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Abstract 
Persuasion is one of the salient issues in the field of critical-forensic discourse analysis. The 

present study aims to investigate the biases of lawyers in applying persuasive approaches of 

judges based on Laclau and Mouffe's theory (1985, 2001, 2002). The methodology of this 

mixed research (qualitative & quantitative) is descriptive-analytic in which the data were 

collected via referring to courts and lawyers' offices, as well as studying hundreds of cases, 

and also observing dozens of interrogations during 1397 and 1398. Then, the authors 

analyzed 20 utterances of conversations of participants in discourse based on Laclau and 

Mouffe's theory. Moreover, it was found that the most persuasive approach of lawyers 

includes positive and negative biases comprising foregrounding and backgrounding 

respectively. These two notions appear in the field of discourse disputes in different ways. 

The results showed that backgrounding and foregrounding have their own strengths and 

weaknesses. Also, the findings indicated that the notions of foregrounding and 

backgrounding are ways of maintaining and sustaining the power and hegemony of a 

discourse.  
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 مقالة پژوهشی

 حقوقی - تحلیل گفتمان انتقادیهای کیفری: رویکرد های وکال در پروندهو سوگیری اقناع

 4، ابراهیم بدخشان3، کورش صابری2، مسعود دهقان1ژیال مهربانی

 ،میگاه آزاد اسالدانشواحد کرمانشاه، ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شناسی، گروه آموزش زبان انگلیسیدانشجوی دکترای زبان -1

ن، نندج، کردستاشناسی، دانشکدة زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سادبیات انگلیسی و زبان گروه زبان واستادیار  -2کرمانشاه، ایران. 

ه زبان و ادبیات دانشیار گرو -4شاه، ایران. استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمان -3ایران. 

 .زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایرانشناسی، دانشکدة انگلیسی و زبان

 31/3/1399پذیرش:   14/2/1399دریافت: 

 چکیده  
پژوهش حاضرر برا   ، واز این ر ؛است حقوقی - تحلیل گفتمان انتقادیویژه تحلیل گفتمان و به ةگیر در حوزازجمله مباحث چشماقناع 

و  2001 ،1985) مروف الکرال و   ۀنظریر  بنیراد  برر قضرات   اقنراع  هایروش کارگیریهب در وکال هاییسوگیر تحلیل و هدف بررسی

بررای   گانده و نگارنرد تحلیلری برو   - صرورت توصریفی  بره  کمری( و  کیفری آمیختره ) رو نوشتار پیشاست. روش  شدهانجام  (2002

جویی در هرا براز  ده ةاهدصردها پرونرده و مشر    و دفاتر وکال برا مااععرۀ   های شهر تهرانها با مراجعه به دادسراها، دادگاهگردآوری داده

کننرد،  مران را بررسری   مکاعمات مشرارکان گفت  از گفتمانپارهبیست متن  ،برداریروش فیش بهاند توانسته (1398( و )1397) هایسال

و سروگیری   زیسرا برجسرته  همچونسوگیری مثبت  ،سازی وکالبیشترین روش اقناعکه شد  آشکارتحلیل و  و تجزیه شدهگفته ةپیکر

نترای   پایران،   در د.شونمی پدیداردر عرصۀ منازعات گفتمانی  گوناگون هایصورتاین دو مفهوم، به است. رانیحاشیه همچونمنفی 

 مفراهیم  آن اسرت کره  گرر  بیانها تهیاف همچنین، را دارند؛خود ت و ضعف قوّ نقاط، کدام هر سازیرانی و برجستهحاشیه نشان داد که

 .روندشمار میبهبرای حفظ و استمرار قدرت و هژمونی گفتمان  هاییشیوهرانی سازی و حاشیهبرجسته

   .تحلیل گفتمان حقوقی الکال و موف، تحلیل گفتمان انتقادی، ،قضات وکال، اقناع هاییسوگیر ها:کلیدواژه
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   مهمقدّ -1

ای در علرم  یکی از رویکردهرای نروین و بینارشرته    مثابۀنگرشی کاربردی است که به 1شناسی حقوقیزبان

از سرال   ویرژه اخیرر بره   ۀدهر در چنرد  شناسی و حقوق اشراره دارد و  علمی زبانة شناسی به دو حوززبان

شناسان در ارائرۀ  و از آن زمان از زبانپدید آمده،  آمریکا و اروپا یشناسی و حقوقدر محافل زبان (1997)

  1385 زاده،جویند )آقاگرل تر بهره میکشف حقایق و قضاوت دقیقمنظور بهها اسناد و شهادت در دادگاه

 دعراوی  در جررم  وقوع عدم یا وقوع اثبات یا حقوقی دعاوی در حقیقت کشفراستای در همچنین،؛ (31

 علمری  حقروقی  شناسری زبران » (53  2003) 2باور گروتبه باشد.تواند بسیار کارآمد می محاکم در کیفری

 شناسری، واژه، هویت در تشخیص آواشناسی ازقبیل شناسیزبان هایشاخهۀ یناظر بر عملکرد کلّ که است

عملکررد   ةحروز «. اسرت  قضرایی  در محراکم  برا قرانون   مررتب   در اهرداف  گفتمران  ، تحلیلشناسیمعنی

 نیازهرای ، دیگرر  سروی و از شرناختی زبران  دانرش  سو، کی ( از)قانونی حقوقی شناسیزبانهای پژوهش

 .  استها دادگاه همچون ،و حقوقی قانونی مجامع

 فراینردهای کارگیری اقناع در فضای دادگراه و  های بهها و روشبا هدف بررسی شیوهحاضر پژوهش 

کراربرد  رو  نوشرتار پریش  ، در از این رو؛ جویدحقوقی بهره میروش تحلیل گفتمان انتقادی و  حقوقی از

 وسریلۀ بره های اقناع نواع شیوهمنظور مااععۀ ابهدانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان حقوقی 

همچنرین، نگارنردگان    بررسری خواهرد شرد؛   قضرات  کردن متقاعدبرای های کیفری ایران وکال در دادگاه

هرایی براسرا    های اقناع از چه نوع سروگیری کارگیری روشدهند که وکال در به ند تا نشانهست درصدد

منظرر   ، بررسی متون مختلرف حقروقی از  از این رو؛ کننداستفاده می 3الکال و موف گفتمان رویکرد تحلیل

 افکرار، ، همچنین؛ خوبی دریابیمهکند تا هدف اساسی نظام قضایی را بشناسی حقوقی به ما کمک میزبان

عیرۀ  هرای اوّ های مختلرف و برداشرت  وسیلۀ احساسات، رفتارها و سوگیریهای افراد بهو قضاوت باورها

ای از عوامرل  قضرات( و نیرز مجموعره   و  انمتّهمر کنندگان اصلی )شامل وکرالی مردافع،   ها از شرکتآن

سرمت کشرف و   تا خوانندة ایرن اثرر را بره   بر آن است گیرند. جستار حاضر فرهنگی شکل می-اجتماعی

 سازی رأی قضرات های معنایی پنهانی که در گفتمان وکال برای اقناعالیه آشکارسازی موضوعات زبانی و

 تأثیرگذار و دخیل هستند، سوق دهد.  

هرای اخیرر حکایرت از پیردایش رویکرردی نروین و       شناسی در مسائل قضایی در دهههای زبانیافته
                                                                                                                                                          
1. forensic linguistics 

2. R. G. Groot 

3. E. Laclau & C. Mouffe 
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شرود.  تر از گذشته مارر  مری  یشناسی و حقوق، جدّو حوزة زبانای که ارتباط بین دگونهعلمی دارد، به

شردة پریش از عملیرات تروریسرتی     های گفتاری پیرام ویردیویی ضرب    ویژگی (1397)حیدری دهقان و 

شناسری  و نشان دادند که زبانبررسی کرده شناسی حقوقی رویکرد زبان براسا  را مجلس تهران (1396)

 ،همچنرین ؛ ق عمرل کررده اسرت   عامالن این حادثۀ تروریستی موفّر حقوقی در کشف و تشخیص هویت 

هرای  شرده برا اسرتفاده از اعگوهرای زبرانی گونره      نتای  بررسی نشان داده است که گویندة این پیام ضرب  

 اغفال مخاطبین خود استفاده کرده است.  برای مختلف زبان کردی 

( و نیرز اعگوهرای   1985) و مروف  کرال ( با استفاده از نظریۀ تحلیل گفتمران سیاسری ال  1387) سلاانی

( نشران داده اسرت کره    1985) 4هلیردی  3( و همچنین نظام گرذرایی 1989) 2فرکالف 1تحلیل گفتمان انتقادی

 طرور ، بره 6رانری و حاشیه 5سازیواساۀ سازوکارهای دوگانۀ برجستههای سیاسی بهقدرت پنهان در گفتمان

مفهروم اقنراع را    (1383پور )باغینی یابد.چگونه بازنمایی میطور خاص در مابوعات ی در اجتماع و بهکلّ

شرونده را تحرت ترأثیر قررار     توان ذهن فرد ترغیبکمک آن میفی کرده است که بهای معرّعنوان پدیدهبه

هرای ذهنری   گیری و تغییر مدلکه ساختارهای گوناگون سخن بر شکل همچنین، بیان کرده است یو .داد

 و نمودهای اجتماعی اثرگذار هستند.  

کننردة  المثابرۀ فعّر  هب، اند که اقناع یا ترغیبو بیان کرده ( به موضوع اقناع پرداخته1383کیا و سعیدی )

در ترغیرب نروعی ارتبراط     اصرل شونده پاسخ دهرد و در به نیازهای ترغیب است و قصد دارد ایسویهدو

نقررش جمررالت پرسشرری در اقنرراع مشررتری در  (1392) گررردو صررحرا دوسررویه وجررود دارد. صررحفی

 براور . بره انرد واکراوی کررده   و اقناع را در بافت تجارت و فروش کاالرا بررسی های شهر شیراز فروشگاه

قش پرسرش در  ، بررسی نرودشمار میبهدر تعامالت تجاری  یعامل مهمّ مثابۀپرسش به از آنجا که هاآن

 ای برخوردار است.  یت ویژهتعامالت اقناعی تجاری از اهمّ

 ،ها در بیلبوردهرای فارسری و انگلیسری   با هدف بررسی فنون اقناع و میزان توزیع آن (1393ارمغانی )

ع، ر فنرون اقنرا  از سره منظر   را بیلبورد انگلیسی شرهر عنردن  پنجاه بیلبورد فارسی شهر تهران و  هنمونپنجاه 

مرواردی مشرابه،    برا وجرود   کره  نتای  نشان داداست.  کردههای فرهنگی بررسی ابزارهای زبانی و ارزش

   .یافت شدتوزیع فنون اقناع در هر دو زبان  بارزی در نوع و میزان تفاوت
                                                                                                                                                          
1. critical discourse analysis 
2. N. Fairclough 
3. transitivity system 
4. M. A. K. Halliday 
5. foregrounding 
6. backgrounding 
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انتخابرات   هرای کاندیرداهای یرازدهمین دورة   هرا و منراظره  اقناع در سرخنرانی  فرایند (1393) آسیایی

کره   جرا آن و بیان کررده اسرت از  را بررسی ریاست جمهوری ایران )نگاه موردی به دکتر حسن روحانی( 

گرر  عی افرراد دارد و نشران  سرزایی در زنردگی فرردی و اجتمرا    ای چندبعدی نقش بهعنوان پدیدهزبان به

تحلیرل   بنرابراین سرعی شرده اسرت ترا برا اسرتفاده از        ایدئوعوژی و نگرش افراد به مسائل مختلف است،

جمهرور منتخرب یرازدهمین دورة    های زیرین گفتمان سیاسی رئیسالیه ،گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

هرای اقنراعی مرورد اسرتفادة     همچنرین، روش ، وی شرود. انتخابات ریاست جمهوری بررسی و واکراوی  

ر یرازدهمین انتخابرات   دونی ایشان کره منجرر بره پیرروزی وی     های تلویزیها و مناظرهروحانی را در متن

 .است کردهریاست جمهوری شد، تحلیل و واکاوی 

 راالعات و مفراهیم سیاسری در ایتاعیرا    رفته در بیان و انتقال اطّکاربه فرایندهای( 2001) 2اسپونزاو  1چلز

اند که برخری احسرا    بیان نموده (2002)دیگران و  3اعکساندر اند.بررسی کردهپس از جنگ جهانی دوم 

ا ایرن  امّر  دارد؛منصرفانه در افرراد   ای منفی است و حکایرت از دخراعتی غیرر   اقناع و ترغیب واژه ،کنندمی

براور  از آن معنای منفی برداشرت کررد. بره   تنها توان ین واژه مثبت بوده و نمیکه ابررسی نشان داده است 

ای متفاوت و عمیق در مفاهیم، اشریا  و نیرز جهران پیرامرون     گونها بهکردن افراد است تها اقناع، متقاعدآن

دنبرال تغییرر در   کنریم، درواقرع بره   ما دیگران را قانع مری  کهزمانی دارند باور ،همچنین، هاخود بنگرند. آن

   قضاوت هستیم.و  رفتار، ادراک

از اقنراع  امور وجرود دارد، بلکره    ۀدر هم تنهانهاقناع اند که ( به این موضوع پرداخته2008)نوا بِ و 4نوابِ

هرا  درونری انسران   هرا و تمرایالت  شدن نیازها، خواسرته برآوردهبرای کمک به دیگران و  درجهت ترغیب

 .  شوداستفاده می

و نیرز مقایسرۀ    تحلیلری -توصریفی  نروع  از کمری  - ایرن پرژوهش کیفری    شناسی انجامروش ماهیت 

بررداری  روش فیش به گفتمانپارهآن، بیست  انجام برای بوده و الکال و موفنظر های گفتمانی موردفهمؤعّ

( 1398( و )1397)هرای  ها و دادسراهای شهر تهران در سرال شده در دادگاهپروندة کیفری بررسیصد از 

ترا   استکرده  بررسی و تحلیل (2002و  2001، 1981موف ) و الکال رویکرد قاعب درها را آن و انتخاب

یرت  اهمّ سرازی قضرات  نظر الکال و موف برای اقناع های گفتمانی موردفهیک از مؤعّ که کدام شودآشکار 

                                                                                                                                                          
1. L. Cheles  

2. L. Sponza 

3. P. A. Alexander 

4. W. L. Beneva 
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 دارند.بیشتری 

شده اسرت. در بخرش   بیان مۀ پژوهش مقدّ، بخش است. در بخش نخست پن پژوهش حاضر شامل 

مروف اشراره    فی نظریۀ گفتمانی الکال ودر بخش سوم به معرّ شود.بررسی میدوم موضوع و مفهوم اقناع 

بخرش   و درشرود  میهایی از سوگیرهای وکال و اقناع قضات بررسی در بخش چهارم نمونه خواهد شد.

 .  خواهد شدرو بیان پیشجستار  هاینتای  و یافته، آخر

 اقناع -2

مخراطبین بره    سراختن  ترالش صرادقانه بررای مجراب    »اقناع عبارت اسرت از   (73  1384)متوعی  باور به

تمام افراد جامعه در ارتبراط خرود    .«العات مربوطارائۀ مناسب اطّ وسیلۀبهای، پذیرش موضوع و خواسته

؛ ا گاهی فرد مجبور بره دفراع از خرود در محراکم قضرایی اسرت      امّ ؛کنندبا دیگران از این ابزار استفاده می

کنرد ترا   زبانی استفاده می از تمامی ابزارهای زبانی و غیر ،عمد است به قتل غیر متّهمبرای مثال، فردی که 

عاهای خود مجاب سازد. بدیهی است که اقنراع مخاطرب در   مخاطب )قاضی یا بازپر ( را به پذیرش ادّ

ن امتّهمر ویرژه در دفاعیرات   ا کراربرد اقنراع بره   چنین شرایای به مدارک مسرتند و مسرتدل نیراز دارد، امّر    

یکری  ای به فررد ببخشرد.   تواند زندگی دوبارهزیرا اقناع مخاطب می؛ بسیار شایع استهای کیفری پرونده

ایرن  در . اسرت ( 1953)و دیگران  1مدل اقناع هاوعند ،های متقاعدسازی و تغییر نگرشترین مدلاز قدیمی

 از  اندعبارتکه  پذیردمیاساسی صورت  ۀ، متقاعدسازی طی شش مرحلمدل

ر بر یچ ترأثیری  ود یا نبیند، آن پیرام هر  نچنانچه مخاطب پیامی را نش  گرفتندر معرض پیام قرار .1»

معررض پیرام    توان شرط نخست و اساسی متقاعدسرازی را در بنابراین، می؛ وی نخواهد گذاشت

 نظر گرفت. قرارگرفتن در

 توجّره یرام  متقاعدسرازی بره محتروای پ    فراینرد دوم  ۀبنابراین، مخاطب در مرحل  به پیام توجّه .2

 کند.یم

 تواند تحرت ترأثیر  چنانچه مخاطب درک درستی از پیام مورد نظر نداشته باشد، نمی  درک پیام .3

 آن قرار گیرد.

تقاعدسازی، الزم اسرت مخاطرب،   ماقناع و  فرایندق در تحقّ  گیری مربوط به پیامپذیرش نتیجه .4

 .مربوط به پیام را قبول کند ۀنتیج

توانرد ترأثیری برر    ، در آینده نیز نمیفراموشی نگرش جدید صورتدر  ری نگرش جدیدآویاد .5

                                                                                                                                                          
1. C. I. Hovland 
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 وی داشته باشد.

بخرش باشرد، در   چه روند تأثیرگذاری بر مخاطب مثبرت و نتیجره  چنان  تبدیل نگرش به رفتار .6

  1388 اعیاسری، ) «.هدایت کنرد  سوی مورد نظروسمتتواند رفتار را بهآینده نیز نگرش جدید می

 (1953 برگرفته از هاوعند، ؛2-3

وشی ر مثابۀهب گرایش به موضوعی خاصبرای کردن افراد اقناع به مفهوم قانع و راضی، از این رو

ا روش به عمدطور بهاقناع بهترین نوع تبلیغ است که  ی است.دهی ذهنو جهت تأثیرگذاریبرای 

پیام  ةه گیرندبارتباطی است که هدف آن نفوذ  فرایندیاقناع  د.شوارتباطات چهره به چهره انجام می

انتظار  ودهد می ه ارائهشکلی داوطلبانه به گیرند را به ینظر یا رفتار، که پیام ترغیبی ااست، به این معن

 ، اینشدهذکراع واقع شود. تعریف دیگری که برای اقن رمؤثّرود که این پیام در مخاطب یا گیرنده می

بیر به تع وکوشیم تا نگرش دیگران را تغییر دهیم است که از خالل آن می فرایندیاست که اقناع 

  .(52  1383 به مفهوم کوشش برای تغییر نگرش است )کیا و سعیدی،، ترساده

ر ؤثّمق و باط موفّع رفتارهای ارتباطی است. ارتانوا ۀهم غائیاقناع هدف اساسی و  ،یکلّطوربه

توان به آن یمدر این صورت و  داشته باشد دنبالهدعخواه یعنی اقناع را ب ۀنتیجگونه ارتباطی است که آن

ارسال پیامی  من (147  1384)باور متوعی  همچنین، به ؛(74  1384 )متوعی،گفت ارتباط متعاعی نیز 

تفاوتی و بیفی، نسه نوع واکنش داشته باشند  رد و توانند میو مخاطبین با دریافت این پیام  کنممی

 .مندی، پذیرش و رضایتبودنخنثی

 فنون اقناع -2-1

شرمار  تررین فنرون اقنراع بره    یک پیام بازرگانی از رای  ةل به شوخی یا مسائل جنسی و تکرار گستردتوسّ

دو  2توجّره تغییرر   ۀو نظریر  1درگیرری پرایین   ۀرایجی در ارتباط است. نظریر  فنّ ،آیند. استفاده از شوخیمی

این است که شروخی  گر بیاندرگیری پایین  ۀاند. نظریشوخی با اقناع پرداختهۀ هستند که به راباای نظریه

نیرز   توجّره شود. رویکررد تغییرر   آورد و بنابراین به تغییر نگرش بیشتر منتهی میوجود مینوعی تقویت به

وگیری از اسرتدالل  تواند برا جلر  سازد و این انحراف میکند که شوخی حوا  را منحرف میبینی میپیش

رایر  در تبلیغرات اسرت. در     های جنسی فنّاستفاده از جاذبه. به تغییر نگرش بیشتری ختم شود ،مخاعف

رایر  دیگرر تکررار     یرک فرنّ  . کننداب جنسی استفاده میهای جذّهای بازرگانی از مدلبسیاری از آگهی

                                                                                                                                                          
1. low involvement theory 

2. distraction theory 
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-327  1381 ،1تانکرارد سرورین و  ). اسرت  کننرده اقناعد دالیل متعدّیک پیام بازرگانی است که به ةگسترد

278)   

 شمرده است رگونه باین ها و فنون رای  اقناع را برخی از شیوه اعدینشرف
زون یغی، افهای تبل. تبلیغ  تبلیغات یکی از فنون مورد استفاده برای اقناع است. هدف فعّاعیت1»

جهت ی دربه کاررسانی، ایجاد انگیزش نیز هست؛ یعنی فعّاعیت تبلیغی، فردی را بر اطاّلع

نیاز  غی،های تبلیترین قلمرو فعّاعیتانگیزد. تبلیغ برپایۀ نیاز بنا شده و جدّیمقصود مبلّغ برمی

 مخاطبین است. 

هرای رایر  اقنراع    اسرت، از شریوه  . تلقین  تلقین که نوعی متقاعدسازی ناهوشیارانه و ناآگاهانره  2

گرر  مورد نظر اقنراع  لۀمسئارتباطی است که موجب پذیرش  فرایندشود. تلقین نوعی محسوب می

گرانره و ناآگاهانره   حسراب رصورت، غیر ا این پذیرش مبتنی بر دالیل مناقی نبوده و بهشود، امّمی

عقا  تردریجی یرک اندیشره، طرر  سرؤال،      د از  اانشود. برخی شگردهای تلقین عبارتق میمحقّ

ل بره   ، تحریرک عاطفره و توسّر   نمرایی، ایجراد ترر   نمرایی و مباعغره یرا کوچرک    تکرار، برزر  

 بودن.اکثریت

 2. ترارد خواننرد یفراماین شیوه  را بههای اقناعی خود مخاطبین گران در پیام. تقلید  در تقلید اقناع3

شنا  معتقد است، تلقین خادم تقلید است. در درون هر تقلیرد، عناصرری از تلقرین وجرود     روان

برتری آن تقلیدشده برای او ثابرت و تلقرین    ابتداکند، دارد؛ یعنی، هرجا کسی از دیگری تقلید می

 است.شده 

زننرد.  سرت بره تصویرسرازی مری    ع مخاطبین خرود، د گران، گاهی برای اقنا. تصویرسازی  اقناع4

 ت خود، نسبت بره عرزوم صررف هزینره    مهاجم جهت اقناع ملّ طور مثال، کشورهای قدرتمند وبه

ت خرود  بررای ملّر   تهراجم  مرورد ی از کشرور  درجهت جنگ با کشورهای دیگر، تصرویر خاصّر  

 (27  1387 اعدین،)شرف «.کنندفی میخار برای کشور معرّ وسازند؛ مثالً او را تروریست می

 نظریة الکال و موف -3

شناسری  یعنری مارکسیسرم و زبران   ، 3ت سراختارگرا دو سنّ از (2002و  2001، 1985) الکال و موف ۀنظری

رای گر شناسری سراخت  زبران کره  گفتره شرود   است شایسته . گرفته استسرچشمه  گرای اروپاییساخت

و  4یورگنسرن  .انرد قررار داده  توجّره مرورد  اجتمراعی را   هرای کرنش  ،مارکسیسرم  ومعنایی  ۀنظری اروپایی،
                                                                                                                                                          
1. W. J. Severin & J. W. Tankard 
2. G. Tarde  
3. structuralism 
4. M. Jorgensen 
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آمیخررتن دو دیرردگاه مارکسیسررم و بررر ایررن باورنررد کرره الکررال و مرروف بررا درهررم (13  2002) 1فیلیررپس

ینردهای  اای از فرگرایی، به نظریۀ پساساختارگرایانه دست یافتند که براسا  آن، جامعره مجموعره  ساخت

 گیرند.مختلف حول آن شکل میاجتماعی است که مفاهیم و معانی 

های اجتمراعی و سیاسری دارد. ایرن    ای در تبیین پدیدهاععادهقابلیت فوق ،الکال و موف یگفتمان ۀنظری

 هرا بره  معنای بعضی نشانهدست آمده است.  به 2بندیمفصل همچونکارگیری مفاهیمی به ۀقابلیت، در سای

کنرد. ازدیردگاه   طبیعی جلوه میبسیار  ما از نظرشود که میچنان رای  و مرسوم بندی گاه آنواساۀ مفصل

انرد کره   خصروص بیران کررده   این ها در اند. آنهم وابسته بندی و گفتمان بهالکال و موف، تعریف مفصل

ها درنتیجرۀ  ای که هویت آنگونههر کنشی که منجر به برقراری ارتباط بین عناصر مختلف زبانی شود، به»

. (105  1985 مروف، )الکال و « .بندی نام داردشده و هویت جدیدی پیدا کنند، مفصلاین کنش دگرگون 

 و اگرر در درون هریچ گفتمرانی    3چره در درون گفتمران قررار گیررد، وقتره     فره، چنران  ها هر مؤعّباور آن به

 .(105  2001 نام دارد )الکال و موف، 4بندی نشده باشد، عنصرمفصل

هرای  در نظریره  زبران در مارکسیسرم و جانشرین    ایدئوعوژی، جایگزین مفهوم گفتمانمفهوم  ،درواقع

اجتمراعی   ۀهستند کره در عرصر   5های هژمونیکبندیمفصلها، گفتمان ،درحقیقت مدرن شده است.پست

شرود و یرک گفتمران،    بندی، موجرب توعیرد نظرام معنرایی مری     اند. مفصلر به عینیت تبدیل شدهاز تصوّ

، هرا آن براور . بره (140  2002 )الکرال و مروف،   اسرت  یاجتمراع  ۀی بر عرصر خاصّ معناییاستیالی نظام 

ها معنا و هویت ببخشد. هویت هرر  پدیده ۀوجود ندارد که به بقی - همانند مارکسیسم - چیز بنیادینیهیچ

بیران دیگرر،   بره  ؛آیرد دسرت مری  بره  ،اندبندی شدههم مفصل های دیگری که بادر شبکۀ هویتتنها چیز، 

 .های هژمونیک هستندبندیمفصل ۀها برساختهویت

. هرر گفتمران،   ندهسرت  هران سروی ج شرناخت انسران بره    ۀها تنها دریچر نظر الکال و موف، گفتمان از

چیز در چارچوبی از نظام معرانی، مفهرومی خراص    گیرد و به همهمی اجتماع را دربر ةهایی از حوزبخش

همان نظام معنایی است. در چنین حاعتی، ممکن است یرک فعرل، سرخن،     بخشد. مفهومی که مختصّمی

ی طرور کلّر  بره ی متضاد با یکدیگر داشته باشرند.  در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتّا غیره نماد ی

 ،6دانرل )مرک  و نه در درون یک زبان عام و مشترک یابندمیهای متضاد بار معنایی ها در درون گفتمانواژه

                                                                                                                                                          
1. L. Phillips 
2. articulation 
3. moment 
4. element 
5. hegemonic articulation 
6. D. Macdonell  
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شردن بایرد   ای بررای معنرادار  به همین دعیل نیز ازمنظر الکال و مروف، هرر عمرل و پدیرده     (؛125  1380

ها زمرانی معنرادار و قابرل فهرم     اعمال، گفتار و پدیده ندارد. هویت خود یخودچیز بهگفتمانی باشد. هیچ

تروان  گفتمران را مری   زمینرۀ  درالکال و موف  ۀنظری شوند که در چارچوب گفتمانی خاص قرار گیرند.می

هرا مردل   یرت ایرن نظریره در آن اسرت کره آن     دانست. اهمّتحلیل گفتمان انتقادی ترین نظریات کاربردی

 همچرون مفراهیمی   ۀسیاست کشاندند و برا عرضر   ۀرا به عرص 2و ساختارگرایی فوکو 1شناسی سوسورزبان

هرای  چگرونگی گفتمران   درپری توضریو و تبیرین   و... ، هژمرونی  4غیریرت ، 3ضردیت  ایدئوعوژی، هویرت، 

ای سوسرور،  هر دو، مفهوم گفتمان فوکو را برا دیردگاه  این برآمدند. ... مختلف، همچون گفتمان سیاست و

هرای  پدیرده  ۀای ارائره کردنرد کره براسرا  آن، همر     درآمیختند و نظریه 8و آعتوسر 7، گرامشی6، الکان5دریدا

 (.1383 )سلاانی، گیرندگفتمانی شکل می فرایندهایاجتماعی تحت تأثیر 

 های وکال در اقناع قاضیاز سوگیری هایینمونهبررسی  -3

 بیسرت اعرب  قی اسرت کره در   وکال در اقناع قاض هاییریاز سوگ هایینمونه یبررسآید آنچه در زیر می

  شودارائه می و با استفاده از جدول گفتمانپاره

مبنری   مرتّهم ار اقرر به  توجّهو با  ساتور، تهدید و تجاوزایراد ضرب و جر  عمدی با وکیل   :1گفتمان پاره
 است. متّهمن قبول جرم ازطرف ها، مبیّمابین آنفی بر درگیری

ت نقراط قروّ   و تهدیرد و تجراوز   و ضرب و جر  عمدی استفاده از عباراتوکیل با گفته، در این پاره 

هرام واردشرده   منفی علیه شاکی پرداخته ترا اتّ به سوگیری  ،رسانداثبات میرا به متّهمبودن پرونده که مجرم

مبنری برر    مرتّهم اقررار  سعی در اقناع قاضری دارد و همچنرین برا     راهاز این  و حاشیه بردهش را بهموکّلبه 

از ؛ کننرد خرود اقررار نمری    هاماتّبه  معموالًطور به ینمتّهمزیرا  ؛نوعی ساختارشکنی کرده استبه درگیری

هرای  ( و اسرتفاده از دال مرتّهم سازی نقاط ضرعف دیگرری )  گفتمان، وکیل با برجستهدر این پاره ،این رو

 ،تا برا اقنراع قاضری   کوشد ، میمرتکب شده است موکّلبه جرمی که علیه  متّهمضرب و جر  و نیز اقرار 

   کند.سو او را با خود هم
                                                                                                                                                          
1. F. de Saussure 

2. M. Foucault 

3. antagonism 

4. otherness 

5. J. Derrida 

6. J. Lacan  

7. A. Gramsci 

8. L. P. Althusser 



 1399، زمستان 4های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة ها و گویشفصلنامۀ مااععات زبان /108

 سازیبرجسته و تجاوز دیبا ساتور، تهد یضرب و جر  عمد رادیا

 یساختارشکن یریبر درگ یمبن متّهماقرار 

 .هشدمی (500)ماهی گه، سود و زیان با هم می دروغوکیل  شاکی  :2 گفتمانپاره

صحیو مقدار پوعی که مرورد شرکایت بروده     ۀکند و با ارائعای شاکی را تکذیب میوکیل ادّدر اینجا،  

در ایرن   خرود دارد.  موکّرل  ۀو سرعی در تبرئر   کردهسازی است، این موضوع را در محضر دادگاه برجسته

 ردّ مرتّهم ی که بین شاکی و سازی دقیق مقدار پوعگفته، وکیل با بیان واژگان سود و زیان و نیز برجستهپاره

پردازی شاکی اشاره کرده و با سوگیری منفی نسربت بره شراکی سرعی در     و بدل شده است، به دال دروغ

ترتیرب بره   بره  سرود و زیران  و  دروغگفتمان وکیل با بیان واژگان این پاره عبارتی، دربه ؛اقناع قاضی دارد

   پردازد.می متّهمسوگیری منفی و مثبت درخصوص شاکی و 

 سازیبرجسته مقدار پول ویصح ۀارائ

 دال و مدعول ۀرابا یدروغ شاک شدنصمقدار پول و مشخّ ویصح ۀارائ

م درخصروص  مروکّل بره   توهین در انزار عمرومی ، هتک حرمت، تهمت ناروادعیل وکیل  به :3گفتمان پاره

 دارم. تقاضای فرجاماین پرونده، از دادگاه محترم 

تروهین در انرزار   ، هترک حرمرت   ،تهمرت نراروا  چرون  هموکیل با استفاده از واژگانی  گفتماندر این  

خرود   موکّرل  کند؛ ضرمن آنکره بررای احقراق حرقّ     سازی میعای شاکی را تکذیب و برجسته، ادّعمومی

سرازی نیرز صرورت    کاربردن عبارت تقاضای فرجام، برجستهخواهی نیز کرده است و با بهتقاضای فرجام

گیرری صرنعت   کرار و نیز بره  دارندعبارتی، وکیل با استفاده از واژگانی که بار معنایی منفی به؛ گرفته است

قصد دارد ترا بره   این راه از و شاکی پرداخته ر ضدّ یی به سوگیری منف ادبی جنا  در چینش این واژگان

راباۀ دال و مدعوعی برقررار  تقاضای فرجام و  توهین تهمت/همچنین، بین واژگان  ؛اقناع قاضی کمک کند

 است.

 سازیبرجسته تهمت ناروا، هتک حرمت، توهین در انزار عمومی و تقاضای فرجام

 راباۀ دال و مدعول تهمت/ توهین و تقاضای فرجام

خواستن درمانگراه  تر میسریعی هزینه که وکیل  درمانگاه را قبالً خریداری کردند. بعد از کلّ :4گفتمان پاره

 .سندش مشکل داشتهص شد که ، مشخّمردم استفاده کننکنن تا اندازی رو راه

و سروگیری   اسرتفادة مرردم از آن  و  انردازی درمانگراه  راههرای  استفاده از دالدر این گفتمان، وکیل با  
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کرده ترا نقراط ضرعف    سازی را برجسته ت ویو درواقع نقاط قوّحُسن نیت خود،  موکّلمثبت نسبت به 

را اسرت  نشدن درمانگاه که آمادهموضوع نشان دهد و اصل  داشتن سندمشکل دیگری را با استفاده از دال

 .ببردحاشیه به

 سازیبرجسته عوام ةدرمانگاه و استفاد اندازیراه

 رانیهیحاش اشکال در سند درمانگاه

 رو دارم. شاهد عینی، تقاضای حضور چند متّهمعای وکیل  درجهت اثبات ادّ :5گفتمان پاره

چشرم خرود    برا و  جرم حضور داشرته  ۀکسی که در صحن عنوانبه شاهد عینی استفاده از دالوکیل با  

خرود را   موکّرل گنراهی  بری ترا   دارد قصرد  ،هسرت نیرز   ت گفتمان اوو گواهی بر صحّ بودهماجرا شاهد 

و  حضرور شراهد  همچنرین،   ؛نمایرد شاکی سوگیری منفری  برضدّ نمایی سازی کرده و با این گواهبرجسته

 .دارنددال و مدعوعی  ۀرابا تأیید ادّعا
 سازیبرجسته ینیحضور شاهد ع

 دال و مدعول ۀرابا عاادّ دییحضور شاهد و تأ

هامرات  دالیرل کرافی دال برر پرذیرش اتّ    کرده وگرنره   اجبار اقراربنده از روی  موکّلوکیل   :6 گفتمانپاره

 .نیست

هم از روی اجبار، قصد دارد تا قاضی را متقاعرد  آن، اقرار کردن استفاده از دالدر این گفتمان وکیل با  

 ؛اسرت  رانرده  حاشریه هام را بره خود، اتّ موکّلوارد نیست و با سوگیری مثبت به  متّهمهامات بر سازد که اتّ

 شایسرته حاشریه بررده اسرت.    را بره  مرتّهم ، اثبات جرم علیه عدم ادعّۀ کافیوی با استفاده از دال  همچنین،

 .دارنددال و مدعوعی ۀ راباهم  با اثبات جرمو  عدم ادعّۀ کافیکه گفته شود است 

 رانیهیحاش اجبار یاقرار از رو

 دال و مدعول ۀرابا و اثبات جرم یکاف ۀادعّ عدم

 مرتّهم هسرتند، سرعی در    نفرع ذیدعیرل اینکره هرردو    بره  ردیرف دوم  مرتّهم شاکی و وکیل   :7گفتمان پاره

 .تبانی کردنم دارن و باهم موکّلدادن نشون

یرف دوم برا یکردیگر، منجرر     رد مرتّهم شراکی و   کرردن تبرانی و  برودن نفرع ذیگفتمران،  در این پراره  

سرازی نقراط   همچنین، وکیل با استفاده از این عبرارات بره برجسرته    ؛است شدهها عای آنرانی ادّحاشیهبه

ش، قاضری پرونرده را   مروکّل پرداخته تا برا سروگیری مثبرت نسربت بره       ردیف دوم متّهمضعف شاکی و 
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 راباۀ دال و مدعوعی برقرار است. تبانیو  نفعذیهای ههمچنین، بین واژ کند؛عایش متقاعد پیرامون ادّ

 رانیهیحاش گریکدیدوم با  فیرد متّهمو  یشاک کردنیو تبان بودننفعیذ

 راباۀ دال و مدعوعی کردنبودن و تبانینفعذی

 .اشاره نکرده بودناین موارد  به قبالً، دروغ میگنوکیل  آقای ...  :8گفتمان پاره

هامرات جدیردی را   اتّ کره او  کنرد عای شاکی را تکذیب کرده و بیران مری  گفتمان، وکیل ادّدر این پاره 

بره   دروغ گفرتن با ارائۀ این مااعب و تأکید بر دال  . وکیلها اشاره نکرده استبه آنتر پیش و کردهمار  

ش، قاضری پرونرده را   مروکّل سازی نقاط ضعف شاکی پرداخته تا با سروگیری مثبرت نسربت بره     برجسته

بیران   و گفرتن دروغ هرای عبارت بین ،همچنین سازد؛سو و او را با خود هم کردهعایش متقاعد پیرامون ادّ
 .برقرار کرده استدال و مدعوعی  ۀرابا ها اشاره نشده،تر به آنمواردی که پیش

 سازیبرجسته دیجد موارد انیگفتن و بدروغ

 راباۀ دال و مدعول بیان نشدهاز قبل که  مواردی انیگفتن و بدروغ

ای به سرابقه  توجّهبا  متّهمموجود حاکی از اینه که  تمام شواهد و قرائنشه، وکیل  دعیل نمی :9 گفتمانپاره

 علیه ایشون کرده. نشر اکاذیب و افتراکه با آقای اعف داشته اقدام به 

نمایی گفتۀ خرود را اثبرات   قصد دارد تا گواهشواهد و قرائن، در نمونۀ باال، وکیل با استفاده از عبارت  

ش سوگیری مثبت کرده و با سوگیری منفری علیره   موکّلنسبت به نشر اکاذیب و افترا وی با بیان دال کند. 

نشر اکاذیرب  سازی نقاط ضعف او پرداخته و درواقع سعی دارد تا ذهن قاضی را به دال شاکی به برجسته

، تّهممر وسریلۀ  انجرام عمرل بره   و  نشر اکاذیبنماید که بین  توجّهم متّهموسیلۀ بهخود  موکّلبرضدّ و افترا 

بره سروگیری    برا شراکی   مرتّهم سرابقۀ  سازی عبارت همچنین، با برجسته ؛راباۀ دال و مدعوعی وجود دارد

 سازی کرده باشد.  ش را بیشتر برجستهموکّلت شاکی پرداخته تا نقاط قوّبرضدّ منفی 

 سازیبرجسته و افترا بینشر اکاذ

 دال و مدعول ۀرابا متّهموسیلۀ بهعمل  نیو انجام ا بینشر اکاذ

 تقاضرای تخفیرف   ،ممروکّل سن سابقه و وضعیت جسمانی ابراز ندامت و حُدعیل وکیل  به :10گفتمان پاره

 را از محضر دادگاه دارم. در مجازات

 ابراز ندامت و حُسن سرابقه چون هایی همعبارتسازی برجستهوکیل با استفاده از  ،گفتمانپارهدر این  

اسرت  الزم  .سعی در اقناع قاضی داردش سوگیری مثبت کرده موکّلنسبت به  وضعیت جسمانی موکّل،و 
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؛ برقررار اسرت  دال و مردعوعی   ۀرابار  تقاضای تخفیف در مجازات،و گفته پیش بین عباراتکه گفته شود 

او با اسرتفاده از  تنها گفتمان هیچ نشانی از سوگیری وکیل علیه شاکی وجود ندارد و عبارتی، در این پارهبه

 سازی کرده است.ش را برجستهموکّلکاررفته، سوگیری مثبت نسبت به به هایعبارت

 سازیبرجسته ابراز ندامت و حُسن سابقه

 یدال و مدعوع ۀرابا در مجازات فیتخف یبا تقاضا موکّل یجسمان تیابراز ندامت و حُسن سابقه و وضع

 را دارم. متّهمتقاضای آزادی ، متّهمه برعلیه کفایت ادعّعدمدعیل وکیل  به :11گفتمان پاره

 ش، قصد دارد تا با سروگیری مثبرت،  موکّلضدّ بر عدم ادعّۀ کافی با استفاده از وکیل ،گفتمانپارهدر این  

 شایسرته  .ش سرخن بگویرد  مروکّل ین دال از آزادی با ارانی کرده و را حاشیه متّهمهامات و نقاط ضعف اتّ

 دال و مدعوعی دارند.ۀ باهم رابا متّهمآزادی و  ادعّۀ کافیعدم  کهگفته شود است 

 سازیبرجسته متّهمبرضدّ  یکاف ۀنبود ادعّ

 دال و مدعول ۀرابا متّهم یو آزاد یکاف ۀادعّ عدم

 وی را دارم. تقاضای آزادی ،عذا ؛است. گناهبیمن  موکّلوکیل   :12گفتمان پاره

 دال آن و گنراهی بری  اسنفاده از راباۀ دال و مدعوعی حاکم بر گفتمران کره  گفتمان، وکیل با در این پاره 

بند باشرد، برا سروگیری مثبرت      گناه نباید درو با این توصیف که شخص بی استمدعول آن  آزادی موکّل

و با ایرن گفتمران سرعی در اقنراع قاضری داشرته و        کردهسازی گناهی او را برجستهش، بیموکّلنسبت به 

رابارۀ   ،آزادیو  گناهیبی هایعبارت، بین از این رو ؛نمایدخود را می موکّلتقاضای صدور حکم آزادی 

 دال و مدعوعی برقرار است.

 سازیبرجسته موکّل گناهییب

 دال و مدعول ۀرابا موکّل یو آزاد گناهییب

 کنه؟کار می چی متّهمهای شکسته داخل عبا  شیشه، گناههبی متّهموکیل  اگر  :13 گفتمانپاره

قصرد   ،اگرر گفتمان با استفاده از نشانۀ شرطی گونه که از این گفتمان پیداست، وکیل در این پارههمان 

نیسرت، بلکره وکیرلِ فردیسرت کره از       مرتّهم وی فرد  موکّلعبارتی، را اثبات نماید و به متّهمهام دارد تا اتّ

آن  مرتّهم گنراهی  یکی از دالیل بری  کهشایسته است گفته شود شکایت کرده و درواقع شاکی است.  متّهم

ای هرای شکسرته  شیشه ،متّهمدر عبا  گفتمان در این پارها امّ ،است که آثار وقوع جرم در وی ظاهر نباشد

بنابراین، آثار وقوع جررم در  ؛ که فوت شده نیز پیدا شده استها در گردن فردی که همان شیشه پیدا شده
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درواقرع،   سازی کرده است.را برجسته متّهمضعف  ۀوکیل با بیان این موضوع نقا نمایان شده است. متّهم

ارتکراب جررم   هنگرام  قتل رسانده کره  ی را بهمتوفّ ،که یک گلدان کریستال بودهچیزی با استفاده از  متّهم

در ایرن  همچنین،  ؛کندهام او را اثبات میاست و اتّگلدان شکسته در عبا  او باقی مانده ۀ شقاعاتی از شی

 .برقرار استراباۀ دال و مدعوعی  های شکستهوجود شیشهو  متّهم بودنکارگناهبین گفتمان، پاره

 سازیبرجسته متّهمشکسته در عبا   ۀشیوجود ش

 دال و مدعول ۀرابا شکسته هایشهیو وجود ش متّهمکار بودن گناه

شرب بروده و شرما رد     (12)مرن میگره    موکّرل وکیل  ساعت چند باهم درگیرر شردین؟    :14گفتمان پاره

  درگیری صورت گرفته و شما دروغ گفتی.( 12)ه ساعت کنین، تمام شواهد هم نشون میدمی

سرازی  تأکید بر آن، سعی در شرفاف گفتمان، وکیل با استفاده از بیان دقیق زمان درگیری و پارهدر این  

ش مروکّل سرود   عحاظ زمانی بره  زمان وقوع جرم داشته و با علم به این موضوع که بیان شواهد و قرائن به

 مرتّهم شرود اظهرارات   کنرد کره همرین امرر باعرث مری      سازی مری است، آن را در محضر دادگاه برجسته

و  شردن زمران دقیرق درگیرری    مشرخّص ازسرویی، برین    ؛رانده شودحاشیه  درخصوص زمان درگیری به

 خصوص راباۀ دال و مدعوعی برقرار است. در این متّهمگفتن دروغ

 سازیبرجسته شواهد و مستندات با وجود یریدرگ ویزمان صح
 رانیهیحاش متّهم یازسو یرینکردن زمان درگقبول

 دال و مدعول ۀرابا شاکی دروغ شدنصو مشخّ یریزمان درگ ویصح ۀارائ

 ۀیر بنرده نردارد و کلّ   موکّلحکایت از ضربه با چاقو ازسوی  گواهی پزشکی قانونیوکیل   :15گفتمان پاره

 است.اظهارات شاکی با شهود قابل رد 

ای با چراقو  ضربه موکّلمبنی بر اینکه  پزشکی قانونیگفتمان، وکیل با استفاده از اعالم نظر در این پاره 

برودن اظهرارات    ، دروغگرواهی پزشرکی قرانونی   سازی کرده و با تأکید بر را برجسته موضوع، نزده است

نمرودن قاضری برا خرود را دارد. در ایرن      سرو رانرده و سرعی در اقنراع و هرم     حاشیه شاکی و شهود را به

، رابارۀ دال و مردعوعی برقررار    اظهارات دروغِ شراکی و شرهود  و  گواهی پزشکی قانونی گفتمان، بینپاره

 .است

 سازیبرجسته موکّلنفع به یقانون یپزشک یگواه

 رانیهیحاش و شهود یبودن اظهارات شاکدروغ

 دال و مدعولۀ رابا و شهود یشاک گوییو دروغ یقانون یپزشک یگواه
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مرن چنردین    موکّرل عاشرو، درصرورتی کره    این ادّ شاهدی نداره که ثابت کنه متّهموکیل   :16گفتمان پاره
 رو ثابت کنن. گناهیشبی توننمیکه  شاهد داره

داشرتن   ،دهنرد و وکیرل  گناهی او شرهادت مری  چندین شاهد دارد که به بی موکّلگفتمان، در این پاره 

حاشریه   را بره  متّهمعا ازسوی اثبات ادّبرای سازی کرده و نداشتن شاهد ش را برجستهموکّلشهود ازسوی 

 کنرد کره در اینجرا   اشاره مری  گناهی اواثبات بیو  موکّل خودشهود ازسویی، وکیل به داشتن  ؛رانده است

 او راباۀ دال و مدعوعی برقرار است. یازسوداشتن شاهد  و دال گناهی موکّلاثبات بیبین مدعول 

 سازیبرجسته موکّل یداشتن شاهد ازسو

 رانیهیحاش متّهم ینداشتن شاهد ازسو

 دال و مدعول ۀرابا موکّل گناهییو اثبات ب موکّل یداشتن شاهد ازسو

کترف   ۀو از ناحیر  مضرروب بنرده   موکّرل ، تیراندازیمبنی بر  متّهماقرار به  توجّهوکیل  با  :17گفتمان پاره

 شده است. دیدگیآسیبدچار 

اقررار  سرویی دو بنرد   هرم  با توجّه بهو گر گفتمانی گفتمان، وکیلِ شاکی با استفاده از نشاندر این پاره
ش، مروکّل نشان داده است که با سوگیری مثبت نسبت به  شدن موکّلشمضروبو  مبنی بر تیراندازی متّهم

 مرتّهم ازسروی   اقررار بره تیرانردازی   ش را با موکّلدیدگی ، آسیبمتّهمبرضدّ یعنی شاکی و سوگیری منفی 

( را مرتّهم ش )شراکی( و نقراط ضرعف رقیرب )    موکّلت عبارتی، وی نقاط قوّبه ؛سازی کرده استبرجسته

 مبنی برر تیرانردازی   متّهماقرار بین  ،مانگفتکه در این پارهگفته شود است الزم سازی کرده است. برجسته

 است.راباۀ دال و مدعوعی برقرار  است، متّهمکه ناشی از تیراندازی  دیدگی موکّلآسیبو 

 یساختارشکن متّهماقرار 

 رانیهیحاش متّهم یراندازیت

 سازیبرجسته موکّل یدگدیبیآس

 دال و مدعول ۀرابا موکّل یدگدیبیو آس متّهم یراندازیت

 ۀاستشرهادی جهت پرداخت مبلغ یادشرده و برا عنایرت بره      وضع ماعی نامناسببه  توجّهبا  :18گفتمان پاره
 را دارم.م موکّلرم از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جُ قبول اِعسارتقاضای صدور حکم مبنی بر  یمحلّ

ش برا اسرتناد بره    مروکّل  نامناسرب برودن وضرع مراعی    ، وکیل با استفاده از عبرارات  گفتمانپارهدر این 

دعیرل   رانی، سعی در اقناع قاضری داشرته و بره   و با تکیه بر این حاشیه کردهرانی ی، حاشیهاستشهادیۀ محلّ

کنرد. در اینجرا، برین    درخواست اعسار )ناتوانی در پرداخت دیرون( مری   ،خود موکّل وضع نامناسب ماعی
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 راباۀ دال و مدعوعی برقرار است. موکّل وضع نامناسب ماعیو  درخواست اعسار

 رانیهیحاش موکّلنامناسب  یوضع ماع

 دال و مدعول ۀرابا موکّل یدرخواست اعسار و وضع نامناسب ماع

خواستگاری کررده و پرس از حصرول موافقرت      ــــــــــبنده رسماً از دوشیزه  موکّلوکیل   :19گفتمان پاره

ا اینرک  امّر  ،نموده است خرید هدایاییرف و آداب و رسوم اقدام به مبنی بر انجام وصلت، بنابر اقتضای عُ

 بنرابراین، ؛ باشرد از کشرور را دارد و دیگرر حاضرر بره انجرام ایرن وصرلت نمری         قصد عزیمت به خارج

 ممروکّل صورت موجود نبرودن عرین مرال را بررای      ها درنیا قیمت آ شدهعودت اموال عیستدرخواست 

 دارم.

ش، در موضروع  مروکّل وسریلۀ  بره  قصد عزیمت به خارج از کشوردر اینجا، وکیل با استفاده از عبارت 

ازسروی   حاضر نبودن به انجام این وصرلت به راباۀ دال و مدعوعی بین  توجّهرانی کرده و با پرونده حاشیه

کنرد  سرعی مری   شدهدرخواست عودت اموال عیستو  عزیمت به خارج از کشورقصد دعیل خود به موکّل

 سازد.سو قاضی را اقناع و او را با خود هم

 رانیهیحاش موکّلبه خارج از کشور  متیقصد عز

 دال و مدعول ۀرابا هشدستعی اموال عودت درخواست و موکّلبه خارج از کشور  متیقصد عز

اعمثرلِ  اجررت  بابرتِ  ،سرال از زنردگی مشترکشران    (30)بنده بعد از گذشت  موکّلوکیل   :20 گفتمانپاره
 دارد. تقاضای رسیدگیها وجهی دریافت نکرده است، آن برایکارهایی که در منزل انجام داده است و 

و سوگیری منفی علیره شراکی قصرد     عدم دریافت وجهگفتمان، وکیل با استفاده از عبارت پارهدر این 

همچنرین،  ؛ قصد اقناع قاضی پرونده را دارد ،سازیسازی کرده و با این برجستهدارد تا موضوع را برجسته

 راباۀ دال و مدعوعی برقرار است. تقاضای رسیدگیو  عدم دریافت وجهگفتمان بین در این پاره

 سازیبرجسته عدم دریافت وجه

 راباۀ دال و مدعول تقاضای رسیدگیعدم دریافت وجه و 

هرای  فره قضات براسا  مؤعّ اقناعمنظور بهگفتمان وکال پارهبیست که در بین ه است گفته شود تشایس

 است زیر شر  های موجود بهفهبیشترین کاربرد فراوانی مؤعّ ،موفالکال و 

  %42 سازیبرجسته ۀفمؤعّ
 %27 رانیهیحاش ۀفمؤعّ
 %31 دال و مدعول ۀرابا ۀفمؤعّ
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 نمایش گذاشته شده است بهنیز  این نتای  در قاعب نمودار زیر

 
 اقناع قضاتمنظور بهان وکال گفتمپارهبیست در  موفها الکال و فهکاربرد بیشترین مؤلّ .(1) نمودار

   گیرینتیجه -5

 و سرازی های گفتمانی برجسرته فهاز مؤعّ ترتیبه، بمنظور اقناع قضاتبه پژوهش حاضر نشان داد که وکال

 ،دیگرر  عبرارت بره  ؛را نشران دهنرد  و ضعف دیگری خود  موکّل تقوّکنند تا نقاط استفاده میرانی حاشیه

 رانری حاشریه فۀ گفتمانی از مؤعّ ،ت دیگریو نقاط قوّخود  موکّلنقاط ضعف  وکال با استفاده از عدم بیانِ

بهرره   سرازی برجسرته فۀ گفتمرانی  از مؤعّ ،نقاط ضعف دیگریت خود و و با بیانِ نقاط قوّکنند استفاده می

هرای گفتمرانی الکرال و مروف همچرون      فره آن است که استفاده از مؤعّگر بیانها بنابراین، یافته؛ جویندمی

سرازی  در اقنراع  موکّرل بررای دفراع از    ،(سرازی برجسرته ) سوگیری مثبت و (رانیحاشیهسوگیری منفی )

   کند.می قضات به وکال کمک شایانی

آزادی توان گفت که وکال از نظام معنایی گفتمان شامل واژگانی همچرون  به گفتمان وکال می توجّهبا  

هرای معنرایی   کدام از ایرن نظرام   که هر تقاضای عفوو  متّهمعدم اثبات جرم ، تخفیف در مجازات، موکّل

پردازنرد و  هرای خرود مری   تثبیرت دال شوند که با مفاهیمی خاص به نظر گرفته می هایی درمثابۀ مدعولبه

رانری گفتمران دیگرری اسرتفاده     سازی گفتمان خود و حاشیهها از برجستهاقناع قضات در دادگاه منظوربه

ی گراهی  حتّر هرا  گفتمران و پراره جمرالت  ها، واژهبیان  ةشیوکه  جستار حاضر نشان دادبنابراین،  ؛کنندمی

تروان  مری کراری را   هری طور کلّبه .باشد گناهیو بی برائت یااعدام مجازات مرز بین دهندة نشان تواندیم

انجرام داد. ابرزار    درسرتی بره  جامع العاتو داشتن اطّ آگاهی ،آموزش ،با داشتن ابزارهای کامل و مناسب

 ،بنرابراین  ؛بردمیکار صورت گفتار و نوشتار بهاو این ابزار را به که جمله و کالم است اژه،وهم کار وکیل 

42%

31%

27% برجسته سازی

دال و مدعول

حاشیه رانی
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بره   کنرد. اثرگرذار  مناقی و  ،رنوشتارش را رسا، مؤثّ در اختیار داشته باشد که گفتار و ابزارهاییباید وکیل 

یرت  اهمّی حقّر و اثبات حق یا بی اعو کالم برای اثبات مدّ واژه هایی همچوناز ابزارهمین منظور، استفاده 

کره وجرود   باشرد و اینجاسرت    کامرل  آگراهی  و علرم  برا همرراه  بایرد   های زبرانی استفاده از ابزاردارد و 

 گشا باشد.راهتواند ایران می جامعۀ شناسی در مسائل قضاییشناسان و رشتۀ زبانزبان

 منابع

های کاندیدای یازدهمین دورة انتخابات ها و مناظرهبررسی فرآیند اقناع در سخنرانی(. 1393آسیایی، مریم )

شناسی ارشد زباننامۀ کارشناسیپایان روحانی(.ریاست جمهوری ایران )نگاه موردی به دکتر حسن 

 همگانی. شیراز  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 .و فرهنگیعلمی  تهرانچاپ اول،  .تحلیل گفتمان انتقادی (.1385)زاده، فردو  آقاگل

نامۀ . پایاناقناع منظر فنونی بیلبوردهای فارسی و انگلیسی ازابررسی مقایسه(. 1393ارمغانی، مریم )

 شناسی همگانی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.ارشد زبانکارشناسی

 .75-41(، 45) 12سازی. فصلنامۀ مااععات بسی ، (. مبانی نظری اقناع و مجاب1388اعیاسی، محمد حسین )

 19، شناسیو زبانزبان کاوی انتقادی. اقناع و برخی تدابیر آن  بحثی در سخن(. 1383پور، مجید )باغینی
(1 ،)67-88. 

های سبک کالمی گروهک منسوب به داعش  (. بررسی ویژگی1397دهقان، مسعود و بهمن حیدری )

-55(، 2) 10، شناسیهای زبانپژوهش( در تهران. 96مااععۀ موردی عملیات تروریستی خردادماه )

66. 

-87(، 28) 7 ،یاسیعلوم س ۀفصلنام .و روش هینظر ۀمثابگفتمان به لیتحل. (1383اصغر )یعل دیس ،یسلاان

100. 

قدرت، گفتمان و زبان  سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی (. 1387اصغر )سلاانی، سید علی
 . تهران  نشر نی.ایران

. مترجم  علیرضا دهقان. تهران  های ارتباطاتنظریه(. 1381سورین، ورنر جی و جیمز دبلیو تانکارد )

 تهران.دانشگاه 

 قم  دانشکدة صدا و سیما.. جلسۀ هفتمشناسی تبلیغ. جزوة آموزشی جامعه(. 1387اعدین، حسین )شرف

(. بررسی نقش جمالت پرسشی در جهت اقناع مشتری در 1392) گردو رحمان صحرا صحفی، موعود

، فار  شناسیمقاالت دومین همایش آموزش زبان فارسی و زبانمجموعههای شهر شیراز. فروشگاه

1-9. 
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. تهران  مؤسّسۀ انتشاراتی روزنامۀ مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع(. 1383اصغر و رحمان سعیدی )کیا، علی

 ایران.

 . چاپ اول، تهران  بهجت.های اقناعافکار عمومی و شیوه(. 1384متوعی، کاظم )

 نوذری. تهران  فرهنگ گفتمان.علی . مترجم  حسینای بر نظریۀ گفتمانمهمقدّ(. 1380دانل، دایان )مک
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