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 ر، یتصو  نشر یسنج امکان  و ریتشهی  کیفرشناس 
 و رسواسازی قضات متخلف   تیمحکوم حکم

 علی رضایی، جعفر رشادتی

 چکیده 

  ر، یاخ  یها سال  در  دیجرا   و  هارسانه  در  یاقتصاد  نیمجرم  یسزاده  یرساناطالع  و  انتشار
  با  دوچندان  برخورد   ضرورت    ثیح  از  دادرسان  و  قضات  بارۀ در  مقوله  ن یا.  است  بوده  برانگیزبحث
خطیری    قضا،   گاهیجا  حرمت  حفظ  حال،   نیع  در  و  یتیحاکم  سطح  در  فساد و  مهم  جایگاه  از 

است   یمحاسن  و  بیمعا  ۀدربردارند  ها، مجازات  از  کیهر  فرشناسان، یک  انداز  چشم  از.  برخوردار 
  ف،متخل  دادرسان  ر یتشه  و  ی رسواساز  ی  سزاده  اهداف  به  یتوجهیب  که  رسدیم  نظر  به  و   است

  ر«یتشه»  یسزا   ییکارا   رامونیپ  راستا،   نیا  در.  کرد   خواهد  فراهم  را   آن  دیفوا  بر  هاان ی ز  یرگیچ  موجبات
 ی برا   یموجب  نیهم  و  دارد   وجود  یمتعدد  آراء  مرتبط،   یفرشناسیک  اتینظر  پرتو  در  دادرسان،   بر

  با  تا  است  آن  یپ  در  نوشتار  نی ا.  است  ییفرهایک  نیچن  یاجرا   در  اطیاحت  و  حزم   قیطر   گرفتنش یدرپ
 در  امر  ان ی متصد  یکردهایرو  و   ها هیرو  نیهمچن  و   ریتشه  باب  در  کشور  ۀموضوع  نیقوان  در  نگرش 

 نیقوان  به  توجه  با  متخلف،  و  لغزشکار   دادرسان  یرسواساز  که   بپردازد   قضیه  نیا  اثبات  به  ییقضا  نظام 
ی  ریپذبیآس  و   ترمک  ییکارا   است  ممکن  اشینیپس  یبازخوردها  و   یفرشناسیک  اتینظر  موجود، 
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 مقدمه
عمال کیف هایی چون تشهیر و رسواسازی مجازات  ردر این نوشتار، پرسش مهم این است که آیا ا 

گردند، صورت پذیرد ن اقتصادی در آن ورطه مستغرق می قضات به همان سیاق که سایر مجرمیر  ب
برای پاسخ به چنین پرسشی پیش از همه، مناسب است واژگان    .یا نیازمند درانداختن طرحی نو است

 »تشهیر« و رسواسازی و اصطالحات مشابه آن تبیین گردد.
حاللی،    ؛383:  1386« )معین،  1رسواکردنچون »  مترادفیشناسی، معانی  »تشهیر« در واژگان

و حتی  هجو، افترا  ،  3ساختن آشکارا  ،  2نمودن(، شهره 183:  1391دن )عمید،  مشهورکر  ، (219:  1393
 ییرسوا(. اما اصطالحًا »89:  1377« نیز آمده است )دهخدا،  دنیبرکش  امیاز ن  ریشمشدر معنای » 

شهرت   یکس کس  است؛  4«دادنرا  ب  یچنانکه  خر سوارکرده  بر  گردانه  را  دا،  )دهخاست    دنیشهر 
فعل     .(.89:  1377 به  قببه  یزیچ  اندنینماهمچنین،  م  حینحو  نیز آ  حیتقب  منظوربهمردم    انیدر  ن 

ادبیاتی، فقهی و تاریخی    ۀرسواسازی و تشهیر ریش  .(400:  1409تشهیر گفته شده است )فراهیدی،  
 ؛ مشاهده نمودرا    ادهیتوان رد  این سزمیدر برخی نوشتارهای نظمی و نثری  دارد. در متون فارسی،  

حکایتی اشاره دارد که در آن قاضی برای آنکه افالس شخص  به  عنوان نمونه، دفتر دوم مثنوی  موالنا،  به
بدهکار و ممانعت از اعطاء قرض دیگری به وی فاش گردد، دستور تشهیر و گرد  شهر گردانیدن  وی 

ای مجازات قاضی که  در آن حاکم بررفته است که    ایالسیر« نیز شرح واقعهدر »حبیب   5. دهدرا می 
گرفته« مقرر داشته بود که »ریش وی را بتراشند و  مداهنه درپیش  ۀ »به جای قضایای شرعیه، طریق

 (.38: 4/ 1392، تشهیر کنند« )خواندمیر

 
1. Decry 
2. Disclosure 

ماه در  هالل   که    شودی شهر گفته م   لیدل  نی به ا  یماه قمر .  حضور و ظهور است   یشهر به معن  ۀ واژبه نظر برخی،  .  3
 (. 207:  1410،؛ )جوالیقیبالقمر شهرنه یأل.  ابدیی حضور و ظهور م  یماه قمر یابتدا

4. Public Disclosure 
 مفلس است و بس قالش  نی شهر ا گرد           فاش دیکش بگردان یگفت قاض. 5

 دیهر جا زن انیـش عـ افالس  لـطب      دیـزن های داـکو او را من هب کو
 د ـ بشناختن انیــهمه شهرش ع تا      تاختند یکو م  هسو و کو ب هسو ب

 (.286:  1396 ،)مولوی مردم جمله در شکلش نگه کرده      هـام و هر بازارگـهر حم شیپ
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 های فقهی تشهیرریشه  .۱
نهادهایتشه از جمله  اسالم  یر  که    یفقه  ه  ب  اندن مجرمانآن، شناس  یاز کارکردها  یک یاست 

  ی نیبشیپ  ریمجازات تشه  ، عهی در فقه ش  برخی جرایم  یرا ب  (.23:  1393،  میرخلیلی)مسلمین است  
البته    .(77:  1396،  سلطانی  و  محدثی)تشهیر در »شهادت دروغ« است    ، هاآن  القول متفقشده که  

اقسام    عنوان یکی ازرا به  تواند برای کیفر شاهد  کذاب، تشهیرصاحب جواهر اشاره دارد که حاکم می 
عمال نماید    تعزیر قاذف، محتال، قواد و   خصوص همچنین، در    (.124:  1390،  دیگران  و  زمانی)ا 

به   فقهی  نیز در برخی متون  قاذف    این مجازاتمفلس  فقها، کیفر  اکثر  اعتقاد  به  اشاره شده است. 
  :1410،  حلی)  اندتشهیر دانسته  ۀتکننده را شایس حلی، قذفاما برخی فقها نظیر عالمه  یست؛تشهیر ن

 . (430:  1412/41،  نجفی)د  ندانیقاذف را واجب م  ریصاحب جواهر، تشهبرخی دیگر چون    .(547
  خ یشاند.  برخی تقریرات و تحریرات فقهی، سزای فرد کالهبردار یا محتال را نیز تشهیر دانسته

  . مت دهدرا که گرفته غرا   یشود و مال  بیمجازات و تأد  کالهبرداراست    »واجب:  دی گوی م  یطوس
  عمل   نیاز انجام ا  ندهی در آ  گرانیکند تا د  ریتشهانجام داده،    چهاست حاکم او را به عقوبت آن  سته یشا

،  »اختالسهای  همین مجازات برای بزه   ، از نظر برخی.  (722:  1387/8،  )طوسی  کنند«  یدارخود
 ان یمتق  یموال ۀریس در (.140: 1392، حیدری) استمقرر  ن«ی مسلم المالتیو تعرض به ب ارتشاء

)مأمور بازار اهواز( اطالع    «َهرَمه ابن»  انت  یاز خ  السالمهیعل  منانؤرمیکه ام  یآمده است هنگام  زین
ط  دا یپ رفاعه  یدستور  یکرد،  نوشت:    به  اهواز(  نامه  یوقت»)حاکم  رسکه  دستت  به   بالفور  د، یام 
کار   ن یکن و همه را از ا یا زندانبازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او ر تیرا از مسئول «هرمهابن»

،  خود  دستری ز  متصدیان  ۀحکم را به هم  نی. اندی دارند، بگو  یت یتا اگر شکا  )تشهیر کن(  باخبر نما
   .(64: 1395شهباززاده، ) نظر مرا بدانندهمه گزارش کن تا  

نیز   »قواد«  مجازات  برای  فقها  از  ذکر  برخی  را  )حسین ده کرتشهیر  (. 99:  1397  نژاد،   اند 
داشته   المنهاج« ة تکمل   ی »مبان در    یی خو مرحوم  سر    »گفته :  اند تقریر  تراش   مرد شده  تشه   ده ی قواد   ریو 

 ، ییخو )   « ست ی ن   قول   ن ی ا   ی برا   ی مستند  ی ول ،  قول به مشهور نسبت داده شده است  ن ی بلکه ا   گردد، می 
شهار همراه باشد.    (. افالس 305:  4/ 1394 شهار مفلس ا    «، ی »کاف در    ی حلب در فقه نیز ممکن است با ا 

به نقل ،  341  : 1418  ، )حلبی  کند ی م   ان یبه مردم ب   ی و  آن را شناساندن    ل ی داند و دل ی را بر حاکم الزم م 
 رسد کیفر تراشیدن سر نیز نوعی تشهیر قلمداد شود.( و به نظر می 80:  1396: سلطانی و محدثی،  از 

 یقهایر« در متون فقهی، فرغم ذکر مجازات »تشهبهفقهی دیگر در این باب این است که    ۀکتن
گیرد  جای می  راتی تعز  و ذیل  یستحدود ن  ۀدر زمر  ریکه تشه  نظر دارنداتفاق   نهیزم   نیدر ا  زیعظام ن

خاص    جرایم  یحاکم شرع برا ۀ  لیوساز تکرار جرم، به  ی ریجلوگ   منظوربه مجرم و    بیتأد  باب  و از
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و محدثی،  شویم  اجرا  فقهی   کرد ید  تأک   باید(. همچنین  75:  1396د )سلطانی  متون  از  آنچه  که 
در    ، آیدبرمی استحرام   «،ریتشه»اصل  آن  از بودن  مؤمن  آبروی  حرمت  چون  احادیثی  به  فقها   .

باالتر است    ۀحرمت خان امری،  ) کعبه  و  بدینکنندمی  استناد،  (104:  1397عبداللهی  در  .  سان، 
 نهیم.از آن می و جعدم تردید جواز اجرای تعزیر  رسواسازی برای محکوم، اصل را بر  

 انداز نظریات کیفرشناسی سازی از چشم نگرشی در مجازاِت بدنام .۲
عالن و رسواسازی بزهکاران رویکردهای مختلفی دارد  مثاًل در ایاالت  ؛در کشورهای مختلف، ا 

سازی و شناسایی محکومان بوده و در استخدام و  در راستای  فاشمتحده، انتشار حکم محکومیت  
های کیفری کشورهای اروپایی  حال آنکه سیاست  . آتی آنان بسیار محسوس است اعیوضعیت اجتم

پنهان به سمت  پایهغالبًا  خاص  موارد  در  جز  مجرمین،  اختفاء وضعیت  و  است سازی  ریزی شده 
(Lippke, 2018: 199 .) 

این    های مختلف، انداز تئوری توان از چشم برای تبیین کیفرشناسی بزه تشهیر می رسد  به نظر می
 زنی، تئوری پیشگیری نگرش برچسب  گرایی« بنتام و بکاریا، را نگریست. نظریاتی چون »فایده  مقوله
یت را می  ۀبازپذیرکنند  شرمساری  ۀ نظری  یا   دورکهایم   سوی  کارکردگرایی از  ۀ نظری  عام، توان در  بریث و 

 . کرد این ارتباط بررسی 
  از  بیش  که  است  گرایانهمنفعت  رویکردی  ، متناسب   ، مجازات«گراییفایده »انداز تئوری  در چشم

  مجازات   تعیین  عدم   دیدگاه،   این  در.  است  شده  بیان  بنتام  جرمی  و  بکاریا   سزار  ۀوسیلبه  پیش  قرن  دو
عبارت  به.  شد  خواهد  منجر   مجازات   ۀ بازدارند  کارکرد   تضعیف  به   ،ارتکابی  جرم   شدت   با   متناسب 

بودن (. این امر مناسب111:  1389مقدم،  د )جلیلیموجز، خطرات بزه باید بیشتر از منافع جرم باش
دهد. در این منظر ممکن است تا حدودی از تشهیر قضات بزهکار  بودن کیفر را نشان میو متناسب

توان  میزان خطر ارتکاب و بیم از رسواسازی را می  یشافزا لیکن آیا چنین امری، یعنی    کرد؛حمایت  
 صرف یک کیفر دانست؟ ۀتنها جنب

برا  مطدر  نظریبر،  یت   1ۀ بازپذیرکنند  شرمساری    ۀابق  و  محکوم  2بریث  اجتماعی  شخصیت   ،
  بازگشت  و  اصالح   جهت  در  وی  از  پذیرش،   ضمن  یابد. بر اساس این نظریه، جامعهتضمین بهتری می

نظریه   . کندمی  پشتیبانی  جامعه   به این  و    ، در  بازپروری  میزان  همچنین  و  خاطی  فرد  جایگاه 
به  برگشت وی  ملحوپذیری  می اجتماع،  )ورد ظ  وینیگردد  اگر88:  1394  ، ی حسن  ا    بر   بزهکار  (. 

 
1. Reintegration 
2. Braithwaite  John 
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  از   وی  نادرست  رفتار   سویک  از  که  نحویبه  ، شود  سرزنش   بازپذیرکننده،   شرمساری  الگوی  اساس 
  بپذیرد،  باز  آغوش   با  محکومیت،   تحمل  از  پس  را   او  جامعه  دیگر،   سوی  از  و  گردد  تقبیح  اجتماع  طرف 

 مقابل   در  که  حالی  در  ؛یافت  خواهد  کاهش  بزهکاری  فضای  در  وی  ددجم  شدندرگیر   احتمال
   (.71:  1394نمود )نیکوکار،    خواهد  ُمصر  بزهکارانه  اعمال  ۀادام  بر  را   وی  ، زنندهبرچسب  شرمساری
  این .  است  آلمان  کیفری   حقوق  در  کیفر  تعیین  غالب  ۀنظری  مثبت،   عام   پیشگیری   ۀنظری  امروزه 

  کارکرد  بر  نظریه  این.  است  یافته  تدوین  عام   بازدارندگی  سنتی  اصطالح   با  آن  تمایز  هدف  با  اصطالح 
  احترام  تقویت و مطلوب  رفتاری هایشیوه  از حمایت اخالقی،  هایارزش  تقویت در مجازات مثبت

  است )الهام و   جامعه  در  جرم   ارتکاب  کاهش  پی  در  طریق  این  از  و  ورزد می  کیدأت  قانون  به  اعتماد  و
این م63:  1391  محمدی مغانجوقی،  قابل  وضوع(.  نیز ملموس و  تحلیل است.  در تشهیر قضات 

اجراکنند و همچنین  باید جنب  ۀمقنن  متناسب  بازدارندگی  ۀقانون  و  و  و شخصیت  بزه  با  بودن کیفر 
. از نگرش کارکردگرایی،  مالحظه کنندیگاه مرتکب و همچنین بازخورد اجتماعی این مجازات را جا

گذاری و تعیین  محصول وجدان جمعی است. به باور دورکهایم قانون  ، رانهبزهکاعمال  اَ   انگاری  جرم 
عمومی قدرت  توسط  به  ، مجازات  و  پذیرش  از  ارزشرسمیتناشی  است  شناختن  اجتماعی  های 

تطهیر    ۀمثابارچوب این نظریه، تشهیر قضات خطاکار، بهه(. در چ12  :1396دی و ساداتی،  )بجنور
های اجتماعی است. بدین سان، چنین کیفردهی  بلکه دفاع از ارزش  ؛تدستگاه قضا و حاکمیت نیس

 تأمل و نقد است.  محل و مجازاتی برای قضات، 

تئوری »نظری  پردازان  همچنین،  چون  مقوالتی  طرح  با  مدرن   1زنی« برچسب  ۀکیفرشناسی 
  یاهینظرقع  ا ودر  اند. بر اساس این تئوری که  زدن( به نقد انتشار و معرفی محکومین پرداخته)انگ

پذیرفتهمدون   کییتب  ی برا شده  و  معرفی محکومین   یروژ ن  است،  افراد جامعه  از  برخی  ناراستی  و 
گ تبعاتی  به  منجر  است  برای  ممکن  مانعی  گاه  و  بزه هموار سازد  بازتکرارکردن  برای  را  راه  که  ردد 

(.  Farrington and Joseph, 2014: 14-18بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی محکوم گردد )
عمال کیفرهایی چون رسواسازی  عام بر بزهکار زده می شود، بزرگترین مانع برای  برچسبی که به دلیل ا 

  ، تبع آنسازی بزهکار و بهران عدالت ترمیمی بر این باور هستند که بدنام اصالح وی است. طرفدا 
کنترل شرایط، مسیری  ا  ب  ضروری استرو،  فرجام مطلوبی ندارد. ازاین  ، مطرودشدن وی در اجتماع 

مسدود ساخت و بدین سان راه برای    ،سازد با بزهکار همراه می  را   طور دائم برچسب بدنامیرا که به
 (. 179-180: 1396سازی اجتماعی محکوم باقی بماند )شیری، جبران، اصالح و عادی

 
1. Labeling Theory 
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با فساد در برخورد  اتخاذاغلب رویه  ، کشورهای مختلف  را  استواری  اند. نموده   های سنگین و 
 ی الدیم  2004  ی، در سالتصادو مبارزه با فساد اق  ی ریشگیپ  قانونی،  جنوب   یقایآفرعنوان نمونه، در  به

اما این   1. محکوم کردنیز  به حبس ابد    توانیرا م  آن، مرتکب یا مجرم   بر  بنااست که    تصویب شده
 پذیرفته است. جازات نعنوان مگونه اعالن و انتشار اسامی مفسدان اقتصادی را بهکشور هیچ
است که    ی است و برچسب  ی ک امر نسبیبلکه    ؛ستین  یت خارجیک واقعی  ی روژو ک  ی بزهکار
م را فاقد حسن یجرا   ، هین نظریشود. ایر افراد زده میافراد »مهم و صاحب قدرت« به سا  یتوسط برخ 

ن« صاحبان  ییر و تعیاساس »تفس  و بر  یرا صرفًا از امور اعتبار  یو بد  نیکیداند و  ی م  یو قبح ذات
اما در    ه واقع نشده است.و مورد توج    رو نشدهروبهاستقبال    بان استدالل چندان  ی. اشمرد ی قدرت م

 ی ن است که وقتیا  یزن برچسب  ۀیروان نظری، استدالل پی ا تکرار بزهکاریه  ی ثانو  یخصوص بزهکار
ر داده و  ییغخودش را تر شخص از  ی ن برچسب هم تصویا  ، شود  یر میعنوان بزهکار دستگبه  یفرد 

، فرورود و هم  است   ن کرده ییتع  ی و  ی ن برچسب برا یکه ا  یج در نقشی تدرهشود شخص بی موجب م
  بارۀ قضاوت در  یج به جای تدرهشدن« بیل »شرطیدلشود مردم بهی نکه تکرار برچسب موجب میا

  شان دهند نش نواک  باشد، ا نی  باشد  مطابق واقعاینکه  اعم از    ، آن برچسب  در خصوص خود شخص،  
(Berliner and Jacques, 2012: 5-6بدین سان افراد دارای من .)های خطیراصب حساس و جایگاه،  

فاسد،    سازی قاضی عبارت ساده، بدنام نظیر دادرسان، بیشتر در ورای این نظریه آسیب خواهند دید. به
داشته باشند.  قضایی  دستگاه  ای به قضات یا  ممکن است منجر به این شود که مردم اغلب دید بدبینانه

برخورد با متخلفان بیش از آنکه به   ۀمدعی هستند که شیو  زنیبرچسب  ۀپردازان نظریگو آنکه تئوری 
آن اَ رفتار  به  دیگران  نگاه  چگونگی  به  باشد،  داشته  بستگی  آن ها  )عمال  است  وابسته  و  جعفرها  ی 
 مجرمین   برخی  آنکه  امکان  سازی، یند بدنام ا رسد که در فر(. با این حال، به نظر می3:  1391دیگران،  

  جامعه  ۀنخب  که سطحخصوصًا    ؛است  بیشتر  ، بمانند  از برچسب  و به دورمصون    بزنگاه  این  از  خاص
  تعریف   هایاهرم   که  اندگرفته  قرار  کسانی  ردیف  در  خود  و  دارند  اختیار  در  را   قدرت   هر سیاق،   به

  نیز   برچسب  دریافت  از  و  اندگرفته  قرار  سیاه  رقم  در  یراحتبه  اینان  دارند.  را   اجتماعی  هایبرچسب
زنی به قضات همواره موجبی  نگارندگان بر این باور نیستند که برچسب  بر این اساسدارند.    رهایی

سازی جرایمی از این دست برای تحریک دادرسان به ارتکاب تخلفاتی چون دریافت رشوه و عادی
پ  ؛گرددمی  در  که  است  این  مراد  ایجاد بلکه  اهمیت  نظریه،  این  »رسواسازی،    رتو  چون  مقوالتی 

 
1. see: Prevention And Combating Of Corrupt Activities , 2004  article 26 - in the case of a 

sentence to be imposed by a High Court, to a fine or to imprisonment up to a period for 

imprisonment for life. 
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انگزبرچسب و  ژرف نی  و  قاضی(  شخص  نه  )و  قضات  جایگاه  به  تدقیق زدن«  و  نظر نگری 
 گذاران و مجریان امر پدیدار گردد. کیفرشناسان، برای قانون

 ایران ۀتشهیر در قوانین موضوع .۳

ن است تا یک تعریف حقوقی از این کیفر ارائه پیش از ورود به بحث حقوقی این سزادهی، بهتر آ
رسانی  تواند چنین باشد: »رسواسازی مجرمین خاص از مجرای  اطالعتعریف می  ترینردد. سادهگ

نگاشته دیگر  برخی  »همگانی«.  عموماند:  او،    یاعالم  مجازات  و  جرم  و  مصاد  یک یمجرم    ق یاز 
و    یافکار عموم  ری منظور تنوبلکه تنها به  ، یقصد مجازات و سزاده  است که نه به  ینیاقدامات تأم

ی،  مرتاض)  .«شودیجرم توسط بزهکار، اجرا م  ۀ از تکرار دوبار  ی ریشگیتبع آن، پو بهآنان    یسازآگاه
رسوا4:  1393 تشهیر،  دیگر،  بیانی  در  محکوم (  قضایی  است  کردن  شده  تعریف  مردم  نزد  علیه 

ها اشاره  اختصار به آنتوان بهچندی است که می(. تعریف اخیر حاوی نکات  134:  1392  ی، دریح)
رکرد نخست،  اطالعسوا.  و  همچنین،  سازی  متهم(.  )نه  مجرم  یک  توسط  جرم  ارتکاب  رسانی 

استمحکوم  شده  صادر  علیه وی  قطعی  حکم  که  است  بعلیه کسی  از ؛  قبل  حکم  انتشار  نابراین 
. انتشار حکم محکومیت ی« است»قضای  ۀسوم راجع به واژ  ۀتشهیر نیست. نکت  ، محکومیت قطعی

توان »تشهیر قضایی« دار رسیدگی و اعالم گردد و غیر آن را نمیباید توسط مقام قضایی صالحیت
نیز گفته شده    2فقهی چون »مباهته«   ۀمقول  خصوص برخی بر این باور هستند که حتی در    1نام نهاد. 

آن   اجرای  که  ب  قضایینظام    قیاز طر   دیبااست  رعا  یقاض  ۀلیوسهو  با  قانون   تیو    باشد  یضوابط 
 (.114: 1392، حیدری)

اند.  کردهمجازات تشهیر و انتشار حکم محکومیت اشاره    به  گوناگونی  ۀدر ایران، قوانین موضوع
گران برای  پالکارد  اقسا  ، فروشیمجازات نصب  از  معروفیکی  بسیار  یا رسواسازی  علنی  م  سازی 

ماد است.  تعز  2  ۀمحکومین  حکوقانون  مقولهبه  متی  یرات  استای  چنین  در  پرداخته  جرم    باب. 
محتکر« سخن گفته است.    عنوانبهقانون تعزیرات از »نصب پارچه در محل واحد    4  ۀاحتکار نیز ماد

های گروهی باشد.  مواد بهداشتی و آرایشی نیز ممکن است معرفی از طریق رسانه  ۀمجازات تولیدکنند

 
)انتشار رأی برائت( آمده است،   1392آیین دادرسی کیفری  قانون 512 ۀچه در مادنبنابراین، انتشار احکامی مانند آ. 1

 تشهیر به معنای اصطالحی آن نیست. 
حکم به جواز بهتان    ،اند و با استناد به آنن« دانسته زد »تهمت  یآن را به معنا  یاست که برخ  یفقه  یمباهته اصطالح.  2

بلکه   ،تنها جایزقها مردود است و بسیاری، آن را نه این امر البته در میان غالب ف   .اندبستن به اهل بدعت داده و دروغ 
 (.157: 1394 دیگران، محمدیان وک :ن) دانندمذموم و نکوهیده می
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شعار داشته است که مؤلف یا    صنفان و هنرمندانو م   لفانؤم قانون حمایت از حقوق    27  ۀماد نیز ا 
قانون حمایت    14  ۀ تواند تشهیر حکم محکومیت را بخواهد. همچنین بر اساس مادنف شاکی میمص  

پدیدآ حقوق  نرم از  رایانهورندگان  دیافزارهای  مصوب  می1379ماه  ای،  خصوصی  شاکی  تواند  ، 
قانون    23  ۀاو آگهی شود. ماد  ۀها با انتخاب و هزینروزنامه تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از  

 مطبوعات نیز امکان درج پاسخ شخص شاکی را تحت شرایطی مقرر دانسته است. 
و انقالب در   یعموم  یهادادگاه  یدادرس  ن ییقانون آ  188  ۀره به مادسه تبصدر قوانین عام، الحاق  

انتظام »تشهیر«    1378مصوب    ی فریامور ک فراهم ساخت.  موجبات  در صورت   میتصمرا    ی دادگاه 
صادره وجود داشته    أینظر از ر  دی که امکان تجد  یباشد و مادام  افتهی  تیکه قطع  داشتانتشار    تیقابل

 بود و لذا رسواسازی و تشهیر صرفًا مربوط به محکومین و نه متهمان بود.  یانتشار حکم منتف،  باشد
  انیانتشار جر(، »1392)  ی فریک  یدادرس  ن ییقانون آ  353  ۀماد  2  ۀبر اساس تبصردر قانون جدید،  

و متهم است، در    یمشخصات شاک   انیکه متضمن ب  یو گزارش پرونده در محاکمات علن  یدگیرس
جامعه، ضرورت    یحفظ نظم عموم  ای و    یدارشدن وجدان جمعخدشه  لیاز قب  یبه علل   که  یصورت 

قانون   96  ۀماد «.  است  ریپذامکان  هیئقضا  وه ق   سییکشور و موافقت ر   کلبه درخواست دادستان    ابد، ی
رسد انتشار تصویر متهم حاوی مطالبی است که به نظر نمی   باب در    ، (1392آیین دادرسی کیفری ) 

ذکر آن   ، علت قرابت با بحث لیکن به   ؛ کیفر یا مجازات را بر تارک خویش بنگرد   عنوان به حکم تشهیر  
از   127  ۀ ماد   1  ۀو تبصر   23  ۀ، بند س ماد2291  ۀ ، ماد20  ۀ فایده نخواهد بود. همچنین، بند چ مادبی 

نوعی سخن از تشهیر محکوم و انتشار حکم محکومیت محکومین ، به 1393قانون مجازات اسالمی  
 عنوان به مفسدان    ی ، انتشار اسام 92در سال    ی قانون مجازات اسالم   ب یبا تصو ،  اد بر این مو   اند. بنا گفته 

قانون مجازات اسالمی  19 ۀ ماد  .ه استگذار قرار گرفتجه قانون د تو مور ی ل یتکم  و   ی مجازات اصل  ک ی 
ها« سخن از »انتشار حکم قطعی در رسانه  6  ۀ های درج های تعزیری و ذیل مجازات در شمار مجازات 

 ی د، موضوع انتشار اسام ی قانون جد   36  ۀ در مادمصادیق تشهیر قضایی یاد نموده است.  از  یکی    عنوان به 
توان اذعان می   ذکر شده بود که   ی قانون   ی ها از مجازات   ی ک ی   عنوان به و روشن    ح ی ر طور صمفسدان به 

 ندارد.وجود    ی قانون   ء خال  ی، مفسدان اقتصاد   ر ی تشه داشت که در ساحت کنونی، برای  
قانون مجازات اسالمی   36  ۀمادترین تشهیر قانونی حال حاضر قوانین موضوعه،  شاید صریح

درجرائم موجب حد محاربه و    یقطع  تیحکم محکومماده »باشد. بر اساس این    1392مصوب  
که    یدر صورت   الی ر  ارد یلیم  کی از    شیب  ی کالهبردار  زیچهار و ن  ۀتا درج  ر ی تعز  ا ی  االرضیافساد ف

 
 قانون مجازات اسالمی آمده است، نوعی تشهیر محسوب گردد.   229  ۀه در مادرسد تراشیدن موی سر، کبه نظر می.  1
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 .شودیت منتشر منوب   کیدر    یمحل  یها از روزنامه  یک ی در    ، نباشد  تیامن  ایموجب اخالل در نظم  
دهد مقرر نموده است و ظاهر قضیه نشان می  ، ر در آن الزامی استاین ماده، مواردی را که تشهی  ۀتبصر

انتشار حکم محکومیت وی الزامی است.   کند، سنگینی دریافت    ۀ که حتی اگر قاضی یا دادرسی، رشو
مزبور این است   ۀمهم در ماد  ۀگیرد. حال نکتاین مقوله در مباحث آتی بیشتر مورد واکاوی قرار می

نمونه اگر کسی مرتکب جرمی    عنوانبه   .توان نشر دادبودن می ا وصف غیرالزامی که آیا سایر موارد را ب
ها، جراید یا  توان این حکم را در رسانهآیا می  ،نبود  یادشده  ۀشد که داخل در مصادیق ماده و تبصر

داد نشر  می   .فضای مجازی  به بححتی  متخلف  توان گریزی  انتشار حکم قضات  یعنی  بعدی،  ث 
  ت؟مرتکب جرم یا تخلفی شده اس ،کسی حکم دادگاه انتظامی قضات را انتشار دهدداشت. آیا اگر 

استدالل  آیا می الزامیکرتوان  مادد که  موارد  در  تشهیر  اسالمیق  36  ۀبودن  برابر    انون مجازات  در 
تشهیر در سایر موارد،   آیا تر، ساده  عبارت بهاست؟  بودن تشهیر سایر موارد و نه ممنوعیت آناختیاری

ها و حتی  ای حکم دادگاه برای رسواسازی توسط هر فردی اعم از قضات، رسانهانتشار عادی یا رسانه
مصداق انتشار نباشد و این امر تنها    ، گردد؟ شاید بتوان گفت بیان حکم افراد عادی جرم محسوب می

به  شود.  زدن هنجار عمومی جامعه باشد، بزه محسوب میو برهم  در حالتی که ترویج فساد، فحشا
حال رسانههر  دادگاهای،  احکام  میکردن  مادها  مطابق  شود.  تلقی  جرم  آیین    353  ۀتواند  قانون 

کیفری  »دادرسی  محکوم ،  مشخصات  و  قطعی  حکم  مفاد  قانون بیان  در  مقرر  موارد  در  فقط  علیه 
  512  ۀماد «. یکی از این موارد مقرر  ن ماده در حکم افتراء استپذیر است. تخلف از مفاد ای امکان

ف    قضات بزهکار  بارۀ انتشار حکم برائت است که در  خصوص در    قانون آیین دادرسی کیفری  یا متخل 
مهمی وجود دارد و موارد مندرج در   هایتواند مجری باشد. اگرچه میان تخلف و جرم تفاوت نیز می 

ف   بیشتر تخل  نه جملگی متخلفین و کژروانانی که  دارد و  استیال  بر مجرمین  اداری مرتکب  قانون 
های  تواند الگوهایی برای طرز برخورد و شیوه همه، قوانین خاص میاند تا جرم و بزه، با اینگردیده

با لغزشکاران بزهکار   برای برخورد  نویسندگان قضات  دارا   راهنما  باور  به  ارائه دهد.  ی شرایط ویژه 
در زمر دادرسان خطاکار  و  دارای شرایط خاص  این گروه  ۀمتخلف  ادامه دالهای  در  یل هستند که 

تبصر اینکه  دیگر  نکته  ارائه خواهد شد.  این مطلب  برای  رفتار    50  ۀماد  ۀبیشتری  بر  نظارت  قانون 
پذیر دانسته است. با  صورت »محرمانه« امکانظامی را بهابالغ آراء دادگاه انت  ،1392قضات مصوب  

محرمانه دانست و ناشر حکم را بزهکار توان نشر حکم دادگاه را مشمول نشر اسناد  این وصف، آیا می
 ی محرمانه تلق  سند  ند تواتوان گفت خیر، تصمیمات دادگاه انتظامی قضات نمیرد؟ صراحتًا میبرشم
تصمیمات به  ه است که »کرد ابالغ رأی است؛ چراکه ماده بیان   ۀشیو  ،دآنچه باید محرمانه باش شود.

 . «شودنحو محرمانه ابالغ میشده بهنشانِی اعالم 
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 یلیتکمو رسواسازی؛ مجازاتی اصلی یا  ریتشه .۴

مفسدان و مجرمان   یانتشار اسام ، یقانون مجازات اسالم 36 ۀگذار در مادقانون نکهیبر ا عالوه
اجازه    یبه قاض  ، یقانون مجازات اسالم  23  ۀبرشمرده است، در ماد  یمجازات اصل  کی  عنوانبهرا  

 ۀ تا درج  یک  ۀدرج  یهامستوجب مجازات  میص و جرا مستوجب حد و قصا  میداده است تا در جرا 
مجازات  عالوه  ، شش به    ، یاصل   یها بر  را  تکم  ا ی  ک یمتهم  مجازات  محکوم   یلیچند    کند.   هم 

ا  یلی تکم  یهامجازات بر  م  نکهی عالوه  محسوب  ت  کی  عنوانبه  شوند، یمجازات  در    ینیمأاقدام 
جرا   ی ریشگیپ وقوع  ن  یبعد  میاز  مجرم  باشند.  ؤم   توانندیم  زیتوسط  ا  یک یثر    یهامجازات  نیاز 

،  ی اقتصاد  میجرا   یدر برخ   نکه، یهاست. در واقع عالوه بر ادر رسانه  تیانتشار حکم محکوم  ، یلیتکم
 یک  ۀبا مجازات درج  میجرا   ر یمتهم است، در خصوص سا  تیمکلف به انتشار حکم محکوم  یقاض

انتشار حکم در رسانهتهم  ، یمجازات اصل  لیتکم  عنوانبه   تواندی م   زین  شش  ۀتا درج   ز یها نم را به 
اند که  هکرد اند و اشاره  اداری نیز تلقی نموده   برخی دیگر مجازات تشهیر را یک سزادهی  محکوم کند.

فاش یا  تشهیر  زیست  محیط  آلودگی  با  مبارزه  در  نوین  رویکردهای  از  برای  یکی  عمومی  سازی 
 (. 43: 1396تبار، اللهفضلی و قنبرت )طبیعت اس  ۀکنندها و نهادهای آلودهشناسایی شرکت

هیر به سیاقی که در متن قانونی ذکر گردیده  دیگر در این بحث این است که کیفیت اجرای تش  ۀنکت
شکالی چون وارونه سوارنمودن باید اجرا شود. بنابراین اجرای تشهیر که در سیر تاریخی آن در اَ   ، است

ستخفاف و تحقیر وی و بیان جرم او صور  کردنبر حیوان و گردانیدن گرد شهر و سیاه ا  ت مجرم و 
(، در نص قانونی حاضر  132:  1390ت )زمانی و دیگران،  یافیا همراهان وی، نمود می  توسط خودش

ندارد. مطابق ماد از طریق رسان  قانون مجازات اسالمی  36  ۀجایگاهی  باید  یا    ۀاین مقوله  جمعی 
دهد  حاضر نشان می ۀمهم دیگر این است که نص ماد ۀ کتصورت پذیرد. ن های کثیراالنتشار روزنامه

شود و بنابراین انتشار تصویر اعم از ثابت  و فیلم محکوم نمیکه این امر شامل تمثال، تصویر، عکس  
یابد، رعایت  و متحرک با متن ماده همخوانی ندارد. قید مهم دیگر در ماده که به تبصره نیز تسری می

انتشار حکم محکومیت   که  است  ذکر شده  انون مجازات اسالمیق  36  ۀنظم عمومی است. در ماد
نوشتار حاضر، این مقوله    به نظر نگارندگان    .«نباشد  امنیت  یا  نظم  در  اخالل  موجب  که  صورتی  در»

خالل در نظم عمومی جامعه( می  قضات متخلف لحاظ گردد.  خصوص تواند در )ا 

 سازی مرسوانمودن یا بدنا ۀهای کیفرشناسانارچوبهچ. 5
تایج متعددی را دنبال ها اهداف و ندانان کیفری، برای مجازاتشناسان و حقوقگذار، جرم قانون

و شرم می  تنبه  پشیمانی،  چون  اهدافی  و  کنند.  چون جبران  مواردی  تا  اصالح  بازدارندگی،  ساری، 
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  ۀ فلسفظر برخی،  این مهم در کیفری چون »تشهیر« نیز باید نمود یابد. به ن  علیه.تسکین آالم مجنی
دوبار  یبازدارندگ  ، مجازات  نیا  یاصل انجام  سو  ۀ از  از  عمل  مجرم    یآن   است  گرانیدیا  خود 

سازی دیگران و قربانیان  (. هدف دیگر ممکن است شناسایی مجرم برای آگاه64:  1394  ، انیحسن)
  اریزگ ساسیاست اعالم اجتماعی   با  مجرمین خطرناک وخصوص  احتمالی بعدی باشد. این امر در  

امری متفاوت با تشهیر    ، مجرمین خطرناک  دانان، اعالم اجتماعیبیشتری داد. به نظر برخی از حقوق
 قرار  از محاکم یبرخ  یکه مورد حکم از سو ریتشه سزادهی   یکارکردها از یک ی با وجود این،  ؛است

. البته  ی استواز جرم    ی ریشگیشناساندن مجرم و پ  ، ی اعالم اجتماع  است یهمانند کارکرد س  ردیگی م
  ی اساس  اختالف  مبنا، قلمرو و هدف،   ت، یماه  ثیاز ح  یاعالم اجتماع  استیو س  ریمجازات تشه

(. به همین جهت به باور برخی از نویسندگان، اعالن 34:  1393  ، ارگریا  )نجفی ابرندآبادی و  دارند
امر در قالب امور تواند یک مجازات قانونی تلقی شود و باید این و شناساندن مجرمین نمی 1عمومی

یکی از اهداف و    ، زهکاران بچراکه رسواسازی و معرفی     ؛مجازات  عنوانبهدیگری مطرح شود و نه  
 (.  Lippke, 2012:199ها نیست )غایات  مجازات

این امر تسکین خاطر و جبران آالم مدعیان و شاکیان  ۀترین جنبرسد مهمبا این همه، به نظر می
نوعی به  تشهیر. بنابراین اگر  شودمیمشاهده    روفوبه  یسازبدنام یا    یرمساشر  وجهر  داست. این امر  

باعث شود که مردم احساس رضایت و برقراری عدالت در قبال این دسته از مجرمین را دریابند، شاید  
در جهت ارتکاب مجدد آن توسط سایرین باشد. افزون بر این، برخی بر این باور هستند  یخود مانع

بهتر داخل در   عبارت بهمشغول بوده و    یتدول   ی هادر سمت  عمدتاً   ،می دسته از جرا   ن یا  نیمرتکبکه  
مجرم بنابراین،   هستند  دیسفقهی  نیگروه  افشا  و  از  حق  تی هو  یترس    یبرا   یجد  یمانع  قتیدر 

البته اجرای   (.171:  1395  ی، توکل)  شود  یدسته از بزهکاران محسوب م  نیا  ۀیارتکاب جرم از ناح
داشته باشد که در صورت عدم ثبوت و    ی را برای فرد محکوم مکن است که تبعات سنگیناین کیفر م

ترمیم و احیاء شخصیت فردی و جمعی  گذارد و  بر جای میبعدی وی، آثار بسیار سنگینی را  ۀ  تبرئ
  دانان شرایط اجرای این سزادهی. به همین دلیل است که حقوقبسیار دشوار خواهد شدوی در جامعه  

  ی ناظر بر فرد   ی، فریک  ۀ کردن در حوزبدنام   ر، یتشهنمایند. از منظر آنان،  یاط دنبال می زم و احترا با ح
حقوق    اتیله در ادبئمس  نیثابت شده است که ا  یحکم قطع  کی ارچوب  هاست که جرم او در چ

یفر  ای این کدر ارتباط با دالیل اجر  شده است.ی« مشروع تقنینساز بدنام نوعی از »عنوان  به  ، ی فریک
  ی وضع  ی ریشگی»پ  «، یعدالت آمار  ایجرم    سکی ر  تیری »مد  یفلسف و    یحقوق   یچهار مبناتوان  می 

 
1. Public Identification 
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نوع   نیا  تیمشروع  یعقل  ۀپشتوان  عنوانبه  را   «ی فریک  ییو »سودگرا   ت«یامن  یعیاز جرم«، »حق طب
  رسواسازی و تشهیر چنینترین معایب  مهم  ، (. در مقابل 4:  1393ی،  مرتاض)  نام برد   ،ی فر یپاسخ ک

خصوصی،  حریم  نقض  و    است:  انسـانمغایرت  کرامت  با  ترویمنافات    ،ی فر یک  ییگرا عوام   جی، 
رسانه ابتذال  قبحناکارآمد  ، یاگسترش  )حیدری،  از  زدایی  ی،  جرایم  (، 149-139  :1392برخی 

 .آموزی و حتی سلب اعتماد عمومیسازی پوشالی، بدقهرمان

 حقوقی مجازات تشهیر قضات  . مسائل6
که آیا اجرای مجازات تشهیر اعم از آنکه یک سزادهی تکمیلی باشد    اعتنا این استور درخنکته 

رسد قضات، با توجه به  به نظر می  .مشابه سایر افراد باشد  بایدقضات    براییا اینکه کیفری مستقل،  
شت. برخی از اهداف کیفر  »تشهیر وضعیت متفاوتی خواهند دا  ،مصونیت و شأن برشمرده برای آنان

گرفتن کسانی که در سودای چنین اعمالی هستند، تسکین خاطر  رسواسازی«، نظیر تنبه و عبرت و  
مجرم،   ندامت  و  شرمساری  و  مردم  و  نخواهد    برایشاکیان  چندانی  تفاوت  عادی  افراد  و  قضات 

ردید جدی است. یکی از  های تشهیر نسبت به قضات محل تداشت؛ لیکن این امر در برخی جلوه 
مردم و خالی   اهداف مجازات به  معرفی مجرم  دیگران تشهیر،  از ورای چنین سزادهی،  ق است که 

نمونه، تشهیر کالهبردار   عنوانبه(. 83 :1396رفتار و کردار وی نگردند )محدثی و سلطانی،  ۀفریفت
تر نماید. این امر اما برای قاضی  شده در ارتکاب مجدد بزه، دشوارتواند راه را برای مجرم شناختهمی 

گردد،  یا حتی ناممکن می  ردشواری میسعد از آن برای وی بها دادرس رسواشده که احتمال قضاوت ب ی
این کیفر، هدف و غایت مدنظر را دربرنخواهد داشت. همچنین تضمینات دادرسی عادالنه نیز در  

:  1395سفلی،  کنگ)محمدی شدت در معرض تضییع استتشهیر افرادی چون قضات به  خصوص 
  بخشی اجتماعی مجرم است و توان   1بازسازی   ، هاوارد، یکی از اهداف مجازاتوه بر این م(. عال152

(Ginneken and Hayes, 2017: 63).  تصور مپذیر و  سختی پنداراین امر نیز در تشهیر قضات به
در ارتباط با رعایت حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی  دادرس و قاضی نیز باید اشاره داشت  است.

ض علنی ممکن است موجب خدشهکه رفتا دارشدن و َوهن دستگاه قضایی باشد  ر ناشایست و تعر 
 (. 222: 1390)طهماسبی، 

  ا ی یاموال عموم در یرقانون یتصرف غ ، اختالس ، ارتشاءهای برخی از جرایم نظیر مایهالبته درون 
شوه شاید برای  اخذ ر  دارد.  تری افزونخوانی  نسبت سایر بزهکاران، همی با برخی قضات فاسد بهدولت

عمال تشهیر و رسواسازی برای قاضی متخلف پس قضات، محتمل تر از افراد عادی باشد و بنابراین ا 
 

1. Rehabilitation 
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ستلزم نص قانونی خاص است.  نمایاند. اما این امر قطعًا م از سلب مصونیتش چندان نامناسب نمی
ست. در این قانون هیچ کجا  ترین قانون مربوط به دادرسان، »قانون نظارت بر رفتار قضات« امهم

قانون نظارت بر رفتار قضات، احضار    40  ۀماد  ، توان یافت. برعکستجویزی برای تشهیر قضات نمی
ل »محرمانه« ممکن دانسته است و  شاهد یا مطلع را به شک   عنوانبهمنظور تعقیب یا حضور  قاضی به

قانون نظارت   50 ۀماد ۀر این، تبصرباشد. عالوه بحتی این ماده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می 
حال   بر رفتار قضات، ابالغ رأی دادگاه انتظامی قضات را به قاضی به شکل »محرمانه« دانسته است. 

 بودن رفتار با قاضی متخلف، گری و محرمانه رنگی، پنهان هایی بر کم توان با وجود چنین نشانه آیا می 
قانون نظارت   ۀ نام آیین   32  ۀ اد ازی  علنی، برجسته نمود؟ مرا به کیفیت تشهیر و رسواستخلف یا جرم وی  

جایگاه آنان را   ، گذار در برخورد با قضات متخلف گونه است. بنابراین قانون بر رفتار قضات نیز همین 
عمال رسد دلیل مهم دیگر بر محدود رمین و متخلفین دانسته است. به نظر می متفاوت از سایر مج  بودن ا 
ترین ترسی بر دل قضات ادرسان است. اگر کوچک یجاد بیم و تشویش  نابجا بر د تشهیر بر قضات، ا 

وجود داشته باشد، ممکن است پروا و دهشت از رسوایی و تشهیر، مانع رسیدگی مستقل و غیروابسته 
توانند در برقراری برابری جربیات محققان نشانگر آن است که قضات غیروابسته و مستقل می گردد. ت

 (.Gilbert, 2014: 575باشند )  سودگی و آسایش روانی جامعه تأثیرگذار اجتماعی، آ

 شناسی انداز کیفررسواسازی دادرسان مجرم از چشم  .۷
ابعاد تمام  با فساد در  از های مسئواز دغدغه  ییک   ، مبارزه  بوده است.  یاست عالی ررو،  اینلین 

به کشور  معقضایی  وجود  از  ایشان  تصدی  تحت  نهاد  تطهیر  متخلف،منظور  قضات    نظارت    دود 
  ، ندهی که در آند  اهو بیان داشت  اندرا یک امر الزم دانستهدر سراسر کشور    ییقضا  یها مستمر بر مجموعه

: 1396بهمن    7شنبه  اطالعات،    ۀ)روزنام  منتشر خواهد شد  ها در رسانه  قضات متخلف   ری نام و تصو
به2 را  تشهیر  مجازات  نیز  قضایی  پیشین  مسئولین  خصیصدا  علت(.  مناسب    ۀشتن  بازدارندگی، 

، از  ه(. در روزگار کنونی، رییس پیشین قوه قضائی7:  1383آذر    7خراسان، شنبه   ۀدانستند )روزناممی 
های اخیر  تر از آنچه در سالستفاده از تشهیر به شکلی علنیبرخورد شدیدتر با قضات متخلف و ا

دادگاه   یخاص، آرا   یانده طبق برنامهی در آ  ]...[اند: »اند. ایشان فرموده ذکر شده است، سخن گفته
ه همراه با نام  یقضائ  ۀس قو ید رئ یأی دنظر و تی تجد  ید در دادگاه عالییأت قضات پس از تیصالح   یعال

ادر رسانه  ر قضات متخلفی و تصو با همیها منتشر خواهد شد.  در واقع اتمام حجت  قضات    ۀن 
  ییم در دستگاه قضاینماند و بدانند فساد و ارتکاب جرا   یباق  یاهیگونه گالچیه  یمتخلف است تا جا

بزرگ داشت  یتاوان  ).خواهد  در   .(21  :1396بهمن    7  ، 6703  ۀ شمار   ، رانیا  ۀروزنام..«  تردیدی 
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درستی ها تمام هم  خود را بهریاست قضایی کشور در برخورد جدی با فساد نیست و آن  نیتحسن
تحت ریاست خود    ۀعین حال دفاع از مجموع  دم و درمندی مروقف بهبود دستگاه قضا و رضایت

ای متفاوت است، بلکه  تنها نیازمند برنهادن شیوه رسد که تشهیر قضات نه. لیکن به نظر میاندکرده
بهانتشا و  اسامی  در ر  قضاتی که  است.  تغایر  در  نیز  مقررات  برخی  با نص  ویژه »تصویر« قضات 

  ۀ مجازات انتظامی درج  مستند صادر نکنند، عواقبی چونهای خود، چنانچه رأی مستدل و  رسیدگی 
عمال    بایداولی در صورت وقوع و احراز تخلف،   طریقیابند، بهچهار تا هفت می مجازاتی بر ایشان ا 

»مستند وصف  که  »قانونیگردد  و  بهبودن«  را  مقول  بودن«  باشد.  داشته  و  »علنی  ۀهمراه  سازی« 
در   حداقل  ف  خصوص »تشهیر«  نظاقانون  نمی علی   موجود  قضات  رفتار  بر  و  رت  نام  انتشار  باشد. 

« )نه صرفًا احکام  ( نیز با  3:  1397شهریور    5،  اقتصاد   یایدن  ۀروزنام)  ( دو قاضی متخلف»تصویر 
متفاوت    ، ها آمده استهمخوانی ندارد و آنچه در جراید و رسانه  قانون مجازات اسالمی  36  ۀمفاد ماد

است.  این  1و عجیب  از  متخلف  یکی  رابط  قضات  احتمااًل  )و  اخالقی  فساد  جرم  نامشروع(،    ۀبه 
عمال مجازات تشهیر برای مجرمی که مرتکب جرم  ک حال آن 2»تشهیر« گشته است.  ه واضح است، ا 

)ماد قانونی  مقررات  با  منافی عفت شده است،  و حتی  اسالمی(  36  ۀ غیراخالقی    قانون مجازات 
رفتن ُقبح برخی اعمال  یا ازمیان   سازی ناخواستهتجری و اباحه  هماهنگی ندارد و البته ممکن است به

مجازات تشهیر    قضات، اجرای  خصوص (. بنابراین در  87:  1396محدثی،  و  سلطانی  )شود  منجر  

 
شود، باعث یم   یامحکوم و نامش رسانه  یکه به خاطر فساد اخالق  یقاضبرخی قضات در این زمینه اعتقاد دارند: ».  1

ن رفتار  یترین پرونده حفظ نشد و خصوصیدر ا ین قاضأن شیهمچن شود.یدر جامعه نسبت به دستگاه قضا م ینیبدب
ن اسالم ی در د  یدر مورد مسائل اخالق  یافشاگر  ۀ کردند. اجازی د افشا م ینبا  ،است  یاخالق  ۀلئک فرد را که همان مسی

د یها را با ین گونه برخوردها و افشاگر ی ا ]...[مومن است. ید بر حفظ آبروی کأداده نشده است و همواره ت یهم به کس
شده است    یهان عموم کردن اذ ا متشنج یوع خالف  یباعث گسترش و ش  یکه در آن قاض   یها و تخلفاتپرونده   ۀ دربار

  ی قاض   ۀ مردم روشن نشده است. دربار  یصورت مشخص هم براکه به   یو اخالق  یمال  یهااعمال کنند، نه در پرونده 
چقدر    یا فساد مالیزان رشوه  یورت شفاف مشخص نشده که م به ص  ]نیز[محکوم شده است،    یل فساد مالیکه به دل

م  یتوانین رو نمیاز هم  ؛افت کرده نامشخص استیها رشوه درز آنرا هم که ا  ین دفعات و افرادیهمچن  .بوده است
وجود   نهین زم یدر ا  یبه افشاگر   یاز یاما به نظرم ن  م.ین پرونده داشته باشیرفتار دستگاه قضا با ا  ۀ دربار  یقضاوت درست

ن یر ایدر غ  ؛ات آن هم به مردم گفته شودیبهتر است تمام بندها و جزئ  ،افشا شود  یمال  ۀنداشته و اگر قرار است پروند
نمایصورت   نوع  برایک  رضا  یش  استیجذب  مردم  قاضی   ،بهنام،  یبرکانک:  )  ت  تردست،  حسن  با  مصاحبه 

 (. (1:  6/6/97 ،5188شماره  ،روزنامه جام جم) بازنشسته.
 (. 1397شهریور  5، روزنامه اصفهان امروز)نک:  ؛اصفهان 2 یفر یدادگاه ک 105 ۀشعب  سیرئ .2
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همچنین    1هاست. ماندن آن نیز باید در جرایم خاص باشد؛ نه جرایم منافی عفت که اصل بر پوشیده
ماد  همان ماد  ته شد، گف  36  ۀگونه که در مورد  در  انتشار حکم متفاوت است و  با    ۀ انتشار تصویر 

مزبور، تنها تشهیر و انتشار حکم ممکن است و سخنی از انتشار تصویر نه در این قانون و نه در هیچ 
شود. گفته شد یکی از محاسن و در عین حال معایب تشهیر، بازسازی اعتماد  قانون دیگری یافت نمی 

گونه که تشهیر، مجازاتی علنی  دیگر، همان  عبارت بهسازی عمومی است.  عتماداعمومی و گاه بی 
برای رؤیت مردم در اجرای عدالت و تسکین خاطر آنان است، ممکن است صفرا فزاید و مردم را در  

د، بدبین کردنها در مقام قضا، اجرای عدالت میتشهیرهای متعدد، به قضاتی که سال  ۀ برخورد و نظار
زنی« را پررنگ نماید. به  تواند همان ایرادات مطروح در کیفرشناسی »برچسبه مین مقولسازند. ای

کند که این  زدن، پیامی به دیگران مبنی بر این مضمون منتقل می زنی« یا انگنظر برخی، »برچسب
بیگانه است که باید از جامعه و قانون جدا شود و دیگر    ؛شخص دیگر خودی نیست عتمد  مبلکه 

، بسیاری از شهروندان عواقب فرعی ناشی از مجازات نظام کیفری را برای چندین  بر اینعالوه  نیست.  
 (. 446:  1397سال متحمل خواهند شد و حتی شاید تا پایان عمر درگیر آن باشند )مورفی و دیگران،  

قضات  تشهیر  بر  دیگر  »آینده  نکردنتوجه  ، نقد  هدف  است.  به  تشهیر  کیفرشناسی  در  نگری« 
  ، یشرمسارکنندگ  ۀویدر ش  سابق دارد و صرفاً   ۀرسواکنند  ی فرهایدر ک  شهی ، رتیمحکوم  ار حکمانتش

دارد    ی شتر یگرا تطابق بسرکوب   یاهداف  عنوانبه  «نگرگذشته»با اهداف    ، رو و ازاینست  امدرن شده  
  . (37:  1392زارع،    ی وزیتبریرستم)  ناکام خواهد بود  فرها یک  نگرندهی آ  ۀفلسف  نیمأو همواره در ت

در  (.  758:  1397است )رابینسون،    2حال آنکه یکی از اهداف نظام عدالت کیفری، »کاهش جرم«
ترم ترم  ، یمیعدالت  قربان  م، یهدف  آس  دهیدبیآس  یهم  مجرم  هم  دربرم  هنندز  بیو   رد یگیرا 

بازدارندگی کیفر   ۀرسد جنب(. عالوه بر فقدان این جنبه، به نظر می15:  1391)جعفری و دیگران،  
 3»پیشگیری از وقوع جرم«   ۀنظر به مقوللموس نباشد و این مهم، امعاننیز برای قضات چندان م  تشهیر
مانند نظارت بر رفتار دادرسان و    ،در مقابل، ترفندهایی کاربردی در سایر کشورها کند.اثر میرا کم

م بازدارنده و  برای قضات متخلف نیز اهرپیشگیرانه    ۀها عالوه بر جنبانتشار روند محاکمات دادگاه
دیگر، قضاتی که دچار   عبارت به (.  Spáč and others, 2018: 29گردد ) ای محسوب میکنندهکنترل 

می  جزئی  فساد  و  به   ، گردند تخلف  است  سزممکن  و  مجازات  روند   ایی جای  »تشهیر«،  چون 
آن رسیدگی  بعدی  نکت های  گردد.  تصویربرداری  برخی   ۀها  باور  به  اینکه  ت دادن  روی   ، دیگر  وسط بزه 

 
 آیین دادرسی کیفری.  102 ۀنک: ماد .1
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( 113:  1398زرندینی و دیگران،  قضات بیش از عوامل فردی، متأثر از عوامل ساختاری است )یعقوبی 
   فرد  قضات است. تر از سزادهی  فرد های بسی مهم و همین مسئله نشانگر اهمیت عوامل و شاخص 

رسانه  ۀنکت جوسازی   و  فشار  کدیگر  است  تضییقاتی همراه  ای  با  را  اجرای عدالت  سازد.  می ه 
دهی عوامانه به برخی حوادث، امکان متعارف و جهترکردن، توجه غیها و جراید گاه با پررنگرسانه

و    زدایند. به نظر برخی، نظارت زدگی را میگیری دقیق و منصفانه و پرهیز از شتابدرنگ و تصمیم
ها،  زه در رسانهتصویر بنماید.  ی انصاف و عدالت را تسهیل میها، اجرادر وضعیت رسانه  بازنگری 

دهد و این امر،  سزادهی، برخورد شدید و خشونت را گسترش می  ۀترس از برداشت نادرست، روحی
ها گاه با  (. به باور برخی، رسانه798:  1397کند )رابینسون،  رنگ می انصاف را در نظام کیفری کم

ند )صالحی و دیگران،  کنعایت اصول دادرسی منصانه را تهدید می های احساسی، رگسترش سیاست
عدالتی همراه  (. همچنین، این جریان ممکن است تشهیر قضات را با ایجاد نوعی بی116:  1398
اینسازد.   وجود  به با  می  ،  برای  نظر  آن  اجرای  عدم  و  افراد  برخی  برای  دقیق عدالت  اجرای  رسد 

درس متخلف صورت پذیرد گردد. اگر مجازات تشهیر برای داسوب  عدالتی شدیدتری محدیگران، بی
  شکالسفیدان از آن معاف گردند، یکی از اَ کشان و یقهافراد، اعم از خواص، بزرگان، گردن  و برخی از 

نظام کیفری،    بسیار مهم  اهداف  زعدالتی ُرخ عیان خواهد نمود و حال آنکه یکی ابی  بسیار نامطلوب 
فرما  ت اجتماعی در آن حکمعدال   ای که(. جامعه759:  1397»عدالت« است )رابینسون،    تحقق  

اجتماعی مبتنی بر پیشگیری از وقوع و تکرار انحرافات و جرایم خواهد   م خود یک نظا خودیباشد، به
این،  165:  1390بود )رشادتی،   بر    ،یو کشور  عیسطح وسدر  قضات    ریدادن تشهی تسر(. عالوه 

مذموم اخیر )در مظان    ۀعالوه بر جنب  د،گرد   اعتمادی دار و دچار بیخدشه  ییکه نظام قضا  ایگونهبه
نیز در پی  را  از جمله تسکین خاطر شهروندان  فواید  تشهیر،  و  قراردادن دستگاه قضا(، مزایا  اتهام 

به آنکه،  حال  داشت.  بدنام نخواهد  محل  جای  همان  »در  علنی  اجرای  کشوری،  سطح  در  سازی 
ید فایده خواهد بود. در این صراحت قانون، مفمند و منطبق بر  تکاب بزه یا تخلف« و البته ضابطهار

برخی قضات خطاکار   پیرامون تشهیر  انقالب  رهبر  بیانات  به  اشاره  و شایان  راستا،  پندآموز  توجه، 
و مکان    پذیری قاضی، تشهیر وی در همان شهراصالح   ۀای است که عالوه بر جنبحاوی نکات ارزنده

  هیئبا مسئوالن قوه قضا  داریدر د  1368  ورماهیرشه  20در  یمقام معظم رهبرنیز مورد تأکید است.  
اوا   هکد  ی آیم  ادم ی: »ندفرمایی م ،  ییقضا  یعال  یشورا   انیآقا  ، جمعیجمهور  استی ر  دوران  لیدر 
بود. ]...[   ردهک  یتخلف  ی در شهر   هکشد    یایاز قاض  ، صحبتجلسه  آوردند. در آن   فیتشر  من   ش یپ

ا  یو    ا زندانی  د. اگر شالقینک   مهک ، محاردهکرا    تخلف  نیا  هک  ی شهر   را در همان  یقاض  : آنگفتم
بر مسند    ، او را دوباره شهر  در همان  د و بعد همینک را بر او اجرا    مکجا ح، در همانگر استیز دیهرچ 
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  تی قوت  نظر من  ه: بند. گفتمکیم  فیضعرا ت  ییالت قضاکیار، تشک  نیگفتند: ا  !دی بگذار  قضاوت 
  پشت  هکخورد، بعد  یمرا    کت کجا  ، آنتخلف  خاطر    به  هک  یشرع  مک ا حای و    دادستان  را آنی ؛ زاست

 ، با منفاسد شدم   یحت  ؛ من است  ن یا  هیئقضا  ۀ قو  ۀلئمسد،  ینیبب  ، خواهد گفتمسند قضا نشست  آن 
گر  ی. او داست  یلها  و نقمت  ، انتقام نیرد. اکخواهد  ن   باهگر اشتید  ، خودشنیردند. بنابرا کار را ک  نیا

  عمال نند. با ا  کیم  فتخل    هک  ضیمر  واقعاً   یهاد؛ مگر آدم ینما  الظاهر تخلفیند علکینم  جرأت
 خودش  را   یمتخلفان نیچن  و  است  نیا هئیقضا  ۀ قو  د، ینیبب  هک  گفت  خواهند  هم  گرانی، دتیقاطع  نیا

  یاسالم  امت  نیبر ا  یارک جفا  یمعنا  جا، واقعا بهنیدر ا  رد. ترحمک د رحمینبا  ]...[ندک یم  اتازمج
  افراد، به  نیا  فشار آورد. جرم   یمعمول  مردم   ۀ انداز  از   شید بیفاسد با  قضات  ی، رونظر من  . بهاست

  دامکفرمودند: هر    هک  است  انی عیش  گناه  کمال  ا بهی   سادات  گناه  کمال   ا بهی  جمعه  در شب  گناه  کمال
  ، انتقامته. البگرفت انتقام   یقاض  نید از ای؛ ]...[ بااست  گرانید  بردوبرا   د، گناهتانینک  گناه  هکاز شما 

 یارکنمود، اگر    قبول   ه یرد، اگر توص ک  تخلف  یفرد   نی. اگر چنیشخص  انتقام   ، نهمورد نظر است  یاله
،  نظر من  . بهدبرس  مجازات  د بهی، باهست  هک  یطیداد، در هر شرا   ، انجام است  ارها خارجیاز مع  هک

این فراز از سخنان ایشان که بیان داشتند:    1« .نخواهد شد  درست  ییقضا  ار نشود، دستگاهک  نیاگر ا
«، دی بگذار  بر مسند قضاوت   و را دوباره شهر، ا   در همان  و بعد هم  د یرا بر او اجرا کن  جا حکمدر همان»

کید بر تشهیر محلی و منطقه   ۀپذیری، بازتوانی و استفاداستقرار راه اصالح   ۀ دهندای، نشانعالوه بر تأ
 . توان قضایی برخی قضات خطاکار است مجدد از

 نتیجه 
ر، جملگی قانون مجازات و نصوص قانونی دیگ  36  ۀگونه که در متن اشاره گردید، متن مادهمان

تا تقنین بعدی مقنن، به آنچه در متن ماده و    بایدیت دارند و بنابراین  حکایت از انتشار حکم محکوم
ها، جز در موارد بودن مجازاتمن احترام به اصل قانونید تا ضکرمواد مرتبط دیگر آمده است، اکتفا  

  ننمود. محکومین ۀها را انباشته از تصاویر و چهراستثنائی، جراید و رسانه
و احضار دادرسان و حتی نشر احکام آنان، به  به قضات  در قانون نظارت بر رفتار قضات، ابالغ  

پرواضح است که دلیل اصلی این امر اهمیت    سیاق و سلوکی محرمانه مورد اشاره قرار گرفته است. 
خلف  قضات متتصویر    ۀضابطو پاسداری از جایگاه رفیع قضاوت است. بنابراین، تشهیر و انتشار بی

 
  ماه وری شهر 20 هیئقضا ۀبا مسئوالن قو داری د نک: سایت مقام معظم رهبری،) ؛متن کامل بیانات ایشان ۀبرای مطالع. 1

 :ۀموجود در سامان ،1368
http://www.leader.ir/fa/speech/154/ 
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را دستخوش بی این مقام و جایگاه خطیر و ساختار قضایی کشور  اتهامات  ممکن است  پروایی و 
 مبنا قرار دهد. بی

  رویکرد   تغییر  بازپذیرکننده،   شرمساری  ۀنظری  مانند  کیفرشناسانه،  های نگرش   برخی  اساس  بر
همچنین، نقش  .  بود  هدخوا  کاربردی   و  معتنابه  متخلف،   قضات  جایگاه  بازسازی  به  امر  متصدیان

عدالت کیفری    امتر برای نیل به غایات نظ الوصول تر و سهلهزینهپیشگیری و نظارت  دقیق، بسیار کم
شیوه  از  بنابراین  هستند،  است.  اتهام  مظان  در  که  دادرسانی  کنترل  و  نظارت  به  مانند  های  توسل 

پنهانی شیوه  نظارت  همچنین  ، های  و  حاذق  بازرسان  گماردن  آشکار مانند  طرق  از  نظیر    ، ، 
 به بهترین روش بهره برد.   بایدتصویربرداری از برخی جلسات، 

در   عدالت  اجرای  بی  خصوص عدم  حس  تلقین  موجب  محکومین،  اجرای  برخی  در  عدالتی 
  خصوصها خواهد بود. بنابراین نگارندگان بر این اندیشه نیستند که اجرای کیفر در  مجازات  ۀ منصفان

کید بر حفظ  گیرانهرت پذیرد یا سهلدادرسان نباید صو تر باشد؛ بلکه مراد از تدوین این نوشتار، تأ
متخلف است. این امر لزومًا با    تر با قضاتحرمت و جایگاه قضاوت و در عین حال برخورد متفاوت 

بدنام  امکان  که  قضات  نام  و  چهره  پراکنش  و  محکومیت  حکم  دارد،  انتشار  را  قضا  جایگاه  سازی 
نیس دادگاهمنطبق  وجود  گروهت.  برخی  برای  خاص  و  ویژه  دادسراهای  و  صنفها  و  )مانند    هاها 

 نظامیان، روحانیان و غیره( نیز در همین راستا توجیه گشته است. 
ها« و جراید نقش مؤثری را ایفا در رسیدگی به تخلفات و مفاسد کارگزاران حکومتی غالبًا »رسانه

جنبمی  بر  عالوه  امر  این  میثبم  ۀکنند.  بازدارنده،  و  ناخواستهت  آثار  و  تبعات  حاوی  ای،  تواند 
کننده به تخلفات و جرایم ُعمال و کارگزاران حکومتی باشد.  عملکرد دادرسان رسیدگی   خصوص بربه

طرفی مقام  باشد، هوشمندی و بیاین مقوله که مختص کشور خاصی نیست و گریزی نیز از آن نمی 
 کند.  سان، مقامات و کارگزاران دولتی را طلب میمتهمان، اعم از دادر کننده به این دسته ازرسیدگی 

مین نظر  به  آنکه  پایههایتًا  و  تبیین  متخلف،  قضات  و  دادرسان  کیفردهی  برای  که  ریزی  رسد 
سازکاری مشخص و ویژه، متناسب با جایگاه مهم قضات و کیفردهی درخور و قاطع و در عین حال  

متمرکزپشتیبانی منصب خطیر قضاوت نهادی چون دادسرای ،  در  مواردی  و سپردن چنین  گردیدن 
مانتظامی قض قوانین اختصاصی   بهتر و مناسبرتبطات و  قید ،  نویسندگان،  به نظر  بود.  تر خواهد 
ماد در  برای قضات صادرکنندیعنی »نظم عمومی«، می  36  ۀمقرر  برخی  ۀتواند  به  نسبت   از  رأی 

طریقی احتیاطی در صدور    ۀف( پدیدآورندسان و قضات متخلکار  خویش )دادرصنفان لغزش هم
یک    عنوانبهآن که    ۀ ، به نظر نگارندگان، مفاد این ماده و تبصربا وجود اینط باشد.  های مرتبدادنامه
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با قیودی همراه شود که حفظ جایگاه دستگاه قضا را  مجازات  تکمیلی است، شایسته آن بود که  تر 
 . ایدتر نم تر و پررنگمتفاوت 
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