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چکیده

 از منظري کالهبردارهاي گفتاري متهمان  توصیفی و تحلیلی به ویژگی این پژوهش با روش

گیري آن جرمی است که زبان نقش محوري در شکل يکالهبردار.پردازد شناسی حقوقی می زبان

ي موجود در دادگستري کالهبرداردو پروندة  شناختی گفتارِ نگارندگان با تحلیل زبان.کند ایفا می

از گفتار این متهمان را از مراحل نخست بازجویی تا بازپرسی و دادگاه،  استان سمنان، سعی دارند

دهد که داشتن دانش  نتایج پژوهش نشان می.شناسی حقوقی، توصیف و تبیین کنند زبان منظر

.هاي اصلی و ثابت گفتار این گروه از مجرمان است اي و رعایت اصل ادب از ویژگی زمینه پس

هش بیانگر آن است که این افراد از میان اصول عملکرد دوستانه، هاي پژو همچنین بررسی داده

،هاي مختلف اقناع مستقیم، شیوهامید واهی دادن، رفتار متناسب با گفتار، اصل توجیه، تهدید غیر

مناسب با  ،و شگردهایی از این دست یران یهحاشسازي و  توجه به بافت مذهبی، اصول برجسته

.کنند استفاده می ،يکالهبرداربافت و موقعیت 

.اي، اصل ادب، اقناع زمینه ي، دانش پسکالهبردارشناسی حقوقی، جرم زبانی،  زبان :ها کلیدواژه

1. razavian@semnan.ac.ir
2. maryam_jalili78@yahoo.com
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مقدمه-1

هاي حقوقی موجود  است که با هدف 2شناسی کاربردي اي از زبان زیرشاخه 1شناسی حقوقی زبان

شناسی،  هاي زبان ز تمام شاخهاین علم نوپا به استفاده ا.راستا شده است در نظام قضایی، هم

نوین، حقوق میزبان  ۀدر این رشت«.کند ازجمله آواشناسی، معناشناسی و گفتمان تأکید می

این علم به تعامل بین زبان و قانون ).2009توالن، (»برد شود و از آن سود می زبان می

ؤلف واقعی در هاي تهدیدآمیز، شناسایی م بررسی نامه یلاز قب،پردازد و در مواردي می

شناختی از  نیازمند تحلیل جدي و زبان ،شناسایی مجرم در جرائم اینترنتی و هاي ادبی سرقت

).1390:4از مؤمنی،  به نقل2009توالن، (شناس است  سوي زبان

شود که تحت قوانین جزایی، مشمول  جرم یک مفهوم حقوقی است و به رفتاري اطالق می

دهد، جرم زبانی  می یکی از جرائمی که در همه کشورها رخ).3،1990:3پرینس(شود  تنبیه می

تبلیغ ، 8ربا، 7فریب در ازدواج، 6ناسزا، 5سرقت ادبی، توهین، تهدید، 4دروغ، ارتشا یلاز قباست 

نسبت ناروا ، 11ربایی هاي آدم تحریک به اغتشاش، نامه، 10هاي تهدیدآمیز نامه، 9خالف واقع

یکی از جرائم کیفري که در قالب زبان ).1391:40زي و مؤمنی، عزی(شهادت دروغ و12)قذف(

:1375(شامبیاتی  ۀبه گفت.است13يکالهبردار،افتد و عامل اصلی آن زبان است میاتفاق 

کند  می جلب اعتماد دیگران را فراهمکسی است که با انجام اعمال متقلبانه 14کالهبردار«)162

کند  می از این راه مال دیگري را تحصیل شود و میل طرف اعتماد حاصله موجب اغفا برحسب و

جلب اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن  ۀین در انجام اعمال متقلبانه مسئلبرد؛ بنابرا میو 

بازجویی پلیس از  ،)2009(15توالن ۀبه گفت.»ي واقع شودکالهبردارمال باید تحقق یابد تا 

آوري و اخذ اطالعات  بازجویی یعنی قدرت جمع.شناسی است نمواردي است که نیازمند علم زبا

و  جدا کردنشده،  و قدرت ارزیابی اطالعات کسب سؤال کردناعتماد از راه  صحیح و قابل

.)104و1384:599، فر یانهادبیابانی و (تشخیص حقیقت از دروغ 

1.Forensic Linguistics 9. fake advertisement
2. Applied Linguistics 10. threatening letter
3. E. F. Prince 11. kidnapping letter
4. bribery 12. false accusation of sexual intercourse
5. Threatening 13. fraud
6. foul language/ scurrility 14. swindler
7. deceiving in marriage 15. M. Toolan
8. unlawful profit/ usury
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و13در طی این و  در ایران معرفی شد)1384(زاده  آقاگل ۀنوین علمی با مقال ۀاین شاخ

شناسی حقوقی  هاي مختلف زبان مقاله در بخش 60نامه و رساله و  پایان 20سال بیش از 14

:در ادامه آمده استبا پژوهش حاضر ها آنترین  ترین و مرتبط تألیف شده است که برخی از مهم

 جرم خود به نقش راهبردهاي کاربردشناسی زبان در کشف ۀنام در پایان)1389(عزیزي 

شناسی حقوقی، رویکردي جدید به فرایند بازجویی  زبان یقاز طرکند  ایشان سعی می.پردازد می

توان با کمک  کند که نشان دهد چگونه می وي تالش می.در کشف جرائم داشته باشد

،...فرض، استلزام، تلویح، اصول همکاري گرایس و ازجمله روابط پیش ،شناختی راهبردهاي زبان

حاصل از این پژوهش این است که  ۀنتیج.تر عمل کرد اي ثرتر و حرفهرم مؤدر کشف ج

بازجویان  ،عالوه به.جمله علوم پلیسی راه یافته استسی حقوقی در بسیاري از علوم و ازشنا زبان

استفاده شناختی  راهبردهاي زباناین پلیس و بازپرسان محاکم قضایی که آگاهانه یا ناآگاهانه از 

.رسند مطلوب می ۀتر به نتیج یعسر ،کنند می

پردازد و  عنوان یک جرم زبانی در سیستم قضایی می ي بهکالهبرداربه )2012(مؤمنی 

از.کند گیري آن ایفا می در شکل داند که زبان، نقش اصلی را ي را نوعی از جرم میکالهبردار

ربانی و بردن مال قربانی فریب قربانی، اغفال ق برايابزارهاي متقلبانه  ه عنصرِحقوقی، س منظر

ارچوب بررسی بیست پرونده، یک چ وي با .ي صورت گیردکالهبردارباید اتفاق بیفتد تا 

استفاده از جمالت کامالً رسمی و .کند ي معرفی میکالهبرداراي براي  مؤلفه 6مفهومیِ

ةا حوزهاي متناسب ب ، واژه)اي لیشهجمالت ک(يکالهبردارةبا حوز دستوري، جمالت متناسب

سازي طرف  براي متقاعد اصرار نداشتن،رعایت اصل ادب ،)نفی مناسبواژگان ص(ي کالهبردار

هاي وقوع این جرم ها و ویژگی از مؤلفهي را کالهبردارةابل و بافت فیزیکی متناسب با حوزمق

.داند می

د که در وجود دار یرانیا یرغمینه در میان آثار پژوهشگران هاي متعددي در این ز پژوهش

:پردازیم می ها آنادامه به معرفی برخی از 

هاي زبانی موجود در بافت  به تحلیل زبان نیرنگ در قالب فریب)1995(2و یولی1پورتر

سخن، کشف و بررسی حقیقت و  درستیِ و تحلیلِ این پژوهش به تجزیه .اند ها پرداخته بازجویی

1. S. D. Porter
2. J. C. Yuille
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هاي حاصل از بازجویی افراد  این پژوهش متنهاي  داده.پردازد همچنین بررسی تنوع لغوي می

هاي متعددي باید  منظور کشف اظهارات دروغین، از نمونه دهد که به نتایج نشان می.بوده است

.بازجویی یافت شود ینۀدرزماستفاده شود تا مدارك و عالئم معتبري 

.پردازدي میکالهبردارفریب و  ةکنند هاي تعیین به بررسی مشخصه)2008(1اگینگتون

سازوکارهاي تشخیص آن ارائه دهد  و يکالهبردارا تعریفی براي فریب و وي تالش کرده است ت

کارگیري فریب  ي را بهکالهبرداروي .و به نهادهاي قضایی در تشخیص این مسئله کمک کند

 از منظري کالهبردارس از تعریف فریب و اگینگتون پ.داند مجرمانه براي منافع شخصی می

ي است تا نشان دهد چگونه کالهبردارحقوقی، به دنبال کشف عناصر زبانی فریب و  ناسیش بانز

گیرد  نگارنده نتیجه می.شود ي استفاده میکالهبردارشناسی در تشخیص فریب و  از علم زبان

.توان زبان فریب و نیرنگ را تشخیص داد شناسی میکه با استفاده از علم زبان

مبانی نظري-2

شناسی زبانمفاهیم و اصطالحات  بهي کالهبردارآمیز  منظور تحلیل گفتار فریب ش بهدر این بخ

.پردازیم می یازموردن

بافت و انواع آن-2-1

عمدتاً بافت به محیط یا .در تفسیر و تحلیل متن بافت استیکی از ابزارهاي رایج و مهم

نقش بافت آنقدر مهم است .یردگ شود که زبان در آن مورد استفاده قرار می شرایطی اطالق می

:2002(2کاتینگ.شود گان در بافت معلوم میکه بسیاري از تحلیلگران کالم معتقدند معناي واژ

که حاصل دانش دنیاي فیزیکی و هاي معنا  با تکیه بر بخش یلگرانتحلمعتقد است )2

ی که واژگان در اجتماعی است و همچنین دانش در مورد زمان و مکان -اجتماعی، عوامل روانی

.کنند اند، متون مختلف را تفسیر می آن تولید شده

:کند به سه نوع بافت اشاره می)9-2002:3(ینگکات

1. W. G. Eggington
2. J. Cutting
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یعنی موقعیتی است  ؛حضورِ بالفصل و فیزیکی است1بافت موقعیتی :بافت موقعیتی-2-1-1

عیتی دانش گویندگان بافت موق ،دیگر به عبارت؛ مان گفتگو رخ داده استکه در آن تعامل در ز

اشاره  bankيتوان به واژه مثال می طور به.بینند اطراف خود می در کهاست در مورد چیزي 

اگر این تابلو در نزدیکی دریا باشد منظور ساحل .کرد که بر روي تابلویی نوشته شده است

در چنین  .منظور بانک است یادز احتمال بهاست، اما اگر در یک خیابان پرتردد نصب شود 

.گوید که تفسیر مناسب چیست موقعیتی به ما می/وضعیتی بافت بالفصل فیزیکی

 ةدر حوز در مورد یکدیگر و وعی از دانش است که افرادن :2اي زمینه بافت دانش پس-2-1-2

:شود این نوع دانش به دو دسته تقسیم می.دارند و جهان پیرامون خاصی از زندگی

کاتینگ در مورد دانش  .زندگی دارند ةه بیشتر مردم درباردانشی ک :3دانش فرهنگی

هاي مشترك  دهد که این بافت فرهنگی و نگرش کند و ادامه می فرهنگی به طنزها اشاره می

این .کند گروهی از افراد است که درك طنز یک کشور را براي مردم یک کشور دیگر دشوار می

.نیز وجود داشته باشد تواند در مورد یک نسل به نسل دیگر می مسئله

در.دانش ویژه و خصوصی در مورد افرادي که در گفتگو مشارکت دارند :4دانش بینافردي

و.توان به اطالعاتی که یک زن و شوهر از یکدیگر دارند اشاره کرد میمورد دانش بینافردي زن

در واقع همین .دشوهر هنگام گفتگو با یکدیگر از عقاید و افکار هم تا حد زیادي اطالع دارن

 ها آنها را علیرغم آن که در برخی موارد تلویحی است، براي نآ ي بین دانش است که مکالمه

.کند میسر و قابل درك می

متنی 6هاي انسجامدر مورد این نوع بافت، به )2002:8(کاتینگ :5متنی-بافت هم-2-1-3

یول .کنند ك متن به ما کمک میکند که در تحلیل و در اشاره می)دستوري و واژگانی(

1. situational context
2. background knowledge context
3. cultural knowledge
4. inter-personal knowledge
5. co-text context
6. cohesion
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صرفاً بخش زبانی محیطی است که عبارت ارجاعی در آن  1بافت هم«معتقد است )1996:35(

شود که تأثیر نیرومندي بر  ي عاملی شناخته می منزله محیط عینی یا بافت به.رود به کار می

ي جام جهانی  برزیل برنده«توان به جمله  طور مثال می به.»چگونگی تعبیر عبارات ارجاعی دارد

اي مثل  ي تعابیري را که ممکن است از کلمه بافت آشکارا دامنه در اینجا هم.اشاره کرد»شد

عبارتی ارجاعی است و »برزیل«کلمه .سازد در ذهن داشته باشیم، برایمان محدود می»برزیل«

.دده بافت را تشکیل می نیز بخشی از هم»ي جام جهانی شد برنده«گزاره 

را کند و عباراتی  دیگران معرفی می ۀادب را آگاهی از وجه)1996(3یول :2اصل ادب-2-2

ادب را  ،با این توصیف.نامد دهند، خطاب محترمانه می که موقعیت اجتماعی باالتر را نشان می

ادب یعنی  .کار بردهاجتماعی به هنگام صحبت ب ۀهایی مانند رعایت فاصل موقعیت توان در می

ها در  ینکه در یک جامعه زبانی خاص، چگونه فاصله اجتماعی بین گویندگان و ارتباط بین آنا

هایی وجهه خود را در طول مکالمه حفظ  هاي مکالمه با چه شیوه شود و طرف زبان منعکس می

ناپذیر است؛ چراکه در این  رعایت این اصل ضروري و اجتناب ،در گفتمان قانون.کنند می

روابط قدرت حاکم «ها  ها و دادگاه ها، بازپرسی در بازجویی.قدرت حاکم است گفتمان روابط

به .آن آگاهی دارندة قدرت و گفتمان بالقوۀ کننده در آن محیط به رابط است و افراد شرکت

تعریف ۀ این یک رابط.دهد کند و متهم پاسخ می همین دلیل است که افسر بازجو سؤال می

دهد  شود و درست به همین دلیل بازجو به خود اجازه می نمی گاه برعکس شده است و هیچ

.)1391:249عزیزي و مؤمنی،(»کالم متهم را هرجا که بخواهد قطع کند

هاي  کارگیري صورتاست که طی آن، گوینده یا نویسنده با به یعمل 4ارجاع :ارجاع-2-3

:1996یول،(اي را بشناسد  د پدیدهکند تا شنونده یا خواننده بتوان زبانی، شرایطی را فراهم می

ند که وابسته به بافت دا را آشکارا صورتی از ارجاع می 5اي اشارهایشان در ادامه عبارت).29

طور مستقیم با زمان، مکان یا اشخاص پیوند گفتار را به ا عباراتی که پارهکلمات ی.گوینده است

1.co-text
2. politeness principle
3.G.Yule
4. reference

5. deixis
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.شود فقط با توجه به بافت مشخص می معناي این عبارات.اي هستند دهد، عبارات اشاره می

سه نوع عبارت  .اي هستند اینجا، آنجا، آن، این، اکنون، امروز، فردا، من، او جزو عبارات اشاره

و)اینجا، آنجا(مکانیاي  ، عبارت اشاره)ها آناو، (شخصیاي  عبارت اشاره:اي وجود دارد اشاره

جاي عبارت ارجاعی  اي از عبارت ارجاعی به گونهانتخاب .)دیروز، فردا(زمانیاي  عبارت اشاره

این .هاي پیشین شنونده دارد ي دانسته ي زیادي بستگی به تصور گوینده درباره  دیگر تا اندازه

هاي اسمی معرفه یا نکره و ضمایر باشد  تواند شامل اسامی خاص، عبارت عبارات ارجاعی می

).همان(

سازي و  یکی از اصول هر گفتمانی برجسته :رانی سازي و حاشیه اصول برجسته-2-4

کنند با استفاده از ابزارهاي  افراد در هر گفتمانی سعی می.رانی ایدئولوژي و باورهاست حاشیه

د و همچنین نقاط قوت کننسازي نقاط قوت خود را برجسته  زبانی خاصی مثل استعاره یا اسم

یکی از اصول کاربردي ).1،1993رکالفف(رانند  می یهبه حاشطرف مقابل و نقاط ضعف خود را 

منظور  یک مسئله به سازيِ برجسته برايآگاهی از این اصل و استفاده از آن  کالهبردارافراد 

این افراد همچنین با استفاده از این اصل .جلب اعتماد طرف مقابل و رفع اتهام از خود است

.استت و جرم آنان هایی دارند که حاکی از سوءنی رانی واقعیت سعی در حاشیه

آنکه در است فرآینديو بر مخاطب متمرکز است2اقناع استثنا ادبیاتبدون:اقناع-2-5

هايتغییر یا تقویت نگرشکند تا با خلق،میکننده از یک پیام استفادهیک منبع اقناع

هر نوع گفتمانی که بر افکار، احساسات یا رفتار.یابدبه هدف مشخصی دستمخاطبان

که در آن  دانند می دوسویهک فرآیند یرا اقناعکیا و سعیدي .سازي است متقاعد باشد یرگذارتأث

به  گویی پاسخمنظور بهو آن را تالشی  شوند میهر دو گروه یا هر دو طرف به یک مهم نزدیک 

در اقناع فرآیندي است که در تعریفی دیگر، ).1383:223کیا و سعیدي،(برند مینیازها بکار 

به مفهوم کوشش براي  تر سادهتا نگرش دیگران را تغییر دهیم و به تعبیر  کوشیم میخالل آن 

است که در راستاي عوض  شناختی زباناقناع تمامی رفتار ).181:همان(استتغییر نگرش 

1. N. Fairclough
2. persuasion
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ده کامالً با نظر وي موافق تا شنون گیرد میکردن فکر یا رفتار شنونده یا تقویت عقاید او صورت 

و عوامل فراوانی در روند اقناع چارچوب خاصی ندارد.)2005:6هالماري و ورتانن، (رددگ

سازي نقش داشته  توانند در فرایند متقاعد متغیرهاي فراوانی می .دخیل هستند متقاعدسازي

هاي خاص و عوامل زبرزنجیري کالم را نیز در روند متقاعدسازي مهم  کاربرد واژه ها آن.باشند

براي  اي نظریهو همانند  یابد بروز می اقناع بیشتر از طریق فن بیان، فصاحت و بالغت .ددانن می

که وکالي  شناختی زباناصطالحات و ابزار .تدریس است تا روش تحقیق یا چارچوبی خاص

ت و هر فرد فنون خاص خود ، ابزاري شناختی اسگیرند میمدافع در دفاع از موکالن خود بکار 

که دسترسی به اشکال خاصی  رسد میبه این نتیجه )1988:8(دایکوان ).70:همان(داردرا

؛ پس شود میکه این عمل توسط ذهن کنترل  شوند میقدرت محسوب از گفتمان، خود منبع

را تحت فرمان  ها آن، برخی اعمال غیرمستقیمطور بهروي ذهن افراد،  تأثیرگذاريبا  توانیم می

در  تواند می، شود میفریب در اقناع تلقی  نوعی بهکه ز سلطه بر سخنسو استفاده ا.خود بگیریم

.دیگران نیز بینجامد علیهجهت کنترل عقاید و کردار دیگران به نفع خود و 

روش پژوهش -3

تحلیلی صورت گرفته است و هدف آن توصیف و تبیین  -این پژوهش با روش توصیفی

هاي پژوهش،  داده.شناسی حقوقی است نظر زبانمهاي گفتاري متهمان کالهبرداري از ویژگی

انتظامی و دادسرا و دادگاه مربوط به دو متهم  يشده از طرف نیرو هاي انجام تمامی بازجویی

هاي زبانی متهمان کالهبردار است که  هدف نگارندگان شناسایی ویژگی.کالهبرداري است

الزم به توضیح است .اد کمک کندتواند به عموم مردم و مراجع قضایی در شناخت این افر می

...متهم، تکرار جرم و ۀن ماجرا، سابقاکایت شکات، شهادت شاهدش که به لحاظ حقوقی تنها

هاي  کند تا قرار صادر کند؛ بنابراین نگارندگان در چندین محور به ویژگی براي قاضی کفایت می

 ينی دفاع متهم در نیروهاي زبا ویژگی.پردازند زبانی دفاع متهمان در محیط قضایی می

.انتظامی، دادسرا و دادگاه، بعد دیگري از شواهد در جهت شناسایی جرم کالهبرداري است

 ةترین جرائم است، زیرا مشاهد عنوان یکی از جرائم زبانی، یکی از مشکلبررسی کالهبرداري به

ه پژوهشگر باید در کند؛ بلک هاي کالهبرداري در دادسرا و آگاهی به تنهایی کفایت نمی پرونده
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بودن متهمان، با شکات پرونده مصاحبه داشته باشد تا اطالعات موردنیاز دلیل متواريمواردي به

.را به دست آورد

هاي زبانی متهم در دادسرا و  در این پژوهش، نگارندگان عالوه بر توصیف و تحلیل ویژگی

ر مقابل مالباختگان با توجه به هاي گفتاري و رفتاري متهم د دادگاه، الزم دیدند به ویژگی

با توجه به .استنباط کنند ها آنرا از شکایت  موردنظرهاي  شکایت شکات بپردازند و ویژگی

هاي بازجویی در کالنتري،  مبارزه با کالهبرداري، جلسه ةاینکه گرفتن مجوز حضور در دایر

ها را  محدودیت پرونده انامکنگارندگان سعی کردند تا حد  ،دادسرا و جلسات دادگاه میسر نشد

صادر شده باشد و در اجراي  ها آنهایی را انتخاب کردند که حکم  کاهش دهند؛ بنابراین پرونده

با توجه به اظهارات گواهان و شکایت .به اجرا گذاشته شده باشد ها آناحکام کیفري، حکم 

د؛ اما با این همه عدم دست دا هاي گفتاري و رفتاري متهم را به توان ویژگی می يتا حد،شکات

هاي  متهم یکی از محدودیت ۀابزارهاي متقلبان ةتوضیحات کامل و دقیق گواهان و شکات دربار

حاصل از  ۀشد، با توجه به تجرب حتی اگر مجوز مصاحبه با شکات میسر می.این پژوهش است

 مطلوبۀنتیج احتمال چراکه.اي صورت نگیرد این محیط، نگارندگان ترجیح دادند مصاحبه

شد که  میبه این دلیل که رأي صادر شده بود و متهمان حدود یکی دو سال .خیلی ضعیف بود

توان گفت شکایت شکات مربوط به چند سال قبل  طور نسبی می به.بردند می به سردر زندان 

.است و قادر به بیان اطالعات موردنیاز پژوهش نیستند

ها شناختی داده تحلیل زبان-4

اول، بافت موقعیت گفتمان ةروندپ-4-1

ساله، متأهل و داراي تحصیالت دیپلم است  44متهم این پرونده، مردي  :ماجراي اول ۀخالص

 به علتشاکی هم فردي است که .دشومشکل ایشان معرفی میرفع براي)شاکی(که به شخص 

جوي راهی شود و با همکاري پدر خود در جست نگهداري اسلحه به سه سال حبس محکوم می

دهد که با کمک وکیل و آشناي خود در  متهم به شاکی وعده می.براي تخفیف مجازات است

شاکی .ایشان را حل کند ةقانونی معرفی و مشکل پروند ، وي را به پزشکیِکشور.دیوان عالی
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 برايکند تا به آقاي وکیل  به متهم پرداخت می،1به شهادت معرف ،میلیون تومان 5هم مبلغ 

کند اما  از متهم دریافت می د و یک فقره سفته به همین مبلغکناش پرداخت  یري پروندهپیگ

اي که  بدین صورت که در جلسه ،دهد اکی، معرف و وکیل را فریب میشاکی، پدر ش ،متهم

وکیل در عرض چند ثانیه در جلسه حضور  ،وکیل، معرف، شاکی و خود متهم استمتشکل از 

وقتی شاکی .دکن گذارد و از وي درخواست امضا می ي شاکی میاي روبرو یابد و برگه می

چیز مهمی نیست، «:گوید دهد و می شود، وکیل اجازه نمی مربوطه می ۀخواستار خواندن برگ

این در حالی است که در .»، من باید زودتر برگردم، فقط سریع امضا کناستنامه  این وکالت

ان آشناي متهم که از تهران را مالقات کند، یعنی هم اي این جلسه، شاکی انتظار دارد نماینده

د؛ اما این شخص، خود وکیل کنو در جهت برائت ایشان اقدام  وي را مطالعه ةقرار بود پروند

 میلیون 5متهم با اینکه هیچ مبلغی از .است و در جریان موضوع پرونده و ماجرا هم نیست

است نیست که با چه ترفندي وي را قانع کرده  اصالً معلوم ،دهد تومان را به وکیل تحویل نمی

مبهم دیگر این است که مشخص  ۀنکت.امضاگرفتن از شاکی حاضر شود برايکه در این جلسه 

کند که درخواستی مبنی بر معرفی شاکی به پزشکی  نیست متهم چگونه وکیل را قانع می

شدن روشن برايان متهم هاي اطرافیان از زب قول در اینجا برخی از نقل.قانونی بنویسد

متهم گفته بود شخصی از دیوان «،معرف ۀگفتبه.شود ي ایشان ذکر میکالهبردارترفندهاي 

کند اما بعداً فهمیدم خبري  دهد و پرونده را بازدید می آید و کارهاي شاکی را انجام می عالی می

گوید که  هد و مید به وکیل نمی مبلغیکند و مثل اینکه هیچ  عرفی مینیست و یک وکیل م

شخص متهم خود را واسطه «،پدر شاکی ۀگفتبه.»نبال کارهاي قضایی شاکیروم د خودم می

دهد و همچنین در دیوان عالی آشنا  کارها را انجام می ۀکند و اینکه آقاي وکیل بقی فی میمعر

ان براي توم 2.785.000متهم مبلغ .ندکنشود که پرونده را شخصاً مطالعه  دارد و دعوت می

از بنده  ،پول بنزین، زیرمیزي، کمیسیون و کارهاي متفرقه یلاز قب،پسرم ةانجام امور پروند

گوید که پرونده را به دیوان  شخص متهم با وعده می«،پدرخانم شاکی ۀگفتبه.»دکردریافت 

 ۀه گفتب.»گیرد را از پدر شاکی می موردنظرعنوان کارکرد پرونده مبلغ متهم به.برم عالی می

از انجام کارهاي شاکی  برايگوید  کند و می متهم خود را وکیل معرفی می«،نایکی از شاهد

جا براي سهولت در این.و هم آشناي متهمکند، هم آشناي شاکی است فردي که متهم را به شاکی معرفی می -1

.شود می نامیده»معرف«خواننده 
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میلیون تومان پول الزم  5کارهاي اداري، پزشکی قانونی، روابط آشناها و حل پرونده مبلغ  یلقب

.»پول را پس خواهد داد ،کند اگر کار شاکی انجام نشد متهم در همان زمان اظهار می.است

هردو به یک شیوه در ي دارد که کالهبردارةبه ذکر است که این متهم دو پروندالزم 

.استي دوم طبق زمان شکایت، یک ماه بعد از شکایت قبلی کالهبردار.ي شده استکالهبردار

شاکی .مذکور در ماجراي اول است ةمتهم این پرونده همان متهم پروند:ماجراي دوم ۀخالص

که همسر شاکی  ازآنجایی.دي است که با همسرش اختالف زناشویی دارداین پرونده هم فر

آشنایی با متهم، از  واسطه بهشاکی  ،شود خود می ۀدهد و خواهان مهری خواست طالق میداد

کند تا مشکل  می گیرد و متهم هم همان وکیل مذکور در ماجراي اول را معرفی ایشان کمک می

.نویسد رود و قرارداد وکالت می ه متهم نزد وکیل میشاکی به همرا...دکنایشان را حل 

الظاهر رابط بین وکیل  علیکه متهم .نصد هزار تومان استاطالق توافقی پ در صورتالوکاله  حق

طی چندین مرحله بابت پرداخت به را مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان  است،و شاکی 

متهم به  و شاکی و همسرش ،یل دادگاهطی چند جلسه تشک.کند وکیل از شاکی تقاضا می

حضور همیشگی متهم با  دلیلشاکی .دنیاب دادگاه حضور می ۀهمراه وکیل موردنظر در جلس

.دده کند که با وکیل دوست است و کارهاي او را انجام می متهم بیان می.شود وکیل را جویا می

کند  ر را به وکیل پرداخت میتومان از مبلغ مذکوهزار نصد ابعدها مشخص شد که متهم تنها پ

استفاده از ءالوکاله است و مابقی مبلغ را با جلب اعتماد شاکی و سو یعنی همان مبلغی که حق

.کند وکیل اما براي خودش دریافت می نامایشان به 

هاي زبانی متهم در محیط قضایی ویژگی-4-1-1

داند  ي را دانشی میا زمینه سپ دانش)3-2002:9(کاتینگ :اي زمینه پس داشتن دانش-1

اي  زمینه پس بینیم که متهم با دانش  در اینجا می.داند جهان و پیرامون خود می ةکه فرد دربار

اي است که نشان  گونه دفاع متهم به.از گفتمان قضایی سعی در اقناع مراجع قضایی دارد

ست و گاهی بازجو مان آشناطالحات رایج در این گفتدهد وي کامالً به گفتمان حقوقی و اص می

از ها و عباراتی در متن بازجویی  واژه.پندارد که متهم خود یک وکیل است و خواننده چنین می

، دفاعیات، شکایت، )بار 5(سازي، اظهارات، الیحه  ، داللت، ضمناً، صحنه)بار 3(محرز یلقب

2(، جلسات دادگاه، دادگاه )ارب 2(، پلکانی )بار 2(، عودت )بار 2(هذا  ، شاهد، علی)بار 2(شاکی 
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،)بار 2(نامه  ، وکالت)بار 2(، وکالت )بار 4(، وکیل )بار 3(قانونی  ی، پزشک)بار 2(، پرونده )بار

جلسه، وکالت کردن، مراحل دادگاهی،  معرف وکیل و شرکت در دادگاه، اعالم وکالت، صورت

هاي یک شخص غیر آشنا به  واژه...زمان درخواستی و سات دادگاه، مدترأي صادر شدن، جل

که متهم با مباحث حقوقی و و ایناستاي  زمینه گفتمان حقوقی نیست و حاکی از دانش پس

با یک دفاع تخصصی و رایج در محاکم قضایی است راحتی توانسته  قضایی آشنایی دارد و به

.سعی در اقناع بازجو و قاضی داشته باشد

:دفاعیات متهم از اي نمونه

علیه شما دایر بر کالهبرداري با توجه به )پدر شاکی...(و)شاکی...(آقاي شکایت:1ب

گویید؟ شود چه می اظهارات شهود برایتان قرائت می

پدرخانم ...(نامبرده شاهد نیست و قبول ندارم ومحرز درزمینۀ کالهبرداري  شکایت:2م

.اشته استحضور ند)وکیل...(آقاي وکالتبه  نامه وکالتدر هنگام امضاي )شاکی

و در دریافت مبلغ  اند نامه وکیل حضور داشته وکالتدر هنگام امضاي )معرف متهم...(آقاي

شاکیهمسایۀ )معرف متهم...(باشد و آقاي می شاکیپدرخانم ...آقاي.اطالع ندارند ها آن

ر مربوطه دوکالت وکیل ام و  معرفی نکرده وکیلام و خود را  بوده معرف وکیلبنده .باشد می

شرکت نموده  چند جلسه در دادگاهباشد و  می محرزبوده است و در پرونده  دادگاه انقالب

جهت معاینات به سمنان و ساري اعزام گردیده است و  پزشکی قانونیبه  شاکی است و

پزشکی قانونی است و اگر نامۀ  محرزنامبرده  هاي پروندهندارد و در  سازي صحنهبر  داللت

.مشخص است پروندهدر  پزشکی قانونینتیجۀ  ضمناً ي رفته است ونداشته، چرا به سار

2(دارم  استدعاست، تقدیم میاستفاده از عباراتی از قبیل  :رعایت اصل ادب و احترام-2

حاکی  ...زمان درخواستی و کنم، دادگاه محترم، تقاضا، مدت ، اعالم می)بار 2(دهم  ، ارائه می)بار

این  ةدهند و نشان استساختار قدرت در مراجع قضایی  ازي متهم ا زمینه آگاهی و دانش پساز 

صورت کامالً  وي با رعایت این اصل به.خوبی آشناست موضوع است که او با این ساختار به

بدیهی است که .استداشته  ها آنملموس و پررنگ در مقابل بازجو و قاضی سعی در اقناع 

حتی در  ،عنوان مشارك یک رویداد کالمی به ،ازجویک فرد در نگرش قاضی و ب ۀبرخورد مؤدبان

.سازد طور کلی ادب یک فرد، او را از مظان اتهام دور می به.بازجویی و دادگاه مؤثر است

.ا بازپرس استدر سراسر مقاله به معناي بازجو ی»ب«.1

.در سراسر مقاله به معناي متهم است»م«.2
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:دفاعیات متهم از اي نمونه

تومان به 7.785.000الذکر اتهام شما دایر بر کالهبرداري مبلغ با توجه به اسامی فوق:ب

.ز خودتان دفاع کنیدا.شود شما تفهیم می

 15ظرف مدت  مدت زمان درخواستیو  کنم تقدیم میاظهارات خود را به شرح الیحه :م

.استدعاست روز مدت

تومان مجدداً به شما تفهیم  7.785.000اتهام شما دایر بر کالهبرداري به مبلغ :ب

.آخرین دفاعیات خود را بنویسید.گردد می

.دارم تقدیم میروز برابر الیحه  15دفاعیات خود را ظرف مدت :م

مبهم و نامشخص مانند  زمانیِ ايِ هاي اشاره متهم با استفاده از عبارت :ارجاعات مبهم-3

.دپرهیزمیاز ایجاد تعهد  )روز 10روز، مهلت  15روز، ظرف  5ظرف (متعاقباً، ظرف و مهلت 

:دفاعیات متهم از اي نمونه

چه .گردد مبنی بر خیانت در امانت برایتان قرائت میعلیه شما )شاکی...(شکایت آقاي:ب

گویید؟ می

.دهم الیحه را ارائه می روز آینده 5ظرف .دهم شکایت مربوطه را طی الیحه ارائه می:م

و به وکیل تحویل دادید؟]کردید[چه مبلغی از شاکی اخذ :ب

.کنم اعالم می متعاقباً:م

ي است که این ابزارها کالهبردارۀمتقلبانه اولین نشاندن ابزارهاي کاربرهحقوقی، ب از منظر

 که ییازآنجا.این عنصر استراستا با دو بخش زیر هم.تواند هم زبانی باشد و هم رفتاري می

بخش  ،است کالهبردارهاي زبانی متهم  گیهدف پژوهش حاضر، پرداختن به ابزارها و ویژ

هاي رفتاري  بخش ویژگی.کنیم بررسی می صورت جداگانه هاي زبانی و رفتاري را به ویژگی

صورت گذرا و مختصر به آن مالزمت این دو باهم، به یلبه دلخارج از بحث پژوهش است؛ اما 

ناپذیر است و الزم و  آمیز تفکیک فریب از رفتار فریب یزباناشاره خواهد شد چرا که شگردهاي

توضیحات روي رندگان سعی کردند از نگا ،طور که قبالً اشاره شد همان.ندملزوم یکدیگر هست

عیات ن پرونده و همچنین دفااشده از شکات و مطلع هاي انجام ییها، بازجو شکات در شکوائیه

.دمتهم به این دو بخش بپردازن
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هاي زبانی متهم در برابر شکات ویژگی-4-1-2

بخش اول که در  طور همان :يکالهبردارموردنظر  ةاي در حوز زمینه پس داشتن دانش-1

اي از  زمینه به گفتار متهم در دادسرا و دادگاه پرداخته شد، متهم با دانش پس 1-1-3قسمت 

 دادن یبفرشاکی را با  دتوانمیموارد زیر  یلاز قبعباراتیها و  واژه کاربردنِهگفتمان قضایی و ب

دهد؛  نشان می اي که از خود زمینه متهم همچنین با دانش پس.اش امیدوار سازد به حل پرونده

مواردي از  .کند اعتماد شاکی را مبنی بر اینکه ایشان فرد برجسته و توانایی است، جلب می

پرونده، درخواست پول  ۀو متفرق اريددرخواست پول زیرمیزي، کمیسیون و کارهاي اقبیل

بردن و  بودن متهم بین وکیل و شاکی، معرفی شاکی به پزشکی قانونی واسطه ،براي وکیل

.اند از این جملهونده به دیوانپر

اي از  صهن پرونده که خالاطبق اظهارات شاکیان و مطلع :رعایت اصل ادب و احترام-2

روشنی رعایت اصل ادب در برابر شاکیان پیداست  به ،نقل شده است ها آنسخنان متهم از زبان 

اي دال  هیچ نکته.صحبت کرده استمحترمانه ي با شکات کالهبردارو متهم در تمامی مراحل 

 ورعایت اصل ادب جزکه توان نتیجه گرفت  می.ادبی متهم در مقابل شکات وجود ندارد بر بی

وي کالهبرداراصل به  تواند بدون رعایت این متهم نمی.ي استکالهبردارارکان مهم در فرآیند 

اله مابین الوک در حالت عادي و در قرار حق .برسد)بردن مال مالباختگان(مطلوب  ۀنتیج

شدن وکیل از شدن و اعتراض موکل وجود دارد و همچنین منصرفوکیل و موکل احتمال شاکی

قبیل موارد زیر حاکی از این است ن ازاارات متهم از زبان شاکیان و مطلعوکالت؛ اما اظه ۀادام

تظار اند و ان به این دلیل که شاکیان پول هنگفتی پرداخت کرده(که اعتراضی از سوي شاکیان 

گونه با رعایت  صورت گرفته است که متهم این)تر به نتیجه مطلوب برسند دارند هرچه سریع

کارها را وکیل  ۀدهم و بقی رهاي فرعی را انجام میام و کا من واسطه:دهد اصل ادب پاسخ می

ما ش ةکنم، پروند زشکی قانونی معرفی میدهد، در دیوان عالی آشنا داریم، شما را به پ انجام می

کند و کارهاي الزم را  شما را بازدید می ةآید و پروند دي از دیوان عالی میبرم، فر را به دیوان می

.دهد، اگر کار شما انجام نشد، پول را پس خواهم داد انجام می

، با )بردن مال مالباختگان :يکالهبردارعنصر سوم (متهم براي رسیدن به هدف خود 

اغفال  :يکالهبردارعنصر دوم (شاکی در جهت اغفال شاکی رعایت اصل ادب و امیدوارکردن 
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دفاع  ۀت که یک وکیل واقعی در ازاي الیححائز اهمیت این اس ۀنکت.ددار می گام بر)مالباختگان

کند خواه الیحه به نتیجه برسد خواه نرسد و  خاص خود را دریافت می ۀاز موکل خود هزین

ازاگر کار شما انجام نشد، پول را پس خواهم دادۀجملگرداند؛ پس بیان  ول را برنمیوقت پ هیچ

.سوي متهم مصداق اغفال و فریب در قالب رعایت این اصل نسبت به شاکی است

شاکی  ةتواند در عملکرد پروند واقعی می بعدي این است که وکیل ۀنکت :امید واهی دادن-3

وسویی هدایت کند که آن را به متالزحمه دریافت کند تا پرونده را به سحق بابتمقداري پول 

از این طریق،و دهد  می واهی ةبینیم که متهم تنها وعد ؛ اما میبفرستد عالی کشور دیوان

.بیاورد به دستاي براي دریافت پول بیشتر  کند تا بتواند بهانه تر می مان را طوالنیز

دلسوز وجود دارند؛ اما اکار و هاي فد نیست که آدم کس منکر این هیچ :عملکرد دلسوزانه-4

هیچ  ۀکار بدون مطالبادعاي متهم پرونده مبنی بر انجام .حدومرز خاص خود را دارد یزيهر چ

نیازي به بیان .رسد می به نظربدون عقد هیچ قراردادي مشکوك  اي و دستمزد و خواسته

ن که امطلع کیان وتمامی اظهارات متهم از زبان شا.عبارات خاصی براي اثبات این اصل نیست

.بیانگر این نکته است ،شده نقلها آناي از  خالصه

هاي رفتاري متهم در برابر شکات ویژگی-4-1-3

انسان صحت و نادرستی  رفتار.کند می هر گفتاري براي اثبات خود، رفتار مناسب خود را ایجاب

 موضوعه توضیح این نگارندگان در اینجا با بیان چند نکته ب.را نمایان خواهد کرد اوسخنان 

ي کالهبردارعنوان یک اصل مهم در فرآیند  از این اصل به کالهبردارپردازند که افراد  می

دهند تا صحت  این افراد رفتارهایی متناسب با گفتار دروغ خود انجام می.کنند استفاده می

در این پرونده  .ندکنرا جلب  ها آنطرف مقابل نشان دهند و اعتماد آمیز خود را به گفتار فریب

.ي متهم براي جلب اعتماد شاکیان اشاره خواهیم کردهارفتار ملکردبه مواردي از ع

آمیز متهم در ماجراي اول رفتارهاي فریب

کردن سفته به همان مبلغ دریافتیامضا-1

درخواست از وکیل مبنی بر معرفی شاکی به پزشکی قانونی-2
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لسۀ واحد است اما متهم در کمال مهارت هردو نفر را یک ج 4و  3در موارد »جلسه«منظور از 

:فریب داده است

اي براي شاکی مبنی بر معرفی فرد موردنظر از دیوان عالی و امضاي  تشکیل جلسه-3

نامه وکالت

نامه از ایشان وکالت براياي براي وکیل مبنی بر معرفی موکل و گرفتن امضا  تشکیل جلسه-4

در ماجراي دوم آمیز متهم رفتارهاي فریب

اي مبنی بر آشنایی وکیل و موکل و امضاي قرارداد وکالت تشکیل جلسه-1

حضور متهم در کنار وکیل در تمامی مراحل دادگاهی-2

دوم، بافت موقعیت گفتمان ةپروند-4-2

 ةپروند 8با تحصیالت سیکل است که  ساله 39متهم این پرونده، مجرمی  :پرونده ۀخالص

سرقت  و سربازي، مواد مخدرخدمت ازنفقه، غیبت مهریه و  جرائم مربوط به لقبیکیفري از

هاي افراد  مختلف، شماره تماس به طرقمتهم .برد می به سرسال است که در زندان  2دارد و 

آورد و با تلفن عمومی زندان با افراد موردنظر تماس  می به دستدار شهر را و پول نیکوکار

(ا شخص ان خود رایش.گیرد می کند و به  معرفی می)ن حمایت زندانیانیکی از مسئوال...

از افراد ...زندانیان و ۀرداخت جریمکمک براي آزادي زندانیان، پ یلاز قبهاي مختلفی  بهانه

متهم براي اطرافیان خود در زندان مواد مخدر و خوراکی .کند موردنظر مبلغ معینی تقاضا می

گیرد و  را قرض می ها آند و کارت مددجویی کنرا جلب می ها آنماد گونه اعت کند و این تهیه می

آن  خارج کردنمددجویان مذکور و  حساب بهنیکوکارپس از واریز مبلغ موردنظر از طرف افراد 

.گرداند برمی اصلی مددجویی را به صاحبان هاي ان، کارتمبلغ از حسابش

هاي زبانی متهم در محیط قضایی ویژگی-4-2-1

اي از  زمینه متهم با داشتن دانش پس :اي زمینه توجه به بافت موقعیتی و دانش پس-1

ی و ها، اصطالحات و مواد حقوقی سعی در اقناع مراجع قضای گفتمان حقوقی و استفاده از واژه

، ، اظهار، مختص)بار 2(استعالم یلاز قبها و بندهایی  واژه.داردپیشبرد بازجویی به نفع خود 

نموده و با توجه به اینکه شاکی هم ظاهراً  وفصل حلآگاهی  ةشخصاً با هماهنگی ادارخود شما 
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توانید جهت صحت و  به اینکه می ، با توجهیستشاکی هم پشت این پرونده ن در بین نیست و

توانید با  م از حفاظت زندان نیز استعالم بگیرید، شما افسر محترم پرونده مییاه حرفقم س

خوبی بیانگر تسلط  به هاي من پی ببرید حرفقم تک افراد به صحت و س گرفتن به تکتماس 

هاي متعدد و حضور مکرر در زندان،  داشتن پرونده یلبه دلمتهم .متهم بر این گفتمان است

از این دانش در مراحل مختلف اي خوبی از گفتمان زندان پیدا کرده است و زمینه دانش پس

.گیرد پرونده بهره می

:دفاعیات متهم ازاي نمونه

اید؟ آیا شما در مدت دو هفتۀ اخیر اصالً از تلفن استفاده ننموده:ب

.توانید از وکیل بند و مسئولین تلفن بند هم استعالم نمایید میعنوان و  هیچ خیر به:م

آیا اظهارات دیگري هم دارید؟:ب

در این زمینه در بند  تحقیقات خود رااز مقام محترم حفاظت زندان تقاضامندم که .بله:م

...هاي من مشخص شود تر کند تا صحت و سقم حرف وسیع

آگاهی  ةدهند ها، عبارات و جمالت نشان ژهاستفاده از برخی وا :رعایت اصل ادب و احترام-2

این موضوع  ةدهند و نشان استساختار قدرت در مراجع قضایی  ازاي متهم  زمینه و دانش پس

صورت کامالً ملموس و  وي با رعایت این اصل به.خوبی آشناست ر بهاست که او با این ساختا

15(ایشان :یلاز قبعباراتی  ،داشته است ها آنبل بازجو و قاضی سعی در اقناع پررنگ در مقا

(، آقاي)بار 3(، شما )بار (، جناب آقاي)ارب 10(، محترم )بار 10... ، افعال جمع براي )بار 4...

، بزرگواران، حاجی، پس لذا خواهشمندم، بنده شخصاً از )بار 2(، در حضور )بار 1(مفرد 

باشم و از  رستادن این مورد میمسئولین زندان خواستار کمک و مساعدت جهت به دادگاه نف

...جناب مهندس کنم از همگی مخصوصاً مدیریت و حفاظت ندامتگاه بازهم تأکید می ها آنۀهم

کامالً و رسماً معذرت خواسته و تقاضاي عفو و بخشودگی ایشان و سایر همکارانشان را در سال 

متشکرم، .جدید خواستارم لذا خواهشمندم در صورت امکان با این تقاضاي بنده موافقت شود

و و بلی، از مقام محترم حفاظت زندان تقاضامندم، طلب عفو و بخشودگی دارم، تقاضاي عف

بخشش از دادگاه محترم و شکات دارم، قبول دارم طلب عفو و بخشش دارم مطلب خاصی ندارم 

.در این ماه مبارك درخواست دارم که بنده را عفو بفرمایید
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:دفاعیات متهماز اي نمونه

کردید به چه نحوي بود؟ درخواست کمک می ها آنهایی که از  شماره تلفن:ب

 ها آنهایی که از جانب  که شماره تلفن کنم جوي محترم عرض میخدمت بازمجدداً نیز :م

کردم، به این نحو بوده که از طریق خود زندانیان که در زندان هستند و  کمک دریافت می

کردم نه مرا  تلفن می ها آنیعنی افرادي که به  ها آنیک از  دادند بوده است و هیچ به من می

با من دارند با توجه به اینکه حراست کل ندامتگاه  شناسند و نه نسبتی یا خویشاوندي می

.باشد مرکزي سمنان نیز کامالً در جریان می

.از اقدامات انجام داده خود چه دفاعی دارید؟ بیان کنید:ب

خصوص حفاظت  درخواست عفو و بخشودگی از طرف زندان و مسئولین زندان به:م

سال که  10.5م زندگی خود را برحسب همان تا بتوان را خواستارم...ندامتگاه و شخص آقاي 

گونه  جانب جهت این لذا با توجه به تمامی شرایط این.اند وفق داده و زندگی نمایم داده

بنده شخصاً از مسئولین زندان خواستار کمک و مساعدت جهت به دادگاه ها  پرونده

همگی مخصوصاً کنم از  بازهم تأکید می ها آنباشم و از همۀ  نفرستادن این مورد می

کامالً و رسماً معذرت خواسته و تقاضاي عفو و ...مدیریت و حفاظت ندامتگاه جناب مهندس

خواهشمندم در لذا .بخشودگی ایشان و سایر همکارانشان را در سال جدید خواستارم

.متشکرم.صورت امکان با این تقاضاي بنده موافقت شود

سازي دروغ، به  منظور پنهان متهم به :دروغسازي  ارجاع به یک واقعیت براي پنهان-3

و در این میان واقعیتی که  کندکند که توجه مخاطب را به واقعیت جلب  مواردي اشاره می

هاي متهم در بعضی موارد حاکی از بیان قسمت  پاسخ.شود محو می استحاکی از جرم متهم 

خیر :یانگر این مسئله استبندهایی از قبیل موارد زیر ب.کوچکی از حقیقت توسط متهم است

یادشده با مقداري ورقه کاغذ بر روي میز  ۀدوما دفترچ؛اوالً دفترچه مال من نبوده و نیست

هم براي اینکه همان لحظه من آمدم پاي تلفن و  تلفن بود و تنها یک برگ آن دست من بود آن

ایشان به هواخوري  محض ورود جاگذاشته؟ دفتر را خیر، زیرا به یستاز مسئول پرسیدم مال ک

گیرید گفتم  من تازه آمده بودم براي تماس و اول ایشان از من پرسید کجا دارید تماس می

ها که  فتر و برگهدآن یشان دادم و ایشان فرمودند کهاي که دست من بود را به ا مادرم و برگه

ن دادم، روي میز تلفن است هم مال شماست گفتم خیر گفت بده به من و برداشتم به ایشا

بار مالقات نداشتم و  3و  2برم تاکنون  ازآنجاکه بنده در طول این مدتی که در زندان بسر می
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بار هم براي خرید به  حتی داراي یک کارت پاسارگاد به اسم خودم هم نیستم و حتی یک 

و ام؛ و با رفتارم و عملکردم در طول این مدت و ازآنجاکه پس از بررسی لوازم  فروشگاه نرفته

...،...،...کردم و من به  گونه مدرك و کارتی کشف نگردیده، واقعاً زندانی آزاد می تخت من هیچ

.را قبول ندارم...آقاي .را قبول دارم شب عید بود و اشتباه کردم...و...پول دادم، آقاي ...و

:دفاعیات متهم از اي نمونه

لفنی و حضور مسئول حفاظت زندان هاي ت با توجه به کنترل و نظارت درخصوص تماس:ب

ها از شما کشف  در زمانی که شما در حال مکالمه بودید یک دفترچه حاوي شماره تلفن

آیا قبول دارید که این دفترچه متعلق به شماست و از دست شما مسئول حفاظت .شد

کشف کرده است؟

مقداري ورقه کاغذ بر  دوماً دفترچۀ یادشده با.خیر اوالً دفترچه مال من نبوده و نیست:م

هم براي اینکه همان لحظه من  روي میز تلفن بود و تنها یک برگ آن دست من بود، آن

آمدم پاي تلفن و از مسئول پرسیدم مال کیه جاگذاشته؟

بنا به اظهار مسئول حفاظت این دفترچه را از شما گرفته آیا بازهم این موضوع را انکار :ب

کنید؟ می

محض ورود ایشان به هواخوري من تازه آمده بودم براي تماس و اول  زیرا بهدفتر را خیر، :م

اي که دست من بود را  گیرید، گفتم مادرم و برگه ایشان از من پرسید کجا دارید تماس می

ها که روي میز تلفن است هم مال  به ایشان دادم و ایشان فرمودند که اون دفتر و برگه

.ن و برداشتم به ایشان دادمشماست؟ گفتم خیر گفت بده به م

چنانچه توضیحی عالوه بر آن دارید، ذکر کنید؟:ب

بار مالقات  3و  2برم، تاکنون  می سربهازآنجاکه بنده در طول این مدتی که در زندان :م

بار هم براي  نداشتم و حتی داراي یک کارت پاسارگاد به اسم خودم هم نیستم و حتی یک

ام؛ و با رفتارم و عملکردم در طول این مدت و ازآنجاکه پس از خرید به فروشگاه نرفته

.گونه مدرك و کارتی کشف نگردیده بررسی لوازم و تخت من هیچ

خود دارد و بدین ترتیب از سازي یک واقعیت کوچک سعی در رفع اتهام  متهم با برجسته

متهم .شود ه میشود به حاشیه راند تر که مطلب اصلی و جرم متهم محسوب می واقعیت بزرگ

سعی در  )بار 4(کردم، جهت کمک به زندانی  واقعاً زندانی آزاد میهمچنین با بیان عبارات 
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شود را به  گونه نفس عمل که جرم محسوب می مثبت کار خود دارد و این ۀسازي جنب برجسته

.راند حاشیه می

هارات متهم هرچند که تمامی اظ:منظور رفع شک مراجع قضایی قطعیت در کالم به-4

رات از با این حال کاربرد برخی عبا ،نفس باالي متهم است از اعتمادبه محکم و قاطع و حاکی

تهم براي انحراف که حاکی از شگرد م استقطعیت گفتار متهم  ةدهند قبیل موارد زیر نشان

، اوالً،)بار 8(خیر مواردي همچون .وچرا سخن وي را بپذیردبدون چون تا ذهن مخاطب است

،)بار 12(عنوان، هیچ  هیچ گونه، به ، هیچ)بار 6(، حتی )بار 2(، آن هم )بار 2(، تنها )بار 3(دوما 

، با )بار 3(م مشخص شود یاه حرفقم تا صحت و س)بار 2(، تاکنون )ارب 2(، کالً )بار 3(تمامی 

(، واقعاً)بار3(، دقیقاً )بار 3(، به این نحو که )بار 4(، ازآنجاکه )بار 6(توجه به اینکه  ،)بار 2...

دانم، اطالع نداشتم  ، نیستم، نمی)بار 2هر کدام (، گفتن ، نداره)بار 4(وانستن مشتقات فعل ت

2(، اصالً )بار 4...(، خود زندانیان )بار 4(، فقط )بار 3هرکدام (عدد، کامالً  2، )بار2هرکدام (

(و نه...، نه)بار کرد،  طورکه، کل قضایا، اظهار می همان، نبوده و نیست، به محض، )بار 2...

،...نه به...، به...و هم...، همها آنکنم، هیچ یک از  مختص به خود زندانی، مجدداً نیز عرض می

، مدت یک سال و نیم، یک یک ...، همان...ها آنۀ، کلی...و چه ...، چه ...عوامل بارها، همگی این

در بازپرسی قید نمودم، در کل، را ها آنم و اسامی را معرفی کن ها آنحاضرم ثابت کنم، حاضرم 

.کنم، از همگی، حقیقت ندارد، تاریخش یادم نیست اما قبل از عید بود تأکید می

:دفاعیات متهماز اي نمونه

آیا حاضر به جبران خسارت مالباختگان هستید؟:ب

نه ت کمک که من باهاشان تماس گرفتم، درخواس ها آنتمامیچون  عنوان هیچ به:م

اي که  دقیقاً عین جمله.خواهم گفتم که براي خودم می ها آنصورت قرض بوده و نه به  به

علیکم حاجی یه زندانی هست که  سالم:که به این صورت بودهصحبت کردم ها آنمن با 

سوما یه دعا از ته و  دوما غریبهاوالً نداره به شما پرداخت کنهنیاز به این مقدار کمک داره 

ازلحاظ مالی اگر مایلید این شماره کارت خود ندامتگاه  شما براي این زندانی کمکه دل

تک  تکتوانید با تماس گرفتن به  شما افسر محترم پرونده می.مرکزي استان سمنان هست

.هاي من پی ببرید به صحت و سقم حرف افراد

این کار را از چه کسی یاد گرفتید؟:ب
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چه حساب خودم،  را به هیچ مبلغییی در آن نبود و بنده این کار چون جنبۀ سودجو:م

از یک سري افراد که و فقط قصدم کمک گرفتن کردم  ، دریافت نمیبیرونی و چه داخلی

 ها آنطور غیرمستقیم و تلفنی با  نیتشان و جنبۀ کمکشان واقعاً خیر است و بنده هم به

یک صحبت صادقانه از طرف من  فقطکردند؛ و  نیز کمک می ها آنارتباط برقرار کرده و 

.بود ها آناز طرف  یک حرکت انسان دوستانهو  زندانی

توان نتیجه گرفت که هرگاه بیان یک مطلب به نفع متهم  مییات متهم با توجه به دفاع

ذهن مراجع قضایی را کرده است تا باشد، متهم با استفاده از این عبارات در گفتار خود سعی 

.به نفع خود دارد ها آنگونه سعی در انحراف ذهن  و این دکننسبت به خود مثبت 

هاي  کارگیري عبارت متهم با به :منظور رفع اتهام از خود عدم قطعیت در کالم به-5

سازي جرم خود رنگ سعی در کم ،آمیز و مبهم و گنگ که نشان از عدم قطعیت دارند احتیاط

متهم سعی  ،دهد د و وي را در تنگنا قرار میسپر زمانی که بازجو سؤال دقیق از متهم می.دارد

آمیز نقش خود را کمرنگ جلوه دهد تا از وي رفع اتهام  هاي احتیاط ا کاربرد عبارتبکند  می

3دانم، حدوداً  گرفتن را نمیحدوداً سه بار، دقیقاً ساعت تماسیلاز قبها و جمالتی  عبارت.شود

(و یا...ماه اخیر، حاال یا 4یا  ، اآلن یادم ...، اگر مایلید)بار 2(مورد، تعدادي  4الی  3، در )بار 2...

3(طور مثال، احتماالً، طی دو سه روز اخیر، فکر کنم  ، مثالً، به)بار 2(، اکثراً ...نیست، به فرض

،...شاید هم ...نیست، ، در حال حاضر حضور ذهن ندارم، مانند، حوالی، تاریخش یادم )بار

ی متهم از راهکار کیفیت است و حاکی از این است که آنچه وي میزان آگاه ةدهند نشان

کند که قصد دارد  ها و عبارات استفاده می متهم زمانی از این واژه.گوید کامالً درست نیست می

.دکنفع رجرم انتسابی را تا حدودي از خود 

:دفاعیات متهماز اي نمونه

است؟ او واریز شده حساب بهاین پول از طریق چه کسی :ب

از طرف یک انسان خیر و باخدا:م

اسم و مشخصات آن شخص خیر چیست؟:ب

.دقیقاً حضور ذهن ندارم:م

به چه عنوانی به آن شخص خیر خود را معرفی و براي چه درخواستی از او این :ب

اید؟ مبلغ را مطالبه کرده

عنوان یک زندانی و جهت کمک به یک زندانی به:م
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اید؟ با چه مجوزي؟ کار هستید که چنین اقدامی انجام دادهآیا شما مگر مدد:ب

.دانم چرا چنین حسی در من ایجاد شد نمی.نخیر مددکار که نیستم:م

سال حبس  10.5با توجه به محکومیت قبلی شما که منجر به صدور رأي به میزان :ب

داري محسوب بوده آیا شمارا بیدار ننموده است که این اقدام شما جرم بوده و کالهبر

اید؟ گردد و شما مجدداً مرتکب آن شده می

.ولی اینکه جرم و کالهبرداري محسوب گردیده اطالع نداشتمچرا بیدار نموده :م

متهم این پرونده با توجیهاتی مبنی بر .در فرایند اقناع اصول زیادي نقش دارند :اقناع-6

 از طرفه و تنها یک درخواست کمک نبود يکالهبردارایشان  از طرفگرفته اینکه کار صورت

شکات بوده است، سعی در رفع اتهام و  از طرفدوستانه و خیرخواهانه متهم و یک حرکت انسان

:موارد زیر حاکی از این امر است یلاز قبعبارات و جمالتی .اقناع بازجوها و قضات دارد

است و ازلحاظ مالی نیز خیري بهخیر و پولدار، انسان خوب و دست تماس با افراد تقریباً

از طرفدر آن نبود، یک صحبت صادقانه  سودجویی ۀسرگرمی بوده، جنب ۀمشکلی ندارد، جنب

ۀاز یک سري افراد که نیتشان و جنبگرفتن ، کمکها آندوستانه از طرف من، یک حرکت انسان

ر و با انسان خی خیر است، یکبهکمکشان واقعاً خیر است، زور و اجبار نبوده، مثالً فالنی دست

.ي محسوب گردیده اطالع نداشتمکالهبردارخدا، اینکه جرم و 

:دفاعیات متهماز اي نمونه

طور دقیق توضیح  به.باشد اتهام شما دایر بر کالهبرداري تلفنی داخل زندان می:ب

.دهید

ریاست ...ویژه جناب آقاي  طور که مسئولین حفاظت زندان مرکزي سمنان به همان:م

تماس با جانب مبنی بر  باشند، اتهام این اظت کل استان در جریان کل قضایا میحف

شده از داخل  هاي گرفته به این نحو بوده که اوالً تمامی تماس دار افراد تقریباً خیر و پول

کالً هر مبلغی که از سوي این افراد با .خود زندان و از تلفن کارتی داخل بند بوده

شده به داخل کارت خرید  طور تلفنی پرداخت می هم بههاي من آن شنیدن حرف

.مددجویی خود ندامتگاه مرکزي بوده

کردید؟ به چه نحوي طعمۀ خود را انتخاب می:ب

گرفتم و از  تماس می ها آنبا توجه به اینکه چگونه افرادي که در طول این مدت با :م

دانیان بوده، به این نحو نمودم، اغلب با معرفی کردن خود زن درخواست کمک می ها آن

کرد که یک نفر هست حاال یا از بستگانش  اظهار میآمد و  که یک زندانی پیش من می
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خیر است و ازلحاظ مالی نیز  به بوده و یا از آشنایانش که انسان خوبی هست و دست

داد و من نیز با توجه به اینکه  کرده و به من می و شماره آن را پیدا می مشکلی ندارد

آوردم و تلفنی از خود زندان کمک نقدي دریافت  می از زندانی نامبرده نمیاس

هاي پاسارگاد زندان که مختص به خود زندان و  در داخل همان کارت نمودم می

.باشد مددجوي می

دهد که متهم خود را مسبب  قبیل موارد زیر نشان میاظهاراتی از :سلب اراده از خود-7

ن را علت و عامل جرم کند و دیگران باألخص مسئوال ده میسلب ارا وي از خود.داند جرم نمی

:داند می

گونه موادي مصرف  در طول این مدت بندها تفکیک شد و من نیز چون پاك بوده و هیچ

قرص و  مواد و کننده تبدیل به بند پر از مصرف دفعه یککردم و بند پاك و آرام ما  نمی

رم درخواست جابجایی دادم که متأسفانه صورت نگرفت و و بارها از مسئولین محت متادونی شد

مهم نبوده همگی  ها آنجانب نبود و اصالً براي  ازآنجاکه مددکاري زندان نیز در پی کمک به این

دست هم داد، بنا به دلیل فشارهاي روحی و روانی و همچنین آزار و  به این عوامل دست

گرفتن شدم، کاري که باید ی دیگر مجبور به تماسدار و بعض هاي بعضی از زندانیان سابقه اذیت

.کرد، من کردم کرد براي زندانیان و نمی خود مددکاري زندان می

:دفاعیات متهماز اي نمونه

چطور شد که تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید؟:ب

ان باشد که من در ندامتگاه مرکزي سمن سال و نیم می 2با توجه به اینکه اآلن مدت :م

گونه مالقاتی نداشتم و حتی کارت پاسارگاد خرید مددجویی هم به  ازآنجاکه هیچباشم و  می

نام خودم نداشتم و در طول این مدت بندها تفکیک شد و من نیز چون پاك بوده و 

دفعه تبدیل به بند پر از  کردم و بند پاك و آرام ما یک گونه موادي مصرف نمی هیچ

ونی شد و بارها از مسئولین محترم درخواست جابجایی دادم که کننده و قرص و متاد مصرف

جانب نبود و  متأسفانه صورت نگرفت و ازآنجاکه مددکاري زندان نیز در پی کمک به این

تا من اوایل جهت  دست هم داد به مهم نبوده، همگی این عوامل دست ها آناصالً براي 

ز این خودم هم دوباره شروع به مصرف کمک به دیگران این کار را انجام بدهم ولی بعد ا

.مواد گردیدم براي من جنبه سرگرمی بوده
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خود و توجه  ۀاهی از بافت فرهنگی و مذهبی جامعمتهم با آگ :استفاده از بافت مذهبی-8

ها و عباراتی از قبیل به اعتقادات و تعصب مردم به احکام و سنت سعی کرده است با بیان واژه

عمل قرار  در معرضن خود را ااعتقادات مخاطبماه مبارك طلب عفو دارم یندر ا،الحمداهللا

استفاده از این شگرد متهم با .دهد و با این شگرد نگاه افراد را نسبت به خود تغییر دهد

را تنها یک اشتباه کوچک جلوه  صورت گرفتهد و جرم کناي از خود رفع اتهام  گونهتواند به می

کند قضات را به  و با استفاده از این اصول سعی می1مجازات تعزیريمتهم با عنایت به .دهد

.حداقل مجازات متقاعد سازد درنظرگرفتنِ

:دفاعیات متهماز اي نمونه

توانید اسامی زندانیانی که به اظهارات شما از شما این کار را درخواست کرده  آیا می:ب

بودند بیان کنید؟

و یک سري دیگر الحمداهللا آزاد شدند هاي مالی که داشتند  بنا به جریمه ها آنتعدادي از :م

دیگر  ها آنبا پرداخت مطالبات خود آن جهت خرید مصرف مواد مخدر در زندان با پرداخت 

نمایند و یک سري زندانی بی  مواد را کار گذاشته و در زندان دارند تحمل کیفري می

.دادم می ها آنبا تمایل خودم به  مالقاتی هم هستند که خود من شخصاً در طول این مدت

آیا اتهام را قبول دارید؟.برایتان قرائت گردید...اتهام شما :ق

مطلبی خاصی .تقاضاي عفو و بخشش از دادگاه محترم و شکات دارماتهام را قبول دارم :م

.ندارم

تان چیست؟آخرین دفاع.شود به شما تفهیم می...اتهام شما مجدداً دایر بر کالهبرداري:ب

در این ماه مبارك درخواست .مطلب خاصی ندارم.طلب عفو و بخشش دارم.قبول دارم:م

.دارم که بنده را عفو بفرمایید

براي  ناکالهبردارتهدید غیرمستقیم نیز یکی از اصول کاربردي  :تهدید غیرمستقیم-9

 به خطرآبروي سازمان را گرفته صورت متهم با یادآوري اینکه جرمِ.رسیدن به مقصود خود است

.دکنپیگیري مجازات منصرف  ۀرا از ادام ها آند با این هشدار کن سعی می ،اندازد می

:دفاعیات متهماز اي نمونه

.هرگونه حرف و اظهارات دیگري دارید بیان کنید:ب

.شوند ها حد معین نشده است، مشمول مجازات تعزیري می جرائم، اعمال و گناهانی که در شرع براي آن -1
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با توجه به اینکه این عمل من بیشتر فراگیر حال من شود و مرا محاکمه کنند به :م

پس لذا  ها مخصوصاً زندان مرکزي در بین است یشتر آبروي سازمان زنداننظرم ب

حتی در  که این پرونده به دادگاه رفته و فراگیر شود، خواهشمندم که قبل از این

وفصل نموده و با توجه  هاي انسان خود شما شخصاً با هماهنگی اداره آگاهی حل روزنامه

.باشد پشت این پرونده نمی شاکی همبه اینکه شاکی هم ظاهراً در بین نیست و 

هاي زبانی متهم در برابر شکات ویژگی-4-2-2

دیگر براي  از طرفد و کني میکالهبردارتماس تلفنی  یقاز طرفرد زندانی  ،در این پرونده

 ، با توجه به بافت موجود،رو ینا؛ از هاي مددجویی متفاوتی دارد ه کارتانجام این عمل نیاز ب

بانی وي را هم در مقابل شاکیان اصلی و هم در مقابل افرادي که کارت مددجویی هاي ز ویژگی

.کنیم بررسی می، 1دهند خود را در اختیار وي قرار می

هاي زبانی متهم در برابر شکات اصلی ویژگی-4-2-2-1

با بررسی شکایت شکات  :يکالهبردارموردنظر  ةاي در حوز زمینه پس داشتن دانش-1

اقناع شکات این است که متهم  برايترین ابزارهاي متهم  د که یکی از مهمشو معلوم می

 واطالعات شخصی و هویتی افراد جز.آورد دست میاطالعات هویتی افراد را تا حد امکان به

دانش ویژه و خصوصی و اي  زمینه دانش پس ۀدانش بینافردي زیرمجموع.ردي استفدانش بینا

اسم یلاز قبداشتن اطالعات خانوادگی .در تعامل مشارکت دارندکه است هایی  در مورد گوینده

عنوان آقاي  و فامیل دقیق شاکی، اسم پدر شاکی، شرایط شغلی و مالی شاکی و معرفی خود به

دانش بینافردي الزم حمایت از زندانیان ۀو معرفی خود در مجموع)دان زندانفردي از کارمن(...

گفتگو بدون دانش بینافردي، آن  ۀتوان گفت ادام می.کند اهم میفر بحث و گفتگو ۀرا براي ادام

داشتن این ه اهمیت طور ناخودآگاه ب متهم به.کن استطریق ارتباط تلفنی تقریباً غیرممهم از

آورد و  دانش براي ارتباط واقف است و به همین دلیل اطالعات شخصی موردنیاز را به دست می

.کند فنی اقدام میبعد از این مسئله به تماس تل

دادند،  که کارت مددجویی خود را در اختیار متهم قرار میرا منظور ارجاع درست در این بخش، افرادي  به -1

هاي آخر، این   يکالهبردارنیست؛ چرا که در  ربط بیاین ارجاع چندان هم .یمکنشاکیان فرعی معرفی میعنوان به

.ندا ههاي بیشتر مشخص شد که این افراد فقط طعمه بود  ي شدند که با بررسیکالهبردارمتهم به  نوعی بهافراد 
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ن پرونده که در پرونده موجود اکیان و مطلعطبق اظهارات شا :رعایت اصل ادب و احترام-2

روشنی رعایت اصل ادب در  به ،نقل شده است ها آنمتهم از زبان  اي از سخنان و خالصه است

.کند می ي محترمانه با شکات صحبتکالهبرداربرابر شاکیان پیداست و متهم در تمامی مراحل 

توان نتیجه  می.ادبی از متهم در مقابل شکات وجود ندارد احترامی و بی اي دال بر بی هیچ نکته

تواند بدون  متهم نمی.ي استکالهبردارارکان مهم در فرآیند  وگرفت رعایت اصل ادب جز

 متهم.برسد)بردن مال مالباختگان(مطلوب  ۀي و رسیدن نتیجکالهبرداراصل به  رعایت این

، با رعایت اصل ادب )بردن مال مالباختگان :يکالهبردارعنصر سوم (براي رسیدن به هدف خود 

هاي اولیه با شکات، گفتار محکم و استوار، کاربرد ضمایر جمع و  وبش خوشیلاز قبدر مواردي 

در...،شوم هستم از زندان سمنان مزاحمتان می...هرچقدر در توان شماست، مثل ،افعال جمع

.دارد می گام بر)اغفال مالباختگان :يکالهبردارعنصر دوم (اغفال و اقناع شاکی  جهت

متهم با  ،کمک دارند ۀي که شکات اظهار ناتوانی در ارائدر موارد :امید واهی دادن-3

قول دادن :ت شاکی را به واریز پول قانع کندموارد زیر توانس یلاز قبهاي واهی و پوچ   وعده

، استفرد زندانی موردنظر که خانم  :، براي مثالدن پول ظرف یک هفته بعدبرگردان مبنی بر

کنیم تا پس  گذارد و مبلغی را ما تأمین می حمایت می ۀعنوان امانت نزد مجموع ري طال بهمقدا

از چند روز که این خانم توانست در زمان آزادي پول را تأمین و امانت خویش را بازستاند، پول 

و در مورد دیگري که براي آزادي همسر  گردانیم ده و ما پول را به شما برمیرا به ما برگردان

دهم اگر شکی دارید  روز دیگر پول را به شما عودت می 4گفت که حدود گیرد،  خود تماس می

کار  کند که با انجام این بیاناتی از این قبیل شاکی را امیدوار می .گذارم طالجات را به امانت می

.مشکلی از دیگران حل کند و هم به پول خود خواهد رسیدت اسهم توانسته 

.تأثیر نیست ي در اغفال افراد بیکالهبردارتأثیر بافت و موقعیت وقوع  :عملکرد دلسوزانه-4

حمایت از زندانیان،  ۀن و مجموععنوان شخصی از مسئوال عرفی خود بهتماس از زندان و م

هاي  و همچنین شماره حساب استد از زندان کن شماره تماس دریافتی شاکی که اعالم می

 ۀنمون.کند ولیه شکات را برطرف مینام مددجوهاي زندان است، مختصر شک اه شده که ب ارائه

هاي مردمی در جهت حل مشکل  هایی از ادارات مختلف براي دریافت کمک چنین تماس

عنوان انسانی مسئول  خود بهنیازمندان امري کامالً طبیعی است؛ اما با این حال متهم با معرفی 

هایی از شرایط شخصی زندانیان از قبیل  کردن داستانحل مشکالت زندانیان و سرهم براي
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تأثیر این .دهد موارد زیر، خود را انسانی دلسوز و مسئول حل مشکالت زندانیان نشان می

حمایت از  ۀاشد که فرد خود را فقط عضو مجموعتواند چندین برابر حالتی ب ها می داستان

گوینده عمیق  ۀها هم نشان از دغدغ ن این داستانبیا.زندانیان معرفی کند و طلب کمک کند

براي آزادي خانم تبهکاري :مثال عنوان به؛ انگیزاند افراد را برمی ۀدوستاناست و هم حس انسان

یکنی که از اصفهان به زندان سمنان آمده است و طفل تنهایی داشته، براي آزادي دو زندا

تومان کم داریم، فرد زندانی  200تومان آن جمع شده و فقط  800میلیون تومان نیاز است که 

ر بسیاري در تأمین مشکل مالی گرفتار زندان شده و شخصیت خوبی دارد و افراد خی یلبه دل

اقدامات اصلی انجام گرفته و حدود و اند کمک کرده استتومان  9.700.000مشکل وي که 

دار  ایم، خانمی خانواده تأمین شده براير تومان کمبود وجود دارد که متوسل به افراد هزا 500

ۀعنوان امانت نزد مجموع ري طال بهاست و این بار مقدا)مشکالت مالی(دچار مشکل مشابهی 

کنیم تا پس از چند روز که این خانم توانست در  گذارد و مبلغی را ما تأمین می حمایت می

.ول را تأمین و امانت خویش را بازستاند پول را به ما برگرداندزمان آزادي پ

کل این پرونده در بافت :دوستانه افرادسوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و حس انسان-5

اگر اعتقادات مذهبی و حس .دوستانه اتفاق افتاده استر و انسانمذهبی، خی ۀجامع

تمامی اظهارات متهم .افتاد ي اتفاق نمیکالهبردارنوع  ، اینکنار بگذاریمافراد را  ۀدوستانانسان

 ةنی بر نحوچه در مقابل مراجع قضایی، چه در مقابل شکات و همچنین اظهارات شکات مب

توان گفت که در  می.هاست آنۀدوستاناغفال حاکی از سوءاستفاده از همین بعد مذهبی و انسان

ي و فریب افراد، تمرکز بر همین اعتقادات بردارکالهجوامعی با بافت مذهبی، یکی از شگردهاي 

اقناع و فریب خوردن افراد هم همین مسئله  ةدر مقابل شیو.مردم است ۀدوستانو حس انسان

ندادن کاري، به دلسوز زمانی که احساس کنند انجامدر این جوامع افراد مذهبی و .است

 ۀنکت.دهند و آن کار را انجام می رندخو تر فریب می اعتقاداتشان ضربه وارد خواهد کرد، راحت

حائز اهمیت این است که در جوامعی که نگاه جنسیتی دارند و زنان و مردان را از لحاظ 

هاي متکی به اقتصاد و حمایت مردان  دانند یعنی زنان را انسان هاي اقتصادي برابر نمی توانایی

چنین پیداست که جامعه ما همناگفته .دخورن تر فریب می دانند، از بعد جنسیت راحت می

زمانی که بحث حل مشکل یک .زنان و کودکان برابر نیستبافتی دارد و نگاه افراد به مردان و

دوستانه، ترحم و دلسوزي دو برابري نسبت به حل زن یا کودك به میان بیاید، حس انسان
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اعی و فرهنگی، هاي اجتم اطالعاتی از این قبیل در زمینه.مشکل یک مرد را در پی دارد

متهم این ).9-2002:3کاتینگ،(اطالعاتی هستند که بیشتر مردم در مورد زندگی خود دارند 

کارگیري آن در مقابل شکات در قالب  پرونده نیز با علم به این دانش ناخودآگاه فرهنگی و به

ساسات بردن احسؤالو با زیر کردهبیان مشکالتی از زنان زندانی توجه مخاطب خود را جلب 

استفاده از عباراتی همچون .د و فریب دهدکنرا قانع به واریز پول  ها آناست تا افراد توانسته 

دعا از ته دل شما براي این ک کند، ی برایتان دعا میمادر بودن زندانی، غریبه بودن زندانی، 

.اي از عبارات بکار گرفته در مقابل شکات بوده است نمونه است، زندانی کمک

هاي زبانی متهم در برابر شکات فرعی ویژگی-4-2-2-2

بافت موقعیت موجود در زندان و بین زندانیان است و متهم با  :توجه به بافت موقعیتی-1

زندانیان با هر نوع جرم و شرایطی  ۀانیان و توجه به این مسئله که هماستفاده از شرایط زندءسو

را به خود  ها آنوي محبت .کند وراك کمک میخ ۀدر هزین ها آنبه  ،نیاز به کمک مالی دارند

بعدي این است که  ۀنکت.آورد ر را به دست میفراد خید و از این طریق اطالعات اکنجلب می

 ةیرش زندان دارند و در پی راه چاروارد را که شرایط نسبتاً سختی براي پذ متهم، زندانیان تازه

دهد و با بحث و گفتگو در مورد  عمه قرار میخود هستند، ط ۀخالصی از زندان و پرداخت جریم

دست آوردر مبنی بر حل مشکالتشان توانسته اطالعات موردنیاز خود را بهجستجوي افراد خی.

توجهی در ارتباط با متهم  قابل ۀه به اظهارات دیگر زندانیان، نکتبا توج :رعایت اصل ادب-2

نشینی متهم با دیگر زندانیان  روابط و هم ادبی مشاهده نشد و تمامی اظهارات بر مبنی بر بی

نتواند این  کالهبرداراگر فرد .اصول ثابت فریب است ورعایت این اصل جز.بوده استمبتنی 

.ماند که بتواند وي را فریب دهد اصل را رعایت کند، مخاطبی برایش باقی نمی

موارد زیر محبت و  یلقباز کارها اي از  مجموعهمتهم با انجام  :محبت و عملکرد دوستانه-3

نند و دا افراد وي را همچون یک حامی براي خود می.دهد مهربانی خود را به دیگران نشان می

.توانند براي درخواست کارت مددجویی به وي نه بگویند وي نمی ۀدر مقابل عملکردهاي دوستان

کنند که براي  یمتهم به همه وانمود کرده است که دایی و مادرش مرتب برایش پول واریز م

در حقیقت خود را از خرید  ،کند و اگر دیگران به ایشان کارت ندهند بندهایش خرید می هم

پرداخت پول متادون، :این قبیل حاکی از این مسئله است مواردي از.کنند بهره می ایشان بی
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رم، خرید سیگار، خرید خوراکی از هر نوعی، خرید تنقالت و انواع نوشیدنی، خرید لباس گ

.دعوت دیگران سر میز صبحانه و ناهار و شام

هاي رفتاري متهم در برابر شکات ویژگی-4-2-3

توان رفتار متهم را در مقابل  ي تلفنی انجام شده است، نمیکالهبردارکه این نوع  از آنجایی

ابل متهم در مق ۀوارد اشاره شده در عملکرد دوستانتوان به م د؛ اما میکرشاکیان اصلی توصیف 

.دکرعنوان رفتار متهم اشاره  شکات فرعی به

نتیجه-5

عنوان یک ابزار  هاي زیادي از زبان به براي ارتکاب جرم خود در بخش کالهبردارشخصیک 

عنوان یک ابزار  هایی همانند سرقت، استفاده از زبان به که در جرم درحالی.کند استفاده می

گیرد باید به آن  ر ارتکاب جرم از زبان بهره میبدیهی است فردي که د.ضروري نیاز نیست

البته نوع .مسلط و یا حداقل آشنا باشد)هاي غیرزبانی هاي زبانی و ساخت ساخت(گفتمان 

صورت مطلق چارچوب خاصی  توان به ي در میزان استفاده از زبان مؤثر است و نمیکالهبردار

فرد .د در وقوع این جرم نقش داشته باشدتوان متغیرهاي فراوانی می.براي این جرم به دست داد

انتخاب زارهاي مختلف تعدادي را با توجه به موقعیت فیزیکی و گفتمانی از میان اب کالهبردار

هاي زبانی متهمان  گونه بیان کرد که ویژگی توان این طورکلی می به.گیرد کار میهو بکند  می

با توجه به بافت موقعیت و پیچیدگی نوع دهد که متهم  ي یک پیوستار را تشکیل میکالهبردار

در جهت یک دفاع مطلوب از این پیوستاررا با بافت موقعیت هاي متناسب ي، طیفکالهبردار

پرونده دوم کالهبرداري نسبت به متهم پرونده اول  براي مثال متهم .برد ه و بکار میدرگزیب

.ده استکرایی استفاده متقاعدسازي مراجع قضبراي از متغیرهاي بیشتري کالهبرداري

ول اساسی و اص واي و رعایت اصل ادب را جز زمینه پس توان داشتن دانش طورکلی می به

متهمان کالهبرداري از این دو اصل هم در مقابل مراجع .نظر گرفتي درکالهبردارالینفک 

تهمان که ممتغیرهاي دیگري .کنند و هم در مقابل قربانیان کالهبرداري قضایی استفاده می

توجیه  اصل برند عبارتند از ارجاعات مبهم، کالهبرداري در دفاعیات خود در دادگاه بکار می

هم ، )رانی سازي و حاشیه اصل برجستهسازي دروغ یاارجاع به یک واقعیت براي پنهان(کردن 
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عبارات (کالم عدم قطعیت در هم و)جهت اطمینان بخشی و رفع شک مراجع قضایی(یتقطع

سلب اراده از  ،يساز اقناعهاي مختلف  ، شیوه)در جهت رعایت اصل کیفیت در کالم آمیز احتیاط

عالوه بر داشتن  .تهدید غیرمستقیم و)براي تخفیف در مجازات(یمذهبخود، استفاده از بافت 

کالهبرداري و رعایت اصل ادب در مقابل قربانیان،  موردنظراي در حوزه  زمینه دانش پس

از  سوءاستفادهاري از شگردهایی از قبیل امید واهی دادن، عملکرد دلسوزانه، متهمان کالهبرد

مخاطب حین ارتکاب  يمتقاعدسازدر حین  اعتقادات مذهبی و حس انسان دوستانه افراد

شود که متهمان  حاصل می گونه یناها  از تجزیه و تحلیل داده.نمایند کالهبرداري استفاده می

مخاطب استفاده کنند و  يمتقاعدسازسازي براي  هاي مختلف اقناع هکالهبرداري بایستی از شیو

و تهدید )براي جذب مخاطب(همچنین در بافت موقعیتی خاص خود از قطعیت کالم 

.استفاده خواهند کرد)براي ترساندن مخاطب(غیرمستقیم 
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