مدل «احسانـ سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی
عباس

چکیده
احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل اکالارب بلر بدبلود روابلم ای دلاع .دارد
کظریۀ محبت در اسالم بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق یلل

محبلتم مویل

بدبلود

روابم م.شود همچنین سپاسگزارب از سوی.م دربارۀ دوس ان موی

افزایش رضامندب و وفلاداربم و

اصالح روابم م.شود؛ و از سوب دیگرم موی

تقویت ارتباط با خدا شلده و در

دربارۀ دشدنان موی

عین حالم از هدان مسیر به بدبود روابم ای داع .کیز کدک م.کند تحقیقات تجرب .کیز اثر سپاس را بر
بدبود خُلق افراد و افزایش شادماک .آنها اثبات کرده است ک یجه اینکهم سنت احسان و سپاس م.تواکلد
عنصرب اثرگذار در اصالح و ارتقاب روابم ای داع .باشد با تقویت سلنت احسلان و سلپاس مل.تلوان
احساس رضایت و وفاب ای داع .را به ویود آوردم خصومتها را به عطوفلت تبلدی کلرد و کشلاط و
شادماک .را افزایش داد
کلیدواژهها :احسانم سپاسم روابم ای داع.م اسالم

 اس ادیار داکشگاه قرآن و حدیث و مدرس مرکز تخصص .حدیث حوزۀ علدیۀ قم

پسندیده

مقدمه
از مسائ اساس .در تعام بینفردبم احسان و کیا .کردن است «احسلان» و «پلادا »م بله لحلام معنلای.
کزدیک به کظر م.رسندم در حال .که معنای .م فاوت دارکد و کباید آنها را با یادیگر اش باه گرفت احسلان
یعن« .کیا .اب دای .و غیرمشروط» پادا

با احسانم دو تفلاوت اساسل .دارد؛ کخسلت اینکله در پلادا م

صحبت از کعدت آینده است و در احسانم صحبت از کیا .گذش ه و حال است وق  .خوب .را کسلبت بله
زمان حال بسنجیمم گاه .مربوط به گذش ه تا حال است و گاه .مربوط به آینده اسلت خلوب .گذشل ه تلا
حالم محبت را در اکسان برم.اکگیزد و خوب .که در آینده خواهد آمدم طدل را در اکسلان برم.اکگیلزد دوم
این که احسانم اب دای .و غیرمشروط به رف ار خاص .استم اما پادا م مشروط به رف لار خاصل .اسلت کله
اک ظار آن م.رود بنابراینم مراد از احسانم کیا .اب دای .و غیرمشروط به دیگرب است که موی

براکگیخ ه

شدن محبت در طرف مقاب م.گردد
این مسئله ابعاد گوکاگوک .دارد؛ یا .اینکه واکنش به احسان دیگران چه باید باشد؟ و دیگرب اینکله
هر کدام از احسان و واکنش به آنم با چه مااکیزم .بر روابم ای داع .اثر م.گذارکد؟ پاسخ به هلر کلدام از
این پرسشهام م.تواکد مبناب کظرب اسالم در این موضوع را روشلن کنلد و گلام .در تولیلد داکلش باشلد
شناسای .مااکیزمهاب تأثیرم یا .از مسائ علد .در هر موضوع .است پاسخ به پرسشهای .از این دستم
با تایه بر مناب حدیث .اماانپذیر است توانمندب م ون دین .براب پاسخگوی .به چنین پرسشهای.م ملورد
غفلت واق شده است در این کوش ار به میزان حوصلۀ مقامم با تایه بر احادیث اسالم.م به تبیلین مالاکیزم
تأثیر احسان و سپاس م.پردازیم

مکانیزم تأثیر احسان
احسان یا .از رف ارهاب پسندیدۀ ای داع .و مورد تأکید یدب اسالم است  1آکچه به عنلوان مسلئلهاب
علد .مطرح استم مااکیزم تأثیر احسان در روابم ای داع .است؛ مسئلهاب که بله صلورت یریل

و گلاه

صریح در م ون دین .مورد تویه قرار گرف هم اما دیده کشده است! بر اساس مناب اسالم.م قاعدهاب اساسل.
ویود دارد و آن اینکه «احسان و اکعام» عام براکگیخ ه شدن محبت در ویود اکسان است رسلول خلدا
دربارۀ این اص مدم م.فرماید:
ل يها و بغض من أساء
َ إَ
َ ن أحسَن
ِّ م
ُ عَلي حُب
ُلو ب
َتِ ال ق
جُبِل
إاليها ؛2

قلب ه ا بر محبت كسي كه به آن محبتت كدت

و

دشمدیِ کسی که به آن ب ی کد  ،سرشته ش ه ا ن .

این عبارتم م ن .توصیف .است که از دو بخش تشای شلده اسلت؛ یال.م اعلالم موضلوع و عنلوان
(یُبِلَتِ القُلوبُ) و دیگربم ویژگ.هاب آن (عَل .حُ ِّ مَن أحسَنَ إلَیدا و بغض من أسلا إلیدلا) بخلش دوم
خود دو قسدت دارد؛ یا.م ویژگ .احسان (حُ ِّ مَن أحسَنَ إلَیدا) و دیگربم ویژگ .اسائۀ (بغض من أسلا
إلیدا)
مسئلۀ این حدیثم بیان یا .از قواکین حاکم بر قل
قل

یکسرب قواکین ثابت دارد؛ ثاکیاًم احسان موی

است اطالعات بهدستآمده این اسلت کله :اوالًم

محبت م.شود؛ و ثالثاًم بدب موی

بر اساس این اطالعاتم این روایت توان تئوربپردازب دربارۀ ح

دشدن .م.گلردد

و بغض را داش ه و م.تواکد مبنای .براب

کظریۀ محبت و دشدن .باشد
این کالم شری

به قاعدهاب کل .تصریح کرده که احسانم عام براکگیخ ن محبت است امام عل .کیز

در هدین باره م.فرماید« :سَبَ ُ الدَحَبَّۀِ اإلِحسانُ»؛ 3سب

 1ر ک :میزان الحادهم ج3م باب االحسان
 2دوس ى در قرآن و حدیثم ص92م ح245
 3هدانم ح249

محبتم احسان کردن است

بر اساس این قاعدهم محبت به خداوکد کیز با تویه به احسان و اکعام او در حق بشر براکگیخ ه م.شود
رسول خدا م.فرماید:
ِِّهَّللا
ِ حُتب
َ مِهِ و أحِب توني ل
ي غذوکم بِهِ مِن نِ ع
أحِبُّواَهَّللا ل
ِ ما َ
ب يتي ل
ه و أحِب وا أهت ل
هوجَل
عَز
ََ
ِ حُب ت

ي ؛1

خت ا اا بته ستبب

نعمت هايى كه به شما بخشي ه است  ،دوست ب ااي ؛ مرا
به سبب دوستى خ ا ونت

تت ب اايت
دوست

تل بيتم اا
و اهت

براى دوستى من ،دوست ب ااي .

دیلد .در ارشاد القلوبم مایراب یالب .را کق کرده است وب م.گوید :منقلول اسلت کویلواک .کله
هنوز به سنّ بلوغ کرسیده بودم به پیامبر سالم کرد و از خو حال .دیدن ایشانم چدرها

گشاده گشلت و

لبخند زد حضرت به او فرمود« :اب یوان! مرا دوست دارب؟» گفت :اب رسول خدا! به خلدا قسلمم آرب
فرمود« :هدچون چشداکت؟» گفت :بیش ر فرمود« :هدچون پدرت؟» گفت :بیش ر فرمود« :هدچون مادرت؟»
گفت :بیش ر فرمود« :هدچون خودت؟» گفت :اب رسلول خلدا! بله خلدا قسلمم بیشل ر فرملود« :هدچلون
پروردگارت؟» گفت :خدا رام خدا رام خدا رام اب رسول خدا! که این مقامم که براب توست و که دیگلرب در
حقیقتم تو را براب دوس  .خدام دوست م.دارم در این هنگلامم پیلامبر بله هدراهلان خلود روب کلرد و
فرمود:
هکذا کونوا أحِبُّواَهَّللا ِ
َيکم
ل يکم و إنعامِهِ عَل
ِلِح سا نِهِ إَ
و أحِب وني

ِ ح بِهَّللا ؛2
ل

ُ ِّ

اين گونه باشي ؛ خ ا اا به ختارر

تي
تته باشت
تما دوستت داشت
احسان و نعمت دادنش به شت

و

مرا به خارر محبت خ ا دوست داشته باشي .

ح  .احسان اگر دربارۀ کس .که دشدن .کرده استم صورت پذیردم م.تواکد موی

دوسل  .گلردد و

صدیدیت را ترمیم کند یا بر آن بیفزاید خداوکد م عال در قرآن کریم در این باره م.فرماید:

 1االمال( .صدوق)م ص44٦م ح 59٧عن ابنعباس؛ االمال( .طوس).م ص2٧٨م ح 531عن عیسىبناحدد عن اإلمام الدلادب علن آبائله
عنه ؛ سنن ال رمذبم ج5م ص٦٦4م ح3٧٨9؛ الدس درک على الصحیحینم ج3م ص1٦2م ح4٧1٦
 2ارشاد القلوبم ص1٦1

و ال تستوي الحسدة و ال السيئة ادفع بالتي هتي احستن
فإذا الذي بيدك و بيدته عت اوك كهنته ولتي حمتيم ؛

1

هرگز نيكى و ب ى يك سان نيست  .ب ى اا با نيكى دفتع
كن ،ناگاه (خواهى دي ) همان كس كته ميتان تتو و او
دشمدى است ،گويى دوستى گرم و صميمى است!

بنابراینم عنصر محورب در محبتم احسان است از این سخن م.تلوان قاعلدۀ «احسلان ل محبلت» را
ک یجه گرفت بر اساس این قاعدۀ کل.م احسان و کیا .به دیگران باعلث براکگیخ له شلدن عواطل

مثبلت

م.گردد و در ک یجهم محبت را برم.اکگیزد از آکچه گذشت روشن م.شود که یا .از عوام اساس .محبت
ای داع.م توانمندب در احسان کردن است کساک .که از احسان و کیا .به دیگلران کاتواکنلدم کبایلد اک ظلار
محبت داش ه باشند باید به توانمندب احسان اب دای .دست یافت تا صفا و صدیدیت در زکدگ .بله ویلود
آید

واکنش به احسان
در برابر احسان دیگرانم واکنشهاب مخ لف .را م.توان کشان داد که یا .از آنها «مقابلۀ برابر» اسلت؛
یعن .خوب .فرد را با هداکند آن خوب.م پاسخ دادن (الداافأۀ) این هدان چیزب است که در قرآن کریم از آن
با تعبیر﴿ :ه یزا االحسان اال االحسان﴾ 2یاد شلده اسلت هرچنلد ایلن کلارم در یلاب خلود مطللوب و
ارز مند استم با این حالم آن چیزب کیست که تأکید کدای .دین بر آن باشد تأکید دین بلر «مقابللۀ برتلر»
است؛ یعن .خوب .دیگران را با خوب .بد ر از آن پاسخ دادن این هدان چیزب است که در ادبیات دینم از آن
به «تشار» یاد م.شود تشار کردنم با رف ار هداکند اکجام کد.شود امام صلادق کقل م.کنلد کله علل.
هداره این یدله را م.فرمود:

 1فصلتم آیۀ 34
 2الرحدنم آیۀ ٦0

َت ن
َ م
ُ و
َتهَ ه
َا ف
َت ا ك
نم
َإ
ل يْتهِ ف
َِ
َ ا صُتدِعَ إ
ْ صَدَعَ بِمِثْلِ م
َن
م
ِه
ْ
َ شَكُواا ؛ 1هرکه دا برابر خوب ی ای که به او
َا ن
ُ ك
َه
َف
َ ضْع
أ
ش ه ،هماند

توبی اا دتاد اش داده
آن خوبی کد  ،آن خت

ترده
و هر کس بيشتر از آن ختوبی کدت  ،ست ا گزاای کت
است.

بنابراینم آکچه اسالم بر آن تأکید داردم سپاسگزارب از کوع مقابلۀ بد ر است که یا .از ویژگ.هاب مدم
در روابم ای داع .است
پیامبر خدا در شدار حقوق س.گاکۀ مسلدان بر برادر مسلداکشم به هردو مورد مقابلۀ برابلر و تشلارم
تصریح کرده است  2در برخ .دیگر از روایاتم از منظر دیگرب به مسئله کگاه شده و با تعبیر دیگرب به این
حقیقت اشاره گردیده که کیا .و احسان دیگرانم هداکند غُ و زکجیرب است که اکسان را در بند م.کشد و
یز به وسیلۀ مقابلۀ برابر یا برتر کد.توان از آن رها شد امام کایم در این باره م.فرماید:
َو
ٌ أ
َك
َه
ُ كَا ف
ال م
ُ إ
ُ كُّه
يف
ُ وفُ غُل
ْر
َع
ل تم
اْ
ٌّ َ
ِه
ال َ
ْ

ْر ؛3
شُك

ديگران ،زنجيری است كه جز داسخِ هماندت

ٌ

كاا نيتك

تكر ،
تا تشت
يت

آن اا باز نمی كد .

یال

اینکه در فرهنگ اسالم.م تشار از دیگران در راس اب توحید و تشار از خداوکد قرار دارد اینم

کشاندهندۀ کقش خداوکد در موفقیت زکدگ .است تشار از صاح

احسانم در حقیقتم تشار از خداوکلد

است خداوکد م عال دوست دارد واسطۀ کعدت کیز مورد تشار قرار گیرد؛ لذا پیامبر خدا تصلریح م.کنلد
که اگر از احسانکننده تشار کشودم در حقیقتم از خدا تشار کشده است
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 1الااف.م ج4م ص 2٨امام باقر کیز م.فرماید« :مَن صَنَ َ مِث َ مَا صَنَ َ إلیهِ فَإکدَا کافِأً وَ مَن أَضعَ َ کَانَ شَاکِراً» (معاک .األخبلارم ص141م
ح )1
« 2لِلْدُسْلِمِ عَلَى أَخِیهِ الْلدُسْلِمِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَا َۀَ مِنْدَا إِلَّا بِالْأَدَا ِ أَوِ الْعَفْوِ :یُاَافِئُ صِلَ َهُ وَ یَشْاُرُ کِعْدَ َهُ»؛ مسلدان بر برادر خودم س .حلق
دارد که یز با ادا کردن یا عفو کردن [از سوب صاح

حق] از آن یدا کد.شود :عطاب او را یبران و از دادۀ او تشار کند (کنزالفوائدم

ص14؛ بحاراألکوارم ج٧4م ح)23٦
 3عیون الحام و الدواعظم ص53؛ مس درک الوسائ م ج12م ص359

« 4من الیشار الناسم الیشار اهلل»؛ کس .که از مردم تشار کاندم از خداوکلد تشلار کالرده اسلت (األملال(.طوسل).م ص393؛ مسلند
ابنحنب م ج3م ص)٧4

ایشان در گزارش .م.فرمایند :روز قیامتم بندهاب را م.آورکد و در برابر خداوکد م عال قرار م.دهند و
خداوکدم فرمان م.دهد او را به دوزخ بیندازکد آن بنده با تعج

م.گویلد :خداوکلدا! فرملان دادب ملرا بله

دوزخ بیندازکدم در حال .که من قرآن م.خواکدم! خداوکد م.فرماید« :آرب فرمان دوزخ دادمم چون تو شار
کعدت مرا به یاب کد.آوردب » بنده م.گوید :خداوکدا! فالن کعدت را دادب و من آنگوکله شلار کلردمم و
فالن کعدت را دادب و من آنگوکه شار کردم او پیوس ه کعدتهاب خدا و شارگزارب خود را برم.شلدرد
و خداوکد م عالم سخن او را تأیید م.کند و در عین حال م.فرماید:
ِّت ي
َ إِن
ْت هِ و
يَي
َ تِي عَل
ْم
ل کَ نِع
ُ َ
يت
َ جْر
ْ أ
َن
ْ م
ت شْكُر
ن کَ َ
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ل مْ َ
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َت ةن
ْم
ِع
ِد
َ عَبْت ن ل
ْبَتلَ شُتكْر
َق
ال أ
َن
ْ سِتي أ
نف
َى َ
ُ عَل
ل يْت
َ ْ آَ
ق
ْ َ
ِ ؛1
ل يْه
َِ
ْ قِي إ
ْ خَل
َ ا مِن
َه
ْ سَا ق
َن
َ م
ي شْكُر
َ ا عَل
ْ تُه
َم
نع
أ
َْ
َيْهِ حَتهى َ
تی كته متن نعمتتم اا از رريت
تو از كست
اسان م ،تشكر نكردی .و من با خود عهت

وی بت ه تتو
ترده ام تتا
كت

ته وی استي ه،
بد ه از كسی كه نعمت بته وستيلا او بت
تشكر نكد  ،شكر او اا از نعمتی كه بته وی داده ام،
ن ذيرم.

بنابراینم تشار از احسان و کیا ِ.دیگرانم امرب الد .و بد رین واکنش به رف لار مثبلت وب اسلت کله
کقش مدد .در روابم مثبت و سازکدۀ ای داع .دارد

روش سپاسگزاری
تشارم مراتب .دارد که از عال.ترین مرتبهم یعن .تشار عدل.م شروع و با مرتبۀ م وسلم یعنل .تشلار زبلاک.
ادامه و با پایینترین مرتبهم یعن .تشار قلب .خاتده م.یابد امام عل .دربارۀ این مرات

سهگاکه م.فرماید:

ِ،
ُت دعِم
َت ه كِ ال م
ُ کا ف
َ م
ي حسِتن
َ يتهِ أ
ُ ن عَ مَ عَل
َن أ
َى م
حَ ٌّ عَل
َن ُ
ِن
َإ
َ ،ف
َ الثَدَا ء
ي حسِن
َ ي هِ أ
َل
َع
ُ ف
َ سَعَه
َ لکَ و
َ عَن ذ
َ صَر
َ إن ق
ف
ه
َن ُ
َ حَبهتةِ
َ م
َت ةِ و
َت ةِ ال دِع م
َ عرِف
َ يهِ بِم
َل
َع
ُ ف
نه
ِ سَا َ
ِ کَ ل
َل
ه عَن ذ
َل
ک
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َ ةِ بِههتلن؛
ِ لدِّع م
َ يسَ ل
َل
ِ کَ ف
َل
َ صَرَ عَن ذ
ِن ق
َإ
َ ا ،ف
ُ دعِمِ بِه
ال م

1

کسی که به او نيکی ش ه است ،وظيفه دااد نيکی کدد ه
تر تتوان ايتن کتاا اا
تاداش دهت  .اگت
توبی دت
اا به خت
ن اشت ،باي

و اگر زبانش از اين

به خوبی تشک ر کد

تی اا
تر بتود ،وظيفته دااد اازش آن نيکت
کاا هتم قاصت
و خوبی کدد ه اا دوست داشته باش

بشداس

و چدانچته

از اين کاا هم کوتاهی کرد ،شايستا نيکی نيست.

از این روایت م.توان فددید سپاسگزاربم توانمندب دروک .و شخصی  .است که در سه سلطح تلوان
عدل.م توان گف ارب و توان قلب .آشاار م.شود ب.گدانم سپاسگزارب کاردن شخص کشاکۀ کاتواک .اسلت
موفقیت ارتباط و رضایت ای داع .به کس
توانمندب تال

ایلن توانمنلدب بسل گ .دارد ملردم بایلد بلراب کسل

ایلن

کنند

کا هاب که کباید فرامو
فرد را ب.کیاز از مرات

کرد این است که مرات

دیگر م.سازدم بلاه مرات

سهگاکۀ پیشگف ه بدین معنا کیست که اکجام مرتبهابم

باالتر تشارم قطعاً مرات

فردب تواکای .تشار عدل .را داشتم بدید .است که توانمندب مرات

پایینتر را در خود دارد؛ لذا اگر

پایینترم یعن .تشار زباک .و قلب .را

هم دارد و کس .که تواکای .تشار زباک .را داردم توانمندب تشار قلب .را کیز دارد آکچله حضلرت در ایلن
روایت بدان پرداخ هاکدم مرات

تشار به لحام توانمندب فرد است بدید .است کام تلرین سلپاسگزاربم

هر سه مرتبۀ تشار است پس از آنم دو مرتبۀ زباک .و قل
دربارۀ مرات

و سپس مرتبۀ تشار قلب.

تشارم روایات دیگرب کیز ویود دارد رسول خدا دربارۀ دو مرتبۀ کخست م.فرماید:
من اعطي عطاء فوج
فمن اثدي به فق

تإن لم يجت
َ به ،فت
فليُج ز

شكره و من كتمه فق

كفره ؛

َ،
فليُتث ن
2

كسي كه

مواد عطا (و بخشش) كسي قتراا گرفتته ،اگتر توانستت
باي

آن اا داداش ده
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تر نتوانستت بايت
و اگت

آن اا

كه هتركس آن اا بستتاي  ،بتي -

مواد ستايش قر اا ده
تردي

از آن ق اداني كرده است.

امام صادق در تربیت اصحاب خود و آموز

تشار به آکان م.فرماید:

تكر ؛
تل لستانه بالشت
من قصرت ي ه عن المكافهك ،فليطت

1

كسي كه دست او از مقابله به مثل كوتاه استت ،بايت
زبانش اا به تشكر از وي بلد

كد .

رسول خدا در بخش مرتبۀ زباک .تشارم به دعا براب فرد اشاره کرده و م.فرماید:
تا فكتافئوه ،فتان ل م تجت وا
من اصتطدع التيكم معروفت
مكافهك فادعوا له ،فكفي ثداء الرجل علتي اخيته اذا
اس ي اليه معروفا فلم يجت
« جزاه َّللا خيرا » فإذا هو ق
دا ح

تو
عدت ه مكافتهك أن يقت
كافهه ؛

2

كسي كه كاا نيكي

شما انجام داد ،آن اا جبران كدي  .اگر براي

جبران چيزي نيافتي  ،برايش دعا كدي  .دا ستايش از
براداي كه نيكي كرده و چيزي براي جبران نمتي يابت ،
همين بس كه بگوي

« خ اون

بهترين داداش اا به او

ده » .دا اين هدگام او كاا وي اا جبران كرده است.

کس .که یدلۀ« :یزاک اهلل خیراً؛ خدا بد رین پادا

را به تو دهد» را بگویدم بد رین س ایش را به یاب

آورده است رسول خدا در این باره م.فرماید:
من قا

الخيه جزاك َّللا خيرا فق

كه به برادا خود بگوي

ابلغ في الثداء؛

3

كسي

« خ ا بهترين دتاداش اا بته

تو ده »  ،نهايت ثداگويي اا به جاي آواده است.

در حقیقت وب با این دعام به یاب یبران خودم یبران خدا را براب احسانکننده تلأمین کلرده اسلت و
چه یبراک .بد ر از این! روزب امام حسن به یا .از هدسایگان خود هزار درهم دادکد و او در پاسخ گفت:
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«یزاک اهلل خیراً یابن رسولاهلل!» در این هنگام حضرت به وب فرمودکد« :م.بینم که چیلزب از یبلران بلاق.
کگذاش هاب »

1

بنابراینم اگر اکسان توان ملال .داردم بایلد از راه مقابللۀ برتلرم احسلان دیگلران را سلپاس گویلد اگلر
ک واکستم باید با زبان از وب تشار کند این تشار زباک.م یا سپاس و ثناب اوست یا دعاب خیر براب او
از دعا براب احسانکنندهم به تشار پنداک .کیز یاد شده است از کگاه.م سپاسگزارب یا پندان است و یا
آشاار سپاسگزارب آشاار آن است که اکسان کار خوب دیگرب را به زبان آورد و از آن به خوب .یاد کندم
اما در سپاسگزارب پندانم اکسان کزد خداوکد م عال براب او از صدیم قل

دعا م.کند امام زینالعابدین در

این باره م.فرماید:
َه
َ عرُو ف
َ م
ُر
ت ذک
َ إ ن تشکر ه
َ يکَ ف
َ ع رُ وفِ عَل
ِ ی ال م
َ ا حَ ُّ ذ
َم
أ
ُ وَ َ
ُ
َت ا
َ فِي م
ُ ال ُّ عا ء
له
ت خلِصُ َ
َ و
َ الحَسَدَة
لة
َ اَ
َق
ُ ال م
ت کسِبَه
َ َ
و َ
َت
َ ق
ُ دت ت
ِت کَ ک
َل
َ لتتَ ذ
َع
َا ف
ِذ
َت إ
ه ،ف
َ جَتل
هو
ب ي نَ َِّللا عَز
ب يدَکَ و
َ َ
َ
َ عَالنِيَة ُ
ي وما
ُ کا ف
َى م
َ َ اتَ عَل
ث مه إن ق
ُ سِر ا و
ته
شَکَر َ
َ هتِهِ َ
ُ؛
َ يتَه
َا ف
ک
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ح

کسی که به تو نيکی می کد

اين است کته

از او تشکر کدی ،نيکی اش اا ياد کدتی و ختوبی اش اا
به زبان آوای و ميان خود و خ ا برايش خالصانه دعا
کدی .اگر چدتين کدتی  ،ددهتان و آشتکاا از او تشتک ر
کرده ای و اگر اوزی توانستی نيکی او اا جبران کدی،
جبران کن.

این کار از سوی.م عواط
لط

خداوکد م عال را یل

مثبت شخص مقاب را به صلورت مسل قیم برم.اکگیلزد و از سلوب دیگلرم
م.کند و صدیدیت را میان آنها بیش ر م.کند

اما برخ .مدان است از تشار زباک .کیز کاتوان باشند بر اساس روایت کخستم اگر چنین استم بایلد
در درون خود احسان شخص مقاب را به یاد آورد و او را دوست بدارد رسول خلدا دربلارۀ مرتبلۀ سلوم
م.فرماید:
 3ربی االبرارم ج1م ص٦1٧
 1الخصالم ص5٦٨

تان متن احستن
من شكره [ اي المرء المؤمن ] معرفة احست
اليه ؛

1

تشكر مؤمن ،شداخت احسان كستي استت كته بته وي

نيكي كرده است.

مکانیزم تأثیر سپاس
از ید مباحث پیشین به دست م.آید که یا .از مدلهاب رف ارب در روابم ای داع.م مدل «احسان ل
سپاس» است؛ احسان از سوی .و سپاس از سوب دیگر پیشتر دربارۀ مااکیزم تأثیر احسلان سلخن گف لیم
اکنون باید دید که تشارم چگوکه بر روابم ای داع .تأثیر م.گذارد؟ این کیز از مسائ علدل .ملورد عالقلۀ
داکش روز است
تشارم رف ار مثبت و خو حالکنندهاب است که تأثیر خو آیندب بر فرد مقاب دارد و م.تواکد روابم
ای داع .را رضایتبخش و ارتباط را پایدار سازد این تأثیر از چند یدت است:

الف) پایداری اثر
کخست اینکه تأثیر سپاسگزارب فرد مقاب م از خودِ کار خوب «پایدارتر» است کار خلوبم بلا اینکله
ارز مند و تأثیرگذار استم از بین م.رودم اما تویه شخص به آن کار و تشار از آنم ماکدگار بوده و تلأثیر
عدیقترب بر یاب م.گذارد امام عل .در این باره م.فرماید:
ُ وفِِ ،
ي بق
ه الشُّتک ر
لَن
َ عت ر
َ ال م
َ اا مِن
َ عظَمُ ق
ُ أ
الشُّک ر
َت ى وَ
َ َ
َتى ؛2
ي فد

َعر
ال م
ُوفُ َ

ست ا گزاای ،اازش مدت تر از نيکتی

ن
کردن است ،زيرا س ا گزاای می ما َ
می اود.
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تين
تی از بت
و نيکت

این حدیث از دو قسدت تشای شده است :یا .توصی

(الشُارُ أعظَمُ قَدرَاً مِن الدَعروفِ) و دیگلرب

مبناب آن (ألنَّ الشُارَ یَبقَى وَ الدَعرُوفُ یَفنَى) سپاسگزارب سب

م.شود عاطفۀ مثبلتِ بیشل ر و عدیلقترب

میان افراد برقرار شود و در ک یجه این تأثیرم زمان بیش رب پایدار بداکد

ب و ج) «ارتقای» روابط صمیمانه و «اصالح» روابط خصمانه
سپاسگزاربم هم در فرد راض.م تأثیر مثبت بر یاب م.گذارد و هم در فرد کاراض.؛ الب له تلأثیر آن در
این دو حالتم م فاوت است اگر میان افرادم رابطۀ خوب .برقرار باشلدم سلپاسگزارب یال .از دیگلربم دو
پ.آمد دارد :افزایش رضامندب و افزایش وفادارب؛ اما اگر کاراح  .و کدورت .میان آکان باشدم سپاسگزاربم
سب

اصالح رابطه و بازگشت عاطفه م.شود امام عل .در این باره م.فرماید:
صلالَحَاً وَ
لسلاخِمِ عَلَیلکَ یُویِل ُ لَلکَ مِنلهُ َ
شُارُکَ لِلرَّاضِ .عَنکَ یَزِیدُهُ رَضىً وَ وَفَا ًم شُارُکَ لِ َّ
سللپاسگزارب تللو از کسلل .کلله از تللو راضلل .اسللتم مویل
سپاسگزارب تو از کس .که از تو کاخشنود استم سب

تَعَطُّفلاً؛1

رضللایت و وفللادارب بیشل ر او م.شللود و

رف کاراح  .و مدرباک .او به تو م.شود

این حدیث کیز یک م ن توصیف .است و از دو بخش تشای شده است که هلر کلدامم اثلر تشلار در
موقعی  .خاص را بیان م.کنند؛ یا .موقعیت رضایت (شُارُکَ لِلرَاضِ .عَنکَ یَزیدُهُ رَضَىً وَ وَفا ً) و دیگرب
موقعیت سخم (شُارُکَ لِلسَاخِمِ عَلَیکَ یُویِ ُ لَکَ مِنهُ صَالحَاً وَ تَعَطُّفَاً)
یال

اینکه سپاسگزارب م.تواکد در دو موقعیت م فاوتم تأثیر مثبت بر یاب گذارد الب ه میزان تأثیر

آکان با یادیگر م فاوت است در حقیقتم قدرداک .از رف ار و اخالق مثبت ح  .به یاهر کوچلک دیگلرانم
هم کارکرد «ارتقای ».دارد (ارتقاب سطح روابم) و هم کارکرد «درماک .و اصالح ».یال
در تحقیقات روانشناخ  .کیز به اثبات رسیده که در قسدت پایاک .به آن م.پردازیم

 1هدانم ص2٧9م ح٦1٨3

اینکهم این اثرات

د) تقویت ارتباط با خدا
مدمترین کا ه اینکه سپاسگزاربم از طریق تقویت ارتباط با خداوکدم به زکلدگ .و روابلم ای دلاع.م بُعلد
معنوب م.دهد و بدین وسیلهم بر روابم آنها تأثیر مثبت م.گذارد هدانگوکه که پیشتر اشاره شدم اوالًم فرد
احسانکنندهم مجراب لط

خداوکد م عال به اکسان است وق  .اکسان بداکد کارب که دیگرب در حق او اکجام

م.دهد در حقیقتم لط

خداوکد است که از طریق وب به او م.رسدم به وب به عنوان فرد کگلاه کد.کنلدم

بلاه او را واسطۀ فیض و لط

خداوکد م.داکد و این در معنوب و الد .شدن رابطهم تأثیر فوقالعادهاب دارد

و یایگاه فرد را از اکسان عادبم به واسطۀ فیض خداوکد ارتقا م.بخشد
ثاکیاًم تشار از فردم تشار از خداست و تشار از خدام به تشار از فرد وابس ه است امام صادق تشار
از عوام اکساک .را از حقوق خداوکد م عال برم.شدرد:
ْ أَ جْترَى تِل
َت ن
َ م
ي شْتتكُر
َن
َ مِهِ أ
َى نِع
ْ حَ ِّ الشُّكْرِِِلِل عَل
مِن
ْتکَ
ْ َ
ي ِهِ؛ 1از ح شُكر خ اون بته ختارر يتك
َ عَل
َة
ْم
الدِّع
َى َ
تت او
ته ايتن نعمتت بته دست
نعمت ،تشكر از كسی است كت
جاای ش ه است.

این دیدگاه کیز تشار را از یک رابطۀ «اکسان ل اکساک ».به رابطلۀ «اکسلان ل خلدای ».ارتقلا م.بخشلد
خالصه اینکه این ارتباط تنگاتنگم پیوکددهندۀ روابم ای داع .با مطدئنتلرین و محامتلرین بنیلانم یعنل.
خداوکد م عال است که م.تواکد صدیدیتم سالمتم رضایت و موفقیت روابم را تضدین کند

جمعبندی و الگوی اثرگذاری سپاس
از مجدوع آکچه گذشتم چدار کا ۀ کلیدب در مااکیزم تأثیر سپاس به دست آمد 1 :پایدارتر بودن اثلر
سپاس کسبت به اص احسان؛  2ارتقاب روابم صدیداکه؛  3اصالح روابم خصلداکه؛  4تقویلت ارتبلاط بلا
خدا این چدار اثر در کگاه .به سه اثر تحلی م.شود؛ مورد اول بُعد زماک .اثر ای داع .است؛ ملورد دوم و
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سومم اثر آن بر روابم ای داع .است و مورد چدارمم اثر آن بر رابطه با خداوکد است در گام بعدم ایلن سله
اثر به دو دس ه تحلی م.شوکد؛ اثر ای داع .و اثر الد .اثر ای داع .آن شام بعد پایدارب و خود اثر است
مدم این است که اثر الد .سپاسم بهیز تأثیر اخروب آنم بر روابم ای داع .هلم اثلر مل.گلذارد و مویل
بدبود آن م.شود
تقویت ارتباط با خدا
سپاسگزاری

دوست

دشمن

افزایش رضایت

ارتقاء روابط

اصالح روابم

افزایش وفادارب

عطوفت

الگوب تأثیر سپاسگزارب بر روابم ای داع.

اثر تشکر در تحقیقات روانشناختی
هدانگوکه که پیشتر اشاره شدم به تازگ .اثر مثبت سپاسگزارب مورد تویه روانشناس .مثبتگرا 1کیز
قرار گرف ه است بر اساس تحقیقات ایلن گلروه از روانشناسلانم یال .از کارهلای .کله مویل

احسلاس

رضامندب و شادکام .از زکدگ .م.گرددم برکامۀ «سپاسگزارب» 2است که یا .از فضلیلتهاب اساسل .بله
شدار م.آید در م ون روانشناس .مثبت گرا و شادکام .پایدار و اصی م «شُار» یا .از فضیلتهاب اساس.

1. posetiv psychology.
2. gratitude.

به حساب م.آید و تواکای .شارگزارب از کیروها یا کساک .که فعل الی  .بله کفل فلرد اکجلام دادهاکلدم بله
شادک ام ِ.پایدار افراد م.اکجامد علت این کارم اح داالً در توی ه و یادآورب خاطرات مثب  .اسلت کله بلا
شار کردن هدراه است « 1اماکز»2م «ماالخ» 3و «تساکگ»4م ضدن بحث .دربارۀ شُار و شیوههاب سنجش آنم
مع قدکد شُارم توانمندب اب اکساک .است و از کظر ذهن.م کوع .حسّ حیرتم تشار و سپاسمندب بلراب
ام یازات .است که فرد از یاک

چیزب یا کس .به دست م.آورد آنها مع قدکدم شُار م.تواکد بینفردب و

فرافردب باشد (مثالً دربارۀ خدام هس  .و )م ول .کد.تواکد دربارۀ خود فرد صورت گیرد شُار م.تواکلد
بدزیس  .رواک .و ارتباط .فرد را افزایش دهد و براب یامعه هم مزایا و منافع .داش ه باشد
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اماکز و ماالخم در مطالعهاب به بررس .مداخلهاب دربارۀ شُار پرداخ ند در این مطالعهم شرکتکنندگان
گروه آزمایش .در مقایسه با گلروه گلواهم از کظلر عاطفلۀ مثبلتم ملورد مقایسله قلرار گرف نلد محققلان از
شرکتکنندگان گروه مداخله خواس ند تا به مدت ده هف ه دربارۀ پنج موضوع کله آنهلا بلرایش ُشلارگزار
بودکدم مطالب .بنویسند در دو گروه کن رل یا دربارۀ اس رسهاب روزمره یلا وقلای خنثلاب زکلدگ .مطلل
م.کوش ند از تدام .شرکتکنندگان درخواست شد تا هر هف ه روب مقیاس دریهبندب ل کله از 3لل تلا +3
بود ل احساس خود را دربارۀ زکدگ .به طور کل.م اک ظارات .را که براب هف ۀ آینده دارکد روب مقیاس از 3لل
(بدبیناکه) تا ( +3خو بیناکه) و کیز کحوۀ ارتباط با دیگران و احساس مربوط به آن را از 3ل (منزوب) تلا +3
(ارتباط خوب و مناس ) دریهبندب کنند
یاف هها کشان دادم شرکتکنندگان گروه شُار در مقایسه با اعضلاب دو گلروه دیگلرم احسلاس بد لرب
دربارۀ زکدگ .خود داش ندم دربارۀ هف ۀ آینده (هف ۀ پیشرو) خلو بینتر بودکلد و بلا دیگلرانم پیوکلدهاب

 1لوبومیرسا.م کینگ و دینر؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ .و
کاهش افسردگ.
2. Emmons
3. Mccullough.
4. Tsang.

 5اماکزم ماالخ و تساکگ؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ .و کلاهش
افسردگ.

بیش رب داش ند شرکتکنندگان گروه شُار همچنین عواط
یک مقیاس س.مادهاب گزار

کردکد

مثبت بیش ر و عواطل

منفل .کد لرب را روب

1

افزون بر اینم محققانم گزار هاب یک مشاهدهگر را دربارۀ عاطفۀ مثبلتم عاطفلۀ منفل .و خشلنودب
کل .از زکدگ .ید آورب کردکد ک ایج تحقیق پ.گیرب کشان دادم یاف ههاب مربوط به عواط

مثبت مطالعلۀ

اولم تارار شد همچنین گزار هاب مشاهدهگرم بیانگر آن بود که شرکتکنندگان گروه ُشلارگزار از کظلر
عاطفۀ مثبت و خشنودب از زکدگ.م وضعیت باالترب داش ند
مداخلههاب مرتبم با شُار پس از بررس.هاب اولیه به تدریج اصالح شد و سراکجام در ملداخالت .کله
سلیگدن و هدااران او به عنوان بخش .از مداخالت مرتبم با خشنودب از زکدگ .و دسلتیاب .بله زکلدگ.
کام ارائه کردکدم تحت عنوان «کامۀ تشار» 2یا «دیدار تشارآمیز» 3شناخ ه شد
در دیدار تشار یا کامۀ تشار ل کله سللیگدن و هدالاراکش 4و پ رسلون 5مطلرح کردهاکلد ل از افلراد
درخواست م.شود تا به کس .که براب فرد کارب کردهم ول .فرصت تشار از وب مدیا کبودهم کامهاب بنویسند
و با اس فاده از تلفن و یا در برابر او با صداب بلند آن را برایش بخواکند
پ رسونم ٦سلیگدن و هدااراکشم ٧داک ورث و هدااران ٨و سلیگدنم رشید و پلارکزم 9از کلاربرد ایلن
مداخله در افزایش شادکام .و خشنودب کل .از زکدگ .یاد کردهاکد در مطالعۀ سلیگدن و هدااران ل که بلا

 1اماکز و ماالخ؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ .و کاهش افسردگ.
2. gratitude letters.
3. gratitude visit.

 .4سلیگدنم اس ین و پ رسون؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ .و
کاهش افسردگ.
 5پ رسون؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ .و کاهش افسردگ.
 ٦پ رسون و پارک؛ به کق  :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبلتگلرا یدلت افلزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ .و کلاهش
افسردگ.
 ٧سلیگدنم اس ین و پ رسون؛ به کق  :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگلرا یدلت افلزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ .و
کاهش افسردگ.
 ٨داکورثم اس ین و سلیگدن؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشاطم خشلنودب از زکلدگ .و
کاهش افسردگ.
 9سلیگدنم رشید و پارکز؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ .و کاهش
افسردگ.

اس فاده از دیدار تشار اکجام شد لم گروه آزمایش.اب که مداخلۀ یادشده را دریافت کردکدم تا یک ملاه بعلد
تغییرات مثب  .را در زکدگ .و هیجانهاب خود گزار

دادکد سلیگدنم رشید و پارکز کیز در بررس .خود ل

که هدف آنم اثربخش ِ.مداخالت روانشناس ِ.مثبتگرا به صورت گروه .و فردب بلود لم از کاملۀ تشلار
اس فاده کردکد و اثربخش ِ.مداخالت را هم در افزایش کشاط و شادماک .و هم کلاهش کشلاکههاب افسلردگ.
دادکد عالوه بر اینم پژوهشهاب اس فاده از تشار (به صورت کگار

گزار

کامله یلا دیلدار بلا کلس یلا

کساک .که کارب براب فرد اکجام دادهاکدم به منظور ابراز تشار از آنها) در دیگر مطالعات هم بله کلار رف له
است در فراتحلیل 1.که اخیراً سین و لوبومیرسا .از مداخالت مثبتگرای .ل که به قصد افزایش بدزیسل .
رواک .و کاهش کشاکههاب افسردگ .به کار رف ه ل گزار

دادهاکدم ده مطالعه از این مداخله اس فاده کردهاکد

2

بحث و نتیجهگیری
احسان و سپاس یا .از مدلهاب رف ار ای داع .است که مورد تأکید یلدب دیلن اسلالم اسلت و بلر
گس ر

آن اصرار م.ورزد بدون شکم این سنت ای داع .موی

بدبود روابلم ای دلاع .مل.گلرددم املا

سؤال این است که چگوکه؟ بر اساس کظریۀ محبتم احسان از طریق براکگیخ ن دوس .م موی

بدبود روابم

ای داع .و تعدیق آن م.شود در حقیقتم احسان صدیدیت و محبت را افزایش مل.دهلد و بلر اسلاس آنم
روابم افراد با یادیگر بد ر و عدیقتر م.شود مااکیزم اثربخش .سپاسم کد .پیچیدهتر است ایلن مالاکیزم
چندوید .است و این بدان یدت است که سنت سپاسم یک بعد اکسلاک .و یلک بعلد الدل .دارد در بعلد
اکساک.م یا موی

ارتقاب روابم مثبت مویود م.شود و یا موی

اصالح روابم منفل .مویلود ایلن بلدان

یدت است که سنت سپاس یا دربارۀ دوس ان رخ م.دهد و یا دربارۀ دشدنان وق  .دوسل ان ملورد سلپاس
قرار م.گیرکدم از سوی .احساس رضایتمندب آکان از ارتبلاط مویلود افلزایش مل.یابلد و هدلین مویل
 analysis.ل 1. meta

 2سین ولوبومیرسا.؛ به کق از :اثربخش .مداخالت رواکشناس .مثبتگرا یدت افزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ .و کلاهش
افسردگ.

گرایش به تعدیق رابطه م.شود و از سوب دیگرم حس وفادارب و تعدد را در میان آکان افلزایش مل.دهلد و
هدین موی

تحایم بیش ر پیدان دوس  .م.شود اما وق  .این سنت دربارۀ دشدنان اتفاق م.اف لدم روابلم

آسی دیده را اصالح و کفرت را به عطوفت و مدرباک .تبدی م.کند و ارتباط را به یریلان مثبلت خلود
بازم.گرداکد و سراکجام در بُعد الد.م سنت سپاس موی

اعطاب حق خداوکد م عال شده و ارتباط با خلدا

را تقویت م.کند این امر هم اثر فردب و دروک .دارد و هم اثر آن به ارتباط ای داع .کیز بازم.گلرددم زیلرا
وق  .کس .حق خدا را در ارتباط با دیگران دادم خداوکد کیز وب را مشدول رحدت و عنایت خود م.کند و
دلها را به هم کزدیک کرده و صدیدت را افزایش م.دهد
با تویه به آکچه گذشتم احسان و سپاس م.تواکد در سه زمینه به ما کدک کند :ارتقاب روابم دوس اکهم
اصالح روابم خصداکه و اع الب رابطه با خدا به کظر م.رسدم روابلم ای دلاع .در میلان دوسل انم میلزان
رضایت و تعدد باالی .کدارد افراد از با هلم بلودن احسلاس رضلایت کدل.کننلد و از آن للذت کدل.برکلد
پیوکدهاب ای داع .چندان مس حام کیست و با کوچکترین مشال .آسی

م.بینلد و یلا از هلم م.پاشلد

دشدن .کیز در یامعه بیش از حدّ اک ظار است و گاه دیده م.شود که خصلومتهلا رو بله افلزایش اسلت و
اثرات مخرب زیادب دارکد؛ از این روم براب ح این مشاالتم م.توان از مدل احسلان ل سلپاس اسل فاده
کرد ترویج این سنت م.تواکد در ارتقا و تحایم روابم ای داع .و کیز اصالح روابم خصداکه کارآمد باشد
ارتباط با خدا کیز وضعیت چندان مناسب .کدارد؛ باور کداریم که این ارتبلاط قطل اسلت و در بلدترین
وضعیت قرار داردم اما با آکچه باید باشد فاصله دارد این سنت م.تواکد این ارتباط را کیلز بدبلود بخشلد؛ از
این رو به کظر م.رسدم اگر مسئوالن و برکامهریزان یامعه ترویج این سنت را در دس ور کار قرار دهنلدم بله
اکدازۀ قاب توید .م.تواکد به کاهش مشاالت کدک کرده و روابم بینفردب و بین فلرد ل خلدا را بدبلود
بخشد و میزان رضایت و تعدد ای داع .و کیز احساس بدجت و سرور دروک .و معنوب را افزایش دهد

کتابنامه
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