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 تعالیبسمه 
 فرماید:السالم( می امام علی )علیه  

 .اعقلُ الناسِ اعذرُهُم لِلنّاس. خردمندترین مردم کسی است که عذر دیگران بیشتر پذیرد
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       به اشتباه نکردن  اقرار لیدالـ 

                             
 ها در سیره پیامبر اسالم       رسانی به منظور سوءبرداشتسازی و اطالعسیاست شفافـ 

         

 مقدمه 

باید عذرخواهی کنیم این رنجانیم؛ مواقعی که شویم و دیگران را از خود میی میهایگاهی در زندگی شخصی خود دچار اشتباه

شود. چه خوب است که انسان در تمام احوال آگاه به رفتار و کردار دهیم و کدورت ایجاد شده روزبروز بیشتر میکار را انجام نمی

  خیلی سریع عذر خواهی کند. ؛ش باشد که اگر ناخواسته در رفتار و گفتارش کسی را ناخرسند کردیخو

 دیکه ممکن است نبایی تا جا انساننقص است.  کیکند، خود  یکند که ناچار شود عذرخواه یکار یآدم نکهیاطور کلی به

 شود. یبزند که ناچار به عذرخواه یدست به کار

پایین بودن سطح اعتماد به نفسری خود بزرگ بینی و یا خود برت

شفافیت در عرصۀ حریم خصوصی مقامات حکومتی

شفافیت در عرصۀ امور عمومی تحت کنترل مقامات حکومتی

 میا زده يندانسته بر قلب کس ایکه دانسته  يزخم میاست به منظور ترم يتالش يعذر خواه. 

 باشد همراهاز کرده خود  يمانیپشبا  دیبا يعذرخواه.  

 نندیبب یمسئول را در چهره و افعال و يعذرخواه دیبا مردم.  

  عمل همراه باشد هیبا توج دیکردن نبا يعذرخواه. 

 شود يجامعه م يمسئوالن سبب آرامش روان يعذرخواه.  

 دلسوزانه تالش کنند.  يفرهنگ عذرخواه جیترو یبرا دیبا يو فعاالن فرهنگ معلمان 

 کردفراموش نباید کودک  يتیپازل ترب لیرا در تکم يآموزش عذرخواه. 
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ایران؛ سعی شده موضوع  یاجتماع یانجمن مددکار سیرئ ؛با آقای سیدحسن موسوی چلک و در مصاحبه  در این نوشتار

 واکاوی قرار گیرد.عذرخواهی از زوایای مختلف مورد 

 گرانیدرباره خود و د حيتفکر صح 

که  یدر حال میکه ما برتر هست میکنیم نیو به خودمان تلق میپنداریم گرانیخودمان را برتر و واالتر از د شهیانسان ها هم ما

تفکر را داشته  نیا دی. بایریو نه عذر پذ دیآیبوجود م ینه عذر خواه شه،یاند نیو با ا شودیباعث غرور و تکبر م دگاهید نیا

با  یهستند که هر از گاه یبیمعا یدارا گرانیکه خود و د ردیاست اشتباه کنند، اگر انسان بپذ مکنها مکه همه انسان میباش

 1کردن به خاطر آن سخت نخواهد بود. یشود، عذرخواهآشکار  بیع نیتنش و اختالل ولو کوچک ممکن است ا کی

که خواهد به اشتباه خود اقرار کند؛ درحالیمردم در خصلت عذرخواهی نکردن مشترکند و هیچکس نمیاکثر در کشور ما 

در جامعه ما روند اما این خصلت خوب و پسندیده  است. ینیاسالم و بزرگان د نید یهاهیتوص نیتراز مهم یکی یعذرخواه

 2است.به خود گرفته یشیفرسا

 به اشتباه نکردن  اقرار لیدال 

 غرور 

تباه و اش رفتنیاست. پذ یاجتماع یها طیاقرار نکردن به اشتباه در خانواده و مح لیاز اهم دال یتیصفت شخص کیغرور به عنوان 

ت صف نیاز خود است. ا ریاست. احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به غ یو کرامت انسان یبزرگوار یخطا و اقرار به آن از نشانه ها

  به آنان آموزش داد. زیزش را نغرفتار  اشتباه و خطا و ل یدبا ؛کودک تیبهنگام تراست پس به  یاکتساب

رود. در موارد  یقائل است و در برابرِ تواضع به کار م یادیز اریخود ارزشِ بس یکه در آن، شخص برا است یغرور حالت و احساس

 ای یملت ای یگروه ای یتواند نسبت به کسیشخص م نیداند. همچنیخود را باالتر م زیحاد غرور، شخص از همه کس و همه چ

 جزوِ آثار غرور است. زین ینیخودکوچک ب ایو  ینیبخاص، احساس غرور کند. خود بزر گ  یزیچ

  یخود برتر ایو  ینیخود بزرگ ب

 ی، فرصت طلبنسانا یبرا گرانینداشتن د تیقلمداد کردن آن خطا، اهم یاشتباه و خطا و عاد تینسبت به موقع یجهل و نادان 

 نو م یانسان هست زی. اگر من انسانم تو ناستو...  تیو موقع طینادان شمردن افراد و عدم درک شرا شتر،یبه منافع ب لین یبرا

 3را مدنظر داشته باشم. شیخو تیانسان دیبادو نفرمان هر  یحفظ روابط اجتماع یبرا

 دن سطح اعتماد به نفسبو نییپا

که فرد  شودیموجب ماین دن سطح اعتماد به نفس است و بو نییدر جامعه پا یرنگ شدن فرهنگ عذرخواهکم لیاز دال یکی

 4است که رقابت را باخته باشد. نیکند مثل ا یاگر عذرخواه کندموضوع فکر  ریدرگ
 

                                                           
 /7/5/98https://rasekhoon.net/lifestyle/show ی(، راسخون ریو عذر پذ یفرهنگ عذر خواه ، )جادی، سچورت یرستم.  1

 /https://www.farsnews.com/news  26/9/97؛ خبرگزاری فارس، مسووالن نیدر ب «یعذرخواه»بنام یاحلقه مفقوده. بناییان، جاوید،  2

 http://www.sedayemoallem.ir 28/9/97، صدای معلم،  (نکردن یعدم اقرار به اشتباه و عذرخواه یماریب) ،نویم ی،امام.  3

 /https://www.farsnews.com/news  26/9/97؛ خبرگزاری فارس، مسووالن نیدر ب «یعذرخواه»بنام یاحلقه مفقوده. بناییان، جاوید،  4



 

4 

 

 يبا عذرخواه يمتشنج افکار عموم یآرام کردن فضا / يفرهنگ عذر خواهن ردک نهینهاد 

است.  تیجبران اشتباه و نشانه عقالن یبرا یاخالق یروش یعذرخواه: یاجتماع یانجمن مددکار سیرئدکتر سید حسن چلک، 

افراد  که بر اثر آن ندیبگو یکالم ایاز خود بروز دهند و  یرفتار و رندیقرار بگ یطیافراد ممکن است در شرا ؛یاجتماع یدر زندگ

 . افتدیاتفاق م یدر روابط سازمان یو گاه یفرد نیدر روابط ب یرفتار گاه نیا خاطر شوند. آزرده گرید

 از طرفاتفاق  نی. اگر اشود گرانیشدن درفتار خود را کنترل کند و با رفتار خود باعث آزرده تواندیفرد نم یتیموقع نیدر چن

و  شودیمنتسب به آن سازمان م یافکار عموم دررفتار  نیا ؛هستند ینهاد خاص ایکه وابسته به سازمان  ردیصورت بگ یافراد

یزمان تمام اتفاقات را منتشر م نیدر کمتر یاجتماع یهامردم شود، خصوصا امروزه که شبکه انیممکن است باعث تنش در م

 یفضا تواندیباشد، م عیموقع و سرکه منتسب به آن شده اگر به یبر رفتار یمقامات ارشد سازمان یعذرخواه نیبا وجود ا .کنند

به آن  نسبت زیشده را نتعرض یکه به و یفرد ینیبدب یکرده و حتتند را کمتر یهارا آرام کند، واکنش یمتشنج افکار عموم

 سازمان کمتر کند. 

 مسئوالن از مردم  يفتح باب شدن عذرخواه/  خود اشتباهتن رفیبا پذمسئوالن  يعذرخواه 

به  اعتراف ت،یریاز نظر مد شرفتهیپ یها در کشورهااز مولفه یکی: یاجتماع یانجمن مددکار سیرئدکتر سید حسن چلک، 

 ایندر د یادیز یسخت قرار داشته باشد. اکنون کشورها طیاگر آن کشور در شرا یجبران آنهاست حت یاشتباهات و تالش برا

 کنندیعنوان م زیمسئله را ن نیخود را قبول کرده و ا یاهکه دارند اشتباه ییهااز برنامه یهستند که با وجود شکست در برخ

مسئوالن از مردم که در کشور ما کمتر اتفاق  یعذرخواه .کنندیاصالح م زیرا که در حال اجرا دارند ن ییهابرنامه یبرخ یحت

از مردم نشانه تعهد و  یمسئوالن از مردم باشد. چرا که عذرخواه ریسا یعذرخواه یبرا یعنوان فتح باببه تواندیم افتدیم

 نیاست. ا اشعهمجمو ریخود و ز راداتیا رشیشهامت داشتن فرد مسئول در پذ فرد مسئول در قبال مردم و نشانه تیمسئول

 هستند. ریپذتیمسئول یافراد کنندکهیاعالم م لهیوس نیو به ا اندرفتهیاشتباهات خود را پذ قتیدر حق یمسئوالن با عذرخواه

 از مدارس آغاز شود دیبا يفرهنگ عذرخواه یساز نهینهاد 

وجود دارد لذا ما  یفراوان یزندگ یهااز تفکر او است. در جامعه ما تفکرات و سبک یشود ناشیکه از انسان ظاهر م یهر رفتار

 دیاصورت گرفت ب یهم اشتباه یو وقت مینشو یاشتباه چیکه مرتکب ه میشو لیتبد یخود به فرد یدر زندگ میتوانینم

اولین قدم عذرخواهی کردن فرد مرتکب اشتباه است که او باید  ؛برای رفع کدورت بین دو نفر .میریاشتباه خود را بپذ تیمسئول

 این قدم را بردارد. 

یاد دهند؛ سپس در مدرسه بازآموزی این فرهنگ  به فرزندانشانباید ها در عمل خود خانواده ؛فرهنگ عذرخواهی را در وهله اول

به دست آوردن دل طرف مقابل و رفع  یو برا ردیرفتار اشتباه خود را بپذ تیکه مسئول یشخصگسترش یابد و گفته شود 

  1است. دهیکردن رس یبه شجاعت عذرخواه یعنیو محبت تالش کند  حیصح یکردن رفتارها نیگزیها و جاکدورت

                                                           
 4/5/97، فرهنگ مردم؛ رادیو گفتگو: برنامه را به فرزندان آموزش دهند یهنر عذرخواه حیبا رفتار صح نیوالد.  1

=http://www.radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m 
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   یریو عذرپذ يشدن فرهنگ عذرخواه نهیضرورت نهاد 

اما در صورت اشتباه کردن مسئوالن مملکتی و کسانی که در راس  .در زندگی شخصی و شغلی هر کسی امکان اشتباه وجود دارد

 هر یاشتباه از سودر صورت رخ دادن ر برابر تمام مردم مسئول هستند. ؛ مسئله کمی بغرنج است زیرا آنها داندکار قرار گرفته

  .طور رسمی و مسئوالنه عذر خواهی کنندو به مسؤالنه برخورد کنند باید هاسازمان ایافراد و  ،یفرد و سازمان

 یفرهنگ اسالم کی یفرهنگ عذرخواه

 یبرا تواندیم یعذرخواهد عذرخواهی کنند بلکه ست که اگر خودشان دچار اشتباه شدنعذرخواهی مسئوالن تنها برای این نی

  هم صدق کند. رمجموعهیاشتباهات افراد ز ایو  یکارکم

 انصاف یعنی یعذر خواه

داند در کجا و کی و چگونه در قبال اشتباهش عذرخواهی وقتی فردی منصف باشد و خودش به اعمال و رفتارش آگاه باشد، می

که بتواند  کسی .صفت انصاف هم مانند صفات دیگر اکتسابی است که باید از زمان کودکی در فرد نهادینه و رشد کند  کند.

برای نهادینه کردن صفت  فرد منصفی است و خودخواه نیست. ؛راحتی عذرخواهی کندهدر قبال کار نادرست و اشتباهش ب

 1ستانی به این امر پرداخت و در نهایت به جامعه تسری داد.پذیرش اشتباه باید از کودکی و در خانواده و پیش دب

 يو حقوق یيدر حل اختالفات قضا ينقش فرهنگ پوزش طلب 

 شوندیخلوت م «یعذرخواه»با  دادسراها

 اطاله رفع ها،با کاهش حجم پرونده اندتویو... م یداور ،گرییانجیمانند م کارهاییرواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه

کم  لدلی به گراعوام هایاستیاجتناب از س زیها و ندعوا در دادگاهنکردن متعاقب طرح  هییقوه قضا یکارآمد شیو افزا دادرسی

 2شود. ییمثبت در دستگاه قضا یموجب تحول ،ییقضا ۀانیتدارگراو اق یابزار یشدن برخوردها

اه و اشتب رفتنیاست. پذ دهش دیائمه اطهار)ع( مطرح و تأک یبه دفعات از سو زین ینید یهادر آموزه یحت یبخشش و عذرخواه

راستا گام بردارد.  نیدر ا زیاش نمجموعه ریخواهد بود که ز نیاش اثمره نیو مسئوالن کمتر رانیمد نیدر ب یاقرار و عذرخواه

 ارادامه دهند  شانیبه کارها بیو فر یه با دغل کارک یاکنون افرادندارد و هم یادیما نمود ز ینیامر در جامعه د نیمتأسفانه ا

 .انگارندیساده لوح م یکار کند را شخص حیدرست و صح یو اگر فرد آورندیبه شمار م زیو ت رکیز یهاانسان

 ییقضا یهاپرونده لیتشک یو حت یها، دعاونزاع ها،یریاز درگ یاریبسباشد، جلو ای که فرهنگ عذرخواهی رواج داشتهدر جامعه

، شدۀ پیش آمده که با عذرخواهی حل میاست که مسأل نیها بر اثر اها و اهانتاز ضرب و جرح و شتم یاری. بسشودیگرفته م

امر موجب شده تا طرف  نیکرده و هم یآن گردنکش یو به جا زندسرباز می یعذرخواهاما کسی که مرتکب اشتباه شده از 

اس قانون بر اسحق و حقوق خود را بشناسیم و  دید. باوختم ش کیبار یتندتر برخورد کند و نزاع باال گرفته و به جاها زیمقابل ن

 3 .میکن یفوراً عذرخواه میکرد یو اگر اشتباه نیمعمل ک

 

                                                           
    http://www.iran-؛ 15/1/96ی؛ روزنامه ایران، و حقوق ییدر حل اختالفات قضا ینقش فرهنگ پوزش طلب.  1

؛ 17، شماره پیاپی1، ش.9؛ دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره یفرهنگ کردیدر پرتو رو ییقضا ییِجنا استیتحول سپرستش، رضا، .  2

https://jol.guilan.ac.ir 

 newspaper.com/-http://www.iran ؛ 15/1/96ی؛ روزنامه ایران، و حقوق ییدر حل اختالفات قضا ینقش فرهنگ پوزش طلب.  3

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/
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       سخن آخر 

ست باعث جبران اشتباهی اکه ایم؛ و هنری است تالشی است به منظور ترمیم زخمی که دانسته یا ندانسته بر قلب کسی زده عذر خواهی

رتکب شخص مو افکار باید همراه پشیمانی از کرده خود باشد و آثار این پشیمانی باید در اعمال و رفتار  عذرخواهی ایم.که مرتکب شده

در مورد مسئوالن؛ مردم باید عذرخواهی مسئول را در  ای عمل کند که جبران اشتباه کند.اشتباه نمودار باشد و پس از آن به گونه

ردن عذرخواهی ک کردن او نباید تشریفاتی باشد. عذرخواهیچهره و افعال وی ببینند یعنی فرد مسئول باید عملش را اصالح کند و 

 سیار زیاد است. ؛ توجیه کردن در اصل پافشاری به عمل اشتباه است و امکان تکرار آن بنباید با توجیه عمل همراه باشد

مردم موجب افزایش اعتماد کند و شود و از بروز کینه و عداوت در جامعه جلوگیری میعذرخواهی مسئوالن سبب آرامش روانی جامعه می

ان در آن شتریب تیسبب محبوب ؛شانیاقدامات و خطاها هیبرعکس توج یمردم عاد یمسئوالن و حت یعذرخواه شود.به مسئولین می

  خواهد داشت. آثار قابل توجهی بر کودکانفرهنگ این   رواج .شودیمردم و شهروندان م نیب

  


