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حقوق مسافران در سفرهای خارج از کشور
| حسن کیا | حقوقدان و استاد دانشگاه|

جبران خسارت مسافران سرگردان در فرودگاهها چگونه انجام خواهد شد؟

تاخيرهای دردسرساز

حقوق مسافران نوروزی در جادهها
| سیدمهدیحجتی| حقوقدانووکیلدادگستری|

همه ساله و با فرا رسیدن ایام نوروز ،شهروندان اوقات فراغت مناسبی را برای سفر پیدا کرده و با توجه
به امکان دسترسی سهلتر به راههای مواصالتی زمینی و سایر مزایای آن ،مسافرتهای جادهای را
بر سایر شیوههای سفر ترجیح میدهند .اما آنچه در طول تمامی سالیان گذشته به شدت مغفول
مانده ،حقوقی است که شهروندان در طول مســافرت خویش باید از آن برخوردار بوده و با اطالع و
آگاهی کافی از آن ،ســفر خویش را آغاز کنند .تردیدی نیست که حقوق مسافران در زمره حقوق
شهروندی افراد ملت است و باید موجبات و مقدمات رعایت آن توسط دولت و دستگاههای ذیربط
فراهم شــده و قابلیت اعمال و احقاق داشته باشد .تدوین «منشــور حقوق مسافران در سفرهای
جادهایبینشهری»کهبرمبنایماده 9آییننامهاجراییتبصرهماده 31قانونرسیدگیبهتخلفات
رانندگی تدوین و ابالغ شده اســت میتواند باوجود تمامی نقایص و کاستیها ،شروع خوبی برای
نهادینهکردن حقوق مسافران در جادههای کشور باشــد .اما باید دید که از منظر دادههای حقوق
شهروندی ،مسافران و بهخصوص مسافران نوروزی صرفنظر از آنکه با خودرو شخصی سفر کنند
یا نه ،از چه حقوقی در طول مســافرت خویش در جادههای کشور برخوردارند؟-1حق دسترسی
به جادههای کمترافیک ،یکی از حقوق اولیه تمامی مسافران جادهای محسوب میشود .ترافیک
عالوه بر آنکه باعث تضییع وقت شهروندان در طول ســفر خواهد شد ،به شدت بر اعصاب و روان
مسافران تأثیر گذارده و از کیفیت ســفر به وجه قابل مالحظهای خواهد کاست -2 .حق سفر در
جادههایی که امنیت آن تأمین شده به انضمام حق دسترســی به جادههای ایمن و در عین حال
باکیفیتکهدارایعالیمهشداردهندهوتابلوهایراهنماباشدازدیگرحقوقمسافرانجادهایاست.
در بسیاری از موارد مسافرانی که برای نخستین بار مسیری را برای سفر انتخاب میکنند ،اطالعات
صحیحیدرخصوصمسیروراهدرسترسیدنبهمقصدندارندوبایداطالعاتالزمدراختیارایشان
قرارگیرد-3.حقدسترسیبهموادخوردنیوآشامیدنیسالمدرطولسفربهانضمامحقدسترسی
به اماکن مناسب برای استراحت و انجام فرایض دینی را نیز باید به سایر حقوق مسافران افزود -4.به
عالوه حق دسترســی به درمانگاهها و خدمات درمانی و دارویی نیز از دیگر حقوق مسلم مسافران
جادهای اســت که درحال حاضر دسترسی ســریع و آسان به آن در بســیاری از جادههای کشور
امکانپذیر نیست -5 .به این موارد باید حق دسترسی به وسایل نقلیه عمومی با نرخ متعارفی که
در طول سال ،امکان دسترسی به آن برای شهروندان فراهم است نیز اضافه کرد؛ زیرا به کثرت دیده
میشود که شرکتهای مسافربری در ایام تعطیالت نوروز ،با افزایش نرخ خدمات خویش ،به راحتی
چنینحقیرانادیدهمیانگارند.بااینحالبهنظرمیرسدکهدرزمینهحقوقمسافرانجادهای،خأل
قانونی وجود داشته و ضروری است که قوانینی در جهت تعریف و تضمین حقوق مسافران جادهای
ازتصویببگذرد.
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كنسلشدن و سرگرداني مســافران كه در روزهاي
وحیده کریمی  -شــهروند حقوقی | ميان
عاديسال به امري عادي بدل شده است این مشکل
ترافيك و شــلوغي سرسامآور شــبهاي منتهي به
در بزنگاه تعطيالت نوروزي و اســتقبال چند برابري
پايان سال ،بســتن چمدان و راهي سفر شدن يكي از
مســافران از ســفرهاي هوايي دوچندان خودنمايي
جذابترين و سختترين كارهاست .یکی به دل جاده
ميكند .حال سوال اين است که مسافران چه حق و
میزند و دیگری سوار بر قطار آرزوها شده و تعطیالت
حقوقي در اين شرايط دارند و شركتهاي هواپيمايي
خود را آغاز میکند .آنهایی هم کــه در این بازار داغ و
چگونه بايد به جبران خسارات ناشي از اشتباهات خود
گران بلیتهای هواپیما دستشــان به دهانشــان
بپردازند.
میرســد گزینه پرواز را روی میز انتخاب نوع ســفر
کنسلشدنپروازهاتوسطشركت
خود باز نگه میدارند .هرچند هر ســه گروه به تجربه
هواپيمايي
دریافتهاند که حقوق شــهروندی مسافران ،حلقهای
مطمئنا شــنيده يــا ديدهايــد افرادي بــه دليل
گمشده در سفرهای نوروزی ایرانیان است و برعکس
كنسلشدن پرواز توسط شركت
اکثر کشورهای دنیا ،تعطیالت
هواپيماييازسفرجاماندهاند.طبق
ســال نو محلی بــرای افزایش
درتاخیر 2تا 4ساعتهپرواز
قانون در اين شرايط اگر ابطال پرواز
اســترسها و دلمشغولیهای
بایداعزاممسافرباساير
اززمانخريدبليتتايکهفتهقبل
مســافران اســت و در این بین
شركتهايهواپيمایيدر
از انجام پرواز باشد ،در اينصورت
مسافران پروازهای داخلی فقط
صورتدرخواستویيا
شــركت حملكننــده (ايرالين
با آرزوی داشــتن یک پرواز امن
انتقالبهمقصدنهاييازطريق
موردنظر) موظف به استرداد كامل
و بهموقــع بلیت خــود را تهیه
مسيرهايجايگزينغيراز
وجه بليت اســت .البته اگر ابطال
میکنند.
مسيردرجشدهانجامشود
پرواز از  6روز تا  00ســاعت قبل از
از یکسو اســترس جا ماندن
انجام پرواز باشــد ،در اينصورت
از پرواز و نگراني از بههمخوردن
شــركت حملكننده موظف به
برنامهیک تعطيالتي رويايي با
اســترداد كامل وجه بليت و ارایه يک بليت مشابه با
بدقولی آژانسهای مسافرتی و از سویی دیگر تاخیرها
92درصد تخفيف از لحاظ مسير و كالس پروازي به
و کنسلشدنهای گاهوبیگاه پروازهای داخلی آنهم
مسافر است .همچنين اگر ابطال از  00ساعت مانده تا
بدون کوچکترین توضیحی ،از دغدغههاي روزهای
زمان انجام پرواز صورت پذيرد ،در اينصورت شركت
نهچندانزمستانیاسفنداست.همگیباچنیناوضاع
حملكننده موظف به استرداد كامل وجه و ارایه يک
و احوالی آشــنایی عمیقی داریم ،بهخصوص که گاه
فقرهبليتنيمبهامشابهازلحاظمسيروكالسپروازي
همین ترس از خرابشدن تعطيالت به واقعيتي تلخ
خواهدبود.
تبديل ميشود و یافتن راه جبران بسی سخت و گاها
زمانارایهبلیتنیمبها
ناممکن است .نه اینکه راه چارهای نباشد اما ندانستن
اما زمان ارایه بليت نيمبها و جبران خســارات چه
حق و حقوق خود در چنین شــرایطی به مهمترين
زماني اســت؟ در اينباره بايد گفت ارایه بليت مشابه
ش در تعطیالت منجر میشود .در طولسال بارها
چال 
از لحاظ مسير و كالس در نخســتين فرصت زماني
شاهد انواع و اقسام تاخیرها در پروازها بودهایم اما هرگز
بايد انجامگيرد .همچنين در صورت انتقال مســافر
از خود نپرســیدهایم اگر همین تاخیرها باعث برهم
توسط ســاير خطوط هوایي ،اين امر بدون پرداخت
خوردن تنها تعطیالت برنامهریزیشــده ما در طول
هزينه يا مابهالتفاوت توسط مسافر يا خسارت توسط
یکسالشودچهبایدبکنیم؟
شركتهايهواپيماييانجامخواهدپذيرفت.
بــا باالرفتن حجــم پروازهــا ،تاخير در پــرواز يا

يا نقطه مياني در پروازهاي اتصالــي مندرج در يک
جبرانخسارتمسافراندرتاخيرپروازها
بليت توقف كند ،شــركت هواپيمايي حامل موظف
تاخير در پروازها ديگر به امري عادي در ايران بدل
است مســافر را به مبدأ يا مقصد پرواز مطابق يكي از
شدهاستوخبريهمازعذرخواهيوجبرانخسارات
روشهايزيربرگرداند.
واردهبهمسافرانهمنیستامابايدبدانيمكهدرصورت
الف-انتقالمسافربهمبدأتوسطشركتهواپيمايي
بروز تاخير در انجام پرواز براســاس زمان درجشده در
حامل يا هر يک از وسایط حملونقل صورت پذيرفته و
بليت مســافر ،در كنار عذرخواهي مسئوالن شركت
كلوجهبليتبدونكسرجرايمپرداختشود.
هواپيمايي مزبور بايد شــركت هواپيمایي نسبت به
ب -در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد
اطالعرسانيازطريقسيستماطالعاتپروازبهصورت
با هر وسيله نقليه عمومي زميني ،اتوبوس ،قطار و ...
مســتمر اقدام كند .اگر تأخير بيش از يکساعت و تا
ضمن فراهم كردن شرايط اعزام باید کلیه هزينههاي
دوساعت باشــد باید از مسافران پذيرایي نوع نخست
آنتوسطشركتهواپیماییپرداختشود.
بهعمل آید .ارایه اين پذيرایي مشروط به وجود زمان
گمشدنچمدانهادرپرواز
كافي جهت پذيرايي و عدم افزايش تأخير بيشتر است.
يكي از دغدغههايــي كه در
براي تأخير بيش از  2تا  4ساعت
طول ســفرهاي هوايــي بارها
انجام پذيرایي حداقل نوع نخست
اگر ابطال پرواز از 6روز تا00
رخ داده اســت ،آسيب رسيدن
با توجه به امكانــات فرودگاهي و
ساعتقبلازانجامپروازباشد،
بــه چمدانها در زمــان حمل
فراهمكردن امكان برقراري ارتباط
بااستردادكاملوجهبليتباید
بار اســت يــا حتي گمشــدن
تلفني جهت اطالعرساني تغيير
يکبليتمشابهبا92درصد
چمدانها كه در صورت فقدان
پرواز در صورت درخواست مسافر
تخفيفبهمسافردادهشود
يا آســيبديدگي جامــهدان و
و امكان انجــام آن و اقدامات الزم
بار همراه ،شركت حملكننده
جهت اعزام با ســاير شركتهاي
ل پيگيري،
براساس دستورالعم 
هواپيمایي در صورت درخواست
جستوجو يا جبران خسارت خود ،وفق پيمان ورشو
مسافر و در صورت وجود پرواز از همان مسير يا انتقال
كه به تصويب مجلس شوراي اســامي نيز رسيده
به مقصد نهايي از طريق مسيرهاي جايگزين غير از
است ،موظف به تأمين رضايت مســافران خواهند
مسير درجشــده در بليت و استرداد كامل وجه بليت
بود .البته در صورت تأخيــر در تحويل جامهدان و بار
مســافر در صورت انصراف او از ادامه پرواز بايد انجام
همراه ،ضروري اســت مســافر حداكثر ظرف مدت
پذيرد .حال زماني كه تأخير بيش از  4ساعت باشد و
4روز نســبت به ارایه و اعالم موضوع خود به شركت
با توجه به اثرات منفي روحي كه براي مسافران در پي
حملكننده اقدام كند .شــاید همه آنچه نوشــتیم
دارد مقرر شده شركت حملكننده موظف به ارایه يک
شامل تمامی مشکالت مسافران در پروازهای داخلی
فقره بليت با تخفيف 92درصد مشابه از لحاظ مسير و
نشود اما دانستن اینکه داشتن پروازی امن و بهدور
كالس پروازي خواهد بود.
از اســترس و نگرانی جزو حقوق مســلم شهروندان
البته در مورد پروازهايي كه بهدليل شرايط جوي
است و تقاضا برای جبران خســارات وارده از شرکت
يا امنيتي فرودگاه مبدا ،مقصد و مســير دچار تأخير
هواپیماییمسبببرهمخوردنآرامشمسافرانامری
يا ابطال ميشوند ،شــركتهاي هواپيمايي با رعايت
بدیهی و پذیرفتهشده در دنیا است و ما هم در ایران با
مقررات پذيرایي از مسافران صرفا موظف به استرداد
مطالبهگریخودمیتوانیمفرهنگمسئولیتپذیری
كاملوجهبهمسافرانهستند.
در میــان شــرکتهای هواپیمایی و مســافران را
تغييرمسيراجباري
نهادینهکنیم.
در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر

بانزديكشدنتعطيالتنوروزيبحثسفرهاوبهتبعآنحقوقوتكاليفمسافرانوعواملدخيل
درسفرازجملهموسساتحملونقلواسكانمسافرانداغشدهاست.نخستیننكتهايکهشايان
توجهاستصيانتازحقوقابتداییهرفرداستکهبايدآگاهينسبيازحقوققانونيوهمينطور
تكاليفخودداشتهباشد .برایمثالمسافراندرایرانبايددرصورتيكهازخودرويشخصیبراي
سفر استفاده مي كنند نسبت به تمديد گواهينامه و بيمه شخص ثالث و همينطور رفع نقايص
احتمالي فني خودروي خود اقدام کرده و وسايل امنيتي الزم مانند زنجيرچرخ را به همراه داشته
باشند،بهقوانينومقرراترانندگياحترامگذاشتهوبامامورانراهنماييورانندگيهمكاريکنند.
کسانی که قصد سفر با وسایل عمومي مانند اتوبوس يا هواپيما را دارند داراي حقوقي هستند كه
بايد توسط موسسات مسافربري رعايت شود .از جمله عدم تاخير در حركت ،بيمهبودن مسافران و
تامين وسايل رفاهي اوليه ،در نگاهي مقايسهاي طبق قوانین اتحادیه اروپا حقوق ویژهای بهعنوان
مسافراتوبوسدارید.
نخست -وقتی بلیت اتوبوس را میخرید نمیتوانند بلیت را به دلیل ملیت شما یا اینکه از چه
مکانی آن را میخرید ،گرانتر حساب کنند .حقوق شما در مورد مسافرتهای طوالنی اتوبوس
یعنی بیش از  ۲۵۰کیلومتر اعمال میشــود و سفرهایی که در اتحادیه اروپا شروع یا خاتمه پیدا
میکند یا هر دو .دوم -حق شما این است که باید از تأخیر یا لغو سفر مطلع شوید .همواره باید
وقتی منتظر هستید اطالعات الزم را دریافت کنید ،سپس شما حق انتخاب دارید .اگر سفر شما
بیشازدوساعتتأخیرداردبایدبهشماحقانتخابدادهشود،یعنیمنتظرمیمانیدیامیخواهید
سفر خود را لغو کنید .در این حالت پول بلیت به شما بازگردانده و حتی بلیت رایگان برای برگشت
به نقطه شروع مسافرتتان داده میشــود .سوم -اگر حق انتخاب به شما داده نشود میتوانید
شــکایت کنید و عالوه بر پول بلیت50 ،درصد قیمت آن را نیز بهعنــوان غرامت دریافت کنید.
اگر سفر شما بیش از سه ساعت طول میکشد و تاخیری بیش از  90دقیقه دارید ،حق دریافت
کمکهایی نیز دارید مانند نوشیدنی ،غذا ،هر چیزی که برای منتظر ماندن به آن احتیاج دارید و
حتی محلی برای استراحت ،اگر باید تمام شب را منتظر بمانید ،یعنی حداکثر دو شب و  80یورو
برای هر شب دریافت کنید .چهارم -البته باید آگاهی داشته باشید که اگر تأخیر یا لغو سفر به
دلیل فاجعههای طبیعی یا شرایط سخت آبوهوایی است ،شرکت اجباری برای در اختیار قرار
دادن محل استراحت ندارد .از طرف دیگر ،اگر فکر میکنید که حقوق شما از طرف شرکت مورد
احترامواقعنشدهاست،همیشهحقشکایتتاسهماهبعدازوقوعآنرادارید.شرکتبایدتایکماه
بعد از اینکه شکایت شما را دریافت کرده است ،پاسخ دهد و تا سه ماه باید پاسخ نهایی را ارایه کند.
اگرازپاسخراضینشدید،میتوانیدبهسازمانمسئولدرکشورعضواتحادیهاروپاکهسفراتوبوس
از آنجا آغاز شــده بود ،مراجعه کنید .به نظر قوانيني اينچنين در حقوق كشور ما نيز ميتواند
مورد استفاده قرار بگيرد .در حال حاضر نيز شرايط و خدمات بايد پيشتر به مسافران اعالم شود
وآنهاحقانتخابداشتهباشند.درخصوصهتلهاومكانهاياسكانمسافراننيزشرايطيمشابه
حكمفرماستومسافربايددربدوورودشرايطخدماتهتلرابداندازجملهاينكهمسئوليتمحل
اسكان در برابر اموال مسافران چيست .مجموعا اطالع و آگاهي مسافران از حقوق قانوني خود در
سفرميتواندازبسياريمشكالتوضررهاپيشگيريکند.

بهروز جوانمرد

دکتری حقوق کیفری
عضو هیأت علمیدانشگاه

معذرتخواهیازمهمترینواکنشهایاجتماعیبشر
است و از همان کودکی وقتی که میتوانیم جمله بسازیم،
یادمیگیریمبگوییمببخشید.انسانمتعارفبهایندلیل
معذرتمیخواهد،چونتعادلروحیوعاطفییکنفررا
بههمزدهاست.بههمینخاطر،اصلیترینهدفمعذرت
خواهی باید این باشد که احساسات جریحهدارشده فرد
مقابلراکاهشدهیم.
در ســالیان اخیر پــای صحبت مــردم پایتخت که
مینشــینید صرفنظر از نکوهش طرز مدیریت کشور
و چالشهای اقتصادی و فرهنگی در مورد بدشــدن یا
کثیفشــدن مردم ایرانزمین هم درددلهای زیادی
میشنویم؛ مواردی چون بیعاطفهشدن ،دودوزهبازی،
منفعتطلبی ،پرخاشــجویی ،زود از کــوره در رفتن،
عصبیبودن ،نامردی ،خیانت ،بیتفاوتی نسبت به درد و
رنجها،منتظرفرصتبرایزیرآبزدنازهمدیگرهرچند
هیچ سودی عاید فرد نشــود جز دلخنکی! و مواردی از
ایندست.
شــاید یکی از پاســخها بــه نهادینهشــدن چنین
خصوصیاتی در برخی از مردم که در گعدههای عوام در
داخل تاکســی و مترو یا دورهمیهای قشر به اصطالح
دانشگاه رفته و انتلکت جامعه (به اشتباه) به همه مردم
ایرانزمین نسبت داده میشود ،عدمتمرین و یادگیری
عذرخواهی در قبال ناراحتکردن دیگران باشــد .البته
در این میان طرز رفتار دولتمردان که به قدرت و رســانه
دسترسی دارند در قبال اشتباهات ،خطاها و قصوراتشان
نقش بســیار مهمیدر انتقال چنین سبک و سیاقی به

مردم خواهد داشت ،چراکه شــاید سخن لغوی نباشد
اگر گفته شود بخشی از این خصایص بدی که در سطور
باالیی بیان شــد ،پژواک و انعکاس غیظ مردم در قبال
ســوءمدیریت برخی مدیران اســت که نتیجــه آن در
رفتارهای مردم با یکدیگر خود را نشــان میدهد .حال
آنکه مردم ایران از منظر قضــاوت افراد خارجی که به
ایران آمدهاند ،معموال مثبت ارزیابی شدهاند .سوال این
استکهچرااینمردمباخودشانخوبنیستند؟
خیلی از مردم برای اشــتباهات یــا ندانمکاریهای
کوچک نظیر تنهزدن به یک نفر در پیادهرو ،خیلی راحت
عذرخواهی میکنند و به همان راحتی نیز غفلتشــان
بخشیده میشود ولی معذرتخواهی بابت یک رفتار که
به هر دلیلی منجر به ناراحت کردن یک فرد دیگر شده
است،کمیدشواربهنظرمیرسد.
در گام نخست باید بیاموزیم اظهار تاسف نباید همراه
با توضیح دالیل یک اشتباه باشــد .وقتی شما به کسی
که باعث رنجش خاطر او شدهاید ،میگویید «ببخشید
مرتکب اشتباه شدم» بالفاصله نباید اما و اگر و ولی آورد
تا خطای خود را توجیه کنیم .بنابراین بهنظر میرســد
موثرترینمعذرتخواهی،بهتراستکوتاهوبدونتوضیح
ودلیلباشد.
نکته دیگر اینکه فرد مقابل شاید معذرت صمیمانه و
صادقانه شما را بپذیرد ولی ضرورتی ندارد که بالفاصله
همهچیز را فراموش کند .بخشش واقعی وقتی میتواند
صورتبپذیردکهاشتباهشمادرآیندهتکرارنشود.
یکــی از ایرادهایــی که اینروزهــا به مــردم ایران
گرفته میشــود این اســت که حــق قضاوتکردن و
تعیینتکلیفکردن برای دیگران را به خود میدهند اما
وقتی خود سوژه قضاوت قرار میگیرند ،دلخور میشوند،
درحالیکه باید یاد بگیریم حق نداریم تعیین کنیم افراد

سال جدید و تمرین معذرتخواهی
صدمهدیده باید عذابشــان را نادیده بگیرند .حتی شاید
بتوان گفت این تفکر عمومیکه بخشش بدیها باعث
ترمیم روح و روان و آرامش میشود خیلی درست نیست،
چراکه فراموشکردن و ترمیم یک خسارت ناگوار فقط
از یک مســیر و در یک مرحله بهوجود نمیآید .راههای
دیگری نظیر گفتاردرمانی ،تمرکــز ذهنی ،دارو و حتی
ورزش یا مدتی دوربودن از همدیگر برای فراموشکردن
یک حادثه بد وجود دارد.
پس باید یاد بگیریم یک معذرت صمیمیو صادقانه
بهتراستدربارهعملیکهمرتکبشدهایدباشد،نهاینکه
طرف مقابل چه واکنشی نشــان داده است .برای مثال
نگویید که «متاسفم که این احساس را داشتی» ،بلکه یاد
بگیریمکهبگوییم«متاسفمکهناراحتتونکردم».
انســان بهطور غریزی دوســت دارد همیشه درحال
دفاع از خویش باشد و به همین خاطر ،اشتباه خود را به
سختی میپذیرد .اشتباه فراگیری که بسیاری از مردم
انجاممیدهندایناستکهتالشنمیکنیم فردیکهبه
خاطررفتارمااذیتشدهاحساسراحتتریداشتهباشد،
بلکه معذرتخواهیها مقدمتا برای احســاس راحتی و
کاهشعذابوجدانفردخطاکارصورتمیگیرد.
تقاضای بخشــش ،نوعــی از بزرگــواری ،حمیت و
کبریاییبــودن انســان را به نمایش میگــذارد ،چون
عبور از منافع خود و مقدمشمردن منافع یک نفر دیگر
ازخودگذشتگیوارجمندیزیادیمیطلبد.اعالماشتباه
باعث احساس گناه در فرد میشــود و این احساس ،هر
انسانی را شکننده و بدون دفاع میسازد ،چون مشخص
نیستواکنشفردصدمهدیدهچیست؟

ن است که وقتی معذرت میخواهید فقط
نکته دیگر ای 
گوش دهید و با تمام وجود ،درد و رنج ناشی از اشتباهتان
را هر چقدر هم که کم است ،بپذیرید .حتی اگر فرد مقابل
نیز مقصر بوده است در مورد آن قسمت صحبت نکنید
و برای آن قســمتی که خودتان مقصر بودهاید ،معذرت
بخواهید.
حفظ بقا و مداومت نظم اجتماعی در جامعه مستلزم
وجود ســاختارهای غیررســمیدر کنار کنترلهای
رســمیاســت .مصلحان اجتماعی در غــرب به این
نتیجه رســیدهاند که نرخ باالی جــرموجنایت در این
کشــورها گســترش فرهنگ فردگرایی و عدم در نظر
گرفتــن قابلیتهای کنتــرل اجتماعی غیررســمی
اســت .از اینرو یکی از تئوریهای جدید جرمشناسی
در اوان هزاره ســوم نظریه شرمســاری بازپذیرکننده
( )Shame and Reintegrationمنتســب بــه
آقای «جان بریثویــت»() John Braithwaite
جرمشناس انگلیسی اســت که تالش میکند نظارت
اجتماعی را رنگ اخالقی بخشیده و تداوم نظم اجتماعی
توسط شــهروندان تضمین شــود .در اینجاست که بر
فعالکردن پلیس درونی انســان و احســاس ندامت،
شرمساری و پشیمانی تأکید میشــود و از این رهگذر
بزهکار ،بازپذیر اجتماعی شــده و آماده آشــتی مجدد
با جامعه بهعنوان شــهروندی قانونمدار میشــود .در
کشورهاییمانندژاپنکهنرخبزهکاریبهقدریکمشده
که شغل وکالت در معرض تهدید بهخاطر کمبود پرونده
قرار گرفته است ،شهروندان فقط به فکر منافع شخصی
خود نبــوده و تالش اجتماع بر این اســت که معضالت

اجتماعی و کجرویها و بینزاکتیها را به دســت خود
حل کند تا مراجع رســمیمانند پلیس و دادگاه .نکته
قابلتامل این اســت که 87درصد مردم ژاپن عضو هیچ
مذهبی بهطور اخص نیســتند .البته بهطور همزمان،
هم به شینتوئیسم که حدود 80هزار صومعه دارد و هم
بوداییها که بیش از 75هزار معبد در سراسر ژاپن دارند،
عالقهمندی نشــان میدهند .اکثــر ژاپنیها بعضی از
فریضههای هر  2مذهب را اجرا میکنند ،دعا میخوانند
و از آنها طلب برکت و شانس میکنند .ژاپنیها در ضمن
نوعی تقسیم کار را در رفتار و اعمال مومنانهشان بین 2
مذهب اصلی خود اجرا میکننــد .زندگی قبل از مرگ
ژاپنیها به «شــینتو» اختصــاص دارد و بوداییها به
ی سال
ماجراهای مرگ توجه نشان میدهند .نظرسنج 
 2014صورت گرفته در این کشــور حاکی از این نکته
جالب توجه است که فقط 13درصد ژاپنیها معتقد به
مذهب هستند اما در همه فستیوالها ،مراسم مذهبی
و عیدهــای اصلی هــر  2مذهب اصلی کشــور حضور
پیدا میکننــد .از یکطرف آمار نشــان میدهد که در
خانههایشان محفظه دعا و تبرک برای بتها و ارواح هر
2مذهب را قرار میدهند .ژاپنیها بیش از آنکه به یک
مذهب باور داشته باشند به فریضههایش عمل میکنند
و ســنتها و مرامهایش را به جا میآورنــد ،چون فکر
میکنند تعهد و توجهشــان برای جامعهشان سالمت و
برکتمیآورد.دراینکشورفرهنگمعذرتخواهیبابت
خطاهاواشتباهاتازسادهترینقشرهایمردمتاباالترین
سطوح حاکمیتی مشاهده میشود .اما در کشورهایی که
دیوانساالریاداریموجمیزندودولتتاخصوصیترین
سبک و شئونات زندگی مردم به خود اجازه مداخله داده و
فضاوعرصهبرایفعالیتهایعمومیومردمیتنگشده
است،درطولزمانشهرونداننسبتبهسرنوشتجامعه

خودبیتفاوتمیشوندوبنیادهایاخالقیتضعیفشده
و فرهنگ عمومی؛ فــرار از مســئولیت و دروغگویی و
سختبودن معذرتخواهی در قبال اشتباهات میشود.
به اینسان ،یکی از مهمترین عوامل بازدارنده جرم یعنی
کنترلهای غیررسمی با ضمانت اجراهایی نظیر ندای
وجدان و حس گناه و تقصیر و شرمساری کمرنگ و مبهم
میشود.
معذرتخواهی وســیلهای اســت کــه از طریق آن
میپذیریم عرف اجتماع را رعایت نکردیم ،مســئولیت
اشــتباهمان را به گردن میگیریم و تقاضای بخشــش
میکنیم .بــا این کار ،رابطــه بههمخــورده را ترمیم و
بازســازی میکنیم .موقعیت اجتماعی ازدسترفته را
مرمت میکنیم و از احساس گناهی که در ما ایجادشده
میکاهیم.
بهنظر نگارنده دستیابی به یک معذرتخواهی موثر از
طریقرعایتاین 5اصلتأمینخواهدشد:
 -1اعالم بیپرده بــه اینکه بابت رفتار انجامشــده
متاسفهستیم.
 -2ابراز پشیمانی ،ندامت و شرمســاری از اتفاقی که
افتادهاست.
 -3اعالم این واقعیت که پی بردهاید که مطابق عرف
معمولوتوقعاتمنطقیرفتارنشدهاست.
 -4ابراز همدردی و واقفبــودن به تأثیر منفی عمل
اشتباهیکهمرتکبشدهایم.
-5درخواستبخشش.
آرزو میکنــم درســال جدید خورشــیدی تمرین
معذرتخواهــی بــدون توجیــه بابــت آزردگیها و
کدورتخاطرهایی که بابت رفتار ما ایجاد میشــود ،به
جنبشی همگانی تبدیل شود تا در روزهای پایانی اسفند
 1396دوستانبیشتریرابرایخودنگهداشتهباشیم.
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