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شده  نوشته  آن  ــاس  اس بــر  قوانینشان  و  هستند 
است. قانون مجازات ما قوانین اسام و فرانسه را 
به هم پیوند داده بود. در قانون مجازات اسامی 
مانند  و  مــشــروط  آزادی  ــون  ــان ق شــمــا  ــروز  ــ ام هــم 
مجازات ها  قبلی  قانون  در  اما  می بینید؛  را  این ها 
در  نداشت.  می گفت  اســام  آنچه  با  نظری  پیوند 
با هم دارند؛ مثًا  پیوند نظری  این ها  امروز  قانون 
تعلیق آزادی مشروط عبارت است از »نظریه تعزیر 

که در قانون جدید دیده شده است. کم«  ِبَید الحا
بــرای  ــزاری  ابـ فقط  غربی  نظریه  در  مــجــازات 
ــا در قــانــون  ــردن مــجــازات هــا اســــت؛ امـ ــ ک ــردی  ــ ف
کردن مجازات هم  مجازات اسامی هم ابزار فردی 
کردن آن است؛ یعنی این اختیار در  ابزار غیرقطعی 
را در  که مجازات هایی  به قاضی داده شده  اسام 
عمل غیرقطعی بداند. در برخی از قوانین مجازات 
ــه  صــراحــت مشاهده  ب مـــاده 39  مــانــنــد  اســامــی 

دنبال  به  نیست،  مجازات  دنبال  به  که  می کنید 
نکند.  اجــرا  را  کًا مجازات  گر  ا اســت؛ حتی  اصــاح 
این ماده اشعار می دارد: »در جرائم تعزیری درجه 
چنانچه  تخفیف  جهات  احـــراز  ــورت  ص در   8 و   7
که  دهد  تشخیص  مجرمیت  احــراز  از  پس  ــاه  دادگ
اصــاح می شود،  فــرد  اجــرای مجازات هم  عــدم  با 

کیفر صادر می کند«. معافیت از 
چون  نمی کنم؛  مجازات  را  تو  یعنی  ماده  این 
اصــاح  اســت  ممکن  مــجــازات  بـــدون  تــو  معتقدم 
کاس شرکت  شوی و می گویند برو خانه و مثًا در 
را  خــانــه ات  محل  می گوید  یــا  ببین  آمـــوزش  و  کــن 
مرتکب  که  کن  زندگی  دیگری  جــای  و  کن  عــوض 

جرم نشوی!
مجازات  قانون   39 ماده  در  کامًا  نظریه  این 
اسامی متبلور شده است. مجازات های سنگینی 
بــه قاضی  اخــتــیــار  ــدر  آن قـ ــا  ام مــی گــیــرد؛  نظر  را در 

کیفرها بگردد مجازاتی  که قاضی در میان  می دهد 
را برای اصاح فرد بیابد و در برخی از جرائم سبک 
کند تا فرد را به سمت اصاح ببرد. پس اولویت  عفو 
قــانــون اســام و قــانــون مــجــازات اســامــی اصــاح و 
که در این زمینه  بازدارندگی است. از دیگر مواردی 
توبه  اســت؛  توبه  بــه  مــربــوط  مــواد  گفت  مــی تــوان 
نیست؛  عرفانی  توبه  معنی  به  مجازات  قانون  در 
اصــاح  دنــبــال  بــه  و  باشد  پشیمان  فــرد  همین که 

خودش باشد توبه محقق شده است.
این  بــه  مــربــوط  مـــوارد  دیگر  از  »دراء«  قــاعــده 
از  فراتر  قاعده  این  اسام  شریعت  در  است.  قضیه 
گــر جــرم ثابت  ا برائت  برائت اســت. در اصــل  اصــل 
نــشــود، طـــرف بــرائــت حــاصــل مــی کــنــد و مــجــازات 
او  کــردن  مجازات  دنبال  به  قاضی  امــا  نمی شود؛ 
اما  کند؛  کسب  ــه ای  ادل که  است  این  دنبال  به  و 
هم  اسامی  مجازات  قانون  در  که  دراء  قاعده  در 


