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 مقدمه. 1

شناختی( موجب حقوق )حقوق عصب-ظهور دانش نوین عصب

ها نسبت به دادگاه نیل به دستاوردهای نوینی در دادرسی

های علوم اعصاب شده است. البته به سبب نوپا کاربست یافته

و علوم اعصاب که به حدود سه دهه  بودن ارتباط میان حقوق

 هایتکنیک های حقوقی قادرند ازرسد، در حال حاضر نظاممی

توجه به  .(1)شناسی تنها در موارد محدودی بهره ببرند عصب

وی دادرسان خصوصاً در ـلوم اعصاب از سـهای عتکنیک

ای چون ایاالت متحده آمریکا، حقوقی پیشرفتههای ظامـن

ا، انگلستان و فرانسه، موجب شده که امروزه شواهد کاناد

ی نوینی در کنار سایر امارات شناختی به عنوان پدیدهعصب

ترین یکی از مهم .(2)ها راه پیدا کنند اثبات دعوی به دادگاه

های مبتنی بر دانان در تعامل با اینگونه دادههای حقوقدغدغه

شناسی، آیین و سازوکارهای های عصبها و تکنیکیافته

ها است؛ شناختی در دادرسیمطلوب استفاده از شواهد عصب

به نحوی که عالوه بر ایجاد بستر مطلوبی برای استفاده از این 

ها، از کاربست مستور در پروندهشواهد جهت کشف حقایق 

 عمل به ممانعت یعلم مشخص یمبنا فاقد و نامعتبرشواهد 

 مقاله رونیا از. نشود فرآهم هاآن از سوءاستفاده امکان و آورده

 نییتب بهدانان، در راستای پاسخ به این دغدغه حقوق حاضر

 یدادرس در یشناختعصب شواهد از استفاده معتبر وهیش

 یکل اصول و نییآ تواندیم امر نیا. پردازدیم هادادگاه

 معتبر نحو به را هادادگاه در یشناختعصب شواهد به استعانت

و موثق برای نیل به حقیقت وقایع حقوقی )اقتضای عدالت 

قضایی(، تبیین نماید و نظام قضایی کشورمان نیز از این قاعده 

این رابطه مستثنی نیست. با توجه به فقدان ادبیات فارسی در 

حقوق(، اهمیت این پژوهش برای -)و به طور کلی دانش عصب

 شود.جامعه حقوقی ایران دو چندان می

کارگرفتن  بهاز  سوال اصلی مقاله حاضر این است که پیش

چه نوع شواهدی )از حیث دارا  شناسی،های مدرن عصبروش

 اتکاقابل  را به عنوان امارات های اعتبار حقوقی(بودن شاخص

برای ؟ توان پذیرفتمی خارج از دادگاه ایدر داخل  معتبرو 

این سوال باید به سه مقوله اصلی در رابطه با اعتبار پاسخ به 

شناختی توجه نمود: اعتبار علمی، اعتبار شواهد عصب

 نانیاطم دیباساختاری و اعتبار کارکردی. در وهله نخست 

مایشات ده از آزـای به دست آمـهافتهـیکه  ردـحاصل ک

باشند  از حیث علمی قابلیت اتکای زیادی داشته شناسی،عصب

 یکه برا سازوکارهایی الزم است )اعتبار علمی(؛ دوم اینکه

باشند اعتماد  شوند معتبر و موردیاستفاده م جینتا نیا دیتول

)اعتبار ساختاری(؛ و سوم هم اینکه اینگونه شواهد به نحو 

شناختی به ی عصبول دادرسـر اصـمقتضی و مبتنی ب

های ارائه شده و مورد استناد واقع شوند )اعتبار اهـدادگ

ر به تجزیه و تحلیل کارکردی(. در همین راستا، مقاله حاض

یک از این مقوالت به طور مجزا پرداخته و در نهایت به هر

های یابد. به این طریق شمای کلی بایستهنتایج کلی دست می

های قضایی تبیین ر دادرسیشناختی دکاربست شواهد عصب

 شود.می

 

 . 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 هش حاضرپژو

با مراجعه  یابه صورت کتابخانه آن اطالعات یآورو روش جمع

 به اسناد، کتب و مقاالت است.

 

 ها. یافته4

شناختی مستلزم اثبات اعتبار اعتبار حقوقی شواهد عصب

 ها نزد مراجع قضایی است.علمی، ساختاری و کارکردی آن

 

 . بحث5

 . اعتبار علمی1-5

خوانی، عوامل همبسته شناختی ذهنهای عصبدر تکنیک

ی )حاصل از وضعیت نذه یهاحالت متعددی دخیل هستند:

 درمغز  یکیزیف وضعیت های ذهنی(،روانی و تجربه-روحی

 fMRI (Functional Magnetic Resonanceاستفاده از
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1)Imaging که از نسبت  ی عصبیفعالساز یالگوها و

الزم  .(3) دیآیبه دست م هژنیاکسبه غیر هژنیاکس نیهموگلوب

است دانش ما از علوم اعصاب و به طور کلی علوم پزشکی به 

به خوبی  میان این عوامل دخیل را ارتباطات حدی باشد که

شناختی ارائه شده در واقع باید شواهد عصب. دریافته باشیم

یی باشد استانداردهاهای متقن علمی و مبتنی بر اساس یافتهبر

روشن رویه  ه بسیارهاست. نمونکه موجد اعتباربخشی بدان

علمی  سنجش اعتبار یاستانداردهاقضایی در رابطه با ارائه 

توان در کاربست شواهد را می هاشواهد پزشکی نزد دادگاه

گونه سازوکار استفاده از این .(4)( مشاهده کرد DNA) ژنتیکی

 ها چندان کامل نیست، امکان اشتباه درشواهد در دادرسی

نتایج آزمایشات مربوطه نیز  ها وجود دارد و ممکن استآن

به  شواهد ژنتیکی، یت امردر کلامروزه، اما  اساساً معیوب باشد؛

این امر  .(5) اعتبار پزشکی و حقوقی دارند یطور قابل توجه

شناسی نیز صادق است. در آزمایشات نسبت به دانش عصب

امر موجب تقویت اعتبار پنج عموماً توجه به  علوم اعصاب،

، مورد مطالعه یهانمونه گستردگی: های آن خواهد شدیافته

 ک،یاکولوژ انهیگراواقع یهاشی، آزمانمونهتنوع در جامعه 

 و(« Mental Countermeasuresپادکارهای ذهنی )»مطالعات 

 .(6) های نظری علمیتبیین پایه

 

 

 

 

                                                           
روش  ینوع( fMRI)به اختصار  یکارکرد یسیمغناط دیتشد یرسازیتصو 1

در مغز از  یخون انیجر راتییتغ یبررس بامغز است که  MRI یربرداریتصو

-یم قرار لیتحل و هیتجز مورد آن تیفعال و کارکرد ،یکیولوژیزیلحاظ ف

و سپس  تیمتناوب از مغز در حال فعال یریتصاو ،fMRI کی. در تکنردیگ

 قیطر از) یتالیجیطور دبه گریکدیو از  شودیدر حال استراحت گرفته م

که  گردند،یم قیتفر FMRIB Software Library همچون ییافزارهانرم

از این تکنیک در  .دهدیدر اثر نشان م یپردازش عملکرد مغز نیحاصل ا

سنجی، های متعددی همچون دروغاستفادههای حقوقی کنونی نظام

داری در دادرسی، ارزیابی شدت درد و صدمات فیزیکی و سنجش جانب

روانی، جرح شهود عینی، تبیین ذهن خطرناک، تشخیص بلوغ و سالمت 

 (12)شود روانی و مانند آن می

  . گستردگی جامعه نمونه1-1-5

تنها  fMRIدر حال حاضر، عمده مطالعات مبتنی بر آزمایشات 

 ؛(7) اندجامعه نمونه محدودی را مورد بررسی قرار داده

که با نتایج حاصل از بررسی مغز تعداد اندکی از افراد  حالیدر

توان از نفر( لزوماً نمی 50یا  30، 10مورد آزمون )مثالً 

های مربوطه نسبت به انسان جامعیت و قابلیت اتکای یافته

گونه مطالعات در نظام اطمینان حاصل کرد و اعتبار این

ری است. البته تهای گستردهحقوقی مستلزم سنجش نمونه

هزینه بسیار پر fMRIمشکل اینست که مطالعات مبتنی بر 

هستند )مثالً یک ساعت اسکن از مغز یک فرد، برای محقق 

بر اینکه در اغلب (؛ افزون(8) حدود هزار دالر هزینه دارد

هزینه های ژنتیکی ممکن است چند میلیون دالر کمکپروژه

به محققین پرداخت شود، اما به دلیل نوپا بودن مطالعات 

fMRIگیرد به مراتب کمتر از ها تعلق میای که به آن، بودجه

 .(9) مطالعات ژنتیکی است که سبقه و اعتبار بیشتری دارند

 

 تنوع جامعه نمونه. 2-1-5

جامعه نمونه عالوه بر گستردگی باید دارای تنوع بوده و با 

های مثالً تسری یافته موضوع تحقیق همگن و سازگار باشند.

- نخبهارشد  یکارشناس یدانشجوهزار نفر  از آزمودن حاصل

به افرادی که  -اندمصرف نکردههرگز مواد مخدر  یکهیچکه 

در طول زندگی خود سابقه مصرف مواد مخدر داشته و یا 

 یبرا .(10)لزوماً صحیح نیست ، ها اعتیاد دارنداساساً به آن

بر روی افراد  کافیاندازه  هب باید آزمایشات، هااطمینان از یافته

جوانان و افراد سالخورده، مختلف انجام شود، به عنوان مثال، 

 ،اندنکردهو  که مواد مخدر مصرف کرده یمردان و زنان، افراد

 افراد سفید پوست و سیاه پوست، دست راست و دست چپ،

المت آنان که از سو  (مختلف عاز انوا) یروان یهایماریب دارای

چه این تنوع در جامعه نمونه روان برخوردارند و غیره. هر

مطالعات با موضوع واحد بیشتر شود، نتایج حاصله اعتبار 

 .(11) د داشتبیشتری خواهن
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 کیاکولوژ انهیگراواقع اتشیآزما. 3-1-5

تحصیل باشد.  انهنیواقع ب شناختیعصب شیآزما الزم است که

 یبرا ساده باشد؛ مثالً موارد ممکن است  یدر برخاین امر 

 هاوضعیت آن هستند، کنند دچار کمردردیکه ادعا م یافراد

 ی آنانواقع زندگی یهمشابه تجرب نسبتاً ،fMRIدر اسکنر 

به  گریدگرایی آزمایش برای افراد واقعممکن است اما  .است

که  یدرد کمر افرادمثالً باشد.  مشکل یزمان ای یکیزیف لیدال

 یافق یهاممکن است در لوله کند،بروز میدر هنگام نشستن 

 ؛ و یانباشد صیقابل تشخ یبه راحت fMRI یهااکثر دستگاه

( اوقات یگاهکنند سردردهای ادواری )کسانی که ادعا می

 باشند. سردرد نداشته fMRI ممکن است هنگام اسکن دارند،

همچنین باید در مطالعات بر مغز افراد، وضعیت و عوامل 

های ها نیز لحاظ شود. مسلماً عاملمحیطی حاکم بر آن

قابل فیزیک و ژنتیک افراد غیربوم و تأثیرات محیطی بر زیست

انکارند و این امر به نحو اولی سیستم عصبی و فعالیت مغز 

شاید نتایج  .(12) دهدآنان را نیز تحت تأثیر خود قرار می

حاصل از مطالعه بر جامعه نمونه در منطقه سردسیر و عمدتاً 

بارانی شمال آلمان که وضعیت اجتماعی و محیطی خاص خود 

را دارد لزوماً با نتایج مطالعه مشابهی بر ساکنین بخش شرقی 

شناسی باید ایالت کالیفرنیا یکسان نباشد. لذا در آزمایش عصب

 ی بر افراد مورد توجه قرار گیرد. کلیه عوامل زیستی و محیط

 

 ری علمیهای نظتبیین پایه. 4-1-5

ی در یک آزمایش و تدارکات یکیزیاوقات، مشکالت ف یگاه

ی حاکم اخالقمسائل نظری و بلکه  ست،ین شناسی غالبعصب

امروزه  .(13)باشد برانگیز میموضوع مطالعه، چالش بر

با که شود ی انجام میافراد یرو سنجی بردروغ شاتیآزما

 مشارکت کرده و مربوطه قاتیتحق اختیار و رضایت آگاهانه در

دانند که باید دروغ بگویند و عریضه کاذب آنان عواقب می

اما آزمایش مزبور زمانی  سوءی برایشان در پی نخواهد داشت؛

افراد مورد آزمون در وضعیت واقعی  که تر خواهد بوددقیق

سنجی افراد رار گرفته باشند. به این ترتیب با دروغبازپرسی ق

و ارزیابی  fMRIبازداشت شده یا در حبس به طریق تکنیک 

را  حقیقتکه  یکسانتوان های عصبی مربوطه، میواکنش

اما  .(14) اند تمیز دادافرادی که سخن کذب داشته ازاند گفته

نهاد نظارتی پزشکی،  چیست که ها نیا اصلی شکلمدر اینجا 

 قاتیتحق گونهاین انجام دلیل مسائل اخالقی و حقوق فردی،به

پردازی در این امر به دلیل ضعف نظریهنخواهد کرد.  را تجویز

و حوزه نوظهور (« Neuroethicsشناختی )عصباخالق»حوزه 

در این رابطه (« Neuro-Human Rightsحقوق بشر )-عصب»

ای حقوقی ویژه-باید اواًل سازوکارهای اخالقی است. در واقع

بینی شود )همچون شیوه گونه تحقیقات پیشبرای تجویز این

معمول در آزمایشات پزشکی که از رهگذر رضایت آزادانه و 

شود( آگاهانه فرد و مجوز کمیسیون پزشکی مربوطه انجام می

یکرد ثانیاً ادبیات نظری و تحلیلی موضوع آزمایش مربوطه با رو

گرش ـگری یا نـنابد و از سطحیـلمی گسترش یـامع عـج

های آن اجتناب شود. از رهگذر افتهـبعدی نسبت به یتک

-های بنیادینی در هر موضوع عصبگونه تامالت، نظریهنـای

های اخالقی، حقوق قابل ارائه خواهد بود که عالوه بر پایه

فتمان خود های علمی و نظری عمیق و دقیقی را در گبایسته

 به همراه دارند.

 

  ذهنی مطالعه پادکارهای. 5-1-5

شناسی، توجه های عصبیکی از عوامل مقوم اعتبار علمی یافته

ی پادکار ذهنی، واکنش بازدارنده. به پادکارهای ذهنی است

خودآگاه و یا بعضاً ناخودآگاه ذهنی در مقابل دسترسی غیر به 

خوانی شده مانع از ذهن اطالعات مغزی فرد است؛ به نحوی که

سازد. به عبارتی و ارزیاب را فریفته و از حقیقت امر منحرف می

رار ـشناختی قتر، ذهن فردی که مورد بررسی عصبروشن

گیرد ممکن است با تمرکز بر مسائل خالف واقع و یا یـم

حواشی امر، موجب عدم واکنش فیزیولوژیک مغز در پردازش و 

و از این طریق مانع از افشای حقایق  بیان واقعیت مزبور شده

درد را  صیتشخ یبرا برداری مغزبرای نمونه، تصویر .(15) شود

به دارند،  هیکه سنگ کل یاز افراد یاری. بسدیریدر نظر بگ

. اگر استچقدر دردناک  دانند که این عارضه در بدنخوبی می

در دستگاه احساس درد کمر دارد و  کندفردی که ادعا می

fMRI کند آنگاه تمرکز  خویش هیسنگ کل دردناک اتئیجز رب

اسکنر دستگاه چه چیزی از فعالیت مغز وی به ما نشان خواهد 
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د نتوانیم پادکارهای ذهنیکه  دانندمحققین تنها می داد؟

ی ـسنجای دروغـهتکنیکدر  (از افراد یبرخدر داقل ـح)

ر ـی که بحققانـاغلب م اـالل ایجاد کنند؛ امگراف اخلیـپ

اند هنوز به این مسئله توجه نکرده اندخوانی مطالعه کردهذهن

سنجی نیز های دروغکه آیا پادکارهای ذهنی بر سایر تکنیک

هنوز مشخص نشده است که آیا  گذارند یا خیر؛ همچنین تأثیر

 رد یا خیرنگونه پادکارها وجود داراهکاری برای مواجهه با ای

به شناسی ی عصبهااز روش یبرخ اگربه هر ترتیب،  .(16)

الزم  -پیش از اعتباربخشی ساختاری-آنگاه  ،آمدنظر مؤثر 

مورد سنجش قرار  پادکارهای ذهنی هم یها را براآن است

باید ، در این مقوله نیز توفیق داشتیم چنانچهو  دهیم

کننده پادکارها را نیز تبیین خنثی ای ییشناسا رهایسازوکا

 .کنیم

به طور مداوم در پذیری که سنجش یهایهمجموعه فرض

 بیشتر بهد نتوای، مشودمطرح می علوم اعصاب اتشیآزما

 هایافته نی. در حال حاضر اکثر انزدیک باشد هایت پدیدهواقع

رض در مع کههستند  یتجربهای  مبتنی بر آزمونصرفاً

 اند؛ لذاشده بررسی شناختیی عصباسکنرها ها توسطمحرک

درد، همچون )افراد  یذهن هایرود که حالتیانتظار م

در تصویربرداری فعالیت مغز نیز منقوش ( بیفر ص،یتشخ

های جامع مبتنی بر بررسی قیمحققان از طر رواز این شوند.

 ذهنی هایتجربه ات میانارتباطکشف به دنبال  fMRI تکنیک

گونه تحقیقات را با اگر این .(17) هستند های عصبیبا محرک

توان می ،مرسوم کنونی مقایسه کنیم DNAهای قانونی آزمون

هر جا  اعتبار شواهد پزشکی اذعان داشت که با وحدت مالکِ

ها در موجود باشند، اتکای بدان( یو تجرب نظری) امارات متقن

 .(19، 18) دادگاه میسر خواهد بود

  

 اعتبار ساختاری. 2-5

و  یشگاهیآزما استانداردهای پس از اعتبار علمی، باید

های عملکردی خاص مورد استفاده برای شواهد روتکلـپ

 شناختی را به طریق مقررات مشخص تعیین نماییم.عصب

شده  فیتعر یهااز پروتکل دیبا اتشیآزما نیامحققین در 

 ،معتبر استفاده کنند که در آن یهاشگاهیو از آزما کرده یرویپ

 ویژه بچهکتا کیدر  که- ی خاصی راهاها دستورالعملنیتکنس

 وهیهر بار به همان ش -اندتدوین شده شیانجام آزما یبرا

ها نسبت به اعتبار به دلیل سختگیری دادگاهکنند. یم الدنب

سنجی کنونی در ارائه شواهد های دروغساختاری تکنیک

 االتیا شماری قضاتشناختی متقن، در موارد انگشتعصب

عنوان اماره در شناختی را به عصب سنجیشواهد دروغمتحده 

 سِمروتوان به قضیه اند. یک نمونه آن میدادرسی پذیرفته

ه از تکنیک ـاصلـایج حـه نتـجا کـاز آن رد.ـاشاره ک (20)

در این پرونده از سه بار آزمایش، در یک  fMRIسنجی دروغ

مورد متعارض بود و سن متهم نیز در پروتکل آن پذیرفته 

نبود، ادعای متخصصین به قطعیت اعتبار شواهد مزبور برای 

در حقوق دادگاه قابل دفاع نبود. دادگاه به این قاعده منطقی 

نتایج موردی یکسان در موضوع واحد، لزوماً »اشاره کرد که: 

لذا به  .(20) «شودموجد افزایش اعتبار امارات اثباتی آن نمی

را به عنوان اماره  fMRIسنجی رغم اینکه دادگاه شواهد دروغ

پذیرفته بود، اما اعتبار آن را برای اثبات دعوی معیوب دانست. 

 به گفته قاضی این پرونده:

هنوز در  fMRI سنجیتکنیک دروغاز آنجا که استفاده از »

کاربست آن  ی، استانداردهاباشدمیتوسعه  هیمراحل اول

وجود است. بدون  نیافته گرایانه هنوز تثبیته واقعبه شیو

 یتواند به اندازه کافیدادگاه نم ،ییاستانداردها نیچن

حتی اگر کند.  یابیرا ارز سنجینتایج آزمایش دروغاعتبار 

 ...شده ارائه یاستانداردها که بگذاریم نیبر ا را فرض

 رسدی، به نظر مبرقرار سازدرا  ... اعتبار شواهدتواندیـم

و رسممغز که چرا، شدهنقض  پروتکل عملکردی... که...

 .(20) «...شده استاسکن  مجدداً

گونه فرآیندهای نیاهمانطور که به خوبی مبرهن است، وجود 

موجد صعوبت و  بوده کیبوروکرات یالبته تا حدود که-الزامی 

 -شوندها میدر پذیرش شواهد مدرن پزشکی در دادرسی

واهد ـات شـه خدمـی را در ارائـظام مشخصـتوانند نیـم

د آورده ها پدیها برای دادگاهشناختی و اعتبارسنجی آنعصب

 ئتیه یاعضا به یادترقابل اعتمهای ها و یافتهداده و مسلماً

ها که های حقوقی آمریکا، کانادا و مانند آن)در نظام منصفه

حضور هیئت منصفه در دعاوی کیفری امری ضروری است( 
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ها ارائه دهند. هرچند حتی در بهترین دادستان وقضات 

ثبات دعوی )اعم از ساختارهای قانونی اعتبارسنجی امارات ا

شواهد سنتی و مدرن( اجتناب از اشتباهات موردی، خطای 

؛ اما آنچه زنی حقایق امر ناممکن استها و گمانهارزیابی

گونه نقایص علمی و رساندن ایناهمیت دارد، به حداقل 

 قاتیتوانند تحقیمحققان مساختاری است. در این صورت 

به  ذیر و قابل آزمایشپسنجش یهاهینظر نسبت بهرا  معتبری

 . انجام دهند fMRI یهااسکن طریق

ای ها مسائلی است که باید فارغ از مقتضیات مالی و بودجهاین

ها برای دقت در یافته. شناسی رعایت شونددر آزمایشات عصب

ار شواهد ـضائات اعتبـوازم و اقتـامین لـولت در تـو سه

چند نوع از  ای کی به شناختی، بهتر است که محققینصبـع

 قضایی یهاکه در پرونده ها یا حاالت عصبیوضعیت نیترجیرا

و سپس فرآیندها و ضوابط  1یابند بپردازندموضوعیت می

را مبتنی بر مقتضیات خاص آن موضوع ساختاری مربوطه 

را  جینتا ترینو دقیق نیبهتر نهایتاً روشی که .2تعیین نمایند

 ایها شگاهیاستفاده در آزما یتواند برای، مدهدارائه می

مثالً نهاد وابسته به سازمان [های معتبر )اعم از دولتی کینیکل

های انند کلینیکـم[صوصی ـا خـی ]پزشکی قانونی

( مبتنی بر ضوابط و ]های بخش خصوصیبیمارستان

ها اعتبار های خاصی رسمیت یابد و نزد دادگاهدستورالعمل

ای از متخصصین این، هیئت ویژهعالوه بر  .قانونی داشته باشد

و  فرآیندهاها، تواند روشیمنیز  شناسیهر حوزه عصب

و  داده شنهادیرا پشواهد مزبور  یاعتباربخش سازوکارهای

                                                           
 هید یفریک یهاپرونده در یمدع شکات انیمزمن در م یدردهامطالعه کمر مثالً 1

 یبررس قیطر از زبان هید نییتع نحوه مطالعه درد؛ سنجش یکل مطالعه یجا هب

 کالم؛ قدرت یکل سنجش یجا به مغز شناختی نواحی ورنیکه و بروکای ییتوانا

 هیقرن حرکت یهاکیتکن قیطر به ینیع شهود یشناختعصب یابیارز نحوه مطالعه

 یکل یبررس یجا به غزم پتالیاکس یمربوطه یهامحرک و ژهیو ریتصاو به نسبت

 ها.؛ و مانند آنحواس تمرکز و یینایب دقت
 ؛fMRI کیتکن قیدرد کمر به طر یقانون یپزشک صیمقررات مربوط به تشخ مثالً 2

؛ fMRIپروتکل تعیین دیه زبان با سنجش فعالیت مغزی تکلم از طریق تکنیک 

و  qEEGهای ترکیبی شناختی شهود عینی به طریق تکنیکضوابط جرح عصب

EyeDetect.؛ و غیره 

استفاده از  اب هاآزمایشات را نسبت به واقعیتدقت  زانیم

 .(5)دهد قرار  ارزیابیشده مورد  دییتا معیارهای

 

ول دادرسی ـر اصـاعتبار کارکردی: ابتنای ب. 3-5

 شناختیعصب

 شناختی، نحوهفارغ از اعتبار علمی و ساختاری شواهد عصب

 جهت ها به دادگاه و رعایت اصول دادرسی مربوطه درارائه آن

یز وی نها به عنوان امارات اثبات دعتقویت اعتبار کارکردی آن

در  اینگونه شواهدمقوله اساسی دیگری در زمنیه اعتباربخشی 

باشد. وکیل یا دادستان برای توفیق در نظام قضایی می

ها و الگوهای اعتباربخشی کارکردی این شواهد باید روش

فسیر ـشناختی را در بیان دالیل، تای دادرسی عصبایهـپ

 ثبِتمهای حقوقی ها و اطالعات ارائه شده و طرح استداللداده

اهیم عناصر اصلی اعتبار ادعای خود رعایت کند. اگر بخو

 ی فرضها را در پنج اصل کلتوان آنکارکردی را برشماریم، می

پردازی، اصل غنای تخصصی، اصل نمود: اصل قوام استدالل

 همکاری، اصل ایراد ادبیات مشترک و اصل انضمام ادله.

 

 Reasoning) پردازیاصل قوام استدالل. 1-3-5

consistency) 

والتی که در دعاوی میان افراد تأثیرگذار ترین مقاز جمله مهم

رازات ـدالیل و اب ناسب در بیانـردازی مـپاست، استدالل

دهنده صدق ادعاست. این امر کلی در حوزه دادرسی وامـق

شناختی، که دادرس به دلیل مدرن و نوپا بودن دانش عصب

های ها و یافتهحقوق به مراتب آشنایی کمتری با فرضیه-عصب

یابد. بدیهی است که نتایج بهتر تری می، اهمیت افزونآن دارد

شناختی نزد های مبتنی بر شواهد عصبتحلیلی از یافته

دادگاه، آثار حقوقی بهتری را به دنبال خواهد داشت. وکال و 

ها باید به نحوی به تبیین مقتضیات و مسائل مرتبط دادستان

  نتایج و آثار بهبا شواهد ارائه شده به دادگاه بپردازند که اوالً

شناختی مربوطه برای قاضی به دست آمده از آزمایشات عصب

زدایی شود؛ ثانیاً اعتبار علمی و خوبی روشن شده و ابهام

الثاً ارتباط ـساختاری این شواهد نزد وی اثبات گردد؛ و ث

ها با آثار حقوقی به نحو مشخص و دقیقی تبیین شود؛ تا یافته
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شناختی های مقتضی، امارات عصبداللنهایتاً با ارائه است

توان موجود را مثبِت ادعای وارده نشان دهند. برای نمونه می

تربیتی -به اقناع قاضی نسبت به جایگزینی مجازات تأمینی

مجرم به جای حبس اشاره کرد. البته تاکنون این شیوه برای 

یا -ده است که مرتکب بزه شده و خود افرادی به کار گرفته ش

به طور آگاهانه و داوطلبانه به انجام آزمایشات  -ویست سرپر

مطالعات کنونی بر روی  .(12) دانشناسی رضایت دادهعصب

زی نشان از آن دارد که پس از ـات مغـبیماران دارای صدم

ی توانبخشی، نتایج نسبتاً مطلوبی های درمانکارگیری دورههـب

های حقوقی در بهبود بیمار حاصل شده و این امر مسلماً پیامد

اقتضای حداقلی عدالت  .(22، 21) بهتری را در پی دارد

گیری از کیفری اعاده وضع به حالت سابق، احقاق حق و پیش

ذ تصمیم عوامل موجد بروز جرم و جنایت است. تسریع در اتخا

جهت اِعمال ترتیبات بازتوانی نسبت به بیمار از اهمیت زیادی 

و لذا باید در کمترین زمان ممکن،  (23) برخوردار است

وضعیت بیمار را برای دادگاه تبیین کرده و قاضی را در اصدار 

توانی مجرم ترغیب نمود. کلید اصلی حکم موجد ترتیبات باز

این امر در امیدوار ساختن قاضی به تأثیر راهکارهای 

 توانبخشی مطروحه در بهبود بیمار است. 

 

صصی اصل بررسی چند تخ. 2-3-5

(Multidisciplinary investigation) 

شناختی تا حد زیادی به کیفیت و توفیق در دادرسی عصب

بررسی  .(24) بور بستگی داردبودن شواهد مز کمیت تخصصی

شناختی نزد دادگاه در اعتبار علمی و ساختاری شواهد عصب

های مختلف اغلب اوقات از سوی هیئت متخصصین رشته

گیرد )به عنوان مثال، هیئت مرکب از پزشکی صورت می

شناس، روانبـعصوپد، ـراح ارتـزشک مغز و اعصاب، جـپ

پزشک، متخصص توانبخشی فیزیکی، متخصص روان

کاردرمانی، سرپرستار و مددکار اجتماعی(؛ چراکه بررسی 

گونه شواهد مدرن پزشکی، عمدتاً مستلزم مطالعه نـای

ای است. الزم به ذکر است که حضور حقوقدان چندرشته

تواند در ها میشناس و وکالی برجسته در این هیئتعصب

عتباربخشی حقوقی شواهد مذکور حائز اهمیت باشد. در ا

نتیجه، کسب اعالم نظر متخصصین نسبت به شواهد تسلیم 

تری موجب غنای کیفی، تواند به نحو افزونشده به دادگاه می

تمال کمی و استنادی آن شود و با جلب اعتماد قاضی، اح

 .(25) توفیق در دعوی را بیشتر کند

 

 (Cooperationاصل همکاری ). 3-3-5

ناختی شو نتایج شواهد عصبها بدیهی است که تبیین یافته

رو، مشارکت ای است. از اینرشتهمستلزم مطالعه و بررسی چند

های مختلف، در و همکاری حقوقدانان و پزشکان با تخصص

شناختی امری ضروری است. در حال حاضر، در دادرسی عصب

های پزشکی برخی مسائل حقوق پزشکی و تخصصی دانشکده

ا بستر تعامل پزشکان با شود تپزشکی قانونی تدریس می

توای مطالب آموزشی اما مح ؛(26)دادرسان فرآهم گردد 

حقوق مورد بازبینی -های نوین عصباساس یافتهکنونی باید بر

در حال حاضر، رویه قضایی  قرار گرفته و بازتعلیم داده شوند.

های کشورهایی که پذیرش شواهد مدرن پزشکی در دادرسی

آنان مرسوم است، عمدتاً دادرسان را به جلب مشارکت 

صی نسبت به تبیین شواهد مزبور نزد پزشکان در ابرازات تخص

کنند؛ این مشارکت اعم است از تعیین اعتبار دادگاه دعوت می

شناختی در گزارشات پزشکی، علمی و ساختاری شواهد عصب

ارائه نظر کارشناسی به قاضی و ایراد توضیحات و تحلیل 

هرچند نظر کارشناس و هیئت  .(27) ها در صحن دادگاهافتهـی

باشد، اما االتباع نمیتخصصی برای قاضی مشورتی بوده و الزم

تواند دادرس را برای درک بهتر این امر به نحو شایانی می

موضوع و استفاده از دستاوردهای نوین پزشکی در کشف 

 حقایق پرونده یاری رساند.

 

 Expressingاصل ایراد ادبیات مشترک ). 4-3-5

common literature) 

برای مشارکت و همکاری پزشکان با دادرسان در دادرسی 

شناختی الزم است که هر دو گروه درک صحیحی از عصب

حقوق داشته باشند. -ای و کلینیکی عصبمسائل نظری، حرفه

مثالً تعبیر حقوقدان از مفهوم جنون فرد با آنچه که پزشک 

کند می های مغزی وی برداشتبرداریمتخصص از عکس
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ممکن است کامالً متفاوت باشد؛ لذا الزمه ارائه تعریفی 

القول، پزشکی امر به نحو متفق-مشترک و تبیین آثار حقوقی

تسلط به ادبیات مشترک علمی است. هم اکنون در کشورهای 

ها و حقوق، بسیاری از ارگان-پیشرفته در حوزه عصب

صی های تخصهای تخصصی پزشکی )خصوصاً موسسهکلینیک

رفته ـهای پیشمطالعات حقوق و علوم اعصاب و کلینیک

های خاصی های راهنما و دستورالعملشناسی(، کتابچهعصب

در رابطه با نحوه ارائه شواهد تخصصی پزشکی تهیه شده است 

 .(28) گیردو در اختیار مراجعین قرار می

های یـواع دادرسـترین انجـکی از رایـاضر یـال حـدر ح

شناختی، دادرسی دعاوی مربوط به ترومای سر است که عصب

، های مرسوم کاربست ادبیات مشترک در آنیکی از روش

استفاده از تعاریف واحد از ضربه مغزی در گزارشات، مدارک و 

به تعریف قانونی در بناباشد. به عنوان مثال، شواهد پزشکی می

غز به سبب آمریکا، ضربه مغزی عبارتست از: صدمه وارده به م

عامل فیزیکی جبری خارجی که موجب بروز اختالل کامل یا 

این  .(29) اجتماعی فرد شود-کردی و/یا روانیجزءی عمل

باشند که ضربه مغزی تعریف به طور معمول حاکی از آن می

ه آشکار یا پنهان وارده به مغز است که موجب مشتمل بر صدم

روانی همچون -اختالل در یک یا چند حوزه عملکرد عصبی

پردازی، تصور مقوالت شناخت، حافظه، تمرکز حواس، استدالل

انتزاعی، قضاوت کردن، حل مسئله، حساسیت، ادراک، 

 شودکردن و بسیاری دیگر میهای حرکتی، صحبتواناییـت

کنند که وضعیت در واقع وکالی مدافع تالش می .(30)

اختالل عصبی مجرم را )در صورت وجود( به یکی از این 

 مصادیق ارتباط دهند.

های با موضوع ضرب و جرح، در وهله طرح شکایت در پرونده

به شاکی را (« Injuryارده )صدمات و»نخست، اثبات وجود 

ماهیت »، («Causeعلت )»نماید؛ سپس، اثبات اقتضا می

(Nature ») و«( حدودExtent) »یک از این صدمات هر

یابد. در بعضی موارد اثبات علت آسیب وارده با موضوعیت می

صعوبت بیشتری همراه است. مثالً اثبات علت صدمه شدید یا 

به مغزی شاکی شده معموالً معمولی ترومای سر که موجب ضر

تر از اثبات علت صدمه خفیف آن است، چراکه به مراتب ساده

های مختلف بروز یافته در متخصصین عموماً عوارض و نشانه

کنند که بتواند وجود و علت ضربه مغزی را شاکی را تبیین می

به اثبات برساند و این در حالی است که این آثار در صدمات 

دت شوند و حتی ممکن است در گذر میان میخفیف کمتر نما

گونه شواهد را باید این .(31) دهندزمان طوالنی خود را نشان 

با تبیین آثار و امارات موجود از سوی متخصصین و حضور 

)البته  شهود متعدد در اثبات علت صدمه وارده به کار گرفت

جای امیدواری است که  ؛(32) اگر اثبات آن ممکن باشد(

در مطالعات اخیر پزشکی مغز و اعصاب،  fMRI برداریعکس

کمک شایانی  تواند در این زمینهرشد مطلوبی داشته و می

 .(35، 34، 33) بکند

بسیاری از صدمات مغزی به طریق آزمایشات معمول پزشکی 

رآیندهای بالینی ، فXی های اشعهبرداری)همچون عکس

ها( قابل های علوم اعصاب در بررسی آنمربوطه و تکنیک

ها به ال یا دادستانـتشخیص نیستند. به همین دلیل، وک

این  (.37، 36) جویندشناسان بالینی، استعانت میروانعصب

کار اختالالت بروز یافته بهآزمایشات در راستای تشخیص انواع 

تواند عالوه بر تعیین علت این امر می .(38) شوندگرفته می

آسیب وارده، استعانت به اقدامات بازتوانی را نیز برای قاضی 

سنجی نماید؛ همچنان که در رویه قضایی کنونی آمریکا امکان

شناسان به روانعصب (.41، 40، 39) ستار مشهود انیز بسی

پردازند. طور خاص به توصیف ماهیت صدمات مغزی نیز می

چند ادبیات حرفه آنان مملو از انواع مختلف اختالالت، هر

روانی است که -ها، عوارض و مشکالت خاص عصبیناتوانی

ها به مفاهیم تعریف شده در حقوق و تبیین آثار تعمیم آن

نت به لذا با استعاحقوقی تابعه، امری بسیار پیچیده است. 

های حقوقی دارنده هر دوی گزارهترمینولوژی مشترک که دربر

و پزشکی باشد، متخصصین قادر خواهند بود که با زبان مرسوم 

به بیان ماهیت صدمات وارده بپردازند و آثار و تبعات  در دادگاه

 .(42) روشن گرددی امر برای قاضی بیشتر حقوق

شناختی به دادگاه، بر ها در ارائه شواهد عصبوکال و دادستان

بخشی در هر دو مقوله شدت صدمات وارده و امکان توان

در مقوله  (.44، 43) ندکندیده توجه میتوصیف وضعیت بزه

ده در شاکی بیان ـنخست، آسیب وارده و اختالل پدید آم
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شود و در مقوله دوم، اعاده وضعیت بیمار به حالت یـم

سالمتی و معمول خویش تا حداکثر امکان به طرق مدرن 

عمده  .(45) رددگپزشکی، ارزیابی و حسب مورد پیشنهاد می

اند، به سازی دادگاه معرفی شدهراهکارهایی که در جهت آگاه

اتخاذ اقداماتی پیش از معرفی این شواهد به دادگاه تأکید 

شناختی مورد استناد وکیل دارند که مطابق آن، شواهد عصب

یا دادستان پیش از ارائه به صحن دادگاه یا ثبت استشهادات، 

در این مرحله، وکیل  .(46) دگیرنورد ارزیابی اولیه قرار میم

باید شرح روشنی از نظرات متخصصین )که قصد حضور در 

محکمه برای ارائه نظرات علمی و تخصصی خود نسبت به 

شناختی مزبور دارند( ارائه داده و شواهد استنادی شواهد عصب

را برای دادرس به خوبی تبیین و  حقوقی آن-ر پزشکیو آثا

توصیف نمایند. اعضای دادگاه با بررسی هر یک از محتویات 

تخصصی واصله و نیز -شناختی، گزارشات تحلیلیشواهد عصب

ربط، المی کارشناسان مجرب و متخصصین ذیـنظرات اع

 ها داشته باشند. توانند فرصت مناسبی برای ارزیابی آنیـم

شناختی، ینی شواهد عصببی اعتبارسنجی پیشر مرحلهد

حداقل دو مقوله باید مورد توجه باشد: تمارضات احتمالی و 

امکان وجود صدمات خفیف. از آنجا که همواره احتمال فریب و 

گویی در بیان دالیل شاکی وجود دارد )مثالً ادعای ورود اغراق

باید به سه ها ضربه مغزی در حادثه ضرب و جرح(، دادگاه

مسئله توجه کنند: اول، متخصصین و کارشناسان خود را از 

انگیزی مطلع کنند؛ دوم، های مغالطهامکان چنین فنون و حربه

گرایانه یا شبه بررسی وجود یا عدم وجود رفتارهای تمارض

فریبکارانه در شاکی را از متخصصین امر درخواست کنند؛ و 

جود نداشت، مجموعه سواالتی سوم اینکه، اگر چنینی اماراتی و

را به کمک متخصصین مزبور برای جرح شهود و بازداشتن 

عین اینکه  در .(47) نندگونه تمارضات احتمالی آماده کهر

کاری و تمارض وجود دارد، دادرس باید به احتمال امکان فریب

جه کند. برخی مواقع روانی خفیف هم تو-وجود صدمات عصبی

شود که تشخیص آن تمیز میان این دو مقوله آنقدر سخت می

مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد از سوی هیئت متخصصین 

 دانان است.مجرب مرکب از پزشکان و حقوق

  

 (Evidence addition)اصل انضمام ادله . 5-3-5

ها حائز اهمیت است، گونه دادرسیپنجمین اصلی که در این

شناختی تکای به شواهد و قرائن دیگر در کنار شواهد عصبا

شناختی تنها بخشی از اماراتی است که به است. شواهد عصب

کنند و در کنار دیگر شواهد و قرائن موجود دادگاه راه پیدا می

دهنده ادله اثبات دعوی باشند. این توانند قوامدر هر پرونده می

ارات ـه اعتبار امـت به نسبـواردی کـصوصاً در مـر خـام

ود دارد اهمیت بسزایی ـردید وجـشناختی شبهه و تعصب

اند و نیز یابد. مثالً حضور شهودی که صحنه جرم را دیدهیـم

استشهادیه محلی از ساکنین منطقه مبنی بر تأیید حدوث 

جرم در کنار تصاویر مغزی و گزارشات تخصصی پزشکی آن و 

تواند دهند میمه ارائه مینیز نظراتی که متخصصین در محک

های به مراتب بیشتر از زمانی که صرفاً به شواهد و یافته

صدق ادعای  شود،دیده اکتفا میشناختی از مغز بزهعصب

 .(24) سازدمطروحه را مبرهن 

 

 گیرینتیجه. 6

م اثبات اعتبار شناختی مستلزاعتبار حقوقی شواهد عصب

ها نزد مراجع قضایی است. در علمی، ساختاری و کارکردی آن

شناختی در این مقاله دریافتیم که برای اعتبار شواهد عصب

های مربوطه را از مطالعاتی با نخستین گام الزم است که یافته

گسترده و متنوعی کسب کرده باشیم که  ینمونه جامعه

ای انجام شده انهیگراواقع مراتب ها باآن کیاکولوژ آزمایشات

پادکارهای ذهنی و امکان  آزمایشات باید به باشند؛ در این

فریبکاری عملکرد مغز از طریق انحراف موضوع و تمرکز بر 

های مربوطه ای بسیار دقت نمود؛ از طرفی دادهمسائل حاشیه

پایه مبانی موثق علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بر باید

شناسی و براساس های مطلوب عصبتکنیک رهگذر و از

در قالب  های مشخصی بدست آیند که ضوابط آنهاپروتکل

باشند. همچنین، استعانت به هیئت  اسناد حقوقی تعیین شده

ی ارزیاب برای تعیین استاندادهای الزم و سنجش اعتبار ویژه

ها، سازوکارها و فرآیندهای اتخاذی امری ضروری است. روش

شناختی در ها، ارائه و استفاده از شواهد عصبافزون بر این

اساس اسلوب و آیین خاصی باشد که عمدتاً ها باید بردادگاه
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ها و مستدل بودن مستلزم توجه ویژه به موثق بودن یافته

ای های تخصصی چندرشتهاساس بررسیهای مربوطه برتحلیل

حقوقی -کیاست؛ در این راستا، همکاری گروه متخصصین پزش

های تخصصی مشورتی با آیین عملکردی ویژه و در قالب هیئت

تواند دادرس را برای تعامل بهتر با شواهد ادبیات مشترک می

شناختی و درک مطلوب مسائل مربوطه یاری رساند. در عصب

این رابطه باید توجه نمود که اتکای محض به اینگونه شواهد 

بعدی قرارداده و حتی کتواند دادرس را در ورطه نگرش تمی

واهد ـه شـت کـذا الزم اسـازد؛ لـر دور سـاز حقیقت ام

شناختی در کنار سایر امارات و ادله اثبات دعوی در بـعص

 تر شدن حکم دعوی به کار گرفته شوند. روشن

 

 تقدیر و تشکر. 7

رضا ر علیی اساتید گرانقدر، دکتها و هدایت ارزندهاز راهنمایی

جراحی مغز و اعصاب و رئیس دانشگاه علوم زالی )استاد 

پزشکی شهید بهشتی(، دکتر محمود عباسی )دانشیار حقوق 

حسین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(، دکتر علی

 شناسینجفی ابرندآبادی )استاد بازنشسته حقوق جزا و جرم

دانشگاه شهید بهشتی( و دکتر تهمورث بشیریه )استادیار 

شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی( کمال رمحقوق جزا و ج

 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 

کافی و بازتعریف مفهوم مسئولیت کیفری در قرائت حقوق ش

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) شورک
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Background and Aim: Since the emergence of neurolaw, legal systems have 

been using neuroscientific techniques with acceleration. Neuroscience evidence 

has been brought to courts as proof and gets judges’ attention progressively. 

Since the legal validity of neuroscientific evidence is crucial in current neuro-

criminal proceedings, it is necessary to know which kind of validations requires 

for admissibility of such evidence before jurors. So the core question of this paper 

is how can neuroscience evidence be properly and reliably applied in judicial 

proceedings? 

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

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

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

Results: Legal admissibility of neuroscientific evidence before a court requires 

proof of its scientific, structural and functional validity. 

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

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

Conclusion: In the present study, it was generally found that the use of realistic 

ecological experiments based on global standards and protocols with the 

consideration of physiological and psychological factors involved are inevitable in 

assessing the admissibility of neuroscience evidence; also, the cooperation of a 

group of forensic experts in the form of specialized judicial advisory boards or the 

body of forensic medicine as well as observance of the principles of 

neurolitigation could be fruitful in the structural and functional validation of the 

data resulting from such evidence. 
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