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تحلیل فرایندهای تحصیل اقرار نادرست در مرحلة تحقیقات پلیسي
جمشید غالملو*
)قاهیخ دهیانت 69/3/36 :قاهیخ پذیرش(67/1/6 :

چکيده؛
اقراه دلیل سنّتی ا هایج براب ا بات مجرمیّت بود ا نرض بر این است که انسان عاقل به ضره خودش اقراه نایکن .
با اجود اینق ده برابر این پیشنرض ااقعیّت ابتی اجود داهد که برخی متهاان به جرحِ مرقکبنش اقراه میکنن .
گاهی متهای که نزد پلیس اقراه کرد با حضوه نزد بارپرسق اقهاح ها انکاه ا اقراه ها قکذیب میکن  .به نظر
نای هس این قغییر دی گا ار پذیرش اقهاح به انکاه آنق لزاماً به علّت آگاهی متهم ار اعتباه قانونی اقراه نزد م اح
قضایی ا ریرکی اب براب خنثی سارب دلیل ا باقی دهست باش ق بلکه ده ااقع گاهی اقراه نکولش ق اجباهب ا
نادهست است .ده این م اله با استفاد ار هاش ناونهپژاهیق د ناونه که بر ن ش مأموه پلیس ده نرآین قـصیل
اقراه نادهست داللت داشتن ق با هاش ناونهگیرب ه نان ق قـلیل ش ن  .داد هاب پژاهش به شیوة می انی ا با
استفاد ار ابزاههاب قجزیه ا قـلیل اسناد ا م اه ق مشاه
متهم انگاهب نادهستق اجباه متهم به پذیرش اقهاح ا قـری

ا مصاحبه گردآاهب ش  .نراین سه مرحلهاب
اظهاهات متهمق پیکرة اقراه نادهست قـصیلش

به

اسیلة مأموه پلیس ها قشکیل میده  .ضبط بارجوییها به موارات آمورش مأموهان پلیس دهباهة شیو هاب بارجویی
صـیح ا آگا کردن آنها ده رمینة علل اقراههاب نادهست متهاانق میقوانن ها هایی براب پیشگیرب یا کاهش
قـصیل اقراههاب نادهست باشن .

واژگان کليدی :اقرار نادرست ،ادلة اثبات ،بازجويی پليس ،فنون رِيد ،اجبار روانشناختی.

* استادیاه ح وق جزا ا جرحشناسی دانشک ح وق ا علوح سیاسی دانشگا قهران:
jamshid.gholamloo@ut.ac.ir
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مقدّمه
ده قانون مجارات اسالمی به قبعیّت ار قانون م نی که اقراه م نی ها قعری
جزایی قعری

ش

کرد استق اقراه

ا آن اخباه شخص به اهقکاب جرح ار جانب خود است 8.قانون قعریفی ار

اقراه نادهست اهائه نکرد استق الی به نظر میهس با بیان اصول عاحِ قـصیل قانونی دلیل ا
شاخصه هاب اقراه معتبر ا نامعتبرق قعری

قانونی ضراهقی ن اشته باش  .اقراه نادهست اصوالً

موجب قبرئة یو بیگنا نایشودق بلکه ماکن است شخص بیگناهی با استناد به آن مـکوح
شود .البته نرضی بسیاه ناده ها میقوان قصوّه کرد که نرد بی گناهی براب نجات ا ههایی نرد
بیگناهی دیگر به اهقکاب جرح اقراه کن ا ب ین اسیله با اقراه نادهستشق موجب ههایی یو
بیگنا ار مـکومیّت ا مجارات شود .ده این اضعیّتق به احتاال بسیاه ریاد ده نهایت نرد بیگنا
دیگربق یعنی اقراه کنن ة داّحق مـکوح ش

ا ده ااقع با پ ی ة جابجایی مـکومیّت بیگنا

مواجه میشویم .هاان روه که این دلیل ا باقی مستن مـکومیّت مجرمان ریادب قراه میگیردق
اجه نادهست آن نیز یکی ار مهمقرین عوامل مـکومیّت بیگناهان ده نظاح ع الت کیفرب است.
پژاهش ده خصو

این عامل اهایّتی چن برابر داهد؛ ریرا اقراه شا ادلة ا باقی جرح بود ا گا

ار آن به ایحّال الیل یا ملکة دالیل قعبیر ش است .به عنوان هایّة غالبق اظهاهات متهم علیه خود
ا پذیرش اقهاح انتسابیق به معناب احرار مجرمیّت اب قل ی میشود ا صرف اجود اقراه متهمق
صرفنظر ار قوجّه به شیو هاب قـصیل آنق پلیس ا قضات ها ار کنکاش ا انجاح قـ ی ات بیشتر
دهباهة جرح ااقعش ا متهاان احتاالی بینیار میکن  .ص ه مادة  878قانون مجارات اسالمی به
هاشنی این مطلب ها قأیی میکن « :هرگا متهم اقراه به اهقکاب جرح کن ق اقراه اب معتبر است
ا نوبت به ادلة دیگر نایهس  3.»...دلیل اقراه ده قاامی مراحل دادهسی کیفرب قـصیلش نی
 .1مادة  894این قانون چنین م رّه میکن « :اقراه عباهت ار اخباه شخص به اهقکاب جرح ار جانب خود است».
 .3قاع ة ن هی مشهوهِ اقراه الع الء علی انفسهم جایز که خود منبعث ار ح یث نبوب استق قأیی کنن ة اعتباه ریاد دلیل اقراه
است .بنگری به :گرا پژاهشی ح وق دانشگا علوح اسالمی هضوبق ( .)8217ادلة ا بات دعااب کیفربق چاپ چهاهحق مشه ق
ااح نشر دانشگا علوح اسالمی هضوب .البته ده ادامة هاین ماد ا نیز م رّهات دیگر مربوط به ادلة ا باتق ار جاله مادة 299
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استق الی قـصیل آن ده مرحلة قـ ی ات م ّماقی بیش ار مراحل دیگر است 8.ها نینق
نخستین خطا ماکن است موجب شود قا با قأیی خطا به اسیلة کنشگران دیگرق بناب پران کج
ساخته ش ا به سرانجاح ناعادالنهاب منتج شود.
قأ یرگذاهب این دلیل به ان ار اب است که اغلبِ مأموهان پلیسق حتّی پس ار هجوع متهم ار
اقراه ا داللت اماهات ا قرائن بر غیرااقعی بودن پذیرش اقهاحق قـ ی ات ها با ذهنیّت مجرح بودن
متهم پیش می برن  .به بااهِ مأموهان پلیس ا بارجوها کسی به جرح مرقکبنش اقراه نایکن  .با
اجود اینق یانتههاب پژاهشهاب انجاحش ده نظاحهاب کیفرب مختل

نشان میدهن که قع اد

قابل اعتنایی ار متهاانی که با استناد به اقراه مـکوحش ان ق پس ار اهائة ادلة ج ی یا ا بات
نادهستی ادلة استنادبق به ایژ با کاو ادلة علای 3بیگنا شناخته ش ان ( Leo, 2009; Drizin

 .)& Leo, 2004; Ramsy, 2003ااقعیّت این است که بخش عا اب ار اقراههاب نادهست ده
مرحلة قـ ی ات پلیسی اخذ میشود؛ ریرا پلیس نخستین کنشگر حرنهاب نظاح ع الت کیفرب
است که ده م احِ ضابطق قـت نظاهت ا دستوهات دادستان ا بارپرس ا یا ده جرایم مشهود با
قجویز قانونق پیش ار م اخلة کنشگران قضایی ار متهم یا متهاان بارجویی ا ادلة ا بات مجرمیّت
ها گردآاهب میکن  .برخی مطالعات قجربی انجاحش

ده رمینة مـکومیّت بیگناهان نشان

قانون آیین دادهسی کیفربق قاضی ده پذیرش اقراه دست ا پا بسته نیست ا ده صوهت احرار ع ح صـّت ا غیرااقع بودن
آنق نه قنها مکلّ

به استناد نیستق بلکه مکلّ

به ع ح استناد است.

 . 8برخی اقراههاب قـصیلش خاهج ار دادگا ق ار جاله نزد پلیس ها اقراه غیرقضایی نامی ان  .بنگری به :حاجی د آبادبق
احا ق (« .)8263ع ح اعتباه اقراه غیر قضایی ده اموه کیفرب»ق مجله ح وق اسالمیق سال دهمق شااه 26ق صص .849-882
 .3مانن آرمایش  DNAکه با ایجاد قـوّل ده ادلة ا باتق موجب ا بات بیگناهی مـکومان بیگنا ریادب ش است .ده این
باه بنگری به:
Connors, E. T. Lundregan, N. Miller, and T. McEwen. (1966) Convicted by juries,
exonerated by science: Case studies in the use of DNA evidence to establish innocence
after trial. Alexandria, VA: National Institute of Justice ; Drizin S, Leo R, (2004). The
problem of false confessions in the post- DNA world. NC L Rev 82:891–1007 ; Kassin,
Saul et al, (2012). Confessions That Corrupt: Evidence From the DNA Exoneration Case
Files, Article first published online: December16, 2011; Issue published: January 1, 2012,
avalibale at: https://doi.org/10.1177/0956797611422918.
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میدهن که اقراه نادهست علّت  31دهص ار مـکومیّت بیگناهان است .ها نینق حسب این
مطالعات قـصیل اقراه نادهست مهمقرین ا شایعقرین خطاب پلیس است ( Bedau & Radelet,

 .)1987; Cutler, 2012با قوجّه به اینکه قـ ی ات جرایم مهم ا پرقکراهب مانن سرقت ا قتل که
اصوالً به روه پنهانی اهقکاب مییابن ق ده پلیس آگاهی انجاح میشودق اغلبِ اقراهها به اسیلة
بارجوهاب این بخش ار پلیس قـصیل میشون  .اقتی که بیگناهی برخی مـکومان به علّت
استناد به اقراه نادهست ابت می شودق به معناب این است که بارجوها به ایژ مأموهان پلیس ده
قـصیل این دلیل مهمق به عا یا اشتبا ق مرقکب خطا میشون .
عوامل مختلفی ده قـصیل اقراه نادهست قأ یر داهن ق الی معاوالً آن ه ار اقراه نادهست به
ذهن متباده میشودق قـصیل اقراههاب نادهست با اجباه نیزیکی/ب نی است .البته موضوع این
پژاهش نراقر ار اقراه ناشی ار شکنجه است .پلیس بسیاهب ار اقراههاب نادهست ها نه با اجباه
ب نیق بلکه با استفاد ار هاشهاب پی ی قرب که متهم ها به پذیرش اقهاح مجبوه میکن ق قـصیل
میکن  .هاشهایی که ا بات نامشراع بودن آنها به آسانیِ اقراه ناشی ار اجباه ب نی نیست .این
گونه اقراهها نرآین ب چن مرحلهاب داهن  :مرحلة نخستق ا رگذاهب بر متهم است .مرحلة داّحق
قرغیب متهم به اقراه ا مرحلة سوّحق قسلیم متهم ا پذیرش اقهاح است .این نراین چن مرحلهاب به
صوهت متوالی اجراء میشود قا ده نهایت مؤ ر ااقع شود .ده این م اله بر اساس الگوب هی اهد
لئو ( 8)Leo, 2009: 332-343نرآین سه مرحلهاب مظنون/متهمانگاهب نادهستق اجباه ا قـری
که ده نهایت پیکرة اقراه نادهست ها قشکیل میدهن ق قـلیل می شود .اصوالً اقراهب که برآین
این نرآین است ار نظر هاانشناختیق اجباهب مـسوب ش

ا ده نتیجه ار نظر قانونی نامعتبر

است 3.مادة  99قانون آیین دادهسی کیفرب به صراحت ضان مانوعیّت اجباه ا اکرا ده

 .8شایان یادآاهب است که استاد لئو ده ا ر دیگرب که به صوهت کتاب ا یو سال پیش ار م الة موهد استناد قوسط انتشاهات
دانشگا هاهااهد منتشر ش ق با قفصیل بیشترب این موضوع ها برهسی کرد است .بنگری به:
Leo R. (2008). Police Interrogation and American Justice. Harvard University Press.
 .3ده شااهة  8-3دهباهة این گونه ار اقراه نادهست بـث ش است.
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بارجویی هاق اظهاهاقی که با این شیو قـصیل شون ها نامعتبر اعالح کرد است .ها نینق مادة
 896قانون مجارات اسالمی اقرا هب ها که قـت اکرا ق اجباهق شکنجه ا یا اذیّت ا آراه هاحی ا
جسای قـصیل شود بیاعتباه دانسته که با قوجّه به ارالق کلاة اجباه ده متن ماد ا قصریح به
اذیّت ا آراه هاحیق ده مانوعیّت ا بیاعتباهب اقراه اجباهب با نشاه هاانی ده نظاح ح وقی ایران
قردی ب باقی نایمان  .دهباهة اقراه نادهست به روه مشخّص این پرسش مطرح میشود که به
هاستی چرا برخی انراد به جرح مرقکبنش اقراه میکنن ؟ براب پاسخ دقیق به این پرسشق هاان
روه که هی اهد لئو قأکی داهدق ده دهجة نخست الرح است برهسی شود که مأموهان پلیس چگونه
انراد ها ده معرض اقهاح قراه میدهن ا سپس با استفاد ار نرآین هاب هاانشناختی رمینة پذیرش
اهقکاب اقهاح انتسابی ها نراهم میکنن  8.به هاین علّتق هایکرد این م اله ده قـلیل قـصیل اقراه
نادهست با ناصله گرنتن ار هایکرد سنّتی ح وقیق بهروه عا هاانشناختی
ده این پژاهش کیفی انزان بر مراه مطالعات انجاحش

است3.

ده این رمینهق با انتخاب هاش

ناونهپژاهیق د ناونه با استفاد ار ابزاههاب قجزیه ا قـلیل اسناد ا م اه ق مشاه ا گردآاهب
داد ها قـلیل ش ن  .ناونههاب قـلیلش

که به هاش ه نان انتخاب ش ان ق مربوط به داهة

رمانی سالهاب  8268قا  8261ا ده مراکز پلیسق دادسرا ا دادگا هاب کیفرب گیالن است .براب
هعایت اصل هارداهب ا مـرمانگی داد هاب می انی قـ یقق مشخّصات هویّتی ا کالسه
 . 8یادآاهب این نکته ضراهب است که هاة اقراههاب نادهست ناشی ار هاشهاب اجباهگونه بارجوییها نیستق بلکه برخی
متهاان با انگیز هاب گوناگونی مانن نجات مرقکب ااقعی ار مـاکاه ا مجاراتق داارلبانه اهقکاب جرح ها میپذیرن  .این
گونه اقراههاب نادهست ار موضوع این م اله خراج موضوعی داهن .
 .3دهباهة مطالعة اقراه با هایکرد ح وقی براب ناونه بنگری به :جعفربق مجتبیق (« .)8261قلارا حجیّت اقراه ده قانون مجارات
اسالمی (مصوّب »)8263ق مطالعات ن ه ا ح وق اسالمیق سال 1ق شااه 81ق صص849-828؛ صادقیق مـا هادبق (.)8219
«مانوعیّت شکنجه ده ح وق اسالح» ق مجله علوح اجتااعی ا انسانی دانشگا شیرارق شااه 22ق صص 81-8؛ شاس ناقربق
مـا ابراهیمق (« .)8214جایگا منع شکنجه ده ح وق کیفرب ایران ا اسناد بینالاللی»ق مجله ح وق خصوصی پردیس ناهابی
دانشگا قهرانق شااه 6؛ رالبیانق حسینق (« .)8261ن ش اقراه ده کش

علای جرحق نشریه کاهآگا »ق شااه 29ق صص-41

97؛ ق ینق عباسق ( .) 8211قـصیل دلیل ده آیین دادهسی کیفربق چاپ االق قهرانق میزان؛ هن یانیق عب الهق موالناق ش ایقق
(« .)8269قأ یر دالیل سنّتی بر برار اشتباهات قضایی ده پران هاب کیفرب»ق نشریه کاهآگا ق شااه .89
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پران هاب ناونهها بیان نش ن یا ار اسامی مختصر استفاد ش  8.داد هایی که به شیوة غیرمی انی
(مانن پران ة معراف شهربانو) گردآاهب ش

بودن ق خاهج ار ناونههاب پیشگفته برهسی

ش ن  .ده برخی ناونههاق نادهستی اقراه قـصیلش به اسیلة پلیس با هأب مرجع قضایی ا به روه
هسای ابت ش

است ا ده برخی دیگرق با قوجّه به اینکه پلیس ده مرحلة پیش ار مـاکاه ده

قـصیل دلیل د خالت داهدق با مشاه

ا مصاحبه نادهستی نرآین هاب قـصیل اقراه نادهست

شناسایی ا مطالعه ش .

 .1مبانی و گونههای تحصيل اقرار نادرست روانی
منظوه ار اقراه نادهست اظهاهاقی است که متهم ده قبال پاسخهاب بارجو علیه خود مبنی بر پذیرش
اقهاح بیان میکن  .گاهی این اظهاهات داارلبانه ا گاهی ناشی ار نرآین هایی پی ی است .اقراه
نادهست ها میقوان ده یو ق سیمبن ب کلی به سه نوع ق سیم کرد .8 :داارلبانه؛  .3اجباهب ناشی
ار نشاه ب نی؛  .2اجباهب ناشی ار نشاه هاانی 3.گونة نخست اقراهب است که متهم با اختیاه خود
بیان می کن  .این نوع ار اقراه منتسب به خود متهم بود ا ناشی ار نشاههاب مست یم ا غیرمست یم
پلیسق دادستان ا قاضی نیست .این اقراه به علّت اینکه پلیس ا بارجو ن شی ده قـصیل آن ن اهن ق

 . 8بیکر دهباهة گانامی ا اصل هارداهب میگوی  « :باالقرین قضاین حریم خصوصی ده قبال اهائة ارالعاتق قعه ا قضاین
گانامی پاسخگو ا ناشناس مان ن ااست .ها نینق هارداهب یعنی قضاین اینکه هویّت پاسخگو ن ط براب مـ ّق ا گا پاه اب
ار هاکاهان اب مشخّص خواه بود ا قضاین به ح اقل هسی ن ررق احتاالی انشاب هویّت پاسخگو .ب ین منظوه غالباً ار
اهقاح همزب یا اسامی مستعاه براب انراد ا مکانها استفاد میشود ( )...ده مصاحبهق قـ یق می انی یا مطالعات آرمایشی هم که
انراد موهد قـ یق مست یااً ده دی هس مـ ّق هستن میقوان با استفاد ار همزها ا اسامی مستعاه حفظ هویّت آنها ها قضاین
کرد» .بیکرق قرر الق ( .) 8264نـو انجاح قـ ی ات اجتااعیق قرجاه هوشنگ نایبیق چاپ هشتمق قهرانق نشر نیق صص-69
 .16ده قأیی هاین نظر بنگری به :هضا راد ق میتراق نوهائیق سیراسق (« .)8263کاهبرد یا ع ح کاهبرد اصول اخالقی ده مواضع
عاح قـ ی ات کیفی»ق پژاهشهاب علوح انسانیق سال پنجمق شااه 31ق

 74؛ حسین راد ق میناق حسنجانیق هادبق هحاانیق

نرنار (« .)8264اخالق ده پژاهشهاب کیفی؛ قـلیل مفهوح به هاش قـولی هاجرر»ق اخالق پزشکیق شااه 23ق

.86

2 . Psychological Coercion.
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ار موضوع این م اله خاهج است 8.البته گونهشناسی کلیقرب ار اقراه نادهست نیز اجود داهد:
خودانگیخته/کنشیق ااکنشی ا پلیس انگیخته .ده کنشیق خود نرد ب ان م اخلة پلیسق داارالبانه
اقراه میکن  .ده ااکنشیق اقراه داارلبانه استق الی رمانی نرد اقراه میکن که موهد بارجویی
پلیس قراه میگیرد .ده گونة سوّحق نرد به علّت نشاههاب بارجوییق مجبوه به اقراه

میشود3.

دهباهة اقراههاب نادهستی که به اسیلة مأموه پلیس ا بارجو قـصیل میشون ق مطالعات مهاّی به
ایژ به اسیلة هاانشناسان انجاح گرنته است که برهسی مبانی آنها براب ده

بهتر ماهیّت ا

نرآین قـصیل این دلیل ا باقی نادهست مفی است .گاهی اقراه ناشی ار اجباههاب ب نی نیستق
امّا نرآین قـصیل آن به شیو اب است که متهم برا ر نشاههاب هاانی به جرح مرقکبنش ق اقراه
میکن  .برعکس اقراه اجباهب ب نیق این گونه ار اقراههاب نادهست ماهیّت ا نرآین پی ی اب
داهن  .ابت ا برخی هاانشناسان 2با مطالعات ناونهپژاهی ا بر مبناب نظریههاب هاانشناسیِ اجتااعیِ
قغییر نگرشق اقراههاب نادهست ها به سه گونة داارلبانهق اجباهب-مصلـتی 4ا اجباهب-

 .1البته ذکر این نکته الرح به نظر میهس که براب این نوع اقراه می قوان دا اجه ده نظر گرنت :ده یو اضعیّتق نرد هأساً
ا ب ان هیچگونه بارجویی به کالنترب یا دادسرا مراجعه ا به اهقکاب جرح اقراه میکن  .اضعیّت دیگر رمانی است که نرد با
اهاد ا میل خود ا ب ان اجباه به اهقکاب جرح اقراه می کن ؛ با این قفاات که پیش ار آن به اهقکاب آن جرح متهم ش

ا

بارجویی میشود .ربیعی است که اقراه نوع نخست داارلبانهقر ار نوع اخیر است .برخی ح وق انان معت ن که برخالف اقراه
داارلبانة نوع داّحق ده نوع نخستق اعالح ح وق متهم موصوف به هش اه میران ا الزامی نیست .بنگری به:
Del Carmen, Rolando V. (2010). Criminal procedure, Law and Practice, eigth edition,
Wadsworth, Cengage Learning.
2 . See: Declue, Gregory, (2005). psychological consultation in cases invohving
interrogations and confessions, Federal Legal Publications, Inc.
 .2شایان یادآاهب است که نخستین هاان شناسی که دهباهة اقراه نادهست پژاهش کردق مونستربرگ با کتابی به ناح اقراه
نادهست ده سال  8691بود .با اجود اینق مطالعات هاانشناسان بع ب مفصلقر بود ا ده سال  8611کاسین ا هایتزمنق
گونههاب اقراه نادهست ها دسته بن ب کردن  .این مطالعه موجب پیشرنت هر چه بیشتر مطالعات هاانشناسی ده رمینة اقراه
نادهست ا ادلة ا باقی نادهست ش  .بنگری به:
Kassin S, Gudjonsson G. (2004). The psychology of confessions: a review of the literature
and issues. Psychol Sci Public Int 5: 35– 67
 . 4ده اینگونهق متهم نزد پلیس مجبوه به پذیرش اقهاح میشودق الی هم خودش ا هم اررانیانش میدانن که بیگنا است.
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دهانیش  8ق سیم کردن ( .)Kassin S, Wrightsman, 1985: 67-94هاانشناسان دیگرب این
گونهشناسی ها اصالح ا به پنج نوعِ داارلبانهق مصلـتیِ قـت استرسق مصلـتیِ قـت اجباهق
اقناعیِ قـت اجباه ا اقناعی ب ان اجباه انزایش دادن ) . (Ofshe & Leo,1997به نظر میهس
این رب هبن ب قفصیلی جامعقر بود ا گونههاب مختل

اقراه نادهست ها دهبر میگیرد .ده این

م اله به قبعیّت ار برخی پژاهشگران ( )Leo, 2009اجباه هاانی ها ده قالب دا گونة اجباهب-
مصلـتی 3ا اجباهب-اقناعی 2که بههغم ساد قر بودن گویا هستن ق مال

قراه داد ایم .ماکن

است گفته شود که این گونه ار اجباه می قوان به صوهت ب نی نیز ااقع شود ا منـصر به اجباه
هاانی نب اش  .امّا اگرچه ده اجباه ب نی برخالف اجباه هاانیق جسم متهم موضوع مست یم اعاال
نشاه بود ا آ اهش ده ب ن متهم مشهود استق ده اجباههاب هاانی نیز جسمِ بارجوشون قـت
قأ یر نشاهها ا اضعیت نامساع بارجویی قراه میگیرد ا «هاان» موجودیّتی خاهجی ن

اهد4.

 .1-1اقرار اجباری-مصلحتی
اقراه اجباهب-مصلـتی دا هکن داهد :اجباه ا مصلـت .اگر اص

اجباهب ها حذف کنیمق این

اقراه شبیه دهاغ مصلـتی است؛ ریرا متهم به خارر هعایت مصلـتی به دهاغ اقراه میکن  .البته
مصلـت نرد مجبوه با نرد مختاه نرق داهد .اجه مایز این نوع اقراه با اقراه نادهست داارلبانة
مصلـتیق اجباهب بودن است .ده اقراه اخیرق نرد ب ان اعاال نشاه ا اجباهب ار ناحیة بارجو براب
هعایت مصالـیق مانن نجات جان مجرحق اقراه میکن  .ده اقراه اجباهب-مصلـتی متهم ده
ااکنش به نشاه ناشی ار بارجویی پلیس یا بارجو ا معاوالً براب گریز ار نرآین بارجویی هنجآاه
ا یا بهر من ب ار اع هایی که بارجو براب قخفی

مجارات یا ههایی ار مجارات سخت میده ق

 .8ده اینگونهق متهم بر ا ر بارجوییهاب پلیس به این بااه میهس که خودش مرقکب جرح ش است ا مجرح است.
3. Coerced-compliant.
3. Coerced-persuaded.
 .4حتّی اگر با این نظر موانق نباشیمق این دا گونه دست کم ده ادبیّات مربوط به اقراه نادهستق اقراه نادهست هاانشناختی
مـسوب میشون .
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مجبوه میشود که مصلـت سنجی کن ا برخالف ااقعیّتق اهقکاب جرح ها بپذیرد .ده ااقعق
متهم با اضعیّت بارجوییق مجبوه به قسلیم ش ن به بارجو میشود 8.به عباهت دیگرق متهم با علم
به اینکه بیگنا است ا آن ه میگوی نادهست استق اقهاح انتسابی ها میپذیرد .معاوالً اقراههاب
اجباهب-مصلـتی کای پس ار اقااح بارجویی قوسط متهم قکذیب میشون  .ده پران ة قتل
عا ب متهمق خانم شهربانوق دقی اً هاین مسئله اقّفاق انتاد .ده یکی ار شامگاهان اسفن سال 8279
متهم نریادکنان ا با این خبر که هاسرش خودکشی کرد ار هاسایگان رلب کاو میکن  .با
آغار قـ ی ات پلیسیق متهم میگوی ده خانه بود که به روه ناگهانی سایه شوهرش ها کناه پنجر
دی ا متوجّه ش که اب خود ها ار پایة کولر حلقآایز کرد است .اا یادآاهب میکن که متونی
شغل خود ها ار دست داد بود ا ده شب حاد ه حال مساع ب ن اشت ا به اا گفته بود که قص
داهد بابت ع ب انتادن اجاه بهاء با صاحبخانه صـبت کن  .پ ه متونی که با اردااج پسرش با
متهم مخال

بود با ررح این مسئله که متهم با پسرح اختالف داشته استق نواه صوقیاب ها به

پلیس اهائه میکن  .ده این مکالاه پسر شهربانو به اا گفته بود که رناب ها داخل سطل آشغال
پی ا کرد است .هاین مسئله موجب ظن بیشتر پلیس به متهم ش ا مهمقر ار آن اینکه پسر بزهگش
نیز بارداشت ش .
شهربانو با دی ن چنین اضعیّتی اهقکاب قتل ها بر عه میگیردق الی اقراه صرف اا کفایت
نایکرد؛ ریرا امکان حلقآایز کردن م تول به اسیلة رن کای داه ار ذهن بود .بنابراینق الرح
بود قا هاایتی قابل قبول ار اهقکاب قتل اهائه شود .اا ده قوصی

نـوة اهقکاب قتل میگوی :

« آن شب با هاسرح بـثم ش ا دهگیر ش یم .من هم با چوب به پهلو ا کار اا ردح ا اب هاب
رمین انتاد ا بیهوش ش  .پس ار آن با رناب خفهاش کردح ا بع ار بی اه کردن پسرحق اا ها
مجبوه کردح که کاو کن قا هضا ها به اسیلة چاده ار پایه کولر حلقآایز کنیم» (هاشهرب
آنالینق  .)8269بر مبناب هاین اعترافق کیفرخواست علیه اا صاده ا ده دادگا مـاکاه ش  .اا
ده جلسة دادگا بر بیگناهی خود اصراه اری ا م عی ش که قـت نشاه هاحی ا به خارر
 .8به هاین علّت میقوان این نوع ها اجباهب-قسلیای نیز نامی .
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دستگیرب پسرش به اهقکاب قتلق اقراه کرد بود .دادگا بیقوجّه به این انکاهق اب ها به علّت
اهقکاب قتل عا ب به کیفر قصا

مـکوح کرد .اعتراض اا ده دیوان عالی کشوهق به عنوان

مرجع عالی قج ی نظر ار جرح قتلق ها به جایی نبرد.
متونی سه نررن صغیر داشت .حسب مادة  394قانون مجارات اسالمی مصوّب  88279براب
اجراب قصا

الرح بود که سایر االیاء دح سهم صغاه ها پرداخت ا سپس حکم قصا

ها اجراء

کنن  .هاین مسئله موجب ش قا اجراب حکم با مانع ا قأخیر مواجه شود .پس ار پنج سال االیاء
دح مبلغ م ّنظر ها پرداخت کردن ا پران جهت قنفیذ حکم قصا

به هئیس قوّة قضائیه اهسال

ش  .بخت با شهربانو یاه بود .ده هاین حینق اکیلی داارلبانه اکالت اب ها پذیرنت ا الیـهاب
دال بر بیگناهی موکلش مینویس  .ده این الیـه قأکی میشود که اقراه موکل ناشی ار اعاال
نشاههاب هاحی بود ا باهها آن ها انکاه کرد است .ها نینق اساساً اب هیچ دهگیرب نیزیکی
با م تول ن اشته است .این مرجعق اجراب حکم ها قنفیذ نکرد ا پران

جهت هسی گی به شعبة

همعرض دادگا صادهکنن ة هأب اهسال ش  .دادگا ج ی ق جهت کش

ااقعیّت ا ادعاب

مـکوحق موضوع ها به هیئت سهنفرة کاهشناسان پزشکی قانونی اهجاع داد .نظر کاهشناسان جالب
بود :احتاال خودکشی بسیاه ریاد است ا ده کالب شکانی هیچگونه آ اهب ار کبودب ا
خونمردگی ده ریر پوست سر مشاه

نایشود! دادگا حکم بر بیگناهی شهربانو داد .دیوان

عالی کشوه نیز پس ار  84سال ار اقوع قتلق ده سال  8269ده م اح قج ی نظر آن ها قأیی کرد
(یوسفیان ا هاکاهانق .)317 :8263
هاان گونه که مشاه میشود شهربانو خودش با عا اقراه کرد ا اهقکاب جرح ها بر عه
گرنتق الی این اقراهِ به ظاهر داارلبانه به دلیل نشاهها ا قنش هاب هاحی ا هاانی ناشی ار
بارجویی ها ا قـ ی ات پلیس ا بارپرس بود .اا ده ابت ا منکر اهقکاب جرح بودق الی پس ار اهائة

 .8مادة  214قانون مجارات اسالمی مصوّب .8263
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نواه صوقی ار ناحیه پ ه م تول ا مظنون ش ن پلیس به اب ا پسرش ا متعاقباً

بارداشتشانق8

مصلـت ها ده پذیرش اهقکاب جرح ا بهترین ها براب ههایی ار آن اضعیّت دی .

 .1-2اقرار اجباری-اقناعی
برخالف اقراههاب اجباهب-مصلـتی که متهم با آگاهی ار بیگناهیاشق مجبوه میشود براب
ههایی ار شرایط ب بارجویی یا بهر من ب ار اع هاب بارجو براب مساع ت ده مجاراتق اقهاح
ها بپذیردق ده اقراههاب اجباهب-اقناعی چنین آگاهی اب اجود ن اشته ا متهم ده اضعیّت
نامساع قرب قراه میگیرد .اقراه اجباهب-اقناعی رمانی هاب میده که قاکتیوهاب بارجویی
پلیس باعث میشون قا متهم بیگنا به حانظهاش شو کرد ا بههغم اینکه چیزب دهباهة اهقکاب
جرح به یاد نایآاهدق بهروه موقّت مجاب شود که به احتاال ریاد مرقکب جرح ش است! اقراه
اجباهب-اقناعی خیلی کاتر ار اقراههاب اجباهب-مصلـتی مت اال بود ا به روه عا ده موهد
جرایم خاصی مانن جرایم امنیّتی ده ا ر بارجوییهایی که به صوهقی بیش ار ح ّ معاول روالنی
ا ار لـاظ هاانشناختی سهاگین هستن ق ااقع میشون  .شای به هاین علّت ده گردآاهب داد هاق
ناونة مستن ب شناسایی نش  .اغلب اقتی متهم ار نضاب بارجویی ا نشاهها ههایی مییاب ق اقراهش
ها قکذیب میکن  .حتّی برخی ار آنها پیش ار اقااح بارجویی این کاه ها انجاح میدهن ( .صانعیق
)89-88 :8248
این نوع ار اقراهها معاوالً ده سهگاح متوالی شکل میگیرن  :نخستق بارجو به گونهاب عال
میکن که باعث میشود متهم به بیگنا بودن خود شو کن  .این اضعیّت اغلب نتیجة ضانی
یو بارجویی اقهامیِ ش ی ق روالنی ا نریبکاهانه است که ده آن بارجو مکرهاً متهم ها به اهقکاب
جرح متهم میکن ق بیهحاانه به انکاههاب اب حاله میناای ا مکرهاً متهم ها با ادلة جعلیق لیکن
 .8البته با ارالع ار جزئیات بارجوییهاب پلیس ا بارپرس ا نضا ا شرایطی که متهم ده آن قراه داد میشودق جزئیات بسیاه
قابل قوجّه دیگرب ار نرآین قـصیل چنین اقراهب نیز قابل ذکر خواهن بود؛ مانن آنکه بارجو به اا ال اء میکن هاه چیز علیه
ااست ا شانسی براب خالصی خود ا پسرش ن اهدق جز آنکه با آنها هاکاهب کن یا اع ة قخفی
پذیرش جرح ها بپذیرد.

ا مساع ت ده صوهت
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غیرقابل انکاهق هابرا میسارد .رمانی که بارجو انکاه اقهاح ها ار متهم نایپذیردق قص داهد به
متهم بفهاان که اظهاهاقش برخالف ااقعیّت ا غیرمنط یان یا دستکم با قوجّه به قخصّص ا
قجاهب اب نادهست هستن  .اقتی متهمِ بیگنا نخستین باه موهد اقهاح قراه میگیردق این قصوّه
ها داهد که بارجوها ده اشتبا ان ؛ بنابراین میکوش قا با اهائة دالیلق آنها ها قانع کن که ااقعاً
بیگنا است .با این حالق رمانی نرا میهس که اب دهمییاب آنها قص ن اهن اظهاهات اب ها
بپذیرن ( .)Ofshe & Leo,1997ده این اضعیّتق نرد ماکن است دچاه قنش ذهنی ا دهانیاب
شود که نتوان بر آن غلبه کن ؛ ریرا ار سویی علم ا آگاهی داهد که بیگنا است ا ار سویی
دیگرق به این بااه هسی

است که پلیس علیه اا ادلة ی ینآاه ده دست داهد که مجرمیّتش ها

ابت خواه کرد.
بارجوها براب قانع کردن متهم به اینکه ماکن است که اب جرح ها مرقکب ش

باش ق

میبایست دالیل قانعکنن اب اهائه کنن ؛ دالیلی که به ااسطة آن متهم ب ان اینکه چیزب ار
اهقکاب جرح به خارر آاهدق قانع شود که مجرح است .ده ااقعق این هنتاهق داّمین گاح ار نرآین
هاانشناختیاب است که به اقراه اجباهب-اقناعی میانجام  .به قعبیر هی اهد لئوق بارجو معاوالً
نسخهاب ار نظریة خاررة سرکوبش  8ها نسبت به متهم اعاال میکن ؛ یعنی بارجو به متهم ال اء
میکن که به دالیل مختل

حانظة اب ده به یادآاهدن خارراتق سرکوب ش ا به هاین دلیل

است که چیزب ار جزئیات جرح اهقکابی ها به خارر نایآاهد .براب ناونه آنها به متهم ال اء
میکنن علّت اینکه جزئیات اهقکاب جرح ها به خارر نایآاهد این است که حانظة اا به دلیل
مصرف مواد مخ ه یا الکل سرکوب ش
موقّت ده ضایر خودآگا ش

است؛ اختالل چن شخصیّتی داهد؛ دچاه نراموشی

است یا شای ده هایجقرین حالتق ماکن است اب به این دلیل

خاررة اهقکاب جرح ها سرکوب کرد باش که جرح اهقکابی قجربة دهدناکی برایش بود است
( .)Leo, 2009: 339رمانی که متهم بههغم ن اشتن خارر اب ار اهقکاب جرح ار بااه خود مبنی
بر بیگناهیاش کناه میکش ا اقهاح ها میپذیردق آماد میشود که گاح سوّح ا آخر ها نیز برداهد:
1. Repressed memory theory.

تحلیل فرایندهای تحصیل اقرار نادرست در مرحلة تحقیقات پلیسی

366

نوشتن شرح پس ار پذیرش جرح انتسابی 8.اقتی متهم جرح اقهامی ها پذیرنتق بارجو اا ها به
سات اهائة جزئیاقی ار چرایی ا چگونگی اهقکاب جرح ه ایت میکن (.)Leo, 2009: 339

 .2مراحل تحصيل اقرار نادرست
مطالعة ماهیّت ا گونههاب اقراه نادهست قـصیلش

به اسیلة بارجو نشان داد که قـصیل این

دلیل نرآین پی ی اب داهد .این پی ی گی به روه عا شامل اقراههاب نادهست اجباهب هاانی
میشود .سه مرحلة متهمانگاهب نادهستق اجباه به پذیرش اقهاح ا قـری

اظهاهات متهم ده

نهایت پیکرة این نوع ار اقراه نادهست ها قشکیل میدهن .

 .2-1متهم/مظنون انگاری نادرست
ده عالق پلیس کنشگر اصلی متهم/مظنونانگاهب است 3.پلیس است که قعیین میکن چه کسی
متهم است .نخستین خطا رمانی هاب میده که پلیس به اشتبا به این نتیجه میهس که نرد
بی گنا ق هاان مجرح م ّنظر است .بنابراینق قصایم به انجاح یا ع ح انجاح بارجویی ار یو نردق
ن شی بسیاه حیاقی ده نرآین بارجویی ایفاء میکن .
متهمانگاهب نادهستق شرط الرح براب قـصیل اقراههاب نادهست ا ده نتیجه مـکومیّتهاب
نادهست است .ده ااقعق اگر پلیس انراد بیگنا ها به اشتبا متهمانگاهب نکن ق هیچگا اقراه
نادهست شکل نخواه گرنت ا ده نتیجه هیچگا نردب مـکوح نایشود .بنابراینق متهمانگاهب
نادهستق نخستین ا ده عین حال مهم قرین خطایی است که پلیس مرقکب میشود .ناونة شااهة
یو مربوط به موضوع پران ة آقاب ح.ع با اقهاح حال ا خری ا نراش مواد مخ ه است .مأموهان
پلیس با قـت نظر گرنتن چن نفر ار قاچاق یان مواد مخ هق پیش ار دهیانت مـاولهق برخی ار
متهاان ها دستگیر ا با هاکاهب آنها ده مـلی که بنا بود باه قـویل داد شودق کاین میکنن .
 .8این مسئله ده شااهة داّح م اله دهباهة مراحل قـصیل اقراه نادهست به قفصیل بـث ش است.
 .3بههغم اینکه شای قفاات گذاشتن بین مظنون ا متهمق نظر دقیققرب باش ق ده این م اله این دا ااژ هممعنا ا برابر ده نظر
گرنته ش است.
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حسب گفتة متهاانق یو باه به اسیلة کامیون ار شهر بن هعباس خری اهب ش ا ده پاپ بنزین
ال ق چن خودها نسیان آبی مواد ها قخلیه ا قـویل خواهن گرنت .ده موع م رّه کامیون ده
مـل مست ر میشود .ده هاین حینق نردب با نیسان آبی ااهد پاپ بنزین میشود ا جلوب کامیون
پاه

میکن  .اا ار خودها پیاد ش ا ده هاین حین پلیس دستگیرش میکن  .هانن ة خودهاب

نیسان با اظهاه بیخبرب اقهاح ها انکاه میکن  .اب ده دناع میگوی که خانهاش ده حوالی هاان
پاپ بنزین است ا ن ط می خواسته بنزین بزن  .با اجود اینق اب شش ما ده بارداشت مان ا
حتّی قـت نشاه ش ی اقراه کردق الی ده نهایت با ا بات به عن

بودن اقراه ا ن ان ادله قبرئه

ش  .اا ب شانس بودق ریرا ده لـظهاب ااهد پاپ بنزین ش ا ده جلوب کامیون پاه

کرد که

پلیس منتظر اهاد نیسان آبی براب قـویل مـاوله مواد مخ ه بود.
عوامل متع ّدب باعث میشون که پلیس یو نرد بیگنا ها به اشتبا متهمانگاهب کن  .شای
علّت اصلی برار این خطاق آمورش ضعی

ا نادهستِ بارجویی کردن باش  .براب ناونه میقوان

به آمورش ننون بارجویی معراف به «ننون هِی » 8اشاه کرد که به مأموهان پلیس به غلط آمورش
داد میشود که به اسیلة آن میقوانن هاانن یو دهاغسنج انسانی عال کنن ا با میزان اراینان
باالییق دهاغ ها ار ح ی ت قشخیص دهن  .موسسه هِی ادعا میکن که بارجوها ا کاهآگاهان
میقوانن با یادگیرب این ننونق ده  11دهص مواهدق به دهستی ح ی ت ها ار دهاغ قشخیص
دهن (Inbau et al, 2001 in Kassin, 2008: 1310) .براب ناونهق به غلط به کاهآگاهان آمورش
داد میشود کسی که به چشاان آنها خیر نایشودق سربهریر استق م اح اضعیّت ب نیاش ها
قغییر میده ق بینیاش ها لاس میکن ق عینکش ها مرقب یا قایز میکن ق ناخنهایش ها میجود
یا به پسسرش دست میکش ق احتااالً داهد دهاغ میگوی ا ار این ها مجرح است .ها نین
شخصی که گاهد میگیردق هاکاهب نایکن ا هاه چیز ها انکاه میکن ا پاسخهاب کوقا اهائه
میده نیز نریبکاه ا ده نتیجه مجرح است ( .)Leo, 2009: 334مصاحبة قـلیل هنتاهب هِی ار
 81قا  39نن قشکیل ش

است که این سؤاالت موجب برانگیختن ااکنشهاب هنتاهب خا
1. Reid Technique.

ِ
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ا ب ین رریق بارجو ها قاده میسارد قا دهاغ یا

هاستگویی متهم ها قشخیص ده  .این شیو ده اصل ار دستگا دهاغسنج 8الگوبرداهب ش

ا

هاانن این دستگا به صوهقی قجربی نشان داد است که دهص خطاب باالیی داهد .برخی
پژاهشگران ده نگا خوشبینانه بر این بااهن که قضاات کاهآگاهانق پلیس ا سایر
دهاغسنجهاب حرنهاب قنها ده  41قا  99دهص پران ها صـیح است & (Kassin
).Gudjonsson, 2004: 37
برخی مأموهان پلیس با اشاه به ننون هِی حسب قجربه بر این بااهن که با استفاد ار این
ننون میقوان به ح ی ت پی برد .ده ناونة شااهة داق ه.

یکی ار مأموهان پلیس آگاهی

میگوی « :ده حین بارجویی عا اً با نرد چشم قو چشم میشوح .اگر به چشاانم خیر شودق معلوح
است که هاست می گوی ا چنان ه نگا نکن ق سرش ها قکان ده یا به موهایش دست بکش ا
( )...نشانههاب دهاغگویی ااست» .ده ناونة شااهة سهق مأموه پلیس دیگرب نیز با آگاهی ار این
ننون میگوی « :شَمِّ پلیسی به من کاو میکن  .گاهی به من الهاح میشود که این خودش است!»
اب شاخص اصلی این شم ها قجربه ا نیز حرکات بارجوشون میدان  .به بااه اب« :اگر حرکات
نرد ها حین بارجویی به دقّت ده نظر بگیربق دستت میآی که داهد هاست میگوی یا دهاغ.
معاوالً من ح اد یو ساعت نرد ها قنها داخل اقاق بارجو منتظر نگه میداهح .خودح هم ار اقاق
خاهج میشوح ا به اسیلة داهبین حرکاقش ها کنترل میکنم .مثالً اقتی میبینم عصبی است ا
استرس داهد برایم نشانهاب است که اب مجرح است» .بههغم اجود چنین بااهبق مطالعات علای
متع ّد ابت کرد ان که هاانن دستگا دهاغسنجق انسانها نیز ده دهاغسنجی مرقکب خطا
میشون ؛ به نـوب که دهص صـّت آن به قعبیر برخی ده ح ّ پرقاب سکة شیر یا خط است!
 .1شایان ذکر است دستگا دهاغسنج ) (Polygraphناوداه قغییرات هاانشناختی ا ریستشناختی ب ن انسان ها ده صوهت
دهاغگویی نشان میده  .ار ررنیق سهم این دستگا ده کش

دهاغ  89دهص است ا  69دهص ماب ی بر عه ة استفاد کنن ة

آن است .بنابراینق برنرض استفاد نیزق نیار به کاهشناس ماهرب ده این رمینه است .ار سویی دیگرق اهرش ا باقی آن ضعی
است .بنگری به :انصاهبق الی الهق ( .)8219ح وق قـ ی ات جناییق چاپ نخستق قهرانق ساتق صص  429ا .436
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( .)Bond & DePaulo, 2006: 224انزان بر اینق مطالعات خا

بر هاب مأموهان پلیس ا

بارجوها مشخّص کرد است که به هاین نسبت آنها قاده نیستن به صوهقی مطائنق بین انکاه
دهست یا نادهستِ اقهاحق به دهستی قضاات کنن ا ده نتیجه مرقکب خطا میشون  .یانتههاب
پژاهشهاب انجاحش

نشان داد است که هاش قـلیلِ هنتاهِ آمورش داد ش

به اسیلة مؤسسة

هِی ق ده عال صـّت قضاات ها کاهش میده ق به گونهاب که باعث ش قا برخی پژاهشگران
به این نتیجه برسن که این ننون نایقوانن مؤ ر باشن ا ده ااقع ماکن است ده قشخیص دهاغ
ار ح ی ت خطا کن ا نتیجة عکس دهن ( Kassin & Fong, 1999: 512; Gudjonsson, 1992:

.)47-49
پرسش این است که بر نرض ابت ش ن دهاغگویی متهمق میقوان بهی ین اا ها مجرح
دانست؟ پاسخِ مثبتق مسیر پران

ها به بیراهه خواه بُرد .ماکن است متهم قـت قأ یر اقهاح

انتسابیق مـیط ا شرایط بارجویی ا نشاههاب هاانی اظهاهات متناقضی ها براب ههایی ار اقهاح
نادهست بیان کن « .بیگنا ده جریان مـاکاهق اغلب خود ها ده اضعی دشواهقر ار مجرح مییاب .
عامل جنایت جهتی براب دناع خود قهیهکرد است ا ار ااقعهاب که به اا نسبت داد ان ارالع
داهد؛ ساعتق مکان ا کیفیات اهقکاب جرح ها میدان ا اغلب پیش ار اهقکاب جرحق به ررح
دناعی خود نکر کرد است .حتّی بعضی کیفیات جنایی ها با این ررح مطاب ت داد است ()...
بیگناهی [که بارداشت ش ] عصبانی ا نومی میشود ا چنین می پن اهد که هاین قرائن ظاهرب
جرح که موجب دستگیرب اا ش ماکن است موجب مـکومیّت اا نیز گردد ا ار آنجا ضراهت
دهاغگویی براب اب احساس میشود» (کی نیاق  .)78 :8211این قوصی

به خوبی بیانگر نادهست

بودن پیشنرضِ «دهاغگو مجرح است» است.
انراد بیگنا ماکن است به اشتبا ده معرض اقهاح قراه گیرن ا بنا به دالیلی دیگر به اشتبا
مـکوح شون  .براب ناونهق ده مواهدب که متهم شناسایی نایشودق مأموهان آگاهی بر اساس نوع
جرح ا شیو هاب اهقکاب آن ا با انطباق آن با مجرمان ساب هداهب که نوع ا شیو هاب اهقکابی
آنها مشابه جرح موهد قع یب استق متهاان ها شناسایی میکنن  .ده ناونة شااهة چهاهق ده موهد
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اقهاح آقاب ب.ف به سرقت ار اموال داخل خودهاهاب سواهبق مشاه ش که مأموه آگاهی بر
اساس سوابق کیفرب متهمق اا ها احضاه ا بارجویی کرد .پلیس انکاه اقهاح ها نپذیرنت ا پران
با اقراه متهم به بارپرسی اهجاع ش  .اب ده بارپرسی با هجوع ار اقراهق پذیرش اقهاح ده پلیس
آگاهی ها ناشی ار اجباه دانست ا گفت« :من هاحم ار ماجرا بیخبر است .من قبالً صن اقع ب
ماشینها ها با پیچگوشی بار میکردح ا اموال داخل آن ها میردحق الی اآلن کاه میکنم» .اب ده
پاسخ به این پرسش که شاا ها ده حوالی مـل اقوع جرح دی ان ق گفت« :من با ماشین میو
مینراشم .ار ب شانسی هاان هارها ده آنجا میو مینراختم .داشتم باهح ها خالی میکردح که
دستگیرح کردن » .بارپرسق به دلیل نبود ادلهق قراه منع قع یب صاده کرد.
ها نینق ماکن است نرد به دلیل برخی سوءظنهایی که ده قـ ی ات جنایی معاول استق
مانن انگیز هاب احتاالی اهقکاب جرح ار ناحیة متهمق به نادهست ده معرض اقهاح قراه گیرد .براب
ناونهق ده برخی قتلهاق پلیس ده نخستین مرحله به اعضاب خانواد م تول مانن هاسرانق نررن ان
ا یا اال ین م تول مظنون ش

ا آنها ها متهم میکن ا با کوچوقرین قراینی بارجوییها ها به

سات احرار مجرمیّت آنها ه ایت کرد ا ده مواهدب آنها ها مجبوه به اقراه میکن  .علّت اصلی
این است که پلیس با نرض اینکه اکثر جرایم به اسیلة نزدیکان ا یا اعضاب خانواد بز دی
اهقکاب مییابن ق قـ ی ات ها شراع میکن  .به هاین دلیل پیش ار قـ یق دهباهة دیگر متهاان
احتاالیق ار خانواد بز دی

بارجویی میکن  .قأکی بر این پیشنرض ماکن است منجر به

شناسایی نادهست یو نرد به عنوان مظنون ا آ اه آنق ار جاله جاعآاهب ادلة ا باقی نادهست
شود .ده ناونة شااهة پنجق ده پران ة آقاب ش.ب به اقهاح قتل عا بق جنارة م تول ده داخل
اقاقش ده حالی که خفه ش

بودق شناسایی ش  .پس ار گذشت چن ین هارق هاسایهها متوجّه

بوب جس ار داخل منزل ش ن ا با پلیس قااس گرنتن  .قـ ی ات نشان داد که م تول قنها رن گی
میکرد ا خانواد اش م ّتها پیش به خاهج ار کشوه مهاجرت کرد بودن  .برادهش قنها
خویشاان ب بود که با اا ده اهقباط بود .پلیس عالئم مشکوکی ها ده صـنة جرح نیانت .براده
م تول نخستین نردب بود که بارجویی ش  .اا ده پاسخ به نخستین بارجویی پلیس گفت« :برادهح
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قنها بود ا من هر هفته به اا سر میردح .ده هار حاد ه ده پاه

مشغول ق ح ردن بودح که

هاسایهها رنگ ردن ا خبر دادن » .اقتی پلیس متوجّه ش که اب ده هاسایگی م تول رن گی
میکن ا ده موهد ماقر

پ ه با م تول اختالف داشته استق مراقب ها صوهتجلسه کرد ا به

نظر دادستان میهسان  .چن هار بع ق بارپرس پران حسب گزاهش پلیس دستوه انجاح قـ ی ات
ار نامبرد ها صاده میکن  .اا این باه به عنوان مظنون اصلی پران
پران

ده آگاهی بارجویی ش

ا

به بارپرسی اعاد می شود .ده نهایت مظنون به قتل برادهش اقراه کرد .ده صوهتجلسهق

انگیزة متهم ار اهقکاب قتلق اختالف اب با م تول ده خصو

اهث پ هب عنوان ش .

متهم ده بارپرسی ضان قأیی اجود اختالف با م تول ده خصو

ماقر

پ هبق اهقکاب

قتل ها انکاه ا علّت اقراه ها ههایی ار شرایط سخت بارداشتگا ا بارجویی اعالح میکن  .اا قأکی
میکن که بارجوهاب پلیس به حرفهایش قوجّهی نکردن ؛ اگرنه شای اا بتوان قاقل ها معرنی
کن  .متهم احتاال می ده که ماکن است یکی ار ب هکاهان برادهش که اقّفاقاً به منزل م تول
قردّ د نیز داشتهق مرقکب قتل ش

باش  .پلیس پس ار دستوه بارپرس مبنی بر احضاه ا قـ یق ار

نرد موصوفق قـ ی ات ها آغار کرد .اظهاهات ض ان یض مظنون ج ی موجب میشود قا پلیس
قـ ی ات بیشترب انجاح ده  .ده حالی که اا م عی بود ده هار قتل مسانرت بود استق گواهی
مطلعان ا شهود به صوهقی علمآاه خالف ااقع بودن این ادعا ها نشان داد .ده نهایت با دستگیرب
مرقکب ااقعیق متهم بیگنا آراد ش .
ده این پران ق پلیس قنها به این دلیل به براده م تول مظنون ش ا اب ها قـت بارجوییهاب
ش ی قراه داد که مطائن بود ده این پران قاقل حتااً ار خویشاان ان م تول است؛ ریرا م تول
نردب قنها بود ا برادهش میقوانسته به منزل اب قردّد داشته باش  .رمانی که اختالف مالی بر سر
اهث بین دا براده مطرح ش ق این نرضیه ق ویت ش بود.
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 .2-2اجبار متهم به پذيرش اتهام
پس ار اینکه پلیس نرد بیگناهی ها به اشتبا مظنونانگاهب میکن ق اق اح خطرسار بع بق قـصیل
اقراه است .ار آنجا که متهم بی گنا استق ربیعی است که اقهاح ها نپذیرد .ده این مرحله با قوجّه
به م اامت متهمق هاهبرد بارجو ایجاد اضعیّتی است قا به هر شکلی اقراه ها قـصیل کن  .بارجوییِ
اقهاحآمیز ا سخت میقوان اا ها به این ه ف برسان  .اغلبق قـصیل اقراه رمانی اهایّت مییاب
که هیچ دلیل دیگرب علیه متهم ده دسترس نیست .ده این اضعیّتق گاهی انزان بر مشکل ن ان
ادلة ا باقیق متغیرهاب دیگرب نیز ضراهت قـصیل اقراه ها قش ی میکنن  .براب ناونهق ده
پران هایی که به دلیل نوع یا شیوة جرایم اهقکابی خیلی موهد قوجّه عاوحان ق نشاه ریادب بر
پلیس (ا ها نین کنشگران قضایی) براب پرد برداشتن ار معاّاب جرح ا شناسایی مرقکبان ده
سریعقرین رمان ماکن قـایل میشود .ده ااقعق گاهی ده چنین مواهدب هیچ دلیل معتبرب علیه
شخص بیگنا اجود ن اهدق جز آنکه اب به اشتبا به عنوان متهم شناسایی ش

باش  .بنابراینق

قعجّبآاه نیست که اکثر اقراههاب نادهست ده پران هاب ش ی ب مانن قتل ا قجاار جنسی ا
یا پران هایی که به ش ّت موهد قوجّه عاوحان ق قـصیل میشون (Drizin & Leo, 2004: 985-

.)986
عامل اصلی اقراههاب نادهستی که ار بطن بارجوییهاب پلیس بیران میآی ق استفاد ار
هاشهایی است که به لـاظ هاانی متهم ها ده اضعیّتی قراه می دهن که مجبوه به اقراه میشود
( .)Ofshe & Leo, 1997اجباه ب نی برخالف اجباه هاانیق نرآین ساد اب داهد؛ پلیس با
شکنجههاب ب نی ا ده م ّت کوقاهی ار متهم اقراه میگیرد .ده ناونة شااهة ششق ده پران ة
آقاب ح.خ به اقهاح سرقتق پس ار شکایت نردب ده خصو

سرقت اموال موجود ده

ساختاانهاب نیاهکاه ق پران جهت قـ ی ات به پلیس آگاهی اهجاع ش  .شاکی اعالح میکن
که ساهق ناشناس است .ده هاین حینق شکایتهاب مشابه دیگرب ار سایر شعبات بارپرسی ا
دادیاهب به پلیس اهجاع میشود .پلیس مـلهاب ها که بیشترِ این سرقتها ده آن ااقع ش

بودق

قـت نظر گرنت .پلیس به نردب که ده حال سوران ن سیمهاب برق بودق مظنون ش  .پس ار
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بارجوییق اموالی مانن آلومینیوح ا آهن ها نیز ده خودهاب اب کش

کردن  .امّا اا منکر سرقت

ش  .با اجود اینق اا ها به آگاهی بردن ا پس ار ارالع ار سوابق کیفربق مطائن ش ن که هاین
نرد ساهق است .هاان هار پران

ها ده حالی که متهم به اهقکاب  89ن ر سرقت اقراه کرد

بودق به قاضی کشیو اهسال کردن  .متهم نزد قاضی ار اقراه خود ع ال کرد ا با نشان دادن
عالئم ضرب ا ص مات متع ّد ب نیق م عی ش که هاة اقراهها قـت شکنجه اخذ ش ان  .قاضی
کشیو ضان صوهتجلسه اظهاهات متهم ا نیز مشاه ات خود ار ص مات ب نی ااهدش به اب
که نوع آنها بیانگر صـّت ادعاب متهم بودق خطاب به هئیس اداهة مباهر با سرقت پلیس آگاهی
دستوه داد قا ضان قوقّ

قـ ی ات ار متهمق بر عالکرد مأموهان پلیس نظاهت شود« :نظر به اینکه

متهم ش ی اً قـت شکنجهق ایراد ضرب ا کتوکاهب اقراه ناود ا آ اه ص مات جسای ده مچ
دستان ا هان پاب چپ ا کت

مشهود استق م رّه است نعالً قـ ی ات ار متهم نوق ده خصو

سرقت ار ساختاانهاب نیاهکاه متوقّ
متهم ده این خصو

شود ا آن اداه نعالً حقّ هیچگونه قـ یق ا بارجویی ار

یا مواهد مشابه ن اهد .لذا ضان نظاهت بر عالکرد مأموهین قـت امرق

آمورشهاب الرح ده این خصو

به آنها داد شود» .ده ااقعق بارپرس با دستوه نوق به عن

بودن قـصیل اقراه ا نادهست بودنِ آن ها میپذیرد .امّا ا بات شکنجه هاواه آسان نیست یا
دستکم دادستان ا بارپرس ار گزاهش ا قع یب آن چشمپوشی میکنن  .هاان روه که ده ناونة
شااهة یوق موضوع پران ة آقاب ح.ع به اقهاح حال ا خری ا نراش مواد مخ ه که متهم بیگنا
به دلیل همرمانی اهاد به مـل قـت نظر پلیس ا مشابهت خودها قـت نظر  -نیسان آبی  -به
اشتبا متهم شناخته ا دستگیر ش ق قـت شکنجههاب ش ی پلیس لب به اعتراف گشود .اکالب
اب ده نخستین نرصت علیه مأموهان بارجوییکنن

شکایت کیفرب کردن ق الی بههغم اهائة

نظریة پزشکی قانونی حکم به قبرئة مأموهان داد ش  .ده مصاحبهاب که با اکیل اا انجاح ش ق اب
چنین گفت« :موکلم ها به ق هب شکنجه کرد بودن که قااح پاهایش قرکی

بود» .بههغم

مانوعیّت هاب قانونی صریحق اقراه نادهست با اجباه ب نی هنور اجود داشته ا چه ار نظر شیوة
قـصیل ا چه ار نظر شیوة ا بات ا احرار آنق پی ی گی ریادب ن اهد.
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ده گونهشناسی اقراههاب نادهستق ده این م اله اقراه ناشی ار اجباه هاانی به دا گونه
اجباهب-مصلـتی ا اجباهب-اقناعی ق سیم ا قوضیح داد ش ق امّا ار نظر عالی این گونه اقراهها
به دا شیوة کلی اجراء میشون  :نخستق بارجو ار ننون بارجوییاب که ماهیّتاً ار نظر قانونی ا
هاانشناسی اجباهب مـسوب میشون ق استفاد میکن  .داّحق بارجو رنجیر اب ار ننون
بارجوییاب که ده مجاوع باعث میشون متهم دهیاب چاه اب جز قن دادن به خواستههاب بارجو
ن اهدق بهر میگیرد .معاوالً هر داب آنها یو نتیجه ده پی داهن ا آن اقراه متهم بیگنا است.
ننون بارجویی اجباه هاانی ار نوع نخست شامل برخی ناونههاب سنّتی ا ق یایق مانن مـرامیّت
ار غذاق خوابق آبق حااح ا مانن اینهاق بارجویی اقهاحآمیز 8ا سررنشآمیز 3میشون  .ده حال
حاضرق این ننون سنّتی ده بارجوییهاب پلیس به ن هت استفاد میشون  .ننون اجباه هاانیِ مأموه
پلیس کنونیق معاوالً با اع هاب قلویـی یا صریحِ مساع به حال متهم ا یا قه ی به برخوهد
سختقر هارا هستن  .چنانکه آنشی ا لئو نوشتهان « :معادل امرارب استفاد ار شیلنگ دهگرنتن
اقراهق قه ی غیرمست یم متهم ار رریق داللت عالی به اقراه کردن است» ( Drizin & Leo, 2004:

 .)1115قه ی ها ا اع ها میقوانن اشکال مختلفی به خود بگیرن ا معاوالً ده رول بارجویی
قکراهق انزایش ا یا با مهاهت رراحی ا اجراء میشون  .ده ناونة شااهة هفتق ده پران

آقاب

س.ق به اقهاح سرقتق مشاه ش که مأموه پلیس ده ااکنش به انکاه داباهة اقهاح به اسیلة متهم
خطاب به اب گفت« :این حرفها که کاه من نبود ا ( )...ها بگذاه کناه .هم من میدانم ا هم
خودت می دانی که کاه خودقه .ساب ه هم داهب .اعتیاد هم که داهب .به نفعته اقراه کنی ا
شرایطت ها ار این ب قر نکنی» .متهم اصراه داشت که مرقکب سرقت ش ق امّا ده خصو

این

اقهاح بیگنا است .ده نهایت پس ار کای سکوتق گفت« :آه کاه من بود» .نادهست بودن اقراه
متهم رمانی مشخّص ش که متهم ده نزد بارپرس اقهاح ها انکاه کرد ا شاکی نیز با قأیی بیگناهی

1. Accusatorial interrogation.
2. Incommunicado interrogation.
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ابق دا شاه معرنی کرد که مفاد شهادت آنها داللت بر این داشت که نرد مشاه ش

هیچ

شباهتی به متهم ن اشت .بارپرس با قوجّه به ن ان ادلهق ار متهم هنع اقهاح کرد.
داّمین شکل اجباه هاانی که باعث میشود متهم بفها هیچ چاه اب جُز قن دهدادن به
خواستههاب بارجو ن اهدق منـصر به یو ننّ خا
بارجویی باش  .با ده

نیستق بلکه میقوان نتیجة کلی هاشهاب

ساختاه هاانشناختی ا منطق بارجویی هاب نوینق پی بردن به این امر

دشواه نیست که چگونه این نوع بارجوییها میقوان منجر به نتیجة دلخوا بارجو شود ( Drizin

 .)& Leo, 2004: 1115نضاب بارداشتگا ا مـ ادیّتهاب نیزیکی متهم ها ناقوان میکن .
بارجویی بهگونهاب رراحی ش که اضطرابآاه ا ناخوشاین است ا اقتی ش ی قر ا روالنی قر
میشودق ناخوشاین قر نیز میگردد .ده ناونة شااهة هشتق ح.پ یکی ار مأموهان آگاهیق
بارداشت روالنی ا سخت ده اقراه متهم ها ار شیو هاب مؤ ر پلیس ده بارجوییها میدان  .اب
میگوی « :برخی ار مجرمان حرنهاب ده کوقا م ّت حرف نایرنن  .اقتی یو هفته ده سلول
انفرادب ده بارداشت نگهشان میداهیمق شراع به حرف ردن میکنن  .این هاش جواب میده ».
رمانی که متهم ده شرایطی مـکوح میشود که «به جاب معرنی به رن ان [بارداشتگا ]ق ده اختیاه
اداهة کل ارالعات گذاهد ش

ا بالغ بر یو سال به روه غیرمتعاهف ده اختیاه اداه مذکوه

بود (»...کریم راد ق)388 :8218ق مشخّص نیست چ ه اقراه یا سایر ادلة قـصیلش ار صـّت
ا ا اقت برخوهداه باشن .
گاهی اضعیّت بارجویی ا اصراه بارجو به ا بات ظنِّ شخصیاش مبنی بر مجرح بودن متهم ا
دهاغ بودن انکاه اا موجب میشود قا متهم به این نتیجه برس که جز گفتن آن ه بارجو میخواه
بشنودق چاهة دیگرب ن اهد .ده پران ة مـکومیّت آقاب ح .ق ار متهم شش باه ده مرحلة
قـ ی ات م ّماقی بارجویی به عال آم  .چهاه باه ار این بارجوییها دهکالنترب ا به اسیلة پلیس
ا دا باه هم ده دادسرا 8انجاح ش  .متهم ده بارجویی سوّح نزد پلیسق اقهاح شرکت ده اهقکاب
 .8البته ده رمان هسی گی به پران ق دادسرا ار نظاح قضایی ایران حذف ش بود ا اظای
میدادن .

آن ها دادگا ا قاضی قـ یق انجاح
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جرح سرقت خودها ها پذیرنتق الی ده کلیة مراحل پیش ا پس ار آنْ اقهاح ها منکر ش  .ده
دادگا هم اقراه ها ناشی ار قه ی ا نشاه پلیس عنوان کرد ا قأکی داشت که اصالً هانن گی
کردن بل نیست قا بخواه خودهایی ها سرقت کن  .با اجود اینق دادگا با استناد به هاان اقراهق
اب ها مـکوح کرد ا این حکم ده دادگا قج ی نظر قطعی ش  .پس ار آنق متهم ار رریق اعالح
اشتبا هیاست دادگسترب نرصت ا بات بیگناهی خود ها پی ا کرد ا حکم بر بیگناهی اب صاده
ش (ربارباییق .)38-33 :8218ده این پران

پلیس به ق هب بارجویی ها ادامه داد قا متهم براب

هها ش ن ار اضعیّت ایجادش ق اقهاح ها بپذیرد.
ده ااقعق ه ف ار ننون بارجویی اجباهب این است که متهم دهیاب اقهامش ب ان هرگونه
شبههاب به ا بات خواه هسی ق هیچکس ادعاب بیگناهی اا ها بااه نخواه کرد ا با ادامه دادن
به انکاه اقهامات انتسابیق ن ط اضعیّت خویش ا نتیجة نهایی پران ها ب قر خواه کرد .ماکن
است متهم به این بااه برس هیچ چاه اب جز قسلیم ده برابر خواستههاب بارجو ن اهد؛ ریرا عاالً
هیچ ها دیگرب جز اقراهق براب نراه ار اضعیّت غیرقابل قـاّل ا پراسترس ده پیش هاب خود
نایبین ( .)Ofshe & Leo, 1997: 10-35برخی متهاان به این نتیجه میهسن که قنها ها نجاتق
انجاح هر چیزب است که بارجو میگوی ا میخواه  .برخی دیگرق به این علّت قسلیم میشون
که بارجوییها آنها ها به پذیرش این بااه سوق میدهن که اقراه قنها ها گریز ار عواقب
ناخوشاین ب مانن شکنجه است .رمانی که متهم دهمییاب هیچ چاه اب جز قسلیم ش ن ن اهدق
قسلیم می شود .ده چنین اضعیّتیق داارلبانه قل ی کردن اقراه پذیرنتنی نیست؛ ریرا این اقراه نه ار
هاب اختیاه ا به صوهت ااقعیق بلکه ناشی ار اجباه هاانی بود است .الرح به قأکی است که این
اضعیّت منـصر به نظاح ح وقی خاصی نیست .برخی پژاهشگران آمریکایی پس ار مطالعة
پران هاب مـکومان بیگناهی که بر ا ر اجباههاب هاانی اقراه کرد ان بر این بااهن که ه ف
بارجوییهاب پلیسی ده نظاح ع الت کیفرب آمریکا لزاماً احرار ح ی ت نیستق بلکه قـصیل اقراه
ار متهم است (.)Leo, 2008: 23
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 .3-2تحريف اظهارات متهم
پس ار آنکه مأموه پلیس ا بارجو دا خطاب قبلی ها مرقکب میشون ا متهم برخالف ااقعیّت
اقهاح ها میپذیردق گاح آخر نیز ضراهب میناای  .ده ااقعق نراین قب یل «انکاه» به «اقراه» با خطاب
سوّح قکایل میشود .ار نظر بارجو کانی نیست که متهم ن ط اقهاح ها بپذیردق بلکه اقراهب مطلوب
است که بیش ار جاله «من مرقکب ش ح» باش  .پس ار پذیرش اقهاحق متهم ده مرحلة بع ب بای
شرحی ار اهقکاب جرح ها هاایت کن قا اقراه م ران به ااقعیّت ا قانعکنن

به نظر برس .

پژاهشگران این مرحله ها «هاایت پس ار پذیرش» ناح نهاد ان ( .)Leo, 2009: 337بارجو سعی
میکن قا با شرح هااییق جالة «من مرقکب ش حِ» متهم ها ار حالت خاح به اقراهب کامالً منطبق
با ااقعیّت ا مـکاهپسن قب یل کن .
شرح هاایی ار پذیرش اقهاح انتسابی باعث میشود قا ماجرا  -ده ظاهر  -شرحی منط ی ار
جرح اهقکابی متهم اهائه کن  .ده ناونة شااهة پنج که مربوط به قتل عا ب بودق دی یم که چگونه
متهم پس ار آنکه بر ا ر اجباه ا نشاه بارجوییها اقهاح ها پذیرنتق بارجو هاایتی ار انگیز ا نـوة
اهقکاب قتل ها ار ربان اب مکتوب کرد .هاایت اا این چنین بود« :اقهاح ها قبول داهح .من برادهح
ها به قتل هسان ح .حوالی ظهر به خانهاش هنتم .اا عادت داشت بع ار ظهرها بخواب  .به مـض
اینکه ار خوابی نش مطائن ش حق داخل اقاق هنتم ا با بالش خفهاش کردح .»...اا ده موهد انگیزة
اهقکاب قتل گفت« :سالها بود ار اا میخواستم سهماالهث مشتر

پ هباح ها ب ه  .هاة اموال

ها اا ده قصرّف داشتق امّا اا هر باه بهانه میآاهد .پول الرح داشتم .ناچاه ش ح اا ها بکشم.»...
متهم بیگنا پس ار اینکه مجبوه به اقراه ش ق هاایتی ار نـوة اهقکاب قتل ا چرایی آن ها بیان
کرد قا بارجوها ههایش کنن .
اقراهِ یوکلاهاب به مذاق بارجو خوش نایآی ق ریرا میدان که ده نرآین دادهسی دادسرا
یا دادگا با انکاه متهم ا اعتراض اکیل اب ا یا اعتباهسنجی بارپرس ا قاضی مواجه میشود ا
داامی ن اهد .ده نتیجه ه ف بارجو استخراج شرحی قانعکنن ا بااهپذیر است؛ شرحی که متهم
ها م صر نشان ده ا براب ا بات مجرمیّتش ده دادگا کانی باش  .بارجوها ده اخذ اقراه نادهست
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بسیاه ماهرانه عال میکنن  .به قعبیر لئو آنها اغلب ار شیو هاب سناهیومـوه به عنوان هاشی براب
نسبت دادن انگیزة اهقکاب جرح به متهم استفاد میکنن  .ده ااقعق سناهیو به گونهاب بیان میشود
قا نشان ده متهم براب اهقکاب جرح انگیزة کانی داشته است .این اق اح موجب میشود ار
یوسوق اقراه قابل قبول به نظر برس ا ار سویی دیگرق بارجو ده مظّان اقهاح قـصیل اقراه به عن
قراه نگیرد .آنگا متهم این سناهیو ها میپذیرد ا قکراه می کن ؛ حتی اگر کامالً نادهست باش
ده ناونة شااهة د ق ده پران ة آقایان

.ع ا س.

8.

به اقهاح قتل عا بق متهاان پس ار د هار

بارجویی ده پلیس آگاهی ده نهایت به اهقکاب قتل اقراه کردن  .آنها ماجراب اهقکاب قتل ا
انگیز شان ها این گونه شرح دادن « :ده قهو خانه با آقایان (()...سایر متهاان) قراه گذاشتیم قا
آقاب (()...م تول) ها به قتل برسانیم .قا اینکه ده قاهیخ ( )...ده سههاهی شهرستان ( )...اقتی م تول
نان گرح ار نانوایی خری

بودق اا ها ص ا ردیم ا داخل پیکان آقاب (()...یکی ار متهاان) بردیم

ا با قیغ موکتبرب سرش ها بری یم» .پس ار این اعتراناتق بارپرس پنجا هار متهاان ها بارداشت
کرد .ده نهایت با دستگیرب مجرمان ااقعی ا اقراه آنهاق غیر ااقع بودن اقراه قـصیلش

مـرر

ش  .هاایت پس ار اقراه متهاان بیگنا با ذکر جزئیات ماجرا به ق هب م ران به ااقع بود که
بارپرس ده نادهستی آنها قردی ب نکرد.
ها نینق بارجوها ده ادامة سناهیوسارب متهم ها قشویق میکنن قا ده اعتراناقش انگیزة اقراه
ها ههایی ار عذاب اج ان اعالح کن  .به هاین دلیل ار اا میخواهن قا همرمان با اقراهق ار اهقکاب
جرح اظهاه ن امت کن ! این مسئله دقی اً ده ناونة شااهة هشت قأیی ش  .متهم پس ار پذیرش
اقهاح ا قشریح هاایتی ار آن میگوی « :خیلی پشیاانم .نایخواستم برادهح ها بکشم .عصبانی

 . 8ده پران ة الاهب علیه هیلیق الاهب به جرح قجاار به رنی سالخوهد متهم ا ده نهایت مـکوح ش  .اب سالها بع با دالیل
حاصل ار  DNAقبرئه ش  .علّت اقراه نادهست الاهب این بود که پلیس به اب نشاه آاهد بود که به جرح رناب به عن

اقراه

کن ا بگوی که علّت اهقکاب جرح خیانت هاسرش بود است .آنها به اا قول داد بودن که ده صوهت بیان چنین هاایتی ار
جرحق به جاب رن انق مشااهة هاانشناسی به اا اهائه خواه ش  .بنگری به.)Leo, 2009: 337( :
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ش حق کنترل ار دستم خاهج ش » .رمانی که متهم پس ار اقراهق اظهاه پشیاانی میکن ق اقراه اا
بسیاه بااهکردنیقر میشود.
بارجوهاب پلیس جزئیات ااضـی ار صـنة جرح اهائه میکنن که ده ظاهر آگاهی متهم ار
جرح ا ده نتیجه مجرح بودنش ها ابت میکن  .ها نینق آنها اغلب قالش میکنن نشان دهن که
انزان بر داارلبانه ا اهادب بودن اقراهق ده اقراه متهم ن ش منفعلی داشتهان  .بارجوها با دادن
ارالعات ا ااقعیّت هایی ار پران

با نشاه آاهدن بر متهم براب قبول شرحی خا

ار اقهاح

انتسابیق به شکلگیرب اقراه نادهست کاو میکنن ا به این رریقق شرح پس ار اقراه متهم ها
قـری

میکنن  .ده ناونة شااهة یوق هانن ة خودهاب نیسان پس ار مظنونانگاهب نادهست

قـت اجباهق اقراه کرد ا پس ار آن چنین هاایتی ار ن ش ا انگیزة خود ده اهقکاب جرح حال
مواد مخ ه بیان کرد« :اقهاح ها قبول داهح .م ّت کوقاهی است که ده این رمینه نعّالیّت داهح .مواد
مکشونه ها ده بن هعباس ار شخصی به ناح (ال ) خری اهب ناودح ا سپس مواد مخ ه قـویلی
ها براب قـویل به هانن

کامیون دادح .االین باه است که ( )...ده این رمینه نعّالیّت میکنم .من

رمانی که جلوب هانن ة کامیون پاه

ناودح ا ده حال قـویل [گرنتن] باه بودحق مأموهین ها

دی ح ا ار قرس نراه کردح ا حین نراه دستگیر ش ح» .پس ار پذیرش اقهاح به اسیلة متهمق
سناهیویی ار چگونگی اهقکاب جرح ا انگیز هاب مرقکب اهائه ش که انتساب اقهاح به اا ها به
ااقعیّت نزدیو میکرد.
رمانی که اقراه متهم با شرحی منظم ا منط ی ار جزئیات اهقکاب جرح هارا میشودق ذهن
هر شنون ابق به ایژ بارپرس ا قاضی پران ها براب پذیرنتن آن قانع میسارد .هاین ااقعیّتق
یعنی ا رگذاهب قوب اقراه ده سرانجاح پران ق نگرانی بجایی ها دهباهة اهایّت ن ش اقراه نادهست
ده مـکومیّت بیگناهان ایجاد میکن  .ده قـری

ااقعیّات موضوع پی ی قر نیز میشود ا آن

اقتی است که متهم بیگنا جزئیات جرمی ها اقراه میکن که مرقکبش نش

ا ربیعتاً ار آن

بیخبر است! سؤال این است که ده چنین مواهدب متهم بیگنا چگونه ار جزئیات اقهاح انتسابی
باخبر است ا با بیان جزئیات ماجراب اهقکاب جرحق کنشگران قضائی ا مردح ها بر صـّت اقراه
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ار قناقضگویی ا

اشتباهات متهم بیگنا ده پاسخ به سؤاالت بارجو باش  .بیقردی پاسخ به آنها نایقوان به صوهت
قصادنی صـیح ار آب دهآی ؛ مگر آنکه پاسخ ها قلویـاً یا صریـاً به متهم گفته شود ا یا به اا
پیشنهاد گردن  .این هاان کاهب است که بارجوها ده بسیاهب ار پران هایی که اقراه نادهست
قـصیل میشودق انجاح میدهن .
اانگهیق اگر کل بارجوییها ص ابرداهب یا نیلمبرداهب شودق امکان کنترل نـوة بارجوییها
نراهم می شود .ده غیر این صوهتق ماکن است هیچ هاهی براب ا بات قـری

شرح هاایی پس

ار اقراه متهم به اسیلة بارجو اجود ن اشته باش  .البته متهم بای ار ضبط بارجویی مطلع شود.
انگلستان ار جاله کشوههایی است که با قصویب قانون پلیس ا ادلة کیفرب ده سال 8614ق ضبط
صوقی بارجویی ار متهاان ده مرحلة پلیسی ها الزاحآاه کرد است (مـا نسلق  .)8219ده این
رمینهق اگرچه قانون آیین دادهسی کیفرب  8263با الزامی کردن ضبط مـاکاات دادگا کیفرب
یو نوآاهب مهاّی داشته استق بای قوجّه داشت که عا ة خطاها ده مرحلة قـ ی ات م ّماقی
ااقع می شود .ار این هاق بهتر است هاین حکم شامل قااح مراحل دادهسیق به ایژة مرحلة
قـ ی ات پلیسیق باش .

نتيجه
اقراه هنور دلیل هایج براب ا بات جرح است .این دلیل به دا جهت ار اهایّت بسیاه ریادب
برخوهداه است :نخست اینکه قارع دعواست ا با اجود آن دلیل دیگرب الرح نیست .داّح اینکه
قـصیل آن آسانقر ار سایر ادلة ا باقی است .اغلب اقراههاب نادهست به اسیلة پلیس قـصیل
می شون  .به هاین دلیلق پلیس ده خط م ّح قـصیل اقراه نادهست قراه داهد .مسئلة اصلی این
پژاهش قـلیل نرآین هاب قـصیل اقراه نادهست ده قـ ی ات پلیسی است .با قوجّه به پی ی گی
اقراههاب نادهست ناشی ار اجباه هاانی ا اهایّت آن ده بارجوییهاب نوینق چگونگی قـصیل
نادهست دلیل اقراه با هایکرد هاانشناختی قـلیل ش  .حسب یانتههاب می انی حاصل ار پژاهشق
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کانی است پلیس به نردب مظنون شود ا به این نتیجه برس که مجرح ها دستگیر کرد است .ده
این اضعیّتق چنان ه پلیس نتوان دلیلی جاعآاهب کن ق اقراه آسانقرین ا ده دسترسقرین دلیل
براب ا بات مجرمیّت ا مختومه کردن پران است .ده خطرسار بودن این ااقعیّت هاین بس که
میدانیم هر متهای لزاماً مجرح نیست ا ماکن است پلیس ده مظنونانگاهب مرقکب خطا شود ا
نرد بیگناهی ها متهم سارد .ب یهی است اقتی نرد بیگناهی به عنوان متهم شناسایی میشودق ده
اضعیّت عادب اقراه نخواه کرد .حال اگر پلیس ار متهم ااقعاً بیگناهی اقراه قـصیلکرد باش
به این معنی است که اقراه قـصیلش به رری ی نادهست اخذ ش است.
براب قـصیل اقراه نادهستق اجباه نیزیکی هاش ساد ا سنّتی است .ار آنجا که متهم میقوان
با نشان دادن عالئم موجود ده ب نشق به عن

بودن اقراه ها ابت کن ق پلیس قرجیح میده ده

بارجوییها ار ننونی استفاد کن که متهم ها ار نظر هاانی مجبوه به اقراه کن  .برخالف اجباه
ب نیق اقراه ناشی ار اجباه هاانی نرآین پی ی اب داهد .سه خطاب متوالی اجود داهن که ری
آن پلیس اقراههاب نادهست ها قـصیل میکن ا ده نهایت موجب مـکومیّت انراد بیگنا
میشود :متهم/مظنونانگاهب نادهستق اجباه متهم به اقراه ا سناهیوپردارب ار رریق قـری
اظهاهات اب .یانتههاب حاصل ار داد هاب گردآاهبش اجود این سه خطا ها ده قـصیل اقراه
نادهست قأیی کردن  .بارجوها ده نخستین گاحق شخص بیگنا ها ده معرض اقهاح قراه میدهن
که میقوان ار آن به «متهم/مظنونانگاهب نادهست» قعبیر کرد .سپسق اب ها ده معرض بارجویی
اقهاحآمیزب که متهم ده آن ار پیش مجرح نرض میشودق قراه میدهن  .ده این مرحلهق بارجو ار
یوسوق اظهاهات نادهستی ها ده خصو

ادلة ا باقی اقهاح انتسابی به متهم انت ال میده ا ار

سویی دیگرق آشکاها یا ده خفا اع ة کاو به اب ها میده ا یا حتّی قه ی ش میکن  .اقتی
متهم اقهاح انتسابی ها میپذیردق به ررق مختل

قـت نشاه قراه میگیرد قا با کاو ا مشاهکت

مأموه بارجوکنن ق شرح ا هاایتی قابل قبول ا مـکاهپسن ار ماجرا (جرح انتسابی) اهائه کن .
البت ه براب کاو به این مسئلهق برخی ارالعات ا ااقعیّتهاب پران

به متهم بیگنا انت ال داد

میشود .ده ااقعق ده برخی پران ها شرایط بارجویی به گونهاب است که اصوالً هر شخص
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متعاهنی ده آن اضعیّت قراه گیردق براب هها ش ن ار آن جز قن ده دادن به خواستة بارجو که
اقراه به اقهاح انتسابی استق انتخاب بهترب ن اهد.
مطابق با داد هاب پژاهشق ده بسیاهب ار مواهد بارجو ار نادهست بودن اقراه قـصیلش ة
متهای که ده ا ر نشاههاب ناشی ار بارجویی به پذیرش اقهاح قن ده میده ق آگا نیست .آمورش
نـوة صـیح بارجویی به مأموهان پلیس میقوان هاهکاه مؤ رب ده پیشگیرب یا کاهش خطاب
پلیس ده قـصیل اقراههاب نادهست باش  .ها نینق الزامی ش ن ضبط بارجوییهاب مرحلة
قـ ی ات پلیسی قا ح ّ ریادب ار اهقکاب قخلّفات خواه کاست ا چنان ه قخلّفی اهقکاب یاب
با استناد به بارجویی ضبطش

ا ا بات قخلّ ق اقراه قـصیلش

بارل میشود .اگر کل

بارجوییها ص ابرداهب یا نیلمبرداهب شودق امکان کنترل نـوة بارجوییها نراهم میشود .ده غیر
این صوهتق ماکن است هیچ هاهی براب ا بات قـری

شرح هاایی پس ار اقراه متهم به اسیلة

بارجو اجود ن اشته باش  .البته متهم بای ار ضبط بارجویی مطلع شود .ده این رمینهق قانون آیین
دادهسی کیفرب  8263با الزامی کردن ضبط مـاکاات دادگا کیفرب یوق نوآاهب مهاّی داشته
است 8.با اجود اینق عا ة خطاها ده مرحلة قـ ی ات م ّماقی ااقع میشود ا اگر بناست قا
نظاهت مؤ رب انجاح شودق هاین حکم بای شامل قااح مراحل دادهسیق به ایژ مرحلة قـ ی ات
پلیسیق شود.
بی قردی ق رمانی پیشگیرب مؤ ر ده قـصیل اقراه نادهست امی ااهکنن خواه بود که پلیس
ا نظاح ع الت کیفرب اجود این خطا ها بپذیرن ا ار علل ا آ اه آن آگا شون  .قـصیل اقراه
نادهست میقوان ناشی ار عوامل ا انگیز هاب گوناگون باش که قـلیل آن موضوع پژاهشهاب
ج اگانهاب است.
 .8مادة  499م رّه میداهد« :مـاکاات دادگا کیفرب یوق ضبط صوقی ا ده صوهت قشخیص دادگا ق ضبط قصویرب نیز
میشود .انتشاه آنها مانوع ا استفاد ار آنها نیز منوط به اجار دادگا است» .البته پیش ار این ده سال  8268آییننامة اجرایی
نـوة ایجادق اداه ا نظاهت بر بارداشتگا هاب انتظامی هئیس قوّة قضائیهق انجاح بارجویی ده مـل بارداشتگا متهاان ها مانوع
ا جهت نظاهتق نصب داهبین م اهبسته ده بارداشتگا الزامی ش

است .با اجود اینق ناونههاب پیشگفته نشان میده

بههغم آنکه به ن هت گزاهش مکتوب قخلّفاقی ده دسترس استق ها نان پلیس ار اجباه براب اخذ اقراه استفاد میکن .
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Abstract
Confession is a traditional and common evidence in criminal cases. It is assumed
that a reasonable person does not plead guilty. However, in some cases,
defendants confess crime which they actually have not committed. In the present
paper, by applying the case study method, ten cases indicating the role of police
in obtaining false confession are analyzed. The data were collected by case
analysis, observation and interviews.. When the police come to believe that a
person is a criminal and has failed to acquire any evidence, a confession from a
suspect is the simplest solution to prove the allegation and rest the case. Police
officers may obtain a false confession by a three-step process: Suspected
misclassification, coercion, and contamination. Recording interrogations along
with training correct ways of interrogation and informing police officers regarding
false confessions may pave the way for preventing or reducing the rate of false
confessions in the police investigation.
Keywords: False Confession, Criminal Evidence, Police Interrogation, Reid
Technique, Psychological Coercion.
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