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 چکیده
این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی 

« عفو و گذشت با نگاه به منابع اسالمی»مقیاس 

به منظور سنجش میزان عفو و گذشت در میان 

منظور، دانشجویان و طالب گرامی است. بدین

ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسالمی، 

ت تهیه و سپس بر اساس های عفو و گذشمؤلفه

ها طراحی شد. بعد از های اصلی، پرسشمؤلفه

داوری تخصصی استادان و کارشناسان، و 

همچنین اجرای آموزشی و حذف برخی 

Abstract 

This study seeks to design, construct, and 

validate a "Forgiveness scale based on 

Islamic sources" in order to measure 

forgiveness among university and seminary 

students. In doing so, using the valid 

Islamic resources, the components of 

forgiveness were created and designed 

using principal component method. After 

professional judgment by professors and 

professionals, and preliminary admini-

                                                      
 .۸۳۳۵/  ۸۰/  ۸۴، تاریخ پذیرش مقاله: ۸۳۳۵/  ۲۱/  ۸۲تاریخ دریافت مقاله: 

* hassankarimi202020@yahoo.com 

 



 7 اسالم یهاعفو و گذشت بر اساس آموزه یاسمق یابیساخت و اعتبار 

پرسش تقلیل  ۴۳ها با همبستگی پایین به پرسش

پرسش آماده اجرای  ۴۳یافت و مقیاس اصلی با 

نفری دانشجویان  ۴۶۳نهایی شد و روی نمونه 

اه قم و همچنین طالب مؤسسه آموزشی و دانشگ

گیری که با روش نمونه =پژوهشی امام خمینی

در دسترس انتخاب شدند اجرا گردید. نتایج 

ای اصلی با چرخش تحلیل عاملی با روش مؤلفه

کینه »عامل  ۶متعامد نشان داد که مقیاس دارای 

پوشی، بخشایش توزی، بخشایش همدالنه، چشم

 .است« میمی و کنترل خشمکریمانه، رویکرد تر

های حاصل از این پژوهش با کمک یافته

به دست آمد. همچنین، مقیاس  SPSS افزارنرم

 ۰۳/۳عفو با روایی محتوایی باال و آلفای کرونباخ 

 .به تأیید رسید

مقیاس عفو از دیدگاه اسالم  گیری:نتیجه

تواند میزان عفو روایی و اعتبار باالیی دارد و می

 .بسنجدافراد را 

شناسای مببات، مقیااس عفاو، روان ها:کلیدواژه

عفو، انتقاام، کیناه، بخشاایش، اساالم، گذشات، 

 .هافضایل و توانمندی

stration of the items and omitting some of 

them with low intercorrelation, the 

remaining items were 34; thus the final 34 

item were administered to a sample of 360 

students of Qom University and Imam 

Khomeini Research and Education Institute 

who were sampled through convenience 

sampling method. Factor analysis with 

principal component analysis with 

orthogonal rotation showed that the scale 

comprised of 6 factors: malice, empathetic 

forgiveness, ignore, generous forgiveness, 

restorative approach, and controlling anger. 

The study findings were obtained using the 

SPSS software. Also, the forgiveness scale 

showed high content validity and 

Cronbach's alpha of .906. The based on 

Islam forgiveness scale has high reliability 

and validity and could measure people’s 

forgiveness. 

Keywords: forgiveness scale, positive 

psychology, forgiveness, revenge, hatred, 

Islam, virtues and abilities. 

 مقدمه

 ـرار ظلـم، آزار یـا آسـیب در معـر  آنجا کـه  فردیینان ان گرایش درونی دارد تا در روابی ب
فرد متخاصم اجتناب کنند از  یافراد تمایل دارند بیشتر ا .داشته باشد تریمنف یامقابلهگیرد می

ــام ــا انتق ــر دو مخرب .ییجوی ــنش ه ــن دو واک ــه ای ــو اگرچ ــام،   ــواًل انتق ــا معم ــد ام و  ترین
 .ش وجـود داردایانتقام یا اجتنـاب، بخشـ در مقابِل . (0931 1،اشنایدر و لوپز) است انگیزتریجانه

                                                      
1. Snyder, C. R.; Lopez, Shane J. 
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در برابر  «صفح»ولی  1گرفته  رار «کینه»و  «قدو»در برابر  «عفو» ،در برخی از روایات اسالمی
است که هنوز به مروله فعلیت نرسـیده امـا  یشناختوالتی روان «عفو»ترتیب دینب 2؛«انتقام»
 نه انتقام. دین صفح است توصیه در مروله واکنش و رفتار است که «صفح»

ودی م ارزشمند و ب ئی مم یحیت، هندو، یتیهود، اعم از اسالم، ادیانش در همه ایبخش
و  وککال)مک  خـوردیمـبه چشـم  ادیاندر میان این  یمشترک هایر منظسختی ، هرچند بهاست

 6به نقک  از  سکلیگمن و پترسکون، 5و هویت، وکالتسانگ، م  ؛0111و همکاران،  4یار ؛0333 3ن،وورتینگت

 .(0931ران، گ، به نق  از  اسپیلکا و دی0333 7ینهان،ساندرسون و ل؛ 0112
؛ سکابکویا  و 0331 9،ایکتر؛ فریکدمن و ان0339 8انرایکت،)هبک  و ش در کاهش اضـطراب ایشبخ

)فریکدمن، ، اف ردگی (0331 13،نزوو دا و ؛ المب0331 12،؛ لین0331و انرایت،  11؛ کای 0331 10،همکاران

رایت، ؛ کای  و ان0331)کای ، یصه و اندوه  ،(0331 14،؛ کواتس0333 ای،؛ ر0331نز، وو دا  ؛ المبو0331

اصـالم روابـی  ،(0333، ای)ردرونـی  یهـا، جراوت(0331)کواتس، خصومت و دشمنی  ،(0331
 15،اریاسو استریت  ،؛ کتز0331)کواتس، عزت نفس  افزایش، (0331و ورتینگتون،  الوک)م  فردیینب

                                                      
ُه اْلِحْقَد ». 1  (.۸۳۵: ۸۴۸۵)برقی، « َواْلَعْفُو َو ِضدَّ
ُه اِِلْنِتَقام» .2 ْفُح َو ِضدَّ  (.۸۳۵: ۸۴۸۵)برقی، « َوالصَّ

3. McCullough, M. E.; Worthington, E. L. 

4. Rye, M. S. 

5. Tsang, J; McCullough, M. E.; Hoyt, W. T. 

6. Peterson, C.; Seligman, M. E. P. 

7. Sanderson, C.; Linehan, M. M. 

8. Hebl, J.; Enright, R. D. 

9. Freedman, S. R. 

10. Subkoviak, M. J. 

11. Coyle, C. T. 

12. Lin, W. N. 

13. Al-Mabuk, R. H.; Downs, W. R. 

14. Coates, M. 

15. Katz, J; Street, A.; Arias, I. 
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 ستا مؤثر (0111 1،)کامپتونو افزایش شادی  ،(0331)فریدمن و انرایت، ، داشتن امیدواری (0331
 .(0911غباری بناب، )

، عوادف منفی کمتری مانند اضطراب، اف ـردگی و خصـومت را گـزارش ایشگرافراد بخش
 3،)متکز و کوپکا  شـوندیآنها کمتر دچار نشخوارهای ذهنـی م .(0331 ،و همکاران 2)ماگر کنندیم

تمایـل و  ،(0333 ،ناو همککار 4گنین)تکا کننـدیو بیشتر همدلی مه تند کمتر انفجاری  ،(0331
در  ،همچنـین .(0330 ،)ماگر و همککاران ایش به سمت رفتارهای مطلوب دارندبیشتری برای گر 

پایین  ینژند باال و روان یریپذتوافق ایشگر،افراد بخش ،شخصیتی پنج عامل بزرگ یبند دبقه
 .(0931اشنایدر و لوپز، ، به نق  از  0333 ،و هویت وکال)م دارند 
 ای اسـتینـهیـا ک ،شدن درونی فرد از خشم، دشمنینوعی رهای، در تعریف اسالم «عفو»

نظـر گـرفتن گـرایش  دربـا فـرد  .اسـت و خطای دیگری به آن دچـار شـده آزار یازا که فرد در
خـودبینی و وـب نفـس را کنـار  ،که تمایل دارد هر خطایی را پاسـخ متقابـل دهـد ،درونی خود

 یان اند است وی نیز قکند و معتیم رفتارالنه با خطاکار همد و  (201  0939)خمینی، رد گذامی
کـه تقاضـای انتقـام نف ـی  ؛دنـکیلبـه تا بر نفس خـویش  که خطایی مرتکب شده است است

ی یی واکـنش فـوری یـا توانـاییا کینه  برای افـرادی کـه توانـا (5 برای افراد توانمند بر واکنش
 .(0932کریمی، )ندارند( دارد  یکل دور واکنش به

 فومبانی ع

 توانایی بر اقدام متقابل

که ان ان بتوانـد واکـنش متقابـل از خـود  شماردیمعفوی را فضیلت  فقیی اسالمی هاآموزه
یا بعـد از  بالفاصله تواندیمک ی که  ؛شودیمست که ارزش عفو مشخ، ا و اینجا 6بروز دهد

                                                      
1. Campton, W. C. 

2. Magyar, T. M.  

3. Metts, S.; Cupach, W. R. 

4. Tangney, J. P. 

 (.۸/۳۱۰، ح۸۳۱۰)مازندرانی، « رةِ ْد الُق  َع مَ  لِم الظ  بِ  ازاةِ ج  الُم  رُک ا تَ لیهَ ل َع سهَ ن یَ و أَ فو و ُه ها الَع نْ مِ . »5
 (.۸۸۵: ۸۴۸۲)تمیمی آمدی، « َیْعُفو َمَع اْلُقْدَرة اْلَکِریُم . »6
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 .دکننمیرا  کارمدتی خطای فردی را پاسخ متقابل دهد اما این 

 انتخاب واکنش برتر() یار مدلتیفض

زیرا وق انتقـام و  .عفو کند به ک ی بدهکار نی ت خواهدیشخصی که م ی،فردنیدر روابی ب
در  یمدار لتیمراد از فض 1.دبخشایمی، داشتن این فضیلتواکنش متقابل دارد، اما با توجه به 

و  2کنـدیخود عمل م درونی یهایژگیان ان بر اساس و. لق برتر استاینجا، برخورداری از خ  
کید شده اسـت أ گاه ت در منابع دینی انتظار واکنش برتر داشت. توانیاز سرشت برتر م فقیلذا 

 ۷و امام علی 3داندیها مل را عفو از ظلمی، برترین فضا۹رسول خدا. فضیلت است ،که عفو
ت اهل فضیلت و عفو را عاد شماردیم 5لیبلکه باالترین فضا 4،عفو در  درت را فضل و برتری

اشتباهاتشـان عفـو کنـد، هـر آینـه همـه  سـبب و معتقد است ک ی که دیگران را بـه 6داندیم
فضـیلتی ان ـان بـی کندیو در مقابل فردی که عفو نم 7دست آورده است گ تره فضیلت را به

در منابع اسالمی آمده اسـت . کندیو گاه گذشت را کرامت اخال ی معرفی م 8؛دشوی لمداد م
ــت اســتکــه  ــدا 9.سرشــت کــریم، گذش ــذا رســول خ ــو را  ۹ل ــالقدر عف ــره مکــارم اخ  10زم

                                                      
ب  . »1 ذی ِلیْمَنُع َاَحدًا َفْضَلهُ  ِِلنَّک الرَّ  (.۸۱۲: ۸۳۳۰، ۷اِلمام زین العابدین« )اْلَعظیُم الَّ
 (.۱۴)اسراء:  (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ)یاد شده است: « شاکله». در ادبیات دین از آن به عنوان 2
 (.۰۳۰: ۸۳۱۰)پاینده، « و َتصَفَح َعن َمن َظَلَمَك  أفَضُل الَفضاِئِل أن َتِصَل َمن َقَطَعَك و ُتعِطَی َمن َحَرَمَك  . »3
َك  َاْلَفْضُل  . »4  (.۰۸۳۸: ۸۴۸۲تمیمی آمدی، « )ِإَذا َقَدْرَت َعَفْوت َأنَّ
 (.۸۵۴۲: ۸۴۸۲تمیمی آمدی، « )اْلَفِضیَلَتْین اْلَعْفُو َأْعَظُم . »5
َخاُء َو اْلَکْظُم . »6 َباَلِء السَّ  (.۵۳۲۵: ۸۴۸۲تمیمی آمدی، « )َو اْلِحْلم َو اْلَعْفُو  َعاَدُة الن 
 (.۱۴۳۳: ۸۴۸۲تمیمی آمدی، « )اْلَجَراِئِم َفَقْد َأَخَذ ِبَجَواِمِع اْلَفْضل َعِن  َعَفی َمْن . »7
ْنِب  َعاَقَب  َمْن . »8  (.۳۲۱۸: ۸۴۸۲تمیمی آمدی، « )َفاَل َفْضَل َله ِبالذَّ
ُنوِب : »۷. امام علی9 : ۷(؛ امنام علنی۳۱۱۸: ۸۴۸۲)تمیمنی آمندی، « ِباْلُغْفَراِن ِمنْن َأْخناَلِق اْلِکنَرام ُمَعاَلَجُة الذ 

َد َعَفی اْلَکِریُم » « اْلَعْفنِو ِمنْن َأْخناَلِق اْلِکنَرام اْلُمَباَدَرُة ِإَلی: »۷(؛ امام علی۸۵۰۱)همان: « ِإَذا َوَعَد َوَفی َو ِإَذا َتَوعَّ
(؛ امنام ۸۱۵۳)همنان: « َو ِإَذا َمَلَك َسِمَح َو ِإَذا ُسِئَل َأْنَجنح ِإَذا َقَدَر َصَفَح  یُم اْلَکرِ : »۷(؛ امام علی۸۵۵۵)همان: 

اْلَکنِریُم ِبناْلَمْغِفَرِة ِإَذا  َمنا َیُکنوُن  َأْوَسنُع : »۷(؛ امام حسنن۵۲۴۴)همان: « َعْفٌو َو ِإْحَسان َظَفُر اْلِکَراِم : »۷علی
 (.۸۸، ح۱۱/۸۸۵: ۸۴۲۳)مجلسی، « ةُ َضاَقْت ِباْلُمْذِنِب اْلَمْعِذَر 

ْخاَلِق  َمَکاِرِم  ِمْن  َثاَلٌث . »10
َ
نْن َظَلَمنَك و... اْْل ْنَیا َو اْلِْخَرِة َأْن َتْعُفَو َعمَّ ؛ مجلسنی، ۰/۸۲۱: ۸۴۰۳)کلیننی، « ِفي الد 

 (.۸۰۱۸۵، ح۸۸/۸۳۸: ۸۴۲۱؛ نوری، ۸۲، ح۱۱/۸۱۳: ۸۴۲۳
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خوانـده شـده و بـر همـین اسـاس بهتـرین  1به عنوان بهترین اخالق ،همچنین .شمارندیبرم
در مقابل بدترین مردم  و 2کنندیاند که از خطای دیگران عفو مبندگان نیز ک انی دان ته شده

 3.کنندیکه عفو نم دی ه تنک ان

 داریخویشتن

. به هنگام و وع ظلم (92  0911، پسندیده) داری یعنی توانایی مهار نفس و تنظیم رفتارهای خودخویشتن
و او را بـه سـمت واکـنش  ندکمی، بر او یلبه شخ، مقابلخشم واصل از ظلم در وق شخ،، گاه 

داری همانا نیروی خویشتن جلوی خشم او را بگیرد، تواندیدر اینجا نیرویی که م .دهدیمتقابل سوق م
 .ستاهمان خودمهارگری اسالمی  استتوجه  حلداری مست. آنچه در این بخش از خویشتنا

 حلم

ــن یان ــان ــج گذشــت را دارد. از ای ــوان تحمــل درد و رن ــار اســت کــه ت ــرآن کــریمبردب  رو در  
ند برای ک د اما اگر ک ی صبر و گذشتکر مقابله به م ل  توانیکه هرچند ماست تصریح شده 

شده نیز اشاره  البالغهنهجدر  4به گذشت دست یابد. تواندیاو بهتر است و جز صابران ک ی نم
از  5.شـماردیو عفـو را مترتـب بـر ولـم خداونـدی مـ دکنـیاست که خداوند با ولم خودش، عفو م

تقاضـای ولـم در برابـر خشـم خداونـد متعـال اسـت، چراکـه  ۷دعاهای ب یار زیبای امام سـجاد
 6.کندیاما با ولم خودش ب یاری را مؤاخذه نم ،خداوند توانایی بر عذاب و عقاب دارد

                                                      
ُکم َعلی َخیِر أخالِق ا. »1 ن َظلَمنَك أِل أُدل  نیا َواْلِخَرِة؟ َتِصُل من َقَطَعَك، وُتعطي َمن َحَرَمَك، وَتعفو َعمَّ )کلیننی، « لد 

 (.۰، ح۰/۸۲۱: ۸۴۰۳
ِبي  : »۷. امام باقر2 ِذیَن  ۹ُسِئَل النَّ ِإَذا ُأْعُطنوا ِإَذا َأْحَسُنوا اْسَتْبَشنُروا َو ِإَذا َأَسناُءوا اْسنَتْغَفُروا َو  َعْن ِخَیاِر اْلِعَباِد َفَقاَل الَّ

 (.۳۸، ح۰/۰۴۲: ۸۴۰۳)کلینی، « َشَکُروا َو ِإَذا اْبُتُلوا َصَبُروا َو ِإَذا َغِضُبوا َغَفُروا
هِ . »3 هِ  ۷َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ْنیا َواْلِْخَرِة اْلَعْفُو َعمَّ  ۹َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ْن َظَلَمکنْم ِفی ُخْطَبٍة: َأ َِل ُأْخِبُرکْم ِبَخیِر َخاَلِئِق الد 

ْحَساُن ِإَلی َمْن َأَساَء ِإَلیکْم َو ِإْعَطاُء َمْن َحَرَمکْم   (.۸۵: ۸۴۲۰)کوفی اهوازی، « َواْْلِ
 (.۸۰۵)نحل:  (وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَ لَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّبِرِينَ). 4
 (.۰۰۴: ۸۴۸۴، نهج البالغة« )َو ِحکَمٌة َو ِرَضاُه َأَماٌن َو َرْحَمُة یْقِضی ِبِعْلٍم َو یْعُفو ِبِحْلم َأْمُرُه َقَضاءٌ . »5
اْلمنام ؛ )«الّلُهّم َلیَس یُرّد َغَضَبک ِإِّل ِحْلُمک، َو َِل یُرّد َسَخَطک ِإِّل َعْفُوک، َو ِل یِجیُر ِمنْن ِعَقاِبنک ِإِّل َرْحَمُتنک. »6

 (.۰۳۱: ۸۳۳۰ ،۷زین العابدین
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دارنـد، ماننـد اینکـه هـم  ییهااما تفاوت اندبا اینکه به هم نزدیک «ولم»و  «صبر»معنای 
واکنش  تواندیست که ان ان ماست که فرد توانایی واکنش ندارد ولی ولم زمانی اصبر زمانی 
)جعفر بن محمکد،  کندییا وذف م اندازدیواکنش را به تأخیر م وال نیبا ا ،مال کندمتقابل را اع

صـبر ولـی  داری در مقـام یضـبناست کـه ولـم، خویشـت بیان شده همچنین، .(011  0211
 .(031  0911)پسندیده، است  داری در تمامی مصائب و مشکالتخویشتن

 یدوستنوع

ایـن شای ـتگی از راه پیـروی از پیـامبر گرامـی  دسـت یابـد اگر بنده به آن مرتبه از شای تگی 
یفـران گناهـان او خواهـد  هیـکه محبوب خدا شود، محّبت خـدا پا (شودیاصل مو ۹اسالم

د کـه اگـر کـر گونه بیان ها نیز تعمیم داد و ایناین موضوع را به روابی بین ان ان توانیم 1.شد
البتـه محبـت  .دن خواهـد داشـتون بخشـباشـد  طعـًا تـوا شها در دلشخصی محبت ان ان

و این نکته در روایـات  ه تندها مخلو ات خداوند گرفته از این است که ان انتئها نشان ان
البته بـه  2؛دکنیمهربان باشید و ووائج آنان را بردرف  مخلو ات خداکه با  است شدهنیز اشاره 

 ای دیگری شود.بروز ف اده سازنهیزمجنایتکارانی که عفو آنان ییر از 

 اندیشیعاقبت

بـا  شـودیدر روابطش با دیگران دچار اشکال مـ و تی تواندیم وزمان ان با توجه به دارابودن 
دن فرد ظالم فوایدی برای وچراکه بخش 3، وزم( به دنبال انتخاب راه برتر باشد یشیاندعا بت

پیامدهای م بـت  شودیها مآنچه باعث برانگیختن وزم در وجود ان ان عفوکننده در پی دارد.
گاه شود،  .ستا یا منفی رفتارها آن  دادنانجامبرای هنگامی که ان ان از پیامد م بت رفتاری آ

گـاه مـشود و میبرانگیخته  ، بـه تـرک آن ا ـدام شـودیهنگامی کـه از پیامـد منفـی رفتـاری آ
 .ویژگی وکمت دارد بودن ارتباط نزدیکی باعا ل. ، هرچند مطابق میل و هوس او باشدکندیم

                                                      
 (.۳۸)آل عمران:  (قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یحْبِبْکمُ اللَّهُ وَ یغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ). 1
هُ . »2 ُهْم ِإَلی َأْلَطُفُهْم ِبِهْم َو َأْسَعاُهْم ِفی َحَو  َقاَل اللَّ  (.۰/۸۳۳: ۸۴۰۳)کلینی، « اِئِجِهْم اْلَخْلُق ِعیاِلی َفَأَحب 
کَظُمُهْم ِلْلَغیِظ . »3 اِس َأ  (.۴/۳۳۵: ۸۴۸۳)صدوق، « َأْحَزُم النَّ
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خطاهـای بـین  بـارهدر  .کندیبه آن رفتار ا دام م یرفتار  هران ان عا ل با توجه به پیامدهای 
 1کنـدیعقـل ا ـدام بـه انتقـام مـفردی، در روایات ما ان ان عا ل ا دام بـه عفـو و ان ـان بـی

 .(0911)پسندیده، 

 رحمت

به  ،19  0930جعفری هرندی، ) است هیالعفو  یمبنا نیتر یادیبن «مهربانی»یا همان « رومت»

نیز، اگر  یفردنی. در روابی ب(19؛ زمر  02؛ انعام  فراهیدی، ابن منظور، راغب اصفهانی و طریحی  نق  از
د کـه وی در روابـی کـر را  ینـیبشیایـن پ تـوانیان ان به ویژگـی مهربـانی متصـف باشـد، مـ

د. مهربـانی یکـی از کنـگـران اسـتفاده خویش، از نیروی مهربانی خود برای عفو دی یفردنیب
ای نکتـه .(0112)پیترسکن و سکلیگمن،  .م بت نیز ه ت یشناسگانه برگزیده در روان ۰۴صفات 

این ویژگی را بهتر بیان کند جداکردن رفتار از شخصیت خطاکار است؛ به این معنا  تواندیمکه 
که شخصیت فـرد خـادی  زند نکته مهم آن استیمکه و تی خطایی یا ظلمی از شخصی سر 

، هرچند رفتار خطایی از وی سر زده باشد، مگر در جاهایی که رفتار خطاکار بـه شودینممنفی 
 ود اصرار رسیده و شخصیت وی با رفتارش یکپارچه شده باشد.

 درک شخص خاطی و همدلی: نانهیبادراک واقع

فـرد از  نانـهیبادراک وا عاسـت شـده توجـه بـه آن در ادبیات دین اسالم  کهعفو  یهالفهؤ یکی از م
د و خود را در جای وی در کنبا شخ، خادی همدلی  بایدکه فرد  ابدین معن است؛مو عیت موجود 

نیز فراهم آورد. در ادبیـات  یابرای شخ، خادی، توجیه و بهانه تواندیزیرا با این کار م .نظر بگیرد
ست، البته همـدلی ا ب یار کارگشا یفردنیبی بو در روا شدهاین موضوع تأکید ب یار بر دینی ما نیز 

 یا درک شخ، خادی و ظالم در ادبیات دینی به چند صورت متصور است 
ــادآوری خطاهــای  بلــی خــود و اینکــه مــا نیــز خطاهــای ب ــیاری در وــق دیگــران  ●  ی

                                                      
ُنوَب ِباْلُغْفَران َمْن  اْلَعاِقُل : »۷. اِلمام علی1 َد الذ  ناِس َعْقناًل َمنْن »(؛ ۱۸۵: ۸۴۸۲)تمیمی آمدی، « َتَغمَّ ُُ النَّ َو َأْنَقن

ِن اْعَتَذَر ِإَلیهَظَلَم َمْن ُدوَنُه، َو   (. ۸۸۰: ۸۴۲۱)حلوانی، « َمْن َلْم یْصَفْح َعمَّ
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1.میامرتکب شده
 

، بودخطاکار  که فرد ببیند اگر خودش امعن نیا  راردادن خود در جای شخ، مقابل، به ●
ــا اگــر خــانواده وی در جــای شــخ، خــادی  ،دیپ ــندیچــه واکنشــی را مــ ــدی ، او چــه بودن

2انتظار داشت.شده است ظلم که به او  یاز شخص یالعملعکس
 

 خطاهای ما را نادیده گرفته اسـت بارهاتوجه به خداوند متعال و اینکه خداوند متعال نیز  ●
 3.نیازمندیم یتعالیبار و ما همچنان به عفو خدای 

دین  یهامبتنی بر آموزه عفو و گذشت مقیاس یابیف نهایی این تحقیق ساخت و اعتبار هد
متعـدد  یهاریـم وجـود ن ـخه از دالیل عمده ساخت و دراوی این مقیـاس بـه .اسالم است

 است خارجی نکات ذیل 
  در  خـارجی هـاییاسبـا انـواع مختلـف عفـو در مق از نظـر اسـالماختالفـات وجود برخـی

 .خود ودنبخش، ودن محییبخشخدا، ودن از جانب بخشموضوعاتی مانند 

  ی عفو.هالفهؤ منگاه متفاوت اسالم به 

  ی اســالم و ســاخت مقیاســی معتبــر مطــابق بــا شــناختروانی هــاآموزهنگــاهی علمــی بــه
، در ساخت مقیاس ان جام گرفتهصورتی هاپژوهشینکه ای اسالمی، با توجه به هاآموزه

                                                      
ُه ِمْن َناِحیِتی َأًذی، َأْو َلِحَقُه ِبی َأْو بِ . »1 ی َدَرک، َأْو َمسَّ ُهمَّ َو َأیَما َعْبٍد ِمْن َعِبیِدک َأْدَرکُه ِمنِّ نِه، َأْو اللَّ نُه ِبَحقِّ َسَبِبی ُظْلنٌم َفُفت 

ُه ِمْن ِعْننِدک ُثنمَّ ِقِننی َمنا یَسَبْقُتُه ِبَمْظلِ  ی ِمْن ُوْجِدک، َو َأْوِفِه َحقَّ ٍد َو آِلِه، َو َأْرِضِه َعنِّ وِجنُب َلنُه َمِتِه، َفَصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
ِتی َِل َتْسَتِقل  ِبَنِقَمِتک، َو ِإنَّ َطاَقِتی َِل تَ  ا یْحکُم ِبِه َعْدُلک، َفِإنَّ ُقوَّ ْصِنی ِممَّ نک ِإْن ُحکُمک، َو َخلِّ ْنَهُض ِبُسْخِطک، َفِإنَّ

ِبْقِنی ْدِنی ِبَرْحَمِتک ُتو  (.۰۰۵: ۸۳۳۰، صحیفه سجادیه« )ُتکاِفِنی ِباْلَحقِّ ُتْهِلکِنی، َو ِإِلَّ َتَغمَّ
َما َتکَرُه ِلَنْفِسنک َو َِل َتْظِلنْم  َواْجَعْل َنْفَسک ِمیَزانًا ِفیَما َبیَنک َو َبیَن َغیرِک َفَأْحِبْب ِلَغیرِک َما ُتِحب  ِلَنْفِسک َو اکَرْه َلهُ . »2

َأِحبَّ َلُه کَمنا ُتِحنب  »(؛ ۱۴: ۸۴۲۴شعبه حرانی، )ابن« کَما َِل ُتِحب  َأْن ُتْظَلَم َو َأْحِسْن کَما ُتِحب  َأْن یْحَسَن ِإَلیک
ی یِحبَّ َفِفی َصِحی»(؛ ۸۳۲: ۸۴۲۳)شهید ثانی، « ِلَنْفِسک َو اکَرْه َلُه َما َتکَرُه ِلَنْفِسک ْخَباِر َِل یُؤِمُن َأَحُدکْم َحتَّ

َ
ِح اْْل

ِخیِه َما یِحب  ِلَنْفِسه
َ
 .()همان« ِْل

(؛ ۸۴۳: ۸۳۵۸)قضاعی، « ُه َعنهُ َمن َیغِفر َیغِفِر الّلُه َلُه و َمن َیعُف َیعُف اللّ »(؛ ۰۰)نور:  (وَلْیعْفُوا وَلْیصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یغْفِرَ اللَّهُ لَکمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ). 3
ُه ُسْبَحاَنُه َو َعَلی َعْفٍو َفاَل َتْننَدمْ » ِذی ُتِحب  َأْن یْعِطیک اللَّ اَس ِمْن َعْفِوک َو َصْفِحک ِمْثَل الَّ : ۸۳۱۵)لیثنی، « َأْعِط النَّ

۱۴.) 
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 .داردنخوبی 

 اولیه آزمون ساخت و گذشت و عفو شناختیسؤالی تحلیل روان ۵۴مقیاس در برای نمونه، 
نامه ان ـجام ضمن مطالعه و بررسی مشخ، شد پرسش (0913)کامرانیان، اسالم  دیدگاه از آن

 (0913 ،زاده و همکاراناحتشام)بخشودگی بین فردی  سؤالی ۰۵ مقیاسالزم را ندارد. همچنین، 
تهیه شده است بـه ایران  اجتماعیهای فرهنگییژگیمتناسب با و مقیاسیهدف ساخت  که با
 ی اسالمی توجه خاصی نداشته است.هاآموزه

 تحقیق روش

 ازو دارد روش پیمایشـی ، هـادادهی آور جمـعماهیـت و  یالحاظ هـدف توسـعه ازاین تحقیق 
  ـرآن، وـدیث،  ایرشـتهنیامهمچنین،  است.( ی کیفی و کم یختهآم رویکرد روشی،لحاظ 

( است. با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال ساخت مقیاسی برای سنجش عفو یشناسروان
صـورت  کاربردی است و در مروله دوم  صد دارد با استنباط از این دیـدگاه بـه یتحقیق ،است

یـا پیمایشـی  ابییینهمطالعه زمنوعی را ب نجد که  شدهیمقیاس دراو میدانی، پایایی و اعتبارِ 
 .است

 آماریو نمونه جامعه 

پ ـر و دانشـجویان  =س ـه امـام خمینـیؤم پژوهـانجامعه آماری این پژوهش تمامی دانش
بـا توجـه  هزار نفر برآورد شد. ۵۲۲۲تعداد  که ،بوددانشگاه دولتی شهر  م  مقطع کارشناسی( 

برخـی  بودنناپذیر استنادیا  نفری انتخاب شد اما با توجه به نا ، ۳۶۲ نمونهبه وجم جامعه، 
گـروه نمونـه بـا روش نفـری بـرای تحلیـل نهـایی، محقـق شـد.  ۳۲۳ها، وجم نمونـه یاسمق

 .از بین جامعه آماری انتخاب شددر دسترس  یریگنمونه

 ابزار پژوهش

 بر اساس منابع اسالمیذشت گو مقیاس عفو 

این  اخت.آن را س پژوهشکه خود محقق در دول  شداستفاده  عفودر این پژوهش از مقیاس 
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 یه است.گو ۳۴یند اجرای پژوهش ساخته شد و فرم نهایی آن دارای آمقیاس در فر 

 ۵۰۰۲1 ،مقیاس ویژگی بخشایش بری و همکاران

 نمـره  کاماًل مخالفم هایینهاز گز  یادرجهکه با لیکرت پنج استگویه  ۱۲این مقیاس دارای 
ایـن مقیـاس،  ۸و  ۳، ۶، ۳، ۱های پرسـشاست. بـه مدرج شده  (۵ نمره  تا کاماًل موافقم (۱

بـه گذشـت را در دـول زمـان یـا  هـایاین آزمـون گـرایش آزمودن .گیردینمره معکوس تعلق م
 گـزارش شـده اسـت ۳۶/۲ضـریب آلفـای کرونبـای ایـن مقیـاس  .کنـدیم یریگشرایی اندازه

 .(000  0101شیرر، )

 مراحل ساخت مقیاس

اجـرا و عملیـات » ،«هایـهگوسـاخت » ،«شناسیمفهوم»روله در سه م نظر دمساخت مقیاس 
 . شودیم داده خالصه گزارشی از آن صورت بهدر ادامه  که ،گرفت صورت «آماری

 شناسیمفهوم

 اطالعات یآور مطالعه منابع و جمع

، «ع ف و» هاییـدواههدر کتـب روایـی شـیعه، از کل :نابا مراجعه به  رآن و روایات معصـوم
ــــه ...  و« س ج م»، «  غ ن»، «م ق د»، «م ن ق»، «غ ف ر» ،«ص ف م» ــــنادی ک اس

 مشـخ، شـدمربوط به عفو و عفّو بود، استخراج شد. بعد از وذف اوادیـث و آیـات تکـراری، 
است؛ برخی مربوط به آثار و پیامدهای عفو؛ برخی نیز  «عفو»معنا و مفهوم  بارهها در آنبرخی از 

 عی مـوابـاره نیـز در  روایاتو . تعدادی از آیات استّو فراد عف  ها و خصوصیات امربوط به نشانه
معنای اصطالوی  نیزو  ،نظر اهل لغت از «وعف  »معنای  ،همچنین است. ممنوعاست که عفو 

 .شدنظر علمای شیعه بررسی  آن از
 ،:ناآیـات  ـرآن و روایـات معصـومدر ، «عفـو»بعد از بررسی مفهوم لغوی و اصـطالوی 

  ی در چند دسته  رار داده شدشناسمفهومهای یافته
                                                      
1. TFS Berry & et al., 2005 
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برتر مطرم بـود  یاساسی و ا دام یشناخت و معرفی عفو به عنوان فضیلت بارهمتونی که در . ۱
 مداری  رار گرفت.فضیلتکه همگی تحت مؤلفه 

هیجانات و خشم در روابی بین فردی مطرم بود کـه تحـت  چگونگی مهار بارهمتونی که در . ۰
 ری  رار گرفت.دامؤلفه ولم و خویشتن

متونی که اشاره به همدلی با خطاکـار دارد و تحـت مؤلفـه همـدلی و ادراک وا ـع بینانـه از . ۳
 مو عیت  رار گرفت.

وکمـت  مؤلفـهتحـت  شی و تحلیل سود و زیان عفو داشت واندیمتونی که اشاره به عا بت. ۴
  رار گرفت.

)بکرای آورد یمـزم عفو صـحیح بـه شـمار متونی که  درت و توانمندی بر انتقام را یکی از لوا. ۵

 .(0932ن .  کریمی، اسناد مشاهده 

 شناسینشانه

ی ان ـان عفوکننـده بـود بررسـی و پـس از هانشـانهی، متـونی کـه بیـانگر شناسـمفهومبعد از 
ی بند دستهی شناختی، هیجانی و رفتاری هانشانه، همگی تحت سه عنوان هانشانهاستخراج 

رای افزایش د ت مقیاس و سنجش جوانـب مختلـف ان ـان عفوکننـده، شد. در این مروله، ب
نیز در سـاخت مقیـاس اسـتفاده شـد. در  هاآنکننده موانع عفو بود بررسی، و از یانبروایاتی که 

آمـاده شـد. بـرای  بررسی نظر کارشناسان به منظورشده یآور جمعپایان این مروله، ادالعات 
در اختیــار و شــد تــدوین  یهمــراه م ــتندات آن، در جــدولها بــه نشــانهو  هامؤلفــهایــن کــار، 

تا نظـر کارشناسـی   رار گرفت یشناسووزه علوم اسالمی و روانان متخص، در دو کارشناس
 .ندکنبیان از آیات و روایات برداشت محقق صحت  بارهخویش را در 

به زیر  به شرمشده سه دسته نشانه کلی جووبا توجه به اسناد ج ت یشناسدر بحث نشانه
  آمد دست
 (مداری، دوراندیشییلتنشانگان شناختی شامل  فض. ۱

 خشم( مهارداری و  خویشتن یجانینشانگان ه. ۰
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 ایما ، همدلی، مهربانی( درت بر واکنش، نشانگان رفتاری  . ۳
چنـدین و پس از  شدویه ساخته گ ۱۲۵ ییدشده عفو،موانع تأ و هامروله، برای نشانهاین در 

و اصـالم جمـالت  سـنجی(شناسی و روانعلوم  رآنی و ودی ی، روان  داناته به اسبار مراجع
شـده، آمـاده پیمـایش ساخته یـهگو ۴۵ ویه با ی ماند. سپسگ ۴۵ ها،آنکردن یا وذف و اضافه

 .دشمقدماتی 

 اجرای مقیاس

 SPSSافـزار در نرم اسـتفادهو  ابل شـدهیلمقیاس تکم ۳۳ ادالعات برای پیمایش مقدماتی،
 هـادادهمالوظه شد تـا اشـتباه اوتمـالی در ورود  هادادهینه کمابتدا میزان بیشینه و  .شدوارد 

 پرسـشدر مرولـه اول، تحلیـل  .آمـد به دست هادادهمشخ، شود. سپس انحراف استاندارد 
( بـه ۳و  ۶  پرسـش دو خصـوصدر فقی ها، پرسشانجام شد و بر اساس میانگین و واریانس 

و انحراف استاندارد پایین تصمیم بـر وـذف گرفتـه شـد. در  ۵یانگین نزدیک به دلیل داشتن م
نفـر کـاماًل  ۰۶هفـت،  در پرسـشکـه  گردیـدشد و مشـخ،  توجهگام بعدی به توزیع فراوانی 

 پرسـشدیگـر  .دیگـری را انتخـاب نکـرده بـود ینـهگز  کسیچنفر موافق بودند و هـ ۳موافق و 
 ۱۱نفـر کـاماًل موافـق،  ۱۱مشخ، شد  ۶ پرسشراوانی در توزیع ف شد. یبررسنیز  شدهوذف

 ند.دبو انتخاب کردهنفر مخالفم را  ۰ یتاً نفر نظری ندارم و نها ۱نفر موافق، 

 هاپرسشدلیل حذف بقیه 

خدوش تشـخی، م تریقاینکه م تند روایی آن در بررسی د  یل، به دل۳۸و  ۱۱های پرسشـ 
 داده شد.

سـنجش  از ینیـاز بـیها و پرسشیل نزدیکی مفهوم با دیگر ، به دل۴۳، ۱۶، ۱۵های پرسشـ 
 اضافه.

 .بودن، به دلیل تکراری۰۶ پرسشـ 
عفـو  جهـت سـنجش درپرسـش ایـن  مشـخ، شـد های، به دلیل اینکه در بررس۰۱ پرسشـ 
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دلیل همب ـتگی منفـی بـا کـل  نیمه به عفو؛ وسنجش نه است  بودهصحیح از عفو یلی 
 مقیاس داشت.

ه بـود نـه عفـو سـنجیده شـدبیشتر اعتقاد آزمودنی  پرسشه دلیل اینکه در این ، ب۰۳ پرسشـ 
 با کل مقیاس. کمو همچنین همب تگی  ؛وی

با کل  کمهمب تگی  نبودن مفهومی آن؛ ویک انبودن پرسش و ، به دلیل عطفی۴۲ پرسشـ 
 مقیاس.

 ند.برای اجرای نهایی با ی ماپرسش  ۳۴ یتاً نهاوذف و  پرسش ۱۱ و اب ینابا 
بـاره هـدف دانشجویان در توجیه  و بعد ازکرد ها را توزیع یاسمقبرای اجرای نهایی، محقق 

مقیـاس در اختیـار  ماندن ادالعـات دریـافتی و لـزوم تکمیـل کـل مقیـاس،تحقیق، محرمانه
کـه کامـل و  ابـل  مقیـاس ۳۲۳پس از اجرا،  .گرفت رار اعالم آمادگی کردند که  دانشجویانی

 رد مروله تحلیل عاملی شد.استفاده بود وا

 هاافتهی

 آنهـا بـهگذشـت بـه دسـت آمـد کـه ان ـان با  یهانشانه، نظر دمبا بررسی آیات  رآن و روایات 
 1شود یماشاره 

واکنش برتر در زمان نـزاع بـین  ؛ی شناختی  معتقد است عفو بر انتقام برتری داردهانشانه
معتقـد اسـت  ؛کنـدیمپیامد واکنش خویش توجه  عفو یا انتقام به بارهدر  ؛داندیمفردی را عفو 

 گونه که خود وی نیز مرتکب خطاهایی شده است.ممکن است خطا کنند همان هاان ان
در هنگـام عصـبانیت، واکـنش  ؛ی هیجانی  توانـایی مهـار هیجانـات خـود را داردهانشانه

 .توانایی مدیریت خشم خود را دارد ؛دهدینمفوری و متقابل انجام 
بـا خطاکـار  ؛کنـدیمعین توانایی بر واکنش متقابل، عفـو را انتخـاب  در ی عملی هانهنشا

تواند بـر برخـی خطاهـا چشـم ببنـدد و در یم ؛آوردیمخطاهای خود را به یاد  ؛کندیمهمدلی 
 صورت یادآوری آن خطا صبور باشد.

                                                      
گاهی کامل از سند و توضیح هر نشانه، نک.: ک1   .۸۳۳۴ریمی، . برای آ
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 روایی

در بررسـی روایـی، روایـی  .مختلفـی انجـام شـد یهـاهـا بـه روشآمـاری داده تحلیل و یهتجز 
یند آن در جدول آه فر کشد ان بررسی کارشناس هایدیدگاه یآور از دریق جمع هایهمحتوای گو

 .شد بیان ۱
 ها: ارزیابی استادان و روند بررسی گویه۱جدول 

مقیـاس  روایـیروایی سازه مقیاس با تحلیل عاملی و روایی همگرا سنجیده شد و در بررسی 
 در .استفاده شد که همب تگی باالیی داشتند همکاراناز همب تگی مقیاس با مقیاس بری و 

اصلی با چرخش متعامد  یهااز روش مؤلفه یعامل یلدر تحل .شدهایی تحلیل ن هاعامل یتنها
 .یده شدسنج با استفاده از ضریب آلفای کرونبای اعتبار درونی مقیاس و شداستفاده 

ف
ردی

 

 موضوع

تعداد 
ها در گویه

اولین 
 بررسی

تعداد 
ها در گویه

ین دوم
 ویرایش

ها تعداد گویه
بعد از نظر 
 کارشناسان

تعداد 
ها بعد گویه

از نظر 
کارشناسان 
 مرحله دوم

تعداد 
ها بعد گویه

از اجرای 
 آزمایشی

 ۴ ۴ ۴ ۳ ۸۸ مداریفضیلت ۸
 ۴ ۵ ۱ ۸۴ ۸۵ داریخویشتن ۰
 ۴ ۴ ۵ ۸۲ ۸۰ همدلی ۳
 ۴ ۵ ۵ ۸۲ ۸۸ مهربانی ۴
 ۴ ۴ ۵ ۱ ۸۲ دوستینوع ۵
 ۸ ۳ ۴ ۴ ۳ حکمت ۵
موضوع  ۱

 خودبخششی
۱ ۱ ۴ ۳ ۰ 

 ۲ ۲ ۰ ۴ ۵ های عفوممنوعیت ۱
 ۸۸ ۸۵ ۸۱ ۰۴ ۰۴ معکوس ۳

 ۳۴ ۴۵ ۵۵ ۳۲ ۸۲۵ جمع ۸۲



 21 اسالم یهاعفو و گذشت بر اساس آموزه یاسمق یابیساخت و اعتبار 

بر اساس شاخص 
1AMS هشا نوش.د    پرسش  از  یکیچ نیز در تحلیلی عاملی نیازی به حذف ه

MSA  هشا در تحلیشع عشاملی دارد    پرس تمامی  ،ابراینبن  ب.د 6/0ها باالتر از پرس برای تمام
 نیز به این شرح است  نتایج آزم.ن کردیت بارتلت شد 

 : آزمون کرویت بارتلت۵جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

 

df 

 معناداری

دهـد تحلیـل عـاملی در ایـن یمبرداری نشان شاخ، کفایت نمونه دبق جدول شماره دو،
 نمونه ممکن است.

، اما بر اسـاس نمـودار شودی، هشت عامل پیشنهاد م۱باالتر از  یژهبر اساس معیار مقدار و
 ۸الـی  ۶ ین،بنـابرا (.۱ نمودار تر است تعداد شش عامل مناسب رسدیبه نظر م اییزهر سنگ

 شد. دهعامل آزمو

 

 هاها برای تشخیص تعداد عاملریزه: نمودار سنگ۱نمودار 

                                                      
گینرد تنا برداری است که برای هر پرسش بنه صنورت جداگاننه سننجش صنورت می. نوعی شاخُ کفایت نمونه1

ها وارینانس مشنترک دارد ینا خینر؟ قبنل از تحلینل عناملی مشخُ شود آیا هر گویه به اندازه کافی با سایر گویه
 شوند.ام. اس. آی. باِل دارند حذف میهایی که پرسش
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لحاظ  حع ازها نشان داد که بهترین راهمختلف با تعداد مختلفی از عامع یهاراه یسهمقا

عاملی با چرخ  داریماکس د ردش حع ش به ساختار ساده، عوارت است از راه یابیدست

 ش.د یمزارش گ ۳در جددل شماره که  استخراج مؤلفه اصلی

 : چرخش اجزای ماتریس۳جدول 

 هاعامل شماره گویه
 عامل هر هایپرسش

۴۲ 6۵6/0 ۳۳۳/0-  .اند متنفرماز کسانی که به من بدی کرده

۳۱ 6۲۲/0 ۳۴۵/0-

کنم شخصی کنه بنه منن آرزو می
ظلنننم کنننرده، روی خوشنننی در 

 .زندگی نبیند

۳۳ 6۳۱/0

با اینکه فردی را کنه بنه منن ظلنم 
ام، ولی هنوز هم در کرده بخشوده

 خصوص او احساس خشم دارم.

۷ 6۳۷/0
اگر کسی به من بدی کند کیننه او 

 .گیرمرا به دل می

۴۷ 6۳۴/0
سنختی ای بنه دل بگینرم، بهوقتی کینه

 کنم.آن را از دلم بیرون می
۴۱ 

۵۷۵/0
به من بدی کند آرزو اگر شخصی 

 کنم به سزای عملش برسد.می
۲ ۵6۵/0  .توانم بدی دیگران را فراموش کنمنمی

۳۲ ۵۳۵/0  .ای هستمبه نظر دیگران، من کینه
۳۴ 

۵۴6/0
کنند بایند هر کسی کنه ظلنم می

 منتظر انتقام من باشد.

۳0 
۷0۳/0

گونننه کننه از دیگننران انتظننار همان
دارم، خودم هم دیگران  بخشایش

 .بخشایمرا می

۴ 6۲۳/0
همواره کسانی را که بنه منن ظلنم 

 ام.اند، بخشودهکرده
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۴۲ ۵6۲/0

کسی که به من ظلمی کنرده، اگنر 
بننه مننن نینناز داشننته باشنند، بننه او 

 .کنمکمک می

۳ ۵۵0/0

هایی کننه بنه مننن بنندی بنه انسننان
کنننند فرصننت مجنندد بننرای می

 .دهمجبران می

۳۲ ۵۳۲/0

شنود بنا وقتی ظلمنی بنه منن می
هایی که بنه دیگنران یادآوری ظلم

 کشم.ام دست از انتقام میکرده

۳۳ ۵۴0/0 ۳۱۱/0
برای اینکه خداوند منرا ببخشناید 

 .بخشایممن هم دیگران را می

۵ ۷۵۵/0

تننوانم بننا فننردی کننه بننه مننن آزار می
نی کنه رسانده، رفتاری مشنابه بنا زمنا
 .آزاری نرسانده بود، داشته باشم

۲ 6۳6/0

اگر شخصی که به من ظلم کنرده 
ای را ببینننم بننا او رفتننار دوسننتانه

 .خواهم داشت

۴۳ 6۳۳/0
منن بندی توانم با کسی که بنه می

 .کرده، ارتباط دوستانه برقرار کنم

۳۲ ۵۲۵/0
تنننوانم خطاهنننای دیگنننران را می

 نادیده بگیرم.

۳0 ۵۳۲/0 ۳۳0/0
تنوانم خنودم را در هنگام دعوا می

 .در جای طرف مقابل قرار دهم

۳۴ ۲00/0 ۲۵۱/0
توانم به کسی که به منن بندی می

 .کرده، خوبی کنم

۳۵ ۳۷6/0 ۲۵۱/0 ۳۷0/0

توانم برای کسنی کنه در حنق می
من ظلمی کرده، آرزوی موفقینت 

 .کنم
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۴۴ 6۵۲/0
اهم توان بخشنایش خواز خداوند می

 دیگران را به من هدیه کند.

۳۷ ۲۷۱/0
ناپنذیر دیگنران را تحملهای ظلم

 کنم.با توکل به خدا تحمل می

۳ ۳۲۲/0 ۲6۳/0-
اگر شخصی به من صندمه بزنند منن 

 زنم.هم همان صدمه را به او می

۴۳ ۳۷۱/0 ۳۵0/0 ۲۲۴/0
کنم دیگران را ببخشنایم سعی می
 رخواهی نکنند.اگرچه عذ

۱ ۳۳۲/0 ۲۳6/0
توانم انتقام بگیرم، امنا با اینکه می

 کنم.این کار را نمی

۳۳ 6۲۴/0
با رفتارهای شایسته، خطاهایی را که در 

 کنم.ام، جبران میحق خودم کرده

۴۵ 6۳۲/0

وقتی کدورتی بین منن و دیگنران 
کنم آن را آید، سنعی منیپیش می

 .برطرف کنم

6 ۵۴۲/0

با توبه، احساس گنناه را از ذهننم دور 
کنم )در خصوص خطاهایی که در می

 ام(.حق خودم کرده

۳۳ ۲66/0  پذیرم.عذرخواهی دیگران را می

۴0 6۵۱/0  .توانم خشم خود را مدیریت کنممی

۴6 ۵۱۱/0  کنم.گرفتن عجله نمیدر انتقام

۳6 ۳۴۲/0 ۳6۳/0- ۲۴۵/0-
شوم، تا حقم را وقتی عصبانی می

 .شومنگیرم آرام نمی

ها و یـهگودر این مروله، پس از بررسی  .بود هاعاملبعدی انتخاب نام مناسب برای  مروله
ی زیـر بـرای هـانامعلوم  رآنـی و وـدیث،  ی وشناسروان ی،سنجروانمشورت با متخصصان 

 انتخاب شد  هاعامل
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که به فـرد آزار رسـانده، آرزو بـرای اینکـه روی خوشـی در زنـدگی نبینـد، تنفر از شخصی  توزی:ینهک
عملـش و انتظـار بـرای  یجـه، آرزوی دچارشدن شخ، آزاررسان به نتماندهیاو اس خشم درونی با 

 شد.یده سنج توزیینهکه در عامل ک ه تند توزیینهک یهاگرفتن همگی نشانهانتقام
د خود را در جای دیگـری  ـرار دهـد و بـرای دیگـران اینکه ان ان بتوان بخشایش همدالنه:

ها ش ان ـانایتعامالت اجتمـاعی و میـزان بخشـدر  پ نددیهمان را بپ ندد که برای خود م
که به فـرد آزار  است شخصیهمدلی با  یهاین عامل همگی نشان از روو هاییهگو است.مؤثر 

 است ر متصو هایهصورت در این گو سهرسانده است. این همدلی به 
اینکه من هم به دیگران صدمه زدم یا آزاری رساندم یا خطاهایی را مرتکب شدم، پس او . ۱

 .را درک کنم

اینکه من هم به دیگران صدمه زدم یا آزاری رساندم یا خطاهایی را مرتکب شدم و بـرای . ۰
 .د من هم او را ببخشمایاینکه خدا نیز مرا ببخش

او، خـود مـن  یجـا ر دهم و به این فکر کنم کـه اگـر بـهاینکه خودم را در جای وی  را. ۳
 مرتکب این ظلم و آزار شده بودم چه واکنشی را از شخ، مقابل انتظار داشتمو

ارتباط دوستانه، رفتار دوستانه و خـوبی بـا شخصـی کـه بـه فـرد آزار رسـانده،  ی:پوشچشم
 .استاهای دیگران از خط یپوشهمچنین آرزوی موفقیت برای دیگران همگی ناشی از چشم

یمانه: که کرامت نفس  گیردیعفو از ان انی صورت م دهدینشان م این عامل بخشایش کر
کـه در روایـات  اییژگـیو مواجـه شـود؛و بتواند با بزرگی و بزرگـواری بـا م ـائل  شده یتاو تقو

ه ایـن خـود را بـ توانندیاما افراد کمی م ،برای آن لحاظ شده استب یاری  اسالمی نیز ارزش
 ند.کنویژگی مزین 

یکـی این مروله  .با خود یا با دیگری استآن اصالم  یا کردن رابطهترمیم رویکرد ترمیمی:
 ش است.ایدر بخشب یار سخت از مراول 

نبـودن در زمـان بـروز ظلـم و خطـای دیگـران یکـی از یاتکانـهخشـم و  مهار مهار خشم:
 .ش مهم استایهایی است که در موضوع بخشمهارت
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 ها و شماره گویه: عامل۴جدول 

 هاشماره گویه تعداد گویه در هر عامل نام عامل

 14، 12، 2، 49، 47، 7، 91، 99، 42 9 توزیکینه

 11، 92، 1، 42، 4، 13 6 بخشایش همدالنه

 95، 94، 93، 92، 49، 2، 5 7 پوشیچشم

 9، 41، 9، 97، 44 5 بخشایش کریمانه
 19، 6 ،45، 99 2 رویکرد ترمیمی

 96، 46، 43 1 مهار خشم

. ایـن دسـت آمـد گـزارش شـده اسـته مجموعه عواملی که در این مقیاس بـ ،۴در جدول 
 ها بیان شده است.به تفکیک و به همراه شماره گویه گانهعوامل شش

 اعتبار

بـا  هایـهمیـزان هم ـانی درونـی گو هـا،یاسمقمقیاس در هر یک از خرده اعتباربرای بررسی 
بـه دسـت آمـد؛ آلفـای  ۱۲۶/۲ . آلفـای کـل مقیـاسسـبه شـدااده از آلفای کرونبـای محاستف
 است. شده آورده ۵ها نیز در جدول یاسمقخرده

 های مقیاس عفو و گذشت اسالمی: همسانی درونی عامل۲جدول 

 بر اساس آلفای کرونباخ

 آلفای کرونباخ های مقیاس عفو و گذشت اسالمیعامل ردیف

 216/3 توزیینهک 1

 692/3 ش همدالنهایبخش 2

 765/3 یپوشچشم 3

 695/3 ش کریمانهایبخش 4

 572/3 رویکرد ترمیمی 5

 262/3 خشم مهار 6
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مقیاس از همسانی دردنی قابع قو.لی برخ.ردار  دهدیبررسی همسانی دردنی نشان م یجهنت
   را بسنجد ایبخش ت.اندیاست د م

 عفو و گذشت اسالمی با های مقیاس: همبستگی عامل۶جدول 

 نمره گذشت مقیاس بری و همکاران

 ردیف
های مقیاس عفو و گذشت عامل

 اسالمی

همبستگی با آزمون بری و 

 همکاران
 معناداری

 339/3 -745/3 توزیینهک 1

 339/3 519/3 ش همدالنهایبخش 2

 339/3 529/3 یپوشچشم 3

 339/3 926/3 ش کریمانهایبخش 4

 339/3 157/3 یرویکرد ترمیم 5

 339/3 523/3 خشم مهار 6

ای میان مقیاس عفو و گذشت بـر اسـاس منـابع اسـالمی بـا مقیـاس ی همقا،  ۶جدول در 
ش ایجز بخشـ ، پنج عامل بهمقیاسعامل این  ۶که از  بخشش بری و همکاران صورت گرفت

دلیــل . کــه نشــان از روایــی مــالک ایــن مقیــاس دارد کریمانــه دارای همب ــتگی م بــت بــود
 ه این ویژگی است.ببری و همکاران  مقیاس نپرداختناین عامل،  نداشتنهمب تگی

 هاگیری و تفسیر یافتهنتیجه

 بـرای عوامـل، تحلیـل را بـا روش عاملیمقیاسی شـش شدند موفق محققان پژوهش، این در
 را آن روایـی و پایـایی و ضـرایب ویژگی عفو و گذشت در دانشجویان و دالب تـدوین، سنجش
 یها، مؤلفـهتوزیینـهش همدالنـه و کایخشـم، ایمـا ، بخشـ مهـارمؤلفـه  .کننـد محاسبه

. این عوامل اثرگذار در شد تأیید و اسالم است که در پژوهش محقق یشناسمشترک بین روان
 خورد.یم چشم بهی شناسروانموضوع پژوهش، در تحقیقات اندیشمندان 

 نشـده اسـت.توجه به آن  یشناسست که در روانا یموضوع (بزرگواری ش کریمانه ایبخش
هـم  شخصـی وکـه هـم بـرای خطاهـای  ،موضوع بازسازی یـا توبـه در عفـوبه  ،عالوه بر این
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اثر توبه و بازسازی در خطاهای  توجه نشده است.ی خوببهمؤثر است، نیز  یفرد ینخطاهای ب
چنگـال درمانـدگی و  فردی و شخصی از آن جهت است کـه فـرد خطاکـار بـا توبـه، خـود را از

کند امید بـه عفـو و رومـت خـدا یمکند. البته اسالم به مؤمنان سفارش یماو اس گناه دور 
 1،مظنـون باشـید آنهـاداشته باشید، اما به نفس خویش و اعمال خویش مطمئن نباشـید و بـه 

شود فرد با ادمینـان کـاذبی کـه بـه اعمـال خـویش دارد، یمنفس سبب  بودنسرکشچراکه 
 نه یرور در او فراهم شود.یزم

دهـد افـرادی کـه مـذهبی ه ـتند بـه بخشـایش یمشناسـان نیـز نشـان های روانیبررس
 2لَمبکو ،انرایت، سانتوس و ا)کند یمزارشی در این تحقیقات خودنمایی گترند، هرچند خود یلمتما

فر و دیگران، به نقک  ؛ ایمانی0931، اسپیلکا، برنارد و دیگراننق  از   به ،0333و ُورتینگتون،  وکالم ؛ 0313

م بتـی بـین اعتقـادات مـذهبی و  رابطـهدر این پژوهش نیز، محقق  .(0119و دیگران،  3از  مالت
کـه بـرای  سـتا :ها و اشـارات ائمـه معصـومانیهتوصآن نیز،  عمدهبخشایش یافت. دلیل 

 دارد. یشتریبدالب ارزش 
در ادبیـات دینـی از خداونـد نی ـت. ا ها و خطاهـسـتمهمـواره  پذیرشمعنای برتری عفو، 

توانایی پیروزی بر شخ، ظالم را بـه نشویم و ستم دیگران وا ع  عر مدر  شودیدرخواست م
شـد توانـایی عفـو بـه مـا  یظلمـاگر  شودیالبته به همان میزان نیز درخواست م 4.دکنعطا  ما

 شـود.یم «صفح»ن تعبیر به عفو نیکو که در روایات اسالمی از آ 5یم؛دیگران را نیز داشته باش
کردن بـه وی، ایـن محـو را نیاورد و در مقابل با نیکی اویعنی ان ان، خطای دیگری را به روی 

                                                      
ِه َأنَّ اْلُمْؤِمَن َِل یْصِبُح َو َِل یْمِسی ِإِلَّ َو َنْفُسُه َظُنوٌن ِعْنَدُه َفناَل ینَزاُل َزاِریناً َوا»  ۳ «  َعَلیَهنا َو ُمْسنَتِزیدًا َلَهناْعَلُموا ِعَباَد اللَّ

 (.۰۵۸: ۸۴۸۴ ،شریف الرضی)
2. Enright, R.D.; Santos, M. J.: Al-Mabuk, R. 

3. Mullet, E. J. 
َمنْن  َعْل ِلی یدًا َعَلی َمْن َظَلَمِنی، َو ِلَسانًا َعَلی َمْن َخاَصَمِنی، َو َظَفنرًا ِبَمنْن َعاَننَدِنی، َو َهنْب ِلنی َمکنرًا َعَلنیَواْج . »4

 و َِل ُأْظَلَمّن َو َأْننَت ُمِطینٌق ِللنّدْفِع »(؛ ۳۴: ۸۳۳۰، ۷اِلمام زین العابدین« )کایَدِنی، َو ُقْدَرًة َعَلی َمِن اْضَطَهَدِنی
 )همان(.« َعّنی، َو َِل َأْظِلَمّن َو َأْنَت اْلَقاِدُر َعَلی اْلَقْبِض ِمّنی

ْن ُأَعاِرَض َمْن َغّشِنی ِبالّنْصِح و ُأْغِضی َعِن الّسیَئةِ . »5
َ
 (.همان« )الّلُهّم َصّل َعَلی ُمَحّمٍد َو آِلِه، َو َسّدْدِنی ِْل
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است که  یاهمان ملکه باالترین فضایل اخال ی است زمرهدر عفوی که  ،در وا ع .نشان دهد
در  گیـرد.ر پیش میرا داو ان و نیکی به خطاکار  ،و در مقابل 1کندمی خطای دیگری را محو

 2صورت نگرفته است. کاملصورت عفو به معنای  ینییر ا
ورای ایـن ویژگـی  هـاییزهبه عفو داشت، انگ یشناسبه نگاه روان توانیکه م هاییایراد از

، توجه به این موضوع است یشناسدر ووزه روان شدهیانمطالب ب بیشتراخال ی است، چراکه 
و بـا عفـو خـود را از چنگـال خشـم دارد ه فوایدی برای عفوکننده است کرو مفید آناز که عفو 

درونـی  هاییزهاسالم نگاه به موضوعات اخال ی نه صرفًا برای انگدر ؛ اما کنیمینهفته دور م
اسـت کـه خداونـد در وجـود آدمـی  ـرار داده اسـت.  ییهـابلکـه بـر اسـاس مصـالح و وکمت

 .و تعالی نوع بشری استرشد  سازینههمگی زم هایژگیاین و ،همچنین

 ی پژوهشکاربردها

 کاربردهای این پژوهش چنین است 
 است. استفاده ابلمبانی نظری این پژوهش، در تحقیقات مشابه ــ 

در این پژوهش در تحقیقاتی که در زمینـه عفـو صـورت خواهـد گرفـت،  شدهساختهمقیاس ــ 
 است. استفاده ابل

مشاوره و مراکزی که درصـدد سـنجش عفـو افـراد ه ـتند توان در مراکز یماین مقیاس را ــ 
 استفاده کرد.

 ی پژوهشهاتیمحدود

هایی یتمحـدودهم  ینکه سعی شد مراول اجرای این پژوهش د یق انجام شود، بازا وجود با
تعمیم آن به همه ا شار جامعه و اظهارنظر  طعی با توجه به نتیجه مقیـاس بایـد  که برای دارد

 جه کرد به نکات زیر تو
                                                      

 لَ ها رأسًا و قَ لَ  زالةٌ إ هُ نَّ إفَ  ُو ْح الَم  َو ُه  َو  فُو الَع . »1
َ
 (.۸۲/۴۲۵: ۸۳۱۰)مازندرانی، « ةملَ ها ُج رِ ثَ ع ِْل

 (.۳۰۱: ۸۴۲۱)ابن فهد حلی، « ناِت َس الَح  َن ا مِ ه  عافِ أْض لها بِ دِ بْ و مُ  بقاِت وِ الُم  نوِب لذ  لِ  حاءِ الَم  َو ُه  ُو ْف الَع . »2
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 هایی مواجه بود.یتمحدودبا  هاخانمیری از گنمونه .جامعه آماری این پژوهش آ ایان بودند. ۱

بودن موضوع عفـو ماننـد عفـو وقـو ی، عفـو گنـاه، عفـو دشـمنان دینـی، عفـو چندوجهی. ۰
 نیازمند مقیاسی م تقل است. ... یتکاران وجنا

 پیشنهادها

 مانند اجرای مقیاس در دو جامعه با تفاوت مذهبی. ود؛آماری دیگر اجرا ش یهاجامعهدر . ۱

 صورت گیرد. هاخانمای بین آ ایان و ی همقا. ۰

 ی بعدی مقیاس.هان خه عرضهبازنگری مجدد برای ویرایش نهایی و . ۳

 ی مختلف سنی.هاگروهاجرای مقیاس بین . ۴

 و واگرا.ها و بررسی از دریق روایی همگرا یاسمقاجرای مقیاس با دیگر . ۵

 های زناشویی با نگاه به دین اسالم.یانتخش ایساخت مقیاس بخش. ۶

 منابع

 قرآن کریم.
ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین (. »۸۳۱۳زاده، پروین؛ و دیگران )احتشام

 .۴۵۵-۴۴۳، ص۴، ش۸۵، سشناسی بالینی ایرانپزشکی و روانمجله روان، در: «فردی
، ترجمه: محمد دهقانی، شناسی بر اساس رویکرد تجربیروان(. ۸۳۳۲نارد؛ و دیگران )اسپیلکا، بر

 تهران: نشر رشد.
، ترجمنه و تلخنیُ: مهنرداد شناستی مببت معنویت  و روان(. ۸۳۳۲اشنایدر، شین؛ لنوپز، .. )

 کالنتری و دیگران، اصفهان: نشر کنکاش.
حسین انصاریان، تهران: مرکز طبع و نشنر  ، ترجمه:صحیفه سجادیه(. ۸۳۳۰اِلمام زین العابدین )

 قرآن جمهوری اسالمی ایران.
، در: «شناسنی و قنرآن کنریمبخشنایش از دیندگاه روان(. »۸۳۳۸فر، حمیدرضا؛ و دیگران )ایمانی

 .۸۱۵-۸۴۳، ص۰۱، شپژوهی دینیانسان
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 الطبعة اِلولی.
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، ۰، شتهتران تربیفتی دانشتها  علتوم و شناستیمجلته روان، در: «پزشنکی علنوم دانشنجویان

 .۸۱۲-۸۵۱ص
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شناختی عفو و گذشت و سناخت آزمنون اولینه آن از (. تحلیل روان۸۳۱۳کامرانیان، محمدصالح )

شناسنی عمنومی، اسنتاد راهنمنا: هنادی بهرامنی نامه کارشناسی ارشد رواندیدگاه اسالم، پایان
 .=پژوهشی امام خمینیشاور: رحیم میردریکوندی، قم: مؤسسه آموزشیاحسان، استاد م
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، بیروت: دار إحیناء بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار(. ۸۴۲۳مجلسی، محمد باقر )
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