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ش��ماره 3

چكيده:

زبان شناسي قانوني، شاخه اي از زبان شناسي كاربردي است كه با تجزیه و تحليل ادلة زباني به 

پرسش ها و ابهام هاي موجود در فرآیند قضایي و به طور خاص در فرآیند انجام تحقيقات جنایي 

پاس��خ مي دهد. زبان شناسان قانوني با بررس��ي متون داراي ارزش قضایي مانند دست نوشته هاي 

پيش از خودكش��ي، اس��ناد و مدارك باقيمان��ده از جرم، یادداش��ت هاي گروگانگيران و پيام هاي 

تهدیدآميز و نيز انجام تحليل گفتمان به منظور تش��خيص هویت نویس��نده و شناس��ایي گوینده از 

روي صداي ضبط ش��ده و ارائه گزارش هاي كارشناس��ي به مراجع پليسي و قضایي، كاركنان نظام 

عدالت كيفري را در كشف حقيقت یاري مي دهند. آشنایي افسران پليس، كارشناسان مسایل امنيتي 

و قضات دادس��راها و دادگاه ها با قابليت ها و كاركردهاي این رویكرد ميان رش��ته اي و كاربرد آن 

در تكميل تحقيقات جنایي، مي تواند نقش مؤثري در دستيابي نظام عدالت كيفري به واقعيت هاي 

جنایي ایفا كند.

كليد واژه ها: 

زبان شناسي قانوني، ادلة زباني، حقوق و زبان شناسي، تحليل گفتمان قانوني، اثرانگشت زباني

كاربرد زبان شناسي قانوني در تحقيقات جنايي

دكتر ترنم افشار- محقق و پژوهشگر  حوزه زبان شناسي

تاریخ دریافت:�87/2/2        تاریخ پذیرش:2/�/87
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مقدمه
زبان شناس��ي قانوني1 یكي از رویكردهاي نوین زبان شناس��ي كاربردي اس��ت كه با س��از و 
كارهاي علمي خود، كه برگرفته از دستاوردهاي دیگر شاخه هاي زبان شناسي نظير آواشناسي، 
سبك شناسي، كاربردشناسي، گویش شناسي، معناشناسي و تحليل گفتمان است، در دادگاه ها و 

در جریان تحقيقات پليسي براي حل مسایل حقوقي و جنایي مورد استفاده قرار مي گيرد.
این ش��اخه از زبان شناس��ي كاربردي براي اولين بار حدود 40 سال پيش توسط زبان شناسي 
به نام س��وارتویك2 )1968( در كتابي با عنوان »اظهارات ایوان: نمونه اي براي زبان شناس��ي 
قانوني« معرفي ش��د. در این كتاب، وي با مقایس��ة آن بخش از اظهارات متهم كه مورد استناد 
دادگاه قرار گرفته و سبب محكوميت وي شده بود، با بخش دیگر اظهاراتش كه مورد استفاده 
قرار نگرفته بود، نش��ان داد این دو بخش از نظر زبان ش��ناختي داراي تفاوت هاي س��اختاري 
زیادي اس��ت. در تحقيقات بعدي بي گناهي ایوان ثابت ش��د و صاحبخانه اش به عنوان متهم 
اصل��ي قت��ل همس��ر و فرزند او مورد محاكمه قرار گرفت. انتش��ار این كت��اب را در واقع باید 
نقطة عطفي در طرح مباحث مربوط به تحليل گفتمان در مسایل جنایي به شمار آورد. در ابتدا 
روند بهره گيري از تحليل هاي زبان ش��ناختي در نظام تحقيقات جنایي به كندي پيش مي رفت 
اما پيش��رفت علوم مختلف و پيچيده ش��دن زندگي شهري و ساز و كارهاي آن، نياز به استفاده 
از روش هاي زبان شناس��ي براي دس��تيابي به درك درس��ت از قوانين، مصوبات، قراردادها و 
ادلة ارائه ش��ده در دادگاه ها را افزایش داد. از س��وي دیگر، با پيچيده ش��دن ماهيت جرائم، 
نياز به اس��تفاده از ش��گردهاي زبان شناس��ي در فرآیند تحقيقات پليسي و كشف جرم به طور 
فزاینده اي تداوم یافت. توس��عة مطالعات زبان شناس��ي قانوني و تأسيس مراكز و انجمن هاي 
علمي زبان شناس��ي قانوني در س��طوح ملي و بين المللي، سبب تقویت جایگاه كارشناسان این 

 ”Forensic“ 1. برگزیدن صفت »قانوني« براي زبان شناس��ي معادلي اس��ت كه در زبان فارسي براي واژه
به كار برده مي ش��ود. هر چند با توجه به محتوا و س��رفصل هاي مورد بحث در این شاخه از زبان شناسي به 
نظر مي رس��د ترجمه این واژه به »قضایي« و انتخاب عنوان »زبان شناس��ي قضایي« براي مباحث مطروحه 

در این مقاله مناسب تر باشد.
�. Svartvik
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رش��ته در فرآیند تحقيقات جنایي و افزایش حضور این كارشناس��ان در جلس��ات محاكمه در 
دادگاه ها و استناد به نظر كارشناسي زبان شناسان قانوني در تصميمات قضایي و پليس شد.

اصلي ترین مباحث مورد توجه زبان شناس��ي قانون��ي را مي توان در حوزه هاي زیر خالصه 
كرد:

1. زبان قانون و اسناد و مدارك قانوني.
2. زبان پليس و مأموران اجراي قانون.

3. مصاحبه هاي انجام شده با كودكان و شهود در نظام قضایي.
4. گفتمان كنشگران دادگاه.

5. تشخيص سرقت ادبي و شناسایي نویسندة اصلي متن.
6. حضور كارشناسان زبان شناس در دادگاه و ارایه نظریة كارشناسي.

7. آواشناسي جنایي و تشخيص هویت گوینده.
تمرك��ز این مقاله ب��ر توصيف و تحليل كاربردي بخش هایي از زبان شناس��ي قانوني )مانند 
آواشناس��ي، سبك شناس��ي و تحلي��ل گفتمان جنایي1(، در رس��يدگي هاي قضایي و تش��ریح 
ظرفيت ها و محدودیت هاي هر یك از این حوزه ها در فرآیند كش��ف حقيقت و نيز تش��خيص 

تحقيقات جنایي موفق از تحقيقات جنایي ناموفق است.

1. آواشناسي جنایي
منحص��ر ب��ه فرد بودن صدا و پيش بيني پذیري تغييرات آن، این امكان را فراهم كرده اس��ت 
تا در صورت دسترس��ي به صداي ضبط ش��دة افراد، بتوان با استفاده از شگردهاي آواشناسي، 
هویت آنان را شناسایي كرد )هولين2 1990، 2001؛ بالورین و فرنچ3 1990(. این روش براي 

1. گفتني است انتخاب صفت »جنایي« براي شاخه هاي مختلف زبان شناسي مانند آواشناسي، سبك شناسي 
و تحليل گفتمان در این نوش��تار، با توجه به ماهيت مقاله و از روي مس��امحه انجام شده و بدیهي است این 

امر مغایرتي با كاربرد این شاخه هاي زبان شناسي در امور حقوقي و پرونده هاي غيركيفري ندارد. 
�. Hollein
�. Baldwin and French

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�
دوره دوم
تابستان 87 
ش��ماره 3

اولين بار در دهة ش��صت به كار گرفته ش��د و اعتباري معادل انگش��ت نگاري یافت. از دیدگاه 
كرس��تا1 )1253: 1962( »همانطور كه انگش��ت نگاري با بررسي اشكال و ویژگي هاي خاص 
اثرانگش��ت هر فرد مي تواند هویت فرد را مش��خص كند، انگشت نگاري آوایي هم با بررسي 
ویژگي ه��اي انحص��اري صداي هر فرد هنگام اداي اصوات و كلمات، مي تواند هویت گوینده 

را معلوم كند«. 
ام��روزه تحليل آواش��ناختي )فيزیكي2 و ش��نيداري3( اثرانگش��ت آوایي یك��ي از راه هاي 
شناسایي متهم در تحقيقات جنایي است. در این فرآیند، زبان شناسي ابتدا با استفاده از دانش 
آواشناس��ي ش��نيداري به آوانویس��ي گفته هاي فرد مي پردازد. این مرحل��ه از اهميت خاصي 
برخوردار اس��ت. زیرا، گاه عدم تش��خيص صداي یك حرف از یك كلمه، مي تواند معناي آن 
كلمه و حتي معناي كل عبارت را تغيير دهد. بعد از انجام آوانگاري و با بررس��ي آوانوش��تة 
به دس��ت آمده، آواش��ناس مي تواند بفهمد كه گوینده متعلق به كدام منطقة جغرافيایي و كدام 
طبقة اجتماعي اس��ت. گاه در كنار گویش و لهجه، ش��يوة تلفظ فقط یك حرف خاص در یك 
كلمه، مي تواند اطالعات ارزش��مندي دربارة هویت متهم در اختيار افس��ران تحقيق قرار دهد. 
اس��تفاده از ظرفيت هاي این ش��اخه از زبان شناسي قانوني و تشكيل بانك اطالعات گویش در 
كش��ورهایي مانند ایران كه داراي گویش هاي گوناگون محلي و منطقه اي اس��ت، مي تواند به 

توفيق تحقيقات جنایي كمك شایاني بكند.
انجام آواشناسي فيزیكي، مشاهده اسپكتوگرام صداي گوینده را امكان پذیر مي كند. با مطالعة 
اس��پكتوگرام مي توان به اطالعاتي مانند بس��امد )فركانس(، ارتفاع، ش��دت و زیر و بم صدا 
دس��ت یافت. زبان شناس��ان با تلفيق و تحليل اطالعات به دس��ت آمده از آواشناسي فيزیكي و 
آواشناسي شنيداري مي توانند تشخيص دهند كه آیا گوینده با صداي خودش صحبت مي كند 
یا در حال تقليد صدا و لهجة دیگري اس��ت. براي نمونه، در آوریل س��ال 2000 ميالدي یك 

�. Kresta
�. Acoustic phonetics
�. Auditory phonetics
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دستگاه رمزگذار و رمزگشاي آلماني متعلق به جنگ جهاني دوم از موزه اي واقع در انگلستان 
به سرقت رفت. در پي آن، تعدادي تقاضاي مكتوب براي دریافت پول و یك نوار ضبط شده از 
صداي فردي كه انگليسي را با لهجه اي خارجي شبيه به لهجة آفریقاي جنوبي صحبت مي كرد، 
به دس��ت آمد. پس از تحليل آواشناس��انة صداي ضبط شده، مشخص شد لهجة اصلي گوینده 
متعلق به نواحي شمال انگلستان است و گوینده هنگام حرف زدن در حال تقليد گویش متعلق 
به آفریقاي جنوبي بوده است. با تكميل تحقيقات یك دالل عتيقه در انگلستان دستگير شد و 

اعتراف كرد كه نوشته ها و صداي نوار متعلق به او است )كالتارد و جانسون1 148: 2007(.
با این همه، بایددانست كه اطالعات به دست آمده از رهگذر شگردهاي آواشناسي جنایي 
قطعي نيس��ت و این ش��يوه از محدودیت هایي رنج مي برد. اول آنكه ممكن اس��ت افراد در 
موقعيت هاي اجتماعي مختلف زماني، مكاني و اجتماعي با لهجه، شدت و تن صداي متفاوتي 
س��خن بگویند. در این حالت حتي با تطابق اس��پكتوگرام هاي به دست آمده از دو نوع صدا هم 
نمي توان انتس��اب این دو صدا به یك فرد را به طور قاطع تعيين كرد. دیگر اینكه اس��تفاده از 
اسپكتوگرام براي تشخيص هویت گوینده مستلزم دسترسي به حداقل دو اسپكتوگرام مجزا از 
صداي فرد است و در هر دو نمونه، حداقل باید یك كلمه مشترك وجود داشته باشد تا بتوان 
اسپكتوگرام ها را با هم مقایسه كرد و به اطالعات الزم براي شناسایي هویت گوینده دست پيدا 
كرد، اما با وجود محدودیت هاي روش تحليل فيزیكي آوا و ضریب خطاي آن )هولين 1990(، 
پليس FBI و دیگر نظام هاي پليسي پيشرفته هنوز براي تكميل تحقيقات خود از تحليل آوایي 
كالم استفاده مي كنند. هر چند، همان  طوري كه گفته شد اثرانگشت آوایي به تنهایي به عنوان 

ادلة اثبات جرم در دادگاه استنادپذیر نيست )ناكاسون و بك2 2001(.

2. سبك  شناسي جنایي 
ش��يوة اس��تفاده از زبان - چه به ش��كل گفتار و چه نوش��تار - یكي از راه هاي موجود براي 

�. Coulthard and Johnson
�. Nakasone and Beck

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


11
دوره دوم
تابستان 87 
ش��ماره 3

شناسایي افراد است. دایرة لغات و گنجينة واژگان هر فرد از اوان كودكي با وي رشد مي كند و 
منحصر به  خود اوست. چگونگي انتخاب واژه ها، شيوة جمله بندي و استفاده از ساختارهاي 
دس��توري كه از آن به عنوان اثرانگش��ت زباني1 یاد مي ش��ود، رابطة مس��تقيمي با شخصيت و 
هویت اجتماعي افراد دارد. مطالعه و بررس��ي اثرانگش��ت زباني یكي از روش هایي اس��ت كه 
س��هم مؤثري در شناس��ایي نویس��نده متن و یا تعيين تعداد نویس��ندگان متن دارد. شگردهاي 
سبك شناس��ي مي تواند ميزان اختيار و ارادة فرد نویس��نده را در نوش��تن و تدوین متن آشكار 
س��ازد و بيان كند كه متن موجود تا چه اندازه از القائات فرد یا افراد دیگري غير از نویس��ندة 

متن ناشي شده است.
پژوهش��گران روش هاي گوناگوني را براي مطالعه و تجزیه و تحليل اثرانگشت زباني ارایه 
كرده اند. اولين بار د.مورگان2 در سال 1982 فرضية بررسي ميانگين حروف موجود در كلمات 
مت��ن را ط��رح كرد. از دیدگاه وي ميانگين تعداد ح��روف موجود در هر كلمه در جمالت یك 
متن مي تواند به عنوان ش��اخصي براي تش��خيص تعلق متن به نویس��نده در نظر گرفته ش��ود. 
به موازات این روش، ش��اخص هاي گوناگوني براي بررس��ي و اثبات تعلق متن به نویس��نده 
مانن��د: ميانگي��ن طول مجالت متن )ی��ول3 1938(، غناي لغوي متن )وینت��ر و وولز4 1996(، 
نح��وة انتخاب واژ ه ها و چگونگي انتخاب س��اختار نحوي جمالت )هانور5 1979( از طرف 

زبان شناسان مطرح شد.
اما واقعيت آن اس��ت كه در عمل، واژه ها، عبارات و اصطالحات فراواني ممكن اس��ت در 
نوش��ته هاي افراد گوناگون، یكسان باش��د. به همين جهت امكان شناسایي و تشخيص هویت 
نویس��ندة متن از طریق این روش تنها زماني امكان پذیر اس��ت كه تعداد افراد مشكوك به تهية 
متن، كمتر از تعداد انگش��تان دس��ت باشد. از س��وي دیگر، متون به دست آمده در صحنة جرم 

�. Linguistic fingerprint
�. de Morgan
�. Yule
�. Winter and Woolls
�. Honore
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)مانند پيام هاي آدم ربایان، نامه هاي تهدیدآميز، یادداش��ت هاي خودكشي و مانند آن(، معمواًل 
بسيار كوتاه و در اغلب موارد كمتر از 100 كلمه است. در نتيجه، اعمال روش هاي سبك شناسي 

جنایي و پيدا كردن ویژگي هاي ذكر شده در این متون كوتاه، عماًل امكان پذیر نيست.
عالوه بر این، مطالعه و بررس��ي دس��تخط نویس��نده نيز حاوي اطالعات ارزش��مندي براي 
تش��خيص هویت نویس��ندة متن است. معمواًل ميان دس��ت خط نویسنده و ميزان سواد و طبقة 
اجتماعي فرد رابطة مستقيمي وجود دارد )دیویس1 1986(. با بررسي  غلط هاي امالیي و نوع 
واژه هاي مورد استفاده در یك متن، مي توان ميزان تحصيالت نویسنده را حدس زد. هر چند 
باید در نظر داش��ت كه در پاره اي از موارد ممكن اس��ت نویسنده، براي گمراه كردن مخاطب، 

اقدام به تغيير دستخط كرده، یا از دست مخالف براي نوشتن استفاده كرده باشد.

3. تحليل گفتمان جنایي
تحليل گفتمان2 جنایي یكي از ش��اخه هاي تحليل گفتمان انتقادي اس��ت. نكتة حائزاهميت 
در این رویكرد زبان شناختي، شناسایي بسترها و زمينه هاي توليد متن )اعم از شفاهي و كتبي( 
و تأثير متقابل این دو بر یكدیگر است. با این پيش فرض، در تحليل متون جنایي همواره باید 
درنظر داشت كه زمينة توليد و ظهور این گفتمان چه بوده و متن در چه بستر اجتماعي، فرهنگي 

و اقتصادي توليد شده است.
تحليل گفتمان جنایي به ندرت به بررسي و تحليل متون از پيش نوشته شده )مانند نامه هاي 
تهدید و یادداشت هاي خودكشي( مي پردازد. در اغلب موارد آنچه مورد تجزیه و تحليل قرار 
مي گيرد آوانوش��تة گفتمان ش��فاهي متهمان و مظنونان است. به همين علت هنگام تحليل این 
متون، عالوه بر بررس��ي ویژگي هاي گفتمان مكتوب، باید ش��اخص هاي گفتمان شفاهي نظير 
همكاري ميان طرفين گفتگو، رعایت نوبت در حرف زدن، شيوة طراحي و توزیع فرصت هاي 

گفتگو ميان افراد و ميزان زمان حرف زدن هر نفر را نيز مورد بررسي قرار داد.

�. Davis
�. Discourse analysis
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باید اذعان داش��ت كه تحليل كالمي آوانوش��ته ها در بيش��تر موارد خالي از اش��كال نيست . 
زیرا هنگام مكتوب كردن گفتمان شفاهي، خواسته یا ناخواسته برخي ویژگي هاي كالم از بين 
مي رود. اس��لم بروك1 )1992 :104( معتقد اس��ت »حتي اگر آوانوشته مو به مو و كلمه به كلمه 
برگردان واژه هاي خود فرد باشد، باز هم عين سخن آوانگاري نشده، زیرا ویژگي هاي شفاهي 
كالم نظير نارواني هنگام صحبت، آهنگ كالم، تأكيد بر روي بعضي حروف یا كلمات، مكث ها، 
جمالت ناتمام یا كلمات نيمه ادا شده، اشتباهات دستوري، اصوات و كلمات پركننده )مانند 
آهان، خب، هوم(، اصطالحات نامتداول و ساختارهاي غيراستاندارد نحوي در آوانوشته ها از 
بين مي رود، در حالي كه این ویژگي ها از منظر  یك تحليلگر گفتمان، مي تواند حاوي اطالعات 
ارزش��مندي باش��د«. براي نمونه، زماني كه بازجویي پليس از متهم مكتوب مي ش��ود، ممكن 
اس��ت تحت تأثير زبان س��ازماني و رویه هاي اجرایي، بسياري از ویژگي هاي ذكر شده در این 

فرآیند نادیده انگاشته شود.
در مت��ون نوش��تاري ویژگي هایي همچون پيچيدگي و دش��واري س��اختار نحوي جمالت، 
استفاده از ساختار مجهول به جاي معلوم، به كار بردن جمالت طوالني با استفاده از جمالت 
پيرو متعدد، استفاده از حروف ربطي نظير و، یا، اگر و مگر كه نوعي رابطة منطقي و استنتاجي 
ميان جمالت را بيان مي كند و به كارگيري روش اسم س��ازي به منظور مخفي نگه  داش��تن فاعل 

عمل، ممكن است ابهام هایي را در فهم دقيق معناي متن به وجود آورد.
وجود انسجام و پيوستگي ميان جمالت متن با بررسي شاخص هایي مانند ضمایر و مراجع 
آنها، پيوستگي فعل ها به لحاظ رعایت زمان فعل، حذف به قرینه و وجود ساختارهاي محذوف 

و یا مستتر قابل مطالعه است )هونيادي2 و همكاران 2003(.
واژه ها و بس��ترهاي توليد متن از اهميت ویژه اي برخوردار اس��ت، زیرا بس��تر اجتماعي - 
فرهنگي اي  كه لغت در آن مورد استفاده قرار گرفته، مي تواند بر معناي واژه تأثير مستقيم گذاشته 

�. Slembrouk
�. Hunyadi
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و گاه معن��اي آن را كام��اًل تغيير دهد )ایدس1 1994(. به همين دليل هنگام تحليل گفتمان نباید 
فقط به معني لغوي واژه بس��نده كرد، بلكه باید معناي كاربردي واژه در بس��تر متن را نيز مورد 

توجه قرار داد )پرینس2 1981(.

نتيجه
زبان شناس��ي قانوني رویكرد علمي جدیدي در زبان شناس��ي كاربردي اس��ت كه با استفاده 
از یافته ها و دس��تاوردهاي دیگر ش��اخه هاي علم زبان شناسي مانند سبك شناسي، آواشناسي، 
معني شناس��ي، كاربردشناس��ي و تحليل گفتمان در حل موضوعات و مس��ایل پيچيده به نظام 
قضایي و پليسي كمك مي كند. تحليل زبان شناختي مكاتبات، اسناد و مدارك، صداهاي ضبط 
ش��ده و یادداش��ت هاي به جا مانده از متهمان و بزه دیدگان، نقش مؤثري در تكميل تحقيقات 

جنایي و كشف حقيقت در فرآیند دادرسي كيفري دارد.
زبان شناس��ان قانوني براساس دانش نظري و تجربه هاي حرفه اي خود، كنشگران تحقيقات 
جنایي را در طرح و بررسي فرضيه هاي جنایي و نيز رفع ابهامات و تردیدهاي به وجود آمده در 
زمينة ادلة زباني یاري مي كنند. دستيابي به درك و شناخت بهتر نسبت به رویكرد زبان شناسي 
قانون��ي در تحقيقات جنایي، مس��تلزم برخ��ورداري از دانش و اطالع��ات مقدماتي در زمينة 
كاركردهاي زبان در بس��ترهاي فرهنگي و اجتماعي اس��ت. با توس��عة مطالعات زبان شناسي 
قانوني مطالعه تأثير متغيرهایي مانند جنسيت، سن، قوميت، منطقة جغرافيایي و طبقة اجتماعي 
بر یافته هاي نوش��تاري و صوتي داراي ارزش قضایي و پليسي، امكان پذیر مي شود. نظام هاي 
قضایي توس��عه یافته، امروزه به صورت گس��ترده از نظریه هاي كارشناسي زبان شناسان قانوني 
در زمينة تحليل ادلة زباني در پرونده ها و اتخاذ تصميمات قضایي بهره مي گيرند. هر چند، به 
دليل محدودیت هاي این حوزة ميان رش��ته اي، نظریه هاي كارشناس��ي ارایه شده نمي تواند به 
تنهایي مبنایي براي اثبات بي گناهي یا مجرم بودن افراد تلقي شود و این نظریه ها معمواًل براي 

�. Eades
�. Prince
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تكميل تحقيقات جنایي و اثبات یا رد فرضيه هاي جنایي مورد استفاده قرار مي گيرد.
عليرغم مش��اركت حرفه اي كارشناسان و متخصصان رش��ته هاي مختلف پزشكي، فيزیك، 
شيمي و... در فرآیند كشف جرم و شناسایي مرتكبان، به نظر مي رسد جایگاه دانش زبان شناسي 
قانوني هنوز در نظام عدالت كيفري ایران تعریف و تبيين نش��ده اس��ت. گس��ترش مطالعات 
زبان شناسي قانوني به عنوان یك رشتة مستقل دانشگاهي، برگزاري كار گروه ها و نشست هاي 
تخصصي زبان شناس��ي قانوني براي افس��ران پليس و قضات داداسراها و دادگاه ها، گنجانيدن 
واحد زبان شناس��ي قانوني در دوره هاي كارشناس��ي و كارشناسي ارشد علوم پليسي و قضایي 
و نيز تأس��يس آزمایش��گاه ها و واحدهاي زبان شناسي جنایي در ساختارهاي قضایي و پليسي 
كش��ور، بي تردید نقش مؤثري در تعریف و تقویت جایگاه و كاربرد این حوزه از زبان شناس��ي 

در تحقيقات جنایي خواهد داشت.
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