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  جايگاه معذرت خواهي دراسالم
  حقوقدان - اميرفيض

مد ھای آروشن وشناخته شده ای دارد وگاه مرافعات وپی ناظريم که درفرھنگ وتربيت اروپائی معذرت وپوزش جای 
سان وھمگانی است که گاه آنقدر استفاده ازواژه مزبور آ> متوقف ميشود Sorryساری < ناگواری بااستفاده ازواژ

واژه مزبور نه چنان که بايد معمول نيست که تاحدی مذموم ھم  ھم بکارميرود  ولی درفرھنگ اسالمی استفاده ازبيجھت 
  .زيرا چيزی که معمول نباشد ھم غريبه است وھم مذموم ،ھست

برای  ،نھا شدآکه منجربه کشته شدن چندين دختروسوختن  ايران رويداد در ورآ اتفاق بد وتاثر چند روزپيش دو
گونه نظيراتفاقی که ازامروز تاروزقيامت ھربود وباالخره باعبارت < ش وپرورش عذرخواھی کردن دشوارموزآوزير

> خواست سروته قضيه راگرفته باشد اما نشد واستيضاح ھمچنان ادامه داشت تاجائی که انتظار افتاده معذرت ميخواھم
   .استعفای او ھم مطرح است

اين سوال رامطرح ميسازد که چرادر جوامع اسالمی عذرخواھی معمول  خواھی رازعذجريان مقاومت باصطالح وزير
  .له اين کاالی بدون خرج رايج نميباشدومعام نيست

زيان طرف شده پوزش  يا و زارنامناسبی که کرده واحتماال سبب آ ازاقدام ،ن است که عذرخواهآعذرخواھی به معنای 
ناحيه خودرا تصديق دارد ودرواقع معذرت خواھی  ه قبول خالف ازنخست معذرت خوا ،درمقوله معذرت خواھی ميخواھد

  .طرف ديگر ميپردازد از ،ن خطا وقبول بخششآمتاعی است که درمقابل 

خود رامسئول عمل خود  ،رکن اصلی برای ورود به معذرت است زيرا معذرت خواه قبول خطا ازناحيه معذرت خواه
دم قّ ، مُ نآ لوگيری ازعکس العمل طرف ويا تخفيفف راحق ميداند وبرای جميداند وبالطبع انتظارعکس العمل ازناحيه طر

   .به عذرخواھی ميشود

 تمام رويداد ھا  ثبت دراستيال ومسلمانان به اراده شخص درانجام کاردرست ويانادرست عقيده ندارند وبراين باورند که <
  >ومقاومت ھم بيفايده است سان نقشی نداردنھا اراده انآانقياد تقدير وسرنوشت انسان ھا ست ودرجريان اجرای 

 ميداند و انجام ھرعملی رابخواست ودستور خداوند که درايات متعددی اراده ن استآنھا ارائه طريق قرآ مبنای اين باور
سوره عمل است که صحبت  ١٨٣يه آجمله  از ؛منشاء اراده ميشناسد را ن ھم اياتی ھست که انسان ھاآن قرالبته درھما

   .نھا داردآھا بدست انسان ھا وبخواست کار انجام از

نرا آوعقيده دارند ھرفعلی که بدست انسان صورت ميگيرد قبال خدا  گروھی ازمسلمانان انسان راغيرمستقل ميدانند
  .>ھيچ موجودی درعالم ھستی استقاللی نداردنرا منظور داشته است <آخواسته وتحقق 

مدن آکه اين جريان سبب بوجود  مختاربه انجام عمل ميدانند  را ، انساننآات قريآگروه ديگری ھم به استناد پاره ای از  
  .معتزله واشاعره شده است

انسان با عنوان  (ھا) ،گات ھمينجااين اشاره بجاست که دين زرتشت اصرارھمه جانبه ای دارد درمختاربودن انسان ودر
 در ن دريکجا انسان راستوده وآو قرود انتخاب کنيدنرا خآ ھوشمند خطاب گرفته که به دنبال گفتار وکردارخوب باشيد و

    .يات ديگر انسان رابه حقارت وپستی ونادانی متصف ساخته استآ

  مذهب تشيع وجبرواختيار

اصل اضافه برسه اصول دين اسالم دارد   نھا دوآشيعه که يک مذھب بدعتی گروھی ازمسلمانان است ومبانی اعتقادی 
قدری ازجبروقدری ازاختيار= کمی د که درکالم نزديک ميتوان گفت (ای فيمابين داراختيارعقيده  و جبر نسبت به مسئله
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ودرحقيقت ھرجا که خواست جبری است وھرجاکه مصلحت است اختياری عين نظريه عالمه طباطبائی  )نآازاين وکمی از
  .جبری ھستند يااختياریفھميد که باالخره شيعيان  که اگرای وريم که خوشا به حال خواننده آاين مورد مي در را

وخودش  سال است که معلوم نيست ١۴٠٠انسانی که دقت کنيد ازقول انسان ميگويد ( انسان خودرابالطبع مختارميداند<
تکوينی قانونا  ن اختيارآندھد يعنی درمقابل  ) به اختيار تشريعی که کاری انجام بدھد ياجبریيا اختياری است و نميداند

نجا که خداوند آزاد ومختاراست اما درمقابل خدای سبحان از آ پس انسان درمقابل انسان ھای ديگر. خودرا مختارميداند
 نچه که خدایآمالک ذات وامثال انسان است ومالکيتش ھم مطلق است ھم ملک تکوينی وھم ملک تشريعی لذا انسان به 

  >زادی واختياری نداردآچگونه او بخواھد ھي تکوينی ازنچه که مشيت آ وونھی تشيعی  متعال به امرتشريعی

  )٩٧صفحه  ١۶الميزان  جلد (        

  استقبال مسلمانان ازجبري بودن 

 ، بسوی عقيده جبری بودن استن به ديگران آنجا که انسان بطور طبيعی خواستار سلب مسئوليت ازخود وتوجه آ از
 درنچه اتفاق ميافتد آجبری ھستند يعنی کشيده شد وامروز ھمانطور که ميدانيم مسلمانان جھان اکثرقريب به اتفاق 

تقدير چو سابق ( ،)يدآيد خوش آھرچه پيش نان نيست وبه مسئوليت وخواست خداوند است ضرب المثل ھای (آمسئوليت 
مين رابھم بدوزی خداوند زمان وز(، )ھرچه خدا خواست ھمان ميرسد ورنه ستانی به ستم ميرسد( ،)است تدبير چه سود

  گه  زبازی ھای تقدير>بی برگرفت از روی تدبير    نبود آحسا) وباالخره بيت <یندھد بيش روز

نھا به آ ن است که مسلمانان به بازی تقدير وجبری بودن اعتقاد جدی دارند  جدی بودن باورآ نھا نشانگرآوامثال فراوان 
د نزادی انسان ميرسآ ه تفسيرن بآيات ديگرقرآ ميدانی برای عرض وجود به کسانی که از ،مسئله جبری بودن انسان

ودرنھايت مسئله عذرخواھی که رابطه مستقيم باقبول توجه عمل به عذرخواه است درميان مسلمانان رايج نيست  نداده
چراکه وقتی کسی معتقد است که درارتکاب عملی دخالت ارادی وعملی نداشته وخواست خدا بوده ديگرعذرخواھی 

   .دازجانب خداوند راکاردرستی نميدان

علمای معروف مذھب شيعه حتی برای تاخن گرفتن واينکه چه روزی اين عمل بايد صورت گيرد ويا لباس نوخريدن 
   .دستورات جامعی دارند ولی حتی يک اشاره کوچک نسبت به لزوم عذرخواھی ازديگران ندارند

علمای کشورھای دامه دارد غازشد وھنوز ھم اآبحث جبری ويااختياری بودن انسان ازھمان اوائل قرن اول ھجری  
دارای اختيارمعرفی کنند  ن ونظرات مفسرين اسالمی انسان راآيات قرآ زاسالمی تالش مدام دارند که باتفاسيرگوناگون ا

نھا نتوانسته به آات متخلفين زيرسوال واقع ميشود ولی بھرحال تالش فلسفی که باجبری شناختن انسان اصل مجاز چرا
  .لزلی وارد سازدنچه روی ميدھد تزآخواست خدا به  علقنھا درتآريشه باورھای 

> مرسوم است  يعنی ازخداوند ميخواھند که گناھان طلب مغفرتاگر معذرت خواھی بين مسلمانان رايج نيست برعکس <
تش سوختند طلب مغفرت شد معنای اين عمل اين است آ مثال درمراسم عزاداری برای دخترانی که در شخص راببخشد 

کنندگان مغفرت چون عقيده دارند که خواست خداوند سوزاندن دختران بوده وباز عقيده دارند که عمل خدا بيجا  که طلب
ن دختران سوخته شده را آن دختران مرتکب گناھانی ھم شده اند لذا ازخداوند طلب بخشش آاين است که  نيست والبد از

   .کرده اند

ن دختران آبراين باوراست که خواست واراده خدا بوده که  موزش وپرورش ھم چون يک شيعه معتقد استآوزير 
   .سوخته اند بنابراين عذرخواھی کردن او بی مورد وطلب مغفرت کردن کاردرست وشرعی است

  علت عقب ماندگي وفقر كشورهاي اسالمي 

 کشورھابه جبری ون آن ا باورمسلمانابرخی ازمحققين خارجی يکی ازعلل طبيعی عقب ماندگی کشورھای اسالمی ر
   .ميتوان تاحدودی نظريه مزبور راقبول داشت .به خدا ميدانند انحصار توکل
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سوره شورا) مفسرين ١٠  –سوره عنکبوت  ۶٠و  ۵٩يات آن ھا معرفی شده است (خدا درقران ضامن روزی انسا
ن آنھا درقرآستقروموقت خداوند است وبرخداست که روزی بندگان را بدھد وروزی م هروزی دھندنی نوشته اند <آقر

  )۴۴(نيروی بازدارنده اسالم                                   >مبرھن ومعين است وفراخی وتنگی روزی ھم دردست اوست

   .مد باشندآنھا به فکروتالش برای کارودرآدارند الزم نميسازد که  او اين چنين باور وتوکلی که مسلمانان به خدا وجبر

نھا قناعت است آ که يکی از وردآنچه که ھست وشخص دارد بوجود ميآتوکل وجبری بودن يک حالت رضايت عمومی از
 اول  عروف شيخ بھائی معرف رسوب اين باوراست يک بيتمقصيده  ،ادبيات ما قابل مالحظه استکامال درفرھنگ و که
   ؛ن اين استآ

  رتن بس تراگرنباشد جامه اطلس ترا        کھنه دلقی ساتِ 

ن تقريبا ناياب آنچه که داريم عموميت دارد وعکس آدرادبيات ما ايرانيان اسالم زده توصيه به توکل به خدا وقناعت به 
   .قناعت ودرويشی رامجسم ميکندزير ميدان موفقيت  بيتاست 

  درويش راکه ملک قناعت مسلم است      درويش نام دارد وسلطان عالم است

اسالم درترقی جوامع ازنظر اقتصادی وفرھنگی وميھن پرستی ميتوانند به  هعالقمندان به مطالعه تاثير نيروی بازدارند
   .مايندرجوع فر ١٣۶۴سال  مردادا گررساله نيروی بازدارنده ازانتشارات سن

  

  

  

  

 


