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  چکیده

دار کیفرهاي اجراهاي شرمسارکننده است که میراث انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت
ها  اجراها با آن تطبیق ضمانتازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و . شود ترذیلی در گذشته قلمداد می

در نوشتار حاضر، این لذا. ها بسیار مؤثر است در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن
در یک نگاه کلی، فلسفه . اجرا از منظر فلسفه کیفري مورد بحث قرار گرفته است ضمانت
نگر را دارد که ه آیندهنگر و فلسفشدن به فلسفه گذشتهاجراهاي کیفري، قابلیت تقسیم ضمانت

اجراها است و  مندي بیشتر براي ضمانتاندیشی به دنبال فایدهنگر با نوعی ژرففلسفه آینده
نگر با نگرش صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، درمقابل، فلسفه گذشته

ومیت، ریشه در کیفرهاي که انتشار حکم محکآنجااز. نمایدهمواره سرزنش بزهکار را دنبال می
نگر  رسواکننده سابق دارد و صرفًا در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته

نگر کیفرها ناکام عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتري دارد و همواره در تأمین فلسفه آینده به
    .ردن آن باشدتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کاین امر می. خواهد بود

نگر، فلسفه کیفري  انتشار حکم محکومیت، فلسفه کیفري گذشته: واژگان کلیدي
  .جویی، سزادهی، بازدارندگی، حذف و طرد، اصالح و بازپروري نگر، انتقام آینده

                                                                                                                       
  )لئونویسنده مس(دانشگاه شهید بهشتی شناسی جزا و جرم حقوق گروهاستادیار *

        Email:tabrizilamya@yahoo.com 
ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفیدکارشناسی**
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  مقدمه
اجراهاي کیفري، بحثی است که از دیرباز در حقـوق جـزا مطـرح بـوده     اهداف ضمانت

ترین عوامل تحدید آزادي اشخاص به بیر کیفري، یکی از بزرگازآنجاکه اعمال تدا. است
هـایی بـراي توجیـه    حـل رود، مجریان حقوق کیفـري، همـواره بـه دنبـال یـافتن راه     شمار می

نماید که در هر نظـام کیفـري، ابتـدا اهـداف     بنابراین، بایسته می. انداقدامات موردبحث بوده
. نظمی ایمن ساختها، جامعه را از هرگونه بیآن چنین تدابیري تعیین شود تا بتوان در پرتو

باید همواره این دانند اما فایده میاین در حالی است که برخی، بحث از اهداف مزبور را بی
گرا بـه  مکتب فایدهرغم اینکه برخی مکاتب عصر حاضر مانندنکته را مدنظر قرار داد که به

نماینـد،  در  ا ذهنی و غیرکاربردي تلقـی مـی  گرایانه، این گونه مباحث رلحاظ رویکرد عمل
عمل، به دلیل ثمراتی که این مباحـث نظـري از جهـات گونـاگون در یـک مکتـب دارنـد،        

  ). 145: 1387کدخدایی،(شوندناخواه به این مباحث ملتزم میخواه
هاي کند زیرا معیار اجراهاي کیفري، تنها به این بحث نیز خاتمه پیدا نمیضمانت اهمیت فلسفه

گیـرد بلکـه   وانین جزایی مورد تصریح قرار نمیها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در قتعیین مجازات
هـاي  این اهداف در تئوري). 153: تاظفري، بی(کندها عمل میهاي پنهان براي آنهمچون ستون

ف شـناخت اهـدا  .گیـرد مورد طرح قرار می... اب، اصالح وکیفري مشخصی از قبیل جبران، ارع
حتـی برخـی معتقدنـد کـه بـراي جمـع       . نمایدبحث نمیحقوق کیفري نیز چندان ساده و غیرقابل

. رسـد کیفـري بـراي آن، جـامع بـه نظـر نمـی       اهداف تدابیر کیفري در این رشته، استعمال حقوق
هاي اخیر و نیز بـا عنایـت بـه اهـداف     هاي حقوق جزا در سالمحققین مذکور با توجه به پیشرفت

نمایند که نام ایـن رشـته از حقـوق، بـه     ، مانند اصالح و بازپروري مجرمین، پیشنهاد میانسانی آن
  ).12: 1379محسنی، (تغییر یابد» هاي ناشی از آنالعملحقوق جنایی و عکس«

هــا را کلـی جلــوه  ویسـندگان آن اجراهـاي کیفــري، برخـی ن  در تعیـین اهـداف ضــمانت  
به تاریخ تحـوالت کیفـري، هـدف اصـلی از تأسـیس       اي با توجهعنوان مثال عده به. اندداده

ــاري و     ــه بزهکـ ــارزه علیـ ــث را  مبـ ــدابیر موردبحـ ــه   تـ ــت در جامعـ ــم و امنیـ ــظ نظـ حفـ
 رسـد، چنـین نگـاهی بـه فلسـفه     حال، به نظـر مـی  بااین). 32: 1383ارجمند دانش، (انددانسته

چنـان  آن نماید زیـرا اهـداف موردبحـث،   اجراهاي کیفري، بسیار کلی و سطحی می ضمانت
تئـوري دقیقـی    پیچیده است که مکاتب حقوقی نیز در برخورد با این موضوع، قادر به ارائـه 

 هـاي فـراروي همـه   انـد و همـواره بررسـی منشـأ و مبنـاي حـق کیفـر، یکـی از چـالش         نبوده
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راسـخ در بـاب    یـک نظریـه   مشکل ارائـه  1.گرا بوده استخصوص مکاتب اثباتمکاتب به
اهـاي کیفـري، برخـی نویسـندگان و متفکـران را بـه تـدبیر یـک تئـوري          اجرضـمانت  فلسفه

بایـد ترکیبـی   در واقع، برخی از ایشان معتقدند که حقوق کیفـري،  . ترکیبی سوق داده است
نمایـد کـه شـدت برخـی     از اهداف مختلف را بپذیرد زیـرا ایـن تئـوري ترکیبـی تـالش مـی      

,D(نظریات مانند حذف و طرد مجرم را تعدیل نماید Margolin, Arnolld, 1931, 757-758 .(  
ها، گاه توان دریافت که نگرش به آناهداف تدابیر کیفري در طول تاریخ، می با مطالعه

. بوده است 3)پیامدگرا(نگرو زمانی نیز به صورت آینده 2)غیرپیامدگرا(نگر صورت گذشتهبه
ــمانت    ــفه ض ــا، فلس ــن رویکرده ــو ای ــی   در پرت ــري را م ــاي کیف ــه  اجراه ــه دو گون ــوان ب  ت

  . نمودبندي دسته) پیشگیرانه(گراو فایده) سزاده(گراتکلیف
کـه  نمایـد، درحـالی  نگري، فقط سرزنش بزهکـار را دنبـال مـی   گرا با گذشتهکارکرد تکلیف

سـو، در صـدد پیشـگیري از بزهکـاري نخسـتین      نگري خویش، از یـک گرا با آیندهسیاست فایده
یگــر، بــه دنبــال پیشــگیري از بزهکــاري دوبــاره مجرمــان واقعــی مجرمــان احتمــالی و از ســوي د

کیفرهـاي رسـواکننده اسـت کـه در      انتشار حکم محکومیـت، دنبالـه  ).146: 1385نیازپور، (است
و  319: 1367دورانـت،  (پـذیرفت گذشته از طرقی مانند نمایش مجرمان در بین عموم صورت می

و ظهـور مطبوعـات بـه عرصـه زنـدگی بشـریت،        تـدریج بـا ورود  و به) 52: 1385مارتینژ، : ك.ن
 اجـراي رسـواکننده   ایـن ضـمانت  . اجراي رسواکننده نیـز از آن مصـون نمانـد    اجراي این ضمانت

  .نیز مورد تشریع قرار گرفته است 5و غیرمستقیم 4صورت مستقیممدرن از سوي مقنن ایران به
                                                                                                                       

آن حقوق، با خأل  مبنا  شناسانه از وجود و به تبعگیري فلسفی خود در تبیین هستیزیرا هریک از این مکاتب به لحاظ جهت .1
  ).159: 1387کدخدایی، : ك.ن(اند رو بودهروبه) مبنایی که صالحیت و اعتبار ذاتی داشته باشد(

2. Non- Consequentialist
3. Consequentialist

مجازات یا  اي از آن، مستقیماً موضوع یکشود که انتشار متن حکم یا خالصهاین دسته از مصادیق، به مواردي اطالق می.4
قانونگذار قرار گرفته  صراحت مورد استفادههایی، عبارت انتشار حکم بهدیگر، در چنین مصداقعبارتبه. اقدام تأمینی باشد

محکومیت دلّال (1319دالالن معامالت ملکی مصوب  آیین نامه10مصداق بارز این جرایم، موارد تحت شمول تبصره . است
و مصادیق ) هاي بزرگ از قبیل کالهبرداري و خیانت در امانتکاب جنایت یا یکی از جنحهمعامالت ملکی به علت ارت

جرایم علیه حقوق مالی دولت ( هاي عمومی و انقالب در امور کیفري قانون آیین دادرسی دادگاه 188الحاقی به ماده تبصره
.است) یا بیشتر از آن باشدصد میلیون ریال مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک

طور مستقیم لفظ انتشار حکـم را  شود که قانونگذار بهدر قوانین موجود در حقوق کیفري ایران، مصادیقی یافت می.5
طور غیرمستقیم باعث انتشار حکم یا برخی مفاد ها، بهمورد استفاده قرار نداده، ولی الفاظی را به کار برده که اعمال آن

  . انتشار حکم را، به این اقدامات نیز توسعه داد توان دامنهد و درنتیجه میشو آن نیز می
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ر پرتـو فلسـفه کیفـري    ر حکـم د شده در نوشتار حاضر، انتشـا از رهگذر توضیحات ارائه
بـا کنکاشـی در منـابع    . ردگیـ نگر، طی دو گفتار مورد بررسـی قـرار مـی    نگر و آیندهگذشته

کـه  (نگـر اهـداف گذشـته    دهی، از زمـره جویی و مکافاتتوان دریافت که انتقامموجود می
 شوند زیرا طرفداران چنین اهدافی، تنها با نگرش بـه محسوب می) اختصاص به کیفرها دارد

از . هسـتند کیفـر   فایـده  بزهکار، به دنبال مجازات وي، فارغ از هرگونه تفکر درباره گذشته
که هم درمورد کیفرها و هـم درمـورد اقـدامات تـأمینی و     (نگر راسوي دیگر، اهداف آینده
حذف و طرد مجرمین  -عام و خاص -توان بازدارندگی می) گیردتربیتی مورد توجه قرا می

در واقع، این اهداف با رویکردي بـه آینـده، بـه دنبـال یـافتن      . پروري دانستو اصالح و باز
  .فوایدي براي جامعه و مجرم هستند

  
  نگر انتشار حکم در پرتو فلسفه کیفري گذشته. 1

پـرداز، بـه بخشـی از واقعیـت در     که در طول قرون متمادي، هر مکتب یا نظریـه آنجااز
تـب مختلـف، بـه علـت افـراط و تفـریط، قـادر بـه         هدف و مبانی کیفرها رسیده است و مکا

هــاي مدیــدي، نگــرش بــه در مــدت) 2: 1375جعفــري، (انــد ابعــاد نبــوده دسـتیابی بــه همــه 
  .نگر داشته استاجراهاي کیفري، بیشتر رویکردي گذشتهضمانت

  
  جوییانتشار حکم در پرتو انتقام. 1-1

ه ایـن نتیجـه نائـل آمـد کـه اکثریـت       تـوان بـ  هـاي کیفـري، مـی   تاریخ اندیشـه  در سیر مطالعه
را نقطـه آغـاز   ) Revenge, Vengeance or Retaliation(جـویی   اتفاق نویسندگان، انتقامبهقریب

  . دانندحقوق کیفري می
تــرین روش تــأمین عــدالت، اجراهــاي کیفــري، ابتــدایینظــر تحــول فلســفه ضــمانتاز نقطــه

عنـوان عنصـر    ینکه با تأکید بـر ایـن هـدف بـه    ، ضمن ا)168: 1383وستبروك، (جویی است انتقام
                                                                                                                       

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمـانی مصـوب    1ماده(این اقدامات که معموالً از طریق اعالم نام در جراید
، نصـب پالکـارد   )دهدمیالشمول قرار که ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد فاقد صالحیت را تحت 1367

کـه ایـن مصـادیق مربـوط بـه      1367قـانون تعزیـرات حکـومتی امـور بهداشـتی و درمـانی مصـوب         35و  22، 19مواد (
و  22مواد (هاي گروهی و معرفی از طریق رسانه) هستند مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیفروشی در  گران

مـواد خـوردنی، آشـامیدنی،    فروشی در  درمانی که این موارد شامل گران قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و 35
اي دارند و از لحاظ سازي بزهکاران نقش برجستهپذیرند، در بدنامانجام می.) شوددر مرتبه سوم می آرایشی و بهداشتی

.شناختی، در کنار سایر مصادیق انتشار حکم قابل بررسی هستندجرم-تحلیل حقوقی
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  2،تـی سـالت  1، تونینسـن شناسان حقوق کیفـري از جملـه   اصلی مجازات در زندگی بشر،  تاریخ
 ,D(نماینـد اجراهاي کیفري تلقی مـی و سایرین، آن را ریشه اصلی ضمانت 4لوي سلر3،دوبویس

Margolin, Arnolld, 1951, 757.(  
جـویی را نـوعی میـل     ترین عامـل انتقـام  جنایی، همواره مهم سیاست اندیشمندان عرصه 

هاي اولیه، مبنـاي حقـوق حـاکم بـر روابـط انسـانی،       دانند و معتقدند که در زمان غریزي می
دیده فقط به انتقام از شـخص  شد شخص صدمهطبیعی بوده و همواره باعث می نوعی غریزه

که بـا  ) Werner Alarm, 1991, 192(وي رضایت دهد  متجاوز یا یکی از اعضاي خانواده
جـویی  استناد به این تمایـل ناخودآگـاه، برخـی حتـی دالیـل تـاریخی را در شـناخت انتقـام        

ایشان معتقدند که این قضـاوت، بـیش از   . دانندعنوان هدف اولیه تدابیر کیفري دخیل نمی به
ر است زیرا هنگامی شناختی استوااینکه بر تحقیقات تاریخی مبتنی باشد، بر مالحظات روان

آید، اولین حسی که در قلب یابد و به شخص گزند و آسیب وارد میکه جرمی ارتکاب می
  ).8: تاآبادي،بیعلی(شود، حس بغض و کینه استانسان ظاهر می

عنوان یک هدف براي کیفـر، گـاه مـورد مخالفـت      جویی به اوصاف مزبور، انتقام با همه
اي بـراي  ن مثـال، در یونـان باسـتان، هرچنـد کیفـر را وسـیله      عنـوا  به. جدي قرار گرفته است
: 1388پـرادل،  (دانستند، می -از طریق توهین به بزهکار -دیدهبزه رفتۀاحیاي آبروي ازدست

ورزیدند، تا آنجا عنوان مبنایی براي کیفر، مخالفت می بسیاري از فالسفه با این هدف به) 23
گیري عاري از  عقالنیـت  نند یک حیوان وحشی، به انتقامکه افالطون معتقد بود که نباید ما

برخی دیگر از اندیشمندان، از این نیز فراتر رفته و معتقدنـد  ).23: 1388پرادل، (تن در دهیم
بـه  (توانند هاي اجتماعی میکه امروزه، گروه اي استترین چارهبخشش و بردباري مهمکه

  ).Schwards, 1978, 655(اینددر مقابل تجاوزات، اعمال نم) جاي انتقام
جویی، پاسخ به ایـن پرسـش ضـروري     در بررسی انتشار حکم محکومیت و هدف انتقام

عنوان یک تدبیر شرمسارکننده، مـدنظر   جویی در انتشار حکم به نماید که آیا هدف انتقاممی
جـویی  قانونگذار قرار گرفته است؟ سؤال مرتبط دیگر اینکه آیا به فرض وجود هدف انتقام

تواند هدف مزبور را تأمین نماید؟ در باب وجود یـا حـذف   در زمان حاضر، انتشار حکم می
                                                                                                                       
1. Toninsen
2. Tissault
3. Dubois
4. Loiseller
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عنوان یکی از اهداف کیفرهـا در عصـر کنـونی، نظـرات مختلفـی ابـراز شـده         جویی بهانتقام
ها و بررسی انتشار حکم است که به ذکر آنباره دو دسته از نظریات ارائه شده در این. است

  . شودریک پرداخته میدر پرتو ه
  

  عنوان فلسفه کیفر  جویی به عدم وجود انتقام. الف
جویی در اذهان عمـومی وجـود    گروهی از محققین معتقدند که در جامعه کنونی، انتقام

هـاي اقلیـت کـه بـه اقتـدار دولـت قائـل        خارجی نداشته و صرفاً ممکن است برخی از گروه
بیسـتم، از سـوي تعـدادي     نخست سده نظریه در نیمه این.نیستند، چنین دیدگاهی را بپذیرند

دانان امروزي نیز طرفداران فراوانی را پذیرفته شد که در میان حقوق 1دانان اروپاییاز حقوق
انـد کـه در جوامـع بــدون    گـروه مـذکور بــر ایـن عقیـده    . را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    

هـاي   تدریج با پیدایش نظامحکومت، واکنش بدوي، انتقام بدون حدومرز بوده است ولی به
هـایی مواجـه شـد و امـروزه در جوامـع مـدرن، حکومـت        حقوقی، این اقدام بـا محـدودیت  

از  -انحصاري جلوگیري از خشونت و با برقـراري نظـام کیفرهـاي عمـومی     عنوان نماینده به
 جـویی را مسئولیت اعمال مجازات را بر عهده گرفته و انتقام -جمله انتشار حکم محکومیت

بنابر نظریات مزبـور، درحـال حاضـر هـدف     ). 35: 1385روالن، (کندنوعی توحش تلقی می
عنـوان یـک مصـداق مـدرن از رسـواکنندگی مجـرم، وجـود         جویانه در انتشار حکم بهانتقام

  . نداشته و در حقوق کیفري ایران نیز چنین هدفی مد نظر نیست
  

  عنوان فلسفه کیفر  جویی بهامکان وجود انتقام. ب
 2.جـویی وجـود دارد  گروهی دیگر از متفکران بر این نظرند که امروزه، همچنان انتقـام  

تواننـد  اند، مقامات مزبـور مـی  هاي مرکزي تشکیل یافتهایشان معتقدند هرچند امروزه دولت
بنابراین، قانونگـذاران  . عموم جامعه، اقدام به اعمال هدف موردبحث نمایند عنوان نماینده به

با چنـین اوصـافی، لـزوم    . توانند بر این هدف اصرار داشته باشندپردازان امروزي میو نظریه
شـود  جویی نسبت به مجرمان، در سرتاسر جهان، از سوي اکثریت مـردم احسـاس مـی   انتقام

)D. Margolin, 1978, 763.(شده در فرانسه توان به نظرسنجی انجامدر اثبات این مدعا می
                                                                                                                       
1. W. Kirchney and R.R. Cherrry, R. Charles, H. Decugis, G. Vidal, Filinaux,G.

باید بر اساس روندهاي مشخصی صورت جویی هدف بدوي و غیرمتمدنی نیست ولی ایشان، انتقام زیرا به عقیده.2
)35: 1385، روالن. (پذیرد که از هرگونه آشوب پرهیز شود
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انـد کـه   هـا اذعـان نمـوده   درصد از فرانسوي 60د که بر اساس آن، استناد نمو 1948در سال 
: 1383روالن، (جویی خواهند نمود  درصورت قتل یکی از خویشاوندان خود، اقدام به انتقام

ــر ادامــه ). 226  عنــوان فلســفه جــویی بــهحیــات انتقــام بــا توجــه بــه نظریــات مزبــور، مبنــی ب
در . توان قائل بـه وجـود چنـین هـدفی شـد     می اجراهاي کیفري، در انتشار حکم نیزضمانت

تواند نمونه بـارزي  واقع، مصادیق انتشار حکم محکومیت مجرم در حقوق کیفري ایران، می
جویی کل جامعه نسبت به برخی مجرمین قلمداد شود، همچنان که مصـداق صـریح   از انتقام

قـانون آئـین    188مـاده  الحـاقی بـه   3توان در مستندات انتشار حکم در تبصـره  این امر را می
موضـوع  . مشـاهده نمـود   1385هاي عمومی انقالب در امور کیفري مصوب دادرسی دادگاه

را در بـر   -نظـام اقتصـادي کشـور    مخـل   -مزبور که یک سلسله جـرایم اقتصـادي   3تبصره 
گیــرد، دلیلــی مســتحکم در اثبــات چنــین ادعــایی اســت؛ بــدین ترتیــب، وجــود صــبغه  مــی

مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی «ین تبصره، از عبارت جویی در ا انتقام
تـر،  عبـارت واضـح  به. خوبی قابل استنباط است، به»صد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشدیک

مزبور، گویاي آن است که انتشار حکم محکومیت، نسـبت بـه جـرایم     این قسمت از تبصره
این واقعیت اسـت کـه هـر عضـو      دهندهامري که نشان اقتصادي شدیدتر، قابل اعمال است؛

کـل جامعـه،    عنوان نماینـده  جامعه، با وقوع چنین جرایمی باید انتظار داشته باشد تا دولت به
  .جویی نسبت به بزهکاران مزبور نمایداقدام به نوعی انتقام

جـویی بـه    تقـام تنها امـروزه هـدف ان  توان اذعان نمود که نهشده میبنابر توضیحات ارائه 
اجـراي انتشـار حکـم محکومیـت، کـه واجـد        فراموشی سپرده نشده است، بلکه در ضـمانت 

شود و همانـا   نحو پررنگی مشاهده میخصیصه شدید شرمسارکنندگی است، این موضوع به
اعضاي یک جامعه حاضر خواهند بود در یک دسته از جرایم با سـپردن اختیـار خـویش بـه     

  . یزي را به منصه ظهور برساننددولت، اقناع این حس غر
  
  انتشار حکم در پرتو سزادهی .1-2

در واقـع،  . اسـت  1)مکافـات دهـی  (نگر کیفـر، هـدف سـزادهی    از دیگر اهداف گذشته
اند کـه بـر جوامـع بشـري اثـر گذاشـته و کیفـر        ترین اصولی بودهعدالت و اخالق از قدیمی

به همین جهت، هنـوز هـم در بسـیاري از    . اندپدید آوردهاجتماع را اعمال مجرمانه به وسیله
                                                                                                                       
1. Retribution
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نماینـد  کشورها، تحمیل کیفر بر مجرمین را با اصطالحاتی نظیر اجـراي عـدالت توجیـه مـی    
  ). 28: 1386صالحی، (

لزوم تحمیل کیفر بـر مجرمـان، بـه جهـت      اندیشه که به دنبال توسعه  1رویکرد سزادهی
اجراهـاي کیفـري قـرار    ضـمانت   2مندياقتضاي عدالت است، معموالً در مقابل هدف سـود 

نمایـد کـه آیـا تـدابیر     در واقع مکتب سودمندي مجازات، این سؤال را مطـرح مـی  . گیردمی
کـه مکتـب سـزادهی بـه دنبـال اثبـات ایـن        کیفري واجد آثار مثبتی خواهنـد بـود، درحـالی   

شـود؟  قلمـداد مـی  ) یـا گناهکـار  (عنـوان مجـرم   موضوع است که آیـا شـخص مـوردنظر، بـه    
)Wertheimer, 1976, 181 (   گـر ایـن واقعیـت اسـت کـه در هـدف       پرسـش مزبـور نمایـان

عنـوان   اي در آثار کانـت بـه  موردبحث، تأکید عمده بر جرم ارتکابی است که چنین اندیشه
ي خـویش  وي کـه اندیشـه  . شودیکی از سردمداران مکتب سزادهی، به وضوح مشاهده می

سـازد، معتقـد اسـت    بودن کیفرها متمرکز میکافاتاجراهاي کیفري را بر مدر باب ضمانت
  ).Hoffe, 1994, 190(که بزهکار، صرفاً به دلیل جرم ارتکابی قابل تنبیه است 

هاي کیفري، هدف سزادهی همواره طرفـداران و منتقـدانی را بـه خـود     در تاریخ اندیشه
، رعایـت عـدالت   اند که در تعیین کیفرهـا برخی منتقدین بر این عقیده. اختصاص داده است

قرار گیـرد، سـنجش میـزان      3غیرممکن است زیرا اگر اجراي عدالت  بر مبناي دین اخالقی
کـه برخـی دیگـر، نخسـتین      درحـالی ) 37-38: 1370کی نیـا،  (نماید، دین مزبور، دشوار می

دانند که انسان، لزومـاً در یـک   دلیل براي اثبات نیاز اجتماعی به سزادهی را این واقعیت می
اخالقی، بستگی تام به پذیرش عدالت  کند و وجود و دوام جامعهاخالقی زندگی می معهجا

  ). Olden Quist, 1988, 464(سزادهنده دارد
طور کامل از بین نظرات پیشین، در زمان کنونی، هدف سزادهی بهنظر از اختالفصرف
ارکرد اساسـی کیفـر   عنـوان کـ   در واقع، گرچه امروزه کفاره مکافات، دیگـر بـه  . نرفته است

  4)46: 1382الزرژ، (گرددشود، هنوز یکی از کارکردهاي آن محسوب میتوصیف نمی

                                                                                                                       
1. ER: Enforcement Retributivism
2. EU: Enforcement Utilitarianism
3. Moral Responsibility

الملل کیفري نیز، سزادهی، کماکان جایگاه مناسب و مورد قبول خود را حفظ کرده است چرا که در از منظر  حقوق بین.4
المللی از جمله یوگسالوي سابق، آشکارا به کارکرد  هاي کیفري  بیندوي دادگاهگرفته در شعب بهاي صورترسیدگی

).1388:376فرد،رضوي. (عنوان یکی از اهداف اصلی کیفرها توجه  شده است موردبحث به
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  کارکرد سزادهی در انتشار حکم محکومیت. الف
در مطالعه انتشار حکم محکومیت و هدف سزادهی پرسش اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا      

  .هدف سزادهی در انتشار حکم نیز مدنظر بوده است
ترین کارکرد سزادهی، تحمیل نـوعی مکافـات بـر بزهکـاران     سو، مهمکازآنجاکه از ی

شخصـی و اجتمـاعی    تـرین سـرمایه  ها با ارزشاست و از سوي دیگر، حیثیت و اعتبار انسان
اي نیسـتند، لـذا   دادن چنـین سـرمایه  آسانی حاضر به ازدسـت ها به آنان در زندگی بوده و آن
در واقع، با سلب . یق بارز تدابیر سزاده قلمداد شودتواند از مصادانتشار حکم محکومیت می

شـود و رنـج حاصـله از ایــن     مـی هــا تحمیـل  فرسـاترین کیفـر بـر آن   اعتبـار مجرمـان، طاقـت   
تـوان شخصـی   عنوان مثال، مـی  به. نمایداجراي کیفري، همواره ایشان را همراهی میضمانت

قانون آیین دادرسـی   188ه ماده الحاقی ب 3را که مرتکب جرایم اقتصادي مندرج در تبصره
شود  با رسـواکردن وي در کـل جامعـه یـا     هاي عمومی و انقالب در امورکیفري میدادگاه

  . بخش وسیعی از آن، مورد مکافات قرار داد
  
  کارایی انتشار حکم محکومیت در تأمین غایت سزادهی. ب

در این . سزادهی استاجراي موردبحث در اجراي  بحث دیگر در این زمینه پتانسیل ضمانت
رسد به نظر می. ف مزبور، محل بحث استارتباط، توانایی کامل انتشار حکم در تأمین هد

در  - از جمله انتشار حکم محکومیت  - هاي رسواکننده موجب مجازاتهنگامی که اشخاص به
تحمل  شوند، فقط براي بار اول، درد و الم مورد تأکید در تئوري سزادهی راجامعه شرمسار می

دیگر، هدف سزادهی که به دنبال تحمیل مکافات جرم ارتکابی بر مجرم عبارتبه. نمایندمی
توان اذعان داشت، در واقع، می. است، فقط در مرتبه اول کیفر انتشار حکم، قابل تأمین است

ها قابل سلب باشد،  که حیثیت آن دهنده استازآنجاکه انتشار حکم نسبت به افرادي مکافات
موجب تدابیر سزادهی، نسبت به مجرمانی که قبًال به اجراي کیفري، در عرصهن ضمانتای

عنوان مثال، اشخاصی که به به. اند، چندان کارا نخواهد بودرسواکننده به جامعه شناسانده شده
محکوم به ... ، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و 1319نامه دالالن موجب آیین

رسد اگر بعد از اجراي حکم مزبور، شخص موردنظر براي بار  شوند، به نظر میار حکم میانتش
ازآنجاکه قبالً (شود، محکوم ) دیگر یا هر نوع مجازات رسواکننده(دوم یا بیشتر به این مجازات 

در این مرتبه یا مراتب آتی، متحمل درد و )  وي به کل یا بخش وسیعی از جامعه شناسانده شده
  .جی نخواهد بودرن
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شاید به دلیل، یک سري انتقادات ازجمله انتقاد مزبور است که امروزه برخی نویسندگان، 
شماري از اندیشمندان عصر جدید، بـرخالف  . دهندارائه می کانتتفسیر متفاوتی از تئوري 

یبی عنوان یک تئوري کامالً سزاده، نظریه مزبور را ترک به کانترویکرد سنتی نسبت به نظریه 
ایشـان،   در واقـع، بـه عقیـده   . داننـد از اهداف، ازجمله سزادهی و  بازدارندگی عمـومی مـی  

عیوب یکدیگر باشند زیرا هنگامی که  توانند مکمل و مرتفع کنندهدهی و ارعاب میمکافات
یکی از اهداف مزبور، در یک موضوع خاص قوي باشد، هدف دیگـر در همـان موضـوع،    

 ,Christophe Merle(گیـرد  ضعیت نیز مورد تصدیق قـرار مـی  ضعیف است و عکس این و

توان اذعان نمود، هنگامی که نگرش ما به کیفرها از با توجه به تفسیر مزبور می). 2000,311
حال، سـایر اهـداف را   جمله انتشار حکم، فقط رویکردي حاکی از سزادهی نباشد و درعین

از رهگـذر  . شوددهی تا حد زیادي مرتفع میمدنظر قرار دهیم، انتقادات مزبور نسبت به سزا
توان اظهار داشت که انتشـار حکـم محکومیـت بـا دارابـودن کـارکرد       شده، میمطالب ارائه

بـه  . نمایـد ترذیلی، واجد هدف سزادهی است که این هدف را فقط براي یک بار تأمین مـی 
اي سازماندهی شود که اجرا به گونه همین علت این مسئله همواره اقتضا دارد که این ضمانت

  .نگر را در خود بگنجاند اهداف دیگر ازجمله اهداف آینده
  

  نگرانتشار حکم در پرتو فلسفه کیفري آینده. 2
مندي براي تدابیر کیفري اسـت،  نگر که همواره به دنبال نوعی فایدهفلسفه کیفري آینده

اجراهاي کیفري را بهانتخوبی قادر خواهد بود که ضمنگر، بهبرخالف فلسفه کیفري گذشته
در . نوعی توجیه نماید زیرا تأکید اصلی چنین رویکردي، بر آثار و کارکرد تدابیر مزبور است

پـذیر  تواند توجیـه واقع، تحمیل درد و رنج بر مجرم، با مراجعه به آثاري که در پی دارد، می
خواهد بدون می )برحسب مصالح بیمار(باشد و این حالت شبیه موقعیتی است که یک جراح

  ، اقــدام بــه عمــل جراحــی نمایــد    )نمــودن بیمــار  هــوشو بــی (هوشــی متخصــص بــی 
)W. G. Maclagan, 1939, 281 .(  

  
  انتشار حکم در پرتو بازدارندگی. 2-1

اجراهـاي کیفـري اسـت کـه تعـاریف      نگـر ضـمانت  یکی از اهداف آینـده  1بازدارندگی
ن نمود منظور از بازدارنـدگی ایـن اسـت کـه     توان اذعامی. متعددي براي آن بیان شده است

                                                                                                                       
1. Deterrence
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کیفري باید کمک نمایند تا جرمی که بـه وقـوع پیوسـته، دیگربـار چـه توسـط خـود        تدابیر
هـدف مزبـور بـیش از    ). 31: 1385بولـک،  (مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود 

نگـذار یکـی از   تـوان اذعـان داشـت کـه قانو    لذا مـی . شودقانون عملی می هر چیز، به وسیله
  ). 88: 1386معظمی، (آفرینان مؤثر در نگارش سناریوي ارعابی اقدامات کیفري استنقش

کـه ایـن هـدف، در اقـدام علیـه      طوريتردید است بهاهمیت هدف مزبور، بحثی غیرقابل
شود و در مواردي مانند قتل عمـد، ایـن   تمامی اعمال خالف اجتماعی مورد تشویق واقع می

  .Ehrilich, 1977, 741(1(اجد یک اثر شورانگیز و مهم استبازدارندگی و
عنــوان مصــداقی از تــدابیر رســواکننده، از رهگــذر هــدف  انتشــار حکــم محکومیــت بــه
نظــر بــدوي، انتشــار حکــم بــا دارابــودن خصیصــه  از نقطــه. بــازدارنگی قابــل بررســی اســت

حفـظ حیثیـت و آبـروي     تواند واجد اثر بازدارندگی باشد زیـرا انسـان بـه   کنندگی، میبدنام
ــراي وي خــود، عالقــه وافــر دارد و تهدیــد بــه ســلب احتمــالی هریــک از ایــن ارزش  هــا، ب

اي براي بازداشتن اشخاص از تعدي و تجـاوز  آور بوده که این خود وسیلهکننده و بیمنگران
حـال، چنـین نگـرش    بـااین ). 32-33: 1383ارجمنددانش، (به حقوق دیگران و جامعه است 

در واقـع، نگارنـدگان پـذیراي ایـن     . رسـد نقض به نظـر نمـی  چندان دقیق و غیرقابلسطحی، 
تواند واجد اثر بازدارندگی باشد لیکن ایـن اثـر همیشـه و    واقعیت هستند که انتشار حکم می

نماید کـه انتشـار   ترشدن مطلب، ضروري میبراي روشن. بینی نیستطور مطلق، قابل پیشبه
  .طور جداگانه مورد تحلیل قرار گیردخاص و عام بهحکم در پرتو بازدارندگی 

    
  انتشار حکم در پرتو بازدارندگی خاص. الف

توانـد  سؤال اساسی کـه در ایـن قسـمت قابـل طـرح اسـت اینکـه آیـا انتشـار حکـم مـی           
اند که تدابیر رسـواکننده از  هدف بازدارندگی خاص باشد؟ برخی بر این عقیده کنندهتأمین

                                                                                                                       
 Specefic or Special Detrrence or Individual(بازدارندگی، خود به دو نوع بازدارندگی خاص.1

Deterrence. (و بازدارندگی عام)General Deterrence(بازدارندگی خاص بدین معناست که با . شودتقسیم می
دانان از حقوق ژامبومرلنو  لواسور، استفانی. تحمیل درد و رنج بر مجرم، وي در آینده از ارتکاب جرم خودداري نماید

شود که محکوم بهتر بتواند اهمیت اشتباه ارتکابی خود را اجراهاي کیفري باعث میفرانسوي معتقدند که اعمال ضمانت
شناسی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه مظلومان، رضا ، جرم. ارزیابی کند و درنتیجه، در آینده از ارتکاب آن خودداري نماید

جازات موردنظر، از ارتکاب م در مقابل، بازدارندگی عام بدین معناست که مجرمین بالقوه با مشاهده. »109: تاملی ایران، بی
ب جرم نصیبشان خواهد شد، مطلع جرم در آینده خودداري نمایند؛ چرا که این دسته از افراد از آنچه در صورت ارتکا

  )Barbara, 2003, 24. (شوندمی
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دسـته مـذکور   . توانند واجد اثر بازدارندگی خاص باشـند محکومیت، میجمله انتشار حکم 
دارنـد معتقدنـد کـه بـا بـدنام     بیان می 1کنندهکه نظر خود را در قالب شرمساري بازاجتماعی

توان او را به جامعه بازگردانـد تـا دیگـر در مظـان     کردن بزهکار در نتیجه جرم ارتکابی، می
  ). 147-1383:148اصلی، جیانرای: ك.ن(ارتکاب جرم قرار نگیرد

رغم نظریات مزبـور،  رسد که بهآید،  به نظر میبا استناد به مطالبی که در سطور آتی می
  . تواند در تحقق هدف بازدارندگی خاص توفیق یابداجرایی چندان نمی چنین ضمانت

  
  اي و سرمایه اجتماعیسلب هویت محله) 1

بـا توجـه بـه اینکـه در     . اسـت  2ايهویت محلـه  یکی از مباحث مهم در این رابطه، بحث
اي در بنیـان نظـم اجتمـاعی و    هاي متقابل، نقش عمدهایران، هنوز روابط رودررو و شناخت

رسـد، به نظر مـی ، )365: 1387معیدفر، (پایبندي به قواعد اجتماعی و هنجارها ایفا می نماید
ه بخـش یـا کـل جامعـه معرفـی      د و بـ شوهنگامی که مجرمی از طریق انتشار حکم رسوا می

اي مثبت خویش، دیگر چندان پایبنـد بـه   دادن هویت محلهشود، در واقع، وي با ازدستمی
گـذارد  قواعد اجتماعی و هنجارها نیست و میل به بزهکاري مجدد در وي رو به فزونـی مـی  

لی از زیرا تدابیر کیفري براي افرادي اثر بازدارندگی بیشتر خواهـد داشـت کـه داراي حـداق    
. دادن داشـته باشـند  اي بوده و از این طریق، چیـزي بـراي ازدسـت   موقعیت اجتماعی و محله

دادن انـد، تقریبــاً کمتـر چیــزي را بـراي ازدســت   جامعــه رانـده شــده  افـرادي کـه بــه حاشـیه   
  ).86: 1388پاك نهاد، (دارند

ان اعتمـاد جامعـه   که هم - اجتماعی افراد کردن مجرمین، با سلب سرمایۀاز سوي دیگر، بدنام
مزبـور،   شـود کـه افـراد رسواشـدة    باعـث مـی  ) 283و 266: 1387غفاري، (–نسبت به افراد است 

هـا،  هـایی بپیوندنـد کـه در آن   ها به گروه تنها به رسوم اجتماعی پایبند نباشند بلکه بسیاري از آننه
,T. Gullen and Robert, 2003(هـاي ضـداجتماعی اسـت   تـرین مـالك، ارزش  مهم در ). 316

واقع صرف وجود حیثیت و آبروي افراد در محل زندگی که خـود موجـد نـوعی اعتمـاد مثبـت      
شود افراد براي توجهی است که سبب میافراد محله نسبت به ساکنین است، عامل بازدارنده قابل

ی بسا به دلیل ارتکاب اتفاقی برخـ چه –هایی که لیکن در موقعیت. حفظ آن همواره کوشا باشند
دهنـد در مراتـب بعـد، هراسـی بـراي      افراد، این عنصر حیـاتی زنـدگی را از دسـت مـی     –جرایم 

                                                                                                                       
1. Reintegrative Shaming
2. Neighborhood Identity
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دادن آن نخواهند داشت و این خود عاملی براي تشویق به ارتکاب جرایم مجدد خواهـد  ازدست
  .رساندبود و چیزي جز ناکامی انتشارحکم محکومیت در بازدارندگی خاص را به اثبات نمی

  
  شناسیخاص در انتشار حکم محکومیت از منظر نظریات جرم بازدارندگی) 2

و   1زنیبرچسبشناسی واکنش اجتماعی ازجمله نظریاتدر این رابطه، پرداختن به جرم
زنـی کـه   از یک جنبه، با استناد به تئوري برچسـب . رسدنیز مفید به نظر می 2کنترل اجتماعی
مایـد، انتشـار حکـم محکومیـت بـا      ناجراهـا را مطـرح مـی   کننـدگی ضـمانت  خاصیت بـدنام 

از منظـر  . دهـد زنی، تمایل به ارتکاب جرم را در محکومین افزایش مـی خصیصه شدید انگ
زنـی  این تئوري، شخص محکوم به انتشار حکم محکومیت، در ابتدا از آثار منفـی برچسـب  

  4ماسـبق و تفسـیر عطـف بـه    3اجراي رسواکننده که همـان ویژگـی برتـر    ناشی از این ضمانت
چندان خود را مقبـول   5مند خواهد شد و به دنبال آن با تغییر خودانگاره شخصی،است بهره

هاي مجرمانـه  داند و در نهایت، تداوم حیات خویش را صرفاً در پیوستن به گروهجامعه نمی
یابـد و از سـوي   هاي مزبور، از یک سو، شخص نوعی مقبولیت منفـی مـی  در گروه. بیندمی

                                                                                                                       
1. Labeling Theory
2. Social Control Theory

هاي گسترش یافت، به دنبال آن نشانه» هوارد بیکر«که از سوي ) Master Status(ر واقع، مفهوم ویژگی برترد.3
 P. Williams and. (بنددها را بر روي دیگر خصوصیات میاصلی است که براي شناختن مردم وجود دارد و چشم

D. Mc Shane, 1999, 144(دیگر، نگرش جامعه نسبت به وي، گردد، وقتی شخصی محکوم به انتشارحکم می
توان بنابراین، می. گیرد؛ هر چند که وي خصایص مثبت دیگري را دارا باشد عنوان یک شخص مجرم شکل می به

هاي مجرمانه ي خویش، فقط در ویژگیزنی ناشی از انتشار حکم، شخص براي جامعهاذعان داشت که در فرآیند انگ
.شودتی وي نادیده انگاشته میشود و سایر زوایاي شخصیتعریف می

ي این طرز تفکر است که چگونه در ارائه دهنده) Retrospective Interpretation(بماسبق تفسیر عطف .4
گیرد، این تفسیر که تحت تأثیر ویژگی برتر شکل می. یابندها براي تطبیق با یک برچسب جدید تغییر میجامعه، هویت

در واقع، اعضاي جامعه با چنین تفسیري، تمام زندگی . ه را تحت تأثیر قرار می دهدخورد ي افراد برچسبگذشته
حال، . کنندهاي مثبت ایشان، مجرمانه قلمداد میاشخاصی که انگ مجرمانه دریافت نموده را صرف نظر از فعالیت

و در اثر ویژگی برتر، شود شخصی که به موجب مصادیق مختلف انتشار حکم، به قشر وسیعی از جامعه شناسانده می
.سازدگونه دگرگون میشود، تمام زندگی خود را اینفقط با خصوصیات مجرمانه در نگاه مردم ظاهر می

. زنی، نگرشی است که افراد راجع به خودشان دارندي برچسبترین مفاهیم مطروحه در نظریهیکی از مهم.5
پذیر آسیب، حساس و)Malleable(دن پذیر بوزنی بر انعطافازآنجاکه اساس نظریه برچسب

ي ها به راحتی خود انگارهانسان هاست، لذا در اثر ارتباط با دیگران و کسب نظر سایرین، انسان) Susceptible(بودن
این نگرش نسبت به خود، به طور )M. Lanier and Henry, 2004, 203. (دهندشخصی خویش را تغییر می

(» خودنگري«گردد و این همان مفهومی است که کولی آن را با سایرین ایجاد میعمده از طریق روابط متقابل 
Looking – Glass Self  (داندمی.
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خـود را   شـود کـه در نتیجـه آن، اعمـال مجرمانـه     آشـنا مـی   1خودتـوجیهی  دیگر، با سیسـتم 
  .تري مرتکب می شودنماید و جرایم مکرر را به نحو آسانآسانی توجیه میبه

. نیز این بحث قابل طرح اسـت  هیرشینظر تئوري کنترل اجتماعی از جنبه دیگر، از نقطه
اي در نقـش برجسـته   5و اعتقـاد،  4لیتمشـغو  3تعهـد،  2موجب این نظریه، عناصر وابستگی،به

حیثیت و سرمایه اجتماعی افراد، کارکرد بسزایی در حفظ . کاهش تمایل به بزهکاري دارند
گروه (د و فقدان این عنصر حیاتی، وابستگی افراد به خانواده را دار هیرشیعناصر موردنظر 

یشان به زندگی و جامعه متبوع را با چالش مواجه ساخته، تعهد ا) گروه ثانویه(و جامعه )  اولیه
هـاي مثبـت اجتمـاعی را زائـل     دهد، درگیري و مشـارکت در فعالیـت  خویش را کاهش می

بنابراین . سازد و درنهایت، اعتقاد ایشان به عرف مسلّم و قوانین حاکم را از بین خواهد بردمی
صر مزبور، میل کردن مجرمان و درنتیجه سلب عناتواند با بدنام اجراي موردبحث میضمانت

  .به نابهنجاري را در ایشان افزایش دهد و کارکرد بازدارندگی خاص را ناکام گذارد
  
  انتشار حکم محکومیت در پرتو بازدارندگی عام. ب

توان اذعان نمود که انتشار حکم، نقش مؤثري در بازدارندگی عام دارد زیرا در ابتدا می
دادن حیثیـت و آبـروي   سهولت حاضر بـه ازدسـت  شده است که افراد بهاین واقعیتی پذیرفته

هاي کثیراالنتشار اسامی برخی مجرمین در روزنامه خویش نیستند، لذا چنین افرادي با مشاهده
. شوند و در آینده، چنین جرایمی را مرتکب نخواهنـد شـد  خوبی متنبه میها بهیا سایر رسانه

در برخی مواقع، انتشار حکم، چندان   هرچند مطالب مزبور تا حدود زیادي مورد قبول است،
در ذیل، این مطلب به تفصیل بیشتر مـورد  . هدف موردبحث باشد تواند تأمین کنندههم نمی

  .گیردبررسی قرار می
  

  کارکرد انتشار حکم محکومیت در بازدارندگی عام از رهگذر سنجش سود و زیان) 1
گـر،  عـه، هماننـد تجـار حسـاب    سان است کـه افـراد جام  مضمون بازدارندگی عام بدین 

رغم توضیحات مزبور، غالب افـراد،  به. نماینداعمال خود را برمبناي سود و زیان محاسبه می
                                                                                                                       
1. Self Justification
2. Attachment
3. Commitment
4. Involvement
5. Belief
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گر ایـن واقعیـت   در عمل چنین محاسباتی را انجام نداده و نتایج تحقیق از بزهکاران،  نمایان
اجراهـاي  ضـمانت  طور کلی احتمال دسـتگیري و تحمـل  ها، به است که شمار فراوانی از آن

عنـوان دلیلـی بـراي     بـه ). 383-389: 1377میرمحمدصادقی، (اندکیفري را مدنظر قرار نداده
توان افزود که انتشار اولین اسکناس جعلی در انگلستان، چند روز پس از اثبات این ادعا، می

هـاي  بـري عـالوه، ارتکـاب جیـب   بـه . تعیین مجازات اعدام براي جعل اسکناس تحقق یافت
بري اعدام بـوده  که در انگلستان مجازات جیبدر زمانی -هاي اعدام علنی متعدد در صحنه

هـا حتـی شـدیدترین نـوع     ها، مبین ناچیزبودن اثـر بـازدارنگی مجـازات   و سایر نمونه -است 
بنابراین، با استناد به مطالب و مستندات مزبور ). 85: 1388نهاد، پاك(ها یعنی اعدام است آن
ویـژه تـدابیر   بـه  –اجراهـاي کیفـري   ه این نتیجه نائـل آمـد کـه در تشـریع ضـمانت     توان بمی

هرچنـد نگارنـدگان   . توان بر کارکرد بازدارندگی عـام تکیـه نمـود   چندان نمی -رسواکننده
طور کلی فاقد اثر بازدارندگی عام نیست، لیکن ممکـن اسـت از   معتقدند که انتشار حکم به

افــراد پــیش از ارتکــاب جـرم، موضــوع انتشــار حکــم  رهگـذر مطالــب مورداشــاره، برخـی   
  .هاي خود مورد توجه قرار ندهندگريمحکومیت را در محاسبه

  
  هاي مختلف شخصیتکارکرد انتشار حکم محکومیت در بازدارندگی عام در گونه) 2

اي از هاي مختلف شخصـیتی، دسـته  بندي افراد به گروهبرخی دیگر از متفکرین، با دسته
محققـین مـذکور معتقدنـد    . انـد از تأثیرپذیري نسبت به بازدارندگی عام مستثنا نمودهافراد را 

  :شوندکه افراد جامعه به لحاظ ارتکاب جرم به سه دسته  تقسیم می
اجراهاي کیفري، هراسی دسته اول شامل افرادي است که از خطر تحمیل ضمانت) الف

  .یري آنان از ارتکاب جرم نداردبینی تدابیر مزبور، تأثیري در جلوگنداشته و پیش
شـده و عمومـاً در کلیـه    منـدي تعریـف  دوم افرادي هستند که با ویژگی قـانون  دسته) ب

  .کنندحوزه ها از قوانین پیروي می
ها موجود بـوده   گیرد که تمایل به ارتکاب جرم در آندسته سوم افرادي را در بر می) ج

خـود را   هاي مجرمانهشد، گرایشبینی نمیتی پیشو چنانچه کیفرها واقدامات تأمینی و تربی
  .رساندندظهور می به منصه

اجراهاي کیفـري بـراي   توان ادعا نمود که تعیین ضمانتبندي مزبور، میبا توجه به دسته
تواننـد  نماید و تنها درمورد گروه سوم، تدابیر میگروه نخست و دوم، نقش مؤثري ایفا نمی
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اعمال بـوده و   درمورد انتشار حکم نیز، این نظر قابل). 162: 1386صالحی،(مؤثر واقع شوند
-اجـراي مزبـور بـراي گروهـی از افـراد کـه تحمیـل ضـمانت        این بدان معناست که ضمانت

این مطلـب مثبـت   . دهند، موجد اثر نخواهد بودبینی قرار نمیاجراهاي کیفري را مورد پیش
اجـرا نبـوده و در   ها، تئـوري بازدارنـدگی قابـل   هاین ادعا خواهد بود که در بسیاري از پروند

بینی قانونی نسبت به کیفر و اقدامات تأمینی، ممکن است با نوعی احساس عدم نهایت، پیش
از سـوي دیگـر، گـاه در جامعـه      ). Von Hanting, 1938, 556(هراس در افراد نقـض شـود  

بینـی  تنهـا پـیش  نـه  کننـد و خورنـد کـه همـواره از قـانون تبعیـت مـی       اشخاصی به چشـم مـی  
اجراي انتشارحکم محکومیت نسـبت بـه ایشـان، قابلیـت بازدارنـدگی نـدارد، بلکـه        ضمانت

  1.نمایدها الزامی نمیاجراي موردبحث نیز درمورد آنتشریع اصل ضمانت
  
انتشار حکم در پرتو حذف و طرد بزهکاران. 2-2

مجرم اسـت  )  Incapacitation(نگر تدابیر کیفري، حذف و طرد از دیگر اهداف آینده
برخـی  . گیـرد کردن  وي از توانایی  ارتکاب جرایم در آینـده  صـورت مـی   محرومکه به منظور 

اند که با حذف مجرم از عرصه اجتماع، براي وي گونه تبیین نمودهمنطق این هدف جزایی را این
هدف موردبحث ). Cohen, 1938, 2(امکان ارتکاب نابهنجاري در جامعه وجود نخواهد داشت

که عمدتاً یادآور برخورد با مجرمین در مقاطع زمانی پیشین است، برخی را بر این اعتقاد واداشته تا 
 کـه عمـده  هاي حقوقی زمان حاضر، مطلوبیت چنین شیوه اي را انکار نماینـد، درحـالی  در سیستم

شود  حالی مطرح می این بحث در  2.گیردانتقاد از عدم کارایی و سودمندي چنین هدفی نشأت می
                                                                                                                       

عنوان  ن با بازدارندگی عام بهنماید، اینکه برخی از نویسندگاباره بحث دیگري که اشاره بدان ضروري میدر این.1
به جهت  -ورزند و درمورد انتشار حکم کلی مخالفت مییک هدف براي کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی، به

ایشان معتقدند به فرض پذیرش اثر بازدارندگی عام، با . نمایداین مخالفت شدیدتر می -خاصیت رسواکنندگی آن
ترسانیم که در واقع، با چنین اقدامی  ک شخص، دیگران را از ارتکاب آن جرم میاجراهاي کیفري بر یتحمیل ضمانت

ساختن هاي  بسیار دیگري براي عملیکه راهنماییم، در حالیبه نحو غیرقابل قبولی از شخص مجرم، سوءاستفاده می
ردن مجرم و معرفی وي به مطابق این نظریه، اینکه با رسواک) Ellis, 2003.(وجود دارد) ارعاب دیگران(این کارکرد

.رسدبخواهیم دیگران را از ارتکاب جرم بیمناك نماییم، چندان قابل توجیه به نظر نمی - از طریق انتشار حکم -جامعه 
. اندهاي آماري، شکست آن را اعالم نمودهدیگري نیز ضمن مخالفت با سیاست حذف و طرد، با توسل به برخی داده عده.2

شدد و تحمیل دوره  جدایی بر هاي مبارزه با جرم دنبال میعنوان یکی از روش سابقًا حذف و طرد مجرم به ایشان معتقدند که
گرفت اما شکست چنین عملیات جنایی در حفاظت از جامعه چنین ریزي صورت میطور کامالً نامنظم و  بدون برنامهمجرم به

 Towards Rehabilitation of. (کنندره به ارتکاب جرم مبادرت میدرصد از زندانیان دوبا 80تا  50شود که نشان داده می
Criminals, 1984, 1085(  



153   لیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفري ایرانتح

که برخی دیگر از نویسندگان،  نسبت به هدف مزبور، نگرشی متفاوت دارند و  معتقدند که در سه 
عـدالت کیفـري، بـا کیفرهـا و      سـازي گیـري و خنثـی  دهه اخیر، هـدف و کـارکرد طـرد و تـوان    

مـان بـر   هاي قضایی احیا و مستند شده و  طرد بزهکاران یا سـلب تـوان مجرمانـه از محکو   تصمیم
گیرد که میان حـذف بزهکـار از جامعـه و    هاي مختلفی را در برمیاساس میزان خطر آنان، درجه

نجفـی  (جلوگیري پیوسته یا موقتی از اضـرار مجرمانـه او بـه دیگـران و جامعـه، در نوسـان اسـت        
ــو چنــین رویکــرد جدیــدي نســبت بــه  ). 734: 1388ابرنــدآبادي،    - بزهکــاران را کیفرشناســی ن

نمودن افراد، نابهنجـاربودن  انگاري و محکومموجب آن، معیار جرماند که بهاسی نو نامیدهشنجرم
. عمل ارتکابی یا شخصیت بزهکار نیست بلکه مالك اصلی، احتمال وجود خطر در آینده اسـت 

  ).336–337: 1383ماري، (قرار گیرندخطر باال باید تحت کنترل مشدد  لذا افراد داراي درجه

  
  ارکرد طرد معنوي در انتشار حکم محکومیتک. الف

توانـد واجـد   در این قسمت، پاسخ به این پرسش ضروري است که آیا انتشار حکـم مـی  
عنوان یکی از اهداف تدابیر کیفري،  در بحث از حذف و طرد به. هدف حذف و طرد باشد

تـرین  مهـم انـد و  هرچند نویسندگان و متفکران، معموالً به حذف فیزیکی مجرم نظـر داشـته  
جـانکی،  محمـودي : ك.ن(داننـد،  اجراهاي واجد چنین هدفی را اعدام و حبس مـی ضمانت

جدیـد از حـذف و طـرد ارائـه شـود،      حـال اگـر قـرا باشـد مفهـومی      بااین) 674-673: 1388
هاي قضایی رسـواکننده  ویژه تصمیمتوان اظهار داشت که یک سلسله اقدامات کیفري بهمی

چنین اسـت   نمایند ولی ماهیت آنکی، مجرم را از جامعه حذف نمیصورت فیزی هرچند به
کـه انتشـار حکـم    کنـد، درحـالی  اصـلی اجتمـاع مـی    که بزهکار را وادار بـه انـزوا از صـحنه   

وسیله انتشار حکم بـه  که اشخاص، بهدر واقع، زمانی . این اقدامات است محکومیت ازجمله
جـه،  گربـار پـذیراي افـراد مـذکور نبـوده و درنتی     شوند، اعضاي جامعه، دیاجتماع معرفی می

بـردن بـه اشـخاص    مجرمانـه و پنـاه   ها راهی جز طرد از اجتماع و پیوستن به نوعی جامعهآن
عنـوان مفهـومی جدیـد از حـذف و      شده و بهبا عنایت به توضیحات ارائه. مشابه خود ندارند

کـه بـا    1طـرد معنـوي اسـت    توان ادعا نمود که انتشار حکم، مصـداقی از حـذف و  طرد، می
  . دهداصلی، وي را به اجتماع بزهکاران سوق می جداکردن مجرم از جامعه

                                                                                                                       
شود، ولی فاقد قواعد حاکم بر انتشار حکم محکومیت در عین اینکه نوعی حذف و طرد معنوي  محسوب می .1

یاز به یک نوع ن -نیز مثل اصالح و درمان -صورت فیزیکی است  زیرا درمورد حذف و طرد این کارکرد به
در کیفر شناسی نو، روش تخمین و  سنجش، از  روش کارشناسی . سیاست افتراقی نسبت به افراد مختلف هست
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  میزان کارایی انتشار حکم در تأمین غایت حذف و طرد . ب
با پذیرش فروض پیشین، این سؤال مطرح است که آیا با قبـول وجـود هـدف حـذف و     

طور کامـل بـه   ابلیت آن را دارد که بهاجراي کیفري قطرد در انتشار حکم، این نوع ضمانت
سازي بزهکاران،  یعنی پیشگیري از تکرار جـرم از سـوي مجـرم، دسـت     اصلی ناتوان فلسفه

از نظر نگارندگان، بین این موضوع و بحث بازدارندگی خـاص در انتشـار حکـم و بـه     . یازد
گونـه  همـان . ردزنی و کنترل اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی وجـود دا تبع آن، نظریات برچسب

 که در بحث بازدارندگی خاص نیز بیان شد، انتشار حکـم بـا رسـوانمودن و درنتیجـه منفـی     
وي را بـه ارتکـاب   اي و اجتماعی و نیز سلب سرمایه اجتمـاعی مجـرم،   ساختن هویت محله

اي و جـامعوي و احسـاس   در واقع، ازآنجاکه تقویت هویت محله. دهدمجدد جرم سوق می
محل سکونت و آداب و رسوم اجتماعی خود، کاهش گـرایش بـه جـرایم یـا     تعلق افراد به 

، لذا مجرمینی )379: 1387معیدفر،(طور کلی رفتارهاي نا بهنجار را به دنبال خواهد داشتبه
تواننـد بـه   راحتی میشوند، بهنوعی در جامعه منزوي میدادن هویت مزبور، بهکه با از دست

  .تکرار جرم اقدام نمایند
اجراي موردبحث از یـک سـو، از رهگـذر تئـوري     نوان توضیحات تکمیلی، ضمانتع به

هاي بزهکاري و زنی شدید و ایجاد تمایل به پیوستن به گروهزنی،  با خاصیت انگبرچسب
از سوي دیگر، با سلب عناصر پیوند اجتماعی مورد نظـر تئـوري کنتـرل اجتمـاعی، میـل بـه       

کلـی   عنوان نتیجـه  شده و بهاز منظر مطالب ارائه. گیزدانبزهکاري مجدد را در مجرمان برمی
توان اذعان نمود، تدبیر کیفري موردبحث، در دستیابی به آرزوي دیرین طرفـداران طـرد   می

نـوعی  مانـد، هرچنـد بـه   سازي افراد از ارتکاب جرایم مکرر، ناکـام مـی  مجرمان یعنی ناتوان
  . شودطرد معنوي قلمداد می واجد خصیصه

                                                                                                                       
یعنی . منظور پیشگیري کمی و کیفی خطرهایی که قرار است بیمه شوند، گرفته شده است معمول در صنعت بیمه به

هاي جسمی، پیشینه براي بیمه عمر، برحسب ویژگی همان طور که در صنعت بیمه مبلغ پرداختی از سوي افراد
 ها و متغیرهایی از قبیل پیشینهبه عاملشود، در عدالت تخمینی نیز بزهکاران باتوجهسنجیده می... پزشکی، شغل و

از نظر احتمال خطر تکرار ) هاي خطرعامل یا شاخص...(مجرمانه، نوع محکومیت کیفري، سن، تجرد و تأهل و
. شودبندي میبینی رفتار مجرمانه  شدن ترسیم و طبقهمنظور پیششوند و سیماي جنایی آنان بهبندي میجرم، گروه

هاي متفاوت، به یک گونه اما در  بحث انتشار حکم، با همه افراد با ویژگی) 728-729: 1388ابرندآبادي، نجفی(
الیی قرار داشته باشد، خواه درجه  احتمال جرم برخورد می شود، خواه فرد از نظر احتمال تکرار جرم در درجه  با

. در او  بسیار پایین باشد
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  کارانانتشار حکم محکومیت در پرتو بازپروري بزه .2-3
اجراها یکسان نبوده  ازآنجاکه در طول تاریخ تحوالت حقوق کیفري، نگرش به ضمانت

تـدابیر مزبـور مـورد تأکیـد قـرار      خاصـی از   به مقتضیات زمانی، در هر دوره، نقطهو باتوجه
رفتـه تلقـی نکـرده و در    از دست اي از این تحوالت، دیگر مجرم را گرفته، لذا در مرحلهمی

اجراهـاي  مجرمـان در اعمـال ضـمانت   1بـازپروري  اندیشـه . انده پی اصالح و درمان وي بود
اي بس طوالنی است، تا آنجا که برخـی معتقدنـد کـه افالطـون نیـز در      کیفري، داراي ریشه

  .هایی به این کارکرد داشته استهاي خویش، اشارهنوشته
طـور رسـمی، در قالـب درمـان پزشـکی مجرمـان، از سـوي        ین بـار و بـه  این مقوله براي نخست

پیروان مکتـب مزبـور بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه مجـرم از نظـر          . مکتب اثباتی ایتالیایی مطرح شد
هـاي  دریج و با گسترش مطالعـات و یافتـه  تبه. یابدزیستی بیمار است، لذا درمان وي ضرورت می

تر شد، بدین شکل که دیگر بزهکـار را  بیمـار   رکرد گستردهشناختی، قلمرو مفهومی این کاجرم
به دنبـال نگـرش   . نمودندجسمی و زیستی ندانسته، بلکه وي را موجد آسیب اجتماعی قلمداد می

اصالح و بـازپروري مجرمـان شـد و بـدین ترتیـب، تحـت        مزبور، درمان اجتماعی نیز وارد مقوله
اجراهـاي کیفـري، اهمیـت واالیـی     ازپروري در ضـمانت هاي بـ شناختی، جنبههاي جرمتأثیر یافته

اي کـه حقـوق کیفـري سـزامدار جـاي خـود را بـه حقـوق         گونـه نسبت به بعد سزادهی یافت، به
اي شـود کـه عـده    این مباحث در حالی مطرح می).146: 1385نیازپور، (مدار سپرد کیفري درمان

جرمان را اعالم نمـوده انـد لـیکن    و طرفداران وي، شکست سیاست اصالح م مارتینسونهمچون 
تنهـا بـا شکسـت مواجـه     نظر قرار داد که از یک سو این سیاست نههمواره باید این نکته را مطمح

و از سـوي  )2395- 2603: پیشـین  ابرنـدآبادي، نجفـی (طور تـام اقبـال اجرایـی نیافتـه    نشده بلکه به
هایی از کانادا، تـا  ریکا و بخشدیگر گرچه به سبب اعالم شکست مزبور در کشورهایی مانند آم

حدودي از اقبال به این نهاد انسانی کاسته شده، ولی همچنان، اهتمام بـه چنـین سیاسـتی از جملـه     
در ).84: 1388آبـادي،  دهحـاجی (آیـد هاي یـک سیاسـت جنـایی انسـانی بـه شـمار مـی       شاخصه

  . سیاست جنایی ایران نیز، بازپروري مجرمان داراي مستنداتی است
هـا  سـازمان زنـدان   و آیین نامه 2قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 156واقع اصل در 

نظـر از  اي معتقدنـد صـرف  انـد هرچنـد عـده   بر ایـن کـارکرد تأکیـد نمـوده     1384،1مصوب 
  .شکست یا عدم شکست، سیاست مزبور تاکنون در ایران بعد اجرایی نیافته است

                                                                                                                       
1. Rehabilitation

اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح «بند پنجم اصل مزبور، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه را .2
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راهکارهـایی جهـت بازگردانـدن مجـرمین بـه جامعـه        پردازان اصالح و درمان به ارائـه نظریه
اجراي انتشار حکم، از منظر هر یـک از راهکارهـا قابلیـت تحلیـل را دارا     اند که ضمانتدهیاندیش
  .است

  
  سیاست افتراقی نسبت به بزهکاران. الف

ــه   هــا وکــردن کیفــرفــردي نگــرش افتراقــی کــه از اندیشــه  اقــدامات تــأمینی و توجــه ب
گیرد، به دنبال اجـراي عـدالت   یطی و انسانی در بررسی هر پرونده نشأت میهاي محتفاوت

هاي هر مجـرم بـا جـرم    اجراهاي کیفري با شرایط و ویژگی ساختن ضمانتاز طریق متناسب
هـاي مختلـف کیفـري، طیـف     در راستاي چنـین رویکـردي اسـت کـه نظـام     . ارتکابی است

 و حـوزه ) 1388زادگـان،  مـؤذن : ك.ن(نـد  ابینـی نمـوده  هـا را پـیش  وسیعی از انواع واکنش
  . اندها گسترش دادهاجرا اختیار قضات را در تحمیل ضمانت

  
  کارانسیاست افتراقی در راستاي خصایص شخصی بزه)  1

انـد،  متفـاوت ... ازآنجاکه افراد از لحاظ شرایط زیستی، فرهنگی، اقتصادي، اجتمـاعی و 
میمی که در جریان رسیدگی نسبت به ایشان اتخاذ نماید، هر تصهاي مزبور ایجاب میتفاوت

متخصصان اصالح و درمان از این نیز فراتر رفته و در . ها باشدشود، متناسب با این تفاوتمی
شناسان و متخصصین آموزشی را براي تعیـین قابلیـت   هاي ویژه از سوي روان هر مورد تست

؛ زیرا )Webster Argow, 1935, 562(دانندپذیري افراد تحت آموزش، ضروري میآموزش
هایی به درمان پزشکی دارد و در فرآینـد مزبـور، همـواره شـناخت     اصالح مجرمان، شباهت

  .کندهاي متفاوت شخصیتی افراد، ضرورت پیدا میجنبه
اجـرا نسـبت بـه برخـی     در خصوص انتشار حکم محکومیت، ممکن است ایـن ضـمانت  

به سیاست رسد که باتوجهین امر بدیهی به نظر میافراد، کارکرد اصالحی داشته باشد ولی ا
اي از بزهکـاران کـارایی   افتراقی مزبور، چه بسا این اقدام رسواکننده، درمورد طیف گسترده

که اصـالح محکومـان بـه انتشـار حکـم، مـورد نظـر        با این اوصاف، درصورتی. نداشته باشد
                                                                                                                       

.داند می» مجرمین
ها قطعی شده است با معرفی  که در آن محکومانی که حکم آنزندان محلی است « دارد نامه مقرر میآیین 3ماده .1

آموزي، باز منظور تحمل کیفر با هدف حرفهطور دائم بهدار قضایی و قانونی براي مدت معین یا بههاي صالحیتمقام
.»شوندپروري و باز سازگاري نگهداري می
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اجراهـا  دیگـري از ضـمانت   سترهگذاري و اجرایی بوده، الزم است گاندرکاران قانوندست
کـه بـا مراجعـه بـه مصـادیق انتشـار حکـم        بینـی شـود، درحـالی   در کنار انتشـار حکـم پـیش   

موارد مزبـور، اختیـار قاضـی     شود که در کلیهمحکومیت در نظام کیفري ایران، مشاهده می
کننـده  اماجـراي بـدن  در انتخاب نوع کیفر یا اقدامات تأمینی، کامالً محدود به همین ضمانت

  .بینی نشده استاست و جز آن اقدام دیگري پیش
  

  افراد مجرمانه سیاست افتراقی در راستاي کارنامه) 2
سـازد،  ازجمله اسباب دیگري که وضعیت مجرمـان را نسـبت بـه یکـدیگر متفـاوت مـی      

فـرد مجـرم    مراد از سابقه مجرمانـه، تعـداد جـرایم موجـود در کارنامـه     . سابقه مجرمانه است
طور معمول، تعداد جرایم ارتکابی و میزان میـل و گـرایش بـه تکـرار جـرم و عـدم       به. تاس

که این ادعا، بـه  )2485: پیشین ابرندآبادي،نجفی(پذیري در تعامل با یکدیگر هستنداصالح
  1.موجب تحقیقات متعددي به اثبات رسیده است

متفاوت هسـتند و درنتیجـه،    همجرمانازآنجاکه محکومان به انتشار حکم، داراي کارنامه
جـاي  ها یکسـان نیسـت، لـذا الزم اسـت بـه     بازپذیرشدن در آن تمایل به تکرار جرم و درجه

اختیـار قضـات    اجراي واحد مثل انتشار حکم محکومیـت، حـوزه  درنظرگرفتن یک ضمانت
یـن  از ا. تـر در نظـر گرفتـه شـود    در انتخاب کیفرها یا اقدامات تأمینی، تا حـدودي گسـترده  

رهگذر نیز، هر چند ممکن است انتشار حکم نسبت به طیف خاصی از مجرمـان کـه اعمـال    
هــا را از کننـده باشـد و آن  کیفــري خـود دارنـد، بازاجتمــاعی   کمتـري در کارنامـه   مجرمانـه 

انحراف باز دارد، اما این نکته قابل توجه است که آن دسته از بزهکاران که  ارتکاب دوباره
و اکنـون نیـز    -سنگینی هستند و داراي کارنامه -امعه انگ مجرمانه خورده چندین بار در ج

. زگاري ندارنـد انـد، دیگـر چنـدان تمـایلی بـه بازسـا      اجـرا رسـوا شـده   به وسیله این ضمانت
ارنـد و معتقدنـد کـه هرچـه فـرد،      گذزنی نیـز بـر ایـن امـر صـحه مـی      پردازان برچسبنظریه
، بـه همـان میـزان گـرایش وي بـه اعمـال مجرمانـه        بیشتري دریافـت کنـد   هاي مجرمانهانگ

نمایـد کـه اختیـار    با این اوصاف، از این منظر نیز سیاست افتراقی ایجاب می. یابدافزایش می
ها و اقدامات تـأمینی در بـاب انتشـار حکـم در حقـوق کیفـري       قاضی در انتخاب انواع کیفر

  .ایران، افزایش یابد
                                                                                                                       

.ها مطابق با ادعاي مزبور است آن همه که نتیجهدر این زمینه تحقیقاتی در کانادا و فرانسه صورت گرفته است  .1
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ــزان قابلیــت. ب ــا لحــاظ   انتشــار حکــم محکومی ــازپروري مجرمــان ب میــت در غایــت ب
  هاي پساکیفريموقعیت

میزان قابلیت انتشار حکم محکومیت در بازپروري مجرمان، ارتباط نزدیکی بـا وضـعیت   
پس از تحمل کیفرها یا اقدامات تأمینی و تربیتی، محکومان . هاي پساکیفري داردو موقعیت

در ایـن حالـت، چنانچـه جامعـه، پـذیراي      . گردنـد مزبور، مجدداً به زندگی اجتماعی باز می
توانند تحت حمایـت خـانواده یـا نهادهـاي جـامعوي، مـورد       ها می اشخاص مزبور باشد، آن

در مقابل، چنانچه اجتماع چنین اشخاصی را نپذیرد، در چنین مـوقعیتی،  . اصالح قرار گیرند
. زوا ادامـه دهـد  شود و باید زندگی خود را در نوعی انـ شخص محکوم به حال خود رها می

هاي ایجادشـده پـس   ها و وضعیتتوان به این نتیجه نائل آمد که موقعیتبا این اوصاف، می
سـزایی در بـازپروري بزهکـاران    از اجراي کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی، واجد تأثیر بـه 

  .است
، بـه دلیـل   زنی نیز مطرح شد، افراد محکوم بـه انتشـار حکـم   برچسب گونه که در نظریههمان

، از یک سـو مقبولیـت اجتمـاعی    اجراي رسواکننده ناشی از چنین ضمانت دریافت انگ مجرمانه
دهنـد و از ســوي دیگـر، بـراي پرکــردن خـأل مزبــور، بـه عضــویت در      خـویش را از دسـت مــی  

اجـراي انتشـار حکــم،   ایـن مسـائل، ضـمانت    و در نتیجــۀ 1دهنـد هـاي مجرمانـه تـن در مـی    گـروه 
  .ازپروري مجرمان نخواهد داشتکارکردي در ب

انتشـار حکـم، از رهگـذر بحـث هویـت       ناپذیري در نتیجـه گرایش به انحراف و اصالح
، هویـت  )1387معیـدفر،  : ك.ن(مطـابق برخـی تحقیقـات   . اي نیـز قابـل بررسـی اسـت    محلـه 
) تعهد، وابستگی، مشغولیت و اعتقاد(اي، خود باعث ایجاد برخی عناصر مفید اجتماعیمحله

کـه  درصـورتی . شود که این عناصر در جهت کاهش میل به بزهکاري بسیار مـؤثر اسـت  می
ویژه انتشار حکـم، بـه قشـر وسـیعی از جامعـه      اجراهاي رسواکننده بهموجب ضمانتافراد به

دهنـد و بـا فقـدان عناصـر اجتمـاعی      اي خویش را از دست میشناسانده شوند، هویت محله
یت منفی پسـاکیفري، در فرآینـد اصـالح و درمـان دچـار      مزبور و در نتیجۀ ایجاد یک وضع

                                                                                                                       
اشخاصی که کارنامه  مجرمانه غنی دارند . دهندحتی برخی مواقع این مصائب به شکل شدیدتري خود را نشان می.1

تر نوعاً  تکرار جرم چنین اشخاصی بیشتر و سریع. گردند که کسی را براي همراهی ندارنددر حالی به جامعه باز می
شوند که اولین مانع، عدم امکان کاریابی است زیرا کارفرمایان رو میشدن روبهچنین افرادي با موانع اجتماعی. است

این موضوع درمورد انتشار )2487،  86- 87ابرندآبادي، نجفی. (نماینددر شرایط برابر از استخدام آنان جلوگیري می
.افتدفاق میحکم محکومیت به جهت خصیصه رسواکنندگی آن بیشتر ات



159   لیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفري ایرانتح

اجـراي انتشـار حکـم بـا     توان اذعـان نمـود کـه ضـمانت    با این اوصاف، می. شوندمشکل می
  .تواند در بازپروري وي کارایی داشته باشدتشدید وضعیت سوء مجرم، نمی
در . رسده نظر مینیز ضروري ب 1کنندهشرمساري بازاجتماعی در این رابطه، اشاره به نظریه

و به ایـن   4نمود 3اقدام به طرح یک تئوري تلفیقی 2بریث ویتاندیشمندي به نام  1889سال 
اجراهاي رسواکننده ازجملـه انتشـار حکـم محکومیـت، قـادر      موضوع پرداخت که ضمانت

البته، وي صرف بدنامی ناشی از چنین . خواهند بود که به بازپذیرسازي مجرمان منجر شوند
دانـد، بلکـه ایجـاد شـرایط خاصـی را بـراي       اجرایی را موجب اصالح و درمان نمـی تضمان

تقـد اسـت کـه در صـورتی     طور کلی، وي معبه. کندحصول به این نتیجه، الزامی قلمداد می
اجراهاي رسواکننده ازجمله انتشار حکـم، اصـالح و درمـان مجرمـان را     توان در ضمانتمی

 ,Stigma and Crime(بر بدنامی را براي مجرم ایجاد نمود تضمین نمود که بتوان فرصت غلبه

عمل  ساختن شخص بزهکار به ماهیت مجرمانهاین فرصت از یک سو با آگاه).2192 ,2003
با  6.شود ایجاد می 5نواهاي همنمودن امکان بازگشت به گروهخویش و از سوي دیگر با فراهم
ث، این نتیجه حاصل خواهد شد که مصادیق اجراي موردبح مراجعه به کلیه مصادیق ضمانت

نمودن شخص مجرم ناموفق خواهند مزبور فاقد هر دو راهکار هستند و همواره در بازاجتماعی
  .بود

  
  نتیجه 

نمایـد، لـیکن از نظـر    انتشار حکم محکومیت، هرچند در شیوه رسواکنندگی مـدرن مـی  
اجرا   ق یا عدم تطابق هر ضمانتتطاب. ذات و ماهیت، ریشه در کیفرهاي ترذیلی گذشته دارد

هاي نوینی را فراراه قانونگذاران کیفري که تواند افقبا فلسفه کیفرها موضوعی است که می
از رهگـذر فلسـفه کیفـري    . کشـند، قـرار دهـد   حفظ حیثیت و شرف انسانی را به دوش مـی 

اقه قـرار  جویی و از سوي دیگر، هدف سزادهی مورد مد سو هدف انتقامنگر، از یک گذشته
                                                                                                                       
1. Reintegrative Shaming
2. John Braithwaite
3. Integrated Theories

-فرهنگ مجرمانه، فرصت، کنترل اجتماعی و معاشرتزنی، خردهدر واقع این نظریه، ترکیبی از نظریات بر چسب.4
.هاي ترجیحی است

5. Conforming Group
.ها ارتباط داشته است بل از فرآیند شرمسارکنندگی با آنمنظور گروه هایی است که شخص رسواشده ق.6
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جـویی   هرچند برخی اندیشمندان، پذیراي این نگرش هستند که امروزه هدف انتقـام . گرفت
شناسـی حقـوقی هنـوز    از جامعه بشري رخت بربسته اما در مقابل به تبعیـت از مکتـب انسـان   

توان به جایگاه هدف مزبور قائل بود، بدین ترتیب که انتشار حکم محکومیت به جهـت  می
شدید رسواکنندگی دربردارنـده هـدف مزبـور اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه          دارابودن خصیصه

ویژه جرایم علیـه امـوال و مالکیـت    به –همواره افراد جامعه قادر خواهند بود در جرایم مهم 
و با تفویض اختیـار اجـراي کیفـر شرمسـارکننده، ایـن حـس غریـزي خـویش را          –عمومی 

تــوان ایــن واقعیــت را قائــل بــود کــه ینظــر هــدف ســزادهی نیــز مــاز نقطــه. متقاعــد نماینــد
ــمانت ــارز شرمســارکنندگی داراي بعــد         ض ــا دارابــودن خصیصــه ب اجــراي موردبحــث ب
دهی اسـت؛ منتهـا بـه جهـت اینکـه بـا یـک بـار سـلب حیثیـت و آبـرو، اعتمـادات             مکافات

اجرایـی   مانـد، بنـابراین، چنـین ضـمانت    شده اجتماعی دیگري براي بزهکار باقی نمـی محاط
  .  و صرفاً در مرتبه اول، قادر به تأمین غایت سزادهی است معموالً

نگـر   اجراي انتشار حکـم محکومیـت از منظـر فلسـفه کیفـري آینـده       بحث دیگر ضمانت
اجرا در عرصه ارعاب  در ارتباط با هدف بازدارندگی، از یک جهت این نوع ضمانت. است

دادن ه افـراد مجـرم بـا ازدسـت    خاص، ناکام است و این نتیجه ریشه در این واقعیت دارد کـ 
اي و سرمایه اجتماعی خویش، دگرباره از ارتکاب نمودن هویت محلهحیثیت و آبرو و زائل

 شدهتر از اعتمادات محاطدر واقع مجرم دیگر عنصر حیاتی مهم. جرم مرعوب نخواهند بود
د هـراس افـراد   از رویکرد بازدارندگی عام نیـز هرچنـ  . ادن نداردد اجتماعی را براي ازدست

شـود، لـیکن ایـن     دادن سرمایه اجتماعی خویش امري بازدارنده محسـوب مـی  براي ازدست
ادعا چندان هم الزم الصدق نیست زیرا از یک جهـت امـروزه نفـس کـارکرد بازدارنـدگی      

باالخص انتشار حکم محکومیـت   –عام کیفرها مورد تردید است و از جهت دیگر، کیفرها 
هـدف  . نماینـد خاصی از شخصیت افراد، نقش ارعاب عام را بازي مـی هاي صرفاً در تیپ –

نگر دیگر، حذف و طرد مجرمان است که امروزه نیز در قالـب کیفرشناسـی نـو مـورد      آینده
طور فیزیکـی مجـرم را از   رغم آنکه بهاجراي موردبحث، علی ضمانت. اقبال واقع شده است

رین شریان حیاتی هر تداراست که با سلب مهمنماید، این پتانسیل را صحنه اجتماع طرد نمی
اگرچـه حیثیـت   . وي را به لحاظ معنوي از جامعه حـذف نمایـد   –حیثیت اجتماعی  –انسان 

بـار  اجرایی صرفاً براي یک شدن دارد، بنابراین چنین ضمانتبار قابلیت سلبافراد، تنها یک
نگـر   ف نـوین آینـده  نظـر هـدف بـازپروري کـه از اهـدا     از نقطـه . واجد هـدف مزبـور اسـت   
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شود، از آن جهت که این کارکرد نیازمند راهکارهایی ازجمله سیاست افتراقی  محسوب می
و ) افـراد  سیاست افتراقی در راستاي خصایص شخصی وکارنامه مجرمانـه (نسبت به مجرمان

اجـراي موردبحـث در حقـوق ایـران      هاي مناسب پساکیفري اسـت و ضـمانت  ایجاد موقعیت
اي مزبور است، بنابراین انتشار حکم محکومیت در دستیابی به این هـدف نیـز   فاقد راهکاره

  .ماندناکام می
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