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 املحاضرة السادسة 

 قيم وأخالقيات إيجابية في العمل  

 )الجزء الرابع( 

 

 الغفران 

سنتكلم في هذه املحاضرة عن الغفران، فهو قيمة أخالقية وإيجابية ليس فقط في بيئة العمل ولكن يمكن ممارستها خالل رحلتنا 

إال وقد تعرض للظلم واإلساءة سواء في بيئة العمل أو في الحياة العملية، حيث سنتعرف في الحياة، فال يمكن أن يكون هناك شخص  

في هذه املحاضرة عن ملاذا يجب علينا أصال أن نغفر، وكيفية الغفران، كما سنتعرف في نهاية املحاضرة عن الفرق بين الغفران 

 واملصالحة. 

 أوال: ملاذا أغفر؟؟

أننا  غير مدركين    "لن أبدي معروفا للمس يء وأغفر له دعه يتألم بعدم غفراني"ر كلمة الغفران  أول ما يتبادر إلى الذهن حين نذك 

، فعدم الغفران يجعلنا نحتفظ باملرارة ملدة طويلة، ومن املستحيل االحتفاظ باملرارة دون أن تتأثر  أول املتضررين بعدم الغفران

نوعا مأجسادنا.   فأكثر  أكثر  األطباء يالحظون،  بدأ  تفكيرنا. لقد  فيها أجسادنا. وأسلوب  يتعامل  التي  الطريقة  بين  العالقة  ن 

األخرى، السلبية  واملشاعر  الغضب  املرارة  القرحة،   يواكب  القلب،  اعتالل  املرتفع،  الدم  الغدد، ضغط  أداء  في  مع قصور 

 ومجموعة أخرى من األمراض املزمنة. 

 متزنة سواء مع املس يء أو مع الغير، وسواء ضمن بيئة العمل أو خارج بيئة العمل. كما أن عدم الغفران يؤثر على سلوكياتنا الغير  

 فاصنع معروفا لنفسك وأغفر ! 

 ثانيا: ما هو الغفران  

 يتضمن الغفران إطالق االلم -أ
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طلق    ونقبل األلم الذي تسبب به سلوكه لنا.الغفران لشخص ما يعني أننا ندرك أن هذا الشخص ظلمنا وأساء إلينا،  
ُ
علينا أن ن

)ال نبقى ممسكين بظلم اآلخر وخطأه( حتى ال يستمر ذلك األلم يؤذينا ويؤذي اآلخرين. ومع الوقت، وبينما تقل شدة االلم، سنصير  

كما يمكن   إن كنا نعتقد أنه يصعب علينا أن نغفر، فإننا نكون مصيبين في اعتقادنا.تسببوا لنا باأللم.   قادرين على أن نغفر للذين

 أن يساعدنا هللا بالغفران. 

 الغفران الكامل أللم عميق يتطلب وقتا  -ب

ال يحدث الغفران مرة واحدة. يشبه الغفران رحلة كثيرا ما نتوه فيها. فنبدأ بالغفران، ثم نعود للوراء حين نتذكر ألم اإلساءة. ثم  

 . وتدريجيا نشق طريقنا إلى الفغران الكاملنغفر ثانية بشكل أشمل قليال، 

. حين يحدث هذا، نحتاج ألن  ن األلم مرتبط في الغفرانقد نشعر في البداية أ حين نغفر أول مرة، فإن ما حدث يبقى في ذاكرتنا.  

، وفي بعض األحيان قبلها االلتزام بالغفران غالبا ما يأتي قبل مشاعر الغفراننستمر في االطالق ونستمر بالتفكير بأفكار الغفران. 

تذكر الحدث. وحينئذ نعرف أن  . وحين نطلق هذه املشاعر بشكل متكرر، فإننا في النهاية لن نعود نشعر بأي ألم حين نبكثير

 أن التحرر الشخص ي من الرغبة في االنتقام هو دليل على حصول الغفران الكامل. ويمكن القول   غفراننا كامل. 

الغفران لشخص ما ال يعني أننا نثق به فورا. فمغفرتنا لشخص ما ال تعني أنه تغير. وحتى وإن كان تغير، فإن ثقتنا به  

عاد بناؤها. وقليال بقليل، بينما تصير تجارب إيجابية مع ذلك الشخص، سنبدأ بالثقة به ثانية.  مكسورة، وتحتاج لوقت ي

 ولكن قد يتطلب هذا وقتا قبل أن نتمكن من الثقة بشكل كامل، هذا إن حدث أو وثقنا به.

 ال يعتمد الغفران على ما يعمله الشخص اآلخر   -ج

في كثير من األحيان ال يكون لدينا استعداد ألن نغفر إال بعد أن يعتذر املس يء لنا. أو أننا نريد أن نرى أن الشخص تغير قبل أن  

 نحتاج ألن نغفر للناس حتى إن لم يشعروا باألسف على الشر التي فعلوه وتسببوا به. نغفر له. 

 ليس الغفران   -د

 القول إننا لن نتأذى بسبب ما عمله الشخص. القول أن اإلساءة ليس ذات أهمية أو   •

 االعتماد على اعتذار املس يء أو تغيير موقفه وسلوكه أوال.  •

 السماح للشخص املس يء بأن يتجنب عواقب عمله. •

 السماح للمس يء بأن يؤذيني أو يؤذي أبرياء ثانية. •
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 الثقة بشخص مرة اخرى بعد أن يكون آذاني فبناء الثقة يحتاج وقتا. •

 

 ثالثا: الفرق ما بين الغفران واملصالحة 

، وسنبين الفرق  حيث يمكن أن تغفر للشخص دون أن تتصالح معهكثير ما يخلط األشخاص ما بين الغفران مع املصالحة،  

 بين الغفران  واملصالحة ذلك من خالل النقاط التالية: 

 املصالحة تحتاج لشخصين. في حين أن  )الشخص الذي يريد أن يغفر(، لقرار شخص واحدالغفران هو قرار يحتاج  •

يمكن أن يحدث الغفران دون التواصل مع املس يء، إال أن املصالحة تحتاج إلعادة بناء العالقة املكسورة من جديد   •

 من خالل التواصل. 

  وتوبتهاملصالحة تتطلب اعتذارا للشخص الذي تمت اإلساءة إليه،  ال يتوقف الغفران على اعتذار املس يء، في حين أن   •

 عن تكرار التصرف. 

 وسنشير إلى ست عالمات تشير التوبة الصادقة:  

تحمل املسؤولية الكاملة عن أفعاله )بدال من قوله : "بما أنك تعتقد أني فعلت شيئا خاطئا". أو "إن كنت قد فعلت أي ش يء    -1

 إلزعاجك..."(.

 يرحب باملساءلة من اآلخرين.  -2

 و أي ش يء مرتبط فيه. ال يستمر في السلوك املؤذي أ  -3

 ليس لديه موقف دفاعي عن الوقوع في الخطأ.  -4

 ال ينكر أو يقلل من السلوك املؤذي. -5

 يقوم بالتعويض عند الضرورة. -6

 رابعا: أهمية الغفران واملصالحة ضمن بيئة العمل 

العمل، إال أن األمور قد ال تسري بهذه  كلما كانت العالقة طيبة ضمن بيئة العمل، كانت االنتاجية والروح التعاونية أعلى ضمن  

 سيةـــــــخص ذاته، نظرا لآلثار النفــــ رنا بأنها تعتبر معروفا للشــا أشـية الغفران كمـــف معرض لإلساءة، وتكمن أهمـــاملثالية، فكل موظ
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والجسدية السلبية التي قد تترتب على عدم الغفران، إال أنه إذا كان الغفران يحتاج لقرار شخص واحد إال أن املصالحة تحتاج   

لقرار شخصين، فماذا لو أنك غفرت للمس يء ضمن بيئة العمل، إال أنك ال ترغب باملصالحة )وهذا حقك(، أو أن املس يء ال يرغب 

 ار بالعمل ضمن هذه الظروف؟ باملصالحة، فهل يمكن االستمر 

 لإلجابة على هذا التساؤل ال بد من التفريق بين حالتين:  

املس يء شخص ضمن بيئة العمل إال أنني لست على احتكاك معه وال اتلقى االوامر منه، في هذه الحالة يمكن البقاء    الحالة االولى:

 ضمن بيئة العمل وتخفيض مستوى العالقة معه.  

املس يء ضمن بيئة العمل إال أنه مسؤول مباشر عني أو على احتكاك دائم معه، في هذه الحالة يمكنك وضع حدود  الحالة الثانية:

صحّية وواضحة، كما يمكنك أن تطلب نقلك لقسم آخر أو البحث عن فرصة وظيفية اخرى ألنه ال يمكنك أن تسمح ألي شخص 

 أن يستمر باإلساءة واملساس لكرامتك االنسانية. 

 

 

 

 

مدرس املقرر: د. عبدهللا سمير موسان                                                                            

 

 


