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 چکیده

های زبانی های جالب و ارزشمممند انواپ پهوهشگفتمان موجود در فرایند بازجویی از حیطه

  ها اس.توالی پرسش و پاسخ ،دهدرا شمل  میاسم.  ننهه هه گفتمان و تاام  بازجویی 

د های پرسشی در فراینبندی انواپ صورتجسمتار حارمر به بررسی و تیسیمنگارندگان در 

ها یرا در بررسمم« هنندگیمیزان هنترل»هاربردشممناختی  ةمؤلفو همهنین  بازجویی پرداخته

های متشل  از ساس دادههای پهوهش حارمر بر الازم به ذهر اسم. هه داده  اندهردهلحاظ 

ها حلی تاس.   یک پرونده هیفری در سه شابه از دادسرای شهر شیراز تشلی  شدهوبیس.

با  گیریها در گفتمان بازجویی به میزان چشممممؤید این نلته اسمم. هه توزیا انواپ سممؤال

های پرسممشممی ایلاسی گسممترده، ای هه از شممش نوپ صممورتبه گونه ،یلدیگر تفاوت دارد

و تمکهیدی بیشمممترین هاربرد را به ترتیب محمدود، اختیماری، بلمهی خیر، اخبماری  یلماسیا

دهند و به لحاظ همای گسمممترده به خود اختمممما  میهمای محمدود و ایلماسیایلماسی

. و توان به بافبماشمممنمد  دلی  این امر را نیز میترین میزان میهننمدگی نیز دارای همهنترل

 یابیی نسمب. داد هه به موجب نن بازپرس صممد دس.فضمای بازجویی در مرحله دادرسم

نوری ادله برای مرحله متااصب یانی دادگاه را دارد  از دیگر هرچه بیشتر به ایلاسات و جما

ه های اخباری هتوان به این نلته اشماره داش. هه پرسشیهای پهوهش حارمر نیز مییافته

ای هبر اساس داده ،گیرندته صرار میهای بسپرسش ها در دستهسموما در بسیاری از پهوهش

   گیرندمیهای باز صرار در دسته پرسش حارر

 بلهی خیر، اختیاری، پرسممشممی محدود، پرسممشممی و ایلاسی گسممترده : پرسممشممیهاکلیدواژه

 تکهیدی  اخباری، پرسشی پرسشی
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 میدمه -1

 هایی اس.دهد توالی پرسش و پاسخننهه هه گفتمان موجود در یک بازجویی را شمل  می

و  صارممیدهد  بازجو اسم از پلیس، بازپرس، هه بین مشممارهین در یک تاام  بازجویی روی می

ره ، مطلا و غیتهممغیره به منظور هنترل ملالمه و نیز ایجاد تاام  با فرد مخایب اسم از شاهد، 

بازجوییی –دارد هار اصلی دادگاه نیز بیان می 1هند  مالیپرسمش و پاسمخ اسمتفاده میهبرد ااز ر

(  042: 0222) شودها اسم. هه انجام میها و جواببه واسمطه توالی سمؤال -بررسمی شمواهد

، تواند به استخراجراهبردی اس. هه به واسطه نن بازجو می یسؤالهای انواپ صورتاستفاده از 

چگونگی  ،حال سینسممازی، تمممدی  یا انلار ایلاسات از سمموی مخایب ب.ردازد  در شممفا 

د فرایند برهای پرسمشمی و نیز نیش هاربردشمناختی ننها نیش بسزایی در پیشانتخاب صمورت

 بازجویی دارد 

 بر اساس اپ بندها )اخباری، امری( متمایز هستند وجملات پرسمشی از دیگر انو ،در دسمتور

 به جه. صوری به پنج نوپ صاب  تیسیم هستند:  (043: 1333) و هملاران 0نراء بیبر

شوند(: ایلاسات مفیوده را )از نیز نامیده می 4های صطبی)سمؤال 9های ایلاسیپرسمشمیالف  

 ا؟ و غیره هستند  هنند و حاوی هلمات پرسشی چون هی؟ هجمخایب( استخراج می

یا نادرستی یک گزاره توسط  جویا شمدن از درسمتی : به منظور5های بلهی خیرب  پرسمشمی

 شوند گوینده از مخایب پرسیده می

: مخایب از بین چند گزینه مطرح شده توسط گوینده باید گزینه 6های انتخابیپ  پرسمشمی

 مورد نظر را انتخاب هند 

های موجود )در بند اخباری هه پیش از :  به منظور تکیید گفته2های تکهیدیت  پرسمممشمممی

 شود  نید( از مخایب پرسیده میسؤال تکهیدی می

                                                           
1. Maley, y. 

2. Biber, D. 

3. Wh-questions  

4. Polar  

5. Yes/ No questions 

6. Alternative questions 

7. Tag questions  
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یک نیش هنشی  سموما بیان هننده خبری اظهار هسمتند هه دارای :1های اخباریث  پرسمشمی

یب اگونه جملات سموما با نهنگ هلام وجه پرسشی خود را به مخاین  گفتاری پرسشی هستند

 شوند نیز نامیده می 0های نواییالیا هرده و در برخی مطالاات پرسش

 5ها را بر اساس صورت و پاسخ مورد انتظار ننها به دو دسته بازسمؤال 4و پولوم 9هادلسمتون

های های ایلاسی و دسته بسته شام  پرسشیهنند  دسمته باز شام  پرسشیتیسمیم می 6و بسمته

: 0220) شوندهای تکهیدی میهای اخباری و پرسشیهای انتخابی، پرسمشمیبلهیخیر، پرسمشمی

ها را به دو دسته تیسیم از پرسمش سؤال گوینده هد به یور خلاصمه نیز  2مالی و فاهی  (162

 هسممتند 3یلب -هایی هه تکییدسممؤال -0هسممتند و  1یلب -ی هه ایلاپهایسممؤال -هنند: امی

یلب به دس. نوردن هرچه بیشتر ایلاسات  -های ایلاپدر واصا هد  از پرسش سؤال( 1331)

 به دنبال تکیید مباح  ،یلب -های تکییدپیرامون مورموپ مورد بح  اسم. و با پرسمش سؤال

یلب مممم های ایلاپ بارز سؤال ةنمون م ه هستیفرورات موجود در ذهن گویندسنوان شمده یا م

 باشممند  ی میتکهیدهای یلب پرسممشممی -های تکییداسلای سممؤالهای ایلاسی و نمونه پرسممشممی

)به صممورت  11یلب را وجود دو درخواسمم. -های ایلاپنیز هد  از پرسممش سممؤال 12هفر

: 0225) داند: درخواسم. برای روای. و درخواس. برای شفافی.تلویحی( از سموی بازجو می

ز فرد بازجو شممونده یلب ا -های ایلاپ  به سبارتی رسمماتر بازجو با پرسممش سممؤال(112-14

تر خواهد هه روای. خود را از جرم بیان هرده یا بخشمی از موروپ مورد بازجویی را وار می

توان انواپ های بسیار مهم هاربردشناختی هه بر اساس نن مییلی از مؤلفه  تر بیان هندیا شمفا 

باشد می «هنندگیمیزان هنترل»های پرسشی را در یک پیوستار بر اساس نن مرتب نمود صمورت

 ،روی پاسممخ مخایب داردبر ها بر اسمماس میزان هنترلی هه بازجو هه بر اسمماس نن انواپ سممؤال

                                                           
1. Declarative questions 

2. prosodic 

3. Huddleston, R. 

4. Pullum, G. 

5. open 

6. close 

7. Fahey, R. 

8. Information-seeking 

9. Confirmation-seeking 

10. Heffer, C. 

11. Request  
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هنندگی انواپ پیوسممتاری از میزان هنترل 0نرچرو  1شمموند  بر این اسمماس وودبریسممنجیده می

دهند هه در بخش متااصب بیان خواهد شد  بر اساس مطالب گفته شده جستار ها ارائه میسمؤال

 باشد:های زیر میحارر در پی پاسخ به پرسش

 ند نوپ صاب  تیسیمبه چ ها(داده )بر اساس رد استفاده در تاام  بازجوییهای موپرسمش -1

( به چه 1334و بازنمایی ننها به لحاظ همی و هیفی در پیوسممتار پیشممنهادی وودبری ) هسممتند

 ؟صورت اس.

 ها به چه صورت اس.؟هنندگی و نیش هاربردشناختی هریک از پرسشمیزان هنترل -0

 پژوهش ةپیشین -2

ارسی در زبان فرایند پرسمش و پاسمخ تر فهای پرسمشمی و به سبارتی دصی پیرامون سماخ.

ری های دستور نظیر انوداش. هه به شللی موجز و مختمر در هتاب توان به مباحثی اشمارهمی

ری نماتال خانل (،2-144: 0229(، میس )63: 1914المدینی )مشممملو  ، (901: 1939) و گیوی

توان به شده نیز می های جدید انجاماز پهوهشمطرح شمده اس.   و امثال ننها (126-2: 1922)

های پرسش و پاسخ ( اشاره داش.؛ پهوهش مذهور به بررسی و توصیف زنجیره1932صدری )

های اجتماسی در میان ای پرداختمه و میزان و چگونگی توزیا انواپ هنشدر فمارسمممی محماوره

ها به سمه دسمته پرسمش با هلمه پرسممشی، پرسش تیابلی و دهد  پرسمشرا ارائه می هاپرسمش

   اند  های تیابلی پرهاربردترین نوپ گزارش شدهای تیسیم شده و پرسشسش چند گزینهپر

در فضممای  سممازیصممورت گرفته پیرامون انواپ راهبردهای سممؤالی  سمدهای از پهوهش

( اشمماره داشمم. هه به بررسممی انواپ راهبردهای 1314توان به وودبری )می ،محلمه و بازجویی

ها ؤالهنندگی انوپ سپرداخته و در نهای. نیز پیوستاری از میزان هنترل ها در دادگاههاربرد سؤال

ها در فضای بازجویی های سؤال( نیز رممن بررسمی انواپ ویهگی0225دهد  نرچر )را ارائه می

 دهد هنندگی وودبری ارائه مینسخه جدیدی از پیوستار هنترل

هلامی در تاام  بازجویی پرداخته  به بررسممی انواپ راهبردهای ،بین و نجفی )زیر چاپ(ح 

بندی سممؤال، اسممتفاده از سممؤال ملرر، بندهای نی  صول، و از راهبردهای هلامی چون صممورت

سممماز و صطا هلام سمممخن به میان گر گفتمانبه سنوان نشمممان« خب»تیاب ، اسمممتفاده از سبارت 

                                                           
1. Woodbury, H. 

2. Archer, D. 
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ژانر  (0212) هفر شممناختینراء و روشنیز بر اسمماس  ،نورند  نجفی و هملاران )زیر چاپ(می

-گفتاری موجود در فضای محاهمه را ژانری ترهیبی دانسته هه متشل  از دو ژانر روای. و رد

 روای. اس.  

 یی و نیز شمممناسممماندن حوزه مذهورصضممما گفتمان حیوصی و در خمممو  هاربرد زبان در

برخی از ننها اشماره داش.:   توان بهمیصمورت گرفته هه در این میان  ی دیگری نیزهایپهوهش

ی شناسزبان منظر از "نظام صضایی دروغ در"به تحلی  جرم زبانی یی پهوهشمی( 1932) مؤمنی

ذهنی   یرحوارابزارمانایی) به ابزارهای زبانی نظیر ءاتلا اسمم. با وی ماتید  پردازدحیوصی می

 توانمیغیره  و صدرت( ابزارهلامی )روابط،  )وجه فا ( ابزارنحوی مانای فا (، وصالب ذهنی،

  تحلی  جرم زبانی پرداخ. و به شناسایی

وی  پردازد دادگاه باتوجه به ویهگی های زبان می به بررسممی شممهادت در( 1913)مؤمنی 

 سمم.س به اابات شممهادت دروغ ازرا بیان داشممته، های زبانی به هنگام شممهادت نخسمم. ویهگی

دو  رسد هه سبک هلام بهها به این نتیجه میداده بررسمی وی با پردازد یری  ابزارهای زبانی می

تند های خاصی هسدارای ویهگی هه هریک نیز شودمیوسبک صوی تیسیم  رابف سبک هدسمت

بودن  توان دروغمیغیره  ابزارهای زبان شناختی مانند تلوی  ،انسجام دستوری و استفاده از با و

 .اابات هرد وجود جرم را شهادت و

اند  مجرمان و خلافلاران ( بمه مطمالامه پیرامون زبان مخفی پرداخته1913)سزیزی و مؤمنی 

باشد دارای زبان مخفی خا  خود هستند هه دارای واژگان و روابط مانایی خا  خود نیز می

 هاباشممد  نگارندگان در نهای. با بررسممی دهو بررسممی این نوپ زبان محور پهوهش مذهور می

رسمممند هه سمده واژگان زبان مخفی می ران بزرگ به این نتیجهپرونده از دادسمممرا و نگاهی ته

سممازند تا بدون بر ملا شدن خلافلاران را ماتادان، صاچاصهیان، زورگیران و تا حدی سمارصان می

 محتوای هلامشان با یلدیگر گفتگو هنند 

 در یکهای گفتاری متهمان به سممرص. به مطالاه ویهگی( 1936)ب نجلیلی دو رسممولیان و

 الا،. بهیوج اصمممول زبانی نظیر هه متهمان از هنندمیچنین بیان  و هصضمممایی پرداخت اهمهمح

سممتفاده اامثال ننها  سمماخ. میانه و تلوی ، هنش غیرمسممتییم،، جاگفتار نابهپاره حذ  هنشممگر،

 باشد رفا اتهام می و بازجو جلب نظر ننهاهد   و دنهنمی



 16/پیاپی 2شمارة          انشگاه فردوسی مشهد            های خراسان دشناسی و گویشمجلة زبان                               921
 

شمناسی حیوصی پرداخته و با روش فی زبان( یی پهوهشمی به مار1911روشمن و بهبودی )

تحلی  محتوا و به شمیوه انتخاب تممادفی هتب حیوصی در سه باد سلمی، درسی و ماده صانونی 

همای نحوی و واژگانی در متون نوشمممتاری حیون مدنی فارسمممی بمه بررسمممی برخی ویهگی

مدنی مورد مطالاه ننان دهد هه در هلیه متون حیون های ننان نشمممان میاند  نتایج یافتهپرداخته

دهد، هه ها را تشممملی  میوارهدرصمممد از جمله 94ی26های میانه و مجهول مجموپ سممماخم.

دارند هه های غیر شخمی تال  دارد  ننان بیان میدرصد به ساخ. 14ی   60بیشمترین درصمد 

ن   مجموپ واژگا45ی23اند پایهدرصمممد و نماهم 99ی12مرهمب، از نوپ مختلط  جملمات غمالبماً

دهد  همهنین در درصمد ه  واژگان را تشلی  می 99ی14تخممممی، هلیشمه و صدیمی حدود 

نیی واژگانی وجود دارد و متون مورد بح  ساری از درصمممد باهم 91ی31متون ممذهور حدود 

 اند حشو و در نتیجه پیهیده

فتمان گ رسد ههدر بین مطالاات انجام شمده پیرامون هاربرد زبان در نظام صضایی به نظر می

بازجویی و تاام  هلامی در فضمای نن مورد بح  و بررسمی جدی صرار نگرفته اس. و از این 

هه تاهنون پیرامون فرایند بازجویی و  را توانمد نلمات و مسمممائلیحیم  پهوهش حمارمممر می

 مطرح هند  ،هنندگان در تاام  بازجویی مورد بررسی صرار نگرفته اس.شره.

 شناسیروش -3

یک پرونده هیفری از سمه شابه از دادسرای شهر وبر اسماس مطالاه بیسم.پهوهش حارمر 

 بندهای ،های بازپرس و متهمشممیراز صممورت گرفته اسمم.  در هر پرونده پس از رممبط ملالمه

استخراج شد  بند پرسشی  551مجموپ های مختلف و پرسمشی مربو  به هر ملالمه در پرونده

را چهارچوبی ( 1314بندی وودبری )دستهگان الگوی نگارند ،هاپس از تجزیه و تحلی  پرسمش

به شممش نوپ ها را ها یافته و بر اسمماس نن انواپ پرسممشبندی انواپ سممؤالمناسممب برای دسممته

، اختیاری و تکهیدی تیسیم و بسامد بلهیخیر ایلاسی گسمترده و محدود، اخباری،های پرسمشمی

ونده به یور خلاصممه پرداخته به مورمموپ چند پر ،در بخش حارممر  هردندهر یک محاسممبه 

 شود:می

ساله به جرم حم  و  06ساله و یک مرد  02یک: در این پرونده دو متهم؛ یک خانم   پروند

در  گیرند فروش مواد مخدر، مشمخما ماریجوانا )گ (، دستگیر شدند و مورد بازپرسی صرار می

متال  به اوسممم. و مرد  هند هه همه موادمراح  نخسممم. بازجویی در هلانتری خانم اظهار می
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هند دادرسی خانم اظهار می ةمرحلگاه در شود  اما پس از گذش. یک روز در بازداش.نزاد می

هننده اسم. و به سمبب اجبار مرد برای دسممتگیر نشدن و به پارهینگ نرفتن مممر  هه صمرفاً

 ماشین مرد استرا  به جرم هرده اس. و تمامی مواد متال  به مرد اس.  

ساله شاهی اس. هه او برای خانم  09سماله از پسمری  05دو: در این پرونده خانمی پرونده 

 های شخمی او را در محیط مجازی پخش هرده اس. ها و سلسایجاد مزاحم. هرده و فیلم

ساله شاهی اس. هه مرد برای خانم  92ساله از مردی  02پرونده سه: در این پرونده خانمی 

 و را در ماشین خود مورد اذی. و نزار صرار داده اس.  ایجاد مزاحم. هرده و س.س ا

سمماله به جرم شممراه. در هلاهبرداری در  02پرونده چهار: در این پرونده پسممر دانشممجوی 

شمهر مح  تحممی  خود )جهرم( بازداش. شده و برای رسیدگی به شلای. به دادسرای اسزام 

 شده اس. 

ص. از صندون صدصه بازداش. شده اس. و ای در حین سرسماله 94: مرد ماتاد پنجپرونده 

 گیرد مورد بازجویی صرار می

اش از مردی شلای. دارند و مدسی سماله 03سماله به همراه پسمر 59: خانمی شمشپرونده 

دلی  مورد ررب و شتم صرار داده و س.س تهدید هرده هسمتند هه مرد پسر خانم را در پار  بی

    اس. هه در صورت شلای. او را خواهد هش.

ساله از خانم هارمند خود شلای. دارد هه خانم اصدام به هلاهبرداری  41: نصای هف.پرونده 

 و دزدی از وی هرده اس.  

ربایی، هتک سمماله به جرم ندم 03و  90سمماله از دو مرد  02و  91: دو خانم هشمم.پرونده 

متهمین ی. داشممتند و پس از انجام مراح  دادرسممی رهی به محلومی. لاحرم. و تجاوز شمم

 صادر شد 

ساله بازداش.  9ساله به جرم سرص. گوشواره و ندم ربایی دختر بهه  51: خانمی نهپرونده 

 شده و پس از انجام مراح  دادرسی حلم محلومی. وی صادر شد 

مواد مخدر از نوپ هروئین  1ی02سمممالمه بمه جرم حمم  و نگهداری  91: مردی دهپرونمده 

   دادرسی حلم به محلومی. وی صادر شد بازداش. شده و پس از انجام مراح
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ساله به اتهام ایراد جرح سمدی با چاصو، تهدید و صدرت نمایی  96: متهم مردی یازدهپرونده 

با سممملاح گرم و حم  و نگهداری سممملاح جنگی غیر مجاز بازداشممم. و پس از انجام مراح  

 دادرسی حلم به محلومی. وی صادر شد 

 چهارچوب نظری -3 

های ایلاسی را به یور سمده به دو زیر بخش وودبری پرسمممشمممیایلاسی: های پرسمممشمممی

های ایلاسی گسترده دس. یافتن به هند  هد  از پرسش سؤالتیسمیم می 0و محدود 1گسمترده

جدید و  9های مذهور مار  مبتدایباشمممد و سمممؤالایلاسات جدید از فرد مورد بازجویی می

   )ب: بازجو، م: متهم( باشند شروپ یک بخش یا مبح  نو می

 چگونگی سرص. مسلحانه یلا و جواهرات را توری  بدید؟  :ب( 1

: من یاسموج بودم  من اه  گهسماران هسمتم، سباس راد زنگ زد، گف.: باید بریم شیراز م

 هوروش یه مشللی برایش پیش نمده، باد با سباس راد اومدیم شیراز           

ننهه هه مربو  به زمینه راج ایلاسات دصی  و جزئی نظیر های ایلاسی محدود، به استخسؤال

    (021: 1334)وودبری:  هندو بستر وصوپ جرم ) زمان، ملان، مشارهین و غیره( همک می

  با چه ماشینی؟ با چه وسیله ای؟: ب( 0

 : ماشین نذرا بود م

  هی بود؟ مالماشین  :ب

 یلی از رفییام بود  مال: م

های ایلاسی و های پرسممشممیها به نوسی ترهیبی از ویهگیسممؤال های انتخابی: اینسممؤال

خیر  های بلهیها با پرسشیهای بلهیخیر هستند  فارغ از شباه. صوری این نوپ سؤالپرسمشمی

گر یهنند نیز به یگداین دو به جه. ننله مخایب را محدود به انتخاب بین دو یا چند گزینه می

 شباه. دارند  

  تاریک بود؟: روز بود ؟ ب( 9

 : سمر بود م

                                                           
1. broad 

2. narrow 

3. topic 
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شممود، این سممؤال انتخابی دارای دو خوانش اسمم.: مشمماهده می (9) گونه هه در مثالهمان

ی و دیگری خوانش )نیا روز بود؟ نیا تاریک بود؟( نخسم. خوانشمی به صورت پاسخ بلهی خیر

با این تفاوت هه  (؟در چه زمانی جرم صممورت گرفته اسمم.) از نوپ پرسممشممی ایلاسی اسمم.

هند  وودبری نوپ سومی از سوی گوینده می بیان شدهایب را محدود به انتخاب چند گزینه مخ

در هند هه مارفی می 1های پرسمشمی ایلاسی را تح. سنوان پرسمشی ایلاسی تیلیلیاز سماخ.

  (021: 1334)وودبری: های انتخابی اس. خوانش دوم سؤال همانواصا 

به منظور تمدی  یا تلذیب گزاره بیان شده از سوی ها این نوپ سؤال های بلهی خیر:پرسشی

های بلهی و پرسشی (4) های بلهی خیر دستوریشموند و به دو دسمته پرسشیبازجو اسمتفاده می

تواند به سبب ارزش منفی جمله پرسشی مذهور میشموند  تیسمیم می (5) خیر دسمتوری منفی

 وجود فا  نفی )نزده( یا صیود نفی باشد 

 سوار اتوبوس شدیمرفتیم : م( 4

  بلیط از صب  گرفته بودید؟ :ب

  نه همینطوری سوار شدیم :م

  یانی سابر پیاده ای هه از اونجا رد می شده به شیشه ماشینی چیزی نزده؟ :ب( 5

 : نهم

ها در واصا جملات اخباری هستند هه با این سؤال( :0نواییهای )یا سؤالاخباری های سمؤال

دارا بودن نهنگ هلامی وجه پرسمممشمممی خود را به مخایب الیا هرده و دارای دو وجه منفی و 

 دهند  به سبارتیانتظارات بازجو از پاسممخ محتم  را نشممان میها مثب. هسممتند  این نوپ سممؤال

 دی دنبال تکیید و تممم و به لهی خیر دارددر دو مثال زیر بازجو انتظار شممنیدن پاسممخ بتر دصی 

  انتظارات و فرریات خود اس. های پیشین یاگفته

 ای نداری : ررا تو هه گفتی هیچ سابیهب( 6

 : درسته م

های هاربردشمممناختی هه برای ها دارای تمامی ویهگیهای تکهیدی: این نوپ سمممؤالسمممؤال

ها به یور وار  گوینده مخایب را به الباشمند  در این گونه سؤهای نوایی ذهر شمد میسمؤال

                                                           
1. Reduced  

2. prosodic 
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سؤالات تکهیدی را در زبان انگلیسی به سه دسته  (264: 1332) 1هند  لیونزدهی دسوت میپاسخ

تیسمممیم  (3مثال ) 4و تکهیدی همانی( 1مثال) 9، تکهیدی تمممدییی(2)مثال 0تکهیدی نزمایشممی

های تکهیدی به های زیر نیز مشممهود اسمم. هر سممه نوپ سمماخ.گونه هه در مثالهمان هند می

نمایند به سبارتی هر سه شام  یک جمله اخباری اس. هه به واسطه سان میلحاظ صموری یک

خواهد هه نن گزاره )جمله اخباری( را تمممدی  یا تلذیب هند  اما تکهیدی جمله از مخایب می

های مختلف هاربردشممناختی ضممای موصای. هاربردی خود دارای ارزشهای مذهور به اصتسممؤال

به منظور تمممدی  ادرا  گوینده از حیای  از مخایب پرسممیده  ،های تمممدیییتکهیدیهسممتند  

نیز به یور مسممتییم مخایب را به تکیید یا انلار گزاره موجود  ،های نزمایشممیشموند  تکهیدیمی

صلمداد هردن « م»در جه. های تکهیدی وپ سممؤالدر سممؤال هرده و صممورت و محتوای این ن

 های پیشممین مخایب بوده ونیز تلرار گفته ،های همانیشممود  تکهیدیمخایب به هار گرفته می

تابیر هاربردشمناختی نن به باف. مورد اسمتفاده وابسمته اس.  )برای توری  بیشتر پیرامون این 

 (woodbury, 2002: 223-4ها ر  : نوپ سؤال

 صداشو ربط نلردی، نه؟: ب( 2

 : گف. با زانتیای سفید بودی، درسته؟ب( 1

 : خودش زنگ زد گف. بریم محضر م( 3

 این خانوم به تو گف. بریم محضر  نره؟: ب

های انتخاب صمورت هریک از انواپ سؤال ،یور هه در مباح  پیشمین نیز مطرح شمدهمان

نده یا به یور اخص بازجو در یک باشمممد  گویارائه شمممده دارای یک دلی  هاربردشمممناختی می

دارا  ار گفتمان بازجوییهنندگی های خود به نوسی نیش هنترلسمممؤال گفتمان بازجویی با نوپ

اب در خمو  انتخ« میزان هنترل»نیز وودبری از مؤلفه هاربردشناختی  ،اسم.  بر همین اساس

نورد و گزینش یک نوپ سمممؤال را منو  به میزان نوپ صمممورت سمممؤال سمممخن بمه میان می

ر داند به همین منظور نیز سممملسمممله مراتبی دبرد گفتمان بازجویی میهنندگی نن بر پیشهنترل

                                                           
1. Lyons, J. 

2. checking 

3. confirmatory 

4. copy  
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 دهیبرای پاسممخ مخایببر  «1اجبار» میزان متااصبا و هاهنندگی انواپ سممؤالجه. میزان هنترل

 دهد:ارائه می
 

 
 (202: 1993ها برگرفته از وودبری )میزان کنترل سؤال .1شکل 

 

از نن را ارائه  ایاصلاح شده( نسمخه 1) شمل در نیز رممن اسمال جرح و تادیلی  0نرچر

نیز  9بخشممیتیجهگوینده و ن انتظارهای مورد پاسممخهایی چون دهد  در نسممخه مذهور مؤلفهمی

ای هبخشی وسیلهند هه نتیجهبخشمی چنین اظهار مییف نتیجهلحاظ شمده اسم.  نرچر در تار

  به این (21: 0225)نرچر،  گر )بازجو( از سؤال یرح شده اس.برای سمنجش انتظارات پرسش

 ی دارد بینشمانی هه بازجو با انتخاب نوپ سؤال مورد نظر انتظار پاسخ متناسب و صاب  پی
 

 
 (99: 2002 از آرچر،پیوستاری از میزان کنترل )برگرفته  .2شکل 

                                                           
1. coerciveness  

2. Archer, D. 

3. conducivity  
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توان های ایلاسی گسترده میدر پاسخ به پرسشی ،( نمایان اسم.0یور هه در شمل  )همان

میزان هنترل همی بر پاسمممخ مورد  بازجو و متااصباً ییف گسمممترده و بازی از ایلاسات ارائه داد

نیز پاسخ مورد انتظار به یک های ایلاسی محدود انتظار خود خواهد داش.  در پاسخ به پرسشی

ر مشخص نظیر زمان، ملان یا مشارهین درگیر در یک سم  خواهد بود  با انتخاب صورت متغی

ای هه هبه گون ،د بوددهی مواجه خواهپرسمشمی انتخابی نیز مخایب با اجبار بیشمتری بر پاسمخ

های بلهی خیر و بمایمد از بین چند گزینه یلی را انتخاب هند  در خممممو  انواپ پرسمممشمممی

نتظار ا بر سؤال خود بیشتر بوده و متااصباً  بازجوهای اخباری و نیز تکهیدی میزان هنترل پرسمشی

 تکیید یا انلار گفته خود را از مخایب دارد 

 بحث و بررسی -3

و  بند پرسشی را مورد تجزیه و تحلی  صرار دادند 551ها مجموپ بررسمی دادهنگارندگان با 

های ایلاسی گسترده و های را به شمش دسمته پرسمشیانواپ سمؤال های ننها،بر حسمب ویهگی

یا هرده و س.س نمودار توزتیسیم های انتخابی، بلهی خیر، اخباری و تکهیدی محدود، پرسمشمی

 مان بازجویی را به صورت زیر ارائه دادند:های مذهور در گفتانواپ سؤال
 

 کرهیپهای موجود در تعداد و نوع سؤال. 1جدول

پ. اطلاعی 

 گسترده

پ. اطلاعی 

 محدود
 مجموع پ. تأکیدی پ. اخباری پ. بله/ خیر پ. انتخابی

140 136 13 159 12 91 551 
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 نمودار توزیع انواع سؤال در گفتمان بازپرسی .1نمودار

 

شوند هه پاسخ مورد انتظار خوانده می« باز»ها بدین جه. های باز: این دسته سؤالپرسمشی

بازجو میزان هنترل  ،ترشمممود  به سبارتی دصی ای را شمممام  میدهییف باز یا گسمممتر ننها سموماً

همتری بر پاسخ مورد نظر اسمال هرده و انتظار پاسخ نزادانه از سوی متهم دارد و برای او گزینه 

 هند تایین نمی

یابی هر چه بیشتر ایلاسات از ها به منظور دس.پرسمشمی ایلاسی گسمترده: این نوپ سمؤال

( لحاظ شده اس.، این 0ه در شل  )شمود  به همان صمورت هزجو پرسمیده میاتوسمط ب تهمم

های مذهور باشممند  در سمماختار سممؤالهای مملن میها دارای ییف بازی از پاسممخونه سممؤالگ

هه -های یولانی را پاسخ شمود هه سموماً هایی نظیر چطور، چگونه، چرا و غیره میواژهپرسمش

    گیردرا در بر می -اغلب نیز ساختار روای. دارد

 نه یلا و جواهرات را توری  دهید؟چگونگی سرص. مسلحا :ب( 12

: من یاسموج بودم  من اه  گهسماران می باشم، سباس راد زنگ زد گف. باید بریم شیراز م

               هوروش یه مشللی برایش پیش نمده

)با نهنگ  را در وجه پرسممشممی نن« خب»لازم به ذهر اسمم. هه نگارندگان اسممتفاده از واژه 

های ایلاسی گسممترده لحاظ هرده و هفده مورد از مجموپ پرسممشممی، نوسی پرسممشممی خیزان(

بین و نجفی )زیر چاپ( نیز از نن تح. دهند  ح گسممترده در پیلره را به خود اختممما  می

دارند: اسممتفاده از یاد هرده و در تاریف نن چنین بیان می« سمماز خب گر گفتماننشممان »سنوان 
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نوع سوال

نمودار توزیع انواع سوال در گفتمان بازپرسی

اطالعی گسترده. پ اطالعی محدود. پ انتخابی. پ خیر/بله. پ اخباری. پ تاکیدی. پ
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اهبردهایی اسم. هه از سوی بازجو مطرح شده و در وجه پرسمشمی نن از جمله ر "خب"واژه 

 هند  را وادار به تاریف ادامه ماجرا و استفاده از بندهای متوالی روایی می تهمم

  هایی افتاد ریز به ریز دصی  به دصی  برای من میگی؟: تو ماشین چه اتفانب( 11

 بودیم : ما والا داشتیم با ماشینمون می رفتیم از مح  هارمون تاطی  شده م

  خب؟: ب

: برخوردی هه داشممتیم ایشممون یه جوری خدا میدونه به صرنن فلر هردیم ایشممون مجرد م

  هستن

  خب؟: ب

: گفتیم هه گوشمیمون خاموشه بیا یه لطفی می هنی باد برای مادر ما یه تماس بگیری باد م

      برای مادر ما تماس گرفتن باد 

با پرسش  ازجوب تهممهای مرد ای در حین صمحب.ای چند دصییه( پس از وصفه11در مثال )

در مجموپ  به ادامه صمممحب. دارد  تهممسمممای در بازگشممم. به ملالمه و ترغیب « خمب؟»

هنندگی هم و به تبا اجبار همتری هه به های ایلاسی گسممترده به جه. میزان هنترلپرسممشممی

نورند هه ایلاسات بیشمممتری را در وی فراهم می هنند این مجال را برایمخمایمب تحمیم  می

روای. خود را از جرم صمممورت گرفته بیان هند و  تهمماختیمار بمازجو صرار دهند و به سبارتی 

بازجو نیز بر اساس این روای. و میایسه نن با ادله موجود در پرونده در مراح  بادی بازجویی 

ها سممازد  لازم به ذهر اسمم. هه تحلی  داده هنندگی بیشممتری را مطرحهای با میزان هنترلسممؤال

مؤید این نلته هستند هه در مرحله نغازین بازجویی ) به جز مواردی هه نخس. نام و ایلاسات 

ها اولین سؤال از نوپ پرسشی ایلاسی گستره شود( در تمامی پروندهپرسیده می تهممشمخممی 

 باشد می

دارنده هلمات پرسممشممی چون هی )چه ها در بر این نوپ سممؤالپرسممشممی ایلاسی محدود: 

باشممند هه به شممرایط و زمینه وصوپ جرم مانند وص.؟(، هجا، هی )چه هسممی(، چیدر و غیره می

( نیز مشمماهده 0گونه هه در شممل  )دارند  همان ملان و مشممارهین در یک جرم اشمماره زمان،

ها در صیاس با نوپ گسمترده نن بیشمتر اس. و این هنندگی این نوپ سمؤالمیزان هنترل ،شمودمی

های محدود سموما تری نیاز دارد  ایلاسیتر و جزئیبدین ماناسممم. هه بازجو به ایلاسات دصی 
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تر شممدن بر روی روای. مطرح شممده در پاسممخ به های گسممترده به منظور دصی پس از ایلاسی

  ها را دارندشوند و بیشترین میزان هاربرد در بین انواپ سؤاله بیان میهای گستردایلاسی

 چند سالته؟: ب( 10

 سال  06: م

 چند تا مشروب از ماشین. گرفتن؟: ب

 تا پاه.  0: م

 تحمیلات. چیدره؟: ب

 : فون دی.لم م

 از هجا تهیه هردی؟: ب

 : یه دس. فروشی تو چهار راه زند بود م

های انتخابی، بلهی خیر، اخباری و د(: این دسمته شمام  پرسشیهای بسمته )محدوپرسمشمی

و محدود بدین جه. اس.  بسمتهگذاری این دسمته با سناوینی چون شمود  سل. نامتکهیدی می

ر ها دشود  این نوپ سؤالبه انتخاب بین دو گزینه محدود می ها سموماًهه پاسمخ این نوپ سؤال

  (Archer (2005: 79), Luchjenbroers (1997), Woodbury (1984))ها دیگر پهوهش

های مذهور به گذاری بدین جه. اسمم. هه سممؤالشمموند  این نامنامیده می 1های راهنماسممؤال

 تهممها از سوی ها داشته و بازجو با محدود هردن انتخاب پاسخفررمی درباره پاسخنوسی پیش

  شود خی مشخص رهنمون میبه نوسی او را به سم. پاس و تحمی  نوسی اجبار بر او 

( نیز به نن اشاره شد دارای 0گونه هه در بخش )ها همانهای انتخابی: این نوپ سؤالپرسشی

ایلاسی و بلهی خیر هستند  در واصا بازجو با مطرح هردن های پرسمشمیهای هر دو نوپ ویهگی

ده دو گزینه بیان شممهند هه یلی از فرض را ابراز میبه یور رمممنی این پیشهایی چنین سممؤال

 به اجبار باید یلی را انتخاب هند  تهممتوسط وی حییی. داشته و 

 خواس. بخره یا نخره؟دونی مینمی( ب: 19

 دونم اگه به من گفته بود صمد خرید داشته حالا نخریده دیگه نمیم: 

 نه به شما گف. صمد خرید دارم یا ندارم؟ب: 

 باید چلار هنم خوام تهیه هنم بله گفتش  گف. میم: 

                                                           
1. Leading question 
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های انتخابی هه میزان شود بازجو با استفاده از سؤالمشماهده می (19)یور هه در مثال همان

ه انتخاب بین ب تهممبا مجبور ساختن  ،های ایلاسی داردرسشیهنندگی بالاتری نسب. به پهنترل

به  (19)مثال دو سؤال انتخابی  دارد  در هر میابی به حییی. از سمخنان دو گزینه صممد دسم.

 نوسی ترهیبی از دو پرسشی ایلاسی و بله خیر هستند 

 خواس. بخره یا نخره؟دونستی مینمی( ب: 14

 )شاهی( چه صمدی داش.؟ -

 خواس. بخرد؟خواس. بخرد؟ نیا نمینیا می -

شوند هه به جه. های مذهور بدین جه. دستوری نامیده میهای بلهی خیر: سؤالپرسمشمی

در زبان فارسممی و افاال هملی در زبان انگلیسممی « نیا»واژه نظیر پرسممشصمموری دارای یک 

« نیا»ظیر ای نفاصد واژه ها سموماًگفتاری این نوپ سؤال ةگونباشمند  در زبان فارسمی به ویهه می

یور هه انوری و هنند  همانگ هلام وجه پرسممشممی خود را الیا مینبه جه. نه بوده و صممرفاً

های پرسشی با واژه -1گیرد: دارند؛ پرسشی هردن جمله، دو گونه صورت میمیگیوی نیز بیان 

گ ی هردن نهنبا پرسممشمم -0دانی فردا تاطی  اسمم.؟ مانند نیا، چرا، مگر و غیره مانند : نیا می

 ها اغلب نری یا نه اسمم.، مانند: هتایون را دیدی؟ نری )یا نه(گونه جملهصممدا هه پاسممخ این

هه در نراء وودبری  را نگارندگان نوپ پرسشی بلهی خیر دستوری  (901: 1939)انوری و گیوی )

برابر با نوپ دوم پرسمشی سازی  ،شمودو دیگر مطالاات در خممو  زبان انگلیسمی مطرح می

دانند  از یرفی ها بلهی خیر مینهنگ هلام را سممبب ایجاد پرسممشممی ةمؤلف؛ یانی وجود دانندمی

های اخباری )نوایی( متفاوت هستند هه در بخش مربو  پرسشی های بلهی خیر باپرسشی ،دیگر

ی، های انتخابهای بلهی خیر با پرسشیبه خود تورمی  داده خواهند شمد  وجه تشمابه پرسمشمی

؛ چراهه باشدهای ایلاسی میهنندگی بیشمتر ننها نسب. به پرسشیاخباری و تکهیدی میزان هنترل

 از سوی بازجو شده رحهای مطخ به سمؤال از بین گزینهسمازند هه برای پاسمرا مجبور میتهم م

و در نتیجه نزادی سم  همتری برای بازسممازی پاسممخ مورد نظر خود  بزننددسمم. یه انتخاب 

 داشته باشد 

 محلوم شدی صبلا؟: ب( 15

 : نره  م

 شلان؟ : ب
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 : نه یه بار برا استامال محلوم شدم م

 هردم و از رستوران بیرون اومدم من فیط بروشوری هه داشتم تیدیمشون ( 16

 ای نیفتاد؟یانی هیچ اتفان دیگه: ب

گونه سؤالات  باشممد  اسممتفاده از اینهای بلهی خیر منفی میای از پرسمشمینمونه (16)مثال 

یان را ب تهممحاوی یک سنممممر منفی سممماز )فا  نیفتاد( تلویحا تاجب و سدم پذیرش پاسمممخ 

ه پاسمخ مورد انتظار بازجو نباشد وی با استفاد تهممی هه پاسمخ تر مادامهند  به سبارتی دصی می

 هند را رد می تهممهای ها به یور غیر مستییم صح. گفتهاز ارزش منفی این نوپ سؤال

ها در زبانی مانند انگلیسی همان جملات اخباری هستند گونه سؤالهای اخباری: اینپرسشی

و پاسممخ ننها محدود به بلهی خیر  هنندبا نهنگ هلام وجه پرسممشممی خود را ابراز می هه سموماً

باشند  نگارندگان در پهوهش های بلهی خیر در زبان فارسی میو درواصا همتای پرسمشی اسم.

دانند هه دارای وجه اخباری مورد استفاده می یسنوان پرسمشمی اخباری را برای بندهای ،حارمر

بیان شممده در صالب بند اخباری مذهور   گزاررا ترغیب به اظهار نظر پیرامون  «م» بوده و تلویحاً

هه »دارای واژه  ،های اخباری در پهوهش حارممرهند  لازم به ذهر اسمم. هه اغلب پرسممشممیمی

های جدید او ر گفتهرا در براب تهممهای پیشین هسمتند و به لحاظ هاربردشمناختی گفته« تکهیدی

های متهم استراض و سدم تکیید بازجو نسمممب. به حر   دهندوسی نشمممان و به ن دهندصرار می

 باشد می

 هردم گفتی، گفتی من اصلا هار نمیاول یه چیز دیگه می ةجلستو هه : ب( 12

 خواید بلنید : دیگه برام فرصی نداره هر هاری میم

 شما هه گفتی یه بار بیشتر تو چمران اینو ندیدی : ب( 11

 فیط یه بار تو چمران دیدمش  این مسیجا بوده یه چندبار        گم دیگه : میم

نیز دارای ییف بازی از جملات  «م»پاسخ  ،شمودهای بالا مشماهده مییور هه در مثالهمان

بر  مبنی «م»باشمممد و هنترل زیادی توسمممط بازجو بر سمممؤال مورد نظر و به تبا اجباری بر می

را ترغیب به  «م»ها دارد و به یور هلی این نوپ سمممؤالمورد نظر بازجو وجود ن ةگزینانتخاب 

 های باز صراردر دسممته پرسممشممی ،هنند و بدین جه.سممازی میبیان ایلاسات بیشممتر و روای.

 گیرند می
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 دهی دسوت یا واداررا به پاسخ «م»ها به یور مستییم این گونه سؤالهای تکهیدی: پرسمشمی

ها دارای بالاترین میزان شود این سؤال( نیز مشماهده می0یور هه در شمل  )سمازند و همانمی

یری دهی را از یری  به هارگباشممند و بازجو بیشممترین میزان اجبار بر پاسممخهنندگی میهنترل

 (Lyons, 1997: 764) یونزبندی لهند  بر اسمماس تیسممیمتحمی  می تهممهایی بر سممؤال چنین

توان صائ  به سممه نوپ سممؤال تکهیدی بود  تکهیدی تکییدی توسممط بازجو به منظور تمممدی  می

 به سنوان تکیید« درسممته»از سباراتی نظیر  شممود و مشممخممماًمورد نظر بازجو پرسممیده می  گزار

فرض یا باوری پیش ،تگونه سؤالابازجو با به هارگیری این ،ترشود  به سبارتی دصی اسمتفاده می

 :باشدمی «م»دارد و در پی تکیید نن توسط 

 هنم  میوه می ةمااملمیگم دیگه خودم ( 13

 خودت درنوردی پولشو، درسته؟
برای تمدی  یا تلذیب وی  متهمهای شخص اسمتفاده از گفته ،در واصا ،های همانیتکهیدی

های ها در واصا تاارض یا تناصضممی بین گفتهبازجو با بیان این گونه سممؤال ،هسممتند  به سبارتی

بازجو بر  (02)پیدا هرده و درصممدد رسممیدن به پاسممخ حیییی اسمم.  برای نمونه در مثال  تهمم

   هند:انلار می تهمماما  ،یفری داردسابیه ه تهممداند هه می ،ای هه دارداساس ادله

 سابیه نداری؟ب: ( 02

 م: نه 

 پس گفتی سابیه نداری، ها)ن(؟ب: 

 نه م: 

 زنگ بزن هد ملیتو بیارن ب: 

داده  یم ایلاساتسشوند هه بازجو به صح. و رفته میزمانی به هار گ ،های امتحانیتکهیدی

نماید هه شک داشته و درصدد امتحان وی اس.  در واصا بازجو چنین می تهممشمده از سموی 

پیشین  هایدارد تا وی را تحریک به تمحی  گفته ،گویدمی متهمایلاسات بیشمتری از ننهه هه 

 یا ارافه هردن ایلاسات جدید هند:

 هیچ اتفاصی نیفتاد  گف. این ماشین چیدر صشنگه  گفتم این بروشورشه ببر بخون ( 01

 گفتی این بروشورش برو بخر، همین دیگه؟
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  ردهای اخباری در توان به صرارگیری پرسمممشمممیحارمممر می ،های پهوهشاز دیگر یمافته

های بسممته صرار یهه در بسممیاری از مطالاات در رده پرسممش باز اشمماره داشمم. هایپرسممشممی

زان تر یانی میهننممدگی نیز در مرحلممه پمماییندر پیوسمممتممار میزان هنترل ،بممه یباو  گیرنممدمی

بندی دسته نیز نگارندگان ،در نهای.گیرند  ها صرار میهنندگی همتر نسب. به سایر پرسشهنترل

 هنندگیو نیز پیوستار میزان هنترل های مورد استفاده در فرایند بازجویی در دادسرازیر از پرسش

 دهند:ارائه میبه صورت زیر را 

 
 های مورد استفاده در فرایند بازجوییانواع سؤال .3شکل 

 

 
 هاکنندگی انواع پرسشپیوستار میزان کنترل .3شکل 
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 گیرینتیجه -2

برد تر چگونگی هار ای بر این نلته اسمم. هه زبان یا به سبارتی دصیصممحه ،پهوهش حارممر

های مختلف روزمره اسم.  در جسمتار حارممر هه به یور از راهبردهای هلیدی در ارتبا  ،زبان

اخص به هاربرد زبان در حوزه صضممایی تمرهز داشمم. شمماهد رویداد گفتاری بودیم هه برخی 

د هرمیهای زبانی خاصممی از بین ابزارهای مختلف زبانی مشممارهین خود را محدود به انتخاب

مستلزم توجه به تمامی  ،ط بازجو(  انتخاب هر صورت زبانی)انتخاب صمورت پرسمشمی توسم

داد باشد  در خمو  رویابااد نظیر صمورت دسمتوری، مانایی و هاربردشناختی )گفتمانی( می

هه برای  باشممدگفتاری مورد بح  یانی گفتمان صضممایی یلی از مشممارهین بازپرس )بازجو( می

ر سازد بهند هه او را صادر میاستفاده می« پرسمش»نی  به اهدا  تااملی خود از صمورت زبانی 

گفتمان موجود در فضمای محلمه تسملط و هنترل داشته و اهدا  مورد نظر خود را دنبال هند  

دگان باشد  نگارنای درخور توجه میاستفاده از صورت پرسشی مناسب نیز مسئله ،در این حین

ادسرا به این نتیجه رسیدند هه استفاده از سینی فرایند بازجویی در د  مشاهدها و با بررسمی داده

 ،انجامدیمایلاسات  ، تکیید و یا تلذیبراهبرد پرسش و پاسخ توسط بازجو نه تنها به استخراج

بللمه بمه نوسی نیز برای ایراد اتهام )ولو به صمممورت غیر مسمممتییم یا تلویحی( نیز به هار برده 

هند  ننهه هه از بررسممی همی و هیفی میپوشممانی پیدا شممود و گاهی این دو هد  باهم هممی

نن اس. هه مرحله بازجویی در دادسرا توسط  ،شمودها در جسمتار حارمر مسمتفاد میپرسمش

ای اسم. هه نیاز به استخراج هرچه بیشتر ایلاسات از متهم یا دیگر مشارهین در بازپرس مرحله

ه متااصب یانی دادگاه نماده تر برای مرحلیک رویداد )جرم( داشمممته تا نتایج نن به نحوی دصی 

و  های ایلاسی گستردهها به پرسمشیشموند  به همین جه. نیز بیشمترین تاداد انواپ پرسمشمی

 شود محدود اختما  داده می
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