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 4روایت در گفتمان حقوقی روایت و ضدّ

 2بینفریده حق

 ، دانشگاه الزهراءشناسیار گروه زباندانشی

 9پریسا نجفی

 دانشگاه شیراز ،شناسیزبان دانشجوی دکتری

 1طلعت جمالی

 شناسیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم

 چکیده
 ،های جالب و درخور مطالعهه  از حیطه عین حال رها بوده است. د بسیاری از پژوهش موضوع حقوقیزبان و کاربرد آن در گفتمان 

دهه  کهه در آن    و مطالعات پیشین الگویی ارائه می های خود اساس پژوهش( بر0202هفر ). استگفتمان دادگاه و فضای محاکمه 

« روایهت »نقهش  از هفر  پیروی به دان . در پژوهش حاضر نگارن گان روایت می ل از دو ژانر روایت و ض ّگفتمان دادگاه را متشکّ

 ،هها  رسی و تحلیهل داده مبنای برو بر ل از ژانر ترکیبی دانستهرا متشکّفضای محاکمه و  را بررسی کردهدر فضا و گفتمان دادگاهی 

بها ژانهر    همهراه بودن ژانر استفاده از ژانر روایت مراد از ترکیبینن . ک های کشور ارائه می الگویی منطبق بر فضای قضایی در دادگاه

 کیفهری  قضهایی  ةپرون  شش و ل از بیستای متشکّ اساس پیکرهبر حاضر  های پژوهش دادهالزم به ذکر است که روایت است.  ض ّ

 ان . تشکیل ش ه امی، دادسرا و دادگاه شهر شیرازظهر سه مرحله از مرجع انتدر 

 .روایت، الگوی است اللی، ژانر ترکیبی روایت، ض ّ، گفتمان حقوقی ها: واژه کلید
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 مه. مقد4ّ

دادرسی  فراین و  بازپرس بازجوییِ فراین فته تا گراز طرح شکایت  فراین  دادرسیهریک از مراحل 

جالهب و   یکهی از بسهترهای بسهیار    ،عین حهال در  ؛هستن خود  ایط و گفتمان خاصّشر دارای ...و

در آن مشارکین اعه  از   که هستن فضاهای محکمه  ،تر دقیق بیانها و به دادگاه ،ارزشمن  برای مطالعه

 کننه . از مبهاح ی   ایفا میدر ایجاد ارتباط نقش خود را  ...، وکیل، شاه ، قاضی ومتّه شاکی، مجرم، 

در  «1روایهت »نقهش   ،شهود  که پیرامون گفتمان جاری در محکمه و جلسهات دادگهاهی مطهرح مهی    

طهرح اسهت کهه برخهی نقهش      های مختلفی م خصوص دی گاه. در ایناستدادرسی  فراین برد  پیش

روایهی   یکهه فضهای محکمهه فضهای    دارن   دانسته و اعالم میرنگ و برخی نیز پررنگ روایت را ک 

 .  (0202، 6)هفر دارن خود را از یک جرم در ذهن  روایت خاصّ از مشارکین است که در آن هریک

ای از قواعه    مجموعه م ابةست که نگاه ما به قانون نبای  بهدی گاه پژوهش حاضر بر این استوار ا

ها، توضیحات، اجراهها و   با داستان 7گفتمان حقوقیباش ، بلکه ما در  و قوانین و راهبردهای خشک

نیز مطرح  1گونه که گورتز واقع همانهستی . در روروبههای مختلف  واقع روایتی و درانزبتبادالت 

ست به ا ها ه به صورتتوجّ ؛معنای دی ن حقایق است تا قوانینبررسی روایت در محکمه به :کن  می

 ؛ه اسهت درخهور توجّه   بیهان عقیه ه   ةانه از و کاربرد زبان به شود ه میتوجّ مفاهی که به همان ان ازه 

نسهبت بهه    حقهوقی  ةیهک قاعه   گونه قهانون ) چدنبال این نیستی  که به این معناست که ما بهها  این

کنه    را صادر مهی ه حکمی چگیرد یا اینکه قاضی  بلکه چگونه شکل می ؛شود ( پی ا میجرمارتکاب 

 ه اسهت درخهور توجّه   یادشه ه شه ن حکه    ساخته و پرداختهه بلکه چگونگی  ؛ی ن اردزیادیت اهمّ

 (.9: 0336تز، )گور

کننه    روایت می ههای خود را از واقع داستان شاه ان ه،قوع جرم و هنگام تشکیل پرون پس از و

. هسهتن  ی بازپرس یا دادسهتان هه  راوی داسهتان خهود از مهاجرای مهورد بررسهی        و حتّ النیوکو 

 منزلهة محاکمه را به ن فرایدر طول تاریخ  ،یک نهاد م ابةقانون به ،دارد گونه که هفر نیز بیان می همان

 ةمقایسه  منزلهة بهه دان  تا  می ،مجرم( مربوط است - فرضیات )درمورد جرم یشموضوعی که به آزما

 فراینه  نسهبت بهه    زیهادی  3ض ّ روایهت های  نیز نق  سببهمین مختلف و به هایروایتها/  داستان

                                                           
5. narrative  

6. C. Heffer  

7. legal  

8. P. Gewirtz 

9. anti-narrative 
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اسهاس  خالل محاکمهه و بر نین مطرح کرد که درچتوان  می  پس .(0202)هفر،  کنن  محاکمه وارد می

 ض ّ روایهت میان دو نیروی روایت و  یابجذّ ه وجود دارد تنش یا کشمکشچهای مختلف آن دی گاه

ی ای بهرا  شهود کهه پایهه    ( مهی ض ّ روایهت )روایت +  02ژانر گفتمانی ترکیبیمنجر به ایجاد که است 

 (.0221)هفر،  استتعامل بین زبان و قانون 

یهک از  ههایی کهه هر   یعنهی داسهتان   ؛، روایهت جهرم اسهت   کمه()در فضای مح از روایتمنظور 

مشارکین، زمهان   منظرداستان از و شامل بیان دارن  جرم بیان می شارکین در بافت محاکمه نسبت بهم

کها بهر مهوارد دقیهق     با اتّ های قانونی است که عموماً همان بحث ض ّ روایتو است و مکان داستان 

شود، بررسهی مه ار     ه منجر به قطع کالم در حین روایت میک هایی است پرسش و پاسخقانونی و 

 00مفهومی برونهر  - به تعریف شناختیبنا شود. منطقی می یاست الل که درنهایت منجر به یو مستن ات

یعنی الگوی روایهی   ،قالب دو عنوان در (ض ّ روایت)روایت در برابر  این تمایز ،شناس روانم ابة به

انه .(   را انتخهاب نمهوده   اسهت اللی اساس تعریهف معهادل   )نگارن گان بر 00است اللی مقابل الگویدر

معنای تالش برای فهه  اعمهال   الگوی روایی به ةبر پای کردناللآن، است  اساسکه بر؛ شود می مطرح

 گیرنه   مادامی که در مکان یا زمهانی )خهاص( قهرار مهی     ها(نقل آن دنبال آنبه)و  ها و مقاص  انسان

ههای   ای )ایجاد( نظهام معنای تالش بربه ،است اللیالگوی  ةبرپایگیری  که نتیجهلیاستوار است. درحا

مها   ةروزمهرّ  ههای  گیهری  نتیجهه واقهع  در(. 0316)برونر،  استها آنتشریح و تبیین و ل آ منطقی ای ه

علمهی   - های منطقهی  بر است الل است اللیکه الگوی الگوی روایی بوده درحالی ةبرپای هعم طور  به

)افهراد   حقوقی. در بافت محکمه افراد تکیه دارد ؛موجود است حقوقیدر محافل علمی و  عموماًکه 

را دنبهال کهرده و بهه     اسهت اللی های حقهوقی  فراینه  انه  کهه اصهول و     چنین آموخته آشنا به قانون(

بهه   ها به این مسئله آگاهی وافی دارن  کهه آن همچنین ؛ا دارن  که بر منطق استوار استکشواه ی اتّ

ها دسهت بهه   ( به روش آنحقوقی / غیرحقیقیارتباط با مشارکینی نیاز دارن  که آن مشارکین )افراد 

کنن . پس هردوی الگوهای فکری روایهی و   واقع ژانر روایی خود را دنبال میو در زنن   است الل نمی

راهبردههای   (09: 0221)فتهه از هفهر   گرناپذیرن . در ج ول زیهر بر و ج ایی  ه  وابستهبه است اللی

 مشهود است.   ژانرکلی ی در هر دو 

                                                           
10. complex  

11. J. Bruner  

12. Paradigmatic  
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 (29: 2001 ،هفر) ژانرراهبردهای کلیدی در هر دو  .(4جدول )

 الگوی روایی

 بافت مقید

 الگوی استداللی

 بافت آزاد

  کنشی راهبردهای

 روی ادها پویایی روی بر تمرکز

 انسانیشبه یا انسانی عامل روی بر تمرکز

 مکان و زمان در روی ادها قراردادن

 مانیز توالی

  ذهنیت (بهمربوط) راهبردهای

 انگردی هوشیار ذهن خوان ن برای تالش

 (عقای  مقاص ،) (گاهناخودآ) ذهنیت روی بر تمرکز

 گفتگو پتانسیل نمایش

 مشتر  تجربیات به لتوسّ

 (شدهنهادینه) قانونی راهبردهای

 فرهنگهی  معیارههای  ةواسهط بهه  کهه  هاییمح ودیت کردندنبال

   .است ش ه ساخته

 شناختیروان - مردمی هاینوشته و هاداستان به لتوسّ

 ...(و است محتمل مانن ) معرفتی احتمال روی بر تمرکز

 (بودنواقعی) پذیرفتگی (میزان) بر سن یت /تصحّ مبناگذاری

 راهبردهای ارزشی 

 (قربانی و ه متّ) ذهنیت و روی ادها افعال بر کی أت

 (قانونی) معیار با مشارکین دهئیت و روی اد افعال قیاس

 عاملین روایت مستقی  کالم از استفاده

 روایی روی ادهای بر ینهذ نظر اظهار

 

   روی ادها از ش هناشی هایمقوله روی بر تمرکز

   هامقوله م ابةبه هاآن بن یدسته با عاملین لحاظ ع م

  مکان و زمان از روی ادها ج اسازی

 منطقی توالی

 

   باش ن آزمایش قابل مومیع لحاظبه که هرچیزی رد

 ینیاتع بر تمرکز

   حقایق از( گوییتک) فردی رویکرد سویبه تالش

 هافرضیه آزمایش و ساخت

 

 معیارههای  یها  منطهق  بها  ش هساخته هایمح ودیت کردندنبال

 قانونی

 منطقی است الل و تعریف به لتوسّ

 معرفتی   ضرورت و امکان روی بر تمرکز

   (حقیقت) درستی تاثبا رب تصحّ مبناگذاری

 

 تجربی ای منطقی حقایق دادننشان

 مقوله   تعریف با اثبات قابل هاینمونه قیاس

   ((باارجاع) دقیق قولنقل از استفاده مانن ) موثت منبع بر لتوسّ

 تحلیلی نتایج بر عینی نظر اظهار

الگوی مهورد اسهتفاده    تصویری عینی از ،ها دادهاساس تجزیه و تحلیل در جستار حاضر برآنی  که بر

دست داده و نقش روایت را در هر مرحله به – گفتمان محاکمه ،طور اخصبه – حقوقیدر گفتمان 

نی . نگارنه گان در پهژوهش حاضهر در پهی پاسهخ بهه دو       کاز فراین  دادرسی و محاکمه را بررسی 

 :هستن زیر  پرسش

 ؟چگونه است حقوقیدر گفتمان « روایت»نقش و کاربرد  -0

 حقهوقی به چه شکل در گفتمان  حقوقیبودن ژانر ( مبنی بر ترکیبی0221نهادی هفر )الگوی پیش -0

 ؟ رود کار میبهایران 
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 ةوشهش پرونه   ل از بیستای متشکّ های پژوهش حاضر براساس پیکره الزم به ذکر است که داده

از  انه .  اه ه و ثبت ش هان  که در هر سه مرحله مرجع انتظامی، دادسرا و دادگاه مش قضایی تهیه ش ه

( اشاره داشت که به نقش روایهت  0220توان به هریس ) ش ه پیرامون نقش روایت میمطالعات انجام

( نیهز بهه بررسهی    0221پردازد. هفهر )  های بالغی در قانون می در گفتمان حقوقی و نیز ابزار و شیوه

ردازد و په  می ض ّ روایتیعنی گیری روایت در فضای قضایی و نیز راهبرد مقابل آن  چگونگی شکل

فتهه  گر صهورت  ةههای عمه    از پهژوهش  کنه .  کارگیری هریک را ذکر مهی ها و راهبردهای به ویژگی

. درایهن  ( اشهاره کهرد  0202) 09کولتهارد و جانسهون   توان به خصوص کاربرد زبان در قضا نیز میدر

دآوری گهر ی قضایی شناسهای مختلف زبان فته درحوزهگرهای صورتای از پژوهش کتاب مجموعه

مهممنی  ، (0913زاده و همکهاران )  آقاگل ،(0911روشن و بهبودی )توان به  و همچنین می ش ه است

 اشاره داشت. (0936و جلیلی دوآب )ضویان (، ر0934عزیزی )و (، مممنی 0930)

 ضدّ روایتروایت و  -2

ش زیادی از تعهامالت در  خو ب (viii: 0220)توالن،  جا هستن همه هاروایت ،04توالن براساس گفتة

و برونهر نیهز قهانون بها      01آمستردام ةگفت شود. مطابق ساخته و پرداخته می هاتروای ةواسطدادگاه به

: 0220)آمسهتردام و برونهر،    اسهت است ... و گفتمانی ضروری برای )محافل( حقوقی  زن هروایات 

ان ماننه   گریت بسیاری از پژوهشدر تعریف روا ،مه نیز بیان ش گونه که در بخش مق ّ همان (.002

ان ، برونر مفههوم روایهت    از روایت پذیرفتهرا  (0316رونر )( تعریف ب0221( و هریس )0221هفر )

تالشی است برای فه  اعمهال   ،روایت الگواساس دان . است الل بر ر میتفکّ )از شیوه( یالگورا یک 

 ةکه است الل برپایه گیرن . درحالی ار میرن( قمادامی که در یک زمان یا مکان )معیّ اه و مقاص  انسان

منطقهی و علمهی مسهتقل از     علمی تالشی است بهرای تبیهین و توصهیف    - یا منطقی است اللی الگو

و  اسهت یزی که شباهت بهه واقعیهت دارد(   چروایت بررسی احتمال )یا هر آن یالگوواقع بافت. در

در  ر عمومهاً تفکّه  روایهی  یالگهو که درحالی)مسائل( است. ت و اثبات بررسی صحّ است اللی یالگو

 م ابهة تواننه  بهه   مهی در مباحث علمی، ههر دو بهاه     است اللی یالگوشود و  گفتمان روایی دی ه می

  )نهه  زناز گفتمهان بسها   06راهبردی در هر شکلی از گفتمان وارد ش ه و اشکال ترکیبهی  یداد درون

                                                           
13. M. Coulthard & A. Johnson 

14. M. Toolan 

15. A. G. Amsterdam 

16. hybrid  
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تهوان بهه    اسهاس آن مهی  ای کهه بر  شود. شیوه حکمه یافت میروایت( که در م نه ض ّ و روایت کامل

گیهری روایهت    و شهکل  بنه ی  در دادگاه و قواع  خاص صهورت  07تر از روایت قضایی فهمی وسیع

بهر   توالی از ژانرها دی ه شود که هریک اصهوالً  منزلةمحاکمه به فراین دست یافت آن است که بای  

 (.020-022: 0202)هفر،  ن شواه  استوار هستن ، تمرکز دار ةپایروی اه افی که بر

باش  کهه بها حضهور هیئهت منصهفه برگهزار        از محکمه به عنوان ژانری ترکیبی می م لیالگوی زیر 

 شود: می

 
 (34: 2001فته از هفر )گربر ، الگوژانر ترکیبی ةمثاباز محکمه به ییالگو .(4مودار )ن

 آوری منظهور جمهع  )اهه اف بهه   ا اه اف استنادیامّ ؛ی استچه توالی ژانرها در محاکمه خطّگرا

 شهون ،  و معیّن صبای  مشخّکه ق پرون ه : حقایهستن  تبیمراصورت سلسلهشواه  و مستن ات( به

 ماننه  عمهل   قهانونی  ههای  ارچوبراساس چها ب استاندت صحّ ان ، های جرم بافته و آمیخته تانبا داس

 فراینه  هها در بافهت مربهوط بهه      ایهن  ةو همه  شون  شهادت تنظی  میهام و قواع  مربوط به تفهی  اتّ

کنه ،   (. مادامی که محکمه جریان پی ا می72-0: 0221)هفر،  ده  گیری هیئت منصفه رخ میتصمی 

یص حقیقهت  تر یعنی تعیین و تشهخ  ی به اه اف پایینگیرتصمی های باالیی  تمرکز از اه اف بخش

گفتمهان   کنه . هرچنه    حرکهت مهی  گیری تصمی باال یعنی   به قسمت دوبارهکن  و سپس  حرکت می

بهرای م هال ههردوی     ؛دهنه   بع ی را تحت تأثیر قهرار مهی   ژانرهای ناگزیرلیه موجود در ژانرهای اوّ

ها تمرکهز  انواع حقایقی را که دادستان در شهادت شاه  روی آن قانونی و ساخت داستانچوب ارچ

 ةدر مرحله  نی، حقهایق معهیّ  ههای پایهان   بحهث دهنه . بهه همهین شهیوه      کرده را تحت تأثیر قرار می

با ایجاد ارتبهاط  توانن   های پایانی می بحثهمچنین  ؛ن زن ه میگرآوری مستن ات را به روایات  جمع

 )متناسب با جرم( های حقوقی هاماتّ ،حقوفی روشن قانونی/ یارچوبچ و ش هی ساختهها بین داستان

 (.020: 0202 بن ی از پرون ه برسن  )هفر، بینی کرده یا به جمع را پیش
                                                           
17. forensic narrative 
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الزم به ذکهر اسهت    .شودخته میپردا (0)ادامه به تشریح هریک از مراحل ذکرش ه در نمودار در

ای  فضهای محکمهه   هها در  اس رونه  طبیعهی کهه در دادگهاه    اسه ( بر0202هفهر )  ةشه  که مبانی ارائه

برای نمونهه   ؛آن(، ولز و آمریکا تهیه ش ه است نافعح المای متّکشورهایی نظیر انگلستان )و کشوره

های مربوط بهه آن بخشهی اسهت کهه در      هیئت منصفه و فراین  انتخاب هیئت منصفه و دستورالعمل

ای در ایهران   هها و فضهای محکمهه    هایی که در دادگهاه  بخش ،ایران وجود ن ارد. به همین منظور نیز

 :(متّه )ق: قاضی، م:  شود تری بیان می شکل خالصهبه ،مص اق ن ارد

 روایت 48های نوشته منصفه و متنیئت انتخاب ه

 گیرد که در آن بهه کسهانی کهه قهرار اسهت بهه       طی مراحلی صورت می عموماًانتخاب هیئت منصفه 

 ،نوشهته  شود. در این مهتن  قاضی داده می ازطرفای  نوشته متن ،عنوان هیئت منصفه انجام وظیفه کنن 

یرامون مهاجرای پرونه ه و   پ هاییشپرس، است موضوع پرون ه از کلّ ای خالصه که بر روایتی افزون

کسانی کهه بیشهترین صهالحیت را     ،واج  شرایط ه نیز موجود است تا از بین افرادفتگرجرم صورت

 انتخاب شون .   ،ن حقیقت و قضاوت درست دارن یافتبرای 

 لیه و قانون روایتهای اوّ دستورالعمل

اسهاس آن   ی اشهاره دارد کهه بر  راینه ، بهه ف شود ز انتخاب هیئت منصفه آغاز میاین مرحله که پس ا

قهانونی را   هام و همچنین مهوادّ نوع اتّ ،ده  هایی که به هیئت منصفه ارائه می قاضی طی دستورالعمل

 ده .   ها توضیح میفته در قالبی روایی برای آنگرهام و جرم صورتخصوص اتّدر

 اظهارات آغازین و موضوع روایت

مشهارکین در  تهرین فرصهت بهرای     های کشهورهای دنیها مهه     هاظهارات آغازین در بسیاری از دادگا

ی در این داستان کلّ ی خود را از جرم ارائه دهن .است تا داستان کلّ (...، وکیل ومتّه پرون ه )اع  از 

مطرح شه ه   ...و 00، روایت اصلی02روایت، کالن03اصلی ةی چون هستهاینامطالعات مختلف با عنو

ای واضهح از   ان . هریس اظهارات آغازین را نمونه محاکمه قائل ةجلسی برای آن در ب و و نقش مهمّ

ههای   این اظههارات در بخهش   هرچن  (.002: 0221)هریس،  دان  ه( ژانر روایی در دادگاه می)استفاد

                                                           
18. Scripts  

19. kernel  

20. macro-narrative 

21. master narrative 
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تهر بها    سهاده  عبارتبه ؛فتگرح ی و ج لی قرار خواهن  فراین  دادرسی در خ مت اه اف ب متعاقب

فهت.  گرشکل خواهن   ش هجرم انجامها از  پاسخو  پرسشغازین است که همین اظهارات آ رب تکیه

اصهلی کهه در درون   ( روایت 77-71: 0221و هفر،  0221 و 0220)هریس  انگرپژوهشبسیاری از 

ههای   برای روایهت ( 0337و 0367) دانن  که لباو ای همان عناصری میرا دار هستاظهارات آغازین 

 شمرد. برمی 00تجارب شخصی

 فهی و تعیهین مشهارکین در   معرّ شود که در آن به غاز میآگیری  با جهت عموماًروایت  :29یریگ جهت

ی ههای پرسهش گیری پاسهخ بهه    واقع جهتشود و در میاشاره عمل، زمان، مکان و رفتارهای آغازین 

 است.« و چه کردن ؟چه کسی؟ چه وقت؟ کجا؟ »نظیر 

ی را بهه زمهان حهال    زمهان  01ةنهوعی زمینه  هشامل آن بخش از روایت است که ب :21سازی عمل پیچیده

 .شود تولی  می« فاقی افتاد؟بع  چه اتّ» پرسشواقع در پاسخ به دان ه و درگربر

های ارزشی نیز وجود دارد؛ به این معنا کهه   سال( گفته بزرگ در روایت افراد )عموماً :26گذاری ارزش

کننه  یها درصه د ایجهاد      یهز بیهان مهی   های خود را نسبت به وقهایع ن  افراد ارزیابی، نظرات یا دی گاه

/ کهه    پهس » پرسهش عبارتی پاسهخ  ک ماجرا در مخاطب خود هستن  و بهی نسبت به یاحساس خاصّ

سهخن   ایقانونی ای مربوط به سقط جنین غیر از پرون ه( 0312) 01نمونه دانتبرای  ؛ هستن« ؟07چه

 ارزشهی در ایجهاد حهسّ    یراهبهرد   ابهة مها به آورد که در آن به بررسی تأثیر انتخاب واژه میان میبه

« هبچّه »یها  « نهوزاد »ههایی نظیهر    پردازد. در این پرون ه دادستان از واژه نظر گوین ه در مخاطب میم ّ

فتهه شه ه   گراز او سهقط نهوزاد    بازن گی و حیات اشاره دارد که  ةکن  که به وجود بالقوّ استفاده می

یها ام هال آن و همچنهین    « نطفهه »، «جنهین »هایی نظیهر   از واژه متّه وکیل  ،ا در طرف مقابلامّ است؛

گهذاری   ههای دادسهتان و ارزش   کهه تهأثیر واژه   کن  پزشکی استفاده می عبارات و اصطالحات خاصّ

  حاصل از آن را خن ی کن .

واقع پاسخی اسهت بهه   د و درشو گیری روایت ارائه می آن نتیجهاشاره به بخشی دارد که در  :23نتیجه
                                                           
22. PEN: personal experience narratives 
23. Orientation  
24. Complicating action 
25. setting  
26. Evaluation  
27. so what? 
28. Danet  
29. Resolution  
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 «فاق افتاد؟نهایت اتّی درچیز چه» :پرسش

شهکل  روایت قضایی به های خاصّ منظور تطبیق با برخی ویژگیلباو را به یادش ةارچوب هریس چ

 کن : زیر جرح و تع یل می

 مطابق تعریف لباو. گیری: جهت

 شود. های گفتاری نیز می کنش ةا دربرگیرن شامل پیچی گی عمل لباو امّ :90روایت مرکزی

بیشهتری را بهرای روایهت مرکهزی فهراه        که جزئیات و توضهیحات  ییامجزّ یعنصر قضای :94بسط

 کن . می

 شود. ی محاکمه مربوط میص به اه اف کلّاطور خا بهامّ است؛گذاری لباو  شامل ارزش :92هدف

فضها و مجهال بسهیاری     ،ز اجزاءهای مربوط به هریک ا ن بخش و م الکه توضیح بیشتر ایازآنجا

از توضیح بیش از این خودداری کهرده و   ،برای جلوگیری از اطناب سخن کن ، نویسن گان طلب می

 .  (029-1: 0202هفر، ) کنن  ها( موکول می آن را به بخش سوم )تجزیه و تحلیل داده

 و ساخت داستان (شهودمشارکین ) از بازپرسی

زجویی و کهه در آن حالهت بها    هسهتی   (ه ه منطبق بهر البتّ)واقع شاه  دو ساختار این مرحله در در

وکیهل یها   ، مهتّه   همچهون  گیرن . به این معنهی کهه افهرادی    بازپرسی در برابر حالت دفاعی قرار می

مه ار  و شهاه ین خهود را     ،هسهتن   خود یا طرف مقابل ةکردن یا تبرئدادستان که درص د محکوم

کردن  و روایت شاه ان به دفاع یا محکوم پاسخو  پرسشخالل برای بیان حقیقت احضار کرده و در

ان مختلفی پیرامهون ایهن مرحلهه از دادگهاه نظهرات متفهاوتی از       گر پژوهش هرچن   .زنپردا می متّه 

( موجهود در آن  پرسهش و پاسهخ  ) اسهت اللی حالت روایی )نقل حقایق ب ون قطع کالم( یها حالهت   

 ن است.  ای روش هارات آغازین مسئلهظا ةمیزان کمتر از مرحلاستفاده از روایت ولو به ادارن ، امّ

ال و نقهره و جهواهرات در   کیلو ط 06 ةحاندلیل مشارکت در سرقت مسلّهام شما محاربه بهاتّ -ق (0

 ...مسیر

 هام را قبول داری؟آیا اتّ -ق

 بله قبول دارم -م
                                                           
30. core narrative 

31. elaboration  

32. point  
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 طال و جواهرات را توضیح دهی ؟   ةحانچگونگی سرقت مسلّ -ق

زد گفهت بایه  بهری  شهیراز      ، عبهاس راد زنهگ   هسهت من یاسوج بودم. من اهل گچسهاران   -م

 کوروش یه مشکلی برایش پیش آم ه. بع  با عباس راد اوم ی  شیراز.

 ای؟با چه ماشینی؟ با چه وسیله -ق

 .ماشین آذرا بود -م

 ماشین ماله کی بود؟ -ق

 .ماله یکی از رفیقام بود -م

 کی رانن ه بود؟ -ق

 .فرد بودنام احم  زرینیکی از رفیقام به -م

بازجویی یا همهان   ةوسیلبه کوش میموجود در پرون ه  های گزارشاساس قاضی بر (0)در م ال 

ی که خود از جرم در ذهن به داستانشود،  انجام می ض ّ روایتکه در قالب الگوی  پرسش و پاسخی

 اساس م ار ( برس .دارد )بر

 شهود و اعتبار روایت ةجانب بازپرسی همه

دارد: یکهی جزءجهزء یها     جانبهه وجهود  ه ف در بازپرسی همه نظر روایی دواز نقطه در این مرحله

پیشین سهاخته شه ه    ةدر مرحلیا اقرار مشارکین کردن داستانی است که در خالل شهادت قطعهقطعه

پیشهن   ةشه ه در حهین مرحله   زین برای روایات یا حقایق مطرحهای جایگ نسخه ةارائ یگربود و دی

کننه ه  فهرد سهمال  های  پرسش، محتوا و م یریت بن ی تصور ةواسطبه است و این دو ه ف اصوالً

دی حه و تا لهع( مطّ ،، شهاه  مهتّه  مخاطبین )آی  و پاسخ  دست میبه قاضی( ،)اع  از وکیل، دادستان

موجهب آن  هها کهه بهه    پرسهش یکی از راهبردهای مورد استفاده در   .نک رنگ و نامرتبط جلوه می ک 

انگهاره اسهت کهه در برخهورد بها چنهین        استفاده از پهیش  ،دشو توانایی یا اعتبار شاه  محک زده می

ههای   ه و اعتبهار گفتهه   شه دچار شک و تزلزل شاه  انکار یا  وسیلةبهانگاره  ی یا کل پیشهایپرسش

 شود.   وی ساقط می

 شناسی؟شما این خانومو نمی -ق (0

 نه -م

 .گفتی اون موقع کناردست من نشسته بود -ق

 .شناسمش باه  صحبت کردی فت  بهتون اونجا نشسته بودم نمینشسته بودم گ من اونجا -م
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 پس چطور این خان  شماره شما رو داره؟ -ق

 همون روز دادم بهش. حتماً -م

 شناسیش.شما که گفتی نمی -ق

 (90: 0313) 94والتهون اشاره داشت کهه  « 99ها آماج سمال»توان به  می یادش هراهبردهای  گراز دی

کنه  یها او را    گیج می هاپرسشکنن ه شاه  را با آماجی از سمال ،موجب آن  و بهکن مطرح می آن را

 منزلهة نهایهت او را بهه هیئهت منصهفه بهه     ه قادر به اقرار دقیقی نشهود و در کن  ک سمتی ه ایت میبه

 اعتبار است جلوه ده . بی ششهادتشاه ی که 

 آن تأکی  در پیز پرسش و ا پس متّه / دارد که سکوت شاه  چنین بیان می (0339) 91ماتوسیان

کنه  کهه شهاه  نسهبت بهه       کنن ه به هیئت منصفه این حس را القا میسمال وسیلةبهبر سمال پیشین 

رود تها اینکهه بخواهه  بها سهکوت       عبارتی از پاسخ صحیح طفره میمیل است یا به بی پرسشپاسخ 

سهازی در تعامهل   دههای سهمالی  هبرالع از انهواع را )برای اطّ .خود در فراین  محکمه وقفه ایجاد کن 

 بین و نجفی، زیر چاپ(. حق .بازجویی ر. 

 هارات پایانی و داستان محکمهظا

 و حقهایق بها مهوادّ    هها انطبهاق روایهت   ،شود صورت گیرد در این مرحله تالش می طور کلّی آنچهبه

بلکهه   ؛ردهارات پایانی سهاخت و ارزیهابی محوریهت نه ا    اظ ةدر مرحل ،بیانی رساتر. بهاستقانونی 

یابی بهه   برای دستکه  استوقی قح های قانونی/ ها و مقوله سرایی تالش برای ایجاد پلی بین داستان

 مطابقت ده .قانونی  با موادّهیئت منصفه بای  م ار  و شواه  الزم را این مه  

 سازی دستورالعمل هیئت منصفه و روایت

نتیجه دریافت کرده و در های مشارکین تهی از گفهای غلط راهنماییهیئت منصفه ممکن است  گاهی

کهه   . مادامیاستهای او  قاضی و گفته حلّ گیری دچار اشتباه شود، در این شرایط تنها راه در تصمی 

مسهتن ات و   96بنه ی  و همچنین مادامی که دست به جمهع کن   می متّه هام به ایراد اتّ ام به ققاضی ا

ههای   راهنمایی توانن  از کن ، هیئت منصفه می یرا بیان م  و نظر خود زن روایت مربوط به پرون ه می

 .  قاضی استفاده کنن 
                                                           
33. loaded questions  
34. D. Walton  
35. G. Matoesian 
36. summing-up 
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 ی رواییگیرتصمیممحکومیت و 

یها  کهاری   رأی خود را تنها با یک عبهارت کهه دارای دو ارزش گنهاه   ها پس از شور هیئت منصفه آن

کهه حکه  هیئهت    در ایهن مرحلهه پهس از آن    .ده  هیچ توضیح یا روایتی ارائه میگناهی است بی بی

ههایی کهه    انتخاب ش ( مح ودیت)داستان اصلی   و روایت حقیقت جرم ثابت ش همنصفه ارائه ش 

گویی یها  واقهع از حشهو  ههایی کهه در   محه ودیت  د.شو تحمیل ش ه بود رها می« 97قانون روایت»بر 

 که درخواست دادستان برای تخفیهف نخست آنکرد.  روایت مسائل نامرتبط با موضوع جلوگیری می

هایی که در مراحهل قبهل    د تا عناصر یا بخششو روایی می ةترش ن حوز عمجازات باعث وسی یا اش ّ

ههای   ، شرایط خانوادگی و در برخهی کشهورها صهحبت   متّه مانن  سوابق کیفری  ،کنار زده ش ه بود

واقهع حکه    ایهانی خهود کهه در   سپس قاضی نیهز در اظههارات پ   ؛شود ز شامل را نی متّه نهایی خود 

 ،ده و هرجا کهه الزم اسهت  کر هسیاقمرا با عرف و قانون جامعه  متّه  ، رفتار خوان کومیت را میمح

اخهتالل در  بوده و موجب مغایر با قانون اساسی کشور  متّه این رفتار از عبارات ارزشی و تأکی ی )

 کن . د( در حک  محکومیت فرد استفاده میشو نظ  عمومی جامعه می

د آن است که در فضهای دادگهاه و   شو در بخش مبانی نظری مستفاد می ش هاز مباحث ارائهچه ن آ

واقهع  کنه . در  دادرسی ایفا می برد فراین  بازپرسی/ ی در پیشنقش مهمّ روایتواقع بافت محکمه در

 ...جهرم، شهاه ، وکیهل، دادسهتان و     ، پلهیس کشهف  متّه تمامی اعضای حاضر در پرون ه از شاکی، 

فتهه  گرخود را از جرم صورت داستان یا روایت خاصّها، م ار  و مستن ات  ها، یافته اساس دی هبر

 یادش ه هایتت روایتنها مسئله تعیین صحّ هنگام. در این  کنن اه بازگو میگدر ذهن دارن  و در داد

 فته اثبات یا رد شود.گرکه براساس آن جرم صورت استقانونی  ها و موادّ و ایجاد ارتباط بین آن

 ها ه  و تحلیل دادتجزیه  -9

 تاظهارات آغازین و موضوع روای

یها ژانهر روایهی بیهان      الگهو ش ه در بخش قبل، اظهارات آغازین که در قالب اساس مباحث عنوانبر

 هها فراینه  بازپرسهی/   اساس آنکه بر هستن در فضای قضایی « روایت»ترین کاربرد  واضح ،شون  می

ها بها حضهور    آن است که در دادگاهدر اینجا  ة مه نکتد. شو دادرسی از پرون ه و مشارکین انجام می

سهوی  ات آغهازین جلهب نظهر هیئهت منصهفه بهه      هیئت منصفه تالش مشارکین در پرون ه در اظهار

                                                           
37. law of narration  
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مهه بها شهواه  یها     در طهول فراینه  محاک   بساچهو  استکار دانستن هریک از طرفین  یا گناه گناه بی

د و تصهمی  و رأی نههایی   شون . در کشور ما که هیئت منصفه وجود ن ار رواظهارات ج ی ی روبه

کننه  کهه    یهها چنهین اذعهان مه     عینی و نیز بررسی داده ة. نگارن گان با مشاه گیرد قاضی می را تنها

گیهرد   ههای متعاقهب انجهام مهی     واقع پرسش و پاسهخ ها بحث و دراساس آناظهارات آغازینی که بر

ه در هریک از مراحل مرجع انتظامی و نیز دادرسی در اختیار قاضی قرار اظهارات و روایاتی است ک

را ارزیهابی کهرده و مهورد     مهتّه  مبنای اظهارات پیشین، اظهارات نههایی  و درواقع قاضی بر گیرد می

مرجع انتظامی و سهپس   ةمتّه  و شاکی در مرحلاظهارات  (9)در م ال ده .  قرار می پرسش و پاسخ

دادرسی و در پایان حک  دادیهار پهس از    ةمرحلدر  متّه نتظامی و نیز اظهارات ی مرجع اگزارش کلّ

اساس های آن بر ی هریک از اجزاء و بخشارائه ش ه و موضوع روای بازپرسی انجام فراین  دادرسی/

اثبات  ،ها این بخش و م ال ةه ف از ارائ ص ش ه است.مشخّ (0220)الگوی روایت قضایی هریس 

ترکیبی از هردو ژانهر روایهی و   خصوص این مطلب است که اظهارات آغازین در نگارن گان ةفرضی

رأی نهایی دادیار پس از انجام فراین  دادرسی تنها بها اسهتناد بهه     زیرا ؛هستن روایی(  )ض ّ است اللی

اظهارات مشهارکین )ژانهر روایهی( و رأی نههایی دادیهار       همةقانونی و است الل منطقی است و  موادّ

  ممیّه « -»)عالمهت   دهن . ی اظهارات آغازین را شکل میارچوب کلّروایی( چ / ض ّت اللیاس)ژانر 

 های مختلف آن است(. منظور ج اسازی بخشقطع روایت به

 اظهارات شاکی در مرجع انتظامی (9

ر کوچهه  د 0 تها  0:92 سهاعت  شنبه تقریباً ظهر پنج گودرزیبه نام مری   امسالهدختر سه گیری:جهت

برایهت بسهتنی   کهه  این ةدنبال خود کشان ه به بهانه نام زهرا بیگی او را بهبازی بوده. فردی بهمشغول 

 -ای دخترم را بیرون آوردهه روی آموزش و پرورش برده و گوشوارهروبه ةخرم و تا کوچ می

ههایش را   گوشهواره و  ترسهی ه به خانه برگشهته. دختهرم    تنهاو  رها کردهو او را داخل کوچه  هدف:

 بود. تهفگر

دنبهالش گشهتی  و او را   ههای  را درآورد و رفهت. بهه    وشهواره گفت مامان یهک زن گ  روایت مرکزی:

 ن ی ی .

از ساختار روایهت   (0337) اساس الگوی لباوهریس بر ،( نیز بیان ش 0گونه که در بخش ) همان

ط و هه ف  گیری، روایت مرکزی، بسه  ده  که دارای اجزای جهت الگوی قضایی روایت را ارائه می
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یعنی اشاره به مشارکین زمهان و   ،گیری جرم دارای جهت ةروایت شاکی از صحن (9). در م ال است

موجهب آن  . روایت دارای هه ف اسهت کهه بهه    استجرم و شرح کوتاهی از عمل انجام ش ه  محلّ

کنه  تها    ده مهی بود[ استفا فتهگر .و.. ترسی ه. .. تنهاو  رها کرده ..گذار نظیر ]. از عباراتی ارزشراوی 

تأثیری که  منظورگذار به الفاظ و عبارات ارزش را بیشتر تقویت کن . استفاده از متّه کاری  گناه حسّ

ابهزار زبهانی از    ةواسطتوان  به از چنین راهبردی میاستفاده و  هستن  مه  ،کنن  در مخاطب ایجاد می

 ههای تها عبار ر تمامی م الیرد )دفته تا چگونگی کاربرد آواهای زبانی صورت گگرانتخاب کلمات 

 ان (.   ص ش هصورت خمی ه مشخّارزشی به

 در مرجع انتظامی متّه اظهارات  (4

 ةچه ی و آدامس بخر و بهردمش تهو یهه کو   نه رو دی م. اوم  پیش . گفت برام بستبچّ روایت مرکزی:

 -توی گوشش دی مخلوت گوشواره رو 

 ها رو درآوردم. گوشوارهوسوسه ش م  ،دمی که مصرف کرده بوه به موادّبا توجّ هدف:

طهور  موجب آن داستان وقوع جهرم بهه  شود که به ا روایت مرکزی آغاز مینخست ب متّه روایت 

مصهرف مهواد و    نظیر ایارزشی هایتسپس راوی در بخش ه ف از عبار ؛شود خالصه تعریف می

 دادن خود دارد.گناه جلوه سعی در توجیه عمل و بیش ن وسوسه

 گزارش مرجع انتظامی )کالنتری( (1

ز یهک  خهانمی ربهوده و پهس ا    راهها  آن ةسهال کود  سه 04ساعت  01/7/37خ در مورّ گیری: جهت

او در گوشش نبوده و پشت پای او نیز زخ  شه ه اسهت    ةگوشوار ،هکردساعت که به منزل مراجعه 

 -که

ده کهه  کهر را شناسایی  استانمی سارق که خ ،ها مغازه ةهای م اربست پس از بررسی از دوربین بسط:

در محهل   شاکی( در محل حاضر خان  مورد نظرکه با راهنمایی وی ) استاکنون کنار پار  الله  ه 

ده کهر  اعتراف نموده که اق ام به سرقت طهال  گفتهپیشهام فی و به اتّمشاه ه خود را زهرا بیگی معرّ

 بررسی بیشتر به کالنتری داده ش ه است.   منظوربهکه 

 مخ ر از نوع تریا  دارد. ( اظهار داشت که اعتیاد به موادّمتّه ) ضمندر دف:ه

. دارداین گزارش ژانر روایهی   ،شود مشاه ه می انتظامیگزارش مرجع  (1)طور که در م ال  همان

شه ه  ای کوتاه از عمل انجهام  مهفی مشارکین، زمان، مکان و مق ّگیری به معرّ نخست در بخش جهت



 10/ روایت و ض ّ روایت در گفتمان حقوقی
 

ههای   کهارگیری دوربهین  یعنهی بهه   ،قضهایی  یعنصهر س در بخش بسط به اسهتفاده از  سپ ؛پردازد می

نهایهت نیهز در بخهش    پهردازد. در  ش ه مهی امات انجامم اربسته و نیز شرح بیشتر و ذکر جزئیات اق 

 کن . تریا  را بیان می ةکنن مصرف عنوانبه متّه ه ف اعتیاد 

این اسهت   ص د تبیین آن هستن در «روایتع لیه و موضواظهارات اوّ»ن در بخش آنچه نگارن گا

طرح شکایت در کالنتری/ مرجع انتظامی  ةمرحل عموماً ،ش ههای مشاه ه و بررسی که براساس داده

)سمال و جواب و قطع کالم( بهه نسهبت مراحهل بعه  بسهیار       ض ّ روایتو راهبرد  داردژانر روایی 

ه در ههایی اسهت که    نیز تقسی  وظایف و نقش دلیل این مسئلهطور خالصه بهشود.  کمتر مشاه ه می

کایت و شهرح عمهل   ثبهت شه   ةموجهب آن مرجهع انتظهامی وظیفه    سیست  قضایی وجود دارد و بهه 

بیهان روایهات مشهارکین     بها  را دارد کهه در آن عمومهاً  آوری م ار  و شواه   و جمعفته گر صورت

دادگهاه(   ← دادسهرا ) گهر دیهای  بخش ةفته برعه گرو بررسی و اثبات جرم صورت هستن   رو روبه

 .است

 اظهارات ثانویه  

م، مشارکین از داسهتان جهر   هاتیارو ةو ارائ پس از ثبت شکایت ،پیشین بیان ش  که در بخش چنان

 دست آم ه باشه  در قهالبی روایهی   هست بای که ممکن ا ههمراه ادلّمرجع انتظامی گزارش خود را به

در مرحلهه حاضهر کهه بهه بازپرسهی      کنه .     ارسال میبع ةی مرجع رسی گی به پرون ه در مرحلبرا

شهود کهه    خواسهته مهی   مهتّه  از  ،جانبه و تعیین میزان اعتبار روایات و شهواه  اختصهاص دارد   همه

روایت مرجهع  روایت کن . الزم به ذکر است که در دادسرا، دادیار/ بازپرس  دوبارهاظهارات خود را 

لیهه  نزد خود دارد و به آن آگاه است. درواقهع اظههارات اوّ  لیه عنوان اظهارات اوّانتظامی از جرم را به

هام سوی دادیار تفهی  اتّدر م ال زیر پس از آنکه از .کنن  دادرسی عمل می ةداد مرحل صورت درون به

 مهتّه  ههامی بازداشهت/ فراخوانه ه شه ه اسهت( از      گفته ش  که بهه چهه اتّ   متّه فت )به گرصورت 

 جرم را شرح ده : خواه  که داستان خود از می

 در دادسرا متّه اظهارات  (6

بهازی  خودشان با دوچرخه ةی خانساله جلوچهار ةدختربچّ 09:92شنبه ساعت  روز پنج گیری: جهت

 کرد.   می

خالهه بهرای مهن بسهتنی      :مرا که دی  دوچرخه را گذاشت داخل خانه و به من گفت روایت مرکزی:
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 -بری؟را نیز می  برم بخرم گفت مخواه خری ی من گفت  می

در حالهت   اصهالً کهه آن روز   بودمنوازش کرده بار قبل ه  دی ه بودم و او را ه را چن من بچّ هدف:
ههایش را   گوشهواره  ةفقط وسوسه و  دست به النگوهایش نزدمکه  شیشه کشی ه بودمو  بیعی نبودمط

 وردم.آها را درو آن داشت 

 ی درآوردی؟ها را در چه محلّ گوشواره

شان فاصهله داشهت و مهن او را نبهردم و      خودشان که ح ود پنجاه متر با خانه ةپشت خان ةدر کوچ

 ه پشت سر من آم .خود بچّ

 چرا پشت سر شما آم ؟

 روز به بستنی )خری ن( نرسی م.ولی آن ،برای او بستنی خری ه بودم بار قبالًچون یک

 شناختی ؟ ها را میاز کجا آن

 ن سع ی نزدیک به بیمارستان است.ان در خیابامق یمی ةخان ةهمسای

از جهرم   مهتّه  دادرسی بها روایهت داسهتان     لةشود بخش نخست مرح که مشاه ه می گونه همان

بخشهی از داسهتان جهرم    گیری بهه بیهان مشهارکین، مکهان، زمهان و       شود. در بخش جهت شروع می

ف نیهز بها ابهزار     داستان جرم را توصیف و در بخش ه ،ادامه در بخش روایت مرکزیپرداخته و در

و  «فقهط »و « اصهالً »کارگیری عبارات ارزشی دارد. بهرای نمونهه اسهتفاده از قیهود     زبانی سعی در به

و شیشهه کشهی ه    در حالت طبیعی نبودم اصالً»کن  عمل او از روی اراده نبوده:  عباراتی که توجیه می

فراینه    ةادامکه در چنان « .هایش را داشت گوشواره ةوسوسبودم که دست به النگوهایش نزدم و فقط 

 ،کن  فته را بیان میگرروایتی کوتاه درمورد جرم صورت متّه شود، پس از آنکه  دادرسی مشاه ه می

صهورت   پرسش و پاسهخ یعنی قطع م اوم کالم و  ،«ض ّ روایت» الگواساس فراین  دادرسی بر ةادام

ق  روایهات و  ت و سه ای تعیین صحّهای مختلفی بر وشگیرد. بازجو )بازپرس/ دادیار/ قاضی( ر می

سهازی در فراینه  بهازجویی اسهتفاده     ی م ال از انواع راهبردههای سهمالی  برا ؛شواه  در اختیار دارد

الع از )برای اطّ شود تر مطرح می ش ه صورت کنترلتر و به ها دقیق این مرحله پرسش در زیرا ؛کن  یم

 (. بین و نجفی، زیر چاپ  : حقسازی در تعامل بازجویی ر.انواع راهبردهای سمالی

 مدارک ةبازپرسی شهود و ارائ

لیه و ثانویهه وی  ات اوّد، بازپرس براساس اظهکربیان  وایت جرم راای از ر خالصه متّه از آنکه پس 

هرگونه م ر   میانده . در این  استنطاق قرار می تعیین اعتبار روایات و مستن ات مورد منظوررا به
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  گیرد. ه و مورد ارزیابی قرار میش و شاه  نیز ارائه 

 العی از درگیری بین رضا رشی ی و سعی  میرزایی داری  بیان کنی ؟هرگونه عل  و اطّ (7

در نهانوایی  روز چهارشهنبه  همراه مرتضی میری و آقای رضایی و سعی  میرزایهی  من به گیری: جهت

 کار بودم. مشغول به

وبیا برای میرزایی خری م. وقتی برگشت  یک خهودروی  من رفت  بیرون یک کنسرو ل روایت مرکزی:

بار رضا رشی ی را از پیاده نش  و من فقط یک ای که هفت نفر سوار آن بود و رانن ه اصالً نقره 421

کهرد را از بهین آن هفهت نفهر      مهی  و سعی  میرزایی را ته یه   قبل دی ه بودم که به نانوایی آم ه بود

 شناخت .  میشناخت  و مابقی افراد را ن می

همراه داشهت. حه ود چههار نفهر بودنه  کهه       کلت به ةل رضا شی ی یک چاقو و یک اسلحاوّ بسط:

در دسهت   سوزنی ةاسلح ،ها ه  که صورتش پوشی ه بودهمگی چاقو در دست داشتن  و یکی از آن

ا رسوزنی یک تیر انه اخت و صه ای تیرانه ازی     ةصورت هوایی با اسلحداشت و تیران ازی کرد به

 ةط رضا رشی ی زخمی ش  و با اسلحبا چاقو توسّ ه  در درون نانوایی شنی م و بع  سعی  میرزایی

سهمت  ساختمان کناری و یک تیهر هه  بهه    سمتبه یتیر ،کلت زمانی که همگی سوار ماشین ش ن 

ص است و من با چش  خهودم در همهان زمهان    تاکسی تلفنی شلیک نمودن  که آثار تیران ازی مشخّ

هایی که ریخته بود دی م که به دست مأمورین داده ش  و بع  ه  میرزایی به بیمارستان منتقهل   گلوله

 ش .

 گهر نیهز ا  هنگامکن . در این  شاه  پرون ه اظهارات خود را در قالب روایت بیان می (7)در م ال 

یعنهی   تضه ّ روایه   ةشهیو کالم او را قطع کرده و به ،قاضی با مغایرتی در روایت شاه  مواجه شود

 ده .   فراین  بازپرسی را ادامه می پرسش و پاسخ

ههایی کهه از    گهزارش تهوان بهه    م ار  و شواه  مورد نیاز در تعیین و ایراد رأی نهایی مهی  گراز دی

ها نیز در  این دست گزارشتشخیص هویت اشاره داشت که  ةجعی نظیر پزشکی قانونی و یا ادارمرا

 شون : بیان می است اللیاست الل و الگوی  ةقع بر پایواارائه ش ه و در ض ّ روایتقالبی 

خصوص اسناد و در 1/6/0937خ مورّ ......ة به شمار تشخیص هویت پلیس آگاهی ..... ةنظر ادار( 1

موجود مربهوط بهه    ةسوختشرح که کاغذهای نی ب ینعباس رستمی  متّه م ار  مکشوفه در منزل 

کن در ضهرب امهههار از  یلهه ،حیهث جههنس کاغهذ بهوده   ای اصهالت از ت دارثبهت ازدواج موقّهه  ةبرگه 
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و  اسهت های انتقال من رجات رنگی نظیهر پرینتهر و اسهکنر اسهتفاده شه ه و فاقه  اصهالت         دستگاه

و ازحیهث کاغهذ    پسهتی ...  ةههای سهاختمانی بها شناسهنام     ناسنامهموجود به ش ةسوخت ذهای نی کاغ

می نظیهر  های انتقال منه رجات رسه   دستگاه ةوسیلش ه بهفته فاق  اصالت بوده و امهار ضربرکار به

ربهوط بهه   موجهود م  ةسهوخت و کاغذهای نهی   است ه و فاق  هرگونه اصالت شپرینتر و اسکنر تهیه 

مههر روی کاغهذ نبهوده و     ةدرامته اد ادامه   عکهس شه ه روی  مهر ضهرب  ةکارت دانشجویی که ادام

 .استاق  اصالت  ه و فشگی نظیر پرینتر و اسکنر تهیه های رن دستگاه ةوسیل به

 ههر  ی نهایی دادیار/ بازپرسعا است که در ص ور رأاثبات این م ّ (1( و )7)دو م ال  ةه ف از ارائ

دخالت دارن  و درواقع گفتمان موجهود در فراینه    ( است اللی)الگوی  ض ّ روایتنر روایت و ژادو 

ی از مراحهل صه ور رأی   دادن دیه ی کلّه  دسهت منظور بهه . بهدارددادرسی/ بازپرسی ژانری ترکیبی 

اسهاس شهواه  و   شهود( بر  ل بسن ه ش ه و از توضیح اضافی خودداری میدادسرا )تنها به ذکر مراح

 شود: ارائه می  حل ص ور رأی پرون هم ار  موجود، مرا

 مهتّه   ةلیه اظههارات اوّ  -9 ←شهاکی )روایهت(    ةلیه اظهارت اوّ -0 ←شکایت شاکی )روایت(  -0

)گهاهی(   -4 ←( ض ّ روایهت +  مورین کالنتری )روایتأو تحقیقات م ها گزارش -4 ←)روایت( 

 همچهون ربهط   مراجهع ذی  ةنظریه  -1 ←( ضه ّ روایهت   + )روایت متّه حضوری شاکی و  ةمواجه

 + ع )روایهت گواهی شاه  یا فرد مطلّه  -6 ←( ض ّ روایتتشخیص هویت ) ةپزشکی فانونی/ ادار

ضه ّ  صه ور رأی )  ←( ضه ّ روایهت   + روایهت در دادسهرا )  مهتّه  اظههارات   -6 ←( ض ّ روایت

 (.روایت

 ()رأی نهایی دادسرا قرار دادسرا

خصوص شکایت آقای مجتبی گودرزی فرزن  خلیل از )طرف( خان  مهری  گهودرزی فرزنه     در( 3

طهال بها عنایهت بهه      ةربایی و سرقت گوشهوار محم  دایر به آدممجتبی علیه خان  زهرا بیگی فرزن  

 ت پرون ه دالیل و امارات زیر:جمیع اوراق و محتویا

 امی  ظمرجع انت 02/1/37خ جلسه مورّصورت -0

 در مرجع انتظامی و قضایی متّه اقرار  -0

 مال مسروقه به شاکی ةاعاد -9

وجهه و   0971ب قانون مجهازات اسهالمی مصهوّ    660و  600هام انتسابی ایشان به استناد مواد اتّ

 مهتّه  قرار جلب به دادرسهی   0930قانون آیین کیفری  061 ةلذا با استناد مادّ است؛مسل  تشخیص 
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 د.شو صادر و اعالم می

 ، کنه  در مهی دادیار/ بازپرس صاکه را ی دادسرا یرأی نها ،مشاه ه ش ( 3)م ال در  گونه که همان

ا تنهگزارش و رأی نهایی  یعنی در این مرحله ؛دشو ارائه می است اللییا الگوی  ض ّ روایتدر قالب 

تطبیق داستان جهرم بها    ونی وقان قوانین و موادّشواه  و روایات مشارکین،  ةاست الل بر پای براساس

منظهور  ش ه بهقانونی با داستان روایت دادیار انطباق موادّ ةگیرد و وظیف قانونی( انجام می ها )موادّآن

 .است متّه کردن کار دانستن یا تبرئه گناه

 اظهارات پایانی

 ربایی و سرقت هستی . دفاعیات خود را بیان کنی :به آدم متّه شما ؛ در دادگاه  متّهاظهارات  (02

عمهوی  کهه    ةدر خونه  03/1/37 ربایی را قبول ن ارم.ولی آدم ؛کن  من به دزدی گوشواره اعتراف می

بهار  عمهوی  یهک   ةه مرا دی . نهو کرد. بچّ عموی  بازی می ةشاکی با نو ةشاکی است بودم بچّ ةهمسای

همان روز مرا دیه  گفهت خالهه بهرای       ؛شاکی مرا شناخت ةفت  با همین بچّگره  بردم بستنی قبل 

گفت  نه مامانت کجاست؟ گفت خوابه. گفت  برو خونتهون. چهرخش رو گذاشهت     خری؟بستنی می

در)ب( خونشون و دنبال من آم  کهه تهوی فهیل  هه  معلهوم اسهت. تهو کوچهه کهه خلهوت بهود            

پشهت سهر    ،بستنی بگیهرم برایش ن رفت  دنبال کار خودم که بروی  مغازه درآورم. مرا اش  گوشواره

ختهر  د درآوردم برداشهت  و بهردم.  را اش  من آم  که مغازه ه  بسته بود. من وسوسه ش م گوشهواره 

 ا درآوردم گفت  شکسته است و خواست  جوش ب م.اش ر رفت خونشون وقتی گوشواره

 برای چی گوشواره درآوردی؟

 کشی م. ریا  میدوم من ت نمی

 گوی ؟ پرون ه چه می 9 ةپس اظهارات شما نزد مأمورین در صفح

 خودشان بود. ةگوی  همان کوچ ن ه  میها را قبول دارم. اآل بله این

 فته بودی؟گربرایش بستنی  قبالً

گیهری؟ گفهت     گفت بستنی بهرای  مهی   ... ]تکرار اظهارات پیشین[ فت ...گرنه برای دختر شاکی ن

 اش را درآورم و رفت  شیطان گول  زد. دنبال  آم  که رفت  تو کوچه گوشواره ؛روم باشه می

 مهتّه  سهوی قاضهی از   بهار از ا و روایاتی دارن  که بهرای آخهرین  ه گفتهی اشاره به پایاناظهارات 

. هسهتن   ضه ّ روایهت  الگهوی روایهت و نیهز     ةزمهان دربردارنه    این اظهارات هه   شون . پرسی ه می

انر روایی بیهان شه ه   ژنخست در قالب  متّه های  گفته ،شود مشاه ه می (02)در م ال گونه که  همان
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پردازد. الزم به ذکر اسهت کهه اظههارات     به سمال و جواب می ض ّ روایت ةو درادامه قاضی به شیو

د کهه در  ی مطرح شهو یها دارد. در این مرحله ممکن است گفته بررا نیز در متّه دفاعیات آخر پایانی 

نه ممکن اسهت از وضهعیت خهانوادگی،    نموبرای  ؛ان  ش ه وعی حشو محسوب مینل پیشین بهمراح

 ةاستفاده شود. این نهوع اظههارات دربردارنه    ها برای تخفبف در مجازات شرایط روحی یا ام ال این

واقع تقاضای کهاهش و  درارزشی هستن  که احساسات مخاطبیان را برانگیخته و  جمالتعبارات و 

شهود   مطهرح مهی   مهتّه  ل یه سهوی وک کهه از  (00)ازات دارن . عبارات ارزشهی در م هال   تخفیف مج

 ان . ن ش هصورت خمی ه )ایتالیک( معیّ به

 متّه اظهارات پایانی وکیل  (00

قص  وی  وضعیت وی، اعتیاد و نیاز مالی ایشانه به رسان  با توجّ به استحضار می متّه به وکالت از 

قهانون   600 ةاسهت. در مهادّ   مورد نظر او نبهوده  ،ربایشه بوده است و بچّفتن طالجات دخترگرا تنه

کهه   ل اینجانهب آشنایی با موکّه( و ه به سن و سال )دختربچّفته. با توجّگرمجازات اسالمی صورت ن

ه به وضهعیت  مورد سرقت با توجّربایی نیست و در و دلیلی بر آدم خاله خطاب نموده استل را موکّ

 دارم. تقاضای اعمال تخفیف مسروقهاسترداد مال موکل و 

 رأی قاضی  

در جلسه این دادگهاه ازبهاب    متّه ات خالف واقع رخواست دادسرا و دفاعیفه به مفاد کیبا توجّ (00

نظهر  او بهه  ةر قراین و امارات موجود در پرونه  م افع وی و سایه وکیلربایی و دفاعیات غیرموجّآدم

 600و  600   است. دادگاه با اسهتناد بهه مهوادّ   صوف محرز و مسلّمو متّه های انتسابی به  دادگاه بزه

و  0930ب جازات اسهالمی مصهوّ  مقانون  094 ةیت مادّاو رع 0971ب وّمجازات اسالمی مص قانون

و شهرایط وی و اظههار نه امت و    ه به وضعیت خاص کر با توجّقانون اخیر الذّ 91و  97 ةلحاظ مادّ

نمای  حک  بر محکومیت زههرا بیگهی بهه     مجازات را توجیه میکه موجبات تخفیف  متّه پشیمانی 

ل یهک سهال و   ربایی و تحمّه قبلی ازباب آدمام بازداشت ل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایّتحمّ

ق هفهت ضهربه شهالّ    و ام بازداشهت قبلهی و سهی   ا احتساب ایّه حبس تعزیری ب یک ماه و پانزده روز

د ایهن  شو با شرط اجرای مجازات صادر می باب سرقتازی تعزیری با رعایت موازین شرعی و قانون

خهواهی در دیهوان محتهرم عهالی     ت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجهام رأی حضوری و ظرف م ّ

 .استکشور 
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یها الگهوی    ضه ّ روایهت  که رأی نهایی قاضهی در قالهب ژانهر     است  این مطلب ممیّ (00)  م ال

ههای   اسهت الل بهر  ه تکیه قاضی در ص ور رأی خود تنها بها   عبارتی رساتربه ؛شود ارائه می است اللی

 .استقانونی  های هریک از مشارکین و نیز م ار  و شواه  با موادّ  منطقی و تطبیق گفته

 گیری یجهتن -1

در « یهت روا»پژوهش حاضر درص د تبیین جایگهاه   ،های پیشین نیز بیان ش  گونه که در بخش همان

جریهان دادرسهی و    سعی ش  تا تصویری عینی از سازوکار فراین ن، ایاساس گفتمان قضایی بود. بر

روایهی   ژانهر   این مطلب است که روایت و درواقع های پژوهش حاضر ممیّ د. دادهشومحاکمه ارائه 

ی مراحهل و  تمهام  و اساسهاً  ای کهه اصهالً   گونهه بهه  ؛برد فراین  محاکمهه دارد  نقشی برجسته در پیش

 ةگیرد. درواقع جلس شارکین است که انجام میاساس روایت مقضایی بر ةفراین های مربوط به پرون 

عبارتی روایتی از یک عمل اشهتباه یها مغهایر بها     دادرسی یا محاکمه براساس طرح یک شکایت یا به

 ...، قاضهی، پلهیس، وکیهل و   مهتّه  ای اعه  از شهاکی،    ننه ه کهر شرکت ،قانون است که در این حین

پروراننه . در   ه در ذهن مهی فتگرتان یا روایت خود را از جرم صورتداس ،اساس شواه  و م ار بر

نهایت منجر بهه صه ور حکه  و رأی نههایی قاضهی      برخی مراحل فراین  دادرسی که در هنگاماین 

رأی نهایی بازپرس و  برای م ال عموماً ؛هستن ( ض ّ روایت) است اللیدارای ژانر یا الگوی  ،دشو می

که در  استقانونی  روایت و م ار  با مفاد و موادّی منطقی و نیز تطابق ها صورت است اللقاضی به

نگارن گان قائل بهه وجهود ژانهر     ،ش هد. براساس مباحث ذکرشو عرضه می ض ّ روایتقالب الگوی 

( را که 0221هفر ) ةش گفتمان قضایی بوده و الگوی ارائه( در ض ّ روایت+  ترکیبی )کاربرد روایت

صورت زیر برای فضها و گفتمهان قضهایی در    ی دارای هیئت منصفه است را بهضایاساس فضای قبر

 دهن : کشورمان ارائه می

 
 ژانر ترکیبی گفتمان دادگاه .(2نمودار )
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