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 چکیده

عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی ،  از ابزارهای جبران خسارات معنوی کی  ی 
گذار به این شیوه توجه قانون ،  دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایرانزیان 

صورت ورود خسارت در ها اختیار داده شد تا قانون مسئولیت مدنی به دادگاه  10کرده است و در مادۀ 
عذرخواهی ،  در قانون ،  واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این ،  در ضمن حکم،  معنوی

تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو 
و در تعریف و تبیین آن مطالعات  اندبودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته 

نقش آن را در نظام ، زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی 
دیده و اثراتش بر رفتار واردکنندۀ زیان و فرایند آن در مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان 

گذار ایران باید عذرخواهی قانون ،  توان گفت که از طرفیی ه م عنوان نتیج کنیم. به مطالعه می ،  هادادگاه 
را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به 

 های جبران خسارت معنوی حکم دهند. عنوان یکی از شیوه عذرخواهی به 
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 مقدمه

خسارت معنوی است که موضوع آن ،  آید ز جمله خساراتی که ممکن است بر شخصی وارد  ا
بلکه این خسارات بر خود شخص اعم از حقیقی یا حقوقی   ؛نیافتن به مال نیستدادن یا دستازدست

وارد  او  متعلقات غیرمالی  آن است که    ویژگی عمدۀ  .شودمی  و  نوع خسارت  و این  متوجه شخص 
موضوع دادوستد و مبادلۀ تجاری ،  طور معمول مصالح و منافع و حقوق مربوط به شخصیت اوست که به 

های جبران این نوع (. یکی از شیوه ۳۷: 1۳۸0، نژاد گیرند )سلطانی ارزیابی مالی قرار نمی ، و در نتیجه
، ی که ضرری متحمل شدند رود کسان ۀ مدنی انتظار می کردن است. در یک جامععذرخواهی ،  خسارات 

ارزش ،  حداقل سزاوار عذرخواهی از سوی خطاکار باشند. نهاد عذرخواهی ضمن داشتن نقش فرهنگی
دیده نقش ایفا عنوان ابزاری مهم در ترمیم دردهای روحی و روانی زیان تواند به حقوقی هم دارد و می 

سارت معنوی همواره در حقوق با خسارت معنوی است. جبران خ  کند؛ چراکه یکی از ابزارهای جبران 
گذاری کرد و برای این قبیل خسارات ارزش توان خسارات وارده را ارزش تردید مواجه است؛ زیرا نمی 

(. جبران خسارت معنوی تقریبًا در قوانین اکثر 66:  1۳۹۲،  فر مادی در نظر گرفت )حبیبا و صالحی 
شده است؛ چراکه مطابق عدالت و انصاف   ( شناخته Helmreich, 2012: 2کشورها از جمله آمریکا ) 

 های حقوقی متفاوت است. است؛ اگرچه میزان جبران خسارت و چگونگی آن در نظام 
توان  کند. عذرخواهی را می عذرخواهی است که در جامعه نقش ایفا می ،  از جمله هنجارهای مدنی

نگی به فرهنگ دیگر متفاوت از فره ،  همانند مقولۀ ادب  کاربردشناختی دانست که ای اجتماعی پدیده 
ممکن است در فرهنگی دیگر لزومًا خطا به حساب ،  شوداست؛ زیرا آنچه در فرهنگی خطا شمرده می 

(. عذرخواهی انعکاسی از فرهنگ جامعه است. محققین عقیده 140:  1۳۹6،  نیاید )زندی و همکاران 
کند: »عذرخواهی کامل می   رام شخصی و شأن و منزلت را دارند که عذرخواهی نیاز اشخاص به احت 

 (.Lazare, 2005: 21یک روشی از التیام اجتماعی و واجد اهمیت در زندگی با یکدیگر است.« ) 
  . عذرخواهی جایگاه مهمی در اخالقیات دارد ودارد بعد اخالقی هم  ،  عذرخواهی، عالوه بر این 

حلمی  در  کند  وفصلتواند  ایفا  مهمی  نقش  جامعه(Qetz, 2007: 177)   اختالفات  و  .  شناسان 
در منظر ،  شناسان بر این باروند که عذرخواهی اگر با پذیرش عمل خطا و اشتباه همراه نباشد روان

تلقی،  اجتماعی از    ؛(Tavuchis, 1991: 26)  شودنمی  واقعی  بخشی  مسئولیت  پذیرش  چراکه 
آن  است هنجارهای جامعه   به  ذرخواهی شود. عمی   آن جوامع  ۀبخشد و موجب توسعمی  معنا  که 

کند. اخالقیات اقتضاء دارد  می  در روابط بین طرفین تعادل اخالقی ایجاد ،  هنجار اخالقی  عنوانبه
 (.  Smith, 2005: 22)  ضرر حفظ گردد که احترام قربانی  
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تغییر   که  است  نهفته  این  در  عذرخواهی  خاطر    چشمگیری ارزش  آرامش  مدت طوالنیدر 
تا    دیدهزیان باعث به وضع  دیدهزیاندارد  قبلی خود برگردد. عذرخواهی  ،  دیدهزیانشود که  می  یت 

 همچنینبار را از ذهن خود دور کند و آرامش و آسایش جسمی و روحی خود را بازیابد. زیان ۀخاطر
و به این یابد  می  گناه رهاییسف و  أ چراکه خطاکار از احساس ت  ؛زیان دارد   ۀکنندبر وارده  مثبتی  تأثیر

 گذارقانونشود که  می  (. همین امر سببBerryman, 2017: 537)  بخشدرا می  او  دیدهواسطه زیان
عذرخواهی این خواهد بود    کارکرد زیان را ملزم به عذرخواهی کند.   ۀقوانینی تصویب کند و واردکنند

واردکنند  ت  ۀکه  به  می  ییدأزیان  زیان  مسئول  او  که  کهمی  واست    دیدهزیانکند  مقابل   پذیرد    طرف 
ند با عذرخواهی خشم و نفرت  خطایی  بنابراین  بین  دیدهزیاناشته است.    رود و وی متقاعدمی   از 

نتیجه  شودمی  و در  را ببخشد  ازبین،  که خطاکار  پریشانی و اضطراب  موجب کاهش و حتی  رفتن 
ان به این نتیجه  دانحقوق،  عالوه بر این (.Berryman, 2017: 538)   گرددمی  دیدهزیانذهنی و عاطفی  

(.  Carroll, 2013: 326) وفصل اختالفات قانونی دارد ی در حلمؤثر اند که عذرخواهی نقش ه رسید
قبل از طرح دعوا اهمیت دارد تا طرفین دعوای خود را به صلح خاتمه دهند. اگر   خصوص بهاین امر 

از  کند و هم خود را  می  هم از طرح دعوا جلوگیری ،  ندصادقانه عذرخواهی کزیان بتواند    ۀواردکنند
را التیام    دیدهزیانتوان ضرر معنوی وارده بر  می  بخشد و بدین وسیلهمی  رهایی  حقوقیبار مسئولیت  

آن در حکم به جبران خسارت معنوی چیست؟    تأثیربخشید. بنابراین باید پرسید نقش عذرخواهی و  
به   ؛وددر ازای آن مشخص خواهد ب  ۀ شدغرامت پرداخت،  گرددمی  در جایی که خسارت مالی وارد

جایی که  ،  خسارت معنوی  خصوص اما در    .شودمی  شدهاین صورت که جایگزین ضرر مالی وارد 
وی در ازای چه چیز خواهد حکم به پرداخت خسارت معن ،  شودمی  رنج و آزاری به شخصی وارد 

این   اثری در جبران خسارت وارده داشته  می   آیا عذرخواهی   حالتبود؟ در  ایفا کند و  تواند نقشی 
ها باش پرسش  این  به  پاسخ  در  ویژگی  ۀمقال،  د؟  بیان  و  تعریف  به  ،  عذرخواهیهای  حاضر ضمن 

 پردازد.  می  در نظام مسئولیت مدنی دیدهزیانبررسی نقش آن در جبران خسارت معنوی 
 نقش عذرخواهی در مسئولیت مدنی . ۱

زیادی   تحوالت  مدنی  حقوق مسئولیت  نظام   داشتهامروزه  از  بعضی  در  و  ،  حقوقی  هایاست 
امر جبران خسارت از هر گونه محدودیت  ،  همچون فرانسه و در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت 

و جبران هرچه بیشتر خسارت وارده بر    بارنزیارها گردیده و سبب حمایت بیشتر از قربانیان اعمال  
دی و معنوی حقوق ما  شناختنرسمیت به  ۀ(. فاید۲۲:  1۳۸0،  نژاد)خادم و سلطانی  آنان شده است

، در نظام مسئولیت مدنی این است که صرف نقض این حقوق بدون نیاز به اثبات تقصیر و حتی ضرر
داشت در پی خواهد  مدنی  نظام مسئولیت مدنی100:  1۳۹1،  )بادینی  مسئولیت  در  خسارت ،  (. 
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(. ۳۲  :1۳۸0،  د نژا )سلطانی  ناشی از تقصیر غیرقراردادییا    معنوی یا ناشی از نقض قرارداد است
اجرا    ۀ آن را به مرحل،  شدهبینیپیشقراردادی وجود داشته باشد و متعهد در زمان  ،  هرگاه بین طرفین

در جایی بدون اینکه بین دو طرف  یا    ممکن است موجب خسارت معنوی متعهدله شود.،  در نیاورد 
،  کرد ه او منسوب  بتوان ب  موجب بروز خسارتی گردد که   ی قراردادی باشد و فعل یا ترک فعل عاملۀ  رابط

از تقصیر غیرقراردادی حاصل شود. درمسئولیت مدنی ناشی  خواه  ،  ممکن است خسارت معنوی 
کند و الزام به دادن خسارت از طرف  می  آثار آن را قانون معین،  ناشی از کار عمدی یا غیرعمد باشد

های  ه است که شیو  گذارقانون  ۀف(. بنابراین این وظی۲0:  1۳۸۹،  )کاتوزیان  شودمی   قانون به او تحمیل
از نوع  های  جبران خسارت را تعیین کند و از انواع روش  جبران خسارت بهره جوید تا صرف نظر 

خسارت وارده جبران گردد. در این میان ،  چه معنوی و چه جانی و چه بدنی،  چه مالی باشد ،  ضرر
 مدنی نقش مهمی دارد. مسئولیت ابزاری برای جبران خسارت در نظام  عنوانبه  «عذرخواهی» نهاد 

نظمی و  جلوگیری از آشوب و بی یا    عموم که با اهداف سیاسی  ۀبرخالف عذرخواهی در عرص 
بهبود و اصالح روابط و  دنبالبهمسئولیت مدنی  ۀعذرخواهی در عرص ، کنترل رفتار افراد همراه است 

از اهداف مسئولیت    چرا که؛  (Prue, 2007: 6)  معنوی استهای  زیان  خصوص بهجبران زیان وارده  
است،  مدنی زیان  جبران  و  افراد  بین  روابط  میرشکاری  تنظیم  و  جبران (.  ۳۷0:  1۳۹6،  )مظفری 

های معنوی که در آن احساسات های حقوقی از طریق پول است؛ اما در خسارت خسارت در بیشتر نظام 
پولی که در مقابل ،  شود اخت می ش پول پرد در ازای ،  مند بودهایی که فرد قباًل از آن بهره و عواطف یا لذت 

نیست مادی  که ،  ضرر  است  این  دارد  وجود  که  است.اشکالی  شخص  معنوی  حقوق  برابر  در  پول 
تقویم به پول نیست؛ در نتیجه اینکه چه مقدار پول باید پرداخت صورت دقیق قابل خسارت معنوی به 

»عذرخواهی« را ،  رت پولی کنار خسا   های حقوقی درمشخص نیست. بر همین اساس اکثر نظام ،  شود 
به عنوان وسیله به  برای جبران خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و  برای جبران خسارت ای  خصوص 

 ,Prueمعنوی در قوانین خود گنجاندند که ایالت ماساچوست آمریکا در این زمینه پیشرو بوده است )

ژاپن1 :2007 در  حل ،  (.  در  مهمی  نقش  اخت عذرخواهی  پرونده به ،  الفاتوفصل  در  های خصوص 
های جبران (. در چین هم عذرخواهی یکی از روش Bolstad, 2000: 558خسارت به شهرت دارد ) 

استرالیا در  آن  بر  و عالوه  است  مدنی  مسئولیت  در  دارد ،  خسارت  جبرانی  نقش  اغلب  عذرخواهی 
 (Zwart-Hink, 2014: 1در جبران ضرر ایران هم  در حقوق  و ،  (.  مادی  معنوی  چه  از طریق ،  چه 

)بادینی ،  مانند عذرخواهی ،  های غیرپولی شیوه  ندارد  وجود  و می ۹۹:  1۳۹1،  تردیدی  الزام (  با  توان 
 (.1۷۹:  1۳۹4،  دیده را فراهم کرد )افشار خاطر زیان موجبات تشفی ،  محکوم علیه به عذرخواهی
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وضعیت قبلی  تا خواهان را به    شدصورت پولی ذاتًا مقرر  جبران خسارت به،  در مسئولیت مدنی
های خود پول خرج  که افراد حاضرند برای آزادی و خوشی  طورهمان  اثر کند.  برگرداند و ضرر را بی

هم خواهان این هستند که    قدران  هم ،  های ذهنی و عاطفی خود را برطرف نمایندکنند و درد و رنج
 ,Stephen)  نندبرای تسکین دردهای خود پول دریافت ک،  جسمیدر صورت ورود خسارت روحی یا  

را  ها  آناثر کند و  (. هرچند شاید پول نتواند ضررهای فیزیکی و عاطفی و روانی را بی204 :2014
ببخشد بسیار  ،  بهبود  قربانی  دردهای  التیام  و  آرامش  در   :White, 2005)  است  مؤثرعذرخواهی 

 دهد. می های روانی و عاطفی فرد پاسخچراکه به بسیاری از نیاز؛ (1274
یکی  ،  وفصل کنند که نبود آنتر اختالفشان را حلگردد که طرفین سریعمی   واهی موجبعذرخ

 دیدهزیانتا    شودمی  کشاند و باعثمی  را به سمت طرح دعوا  دیدهزیانهایی است که فرد  از عامل
ادعای خسارت بیشتر کند. اگر خوانده عذرخواهی کند و دادگاه عذرخواهی وی را معتبر تشخیص  

 (.  Leslie, 2008: 54) یجه این خواهد بود که میزان خسارت کاهش یابدنت، دهد
توان از عذرخواهی استفاده کرد؛ هرچند بعضی نویسندگان می ،  در تمام اشکال مسئولیت مدنی 

 :Tavuchis, 1991عذرخواهی باید شدت و ضعف اختالفات را در نظر گرفت )   عقیده دارند که برای 

عذرخواهی تأثیر چندانی ندارد. اما ، گرددکه منجر به خسارت شدیدی می برای مثال در مواردی   ؛ ( 21
در  تنها  عذرخواهی  و  کرد  تفکیک  معنوی  و  مادی  خسارت  بین  باید  که  باورند  این  بر  دیگر  بعضی 

ها الزامی به دادن دادگاه ،  (. با وجود این Wagatsuma, 1986: 487)  واند مؤثر باشد ت خسارت معنوی می 
( و هم قانون آیین دادرسی 10ذرخواهی ندارند؛ چراکه هم قانون مسئولیت مدنی )مادۀ  حکم الزام به ع 
اع و اند و قضات با توجه به اوض( شیوۀ جبران خسارت را در اختیار دادگاه قرار داده 14کیفری )مادۀ  

 ر دو.های پرداخت مالی یا به هدهند یا به شیوه یا به عذرخواهی حکم می ، دیده احوال و وضعیت زیان 
از جرم اجازه داده شده است    دیدهزیانبه  ،  همچنین در حقوق کیفری در قوانین برخی از کشورها

 . دکنر و زیان  ضر  ۀکننده به دعوای کیفری مبادرت به طرح دعوای حقوقی مطالبدر دادگاه رسیدگی 
نیز   به دعوای حقوقی  این فرض دادگاه کیفری مکلف است  تبعی رس  عنوانبهدر  یدگی  یک دعوای 

گذار به قاضی اختیار (. برخالف قانون مسئولیت مدنی که در آن قانون ۲14:  1۳۸1،  )موسوی  نماید
قانون گذار ،  1۳۹۲در قانون آیین دادرسی کیفری  ،  تا چگونگی جبران زیان را تعیین کند  است  داده

،  ت معنوی در صورت بروز خسار  دو قضات بای  است  دادگاه را ملزم به جبران خسارت معنوی دانسته
به جبران خسارت دهند. هرچند   به جبران   مقرر  گذارقانونحکم  بر صدور حکم  داشته که عالوه 
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در تعیین  ها دادگاه  1،  توان از عذرخواهی برای جبران خسارت معنوی استفاده کردمی، لیخسارت ما
های  ر خسارت شاید به این دلیل که تقویم خسارت ناشی از جرم د .میزان خسارت کمی تردید دارند

به به  می  ولی  ؛(۷6:  1۳۸۸،  )اسدی  گیردمی  دشواری صورتمعنوی  الزام  با  را  این دشواری  توان 
 د و قائل بود که خسارت وارده جبران شده است.  کر مرتفعرخواهی عذ

 تعریف عذرخواهی   .۲

و  دارای د  زمانهمطور  که به  است  شکلی از مراوده بین دو شخص،  عذرخواهی در معنای ساده
کانادایی در تعریف   شناسجامعه،  پروفسور تاوشی  (.Leslie, 2008: iii)اند  عملکرد اخالقی و بیانی

بیان  به دیگری مت»  :کندمی   عذرخواهی  به ضرر وارده  به زأنسبت  را  آن  باشی و  بیاوریب سف  .« ان 
(Tavuchis,1991: 5)  :نسبت به سف أ ت ۀکنندعذرخواهی باید بیان »و در تعریف دیگری آمده است

(  Shuman, 1999: 184).«  بار و پذیرفتن مسئولیت نسبت به آن حادثه باشدزیان   ۀایجاد یک حادث
 ,iii2008Leslie :)  اند ازکه عبارت  عناصری دارد   مؤثربنابراین یک عذرخواهی معتبر و  

،  (: تشخیص  
ه به قربانی) ضرر واردشدۀ  پذیرفتن نقض یک هنجار و درک محدود  .به معنای شناخت عمل اشتباه

Douglas, 2002: 1121)ت  ؛ خالصانه  اظهار  معنای  به  که  واردشده   جهت بهسف  أ پشیمانی    ضرر 
  ؛ ضرری بر قربانی وارد کرده است، پذیری که به معنای پذیرفتن این امر که خطاکارمسئولیت است؛

ت  است  توبه که عبارت  و رفتارهایی شامل  تفروتنی و صداقت  ،  شرمندگی،  سفأ از عملکرد  یید أو 
شده متوجه  خطاکار  است  اینکه  شده  مرتکب  اشتباهی  که  کرده  قبول  معنای  ،  آوریدلیل  ؛و  به 

اینکه چرا قربانی  یا    شامل اوضاع و احوالی که منجر به عمل اشتباه شده،  توضیحاتی است برای قربانی
  ۀ اینکه رابط  گردد تامی  بخشی از عذرخواهی اظهار  عنوانبهجبران که اغلب    ؛متحمل ضرر شده است

هد شخصی خطاکار برای تغییر رفتار  شدن که به معنای تعاصالح   ؛بین طرفین به وضعیت قبلی برگردد
بنابراین یک عذرخواهی    منظوربهو اعمال   آینده است.  در  از ضرر  یا    مؤثرجلوگیری  تمامی  شامل 

 (.  White, 2005: 1281)خواهد بود بعضی از این عناصر است که بسته به اوضاع و احوال متفاوت 
دارد:دانحقوق وجود  عذرخواهی  نوع  چهار  که  دارد  عقیده  رنج   ی  که  فنی  کشیدن عذرخواهی 

موافقتی   و  اعتبار  اینکه  تا  است  شده  پذیرفته  بیاورد   مؤثرقربانی  دست  به  مذاکرات  طول    ؛در 
  ؛باهی را بپذیرد بدون اینکه رفتار اشت،  آورد می  عذرخواهی توضیحی که عذرخواه برای رفتار خود دلیل

ت اظهار  هیچ  بدون  که  تشریفاتی  بیانأ عذرخواهی  تقاگرد می  سفی  و  فشار  تحت  البته  که  ای  ضد 
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عذرخواهی با پایان خوش که عذرخواه مسئولیت کار خود را بر عهده گرفته    ؛گیرد می  مقامات صورت 
 (. Levi, 1997: 1165) کندمی سفأ و برای رفتارش اظهار ت

مسئولیت کار اشتباه  ،  کندمی  سفأکند که شخصی که اظهار تمی  پیدا   عذرخواهی زمانی معنا
توان در تعریف می  در نتیجه این دو عنصر اصلی را   .( Prue, 2007: 7) را هم بر عهده بگیردخود  

  عنوان به،  سف صرفأ شود. اظهار تمی   تعبیر  1عذرخواهی در نظر داشت که از آن به عذرخواهی کامل
  « عذرخواهی امن »شود. عذرخواهی جزئی در مسئولیت مدنی به  می  محسوب   2عذرخواهی جزئی 

 ( اول اینکه شخص عذرخواه خطایی را Prue, 2007: 8).  . این امر به دو دلیل استده استش  تعبیر
شخصی که از    ۀمثل اینکه به خانواد  ؛در نتیجه خطر ایجاد مسئولیت قانونی وجود ندارد   ؛پذیرد نمی

نوع  عذرخواهی تنها از این    ۀدوم آنکه بسیاری از قوانین در زمین  ف کنیم. سأاظهار ت،  دنیا رفته است 
چراکه همراه با    ؛شودمی  بنابراین این نوع عذرخواهی ایمن محسوب   ؛کنندمی   عذرخواهی حمایت

از درست  تعریف  نیست.  قانونی  مسئولیت  حوز  پذیرش  در  آن  عملکرد  تعیین  در    ۀ عذرخواهی 
 د.بسیار اهمیت دار گذاریقانون

رجوع   جزای  چاره ،  در نتیجه  ؛تعریفی از عذرخواهی ارائه نداده است  گذارقانون ،  در حقوق ایران
سف نسبت  أ توان گفت: عذرخواهی نوعی اظهار تمی  به عرف نیست. بنابراین در تعریف پیشنهادی

هم باید  به رفتار منجر به زیان است که زیانکار مسئولیت خطای خود را بپذیرد. بنابراین عذرخواه  
تا بتواند خسارت روحی وارده را  کند  نوعی این پشیمانی خود را اظهار  هم به  خطای خود را بپذیرد و

 شود. می تر واقعمؤثر، عذرخواهی کامل،  در راستای جبران خسارت معنوی، . در واقعسازد جبران 
و آشتی نقش  دارد و این دو با همدیگر در رسیدن به صلح  3نزدیکی با بخشش ۀعذرخواهی رابط

به اوالً طدارند. بخشش  دارد:  تعلیق و سرکوب ،  ور کلی سه عنصر اصلی  با  کردن احساس  بخشش 
ثانیاً  اینکه  ،  ثالثاً   ؛بخشدمی  اینکه صلح و ترمیم رابطه را سرعت،  دشمنی به خطاکار همراه است. 

 Eve and)  اشدبمی،  است  کردن خطا یا گناهی که با عمل خطا ایجاد شدههمراه با حذف و فراموش 

McNaughton, 2003: 39-41وی رنجش    از  (. بخشش آن است که قربانی از گناه خطاکار درگذرد و
عذرخواهی که  خطاکارانی  که  است  داده  نشان  تحقیقات  باشد.  نداشته  بیشتر  ،  کنندمی   خاطری 

 (.  Leslie, 2008: vi) بخشش هستند دنبالبه

 
1. full Apology 

2. Partial Apology 

3. Forgiveness 
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 های عذرخواهیویژگی  .۳

، دیدهزیانبهبود و جبران خسارت معنوی ، شدنشواقع مؤثرایی دارد که در  هعذرخواهی ویژگی
اول آنکه عذرخواهی باید    .نداهطور کلی سه ویژگی برای عذرخواهی ذکر کرد دارد. به  سزاییاهمیت ب

باشد) برای  Robyn, 2017: 577خالصانه  راستی  و  صداقت  اینکه   دیدهزیان(.  برای  دارد.    اهمیت 
به صداقت و راستی گفتار و رفتار فرد    دیدهزیانستگی دارد تا  به عواملی ب،  نه باشدعذرخواهی خالصا

کند. حاصل  اطمینان  باشد  عذرخواه  موقع  چه  عذرخواهی  زمان  به  ،  اینکه  یا  خود شخص  توسط 
 است. مؤثربودن عذرخواهی در خالص، نمایندگی انجام گیرد یا به صورت نوشته باشد

محتوای ،  دارد. محققان عقیده دارند که افراد  توای عذرخواهی ارتباطویژگی دوم عذرخواهی با مح 
(. آنان بر این باروند که عذرخواهی باید Robyn, 2017: 577دانند ) عذرخواهی را مفیدتر از ارائۀ آن می 

انتظار   دیده سرزنش بداند. زیان همراه با پذیرش مسئولیت زیان وارده باشد و اینکه عذرخواه خود را قابل 
، دارد تا عذرخواه مشخصًا زیان وارده را بیان کند و مسئولیت کار خود را بر عهده گیرد. اظهار تأسف 

نگرانی و... کند؛ چراکه هریک از این عناصر در یک عذرخواهی مؤثر نقش اساسی دارد. ،  همدردی 
در ضرر هر چه ق   محتوای عذرخواهی باید انعکاسی از وضعیت پیرامون ضرر باشد؛ به این معنی که

عنوان مثال عناصر عذرخواهی باید تمامًا موجود باشد. به این منظور که پذیرفته شود؛ به ، شدیدتر باشد
 خواهی ساده مسلمًا مفید نخواهد بود.  معذرت ،  در برابر خسارت سنگین

  ها به آن  و توجه خود های  هبر خواست  تأکید  دنبالبهافراد    توجه است.،  ویژگی سوم عذرخواهی
اینکه  هستند خاطر  به  افراد  بعضی  نشوند.  کنند   تحقیر  کم  مسئولیتشان  بار  از  عذرخواهی ،  یا 

های  ه. عذرخواهی باید نیازها و خواستشودپذیرفته نمیدهند که مسلمًا  می  انجام   ایکارانهمحافظه
را   دیدهزیانبر    عذرخواه باید اثر فیزیکی و روانی و اجتماعی ضرر وارده  برآورده سازد.را    دیدهزیان

 (.  Robyn, 2017: 578) وی داشته باشدهای هدرک کند و توجه کافی به خواست
 بودن عذرخواهی و مسئول  .۴

  خسارت وارده است؟ در برابر  بودن وی  آیا این امر به معنای مسئول ،  گر کسی عذرخواهی کندا
مسئولیت  ایجاد  عذرخواهی  تنمی  لزومًا  و  همدردی  اظهار  و  بهأ کند  ضرورتًا  ایجاد    سف  معنای 

علتش    ؛گویند که عذرخواهی نکنندمی   مسئولیت برای خوانده نیست. اغلب وکال هم به موکلین خود
عذرخواهی   که  است  تلقی  عنوانبهآن  مسئولیت  امر  Prue, 2007: 30)  شودمی   پذیرش  این   .)

  گنجانده  داد بیمه شرطیگذار است. به این صورت که در قرارتأثیردر قراردادهای بیمه    خصوص به
بپذیردمی  را  دعوا  اگر شخصی طرح  باشد(  شود که  پایان،  صلح کند یا    )خود مقصر  بیمه    قرارداد 
در حقوق ،  این(. با وجود  Prue, 2007: 30)  یابد و امکان استفاده از بیمه وجود نخواهد داشتمی 
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وادث ناشی از  ثالث در اثر ح در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص    گذارقانون،  ایران
گر و صندوق را مبنی بر  توسط بیمه   دیدهزیان نامه از  اخذ هرگونه رضایت،  1۳۹5وسایل نقلیه مصوب  

قانون این  در  مندرج  مزایای  از  کمتر  خسارت  پرداخت  به  دانسته،  رضایت  چنین    است  ممنوع  و 
 (.  11 مادۀ) داندمی ای را بالاثرنامهرضایت

واقعًا   آیا  خواندعذرخودر  بنابراین  که  است  این  بر  فرض  آیا    ۀاهی  اینکه  یا  است  مسئول  دعوا 
که او را مسئول    شودمی  کند و باعث می  کردن مسئولیت فرد آسانعذرخواهی کار دادگاه را در مشخص

ر  عذرخواهی به معنای پذیرش مسئولیت است و فرد عذرخواه مقص،  آمریکادر قوانین    . تلقی کنند
موجد مسئولیت  عذرخواهی را  ها  دادگاه،  (. با این حال در استرالیاWei, 2007: 81)  شودمی  شناخته

نمی وظیف  کنند؛تلقی  این  است  ۀبلکه  کند  که  دادگاه  مشخص  را  فرد  به  ؛تقصیر  نه  صرف  البته 
 (.Prue, 2007: 30) عذرخواهی وی

بین  ۀرابط، پروندهه گذاشته است که در هر دادگا ۀگذار این وظیفه را بر عهددر حقوق ایران قانون 
توان خوانده را مسئول دانست  نمی   صرف عذرخواهیضرر وارده و تقصیر فرد را احراز کند و بنابراین به

تا زیان وارده و رابط   ۲  مادۀ)شود  اثبات    بین ضرر و تقصیر  ۀو دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند 
به معنای پذیرش مسئولیت   توان گفت که عذرخواهی ضرورتاً می  بنابراین  قانون مسئولیت مدنی(.

داوری در  نوعی باعث پیش کند که وی مقصر است و بهمی ولی حداقل این احساس را ایجاد ؛نیست
دادگاه   سوی شودمی تصمیم  از  عذرخواهی  پذیرش  در  اجباری  که  داشت  نظر  در  باید  همچنین   .

 ,Leslie) دارد نمی باز یب و طرح دعوای خود و جبران خسارت وجود ندارد و وی را از تعق  دیدهزیان

در حوز82 :2008 فرد عذرخواه حمایت شود  ۀ (.  از  باید  با    ؛قوانین عذرخواهی  که  این صورت  به 
در میزان مسئولیت وی تخفیف  ،  وی مسئول تلقی نشود و اگر هم مقصر شناخته شد ،  عذرخواهی

نای پذیرش مسئولیت ای تصویب شود که عذرخواهی به معهگون داده شود. در نتیجه قوانین باید به 
برای اثبات و پذیرش مسئولیت نباشد. این امر باید در تعریف    یدلیل،  به هر نحو دیگری یا    نباشد

عذرخواهی از دو بخش تشکیل شده  ،  که قباًل بیان کردیم   طورهمان    ؛قرار گیرد   مدنظر  «عذرخواهی»
 اه با پذیرفتن مسئولیت باشد. لیت. بنابراین عذرخواهی نباید همرسف و پذیرفتن مسئو أ اظهار ت  :است

 بر آن  مؤثرعذرخواهی و عوامل . ۵

،  حسب نوع زیان  شکلجبران نیست. در هر  قابل  خسارت معنوی به یک شیوه   اشکال مختلف
زیان   دیدهزیانشرایط   عامل  دیگر،  و  عوامل  و  پرونده  بر  حاکم  احوال  و  جبران    هایه شیو،  اوضاع 

( و اگر دادگاه تشخیص دهد که  ۳15:  1۳۸0،  نژاد)سلطانید  شومی  دادگاه انتخاب  ۀ وسیلخسارت به
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اول اینکه    1.گردد که باید در نظر گرفته شودمی   واقع  مؤثرعواملی  ،  باید از عذرخواهی استفاده کند
جۀ نیازها و انتظارات ارزیابی عذرخواهی با تعیین در نیاز دارد و انتظارش چیست؟    چیزیچهقربانی  

باید این امر در نظر ،  عبارتی برای اینکه عذرخواهی اعتبار و ارزش داشته باشدبه   گیرد. قربانی انجام می 
گرفته شود که چه چیز برای قربانی اهمیت دارد و نیازها و انتظارات شخصی او چیست؟ این موضوع 

باید تعیین کرد که چه ،  (. برای این منظور Leslie, 2008: 19در اثربخشی عذرخواهی نقش مهمی دارد ) 
طور کلی عذرخواهی اگر سی باید عذرخواهی کند و چه کسی باید مخاطب عذرخواهی باشد؟ به ک 

بیشترین اثر را خواهد داشت؛ چراکه وی در موقعیتی قرار دارد ،  مستقیمًا از سوی فرد خطاکار انجام گیرد 
عذرخواهی به   ادا کند و عناصر عذرخواهی را ابراز کند. اگرتواند به بهترین نحو عذرخواهی را  که می 

( و Leslie, 2008: 20رو خواهد شد ) قاعدتًا با پاسخ منفی روبه ،  نمایندگی یا وکالت از سوی وی باشد 
کند هم مهم است. مسلمًا قربانی خسارت باید مورد همچنین شخصی که عذرخواهی را دریافت می 

روحی به خود   های جسمی و ای خسارت معنوی؛ چراکه درد و رنج خصوص در دعو خطاب باشد؛ به 
همراهی کسانی چون افراد خانواده ،  (. با وجود این۳:  1۳۹0،  زاده شخص تعلق دارد )ایزانلو و جباری 

 تواند اثرپذیری بیشتری داشته باشد.و دوستان در هنگام عذرخواهی به همراه قربانی می 
اهمیت زیادی دارد. ،  د و اینکه چرا قربانی به عذرخواهی نیاز دارد دوم اینکه چرا باید عذرخواهی کر

 طور صریح انگیزۀ به ،  کند هایی دارند. کسی که عذرخواهی می طور کلی طرفین عذرخواهی انگیزه به 
باید علت ،  کند کند و در نتیجه کسی که عذرخواهی را دریافت می خود را برای عذرخواهی بیان نمی 

کند یا خیر. روی صداقت عذرخواهی می عذرخواهی عذرخواه را دریابد که آیا واقعًا عذرخواه قلبًا و از 
برای ،  همراه باشد  تر و با جزئیات بیشتری هر چه قدر اجزا و عناصر عذرخواهی پیچیده ،  با وجود این

 (. O Hara, 2002: 1131امکان فهمیدن صداقت عذرخواه آسان تر خواهد بود ) ،  کنندۀ معذرت دریافت 
است؟ عذرخواهی باید در یک زمان معقول  سوم آنکه بهترین زمان برای عذرخواهی چه زمانی  

ب احوال  و  اوضاع  به  معقول  زمان  این  تعیین  و  گیرد  انجام  خسارت  ایجاد  از  در  بعد  دارد.  ستگی 
سف و پشیمانی کافی را به همراه أآن ت،  عذرخواهی سریع بعد از ورود زیان،  های شدیدترخسارت 

ورود از  بعد  طوالنی  مدتی  در  عذرخواهی  همچنین  و  فایده  ندارد  هم  داشتضرر  نخواهد    ای 

 
اوضاع و   قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اختیار داده است که جبران زیان را با توجه به  ۳  ۀگذار ایران در ماد. قانون 1

ثر  ؤتواند م هرگونه امری که می  شود و تقریباً امل میاین اوضاع و احوال طیف وسیعی را ش  .احوال قضیه تعیین نماید
نوعی به دادگاه اختیار وسیعی داده است تا با درنظرگرفتن تمامی  به  .واقع شود در تصمیم دادگاه دخالت خواهد داشت

 د. اوضاع و احوال خسارت وارده جبران گرد 
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(Leslie, 2008: 23)از ارزش عذرخواهی  ؛ از یک عذرخمی   چراکه گذر زمان  آن را  واهی  کاهد و 
دور بهمی  واقعی  عذرخواهی  یک  حتیکند.  دهد می  موقع  کاهش  را  دعوا  طرح  احتمال    تواند 

(Petrucci, 2002: 340)ان خسارت مالی خواهد  جبر  دنبالبهخواهان  ،  چراکه بعد از طرح دعوا  ؛
 اعتنا خواهد شد.  رفت و به عذرخواهی بی 

تواند به دو صورت خصوصی  می   هیهارم آنکه عذرخواهی باید در کجا صورت گیرد؟ عذرخواچ
ترین راه برای  برتری دارد و سریع،  صورت خصوصی و مالقات طرفینیا عمومی باشد. عذرخواهی به

محسوب  این  می  عذرخواهی  همچنین  کنندشود.  دریافت  به  را  تا می  عذرخواهیۀ  امکان  دهد 
 عذرخواه را بهتر بفهمد.   ۀاحساس و انگیز
،  تواند به صورت شفاهی یا کتبی عذرخواهی چطور باید صورت گیرد؟ عذرخواهی می پنجم اینکه  

  گونه داشته باشد؛ در غیر این صورت عذرخواهی نباید حالت دفاع ،  رسمی یا غیررسمی باشد. با این حال 
گردد  ماند و از عذرخواهی مأیوس می باقی نمی ،  کند ای برای کسی که عذرخواهی را دریافت می انگیزه 

 (Leslie, 2008: 26 در واقع بایستی نیازهای زیان .)  دیده در درجۀ اول قرار گیرند تا وی بر رنج و دردهای
 (. Gra?a, 2012: 186زیابد ) عاطفی و ذهنی خود فائق آید و دوباره مقام و منزلت خود را در جامعه با 

 عذرخواهی بر طرفین دعوا  تأثیر .6

شود. از طریق می   زیان  ۀکنندو وارد   دیدهزیان منی بین  منجر به اختالف و احساس دش،  ورود زیان
از بین ببرمی  طرفین،  عذرخواهی   د و روابط بین خود را دوباره اصالح کنندنتوانند این اختالف را 

(David, 2007: 77ع .)شود می   بخشد و هم موجبمی  را تسکین  دیدهزیانو رنج    د ذرخواهی هم در
،  زیان دیگر احساس گناه و شرمندگی نداشته باشد. با یک عذرخواهی قلبی و صادقانه  ۀ که واردکنند

 وفصل کنند.  توانند اختالفشان را حلمیدو طرف 
 دیدهزیان عذرخواهی بر  .تأثیر6-۱

خص قربانی آن است که به نیازهای عاطفی و روانی وی پاسخ داده ترین اثر عذرخواهی بر شمهم 
دیده دوباره حس احترام و کرامت شخصی خود را بازمی یابد و (. زیان Leslie, 2008: viiiشود ) می 

افتد دیگر اتفاق نمی ،  تقصیر وی نبوده و این رفتار ،  بخشد که رفتار خطاعالوه بر آن به وی اطمینان می 
 (White, 2005: 1274 همچنین وی را متقاعد می .) نداشته و   کند که واردکنندۀ زیان قصد شوم و بدی

، (. وقتی از کسی که زیانی به او وارد شده استJeffrey, 2013: 1195گذشت است ) اشتباهش قابل 
صورتی که با هیچ وسیلۀ دیگری امکان جبران یابد؛ به های وی بهبود می درد و رنج ،  شودعذرخواهی می 

اتش ارزشمند و یابد که همچنان محترم است و احساسوی درمی ،  وجود نداشت. با عذرخواهی  آن 
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دیده را تواند حس حقارت زیان می ،  (. عذرخواهی صادقانهBeverly, 2002: 12باشد ) مورد توجه می 
 (. Rehm, and Denise,1996: 116از بین ببرد و موجب گردد تا وی خطای واردکنندۀ زیان را ببخشد ) 

 زیان  ۀعذرخواهی بر واردکنند تأثیر .6-۲

 ( است  مؤثر  خطاکار  روانی  درد  کاهش  در  هرچندSlocum, 2011: 87عذرخواهی  بیشتر ،  (. 
خطاکاران به این منظور که از جری فرایند قانونی و طرح دعوا جلوگیری کنند یا از مجازات دوری کنند 

 هستند کسانی که از رفتار اشتباه خود ،  اینکنند. با وجود  عذرخواهی می ،  و خسارت را کاهش دهند
دیده باشند تا از این احساس دنبال بخشش فرد زیان توانند به گیرند و با عذرخواهی می عذاب وجدان می 

خسارت ،  کندکند نسبت به کسی که عذرخواهی نمی گناه رهایی یابند. شخصی که عذرخواهی می 
اکار عذرخواهی نشان دهندۀ همدردی و پشیمانی خط(؛ چراکه  Jehle, 2006: 3پردازد ) بیشتری می 

بپردازد  باید  که  خسارتی  کاهش  در  امر  این  و  زیان ،  است  هم  طرفی  از  دارد.  زیادی  با تأثیر  دیده 
 گردد. وفصل می تر حل بخشد و اختالف سریع کند و خطاکار را می خاطر پیدا می رضایت ،  عذرخواهی 

 قضایی فرایندنقش عذرخواهی در  .7

ا  دعو یکی  طرح  از  که  است  آن  گذاری  قانون  اهدف  ) ز  شود  جلوگیری  با Prue, 2007: 33ا   .)
 ,Slocumشود ) گردد و منجر به طرح دعوا نمی عذرخواهی فرایند صلح و سازش بین طرفین ایجاد می 

ای باشد که از بروز دعوا جلوگیری کرده و طرفین را به سمت صلح و گونه (. قوانین باید به 86 :2011
تواند نقش مهمی ایفاء کند. البته این نکته را باید در ش راهنمایی کند. در این میان عذرخواهی می ساز

به  عذرخواهی  که  داشت  نمی نظر  زیان تنهایی  خسارت  باید  مواردی  در  و  شود  واقع  مؤثر  دیده تواند 
ی و (. عذرخواهی نقش مهمی در طرح دعو White, 2005: 1310صورت مالی هم جبران گردد ) به 

ا  بر  عالوه  دارد.  دادگاه  در  آن  حل ،  ینتعقیب  و  قضایی  فرایند  در  اساسی  نقش  فصل و عذرخواهی 
از طرح دعوا جلوگیری کرده است و ،  اختالفات دارد. اگر عذرخواهی قبل از طرح دعوا صورت گیرد 

دادگاه ،  شوند و همچنین پس از طرح دعوا و محکومیت خواندههای رسیدگی معاف می طرفین از هزینه 
کند و بدین وسیله تمام یا بخشی از خسارت جبران گردد. ارزیابی تواند وی را ملزم به عذرخواهی  می 

ندارد؛ چرا  ثابتی  رویۀ  ایران  در حقوق  معنوی  صدمه خسارت  میزان  عوامل مختلفی چون  رفتار ،  که 
که جبران آن بر حسب   بودن آن و... در ارزیابی میزان خسارت مؤثر استدیده و عمدی یا غیرعمدی زیان 

 صورت عذرخواهی انجام پذیرد. تواند به در صورت تشخیص دادگاه می   رفتار متفاوت بوده و 
 عذرخواهی قبل از طرح دعوا  .7-۱

مطلوب   به  گذارقانونهمواره  حقوقی  اختالفات  که  است  بوده  آن  نهاد  ۀ  وسیلبر  از  غیر  طرقی 
با طرح دعوا   زمانهم(. قبل از طرح دعوا یا  Jones, 2001: 17)  فصل شودوحکومتی دادگستری حل 
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ی است که  فرایند  میانجیگری به صلح خاتمه دهند.    میانجیگری توانند دعوای خود را با  می  طرفین
  فصل اختالفاتوهای قانونی حلفرایندهای قضایی دارد و جایگزینی برای  ای در سیستمنقش عمده

به    است محدود  قضایی  تصمیمات  آن  در  حکم    ادمو که  آن  طبق  بر  باید  قضات  و  است  قانونی 
ل برای عذرخواهی است تا اختالفات  ئاارچوبی ایدهچ   میانجیگری (. اما  Robyn, 2017: 573کنند)

بدون  که  آورد  می  فرصت و فضایی برای طرفین فراهم  میانجیگری فصل گردند. بنابراین  ومدنی حل
در  درگیر  پرهزین  فرایندشدن  برای کسانی که  فشان را سریعالتاخ،  قضایی   ۀپیچیده و  و  تر حل کنند 

بتوانند با عذرخواهی هم خسارت وی را جبران کنند و هم  ،  هستند  دیدهزیانکسب رضایت    دنبالبه
از بار مسئولیت قضایی رهایی بخشند. میانجیگری ویژگی  فرایند تواند در  می  هایی دارد کهخود را 

این است که طرفین ها  یکی از آن ویژگی  .(Robyn, 2017: 574)  و سازنده باشد  مؤثرعذرخواهی  
و    وگوگفتویژگی دیگر شامل فرصت    اصلی باشند.  ۀگیرنداین اختیار را دارند تا خودشان تصمیم

هایشان را مطرح کنند دهد خواستهمی   مستقیم در میانجیگری است که به طرفین این فرصت را   شرکت
، میانجی فعالیت دارند  عنوانبهند. در این بین کسانی که  ازو راه رسیدن به نیازهای خود را معین س

 تر به نتیجه برسند. راحتایشان کنند تا تسهیل می امکان مذاکره بین طرفین را 
از میان روش  بیشتر شناخته شده  ،  سازش،  قضایی   های جایگزین رسیدگیدر حقوق ایران هم 

 و  داوری،  حل وفصل کدخدامنشانه ،  یگری نجهای دیگر چون میاتوانند از روش می  اما طرفین  ؛است
( و تحت آن عذرخواهی خود را ارائه 14:  1۳۹۳،  نیا )اکبری و شهبازی  میان داوری هم استفاده کنند

با توافق طرفین آیین دادرسی مدنی بیان   1۷۸  مادۀگردد.  می  خسارت وارده جبران،  دهند که    قانون 
زیان  ۀ  کنندطریق سازش خاتمه دهند. بنابراین اگر وارد دعوای خود را به    توانندمی  که طرفین  کندمی 

مشترک   ۀاز طریق سازش و تحت اراد،  را جلب کند و از وی عذرخواهی کند  دیدهزیان بتواند رضایت  
قوانین داوری که   موجببهتواند  می  گردد. این امر همچنینمی  فصلواختالفات موجود حل،  طرفین

برای حلتای مسالمشیوه  ( صورت  ۲5:  1۳۹6،  )جنیدی و غیاثوند،  فصل اختالفات است وآمیز 
با عذرخواهی  ، سته ااعتراض در دادگاقابل، آراء داوری غیر از صلح و سازش که گیرد و از آن جایی

 توان به نتیجه رسید و از رجوع به دادگاه خودداری کرد. می ترسریع
 در حکم دادگاه جبران خسارت  عنوان به عذرخواهی  .7-۲

را جبران کامل خسارتاهد مدنی  بازگرداندن وضع    دیدهزیانجلب رضایت  ،  اف مسئولیت  و 
توجه   با  و  برشمردند  وی  اینپیشین  نظام به  در  اهداف  این  اصالت  است که  متفاوت  حقوقی  ،  های 

هایی چون شیوه ، (. در نتیجه۲65: 1۳۹4، )صفایی و ذاکری نیا  یکسان نیستها آن های تأمینه شیو
است    یجبران خسارت های  ه اما الزام به عذرخواهی یکی از شیو  ؛کاربرد بیشتری دارند  ، پرداخت پول 
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با انتشار مطالبی در روزنامه به شخصی اگر  چراکه برای مثال    ؛شودمی  وضع مربوط  ۀ که بیشتر به اعاد
شود عنوان،  توهین  مطالب  عذرخواهیتکذیب  با  و  طریق  همان  از  تیا    شده    دیده زیانمجید  در 

 (.  ۳1۸: 1۳۸0، نژاد)سلطانی وضع محسوب شود ۀتواند اعادمی حیثیت ۀفتن و اعادگسخن
چرا    ؛عذرخواهی اهمیت بیشتری دارد ،  های معنوی نسبت به خسارات مادیدر جبران خسارت 

به توان حکم  می،  گیری هستند و متناسب با مقدار خسارت وارده اندازه مالی قابلهای  که خسارت 
گیری  اندازه ت مالی قابلا های معنوی همانند خساراما خسارت   ؛(۳۳:  1۳۸۲  ، )اصغری   جبران داد

  همانرا با عذرخواهی و رفتار مناسب تغییر داد. در واقع    دیدهزیانتوان نگرش و نگاه  می  ولی،  نبوده
های مختص به خود  توان با روش می  خسارت معنوی را هم،  شودمی   که زیان مالی با پول جبران  طور

 ا عذرخواهی جبران کرد.  یعنی ب
آبرو را ،  هاتصویر آن،  نقض حقوقی چون نام افراد   توان با عذرخواهی جبران کرد می  شهرت و 

(Long Zhiting, 2016: 30 خسارت .).دردهای جسمانی و روانی تقسیم   ۀهای معنوی به دو دست 
د  ن شومی  وارد بر فعالیت مغز و اعصاب  هستند که    محسوسیاحساسات  ،  شوند. دردهای جسمی می 

ترس  قبیل  از  احساساتی  روحی  درد  و شرمندگی  ،  ناراحتی،  و  پنجگانه    است تحقیر  حواس  با  که 
(  Berryman, 2017: 533)  توان شامل موارد ذیل دانست:می   ضررها را   گونهایننیست.    کردنیحس

 ؛ زندمی  آسیب  مهم زندگی فرد های  هجنببه  که    شود به ضررهاییمی  )این نوع ضرر مربوط  ضرر به رفاه
بین از  را  آن  لذت  که  جنسی  قوای  توانایی  به  ضرر  مثال  زندگی،  برد(می  برای  از  انتظار  به   ضرر 

پریشانی عاطفی  ،  شناختی محضضررهای روان،  ضرر به شکل ظاهری،  کردن طول عمر فرد( )کوتاه
،  ن شغلدادضرر ازدست، ضررهای اخالقی ، ضرر به لذت و خوشی مثل احساس ناامیدی، و ذهنی

 ضرر به شهرت. ، شودمی ضررهایی که توهین به فرد محسوب 
های  استفاده از عذرخواهی در جبران خسارت معنوی مانع از تمسک به جبران خسارت ،  با وجود این 

تواند از  توان از هر دو روش برای تسکین درد روحی و جبران آن بهره جست. دادگاه می مالی نیست و می 
زیان را ملزم به عذرخواهی کند. بنابراین عذرخواهی یک تنبیه قانونی محسوب    واردکنندۀ ،  جانب خود 

 ,Long Zhitingکند ) گردد و او را مجبور به عذرخواهی می شود که بر واردکنندۀ زیان تحمیل می می 

دف از آن حمایت از نظم و  های اجتماعی و اخالقی بنا شده و ه (. عذرخواهی بر مبنای پایه 30 :2016
در نتیجه دادگاه این اختیار  ،  اجتماعی است و از طرف دیگر هم باید از افراد جامعه هم حمایت کرد ثبات  

 واردکنندۀ زیان را ملزم به عذرخواهی کند. ،  را دارد تا به هر طریقی که صالح بداند 
در ،  این  وجود اب  .جبران ضرر است  ۀترین وسیلترین و آسانرایج،  خسارت   عنوانبهپرداختن پول  

که میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با    است  به دادگاه اختیار داده  گذارقانون،  قوق ایرانح
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انواع    گذارقانون( و به عبارتی  1۲1:  1۳۹۲،  فرجام )نیک  توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین نماید
)نیک    است  دهکر  بینیپیش ا جهت جبران ضرر معنوی  اعم از مالی و غیرمالی ر،  های جبرانروش 

قانون مسئولیت    10و    ۸در مواد  ،  (. قانون مسئولیت مدنی ایران هم بر همین مبنا 1۲1:  1۳۹۲،  فرجام
شخصی و خانوادگی و  ،  بودن لطمه به حیثیت و اعتبارات تجاریآورضمن اعالم مسئولیت ،  مدنی

جبران ضرر را  های  ه( یکی از را ۹۸:  1۳۹1،  )بادینی  آن  لزوم جبران ضررهای مادی و معنوی ناشی از
قضایی ایران حکم الزام به عذرخواهی نقش   ۀ در روی،  اینبا وجود    .کندمی  الزام به عذرخواهی مطرح 

است نکرده  پیدا  را  خود  جایگاه  هنوز  و  ندارد  با   1؛چندانی  معنوی  خسارت  جبران  اصل  هرچند 
و   1۷۲:  1۳۸۳،  احیفت)نجفی  است  تعیین شده،  گردد می   ینپرداخت مبلغی که توسط کارشناس تعی

هدف از حکم به جبران  ،  اغلبچراکه    کرد؛   تأکیدقضایی    ۀباید بر نقش روی،  این  (. با وجود1۷۳
فراهم گردد تا بتواند تا حد زیادی آثار زیان را از    دیدهزیانمعادلی برای    ۀخسارت این است که وسیل 

امر در اختیار دادگاه است تا بر حسب این    .(۲10:  1۳۸0،  نژاد)سلطانیبسپارد  بین برده یا به فراموشی  
موجود احوال  و  خسارت،  اوضاع  ماهیت  و  طرف  دو  اقتصادی  و  عاطفی  و  اجتماعی  از ،  شرایط 

استفاده کند که هم جایگاه این نهاد ارزشمند را تقویت  ،  عذرخواهی  خصوصبهگوناگون  های  ه شیو
جبران  به  ندرت  قضایی به  ۀته رویشذمهیا گردد. در گ  دیدهزیانتسکین و خشنودی    ۀو هم وسیل  کند

، پس از انقالب  .جبران هم با الزام به پرداخت مبلغی پول بود  ۀو شیو  کرد حکم میخسارت معنوی  
نامشرو  ۀنظری در  نگهبان  معنویعشورای  زیان  مالی  را    ۀروی،  شمردن جبران  متأثر ساخت  قضایی 

ون مسئولیت مدنی در موارد مختلف (. با این حال باید توجه داشت که قان۸6:  1۳۸۸،  )ابراهیمی
دارد و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و    تأکیدخود بر لزوم جبران خسارت معنوی  

 (.1۸4: 1۳۸0، )پروین  گذارده است تیار دادگاهخاحوال قضیه به ا
اینکه  یک عذرخواهی واقعی خواهد بود تا  ،  شاید اشکال گرفته شود که آیا الزام به عذرخواهی

بردن دشمنی و  بینهدف از عذرخواهی از   .را جبران کند  دیدهزیانبتواند دردها و خسارات روحی  
واقع   دیدهزیانو باید از روی صداقت و با اختیار باشد تا مورد قبول    اختالف بین طرفین دعواست 

 
  کرده بان و شورای عالی قضایی سابق در این باره  با توجه به اظهارنظری که شورای نگه،  قضایی در کشور ایران  ۀ. روی1

هرچند که در آراء برخی محاکم حکم به جبران    ؛بیشتر تمایل به رد دعاوی مربوط به جبران خسارت معنوی دارد ،  است
 اند:قانون مطبوعات اظهار داشته   ۳0  ۀماد  1  ۀتبصر  ۀ خسارت معنوی نیز داده شده است. فقیهان شورای نگهبان دربار

اما تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی  ،  دعوای خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است  »طرح 
موا  آن در صورت مطالبمغایر  به  متناسب  به طریق  البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده    ۀزین شرعی است. 

 (۸۷  : 1۳۸۸، زاده)قاسم  «.حق الزم است ذی 
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دهد تسکین  را  وی  روحی  دردهای  و  نتیجه   ؛شود  واردکنند،  در  دادگاه  را    ۀاگر  به زیان  مجبور 
،  این توان یک عذرخواهی به معنای واقعی کلمه را انتظار داشت. ولی با وجودنمی، عذرخواهی کند

تواند از روی صداقت باشد و ضرورتًا نیازی نیست  می  واهی با حکم دادگاه همتوان گفت که عذرخمی 
گذار با ن قانون(. همچنیZwart-Hink, 2019: 120)  واقع شود  مؤثرتا عذرخواهی واقعی باشد تا  

در نتیجه همین اندازه که الزام به    ؛اخالق و فرهنگ نیز هست  ۀترویج و توسع  دنبالبه وضع قوانین  
 کافی است تا این هدف تحقق یابد. ،  وجود داشته باشد گذارقانون ز سوی عذرخواهی ا

 عذرخواهیآیین دادرسی   .8

 ن و چگونگی جبران خسارت به توافقمیزا   ۀ طرفین با توافق یکدیگر دربار،  پس از وقوع خسارت 
  عهدیده برای تعیین عامل خسارت و میزان و چگونگی آن به دادگاه مراجاینکه خسارت یا    رسندمی 
های معنوی وارد بر شخص است که تعیین و ارزیابی آن و . موضوع دعوا یکی از خسارت کندمی 

:  1۳۸0، نژاد)سلطانی قانونی اوست مقام یا قائم دیدهزیانمورد درخواست ، حکم به جبران خسارت
باید به پول  ،  به پول باشد  تقویمقابل  اند که ضرر معنوی اگر(. بعضی نویسندگان بر این عقیده ۳۷0

آن  و  کهجبران شود  نیستندقابل  هایی  آن یا    با عذرخواهی،  ارزیابی  امثال  و  روزنامه  در    درج حکم 
در16۷:  1۳۸۳،  فتاحی)نجفی اما  س،  سیدگیر  ۀنحو  خصوص   (.  مطرح ؤاین  آیا  می  ال  که  شود 

رح کند و دادگاه هم ملزم است  الزام به عذرخواهی را در دادخواست مط  تواند مستقیماً دیده می زیان
 خود مستقالً ،  همچنین دادگاه در صورت تشخیص زیان معنوی وارده  .تا مطابق دادخواست عمل کند

 ازد. سزیان را به عذرخواهی ملزم  ۀتواند واردکنندمی 
صورت کلی در دادخواست جبران تمام خسارات را بخواهد و دادگاه اگر ضرر  تواند به می   خواهان

جبران    ۀشیو  اینکه باید به جبران خسارت معنوی حکم دهد و ثانیاً   اوالً ،  تشخیص دهد  وارد معنوی را 
دادگا اختیار  در  معنوی  ا خسارت  را    ؛سته  دعوا  عنوان  دادخواست  در  خواهان  اگر  صورت به ولی 

الزام  رسد که باز هم دادگاه الزامی به دادن حکم  می  به نظر،  الزام به عذرخواهی مطرح کند،  مشخص
قانون آیین دادرسی کیفری  هم  ( و  10  مادۀ)  چراکه هم قانون مسئولیت مدنی  ؛به عذرخواهی ندارد 

 اند.جبران خسارت را در اختیار دادگاه قرار داده  ۀشیو، (14 مادۀ)
در جمع   الزم است،  زیان باید عذرخواهی کند  ۀکنندر دادگاه تشخیص دهد که وارد همچنین اگ

وا  زیان  گیرد ،  است  رد شدهیا محیطی که  انجام  به   ؛عذرخواهی  معنوی  اگر ضرر  مثال    ۀ وسیلبرای 
همان رسانه انجام گیرد و اگر در میان جمعی    ۀوسیلعذرخواهی هم باید به،  انجام گرفته باشدها  رسانه

باید آن افراد در دادگاه یا جایی دیگر حاضر شوند و عذرخواهی انجام گیرد  ، ضرر وارد شده باشداین  
 دین وسیله زیان معنوی وارده جبران گردد. تا ب
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 نتیجه

  هایی که مالی هستند و بر اموال و حقوق مالی شخص واردبرخالف زیان، های معنویخسارت 
گذاری  ارزشقابل  شوند. هرچند خسارات معنویمی  بر خود شخص و شخصیت او وارد ،  شوندمی 

نشدن خسارات  چراکه جبران  ؛آن توجه کرد   باشد که نباید به جبراننمی  این بدان معنا،  مادی نیست
گردد که پی  می  موجب تجری بیشتر کسانی،  طور کلی خسارات معنوی وارده به روح و روان افراد و به

ن و جایگاه و شخصیت  أحداقل موجب ناچیزانگاشتن شیا    سرکشی و تعدی به حقوق سایرین هستند
قانون اساسی که میثاق    1۷1و اصل    ۲۲در اصل  صراحت  بهو این موضوع    شوندمی  اجتماعی دیگران

خسارات معنوی مسئول    ۀکنندقید گردیده است که وارد ،  مسئولیت مدنی  1  مادۀ ملی کشور است و در  
عذرخواهی ،  جبران این نوع خساراتمهم  ابزارهای    از  باشد. یکیمی  ناشی از عمل خود  زیان  جبران

آیین دادرسی کیفری    14  مادۀقانون مسئولیت مدنی و    10  مادۀدر  صراحت  بهاست. در حقوق ایران  
زیان را به   ۀوارد کنند،  توانند با توجه به اوضاع و احوالها میاز عذرخواهی نام برده است که دادگاه

گذار . هرچند قانونآورندرا فراهم    دیدهزیانخاطر  وسیله موجبات تشفیعذرخواهی ملزم کنند و بدین
تعریف و سازوکارهای استفاده از این نهاد ارزشمند را به تفصیل ،  استیران از عذرخواهی نام برده  ا

،  آمریکا چون کانادا و  ،  توان با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه. میبیان نکرده است 
ر گردد که ضرورت و  قضایی باید بر این امر استوا ۀر قانون عذرخواهی را تعریف کرد و هم رویهم د

، نیاز  صورت عذرخواهی در    ۀشیو  خصوص به،  جبران  ۀانتخاب شیو،  امکان جبران خسارت معنوی 
 امری پذیرفته شده است و در این راه نباید تردید به خود راه داد.
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متحده   ایاالت  و  ایران  مدنی  مسئولیت  حقوق  در  تطبیقی  تطبیقی   ۀمجل ،  «آمریکامطالعه  حقوق  مطالعات 

 . 1شماره ، 4دوره ، دانشگاه تهران
کل،  (1۳۹۲)  ژادنسلطانی  الههدایت   و  مهدی،  خادم ▪ جبران  قابلیت  خسارات«»اصل  حقوق  ،  یه  فقهی  مبانی 

 .1۲ ۀ شمار، سال ششم، اسالم

،  «راهبرد کارگفت عذرخواهی در زبان کردی از دیدگاه زیان شناسی اجتماعی»،  (1۳۹6)  بهمن و همکاران،  زندی ▪
 . 1۷شماره ، 5سال ، فرهنگ و ادبیات عامه ۀ دوماهنام

 انتشارات نورالثقلین.  :تهران، چاپ اول، معنویمسئولیت مدنی خسارت ، (1۳۸0)هدایت االله ، نژادسلطانی  ▪

شیو،  (1۳۹4)  نیاذاکری   حانیه  و  حسین،  صفایی ▪ تطبیقی  مدنی های  ه »بررسی  مسئولیت  در  خسارت  جبران 
 . ۲شماره ، 45دوره ، مطالعات حقوق خصوصی ۀفصلنام، غیرقرادادی«

 نشر میزان.  :تهران، هشتماپ چ، سئولیت مدنی بدون قراردادها و م الزام ، (1۳۸۸) مرتضی، قاسم زاده ▪

 شرکت سهامی انتشار. تهران:  ، چاپ چهارم، مسئولیت مدنی -وقایع حقوقی ، (1۳۸۹ناصر )، کاتوزیان ▪

 ۀفصلنام،  »مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفی«،  (1۳۹6)  میرشکاریعباس    و  خدیجه،  مظفری ▪
 .۲شماره ، 4۷ره دو، مطالعات حقوق خصوصی

 .40شماره ، حقوقی دادگستری ۀمجل، »ضرر و زیان ناشی از جرم«، (1۳۸1) محمد، موسوی ▪



 و همکاران  یآرائ یاکبر /  یمدن تیمسئول در یمعنو  تخسار  جبران یهاوه یش از یکی عنوان به یعذرخواه

 

۲6۹ 

فرجام ▪ )،  نیک  و حقوق«،  (1۳۹۲زهره  فقه  در  معنوی  فقهی حقوق اسالمیمجلۀ  ،  »جبران خسارت  ، مبانی 
 .11 ۀ شمار

 ۀ شمار، کانون وکال ۀمجل، ران«»جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ای ، (1۳۸۳)  صمد، نجفی فتاحی ▪
 . 1۸۷و  1۸6
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