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Abstract  
Freedom of expression, which is one of the 
fundamental human rights, is now persecuted 
and restricted by governments in various ways 
around the world. However, the existence of 
appropriate and favorable conditions and 
contexts for the exercise of this fundamental 
right is one of the most important factors in the 
growth and excellence of human personality 
and spiritual values. But at the same time, it 
should be noted whether this right is our 
ultimate goal or end or a means to the growth 
and excellence of the aforementioned concepts? 
What is striking at first glance is that the right to 
freedom of expression is a means to an end. 
Given these explanations, should it be seen that 
this fundamental right, like other human rights, 
is subject to various restrictions, or that the 
permit for unconditional resignation and its 
condition has been issued by the legislator in all 
circumstances? In this article, we have tried to 
recognize the relationship between freedom of 
expression and insult as one of its limiting 
factors in order to preserve and protect the 
dignity and spiritual personality of individuals 
on the basis of Article 24 of the Constitution of 
the Islamic Republic of Iran as a foundation. 
Recognition of this fundamental right as well as 
Articles 608 and 609 of the Islamic Penal Code 
(the fifth book of punishments approved in 
1997) and articles of the Press Law should be 
examined. In addition, with the introduction of a 
new definition of this crime, the necessity or 
non-necessity of criminalizing such a criminal 
title, especially that which is prosecuted in the 
form of insulting government officials and 
employees, has been fundamentally 
reconsidered. 
Keywords: Insult, Criticism, Freedom of 
Speech, Hate Speech, Media.  

  چکیده
حقوق بنیادین بشري اسـت امـروزه بـه     آزادي بیان که از جمله

هـا مـورد جفـا و    طرق مختلف در سراسر عالم توسط حکومت
- وجـود شـرایط و زمینـه    که آنگیرد. حال محدودیت قرار می

هـاي مناسـب و مسـاعد جهـت کاربسـت ایـن حـق بنیـادین از         
هـاي معنـوي   عوامل رشد و تعالی شخصیت و ارزشین تر مهم

انسان هاست. اما در عین حال بایـد توجـه داشـت کـه آیـا ایـن       
اسـت در   ايحق، خود هدف و غایت نهـائی ماسـت یـا وسـیله    

در اولـین نگـاه    چـه  آنجهت رشد و تعالی مفاهیم پیش گفته؟ 
سازد، آن اسـت کـه حـق آزادي بیـان     نظر را به خود جلب می

الذکر. با توجه بـه ایـن   اي است جهت نیل به اهداف فوقوسیله
توضیحات باید دید این حق بنیادین نیـز بـه ماننـد سـایر حقـوق      

 کـه  آنبـه رو اسـت یـا    هاي گونـاگون رو  انسانی با محدودیت
احـوال توسـط مقـنن     قید و شرط آن در همـه جواز استیفاي بی

 صادر گشته اسـت؟ در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت تـا رابطـه        
آن  آزادي بیان و توهین به عنوان یکی از عوامل محدودکننـده 

در جهــت حفــظ و حراســت از حیثیــت و شخصــیت معنــوي   
اساسـی جمهـوري    اشخاص بر بستر اصل بیست و چهارم قانون

اسالمی ایران به عنوان شالوده و زیربنـاي بـه رسـمیت شـناختن     
قـانون مجـازات    609و  608این حق بنیـادین و همچنـین مـواد    

و مـوادي از  ) 1375تعزیـرات مصـوب    پـنجم  کتـاب (اسالمی 
 قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بـر آن بـا ارائـه   

انگـاري چنـین   یا عدم لزوم جرمتعریفی نوین از این جرم، لزوم 
که در قالب توهین به مقامـات   چه آناي، خاصه عنوان مجرمانه

ــرار مــی   ــان حکومــت تحــت پیگــرد ق ــورد و کارکن ــرد، م گی
  بازنگري اساسی قرار گرفته است.

ــدي ــان کلی ــان، ســخنان  : واژگ ــاد، آزادي بی ــوهین، انتق ت
  تنفرآمیز، رسانه.
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مقدمه
جرم توهین یکی از جرایم علیه شخصیت معنوي اشخاص بوده که نه تنها به لحاظ حقوقی بلکه از        

انگاري توهین به تاریخی جرم باشد. سابقهاي ناپسند و تقبیح شده میلحاظ اخالقی و مذهبی نیز پدیده
، 4»162«، 3»81«مچنین مواد ه و 1324ماده یک آئین نامه امور اخالقی مصوب  2»33«و  1»13«بندهاي 

گردد. عالوه بر این ها آیاتی در باز می 1304قانون مجازات عمومی مصوب  7»272«و  6»164«، 5»163«

                                                      
 - 13 :گردند یال غرامت محکوم میتادیه ده ریال تا پنجاه ره اشخاص زیر بدو روز تا پنج روز حبس تکدیري و ب ک:ماده ی -  1

  .عام ناسزا گفته یا اهانت نمایندمردگان در مالءه که برخالف شعائر مذهبی یا آداب ملی ب کسانی
 و اهانـت  دیگـري ه بـ  انحـاء  از نحوي ره به یا ندک مطالبه هتاکیه ب را خود طلب یا فحاشی به شروع دیگريه ب بدواً که کسانی :33 -  2
  .نمایند حرمت هتک

  .تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد : هر کس نسبت به رییس مملکت علناً استعمال الفاظ رکیکه نماید از دو ماه81ماده   -  3
حین اجراي مأموریت چه به سبب آن به اشاره یا  : هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در162ماده   -  4

او شده  تأدیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون ید و غیره اهانت کند به حبستهد قول یا 
مزبور را نسبت به یکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداري یا  سه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر توهین  باشد مرتکب به
  .شود می انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم حال  رد ها آنیکی از اعضاء 

نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه  هر کسی به یکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین :163ماده  -  5
اري مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تأدیبی از هشت روز مستخدمین اد شد و هر گاه توهین نسبت به  سال محکوم خواهد

  .محکوم خواهد شد الی یک سال
بلدي یا ایالتی یا والیتی یا نسبت به  هاي هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به رؤساء یا اعضاي انجمن :164ماده   -  6

ی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت نماید به حبس تأدیب محاکم تجارتی توهین  هیأت منصفه یا مصدقین
  .الی شش ماه است عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از هشت روز  هاي مذکوره به از مستخدمین انجمن به یکی
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ولِ إلّا «گویی و بدزبانی آمده است: قرآن کریم در خصوص مذمت هرزه ن القَ م وء هرَ بالس اهللاُ الج ب حالی
ن ظُلم و کانَ اهللاُ سمیعاً عل زة«و  8»یماًملُم زهمکُلِّ هیلٌ ل9».و   

این جرم که از جمله جرایم رو به ازدیاد در محاکم دادگستري ایران بوده و با توجه به معیار عرفی      
خود، موجب بروز نظرات و تفاسیر مختلفی از چگونگی تعریف و مصادیق خارجی ارتکاب آن توسط 

ادیق متعددي است که در قانون مجازات اسالمی، قانون قضات محاکم کیفري شده است، داراي مص
مطبوعات، قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مورد 

 تحمیل مزبور مراجع دوش به را سنگینی بار هاتشکیل این پرونده که آن بر اشاره قرار گرفته، مضاف
اند که با توجه به ک از قوانین فوق االشاره جرم توهین را تعریف نکردهکرده است. در عین حال هیچ ی

شرایط فوق الذکر در نظام کیفري جمهوري اسالمی ایران، ارائه تعریف واحدي از این جرم در قوانین 
انگاري توهین و شکل خاص رسد. از سوي دیگر در این نوشتار بحث لزوم جرمکیفري الزم به نظر می

ه مقامات و کارکنان حکومت) با توجه به قوانین سایر کشورها در زمینه حق آزادي بیان و آن (توهین ب
هاي اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در التفات به ملزومات زندگی در دنیاي مدرن و وجود رسانه

مفهوم در المللی و ارزیابی جایگاه این آخر نیز کوشش شده با سنجش مفهوم آزادي بیان در اسناد بین
عرصه حقوق داخلی، رابطه این پدیده با حق انتقاد و توهین مورد بررسی و بازنگري قرار گیرد و در حد 

مجرمانه و در نتیجه کاستن از  توان کمکی به ایجاد وحدت رویه در آراء و تفاسیر محاکم از این پدیده
  ها انجام گیرد.بار غیرضروري این دست پرونده

  تعریف توهین -1
توهین در لغت به شکل زیر تعریف شده است: توهین مصدر الزم به معناي خوار کردن، خوار داشتن،    

سبک داشتن، خفیف کردن و سست کردن است و به عنوان اسم مصدر به معناي خواري و خفت آمده 
 و اهانت نیز بدین شکل تعریف شده است: اهانت مصدر )1171، 1371است (معین،و جمع آن توهینات 

متعدي به معناي خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، ذلیل گردانیدن، تحقیر کردن است و معناي 
هاي توهین و ). نتیجه تعاریف فوق از واژه408، 1371اسم مصدري آن خواري و تحقیر است (معین، 

                                                                                                                                   
لی یک ماه یا به تأدیه از هشت روز ا هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تأدیبی :272ماده   -  7

  .شود تومان محکوم می  غرامت از شش الی پنجاه

  داناست. شنواى خدا و باشد رفته ستم او بر که کسى] از[ مگر ندارد دوست را بدزبانى به برداشتن بانگ سوره مبارکه نساء. خداوند 148آیه  -  8
  .جویى عیب بدگوى هر بر واىآیه اول سوره مبارکه همزه.  -  9
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هن بوده و استفاده هر یک از  یگري به جاي د ها آناهانت آن است که ریشه مشترك هر دو واژه و
  خالی از اشکال خواهد بود. 

توهین اما در آثار حقوقدانان به اشکال مختلفی تعریف شده است. دکتر لنگرودي در این خصوص    
اند: نقض حرمت مسلم، جرم است. خواه به صورت افتراء باشد یا هتک حرمت یا غیبت یا قذف یا نوشته

است لمی یا استادي را درآوردن هم از همین قبیل دشنام و هجو و نشر اکاذیب علیه او. ادا و اطوار عا
واژه وهن به فتح اول «اند: دکتر پاد توهین را به این شکل تعریف کرده ).240، 1390(جعفري لنگرودي،

براي سستی وضع شده است و توهین، سست گردانیدن را گویند و در اصطالح حقوقی مراد به اهانت و 
میرمحمدصادقی در خصوص توهین  ). دکتر286، 1385(پاد،باشد می ها آنتوهین معناي عرفی 

معتقدند: این واژه به هر رفتاري داللت دارد که بتواند به نحوي موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد 
). ایراد موجود در این تعریف آن است که 479، 1395شود (میرمحمدصادقی،متعارف و معمولی جامعه 

در متن مواد مورد بحث  که آنطرف ارتکاب جرم نموده است، حال  این جرم را معلق به هتک حیثیت
در این نوشتار صحبتی از لزوم هتک یا وهن حیثیت طرف ارتکاب جرم به میان نیامده است. و در آخر 

اند: توهین عبارت است از رفتار عمدي خالف قانون که نیا نیز در خصوص توهین بیان داشتهدکتر آقایی
  ).23، 1394نیا،باشد (آقاییبه طرف موهن  به موجب عرف نسبت

به نظر نگارنده توهین عبارت است از رفتار مثبتی که گاه به موجب عرف و گاه فارغ از قضاوت    
چه  که یناآور است. در خصوص معیار و مالك تشخیص عرف و به صورت ذاتی نسبت به طرف وهن

کیفري را عقیده بر این است که عرف، مالك و آمیز است غالب حقوقدانان آور و اهانترفتاري وهن
در نظر عرف و عادت موجب کسر شأن و یا «و رفتار مورد بحث باید  10معیار سنجش این رفتار است

از حقوقدانان صرف وجود  برخی). 523، 1385طرف گردد (شامبیاتی،باعث تخفیف و پست شدن 
اند. به دق اهانت و وقوع جرم توهین دانستهرابطه پدر و فرزندي و یا استاد و شاگردي را مانع از ص

اگر پدري در منزل به فرزندش بگوید پدرسوخته یا معلمی به دانش آموزي بگوید بیشعور «عقیده ایشان 
قانون   608حتی اگر با قصد توهین و تحقیر باشد از مصادیق الفاظ رکیک و فحاشی موضوع ماده 

احترام به نظر  ضمن). 25، 1394نیا،(آقایی »شود.مینمحسوب تعزیرات مجازات اسالمی کتاب پنجم 
 قانون 608این طیف از حقوقدانان صحت چنین نظري شدیدا محل تردید است چرا که اطالق ماده 

                                                      
جهت نظر مخالف ر.ك به، انصاري، باقر، حمایت از اشخاص در برابر آزادي بیان، قابـل مشـاهده در کانـال تلگرامـی ایشـان بـه        -  10

  https://t.me/dr_ansariآدرس: 
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را جرم انگاري نموده هیچ » توهین به افراد...«که ) 1375تعزیرات مصوب  پنجم کتاب( اسالمی مجازات
شرایط  ن توهین کننده و توهین شونده، سن، جنس و... را در زمرهبی گونه قید و شرطی از لحاظ رابطه

  تحقق جرم توهین ذکر نکرده است.
صادره از اداره  10/10/1386مورخ  6753/7نظریه شماره در خصوص عرفی بودن توهین بررسی    

ن با اهانت امري است عرفی و تشخیص آ«رسد، طبق این نظریه: حقوقی قوه قضائیه مفید به نظر می
قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و براي احراز بزه اهانت عالوه بر قصد اهانت شخصیت، مقام و 

برند و کیفیت آن و عمل مرتکب باید مورد توجه قرار موقعیت هر دو طرف و الفاظی که به کار می
اگر از جهت گیرد. بنابر این در فرض استعالم هل دادن و بیرون انداختن با وضعیت فیزیکی سخیف 

ایراد ضرب عمدي منتهی به وقوع بزه نشده و اهانت کننده قصد اهانت داشته باشد در صورت احراز 
البته » باشد.) 1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون  608تواند از مصادیق ماده می

گردد یا خیر توهین میآیا یک رفتار خاص مشمول عنوان  که ینادر مسئله رجوع به عرف براي فهم 
براي مثال نشان دادن زبان در تبت بعد از صرف غذا نشان دهنده تشکر و  نباید حد اعتدال را رها نمود.

شود و اگر ادبی محسوب میدر عرف ما چنین رفتاري، نوعی بی که آنسپاسگزاري از میزبان است حال 
رد توهین کیفري محسوب خواهد در شرایطی خاص و با قصد خوارکردن یا سست کردن صورت پذی

اي و در هر شرایطی، خوارکردن در هر جامعه» بیشعور«شرح آن رفت استفاده از لفظ  که چنانشد. اما 
  رسد تحت شمول مقررات توهین کیفري قرار خواهد گرفت.طرف مقابل بوده و به نظر می

  شرایط تحقق توهین -2
رت شکل گرفته است که هر جرم داراي سه رکن بررسی جرایم در حقوق کیفري ایران بدین صو   

باشد. در این جا ما نیز به پیروي از شیوه مرسوم و عادت مألوف اساتید حقوق قانونی، مادي و روانی می
کیفري اول به بررسی رکن قانونی جرم توهین خواهیم پرداخت و سپس وارد صحبت در دو رکن دیگر 

  خواهیم شد.
  رکن قانونی -2-1
و  11»608«) مقنن توهین را در مواد 1375 مصوب ون مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیراتدر قان   
پیداست متن این ماده به لحاظ نگارشی داراي  که چنانبه شرح ذیل جرم انگاري نموده است.  12»609«

                                                      
 یا و ضربه 74 تا شالق مجازات به نباشد، قذف حد موجب چه چنان رکیک الفاظ استعمال و فحاشی قبیل از افراد به توهین -  11
  .بود خواهد) ریال میلیون هشتاد تا ریال میلیون بیست( شش درجه نقدي جزاي
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 در میانه ماده جایگزین گردد. اما عجیب» مستوجب« کلمه» به«اشکال بوده و باید به جاي حرف ربط 
است که علیرغم اصالح مجازات جزاي نقدي در این ماده و افزایش آن از پنجاه هزار ریال تا یک 
میلیون ریال به جزاي نقدي درجه شش یعنی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، قانونگذار 

  همچنان ایراد نگارشی موجود در متن ماده را اصالح نکرده است! 
 صرف و نیست شرط نتیجه تحقق توهین جرم در کلی به طور اد فوق پیداستاز متن مو که چنان   
 یا حیثیت هتک فلذا رسد،می به نظر رفتار آن کردن تلقی جرم براي کافی باشد موهن رفتار که ینا

 براي پیشتر در ارائه تعریف این جرم توسط حقوقدانان بیان شده،  که چنانتوهین  طرف شدن اذیت
 13»252«ماده  آن و دارد نیز استثناء یک اصل این که داشت توجه باید البته. نیست مالز جرم این تحقق

 اثبات باید »مخاطب« ماده این است. در قذف جرم خصوص در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
 به مرتکب این صورت غیر در شده، اذیت نزدیکانش از یکی به لواط یا زنا انتساب علت به که نماید

 در مصرح اصلی قاعده خالف امر این است واضح که شد نخواهد محکوم 608 ماده وهینت مجازات
  .باشدمی 608 ماده

  رکن مادي -2-2
در ذیل این مبحث به عناصر مختلف رکن مادي پرداخته خواهد شد و رفتار مرتکب، طرف توهین،    

  صحت اظهارات و صراحت رفتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
رسد ارتکاب این جرم فقط با ارتکاب فعل متصور مرتکب: که با توجه به سیاق قانون به نظر میرفتار    

اند: توهین عبارت است از هر فعل یا ترك فعلی است. در این خصوص برخی از حقوقدانان اظهار داشته
، 3139است (گلدوزیان،توهین به صورت ترك فعل هم قابل تحقق  ) و523، 1385... (شامبیاتی،که

شود مشاهده می که چنان). 287، 1385از... (پاد،توهین عبارت است از هر فعل یا ترك فعل اعم  ) و556
این دسته از حقوقدانان قائل به آن هستند که ارتکاب توهین با ترك فعل نیز متصور است و براي آن 

                                                                                                                                   
 اسالمی شوراي مجلس نمایندگان از یکی یا وزرا یا جمهور رئیس معاونان یا قوه سه رؤساي از یکی سمت به توجه با هرکس -  12
 و مؤسسات و هاوزارتخانه کارکنان یا محاسبات دیوان اعضاي یا قضات یا نگهبان شوراي اعضاي یا خبرگان مجلس نمایندگان یا

 یا و شالق ضربه 74 تا یا و حبس ماه شش تا سه به نماید توهین آن سبب به یا وظیفه انجام حال در هاشهرداري و دولتی هايشرکت
  .شودمی محکوم نقدي جزاي ریال میلیون یک تا هزار پنجاه
 به لواط یا زنا انتساب در صریح که ببرد به کار لواط یا زنا از غیر فاظیال دیگري، به لواط یا زنا دادن نسبت قصد به که کسی -  13

 به محکوم است، داده نسبت او به را لواط یا زنا که کسی به نسبت باشد، مخاطب برادر یا خواهر مادر، پدر، همسر، قبیل از افرادي
  .گرددمی محکوم توهین مجازات به باشد، شده اذیت انتساب این علت به اگر مخاطب درباره و قذف حد
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ون لقب) به کار ببرند و یا نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادي (بد که ینااند: مانند مثال آورده
 که ینااز  ). فارغ556، 1393(گلدوزیان،در مواردي به قصد اهانت از احترام به کسی خودداري کنند 

هاي ارائه شده خود مصداق ارتکاب فعل هستند نه ترك فعل، صحت این نظر جز در مورد نظامیان مثال
امیان اداي احترام نظامی به مافوق ضروري در عرف رایج بین نظ که آنشدیدا محل تردید است. توضیح 

توان عدم اداي احترام نظامی را در رسد و صرفا در خصوص ایشان با لحاظ سایر شرایط میبه نظر می
شرایطی توهین تلقی کرد. اما در خصوص سایر شهروندان این گونه تفسیر نمودن، خالف اصل تفسیر 

در » لقب«قانونی فردي را به استفاده از  هیچ مقرره که نیارسد. مضافا مضیق قوانین جزائی به نظر می
  هنگام خطاب قرار دادن دیگري ملزم نکرده است.

با توجه به این توضیحات نگارنده معتقد است ارتکاب جرم توهین صرفا با انجام فعل مثبت متصور    
 اهانت، کلمه به نسبت اریهاستفس قانون). در تأیید این نظر 26، 1394،نیانظر موافق: آقاییباشد (می

 مجازات قانون) 609(و) 608( ،)514( ،)513( مواد جزائی مقررات در مندرج حرمت هتک یا و توهین
دارد: اشعار می 1379مطبوعات مصوب  قانون) 27( و) 26( مواد و) 6( ماده) 8( و) 7( بندهاي و اسالمی

ز به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد از نظر مقررات کیفري اهانت و توهین و... عبارت است ا«
و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و 
- مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف یا تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی

این استفساریه داللت بر آن دارد که تحقق توهین با شود سیاق نگارش مالحظه می که چنان» گردد.
صادره از شعبه  9209970224101211ترك فعل ممکن نیست. در این خصوص توجه به رأي شماره 

کند، مفید به دادگاه تجدیدنظر استان تهران که کشیدن روسري را مصداق ارتکاب توهین تلقی می 41
  ).655، 1395قضائیه، رسد (مرکز مطبوعات و انتشارات قوهمینظر 

انجام رفتار  ). لذا291، 1385داشته باشد (پاد،مشخص بودن طرف توهین: توهین باید طرف مشخصی    
شخص یا اشخاصی طرف آن رفتار قرار گیرند توهین نخواهد بود. الزم به ذکر است  که آنموهن بدون 

 اسالمی مجازات قانون 14»618«تواند مشمول ماده که این رفتار در صورت وجود سایر شرایط می
قرار گیرد. در مورد مشخص بودن طرف توهین نظریه مشورتی ) 1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب(

                                                      
 عمـومی  آرامـش  و آسـایش  و نظم اخالل موجب افراد به تعرض یا غیرمتعارف حرکات یا جنجال و هیاهو با کس هر :618 ماده -  14
  .شد خواهد محکوم شالق ضربه 74 تا و سال یک تا ماه سه از حبس به دارد باز کار و کسب از را مردم یا گردد
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 کتاب( اسالمی مجازات قانون  609و  608در مواد «دارد: اشعار می 12/12/1376مورخ  7961/7شماره 
  »ی در نظر گرفته نشده است.براي توهین به غیر افراد مشخص مجازات) 1375 مصوب تعزیرات پنجم

نکته دیگر در خصوص امکان یا عدم امکان توهین نسبت به اشخاص حقوقی است که در این    
مورخ  2317/7رسد رویه واحدي در محاکم وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره خصوص به نظر می

ر نیست در این مورد توهین به اشخاص حقوقی قابل تصو«دارد: در این خصوص اشعار می 05/04/1384
چنانچه متهم مطالبی را نسبت به شخص حقوقی که حالت اهانت داشته باشد یا موجب وهن براي 
دستگاه هاي دولتی باشد، گفته باشد در قالب نشر اکاذیب ممکن است قابل تعقیب باشد. به عالوه 

 که یناباشد. مگر ه میتوهین یا اهانت امري عرفی و تشخیص آن با مقام قضائی رسیدگی کنند که ینا
توهین مستقیما به شخص مسئول دستگاه دولتی مثل رئیس قوه قضائیه یا سران سه قوه و... باشد که در 

) 1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609آن صورت مورد مشمول ماده 
قالب نشر  که آناست، اوال  به نظر نگارنده در صحت این نظریه مشورتی تردیدهائی وارد» خواهد بود.

اکاذیب در قانون مشخص شده و منطقی نیست فرض اهانت به اشخاص حقوقی را صرفا در قالب نشر 
براي اشخاص حقوقی  15»20«در ماده  1392اکاذیب متصور بدانیم. ثانیا قانون مجازات اسالمی مصوب 

ئولیت کیفري قائل شده است، فلذا مس ها آننیز براي  16»143«هائی در نظر گرفته و در ماده مجازات
وظایفی در نظر گرفت بدون » اعم از حقوقی یا حقیقی«رسد بتوان براي شخصی صحیح به نظر نمی

قانون مطبوعات مصوب در  که آنمند ساخت. ثالثا او را از حقوق مربوط به آن وظایف بهره که آن
دارد: این قانون اشعار می 6از ماده   8د نیز توهین به اشخاص حقوقی جایز دانسته نشده است. بن 1364
ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که افترا به مقامات و نهادها، ارگان«

ها توهین به اشخاص حقوقی را نیز عالوه بر اشخاص حقیقی  مجموع این استدالل» حرمت شرعی دارند.
  نماید. قابل تحقق می

رسد آن است که آیا توهین به اشخاص حقوقی، توهین به اشخاص سخ به آن الزم به نظر میسؤالی که پا   
حقیقی مشغول در آن نیز خواهد بود؟ پاسخ این پرسش نیاز به تفکیک دارد چرا که شخصیت شخص حقوقی 
                                                      

 و ارتکابی جرم شدت به توجه با شود، شناخته ولمسئ قانون این 143 ماده براساس حقوقی شخص که صورتی در :20 ماده -  15
  :نیست حقیقی شخص مجازات از مانع امر این شود، می محکوم زیر موارد از مورد دو تا یک به آن بار زیان نتایج
 کیفري ولیتمسئ داراي صورتی در حقوقی شخص و است حقیقی شخص مسؤولیت بر اصل کیفري لیتمسئو در :143 ماده -  16
 مانع حقوقی اشخاص کیفري ولیتمسئ. شود جرمی مرتکب آن منافع راستاي در یا نام به حقوقی شخص قانونی نماینده که است
  .نیست جرم مرتکب حقیقی اشخاص ولیتمسئ



 177رابطه توهین و آزادي بیان در پرتو قانون مجازات اسالمی و قانون مطبوعات       

 

 

گردد در هر مورد خاص باید بررسی  ) و88، 1330پور،(امین تمستقل از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن اس
که آیا توهین به مجموعه، توهین به هر یک از اعضاي آن خواهد بود یا خیر؟ که در صورت مثبت بودن پاسخ 

اند: دیگر حقوقدانان نیز در پاسخ به این پرسش اظهار داشتهباشد. این پرسش مورد از موارد تعدد معنوي می
چنین فهمیده شود که طرف توهین شخص هرگاه از اعمال توهین آمیز شخص نسبت به یک اداره یا سازمان 

معینی از اعضاي آن اداره مثال مدیر اداره یا یکی از کارمندان باشد عمل چنین فردي توهین به شخص معین تلقی 
  ).528، 1385(شامبیاتی، شده و قابل مجازات است

شدن در خصوص توهین راست بودن یا دروغ بودن نسبت هاي وارده شرط نیست و همچنین موهن    
طرف نیز ضرورت ندارد بلکه گفتار یا رفتار واهن یا به طور کلی اعمال توهین آمیز از نظر عرف باید 

)، البته کماکان برخی ازحقوقدانان عقیده بر این دارند که 526، 1385باشد (شامبیاتی،سبک و وهن آور 
  ).556، 1393نیست (گلدوزیان،توهین نسبت به اشخاص حقوقی متصور 

در این جا پاسخ به این پرسش الزم است که آیا صحت اظهارات توهین آمیز در وقوع جرم:  تاثیر   
شرح داده شد مالك موهن   که چنانتوان اشخاص را به لحاظ بیان واقعیات موهن مجرم شناخت؟ می

گردد، پس اگر رفتار بودن رفتار عرف است و شخصیت طرف توهین هم از ارکان عرف محسوب می
ك عرف موهن تشخیص داده شود صحت یا سقم اظهارات مرتکب تاثیري در تحقق جرم فرد با مال

نخواهد داشت. فلذا باید توجه داشت برخی عبارات و اصطالحات به صورت ذاتی موهن و تحقیرکننده 
صحت نیز داشته باشند می توانند جرم باشند. به  که آناست و چنانچه نسبت به افراد استفاده گردد ولو 

 در حقیقت نیز فاحشه باشد به نظر نگارنده که آنن مثال استفاده از لفظ فاحشه نسبت به یک زن ولو عنوا
  آور بوده و مشمول عناوین کیفري است. وهن

توانند توهین تلقی که در این بحث باید مورد دقت نظر قرار گیرد خود الفاظی است که می چه آن  
گیرند. این مطلب با ذکر ت بعدي از اهمیت قرار میشوند، صحت انتساب و شخصیت طرف در درجا

دوست یکدیگر هستند و حاالت ذیل براي ایشان » ب«و » الف«مثالی روشن خواهد شد: فرض کنید 
در این جا تحقق » کچل«که موئی روي سر ندارد بدون قصد تحقیر بگوید » ب«به » الف«متصور است، 

تواند از روي می» الف«)، در حالت دیگر 34، 1394نیا،ییتردید است (نظر موافق: آقاجرم توهین محل 
را کچل خطاب کند که در این فرض تحقق جرم توهین محتمل به نظر » ب«عصبانیت و با قصد تحقیر 

را مورد خطاب قرار » ب«با الفاظ ذاتاً موهن مانند قواد یا فاحشه » الف«ها اگر رسد. اما در همین مثالمی
واقعاً قواد یا فاحشه باشد، جرم توهین تحقق یافته است. چرا که گفتیم » ب«فرد  که ینادهد فارغ از 
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توانند توهین تلقی گردند اما برخی دیگر از برخی عبارات با توجه به مالك عرف و سایر شرایط می
گردند تلقی می )358، 1390دشنام (جعفري لنگرودي،الفاظ و عبارات وجود دارند که به صورت ذاتی 

  به نظر نگارنده مطلقاً توهین بوده و قابل پیگرد می باشد.  ها آنتفاده از و اس
توان کافی صرف موهن بودن یک فعل را نمی«توهین صریح یا ضمنی: برخی حقوقدانان معتقدند    

)، اما همان طور که توضیح داده شد برخی عبارات ذاتاً 34، 1394نیا،(آقایی» دانستبراي جرم بودن آن 
رت است از رفتاري که ماهیت یا منطوق آن به ستند. به عبارت دیگر توهین صریح یا ذاتی عباموهن ه

). لذا 277، 1383(جامپیون،وضوح حکایت از موهن بودن آن دارد و نیازي به اثبات این وصف نیست 
که » فاحشه«یا » قواد«باشند مانند عبارت برخی از الفاظ به صورت ذاتی داراي وصف موهن بودن می

ذاتا » بدلباس«یا » کچل«در هر شرایطی موهن تلقی شده اما برخی دیگر از الفاظ مانند  ها آناستفاده از 
باید سایر شرایط، خاصه نظر عرف در خصوص موهن  ها آنموهن نیستند و براي توهین تلقی کردن 

  بودن آن رفتار را نیز در نظر گرفت.
  رکن روانی  -2-3
 ها آنشویم که در هیچ یک از اند متوجه میادي که توهین را جرم انگاري کردهبا نگاه اجمالی به مو   

استفاده نکرده است، اما توجه به اصل ما  ها آنهاي عمد، قصد، علم، سوءنیت و امثال قانونگذار از واژه
سازد که توهین جرمی عمدي بوده و فرض غیرعمدي آن جرم محسوب را به این سمت رهنمون می

گردند. حال د. به عنوان مثال در فرهنگ ما بعضی از حرکات دست توهین محسوب مینخواهد ش
را نسبت به دیگري انجام دهد تحقق جرم  ها آنچنانچه فردي با عدم آشنائی به معنی این حرکات 

باشد، محل تردید تحقق آن نیازمند علم و قصد مرتکب نسبت به رفتار خود می که یناتوهین با توجه به 
 پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609و  608د  بود. همچنین سیاق نگارش عبارات دو ماده خواه

  کند.نیز این برداشت را تقویت می) 1375 مصوب تعزیرات
اما پرسش اساسی آن است که عمدي بودن توهین به چه معناست؟ آیا صرف علم مرتکب به موهن    

الواقع آیا در جرم توهین اید قصد توهین هم داشته باشد؟ فیبودن رفتار کافی است یا عالوه بر آن او ب
در تحقق جرایم عمدي عالوه بر علم مرتکب به «در پاسخ باید گفت:  سوءنیت خاص هم الزم است؟

قانون مجازات  17»144«(ماده » موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.
  ). 1391اسالمی مصوب 

                                                      
. گردد احراز مجرمانه رفتار تکابار در او قصد باید جرم، موضوع به مرتکب علم بر عالوه عمدي جرائم تحقق در :144 ماده -  17
  .شود محرز باید نیز آن وقوع به علم یا نتیجه قصد است، نتیجه تحقق به منوط قانون اساس بر ها آن وقوع که جرائمی در
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آگاهی مرتکب به موهن بودن  -به این موضوع رکن روانی جرم توهین متشکل است از: الفبا توجه   
حتی اگر عمل ارتکابی ذاتاً توهین باشد و منتهی به هتک حیثیت طرف  که آنرفتار ارتکابی: توضیح 

گردد در صورتی که مرتکب به وجود چنین وصفی در عمل جاهل بوده، این امر مانع از تحقق توهین 
آشنا نیست و آن را نسبت به » قواد«د بود. به عنوان مثال فردي را تصور کنید که با معنی لفظ خواه

باشد چرا که ماده برد، به عقیده نگارنده در چنین فرضی، عمل فاقد وصف کیفري میدیگري به کار می
لم داشته صراحتا اشاره داشته مرتکب باید به موضوع جرم ع 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144

باشد. لذا الزمه تحقق توهین آگاهی مرتکب از معناي رفتاري است که به آن ارتکاب ورزیده است. 
باید توجه داشت که آگاهی طرف توهین شرط تحقق این جرم نیست، فلذا اگر یک ایرانی الفاظ 

صد قا -ب توان گفت جرم توهین محقق شده است.رکیک را نسبت به یک خارجی به کار ببرد می
بودن مرتکب: بدین معنی که مرتکب باید قصد توهین داشته باشد. الزم به ذکر است عمد هنگامی 

گردد که مرتکب عالوه بر آگاهی به معنی رفتار، قصد در انجام آن را نیز داشته باشد. پس تشکیل می
توان ظر نمیاختیاري حرکات موهن را نسبت به دیگري انجام دهد به ناگر در فرضی فرد از روي بی 
  رأي به تحقق جرم توهین داد. 

  انواع توهین -3
 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 608توهین ساده ماده  -3-1

1375(  
مبناي انتخاب این اصطالح، شخصیت طرف توهین و میزان مجازات مرتکب است که در مقایسه با    

 تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 608ماده  رسد.تر به نظر میسایر صور جرم توهین خفیف

اصالح  23/2/1399هاي حبس تعزیري مصوب که به موجب قانون کاهش مجازات )1375 مصوب
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه «دارد: شده، در این زمینه اشعار می

ضربه و یا جزاي نقدي درجه شش (بیست میلیون ریال  74موجب حد قذف نباشد، به مجازات شالق تا 
  »تا هشتاد میلیون ریال) خواهد بود.

این ماده دربرگیرنده تمامی صور جرم توهین است با این قید که توسط قانون دیگري تخصیص     
قانون  18»48«نخورده باشد فلذا اگر یک فرد نظامی به مافوق خود توهین کند مورد مشمول ماده 

خواهد بود. یا اگر طرف توهین یکی از مقامات مذکور  1382جرایم نیروهاي مسلح مصوب  مجازات
                                                      

  .دگرد از دو ماه تا یک سال محکوم می حبس  هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به :48ماده   -  18
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باشد که در حین انجام وظیفه  )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609در ماده 
ید و یا به سبب آن مورد اهانت قرار گرفته، مورد از مصادیق ماده اخیر الذکر خواهد بود. همچنین با

توجه داشت که مصادیق موجود در ماده تمثیلی بوده و تحقق توهین صرفا منوط به فحاشی و استعمال 
الفاظ رکیک نیست. البته برخی از اساتید حقوق معتقدند: توهین هاي اخف از فحاشی و الفاظ رکیک 

خود مهمل و  گفته شود فالن وکیل دادگستري در کارهاي که ینامشمول این ماده نخواهند بود مانند 
کسی به یکی از افراد این ماده بگوید به تو مربوط نیست و غلط نکن و امثال  که ینابی بندوبار است. یا 

 اسالمی مجازات قانون 608رسد این استدالل منطبق با متن ماده به نظر می ).38، 1394نیا،این ها (آقایی
» غلط نکن«لیل توهین دانستن عباراتی چون نباشد چرا که اتفاقا د )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب(

گوید هر با لحاظ سایر شرایط، همان تمثیلی بودن عبارات موجود در متن ماده است، در واقع ماده می
عبارت وهن آوري که موجب حد قذف نباشد طبق این ماده مجازات خواهد شد، پس چندان صحیح به 

  اظ رکیک را مشمول این ماده ندانیم.هاي اخف از فحاشی و الفرسد که توهیننظر نمی
  ارتباط توهین ساده با حد قذف -3-2
 )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 608خود ماده  که چناندر این خصوص    

مقرر داشته اگر توهین مشمول حد قذف باشد مرتکب فقط به حد محکوم خواهد شد. در فرهنگ ما 
حرام «کنند مانند عبارت صریح در معناي قذف نیستند اما آن معانی را افاده می هک ینابرخی عبارات با 

لذا چنانچه شخصی با استفاده از این عبارات منظور ارتکاب زنا از جانب مادر توهین شونده را » زاده
و  «...دارد که اشعار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  252داشته باشد با توجه به شق آخر ماده 

و » درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد به مجازات توهین محکوم خواهد شد.
مگر در قذف نسبت به شخصی و دشنام به «.. دارد قانون مذکور که بیان می 135همچنین تبصره ماده 

سوب نسبت به مادر توهین شونده قاذف مح» شود.دیگري باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می
شده و به حد محکوم و نسبت به خود مخاطب از بابت توهین به تعزیر محکوم خواهد شد. البته باید 
ها توجه داشت که این مطلب صرفا در خصوص قذف و توهین بوده و در مورد سایر جرایم و مجازات

  گردد.قانون مذکور پیروي می 135ها مصرح در تبصره ماده از قاعده منع جمع مجازات
  حضوري یا غیابی بودن توهین  -3-3
 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 608رسد اطالق ماده در این خصوص به نظر می   

توهین را اعم از حضوري و غیابی دانسته، اما برخی حقوقدانان با استناد به شرایط اجتماعی، اخالق  )1375
 ). دادنامه40، 1394نیا،دانند (آقاییمتصور نمیفرد را  هاي جرم زدایی توهین در غیابعمومی و سیاست
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دادگاه تجدیدنظر استان تهران که  58صادره از شعبه  28/08/1392مورخ   9209970270301096شماره 
شاکیه اظهار نموده هنگام فحاشی در خانه حضور که  ینادر خصوص توهین با توجه به «دارد: اشعار می

متهمین زمانی که شاکیه حضور نداشته به درب منزل وي رفته و فحاشی نموده باشند  نداشتم، در نتیجه چنانچه
باشد، لذا به صورت مذکور بزهی متصور با توجه به عدم حضور وي موضوع از مصادیق جرم عقیم می

). استدالل دادگاه 553، 1395است (مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه،نیز مؤید همین نظر » نیست.
  باشد و قابل مجازات نیست. می رم آن است که توهین در غیاب فرد از جمله جرایم عقیممحت

- در حال حاضر در مقررات حقوق کیفري ما چیزي تحت عنوان جرم عقیم یافت نمی که ینافارغ از   

) ایراد وارد بر این دادنامه آن است که اساساً چه خصوصیتی در 71 ،1397شود، (قضائی علمداري،
 کتاب( اسالمی مجازات قانون 608مخاطب براي تحقق جرم توهین وجود دارد؟ و اطالق ماده  حضور
نیز در راستاي تقویت نظري است که قیدي در خصوص حضوري یا  )1375 مصوب تعزیرات پنجم

). 556، 1393سازد (نظر موافق: گلدوزیان،نمیغیابی بودن توهین براي تحقق جرم به تفسیر ماده وارد 
هاي کارشناسی در خصوص لزوم یا عدم لزوم مجازات جرایم ناتمام، مجازات جرایم بحث که آن مضافاً

  ).332 ،1،ج1396نماید (اردبیلی،عقیم را عقلی، منطقی و عادالنه می
هائی که در مورد حضوري یا غیابی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن توهین با توجه به استدالل   

دارد (نظر دیدي در جرم بودن آن در هر دو فرض علنی و غیرعلنی وجود نبودن آن صورت گرفت، تر
  ).42، 1394نیا،موافق: آقایی

  توهین به مقامات و کارکنان حکومت -4
کند: محل حکومت و رهبري، رژیم سیاسی و واژه حکومت سه معناي مختلف را متبادر به ذهن می   

در این  ).315، 1،ج1370ند (قاضی،ر به عهده دارکشو-هائی که عمالً حکومت را در یک دولتارگان
 قانون 609باشد. باید توجه داشت که اگرچه در متن ماده جا مراد معنی سوم از واژه حکومت می

به کارکنان نهادهاي انقالبی و... مانند کارکنان  )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات
نیز محل تردید  ها آن می اشاره نشده است اما شمول ماده براداري شوراي نگهبان یا مجلس شوراي اسال

گري مشغولند مشمول هاي تصديهاي دولتی را که به فعالیتتوان کارکنان شرکتنیست چرا که نمی
هائی را که بعضا به اعمال حاکمیت اشتغال دارند از شمول ماده ماده دانست اما کارکنان سایر بخش

اگرچه ممکن است به زعم برخی مطابق با اصل تفسیر مضیق قوانین خارج دانست. چنین نگرشی 
اي خالف نظر مقنن کیفري بنماید اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که چنین تفسیر سختگیرانه

است. چرا که اگر به چنین تفسیري از ماده مورد بحث قائل باشیم در آن صورت توهین به یک 
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 تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609اي دولتی ذیل ماده هنظافتچی در یکی از بانک

قانون مذکور مشدد است. در حالی که با این تفسیر  608محسوب شده و نسبت به ماده  )1375 مصوب
توهین به یکی از اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام (در صورتی که سمت حکومتی دیگري نداشته 

  (توهین ساده) خواهد بود.  608کنان حکومت نبوده و مشمول ماده باشند) توهین به مقامات و کار
بدیهی است چنین تفسیري مطابق با روح قانون و مدنظر قانونگذار نبوده چرا که باید توجه داشت   

نسبت  )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609تشدید مجازات در ماده  فلسفه
از باب وظیفه ایشان  ها آنهاي احتمالی نسبت به یت از مقامات در برابر توهینبه ماده ماقبل خود حما

باشد و توجه به اصول حقوقی و تفاسیر سختگیرانه نباید ما را از کشف نظر قانونگذار و نتیجه منطقی می
ورخ م 4293/7قوانین منحرف سازد. با این وجود اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 

 پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609ماده «خالف این نظر را اظهار داشته است:  05/04/1378
راجع است به مجازات اشخاصی که به مقامات مذکور در آن ماده و حین  )1375 مصوب تعزیرات

اعمال حاکمیت دولت یا به سبب آن اهانت نماید. این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال 
شود حتی در این نظریه هم که مالحظه می» عمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند.ا

 پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609صرفا اصرار به مجازات اشخاصی که به مقامات مزبور در ماده 
است.  توهین کنند دارد، بحث اعمال حاکمیت ایشان مورد اشاره قرار گرفته )1375 مصوب تعزیرات

رسد که بتوان افرادي را که مشغول به اعمال تصدي لذا با توجه به این توضیحات منطقی به نظر نمی
هستند مورد حمایت بیشتر قرار داد و حمایت قانونی را از اشخاصی که اشتغال به اعمال حاکمیت دارند، 

تفاوتی بین استخدام  سلب نمود. در خصوص رابطه استخدامی توهین شونده نیز الزم به ذکر است که
  رسمی، قراردادي، روزمزد و... نیست. 

نکته حائز اهمیت در خصوص این جرم آن است که طبق آخرین اصالحات قانون مجازات اسالمی تا   
 23/02/1399هاي حبس تعزیري مصوب لحظه نگارش این نوشتار در قالب قانون کاهش مجازات

شد پیش از این در زمره جرایم غیرقابل گذشت شمرده می توهین به مقامات و کارکنان حکومت که تا
زدایی از جرایم خرد و کوچک، به یک جرم اصالحی و در راستاي سیاست حبس 19»104«وفق ماده 

  قابل گذشت تغییر پیدا کرده است.

                                                      
 گذشت قابل خاص قوانین موجب به که جرائمی و قانون این قذف حد فصل و دیات درکتاب مندرج تعزیري جرائم بر عالوه :104ماده  -  19
...  02/03/1375 مصوب) بازدارنده هاي مجازات و تعزیرات( اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب ... ،)609( ... مواد در مندرج جرائم باشند، می

  .است گذشت قابل و بوده 4/12/1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون) 12( ماده و قانون این) 100( ماده) 1( بصرهت مشمول
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باشد که در هر یک مطلب مهم دیگر آن است که توجه به سمت  توهین شونده اعم از شغل طرف می   
ادهاي مزبور مشغول انجام وظیفه باشد و الزم است توهین کننده حین توهین به این سمت واقف از نه

توهین باید در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن صورت گرفته باشد براي مثال اگر  که آنباشد. مضافاً 
صادر کرده یکی از طرفین دعوي خارج از ساعات اداري قاضی دادگستري را به سبب رائی که علیه او 

 تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609مورد اهانت قرار دهد، این مورد از مصادیق ماده 

). در این خصوص نظریه مشورتی 500 ،1395(نظر موافق: میرمحمدصادقی،خواهد بود  )1375 مصوب
حقق جرم اهانت به براي ت«دارد: اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می 03/11/1371مورخ  60/11/1شماره 

  » مأمور دولت حضور او در دفتر کار و پشت میزش ضرورت ندارد.
سایر مباحث مرتبط با توهین به مقامات و کارکنان حکومت همان است که ذیل مبحث توهین ساده    

توضیح داده شد اما در پایان این بحث، ذکر تأثیر شخصیت توهین شونده در دو عنوان توهین ساده و 
رسد. برخی از علماي حقوق معتقدند گاهی رفتار به مقامات و کارکنان حکومت الزم به نظر میتوهین 

-(آقاییتوهین آمیز نسبت به رؤساي سه قوه ممکن است نسبت به یک کارمند جزء توهین تلقی نشود 

 پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609و  608این مطلب را وجه ممیزه مادتین  ). ایشان48، 1394نیا،
معیار رکیک بودن الفاظ نسبت به «اند: اي دیگر نیز اظهار داشتهدانند. عدهمی )1375 مصوب تعزیرات

هر شخصی متفاوت است و در هر مورد باید شخصیت فرد مورد اهانت و نوع لفظ رکیک دقیقا مورد 
کنند اما در قلمداد می توجه قرار گیرد. بعضی از افراد حتی به کار بردن کلمه تو را نسبت به خود اهانت

  ). 252، 1388(سپهوند،» است.اي استفاده از لفظ رکیک در محاورات کامال عادي مقابل میان عده
با احترام به این نظر باید گفت اساساً توهین اگرچه جرمی است که عرف در تحقق و عدم تحقق آن   

هم نسبت به رئیس یک قوه موهن کند اما باید توجه داشت که یک فعل موهن نقشی اساسی ایفا می
اگرچه در برخی از مناطق شهر و در میان برخی افراد  که ینااست و هم نسبت به کارمند جزء آن. مضافا 

توهین به یکدیگر نشانه رفاقت و صمیمیت است اما فارغ از مباحث فنی حقوق کیفري در خصوص 
د که رفتارهاي ذاتا موهن را توهین امکان مجازات چنین رفتاري، این مطلب نباید موجب این گرد

باشد و شکایت یا آزرده ندانیم! توضیح داده شد که نفس کلمات موهن موجب تحقق این جرم می
ها به خاطر شدن یا نشدن بزه دیده تأثیري در تحقق این عنوان مجرمانه نخواهد داشت چرا که انسان

با توجه به سایر » نفهم«لذا استعمال لفظ  باشند،صورت ذاتی واجد وصف احترام و کرامت انسانی می
تواند نسبت به هر انسانی توهین تلقی گردد. اما وجه تمایز دو ماده اخیرالذکر صرفا در شرایط می
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دارد. چرا که حمایتی است که قانونگذار از مقامات و مسئولین و به طور کلی کارکنان حکومت روا می
گیرند و نمود بارز معرض بزه دیدگی این گونه جرایم قرار می این افراد به واسطه شغل خود بیشتر در

برخی افعال را نسبت به  که یناهاي ذکر شده در این دو ماده است، نتیجتاً آن تنوع و تفاوت مجازات
  رسد. مقامات جرم و نسبت به سایرین مباح بدانیم چندان دقیق به نظر نمی

ه مقتضیات زندگی مدرن در جوامع امروزي و لزوم صیانت از در پایان الزم به ذکر است که با توجه ب  
باشد، نگارنده معتقد بسیاري دیگر از حقوق بنیادین بشري می حق بنیادین آزادي بیان که خود پشتوانه

هاي شدیدتر نسبت مقام ایشان و اعمال مجازات است جرم انگاري توهین به مقامات حکومتی به واسطه
متمایل به نهاد  کفهاد عادي امري اشتباه است که موجب نقض عدالت و سنگینی به جرم توهین به افر

هاي متعدد در دادرسی تجربه که آنقدرت در برابر شهروندان عادي در دستگاه قضائی شده است، حال 
سالیان متمادي بر درستی این ادعاء صحه گذارده و لزوم جرم زدائی از این عنوان مجرمانه، به مانند 

  نماید.) امري الزم و اجتناب ناپذیر می150، 1396االسالمی،شود، (شیخمیدر انگلستان انجام  چه آن
  هجو -5
هرکس با نظم یا نثر یا : «)1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 700به موجب ماده    

ه حبس از یک تا شش ماه محکوم به صورت شفاهی یا کتبی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید ب
قبل از توضیح عنوان کیفري فوق الزم به ذکر است که ماده مورد اشاره داراي اشکال نگارشی » خواهد شد.

نگاشته ...» اعم از کتبی یا شفاهی «... باید به شکل » یا به صورت کتبی یا شفاهی«...  که آنباشد. توضیح می
  هائی مانند نظم یا نثر! هاي هجو است نه نمونهز شیوهشد چرا که کتبی و شفاهی بودن امی

جرم هجو به لحاظ ارتباطی که با موضوع این نوشتار دارد مورد بحث قرار خواهد گرفت. هجو در لغت به   
 ). در5104، 1371است (معین،آمده » مخصوصا به شعر«معناي شمردن عیوب دیگران و کسی را بد گفتن 

هین به سبک ادبی دانست و الزمه آن این است که مرتکب طرف را در قالب یک توان هجو را توواقع می
قطعه منظوم یا منثور مورد اهانت قرار دهد، لذا استفاده از کلمات اهانت آمیز پشت سر هم هجو نخواهد بود. 

جرم جرم انگاري این عمل از آن جهت است که عمق تأثیر و ماندگاري این نوع توهین به مراتب بیشتر از 
   20توهین ساده است و این موضوع در طول تاریخ نیز مورد استفاده شعرا قرار گرفته است.

                                                      
  گویند که انگلیس با روس کرده است عهدي تازه امسال ... کاندر پلتیک هم در ایران زین پس نکند هیچ اهمال -  20
  حال ... کز صلح میان موش و گربه بر باد رود دکان بقال. ایرج میرزاافسوس که کافیان این ملک بنشسته و فارغند از این     
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 700اي که در تحلیل ماده بررسی جرم هجو دچار پیچیدگی هاي فنی حقوقی نیست اما تنها نکته   
د رسد آن است که براي تحقق این جرم ضرورت دارد هجویه منتشر گردقانون مذکور الزم به نظر می

رسد فردي حال توسط خود شخصی که آن را سروده یا شخصی غیر از او، چرا که منطقی به نظر نمی
  اي سروده و آن را در کشوي میز کار خود قرار داده است مجازات نمود. که صرفاً هجویه

-در خصوص نفس جرم انگاري این عمل، نگارنده معتقد است که جرم دانستن چنین اشعار یا نوشته   

باشد، است. چرا که با توجه به ئی از اساس خالف اصل آزادي بیان که از حقوق ذاتی بشر میها
مقتضیات زندگی در دنیاي امروز و لزوم نقد عملکرد حکام و آگاهی بخشی به طبقات مختلف جامعه 

اعالمیه جهانی حقوق بشر  21»19«جهت مطالبه حقوق حقه خود، جرم انگاري چنین عملی خالف ماده 
نظم و نثري که در مقام نقد عملکرد مقامات و مسئولین باشد  که آننماید. دلیل دیگر می 1948وب مص

از ماندگاري و اثرگذاري بیشتري در افکار عمومی برخوردار است تا نقدهاي سیاسی که روزانه در 
کرد بوده و رسند. البته باید توجه داشت که این هجو باید در مقام نقد عملجراید مختلف به چاپ می

هائی که حاکی از خصومت شخصی با هر یک از مقامات و مسئولین باشد با لحاظ سایر شرایط نوشته
قابل پیگرد خواهند  )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات قانون 609و  608ذیل مواد 

که در مقام نقد  بود. با توجه به توضیحات فوق جرم زدائی از عنوان کیفري مزبور، حداقل هنگامی
  د.رسباشد، امري الزم و ضروري به نظر میعملکرد مقامات و مسئولین می

  توهین مطبوعاتی -6
نشریاتی که به طور «، مطبوعات در این قانون عبارتند از 1364وفق ماده یک قانون مطبوعات مصوب   

نتقادي، اجتماعی، سیاسی، هاي گوناگون خبري، امنظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه
-ها منتشر میاقتصادي، کشاورزي، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنري، ورزشی و نظایر این

هاي دولتی و با توجه به تعریف فوق نشریات دانشجوئی یا نشریات درون سازمانی که در ارگان» شوند.
اي که بدون نشریه«ه دوم از همین ماده: شوند مشمول این قانون نبوده و وفق تبصرغیردولتی منتشر می

اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین 
این قانون رسالت مطبوعات در جمهوري اسالمی  2از ماده  23»ب«و  22»الف«در بندهاي » عمومی است.

                                                      
 در و باشد نداشته اضطرابی و بیم خود عقاید داشتن از که است آن شامل مزبور حق و دارد بیان و عقیده آزادي حق هرکس -  21
  .باشد آزاد مرزي مالحظات بدون و ممکن وسایل تمام به آن انتشار و اخذ و اظهارنظر و اطالعات کسب

  یک. ماده در اشاره مورد زمینه چند یا یک در مردم دانش و معلومات سطح بردن باال و عمومی افکار ساختن روشن -  22
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 24آزادي نشریات و مطبوعات مصرح در اصل بیست و چهارمتوان به بیان شده است که از جمله آن می
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اشاره نمود. 

الزم به  1364پس از بیان این مقدمه ذکر موارد توهین جرم انگاري شده در قانون مطبوعات مصوب    
بین اسالم و مقدسات قانون مذکور اهانت به دین م  6ذیل ماده  26»8«و  25»7«رسد. در بندهاي نظر می

ها و هر آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقلید و افترا به مقامات، نهادها، ارگان
یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق 

 انتشار عکس یا کاریکاتور باشد جرم انگاري شده است. 

اهانت  28»27«این قانون توهین به دین مبین اسالم و مقدسات آن جرم انگاري شده، در ماده  27»26«ه در ماد   
به رهبر جمهوري اسالمی ایران و یا مراجع مسلم تقلید را مستوجب لغو پروانه نشریه و معرفی مدیرمسئول و 

ین در مباحث گذشته به نظر نویسنده مطلب به محاکم صالحه دانسته است. با توجه به بررسی دقیق جرم توه
هرگاه مطالب «اي به شرح ذیل به آن اضافه گردد: رسد براي تحدید حدود این ماده الزم است تبصرهمی

مزبور در مقام نقد عملکرد و یا نظریات بوده و با نیت خیر خواهانه و مصلحانه صورت گرفته باشد، مورد 
اي آن است که راه را براي آزادي عقیده و آزادي تبصرهفایده عملی چنین » مشمول این ماده نخواهد بود.

بیان باز نموده و با اعمال نظارت همگانی بر مقامات و مسئولین راه استبداد و خود رائی را خواهد بست. چرا 
که امروزه و با توجه به شرایط موجود در مملکت براي مثال در خصوص بحث کودك همسري که موافق 

آزادي بیان حتی براي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی نیز که به  باشد،حترم تقلید مینظر برخی از مراجع م

                                                                                                                                   
  .است شده بیان اسالمی جمهوري اساسی قانون در که اهدافی برد پیش -  23
  باشد. تفصیل  عمومی  یا حقوق  اسالم  مبانی به  مخل  که آنآزادند مگر   مطالب  در بیان  و مطبوعات  بیست و چهارم: نشریات  اصل - 24
  .کند  می  معین  را قانون  آن

- 7. شوند آزادند این فصل مشخص می نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی که در :6ماده   -  25
  .مراجع مسلم تقلید رهبري واهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم  

ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند،  افترا به مقامات، نهادها، ارگان :8 - 26
  .عکس یا کاریکاتور باشد  اگر چه از طریق انتشار

صورتی که به ارتداد منجر شود حکم  ت کند، درهر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسالم و مقدسات آن اهان :26ماده   -  27
  .نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وي رفتار خواهد شد صادر و اجرا و اگر به ارتداد  ارتداد در حق وي

هانت شود، پروانه آن مراجع مسلم تقلید ا اي به رهبر یا شوراي رهبري جمهوري اسالمی ایران و یا هر گاه در نشریه :27ماده   -  28
  .محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد مسئول و نویسنده مطلب به نشریه لغو و مدیر
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قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در مقام ایفاي وظایف نمایندگی در بیان  29موجب اصل هشتادوششم
الفت و نمایندگان مردم بعضاً به خاطر مخ نظر و رأي خود کامال آزادند، در خصوص این بحث وجود نداشته

  گیرند.با این پدیده مورد مؤاخذه قرار می
این قانون انتشار مطالب حاوي هتک حیثیت و یا افشاي اسرار جرم انگاري شده و در  30»31«در ماده    

هاي توهین انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت 31»30«ماده 
اص ممنوع دانسته شده است. باید توجه داشت که جرم توهین با معیار آمیز و نظایر آن نسبت به اشخ
کفایت نسبت به گیرد و ممکن است در برخی شرایط استفاده از لفظ بیعرف مورد سنجش قرار می

برخی افراد توهین تلقی گردد، در چنین شرایطی اگر فرضاً یک منتقد در نقد خیرخواهانه خود نسبت به 
لکرد قابل نقدي دارند، چنین عبارتی را به کار ببرد مرتکب جرم شده و قابل مسئولین که حتما عم

مجازات خواهد بود. تالی فاسد این امر آن است که منتقد مزبور دست به عصا شده و در بیان مطالب 
در زمان نگارش این نوشتار با توجه به  که یناهاي الزم را نخواهد داشت، کما انتقادي خود آزادي

برخی از مقامات بهداشتی کشور به خاطر ابراز نظرات مخالف شان با  19ري ویروس کوویدگیعالم
شیوه برخورد با این بیماري (که بعضاً ایرادات واردي هم بوده) منعزل شدند و برخی دیگر نیز به خاطر 

باید به مانند  شان به دادسرا فرا خوانده شدند. لذا به عقیده نگارنده در خصوص این ماده نیزاظهار عقیده
با اضافه کردن یک تبصره رفتار موهنی را که با نیت خیرخواهانه و در مقام نقد عملکرد  27ماده 

  صورت گرفته است از شمول مقررات کیفري خارج نمود.

                                                      
را  ها آن  توان  خود کامالً آزادند و نمی  در اظهارنظر و راي  نمایندگی  وظایف  ایفاي  در مقام  مجلس  هشتاد و ششم: نمایندگان  اصل -  29
  .کرد  یا توقیف  اند تعقیب  خود داده  نمایندگی  وظایف  ایفاي  در مقام  که  اند یا آرائی  اظهار کرده  لسدر مج  که  نظراتی  سبب  به

سرار شخصی باشد ممنوع است و ا انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشاي :31ماده   -  30
  .تعزیرات رفتار خواهد شد نونقضایی معرفی و با وي طبق قا  مسئول به محاکممدیر
آمیز و نظایر آن نسبت به  هاي توهین نسبت انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا :30ماده   -  31

و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت  گردد محاکم قضایی معرفی می مسئول جهت مجازات بهمدیر  اشخاص ممنوع است.
  .اي که باشد متوقف خواهد شد شکایت تعقیب در هر مرحله  در صورت استرداد صوصی است وشاکی خ
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این قانون انتشار مطالبی را که عرفا هتک حیثیت بازماندگان متوفی تلقی  30ماده  32در آخر تبصره دوم  
  جازات دانسته است. گردد قابل م

  آزادي بیان و مطبوعات -7
به عنوان میثاق ملی ایرانیان در اصل بیست و  ایران اسالمی در این خصوص قانون اساسی جمهوري   

مخل به مبانی اسالم یا  که آننشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر «دارد: چهارم اشعار می
شود قانون اساسی همان طور که مالحظه می» کند.نون معین میحقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قا

در دو جا این آزادي را محدود نموده  ) و61، 1391قرار داده (مهرپور،اصل را بر آزادي مطبوعات 
موجب تضییع حقوق عامه گردد.  که آناست. اول جائی که این آزادي مخل به مبانی اسالم باشد و دوم 

که تفصیل چگونگی آزادي مطبوعات را در اختیار  چهارم و یستدر خصوص قسمت آخر اصل ب
و  164قوانین عادي قرار داده مقنن اقدام به تصویب قوانین مختلفی از جمله قانون مطبوعات مصوب 

نموده است. طبق قانون اخیرالذکر اصل بر  1387قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 
توان از ارائه اطالعات در در موارد استثنائی می ) و تنها271، 1390،بوده (انصاريآزادي اطالعات 

این قانون مؤسسات عمومی موظفند اطالعات موضوع این  5درخواستی امتناع نمود. همچنین وفق ماده 
  قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار دهند. 

د دید براي مثال نقد رأي یک دادگاه تا چه حدي جایز بوده و حال که اصل بر آزادي بیان است، بای  
تواند توهین به شخص عادي (قاضی صادرکننده رأي به عنوان یک شخص چه زمانی این نقد می

حقیقی) یا توهین به مقامات دولتی (همان قاضی در جایگاه قضاوت) شمرده شود. پاسخ به این مسئله 
توان هاي کارآمدي آزادي بیان آن است که از این طریق میز جنبهرسد چرا که یکی االزم به نظر می
هاي همگانی سطح اطالعات حقوقی اقشار مختلف جامعه را باال برد و به تبع آن از وقوع با ارائه آموزش

بسیاري از جرائم خرد و کوچک مانند توهین ساده که موجب تشکیل پرونده و رسیدگی در محاکم و 
شود جلوگیري نمود. الزم به ذکر است که نتیجه وش محاکم دادگستري میسنگینی مضاعف بر د

ها نیز خواهد بود چرا که اگر قاضی دادگستري به دلیل غیرمستقیم این اقدام افزایش کیفیت رسیدگی
ها را مورد هاي ورودي به شعبه متبوعش مجبور نباشد ماهیانه تعداد خاصی از پروندهحجم باالي پرونده

هاي موجود داشته باشد این امر، رار دهد و فرصت کافی براي مطالعه و دقت نظر در پروندهرسیدگی ق

                                                      
عرفاً هتاکی به بازماندگان وي به حساب  هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی: 2تبصره   -  32

  .ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نماید جزایی یا حقوقی طبق تواند از نظر قانونی می  آید، هر یک از ورثه



 189رابطه توهین و آزادي بیان در پرتو قانون مجازات اسالمی و قانون مطبوعات       

 

 

الجرم کیفیت رسیدگی را باال و احتمال تضییع حق هر یک از طرفین دادرسی را پایین خواهد آورد. 
م کند که ههمچنین باید توجه داشت آزادي اطالعات به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطاء می

حمایت خوب بشناسند، هم خوب تحلیل و بررسی کنند و هم خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و 
  ). 277 ،1390کنند (انصاري،

آن است که  1387نکته حائز اهمیت در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب    
رهبري فعالیت  زیر نظر مقام معظماین قانون انتشار اطالعات مؤسسات عمومی که  10ماده  33در تبصره

کنند را منوط به عدم مخالفت ایشان نموده است. به نظر نگارنده این سبک قانون نویسی در عمل می
معظم رهبري انتشار اطالعات مربوط به خود را  شود که مؤسسات عمومی زیر نظر مقاممنجر به آن می

در حالی که بهتر بود جاي اصل و استثناء در این ممکن ندانند و الجرم از نظارت عمومی معاف باشند. 
االصول آزاد بود مگر در مواردي که نشر شد و انتشار اطالعات این قبیل مؤسسات علیتبصره عوض می

  شد. آن اطالعات خاص موجب (فرضا) به خطر افتادن امنیت ملی یا برهم خوردن نظم عمومی جامعه می
ها تالش کردند تا ف نظر جائی حاصل شد که جوامع و دولتدر خصوص مقوله آزادي بیان اختال   

). نویسنده مزبور قائل به 278، 1390کنند (انصاري،حدومرز آزادي بیان یا شرایط اعمال آن را تعیین 
باشد که به نظر وي از این میان حرمت وجود چهار نوع حرمت براي آزادي و حقوق اشخاص می

براي احراز اهانت به آن، نیازي جهت رجوع به عرف نیست و  شخصی یا ذهنی جنبه شخصی داشته و
شاید عملی که عرفاً توهین آمیز نباشد نسبت به یک فرد خاصی اهانت محسوب گردد که البته به نظر 

به آن  ) نیز قائل485، 1395حقوقدانان (میرمحمدصادقی،نگارنده صحت این نظر که برخی دیگر از 
نسبت به یک استاد » سوادبی«شان با ذکر مثالی استفاده از کلمه هستند محل تردید جدي است. ای

دانند در حالی که به نظرشان اگر همین عبارت دانشگاه را موهن تلقی و مشمول مقررات کیفري می
نسبت به یک کارگر ساده استعمال شود فاقد وصف کیفري است. نگارنده معتقد است تالی فاسد چنین 

هنوز هم در برخی جوامع آفریقایی  چه آنر به طبقه بندي اجتماعی، نظیر نگرشی آن است که این ام
یقیناً زحمتی که افراد در کسب علم و طی مدارج تحصیلی  که آنوجود دارد خواهد انجامید. توضیح 

کنند شایسته تقدیر و محترم است اما باید توجه داشت که تعریف لغوي توهین، اشاره به خوار تحمل می
پیداست قیدي در این معنی وارد نشده و هرگونه استعمال الفاظ  که چنانت نمودن دارد. نمودن و سس

کسی و در چه جایگاهی باشد  چه آنمخاطب  که آنموهن با قصد خوار کردن یا سست نمودن فارغ از 
                                                      

  .باشد می له معظم مخالفت عدم به منوط است، رهبري معظم مقام مستقیم نظر زیر که دستگاه هایی مورد در ماده این حکم تبصره: -  33



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        190

 

توهین محسوب خواهد شد. چرا که عزت نفس و شرافت نوع بشر از ذاتیات وجود اوست و حفظ 
عائر دینی ما از واجبات است و این امور از بدو تولد به همراه هر انسانی براي او به وجود حرمت او در ش

آمده و این گونه نیست که امور اکتسابی  مانند مدرك تحصیلی، شغل، ثروت و... بتوانند برکم و کیف 
  آن اثر گذار باشند.

کا به موجب متمم اول قانون در برخی از کشورها همچون ایاالت متحده آمری که آننکته دیگر     
شکایت کیفري به اتهام توهین  ) طرحNicole & Bowman,1993,177انگلستان (اساسی آن کشور و 

ها در آن شود که رسانهشود. اهمیت این موضوع در جائی هویدا میبه مقامات سیاسی پذیرفته نمی
با آگاهی  34ان رکن چهارم دموکراسیکشور با وجود فضاي باز براي انتقاد از عملکرد حاکمان و به عنو

بخشی و کمک به نظارت همگانی بر این عملکرد، از وقوع شقوق مختلف فساد و رانت جلوگیري 
بخشند و این از برکات انکارناپذیر وجود نموده و اعتماد عمومی را نسبت به مجموعه حاکم فزونی می
هاي علیرغم تمام یک جانبه گرائی که آنآزادي بیان و آزادي رسانه براي هر کشوري است. توضیح 

المللی و وجود اختالفات ایدئولوژیک و بنیادین آمریکا در سطح بین متحده کشوري همچون ایاالت
میان جمهوري اسالمی ایران و آن کشور، وجود توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در آن کشور 

هاي آزاد و آزادي اپذیري مرهون وجود رسانهنماید و این توسعه به شکل انکارنامري انکارناپذیر می
بیان است که شوربختانه این امر به طور جدي در قوانین موجود و همچنین رویه عملی نظام جمهوري 
اسالمی ایران نمود نیافته است. البته باید توجه داشت که خود این حق آزادي بیان محدود به نظارت بر 

هاي شخصی باشد. لذا بدیهی است چنانچه فردي با انگیزهالن میعملکرد و نقد کارکرد مقامات و مسئو
تواند با لحاظ بنماید، این امر می ها آناقدام به سست نمودن شخصیت یکی از مسئولین و نه عملکرد 

  سایر شرایط قانونی تحت پیگرد قرار گیرد. 
  تعریف آزادي بیان -7-1
- که رشد و شکوفائی بسیاري دیگر از حقوق و آزادي از حقوق ذاتی و بنیادین بشر بوده 35آزادي بیان  

هاي انسان مانند حق انتقاد، حق تحقیق و توسعه، حق تعیین سرنوشت، آزادي رسانه و... در گرو تحقق 
آن است. به بیان دیگر آزادي بیان یعنی آزادي اندیشه و عقیده که از آن به عنوان ابزاري براي رساندن 

گردد. در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز ظهور به دیگران استفاده می هاي مختلفعقاید و اندیشه
دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند به عنوان باالترین آرمان بشري 
                                                      

  .448 ،1398کوئن، رك: بیشتر مطالعه جهت -  34
35- Freedom of speech 
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و  36ترین معیارها براي سنجش میزان دموکراسیاعالم شده است. آزادي بیان  همچنین از اساسی
  اي است که نقض آن الجرم به نقض سایر حقوق بنیادین بشر خواهد انجامید. در هر جامعهچندصدائی 

میثاق بین  19در این خصوص تعریف اعالمیه جهانی حقوق بشر از آزادي بیان پیشتر ذکر شد و ماده    
هر فردي حق دارد هر «دارد: این خصوص اشعار می در 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 

خواهد داشته باشد، هر کس حق آزادي بیان دارد. این حق شامل آزادي جست و جو، ي که مینظر
ها از هر قبیل بدون توجه به مرزها، خواه شفاهاً یا به صورت مکتوب دریافت و اشاعه اطالعات و اندیشه

این  2بند اعمال حقوق مذکور در » باشد.یا به صورت هنري یا به هر وسیله دیگري به انتخاب خود می
هاي معینی شود هاي خاصی است. بنابراین ممکن است تابع محدودیتماده مستلزم حقوق و مسئولیت

که در قانون تصریح شده و براي امور زیر ضرورت داشته باشد. رعایت حقوق یا حیثیت دیگران و 
قانون اساسی  همچنین متمم اول 39یا سالمت یا اخالق عمومی. 38یا نظم عمومی 37حمایت از امنیت ملی
کنگره نباید هیچ قانونی را در رابطه با تاًسیسات «دارد: در این خصوص بیان می 40ایاالت متحده آمریکا

یک مذهب وضع کند یا اجراي آزادانه (رسومات) آن را منع نماید. یا رعایت حق آزادي بیان و آزادي 
نین همواره باید حق تظلم خواهی ها و یا حقوق تجمعات مسالمت آمیز مردم را نقض کند. همچرسانه

  » مردم از حکومت را به رسمیت شناسد.
در حقوق داخلی نیز اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران صرفاً نشریات و    

مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته و از آزادي بیان براي همه سخنی به میان نیاورده است. از سوي 
خود آزادي اندیشه و آزادي بیان را براي  42»26«و  41»25«که در مادتین  حقوق شهرونديمنشور دیگر 

                                                      
36- Democracy  
37- National security  
38- Social order 
39- Public moral  
40- Amendment I  

 داشتن صرف  به توان نمی را کس هیچ و است ممنوع عقاید تفتیش. برخوردارند اندیشه آزادي حق از شهروندان :25ماده  -  41
  .قرارداد مؤاخذه و تعرض مورد اي عقیده

. شود اعمال قانون در مقرر حدود ارچوبهچ در ایدب حق این. است برخوردار بیان آزادي حق از شهروندي هر  :26ماده  -  42
و، دریافت و جستج آزادانه ارتباطی، وسایل از استفاده با را مختلف موضوعات به راجع اطالعات و نظرات دارند حق شهروندان

زجمله روزنامه، هاي ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضاي مجازي ا طور خاص در عرصه  منتشر کنند. دولت باید آزادي بیان را به
  ها طبق قوانین تضمین کند. هاي اجتماعی و مانند این مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه
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شهروندان به رسمیت شناخته است. البته بدیهی است مادامی که این منشور فارغ از اغراض سیاسی در 
به آن قالب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی قرار نگیرد صرفاً جنبه تزئینی و تبلیغاتی داشته و استناد 

  اي مورد استماع قرار نخواهد گرفت. در هیچ محکمه
اند: منع سانسور و علماي حقوق ارکان اساسی در تعریف آزادي بیان را به شرح ذیل تشریح کرده   

داند. تکثر کنترل پیشینی: که هرگونه نظارت، کنترل و ممیزي مطالب پیش از انتشار را فاقد وجاهت می
لذا در صورت  43کند.االصول در وجود نظرات مخالف نمود پیدا میزادي بیان علیها: آها و رسانهبیان

توان اساساً از آزادي بیان سخن گفت. حمایت از هاي مختلف، آزاد و مخالف است که میوجود رسانه
-هاي آزاد رکن چهارم دموکراسی تلقی شده و حمایتروزنامه نگاران: به طور کلی خبرنگاران و رسانه

اي یژه از حق آزادي بیان براي این اقشار خاص از ملزومات برقراري دموکراسی در هر جامعههاي و
شان بیشتر در معرض ارتکاب است. همچنین باید توجه داشت این قبیل مشاغل به دلیل ماهیت کاري

ه جرائمی چون توهین و افترا هستند. که نفس این مطالب گواه لزوم حمایت بیشتر از ایشان به واسط
  باشد.قانون می

  قلمرو آزادي بیان -7-2
باشد به طوري که هر فرد یا گروه اجتماعی می» بیان«موضوع اصلی مبحث آزادي بیان، حمایت از    

بدون ترس از پیامدهاي حقوقی و غیرحقوقی بتواند عقیده خود را اظهار و نظرات دیگر را مورد نقد 
است که شامل آزادي بیان عقیده یا سکوت، آزادي در  قرار دهد که این موضوع داراي شئون مختلفی

  باشد.انتخاب وسیله بیان و آزادي دسترسی به اطالعات و آزادي در خصوص موضوع مورد بیان می
برخی از این شئون مختلف را محدود کرده اند ادعا دارند: همه ما  که آنها در عین امروزه حکومت    

ها و حتی ها، آنارشیستها، کمونیستفظه کاران، سوسیالیستها، محالیبرال 44دموکرات هستیم.
ثابت کنند هاي دموکراسی را جار بزنند و صالحیت دموکراتیک خود را اند فضیلتها مشتاقفاشیست
). نگارنده معتقد است درست پس از بسط و استقرار شئون مختلف آزادي بیان و 100، 1391(هیوود،

توان آن حکومت را یک حکومت ی بر آراء مردم است که میپس از استقرار یک حکومت مبتن
ها و نقدهاي منصفانه زمینه تضارب آراء و پیشرفت کشور را به وجود آورد. دموکراتیک نامید و با بحث

                                                      
ــه آدرس:         -  43 ــی ایشــان ب ــال تلگرام ــاهده در کان ــل مش ــر، قاب ــوق بش ــل حق ــین المل ــام ب ــو نظ ــان در پرت ــاقر، آزادي بی انصــاري، ب

https://t.me/dr_ansari 
ی یکی از احزاب سیاسی ایاالت متحده آمریکا بلکه به معنی نوعی حکومت که در آن حق حاکمیـت متعلـق   دموکرات نه به معن -  44

  گردد.به مردم است و از طریق مراجعه به آراء عمومی عملی می
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مالزمه تنگاتنگ دارد و  46و حق تعیین سرنوشت 45البته باید توجه داشت این قضیه با آزادي حق انتخاب
هاي نمایشی که امروزه در برخی از کشورهاي جهان مورد و همه پرسیصرف برگزاري انتخابات 
  گیرد، به معنی دموکرات بودن آن حکومت نیست. ها قرار میاستفاده تبلیغاتی حکومت

  حدود آزادي بیان -7-3
کند در این بحث در پی پاسخ به این پرسش هستیم که ببینیم آزادي بیان تا کجا معنی و مفهوم پیدا می   
توانند با استناد به حق آزادي بیان به یکدیگر توهین کنند یا خیر؟ به مصداق آن چیست؟ آیا افراد می و

رسد براي پاسخ به این پرسش اوالً باید میان شهروندان عادي و مقامات و مسئولین قائل به نظر می
ته است با اغراض شخصی تفکیک شد. ثانیاً باید دید توهینی که با استناد به حق آزادي بیان صورت گرف

  بیان شده یا در مقام نقد صورت گرفته است؟ 
تواند هیچ کس نمی«دارد: اشعار می 47در حقوق ما اصل چهلم قانون اساسی، برگرفته از قاعده الضرر  

با توجه به اصل مذکور، » اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
هاي مطرح شده باید گفت اوالً محدوده آزادي بیان در برابر اشخاص عادي تا به پرسش براي پاسخ

جائی است که حیثیت، شرف و آبروي افراد از تعرض مصون بماند اما در مورد مقامات و مسئولین به 
دهند و جایگاهی که در آن قرار دارند و مزایائی که به واسطه آن دلیل ماهیت کاري که انجام می

شود، این مصونیت حیثیت، شرف و آبرو با استثناءهائی مواجه خواهد شد. یگاه شامل حال ایشان میجا
ثانیاً در مورد مقامات و مسئولین اگر توهینی در مقام نقد عملکرد ایشان و با نیت خیرخواهانه  و اصالح 

شمول مقررات  گرایانه، در خصوص ایشان صورت پذیرفت آن توهین، به اعتقاد نگارنده، باید از
کیفري خارج باشد. چرا که در مقام رفع تعارض میان دو حق آزادي بیان و مصونیت از تعرض در 

کند که جانب حق آزادي ایجاب می 48خصوص مقامات و مسئولین، مصلحت جامعه و اصل دموکراسی
 Right to be«بیان گرفته شود. همچنین باید توجه داشت در حقوق بشر عبارتی وجود دارد تحت عنوان 

wrong« شناسد و این در خصوص نقدهاي غلط یا که حق بیان اشتباه براي افراد را به رسمیت می
گران، کارشناسان و خبرنگاران در خصوص عملکرد مقامات و مسئولین ارائه اشتباهی که بعضاً تحلیل

  کنند کامال مصداقی و کاربردي است. می

                                                      
45 - Right to choose 
46 - Self-determination 

  الضرر و الضرار فی االسالم -  47
48 - Principle of democracy 
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گیري ویروس کرونا یک پزشک متخصص با نظرات رئیس لمبراي مثال فرض کنید در دوران عا   
هاي تردد مخالف بوده و تصمیم ایشان براي دولت یا سایر مسئولین در خصوص اعمال محدودیت

ي اجتماعی هابازگشائی زودتر از موعد کشور را در یک برنامه تلویزیونی، مطلب نوشتاري یا شبکه
تحلیل کنند. در صورت تحقق چنین فرضی علیرغم موهن بودن عجوالنه، احمقانه، از روي نادانی و... 

مطالب فوق به عقیده نگارنده توهین در معناي کیفري آن صورت نگرفته و هرگونه تعقیب یا مجازاتی 
براي چنین عملی فاقد وجاهت خواهد بود. نظرات دو قاضی سابق دادگاه عالی ایاالت متحده آمریکا 

عنصر «نویسد در خصوص افترا می» پاتر استوارت«قاضی  49رسد.ر میدر این خصوص قابل توجه به نظ
هوگو «همچنین قاضی » باشد.دار شدن حیثیت طرف میاساسی در خصوص تحقق افترا ادعاي خدشه

هر گونه ادعاي جرم توهین یا افترا به طور مطلق با متمم اول قانون «به طرز جالبی معتقد است » بلک
در مورد دیگري که » کا، که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، در تعارض است.اساسی ایالت متحده آمری

رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا شده بود، دادگاه » دونالد ترامپ«منجر به اقامه دعوي حقوقی علیه 
فدرال آمریکا رأي بر آن داد که اقدام رئیس جمهور در مسدود کردن سایر کاربران در شبکه اجتماعی 

ز آن جهت که محدودکننده حقوق ایشان بوده خالف متمم اول قانون اساسی و غیرقانونی توئیتر ا
هاي کاربران داد و رئیس جمهور و که نهایتاً دادگاه مزبور دستور به رفع مسدودي حساب 50است

دادند. نکته حائز اهمیت در این دعوي آن است که رئیس جمهور  51وکالیش هم تن به حاکمیت قانون
هاي او دارند را ندارد بلکه حق محدودکردن دسترسی کاربرانی که نظرات نقادانه نسبت به توئیتنه تنها 

او به این دلیل که از شبکه اجتماعی توئیتر براي اعالم نظرات و تصمیمات جایگاه حقوقی خود یعنی 
ه از این کند، حق محدودکردن دسترسی کاربرانی کریاست جمهوري ایاالت متحده آمریکا استفاده می

که این قضیه در مقایسه با مالك عرفی بودن توهین  53دهند هم ندارد.قرار می 52بابت او را مورد تمسخر
در حقوق ما جالب توجه و محل تاًمل است. همچنین اخیرا نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري ایاالت 

رف مقابل را احمق، نادان، هاي انتخاباتی و در مقام نقد یکدیگر، طمتحده آمریکا در جریان رقابت

                                                      
49   - Available at: https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-
center/topics/freedomofthepress/libel-defamation 
50 - Available at: https://google.com/amp/s/www.nytimes.com/2019/07/09/us/politics/trump-
twitter-first-amendment.amo.html 
51 - Rule of law 
52 - Mocking 
53 - Available at: https://firstamendmentwatch.org/deep-dive/can-elected-official-block-
critics-on-their-social-media-pages/ 
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رسد این القاب در مقررات فعلی حقوق کیفري ما کنند که به نظر میعرضه و... خطاب میدیوانه، بی
  باشند.مطلقا توهین بوده و مستوجب مجازات می

  نتیجه
توهین از جمله مواردي است که در قرآن کریم و سیره ائمه و معصومین (ع) مورد نکوهش قرار    

نماید چرا که حکومت همواره باید حافظ جان، است، لذا جرم انگاري آن منطقاً بالاشکال می گرفته
آور و مال، حیثیت و شرف شهروندان خود باشد. اما از سوي دیگر باید توجه داشت که هر عبارت وهن

شاره قرار پیشتر مورد ا که چناناي لزوماً موجب تحقق جرم توهین نخواهد شد نمونه آن نیز سست کننده
هائی است که بعضاً ممکن است در مجادالت سیاسی، میان مسئولین به وقوع ها و هتاکیگرفت، توهین

بپیوندند یا مواردي باشد که فرد منتقد با نیت خیرخواهانه و اصالح طلبانه در مقام نقد عملکرد یک 
اشت علیرغم عرفی بودن معیار و از سوي دیگر باید توجه د 54مسئول توهینی را نیز نسبت به او روا دارد.

رسد، برخی از رفتار و عبارات به صورت نفسه مالك درستی به نظر میمالك تشخیص توهین که فی
نسبت به هر فردي فارغ از  ها آنآور بوده و برخالف نظر برخی از حقوقدانان محترم، ارتکاب ذاتی وهن

... موهن و جرم تلقی خواهد شد. که از سن، جنس، مدرك تحصیلی، ثروت، شغل، جایگاه اجتماعی و
توان به آب دهان انداختن به روي دیگري و یا استفاده از عبارت هاي این رفتار و عبارات مینمونه
رسد تا در جهت بسط دموکراسی و دفاع از حق اشاره نمود. همچنین ضروري به نظر می» بیشعور«

هاي آزادي خواه جهان موظف به ام حکومتآزادي بیان که از حقوق اولیه هر فردي بوده و تم
ي اول قانونگذار محترم به جرم زدائی از عنوان توهین به مقامات و باشند، در وهلهپاسداشت آن می

 قانون 608مقام ایشان مبادرت ورزد، سپس برخی عبارات موجود در ماده  کارکنان حکومت به واسطه
رفت، مورد اصالح قرار  متن در که شرحی با )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات

ها دارد که جهت پرهیز از گیرند. از سوي دیگر قانون مطبوعات نیز نیاز به همین اصالحات و تبصره
شود. در آخر باید توجه داشت در صورت تحقق این خودداري می ها آناطاله کالم از ذکر مجدد 

ه قضا نیز کم شده و ضریب خطاهاي قضات محترم به واسطه هاي ورودي به دستگاپیشنهادها بار پرونده

                                                      
  احمدستان چرام استان کهگیلویه و بویرمقایسه کنید با اجراي حکم شالق به دلیل توهین یک کارگر نانوایی به امام جمعه شهر -  54

  م گذشت امام جمعه! قابل مشاهده در: در فضاي مجازي و عد
https://google.com/amp/www.radiofarda.com/amp/30659380.html 
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هاي مورد رسیدگی و وجود زمان بیشتر براي مطالعه و بررسی هر پرونده، پایین خواهد کاهش پرونده
  آمد. که این امر گامی خواهد بود به سوي تحقق هرچه بیشتر عدالت.
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 مجد.
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تهران،  دهم،  اشخاص، جلد اول، چاپعلیه  جرایم اختصاصیکیفري  حقوق، 1385شامبیاتی، هوشنگ،  - 
 انتشارات مجد.

تهران، انتشارات  دوم،  چاپ ، جلد اول،حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، 1370قاضی، ابوالفضل،  - 
  دانشگاه تهران.

 پایان ،کیفري محاکم آراء آیینه در عمدي جنایات به شروع ،1397 ین،امیرحس علمداري، قضائی - 
 طباطبایی. عالمه سیاسی، دانشگاه علوم و حقوق دانشکده ارشد، کارشناسی نامه

 استان تجدیدنظر هايدادگاه قضائی آراء مجموعه، 1395قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه  - 
 قضائیه.رکز مطبوعات و انتشارات قوه ، چاپ اول، تهران، م)کیفري(تهران 

تهران، انتشارات  ، چاپ سوم،مختصر حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، 1391مهرپور، حسین،  - 
 دادگستر.

 چاپ بیست و دوم، جرایم علیه اشخاص،حقوق کیفري اختصاصی ، 1395میرمحمدصادقی، حسین،  - 
 تهران، نشر میزان.

  تهران، انتشارات امیرکبیر. ، جلد اول، چاپ هشتم،فارسیفرهنگ ، 1371معین، محمد،  - 
 چاپ بیست و هشتم، فاضل، توکلی و رضا ترجمه غالمعباس ،شناسی جامعه مبانی ،1398 بروس، کوئن، - 

 سمت. انتشارات تهران،

 تهران، انتشارات مجد. ، چاپ سوم،محشاي قانون مجازات اسالمی، 1393گلدوزیان، ایرج،  - 
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 - Nicol, Andrew & Bowman, Caroline; Press law in the UK; Press law and 
practice; Paris; UNESCO; 1993 

  وبسایت ها
-https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-
center/topics/freedomofthepress/libel-defamation 
 - https://google.com/amp/s/www.nytimes.com/2019/07/09/us/politics/trump-

twitter-first-amendment.amo.html 
 - https://firstamendmentwatch.org/deep-dive/can-elected-official-block-critics-

on-their-social-media-pages/ 
 - https://google.com/amp/www.radiofarda.com/amp/30659380.html 
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  قوانین
  المی ایرانقانون اساسی جمهوري اس - 
  1304 مصوب عمومی مجازات قانون - 
  )1375 مصوب تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی قانون مجازات - 
 ،)514( ،)513( مواد جزائی مقررات در مندرج حرمت هتک یا و توهین اهانت، کلمه به نسبت استفساریه قانون -
 مصوب مطبوعات قانون) 27( و) 26( مواد و) 6( ماده) 8( و) 7( بندهاي و اسالمی مجازات قانون) 609(و) 608(

1379 

 1364 مصوب مطبوعات قانون -

  1382 مصوب مسلح نیروهاي جرایم مجازات قانون -
 10/10/1386 مورخ 6753/7 شماره مشورتی نظریه - 

 05/04/1378 مورخ 4293/7 شماره مشورتی نظریه -

  1387 مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون  -
  1392اسالمی مصوب  مجازات نقانو - 
  23/2/1399 مصوب تعزیري حبس هاي مجازات کاهش قانون - 
  شهروندي حقوق منشور - 
 1324 مصوب اخالقی امور نامه آئین - 

 آمریکا متحده ایاالت اساسی قانون -

  1966 مصوب سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق - 

  1948 مصوب بشر حقوق جهانی اعالمیه -
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