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 چكیده

و کاربرد شناسی اجتماعی حقوقی  معرفی زبان هدف این مقالهاولین 
حقوقی  شناسی اجتماعی زبان قضایی است. آن در تحلیل گفتمان

شناسی کاربردی منشعب شده و با  است که از زبانای نوپا  شاخه
فرایندهای حقوقی و قانونی جامعه در ارتباط است. در این حوزۀ 
علمی اعتقاد بر این است که در تحلیل گفتمان در بافت قضایی، 

 عوامل اجتماعی باید در نظر گرفته شوند.
متهم و بررسی نقش  -دومین هدف، شناخت ساختار گفتمان پلیس

در این گفتمان است. بدین منظور پانزده رویداد گفتمانی پلیس 
مربوط به جلسات بازجویی پلیس در موقعیت قضایی شهر تهران 

تحلیلی موردبررسی قرار گرفتند. در تحلیل -صورت توصیفی به
، که در (7001) مالکولم کلتارد و آلیسون جانسونها از روش  داده

اند، و از  کار برده هزبانان ب تحلیل جلسات بازجویی انگلیسی
استفاده شد ( 7313های اجتماعی زبان )هلیدی،  بندی نقش تقسیم
چارچوبی توصیفی برای تحلیل در نتیجه، در این پژوهش و، 

 زبانان تدوین شد. گفتمان قضایی فارسی
در جلسات بازجویی، دهد که  نتایج حاصل از پژوهش نشان می
منظور ترغیب  و بهرد را در ذهن دا پلیس تصویری از شرح واقعه

رو، گفتمان  از اینکند.  گری می متهمان به اعتراف، اقدام به پرسش
متهم در بازجویی قضایی از ساختاری هدفمند برخوردار -پلیس

شناسی نقشگرا  های اجتماعی زبان که در حوزۀ زبان است. نقش
اند در رسیدن به هدف قضایی، که گرفتن اقرار مکتوب  معرفی شده
 کنند.  بانه از متهمان است، به پلیس کمک میو داوطل

 

تحلیل  ،شناسی نقشگرا زبان ،حقوقی شناسی اجتماعی زبان  :ها کلیدواژه

 .متهم -گفتمان پلیس ،بافت قضایی ،گفتمان قضایی

 

Abstract 

The first purpose of this essay is to introduce 

forensic sociolinguistics and its usages in forensic 

discourse analysis. Forensic sociolinguistics is a 

new branch of applied linguistics related to the 

law and legal processes of society. In this field of 

scientific study, it is believed that social factors 

should be considered in analyzing discourses in 

forensic context. The second purpose is to 

recognize the police-suspect discourse structure 

and to survey the role of police in this discourse. 

To do this, 15 discourse events of police 

interviews in forensic situation of Tehran have 

been surveyed analytic-descriptively. To analyze 

the data, the pattern of study suggested by 

Malcolm Coulthard and Alison Johnson(2007) in 

analyzing interviews of English speakers has been 

utilized; therefore, a descriptive framework for 

analyzing forensic discourse of Persian speakers 

are prepared. The results of this research show that 

in interviewing, police have a particular version of 

events in mind that they are attempting to confirm; 

they persuade suspects to confess. Therefore, 

police-suspect discourse in forensic situation has 

goal-oriented interview structure. Social functions 

of language which are introduced in functional 

linguistics help police achieve their forensic goal 

which is to elicit a voluntary written confession 

from suspects. 

Keywords: Forensic sociolinguistics, Functional 

linguistics, Forensic discourse analysis, Forensic 

context, Police-suspect discourse. 
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 مقدمه
هاای اجتمااعی افاراد در     هاا و مسالولیت   بخش اعظم فعالیت

گیارد و در قالاب    ت مای طول زندگی در چارچوب قانون صور
شود. ثبات تولاد و وفاات، صادور شناسانامه،       زبان جاری می

های تحصیلی،  نامه نام در مراکز آموزشی و دریافت گواهی ثبت
نامۀ رانندگی، ثبت و صادور مادارا اساتخدام،     صدور گواهی

ناماه، بیماه، چاک، تنظایم قراردادهاا،       ازدواج، طالق، وصیت
ها، اساناد اماالا و ارا،ای،     جلسات، اساسنامۀ شرکت صورت

تنظیم شکوائیه و اقاماۀ دعااوی حقاوقی و کیفاری و ماوارد      
های اجتماعی هستند که در قالب زبان  مشابه، از نمونه فعالیت

کنناد.   یابند و برای افراد مسلولیت قانونی ایجاد می تحقق می
اجتماعی زبان از منظار جنباۀ   -تردید بررسی نقش ارتباطی بی

آن، فصاال مشااترکی میااان دو حااوزۀ   حقااوقی و قضااایی  

ایجااد   2«شناسای حقاوقی   زبان»و  1«شناسی اجتماعی زبان»

منظاور تککیاد بار ارتبااط      باه ( 7071) 3جاان گیباونز   کند. می

 ۀدر مقالا حقوقی، -ناگسستنی جامعه و زبان در بافت اجتماعی

را  4«حقاوقی  شناسای اجتمااعی   زباان »، اصاالالح  اخیر خاود 

نماوده و خاطرنشاان کارده    « حقوقیشناسی  زبان»جایگزین 
است که هرگونه مالالعه و بررسی جنبۀ حقاوقی زباان بادون    
درنظرگاارفتن عواماال اجتماااعی، از صااحت کااافی برخااوردار 

 نخواهد بود.

اسات،   5نظران این حوزه دایانا ایادز  یکی دیگر از صاحب

که بیش از دو دهه به پژوهش پیرامون مو،اوعات اجتمااعی   
حقاوقی پرداختاه اسات. وی در ساال      شناسای  در حوزۀ زبان

، 6یحقاوق  روناد  وی اجتماعی شناس زبانبا انتشار کتاب  7070

اجتماعی تکثیرگذار بر زباان و تککیاد بار    عوامل  ،من بررسی
اجتمااعی زباان در سیساتم قضاایی،     -اهمیت نقش ارتبااطی 
شناسی اجتماعی مالرح کارد.   زبانحوزۀ مبحث جدیدی را در 
های مالارح در   ها و نظریه فاده از یافتهایدز تالش نمود با است

هاای قضاایی    این حوزه به روند حقوقیِ رسیدگی باه پروناده  
 سرعت دهد.

شناسای   در مقالۀ حا،ر، ،من معرفی حوزۀ نوپاای زباان  
اجتماعی حقوقی و شیوۀ کار در آن، بار ایان مو،اوأ تککیاد     

                                                      
1. sociolinguistics 

2. forensic linguistics 

3. Gibbons 

4. forensic sociolinguistics 

5. Eades 

6. Sociolinguistics and the Legal Process  

کاه در  اسات  اجتمااعی   -شود که زبان یک نیاز ارتبااطی  می
برای کاربران خود در جامعه مسالولیت حقاوقی   شرایط خاص 
هاای قضاایی    ساز در موقعیت کند و عاملی سرنوشت ایجاد می
قضاایی کاه نحاوۀ     -هاای اجتمااعی   یکی از موقعیات است. 
سااز   کارگیری زبان در آن برای طارفین مکالماه سرنوشات    به
رسااد، جلسااات بااازجویی در بخااش تجسااس   نظاار ماای بااه

ات، تعااامالت زبااانی بااین در ایاان جلسااهااا اساات.  کالنتااری
بازجویان و متهمان موجب ظهور ناوعی گفتماان حقاوقی در    

شاود. ایان ناوأ گفتماان تحات تاکثیر بافات         ژانر پلیسی می
موقعیتیِ قضایی تابع اصول و قوانینی است. از آنجا که قوانین 
ریشه در عوامل اجتماعی دارند، لذا بررسی و تحلیال گفتماان   

ارتباط عوامل اجتماعی با گفتمان در بافت قضایی، از یک سو 
های زبانی این نوأ گفتمان را  قضایی، و از سوی دیگر ویژگی

 دهد.  نشان می
های ارزشمندی باا هادف بررسای جنباۀ      تاکنون پژوهش

های  شناسی گفتمان در موقعیت حقوقی زبان و تحلیل و آسیب
قضایی انجام شده است. در همۀ این تحقیقات یاک شااخ    

انی در کل محتوای گفتمان بررسای شاده اسات.    یا ویژگی زب

( را در میاان  7001)8و جانساون  7آنچه روش تحقیاق کلتاارد  

شناختی در حوزۀ مالالعاتی تحلیال گفتماان    های زبان پژوهش

کاه فرایناد   برجسته ساخته، توجه به این نکته است  9انتقادی

گاذارد.   ها بر ساختار و محتوای آنها تاکثیر مای   اجرایی گفتمان
هاا   شناس بر این باورند کاه بسایاری از گفتماان    دو زباناین 

شاوند.   های صنف و گروهی خاص تولید مای  متمرکز بر نقش
اهداف صانوفی چاون نهادهاای حقاوقی، مراجاع قضاایی و       

داناان، وکاال، قضاات و     های اجتماعی، از قبیال حقاوق   گروه

 10،ابالین قوۀ قضائیه، عاملی برای ساخت گفتماانی صانفی  

هاا هدفمناد    . ایان گفتماان  مدار هستند های قانون در موقعیت
گیاری سااختار گفتماان     هستند و فرایند اجرایی آنها بر شکل

کلتااارد و (. 8-1: 7001)کلتااارد و جانسااون، گااذارد  تااکثیرمی
بااا رصااد و بررساای تعااداد کایااری رخااداد ( 7001جانسااون )

بازجویی دریافتند که جلسات بازجویی پلایس ناوعی گفتماان    
یی است که از حیث اهداف قانونیِ بازجویاان، از  قضا -صنفی

کند. هدف اصلی پلایس   یک روال اجرایی مشخ  تبعیت می
در جلسات پرسش و پاسخ، گرفتن اقارار مکتاوب از متهماان    

                                                      
7. Coulthard 

8. Johnson 

9. critical discourse analysis 

10. institutional discourse 
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ای محساوب   است و ایان هادف ناوعی قصاد و نیات حرفاه      
گردد که در گفتمان صنفی پلیس نهفتاه اسات. کلتاارد و     می

ی یجلساات باازجو  ل این نوأ گفتمان، منظور تحلی بهجانسون 
ساه مرحلاه    پلیس را براساس عملکرد اجرایای بازجویاان باه   

دوم:  ۀمرحلا  (7 تفهیم اتهام؛ آغاز: ۀمرحل (7 اند: تفکیک کرده
نگاارش   خاتماه:  ۀمرحلا  (3و  ؛اطالعاات  گردآوری و بررسی
های هر مرحلاه را باا نگااهی     . سپس ویژگیییگزارش بازجو

اند )کلتاارد و جانساون،    شناسایی و بررسی کردهشناختی  زبان
( 7001کلتاارد و جانساون )  هاای   (. نتایج پاژوهش 71: 7001
دهد که نحوۀ کااربرد زباان براسااس قصاد و نیات       نشان می

کناد. پلایس    ای به مرحلۀ دیگر تغییار مای   بازجویان از مرحله
کنندۀ روال برگزاری جلسات باازجویی،   عنوان قدرت کنترل به

مرحله مو،وأ کالم خود را براسااس هادف صانفیش    در هر 
دهاد.   ای نقش زبان را تغییر مای  طور حرفه کند و به تنظیم می

تاوان   زبانی بازجویاان مای  -به این ترتیب، از عملکرد رفتاری
دریافت کاه فرایناد اجرایای رخادادهای باازجویی بار نحاوۀ        

هاای هدفمناد پلیسای     گیری ساختار و محتوای گفتمان شکل
متهم قابل تقالیع به  -رو، گفتمان پلیس گذارد. از این یتکثیر م

مراحل اجرایی و سالوح محتواییِ مشخ  است و به منظاور  
هاای   شناسی این نوأ گفتماان بایاد شااخ     تحلیل و آسیب
هاای زباانی را در هار مرحلاه از باازجویی       گفتمانی و ویژگی

 (.78-71: 7001شناسایی و بررسی کرد )کلتارد و جانسون، 
شناخت و بررسای سااختار و   پژوهش حا،ر اصلی  هدف

 متهم در بافت قضایی کشاور ایاران   -محتوای گفتمان پلیس
رو، با الهام از الگوی پیشنهادی کلتارد و جانسون  . از ایناست
زبانااان از منظاار   (، پااانزده رخااداد بااازجوییِ فارساای  7001)

شناسای اجتمااعی حقاوقی ماورد بررسای قرارگرفتااه و       زباان 
مراحل و شیوۀ تحلیل گفتمان در این رخادادها ارائاه   گزارش 
هاا، چاارچوبی توصایفی     شود. ،مناً در حاین تحلیال داده   می

برای شناخت جامعی از اهاداف گفتماانی جلساات پرساش و     
گاردد.   زبان تادوین مای   پاسخ بین بازجویان و متهمان فارسی

شناسی و تحلیال   توان برای آسیب این الگوی پژوهشی را می
مااتهم، و دیگاار  -مااتهم، دادسااتان -هااای قا،اای گفتمااان
هاای   های مشابه در بافت قضایی تعمیم داد. در بخش گفتمان
رو، طی بررسای روناد هدفمناد باازجویی، و شاناخت و       پیش

باه  هاای قضاایی    هاای گفتماان   شناسایی سااختار و ویژگای  
 شود. سؤاالت ذیل پاسخ داده می

اجرایای و  زباناان از حیاث فرایناد     گفتمان قضایی فارسی (7
 کنندگان در گفتمان چه ساختاری دارند؟ اهداف مشارکت

در گفتمان بین پلیس )بازجویان( و متهمان )مظنونین( در  (7
باه خادمت   چگوناه  ساخت صاوری زباان    بافت قضایی،

آید و بازجویاان   های اجتماعی و ارتباطی زبان درمی نقش
هاای زباان بارای     های اجتماعی و ویژگی چگونه از نقش
 ؟برند به اهداف صنف خود بهره میرسیدن 

 نظری پژوهش مطالعات و مبانی ةپیشین
اخیار در   ۀر چند دها گویند که د ( می7001کلتارد و جانسون )

بررسی زبان گفتاری، شنیداری، نوشاتاری و   غربیکشورهای 
، شاده مالارح   هاا  که در دادگااه  ییاختالفات قضا درای  نشانه

شناساان   زبان»عنوان توسط کارشناسان و متخصصانی تحت 

این کارشناسان کاه همگاام باا    . گرفته استانجام  1«حقوقی

از کارشناسان رسمی دادگستری و قوۀ قضائیه وظایفی دارناد،  
 و از شناسای  زباان  و حقاوق هاای   در حاوزه علمی  های نظریه

ی یبرای عملیااتی از قبیال شناساا   ، آواشناسی های آزمایشگاه
بررسی گاویش و هویات   ا، تشخی  صدو  ییهای آوا ویژگی

تحلیال متاون و اساناد حقاوقی و     ، فردی و اجتماعی متهمان
 .(5: 7001کنند )کلتارد و جانسون،  میاستفاده  قضایی،
شناساان در   نیز در ارتباط با مشارکت زبان( 7003) اولسن
شناسان به ایان امار    معتقد است زبانهای قضایی،  حل پرونده

دانان بارای فهام بهتار     واقفند که ،روری است آنان و حقوق
. با همکاری این دو کنندهای یکدیگر تالش  نظرات و دیدگاه

تار باه نتیجاه     ی ساریع یهاای قضاا   گروه، بسیاری از پروناده 
  رسند. می

 ۀشناساان باه حاوز    اخیار در ایاران نیاز زباان     ۀدر دو ده
مقااالت  و  ناد ا هعالقه و توجه نشاان داد  شناسی حقوقی زبان
در این حوزه باه  ارزشمند پژوهشی بسیار و چند کتاب  -علمی
 . رسیده استچاپ 

هاای   قوانین و همچناین شارایط و مسالولیت   از آنجا که 
، ریشاه در عوامال   و قضاایی  حقاوقی  هاای  موقعیات افراد در 

هاای   در پاژوهش  رسد که ، ،روری به نظر میدناجتماعی دار
ویکردهای ها و ر نظریهاز شناسی حقوقی،  زبان ۀعلمی در حوز
( 7071) جاان گیباونز  . اخیاراً  نیز استفاده شود علوم اجتماعی

تحقیقات علمای پیراماون مو،اوأ    الزم است که  کردهتککید 
با درنظر گرفتن تاکثیر  « ییقضا های موقعیتبررسی زبان در »

در این انجام پذیرد. عوامل اجتماعی بر زبان و بافت موقعیتی 
گران نقش ارتباطی زباان   راباله پیشنهاد شده است که تحلیل

هااا و  و از نظریااه دهنااد قاارارخااود تحقیقااات علماای  ۀپایاارا 

                                                      
1. forensic linguists 
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شناسای   شناسای، حقاوق و جامعاه    زبان ۀرویکردهای سه حوز
و  حقاوقی  هاای  در موقعیات  برای تجزیاه و تحلیال گفتماان   

   .کننداستفاده  قضایی

 1شناسای، رویکارد نقشاگرایی    از آنجا که در حاوزۀ زباان  

گران از این رویکارد در   شناختی دارد، لذا تحلیل مبنایی جامعه
حقوقی بهاره   شناسی اجتماعی های خود در حوزۀ زبان پژوهش
 برند. می

 قضاایی، از گفتماان  منظور شناخت  پژوهش حا،ر، بهدر 

اجتمااعی  های  علت تککید بر نقش هب 2«شناسی نقشگرا زبان»

و  الگاوی کلتاارد  »و از نظری پاژوهش   مبنای عنوان هب، زبان
تحلیلای  -نمودن چاارچوبی توصایفی   علت فراهم به« جانسون

 -هاای اجتمااعی   برای شناخت سااختار گفتماان در موقعیات   
 . ستفاده شده استاعنوان روش تحقیق کیفی  قضایی، به

شاناس   زباان  3پرداز نقشاگرا، هلیادی   ترین نظریه معروف

و  4«یبافات ماوقعیت  »ی است که با الهاام از مفهاوم   یبریتانیا

، 5رت فار  با جاان رو متعلاق باه   « زبان نظام ساخت» ۀنظری

رویکاردی   ه مااباه برا  6«نقشی مند سازگانی یا نظامرویکرد »

تحلیل متن معرفی کرد. دو مفهاوم بنیاادین    ۀدر عرصکارآمد 
 هاکه نام خود را از آن استدر رویکرد نقشگرای هلیدی مستتر 

. از یاک ساو، هار زباان     8«نقاش »و  7«نظاام »گرفته است: 

د. نشاو  همراه میدستوری امی از معانی است که با صورت نظ
های صوری زبان و معانی، تابع نظامی  ارتباط بین انواأ ساخت

از ساوی دیگار،    کند. است که معانی را به مخاطب منتقل می
 هاای  کند. هلیدی دو مفهاوم از نقاش   ی ایفا میهای زبان نقش
و دیگاری   «هاای دساتوری   نقاش »یکای   :درنظار دارد زبان 
  .«های اجتماعی نقش»

( با مالالعه و تحلیل دقیق رشاد زباانی در   7313) هلیدی
بازتااب   فاراد کاه سااختار زباانی ا   رساید  انسان به این نتیجه 
های کاربردی زبان است و انسان به مرور قاادر   مستقیم شکل

 . بدهدزبان نظم و ترتیب  های گوناگونِ گردد که به نقش می
نقش اجتماعی برای زباان برشامرده   هفت ( 7313) هلیدی
 گردد. ذکر می 7 شمارۀ ها و کاربرد آنها در جدول . این نقشاست

                                                      
1. functional approach 

2. functional linguistics 

3. Halliday 

4. situational context 

5. John R. Firth  

6. functional systematic approach 

7. system 

8. function 

 های اجتماعی زبان از منظر هلیدی نقش .1جدول 

 کاربرد هر نقش زباناجتماعی های  نقش

 مندی از خدمات بهرهبیان نیاز و  (instrumental) ابزاری

 اِعمال قدرت (regulatory) نظارتی

 برقراری تعامل (interactional) تعاملی

 بیان عواطف و عقاید (personal) شخصی

 کسب اطالعات و معلومات (heuristic) اکتشافی

 خلق رویا (imaginative)تخیلی 

 رساندن پیام (informative) رسانی اطالأ
 

در نقش ابزاری زبان، تمرکز بر ار،اای نیااز گویناده در    
است. در نقش نظاارتی، هادف کنتارل    مندی از خدمات  بهره

رفتار مخاطب است. نقش تعاملی برای تکمین و ایجااد رواباط   
رود. نقش شخصی این امکان را باه کااربر    کار می دوستانه به
دهد تا احساسات و عقاید خاود را بیاان کناد. نقاش      زبان می

سازد تا اطالعات ماورد نیااز خاود را     اکتشافی فرد را قادر می
هاا و   پاردازی  . به کمک نقش تخیلیِ زبان، قصاه دست آورد به

رسانی  گیرد. از نقش اطالأ های تخیلی شکل می سازی صحنه
  شود. برای بیان و اعالن واقعیات و اطالعات استفاده می

هلیدی تاالش کارده اسات تاا حاد امکاان کارکردهاای        
بندی بگنجاند. ذکار ایان نکتاه     اجتماعی زبان را در این تقسیم

،روری است که کاربران زبان براساس اهداف ارتبااطی خاود،   
واحد، ممکن است  ۀفرد از بیان یک گفتگزینند.  ها را برمی نقش
 جملاه هار   را داشته باشد ومتفاوت از زبان های  نقش ۀقصد ارائ

 .به طور همزمان یک یا بیش از یک نقش را متجلی کند
، هاای زباان   نقاش   در ارتبااط باا  ( 7007) و متیسنهلیدی 
از یافتاه   نظامای  شبکه زباند. نکن را مالرح می« انتخاب»مفهوم 
وابسته است و هر عنصر با توجه باه نقاش آن    هم های به انتخاب

زباان از   کاربرشود.  بیر میی و نقشی تعیمعنااز نظر در کل نظام، 
ی یهای معنا برخوردار است: انتخاب« های زبانی انتخاب» یِیتوانا

های دساتوری کاه از طریاق     آنها را دارد و انتخاب ۀکه قصد ارائ
باه   فردکند. در انتخاب معنا،  آنها، معانی را در قالب زبان بیان می

. در کناد  میتوجه  ،بافت است هاترین آن که مهم ،عوامل غیرزبانی
هاای متفااوت، باه     حقیقت تنوأ ناشی از کاربرد زباان در بافات  

( از سه ناوأ  7007)و متیسن  انجامد. هلیدی ی مییتغییرات معنا
، مانناد ایادئولوژی  « افات فرافرهنگای  ب»د: نگوی بافت سخن می

مانند موقعیتی که زبان شعر و موسایقی در آن  « بافت فرهنگی»
مانناد جلساات   « بافات ماوقعیتی  » وشاود،   تولید یا استفاده مای 

بازجویی که گفتگوی پلیس و متهم در مکان و زمانی خاص رخ 
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کاار رود، باه    هزباانی چگوناه با    معناای . ایان کاه هار    دهاد  می
 گیارد.  ی بستگی دارد که با توجه به بافت انجاام مای  یها انتخاب
نقشگرا چنین شناسی  حوزۀ زبان درهلیدی  ۀاز نظری ،طور کلی هب

ی ای اجتمااعی و بخشا   شود که وی زباان را پدیاده   برداشت می
زبان و های اجتماعی  بررسی نقشو  داند از جامعه می ناگسستنی
باه  شمارد.  مهم میشناختی  های زبان در پژوهشرا ساختار بافت 

شناسای نقشاگرا    دلیل توجه به ارتباط بین زبان و جامعاه، زباان  
 دارد.« انتقادی گفتمان حلیلت»قرابت بسیاری با 

بااه را، گشناساای نقشاا از زبااان( 7: 7001) 2و بلااور 1بلااور

زیربناایی و  عناوان رویکاردی    هبا خصوص از نظریۀ هلیادی  
انتقادی یااد   گفتمان تحلیلمالالعاتی  ۀنزدیک به اهداف حوز

طاور   ، بهگفتمان اند. البته آنان معتقدند که اهداف تحلیل کرده
شناسای   اصد زبانقدری فراتر از اهداف و مق ،انتقادیتوجیهی/
این اسات  گفتمان گران  ترین هدف تحلیل ست. مهما نقشگرا
رصااد کننااد، از طریااق تحلیاال  دادهای موجااود را خااکااه ر
و،اعیت  شناسی  آسیبهای مربوط به آن رخدادها، به  گفتمان

وقاایع و رخادادها،   و به منظور اصالح یا تغییر  موجود بپردازند
 راه حل ارائه دهند.
ارتباط نمادین انسانی  را گفتمان( 7-7: 7001بلور و بلور )

خواه مستقیماً از طریق زبان گفتااری   در بسیاری از اشکالش،
هاا، یاا    یا نوشتاری یا ازطریق اشارات، تصاویر، نمودارها، فیلم

نیز محصول گفتمان است و « متن»اند.  تعریف کردهموسیقی 
 شود. صورت گفتاری یا نوشتاری تولید می به

طور توجیهی/انتقادی در سه سالح انجاام   تحلیل گفتمان به
شود: توصیف، تفسیر و تبیین. در مرحلۀ توصایف باه رصاد     می

هاای گفتماان، باا     و،عیت موجود و شناسایی و توصیف ویژگی
شاود. تفسایر    گیاری آن، پرداختاه مای    توجه به شارایط شاکل  

سالح ای است که در آن براساس توصیف گفتمان که در  مرحله
هاای گفتماان و رواباط باین      اول انجام شده، ساختار و شاخصه

شاود. در ایان مرحلاه ارتبااط گفتماان باا        ها تحلیل مای  مؤلفه
گاردد.   های جاری در تعامالت اجتماعی نیز بررسی مای  گفتمان

در مرحلۀ تبیین، رابالاۀ گفتماان و سااختارهای اجتمااعی، کاه      
فتماان بار جامعاۀ    ای دو سویه اسات، و تاکثیر خالقاناۀ گ    راباله

گاران گفتماان باا     تحلیلشود.  بشری در سالح کالن مالرح می
شوند که در آنها زباان   بر مو،وعاتی متمرکز میدیدی انتقادی 

برای رسیدن به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتاه و تاا   
ای این استفاده در تغییار و بقاای اجتمااعی ایفاای نقاش       اندازه

                                                      
1. Bloor 

2. Bloor 

گاران   تحلیال  (7این است کاه   گفتمانکند. هدف از تحلیل  می
آیاا   (7دریابند چه چیزی در یک رویداد در حال وقاوأ اسات و   
کناد یاا    تحلیل گفتمان ساختار اجتمااعی موجاود را حفای مای    

 .(3-7: 7001)بلور و بلور،  مستعد تغییر یا اصالح آن است
ذکر ایان نکتاه ،اروری اسات کاه کلتاارد و جانساون        

زبانان در جهت باه   پلیسی انگلیسی( در تحلیل گفتمان 7001)
گران گفتمان انتقاادی، پیراماون    تحقق رساندن اهداف تحلیل

زبانی پلیس در سیستم قضایی -شناسی عملکرد رفتاری آسیب
اند و از حیاث توجاه باه تاکثیر      کشورهای غربی، گام برداشته

بافاات و عواماال اجتماااعی باار زبااان، نگاااهی نقشااگرا بااه   
. در بخش بعد، درباارۀ روش انجاام   های قضایی دارند گفتمان

پااژوهش حا،اار کااه بااا الگااوبرداری از شاایوه کااار ایاان دو  
 گردد.  شناس انجام پذیرفته، تو،یحات بیشتری ارائه می زبان

  تحقیقروش 
کننده  در جلسات بازجویی در موقعیت قضایی، دو گروه شرکت

در گفتمان یعنی بازجویاان/پلیس و متهمان/مظنوناان، بناباه    
قانونی، پیرامون رخدادی که برخالف قانون صاورت   ،رورت

بازجو یا ،اابط  »کنند.  گرفته با یکدیگر تعامل زبانی برقرارمی
کاارگیری زباان    در کالنتری، پلیسی است که با باه « انتظامی

: 7337مانش،   دهاد )صاادق   فنی عمل بازجویی را انجام مای 
(. به کسی که فاعل جرم تلقی شاده ولای هناوز انتسااب     77
شاود   گفته می« مظنون یا متهم»م به او محرز نشده است جر

(. اگر اتهام اثبات شاود ماتهم   377: 7338)جعفری لنگرودی، 
 (.77: 7337شود )انصاری،  تبدیل می« مجرم»به 

( باا  7001همانگونه که اشااره شاد کلتاارد و جانساون )    
شاناختی، باه بررسای جلساات باازجویی پلایس        نگاهی زبان
تحلیل گفتمان ظهوریافته در این جلسات باه   اند و در پرداخته

محور پلیس بار سااختار و محتاوای     تکثیر فرایند اجرایی هدف
انااد. از آنجااا کااه رخاادادهای بااازجویی در  باارده گفتمااان پاای

کشااورهای مختلااف دارای ساااختاری تقریباااً مشااابه بااوده و 
بینی شد که الگاوی   براساس اهداف قضایی استوارند، لذا پیش

( مبنی بار تقالیاع فرایناد    7001کلتارد و جانسون )پیشنهادی 
مااتهم و شناسااایی و بررساای    -اجرایاای گفتمااان پلاایس  

های گفتماانی در هار مرحلاه، در شاناخت و تحلیال       شاخ 
 گفتمان رایج در سیستم قضایی ایران نیز کاربرد دارد. 

تر این مو،وأ، رخدادهای بازجویی در  برای بررسی دقیق
هاای رساالت، انقاالب، فلساالین و      بخش تجسس کالنتری

پلیس مبارزه با ماواد مخادر ناجاا در شاهر تهاران، باه روش       
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توصیفی مورد بررسی قرار گرفتناد. نظار باه اینکاه      -تحلیلی
،بط صادا در جلساات باازجویی ممناوأ اسات، نگارناده باا        
هماهنگی حفاظت اطالعات ناجا در تعدادی رخاداد باازجویی   

ی غیرمحرماناه را بررسای   شرکت کرد، تعدادی اساناد کاغاذ  
نمود و با همکااری بازجویاان ناجاا، ماددکاران و ماددجویان      
ندامتگاه اویان، و افساران و ماددکاران دانشاجو در دانشاگاه      

ها، اطالعات تکمیلی را گاردآوری و ساپس باا     سازمان زندان
 رخداد بازجویی را بازنویسی کرد. 75ها،  استفاده از یادداشت
ر ایاان پااژوهش از ارزش کیفاای  هااا د از آنجااا کااه داده

برخوردارنااد و آمااار کمداای ماادنظر نیساات، لااذا در بازنویساایِ 
تحلیل  تعامالت گفتاری، جمالت ا،افی و تکراری حذف شد.

ها با هدف شناخت گفتمان در بافت قضایی، در دو ساالح   داده
هاا،   توصیف و تفسیر گفتمان انجاام گرفات و باه تبیاین داده    

کنندۀ گفتمان در جامعه، نیز اشاارۀ   یعنی تککید بر نقش کنترل
 مختصری صورت گرفت.

ابتدا از بین جلسات متعادد، پاانزده جلساۀ باازجویی کاه      
متهمان به زبان فارسای و مهاارت نوشاتاری مسالط بودناد،      

رخداد بازجویی »عنوان یک  انتخاب شدند. سپس هر جلسه به
و از بادو ورود باازجو و ماتهم باه اتااق      « در موقعیت قضایی

عناوان   زجویی تا پایان مرحلۀ نوشتن گزارش توسط بازجو بهبا
درنظر گرفته شد. هر رویاداد باه ساه    « رویداد گفتمانی»یک 

مرحلۀ اصلی تقالیع و نکات و مو،وعات قابل تعماق در هار   
طور مجزا  مرحله شناسایی و در دو گونۀ نوشتاری و گفتاری به
تگاو و  بررسی شدند. همچنین، اطالعات تکمیلی از طریق گف

مصاااحبه بااا بازجویااان، ماللعااین و متخصصااین، از جملااه   
،امناً،  مددکاران و مددجویان ندامتگاه اوین، گاردآوری شاد.   

ای مرتبط با مو،اوأ   آمده در هر مرحله با نظریه دست نتایج به
 شناسی مقایسه گردید. پژوهش در حوزۀ زبان
باه   گفتماانی  هایدر هر یاک از رویاداد   تفکیک مراحل

 است. 7 شمارۀ جدولشرح 

 مراحل اجرایی جلسات بازجویی در ایران .2جدول 

 سوم ةمرحل دوم ةمرحل اول ةمرحل
براساس  تفهیم اتهام

 سه متن مندرج در
 اظهارات متهم ۀبرگ

گفتگوی دوطرفه بین 
پیرامون  تهمبازجو و م
)تعامالت  مو،وأ جرم
 گفتاری(

نوشتن گزارش 
و  توسط بازجو
ثبت اظهارات 
 متهم

  ها دادهتحلیل 
نظر باه اینکاه انعکااس تماام مراحال پاژوهش و مو،اوعات        

دادن  منظاور نشاان   شده در یک مقاله میسر نیست، لذا به بررسی
شاناختی در هار مرحلاه     شیوۀ کار، در این بخش یک نکتۀ زبان

اظهارات ماتهم   ۀی، برگیاول بازجو ۀدر مرحل. 1گردد بررسی می

در ابتادای  شاود.   یا برای وی خوانده می رسد می متهمیت ؤبه ر
قاانون آئاین دادرسای     773 ۀمربوط به ماداین برگه، یک متن 
های عمومی و انقالب در اماور کیفاری مصاوب     کیفری دادگاه

، و پس از آن، یک ماتن شاامل مشخصاات و تعهدناماۀ     7381
بایست توسط وی تکمیل شاود. بخاش    متهم تعبیه شده که می
ت ماتهم باه فضاایی اختصااص دارد کاه      بعدیِ برگاۀ اظهاارا  

براسااس ناوأ و   سؤاالت توساط باازجو، حاداکار در ده جملاه     
شاود.   روی برگه نوشته مای تهم، کیفری م ۀماهیت جرم و سابق

شود تا به ساؤاالت پاساخ دهاد و     سپس برگه به متهم داده می
منظور روشان شادن نحاوۀ     بخش مشخصات را تکمیل کند. به

مرباوط باه    جماالت ها، بارای نموناه    تحلیل این بخش از داده
جرایم مواد مخدر که از پیش طراحی و در برگۀ یادشاده تایا    

 گیرد. قرارمی تحلیلمورد  شناختی زبانشده است، از لحاظ 
نتیجۀ بررسی ساخت صوری جمالت بازجویان در پاانزده  
برگۀ اظهارات متهمان مربوط به جرایم مواد مخدر، سارقت و  

این است که جمالت پرسشی و اماری باا   زورگیری حاکی از 
های اجتماعیِ اکتشافی و نظاارتی زباان در مرحلاۀ اول     نقش

گیرند. جمالت  بازجویی توسط بازجویان مورد استفاده قرار می
متهمان نیز در پاسخ به سؤاالت بازجویان در ایان مرحلاه، در   

شاوند.   رسانی ارائاه مای   قالب جمالت خبری و با نقش اطالأ
های  دهد که ویژگی توای معنایی جمالت نشان میتحلیل مح

کند که بتوانناد از   زبان این امکان را برای بازجویان فراهم می

در زباان بارای ترغیاب متهماان باه       2«انگاشت پیش»فرایند 

یکای از اناواأ رواباط    « انگاشات  پیش»اعتراف استفاده کنند. 
در های روزماره،   شود که افراد در گفتمان معنایی محسوب می

برناد. جماالت    سالح ساخت جماالت زباان از آن ساود مای    
( در برگاۀ اظهاارات ماتهم    3( و )5(، )7شادۀ )  طراحای  ازپیش

(، حااوی محتاوای   3مربوط به جارایم ماواد مخادر )جادول     
انگاشت پیرامون ارتباط متهم با واقعۀ جارم اسات. الزم    پیش

 نامه قبل از اعتراف متهم یا اثبات به ذکر است که این پرسش
 جرم طراحی شده است.

                                                      
هاا، باه رساالۀ دکتاری      برای آگاهی از تمام مراحال پاژوهش و یافتاه   . 7
و مظناون در نظاام   شناسی حقوقی اجتماعی: بررسای زباان باازجو     زبان»

شناسای   (، گاروه زباان  7331« )قانونی کشاور جمهاوری اساالمی ایاران    
 دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه شود.

2. presupposition 
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 شدۀ بازجویان مربوط به جرایم مواد مخدر طراحی جمالت ازپیش. 9جدول 

 نقش اجتماعی زبان ساخت دستوری جمالت ردیف

 اکتشافی پرسشی آیا دارای سابقه محکومیت کیفری هستید؟ 7

 نظارتی -اکتشافی امری نوأ اتهام، محل دستگیری و مدت و محل تحمیل کیفر قید شود. 7

3 
آیا میزان مواد مکشوفه مالابق با صورتجلسه تنظیمی به مقدار ... گرم از نوأ ... 

 متعلق به شماست؟
 اکتشافی پرسشی

 اکتشافی پرسشی اید؟ را از کجا و به چه نحوی تهیه کرده مواد مکشوفه 7

 اکتشافی پرسشی اید؟ برحسب گرم. مواد مکشوفه را چه زمانی و به چه مبلغی خریداری کرده 5

 نظارتی -اکتشافی امری نید.کآدرس و مشخصات دقیق فردی و مکانی فروشنده مواد را بیان  3

 اکتشافی پرسشی اعتیاد دارید؟آیا خودتان نیز به مواد مخدر  1

 اکتشافی پرسشی ؟اعتیاد دارید به چه موادی 8

3 
چنانچه اظهارات دیگری دارید بیان نموده در غیراینصورت مالالب فوق را گواهی 

 نمائید.
 نظارتی -اکتشافی امری -شرطی 

 
 میاان ی، گفتگاوی رودررو  یباازجو  روناد دوم  ۀدر مرحل
در این مقاله، به این بخش دهد.  و متهمان رخ می یانبازجو
شاود. روال کاار در    گفتاه مای  « تعامال گفتااری  »ها  از داده

طاور   جلسات بازجویی بدین منوال اسات کاه مظناونین باه    
انفرادی در اتاق بازجویی مستقر و بسته به نوأ جرم توساط  

گیرناد.   یک یا دو افسر تجساس ماورد باازجویی قارار مای     
منظور تحلیل پانزده مورد تعامل گفتاری بین بازجویاان و   به

متهمااان در مرحلااۀ دوم بااازجویی، جمااالت بازجویااان و   
شاده از هام تفکیاک و     هاای بازنویسای   ر نساخه متهمان د
 های اجتمااعی زباان در جماالت شامارش شادند. در      نقش
مورد نقش اجتماعی زبان  510جملۀ بازجویان،  338تحلیل 

شایان ذکر است که برخی از جمالت در تشخی  داده شد. 
مقایساۀ   .هساتند خدمت بیش از یک نقش اجتماعی زباان  

های اظهاارات ماتهم و    رگهجمالت نوشتاری بازجویان در ب
جمالت شفاهی آنان در تعامالت گفتاری حاکی از آن است 

های نظارتی و اکتشافی برای اثبات قدرت و کسب  نقشکه 
 کار هطور مشابه ب هب دو گونۀ نوشتاری و گفتاریاطالعات در 
تعاامالت گفتااری، بازجویاان عاالوه بار      در  ، امارفته است
هاای   نقاش اجتمااعی زباان، از   این دو نقش برداری از  بهره

باا   برای برقراری تعاملنیز  رسانی و شخصی تعاملی، اطالأ
بارای  احساساات و نصایحت،   ابراز ، بیان اطالعات، متهمان

منظور  اند. به پیشبرد اهداف قضایی/صنفی خود استفاده کرده
منادی   هاایی از بهاره   تر مو،اوأ و ارائاۀ نموناه    درا دقیق

هاای اجتمااعی زباان و     از نقش کنندگان در گفتگو مشارکت
انگاشت، جمالت اولیه از گفتگوی بین باازجو و   فرایند پیش

متهم در یک جلسۀ باازجویی مرباوط باه جارم سارقت در      
شود. در این گفتگو بازجو با حرف )ب(  سالور زیر بررسی می

 و متهم با حرف )م( مشخ  شده است.
 

 تعاملی( -: چند سال داری؟ )اکتشافیب

 )اطالأ رسانی( سال. 78: م

 تعاملی( -اهل کجایی؟ )اکتشافی :ب

 رسانی( : اهل افغانستانم. )اطالأم

انگاشت: سارق  پیش -: از کجاها سرقت کردی؟ )اکتشافیب

 بیش از یک سرقت انجام داده است( 

کااره تجهیازات و وساایل سااختمانی      : از ساختمونای نیمهم

 رسانی( دزدیدم. )اطالأ می

انگاشات: در   پایش  -: چند تا همدست داشاتی؟ )اکتشاافی  ب

 سرقت همدست داشته است( 

کردیم. اونا به من پیشنهاد ایان   : با دو تا دوستام سرقت میم

دزدیا رو دادند. وگرنه من تازه وارد ایران شده بودم. اهال  
 تعاملی( -رسانی هیچ کار خالفی هم نبودم. )اطالأ

 -کردیاد؟ )اکتشاافی   مای  ها رو چالاور اجارا   : نقشۀ سرقتب

هاای از قبال طراحای     ها نقشه انگاشت: برای سرقت پیش
 اند(  شده داشته
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شدیم کسی نیست ،  : گاهی اوقات نیمه شبا که مالملن میم

رفتیم دزدی. دریال و   کسی به غیر از نگهبان نیست، می
سنگ فرز و دساتگاه جاوش و ایناا. باه نگهباان چاایی       

دساتام بعاد    یخاتم. هام  ر توش پودر خواب می -دادم  می
 رسانی( اومدن. )اطالأ می

ترسیدی نگهبان مسموم بشه، به کما باره و بمیاره؟    : نمیب

 تعاملی(  -)اکتشافی

ای تردید داشاتم ایان کاارو     آور بود. اگه ذره : نه دارو خوابم

 تعاملی( -رسانی کردم. )اطالأ نمی

 ریختی؟ )اکتشافی(  : چالور با نگهبان طرح دوستی میب

گفاتم تاازه از    والیتای باودن. مای    معموالً بیشتر اوناا هام  : م

کرد. بعد پودر  افغانستان به ایران اومدم. به من اعتماد می
 رسانی( ریختم تو چائیش. )اطالأ رو می

 -دادید؟ )اکتشاافی  : چند وقت بود که این کار رو انجام میب

 انگاشت: سابقۀ این نوأ سرقت را دارد(  پیش

 رسانی( شد. )اطالأ ماهی می: تقریباً یک م

 : درآمدتون چقدر بود؟ )اکتشافی( ب

 رسانی( هزار تومن. )اطالأ 500: تقریباً شبی م

انگاشات:   پایش  -: چالور وارد این باند شادی؟ )اکتشاافی  ب

 همکاری سارقان به تشکیل باند منجر شده است(  

خواساتم   شد که وارد ایران شده بودم. می : تازه دو سالی میم

ام بفرسااتم. اول تااوی یااه   نم و باارا زن و بچااهکااار کاا
خواساتم از راه   کاره مشغول کار شدم و می ساختمون نیمه

حالل پول در بیارم. گل آقا هم مال من اونجاا کاارگری   
کرد. بعد از مدتی به من پیشنهاد کرد ولی مان قباول    می

مون گفتن که دخترم مریضاه. تلفان کاه     نکردم. از خونه
ریضه. درمان نیاز داره. منم اعصابم کردم گفتن که بچه م
 ایجاد حس ترحم( -تعاملی -رسانی به هم ریخت. )اطالأ

انگاشات: باناد    پایش  -:گل آقا سردستۀ باند بود؟ )اکتشافیب

 دارای ساختار مدیریتی بوده است(  

 رسانی( : بله رئیس او بود. )اطالأم

 تعاملی(  -ات چیه؟ )اکتشافی : بیماری بچهب

له بدنش عفونت کرده. باید زود درماان بشاه.   : دختر سه سام

 ایجاد حس ترحم( -تعاملی -)اطالأ رسانی

 تعاملی(  -: فقط همین یک فرزند رو داری؟ )اکتشافیب

 ایجاد حس ترحم( -رسانی : بله تنها یه دختر دارم. )اطالأم

 : اعتیاد هم داری؟ )اکتشافی( ب

 رسانی( کشم. )اطالأ : گرد سفید میم
 )اکتشافی( : هروئین؟ ب

 رسانی( : بله. )اطالأم

 کنی؟ )اکتشافی(  : دیگه چی مصرف میب

 رسانی( : فقط همین دوامه. )اطالأم
 

هاای   در این تعامل گفتاری، از لحاظ بررسای شااخ   
گفتمانی با توجاه باه ساه مؤلفاۀ اجتمااعی کاه در حاوزۀ        

( و 713-757: 7330شناسی اجتماعی توساط وارداف )  زبان
مالالعاتی تحلیل گفتماان انتقاادی توساط بلاور و     در حوزۀ 
روابط ادب، قادرت  »( تحت عنوان 773-707: 7001بلور )

اند، زبان گفتااری باازجو مباین     مالرح شده 1«و همبستگی

جایگاااه اجتماااعی برتاار وی نساابت بااه مااتهم و قاادرت   
کنناادۀ بااازجو در جریااان گفتگااو اساات. انتخاااب   کنتاارل
مد جمالت پرسشی های خالاب، صدق جمالت، بسا صورت

و امری، بسامد استفاده از نقش اکتشافی زبان، و همچناین  
کننااده و  عنااوان آغااازگر گفتگااو، کنتاارل نقااش بااازجو بااه

گرهااای  کنناادۀ مو،ااوأ مکالمااه، از جملااه نشااان  تعیااین
در این تعامل گفتااری هساتند. از ساوی دیگار،     « قدرت»
های تعاملی و شخصی زبان در جمالت  دلیل ظهور نقش به
توان به این نکته اشاره کرد کاه در ایان رویاداد     ازجو، میب
میااان بااازجو و مااتهم نیااز مشاااهده « رابالااۀ همبسااتگی»
 شود.   می

هااای مرحلااۀ دوم جلسااات   در مجمااوأ، تحلیاال داده 
بازجویان از  دهد که در تعامالت گفتاری، بازجویی نشان می

های  نقشها و  مندی از ویژگی آزادی عمل بیشتری در بهره
های نوشاتاری   که در متن برخوردارند، درحالیاجتماعی زبان 

باه  کنناد.   های زبان استفاده مای  طور محدودتری از نقش به
( در تعاامالت  7تاوان نتیجاه گرفات کاه      این ترتیاب، مای  

هدفمناد، از حیاث   جماالت   سااختن بازجویاان باا   گفتاری، 
هااای اجتماااعی زبااان و برقااراری رابالااۀ  اسااتفاده از نقااش

ی اقادام  ینسبت باه ترغیاب متهماان باه پرگاو     تگی، همبس
را بااه خاااطر  آنااانی از جمااالت یهااا واژه کلیااد ،کننااد ماای
باه تناقضاات   در تفسیر آنی گفتاار مظناونین،    ،سپارند و می

در واقعاۀ جارم پای    آناان  ، دروغ، و نقاش احتماالی   کالمی
بازجویان برای تالبیق دادن اظهارات متهمان ( 7 ؛ وبرند می

با مستندات پرونده و ترغیب آنان به اعتاراف داوطلباناه، باا    

                                                      
1. politeness, power & solidarity relations 
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انگاشات و اساتفادۀ هدفمناد از     ساختن جمالت حاوی پیش
های اجتماعی زبان، از راهبردهای زبانی برای پیشابرد   نقش

برناد. شاایان ذکار اسات کاه       اهداف قضایی خود بهره مای 
کننده در این مرحله از بازجویی موفق شدند  بازجویان شرکت

حقیقت را کشف و از متهمان اعتراف داوطلباناه و مکتاوب،   
های این  یافته که مالابق با مستندات پرونده بود، اخذ کنند.
( و انصااری  7001مرحله از پژوهش نظر کلتارد و جانسون )

تارین هادف    صالی کند. آناان معتقدناد ا   ( را تکئید می7337)
عناوان   باه از متهماان  داوطلباناه   اعتاراف گرفتن ، انبازجوی

های زبان ایان   و ویژگی استبهترین دلیل برای اثبات جرم 
هاای   علیارغم روش کند.  امکان را برای بازجویان فراهم می
شادن باه زور بارای نایال      سنتی پلیس که متضمن متوسل

های ناوین، قادرت و    آمدن به اهداف بازجویی بود، در روش
ریق راهبردهاای گفتماانی کاه نیااز باه ا عماال       سلاله از ط
 شود.  آمیز ندارد، اِعمال می خشونت

نکتۀ دیگری که در این مرحلۀ باازجویی ماورد توجاه    
هاای   گیرد این اسات کاه در موقعیات    شناسان قرارمی زبان

قضایی نقش افراد در تعامالت زبانی تابع یک رشته قواعد، 
های  در گفتمان ها و الگوهای زبانی خاص است. محدودیت

روزمااره، افااراد دربااارۀ برقااراری تعاماال و تبااادل زبااانی و 
مو،وأ گفتگو توافق ،منی دارند و اغلاب از زباان بارای    
کسب اطالعات جدید و بیان وقاایع و احساساات اساتفاده    

دیاد، هار یاک از     کنند و، بار اسااس شارایط و صاالح     می
تواننااد از ادامااۀ بحااث  کنناادگان در گفتگااو ماای مشااارکت

منصرف شوند. اما در جلسات بازجویی، باازجو و ماتهم باه    
شاوند و، در اغلاب    اجبار قضایی وارد تعامال گفتااری مای   
دانند با این حال  مواقع، بازجویان پاسخ سؤاالت خود را می

 -کنند. از این حیث گفتمان بازجو گری می اقدام به پرسش
آماوز و   داناش -هاای معلام   متهم شباهت زیادی به گفتمان

آماوزان و   دانشاجو دارد باا ایان تفااوت کاه داناش      -تاداس
دانشااجویان تحاات فشااار و الاازام قضااایی قاارار ندارنااد.   

منظااور  آمااوزان و دانشااجویان نیااز، در مواردی،بااه  دانااش
اعتراض باه عملکارد معلام یاا اساتاد، کاالس، مدرساه و        

کنند و این اختیار را دارناد کاه از    دانشگاه خود را ترا می
راف دهند. این امر دلیلی آشکار بر وجود ادامۀ تحصیل انص
 ها میان بافت قضایی و غیرقضایی است. برخی تفاوت

ی مربوط به نگارش شارح  یبازجوسومین و آخرین مرحلۀ 
ماتن گزارشاات    .اسات  جرم و ثبت اظهاارات متهماان   ۀواقع

 1)سایاق(  کاربردی ۀگونبازجویان مبین این مو،وأ است که 

 2ای( )زباان حرفاه   ات تخصصیها و اصالالح و همچنین واژه

 از ناوأ و  آنان 3گفتمان صنفی ، دال برکاررفته در گزارشات هب

بازجویان با استفاده از داناش علمای و    .استگفتمان حقوقی 
ای خود و با درنظرگرفتن موازین قاانونی و عادم    تجربۀ حرفه
گرایی شخصی و برپایۀ هر دانستنیِ قابل اثبااتی   اتکا به ذهن
 کنند. گزارش اقدام میبه نوشتن 

مو،وعی که در تحلیال ماتن گزارشاات بازجویاان از     
برانگیز است عملکرد عناصر  شناختی سؤال حیث نکات زبان

کاه سااختمان و    باشد، یعنی این زبانی در چارچوب متن می
آرایش متنی چه تکثیری بر نقش عناصار زباانی در تعامال    

(، زبان یک 7333به اعتقاد تامپسون )زبانی بین افراد دارد. 
دساتوری اسات کاه در آن امکاان انتخااب      -نظام واژگانی

های  وجود دارد. انتخاب واژگان و ساخت دستوری در بافت
گاار ارتباااط  گوناااگون اجتماااعی توسااط کاااربران نمایااان 

های گوناگون زبان و بافت موقعیتی و تاکثیر   تنگاتنگ نقش
(. 3-8: 7333ها در انتقال معنا اسات )تامساون،    این نقش

پیامدهای انتخاب نوأ ساخت دستوری جماالت و دخاالتی   
که این انتخاب در روند درا و تفسایر سااختار ماتن ایفاا     

کند، و اینکه این ناوأ سااخت چگوناه یاک چاارچوب       می
فکری خاص را تقویت یا تولیاد کارده اسات، مو،اوعاتی     

سازایی   هستند که در تحلیل گزارش بازجویان از اهمیت به
دهنادۀ   هاای تشاکیل   منظور تحلیل گازارش  به د.برخوردارن

انتخااب سااخت   »شاناختی   پیکرۀ پژوهش، مشخصۀ زباان 
از مهمترین ساختارهای نحوی بررسی شده است. « نحوی

، «دهای  ناام »توان از  مؤثر بر شیوۀ انتقال معنا در متن، می
هاای الزم/ناگاذر و    انتخااب فعال  »، «ساازی  فرایند اسام »

ناام بارد.   « وم در برابر مجهولفرایند معل»و « متعدی/گذرا
در مقالااۀ حا،اار ساااخت نحااوی معلااوم و مجهااول در    

و تکثیر آن بر محتوای معناایی و قاوت   گزارشات بازجویان 
منظاور   باه  شاود.  ای خاص مالارح مای   بخشیدن به اندیشه

هاا، ساه    دادن شیوۀ کار پژوهشگر در تحلیل گازارش  نشان
ایم ماواد  جملۀ ذیل که توسط سه بازجو در ارتبااط باا جار   

شاناختی تحلیال    زباان اند، از یک منظار   مخدر نوشته شده
های غیر،روری در این  اژهشوند. شایان ذکر است که و می

 اند. جمالت حذف شده

                                                      
1. register 

2. jargon 

3. institutional discourse 
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مواد مخدر از نوأ ... باه وزن ... کیلاوگرم در خاودرو باه      .7
 شمارۀ ... به مالکیت ... کشف شد.

ل مواد مخادر  فرد به نام ... رانندۀ خودرو به شمارۀ ... حام .7
 .... بوده است.

مواد مخدر از نوأ ... در خودرو به شمارۀ... کشف و ،بط  .3
 شد.

گرچه هار ساه جملاه یاک پیاام مشاترا را مانعکس        
ی عبارات و انتخاب نوأ ساخت از لحاظ یجابجاکنند ولی  می

و « ساابک نگااارش»معلااوم یااا مجهااول بااودن جملااه، در 
براسااس نظریاۀ   کناد.   تغییراتی ایجاد می «منظور گوینده»

، نویسنده با انتخاب نوأ سااخت و  (7007)هلیدی و متیسن 
هاای   هاای دساتوری در جملاه، پیاام     نحوۀ چیادمان گاروه  

متفاوتی را حول محور معنای اصالی، باه مخاطاب منتقال     

در جمله نقالۀ شروأ برای تولید پیام  1کند. جایگاه مبتدا می

یارد.  گ حول محور این جایگاه شکل می 2است و بخش خبر

شود کاه ذهان    اشغال جایگاه مبتدا توسط مفعول موجب می
بلاور و  خوانندۀ متن در پی جستجوی منظور نگارنده برآیاد.  

 مختلف در ساخت صوری زباان، بلور نیز معتقدند که عوامل 
هااا، تعااداد  از قبیاال طااول جمااالت از لحاااظ تعااداد واژه  

ساالح ماتن از    و ها، تعداد افعال مجهاول در ماتن   پاراگراف
ماتن و درا وی از   از لحاظ فصیح بودن، بر تفسیر خواننده

 (.77 :7001 ،)بلور و بلور پیام تکثیرگذار است
گازارش  ایان اسات کاه    نکتۀ قابل تکمل در این مرحلاه  

تحات عناوان   واقعاۀ جارم   شارح  مکتوب بازجویان پیراماون  
 به انضمام برگۀ اظهارات متهماان، اسانادی  ی یگزارش بازجو
درنظار  قضاات  توساط  صادور ریی  بنای هستند که محقوقی 
شناسی توجاه باه ایان مو،اوأ      از منظر زبان. شوند گرفته می

،روری است که تفااوت و تناوأ سابک نوشاتاری افاراد در      
های غیرقضایی اماری بادیهی و معماول اسات، اماا در       بافت

سیستم قضایی، پیامد این تنوأ سابک و تاکثیر آن بار ذهان     
اسات. در نظرسانجی از   سااز   مخاطبان تا حادودی سرنوشات  

ها بیشتر به  بازجویان مشخ  شد آنان هنگام نوشتن گزارش
دادن واقعۀ  مستند بودن گزارش، انتقال اطالعات و نحوۀ شرح

کنند تا باه مو،اوأ سااخت نحاوی جماالت.       جرم توجه می
بررسی گزارش بازجویان از حیث تفااوت در سااخت صاوری    

باط باا بارآورد میازان    زبان و تکثیر آن بر تفسیر قضات، در ارت
برانگیاز   تواند مو،وعی بحاث  ، میدر ارتکاب جرم تهمنقش م

                                                      
1. theme  

2. rheme  

شناسی اجتماعی حقوقی باشد که نیااز اسات در    در حوزۀ زبان
  پژوهشی مجزا به آن پرداخته شود.

 و پیشنهادات نتایج پژوهش
« شناساای اجتماااعی حقااوقی زبااان»در مقالااۀ حا،اار، 

ای و حلقاۀ ارتبااطی میاان     رشاته  ای میاان  عناوان حاوزه   به
شناسی و حقوق به جامعاۀ دانشاگاهیان    شناسی، جامعه زبان

منظور شناخت گفتمان قضایی  ایران معرفی شد. همچنین به
و شناسایی عوامال ماؤثر بار ایان گفتماان، پاانزده جلساۀ        

ر تهران باا اساتفاده از الگاوی پیشانهادی     بازجویی پلیس د
( مبنی بر تقالیاع سااختار گفتماان    7001کلتارد و جانسون )

براساس اهداف صنفی پلیس مورد بررسی  قرارگرفات و در  
شااناخت و تحلیاال  باارای  چااارچوبی توصاایفی نتیجااه 
طبق این الگو تدوین شد.  زبانان های قضایی فارسی گفتمان
عنوان یک رویداد گفتماانی   بههر یک جلسۀ بازجویی، ابتدا 

بین بازجو و متهم درنظر گرفته شد. سپس هار گفتماان باا    
هاای مجازا    درنظرگرفتن اهداف قضایی بازجویان به بخاش 

شناختیِ قابل تکمل در هار   زباننکات تقالیع و مو،وعات و 
منظاور حصاول    بهدر پایان بخش شناسایی و بررسی شدند. 
باه دو   های پژوهش یافته اطمینان از صحت و پایایی نتایج،

نظرسنجی از »و « ها ای نظریه بررسی مقایسه» طریق یعنی
 . ارزیابی شد« متخصصان و ماللعین
های پیکرۀ پژوهش حاکی از  تحلیل دادهنتایج حاصل از 

محاور در   متهم ساختاری هادف  ا  گفتمان پلیسکه  آن است
اهااداف بافاات قضااایی دارد. رونااد اجرایاای بااازجویی و    

کنندگان )بازجویان و متهمان( بار شایوۀ برقاراری     مشارکت
در  تعامالت زبانی و نحوۀ طراحی جمالت تکثیرگاذار اسات.  

این نوأ گفتمان، بازجویان از ساخت صوری زبان در خدمت 
های اجتماعی زبان، برای رسیدن باه اهاداف قضاایی     نقش
های زبان، پلیس را در رسیدن باه   ویژگی کنند و میاستفاده 
ترین هدف صنفی آنان، کاه کشاف حقیقات و گارفتن      همم

 رساند.  اقرار داوطلبانه و مکتوب از متهمان است، یاری می
ماتهم  -شایان ذکر اسات کاه تحلیال گفتماان پلایس     

شاده در ایان مقالاه نیسات. لاذا       محدود به مو،وعات طرح
اجتماعی زباان  -های حقوقی گردد دیگر شاخ  پیشنهاد می

هااای مشااابه، برمبنااای   گفتماااندر ایاان نااوأ گفتمااان و  
شناساای، معناشناساای و منظورشناساای،  رویکردهااای زبااان

تحلیلای تادوین شاده در ایان     -براساس چارچوب توصایفی 
 مقاله بررسی گردد.
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