
 

 

  عفو و بخشش 

  و االهيات مسيحى شناسى رواناز منظر 

  ١مجيد دانشگر

  

  چكيده

از جمله  های مختلف عفو و بخشش يكى از مباحث اساسى است كه در زمينه

و االهيات مورد توجـه قـرار واقـع  شناسى روانفلسفه،  شناسى، اخالق، جامعه

متنوع االهيدانان مسيحى و روانشناسان غربى  اظهارات و تعاريف. شده است

در خصوص عفو و بخشش بيانگر وسـعت ايـن موضـوع در ديـن مسـيحيت 

و االهيـات  شناسـى رواندر اين مقاله به تبيين عفو و بخشش از منظر . است

  .كنيم مسيحى پرداخته و انواع بخشش را از هر دو ديدگاه بررسى مى

، االهيـات مسـيحى، شناسـى روانعفو االهى، بخشـش، : ها واژه كليد

  .مسيحيت

                                                            
  .دانشجوی دكتری االهيات و علوم اسالمى پژوهشكده مطالعات اسالمى.  ١
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  مقدمه. 1

بسياری از اديان، به ويژه اديان توحيدی، با استفاده از تبشير و انذار زمينـه هـدايت را بـرای بشـر 

تـر بـر صـلح و  تر و آرام در بسياری از متون دينى با هدف رسيدن به زندگى سـالم. فراهم آوردند

است كه به اين  در اين ميان مسيحيت يكى از اديانى. تدوستى و بخشش تأكيد فراوانى شده اس

پيامبری است كـه پيـام عفـو و بخشـش و راه ) ع(عيسى بن مريم . بحث توجه ويژه داشته است

بـرای احيـای ) ع(ترتيب مريدان عيسـى  بدين. بازگشت از گناه را بارها و بارها بر مردم ابالغ كرد

  .بر پا كردند مان كليساها راها و يا ه های پيامبرشان عبادتگاه آموزه

، اما جالب اين است كه در گويد مى سخن عهد جديد و انجيل مسيحيان نيز مدام از بخشش

كتاب مقدس و عهد عتيق توجه بيشتری به عفو شده است؛ اين در حالى است كه در عهد جديد، 

بـه . ی زمين استدهنده عفو و بزرگى سرشت پروردگار بر رو و انتقال به عنوان منجى )ع(مسيح 

 .های بخشـودگى معرفـى شـدند همين دليل، بعد از آن حضرت كليساها به عنوان نمادها و مكان
(Klassen, 1966, intro)  

 شناسـى رواناخيرًا موضوع عفو و بخشش االهى به عنوان يكى از موضوعات مهم در علـم 

سـطح كـارايى خـود بـه  بالينى بـرای ارتقـای شناسى روانطرح شده و بسياری از محققان حوزه 

عفو و بخشش و تـأثيرات  همچنين تحقيقاتى درباره. پردازند مطالعه و تحقيق در اين خصوص مى

در  2008بـرای مثـال كريسـتى آوری در سـال . آن بر سالمت جسم و روان انجـام شـده اسـت

وی در ايـن بررسـى، . پژوهشى به طور مفصل به بيان ارتباط بخشش با سالمت انسان پرداخـت

مـورد  )Hartford University(دانشـجوی دانشـگاه هـارتفورد  95ميزان و تأثير بخشـش را در 

عفو و بخشش و بخشيدن رابطـه مسـتقيم بـا سـالمت  ارزيابى قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه

همچنين گريچن مـو  )Avery, 2008, p. 100(. روان و همچنين ارتقای رفتارهای اجتماعى دارد

خصوص تأثيرات مثبت عفو و بخشش و بخشيدن بر افسردگى و عصـبانيت بـانوان  ای در مطالعه

  )Quenstedt-Moe, 2007, p. 218(. مسيحى داشته است

شناسـانه در  شناسـانه و جامعه نكته قابل توجه اين است كه بخش اعظمى از تحقيقاِت روان

نجيلـى بسـيار گيرد و ارجاعات پژوهشگران به متـون ا خصوص بخشش در مسيحيت صورت مى

گروهى از محققان مسيحى معتقدند وسعت موضـوع بخشـش در مسـيحيت منجـر بـه . باالست

  (Willimon, 2001, p. 85) .شود ارتقای سطح تفكر و درك مسيحيان از خداوند مى

های عهـد  آموزهيكى ديگر از مباحث مهم در بررسى عفو االهى در مسيحيت اين است كه 



  شناسي و االهيات مسيحي ز منظر روانا عفو و بخشش

109 

اساس عفو و بخشش بى چون و چرای پروردگار بنـا  رد با متخلف برجديد پيرامون چگونگى برخو

نكته قابل توجه اين است كـه بخشـش آدمـى . دانند شده است؛ يعنى آنها خدا را داور حقيقى مى

كامًال وصل به عفو االهى است و اين در حالى است كه در كتاب مقدس بيشترين تأكيد بـر عفـو 

بيشترين تمركز بر بخشش آدمـى اسـت كـه پايـه آن عفـو االهى است، حال آنكه در عهد جديد 

  .االهى است

ها اغلـب در مواجهـه بـا  مـا انسـان توجه داشت اين اسـت كـه نكته ديگری كه بايد به آن

ما را ببخشند حال آنكه ما خود نسبت به ايـن واقعيـت و خواسـته   ديگران انتظار داريم اشتباهات

پزشـكان معتقدنـد بخشـش و  جمعى از روان. دانيم يل مىاعتنا هستيم و بخشيدن ديگران را ثق بى

شخصى گناه يـا تقصـيری را  گذشت انسان در حقيقت همان هديه شخص به خودش است و اگر

. انـد دهنده اين است كه بعضى از جـوارح و اعضـايش از درون فاسـد شـده و مرده نبخشد، نشان
)Shogren, 1997, n.p(  

  ماهيت عفو و بخشش . 2

و يـا  )Oxford Dictionary, 2004(در لغـت يعنـى عمـل آمرزنـده ) forgiveness(عفو 

. او گذشت كردن بر كسى و ترك كردن مجازاتى كـه شايسـته آن اسـت و خـودداری از مؤاخـذه

: پژوهان از عفو يا بخشش چنـين اسـت شناسان و دين ناما تعاريف روا) ، ذيل عفو1374دهخدا، (

داشتن سوء نيت و دشمنى، كـه آن هـم بايـد  خلف به جایها برای خاطى و مت خواستن بهترين«

تواند احساس رضايتى  ربطى ندارد اما مى گرچه عفو به احساسى از عشق يا مقبوليت. مستمر باشد

از منظـر فالسـفه ) Suchocki, 1994, p. 146(. »ديـده ايجـاد كنـد را در طرفين خاطى و آسيب

عفو و بخشش برای كنترل خشم ) Seneca(و سنكا ) Plutarch(يونانى و رومى به ويژه پلوتارخ 

 ,Wolberg)  .شـود بود، اما امروزه عمومًا برای درمان اختالالت شخصـيتى مـرزی اسـتفاده مى

1973, n. d & Fitzgibbons, 1986, vol. 23, p. 2)  

شناسان مسيحى معتقدند بخشيدن، فعلى از جانب بشـر  شناسان بالينى و روان همچنين روان

های زايد معنا  آزاد كردن تمام انرژی توان بخشيدن را مى. انسان بايستى آن را كشف كند نيست و

كرد و اينكه هميشه خود را به جای شخص خاطى تصور كنيم؛ در اين صورت اسـت كـه نـوعى 

آنها چنـين ادامـه . شود كه ريشه در رضايت پروردگار دارد احساس رضايت در وجود ما تزريق مى

 و» بـه جـای او بـودم شـايد مـن«يت عفو بر تصور اين حقيقت استوار است كه دهند كه ماه مى

دهد تا به جای مقصر دانسـتن افـراد و  اين تعاريف و تأمل در آن است كه به ما فرصت مى تصور

. خالى كردن نفس خود با درون خود سخن گفته و خود را به عنوان جانشين خدای بخشنده بيابيم
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)Kurtz & Ketcham, 2002, p. 213-229( ترتيب، عفو و بخشش به منزله گذشتن از خطا  بدين

شود شخص به آرامش درونـى دسـت يابـد و روابـط  و پاك كردن عوارض آن است كه باعث مى

  .را بهبود بخشد) خاطىخاطى و غير(خويش با افراد جامعه 

  بخششو مراحل عفو . 3

شناسان مسيحى بررسى  نان و رواندر اين قسمت مراحل عفو و بخشش را از ديدگاه االهيدا

شناسان در خصوص تأثيرات عفو و بخشـش  به طوركلى، تفاوت ميان االهيدانان با روان. كنيم مى

و  ديده بدين صورت است كه االهيدانان مسيحى عمدتًا بر ايجاد ارتباط و دوستى بين فرد آسـيب

و و بخشـش بـر شـخص عفـ همگـى در خصـوص تـأثيرات شناسان كيد دارند، اما روانأخاطى ت

 شناسـان بيشـتر دغدغـه و اين يك امر منطقى و طبيعى است كه روان. كنند ديده بحث مى آسيب

باشند، اما االهيدانان با مبانى انجيلى و نگاهى اخالقى با اين  بهبود و آرامش بيمارانشان را داشته

  .قضيه برخورد كنند

  االهيات مسيحى و بخشش. 1.3
هـای  هـا و ويژگى اری از االهيدانان بر اين گمان هستند كه توانايىهای دينى، بسي در حوزه

از طرفـى آنهـا . كند منحصر به فرد شخص گهگاه شك و شبهاتى را در مسير زندگيش ايجاد مى

ها هسـتند كـه  انديشند و در پى يافتن پاسخى برای اين قبيل پرسـش به بزرگى و جالل خدا مى

ها از آن  دهد، اما ما انسان راد را مورد بخشش خويش قرار مىچگونه خداوند به آسانى و سهولت اف

بخشش كه حقيقتًا نعمتى است از جانب خدا و راهى است برای رستگاری و ليـاقتى  ناتوانيم؟ چرا

شود؟ اين مباحث حاكى از آن است كه تمام هـم و غـم  ها نمى است برای مقربان شامل ما انسان

ى انجيلى معطوف به رابطه قلبى و اخالقى افراد در يك جامعـه يك االهيدان هم با زمينه مطالعات

است؛ االهيدان حقيقى بر اساس فرامين انجيلى رنگ و لعـاب مـروت را در بـين جوامـع بشـری 

شود مگر اينكـه تـداوم  االهيدانان معتقدند در جامعه سازش و آشتى ميسر نمى .كند جو مى و جست

در االهيات همواره . ر وجود آدمى پويا و هميشگى باشدد" عفو و بخشش"احساس يا عملى به نام 

شود؛ در مورد عمل بخشيدن نيز اين مسـئله وجـود دارد كـه  نيت و عمل خالص افراد ارزيابى مى

شود افراد در كنار يكديگر زندگى كنند و با يكديگر تعامل داشـته  بخشش اگر قلبًا باشد باعث مى

االهيـدانان . تعامل ممكن اسـت ارد، ولى بخشش بدونيعنى تعامل بدون بخشش وجود ند. باشند

. القدسـى اسـتوار اسـت ای بر الهامات روح مسيحى معتقدند بخشش در مسيحيت به طور گسترده

. مضامين زيبا و عميقى در خصوص بخشش به بشريت عرضه كرده است) ع(زيرا حضرت عيسى 
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)Park, 2003, p. 5(  

  و بخشش شناسى روان. 2.3
با استناد به يك گزارش رسمى  )Journal of Psychotherapy(درمانى  واندر فصلنامه ر

شود كه خشم و  تأكيد مى )U. S. Department of Justice, 1986(از دادگستری اياالت متحده 

عصبانيت مردم در برخورد با كودكـان، همسـران و معلمانشـان افـزايش يافتـه و ايـن ريشـه در 

از اين  )Fitzgibbons, 1986, vol. 23, p. 1(. در جامعه دارد توجهى به اهميت عفو و بخشش بى

پزشكانى همچون فيتزگيبون بيان داشتند كه عفو و بخشـش  شناسانى نظير بورلى و روان رو، روان

نيت كـردن يـا انتخـاب كـردن : مانند سفری است كه آدمى برای انجام آن به چند چيز نياز دارد

پشـتى مجهـز و در نهايـت  جهيزات الزم همچـون نقشـه، كولهمقصد، به همراه داشتن لوازم و ت

آنهـا ايـن نـوع . هجرت يا ترك مكان برای رسيدن به آرامش، عزت نفـس و اعتمـاد بـه نفـس

گرايى  دانند كه بـر پايـه عقـل بخشيدن را از نوع منطقى دانسته و بخشش صحيح را بخششى مى

شناس نظرات خود را در مورد بخشش  روان اين دو )Idem., 1999, vol. 95, p. 39( .استوار باشد

بخشش باعث افزايش و رشد سطح احترام و اعتماد به نفس افراد، كـاهش «: كنند چنين بيان مى

كنـد كـه  عالوه بر اين، بخشش به افراد كمـك مى. شود فشار خون و تنظيم ضربان قلب آنها مى

نفى كنند؛ رسـيدن بـه مرحلـه عاقالنـه تر بخوابند و بتوانند افكار مثبت را جايگزين افكار م راحت

  ).Ibid( .»ای است مرحله بخشش نياز به گذر زمان دارد؛ چراكه امری عقالنى و چند

ببخشـش بـرای عنـوان  ای را در خصوص عفو و بخشش در قالب كتـابى بـا پروژه لوسكن

به ثمر رساند كه بيشتر مطالب آن در خصوص تأثيرات بخشش بر سالمت جسـم و جـان  هميشه

تفكـر در : همچـون ،شـود در اين پژوهش چندين مرحله برای بخشيدن ديگران ذكر مى .بشر بود

مورد اتفاقى كه باعث شده انسان غضبناك شود، تعهـد دادن بـه درون خـود بـرای صـبور و آرام 

خواهى ببخشى، كنتـرل  و آرام، علم به اينكه چرا مى احساسى خوببودن، تلقين برای رسيدن به 

حساسات، دور كردن حس انتقام و رسيدن به احساس خوشايند و نهايتًا داشتن جسـم هيجانات و ا

  )Luskin, 2001, intro(. سالم و جانى

شـود انسـان  از اين روست كه بنا بر گفته زيلبرگلد عفو و بخشش راهى است كه باعـث مى

 ,Peterson)  ادت است كه دشمن آزادی انسان استاين بخل و حس خود را موجودی آزاد بيابد و

1998 intro)  

  انواع بخشش. 4

,   
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و ) internal(بخشـش درونـى : وجـود دارد از منظر االهيدانان مسـيحى دو نـوع بخشـش

ناآگاهانـه : دو نـوع اسـتبخشـش نيـز  شناسـى روانو از ديـدگاه  )external(بخشش بيرونـى 

)unconscious(  و آگاهانه)conscious .()Park, 2003, p. 6(  

ترين مباحث االهيات مسيحى در خصوص بخشش ايـن اسـت كـه آيـا بايـد  اصلى زيكى ا

پوشى كنيم؛ يا اينكه بخشيدن منوط به اين  خاطى را بالفاصله ببخشيم و از خطا و قصورش چشم

. است كه شخص خاطى كارهای ناپسند خود را اصالح كند و سپس تقاضای بخشش داشته باشد

يا منتظر واكـنش  بخشند و ششان بالفاصله يكديگر را مىها قبل از بيان كردن طلب بخ آيا انسان

  شوند؟ يا حالتى مبنى بر پشيمانى و اصالح رفتار ناپسند از جانب شخص خاطى مى

ها را با تقسيم بخشش به دو نـوع درونـى و  كوشند پاسخ اين پرسش االهيدانان مسيحى مى

  .بيرونى ارائه كنند

طور كه از نامش پيداست، به درون و تفكـر  ناين نوع از بخشش، هما :بخشش درونى. الف

در حقيقت بخشش درونى موافـق بـا مباحـث دينـى و روانـى بـوده و دارای . گردد شخص بر مى

. دهنـد منزلت خاص االهى است، همچون دعاهايى كه انبياء االهـى در حـق خاطيـان انجـام مى

آنكه خود او درخواسـت چراكه اين نوع از بخشش داللت بر بخشيدن شخص خاطى دارد، قبل از 

در نگاه دينى نيز اين نوع از بخشـش شـباهت بـه بخشـش  )Smedes, 2001, p. 73(. عفو كند

بخشش درونى  )Ibid(.. گيرد خداوند دارد، زيرا فرآيند بخشش بدون هيچ قيد و شرطى صورت مى

  :شود در حق مردم ديده مى) ع(در دعاهای حضرت عيسى  بيشتر

 )٢٣: ٣٤انجيل لوقا، (. كنند دانند چه مى ايشان را ببخشای، نمى! پدر ای : و عيسى چنين گفت 

  .حاكى از وجود قدسى او و درونى بودن حس بخشيدن است) ع(اين دعای حضرت عيسى 

بر من گنـاه كـرد  برادر من تا چند بار اگر! ای خداوند«: آنگاه پطرس پيش آمد و او را گفت

گويم تا هفت بار، بلكـه تـا هفتـاد و  ترا نمى«: ى او را گفت؛ عيس»بايد او را ببخشم؟ تا هفت بار؟

اين توصيه حضرت عيسى نيز بر اهميت سهل گرفتن در بخشش  )18: 21انجيل متى، ( ١.»هفت بار

  . و بخشيدن افراد جامعه داللت دارد

اگر انسان بـرای . طور كه گفته شد، بخشيدن قلبى و عقلى نياز به تمرين و زمان دارد همان

االهيـدانان مسـيحى . ش خِط زمانى ترسيم كند و سعى كند هرچه زودتر ببخشد، بهتر استبخش

. معتقدند قبل از بخشش بايد قلب و روحمان را آمـاده كنـيم و بـه نـوعى درون خـود را بسـازيم

                                                            
  .به تعبيری هفتاد بار هفت بار.  ١
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پذيرفتن غـم، اعتمـاد  :اند از كنند كه عبارت های متفاوتى برای بخشش معرفى مى قدم االهيدانان

  .و رفتن به سمت تصاوير جديد و جديدتر اميدوار بودن به خداوند،

طور كـه از نـامش پيداسـت، بـه ابعـاد  ايـن نـوع از بخشـش، همـان :بخشش بيرونى. ب

رسـان بـرای عمـل  ديده بـا فـرد آسيب يعنى هرگاه الزم باشد فرد آسـيب. فردی توجه دارد برون

كنـد بـا فـرد  طى سـعى مىفـرد خـا. گوينـد بخشش در تعامل باشند به آن بخشـش بيرونـى مى

  (Barth, 1975, p. 500-502) .شود ديده ارتباط برقرار كند كه اين امر به سازش ختم مى آسيب

دهنـد، شـروع بـه  ديده به مشـاجره پايـان مىوقتى كه با بخشش، شخص متخلف و آسيب

فرد  ازدر حالت عادی تصور بر اين است كه متخلف به دنبال دلجويى . كنند سازش با يكديگر مى

اما اگر متخلف هيچ نيتـى بـرای تقاضـای بخشـش نداشـته باشـد، الزم اسـت . ديده باشد آسيب

های متفـاوتى  از اين رو، االهيدانان گزينه. ديده روند بخشش بيرونى را با مقاومت آغاز كند آسيب

ای ديده بـا شـخص متخلـف بـر اند از مقابله فرد آسيب كنند كه عبارت برای اين مقاومت بيان مى

يا سوق دادن شخص متخلف به سـوی نـدامت، و يـا حتـى درگيـر كـردن  پذيرفتن اشتباهش و

. ديـده و متخلـف خواهى و در نهايت برقراری سازش بـين آسـيب شخص متخلف با عمل معذرت
)Dorff, 1998, p. 35-45(  

ديدگان و خاطيان بر اساس عشق بـين آنهـا  كوشد سازشى ميان آسيب االهيات مسيحى مى

در االهيات مسيحى تأكيد شده است كه درمان خاطيان سرسخت همچون كافران يـا  .ار كندبرقر

محلى به آنها نيست، بلكه پذيرفتن آنهـا در آغـوش مكتـب مسـيحيت  باجگيران رها كردن و بى

پدر و فرزندی كه فرزند برای مدتى از خانه دور بود و  همچون حكايت )Park, 2003, p. 8(. است

  . انه برگشت پدرش به جای عصبانيت او را با آغوش گرم پذيرفتزمانى كه به خ

همچنين در االهيات مسيحى، بخشش واقعى به معنای ترغيب فرد خاطى به تغيير رويـه و 

در مجموع، بخشش درونى بـا بيرونـى در هـم . تصحيح و جبران آنچه كه بدان آسيب زده، است

  . است دی مسيحى تا حدی دشوارشخص عا آميخته و تفكيك آنها از يكديگر برای يك

شناسان مسـيحى نيـز بخشـش را بـه دو قسـم ناآگاهانـه  عالوه بر ديدگاه االهيدانان، روان

)unconscious (و آگاهانه )conscious (آنها معتقدند بخشش نگرشـى اسـت . كنند تقسيم مى

سـازد بعضـًا تصـوير  اين امر انسان را قـادر مى .كند كه فضا را برای شكست، گناه و اشتباه باز مى

عيـب فـرض كـرده و گنـاه و اشتباهاتشـان را از شخصـيت آنهـا  خوب داشتن از متخلفـان را بى

اگر آدمى از صميم قلب متخلفان را ببخشد، يعنى اينكه به شخصيت آنهـا . جدا بداند) انسانيتشان(

ديده شخصـيت  ببه عبارت ديگر، انسان آسي. كاری نداشته و تنها به عملكرد آنها انديشيده است

بخشش ناآگاهانه بيشتر توسط حواس، تصـاوير و  .كند فرد خاطى را فدای عملكرد اشتباهش نمى
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اما در . گذارند شود و اين تصاوير و احساسات هستند كه روی ذهن انسان تأثير مى شهود اداره مى

ساسـات روی تصاوير يـا اح. آيند اند كه به كمك انسان مى بخشش آگاهانه دليل، منطق و كلمات

ترتيب كه با ايجاد تصاويری تـازه  گذارد، اما دليل روی ذهن آگاه؛ بدين ذهن ناآگاه انسان تأثير مى

تری  شود انسان بتواند او را در سطح عميـق كننده از شخص متخلف، در نهايت باعث مى و جبران

آمـوزش و اين نكته قابل توجه است كه بسياری از مجـامع مسـيحى مراكـزی را بـرای . ببخشد

  .اند فراگيری اصول بخشش به ويژه بخشش آگاهانه تأسيس كرده

االهيات مسيحى بر اساس مضامين انجيلى بيشتر بر ايجاد سـازش و دوسـتى ميـان افـراد 

هـای دينـى  اخالق دينـى و گزاره الگوبرداری از. جامعه كه مبتنى بر عشق قلبى است تأكيد دارد

تقسـيم عفـو و . دهـد االهيدانان مسـيحى را تشـكيل مى بخش ديگری از عقايد مبتنى بر انجيل

 مـوردی بسـياری در بخشش به درونى و بيرونى از سوی االهيدانان مسيحى باعث شد مطالعـاتِ 

از جمله در يك پژوهش علمى، بررسى در خصوص نوع بخشش در يك . اين زمينه صورت بگيرد

درونى و بخشش بيرونى صـورت جويانه، بخشش  آموزی در سه سطح انتقام جامعه مشخص دانش

های ابتدايى دوره دبيرستان در حـال تغييـر و  آموزان سال نتيجه اين بود كه اغلب دانش. پذيرفت

) كالج(دانشگاهى  آموزان دوره پيش ند و نيز دانشدجويانه به بخشش بيرونى بو گذر از حالت انتقام

های ايجاد شده با جنسيت  دگرگونى در حال تغيير از حالت بخشش بيرونى؛ نكته قابل توجه اينكه

دهـد كـه  و ايـن نشـان مى )Worthington, 1998, p. 275(آموزان هيچ ارتباطى نداشـت  دانش

های اجتمـاعى آنهـا بـه ويـژه بخشـش  سطح درك و بلوغ نوجوانان و جوانان در رفتار و عملكرد

  . ديگران مؤثر است

شـان و  بـه دليـل رشـته تحصيلىوجـود دارنـد كـه  شناسى روانن ااز سوی ديگر، متخصص

اوقات دغدغه سالمت جسمى و روانـى مـردم بـه ويـژه فـرد  شان بيشتر شناختى های روان آرمان

شناسان، در مقايسه با االهيدانان مسيحى، با اسـتفاده از علـوم  همچنين روان .ديده را دارند آسيب

تفكرانـى نظيـر همپتـون انـد و م تجربى و رفتاری تحقيقات بيشتری بر روی بخشش انجـام داده

)Hampton( جرارد ،)Garrard (نـاوتن  و مك)McNaughton ( تـأثير بخشـش را بـر اقشـار

  .اند مختلف بررسى كرده

  گيری نتيجه. 5

در خصـوص بخشـش  شناسى روانبه طوركلى چند تفاوت اساسى ميان االهيات مسيحى و 

  :وجود دارد؛ نكته نخست اينكه

 شناسـى روانپـردازد و  معنوی و ارتباط قلبى افراد جامعـه مىاالهيات مسيحى بيشتر به بعد 
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نكته دوم اينكه االهيات مسيحى بخشش را بـه دو بعـد . بيشتر به سالمت افراد جامعه توجه دارد

اعتماد به خداوند و تجسم تصاوير خـوب از فـرد  كند كه در هر دو نوع درونى و بيرونى تقسيم مى

بخشش را بـه دو نـوع ناآگاهانـه  شناسى روانحال آنكه . داردخاطى نقش اساسى در بهبود روابط 

كه وابسته به حواس و شهود است و آگاهانه كه مربوط به منطق و دليل و كلمات اسـت تقسـيم 

  .كند مى

ديـن و  شناسـى روانای همچـون  رشـته تأكيد مسيحيت بر بخشش و نيز رشـد علـوم ميان

شناسان به بررسى ايـن مقولـه  ، االهيدانان و روانباعث شد بسياری از موّرخان شناسى دين جامعه
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