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 به تقدیم

 و بخشش مسیر در من راهنمای فورد، برن جان

 .دارم نیاز آن به که زمانی در بخشش، یادآوری برای بارکر، رایان متیو پسرم،

 

 

  



 

 شادمان خواهید شد، اندکی اگر خشم و کینۀ گذشته را اندکی رها کنید، 

 شود، آن را رها کنید، شادمانی بیشتری نصیبتان می یشترب اگر

 کنید، آزاد خواهید شد. یشرهااگر کامالً 

 چانآجان 

  



 قدردانی

 :از ویژه قدردانی و تشکر

 ِفهم استنفورد، دانشگاه در خود تدریس و پیشگام تحقیقات با که السکین دفر 

 العادۀ فوق کتاب. داد قرار همگان دسترس آن را درو  کرد ایجاد بخشش از روشنی

 رهایی های راه ها و و کدورت ها کینه گیری شکل نحوۀ به ،1خاطر نیکی ببخش به او،

 کتاب از ای مالحظه قابل طور به ،راهنما کتابِ این در موجود روند. پردازد می هااز آن

بوده  من بخش الهام همواره بخشش برایاو  اشتیاق و شور. ردگی می الهام دفرِ

 .است
www.learnforgive.com 

 ِخواندن کتاب. است بوده ارزشمندی برایم راهنمای ودوست آموزگار، کالک نتک 

 بود وضوعم این روشن فهم در عطفی نقطۀ کِن با مالقات و 2گری جسورانه میانجی

 کِن باور. شوند می حل کامل طور  به بخشش وجود با تنها ها تعارض و ها اختالف که

 این و «آموزد می ،داریم دانستنش به نیاز که را آنچه ما به تعارض هر» است این بر

 فرصتی بلکه نیست، مشکل یک تنها نه تعارض که داد نشان من به را حقیقت

 .است تغییر برای
www.kennethCloke.com 

  بخشش، المللی روز بین و بخشش جهانی انجمن گذار بنیان پالت، وات رابرت 

سهم بسزایی  جهان سراسر در بخشش گسترش که در ناپذیر خستگی حمایتگری

 وجودِ با که افرادی کردم؛ را مالقات بخشش قهرمانان از با معرفی او، برخی. داشت

 داستان. بودند دشوار، خطاکاران را بخشیده و انگیز غم بسیار های داشتن تجربه

 .است آمده کتاب این در ها از آن برخی
www.ForgivenessDay.org 

                                                           
1. Forgive for Good 
2. Mediating Dangerously 

http://www.learnforgive.com/
http://www.kennethcloke.com/
http://www.forgivenessday.org/


 دیگر  و بخششبرنامۀ مسیر  در کردن امکان حضور من فراهم با گلبرت، مایکل

 درمانگری مایکل. ساخت هموار عمیقاً مرا رشد مسیر ،دستیار عنوان به ها، برنامه

 جسمی، بیماران با کار جمله از درمانی رویکردهای از بسیاری در تخصص با است

 در فرایند بخشش اصالح به سخاوتمندانه وی. درمانی آسیب و درمانی حرکت

 .است کرده کمک کتاب این کردن روز به و ما های برنامه
www.ShiftinPerspective.com 



 فهرست

 مقدمه

 بخشش درک: اول بخش

 بخشش گانه سه سطوح: اجمالی بررسی: 1 فصل

 معناست؟ چه به بخشش: 2 فصل

 ببخشم؟ باید چرا: ۳ فصل

 دارد؟ وجود بخشش امکان موقعیت این در آیا: ۴ فصل

 بگیرم؟ یاد را بخشش چگونه: ۵ فصل

 فرایند بخشش: دوم بخش

 (مقدمات) سازی آماده: 1 گام

 کنید توصیف را خود شکایت: 2 گام

 کنید بازسازی را خود داستان: ۳ گام

 نظر بگیرید در را تأثیر آن: ۴ گام

 یابد التیام تا کنید احساس را آن: ۵ گام

 یدبده تغییر را خود دیدگاه :۶ گام

 هستید؟ بخشش ۀآماد آیا: ۷ گام

 باشید مثبت قصد دنبال به: ۸ گام

 یدببخش را انخودت: ۹ گام



 بنویسید دوباره را خود داستان: 1۰ گام

 (سازی یکپارچه)ادغام : 11 گام

 (تکمیلی) خاتمه: 12 گام

  



 پیشگفتار

کتابِ  این. است دسترس در همیشه که است قدرتمندی العاده فوق شفابخش نیروی بخشش

برای درک و  ،مند افراد عالقه به گام به  گام آموزش هدف ، با۲۰۰۹اولین بار در سال  راهنما

 بر که بخشش است فرایند کامل شامل معرفی و توصیفِ مطالب آن. شد منتشر  یادگیری بخشش

 و ایالتی سونوما دانشگاه شکل گرفته و طی چندین سال تدریس در گسترده های پژوهش مبنای

 ترغیب کردم، مشاهده را های آموزشی دوره تأثیر عمیق که هنگامی. است ارزیابی شدهجاهای دیگر 

 ها برنامه ها، آموزش فرایند را در این آن، از پس. بگذارم همگان تا حد امکان، آن را در اختیار شدم

 جمله از دیگر، به متخصصان آموزش به شروع کردم گرفتم و کار کرات به به فردی های راهنمایی و

 .کمک کنند بخشش را بیاموزند خود کنندگان مراجعه به تا وکال و مربیان درمانگران و

ما، فارغ از  از یک که هر ام آموخته. هستم نیز یادگیری حال در مشغولم، آموزش به که همچنان

داریم، حتی  صلح را و از التیام، تحول سطحی به دستیابی و رخ داده، قدرت بخشودن اهمیت آنچه

بیشترین کمک  و است پذیر امکان همیشه بخشش شدم متوجه ؛کردیم را می بیش از آنچه تصورش

 به توجه با .بینیم تأثیرش را می حتماً ببخشیم اگر. اند کشیده زیادی رنج کهکند  را به کسانی می

 .یافت فزونی بخشش آموزشِ برای اشتیاقم این مطالب،

 بخشش از شکل این. تأکید دارد نامیم می «طرفه یک بخشش» آنچه بر اصوالً کتابِ راهنما، این

 نظر مورد فردِ آنکه به توجه بدون ماست، دسترس در زمان هر بوده و در درونی و قیدوشرط بی

 است فرایندی بخشش. نباشد یا باشد بخشش شایستۀ بکند یا نکند، پشیمانی ابراز یا عذرخواهی

 اطرافیانش هم برای هر کس رنج یافتن  التیام شک بدون است و فرد خود سود به که در درجۀ اول

 .است سودمند

گلبرت، مددکار اجتماعی با تخصص  به واسطۀ مایکل این افتخار نصیبم شد که ،۲۰۱۵ سال در

مرتبط با آن حضور یابم. یکی از  های دیگر برنامه و های بخشش دوره در دستیار عنوان به  ،3بالینی

 از شکل این. است  «دوطرفه بخشش» اهمیت تأکید بر بخشش، مسیربرنامۀ  در مایکل های توصیه

                                                           
3
. Licensed Clinical Social Worker, LCSW 



عذرخواهی یا رفع کدورت از فرد  بخشش در ازای که وقتی مانند است، فردی بین و مشروط بخشش

 گیرد. مقابل صورت می

شد  بیشتر این کتاب کردن روز به برای ام انگیزه یافتن آن، شدن این موضوع و وسعت تر با جدی

 کتابِ راهنما این درشده  مطرح چهارچوب. شماست دستان و حاصل آن کتابی است که در

 پیوست در بخش نیز دوطرفه بخشش مطالبی دربارۀ است، اما طرفه یک بخشش بر مبتنی همچنان

 .افزوده شده است

و آثکار شکفابخش آن دارویکی بسکیار ضکروری اسکت. باشکد ککه          دهنکده  تسککین  یمرهم بخشش 

منککد شککویم و بککه یککاد آوریککم کککه مککا   همککۀ مککا بیککاموزیم کککه چگونککه از قککدرت بخشککش بهککره  

سکاز گسکترش عشکق، صکلح و شکفقتِ بیشکتر در جهکان         تکوانیم زمینکه   ایکم و مکی   موجوداتی زنکده 

 شویم.

2۰1۶ آوریل بارکر، لینآی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

، ۲۰۰۵ سال در سی، دی واشینگتون به سفرم طول در خیلی اتفاقی و بخشش با من آشنایی   

 کتاب به سراغ مستقیم. گشتم می مطالعه برای کتابی دنبال اتاق محل اقامتم، به در. شکل گرفت

حس  و شدم آن که شد مشغول خواندن عصر. رفتم ،4آزادی دشوار مسیر ماندال، نلسون نامۀ زندگی

 برای تالش و خود زندگی جذاب داستان ماندال کتاب، این در. توانم آن را زمین بگذارم نمی کردم

 بیشتری به درک او، نگاه از. کند می روایت را جنوبی آفریقای در ۵نژادی تبعیض به دادن خاتمه

شناسد  می رسمیت به را سفیدپوستان تسلط و پرستی نژاد که نظامی  - نژادی تبعیض فجایع دربارۀ

عدۀ زیادی او را تشویق کردند  شد، جنوبی آفریقای جمهور رئیس ماندال نلسون که زمانی. رسیدم -

 حکومت زمان در هایشان قساوت خاطر به قصاص اجرای نژادی و تبعیض رهبران محاکمه برای که

 بین را نفرت و خشم فقط قصاص شد متوجه ماندال تشکیل دهد. جنایی های دادگاه ،انهنژادپرست

 عوض، در. تابِ تحمل این همه خشم و نفرت را ندارد جنوبی آفریقای و بخشد تداوم می ها نژاد

گسترش بیان  و ترویج برای راهی مثابۀ به را «مصالحه و حقیقت کمیسیون» شجاعانه ماندال

 .کرد تأسیس التیام و بخشش حقیقت،

 مطالعۀ به مرا بود. این موضوع من زندگی دهنده در تکان ای لحظه ماندال انتخاب عظمتِ درک 

. کشاند ماندال، الگوهای رفتاری از یکی گاندی، ماهاتما باورنکردنی های آموزه و نامه زندگی دقیق

 توتو، دزموند اعظم، نوشتۀ اسقف 6نیست هم ای آینده بخشش بدون کتاب مطالعۀ به همچنین

 انگیز اعجاب های نمونه و نژادپرستی اسم به شده انجام جنایات اکثر توتو در این کتاب پرداختم.

ماجرای  .دهد می اند، شرح شدهمطرح  مصالحه و حقیقت کمیسیون های گزارش در که را، بخشش

 .است بخش این کتاب الهام العاده فوق های داستان از خانوادۀ بیل یکی

                                                           

1 .Long Walk to Freedom ، به قلم مهوش غالمی ترجمه و منتشر الراه دشوار آزادی: خاطرات نلسون مانداین کتاب با عنوان ،

 (.۱3۸۷شده است )تهران: اطالعات، 

2. apartheid
 

3. No Future Without Forgiveness،  مسیر آشتی از استبداد به دموکراسی: اگر فراموش نکنیم، عدالت این کتاب با عنوان
 (.۱3۹6به قلم بهمن احمدی امویی ترجمه و منتشر شده است )تهران: پارسه، شود؟  چه می

 



 دانشجویی عضو کمپین کالیفرنیا از پژوهشگری با بورسیۀ تحصیلی فولبرایت بیل اِمی    

 و کرد می زندگی جنوبی آفریقای در ۱۹۹3 سال در او. بود استنفورد دانشگاه نژادی در ضدتبعیض

گی دنران  شهرک سمت  به که یک روز. کرد می کمک گوگولتو نشین شهرک سیاه محروم جوانان به

 او به شد، پیاده ماشین از امی  وقتی. کردند پرتاب سنگ او ماشین به جوان پسر چهار کرد می

 بخشش بدون کتاب در توتو. داد دست از را خود جان و او به او حمله کردند چاقو با و زدند سنگ

 :نویسد می نیست هم ای آینده

 بدیهی شد... بود کشته شان حامی که افرادی دست به ناحق به بود پایبند عدالت به شدت  به که کسی   

 شود انگیخته بر ها آن در تنفر و خشم تلخ احساسات آنکه جای به اما شکست، هم در او خانوادۀ که است

 به رحمانه بی را فرزندشان که کسانی عفو درخواست با در کمال تعجب و حیرت، باشند، انتقام دنبال به و

 کردند اظهار و یافتند حضور عفو دادرسیِ جلسۀ در بیل آقای و خانم. کردند موافقت بودند رسانده قتل

 .گرفتند آغوش در را خود فرزند قاتالنِ های هخانواد ها، آن سپس. کنند می حمایت عفو فرایند کل از

 به دخترشان که شهرکی در همان جوانان رشد فکری هدف با ها آن که است این توجه لقاب نکتۀ اما   

 تأسیس را «بیلامی  بنیاد» امی دخیل بودند مرگ در نوعی به که ساکنانی به کمک و بود رسیده قتل

 از اغلب و کردند می سفر جنوبی آفریقای به بنیاد های فعالیت بررسی برای مرتب بیل، خانوادۀ. کردند

 .کردند می عبور بود، باخته جان وحشتناکی طرز به آنجا در فرزندشان که مکانی

 ای نتیجه به بیل خانوادۀ روحیۀ گذشت و جوانمردی !عمل است در بخشش از ییزیبا این نمونۀ   

 به همکاری برای داشتند، نقش امی  مرگ در که جوانانی از نفر دو ؛منجر شد نیز انگیزتر شگفت

 را امی  زندگی ساز در شهرک، مأموریت با کمک به دیگر جوانانِ مشکل پیوستند تا امی  بنیاد

 .سرلوحۀ زندگی خود سازند

 در بخشش تمرین و یادگیری در بخش من الهام ،دیگر مشابهِ موارد از بسیاری و ها داستان این

اگر پذیرای آن  که است آن بیانگر بخشش های داستان. اند بوده دیگران به آن آموزش و ام زندگی

 .پدید خواهد آمد زندگی در تری بزرگ های فرصت باشیم،



 و مشاور قضایی در مقام گذشته، سال طی سی تعارضاتی که به من اغلب از سوی دیگر،   

 ها، شرکت کوچک، و بزرگ وکارهای کسب بین درگیری: کردم بودم فکر می مواجه آن با ،میانجیگر

 و انهمسر ها، همکاران، موکل و وکال بیماران، و پزشکان کارمندان، و کارفرمایان همسایگان، شرکا،

. کننده است چقدر بغرنج و تضعیف مردم اکثر برای تعارضات این شدم متوجه. خانواده اعضای

 که درحالیکنند  می تالش دادخواهی برای ها آنکه پیروز شوند، سال برای بودم موکالن شاهد

 ناچیز برای آن بسیار شده  هزینه پول و انرژی با وقت، مقایسه در خواهند آنچه می به دستیابی

 فرصتِ مانند، کارِ بی که این بر این باورم ترغیب کرد. میانجیگری به مرا موضوع این. رسد می نظر به

 در طول حتی. کند را برای مردم فراهم می ها تعارض وفصل واقعی حل و ها التیام آسیب

 به کردند، فقط پافشاری می خود حقوقی شکایت مواجه شدم که بر با افراد بسیاری ،میانجیگری

 .دهند پایان مقابل طرف از خود تنفر و اعتمادی خواستند به بی نمی که علت این

 و قصاص و تکریم را حق اعادۀ ما عمومیِ  فرهنگ و حقوقی نظام شدم متوجه همه، از تر مهم   

 یا ها نگرش شده برای این های صرف ما هزینهکه  آید می یشپ ندرت کند. به می تشویق مجازات را

در  امیدوارم. گیریمب  نظر است، در بخشش و التیام درک حقیقت، حاصل امکانات بیشتری که

 بخشش است که فقط با. کند پیدا جایگاهی مان فرهنگ و حقوقی نظام در بخشش ای نزدیک آینده

 .یابد می تحققانسانی   کمال و التیام درونی

 آسیب ما به طریقی به  که افرادی است  های ما بخشش ترین انتخاب یکی از سخت واقع، در   

 رهایی جمله از گذشته است، رهایی از برای تصمیم بخشش، اساس. اند کرده به ما بدی یا  رسانده

 که نیست معنا بدین این .داریم گذشته در ایجادشده های زخم و ها آسیب مورد در که یاحساسات از

 احیای انتخاب بخشش. بگذریم آن بلکه بدین معناست که از داده را نادیده بگیریم، روی آنچه

 .کنیم تجربه حال لحظۀ در را پرباری و آزاد زندگی بتوانیم تا است خود انرژی و زندگی

 ،ناراستی :شویم می  مواجه زندگی دردشوار تجربیات انبوهی از ما با. است برانگیز چالش زندگی   

 مورد ،ناتوانی بیماری، مالی، زیان تحقیر، شغل، دادن دست  از خیانت، ،شکستگی دل ناامیدی،



 رنج و درد. ، فهرستی که انتها نداردو... مرگ جنگ، تروریسم، خشونت، ،گرفتن قرار سوءاستفاده

 اند. زندگی یها واقعیت

 گاهی از فقدان با مواجهه در .ناپذیرند تحمل اغلب دردها و عظیم گاه زندگی های رنج    

 کند. یکی می خالص درد احساس را از ما که کنیم می استفاده راهبردهایی و دفاعی یها مکانیسم

نقش سرزنشگر قرار  در ،آگاهانه طور خودکار و نا الً بهمعمو در آن است که« جایی جابه»ها  آن از

 درست من» یا «مقصر تویی که این اتفاق افتاده»با گفتنِ )یا فکر کردن(  کنیم می سعی. گیریم می

 در حقیقت، با این کاربر دوش دیگری بیندازیم. دردمان را ، «کنی می اشتباه تو و گویم می

، دشوار شرایط با مواجهه در رسد می نظر به. گری را مقصر و مسئول آن اتفاق بدانیمدی خواهیم می

بلکه به  تأیید، را سرزنش تنها نه ما فرهنگ و دارد دنبال به روانی آسودگیسرزنش دیگران 

 .کند می تقویت و تشویق را آن گوناگونهای  شکل

 شود، رضایتمندی موجب موقتاً است ممکن. است سرزنش کاری بیهوده مسئله این است کهاما  

که تالش  همچنان. یابد می ادامه ها مدت و ماند می باقی اصلی درد ،کند نمی حل را مشکل اما

 تجربه بر تمرکز به ،مبخشی می شدت رادر واقع آن  بیندازیم، دیگری دوش بر را خود درد کنیم می

 قربانی و ضعف احساس کنیم، می دیدگی آسیب و خشم احساس دهیم، می ادامه گذشته دردناک

 یا/و باشیم، جویی انتقام دنبال به باشیم، عصبانی داریم حق معتقدیم ،دهد می دست ما به شدن

 که درحالی شویم، می خود رنج تداوم بنابراین در طول زمان موجب ؛باشیم متأسف خود برای

 .دهیم انجام توانیم می دیگری کار چه دانیم نمی

 شود که بودن موجب می قربانی چرخۀ در شدن گرفتاردارد.  نام «بودن قربانی چرخۀ» فرایند این

 .دهد قرار تأثیر تحت را تان زندگی و آزار دهد را شما ذهنی طور به بارها و خطاکار بارها فرد

 بودن شاکی از کهدهد  توانایی را به ما میاین  بخشش شکند. می را بودن قربانی چرخۀ بخشش   

 نجات دردمندی دائمی از را ما بسا که بخشش چه. رها شویم گذشته درد حاصل از رویدادهای و



 زنده ما در را صلح و آرامش کند. بخشش رهایمان گذشته بارِ کشیدن دوش بر ادامۀ از و دهد

 سازد تا به زندگی ادامه دهیم. ما را آزاد می کند، می

 تربیتمان، به بسته و ایم آموختهآن  مورد از کودکی در ما اکثر .نیست راهکار جدیدی بخشش

 دریافت های دینی خود آموزه و والدین از دیگران نِدبخشو اهمیت مورد در شماری بی یها پیام

مایل باشیم این کار را  اگر حتی است دشوار بخشش دهد که می نشان تجربه باوجوداین، ایم. کرده

 .ببخشیم چگونه دانیم نمی یا ببخشیم خواهیم نمی از ته دل اغلب انجام دهیم،

 دیگران معتقدیم که هایی شیوه به وقتی .دارد همراه به ما برای هزینۀ گزافی بخشودن در ناتوانی  

مان  گذشته منفی احساسات و افکار از خودساخته در زندان ،کنیم می تمرکز اند زده آسیب ما به

 و احساسی لحاظ از دهیم، می ادامه رنجش و سرزنش تجربۀ به که همچنان مانیم. می محبوس

 دست از را حال ۀلحظ در کردن زندگی و بودن آزاد بنابراین، فرصت بریم، می رنج  نیز جسمی

 دهیم. می

 تردید با مالحظات و سؤاالت شدم که بی متوجه را آغاز کردم، بخشش دربارۀ تدریس وقتی

 که نیست معنی این به آیا ببخشم، اگر» مثالً مواجه خواهم شد، بخشش مورد در ای تکرارشونده

 و عصبانی ندارم حق است، آیا کردهدر حق من آنچه  از بعد ام؟ کرده رفتار نادرست دیگری را تأیید

 اصلی سؤال چهار در توان می را باورها و نوع سؤاالت این« ببخشم؟ باید چرا. باشم خاطر رنجیده

 پردازیم: می ها به آن اول بخش در که کرد، خالصه

 معناست؟ چه به بخشش( ۱ 

 ببخشم؟ باید چرا (۲

 است؟ بخشش قابل داده رخ من برای آنچه آیا( 3

 بیاموزم؟ را بخشودن توانم می چگونه( 4

 



 روی من برای که وضعیتی به توجه با»: است این بدانند اند مایل غالباً مردم اکثر آنچه نهایت، در   

بیاموزد،  را بخشش تواند می کسی هر «بله» است: روشن پاسخ «بکنم؟ را کار این توانم می آیا داده،

 .شرایطی هر با ی وهر زمان در

 این چگونگی کتاب، این دوم در قسمت «کنم؟ شروع کجا از: »مواجهیم سؤال این از آن، باپس    

 در توانید می که شده تنظیم گام به  خودآموز گام در قالبِ بخش این. فرایند توضیح داده شده است

از آن بهره  دارید، بخشودن به تصمیم و امید، در مورد آن تمایل، که هر نوع تعارضی یا شرایطی هر

 بگیرید.

 




