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  :مقدمه. 1
ها پـيش مـورد توجـه بشـر بـوده       و كشف دروغ از قرن آزمايي راستيهايي براي  يافتن روش

اند به مطالعـه و  دانشمندان توانستههاي جديد، علوم و با استفاده از فناوري تپيشرف با .است
دروغ سـنجي يـا   هاي متعـددي جهـت    همت گمارند و هم اكنون روش زمينه تحقيق در اين
معرفي شده است و به عنوان محصـول تجـاري، در    اظهارات افراد در خصوصراستي آزمايي 

  هرچنـد هنـوز ابهامـاتي در اعتبـار     . بسياري از كشورهاي دنيا به مرحله توليد رسـيده اسـت  
قـانوني وجـود دارد، لـيكن     مراجـع افكار عمومي و ها از سوي  ها و روش اين دستگاههاي داده

به ويـژه  ، آنهاها از درصد باالي عملكرد صحيح  اين دستگاه كنندگاناستفاده توليدكنندگان و
كه مبتني بر يك يا چنـد   هاي دروغ سنجيفناوري. دهندميخبر هاي نوين مغزي،  در روش

هـاي مفتـوح    همچنـان از پـروژه   ،در لحظه دروغگويي اسـت انسان واكنش فيزيولوژيك بدن 
  و ارتقـاء   ،نظـامي و مراكـز پژوهشـي بـه دنبـال سـاخت       -هاي امنيتـي  جهان بوده و سيستم

ز اتحقيقـات بـر روي ايـن پديـده     دهد ها نشان ميبررسي .هستندها  اين روشمندي از بهره
صهيونيسـتي  ه و كشورهاي آمريكا، كانادا، ژاپن و رژيـم  گرفتاوج هاي پاياني قرن بيستم دهه

هـا و   در اين كشورها حتي انجمـن . هاي دروغ سنجي پيشتاز هستند در استفاده از انواع روش
: 1385ابوطـالبي،  ( نيز تأسيس شـده اسـت   )پلي گرافي(دروغ سنجي هاي آموزش  دانشكده

22(.  
ا يـ دولـت،   سويهاي دروغ سنجي از  آزموندنيا كشور  57 در ،اطالعاتآخرين  بر اساس
كشـور از امكانـات    20 ،از ايـن ميـان  . گيـرد مورد استفاده قرار ميي يا هر دو، بخش خصوص

هـاي   تجهيزات پلي گرافـي، از جملـه سيسـتم    ،آزمون قابل توجهي برخوردارند و چند كشور
-به عنوان مطـرح را   CPS1و  Axiton ،Lafayette هايشركت. كنندكامپيوتري را توليد مي

و  2»ايـنكس «گـراف  پلـي . نـد برمياين دستگاه در سطح جهان نام  دةهاي سازن ترين شركت
ايـنكس در سـطح جهـاني    شوند؛ توسط دو شركت تجهيزات كامپيوتري توليد مي 3»اوكس«

چـين هـم تجهيـزات    . باشـد شود، اما اوكس فقط در اختيـار كـاربران روسـي مـي    عرضه مي
روش آن برگرفتـه از امكانـات   گرافي خود را توليد و عرضـه كـرده اسـت كـه     كامپيوتري پلي

پلـيس،   ةچين در نظر دارد براي هـر سـه هـزار ناحيـ    . آموزشي و كارشناسان آمريكايي است
در حـال حاضـر آمريكـا در     .دست كم يك كارشناس فيزيولوژي رواني قـانوني داشـته باشـد   

 .)36: 1388مهنام و همكاران، (پيشرو است قانوني  -فيزيولوژي رواني دانش

                                                 
1. Computer Polygraph System 
2. Inex 
3. Avex 
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و  جـرم اي كمكـي در كشـف   ج به عنوان وسيلهاز دروغ سنبسياري از كشورها در  امروزه
پـيش از  هاي آزموندر اي كمكي ا به عنوان وسيلهي هاي امنيتي نظامي همچنين در سيستم
  . )26: 1385ابوطالبي، ( شودهاي بزرگ استفاده مي استخدام در شركت

زندگي انسـان تـأثيرات شـگرفي     هاي مختلف، بر كيفيتاستفاده از اين فناوري در حوزه
بـه عنـوان   . يكي از مصاديق اين تأثيرات، تعرض به حريم خصوصي افـراد اسـت  . داشته است

نمونه، تجاوز به حريم خصوصي از طريق دستگاه دروغ سنج در محيط كـار، داراي مصـاديق   
شـتر  هاي نوين، افزايش يافته، تسهيل شده و هرچه بيمختلف است كه با پيشرفت تكنولوژي

وضعيت روابط بين كـارگر و كارفرمـا، در واقـع تقابـل و     . گيردهاي مخفيانه انجام ميبا شيوه
تعارضي دائمي است بـين منـافع كـارگر و صـيانت از حـريم خصوصـي و حـق او در حفـظ         
اطالعات شخصي خود در زمان استخدام و در محيط كار و منـافع كارفرمـا در داشـتن يـك     

آمد كه الزمه حل اين تعارض و به رسميت شناختن حقوق مشـروع  كارگاه سالم، منظم و كار
  ). 206: 1386انصاري، (طرفين، وضع قوانين عادالنه و جامع در اين زمينه است 

هاي عصبي بـه دانشـمندان   هاي تشخيصي در تصويربرداريتر، پيشرفتدر سطحي وسيع
. (Wolpe, et.al, 2005: 41)هــاي مغــزي داده اســت درك بهتــري از ســاختار و فعاليــت

را  نهـا آتوانند دروغ گفـتن  هاي مغزي افراد ميگيري فعاليتدانشمندان معتقدند كه با اندازه
هاي مغـزي  هاي مدرني است كه براي اولين بار فعاليتدليل اين امر، تكنيك. تشخيص دهند

دهـد كـه   مـي كند و به محققان اجازه مرتبط با افكار، رفتارها و احساسات افراد را بررسي مي
به حـاالت ذهنـي كـه در لحظـه آزمـون درگيـر آن        ماًيمستقالگوهاي فعاليت مغزي افراد را 

. (Ibid, 42)ت اگرچه اين عقيده هنوز در سـطح تحقيـق و بررسـي اسـ    . هستند تشبيه كنند
هاي اخالقي از جمله در زمينه نقـض  ظهور چنين وسايلي، منجر به ايجاد مشكالت و نگراني

نگراني و ترس عمـده ايـن اسـت    . (Kerr, et.al, 2008: 367)فراد شده است حريم خصوصي ا
ي چنين وسايلي باعث پايمال شدن حريم خصوصي افراد شود و اينكه هر كسي ريكارگ بهكه 

با استفاده از اين وسيله و آگاهي به عملكرد آن بتوانـد افكـار و احساسـات شخصـي افـراد را      
  . (Schauer, 2010: 101)مورد كاوش قرار دهد 

هاي امنيتي و ها و به خصوص پروندههاي خير در برخي پروندههر چند در سالدر ايران 
هاي امنيتـي خـارجي مطـرح    آوري دروغ سنج توسط سرويسجاسوسي بحث استفاده از فن

از هاي دروغ سنج يـا اسـتفاده   گزارشي رسمي در خصوص توليد دستگاهتاكنون ، 1شده است
                                                 

هاي ايران انعكاس يافت، انتشار اظهارات فردي مواردي كه استفاده از فناوري دروغ سنجي در رسانه يكي از. 1
. اي ايران بود محمدي، دانشمند فيزيك هستهبه نام مجيد جمالي فشي، متهم به ترور مرحوم دكتر مسعود علي

دروغ سنجي بـه عمـل آمـده    هاي جاسوسي از وي تست وي در اظهارت خود اذعان كرد كه در فرايند فعاليت
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با اين وجـود،   .1نشده است منتشردهد قرار مي دروغ سنج در اختياراه هايي كه دستگ فرصت
هاي ايجاد شده از هاي استفاده از آن و چالش ظرفيتهاي دروغ سنجي و حوزهبحث فناوري

حريم خصوصي افراد، موضوعي است كه اين مطالعه قصد پـرداختن بـه   با طريق اين فناوري 
اين مطالعه از اين جهت ضرورت و اهميت دارد كه با توجه بـه سـرعت تحـوالت    . را دارد آنها

هايي كـه از  هاي حقوقي و آسيبعلمي و فناوري، الزم است متوليان سياست جنايي از جنبه
منظر توسعه اين فناوري متوجه آزادي شخصي و حريم خصوصي شهروندان است آگاه بـوده  

-دهد، تضـمين ها و افراد قرار ميه اين فناوري در اختيار دستگاههايي كو متناسب با ظرفيت

  .   هاي متناسب براي عدم تعرض نسبت به حريم خصوصي شهروندان را در نظر داشته باشند
  

  : پيشينه و ادبيات پژوهش. 2
  :پيشينه. 1.2

در  .مختلف بـوده اسـت   ءدروغ به انحا كشفانسان همواره به دنبال حقيقت و  در طول تاريخ
هـاي وحشـتناك و   هاي قديم به دليل فقدان علم و دانـش، مـردم بـا اسـتفاده از روش    زمان

زردشت  ،سال قبل از ميالد مسيح 600ست كه ا معروف. زجرآور در پي كشف حقيقت بودند
اي را بر كف دست حمـل   حقيقت ادعاي خود ميله آهني سرخ شده  پيامبر ايراني براي اثبات

هاي قرون وسطي نيز مصـداق داشـت كـه    2»اورديل« يا »ور« در موردمعني  همين .كردمي
بايست مثالً سنگي را از ته ظرفي كه از آب جوشان پر بود درآورنـد تـا   يك دعوي مي  طرفين

 حق يا گناهكار فرض شونديگناه و ديگري بصاحب حق يا بي ديد يهر كه دستش آسيب نم
ه پيش براي كشف حقيقت ب  هايكه در دورانبعضي از وسائل و طرقي ). 67: 1343صانعي، (

ي كه امروزه در مـورد  يهااصول و روش  پايه همان بسيار جالب و ماهرانه بود و بر رفتكار مي
گيري تغييرات بدني كه در فـرد بـه    يعني اندازه - سنج مورد استفاده است هاي دروغدستگاه

                                                                                                               
عالوه بر ايـن، فـرد ديگـري بـه نـام اميـر ميرزايـي        ). 3/8/91: ، تاريخ مراجعه http://mobinmedia.ir(است 

حكمتي نيز كه مدتي به اتهام جاسوسي براي آمريكا بازداشت شده بود در اظهارات خود بيان كرد كـه قبـل از   
ه داشته است كه در مصاحبه دوم در واشنگتن بـه دروغ  براي جاسوسي، سه مصاحب CIAاستخدام در سازمان 

 ).http://www.hamshahrionline.ir(اند سنج متصل شده و از نظر رواني وي را آزمايش كرده

ترين دروغ سنج تركيبي در كشـور ايـران سـاخته    هاي غيررسمي حاكي است كه  اخيراً دقيقبرخي گزارش. 1
كنند يا حداقل ايران نيز از اين ابزار استفاده مي پليس نيروهاي ارد كه اين گزارش حكايت از اين د. شده است

 ).http://www.sedaghatnews.ir(تمايل به استفاده از آن دارند 

2. Ordeal 
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شـود و   حاصل مـي » ها غده« حتي بررسي تغييراتي كه در ترشح .1قرار داشت -آيدوجود مي
حتـي تـا قـرن نـوزدهم     . 2سابقه قديمي و تاريخي دارد »حقيقت« استفاده از آن براي كشف

گناهي خود مجبور بودند چندين بار زبـان  ميالدي در بعضي كشورها متهمان براي اثبات بي
ا وارد شـود  هاي به آننند بدون اينكه صدمهاي از آهن كه سرخ شده بود بچسباخود را به ميله

گنـاه را از صـدمه و آسـيب    اعتقاد بر اين بود كه يـك قـدرت برتـر، راسـتگويان بـي      عموماًو 
ميرنـد يـا درد شـديدي را    يي كه در اثر شكنجه ميها آنشد حفاظت خواهد كرد و تصور مي

به زناني كه متهم بـه  . اندكنند دروغگو هستند و به خاطر گناهانشان مجازات شدهتجربه مي
شد كه يك ميله آهني داغ را در دستانشان نگاه دارند و به مردان نيز گفته زنا بودند گفته مي

اي از سوخت اين نشانهشد كه دستانشان را در آب جوشان قرار دهند و اگر دستانشان ميمي
  .(Gruben & Madsen, 2005: 358)گناه بود 

متخصص فيزيولوژي ايتاليايي، بـا تشـويق معلـم و هـم      3»وسوآنجلو م« م،در قرن نوزده
پيرامون هيجان و ترس و تأثير آن بر قلـب و تـنفس    همطالعبه ، 4»سزار لومبروزو«سن خود، 
گيـري فشـار خـون و نـبض بـه نـام       لـومبروزو بـراي انـدازه    ةوي از ابداع ثبت شـد  .پرداخت

تنفسـي را نشـان    ةاستفاده كرد كه امواج متناوب فشار خون در اثر چرخـ  5»پلتيسموگراف«
ــي ــد     . دادمـ ــه توليـ ــر بـ ــام داد و منجـ ــموگراف انجـ ــالحاتي در پلتيسـ ــومبروزو اصـ لـ

مشتي را كـه  ، گذاشتندگرديد كه مشت مظنون را در ظرف آبي مي 6»هيدرواسفيگموگراف«
ارتعاشات نبض خـون بـه آب    .ندبستداخل آب است با پوششي پالستيكي به باالي ظرف مي

                                                 
نـام  . طبيب يوناني كه به طريقي جالب علت و درد عاشقي را كشف كرد در مثنوي موالنا آمده است  داستان. 1

وقتي او را به بالين مريضي بردنـد كـه   . كردزندگي مي  سال قبل از ميالد مسيح 250و  بود» ارازيستراتوس«او 
را   اش ناراحتي» ارازيستراتوس«مرضش عاجز مانده و دست از حياتش شسته بودند،   طبيبان ديگر همه از درك

كه ذكر نام محله و  هاي شهر دريافت ها و كوچهها، بخشرواني تشخيص داده با گرفتن نبض او و نامبردن محله
نيز به اين طريق با مريض از راه خيال وارد خانه بـه    سازد باالخرهكوچه خاصي، حركات نبض او را شديدتر مي

كه دوريش باعث درد و ناراحتي بيمار شده، ذكر نامش ضربان نبض او را بـه    خصوصي شده و معشوقي را يافت
 ).68: 1343به نقل از صانعي،  Muel Bar, 1951: p.7(كرد برد و بدين ترتيب او را معالجه شدت باال مي

خواسـتند كـه   گناهي متهمي را ثابـت كننـد از او مـي   ها چندين قرن پيش براي اينكه گناه يا بي مثالً چيني. 2
اگر آرد برنج پس از جويـدن خشـك بـود، مـتهم     . مشتي آرد برنج در دهان كند، آن را بجود و بعد بيرون ريزد

گنـاه باشـد آرام و آسـوده    بر اين پايه علمي قرار داشت كه اگر متهم بـي   شد و اين مطلبسوب ميگناهكار مح
به عكس، چنانچه آرد برنج خشـك باشـد، دليـل    . خواهد بود و غدد بزاقيش به طور طبيعي ترشح خواهند كرد

 ).به نقل از همان(رساند ناراحتي و تشويش متهم بوده و گناهكاري او را مي
3. Angelo mosso  
4.Cesar Lombroso  
5. Plethysmograph 
6. hydrosphygmograph 
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اين ارتعاشات نيز به . گرديداي پر از هوا منتقل ميشد و تغييرات سطح آب به لولهمنتقل مي
شـد كـه در آينـده بـا در دسـترس بـودن       طبلك دودي چرخان ثبت مييك خود روي  ةنوب
در قـرن   .(Wolpe, et.al, 2005: 43) ها اسـتفاده شـد   از جوهر براي ثبت داده 1»كيموگراف«

رابطه ميان دروغ گفتن و عملكردهاي فيزيولوژيكي گونـاگون   2»بنوسي«بيستم فردي به نام 
). Grubin and Madsen, 2005: 359(شامل فشار خون، نبض و تعداد تنفس را مطـرح كـرد   

اي اين موضوع را مطرح كرد كـه بررسـي فشـار    در مقاله 3»ويليام مارستون« 1917در سال 
سپس يـك  ). Talbot, 2007: 52(ها كمك كند تواند به كشف دروغمي 4»سيستوليك«خون 

كارگيري اين يافته ها، دستگاهي را اختراع كرد با به 5»جان الرسون«افسر اداره پليس به نام 
اين دستگاه يك لوله السـتيكي داشـت كـه بـراي     . كردگيري ميكرد كه فشار خون را اندازه

، اطـراف سـينه   سـؤاالت گويي به سي نحوه تنفس افراد در حين پاسخگيري تعداد و برراندازه
  دادنـد و  پاسـخ مـي   سـؤاالت بـه  » نه«يا » آري«افراد مورد آزمايش با كلمات . گرفتقرار مي

كـرد ثبـت و   به وسيله يك قلم كه تغييرات فيزيولوژيكي بـدن را بررسـي مـي    آنهاهاي پاسخ
 1921دسـتگاه دروغ سـنج مـدرن در سـال      الرسون به عنوان مؤسس اولـين . شدضبط مي

الرسـون دسـتگاه   ). Talbot, Ibid; Grubin and Madsen, Ibid: 362(شـناخته شـده اسـت    
كيلـر  . مورد داد و ستد و خريد و فـروش قـرار نـداد    6»لئوناردو كيلر«اختراعي خود را مانند 

تكميل كرد و در سال  7ميزان رسانايي پوستكسي بود كه دستگاه الرسون را با اضافه كردن 
اين دستگاه برخالف دروغ سنج هـاي قبلـي قابـل حمـل بـود و      . به ثبت رسانيد 1939سال 

 ,Grubin and Madsen(كرد تر ميله استفاده از آن را براي اهداف بازجويي آسانأهمين مس

Ibid: 364 (به شكل كامل امروزي خود درآمدند 8»پلي گراف«هاي  و بدين ترتيب سيستم .  
جه به قدمت روش دروغ سنجي كالسيك و كارهاي تحقيقاتي و عملياتي فراواني كه با تو

هـاي معتبـر و دقيقـي بـراي نحـوه       ، امروزه قواعد و دستورالعملاست بر روي آن انجام شده
و حتي مشخصات محل آزمون در ايـن روش تـدوين    9هاعالمتطراحي آزمون، روش تفسير 

، )ايگرافي رايانـه پلي(هاي پردازشي رايانه  ري از قابليتگيهمچنين امروزه با بهره. شده است
هـايي بـراي يـافتن     با اين حـال همـواره تـالش   . سرعت و كيفيت عملكرد بهتري يافته است

                                                 
1. Kymographs 
2. Benussi 
3. William Marston 

 .رودها ميفشار خوني كه از قلب به ساير اندام. 4
5 . John Larson 
6. Leonardo Keeler 
7. GSR 
8. Polygraph 
9. Signals 
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عمومـاً بـاال    ،هـا  هدف از طراحي ايـن روش . براي آن وجود داشته است 1هاي جايگزين روش
ش دروغ سـنجي كالسـيك، از   هـاي رو  بردن دقت تشخيص روش و رفع بعضي از محدوديت

به بـدن سـوژه و عـدم امكـان انجـام       ييگير بودن آزمون، نياز به تماس حسگرهاجمله زمان
هاي جايگزين، از يـك يـا چنـد     يك از اين روش در هر .آزمون بدون آگاهي سوژه بوده است
توان ا ميآنه ةشود كه از جملهاي دروغ گويي استفاده مي پارامتر حياتي ديگر به عنوان نشانه

اي ، الگوي حركات پرشي چشم، قطر مردمك چشم، توزيع جريان خون ناحيه2به لرزش صدا
گرافي بر اسـاس  در مورد اخير يعني پلي. هاي الكتريكي مغز اشاره كرد اي در مغز و پتانسيل

كه راهكارهاي پيشـرفته ثبـت، پـردازش و تجزيـه و تحليـل        3هاي برانگيخته مغزي سيگنال
گيرد، كيفيت و كارايي بـاالتري را نسـبت بـه پلـي گرافـي      را به كار مي 4مغزيهاي  سيگنال

هاي مفتـوح و بـه روز دنيـا     اند و همچنان جزء پروژههاي ديگر گزارش داده كالسيك و روش
هنوز راه درازي را براي به ثمر  ،به علت جديد بودن موضوعرسد ميباشد؛ هرچند به نظر مي

  .)21: 1385، يوسفي و همكاران( نشستن نهايي در پيش دارد
هـاي الكتريكـي   عروقـي و واكـنش   -هاي مدرن، الگوهاي تنفس، فعاليت قلبيدروغ سنج

كنند شود را بررسي و ثبت و ضبط ميپوست كه توسط سيستم عصبي ناخودآگاه كنترل مي
 :Grubin and Madsen, Ibid(اند و در حال حاضر با سخت افزارهاي پيشرفته ديجيتالي شده

هـا كمـك كنـد،    هايي به درستي به كشـف دروغ با اين وجود، حتي اگر چنين تكنيك). 366
انداز استفاده از آنها باعث ايجاد سؤاالت مهمي درباره نفـوذ در حـريم خصوصـي افكـار     چشم

  .(Keckler, 2005: 113)شود مي 5)ذهن(
  

  :ادبيات پژوهش. 2.2
  :سنجيدروغ فرآيند . 1.2.2

ويژه ترس، معموالً ه هيجانات شديد، ب. الينفك سيستم سازگاري بدن هستندجزء ، هيجانات
شـوند، زيـرا رفتـار تـدافعي را     بيني الزم باشد مانع از درست فكر كردن ميدر جايي كه واقع

  حـداقل بـه سـه طريـق از درسـت فكـر كـردن جلـوگيري          ،هيجانات شديد. كنندتقويت مي
موقعيتي بحراني اسـت آنقـدر مضـطرب     دكنتصور ميوقتي انسان نمايند؛ نخست اينكه، مي

                                                 
1. Alternative Methods 
2. Voice Stress 
3. ERP 
4. EEG 

ذهن عبارتست از حريم خصوصي محتـواي ذهـن، از جملـه افكـار و احساسـات و       خصوصيمنظور از حريم . 5
 (Richmond, et.al, 2012: 186)برنامه ها و عقايد شخصي 
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دوم اينكه، در اثر توزيع مجـدد خـون بـه    . دله تمركز كنأكه قادر نيست در مورد مس دشومي
تواننـد  رسد در نتيجه اين مراكز نميهنگام ترس شديد، خون كمتري به مراكز باالتر مغز مي

. گردنـد انديشـه بـر رفتـار مـي     سوم اينكه، هيجانات باعث كاهش كنترل. درست عمل كنند
حتي اگـر اشـتباه   ( انجام دهدفوراً كاري  دبيشتر تمايل دار ،تحت فشار هيجاني شديدانسان 
چنـين رفتـاري را بـا ايـن     . دبا توجه به تجربه خود به موقعيت بنگر ماندو منتظر نمي) باشد

تعيين  »مغز پسين«را  دفرتوان توجيه نمود كه به هنگام مقابله با خطر، نوع رفتار فرضيه مي
زيرا نخستين بخش مغز است كـه در جنـين    .گويندمي »مغز قديمي«كند، كه گاه به آن مي

  سـاز  النخـاع، پـل و سيسـتم فعـال    مغز پسين يا قـديمي كـه از مخچـه، بصـل    . كندرشد مي
ارادي ماننـد ضـربان قلـب يـا     رهاي غيـ  يا فعاليت انسانتشكيل شده، مسئول بقاء  1ايشبكه

قرار » مغز جديد«تري به نام مخ يا به اصطالح منطقه وسيع ،بر روي اين قسمت. استفس تن
انسـان   2ايكنـد عامـل رفتـار تكانـه    مغز قديم كه زير سطح هوشياري عمل مي. گرفته است

در اثـر  د، نـداز ارا بـه خطـر مـي    اشكه سالمتي دشوبا موقعيتي مواجه ميانسان وقتي . است
رسـاند يـا   منشأ آن در مغز پسين است، به شيء تهديد كننده آسيب ميتحريك طبيعي، كه 

هـاي دفـاعي بـدن را     سيستمي كه دسـتگاه  .)29: 1388مهنام و همكاران، ( گريزداز آن مي
كند بخش خودكار سيستم عصبي سمپاتيك براي رويارويي با اين شرايط اضطراري آماده مي

ترس از شناسـايي، تـرس از عواقـب كـار     ( در يك آزمون دروغ سنجي، اين ترس است. است
شـود تـا بـدن بـراي     كه باعث فعال شدن سيستم سمپاتيك مـي ) چنانچه فرد شناخته شود

اي كه به واسـطه عـواملي نظيـر عقايـد     آزمون شونده. مقابله با وضعيت اضطراري آماده شود
بيت محافظه يا فردي كه تحت تر -كه در آن دروغ به هر دليلي كه باشد گناه است -مذهبي

كارانه بوده يا سخت منضبط است و براي او دروغ گفتن مايه ننگ محسوب مي شود، نسبت 
كشـمكش   .)31همـان،  (به دروغي كه هيچ خطر آني براي او ندارد واكنش نشان خواهد داد 

توان انتظـار داشـت   تا حدودي گريزناپذير است و ميدر آزمون دروغ سنجي و نگراني دروني 
 :Matte, 1996)بـروز كنـد    ند جزئي از سوي آزمون شونده در طـول آزمـون  هر چ واكنشي

113).  
  
  
  
  

                                                 
1. Reticular activating system 
2. Impulsive 
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  :هاي دروغ سنجيروش. 2.2.2
هـاي كالسـيك   روش. شـوند سنجي به دو دسته كالسيك و نوين تقسيم مي هاي دروغروش

دروغ سنجي، شامل ارزيابي تعداد و نحوه تـنفس حـين كـار بـا دسـتگاه، بررسـي خاصـيت        
  .باشدمي فشار خون و ضربان قلبو بررسي  1پوستگالوانيك 

هاي مغـزي در حـين آزمـون صـورت     هاي نوين دروغ سنجي با تجزيه و تحليل فعاليتروش
  :گيرد كه عبارتند ازمي

 FMRI2،      دروغ سـنجي بـا  ، 3روش تصويربرداري از مغز بـا امـواج نزديـك مـادون قرمـز  
   

                                                 
ميزان مقاومت الكتريكـي بـين دو نقطـه روي پوسـت او     هنگامي كه يك فرد دچار استرس روحي مي شود،  .1

العمل سايكوگالوانيك شناخته اين اثر با اسامي مختلفي از جمله پاسخ گالوانيك پوست و عكس. يابدكاهش مي
هـاي عرقـي    رسد كه تغيير در ميزان رسانايي پوست در حالت استرس به خاطر فعاليت غدهبه نظر مي. شودمي

افزايش رسانايي پوست . باشدبي از فعاليت سيستم اعصاب خودكار در وضعيت استرس مياست كه نشانة مناس
هاي عرقي يا هر دوي اين  در اين حالت به دليل افزايش رطوبت پوست، فعاليت الكتريكي غشاي سلولي در غده

ين تـراكم  ناحية كف دست و پا و به طور خاص ناحية كف انگشتان دسـت و پـا، داراي بيشـتر   . باشدعوامل مي
 GSRگيـري و بررسـي تغييـرات    هاي عرقي هستند و به همين دليل اين نقاط بهترين مكان بـراي انـدازه   غده

شـود  هاي فيزيكي يا رواني باعث افـزايش رسـانايي پوسـت مـي     افزايش هيجان سوژه به خاطر تحريك. هستند
 ).32: 1388مهنام و همكاران، (

2 .FMRI مخفف عبارتfunctional magnetic resonance imaging  ايـن روش از لحـاظ ايـده،    . باشدمي
هـاي اطالعـاتي جهـان بـراي      ترين روش براي دروغ سنجي است كه بـه زودي سـرويس  ترين و محتملمنطقي

براي تعيين ميزان جريـان خـون    FMRIدر اين روش از سيستم . رمزگشايي مغزي از آن استفاده خواهند كرد
سطح اكسيژن خون را اندازه گيري  FMRIروش . شودپاسخ به سؤاالت استفاده ميدر طي ) RCBF(اي ناحيه
مطرح شده و مطالعاتي نيز توسـط چنـد گـروه تحقيقـاتي بـر روي آن       2001اين روش از حدود سال . كندمي

و همكارانش در دانشگاه هنگ گنگ بوده است كه نتايج  Leeاز جملة اين تحقيقات، مطالعات . انجام شده است
اي در قسمت پروفرونتال مغز با حالت فريـب بـوده اسـت    آن حاكي از ارتباط مستقيم ميان جريان خون ناحيه

 ).63: 1385ابوطالبي، (

دانشگاه پنسيلوانيا، روشي را براي تصويربرداري از فعاليت مغز  انادتاز اس Britton chance، 1993در سال . 3
-روش كامـل  1998وي پس از تكميل اين سيستم در سـال  . ائه نمودبا استفاده از امواج نزديك مادون قرمز ار

ثانيـه   30تري را با قابليت تهية تصوير كل مغز با دقت تفكيك مكاني كمتر از يك سانتيمتر در طـي كمتـر از   
هـاي دروغ   با تكيه بر نتايج به دست آمده از روش 2003او در سال . (Chance, et.al, 1998: 413)ارائه نمود 

، امكان استفاده از اين روش تصويربرداري براي دروغ سنجي مغـزي را مطـرح نمـوده    FMRIمبتني بر  سنجي
، اجراي دروغ سنجي مغـزي  FMRIاست و ادعا نموده كه با توجه به سادگي اين روش تصويربرداري نسبت به 

هاي بررسي شـده   داد سوژهاي در مورد تعهنوز هيچ نتيجه Chanceالبته . تر خواهد بودبا استفاده از آن راحت
 ).54: 1385ابوطالبي، (با اين روش و درصد صحت تشخيص حاصل از آن ارائه ننموده است 
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و برخـي   CNV 2لفـه مغـزي   ؤبا اسـتفاده از م دروغ سنجي ، P300 1استفاده از مؤلفه مغزي 
هاي كالسيك دروغ سـنجي از درصـد   هاي ديگر كه نتايج حاصل از آنها نسبت به روشروش

يك عصب شناس معتقد است كه امروزه توافقـاتي  . اطمينان و صحت باالتري برخوردار است
ثر ؤج ديگـر مـ  هاي قديمي دروغ سنج مثل آزمايش دروغ سنوجود دارد مبني بر اينكه روش
اسكن مغز، امكان مشـاهده  . (Richmond, et.al, 2012: 204)نيستند و كارايي الزم را ندارند 

انـد  برخي به اين نتيجه رسيده. دهدبالدرنگ هرگونه فعاليت مغزي افراد را به دانشمندان مي
گويـد  گويد، فعاليت مغزي او نسبت به هنگامي كـه راسـت مـي   كه هنگامي كه فرد دروغ مي

  .(Gulani, 2007: 43)بيشتر است 
  

  :حريم خصوصي. 3.2.2
يافتن يك تعريف جامع و كامل براي حريم خصوصي امري دشوار است زيرا نه تنها فرهنـگ  

زاده، محسني و قاسم(ثر است ؤجوامع، بلكه موقعيت ها و شرايط گوناگون نيز بر تعريف آن م
 مياز حـر ها و جوامع، نتـوان  اري از فرهنگتر اين كه ممكن است در بسي؛ جالب)22: 1385

                                                 
ي چند گـروه تحقيقـاتي    بوسيله 1990تا  1985هاي حدود  در دروغ سنجي، در سال P300ايدة استفاده از . 1

ميلـي ثانيـه    300لت است كه حدود ميكروو 15 تا 10موج كوچكي با دامنه حدود  P300. مجزا مطرح گرديد
كنند كه اگر متهم راجع اين امواج به اين شكل عمل مي. توليد مي شود بعد از ديدن يا شنيدن تحريك ورودي

 شـد و دسـتگاه امـواج    موضوع خاصي بداند و دروغ بگويد خود به خود ذهن او به آن سمت كشيده خواهـد  به

P300 نداند هيچ چيزي ثبت نخواهـد شـد    د و اگر هم چيزيرا روي نوار مغزي فرد ثبت خواهد كر(Polich, 

2000: 1076). 

هاي دروغ سنجي مورد توجه قرار  هايي است كه براي طراحي روش يكي ديگر از سيگنال CNVمؤلفة مغزي . 2
از جملة اين مطالعات، تحقيقـي اسـت كـه توسـط     . اي بر روي آن انجام شده استگرفته است و مطالعات اوليه

Fang      منتشـر گرديـده اسـت     2003و همكارانش در دانشگاه پكينگ چين انجـام شـده و نتـايج آن در سـال
(Fang, et.al, 2003: 249) . در اين تحقيق توزيع مكانيCNV    بر روي سر به عنوان پارامتر مرتبط بـا حالـت

ا، غريبه و هدف براي در طي آزمايش، تصاويري شامل سه دسته چهرة آشن. فريب مورد بررسي قرار گرفته است
از سـوژه  . هاي آشنا براي سوژه انتخاب شـده اسـت   تصاوير هدف نيز از چهره. سوژه نمايش داده شده است 12

ها بر اساس آشنا يا غريبه بودن آنها پاسخ دهـد   خواسته شده است كه طي يك روند تأخيردار معين به تحريك
براي افزايش انگيزة سوژه، بعـد از هـر   . ون را فريب دهدو در عين حال سعي كند كه در مورد تصاوير هدف آزم

گيرد و متناسب با موفقيت يا عدم موفقيـت  بار نمايش تحريك هدف، سيگنال مغزي وي مورد پردازش قرار مي
بـر  . شوددر فريب دادن آزمون، پيغامي مبني بر افزايش جايزه يا جريمة در نظر گرفته شده براي وي اعالم مي

هاي هدف بيشتر  ، در مورد تحريكCNVين تحقيق، ميزان شيفت منفي ايجاد شده در اثر مؤلفة اساس نتايج ا
تواند به دليل انگيزش سوژه و عدم اطمينـان او در  اين تغيير مي. است) آشنا و غريبه(هاي غير هدف  از تحريك

 .توانايي شكست آزمون حاصل شده باشد
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بـا ايـن وجـود، ترديـدي     . خصوصي تعريفي مشخص يا متني قانوني در حمايت از آن يافـت 
از منظـر  . جوامع حريم خصوصـي وجـود دارد و مـورد احتـرام اسـت      ةوجود ندارد كه در هم

حـق يـا   . به عنوان يك حق يا منفعت نگـاه شـده اسـت    1به حريم خصوصي معموالًحقوقي، 
موجب تكليف ديگران به عنوان عدم مداخله در رفتار و تصـميمات فـرد،    معموالًمنفعتي كه 

تنهايي يا خلوت وي و يا حق براي خود بودن و سپهري كه هيچ كس و ه يا رعايت و احترام ب
  .ستاز جمله دولت و حكومت را حق مداخله و نظارت بر آن ني

هـاي متفـاوتي   صـورت ه نظران و پژوهندگان، بتوسط حقوقدانان، صاحب حريم خصوصي
بحث حقوقي در مـورد حـريم خصوصـي بـا مقالـه مشـهور سـاموئل وارن         .تعريف شده است

)Samuel Warren (س و لوئيس براندي)Louis Brandeis (    از قضات ديـوان عـالي آمريكـا در
و در » حق مصونيت حـريم خصوصـي  «اروارد با عنوان اواخر قرن نوزدهم در مجله حقوقي ه

كـه بيشـتر بـر مبـاني      2جهت توجيه و پذيرش يك حق حريم خصوصي در حقوق شبه جرم
 3از نظر ايشان، حق حريم خصوصي به عنوان حق افراد براي تنها بـودن . اخالقي بود آغاز شد

  ).(Posner, 2006: 144تعريف شد 
خصوصي را از حقوق اساسي و مهم بشر و مشتمل بـر  يكي از حقوقدانان مسلمان، حريم 

  :عناصر زير دانسته است
  شانحق افراد براي تنها بودن در زندگي خصوصي -
  حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتي -
  عمومي نشود شانياحق بر اين كه امور شخصي و خصوصي افراد بدون اجازه  -
  از تفتيش و ضبط اآنههاي زندگي حمايت از اشخاص و مكان -
  حمايت از اطالعات و افكار اشخاص و جلوگيري از اقرار اجباري به جرم -
محق نبودن دولت در زير نظر داشتن اقتدار خصوصي افراد و حق پنهـان نگـه داشـتن     -

  ). Berween, 2002: 27(اطالعات 
تركيبـي حـريم   هـاي اسـالمي سـخني از واژه    بدون ترديد با توجـه بـه اينكـه در آمـوزه    

خصوصي به ميان نيامده است، برداشت نويسنده مذكور بر اساس محتـواي تعليمـات دينـي    
امروزه با توجه . است كه براي خلوت و حريم خصوصي افراد ارزش و احترام زيادي قائل است

هاي نوين، تعريف حـريم خصوصـي و دامنـه شـمول آن امـر      به ظهور فناوري ها و تكنولوژي

                                                 
1. privacy 
2. Tort Law 
3. The right to left alone 
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ت؛ ليكن براي بحث در زمينه نقش دروغ سنجي در نقض حريم خصوصي، الزم اي اسپيچيده
فرض بر اين اسـت كـه يـك    . يك تعريف خاص از حريم خصوصي اتخاذ شود الزاماًنيست كه 

دار و كاربردي از حريم خصوصي وجود دارد كه بـر اسـاس آن حـريم خصوصـي     مفهوم معني
حـريم  . حقـوقي قابـل اجراسـت    يك حق يا منفعت اخالقي و شخصي اسـت كـه بـه لحـاظ    

. اسـت  1حريم خصوصي جسـماني  آنهاترين هاي مختلفي دارد كه يكي از مهمخصوصي جلوه
موضوعات مرتبط با حريم خصوصي جسماني در دو دسته كلي جسمي و روانـي قابـل تصـور    

شود، تعرض نسبت به حريم خصوصي رواني فـرد  اما آنچه به بحث حاضر مربوط مي. هستند
منظور از حـريم خصوصـي ذهـن عبارتسـت از     . است 2»حريم خصوصي ذهن«ر فرد يا يا افكا

هـا و عقايـد شخصـي    حريم خصوصي محتواي ذهـن، از جملـه افكـار و احساسـات و برنامـه     
(Richmond, et.al, 2012: 186) .     در ادامه چگونگي نقـض حـريم خصوصـي روان و افكـار و

  .گيردمورد بررسي قرار مي هاي دروغ سنجياعتقادات فرد از طريق فناوري
 

  :هاي نقض حريم خصوصي در آزمون دروغ سنجيجلوه. 3
آوري، ذخيـره و تبـادل انـواع    پيشرفت خيره كننده بشر در تكنولوژي اطالعات، قدرت جمـع 

-اين تكنولوژي، در كنار دستاوردهاي مثبت، تهديدها و آسيب. اطالعات را افزايش داده است

دروغ سنج نيز به عنوان يكي از . حريم خصوصي انسان نموده استهايي هم متوجه آزادي و 
) مانند اياالت متحده آمريكـا (محصوالت عصر تكنولوژي كه استفاده از آن در برخي كشورها 

نگراني هايي را در باب تجاوز به حريم خصوصي افراد در جامعه جهـاني پديـد   ، معمول است
هاي قرن اخير اسـت  ي نيز در زمره پيشرفتهاي تكنولوژي عصب شناسپيشرفت. آورده است

كه توانايي تصويربرداري از مغز براي پي بردن به حاالت ذهني خود آگاه و ناخودآگاه افراد را 
  . (Ibid, 206)بدون اجازه يا آگاهي ايشان افزايش داده است 

 ودبه وجـ له حمايت از حريم خصوصي أهايي را در باب مسها نگرانياين پيشرفت عتاًيطب
هاي مردم ساالر با سازماندهي راهكارها و تضمينات حقـوقي،  آورده است كه الزم است دولت

هاي حريم خصوصـي كـه   به برخي از جلوه. له واكنش مقتضي نشان دهندأنسبت به اين مس
  .كنيمگيرند اشاره ميدر موارد استفاده از دروغ سنج مورد تعرض قرار مي

  
  

  

                                                 
1. bodily privacy 
2. Mental privacy 
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  :تفتيش عقيده. 1.3
. اسـت » تفتـيش عقيـده  «هـاي دروغ سـنجي،   موارد نقض حريم خصوصي در آزمون يكي از

هاي حقوق بشر و نيز قـوانين اساسـي كشـورهاي    تفتيش عقيده به طور كلي بر اساس آموزه
به همـين لحـاظ،   . هاي روشن حريم خصوصي استعقيده يكي از جلوه. مختلف ممنوع است

-رد حمايت قرار دادن افكـار و عقايـد انسـان   هاي حمايت از حريم خصوصي، مويكي از جنبه

ها اختيار دارند افكار و مكنونات خود را فقط با ميل و اراده خود، بدين معنا كه انسان. هاست
قانون اساسي بـه   23در كشور ايران، اصل . خواهند اظهار كنندبه هر نحو و به كساني كه مي

تفتيش عقايـد ممنـوع اسـت و    «: داردر ميحمايت از افكار و عقايد افراد پرداخته است و مقر
كشـف  »  اي مـورد تعـرض و مؤاخـذه قـرار داد    توان به صرف داشتن عقيدههيچ كس را نمي

در روند تفتيش عقيده، . گيرداز طريق اجبار فيزيكي صورت نمي لزوماًعقيده و افكار اشخاص 
اي استفاده شـود كـه   حتي اگر اجبار محسوس و مشخصي در كار نباشد اما از روش يا وسيله

هـاي  هاي پنهان شخصيت فرد را بدون رضايتش آشكار سازد، مانند استفاده از دسـتگاه جنبه
هاي پيچيده شخصيت، باز هم نقض حريم خصوصي تحقـق يافتـه   دروغ سنج يا برخي تست

هـايي ممنـوع   ها و دستگاهبه همين دليل، در برخي از كشورها استفاده از چنين تست. است
  ).183: 1386انصاري، (شده است اعالم 

 انو متهمـ  انداهتماميـت جسـماني شـ   نيز نبايد تحصيل دليل در موضوع  عالوه بر اين،
يلي كه با اين روش كسـب شـده اسـت    دالدر صورت نقض اين اصل، . مورد تعرض قرار گيرد

ي حقـوق در نظـام  . و ضمانت اجراي كيفري و انتظامي نيز به دنبـال دارد ارزش قضايي ندارد 
در قبـال تعـرض    579و  578گذار در فصل دهم قانون مجازات اسالمي در مواد قانون ايران،
دولتي به تماميت جسماني متهم يا شهود واكنش كيفري از خود نشان داده اسـت؛   نيمأمور

اقـرار مبتنـي بـر شـكنجه، سـلب قـوه       : هاي غيرقانوني مانند لذا داليل اثباتي حاصل از روش
مطـرود   »دسـتگاه دروغ سـنج  «ابزارهايي همچون ه هيپنوتيزم و استفاده از اختيار يا توسل ب

دكترين حقوقي با اعمال هر گونه اكراه، اجبـار، فريـب و خدعـه نسـبت بـه بزهكـاران       . است
شـكنجه و تهديـد    ،كسب اقرار، اطالع، شهادت يـا سـوگندي كـه از راه اجبـار    . مخالف است

حكوميت مستند به چنين اقراري در معرض بطـالن  تحصيل شود فاقد اعتبار قانوني بوده و م
  .)145 :1365 گلدوزيان،( اند كه به آن ترتيب اثر ندهندها ملزم و دادگاه است

برخـي از  . نـد نظر از نوع و ساختار كسب آن، غيرقـانوني و نامعتبر  صرف ،اي از داليلپاره
رفتن آن شـرايط، اعتبـار و   داليل با وجود شرايطي وجهه قانوني دارند، ولي به محض از بين 

از داليلي اسـت كـه    زميپنوتياستفاده از دروغ سنج و ه. دهندمشروعيت خود را از دست مي
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اقرار از داليلي است كه با رعايت . در نظام عدالت كيفري ايران جايگاه قانوني و شرعي ندارند
صـورت   اقـرار كننـده   شخصدر صورتي كه اقرار با اراده . تواند داراي اعتبار باشدشرايطي مي

قانون مجازات اسـالمي در ايـن خصـوص صـراحت      69ماده . گيرد، داراي اثرات قانوني است
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصـاف بلـوغ، عقـل و اختيـار و قصـد      «: دارد
قانون آيين دادرسي كيفري نيز بر صريح بودن و عدم هر گونه شك و  194و در ماده  »باشد

؛ لـذا  شبهه در خصوص محتواي اقرار كه با قرائن و امارات قابل احراز است، تاكيد شده اسـت 
در مواردي كه اقرار مبتني بر عدم وجود اختيار و يا قصد باشد و در شرايط فشار كسب گردد 

هاي مشروع و حفـظ  عالوه بر اين، در قانون احترام به آزادي. از نظر قانوني مورد قبول نيست
پرسـش از   سـؤال و تصريحاتي وجود دارد كه هـر گونـه    زين 1383هروندي مصوب حقوق ش

هاي غير متعارف براي اخـذ اقـرار را   گناهان گذشته و غيرمرتبط يا استفاده از ابزار و يا روش
  .1منع نموده است

  
  :افشاي سوابق شخصي. 2.3

ار قلمداد كند و به كند كه خود را مقصر و گناهكتكنولوژي دروغ سنجي يك فرد را وادار مي
سپس آزمونگران و . ، اعتراف كند2نيست آنهااش كه چه بسا ضرورتي به افشاي اعمال گذشته

گيرند كه آيا اين اطالعـات خفـت آور و رسـواكننده را بـه سـاير      افراد مافوق آنان تصميم مي
رسواكننده بدست آمـده  آور و له كه اطالعات زيانأاين مس. نهادها و ادارات ارائه دهند يا خير

هـا قـرار گيـرد، بـه     ها و شـركت تواند در اختيار افراد و سازماناز يك آزمايش دروغ سنج مي
خصوص براي متقاضيان استخدام و كار در بخش دولتـي يـا خصوصـي يـك تهديـد واقعـي       

ضمن اين كه كاوش و تجسس در مسائل شخصـي در يـك آزمـايش دروغ    . شودمحسوب مي
  .(Terry, 1997:36)شود حق حريم خصوصي افراد محسوب ميسنج، تجاوز به 

هاي دروغ سنجي استفاده زمينه استخدام و كار در دو مرحله از آزموندر حال حاضر در 
  :گرددكه براي هركدام از تكنيك مخصوص به خودش استفاده ميگردد مي

 
  

                                                 
هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنـوع  : اين قانون آمده است 9در ماده . 1

ايـن قـانون نيـز تصـريح      11ماده . بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت
ا بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشـد و كنجكـاوي در اسـرار شخصـي و     هپرسش: دارد

 .خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر درپرونده مورد بررسي احتراز گردد

 .ن حقوق الناس توصيه شده استهاي ديني به پوشاندن گناهان گذشته و توبه و سعي در جبرااز نظر آموزه. 2
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   :آزمون پيش از استخدام .الف
هاي بزرگ، مراكز امنيتي و پلـيس يـا جهـت انجـام      در شركتها به صورت خاص اين آزمون

اين مرحله قرار اسـت رفتـار آينـده    در . گيردمورد استفاده قرار مي ويژههاي  برخي مأموريت
كاري  ةاز سابق ياز قبيل مصرف الكل، مواد مخدر يا سؤاالت يبيني شود و سؤاالتشخص پيش

گـاهي حتـي    .اطمينـان فـرد مشـخص شـود     ميزان صداقت و قابليتشود تا فرد پرسيده مي
 ،كـه هـدف طـرف مـورد نظـر      اطمينان حاصـل شـود  انگيزه شخص نيز مورد سؤال است تا 

با وجود اين كه اكثر كشـورهايي كـه در خصـوص اسـتفاده از     . يا خرابكاري نيست جاسوسي
  دروغ سنج مقرراتي تصويب كـرده انـد، بـه داوطلبانـه بـودن اسـتفاده از ايـن ابـزار تصـريح          

، اما حقيقت اين است كه وقتي يك كارفرما درخواسـت انجـام يـك آزمـايش دروغ     1اندكرده
اثـر اسـت، زيـرا    كند رضايت متقاضي كـار، امـري بيهـوده و بـي    سنج قبل از استخدام را مي

گيـري  وقتي تصميم. دهدمتقاضي استخدام آن را به خاطر ضرورت و نياز اقتصادي انجام مي
» اراده و اختيـار «از » رضـايت «له أدروغ سنج و اسـتخدام قـرار دارد، مسـ   بين انجام آزمايش 

شود به رضايت دادن بـه انجـام آزمـايش و آزادي    زيرا كسب شغل منوط مي. گيردفاصله مي
 .(Terry, 1997: 40)گردد اي محدود ميوي به نحو قابل مالحظه

 19000رواج يافـت و  ، استفاده از دروغ سـنج در ايـاالت متحـده امريكـا     1960در سال 
 لهيبـه وسـ  همچنـين دروغ سـنج   . هاي دولت فدرال توليـد شـد  دروغ سنج توسط نمايندگي

هاي خصوصـي و دولتـي بـراي تعيـين ميـزان قابليـت اطمينـان و صـداقت         ادارات و شركت
ي درباره سوابق كـاري،  سؤاالتاين كار با پرسيدن . گرفتمتقاضيان كار مورد استفاده قرار مي

گرفـت و بـدين   گي، عادات شخصي و حتي داروهاي مورد استفاده فرد صـورت مـي  شيوه زند
امـا  . شد كه آيا فرد مورد نظر ارزش يا شايستگي اسـتخدام را دارد يـا نـه   ترتيب مشخص مي

هـرز   سـؤاالت كردند و از افراد مـورد آزمـايش   ها از اين وسيله سوء استفاده مياغلب شركت
ثر نبود، مانند اينكه گرايش جنسي فرد چيسـت يـا   ؤخدام مي كه در استسؤاالتپرسيدند، مي

هاي جنسي او كه عملي غيراخالقي و منافي با حـق حـريم خصوصـي    ي درباره فعاليتسؤاالت
   ).Grubin and Madsen, 2005: 367(گردد افراد تلقي مي

                                                 
كشور انجام آن را ممنوع اعالم  11اند، در ميان كشورهايي كه در رابطه با دروغ سنج به قانونگذاري پرداخته. 1

كشور نيز معتقدند كـه انجـام    21كشور معتقدند كه آزمونگر دروغ سنج بايد مجوز داشته باشد،  9كرده است، 
دهـد يـا   » رضايت«اند كه به انجام آزمايش داوطلبانه باشد و اين حق را به كارمند دادهآزمايش دروغ سنج بايد 

 .(Richmond, et.al, 2012: 214)خير 
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 اي كه در آزمايشات قبل از اسـتخدام وجـود دارد،  معتقد است نگراني عمده 1دين پروسر
بسـياري از  . شـود به مداخله و نفوذ در خلوت، انديشه يـا امـور خصوصـي افـراد مربـوط مـي      

  شــوند كــه فــرد بــدون آگــاهي در معــرض  آزمايشــات دروغ ســنج در شــرايطي انجــام مــي
باعث ورود بـدون   قطعاًچنين اعمالي . گيردهاي دوطرفه قرار ميهاي مخفي يا آينهميكروفن

آميز مربـوط بـه   اما بيشتر مداخالت اعتراض. گرددزمودني ميحق به حوزه انديشه و خلوت آ
اش و هرگونـه سـوابق   شوند كه اغلب به سمت زندگي جنسي فرد، عقايد مذهبيي ميسؤاالت

ي روانپزشـكي  هـا كيفري گذشته وي و اينكه آيا تاكنون به دنبال هرگونه اسـتفاده از كمـك  
  .(Terry, 1997: 40)شوند دهي ميبوده است يا خير جهت

آوري دروغ سنج با نفوذ به حـوزه بـاطني و درونـي    معتقد است كه فن 2پروفسور وستين
له با احساس استقالل أدهد و اين مسشان را مورد كاوش و تفحص قرار ميافراد، عقايد دروني

شـود مقامـات، دولتـي باشـند يـا      كند و سبب مـي شخصي و تودار بودن فرد تداخل پيدا مي
 .(Ibid, 41)خصوصي، قدرت رواني زيادي روي كارمندان داشته باشند 

  
  :استخدام پس ازآزمون . ب

در قانون اساسي ايـاالت متحـده   . گيردجهت سنجش عملكرد كاركنان صورت مي اين آزمون
اده از ايـن  آمريكا تضمين خاصي براي حفاظت از حق حريم خصوصـي افـراد در برابـر اسـتف    

در بسياري از موارد كارمندان آمريكايي به دليل شكست خوردن در يـك  . وسيله وجود ندارد
در نهايت، اتحاديه كـار در برابـر اسـتفاده از    . شدندآزمايش دروغ سنج، از كار خود اخراج مي

ن گيري كرد و در تنظيم قراردادهاي صنفي جديد امتيازاتي را براي كارمندادروغ سنج جبهه
شد و متقاضيان كـار همچنـان   اما اين امتيازات فقط شامل حال كارمندان مي. در نظر گرفت

. قراردادهاي صنفي حمايت نشده بودنـد  لهيبه وسه آزمايشات دروغ سنج بودند زيرا آنها وژس
همچنين در رابطه با ابقاء شغلي شاكياني كه به علت شكست در آزمايش دروغ سنج متهم و 

اي بـراي محكوميتشـان وجـود    شايسـته  دليـل زيرا هـيچ  . اخراج شده بودند آرايي صادر شد
قضـايي بـه    نتايج آزمايش دروغ سنج به علت عدم قابليت اطمينان و عـدم پـذيرش  . نداشت

، نقـض حـق حـريم خصوصـي بـه      اما در بسياري از مـوارد . ، مناسب نيستنددليلعنوان يك 
له، دليلـي  أعدم قابليت اطمينان نتايج دروغ سنج اضافه شده اسـت و ايـن مسـ    هاياستدالل

اضافي براي توجيه نابجا بودن محكوميت يك كارمند بر اساس شكست خـوردن در آزمـايش   
هاي كـار بـراي حـذف آزمايشـات دروغ     هرچند تصميمات اتحاديه. كنددروغ سنج فراهم مي

                                                 
1 . Dean Prosser 
2. Westin 
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 شدند نـه متقاضـيان  سنج از روند استخدام مفيد بودند اما محدود به حمايت از كارمندان مي
له، هيچ اطمينان خاطري را براي متقاضيان كار كه تحت حمايت يك قـرارداد  أكار و اين مس

  . 1(Ibid, 39)كرد صنفي نبودند ايجاد نمي
ثر در اين زمينه برداشـته شـد و آن تصـويب قـانون حمايـت از      ؤ، گامي م1988در سال 

توسط دولت فدرال اياالت متحده آمريكـا بـود كـه اسـتفاده از      2كاركنان در برابر دروغ سنج
 ,Talbot(آزمايشات دروغ سنج در بخش خصوصي براي اهداف استخدام را ممنوع اعالم كرد 

هاي خصوصي براي اهداف اسـتخدامي  ها در بخشاستفاده از اين دستگاهاگرچه ). 52 :2007
توانند در صورتي كه كارمنـدي  ممنوع شده است اما كارفرمايان بخش خصوصي همچنان مي

مظنون به سرقت يا اختالس يا هر گونه ضرر و زيان اقتصادي به شركت باشد يـا يـك سـوء    
جـود داشـته باشـد، درخواسـت انجـام      ظن منطقي نسبت به مشـاركت وي در ايـن مـوارد و   

نهادهـاي دولتـي نيـز همچنـان از     . (Staples, 2007: 617)آزمـايش دروغ سـنج را بنماينـد    
كننـد  آزمايش دروغ سنج به عنوان ابزاري براي كمك به تحقيقات اسـتخدامي اسـتفاده مـي   

)Talbot, 2007: 52.(  
هـيچ  «: داردله مقـرر مـي  أسـ انگـاري ايـن م  جـرم  ةآمريكـا، در زمينـ   3قانون ايالت تنسي

مبناي نتايج يك آزمايش دروغ سنج، اقدامي را بر عليـه پرسـنل    منحصراً بركارفرمايي نبايد 
آزمون نبايد درباره رفتارها يا گرايشات جنسي افـراد پرسـيده شـود     سؤاالت. خود انجام دهد

كتبي اخـذ شـده    مرتبط با اهداف آزمون باشد و از فرد مورد آزمايش اجازه سؤالمگر اينكه 
اي كه به پنج سال لهأنبايد درباره مذهب، سياست، كار، مسائل نژادي يا هر مس سؤاالت. باشد

        »رگـردد پرسـيده شـود مگـر در مـورد جنايـات و جـرايم مـواد مخـد         قبل يا بيشتر باز مي
.(Henderson,2006: 70) دروغ در جلساتي كه توسط دولت فدرال آمريكا در مورد استفاده از

رسـاني  هاي خارجي و واحد اطـالع سنج برگزار شد، كميته فرعي كاخ سفيد راجع به عمليات
له را كـه حـق حـريم خصوصـي كارمنـدان دولـت و       أ، اين مس4هاي خارجي دولتاز عمليات

كميته فرعي در بخشي توصيه كرد كـه  . متقاضيان كار در حال پايمال شدن است تاييد كرد
هاي مخفي در آزمايشات دروغ سنج محـدود شـود و   وطرفه و ميكروفنهاي داستفاده از آينه

                                                 
اكثر قوانيني كه در جهت ممنوع نمودن استفاده از دروغ سنج در روند استخدام وجود دارد، تنها كارمنـدان  . 1

 :Burkey, 1967(را دهند نه كاركنان بخش خصوصي يا متقاضيان استخدام حمايت قرار ميدولتي را مشمول 

79.( 
2 . The Employee Polygraph Protection Act of 1988 
3. Tennessee 
4. The House Subcommittee on Foreign Operations and Government Information of the 
Committee on Government Operations     
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 1سـناتور سـام ارويـن   . (Terry, 1997: 41)ماهيت داوطلبانه هرگونه آزمايشي تضمين شـود  
اي را در مجلس سنا ارائه كرد كه كارفرمايان را از درخواست انجام آزمايش دروغ سنج اليحه

داليل او براي ارائه ايـن تـدابير، عـدم اعتبـار     . كردبه عنوان يكي از شرايط استخدام منع مي
دستگاه، فقدان اراده شخصي به واسطه تعرض به حريم خصوصي كارمندان و امكان انتشار و 

  .(Ibid, 42) ددسترس پذيري نتايج آزمايش بو
 كاركنـان در اين ميان، بيشترين تعرضات به حريم خصوصي از سوي كارفرمايان، متوجه 

قوانين، كارفرمايان را از آزمودن كارمندان زن درباره زندگي و عاليق جنسي يـا   اگر. زن است
توانند به اطالعاتي در مورد كارمندانشان دست وضعيت اعتيادشان منع نكنند، كارفرمايان مي

يابند كه ممكن بود به صرف تحقيق و تجسس دربـاره آنـان يـا تجـارب كـاري يـا عاليـق و        
همچنين ممكن است با كسب چنـين  . نين اطالعاتي را كسب كنندهايشان نتوانند چقابليت

اطالعاتي، كارمندان زن مورد سوء استفاده يا اخاذي از سوي كارفرمايان خويش قـرار گيرنـد   
(Richmond, et.al, 2012: 207).  

توان گفت اين موضوع قابل قبول اسـت كـه كارفرمايـان بايـد بتواننـد آن      در مجموع مي
را كه قابل اعتماد هستند براي مـديريت يـك كسـب و كـار دقيـق و سـالم       دسته از افرادي 

زيـرا  . استخدام كند، اما استفاده از دستگاه دروغ سنج براي اين منظور روش مناسبي نيسـت 
نتايج آن غيرقابل اطمينان بوده و به ويژه اين كه به كار بردن آن به نوعي پايمال كردن حق 

رسد براي تعيين ميزان قابليت اطمينان به به نظر مي. اشدببنيادين حريم خصوصي افراد مي
بررسي سوابق كـاري  . هاي بهتر ديگري هم وجود دارديك متقاضي كار توسط كارفرما، روش

فرد يا مرور كردن سوابق وي در دوره كارآموزي يا تحقيق از منابع موثق و معتبر در مـورد او  
ر بدون نياز به اسـتفاده  دروغ سـنج اسـت كـه بـه      از جمله ابزارهاي مفيد براي انجام اين كا

  ). Hermann, 1971: 154(داليل مختلف انتقادآميز است 
  
  :تحقيقات خاص. 3.3

 خاص تحقيقاتاستفاده از فناوري دروغ سنجي در  يكي ديگر از موارد نقض حريم خصوصي،
اسـتفاده از دروغ  در خصـوص   .اسـت  ...تمـارض و  براي كشف جرم يا كشف تحقيقات  مانند

قضايي را به خود جلب  مراجعهنوز نتوانسته است اعتماد  سنج در تحقيقات جنايي، اين ابزار
 the national)  كند و تنها به عنوان يك ابزار كمكي در تشخيص جرم مورد اسـتفاده اسـت  

Academies press, 2003) .  

                                                 
1. Senator Sam Ervin 
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ماننـد   هابرخي آزمايش: د گفتعليه كاليفرنيا، دادگاه عالي در حكم خو 1در پرونده مربر
آزمايش دروغ سنج كه براي تحصيل دليل، تغييرات در عملكردهاي فيزيولوژيكي بـدن را در  

هـايي كـه   كنند، ممكن است در واقع به سمت استخراج پاسـخ گيري ميطول بازجويي اندازه
فاقـد اعتبـار    اساسـاً دهي شوند كه چنـين اقرارهـايي   شوند جهتمحسوب مي» اقرار« اساساً

  .(Terry, 1997: 43)قضايي هستند 
در نظام قضايي ايران عالوه بر مواد قانون مجـازات اسـالمي و آيـين دادرسـي كيفـري و      

  هاي مشروع كه پيش از اين مـورد اشـاره قـرار گرفـت و بـر      قانون حقوق شهروندي و آزادي
يل شـده اشـاره دارنـد، در    اعتباري اقرار و يا ساير داليلي كه به صـورت غيرقـانوني تحصـ   بي
هــا يــا ابزارهــاي بــه ممنوعيــت اســتفاده از روشز نيــ »حمايــت از حــريم خصوصــي طــرح«

در اين تفاوت ضمانت اجراهاي مندرج . ده استشآوري اطالعات اشاره غيرمتعارف براي جمع
حمايت از حـريم  «عنوان  اين طرح باهاي با مقررات مورد اشاره اين است كه ممنوعيت طرح
  . 2مورد توجه قرار گرفته است» وصيخص

به دليل  ،همچون دروغ سنج ابزارهايياستفاده از  ،در حقوق ايران بدين ترتيب بايد گفت
امـا ايـن عـدم     .مورد پذيرش قـرار نگرفتـه اسـت   مورد آزمايش، شخص  فقدان اراده و اختيار

يا قـانوني نبـودن    هاپذيرش، بيشتر به دليل قانوني نبودن دليل اثباتي حاصل از اين آزمايش
له نقض احتمالي حريم خصوصي افراد در نتيجه انجـام  أباشد و به مسروش تحصيل دليل مي

طبـق  ه رسد با توجه بـه اينكـ  به نظر مي. انگاري آن توجهي نشده استو جرم هاين آزمايشا
هاي غيررسمي ممكن است از چنين ابزارهايي جهـت كمـك بـه رونـد كشـف جـرم       گزارش
، قانونگـذار بايـد بـا    )يا قابليت اطمينان و اعتبـار نتـايج آن   رياز تأث نظر صرف(ردد گه استفاد

ي، تدابيري را در جهـت حمايـت از   ياهممنوع، محدود يا مشروط كردن انجام چنين آزمايش
به عنوان مثال، تا حـد امكـان   . بيني كندحريم خصوصي افراد در هنگام اجراي آزمايش پيش

بره براي انجام آزمايش استفاده گردد يا در هنگام انجام آزمـايش،  از متصديان متخصص و خ
 صرفاًشود افراد پرسيده مي ي كه ازهايسؤالناظري بي طرف در جلسه حضور داشته باشد تا 

متفرقـه ديگـر ماننـد عقايـد مـذهبي، فلسـفي،        سؤاالتدر راستاي موضوع آزمايش باشد نه 
الزم ؛ لـذا  ديگري در حيطه حريم خصوصـي فـرد   هر سؤالنژادي يا  -سياسي، جنسي، قومي

است در جهت حمايت از حقوق شهروندان در اين موارد، اقدام بـه تـدوين قـوانيني جـامع و     
  .مناسب گردد

                                                 
1. Schmerber 

باشـد از خـود   جمع آوري اطالعات شخصي بايد تا آنجا كه مقدور و معقول مـي : 28ماده  2بر اساس تبصره . 2
 .هاي غيرقانوني و غيرمتعارف در اين امر ممنوع استاشخاص صورت گيرد و استفاده از وسايل و روش
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  :گيرينتيجه. 4
هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي موجب گرديـده اسـت   پيشرفت فناوري و استفاده از تكنولوژي

ها به در جامعه به دليل امكان سوء استفاده از اين فناوريكه ميزان بااليي از امنيت اشخاص 
آوري گسـترده و دقيـق   در شرايطي كه از ابزارهاي پيشرفته با قابليـت جمـع  . مخاطره بيفتد

آزادي شخصي و از گردد، انتظار معقول و متعارف براي تضمين حمايت اطالعاتي استفاده مي
جمله پيش بيني ضمانت اجراي كيفري بـراي   از راه هاي گوناگون و ازحريم خصوصي افراد 

يـابي بـه   ي ابزار و فناوري هاي مختلف به منظـور دسـت  ريكارگ به. افزايش مي يابدنقض آن 
هـاي روان  اطالعات محرمانه و زواياي پنهان افكار و شخصيت افراد مانند هيپنـوتيزم، تسـت  

اجازه به خلوت افراد و بـه  بي ورود تعرض به آزادي فردي، ... شناختي، دستگاه دروغ سنج و 
در مـورد مـذهب،    هاييسؤالها آزمايش گونه نيادر . عبارتي نقض حريم خصوصي آنان است

شود كه به عنوان مثال مطرح مي... زندگي و تمايالت جنسي، عقايد سياسي، مسائل نژادي و 
در سـازمان و  هيچ ارتباطي بـه عملكـرد و نحـوه انجـام كـار       معموالًهاي استخدام، در تست

ها كاوش در اطالعاتي است كه سوژه تمـايلي بـه ارائـه آن    اين روش. كارمندان مربوطه ندارد
هـاي الكترونيكـي   كمتر از نصب دوربين در خلوت افراد يـا خوانـدن نامـه    ،نداشته و قبح آن

آوري شـده بـه   تمامي اطالعات جمـع . آوري اطالعات درباره آنان نيستكارمندان براي جمع
خصوصي هستند كه افراد، حـق محرمانـه نگهداشـتن آنهـا را داشـته و       يها، مسائلشيوه اين

بنابراين، نقض حريم خصوصي افراد با استفاده از وسايلي همچون . نقض آن غيراخالقي است
ها و يا ، شركتكارفرمايانها با اهداف سياسي و يا امنيتي، از طرف دروغ سنج از طرف دولت

داف استخدام، بازاريابي، تجارت يـا رقابـت، و از سـوي افـراد عـادي بـه       مشاغل مختلف با اه
با توجه بـه اعمـال ارتكـابي، انگيـزه، ميـزان      ... منظور باج خواهي، سرگرمي، ايجاد هيجان و 

صدمه وارده، عرف، شرايط اجتماعي و انتظار معقول از حريم خصوصي، بايد بـه دقـت مـورد    
در . بينـي گـردد  حداكثر حمايت ممكن در قـوانين پـيش   به نحوي كه. انگاري قرار گيردجرم

نظام قضايي كشورهاي مختلف، قوانين معدودي براي محدود يـا ممنـوع كـردن اسـتفاده از     
له و حمايـت از  أانگاري اين مسدر حالي كه جرم. هاي مختلف وجود دارددروغ سنج در حوزه

دقت و توجه بيشتري از سوي  حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد در مقابل آن، نيازمند
  .باشدقانونگذاران مي
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