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Abstract 

Like other human beings, judges can be unknowingly influenced by feeling and 

emotions. This article tries to identify and explain how such limitations can affect 

judicial decisions. Benefiting from library tools and using the results of 

experimental studies carried out in other countries, the paper reveals that judicial 

decision-making is not a merely mechanical process formed based on the contents 

of the case and the compliance of the matter with the laws. Rather, the feelings, 

emotions, and other cognitive limitations of the judge's mind may incorporate into 

judicial decisions through the influence of Method I (intuitive and cognitive 

perception) and subconsciously through Method II (reflective and reasoning 

perception) and consciously. Therefore, aimed at minimizing the influence and 

impact of these errors and biases in litigation processes, we have to purify the minds 

of judges from such biases and perceptual mistakes by informing judicial 

authorities about the nature and mechanism of action of these cognitive limitations. 

 

Keywords: Judicial Decision, Feelings and Emotions, Cognitive Perception, 

Reasoning Perception, Two-System Decision-Making. 
 
 1. Introduction 
People usually make judgments by recalling instances of internal and external 
actions; that is, independent subjective parts, and by adding the results of the 
recalled instances or adjusting them. Several sociologists believe that the 
sociological analysis of individual actions includes a cognitive aspect. However, 
other judgments made by people require complex causal arguments such as 
judgment about the guilt or innocence of the accused in criminal issues. Like other 
people, judges take advantage of their cognition of society and the expectations of 
the community to find the meanings of rationality and normality of behaviors, 
urgency, value and validity of witnesses, and so forth. Although intuitive and 
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cognitive understanding of judges cannot be neglected in judicial decisions and is 
considered the driving force of judicial procedures, ideal legal presumptions may be 
unconsciously affected and distorted by cognitive limitations while making judicial 
decisions. There may even be a conflict between logic and justice, resulting in 
illogical actions. It should be noted that the nature of judicial decisions has been 
attracted by lawyers and scholars of the realism movement in law since the late 19th 
century. Legal realism has been identified as the reaction of the practitioners and 
experts in the judicial system against legal formalism or mechanical judicial 
procedure that focuses on rational mechanisms and law. As stated by legal realists, 
judgment is made according to realities in the case, not legal rules and reasons . 
 
2. Methodology 
This is a descriptive-analytical study and physical written sources such as Persian 
and English books and papers and the findings of experimental studies reported by 
scholars in other countries were used to collect data. The instrument of the study 
was note-taking from the library documents, and the prepared notes were evaluated 
and investigated to conclude the data. 

 
3. Results and Discussion 
This study used presumptions of the realistic approach to the law while rejecting the 
mechanical notion of the judicial decision-making process to examine the adoption 
of these decisions rather than a mechanical process as a human activity that suffers 
from cognitive limitations and errors and analyze the role of mental filters in the 
judicial decision-making process. Then, it employed the teachings of the dual 
decision-making model of Daniel Kahneman, a cognitive psychologist who won the 
Nobel Prize in 2002, to determine the effect of emotion on judicial decisions. This 
model accepts the unconscious presence and occurrence of information of intuitive 
understanding in the decision-making process based on system 1 and emphasizes 
conscious filtration of this information in interaction with system 2 of decision-
making, which is based on logical, regular, and reflective thinking and careful 
examination of the issue by judges. The theoretical findings of the paper indicated 
that feelings, emotions, and other cognitive limitations of the judges’ minds may 
affect judicial decisions by the effect of system 1 (intuitive and cognitive 
understanding) and the unconscious on system 2 (reflective and argumentative 
understanding) and consciousness. Therefore, it was concluded that the judges' 
minds must be filtered from biases and perceptual errors by notifying the 
consequences of cognitive limitations to minimize the effect of such biases and 
errors in judicial procedures. 
 
4. Conclusions 
Hence, it is suggested to see initially our reality and pay attention to our brain to 
make more reasonable decisions. Moreover, people must honestly assess their 
faults, talents, strengths, and weaknesses and use their knowledge and cognition to 
exhibit the complex structure of the brain that shapes their behaviors. Accordingly, 



Criminal Law Research  (Vol. 13, No. 2, Serial 26, Fall 2022 & Winter 2023)……………...……   / 31 

the realism movement in law has taken actions to demonstrate the model inaccuracy 
and estimate appropriate decision-making by the judges by proposing the notion 
that judges' decisions are not simply neutral and mechanical actions containing 
personal, moral, social, and even political options. 
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 های قضایی؛ گیری مطالعة  نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم 

 گیری دو روشی با تکیه بر رویکرد تصمیم 

 

1  سعید قماشی
    

   2محمد علی اختری زواره
 

 کیده چ

احساستات   وواطتق قترار   تتثیررطور ناآگاهانه، تحتت  ت به  ها، ممکن اسقضات همانند سایر انسان

ها بتتر گتترارا ایتتن محتتد  یتهتتدا اا ایتتن م،اشتته، وتتنایت   تنرتترن یگتتونگ  تثیرربگررنتتد  

ج اا   استباا   اا نبتایگرترا اا ابترار ابابنانتههاا قضای  استت  ایتن م،اشته بتا ب ر گرراتصمرم

هاا قضای  یت  فراینتد گررا هد، تصمرمگرفبه  ر سایر اشورها نشان م تح،ر،ات تجرب  صورت

مکانرک  صِرا نرست اه تن ا بر پایة محبویات پر ند    تطنرق موضوع با قوانرن وکل بگرر ، بلکته 

 1هاا ونایب  ذهن قاض ، اا طریق تتثیرر ر    ممکن است احساسات، وواطق   سایر محد  یت

) رک تتتثمیل    استتبد ش ن   یو آگتتا ،  ار   2 رک وتت و ا   وتتنایب ن   نایو آگتتا  بتتر ر   )

ها   سوگرراتصمرمات قضای  ووند  بنابراین به منظور به حداقل رسانردن  ر     تثیرر این یطاها  

هاا قضای   ر یصوص یرسب    یگتونگ   ام است با آگاه  بنش  م،ام   ر فرایندهاا  ا رس 

ها   یطاهتاا ا راات ، هاا ونایب ، ذهن قضات نسنت بته ایتن ستوگررار  این محد  ییتوملک

 پا یش گر   

وتت و ا،  رک تتتثمیل ،  احساستتات   وواطتتق،  رک قضتتای ،گرراتصمرم  واژگاااک یلیاادی 
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 مقدمه

  نظم وموم  را به پتا   ار   فاع  حسنه  د، اا ایالف  ناننه تن ا قانون را  ر  وا ا اومال م   قضات

 ا های  اه بریالا ایالف حسنه   نظم وموم  اند، قرارقانون مدن  اوالم م   9۷۵د  ما    ن ارم 

حامران ایتالف ونوان به قضات  هد؟  ایالف حسنه را یه اس  تشنرص م ندباود قابل ا را نرسب

 انند،  ر محاام منتا  نظتر قترار م براا  امعه مناسب     د  نپسند امعه باید ایالق  را اه م    ر

قضتات هماننتد  ن 36۵: 1382)ااتوایتان،  وتو م به ا راا قوانرن یتبم ن قضات  ا ظراه هند    

ها  رک   ف م حاصل اا ونایت یو  نسنت بته  امعته   انبظتارات ا بمتاع را بته اتار سایر انسان

معان  موضووات  نظرر مع،ول   وا ا بو ن رفبار بشتر، فوریتت امتر،  ر معتری تضترر   برند  م 

اه ان یو  انبرش  ی  فر  »وا ا«  ر امان بو ن یواسبه، مغایر با اشق ح،ر،ت بو ن امرا، مرر

مرران ارا    اوبنار و ا ت ی  واهد را تاسترر      وو  ر ح،وف ارارا، یشم  ا برانگرنبه م 

   "ب"های  اا قنرل: آیا رفبار مرتکب نوواً مو ب  نایت  اقت  وتد ، موضتوع بنتد نمو     پرسش

ر ح،وف یانوا   یرست؟ رفبار ا ج  ر تترک ب برین مناعت او ک    بو   یا یرر؟  290ما      "پ"

وو  یا یرر؟ آیا رفبتار انااف یا ایرا  ضرب    رح ومدا اا مصا یق وسر   حرج ا  ه محسوب م 

قانون تعریترات  ۷20ا ا ن،لره اا مصا یق تغرر پالک موضوع ما  مرتکب  ر پوواندن پالک  سرله

وتو  یتا و ب امکان ودم تمکرن براا ا  ته م هست یا یرر؟ آیا اببالا ا ج به برمارا هپاترت م

  هند   یرر؟ را پاسخ م 

هاا گرراناپریر اا تصتمرمونایب  قضات بنش ا بناب     اه  رک   ف م و و ابا   و  این

ن، Burns  ،2016  :319قضای  است   به مثابه نرر ا محراة ر یة قضتای  توصترق وتد  استت )

طور ناآگاهانته آل قتانون  بتهممکتن استت فرضترات ایتد   هاا قضای ،گرراشرکن  ر مسرر تصمرم

 ا ج سوء معاورت ونوان نمونه، هاا ونایب  قرار گرفبه    مند   گر ند  بهتثیرر محد  یتتحت

   ار  گونتاگون هتاا  مکان هتا ر امان مباا تاند ما وم  را غررقابل تحمل م ا  ه  اه اندگ   

ما توم   یگتر   ر ت،اضتاا   ر ستباها  ها   ر و رسبان      ار  ر ت ران حسن معاورت ی  معن   

 ار    هنگتام ر انامته را بتر مت  ،آیتداه ووهر  قب  به یانه م   ود ا وا       ر اشور فرانسهطالق

استت اته ا امته ها  ستالرفبار متر     این  اند  نم اوبنای     ا  هیواند   به  صرا ناهار ر انامه م 

حکتم طتالف   ،سوء معاورت  اه اندگ  را غررقابل تحمل اتر  یعن    ا گا  به همرن اسبنا       ار 

این تصمرم قضای  شر ماً  ر راسباا فرضرات قتانون   ر اشتور   ن 36۷:  1382)ااتوایان،     ا   است

 رک و و ا   ف م ونایب  یو ، رفبار ا ج را بته   با شحاظ  فرانسه نرست، بلکه ممکن است قاض 

یگتونگ  اتارار   رفبار انستان  یو  را   به    اسبننا  ا راک  رشة سوء معاورت تاسرر ار   من

 هتد وعب منبلق  یوان واش  نشتان م   گررا یو  اسباا   نماید  بررس  آراء  ان را  ر تصمرم
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 ر رأا  یتوان    23ا  وتعنه  بته ستاب،ه استت  ر نظام قضای  اشور ما نرر این قِسم اا آراء مسنوف  

را ایرا  ضترب    ترح  ،  92099۷0908300280ا  یو  به ومار   1392و ریور ما  سال    4موریخ  

اه ا امه اندگ  را   باودا  رفبار مسبمر  اه همرا  با سوء   اندم صورت  اا مصا یق وسر   حرج   ر  

بته   همترن وتعنه  1393م ر ما  ستال    6ینرن  ر رأا مورخ  هم  .براا ا  ه غررقابل تحمل نماید

 ر نظر گرفبته  حرج   وسراا مصا یق ا  ه   ایرا  ضرب  ی  بار  ،93099۷0908300392ا  ومار 

وت ریور متا  ستال  31 یتوان  ر رأا متورخ   12وتعنه  این ر یکر   ر حاش  است اه    .نشد  است

را بتد ن نرتاا  رح ومدا ا  ه   ی  بار ضرب  ،  93099۷090۷200623ا  یو  به ومار   1393

ینترن هم . اندا  ه م  وسر   حرج مو ب   ه    ر نبرجهسوء رفبار ا ج نسنت به ابه اسبمرار،  

سوء رفبار ، 93099۷090۷200623ا به ومار  این وعنه 1393اساند ما  سال    11 ر رأا مورخ  

 اینتاتبتراا را    رححب  ی  بار ضرب     اندنم   م،رد   محد   به  فعات  را   رح ناو  اا ضرب

 استبنا موضوع طالف به  ریواستت ا  ته بته  وعب  یوان با     ر آراء  .د انم   اف ا  سوء رفبار ا ج

 1392م ر متا  ستال  2 یوان  ر رأا مورخ   12وعنه  نرر این تشبت قابل مشاهد است   ترک انااف  

اا پر ایت نا،ه بته متدت وتش متا  را بته   ا ج  تنلق،  92099۷090۷200649ا  یو  به ومار 

،ق ور  ننستت اا وتر   ضتمن ور   اوبن تمکن   بد ن نراا به اسبمرار یا تکرار آن، براا تح

وت ریور متا   26 یتوان  ر رأا متورخ  23وتعنه ین  ر حاش  است اه ا  اند و،د نکاح را ااف  م 

بتار محکومرتت اراترا ا ج بته صرا ی ،  92099۷0909900239ا  یو  به ومار   1392سال  

امته   تت نیت  نکاح تح،تق بنتد به تن  آن  مو ب تح،ق وسر   حرج ا  ه  را     رم ترک انااف 

ضات این  ا گتا  توان  اقل یک  اا   یل ر یکر  مباا ت قم   بنابراین  .د انمطل،ه سایبن  ا نم 

 هاا مشابه را  رک ونایب  مباا ت ایشان  ر موضوع ار او   ر نظر گرفت پر ند واش   ر 

ظ ارنظرهتتاا منبنتت  بتتر  رک وتت و ا   ف تتم ورفتت  قضتتات اا محبویتتات پر نتتد ، اغلتتب ا

قانون مجااات   211 هند  این اظ ارات مسباا  اا ما    هاا   یل قضای  را نرر وکل م مرنهاپرش

 ر  ا رس  اه  ر صورت اوبترای هتر یت  اا   قرد ود   قاض   ،  ر تصمرم  1392اسالم  مصویب  

 هنتد اته    یدگاه  را وتکل م گرفت نرر ورایط    هاا اسبرناا صورت یواهدطرفرن  ر  ا گا 

اا مرتان    ا گتا  بتد ا  گرر   قاضت ا قضا ت، بر طنق آن مور  تجریه   تحلرل قرار م ها اقعرت

ا متتدارک   منتتدر ات مضتتنو   ر پر نتتد ، محبویتتات موضتتوو    حکمتت  را  ر حجتتم گستتبر  

ر   یدگاهش متثیر  ر آ ر بو     طنق   هد اه براا  ا ولما اِصدارا یو  مسبند قرار م  ا نامه

حتا ا یدوته بته   وبراضت ،  ا یواستت اا بتد اام اوبرای به  ا نامته ر م،ود   یا اینات ا وا با

ا حتوا   ا آن  رمحد   وو     به مر   اسبرناا یا پژ هش ت،دیم م  ا نامه بد ا    "مسبندات"

 )اوبتراین ا یواستبهنرر وموماً  ر همان محتد   تجدیدنظر مر   مسبندات  ا نامه بد ا است  
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صتا رانند     رک و و ا   ف م ورف  م،ام قضتای تواند مبثیر اا  اند اه م م به رسردگ  م اقدا

اه حجرت ولم قاض  را منحصتر بته  ترایم با   و  نظرات مناشق  ینرن  ا بد ا باود  هم ا نامه

ن، مطابق موااین ح،وف ایران،  ر الره  رایم اگر قاض  ولم 2۷:  1393)گلد ایان،     انندم تعریرا  

 اوتبه   1392قتانون مجتااات استالم  مصتوب    160ا  ا مصریح قانون   ر ما  شیهبر یالا ماا  ا 

نرتر   1392قانون مجااات استالم  مصتوب    212ا  نماید  ما  باود، مطابق ولم یو  رأا صا ر م 

ه حکومتت توان گات اه ولم قاض  بتر ستایر ا شیت ر مجموع م نظر را به صراحت بران ار        این

، قضات با ونایت به  رک و و ا تجرب  ر ف،دان وواهد ااروناسانه یا     ن 23  :139۷ ار  )اراوت،  

توانند اامالً مغایر با  انش تجربت  م   آن  مار ضات  گررا نمو   اه  ونایب  مبعارا یو  تصمرم

  وداشب  ووند بو     منجر به بر ا ب 

،  لتوگررا اا انتان بتو   بته  ننتال آن ح،وف   گترار  آنچه برشتبر متور  تو ته قانون  تا امر ا

گونته اته  ر اصتل قانون   ر صد ر آراا قضتای  استت  همانهاا غررهاا   اِومال ناوذ رااغری

قانون اساس   م ورا اسالم  ایران، ت،صرر قاض   ر موضوع یا تطنرق حکتم را اا مو نتات   1۷1

م،تررات قتانون  مصتوب قانون مجااات اومال ناوذ بتریالا حتق     4ا  ضمان  انسبه   یا  ر ما  

اوبنار حرفه  ااشتت   اهمرتت   روایتت وتئونات ایتن   حمایت   صرانت اا،  ر راسباا  131۵سال  

طور هاا قضای  ممکن است بهگرراتصمرم  انگارا ود  است   ش ن،  رم169:  1391)اووا،    حرفه

تتتثیرر ایتتن  ایتتر  فرضتترات قتتانون   گرتتر هاا وتتنایب  قتترار تتتثیرر محتتد  یتتحت "ناآگاهانتته"

فر  نبواند به منطق ومتل   ران منطق   وداشت،مها مند   ود    حب  با ایجا  تعاری  محد  یت

هاا وتنایب  ستوگرراایتن مرتان مغاتول مانتد  استت،  یته  رن  آن3۷6:  1382اند )ااتوایان،  

 هاا قضتای گرراناآگاهانه   تنررن یگونگ  تثیررگرارا  رک و و ا   ورف  قضتات  ر تصتمرم

 ن   منرشت اارانان قتو ث  سبوراشعمل حاظ وضمن تصویب    شرن قو  قضائرهاست  اشنبه ریاست پر

 یاشت  ا ن  یتدگا  این  سبوراشعمل به ممنوورت  6   ۵   ر موا    23/01/1400 ر تاریخ    قضائره

ا قضتائره اوتار  اارانان قتو   مدیریت احساسات   هرجانات     قضای   ونص   ر اتناذ تصمرمات

تنرترن  هتاا  ستبورا فاقتدممنوورتهاا پرشرن اا ف،دان نبرجه متثیر تجربه اند  اما مطابق  ار

 ناآگاهانه استت، بنتابراین بته نظترها ا بسرارا اا این سوگررااه ریشهبه  یژ  این   ولم     قرق

  ب برین سالح  ر منارا  هدفمند   ب رنه با این ووامتل وتنایب ، تنرترن  قرتق موضتوع   آگتاه

 باود ولم   ر این یصوص به قضات م  بنش 

ونوان ی  فعاشرت انسان ِ همترا  بتا هاا قضای  بهگرراضمن پریر  فرایند تصمرم  این م،اشه 

ها )منحث یکمن، بته ایتن پرستش نرتر ها   یطاهاا ونایب ، مشابه با سایر اومال انسانمحد  یت

هاا قضتای  یگونته استت؟ )منحتث گرراهاا ذهن   ر فرایند تصتمرمپاسخ  هد اه ن،ش صاف 
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هتاا متدل هاا قضای ، با اسباا   اا آموا گرراگرارا واطاه بر تصمرم  من  سپس یگونگ  تثیرر

، برتان 2002نوبل  ر سال   ا، ر انشناس ونایب ِ برند   ایر 1گررا    ر و   انرل اانمنتصمرم

 گر   )منحث سومن م 
 

 انسانیی یک فعل  . قضاوت به مثابه1

قضا ت نمو ن به معناا ایص المه   اتیناذ تصمرمات قضای  برش اا هر یرتر یت  فعتل   رفبتار 

های  هتا   محتد  یتانسان  است اه همانند سایر افعال   رفبارهتاا انستان  اراا مراحتل،  یژگ 

ابتان     ر     ر  ستبوراار مىبه معناى مصدرى   اسم مصدرى  ر فارسى به   اژ  »رفبار«باود   م 

 ر اتاربر    وتد   اژ  »رفبتار«به معناى مصدرى »رفبن« اسبعمال م ا برات قدیم فارس  این  اژ   

هاى ها یا  انوران  ر پاسخ به محرکهاى انسانپسرن یو ، به معناى اسم مصدرى انش یا  اانش

فارستى بته    ر  ینترن  اژ  »فعتل«ن  هم3646،  4: ج1393ر   )انورا،  مى ایلى یا یار ى به اار  

، 6: ج1393وتو  )انتورا،   هتد استبعمال متىیه وتنص انجتام متىمعانىِ ومل، اار، ار ار   آن

 ر اصتطالح  ربر   ارنتد رسد  اژ  فعل   رفبار ت،ریناً  ر معناا مبعتارا هتم اتان  به نظر م ۵380

رر تتثی ت  مانند  اسء  یگر به اار گرفبه ودء  ر وىبه معناى مثیر بو ن وى  ا »فعل«فالساه  اژ 

ینرن بته تتثیرر ستننران  ر ووند ، مناعل است  همء گرمآتش، فاول   وى آتش  ر گرم ودن اه

ونوند ،   تثیرر مربى  ر او ک،   تثیرر پرو   ر ب نو ى برمار،   نرر به هر اارى، یه ارا ى یته 

وملت   ست اته »رفبتار«و   گاه  گابه ود  اوغررارا ى، اه انسان بدان اقدام اند، فعل گابه مى

 ن  13:  1393 هند )گراهام   شوین، ها انجام م  ار است اه اندام

ینترن معتان   ر فلستاه   هم  یا  ود   ر یصوص معناا اصطالح  »فعتل«  با تو ه به موار 

توان  ر بحث حاضر به تثیرر رفبتارِ قاضت  )یتا بته ر ا  یگتر، تصتمرم  ر ولوم رفبارا م   »رفبار«

ا ح،وق  یتا اراترا بته ونتوان    ر قاشب حکم یا قرارن  ر سرنووت طرفرن مناصمهقضای  قاض

منتان  یتا نظران ولتوم رفبتارا ر انشناسان   صتاحب مصداق  اا ی  فعل یا رفبار انسان  نگریست 

 ستمان   ،)ژنبرکت  یتا  رایبت ن 2وتنایب ووامتل ایستتوامل انند  رفبار آ م  را ووامل تعررن

 ن30:  13۷1نژا ،  )وتعارا   اننتدم   فرهنگت     ۵ امعه ونایب      4ونایب ر ان  ن،3تنکارونایب )

ارتنا   ر ن    تعامل   و   ار    ووامل  این  تثیرر یاص   ر رفبار ونص  ار    برن    اه هر وامل

نه تن ا معلول یک  اا    رفبار فر  نبرجه این تعامل است  انند اهبه صورت ی  »سرسبم« ومل م 

 
1. Daniel Kahneman 
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ن یت  رفبتار انستان  ونواتتوان بتهگررا« را م  است اه آیا »تصمرم  حال پرسش ایناین ووامل

به تن  آن بر ا   ظ ور احساسات   وواطق انسان  را  ر آن مار ی  انست؟  ر گابارهاا    انست  

آیند  با تنررن انواع رفبارهاا انسان  )گابار یکمن، ماهرت   یگتونگ  ایتن رفبارهتا را نرتر مطاشعته 

 انرم )گابار   من م 

 

 رفتار جوارحى و جوانحى. انواع رفتار انسانى   1. 1

وتو   متىا قرتامى   صتد رى ت،سترم  بته    گونته  بته فاوتلانسانى اا نظر مرران  ابسبگى  رفبار  

ایر آن  به   و    ظ ور فاول  ابسبه است، مانند یواب، موت، حرات   نظت  مو و یت »فعل قرامى«

)اورافت    ماننتد یتور ن، آوتامردن  وو   صورت مسب،رم صا ر مىفاول بهیو   »فعل صد رى« اا  

افعال »به     سبه     هند  آن  ابسبه است  اوضاى انجامن  رفبار صد رى، به اندام    1390موسوا:  

هاا امتام یمرنت )ر ن،  ر متور  ماهرتت تصتمرم  وو  ت،سرم مى  2«افعال  وانح »      1« وارح 

  قصتد اا افعتال ناتس   مربدان اه وترم   ارا     تصتم» ارند:  ها بران م گرفبه ود  توسط انسان

     ستمان  نه به  اسطه آ ت  رمتان  مندئریت  نییو  ناس است   ا  م،راست،   مندأ ارا     تصم

است اه محباج به  اسطه باوتد، بلکته ناتس انستان، ارا  ، محنتت   قصتد را بتد ن آنکته  استطه 

باود   بد ن  اسطه اا ناتس صتا ر   نرین  نیاه ا  ارراند،   هر ی م   جایا  د، اوبه باو    سمان

   ستاطب نر اسطه وو  ندار ، بلکه ینت ررناس   آن ی  انربه ارا   اائد اه م  اجروو ، نه تن ا احب

 مرباود، ارا  ، قصتد   تصتمم اه  ر مرتنه ذاتش    ا  ناس با همان ولم   وعور  سترن  ریپرامکان

 .ن111-110 :1362 ، نرامام یم)  «اند م جا یرا ا

رفبارهاى ایبرارى پس اا طى ودن منا ى یو  )تصور، تصدیق، تصدیق به فاید ، ووف، وتوف 

مرتل، یواستت   ارا   ناتس اى مح،تق وتوند  یژ اندام     ا یاصى  اارد   ارا  ن، باید  ر محد   

 به افعتال  توارح منب    ست   پاباود، مانند  ما ى  ى نراا  ار  اه اگر  براى انجام اارى، به ابرار

مانند نرر هاا ناسان  )اه رفبارهاى قلنتى   امور معنوى  وو ،  ش  اگرم  نافعال ظاهرا   برر ن )

نجام ن باود، رفبار احساسات، تاکر   اا این قنرل هسبندهاى ر انى مانند هرجانات، ا ر نى    اانش

وتو   رفبارهتاى  توانحى، هاى  ر نى مح،تق متىاست اه با اندام  نباطن  یا  ر ن )  ود   وانح 

گررا، یشتم، تصتمرم  گوینتد ماننتدب نرتر م اه به آن افعال قلو  »رفبارهاى نریبى« هسبندهمان  

توان ینترن گاتت اته م   ن 1390تواا، قصد، ورک، ریا، توبه   نظایر آن )اوراف    موسوا:  ارنه

 ر ن     وانح    اا    وارح    افعال ار انداماا   هند، وامل رفبارهها انجام م اه انسان  اوماش 

 
 ن 2060،  2: ج1393، )انورا  است ارحه  ر شغت به معناى وضو   اندامى اا بدن    1

 ن 2212،  2: ج1393، انوراوو  )به مجاا، به  ر ن   باطن یررى گابه مىهاى قاسه سرنه،    وانح  ر شغت به معناى اسبنوان   2
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ایتر تتثیرر ضات  ربارة سرنووت طرفرن  ووا نرر ی  فعل  وانح  است اه  گررا قتصمرماست   

 گرر  هرجانات، احساسات، تاکر   وواطق قاض  انجام م 

 
 های انسانی و نقش آک در علم حقوق. ماهیت و چگونگی قضاوت2. 1

هتاا های  اا اومال  ر ن    برر نت  یعنت  بنشمعمو ً اا طریق فرایوان  نمونه  انسانهاا  قضا ت

 هد  ها، رخ م هاا فرایوان  ود  یا تعدیل آنمسب،ل ذهن    با افر  ن پرامدهاا مرتنط به نمونه

وتامل یت  بعتد تا یمت  نرتر   ها راوتنایب  اومتال انستانتحلرل  امعهوناسان نرر  بری   امعه

قضا ت به معناا ایتص )مانند  ها  هاا انسانبسرارا  یگر اا قضا ت  ن 262:  1383)بو ِن،    د اننم 

رتد  هاا ولیت  پرچمستبلرم استبد لن گناه  مب م  ر امور اراترااار یا ب المه  ر یصوص گنا 

فر   ار     اند اه الربت  منحصتربه، ونص را فر ا م 1 یلرام اِسبرن  ن 1۷0:  1388است )ااندا،  

    تواند احراا  اقت م   ن اهداا بااند ) ر یصوص قاض  ایراا رسردن به اهداف  یاص تال  م ب

اما نسنت بته   تان پررامتونش  سبرن، ونص فر ا است قائم به ذاتا راا وداشت باودن  اا نظر اِ

   بتوونایب  ینث  اا نظر ر انا   هاا بدن    ر ان  ننه یگر    تجربه ار ن     ر اسبعدا گشو    

وتنایب ، هتاا ایست یژگ ن  به برتان  یگتر،  308:  1399رِ ،  اند )هَ   ر الرت ونص تنرد  ود 

توانتد هتا وتنص نم تجرب    هنجارا ونص، یصوصرات ضر را ی  مو و  است اه بتد ن آن

ها، ت،دم منط،   ار    صرفاً حاصتل   و   اوبه باود  مو و  نسنت به این سه مجمووه اا  یژگ 

  تو  گابه بته تنت  آن  های  پرشها نرست، یعن  اگر ونص مو و  باود،  یژگ را آن م   ن

ا پرانند د مناب  فعاشرت  ر نظر گرفت   نه  ار   با پریر  تعریق اسبرن اا ونص، اوناص را بای

هاستت )هَترِ ، ر یدا  ةانندا  اقع ، ناقل، حاام   تنظرمتوشردانند   ا برن ر یدا ها  ونصفاصله

با تطنرتق   ،را بریور ارا اا  انش ح،وق   اماه به صِ  نرسبنداوناص     ات نررقض  ن 309:  1399

  اتنتاذ تصتمرم  قتوع امترا    صرفاً اقدام به پرار ن فاصله مران  بر موضوع  م،ررات   قوانرن مد ن

مشتنص نرستت باوتد   ر انشنایب  م   ةگررا قضای  ی  فرایند پرچردتصمرمنمایند   قضای  م 

    توسترر   تا متم ورفت  قضتات  اند   یه مرتران اا تارران اا م،ررات   قوانرن تنعرت م یه م

 ، شرکن ایتن قتوانرن   گرارقوانرن   م،ررات قانون  بر قضات صا ف تثیرر م   ا مال یا اب ام  ر موا 

 انتش   مثیر بر تصمرمات قضای  است تن ا یک  اا ووامل ت هر ی،در  قرق    اضح نرر باوندم،ررا

ر  ا اا ا تراا هاا  ا نسنت به ا شه   محبویتات پر نتد    تصتویح،وق    قضای  قاض  با  اانش

انگرر  یگرا با نتام بربرن  فرهنگ   ا با ترارب مناقشههاا ایدئوشوژی      انامرنه، پرشوداشت

 
1. William Stern 
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  هتدرل م را تشتکتصمرم قضتای     محاسنه با نام  ترارن  غررقابل   آمرر   ،  ر هم م »ونصرت«

 ن   ۵۷4: 1399مجاب   م ریب:  )موسوا

 انتان   ا نوا هم مرال ا محل بحتث   اِوتکال ح،وف هاا قضای  اا ا ایر سد ماهریت تصمرم

اا ار  اته اار  را با این ما وم آغ این  ننش  بو   است     1گرای  ح،وق اندیشمندان  ننش  اق 

هاا ح،توق  اته  ، نشان  هندة  اقعرتووم آموا   ا    یه  اصول   نظریات ح،وق  بریالا آن

گرای  گرایتان اا ح،توف، م،نوشریتت اینتاتا  اق گرایانته یدگا  وملگرر ، نرسبند   ها م  ر  ا گا 

رهنتران  ریتان ن  غاشتب  4۵:  1396د  است )پترت:  سنب    نظریة ح،وف طنرع  را به یاشش اشر

ح،توف  ر »بررست   گررا ایشان به ستمت  ت   ر آمریکا  ارل   قاض  بو     گرای  ح،وق  اق 

 انتان اا ح،وف   2 تر م فرانت   ن 49:  1392گرای  ح،توق  بتو  ) عاترا:   ر م،ابل ما توم«  ومل

هتاا هتا   م،امگرای  ح،وق ، این طرا تاکر را اه فعاشرت  ارلتثیررگرار  ر  ننش  اق   آمریکای 

 ا تعریتقنحو    انست   معب،د بو شوحانه م  وو  را تاکرا سا قضای  به م،ررات قانون  یبم م 

ناپتریرا بتر طترا تاکتر تتثیرر ا بناب  هاا ح،وف  انشکد       انانولم ح،وف توسط ح،وف     تعلرم

م تریب، مجاب   )موستوا ر نحو  قضا تشان بسرار مثیر استت      ا رسان محاام  اوبه    ها ارل

مسبلرم ونایت       رن   م،ررات آن اشور نرستنظام ح،وق  اشورها منحصر به قوانن   ۵23:  1399

بتدانرم قضتات آن نظتام اا یته ستنخ هستبند، یته   بایتد   باود  م ر انشناس  قضات هم  ونایت  

وه قوانرن   اگر ح،وف را وامل مجمو  ن 364:  1382)ااتوایان،  اند  رسرد اند   به اجا  تعلرمات   ید 

ها یتد افترا ا بتدانرم اته بتریالا ستایر انستانقضات را نرتر با  ایبصاص  بدانرم،  م،ررات مد ن  

 یژ  وواطتق ونصت    برهاا ذهن    بتهها، با رها، مرانتثیرر ووامل ونایب  همچون نگر تحت

گراران قضتای  اتنتاذ هاا رسم  مور  نظر سراستگررند   صرفاً مطابق اسبد لمحرط  قرار نم 

 یژ  افعتال   رفبارهتاا  توانح  هتاا انستان  بتهنمایند  با  ر نظر گرفبن منتان  رفبارتصمرم م 

هاا تتوان قضتات را ماوترنوناسان ونایب ، نم هاا ر انیون قضا ت ار ن   با شحاظ آموا هم

انستان بته صتورت     ر نت  افعال  اا حا ت     بنشاه  با   و  این  صد ر تصمرمات قضای   انست 

     وامتل اساست  انستان ارفبارهتا،  ش  ست   رایت ا طر  محصول مح  دیآ م  دیپد  ااررایبررغ 

 اتر  یصوصت  اترتر حا ایشان اا موضوع   محرط پررامتون    م،  هاها   نگر  آگاه  یکم، ارند:  

  ر   تاکتر  ر   شتهی ارند اما به   ت تاا ت اند  کسانی  اتراه ر ح  ایه بسا افرا افرا       ایالق

تاتا ت  ر وتنایت ن  43-42: 1396، ارلت ن تا     ) انش  وتو  وملکر وتان مباتا ت م  ایشان،

هاا مشتابه ها  ر موقعرتهاا رفبارا انسانتواند منرین بری  تاا تها نرر م ا بماو  مران انسان

 
1. Legal Realism 

2 .Jerome Frank 
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 مرات قضات هاا ونایب تواند مصداق  اا این تاا تم   قض  ر موار  مشابهصد ر آراا مبناباود )

ر  احساسات گوناگون   ر ذهن یو  با موقعرت یاص  ر بتهها هر بار با افکار، اهداا    باودن  انسان

اننتتد  ا رفبتتار نم   متتا  1هاا ورنتت ها   ستترگنالبتتریالا حروانتتات بتتر استتاس نشتتانهوتتد    

هنگتام ها استت  اا قضتات ها   سرگنالاین نشانه اساس  رک   تاسرروان اا انسان  بروملکر هاا 

هتاا ولیت  نگر،   انجتام تحلرلبتا اتینتاذ ر یکتر  اینتات ر   اه  هاا قضای  انبظار م گرراتصمرم

ر   موضتوع متور  قضتا ت را بته یکتدیگ  هاا منبلق اا وواهد مو و   ر پر نتد بنش،  یافبهبسط

بسرارا اا مااهرم مو و   ر ذهن قاض     رک   ف م ورف    ونایب   ا نرر مرتنط ساا ، شرکن  

  ن   1۷1: 1388را تعررن یواهد نمو  )ااندا،      نبرجة ن ای ود     گابه ا غامبا اطالوات ولی  پرش

 :گویدح،وف، م   یگراگراران  ننش  اق اا بنران 2گونه اه  اسبرس هوشمرهمان

مستلم قتانون   ر مبابعتت اا »ح،وف نظام  اسبد ش  منبن  بر اصول ایالق ، اصول مستلم یتا غرر

اته برنت  اینااربر ا اا ح،وف یررا به  ترء پرشقوانرن   م،ررات نرست، بلکه منظور   م،صو   

   انند، نرست«محاام  ر ومل یه م 

نگر یا ونایب  به ولتوم به تاا ت بنرا ین  ر اتناذ ر یکر  اینات این تاا ت  ر تعریق اا ح،وف  

 ر انستان  مباتا ت استت   هسب  ونایب  بری  اا ولوم مانند فرری  با ولتوم   گر  انسان  باا م 

پریرِ نرتر ا ولیت  ها   حرااتشان محصو ت مشاهد های    و   ار  اه مردانی  بارها   قطبفرر

هتاا هتا   فعلهتاا آنهتا   توانای وناس  وتنایب  بتا اوتناص، م ارتهاست  شرکن  ر ر انآن

ت هاا مب،ابل )اوتم اا فعاشرتپریر فعاشرتمعنا ارا )اتیناذ تصمرمات قضای ن اه محصو تِ مشاهد 

نه تن ا اا قتوانرن  ن  تصمرمات قضای 30۷: 1399رِ ، ورن    ذهن ن ایشان است سر   اار  اریم )هَ

محبویتات پر نتد    هاا متا ا    م،ررات مد ن نشثت گرفبه است، بلکه محصول ر یدا ها   فرایند

استرر تا متم   تهاا ونایب  قضات نرر بر  رک ورف     فرایندهاا  ر ن    حب  سوگررا  است  

ها انساننرسبند   تصمرات قضای   ا  انند گران  محض   توشردانشاست  قضات    مثیرایشان  ر آن  

پروسبه  ر حال   ایر تثیرر آن   ا پررامونشان  ر  ریان است اطالع  اوبه  اا آنچه  ر قلمر هاا ما

اه تن ا بر  رفبار آ م  ی  پدیدة مکانرک    طنرع  نرستکوین فرایندهاا ونایب  یو  هسبند   ت

مالحظتات ذهنت    وتنایب  نرتر   تو   ار      ام ولی  وکل بگرر    ر رفبارهاا انستاناساس نظ

سنجند   یرای    انجام آن را بتا اهتداا   غایتات ها رفبارهاا یو  را  ر تراا ا محاسنه م انسان

 ن 248:  1393 ،  اند )قماوآن وناسای  م 

 
1. Objective 

2 .Justice Holmes 
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 1گرای اندرااران نظتام قضتای ،  ر م،ابتل صتورتستتگرای  ح،وق   اانش مرتنطرن     اق 

اه تصمرمات قضتات منحصتراً بتر استاس ا شیته     گرای   ر ح،وف مدو  استصورت  ح،وق  است 

اذ تصمرمات یکسان  ر اغلب موار  ایتر اتن را ا ینرن ر نداگرر    نبرجهقواود ح،وق  وکل م 

ا ایان ح،وق ، قضا ت نه بر منناا قواود   ا شیهگر اق  اند  اا منظر  حکومت ی  قاود  مشبرک م 

گرایتان ف تم ح،توف را  ر  اق    گرر هاا مو و   ر پر ند  وکل م ح،وق ، بلکه بر اساس  اقعرت

قضتای  تن تا   ةقواود   اصول ح،وق ، م،تررات   ر یت انسبه    ها  ا وملکر   ا گا گر ا ف م نحو 

  ونصتترت قاضتتت ،  اننتتدم هاا قضتتای  رراگاننتتد   ر تصتتتمرمبنشتت  اا ووامتتل تعررن

هاا موضوو   ا، مشکالت ا بماو   ر ی  مور  یاص   حب  امکان فسا  قاض ، سنج مصلحت

تو ته بته ن  ۵0: 1392) عاترا،  استگررا  ا مثیر تصمرم ةبر نحو  اا هسبند اهووامل پرچرد 

یطر اببالء   مرگ ستایر افترا    پاترت  مسرا بو ن برمارا ه  محاام  ا گسبرا ایران  ربارة  ةر ی

ة محاام تجدیدنظر اسبان ت تران  ر  ا نامت  2وعنه    ورن  یاش  اا فاید  نرست   ةونوان ی  نمونبه

ابتتتبالا ا ج بتتته ، 91099۷0220201021 ةبتتته وتتتمار یتتتو  1391وتتت ریور متتتا   4متتتوریخ 

گا  تجدیدنظر استبان   ا  12اه وعنه  حال آن    انندنم مان  اا تمکرن ا  ه    را  B هپاترت برمارا

هاا ومتوم   ا گا   4ا  وعنه  9800031  ةبه ومار  1398فر ر ین ما     2۷موریخ    ة ا ناممااندران  

یک  اا ا  رن مب،اض   شرل اببالا  دگ  بهر  ت،اضاا فراندیوانو رسبان ب ش ر  ائر بر    ح،وق   

   ر متور  مسترا استتبه برمارا مسرا هپاترت   یطر آن براا سالمب  او ک را تثیرتد نمتو   

 ار وک    تو  نتدار  بو ن برمارا هپاترت   یطرناا  آن براا سالمب  ناس مرتنطرن با فر  برم

گابه نرر تتاب  م،تررات قتانون    اا قواود مسلیم ح،وق  است   محاام پرش  نرر  اشرام به حاظ ناس

گرای  ق  یتدگا  صتورتمطاب  اند اصول ح،وق  یکسان   ر هنگام اتناذ تصمرمات قضای  یو  بو  

باود، ایتن بایست یکسان تصمرمات قضای  ایر حاامرت قواود، اصول   م،ررات مشبرک، م نبرجة  

ف تم اته  بوار است؟ این تاا ت فاحش  ر حتاش  استتیه ولیب   ار    بر یه منناا اس  تشبیت آراء

ر را اا سترایت  ر ایتر ورف  غاشب، سرایت برمارا یطرناک هپاترت بر ایر تمکرن ا  ه اا ا ج برمتا

 اند  آیا ممکن است این تر م برمارا را بسرار محبمل  این  ارتنا  فراندیواند  با سرپرست منبال به

 ر هنگام انشاء رأا تو ه ااف  به اصول، قواود ح،وق    م،تررات متد ین یا »س واً«    قضات »ومداً«

اه     بد ا   تجدیدنظراا  ر  ا گا ر ههاا     ؟ این احبمال با تو ه به ماهرت رسردگ اندنمو  

 ر  رستد گرفبه است، صحرح به نظتر نم با حضور مسبشاران مر   اسبرناا  ر هر    مور  صورت

رن »قواوتد ااغترا«   »قواوتد ب  2گرفبه توسط اارل  یوشرنموضوع حاضر تو ه به تاکر  صورت

 
1. Formalism 

2. Karl Liewellyn 
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معب،د است اته   است  اارل  یوشرن  ، مارد اقع «    ر پ  آن تاکر  مران ح،وف ااغرا    اقع 

،وف  اقع   دا ار    سبه ننست منبن  د قواود   ح،وف ااغرا را اا قواود   حپرش اا هریرر بای

ونصترت قاضت    هاا مثتل  ایتر تتثیرر مثشاتهاقتدامات  استت اته     ن بو    رفبار انسان )قاضبر  

اود تتا امتان  اته صتورت اشترام   این قووو   ا بماو   ا انجام م   هاا موضوو سنج مصلحت

  نته قواوتد ها  ر رسردگ  است   ا گا   نة)ر ی  ةوروتوصرا   اوبه      ةقانون  به یو  نگررند،  نن

   ر  یتدگا   یتوشرن قواوتد ااغترا «باید»ووند   نه با ونایبه م  «است»با  ها    حاام بر  ا گا 

اته اا است  ر ی  امان   مکان مشنص ا پریرفبه ود   یعن   ابرین   ر یه  همان قواود ح،وق 

استباا    هتاوو   بنابراین قواوتد   ح،توفِ  اقعت  هستبند اته  ر  ا گا آن به ونوان قانون یا  م 

مسترا   ح،وف ااغرا  ر موضتوع    ن  با تو ه به یکسان بو ن قواود۵0:  1392ووند ) عارا،  م 

ر یکتر  م،امتات گات تاا ت فتاحش  ر    توانم را هپاترت   یطر آن براا سایر افرا ،  بو ن برما

تثیرر غرر قابل انکارا  ر سرنووت ح،وف طرفرن  وا ا مطر حه نر  ایشان  ار ، ناوت    قضای  اه

این م،اشته ضتمن پتریر   باود این م،امات قضای  م   منا  نظر  ح،وف  اقع     اا تاا ت  ر قواود

پوو  اا ح،توف  ر م،تام ومتل   یشمبنش  غررقابل  ،وف، تصمرمات قضای  را  تعریق هوشمر اا ح

این تصمرمات معرین   قابل ا را هستبند اته  ر ن ایتت تمتام ح،توف      را  ر نظر گرفبه یرا اها

ها  ر سرنووت ایشان بسترار انند   نبرجه حاصل اا آنرا تعررن م    ا رس  ظایق قانون  طرفرن  

وتو   ها م ،توف اساست    ذاتت  انستانبرشبر موار  باوث شطمه یا اا برن رفتبن ح  مثیر بو      ر

کار بتا حتق ماشکرتت اوتناص بتر محکومرت یواند  به اشرام به تنظرم سند رسم   ر تعتاری آوت

هاا ارارا، مناشق حتق قتانون  مجتااات ومال هرگونه مجااات به تن  رسردگ اِ  امواششان است  

اا  مله آاا ا تن، وری، متال     افرا   اه به ح،وف اساس   استنشدن، مُننَعِث اا اصل رفر  برائت  

ترین     اا اساس   وف بشر بو  بعضاً اا مصا یق ح،اند اه این ح،وف  ناس  ر حاش  شطمه  ار  م 

به طور ذات    فطرا   به صِرا   به  شرتل انستان بتو ن اا اه هر فر     هسبندترین ح،وق   اببدای 

گابته  ر اصتول ن  به ح،توف پرش۵8:  1400وو  )اراوت، محدیه   اراوت، وناس،  مند م آن ب ر 

قانون اساس   م ورا اسالم  ایران نرر تصریح   شر م روایت آن براا   4۷     36،  3۷،  33،  28،  22

 و ر ندان تضمرن ود  است 

تعلرمتات تو ه به تعریق هوشمر اا ح،وف  ر این م،اشه، بُعد  یگرا نرر  ار    ر اشتور متا نرتر  

  ا پر اتن ا به تاسرر قواود م   معمو ً  ها   سایر مرا   آمواو نشگا  ا  ی  قضات  رح،وق    قضا

امبتر تو ته امتر حکم قانون یرست؟  ش  به این     شاظ    هد؟ معناا ا ب فالن ما   یه معنا م 

 ان نناید  ر تاسترر قواوتد بت  طترا باوتد  قاض    ح،وف   وو  اه آیار یار   رأا یرست؟  م 

، )ااتوایتان    یو  را نسنت به آن ب  تاا ت بداندبسپار   کسر  به قانونگرار  شت را ییعن  روایت ودا
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ها، اتناذ تصمرمات معرین  است   ح،وف به معناا فعاشرت اصل   ا گا هوشمر  اا نظر    ن 362:  1382

هاا گرراتصتمرم،تررات   اصتول معترین  ایص یو  همرن تصمرمات معرین است   نه به معناا م

قترار   ی  فعاشرت انسان  است اه  ر تعریق   اارار  ولم ح،وف بایتد متور  تو تهقضای  به مثابه  

 انترابته یتافبن    ض  نرست   قضتا ت محتد  منطق ح،وف منطق ریا  ظاهر قضرهبریالا    گرر  

 )ماننتدنرستت  صغرا  ا  بار انرا  را راا     ر ن ایت     صغرااحراا  به تن  آن  قراس  ر قوانرن    

 یطتاب « استت منطتق ح،توف »وو ن، وو ؛ پس ول  اودام م اودام م   ول  قاتل است، هر قاتل 

حلت  اته را  قان  اند   دان یو   را   هاا با تر   ا گا   اند اه اصحاب  ووا،م    قاض  انبناب

 تو ه انرماگر ف،ط به قانون    نداا   دان   ا راا قانون استترارب     ووترا   م   اا قلم قاض 

  اگر بنواهرم بته تمتام ایم ر نظر نگرفبهبگرریم  ر  اق  بنش م م  اا ح،وف را  ا ید را ن   دان   

)ااتوایتان،  ووامتل متا ا   ر انت  تو ته انترمها    مثشاتهح،ر،ت تو ه  اوبه باورم باید به این  

 ن 364: 1382

 

 گیری قضاییها و فرایند تصمیمهای ذهنی انساک. صافی2

ترین قضات نرر مبع دترین   مجربرارت آراا قضات آن است    ابسبه به ا  مشر ورت نظام قضای 

انند، اما مر م اا قضات انبظار  ارند اا یطاهاا سرسبماترک  اه بته نات  مطمئناً گاه  اوبنا  م 

اننتد، سااا اه این اوتبناهات را  ر قتوانرن موضتووه  ار  م هاا یاص باوند یا آراا ر یهطرا

 اننتد اته ایتنانند، حب   قب  اوبتراا م را تکریب م تثیرر واطاه    قضات معمو ً  پرهرر نمایند 

قضات موضوع تح،رق تجرب  اته  ر   رء اندک  1انگررندترین احساساتشان را بر م ومرق  موضوو 

قضتات   ة، ب،رت3  همکارانش  ر ایا ت مبحد  آمریکتا صتورت گرفتت  2توسط  یسبریچ  201۵سال  

قضتات یتوب بته   اندای   ر انبرل احساسات   وواطق یو  ود مدو  توان رالمحاام ایاشب    فد

وان   سراوب ار ن تمایالت ونصرشان، اا  مله بطتور یتاص وواطتق یتو ، منط،  بو ن آراا

ماننتد آب شرکن وواطق همه  تا   تو   ارنتد     نWistrich et al ،2015 :860)انند افبنار م 

 هند  وا ا، یشم، نارت   ترس به سروت  ر م   ر ا ی  شوح سنگ ، تمام مغر انسان را وسبشو

 
 (:Maroney  ،2011 :631)گونه اه یک  اا مح،،رن مطرح ار   است  همان  1

 واندن ی  قاض  توهرن  تند است   به ناتوان   ر انضنا ، ب  طرف    اسبد ل اوار  م  اند «»احساسات  ی

2 Wistrich 

 ربارة  »قضات باید احساس ونص  یو  این موار  امراب، قاض   یوان واش ، فلرکس فرانکاورتر است اه اظ ار  اوت:اا  مله    3

 ار   قاضتت  ا امه تر ید   ربارة توانای  قضات براا انجام این اتتار را برتتان متت  ا  ر  هاا ی  پر ند  را منا  انند« همه  ننه

یون »بابتتا اا هماحساس« را مو و ات  افسانهراب  ر این یط فکرا است   ا »قضات ب  یوان واش  رابرت  کسون  اسبثنای  ام

 هاا ورد پاک« توصرق ار   است نوئل یا ومو سام یا یرگو 
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اننتد، اند  وواطق بر اطالوات  اه افترا  پتر اا  م ذهن ایجا  ود    به آسان  منطق را انار م 

گرارند  تعررن   انبرل گستبر  وواطتق آ رند،   بر یگونگ   اانش آن ا تثیرر م آنچه به یاطر م 

هاا ذهنت  وناسان ونایب  بر   و  صتاف   ر اننWistrich et al ،2015 :863)نرر  ووار است 

یرر ایتن ث انتد   تتهاا منبلق تاارد نمو   ر فرایند ورنریت بنشردن به رفبار  ر موا  ه با موقعریت

گررا افترا  ایتر تتثیرر تصتمرم   اننتد ناپتریر م هاا ذهن  را  ر رفبتار فتر  ا بنابقِسم اا صاف 

    ارند   تاسرر یو  مبثیر اا با رها   احساسات است تاسررا است اه اا ی  موقعرت

را با تو ته بته یو   ABCاامدل رفبارا سه مرحلهنظریة   ر انشناس آمریکای ، 1آشنرت اِشرس

را  Aا ن   ا مرحلته۵2-۵1: 1398ارائه  ا   است )اِشترس   هتارپر،  هاانسانهاا ونصرب  مثشاه

را احساس   تصمرم فتر    Cا  موضوع مور  قضا تن   مرحلها برر ن  )پدید آمدن ریدا  یا  اقعه

سااا رفبارا انسان، گرر   تا این مرحله اا مدل ر نظر م   A  ة)تصمرم قضای ن  ر موا  ه با مرحل

احساس   رفبتار   یکر  ونایب ،بر اساس ر    ر یکر  رفبارگرایانه   ونایب  یکسان است  ش   هر  

 B  ة  ونایب  فر   ار ، ایشان ایتن مرحلته را بتا ونتوان مرحلتبسبگ  به صاف  Cا  فر   ر مرحله

تاسرر   بر اوب  است اه ونص اا ریتدا  حتا ب برر نت   ر   B  ةمرحل  گررند رفبارا  ر نظر م 

تثیرر وواطق   تحترفبار  ر پ  آن،  این تاسرر    گمان هد اه ب  ر ذهن یو  انجام م   A  ةمرحل

  یتا   2تواند تاسررا منط،ت ها   یا یطاهاا ونایب ، م گرراینرن سایر سواحساسات  ا   هم

، با رهاا نامع،ول را ولیتت اصتل  اتنتاذ ر انشناسان تجرب  همچون آشنرت اِشرسباود     3غررمنط، 

ا غررمنط،    مناشق موااین قانون   ر مرحلته  تصمرم قضای      Bا  تاسرر غررمنط،   ر مرحله

C   ةرفبار فر  )مرحلبنابراین احساس     انند   م  C   ةبه صاف  ونایب   ا  ر مرحلت ار   ن بسبگ 

B   ن2۵۷: 1393 ،  )قماواه  ر پروند با امورا مثل احساسات است 

 و مند باوتد شترکن بسترارا اا فرضتراتتواند ستم  و ا   ونایت ورف اسباا   اا  رک و 

مب،ابل بتر مننتاا ف تم مبضا  یا  کن است یندین  رک مباا ت،ممهسبند   بحث برانگررتر قضای 

  ینرن ممکن است  رک   تاسرر منبنت  بتر وت و    وتنایت ورفتورف    و   اوبه باود  هم

باوتد  استباا    ت پر ند  ناستااگارمحبویاقاض  ناقص یا اامالً نا رست یا با وواهد تجرب ، قرائن   

هتاا ذهنت    تنعرض  هاااا بتراا ظ تور آراا همستو بتا الرشته سرلهتواند  م   آن  نامبناسب اا

نسنت به مطاشتب تجربت    ، قوم    مرهن  باود  به یصوص اگر  سرلة ولم قضای  بو     نسرب 

نبنتاب ن   ر نظام قضای  ایران قاض  اBurns  ،2013  :83-90 اراا ارارت با ، تر رح  ا   وو  )

     منناا آن بگرر  یو  برتصمرم  اند   «برشبرا» ی  اا محبویات پر ند  تو ه  اند به ادامم 

 
1.Albert Ellis 

2.Reasonable 

3.Unreasonable 
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اگر قضات  ر برابر تثیرر محبتواا وتاطا  قدرتمنتد م،ا متت اننتد، بتاا هتم با رهتا   بنابراین  

این بتدان معنتا استت هاا گوناگون بر تصمرماتشان تثیرر بگرار   تواند به ر  احساسات ایشان م 

محسوست   ار  ند    ناتواند بطور یرنژا     نسرت طرفرن م   مثل  اه ووامل غررمرتنط با قضا ت

گرایتان قواوتد  اق ف،ط قانون یتا بته تعنرتر  تصمرمات قضات ر اه تر ید است    ووند   قضای آراا  

قضات  ر معری طرق اامل  اا وواطق قرار  ارند اته بسترارا اا آن تا نتاگوار ااغرا حاام باود   

انگرتر نارت  ووتایند یتاتواند براا قضتات یانند اه م مطرح م   ها  وا ا پروورا ارلهسبند   

  برنند، وت و  احساستات  وتد  هاا  رم را م هاا هوشناک  راحات   صحنه  قضات وکسباوند

هتاا آمریکتا، اننتد  یکت  اا قضتات  ا گاوان به سنب  منارا  م همسران براا حضانت فراندان

هر ر ا، هتر متا    ا نمایش بدبنب  مطلق  ر برابر م،ام قضای ، ط  قضا ت را به صورت »مشاهد 

 ن  Anleu & Mack ،2005 :611هر سال« توصرق ار   است )

 رایش سراس  قضات بر قضا تشتان متثیر استت  گ  هدمطاشعات انجام ود   ر آمریکا نشان م 

 ر متوار    ها ایتر  ار   قضتات  اراا فرانتد  یبتروان بر احکام آنوالقه طنرع  قضات به فراندان

ترا نسنت به قضات  اه ف،ط  اراا فراند پسر هسبند،  ارند آراا معبدل نس ، گرایش به صد ر  

(Glynn & Sen ،2015 :37-38  ن 

اته   تو   ار   ایتن فتری   ایران هاا بسرار ام   ربارة قضاتاهمرت این بحث  ا    با   و 

 بتر ووند بر این نگرانت  اته قضتات نبواننتد اتامالًه معمول قضای  یارج م قضات به ندرت اا ر ی

هتاا حا ت، وواطتق    اانشگرایان  اق ، غلنه  ار   شرکن مطابق اسبد ل رأا  هنداساس قانون 

 ةتواننتد بته انتداااه قضتات نم این 1 اا  ار انند تعررنتثیرر طرفرن  ووا بر قضا تشان قضات به  

ااتوایتان  ر حوم  ابر مر انان ایران  نرر با ر وایع  است  غرراحساس  باوند،  ر مران ح،وف  ام  

 اوتبند، قاضت  را انستان    1382ایتران  ر ستال    ةسننران  اه براا قضات   مسثشرن قو  قضتائر

فرانتد اتارگر  ر ر ابتط بترن اتارگر     اوب،ا   ارند اه  اند ماو    مبثیر اا محرط یویش م ا ب

ن،ص    ونوانگابه را بهپرشایشان ودم تو ه به ح،ایق     انداارفرما مثل فراند اارفرما قضا ت نم 

ن  شترا 364: 1383اه باید هتر یته ا  تتر  نتران وتو  )ااتوایتان،  انند   ر نظام قضای  ایران م 

 انشگاهران   فعاشرن  ر این حوا  با همکارا قو  قضائره، اقتدام بته انجتام مطاشعتات وایسبه است  

 منظتور بتهام وتد   ر ستایر اشتورها هاا مطاشعات انجتجرب  هدفمند با اسباا   اا تجارب   یافبه

  اصتل  اهتامثشاته  افبنرتقوام ن   عنی  رانیا   ر   وناس رم  اساا اا موان  بوم   کیمرتا  سایبن  

 
 ن:Wistrich et al ،2015 :861 ار  )گرای  است، اظ ار م گامان  اق قاض  آمریکای ،  ر م فران  نرر اه اا پرش   1

ترین مور  این است اتته رأا پتتس اا یتت  تجربتته ونوان اسرار فرایند قضای  گابه ود  است، یشمگرر»اا مران موار  بسرارا اه به

 انند «صا ر وو  اه  ر آن اصول   منطق ن،ش  یانویه ایاا م واطا  
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    روتد  افضتا  ننتو ن  ر ر متوارات     ااروتبه  اسب،الل  ،  انشگاه  انسان  ،  انشگاه  فرهنگ  ررنظ

بتا این م،اشته    1 دانجام  هنن  123:  1140  ول ،  توانا،   نجا     ، م راناسمور    س راب)  ولم  ی وکوفا

) یسبریچ    یگتران  ر هاا یک  اا تح،ر،ات تجرب  انجام ود   ر اشور آمریکا  گررا اا یافبهب ر 

قاض  ایاشب    فدرال بته ونتوان  امعته آمتارا  1800اه با مشارات برش اا  مرال ان 201۵سال  

 است    م م ار  این پژ هش تجرب  صورت گرفبه بو ، سع   ر تنررن این 

 

 های قضایی گیریگذاری عاطفه بر تصمیم. چگونگی تأثیر3

  هتدر  رک تثمل ن قضات، صورت گرفبه نشان م ) ر براب 2و و ا  تح،ر،ات  اه  ربارة ن،ش  رک

هاا متنظم   منط،ت  وان را به پاستخهاا واطا ااثر بررگسا ن به آسان   اانش  نرر مثلقضات  

نبرجه منط،  تثمل    بایستم  ات قضای متصمرن  Guthrie et al ،2007 :6-9انند )تندیل نم 

هتاا بتر  اانش  مبکت   برش اا حتدمحبویات   وواهد موضوو  باود  ش  قضات  تدقرق قضات  ر  

یتا استبنناط  یتویش  3 رک تتثمل   هتا را بتااه ایتن  اانش، بد ن اینوان هسبندذات    واطا 

   معته وتناس، ر انشتناس، اقبصتا  ان، مبنصتص ولتوم سراست  ا ، 4هربرت ستایمون  بسنجند

 ن:290:  1399)اانمن،  اند  ، و و  را این ینرن تعریق م گرراتصمرم

»موقعرت، سرنن  فراهم ار  ؛ این سرنخ باوث ود  اه مبنصص به اطالوتات  اته  ر حافظته 

برشتبر یتا امبتر اا  هنتد  وت و  یرترا ذیرر  ود   ست یابد   این اطالوات پاستخ را ارائته م 

 ونایت نرست «

،  ر ایتن م،اشته گررا« قضتاتبه فراینتد »تصتمرم  ود  اا و و    تو ه م،اشهبا تو ه به تعریق یا 

 اند و و    ونایت معا ل هم  ر نظر گرفبه ود 

ها انستان اته وناستاند،  یدگا  رایج ر انن ه   انرل اانمن، نشان م   5تح،ر،ات آموس توِرسک 

ا تصتمرمات قضتای  نرتر اننتد،  ربتار تناذ تصمرم اا    طری،ه )ر  ن مبمایر اسباا   م براا ا

ذهنت    1 هد اه یگونه اتکاا افراط  بر بصررت )ر    نشان م گابه  صا ف است  تح،ر،ات پرش

: Tversky & Kahneman ،1983) برنجامتدهاا بتد تواند به قضا تن م و و  یا  رک حاصل اا

 هاا وت و ا یعنت گررااستباا   همرمتان اا تصتمرم  گررا باین    ر   تصمرمن  ا297     293

 
-123: 1401وناس   ر ایران ر ک به: س راب  اسمور    نجا  توانا، ا  رمساابراا مطاشعه برشبر  ربارة موان    م،بضرات بوم    1

1۵0   

2. Intuitively 

3. Deliberatively 

4. Herbert Simon 

5. Amos Tversky 
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یعنت  گررا اا نوع تثمل  یا اسبد ش  نامند   با اسباا   اا تصمرم« م 1وناسان »ر    یه ر انآن

 .نWistrich et al ،2015 :863) هد  ، رخ م اند« نامرد 2وناسان »ر   یه ر انآن

معرفت  هتر یت  اا      گررا    ر و  ار به تشریح برشبر مدل تصمرمسه گاب ر ا امه ضمن 

ا وتد   وملکر هتاا انبرل 1هتاا یو اتار ر   گابه؛ تدایل   تاا ت مران وملکر ر   پرش

بنشت  بته تصتمرمات گررا    ر و    ن،ش آن  ر فرایند ورنرت؛   نرر ارائه مدل تصمرم2ر    

 قضای ، یواهرم پر ایت 

 

 گیری دو روشیل تصمیم. مد1. 3

همان احساسات   ا راک پایه    1است  ر   ود   1بندا    ر و وناس  صحنت اا طن،ه ر ر ان

 1هستبند  ر    2هاا ومدا ر   است اه منن  اصل  با رهاا یار     انبناب  «نایو آگاه »

ال  ایا  راا به تصورت یو اار   سری ، بد ن نگررا، اطالوات حاصل اا  رک و و ا را بهتصمرم

 ر انتدگ    1به ونوان مصا ی،  اا وملکر  ر    بر    اار م گررا بهبراا تصمرمیا انبرل آگاهانه  

یاب  منن  ی  صداا ناگ ان ،  رک حاشت یصمانه ی ر ، تشنرص برتترا   تتوان به  م   ر امر 

اسباا     بر اوت اه  ا ایناا«   یحرفه  ةتاابرک  ی  ترم فوتنال به نسنت ترم م،ابل توسط »برنند

 مطاشعه ایا  است، اوار  نمو  ة  اسبکان  نشاناا ورن  ته

بتا استباا   اا انتد   م احستاس نر یکت   2ر ومرتق، بتا ر   هنگام اندیشردن   تاکت  انسان

 2ر    اند، به یه براندیشد   یه اارا انجام  هد   با رهاا منط، ِ   یو آگا  یو  »انبناب« م 

وو   براا نمونه تصمرم قاضت   ر یصتوص احتراا هاا ذهن  مسبلرم تال  معطوا م به فعاشرت

های  ماننتد ایبرتار، گرا است اه بتا م،وشتههاا ذهنانبساب بر  ارتکاب  به مب م اا  مله این تجربه

و ن  یژگتت  مشتتبرک بتت ن  نراامنتتد تو تته2۷: 1399انبنتتاب   تمراتتر  ر ارتنتتا  استتت )اتتانمن، 

هتای  اا وو   فعاشرت یار ایبالل م بد ن آن اارار  ر       این ر   است  اگون  اارار هاا گون

، بررس  مناسب بو ن رفبار یتا پووتش  ر یت  صداا ی  ونص  ر اتاق  ولوغ  قنرلِ تمرار ر ا

استت   ر ایتن   2هاا اتکتا بته ر    موقعرت یاص   صحت ی  بحث منط،    پرچرد ، اا نمونته

  ش اامالً معطوا آن ر یدا  نناود،  رست ومل نکتر   یتا نناود   یا توها اگر فر  آما    موقعرت

وتو ، امتا ومال ارا ا انسان وتنایبه م ونوان منشاء همه اَبه  2اگر یه ر       انداصالً اارا نم 

منبتار بتا  هتای این    ر  ، فاولاست    1،  رک و و ا حاصل اا ر    ق رمان اصل  این اَومال

 
مطتترح    ار  ا برتتات ولتتوم رفبتتارا اا  ملتته  «سرسبم »گررا    وناس  با ونوان مدل تصمرمگررا  ر ر اندل تصمرماین م   1

 رفبارا گر ید  است  اقبصا 
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اشگوهاا پرچرد    1اارار هاا یو اار ر       1هاا مسب،ل هسبندها   توانای اارار ها، محد  یت

: 1399)اتانمن،  هتد م افکار را به صورت متنظم وتکل    2تر  انند  ش  ر   آرامرا توشرد م   فکر

اه به طور معمتول  هرم گررا ما، اارا انجام م با  ر   این ر   به فرایند ا راا  یا تصمرم   ن2۷

اه حساسرت   مرران  اا تال  است امه منسجم این فرایند، مسبلرم  ابرم ای هرم    ر م انجام نم 

واطا  قنل  یتو   با با رهاا هاا سااگاررر  ر پ   اسبانتواند ام یا ایا  باود  قضات نم موضوع  

تر اا شحتتاظ ، حکایتتت ماصتتل2بتتا ستترپرچ  اا منطتتق تتتثمیل    استتبدا ش  ر   هستتبند    

، Wistrich et alانند )تر ارایاب  م را محبمل 1ونایب    و و ا ِر    هاا ذهن ،امرنهپرش

 ن  865: 2015

ها با انسان  ها بریور ارند ها همانند حروانات اا آنوامل موار ا است اه انسان  1اارار  ر    

بته  نرتا  ینرن پرهرر اا بتایبن،آما گ   رک   ان، ونایبن اوراء، ترس اا حروانات  حش    هم

اا ها مانند تشنرص برترا تاابرک  ی  ترم فوتنال را ف،ط افرا  حرفهآیند  بری  اا این توانای م 

ن   ر تح،ر،ات قضای  نرتر، مضتنون 28:  1399)اانمن،  انند   بری   یگر را وموم مر م  اسب م 

 ر نگتا  یتا شترا    قلمدا  نمو ن یک  اا اطرافران فر  م،بول با تو ه به ورایط ظاهرا   یا تترس

هتاا وتنایب  ضتابطان صداا  ا هنگام باا وی  نراامند تجربته،  رک وت و ا   استب م ارت

است  اشق مشاب ت مران طترح الت  اا   یاص  ونوان افرا  حرفه ا گسبرا یا بااپرس پر ند  به

 ا اا هاا ایتانراامند  اوبن  انسبه  ی  ونص یا موقعرت با ی  الرشه ذهن  وغل  یا ا بماو 

ها را ها با سپرا نمو ن مراحل رود ونایب  یو ، ایتن  انستبهفرهنگ   ابان است اه ااثر انسان

هتاا م،بضت  استباا    ر موقعرت  بتد ن قصتد   تتال   آن  اا  پتس     اتر   ر حافظه یو   م   

ت اا اا اطالوتار یدا هاا منبلق بنش ومد   ها  ر موا  ه باانسانن   28:  1399انند )اانمن،  م 

فراینتدهاا  اهبا   و  این نمایند اسب م اا یو  امرنه رک ورف     انش پرش  ة سرلیو  را به

ها بعضاً اامالً غررارا ا باوند، اما این فعاشرتطور معمول یو اار   ناآگاهانه م به  1مرتنط با ر    

ا ا    یتو ر    اا همانند صتداا تصتهسبند، مانند برگشبن به سمت صدای  بلند   غرر منبظر 

 ً فراینتدا استت معمتووو ،  ش  باا هم  مثل  ویدن غرا به انبرل ارا ا مربو  م   موار   یگرا

هنگتام راننتدگ  اا آمرر  توهرن  ة ر م،ابل برگشبن به سمت منن  ی   ملتواند  م فر   نایو آگا    

به ستمت مننت  صتدا یو ر ا مجا ر، م،ا مت اند    اانش  نشان ندهد  اما حب  اگر سر یو  را  

طنرعبتاً اتارار  گتر   اته ا  اا اببدا   بتراا متدت اوتتاه  بته آن معطتوا م برنگر اند، تو ه

 
گررا بتته ولیتتت ف،تتدان به معناا نظام  ر این مدل اا تصتتمرم «سرسبم»ها است اه اطالف  اژ  به  شرل اارار  مسب،ل این ر     1

 «ر  » اا  اژ   «سرستتبمة» ر ماهرت وملکر ، ووامل   وناصر آن،  اراا ا مال   اب ام است  بنابراین بتته  تتاا  اژالرت »اُنش « 

 ود  است   اسباا   
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بتر  گر یتد     2ر      «ارا ا»گرترا   رنتگ مو تب  رب      است    1  یو اار ر      «غررارا ا»

ضتای  هاا قگرراتصمرموو    مبمرار م هرر اا  رگررا شاظ   پر   یگرا مثل  ةهدا یو  یواسب

ل اتارار  گررا اته حاصتتصمرم  2ها،  رگررا ارا ا ر    نرر همانند سایر اومال  وانح  انسان

متدل سته ناپریر استت  امتا مطتابق پریر   حب  ا بناب، امکانباودم  1غررارا ا   یو اار ر   

ه توانتد منجتر بتم  Bا گررا بته تن تای   ر مرحلتهتصتمرم 1اا ر     ، اسباا  ABCاا  مرحله

    1هتاا حاصتل اا ر     ر صتورت استباا   متثیر اا  ا    هاا »غررمنط، « وو   گرراتصمرم

گررا گررا، فرایند ورنریت بنشردن بته رفبتار )تصتمرمتصمرم 2ر    ة سرلها بهپا یش این  ا  

بتر مننتاا ر یکتر    ا ت آوتکارهمرن تا  »منط، « یواهد بو    Cا  به مرحله  A  ةقضای ن اا مرحل

اا  ر  ا گا  بد ا   اسبرناا نرر قابل گررا    ر و  است اه ضر رت رسردگ     مرحلهمرمتص

توانتد یدوته بته ح،توف اساست  طترفرن اه تصمرمات قضای  م موار ا   یژ   ر  تو ره است  به

هتاا  ر متور  ن،تش ر    ، ِوری، آاا ا ناس، حق حرات  ار  اند  ا رس  اا  مله حق ماشکریت

 1ا  گررا  ر سرنووت ح،وف اساس  طرفرن  ا رس ،  فاع مشر ع موضوع تنصر مرما تص  گانه

مرتکتب قبتل،  هرم  اگر یابت وتو  را مور  بررس  قرار م  13۷۵قانون تعریرات مصوب   61۵ما    

ن،ص وضو   یا ضرب  رح حا ب  ر نراع گر ه ،  ر م،ام  فاع مشر ع بو   است، مجتااات حتنس 

وو   اتناذ تصمرم بر استاس اطالوتات گانه این ما   اومال نم ع بندهاا سهسال موضو  3ما  تا    3

، بد ن پتا یش   1حاصل اا  رک و و ا   تو ه به نبایج حاصل اا وملکر  سری    یو اار ر   

استبماع تواند  ا رس یا هرئت منصاه را براا ، م 2هانه، تثمل    منط،  ر   تعامل با وملکر  آگا

ا آن  ر   یطاهتاا وتنایب ، احساستات   نبرجتهیار سوگررا وتنایب  نمایتد   مشر ع  ُ فاع  

 فاع مشتر ع   گرران قضای  به فرایند  ا رس  ارارا است  ودم پریر وواطق غررمنط،  تصمرم

قتانون  61۵وو  بلکه با تو ه به ما   نه تن ا مو ب آسرب  دا به ح،وف اساس  مرتکب رفبار م 

  ر  انندگانمو ب شطمه بته ح،توف اساست  ستایر وترات  ،آن  1صر     تن  13۷۵تعریرات مصوب  

منااوه اا  مله حق مجااات نشدن به ولیت رفبار  یگرا، مننعتث اا اصتل مبرقت  ونصت  بتو ن 

 مجااات یواهد ود 

 

 یگیرتداخل و عملکرد دو روش تصمیم.  2. 3

اار استت   شغول انجام صورت یو اار مبه 1فعال هسبند  ر     2     1هنگام بردارا، هر    ر    

اا تو ه، توانای    تمراتر  اها ظرفرت محد     انسانبد ن تال  قرار  ار معمو ً  ر حاشت  2ر    

   هاا منبن  بتر رگررارا  ر ایبرار  ارند  اگر براا تصمرم 2ذهن  مور  نراا براا اارار  ر   

ار ستنت   نتاممکن بته نظتر بستر     یار مشکل یتواهرم وتد   ترا باورمنراامند ظرفرت برش  2
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، را  ر امتان  احتد انجتام  ا  )اتانمن 2رسد اه ببوان یندین فعاشرت مسبلرم اسباا   اا ر    م 

توانتد باوتث ، م هاا  ر حتال رستردگ  نتد  ر صورت تراام پرن  همرن یاشش ذهن   30:  1399

 ستاارنهی  وتد    امهاا قضاگرراهنگام تصمرم 1ر      کاا برش اا حد بهترغرب  ا رسان به ات

توانند م   افرا   تصمرماتشان وو  ر  احساسات   وواطق ونص   مثل  هاا ونایب    ر   سوگررا

ها اا ظرفرتت محتد    ر سر باوند  انسانآسان   ب   ف،ط اگر  انجام  هند،ی  امان    یند اار را  ر

)مثتل اشتق ح،ر،تت م تم  تمرار ومرق بر ی  مسئوشرت د رت تو ه   تمرار یو  آگاه   ارنقد

  اه  ر حاشت هایا محرکبار تواند افرا  را حب   رهاا قضای ن، م گرراتصمرمموضوع تنااع  ر  

ضمن یت  آامتایش   2   انرل سرمونر  1ومالً اور اند  اریسبوفر ینریس  وا ا مبو ه آن هسبند،

ا اتور باوتند    ربتار   ها نشان  ا ند اه ممکن افرا   ر برابر بدی راتا ذهن انسان ربار تجرب   

 ن Simons & Chabris ،1999: 1069-1073اورا یو وان نرر اور باوند )

 هتد اته وتامل م  2 قاته پرشتن ا های  بته ر   ب  1هاا ر اانه ر   گرراهنگام تصمرم

 2توستط ر   ها پرشتن ا  اگتر ایتن  استتات   احساسات   وواطق هاا و و ا، نریو،اید، ا راک

  احساسات   وواطق ما به   ود   امرال    هاما تندیل به با رهاا و و ا  و،اید   ا راک  ،تثیرد گر  

د  وون  پر ند  توسط قاض ن تندیل م گررا   صد ر رأا  ر یصوص یومال ارا ا )مثل تصمرماَ

 2وتو ن، ر   اگر تمام  مراحل یا ود  به یوب  پرش بر   )اه  ر برشتبر ا قتات نرتر ینترن م 

متوار    «برشبر» ر  اه  گرر   را با اندا  تغررر   یا حب  بد ن تغررر به اار م   1ا ر    پرشن ا ها

مجترم بتو ن فتر  بته  ا رس    1رسردگ  به  ترم، پرشتن ا  ر    هنگام     رسب  است   ر  ر یدا

بایتد تصتمرم  2یاب  به  ا رس  منصاانه   مطابق موااین قانون  ر    ار است اما براا  ستساب،ه

ت،سرم اار مرتان ر   ر؟   ار،  اراا  صق مجرمانه هست یا یره آیا رفبار انون  فر  ساب،ها  بگرر 

های   ار     ر ستوگررا 1رساند، اما ر   بسرار اارآمد بو     تال  ذهن  را به حداقل م   2     1

ایتن امکتان   تو   ار  اته   ن 32  :1399وو  )اانمن،  های  یاص یطاهای  را مرتکب م موقعرت

هاا ذهن  قاض    حب  ایتر تتثیرر تجتارب قضتای   ا امرنهپرش  یط مب م یا موضوع، مطابقاور

است اه این پرشن ا ات را  یرایش     2ر     هد    گررا  پرشن ا  سنت  1باود    ر نبرجه ر    

 اند پا یش م 

  ولیت  ونوان یطاهاا اِستنا  ههاا ونایب  اه معمو ً  ر فرایندهاا اِسنا  ه  بهسوگررا 

  اتکاا برش اا حتد بته   1ها  ر وملکر  نایو آگا  ر    ها   محد  یتحاصل  یژگ   ،مطرح است

 ریواستت پشتبرنان    2اا ر      ،یتور به مشکل برم   1این ر   هموار  فعال است   قب  ر    

 
1. Christopher Chabris 

2. Daniel Simons 



 (26)پیاپی ،    1401تان،    پاییز و زمس     ، دوم     ،شماره  سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  ی زوارهسعید قماشی و محمدعلی اختر  208

 

و  وتهنگام  فعتال م   2اند تا واید با فرایندا  رئ    یاص ببواند مسئله را حل اند  ر    م 

را ن،تض اتر    1هاا اتاربر ا ر    امرنتهها   پرشاه تشنرص بدهد ی  ر یدا  اشگوها، الرشه

گررا  ر یصوص ایبالا  ر ر ابط اتارگر تا امان  اه  ر فرایند تصمرم  ن32  :1399است )اانمن،  

    و ، ینرن قضا ت  بر اساس اشگوها رگرر نش  2فراند اارگر است، ر    اه    اارفرما توسط قاض   

هاا الرشتهتاکرات   یواهد بو   هاا ونایب    یطا سوگررا  هاا ذهن  قاض ،  ر معریالرشه

یتا فرانتدان  ه   یتا ستبمگر  ر نظتر گرفبته وتونداارفرمایان اه ممکن است مرفتة  ا بماو   ربار

،  ر اندیوارا ار  براا اسب یر ت  یژ «  شر ماً»هاا سراس    یا مدیران ا رای ،  مسئوشرن   م،ام

شر متاً غلتط نرستبند      هتای ریافتینترن     گرارنتدم ررس  نشوند بر قضا ت تتثیرر  اه  بصورت 

هاا قاط ، اغلب مارد   حب  حرتات  استت )متثالً براا قضا ت  1اسبد ل و و ا منبن  بر ر    

هاا قضای   ر اشور ما   اشترام قتانون    وتغل  قضتات  ر یصتوص  ر ورایط فعل  تراام پر ند 

   1ها  ر اسرع  قتن تعررن تکلرق این پر ند 

احمتت، ن، آنت ، ذاتت    غریترا، ب 1هاا و و ا   واطا  )حاصتل اا وملکتر  ر   قضا ت

ن، آگاهانته، تحتت 2سری    گا  اابساب  هسبند   فرایندهاا تتثمیل    استبد ش  )حاصتل اا ر    

اتکتا  1ر     هگررا بتحد بتراا تصتمرم  اغلب افرا  برش اا  بنابراین  ،  اند  حاامرت قانون،  ووار

نشتان   گرراملکتر  قضتات هنگتام تصتمرمو   ة ر اشورهاا  یگر  ربتارانند  تح،ر،ات تجرب   م 

هاا تثمیل   قرق هستبند  هاا و و ا بر ارایاب  هد، قضات نرر معمو ً طرفدار تحمرل  اانشم 

قضات حب  هنگام انجتام    و   ار   یشان نررهاا و و ا آوکارا غلط ااین تمایل حب  به  اانش

، Guthrie et al هنتد )ا مرتنط با وغل یو  نرر، این نوع اوتبناهات را انجتام م اارهاا ر امر 

 .ن13-28: 2007
 

 گیری دو روشی و فرایند عینیت بخشی به تصمیمات قضایی. چگونگی تصمیم3. 3

ها،   تو  ص متدل رفبتارا انستان ر یصتو   وناسان ونایبحاام بر تاکر ر ان   فری اصلشرپ 

صاف  ذهن  ونایب   ر فرایند ورنرت بنشردن به رفبار  ر موا  ه با ر یدا  حا ب بتا استباا   اا 

انجتام   اا ریتدا  حتا ب برر نت   اته وتنص  م ذهن  است  تاسرر   بر اوت ذهنت تاسرر   تا ر

توانتد م   تنت  آن  فر  نرر به  تواند تاسررا منط،    یا غررمنط،  باود   رفبار ارتکابم    هدم 

هاا گررابری  اا رفبارها )اا  ملته تصتمرمورنرت   ظ ور یابد   صورت منط،    یا غررمنط،   به

 
 :نWistrich et al ،2015 :865) ار  نرر اظ ار م  گونه اه  قاض   یوان واش   یلرام برنانهمان   1

ه  ر اا است اتت   اه به ناگریر اا تعامل منطق   احساس آگا  است   به مشورت   ارایاب  آگاهانه این    وا ت  ار ، آن قاض »قاض

 ینرن مواقع  امبرین احبمال را  ار  اه اصول را قربان  احساسات ناگ ان  اند «
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قضای ن، برگرفبه اا ف م   تاسررا است اه ونص )قاض ن اا ی  موقعرت )موضوع قضتا تن  ار  

 اا طترا  یگتر، ن 24۷: 1393 ،   این تاسرر یو  نرر ایر تثیرر با رهتا   انبظتارات ا ستت )قماوت

هاا قضتای ، اا    طری،ته مبمتایر ذهنت  استباا   ها براا اتنتاذ تصتمرم اا  ملته تصتمرمانسان

 رک   «  1»ر      امان اا  رک وت و ا یتاگررا وامل اسباا   همانند  این    ر   تصمرمم 

گررا افترا ، تصتمرم  1  نبرجه بترآ ر  حاصتل اا ر  است   «  2تثمل  یا اسبد ش  یا همان »ر    

 ABCمطتابق متدل تنرترن رفبتارا  انتد   گررا را فراهم م تصمرم  2ا ر    مصاشح   موا  ا شره

  یا  ر تعامل ایتن      2یا ر      1ر      ةتواند به  سرلم   B  ة ر مرحل  تاسرر انجام ود  اا ریدا 

 جتتام گرتتر  انن  2ا ر   بتته  ستترله 1 یگر )پتتا یش اطالوتتات موضتتوع ر   ر   بتتا یتت 

ی  مدل مطلوب بتراا مصداق  اا  گرفبه  ر اابرن ی  هواپرماا مسافرت هاا صورتگرراتصمرم

 ر متدل مطلتوب   سرنووتت افترا   یگتر ستر   اتار  ار  هاا وغل    حساس  اه باگرراتصمرم

 متارپ هوا    سرستبم نتا برا  هاانتهیرا  اطالوتات حاصتل اا  وو  اته م  جا یا   امان  ود موقعرت یا 

)یلنتانن   تعامل انند  هرگا  مغر منط،  یلنان، به طور مناسنمغر   تاکر       )مصاشح   موا  ا شرهن

تمراتر   ارربر ی   سبمرهر س  رند،ریلنانن  ر تعا ل اامل قرار بگ  نرااب  اهاانهی)را   جانر  مغر ه

 لرتو اتار،  شیلنتان   یلنتان ی  ابترا  احبمال یطتا   و  ار   با     نسن  تیمر  اند اه  ر آن م

    هستبند    تعامتل   ر اار  به طور پروسبه  سبم،ر   س  است اه هر  نیا  مارسار با هواپ   ابا   ترامن

 ن 348: 1399)شِرِر،   ووند م حراه اا انبرل یارج ووند، تصحاا آن پرش  اوبناهات

د، امرا هسبن  گررا  ربارةافرا  هنگام  اه  ر حال تمرار ذهن    آگاهانه  ر یصوص تصمرم 

استت   اسات   ا راک پایه   نایو آگاه همان احس  1هسبند،  ش  ر      2مشغول اسباا   اا ر    

هستبند  شترا بته طتور معمتول    ر   2هاا ومتدا ر    اه منن  اصل  با رهاا یار     انبناب

به صورت یو اار   سری ، بد ن نراا به تال  ایا  یتا  1گررا ر اانه، اغلب ر   فرایندهاا تصمرم

 ر برشبر ا قات افرا  ضتمن ستپرا نمتو ن   نماید گررا   ومل م نبرل آگاهانه، اقدام به تصمرما

هنگتام    انتد  ا یتو   مت  ار  ها را  ر حافظتهمراحل منبلق رود ونایب  یو ، ایتن  انستبه

ا همترن  رک ورفت     انتش اا اا اطالوات مور  نراا یو  را به  اسطهگررا بنش ومد تصمرم

هتاا فراگرترا،  ر  ستبرس بتو ن   همرن  یژگ نمایند   اا و و ا یو  اسبنراج م رنهامپرش

هاا وتنایب    است اه مجرا   محمل  ر     ظ تور ستوگررا  1نایو آگا  بو ن اسباا   اا ر    

اا  ر فراینتد گترار اا صتاف  ذهنت  افترا ، هنگتام ورنرتت بنشتردن بته اسباا   اا  انش امرنته

 ر ف،دان اتکتا بته وملکتر  آگاهانته     یو   ر موا  ه با موضووات منبلق است هاا  گرراتصمرم

 شرل ووامل منبلق برر ن     ر نت  اا  ملته تتراام گررا بهتصمرم  2مسبلرم تال  ذهن  ر    

هاا حتاام   حبت   ر بعضت  متوار  فشتار گررا، ر یتهها   ف،دان امان ااف  براا تصتمرمپر ند 
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وم    یا احساسات   وواطق   تاکرات غاشن   ر یصتوص موضتوو  استت اته ها   افکار ومرسانه

قضات نرر  ر فرایند تاسرر   تا رم ذهن  یو  با اتکاا برش اا حد به با رهای  اه شحاظ واطا  با 

 ، حکایتت2ل    استبدا ش  ر   ا راک ونایب  ایشان سااگار باود، ضمن سرپرچ  اا منطق تتثمی

تر ارایتاب  اتر     مو تب را محبمل  1ونایب    اسبد ل و و ا ِر    هاا ذهن     امرنهپرش

گررا تصتمرمایتر  هاا ونایب   ر فرایند گرار اا ذهنرت به ورنرت هنگام  بر ا یطاها   سوگررا

 .د ودضای ، یواهق
 

 گیری و پیشنهادات  نتیجه

 ترت اقع دنیت    نستانمغر ا ا رنگا  ار ن به  ر ن  عنه س  ب بر  ماترگرفبن تصم  اگام برا  نرا ش

اا همترن   میاسبعدا ها، ن،ا  قوت   ضعق یو   ار ،هاورببه برآ ر  صا قانه  اار  ما ناست  یو مان

گرای   ر ح،وف تال  نمو   است اه با طرح این اید  اه تصمرمات قضات ر  است اه  ننش  اق 

، ایالقت ، ا بمتاو    هتاا ونصترب طرفانه   مکانرک  نرست   حا ا انبنابصرفاً ی  ومل ب 

آل اا قضتات را نشتان  هتد  گررا ایتد انبظتار تصتمرم  باود، نا رسب حب  سراس  قضات نرر م 

طور مسب،رم   بتد ن استباا   اا صتاف  ذهنت  همچتون با رهتا، احساستات   وواطتق، ها بهانسان

نایب  یتو ،  ر طور ال  ف م   تاسرر حاصل اا  رک و و ا   وهاا   تاکرات قاشن    بهالرشه

گررا محبواا ذهن  فرایند تصتمرمانند   گررا نم هاا منبلق تصمرمیصوص ر یدا ها   پدید 

نماید  قضا ت به مثابه ی  فعاشرت انسان  نرتر اا ها ن،ش م م   ر یر    این فرایند ایاا م انسان

نووتت ح،توف وص سر ر یصت  ایرات م م تصتمرمات قضتاتاین قاود  مسبثن  نرست  با تو ه به  

ر ار است ونایت   تنررن فرایند این محبواا ذهن  اا اهمرت به سرای  بریواساس  طرفرن  ووا،  

هاا هاا  ر   ستوگرراها   امرنتهریشته  تحلرتل  براا نرل به سمت وتداشت قضتای  حتدااثرا   

های  اته هاا قضات امرا ضر را است  یک  اا متدلگرراونایب    یطاهاا و و ا  ر تصمرم

هاا گرراهاا ونایب  بته فراینتد تصتمرمتواند  ر راسباا به حداقل رسانردن  ر   محد  یتم 

وتات حاصتل اا  رک اطال اته  ر آن  گررا بر اساس مدل    ر و  استقضای  مثیر باود، تصمرم

قرق   تتد 2ر    ر تعامل بتا تاکتر منط،ت ، متنظم، تتثمل       آگاهانه   پا یش  با  1و و ا ر    

تتوان بته م   هاا این متدلگررا اا آموا ب ر   گر    بار موضوع به تصمرم قضای  یبم م قضات  

ها ا وواطق   احساسات ونص  قضات   همچنرن سایر محد  یت لوگررا اا  ر   افسارگسرنبه

قضتای  معمتول     ةآن  اوتبن ر یت  ةنبرجت     هاا ونایب  به آراا قضای  امرد ار بتو  سوگررا

گرفبه  ر  سبگا  قضای  است   ر نظام قضتای  هاا صورتح،وق   ر برشبر  ا رس   مطابق موااین

ها  ر هاا ونایب  اا  مله، تتراام پر نتد سوگررا  ةانندووامل برر ن  تشدید شرل   و   بهایران  
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ن،تش گرایانته   همچنترن  هاا ارارا ووامهاا قضای  مبثیر اا سراستانند ، ر یهوعب رسردگ 

مغرضانه  ر افکار وموم ، این نگران    «بعضاً»هاا   ار   ایجا  تنش ر اش،اا مطاشنات   تها  رسانه

ها پر نتد ة   بر اساس قانون  رباراه قضات نبوانند به  اا احساساتشان  ربار  طرفرن  وا ا، صرفاً

 بتا همکتارا  انشتگاهران  قضتای   ةمستئوشرن قتو  طلندرأا  هند،   و   ار   پریر  این نظر م 

   طراحت  بنشت ، ضعرت ذهن  قضات را  ر معری تح،ر،ات تجرب  مح،،ان قرار  ا     با آگاه 

حترن   وتاطا هاا احساست     هاا  ام، ظ ور این  ست اا ستوگرراآموا   هاابرگرارا اارگا 

 ر ف،دان تح،ر،ات تجرب    بد ن همکارا متثیر    ورنرت بنش  به تصمرمات قضای  پا یش گر  

هاا ان، وناسای  ووامل ونایب  مثیر  ر ن    برر ن   ر ایجتا    تکتوین ایتن ستوگررا انشگاهر

گابته، مرتران هتاا آمواوت  پرشناو  اا احساسات   وواطق قضتات بتراا توشرتد محبتواا   ر 

 اا اا اب ام قرار  ار  اشهههاا آمواو  به فری برگرارا نرر  ر ایربنش  این اارگا 
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