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 کارکرد سیستم کاشف قتل در پژوهشهای علوم انسانی و تکنولوژی حقوقی

 1سمیه جاللیان

 کارشناس ارشد جرم شناسی دانشگاه تهران -1

 

 

 چکیده 

کاشف قتل خود یک دستگاه متکی به نرم افزار مرکزی است که در این پژوهش نرم افزار کاشف قتل نام گرفته؛کاربرد این نرم 

افزار در عصر تکنولوژی بسیار با اهمیت میباشد و ظهور آن در سیستم رسیدگی کیفری هرچند دیر ولی باعث کارکردهایی 

ارمغان خواهد آورد .تمام ابعاد این دستگاه و یا نرم افزار به طور واضح تبیین و خواهد شد که اعتماد به این دستگاه را به 

گردد که باعث برقراری عدل وحفظ بیشتر حقوق افراد و همچنین صرفه جویی در هزینه های رفتاری و مالی و میتشریح 

 اجتماع ناشی از برقراری عدالت در جوامع می شود . 

ا مراحل بازجویی در تحقیقات اولیه و همچنین به عنوان یک مشاور امین, مرجع قضایی را دستگاه از ورود به صحنه قتل ت 

طبق قانون راهنمایی و همراهی خواهد نمود تا قضات در مقام و جایگاه رسیدگی به پرونده های قتل ، با هزار  مشغله و هزار 

م بگیرند . البته این دستگاه را می توان در راه نرفته در خصوص حبس نفس و قصاص مجرم با وجدان آرام و صحیح تصمی

روان درمانی انسانهای دارای اختالل  –فرضیه بازی ها  –مقاطع دیگر کاربردی نیز استفاده نمود.مانند شخصیت شناسی افراد 

شخصیت و در نهایت برای پیشگیری از وقوع قتل و کاستن آمار آن در جوامع از طریق سرعت رسیدگی به پرونده ها و 

 شکستن مقاومت روانی مظنونان برای اعتراف به دور از فشار ونهایتا مجازات قاتالن و در یک کالم حفظ حقوق بشرمی باشد .

  

 اعتراف-بیوملودی مغز -بازجویی علمی -تشخیص هویت -: کاشف قتل کلید واژه
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 مقدمه

 مورد که آید عمل به تعریفی آنچنان جرم، از تا نیامده بدست موفقیّت این هم هنوز شده جرم از که زیادی تعاریف علیرغم

 و دانشمندان حسب بر جرم پدیدۀ که اینست نیز امر این دلیل و باشد ارزش واجد مکان و زمان در و گیرد قرار همگان قبول

شود بر حسب دیگری نه ور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب میص و مبانی دارای محققان

شامبیاتی، هوشنگ، آذر  - ) .تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید

 1به نظر می رسد تعریف جرم نیز بر حسب مکاتب و دیدگاه های مختلف، متفاوت باشد. کارارابا این تفاسیر ( 312، ص 48

نقض قانون مملکتی در اثر یک عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا از عمال حقی آن را »معتقد است جرم یعنی: 

طبق برداشت مبتنی بر آسیب اجتماعی، جرم هم شامل جرایم جزایی مانند: تجاوز یا  «.تجویز نکند و مستوجب مجازات باشد

هنگامی که از واژه جرم  (32ص.: 1243 وایت) .: غفلت یا بی احتیاطی استسوء قصد می شود و هم شامل جرایم مدنی مانند

سخن به میان می آید، اغلب اَعمالی مانند: سرقت، قتل و کالهبرداری به عنوان مصادیق آن به ذهن متبادر می شود؛ در حالی 

ی بدون گواهی نامه، مزاحمت و جرایمی که تعداد زیادی از جرایم افعالی مانند: توهین، فحاشی، برهم زدن نظم عمومی، رانندگ

از این قبیل هستند که هر روز اتفاق می افتند اما زیاد مورد بحث قرار نمی گیرند و چندان توجهی به آنها نمی شود. در حقوق 

ی معروف هستند موضوع مطالعات گسترده ای نبوده اند. اما در دهه ها« جرایم خرد»کیفری، این گونه جرایم که به عنوان 

اخیر مطالعات جرم شناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن بر سطح زندگی در شهرها و احساس امنیت شهروندان را تا 

( است در فرهنگ لغات حقوقی این گونه تعریف شده Petty Offenseحدودی روشن کرده است جرم خرد که معادل واژه )

 «. جرایمی که دارای مجازات حبس کم تر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند»است: 

جریحه دار کردن آن »گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخالقی بشر یعنی 

اردبیلی، محمدعلی،  - (« شود.ت بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل میبخش از حس اخالقی که احساسا

 (.111:ص 1241

 
 مفهوم شناسی قتل 

و یا سلب حیات از  –مفهوم لغوی قتل یعنی کشتن ولی مفهوم اصطالحی یعنی سلب حیات تز یک انسان بدون مجوز قانونی 

 انسانی که مورد حمایت قانون است.مفهوم لغوی قتل همیشه جرم نیست و تنها معنای اصطالحی آن است.

  قتل عمد

قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که  172ماده 

ه مالحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از قانونًا استثنا شده باشد چنانک

در ذیل نیز  شبه عمدروح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند. قتل 

به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی  پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً  171ماده 

علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از 

  .آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد

. است جامعه در اجتماعی و فردی آزادیهای و حقوق تضمین آن هدف که است حقوق دانش زا مهم ای شاخه کیفری دادرسی آیین

 متهم میباشد و اجتماع منافع اجتماع و تأمین منافع ، تأمینمتهم منافع تأمین  کیفری رسیدگی از هدف 

 کشف جرم

                                                           
1 - Carrara 
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کردن عملی کیفری و  در اصطالح کشف جرم آشکاراست.  detection  ،crime clearanceمعادل انگلیسی کشف جرم

اردبیلی، )  ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطالع داشته باشند

کشف جرم عبارت است از اقداماتی که پس از اطالع از وقوع آن، برای حفظ آثار و دالیل لذا  (111ص :  1248محمدعلی. ؛

کشف جرم، بر  3شود.آوری اطالعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میجلوگیری از فرار وی و نیز جمعموجود و دستگیری متهم و 

موضوع قابل توجه در مرحله کشف جرم آن است که متهم دارای حقوقی  (. 1241بیات، ؛ ) .عهده ضابطین دادگستری است

جرایم از طریق وسایل مدرن، موجب شده است تا است که باید از ناحیه مقامات مذکور رعایت شود. امروزه کشف علمی 

حال دقت باال نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه و حفظ آثار و دالیل آن اقدام  مأموران کشف جرایم با سرعت و در عین

 کنند و در نتیجه، باعث کیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی شوند.علومی مثل انگشت نگاری، اسلحه شناسی، حشره شناسی

جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم، از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که 

 ( Harris, Seymour1111)ضریب اطمینان باالیی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می نمایند 

 هدف، این به دستیابی راه در پلیس متصدیان از هرکدام و دارد وجود متفاوتی های شیوه و روشها مختلف، جرایم کشف در

 روند این در مهمی نقش پلیسی، واقعه یک مختلف زوایای از آگاهی و اطالعات کسب اما میبرند، کار به را خاصی روش و شیوه

 آنها از بتوان که شوند تنظیم طوری و کامل بصورتی اطالعات تجمیع و ها پرونده تشکیل چرخة تا اندیشید تدبیری باید .دارد

 .باشد می محکومیت مرحله تا ادله آوری جمع مرحله از کیفری فرآیند در یابی جرم واحدهای مهم نقش .برد اطالعاتی بهره

 کیفری دادرسی آیین معین کیفری فرآیند طی در یابی جرم علوم و است، جرم کشف کیفری دادرسی هر در اول گام چون

 .دارند عهده به را مجرم غیر از مجرم و جرم غیر از جرم تفکیک وظیفه و شده محسوب

 پرسش به پاسخگویی علمی به منوط عادالنه احکام صدور و اشخاص به مجرمانه عمل انتساب کیفری، های پرونده از بسیاری در

 لزوم و جرم کشف مسیر های پیچیدگی به توجه با دیدگاه این زا.(7:ص 1212فرجی ها، محمد، )است.  قضایی ابهامات و ها

 جرم کشف جهت متنوعی و متعدد علمی راهکارهای یابی جرم حیطه در جرایم، وقوع میزان کاهش در آن تأثیر و کشف تسریع

 (5،ص 1212هندیانی، عبداهلل،  ) شده است. مطرح و رفته بکار

 یکی .است عامل سه این پیوند نیازمند و نبوده اجتماع ممکن بستر یک در انسانی های عامل گرفتن نظر در بدون امنیت تصور

 تعمیق و گسترش.است جرم از پیشگیری در مردمی مشارکت جدی گرفتن امنیت به دستیابی برای اصولی و منطقی های راه از

 چارچوب در الزاماً مشارکت آنکه وجود با .است مناسب شرایط ایجاد و نهادسازی دهی، سازمان نیازمند مردمی، مشارکت

 می کنند. نهادینه را آن مردمی های سازمان و ها تشکل گیرد،ی نم صورت ها تشکل و ها سازمان

 دستگاه های  مرتبط با کشف جرم  قتل در جوامع گوناگون

 بیومتريک پارامترهای با هويت تشخیص

 داشته خاصی شرایط که خصوصیاتی یعنی .شود می انجام آنها رفتاری و فردی خصوصیات بر تکیه با افراد 2بیومتریک شناسایی

 و دست خونی های مویرگ طرح عنبیه، انگشت، اثر صورت، کلی ترکیب مانند مواردی .باشند فرد به منحصر شخص هر برای و

 .گیرند قرار استفاده مورد هویت تشخیص برای توانند می که هستند مناسبی موارد اشخاص، صدای

 بیومتريک شناسايی انواع

 تجاری و امنیتی مراکز از بسیاری در خودکار، هویت تشخیص برای اشخاص فردی خصوصیات و حیاتی عالئم از استفاده امروزه

 عبور رمز همانند هویت تشخیص دیگر های شیوه به نسبت که هایی مزیت بدلیل ها روش این . است شده مبدل عادی امری به

 افراد شناسایی پارامترهای یکتایی دلیل به ها روش این . است یافته افزایش ها آن از استفاده و اند کرده شایانی پیشرفت دارند،

                                                           
2 - Phillip M. Saunter. Introduction to crime scene reconstruction using real time interactive 3D 

technology. Pittsburgh: Pennsylvania; 2011 
3 - Biometric Recognition 
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 از دارد، وجود رمزدار کارت یا عبور رمز از در استفاده که شدن دزدیده یا و کردن گم فراموشی، همانند مشکالتی وجود و عدم

 8دارند. برتری امنیتی لحاظ

 هويت تشخیص های روش

 5نگاری عنبیه

 شود می ادعا .هستند متفاوت کامال فرد یک راست و چپ عنبیه بطوریکه .است بفرد منحصر پیچیده الگوی یک دارای عنبیه

 قابل خصوصیات تعداد و ها ویژگی بخاطر عنبیه از مصنوعی برداری کپی زیرا .هستند ناپذیر خطا نگاری عنبیه های سیستم

 (12:ص 1241جونیور ریکانک کارل - ) باشد. می باال بسیار امنیت سطح دارای نگاری عنبیه.است ممکن غیر آن سنجش

 1نگاری شبکیه

 از استفاده .رود بکار های شناسایی برای تواند می که است خونی عروق از منحصربفردی الگوی دارای عنبیه مانند هم شبکیه هر

 بسیار سیستم نیز نگاری شبکیه .است محدود ندارد اهمیت کاربران ناراحتی یا راحتی که امنیتی بسیار موارد به نگاری شبکیه

 .است ناپذیری فریب

 دست هندسه

 ترتیب این به. کند می استفاده انگشتان بند و طول انگشتان و عرض پهنا، گیری اندازه و دست بعدی سه تصاویر از تکنیک این

 شده خواسته الزم اطالعات تصاویر تهیه با کنار و باال از دوربین و دهد می قرار شده مشخص فضای را در خود دست کاربر که

 .کند می دریافت را

 چهره بعدی دو تشخیص

 برخی چهره روی از هویت تشخیص برای اما. فرد هستند به منحصر پیشانی، و چشم بینی، دهان، چانه، مشخصات چهره هر در

 قابل اطالعات باید این ما رو ، سیستم همین از. کنند می دشوار را کار نور، تابش زاویه و سبیل، عینک و ریش مانند عوامل

 چهره)شاد، حالت به پردازش هنگام باید این، بر افزون. شود چهره متمرکز هر ثابت های ویژگی روی و کرده حذف را تغییر

 دارد: وجود روش چهره، دو تشخیص در اطمینان قابل نتیجه یک به رسیدن برای داشت توجه و ...( نیز غمگین
1- Elastic Graph Matching 

2- Eigen- Faces 

 .گیرد می قرار چهره روی شبکه یک کار این برای .آید می دست به گراف کمک با چهره کلیدی های ویژگی نخست، روش در

 می ثبت اند گرفته قرار بینی نوک یا لب انحنای ها، چشم مانند چهره کلیدی نقاط روی که شبکه این تالقی نقاط سپس

 چهره از شده گرفته های عکس درون مانند. می ثابت نیز دوربین موقعیت یا چهره حالت تغییر با حتی ها تناسب این .شوند

 ذخیره پیش از که مشخصاتی با آمده دست به مشخصات مقایسه با سیستم پایان، در .کرد پیدا را نقاط این توان می شخص

 قبل از ای پایه اطالعات با صورت شده اسکن عکس تا شود می تالش دوم روش در 7.کند می داوری شخص درباره شده

 .است چهره شناسایی برای خوبی مالک آید، می دست به پایان در که برداری .شود داده مطابقت شده ذخیره

 دست های رگ روی از هویت تشخیص

 هزاران .است تر سریع و بهتر بسیار امنیتی نظر از که ای شیوه گیرد می قرار بررسی مورد افراد انگشت های رگ شیوه این در

 آنان به متعددی خدمات کاربران، انگشت ریز بسیار های رگ شبکه روی از افراد هویت شناسایی با نقد پول پردازنده دستگاه

 دیدن قابل غیرمسلح چشم با و هستند بدن درون ها رگ که جا آن از هیتاچی، شرکت های مقام گفته به .کنند می ارائه

 پیشرفت به توجه با کاربر، اطالع بدون انگشت اثر جعل که درحالی . است کم بسیار بسیار ها آن کردن جعل احتمال نیستند،

                                                           
4 - www.fourm.kavoshteam.com 
5 - Iris –Scan 
6 - Retina-Scan 
7 - http://forum.kavoshteam.com/thread26492.html 
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 و صورت اسکن از تر هزینه کم بسیار دست، انگشتان های رگ اسکن فناوری سو، دیگر از است. شده پذیر امکان روز، فناوری

 سیستم از استفاده و کامپیوتر به دسترسی هنگام امنیتی، اماکن ورودی در اکنون هم سیستم این صداست، تشخیص سیستم

 .4است کاربران دست کف های رگ شبکه اسکن هویت تشخیص دیگر تکنیک .گیرد می قرار استفاده مورد ATM  های

 چگونگی کشف جرم در ایران 

 

 نگاری انگشت

 علم نگاری انگشت دیگر عبارتی به ها، آن نقوش و اشخاص سرانگشتان برجسته خطوط تصویر آوردن بدست از است عبارت

 .باشد می جرایم کشف و اشخاص هویت تشخیص در انگشت اثر از استفاده

 نگاری چهره

 مشخصات از شاکیان و شهود که توصیفی از استفاده با فراری الهویه مجهول مجرمان تصویر تهیه از عبارتست نگاری چهره

 از استفاده با هستند فراری و الهویه مجهول که مجرمان تصویر تهیه پس. آورند عمل به افراد قبیل این چهره و ظاهری

 مسیر ادامه که گویند نگاری چهره را دهند می ارائه مجرم افراد این چهره و ظاهری مشخصات از شاکیان و شهود که توصیفی

 . است شده تر آسان ای رایانه های قلم یا و کامپیوتر طریق از کار این امروزه که گویاست تصویر و پیمایی تن روش دو تکمیلی

 عکاسی

 ترین مهم. کند می کمک آن پیگیری و جرم یک ارتکاب اثبات در که است جنایی تحقیقات در اولیه فنون از یکی عکاسی

 بازسازی برای فنون متناسب رعایت با و بالفاصله که تصاویری. است صحنه دائمی ثبت و ضبط جرم، صحنه از عکاسی هدف

 . هستند استناد قابل کامال و حقیقی مدارکی شوند، می گرفته جرم صحنه کامل

 1استخوان شناسی جنايی

 انتظامی و قضایی مراجع به کمک برای که است شناسی آسیب دانش و آناتومی علم از ای شاخه زیر جنایی، شناسی استخوان

 تشخیص برای را، شهری عمرانی های کاوش یا و جرم های صحنه از آمده دست به های استخوان جنایی، های پرونده در

 Black ) کند می بررسی و مطالعه ضربه، از ناشی آثار مانند مرگ، از پیش عالئم و استخوان صاحب  سن و جنسیت

SM.3222) 
 اهمیت نظام مند شدن کشف جرم

 سزایی به تأثیر های قضایی رسیدگی بر جرایم، اثبات ادله به رویکرد نوع (،معنوی و قانونی سنّتی،) کیفری اثبات ادله های نظام در

 تحوالت پی   در که ای گونه به است؛ بوده متغیر متهم، محکومیت یا برائت به رأی و پرونده ساماندهی ها، نگرش تغییر با و داشته

 به کارگیری با دادرسان و شد حاکم نوزدهم قرن اواسط از« دالیل معنوی نظام »تحققی،  مکتب عقاید تأثیر تحت و اثبات ادله نظام

 روز رشد موازات به زیرا اند؛ برداشته گام حقیقت کشف راستای در حداکثری تالش قضایی، به های رسیدگی در نوین تجربی علوم

 محور دو در توان می را تجربی علوم بر مبتنی جرم  کشف دالیل کارگیری به شدن  تر پررنگ های زمینه. آن تأثیر و فناوری افزون 

 برای کافی را اطمینان زیرا است؛ بوده شهادت و اقرار قبیل از سنتی دالیل به مربوط خاص مشکالت اول، محوربررسی کرد: 

 از آمده دست به ضعف اطالعات به مربوط دوم محور و نهاد می جای بر را فراوانی های شبهه و شک و آورد نمی حاصل دادرسان

 علمی، دالیل به گرایش این .است اغلب موارد در آن در دخیل اشخاص مشخصات و مجرمانه رفتار ماهیت تعیین در جرم صحنه

 برای غیره و انگشت اثر مو، تار خون، قطره مانند جرم، صحنه مادی  دالیل از آن در که شد «پلیس علمی»دانش  پیدایش   باعث خود

 تأسیس با امروزه زیرا نیست؛ ملی کیفری حقوق به محدود علمی ادله کارآمدی و نقش البته. شود می استفاده مجرم و جرم کشف

                                                           
8 - http://generaleshop.com/forum/showthread.php?tid=24722 
9 - Forensic Osteology     
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کیفری  المللی بین حقوق در علوم این استفاده شاهد المللی، بین جنایات محاکمه و تعقیب امکان و المللی کیفری بین دیوان

  .هستیم

  گیری تصمیم علم

 پایه را آنها فرد که مبنایی. گیردمی صورت مفروضات از پر محیط یک در افراد انتخاب که است باور این بر سایمون

 گیردمی صورت آید،می پدید مفروضات این با که هاییمحدودیت چارچوب در نیز او رفتار و داده قرار خود هایگیریتصمیم

 را هاییهدف برای الزم ارزشی مبانی گیرند،می قرار تصمیمات مبنای و شودمی پذیرفته افراد سوی از که مفروضاتی درواقع،

 نظام نخست،: کنندمی عمل دوگونه مفروضات این بنابراین،. آنهاست به دستیابی برای تصمیمات تمامی که آورندمی پدید

 تالش آنها به دستیابی برای و کنیم تعیین را هاییهدف چارچوب این در که داردمی این بر را ما و داده شکل را ما ارزشی

 ((112ص )،1245 الوانی، ) .سازدمی متأثر نیز را گیریتصمیم فرایند اینکه، دوم. کنیم

  پرونده مسیر در آن نقش اما ، آید می شماربه   شناسی جرم افسر چندگانه وظایف از ایوظیفه عنوانبه اگرچه گیریتصمیم

 و جوهره گیری،تصمیم.کرد مشاهده روشنیبه تحیقق هایفعالیت تمام در را آن اثر توانمی که است کنندهتعیین حدیبه

   . است  قضاوت قلب و دانسته  تحقیق شغل جوهره اساساً و  تحقیق افسر یک وظایف و هافعالیت تمامی هسته

  عملیات در تحقیق علم و جرم کشف رابطه

 مقداری های روش ،(Management Science) مدیریت علم چون عناوینی قالب در معموال عملیات در تحقیق

(Quantitative Methods)، مقداری تحلیل (Quantitative Analysis )گیری تصمیم علم و (Decision 

Science)مخفف صورت به معموالً عملیات در تحقیق عبارت.گردد می بیان نیز OR یک عملیات در تحقیق. شودمی نوشته 

 تحقیق. است بهتر گیری تصمیم جهت مدیرات به کمک آن هدف و است مدیریتی مسائل حل درصدد که است علمی رویکرد

 علوم های رشته سایر از یا و اند یافته توسعه مدیریت علم حوزه در یا که دارد تاکید ریاضی فنون از ای مجموعه بر عملیات در

 ای مجموعه از بیش چیزی عملیات در تحقیق که داشت خاطر به باید.اند شده اقتباس مهندسی و آمار طبیعی، ریاضی، همانند

 مسائل به OR نگاه. کند می برخورد منطقی طریق به مشکالت و مسائل با علوم سایر همانند نیز علم این. است ریاضی فنون از

 است منطقی و سیستماتیک نگاه یک مدیریتی

 نظریه ها،بازی نظریه گراف، نظریه آمار، سازی،بهینه ریاضی، سازیمدل عملیات در تحقیق توسط شده استفاده اصلی ابزارهای

 گرتحلیل و دارد پیوند کامپیوتر علوم با OR شاخه، این محاسباتی ماهیت دلیل به. است سازیشبیه و گیریتصمیم آنالیز صف،

. اندشده ایجاد همکارانشان یا خودشان توسط که کنندمی استفاده اختصاصی کدهای یا افزارهانرم از معموالً  عملیات در تحقیق

 و افزارهانرم در استفاده قابلیت و شوندمی شناخته مساله حل ابزارهای عنوان با معموالً عملیات در تحقیق تجاری افزارهاینرم

 . هستند دارا را خودنوشته کدهای

 تمرکز سیستم جزء چند یا یک بر آنکه جای به و است آن بهبود و سیستمها به آن کلی نگاه عملیات در تحقیق بارز ویژگی

 باید و شوندمی مواجه جدیدی مسائل با معموالً عملیات در تحقیق گرانتحلیل. دهدمی قرار نظر مد را سیستم تمام کند

. است منطبق محاسباتی توان و زمانی قیدهای و بهبود اهداف سیستم، ساختار با بیشتر هاروش از یککدام که دهند تشخیص

 OR هایتکنیک دیگر، ابزارهای همانند. است حیاتی عملیات در تحقیق در انسانی نیروی نقش( دیگر دالیل و) دلیل همین به

 .نیستند مسائل حل به قادر تنهایی به

 نظامی مدیریت. بود انگلستان در 1181 سال به دوم جهانی جنگ در عملیات در تحقیق از یافته سازمان استفاده اولین

 تخصص زمینی و هوایی دفاع با رابطه در استراتژیک و تاکتیکی مسائل با که را دانشمندان از گروهی برهه، آن در انگلیس
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 الزم سبب بدین. بود نظامی بودجه محدودیت مطالعاتی چنین انجام اصلی دلیل. نمود زمینه این در تحقیقاتی مامور داشتند،

 عملیات در تحقیق نام از چنانچه. گیرد قرار مطالعه و بررسی مورد نظامی منابع از حداکثر و مناسب استفاده چگونگی که بود

 در تحقیق ) نمودند. می تحقیق( نظامی) عملیات روی بر که بود تیمی مطالعات ماهیت آن گیری کار به علت گردد می مستفاد

 1271) آذر، عادل عملیات،

 آیی گردهم با منظور بدین. نبود آشنا وسیله این از بهینه استفاده با ارتش اما کردند، اختراع را رادار انگلیسی دانشمندان

 برابر 12 حدود تا انگلستان دفاعی توان اطالعاتی، هایداده و ریاضی موثر هایتکنیک گیری کار به با و دانشمندان از جمعی

 . یافت افزایش

 اوایل در. پرداختند آن به ریاضی دانشمندان که بود دیگری موارد از آلمانی هایزیردریایی به هواپیما حمله مسئله بررسی

 هااسکادران بعضی. کردمی استفاده آلمانی هایزیردریایی علیه معمولی هایبمب از انگلستان هوایی نیروی دوم، جهانی جنگ

 که است عمقی حداکثر مقدار، این کردندمی فکر چون کردند،می تنظیم فوت 152 عمق در انفجار برای را خود هایبمب

 هازیردریایی چون کردند، انتخاب تنظیم برای را فوت 52 دیگر هایاسکادران اما برود، فرو است ممکن حمله مورد زیردریایی

 سطح و عمق تنظیم طرفداران گروه بین لذا. گیرندنمی قرار حمله مورد نتیجه در و شوندنمی دیده دیگر فوت 152 عمق در

 12. داشت وجود نظر اختالف انفجار

 روش تحقیق

قرار دادیم یک نوآوری جدید به نام بیوملودی مغزی است که می تواند در حین  مهمترین موضوعی که در اینجا مورد بحث

بازجویی موقعیت های مغز مظنونان را بخواند .برای اثبات عملکرد این دستگاه ابتدا باید موقعیت های فیزولوژیک مغز انسان را 

 به خوبی بشاسیم .

 قتل کاشف  دستگاه در آن از یدانیم استفاده و سابقه با مجرمان یروان حاالت ثبت

 بوده یفریک حقوق انیمتصد مشکالت و تضالمع از یکی سابقه با مجرمان  الخصوص یعل مجرمان با مقابله تجربه هاست قرن

 همان به آنها  رسد یم شناس جرم افسران ذهن به سخت یهانانسا نیا با مقابله یبرا راهکار کی بار هر که همچنان. است

 . نمود خواهد یعمل را آن سرعت به و نموده دایپ قانون از عبور یبرا فراتر و تر یاساس راهکار کی سرعت به و مراتب

  مجرمان یوملودیب

 تیفعال آن در نیسارق و متجاوزان قاتالن، یذهن طانیش که یمغز منطقه توانسته که شده یمدع یآلمان شناسعصب کی

 در و داشته قرار یمغز یمرکز لوب در شر وصله که کرده اظهار «راث جرارد» دکتر ( 1211ایسنا ) .کند ییشناسا را داشته

 زیآمخشونت جرائم نیمجرم یبررس زمان در را منطقه نیا راث.شودیم مشخص اهیس توده کی شکل به کسیا یهاتابش

 امواج و داده نشان کوتاه یلمهایف نیمجرم نیا به یو .است کرده ییشناسا آلمان دولت یبرا پژوهش سالها طول در محکوم

 نشان را یحس چیه افراد نیا شد،یم پخش لمهایف نیا در زننده و خشن یهاصحنه که زمان هر. کرد یریگاندازه را آنها یمغز

 افراد یاسکنها راث، گفته به .شدینم جادیا یرییتغ چیه اندوه و شفقت حس با مرتبط یمغز مناطق در واقع، در و دادندینم

 از یبرخ که شده یمدع آنها اساس بر یو که دهدیم نشان را مغز یجلو در یکیتار توده ،ییجنا خشونت سوابق یدارا

 یبرا را مجرمان یو و نبوده هم به هیشب یمجرم دو چیه راث گفته به .برخوردارند خشونت یبرا یکیژنت نهیزم از نیمجرم

 آن یاعضا که دارند قرار «سالم یروان لحاظ از» طبقه در اول گروه:است کرده میتقس دسته سه به شر یمغز گاهیجا ییشناسا
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 را جهان که هستند یروان اختالل با مجرمان دوم گروه.اندشده بزرگ قتل و یدزد خشونت، یبرا آماده طیمح کی در

 یو تجربه از .اندگرفته جا آن در نیاستال و تلریه مانند ییکتاتورهاید که هستند یروان کامال سوم گروه و نندیبیم زیدآمیتهد

 حال در مجرمانه مغز که رسدیم تنگنا به کشف و ییبازجو کار ییانجا رایز ام برده یاریبس استفاده مجرمان مغز یبررس در

 نوع 8 مغز از شده افتیدر یها انفالوگرام الکترو و مطالعات طبق. باشدیم یمقدمات قاتیتحق ریمس از انحراف و واقع با مقاومت

 یها تیموقع در موج نوع 8 مغز از شده افتیدر یها آنسفالوگرام الکترو و مطالعات یبرا مختلف یها تیموقع در را موج

 . است شده ثبت مغز تیفعال مختلف

 هیثان در کلیس 1۱یباال  امواج:  بتا امواج

 در بار 35 تا 12 نیب تیموقع نیا در مغز امواج. بردیم سر به یعاد یاریهوش تیوضع در و است فعال مغز تیموقع نیا در

 .کرد استفاده گونه رقص و تند یهاآهنگ از توانیم مغز از تیموقع نیا جادیا یبرا شوندیم مرتعش هیثان

 هیثان در کلیس  1۱تا ۷ تیب امواج: آلفا امواج

 تیموقع نیا در کرد جادیا روز طول در را تیموقع نیا یقیموس توسط توانیم بردیم سر به آرام حالت در مغز تیموقع نیا در

 مرتعش هیثان هر در بار 13 تا 4 نیب تیموقع نیا در مغز امواج ندیآیم وجود به روز یاهایرو و هستند بسته هاچشم معموال

 کرد جادیا آرام و میمال یلیخ یهاآهنگ توسط توانیم را مغز از تیموقع نیا شوندیم

 هیثان در کلیس  ۷تا ۳ نیب امواج:  تتا امواج

 نیا در مغز امواج است مغز تیخالق تیموقع شودیم جادیا مغز انهیآه و یجگاهیگ منطقه در عمده بطور که تتا تیموقع 

 که ییهاآهنگ است یداریب و خواب نیب تیوضع نیا در مغز یاریهوش. شوندیم مرتعش هیثان در بار 7 تا 8 نیب تیوضع

 . شوندیم اجرا نییپا یلیخ سرعت با معموال و هستند آرام یلیخ معموال کنند حفظ را یمغز تیموقع نیا بتوانند

 هیثان در کلیس   ۳ ريز امواج: دلتا امواج

 ت،یموقع نیا در است مغز قیعم خواب تیموقع است هیثان در بار 2 تا1 نیب مغز امواج ارتعاشات تعداد که تیموقع نیا در

 در تیوضع نیا در یاریهوش و یآگاه رسدیم خود حداقل به بدن یدما و قلب ضربان خون، فشار و سطح ق،یعم تنفس

 . گذاردینم مغز یرو بر یچندان اثر یقیموس که است زانیم نیترنییپا

 افتیدر قابل فرد سالمت تیوضع در امواج نیا. نمود جادیا مغز در را  امواج و ها حالت از کی هر توان یم یقیموس کمک با

 آن نرمال تیموقع با مخ امواج کردن هماهنگ یبرا که.  باشند ینم نرمال تیوضع در یمغز امواج باشد ماریب فرد اگر.  است

 مغز در متفاوت یبسامدها با یمتعدد یمغز امواج لحظه هر در(1244 ، جک گانیلیم) .جست یاری یقیموس از توان یم ها

 یسازهماهنگ به ازین احساسات ای هاامیپ قیدق ارسال یبرا باشند گاما ای و تتا بتا، آلفا، توانندیم که امواج نیا. شوندیم جادیا

 انتقال فهیوظ کمتر بسامد با گاما امواج دهدیم نشان یاتازه قیتحق. است برخوردار یاریبس تیاهم از یسازهماهنگ. دارند

 انیم امواج نیا. کرد خواهند منتقل را ترتازه اطالعات باالتر بسامد با امواج نیهم و دارند عهده به را یمیقد حافظه از اطالعات

 .بود خواهد پوکامپیه عهده به زین آنها انیم یهماهنگ فهیوظ و شد خواهند بدلورد پوکامپیه منطقه مختلف مناطق

 . ردیپذیم صورت(” Brain wave) مغز امواج“ رییتغ با که است یعیطب حالت کی زمیپنوتیه
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 امواج البته که هستند ودلتا تتا آلفا، بیترت به که دارد بتا امواج به نسبت ینترییپا یکلهایس که دارد زین یگرید امواج مغز اما

 نیا از. میستین ومکان زمان به آگاه که میکنیم استفاده آنها ازیهنگام و ستندین یکیزیف یایدن با ارتباط یبرا ”دلتا و تتا“

 .است مرتبط ما یدرون یآگاه با که شودیم استفاده شهود و یومعنو یروح ارتباط ، ایرو دنید یبرا امواج

 زین را مغز یمینوروش همزمان طور به گذارد یم مغز ساختار بر یقیموس که یریتاث که است یضرور نکته نیا ذکر انیپا در

 . دهد یم قرار خود ریتاث تحت زیران یمغز امواج و کند یم متاثر

  مجرم هر یوملودیب و یمغز نوار رابطه

 نوارها نیا مشابهت یمغز یها نوار در قیتدق و یبررس.  داد انجام العاده خاق ییکارها توان یم یراحت به دقت و زهیانگ یکم با

 را ها نت بتواند که میدار زین دان یقیموس کی به صرفا نجایا رد ما ساخت خواهد روشن انیبرا یقیموس یها نت خطوط با را

 .  اوردیب در یقیموس یالفبا صورت به و سدیبنو مانیبرا

 و مجرم چه انسان.  است مغز در شود یم قتیحق کشف و ییبازجو مقابل در انسان مقاومت و یفرافکن باعث که ییروین و قوه

 پنهان ای و دروغ لفاف در شدن پنهان سمت به را یو مقاومتش قوه همان ردیگ یم قرار اتهام مضان در یوقت مجرم ریغ چه

 . برد خواهد شیپ تیواقع نمودن

 فعال  خودش هیعل بر را خودش خوداگاه نا بکشم رونیب عدالت نفع به خودش درون از را انسان دارم یسع من پژوهش نیا در

 در  است یکاف . رود یم خالف یسو به ها پرونده ریس نه و شود یم اخذ عدل از دور و زور به اعترافات نه عمل نیا با  کنم

 یم کاشف افزار نرم به اسکن صورت به رابالفاصله یمغز نوار میکن ایمه که یمغز نوار هیته یبرا را مظنون فرد مرحله نیا

 نت به ینکردن باور ریبسا شبهت که را نوار یقیموس یها نت یرو از ساز یملود گر پردازش به توجه با افزار نرم نیا و میده

 یقیموس دنیشن دیشا که دیبدان است جالب سازد یم آماده ما یبرا را آن یقیموس و کند یم یخوان نت دارد یقیموس یها

 آماده طیمح نیا یبرا را مظنون دیبا بود خواهد اور عذاب خودش یبرا یول باشد بخش لذت یگرید یبرا مظنون کی مغز

 بعد و دور فاصله زا ابتدا نهیزم داریشن صورت به یقیموس دیبا موضوع نیا از یقبل اطالع بدون و یانفراد یسلولها در میساز

 . شود پخش است مانده در یو ییبازجو از شناس جرم افسر که یمظنون یبرا ساعت چند مدت به تر بلند و رساتر یباصدا

 و یبررس به ازین مرحله نیا پس بروند شیپ یکش خود تا است ممکن یقیموس نیا دنیشن کباری با ایزوفرنیاسک مارانیب یبرخ

 ییبازجو وقت مجددا ساعت چند نیا از بعد.  میینما ضبط را فرد اعمال مراحل درتمام که است خوب چه دارد کامل دقت

 میدار یکار پنهان کی به ازین ابتدا ما رایز کرد ادهیپ افراد یرو ییبازجو یابتدا همان توان ینم را کار نیا که شود دقت است

 . میینما استفاده مغز یوملودیب از دیبا بعد باشد یفرافکن با همراه که

 یذهن انحراف و يیگو دروغ حالت نییتع در مجرم نبض ضربان ثبت و یقلب نوار و یمغز نوار رابطه

 زولیکورت یهورمونها اگاه ناخود طور به کند یم فرار ستین او نفع به که یتیواقع از ای و  کند یم پنهان را یزیچ انسان یوقت

 به دیبا مغز زمان درآن گردند یم خون فشار یتمیآر سرعت جهینت در و قلب ضربان شدن تند باعث و نموده ترشح خون در

 استرس حجم نیا با مبارزه باعث نیآدرنال زانیم بردن باال با پس کند دعوت ارامش به را اعضا نیا کننده کنترل بخش عنوان

 لیدل به یتوجه قابل قدر به خون فشار معکوس طور به یول کند یم ریتغ سرعت با زین خون فشار گرید ییسو از.  شد خواهد

 زین اکنون که باشد سنج دروغ دستگاه همان دیشا نیا . شود یم فشار افت دچار فرد اصطالح به و رود یم نییپا ترس تیعامل

 ینوع به وادار را انسان که است نیا سنج دروغ دستگاه با آن قیعم تفاوت یول شود یم استفاده ها عرصه از یلیخ در آن از

 یول است اریبس خطا بیضر سنج دروغ دستگاه در کهیحال در دینما یم محافظت را بشر حقوق جهینت ودر نموده یاظهار خود

 نیا از فرد اگر مثال دهد یم نشان بازجو به را ییبازجو ریمس ادامه خون و اعصاب بخش دو نیب رابطه لیتحل با دستگاه نیا
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 با توان یم باشد شده یعصبان اگر و دیرس هدف به زودتر مطلب همان از ترس فشار شیافزا با توان یم باشد دهیترس تیموقع

 . گرفت ییبازجو از یروشن پاسخ تیموقع آن در اعصاب ضعف کردن شتریب

 دروغگو مجرمان سابقه یروان مطالعه

 جرم، مقابل در مردم واکنش یگاه. است کرده مشغول را بشر فکر همواره جرم. است یبزهکار ،یکنون جوامع مسائل نیترمهم

 درصد ندیگویم شناسانروان .انددانسته یاجتماع و یگروه را مجرم فرد تیمسوول هم یوگاه بوده رحمانهیب و دیشد مجازات

 یماریب نوع ییگو بزند، ارتکاب به دست مارانیب نیا از یکی یوقت اما است، نییپا اریبس یروان مارانیب یسو از میجرا ارتکاب

 یروان یماریب نوع 822 حدود. شودیم داده جلوه موجه ینوع به جرم وقوع اساس نیا بر و کشدیم دکی زین را تیجنا زهیانگ

 خشن یرفتارها اگر یروان مارانیب .دهندیم لیتشک را هایماریب نیا از نوع 12 حدود تنها جنون ای یشیپرروان که دارد وجود

 . شوند ینگهدار باال یتیامن بیضر با ژهیو مراکز در دیبا دهند بروز خطرناک و

 قتل کاشف دستگاه در ثبت یبرا یتیامن یها دستگاه از جامعه افراد یروانشناخت آمار از استفاده

 ارکان در حضور به اجیاحت خود ازین مورد مطالب وفصل حل یبرا انسانها جوامع همه در بایتقر گفت دیبا خصوص نیا در

 داشته بشر یازاد اصل با منافات ییجا در دارم را آن نمودن مطرح قصد که یموضوع نیا دیشا هرچند داشت خواهند را جامعه

 .  است تر مهم آن خود وجود از تیامن احساس دانست دیبا یول باشد

  یعلم يیبازجومبانی 

 مکتسبه اطالعات و اخبار یابیارز و کردن جواب و سوال قیطر از اعتماد قابل و حیصح اطالعات اخذ و یآور جمع فن و قدرت

 .  دیآ یم بعمل یرسم و یکتب بشکل جرم نیمطلع و نیمرتبط بعضاً  ای و متهم از که.  باشد یم بیاکاذ از قیحقا کیتفک و

 يیبازجو ارکان

 قدرت ندهینما او دارد عهده بر طرف دو یروئ ایرو در را برتر ای مسلط نقش معموالً که شود یم گفته یکس به:  بازجو فیتعر-1

 .  باشد یم نظر مورد سوژه درباره بموقع و عیسر اطالعات کسب هدفش و است برتر

 را یکمتر چه هر اطالعات دارد یسع معموالً که است بازجو متقابل طرف منبع ای شونده مصاحبه:  شونده ییبازجو فیتعر ـ 3

 .  دینما سکوت اصالً  ای و دهد قرار بازجو اریاخت در

 یم ندیفرا نیا شود یم وبدل رد منبع و بازجو نیب ییارویرو انیپا تا آغاز از که است یسخنان مجموعه:  ییبازجو انیجر ـ2

 . وجود زین دو نیا نینابیب حالت اگرچه باشد داشته نوسان خصمانه و خشن اریبس تا دوستانه یحت و آرام اریبس تواند

  آورد فراهم را ریز موارد پاسخ ستیبایم شود یبازجوئ انیجر وارد نکهیا از قبل بازجو

 است آمده بعمل مصاحبه دارند یاطالع یو یاتهام موارد و متهم مورد در کهیاشخاص هیکل از ایآ -1

 . است شده یآور جمع ممکنه مدارک و قرائن یتمام ایآ ـ3

 . است گرفته قرار یبررس مورد پرونده در متهم سوابق ایآ ـ2

 . باشد یم صدا ضبط وسائل یدارا و ایمه کامالً  ییبازجو اتاق ایآ ـ8
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 . است لیتکم ییبازجو نقشه و اطرحیآ ـ5

 :عبارتند از اصول زير میباشد يیبازجو اصول

 اهداف نییتع ـ1

 ( یفرع اتمام)  یفرع اهداف ـ ب(  یاصل اتمام)  یاصل اهداف ـ الف

 .( کند حل را خود مجهوالت تا کشدیم بازجو که یا نقشه و طرح)  ابتکار ـ3

 .ندارد کدام و دارد مطابقت او سوال با جواب ای مطالب کدام بفهمد دیبا بازجو:  یودرست صحت ـ2

 فشار و زور از استفاده یبجا متهم بر ، یروان و یاسیس ، یتیشخص یبرتر و ریتاث ـ8

 . حفاظت تیرعا ـ5

 :نیز به شرح ذيل میباشد يیبازجو مراحل

 ( ییبازجو انجام یچگونگ طرح)  طرح هیته ـ1

 بکار نظر مورد مطلب گرفتن جهت مقابل طرف قیتشو ای و شدن کینزد یبرا ییبازجو که است یفن تماس)  تماس گرفتن ـ3

 .( برد یم

 سواالت انجام ـ2

 ( یریگ جهینت و متهم شکست)  ینهائ مرحله ـ8

 گزارش هیته ـ5

 ارتش پرسنل توسط ها کیتکن نیا از استفاده اجازه و درآمد محرمانه حالت از 1117 سال در که است کوبارک ییبازجو یراهنما اطالعات، نیا منبع

 .شد صادر متحده االتیا

 ی چهره به چهره ت،یجد یکم کی ای رندیبگ اقرار مجرم کی از توانند یم کنند یم فکر که  دارند وجود یافسران جا همه

 شمردن حال در او است، شما خدمت در زیچ همه حاال و دارد وجود اسلحه یجا همه در او انگشت آثار رند،یگ یم قرار طرف

 نیا چه اگر) دارد ازین تیخالق و نانیاطم از شیب یزیچ به سیپل یها ییبازجو ،یواقع یزندگ در. است خود جرائم کی کی

 دهید آموزش شدت به یاجتماع نفوذ یروانشناس یها کیتاکت ی نهیزم در سیپل انیبازجو(. هستند کننده کمک ها یژگیو

 .هستند

  قتل کاشف و یشناس رفتار

 یول است دهیچیپ چند هر – باشد مسلط  نمونه طیمح ک اتیروح به که کند یم کمک افزار نرم به قایدق یشناس رفتار علم

 میبگو بهتر ای و نموده یسینو رفتار نمونه یها طیمح یبرا توانستند شناسان جامعه و شناسان رفتار علم شرفتیپ با امروزه

 یا عرصه  نیا در یمان در روان و یپزشک روان علم واال است بوده هم درست موضوع نیا و بزنند حدس  زیمح آن در را رفتار

 . رفت یم ینابود ورطه به یزود به و ستادیا ینم ستادهیا امروزه که
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 یو به است یکاف فقط مثال کند عمل شود یم داده یو به که ییها فاکتور با دیبا که است انسان شبه ابزار کی قتل کاشف

 نیا و شوند  یروح  یماریب دچار است ممکن  ستندین یمراعات گونه چیه یدارا مخالف جنس به نسبت  که ییانسانها مییبگو

  اریبس  نقض نیا رشیپذ از افراد نیا نیهمچن.  شد خواهد یناموس یقتلها و رفتار ینافرجام باعث عاقبت یروح یماریب

 مورد در دیبا لذا مقابلشان فرد به ای و رسانند یم بیاس خود به ای شانیا یا عده و زنند یم یفرافکن به دست و 1شده یعصب

 . میبرس مطلب اصل به و نموده شروع شانیها داشته از شانیا با مبحث نیا از گفتگو

 یبرا تر یقو  زهیانگ کی با است یانسان فاعل همان قاتل میبدان که نیهم ما یول است یا دهیچیپ علم قاتالن یشناس رفتار

 بوده برخوردار یروانشناس لحاظ از یانیخصوص چه از فرد میبدان قاتالن یشناس رفتار در است یکاف . است یکاف جرم ارتکاب

 یجان فرد کی نوعا تواند یم اصال نکهیا ای و دهد انجام تواند یم  را ییها کار چه مشابه یها تیموقع با برخودر در و است

 . ریخ ای و است مبتال کنند یم فرار آنها از همه امروزه که یروان بیعج یها یماریب به نکهیا ای و ریخ ای و باشد

 نیا ایا که دیبگو شما به کوچک سوال چند با تواند یم افزار نرم نیا دینما جنون یادعا هیاول یها ییبازجو در شخص کی اگر

 یها تیموقع با مواجه در را فرد آن روان و مغز تیموقع آنجا در رایز ریخ ای بوده مسئول خود براعمال یقانون لحاظ از فرد

 و . دهد نشان بازجو به  دارد وجود که را فرد عاقله قوه از یصد در تواند یم و کند یم شیآزما ثیح نیا از و داده قرار  مشابه

 خواهند ها یماریب انواع به را خود بازجو دهیچیپ سواالت با مواجه در هوش زیت افراد رایز – است یشناس رفتار همان اصل نیا

  مخدر مواد مصرف ای و اند بوده مست جرم ارتکاب رهنگام د کنند یم اعالم ای و زنند یم یوانگید به را خود کال نکهیا ای و زد

  اند داشته

  يیبازجو فن با رابطه در یروان اتیعمل

 تیاهم آنها یدو هر یبرا یرودرروئ و تقابل نیا و رندیگ یم قرار گریکدی مقابل انسان نفر دو حداقل ییبازجو نوع هر در: 

 شیپ توان ینم یدرست به هرچند.  شوند یم ظاهر فروتر نقش در یگرید و برتر نقش در نفر دو نیا از یکی طبعاً.  دارد فراوان

 . بماند ثابت ییبازجو انیپا تا نقش دو هر که کرد ینیب

 : قانون نظر از بازجو وظائف

 اعمال به نسبت فرد وگفتار قول)  اعتراف به لیتحص ـ3( خودش مجرمانه اعمال به نسبت فرد گفتار و قول)  اقرار لیتحص ـ1

 ( نیریوسا خودش مجرمانه

 (باشدیم شهود یبمعن ناتیب( )  آمده بدست ومدارک اسناد ـ قرائن یعنی امارات: )  ناتیب و امارات لیتحص ـ2

 . باشد ینم طرح قابل دادگاه در شواهد و قرائن:  توجه

 بزه قیدق انتساب ـ8

 . متهم با یبعد رفتار یچگونگ نییتع ـ5

 یرنظامیغ شخص کی با یاتاق وارد قانون یاجرا مأمور کی که وقت هر. است بوده زیبرانگ جنجال یموضوع شهیهم ییبازجو

 ینگران از یلیخ تر، یکل قیطر به .دهد یم رخ یزیچ چه دارد داخل آن حاال که کنند یم فکر همه بندد یم را در و شود یم

 شباهت ییبازجو یروانشناس یها کیتکن که است تیواقع نیا مورد در سیپل یها ییبازجو ی باره در یبشر حقوق یها
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 که یزیچ کند نفوذ او بر مظنون، تیرضا بدون که کند یم تالش بازجو. دارند یمغز یشو و شست یها کیتکن به یبیعج

 . است یشناس روان یها کیتاکت از یاخالق ریغ یا استفاده

 مثل میکن یم فکر که میکن صحبت یکس با که میلیما ما شتریب. است انسان عتیطب یرو بر یا مطالعه مدرن، یها یبازپرس

 م؛یبگوئ را قتیحق میکرد شروع که آن محض به. میریبگ را خود یجلو یتوان یم سخت صحبت، به آغاز محض به. هستند ما

 . مییبگو دروغ میبتوان که است تر سخت

 انتها تا ابتدا از ها يیبازجو بر حاکم قواعد

 یط در. دارد وجود یگناه یب ای یگناهکار صیتشخ یبرا هیاول ی مصاحبه کی ،ییبازجو یبرا( Reid) دیر گام نه آغاز از قبل

 جادیا یبرا یرجدیغ ی مکالمه کی از و کند برقرار مظنون با مناسب ی رابطه کی که کند یم تالش بازجو زمان، نیا

 را مظنون یرکالمیغ و یکالم یها واکنش کارآگاه، ه،یاول صحبت نیا یط در .کند استفاده کننده دیتهد ریغ یاتمسفر

 ها پرسش رییتغ یبعد گام .کند جادیا شود، آغاز یواقع فشار که آن از قبل ها واکنش یبرا انیپا خط کی تا کند یم مشاهده

 خط آن با را مظنون یها واکنش و دیپرس خواهد جرم مورد در یا هیپا سؤاالت کارآگاه. است دست عهده به فیوظا سمت به

 یها یدستکار.کند یم یبکاریفر دارد ای است صادق مظنون ایآ که ندیبب تا کند یم سهیمقا( beseline) مذکور یانیپا

 به یبرا ییبازجو اتاق یکیزیف ونیدکوراس و یبند طرح. دهد یم رخ کند، باز را دهانش بازجو آنکه از قبل یحت یروانشناس

. است شده یطراح گذارد، یم پا اتاق داخل به که یزمان همان از مظنون یقدرت یب و بودن ناراحت احساس رساندن حداکثر

 عدد 3) یصندل 2 فقط با را صدا ضد و کوچک یاتاق ،"اعترافات و جرائم ییبازجو" نام با ییبازجو کیکالس یها دستورالعمل

 .کند یم شنهادیپ آنها، یرو بر یزیچ چیه بدون ییوارهاید و زیم کی و( مظنون یبرا یکی و کارآگاهان یبرا

 نتیجه گیری 

 از بسیاری در دو این کارکرد تلفیق باشند داشته انسانی جامعه مشکالت حل برای خوبی مکمل توانند می همیشه انسان و علم

 با نیز قتل کاشف – هستند نشدنی کرد می فکر امروز تا بشر که شده موضوعاتی از بسیار راهگشای  مان در جمله از زمینها

 علوم  بازماندگی و رکود حیث از آینده ی سالها بهع انسان پرتاب پله به ورود  برای زمینه این دارای پژوهش این به توجه

همانگونه که در این پژوهش تبیین گردید در اعصار مختلف همیشه بشر به فکر عبور از .بود خواهد مدنی جامعه و کیفری

سختی هایی بوده است که مانع از ایجاد آرامش برای وی میشود .در این تحقیق سعی نمودیم تفاوتهای دقت ماشین وحوزه 

در این موضوع به بحث جدید در عرصه علوم کیفری دست یافتیم  به نام بیوملودی مجرم که در این  انسانی را اثبات نماییم.

پژوهش از طریق مباحث پزشکی و فیزیولوژیک مغز انسانها و تلفیق آن با علم موسیقی  کشف نمودیم که می توان به این 

. و گره های تو در توی پرونده های قتل را باز نمایند ترتیب قابلیت مقاومت را از انسانها گرفت  تا لب به اعتراف گشووده

آنچنان که در این تحقیق عنوان شد تجربه نشان می دهد که چنانچه سرعت رسیدگی به پرونده ای افزایش یابد آمار ابتال به 

از ارتکاب مکافات  آن جرم کمتر خواهد شد و در نتیجه وقوع آن نیز کمتر می شود زیرا از حیث روانی مجرم می داند که  بعد

 بسیار نزدیک است و همچنین بزه دیده نیز با مدد قانون دیگر دچار و گرفتار بزه دیده گی نمی شود . 

 .دیگرد مند بهره لیذ دهگانه منافع از توان یم ییجنا سیپل به قتل کاشف  افزار نرم ارائه و تحقیق  نیا یاجرا اثر در

 عیسر یدگیرس -1

 کامل و جامع یدگیرس   -3

  یفرد اتیتجرب از فارغ و یعلم قاتیتحق -2
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 هدفمند و عیسر ییبازجو -8

 (ارشد افسران – یقاض – روانشناس -بازجو حضور با کنفرانس ییبازجو -5

   ارزان  یدگیرس -1

     کم یها پرونده حجم  با قاتیتحق -7

   محاکم به عیسر انتقال قابل قاتیتحق -4

 برخط یآمارها داشتن یبرا ثبت و رکورد قابل  قاتیتحق -1

 یاتیعمل و یعلم بصورت توسعه قابل قاتیتحق -12

 
اگر در حوزه روانشناسی با استفاده از نظریات  مغز خوانی و بیوملودی مغز مجرمان  پزوهشی تهیه نمود که بتوانیم در گروهای 

مغز خوانی این گروه را انجام داده و می توانیم  پرخطر و سنین  کودکی و یا نوجوانی و یا اصال در هنگام خطر در نسل جوان 

.همچنین در اخر چنانچه سیرتفکرات و تصورات ایشان به سمت جنایت پیش می رود  پیشگیری نموده و درمان را آغاز کینم

 و بشر حقوق نکردن رعایت دهد می قرار مدعیان توسط سوال معرض در را ایران همواره  بشر حقوق جریان از باید گفت انچه

 و گزارشها تمام بر ابطالی مهر   الملل بین عرصه در بار اولین برای افزار نرم  این از استفاده که است متهم حقوق مهمتر همه از

 .بود خواهد  بشر حقوق دروغین مدعیان  ادعاهای
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