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بایستههای اعتباربخشی شواهد عصبشناختی نزد مراجع قضایی
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 .1دانش پژوه پسادکتری حقوق عصب شناختی ،مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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حیاتی است ،الزم است بدانیم که لـوازم اعتباربخشی اینگـونه شواهـد نزد دادرسان چـه

دادرسی

میباشند .لذا مسئله محوری مقاله حاضر اینست که چگونه میتوان شواهد عصبشناختی را
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به درستی و به نحو معتبری در دادرسی دادگاهها به کار گرفت؟
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع نظری به روش توصیفی-تحلیلی میباشد و روش
جمعآوری اطالعات آن به صورت کتابخانهای با مراجعه به اسناد ،کتب و مقاالت است.
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مالحظات اخالقی :در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ،ضمن رعایت اصالت متون،
صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری :به طور کلی در این مقالـه دریافتیم کـه استعانت به آزمایشات اکـولوژیک
واقعگرایانه مبتنی بر استانداردها و پروتکلهای جهانی با درنظر گرفتن عوامل دخیل
فیزیولوژیک و روانی در ارزیابی اعتبار علمی این شواهد امری ناگزیر است؛ همچنین همکاری
گروه متخصصین پزشکی -حقوقی در قالب هیئتهای تخصصی مشورتی قضائی یا در بدنه
پزشکی قانونی و رعایت اصول دادرسی عصبشناختی می تواند کمک شایانی در اعتبارسنجی
ساختاری و کارکردی دادههای منتج از این شواهد نماید.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است.
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 .1مقدمه

ساختاری و اعتبار کارکردی .در وهله نخست باید اطمینان

ظهور دانش نوین عصب-حقوق (حقوق عصبشناختی) موجب

حاصل ک ـرد که یـافتههـ ای به دست آمـده از آزمایشات

نیل به دستاوردهای نوینی در دادرسی دادگاهها نسبت به

عصبشناسی ،از حیث علمی قابلیت اتکای زیادی داشته باشند

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

(اعتبار علمی)؛ دوم اینکه الزم است سازوکارهایی که برای

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

تولید این نتایج استفاده میشوند معتبر و مورد اعتماد باشند

میرسد ،در حال حاضر نظامهای حقوقی قادرند از تکنیکهای

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

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

مقتضی و مبتنی ب ـر اص ـول دادرسی عصب شناختی به

تکنیکهای عـلوم اعصاب از سـ وی دادرسان خصوصاً در

دادگـاه های ارائه شده و مورد استناد واقع شوند (اعتبار

نـظامهای حقوقی پیشرفتهای چون ایاالت متحده آمریکا،

کارکردی) .در همین راستا ،مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل

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

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

عصبشناختی به عنوان پدیدهی نوینی در کنار سایر امارات

نتایج کلی دست مییابد .به این طریق شمای کلی بایستههای

اثبات دعوی به دادگاهها راه پیدا کنند ( .)2یکی از مهمترین

کاربست شواهد عصبشناختی در دادرسیهای قضایی تبیین

دغدغههای حقوق دانان در تعامل با اینگونه دادههای مبتنی بر

میشود.

یافتهها و تکنیکهای عصب شناسی ،آیین و سازوکارهای
مطلوب استفاده از شواهد عصبشناختی در دادرسیها است؛

 .2مالحظات اخالقی

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

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ،ضمن رعایت اصالت

شواهد جهت کشف حقایق مستور در پروندهها ،از کاربست

متون ،صداقت و امانتداری رعایت شده است.

شواهد نامعتبر و فاقد مبنای مشخص علمی ممانعت به عمل
آورده و امکان سوءاستفاده از آنها فرآهم نشود .از اینرو مقاله

 .3مواد و روشها

حاضر در راستای پاسخ به این دغدغه حقوقدانان ،به تبیین

پژوهش حاضر از نوع نظری به روش توصیفی-تحلیلی میباشد

شیوه معتبر استفاده از شواهد عصبشناختی در دادرسی

و روش جمعآوری اطالعات آن به صورت کتابخانه ای با مراجعه

دادگاهها میپردازد .این امر می تواند آیین و اصول کلی

به اسناد ،کتب و مقاالت است.

استعانت به شواهد عصب شناختی در دادگاهها را به نحو معتبر
و موثق برای نیل به حقیقت وقایع حقوقی (اقتضای عدالت
قضایی) ،تبیین نماید و نظام قضایی کشورمان نیز از این قاعده
مستثنی نیست .با توجه به فقدان ادبیات فارسی در این رابطه
(و به طور کلی دانش عصب-حقوق) ،اهمیت این پژوهش برای
جامعه حقوقی ایران دو چندان میشود.
سوال اصلی مقاله حاضر این است که پیش از به کارگرفتن
روشهای مدرن عصب شناسی ،چه نوع شواهدی (از حیث دارا
بودن شاخصهای اعتبار حقوقی) را به عنوان امارات قابل اتکا
و معتبر در داخل ی ا خارج از دادگاه میتوان پذیرفت؟ برای
پاسخ به این سوال باید به سه مقوله اصلی در رابطه با اعتبار
شواهد عصب شناختی توجه نمود :اعتبار علمی ،اعتبار
2

 .4یافتهها
اعتبار حقوقی شواهد عصب شناختی مستلزم اثبات اعتبار
علمی ،ساختاری و کارکردی آنها نزد مراجع قضایی است.
 .5بحث
 .1-5اعتبار علمی
در تکنیکهای عصبشناختی ذهنخوانی ،عوامل همبسته
متعددی دخیل هستند :حالتهای ذهنی (حاصل از وضعیت
روحی-روانی و تجربههای ذهنی) ،وضعیت فیزیکی مغز در
استفاده از fMRI (Functional Magnetic Resonance
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 Imaging)1و الگوهای فعالسازی عصبی که از نسبت

پتفت و همکاران

 .1-1-5گستردگی جامعه نمونه

هموگلوبین اکسیژنه به غیراکسیژن ه به دست میآید ( .)3الزم

در حال حاضر ،عمده مطالعات مبتنی بر آزمایشات  fMRIتنها

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

جامعه نمونه محدودی را مورد بررسی قرار دادهاند ( )7؛

حدی باشد که ارتباطات میان این عوامل دخیل را به خوبی

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

دریافته باشیم .در واقع باید شواهد عصبشناختی ارائه شده

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

براساس یافتههای متقن علمی و مبتنی بر استانداردهایی باشد

جامعیت و قابلیت اتکای یافتههای مربوطه نسبت به انسان

که موجد اعتباربخشی بدانهاست .نمونه بسیار روشن رویه

اطمینان حاصل کرد و اعتبار این گونه مطالعات در نظام

قضایی در رابطه با ارائه استانداردهای سنجش اعتبار علمی

حقوقی مستلزم سنجش نمونههای گسترده تری است .البته

شواهد پزشکی نزد دادگاهها را میتوان در کاربست شواهد

مشکل اینست که مطالعات مبتنی بر  fMRIبسیار پر هزینه

ژنتیکی ( )DNAمشاهده کرد ( .)4سازوکار استفاده از اینگونه

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

شواهد در دادرسی ها چندان کامل نیست ،امکان اشتباه در

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

آنها وجود دارد و ممکن است نتایج آزمایشات مربوطه نیز

پروژههای ژنتیکی ممکن است چند میلیون دالر کمک هزینه

اساساً معیوب باشد؛ اما امروزه ،در کلیت امر ،شواهد ژنتیکی به

به محققین پرداخت شود ،اما به دلیل نوپا بودن مطالعات

طور قابل توجهی اعتبار پزشکی و حقوقی دارند ( .)5این امر

 ،fMRIبودجهای که به آنها تعلق میگیرد به مراتب کمتر از

نسبت به دانش عصب شناسی نیز صادق است .در آزمایشات

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

علوم اعصاب ،عموماً توجه به پنج امر موجب تقویت اعتبار
یافتههای آن خواهد شد :گستردگی نمونههای مورد مطالعه،

 .2-1-5تنوع جامعه نمونه

تنوع در جامعه نمونه ،آزمایشهای واقعگرایانه اکولوژیک،

جامعه نمونه عالوه بر گستردگی باید دارای تنوع بوده و با

مطالعات «پادکارهای ذهنی ( »)Mental Countermeasuresو

موضوع تحقیق همگن و سازگار باشند .مثالً تسری یافتههای

تبیین پایههای نظری علمی (.)6

حاصل از آزمودن هزار نفر دانشجوی کارشناسی ارشد نخبه -
که هیچیک هرگز مواد مخدر مصرف نکرده اند -به افرادی که
در طول زندگی خود سابقه مصرف مواد مخدر داشته و یا
اساساً به آنها اعتیاد دارند ،لزوماً صحیح نیست ( .)10برای
اطمینان از یافتهها ،باید آزمایشات به اندازه کافی بر روی افراد

 1تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (به اختصار  )fMRIنوعی روش

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

تصویربرداری  MRIمغز است که با بررسی تغییرات جریان خونی در مغز از

مردان و زنان ،افرادی که مواد مخدر مصرف کرده و نکرده اند،

لحاظ فیزیولوژیکی ،کارکرد و فعالیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می-

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

گیرد .در تکنیک  ،fMRIتصاویری متناوب از مغز در حال فعالیت و سپس

دارای بیماریهای روانی (از انواع مختلف) و آنان که از سالمت

در حال استراحت گرفته میشود و از یکدیگر بهطور دیجیتالی (از طریق
نرمافزارهایی همچون  FMRIB Software Libraryتفریق میگردند ،که
حاصل این پردازش عملکرد مغزی در اثر نشان میدهد .از این تکنیک در
نظامهای حقوقی کنونی استفادههای متعددی همچون دروغسنجی،

روان برخوردارند و غیره .هرچه این تنوع در جامعه نمونه
مطالعات با موضوع واحد بیشتر شود ،نتایج حاصله اعتبار
بیشتری خواهند داشت (.)11

سنجش جانب داری در دادرسی ،ارزیابی شدت درد و صدمات فیزیکی و
روانی ،جرح شهود عینی ،تبیین ذهن خطرناک ،تشخیص بلوغ و سالمت
روانی و مانند آن میشود ()12
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 .3-1-5آزمایشات واقعگرا یانه اکولوژی ک

گفتهاند از افرادی که سخن کذب داشتهاند تمیز داد ( .)14اما

الزم است که آزمایش عصبشناختی واقع بینانه باشد .تحصیل

در اینجا مشکل اصلی این است که هیچ نهاد نظارتی پزشکی،

ال برای
این امر در برخی موارد ممکن است ساده باشد؛ مث ً

به دلیل مسائل اخالقی و حقوق فردی ،انجام اینگونه تحقیقات

افرادی که ادعا میکنند دچار کمردرد هستند ،وضعیت آنها

را تجویز نخواهد کرد .این امر به دلیل ضعف نظریهپردازی در

در اسکنر  ،fMRIنسبتاً مشابه تجربهی زندگی واقعی آنان

حوزه «اخالقعصبشناختی ( »)Neuroethicsو حوزه نوظهور

است .اما ممکن است واقعگرایی آزمایش برای افراد دیگر به

«عصب-حقوق بشر ( »)Neuro-Human Rightsدر این رابطه

دالیل فیزیکی یا زمان ی مشکل باشد .مثالً درد کمر افرادی که

است .در واقع باید او ًال سازوکارهای اخالقی-حقوقی ویژهای

در هنگام نشستن بروز میکند ،ممکن است در لولههای افق ی

برای تجویز این گونه تحقیقات پیش بینی شود (همچون شیوه

اکثر دستگاههای  fMRIبه راحتی قابل تشخیص نباشد؛ و یا

معمول در آزمایشات پزشکی که از رهگذر رضایت آزادانه و

کسانی که ادعا میکنند سردردهای ادواری (گاهی اوقات)

آگاهانه فرد و مجوز کمیسیون پزشکی مربوطه انجام میشود)

دارند ،ممکن است هنگام اسکن  fMRIسردرد نداشته باشند.

ثانیاً ادبیات نظری و تحلیلی موضوع آزمایش مربوطه با رویکرد

همچنین باید در مطالعات بر مغز افراد ،وضعیت و عوامل

جـامع عـلمی گسترش یـابد و از سطحینـگری یا نـگرش

محیطی حاکم بر آنها نیز لحاظ شود .مسلماً عاملهای

تکبعدی نسبت به یـ افتههای آن اجتناب شود .از رهگذر

زیست بوم و تأثیرات محیطی بر فیزیک و ژنتیک افراد غیرقابل

ایـن گونه تامالت ،نظریههای بنیادینی در هر موضوع عصب -

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

حقوق قابل ارائه خواهد بود که عالوه بر پایههای اخالقی،

آنان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد ( .)12شاید نتایج

بایسته های علمی و نظری عمیق و دقیقی را در گفتمان خود

حاصل از مطالعه بر جامعه نمونه در منطقه سردسیر و عمدتاً

به همراه دارند.

بارانی شمال آلمان که وضعیت اجتماعی و محیطی خاص خود
را دارد لزوماً با نتایج مطالعه مشابهی بر ساکنین بخش شرقی

 .5-1-5مطالعه پادکارهای ذهنی

ایالت کالیفرنیا یکسان نباشد .لذا در آزمایش عصبشناسی باید

یکی از عوامل مقوم اعتبار علمی یافتههای عصبشناسی ،توجه

کلیه عوامل زیستی و محیطی بر افراد مورد توجه قرار گیرد.

به پادکارهای ذهنی است .پادکار ذهنی ،واکنش بازدارندهی
خودآگاه و یا بعضاً ناخودآگاه ذهنی در مقابل دسترسی غیر به

 .4-1-5تبیین پایههای نظری علمی

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

گاهی اوقات ،مشکالت فیزیکی و تدارکاتی در یک آزمایش

و ارزیاب را فریفته و از حقیقت امر منحرف میسازد .به عبارتی

عصبشناسی غالب نی ست ،بلکه مسائل نظری و اخالقی حاکم

روشنتر ،ذهن فردی که مورد بررسی عصب شناختی ق ـرار

بر موضوع مطالعه ،چالشبرانگیز میباشد ( .)13امروزه

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

آزمایشات دروغسنجی بر روی افرادی انجام میشود که با

حواشی امر ،موجب عدم واکنش فیزیولوژیک مغز در پردازش و

اختیار و رضایت آگاهانه در تحقیقات مربوطه مشارکت کرده و

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

می دانند که باید دروغ بگویند و عریضه کاذب آنان عواقب

شود ( .)15برای نمونه ،تصویربرداری مغز برای تشخی ص درد را

سوءی برایشان در پی نخواهد داشت؛ اما آزمایش مزبور زمانی

در نظر بگیرید .بسی اری از افرادی که سنگ کلی ه دارند ،به

دقیق تر خواهد بود که افراد مورد آزمون در وضعیت واقعی

خوبی میدانند که این عارضه در بدن چقدر دردناک است .اگر

بازپرسی قرار گرفته باشند .به این ترتیب با دروغسنجی افراد

فردی که ادعا میکند احساس درد کمر دارد و در دستگاه

بازداشت شده یا در حبس به طریق تکنیک  fMRIو ارزیابی

 fMRIبر جزئیات دردناک سنگ کلیه خویش تمرکز کند آنگاه

واکنشهای عصبی مربوطه ،میتوان کسانی که حقیقت را

اسکنر دستگاه چه چیزی از فعالیت مغز وی به ما نشان خواهد
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داد؟ محققین تنها میدانند که پادکارهای ذهنی میتوانن د

تکنسینها دستورالعملهای خاصی را -که در ی ک کتابچه ویژه

(حـداقل در برخی از افراد) در تکنیکهـ ای دروغسنجـ ی

برای انجام آزمایش تدوین شدهاند -هر بار به همان شیوه

پـلیگراف اخالل ایجاد کنند؛ امـا اغلب م ـحققانی که بـر

دنبال میکنند .به دلیل سختگیری دادگاهها نسبت به اعتبار

ذهنخوانی مطالعه کردهاند هنوز به این مسئله توجه نکردهاند

ساختاری تکنیکهای دروغسنجی کنونی در ارائه شواهد

که آیا پادکارهای ذهنی بر سایر تکنیکهای دروغسنجی نیز

عصبشناختی متقن ،در موارد انگشتشماری قضات ایاالت

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

متحده شواهد دروغسنجی عصبشناختی را به عنوان اماره در

راهکاری برای مواجهه با اینگونه پادکارها وجود دارد یا خیر

دادرسی پذیرفتهاند .یک نمونه آن میتوان به قضیه سِمرو

( .)16به هر ترتیب ،اگر برخی از روشهای عصبشناسی به

( )20اشاره کـرد .از آن ـجا کـه نتـایج حـاصلـه از تکنیک

نظر مؤثر آمد ،آنگاه -پیش از اعتباربخشی ساختاری -الزم

دروغسنجی  fMRIدر این پرونده از سه بار آزمایش ،در یک

است آنها را برای پادکارهای ذهنی هم مورد سنجش قرار

مورد متعارض بود و سن متهم نیز در پروتکل آن پذیرفته

دهیم و چنانچه در این مقوله نیز توفیق داشتیم ،باید

نبود ،ادعای متخصصین به قطعیت اعتبار شواهد مزبور برای

سازوکارهای شناسایی یا خنثیکننده پادکارها را نیز تبیین

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

کنیم.

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

مجموعه فرضیههای سنجشپذیری که به طور مداوم در

موجد افزایش اعتبار امارات اثباتی آن نمیشود» ( .)20لذا به

آزمایشات علوم اعصاب مطرح میشود ،میتواند بیشتر به

رغم اینکه دادگاه شواهد دروغسنجی  fMRIرا به عنوان اماره

واقعیت پدیدهها نزدیک باشد .در حال حاضر اکثر این یافتهها

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

صرفاً مبتنی بر آزمونهای تجرب ی هستند که در معرض

به گفته قاضی این پرونده:

محرکها توسط اسکنرهای عصبشناختی بررسی شدهاند؛ لذا

«از آنجا که استفاده از تکنیک دروغسنجی  fMRIهنوز در

انتظار میرود که حالتهای ذهنی افراد (همچون درد،

مراحل اولیه توسعه میباشد ،استانداردهای کاربست آن

تشخیص ،فریب) در تصویربرداری فعالیت مغز نیز منقوش

به شیوه واقعگرایانه هنوز تثبیت نیافته است .بدون وجود

شوند .از اینرو محققان از طریق بررسیهای جامع مبتنی بر

چنین استانداردهایی ،دادگاه نمیتواند به اندازه کاف ی

تکنیک  fMRIبه دنبال کشف ارتباطات میان تجربههای ذهنی

اعتبار نتایج آزمایش دروغسنجی را ارزیابی کند .حتی اگر

با محرکهای عصبی هستند ( .)17اگر این گونه تحقیقات را با

فرض را بر این بگذاریم که استانداردهای ارائه شده...

آزمونهای قانونی  DNAمرسوم کنونی مقایسه کنیم ،میتوان

مـیتواند ...اعتبار شواهد را برقرار سازد ،به نظر میرسد

با وحدت مالکِ اعتبار شواهد پزشکی اذعان داشت که هر جا

که ...پروتکل عملکردی ...نقض شده ،چراکه مغز سمر و

امارات متقن (نظری و تجربی) موجود باشند ،اتکای بدانها در

مجدداً اسکن شده است.)20( » ...

دادگاه میسر خواهد بود (.)19 ،18

همانطور که به خوبی مبرهن است ،وجود این گونه فرآیندهای
الزامی -که البته تا حدودی بوروکراتیک بوده و موجد صعوبت

 .2-5اعتبار ساختاری

در پذیرش شواهد مدرن پزشکی در دادرسیها میشوند -

پس از اعتبار علمی ،باید استانداردهای آزمایشگاهی و

مـیتوانند نـظام مشخصـی را در ارائـه خدمـات شـواهد

پـروتکل های عملکردی خاص مورد استفاده برای شواهد

عصبشناختی و اعتبارسنجی آنها برای دادگاهها پدید آورده

عصب شناختی را به طریق مقررات مشخص تعیین نماییم.

و مسلماً دادهها و یافتههای قابل اعتمادتری به اعضای هیئت

محققین در این آزمایش ات باید از پروتکلهای تعریف شده

منصفه (در نظامهای حقوقی آمریکا ،کانادا و مانند آنها که

پیروی کرده و از آزمایشگاههای معتبر استفاده کنند که در آن ،

حضور هیئت منصفه در دعاوی کیفری امری ضروری است)
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قضات و دادستان ها ارائه دهند .هرچند حتی در بهترین

میزان دقت آزمایشات را نسبت به واقعیتها با استفاده از

ساختارهای قانونی اعتبارسنجی امارات اثبات دعوی (اعم از

معیارهای تایید شده مورد ارزیابی قرار دهد (.)5

شواهد سنتی و مدرن) اجتناب از اشتباهات موردی ،خطای
ارزیابیها و گمانه زنی حقایق امر ناممکن است؛ اما آنچه

 .3-5اعتبار کارکردی :ابتنای بـر اصـول دادرسی

اهمیت دارد ،به حداقل رساندن اینگونه نقایص علمی و

عصبشناختی

ساختاری است .در این صورت محققان میتوانند تحقیقات

فارغ از اعتبار علمی و ساختاری شواهد عصبشناختی ،نحوه

معتبری را نسبت به نظریههای سنجشپذیر و قابل آزمایش به

ارائه آن ها به دادگاه و رعایت اصول دادرسی مربوطه در جهت

طریق اسکنهای  fMRIانجام دهند.

تقویت اعتبار کارکردی آنها به عنوان امارات اثبات دعوی نیز

این ها مسائلی است که باید فارغ از مقتضیات مالی و بودجهای

مقوله اساسی دیگری در زمنیه اعتباربخشی اینگونه شواهد در

در آزمایشات عصبشناسی رعایت شوند .برای دقت در یافتهها

نظام قضایی میباشد .وکیل یا دادستان برای توفیق در

و سهـولت در تـامین لـوازم و اقتـضائات اعتبـار شواهد

اعتباربخشی کارکردی این شواهد باید روشها و الگوهای

عـصب شناختی ،بهتر است که محققین به ی ک ی ا چند نوع از

پـایهای دادرسی عصب شناختی را در بیان دالیل ،تـفسیر

رایجترین وضعیتها یا حاالت عصبی که در پروندههای قضایی

دادهها و اطالعات ارائه شده و طرح استداللهای حقوقی مثبِت

موضوعیت مییابند بپردازند 1و سپس فرآیندها و ضوابط

ادعای خود رعایت کند .اگر بخواهیم عناصر اصلی اعتبار

ساختاری مربوطه را مبتنی بر مقتضیات خاص آن موضوع

کارکردی را برشماریم ،میتوان آنها را در پنج اصل کلی فرض

تعیین نمایند 2.نهایتاً روشی که بهترین و دقیقترین نتایج را

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

ارائه میدهد ،میتواند برای استفاده در آزمایشگاهها ی ا

همکاری ،اصل ایراد ادبیات مشترک و اصل انضمام ادله.

کلینیکهای معتبر (اعم از دولتی ] مثالً نهاد وابسته به سازمان
پزشکی قانونی[ یـا خـ صوصی ]مـانند کلینیکهای

 .1-3-5اصل قوام استداللپردازی ( Reasoning

بیمارستانهای بخش خصوصی[) مبتنی بر ضوابط و

)consistency

دستورالعملهای خاصی رسمیت یابد و نزد دادگاهها اعتبار

از جمله مهمترین مقوالتی که در دعاوی میان افراد تأثیرگذار

قانونی داشته باشد .عالوه بر این ،هیئت ویژهای از متخصصین

است ،استداللپ ـردازی مـناسب در بیان دالیل و ابـرازات

هر حوزه عصبشناسی نیز میتواند روشها ،فرآیندها و

قـوام دهنده صدق ادعاست .این امر کلی در حوزه دادرسی

سازوکارهای اعتباربخشی شواهد مزبور را پیشنهاد داده و

عصب شناختی ،که دادرس به دلیل مدرن و نوپا بودن دانش
عصب -حقوق به مراتب آشنایی کمتری با فرضیهها و یافتههای
آن دارد ،اهمیت افزون تری مییابد .بدیهی است که نتایج بهتر

1

مثالً مطالعه کمردردهای مزمن در میان شکات مدعی در پروندههای کیفری دیه

به جای مطالعه کلی سنجش درد؛ مطالعه نحوه تعیین دیه زبان از طریق بررسی

تحلیلی از یافتههای مبتنی بر شواهد عصبشناختی نزد
دادگاه ،آثار حقوقی بهتری را به دنبال خواهد داشت .وکال و

توانایی شناختی نواحی ورنیکه و بروکای مغز به جای سنجش کلی قدرت کالم؛

دادستان ها باید به نحوی به تبیین مقتضیات و مسائل مرتبط

مطالعه نحوه ارزیابی عصبشناختی شهود عینی به طریق تکنیکهای حرکت قرنیه

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

نسبت به تصاویر ویژه و محرکهای مربوطهی اکسیپتال مغز به جای بررسی کلی
دقت بینایی و تمرکز حواس؛ و مانند آنها.

دست آمده از آزمایشات عصب شناختی مربوطه برای قاضی به

 2مثالً مقررات مربوط به تشخیص پزشکی قانونی درد کمر به طریق تکنیک  fMRI؛

خوبی روشن شده و ابهامزدایی شود؛ ثانیاً اعتبار علمی و

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

ساختاری این شواهد نزد وی اثبات گردد؛ و ثـالثاً ارتباط

ضوابط جرح عصب شناختی شهود عینی به طریق تکنیکهای ترکیبی  qEEGو
EyeDetect؛ و غیره.

6

یافته ها با آثار حقوقی به نحو مشخص و دقیقی تبیین شود؛ تا

پتفت و همکاران

مجله حقوق پزشکی ،دوره پانزدهم ،شماره پنجاه و ششم1400 ،

نهایتاً با ارائه استداللهای مقتضی ،امارات عصبشناختی

نتیجه ،کسب اعالم نظر متخصصین نسبت به شواهد تسلیم

موجود را مثبِت ادعای وارده نشان دهند .برای نمونه میتوان

شده به دادگاه میتواند به نحو افزونتری موجب غنای کیفی،

به اقناع قاضی نسبت به جایگزینی مجازات تأمینی-تربیتی

کمی و استنادی آن شود و با جلب اعتماد قاضی ،احتمال

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

توفیق در دعوی را بیشتر کند (.)25

افرادی به کار گرفته ش ده است که مرتکب بزه شده و خود -یا
سرپر ست وی -به طور آگاهانه و داوطلبانه به انجام آزمایشات

 .3-3-5اصل همکاری ()Cooperation

عصبشناسی رضایت دادهان د ( .)12مطالعات کنونی بر روی

بدیهی است که تبیین یافتهها و نتایج شواهد عصبشناختی

بیماران دارای صدمـات مغـ زی نشان از آن دارد که پس از

مستلزم مطالعه و بررسی چندرشتهای است .از اینرو ،مشارکت

بـهکارگیری دورههای درمان ی توانبخشی ،نتایج نسبتاً مطلوبی

و همکاری حقوقدانان و پزشکان با تخصصهای مختلف ،در

در بهبود بیمار حاصل شده و این امر مسلماً پیامدهای حقوقی

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

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

دانشکده های پزشکی برخی مسائل حقوق پزشکی و تخصصی

کیفری اعاده وضع به حالت سابق ،احقاق حق و پیشگیری از

پزشکی قانونی تدریس میشود تا بستر تعامل پزشکان با

عوامل موجد بروز جرم و جنایت است .تسریع در اتخاذ تصمیم

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

جهت اِعمال ترتیبات بازتوانی نسبت به بیمار از اهمیت زیادی

کنونی باید براساس یافتههای نوین عصب-حقوق مورد بازبینی

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

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

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

کشورهایی که پذیرش شواهد مدرن پزشکی در دادرسیهای

حکم موجد ترتیبات باز توانی مجرم ترغیب نمود .کلید اصلی

آنان مرسوم است ،عمدتاً دادرسان را به جلب مشارکت

این امر در امیدوار ساختن قاضی به تأثیر راهکارهای

پزشکان در ابرازات تخص صی نسبت به تبیین شواهد مزبور نزد

توانبخشی مطروحه در بهبود بیمار است.

دادگاه دعوت میکنند؛ این مشارکت اعم است از تعیین اعتبار
علمی و ساختاری شواهد عصبشناختی در گزارشات پزشکی،

.2-3-5

اصل

بررسی

چند

تخصصی

ارائه نظر کارشناسی به قاضی و ایراد توضیحات و تحلیل

() Multidisciplinary investigation

یـافتهها در صحن دادگاه ( .)27هرچند نظر کارشناس و هیئت

توفیق در دادرسی عصب شناختی تا حد زیادی به کیفیت و

تخصصی برای قاضی مشورتی بوده و الزماالتباع نمیباشد ،اما

کمیت تخصصی بودن شواهد مزبور بستگی دارد ( .)24بررسی

این امر به نحو شایانی میتواند دادرس را برای درک بهتر

اعتبار علمی و ساختاری شواهد عصبشناختی نزد دادگاه در

موضوع و استفاده از دستاوردهای نوین پزشکی در کشف

اغلب اوقات از سوی هیئت متخصصین رشتههای مختلف

حقایق پرونده یاری رساند.

پزشکی صورت میگیرد (به عنوان مثال ،هیئت مرکب از
پـزشک مغز و اعصاب ،جـراح ارتـوپد ،عصـبروانشناس،
روانپزشک،

متخصص

توانبخشی

فیزیکی،

متخصص

 .4-3-5اصل ایراد ادبیات مشترک ( Expressing

) common literature

کاردرمانی ،سرپرستار و مددکار اجتماعی)؛ چراکه بررسی

برای مشارکت و همکاری پزشکان با دادرسان در دادرسی

ایـن گونه شواهد مدرن پزشکی ،عمدتاً مستلزم مطالعه

عصب شناختی الزم است که هر دو گروه درک صحیحی از

چندرشته ای است .الزم به ذکر است که حضور حقوقدان

مسائل نظری ،حرفهای و کلینیکی عصب-حقوق داشته باشند.

عصب شناس و وکالی برجسته در این هیئتها میتواند در

مثالً تعبیر حقوقدان از مفهوم جنون فرد با آنچه که پزشک

اعتباربخشی حقوقی شواهد مذکور حائز اهمیت باشد .در

متخصص از عکسبرداریهای مغزی وی برداشت میکند
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ممکن است کامالً متفاوت باشد؛ لذا الزمه ارائه تعریفی

متخصصین عموماً عوارض و نشانههای مختلف بروز یافته در

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

شاکی را تبیین میکنند که بتواند وجود و علت ضربه مغزی را

تسلط به ادبیات مشترک علمی است .هم اکنون در کشورهای

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

پیشرفته در حوزه عصب-حقوق ،بسیاری از ارگانها و

خفیف کمتر نمایان میشوند و حتی ممکن است در گذر مدت

کلینیکهای تخصصی پزشکی (خصوصاً موسسههای تخصصی

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

مطالعات حقوق و علوم اعصاب و کلینیکهای پیش ـرفته

با تبیین آثار و امارات موجود از سوی متخصصین و حضور

عصبشناسی) ،کتابچههای راهنما و دستورالعملهای خاصی

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

در رابطه با نحوه ارائه شواهد تخصصی پزشکی تهیه شده است

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

و در اختیار مراجعین قرار میگیرد (.)28

عکسبرداری  fMRIدر مطالعات اخیر پزشکی مغز و اعصاب،

در حـال حـاضر ی ـکی از رای ـجترین انـواع دادرسـیهای

رشد مطلوبی داشته و میتواند در این زمینه کمک شایانی

عصب شناختی ،دادرسی دعاوی مربوط به ترومای سر است که

بکند (.)35 ،34 ،33

یکی از روشهای مرسوم کاربست ادبیات مشترک در آن ،

بسیاری از صدمات مغزی به طریق آزمایشات معمول پزشکی

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

(همچون عکسبرداریهای اشعهی  ، Xفرآیندهای بالینی

شواهد پزشکی میباشد .به عنوان مثال ،بنابه تعریف قانونی در

مربوطه و تکنیکهای علوم اعصاب در بررسی آنها) قابل

آمریکا ،ضربه مغزی عبارتست از :صدمه وارده به مغز به سبب

تشخیص نیستند .به همین دلیل ،وکـال یا دادستانها به

عامل فیزیکی جبری خارجی که موجب بروز اختالل کامل یا

عصبروانشناسان بالینی ،استعانت میجویند ( .)37 ،36این

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

آزمایشات در راستای تشخیص انواع اختالالت بروز یافته بهکار

تعریف به طور معمول حاکی از آن میباشند که ضربه مغزی

گرفته میشوند ( .)38این امر میتواند عالوه بر تعیین علت

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

آسیب وارده ،استعانت به اقدامات بازتوانی را نیز برای قاضی

اختالل در یک یا چند حوزه عملکرد عصبی-روانی همچون

امکان سنجی نماید؛ همچنان که در رویه قضایی کنونی آمریکا

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

نیز بسیار مشهود است ( .)41 ،40 ،39عصبروانشناسان به

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

طور خاص به توصیف ماهیت صدمات مغزی نیز میپردازند.

تـواناییهای حرکتی ،صحبت کردن و بسیاری دیگر میشود

هر چند ادبیات حرفه آنان مملو از انواع مختلف اختالالت،

( .)30در واقع وکالی مدافع تالش میکنند که وضعیت

ناتوانیها ،عوارض و مشکالت خاص عصبی -روانی است که

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

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

مصادیق ارتباط دهند.

حقوقی تابعه ،امری بسیار پیچیده است .لذا با استعانت به

طرح شکایت در پروندههای با موضوع ضرب و جرح ،در وهله

ترمینولوژی مشترک که دربردارنده هر دوی گزارههای حقوقی

نخست ،اثبات وجود «صدمات وارده ( »)Injuryبه شاکی را

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

اقتضا مینماید؛ سپس ،اثبات «علت (« ،»)Causeماهیت

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

( »)Natureو «حدود ( »)Extentهریک از این صدمات

حقوقی امر برای قاضی بیشتر روشن گردد (.)42

موضوعیت مییابد .در بعضی موارد اثبات علت آسیب وارده با

وکال و دادستانها در ارائه شواهد عصبشناختی به دادگاه ،بر

صعوبت بیشتری همراه است .مثالً اثبات علت صدمه شدید یا

هر دو مقوله شدت صدمات وارده و امکان توانبخشی در

معمولی ترومای سر که موجب ضربه مغزی شاکی شده معموالً

توصیف وضعیت بزهدیده توجه میکنند ( .)44 ،43در مقوله

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

نخست ،آسیب وارده و اختالل پدید آمـ ده در شاکی بیان
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مـی شود و در مقوله دوم ،اعاده وضعیت بیمار به حالت

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

سالمتی و معمول خویش تا حداکثر امکان به طرق مدرن

پنجمین اصلی که در این گونه دادرسیها حائز اهمیت است،

پزشکی ،ارزیابی و حسب مورد پیشنهاد میگردد ( .)45عمده

ا تکای به شواهد و قرائن دیگر در کنار شواهد عصبشناختی

راهکارهایی که در جهت آگاهسازی دادگاه معرفی شدهاند ،به

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

اتخاذ اقداماتی پیش از معرفی این شواهد به دادگاه تأکید

دادگاه راه پیدا میکنند و در کنار دیگر شواهد و قرائن موجود

دارند که مطابق آن ،شواهد عصبشناختی مورد استناد وکیل

در هر پرونده میتوانند قوام دهنده ادله اثبات دعوی باشند .این

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

امـر خـصوصاً در مـواردی کـه نسبت بـه اعتبار امـارات

مورد ارزیابی اولیه قرار میگیرند ( .)46در این مرحله ،وکیل

عصبشناختی شبهه و ت ـردید وجـود دارد اهمیت بسزایی

باید شرح روشنی از نظرات متخصصین (که قصد حضور در

مـییابد .مثالً حضور شهودی که صحنه جرم را دیدهاند و نیز

محکمه برای ارائه نظرات علمی و تخصصی خود نسبت به

استشهادیه محلی از ساکنین منطقه مبنی بر تأیید حدوث

شواهد عصب شناختی مزبور دارند) ارائه داده و شواهد استنادی

جرم در کنار تصاویر مغزی و گزارشات تخصصی پزشکی آن و

و آثار پزشکی-حقوقی آن را برای دادرس به خوبی تبیین و

نیز نظراتی که متخصصین در محکمه ارائه میدهند میتواند

توصیف نمایند .اعضای دادگاه با بررسی هر یک از محتویات

به مراتب بیشتر از زمانی که صرفاً به شواهد و یافتههای

شواهد عصبشناختی ،گزارشات تحلیلی-تخصصی واصله و نیز

عصبشناختی از مغز بزهدیده اکتفا میشود ،صدق ادعای

نظرات اعـ المی کارشناسان مجرب و متخصصین ذیربط،

مطروحه را مبرهن سازد (.)24

مـیتوانند فرصت مناسبی برای ارزیابی آنها داشته باشند.
در مرحلهی اعتبارسنجی پیشبینی شواهد عصب شناختی،

 .6نتیجهگیری

حداقل دو مقوله باید مورد توجه باشد :تمارضات احتمالی و

اعتبار حقوقی شواهد عصبشناختی مستلزم اثبات اعتبار

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

علمی ،ساختاری و کارکردی آنها نزد مراجع قضایی است .در

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

این مقاله دریافتیم که برای اعتبار شواهد عصب شناختی در

ضربه مغزی در حادثه ضرب و جرح) ،دادگاهها باید به سه

نخستین گام الزم است که یافتههای مربوطه را از مطالعاتی با

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

جامعه نمونهی گسترده و متنوعی کسب کرده باشیم که

امکان چنین فنون و حربههای مغالطهانگیزی مطلع کنند؛ دوم،

آزمایشات اکولوژی ک آنها با مراتب واقعگرای انهای انجام شده

بررسی وجود یا عدم وجود رفتارهای تمارضگرایانه یا شبه

باشند؛ در این آزمایشات باید به پادکارهای ذهنی و امکان

فریبکارانه در شاکی را از متخصصین امر درخواست کنند؛ و

فریبکاری عملکرد مغز از طریق انحراف موضوع و تمرکز بر

سوم اینکه ،اگر چنینی اماراتی وجود نداشت ،مجموعه سواالتی

مسائل حاشیهای بسیار دقت نمود؛ از طرفی دادههای مربوطه

را به کمک متخصصین مزبور برای جرح شهود و بازداشتن

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

هر گونه تمارضات احتمالی آماده کنند ( .)47در عین اینکه

و از رهگذر تکنیکهای مطلوب عصب شناسی و براساس

امکان فریبکاری و تمارض وجود دارد ،دادرس باید به احتمال

پروتکلهای مشخصی بدست آیند که ضوابط آنها در قالب

وجود صدمات عصبی -روانی خفیف هم توجه کند .برخی مواقع

اسناد حقوقی تعیین شده باشند .همچنین ،استعانت به هیئت

تمیز میان این دو مقوله آنقدر سخت میشود که تشخیص آن

ویژه ی ارزیاب برای تعیین استاندادهای الزم و سنجش اعتبار

مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد از سوی هیئت متخصصین

روش ها ،سازوکارها و فرآیندهای اتخاذی امری ضروری است.

مجرب مرکب از پزشکان و حقوقدانان است.

افزون بر اینها ،ارائه و استفاده از شواهد عصبشناختی در
دادگاهها باید بر اساس اسلوب و آیین خاصی باشد که عمدتاً
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مستلزم توجه ویژه به موثق بودن یافتهها و مستدل بودن
تحلیلهای مربوطه براساس بررسیهای تخصصی چندرشتهای
است؛ در این راستا ،همکاری گروه متخصصین پزشکی-حقوقی
در قالب هیئتهای تخصصی مشورتی با آیین عملکردی ویژه و
ادبیات مشترک می تواند دادرس را برای تعامل بهتر با شواهد
عصب شناختی و درک مطلوب مسائل مربوطه یاری رساند .در
این رابطه باید توجه نمود که اتکای محض به اینگونه شواهد
میتواند دادرس را در ورطه نگرش تکبعدی قرارداده و حتی
از حقیقت امـر دور سـازد؛ لـذا الزم اسـت کـه شـواهد
عصـب شناختی در کنار سایر امارات و ادله اثبات دعوی در
روشنتر شدن حکم دعوی به کار گرفته شوند.
 .7تقدیر و تشکر
از راهنماییها و هدایت ارزندهی اساتید گرانقدر ،دکتر علیرضا
زالی (استاد جراحی مغز و اعصاب و رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی) ،دکتر محمود عباسی (دانشیار حقوق
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،دکتر علیحسین
نجفی ابرندآبادی (استاد بازنشسته حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر تهمورث بشیریه (استادیار
حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی) کمال
سپاس و قدردانی را دارم.
 .8سهم نویسندگان
کلیه مراحل این پژوهش اعم از جمعآوری ،نگارش ،تجزیه و
تحلیل و استداللپردازی از سوی نویسنده انجام شده است.
 .9تضاد منافع
پژوهش حاضر ،مستخرج از رساله پسادکتری با موضوع «کالبد
ش کافی و بازتعریف مفهوم مسئولیت کیفری در قرائت حقوق
جزای عصبشناختی» در مرکز تحقیقات اخالق و حقوق
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد که به
موجب حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور ( )INSFبا شماره  98008519انجام یافته است.
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been using neuroscientific techniques with acceleration. Neuroscience evidence
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has been brought to courts as proof and gets judges’ attention progressively.
Since the legal validity of neuroscientific evidence is crucial in current neuro-
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Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research
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method is descriptive-analytical and the method of data collection is library
research and has been done by referring to documents, books, and articles.
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proof of its scientific, structural and functional validity.
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neurolitigation could be fruitful in the structural and functional validation of the
data resulting from such evidence.
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