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Original Article 
Artificial intelligence in today's world of technology, by proving its efficiency and 

capabilities, has been able to create the fourth revolution and, like a huge and powerful 

wave, has covered all areas of human life and has helped or replaced many jobs. One 

of the areas of application of artificial intelligence in criminal investigations is to detect 

crime, identify the accused, prove the crime and identify the victim. This will help 

improve and expedite the performance of the police, increase the accuracy of criminal 

investigations, and play an effective role in preventing crime and high-risk behaviours 

in society. It will also play an effective role in implementing preventive justice and 

creating security in the community, and improving judicial decisions to grant arbitrary 

institutions . This article presents and analyzes the capabilities and capacities of 

artificial intelligence in criminal investigations and similar examples used worldwide 

to prove the necessity of using artificial intelligence in criminal investigations and the 

necessary actions and planning by policymakers and Governments in this area. The 

main topics discussed include the performance of artificial intelligence in crime 

detection and prediction, the risk capacity of criminals and the ability to apply arbitrary 

institutions and the introduction of artificial intelligence programs implemented 

worldwide in the field of criminal investigation. 
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 یی جنا  قات یتحق   ت ی ف ی در ک   ی هوش مصنوع  ر ی تأث 
 ی مهرنوش ابوذر 

 رانیتهران، ا ،دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س ۀدانشكد اری استاد ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکتر

 چكیده  اطالعات مقاله 

انقالب چهارم را به راه انداخته و   انی جر  شی هات یو قابل  یبا اثبات کارآمد  ،یامروز   ۀفناوران  یایدر دن  ،یهوش مصنوع پژوهشی   مقالۀ 
از مشاغل   یاریبس  ینی گزیجا  ای  یاریبشر را دربر گرفته و به    یزندگ   یهاعرصه  یو قدرتمند تمام  میعظ  یهمچون موج

متهم،   ییاست که به کشف جرم، شناسا  ییجنا  قاتیدر تحق  یکاربرد هوش مصنوع  یهااز حوزه   یكیبرخاسته است.  
  قاتیدقت در تحق  کند،یکمک م  سیعملكرد پل  عی امر به بهبود و تسر  نی. اپردازد یم  دهیدبزه   ییو شناسا  یاثبات بزهكار

  ن، یپرخطر جامعه خواهد داشت. همچن  یو رفتارها  یاز بزهكار  یریشگیدر پ  یو نقش مؤثر  دهدیم  شی را افزا  ییجنا
نقش    یارفاق  ینهادها  یاعطا  یبرا  ییقضا  ماتیدر جامعه و بهبود تصم  تیامن  جادیو ا  رندهیگشی عدالت پ  یدر اجرا

مشابه    یهاو نمونه  ییجنا  قاتیدر تحق  یهوش مصنوع  یهاتیو ظرف   هاتیمقاله قابل  ن یخواهد نمود. در ا  فا یا  یمؤثر
بات رسد و به اث  ییجنا  قاتیدر تحق  یهوش مصنوع   یریکارگ هشده است تا ضرورت ب  لیکارشده در جهان ارائه و تحل

موردبحث   نی عناو  نی تر. مهمرد یحوزه صورت پذ  نیو دولتمردان ا  گذاراناستیالزم از جانب س  یز ی راقدامات و برنامه 
 ی اعمال نهادها  تیبزهكاران و قابل  یریخطرپذ   یهاتیجرم، ظرف   ین یبشیدر کشف و پ  یشامل عملكرد هوش مصنوع

 در جهان است.  ییجنا قاتیتحق ۀدر حوز شدهادهیپ یهوش مصنوع یهابرنامه یو معرف  یارفاق
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 مقدمه 

 ی سازهیشب  ده،یچیپ   طیازجمله درک شرا   ی هوشمند انسان  یمشابه رفتارها  یی هاواکنش  تواند ی که م  شودی گفته م  یی هاستم یبه س  ی هوش مصنوع 
حل مسائل را داشته باشد.    یکسب دانش و استدالل برا   یی و توانا  ی ریادگ یها،  و پاسخ موفق به آن   ی انسان  ی استدالل  یهاوه یو ش  ی تفكر  یندهایفرا 

 . دهد ی مختلف از خود نشان م طیدر شرا  نیماش کی که  شودی گفته م  یبه هوش  ی هوش مصنوع  ،ی ریتعب هب
  کندی م  یرا بررس   3ی ریادگ یو    2استدالل  1همچون ادراک،  ی اعمال  ی است که ملزومات محاسبات  وتریاز علم کامپ  یاشاخه  ی مصنوع   هوش 

در آن غرق شده    یامروز  یایکه دن  کنند ی کار م  یی هاداده  یبر رو  ی هوش مصنوع   یهاستم ی. سدهد ی ارائه م  ی اعمال   نیانجام چن  یبرا   ی ستمیو س
 . ابد یی جامع دست م  ی میها به تصمآن لیو تحل ی کاواست و با داده

بهتر آن است. درواقع،   تی فیو ک  ییجنا  قاتیدر عملكرد بهتر تحق  ی هوش مصنوع   یو کارآمد   هاتیقابل  یمقاله بررس   نیدر ا  ی اصل  بحث
 لیوتحله ی تجز  یبرا   ها، امكان تسلط بر آنو اطالعات و داده  ی اجتماع  یهابیو آس  میجرا   ت،یجمع  ثیاز ح  یو پرتراکم امروز  دهیچیدر جهان پ

  ی هات یفراتر از قابل  یتی به موجود  ازیو امروزه بشر ن  ست ین  سریم  ی انسان  ۀو اتكا بر عقل و تجرب   یسنت  یهامطلوب با روش   ی ریگجهینتبه    دن یو رس 
 . دارد ی مختلف اذعان م یهاخود را در عرصه

  ی حوزه دارا   ن یکارگزاران ا  یبرا   ییسروکار دارد و همچون معما  یمعلوم و مجهول فراوان  یهااست که با داده  ی از علوم  یی جنا  قاتیتحق
بر   زیزمان ممكن ن  نی ترع ی در سر  ی ر یگمیتصم  یجامعه و فشار برا   ی و نگران  تیکه حساس  ی است؛ موضوع   یاریبس  یهایو دشوار  های دگ یچیپ

عبارت است    ییجنا  قاتیدارد. تحق  یرا در پ  ی ریناپذ جبران  یهابیگاه صدمات و آس  زی اشتباه ن  نی ترکه کوچک  یاحوزه   د؛یافزا ی آن م  یدشوار
و ارائه و التزام به    ستیافتاده است و مجرم ک  ی چه اتفاق  کهنیا  صیتشخ  یمدارک برا   ۀو ارائ   یی شناسا  ،یساز آماده  ،یآورکشف، جمع   ند یاز فرا 

  ،ی انسان  ی و شخص  ی و عاطف  ی و روح  ی و مشكالت فكر  تی فارغ از دغدغه و محدود  ،ی نیماش  یرویبا ن  ند یفرا   نی. ا میاز جرا   ی ر یشگیپ  یراهكارها
جرم و مندرجات پرونده و   لی دال  ی و بررس شیمستلزم آزما یی استقرا استفاده از استدالل   ییجنا قاتی. در تحقرفتیقطعًا بهتر صورت خواهد پذ 

ابتدا مأمور    ،یی استقرا ارتكاب جرم است. در استدالل    ۀ ویدرخصوص ش  ی و اساس استنتاجات منطق  هیعنوان پابه  طالعاتا  نیجستن از ابهره 
  یهاستم یس  یهالیمراحل با تحل  نیکه ا  کند ی م  سهیمقا  نهیزم  نیو سپس آن را با اطالعات موجود در ا  میدرخصوص جرم تنظ  ی حاتیتوض   قیتحق

 است.  ی شدنانجام ی خوب و... به ی عی پردازش زبان طب ق،یعم ی ریادگ ی ن،یماش  ی ریادگ ی قی از طر ی هوش مصنوع 
اهل فن در آن حوزه شده و تحوالت    یخود را به اثبات رسانده و موجب شگفت  یکه در علوم مختلف کارآمد   ،ی ظهور هوش مصنوع   ن،یبنابرا 

  ی افزارها و استفاده از نرم   یی آمار جنا  ۀنیشیخصوص که به علت وجود پاستقبال شده است؛ به  ز ین  ییجنا  قاتیکرده است، در تحق  جاد یا  یجد 
حاصل    یهاستمیس  یمند و هوش   ی ابزارها با حضور هوش مصنوع   نیا  شتریب  یاز کارآمد   ی حیها، درک صحآن  یو درک کارآمد   یی ایجغراف  ۀنقش

  یبرا   ی سنجتیتا صالح   ی ریو دستگ  قیتحق  ۀاز مرحل  یی جنا  قاتیدر تحق  ی هوش مصنوع   ی کاربرد   یهااز حوزه   ی كیاز آن وجود داشته است.  
 . شودی مقاله به آن پرداخته م نیپس از خروج از زندان است که در ا یهاو مراقبت ی ارفاق ینهادها یاعمال و اجرا 
. نگارنده باور دارد که استفاده ریخ  ایاست    یضرور   ی مؤثر و حت  یی جنا  قاتیبهتر تحق  یدر کارآمد   ی هوش مصنوع   ای است که آ  نیا  پرسش

 شتریتوأم با کنترل و نظارت ب  د ی که شا  یی ایخواهد شد. دن  گری د  یی ایو حرکت به سمت دن  قاتیتحق  ۀ در قواعد و نحو  رییباعث تغ  ی از هوش مصنوع 
 قات یکارگزاران تحق  اریحوزه در اخت  نیدر ا  ی که هوش مصنوع   یاز جرم خواهد بود. دستاورد   یعار  ۀجامع  یایبه رؤ  ترکیتر و نزد باشد، اما امن

  ی در بزهكار   یجد   ۀعامل بازدارند   دجایو ا  ی شهر  یزی ربرنامه  ،یو بزهكار  ی اجتماع  یها بیآس  ی زن ها را در گمانهعملكرد آن  دهدی قرار م  یی جنا

 
1. perception 

2. reasoning 

3. learninig 



 یی جنا   قات ی تحق   ت ی ف ی در ک   ی هوش مصنوع   ر ی تأث /    ابوذری 

4 

و در معرض    گناه ی و محافظت از جان افراد ب  ی انسان  یخواهد کرد که در کاهش خطا  تری نیکردن جرم در نطفه کارآمدتر و عخفه  قت،یقو در ح
 شده است. ن ییو تب ی مقاله بررس  نیدر ا یی جنا قاتیدر مراحل تحق ی هوش مصنوع  یکاربردها و کارآمد  رو،نیخطر مؤثر خواهد بود. ازا 

 جرم   ل ی مربوط به صحنه و دال   قات ی در تحق   ی مصنوع   هوش 

  یجرم  ای آ  کهنی ا  صیو تشخ  ستی هدف در عمل ساده ن  نیبه ا  ی ابیمجرم است. دست  افتنی و    میکشف جرا   یی جنا  قاتیهدف تحق  رسد ی م  نظربه
 یقدرو... به  نیرفتار مجرم  ی نیبش یپ  ،یفرد مسئول، بازداشت مظنون، کنترل بزهكار  یی شناسا   یصورت گرفته است، کسب اطالعات و مدارک برا 

 است. ی اتیمهم و ح  اریامور بس نی. هم سرعت و هم دقت در اشودی در آن دچار اشتباه م ی انسان یرویاست که معمواًل ن مدشوار و مه
و احراز    قاتیانجام تحق  یبرا  یعلم  سیو پل  یتا بعد کارشناس  جرم   ییدر کشف و شناسا  ییجنا  قاتیدر دو بعد فن تحق  ییجنا  قاتیتحق

 ی ریادگ ی  ،یکاو در داده  ی هوش مصنوع   یهاتی( که با توجه به قابل115، ص  1397  ،ی ریاثبات است )ش  ۀو ادل   نیمجرم  یی و اثبات جرم، و شناسا
  ها نیدورب   یورود  یهاکند، داده  ل یو تحل  یو مجرمان را واکاو  میها، جرا پرونده  ی تمام  یها داده  تواند ی م  کیربات  ی و حت  قیعم  ی ریادگ ی  ن،یماش
  ق یو از طر  دی نما  یی خطر و احتمال جرم و رفتار مظنونان و مجرمان را شناسا  یهانه یکند، زم  یبند و طبقه  لیرا تحل  ی و نظارت  ی کنترل   یهاستم یو س

 معدوم کند.   ای ری را متوقف و مجرمان را دستگ اتیشرکت کند تا عمل ی ستی مسلحانه و خطرناک و ترور اتیدر عمل سیپل یاهربات
مشكالت   که ی ها بهره برند. زمانداده  لیحوادث مجزا از تحل  یجامشكالت به  ۀمجموع   صیتشخ  ی برا   توانندی م  یی جنا  قیتحق  مأموران

 .رند یکار گخاص به میحذف وقوع جرا  ا یکاهش  یرا برا  هیثانو یهاكردیرو توانند ی م  سیشد، ادارات پل  ییموردنظر شناسا
در هوش   شرفتیپ  کهنیرو به جلو برداشته است. نخست ا   گری د  ی  تكامل  گامکی ها  دادهکالن  یبر مبنا  سیپل  ی نیبشیپ  یهاابزار   امروزه،

ک یاز    رییتغ  انگریابزارها نما  نی ا  که،نیپراکنده است. دوم ا  ی هاداده  ۀها و استخراج معنا از مجموع از داده  یاد ی درک مقدار ز  دبخش  ینو  ی مصنوع 
 به جامعه است، نه فقط مبارزه با جرم.  ی بخشابزارها نظم  ن یهدف ا که،نیاست. سوم ا ی اصل ۀرند یگم یتصم  کیبه  میتصم ی بانیپشت ۀسامان

ا  شرفتیپ  با رو   ی هوش مصنوع   ی هاابزارها، مدل  نیو هوشمندشدن  م   ی اطالعات  یبر  دورب   کنند ی کار  از  و سوابق   یهانیکه  مداربسته 
  ار یمانند دست  ی از هوش مصنوع   دهندی م  حیداشته باشند، ترج   از یمجرمان ن  ی اب یبه رد   سی. هرگاه افسران پلد یآی دست م هوشمند به  یهادستگاه

  نده یربا  ایرفتار مجرم    صیتشخ  ن یو همچن  ی مكان هر قربان  نی چهره به درک آخر  صیتشخ  ستمیات استفاده کنند. سبر حرک  قینظارت دق  یبرا 
 .کند ی کمک م

 یکه اطالعات بزهكار  کند ی جرم استفاده م  ی نیبشیپ  یهااز برنامه  سیموارد پل  یاریدر بس  ،ی هوش مصنوع   یهاستم یبا کمک س  امروزه،
 . فتدیفرد اتفاق ب یکه معمواًل کجا و چگونه ممكن است جرم بعد  کند ی م ی نیبشیو پ  کند ی فرد را پردازش م ۀگذشت

و   لیتحل  یبرا   یی جنا  قاتیدر تحق  یاندهیطور فزا به  رود،ی کار مبه  یآمار  لیاطالعات و تحل  ی گانی در با  کهنیبر اعالوه   ،ی مصنوع   هوش 
  ی د   یهاشیو کارآمد به اطالعات موجود ازجمله سوابق اثر انگشت، آزما  ع ی سر  ی است که باعث دسترس   افتهی  تیو پردازش اهم  ی ریگمیتصم
 (.65، ص  1385شده است )بنت و هس،   هاتم ی ها در الگورداده لیها و تحلاطالعات و انتقال آن ۀریمظنونان، ذخ ۀچهر یی شناسا ،یان ا

  ، ی تیهو   ی هااز سامانه  یافتی ها و اطالعات از هر شهروند )بر اساس اطالعات دراز داده  یادی مقدار ز  به   ی ابیبا دست  ی مصنوع   هوش 
با    ن یو همچن  ی و  ی روزمره و سبک زندگ  یفرد در شهر، در زندگ   ریاز تصاو  یافتی در  یها لیبه تحل  ی ابیو دست  ی ثبت  ،ی فریسوابق ک  ،ی تیشخص
اهداف    ها ی نیبشیپ  ن یبا ا  تواند ی است که اکنون م  دهی به واقع رس   کی و نزد   ینیع  یهایی و شناسا  ها ی نیبشی هوشمند( به پ  یها به تلفن  ی دسترس 
 کند. ی ریو از جرم جلوگ  یی را شناسا سیپل  ۀمداخل ی احتمال

ا  ن،یهمچن قربان  یافراد  ییبر مكان( و شناسا  ی)مبتن  سیپل  یهاگشت   یزی ربرنامه  یبرا   ها ی نیبشی پ  ن یاز  مرتكب جرم   ای  ی که احتمااًل 
 (. Purcell & Zaia, 2020, p.520) انجامدی کاهش جرم و خشونت م یهااستیکه به تحقق س شودی بر شخص( استفاده م  ی)مبتن شوند ی م
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تر رصد و نظارت دار را آسانپرخطر و مجرمان سابقهافراد    ی احتمال  یو رفتارها  زیخمناطق جرم   تواند ی م  ی هوش مصنوع   یهابا برنامه  سیپل
و گاه ناکارآمد   نهی کننده، پرهز بر، خستهزمان ار یبس ی طور سنت به یزن و گشت سینظارت و رصد پل ب،یتعق اتیکشف مجرمان و عمل ند یکند. فرا 

  ریپذ امكان  ی طور سنت ها بهآن  لیداده و تحل  یآورکه جمع   ی بریو سا  ی آپارتمان   میشهرها و گسترش جرا کالن  ۀخصوص با رشد و توسع است و به  دهبو
 خواهد بود.   ریپذانجام ی خوب حوزه به نیدر ا شدهی طراح یافزارهاو نرم   ی هوش مصنوع  یها ستم یبا س ست،ین

امن  ی منیا  ن یدر تأم  ی هوش مصنوع   یهایفناور برنامه  ،ی نظارت   یها نیکاربرد دارد، ازجمله دورب   ی عموم  تیو   ۀنانیبشیپ  یهاپهپادها و 
 .  کند ی م ییرا شناسا ی احتمال میاز جرا  ی حاک  یکه هنجارها سیمربوط به پل

  ق یدق  یبررس   ن یو همچن  افتهیجرم که هنوز ارتكاب ن  یمقدمات  اتیعمل  ۀدر مرحل  قینفوذ عم  یبرا   یاز ابزار هوش مصنوع   تواند ی م  سیپل
که هنوز مرتكب جرم   ی میجرا   کنندگانی کشف تبان  یبرا   یابزار خودکارساز  ن،یشیپ  ۀرانی شگیه به اقدامات پبهره ببرد. با توج   افته یارتكاب   میجرا 

  شدهد یتول  یها فهرست ی عنیداغ«  یهاابزار تمرکز بر افراد »خطرناک« )»فهرست  نیب رو،نی. ازا شودی کشف م یادی ز یهاداده قی از طر ند انشده
داغ«(   ۀنقط  سیپرخطر )»پل یها است( و ابزار تمرکز بر مكان شتریها بکه احتمال ارتكاب جرم آن کندی م  یی را شناسا یکه افراد تمی توسط الگور

در مبارزه با قاچاق انسان وجود داشته    یاریبس  تیموفق  یهاداستان  ،یابزار خودکارساز  ی و بعد   هیثانو  ی. با توجه به کاربردهاشودی م  جادیا  زیاتم
  ن ی. اکند ی م  تی ری را مد   1از کودکان   ی جنس  ی کشبهره   ی ریتصو  ۀ داد  ی المللنیب  گاه یپا  ی جنس  ی آزارمقابله با کودک   یبرا   نترپلیاست. در اروپا، ا

ـ    زیآمنیتوه  ریتصاو   ۀنیدر پس زم  پاافتادهشیپ  لیوسا   ریمثاًل مبلمان و سا  لیوتحله ی را با تجز  دگان ی دمرتكبان و بزه   ییشناسا  تواندی داده م   گاهیپا
فرش  مطابقت  پردهمثاًل  ـ  ها،  اتاق  لوازم  و  مبلمان  و   یی شناساقابل  ۀنیزمپس  یسروصدا   ا یها،  ربات  لیتسه  دئو یدر    یی وگوگفت  یها کند. 

کم هستند. در اروپا، سازمان  وب   قی از طر  « ی جنس  ی در مبارزه با »گردشگر  ی گری د  شرفتیپ  کنند،ی عمل م  ی عنوان افراد واقعکه به  2بات()چت
  یجنس  ی گربا گردش  4ی تییبه نام سو  یمجاز  تی شخص  کیبود که با استفاده از    ینهادسازمان مردم  نینخست  3تر دز هومز  ی  حقوق کودکان هلند 

گو گفت  یهامجرمان در اتاق  یی شناسا  یبرا   دادی نشان م  ی نیپیلیف  ۀسالدختر ده  کیکه خود را    ی تییکم مبارزه کرد. آواتار سووب   قی کودکان از طر
بود که با    یافراد  ۀاطالعات دربار  یآور. هدف جمع شد ی عامل سازمان اداره م   کی  یو از سو  شدی برخط استفاده م  یهاها( و انجمن)چت روم 

کرد    ی هوش مصنوع   ۀسامان  کی  ی تر دز هومز شروع به مهندس  ن،یکم بودند. افزون بر اوب   قی از طر  ی جنس  ۀگرفته و خواستار رابطتماس    ی تییسو
مرتكب    بارنیتنخس  یرا که برا   یکند، بلكه مجرمان  ییتنها مرتكبان مزمن را شناسابكشد تا نه  ریرا به تصو  ی ت ییبدون دخالت انسان سو  تواندی که م

 (. Završnik, 2020, p.573کار باز دارد ) نیاز ا شوند ی جرم م
  ی شیآزما  یهانیشهر به دورب   نی، ا2013بوستون در سال    ی درپ ی پ  یهایگذاربمب  یکاربرد دارد. ط  زین  گری در موارد د  ی نیبشیپ  سیپل

شروع به    ی نظارت  یهانیدورب   ری و واشنگتن بر اساس تصاو   كاگویش  یدر شهرها تیسا  ی هوش مصنوع   رساختی مجهز شد. ز ی نیبشینظارت و پ
آموزش داده شد؛ مانند    زیوابسته است ن  میکه به جرا   ی عیرطبیاساس، رفتار غ  نی(. بر اابانی در خ  ی عیرفتن طبکرد )مانند راه  « یآموزش »رفتار عاد

ا  یدر رفتار عاد  یارناهنج  ی که ممكن است نشانگر نوع   ی مگیحرکات با سراس  ایآهسته    رمعمول ی حرکات غ  رساختی ز   نیباشد. پس از آن، 
 ستم یس  نیاست که ا  یهی را به مسئوالن ارسال کند. بد   جهیدهد و نت  صیرا تشخ  یرعادی نظارت رفتار غ  یها نیدورب   ریبر اساس تصاو  تواند ی م

کار بهتر از   نیرا گرفت و ا  بی آس  یاز جرم جلو  شیپ  توانی روش م  نیکه با ا  کنند ی استدالل م  انیشده است، اما حام  ی تیامن  یهای باعث نگران
 است.  ی بازرس  یهاستیا جادیا

با    ها،دانیو م  ها ابانیدر خ  نیهوشمند، با نصب دورب   ی ریعنوان نظارت تصوبه  ،یی جنا  ی احتمال  یرفتارها  صیتشخ  یافزارهانرم   ن،یهمچن
افراد و پردازش خودکار و هشداردادن صورت م بازب   ریمجبور باشد دائمًا تصاو   سیپل  کهآنی ب  رد،یگی اسكن رفتار  کند و فقط هشدارها    ی نیرا 

 کند.  فایا ی مؤثر ۀرانیشگیو پ ی بسا نقش کنترلکه چه شود ی م ی بررس 
 

1. International Child Sexual Exploitation Image Database (ICSE DB) 

2. Chatbot 

3. Terre des Hommes 

4. Sweetie 
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مجرمان    یی شناسا  یچهره برا   صیتشخ  یهاستمیمداخله کند. ساز انجام جرم    ش یکه پ  دهدی اجازه م  سیجرم به پل  ی نیبش یپ  تمی الگور
کارآمد    اریبس  زیاند نخروج از آن  ایدرحال ورود به کشور    ای  ابند یی چهره در جامعه حضور م  رییکه با تغ  یدار و محكومان و مجرمان متوار سابقه

استخراج کرد.  صیقابل تشخ  ریمبهم تصو  ریچهره باعث شده است که بتوان از تصاو  صی تشخ  یهاتم ی در الگور  ریاخ  یهاشرفتی. پودخواهد ب
به   شتریب  قیتحق  یرا برا   ی تلفن  یها تماس  ی صوت   یگفتار به متن، محتوا   لی تبد   یاعالم کرده است که، با فناور  كای امر  یمل  تیآژانس امن   نیهمچن

چرا   کهنیمند است. البته اعالقه   نانه یبشیدر نظارت پ ی به استفاده از هوش مصنوع  ژه یوبه سی(. پلFroomkin, 2015, p.7کند )ی م ل ی متن تبد 
پردپول   یی كایشرکت امر   لیوتحلهی تجز  جیاست. نتا  سیپل  ی در کارآمد   یاوارد صحنه شود، پرسش و دغدغه  د یفقط پس از ارتكاب جرم با  سیپل

 ینیبشیقابل پ  یی هادر محدوده  ندهی ساعت آ  زدهیس  ی داده است که ارتكاب جرم طارتكاب جرم نشان    ی و زمان  ی مكان  یهادادهاز    یابر مجموعه 
 سه یآنجلس در مقادر لس  هاتی درصد از جنا  7/4  ی نیبشیقادر به پ  تمی الگور  نینشان داد که ا  2015شرکت در اکتبر    نیا  ۀمنتشرشد   ۀاست. مطالع

  افت یها کاهش خواهد  محدوده  یدر برخ   سیاستقرار پل  ی نیبشیپ  نینشان داده است که با ا   های لگران باتجربه بوده است. بررس یدرصد تحل  2/1با  
 (.  Mohler et al., 2015, p.1410دالر در سال خواهد شد )  ونیلیم9حدود  یی جوو باعث صرفه

مؤثر خواهد بود.   ی نظم عموم از  ت یاز جرم و حما ی ر یشگیدر پ  ی و کنترل شهر ی سیپل یهاستمیدر س یاستفاده از هوش مصنوع  ن،یبنابرا 
و    هات ی(، قابلMcGregor et al., 2019, p.160خواهد داشت )  ی را در پ  ی و مسائل حقوق بشر  ی خصوص   می نقض حر  ۀکار دغدغ  نیگرچه ا
 .سازد ی دغدغه را مرتفع م نیها ا منظور لزوم حفظ دادهقواعد به جادیو ا ی نوع کاربرد هوش مص یکارآمد 

بر اساس   اریبس  یرا با دقت  یی ایاحتمال وقوع جرم در مكان و زمان خاص جغراف  توانند ی م   سیپل  ی هوش مصنوع  یهاتم ی الگور  رو،نیازا 
 : شودی موارد اشاره م ن یاز ا ی کنند که در ادامه به برخ ی نیبشیرفتارها پ ی قبل یالگوها

سابق و    میو با استفاده از محل وقوع جرا   کنندی م   ی متفاوت   ۀجرم استفاد   میاز فنون معمول ترس   یی ایجغراف  قیتحق  یهاستم یو س  افزارهانرم 
برخ زنند ی م  ن یخاص تخم  یاحتمال محل سكونت مجرم را در مكان  ، ی اضی ر  ۀد یچیپ  یهاتم ی الگور نما  ستمیافزارها سنرم   ی.   شگریهشدار و 
افسران    تیترب   یبرا   یافزارکه نرم   1کراپ . مانند اکسپرت ند ی آی کار م خطر به  تیو وضع  دهیده بز  ی مكان  تیاعالم جرم، موقع  یکه برا   ارندد  یی ایجغراف

از جرم   ی ریشگی با هدف پ  ستمیتوسط س  شدهی ابی و احتمال خطر ارز  یزیخجرم   ۀدر مناطق مختلف بر اساس درج   روهاین  صیدر تخص  سیپل
 (. Furtado & Vasconcelos, 2007, p.57است )

در بنگالدش که زنان    2یمثل پروتوباد  رساند؛ی م   یاری  زیزنان ن  هیعل  یابانیخ  یدر مبارزه با آزارها  سیبه افسران پل  یی ای جغراف  یافزارهانرم 
خود مطلع    یی ایو محل جغراف  یابانیرا از وقوع آزار خ  سیبفرستند و پل  سیدرخواست کمک به پل  یبرا   یزنگ هشدار  توانند ی دکمه م  کیبا فشردن  

 (.  Ahmed, 2014, p. 2698کنند )
و ادارات    هاتیرا با استفاده از آمار موجود در سا  ی جنس  یبر بانک داده است که اطالعات مربوط به قتل و آزارها  ی مبتن   یافزارنرم   3کچ

  یطراح  2006که در سال    کند ی م  لیو احتماالت مربوط تحل   یی ایجغراف  ۀنقش  جادیا  یو بر مبنا   کند ی م  یبندو طبقه  یآورو محاکم جمع   سیپل
 کار گرفت. آن را به سیشد و پل

در   ابیمظنون   ستمیعنوان سکامل به  ۀبانک داد  کی  جادیا  یافزارها برا نرم   لیقب  نیخانواده از ا  ی حقوق   یهاپرونده  ی در برخ   ا،یاسترال  در
از جانب شاک   یی هاپرونده افراد خطرناک    شود ی نشده است استفاده م  یی ساو شنا  ی معرف   ی که متهم آن  افراد    رشدهی دستگ  راً یاخ  ایکه شامل  و 

فرد مثاًل بعد از پنج    کی  کند ی م   ی نیبشیکه پ  رودی کار م و مفقود به  بیافراد غا  یی در شناسا  4ی گری د  ی كیگراف   ی وتریکامپ  ۀاست. برنام  دارهسابق
کند  ی م  ی ابی و ارز  ی را بررس   انیدر زندان  ی که وقوع خودکش  ی گری د  ۀافراد را ممكن کند. برنام  نیا  یی خواهد داشت تا شناسا  ی سال چه چهره و ظاهر

ابزارها  كا ی . در امرکند ی را مخابره م  یزندان  ی اتیح  می عال  عتیو طب  وارهای د  ایموجود در سقف    یبا توجه به حسگرها   یمتخصصان حقوق از 
 

1. Expertcrop 

2. Protobadi 

3. CATCH 

4. Age Progression Software 
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امر  یدهدر سازمان  یافزارنرم   1مپ   س ی. کرند یگی م  یاد ی ز  ۀبهر  ه یبه رو  ی مربوط به دسترس    س یک  یی كایادله و مدارک است که توسط شرکت 
  3شده است. هیهت 2سافت

ُپل   ۀبرنام   ی نیبشیپ  یهاتم ی ها استفاده کرده و الگورآن  یبزهكار  یالگو  می و ترس   یها بزهكارسال  یهااز داده  ی ن یبشیپ  یالگو  جادیا  یبرا   4پر 
 .  کند ی هوا عمل م  ی نیبشیپ یهااستفاده و مانند برنامه ی زمان و مكان جرم بعد  ی نیبشیپ یجرم برا  ۀدست آمده است که از دادآن به

استفاده    یآ  ی آمار اف ب   ۀ و ارائ  ورکیویدر ن  میجرا   شیاز افزا   ی است که در پاسخ به نگران   5تیاستکامپ  ینیبشیپ  یهاتم ی از الگور  گری د  ی كی
 (. Weisburd et al., 2006, p.290شد )

 ن یکرده است. ا  ی ریو جلوگ   ی ریاز معامالت قاچاق را ردگ  یار یاست که بس  سیپل  ینیبشیپ  یهادر برنامه  گری د  یانمونه  6ام   یآر ت  ۀبرنام
 . فتد یتا جرم دوباره در آن مكان اتفاق ن دهد ی م شنهادیو پ  کند ی م ی نیبشیها مخاطرات را پ داده لیبا تحل ستمیس

  ی ریادگ یو    ی کرد که از هوش مصنوع   یاندازرا راه  8«ی اجتماع  لگریبه نام »تسه  یابرنامه  7ادمونتون  سیپل  سیسرو  2020سال    لیاوا   در
امن   ی نی بشیپ  یبرا   نیماش بهبود  رفتار  شهی ر  یی و شناسا  ی عموم  تیجرم،  علل  بر چالش  یو  تمرکز  با  اعت   ی اجتماع  یهاافراد   اد،یمانند جرم، 

روان  و  ی خانمان ی ب م  ی بهداشت  اکند ی استفاده  د  شدهی نیبشیپ  یهایفناور  نی.  امكانات  نرم   ی گری با  اهداف    یبرا   کی ومتر یب  یافزارهاازجمله 
بر    رانهیشگیمباحث عدالت پ  یاز جرم و اجرا  شی امكان مداخله پ  رونیاست، ازا   دهیرس   9رم از ج  شیپ  ۀبه مرحل  ی نوع همراه است و به  ی قاتیتحق

 (.  Ramsat & Pratap, 2020, p.523وجود خواهد داشت )  ی هوش مصنوع  ی ریو اعتمادپذ  تی فشفا ۀاساس درج 

 مظنونان   یی و بازجو   ی ر ی دستگ   ۀ در مرحل   ی مصنوع   هوش 

از طر  ۀادل   یی مرتكبان جرم و شناسا  ی ریدستگ  یبرا   یی جنا  قاتیتحق  ی سنت  یهاروش  ف  یآورجمع   قی آن عمدتًا  انجام   ۀصحن   ی كی زیآثار  جرم 
  یاریبس  یهایکه معمواًل با اشتباه و دشوار  ابدیدست    یی جنا  یآمده به حل معمادستبا کنار هم گذاشتن مدارک به  قیتا مقام تحق  رفتیپذ ی م
 است.  قیراهگشا و دق اریبس نه یزم نیدر ا ی حاصل از هوش مصنوع  یعلم یهابوده است. اما امروزه دستاورد  اههمر زین

و گزارش آن به مقام مافوق و   ی و مدارک و حفظ محرمانگ  لیاظهارات و دال  ی ابی اقدامات مانند ثبت و ارز  نیاز ا  یاریبس  رسد ی م  نظربه
صحت   ی ابی هوشمند امكان ارز  یهاستمیدر س ن،یانجام دهند. همچن ی خوب به ی هوش مصنوع  یهاستم یرا س هی و ابالغ احضار میدادستان و تنظ
گاه، واکنش  ی خوب شهود و متهم به  ،ی شاک   تو سقم اظهارا  و صحت   لیرا تحل  تیو چشم و شخص  یرفتار  یهافراهم است تا حرکات ناخودآ

  ا یبه گرفتن اظهارات با زور    کهآنی کند، ب  ی کمک مؤثر  ی ابیتقیو ضابطان در حق  سیبه پل  ی نوع کند و به  ی اب ی دفاع متهم را ارز  ا ی  ی شاک   تیشكا
 شود. ازیمجرم خطرناک و باهوش ن یرهاساز ای گناهی به ب لیدل ی شدن ب مظنون ایشكنجه 

 ز ین  ی حقوق   یها. در شرکت کنند ی م  ی ابی درحال اجرا هستند که احتمال صحت ادله و اظهارات شهود را ارز  یافزارنرم   یهابرنامه  امروزه 
خواهد داد و احتمال    ی پرونده احتمااًل چطور رأ   ی که قاض  کندی م   ی نیبشیپ  یهوش مصنوع   ی هابر برنامه  ی که مبتن   رود ی کار مبه  یی افزارهانرم 

 . و توافق در پرونده چقدر است ی تراض
.  کند ی و مجرمانه کمک م  بندهی فر  یرفتارها  یی ها، بازجوها و نگهبانان در شناساکنندهگفتار به مصاحبه  لیدر تحل  ی هوش مصنوع   فنون

پهم با  گسترده   توانند ی م  ی تالیجی د  یها که سامانه  یی کارها  ،ی هوش مصنوع   یهاسامانه  شرفتیزمان  دهند  مانجام  هوش مصنوع شودی تر   ی . 

 
1. CaseMap 

2. Case-soft 

3. www.casesoft.com 

4. PrePol 

5. Compstat    
6. Risk-Terrain Modeling (RTM) 

7. Edmonton Police service 

8. Community Solutions Accelerator 

9. Pre-crime 
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  یمنتف  ی انسان  یرویرفتن ن  هیبه حاش   ۀافراد دربار  ینداشتند. البته نگران  ها نیرا خواهد داشت که سابقًا ماش  یاحرفه  یخدمات  ادندانجام  تیقابل
 ها.  خواهد شد، نه شغل فیوظا نی گزیجا ی احتمااًل هوش مصنوع  را ی است، ز

 نیو طرف   ی ( در اسناد رسمی انتخابات  یهاکاهش تقلب  ی)برا   دهندگانیرأ   تیاصالت هو  ی چهره در بررس   صیتشخ  یافزارهانرم   ن،یهمچن
  ی فرزند   ۀازدواج، احراز رابط  ،یمجرمان و محكومان متوار  یی در کشور، شناسا  گانگانیورود و خروج اتباع و ب  ی معامله و...، در گذرنامه و بررس 

  ییقضا یرحضوریدر خدمات غ ی بریسا یهاتیر و شهادت، فعالافراد در هنگام صحبت و اقرا  یروان تیچهره(، وضع یهامشابهت)بر اساس 
 مؤثر و راهگشا خواهند بود.   اریو... بس یدولت ای

مانند    ی ستی ترور  یهاشبكه  توانند ی کارآمدند و م   یمجاز  یمجرمان در فضا  بیو تعق  میجرا   یی افزارها در کنترل و شناسانرم   ی برخ   امروزه 
 کنند. ی نیبشیمجرمان و مظنونان را پ ی و اهداف احتمال  لیوتحله ی را کشف و تجز ی داعش یهاگروه  یهاتیفعال

مرحل  ن،یبنابرا  ادل   یی بازجو  ۀدر  ادله،  به  استناد  و  صدا   تالیجی د  ۀمظنونان  تحل  هالم یف  ایشده  ضبط   یمانند  در  م  لیمبنا  که    رند یگی قرار 
 ی ریدر استنادپذ   یجد   ی متصور دانست ابهامات  توانی آن م  یبرا   تالیجی تحوالت د  یایدن  که امروزه و در  یی ایمزا   نیخود را دارد، گرچه در ع  یکارآمد 

  اط یادله با احت  ن یاستناد به ا  تی موضوع را درنظر داشت و در قطع  نیا  د ی مطرح است که با  1ها کیف  پی و د  تی جعل هو  یخصوص با فناورها بهآن
 اقدام کرد.
مثال آن مربوط به فهرست    نی و تحت نظر قرار دهد. مشهورتر  یی و مظنونان را شناسا  ی مجرمان احتمال   تواند ی م  سیپل  ی نیبشیپ   افزارنرم 

مجرم   ای ی عنوان قربان فرد به خشونت اسلحه به یاحتمال ابتال  ۀ دهند که نشان رد یگی تعلق م یااست و به افراد نمره  2كاگو یش یموضوعات راهبرد 
خشن،   میدر جرا   ژه یو به  ی قبل  یها ی ریاست، تعداد دستگ  ده ی د  بیآس  کیفرد در اثر شل  ک یکه    یمثل تعداد دفعات   یی است. بر اساس پارامترها

که تحت نظر   یفرد   ی ریدستگ  نی به باند و سن در آخر  ی مجرمانه، وابستگ  یهاتیمواد مخدر، روند فرد در فعال  ایاز سالح    ی رقانون یغ  ۀاستفاد
 .  پردازد ی م ی ریگم یو تصم ی ریگجهیو نت ی ابی و ارز لیافزار به تحلنرم  نی ا رد،یگی قرار م ی و اجتماع رانهیشگیپ قداماتا ای سیپل

در هر لحظه افراد   تواند ی است که م  کی ومتریب  یهاداده  لیبر تحل  ی مبتن  یافزارهااستفاده از نرم   ی هوش مصنوع   یاز دستاوردها  ی كی  امروزه 
  کی ومتریکند. ب  یی شناسا  ی رینظارت تصو  یهانی شده در دورب ضبط   یهالم یدر ف  ایپنجاه متر دورتر    ی حرکتشان تا حدود حت  ۀ را از شكل و نحو

چشم، عروق کف دست،   یۀقرن   ه،یها مانند اثر انگشت، اثر کف دست، عنبآن  ی كی ولوژی و ب  یرفتار  یهای ژگیخودکار افراد بر اساس و  صیتشخ
ا و... است.  داده  هاستم یس  نیصدا، خطوط چهره  ماژول حسگر هوشمند  با  در  یهاابتدا  را  داده  کنند،ی م   افتی موردانتظار  را    یهاسپس  خام 

 .شودی م  ره یداده ذخ گاهیدر پا ی وگرافیعنوان اطالعات بها بهآن ج یو نتا کنند ی م ش استخراج و پرداز
  فا یافراد در جامعه ا  تی هو  تی ری در مد   ی است و نقش مهم   س یمحدودکردن فهرست مظنونان پل  یمناسب برا   یابزار  کی ومتر یب  ستمیس

  ینوع مجرمان باشد و به  ی ریشناخت و دستگ  یمبنا  تواندی کرده است و م  جادیا  ی تحول   یی جنا  قاتیدر تحق  کی ومتری. درواقع، کاربرد بکند ی م
اقدا   ای  نیجانش پزشك  ی علم  سیپل  ماتمكمل  بس  ی قانون   ی و  به  یاریدر  ) موارد  رود  ازا Kumar, 2021, p. 78شمار  تنوع   رونی(.  گسترش 

در کشف جرم خواهد داشت    ری چشمگ  ی ریتأث  ندهی در آ  کی ومتریاست که ب  ی معن  نیبه ا  کی ومتریب  یدر فناور  شرفتیمجرمانه و پ  یهاتیفعال
(Saini & Kapoor, 2016, p. 6 .) 

 ک ی ومتریب  ستمیمظنونان و مجرمان خواهد بود. س  ی ریو دستگ  میکشف جرا   یراه جامع برا   کی  کی ومتریب  یهاداده  لیاستفاده از تحل  درواقع،
ها استخراج  برجسته را از داده  ی های ژگ یاز و  یاو مجموعه  آورد ی دست مفرد را به  یرفتار  ای  ی كی زیف  یهاالگو است که داده  صیدستگاه تشخ

 . دهد ی را ارائه م   سهیمقا ۀجیو نت کند ی م  سهیداده مقا گاهیدر پا شدهره یذخ ی های ژگ یرا با مجموعه و ها ی ژگ یمجموعه و  نی. اکند ی م

 
سازد. بنابراین برد و آن را به دلخواه دگرگون میافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که ترکیبی از یادگیری عمیق و جعل است و در محتوای صوتی و تصویری دست میدیپ فیک یک فن نرم  .1

 خواهد بود.آید متفاوت با حقیقت دست مینتیجۀ نهایی که به 

2. Chicago's Strategic Subject List (S.S.L) 
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ا  کی از  واترنرم   هاستم یس  ن ینمونه  م  96دقت حدود    یادعااست که    ن یدر چ  كسی افزار  و  دارد  را  را حت  تواند ی درصد    ۀ با چهر  یافراد 
الگو  شده،ده یپوش  اساس  شناساراه  یبر  تحق  یی رفتن،  در  که  رد   یی جنا  قاتیکند  صحنه  ی ابیمانند  در  به  یهامظنونان  مجرم    رود ی کار 

(Nagwanshi, 2022, p.5 .) 

دستگ  گری د  از در  بازجو  ی ریدستاوردها  فناور   یی و  از  استفاده  تحل   یربرداریتصو  یهایمظنونان،  و  مغز  مبتن  یهاداده  لیاز  بر   ی آن 
  یئیاستنباط کند که شخص چه ش  ی عصب  تیبر اساس فعال  تواند ی کرده است که مثاًل م  شرفتیپ  یی امروزه تا جا  یفناور  نیاست. ا  1یآ آر ام اف

 ص یخون تشخ  انی را در جر  ی راتییتغ  یفرد است. اف ام آر آ  تیو مجرم  ریتقص  صیتشخ  یبرا   شنهادشدهی پ  ی روش  یفناور  نیاست. ا  دهی را دزد 
تع  دهد ی م از مغز فعال است و همچن  کند ی م  نییکه  فرد )متهم    ایدروغ    نیکدام بخش  ن  ای  ی شاک   ایصحت اظهارات  ا  زیشاهد(   قی طر  نیاز 

.  کند ی م  رییاز مغزش تغ   ی بخش  تیفعال  دیگوی فرد دروغ م  ی وقت  ستم،یس  نیگرفته در اصورت   یهاشیو آزما  هالیلطبق تح  را ی است؛ ز  ی ابی ارزقابل
که در    ی نزد فرد مظنون به جرم  یاسوژه   ،ی است. در پژوهش  کیدرصد به دقت و صحت نزد   90تا    70حدود    هاستمیس  نیا  جی که نتا  شودی ادعا م

  یبه روش خاص  یآشنا باشد، مغز و  ریجرم(؛ اگر تصو  ۀبه آن نگاه کند )مربوط به صحن  د ی که با  شودی م  سكنا  رد یگی قرار م  یمعرض اف ام آر آ 
 مؤثر خواهد بود.  یاظهارات و لیدر تحل نیکه ا  شود ی روشن م
طور  که به  ی نینسبت به شهادت شاهدان ع  یاف ام آر آ   ،ی خصوص   می در امكان خطا و نقض حر  هاستمیس  ن یبه ا  یجد   راداتیوجود ا  با

 (.  Lewis, 2013دارد )  ی است برتر ریشهود خطاپذ م
  ۀ سنج است. درواقع، در جامعدروغ  یهاستم یها در س اظهارات آن  یابی متهمان و ارز  ی ریو دستگ  ییدر شناسا  ی هوش مصنوع   گری د  دستاورد

قانون دارد. دروغ را به سه روش    ان ی مجر  یی جنا  قاتیمختلف ازجمله تحق  یهاتیدر فعال  یمهم  ریدروغ تأث  صیتشخ  یو مدرن امروز  دهیچیپ
  ییجنا  قاتیرفتار. کارگزاران تحق  ۀها، مشاهد گفتار آن  یمحتوا   لیوتحلهی افراد، تجز  ی كیولوژی زیف  یهاپاسخ  ی ریگ: با اندازه ادد   صیتشخ  توانی م

 ی هااست. روش   قیگو اغلب نادقگو و راست دروغ  نیب  زیها در تماآن  یی اما ثابت شده است که توانا  نند،یبی دروغ آموزش م  صی تشخ  یمعمواًل برا 
  شیعرق و تعداد تنفس، حسگر ضربان قلب و پا  ی ریگگراف، اندازه   ی متعدد مانند پل   یهادروغ شامل استفاده از دستگاه  صیتشخ  یبرا   ی سنت

 ی باتجربه ضرور   ی گر انسانوجود مصاحبه  حینتا  ریو تفس  یی انجام بازجو  یبرا   ت،یداشت و در نها  یی های و دشوار  راداتیفشار خون بوده است که ا
و علوم   ی هوش مصنوع   ۀدهند. امروزه، با توسع  بی را فر  ستمیس  توانستند ی و باهوش م   یادر آن قابل اعتنا بود و افراد حرفه  زیخطا ن   بی بود. ضر

با رفتار دروغ مرتبط دانست   توانی مانند حرکات چشم و گفتار را م  ی تر ی نیع  یهاشاخص  دهد ی وجود دارد که نشان م   ید ی جد   یهاافتهی  ،ی شناخت
(Vrij & Mann, 2006, p.1فصاحت در زمان صحبت، زمان پاسخ .)ن ی و کمتر  نی شتریزدن، متوسط قطر مردمک، ببه سؤال، تعداد پلک  یی گو  

گفتن دروغ زمان    کهنیو گفتار مثل ا  ان یب  ۀنحو  ،ی و روان   یگفتار  یهای ژگ یها، و حرکات صورت مانند گشادشدن مردمک  لیقطر مردمک، تحل
گاه مرتبط با فر  ی كی ولوژی ز یف  یرهایمتغ  ی گفتن که همگ و حرکات دست در هنگام دروغ  ارد د  ازیفكرکردن ن  یبرا   ی شتریب در بدن است،    بی و ناخودآ

راستا، محققان    نیمحقق شده است. در ا  ی اجتماع  کیو ربات  ی هوش مصنوع   ۀنیدر زم  د یجد   یهایفناور  قی دروغ است که از طر  صیراه تشخ
رفتار و گفتار    لیو با تحل  ابدیی دست م   یشناخت  قیعم  یبه الگو  ی ن یماش  ی ریادگ یاند که با  نموده  ی رف مع  یینما در مقام بازجوربات انسان  کی

  ک یساخت    ی برا   ی تجرب   یهاداده  یبر رو  وانتی را م  ن یماش  ی ریادگ ی  تمی دروغ برسد. درواقع، الگور  صیبه تشخ  تواندی م  ییشخص موردبازجو
در    ی هوش مصنوع   یدستاوردها  هاستم یس  نی(. مجموع اGonzalez-Billandon, 2019, pp.10-13آشكارساز دروغ آموزش و توسعه داد )

 بوده است.  یی جنا قاتیتحق تیفیمطلوب آن در ک  راتیمظنونان و تأث ی و بازجوئ ی ریدستگ

 
1. Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) 
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 یی قضا   مات ی تصم   ی و نظارت بر اجرا   ی در مبارزه با بزهكار   ی مصنوع   هوش 

عدالت اجرا شده    دهند،ی عادالنه ارائه م   یاخود را در محاکمه  ۀطرفانی ب  مات یقضات تصم  که ی . زماندانند ی افراد را مسئول اعمال خود م  ها دادگاه
معنا    نیبه ا  یمحافظت کند: آزاد  یانسان   اریاخت  ۀد یمجدد دارد تا از ا  فی به تعر  ازیکالن، تصور ما از عدالت ن  یهادر عصر داده  حال،نیاست. باا

خود.   التی مسئول رفتار خود باشند، نه تما  د یاست که بر اساس آن افراد با  یاساده  ۀد یا  نیها بتوانند اعمال خود را انتخاب کنند. ااست که انسان
 ی حقوق  ستمیاست که س یاوه ی همان ش نیآن نبود. ا لیو تفص انیبه ب  یازیکه ن یبود، تا حد  ی هی بد  یآزاد یۀاول  فی تعر نین، اکال  یهاقبل از داده

کالن،    یهاداشتن داده  اری. در مقابل، با در اختمی دانی اند مسئول اعمالشان م آنچه انجام داده  یابی : ما افراد را با ارزکند ی ما بر اساس آن عمل م
خود قضاوت و کنترل    یهای نیبشیاساس پ  رتا افراد را ب  کند ی موضوع ما را وسوسه م  نی. امیکن  ی نیبشیپ  ادی اعمال انسان را با دقت ز  میتوانی م

 اند.که انجام داده ینه بر اساس کار میکن
 ی هاهرچه داده  ز،ین  یاز آن و تسلط بر آن است. در کنترل بزهكار  ی امر داشتن داده و اطالعات کاف  ک یدر کنترل    ی مبان  نی تراز مهم  ی كی

جامع شهروندان    ی اطالعات  یها بانک  رو،نیها افزون خواهد بود. ازا و تسلط بر آن  لیباشد، امكان تحل  شتریدر سطح خرد و کالن ب   یبزهكار  ۀحوز
در کنترل   ره ی طور مشروط و غو آزاد به  بیتعقاشخاص تحت  یهاخودکار اثر انگشت، داده  قیتطب  ر،یپردازش تصو  یهوشمند برا   یهاستم یسو  

مواجه خواهد کرد که بار    ی اجتماع  یهابیجرم و آس  ۀجامعه را با کاهش گسترد   تیاقدامات، در نها  نیکارآمد خواهد بود. ا  اریبس   یبزهكار
 کاسته خواهد شد.  زین یبزهكارکنترل  یهابر جوامع در برنامه شده لیتحم ی مال

ن  س یپل  یواحدها  نی ترکوچک  ی حت  یفناور  یهاشرفت یپ از روش   زیرا  تا  نقشه  میجرا   لیتحل  یهاقادر ساخته است    یهااستفاده کنند. 
 ت یکنند، موقع  نییحادثه را تع  ی در گشت خود داشته باشند، الگوها  ی شتریب  ییایو پو  یریپذ تا انعطاف  کند ی به مأموران گشت کمک م  تالیجی د

و مناطق پرخطر را   میرا ترس   زیخجرم   یهامكان  ای  ادآوریمربوط به مواد اعت  یهاکنند، محل بازداشت  یی ضمانت آزادند شناسا  د یق  ارا که ب  یافراد
 مشخص کنند.

 ت یمانند وضع  دهندهفی کارآمد خواهد بود. عوامل تخف  اریبس  زیآن ن  رگذاریمجازات و عوامل تأث  ی ریگمیدرخصوص تصم  ی مصنوع   هوش 
قابل اعمال و اجرا است   هاستم یس  نیدر ا  ی خوب مجازات مانند تكرار جرم و اعمال خشونت به  ۀدکنند ی عوامل تشد   ایخاص بزهكار و سن بزهكار  

 آن است ی مجازات خروج نییاست و تع ستمیس یهایزات، ورودهر مورد عوامل مجا یبرا  شدههداد یی و حكم نها
 ل یمانند پروفا  یافزار. نرم کند ی کمک م  سیبه پل  ریخ  ا یمشروط از زندان آزاد شود    ی مجرم با آزاد  ایآ  کهنیا  ۀ خطر دربار  ی ابی ارز  افزارنرم 

منظور اعمال  رفتار مرتكبان به  ی ن یبشیبا پ  ی کاربرد است. هوش مصنوع   ن یاز ا  یامونهن  1نی گزیجا  یهامجازات  یبرا   ی مجرمان اصالح   تی ری مد 
متهم و    ی خطرناک   ۀکه بر اساس درج   ی فریک  نیتأم  یدر قرارها  نیکارآمد خواهد بود. همچن  اریبس  قیمشروط و تعل  یمانند آزاد  یارفاق  ینهادها

 است کاربرد خواهد داشت. یدر دادرس  ی حضور و نیتضم
 یاخود شده باشد، دغدغه  ی و آت  نیشیمنصرف از بزه پ  اینادم    ایاصالح    فریک  یو محاکمه و اجرا   ی مجرم در اثر اعمال قواعد دادرس   کهنیا 

نگارنده با توجه به  مطرح شده است.    یی شنهادهایو پ  هادگاهی خصوص د  نیاست و همواره در ا  یی اصحاب حقوق جزا و کارگزاران علوم جنا  یبرا 
حوزه ازجمله    ن یآن در ا  یقائل به کارآمد   یی جنا  قاتیمختلف ازجمله تحق  یهادر حوزه   ی هوش مصنوع   ۀشد کار گرفتهشده و بهاثبات  یهات یقابل

 رفتار مجرمان است. لیو تحل ی نیبشیپ
ا  یی هانمونه  امروزه  م  نیاز  مشاهده  عمل  در  آزادشودی کاربرد  ب  یهای.  در  ن  شیمشروط  کشورها   ی میاز  پا  االت یا  یاز  بر   یۀمتحده 

داشتن او  نگه ایاز زندان  ی کس یآزادساز یبرا  ی ریگ میدر تصم ی عامل ۀمنزل تا به رد یگی ها صورت مداده لیوتحله ی شده از تجزانجام یهای نیبشیپ
کالن    یهاداده  لیوتحله ی اند: از تجزراه انداخته  ی نیبش یپ  سیپل  كای امر  ۀمتحد   االت یا  یها در حوزه   یاریبس  یهاکار رود. در مكانبه  ندان در ز

با    ی ها و افراد را عواملمكان  نیا  تمی الگور  کی  را ی ز  کنند،ی استفاده م  قیموشكافانه و دق  یبررس   یها و افراد برا گروه   ها،ابانیمنظور انتخاب خ به
 

1. Correctional Offemder Management Profiling For Alternative Sanctions ( COMPAS) 
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با استفاده    تی کاهش جرم و جنا  ی)برا   1به نام بلوکراش   یابرنامه  ،ی تنس  س،ی. در شهر ممفهد د ی نشان م  تیوقوع جرم و جنا  یاحتمال باال برا 
  ازروز خاص    ک یبلوک( و زمان )چند ساعت در طول    ن ی محل )در حد چند   ۀدربار  ی قیاطالعات نسبتًا دق  سی( به افسران پلیآمار  ۀخچی ازتار

را انجام دهد. از    یگذارهدف  نی بهتر  اب،یمنابع محدود و کم  انیاز م  کند، ی ظاهرا به قانون کمک م  ستمی س  نی. ادهد ی هفته( وقوع جرم ارائه م
آن    یرگذاریاست که نشانگر تأث  افته یکاهش    چهارم کیبه    زیآمخشونت  میو جرا   ی خانگ  اتیجنا  ۀ عمد   2006در سال    ستمی س  نیزمان آغاز ا

 (.186، ص 1399 ر،ییو کوک  ررشونبرگ ی)ما کند ی نم ی شناساست، گرچه عماًل علت 
باال با   سکی که با مجرمان با ر  رد یگی م  ادیرا    ی ریگم یتصم  یهر فرد، الگو   ی و فعل  ی بر اساس سوابق قبل  سکی ر  ی ابی ارز  ۀبرنام  ن،یهمچن

 (. Elrod, 2020, p.1090رفتار شود ) شتریب متی کمتر با مال  سکی و با مجرمان با ر شتری مناسب و ب اطیاحت
ابداع    ک« یمفهوم »تكرار نزد   قی سرقت از طر  ینیبشیپ  ی برا   ی تمی بر الگو« الگور  یمبتن   ی نیبشیپ  یها » روش   ۀآلمان، محققان مؤسس  در

مزبور    تمی کوتاه دوباره سرقت تكرار شود. الگور  یدر زمان  رودی انتظار م  افتد،ی که در آن سرقت اتفاق م  یادر منطقه  د یگوی مفهوم م  نیاند. اکرده
آن    یماه از زمان اجرا   18که در    کند ی مؤسسه ادعا م  نی. اکند ی م  ی نیب شیروز پ  7  ی ساعته ط24  ی زمان  ۀدر پنجر  ی متر250را در شعاع    هایدزد 

 ,Baraniukاست )  افتهیدرصد کاهش    30ها تا  ( دو برابر شده و تعداد سرقتسیسارقان )با توجه به گشت پل  ی ریدستگ  شیموردآزما  یدر شهرها

2015  .) 
  ی هاگروه   تیکه جرم در مناطق پرجمع  دهند ی نشان م  هاتم ی مثال، اگر الگور  ی. برا کنند ی را مطرح م   ی سؤاالت اخالق  ییكردهایرو  نیچن

آ  شتریب  یخاص قوم تبع  ید ی شكل جد   ن یا  ا ی آ  دهد؟ی انجام م  ی شتریب  یهای گشت زن   سیپل  ا ی است،  انتظار م  ینژاد  ض یاز    ن یا  رود ی است؟ 
)   پاسخو    گاهیها جادغدغه باشد  داشته  را  اButke & Sheridan, 2010, p.128مناسب خود  البته    م ی در جرا   ی نیبشیپ  یهاتم ی الگور  نی(. 
مجازات بابت رفتار واقع نشده است و احتمال خالف عدالت و    را ی ها منجر شود، زبه مجازات آن  دینبا  ی و بازداشتن مجرمان احتمال   یاحتمال

  یاحتمال  م یدر ممانعت از وقوع جرا   ی نیبشیپ  یها تم ی ها صرفًا بر اساس الگوردولت  اری گفت اخت  د یرود، که بای در آن م   ی فریاصول حقوق ک   ی نف
مختلف در جامعه است که    تیاز وقوع جنا  ی ریشگیپ  یبرا از حمل سالح    ی ریمثال، جلوگ   یخواهد بود. برا   طهیح  نیدر ا  ی س یپل  یو راهكارها

 . شودی در جامعه پرداخته م شیو آسا تیامن نیتأم یاست که برا  یانهی شود، اما هزی افراد م یگرچه موجب محدودشدن آزاد

 ی ر ی گ جه ی نت 

از ارتكاب اعمال مجرمانه    ی ر یشگ یو پ  ی ریجرم در جامعه، ضرورت جلوگ   شیو بالطبع افزا   ی نیجوامع و گسترش شهرنش  ی دگ یچ یعلت پبه  امروزه،
عمال صح  ی فن  یهاشرفت یتحوالت و پ   نی آخر  ی ریکارگ و به  ی علم  یبر همگان روشن شده است. استفاده از دستاوردها   ح یدر مبارزه با جرم و ا 

 . رودی شمار م هر کشور به  ی مو انتظا یی قضا یهادستگاه اتی از ضرور میو کشف جرا  بیتعق یها در راستاآن
  تواندی و شغل انسان مدرن است که م   ی زندگ   ی هاکاهش مشكالت و مشغله  یبرا   ی بشر  یهاافتهیدر    ی و جهش   یفناور  ی مصنوع   هوش 

ها  انسان  یمدرن را برا   ی عمل کند و زندگ   قیدق  ای  یو مشاغل سخت، پرخطر، تكرار  فیاز وظا  یاریخلف انسان در بس  نیجانش  ای  اریدست  ۀمنزل به
  یعلوم انسان  یآن برا   تیدر قابل  دهایشده است و ترد   رفتهیاثبات و پذ   ی مهندس   یهااز عرصه   یاریدر بس  ی هوش مصنوع   یآمد تر سازد. کارآسان

 شدن است. رنگدر حال کم دهایترد  نیبوده است که امروزه ا
  ن یدرست مظنونان و اقدام مناسب، همچن  صی موقع، تشخو درست و به  ع ی سر  میتصم  یبرا   ی کاربرد هوش مصنوع   ،یی جنا  قاتیتحق  در

  یقانون  گرد یتنها بر کشف جرم و پنه  تواندی مدرن م  یی جنا  قاتیتحق ن،یمؤثر خواهد بود. بنابرا   اریخطرها و احتماالت ارتكاب جرم بس  ی نیبشیپ
مختلف پرداخته شده است    یمشابه آن در کشورها یهامقاله به نمونه  نیتمرکز کند که در ا  زیآن ن  ی نیبشیپ  ی از جرم و حت  ی ری شگیپ افراد بلكه بر  
  ن،یو مبارزه با جرم خواهد شد. بنابرا   تیامن  یارتقا  یبرا   یی هاروش   ی ریکارگ و اجرا کرد که موجب به  یسازادهیپ  رانیاز آن را در ا  یتا بتوان موارد 

 
1. Blue CRUSH 
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به    دنیرس   یها براآن   لیوتحلهی مؤثر شواهد و تجز  تی ری جرم، مد   یهاصحنه  یبعد سه  یبازساز  ،ی شواهد منطق  یبند با فرمول   ی مصنوع   هوش 
 . کند ی کمک م یی جنا قاتیدر مراحل مختلف به کارشناسان و بازرسان در تحق یمنطق جینتا

ناخواسته   یصورت به  ی خارج   ی هاکه نمونهاز آن  شیپ  رسد ی ر منظاست، به  ریناپذ و اجتناب  یموج چهارم فناور  ی گرچه هوش مصنوع   البته،
کنند و    ی نیبشیآن را فراهم و پ  ی حقوق   یو بسترها  ی ضوابط قانون   د یکشور شود، مسئوالن با  یی جنا  قاتیو تحق  سینشده وارد عملكرد پلو کنترل 

کالن    یهاداده  ۀنشد محافظت  ۀارائ  میکه بآن  ی ب  رند،یمثبت آن بهره گ  یهات یحوزه بدان ورود کنند تا در عمل فقط از ظرف   نیا  یداخل  نمتخصصا
 و صاحبان آن رود.  نترنتیا ی جهان ۀشبك یبه بسترها

به  نگارنده  یی ایدن  گر،ی د  یی ایمت دنو حرکت به س  یی جنا  قاتیتحق  ۀ در قواعد و نحو  رییباعث تغ  ی هوش مصنوع   ی ریکارگ باور دارد که 
  ی هابیو آس  یبزهكار  یزن در نظارت بر جامعه، گمانه  سیو عملكرد بهتر پل  یخواهد بود که کارآمد   شتریکنترل و نظارت ب  یتر، البته به بها امن

 خواهد داشت.  ی کردن جرم در نطفه را در پو خفه یدر بزهكار یجد  ۀعامل بازدارند  جادیدر ا ی شهر یزی ربرنامه منظوربه ی اجتماع
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