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بررسی چگونگی رابطه بین شاخص قدرت و پدیدهی ادب زبانی در
روند بازجویی به لحاظ زبانشناختی :رویکردی گفتمانی و حقوقی
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چکیده
تأثیر عامل قدرت در گفتمان دادگاه کیفری و روند بازجویی با عوامل زیادی همچون شرایط اختصاصی
بافت موقعیتی جلسه بازجویی و تفاوت سطح اجتماعی بین بازجوی پلیس و متهم ظهور پیدا میکند.
پژوهش حاضر درنظر دارد با استفاده از راهبردهای ادب براون و لوینسن ( )1987به بررسی و توصیف
نقش اصل ادب در روند بازجویی بپردازد .هدف پژوهش حاضر ،تحلیل و توصیف رابطه بین ابزار قدرت و
پدیدهی ادب در پیشبرد روند بازجویی است؛ زیرا اصل ادب با روابط قدرت تنیده شده است .نمونههای
مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل یازده متن بازجویی بهصورت شفاهی و مکتوب است که به روش
تصادفی از بین پروندههای قضایی موجود در دادسرای عمومی و انقالب استان بوشهر انتخاب گردیده
است .نتایج بهدستآمده نشان داد که با رعایت ادب (راهبردهای ادب براون و لوینسن ())1987
نمیتوان مسیر بازجویی را بهخوبی پیش برد؛ زیرا متهمان بهدلیل نبودن فشار و تهدید از پاسخگویی به
سؤالها طفره میروند؛ ولی با اِعمال فشار و لحن تهدیدی که از نشانههای قدرت است ،میتوان مسیر
بازجویی را بهخوبی پیش برد.
واژههای کلیدی  :شاخص قدرت ،ادب زبانی ،روند بازجویی ،زبانشناختی ،گفتمان حقوقی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

g.baghbani83@gmail.com
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 -1مقدمه
پدیدهی ادب 1برای ساختار و حفظ روابط اجتماعی بسیار مهم و ضروری است .درواقع،
میتوان بیان نمود که پدیدهی ادب در روابط اجتماعی حکم قلب رابطه اجتماعی و
تعامل را دارد (براون .)326 :2015 ،2از سال  ،1970پدیدهی ادب در تعامالت اجتماعی
بسیار مورد توجّه پژوهشگران قرارگرفته است و این پدیده دید وسیعی را برای موضوعات
مختلف فراهم نموده است؛ بهعنوان نمونه :توسعه ادب در تعامالت طبیعی ،ادب بهعنوان
انگیزه کاربردی برای ساختار زبانشناختی و غیره (براون.)330 :2015 ،
راهکارهای قدرت اجتماعی و فاصلهی اجتماعی ،مرتبط با استراتژیهای اصل ادب
هستند .هر جامعهای ،اصول و قواعد خاصّی در مورد پدیدهی ادب و راهبردهای آن دارد.
درنظر گرفتن هنجارهای فرهنگی هر جامعه برای تعامل داشتن ،میتواند کمک قابل
توجّهی به فعلوانفعاالت درون فرهنگی در مورد این پدیده داشته باشد (شاهرخی و
بیدآبادی .)25 :2013 ،افراد در هنگام برقراری ارتباط میبایست مراقب رفتار و کردار
خود باشند .مکالمهی غیرمؤدبانه یا پرخاشگرانه منجر به کشمکش بین گوینده و شنونده
میشود؛ بنابراین بهتر است پدیدهی ادب بهعنوان یک استراتژی مهم در مکالمهی روزانه
افراد حضورداشته باشد (علیاکبری و معلمی.)981 :2015 ،
در محاکم قضایی نیز بهدلیل رسمی بودن محیط دادگاه ،همهی عوامل و کارکنان
سعی در حفظ و رعایت ادب را دارند .پژوهش حاضر با هدف تحلیل و توصیف رابطه بین
ابزار قدرت 3و پدیدهی ادب در پیشبرد روند بازجویی درنظر دارد به توصیف چگونگی
نقش اصل ادب بر روی پروندههای قضایی بپردازد؛ بنابراین پژوهش حاضر در حوزه
زبانشناسی حقوقی قرار دارد .پیکره زبانی پژوهش شامل یازده متن بازجویی بهصورت
شفاهی و مکتوب است که به روش تصادفی از بین پروندههای قضایی موجود در
دادسرای عمومی و انقالب استان بوشهر انتخابشده است .چارچوب نظری پژوهش،
نظریه ادب براون و لوینسن )1987( 4است و فرض شده است که با رعایت ادب
(راهبردهای ادب براون و لوینسن ( ))1987و قدرت میتوان روند بازجویی را بهخوبی
پیش برد .بهعبارتدیگر ،بر آنیم بدانیم که )1 :رعایت پدیدهی ادب از سوی بازجوی
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پلیس چه تأثیری بر پیشبرد روند بازجویی میتواند داشته باشد؟  )2چه عواملی از سوی
متهم باعث می شود که بازجوی پلیس در روند بازجویی پدیدهی ادب را نقض کند؟ )3
چه رابطهای میان قدرت بازجوی پلیس و متهم و رعایت ادب از سوی آنها وجود دارد؟
 -2تعاریف و پیشینه نظری
 -1-2زبانشناسی حقوقی

1

زبانشناسی حقوقی یکی از گرایشهای کاربردی و بسیار مفید زبانشناسی است که از
دهه  1980میالدی ،در اروپا بهصورت گسترده و علمی ،مورد توجّه قرارگرفته است؛ امّا
این رشته در کشور ما بسیار نوپا است که با مقاله تحقیقی آقاگلزاده ( )1391تحت
عنوان «زبانشناسی حقوقی (قضایی) رویکرد نوین در زبانشناسی کاربردی» در اولین
اجالس ملی انجمن زبانشناسی ایران که در اسفند  1384در دانشگاه تهران برگزار شد،
برای نخستین بار مطرح شد .با اینکه تاکنون پژوهشهای مفیدی در زمینه زبانشناسی
حقوقی در کشور ما انجامگرفته ،بسیاری از جنبههای آن هنوز بهدرستی مورد بررسی
قرار نگرفته است و با توجّه به کاربردهای بسیار باالیی که این حوزه میتواند برای
سازمانهای قضایی ،دادگاهها ،پلیس و مانند آن داشته باشد ،نیاز به بومیسازی این
رشته و زیر گرایشهای مربوط به آن در کشور بهخوبی احساس میشود (نامورفرگی،
.)144 :1392
 -2-2گفتمان حقوقی

2

زبان حقوقی بهدلیل ویژگیهای خاصّ خود همواره برای غیر حقوقدانان کمتر قابلدرک
بوده است (بیاتمختاری .)4 :1391،در گفتمان حقوقی ،قدرت و جایگاه اجتماعی
کنشگران در جایگاه فرادست (مانند قاضی) و فرودست (مانند خوانده یا متهم) در
چگونگی هدایت و شکلدهی روایت و گفتمان دادگاه و مراکز پلیس (بازجوییها) نقش
تعیینکنندهای دارند (آقاگلزاده.)33 :1392 ،
یول 3و براون ( )1 :1983تعریفی که از تحلیل گفتمان بیان میدارند این است که
تحلیل گفتمان ،تجزیهوتحلیل زبان در کاربرد آن است که در این صورت نمیتواند
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منحصر به توصیف صورتهای زبانی مستقل از اهداف و نقشهایی باشد که این صورتها
برای پرداختن به آنها در امور انسانی بهوجود آمدهاند.
2
از نگاه تحلیل گفتمان انتقادی ،1تحلیل گفتمان حقوقی باید به نقش و چگونگی
بهکارگیری شاخصهای زبان قدرت و زبانِ ضعف توسط شرکتکنندگان در گفتمان
بپردازد .وجود پرسشهای جویای اطالعاتِ موردنیاز از متهمان و طبقهبندی و
پرسش های جویای تأیید و هدایت آنها از متهمان تا وصول به نتیجه و کشف حقیقت در
بازجوییها و محاکمه دادگاهها ،در همین مقوله میگنجد (آقاگلزاده.)33 :1392 ،
 -3-2شاخص زبانشناختی قدرت
یکی از مفاهیم مهم در تحلیل گفتمان انتقادی ،مفهوم قدرت است و مطالعه ساختار
گفتمان و ساختار قدرت بسیار جذّاب است .یکی از وظایف بسیار مهمّ تحلیل گفتمان،
تبیین روابط میان گفتمان و قدرت اجتماعی است .قدرت اجتماعی برحسب کنترل
اعمالشده از سوی یک گروه یا سازمان یا اعضای آن تعریف میشود .درنتیجه ،از آزادی
عمل دیگران میکاهد یا دانش و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .ممکن است این
سؤال بهوجود آید که چه کسی میتواند در حین گفتگو یا توالیهای گفتمانی نوبت خود
را آغاز و یا نوبت دیگران را قطع کند؛ چراکه مشارکین دسترسی متفاوتی به موضوعات،
سبک یا فن دارند؛ بهعنوان نمونه :ممکن است در دادگاه از متهمان خواسته شود تا به
زبان معیار تکلم کنند ،فقط در مورد موضوع موردبحث سخن بگویند و از سبکی
احترامآمیز و مؤدبانه استفاده کنند (آقاگلزاده .)162-163 :1391 ،گیبونز)2003( 3
شاخصهای زبانشناختی قدرت را بدین شرح برمیشمارد :کسانی که از قدرت باالیی
برخوردارند ،کالمشان دارای ویژگیهایی همچون بلندی صدا و تغییرات در بلندی صدا،
باال بودن زیروبمی صدا ،تکرار ،قطع سخن ،تسلّط و غیره و کسانی که از قدرت پایینی
برخوردارند ،کالمشان دارای ویژگیهایی مانند استفاده از عبارات احتیاطآمیز ،تردید و
تأمل ،استفاده از عباراتی مانند قربان و جناب ،استفاده از کلمات تشدیدکننده و غیره
است .این شاخصها در دادگاه و برای پلیس بسیار مهم و ضروری هستند (آقاگلزاده،
.)164 :1391
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 -4-2پدیدهی ادب
در کاربرد عادی زبان ،اصطالح «ادب» به رفتار شایسته یا متعارف همراه با خصوصیات
اجتماعی همچون تربیت مناسب و آداب و رفتار رسمی گفته میشود .عالقهی روزافزون
به پدیدهی ادب زبانی در رشته های گوناگون موجب انتشار مقاالت تخصصی متعددی با
محوریّت این موضوع در نشریات برتر علمی زبانشناسی و همچنین پیدایش تعاریف و
تفاسیر مختلفی شده است .با پیشرفت حاصل در علوم یادشده ،پژوهشهای معاصر
پیرامون ادب از نمونههای مطلق نخستین که تحلیلهایی بر سطح جمله داشت فاصله
گرفته و به دیدگاهی جدید مبتنی بر پدیدهای گفتمانی بسط یافته است؛ امّا باوجود
اهمیّتی که در تحول این مفهوم وجود دارد ،نتایج دقیقی از تحقیقات پیرامون ادب در به
دست دادن یک چارچوب تحلیلی مستحکم از لحاظ نظری به دست نیامده است.
زبانشناسان بسیاری موضوع ادب را از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و کاربردشناسی
زبان و یا ادغام این دو ،مورد بررسی قرار دادهاند و اصولی که در رعایت ادب به کار
میرود را تعریف نمودهاند .از میان این اصول میتوان به استفاده از کنش گفتاری
مستقیم و کنش گفتاری غیرمستقیم در بیان تقاضا اشاره نمود .بر طبق نظر هیگی و
استوارت )2005( 1پژوهشهایی که در اینباره صورت گرفته و عمدتاً پژوهشهای تجربی
است ،شامل بررسی زبان افراد ،زبانهای میان فرهنگی و گونههای زبانی در سراسر دنیا
میشود (جعفرزادهافشاری .)4-5 :1392 ،ادب ،پدیدهای جهانی است و ریشه در فرهنگ
هر جامعهای دارد؛ امّا در هر زبان به صورتی متفاوت نمایان میشود .پدیدهی ادب در
کاربردشناسی زبان و زبان شناسی اجتماعی موضوع جدیدی است که در اروپا و آمریکا از
اواخر دههی  1960و اوایل  1970آغازشده است؛ امّا در مطالعات زبانی چین و ژاپن
سابقهای طوالنی دارد .پدیدهی ادب زبانی در مطالعات زبانشناختی جایگاه بسیار خوبی
پیداکرده و تحقیقا ت مختلفی در رابطه با این پدیده صورت گرفته است (صفارمقدم،
 .)77-78 :1388یو )2003( 2بیان میدارد که اگرچه مفهوم پدیدهی ادب در همهی
فرهنگها یکسان است؛ امّا با گسترش روابط بین فرهنگی ،مفهوم این پدیده در روابط
بین فرهنگی بسیار مورد توجّه قرارگرفته است و محققین بسیاری عالقهمند به تحقیق
در مورد این پدیده هستند (امانی و همکاران.)502-503 :2014 ،
. L. Hickey & M. Stewart
. K. A. Yu
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 -5-2بازجویی

1

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب که اخیراً قدرت اجرایی یافته ،در مرحله
برخورد ضابطین با متهم در جرائم مشهود ،ضرورت رعایت برخی حقوق دفاعی از جمله
تفهیم اتهام بهصورت کتبی و با ذکر دالیل و آن نیز بالفاصله پس از تحت نظر قرار گرفتن
متهم را مدّ نظر قرار داده است .پیچیدهترین و حساسترین مرحله دادرسی ،مرحله میانی
یعنی بازجویی یا تحقیق و بازپرسی است (محمدقاسمی .)1395 ،بازجویی ،مصاحبهای
است که معموالً توسط افسران پلیس ،نیروهای اطالعاتی و نظامی و یا مأمورین
صالحیتدار قضایی (بازپرس ،دادیار و غیره) ،با هدف تحقیق و کشف حقیقت از سوی
متهم ،شاهد یا قربانی انجام میشود .بهعبارتدیگر ،بازجویی روشی قضایی با رعایت
حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است که توسط مقام قضایی یا
امنیتی صورت میگیرد (جعفری لنگرودی.)53-36 :1387 ،
بازجویی یا تحقیق از متهم ،رکن اساسی تحقیقـات جنـایی اسـت .هـدف از
بـازجویی ،کـشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است؛ بنابراین
حداقل یکـی از هـدفهـای مهمّ بازجویی رعایت حق دفاع متهم است .برخی از مؤلفان،
بازجویی را عبارت از تطبیق اطالعات بهدستآمده با اظهـارات مظنـون ویژه و اخذ
اعتراف از وی دانستهاند .به نظر میرسد که با توجّه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال
بازجویی ،تعریف جـامع بدینصورت است« :بازجویی طرح سؤاالت قانونی از متهم یا
مظنون به ارتکاب جرم ،بهمنظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است»
(مؤذنزادگان.)305 :1389 ،
 -3چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
نظریهها و دیدگاههای متعددی در مورد پدیدهی ادب وجود دارد .از دیدگاه نظریهپردازان
پسامدرن ،در مطالعات گفتمانی ،پدیدهی ادب /بیادبی کالمی باید با توجّه به فرهنگ
مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آنها این پدیده را ذاتیِ زبان نمیدانند و برای بررسی
آن ،هنجارهای اجتماعی و بافت نیز الزم است (محمودیبختیاری و سلیمیان:1395 ،
 .)130ادب از دیدگاه یول ( )1996بهمنزلهی مفهومی ثابت همچون رفتارهای اجتماعی

. interrogation
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مؤدبانه یا آداب معاشرت است (شاکری .)6 :1392 ،اولین بار گرایس )1975( 1چهار
اصل کمیّت ،کیفیت ،ربط و روش /شیوه و در کنار این اصول ،اصل ادب را نیز مطرح
ساخت .لیچ )1983( 2این اصل را بهعنوان یک اصل مستقل گسترش داد و بعد از آن
براون و لوینسن ( )1978به تکمیل آن پرداختند (طیب .)50 :1381 ،لیچ ( )1983و
براون و لوینسن ( )1987راهبردهای ادب را بر پایهی اصول همکاری گرایس میدانند که
رعایت آنها برای برقراری و تداوم ارتباط کالمی بسیار ضروری است (حسینی:1388 ،
 .)80درواقع ،معتبرترین نظریهی ادب که بر پایهی اصول همکاری گرایس 3بنا شده
است ،مربوط به نظریهی ادب براون و لوینسن است که در سال  1978پیشنهاد شد و در
سال  1987بهصورت مستقل به چاپ رسید (صفارمقدم .)80 :1388 ،این نظریه از اوایل
دهه  90با مطرحشدن رویکردهای گفتمانمدار همواره موردانتقاد قرارگرفته است (نک:
واتس ،ایده و الیش]1992[ 2005 ،4؛ ایلن2001 ،5؛ واتس .)2003 ،هر چند برخی از
انتقادات طرحشده ،منطقی و قابلقبول است؛ امّا بهدلیل قابلیت باالی مدل براون و
لوینسن ،انسجام آن ،توجّه به نکات ریز و جزئی و کاربردی بودن آن در مطالعات میان-
فرهنگی از عملیترین و کاربردیترین رویکرد در تحلیل ادب زبانی محسوب میشود
(هریس ،2007 ،6به نقل از حسینی.)81 :1388 ،
نظریهی ادب براون و لوینسن ( )1987بر حفظ وجههی 7افراد تکیه دارد ،به این
معنی که وجهه به تصویری اطالق میشود که اجتماع از هر فرد دارد (صفارمقدم:1388 ،
 .)80با توجّه به این نظریه ،چند ویژگی مهم در مورد پدیدهی ادب وجود دارد :یکی از
این ویژگیها ،جهانی بودن مفهوم ادب است .دومین ویژگی ،تأکید بر هدف فرهنگی بر
پایه متغیرهای اجتماعی که در هر تعاملی باعث ایجاد تهدید کنش وجهه 8میشود
(امانی و همکاران .)502 :2014 ،بر طبق این نظریه ،اگر فردی به دیگران احترام
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میگذارد ،جهت پیشگیری از به خطر افتادن وجهه خود است .آنها از چند جنبه برای
توصیف ادب استفاده کردهاند که به شرح ذیل هستند:
الف) وجهه :تصویر اجتماعی فرد؛
ب) وجهه مثبت :عالقه فرد برای اینکه او را دوست بدارند و درک کنند؛
پ) وجهه منفی :عالقه فرد برای آزادی عمل؛
ت) وجهه مثبت ادب :راهبردی است که طی آن ،فرد با شنونده رابطه مثبت برقرار
میکند؛
ث) وجهه منفی ادب :راهبردی است که فرد تالش میکند به خطر افتادن وجهه شنونده
را به حداقل برساند (طیب.)59 :1381 ،
در مدل براون و لوینسن ( )1987ادب عبارت است از توجّه به وجهه شنونده و
بهکارگیری راهبردهایی بهمنظور کاهش میزان تهدید آن .براون و لوینسن ( )1987وجهه
را ،به تبعیّت از گافمن« ،)1967( 1خودانگاره کلی که هر عضو جامعه برای خود قائل
است» تعریف نمودهاند و برای هر فرد دو نوع وجهه به نام وجهه سلبی (آزادی) 2و وجهه
ایجابی (تأییدی) 3برمیشمارند .منظور از وجهه سلبی ،میل فرد به آزادی عمل در
اجتماع و بیزاری از تحمیل و منظور از وجهه ایجابی ،میل او به تأیید شدن ،دوست
داشته شدن و پذیرفته شدن بهعنوان عضوی از گروه و جامعه است .این دو وجهه
«خواست 4یا نیاز» پایه محسوب میشوند و هر عضوی از جامعه به این دو وجهه در خود
و دیگری توجّه داشته و خواستار آن است که به میل یا وجهه -خواست او احترام
گذاشته شود ،همانگونه که او نیز به وجهه -خواست دیگران احترام میگذارد؛ امّا در
تعاملهای روزمرّه ،خواستهای افراد در تقابل با یکدیگر قرارگرفته و افراد کنشهایی
انجام میدهند که وجهه دیگران را مورد تهدید قرار میدهد .به اینگونه کنشها،
کنشهای تهدیدگرِ وجهه اطالق میشود .کنشهای تهدیدگرِ وجهه ممکن است وجهه
سلبی یا ایجابی یا هر دو نوع وجهه گوینده ،شنونده یا هر دو نفر را تهدید نمایند.
مخالفت یکی از کنشهایی است که وجهه ایجابی مخاطب را تهدید میکند .درواقع،
هرگونه عمل کالمی و غیر آن تهدیدکننده وجهه است (حسینی.)81 :1388 ،
1
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تهدیدِ وجهه تجربهای دشوار و امری اجتنابناپذیر محسوب میشود .هر زبانی
مجموعهای از ابزارها را برای کاهش تهدید وجهه در اختیار سخنگویان خود قرار میدهد؛
به مجموعهی این ابزارها ادبِ زبانی گفته میشود .بهمنظور رعایت ادب و کاهش میزان
تهدید /تحمیل ،سخنگو گزینههایی در اختیار دارد و میتواند به چند طریق عمل کند؛
بهعنوان نمونه :تصمیمگیری در مورد انجام یا عدم انجامِ کنشِ تهدیدگر وجهه است.
درصورتیکه سخنگو تصمیم به انجام کنش موردنظر بگیرد (نخواهد سکوت کند)،
میتواند آن را بهصورت مستقیم یا ضمنی انجام دهد .در شکل مستقیم دو گزینه وجود
دارد:
الف) کامالً مستقیم ،بدون استفاده از ابزارهای جبرانی مثل دستور ،انتقاد یا تقاضای
مستقیم؛
ب) با استفاده از ابزارهای جبرانی.
ابزارهای جبرانی بر دو نوعاند )1 :ابزارهایی که منجر به رعایت وجهه ایجابی میشود
(ادب ایجابی1؛ مانند موافقت ،تأکید بر وجوه اشتراک ،ابراز عالقه به شنونده و امثال آنها)؛
 )2ابزارهایی که منجر به حفظ وجهه سلبی میشود (ادب سلبی2؛ مانند
غیرمستقیمگویی در حد متعارف ،استفاده از تعدیلگرها( 3مثالً« :فکر میکنم»« ،تا
حدودی»« ،به نظر من»« ،فروتنی»)) .همچنین براون و لوینسن ( )1987سه عامل را در
انتخاب ابزارهای زبانی ادب مؤثر میدانند :روابط نسبی قدرت بین گوینده و مخاطب،
فاصله اجتماعی بین آنها و شدت تهدید وجهه (همان.)81-82 :
همانطور که اشاره شد در کشور ما در حوزۀ زبانشناسی اجتماعی و کاربردشناسی
زبان در مورد موضوع ادب تحقیقات مختلفی صورت گرفته است؛ امّا به نظر میرسد در
حوزۀ زبانشناسی حقوقی آنچنان تحقیقاتی صورت نگرفته است (نک :اسالمیراسخ،
1993؛ یارمحمدی1995 ،؛ صحراگرد2000 ،؛ عموزاده2001 ،؛ کشاورز2001 ،؛ کوتلَکی،
 2002و 2009؛ یارمحمدی2003 ،؛ شریفیان 2005 ،و 2008؛ سلمانیندوشن2008 ،؛
شاهرخی و بیدآبادی2013 ،؛ امانی و همکاران2014 ،؛ علیاکبری و معلمی2015 ،؛
صادقوقلی و نیرومند2016 ،؛ جهانگیری1378 ،؛ طیب1381 ،؛ فخرروحانی1382 ،؛
1
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علینژاد1384 ،؛ حسینی1388 ،؛ صفارمقدم1388 ،؛ شاکری1392 ،؛ جعفرزادهافشاری،
1392؛ محمودیبختیاری و سلیمیان )1395 ،و از جمله افرادی که در مورد پدیدهی
ادب در خارج از ایران به مطالعه و بررسی پرداختهاند میتوان به (نک :لیکاف 1973 ،و
1975؛ لیچ1983 ،؛ براون و لوینسن1987 ،؛ ایلن2001 ،؛ واتس2003 ،؛ الیش2005 ،؛
واگنر2010 ،1؛ کانتسی2012 ،2؛ براون )2015 ،اشاره کرد.
 -4روش و ابزار گردآوری اطالعات
پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش گردآوری اطالعات به دو صورت میدانی و کتابخانهای
است .در روش میدانی ،محقق با مراجعه به دادسرای عمومی و انقالب استان بوشهر و
مشاهدهی چندین بازجویی و در روش کتابخانهای در دو فضای واقعی و مجازی اقدام به
گردآوری اطالعات کرده است .جهت گردآوری اطالعات در زمینۀ مبانی نظری و ادبیات
پژوهش ،محقق پس از مطالعه منابع موجود اعم از مقاالت ،پایاننامهها و کتابهای مرتبط
با موضوع و با بررسی پروندههای قضایی در محیط دادسرا و تجزیهوتحلیل پروندههای
موجود بهصورت شفاهی و مکتوب که روند بازجویی در آنها ثبتشده است ،به تحلیل و
توصیف آنها پرداخته است.
 -5نمونه و روش نمونهگیری
محقق از بین تعداد زیادی شُعَب مختلف دادسرای عمومی و انقالب استان بوشهر ،یکی از
شُعَب را انتخاب کرده و از بین تعداد بیشماری پرونده قضایی بهصورت مکتوب و شفاهی
به مطالعه پنجاه پرونده و تجزیهوتحلیل آنها پرداخته است .در پژوهش حاضر ،یازده پرونده
قضایی بهعنوان نمونه بهصورت تصادفی انتخابشده است که از این میان 8 ،پرونده
بهصورت شفاهی (پرونده باز) و  3پرونده بهصورت مکتوب (پرونده مختومه) است.
 -6توصیف و تحلیل دادهها
در این بخش بهدلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله از ذکر تمامی نمونههای
بررسیشده که شامل یازده متن بازجویی بهصورت مکتوب و شفاهی است خودداری و
تنها به یک نمونه اشاره و در انتها به نتایج یافتهها اشاره میشود.
. L. C. Wagner
. P. Kuntsi
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همچنین میتوان افزود که زبانشناسان حقوقی همانند آواشناسان عالئم خاصّی را
بهوجود آوردهاند تا برای ترسیم بافت بازجویی و درک متقابل از آن استفاده کنند؛
بنابراین در پژوهش حاضر برای تحلیل زبانشناختی پروندههای قضایی بهصورت مکتوب
و شفاهی از این عالئم استاندارد و جهانی بهره برده شده است؛ بهعنوان نمونه :آنچه
بازجوی پلیس یا بازپرس میگوید با حرف اختصاری «ب» و آنچه که متهم یا مظنون
میگوید با حرف اختصاری «م» و شاکی با حرف اختصاری «ش» ،مکث با ذکر زمان با
عالمت () ،باال بردن صدا با  ،پایین آوردن صدا با  ،قطع کالم با حرف اختصاری
«قطک» ،:سؤال با مفهوم سؤال بهعالوه مفهوم دیگر (مثال :مفهوم تعجّب یا اعتراض) با
عالمت «؟!» ،توضیح در مورد بافتِ موقعیتیِ یک گفته خاص یا بهطور کلی بافتِ موقعیت
با عالمت {} نشان داده میشود .همچنین برای رعایت امانتداری از آوردن اسامی
خودداری و بهجای آن از حروف الفبای فارسی مانند «الف ،ب ،ج و غیره» استفادهشده
است (عزیزی و مؤمنی.)345 :1391 ،
 -1-6تحلیل زبانشناختی متن شفاهی بازجویی
موضوع :سرقت
بافت موقعیت 1گفتمان :بازجویی ذیل در مورد سارقی  35ساله است که با همدستی
سارق دیگر اقدام به سرقت اتومبیل میکرده است .بازجو با توجّه به شواهد اطالع دارد
که متهم در ارتکاب این جرم شریکی دارد .او در این بازجویی میتواند از متهم اقرار
بگیرد.
متن شفاهی بازجویی

ب :چند سالته؟
م 35 :سال.
ب :چقدر زندان بودی؟
م :بعضی وقتا یادم میاد .بپرس چند سال بیرون بودی؟ (نقض اصل ادب)

. context of situation
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متهم با پاسخ «بعضی وقتا یادم میاد .بپرس چند سال بیرون بودی؟»؛ اصل ادب را
نقض کرده است؛ زیرا پرسشِ بازجو را با پرسش و تمسخر پاسخ داده است .اصل ادب با
روابط قدرت تنیده شده است؛ یعنی ،رعایت راهبردهای ادب میتواند بهدلیل رابطه
زیردستی (متهم) نسبت به یک مقام برتر (بازجوی پلیس) باشد؛ امّا با نقض اصل ادب
توسط متهم که در جایگاه فرودست قرار دارد ،این احتمال وجود دارد که بازجو بهدرستی
بر روند بازجویی و متهم تسلّط و قدرت کافی ندارد.

ب :خُب چند سال بیرون بودی؟
م :سرجمع  15سال( .نقض اصل ادب)
ب :به این میگی زندگی ...هان؟
م :االن منو آوردی اینجا نصیحتم کنی؟! {لحن اعتراضی} (نقض اصل ادب)
هدف بازجو از نرم و با مالیمت سخن گفتن با متهم این است که قصد دارد بر روی
وی تأثیر بگذارد .در حقیقت ،قصد دارد محیط بازجویی را امن جلوه دهد تا بتواند از وی
اقرار بگیرد .متهم با پاسخ «سرجمع  15سال»؛ اصل ادب را نقض کرده؛ زیرا بهگونهای
پاسخِ پرسشهای بازجو را میدهد که گویی از زندان رفتنِ خود پشیمان نیست و هراسی
ندارد .همچنین وی با پاسخ «االن منو آوردی اینجا نصیحتم کنی؟!»؛ مجدداً نقض اصل
ادب را سبب شده است؛ زیرا متهم به گفتهی بازجو اعتراض نشان داده است.

ب :نه عزیزم .آوردمت چند تا سؤال ازَت کنم.
م :من هیچی نمیدونم.
متهم با بیان «من هیچی نمیدونم»؛ در مقابل بازجو مقاومت میکند .متهم در ابتدا
حاضر به همکاری با بازجو نیست و حقیقت را کتمان میکند و سعی در طفرهروی و
بیگناه جلوه دادن خود دارد .وی پاسخ مرتبطی در رابطه با پرسشهای بازجو نداده
است .بهطور کلی ،متهمین در شروع بازجویی حاضر به پذیرفتن جرائم خود نیستند؛ ولی
در پایان یک بازجوییِ موفق جرائم ارتکابی خود را میپذیرند.

ب :خُب هر چی میدونی بگو.
م :اونَم نمیدونم( .نقض اصل ادب)
بازجو در برابر مقاومت و طفرهروی متهم همچنان پرسشهای خود را تکرار میکند تا
بتواند متهم را وادار به اقرار کند .تکرارِ پرسش از سوی بازجو نتایجی را در بر خواهد
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داشت و دارای ویژگیهایی است .تکرار نمونهای از اِعمال فشار است؛ بنابراین تکرار
پرسشها از سوی بازجو بیانگر قدرت وی است .در مقابل ،متهم با بیان «اونَم نمیدونم»؛
اصل ادب را نقض کرده است .متهم همچنان مقاومت کرده و حاضر به همکاری با بازجو
نیست .درواقع ،او از پاسخ دادن اجتناب میورزد .طفرهروی و پنهانکاری متهمین
بهدلیل گناهکار بودن و عدم قدرت آنها است.

ب :که اونَم نمیدونی؟ هیچی نمیدونی ،نَه؟ حافظهات تعطیله؟ (نقض اصل ادب)
ببین من ازَت سؤال میپرسم؛ خُب اگه جواب بدی که هیچی ...اگه جواب ندی،
دو بارِ دیگه میپرسم ،میشه سه بار ...دفعه سوّم تو باید تصمیم بگیری ،یا
حافظهات برمیگرده یا من بَرِش میگردونم ...حواست هست چی میگم؟ ()
{لحن تهدیدی}
م :بله.
بازجو با بیان «که اونَم نمیدونی؟ هیچی نمیدونی ،نَه؟ حافظهات تعطیله؟»؛ اصل
ادب را نقض کرده است .بازجو همچنین با به کار بردن این عبارات «ببین من ازَت سؤال
میپرسم؛ خُب اگه جواب بدی که هیچی ...اگه جواب ندی ،دو بارِ دیگه میپرسم ،میشه
سه بار ...دفعه سوّم تو باید تصمیم بگیری ،یا حافظهاَت برمیگرده یا من بَرِش
میگردونم ...حواست هست چی میگم؟»؛ از لحن تهدیدی با صدای بلند استفاده کرده
است؛ زیرا متهم مقاومت کرده و حاضر به اقرار کردن نیست؛ بنابراین بازجو از این شیوه
که از نشانههای قدرت است را به کار برده و میتواند بر روی متهم تأثیر بگذارد؛ زیرا
بهنوعی باعث ایجاد ترس در او میشود.

ب :خودت تنها ماشینا رو میدزدیدی ،درسته؟
م :نَه( .نقض اصل ادب)
ب :اها ،پس تو شریک هم داری؟
م :حاال من همه چی رو بریزم وسط ،به حالم فرقی میکنه؟ (نقض اصل ادب)
متهم مجدداً با چنین پاسخی ،اصل ادب را نقض نموده و پاسخ متهم ،مبهم بوده
است و هیچ گونه ارتباط منطقی با پرسش بازجو ندارد .از نظر نگارنده ،متهم با اطمینان
خاطر با بازجو صحبت میکند و به نظر میرسد برای او فرقی ندارد که اعتراف کند؛ زیرا
زندان رفتن برای او عادی است.

 /14بررسی چگونگی رابطه بین شاخص قدرت و پدیدهی ادب زبانی در روند بازجویی به لحاظ زبانشناختی :رویکردی گفتمانی ...

ب :ببین فرقی هم نکنه ،روحیهاَت عوض میشه .حرف بزن.
م :تو زندان که بودم با یکی آشنا شدم به اسم آقای الف.
ب :خُب.
م :تخصصش بازکردن قفل ماشین و از این چیزا بود .چند وقت پیش اومد
سراغم .بهم یه پیشنهاد کاری خوب داد .گفت یه کار سراغ داره که پول خوبی
توشه.
ب :که پول خوبم توش هست ،ها؟
م :بهم گفت دستمزدت برابر یکسال دل و دزدیه.
ب :خُب.
م :برنامهاَم این بود که ماشین بزنم ولی پول از یه جای دیگه در بیاد.
ب :این آقای الف که میگی کیه؟
م :همینِ که تو زندان آشنا شدم دیگه! (نقض اصل ادب)
متهم با پاسخ «همینِ که تو زندان آشنا شدم دیگه!»؛ اصل ادب را نقض کرده است.

ب :پاتوقش کجاست؟
م :یه آدرس قدیمی ازَش دارم.
ب :آدرس قدیمیشو بنویس اینجا.
م :آخه این آدرس االن بدرد نمیخوره.

ب :اونش با ما.
م :یعنی از وقتی با این آدم  ...قطک :ب :بنویس بابا ...بنویس)( .
بهنظر میرسد متهم با اینگونه پاسخ دادن ،قصد طفرهروی دارد .متهم گمان میکند
بهراحتی میتواند با طفرهروی بازجو را فریب داده و جرم خود را کمرنگ سازد .بازجو
کالم او را قطع کرده و با صدای بلند از او درخواست نوشتن آدرس را دارد .قطع کالم و
نوبت سخن بهدستآمده گرفتن ،باال بردن زیروبمی صدا ،بلندی صدا و تغییرات در
بلندی صدا از بازنمودهای قدرت در زبان محسوب میشوند؛ بنابراین بازجو همچنان
قدرت و تسلّط بر محیط و روند بازجویی دارد.

م :آدرسش عوضشده ،خودش میره سراغ آدماش.
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ب :آدرسش بنویس .راجع به بقیهاَش بعد باهم صحبت میکنیم.
میتوان اظهار داشت که متهم بهدلیل ارتکاب جرم و گناهکار بودن ،مدام طفرهروی
میکند و قصد وی ،طوالنی کردن مدتزمان بازجویی است؛ زیرا او گمان میکند با این
ترفندها میتواند بازجو را گمراه سازد و همهچیز را به نفع خود به پایان برساند.

 -2-6بحث و بررسی حاصل از تحلیل سؤالهایی که در آن ادب و احترام
رعایت شده
در بازجوییهایی که سؤالها و رفتارهایی که در آن ادب و احترام حفظشده بود ،اکثر
متهمان با آنها به شکل تمسخرآمیز برخورد میکردند و چون آلت فشار نمیدیدند به
کارهایی که انجام دادند یا نظارهگر آن بودند ،اعتراف نمیکردند و به امید اینکه بازجویی
تمام شود و آنها را بدون گناه آزاد کنند ،به طفرهروی و منحرف کردن بازجویی دست
میزدند.
در بسیاری از موارد نیز متهمان به بلند کردن صدای خود و دادوفریاد کشیدن سرِ
بازجو اقدام میکنند که درنتیجه ،این ادله پیش میآید که در بازجوییها حتی با داشتن
شواهد و مدارک کافی ،اگر بازپرس فقط با احترام و ادب صحبت کند و بهتندی ،تهدید و
فشار دست نزند ،هیچیک از متهمان به کارها و جرمهای صورت گرفته ،اعتراف نمیکنند.

 -3-6بحث و بررسی حاصل از تحلیل سؤالهایی که در آن با تندی ،تهدید و
فشار برخورد شده
در این بازجوییها ،ابتدا اکثر متهمان به انکار دست زدند و سپس قصد منحرف کردن
بازجویی را داشتند؛ ولی با متوجّه شدن به تندیها ،تهدیدها و فشارهای بازپرس و اینکه
راه فراری ندارند ،از ترس افزایش جرم و تخفیف نگرفتن در مجازات شروع به اعتراف
کردن ،نمودند و بازجویی سریعتر به جواب رسید.
 -7نتیجه
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و توصیف رابطه بین ابزار قدرت و پدیدهی ادب با استفاده
از راهبردهای ادب براون و لوینسن ( )1987در پیشبرد روند بازجویی بوده که با فرضیه
ذیل روبرو است:

با رعایت اصول ادب و قدرت زبانی میتوان روند بازجویی را بهتر پیش برد.
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امّا نتایج بهدستآمده از این پژوهش چیز دیگری را نشان میدهد و آن این است که
با رعایت ادب (راهبردهای ادب براون و لوینسن ( ))1987نمیتوان مسیر بازجویی را
بهخوبی پیش برد؛ زیرا متهمان بهدلیل نبودن فشار و تهدید از پاسخگویی به سؤالها
طفره میروند؛ ولی با اِعمال فشار ،تندی و تهدید که از نشانههای قدرت و بیانگر قدرت
بازجو در روند بازجویی است ،مسیر بازجویی بهخوبی پیش رفت و متهمان اعتراف
کردند؛ بنابراین با توجّه به نتایج بهدستآمده ،فرضیه ما رد میشود.
یکی از دالیل حفظ ادب در روند بازجویی از سوی متهم میتواند رعایت فاصله
اجتماعی باشد؛ چراکه بازجوی پلیس از قدرت اجتماعی باالتری نسبت به متهم برخوردار
است .در روند بازجویی ،بازجوی پلیس بهدلیل افزایش قدرتی که نسبت به متهم دارد،
بهمنظور رعایت اصل ادب بهصورت غیرمستقیم از راهبردهای ادب زبانی استفاده میکند.
در روند بازجویی ،اگر بازجوی پلیس ،متهم را تحقیر کند و ادب زبانی را رعایت نکند،
متهم احساس ناامنی میکند .قطع کردن کالمِ متهم و نوبت سخن به دست گرفتن
توسط بازجوی پلیس بهنوعی مرتبط با نقض اصل ادب است .عامل قدرت در روند
باز جویی با عواملی همچون شرایط اختصاصی بافت موقعیتی محیط بازجویی و تفاوت
سطح اجتماعی بین بازجو و متهم ظهور پیدا میکند .بهطورکلی ،در محاکم قضایی
بهدلیل رسمی بودن محیط دادگاه ،همهی عوامل و کارکنان سعی دارند ادب را رعایت
کنند .درواقع ،سعی در حفظ وجههی خود دارند .با رعایت اصل ادب توسط متهم باعث
میشود بازجوی پلیس با آرامش بیشتری بر روند بازجویی قدرت و تسلّط کافی داشته
باشد و یک محیط امن و دوستانه را برای متهم و اقرار گرفتن از او بهوجود آورد .بازجوی
پلیس در روند بازجویی با در اختیار داشتن قدرت در جایگاه فرادست قرار دارد و متهم
به سبب مجرم بودن و عدم قدرت در جایگاه فرودست قرار میگیرد؛ بنابراین عواملی
همچون طفرهروی ،انکار ،حاشیهسازی ،طوالنی کردن زمان بازجویی و پنهانکاری از
سوی متهم باعث می شود بازجوی پلیس در روند بازجویی برای گرفتن اعتراف صحیح و
به نتیجه منطقی رسیدن ،پدیدهی ادب زبانی را نقض کند .میتوان استنباط نمود
هنگامیکه متهم به خاطر ارتکاب جرائم ،خود را در تنگنا میبیند ،شروع به رفتار و کردار
غیرمؤدبانه کرده و در گفتمانِ خود اصل ادب را نقض میکند .همچنین ،هنگامیکه
متهم به خاطر پرسشهای مکررِ بازجو تحتفشار قرار میگیرد و قصد اقرار کردن هم
نداشته باشد ،میتوان نتیجه گرفت که پدیدهی ادب زبانی را نقض میکند .درواقع ،برای
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گمراه ساختن بازجو از این روش استفاده میکند .هنگامی بازجوی پلیس از قدرت خود
در روند بازجویی استفاده میکند که متهم حاضر به همکاری کردن نیست؛ زیرا همواره
بازجو سعی در امن و آرام جلوه دادن محیط بازجویی را دارد و هنگامیکه متهم ،ادب را
رعایت نکند ،بازجو از قدرت خود استفاده میکند .همچنین متهم بهدلیل مجرم بودن و
عدم قدرت در محاکم قضایی سعی در مثبت نشان دادن خود دارد .درواقع ،همواره قصد
دارد با اینگونه رفتار کردن به نوعی جرم خود را کمرنگ سازد یا خود را بیگناه جلوه
دهد .می توان افزود که هدف بازجو در روند بازجویی ،گرفتن اعتراف از متهم است و
دلیلی برای نگهداشتن وجهه خود ندارد و در صورت نیاز مجبور میشود کالم متهم را
قطع کند و نوبتِ سخن را به دست گیرد و همچنین با صدای بلند و لحن تهدیدی سخن
بگوید که بهنوعی این عوامل ،نقض اصل ادب را میرسانند؛ امّا برای بازجوهای پلیس و
بازپرسها این امر کامالً معمول و ضروری به نظر میرسد.
بنابراین میتوان اظهار داشت که میان اصل ادب و قدرت ارتباط وجود دارد.
بهطورکلی ،افراد تمایل به حفظ ادب زبانی دارند و خود را با محیط و افراد دیگر وفق
می دهند .افراد در مکالمات انتظار رعایت احترام و ادب را از یکدیگر دارند و سخن
بیادبانه را نمی پسندند .فردی که از قدرت بیشتری برخوردار است نسبت به فرد
ضعیفتر از راهبردهای بیادبی بیشتری (نقض اصل ادب زبانی) استفاده میکند؛ یعنی،
هر چه قدرت افراد بیشتر باشد از استراتژیهای بیادبی بیشتری و هر چه قدرت افراد
کمتر باشد از استراتژیهای ادب بیشتر استفاده میکنند .شیوههای رعایت پدیدهی ادب
زبانی ،تابعی از روابط قدرت هستند و متغیر قدرت نقش مهمی در رابطه با اصل ادب
دارد.
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