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 چکیده 

شگرف  تحوالت  تکنولوژی  و  علوم  زمین   یپیشرفت  است   ۀ ادل   ۀدر  کرده  ایجاد  کیفری  دعاوی  اثبات 
جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و   ۀ سنتی طیفی از ادل   ۀ ادل   موازاتبه که  ای  گونه به 

ثیرگذار أ سوی او ت  از   )اقناع وجدانی( مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادالنه و منصفانه   حصول قناعت 
 حقوقی رواج یافته که های  سنجی( در برخی نظام گرافی )دروغ در میان این ادله استفاده ازپلی   هستند. 

واقع گردد. همگام  مؤثر دادرسی  فرایند یک از کنشگران  کذب گفتار هر تواند در تشخیص صدق یا می 
و   حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته   ۀ حقوقی با داعی های  با تمسک به این تکنیک نظام 

ادعای آنان این   اند.آن حقوق پنداشته   ۀ کنندرا در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه   کارگیری آن به 
باشد می  گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض لی است که پ 

گاه فرد به اجبار تحت گرافی منوط به اعالم رضایت از سوی متهم است و هیچ انجام پلی   حال آنکه اوالا 
حریم   متهم و دخالت در   این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت 

گرافی توان کارکردی منفی برای پلی نمی   خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه
کرد  تصور  متهم  به  اینکهپلی   .نسبت  عین  در  دارد؛  گانه  دو  خاصیتی  برای می   گرافی  راهی  تواند 

لزوم حفظ   همچنین گناهی او محسوب شود.  محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی 
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کند تا با می  از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب دیدهزیان حقوق جامعه و 
پلی ضابطه  به   عنوان به گرافی  مند ساختن  از سوی افراد متخصص  یک دلیل علمی متقن و اجرای آن 

 .یافت، دست  است  دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت   فرایند آرمان    ترین مهم 
 حریم خصوصی حق سکوت، گراف،پلی سنجی، دروغ واژگان کلیدی:

 مقدمه
و پیشرفت علوم دالیل مثبت دعاوی کیفری نیز دچار تحوالتی   فناوری  ۀ با گذشت زمان و توسع 

 ۀ شهادت و سوگند به ادل   ، سنتی چون اقرار   ۀ حقوقی در کنار ادل های  گردیده است به این نحو که نظام 
های از سویی دیگر پیچیدگی شیوه   . اندر علوم تجربی یا غیرتجربی است روی آورده جدیدی که مبتنی ب 

باشد و دشوار بودن کشف حقیقت در امور می   ارتکاب جرایم که خود عامل پیدایش جرایمی جدید 
نظام حقوقی کشورها   ۀ از دالیل جدید پا به عرص ای  سبب شده پاره   مزید بر علت گردیده و   کیفری هم 

روز نمودن شناسی جنایی در حقوق کیفری به ثیر روان أ از آثار مترتب بر ت   ، بگذارد. افزون بر این موارد 
پیدایش های  ایجاد تحول در شیوه   موازات به باشد.  می   جرم   ت اثبا   ۀ ادل  ارتکاب جرم که خود موجب 

پیش احساس شده است از نون بیش نسبت به دالیل مصرح در قا  بازنگری  شود ضرورت می  جرایمی نو 
کارگیری گردیده است. بدیهی است به   بینی پیش موجود    ۀو برخی دالیل متقن و مورد وثوق در کنار ادل 

اعتباربخشی به آن   منظور به این ادله منوط به این است که با سنجش تمام جوانب امر بسترهای الزم  
گردد  پلی   . فراهم  ادله  این  از  از سیستم )دروغ   گرافی یکی  برخی  در  که  دارد  نام  حقوقی های  سنجی( 

 آزمایی دالیل دیگر مورد توجه واقع شده است. در جهت کشف جرم یا راستی ای  وسیله   عنوان به کشورها  
کند و بر این باور مبتنی  می  به تشخیص دروغ کمک  دروغ سنج دستگاهی است کهیا    گرافپلی
ت طراحی شده در مورد جرم ارتکابی به  سؤاالافراد به    هایتوان با در نظر گرفتن پاسخمی  است که

 ی روان  یولوژی زیف  یها گنالیگراف سیپل  یها ستمیصداقت یا عدم صداقت گفتاری آنان پی برد. س
پردازند. در نتیجه قادر خواهند بود مواردی را که در  میها  آن  راتییتغ  یافراد را ضبط کرده و به بررس

 شود، تشخیص دهند.  می های ناصوابپاسخ ۀخواهد شد که خود منجر به ارائ آن فرد دچار استرس 
گرافی برای ارزیابی دالیل ارائه شده از سوی متهم موجی از نگرانی و مخالفت را کارگیری پلیهب

ایجاد کرده است. برخی مخالفان با مدنظر قرار دادن حقوق بنیادن متهم و مبانی که این    در میان افراد
تحقق یک دادرسی عادالنه ایراداتی را    منظوربهها  آن  و لزوم رعایت   آن استوار گردیده  ۀ ر پایحقوق ب

است حق    گرافی با آن در تعارضترین حق شناخته شده که پلیاند مهمآنان مدعی  اند.طرح کرده
و است  متهمپلی  سکوت  حقوق  تضییع  و  آن  گرفتن  نادیده  موجب  دیگر    .شودمی  گرافی  سوی  از 

یک حق مسلم که امکان دسترسی به آن بدون رضایت فرد   عنوانبه  ورداری از حریم خصوصیبرخ 
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  همچنینگرافی بر علوم تجربی و  ابتنای پلی  رغمبهغیرممکن است، با این تکنیک نقض خواهد شد.  
رائن تواند با ایجاد قمی  گیرد ومی   شناسی که با هدف تفسیر نتایج حاصله مورد استفاده قراردانش روان 

با ایراداتی مواجه   برای مقام قضایی علم اقناعی ایجاد کند تا بتواند تصمیمی شایسته بگیرد، این دلیل
آن در کشف حقیقت الزم است نسبت به رفع ایرادات عمل    ۀشده است که با توجه به نقش برجست

  در   سنجیدروغیا    گرافیگرفتن پلی هدف عمده از پژوهش حاضر این است که دریابیم آیا قرار  نمود.
ادل  ۀزمر از  قضایی    ۀیکی  مقام  توسط  آن  از  نتایج حاصل  پذیرش  یا  دعوا  امار  عنوانبهاثبات    ۀ یک 

تواند به حقوق بنیادین شخصی که در مظان اتهام قرار  می قضایی در جهت ایجاد علم اقناع وجدانی
ز این حقوق مربوطه در معرض  ایک  کدام گرفته است، خللی وارد کند. در صورت مثبت بودن پاسخ 

گرافی با حقوق متهم و مبانی که  )تعارض پلی  و در صورت مخالفت با این گزاره   گیرد می  خطر قرار 
توان  می  با چه استداللی  این حقوق بر آن استوار گردیده است( چه دالیل توجیهی وجود دارد و اساساا 

گرافی توجیه گردد. این مقاله درصدد  رد تا توسل به پلیارائه کای  کنندهاین گزاره را رد نمود و دالیل قانع
موجود پرداخته و پس از تشریح این تعارضات وارد بودن یا  های است تا به بررسی هر یک از چالش

 . نبودن هر کدام از ایرادات را تبیین نماید
 گرافی  پلی . 1

 گرافی مفهوم و کارکرد پلی. 1-1
علمی در    ۀ برانگیز است. در جامعفریب یکی از موضوعات بحثگرافی در کشف  استفاده از پلی

وجود    نظراتفاقکار در خالل تحقیقات جنایی  در شناسایی افراد فریب  فناوریمورد اثربخشی این  
قانونی برای  های  های مجری قانون، انجمنهای مختلفی چون سازمانندارد. از این دستگاه در بخش 
 :Reidد )گرد می  های خصوصی استفادهاستخدام افراد در بخش  ، قانونیحمایت از تحقیقات پزشکی  

542-547 .) 
شناختی های روان فرایند  ۀشناسی است که به مطالع کاربرد علم روان های  گرافی یکی از نمونه پلی 

ابزار سنج یک  دروغ یا    گراف پردازد. پلی می   سنجش در عملکردهای فیزیولوژیکی قابل تغییرات    ۀ وسیل به 
 تکنیک نامبرده   باشد. می   ت مطرح شده سؤاال ژیکی به  لو های فیزیو پاسخ   ۀ کنندمکانیکی است که ضبط 

یک جرم خاص در مظان درخصوص    که ظاهراا   روشی برای غربالگری اشخاصی باشد   عنوان به تواند  می 
ین جرم خاص صورت گرفته تعی  منظور به تواند در راستای تعقیب فرد یا افراد  می   اند و نیز اتهام قرار گرفته 

گناهکار فرد  تعیین  بر  افزون  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آنان  در می   همچنینسنج  دروغ   ، از سوی  تواند 
 با کمک این دستگاه   کنند به دستگاه عدالت کیفری کمک نماید. مثالا می   ارزیابی دالیلی که طرفین ارائه

دهند یا در ازای دریافت وجه یا امتیازی حقیقت را نادیده گرفته می   توان شاهدانی که به دروغ شهادتمی 
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 کنند، شناسایی کرد.می   داری از مظلومان، موضع ظالمان را تقویت جانب   جای به و  
فنومن   فونکسیون ترسیم  بهتر،  زبان  به  یا  ثبت  از  است  عبارت  دستگاه  و  این  روانی  های 

ب گفتن  دروغ  هنگام  به  انسان  بدن  پلیهفیزیولوژیکی  دیگر،  عبارت  به  نمودار،    ،گرافصورت 
تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار   ، های فشار خونالعملعکس

 .(David E.Nagle, 1983: 718) نمایدمی شود ثبتمی ناشیه از دروغ ظاهر 
معموالا  که  آزمایش  ابزاری  انجام  مورد  پلیهای  برای  قرارگرافی  یک  می  استفاده  شامل  گیرد 

فشار    ۀکنندضبط قلب،  ضربان  ارادی  )برانگیختگی(  تحریک  شاخص  سه  که  است  فیزیولوژیکی 
قرار  ، خون ارزیابی  را مورد  پوستی  تغییرات  از سیستممی  تنفس و  بیشتر  امروزه  ضبط  های  دهد که 
پنوموگرافی که  می  استفادهای  رایانه تنفس توسط  قرار    ۀدر اطراف قفسشود. میزان و عمق  فرد  سینه 

 (. Meiejr, 2008شود )می گیری گرفته اندازه 
به    از طریق الکترودهای متصل   و رسانایی پوست  فشار خون  توسط دستگاه   فعالیت قلب و عروق 

انگشتان اندازه   نوک  پنوموگرافمی  گیری فرد  اندازه )دم   شود.  را  تنفس  میزان  که  در   ؛گیرد می  سنج( 
پنوماتیک    ۀدهد. میزان تنفس از طریق استفاده از دو لولمی  فرد سوژه را نشان  نتیجه الگوی تنفسی

کاردیواسموگراف که تغییرات ایجاد شده    گیرد.می  سینه و شکم قرار  ۀشود که در قفسمی  گیری اندازه 
از باالی شریان    دهد که اطراف بازومی  یک کاف پالستیکی نشانۀ  وسیلدر فشار خون و نبض را به 

گالوانومتر تغییرات مقاومت   شود.بازو یا گاهی اوقات در اطراف انگشت شست پا یا مچ پا باد می
اتصال الکترودهای    ۀوسیلکند که بهگیری میفعالیت الکترودرم اندازه   دلیلبه پوست در برابر برق را  

انجام  انگشت سوژه  به دو  انگشتان عبور گیرد. وقتی مقدار کمی جریان  می   کوچک  از    الکتریسیته 
فرض بر این است   شود.می شود و بر روی دستگاه رویتمی گیری کند، هر تغییر در تعریق اندازه می 

شود. هنگامی که  می  های فیزیوژیکی منعکسکه عدم صداقت یا رفتارهای فریبنده در قالب پاسخ
قرار آزمون  این  معرض  در  پنهاندروغ  گیرندمی  افراد  یا  قالب    گویی  در  آنان  توسط  حقیقت  کردن 

از توانایی شخص در کنترل کردن صدا و تصویر   نظرصرف  چراکهشود  می های فیزیکی آشکارپاسخ
دروغ فرد را افشا خواهد    ، ضربان قلب و تنفس موقع دروغ گفتن  ، دیگر چون فشار خون  عالئمخویش  

ترین روش برای احراز  ترین و رایجهرچند شایع  ، شناختی است گرافی عملکرد روانکرد. اساس پلی
باشد اما وجود ارتباط احتمالی میان زبان بدن و ارتکاب  می  حقیقت تحمیل درد جسمانی به شخص

تفاوت    ۀدهندتواند بیانگر حقیقت باشد. این موارد گاهی اوقات با فراز و فرودهایی که نشانمی  بزه 
تکانه دادههای  در  تشخیص  دستگاه هستند    فیزیولوژیکی  توسط  روی   خطوط  عنوانبهشده  جوهر 

هرچند    شود.می  آغاز  ه توسط متقاضینامپرسش پس از تکمیل    گرافیشوند. آزمون پلیمی  کاغذ ثبت
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خرید و فروش و    ، قاچاق مواد مخدر  ،جرایمی نظیر سرقت  ۀت رایج اغلب در حیطسؤاالعناوین  
ترین آزمون  گر هم به کار برده شود. رایججرایم دیدرخصوص    مصرف الکل است اما ممکن است

بر مبنای دو فرض واقع شده  (  CQTت کنترلی)سؤاالیا    سؤالسنجی مشهور به تکنیک کنترل  دروغ
های فیزیکی  کند پاسخمی   است؛ اول اینکه استرس روانی به علت ترس از کشف حقیقت که ایجاد

  خون، نبض، تنفس و مقاومت شیمیایی پوستغیرارادی را که همان تغییرات ایجاد شده در فشار  
  های ضبط شده پاسخ  بر اساس گر  و یک آزمون  سازد می  باشند، در سیستم عصبی ارادی نمایانمی 
نمونهمی  تکنیک  این  که  است  ترتیب واضح  این  به  ببرد.  پی  ترس  این  به  موارد کاربرد  ای  تواند  از 

 (. paubert. Pauclc: 903) حقوق کیفری است ۀ شناسی در حوزروان
 گرافی پلی  ۀ. پیشین1-2

توسط جیمز مکنزی متخصص قلب و عروق  1906سنج در سال دروغ های یکی از اولین دستگاه 
خطوطی صورت  به   را ها  آن   در انگلیس اختراع شد که نبض شریانی و وریدی را اندازه گیری نموده و 

فیزیولوژیست فرانسوی اتین ژول ماری تغییرات بدنی   1858کرد. در اوایل سال  می   روی کاغذ ترسیم 
 حالت تهوع و سر و صدای شدید ثبت کرد.  ازجمله زا  واکنشی به عوامل استرس   عنوان به را  

شناس ایتالیایی با این اعتقاد که جنایتکاران نژادی متمایز از سایرین لومبروزو جرم   1980  ۀ در ده 
از  انداز   دارند،  برای  مخصوصی  جنایی ه دستگاه  مظنونان  خون  فشار  استفاده  ، گیری  بازجویی   هنگام 

ایشان طراحی گردید. می  و آشکار کردن دروغ توسط  به قصد کشف  آزمون علمی  اولین  نتایج   کرد. 
 و نبض حاصل  حاصل از مطالعات وی به این شکل بود که هنگام گفتن دروغ تغییراتی در فشار خون 

اول هوگو مونستر برگ روان سال   شود. در می  به جنگ جهانی  منتهی  از های  شناس دانشگاه هاروارد 
پلی گراف برای ضبط و تحلیل احساسات ذهنی و درونی افراد استفاده نمود.   ازجمله ابزارهای مختلفی  

هایی طرفی علمی و قاطعیت در مورد کاربرد این ماشین در قوانین کیفری استدالل بی   ۀ وی با مشاهد
کرد می   دانشجوی کارشناسی در آزمایشگاه مونستربرگ کار   عنوان به ویلسون مولتون مارستون    ارائه نمود. 

و مجذوب دیدگاه و بینش او شد. به این ترتیب وی به همراه همسرش یک دستگاه فشار خون اختراع 
 کرد.می   کرد و از آن برای بررسی ارتباط بین عالئم حیاتی و احساسات استفاده 

قانونی  های  یکی از عالئم دروغ در رسیدگی  عنوانبه یا پیشنهاد بررسی و کنترل فشارخون    ایده
ارائه شد. پس از آن الرسون و کیلر با   1921و سپس ماردسن در سال    1915توس مارستون در سال  

گرافی  کاربردهای نخستین پلی  1930  ۀهای تنفسی و رسانایی پوست در طول ده اضافه کردن فعالیت
افراد دیگر گسترش یافت تا    تحقیقات توسط  .(Grubin & Mardsen, 2005: 360)  را توسعه دادند

سنج داده شد. جان رید دریافت که  دروغهای  پیشرفت چشمگیری در دستگاه  1940  ۀاینکه در ده
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جلوگیری   منظوربه تحریف کند. لذا  تواند با یک حرکت عضالنی نامرئی نتایج تحقیق را می   یک فرد 
گراف استاندارد، دستگاهی برای سنجش این حرکات ابداع  وی عالوه بر دستگاه پلی  از این اختالل

 .(Reid, 1947: 542) کرد تا تغییرات نبض فشار خون و پوست را اندازه بگیرد 
پرونده   محکومیت  Fryدر  حکم  از  که  تجدیدنظرخواه  دولت،  درج  علیه  قتل  دوم    ۀبه 

گیری  تجدیدنظرخواهی کرده بود استدالل کرد که دادگاه بدوی در رد شهادت یکی از شهود از اندازه 
  فشار خون سیستولیک برای انجام آزمایش بهره گرفته است و در این مورد دچار اشتباه گردیده است. 

ل با قانون شواهد که  کامطور  بهگرافی را  قضایی بود که نتایج پلی  ۀنیومکزیکو تنها حوز1975در سال  
پروند در  پذیرفت.  داد،  شرح  تفصیل  به  را  پذیرش  عالی  ۀ  معیارهای  دادگاه  دورسی  علیه  دولت 

گرافی است  شرط پذیرش پلیپیش   عنوانبهقبلی را که مستلزم مقررات امضا شده    ۀسابق  نیومکزیکو
د از صالحیت و توانایی باالیی کننده بای اول اینکه مصاحبه  :را لغو کرد و دادگاه سه شرط را تعیین کرد

باشد پلی.  برخوردار  دستگاه  اینکه  در  دوم  و  باشد  برخوردار  باالیی  اطمینان  قابلیت  از  باید  گرافی 
 (.Timothy & Henseler, 1997: 1263)  نهایت آزمایش انجام شده در مورد موضوع باید معتبر باشد

 همچنین  اند. گرافی را در پیش گرفته پذیرش پلی عالوه بر نیومکزیکو دو ایالت دیگر نیز سیاست  
مطلق استفاده کند طور به گرافی ویترسپون علیه دادگاه عالی سعی کرد از پلی  ۀدادگاه کالیفرنیا در پروند 

گرافی را مشروط به این دانست که ایالت کالیفرنیا وارد عمل شد و پذیرش پلی  گذار قانون اما در نهایت 
( Witherspoon v. Superior Court, 1982: 135)  آن را شرط کرده باشند   هم( طرفین )دادستان و مت 

پلی   ۀتجرب  به  توسل  در  محدودکشورها  مذکور  موارد  به  صرفاا نمی   گرافی  پژوهش  این  در  ما  و   شود 
 کنیم.می   خودداری کرده و به موارد مذکور بسنده ها  آن   ۀ از تشریح هم  کالم  ۀ اجتناب از اطال   منظور به 

 قضایی ۀگرافی در رویپلی. 1-3
گرافی در رابطه با قتل عمدی بود که در غرب تگزاس  ترین موارد استفاده از پلی یکی از برجسته

رخ داده بود. در این مورد فردی به اتهام مرگ همسر خود که جسدش در محل سکونت متهم کشف  
بیانگر آن بود که مرگ    گرافیر پلیمعاینات صورت گرفته بر اث  گردیده بود تحت بازجویی قرار گرفت.

ت در ارتباط با موضوع مورد نظر از  سؤاالاز  ای  در اثر ضربات متعدد رخ داده است. ابتدا مجموعه
 سؤالدر  ها  فرد پرسیده شد تا نوع اسلحه مورد استفاده در جنایت معین گردد. انواع مختلفی از اسلحه

و  می  مطرح  در  واکنش  زمانهمشد  فرد  قرارهای  توجه  مورد  نتایج حاصل  می  آن وضعیت  گرفت. 
 (. Glen H.mcLaughlin,1953: 692) کرد میتأیید  مسئولیت فرد در قبال مرگ همسرش را 

منصفه به اخاذی از دلورس الزاروس،   هیئت  ، متهم جوزف باربارا جونیور، توسط1969در سال  
دلوروس عنوان کرد زمانی که شوهرش در  ماجرا از این قرار بود که    همسر پیتر الزاروس محکوم شد.
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و با تهدید نسبت به جان شوهر و پسرش به او تجاوز   او آمده ۀبرده است متهم به خانمی  زندان به سر
و از او اخاذی کرده است اما وی ترجیح داده است تا زمانی که همسرش از زندان برنگشته است این  

مبنای درخواست متهم    تجدیدنظرخواهی کرد.  موضوع را مطرح ننماید. متهم از حکم محکومیت
جدید، ادعای او مبنی بر اظهارات کذب الزاروس بود. برای حمایت از این موضوع،    ۀ برای محاکم

گراف که توسط خودش و یکی از دو شاهد پلیهای  متهم دو شاهد جدید و شواهدی مبنی بر آزمایش 
گرافی پلی  ۀیی به این نتیجه رسید که دقت معاینجدید انجام شده بود ارائه کرد. در نهایت مرجع قضا

درصد است و باربارا در مورد تجاوز یا اخاذی گناهکار    99انجام شده است بیش از    در شرایطی که
 . (Ewout H.Meijer and peterj.vankoppen, 2008: 31نیست )

 یک دلیل قانونی پذیرفته شده است.  عنوان به گرافی  ایاالت متحده نتایج پلی های  در برخی دادگاه 
 گرافی را به رسمیت شناخته و مورد استفاده قرار تست پلی ها  دادگاه آنجا   هایی است که در موارد و نمونه 

تا بتوانند تصمیمی شایسته بگیرند.  می  ، مایکل موریس، معاون 2019نمونه در آوریل    عنوان به دهند 
دید که با سرعت باال در حرکت بود. پس از تعقیب وی متوجه   ماشینی را   ، (Clayکالنتر شهرستان کلی ) 

شد که ماشین در یک مسیر شخصی تصادف کرده است. زیگلر ژولیده و نامنظم پشت فرمان نشسته 
به او مشکوک شده و او را بازداشت نماید. معاون دیگری ماشین را از   همین موجب شد موریس   و   بود 

پس از   از طرفی دیگر  . خالی آبجو موجود شدهای  متوجه قوطی وارده بررسی کرد و  های  نظر آسیب 
نزدیک شدن به زیگلر بوی الکل گرفت اما موقع پرسش مظنون ادعا کرد فرصتی برای نوشیدن مشروب 
نداشته است و در پاسخ به تقاضای مقامات پلیس مبنی بر انجام آزمایش تنفس از انجام آن امتناع کرد 

گرافی اعالم نمود و پس از برگزاری آزمون عدم صحت ادعای متهم جام پلی ولی رضایت خود را برای ان
شواهد بسیار   ۀ گرافی قادر به ارائ پلی   که آنجا    محرز گردید. به دنبال آن دادگاه در این پرونده مقرر نمود از 

اینکه مشروط بر    البته   ؛ پذیرفته شود   شایسته است توسط مقامات این حوزه  ، کننده در دادگاه استاثبات 
 .( Paul C. Giannelli, 1994: 366)   گران باتجربه و صحیح استفاده شود توسط معاینه 

قبول بودن شواهد  قابلمطروحه علیه شفر دادگاه عالی تصمیم گرفت برای اولین بار    ۀدر پروند
دگاه  به اتهام عمدی استفاده از مت آمفتامین در دا  گرافی را در نظر بگیرد. دادگاه خلبان شفر را پلی

اما دفاع او این بود که از    ، نظامی محاکمه کرد. آزمایش وی نشان داد که او این ماده را بلعیده است
و در تالش بود با استناد    کرد می  بلعیدن مواد اطالعی نداشته است. وی به شدت این موضوع را انکار

د. بدین ترتیب او با  از ادعای خود حمایت کن  سنج که نسبت به وی اجرا شدبه نتایج آزمون دروغ
واقع  مؤثر گرافی رضایت تحت این آزمون قرار گرفت و مشخص شد ادعایش کذب بوده و نتایج پلی

 (Forkosoch, M.D, 1939: 225) شد.
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کالیفرنیا علیه شخصی به نام کاتر که متهم به تجاوز جنسی به  های  دادگاه  در یکی از  همچنین
بود  12شاکی   شده  بدوی    ، ساله  از    هیئت  تصمیم  موجببهدادگاه  حاصل  نتایج  اثر  در  منصفه 

سال حبس محکوم کرد. همین   15دوم به  ۀگرافی او را به خاطر ارتکاب رفتار جنسی جنایی درجپلی
به پلیرون  ای  ازتصمیم موجب شد چندین دادگاه دیگر هم   و  پیروی کرده  اعتبار و رونق  یه  گرافی 

 (.Plaintiff-Appellee v. David Wayne Cutter, 2014: 280د )ببخشن
آن   ۀدهندشخصی تشکیلهای سوء ظن عمومی در مورد صحت ادعاهای تجاوز جنسی و انگیزه 

نادرست    کننده وشک به قربانی بوده است که اظهارات گمراه  ۀ مبنایی برای تحصیل دالیل کافی دربار
دارد تا با آن بتوان اتهام را اثبات کرد.  داده است و در مورد تجاوز جنسی هیچ شاهد عینی وجود ن

باشند. در نتیجه برخی از  ممکن است دشوار، کندمی یافتن شواهدی که از قربانی حمایت همچنین
گرافی روشی مفید  ها و قربانیان و مدافعان افراد قربانی بر این باورند که تست پلیبازرسان دادستان

گرافی اغلب  پلیهای  اظهارات قربانی است. استفاده از تستاین موضوع و صحت و سقم  تأیید    برای
  کند.می تجاوز جنسی را تضعیف در تحقیقات محوربهترین روش برای استفاده از رویکرد قربانی

گرافی را  نوین پلیهای  مندی از شیوه کارگزاران نظام عدالت کیفری کشور ما امکان بهره هرچند  
آنان  های  گرافی را در تصمیم گیری سنتی پلی   ۀتوان رگه هایی از شیومی  نظر  اما با کمی دقت  ، ندارند

از آرا   عنوانبهمشاهده نمود.   به شمار  ینمونه در یکی    9909972661100427  ۀدادنام  ۀ قضایی 
بر    08/04/1399مورخ   مبنی  متهم  بر  وارده  اتهام  خصوص  و  سوءاستفاددر  سفیدامضا  از  ه 

بر اصل آزادی تحصیل دلیل در امور کیفری حین   تأکید  مال غیر باکالهبرداری از طریق انتقال منافع  
فیزیولوژیکی نظیر برافروختگی، تعرق، تغییر حاالت چهره و    انجام تحقیق از متهم تغییرات ظاهری 

مردمک چشم مقام قضایی را بر آن داشت تا تصمیم بگیرد متهم در اظهارات خود صداقت ندارد و 
 باشد. می دعای شاکیبر صحت اای این امر قرینه

 گرافی در حقوق کیفری کاربرد پلی. 1-4
موجود در   ۀرسیدگی در محکمه با توجه به ادل  ۀ اثبات عنوان انتسابی به متهم پس از اتمام مرحل

گیری بر اساس دالیل در امور کیفری مقام قضایی افزون بر تصمیم گردد.می دعاوی طرح شده میسر
عادالنه  رأی  اتخاذ یک تصمیم صحیح و صدور منظوربهموجود از این اختیار نیز برخوردار است که 

ای  چه بسا در پاره   . مد نظر قرار دهد  ،حقیقت رهنمون سازد   سویبهکه بتواند او را  ای  هر نشانه و قرینه
تا او ن ادرست و خالف واقع بودن ادله ابرازی که موارد این قراین بتواند به مقام قضایی کمک کند 

شاکی برای اثبات مدعای خود و متهم برای دفع اتهام منتسب به وی و رهایی از وادی پردردسر حقوق  
یکی از دالیل اثبات   عنوانبهگرافی خواه  شود، را تشخیص دهد. تکنیک پلیمی   کیفری به آن متوسل
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در ایقان وجدان مقام قضایی وارد سیستم حقوقی ای  قرینه  عنوانبهدعوای کیفری پذیرفته شود و خواه  
جنایی داشته باشد. کسی که در مظان اتهام  های  تواند کاربردهای مهمی در پرونده می  ، کشورها گردد

غم اینکه در پناه اصل برائت قرار دارد و  رشود علیمی  گیرد و رفتار مجرمانه به او نسبت دادهمی  قرار
که  ا  ج آن  ه شده و ازسوءاستفاداحتمال دارد از این اصل    اش ندارد، اما باز هم گناهینیازی به اثبات بی

یا دالیل وی توسط متهم یا هر عامل    ممکن است شاکی برای اثبات ادعای خود دلیلی نداشته باشد
متهم  توان از طریق مصاحبه با  می  دیگری از بین رفته باشد و راهی برای رهایی متهم یافت شود لذا

شناسی  یافته مبتنی بر علومی چون رواندقیق و سازمانهای  گرافی، طرح پرسشدر قالب تکنیک پلی
متهم ،  که با این علم آشنایی دارند مواردی را که در آنای  دیدهکارگیری افراد آموزشکاوی و بهو روان

وسیله بدین  و  نمود  را شناسایی  دارد  قضایی  مقامات  گمراهی  در  و تومی  سعی  مفید  اطالعات  ان 
  سنجی اظهارات شاکی یا دست آورد. افزون بر امکانه  ارزشمندی در مورد موضوعات ناخواسته ب

 : توان به موارد زیر اشاره کردمی گرافیاز دیگر کاربردهای پلی شهادت شهود
اظهارات متناقض و احراز صحت و سقم مطالب بیان شده توسط   ۀ اظهارات یا مقایستأیید  .  1

 ؛ د درگیر جریان دادرسیافرا 
 ؛شودمی حقیقی جرایمهای تحصیل طرق تحقیقی اضافی که منجر به آشکار شدن جنبه. 2
تعیین ابزارهای ارتکاب جرم و تبعات یا آثار جرایم ارتکابی یا محل اختفای اشخاص تحت  .  3

 ؛تعقیب
 ؛شناسایی سایر افراد مداخله کننده در ارتکاب جرم . 4
 ارزش در مورد موضوعات ناخواسته اکسب اطالعاتی ب .5

دهد می   که به مقام قضایی امکان ارزیابی سایر دالیل را ای  ادله   عنوان به گرافی  توان به پلی می   لذا 
قرار   بین این دلیل علمی زیر ذره   توانندمی   موضوعی   ۀادل   عنوان به با این وصف اقرار یا شهادت    . نگریست

 مشروط بر اینکه شرایط الزم برای اجرای این تکنیک فراهم گردد.  ، کشیده شوند بگیرند و به چالش  
 گرافی با حقوق متهم و مبانی آن پلیهای چالش. 2

تکالیف مهم دولت از  م،  در جوامعها  یکی  افراد در  امنیت  هر تعرض غیرقانونی    قابلتضمین 
آزادی  منظوربه و  این گوهر    ،باشدمی  آنانهای  حفظ حقوق  برقراری    بها گرانلذا تضمین  به  منجر 

برای شهروندان برای حکومت و چه  افراد مکلفند حقوق    .شودمی  تکالیفی چه  این صورت که  به 
سیس أ مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است با وضع این قانون و ت

منیت کند و خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت  تشکیالت اداری و قضایی برای مردم ایجاد ا
 . (280: 1395، و دیگران شهروندان امتناع کند )بشیریههای  یازی به حقوق و آزادیقانون از دست
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قضایی   مراجع  شرایطی  چنین  عهدهدست  عنوانبهدر  حاکمیتی  نهاد  با  نشاندگان  مقابله  دار 
قید و  های خویش مطلق و بیآزادی افراد در انتخاب  که چرا   .باشندمی  اقدامات هنجارشکنانه افراد

شرط نبوده و هر جا اعمال و رفتار افراد اسباب نقض حقوق هم نوعان خویش گردد یا نظم برقرار  
شده در اجتماع را بر هم زند با واکنش مواجه خواهد شد. انتخاب و تعیین نوع واکنش متناسب با  

مالز شهروندان  قانون  خالف  میزان رفتارهای  با  زیادی  وابستگی  و  مورد    ۀدرج  مه  ارزش  اهمیت 
ها  اعتنایی به برخی ارزشکه جامعه نادیده انگاشتن و بی  آن گونهحمایت نهادینه شده در اجتماع دارد  

اگر این واکنش به علت اطالق    گیرد و با آن مقابله خواهد کرد.نمی  انگاری نادیدهرا حتی در اثر سهل
در  بزه  خود  رفتار  باشد  به  مجازات  دادرسی  ، قالب  جریان  وارد  کیفر    چراکهشود  می   فرد  انتخاب 

دادرسی خود متشکل از چندین    فرایندباشد.  می   ی عدول از قواعد حقوقیاجرا ضمانتشدیدترین  
اولین مرحله جرم کشف  .مرحله است بزه  می   در  پیرامون  انجام تحقیق  به  نوبت  آن  از  شود و پس 

تا با می  انتسابی به متهم ۀ  بعدی روانۀ  به مرحل  برای ورود  حصول یقین به مجرمیت فرد او را   رسد 
ترین هدف از هر دادرسی برقراری عدالت و نظم زایل شده در جامعه و جبران  محکمه نماید. مهم

باشد و نیل به این اهداف متعالی در گرو عادالنه بودن دادرسی و رعایت می  وارده به شاکیهای  ضرر
اصول  زمینه   تمامی  که  است  مقرراتی  مقامات  و  و  اقدامات ضابطین  این هدف گردند.  تحقق  ساز 

باشد. این موضوع به    فرایندو سایر افراد درگیر در    قضایی باید همگام و همراه با حفظ حقوق متهم
ی مقرر شده است که داشتن یک المللبین قدری اهمیت دارد که هم در قوانین داخلی و هم مقررات  

عدا  مطلوب نظام  کیفری  برای    لت  الزم  تضمینات  و  تدابیر  وجود  گرو  در  راهگشا  حال  عین  در  و 
مداخله  افراد  حقوق  حفظ  طریق  از  منصفانه  دادرسی  و  برگزاری  دادرسی  در    متهم  ویژه به کننده 

یکی از    عنوانبهامنیت قضایی    تأمین  تواند نقشی شایسته درمی   حفظ حقوق بزهکار  چراکه  ؛باشدمی 
 بسته شود.   ه احتمالیسوءاستفادراه برای هر گونه  سانبدینامنیت ایفا کند تا های جلوه 

در برابر شخصی است که ارتکاب ها آن  ی کارگیر  حمایت، ارائۀ راهکار و به   ی حقوق متهم به معنا
شود و می   جاکه در نتیجه، تضمین آن موجب کاهش اتهامات بی  نسبت داده شده است   ی جرمی به و 

رسیدن به دادرسی منصفانه و عادالنه مستلزم آن   چراکه باشد.  می   دفاعی متهم  تضمین حقوق   ۀ مقدم 
 ی)گلدوست جویبار   از حقوق برابر و یکسانی در روند دادرسی برخوردار باشند.   یکه طرفین دعو  است 

رسی است که در یک داد  امتیازات و امکاناتی   ۀاین حقوق مجموع   ( به تعبیر دیگر79:  1397  ، و دیگران
ف فرض برائت، که بر خال  ادعایی   قابل زم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در م ال منصفانه  

  . (225:  1383  ، )امیدی  « علیه او مطرح شده، در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند 
پلی از  آناستفاده  پذیرش  با فرض  ادل  عنوانبه  گرافی  از  امار  ۀیکی دیگر  یا  اثبات جرم  ۀ  علمی 
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مخالفان با توجه به   .قضایی در جهت اقناع وجدان مقام قضایی با برخی ایرادات مواجه شده است
برخی اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق که خود مبنایی برای پیدایش حقوق متهمین در دادرسی  

ایراداتی تکنیک  است  این  بر  نموده  را  ادعوارد  این  با  برخی  متهم اند.  و  است  برائت  بر  اصل  که    ا 
گرافی را مغایر با حق سکوت  کارگیری پلیتواند از حق سکوت خود در دادرسی استفاده نماید بهمی 

کند و برخی می   دارها را خدشهکرامت انسان  دیگر معتقدند تکنیک مذکورای  دانند. عدهمی  متهم
هم گرفته  ، مخالفان  نظر  در  آزادی  اصل  برای  ارزشی  پلیچنان  به  تمسک  که  عامل  اند  را  گرافی 

از    ۀ کنندتحدید آزمون  معرض  در  افراد  روانی  خصوصی  حریم  به  تجاوز  علت  به  و  آزادی شمرده 
   زنند. در این مجال هر یک از این موارد را به تفصیل تشریح خواهیم کرد.می پذیرش آن سر باز

 حق سکوت . 2-1
غلیانی در   خواه او از سوی دیگر در ادوار مختلف عدالت   سو و سرشت از یک   جدان هوشیار آدمی و 

اصل مذکور از قرون باستان تا عصر   ۀگناهی باشد و سیطر جان وی ایجاد کرده است تا پذیرای اصل بی 
که آنجا    است تانواز بوده  دینی ادیان مختلف چشم های  باستانی و هم در آموزه های  هم در تمدن   حاضر

آن را مورد تصریح قرار داده    37عالی ترین سند حقوقی در اصل    عنوان به قانون اساسی کشور ما نیز  
شود مگر اینکه جرم او در دادگاه نمی   از نظر قانون مجرم شناخته کس  هیچ است. اصل برائت است و  

نی و مصون بودن افراد جامعه فرض برائت استمرار بخشیدن به آثار حفظ کرامت انسا   صالح ثابت گردد.
گناه بشر هر کس بی  حقوق  ه ی اعالم   9ۀ  ماد  موجب به .  (214:  1394  ، )آشوری   از هر گونه تعرض است

کسی  می   محسوب  مگر   ی ضرور ی س ک  بازداشت  اگر  ن، ی بنابرا   .برسد  اثبات به  او  ر ی تقص  ه ک شود 
د. ی آ  عمل  به  ی ر یاو جلوگ  به  فشار  هرگونه  از  د ی با  او  ی شخص  سالمت  ن ی تضم  ی برا  داده شود،  ص ی تشخ 

کند می  و مراجع قضایی عمل  قوای حاکم  ابزاری برای صیانت از متهم در برابر اقتدار  ۀ منزل این اصل به 
 گردد که موسوم به حق سکوت است.می   و از دل آن حقی برای متهم پدیدار 

حقوق  نظام  متحدیا  یدر  تفهآمریکا   ۀاالت  سی،  حق  به  موسوم   یحقوق   ۀقاعد  موجببهوت  ک م 
پروندی»م  ۀقاعد در  به طرف ی»م  ۀراندا«  آریراندا  حقوق   2از    یکی،  یالدیم  1966به سال    «زونای ت 

م شود،  یکه باید تفهی  ن حقی ن قاعده، نخستیا  موجببهرود.  یمسلم مظنونان و متهمان به شمار م 
پلۀ  قاعد  موجببه  .وت است ک حق س زیمذکور،  موارد  مظنونان  ی س موظف است  به  را    ی ادآوریر 

قرار گ  یه ویتواند علمی  یاظهارات واینکه    وت، ک حق س  نـد؛ک استفاده  رد، حق مشورت و  یمورد 
د.  شومی  او معین  یل براکیو  یک ل ندارد،  کیان انتخاب وک ام یه اگر وک نیل مدافع و اکیمالقات با و 

د تا حضور  یبا  ییود، بازجول شکیمتهم، خواستار حضور واینکه    ن حق، به محضیم ایپس از تفه
در واقع حق سکوت، عدم الزام فرد به گفتن  .  (461:  1389و،  ید دبلی ویوبور، دیمتوقف گردد )ن لکیو
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اینکه  نه  به ضرر خود است  پایمال شود   مطلبی  نهایت حقی  در  تا  به ضرر دیگران  نگفتن مطالبی 
ی المللبینیکی از مصادیق حقوق متهمان در اسناد  ۀ  منزل این اهرم دفاعی به  .(188:  1385)رحمدل،  

ویژه  اعتبار  و  ارزش  از  شدهای  هم  بند    کهچناناست.    برخوردار  از  ز  میثاق   14  ۀماد  3قسمت 
ی حقوق مدنی و سیاسی با این عبارت که متهم نباید مجبور شود علیه خود شهادت دهد و  المللبین

هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق   ین است کهیا به مجرم بودن خود اعتراف کند، متضمن ا
دارد با تساوی کامل از این حق برخوردار شود که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم  

ۀ  یا ماد  ضمنی حق سکوت را به رسمیت شناخته استطور  بهشود که  می  لذا معلوم   .بودن اعتراف کند
  ی و سایر اسناد مشابهالمللبیندیوان کیفری    ۀساسناما  67و    55کنوانسیون حقوق کودک، مواد    40

تواند  می  بر این امر تصریح دارند که متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و
  38اصل    گناهی او داشته باشد.سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت داللت بر مجرمیت یا بی

ونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع را ممنوع نموده قانون اساسی بدون ذکر حق سکوت هرگ
اجبار یا اکراه متهم، استفاده  ها قانون آیین دادرسی کیفری در بازجویی  60 ۀطبق ماد همچنیناست. 

ت خارج از موضوع اتهام ممنوع است  سؤاالکننده و ت تلقینی یا اغفالسؤاالاز کلمات موهن، طرح  
تی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است،  سؤاالبه چنین  و اظهارات متهم در پاسخ  

تواند می  به این صورت که متهم  قانون آیین دادرسی کیفری   197  ۀمطابق ماد   همچنین.  معتبر نیست
در  اظهارات،  امضای  یا  پاسخ  دادن  از  وی  امتناع  مراتب  صورت  این  در  کند.  اختیار  سکوت 

 گذارقانونتلویحی مورد قبول    نحوبهبازجویی    یسکوت متهم در اثناشود، حق  می  صورتمجلس قید
ذکر   ۀمکلف به رعایت این حق خواهند بود. محتوای ماد  ی تحقیق و ضابطان دادگستر است و قضات

 . شده حکایت از پذیرش آن حق ارزشمند در نظام قضایی ایران دارد 
ودن اصل برائت و حق سکوت متهم  با لحاظ نم  ، گرافیپلی  تکنیک  استفاده از  برخی منتقدین

داشته دروغاظهار  دستگاه  از  استفاده  که  به    دلیلبهسنج  اند  لطمه  و  علمی  مطلق  ارزش  نداشتن 
 و از سوی دیگر مخالف با اصل برائت   روروبهو صدمه به حق دفاع متهم با ایراد    شخصیت انسانی

گناهی متهم برآید، متهم به  فرض بی  اثبات خالف  درصدداینکه دادسرا    جایبهشود زیرا  می  شناخته
ملزم  خویش  گناهی  بی  تکنیک.  (75:  1375)گلدوزیان،    شودمی   اثبات  معتقدند  مخالفان   این 

وارونه خواهد کرد. به  ها شود و اصل برائت را در دادرسیمی متهم ۀمعیوب شدن اراد موجب نامبرده
نشانها  آن   عقیده موجود  هیچ  می   واقعیت  که  یافتدهد  جهان  در  اثبات نمی  دولتی  در  تا  شود 

این دستگاه  محکومیت صرفاا  از عدم کارکرد صحیح دستگاه    اعتمادها  به  فرد  نگرانی و ترس  کند. 
او فیزیولوژیکی  کارکردهای  از  بعضی  در  تحول  و  تغییر  به  زمینهمی  منجر  که  و  شود  تجاوز  ساز 
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 Barbara Ann Hockingگردد )می  ه خویشسوءقصد مادی به حق سکوت متهم یا گواهی ندادن علی

AND Laura Leigh Manvllie, 2011: 350) . 

  کارگیری این تکنیک از مصادیق بارز اعمال زور و فشار مادی و معنوی به حساب به  ۀدر نتیج
یکی از    ۀمنزل حال آنکه الزمه برخورداری متهم از حق سکوت به.  (213:  1992  آید )سعدون، می 

اساسی این است که از هر گونه شکنجه و آزار و اذیت مصون باشد. لذا حق سکوت  حقوق بنیادین و  
از طرفی دیگر این  .(87: 1394باشد )طهماسبی، میسو هم متهم با ممنوعیت شکنجه و اذیت وی

تواند بین سخن متهم  نمی  در نتیجه حکومت  ، ها با آزادی افراد و سلب آزادی مخالف است دستگاه
صی او از طریق این دستگاه انتخاب کند، زیرا انتخاب بین اجرای کیفر سالب  یا سلب آزادی شخ 

همکاری مؤثر با دستگاه عدالت کیفری که متضمن نقض    ۀاطالعات وی در نتیج  ۀ آزادی متهم یا ارائ
خالصه آنکه بها دادن به   (98:  1393،  آزادی اوست خالف اصل سکوت به شمارمی آید )موحدی

 ترین حق دفاعی متهم که همان حق سکوت است را پایمال خواهد کرد.  بهاگراناین تکنیک 
 کرامت انسانی . 2-2

  از یک طرف  .توان برای آن یافتنمی  که جایگزینی را   کرامت انسان ارزشی برجسته و ممتاز است
است و از طرف دیگر مزین    اشته شده استنهاد انسان به ویعه گذ  و عقالنیت در  نیروی خرد، آگاهی

  مایه سبب این وصف گران  به  باشد که اتصال آدمی این شاهکار خلقت می  به وصف زیبای انسانیت
بر این اساس خود انسان غایتی است    .مند شودو اختیار بهره   شود تا وی از استقالل و خودمختاریمی 

ابزاری برای دستیابی به    عنوانبه تواند از او  نمیکس  هیچکه از شرافت و کرامت برخوردار است و  
 اهداف خویش استفاده نماید. 

در تبیین مفهوم و اوصاف کرامت انسانی گفته شده است که کرامت عبارت است از حق رعایت  
کرامت حقی است بنیادین و آمیخته با تکلیف که موضوع آن نفس   ترعزت نفس آدمی؛ به تعبیر دقیق 

باشد. موضوع این حق نفس، ذات و سرشت نمی  ال و اسقاطقانتوتوقیف، نقلقابل و ذات آدمی بوده و  
جهانی داشته، مبتنی بر اصول    ۀبنیادین حقوقی است که جنب  آدمی است. مقصود از حق یا حقوق

هاست و از آن حیث که با انتفاع و سلب کرامت، وجود،  ها و فرهنگتمام ملت  یآور برا اخالقی الزام 
و   بیحیات  و  لغو  نیز  آدمی  و  هستی  بوده  حق  صاحب  همراه  و  مالزم  همواره  بود  خواهد  معنا 

و   ی توان آن را اسقاط و یا توقیف نمود و یا انتقال داد یـا اینکه مورد تعدنمی باشد و نمی کانفکا قابل
 شود نمی  مشمول مرور زمان نیز واقع  گردد و نمی  تجاوز قرار داد و حتی پس از مرگ نیز به ورثه منتقل

 .(124: 1376)آقایی، 
مقدم   در  یا  و  اعالمی   ۀ متن  چون  میثاق    ۀ اسنادی  بشر،  حقوق  و الملل بین جهانی  مدنی  حقوق  ی 
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میثاق   فرهنگی ی الملل بین سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی  نژادی   ، حقوق  تبعیض  رفع   ، کنوانسیون 
زنان،  علیه  تبعیض  رفع  کنوانسیون  شکنجه،  منع  کودک  کنوانسیون  حقوق  کنوانسیون   ، کنوانسیون 

 10دۀ  ما  از  یک  بند  اساس  بر   .ژنو و حقوق بشردوستانه به کرامت انسانی اشاره شده است  ۀچهارگان 
ت ی نسان ا ا ب  د ی با اند شده  محروم  خود  ی آزاد  از  ه ک ی افراد ۀ ی ل ک ی اس ی س  و  ی مدن  حقوق  ی الملل بین  ثاق ی م 
 و این میثاق شرافت  17 ۀ طبق بند یک ماد  همچنین شود.  رفتار  انسان  شخص   ی ذات  ت ی ث ی ح  به  احترام  و 

حقوق بشر   ۀ نیز مستند به اعالمی   الملل بین شود. در حقوق   واقع  ی رقانون ی غ  تعرض  مورد  د ی نبا  او  ت ی ث ی ح 
اعضای جامعه   ۀ نشدنی همدارد به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب  می   که بیان 

بایست نظام حقوقی و جریان دادرسی می   جهانی است،   ۀ عدالت و صلح در جامع   ، بشری، اساس آزادی
 اجتناب نماید.ها  آن   از نادیده گرفتن حقوق افراد و کرامت ذاتی   حرکت کند و   مسئله با این    نیز همگام 

رض با شأن و کرامت متهم پنداشته و با گرافی را در تعا استفاده از تکنیک پلی   ، از مخالفین ای  عده 
آورد می   گراف شأن انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پایین استفاده از پلی   این استدالل که 

 .(Timothy B.Henseler, 1997: 1248)   اند نماید، آن را رد کرده می   و اراده و اختیار انسان را مخدوش 
گاه انسان    که از نظر علمی بل  تنها نهگرافی از این دیدگاه پلی گاه و ناخودآ به علت تداخل وجدان آ

کرامت انسانی    ۀاصالت فرد یا فردگرایی در تکوین اندیش  ۀ( نظری225:  )آشوری  فاقد اعتبار است
   .توجه داشته استدرخور نقشی شایسته و 

پایه  افراد  اینهای  این  بر  را  استوار کرده  فکری خود  دراند که  قاعده  با  رعایت کرامت  برخورد 
مشروعیت    ، آزاد است و هر عاملی که با این وصف در تضاد باشد ای  ها مستلزم داشتن ارادهانسان

داشت.   آزادانهرچند  نخواهد  تحصیل  اصل  موجب  ۀپذیرش  کیفری  امور  در  مقام  می   دلیل  شود 
برعکس و  نکند  ایفا  دادرسی  در  منفعل  نقشی  ارائ  ، قضایی  بر دالیل  در    ۀه شدعالوه  بتواند  طرفین 

تر از همه این است که خود آن  یا اتخاذ تصمیم به دالیل دیگر نیز استناد کند ولی مهمرأی    صدور
قانونی به دست آمده باشد. در حقیقت از دیدگاه آنان فرد بر جامعه    نحوبهدلیل ایجابی یا سلبی نیز  

  ۀمثابها بهنباید با انسان.  نیت برخوردار باشداولویت دارد و باید در برابر تهاجمات قوای حاکم از مصو
: 1386زاده،  )موسی  ذاتی در نظر گرفت های  غایت  عنوانبهراهمواره  ها  آن  ابزار رفتار کرد بلکه باید

  دهد هنگامی که فرد مجبورمی  او تشکیل  ۀاصلی کرامت انسانی را خودآگاهی و اراد  ۀهست.  (256
دار و با او همانند یک او خدشه  ۀخودآگاهی و اراد  ، عملی را انجام دهدشود مطلبی را بگوید یا  می 

 .(186 :1387  ، شود )رحیمی نژادمی ابزار برخورد 
علمی محسوب    ۀیکی از ادل  عنوانبهتوان نتایج حاصل از آن را  نمی  دید این دسته منتقدان  ۀاز زاوی 

قانونی   ۀاست، وجه  رای کسب دلیل دیگرگرافی مجرایی بدر مواردی هم که پلی  کرد. عالوه بر این، 
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اعتبار ساقط است. با این وصف، اقرار صورت   ۀندارد و بالتبع هر گونه دلیل مستند به آن هم از درج
  گرافی با تحدید یا زوال اختیار و آزادی اراده، در تعارض با کرامت انسان است و پلی  ۀ گرفته در نتیج

 ثمر باشد. مثمر  اقناع وجدان دادرس تواند درنمی
 حق بر حریم خصوصی. 2-3

دارد   ترین مهم از   انسان  کرامت  با  نزدیکی  ارتباط  که  است.   ، حقوقی  خصوصی  حریم  بر  حق 
اندازه  به  او  تمامیت مادی و معنوی  و  انسان  افراد ای  شخصیت  اهمیت دارد که موجب شده خلوت 

از سوی هم  از هر گونه تعرض چه  از سوی  نوعان مصون  بماند. حریم شان و چه  حکومت و دولت 
اند. حق رهایی و دور بودن از شهرت به معنای حق داشتن زندگی در انزوا تعریف کرده   خصوصی را 

عام  به  ارتباطی  که  اموری  در  مردم  ناموجه  مداخله  بدون  کردن  زندگی  و حق  ندارد   ۀناخواسته   مردم 
 (BLACKS Law dictionary, 2004: 1233  .) حر می ر ی توان  خصوصی  انسان م  زندگی  از  بخشی  ا 

جز در موارد مصرح   سب اطالع راجع به آن ک نترل و ک   هرگونه ورود، نظارت،   و قانوناا   ف کرد که عرفاا ی تعر 
 این   . (145  : 1393باید با اذن شخص صاحب حق صورت گیرد )فروغی و همکاران،    قانونی صرفاا 

 شرایطی  چه  تحت و زمانی  چه چگونه،  نماید  تعیین  اینکه  یبرا  است  فرد  حق  ی حاو همچنین  حق 

 .گیرد  قرار  دیگران  دسترس  در  خصوصی او  و  محرمانه  اطالعات  ویژه به  او  به  مربوط  اطالعات 
بشر  حق برای  ذاتی  کرامت  تخصیص  مظاهر  از  یکی  که  خصوصی  حریم  در  می  بر  باشد هم 

اسناد   در  هم  و  کشورها  داخلی  اشارالمللبینحقوق  بر  افزون  است.  شده  شناخته  رسمیت  به    ۀ ی 
 12  ۀرسمی برای نخستین بار در مادطور  بهحق مذکور    جهانی حقوق بشر  ۀاعالمی  3  ۀتلویحی ماد

مورد  سند  که    تأکید  وتأیید    این  گرفت  اساسقرار  خصوصی،   بر  زندگی  در  نباید  احدی  امور    آن 
مداخله مورد  خود،  مکاتبات  یا  اقامتگاه  و های  خانوادگی،  اسم  و  شرافت  و  شده  واقع  خودسرانه 

و حمالت، مورد حمایت ها  مداخله  گونهاین رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در برابر  
دولت  اختیارات  کاهش  موجب  خصوصی  حریم  حق  شناختن  رسمیت  گیرد.به  قرار    قانون 

دولت از ورود به این حریم ممنوع است بلکه باید از دخالت دیگران در این محدوده    تنهانه.شودمی 
 .(45: 1393، )انصاری  هم جلوگیری کند

 اشخاص و  خصوصی  حریم  به  برائت،   مهم  اصل  رکنا در  قانون آیین دادرسی کیفری   4 ۀماد  در

ۀ  نقض کرامت و حیثیت انسانی دانسته است. ماد  ۀمثابحمایت از آن پرداخته است و نقض آن را به
کیفری   55 دادرسی  آیین  تفتیشمی   مقرر  قانون  و  بسته  و  تعطیل  اماکن  منازل،  به  ورود  ها  آن   دارد 

هرچند  بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است.    همچنین
قانون مذکور بیان    56  ۀدر ادامه ماد  .اع داده باشدکلی به ضابط ارجطور  بهوی اجرای تحقیقات را  
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های  داشته است ضابطان مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان
  غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

  حریم   ۀ اند که این تکنیک آثار نامطلوبی بر حوزگرافی بر این عقیدهمخالفین استفاده از پلی  برخی
کنند ترس  می  بیان   گرافیپلی  نهد. مخالفانمی  حریم خصوصی روانی بر جای  ویژهبهخصوصی افراد  

ه  ک نیافراد شود و ا  یم خصوص ی مال شدن حریباعث پا  یلی ن وسایچن  ی ریارگک ه بهکست  ا  نیعمده ا
افراد را    یار و احساسات شخصک رد آن بتواند افک به عمل   یله و آگاهین وسیبا استفاده از ا  یسکهر  

گاه و    یاز اجزا   وجوجستپرسش و    که  چرا (.  F, Schauer, 2010: 101)  اوش قرار دهدکمورد   خودآ
گاه انسان دسترسی به اطالعاتی از حریم خصوصی فرد را ممکن کند که گاه آدمی در تمام  می  ناخودآ

  .(68: 1389 و 1388 ، )افشار و نعمتی زندگی خود در پی کتمان آن بوده استهای سال
سنج که به نوعی سرقت در فضای درونی وجود شخص  از طرفی دیگر استفاده از دستگاه دروغ

خاص به فرد در ای  تواند با تحمیل اندیشهمی .  (48:  1379  )پورزند مقدم،   شودمی  متهم محسوب 
و کند  دخالت  است،  افراد  روانی  بی  حریم  موجبات  رهگذر  این  حاز  از  قسم  این  به  ریم  اعتنایی 

کننده با طرح  گیرد، مصاحبهمی  گرافی قرارپلی   زمانی که فرد در معرض آزمون   خصوصی را دامن زند.
نتایج حاصلسؤاال فرد و بررسی  از  با  تواند نشانهمی   تی  تا  اختیار مقامات قضایی دهد  در  را  هایی 

اند که استفاده از قیدهگرافی بر این عتحلیل آن بتوانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. برخی منتقدین پلی
رغم میل بهشود به حریم روانی فرد دست یافت و به این ترتیب ممکن است  می   این تکنیک موجب

که اگر بپذیریم افراد    عمیق روان وی افشا گردد. درحالیهای  باطنی فرد اطالعات مخفی شده در الیه
از  ها  آن  نتیجه خواهیم رسید که   کنند و از حقوق اجتماعی برخوردارند به اینمی  در جامعه زندگی

احساسات و اطالعاتی که تمایلی    ، عقاید  ، مند هستند که اجازه ندهند دیگران از افکاراین حق بهره 
 .به اظهار کردن آن ندارند، مطلع گردند

های فیزیولوژیکی به دور از کنترل ارادی ساختار ذهنی گیری واکنشگرافی و اندازه استفاده از پلی
گاه او  اینکه    روانی پنهان متهم را آشکار خواهد کرد و راهکاری است برای کشفو   در ذهن ناخودآ

گذرد. دولت یک تکلیف ایجابی دارد مبنی بر اینکه از کرامت و آزادی اراده بشری محافظت می   چه
هستند  بشر  های  ترین نگرانیاز مهم  کند لذا این حقوق )رهایی از افشای غیرارادی ذهن ناخودآگاه(

خواه از سوی خود شخص و خواه از طریق اقدامات مقتدرانه  ها  آن  ۀو باید در برابر اقدامات نقض کنند 
 .  (JamesR.McCall, 1998: 939) حکومت محفوظ باشند
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 گرافی با حقوق متهم و مبانی آن حل تعارض پلی. 3
 دیدهزیانضرورت حفظ نظم عمومی و حقوق . 3-1

باید به این نکته توجه داشت که لزوم کشف جرم و    گرافیت مخالفان پلیدر مقام پاسخ به ایرادا
رفتارهای مجرمانه با  یاای  مقابله  دیگری   که  به حقوق  تعرض  به  می  سبب  یا موجب تعدی  و  شود 

ناپذیری حق سکوت کاسته شود و شکل  انعطاف  اندکی از  کند تامی  شود ایجابمی   حقوق جامعه
ه  سوءاستفادمورد  ای  از سوی مجرمان حرفه  ممکن است این حق غالباا   چراکهمنعطفی به خود بگیرد.  

متهمین    پیوندد غالباا می   ه جرایمی چون جرایم امنیتی یا سازمان یافته به وقوعک  یزمان  ویژه بهقرار گیرد  
ین اصل به نفع خود استفاده  ا   در انتظار آنان است از  ماالا سنگینی که احتهای  برای فرار از مجازات

کرده و کار مقامات قضایی را با مشکل مواجه خواهند کرد. اینجاست که ضرورت تسامح نسبت به  
به وضوح مشاهده لذا  می   حق سکوت متهم  از راهکارهای   عنوانبهشود.  سازی حق  منعطف  یکی 

اثبات قانونی که    ۀو تحقیقات قضایی از نظام ادلها  گی توان با تمرکززدایی رسیدمی  سکوت متهم، 
اثباتی آن را کاهش داد و متهمان را در مواجهه با حق سکوت خود   ۀمحوریت آن اقرار است، جنب
آوری دالیل و مدارک های قضایی و شاکی در جمع توان با الزام مقام می   محدودتر نمود. بدین نحو که
علمی روزآمد   ۀعلم قانونی، نظام بازجویی و تحقیق را مجهز به ادلهای  همتقن و قوی با استفاده از یافت

به   وادار  نوعی  به  را  متهم  و  نمود  نمود گوپاسخدر کشف علمی جرایم  ناچاری  از سوی  ارادی    یِی 
  .(78: 1395و صادقی،  زاده)حبیب

حقوق   ۀشود تا هممی   گیرد و سعیمی   در دادرسی به همان اندازه که متهم مورد بذل عنایت قرار
ضلع دیگر مثلث کنشگران    یک شهروند از سوی قوای حاکم مطمح نظر واقع شود، در دو  عنوانبهوی  

ردیف با متهم یا حتی بیشتر، از  اند و چه بسا همدادرسی، شاکی و نمایندگان جامعه ایستاده  فرایند
بودن دادرسی سخن به میان آورد که  توان از عادالنه  می  پس زمانی  نتایج دادرسی متأثر خواهند شد.

مضاف بر آن درست است که متهم در جهت حفظ    بتوان میان حقوق هر یک از آنان توازن برقرار کرد.
که احتمال زیادی وجود دارد این سکوت دال بر آنجا    شود اما ازمی  منافع خویش به سکوت متوسل

رگزاران نظام قضایی از مسیر صحیح بازجویی  موارد برای انحراف کاای  گناهی او نباشد و در پاره بی
این گزینه را انتخاب نماید، بایسته و شایسته است تا با روی آوردن به دالیل نوپیدا همگام با تعالی 

 نوین این حق را به درستی مدیریت کرد. های فناوریعلوم و 
  مداخله در حریم خصوصی ۀکنندرضایت فرد؛ اسقاط حق سکوت، توجیه. 3-2

اوست که وجه    ۀان موجودی است که آزاد و مختار آفریده شده و همین قدرت انتخاب آزادانانس
از   گرفته نشئت    و اعمالی را که  آدمی میلی به اجبار ندارد   گردد.می  ممیز او با دیگر مخلوقات تلقی
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فردی با  نماید که حتی اگر  می  تابد. این آزادی چنان مهمبرنمی  وجه هیچبهرضایت خاطر او نباشد  
که اختیار و اراده از های مورد حمایت مقنن مرتکب عملی مجرمانه گردد در حالیاعراض از ارزش

گیر او نخواهد شد.  مسئولیت کیفری دامن  ، وی سلب شده باشد و مجبور به انجام آن عمل شده باشد
ز اهمیت فراوانی  مقام قضایی ا  اصل آزادی تحصیل دلیل و اقناع وجدانی  معنوی که   ۀحتی در نظام ادل

نامشروع چون اکراه و اجبار به کارگزاران  های  برخوردار است. ممنوعیت تحصیل هر گونه دلیل از راه
قضایی کید  نظام  پلی  تأ است.  اگرگردیده  نیز  هم  با  زمانی  گرافی  تحقق  برای    ۀفرض  الزم  شرایط 

سنجی سایر دالیل محسوب  مکانبرای اای  علمی به شمار آید یا شیوه   ۀادل  ۀدر زمر  اعتباربخشی به آن
نیست و رضایت فرد یکی از شرایط الزم برای صحت و اعتبار نتایج حاصل  مستثنا  از این قاعده    گردد، 

اند فرد نباید بدون رضایت در معرض این آزمون قرار باشد. در این زمینه بیان کردهمی   از این تکنیک
قبل از   بایددادگستری صورت گیرد و این رضایت  خواه انجام آن توسط مقام قضایی یا ضابطان    ، گیرد 

 1.انجام محاکمه قضایی از شخص مظنون یا متهم اخذ شود
تعقل    ۀباشد. برخورداری انسان از قونمی  سنج مورد نظراجباری از دروغ  ۀدر هیچ صورتی استفاد

گرافی معرض آزمون پلیرضایت فرد برای قرارگیری در    لزوم ابراز  ۀکنندتوجیه  اراده  و تفکر و آزادی
و   به مصاحبه  تن  با رضایت خاطر  و  بیرونی  مداخله هیچ گونه محرک  بدون  وقتی شخص  است. 

دیگری   وگوگفت دایرمی   با  نوعی  به  مضیق   ۀدهد  را  خود  خصوصی  حریم  این  می   قلمرو  در  کند. 
م با  شود. همگا می  کننده موجب نقض حریم خصوصی افرادتوان گفت اقدام مصاحبهنمی  صورت 

شود می  ممکن  فرد دسترسی به فضای حریم خصوصی روانی نیز عمالا   ۀابراز رضایت آزادانه و آگاهان
شود در راستای وقوف بر صحت یا بطالن اظهارات  می  کننده مجبورو در مواردی که گاهی مصاحبه

کهسؤاالفرد   نماید  روزنهمی  تی مطرح  و دستای  تواند  فرد  روان  در  ببرای رخنه  اطالعات  یازی  ه 
 پذیرش نیست. قابلاو باشد، این ایراد  ذهنی ۀمحرمان

نیز فرض  این  در  آن  از  بتواند   فراتر  او  با کمک  تا  داده شود  وکیل  به  دسترسی  حق  فرد  به  باید 
 دیگر  ،نماید. لذا وقتی پای رضایت فرد در میان باشد  اطالعات الزم را پیرامون این موضوع کسب

که مشخص است سکوت،    همان طورتوان مدعی شد که این روش با حق سکوت تعارض دارد.  نمی
  گونه اینباشد و رضایت ابراز شده  می   اسقاط بودن آنقابلممتاز حق  های  حق متهم است و از ویژگی

 شود که فرد با انتخاب قرار گرفتن در معرض آزمون رغبتی به استفاده از آن ندارد. می  تفسیر

 
1. www.Legislative.com 
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 گناهی متهم  اثبات مجرمیت یا بی ؛گرافیپلی ۀگانرکرد دوکا. 3-3
ات فراوانی که نسبت به حمایت از متهم و حفظ حقوق تأکید  از دیگر سو باید اذعان کرد با وجود

ایم  چراکه با پذیرش این ایراد گویا بر این عقیده  ؛وی شده است انصاف نیست یک تنه به قضاوت رفت
پلی از مجرای  ارتکاب  درصدد  اا گرافی صرف تا  باشیم.    اثبات  و محکومیت وی  متهم  از سوی  جرم 

متهم با  و ستیز  برای عناد  ابزاری  را  تکنیک  این  در  می  دیدگاهی که  آن  برای  منفی  داند و کارکردی 
برخورد با متهم قائل است. بدیهی است در این فرض این موضوع از دید منتقدین مغفول مانده است  

تواند علیه متهم  می  تواند کارکردی دوگانه داشته باشد یعنی همان گونه کهیم  که چه بسا این تکنیک
گناهی که  موارد بتواند نور امیدی در اعماق جان متهم بیای  مورد استفاده قرار گیرد چه بسا در پاره 

همین هیچ دلیلی برای رهایی خود از غل و زنجیر دستگاه عدالت کیفری در اختیار ندارد، ایجاد کند.  
پلی الزم نتایج  استانداردهای  و  علمی  اصول  تمامی  رعایت  شرط  به  البته  تبرئمی  گرافی  با    ۀتواند 

و مانع از اعمال    (Tomask k. Downs, 1979: 167بخش وی شده )شخص مظنون یا متهم نجات
داشته    برای اطرافیانش در پی  هم  هم برای خود او و   تدابیری نسبت به وی گردد که آثار ناخوشایندی

گرافی در رابطه با اجتماع باشیم.  گر حسن تکنیک پلیدیگر هم نظاره   ۀباشد. در اینجا باید از یک زاوی
اول با استعانت از این تکنیک معلوم   ۀگناهی افراد را در همان وهل توان بی می  آنگاه که متقاعد شویم

 آنچه  چراکهنیز کمک خواهد شد.    جامعه در مقابله با جرایمهای  ر به کاهش هزینهخودکاطور  بهکرد  

 شفک رد، یگمی   مدنظرقرار یل ک های  استیس عنوانبه  مقتدر سی پل توسط  جرم  شفکۀ  مرحل در

تاب،  )جهان  شود یآورجمع  زین متهم یگناهی ب  لیدال هک است ن یا آن،  ۀالزم و است قتیحق
دادرسی جلوگیری    فرایندگناه به  لذا ممکن است با این تکنیک بتوان از ورود فرد بی  (125:  1384

 کرد و از آثار و تبعات ناخوشایندی که محصول نظام عدالت کیفری است جلوگیری به عمل آورد. 
 مند ساختن پلی گرافی ضابطه. 3-4

اهمیت   ۀگرافی با کرامت انسانی باید بیان کرد اول اینکه جرایم از درجپلی  قابلدر مقام رفع ایراد ت
به حقوق جامعه  ای ی شده چنان خدشهانگارجرم رفتارهای ای وقوع پاره و  یکسانی برخوردار نیستند

توان استفاده از  می  توان از آن اغماض کرد. بدیهی است در این حالنمی  کند کهمی  وارد   دیدهزیانو  
 از جرایم محدود نمود. پسمند ساخت و توسل به آن را تنها به این دسته گرافی را ضابطهتکنیک پلی

 همچنین موضوع آزمون و تشریفات آن و    ۀ توان با برگزاری یک مرحله قبل از آزمون به فرد دربارمی 
ایجاد کرد و    گرافیحقوق قانونی او اطالعاتی داد و شرایط فیزیولوژیکی الزم را برای انجام تست پلی

ثیرگذار باشند شناسایی و کنترل کرد.  أز سوی فرد تهای ارائه شده اتوانند بر پاسخمی   نیز عواملی را که
برای افزایش میزان  استفاده از این تکنیک توأم با رعایت تمامی موازین، معیارها و استانداردهای الزم 
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گیری این ایراد را شکل  ۀتواند شائبمی م با مد نظر قرار دادن کرامت انسانی فردأصحت و اعتبار آن تو
 عنوان به خواه    اثبات دعوا  ۀگرافی نقش بسزایی در میان ادلنماید. اگر قرار است پلیدر ذهن منتفی  

دلیلی مستقل یا ابزار ارزیابی دالیل اصلی ایفا کند، شایسته است مقدمات مورد نیاز برای افزایش  
یابیم  اگر در برخی اقدامات قضایی نگاهی تعمقی داشته باشیم درمی  آن نیز موجود باشد. ثانیاا   کارآیی

آنجا که قانون به مقام   با حق کرامت ذاتی قرار دارند.  قابلکه بسیاری از این اقدامات به ظاهر در ت
برخی    ۀ دهد که قرار بازداشت موقت یا دستور جلب پیش از احضار را دربارمی  این مجوز را   قضایی

  داشته باشد، ظاهراا   نظر تحتمتهمین صادر کند یا در مواردی برای مدت معینی مظنون یا متهم را  
 مختلف مراحل در متهم به زدن بنددست   مواردی چون  همچنینشود.  می  کرامت انسان نادیده گرفته

 زانیم سنجش  متهم،  یرو بر الزم  کیپزشهای  شیانجام آزما منصفه؛ ئتیه برابر در یحت یدگیرس

 او تی هو به مربوط ک مدر نوع هر با متهم اثرانگشت ای سک ع گرفتن ؛متهم خون در موجود لک ال

از  می  ظاهراا   ردن آن نیزک یگانیبا و تواند با کرامت متهم در تعارض باشد حال آنکه لزوم صیانت 
  به یک سری اهداف از   دستیابیحیاتی مقنن را بر آن واداشته است که در جهت  های  برخی ارزش

روی مذکور  حق  رعایت  بر  مبنی  مطلق  از  حمایت  بتواند  تا  شده  اعضای  گردان  و  جامعه  حقوق 
 جویانه حفاظت نماید. آن در برابر اقدامات ستیزه  ۀمتشکل

 شناسی که بر تمام جوانب امرعلم روان  ۀاز افراد مجرب و متخصص در عرص ای  انتخاب عده
  داده شده است، راه حل مناسبی برای ها  آن  این تکنیک به   ۀالزم در زمینهای  احاطه دارند و آموزش

ت  کارآییافزایش   آزمون خواهد بود.أو  بر ای  شدهتعیینپیش اگر ضوابط از   همچنین  ثیر مطلوب این 
خاصی قواعد و  چهارچوب  آن در  های  گرافی حاکم باشد و برای تحلیل خروجیجریان آزمون پلی 

پایه باشد که مصاحبهاصولی  رعایتریزی شده  به  علوم  ها  آن  کننده مکلف  از  استفاده  نیز  و  باشد 
تواند راه حلی برای  می  و هوش مصنوعی در تفسیر نتایج آزمونای رایانههای چون الگوریتمای رایانه
 رفت از ایرادات مطرح شده باشد. برون
 رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی . 3-5

هایی که در پی توجیه نقض حریم خصوصی افراد آمده این است که اگر با افشای  یکی از استدالل
توجیه  منافع افراد  به حریم  برآورده ساخت، ورود  را  منافع معین عمومی  بتوان  شود. می   خصوصی 
توان به مواردی چون کشف  می  که برای روشن شدن مفهوم نفع عمومی ارائه شده  ترین مصادیقیمهم

اشاره کرد  مردم  انحراف  از  و جلوگیری  و جنایت، حفظ سالمت عمومی  معرفی جرم   David)   و 

Archard, 1998: 86-87)    بند حق    8  ۀ ماد  2طبق  دولتی  مقامات  بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون 
گونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین روز و در صورتی که هیچ
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ساالر برای امنیت ملی، سالمت عمومی یا رفاه اقتصادی  مردم   ۀ جامعچهارچوب  در  ها  آن  ۀمداخل
پیشگ بیکشور،  از  و  یری  حقوق  از  حمایت  برای  یا  اخالق  و  بهداشت  از  جرم، حمایت  یا  نظمی 

تواند حریم خصوصی را از طریق می   دیگران ضروری باشد. به اعتقاد مارک روتن حکومتهای  آزادی
تهدید حکومت علیه حریم خصوصی افراد آن های  سنج از بین ببرد. ویژگیهایی نظیر دروغبرنامه

حکومت سر باز بزنند  های  توانند از انجام خواستهنمی   محض استقرار، شهروندان دیگراست که به  
  مثالا  .(215: 1385دوست، )نمک و الجرم باید اطالعات موردنظر را در اختیار حکومت قرار دهند

پیوندد دستیابی به اطالعات الزم در این مورد از طریق  می   در مواردی که جرمی علیه امنیت به وقوع
 تواند از مصادیق نقض حریم خصوصی افراد باشد یا آنگاه که در فضای مجازی جرمی رخ نمی  تهمم

اقدامات  می  نیازمند  و  باشد  مغایر  جامعه  عمومی  مصلحت  و  ملی  منافع  با  است  ممکن  و  دهد 
فرد از طریق  ۀ  رفتار مجرمان  ۀ حکومت باشد کسب اطالعات برای یافتن حقایق دربار  ۀگرایان مداخله

این حریم در    ۀمحدود  چراکهتوان ناقض حریم خصوصی دانست  نمی  سنجی( را)دروغ  گرافیپلی
 مواجهه با منفعت عمومی یا مصلحت جامعه مضیق خواهد شد. 

 نتیجه 
در راستای    حقوقی در جهانهای  نظام   اهمیت اثبات دعاوی کیفری موجب شده است بسیاری از

اند. در این میان فراتر نهاده و به دالیل جدید روی آورده  سنتی  ۀاثبات دعاوی پا را از ادل  ۀادل  ۀتوسع
های اخیر اهمیت چشمگیری یافته است و  است که در سالای  از آن ادله  سنجی()دروغ  گرافیپلی

ارزیابی اقرار متهم،    منظوربهاز آن    اند و بعضاا را وارد نظام حقوقی خود نموده   کشورهای متعددی آن
گرافی کارگیری پلیبهها  در این نظام هرچند  نمایند.  می  شاکیان و شهود استفاده  ۀاظهارات ارائه شد

مالکی برای اعتبارسنجی    عنوانبهیک دلیلی مستقل برای اثبات دعاوی کیفری و خواه    عنوانبه خواه  
به آن در برخورد با متهم موجب شده است دیگر ادله با استقبال مطلوبی مواجه شده است، اما توسل  

را در تعارض با برخی حقوق متهم و مبانی که    تا سیل عظیمی از انتقادات به راه افتاده و منتقدین آن
آن را   ۀآنان معتقدند حق سکوت متهم که شالود  اند، تلقی کنند.آن حقوق بر پایه آن استوار گردیده 

تشکیل برائت  بالممی  فرض  حقوق  از  پلیدهد  که  است  متهم  انکارناپذیر  و  را  نازع  آن  گرافی 
گناهی خویش ندارد  آن تکلیفی به اثبات بی  ۀ دهد و اصل برائت که متهم در سایمی  الشعاع قرار تحت

و حریم خصوصی روانی افراد با قرار گرفتن در معرض    از سوی دیگر کرامت انسانی  .نمایدمی  منقلب
  آنکه غایت اصلی دادرسی کیفری به بار نشاندن عدالت از مجرای شود. حال  می   دارگرافی خدشهپلی

کند و  نمی  گناهی وی باشد. سکوت متهم در همه حال حکایت از بیمی  کشف حقیقت و نیل به آن
موارد ممکن است جرایم ارتکابی از چنان ای  در پاره   .کندمی  را برای او مهیا  هسوءاستفادامکان    بعضاا 



 1401 زمستان  / بیستمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و   دورۀ /                  

 

222 

حقوق    مقابله و رفع آثار سوء آن نیاز به تعدیل برخی  منظوربهبرخوردار باشند که  ای  اهمیت و درجه
چشم    ، شودمی  که از وقوع جرم متضرر  دیدهبزه پذیرفته شده چون حق سکوت باشد. از طرف دیگر  

نماید تا همانند سایر  می  یت از حقوق وی ایجاب امید خود را به تصمیم مرجع قضایی دوخته و حما
  ۀتکنیکی نوظهور و با بررسی تمام جوانب امر به اعاد عنوانبهگرافی کارگیری صحیح از پلیادله با به

گرافی دارای کارکردی دوگانه است  حقوق از دست رفته وی همت گماشت. از دیگر سو تکنیک پلی
 فرایند گناه باشد و او را از  بسا بتواند راه نجاتی برای متهم بی  باشد و چهنمی  و همواره به ضرر متهم

 وتاب دادرسی رهایی بخشد. پرپیچ 
باشد و هیچ  می   گرافیترین شرط تمسک به پلیاز طرفی دیگر، هرچند رضایت فرد اولین و مهم
این امر   اما در مواردی هم که فرد رضایتی به  ، گونه اجباری در استفاده از آن وجود نخواهد داشت

  ۀگرافی و محدود کردن آن به جرایم مهم و حتی با فرض استفادتوان با پذیرش حداقلی پلیمی ندارد 
باشد احتمال  می   ترین هدف از روند دادرسیحداکثری از آن به علت ضرورت کشف حقیقت که مهم

های مورد نیاز برای  مشروط بر آنکه زیرساخت  ؛رساند  به حداقل ممکن  گناه را محکومیت افراد بی
این امر مستلزم این    گرافی هموار گردد کهافزایش ضریب اطمینان و کاهش درصد خطاپذیری پلی

قواعد    بر اساست  سؤاالطراحی    آزمون با رعایت استانداردهای الزم برگزار گردد؛ ثانیاا   است که اوالا 
 ۀ گر متشکل از متخصصین حوزتیم مصاحبه  باشد؛ ثالثاا   سیشنا جرم و    شناسیدانش روانهای  لفهؤو م

باشد و  شناسیجرم شناسی جنایی،  روان از دانش و تخصص کافی    و حقوق کیفری  اینکه  در عین 
حاکم بر آن و شرایط فرد را نیز در نظر بگیرد تا  های  شرایط آزمون، محدودیت  ، باشدمی  برخوردار

شناسی تجزیه و تحلیل  روان  ۀجنب  ۀ با توجه به غلب  د؛ رابعاا استنادپذیری این تکنیک را تقویت بخش
شناسی قرار گیرد و سایر اعضای  بایست در صالحیت متخصص روانمی  گرافینتایج حاصل از پلی 

مساعدتمصاحبه قاضی  های  گر  که  جایی  در  و  آورند  عمل  به  ایشان  با  خصوص  این  در  را  الزم 
باید به تشخیص   )دادستان(  مقام تعقیب کننده  ،سنج دارد دروغ  کننده تصمیم به پذیرش نتایجرسیدگی 

مت بررسی  پرونده حق  پلی  قابلقاضی  تکنیک  آزمایشگر  آزمایش،  نظر صالحیت، شرایط  از  گراف 
که مربوط به تحقیق است، داشته باشد.    گراف و قابلیت اطمینان ذاتی آن و هر موضوع دیگری را پلی
اثبات   ۀدر پویایی ادلای تواند نقش عمدهمی سنتی ۀی ارزیابی ادلیک روش تجرب  عنوانبهگرافی پلی

توجه   با  ایفا کند و  تکنیک احتمال خطاپذیری    ۀاستفاده و کاربست ویژ  ۀنحوبهدعوای کیفری  این 
 .حاصل به حداقل خواهد رسیدهای داده 
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