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 چکیده

رویکرد تحلیل گفتمان حقوقی با نگاه به تمامی سطوح زبانی، عناصر و ابزار کاربردشناختی زبان بهه تحلیهل   

 عناصهر  و شهناختی کاربرد  ههای  ابهزار  بر استناد  با پردازد. تحقیق در ژانر حقوقی متون گفتاری و نوشتاری می

 .پهردازد  مهی  دروغ  شهااد    ی حهوزه  در  زبهانی   ههای  جرم نوع  از کیفری  های پرونده  گفتمان  تحلیل  به زبانی

 مهوقییتی   بافت در حاصل  گفتمان زبان،  کاربردشناسی   ابزارهای کارگیری  به با حقوقی  گفتمان تحلیل رویکرد

 در قضها    ناهایی   حکه   و رای ایهراد  و تایید در و داده قرار  تحلیل مورد زبانی مختلف  سطوح در را دادگاه 

 مسهتقی   ی مشهاهده  بها  ابتهدا  پهووهش  ایه   مسهتندا  . نماید می  آفرینی نقش تبیینی و تفسیری  کفایت  سطح

 ههایمز  ی انگهاره  اسها   بهر  رشهت  شهار  های دادگاه سطح در کیفری موضوعا  ی حوزه دادرسی، جلسا 

 و واژگهان  مینها،  نحو،  قبیل از صوری  های مشخصه کمک به و گردد می واکاوی سپس و آوری جمع( 7691)

 ابهزار  ی کارآمهد  سپس. پردازد می  دادگاه در دروغ  شااد   درک در آناا تاثیر و زبان کاربردشناختی ابزارهای

 دو بر استناد با ار ها داده سبک، و قدر  تلویح، تکرار، ادب، فرض، پیش طرحواره، شامل زبان کاربردشناختی

 جفتاهای  ی مثابهه  بهه ( 7611) گرایس همکاری اصول بر آماری استناد با و( 7001)جانسون و کالتارد دیدگاه

 های شاخه سایر همچون که شد حاصل نتیجه ای  پایان در. دینما می تبیی  آنگاه و توصیف یکدیگر، ی کمینه

 سهوی  از رای صهدور  از پیش کاربردشناختی، و زبانشناسی در بنیان نظریه و مند نظام الگویی بایست می زبانی

 و هدفمنهد  فرآیندی ی ارائه حاضر، تحقیق دستاورد. گردد اتخاذ حقوقی متون تحلیل در حقوقدانان و قضا 

 عناصهر  زبهانی،  عناصهر  و زبهان  شهامل  حقهوقی  متهون  در تشهخی   های سازه الگوی عنوان تحت روشمند

 تبیهی   را کیفهری  ههای  پرونهده  زبانی چندوجای و جامع بررسی که است حقوقی بافت نیز و کاربردشناختی

تحلیلی در تجزیه وتحلبهل   _مینماید و کاربرد و نقش ابزارهای زبانی را به روش آماری و همچنی  توصیفی

 دهد. محتوا نشان می
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