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چكيده
زبانشناسی حقوقی شاخهای نوین و میانرشتهای از زبانشناسی کااربددی

و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شاواه زباانشاناختی باه

تجزیه و تحلیل کارشناسانة متون گفتاری و نوشتاری پدداخته و به پلیس و
قضات در کشف حقیقت در دعاوی حقوقی یا اثبات وقوع یا عا

وقاوع

جد در دعاوی کیفدی در محاکم کمک میکن  .تحلیل کال باا کماک

ابزارها و اصول مختلف از جمله «اصول همكاری گدایس» میسد میشاود.

از آنجا که متهم در باازجویی باه دنباال آن اسات کاه زماان باازجویی را
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طوالنی کن یا اطالعات ناقص به افسد بازجو ب ه  ،پیوسته ایان راهبددهاا

را نقض میکنا  .از ساوی دیگاد ،بافات حقاوقی و رواباد قا رت اجاازه

نمیدهن متهم پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغیید ده یا پاساخهاای

بیربد ارائه کن  .درصورت بدوز این اتفاق ،میتوان بهلحاظ زبانشناختی
نتیجه گدفات ماتهم سادی در گماداه کاددن باازجو دارد .ایان تحقیاق باه

صورت می انی صاورت گدفتاه اسات .نگارنا گان پاس از مشااه ة دههاا

بازجویی و انتخاب نمونهای واقدی که در آگاهی تهدان بزرگ ضبد ش ه

است ،درص د هستن با مددفی این اصاول ،کااربدد آن را در باازجوییهاا
نشان دهن .

واژههای کليدی :زبان شناسی حقوقی ،بازجویی ،بافت حقوقی ،روابد

ق رت

 .1مقدمه

زبانشناسی توانسته است با پیون خوردن با ساید علو  ،شاخههای ج ی ی از زبانشناسای را
به وجود آورد که همگی آنها را میتوان تحت عناوان زباانشناسای کااربددی طبقاه بنا ی
کاادد .یكاای از ایاان زیدشاااخههااا زبااانشناساای حقااوقی اساات کااه تنهااا دو دهااه از عمااد آن

میگذرد .در تددیف زبانشناسی حقوقی ،السون ،)2004( 1گیبنز )2003( 2و تد ادی دیگاد
در عباراتی مشابه میگوین  :در چن سال اخید ،مطالدات زبانشناسای باهشاكلی آگاهاناه در
امور حقوقی رش چشمگیدی داشته است بهنحوی که بیشتد کارهای ایان زمیناه را مایتاوان
در زیدشاخهای بهنا زبانشناسی حقوقی قدار داد .در این رشاتة ناوین ،حقاوق میزباان زباان
میشود و از آن سود میبدد باهنحاوی کاه زباانشناسای کااربددی بایش از گذشاته مطاد
میشود .این کاربدد را میتوان در امور مختلف مشاه ه کدد :زباان وکیال ما افش ،شااه ان
عینی ،بازجویی پلیس ،قضات ،آموزش ایشان ،ویژگیهای زبانی شاخص در پیا های تلفنی

Olsson
Gibbons
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فدد مزاحم یا قدبانیان آن ،بدرسی ناماههاای ته یا آمیز...؛ هماة ایان ماوارد نیازمنا تحلیال
ج ی و زبانشناختی از سوی زبانشناس است.
کاری که زبانشناسان حقوقی انجا میدهن در واقش یافتن ادلة زبانی است که به پلایس
و قضات در کشف حقیقت در دعاوی حقوقی یا اثبات وقوع یا ع

وقوع جد در دعااوی

کیفدی کمک کن  .یكی از فداین های قانونی که بدای کشف حقیقات صاورت مایگیادد،
بازجویی است.
بازجویی به جمشآوری و اخذ اطالعات صحیح و قابلاعتماد از راه سئوال کددن و
ق رت ارزیابی اطالعات کسبش ه ،ج ا کددن و تشخیص حقیقت از دروغ گفته
میشود .به تدبید دیگد ،بازجویی عبارت است از هند و فن طد سئواالت کتبای و
قانونی از طدفین دعوا ،شاهود و مطلداان واقداه ،باا ها

اخاذ اطالعاات صاحیح

درخصوص وقایش کیفدی بهمنظور تكمیل دالیال پدونا ة کیفادی ،باهطدیقای کاه
حقایق بهکمک تكنیک های لفظی و رفتاری منظم و حسابش ه اخذ شود (بیابانی
و هادیانفد.)599 :1384 ،

بازجو با در دست داشتن امارات و دالیل پدون ه و نیز نتایج بدرسیهاای آزمایشاگاهی،
بازجویی از مظنونان را آغاز میکن تا باا طاد سائواالت فنای و تجزیاه و تحلیال گفتااری
سخنان مظنونان و استفاده از ابزارهای زبانشناختی بتوان به یكی از اه ا

ذیل بدس :

 .1کشف و جمشآوری حقایق
 .2رفش مظنونیت یا اثبات بیگناهی
 .3اخذ اطالعات صحیح و قابلاعتماد
 .4شناسایی مجد و هم ستان احتمالی وی
 .5اخذ اقدار و اعتدا
 .6تكمیل دالیل پدون ه
در بازجویی ،روابد ق رت ایجااب مایکنا کاه باازجو در جایگااه قا رت و ماتهم در
جایگاه تابدیت قدارگیدد .جایگاه تابدیت باعث میشود ماتهم باه سائوال پاساخ دها و تنهاا
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هنگامی این کار را انجا ده که مورد سئوال قادار گیادد .باهعاالوه ،رواباد قا رت تدیاین
میکن که چه کسی ابت ا سخن گوی  ،نوبت را تدیین کن و حتی تغیید موضوع ده .
از سوی دیگد ،بای گفت بسیاری از متونی که توسد بازپدس یا قاضی خوان ه میشاود،
از قبل توسد بازجو ،متهم یا شاه تولی ش ه است .واژگان ،نحو ،و قوانین حقاوقی همگای
ت آنهاا باه ماا در تفكیاک ماتن حقااوقی از
ناوعی راهنماا محساوب مایشاون یدنای شاناخ آ
غیدحقوقی کمک می کن  .این سبک زبانی در بافات خاصای شاكل مایگیادد کاه در آن،
افداد با روابد ازپیشتدیینش ه در حال ایفای نقش هستن  .این نوع بافات را ،بافات حقاوقی
می نامیم .بافت حقوقی را میتوان محید یا شدایطی در نظدگدفت که رابطة سلسلهمداتبی در
آن وجود دارد .کلتارد )2010( 1میگوی :

بافت یک مقولة پویاست و بهلحاظ اجتماعی از طدیق گفتمان (ابزارهاای زباانی و
غیدزبانی) سااخته مای شاود .دنیاای حقاوقی دارای بافات غنای اسات یدنای رابطاة
سلسله مداتبی در آن وجود دارد که بین قاضی ،وکیل ،پلیس و قانونگذاران بدقدار
است .متن حقوقی دارای الیههای مدنایی متد دی اسات کاه کاربددهاای مختلاف
دارد.

بای گفت بافت موقدیتی که در کلیة محاکم قضایی وجود دارد ،بافت فیزیكی است که
روابد ق رت در آن حاکم است .به بیان دیگد ،دادگاههاا یاا کالنتادیهاا خاود یاک بافات
موقدیتی را به وجود میآورن که با شكلگیدی نوعی خاصی از روابد ،یدنی هماان رواباد
ق رت ،بافت حقوقی را بدای ما ت اعی میکنن  .با ایان توضایحات مایتاوان گفات تحلیال
بازجویی میتوان در کنار دانشها و ان وختههای علو انسانی ،پزشاكی ،حقاوق ،فیزیاک،
شاایمی ،ریاضاایات ،زیساات شناساای و ...بااه کشااف علماای جااد کمااک کن ا  .از ایاان رو،
زبانشناس بهعنوان یک کارشناس خبده با ابزارهای متد دی که در دست دارد مایتوانا باا
تحلیل بازجوییها کمک مؤثدی به سیستم قضایی و پلیسی کن .

Coulthard

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 163 /

ه

از این تحقیق آن است که نشان دهیم چگونه اصول زبانشناختی در اثبات جد و

کشف حقیقت عمل میکنن  .نگارن گان با حضور در آگااهی تهادان بازرگ و مشااه ه و
ضبد بازجوییهای زن ه ،به تحلیل آنها پدداختن  .تد ادی از این دادهها باهعناوان نموناه در
این پژوهش ارائه میشود.
 .2روش انجام تحقيق و گردآوری اطالعات

نگارن گان پس از مطالداة مناابش مكتاوب ،اقا ا باه جماشآوری دادههاا ،اعام از شافاهی و
مكتاوب ،در پلاایس آگاااهی تهادان باازرگ و دادسااداها کددنا  .در سیسااتم قضااایی ایاادان،
بازجوییها هم بهصورت شفاهی و هم بهصورت مكتوب است به این تدتیب که در آگااهی
و کالنتدی ،بازجوییهای انجا ش ه بهصورت مكتوب درمیآین و سپس به دست باازپدس
یا قاضی میرسن  .بنابداین بازجوییهای بهدستآم ه هم بهصورت شفاهی و هم بهصاورت
مكتوب جمشآوری و مورد بدرسی قادار گدفتنا  .ساپس نگارنا گان دو اصال زباانی تغییاد
موضااوع و اصااول همكاااریهااای گاادایس را تحلیاال کددنا  .نگارنا گان بااا درنظدگاادفتن
روششناسی ،دو اصل را م نظد قدار دادن  :ابت ا بافت و رواباد قا رت در باازجویی ماورد
بدرسی قدارگدفت و سپس به این اصل توجه ش که بای بدای ارتقای روایی ،تد اد بسیاری
بازجویی بدرسی و تحلیل شود .با این وجود ،بهعلت گستددگیِ کار تنها به یک نمونه اشاره
میشود اما نتایج حاصل قابلیت تدمیم دارن زیدا با ابزارهای زبانشناختیای تبیین مایشاون

که دارای اعتبار و پایایی 1هستن  .درنهایت با این توضیحات میتوان گفت پاژوهش حاضاد
بهلحاظ نوع ،کاربددی و ازلحاظ روش کار ،تحلیلی -توصیفی است .الز به ذکد است کاه
بنا به تده اتی که نگارن گان به آگاهی تهدان بزرگ دارن نمیتوانن کل بازجویی را ارائاه
کنن .

 1بدای مطالدة بیشتد درمورد پایایی و روایی یافتههای زبانشناختی رجوع شود باه رساالة دکتادی زباانشناسای « تحلیال
زبان شناختی جدایم زبانی در جامده فارسی زبان ایدان :رویكادد زباانشناسای حقاوقی» ،نگاار ماؤمنی ،دانشاگاه تدبیات
م رس.1390 ،
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 .3روابط قدرت

1

«ق رت» واژة پدکاربددی است که بدای تجزیه و تحلیل رفتار اجتماعی بشد به کار مایرود.
این واژهای است که بیشتد مدد گمان میکنن بهطور غدیزی مدنای آن را میدانن تا زمانی
که فددی جلوی آنها را مایگیادد و مایخواها کاه ایان واژه را تددیاف کننا  .هانا

2و

بداداك )3 :1993( 3در اثد خود بهنا «ق رت درگفتاار» قا رت و مفااهیم آن را ایانگوناه

تددیف میکنن  :در ساده تدین حالت ،مای تاوان باین دو مفهاو ایان واژه تماایز قائال شا :
«نفوذپذیدی کال  »4و «از موضش ق رت .»5استفاده از زبان در زن گی روزمده بادای رسای ن
به اه ا

همان مدنای نفوذپذیدی کال است .از سوی دیگد« ،از موضاش قا رت» باهمدناای

بُد ارتباطی ق رت است .هنگامی که فددی دارای مفهو دو ق رت است ،رابطة دو طدفاة
تسلد و فدمانبدداری /تابدیت مطد میشود .بهعنوان مثال ،رابطة تسلد و فدمانبادداری در
موارد نظامی نمونهای از مفهو دو است .این دو ،مفاهیم متفاوت از واژة اجتمااعی قا رت
هستن .

در آثار ج ی پست م رنیسم ،فوکو )1977 ،1971 ،1965( 6به گفتماان زباان و قا رت

اشاره میکن و در مورد ق رتهای نهادی و دالیال کنتادل آن صاحبت مایکنا  .آریگاو

7

( )1996میگوی  « :در گفتمان قانون ،زبان و ق رت با یكا یگد آمیختاه مایشاون  .قا رت
زبان و قانون به صورت متقابل در ایجاد و دادن اختیار به اصول اجتماعی عمل میکنن  .ایان
اصول به تما افداد مدبوط میشود ».درواقش در دی گاه پستم رنیسم بد رواباد قا رت در
نهادهای اجتماعی بسیار تأکی میشود .اگد محید یاک دادگااه را در نظاد بگیادیم ،رواباد
قاا رت و سلساالهمداتااب حاااکم در آن کااامالم مشااهود اساات و البتااه بااد نحااوة گفتمااان
شدکتکنن گان آن محید بسیار تأثید میگذارد .بهطور مثال ،یک وکیل ما افش نمایتوانا

1

power relation
Hung
3
Bradac
4
power to
5
power over
6
Foucault
7
Arrigo
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 165 /

در بدابد رئیس دادگاه هد واژه ،عبارت یا جملهای را تولی کن یاا تنهاا حكمای کاه قاضای
صادر میکن قابلیت اجدا دارد نه حكم دیگدان.
در بازجویی نیز روابد ق رت حاکم است و افداد شدکتکنن ه در آن محاید باه رابطاة
ق رت و گفتمان بالقوة آن آگاهی دارن  .به همین دلیل است که افسد بازجو سئوال میکنا
و متهم پاسخ میده  .این یک رابطة تددیف شا ه اسات و های گااه بادعكس نمایشاود و
درست به همین دلیل بازجو به خود اجازه میده کال متهم را هدجا که بخواه قطش کنا .
افسد بازجو در هد موردی که بخواه سئوال میکن و متهم موظف باه پاساخگاویی اسات؛
یدنی موضوع گفتگو ،نوبتگیدی بدای سخن گفتن ،قطش کاال  ،توقاش بادای پاساخ گادفتن
همگی در دست بازجو است .در این موارد ،متهم بد طبق رواباد حااکم در بافات باازجویی
بای مطابق موضوع پاسخ سئوال را ب ه  ،هدگاه از او پدسشی مایشاود پاساخ دها  ،کاال
بازجو را قطش نكن ولو آن که کالمش قطش شود و اگد پدسشی مطد کدد نمیتوانا توقاش
پاسخ شنی ن داشته باش  .به بیان ساده ،این یک سناریوی ازپایشتدیاین شا ه اسات کاه هاد
یک نقش خود را ایفا میکنن .
اگد در این سناریوی ازپیشتدیاینشا ه خ شاهای وارد شاود با ین مدناسات کاه رابطاة
ق رت بهدرستی اجدا نش ه است؛ بهطور مثال متهم خود را موظف به پاسخگویی نمیدانا ،
اصل ادب را رعایت نمیکن یا اصول گدایس را نقض میکن .
 .4اصول گرايس و تغيير موضوع در بازجويي

در اینجا قسمتی از کلِ یک بازجویی ارائه میشود .در این باازجویی باه بخاشهاایی اشااره
میشود که متهم اصول گدایس را نقض کدده یا موضوع را تغیید داده اسات .در گفتاههاای
متهم تغیید موضوع و نقض اصول گدایس فداوان دی ه مایشاود .ایان دو اصال باا یكا یگد
ارتباط نزدیک دارن  .تنها تفاوت ظدیفی که میتاوان باه آن اشااره کادد ایان اسات کاه در
نقض راهبدد ربد در اصاول گادایس ،پاساخ بایرباد باه سائوالی داده مایشاود کاه حتای
نمیتوان آن پاسخ را با توجه به بافت موقدیت یا دانش مشاتدك گوینا ه و مخاطاب توجیاه
کدد اما در تغیید موضوع ممكن است پاساخ بایرباد وجاود داشاته باشا یاا ن اشاته باشا ؛
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درصورت وجود داشتن ،موضوع ج ی ی بدای بحث نیز مطد میشاود .باهعباارت دیگاد،
در نقض راهبدد ربد ،تغیید موضوع وجود ن ارد اما در تغیید موضوع میتوان نقاض راهبادد
ربد را مشاه ه کدد .کاتین

 )70-73 :2002( 1در مورد نقض اصول گدایس به چهاار واژة

کلی ی اشاره میکن  .نگارن گان مدانی این واژهها را با توجه به تددیاف منا رد در کتاابِ
کاتین

و فدهن

النگمن به دست آوردهان  .این چهار واژه عبارتن از:

 نادی ه گدفتن : 2هنگامی کاه فاددی باهصاورت عما ی از قاانون یاا قاعا های
سدپیچی کن ب ون آن که سدی نمای آنچه را که انجا میدها  ،پنهاان کنا
(النگمن .)615 :2006 ،به عبارت دیگد ،در یک تدامال دونفاده کاه هاد دوی
افداد به دنیا و دانش یك یگد آشنایی دارن  ،یكی از ایشان عبارتی را بهعم باه
زبان نمیآورد زیدا می دان طد

مقابل مایتوانا عباارت ناگفتاه را اساتنباط

کن .

 نقض کددن :3هنگامی که فددی از یاک قادارداد رسامی ،قاانون یاا قاعا های
سدپیچی کن یا کاری بادخال

آن انجاا دها (النگمان .)1840 :2006 ،باه

عبارت دیگد ،در یک تدامل دونفده ،یكای از ایشاان باا علام باه دنیاا و داناش
طد

مقابل ،عبارتی را بهعم به زبان نمایآورد زیادا مایدانا طاد

مقابال

نمیتوان عبارت ناگفته را استنباط کنا ؛ یدنای باهعما سادی در ایجااد یاک
تلویح گمداهکنن ه دارد.

 تد ی کددن : 4هنگامی که فددی کااری را بادخال

قاانون یاا حقاوق فاددی

شخصی انجا ده (النگمن .)834 :2006 ،به عبارت دیگاد ،در یاک تدامال،
تخطی بهعلت عملكدد نااقص زباانی ر مایدها  .باه نظاد نگارنا گان ،ایان
عبارت می توان یک مفهو پوششی بدای دو عبارت «نادی ه گدفتن» و «نقاض
کددن» باش .

1

Cutting
flout
3
violate
4
infringe
2
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 کناره گدفتن :1هنگامی که فددی از انجا وظیفه سادباز زنا (النگمان:2006 ،
 .)1157به عبارت دیگد ،در یک تدامل دونفده ،از دادن اطالعات بناا باه علال
گوناگون مانن مسائل اخالقی ،اجتناب شود .بهطور مثال ،گوین ه عاذرخواهی
کن و مطلبی را نگوی .
 در بافتی مانن بافت باازجویی کاه ماتهم موظاف باه پاساخدهای اسات ،تغییاد
موضوع و نقض اصول گدایس ه فمن صورت میگیدد .به نظاد نگارنا گان،
متهم با چنین تدفن ی سدی دارد بازجویی را به انحدا
تدحم کن  .حدو

بكشان و حتای ایجااد

اختصاری «ب» و « » بهتدتیب نشان دهنا ة باازجو و ماتهم

است .توضیح بیشتد در مورد تغییاد موضاوع داخال پدانتاز و توضایح درماورد
بافت ،داخل { } ارائه میشود.
بافت موقدیت گفتمان :این پدون ه مدباوط باه ساارقی اسات کاه شاب گذشاته باه جاد
سدقت ،قمهکشی و شُدب خمد در مأل عا دستگید ش ه است .متهم  21ساله و متأهال اسات
و گمان میکن پلیس از سدقتهای وی بیاطالع اسات .ماتهم چشامبنا دارد و از حضاور
نگارن گان در مكان بازجویی بیخبد است .او درمورد تد اد خد تلفن خود به بازجو دروغ
گفته است و ادعا میکن که م تی گوشی خود را گم کدده است.
 .1 .4تغيير موضوع

2

در این بخش ،قسمتهایی از بازجویی ارائه میشود؛ آنگاه در مورد آنها توضایح خاواهیم

داد  .الز به ذکد است که موضوع بای در تدجمه لحاظ شاود؛ باهعاالوه تحلیال دادههاا باا
کمک «تغیید موضوع» و «اصول گدایس» انجاا مایشاود بناابداین تغییاد موضاوع و اصاول
گدایس را بهطور مجزا بهصورت عنوان به کار بدده ایم.
( )1
ب :چطور ش که پی اش کددی؟

منظور گوشی همداه
opt out
topic shift

1
2
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 :گفتم ،آخه باربدی اینا شمار ُ داشتن ،گفتم به پسادعمها کاه خاد را بیاار مایخاوا
بدای کار ( .باربدی

پسدعمه

نیاز بدای کار .نهتنها پاسخ واضح نیسات ،ساه موضاوع

پیدرپی مطد میشود).
ب :خُب.
 :ازش گدفتم.
ب :گوشی چدا خاموش مون ه بود؟
 :چون زن

میخورد خانمم چیز میکدد( .طد موضوع خانوادگی)

ب :واضح صحبت کن.
 :به خ ا همون بود که گفتم.
( )2
ب :گوشی رُ خاموش کددی یا دادی دست پسدعمهات ،گفتی دست اون باشه؟
 :سیمکارت دست اون بود .اونَم زن و بچه داره ،بد یه ماه چیز کادد  ( .ماورد تأییا
بودن پسدعمه بهعلت متأهل بودن)
( )3
ب :همسدت کجاس؟
 :هنوز عدوسی نكددیم.
ب :سئوال من اینه که آخدین باری که رفتی پیش خانومت مون ی کآی بود؟
تكدار سئوال بدای چن مین بار
 :مادرش راضی نبود به ازدوادِ ما ،پ ر من هم راضی نبود( .داشتن مشكل خانوادگی و
توجیهآ نبددن همسد به خانه شخصیِ خود)
( )4
ب :چن دقیقه اونجا بودی؟

منظور خانه پ ر زن

 :رفتوآم داشتم دیگه ،میرفتم میاوم  ،مشكل ن اشاتم( .داشاتن رواباد حسانه باا
خانواده همسد)
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( )5
ب :پس اوّلم نخون ی؟
 :نه دیگه! رفتم کدبال سدی اول( .داشتن انگیزههای مذهبی)
( )6
ب :چه م تی هست که عادت داری که سد کوچه بشینی و مشدوب بخوری علنی؟
 :من ،خونه نمیتونستم بخور  ،ولی سد کوچه هام بخاواد چیاز باشاه ،ساد کوچاه هام
نمیخور ( .توجیه شدب خمد علنی بهجای پاسخ مدتبد)
ب :اآی بابا ...چه م تی عادتی داری این کارُ بكنی؟
 :مثالم اگه جایی نبوده ،سد کوچه بوده( .توجیه شدب خمد علنی بهجای پاسخ مدتبد)
ب :چه م ت؟ چن ساله این کارُ میکنی؟
 2 :ساله 3 ،2 ،ساله.
( )7
ب :اسی کیه؟
 :اون دیدوز از مكه اوم ش( .داشتن انگیزههای مذهبی)
ب :چی؟
 :دیدوز از مكه اوم ( .داشتن انگیزههای مذهبی)
ب :چه کار دار از کجا اوم ه؟!
( )8
ب :بابات عاشق سینماست؟
 :فیلم.
ب :فیلم؟
 :بله .مدیض هم هست فیلم زیاد نگاه میکنه خونه( .ایجاد تدحم)
***
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در این بازجویی ،علی رغم آن که با توجه باه بافات حقاوقی و رواباد قا رت در رونا
بازجویی ،متهم از شانس و اقبال کمی بدای تغییاد موضاوع بدخاوردار اسات 30 ،باار تغییاد
موضوع با جوابهای بیربد دی ه ش ؛ یدنی باهطاور میاانگین هاد  30ثانیاه ،یاک موضاوع
ج ی مطد ش  .به نظد نگارن گان تنها یک پاساخ وجاود دارد و آن ایان کاه ماتهم قصا
گمداه کددن بازجو را دارد یا واقدیتی را پنهان میکن که میتوان به ضادر او باشا  .چناین
رون ی از سوی متهم که در رواباد قا رت در جایگااه تابدیات قادار دارد ،منطقای باه نظاد
نمیرس  .نتیجه آن که است الل زبانشناختی با نظد و است الل افساد باازجو همااهنگی دارد؛
یدنی آنها نیز نتیجه گدفتن که متهم دروغ میگوی و این کار را احتماالم با حاس پلیسای یاا
اطالعات ضمنی یا قبلی انجا دادن  .میتوان گفت این بدداشات زباانشاناختی باا بدداشات
پلیسی همسو و همراستا است.
 .2 .4اصول گرايس

«اصل همكاری فدض می کن که مشارکت ارتباط افداد بای آن چیازی باشا کاه
در مدحلة مورد نظد مورد نیاز است .بدای ارتبااط ساالم و قابالفهام بایا قواعا ی
وجود داشته باش که افداد در هنگا ارتباط با یكا یگد آنهاا را رعایات کننا  .باه
عبارت دیگد« ،اصل همكاری» به این صورت بیان می شود کاه در مكالماه در هاد
مدحله ای که باش  ،چنان شدکت کنی که ه

مورد توافق تامین شود ،یا با ساید

کال شما همسو باش ( ».گدایس.)45 :1975 ،

یول ( )36-37 :2000به نقال از گادایس ارتبااط ساالم ،کامال و قابالفهام را مبتنای باد
راهبددهای چهارگانة زید میدان :
 -راهبدد کمیت:

1

الف :به ان ازة مورد نیاز اطالعات دهی .
ب :بیشتد و کمتد از ح نیاز اطالعات ن هی .

quantity

1
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در بازجویی های پلیس و محاکم قضایی ،شدط کمیت بهعنوان یک اصل کلی غالباام از
مظنون یا متهم نقض میگددد .با توجه به این کاه ها

طد

از انجاا باازجویی ،گادفتن

اطالعات الز از مظنون یا متهم است ،اگد بخواهیم از میان بازجوییهای واقدای ،مصا اقی
بدای شدط کمیت طد نماییم ،می توان باه ماتن کامال یاک باازجویی اشااره کادد کاه در
ابت ای بازجویی ،مظنون منكد ارتكاب هدگوناه جدمای اسات در حاالی کاه در پایاان یاک
بازجویی موفق جدایم ارتكابی را میپاذیدد .در نتیجاه ،باه نظاد نگارنا گان راهبادد کمیات
مدموالم در «کل» یک بازجویی ص ق میکن .
 راهبدد کیفیت:1الف :مشارکت بد مبنای واقدیت و راستی صورت گیدد( .دروغ نگویی )
ب :آنچه را که مدتق ی غلد و نادرست است نگویی .
د :آنچه را که بدای آن شواه و م ارك کاافی ن اریا بیاان نكنیا ( .مساتن صاحبت
کنی )
 راهبدد ربد:2مدتبد با موضوع صحبت کنی ( .بیربد سخن نگویی )
 راهبدد شیوه:3الف :واضح و شفا

سخن بگویی .

ب :سخنان قابلدرك باشن ( .گن

و مبهم سخن نگویی )

د :سخنان مختصد و موجز باش ( .از دراز گویی و دراز نویسی پدهیز شود)
د :عبارات پیوستگی و نظم داشته باشن .

1

quality
relation
3
manner
2
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مشاه ه و تجدبیات نگارن گان نشان میده که اصول گادایس یكای از پدکااربددتدین

مواردی است که در بازجویی عم تام توسد متهم نقض میشود .1همان طور که پیش از این
گفته ش  ،تغیید موضوع و نقض اصول گدایس یا یك یگد مدتبد هستن  ،بنابداین مثاالهاای
زید ،که از بخش قبل گدفته ش ه است و بدای سهولت مج دام تكدار میشود ،نه تنهاا پاساخ
بی ربد دارد بلكه طد موضوع ج ی ی مانن داشاتن انگیازههاای ماذهبی اسات .در اینجاا
تحلیلِ بازجوییها با توجه به چهار عبارت کلی ی گفتهش ه ارائه میشود:
( )9
ب :اسی کیه؟
 :اون دیدوز از مكه اوم ش( .داشتن انگیزههای مذهبی)
ب :چی؟
 :دیدوز از مكه اوم ( .داشتن انگیزههای مذهبی)
ب :چه کار دار از کجا اوم ه؟!
()10
ب :پس سال اولُ نخون ی؟
 :رفتم کدبال سدی اول( .نقضکددن؛ زیدا متهم جواب بیربد میده و در واقش سادی
میکن یک تلویح گمداهکنن ه بسازد).
()11
ب :از خال

کارای خزانه کیُ میشناسی؟

 :من میگم که تو خال

نیستم( .کنارهگدفتن؛ متهم از دادن جواب طفده میرود).

()12
ب :چدا پس گفتی خد دو ن ار ؟
 1بدای مطالدة بیشتد رجوع شود به پایاننامة کارشناسی ارشا زباانشناسای« ،نقاش راهبددهاای کاربددشناسای زباان در
کشف جد  :رویكدد زبانشناسی حقوقی» ،سیدوس عزیزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بهمن .1389
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ش نا اره اونُ.
 :من فكدکدد می گای دساتمه یاا چیازه ،خاد اونام های کاس شامار ُ
(تد یکددن؛ متهم جواب مبهم میده و عملكدد ناقص زباانی شاكل مایگیادد و پیاا باه
طد

مقابل منتقل نمیشود).
ب :حد

منُ تفسیدکددی؟!

 :بله؟
نكته :در بافت بازجویی عم تام متهم از اصل «نادی هگدفتن» استفاده نمایکنا  ،بادعكس
سدی میکن از سه اصل دیگد استفاده کن  .بدرسی بازجوییهاا نشاان مایدها کاه اصاول
گدایس در موارد متد د نقض میشود و در این مسید بیش از همه متهم این کار را باا نقاض
راهبدد ربد انجا میده  .در شكل زید ،نتیجه تحقیقات انجا ش ه را مشاه ه میکنی .



شكل  .1نقض راهبردهای اصول همكاری گرايس توسط متهم

 .5نتيجهگيری

زبانشناسی حقوقی علم نوینی است که با مدتبد کددن زبانشناسی باه حاوزة حقاوق سادی
دارد در محاکم قضایی مؤثد باش  .زبانشناسان با ارائة اصاول زباانشاناختی در حالوفصال
دعاوی کیفدی و دعااوی حقاوقی نقاش ایفاا مایکننا  .یكای از ماواردی کاه زباانشاناس
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میتوان در کشف حقیقت به پلیس یاری ده  ،تحلیل بازجوییها است .بازجویی باهمدناای
کشف حقیقت از طدیق پدسش و پاسخ است .بدرسی بازجوییها نشان مایدها کاه اصاول
همكاری گدایس توسد متهم اغلب نقض میشود و متهم این کار را باا نقاض راهبادد رباد
انجا میده  .نقض راهبدد ربد میتوان به تغیید موضاوع مادتبد باشا تاا آنجاا کاه ماتهم
میتوان همزمان با نقض راهبدد ربد ،موضوع را تغیید ده  .نقاض اصاول گادایس و تغییاد
موضوع آنجا اهمیت پی ا میکن که سخن از بافت حقوقی درمیان باش  .در بافات حقاوقی،
روابد ق رت کامالم حاکم است بهنحوی کاه باازجو در جایگااه تسالد و ماتهم در جایگااه
فدمانبدداری و تابدیت است .بنابداین در بافتی که جایگاه ق رت و تسلد موضوع را تدیاین و
سئوال میکن  ،نقض آن از سوی جایگاه تابدیت و زیدپا گذاشتن راهبدد ربد ه فمن اسات
زیدا سناریوی تدیینش ه بازجویی چنین اجازهای را نمیده  .در نتیجه میتوان گفات ماتهم
با چنین کاری ،سدی در بیداهه کشان ن بازجو و ایجاد تلویح گمداهکنن ه دارد.
منابع
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Abstract
Forensic linguistics is a new interdisciplinary branch of applied linguistics and
law which utilizes language and linguistic evidence to analyze spoken and
written texts technically. It helps police and judges to uncover the truth in
lawsuits or proves the occurrence or non-occurrence of a crime in criminal cases
in the courts. Discourse analysis is feasible using several tools and principles,
including "Grice cooperative principles”. This study aims to show the role of
changing the subject and violation of Grice cooperative principles in
interrogations. That is, the accused seeks to prolong the duration of the
investigation or provide incomplete information to the interrogator officer which
consistently violates these strategies. On the other hand, the legal context and
power relations do not allow the accused to change the subject according to his
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own desire or give irrelevant answers constantly. If this happens, it can be
concluded that the accused tried to mislead the interrogator in linguistic terms.
This research is a fieldwork study. After tens of observations of interrogations
recorded in Tehran Police Bureau, the real samples were selected, classified and
studied. The authors seek to introduce these principles and demonstrate their use
in interrogations.
Keywords: forensic linguistics, interrogation, legal context, power relations

