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Abstract
Undoubtedly, justice in societies requires precision and proper 

implementation of laws. Postmodernism and fuzzy logic largely removes 
the barrier to Aristotelian dualism and the obstacles to the advancement 
of science. Given the increasing numbers of inmates, the necessity of 
using postmodern criminology and the use of appropriate and varied re-
sponses by legislators to crime seems to be a psychological action based 
on fuzzy logic. The present study is a descriptive study using survey 
method and questionnaire in accordance with Islamic Penal Code. Given 
the increasing number of prisoners, using the fuzzy logic and postmodern 
criminology, the effect of the two on imprisonment was investigated. 
The findings of this study show that by establishing a fuzzy system and 
postmodern forensic investigations of the offender’s position and status 
while committing the crime, judges can issue alternative sentences of im-
prisonment in light of the conditions provided by law. Thus, both the in-
flow of prisoners is reduced and the exposure of new damage can be kept 
away. It would appear that we will move to a more rigorous approach to 
judicial justice by relying on Islamic jurisprudence and the creation of a 
fuzzy system in the judiciary and a postmodern view of crime. 
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امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به 
جرم شناسی پست مدرن )با مطالعه میدانی و پرسش از قضات(

امیر احمدی*1
1. استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران. 

چکیده
بی  تردید برقراری عدالت در جوامع مســتلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. 
پست مدرنیســم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشــی ارســطویی سد 
محدود و موانع پیش روی علوم را می شــکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت 
اســتفاده از علم جرم شناســی پست مدرن و اســتفاده از واکنش های متناسب و متنوع از 
ســوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشــی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به 
نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و 
طرح پرسشــنامه منطبق با قانون مجازات اسالمی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. 
با توجه به افزایش آمار زندانیان، با اســتعانت از منطق فازی و جرم شناســی پست مدرن، 
تأثیــر این دو بــر اعمال کیفر حبس مورد بررســی قرار گرفت. یافته هــای این پژوهش 
نشــان می دهد که با ایجاد یک سیســتم فازی و بررســی های جرم شناسانه پست مدرن 
در مــورد موقعیت و وضعیت مجــرم در حین ارتکاب جرم، قضــات می توانند با در نظر 
گرفتن شــرایط پیش بینی شــده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین 
آن را در قبــال مجرم صــادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شــویم 
و هــم افراد را در معرض قرار گرفتن آســیب های جدید دور نگه داشــت. به نظر با تکیه 
بــر رأفت و فقه اســالمی و ایجاد سیســتم فازی در قــوه قضاییه و نگاه پســت مدرنیته 
بــه جرم به ســمت عدالت قضایی دقیق تــر و کاهش نرخ زندانیان پیــش خواهیم رفت.  
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                                                                            امیر احمدی

درآمد
در دهه های اخیر، موضوع فازی به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است 
و برنامه های کاربردی آن بیشــتر در محور علوم ریاضی و کنترل مهندســی می باشــد. 
همچنین موضوع فازی وارد علوم دیگر از جمله مدیریت اقتصاد، مهندســی پزشــکی و 
مهندسی صنایع و سایر علوم شده است. کاربردهای فازی باعث توسعه رشته های دیگر 
نیز شده است و موجب شده که موضوعات فازی کم و بیش رشد کند)احمدی و همکاران، 
2014، ص1-2؛Ahmadi, et al, 2014: p1-2). قانونگذار ایران برای رسیدن به اصل 
تناسب و عدالت در تصویب قوانین تا حد زیادی تحت تأثیر شریعت می باشد. همچنین 
در تبلور تصویب قوانین از معیار های عینی و ذهنی اســتفاده گردیده است. به خصوص 
در نظام کیفری ایران به دلیل سنتی بودن آن مؤلفه های عینی بر فاکتور های ذهنی در 
سنجش شدت جرم تا حدودی تقدم یافته است. در تفکر فازی برعکس مؤلفه های ذهنی 
مالک می باشــد اّما معیار های عینی نادیده گرفته نمی شــوند و براساس زمان و مکان و 
نوع جرم در تغییر هســتند. یکی از تئوری های ذهنی محقق این اســت که، از مبانی و 
اصول اساسی در تبیین و تفســیر قوانین در مباحث کیفری و مدنی و بازرگانی رعایت 
عدالت در ســنجه منطق  فازی  باشد. لذا به نظر این عدالت و تناسب با توجه به رعایت 
مؤلفه های ذهنی و فازی توســط محاکم در طراحی یک سیســتم فازی محقق خواهد 
شــد. لذا محقق ضمن تأیید اهمیت بررسی فرآیند آســیب شناسی موضوع تحقیق از 
دیدگاه های جرم شناســی و روانشناسی پست مدرن بر مبنای منطق و محاسبات فازی با 
کنجکاوی و دقت در پی شناختن متغیرهای این مساله و درک چرایی روابط بین آن ها 
می باشــد. در این پژوهش به جزییات روابط ریاضی مبحث فازی پرداخته نشــده، بلکه 
مفاهیم و تأثیر این تفکر)فازی( را با تکیه بر جرم شناســی پست مدرن در مبحث اعمال 

کیفر حبس بیان و ارائه گردیده است.

1. بیان مسأله
در تفکر و محاسبات فازی و جرم شناسی پست مدرن حد و مرزی مشخص وجود 
ندارد و متغیرها و تعلیق عناصر مختلف دراعمال کیفر حبس نســبی اســت. براســاس 
محاسبات و منطق فازی و نگاه پست مدرن دیدگاه و منطق ارسطویی که ریاضیات
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کالســیک بر آن اســتوار است، خدشــه وارد می شــود زیرا با رشد اندیشــه انسانی و 
پیشــرفت های علمی و نیز پیچیدگی جرائم، نیاز به ابزارها و سیســتم های مناسب تر 
علمی برای بیان مفاهیم در اعمال مجازات ها آشــکارتر می شود تا عدالت قاضی بر پایه 

مساوات و برابری برقرار شود.
تحقیق بر مبنای منطق و محاســبات  فازی با کنجکاوی و دّقت در پی شناختن 
متغیرهــای این مســاله و درک چرایی روابط بین آن ها در تبیین قوانین می باشــد. به 
عنوان نمونه، این موضوع همواره ذهن محقق را به خود مشــغول داشــته است که چرا 
با توجه به قدمت، کثرت، حدت و شــدت مجازات های نمادین بخصوص مجازات سالب 
آزادی)حبس( در قانون مجازات اســالمی، روز به روز به تعداد محبوسین در زندان های 
کشور، بدون در نظر گرفتن جنســیت، افزوده می شود. آنچه در بررسی اجمالی از آمار 
رســمی زندانیان طی سال های 57 تا 95 که توســط قوه قضاییه منتشر شده  است، به 
نظر می رسد افزایش این آمار با عدم تأثیر اعمال کیفر حبس در ارتکاب جرائم منجر به 
کیفر حبس در رابطه است. لذا محقق ضمن تأیید اهمیت بررسی فرآنید آسیب شناسی 
موضــوع به دنبال اعمــال مجازات های جایگزین حبس به جــای زندان با طراحی یک 
سیستم فازی مبتنی بر منطق  فازی برای ایجاد عدالت قضایی در اعمال دقیق و عادالنه 

مجازات های جایگزین حبس در حق مجرمین می باشد.
با تأمل بر آمار رســمی اعمال مجازات حبس از سوی سازمان زندان های کشور1  
در خواهیم یافت که مجازات حبس به عنوان مجازات نمادین منجر به اصالح مجرمین، 
موجــب افزایش و ازدحام بزهکاران در زندان ها شده اســت. از آنجایی که نگهداری یک 
مجــرم در زندان هزینه های کالن اقتصادی برای جامعه بوجود می آورد و از طرفی تأثیر 
مخرب حبس بر وضعیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مجرم باعث مشــکالت 
عدیده ای در جامعه می گردد، در مبانی اعمال کیفر حبس باید تجدیدنظر صورت گیرد. 
با وجود آنکه قانونگذار در موادی از قانون مجازات اســالمی در حدودی معین به سوی 
فازی شــدن اعمال مجازات ها گام برداشته اســت، اّما قضات محاکم تقریباً در مواجهه 
با پرونده های کیفری از منطق ارســطویی دو ارزشی )مجرم باید حبس بشود یا نشود( 

پیروی می کنند.

1. به جدول آمار در ادامه پژوهش رجوع شود.
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                                                                            امیر احمدی

 در منطق  فازی مؤلفه هایی که در تبیین و تفســیر قوانین دخیل اند به صورت 
ریاضی نمی توان آن را ابراز کرد و تحت عنوان متغیر زبانی یا ذهنی از آن یاد می شــود. 
بــه عنوان نمونه، توجه به تمام متغیرهای زبانی و ذهنی)مانند فقر و موقعیت اجتماعی 
و نظیر اینها( که منجر به ایجاد جرم و زیر پا گذاشتن قوانین می شود باعث خواهد شد 
که مقنن با در نظر گرفتن جرم به عنوان یک عامل چند وجهی قوانین چندگانه مناسب 
با جرم رخ داده توسط مجرمی که دیگر سیاه یا سفید دیده نمی شود، تصویب کند. لذا 
محقق با گذر از این منطق با برخی از قضات که تفکر فازی را در عدم اعمال کیفر حبس 
برای کاهش آمار زندانیان اعمال می نمایند هم عقیده اســت. بنابراین در جهت ایجاد و 
طراحی سیستم فازی با دقت در سن، وضعیت، موقعیت، سوء سابقه مجرم، پشیمانی و 
همکاری مؤثر او با محاکم و ســایر عوامل با اعمال تخفیف و کیفرهای جایگزین حبس 
با توجه به مواد 37 تا 64 قانون مجازات اســالمی در جهت فازی ســازی و ایجاد یک 
سیستم فازی در دستگاه قضایی می توان تا حد زیادی از آمار زندانیان کاست. این مهم 
مستلزم مطالعه و طراحی یک سامانه فازی توسط متخصصین از جمله جامعه شناسان، 

روانشناسان، ریاضیدانان، فقها و حقوقدانان و دانشمندان حوزه ی علوم رایانه می باشد.
مهندسان فازی نرم افزارها و تراشه هایی را طراحی می کنند که می تواند به رایانه ها 
قدرت اســتداللی نزدیک تری به قدرت استدالل انسان بدهند. این توانایی باعث می شود 
ماشین ها هوشــمندتر شده، کار با آن ها ساده تر شود )کاســکو، بارت، 1389، ص63(. 
طراحی این ســامانه فازی با نگاهی پســت مدرنیته به جرائم در هر حوزه کیفری از جمله 
جرائم زیســت محیطی، منابع طبیعی و ســایر جرائم مصرحه در قانون مجازات می تواند 

کاربردی باشد و در هر حوزه و جرم عدالت قضایی و کیفری در محاکم را برقرار نماید.

2. اهمیت و ضرورت تحقیق
باتوجه به افزایش آمار محبوســین ضرورت اســتفاده از علم جرم شناسی پست 
 مدرن و اســتفاده از واکنش های متناســب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به 
عنوان کنشــی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. همچنین ایجاد این 
ســامانه موجب عدالت قضایی دقیق تر خواهد بود و سرعت و سهولت رسیدگی قضایی 
در محاکم را نیز افزایش خواهد داد. امید اســت که طرح این ایده و تلفیق آن با حقوق 
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ایجاد یک سیستم قضایی دقیق تر و عادالنه با توجه به شرع مقدس و مبانی فقهی مورد 
توجه دستگاه قضایی قرار بگیرد.

3. پیشینه پژوهش
در خصوص پیشینه ی مقاله حاضر باید گفت که تاکنون پژوهشی میدانی درباره 
»تلفیــق منطق فازی با اعمال کیفر حبس« صورت نگرفته اســت. ایده و تلفیق منطق 
فازی و جرم شناســی پســت مدرن و تأثیر این دو با اعمال کیفــر حبس برای اولین بار 
در سال 1390 شمســی، با خواندن کتاب تفکری فازی نوشته »بارت کاسکو« و کتاب 
فرهنگ و زندگی روزمره نوشــته »اندی بنت« که قســمتی از تفکر پست مدرن را بیان 
نموده اســت، به ذهن محقق خطور نمود، سپس مقاله آن نگاشته شد. پس از مطالعات 
در این خصوص به این نتیجه رســیدم که تفکرفازی و ایجاد سیســتم قضایی فازی در 
تبیین و تفسیر قوانین اثرگذار خواهد بود. در سال 2013 میالدی محقق مقاله ای تحت 
عنــوان »تحلیل حقوقی ماده 146 از قانون مجازات اســالمی مصــوب 1392 در پرتو 
منطق فازی« به زبان انگلیســی در مجله »Academia Arena« نگاشــته شده است 
و حتی نویســندگانی به آن ارجاع داده اند و از این مقاله در رســاله ی خود برای نگارش 
امور کیفری تأثیر پذیرفته اند، ســپس در ســال 2014 میالدی مقاله دیگر تحت عنوان 
»بررســی شرایط خاص و کیفیت دفاع مشروع ظابطین دادگستری در مقررات قانون به 
کارگیری سالح در پرتو منطق فازی« توسط محقق و همکارن به زبان انگلیسی به چاپ 
رسید. همچنین مقاله دیگر در ســال 2016 میالدی با عنوان »واکاوی معامالت صغار 
 International Journal of Humanities and Cultural با رویکرد فازی«در مجلــه
Studies به چاپ رســید. پس از این مطالعات در خصوص عوامل مؤثر در کاهش کیفر 
حبس و طرح پرسشنامه و سوال از قضات استان کرمانشاه، تأثیر این دو تفکر و سیستم 
بر کیفر حبس مورد بررسی میدانی قرار گرفت. در خصوص تلفیق منطق فازی با حقوق 
در سال های اخیر پژوهشهای در موضوعات قتل و اقتصاد صورت گرفته است که می توان 

به پژوهشهای ذیل اشاره نمود:
1. نبی پور، محمد)1394( درجه بندی ســازی عنصــر روانی در قتل: نظریه ای 

ملهم از منطق فازی، انتشارات مجد
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                                                                            امیر احمدی

2. ابراهیمــی، صالح و اهنگری، عبدالمجید. )1392(. برآورد شــاخص جرم در 
ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری

4. نوآوری و کاربرد پژوهش
طراحی ســامانه فازی با توجه به قوانین از جمله قوانین زیســت محیطی، منابع 
طبیعی، قانون مدنی، و قانون مجازات مثل سرقت و سایر جرائم مصرحه در قانون مجازات 
می تواند کاربردی باشــد و در هر حوزه عدالت قضایی در محاکم را برقرار نماید. با بررسی 
نمونــه تأثیر منطق فازی در کیفر حبس در این مقاله، به نظر ایجاد این ســامانه موجب 
عدالت قضایی دقیق تر خواهد بود و ســرعت و سهولت رسیدگی قضایی در محاکم را نیز 
افزایش خواهد داد. باید افزود که، مهندســان فازی نرم افزارها و تراشــه هایی را طراحی 
می کنند که می تواند به رایانه ها قدرت اســتداللی نزدیک تری به قدرت اســتدالل انسان 
بدهند. این توانایی باعث می شــود ماشــین ها هوشمندتر شده، کار با آن ها ساده تر شود 
)کاســکو، بارت، 1389،ص63(. بنابراین در محاکم دادگستری نیز می توان با طراحی این 

سامانه هوشمند به سوی عدالت قضایی دقیق تر در تفسیر و تبیین قوانین پیش رفت.

5. هدف پژوهش
در ایــن پژوهش به جزییــات روابط ریاضی مبحث فازی پرداخته نشده اســت. 
بلکــه  مفاهیم و تأثیر این تفکر)فــازی( مبتنی بر منطق فازی با پیشــنهاد ایجاد یک 
سیســتم قضایی فازی و با تکیه بر تبیین دقیق قوانین بیان و ارائه گردیده  اســت. هدف 
از این پژوهش این اســت که یا اعمال رویکرد فازی به قوانین موضوعه کشور راهبردی 
متعادل و دقیق و علمی در تفســیر قوانین به خصوص برای اجرا در دعاوی مطروحه در 
محاکم قضایــی و اداری فراهم آید. هدف نهایی این پژوهش تلفیق منطق فازی با نگاه 
پســت مدرن به جرائم مصرحه در قانون مجازات اسالمی بخصوص مواد 37 تا 64 قانون 

مجازات اسالمی می باشد که در ادامه مواد قانونی بیان شده است.

6. سوال تحقیق
با مطالعه در حوزه مقدماتی منطق فازی و بیان کلی این ایده سوالی که ذهن محقق
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را به خود مشغول نمود این می باشد. با توجه به منطق فازی این سوال به ذهن می رسد 
که آیا تلفیق ایده منطق فازی درحقوق کیفری و جرم شناســی شناسی پست مدرن در 

اعمال کیفر حبس و کاهش آمار ورودی زندانیان مؤثر است؟

7. روش گرد آوری تحقیق
مطالعه حاضر با اســتفاده از مبنــای کتابخانه ای و روش توصیفی با بهره گیری 
از روش پیمایشــی و تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. در این 
پژوهش برای برای ســنجش متفیرهای اصلی پژوهش از گویه های مشخص در مقیاس 

طیف لیکرت استفاده  شده است که نتایج آن در ادامه بیان می شود.

8. مفاهیم نو در ادبیات حقوقی
مفاهیمــی نو که در این پژوهش به نظر حاصل می شــود و از این پس می توان 
آن را وارد ادبیات حقوقی نمود، عبارتند از: تفسیر فازی از قانون، نگرش فازی به قانون، 
سیســتم قضایی فازی، فازی سازی قوانین، محاسبات  فازی ســازی دستگاه قضا، قوانین 

فازی، تفکرفازی سازی در تبیین و تفسیر قوانین، صدور حکم  فازی.

9. مباني نظري پژوهش
9-1. مفهوم حبس

ارائه تعریفی کامل و دقیق از کیفر حبس دشــوار می باشد. همچنین در قوانین 
کیفری ما از حبس و انواع حبس نیز تعریفی دقیق نشده است اّما در آیین نامه سازمان 
زندان ها اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 مکان های اجرای حکم محکومین 

به حبس با ذکر ویژگی های آن بیان شده است.
حبس1 به معنای زندانی کردن و باز داشــتن می باشد )معین، 1389، ص391(. 
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات 
ســالب آزادی به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم اســت. زندان یا ندامتگاه در زبان 
فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند.

1. Incarceration; Imprisonment
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در عربی به زندان محبس گفته می شود گرچه کاربرد واژه »حبس« به جای »محبس« 
در عربی نیز معمول اســت. واژه سجن در هر دو زبان فارسی و عربی به معنای هستند 
در قرآن نیز به کار رفته اند )صفاری، 1396،ص120(. در ماده 3 آیین نامه ی فوق آمده 
اســت که »زندان محلي اســت که در آن محکوماني که حکم آنان قطعي شده است با 
معرفي مقامات قضایي صالحیت دار قضایي و قانوني براي مّدت معین یا به طور دائم به 
منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي شوند«. 
با گذشــت از معایب و نواقص این تعریف باید گفــت که  اعمال کیفر حبس موافقان و 
مخالفانی دارد)آشــوری، 1385، ص38 تا 40؛ آقابابایی، شهرام و همکاران، 1396، ص 
34 بــه بعد؛ رضوی فرد، 1391، ص181؛ آیتي و زرگوش نســب، 1390، ص5 به بعد( 
ولــی افرادی که کیفر حبس را مذمت می کنند و مورد هجوم انتقادهای آنها می باشــد 
خود گاهی مجری آن هســتند. با توجه به پژوهش های صورت گرفته توســط محققین 
دیدگاه های متفاوتی در خصوص کیفر حبس وجود دارد که باعث شده  است در حقیقت 
کارایــی این مجازات تا حدودی ناکارآمد گردد. با توجــه به هزینه های باالی که ایجاد 
زندان هــا و نگهداری از آنها و همچنین هزینه های تحمیلی نگهداری زندانیان به دنبال 
دارد ما را به دنیال ایجاد راهکار و طرح ایجاد یک سیســتم یکپارچه جهت ساماندهی و 
کاهش آمار زندانیان واداشت. بنابراین در اینجا با توجه به استفاده از منطق و ایجاد طرح 
فازی سازی در موارد محدود و با مالک های معین به دنبال پژوهشی دقیق و کارآمد در 

خصوص اعمال کیفرحبس می باشیم.

9-2. مفهوم منطق فازی و پست مدرن
الف. منطق فازی

فازی در لغت به معنی تیره، کرکی، نامعلوم، نامعین و مبهم اســت که در اکثر 
لغت نامه های انگلیسی به فارسی آمده اند. آنچه در اینجا ما به آن می پردازیم فازی بودن 
به معنی»ابهام« اســت. یک گزاره فازی دارای درجه ای از درستی است هرچند معموالً 

لغت »دقیق« در مقابل فازی به کار گرفته می شود) اسالمی، 1391، ص10(.
منطق فازی اولین بار توسط ریاضی دان ایرانی االصل لطفی زاده در سال 1965 
تحت عنوان مقاله ی مجموعه های فازی وارد گفتمان علمی جهانی شد. این تئوری
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معتقد به این اســت که اطالعات در دنیای واقعی، دقیق نیست و دچار ابهام است. منطق 
فازی را نقطه مقابل منطق ارسصویی می دانند. منطق دودویی ارسطو به یک قانون منتهی 
می شود یا این یا نه این. در حالیکه اصل فازیبه نسبی بودن همه چیز معتقد است. حالت 
فازی یک حالت چند ارزشی است )کاسکو، 1389، ص41(. منطق ارسطویی برپایه نظام 
دو ارزشی پایه ریزی شده است. در این منطق یک گزاره یا درست و یا نادرست و حد میانی 
مطرح نمی شود. این منطق به کمک دانش ریاضی تثبیت و گسترش یافته و تا اواخر قرن 
بیســتم صدق و کذب گزاره ها را با مالک مورد ســنجش قرار می دادند)رنجبر و دیگران، 
1390، ص20(. بعدها اثبات شد که منطق ارسطویی دقت الزم را در اجرای قوانین ندارد 
چرا که در دنیای ما قالب چیزهایی که درست به نظر می رسند، نسبتا درست هستند و در 
باب صحت وسقم پدیده های واقعی همواره درجاتی از »عدم از قطعیت« صدق می کند. به 
عبارت دیگر پدیده های واقعی صرفا ســیاه یا سفید نیستند بلکه تا اندازه ای »خاکستری« 
هســتند. منطق فازی به جای آن که به مجموعه ی دو ارزشــی }1 و0{ توجه کند، کل 
بازه ی پیوسته را در مجموعه ی ]0,1[ در نظر می گیرد)منهاج و نساجی، 1379، ص26(. 
به طور خالصه  می توان گفت مفاهیم نسبی به کمک منطق فازی، دقیق تر بیان می شود. 
در این منطق شــما بجای اینکه صرفا با صفر)غلط( و یک) صحیح( سروکار داشته باشید، 
با مقادیر بین این 2 نیز ســروکار دارید. بنابراین مفاهیمی مانند »تقریبا« ، »تاحدودی«، 
»به ندرت«، »کم وبیش«، »نه چندان«، »بسیار زیاد« را به کمک یک عدد نمایش دهید 

که این عدد بین صفر و یک قرار دارد )انواری، 1383،ص180(.
بر اســاس مبانی و اصول علم، همه چیز تنها مشمول یک قاعده ی ثابت می شود 
که به موجبش یا آن چیز درست است یا غلط. دانشمندان نیز در گذشته بر همین اساس 
به تحلیل دنیای پیرامون خود می پرداختند. گرچه آنها همیشــه مطمئن نبودند که چه 
چیزهایی درست و چه چیزهای نادرست است و گرچه درباره ی درستی یا نادرستی یک 
پدیده ی مشــخص ممکن بود دچار تردید شــوند، در یک مورد هیچ تردیدی نداشتند و 
آن اینکه هر پدیده ای یا »درســت« اســت یا »نادرست«)کاسکو، 1389، ص 17(. ایده 
مجموعه های فازی، به عنوان مجموعه هایی تعریف می شــود که می توانند اعضای جزئی 
داشته باشند، یعنی یک چارچوب نظری برای رسمیت دادن به مفهوم الزام آور قانونی به 
.((Perez, 2015:61) عنوان یک محمول بدون ضابطه ارائه می دهد)پرز، 2015، ص61؛
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در زمینه حقوق جزا برای مثال اگر ما با ارتکاب جرمی در جامعه روبرو شــویم 
براســاس رویه حاکم به بی گناهی یا گناهکاری بودن شــخص حکم صادر می شود اما 
اگر براســاس منطق فازی جرم را بررســی کنیم به راحتی نمی شــود شخص را مجرم 
خطاب کنیم چرا که بســته به وضعیت آن شــخص در جامعه حالت ها و مراتب زیادی 
را می توانیم تصورکنیم. از ســوی دیگر پست مدرنیسم نیز به عنوان یک جنبش فکری 
عظیم، امروزه اکثر علوم از جمله حقوق جزا و جرم شناسی را تحت تأثیر قرار داده است. 
جرم شناسی پست مدرن شــاخه ای از جرم شناســی انتقادی معاصر است که بر عوامل 
ســاختاری بزهکاری یعنی نژاد پرستی، تبعیض جنســیتی و قومیتی و تأکید بر ایجاد 
گفتمان هــای جایگزیم و صلح جویانه، تغییر و اصالح ســاختارهای غالب و غیره نقش 
مهمی ایفا کرده اســت)رحیمی نژاد و صادقی، 1396، ص59(. همچنین به عنوان نمونه 
برای تمییز سن مسؤلیت کیفری بر اساس تفکرفازی نمی توان بین مراحل فیزیولوژیکی 
بلوغ جنســی و جســمی کودکان که از عوامل مختلف اجتماعــی، اقتصادی، وراثتی، 
محیطی و غیره تأثیرپذیر اســت و در اشخاص متفاوت است، حد و مرزی ترسیم نمود 
و ضابطه و معیاری مســتقل در تعیین مسؤلیت کیفری بیان نمود)احمدی و همکاران، 

((Ahmadi, et al, 2014: p1-2)2014، ص1-2؛

ب. پست مدرن
پست مدرنیســم1 از دو واژه »پســت« به معنای »بعد«، »فرا«، »مدرنیسم« به 
معنای »تجددگرایی« و »نوگرایی« تشــکیل شده است و در لغت به معنای فرا نوگرایی 
و فرا تجدد گرایی اســت)مهاجری، 1392، ص265(. اصطالح پســت مدرن هرچند به 
معنای دوره بعد از مدرنیسم می باشد اما هرگز به دنبال القای مفهوم »گذار« از مدرنیته 
نیســت)جعفری، 1395، ص15(. پست مدرنیســم در اصطالح یک جنبش گســترده 
فرهنگی و فلســفی است که آماج حمالت خویش را مدرنیسم و روشنگری و میراث آن 

می داند )هیکس،1391، ص34(.
از دیــد پست مدرنیســت ها مجرمیت یک ویژگی ذاتی یک رفتار نیســت و 
معتقدند این جامعه است که به عنوان یک سیستم کلی انسان ها را تحت احاطه دارد

1. Post-modernism
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و بر آن ها تأثیر می گذارد )بنت، 1393، ص55(. می توان گفت، پست مدرنیسم رویکردی 
بر آمده  از انگاره ها و پیش فرض ها است که خود را در تقابل با انگاره ها و پیش فرض های 
مدرنیسم می شناساند. پست مدرنیسم نه مرز تاریخی خاصی را بر می تابد و نه به متفکر 
یا مکتبی خواص منحصر می شود)شاملو و کاظمی جویباری، 1394، ص45(. همچنین 
هبداینگ1 نیز پست مدرنیسم را نه یک وضعیت، نه یک گرفتاری و مخصمه می داند که 
در آن اهــداف و مقاصد و تعاریف و تأثیرهــای معارض و رقیب، و گرایش ها و نیروهای 

اجتماعی و فکری گوناگون هم گرایی و تصادم پیدا می کنند )بنت، 1393، ص55(.
این مکتب بر نسبی بودن مفاهیم اخالقی وحقوقی تاکید می ورزد و حقیقت و کذب 
را امری کامال نســبی می پندارد. بنابرین منطق فازی و روانشناسی پست مدرن در یک سو با 

هم عقیده مشترک دارند و آن هم نسبی بودن واقعیات است.
امروزه جامعه شناســان با رویکردی نوین، رفتارهــای انحرافی مانند ارتکاب جرم را 
کشــمکش بین فرد و جامعه قلمداد می کنند. ارتکاب جرم به عنوان یک مســئله اجتماعی 
تأثیر های نامطلوبــی بر جای می گذارد ) نورای، 1989، ص105 تا 121(. بنابراین ترســیم 
مفهــوم جرم در صورتبندی اعمال کیفر حبس براســاس شــاخصه های پست مدرنیســم و 
فازی گرایی به نظر بســیار مفید می باشــد چرا که بســیاری از جرائم کم اهمیت که از سوی 
مجرمان غیر خطرناک صورت می گیرد، کیفر آن ها براســاس روح قوانین خشک، ناعادالنه به 
نظر نمی رسد بدین خاطر که به اقتضای شرایط و عوامل دخیل در هنگام وقوع جرم، می توان 

جرم صورت گرفته را براساس مبانی فازی و جدیدی تشریح کرد.
تصویر از جرم ثمره مبانی معرفت شناســی مدرنیســم اســت. با این وجود با ظهور 
پست مدرنیسم، مبانی مزبور اگر نه ابطال، دست کم در معرض تردیدهای جدی قرار می گیرد 
)شاملو و کاظمی جویباری، 1394، ص44(. پست مدرنیسم به کل نگری معتقد بوده و جامعه 
را متشکل از یک سیستم کلی می داند که تمام انسان ها را دربرگرفته و برآن ها تأثیر می گذارد، 
لذا هر تصمیمی در یک سازمان و دولت بر همه شئون و شرایط جامعه انسانی تأثیر می گذارد 
)رحیمــی نژاد و صادقی، 1396، ص63(. برخالف پنداشــت مدرنیســتی از جرم، در خوانش 
پست مدرن، عمل مجرمانه حقیقتی نهفته در بطن عمل نیست، بلکه حقیقتی است که از نظر 

چگونگی بازنمایی یا تفسیر آن نشأت می گیرد)شاملو و کاظمی جویباری، 1394، ص58(.

1. Hbdayng
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                                                                            امیر احمدی

پست مدرنیســت ها ، نظریه عمومي یا فرا روایــت و یافراگفتمان را نفي میکنند 
و معتقدند که تالش علوم اجتماعي در توجیه فراگفتمان نه ممکن اســت و نه مطلوب، 
زیــرا تالش براي تعمیم و تحمیل یک گفتمان به معناي نادیده گرفتن متون، فرهنگ، 
تمدنهاي دیگر و در نتیجه تحمیل نوعي خشونت است. از نگاه پست مدرنیست ها، عالمان 
علوم اجتماعي مدرن، آلوده به مناســبات قدرت بوده و استقالل ندارند. پست مدرنها بر 
این باورند که هیچ دانشي نیست که متضمن روابط قدرت نباشد، به تعبیر» فوکو« هرجا 

قدرت اعمال شود، دانش نیز تولید مي شود )نصری، 1385، ص11-10(.

9-3. کاربردهــای منطق فــازی در کاهش اعمال کیفــر حبس با تکیه بر 
جرم شناسی پست مدرن

سیســتم های فازی هوشــمند یا نقشه های شــناختی می توانند خرد قضات و 
متهمین را ذخیره و با آن استدالل کند.

قانون یک موضوع فازی اســت، سیســتم قانونی توده یی از احکام فازی و اصول 
فازی اســت و این موضوعی پویا می باشــد، هر روز قضات و قانونگذاران احکام و قوانین 
جدید را اضافه می کند قوانین قدیمی منسوخ یا واژگون می سازند. در اینجا اصل فازی، 
با قدرتی بیش از هر جایی دیگر در زندگی ما، عینیت می یابد و همه چیز درجه ای است. 

یعنی عبارات و مرزهای قانونی فازی هستند )کاسکو، 1389، ص303(.
قانون مجموعه ای از ادعاهای فازی اخالقی است که اجتماع یا حکومت با زور پیگیری 
می کند. مانند»قتل نادرســت است«، هیچ حقیقت واقعی ندارد ولی حقیقت یا ارزش قانونی 
دارد ایــن حقیقت قانونی، نوعی هماهنگی اســت )کاســکو، 1389، ص 302(. بنابراین در 
مجموعه های فازی )مجرمین محکوم به حبس( و جرم شناســی پست مدرن باید نوعی دسته 
بندی ایجاد کرد که یک دســته بندی و یک تفاوت اجباری میان محبوســین ایجاد نمود تا 
عدالت بیشتری فراهم شود. زیرا در اموری که سالب آزادی بشر می باشد غالباً به نظر می رسد 
دســته بندی مطلق بدون توجه به موقعیت و حالت و وضعیت مجرمین غلط می باشــد. حال 
با توجه به آمار به دســت آماده در ادامه این مقاله دســته بندی قاطع ارسطوی نتیجه ای جز 
افزایــش ناعادالنه آمار زندانیان را در پی نخواهد داشــت. باید افزود که اعمال کیفر حبس با 
سیطره ی منطق ارســطوی، با از بین بردن درجه بندی ها فقط حالت حدی به ما می دهد که 

صرفاً باعث قربانی شدن دقت در جهت سهولت می شود.
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حال این ســوال پیــش خواهد آمد کــه چگونه؟! منطق بــه ما کمک 
خواهد کرد کــه بتوانیم از مؤلفه ها و متغیرهای قانونی اطالعاتی را اســتخراج 
نماییــم. همان طور که علمای این علــم می گویند منطق به ما کمک می کند تا 
بتوانیــم اطالعات را از یک مجموعه داده ها) قوانین( اســتخراج نماییم)منهاج، 
1394، ص33(. اجرای سیســتم فازی در قوه ی قضاییه می تواند با تلطیف افکار 
قضات محاکم، صدور احکام اشــد و ناعادالنه را خفیف و عادالنه کند و از تعداد 
محبوســین جرائم موجب حبس بکاهد، حتی می تواند اجرای این سیستم را در 

تمام پیکره ی نظام کیفری با توجه به فقه اسالمی اجرا نمود.

10. آمار محبوسین
بر اســاس آماری که سازمان زندان های کشور تا سال 1396 اعالم نموده 
است و وزیر دادگستری در صدد اظهار این آمار برآمده است: ورودی زندانیان در 
ســال 95 حدود 418 هزار نفر بوده است. این ورودی در سال 96 به 490 هزار 
نفر افزایش یافت و با افزایش 3/3 درصدی ورودی زندانی در کشــور مواجه بوده 
اســت )خبرگزاری جمهوری اسالم ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با وجود 
کاهش جمعیت کیفری به دلیل عفوها، ظرفیت زندان ها را، 85 هزار نفر دانسته 
که این میزان دو و نیم برابر ظرفیت زندان ها در کشور است )خبرگزاری نسنیم، 
1398(. باید متذکر شــد که آمار ورودی زندانیان در هر سال و نحوه خروج آنها 

از زندان با آمار نرخ ثابت زندانیان در هر سال متفاوت است.
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                                                                            امیر احمدی

بر اســاس جدول ذیل تعداد کل زندانیان ثابت و جرائم آنها بر اســاس آمار سال 96 به این شرح 
است1.

هزار نفر250(96تا سال )تعداد کل زندانیان 

درصد98درصد مردان زنداني

(درصد بدون مالقات کننده40) درصد 2درصد زنان زنداني

درصد متأهل64میزان تأهل

مواد مخدرجرم اول زنداني شدن

درصد به علت فقر73علل تأثیر گذار زنداني شدن

درصد دوست ناباب53علل تأثیر گذارزنداني شدن

درصد کم سوادي43علل تأثیر گذار زنداني شدن

درصد رفتارهاي پرخطر17علل تأثیر گذار زنداني شدن

هزار نفر29تعداد زندانیان جرائم مالي

هزار نفر18تعداد زندانیان جرائم مالي غیر عمدمالي

هزار نفر2تعداد زنداني دیات

نفر360تعداد زنان زنداني جرائم غیرعمد مالي

درصد86درصد تأهل در زندانیان جرائم مالي

هزار نفر3بیش از تعداد زندانیان مهریه

فارس، تهران، اصفهانبیشترین استان هاي داراي زندانیان جرائم غیرعمد

با توجه به آمار فوق رئیس ســازمان زندان هــا می گوید که 70 درصد جمعیت 
کیفری در زندان ها زیر40 ســال سن دارند. همچنین وی به روند رشد جمعیت کیفری 
اشاره و تصریح کرد که در سال 95 که جمعیت کشور 78 میلیون بود،224 هزار زندانی 
داشــتیم و با توجه به اینکه جمعیت کشور  طی ســال های 64 تا 95، 66 درصد رشد 
داشته است، در آمار زندانیان نیز 33 درصد رشد مشاهده و رشد 5 درصدی نسبت به 

1. روزنامه دنیای اقتصاد،ساین خوان روزنامه دنیای اقتصاد، جدول آماری از زندان های ایران، تاریخ انتشار 1397/3/16 شماره 
خبر، 3397394(؛ )خبرگزاری کار ایران، ایلنا، جدول آماری از زندان های ایران، تاریخ انتشار 1397/3/16 شماره خبر630496.
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رشد جمعیت داشته ایم )سایت شبکه خبر،1396(. جدای از علل افزایش آمار محبوسین 
با توجه به آمارهای موجود و اعالم شده توسط مقامات ذی ربط، وجود آمار 70 درصدی 
زندانیان زیر 40 ســال که در سن کار و تشکیل خانواده هستند، تأسف برانگیز است. با 
تأمل بر آمار رسمی اعمال مجازات کیفری خصوصاً حبس، صادره از سازمان زندان های 
کشور در می یابیم مجازات حبس به عنوان مجازات نمادین موجب ازدحام افراد بزهکار 
در زندان ها به امید اصالح و بازاجتماعی شــدن آنان گردیده اســت. نه تنها آمار ارتکاب 
جرم در طول ســالیان متمادی کاهش نیافته بلکه روندی صعودی و پر شتاب در پیش 
گرفته اســت که این مقوله متأسفانه از دید واضعان و نظریه پردازان علوم آسیب شناسی 

اجتماعی مغفول مانده و صد البته مغفولیت آن در طول زمان معمول گشته است.
با توجه به آمارهای موجود، ضروری به نظر می رســدکه با ایجاد یک سیســتم 
فــازی در هنــگام محاکمه متهمین در اعمال کیفر حبــس و حبس زدایی و پیش بینی 
مجازات های جایگزین در خصوص مجرمین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده 
از خدمات زندانیان در دســتگاه های اجرایی موضوع مواد 64 تا 88 و به ویژه 79 قانون 
آئین دادرســی کیفری مصوب 1392 در دستور کار جدی دادستانی کل و دادسراهای 
سراسر کشور قرار گیرد. زیرا با توجه به تحقیقات صورت گرفته ذیل و داده های موجود، 
بدون در نظر گرفتن نوع جرم، با در نظر گرفتن رأفت اســالمی و تفکر پست مدرنیته و 
فازی کردن سیستم در محاکمات و همچنین مواد تصریح شده در قانون مجازات )سن، 
وضعیــت، موقعیت و نظایر اینها(، رابطه معنا داری در اکثر جرائم با اعمال کیفر حبس 
وجود دارد. بر این اساس پرسش از قضات نشان دهنده این است که آنها تمایل به اعمال 
کیفر حبس ندارند اّما در عمل در روند روبه رشد محبوسین تا حدودی در اعمال کیفر 

حبس کوتاهی نکرده اند.  

11. روش پژوهش
مطالعــه حاضر با اســتفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشــی 
و تکنیک پرسشــنامه همراه بــا مصاحبه جمع آوری شده اســت. در این پژوهش برای 
سنجش متغیرهای اصلی پژوهش از گویه های مشخص در مقیاس طیف لیکرت استفاده 
 شده است. اعتبار و روایی این گویه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید
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واقع شده اســت. پس از جمع آوری داده های مطالعــه و ورود آن ها به نرم افزار آماری 
Spss-16، فعالیــت آماری برای تجزیه و تحلیل یافته هــا و نتایج مطالعه انجام گرفت. 
جامعه آماری پژوهش حاضر شــامل قضاتی می باشد که در دادگاه های استان کرمانشاه 

در حال حاضر فعالیت می کنند.
براســاس جدول مورگان تعــداد 162 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شــد که 
این حجم از نمونه به شــیوه نمونه گیری تصادفی در بین قضات مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین اعتبار و پایایی گویه های طیف با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار 
گرفت. آلفا )0,984( بزرگتر از 0,7 است پس آزمون از پایایی قابل قبولی بر خوردار است.

Cronbach's Alpha N of Items

984. 25

ارزش گذاری گویه های پرسشنامه براساس منطق فازی بین اعداد ]1 و 0[ صورت 
گرفته است. در طیف لیکرت برای تعیین نمره نگرش هر فرد، نمرات هریک از موقعیت های 
انتخابی او در تمام مقیاس ها با هم جمع و سپس معدل گیری می شود.مقیاس لیکرت برای 

تحقیقات رفتاری بیشترین کارایی و استفاده را دارد)خاکی، 1391، ص 209(.

تأثیر خیلي زیادتأثیر زیادتأثیر متوسطکم تأثیرتأثیر ندارد
00/250/50/751میزان ارزش

 بــرای جلوگیری از خطای ادراکی پاســخ دهندگان میــزان ارزش گویه ها در 
پرسشنامه حذف شده است.

12. تجزیه و تحلیل داده ها
در اولین قســمت به معرفی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق می پردازیم که 
با مشورت از خبرگان و براساس مبانی و ادبیات پژوهش متغیرهای مستقل این تحقیق 
که بر می تواند از دید منطق فازی و جرم شناســی پســت مدرن بر اعمال مجازات کیفر 

حبس موثر هستند، شامل موارد زیر می باشد:
1( سن مجرم در هنگام وقوع جرم که به چهار دسته سنی تقسیم شده است.
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2( غیر عمدی بودن جرم و ارتکاب برای بار اول توسط مجرم
3( موقعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم در هنگام وقوع جرم

4( جرائم منجر به پرداخت دیه، مهریه و نفقه
5( میزان زیان وارده به بزه دیده 

6( پیش بینی اصالح مجرم
7( میزان مشارکت مجرم در جرم 
8( مواد مخدر غیر سازمان یافته 

9( جرائم عمومی
10( تأهل مجرم

در این پژوهش متغیر وابسته، اعمال کیفر حبس تعریف شده  است.
فرضیه های تحقیق عبارتند از:

1( بین دو متغیر سن مجرم و اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
2( بین غیر عمدی بودن جرم)مالی و غیر مالی( و ارتکاب برای بار اول با اعمال 

مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
3( بین موقعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم با اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.

4( بین جرائم منجر به پرداخت دیه،مهریه و نفقه با اعمال مجازات کیفر حبس 
رابطه وجود دارد.

5( بین زیان وارد به بزه دیده با اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
6( بین پیش بینی اصالح مجرم با اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
7( بین میزان مشارکت مجرم ذر جرم با اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
8( بین انگیزه شرفاتمندانه مجرم در جرم با اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.

9( بین تأهل مجرم و اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
براساس متغیرهای تعریف شده، داده ها جمع آوری و فرضیه ها و سواالت تحقیق 
مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین این متغیرها و متغیر اعمال مجازات کیفر 
حبس از ضریب همبستگی کای دو پیرســون استفاده شده  است.در فرضیاتی که بیشتر 
از یک گویه موجود اســت از میانگین وزنی داده ها برای بررســی رابطه بین متغیر ها بهره 

گرفته شده  است.
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13. توصیف یافته ها
1( سن مجرم در هنگام وقوع جرم

در این تحقیق سن مجرمین براســاس آمار زندانیان ورودی به زندان به عنوان 
متغیر تأثیرگذار بر اعمال کیفر حبس در نظر گرفته شــده  اســت. جهت سنجش این 
متغیر گویه هایی در قالب طیف لیکرت اســتفاده و در سطح مقیاس فاصله ای سنجیده 
شده است. توزیع فراوانی درصدی پاســخ های پاسخ گویان به تفکیک دسته بندی تأثیر 

سن در اعمال کیفر حبس در جدول زیر ارائه شده  است:

)جدول فراونی نسبی درصدی سن مجرم(
زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرها گویه

185.188.646.1700
26.1716.6621.6129.6225.92
314.8112.9629.0124.0719.13
451.8524.0711.728.024.32

با توجه به یافته های تحقیق از دید85,18 درصد  قضات در رده سنی بین 7 تا 
18 سال اعمال کیفر حبس نسبت به سایر سنین مؤثر نیست. در بخش دیگر با استفاده 
از آزمون همبستگی کای دو پیرسون، ارتباط بین اعمال کیفر حبس و سن مجرم مورد 
بررسی قرار گرفت. اگر با توجه میزان ضریب همبستگی کای دو پیرسون به .sig بدست 
آمده از جداول مراجعه شود، مشهود است که در سطح 0,05 معنی دار است ) به دلیل 
اینکه .sig بدست آمده از عدد 0,05 کوچکتر است(. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت 
که بین دو متغیر سن مجرم در حین ارتکاب جرم و اعمال کیفر حبس رابطه وجود دارد.

)Chi-Square Tests 1/2/3/4(

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 160.927a 16 000.
Likelihood Ratio 137.782 16 000.
N of Valid Cases 162
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2( غیر عمدی بودن جرم) مالی و غیرمالی( و ارتکاب برای بار اول توسط مجرم

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
574.6919.136.1700
662.3426.549.251.850
794.445.55000
883.3314.192.4600

با توجه میزان Sig ضریب همبســتگی کای دو پیرســون در سطح معنی داری 
مورد نظر)0,05( می توان نتیجه گرفت بین اعمال کیفر حبس و غیرعمدی بودن )مالی 

و غیرمالی( و ارتکاب برای بار اول رابطه وجود دارد.

Chi-Square Tests (5/6/7/8)
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square 204.575a 16 000.

Likelihood Ratio 192.804 16 000.
N of Valid Cases 162

3( موقعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم در حین ارتکاب جرم

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
943.8232.0912.969.251.85

2043.8230.8619.754.321.23

در جدول فوق توزیع دردصدی پاســخ ها مشاهده می شــود. در جدول ذیل با 
توجه میزان ضریب .Sig همبســتگی پیرســون در سطح معنی داری مورد نظر )0,05( 
باید گفت که بین موقعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم و اعمال کیفر حبس رابطه وجود 

دارد و فرضیه ما در این خصوص رد نخواهد شد.
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                                                                            امیر احمدی

Chi-Square Tests (9/20)
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 275.536a 32 000.

Likelihood Ratio 243.860 32 000.
N of Valid Cases 162

4( جرائم منجر به پرداخت دیه، مهریه و نفقه

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
1053.7025.3012.966.791.23
1156.1738.883.7011.728.640.61

با توجه میزان ضریب .Sig همبستگی پیرسون در سطح معنی داری مورد نظر 
)0,05( بایــد گفت که بین جرائم منجر به پرداخت دیــه، مهریه و نفقه و اعمال کیفر 

حبس رابطه وجود دارد و فرضیه ما  در این خصوص رد نخواهد شد.
Chi-Square Tests (10/11)

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 233.034a 32 000.
Likelihood Ratio 222.121 32 000.
N of Valid Cases 162

5( بر حسب زیان وارده به بزه دیده

زیاد خیلی تأثیر زیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیر ندارد تأثیرگویه
1457.4029.6211.721.230

جدول فوق نیزتوزیع درصدی جواب ها در مواردیست که زیان وارده به بزه دیده 
کم باشــد.آزمون همبستگی کای دو پیرسون نیز همبستگی معناداری بین اعمال کیفر 

حبس و زیان وارد به بزه دیده را روایت و فرضیه ما را تایید می کند.
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Chi-Square Tests (14)
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 228.543a 24 000.

Likelihood Ratio 204.635 24 000.
N of Valid Cases 162

6( پیش بینی اصالح مجرم

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
1831.4833.3325.305.554.32
1935.8025.9227.776.793.70

در آزمون همبستگی کای دو پیرسون نیز وجود رابطه بین دو متغیر تأیید شد.

Chi-Square Tests (18/19)
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 254.273a 32 000.

Likelihood Ratio 231.123 32 000.
N of Valid Cases 162

7( میزان مشارکت مجرم و انگیزه او در جرم

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
1558.6423.4512.964.930.61
1612.3419.1325.9222.2220.37
1738.2725.3019.759.257.40

در متغیر میزان مشارکت با توجه گویه های 15 و 16 و همچنین جدول آزمون 
کای دو پیرسون، رابطه با اعمال کیفر حبس تأیید شده است. در مورد گویه شماره 17 
که راجب به انگیزه شرافتمندانه مجرم برای ارتکاب جرم می باشد در آزمون همبستگی
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کای دو پیرسون نیز با توجه به جدول زیر فرضیه ما و رابطه بین انگیزه مجرم و اعمال 
کیفر حبس تایید شده است.

Chi-Square Tests (15/16)
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 358.428a 32 000.

Likelihood Ratio 305.209 32 000.
N of Valid Cases 162

Chi-Square Tests 17
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided))
Pearson Chi-Square 314.263a 32 000.

Likelihood Ratio 271.642 32 000.
N of Valid Cases 162

8( مواد مخدر غیر سازمان یافته

زیاد خیلی تأثیر زیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
2174.6918.516.7900

با توجه به جدول مشــاهده می شود که ا74,69 درصد  قضات به عدم تأثیر اعمال کیفر 
حبس در رابطه با جرائم مواد مخدری غیر سازمان یافته معتقدند. در آزمون کای دو پیرسون نیز 
رابطه بین متغیر جرم مواد مخدر غیرسازمان یافته با اعمال مجازات کیفر حبس تایید شده  است.

Chi-Square Tests (21)
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square 361.456a 32 000.

Likelihood Ratio 304.562 32 000.
N of Valid Cases 162
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9( جرائم عمومی

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
2227.7738.2718.519.875.55

Chi-Square Tests (22)
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 244.0033a 32 000.

Likelihood Ratio 226.350 32 000.
Linear-by-Linear

Association
114.349 1 000.

N of Valid Cases 162

با توجه به جدول آزمون کای دو پیرسون و میزان .Sig مورد نظر فرضیه ما در 
این رابطه نیز تایید شد.
10( تأهل مجرم

زیاد خیلی تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرندارد تأثیرگویه
2347.8334.5611.724.321.85

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square 244.003a 32 000.

Likelihood Ratio 226.350 32 000.
N of Valid Cases 162

در خصوص یافته های گویه ی شماره 23 نیز باید گفت از نظر قضات بین تأهل 
مجرم و اعمال مجازات کیفر حبس رابطه وجود دارد.
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برآمد
در این پژوهش فقط سیســتم کلی پیاده سازی فازی و پست مدرن و تأثیر این 
دو در اعمال کیفر حبس بررســی شده است. با توجه به انعطاف بسیار زیاد و فوق العاده 
منطق فــازی، می توان درجه نادقیقی که در قضاوت بشــر در خصوص اعمال مجازات 
بخصوص اعمال کیفر حبس وجود دارد را با مدلسازی، تحلیلی درست نماید و در جهت 

حل مشکل و ابهامات قضایی کارآمد باشد.
نگــرش و بینش فازی و پیاده ســازی این تفکر می توانــد عناوینی مجرمانه که 
حکایــت از حبس معین را دارند و تحت عنوان خاص قرار می گیرند را تا حد زیادی در 
جهت کاهش اعمال کیفر حبس و زیر مجموعه ی معین شــده خارج سازند و با نگرشی 
نو جرائمی که دارای حبس هستند را درجه بندی نماید و حاالت ثابت و انعطاف ناپذیر 
را کنار گذارد و طیفی از درجات با آثار و نتایج خاص را قرار دهد. بنابراین با اســتفاده 
از منطق فازی و نگاهی پســت مدرنیته و بکارگیری سیســتم اطالعاتی رایانه ای دقیق 
می توان ادراکات مجرمانه یا غیرمجرمانه ذهنی متهم را با نرم افزاری از قبل تهیه شــده 
پردازش کرد تا در تصمیم گیری قضات در جهت اعمال کیفرحبس یا غیر آن به صورت 

غیر مستقیم دخیل شود.
ایده  منتج به تلفیق پســا مدرن از جرم شناسی و همســوی آن با منطق فازی 
در اعمال کیفر حبس این اســت که جرم را از معنا و مفهوم مطلق و تک ارزشــی خود 
وامی رهاند تا اعمال کیفر حبس با مفهوم و تفکری نســبی، بســته به ســن، موقعیت، 

شخصیت، سابقه  ی مجرم و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا شود.
در پرتــو چنین تلفیقی، تمایز میان اعمال مجرمانــه و عمل غیرمجرمانه برای 
اعمال کیفر حبس با توجه به طراحی یک سیستم فازی، کارآمد خواهد بود. بسترسازی 
این سیســتم عالوه بــر اینکه گفتمان مفهــوم جرم و مجرم را به عدالت اســالمی در 
اعمــال کیفر حبــس و در کاهش آمار زندانیان نزدیک تر می نماید، با پارادایم فلســفی 
پســت مدرن- یعنی ایجاد تفاوت و فازی سازی دســتگاه قضایی نیزهمسو و هم جهت 
اســت. بنابراین جرم شناسی پست مدرن و ایجاد سیستم فازی در محاکم مفهوم جرم را 
با توجه به مواد مصرحه در قانون مجازات اســالمی)37 تا 64(، برای تخفیف مجازات و 
اعمال کیفرهای جایگزین حبس به جای کیفر حبس عدالت قضایی را یاری می نماید.
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از این پژوهــش همچنین می توان نتیجه گرفت که تفکر قضات در اعمال کیفر 
حبس قابلیت فازی بودن را دارا اســت، چنانچه در زمینه ی قانونگذاری قوانین موجود 
بازنگری شــوند و قوانین باتوجه به طراحی یک سیســتم فازی معطوف به جرم شناسی 
پســت مدرن اصالح گردد. قضات نیز آزادانه تر از صدور حکم های منجر به کیفر حبس 

جلوگیری کنند که این خود باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد.
با توجــه به تحلیل دادها توســط نرم افزار Spss می تــوان نتیجه گرفت که با 
بهره گیری از تمام شاخص های استخراج بافته توسط خبرگان و فرضیات مطرح شد، که 
به وسیله ی تحلیل آماری تجزیه و تحلیل شد با مجازات اعمال کیفر حبس در رابطه اند 
و نیز همبســتگی دارد که شدت و حدت این همبستگی ها می تواند توسط پژوهش های 

جامع تر تعیین گردد.
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