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 مقدمه. 1

شناسی و بررسی رفتارهای انسان از عصب هایتوجه به تکنیک

طریق مطالعه مستقیم بر مغز آن از یک سو و رشد و توسعه 

شناسی از طریق استعانت بر دستاوردهای نوین دانش روان

میالدی، توجه  1980موجب شد که در دهه  (1)علوم اعصاب 

در این دوره  .(2)شناسی جلب شود روان-دانان به عصبحقوق

شناسی و های نوین عصبدانان بر این بود که یافتهباور حقوق

های تواند ماهیت اندیشهشناسی میادراکات جدید روان

حقوقی را نسبت به رفتار انسان تغییر داده و به حقیقت امر 

ای که سرآغاز این موج ترین مسئلهمهم .(3)تر سازد نزدیک

های علوم اعصاب و تعابیر فکری قرار گرفت، استفاده از تکنیک

های آن در دادرسی قضایی بود شناختی از دادهنروا-عصب

ها، این جنبش نوین در دادرسی دادگاه چهره برجسته ؛(4)

( بود که از وکالی Sherrod Taylorپروفسور شرد تایلر )

شناختی عصب شواهد»بر  متبحر در دادخواهی مبتنی

(Neuroscientific evidence »)شد. محسوب می 

ها شناسی در دادگاههای عصباز آنجا که حضور شواهد و داده

ها بر آثار حقوقی شناختی آنروان-و تحلیل و بررسی عصب

ای در این رشتهها، مستلزم وجود دانشی مستقل و میانپدیده

این علم  1991تایلر برای اولین بار در سال  ،(5) زمینه بود

 ]حقوق-یا عصب[شناختی عصب حقوق»نوین را تحت عنوان 

(Neurolaw »)های علوم اعصاب و هنام نهاد و حضور یافت

شناسی مدرن را در حقوق، عامل خلق آن عنوان کرد؛ به روان

-همدر دوره  یو نظام حقوق یشناسروان-عصب»بیان وی، 

عمده توجه اندیشمندان حوزه  .(6) «برندبه سر می گرایی

انسان و ارائه  از مغز یبردارریتصو، 1990حقوق در دهه -عصب

ها در دادگاه یروان شناخت-عصب ا تحلیل و تفسیرآن ب شواهد

فت بعضی ـاین در حالی بود که به دلیل مخال .(7) بود

های بیمه و وکالی دعاوی کیفری نسبت به قابلیت رکتـش

شناختی در دادگاه و شبهات آن به روان-اتکای بر شواهد عصب

اینگونه  عنوان ادله اثبات دعوی، برخی از قضات از پذیرش

-شد که نقش عصبور میـردند و تصـشواهد خودداری ک

شناسی در دادرسی به مرور کمرنگ خواهد شد؛ اما با روان

شناسی در قرن بیست و یکم، نه تنها پیشرفت شگرف عصب

ها هستیم شناختی در دادگاهشاهد رشد فزاینده دادرسی عصب

مامی حقوق نیز مرزهای علمی خود را به ت-بلکه دانش عصب

 .(8)مباحث حقوقی گسترده ساخته است 

 های حقوقیحقوق، نظام-از زمان پدیداری دانش نوین عصب

ی پیشرفته به سرعت به تحقیق و مطالعه گسترده در این حوزه

ها همچون اکنون برخی از آنای پرداختند و همرشتهمیان

ای قابل توجهی در انگلستان و کانادا تغییرات هنجاری و رویه

های علوم اعصاب اند. یافتهنظام عدالت کیفری خود ایجاد کرده

و اصالح کند و ممکن است وضعیت موجود حقوق را حک 

حتی ممکن است با ضمیمه کردن حقایقی از رفتارها و 

ای را جایگزین نوع ها، وضعیت حقوقی جدید و بهینهدیدهـپ

های ها و ضعفنظر از برخی کاستیصرف .(9) قبلی آن سازد

کارکرد حداقلی این دانش تجربی  (10)شناسی، کنونی عصب

تواند نظام قضایی را در جهت نیل به اقتضای در حقوق می

از آنجا که آثار علمی بسیار  .(11) عدالت کیفری، یاری رساند

حقوق در کشورمان وجود دارد، تبیین و -اندکی از دانش عصب

بررسی بخش مهمی از مباحث عملی آن در حوزه دادرسی 

ای برای تواند گام بسیار ارزنده و شایستهشناختی، میعصب

روی دانش حقوقی کشورمان نسبت توسعه رویه قضایی و پیش

 به علم روز جهان باشد. 

، تبیین باشدمسئله اصلی که پژوهش حاضر به دنبال آن می

واهد ـت به شـی رویه قضایی در استعانافتهـیمرز توسعه

شناختی به عنوان امارات اثبات دعوی است؛ بدین معنا عصب

های شناختی در نظامهای کنونی دادرسی عصبکه پیشرفت

حقوق -حقوقی پیشگام به ویژه بریتانیا و کانادا در دانش عصب

رسد به نظر می به تصویر کشیده شود. آنچه در وهله نخست

های حقوق عمده توجه خود را بر شاخص-اینست که عصب

شناسی سنجش مسئولیت کیفری در بستر حقوق جزای عصب

های معتبر علمی را جهت قرار داده و شاید بتوان برخی گام

بازتعریف این مفهوم کلیدی در نظام عدالت کیفری کنونی، 

ینکه مقاله مرهون دستاوردهای دانش مذکور دانست. برای ا

مایه تحلیلی حاضر از حالت توصیفی محض خارج شده و درون
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های به خود بگیرد، در مقاله حاضر عالوه بر تبیین پیشرفت

شناختی، وضعیت حقوقی حاکم بر موجود در دادرسی عصب

موضوعات آن خصوصاً در بستر رویه قضایی تجزیه و تحلیل 

واهد ـش شرـور، در ابتدا گستـن منظـت. به ایـشده اس

ها به طور کلی تبیین شده و سپس شناختی در دادگاهصبـع

ها بر آرای قضایی به صورت تحلیل آماری در حدود تأثیر آن

کشورهای کانادا و بریتانیا به بحث گذارده شده است. از رهگذر 

شناختی در این مباحث، اثر حقوقی دوجانبه شواهد عصب

های در نهایت، شاخصها مورد بررسی قرار گرفته و دادرسی

های قضایی مرسوم در استعانت به اینگونه شواهد در رویه

 اند.تبیین گشته

 

 . مالحظات اخالقی2

اصالت  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا

 شده است. تیرعا یدارامانت متون، صداقت و

 

 هامواد و روش. 3

 باشدیم یلیتحل-یفیروش توص به یاز نوع نظر پژوهش حاضر

با مراجعه ی ابه صورت کتابخانه آن اطالعات یآورو روش جمع

 به اسناد، کتب و مقاالت است.

 

 هاافته. ی4

 در دعاوی مختلف برای ارزیابی مجازات شناختیشواهد عصب

 ،کیفیت مسئولیت کیفری ،بینی مخاطرات آتیپیش اعدام،

 ،بزهکار روانی تیوضعسنجش مواد مخدر،  اعتیاد، مصرف

رم کیفیت مشاورت یا معاونت در ارتکاب ج ،پرخاشگری ،اهلیت

 د.انتهرف و مانند آن در دادرسی قضایی بریتانیا و کانادا به کار

 

 بحث. 5

های شناختی در دادرسیگسترش شواهد عصب. 1-5

 کیفری

شناختی بعضاً به دلیل ارائه برخی در دهه اخیر، شواهد عصب

ها به عنوان ای به دادرسی دادگاهطور فزایندههای متقن بهداده

حقوق -عصب لذا امروزه .(12)اند امارات اثبات دعوی راه یافته

های طوالنی در به پاسخی رسیده که مدت بار نینخست یبرا

در  طبیقیمند تنظام یهادادهپی آن بوده است: ارائه آمار و 

به  شناختیعصبشواهد معرفی  طیو شرا یمورد چگونگ

ا ارائه ـپروفسور ِشن در مطالعه اخیر خود، ب .(7) هادادگاه

شناختی های عصبهای آماری نشان داده که حضور دادهداده

الی  2008های در دادرسی کیفری بریتانیا و کانادا میان سال

 .(7)( 1اشته است )جدول روند رو به رشدی د 2012

های فوق، نشان از آن دارد که ها در میان سالبررسی پرونده

فقط در موارد مجازات اعدام و قتل  شناسیعصب یشواهد علم

 همچون مسائل حقوقی ی ازاریدر بس بلکه ،شودنمیاستفاده 

 اعتیاد، مصرف ،مسئولیت کیفری ،بینی مخاطرات آتیپیش

پرخاشگری، تبیین  ،اهلیت ،بزهکار روانی تیر، وضعمواد مخد

کیفیت مشاورت یا معاونت در ارتکاب جرم و مانند آن نیز 

شناختی صرفًا بدیهی است که شواهد عصب .(13)کاربرد دارد 

ی استفاده تواند علیه ودر جهت دفاع از متهم نیست بلکه می

تر شدن شود؛ در حقیقت این نوع شواهد در جهت روشن

شوند حقیقت موضوع نزد دادگاه به عنوان اماره معرفی می

ها ها به دادگاهشناختی که دادستانمانند شواهد عصب ؛(14)

 یمغز هایبرداریاز جمله نوارها و عکس :(15)اند ارائه داده

 ارائه دیده،وارده به بزه یهابیآس زانینشان دادن م یبرا

 ،(16) دادگاه صیتشخ ی متقن در جهت تأییداسکن مغز

انگیز در تجدید مخاطره هایبیآسهای مغزی مصدق سکنا

 .(17)ها آن درمان نسبت به امکان ینیبدب ای ارتکاب جرم

 ،کانادا یهادر دادگاه، 2008-2012های اگرچه بین سال

به ندرت  (EEGو  fMRIمغز )همچون از  یربرداریتصو

 به شواهد س،یانگل یهادر دادگاهاند. ی قرار گرفتهمستند را

fMRI  وضعیت »در مورد فردی در ) یمدن دعوای کی درتنها

به هر  .(16)استناد شده است  ((Vegetative state) «نباتی

را در اکثر  fMRIحال، هنوز قضات به دالیل متعددی شواهد 

پذیرند و عمدتاً دیگر موارد به عنوان اماره اثبات دعوی نمی

در  EEGو  MRIهای کنونی علوم اعصاب همچون داده

های ارزیابیشود. شناختی پذیرفته میدادرسی عصب
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 به سه دلیل fMRIهای ذهنی به طریق شناختی تجربهعصب

( امکان نقصان 1اند: نزد دادرسان بعضاً اعتبار قضایی نیافته

های ذهنی ( امتزاج تجربه2ها در مقیاس میکروسکوپیک؛ یافته

های غیر معمول ( وضعیت3حقوقی خاص؛  متباین در وضعیت

روانی افراد در رویدادهای حقوقی که موجب اختالل -روحی

بست مفید تکنیک رغم کارشود. لذا بهمی fMRIنتایج یافته 

fMRI اکنون در کنار سایر ادله گونه شواهد همدر حقوق، این

گیرند های قضایی مورد استفاده قرار میموجود در دادرسی

)ادله انضمامی اثبات دعوی( ولی در صورت تعارض امارات و 

قرائن، ادله متقن عینی، ارجحیت دارد. به هر حال، شواهد 

هنوز به عنوان اماره در  fMRIسنجی به طریق تکنیک دروغ

 .(18)ها پذیرفته نیستند دادگاه

 

ی بر رأی شناختبررسی آماری تأثیر امارات عصب.  2-5

 هادادگاه

های در یکی از مطالعاتی که بر روی دادرسی کیفری دادگاه

صورت گرفته، تأثیراتی  2012الی  2008های کانادا میان سال

شناختی بر رأی قاضی گذارده، به از شواهد عصبکه هر یک 

بندی شده ( دسته2صورت آماری به شرح مندرج در جدول )

به رغم اینکه این جامعه آماری مربوط به حدود  .(17) است

یک دهه پیش است اما نه تنها این ارقام روند رو به رشدی را 

ها و هـاند، بلکه نظریردهـدرسی کیفری کانادا طی کدر دا

های مطرح در این زمینه نیز بلوغ و قوام علمی روزافزونی آموزه

توان به استعانت های بارز آن میاز جمله نمونه .(19)اند یافته

شناختی شهود بیش از پیش به تکنیک اعتبارسنجی عصب

دادهای موجد تهاجم روانی و یا تبیین عینی نسبت به رخ

کیفیت اختالل سلوک در جهت تعیین مسئولیت کیفری 

بزهکار اشاره کرد؛ همچنین آموزه کنونی رویه قضایی کانادا به 

ارزیابی نسبی مسئولیت اخالقی نوجوان بزهکار مبتنی بر 

نظریه کالبد شکافی اراده آزاد و بلوغ کیفری، از دستاوردهای 

 شناختی است. ی عصبنوین دادرس

الی  2008های های مذکور )سالبه خوبی روشن است که داده

( بیشتر در حوزه تعیین حدود مسئولیت کیفری به 2012

اند. بدین ترتیب روشن ماهیت حکم قاضی پرونده یاری رسانده

شدن موضوع نسبت به کاهش یا عدم کاهش تقصیر مجرم در 

امکان درمان وی و نیز  ارتکاب عمل مجرمانه، امکان یا عدم

تامینی، عمده مواردی را -بینی اقدامات مراقبتیلزوم پیش

شناختی های عصبپرونده( که داده 104دهند )تشکیل می

(؛ 5تا  1اند )سطر قاضی را در صدور حکم قضیه کمک کرده

این مسائل فارغ از تعیین ورود یا عدم ورود جرم انتسابی به 

ر تشخیص کیفیت مسئولیت کیفری باشند و مبتنی بمتهم می

مجرم و امکان اتخاذ اقدامات درمانی و کنترلی مقتضی در حق 

 6پرونده )سطر  12شود در وی است. همانطور که مشاهده می

شناختی ( اختالالت مغزی متهم مبتنی بر شواهد عصب7و 

موجب سقوط مسئولیت کیفری وی شده که نوعاً در تعیین 

 ا نبودن متهم( به قاضی یاری رساندهحکم قضیه )مجرم بودن ی

 است. 

های قضایی این در واقع، آنچه که از روح غالب استدالل

شناختی در عمده موارد، آید، شواهد عصبها بر میپرونده

بودن اراده آزاد متهم در ارتکاب  ی مثِبت سقوط یا عقیماماره

 وک وـلـتاری )همچون اختالل سـتالل رفـبزه به سبب اخ

فعالی(، امراض عصبی )مانند صرع و بیش-توجهیکم

های شناختی )مانند اوتیسم و نشانگان پارکینسون(، ناهنجاری

داون( و اختالالت روانی )مانند اسکیزوفرنی و اختالل 

اند. در واقع این شواهد، تصویر نسبتاً روشنی از دوقطبی( بوده

اه ارائه ـگان ارتکاب بزه به دادـی متهم در زمـت روانـوضعی

دهند که آزادی عمل وی مبنی بر وضعیت سالمت ساختار می

مورد از  10در  .(20)سازند عصبی و کارکرد مغز را مبرهن می

(، امکان حضور متهم در محکمه و 8ها )سطر این پرونده

شناسی مورد های عصباستماع اظهارات وی توسط تکنیک

ت روانی و شناختی وی را ارزیابی قرار گرفته تا چنانچه ظرفی

برای عریضه شفاهی دالیل در صحن دادگاه کافی نیابند، برای 

وی قیم یا نماینده حقوقی تعیین کرده و یا به اظهارات وکیل 

 وی اکتفا کنند.

کانادا با  یهادر حال حاضر دادگاهبه گفته پروفسور چانلر، 

واع از ان یاریعلوم اعصاب بس نهیدر زم یتوجه به شواهد علم
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شناختی را در تصمیمات قضایی خود شواهد عصب مختلف

 یهاکیاستفاده از تکن با این حال، اند.مورد توجه قرار داده

اختالالت در  صیتشخ یبرا fMRI همچون ایشرفتهیپ

این  یفریعدالت ک نظاموارد  هنوز به طور جدیعملکرد مغز 

مربوط به  هایداده ،یقانون لیبه دال .(17)کشور نشده است 

 ،مبتنی بر ناهنجاری جنینی ناشی از الکل یمغز هایبیآس

نوع  نیترعیشا شناختی،روان-های عصبضربه مغزی و تست

این است.  دادرسی کیفری کانادادر  شناختیعصب شواهد

برای تعیین میزان مسئولیت کیفری و موارد  تیاکثرشواهد در 

مؤثر  کارکرد مجرم تیمحکوم ر صدور حکم بهشدت مجازات د

 اند.داشته یدیمفو 

مبتنی بر اصل تناسب میان جرم و مجازات، آن دسته از 

مجرم را  شناختیتیظرفضعف که  یشناختشواهد عصب

میزان تقصیر وی در ارتکاب موجب کاهش  ،سازندمبرهن می

و در  بخشندجرم شده و متعاقباً شدت مجازات را تقلیل می

، شدت این ضعف شناختی و ناهنجاری رفتاری حال نیع

به دلیل حفظ امنیت جامعه به اتخاذ اقدامات  ات راقض مجرم،

چنانچه شواهد  سازد.کنترلی نسبت به وی متمایل می-تامینی

شناختی نشانگر احتمال کم یا عدم امکان درمان عصب

حبس  مجرم باشد، آنگاه قاضی به مجازات یمغز یهابـیآس

 .شودر بخش مجرمین دارای اختالالت روانی( متوسل می)د

های شناختی میان سالآمار انواع موارد طرح شواهد عصب

انادا و موضوع ـدر دادرسی کیفری ک 2012الی  2008

( 4( و )3های مربوطه، به شرح مندرج در جدول )روندهـپ

  .(17) باشدیـم

در مواردی که قضات شاهد اختالالت عصبی یا روانی 

غیرخطرناک در متهم بودند، اغلب با کسب نظر موافق هیئت 

منصفه به تقلیل مجازات و امعان راهکارهای پیشنهادی 

تربیتی )حسب نظر کارشناسان متخصص در پزشکی  -درمانی

اما این  .(17، 7)اند پزشکی( متوسل شدهمغز و اعصاب و روان

انگیز است که قضات ضمن مسلم غیر از موارد جنون مخاطره

دانستن عدم مسئولیت کیفری وی، حسب مورد اقداماتی 

گیرانه و یا حبس در مراکز مخصوص مراقبتی سخت-تأمینی

مجرمین دارای اختالل روانی را به سبب حفظ امنیت عمومی 

( phychos) یشیروان پراند. منظور از جنون یا الزم دانسته

است که  یعیرطبیغ یروان هایتیاز عالئم و وضع یامجموعه

. شودیقطع م تیفرد مبتال با واقعشناختی در آن ارتباط 

و توهم  انیهذ طبیعی ناگهانی،های غیرواکنش چون یعالئم

به دلیل اختالل در ساختار در اغلب انواع جنون وجود دارند. 

را  ییزهایجنون چ فرد مبتال بهعصبی یا مشکالت روانی، 

 نیر ایکه واقعا وجود ندارند و تحت تاث شنودیو م ندیبیم

 نوع جنون، ترینشایع. زندیم یبیعج یها دست به کارهاتوهم

سایر  3(21)است  2یزوفرنیو اسک 1ی شدیداختالل دوقطب

در قوه شناختی و  به این شدت 4امراض عصبی و روانی

کنند و اراده آزاد فاعل وضعیت کنترلی مغز اختالل ایجاد نمی

 دهند. را با شدت و ضعف تحت تأثیر قرار می

                                                           
ها ماه یا حتی ها وهفتهبرای  بیمار را ی شدید، نوعی جنون است کهاختالل دو قطب 1

 و قطبی،مبتال به اختالل دفرد  کند.بسیار شدید و جدی می یدچار نوسانات خلق

 ی،سردگدوره اف در. کندیرا تجربه م یاساس یو افسردگ ییدایاز ش ییهادوره

امور  انجام یحتشود که موجب می قیو عال زهیانگفقدان ، دیشد ینیاحساس غمگ

 شده و بعضاً به سبب تحریکممکن سخت یا غیر بیمار ی هم برایزندگ یعاد

ی وهای ناگهانی از ناهنجاری رفتاری و تضعیف ساختار کنترلی عصبی خشونت

 ینبیوشو خ یانرژ اد،یز یاحساس خوشحال دتشدی ی نیز به دلیلشیدایسرباز زند. 

ود شمیفکر و قضاوت فرد ت موجب سقوط وضعیت شناختی طبیعی،بیش از اندازه 

 د وبگیر یراجع به خود داشته باشد، تصمیمات بد یممکن است تفکرات عجیب که

 ،یفسردگ. مانند حالت ادخطرناک رفتار کنبسیار  یآور، مضر و گاهبه صورت شرم

 .گذاردیم ریفرد مختل شده و بر روابط و کار تاث یزندگ زیوره ندر این د
 ماریب یبرا تیو واقع الیخ انیدر آن مرز م که است جنون ینوع یزوفرنیاسک 2

 که نآ یهاشاخص جمله از. دهدیقرار م ریرا تحت تاث یومخدوش شده و ادراک 

 ،یشناخت یندهایفرا یاز کار افتادگ شوند،یم یابیارز یشناختعصب یهایبررس در

 یفرنزویاسک به. فرد مبتال باشدیم فیضع اریبس یعاطف رفلکسو  انیهذ توهم،

مان در بلاز موارد در مقا یاریدر بس یندارد و حت یآگاهخود یماریمعموال از ب

 کند.یممقاومت 
فرم،  ایزوفزنیامراض اشاره کرد: اسک نیبه ا توانیم جنون قیمصاد گرید از 3

 ،یسمج یشیروان پر ک،یارگان یشیروان پر ،یاختالل پارافرن و،یافکت یزوفرنیاسک

 .رهیغ و یمخدّرو  یجنون الکل شانه،یپرروان یافسردگ
خواب  ،یاختالالت مزاج ،یاختالالت اضطراب ،یرشد ی: اختالالت عصبازجمله 4

 وابسته، اختالل تیشخص ،یشناختیاختالالت عصب ،یاختالالت جنس ،یشیپر

 ،یاجتناب د،یپارانوئ پال،یزوتایاسک د،یزوئیاسک فته،یخودش ،یشینما ،یمرز تیشخص

ر هی و غیره. بدیهی است که تفصیل ختگیبرانگ ،یجبر یو وسواس یضد اجتماع

 یک از این امراض از حوصله مقاله خارج است.
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آماری به عمل -به طریق مشابه، در یکی از مطالعات تحلیلی

های آمده بر روی دادرسی کیفری انگلستان و ولز میان سال

ورد از ـم 204ص شد که در ـ، مشخ2012الی  2008

های کیفری مطروحه در مراجع قضایی تجدیدنظر و دهـرونـپ

شناختی مورد استفاده قرار استیناف بریتانیا، شواهد عصب

مربوط به قتل مورد  57 ها،میان این پروندهاز گرفته است؛ 

مورد، مجرم به قتل درجه یک  44است که در درصد(  27.9)

راجع به تخلفات پرونده  37 .درصد( 21.6)محکوم شده است 

 زیآمخشونت تخلفات آن مورد 24 که دردرصد(  18.1) است

شناختی مربوطه با اعتبار قضایی گزارش شده و شواهد عصب

ترتیب اثر داده شده است )در برخی موارد دادگاه با تشخیص 

را تحت اقدامات تأمینی سخت قرار  خطرناک بودن مجرم آن

فریبکاری »یم مبتنی بر جرامورد  پرونده در 33 داده است(.

(Dishonesty ») تقلب ،جعل، کالهبرداری، دروغ)شهادت، 

حقه  اً به طریقتیماه ی کهگرید کیفری هر جرم ایو  اختالس

 یجنس میجرا در رابطه با مورد 30و  و نیرنگ صورت پذیرد(

 کی به غیر از ،یرانندگتخلفات  پرونده با موضوع 11 دراست. 

متهم خطرناک  یاز رانندگ یناش یدهدبزهمرگ  ، مسئلهمورد

 مائجر تعدد ها نیزپروندهاز  در برخی. مطرح شده است

ها نیز در تمامی این پرونده .(16)موضوعیت داشته است 

درسی کیفری کانادا، مسئولیت کیفری متهم مورد همچون دا

سنجش قرار گرفته است )و نه ورود یا عدم ورود جرم انتسابی 

به متهم( که در قسمت پایانی این مقاله به تفصیل بحث 

 خواهد شد.

تا چه میزان بر رأی قضات  شناختییشواهد عصبالبته اینکه 

در  ب،یترت هربه گذارد محل مناقشه است؛ اما تأثیر می

های پرونده شناس شاهددانان عصبمطالعات مختلف حقوق

موجب تغییر در  شناختیهای عصبمتعددی هستیم که داده

در ه مالحظه شد، همانطور ک .(16)رای دادگاه شده است 

، تیمحکومصدور آرای در  شتریب شناختیعصبکانادا شواهد 

بودن جرائم  مدتیطوالن ابودن مجرم و یخطرناک  تشخیص

رسد نقش لذا به نظر می ؛(17)اند ارتکابی وی، یاری رسانده

کیفری کنونی، بیش  هایشناختی در دادرسیهای عصبداده

کمک به تشخیص ماهیت  از اینکه تعیین حکم قضایا باشد،

و به طور خاص، میزان مسئولیت کیفری و -حکم دعاوی 

است. از حیث آماری هم باید گفت که  -مجازات مجرم کیفیت

د ـر شواهـنی بـعدد مبتـهای متروندهـود پـم وجـرغبه

موع دعاوی ها در قیاس با مجشناختی، تعداد آنبـعص

امل ـار اندکی را شـراجع قضایی درصد بسیـمطروحه نزد م

هرچند باید توجه نمود که به دلیل شکوفایی  ؛(22) شودمی

علوم اعصاب در کمتر از یک دهه، بدیهی است که این آمار رو 

به افزایش خواهد بود؛ همچنین با عنایت بر اصل عدالت 

شناختی در اقلیت های عصبیـقضایی، اینکه دادرس

تواند دلیلی بر عدم توجه های قضایی قرار دارند نمیدگیـرسی

حقوق بوده و این دانش حائز اهمیت -یات علمی عصببه مقتض

 حقوقی را در نظام قضایی و جامعه حقوقی نادیده گرفت.

 

ر شناختی داثر حقوقی دو جانبه شواهد عصب. 3-5

 دادرسی

الالت ـه اختـب انـکابی آنـت بزه ارتـعلکه  زهکارانیـب

ضعف در  لیشود، به دلینسبت داده م هاشناختی آنستـزی

در  شناختی مسئولیت کیفری کمتری خواهند داشت؛ ییتوانا

 ،درمان به نظر نرسنداختالالت قابل  نیحال، اگر ا نیع

شود و از سوی وی نیز مطرح می ارتکاب بزه دیتجد هطراخم

لذا به منظور حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از بروز 

کنترلی نسبت -نابهنجاری بالقوه، ممکن است اقدامات تامینی

شناختی از شود. لذا ممکن است طرح شواهد عصباتخاذ به او 

های توانبخشی مجرم )در زمره سو قاضی را به امعان روشیک

تربیتی( ترغیب سازد و از سوی دیگر وی را -اقدامات درمانی

-نسبت به درمان بزهکار بدبین ساخته و اقدامات تامینی

برای نمونه در نظام کیفری کانادا،  .(23)کنترلی را الزم بداند 

 نسبت به درمان کلی اعضای دستگاه قضابا توجه به نگرش 

شواهد  اساسبر قضات بعضی، بزهکاران دارای اختالل روانی

 اتخاذ موضع ی ودواریام شناختی از مغز بزهکاران، با ابرازعصب

ی مجرم برای توانبخشنحوه بر  یخود را مبن شنهاداتیپ ،مثبت

 درصد 18در ) مخاطرات ارتکاب جرم ارائه نمودندکاهش 
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اما در مقابل، برخی دیگر قضات  ؛(شناختیهای عصبدادرسی

و کنترل  های مغزی مجرمنسبت به امکان درمان آسیب

ه و اقدامات تامینی و کنترلی سختی بود مخاطرات آتی بدبین

درصد(؛ بدین معنا که  17اند )را نسبت به آنان الزام کرده

ها برای مجرمین دارای اختالل در مراکز ویژه زندان حبس

روانی )سلب آزادی( یا بستری در بخش ویژه تیمارستان )سلب 

گیرانه را الزم آزادی رفت و آمد( با ترتیبات کنترلی سخت

های کیفری به اثر دو جانبه اند. این مقوله در دادرسیدانسته

یر دو شمش»شناختی شهرت یافته که همچون شواهد عصب

توازن در  کنند. اینعمل می(« Double-edged Swordلبه )

رویکرد قضات نسبت به توانبخشی مجرمینِ عادی بر قرار 

مجرمین با » یا و «خطرناک بزهکاران»مورد اما در  است؛

 به دلیل مخاطره جدی امنیت ،«مدتپیشینه کیفری طوالنی

خشونت  ممکن بودن کنترلعمومی )به علت احتمال کم یا غیر

مجرم( قضات اغلب نسبت به راهکارهای درمانی مجرم موضع 

 25اساس آمار، در اینگونه موارد بر)دهند منفی نشان می

ابراز  های بازتوانیقضات کانادایی به کاربست روش درصد

  .(17) (اندبوده نیبدب آنان درصد 67 اما اندامیدواری کرده

در دادگاه کیفری  (24) زاکرتوان به قضیه به عنوان نمونه می

کانادا اشاره کرد. در این قضیه، زاکر متهم پرونده بود که 

چندین مورد جرم از جمله سرقت مرتکب شده بود. وی به 

 Fetal) از الکل یناش ینیجن یهایناهنجار»دلیل داشتن 

alcohol spectrum disorder (FASD) ») ،و اختالل مغزی

کوم شد. قاضی سال حبس مح 20به موجب حکم دادگاه به 

 ،از الکل یناش ینیجن یهایخاطرنشان کرد که ناهنجار پرونده

در درمان آن  که متهم بوده یمشکالت رفتار از عوامل مؤثر در

»...  دارد کهقاضی بیان می ؛است توفیقی نیز حاصل نشده

وجود  این نوع نارسایی مغزی یبرامشخصی درمان  گونهچیه

 در زندان[حبس مجرم  ومی،به دلیل حفظ امنیت عمندارد و 

در واقع نظر قاضی اینست  «..است. الزامی ]ویژه مجرمین روانی

رغم شواهد مثِبت وجود اختالل مغزی در بزهکار، که که به

سازد، از آنجا که از یک دار مینوعاً اراده آزاد وی را خدشه

تربیتی و یا درمانی برای وی به  -طرف، اتخاذ اقدامات تأمینی

دم امید به افاقه و بهبود او )عدم وجود راهکار درمانی دلیل ع

مؤثر در دانش پزشکی کنونی( اساساً موضوعیت ندارد )سالبه 

به انتفای موضوع( و از طرفی، مسئله مخاطره جدی امنیت 

شود، لذا قاضی عمومی در صورت آزادسازی این فرد مطرح می

ژه زندان ی دیگری را به غیر از حبس مجرم در مرکز ویگزینه

 پندارد.)برای مجرمین دارای اختالل روانی( قابل تصور نمی

بیان  حکم به حبس موکل خویشمخالفت با  درزاکر  لیوک

ر نمود که این تصمیم با مقتضای عدالت کیفری چندان سازگا

 به نیست؛ چراکه بیماری زاکر عمالً وی را از یادگیری نسبت

را  اشته و هنجارمندیباز د ناهنجارش به شدت عواقب اقدامات

ه باعالم کرد که پاسخ  ی در. قاضبرای وی متعسر ساخته است

 بیماری وی مانع از صدور حکم به اتخاذ اقدامات هر حال،

ک یاز . شوددرمانی از یک سو و تبرئه کامل از سوی دیگر می

 شوند وهای درمانی وی مؤثر واقع نشده و نمیطرف برنامه

بت به وی مناسب درمانی را نس-یتوان اقدامات تامیننمی

 صدمه مجرم در تیمسئول تواناز طرف دیگر نیز نمی. دانست

 لت تامعرا از اساس انکار کرد و جامعه تضرر به و  انیبه قربان

 ینیجن یهایناهنجارکلیه جرائم ارتکابی وی را نارسایی او )

 ه بهبازداشتن مجرم از بطن جامع ( قلمداد کرد؛از الکل یناش

و  ل مخاطره وی برای امنیت عمومی، نوعاً اقتضای عدالتدلی

 انگیز اوست.به سبب وضعیت مخاطره

آموزشی -درمانی و یا بعضاً کنترلی-اگرچه اقدامات تامینی

سو راهکار مناسبی برای نسبت به مجرمین بیمار، از یک

تادیب، بهسازی شناختی و بهنجارسازی رفتاری آنان بوده و از 

کند، اما در قضیه فوق به جامعه را حفظ می سوی دیگر امنیت

خوبی روشن است که قاضی به سبب بدبینی نسبت به امکان 

فایده دانستن راهکارهای توانبخشی برای درمان مجرم و بی

بازتوانی و هنجارمندسازی وی، حبس را تنها راه حل ممکن در 

گستره عدالت کیفری یافته است؛ چراکه از دید قاضی، اوالً 

رغم تأثیر بسزایی که در ناهنجاری رفتاری و اری زاکر، بهبیم

عدم یادگیری او نسبت به الزامات اجتماعی داشته، موجب 

سلب کامل مسئولیت کیفری وی نسبت به جرائم متعددی که 

شود؛ ثانیاً حضور او در جامعه عمالً مخاطره مرتکب شده نمی
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نظم و  جدی برای بروز عناصر متعدد مجرمانه و بر هم زدن

امنیت عمومی را در پی خواهد داشت و انزوای وی از متن 

روابط اجتماعی امری ناگزیر است. لذا در این پرونده، شواهد 

شناختی از مغز زاکر، از یک سو موجب تقلیل مسئولیت عصب

کیفری وی شد )تأثیر مثبت به نفع وی( و از سوی دیگر 

را اقتضا  درمانی-جایگزینی حبس به جای اقدامات تامینی

 نمود )تأثیر منفی به ضرر وی(. 

اشاره کرد که در آن،  (25) هارپرتوان به قضیه در مقابل، می

شناسی عالوه بر کاهش مسئولیت کیفری مجرم، شواهد عصب

درمانی را به -موجب شد که قاضی توسل به اقدامات تامینی

جای حبس وی مناسب و موافق عدالت کیفری بیابد. در این 

پرونده، قاضی، متهم پرونده )هارپر( را به جرم تجاوز جنسی به 

 ینیجن یهایناهنجارهارپر از  ساله محکوم کرد. 13دختری 

برد و پیش از طرح این پرونده، در چهار رنج می از الکل یناش

رغم شدت عمل مورد به تجاوز جنسی محکوم شده بود. به

دیده، به دلیل بیماری وی، قاضی مجرمانه هارپر نسبت به بزه

اظهار  یقاضمجازات نسبتاً سبکی را برای وی الزم دانست. 

 به دلیل بخواهیم آزادی بزهکاری را کهاگر داشت که 

به  ی مرتکب جرم شده از وی سلب کنیمنیجن یهایناهنجار

ایم و لذا شدت مجازات عمل کرده رمنصفانهیغ روشنطور 

 ابدییکاهش م او ینقص شناخت لیبه دلنسبت به هارپر  حبس

بهتر است که هارپر و بزهکارانی همچون وی را تحت و 

نی قرار داد که در بهبود وضعیت درما-وضعیت مراقبتی

ای چون شناختی وی یاری برساند و صِرف اقدامات بازدارنده

نسبت به  ،یدر نظر قاض تواند عادالنه باشد.حبس نمی

تنها  از الکل یناش ینیجن یهایناهنجارمبتال به  نیمجرم

ی و توانبخش ی(عموم)برای حفظ امنیت  اتخاذ اقدامات تامینی

مناسب و موافق با مقتضای  ختی مجرم(،)برای درمان شنا

عدالت کیفری است. قاضی در این پرونده به نکات قابل تاملی 

 کند: در گستره حقوق جزای مدرن اشاره می

خصوصاً بزهکاران -انزوا و تفکیک مجرمین  من به نظر»

 از متن تعامالت اجتماعی -ینیجن یهایناهنجارمبتال به 

است( و  یضرور ابر آناندر بر حفاظت جامعه ی)که برا

. قرار گیردقضات  توجه ها باید در مرکزیتآن یتوانبخش

همچنین باید توجه کرد که جداسازی مجرم از جامعه 

گونه این. ستین با حکم به حبس وی معادل صرفاً

 بطندر  دیتواند و بایدر اکثر موارد م انزواسازی مجرمین

. ما رلی(صورت گیرد )اقدامات کنتامن  یاجتماع طیمح

و  میکنینم یسال را در کانادا زندان 12 ریکودکان ز

قشر از  مستقل نیز سال هستند 18 ریها زکه آن یزمان

دادرسی [گیرند قرار میبازداشت تحت بزرگساالن 

ناهنجاری جنینی افراد مبتال به زندانی کردن . ]افتراقی

 دیکنند، بایم رفتارکودکان  از لحاظ شناختی همچونکه 

اگر چنین و  مورد توجه قرار گیردراهکار  نیعنوان آخر به

 کزمر کیدر  مجازاتی هم اِعمال شد این افراد باید

دیگر مجرمین نگهداری شوند تا اقدامات از  مستقل

بدیهی است که  بینی شود.درمانی خاصی برای آنان پیش

های در محیطهارپر  یآقا ی افرادی همچونتوانبخش

های متداولی که نسبت به ریزینامهمعمول زندان و با بر

 « .نخواهد بودسازگار  شود،سایر مجرمین اتخاذ می

 زوملقاضی پرونده هارپر، ملهم از اندیشه نوین حقوق جزا به 

شناختی آنان جهت رفع عناصر توانبخشی مجرمین و بهسازی

ز مجرمانه نهادیه شده در ذهن آنان، اصل را بر استفاده ا

 ده و معتقد است درذاردرمانی بزهکاران گ-ابزارهای تامینی

شناختی احتمال بازتوانی اساس شواهد عصبجایی که بر

اقع وها متوسل شد. در شناختی مجرمین وجود دارد، باید بدان

 قاضی این پرونده، اختالل ناهنجاری مجرم را موجبی برای

ش اساس داندانسته و از آنجا که بر خدشه بر اراده آزاد وی

به  وجهکی، امیدی به درمان بیماری او دارد، لذا با تنوین پزش

تقلیل مسئولیت کیفری مجرم، به جای حبس او در زندان، 

شک پزنظر روانبرخالف پرونده زاکر، راهکار درمانی را تحت

 معتمد و حسب تجویزات او، الزم دانسته است.

این امر به طریق اولی، نسبت به استعانت از راهکارهای تامینی 

های شناختی رنج و توانبخشی برای مجرمینی که از نارسایی

برند نیز صادق است. هدف از این آموزه حقوقی، تبدیل می

کردن بزهکار از یک عنصر منفی و خطرناک به یک عنصر 
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های تا با امعان روش (26)باشد مثبت و مفید در جامعه می

به  .(27)پیشرفته بازتوانی، وی را به بطن جامعه بازگردانند 

اعتقاد مدافعین آموزه بازتوانی بزهکار، چنانچه اصل را بر 

حبس و اقدامات تامینی قرار دهیم، آنگاه از این مسئله غافل 

های اهیم ماند که مجرم در زندان ممکن است شیوهخو

بزهکاری بیشتری را در تعامل با سایر زندانیان دریابد و چه 

جویی که از حیث روانی نسبت توزی و انتقامبسا به دلیل کینه

به جامعه خود دارد، در صورت آزاد شدن )پس از تحمل 

 .(28)حبس( به اقدامات مجرمانه شدیدتری دست بزند 

 

ولیت های مرسوم در کالبدشکافی مسئاهم شاخص. 4-5

 کیفری

یکی از مسائلی که در دادرسی کیفری انگلستان و ولز مطرح 

 Cognitiveنارسایی شناختی )»شده، مسئله 

impairment »)ر سالمت عقلی مجرم مجرمین و تأثیر آن ب

توان می قضات بریتانیایی است. در میان نظرات بعضی از

در مورد  حقوق-عصب ی دانشهااستدالل دریافت که برخی

به  و لزوم توجه به نارسایی شناختی« بلوغ و عقل»مفهوم 

 کیفری، مجازات از معافیت ای تخفیف یکی از عواملعنوان 

 تیکه سن مسئول نیا. با وجود مورد توجه قرار گرفته است

ست )البته دادرسی اسالگی  10در انگلستان و ولز  یفریک

ساله به صورت مجزا بوده و  18تا  10جرائم کیفری بزهکاران 

اما  ،(29) یرد(ـگورت میـای صبا سازوکار افتراقی ویژه

بخشودگی از مجازات کیفری به  به یسیانگل گذارانانونـق

اند و قانون نسبت به شناختی توجهی نداشته ییرساناسبب 

اینگونه  صراحتاً  ضوابط قانون اگرچه این امر مسکوت است؛

تخفیف مجازات بزهکاران قرار داده  موجبی برای ها رانارسایی

است. لذا در راستای پر کردن خأل حقوقی در این زمینه، آموزه 

یافت  نارسایی شناختی در رویه قضایی انگلستان رسمیت

گونه های ارزیابی شدت تأثیر ایناز جمله شاخص .(30)

های شناختی بر عقل افراد به عنوان یکی از عناصر ناتوانی

( IQتوان به سنجش بهره هوشی )مسئولیت کیفری، می

شناختی اشاره کرد که رویه روان-های عصباساس تکنیکبر

به  69قضایی انگلستان مرز ظرفیت شناختی را هوش حداقل 

  .(31)رسمیت شناخته است 

تهدید امنیت و مجرم خطرناک بودن »مسئله همچنین 

 («Dangerousness and risk for public saftyعمومی )

در  های تبیین مسئولیت کیفریدیگر شاخص نیز در شمار

 از جمله در مورد کانادا است.انگلستان و  دادرسی کیفری

د ـواهـاساس شرـسی که بـرائم شدید جنـزهکاران جـب

های شناختی به موجب امراض روانی یا نارساییبـعص

شناختی، اتخاذ اقدامات تامینی جدی نسبت به آنان برای 

که به طور بالقوه -حفظ امنیت جامعه در برابر خشونت جنسی 

برای نمونه  .(32)ضرورت دارد  -ر ضمیر وی نهادینه شدهد

کودک  کآن یکه در  ای اشاره کردتوان به یکی از پروندهمی

متهم پرونده،  قرار گرفته بود؛ یسوء استفاده جنسمورد جوان 

 انکودک از یسوء استفاده جنسو دو مورد شش مورد تجاوز 

براساس نظر قاضی و  .(33) ه بودمرتکب شدسال  13 ریز

مبتنی بر مدارک پرونده، گزارشات تسلیمی به دادگاه و شواهد 

شناختی ارائه شده، به موجب رأی دادگاه بدوی، متهم به عصب

جرم تجاوز جنسی به چند کودک محکوم اعالم شده و مجرم 

 خطرات تشخیص داده شد. 

-تجدیدنظر تقاضای فرجاموی از این تصمیم دادگاه نزد مرجع 

سابقه محکومیت  چگونهیمتهم پرونده هکند. خواهی می

از  شینداشته است، هرچند که در گزارش پ کیفری

از سوی وی در سنین  یجنس ، چند مورد تهاجمتیمحکوم

اتهامات  نیابا این حال،  کمتر از بلوغ کیفری، درج شده بود؛

همچنین در و  در دادگاه بدوی تیمحکومصدور حکم در زمان 

تشخیص اساس یب از سوی قاضی خواهی، نظردیتجدمرحله 

 از مغز متهم پرونده یشناختروان-یشواهد عصب داده شدند.

که است  79داد که وی دارای بهره هوشی به میزان نشان می

مرز ناتوانی  نزدیک به ،دنظریتجدتسلیمی به دادگاه در گزارش 

نتیجه »... ی تجدیدنظر به نظر قاض بود.شده  فیتوص شناختی

رهن ـشناختی این واقعیت را مبحاصل از آزمایشات عصب

 شناختیناتوانی  متهم در نزدیکی مرزکه اگر چه  سازدیـم

. باشداما دارای بلوغ عقلی )هر چند حداقلی( می، قرار دارد
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به طور  اودرک کند که رفتار به خوبی توانست  همچنانکه وی

گذارده خود  یانبر قربان مخربی ریاثتچه اشتباه بوده و  یجد

نسبت به  ی بدوی راقاض تصمیم دنظریدادگاه تجدلذا  «است...

مجرم به عنوان و توصیف وی  )حبس( متهم محکومیت

تعرضات و  در برابرحفاظت از مردم  به جهت لزوم، خطرناک

از این رو دستور . ابرام کرد های احتمالی وی در آینده،بیآس

ای نسبت به مجرم گیرانهزدارنده و تامینی سختبا اقدامات داد

 الزاماز جمله ؛ تخاذ شودا ی،جرائم جنسوقوع  یریشگیپبرای 

 و تعهد به اجتناب یجنس نیمجرمدر سامانه ثبت نام  به وی

 .عمر خود تمام طول یبا کودکان برا یا مراوده کار هرگونه از

-کنترلی سال اقدامات 18عالوه بر این دادگاه دستور داد که 

و بستری اجباری در  زندانتأمینی )حسب مورد حبس در 

و نهایتاً آزادی مشروط به  مراقبی-یدرمان نهادهایاز  یبرخ

ی و تحفّظ کنترلی( نسبت درمان-یآموزش قید استمرار فرآیند

 به وی اِعمال شود.

های دیگر ارزیابی مسئولیت کیفری، بررسی از جمله شاخص

ض به سبب اختالالت روانی یا امراوضعیت اراده آزاد مجرم 

 انیعصبی وی است. برای نمونه بیماری اعتیاد یا وابستگی رو

-به الکل از جمله مواردی است که به طریق شواهد عصب

زان تواند در حیطه سنجش میشناختی قابل ارزیابی بوده و می

 ی بهوابستگ ای مسئولیت کیفری افراد تأثیرگذار باشد. اعتیاد

 و نیکوکائ ،یقرص اکستاز شه،یش ش،ید الکل، حشمانن یمواد

ت، همچون توهما یشیپربا ظهور عالئم روان مانند آنکراک و 

بب این امر به س .هستند همراهگفتار آشفته  ای هاانیهذ

د د فرتواند حتی از اساس اراده آزااختالل هنجاری رفتاری می

د زاه آرا مختل نموده و در صورت وقوع بزه، عمالً مسقط اراد

ای هواد در ارزیابیـگونه منـع اثر ایـمجرم باشد. در واق

شناختی بر عملکرد ذهن و کارکرد فیزیولوژیک مغز بـعص

شوند و چنانچه محرز گردد که مجرم در زمان بررسی می

ین ارتکاب بزه مشاعیر و قوه شناختی خود را در اثر مصرف ا

و روانی  مواد از دست داده است )از کنترل طبیعی عصبی

 گردد. خارج شده(، مختار نبودن مجرم برای قاضی مسلم می

کیفری در بریتانیا وجود دارند  یهااز پرونده یشمار قابل توجه

 Alcohol) که مسئله نشانگان )سندروم( وابستگی به الکل

Dependency Syndrome )و رابطه آن  شدهمطرح  هادر آن

ث قرار گرفته است. مورد بح کیفری مجرم تیبا کاهش مسئول

است.  (34) وودهای مشهور در این رابطه، قضیه یکی از پرونده

توان یم ایکه آنیابه  راجعنظر دیدادگاه تجددر این پرونده، 

اختالل  یکی از صور را به عنوانوابستگی به الکل  نشانگان

در این پرونده، وود  .کندخیر، بحث می ایکرد  تلقی یذهن

کب جنایت قتل شده بود و وکیلش تالش نمود تا با طرح مرت

این . دهدکاهش کیفری او را  تیمسئول اختالل روانی وی،

قتل ارتکاب شد که متهم در زمان  اثباتدر دادگاه مسئله 

از سوی مصرف الکل  ایکه آدر رابطه با این، اما هبود کامالً مست

نگان وابستگی وی اختیاری بوده و یا از روی اجبار به سبب نشا

اختالف  متخصصین به الکل به مصرف آن روی آورده، میان

شناختی پزشکان پرونده به شواهد روان. رواننظر وجود داشت

کردند، اما روشن از نشانگان وود و اختالل روانی وی اشاره می

شناختی، هیچگونه صدمات مغزی مشهود نبود در شواهد عصب

با که  کردنداستدالل  ابپزشک متخصص مغز و اعصدو و لذا 

 نیچنهای کنونی علوم اعصاب، سنجش دقیق توجه به تکنیک

قاضی دادگاه بدوی بیان نمود . چندان میسر نیست اختاللی

)کارشناسان متخصص این پزشک چهار روان هر... »که: 

تواند یبه الکل م یوابستگ نشانگانکه  اندپرونده( تایید کرده

موجب اختالل در  بعضاًند که ک جادیدر مغز ا یراتییتغ

اما به سبب ... شود فرداز دست دادن کنترل  ای گیریتصمیم

ادعای خود مبنی  شناختی، وکیل وود نتوانستهای عصبداده

با  )مقتول( انیرا سیفرانس مؤثر اقدام به قتل بر ارتباط

آن بر مخرب  اتریو تأث در متهمبه الکل  یوابستگنشانگان 

 تیمسئول جهیدر نت را اثبات کند و شمغزعملکرد طبیعی 

به جرم قتل  یابد؛ لذا وودنمیکاهش ارتکاب قتل  در او کیفری

 «شود...عمد محکوم می

بیان ، این کارشناسان بر پایه نظر یکی ازنظر دیدادگاه تجد

 دنیبه نوشی ابتال به این نشانگان، مجرم در نتیجه داشت که

 نیابرم پیدا کرده است و م ازیبه طور مداوم ن یالکل مشروبات
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یکی از پزشکان متخصص در مرحله . است روانی یماریب کی

شناختی عصب تجدیدنظر به دادگاه بیان داشت که شواهد

وی به سبب این نشانگان دچار آسیب که  کندمی قیتصد

در  هابیآساین از  یدر حال حاضر برخ مغزی نیز شده اما

 فیظر راتیی. تغستین مشهود یماکروسکوپ اسیمق

 شناختیلکرد ـکه باعث اختالل در عم ی مغزوپـماکروسک

، مشروبات الکلی از حد شیب دنیها نوششود، پس از سالیـم

تواند به صورت یم یراتییتغ نیافتد. چنیدر مغز اتفاق م

عملکرد  آثار مبتنی بر اختالل درداده شود، و  صیتشخ ینیبال

در وی  یفیظر یمغز بیآسنشانگر وجود  ،مجرم شناختی

ارائه شده به  یپزشکتمام شواهد روانقاضی با بررسی  .است

شناختی های روانبیان نمود که اگر داده ،نظردیدادگاه تجد

حاکی از نشانگان وابستگی به الکل بوده اما صدمات مغزی 

شناختی ناشی از مصرف بیش از حد الکل در شواهد عصب

متهم  آیا به اینکه راجع چندان مشهود نباشد، اتخاذ تصمیم

 شود.  واگذارمنصفه  أتیبه ه دی، بادارد یا خیر روانیاختالل 

است که در  نینظر ادیتجد قاضی در دادگاه استدالل واقعدر 

 پزشکی متقنشواهد قاضی  ی برای اصدار رأیموارد نیچن

و در صورت تعارض ظاهری اینگونه  دشته باشوجود دا باید

موکول شود؛ ه انمنصف مداقه نظر بهمسئله بهتر است  امارات،

کارشناسان پزشکی قانونی در این رابطه اختالف نظر دارند و 

این تنها راهکاری بود که به نظر قاضی رسید. به اعتقاد قاضی، 

 یبه اندازه گیرد که آیا این نشانگانهیئت منصفه تصمیم می

 عدم امکان. روانی مجرم شده است یا خیرموجب اختالل  کافی

ی در این پرونده مغز بیاز آس شاختیعینی عصبئه شواهد ارا

شواهد  چراکه، موجبی برای رد ادعای وکیل مدافع وود نبود

به  روانی متهم را هاییناهنجار پزشکی،ین روانمتخصص

 دنظریدادگاه تجدنهایتاً . دادنشان می منصفه ئتیه خوبی به

وی، حسب نظر مشورتی هیئت منصفه با رد رأی دادگاه بد

کاهش داده و به حبس تعزیری )نه را  وودمسئولیت کیفری 

در رابطه  یپزشکشواهد رواندر این پرونده، . ابد( محکوم کرد

مغز از  یشناختعصب هایداده تفسیراساس ، برمجرم با رفتار

 لینظر را تشکدیاز استدالل دادگاه تجد یمتهم، بخش مهم

نده، رویه عملی متعاقب رأی اصداری در این پرو. داده است

شناختی دچار تحوالت های بریتانیا در دادرسی عصبدادگاه

 .(16) شگرفی شد

توان به قضیه در مورد شاخص اختالل عصبی یا روانی، می

ی هندنیز اشاره کرد. در این پرونده،  (35) ندیهمشهور 

در مورد علت  شده بود وقتل  مرتکب ای بود کهساله 16مجرم 

الذکر قضیه فوقوجود نداشت.  یاختالف نظر مقتول نیز مرگ

از این قرار بود که هندی در یک مهمانی به یکباره و به طور 

کند و پس از غیرطبیعی با دوستش درگیری فیزیکی پیدا می

 خوداز رفتار  دهدمورد ضرب و شتم قرار میدوستش را اینکه 

پس از این حادثه . کندخواهی میشده و عذر احتنار اریبس

کرد خود را در  یسع هندی از محل مهمانی بیرون رفته و

و خودکشی کند، اما بالفاصله پرتاب  خودرو کیمقابل 

برند؛ محل مهمانی میدوستانش او را نجات داده و متعاقباً به 

زنگ  سیپلبه  ها هندی را در اتاق حبس کرده و سپسآن

 یهند بازجویی گزارش نمود که جهینتدر  سیپل .زنندمی

پلیس  مشروبات الکلی مصرف کرده بود.مست نبود، هرچند که 

او غذا و  اذعان کرد کهرا به خانه برد و مادرش  هندی

ود در دادگاه با ارائه شه. مصرف کرده است یالکلریغ یدنینوش

هندی  شب همان روزای به قاضی بیان کردند که در نیمهنامه

مرا » گذاشت که در آن نوشته بود یادداشتی برای مادرش

 خانهاز  برداشته و را ییچاقو سپس. «، خداحافظببخش مادر

ای را وی در خیابانی در همان حوالی، فرد غریبه رفت. رونیب

. رساندضربه چاغو به قتل می 18 ظره بامنتطور کامالً غیربه

 دادگاه هندی را به چندین سال حبس محکوم کرد. 

وکیل هندی مسئله مستی موکلش را در حین ارتکاب جرم 

مطرح کرده و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تغییر در مجازات 

از سوی وکیل ارائه شده اصداری نمود. شهادت شهود و مدارک 

به قتل به سبب مصرف  یهند اقدامکه  از آن بود هندی حاکی

حسب که  ی بوددر حالاین . بوده است یالکل در مهمان زیاد

به نظر  اذعان برخی دیگر شهود و آزمایش پزشکی قانونی،

چار مستی نبوده است. در نتیجه ی چندان ددهن که دیرسیـم

اساس مدارک و شواهد موجود به انتفای مسئله عدم بر
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نظر  دیدرخواست تجدسقوط اراده(  هوشیاری )مستی موجد

-وکیل هندی به تبدیل مجازات حبس به اقدامات تامینی

رد  و نظر قاضی دادگاه منصفه ئتیه پیشنهاداساس رب درمانی

شناختی شواهد عصب اما در مرحله استیناف حسب. شد

( ارائه شده به دادگاه EEGو  fMRIهای )مبتنی بر تکنیک

ت جدیدی از پرونده، روشن و ( واقعیا1استیناف، )تصویر 

 بررسی شد.

شناسی )دکتر ریوِس( در به گفته یکی از متخصصین عصب

ر دپرونده فوق، هندی چندین سال پیش از زمان ارتکاب جرم، 

 بیآس در یک سانحه تصادف با خودرو دچار دوران کودکی

شواهد پرونده بایگانی پزشکی وی و نیز  .است مغزی شده

به روشنی  fMRIو  EEGده از طریق آزمایشات به عمل آم

 این پزشک،به اعتقاد  مصدق اختالل مغزی وی بوده است.

به  بیسبب آس ناشی از سانحه خودرو به مغز هندی، صدمه

ای در کنترل کنندهشده که نقش تعیین پیشانی ویلوب 

 کند که دراحساس میبر عهده دارد. او  رفتاری و یادگیری

کنترلی نداشته و ی رفتاری خودهابعضی هیجانات و واکنش

 به، دکتر ریوس. به اعتقاد آوردچیزی نیز چندان به خاطر نمی

 تا متوسط فیخف زانیبه م یمغز بیآس از هندی زیاداحتمال 

 ستا نیتر از ادهیچیاو پ روانی مشکالت هرچند، بردرنج می

اهد با استفاده از شو .دهیمارتباط  به آنتنها بخواهیم که 

بنا به قرار گرفت،  دادگاه استیناف اریدر اخت که یدیجد

به  یافت.کاهش  یهندکیفری  تیمسئولتشخیص قاضی 

مصوب قانون سالمت روان  37 تصمیم دادگاه، مطابق ماده

گزین توانبخشی جای-کنترل و اقدامات تامینی ،1983سال 

این قانون در  41 مجازات حبس شده و هندی به موجب ماده

 ت.های قانونی قرار گرفها و مراقبدیتتیمارسان تحت محدو

 

 گیرینتیجه. 6

افته شد که رشد فزاینده شواهد ـدر پژوهش حاضر دری

در قرائت  عمدتاً گذشته، دههدر ها شناختی در دادگاهبـعص

دادرسی کیفری و برای تعیین میزان مسئولیت کیفری و شدت 

هم( ـدم ورود جرم انتسابی به متـازات )و نه ورود یا عـمج

امروزه دادرسان در نظام حقوق کیفری کانادا و  .باشدیـم

شناختی و تجزیه و تحلیل بریتانیا با استعانت به شواهد عصب

کنند که اراده آزاد مجرم را بررسی نموده و در ها تالش میآن

راستای عدالت کیفری، حکم منصفانه و مقتضی برای برخورد 

رتکابی با اینگونه شواهد بر با مجرم اصدار نمایند. بررسی بزه ا

های مختلفی حقوق، موجب پدیداری آموزه-پایه دانش عصب

های های قضایی کشورهای پیشرفته خصوصاً نظامدر رویه

اکنون تحت مقوله مجزایی حقوقی انگلوساکسونی شده که هم

شناختی در متن مطالعات تحلیلی با عنوان دادرسی عصب

در دعاوی  شناختیعصبشواهد حقوقی قرار گرفته است. 

 ،بینی مخاطرات آتیپیش اعدام، مختلف برای ارزیابی مجازات

سنجش مواد مخدر،  اعتیاد، مصرف ،کیفیت مسئولیت کیفری

کیفیت مشاورت یا  ،پرخاشگری ،اهلیت ،بزهکار روانی تیوضع

معاونت در ارتکاب جرم و مانند آن در دادرسی قضایی بریتانیا 

اند. اینگونه شواهد به دلیل اثر حقوقی و کانادا به کار رفته

ای که دارند، صرفاً در جهت دفاع از متهم به کار دوجانبه

توانند علیه وی نیز استفاده شوند؛ لذا ممکن روند بلکه مییـنم

سو قاضی را به امعان شناختی از یکاست طرح شواهد عصب

های توانبخشی مجرم ترغیب سازد و از سوی دیگر روش

قاضی مجرم را خطرناک یا با سبقه کیفری طوالنی چنانچه 

مدت تشخیص دهد، به درمان وی بدبین شده و اقدامات 

تامینی را الزام کند. در مجموع دریافتیم که در حال حاضر، 

های کیفری در شناختی در دادرسیاستفاده از شواهد عصب

ورت ـت کیفری صـبیشتر موارد برای کالبدشکافی مسئولی

و « خطرناک بودن»، «نارسایی شناختی»ه گیرد کیـم

های ترین شاخصمجرم از مهم« اختالل عصبی یا روانی»

 باشند. ارزیابی آن در رویه قضایی بریتانیا و کانادا می

 

 تقدیر و تشکر. 7

ی اساتید گرانقدر، دکتر علیرضا ها و هدایت ارزندهاز راهنمایی

شگاه علوم زالی )استاد جراحی مغز و اعصاب و رئیس دان

پزشکی شهید بهشتی(، دکتر محمود عباسی )دانشیار حقوق 

حسین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(، دکتر علی



 1400ششم،  و مجله حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، شماره پنجاه و همکاران پتفت

 

 13 
 

 

شناسی نجفی ابرندآبادی )استاد بازنشسته حقوق جزا و جرم

دانشگاه شهید بهشتی( و دکتر تهمورث بشیریه )استادیار 

ائی( کمال شناسی دانشگاه عالمه طباطبحقوق جزا و جرم

 سپاس و قدردانی را دارم.

 

 سهم نویسندگان. 8

 وآوری، نگارش، تجزیه کلیه مراحل این پژوهش اعم از جمع

 . پردازی از سوی نویسنده انجام شده استتحلیل و استدالل

 

 تضاد منافع. 9

کالبد »پژوهش حاضر، مستخرج از رساله پسادکتری با موضوع 

ت کیفری در قرائت حقوق شکافی و بازتعریف مفهوم مسئولی

در مرکز تحقیقات اخالق و حقوق « شناختیجزای عصب

باشد که به پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می

از پژوهشگران و فناوران  تیصندوق حماموجب حمایت مالی 

 انجام یافته است. 98008519( با شماره INSF) کشور



 1400ششم،  و مجله حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، شماره پنجاه و همکاران پتفت

 

 14 

 

 

 اندشناختی مطرح شدهصبعکه در آنها شواهد  2012الی  2008های انیا و کانادا میان سالهای بریتهای دادگاهآمار پرونده: 1جدول 

 نظام قضایی 2008 2009 2010 2011 2012 مجموع

 انگلستان و ولز 15 25 45 35 32 152

 کانادا 16 28 24 30 35 133
 

 اندذاشتهگ 2012الی  2008های میان سال های کیفری کاناداشناختی بر آرای دادگاهتاثیراتی که شواهد عصب: 2جدول 

 سطر شناختیتأثیر شواهد عصب شرح احکام اصداری دادگاه هاتعداد پرونده

مجرم را  تیمسئول یمغز بیاز آس یاختالالت ناش 35

 داده است.کاهش 

 1 کاهش میزان تقصیر

تقصیر  ی مؤثر،مغز بیآس به دلیل داشتن بزهکار 25

شی از این آسیب مغزی اختالل روانی نا ندارد؛

 را در پی دارد. یعموم ه امنیتطراخم

 2 عدم تقصیر و اقدامات تامینی

بهبود  یبرا کنترلی ای یابی، ارزیدرمان برخی طرق 19

 د.بزهکار و مواجهه با مخاطرات وی باید اِعمال شون

 3 امید به درمان و کاهش مخاطره

 با توجه به صدمات مغزی وارده، احتمال درمان 18

بزهکار و کاهش مخاطرات رفتاری وی بسیار کم 

 است

نا امیدی نسبت به درمان و کاهش 

 مخاطره

4 

صدمات مغزی مجرم دلیلی بر کاهش تقصیر وی در  7

 ارتکاب عمل مجرمانه نبوده است.

 5 عدم کاهش میزان تقصیر

ت اختالال ای)تشنج  نداشتن اراده آزاد مجرم به علت 11

 یماری)ب دیشد یواناختالل ر ای( ایتجزیه

 یاختالالت شناخت ایدمانس، تومور و  نگتون،یهانت

سر به هنگام  بیآس ایالکل  مصرف به علت دیشد

 ( مسئولیت کیفری ندارد.تولد

 6 فقدان مسئولیت کیفری

و  )فلج چندگانه( سیاسکلروز پلیمولت بیماری 1

ی موتور به سبب اختالل در ناحیه متهم نسونیپارک

 روانی او اختالل ت این مسئله است کهمثبِ مغز وی،

 .نبوده است یالکل تیاز مسموم یناش

 7 تبیین علت اختالل روانی

برای حضور در مجرم  یشناخت تیظرفالزم است  10

 دادگاه ارزیابی شود.

تبیین سالمت روانی الزم برای 

 حضور در محکمه

8 

روانی  به دلیل عدم آمادگی سیپل متهم بهاظهارات  6

عدم داشتن به علت  ایو  هازمان بیان آنوی در 

 الزم برای ابراز اظهارات خویش فاقد روانی تیظرف

 اعتبار است.

 9 عدم اعتبار اقرار

 10 دیگر موارد - 8

 - مجموع - 140
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 2012الی  2008های شناختی کانادا میان سالهای مطرح شده در دادرسی کیفری عصبموضوع پرونده: 3جدول 

 جمع 2012 2011 2010 2009 2008 شناختیطرح شواهد عصب انواع موارد

 7 17 8 19 22 73 (FASDناهنجاری جنینی ناشی از الکل )

 6 3 11 7 10 37 (TBIضربه مغزی )

 6 11 7 8 12 44 (NPTsی )شناختروان-های عصبتست

 0 2 3 0 0 5 (CT scan سی تی اسکن )

 1 3 0 1 2 7 (Neuro diseasesامراض نورونی )
EEG 1 1 0 0 0 2 

MRI 0 1 0 0 1 2 

 0 3 1 1 0 5 (Dementiaدمانس )

 1 1 1 1 0 4 (Epilepsyصرع )

 0 1 0 0 1 2 (BTآسیب جنینی )

 0 0 1 1 0 2 (NTsشناختی )های عصبتست

 1 1 0 0 0 2 (Parasomniaپریشی )خواب

 0 0 1 0 0 1 (Tumourتومور مغزی )

 2008ی هایان سالهای کیفری کانادا مشناختی را در دادرسی دادگاهحسب موضوع خود، طرح شواهد عصب هایی کهپرونده: 4جدول 

 انداقتضا کرده 2012الی 

 جمع 2012 2011 2010 2009 2008 شناختیموضوعات موجد طرح شواهد عصب

 86 23 21 11 20 11 محکومیت کیفری

 12 2 4 2 2 2 مجرمین خطرناک / بزهکاران با سابقه طوالنی

 9 1 3 1 3 1 ظرفیت شناختی برای حضور در محکمه

 8 3 1 2 1 1 مجرمیت یا برائت

 4 0 0 2 1 1 امراض روانی مسقط مسئولیت کیفری

 14 6 1 6 1 0 دیگر موارد
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تا متوسط  فیدرجه خفگر وجود از مغز هندی )متهم یک پرونده کیفری در کانادا( که نشانEEG و نوار  fMRIتصویر  :1تصویر 

 باشد.نواحی خصوصاً لوب پیشانی میاز  یدر برخ یمغز بیآس
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Background and Aim: Since the emergence of the modern neurolaw, we have 

been witnessing the increasing use of neuroscientific evidence in criminal courts 

of the advanced legal systems such as the UK and Canada. Following numerous 

neurolitigation doctrines, which were recognized in judicial precedent, there have 

been significant normative and procedural changes in the criminal justice system 

of such countries. Regardless of some of the current deficiencies and limits of 

neuroscience, the least functionality of this science in law can lead to a fairer 

criminal justice system. Since there is currently very little literature on neurolaw in 

our country, scrutinization of an important part of its practical issues in the context 

of neurolitigation can be a valuable step for the development of judicial practice 

and the advancement of Iranian legal knowledge in comparison to the current 

global one. As a main porpuse, this paper seeks to explain the extended 

boundary of the judicial procedure in employing neurosciencce evidence as proof 

of the claim. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 
 

Results: For evaluation of the death penalty, predict future risks, level of criminal 

responsibility, addiction, drug abuse, an offender’s mental status, competence, 

aggression, quality of counseling or assistance in committing a crime and the like, 

neuroscientific evidence in various cases have been used in British and 

Canadian litigation. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: As a conclusion, I found that neuroscientific evidence in courts is 

currently being used primarily to investigate criminal responsibility by the most 

prominent features in British and Canadian jurisprudence: ‘Cognitive Failure’, 

‘Dangerousness’, and ‘Neurological or Mental Disorders’. 
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