
 

 دیــدگاه  از  گــرایس  همکاری  اصول  براساس  دادگاه  گفتمان  تحلیل  و  تجزیه
 حقوقی  شناسیزبان

 (شناسیدکتری زبانآموختۀ دانش)  1زادهفرنگیس عباس
 (شناسی هماانی، دانشااه آزاد اسالمی، واحد آباداندانشیار گروه زبان)  2بهمن گرجیان  

 14۰1 تابستان ، تاریخ انتشار:04/14۰1/ 22، تاریخ پذیرش: 07/01/14۰۰تاریخ دریافت مقاله: 

   

  بگگه   حمله   در   داعشی   متهمان   تروریستی   حوادث   دادگاه   گفتمان   تحلیل  و  تجزیه  به  پژوهش  این  چکیده: 
  چهارگانه  اصول  براساس  ، 1396  ماه   خرداد 17(  ره )   خمینی   امام   مطهر   حرم   و   اسالمی   شورای   مجلس 

  مکالمات  در  همکاری  اصول . است  پرداخته  حقوقی  شناسی زبان  دیدگاه  از ( 1975)  گرایس  همکاری 
  صگگورت به  پگگژوهش   وش ر .  شگگد   بندی دسگگته   سگگبک   / شگگیوه   و   ارتبگگاط   کمیت،   کیفیت،   اصول   به   دادگاه 

  و  صداوسگگیما  30ع 20 برنامگگه  از  دادگگگاه  دادرسگگی   جلسات   آرشیو   های داده   تحلیل   و   تجزیه   و   توصیفی 
  و   بگگود   دادرسگگی   جریگگان   از   ای دقیقگگه 10  تصگگویری   فایل   50  شامل   ها داده .  شد   آوری جمع  آپارات  درگاه 

  خگگانوادۀ  دادسگگتان،  معاونگگان  قضات،  جمالت  س س . شدند  انتلاب   دردسترس   گیرِی نمونه   صورت به 
  همکگگاری  اصگگول  از  تلطگگی  و  پیگگروی  مگگوارد  و   شگگدند   بندی ه طبق   چهارگانه   اصول   در   متهمان   و   شهدا 

  خگگود   حگگد   ترین پگگایین  در  کیفیگگت  اصگگل  از  پیگگروی  کگگه  داد  نشگگان  نتایج . شد  ضبط  و  شمارش  گرایس 
  سگگبک / شیوه   و   ارتبگگاط   اصل .  است   بوده   طرفین   مکالمات   در   ضدونقیض و    غلط  اطالعات  دهندۀ نشان 

  دچار  کمتر  خصوص  این  در  متهمان  و  قضات  دهد می  نشان  که  است  بوده  برخوردار  ی کمتر  تلطی   از 
  شگگهدا  خگگانوادۀ  و  دادستان  معاون   قضات،   که   گرفت   نتیجه   توان چنین می   مجموع   در .  اند شده   انحراف 

  ارتبگگاط   اصگگل   در   بیشگگتر   پیگگروی   ایگگن  کگگه  اند  کرده  پیروی  گرایس  گانه  چهار  اصول  از  متهمان  از  بیشتر 
 . است   داده  رخ  کمیت   اصل   در  که   بوده  متهمان   به  مربوط   تلطی  باالترین  و   است بوده 

 . حقوقی   شناسی زبان  گفتمان،  تحلیل   همکاری،  اصول  گرایس، ها: کلیدواژه 
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 مقدمه   1
 هرکگگدام از جمگگالِت   .ای برای نمود معنی، نوعی فرآیند وابسگگته بگگه کگگالم اسگگتعنوان وسیلهزبان به

گیرند. فرهنگ محصول اجتماعی و تاریلی جوامع گفتمانی ت می ای خاص نششده از اندیشهبیان
ت ثیر شارفی بر قدرت و اعمگگال آن در   و  بودهگیرد و همواره در حال تاییر  است که با زبان شکل می

( معتقدند که قدرت نامتقگگارن و روابگگط 1991)  2و لینل  1کالم دارد. برحسب توجه به متن، جانسون
تر اجتماعی متمرکگگز گسترده در متِن  وگو و س س در بستر نهادی و نهایتا  گفتمراتبی، ابتدا در  سلسله

شود. گفتمان دارای دستورالعملی ساختاری است کگگه در سگگاختار و معنگگی بگگازنمود دارد و طگگی می
کند. طرز تلقگگی فگگرد از دادگاه( ساختار زبان تاییر می  خاص )م ال    3هایفرایندهای زبانی در محیط

گیگگرد. سگگاختارهای زبگگانی باعگگث های دستوری و نحگگوی شگگکل میاستفاده از فرآیند  کالم براساس
( ایگگن 2002) 4نظگگر بگگرک سلیاسگگون .د نوعی گفتمان خاص در محیطی خاص شکل گیرد ن شومی

است که قدرت زبانی در دادگاه اساسا  در دست وکگگالی دادگسگگتری و قضگگات اسگگت و ایگگن قگگدرت 
شناس حقوقی موظ  اسگگت اوضگگاع زبگگان را هگگم بته یک زبانشود. الازطریق بازجویی حاصل می

ویسگگی، و    ، گرجیانزاده)عباس  ای که واقعا  هست، توصی  کندگونهای بهازنظر اخالقی و هم حرفه
1399.) 

د نگگ دهفردی و تعامالت گفتاری در دادگاه را شکل و جهگگت میهای اجتماعی، روابط بینارزش
شگگکل تقابگگل، کشگگمکش و منفگگی )به  ، شکل همکگگاری و دوسگگتی()به  صورت م بتد بهنتوانکه می

کنندگان فگگردی، شگگرکتدر ارتباطات بین»د. نکن صورت خن ی )پذیرش و انطباق( بروزمبارزه(، یا به
تفاهم منظور ایجاد ارتباطات خوب و کارآمد، با ممانعت از هرگونگگه سگگوءبایست بهدر مکالمات می

( چاگگونای ایجگگاد یگگک 1975)  6(. گگگرایس1995ع011،  5)ویدوسگگون  «وجهه دیاران را باالببرند.
دبانگگه سگگعی در ؤداند که در آن فرد با انجام مکالمه ممی  7«وجهه»ارتباط خوب در مکالمه را کسب  

فرد با رعایت احترام به کسب وجهگگه و   ، . در این امردارد رعایت اصل ادب و ارزش اجتماعی م بت  
 .دارد ثر ؤسعی در ایجاد یک ارتباط م پردازد وجلب احترام ازسوی دیاران می

 
1. L. Jönsson     2. P. Linell 

3. context      4. S. Berk-Seligson 

5. H. G. Widdowson    6. H. P. Grice 

7. face 
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کلمگگات و   1یکی دیار از فرآیندهای ارتباط مؤثر، آگاهی از معانی اولیگگه و ثانویگگه )غیرصگگرید(
های کالمی گوناگون یتهای معنایی ملتل  در موقعدرگفتمان، دارای جنبه  2عبارات است. واژگان

هستند. بنابراین در ارتباط مؤثر در یک مکالمه گویشوران باید به معانی اولیه و ثانویه کلمات دقگگت 
 3کنند. زیرا فهم گفتمان ازسوی گیرنده در ایجاد تفاهم مؤثر است و این امگگر ازطریگگق دانگگش زبگگانی

تر، تر، جالگگبشگگاید کوتگگاه  یتن متنگگ کنند برای ساخقابل کسب است. بنابراین، گویندگان تالش می
مناسب را پیدا کنند   ۀهماهنگ با شنوند  های زبانِی و قالب  هاتر، ابزارتر، هدفمندتر یا شلصیمرتبط

عبارت دیار، معنای گفتار با درک شرایط و بافت موقعیتی در هناام (. به1399  ، شرزه و منصفی)یل
گرایس در مکالمه بگگر ایگگن فگگرض اسگگتوار اسگگت کگگه  4همکاریآید. اصول دست میهوقوع مکالمه ب
های خگگود در بحگگث و گفتاگگو مطگگابق طور ضمنی موافقت خود را با انجام مشارکتهکاربران زبان ب

 کنند.می  اعالم اصول مکالمه جهت توسعه آن 
فراد باید ( به چهار اصل  کرشده در باال اشاره دارد که ا1975اصول همکاری گفتمانی گرایس )       

( از  )تلطی  رعایت  کنند. رعایت یا عدم میگفتمانی کوشش    ۀدوسوی   ۀبا رعایت آنها در تسهیل رابط
(. 1997شگگود )تومگگاس، مگگه منجگگر میکالهرکدام از این اصول بگگه موفقیگگت و عگگدم موفقیگگت در م

دارای  دالیلی ممکگگن اسگگتبر این باور است که یک گفتگگار، بنگگا بگگه  ، گرایس  ۀیید نظری ت  در  ، توماس
آگگگاهی از رعایگگت ایگگن اصگگول در مکالمگگه ناهای ملتل  معنایی باشد و گوینده با آگگگاهی یگگا  الیه

طور هدفمنگگد حگگداک ر هایی وجود دارد که گوینده بگگهمبادرت کند. ولی گرایس اعتقاد دارد موقعیت
شگگنونده انتقگگال  ویژه هناامی که قصد دارد تا معنایی را بگگهبه  ، دهداز این اصول را انجام می  5تلطی

حدوحصگگر اصگگول مشگگارکت عنوان عگگدم رعایگگت بیشده باشد. نقض بهدهد که فراتر از معنای بیان
نی اتعری  شده است. سرپیچی گوینده از اصول همکاری مانع شنونده برای یگگافتن مصگگادیق و معگگ 

( مگگدعی هسگگتند کگگه عوامگگل 1992)  7و اسگگلم بگگروک   6سگگارنای  ، تلویحی است. در همگگین راسگگتا
 
1. primary and secondary (implied) meaning   2. lexicon                        

3. linguistic knowledge     4. Cooperative Principle      

5. Violation     6. S. K. Sarangi 

7. S. Slembrouck 
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همچون جایااه اجتماعی افراد، باید به اصول گگگرایس اضگگافه شگگود تگگا تبگگادل اطالعگگات   ، اجتماعی
 محور بهتر صورت پذیرد.دوجانبه و تعامل هدف

 3بواهای نقض اصل ارتباط استفاده از دشواژه و ت(، یکی از راه1976)  2و لوینسون  1ازنظر براون
( معتقدند کگگه اصگگل ارتبگگاط هرگگگز 9519)  5ویلسوناس ربر و  ( و  1984)  4، اس ربراست. درمقابل

شگگود زیگگرا شود و بر این باورند که ارتباط در مکالمه ازطریق فرضیات نامرتبط حاصل مینقض نمی
خود رونگگد پیوسگگتای و ارتبگگاط را داراسگگت. بگگراون و یدخوچنین رفتار و ابگگراز عقایگگد و نظگگرات بگگه

شگگوند و های ملتل  در مکالمات، باعث نقض اصگگول گگگرایس میکه استراتژی  قدندمعتلوینسون  
کنگگد تگگا معگگانی ضگگمنی و عنوان یک راهبرد، اصل کیفیت را نقگگض میبه  «کردنآمیز صحبتطعنه»

 د.ن به کار برده شوتلویحی بیشتری در گفتار 
ای پیرامون طنگگز و طعنگگه در کگگالم بگگا پیگگروی از اصگگل ادب گسترده  ۀ( مطالع1995)66آلباجوئز

سی قرار دهگگد. وی رانجام داد تا این مقوله را ازمنظر کاربردشناسی و نقض اصول مشارکت، مورد بر
سه نوع طعنه و طنز کالمی م بت )قصد ستایش( و منفی )قصد انتقاد( و بی طرف را پیشگگنهاد داد و 

د، بلکگگه نگگ کند اصل همکاری کیفیگگت را فاشنتوانآمیز نه تنها مینان طعنهبه این نتیجه رسید که سل
د. در بیشتر موارد، گوینده دو، سه یگگا حتگگی تمگگام اصگگول را نگیرسه اصل دیار گرایس را نیز دربرمی

عنوان یگگک راهبگگرد غیرمسگگتقیم بهگگره کالمگگی بگگه  ۀکند. برخی گویشگگوران از طعنگگ همزمان نقض می
خصگگوص اگگگر آنهگگا بگگا هگگدف انتقگگاد از کنگگد. بهاهبردی از ابهام جلوگیری نمیبرند، ولی چنین رمی

مسگگئولیت پذیرش  کارگفت عذرخواهی استفاده کنند تا کنش تهدید وجهه را به حداقل برسانند یا از  
 خودداری کنند.

دادگسگگتری ( با تحلیل گفتاِر دو پروندة کالهبرداری موجود در  1396رضویان و جلیلی دوآب )
استان سمنان، گفتگگار ایگگن متهمگگان را از مراحگگل نلسگگت بگگازجویی تگگا بازپرسگگی و دادگگگاه ازمنظگگر 

ای و های پژوهش نشان داد که داشتن دانش زمینهشناسی حقوقی، توصی  و تبیین کردند. یافتهزبان
هگگای ژگیوی .های اصلی و ثابت گفتار این گروه از مجرمان بگگوده اسگگترعایت اصل ادب از ویژگی

 
1. P. Brown     2. S. C. Levinson 

3. taboo      4. D. Sperber 

5. D. Wilson     6. L. Alba Juez 
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دهد که مگگتهم بگگا توجگگه بگگه بافگگت مگگوقعیتی و زبانی متهمان کالهبرداری یک پیوستار را تشکیل می
های متناسب با بافت موقعیت را از ایگگن پیوسگگتار در جهگگت یگگک پیچیدگی نوع کالهبرداری، طی 

راجگگع برد. متهمان کالهبگگرداری از ایگگن دو اصگگل هگگم در مقابگگل مکار میدفاع مطلوب برگزیده و به
کننگگد و هگگم در مقابگگل قربانیگگان کالهبگگرداری. متایرهگگای دیاگگری کگگه متهمگگان قضایی استفاده می

ارجاعگگات مگگبهم، اصگگل   عنگگد ازاعبارت   ، برنگگدکار میکالهبرداری در دفاعیات خگگود در دادگگگاه بگگه
، )رانیسگگازی و حاشگگیهسازی دروغ یگگا اصگگل برجستهارجاع به یک واقعیت برای پنهان(کردن  توجیه

عبگگارات (و عگگدم قطعیگگت در کگگالم  )بلشگگی و رفگگع شگگک مراجگگع قضگگاییجهت اطمینان(قطعیت  
مگگورد  ۀ ای در حگگوز. عالوه بر داشتن دانش زمینه)آمیز در جهت رعایت اصل کیفیت در کالم احتیاط

نظر کالهبرداری و رعایت اصل ادب در مقابل قربانیان، متهمان کالهبرداری از شاردهایی ازقبیگگل 
افگگراد در   ۀدوستاناهی دادن، عملکرد دلسوزانه، سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و حس انسانامید و

 کنند.حین متقاعدسازی ملاطب حین ارتکاب کالهبرداری استفاده می
های جدیگگد درک ناگگرش غیرمشگگارکتی گویشگگوران و نقگگض (، روش 1402)  2قفیثو    1سبحانی

شگگده بگگین یگگک شگگناختی ایگگران را ازطریگگق مکالمگگات ضبطروان ۀ مشگگاور  ۀاصول همکاری در جلس
پگگس از تجزیگگه و  ، درمانار مرد و بیمارانش در جلسات درمانی مورد بررسی قگگرار دادنگگد. آنهگگاروان

ای و نقگگض اصگگول همکگگاری، نتیجگگه گرفتنگگد کگگه تحلیل زبان آنها برحسِب معنای ضمنی مکالمگگه
نارش غیرمشارکتی ضروری است. عگگالوه بگگر ایگگن، تشلیو معنای تلویحی در مکالمه برای درک 

کننگگد واضد بود که پیامی که افراد قصد انتقال آن را دارند کامال  در کلماتی کگگه از آنهگگا اسگگتفاده می
کننگگد و معنگگای شود، بلکه به این بستای دارد کگگه شگگنوندگان چاونگگه پیگگام را تفسگگیر میبازتاب نمی

ها حگگاکی از آن اسگگت کگگه زمگگانی کگگه هگگدف از ارتبگگاط، افتگگهی ، نایابنگگد. در پایگگ داللتگگی آن را می
نقگگض اصگگول گگگرایس هدفمنگگد و  ، پیچیگگده اسگگت سگگوءتفاهمات عمگگدی در بافگگت مگگوقعیتِی 

 شده است.  ریزیبرنامه
دهگگد ( نشان می1802) 4سوساس و 3( و سبالوس 1402خویی و بهنام )محمدزادگان  های  یافته

ها در فرآیند دادرسگگی ت ثیرگگگذار اسگگت. همکاری گفتمان در دادگاهکه پیروی یا عدم پیروی از اصل  
دادسگگتان، شگگاهدان و   ۀکند که قضات، وکگگال، نماینگگدبنابراین در محاکم قضایی، شرایط ایجاب می

 
1. A. Sobhani     2. S. Saghefi 

3. C. T. Ceballos     4. R. V. Sosas 
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 کارآمدمتهمان با آگاهی از فرآیند اصول همکاری در مکالمات دادگاه امکان برقراری ارتباط مؤثر و  
، گرجیان زادهشده توسط عباستحقیقات انجام نتایج  همین راستا،    اهم کنند. درای منظم فرشیوه را به

شگگده بگگین معنگگای تلگگویحی و قصگگد ای از پگگیش تعیین( نشان داد که همیشه رابطگگه1399)  و ویسی
شگگود و آن زبانی مستقیم یا غیرمسگگتقیم درک می  ۀجمله وجود دارد، که توسط اعضای جامع  ۀگویند

جملگگه برداشگگت م بگگت داشگگته   اِی کند تا بهتر بتوانند از معنای گگگزاره می  «ل فهمقاب»یا    «مناسب»را  
تر است. در مگگورد اصگگل پیوسگگتای، قوی ۀ انکار یک گزار ضمنِی  ۀ باشند. در مورد اصل کمیت، گزار

 ۀ شگگده توسگگط گگگزارداللت  ۀ های ضمنی مستلزم پیوستای هستند. در مورد اصل ارتبگگاط، گگگزارگزاره 
ها، بگگین ضمنی مستلزم انکار گزاره است. برای اسگگتعاره   ۀ متناقض است. در مورد طنز، گزارشده  بیان

شده گویی هر دو گزاره در مورد موضوع یکسان و بافت شناختهها شباهت وجود دارد. در همانگزاره 
مسگگتقیم نیگگز صگگادق اسگگت. هناگگامی کگگه یگگک و تاییرناپذیر هستند و این اصل بگگرای کارگفگگت غیر

 1کنیم، معموال  این کار را با اظهار یا پرسش کگگه سگگرل مستقیم مطرح میصورت غیرت را بهدرخواس
شگگرایط مقتضگگی شگگامل شگگرایط   ، دهیم. از دیدگاه وینامد انجام میمی  «شرایط مقتضی»  (1975)

 .ای، صمیمیت و بنیادی استمقدماتی، گزاره 

 چهارچوب نظری تحقیق    2
است که به بررسی روابگگط کگگالم و حقگگوق   3شناسی کاربردیزبانای از  شاخه  2شناسی حقوقیزبان
)نوع ادبی( چه زبانی است و   5عنوان یک ژانر( و اینکه زبان قانون به2002  ، 4منامینپردازد )مکمی

مگگات دادگگگاه یگگا متگگون حقگگوقی لازلحا  ساختاری )نحوی(، آوایی، واژی و معنایی چاونگگه در مکا
(. ایگگن رشگگته مگگدت زیگگادی نیسگگت کگگه 1399ی،  زاده، گرجیان و ویسمکتوب بازنمون دارد )عباس

هگگای سگگیاری از کنکاشسرعت در حال گسترش است. در بجایااه خود را در ایران پیدا کرده ولی به
 او بگگ   دنکنمیکالمی یا نوشتاری نقش ایفا    7یا ساختاری  6گشایی نشانارهای سبکیدادگاهی در رمز

 د. ن پردازکش  روابط به تشلیو هویت نویسنده یا گوینده، ک ی یا جعل می

 
1. J. Searle      2. Forensic Linguistics  

3. Applied Linguistics    4. G. R. McMenamin 

5. genre      6. stylistic markers 

7. linguistic markers 
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وجود دارد که ابتگگدا توسگگط گگگرایس مطگگرح  «اصول همکاری»هر گفتمان، چهار اصل به نام   در
(، هر ارتباط مؤثر نیازمند تعامل و همکاری گوینده و شنونده یا نویسگگنده 1975د. ازنظر گرایس )ش

طور مسگگتمر بگگا یکگگدیار همکگگاری عبارت دیار، افگگراد درگیگگر در ارتباطگگات بگگهبه  .و خواننده است
شوند یا مواجه میکنند. اگر این قانون شکسته شود، ارتباطات با نقو 12کنند تا پیام را رمزگشاییمی

اصگگل همکگگاری، فگگرض بگگر ایگگن اسگگت کگگه همکگگاری در  گیرد. بنابراین، درقطع ارتباط صورت می
آنها پیروی شود. بگگه هرکگگدام از   مکالمه برای داشتن یک ارتباط جامع دارای قوانینی است که باید از

هگگر مرحلگگه از  گویند که در آن افراد بگگرای تحقگگق اهگگداف خگگود درمی  «اصل همکاری»این قوانین  
ارائگگه آنهگگا در هگگر   ۀبرای رعایت اصالت اطالعات، میگگزان، اهمیگگت و نحگگو  .مکالمه مشارکت دارند

اصول همکاری چاونای دستیابی بگگه ارتبگگاط  رعایت شوند.  گیری در مکالمه، این اصول بایدنوبت
فمند، تبادل در هر گفتمان هد کند.های اجتماعی مشترک را توصی  میمؤثر در مکالمه در موقعیت

 اطالعات و ارتباطات مؤثر بین گوینده و ملاطب نیازمند مشارکت دو طرف طبق اصول زیر استع

در مکالمات خود اطالعات بیش از آنچه « »در حد نیاز اطالعات بدهید.»  عاصل کمیت -1
 .«که مورد نیاز است، به ملاطب انتقال ندهید

 «نادرست  را در گفتار بیگگان نکنیگگد.ت  ا اظهار»  «در مکالمه صادق باشید.ع »اصل کیفیت -2
 «در مورد چیزی که در مورد آن شواهد کافی ندارید، صحبت نکنید.»

 .«گفتار قبل و بعد شما با هم مرتبط باشد»  عاصل ارتباط/وابستای -3
در سگگلنان شگگما ابهگگامی وجگگود نداشگگته »  «گفتار شما واضد باشگگد.»  عاصل شیوه/سبک -4

 «باشد.

برخی از معانی تلویحی به رعایت یا عدم رعایت اصول همکاری بستای دارد. ایگگن   ، باور گرایسبه 
وضگگوح از اصگگل کننده در مکالمه، بهعنوان یک طرف شرکتافتد که گوینده بهمورد زمانی اتفاق می
سگگتعاره شود که طعنه، کنایه و اپیروی نکند. تصور می ، برخالف فرض شنونده ، یا اصولی در مکالمه

عنوان م گگال، اگگگر قاضگگی یگگا بگگازپرس بگگه مگگتهم کیفیت بستای دارد. به  کردن اصل همکارِی به فاش
ایگگن پاسگگخ  «شگگب حادثگگه در خانگگه نبگگودم.»و متهم پاسخ دهگگد   «شب حادثه کجا بودید؟»باوید  

را نقض کرده و مگگتهم   «ارتباط»درست است ولی ازنظر اصول همکاری گرایس اصل    هرچند ظاهرا  
 باشگگد. پاسگگخ ظگگاهرا    پاسگگخ درسگگتی هگگم دادهکه از جواب طفره برود و در عین حال  است  ته  خواس

 
1. decode 
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نام محلی را که در آن بوده بیان نکرده اسگگت.   ال مذکور ندارد زیرا متهم مستقیما  ؤس  هدرست ربطی ب
بدین معناست که یگگک یگگا چنگگد اصگگل   «اصل مشارکت  کردِن نقض»( معتقد است که  8002)  1جیا

 تگگری مهمهمکاری در فرایند مکالمه رعایت نشود. بنابراین گفتمان در محاکم قضگگایی بگگار معنگگایی  
دیار دارد. زیرا مسائل حساس تفهیم اتهام، دفاع مشروع، قبول اتهگگام یگگا   های زبانِی نسبت به محیط

توانگگد سرنوشگگت فگگرد را هگگا میالم در دادگاهعلم کگگ   دارد و  خواهی در دستور کار دادرسی قرارفرجام 
 .تعیین کند و او را در جهت قبول یا رد اتهام سوق دهد

رود کگگه بگگه چهگگار اصگگل انتظگگار مگگی  ، کننگگدهناامی که شنونده و گوینده در دادگاه مکالمگگه می
د، باید کنشود که شنونده از این اصول پیروی نمیهمکاری پایبند باشند. اما وقتی گوینده متوجه می

(. دالیگگل زیگگادی وجگگود دارد کگگه 7002  ، 2کنگگد )دیگگویسبرای استنباط معنای واقعی تالش بیشتری 
به   ، کنند. برای م ال  شود گویشوران در زندگی روزمره از رعایت اصول مشارکت خودداریباعث می

کگگافی داشگگتن دانگگش نبودن، نارانگگی و والن قضگگا، عصگگبیئکردن مسگگ هناام کتمان حقایق، سردرگم
خواهنگگد قادر به برقگگراری ارتبگگاط واضگگد و روشگگن نیسگگتند، یگگا عمگگدا  می  ، پیرامون فرهنگ موردنظر

(. ازطرف دیار، شنوندگان نیگگز در حگگین 1997  ، 4؛ توماس1996  ، 3اطالعات غلط بدهند )دیویس
را دارند  برقراری ارتباط مسئولیت دارند زیرا ممکن است نتوانند آنچه را که گویندگان قصد انتقال آن

ارتبگگاط »(. گگگرایس اصگگل 1982 ، 7؛ گگگام رز0199، 6و مک کانل گینت  5کنند )چرچیا  درست درک 
شود و آنچگگه تلویحگگا  های تحلیلی بین آنچه مستقیما  گفته میرا در بحث در مورد تفاوت   «مشارکتی

شود، دو طرف با موفقیت انجام    «گفتاو  تبادل اطالعات در»د. اگر  کرشود، معرفی  درنظر گرفته می
آن یعنی اصول کیفیت، کمیت، ارتباط و شیوه/سبک را درنظر بایرنگگد   ۀشدمکالمه باید اصول مشتق

ترین هدف در تبادل گفتاو، انتقال مدل گرایس فرض بر این است که اصلی  در(.  2002  ، 8)کاتریل
 است. عقاید و نظرات گوینده با هدفی خاص به شنونده

حاضر با هدف ارائه مروری جامع در مورد نظریه گرایس، تجزیگگه و تحلیگگل انگگواع اصگگول   ۀمقال
شده در تعامالت اجتماعی در گفتمان دادگاه، یافتن بیشترین بسگگامد پیگگروی یگگا شده و نقضرعایت

 
1. L. I. Jia     2. B. L. Davies 
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5. G. Chierchia     6. S. McConnell-Ginet 

7. J. Gumpers     8. J. Cotterill 

 

 

 

 



163 
 1401 ، تابستان9/ 17شناسی، زبان و زبان

 
 ... اصول  براساس دادگاه  گفتمان تحلیل   و تجزیه

 

قواعگگد در گفتمگگان، چاگگونای    اصول همکگگاری  سرپیچی از این اصول و دلیل آن انجام شده است.
 گانه کیفیت، کمیت، ارتباط و شگگیوه )سگگبک( را آنها را با در نظر گرفتن اصول چهار مکالمه و رعایت

همچنگگین قواعگگد مکالمگگه و   بگگر مگگی شگگمرد.  فهم متقابل فرستنده و گیرنگگدهبر    ثرؤم  عنوان عواملیبه
چاونای رعایت/ نقض آنها یکی از ابزارهای زبانی برای تشرید ویژگی شلصیتی افراد، نحوۀ تفکر 

، 1عامالتشان با یکدیار، در موقعیت خگگاص اسگگت. گگگرایس بگگرای درک معنگگای غیرمسگگتقیمآنها و ت
عالوه بر معنای قراردادی کلمات به همگگراه اصگگول همکگگاری و قواعگگد مکالمگگه، بگگه بافگگت زبگگانی و 

پژوهش حاضر  کند.ای و آگاهی افراد از این فرضیات مشترک اشاره میغیرزبانی گفتار، دانش زمینه
حمله به مجلس شورای اسالمی و متهمان  گفتمان دادگاه    اسخ به سؤاالت زیر در ارتباط بامنظور پبه

 ( انجام شده استع1975)  بندی اصول همکاری گرایس)ره( براساس طبقه حرم مطهر امام خمینی
تا چه اندازه قاضی، معاون دادستان، خانوادۀ شهدا و متهمان در گفتمان حقوقی از اصگگول  -1

 اند؟گرایس پیروی یا تلطی کردههمکاری  

چاونه تلل  از یک یا چند اصل همکاری گرایس در مکالمه قاضی، معگگاون دادسگگتان،  -2
 شود؟خانوادۀ شهدا و متهمان در فرایند گفتمان حقوقی آشکار می

 روش پژوهش    3
توصیفی برای کش  میزان پیروی یا سرپیچی از اصول همکاری   -کیفی  ۀپژوهش حاضر یک مطالع

هگگای ایگگن مطالعگگه از جلسگگات های کیفگگری اسگگت. دادهدادگاه  ( در گفتمان حقوقِی 1975گرایس )
حمله به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهگگر امگگام خمینگگی   دادگاه متهمان داعشِی   ۀدفاعی  ملتلِ  

 خرمگگیالدی( در تهگگران  2017ژوئن  7) 1396خرداد  17در این حمله    است.  آوری شده)ره( جمع
فردی مسلد در حرم امام خمینی )ره( با اقدام به تیراندازی چند تن را مجروح و س س خگگود را داد و  

نفر از عوامل داعشی دستایر شگگدند )خبرگگگزاری باشگگااه پژوهشگگاران   8د. در این رابطه  منفجر کر
بندی آنها در واحد جمله برای هریک از ش مکالمات و طبقهپس از ناار  (.1396خرداد    17جوان،  

صگگورت شگگده بهآوریهگگای جمعآمگگاری از داده  ۀها تجزیه و تحلیل شد. نمونگگ حاضران دادگاه، داده
شناس درخصوص صگگحت توسط دو محقق زبانکه  ها  روش تصادفی ساده انتلاب شد. روایی داده

درصگگد بگگود.   95  ت ییگگد شگگد،   داد جمالت در این امرناارش مکالمات، میزان توافق دو محقق و تع
دادسگگتان،   ۀگفتمان قاضگگی، نماینگگد  ۀها ازنظر آماری تجزیه و تحلیل شد و در چهار مقولس س داده

 
1. indirect meaning 
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 بندی شد.شهدا و متهمان دسته ۀخانواد

 ها و تحلیل داده   آوری و تجزیه جمع 3-1

درگگگاه آپگگارات   صداوسگگیما و در  30ع20ای از برنامگگه دقیقه  10  فایل تصویرِی   50ها از  آوری داده جمع 
تلطگگی    یگگا آوری شد و پس از ناارش مکالمات و تعیین روایی آنها ازنظر ناارشی، بسامد پیروی  جمع 

ای از  گرایس در مکالمات چهار گروه از افراد انجام و با یکدیار مقایسه شگگد. نمونگگه  ۀ از اصول چهارگان 
  بلگگش   بندی اصگگول همکگگاری در ین افراد در جریان دادرسی با توجه به دسگگته تجزیه و تحلیل گفتمان ا 

 زیر آمده است. 

یستی به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهـر   ۀ نخستین دادگاه متهمان داعشی حمل  . الف  ترور
 امام خمینی )ره( 
گفت داعش خالفت اسالمی اسگگت.  از می ب دارد، سر متهم در این خصوص ابراز می  نمایندۀ دادستان: 

 . وظیفه هر مسلمان این است که خودش را به این خالفت برساند )پیروی از اصل شیوه/سبک( 
هگگزار دالر آن کشگگ    15هزار دالر از امیر تیم دریافت کگگرده اسگگت کگگه   20نامبرده    نمایندۀ دادستان: 

گوشگگی   3 ، دوربگگین دیگگد در شگگب  ، )پیگگروی از اصگگل ارتبگگاط(  -صل شیوه/سگگبک( گردیده )پیروی از ا 
  ۀ در بین مسیر به من گفت که خانگگ  . )پیروی از اصل کمیت(  تجهیزشده از راه دور در عملیات انتحاری 

مال... کجاست؟ پرسیدم به مال... چکار داری؟ گفت به من م موریت دادند که مال... را تگگرور نمگگایم.  
پیونگگدد و در سگگال  از کشور خگگارج و بگگه داعگگش می  94سال  ملال  ماست )پیروی از اصل کمیت(. 

و   در حالی که سالح و مهمات جنای به همگگراه داشگگته  ، صورت غیرمجاز به همراه تروریستی به   1396
 . شود )پیروی از اصل کمیت( کمربند انتحاری به خود بسته است. به کشور وارد می 

)پیگگروی از اصگگل   من روحم هم خبر نداشت )پیروی از اصل کیفیت(. ندونستم. خبر نداشگگتم   متهم : 
 . با کسی دشمنی نداشتم )تلطی از اصل کمیت( -با کسی دشمنی نداشتم واال -کیفیت(. واال 

یاد می همسر یکی از شهدا ف  شوهر من کشگگاورزی بگگود. بچگگه کشگگاورز بگگود )تلطگگی از اصگگل   زند: ر
 . کمیت( 

سال دفگگاع مقگگدس بگگوده. بگگرای ایگگن    8-7اینجا سرزمین ماست. پدر من جانباز   دختر یکی از شهدا: 
مگگا    . هگگا ریلتگگه شگگده  ره این خاک خون برای ناموس این خاک، برای  ره  ، خاک، برای آبروی این خاک 

)پیگگروی از  ، )تلطی از اصل کمیگگت(  ازات برای همه متهمان این پرونده را داریم هم تقاضای اشد مج 
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 . اصل ارتباط( 
کگگل    تا تیر تو بدنش بود. امنیت تو کشور به هم بلگگوره و  18-17برادر من نزدیک  برادر یکی از شهدا: 

رخگگورد بشگگه  خوره. مسئولین نباید این مسائل رو سهو ببینن. باید باهاش ب جامعه و کل کشور به هم می 
اینگگه کگگه    ، که دیاه از این اتفاقات نیفته. درخواستی که ما خونواده شهدا از این دادگاه و این جلسه داریم 

ایگگن   ، کگگردن اشد مجازات درنظر گرفته بشه. چون اگه اینا پشتیبانی نمی   ، برای متهمانی که اینجا هستند 
 اصل ارتباط(.   )پیروی از   ، افتاد )تلطی از اصل کمیت( حادثه اصن اتفاق نمی 

کنه. این خونواده شگگهدا هنگگوز دارن  کنه. هنوز پدر من شب گریه می مادر من گریه می  آقای رئیس هنوز 
 )تلطی از اصل کمیت(.   کنن گریه می 
نفگگر اول کیفرخواسگگت مگگورد محاکمگگه قگگرار    8اول،    ۀ نفگگر متهمگگه. در مرحلگگ   26پرونده دارای   قاضی: 

 گیرند )پیروی از اصل شیوه/سبک(. می 
ستی به مجلس شورای اسالمی و حـرم مطهـر  ی ترور  ۀ چهارمین دادگاه متهمان داعشی حمل . ب 

 امام خمینی )ره( 
)پیروی از اصل کمیت(. به نظگگر دادگگگاه، اگگگر اقگگدامات شگگما نبگگود، عملیگگات    بفرما   قاضی صلواتی: 

)پیگگروی از اصگگل کمیگگت(. شگگما پیشگگنهاد عملیگگات    شد ریستی مجلس شورای اسالمی انجام نمی ترو 
انتحاری رو در حرم مطهر امام رضا دادی )پیروی از اصل شیوه/سبک(. شما مسگگئول باشگگااه ورزشگگی  

 . های داعش )تلطی از اصل کمیت( جایی تروریست بودی یا مسئول جابه 
دونستم مگگن کگگه اینگگا داعگگش )پیگگروی از اصگگل  هیط وجه نمی من، اصال  به ،  خوب متهم ردیف سوم:  

 . ارتباط( 
بعضگگی    اااا. شما اول کمربندهای انتحاری رو دیدی. )تلطی از اصل شیوه/سگگبک(.   قاضی صلواتی: 

 . )پیروی از اصل کمیت(   خندن های تو می از متهمین به حرف 
  هگگاش صگگادق نبگگود تگگو حرف   صداقت خودش رو نبرد )تلطی از اصل شیوه/سبک(.  یکی از متهمین: 

 . )پیروی از اصل ارتباط( 
.  متهم ردیف سوم:  من. اصال  داعشی وحشی بودن. داعشگگی رو    . )تلطی از اصل کیفیت(  اصال   اصال 

 . دونم )تلطی از اصل کمیت( انسان نمی 
 . تسلیم قانون بشیم )پیروی از اصل ارتباط( هاش متناقض بود و مشکل داشت. باید حرف   متهم دیگر: 

 های خودت در وزارت اطالعات و دادسرا رو قبول داری؟ بازجویی   قاضی صلواتی: 
 . قبول دارم ولی چیزهایی که من نکردم )پیروی از اصل ارتباط(   متهم ردیف سوم: 
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 . اگه قبول داری که مشکلی با هم نداریم )پیروی از اصل ارتباط(   قاضی صلواتی: 
 . گول خوردم )عدم پیروی از اصل ارتباط(   من گول خوردم.   هم ردیف سوم: مت 

 . اگه گول خوردی، بیا صادقانه تو دادگاه ثابت کن )پیروی از اصل ارتباط( ، خوب   قاضی صلواتی: 
 . گول خوردم )پیروی از اصل ارتباط(   من گول خوردم.   متهم ردیف سوم: 

 پسر من هنوز میاه بابا کو؟   همسر یکی از شهدا: 
کگگردن  این همه مدافع حرم میرن تو سوریه. خوب اگه اونا نبودن کگگه قتگگل عگگام می  برادر یکی از شهدا: 

 این کشور رو اگه نیروی انتظامی و اینا نبود. 

 بحث و تحلیل    4
  یگگا  پیگگروی  کگگه  است  آن  از   حاکی   دادگاه   حقوقی   تعامالت   در   گفتاری   های نمونه   آماری   تحلیل   و   تجزیه 
  بگگه  گفتمگگان  در  را  خگگود  ارتبگگاطی  توانش  افراد  تا  گیرد می   صورت   عمد   طور به   همکاری   اصول   از   تلطی 
 ع شود می   ارائه  نظر  مورد  های داده  توصیفی   آمار  زیر  بلش   در .  دهند  نشان   شکل   بهترین 

بندی اصول  براساس طبقهگفتمان دادگاه حمله به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی )ره(  -1جدول 
 ( 1۹۷۵همکاری گرایس )

 فراوانی پیروی از اصول همکاری  فراوانی تلطی از اصول همکاری 
 اصول   جلسات 

مان
مته

هدا 
ۀ ش

واد
خان

تان 
دس

ن دا
عاو

م
 

ضی 
قا

مان 
مته

هدا 
ۀ ش

واد
خان

تان 
دس

ن دا
عاو

م
 

ضی 
قا

 

همکاری در   دفاعیه/محاکمه 
 مکالمه 

  جلسه اولین  16 15 0 11 11 14 0 13
  دومین جلسه  21 14 0 0 11 12 11 0

 اصل کمیت  سومین جلسه  13 21 18 0 15 0 16 15
  چهارمین جلسه  15 0 0 0 13 0 11 11
  پنجمین جلسه  11 0 0 12 0 0 0 0

  آخرین جلسه  12 13 14 12 13 0 12 18
 فراوانی وقوع اصل کمیت در مکالمه  88 63 32 35 68 26 50 57

35/
28   

87/
24 

94/
12 

84/
33 

06/
16 

.
68 / 14 

89/
28 

37/
40 

 مکالمه در  کمیت اصل وقوع  فراوانی درصد

 مجموع فراوانی  218 201
 درصد مجموع فراوانی  03/52 97/47

 اصل کیفیت  اولین جلسه  0 0 0 6 0 0 0 2
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 دومین جلسه  0 0 0 3 0 0 0 1
 سومین جلسه  0 0 0 4 0 0 0 5
 چهارمین جلسه  0 0 0 3 0 0 0 3
 پنجمین جلسه  0 0 0 6 0 0 0 3
 آخرین جلسه  0 0 0 5 0 0 0 4

 فراوانی وقوع اصل کیفیت در مکالمه  0 0 0 23 0 0 0 18
 درصد فراوانی وقوع اصل کیفیت در مکالمه 0 0 0 09/56 0 0 0 9/43

 مجموع فراوانی  23 18
 درصد مجموع فراوانی  10/56 90/43

  اولین جلسه  16 17 0 11 0 0 0 18

 دومین جلسه  19 18 12 12 0 0 0 14
 
 

 اصل ارتباط  سومین جلسه  11 13 11 11 0 0 0 14
 پیوستای / چهارمین جلسه  20 14 13 11 0 0 0 13
  پنجمین جلسه  18 16 12 11 0 0 0 15
  آخرین جلسه  15 12 11 14 0 0 0 11

 ارتباط در مکالمه فراوانی وقوع اصل  99 100 59 70 0 0 0 85

10
0

 

0 0 0 

34/
21 

96/
17 

54/
30 

16/
30 

 درصد فراوانی وقوع اصل ارتباط در مکالمه

 مجموع فراوانی  328 85
 درصد مجموع فراوانی  42/79 58/20

  اولین جلسه  16 18 0 11 1 3 7 13
  دومین جلسه  19 18 0 0 0 0 0 27
 اصل شیوه  سومین جلسه  20 17 14 0 4 9 0 15
 سبک / چهارمین جلسه  14 19 12 13 0 0 0 20
  پنجمین جلسه  22 11 0 13 0 2 4 19
  آخرین جلسه  15 19 0 0 5 0 0 33

فراوانی اصل شیوه/سبک همکاری در   106 102 26 37 10 14 11 77
 مکالمه

75/
68 

82/9 

5/
12 

92/8 

65/
13 

59/9 

39/
37 

11 /
39 

درصد فراوانی اصل شیوه/سبک در  
 مکالمه

 مجموع فراوانی  271 112

 درصد مجموع فراوانی  75/70 25/29
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( را  1975)  های آماری مربوط به کاربرد اصول همکاری گرایس یک تجزیه و تحلیل داده شماره  جدول  
در گفتمان حقوقی قاضی، معاون دادستان، خانوادۀ شهدا و متهمان داعشی حمله بگگه مجلگگس شگگورای  

پیگگروی و تلطگگی از اصگگول   1256دهد که درمجموع )ره( نشان می  اسالمی و حرم مطهر امام خمینی 
(  % 33/ 12) مگگورد  416( مربگگوط بگگه پیگگروی و %   66/ 78مگگورد )   840مشارکت گرایس انجام شد کگگه  

  88 مربوط به سرپیچی از این اصول است. تعداد فراوانی و درصد پیروی از اصل کمیت بگگرای قاضگگی 
( و  %   14/ 97) مگگورد    32(، خگگانوادۀ شگگهدا  %   28/ 89) مگگورد    63  (، معگگاون دادسگگتان %   40/ 3) مگگورد  

( است. این در حالی اسگگت کگگه تعگگداد فراوانگگی و درصگگد تلطگگی از اصگگل  %  16/ 5) مورد  35 متهمان 
  50(، خگگانوادۀ شگگهدا %  12/ 93) مورد  26 (، معاون دادستان %  33/ 83) مورد  68 کمیت برای قاضی 

برآورد شده است. باالترین میزان فراوانگگی پیگگروی و  (  %  28/ 35) مورد  57 ( و متهمان %  24/ 87) مورد 
شگگهدا و    ۀ ترین میگگزان پیگگروی از ایگگن اصگگل بگگرای خگگانواد تلطی از اصل کمیت، برای قضات و پگگایین 

کمترین فراوانی وقوع تلطی از اصل مورد نظر برای معاون دادستان مشاهده شده است. آمگگار مربوطگگه  
اند،  ز اصگگل کمیگگت را بیشگگتر از تلطگگی مگگد نظگگر داشگگته دهد که برخالف قضات که پیروی ا نشان می 
اند. فراوانی وقوع پیروی از  ( پیروی داشته %   16/ 5)   مورد   35( سرپیچی و  %   28/ 35)   مورد   57متهمان  

 گزارش شده است.  ( %  47/ 97)   مورد  201( و تلطی از آن  % 52/ 2مورد )   218اصل کمیت 
  23 ن اصل فقط برای متهمگگان بگگا بسگگامد پیروی و تلطی از اصل کیفیت، رعایت و سرپیچی از ای 

( بگگوده اسگگت.  %  3/ 26مورد )  41در مجموع فراوانی این دو  ( مالحظه شد. %   4/ 32)   18( و  %   2/ 73) 
 قاضی، معاون دادستان و خانوادۀ شهدا هم پیروی و هم تلطی از این اصل مشاهده نشد. در ارتباط با 

میزان فراوانی و درصگگد پیگگروی از  با توجه به رعایت اصل ارتباط در مکالمه باید خاطرنشان کرد که  
شهدا   ۀ (، خانواد %  30/ 48) مورد  100(، معاون دادستان %  30/ 18) مورد    99  اصل ارتباط برای قاضی 

نماینگگدۀ  ( اسگگت کگگه بیشگگترین مگگورد مربگگوط بگگه %  21/ 34) مورد  70  ( و متهمان %   17/ 98) مورد    59
و کمترین مربوط به خانوادۀ شهدا بوده است. این در حالی است که تعگگداد فراوانگگی و درصگگد    دادستان 

مورد برآورد شده است. میزان کل فراوانی پیگگروی    85تلطی از اصل ارتباط فقط برای متهمان با بسامد  
شگگد. بگگرای قاضگگی،  ( مشگگاهده %  20/ 58)  85( و %  79/ 42)  328ترتیب و تلطی از اصل ارتباط، به 

 اصل ارتباط مالحظه نشد.  گونه تلطی از نمایندۀ دادستان و خانوادۀ شهدا، هیط 

پیروی از اصل شیوه/سبک در مکالمه باید خاطرنشان کرد که میگگزان فراوانگگی و درصگگد  در ارتباط با 
  37/ 63) مگگورد    102معگگاون دادسگگتان  (،  %   39/ 11) مگگورد    106  پیروی از اصل شیوه/سبک برای قاضی 

( است. در ایگگن اصگگل بیشگگترین  %   13/ 65) مورد    37  ( و متهمان %   9/ 59) مورد    26(، خانوادۀ شهدا  % 
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مورد مربوط به قاضی و کمترین مربوط به خانوادۀ شهدا بوده است. تعداد فراوانگگی و درصگگد تلطگگی از  
شگگهدا    ۀ (، خانواد % 12/ 5)   مورد   14دادستان    ۀ (، نمایند %   8/ 92)   مورد   10اصل شیوه/سبک برای قاضی 

مقگگدار فراوانگگی را بگگه خگگود   ن ( بوده است که بیشتری %  68/ 75مورد )  77( و متهمان % 9/ 82مورد )  11
ترین تعداد فراوانی تلطی از این اصل برای قضات مشگگاهده شگگد. فراوانگگی  پایین  اختصاص داده است. 

 ( بوده است. %  29/ 25)  112طی از آن  و تل  ( %   70/ 75)  271کل پیروی از اصل شیوه/سبک  
 امام   مطهر  حرم  و   اسالمی   شورای  مجلس   به   حمله  دادگاه   گفتمان   در (  1۹۷۵)  گرایس  همکاری  اصول   از   پیروی  -۲  جدول 

 (ره)  خمینی 

 اصول همکاری  ع وجمم اصل کمیت اصل کیفیت اصل ارتباط اصل شیوه/سبک

 پیروی از اصول فراوانی  840 218 23 328 271
 همکاری گرایس درصد 100 96/25 73/2 05/39 26/32

( و  %   39/ 05مگگورد ) 328  پیگگروی از اصگگل ارتبگگاط بگگاالترین بسگگامد در دهد نشان می  2جدول شماره 
دهگگد در گفتمگگان دادگگگاه، حضگگار  ( بوده است. این امر نشگگان می %  2/ 73)  مورد   23بسامد  ترین  پایین 

اند ولگگی  درسگگتی کگگافی در اظهگگارات  تمرکز روی موضوعات مطروحه داشته  برای بیشترین همکاری را 
ضگگدونقیض فگگراوان و   ۀ مگگوارد دهند ترین حگگد خگگود نشگگان دادگاه دیده نشده زیرا اصل کیفیت در پایین 

باالسگگت   بوده است. در اصل شیوه/سبک و کمیت نیز بسامد نسبتا  اطالعات غلط در مکالمات طرفین  
 پیروی متوسط از این دو اصل است.   ۀ دهند که نشان 

( در گفتمان دادگاه حمله به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام 1۹۷۵تخطی از اصول همکاری گرایس )  -3جدول  
 )ره(  خمینی 

 اصول همکاری  ع وجمم اصل کمیت اصل کیفیت اصل ارتباط اصل شیوه/سبک

 از اصول  تلطی فراوانی  416 201 18 85 112
 همکاری گرایس درصد 100 32/48 33/4 43/20 92/26

( و  %  48/ 32مگگورد،  201حاکی از آن است که تلطگگی از اصگگل کمیگگت بیشگگترین بسگگامد )  3جدول  
عبارت دیار بیشترین تلطی در میگگزان الزم  اند. به ( را داشته %  4/ 33مورد،    18کیفیت کمترین بسامد ) 

کالم بوده است. یعنی یا بیش از حد یا کمتر از حد الزم قضات و متهمان در قانع کگگردن طگگرف مقابگگل  
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کمیت بیشترین تلطی وکیفیت کمترین تلطی را داشته است. اصل ارتبگگاط  اصول  صحبت نموده اند.  
در ایگگن خصگگوص کمتگگر  ر  دهگگد حضگگا که نشان می   اند وده برخوردار ب  ی و شیوه یا سبک از تلطی کمتر 

 دچار انحراف شده اند. 
و حرم مطهر   ( در گفتمان دادگاه حمله به مجلس شورای اسالمی 1۹۷۵مقایسه تجمعی اصول همکاری گرایس)  -4جدول 

 )ره(  امام خمینی 

 اصول همکاری  ع وجمم اصل کمیت اصل کیفیت اصل ارتباط اصل شیوه/سبک

 اصول همکاری فراوانی  1256 419 41 413 383

 گرایس در دادگاه  درصد 100 33/53 26/3 32/84 49/30

  و   413، ارتبگگاط  41، کیفیگگت 419دهد در مجموع فراوانی وقوع کل اصگگول کمیگگت نشان می  4جدول 
دهگگد  درصگگد نشگگان می   3/ 26است که از این تعداد اصل کیفیت کمترین بسامد را با   383شیوه/سبک 

در گفتمگگان   ، عبارت دیاگگر مساوی هستند و اختالف چشمایری ندارنگگد. بگگه   ولی سه اصل دیار تقریبا  
آزمایی نبگگوده و متهمگگان بیشگگترین سگگرپیچی را از اصگگل  دادگاه صحت و درستی مکالمات قابل راسگگتی 

گیگگرد و  اطالعات الزم از فرد مظنون یگگا مگگتهم در پرونگگده قگگرار می  اند. معموال  کیفیت در مکالمه داشته 
کنگگد.  شده در پرونده را تکذیب یا در دفاعیات ضدونقیض صحبت می س س متهم در دادگاه موارد بیان 

همگگان از اصگگول  معاون دادستان و خگگانوادۀ شگگهدا بیشگگتر از مت   ، باید نتیجه گرفت که قضات  ، درمجموع 
اند که این پیروی بیشتر در اصگگل ارتبگگاط بگگوده اسگگت و بگگاالترین تلطگگی  چهارگانه گرایس پیروی کرده 

 مربوط به متهمان بوده که در اصل کمیت رخ داده است. 

 نتیجه گیری    5
ان دادگاه برای برقراری ارتباط دوجانبه بگگین طگگرفین مکالمگگه امگگری  م فهم درست و پردازش مناسب گفت 

پرسش اول پژوهش درخصوص رعایت اصول همکاری گگگرایس   در ارتباط با رود. شمار می ی به ضرور 
در دادگاه حوادث تروریستی توسط قاضی، معاون دادستان، خانوادۀ شهدا و متهمگگان، نتگگایج حگگاکی از  
آن است که میزان پایبندی افگگراد بگگه اصگگول گگگرایس و قواعگگد مکالمگگه بیشگگتر از تلطگگی از ایگگن اصگگول  

ها نشان داد که بیشترین پیروی از اصگگل ارتبگگاط و کمتگگرین آن در اصگگل  ست. تجزیه و تحلیل داده ا بوده 
هماهنگگگ   ، یعنی تگگرور  ، افراد در دادگاه با اینکه روی موضوع دادگاه  ، بیان دیار کیفیت رخ داده است. به 

حید اصگگل  ها و دالیگگل غیرصگگ گویی اند ولی بگگا ضگگدونقیض اند و انحراف در اصل موضوع نداشته بوده 
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خصوص متهمان بیشتر نقض شده اسگگت  ه اند. اصل کیفیت ازسوی کل حضار و ب کیفیت را نقض کرده 
اند. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین تلطگگی  کردن دادگاه و جریان دادرسی داشته که سعی در گمراه 

حضار در توضید موضوعات مورد   ، بیان دیار است. به   در اصل کمیت و کمترین در اصل کیفیت بوده 
چگگه در   ، انگگد. درمگگورد اصگگل کیفیگگت بحث یا اطالعات اضافی یا کم داده و اصل کمیت را نقض کرده 

عگگدم کیفیگگت الزم در   ۀ دهند طور کمی صورت گرفته است که نشگگان به مطالعه  ، در تلطی چه پیروی و 
اسگگت کگگه   دادگاه بسیار پایین بگگوده بسامد کیفی مکالمات   ، عبارت دیار است. به   مکالمات دادگاه بوده 

 است. داشته   را ترین بسامد پایین  میزان تلطی و پیروی تقریبا  
دهد که باید تگگ ثیر تاییگگرات بافگگت زبگگانی و غیرزبگگانی را در جریگگان  تحلیل فوق نشان می   تجزیه و 

هگگر  الینفگگک  ء نظرگرفت. رعایت مسائل اخالقی در مکالمگگات در کگگل فرآینگگد دادگگگاه، جگگز مکالمه در 
های مورد قبول جامعه را محترم بداننگگد  الاوی ارتباطی است و افراد بایستی معیارهای اخالقی و ارزش 

( انطبگگاق دارد کگگه مرحلگگۀ بگگازجویی و  2014قفگگی ) ث سگگبحانی و  نظر  و از آنها پیروی کنند. این نکته با 
جنایی اسگگت. ایگگن    ترین مرحلۀ دادرسی و رکن اساسی تحقیقات کیفری و عنوان پیچیده مستندسازی به 

.  شگگود آمده بگگا اظهگگارات مظنگگون و اخگگذ اعتگگراف از او انجگگام می دست منظور تطبیق اطالعات به امر به 
خوبی پگگیش بگگرد.  توان مسیر بازجویی و پرسش و پاسگگخ را بگگه ها نشان داد که با اعمال فشار می بررسی 

نوعی  تا روی متهمان تگگ ثیر باذارنگگد؛ زیگگرا بگگه   ند کرد می قضات از لحن تهدیدی با صدای بلند استفاده  
متهمان سعی داشتند از تاییر موضوع و راهبردهگگای انتقگگالی در   ۀ هم . شود باعث ایجاد ترس در آنها می 
 مکالمات خود استفاده کنند. 

رعایت اصول همکاری گرایس در گفتاو ، سگگطد تگگوانش ارتبگگاطی و گفتگگاری افگگراد در تعگگامالت  
گیری  شود. متهمگگان بیشگگتر نوبگگت برد. زیرا بدون مشارکت ارتباطی، تعامل ملتل می حقوقی را باال می 

دلیل انتقگگال افکگگار و نظگگرات  کردند. تلطی آنها از اصول گرایس هدفمند و بگگه در مکالمه را رعایت می 
  ۀ شگگد قبولی بگگه جگگرائم مرتکب خود به قاضی، معاون دادستان و خانوادۀ شهدا بود تا بتوانند پاسخ قابگگل 

( همسو اسگگت کگگه   1399) ، گرجیان و ویسی زاده های عباس خود بدهند. نتایج پژوهش حاضر با یافته 
های بافت کالم هستند که معنگگای نهفتگگه و  های اجتماعی بلشی از ویژگی ها و کنش کارگفت   ند معتقد 

ا تلطگگی از  ند. پایبندی ی گرد ن در گفتار کش  می ا ضمنی را در خود دارند و با تفسیر و استنتاج ملاطب 
 ای و دنیای پیرامون افراد دارد. اصول ادب، کمیت، کیفیت و ارتباط یا شیوه/سبک نشان از دانش زمینه 

  ۀ پرسش دوم تحقیق درخصوص بررسی تلل  از یک یا چند اصگگل همکگگاری گگگرایس در مکالمگگ 
ه حضگگار در  قاضی، معاون دادستان، خانوادۀ شهدا و متهمان در فرایند گفتمان حقوقی بگگود. از آنجگگا کگگ 
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طور متقابگگل بگگاهم  کننگگد، پگگس بگگه تواننگگد مسگگتقل عمل دادگاه در رسیدن به اهداف ارتباطی خگگود نمی 
پسگگند یگگا  ای جامعه شگگیوه هگگای زبگگانی خگگود را به مشارکت دارند و در کاربرد اصول همکگگاری، مهارت 

بط از گفگگتن حقیقگگت  متهمان با  کر اظهارات نادرست و گفتار نگگامرت  ، ستیز دارند. به همین دلیل جامعه 
روند تا پرسش قاضی را به انحراف بکشانند ولی قاضی جلسه با درنظرگگگرفتن زمگگان و شگگرایط  طفره می 

چالش  های ملتلگگ  و مکگگرر آنهگگا را بگگه و بگگا پرسگگش  کنگگد می مکالمه، تبادل اطالعاتی آنهگگا را کنتگگرل 
دادن  گرفته شده توسط قضات به این خاطر است کگگه متهمگگان از پاسگگخ کار به  صراحت کالم  کشاند. می 

در ایگگن بلگگش متهمگگان تگگالش در   . و وضوح کالمی داشته باشند  نند طور مبهم و نامشلو امتناع ک ه ب 
( همگگاهنای دارد کگگه  1387ایگگن یافتگگه بگگا افشگگار )  . دارند آوردن کیفیت مکالمه  باالبردن کمیت و پایین 

جمگگالت بگگا ابهگگام  قضگگات بگگا کگگاربرد  ند حقیقت را انکار و صحبت را منحرف کننگگد.  دار متهمان سعی 
خواهند حقیقت یگگا دروغ گفتگگار متهمگگان را کشگگ  و  معنایی در سطد جمالت در جلسات دفاعیه می 

که اطالع چندانی از موضوع ندارند. این موضوع موجب تلطگگی از اصگگل شگگیوه )سگگبک(   وانمود کنند 
خواهنگگد اثبگگات یگگا انکگگار  گویی پرهیز شود. قضات بگگا ایگگن کگگار می باید از ابهام کید دارد   شود که ت می 

متهمگگان  ( تطابق دارد که 1802)  2رازلینا  و  1نتایج این پژوهش با آیسره   شود.   های متهمان مشلو گفته 
در برخی موارد، با نقض اصل ارتبگگاط  .  در شروع جلسات دفاعیه، حاضر به پذیرفتن جرائم خود نیستند 

و سگگعی در    کننگگد می کنند و حقیقگگت را بگگا نقگگض اصگگل کیفیگگت کتمگگان  در مقابل قضات مقاومت می 
شود. زیگگرا  دادن خود دارند. ولی این مورد هم مانع انجام مسئولیت قاضی نمی گناه جلوه روی و بی طفره 

کننگگد کگگه موجگگب  های خگگود را تکگگرار می روی متهمان همچنان پرسش قضات دربرابر مقاومت و طفره 
 شود. تلطی از اصل کمیت می 

گفتمگگان حقگگوقی بسگگتای   ۀ نوع تلطی از اصول همکاری و دلیل سرپیچی از آنها به ماهیت پیچید 
افگگراد در امگگاکن قضگگایی عوامگگل   شناختی و موقعیتی در تبادل گفتارِی دهد بافت روان دارد که نشان می 

ی  ها ستند تا در اثبات جرم یا رد اتهگگام راهاشگگا باشگگند. همچنگگین یافتگگه مهمی در انتلاب این اصول ه 
زبگگان از اصگگول همکگگاری  ( هماهنگ است که دریافت تلطی افراد چینی 2008حاضر با نظرات جیا ) 

  نگگد. آلبگگاجوئز ن افگگراد را بگگه یکگگدیار منتقگگل ک   هگگای غیرمشگگارکتِی در مکالمات ضروری است تا نارش 
  تواند چهار اصل همکاری را زیر پگگا باگگذارد عنه و طنز کالمی، گوینده می ( معتقد بود که در ط 1995) 

 طریق رفتار انتقادی، به مقاصد ارتباطی خود نائل آید.   تا فرد از 

 
1. A. Ayasreh     2. R. Razlina 
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های زبان روزمره و زبان حقوقی، باید در تعری  قواعد حاکم بر مکالمه در بافت  با توجه به تفاوت 
آنچگگه در ارتباطگگات میگگان فگگردی مهگگم اسگگت، نقگگش و   شناسی حقوقی دقت شود. دادگاه با کمک زبان 

واسگگطۀ چاگگونای و نگگوع کگگاربرد  ، به کنند. زبگگان حقگگوقی کارکردی است که عناصر در گفتمان ایفا می 
کنگگد کگگه  کند. شلصیت قدرتمند قاضی ایجاب می واژگان در جمله و گفتمان، شکل خود را حفظ می 

  هگگای ارتبگگاطِی ود و متهمان بهره بایرد. داشگگتن مهارت های ارتباطی ملتلفی در ارتباط با شه از مهارت 
. نتگگایج ایگگن  سازد گرایس را کمتر می  ۀ مناسب توسط متهمان، بروز رفتارهای انحرافی از اصول چهارگان 

شناسگگان حقگگوقی و قضگگایی  مشگگاورۀ مناسگگب بگگا زبان ( هماهنای دارد کگگه  2007پژوهش با دیویس ) 
هایی  و حتگگی فرصگگت   شود   ارتباطی افراد در محاکم قضایی منجر تواند به حل مشکالت گفتمانی و می 
 . نماید برای رشد و تاییر الاوی رفتاری آنان فراهم  را 

 های پژوهش محدودیت    6

شگگود و دارای مشگگکالت و  طور معمگگول در یگگک چگگارچوب محگگدود انجگگام می هر پروژۀ تحقیقاتی بگگه 
گگگاه   ، کنگگد واسطۀ هدفی است که محقگگق دنبگگال می ه هایی است. حدود یک کار تحقیقاتی گاه ب کاستی 

تگگرین محگگدودیت ایگگن  . اولگگین و مهم کمبود امکانات، اطالعات یگگا منگگابع دردسگگترس اسگگت  ۀ واسط ه ب 
  منگگابِع   نبودِن حقوقی و دردسگگترس   شناسِی ن مشابه در حیطۀ زبا   اِی بینارشته   پژوهش کمبود آثار پژوهشِی 

های موجگگود و عگگدم امکگگان  ها و گفتمان دسترسی به تمام فایل   برای شرایط    نبودِن روز و کافی و فراهم به 
  های کیفگگرِی مگگرتبط بگگا پرونگگده   ناچار از چندین فایل تصگگویرِی ه ت دفاعیه و محاکمه بود. ب ضبط جلسا 

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و درگاه آپارات در این تحقیق اسگگتفاده    30ع20  ۀ ملتومه در برنام 
های تصویری مربوط به گفتمان برخگگی  فایل   نبودِن یت پژوهش، شامل دردسترس دیم. دومین محدود کر 

بگگه  را تری توانسگگت اطالعگگات دقیگگق خودی خگگود می دالیل امنیتی بوده است کگگه بگگه شهود در دادگاه به 
شناسگگی حقگگوقی در ارتباطگگات  ن پژوهش ما بیفزاید. برای کسب نتایج کارآمگگدتر در مطالعگگه نقگگش زبا 

 ست از بازپرسان، کارآگاهان، افسران پلیس، ضابطان قضایی و شهود استفاده شود. اجتماعی، بهتر ا 
توان فصگگل جدیگگدی در مطالعگگات حگگوزۀ  شناسی حقوقی، می ن تردید در چارچوب رویکرد زبا بی 

جگگویی بیشگگتر از  ه توانگگد گشگگایندۀ مسگگیری نگگوین در بهر شناسی کاربردی گشگگود. ایگگن حگگوزه می زبان 
شناسگگی جگگرم در  های علگگوم انسگگانی و اجتمگگاعی و ملصوصگگا  آسیب ی در حوزه ا رشته رویکردی میان 

شناسگگان،  تواند به قضات، بازپرسان، ضابطان قضگگایی، روان نتایج این تحقیق می  .محاکم قضایی باشد 
راهبردهگگای زبگگانی و ارتبگگاطی   ۀ واسگگط ه مشاوران قضایی، نیروی پلیس و کارآگاهان در درک بهتر جرم ب 
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تری را  ، نقگگش زبگگان در تعگگامالت حقگگوقی، دامنگگۀ مطالعگگات گسگگترده حگگال . با ایگگن کمک شایانی کند 
از آنجا که نوع جرم هم در روابط کالمی و رفتاری ت ثیرگذار است، هرگونه حرکت بگگه سگگمت   طلبد. می 

  شگگود بینانه از وضعیت موجود است؛ ابتدا پیشگگنهاد می وضعیت مطلوب، نیازمند شناخت دقیق و واقع 
کالمی، نوشتاری و غیرکالمگگی و مگگوقعیتی  ۀ گفتمان رایج محاکم قضایی در حوز  نگ رفتارِی نظام و فره 

و  شگگود  شناسی دقت آسیب های علمی به سازمانی با استفاده از روش سازمانی و برون در تعامالت درون 
 .تحلیل جدی قرار گیرد  و  صورت کالن مورد بازناری، ارزیابی به 
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