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از زمــان آغــاز تار یــخ ،انســان همــواره بــه دنبــال حقیقــت و یافتــن دروغ بــه نحــو مختلــف بــوده
اســت؛ امــا در یــک صــد ســال گذشــته بــا پیشــرفت و ســازماندهی بیشــتر علــوم ،و پیشــرفت ابــزار
و تجهیــزات ،دانشــمندان توانســتهاند بــا روشهــای نویــن بــه مطالعــه و تحقیــق در ایــن موضــوع
ّ
شهــای متعــددی جهــت ایــن امــر معرفــی شــده اســت کــه بــه
همــت گمارنــد و هــم اکنــون رو 
عنــوان محصــول تجــاری ،در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه مرحلــه تولیــد رســیده اســت .در
کشــورمان عزیزمــان ایــران نیــز در دو دهــه اخیــر پژوهــش بــر روشهــا و ابزارهــای دروغســنجی توجــه
بیشــتری را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
در ادبیــات دروغســنجی ،بــه هــر مؤلفــه فیزیولوژیــک در بــدن کــه بــه نحــوی مرتبــط بــا حالــت
دروغگو یــی باشــد و از روی تغییــرات آن بتــوان بــه صداقــت گفتههــای یــک فــرد پــی بــرد ،یــک
یشــود .ایــن پارامترهــا را میتــوان بــه ســه دســته کلــی
اثــر پینوکیــو ( )Pinocchio Effectگفتــه م 
تقســیمبندی کــرد؛
دســته اول کــه از قدمــت و کار بــرد بیشــتری ،تاکنــون ،برخــوردار بودهانــد روشهــای کالســیک
نــام دارنــد کــه در آنهــا فشــار خــون و نــرخ ضر بــان قلــب ،نــرخ تنفــس و پاســخ گالوانیــک پوســت
شهــا را از ایــن بــه بعــد بــا عنــوان «پلیگرافــی» بــه کار میبر یــم
( )GSRبررســی میشــوند .ایــن رو 
کــه بــه معنــی ثبــت همزمــان چنــد مؤلفــه زیســتی بــا هــدف دروغســنجی اســت.
دســته دوم انــواع روشهــای دروغســنجی مغــزی هســتند کــه بــه دو نــوع روشهــای مبتنــی بــر
تصویر بــرداری مغــزی ( )… ,fMRI, PETو روشهــای مبتنــی بــر ســیگنالهای مغــزی (EEG,
 )… ,ERPتقســیم میشــوند.
شهــای جایگز یــن ( )Alternative Methodsنــام دارنــد کــه میتــوان بــه روشهای
دســته ســوم رو 
اســترس کالمــی ،اندازهگیــری قطــر مردمــک چشــم ،بررســی حــرکات پرشــی چشــم ،بررســی الگــوی
پلــک زدن ،تصویر بــرداری حرارتــی و  ...اشــاره کــرد.
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در گــروه اول و ســوم از پارامترهــای وابســته بــه اســترس اســتفاده میکنیــم کــه در هنــگام
دروغگو یــی ظاهــر شــده و موجــب تغییراتــی در مؤلفههــای زیســتی میشــود ،در حالــی کــه در
گــروه دوم ،یعنــی دروغســنجی مغــزی ،از جنبههــای شــناختی فعالیــت مغــز  ،کــه بــه یکــی از
جذابتر یــن زمینههــای تحقیقاتــی در ســالهای اخیــر تبدیــل شــده اســت ،بهــره میگیریــم.
در ایــن کتــاب ،در یــک تحقیــق جامــع ،بــه بررســی کلی ـهی روشهــای فــوق پرداختــه شــده
اســت و همچنیــن بــه تالشهایــی بــرای تلفیــق انــواع روشهــای دروغســنجی و همچنیــن
اعتبارســنجی انــواع ایــن روشهــا اشــاره کردهایــم.
آشــنایی بــا مباحــث فیزیولــوژی و پروتکلهــای دقیــق انجــام آزمــون ،از دیگــر مــواردی اســت
کــه عــدم آشــنایی بــا آنهــا راه را بــر اســتفاده از تمامــی روشهــای اشــاره شــده خواهــد بســت و عمــا
جــز بازیچـهای نخواهیــم داشــت؛ پــس در ایــن پژوهــش بــا ایــن مباحــث نیــز آشــنا خواهیــم شــد.
کتــاب پیــش رو برگرفتــه از پایاننامــه (پــروژه پایانــی) کارشناســی بنــده در رشــته مهندســی
پزشــکی دانشــگاه اصفهــان اســت کــه تحــت نظــارت اســتاد ارجمنــد دکتــر محمدرضــا یزدچــی
در تابســتان  1389بــا نمــره عالــی دفــاع شــده اســت.
قطعــا هرگــز نخواهیــم توانســت زحمــات چندیــن ســالهی دکتــر یزدچــی و خاطــرات خــوب بــا
ایشــان را را جبــران کنیــم و از ایشــان ســپاس و قدردانــی ویــژه دارم .همچنیــن جــا دارد در اینجــا از
کلیــه کســانی کــه در انجــام ایــن پژوهــش صبورانــه و دلســوزانه مــرا یــاری نمودنــد صمیمانــه تشــکر
کنــم .دکتــر وحیــد ابوطالبــی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق دانشــگاه یــزد ،ســرکار خانــم زهــرا
امینــی دانشآموختــه بــرق دانشــگاه یــزد ،حجــت االســام حســین میرزایــی محقــق و مدیــر مرکــز
یهــای خوبــم در گــروه فنــی مهندســی همگــی ازجملــه افــرادی
مشــاوره انشــا ،همچنیــن همدورها 
هســتند کــه قــدردان آنهــا هســتم.
جواد جلوانی
پاییز 1400
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ستایش؛
«...خــدای را ســپاس بــر نعمتهایــش ،بدانگونــه کــه شایســتۀ اوســت؛ سپاســی آنچنــان،
کــه ا گــر بــر آیینــی کــه بــر بنــدگان ستایشــگر او فــرض شــده انجــام شــود «شــکر » نامیــده میشــود،
یگــردد و مــا را از دگرگونیهــای روزگار در امــان مــیدارد تــا بــه
و باعــث افزونــی نعمــت م 
خداونــدیاش گــردن نهیــم ،و خویشــتن را در پیشــگاه عزتــش ناچیــز شــمریم ،و در برابــر کبریــا و
عظمتــش فروتــن شــویم.
خدایــی کــه محمــد (ص) را در روزگاری بــه پیامبــری فرســتاد کــه پیونــد مــردم بــا پیامبــران
گسســته شــده ،و حــق ناشــناخته مانــده ،و راه رســتگاری ناپیــدا گشــته بــود؛ پیامبــری کــه بــا
آمدنــش کــوردالن بینــا شــدند و گمراهــان از هال کــت رهایــی یافتنــد؛ بــه وجــودش هــر اندکــی
فزونــی گرفــت و هــر پراکندگــی بــه پیوســتگی و یگانگــی انجامیــد.
پــروردگار مــا بزرگــوار اســت و برتــر از اندیشــه ،نامهایــش ســتوده اســت و جــز او خدایــی نیســت.
خــدای بــر محمــد پیامبــر (ص) و خاندانش درود فرســتد.
 ...ایــن کتــاب را بــا حســن نیتــی کــه بــه آن دارم تألیــف میکنــم .امیــد اســت کــه اهــل دانــش و
خــرد و آزمــون نیــک ،ارزش و پایـهاش را نیکــو شناســند.
توفیــق مــن از خداســت .در تألیــف ایــن کتــاب و در تمــام امــور بــه خــدای بــزرگ اعتمــاد
میکنــم ،ز یــرا کــه اوســت آفر یــدگار جهــان هســتی .درود خــدا بــر تمــام پیامبــران برگزیــده.]1[ »1

 -1متــن فــوق قســمتی از خطبــه آغاز یــن کتــاب ُپرعظمــت جبــر و مقابلــه ،اثــر مانــدگار محمدبــن موســی خوارزمی
اســت .کتابــی کــه معــروف اســت ترجم ـهی آن ارو پــا را تــکان داد و کلمــه «الگوریتــم» از نــام «الخوارزمــی» گرفتــه
شــده اســت .کتــاب نمون ـهی واقعــی علــم اســامی و علــم بومــی اســت؛ هرچنــد کــه در میــان مــا ایرانیــان بســیار
محجــور و مظلــوم واقــع شــده اســت؛ چنانکــه تــازه پــس از  1200ســال ،توســط مرحــوم حســین خدیوجــم در چنــد
دهــه اخیــر بــه فارســی ترجمــه شــد! و همچنــان ماننــد آثــار پــر افتخــار دیگــری ،شــاید بــه دور از شــکوه و غــرور در
یخــورد.
گوشــه کتابخان ـهای خــاک م 
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فصل :1
مقدمه

دروغسنجی با استفاده از مؤلفه های فیزیولوژیک

 -1مقدمه
در ایــن مقدمــه بــه بیــان مســأله ،اهــداف و ضــرورت بحــث ،همچنیــن تاریخچــه دروغســنجی
در ایــران و جهــان میپرداز یــم.

 -1-1بیان مسأله
یافتــن روشهایــی بــرای تعییــن راســتگویی و کشــف دروغ 1از قرنهــا پیــش مــورد توجــه
بشــر بــوده اســت .بــا پیشــرفت و ســازماندهی بیشــتر علــوم ،و پیشــرفت ابــزار و روش تحقیــق،
دانشــمندان توانســتهاند بــا روشهــای علمــی بــه مطالعــه و تحقیــق در ایــن موضــوع ّ
همــت گمارند
و هــم اکنــون روشهــای متعــددی جهــت ایــن امــر معرفــی شــده اســت کــه بــه عنــوان محصــول
تجــاری ،در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه مرحلــه تولیــد رســیده اســت و هرچنــد هنــوز ابهاماتــی
در اعتبــار ایــن دســتگاهها و روشهــا از ســوی افــکار عمومــی و محافــل قانونــی وجــود دارد،
لیکــن تولیدکننــدگان و آزمایشــگران ایــن دســتگاهها گــزارش از درصــد بــاالی عملکــرد صحیــح
آنهــا ،علــی الخصــوص در روشهــای نو یــن مغــزی ،میدهنــد .ایــن روشهــا کــه هرکــدام مبتنــی
بــر یــک یــا چنــد مــورد از واکنشهــای فیزیولوژیــک بــدن در لحظــه دروغگویــی اســت همچنــان
از پروژههــای مفتــوح جهــان بــوده و سیســتمهای امنیتــی -نظامــی و مراکــز پژوهشــی بــه دنبــال
شهــا هســتند.
ســاخت و ارتقــاء ایــن رو 
در پــروژه حاضــر  ،بــه بررســی تمامــی ابزارهــا و روشهــای انجــام شــده تاکنــون میپردازیــم و
حتیاالمــکان اعتبارســنجی مقایس ـهای نیــز بیــن روشهــای مختلــف صــورت خواهــد گرفــت.
باتوجــه بــه گــره خــوردن ایــن پــروژه بــه علــوم فیزیولــوژی و روانشناســی ،بــه مطالعــات تکمیلــی در
ایــن زمینــه نیــز خواهیــم پرداخــت .همچنیــن پروتکلهــا و روشهــای انجــام آزمــون و اینکــه چــه
چیزهایــی در ایــن آزمونهــا اثــر میگذارنــد از مســائل مهــم دیگــری اســت کــه بــا بحــث عجیــن
شــدهاند و بررســی خواهنــد شــد.
1- Detection of Deception
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برخــی کشــورها سالهاســت در ایــن زمینــه فعالیــت داشــته و شــرکتهای معــروف تولیــدات
خــود را بــه دنیــا معرفــی کردهانــد ،در ایــران نیــز دو دهــه اســت کــه ایــن موضــوع مــورد توجــه محافــل
علمــی قــرار گرفتــه و امیــد اســت متــن حاضــر منبعــی بــرای آنانــی باشــد کــه بــه فکــر ســاخت و
شهــا در ایــران هســتند.
ارتقــای ایــن رو 

 -2-1ضرورت انجام پروژه
در دنیــا از ســال  1980تحقیقــات بــر روی ایــن پدیــده اوج میگیــرد و کشــورهای آمریــکا ،کانــادا،
ژاپــن و رژ یــم صهیونیســتی در اســتفاده از انــواع روشهــای دروغســنجی پیشــتاز هســتند؛ در ایــن
کشــورها حتــی انجمنهــا و دانشــکدههای آمــوزش پلیگرافــی نیــز تأســیس شــده اســت.
هــم اکنــون در بســیاری از کشــورها بــه عنــوان آزمــون پیــش از اســتخدام در شــرکتهای بــزرگ و
بــه عنــوان وســیلهای کمکــی در کشــف حقیقــت در محافــل قضایی و همچنین در سیســتمهای
امنیتــی نظامــی ،از ایــن وســیله اســتفاده میشــود .در ایــران از فرصتهایــی کــه ایــن دســتگاه در
اختیــار قــرار میدهــد چنــدان اســتفاده نشــده اســت و منابــع بــه زبــان فارســی کــه بــه بررســی ایــن
شهــا پرداختــه باشــد کافــی نیســت.
رو 
دروغســنجی ،جــدای از مســئلهی علمــی آن ،از نظــر امنیتــی نیــز یکــی از مســائل مطــرح بــرای
هــر کشــوری اســت امــا تحقیقــات انجــام شــده در ایــران کافــی نیســت ،درحالــی کــه بــه نظــر
میرســد ،ا گــر تالشــی در جهــت طراحــی و ســاخت سیســتمهای دروغســنجی انجــام نمیشــود،
حداقــل بایــد اطالعــات کافــی از دانــش فنــی مربــوط بــه ایــن سیســتمها و آخریــن ابزارهــای مــورد
اســتفاده در دنیــا کســب گــردد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،امیــد اســت که تعریــف و انجــام این پــروژه ،به گســترش مطالعات
و ســاخت ایــن پدیــده در کشــور کمــک اندکی کند.

 -3-1ساختار کتاب
ایــن کتــاب در  8فصــل و  5ضمیمــه تنظیــم شــده اســت کــه در طــی آن ســعی میشــود بــه
زمین ههــای تئــوری و عملــی پدیــدهی دروغســنج بــه طــور متنــوع پرداخته شــود .ابتدا بــا فیزیولوژی
دروغســنجی آشــنا میشــویم و دیــد مــا در ایــن بخــش ایــن بــوده کــه ممکــن اســت هنــوز از برخــی
نهــا) جهــت دروغســنجی اســتفاده نشــده باشــد ،پــس
ســیگنالهای حیاتــی (هماننــد هرمو 
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شــاید شــخصی در آینــده بتوانــد بــه ایــدهی جدیــدی دســت یابــد .ســپس بــه انــواع روشهــای
شهــای کالســیک ،روشهــای مغــزی ،روشهــای جایگزیــن و روشهــای
دروغ ســنجی شــامل رو 
تلفیقــی اشــاره خواهیــم کــرد .در پایــان بــه چگونگــی پیادهســازی پروتــکل یــک آزمــون و نکاتــی
کــه بایــد رعایــت شــود و حتــی بــه مســائل حقوقــی مبتالبــه میپردازیــم .همچنیــن ضمیمههــای
انتهــای ایــن کتــاب میتوانــد دیــد خوبــی نســبت بــه فعالیتهــای دروغســنجی در کشــورمان
ایجــاد کنــد.

 -4-1زمانی برای حقیقت!1
نهــای دروغســنجی را ،چــه از طــرف دولــت ،چــه توســط
طبــق یــک سرشــماری 57 ،کشــور آزمو 
بخــش خصوصــی یــا هــر دو  ،بــه کار میبرنــد .از ایــن میــان بیســت کشــور از امکانــات آزمــون
قابــل توجهــی برخوردارنــد و چنــد کشــور تجهیــزات پلیگرافــی ،ازجملــه سیســتمهای کامپیوتــری
را خــود تولیــد میکننــد .بــه طــور مثــال دو شــرکت روســی تجهیــزات کامپیوتــری پلیگــراف را
َ
یگــراف اینکــس ( )Inexو اوکــس ()Avex؛ اینکــس در ســطح جهانــی عرضــه
تولیــد میکننــد؛ پل 
یشــود ،امــا اوکــس فقــط در اختیــار کار بــران روســی اســت .چیــن هــم تجهیــزات کامپیوتــری
م 
پلیگرافــی خــود را تولیــد و عرضــه کــرده اســت کــه روش آن برگرفتــه از امکانــات آموزشــی و
کارشناســان آمریکایــی اســت .چیــن بــرای هــر ســه هــزار ناحیــهی پلیــس ،دســت کــم یــک
کارشــناس فیزیولــوژی روانــی قانونــی در نظــر گرفتــه اســت (ونــگ بــو  .)1996 ،Wang Buدر حــال
حاضــر آمر یــکا در رأس علــم فیزیولــوژی روانــی -قانونــی قــرار دارد .همچنیــن شــرکت Axiton،
 Lafayetteو  CPS2را بــه عنــوان مطرحتر یــن شــرکتهای ســازندهی ایــن دســتگاه در ســطح
جهــان بایــد نــام بــرد.

 -5-1تاریخچه و اهداف
از زمــان آغــاز تار یــخ ،انســان همــواره بــه دنبــال حقیقــت و یافتــن دروغ بــه نحــو مختلــف بــوده
اســت؛ از جملــه شــکنجه یــا محاکمــه بــا اعمــال شــاقه کــه هنــوز هــم در بســیاری از کشــورهای
مدعــی تمــدن بــه چشــم میخــورد .امــا دانیــال دفــو ( )Daniel Defoeیــک ســال قبــل از مــرگ
1- . The Moment of Truth
2- Computer Polygraph System
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خــود ،در ســال  1730مقالـهای تحــت عنــوان "طرحــی مؤثــر بــرای جلوگیــری ســریع از ســرقتهای
یهــای شــبانه" نوشــت و در آن پیشــنهاد کــرد کــه گرفتــن
خیابانــی و از بیــن بــردن کلیــه بینظم 
"نبــض" راهــی عملــی و انســانی در شــناخت مجــرم اســت .دفــو نوشــت:
«گنــاه همیشــه تــرس را بــا خــود همــراه دارد؛ در خــون ســارق لــرزش هســت کــه اگــر بــه آن توجــه
شــود ،عمــا گناهــکار مشــخص خواهــد شــد؛ و اگــر بــه عنــوان مظنــون متهــم شــود ،بــه خاطــر ایــن
اتهــام همیشــه ضر بــان نبــض او را حــس میکنــم و توصیــه میکنــم کــه ایــن روش را بــه کار گیریــد.
ا گــر بــه فــرد بیگناهــی کــه میدانــد خطایــی مرتکــب نشــده ،فریــاد بزنیــد "بایســت دزد" ،غافلگیــر
یشــود و ســعی نمیکنــد کــه از مســیر خــود منحــرف شــود ،احتمــال بســیار کمــی دارد کــه
نم 
دچــار لــرزش شــود و چهــرهاش تغییــر کنــد یــا رنــگ پریــده بــه نظــر آیــد یــا اقــدام بــه فــرار کنــد ...قلب
هوشــیار بــا ضر بــان دلنشــین خــود ،خــود را فــاش میکنــد؛ وقیحتریــن چهــره نمیتوانــد آن را پنهــان
ّ
مصممتر یــن مجرمیــن قــادر بــه مخفــی کــردن آن نخواهنــد بــود».
کنــد ،یــا
ســرانجام در قــرن نــوزده بــود کــه آنجلــو موســو ( )Angelo Mossoمتخصــص فیزیولــوژی
ایتالیایــی ،بــا تشــویق معلــم و هــم ســن خــود ،ســزار لومبــروزو ( ،)Cesar Lombrosoمطالعــات
خــود را پیرامــون هیجــان و تــرس و تأثیــر آن بــر قلــب و تنفــس ادامــه داد؛ وی از ابــداع ثبــت
شــدهی لومبــروزو بــرای اندازهگیــری فشــار خــون و نبــض بــه نــام «پلتیســموگراف» 1اســتفاده کــرد
کــه امــواج متنــاوب فشــار خــون در اثــر چرخ ـهی تنفســی را نشــان م ـیداد .لومبــروزو اصالحاتــی
در پلتیســموگراف انجــام داد و منجــر بــه تولیــد «هیدرواســفیگموگراف» 2گردیــد کــه مشــت
مظنــون را در ظــرف آبــی میگذاشــتند ،مشــتی را کــه داخــل آب اســت بــا پوششــی پالســتیکی بــه
ـض خــون بــه آب منتقــل میشــد و تغییــرات ســطح آب
بــاالی ظــرف میبســتند؛ ارتعاشــات نبـ ِ

بــه لول ـهای پــر از هــوا منتقــل میگردیــد؛ ایــن ارتعاشــات نیــز بــه نوب ـهی خــود روی طبلــک دودی
چرخــان ثبــت میشــد کــه در آینــده بــا در دســترس بــودن «کیموگــراف» 3از جوهــر بــرای ثبــت
دادههــا اســتفاده شــد.
بعدهــا در ســال  ،1921جــان الرســن ( )John Larsonنــرخ تنفــس و در ســال  ،1939لئونــارد
کیلــر ( ،)Leonard Keelerمیــزان رســانایی پوســت ( )GSRرا نیــز بــه ایــن سیســتم اضافــه کردنــد
1- Plethysmograph
2- hydrosphygmograph
3- Kymographs
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و بدیــن ترتیــب سیســتمهای «پلیگــراف» 1بــه شــکل کامــل امــروزی خــود درآمدنــد .در تفســیر
ســیگنالهای ثبــت شــده در ایــن سیســتم و تصمیمگیــری نهایــی GSR ،از بیشــترین اهمیــت
در بیــن چهــار ســیگنال ثبــت شــده برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه قدمــت روش دروغســنجی کالســیک و کارهــای تحقیقاتــی و عملیاتــی فراوانــی کــه
بــر روی آن انجــام شــده ،امــروزه قواعــد و دســتورالعملهای معتبــر و دقیقــی بــرای نحــوه طراحــی
آزمــون ،روش تفســیر ســیگنالها و حتــی مشــخصات محــل آزمــون در ایــن روش تدویــن شــده
اســت .همچنیــن امــروزه بــا بهرهگیــری از قابلیتهــای پردازشــی رایانــه (پلیگرافــی رایانــهای)،
ســرعت و کیفیــت عملکــرد بهتــری یافتــه اســت .بــا ایــن حــال همــواره تالشهایــی بــرای یافتــن
روشهــای جایگز یــن 2بــرای آن وجــود داشــته اســت .هــدف از طراحــی ایــن روشهــا عمومــا بــاال
بــردن دقــت تشــخیص روش و رفــع بعضــی از محدودیتهــای روش دروغســنجی کالســیک،
ازجملــه زمانگیــر بــودن آزمــون ،نیــاز بــه تمــاس حســگرهایی بــه بــدن ســوژه و عــدم امــکان انجــام
آزمــون بــدون آ گاهــی ســوژه بــوده اســت.
در هر یــک از ایــن روشهــای جایگز یــن ،از یــک یــا چنــد پارامتــر حیاتــی دیگــر بــه عنــوان
یشــود کــه ازجمل ـهی آنهــا میتــوان بــه لــرزش صــدا ،3الگــوی
نشــانههای دروغگو یــی اســتفاده م 
حــرکات پرشــی چشــم ،قطــر مردمــک چشــم ،توزیــع جریان خون ناحیـهای در مغز و پتانســیلهای
الکتریکــی مغــز اشــاره کــرد .در مــورد اخیــر یعنــی پلیگرافــی بــر اســاس ســیگنالهای برانگیختــه
مغــزی ( )ERPکــه راهکارهــای پیشــرفته ثبــت ،پــردازش و تجزیــه و تحلیــل ســیگنالهای مغــزی
( )EEGرا بــه کار میگیــرد ،کیفیــت و کارایــی باالتــری را نســبت بــه پلیگرافــی کالســیک و
شهــای دیگــر گــزارش دادهانــد و همچنــان جــزء پروژههــای مفتــوح و بــه روز دنیــا میباشــد؛
رو 
هرچنــد بــه نظــر بــه علــت جدیــد بــودن موضــوع هنــوز راه درازی را بــرای بــه ثمــر نشســتن نهایــی
در پیــش دارد.
شهــای مکملــی نیــز بــرای کســب اطالعــات از ســوژههایی کــه نمیخواســتند
در گذشــته رو 
اقــرار کننــد ،توســط ارتــش آمر یــکا بررســی شــدهاند .دکتــر چارلــز ای .کــدی (DR. Charles E.

1- Polygraph
2- Alternative Methods
3- Voice Stress
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لصففم  1:لصف

 ،)Cadyجــراح ارتــش ،اســتفاده از «کلروفــرم» 1را پیشــنهاد داد کــه افــراد در وضعیــت نیمــه هشــیار
قــرار دارنــد و بــه طــور صر یــح و آشــکار مــورد ســؤال واقــع میشــوند .همچنیــن عــدهای اســتفاده از
هیپنوتیــزم یــا تس ـتهای روانشناســی را بــرای کشــف حقیقــت پیشــنهاد دادهانــد کــه روشهــای
آمــاری جهــت صحــت ایــن روشهــا چنــدان ارائــه نشــده اســت [.]2

شکل  -1-1نمایی از دروغسنجی کالسیک (پلیگرافی) با الگوریتمهای رایانهای.

 -6-1ایرانیان پیشتاز حقیقت سنجی
درحالــی کــه در کلیــه منابــع غر بــی ( کــه در ایــران نیــز انعــکاس یافتــه اســت) ،تئور یهــای
دروغســنجی را مر بــوط بــه دفــو و تالشهــای لومبــروزو در ســالهای  1730و  1906میداننــد،
امــا در اثــر معتبــری بــه ز بــان فارســی متعلــق بــه بیــش از  700ســال پیــش همیــن روش ،کــه پایــه و
اســاس تئور یهــای درو غســنجی امــروزی اســت ،بــه زیبایــی توصیــف شــده اســت.
در اثــر ســترگ «مثنــوی معنــوی» موالنــا جــال الدیــن محمــد بلخــی ،در اولیــن داســتان کتــاب
خــود کــه  15صفحــه دفتــر اول مثنــوی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،حکایــت "عاشــق شــدن
پادشــاه بــر کنیــزک و بیمــار شــدن کنیــزک و تدبیــر در صحــت او " را مطــرح میکنــد .در ایــن
داســتان پزشــک حاذقــی کــه میفهمــد کنیــزک دل در گــرو عشــق شــخص دیگــری دارد ،نبــض
کنیــزک بیمــار را گرفتــه و دیــار بــه دیــار و کوچــه بــه کوچــه نــام شــهرهای مختلف و آشــنایان کنیزک
یبــرد و ســرانجام از روی عکسالعمــل نبــض او پــی بــه حقیقــت میبــرد:
را م 
سوی نبض و جستنش میداشت هوش

ســوی قصــه گفتنــش میداشــت گــوش

1- Culoroform
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برشــمرد

بعــد از آن شــهری دگــر را نــام بــرد

دوســتان

شــهر

او

را

گفــت چــون بیــرون شــدی از شــهر خویــش

در کدامیــن شــهر بــوده ســتی تــو بیــش

نــام شــهری گفــت وز آن هــم درگذشــت

رنــگ روی و نبــض او دیگــر نگشــت

خواجــگان و شــهرها را یــک بــه یــک

بــاز گفــت از جــای و از نــام و نمــک

شــهر شــهر و خانــه خانــه قصــه کــرد

نــی رگــش جنبیــد و نــی رخ گشــت زرد

نبــض او بــر حــال خــود بــد بــی گزنــد

تــا بپرســید از ســمرقند چــو قنــد

نبــض جســت و روی ســرخ و زرد شــد

کــز ســمرقندی زرگــر فــرد شــد

چــون ز رنجــور آن حکیــم ایــن راز یافــت

اصــل آن درد و بــا را بازیافــت

گفــت دانســتم کــه رنجــت چیســت زود

در خالصــت ســحرها خواهــم نمــود

در نهایــت داســتان بــا چگونگــی تدبیــر پزشــک ادامــه خواهــد یافــت کــه دوســتان را بــه خوانــدن
اصــل ایــن داســتان دعــوت میکنیــم [ .]3لیکــن توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه
مولــوی شــاعر اصــوال کاری بــا پزشــکی و علــم فیزیولــوژی نــدارد و ایــن داســتان انعــکاس علــم
رایــج آن روز در شــعر مولــوی بــوده اســت و احتمــاال بــا تحقیــق بیشــتر بــه  1000ســال پیــش و آثــار
ابوعلــی ســینا خواهیــم رســید کــه جریانــات نبــض در آن تشــریح شــده اســت.
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