه ،بخشووودن اعم از گذشووت در برابر خسووارات
جانی عقصان و خسارات مالی عغرامت است.
 .1فضیلت بخشودن
یکی از مباحثی که امروزه در با بخشوودن طرح میشوود آن اسوت که آیا بخشوودن ،همواره یک فضیلت و در نتیجه
امری ستودنی است؟ آیا بخشودن همیشه مجاز و رواست؟ یا در مواردی میتوان گفت بخشودن ،فضیلت نیست؟
در سونت اسوالمی عفو و بخشودن یکی از فضایل ،بلکه برترین فضایل محسو شده است« العفو تاج المکارم» عتمیمی
آمدی ،1711 ،ن « 221پیشودستی نسبت به بخشودن از اخالق بزرگواران است» 2عتمیمی آمدی ،ن  ،221ح  1111و
اخالقیون مسولمان ،آن را از جمله فضوایل فرعی تحت فضویلت سوخا که خود از فضوایل تحت جن

فضویلت عفت است،

بهشومار آوردهاند عطوسوی ،1731 ،ن . 111بسویار بخشاینده ععفوی بودن خداوند و تشبیه انسان به خدا در افعال و اوصاف،
فضوویلت بودن بخشووودن را تقویت کرده و جای شووبههای را در آن باقی نمیگذارد کما اینکه میتوان آیه «إن تعفوا إقر
للتقوی» عبقره  273و نیز احوادیث مربوط به ذمی و تقبیح غیربخشوووندگان را تصوووریح و تفکیدی بر فضووویلت بودن اجمالی
بخشوودن به حسوا آورد« :بدترین مردم کسی است که خطای دیگرا را نمیبخشد و از لغزش آنها نمیگذرد» 7عمجلسی،
 ،1221ج  ،12ن  . 13کیفیت ،حد و گسترهی بخشایش بحث دیگری است که باید بدان پرداخت.
در سونت مسویحیت نیز گذشوت و بخشوش ،یکی از ارکان اصلی این دین محسو شده و مسیحی گناهکار و نیاز او به
نجات و آمرزیده شودن ،هسوتهی اصولی روایت تجسود عیسوی مسویح و قربانی شدن او بر سر صلی است .بر اساس تعالیم
مسویحیت اون ما گناهکاریم ،پ

همه نیازمند به بخشوایشیم و اگر امیدی به بخشوده شدن از سوی خداوند داریم ،نخست

باید خودمان دیگرانی را که متعر .ما شودهاند ،ببخشواییم عگارارد و مک ناتون ،1792 ،ن  . 71اما بخشودن نزد یونانیان
باسوتان ،فضویلت شومرده نمیشده و امروزه نیز در غر بخشودن را کمتر یک فضیلت محسو میکنند .4با توجه به آنکه

 .1إن أعفی الناس من عفی عن قدرة.
 .3المبادرة إلی العفو من أخالق الکرام.
 .0شر الناس من الیغفر الذنب و الیقیل العثرة.
 .4برای بحث مبسوط و نظام مند فلسفی درباره بخشودن از جمله تاریخچه تکوین و تحول این اندیشه که بخشودن نوعی فضیلت است ،مراجعه کنید به
کتاب.Charles Griswold, Forgiveness: A Philosophical Exploration (2007) :
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احسووواسوووات افراد در مورد بخشوووودن از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی در یک فرهنگ ،از فردی به فرد دیگر متفاوت
اسوت ،لذا این احسواسوات نمیتوانند راهنمای عمل ما در این مورد باشند و تنها با بررسی دالیل له و علیه بخشودن میتوان
به موضوعی پایدار در این مسئله دست یافت عهمان ،ن . 27بر همین اساس ابتدا به بررسی دالیل موافقان بخشودن و سپ
مخالفان آن و در نهایت بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 .1-1دالیل موافقان فضیلت بخشودن
صوحنههای مختلفی از کشوتار و شوکنجههای بیرحمانه دشمن در جنگ هشت ساله علیه مردم بیدفاع و مظلوم ایران را
بوهخواطر آورید ،در برخی از موارد بم ها در بیمارسوووتانها ،مدارس و کواه و خیابان فرود میآمدند ،سووواختمانها را
ویران و کودکان و مردم بیگناه را تکه تکه میکردند یا عملیات تروریسووتی مختل

در کشوور خود و دیگر کشووورها

را به یاد آورید که در هر یک از آن عملیاتها افراد بیگناه انان تکه پاره شوودند که حتی اعضووا و اجزای بدن آنها هم
یافت نشد آیا باید مسببان انین اعمالی را بیقید و شرط بخشید؟ دلیل یا دالیل موافقان انین بخشودنی ایست؟
 .1-1-1احساس قوت و آرامش روانی
پ

از آنکه سوتم و جفای بزرگی در حقمان روا داشوته میشوود ،آیا نگه داشتن ح

افراد جفاپیشووه پسووندیده اسووت یا اشوومپوشووی از ح

خشم و نفرت در دلمان نسبت به

نفرت و انتقام و وانمود کردن آنکه انین اعمالی رخ نداده و

اهمیتی نداشوته اسوت؟ طرفداران گذشوت عموما معتقدند بخشوودن ،هم فرد بخشواینده و هم فرد بخشوده شده را رها و
نسوبت به خود و زندگی خویش احسواس بهتر و قدرت بیشوتری خواهد داشت بر این اساس ،با

قوی سواخته و شوخ

توجه به شوووفابخش بودن بخشوووودن از منظر این افراد ،قربانیان باید بیقید و شووورط ببخشوووایند عهمان ،ن . 21روایات
متعددی از معصووومینعع که داللت بر عزت و بزرگی فرد بخشوواینده داشووته و یا امید بخشووش از سوووی خدا را منوط به
بخشوووش شوووخ

کرده و نیز عدم بخشوووش و انتقام را روش فرومایگان معرفی میکند ،همگی حکایت از تفثیر عفو و

بخشوودن بر احساس نزدیکی به خدا ،ح

خوشایند رها شدگی و عزتمندی در شخ

بخشاینده دارد« :بر شما باد عفو

و گذشوت ارا که عفو بر عزت و سورافرازی بنده میافزاید .شوما ببخشید .خداوند شما را عزیز و سرافراز میگرداند»
عکلینی ،1712 ،ج ،2ن  113مجلسووی ،1221 ،ج ،13ن 211

1

«هر ک

عفو و گذشووت داشووته باشوود ،خدا نیز از او

گذشووت خواهد نمود» 2عمجلسووی ،1221 ،ج  ،12ن  171پاینده ،1732 ،ن « 172مبادرت به انتقام ،روش مردمان
فرومایه و پست است» 3عتمیمی آمدی ،1711 ،ن . 721

 .1علیکم بالعفو ،فإن العفو الیزید العبد إلا عزا فتعافوا یعزکم اهلل.
 .3من یعف ،یعف اهلل عنه.
 .0المبادرة إلی اإلنتقام من شیم اللئام.
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سونت مسیحیت بر این باور است که ریشه این بحث را باید در تعالیم و آموزههای مسیحیت جستجو کرد مبنی بر اینکه
دوام خطاکاری در انسووان و به دنبال آن پذیرش احسوواس گناه ،امکان و نیاز به بخشووودن را به طور دائمی در فرد به وجود
میآورد و در این راستا میل به تشبه به نیکی و مهربانی و گذشت خداوند ،این عمل را جذا تر و پسندیدهتر میکند.
در این نگاه شووفابخشووانه به بخشووودن ،به نظر میرسوود این کار صوورفا با در نظر گرفتن منافع و خیر شووخ

بخشوونده و

حداکثر دیگرانی غیر از فرد خطاکار ،صوووورت میپذیرد اینکه فرد قربانی میتواند زندگی آسوووودهتری را پی بگیرد یا به
این ترتی ارخه خشوووونت پایان میپذیرد ،در عمل نادیده گرفتن رابطه قربانی با فرد خطاکار اسوووت و حال آنکه باید در
نظر داشوت که بخشوایش «هدیهای» اسوت که بخشواینده به فرد خطاکار عطا میکند عگارارد و مک ناتون ،1792 ،ن. 21
همچنین اگر در دفواع از بخشوووودن بیقید و شووورط ،آن را نوعی «سوووخاوت» و «بلند نظری» بدانیم -کما اینکه در اخالق
اسوالمی نیز عفو و بخشوایش فضیلت فرعی «سخا» است و در واقع ،بر این اساس ،سخاوت از اجزای اصلی بخشودن بهشمار
میرود عطوسوی ،1731 ،ن  - 111برداشوت شوفابخشانه که صرفا خیر و صالح فرد بخشاینده را در نظر میگیرد ،آن معنا
را توفمین نخواهد کرد ارا که معموال ما کاری را که شوووخ

به خاطر تفمین نفع و صوووالح خود انجام دهد ،بلندنظرانه و

سووخاوتمندانه تلقی نمیکنیم عگارارد و مک ناتون ،1792 ،ن . 21نیز نگاه شووفابخشووانه به بخشووودن و نوعی خودپروی
عتمرین روانی تلقی نمودن آن ،هرگز به ما نشان نمیدهد که ارا عمل بخشودن به لحاظ اخالقی ،امری ستودنی و تحسین
برانگیز اسوت درحالی که بخشوودن یک «فضویلت» اسوت و همچون سوایر فضوایل برای دستیابی به آن و حف و تداومش
نیازمند تالش فراوان عهمان ،ن  21ارسطو  ،1117 b،1731ن . 12
 .1-1-1بخشودن ،جلوهای از انسانیت ،مهربانی و صبوری
عدهای بر این باورند که با توجه به اینکه انسوانیت و شفقت ،جزو بزرگترین فضایل بشری هستند ،دلیل ما برای بخشودن
افراد همان دالیلی اسوت که برای انسوان بودن و مشفق بودنمان داریم .با وجود آنکه گذشت همچون سایر فضایل سب
تسوهیل زندگی ما میشود ،اما شخصی که واقعا میبخشاید هدفش خیر و صالح فرد بخشوده شده است .در حالی که به
نظر میرسود همین در کانون توجه بودن فرد خطاکار ،فضویلت بودن بخشودن را داار تردید میکند آیا خیرخواهی و
شفقت و نظر سخاوتمندانه نسبت به فرد خطاکار ،که در واقع انین استحقاقی ندارد ،به لحاظ اخالقی درست و پسندیده
اسوت؟ شاید «انصاف» حکم میکند انین رفتاری را نسبت به همنوعان درستکار و مهربان با خود داشته باشیم .آیا این
نافی عدالت نیست؟ آیا قربانیان ،استحقاق برخورداری بیشتری از این توجه و خیرخواهی را ندارند؟ عهمان ،ن29-23
بر اسوواس دالیلی که موافقان بخشووودن ارائه میکنند یا باید صوورفا آسووودگی خاطر و آرامش درون فرد بخشوواینده را
لحاظ کرد و توجهی به وضوعیت فرد خاطی در فرایند بخشوودن نداشت و یا باید خیر و صالح و رها شدن فرد خاطی را در
نظر گرفت و آالم و اندوه قربانی را نادیده گرفت .گویا تبیین این انینی دالیل ،جمع بین آسوووودگی و رهاشووودگی هر دو
طرف را در این مسوئله ممکن نمیبیند حال آنکه در تبیین این مسوئله میتوان گفت بخشودن هم ،مانند سایر فضایل ،امری
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تشووکیکی و دارای مرات اسووت .مرتبه پایین آن فقش درگذشووتن از خطای فرد اسووت .میتوان این مرحله را «عفوحقوقی»
نامید که با همراه داشوتن نفرت نسوبت به خطاکار قابل جمع است .مرتبه باالتر آن ،پاک کردن درون از کینه و نفرت نسبت
به شوخ

خطاکار اسوت دور کردن خشوم و تنفر و پیراسوتن درون از انین اموری در بخشش ،گامی فراتر است و آن را

میتوان «عفو اخالقی» نام نهاد .آیات و روایاتی که از واژه صووفح اسووتفاده کردهاند ،عموما نایر به این نوع از بخشووودن و
عفو هسووتند « :به نیکویی درگذر» 1عحجر  « 31باید خطای آنان را ببخشووند و از لغزشهایشووان اشوومپوشووی کنند» 2عنور
 . 22در مرات باالتر ،عالوه بر درگذشووتن از خطای شووخ

خطاکار و عدم سوورزنش و عتا او ،خیرخواهی ،شووفقت و

احسوان نیز نسوبت به وی روا داشوته میشوود« :قالَ رسول ا فی خطبته :أال أخبرکم بخَیر خَالئقَ الدنیا و اآلخرة ،العفوع عمَّن
یَلَمک و تَصولَ من قَطَعک و اإلحسوان إلی من أساء إلیک و إعطاءع من حرَّمک» عکاشانی ،1221 ،ج  ،1ن « 712معنای
عفو این اسوت که از شوخ

گناهکار اشمپوشی و اغما .کرده و به یاهر او را ملزم به خطا و گناهش ننمایی و آنچه از

اهانت و ضورر و ناراحتی به تو رسویده از صومیم قل ببخشوایی و عالوه بر آن احسان و نیکی نمایی» 3عگیالنی:1711 ،ف،
ن 717مجلسوووی ، 1221،ج  ،13ن « 227کسوووی که بر فردی که بر او یلم روا داشوووته ،دعا کند عبرای او طل خیر
نماید  ،پیروز اسووت» 4عالکاشووانی ،1221 ،ج ،1ن  . 717در همه این مرات  ،بخشووش خطا و عدم پیگیری آن از سوووی
مظلوم و قربوانی صوووورت گرفته اسوووت ،اما آنچه باالترین مرحله آن را به یک فضووویلت تامی بدل میکند همراه نمودن این
گذشت با خیرخواهی و شفقت است.
 .1-1شرایط بخشودن
مسوئله دیگری که به نظر میرسود باید مورد توجه قرار گیرد آن اسوت که آیا در اعمال فضووایل بهطور عام ،و بخشودن
بهطور خان ،قابلیت قابل باید لحاظ شوود؟ یعنی فرد خطاکار باید به نوعی ،اسوتحقاق بخشوده شدن را داشته باشد؟ آیا
میزان و نوع خطای انجام یافته و حاالت و رفتار شوخ

خطاکار ،مانند پشویمانی او ،قصد جبران و یا ...باید در بخشودن

فرد ،مورد توجه قرار گیرد؟ مسلما بخشیدن هر خطاکاری با هر درجه از خطا و لغزش ،به صورت مطلق ،نمیتواند امری
پسووندیده باشوود اه رسوود به اینکه فضوویلتی اخالقی محسووو گردد .دالیل مخالفان بخشووودن که ذیال به آن خواهیم
پرداخت ،حاکی از آن اسووت که برخی ،عفو و بخشووش را به طور کلی ،اه به لحاظ اخالقی و اه روانشووناختی ،جایز
نمیدانند اما این مسووئله با روح آموزههای ادیان سووازگار نبوده و در متون و نصووون دینی برای درگذشووتن از خطای
خطاکار ،نه به صورت مطلق ،بلکه با ااراو ها و شرایش خاصی در نظر گرفته شده است :اول آنکه شخ
 .1فاصفح الصفح الجمیل.
 .3ولیعفوا و لیصفحوا.
 .0تفسیر العفو أن التلزم صاحبک فیما أجرم ظاهرا و تنسی من األصل ما أصبت منه باطنا و تزید علی اإلختیارات إحسانا.
 .4من دعا علی من ظلمه فقد انتصر.

خطاکار،
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اقرار و اعتراف به خطای خود داشته و دیگر اصراری بر انجام آن نداشته باشد« :عفو و گذشت سزاوار کسی است که به
خطای خود اعتراف و اقرار کند ،نه کسووی که اصوورار بر انجام خطایش دارد» 1عمجلسووی ،1221 ،ج  ،11ن 39عاملی،
 ،1719ن . 13دوم آنکه پشوویمان و عذرخواه از عمل خود باشوود و آن را ایهار کند ،امیرالمومنینعع میفرماید« :اگر
کسی از تو عذرخواهی کرد ،عذر او را بپذیر تا شفاعت شفیعان نصی تو گردد»2عصدوق  ،1212ج  ،2ن « 791عذر
«عذر برادرت را بپذیر و اگر برای خطای خود عذری نداشوووت ،تو برای او عذری بتراش» 3عصووودوق ،1712 ،ج  ،2ن
 122حرانی ،1212 ،ن  . 112بیان اخیر حاکی از آن اسوت که صورف پشویمان بودن شخ

خطاکار و حتی تکاپوی

وی برای فراهم کردن عوذری برای جبران خطوا کفوایوت میکنود گراه نتواند دلیل قانع کنندهای برای انجام آن ارائه
کند .بر همین اسوواس حضوورت توصوویه میکند که عالوه بر بخشووودن خطاکار ،وی را به لحاظ روانی مدد رسووانده و با
تراشیدن عذری ،او را در آرامش روحی و رها شدن وجدانش یاری کنید« :اگر شخصی از طرف راست تو آمد و ناسزا
گفت و سپ

برگشت و از طرف اپ تو عذرخواهی نمود ،عذر او را بپذیر» 4عمجلسی ،1221 ،ج  ،11ن 121کلینی،

 ،1712ج ،3ن  . 117سووم آنکه فرد خطاکار ،شوایسوته و بزرگوار باشد ،نه شخصی پست و دونمقدار ،به این معنا که
بزرگی و کرامت ذاتی فرد خطاکار ،سوب

میشود وی نسبت به عمل نامناس خود شرمنده و خجل بوده و نیز لط

و

بخشووش بخشوواینده را در حق خودش به خوبی درک کند به گونهای که انین برداشووتی ،اصووالح او را در پی خواهد
داشوت ،حال آنکه فرد دونمقدار و پسوت ،اه بسا آن را وییفهی فرد مظلوم تلقی کرده و جسارت و تجری او را نسبت
به انجام عمل خطا افزایش دهد« :عفو و گذشوووت همانقدر که بزرگوار را اصوووالح میکند ،فرومایه را تباه میسوووازد»
عمجلسوووی ،1221 ،ج  ،11ن  97کراجکی ،1211 ،ج  ،2ن  . 132دیگر آنکه شوووخ

5

خطاکار از سووور ناآگاهی و

جهالت مرتک خطا و یلم شوود،نه آگاهانه و تعمدا حضورت علیعع میفرماید« :آنکه با بصیرت بر زشتی گناه آن را
مرتک

شود ،سزاوار عفو نیست».

تبیین وجودشوناختی عروانشوناسوی اخالق بخشودن ایست؟ آیا همزادپنداری است؟ آیا ترحمی فعلی است یا انفعالی؟
در صووورت انفعالی بودن ،ادامه و اسووتمرار آن از دسووت ما خارج خواهد بود اما در حالت فعلی ،در کنترل ماسووت .اگر به
هنگام بخشایش ،عالوه بر نف

و روح ما ،بخشی از مغز ما هم فعال میشود ،آن کدام قسمت مغز است؟ تفاوت در عاطفی

یا اسووتداللی دانسووتن بخشووودن ،موج تفاوت در نظریة تربیت افراد خواهد بود .در صووورت عاطفی بودن باید برای تربیت
شوخ

بخشوایشوگر ،مراکز احسواسوی او تحریک شود و در صورت عقالنی بودن باید مراکز مربوط به ادراک عقالنی او

 .1العفو عن المقر ال عن المصر.
 .3إقبل من متنصل عذره فتنالک الشفاعة.
 .0إقبل عذر أخیک فإن لم یکن له عذر فالتمس له عذرا
 .4إذا شتمک رجل عن یمینک ثم تحول عن یسارک و اعتذر فاقبل عذره.
 . 5العفو یفسد من اللئیم بقدر اصالحه من الکریم.
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مورد خطا قرار گیرد .به هر حال ،موقعیتهایی که در زندگی واقعی برای بخشوووودن پیش میآید ،با تصوووویر آرمانی و
رمانتیک همخوانی نداشوته و دشواریهای عاطفی ،احساسی و عقالنی بخشودن را به طور واضح نمایان میکند و اینجاست
که استداللهای علیه بخشودن قوت مییابند.
 .9-1دالیل مخالفان بخشودن
در کنار توصویه غال

در سنت دینی ،اعم از مسیحیت و اسالم ،بر بخشودن و در نظر گرفتن پاداشهای بزرگ دنیوی و

اخروی برای بخشووونودگان -عاز قبیل روایاتی اون« :هر ک
عمجلسوووی ،1221،ج  ،12ن  171پواینده ،1732 ،ن 172

عفو گذشوووت نماید ،خداوند نیز از او خواهد گذشوووت»
1

« بر شوووما باد عفو و گذشوووت ،ارا که عفو بر عزت و

سوورافرازی بنده میافزاید ببخشووید تا خداوند عزیز و سوورافرازتان گرداند» 2عکلینی ،1712 ،ج ،2ن  113مجلسوووی،
 ،1221ج ،13ن  - 211در مواردی ،بخشوودن به مثابه ضع

نف

و بزدلی محسو میشود و آن را با دشواریهای

زیادی مواجه میسوازد .در مسویحیت ،سونت و قاعدة شورافت و شهسواری که مستلزم انتقامگیری از فرد موهن به شرف
اسووت ،همواره وجود داشووته اسووت همچون مقاومت در برابر تجاوز ،تحقیر زندگی آسوووده به بهای فدا کردن عزت و
کرامت نف  ،انگارة احترام به خویشوتن و  . ...در انین نگاهی ،بخشوودن میتواند عملی ناشووی از ضع

نف  ،بزدلی،

سوسوت عنصوری و  ...تلقی گردد .انین نگاه تحقیرآمیز به بخشودن را میتوان در آثار نویسندگانی همچون نیچه شاهد
بود عگارارد و مک ناتون ،1792،ن . 12-17
از نظر نیچه ،بخشوووش آزاردهندگان ،نادیده گرفتن عزت نف
نوعی تظوواهر میدانوود کوه افراد ضوووعی

اسوووت .وی با نقد دلرحمی و نازکدلی ،بخشوووودن را

برای نشوووان دادن توانوواییهوای افراد قوی بووه کوار میگیرنود و این کوار نوه تنهووا

تحسینبرانگیز نیست ،بلکه ناشی از انگیزههای حقارتبار و بیصداقتی است عنیچه ،1791 ،ن . 111
اسوتداللهای علیه بخشوودن ،سه جنبه اصلی دارند که شامل مشکالت برداشت شفابخشانه از بخشودن ،تضاد میان انتقام
و عدالت و اهمیت احترام به قربانی است.
 .1-9-1مشکالت برداشت شفابخشانه
برخی از افرادی که قربانی یلمها ،سوتمها و شوکنجههای بزرگ شودهاند ،برداشوت شوفابخشوانه از بخشودن را برداشتی
سوووطحی ،تحملناپذیر و بازی با الفاظ میدانند .در حقیقت ،سوووخاوتمندانه و بلندنظرانه تلقی کردن بخشوووودن ،به زیان
قربانیان اسوت و واکنش عملی آنها به تجاوزها و ستمها را بیاعتبار جلوه میدهد .در نتیجه ،انین توصیهای نه تنها نابجا،

 .1من یعف ،یعف اهلل عنه.
 .3علیکم بالعفو فإن العفو الیزید العبد إال عزا فتعافوا یعزکم اهلل.
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بلکه کامال غیر اخالقی است .باید دانست که حتی اگر بخشودن ،شفابخش باشد ،باز تنها راه تشفی خاطر قربانیان نیست.
گاهی انتقام گرفتن ،تشووفیبخش اسووت و احسوواس رضووایتی را برای مظلوم و قربانی به همراه خود میآورد و از شوودت
تلخی و نفرت آنان میکاهد .لذا آنچه جامعه بدان نیاز دارد ،عدالت اسووت ،نه بخشوووودن تا با حف احسووواس انزجار و
مجازات مرتکبان اعمال خطا ،مانع تکرار فجایع در جامعه بوده و صووولح و ثبات اجتماعی را برقرار کند عگارارد و مک
نواتون ،1792،ن  . 11-12در متون دینی نیز بر مقوابلوه به مثل ،اجرای عدالت و حتی قصوووان در جهت جلوگیری از
تجری و جسووارت خطاکاران و یالمان و نیز تشووفی خاطر قربانیان و مظلومان تفکید شووده اسووت« :پ

هر ک

بر ش وما

تعدییی کرد ،شما نیز به مثل آن بر او تعدییی کنید»1عبقره « 192در تورات بر یهودیان مقرر داشتیم که جان در برابر جان
و اشووم در برابر اشووم و بینی در برابر بینی  2»...عمائده  « 21و لََکم فی القصووان حیاةی یا أولی األلبا »3عبقره . 119
بنابراین ،از منظر این گروه ،اوال ،بخشوووودن آنگونه نیسوووت که همواره اه در سوووطح فردی و اه در سوووطح اجتماعی
شووفابخشووی ادعا شووده را در پی داشووته باشوود ثانیا ،اگر بخشووودن ،شووفابخش باشوود تنها راه دسووت یافتن به این تفثیرات
شفابخشانه نیست.
 .1-9-1تضاد بین عدالت و انتقام

گاه نگاه یکسوونگرانه به بخشوودن سب

میشود که دالیل علیه بخشودن ،واکنشی احساسی محسو شود و عدم کمال

و نواپختگی اخالقی افرادی تلقی گردد که خواهان مجازات و برقراری عدالت در مورد مرتکبان به اعمال خطا هسوووتند.
قربانی نباید آسووودگی ذهنی خود را در اولویت قرار دهد ،بلکه در نظر او باید اجرای عدالت ،یا فینفسووه و برای عالج
نقض اصووول اخالقی ،اخالقا الزامآور باشوود و یا در جهت احسوواس وییفه نسووبت به افرادی که مورد یلم و سووتم قرار
گرفتهاند ،در اولویت قرار گیرد .انین قربانیانی ،آسووودگی روانی خویش را فدای ح

بزرگ عدالت ،نه انتقامجویی،

میکنند .معادل پنداشووتن اصوورار بر اجرای عدالت و اصوورار بر انتقامجویی خطاسووت .گراه عدالت و انتقام در اینکه
خطاکار باید به سووزای اعمال خود برسوود همپوشووانی دارند اما به لحاظ اخالقی تفاوتهای زیادی دارند .انتقام معموال
شوخصوی و خصوصی است همراه با لذتی از تحمیل رنج بر فرد ستمکار است اغل کیفری نامتناس

و بیش از حد به

همراه دارد و در نهایت ،هدف از آن احسوواس تشووفی و رضووایت خاطر از رنج خطاکار اسووت اما عدالت امری عمومی
اسوت مقوله لذت بردن از تحمیل رنج بر ستمکار در آن مطرح نیست در اجرای آن تناس

با عمل خطا لحاظ میشود

و هدف اصولی از آن ،تصحیح خطا و رفع آن است .از همین روی ،عدالت مفهومی کامال اخالقی است عگارارد و مک
ناتون ،1792،ن  . 17-11خداوند امر به عدالت نموده و بر اجرای قانون تفکید دارد ،ارا که آن را حق مسلم مظلوم و
 .1فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.
 .3و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس و العین بالعین و األنف باألنف.
 . 0ای خردمندان برای شما در قصاص حیاتی نهفته است.
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آسوی دیده محسو میکند« :إن ا یفمر بالعدل و اإلحسان» 1عنحل  . 91عدالت ،به مثابة قانون و ضامن امنیت نظام و
کنترل خطاکاران اسوت به عبارت دیگر ،در تکالی

قانونی ،همواره عدالت مورد نظر است اما در نظام دینی ،با وجود

ضرورت اجرای عدالت برای سالمت جامعه و تشفی خاطر قربانیان ،باز بخشش و احسان نسبت به خطاکار ،فراتر از حدی
تکلی

و وییفه بوده و به لحاظ اخالقی ارزشوومندتر و انسووانیتر بهشوومار آمده اسووت در عینحال همواره از انتقام به

عنوان رذیلت اخالقی و اوصوواف اشووخان پسووت و دونمایه نام برده شووده اسووت« :عجله و شووتا در انتقام ،روش افراد
پست و کممقدار است» 2عتمیمی آمدی ،1711 ،ن « 211زشتترین عی ها ،کمگذشت بودن و بزرگترین گناهان
عجله در انتقام گرفتن است» 3عهمان .
 .9-9-1احترام به قربانی
اگر ما بر این باور باشویم که بخشودن ،برای فرد قربانی و نیز جامعهای که در آن زندگی میکند ،امری نیکو و پسندیده
اسووت و در این میان به اجرای عدالت و پیامدهای خو آن برای قربانی و جامعه توجه نکنیم ،عمال به این معناسووت که
رنج قربانیان به لحاظ اخالقی برای ما اهمیت زیادی نداشوته و ما در تحقیر مقام و موقعیت انسانی آنها ،با متعرضان همراه
و همدسوت شودهایم .داشتن هر عقیدهای ،احساسات متناس

با خود را طل

میکند شخصی که نظارهگر وقوع آزار و

سوتم شودیدی اسوت ،اگر دسوتخوش خشوم و تغییر نشوود ،هم به لحاظ احساسی و هم از نظر عقیدتی و معرفتی ،گرفتار
نق

و خلل اسوت .بر این اسواس ،بخشش آسان سب

میشود ما نتوانیم وخامت صدمات وارده را درست درک کنیم

به این معنا که کسووی که آسووان میبخشوود با این کار نشووان میدهد درک درسووتی از وزن و اهمیت اخالقی تعر .و
خطاکاری فرد سوتمکار و متعر .ندارد لذا آنچه در درجه اول اهمیت دارد ،درک درسوت از ماهیت واقعی ستمگری
و تعر .صورت گرفته و در پی آن ،درک واکنش متناس با آن است که عبارت است از :خشم ،تنفر و بیزاریعگارارد
و مک ناتون ،1792،ن . 19-32
همانگونه که مالحظه شود دالیل علیه بخشوودن ،در واقع دالیلی قوی هسوتند اما میتوان برای آنها پاسخی فراهم کرد.
در کشومکش بین بخشوودن و یا انتقام و یا سوپردن امور به دسوت عدالت ،باید دانسوت بخشوودن راهی است که برای اکثر
افراد و در اغل موارد کاری سووهل و آسوووان نیسوووت .انتقام و حف خشوووم و کینه ،گراه معموال برای مظلومین و قربانیان
پسووندیده اسووت ،اما رضووایت درونی و آرامش روانی مطلو را به همراه ندارد .اجرای عدالت ،گراه برای حف نظم در
جامعه به لحاظ اخالقی بسووویار مهم و حیاتی اسوووت ،اما در مواردی برای کنترل منازعات و پیشوووگیری از پیامدهای بد آن
اندان کارسوواز نیسووت مانند زمانی که عواق اجرای عدالت در مورد شووخ

و یا اشووخان خطاکار ،برای جامعه قابل

 .1خداوند به شما فرمان میدهد تا برای پدید آمدن جامعهای صالح ،با مردم به عدل و داد رفتار کنید و به آنان نیکی کنید.
 .3معالجة اإلنتقام من شیم اللئیم.
 .0قلة العفو اقبح العیوب و التسرع إلی اإلنتقام أعظم الذنوب
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تحمول نبوده و افراد زیوادی در پی آن ،آسووویو های جدی خواهند دید زیرا جان مظلومان و قربانیان آینده ،به هیچ وجه،
اهمیت کمتری از جان قربانیان گذشته ندارد.
 .9برتری فضیلت بخشودن
با وجود کشومکشوی که به هنگام سوتم بر شوخ

 ،همواره بین بخشودن ،انتقام و یا اجرای عدالت وجود دارد ،به نظر

میرسود هم بر اسواس توصویهها و آموزهها ی دینی و اخالقی و هم دعوت ندای درونی فرد ،بخشودن بر دو رقی

خود

برتری و ترجیح دارد .با اینکه به لحاظ اخالقی ،همة انسووانها مسووئول اعمال و انتخا های خود هسووتند و دقیقا به همین
جهت ،سوزاوار تحسوین و تقبیح ،و پاداش و جزایند ،اما همین انسوانیت مشترک ،خطاکاری ،یلم ،جهل و  ...را به عنوان
جزء جداییناپذیر از انسووان به دنبال دارد « :إنه کانَ یََلوما جهوال» 1عاحزا

 . 12هر یک از ما انسووانها ممکن اسوووت

تحت شوورایش روحی خان و یا اوضوواع و احوال اجتماعی و  ،...خواسووته و ناخواسووته ،مرتک خطا و سووتم بزرگ و
کواکی شووویم .این مسووئلهای انکارناپذیر اسووت اما به نظر میرسوود همین اشووتراک در طبیعت ،میتواند راه را برای
بخشوودن هموارتر کرده و توجیه مناسبی را برای بخشودن فرد خطاکار و ستمپیشه فراهم آورد« .إن تََعفوا أقر للتقوی»
2عبقره  . 271این آیه و آموزههای مشووابه به وضوووح حکایت از آن دارد که با وجود آنکه سووتمدیده و قربانی میتواند
اجرای عدالت باشود ،اما عفو و گذشوت ،نه تنها جایز و رواسوت ،که بسویار پسوندیده و به تقوی نزدیکتر است.

طال

همواره ،گذشت ،شفقت ،احسان و خیرخواهی بهتر از نفرت ،انتقام و بدخواهی است« .الذین یععنفقون فی السراء و الضراء
و الکایمین الغی و العافینَ عن الناس وا یععح ی المععحسنین»3عآلعمران  . 172شاید به یاهر در این میان ،حقوق قربانی
و مظلوم نادیده گرفته شوده و به آن اهمیتی داده نشوود اما عالوه بر پیامدهای دنیوی این بخشش ،اعم از اثرات فردی و
اجتماعی ،یقینا ثمرات اخروی آن ،دائمی و بسیار اشمگیرتر خواهد بود .همچنین تفکید و درخواست خدا و فرستادگان
او و نیز سونت قوی پیامبران و بزرگان دین بر بخشودن ،و نیز تحسین شخ

بخشنده ،نشان از آن است که بخشودن در

همة شورایش ،کاری سوهل و آسان نبوده و همچون دیگر فضایل اخالقی نیاز به تهذی

درون ،تالش ،تمرین و ممارست

فراوان دارد.
برای تحقق این فضوویلت بزرگ ،نکات راهگشووا و تسووهیل کنندهای در تعالیم دینی آورده شووده که ذیال به بیان آنها
خواهیم پرداخت:
نکته اول :از بحثهای تربیتی و اخالقی مهم در مواجهه با رذایل اخالقی ،بحث «تغافل» اسوت .بر اساس آموزههای
 . 1همانا او (انسان) ستمپیشه و جاهل بود.
 . 3اگر عفو کنید به تقوی نزدیکتر است.
( . 0متقین) کسانی هستند که در راحت و رنج انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم درمیگذرند و خداوند نیکوکاران را دوست
میدارد.
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دینی اولین گام در مورد خطای دیگران نسوووبت به خود ،و حتی دیگران ،نادیده گرفتن آن و یا به عبارتی ،ندیدن عامدانهی
آن اسووت .به نظر میرسوود این مرتبه از بخشووودن ،بسوویار سووخاوتمندانهتر و بلندنظرانهتر از مرات دیگر آن اسووت زیرا فرد
ستمدیده با این عمل ،عزت و شرف فرد خطاکار را حف کرده و عذرخواهی او را طل نمیکند .همچنین ،آرامش روانی
خود را نیز بیشوووتر تفمین خواهد کرد .امیر المؤمنینعع میفرماید« :من أشووورف أفعال الکریم غََفلتهع عمییا یعلََم» 1عنهج البالغه،
کلمة  « 217من لََم یتََغافل و الیغضی عن کثیرٍ من األمور تَنََغضووت عیش وه» 2عتمیمی آمدی ،1711 ،ن « 211تََغافََل یععحمد
أمرک» 3عهمان .
نکته دوم :آنکه عفو و بخشووش را محدود به نزدیکان ،همدینان و همکیشووان و  ...نکرده و حتی نسووبت به کافران و
منکران قیامت نیز گذشووت داشووته باشوود« :قل للذین آمنوا یغفروا للذین ال یرجون ایییام ا »4عجاثیه  . 12بیان آیه حکایت از
آن دارد که در گذشوت و بخشوش ،باید انسوانیت مشوترک و اینکه همه عضوو یک خانواده بشوری هستیم ،مدنظر باشد نه
قرابت فامیلی و دینی و . ...
نکته سَوم :بخشوش باید کامال خالصانه و بدون هرگونه منت و آزاری نسبت به فرد خطاکار انجام پذیرد .اساسا در
انجام هر عمل فضویلتمندانهای ،یکی از شوروط بنیادین آن ،انجام آن فعل به جهت حععسون ،زیبایی و درست بودن خود آن
فعل است .در اینصورت ،یقینا بدون هرگونه منتگذاری و اذیت و آزار خواهد بود« :قولی معروفٌ و مغفرةی خیری من صدقَةٍ
یتبعها أذیً» 5عبقره . 217
نکته چهارم :مباحثی که در با عفو و گذشوت طرح شود ،عموما در مواردی است که خطای صورت گرفته سب
تعلق حد ی شوورعی بر خطاکار نشووده باشوود و نیز به بزرگواری و آزادگی در دین آسوویبی نزند به عبارت دیگر ،منجر به عدم
غیرت و حمیت در دین نشووود .عالمه قزوینی ،غیرت و حمیت در دین را عبارت از حف دین از شووبهات منکران و بدعت
بدعتگذاران و نیز تالش در جهت نشوور ،ترویج و اجرای احکام دین و عدم مسووامحه در آن میداند عقزوینی ،1731 ،ن
 191و بر این باور اسووت که بیتردید سووکوت و عفو ،بهطور مطلق ،افضوول و جزء فضووایل اسووت مادامی که منجر به عدم
غیرت و حمیوت در دین نگردد 6عهموان ،ن  . 112در حودیثی از قول عایشوووه آمده اسوووت که هرگز پیامبر اکرمعن را
ندیدم که در مورد یلمی که بر ایشوووان روا داشوووته میشوووود ،گذشوووت نکند مگر آنکه هتک حرمتی از محارم ا در آن

 . 1از شریفترین اعمال فرد بزرگوار ،نادیده گرفتن دانستههای خود از(عیوب) دیگران است(نهج البالغه /کلمه.)310
 . 3کسی که تغافل نکند و از بسیاری از امور چشمپوشی ننماید ،زندگی منغض و ناگواری خواهد داشت.
 . 0برخی از امور(ناگواریها) را نادیده بگیر تا کارهایت ستوده گردد.
 . 4ای پیامبر به کسانی که ایمان آوردهاند بگو :از بدرفتاری های گردنکشان که به روزهای خدا امیدی ندارند درگذرند و متعرض آنان نشوند.
 . 5سخن نیکو گفتن و درگذشتن از خطا ،بهتر از صدقهای است که آزاری در پی آن باشد.
 . 1الریب أن السکوت و العفو مطلقا أفضل مالم ینجر إلی عدم الغیرة و الحمیة.
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صووورت پذیرفته باشوود عکاشووانی ،1221 ،ن  .1 717در حدیث دیگری به نقل از امام باقرعع آمده اسووت« :به جز شووخ
امامعع کسووی نمیتواند از اجرای حدود در مورد حق ا گذشووت نماید اما اگر اجرای حدود در مورد حق الناس باشوود،
غیر از امام ،اشخان دیگر نیز میتوانند از اقامه آن درگذرند» عصدوق ،1212 ،ج  ،2ن . 17
 .1پیامدهای بخشودن
بخشوووودن ،عالوه بر آثوار و ثمرات اجتمواعی ،پیامدهای مثبت فردی قابل اعتنایی دارد که ذیال به برخی از آنها اشووواره
میکنیم:
 جلوگیری از خشووونت و کینهتوزی در جامعه :به فرمودة رسووول اکرمعن  ،عفو و گذشووت از تسوولسوول ناهنجاریها،خشووونتها ،جنایتها و کینهتوزیها جلوگیری میکند عمتقی ،1217 ،ج ،7ن  ،717حدیث « 1112ایََّّاکمْ و الْْخصووععومةَ
فََإنََّّها تَشْغََل الْقَلْ و تورث النِّفََاقَ و تَکْْس ع الضَّغََائنَ» عکلینی ،1712 ،ج  ،2ن . 711
 ایجاد صولح و سوازش و اسوتحکام پیوندهای اجتماعی :خداوند در سووره نسواء میفرماید« :اگر زنی از ناسازگاری یارویگردانی شووهرش بیم داشوته باشد ،بر آن دو گناهی نیست که او با گذشت از بخشی از حقوقش ،میان خودشان صلح و
سازش برقرار کنند و سازش بهتر[ از جدایی] است» عنساء . 123
 مغفرت و بخشوش الهی :در متون دینی اعم از آیات و روایات ،یکی از مهمترین و ارزشومندترین پیامدهای گذشت،به دنبال داشووتن غفران الهی اسووت .شوواید بتوان گفت که محتوای اغل این متون ،در عین حال که تشووویقی بزرگ برای
بخشووایندگان به حسووا میآید ،خوفی عظیم هم در افرادی که نمیبخشووند ایجاد میکند زیرا حاکی از آن اسووت که این
افراد نبوایود امیودی بوه بخشوووش و مغفرت الهی داشوووته باشوووند« .ولیعفوا ولیصوووفََحوا أال تحبییونَ أن یغفرا لََکم وا غََفورٌ
رحیمٌ»عنور .2 22
 جلو گوذشوووت دیگران :یکی از مهمترین آموزههای اخالقی که هم در متون دینی عانجیل متی 12 : 1 ،و هم درآثوار اخالقیون ،بوه کرات ،مورد تفکید قرار گرفته اسوووت و حکایت از وجدان بیدار و فطرتهای رشووود یافته میکند ،آن
اسووت که با دیگران انان رفتار کنید که دوسووت دارید دیگران با شووما آنگونه رفتار کنند« :إر .منَ الناس بما تََرض وَی لََهم
من نََفسوک» عمجلسوی ،1221،ج  ،12ن  . 29بر این اساس ،اگر کسی به هنگام خطا و لغزش ،طال و دوستدار گذشت
دیگران اسووت ،خود نیز باید از خطای دیگران بگذرد .رعایت این آموزه ،به گسوووترش صووولح و دوسوووتی و آرامش روانی
جامعه کمک قابل توجهی خواهد کرد همانطور که متون دینی آمده اسوت« :إذا أسویء إلیکم فَاعفوا واصفَحعوا کَما تحبییونَ
أن یعععفَی عنکم» «اگر کسوی به شوما بدی کرد شوما اشمپوشی کنید و گذشت نمایید همانطور که دوست دارید دیگران

 . 1ما رأیت رسول اهلل(ص) منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم ینتهک حرمة من محارم اهلل فإذا انتهک من محارم اهلل شیء کان أشدهم فی ذلک غضبا و . ....
 . 3باید خطای آنان را ببخشند و از لغزشهایشان چشمپوشی کنند .آیا دوست ندارید که خدا گناهانتان را بیامرزد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است.
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نسبت به شما گذشت داشته باشند» عحرانی ،1212 ،ن  111مجلسی ،1221 ،ج  ،12ن . 292
 وصووول به مقام متقین :هدف و غایت عبادت ،رسوویدن بندگان به مقام پرهیزگاران اسووت .بهطور قطع ،وصووول به اینمرتبوه ،مجواهدت و تالش زیادی را طل میکند اما خداوند راه کوتاهتر و مطمئنی را معرفی میکند که عبارت اسوووت از
عفو و گذشت« :و أن تََعفوا أقر ع للتََقوی و ال تََنسوا الفضل بینکم إن ا بما تعملون بصیری» عبقره .1 271
 تقویت اراده :یکی از نشوانههای اولیاء ا و نیز انسوانهای با فضویلت ،اخالقمدار و مهذ  ،داشووتن ارادة قوی است.خداوند دو راه را برای تقویت اراده و عزم در امور معرفی میکند :صوبر و گذشوت .صوبر و شکیبایی در برابر ناگواریها و
نامالیمات ،و عفو و گذشوت از سوتمها و خطاها ،جز از ارادههای قوی برنمیآید و حاکی از قدرت روحی و نیز تسلش فرد
بر نف

خود اسووت .انسووانهای دونهمت و پسووت ،هرگز قادر بر انین عملی نخواهند بود .البته با نگاهی دقیق ،شوواید بتوان

گفت هر دو راه ،در واقع ،یک مسیر بیش نیست« :و لََمن صبرَ و غَفَرَ أن ذلک لََمن عزم األمور» عشوری .2 27
 تبدیل دشومنان به دوسوتان و خویشوان :جامعهای که کدورت ،دشومنی و بدخواهی در آن ریشه دوانیده باشد ،هرگزطعم سوالمت روح و آرامش درون را نخواهد اشوید .صلح و آرامش جامعه ،مرهون سالمت روانی ،تسامح و تساهل تک
تک افراد آن جامعه اسووت .پاسوو ندادن هر بدی با بدی ،هر سووتم با سووتم مقابل آن عفو ،گذشووت و باالتر از آن نیکی و
خیرخواهی نسوبت به خطاکاران هم برخاسوته از نف

سوازگار و در صولح و آرامش اسوت و هم ضامن صلح و سازگاری

جامعه ارا که تا درون انسووان به سووازواری و تصووالح نرسوود ،هرگز قادر نخواهد بود در بیرون به ایجاد آنها اقدام کند .از
همین روسووت که خداوند انسووان را به عدم مقابلة بدی با بدی و پاسووخگویی آن با نیکویی فرا خوانده و ثمرة آن را تبدیل
دشومنان به دوسوتان و ح عظیم ذکر میکند« :و التََسوتوی الحسونة و ال السویئََة إدفََع بالتی هی اََحسن فإذا الذی بینَک و بینَهع
عداوةٌ کََفنه ولیی حمیمٌ» عفصولت  3 72رسوول اکرمعن میفرماید« :عفو و گذشوت سب سالمت روج و آرامش جان و
طول عمر خواهد شد» عمجلسی ،1221 ،ج  ،12ن  ،719محمدی ری شهری ،1732 ،ج ،7ن . 2117
 شوتا به سوی بهشت الهی و بخشش پروردگار :خداوند بهترین پاداش اخروی خود را که سکنی دادن بندگانش دربهشووت و بخشووش خطاهای آنان اسووت ،برای پرهیزگاران وعده داده اسووت و در توصووی

بندگان پرهیزگار خود ،آنان را

افرادی معرفی میکند که انفاق میکنند خشووم خود را کنترل میکنند از خطاهای دیگران درمیگذرند و در مرتبه باالتر
آنکه در حق آنان احسووان و خیرخواهی میکنند .این آیه ،یکی از زیباترین و کاربردیترین آیات اخالقی قرآن اسووت که
سورعت و شوتا برای رفتن به بهشوت الهی و بهرهمندی از مغفرت و بخشش خداوند را در اهار گام به هم پیوسته معرفی
 . 1گذشت شما به تقوا نزدیکتر است و در میان خود بخشش و بزرگواری را فراموش نکنید که خدا بر آنچه انجام کیدهید بیناست.
 . 3هر کس شکیبایی کند و گذشت نماید ،این از عزم در امور است.
 . 0هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست؛ همیشه بدی انسانها را به بهترین عمل پاداش ده تا همان کس که گویی با تو دشمن است ،دوست و
خویش تو گردد.
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میکند« :وسوارعععوا إلََى مغْْفرَةٍ منْ ربکمْ وجنَةٍ عرْْضوها السوماواتع والْفَرْ.ع أعدتْ للْمعتَقینَ* الَذینَ یعنْْفقونَ فی السرَاء والضَرَاء
والْکََایمینَ الْغَیْ َ والْْعافینَ عن النَاس واللَهع یععح ع الْمعحْْسونینَ» عآلعمران  .1 172-177بخشوودن دشووار اسوت اما درست به
همین سوب  ،عملی فضیلتمندانه و بزرگ ،حاکی از سخاوت و بزرگمنشی شخ

 ،احترام او به انسانیت و نشان از مهر و

عشق او به انسانهاست.
 .1نتیجهگیری
فضویلت بخشوودن ،کیفیت و شورایش آن ،همواره موافقان و مخالفانی ،همراه با دالیل و توجیهات قوی یا ضعی  ،داشته
اسووت .برخی آن را ،به طور مطلق و در هر شوورایطی ،فضوویلتی اخالقی میدانند و هر خطاکار و سووتمپیشووهای را مسوتحق
ببخشوش میشمارند  .ایشان افرادی را که نمیبخشند ،دارای نفوسی ضعی

و نامهربان با انسانها معرفی میکنند .برخی

دیگر انین تفکری را نادیده گرفتن حق قربانی و ستمدیده میدانند و هر نوع بخششی را جری کردن خطاکار و افزودن
جسارت او بر ستم و خطا تلقی میکنند و در بهترین حالت ،بر اجرای عدالت پا میفشارند .در این نوشتار پ
ادلة موافقان و مخالفان ،آنچه حاصوول آمد این بود که با وجود آنکه عدالت و اقامه آن در جامعه ،سووب

از بررسی

اسووتواری نظام،

کنترل جنایتکاران و ستمپیشگان ،امنیت جامعه ،تشفی خاطر قربانیان و  ...است ،بخشودن و گذشت،گراه امری بسیار
دشووار بوده و همچون فضایل دیگر نیاز به ممارست فراوان ،تهذی

درون و  ...دارد ،اما با شرایطی که هم در مورد فرد

خطاکار و هم نوع خطا بیان شد ،فضیلتی بزرگ و ناشی از سخاوت ،بلندنظری ،بزرگمنشی و در یک کالم پرهیزگاری
شخ

است .بر این اساس ،هر بخشودنی ،فضیلت نبوده و هر عدم بخششی ،ناشی از ضع

نفسانی و روحیه انتقامجویی

نیست.

 . 1بشتابید به سوی مغفرت پروردگار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا برای پرهیزگاران است ،کسانی که از
مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستی انفاق می کنند و خشم و غضب خود فرونشانند و از بدی مردم درگذرند؛ خداوند دوستدار نیکوکاران است.
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