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وحیده کریمی - شــهروند حقوقی | ميان 
ترافيك و شــلوغي سرسام آور شــب هاي منتهي به 
پايان سال، بســتن چمدان و راهي سفر شدن يكي از 
جذاب ترين و سخت ترين كارهاست. يكی به دل جاده 
می زند و ديگری سوار بر قطار آرزوها شده و تعطيالت 
خود را  آغاز می كند. آنهايی هم كــه در اين بازار داغ و 
گران بليت  های هواپيما دست شــان به دهان شــان 
می رســد گزينه پرواز را روی ميز انتخاب نوع ســفر 
خود باز نگه می دارند. هرچند هر ســه گروه به تجربه 
دريافته اند كه حقوق شــهروندی مسافران، حلقه ای 
گمشده در سفرهای نوروزی ايرانيان است و برعكس 

اكثر كشورهای دنيا، تعطيالت  
ســال نو محلی بــرای افزايش 
اســترس ها و دل مشغولی های 
مســافران اســت و در اين بين 
مسافران پروازهای داخلی فقط 
با آرزوی داشــتن يك پرواز امن 
و به موقــع بليت  خــود را تهيه 

می كنند. 
از يك سو اســترس جا ماندن 
از پرواز و نگراني از به هم خوردن 
برنامه  يك تعطيالتي رويايي با 

بدقولی آژانس های مسافرتی و از سويی ديگر تاخير ها 
و كنسل شدن های گاه وبی گاه پروازهای داخلی آن هم 
بدون كوچكترين توضيحی، از دغدغه هاي روزهای 
نه چندان زمستانی اسفند است. همگی با چنين اوضاع 
و احوالی آشــنايی عميقی داريم، به خصوص كه گاه 
همين ترس از خراب شدن تعطيالت به واقعيتي تلخ 
تبديل مي شود و يافتن راه جبران بسی سخت و گاها 
ناممكن است. نه اين كه راه چاره ای نباشد اما ندانستن 
حق و حقوق خود در چنين شــرايطی به مهم ترين 
چالش  در تعطيالت منجر می شود.  در طول  سال بارها 
شاهد انواع و اقسام تاخيرها در پروازها بوده ايم اما هرگز 
از خود نپرســيده ايم اگر همين تاخيرها باعث برهم 
خوردن تنها تعطيالت برنامه ريزی شــده ما در طول 

يك سال شود چه بايد بكنيم؟
بــا باالرفتن حجــم پروازهــا ،تاخير در پــرواز يا 

كنسل شدن و سرگرداني مســافران كه در روزهاي 
عادي  سال به امري عادي بدل شده است  اين مشكل 
در بزنگاه تعطيالت نوروزي و اســتقبال چند برابري 
مســافران از ســفرهاي هوايي دوچندان خودنمايي 
مي كند.  حال سوال اين است كه مسافران چه حق و 
حقوقي در اين شرايط دارند و شركت هاي هواپيمايي 
چگونه بايد به جبران خسارات ناشي از اشتباهات خود 

بپردازند. 
کنسل شدن پرواز ها توسط شرکت 

هواپیمایي
مطمئنا شــنيده يــا ديده ايــد افرادي بــه دليل 
كنسل شدن پرواز توسط شركت 
هواپيمايي از سفر جا مانده اند.  طبق 
قانون در اين شرايط اگر ابطال پرواز 
از زمان خريد بليت تا يك هفته قبل 
از انجام پرواز باشد، در اين صورت 
شــركت حمل كننــده )ايرالين 
موردنظر( موظف به استرداد كامل 
وجه بليت اســت. البته اگر ابطال 
پرواز از 6 روز تا 00 ســاعت قبل از 
انجام پرواز باشــد، در اين صورت 
شــركت حمل كننده موظف به 
اســترداد كامل وجه بليت و ارايه يك بليت مشابه با 
92 درصد تخفيف از لحاظ مسير و كالس پروازي به 
مسافر است. همچنين اگر ابطال از 00 ساعت مانده تا 
زمان انجام پرواز صورت پذيرد، در اين صورت شركت 
حمل كننده موظف به استرداد كامل وجه و ارايه يك 
فقره بليت نيم بها مشابه از لحاظ مسير و كالس پروازي 

خواهد بود. 
زمان ارایه بلیت نیم بها

اما زمان  ارايه بليت نيم بها و جبران خســارات چه 
زماني اســت؟ در اينباره بايد گفت ارايه بليت مشابه 
از لحاظ مسير و كالس در نخســتين فرصت زماني 
بايد انجام  گيرد. همچنين در صورت انتقال مســافر 
توسط ســاير خطوط هوايي، اين امر بدون پرداخت 
هزينه يا مابه التفاوت توسط مسافر يا خسارت توسط 

شركت هاي هواپيمايي انجام خواهد پذيرفت. 

جبران خسارت مسافران در تاخیر پروازها
تاخير در پرواز ها ديگر به امري عادي در ايران بدل 
شده است و خبري هم از عذرخواهي و جبران خسارات 
وارده به مسافران هم نيست اما بايد بدانيم كه در صورت 
بروز تاخير در انجام پرواز براســاس زمان درج شده در 
بليت مســافر، در كنار عذرخواهي مسئوالن شركت 
هواپيمايي مزبور بايد شــركت هواپيمايي نسبت به 
اطالع رساني از طريق سيستم اطالعات پرواز به صورت 
مســتمر اقدام كند. اگر تأخير بيش از يك ساعت و تا 
دوساعت باشــد بايد از مسافران پذيرايي نوع نخست 
به عمل آيد. ارايه اين پذيرايي مشروط به وجود زمان 
كافي جهت پذيرايي و عدم افزايش تأخير بيشتر است. 

براي تأخير بيش از 2 تا 4 ساعت 
انجام پذيرايي حداقل نوع نخست 
با توجه به امكانــات فرودگاهي و 
فراهم كردن امكان برقراري ارتباط 
تلفني جهت اطالع رساني تغيير 
پرواز در صورت درخواست مسافر 
و امكان انجــام آن و اقدامات الزم 
جهت اعزام با ســاير شركت هاي 
هواپيمايي در صورت درخواست 

مسافر و در صورت وجود پرواز از همان مسير يا انتقال 
به مقصد نهايي از طريق مسيرهاي جايگزين غير از 
مسير درج شــده در بليت و استرداد كامل وجه بليت 
مســافر در صورت انصراف او از ادامه پرواز بايد انجام 
پذيرد. حال زماني كه تأخير بيش از 4 ساعت باشد و 
با توجه به اثرات منفي روحي كه براي مسافران در پي 
دارد مقرر شده شركت حمل كننده موظف به ارايه يك 
فقره بليت با تخفيف 92 درصد مشابه از لحاظ مسير و 

كالس پروازي  خواهد بود. 
 البته  در مورد پروازهايي كه به دليل شرايط جوي 
يا امنيتي فرودگاه مبدا، مقصد و مســير دچار تأخير 
يا ابطال مي شوند، شــركت هاي هواپيمايي با رعايت 
مقررات پذيرايي از مسافران صرفا موظف به استرداد 

كامل وجه به مسافران هستند. 
تغییر مسیر اجباري 

در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر 

يا نقطه مياني در پروازهاي اتصالــي مندرج در يك 
بليت توقف كند، شــركت هواپيمايي حامل موظف 
است مســافر را به مبدأ يا مقصد پرواز مطابق يكي از 

روش هاي زير برگرداند. 
الف- انتقال مسافر به مبدأ توسط شركت هواپيمايي 
حامل يا هر يك از وسايط حمل ونقل صورت پذيرفته و 

كل وجه بليت بدون كسر جرايم پرداخت شود.  
ب- در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد 
با هر وسيله نقليه عمومي زميني، اتوبوس، قطار و ...  
ضمن فراهم كردن شرايط اعزام بايد كليه هزينه هاي 

آن توسط شركت هواپيمايی پرداخت شود. 
گم شدن چمدان ها در پرواز

يكي از دغدغه هايــي كه در 
طول ســفرهاي هوايــي بارها 
رخ داده اســت، آسيب رسيدن 
بــه چمدان ها در زمــان حمل 
بار اســت يــا حتي گم شــدن 
چمدان ها كه در صورت فقدان 
يا آســيب ديدگي جامــه دان و 
بار همراه، شركت حمل كننده 
براساس دستورالعمل  پيگيري، 
جست وجو يا جبران خسارت خود، وفق پيمان ورشو 
كه به تصويب مجلس شوراي اســالمي نيز رسيده 
است، موظف به تأمين رضايت مســافران خواهند 
بود. البته در صورت تأخيــر در تحويل جامه دان و بار 
همراه، ضروري اســت مســافر حداكثر ظرف مدت 
4روز نســبت به ارايه  و اعالم موضوع خود به شركت 
حمل كننده اقدام كند. شــايد همه آنچه نوشــتيم 
شامل تمامی مشكالت مسافران در پروازهای داخلی 
نشود اما دانستن اين كه داشتن پروازی امن و به دور 
از اســترس و نگرانی جزو حقوق مســلم شهروندان 
است و تقاضا برای جبران خســارات وارده از شركت 
هواپيمايی مسبب برهم خوردن آرامش مسافران امری 
بديهی و پذيرفته شده در دنيا است و ما هم در ايران با 
مطالبه گری خود می توانيم فرهنگ مسئوليت پذيری 
 در ميــان شــركت های هواپيمايی و مســافران را

 نهادينه كنيم. 

جبران خسارت مسافران سرگردان در فرودگاه ها چگونه انجام خواهد شد؟

تاخير های دردسرساز

حقوق مسافران  در سفرهای خارج از کشور

با نزديك شدن تعطيالت نوروزي بحث سفرها و به تبع آن حقوق و تكاليف مسافران و عوامل دخيل 
در سفر ازجمله موسسات حمل ونقل و اسكان مسافران داغ شده است. نخستين نكته اي كه شايان 
توجه است صيانت از حقوق ابتدايی هر فرد است كه بايد آگاهي نسبي از حقوق قانوني و همين طور 
تكاليف خود داشته باشد.  برای مثال مسافران در ايران بايد در صورتي كه از خودروي شخصی براي 
سفر استفاده مي كنند نسبت به تمديد گواهينامه و بيمه شخص ثالث و همين طور رفع نقايص 
احتمالي فني خودروي خود اقدام كرده و وسايل امنيتي الزم مانند زنجيرچرخ را به همراه داشته 
باشند، به قوانين و مقررات رانندگي احترام گذاشته و با ماموران راهنمايي ورانندگي همكاري كنند. 
كسانی كه قصد سفر با وسايل عمومي مانند اتوبوس يا هواپيما را دارند داراي حقوقي هستند كه 
بايد توسط موسسات مسافربري رعايت شود. از جمله عدم تاخير در حركت، بيمه بودن مسافران و 
تامين وسايل رفاهي اوليه، در نگاهي مقايسه اي طبق قوانين اتحاديه اروپا حقوق ويژه ای به عنوان 

مسافر اتوبوس داريد. 
نخست- وقتی بليت اتوبوس را می خريد نمی توانند بليت را به دليل مليت شما يا اين كه از چه 
مكانی آن را می خريد، گران تر حساب كنند. حقوق شما در مورد مسافرت های طوالنی اتوبوس 
يعنی بيش از 2۵0 كيلومتر اعمال می شــود و سفرهايی كه در اتحاديه اروپا شروع يا خاتمه پيدا 
می كند يا هر دو. دوم- حق شما اين است كه بايد از تأخير يا لغو سفر مطلع شويد.  همواره بايد 
وقتی منتظر هستيد اطالعات الزم را دريافت كنيد،  سپس شما حق انتخاب داريد. اگر سفر شما 
بيش از دو ساعت تأخير دارد بايد به شما حق انتخاب داده شود، يعنی منتظر می مانيد يا می خواهيد 
سفر خود را لغو كنيد.  در اين حالت پول بليت به شما بازگردانده و حتی بليت رايگان برای برگشت 
به نقطه شروع مسافرت تان داده می شــود . سوم- اگر حق انتخاب به شما داده نشود می توانيد 
شــكايت كنيد و عالوه بر پول بليت، ۵0درصد قيمت آن را نيز به عنــوان غرامت دريافت كنيد.  
اگر سفر شما بيش از سه ساعت طول می كشد و تاخيری بيش از 90 دقيقه داريد، حق دريافت 
كمك هايی نيز داريد مانند نوشيدنی، غذا، هر چيزی كه برای منتظر ماندن به آن احتياج داريد و 
حتی محلی برای استراحت، اگر بايد تمام شب را منتظر بمانيد، يعنی حداكثر دو شب و 80 يورو 
برای هر شب دريافت كنيد.  چهارم- البته بايد آگاهی داشته باشيد كه اگر تأخير يا لغو سفر به 
دليل فاجعه های طبيعی يا شرايط سخت آب وهوايی است، شركت اجباری برای در اختيار قرار 
دادن محل استراحت ندارد. از طرف ديگر، اگر فكر می كنيد كه حقوق شما از طرف شركت مورد 
احترام واقع نشده است، هميشه حق شكايت تا سه ماه بعد از وقوع آن را داريد. شركت بايد تا يك ماه 
بعد از اين كه شكايت شما را دريافت كرده است، پاسخ دهد و تا سه ماه بايد پاسخ نهايی را ارايه كند.  
اگر از پاسخ راضی نشديد، می توانيد به سازمان مسئول در كشور عضو اتحاديه اروپا كه سفر اتوبوس 
از آن جا آغاز شــده بود، مراجعه كنيد.  به نظر قوانيني اينچنين در حقوق كشور ما نيز مي تواند 
مورد استفاده قرار بگيرد. در حال حاضر نيز شرايط و خدمات بايد پيشتر به مسافران اعالم شود 
وآنها حق انتخاب داشته باشند. درخصوص هتل ها و مكان هاي اسكان مسافران نيز شرايطي مشابه 
حكمفرماست و مسافر بايد در بدو ورود شرايط خدمات هتل را بداند از جمله اين كه مسئوليت محل 
اسكان در برابر اموال مسافران چيست. مجموعا اطالع و آگاهي مسافران از حقوق قانوني خود در 

سفر مي تواند از بسياري مشكالت و ضررها پيشگيري كند. 

حقوق مسافران نوروزی در جاده ها

همه ساله و با فرا رسيدن ايام نوروز، شهروندان اوقات فراغت مناسبی را برای سفر پيدا كرده و با توجه 
به امكان دسترسی سهل تر به راه های مواصالتی زمينی و ساير مزايای آن، مسافرت های جاده ای را 
بر ساير شيوه های سفر ترجيح می دهند. اما آنچه در طول تمامی ساليان گذشته به شدت مغفول 
مانده، حقوقی است كه شهروندان در طول مســافرت خويش بايد از آن برخوردار بوده و با اطالع و 
آگاهی كافی از آن، ســفر خويش را آغاز كنند. ترديدی نيست كه حقوق مسافران در زمره حقوق 
شهروندی افراد ملت است و بايد موجبات و مقدمات رعايت آن توسط دولت و دستگاه های ذيربط 
فراهم شــده و قابليت اعمال و احقاق داشته باشد. تدوين »منشــور حقوق مسافران در سفرهای 
جاده ای بين شهری« كه بر مبنای ماده 9 آيين نامه اجرايی تبصره ماده 31 قانون رسيدگی به تخلفات 
رانندگی تدوين و ابالغ شده اســت می تواند باوجود تمامی نقايص و كاستی ها، شروع خوبی برای 
نهادينه كردن حقوق مسافران در جاده های كشور باشــد. اما بايد ديد كه از منظر داده های حقوق 
شهروندی، مسافران و به خصوص مسافران نوروزی صرف نظر از آن كه با خودرو شخصی سفر كنند 
يا نه، از چه حقوقی در طول مســافرت خويش در جاده های كشور برخوردارند؟1-حق دسترسی 
به جاده های كم ترافيك، يكی از حقوق اوليه تمامی مسافران جاده ای محسوب می شود.  ترافيك 
عالوه بر آن كه باعث تضييع وقت شهروندان در طول ســفر خواهد شد، به شدت بر اعصاب و روان 
مسافران تأثير گذارده و از كيفيت ســفر به وجه قابل مالحظه ای خواهد كاست. 2- حق سفر در 
جاده هايی كه امنيت آن تأمين شده به انضمام حق دسترســی به جاده های ايمن و در عين حال 
باكيفيت كه دارای عاليم هشداردهنده و تابلوهای راهنما باشد از ديگر حقوق مسافران جاده ای است. 
در بسياری از موارد مسافرانی كه برای نخستين بار مسيری را برای سفر انتخاب می كنند، اطالعات 
 صحيحی درخصوص مسير و راه درست رسيدن به مقصد ندارند و بايد اطالعات الزم در اختيار ايشان 
قرار گيرد. 3- حق دسترسی به مواد خوردنی و آشاميدنی سالم در طول سفر به انضمام حق دسترسی 
به اماكن مناسب برای استراحت و انجام فرايض دينی را نيز بايد به ساير حقوق مسافران افزود. 4- به 
عالوه حق دسترســی به درمانگاه ها و خدمات درمانی و دارويی نيز از ديگر حقوق مسلم مسافران 
جاده ای اســت كه درحال حاضر دسترسی ســريع و آسان به آن در بســياری از جاده های كشور 
امكان پذير نيست.  ۵- به اين موارد بايد حق دسترسی به وسايل نقليه عمومی با نرخ متعارفی كه 
در طول سال، امكان دسترسی به آن برای شهروندان فراهم است نيز اضافه كرد؛ زيرا به كثرت ديده 
می شود كه شركت های مسافربری در ايام تعطيالت نوروز، با افزايش نرخ خدمات خويش، به راحتی 
چنين حقی را ناديده می انگارند. با اين حال به نظر می رسد كه در زمينه حقوق مسافران جاده ای، خأل 
قانونی وجود داشته و ضروری است كه قوانينی در جهت تعريف و تضمين حقوق مسافران جاده ای 

از تصويب بگذرد.

اگر ابطال پرواز از 6 روز تا 00 
ساعت قبل از انجام پرواز باشد، 
با استرداد کامل وجه بلیت باید 
یک بلیت مشابه با 92 درصد 
تخفیف به مسافر داده شود

در تاخیر2 تا 4 ساعته پرواز 
باید اعزام مسافر با سایر 

شرکت هاي هواپیمایي در 
صورت درخواست وی یا 

انتقال به مقصد نهایي از طریق 
مسیرهاي جایگزین غیر از 
مسیردرج شده انجام شود

یادداشت
بهروز جوانمرد
 دکتری حقوق کیفری
 عضو هیأت علمی  دانشگاه

معذرت خواهی از مهم ترين واكنش های اجتماعی بشر 
است و از همان كودكی وقتی كه می توانيم جمله بسازيم، 
ياد می گيريم بگوييم ببخشيد. انسان متعارف به اين دليل 
معذرت می خواهد، چون تعادل روحی و عاطفی يك نفر را 
به هم زده است. به همين خاطر، اصلی ترين هدف معذرت 
خواهی بايد اين باشد كه احساسات جريحه دارشده فرد 

مقابل را كاهش دهيم.
در ســاليان اخير پــای صحبت مــردم پايتخت كه 
می نشــينيد صرف نظر از نكوهش طرز مديريت كشور 
و چالش های اقتصادی و فرهنگی در مورد بدشــدن يا 
كثيف شــدن مردم ايران زمين هم درد دل های زيادی 
می شنويم؛ مواردی چون بی عاطفه شدن، دودوزه بازی، 
منفعت طلبی، پرخاشــجويی، زود از كــوره در رفتن، 
عصبی بودن، نامردی، خيانت، بی تفاوتی نسبت به درد و 
رنج ها، منتظر فرصت برای زيرآب زدن از همديگر هرچند 
هيچ سودی عايد فرد نشــود جز دل خنكی! و مواردی از 

اين دست.
شــايد يكی از پاســخ ها بــه نهادينه شــدن چنين 
خصوصياتی در برخی از مردم كه در گعده های عوام در 
داخل تاكســی و مترو يا دورهمی های قشر به اصطالح 
دانشگاه رفته و انتلكت جامعه )به اشتباه( به همه مردم 
ايران زمين نسبت داده می شود، عدم تمرين و يادگيری 
عذرخواهی در قبال ناراحت كردن ديگران باشــد. البته 
در اين ميان طرز رفتار دولتمردان كه به قدرت و رســانه 
دسترسی دارند در قبال اشتباهات، خطاها و قصوراتشان 
نقش بســيار مهمی  در انتقال چنين سبك و سياقی به 

مردم خواهد داشت، چراكه شــايد سخن لغوی نباشد 
اگر گفته شود بخشی از اين خصايص بدی كه در سطور 
بااليی بيان شــد، پژواک و انعكاس غيظ مردم در قبال 
ســوءمديريت برخی مديران اســت كه نتيجــه آن در 
رفتار های مردم با يكديگر خود را نشــان می دهد. حال 
آن كه مردم ايران از منظر قضــاوت افراد خارجی كه به 
ايران آمده اند، معموال مثبت ارزيابی شده اند. سوال اين 

است كه چرا اين مردم با خودشان خوب نيستند؟
خيلی از مردم برای اشــتباهات يــا ندانم كاری های 
كوچك نظير تنه زدن به يك نفر در پياده رو، خيلی راحت 
عذرخواهی می كنند و به همان راحتی نيز غفلتشــان 
بخشيده می شود ولی معذرت خواهی بابت يك رفتار كه 
به هر دليلی منجر به ناراحت كردن يك فرد ديگر شده 

است، كمی  دشوار به نظر می رسد.
در گام نخست بايد بياموزيم اظهار تاسف نبايد همراه 
با توضيح داليل يك اشتباه باشــد. وقتی شما به كسی 
كه باعث رنجش خاطر او شده ايد، می گوييد »ببخشيد 
مرتكب اشتباه شدم« بالفاصله نبايد اما و اگر و ولی آورد 
تا خطای خود را توجيه كنيم. بنابراين به نظر می رســد 
موثرترين معذرت خواهی، بهتر است كوتاه و بدون توضيح 

و دليل باشد.
نكته ديگر اين كه فرد مقابل شايد معذرت صميمانه و 
صادقانه شما را بپذيرد ولی ضرورتی ندارد كه بالفاصله 
همه چيز را فراموش كند. بخشش واقعی وقتی می تواند 

صورت بپذيرد كه اشتباه شما در آينده تكرار نشود.
يكــی از ايرادهايــی كه اين روزهــا به مــردم ايران 
گرفته می شــود اين اســت كه حــق قضاوت كردن و 
تعيين تكليف كردن برای ديگران را به خود می دهند اما 
وقتی خود سوژه قضاوت قرار می گيرند، دلخور می شوند، 
درحالی كه بايد ياد بگيريم حق نداريم تعيين كنيم افراد 

صدمه ديده بايد عذابشــان را ناديده بگيرند. حتی شايد 
بتوان گفت اين تفكر عمومی  كه بخشش بدی ها باعث 
ترميم روح و روان و آرامش می شود خيلی درست نيست، 
چراكه فراموش كردن و ترميم يك خسارت ناگوار فقط 
از يك مســير و در يك مرحله به وجود نمی آيد. راه های 
ديگری نظير گفتاردرمانی، تمركــز ذهنی، دارو و حتی 
ورزش يا مدتی دوربودن از همديگر برای فراموش كردن 

يك حادثه بد وجود دارد.
پس بايد ياد بگيريم يك معذرت صميمی  و صادقانه 
بهتر است درباره عملی كه مرتكب شده ايد باشد، نه اين كه 
طرف مقابل چه واكنشی نشــان داده است. برای مثال 
نگوييد كه »متاسفم كه اين احساس را داشتی«، بلكه ياد 

بگيريم كه بگوييم »متاسفم كه ناراحتتون كردم.«
انســان به طور غريزی دوســت دارد هميشه درحال 
دفاع از خويش باشد و به همين خاطر، اشتباه خود را به 
سختی می پذيرد. اشتباه فراگيری كه بسياری از مردم 
انجام می دهند اين است كه تالش نمی كنيم فردی كه به 
خاطر رفتار ما اذيت شده احساس راحت تری داشته باشد، 
بلكه معذرت خواهی ها مقدمتا برای احســاس راحتی و 

كاهش عذاب وجدان فرد خطاكار صورت می گيرد. 
تقاضای بخشــش، نوعــی از بزرگــواری، حميت و 
كبريايی بــودن انســان را به نمايش می گــذارد، چون 
عبور از منافع خود و مقدم شمردن منافع يك نفر ديگر 
ازخودگذشتگی و ارجمندی زيادی می طلبد. اعالم اشتباه 
باعث احساس گناه در فرد می شــود و اين احساس، هر 
انسانی را شكننده و بدون دفاع می سازد، چون مشخص 

نيست واكنش فرد صدمه ديده چيست؟

نكته ديگر اين  است كه وقتی معذرت می خواهيد فقط 
گوش دهيد و با تمام وجود، درد و رنج ناشی از اشتباه تان 
را هر چقدر هم كه كم است، بپذيريد. حتی اگر فرد مقابل 
نيز مقصر بوده است در مورد آن قسمت صحبت نكنيد 
و برای آن قســمتی كه خودتان مقصر بوده ايد، معذرت 

بخواهيد.
حفظ بقا و مداومت نظم اجتماعی در جامعه مستلزم 
وجود ســاختارهای غيررســمی  در كنار كنترل های 
رســمی  اســت. مصلحان اجتماعی در غــرب به اين 
نتيجه رســيده اند كه نرخ باالی جــرم  و  جنايت در اين 
كشــورها گســترش فرهنگ فردگرايی و عدم در نظر 
گرفتــن قابليت های كنتــرل اجتماعی غيررســمی  
اســت. از اين رو يكی از تئوری های جديد جرم شناسی 
 در اوان هزاره ســوم نظريه شرمســاری بازپذيركننده
بــه    )Shame and Reintegration( منتســب 
 ) John Braithwaite(»آقای »جان بريث ويــت
جرم شناس انگليسی اســت كه تالش می كند نظارت 
اجتماعی را رنگ اخالقی بخشيده و تداوم نظم اجتماعی 
توسط شــهروندان تضمين شــود. در اين جاست كه بر 
فعال كردن پليس درونی انســان و احســاس ندامت، 
شرمساری و پشيمانی تأكيد می شــود و از اين رهگذر 
بزهكار، بازپذير اجتماعی شــده و آماده آشــتی مجدد 
با جامعه به عنوان شــهروندی قانونمدار می شــود. در 
كشورهايی مانند ژاپن كه نرخ بزهكاری به قدری كم شده 
كه شغل وكالت در معرض تهديد به خاطر كمبود پرونده 
قرار گرفته است، شهروندان فقط به فكر منافع شخصی 
خود نبــوده و تالش اجتماع بر اين اســت كه معضالت 

اجتماعی و كج روی ها و بی نزاكتی ها را به دســت خود 
حل كند تا مراجع رســمی  مانند پليس و دادگاه. نكته 
قابل تامل اين اســت كه 87 درصد مردم ژاپن عضو هيچ 
مذهبی به طور اخص نيســتند. البته به طور همزمان، 
هم به شينتوئيسم كه حدود 80 هزار صومعه دارد و هم 
بودايی ها كه بيش از 7۵ هزار معبد در سراسر ژاپن دارند، 
عالقه مندی نشــان می دهند. اكثــر ژاپنی ها بعضی از 
فريضه های هر 2 مذهب را اجرا می كنند، دعا می خوانند 
و از آنها طلب بركت و شانس می كنند. ژاپنی ها در ضمن 
نوعی تقسيم كار را در رفتار و اعمال مومنانه شان بين 2 
مذهب اصلی خود اجرا می كننــد. زندگی قبل از مرگ 
ژاپنی ها به »شــينتو« اختصــاص دارد و بودايی ها به 
ماجراهای مرگ توجه نشان می دهند. نظرسنجی  سال 
2014 صورت گرفته در اين كشــور حاكی از اين نكته 
جالب توجه است كه فقط 13 درصد ژاپنی ها معتقد به 
مذهب هستند اما در همه فستيوال ها، مراسم مذهبی 
و عيدهــای اصلی هــر 2 مذهب اصلی كشــور حضور 
پيدا می كننــد. از يك طرف آمار نشــان می دهد كه در 
خانه هايشان محفظه دعا و تبرک برای بت ها و ارواح هر 
2مذهب را قرار می دهند. ژاپنی ها بيش از آن كه به يك 
مذهب باور داشته باشند به فريضه هايش عمل می كنند 
و ســنت ها و مرام هايش را به جا می آورنــد، چون فكر 
می كنند تعهد و توجه شــان برای جامعه شان سالمت و 
بركت می آورد. در اين كشور فرهنگ معذرت خواهی بابت 
خطاها و اشتباهات از ساده ترين قشرهای مردم تا باالترين 
سطوح حاكميتی مشاهده می شود. اما در كشورهايی كه 
ديوان ساالری اداری موج می زند و دولت تا خصوصی ترين 
سبك و شئونات زندگی مردم به خود اجازه مداخله داده و 
فضا و عرصه برای فعاليت های عمومی و مردمی تنگ شده 
است، در طول زمان شهروندان نسبت به سرنوشت جامعه 

خود بی تفاوت می شوند و بنيادهای اخالقی تضعيف شده 
و فرهنگ عمومی؛ فــرار از مســئوليت و دروغگويی و 
سخت بودن معذرت خواهی در قبال اشتباهات می شود. 
به اينسان، يكی از مهم ترين عوامل بازدارنده جرم يعنی 
كنترل های غيررسمی با ضمانت اجراهايی نظير ندای 
وجدان و حس گناه و تقصير و شرمساری كمرنگ و مبهم 

می شود.
معذرت خواهی وســيله ای اســت كــه از طريق آن 
می پذيريم عرف اجتماع را رعايت نكرديم، مســئوليت 
اشــتباه مان را به گردن می گيريم و تقاضای بخشــش 
می كنيم. بــا اين كار، رابطــه به هم خــورده را ترميم و 
بازســازی می كنيم. موقعيت اجتماعی ازدست رفته را 
مرمت می كنيم و از احساس گناهی كه در ما ايجاد شده 

می كاهيم.
به نظر نگارنده دستيابی به يك معذرت خواهی موثر از 

طريق رعايت اين ۵ اصل تأمين خواهد شد:  
1- اعالم بی پرده بــه اين كه بابت رفتار انجام شــده 

متاسف  هستيم.
2- ابراز پشيمانی، ندامت و شرمســاری از اتفاقی كه 

افتاده است.
3- اعالم اين واقعيت كه پی برده ايد كه مطابق عرف 

معمول و توقعات منطقی رفتار نشده است.
4- ابراز همدردی و واقف بــودن به تأثير منفی عمل 

اشتباهی كه مرتكب شده ايم.
۵- درخواست بخشش.

آرزو می كنــم در  ســال جديد خورشــيدی تمرين 
معذرت خواهــی بــدون توجيــه بابــت آزردگی ها و 
كدورت خاطرهايی كه بابت رفتار ما ايجاد می شــود، به 
جنبشی همگانی تبديل شود تا در روزهای پايانی اسفند 

1396 دوستان بيشتری را برای خود نگه داشته باشيم.

سال جدید و تمرین معذرت خواهی

|  حسن کیا |   حقوقدان و استاد دانشگاه|

|  سیدمهدی حجتی |   حقوقدان و وکیل دادگستری|


