توصیف و تحلیل شیوههای زبانی و فرا زبانی متهمان زویش شیرازی جهت
اقناع در دادزاههای علنی شیراز :تحلیل زفتمان دادزاه کیفری(زبانشناسی حقوقی)
عظیمه زائری
فردو آقازل زاده
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چکیده
پژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است ،مطالعۀ تحلیل -توصیفی است که با هـدف
کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبانشناسی حقوقی جهت بررسی شیوههای
اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاههای کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعـد
نمودن قاضی به کار بردهاند .دادههای پژوهش از  20جلسۀ علنی دادگاه شـهر شـیراز جمـع آوری شـده
ّ
است که در مجموع  2112جمله بوده است .از این میان 654جمله متعلق به وکالی مدافع351 ،جمله
ّ
ّ
مربوط به قاضی 987 ،جمله متعلق به متهمان و  120جملـه متعلـق بـه شـاکیان بـوده اسـت .در ایـن
پژوهش ،جمالتی که متهمان به کار بردهاند به لحاظ تحلیل شیوههای اقناع زبانی و فرا زبـانی بررسـی
شده است .همچنین ،پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این مسئله بوده است که چگونـه کـنشگـران از
دانش زبانشناختی (نحو ،معنا شناسی ،کاربردشناختی )...،و فرا زبـانی جهـت اقنـاع یکـدیگر بهـره
میگیرند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که متهمان جهت اقنـاع قاضـی ،بـر شـیوههـای زبـانی و
راهبردهای کاربردشناسی ،حذف ،اظهار ،نامدهی ،برانگیختن احساسات قاضی ،انکار جرم و همچنین
شیوههای فرازبانی از قبیل گریه یا سکوت در گفتمـان دادگـاه در حـوزۀ زبانشناسـی حقـوقی تأکیـد
میورزند.
کلید واژهها :تحلیل گفتمان حقوقی ،راهبردهای کاربرد شناسی ،اقناع ،متهم ،گویش شیرازی

1

.دانش آموختۀ دکتری رشته زبانشناسی همگانی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
زبانشناسی حقوقی 1شاخهای میان -رشتهای از زبانشناسی و حقوق اسـت کـه در چنـد سـال اخیـر
بخصوص از سال 1997میالدی در محافل زبانشناسی و حقوق آمریکـا و اروپـا نضـج گرفتـه و از آن
زمان تاکنون از زبانشناسان در ارائۀ اسـناد و شـهادت در دادگاههـا جهـت کشـف حقـایق و قضـاوت
دقیقتر بهره میجویند و این همکاری روز به روز رو به گسترش است .از جمله مباحـث چشـمگیر در
حـوزۀ تحلیـل گفتمـان و بخصـوص تحلیـل گفتمـان انتقـادی Tبحـث بهـره از دانـش زبانشناسـی و
کاربردشناسی زبان اعم از شیوههای زبانی و فرا زبانی در اقنـاع اسـت .هـر انسـانی ممکـن اسـت در
شرایطی ،ناچار به قبوالندن نظر و عقیده خود به دیگران گردد .مؤثرترین راه برای رسیدن به این هدف،
اقناع طرف مقابل است در برخی جوامع ،مراجع قضایی از یافتههای زبانشناسان در کشف حقـایق و
بررسی صحت و سقم گفتهها در پروندههای خود بهره میگیرند؛ اما در کشور ما هنوز جایگاهی نـدارد.
مسألۀ تحقیق حاضر مشخصا این اسـت کـه ایـن یافتـههای دانـش زبـانشناسـی وکـاربردشناسـی کـه
میتوانند در کشف حقایق ،آن هم در گفتمان دادگاه با فرهنگ بومی ایران نقش ایفا کنند،کدامند؟ هدف
این تحقیق ،کشف و توصیف این راهبردها و شیوهها جهت حل مسأله یـا پاسـخگویی بـه مسـألۀ فـوق
است .بیاناتی که در دادگاهها ادا میشوند چه از سوی متهمان و چه قضات ،شکلی از ارتباطات اسـت
که قصد و هدف آن اقناع مخاطبان برای انجام اقدامات اسـت .پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا ایـن
فرایند(اقناع) را در صحبتهای متهمان و محاکمۀ آنان مورد بررسی قرار دهد.
 -2پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ مطالعات انجام شده در مورد پرسش و پاسخ در دادگاهها ،به دهۀ  80میالدی بر میگردد .در این
دوره ،تحقیقات صورت گرفته بیشتر به لحاظ ّ
کمی بوده و از جهات مختلف صورت گرفته است .طی
سالهای اخیر در آمریکا و اروپا نه تنها یافتههای زبانشناسان در دادگاهها و محافل قضایی به کار برده
شده ،بلکه تحقیقات وسیعی جهت تعمق و گسترش این رشته صورت گرفته و کتابها و مقالههای
متعددی نیز به چاپ رسیده است.از میان پژوهشگران غیرایرانی که در حوزۀ زبانشناسی حقوقی به
تحقیق پرداختهاند میتوان کوتر یل) )2003 ( (cotterillرا نام برد که به بررسی صوری ساختار پرسش و
پاسخ و نحوۀ پرسشگری در این محیط پرداخته است تا بدین وسیله مشخص کند تا چه حد مشاهداتی
که در جایگاه مشهود حاضر میشوند در بازسازی حادثۀ جرم مؤثرند.
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مک منمن( )2004()MCMenaminنیز به بررسی انواع پرسشهای به کار رفته در مرحلۀ بازجو یی
جزء به جزء در دادگاههای جمهوری چک پرداخته است .شین( )2005()Shenنیز به بررسی
دادگاههای استرالیا و پرسش و پاسخهایی که میان طرفین رد و بدل میشود و از طرف حقوقدانان از
طرفین دعوی پرسیده میشود پرداخته است .هالماری و ورتان ()2005()Halmari & Virtanenنیز به
طور عام به بررسی مکالمات شفاهی میان حاضرین در جلسه که مهمترین بخش آن را پرسش و پاسخ
تشکیل میدهند پرداختهاند .از بین محققان ایرانی که در این زمینه تحقیقات محدودی ارائه دادهاند
میتوان به این افراد اشاره کرد :آقا گل زاده ( )1384که در مقالهای با عنوان «زبانشناسی
قضایی(قانونی) رویکردی نوین در زبانشناسی کاربردی» بدین موضوع پرداخته است .همچنین آقاگل
زاده ( )1391در کتاب زبانشناسی حقوقی (نظری و کاربردی) به بررسی رابطهای که میان حقوق و
زبانشناسی وجود دارد و این که زبانشناسان تا چه اندازه میتوانند در دادگاهها و کشف جرایم نقش
داشته باشند به تفصیل پرداخته شده است .از دیگر پژوهشگران داوودی()1392است که در پژوهشی
به «بررسی درک ضرب المثلهای فارسی در نوجوانان یک زبانه و دوزبانه :تحلیل مقایسهای عملکرد
بر پایۀ مدل اقناع محدودیت» پرداخته است.لذا انجام این پژوهش که به بررسی فرآیند اقناع در
دادگاهها ،آن هم در فرهنگ گفتمان دادگاه ایران که به صورت میدانی میپردازد دارای نوآوری است،
ضمنا روشهای اقناع قاضی از طرف وکیل را مورد ارزیابی و تحلیل قرار میدهد و به دلیل پیوند میان
تحلیل گفتمان زبانشناسی حقوقی و فرآیند اقناع در یک پژوهش جامع ،پژوهشی جدید است.
 -3مبانی نظری پژوهش
در این بخش ،به بیان مطالبی در خصوص مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و برای تجزیه و
تحلیل دادههای تحقیق حاضر از الگوهای زیر بهره خواهیم گرفت:
 -1-3الگوی تحلیل زفتمان هاج و کر
تحلیل ساختارهای گفتمان مدار بر اساس چارچوب هاج و کرس( )1996از چهار جزء اصلی تشکیل
شده است:
-1نام دهی  -2اسم سازی -3جمالت مجهول در مقابل معلوم -4جمالت کنشی در مقابل جمالت
نسبی (رشیدی.)118-99: 1391،
( )Hodge and kress

 -2-3الگوی تحلیلی هاولند()Hovland
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مدل اقناع هاولند و همکارانش مدل متقاعدسازی و تغییر نگرش است .آنان حاصل یافتههای خود را
در اثری تحت عنوان" ارتباطات و متقاعدسازی " منتشر کردند .براساس مدل اقناع هاولند،
متقاعدسازی طی شش مرحله اساسی صورت میگیرد که عبارتند از:
 -1در معرض پیام قرار گرفتن؛ -2 1توجه به پیام؛  -3درک پیام؛  -4پذیرش نتیجه گیری مربوط به
پیام؛  -5یادآوری نگرش جدید؛  -6تبدیل نگرش به رفتار (ر.ک :زیمباردو لیپ.)8:1991،
-3-3زویش شیرازی
گویش شیرازی ،دارای ذخایر هنری در خور توجه است .ادوارد براون در کتاب «یک سال در میان
ایرانیان» مینویسد «:تمام کسانی که راجع به ایران مطالعه کردهاند  ،در این گفته ّمتفقالعقیده هستند
که شیراز نه فقط مکان زیبایی است بلکه سکنۀ آن بین ایرانیها از همه خوشذوقتر و اجتماعیتر و
بانشاطتر میباشند و زبان آنها تا امروز آهنگ قشنگ و مشخصات خود را حفظ کرده است»( براون،
بی تا .)24 :

گویش شیرازی یکی از ّ
متفرعات «گویش دری» در امتداد تاریخ هزار و دویست سالۀ خود است .به
نظر میرسد که گویش دری از حدود قرن نهم به بعد ،از محیطهای فرهنگی شیراز بیرون آمده و
جایگزین شیرازی قدیم شده است .شاید همان طور که ماهیار نوابی گفته ،عامل اصلی تغییر گونۀ
زبانی شیراز از قدیم به دری ،همانا وجود دو شاعر فرهیخته یعنی سعدی و حافظ و تأثیر زبان ایشان بر
گویش مردم شهر بوده باشد(رک :ماهیار نوابی.)78 :1344 ،
گویش شیرازی دارای گونههای چندی است که در محلههای مختلف رواج دارد .احتماال همۀ این
گونهها دارای ریشۀ واحد تاریخیاند؛ هرچند که در نظر عامۀ ناظران گاه دارای تفاوتهای قابل
توجهی مینمایند.شاید ریشۀ برخی از این تفاوتهای گونهای ،به ساختار تاریخی شیراز برگردد که در

آن اقوام و مردمان مختلف ساکن بودهاند.

در گویش شیرازی نیز مانند هر گویش دیگر ،هنوز پارهای واژهها ،اصطالحات و ترکیبها به گوش
میرسد که برای غیر شیرازیها بیگانه مینماید .در گویش شیرازی ،تکیه دارای نقشی مهم است و با

تغییر محل تکیه ،معنا تغییر میکند .برای مثال  :آقو با ) (āکوتاه به معنی پدر و آقو با )(āکشیده به
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معنای آخوند و روحانی است .رستمپور اصل کلی و عمومی ّ
تطورات واژههای این گویش را «تلفظ هر
چه ساده تر کلمات » میداند(رک :رستم پور .)80:1380،
 -4روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی -توصیفی بوده و روش انجام کار و جمع آوری دادهها در این پژوهش،
میدانی به روش مستقیم (چهره به چهره) انجام شده و با ثبت مکالماتی که در گفتمان دادگاه (جلسه
دادگاه) در تعامل بین مشارکان صورت گرفته ،همراه است دادههای گردآوری شده ،پیکرۀ زبانی
پژوهش را تشکیل میدهند .واحد تحلیل پژوهش حاضر را مکالمات میان متهمان و قضات حاضر در
جلسات علنی دادگاه رسیدگی به شکایات شهر شیراز تشکیل میدهند که با حضور پژوهشگر در 20
جلسۀ علنی دادگاه ثبت شده و شامل 2112جمله است.کلیۀ نمونههای عوامل فرازبانی اعم از رفتارها،
حرکات ،اشارات و حرکات همراه با گفتار ،لحن سخن ،شیوۀ بیان و  ...که به کمک هم در اقناع و
ایجاد شیوههای اقناع مؤثر هستند ،مورد مشاهده و بررسی قرار خواهند گرفت.
 -5تجز یه و تحلیل دادهها
 -1-5شیوههای زبانی متهمان برای اقناع قضات در دادزاهها

برای بررسی شیوههای زبانی متهمان جهت اقناع قاضی در دادگاه 987 ،جمله از مشارکان گفتمان
دادگاه در جلسات دادرسی شناسایی ،استخراج و تحلیل گردید که به نمونههایی از آن اشاره میگردد:
 -1-1-5اظهار /نامدهی /عنواندهی
استفاده و کاربرد نامها برای انسان ،اشیا و حوادث ،دیدگاه خاصی را منعکس میکند که محتوای
مثبت یا منفی را دربر دارد و در مخاطب تأثیری خوب یا بد نسبت به شخص یا رو یدادی خاص
میگذارد .بنابر این ،نامدهی ،ایدئولوژیهای حاکم را به روشنی نشان میدهد .به عالوه ،گو ینده
میتواند از این طر یق تأثیر و اهمیت کسی یا چیزی را کاهش یا افزایش دهد که از میان 987
جملهای که متهمان گفتهاند ،در  65مورد ،از نامدهی (عنوان دهی) که نوعی کنش گفتمانی اظهار
محسوب میگردد استفاده شده است که در ادامه به نمونه ای از آن اشاره شده است.
قاضی :بو موقی که آژیرو رو زد چرو نگه ُندشتی؟

-xo moqey ke āžiro ro zad čero negah nadošti.

متهم:آ  ،اونو لبا پلیس تنشون نبود ،از کجو میدونستم پلیسن .حتی ما یه دونه شاهد داریم ،یه
بانمی که استاد دانشگاه بود زفتش میاد شهادت میده.
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āx ,uno lebās polic tanešun nabud,az kojo midunestam, polican hattāmā ye dune
šāhed dārim. ke xānomi ke ostād dānešgāh bud gofteš miyād šahādat mide.

ُبعد دستوری – واژزانی :به لحاظ ساختار زبانی (نحوی) جملۀ قاضی از نـوع پرسشـی اسـت و قاضـی
چنان خالقانه سؤال را مطرح میکند که گو یی مطمئن است کـه مـتهم توقـف نکـرده اسـت و در واقـع
سؤال قاضی دارای نوعی پیشفرض ساختاری است .جملۀ " چرا نگه نداشتی؟" دارای این پیشفرض
است که شما (متهمان) توقف نکردهاید ،در نتیجه متهم هستید و بـه لحـاظ معناشناسـی واژۀ آژ یـر بـه
دستگاهی اطالق میشود که نیروی انتظامی بر روی خودروی خود نصب میکند تا برای اطالع متهم به
این که شما باید در این مکان توقف کنی و همچنین اطالع به افراد دیگر به این که ماشین مذکور خالف
کرده است و مراقب باشید ،استفاده میشود .اما به لحاظ کاربردشناسی ،متهم برای اثبات ادعای خود
از شاهدی سخن به میان میآورد که گفته شده استاد دانشگاه است ،به کار گیری این جمله توسط متهم
با قصد صورت پذیرفته است ،بنابراین دارای کنش منظوری است و متهم با به کار بردن این جمله قصد
دارد نگرشی مثبت در ذهن قاضی نسبت به خود ایجاد کند ز یرا نشاندهندۀ ارتباط مـتهم بـا قشـری از
افراد جامعه است که دارای تحصیالت عالیدانشگاهی ،متعلق به سـطح بـاالی فرهنگـی و اجتمـاعی
هستند ،پس ادعای متهم در خصوص عدم ارتکاب جرم میتواند صحت داشته باشـد؛ ز یـرا ایـن پـیش
فرض در ذهن قاضی به وجود میآید که افراد متعلق بـه ایـن قشـر بـه دلیـل سـطح بـاالی فرهنگـی و
اجتماعی ،ممکن است کمتر دچار ارتکاب جرم و نقض قانون گردند .که در پایان بیان چنین جملـهای
باعث تأثیری گذاری مثبت در ذهن قاضی است و این امر در اجرای حکم و اقناع قاضی نسبت به جرم
متهم و تبرئه و یا تخفیف مجازات وی تأثیرگذار است.
در بررسی کنش گفتمانی اظهار و عنـواندهـی متهمـان در  987جملـه در  20جلسـۀ دادگـاه مـورد
بررسی 65 ،جمله یافت گردید که در آنها متهمان با کاربرد کلمـات و جمالتـی خـاص ،دارای کـنش
منظوری هستند و قصد آشکار نمودن موقعیت و شخصیت اجتماعی ،سطح طبقـۀ اجتمـاعی و میـزان
تحصیالت خود را دارند که این جمالت ،نگرشی مثبت و یا منفی در ذهن قاضی ایجاد میکند کـه مـی-
تواند منجر به اقناع قاضی گردد تا بیشتر ین تخفیف در مجازات متهم اعمال گردد .این میزان %6/58
از جمالت مورد بررسی را شامل میگردد که در نموار ز یر مشخص شده است.
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نمودار  1-5نامدهی /عنواندهی
 -2-1-5انکار جرم توسط متهم

در بررسی جمالت مربوط به انکار جرم متهمان ،در  987جملهای که توسط متهمان به کار رفته
است 209 ،جمله یافت گردید که در آنها متهم جرم خود را انکار میکند و از قبول جرم خود امتناع
میورزد و شخص دیگری را به عنوان متهم معرفی مینماید؛ به عنوان مثال:
قاضی :چر تو نگفتی؟ شمورو فرسادیم آزمویش زفت الکل مصرف کردی.
-čero to nagofti ? šomo ro fersādim āzmoyeš goftan alkol masraf kerdi.

متهم :نه،جنوب قاضی درصدش بالو نبوده ،درصدش بیلی کم بوده به بدو.
na.jenob qāzi darsadeš balo nabude , darsadeš xeyli kam bude be xodo.

جملۀ قاضی از لحاظ ساختار نحوی به صورت پرسشی مطرح شده است؛که در پاسخ متهم به جـای
این که صراحتا شروع به پاسخگو یی به بخش مورد سؤال ومد نظر قاضی بپردازد شروع به توضیح در
مورد دلیل انکارکردن اقرارهای قبلی خود را بیان کند و به ناچار بر صحبت قاضـی صـحه مـیگـذارد
که "من (متهم) سابقۀ مصرف الکل دارم "جمله قاضـی بـه لحـاظ کاربردشناسـی دارای پـیشفـرض
ساختاری است بنابراین سؤال قاضی دارای این پیشفرض است که «تو الکل مصرف کردی» قاضی
با بیان این پرسش قصد دارد متهم را در سر یک دو راهی قرار دهد که شما سابقه مصرف الکـلداری
چرا این عمل را کتمان کردی و با گفتن جمله «شما را به آزمایش فرستادیم» باعـث مـیشـود کـه بـا
دالیل و مستندات ،صحبت خود را مستدل کند و متهم چارهای غیـر از پـذیرفتن جـرم خـود نداشـته
باشد .درواقع سؤال قاضی از نوع سؤاالت جو یای اطالعـات خـاص اسـت کـه مـتهم در پاسـخ ،از
استراتژی مقاومتی از نوع تصحیح استفاده میکند و اظهارنظر میکند که این طور نیست و شـروع بـه
دفاع از خود با این عبارات که درصد الکل کم بوده و نمیتوان از روی این درصد مطمئن بود کـه فـرد
الکلی است و در واقع او (متهم) قصد منحرف کردن قاضی را دارد .این بخش از کالم مـتهم نیـز از
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لحاظ کاربردشناسی دارای کنش منظوری است و بیان این جمله تأثیر چشمگیری در اجـرای حکـم
از طرف قاضی برای متهم دارد.
در بررسی انکار جرم توسط متهم در  987جمله و در  20جلسۀ دادگاه  109 ،جمله یافـت شـد کـه در
آنها متهم به انکار جرم خود اصرار میورزد و سعی دارد شخص دیگری را متهم جلوه دهـد کـه ایـن
میزان  %16/10از جمالت مورد بررسی را شامل میگردد و در نمـودار زیـر نشـان داده شـده اسـت:

نمودار  -2-1-5انکار جرم توسط متهم

 -3-1-5قبول جرم و ابراز پشیمانی

در بررسی جمالت مربوط به قبول جرم و ابراز پشیمانی متهمان ،در  987جملهای که توسط متهمان به
کار رفته است 85 ،جمله یافت گردید که در آنها متهم به منظور ابراز پشیمانی ،جرم خود را میپذیرد تا
با پذیرش جرم و ابراز ندامت به اقناع قاضی بپردازد که در ادامه ذکر میگردد:

َ
قاضی :کتکبوردن حقش بود ،ا ُم اونم حق شکو یت داره زدی تو چشمش؟ ،یه جایش م یزدی ک ه
ً
کبود نشه ،شمو قبال اقراریﹺکردی که زدیش.
kotak xordan haqeš bud. Ammo unam haqe šekoyat dāre zadi to česmeš ? ye jāieš
mizad.ke kabud naše šomo qablan eqrar kardi ke zadiš.

َ
متهم :بو ،آره زفتم ا ُم اونم در حد هل دادن بود ،نه ای که کبود بشه ،پاشو زچ بیگیره.

xo āre goftim ammo dar hadde hol dādan bud , na ike kabud beše .pāšo gač bigire.

در نمونۀ فوق و با صحبتهای مطرح شده از طرف قاضی ،با سؤال جویای تأییـد "بلـی /نه"مواجـه
هستیم .قاضی ،پیش فرض خود را مبنی بر"کبودی بدن شاکی دلیل کتک کاری مـتهم اسـت" دارد و
متهم نیز با استفاده از راهبرد تعدیلکنندۀ پاسخ از نوع مقدمهچینیکردن یا طفره رفتن از سؤال قاضـی
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استفاده میکند .در واقع قاضـی بـه منظـور ایـن کـه صـحبت خـود را بـه مـتهم القـا کنـد ،در مـورد
«کتکزدن» به گونهای صحبت میکند که گو یی خود را با متهم همدرد میداند و او را درک میکند و
بدینگونه است که متهم در ابتدا سخنان قاضی را قبول میکند و سپس شروع به طفره رفـتن و انکـار
میکند.
در بررسی قبول جرم و ابراز پشیمانی در  987جمله  85 ،جمله یافت گردیـد کـه در آنهـا مـتهم بـه
منظور ابراز پشیمانی ،جرم خود را میپذیرد تا با پذیرش جرم و ابراز ندامت به اقناع قاضی بپـردازد و
بیشتر ین تخفیف در مجازات وی اعمال گردد که ایـن میـزان  % 8/61از جمـالت مـورد بررسـی را
شامل میگردد که در نمودار زیر مشخص شده است:

 -3-1-5نمودار قبول جرم و ابراز پشیمانی

 -4-1-5برانگیختن احساسات قاضی

در بررسی جمالت مربوط به برانگیختن احساسات قاضی ،در  987جملهای که توسـط متهمـان بـه
کار رفته است 162 ،جمله یافت گردید که در آنها متهم بـا کـاربرد کلمـات احساسـی؛ مثـل داشـتن
خانوادۀ بیسرپرست ،نداشتن حامی ،مشکالت اقتصادی و بی خانمانی بیان میکند کـه مجبـور بـه
انجام جرم گردیده است،به عبارت دیگر با بیان این جمالت سـعی دارد حـس ّ
تـرحم و نـوع دوسـتی
قاضی را برای نادیده گرفتن جرم و یا تخفیف در مجازات بر انگیزد:
 )1قاضی :ولی زفتن با هم دیه رفتین بونه عموت مگه نه؟
?vali goftan bā ham diye raftin xune amut mage na

 )2متهم :نه بخدو ،مهلتندادن که روبه رو باهش صحبت کنیم که ،ما چ ون زن عم وم فهمی ده
کار ما نیست رضو یت داده ،زن عموم زر یه کرد بودوم بهش زفتم.
na be xodo ,mohlat nadādan ke ru be ru bāhāš sohbat konim ke ,mo čon zan amum
fahmide kār e ma nist rezoyat dade .zan amum gerye kard xodom beheš goftam
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قاضی در این سؤال سعی بر ّ
صحهگذاشتن اطالعات و پیشفرض خود مبنی بر «رفتن متهم بـه خانـۀ
عمو یش» دارد .از نحوۀ پرسش قاضی که در ابتدا سخنش را با جملۀ خبری آغـاز مـیکنـد و سـپس
سؤالی از نوع انتخابی «بله /آری یا نه» مطرح میکند چنین بر میآید که به هیچ وجه به دنبال کسب
اطالعات نیست و قصد محدود کردن متهم را در پاسخگویی دارد تـا پـیش فـرض خـود را بـر مـتهم
تحمیل کند .متهم نیز از استراتژی مقاومتی مخالفت استفاده میکنـد و اصـال پـیشفـرض مـوردنظر
قاضی را قبول نمیکند و شروع به قسم خوردن میکند تا نگرش قاضی را نسبت به خود عـوض کنـد
و سپس قضیه را با جمالت خبری متوالی به نحوی دیگر برای قاضی تعر یف میکند تـا ذهـن قاضـی
نسبت به مطالبی که شنیده بود به سخنان او (متهم) جلب شود .البته قصد و هدف متهم در این مثال
بیشتر تغییر نظر قاضی در مورد گفتههای ذکر شده در مورد اوست.
در بررسی جمالت مربوط به برانگیختن احساسات قاضی ،در  987جمله در  20جلسه دادگاه مـورد
بررسی 162 ،جمله یافـت گردیـد کـه در آنهـا مـتهم بـا بیـان جمـالت احساسـی در مـورد خـود و
خانوادهاش سعی میکند قاضی را وادار نمایـد تـا در جـرم وی تخفیـف قائـل گـردد کـه ایـن میـزان
 % 16/41از جمالت مورد بررسی را شامل میگردد که در نمودار ز یر مشخص شده است.

 -4-1-5نمودار برانگیختن احساسات قاضی توسط متهم

 -2-5نتایج اولیۀ کاربرد شیوههای کالمی متهمان
مطابق نتایج به دست آمده در این بخش مشخص گردید که متهم در کاربرد شیوههـای کالمـی اقنـاع
برای قانع ساختن قاضی ،به کاربرد کلماتی خاص و با استفاده از راهبردهای کاربرد شناختی،کاربرد
انواع پیش فرضها ،آشکار نمودن موقعیت و شخصیت اجتمـاعی ،سـطح طبقـۀ اجتمـاعی و میـزان
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تحصیالت خود میپردازد تا با این جمالت نگرشی مثبت و یا منفی در ذهن قاضی ایجاد کند و منجر
به اقناع قاضی گردد تا بیشتر ین تخفیف در مجازات متهم اعمال شود.
همچنین متهم در راهبرد دیگری با پنهانسازی و حذف کنشگر و کنشپذیر از جملـه و تبـدیل جملـۀ
معلوم به مجهول ،سعی میکند با کمرنگسازی اتفاقات و پنهاننمودن برخی واقعیات در دید قاضـی
نسبت به عمل روی داده ،نگرش مثبت و یا منفی در ذهـن قاضـی ایجـاد کنـد و وی را قـانع سـازد.
همچنین متهم با کاربرد جمالت احساسی سعی دارد حس ترحم و نوع دوستی قاضی را برای نادیـده
گرفتن جرم و یا تخفیف در مجازات برانگیزد ،پس مطابق یافتههای پژوهش بـرانگیختن احساسـات
قاضی با بیشتر ین کاربرد؛ یعنی  162مورد در جمالت متهمان ،نقش مهمی در اقناع قاضی نسبت بـه
متهم و جرم وی دارد.

 -2-5تعداد جمالت کاربرد شیوههای کالمی اقناع در متهمان

 -3-5شیوههای غیرکالمی متهمان برای اقناع قضاوت در دادزاهها
 -1-3-5کاربرد سکوت برای قبول جرم

در بررسی جمالت مربوط به کاربرد سکوت برای قبول جرم ،در  987جملهای که توسط متهمـان بـه
کار رفته است 35 ،جمله یافت گردید که در آنها متهم به جای پاسخ دادن به سؤاالت قاضـی اقـدام
به سکوت مینماید ،در واقع ،متهم در این موقعیت با سکوت خود بر مجرم بودن خـو یش تأکیـد دارد
و ابراز پشیمانی و ندامت میکند ،پس با پشیمانی خود قاضی را قانع میکند :
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قاضی :تو سربازی ،بروی چی چی مشروب بخوری؟ تو س ربازیٌ ،بی د از م رز وط ن دف اع ٌبکن ی،
عدهای بروی همی مشروبا ُمردن ،چه لذتی تو ای مشروبو هست؟
-to sarbāzi baroy či či mašrub boxori? To sarbāzi , boyad az marze vatan defāe
?bokoni, eddee baroy hami mašrobā mordan , če lezzati to I mašrubu hast

متهم( :سکوت)

استفادۀ قاضی از جمالت خبری متعدد نشان میدهد که او دارای ایـن پـیشفـرض اسـت کـه مـتهم
مشروب مصرف میکند و همچنین قاضی بر این پیشفرض بـاور دارد و اسـتفادۀ قاضـی از سـؤاالت
جو یای تأئید «آری /بله ،خیر» بدین منظور است که متهم بر آنها صـحه بگـذارد؛ ز یـرا اسـتفاده از
جمله با ساخت خبری محض طوالنی ،دلیل بر احاطه و کنترل قاضی بر اطالعات است و باز داشتن
متهم از درج اطالعات جدید را میرساند .متهم نیز در پاسخ بـه سـؤاالت قاضـی بـه دلیـل ایـن کـه
میداند قاضی بر پیشفرض خود اطمینان کامل دارد سکوت میکند و فرض میکند که قاضـی همـه
چیز را میداند ،این نوع سکوت متهم از نوع سـکوت پـیشانگـارهای اسـت .در ایـن نـوع سـکوت،
گو ینده اطالعات را بیان نمیکند و پاسخ نمیدهد ز یرا فرض مـیکنـد خواننـده یـا شـنونده ،آنهـا را
میداند و یا از بافتی که در آن قرار دارند قابل بازیافت است (هاکین.)349:2003 ،
 -2-3-5کاربرد شیوۀ زر یه
در بررسی جمالت مربوط به کاربرد گر یه در هنگام سخن گفتن ،در  987جملهای که توسط متهمـان
به کار رفته است 18 ،جمله یافت گردید که در آنها متهم در حین سخن گفتن و دفاع از خـود اقـدام
به گر یه می نماید و در این موقعیت متهم یا از جرم و گناه خود پشیمان است و یـا از مجـازاتی کـه در
انتظارش است وحشت و واهمه دارد ،پس بـرای قـانع نمـودن قاضـی بـرای پـذیرش سـخن خـود و
همچنین تخفیف در مجازات اقدام به گر یه مینماید که پـنج مـورد از ایـن جمـالت بـه عنـوان نمونـه
انتخاب گردیده است و در ادامه ذکر میگردد:
ُ
ﹸ ،پشیمون هستی؟ ها؟
قاضی :حال

ُ
متهم  :نخیر،ﹸش ُم ازه منو میشنابتیﹶاﹶزم نمیپرسیدی (همراه با زر یه).

hālo ,pašimun hasti ?hā

naxeyr,šomo age mano ,mišnāxti azam nemiporsidi

قاضی در این سؤال که منتظر تأیید از سوی متهم است دارای این پیشفرض اسـت کـه «تـو (مـتهم)
جرم را انجام دادهای» ،بنابراین سؤال بیان شـده از طـرف قاضـی بـه گونـهای اسـت کـه او (قاضـی)
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انتظاری جز شنیدن پاسخ مثبت از شنونده ندارد ز یرا شـخص قاضـی از پـیش فـرض خـود اطمینـان
کامل دارد .متهم نیز از تکنیک مقاومتی مخالفت و تصحیح استفاده میکنـد و سـعی مـیکنـد ذهـن
قاضی را نسبت به خودش عوض کند و صحبتهای خود را با گر یه بیان میکنـد تـا از لحـاظ روانـی
تأثیری بر روی قاضی ایجاد کند و قاضی را برای کمکردن مجازات قانع سازد.
در بررسی جمالت مربوط به گر یه ،در  987جمله در  20جلسۀ دادگاه مورد بررسی 18 ،جملـه یافـت
گردید که در آنها متهم حین سخن گفتن و دفاع از خود اقدام بـه گر یـه مـینمایـد ،در ایـن موقعیـت
متهم یا از جرم و گناه خود پشیمان است و یا از مجازاتی که در انتظارش است وحشت و واهمه دارد،
پس برای قانع نمودن قاضی برای پذیرش سخن خود و همچنین تخفیف در مجـازات اقـدام بـه گر یـه
مینماید .این میزان  % 1/82از جمالت مورد بررسی را شامل میگردد که در نمـودار ز یـر مشـخص
شده است:

 -2-3-5نمودار کاربرد زر یه

 -3-3-5نتایج اولیۀ کاربرد شیوههای غیرکالمی متهمان
مطابق نتایج به دست آمده در این بخش مشخص گردید که متهمان در کاربرد شیوههای غیر کالمـی
اقناع برای قانع ساختن قاضی ،به جای پاسخ دادن به سؤاالت قاضی اقدام به سکوت مینمایند ،در
این موقعیت متهم با سکوت خود در واقع بر مجرم بودن خود تأ کیـد دارد و ابـراز پشـیمانی و نـدامت
میکند ،پس با پشیمانی خود قاضی را قانع میکند تا در مجـازات وی تخفیـف قائـل شـود .کـاربرد
سکوت با بیشترین کاربرد؛ یعنی 35 ،مورد در جمالت متهمان ،نقش مهمی در اقناع قاضـی نسـبت
به متهم و جرم وی دارد.
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 -3-3-5تعداد جمالت کاربرد شیوههای غیرکالمی اقناع در متهمان

-6جمع بندی و نتیجه زیری
در راستای یافتن پاسخ به پرسشهای پژوهش تعامل و گفتگوی چهره به چهره میان متهمان و قضـات
جهت شناسایی ،کشف و توصیف راهبردی زبانشناسی در چارچوب زبانشناسـی حقـوقی مشـخص
گردید که متهمان با استفاده از دانش کاربردشناسی و زبانشناسی در کاربرد شیوههای زبانی اقناع برای
قانع ساختن قاضی ،با کاربرد کلماتی خاص ،سعی در بی گناه جلوه دادن خود از جرم ارتکابی دارند که
این جمالت نگرشی مثبت و یا منفی در ذهن قاضی ایجاد میکند و مـیتوانـد منجـر بـه اقنـاع قاضـی
گردد .همچنین در راهبرد دیگر از کاربرد شناسی و دانش زبانشناسی متهمان با پنهان سازی و حـذف
کنشگر و کنش پذیر از جمله و تبدیل جملۀ معلوم به مجهول ،سعی میکنند با کمرنـگسـازی و پنهـان
نمودن برخی واقعیات در دید قاضی نسبت به جرم روی داده ،نگرشی مثبت و یا منفی در ذهـن قاضـی
ایجاد کنند که این امر خود میتواند منجر بـه اقنـاع قاضـی گـردد .پـس مطـابق یافتـههای پـژوهش،
برانگیختن احساسات قاضی با بیشترین کاربرد162 ،مورد در جمالت متهمان ،نقش مهمـی در اقنـاع
قاضی نسبت به متهم و جرم وی دارد و از سوی دیگر متهمان در کـاربرد شـیوههای غیرکالمـی اقنـاع
برای قانع ساختن قاضی ،به جای پاسخ دادن به سؤاالت قاضی اقدام بـه سـکوت مـینماینـد ،در ایـن
موقعیت متهم با سکوت خـود در واقـع بـر مجـرم بـودن خـود تأکیـد دارد و ابـراز پشـیمانی و نـدامت
میکند،پس با پشیمانی خود قاضی را قانع میکند تا در مجازات وی تخفیـف قائـل گـردد ،در نهایـت
کاربرد سکوت با بیشترین کاربرد در جمالت متهمان ،نقش مهمی در اقناع قاضـی نسـبت بـه مـتهم و
جرم وی دارد.

توصيف و تحليل شيوههای زبانی و فرازبانی متهمان گويش شيرازی 53  ...

کتابنامه
کتابها
 آقاگل زاده ،فردوس ( .)1385تحلیل زفتمان انتقادی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی._____________( . )1391زبانشناسی حقوقی (نظری و ک اربردی) ،چـاپ دوم  ،تهـران:نشر علم.
-براون ،ادوارد (،بی تا) ،یک سال در میان ایرانیان ،ترجمۀ ذبـیح اللـه منصـوری ،بـیجـا :کـانونمعرفت.
 رشیدی،ناصر (.)1391تحلیل انتقادی زفتمان کتاب  readers choiceبر اساس چارچوبهـاجو کرس ،تهران :نشر سمت.
مقالهها
آقاگـل زاده ،فـردوس(« .)1384زبانشناسـی قضـائی )قـانونی ):رویکـردی نـوین در زبانشناسـیکاربردی» ،مجموعه مقاالت نخستین همایش انجمن زبانشناسی ایـران .تهـران :انتشـارات دانشـگاه
عالمه طباطبائی.
 __________ («.)1391مطالعۀ تطبیقی شیوه بازنمایی کنشگران ایرانی و غربی در پروندۀ هسـتهای ایران در رسـانههای بـین المللـی)الگـوی 2008ون لیـوون(»،جسـتارهای زبـانی ،دورۀ ، 4شـماره
،13صص. 19-1
 داوودی ،گیتی (« ،)1392شیوههای اقناع» ،علوم اجتماعی و رسانه ،شماره  ،75صص.87-57 رستم پور ،سالومه («، )1380لغات و اصطالحات ماهیانه شیرازی در آثار سـیمین دانشـور» ،کتـابماه ادبیات و فلسفه (، 43 )3صص.39 - 37
 فاموری ،مهدی («،)1392چند نکته در گـویش شـیرازی امـروزی »،فصـلنامه ادبیـات و زبانهـایمحلی ایران زمین  ،ش ،4صص 112 - 89
 ماهیار نوابی ،یحیی(« ، )1344لهجه شیرازی تا قرن نهم هجری » نشریه دانشـگاه تبریـز ،ش ، 73صص 90- 77
منابع انگلیسی
- Austin,J.L.How to do theingd with woeds.oxfird university press,oxford
1962

1396  پاييز،17  شمارۀ، فصلنامۀ ادبيات و زبانهای محلی ايران زمين 54
- Brown,G,Yule ,G,(1983).Discourse Anulysis,cambridg e:cambridg e
university press
-cotterill, janet. (2003). Language and power in court , new York ,
Palgrave mammilla n co.
- coultard, Malcolm & Johnson , Alison. (2007). An Introducton to
forensic - -finguistics: Language in Evidence. New York , Routledge.
- Halmari, Helena and Virtanen , tuija. (2005). “persasion Across Genres:
A linguistic approach” , USA , Philadelphia , john Ben janin publishing co
- Huckin, T.( 2002), "Textual silence and the discourse of homeless
ness", Discourse and society 13(3), 347-372.
- Havlamd (1946) .communication and persuasion new Haven :Yale
university pters.
- Hovland , C. I. , Lumsdaine , A. A., & Sheffield, F.D. (1553).
Expeviments on mass communication. Prin ceton: Princeton univer sity
press.
- Hodeg .R.and kress,G(1996).languag as Ideology .Great Britain :Red
wood books.
- MCMenamin , Gerald R. (2004). Forensic linguistics: Ad vances in
forensic stylistics, USA, Florida, CRC press.
- schane , Sanford and shny, Roger w. (2005). Language and the law ,
London: continuum.25
- Turell , M. and Gibbons, john. (2008). Dimension of forensic
linguistics, USA, philadelhia , john Benjamin pubishing co.
- Van leeuwen, T. (2008). Discourse and practice , ne Tools for critical
Discourse Analysis. Ox ford university press.
- Van Leeuw en,T.A.(1996)."The representation of secicl actors" In
coldes –conlthard .C.R sm.coulthard (edso) , Teat and practices ,Reading in
CDA London :Routledye
- Yule ,George (1996): The study of language(2nded.)uk: Cambridge
university predd
Zimbardo,L(1991).social psychology

