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 چکیده
 در و سببکی نشانگرهای کالمیانحراف از در گفتمان حقوقی و سبکی عوامل کالمی  تأثیراین تحقیق بررسی هدف 

های انقبالب از دادگاهای دقیقهدهجلسه  51 ، حاصلهای تحقیقداده. است رویکرد مک منامینب با های انقالدادگاه

به روش آمبار توصبیفی تیهیبه و ها دادهگیری تصادفی منظم انتخاب گردید. روش نمونه ادر ده سال اخیر بود که ب

نشانگرها با توجه به الگوهای گفتمانی دادگاه به سه دسبته از هنیارهبای و بسامد تغییر و انحراف از این  شدتحلیل 

کننده در جایگاه فبردی تعیین ینقش که کاربرد نشانگرها بندی شد. نتایج نشان دادتیویهی، توصیفی و آماری طبقه

ر متهمبان الگوهبای گفتمبانی توصبیفی، تیبویهی و آمباری دنکردن رعایت  ند.کایفا میقاضی و متهم اجتماعی  و

داری بین قضات و متهمان در تغییر کالم معیار در هر سه الگوی گفتمانی وجبود بیشتر از قضات بود و تفاوت معنی

دار در رعایت کالم معیار و انحبراف از نشبانگرهای کالمبی و سببکی در مقایسه با یکدیگر تفاوتی معنی ولی ،داشت

 شناسبیزباناین مطالعه از لحبا   کاربرد محسوسی نداشت. ۀدمشاهده نشد. انحراف از هنیارها در دو طرف مشاه

 نیبهکنبد. در دادرسی کمبک میگان کنندگذاری کالم شرکتتأثیریند دادرسی و تشخیص افر مؤثرحقوقی به روند 
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 مقدمه -1

اسبت کبه اخیبرا جایگباه خبود را در  2کباربردی شناسیزبانای از شاخه 5حقوقی شناسیزبان

هبای لفبهؤگفتباری و م ،اعبم از نوشبتاری ،بررسی و تیهیه و تحلیل گفتمان حقوقی )قضبایی(

صورت گفتبار، محتبوای کبالم، انتخباب . گفتمان در استهنمودباز 3یک ژانر عنوانغیرکالمی به

رفتبار  د.شبوکردن اطالعات در امر ارتباط مهبم تلقبی مبیه گی برجستاجتماعی و چگون ۀگون

الگبوی گفتبار و همبواره  به شرایط فرهنگی، پرورشی و اجتمباعی بسبتگی دارد افراداجتماعی 

. از (5331:205 الفبین، )مبککنبد طور منظم با حضور یک شخص جدید در مکالمه تغییر مبیبه

توصبیفی و  ،تیبویهی :از سه جهبتدر دادگاه گفتمان الگوهای  ،(551:2002) 4نظر مک منامین

و انحبراف از  7تغییبر ،6ند کبه رعایبتدار 1این الگوها سه نشانگرشوند. گرفته مینظر  درآماری 

ببه »ۀ مبالال در جملب ،دهند. از منظر الگوهبای گفتمبان مبک منبامینرا نشان می 3کالم معیار

گردد و و رعایت سبک کالم معیار تلقی می از لحا  الگوی تیویهی ،«دادگاه حقیقت را بگویید

داشبته بسبامد درصد در کالم قاضی ممکن اسبت  10یا  31لحا  الگوی آماری در دادگاه تا  از

 )بنبال!(یا انحراف از کالم معیار داشته باشد )حقیقتو بگو!( داده شود  باشد. این جمله اگر تغییر

 ،گیبرد. در صبورت تغییبر جملبهعیار قرار میدر دو دسته نشانگرهای تغییر و انحراف از کالم م

هبای گفتمبانی انحبراف از الگبوی «بنال!»است. در  1سبک از لحا  الگوی توصیفی غیررسمی

در محیط دادگاه اسبت و از سبویی  شود چون غیردستوری و فاقد کالم معیارتیویهی تلقی می

 دارد.درصد(  1درصدی پایین )زیر از قاضی انتظار گفتن این واژه  دیگر

پردازد و اینکه زبان قانون چه زببانی حقوقی به بررسی روابط کالم و حقوق می شناسیزبان
واژی و معنایی کالم یا نوشبتار و تعیبین  ،است و چه ساختاری دارد. ضمنا کشف ساختار آوایی

کپبی یبا  ،روابط به تشبخیص هویبت کشف ،عهده دارده هویت نویسنده و گوینده گفتمان را ب
گردد. نشبانگرهای کالمبی و سببکی رواببط ببین رگونه اموری که به زبان مربوط میجعل و ه

داند. این هنیارهبا ببه معنبی ند و اکالریت جامعه خود را به آن پایبند میکفردی را تنظیم می

                                                           
1. Forensic linguistics 

2. Applied Linguistics 

3. Genre 

4. McMenamin 

5. Marker 

6. Standard norm 

7. Changes in standard norm 

8. Deviation from the standard norm 

9. Informal 
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رسوم اخالقی و اجتماعی به  ،قوانین و مقررات اجتماعی ،کاربرد زبان در آداب و سنن اجتماعی
. الگوهای رفتباری (5315نژاد، )محسنی و رضاییبا افراد دیگر است  مؤثرط کالمی جهت اییاد ارتبا

ناشبی د. ایبن های زبانی دیگر دارکالمی در محاکم قضایی بار معنایی بیشتری نسبت به محیط

خبواهی اسبت. علبم کبالم در قبول اتهام یا فرجام ،دفاع مشروع ،ل حساس تفهیم اتهاماز مسائ
سرنوشت فرد را تعیین کند و او را در جهت قببول یبا رد اتهبام سبوق دهبد.  تواندها میدادگاه
نشانگرهای کالمی و سبکی در رعایت هنیارهای کالمی یا انحراف از این اصبول موضبوع  تأثیر

این پژوهش است. موضوع این تحقیق شناسایی گفتمان قضات و متهمبان در دادگباه از لحبا  
از منظر مک منامین است و هدف تحقیق این است که کبالم رعایت الگوها و نشانگرهای زبانی 

قضات و متهمان را از لحا  رعایت، تغییبر و انحبراف از الگوهبای تیبویهی توصبیفی و آمباری 
در رونبد تواند ماهیت کاربردی کبالم را بسامد این تغییرات و انحرافات می ۀبررسی کند. مقایس
 های انقالب نشان دهد.دادرسی در دادگاه

 
 تحقیق ةپیشین -2

طبی  .اسبت کبالم وابسبته ببه ینبدافر معنبی، نبوعی ساخت برای العملیدستور عنوانبه زبان
 زببانی هایتکنیک براساس تلقی فرد از کالم کند. طرزساختار زبان تغییر می، فرایندهای زبانی

 مبانگفت نوعی شودمی باعث زبانی ساختارهای گیرد.می شکل نحوی و ساختارهای دستوری یا

 :5337)یبول،  شبودگیرد. زبان با فرارفتن از قواعد حاکم بر زبان هنیار برجسته می خاص شکل

کند که همبه مالابه قدرت عمل میالمی و سبکی در گفتمان دادگاه به. رعایت نشانگرهای ک(20
 5، تبوانش ارتبباطیمبؤثردر گفتمبان  (57 :5172) کند. از نظبر هبایمهچیه را به خود جذب می

شود کبه ببر کباربرد صبحی  شناختی میشناختی، فرهنگی و زباندانش اجتماعی، روان شامل
 عنوانبهشود. در این رویکرد گفتار گذار است و محدود به دستور زبان نمیتأثیرزبان در جامعه 

بخشی از تعامالت اجتماعی است که معنای آن با توجه به پیشینه و متغیرهای اجتماعی مالبل 
محبل  ،جنسبیت ،های گروهبی چبون سبنشود. ویژگیاجتماعی مشخص میسن یا موقعیت 

شبغل(  ،درآمد ،)تحصیل اجتماعی اصلۀف ،بافت و موقعیت ارتباطی ،اجتماعی ۀطبق ،جغرافیایی
 (.  212:5363 ،)مدرسیقومیت و سبک )بافت اجتماعی( با عوامل غیرزبانی در ارتباط هستند  ،نژاد

ادای کبالم  ۀانی این است که بتوانیم ساختار کاربرد و نحومفهوم اصلی کالم معیار کاربرد زب

طبور کامبل آمبوختنی و قاببل یبادگیری هنیار زبانی ببه .از نادرست تشخیص دهیمرا درست 

                                                           
1. Communicative competence 
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وجود داشته و الگوهای زبانی  نشانگرهای کالمی و سبکی گفتمان معیار به این معنی که ،است

 (.5363 ،)مدرسی رعایت شده باشد

 دادگسبتری نظبام در اختالفبات فصل و بر این باورند که حل (5315)نژاد یمحسنی و رضای

 ببر وریافنب پیشبرفت شبود.مبی دادرسی شناخته آیین عنوانبه که است مقرراتی و اصول تابع

 ایبن از جبدی ثیرپبذیریأت شرف آن در آیین و دادرسی نهاده، ثیرأت زندگی مختلف هایعرصه

 با قضایی هایپرونده بهتر مدیریت (5315) نژادنی و رضاییمحس. به نظر است فنی هاینوآوری

 را آن شبدۀاعبالم وردهایادسبت و اهبداف ،ارتباطبات و اطالعبات فنباوری تسهیالت از استفاده

 تبوان ارتقبای ،دادرسبی سرعت دادرسی، افهایش کیفیت مانند افهایش ؛بخش چند در توانمی

 و قضباییه قبوۀ آمباری نظبام مردم، اصبال  به نیکالکترو خدمات قضایی، ارائۀ نظارت و ارزیابی

هبای شناسی حقوقی یکبی از ایبن شباخهپژوهش خالصه نمود. زبان و ریهیبرنامه زمینۀ اییاد

تواند کمک بهرگی به کشف هویبت نوشبتاری و وری و تحقیق میاپژوهشی است که در کنار فن

 ه داشته باشد.یند دادگااگذاری بیشتر گفتمان در روند فرتأثیرگفتاری یا 

 زیبر را اجتماعی هنیارهای رودمی گمان که است فردی شناسانهنگاه جامعه یک در مظنون

 حقوقی چه تعقیب ۀمرحل در بداند دارد حق اما ،استهکرد تعرض دیگران حقوق به و گذاشته پا

آیبین از  هدف اقع،وشود. درمی رعایت قضایی نظام در حقوقش که داد اطمینان او به باید و دارد

از نظبر  .اسبت مرحلبه این در فرد دفاعی حقوق تضمینو  افتن حقیقتی ۀالزم ،کیفری دادرسی

 و است کیفری دادرسی آیین مهم موضوعات از یکی اتهام تفهیم و کردن ، متهم(5336) نوروزی

نظبام  در شبهروندی هبایآزادی و حقبوق اهمیت میهان ۀدندهنشان آن به مربوط رعایت قواعد

 .است دادرسی

آوری و اخبذ کشف حقیقت بازجویی است. بازجویی ببه جمبع دریکی از فرایندهای قانونی 

جبدا  ،شبدهکردن و قدرت ارزیابی اطالعبات کسببال ؤاطالعات صحی  و قابل اعتماد از راه س

بازجویی عببارت از هنبر و فبن طبر   ،واقعدر شود.کردن و تشخیص حقیقت از دروغ گفته می

ی  با هدف اخذ اطالعبات صبح ،شهود و مطلعان واقعه ،نونی از طرفین دعویت کتبی و قاسؤاال

هبای کالمبی و سببکی در تکمیل دالیل پرونده است. مشخصبهرای خصوص وقایع کیفری بدر

آوایی و معنایی در ارتباط اسبت و ببه ارزیبابی و  ،واژگانی ،بازجویی با ساختارهای نحوی ۀمقول

لبذا در  ،فبرد اسبتهبهبا در افبراد منحصبریبن مشخصبهکنبد. اتحلیل کالم متهمان کمک می

 ،نگبارهای کبامپیوتری نظیبر صبوتاست. دستگاه مؤثرشناسایی متهم از میان مظنونین بسیار 
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 ،وایببر ،اسبکای  ،صبوتی های پیامکی تصویری ومسیست ،های موبایلاپلیکیشن ،پرینتر ،اسکن

اهمیبت دارد. بنبابراین  ها بسیارنوشتار های ارتباطی در ضبط مکالمات وآپ و سایر شیوهواتس

 های جدید مطلع باشد.  وریاشناس حقوقی از این فنضرورت دارد که زبان

هبا و ناهنیباری ها،نظمییابی بیمطالعه و ریشهمعتقدند که در  (2004) 5هارگی و دیکسون

همراه با علبل  ... نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طالق و اجتماعی هایو نابسامانیآسیب 

تواند از بروز بیشبتر جبرم و جنایبت جلبوگیری گفتار می ،گیری و درمان آنهاهای پیشو شیوه

 شبخص از ،آیبدپدید میو آسیب رفتای ای هنیارها مراعات نشود، کیروی اگر در جامعه کند.

سبیب به هنیارهای اجتماعی موجبب آنبودن  بندپای ،گردددور می هنیارهای مقبول اجتماعی

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترك اعضای جامعه و یا یک گبروه شود. می اجتماعی

قلمبداد کننبد،  افبراد آن را ناپسبند و یبا نادرسبت یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشبتر

 گردد.میی کیروی اجتماعی تلق

 توصیف به منحصر تواندینم صورت این در است، آن کاربرد در زبان تحلیل و تیهیه گفتمان

 آنها به پرداختن برای هاصورت این که باشد کارکردهایی و از اهداف مستقل و زبانی هایصورت

ببرای کبالم معیبار  (33:5337)یبول به نظبر  (.1:5371 ،2)فرکالفاند آمده وجود به انسانی امور در

ن وحبس همبدردی ببا باحیبا ببود ،باگذشبت ببودن ،بایست اصول کلی شامل باتدبیر بودنمی

فاصبله  ،های زبانی بستگی به روابط قبدرتهای زبانی و صورتگهینش دیگران شناسایی شوند.

گستاخی یا مؤدب بودن افراد دارد که خود متأثر از مقام و موقعیت گوینبده نسببت  اجتماعی و

 به شنونده و مخاطب دارد.

 ت که برای رفتار و تفسیر گفتار وای اسجامعه 4گفتاری ۀ، جامع(14 :5172) 3از منظر هایمه

داند که برمبنبای می ید. وی ارتباط کالمی را فرایندمشترك دارزبانی قوانین  ۀحداقل یک گون

دانش ناخودآگاه فرهنگ گویشبوران و توانبایی برقبراری و ارزیبابی تعبامالت گفتباری سباخته 

اسبت( باشبد و شناخته شده)آنچه  تواند هم شناختینگاری ارتباط، فرهنگ میدر قوم شود.می

انیام رویدادهای ارتباطی موفق ببا یکبدیگر رای هم اجتماعی )عناصر اجتماعی و فرهنگی که ب

این است که هنیار یک مدل است که کاربرد آن اجبباری  (5176) پیشنهاد لرا شوند(.تلفیق می

                                                           
1. Hargie & Dickson 

2. Fairclough 

3. Hymes 

4. Community 
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 ۀکبه فاصبلببر ایبن بباور اسبت  (2002) مبک منبامین شود.زبانی تحمیل می ۀو بر جامع است

الگبوی شود و تا گبروه هسبت گیری جوامع خرد یا کالن میاجتماعی یا جغرافیایی باعث شکل

   نیه وجود دارد. گفتمان

 مفهبوم ازجملبه مفهبومی نظبام بر فناوری و علم تأثیر بر تأکید با (5315) و حاتمی  حاتمی

 فضبای گسترش اثر ربپردازند که هویت در دادرسی و گفتمان حقوقی به این مقوله می و خود

 اجتماعی هایشبکه و روابط از جدیدی اشکال ارتباطات، جدید هاینسل در و پیشرفت میازی

در  متفباوتی هبایهویبت حتبی و دورمی بین از جمعی و فردی هویت مرزهای و گیردشکل می

تغییبرات  و فناوری متقابل ۀرابط ۀدربار (5330) محسنی .دشومی تولید باز و تولید میازی فضای

 نیاکبهآاز و اسبت اجتمباعی تغییبر عامبل اولبین همیشبه تکنولوژی که معتقد است اجتماعی

 گیبرد،مبی صبورت ندیکبه اجتماعی نهادهای در تغییر و شودسرعت متحول می به تکنولوژی

 .آمد خواهد پدید است جامعه هاینظام میان فاصله که نوعی فرهنگی تأخر

 و ت منصبفهأهیب یعنبی د،دهبمبی ارائه عینی شاهد را واهدش گاهی ،(5331) از نظر مؤمنی

 یبا صبدق از نظر صرف کندمی بیان شاهد آنچه ،بنابراین ،دکننمی ارزیابیرا  او هایگفته قاضی

 .دارد بررسبی قابلیبت کیفبی و کمبی لحبا  ببه کبه اسبت زبانی هایویژگی دارای کذب بودن

دنببال  ببه شبود،می پلیس ۀادار یا دادسرا ادگاه،د وارد متهم یا شاهد عنوانبه فردی که هنگامی

 باشد. ذارگتأثیر گویدمی آنچه عبارتی به یا آورد دست به را دلخواه ۀنتیی که است آن
 

 یچارچوب نظر -3

متهمبان را ببه لحبا  انحبراف از الگوهبای گفتمبان و  این تحقیق گفتمبان حقبوقی قضبات و

پی کشف بسبامد تغییبر یبا انحبراف در کبالم  د و درکننشانگرهای کالمی و سبکی بررسی می

چبارچوب نظبری ایبن  ۀهای انقالب اسبت. در ارایبمعیار درگفتمان قضات و متهمان در دادگاه

الگبوی سبه نمونبه وی . اسبتهاسبتفاده شد( 310: 2002) پژوهش، از الگوی زبانی مک منامین

تغییبر در کبالم معیبار و  ،کبالم معیبار؛ توصیفی و آماری را ببا سبه نشبانگر ،تیویهی ؛گفتمان

. هبر کبدام از ایبن الگوهبای گفتمبان زیبر استهمالال معرفی کرد با ذکر ،انحراف از کالم معیار

از لحبا  « در حال نوشبیدن آب هسبتم.»جملۀ  ،های مربوط به خود را دارند. برای مالالشاخه

تغییر در سباخت  «نوشم.دارم آب می»ولی  ه،الگوی گفتمان تیویهی کالم معیار را رعایت کرد

 ،. از سبویی دیگبراسبتهادغام شد «مبَ »فاعل حذف و فعل با شناسه فاعلی  زیرا هدستوری داد
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شبود. در نشبانگر در نشانگر کالم معیار برای آب از فعل نوشیدن به جای خوردن اسبتفاده مبی

ل گبرفتن مفعبو به لحا  دسبتوری و محبل قبرار «خورم آب!می»ۀ انحراف از کالم معیار جمل

و بسامد بسیار کمی در گفتمان زبان فارسبی دارد. ببرای روشبن  استانحراف ساختاری دارای 

 .استههای فارسی ترجمه شدها به معادلاین مالال 5در جدول  ،شدن بیشتر
 

 (2002 ،مک منامینهای گفتمانی در زبان انگلیسی و معادل آن در زبان فارسی )الگوی -5 جدول

 
 

شده به زببان فارسبی و های ارایهدهد و مالالی پژوهش را نشان میوب نظر چارچ 5 جدول

الگوهای گفتمبانی تیبویهی،  ۀانگلیسی ابعاد الگوهای گفتمان و نشانگرهای آنها را در سه مقول

تغییردر کالم معیار و انحراف از کبالم معیبار  ،توصیفی و آماری و سه نشانگر رعایت کالم معیار

تا در زبان فارسی بتوان از این مبدل ند اهدنگارندگان مقاله ترجمه کر راها دهد. مالالنمایش می

 های زیر است:دنبال یافتن پاسخ برای پرسشبه گفتمانی استفاده کرد. این پژوهش 

در کبالم معیبار و انحبراف از  تغییبر ،تا چه میهان بسامد نشانگرهای رعایت کالم معیبار -5

 ی، توصیفی و آماری بین قضات و متهمان تفاوت دارد؟در الگوهای گفتمانی تیویهکالم معیار 
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آیا میهان استفاده از نشانگرهای توصیفی کالمی و سبکی در اعمال قدرت بین قضبات و  -2

 متهمان تفاوت دارد؟

از کالم معیبار  قضات و متهمان و دالیل انحراف بررسی عوامل کالمی گفتمان حقوقی برای

 گردند:ا مطر  میدر الگوهای گفتمانی، این فرضیه ه

 هنیارهبای زببانی از لحبا  آمباری، انحراف ازدر گفتمان قاضی و متهم، بسامد الف( 

 تیویهی و توصیفی متفاوت نیست.

 های کاربردی زبان و قدرت یکسان نیست.لفهؤم از لحا مان قضات و متههویت ب( 
 

 روش پژوهش -2

 هاداده -2-1

 41جامعه آمباری  هایداده توصیفی است و-تحلیلی تحقیق روش کاربردی و تحقیق حاضر نوع

 51. اسبتکبردههای علنبی ضببط که صدا و سیما در دادگاه استهای انقالب جلسه از دادگاه

گیبری تصبادفی مبنظم نمونبه صبورتببههای جلسات دادگاه از میان فیلمای دقیقه 50جلسه 

ریاسبت  ۀمعاون اجرایی سبابق حبوزنظیر دادگاه اکبر طبری )یی هادادگاه؛ ه شدانتخاب و نوشت

میلیبارد  523قضاییه به جرم دریافت رشوه(، فاضل خبداداد )میبرم اقتصبادی و اخبتالس  ۀقو

تومان(، غالمحسین کرباسچی )شهردار سابق تهران به جرم اختالس(، بابک زنیانی )اخبتالس( 

های کالمبی و سببکی شناسایی و تحلیل انواع الگوهای گفتمان و نشبانگر روایی در برای. ... و 

درصبد  11 شناس جمالت را ببا فایبل تصبویری و ببا روایبیدو زبان ،جمالت قضات و متهمان

سازی و شناسبایی الگوهبای گفتمبان و نشبانگرهای کالمبی و پیاده بر طریقۀمطابقت نمودند. 

جملبه تحلیبل  2270و از ببین متهمبان  2230سبکی در جمالت توافق شبد. از ببین قضبات 

( 2002براسباس الگبوی گفتمبان مبک منبامین ) 2جبدول  درهبا س بسبامد دادهگردید. سپ

   بندی شد.دسته

 

 هایافته -5

متهمبان و قضبات الگوهای گفتمان و نشانگرهای کالمبی و سببکی های تحقیق در دادهبسامد 

تغییبر در  ،شمارش شد. جمع کل معیارها به صورت درصد در سه نشانگر رعایبت کبالم معیبار

 .استهنمایش داده شد 3 و 2ر و انحراف از کالم معیار در جداول کالم معیا
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 متهمانالگوهای گفتمان و نشانگرهای کالمی و سبکی در ها بسامد داده -2 جدول

 انحراف از کالم معیار تغییر در کالم معیار کالم معیار نوع معیار

 الگوی تجویزی -1

 56 67 30 هنیار دستوری )ساختاری( -الف

 22 11 51 ار قابل قبول به لحا  اجتماعیمعی -ب

 الگوی توصیفی )سبک( -2

 54 31 52 پرستیژ -الف

 55 47 51 گونه زبانی -ب

 57 61 35 اجتماعی ۀطبق -پ

 20 75 51 ای )تهرانی(گویش منطقه -ت

 53 12 25 در محل کار )دادگاه( -بافت موقعیتی -ث

 الگوی آماری )درصد( -3

 فت خاص )معیار(بسامد وقوع در با

 

31% 50% 1% 

    553                            432                  543 613جمع کل معیارها 

   02/57 34/62 64/20 500 درصد

 
 قضاتالگوهای گفتمان و نشانگرهای کالمی و سبکی در ها بسامد داده -3 جدول

 معیارکالم ز انحراف ا معیارکالم تغییر در  کالم معیار نوع معیار

 الگوی تجویزی -1

 3 25 71 هنیار دستوری )ساختاری( -الف

 53 52 501 معیار قابل قبول به لحا  اجتماعی -ب

 الگوی توصیفی )سبک( -2

 50 23 41 پرستیژ -الف

 3 56 36 زبانی ۀگون -ب

 52 21 35 اجتماعی ۀطبق -پ

 1 51 23 ای )تهرانی(گویش منطقه-ت

 4 57 10 در محل کار )دادگاه( -یبافت موقعیت -ث

 الگوی آماری )درصد( -3

 بسامد وقوع در بافت خاص )معیار(

 
31% 50% 1% 

 64                            521            451 603جمع کل معیارها 

 12/50 22/25 26/63 500 درصد
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نشبانگرهای کالمبی و الگوهای گفتمان و در ها دهد بسامد دادهنشان می 3 و 2های ولجد

گفتمان قضات نوع جمبالت ببا  داری متفاوت است. درمتهمان و قضات به صورت معنیسبکی 

توجه به بافت موقعیتی دادگاه بیشتر با کبالم معیبار در بافبت موقعیبت دادگباه نهدیبک اسبت 

ت ( است. در تغییر از کالم معیبار قضبا%22/25که در متهمان بسیار کمتر )حالیدر ،(26/13%)

انحبراف از کبالم معیبار  ۀ( داشبتند. در مقایسب%34/62( از متهمبان )%22/25بسامد کمتری )

   ( داشتند. %02/57( از متهمان )%12/50قضات بسامد کمتری )

 

 گیرینتیجه -6

 وی و تعلق ایشان به طبقۀدر گفتمان قضات، نوع جمالت کاربردی اشاره به موقعیت اجتماعی 

هنیبار توصبیفی  ،واقبعموقعیتی و محیط دادگاه دارد. در وی به بافت اجتماعی باال و نیه توجه

در گفتمان آنها نسبت به الگوی گفتمان تیویهی کباربرد بیشبتری دارد. بسبامد وقبوع الگبوی 

. هرچند متهمان تالش استهتوصیفی از سبک قابل قبول به لحا  اجتماعی بسیار استفاده شد

نهدیک به آن موقعیت اجتماعی خود را حفب  کننبد. درمبورد اند با کاربرد زبان معیار یا داشته

انقبالب  یهان وجود ندارد زیرا دادگاهاگویش محلی باید گفت تفاوت زیادی بین قضات و متهم

ای از دادگباه اکببر . به نمونبهاستهشد سخن گفتهگویش معیار به در دادگاه و  نددر تهران بود

 شود:می شد اشارهطبری که به جرم اختالس و رشوه محاکمه 
دادگاه این است که اول اظهارات متهم استماع بشبه،  ۀدادگاه علنی است. روی ۀجلس قاضی:

فرماییبد و وکیبل ( شما دفباع مبیاستهمدوی تیویهی، فعل بشه به جای بشود آ)تغییر در الگ

دریافبت یکی از اتهامبات شبما  .)رعایت کالم معیار(نویم ششما در پایان دفاع ایشان را هم می

خصوص دریافت رشوه از آقبای حسبن در .)رعایت کالم معیار( نیفی است رشوه از آقای حسن

ه )انحراف از الگوی تیویهی، فعل و متمم در جمله درسبت بب نیفی توضی  بدهید برای دادگاه

 .میلیارد ریال از بابت چه بوده؟ )تغییر در کالم معیار( 34دریافت  .(استهکار نرفت

 دفاعیات من را وکیلم انیام خواهد داد. ۀطور که گفتم ادامئیس، همانآقای ر متهم:

)انحبراف در الگبوی تیبویهی و  ن دفاعیات در جایگاه قبرار بگیرنبدبرای بیان آخری :قاضی

 .حذف فاعل(
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)رعایبت کبالم  و نبدارم کدام از این اتهامات را به هیچ عنوان قبول نداشتهبنده هیچ متهم:

سال قبل یعنی به دوران قببل  31دوستی و خانوادگی ما با آقای نیفی به گرچه روابط  .معیار(

 .)رعایت کالم معیار( گرددقضاییه برمی ۀجانب به قواز ورود این

میلیاردی داد؟ ا آقای فالن ببه شبما آپارتمبان چنبدکند چرمی سؤالدر جایی دیگر قاضی 

)انحبراف  ؟ده. شما دوسبت نداریبدکند که این آقا دوست داشته به من داآقای طبری اعالم می

کنبد ولبی ببالعکس  سبؤالدر سبک از لحا  قدرت زیرا متهم در مقامی نیسبت کبه از قاضبی 

)انحبراف در الگبوی توصبیفی و اسبتفاده از  دوسبتی اسبت دیگبر ،من چکار کبنم امکان دارد(

نی دارم کبه کند که من دوستاپرستیژ(. اینیا متهم خود را با قاضی مقایسه و با قدرت بیان می

 بباکنن )الگوی تیویهی در تغییر از معیار کبالم( و بیبان قبدرت کل لواسان را بگم به نامم می

شبود رنبگ مبیاین قدرت در مقابل قاضی کامال کبمدهد. پشتگرمی دوستان خود را نشان می

 چرا )انحبراف از :گویدو فقط می زندمیمیه آگوید ولی ریشخندی طعنهوقتی قاضی چیهی نمی

آورد. در کالم اکالر متهمبان ی میسؤال ای را به جای جملۀکالم معیار در الگوی تیویهی( کلمه

بیننبد و خورد زیبرا هنبوز خبود را در مقبام قبدرت مبیهای انقالب این امر به چشم میدادگاه

 توانند خود را برهانند. اعتقاد دارند که با پول، رشوه، رانت و غیره می

شبخص پذیرد و  هر کسب هویت  صورت می برایجتماعی است که گفتمان نوعی قدرت ا

کند. افراد مراتبی به این مهم دست پیدا میطبق جایگاه قدرتمند خود و براساس روابط سلسله

گیرنبد ست میدقدرتمندی همچون قاضی بهتر از دیگر افراد در محاکم گفتمان و مکالمه را در 

 کننبد.گبذاری ببر مخاطبب اسبتفاده مبیتأثیرکنترل و رای شناختی خاص بو از ابهارهای زبان

دارد اسبتفاده بیشبتری دارنبد زیبرا ببه آنهبا نمشخص گردید که قضات از زبان رسبمی و اسبتا

 ند.کدهد و آنها را در طبقه و جایگاه باالیی حف  میپرستیژ خاصی می

فببردی و ی، ارتببباط بببین ن فبردشامل ارتبباط درو ی گویشوران در دادگاهسطو  ارتباط

مبا از  .شوندذهنی رمهگردانی و رمهگشایی می اسباس تیباربها ببرپیام .استعمومی  ارتبباط

در  .کنبیمکالمی، نوشتاری و غیرکالمی با دیگران ارتبباط برقبرار مبی طریق سه کانبال اصبلی

عمیبق و  آنهبا ارتبباط  را دارنبد.  فرصبت تصبحی  یکبدیگرگوینده و شنونده  ارتباط مستقیم

 خواهد بود. یتؤقابل ر و آثار پیام آنهااست  گذارأثیرت

 آنهباکاربرد الگوهای تیویهی، توصیفی و آماری در گفتمان قاضی و متهم یکسان نیسبت و 

رسبمیت و  حسب منهلت اجتمباعیۀ اجتماعی بر. فاصلتعابیر مختلفی از کلمات و ابهارها دارنبد
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ضعیت و جایگاه اجتماعی باال بیشبتر از جمبالت مالالً افراد با و ،شودبافت موقعیتی مشخص می

کنند. موقعیت اجتماعی منبعبی ببرای قبدرت اجتمباعی و سیاسبی اسبت و امری استفاده می

 د.شبوهای فردی، اعتقادی، اخالقی و فرهنگی در جامعه به صورت متفاوت بازنمبایی مبیارزش

 کبه سبتا حبالی در ایبن، دشومی زندگی کیفیت بهبود و افراد شکوفایی موجب رمؤث ارتباطات

ت. اسب انسبان روان آرامش و آسایش سلب برای ابهاری حتی و شکوفایی مانع غیرمؤثر ارتباطات

 .وستا ردیفبین ارتباطات انسان ختیبخوش اساسی موارد از یکی که گفت توانمی صراحت به

شبدت و  در مطالعه و بحث قدرت در گفتمان حقوقی به دنبال یافتن ابعاد مختلف هویت و

تبوان گفبت کبه در پاسخ می پذیری از عناصر دیگر بودیم.تأثیرضعف معیارهای مرتبط با آن و 

هبای اجتمباعی ابعباد مختلفبی از سن، جنسیت، قومیت، مذهب و انواع شبکه اجتماعی، ۀفاصل

ها و میراث توانند اندیشههویت هستند. اعضای یک گروه اجتماعی از طریق برقراری ارتباط می

ببرای  (slang)حفب  آن بکوشبند. زببان عامیانبه یبا  ببراینگی خود را گسترش دهنبد و فره

 شبود کبه ازریهی هویت اجتماعی است که بین دوستان صمیمی و درون گروه انیبام مبیپایه

 شخصیت و هویت اجتماعی خبودتا در این نوع گفتمان کند استفاده می (tabooممنوعه ) زبان

اجتمباعی ببین  ۀدرت را رد کند. این امر بیشتر برای کم کردن فاصلرا نشان دهد و ارتباطات ق

اسبت. در ایبن  (language community/group) گویشوران کاربرد دارد و نوعی زببان گروهبی

 (in-group)گروهی و دارای هنیارهای درون کنندمینوع زبانی از هنیارهای اجتماعی تخطی 

 را تبوان فبردیاز گروه را شناسبایی کننبد. زمبانی مبی شوند تا بتوانند به راحتی فرد خارجمی

خود را با رعایت مبوازین  ،اجتماعی نامید که از روابط اجتماعی، دلیل و ضرورت آن مطلع باشد

هبای اجتماعی و هنیارهای حباکم ببر جامعبه ملتبهم بدانبد و ضبمن اهمیبت دادن ببه ارزش

 جتماعی و هنیارهبای حباکم ببرآن باشبدهای ااجتماعی و پایبندی به آنها بتواند مدافع ارزش

اگر نتوانیم یا نخواهیم منظور خود را با صراحت بیان نماییم طبرف مقاببل ببه  .(3: 5315)ایمانی،

گبردد. ابهبام و شبود و از واقعیبت دور مبیافتد و ببه حبدس و گمبان متوسبل مبیاشتباه می

الت در ارتباطبات فبردی بسبیاری از مسبائل و مشبک أِدر ارتباطات انسانی سرمنشب یتقصدابی

نواعی از انحرافبات ای متناسب با شرایط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط فرد، با اهر جامعه است.

ارتبباطی انسبان را ببه  و میبازی عملکبرد اطالعباتی های. امروزه شبکهروستو مشکالت روبه

 الگبوی و گیزند سبک فرهنگی، زندگی با میازی فضای. رابطۀ استهقرار داد تأثیرشدت تحت 

 و جامعبه فرهنبگ، . تبأثیراسبتهجدیبدی شد هبایباعث پیبدایش هویبت روابط میان فردی
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 فضبای تأثیر نیه، و آن، درون محتوای و مناسبات و بر فضای میازی آن از های پدید آمدهسنت

 ۀمتوسط یا باال رمهگان محدود دارند، تیربب ۀ. افراد از طبقشدنی نیستفرهنگ، انکار بر میازی

شبوند و از تعبامالت ها از زندگی کم است. بیشتر به سمت مسبائل شخصبی سبوق داده مبیآن

تری دارند زیبرا تر جامعه تیارب اجتماعی اندكهستند. آنها نسبت به طیقات پایینروزمره دور 

 اند.مردم کوچه و بازار رشد نکرده ۀاز کودکی در بطن تود

ضی و هبم مبتهم از الگوهبای توصبیفی، درمورد هر دو پرسش تحقیق باید گفت که هم قا 

گیرند و میهان انحراف آنها از چنین هنیارهبایی نیبه تیویهی و آماری به طور متفاوت بهره می

هبای مختلبف اسبتفاده کند. افراد برحسب میهان رواببط قبدرت از گفتمبانبا یکدیگر فرق می

ی اسبت کبه در فراینبد در گفتمبان صبراحت و صبادق ببودن کنند تا هویت کسب کننبد.می

دو طبرف درگیبر کبه  کنبدنقش بازی مبی مؤثرارتباطات انسانی به شکل نامحسوس اما بسیار 

قاضی هبیچ سبور رفتبار یبا در این دو جلسه دفاعیه، در برخورد کنند. آن را حس می ارتباطدر

ببا حفب  موقعیبت اجتمباعی خبود قبوانین و  قاضی ،نشد دیدهانحراف از هنیارهای گفتمانی 

گفتبار خبود از قبوانین سبرپیچی متهم در بخشی از پارهکرد اما ی اجتماعی را رعایت هنیارها

های تحقیق، هر دو فرضیه پبژوهش . با توجه به یافتهشدهنیارهای اجتماعی منحرف کرد و از 

 د.شویید میأت

. مسبلم استهسود جست رسیدن به هدفپژوهش حاضر از دستاورد تحقیقات پیشینیان در 

شناسبی حقبوقی زبان جستار حاضر بر تحلیل دستوری و واژگانی و بر چارچوب است که اساس

هبای هبا و لهیبههبا و گبویشبا توجه به کالرت واژگان و سباختارهای زببان ،استوار است. پس

توانند ببا بررسبی بیشبتر در ن میامختلف، راه برای تحقیقات بیشتر در آینده باز است و محقق

 تحقیق نمایند.ند و ابط واژگانی و ساختاری جدیدی پی برگفتمان حقوقی، به رو ۀحوز
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Abstract 
This study investigated the changes and deviations from linguistic and 

stylistic patterns of forensic discourse in Revolution Courts of the Islamic 

Republic of Iran. The research problem focused on the frequency and the 

percentage of verbal deviations in judges’ and the defendants' speech. The 

research tool was McMenamin’s (2002) linguistic and stylistic framework 

concerning the standard, prescriptive, and descriptive norms and the 

deviations from these norms in both judges’ and defendants’ speech. Data 

were collected through observing 45 court sessions among them 15 sessions 

were randomly selected based on systematic sampling method. The data 

were analyzed statistically through descriptive statistics. Data were divided 

into three categories of verbal norms: standard speech, changes of standard 

speech, and deviations from the norms. Findings indicated that using the 

standard and non-standard words have vital role in the defendants' speech. 

While the judges followed standard norms, the defendants changed or 

deviated from the norms more significantly than the judges did. The findings 

of the study suggest that analyzing court speeches can lead to the study of 

judges and defendants' linguistic and stylistic patterns correlated to their use 

of discourse. 
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1. Introduction 
Verbal and stylistic markers regulate interpersonal relationships (Hargie & 

Dickson, 2004) and the majority of members within the society adhere to 

it. According to McMenamin (2002), the patterns of discourse in the court 

are categorized into three linguistic and stylistic markers including 

prescriptive, descriptive and statistical norms. These indicators may be 

violated or performed by judges and defendants in Revolution Courts in 

Iran. For example, the sentence lotfan haqiqat ra be dâdgâ begin. 'Please, 

tell the truth to the court' is considered as standard norm in terms of 

prescriptive speech style. With respect statistical patterns in the court, up to 

85 or 90 percent of speech frequency can be observed in the judges' 

speech. If the sentence haqiqat râ begin.'tell the truth!' is changed or 

deviated from benâl 'confess!' from the standard norm, it can be assumed 

that two categories from the standard pattern. If the sentence is changed, 

the style is informally descriptive. In the sentence, "He beating Mary." the 

speaker may violate linguistic markers and deviate from the standard norm 

of "He is beating Mary." The use of "He's beating Mary" could be the 

change in the standard norm. Deviation from discourse norms is considered 

prescriptively because it is ungrammatical in the court environment. On the 

other hand, it is odd the judge says the violated word or sentence with a 

low percentage (below 5%). The effect of stylistic markers on the 

observance of verbal norms and deviation from these rules and principles 

is the goal of this study. The present research also intends to examine 

judges’ and defendants’ discourse regarding observing, changing or 

deviating from prescriptive, descriptive and statistical norms. Comparing 

the frequency of these changes and deviations (Momeni, 2010) can show 

the practical nature of discourse in Iranian Revolution Courts (Biabani & 

Hadianfar, 2005).  

 

2. Theoretical framework 

The aim of this study is to investigate judges’ and defendants’ linguistic 

and stylistic markers with regard to changing or deviating from speech 

norms in the Islamic Revolution Courts following McMenamin’s (2002) 

approach. He introduces three verbal patterns including prescriptive, 

descriptive and statistical norms in terms of standard, variation (i.e., 

changing) or deviation (i.e., ungrammaticality) and their sub-categories. 

For example, the phrase "Water am drinking." is considered as a standard 

variation in terms of observing prescriptive norm. But the statement,” 
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Water I'm drinking. "can be a change in the norm; however, it is 

understandable. If the sentence is not comprehensible linguistically (e.g., 

drink my water), it is reagrded as the violation in the speech norms.  

 

3. Methodology 

The reasrerch design of the present study is based on descriptive method 

and the corpus was 45 sessions in Revolution Courts. The video files were 

randomly selected among the pool of data that were broadcasted on TV or 

on the Internet. Two experts in linguistics for the sake of reliability and 

validity indices prescribed recorded videos. These trials included the 

outstanding court sessiosns that are recently performed in Iran. They are 

the trial of Akbar Tabari (former executive deputy of the Judiciary for 

receiving bribes), Fazel Khodadad (economic acusation and the embezzler 

of 123 billion Tomans), Babak Zanjani (embezzlement), Gholamhossein 

Karbaschi (the former mayor of Tehran accused for embezzlement), etc. 

For validity of identifying and analyzing the types of discourse patterns 

and verbal and stylistic markers in judges’ and defendants’ conversations, 

two linguists matched the sentences with a video file with 95% validity. 

There was an agreement on how to implement and identify linguistic and 

stylistic markers in judges’ and defendants' speech. Finally, 2230 sentences 

of the judges and 2270 sentences of the defendants were analyzed. 

Descriptive and inferential statistics including means, percentage, 

frequency, and independent samples t-test were implemented. 

 

4. Results & Discussion 

Findings revealed the judges observed descriptive norms more than the 

defendants concerned with the prescriptive norms. Results indicated that the 

judges used more socially accepted descriptive patterns.Defendants tried to 

maintain their social status by using standard language or close to it. The 

judges frequently asked the defendants through standard linguistic and 

stylistic norms but the defendants violated or changed the standard norms. 

For instance, the judge asked, če râ ân âqâ be šomâ yek âpârtmân čand 

milyuni dâd? ‘Why did that person give you a multi-billion apartment?’ Mr. 

Tabari as the defendant replies; čon man ro dus dâšt.  šomâ dus nadârid?  

‘Because this gentleman loved me. Don’t you like it?’ This can be regarded 

as the deviation in stylistic norms in terms of power because the defendants 

thought he was in a position to ask questions in the court. He did not follow 

the standard speech and continued, če  bâyad man bekonam? in barâ dostiye. 
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‘What should I do? That’s due to Friendship.’ The defendants' speech was 

full of deviations in descriptive norms. Here, Tabari compared himself with 

the judge and stated that he had friends who could give him the whole 

Lavasan property as a gift. This power is completely diminished in front of 

the judge when the judge did not say anything, made a sarcastic smile and 

only said čerâ? ‘why?’ which indicated the deviation from the standard 

norm in prescriptive pattern. This can be seen in the words of most of the 

defendants who believe that they can justify themselves with money, bribes, 

and so on. 

 

5. Conclusion and Suggestions 

The results showed that the use of linguistic and stylistic markers play a 

decisive role in judges’ and defendants’ individual and social status. 

Considering power in legal discourse, we studied different dimensions of 

standard, changes and deviations from the speech norms among the judges 

and defendants. Members of a social group can expand their ideas and 

cultural heritage through communication and attempt to preserve it. The 

defendants used more changed and violated instances than the judges did. 

Further research is needed to uncover the changes and violations from the 

lawyers' speech or interrogators in the courts. Implications of the study for 

forensic researchers and the students of law could be beneficial. Training 

centers for judges and lawyers can use linguistic and stylistic markers 

affecting their speech in Revolution Courts.  
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