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چکیده
موضوع حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری ایرا طی سالهای اخیر سهمی از گفتما های سیاسی و
نیز پژوهش های عیمی را در حوزة مشارکت سیاسی زنا به خـود اختصـاص داده اسـت؛ تـا آنجـا کـه بـه ادعـایی
بحثبرانویز تبویل شوه است .مقالة حاضر با تمرکز بر ایهار نظرهای برخی « قانو گذارا  ،نایرا انتخاباتی ،فقها،
زنا دارای سابقة مویریت و نماینوگی سیاسی و کانویواهای ز در انتخابـات ریاسـتجمهـوری» در بـازة زمـانی
1358ـ 1398و فرض ادعای آ ها بهعنوا کنش گفتار استواللی کوشیوه است از منظر مـول اسـتواللی تـولمین
نشا دهو گوونه موافقا و مخالفا ساختار استواللی خود را شکل دادهانو .یافتههای حاصل از تحییـل محتـوای
کیفی  50متن استواللی بیانور این است که همة استواللگرا در ساختار استواللیِ خود اجزای اصیی :ادعـا ،داده
و ضمانت از مول تولمینی را به کار گرفتهانو ،اما فقط در دو متن اجزای ششوانة تولمین به کـار گرفتـه شـوه کـه
درنتیجه ،استواللهای کامیی محسوب نمیشونو .استنباط پژوهشگرا این است حضور ضمانتهای زمینهمنو در
ساختار استواللی موافقا داللت بر این دارد که آ ها در تالشانو از این طریق ادعای طـرف مقابـل را بـه گـالش
بکشنو و مقبولیت استوالل خود را افزایش دهنو.
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مقدمه و بیان مسئله
مشارکت به معنای پذیرش اصل برابری افراد است و از شروط الزم تحقق توسعه در زمینههـای
گوناگو اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی محسوب می شود .مشارکت سیاسی را «تالشهایی که با
هوف تأثیرگذاری بر جامعه صورت میگیرد» میداننو [ .]10مشارکت سیاسی بهمنزلة شاخصی
از توسعة سیاسی زمانی صورت خواهو گرفت که در کنار عنصر داوطیبانه و خودبَرانویخته بود
فراگیر باشو .به این معنا که همة آحاد جامعه بتواننو در تمام سطوح مشارکت سیاسی به دور از
هرگونه محوودیت به مشارکت باردازنو [ .]14در حوزة مسائل زنا  ،مشارکت سیاسـی کامـل و
مؤثر زنا موضوع حقوق بشر ،رشو فراگیر و توسعة پایوار است .در اهواف توسعة هزارة سـازما
میل ،مشارکت برابر زنا همراه با مردا در قورت و تصمیمگیری بخشی از حقوق بنیادین برای
مشارکت در حیات سیاسی است و در مرکز برابـری جنسـیتی و توانمنوسـازی زنـا قـرار دارد
[ .]25در ایرا  ،حـوزة مشـارکت سیاسـی زنـا شـامل دو حـوزة رأیدهـی (حـق رأیداد ) و
نماینوگی (حق انتخابشو ) میشود .تاریخچة مشارکت سیاسی زنا در ایرا به سـال 1341
برمیگردد؛ زمانی که براساس الیحة انجمنهای ایالتی و والیتی ،زنا برای اولینبار حق شرکت
در انتخابات و نامزدشو برای انتخابات را به دست آوردنـو .در دورة جمهـوری اسـالمی ایـرا ،
حق نماینوگی زنا به نامزدشو برای شوراهای اسالمی شهر و روستا و مجی شورای اسالمی
محوود است ،اما مشارکت سیاسی زنا در حوزة نماینوگی ریاستجمهـوری همچنـا محـوود
است .براساس اصل یکصو و پانزدهم قـانو اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـرا  ،مصـوبة ،1368
رئی جمهور بایو از میا رجال مذهبی و سیاسی که واجو شرایط باشنو انتخاب شود .بـر ایـن
اساس ،زنا از عهوهداری حق نماینوگی ریاستجمهوری منـ شـوهانـو؛ مـثالز ،از میـا 1636
فردی که به منظور نـامزدی در انتخابـات دوازدهمـین دورة ریاسـتجمهـوری در سـال 1396
ثبتنام کردنو 137 ،نفر ز بودنو [ ]2که صالحیت هیچی از آ ها مورد تأییو شورای نوهبا
قرار نورفت .این در حالی است که براساس یافتـههـای یـ مطالعـة تطبیقـی ،ایـرا در میـا
کشورهای پاکستا  ،افلانستا  ،سوریه ،عراق و ترکیه تنها کشوری است که در رابطه با شـرایط
کانویواتوری ریاست جمهوری شرط جنسیت را در قانو اساسی لحاظ کرده اسـت [ .]8مسـئیة
حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری در ایرا ازاینرو اهمیت دارد که زنا بهعنوا
نیمی از نیروی انسانی ،خود یکی از مناب مهم توسعهانو و درنتیجه ،حضور آ هـا در مشـارکت
سیاسی سطو باال (مـویریت سیاسـی کـال ) بـهعنـوا مسـئیهای مهـم جـزء پـیشنیـازهـای
توسعهیـافتوی سیاسـی کشـور بـه شـمار مـیرود .ادعـای حـق نماینـوگی زنـا در انتخابـات
ریاستجمهوری از اواسط دهة  1370همواره از سوی موافقا و مخالفا مورد گـالش نظـری و
عمیی قرار گرفته و استواللهای متعود و متنوعی توسط دو طرف ارائـه شـوه اسـت .هریـ از
طرفین سعی کرده است با طرح ادعای خود در قالب زنجیرهای از دالیل ،ساختار استواللی خود
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را شکل دهنو و از این طریق ،ادعای طرف مقابل را به گالش بویرد .بهرغم اینکه موضـوع حـق
نماینوگی زنا در مطالعات مختیفی بررسی شوه ،کنش گفتـار اسـتواللی موافقـا و مخالفـا
تاکنو مورد توجه قرار نورفته است .اینکه گوونه هر دو طرف به کم زنجیرهای از گزارههـای
استواللی تالش کردهانو دیوری را بـه پـذیرش ادعـای خـود وادار کننـو ،مسـئیهای اسـت کـه
پژوهش حاضر در صود توضیو آ برآموه است .ازاینرو ،نویسنوگا کوشیوهانو با بهرهگیـری از
نظریة کنش گفتاری و به طور مشخص ،مول تحییل ساختار استواللی استفن ادلسـو تـولمین
(1922ـ ،)2009فییسوف بریتانیایی ،با شناسایی ،توصیف و مقایسة اجزای بیانیههای اسـتواللی
موافقا و مخالفا (شامل قانو گذارا  ،نایرا انتخاباتی ،فقهـا ،زنـا دارای سـابقة مـویریت و
مشارکت سیاسی و کانویواهای ز در انتخابات ریاستجمهوری) در دورة زمانی 1358ـ،1398
به این پرسش بهعنوا پرسش اصیی پژوهش پاسخ دهنو که :موافقا و مخالفا حق نماینوگی
زنا در انتخابات ریاستجمهوری ایرا ساختار استواللی خود را گوونه شکل دادهانو؟

هدف و سؤاالت پژوهش
در پژوهش کنش گفتاری استوالل ،ساختار استواللی به زنجیرهای از گـزارههـا یـا بیانیـههـایی
اشاره دارد که با هوف طرح ی ادعا از سوی ی استواللگـر سـاخته مـیشـونو .هـر سـاختار
استواللی ،شامل طرح ی ادعا ،حمایت از شواهو و پاسخ به گالشهای واقعی و خیـالی اسـت.
در مول استواللی تولمین ،ی ساختار استواللی شامل اجـزای ششـوانه :ادعـا ،داده ،ضـمانت،
پشتوانه ،تعویلگر و انکار است که به طور سیسیهمراتبی ساختهشوه و در کنار هم ساختار یـ
استوالل کامل و مستحکم را شکل میدهنو .هوف پـژوهش حاضـر شناسـایی ایـن گـزارههـا و
مطابقت داد آ ها با اجزای ساختار استوالل تولمینی است .ازاینرو ،سؤاالت ذیـل در راسـتای
این هوف طرح شوهانو.

سؤال اصلی
موافقا و مخالفا حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهـوری ایـرا سـاختار اسـتواللی
خود را در بازة زمانی 1358ـ 1398گوونه شکل دادهانو؟

سؤاالت فرعی
ـ اجزای استفادهشوه در ساختار استواللی موافقا و مخالفا حق نماینوگی زنـا در انتخابـات
ریاستجمهوری در ایرا در بازة زمانی 1358ـ 1398کوامانو؟
ـ کیفیت ساختار استواللی موافقا و مخالفا حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری
در ایرا براساس نوع و فراوانی اجزای بهکارگرفتهشوه در استوالل گوونه است؟
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ـــ قــورت و اعتبــار اســتوالل موافقــا و مخالفــا حــق نماینــوگی زنــا در انتخابــات
ریاستجمهوری در ایرا براساس جزء ضمانت بـهکارگرفتـهشـوه در سـاختار اسـتواللی آ هـا
گوونه است؟

پیشینة پژوهش
براساس یافتههای یـ فراتحییـل ،موضـوع «مشـارکت سیاسـی» در پـژوهشهـای مـرتبط بـا
مشارکت زنا نسبت به سایر حوزههای مشارکت سهم بیشتری را به خود اختصـاص داده اسـت
[ .]10ازاینرو ،پژوهش های متعودی دربارة مشارکت سیاسی زنا و مسئیة حق نماینوگی زنا
در انتخابات ریاستجمهوری ایرا انجام شوه است که از میا آ ها  36اثر بررسی نهایی شـوه،
اما موارد ذیل به دلیل تناسب بیشتر با موضوع پژوهش حاضر در جوول  1ذکر شوهانو.
جدول  .1پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر
پژوهشگر

محمو صادق
طباطبایی
وحیو قاسمی
منیر پشمی
محسن می
افضیی اردکانی
عبواهلل امیویفرد
محمو عیی هاشمی
سمیرا کیانی
جمییه کویور

فائزه دانشور

مجتبی بذرپاچ
فرجاهلل هوایتنیا
گنجی

عنوان

سال انتشار

بررسی مسئیة تصوی ز
بر مقام ریاستجمهوری در
جمهوری اسالمی ایرا

1387

ریاستجمهوری زنا با
تأکیو بر یرفیتهای قانو
اساسی جمهوری اسالمی
ایرا و انویشة والیت فقیه
بررسی والیت ز از منظر
فقه امامیه و حقوق ایرا
ریاستجمهوری زنا با
استفاده از رویکردی
تیفیقی (تاریخیـ فقهی)
تأمیی حقوقی برمبنای
«رجال» در اصل 115
قانو اساسی
مفهوم رجل سیاسی و
تحوالت آ از نواه شورای
نوهبا در انتخاباتهای
جمهوری اسالمی
ریاستجمهوری زنا

1394

1395
1385

1396

یافتهها و نتایج

بررسی فقهی ادلّه و مستنوات حاکی از این
است که مورک معتبری بر ناشایستوی یا
ممنوعیت ز از تصوی ریاست دولت و
اختصاص این مقام به مردا وجود نوارد.
قرآ و اسناد شرعی ،زنا را از مشارکت در
صحنههای اجتماعیـ سیاسی محروم نکرده و
دالیل مخالفا ناکافی است.
تصوی سمت ریاستجمهوری از سوی زنا
بالمان است.
از دیو بسیاری از روحانیا و عیما واگذاری و
مسئولیت به زنا  ،به استناد آیات قرآ
پذیرفتهشوه است
مان حقوقی برای ریاستجمهوری زنا در ایرا
موجود نیست و ریاستجمهوری زنا در ایرا
با موازین فقهی سازگاری دارد.

1397

مسئیة ریاستجمهوری امری نویهور در فقه
شیعی است که پ از انقالب اسالمی پویوار
شوه و پیشینة تاریخی در فقه شیعه نوارد.

1385

هیچ مان فقهی یا حقوقی برای صالحیت زنا
نسبت به سمت ریاستجمهوری وجود نوارد.
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هما گونه که بررسی پیشینة پژوهش نشا میدهو ،آثار متعودی در زمینة حق نماینـوگی
زنا در انتخابات ریاستجمهوری در ایرا انجام گرفته که در آ ها تالش شـوه حـق مشـارکت
سیاسی زنا از نظر فقهی و حقوقی بررسی شود .آنچه پژوهش حاضر را از پژوهشهای پیشـین
متمایز میکنو ،بررسی وجه گفتاریـ زبا شناختی مسئیة حق نماینـوگی زنـا در ایـن حـوزه
است که در مقایسه با مطالعات پیشین نوآورانه است.

مبانی نظری پژوهش
نظریة کنش گفتاری
از نظر تاریخی ،مطالعات کنش گفتار در فیسفة زبا ریشه دارد .بـر ایـن اسـاس ،نظریـة کـنش
گفتاری ی نظریة فیسفی از کاربرد زبا است که امروزه به طیف گستردهای از آثار متو ادبی
تا آیینهای مذهبی ،از معناشناسی گرفته تا قانو  ،اطالق میشود [ .]28بهطورکیی ،این نظریه
به نقشهای فعل و به دنبال آ  ،جمیه در فراینـو گفتمـا یـا گفتـار مـیپـردازد [ .]18کـنش
گفتاری واکنشی است مخالف نسبت به سه اصل که معناشناسا زبانی و معناشناسـا منطقـی
آ ها را اساس نورش به معنا پذیرفته بودنو .این سه اصل عبارتانو از .1 :جمالت خبـری گونـة
اصیی جمالت زبا انو؛  .2کاربرد اصیی زبا اطـالعداد از طریـق جمـالت اسـت و  .3صـوق و
کذب معنای جمالت را میتوا تعیین کرد [ .]6کنش گفتاری ،گفتاری است که اتفاق میافتـو
و کنش به ی عمل اشاره دارد .وقتی گوینوه گیزی بوویو ،معموالز اهـوافی فراتـر از کیمـات و
جمالت وجود دارد [.]22
بنیا نظری تئوری کنش گفتاری در دورة پ از جنـگ جهـانی دوم در انویسـتا توسـط
فییسوف مشهور زبا آکسفورد ،جا النوشاو اوستین ،1گذاشته شو .اوستین نخستین کسی بود
که به نقشهای فعل و به تب آ  ،جمیه در فراینـو گفتمـا اشـاره کـرد [ .]3اوسـتین در ایـن
نظریه مطرح کرد که مقوار درخور توجهی از گفتار و نوشتار ما یا عـین عمـلانـو یـا بخشـی از
عملانو .این نوع از گفتار یا نوشتار حاوی افعالی هستنو که آ ها را افعال کنشی مینامیم .آنچه
آستین را به تووین نظریة «کنش گفتاری» واداشـت ،مخالفـت وی بـا سفسـطهای بـود کـه در
دیوگاه «پوزیتیویسم منطقی» نسبت به مسئیة معناداری مطرح شوه بود .براساس آ سفسطه،
تنها کارکرد فیسفة زبا  ،ساختن جمیههای صوق یا کذب بود .اثباتگرایـا مـوعی بودنـو اگـر
نتوا جمیهای را در اساس به لحاظ صوق و کذب ارزیابی کرد ،آ جمیه بیمعناسـت .بنـابراین،
آستین به سبب تالشهای فراوا در مقابیه بـا آ هـا و ارائـة الوـوی مناسـب در ایـن خصـوص
بنیا گذار این نظریه قیمواد میشود [.]18
1. John Langshaw Austin
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کنش گفتاری استدالل
یکی از کنشهای گفتاری ،کنش استوالل است .درواق  ،استواللسازی تالشی اسـت در جهـت
متقاعوسازی .همچنین «استوالل» فعالیتی کالمی است شامل مجموعهای از ایهارات با هـوف
توجیه یا رد ی نظر خاص و متقاعوکرد مخاطب [ .]26استوالل به ایـن معناسـت کـه یـ
گزاره توسط دالیل و ضمانتها حمایت شوه است [ .]29نظریههای مختیف استوالل ،مولهـای
گوناگونی برای توصیف ساختار زیربنایی ی استوالل ارائه میدهنو .این مولهـا تـالش دارنـو
ساختار استوالل را در ی متن مولسازی کننو .بهطورکیی ،همة این نظریهها در این امر توافق
دارنو که ی استوالل میتوانو با استفاده از دو جزء استوالل و دو رابطة استواللی ساختاربنوی
شونو .اجزای استوالل شامل ادعاهـا و مقـومات (پایـههـای اسـتوالل) هسـتنو [ .]20در ذیـل
نظریههای کنش گفتاری استوالل ،مول استوالل تـولمین قـرار دارد کـه بـا هـوف تسـهیل در
تجزیه و تحییل ساختار استواللها و همچنین کم به ایجاد ی ساختار استواللی نظاممنـوتر
ارائه شوه است .این مول از مول های پرکاربرد اسـتوالل اسـت کـه نسـبت بـه دیوـر مـولهـا
انعطافپذیرتر است و مستقل از متن عمل میکنو و بر هر متن با رویکرد دلخواه تحییلگر قابل
اجراست .ازاینرو ،این ویژگی باعث شوه است پژوهش حاضـر ایـن مـول را در تحییـل سـاختار
متو استواللی مورد نظر بهکار گیرد.

مدل کنش گفتار تولمین
برخی فییسوفا و دانشورا زبا شناختی ،بهویژه در حوزة کاربردی ،تمرکـز خـود را بـر تبیـین
کنش استواللی قرار دادهانو .یکی از طرحوارهها یا مولهـای اسـتوالل پرکـاربرد مـول فیسـفی
توسعهیافته توسط تولمین استفن ادلسو تولمین (1922ـ ،)2009فییسوف بریتانیـایی ،اسـت.
وی با تأثیرپذیری از ویتونشتاین ،بیشتر عمر خود را صرف تجزیه و تحییل اسـتوالل یـا برهـا
اخالقی نمود و تالش کرد نوعی طرح یا مول استوالل را پایهگذاری کنو [ .]17تولمین در صود
برآمو به جای پرداختن به امر اسـتنتاج ،بـه شـکل صـوری محـض ،هـم صـورتی جویـو بـرای
استواللها کشف کنو(منطق صوری) و هم معیارهای صحت مادی این استوالل را در هر حـوزه
استواللی خاص به محتوای هما حوزه واگذارد (منطق ماهوی) .به همین دلیل ،مـول تـولمین
را مولی نئوکالسی دانستهانو که موفق به جم صورت و معنا هر دو با یکویور شوه است [.]7
همچنین مول تولمین هوفش این بود که نشا دهو گوونه ایوئولوژیهای مختیف در سـاختار
استواللها بیا شوهانو [.]23
مول استوالل تولمین شامل شش جزء یا مؤلفة زبا شناختی و نشانهشناختیِ بههـممـرتبط
است .ازاینرو ،براساس این مول ،ساختار ی استوالل با منطق ماده شامل شش عنصر سـازنوه
است :سه جزء اصیی و سه جزء غیراصیی یا گزینشی .هـر سـاختار اسـتواللی مـیتوانـو بنـا بـه
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ضرورت همة این اجزای ششگانه را داشته باشو ،اما سه جـزء ادعـا ،داده و ضـمانت بـهعنـوا
اجزای اصیی ی استوالل ضروریانو .این اجزای ششگانه عبارتانـو از .1 :ادعـا :نتیجـهگیـری
قابل قبول به دست آموه است ،زیرا نتیجهگیری قابل توجیه است؛  -2داده :حقـایقی کـه مـا از
آ ها بهعنوا پایهای برای ادعا استفاده میکنیم داده است؛  .3ضـمانت :وییفـهاش صـرفاز ایـن
است که بهصراحت مشروعیت این مرحیه را ثبـت کنـو و آ را بـه طبقـهای بـزرگ از مراحـل
برگردانو که مشروعیت آ در نظر گرفته شوه اسـت؛  .4پشـتوانه :بـوو پشـتوانه ،ضـمانتهـا
خودشا اقتوار ،اعتبار یا ارزش نوارنو؛  .5تعویلکننوه :قورت دادهشوه توسط ضمانت را در این
مرحیه نشا میدهو؛  .6انکار :به شرایط استثنائیای اشاره دارد که ممکـن اسـت بتوانـو نتـای
ضمانتشوه را ملیوب یا رد کنو [ .]27هما گونـه کـه در نمـودار  1آمـوه اسـت ،طبـق مـول
تولمین ،ی استوالل حرکتی است از ی دادة قابل قبول ،از طریق ی ضمانت بـه یـ ادعـا.
داده یا استوالل در اینجا اطالعاتی است که به این سؤال که «شـما در پـی اثبـات گـه گیـزی
هستیو1؟» پاسخ می دهو .در این مول ،ی ادعا عبارت یا بیانیهای است که گوینـوه /نویسـنوه
قصو دارد بهعنوا «حقیقت» اثبات کنو.

نمودار  .1مدل استدالل تولمین []27

معیار ارزیابی استدالل در مدل تولمین
در مول استواللی تولمین ،اوالز مقبولیـت مـادة هـر اسـتواللی وابسـته بـه داوریای اسـت کـه
مخاطبا هما حوزه از مقبولیت آ دارنو .ثانیاز صورت اسـتوالل نـه همچـو منطـق صـوری
?1. what have you got to go on
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ارسطویی دستوری ،بیکه توصیفی و برگرفته از شـیوة اسـتواللی مرسـومی اسـت کـه مـردم در
توجیهات روزمرة خود به کار میبرنو [ .]7پرسش تولمین این است که گه هنجارهـایی را بایـو
برای ارزیابی استوالل به کار برد؟ به نظر او ،کـه بسـیاری آ را رادیکـال مـیشـمارنو ،رویکـرد
صوری ارسطویی افزو بر نقوی که بر شکل استواللی آ وارد است ،فاقو معیاری برای سـنجش
درستی مادی استوالل نیز است .در نظر تولمین ،نبایو حساب صورت را همچو رویکرد صوری
از محتوا جوا کرد و اگر بخواهیم حق این دو را از یکویور جوا کنیم ،اتفاقاز مادة استوالل را بایو
درست آ گیزی بوانیم که درنهایـت سـبب مقبولیـت اسـتوالل مـیشـود .بنـابراین ،از منظـر
تولمین ،آنچه به استوالل وجاهت می بخشو ،محتوای مواردی است که در قالب اسـتوالل بیـا
میشونو ،نه خود قالب استوالل [ .]7ی معیار مهـم بـرای ارزیـابی اسـتوالل از نظـر تـولمین
زمینهمنو بود استوالل است .صورت برمبنای معیار عام ،1که تولمین بـرای صـورت اسـتوالل
پیشنهاد میکنو ،عام و جهانی است و بوو توجه به حوزة استواللی ،در همهجا و در همة عیوم
قابل اعمال است .اما معیار خاص 2او که برای ارزشگذاری محتوای مادة استوالل به کار میرود،
اتفاقاز جهانی نیست و مخصوص هما حـوزهای اسـت کـه در درو آ اسـتوالل شـوه اسـت و
بوینسا درستی استوالل از نواه تولمین بیش از آنکه به صورت استوالل (معیار عـام) وابسـته
باشو ،به مقبولیت آ موضوع خاص در درو ی حوزة خاص استواللی مربـوط اسـت [ .]7بـر
این اساس ،قوت ی استوالل را بایو زمینهمنوی و موقعیتمنوی آ استوالل ارزیابی کـرد .در
مول تولمین ،معیار درستی ی استوالل معیارهای عام و جهانی نیست؛ بیکه حوزه و زمینـهای
است که استواللگر ضمانتهای ادعای خود را براساس آ طرح میکننو.
گاسار و جورج ( )1998این معایب را در مول تولمین یافتهانو .1 :سادهسازی بـیش از حـو
استواللهای پیچیوه با تالش برای خالصهکرد همـهگیـز در یـ نمـودار سـاده؛  .2احتمـال
شناسایی اشتباه اجزا؛  .3دلسرد کرد یا گمراه کرد احتمالی کاربرا به دلیل ارائـة تصـویری
خستهکننوه و شایو متناقض .در ادامة این معایب ،آ ها گنو روش عمیی برای افزایش اسـتفادة
مؤثر از این مول پیشنهاد میکننو .1 :بهکارگیری نمودارهای مختیف مرتبط باهم به جای یـ
نمودار واحو؛  .2فراینو کوگذاری منظمتر ،گنومرحیهای ،بـرای شناسـایی اجـزای اسـتوالل؛ .3
نحوة انعطافپذیری طرح از طریق پاسخگویی به ویژگی استواللهای خـاص و  .4گـاهی اوقـات
استفاده از جوولها به جای نمودار []21
در ارزیابی نهایی از این مول میتوا گفت که مول اسـتوالل تـولمین راهـی مـؤثر از فهـم
گوونوی و گرایی سطوح استواللهایی هست که ما میخوانیم و میشنویم .این مول ،گونـهای
از تجزیه و تحییل یا کالبوشکافی متنی است که به ما اجازه میدهو ی استوالل را بـه اجـزای
گوناگو آ بشکنیم؛ بهطوریکه بتوانیم دربارة اینکه گوونه این اجزا بهخوبی باهم کار میکننو
1. universal=field- invariant
2. specific= field-dependent
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قضاوت کنیم .گرگه تولمین ابتوا نمونههای حقـوقی را ماننـو آنچـه در نمـودار آمـوه اسـت در
تبیین مول خود مطرح کرد ،بررسی پژوهش حاضر از کاربردهـای ایـن مـول نشـا مـیدهـو،
زمینههای دیوری از پزشکی ،عیم و سیاستگذاری عمومی و خارجی مناب غنیای از نمونههای
استواللی را به دست میدهنو که با طرحوارة تولمین مناسب هستنو .همچنین مـیتـوا ادعـا
کرد مول تولمین در کاربردش در فهم گوونوی و گرایی اسـتواللهـا تـا انـوازهای ماننـو یـ
فرمول عمل میکنو .بااینحال ،برخی محوودیتها را به نمایش میگذارد .از جمیـه اینکـه ایـن
مول در رابطه با استواللهایی که در ی روش خطی سازمانوهی نمیشونو یا در سنت خطابـة
غربی نوشته یا ساخته نمیشونو مناسب نیست.

روش پژوهش

1

در پژوهش حاضر ،به اقتضای هوف ،از روش تحییل محتوای جهتدار برای راهبرد فراینو تحقیق و
همچنین تحییل یافتهها و نتای استفاده شوه است .رویکرد جهتدار را معموالز براساس روش قیاسی
متکی بر نظریه طبقهبنوی میکننو؛ گو تمایز آ با دیور روشها براساس نقـش نظریـة از پـیش
موجود در آ است که به تمرکز بر پرسشهای پژوهش تعیین طرح رمزگذاری اولیه و ارتبـاط بـین
رمزها کم میکنو [ .]4در این مقاله ،به دلیل وجود پژوهشهای نظری پیشـین در حـوزة کـنش
گفتاری استوالل ،از روش تحییل محتوای کیفی جهتدار در استخراج مؤلفههای ساختار استوالل از
متو استواللی استفاده شوه است .روش نمونهگیری در این پژوهش هوفمنو بوده اسـت .جمعیـت
نمونه متشکل از موافقا و مخالفا حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری در ایرا شامل:
قانو گذارا  ،نایرا انتخاباتی ،فقها ،فعاال حقوق زنـا  ،زنـا دارای سـابقه مـویریت و مشـارکت
سیاسی و کانویواهای ز در انتخابات ریاستجمهوری هسـتنو کـه در پـژوهش حاضـر بـه عنـوا
استواللگر 2محسوب میشونو .پژوهشگرا پـ از شناسـایی و انتخـاب واحـو زمینـهای و واحـو
تحییل ،به منظور پاسخ به سؤاالت پژوهش ،ابتوا به جستوجوی متو منتشرشوه براساس کییوواژة
«حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری» در بازة زمانی 1358ــ 1398اقـوام کردنـو کـه
بهتوری  ،دامنة جستوجو به کییوواژگا «رجل سیاسی»« ،ریاستجمهوری زنـا » و «اصـل 115
قانو اساسی» گسترش یافت .حاصل شناسایی اولیـه 54 ،مـتن بـود کـه بـا توجـه بـه معیارهـای
مقولهبنوی پژوهش ،تعواد  4متن کنار گذاشته شو .معیارهای کنار گذاشتن این متنها این بوده که
در آ هــا هــیچگونــه طــرح ادعــا و اســتواللی دربــارة «حــق نماینــوگی زنــا در حــوزة انتخابــات
ریاستجمهوری در ایرا » شکل نورفته بود .درنهایت ،تعواد  50متن بهعنوا نمونه داده (شامل 42
متن استواللی متعیق به موافقا و  8متن به مخالفا ) ،طبق دستورالعمل جوول  2کوگذاری شونو.

1. directed content analysis
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جدول  .2کدنامة پژوهش حاضر
مقوله

تعریف

شاخص

ادعای نتیجهگیری قابل قبول به دست آموه است .زیرا
شاخصهای زبا شناختی ادعا عبارتانو از:
نتیجهگیری قابل توجیه است [ ،27ص .]25ی ادعا در
بنابراینـ درنتیجهـ به طور خالصه [ .]23برای
پاسخ به ی موضوع متضاد یا مسئیه است .در تعریفی
شناختن آ کافی است به این پرسش پاسخ
 .1ادعا
دیور ،ادعا ،نورش ،یا ایهارات بحثبرانویزی است که
داده شود :گوینوه تالش دارد گه گیزی را
به شواهو بیشتری احتیاج دارد یا نیاز دارد که از آ
اثبات کنو؟ []13
دفاع شود [.]23
شاخصهای زبا شناختی داده عبارتانو از:
براساس ی تعریف ،داده عبارت است از حقایقی که ما
زیرا ،به دلیل (گو ) ،واقعیت این است ،که،...
از آ ها بهمنزلة پایهای برای ادعا استفاده میکنیم
از آنجا که []23
 .2داده [ .]27همچنین داده شواهو و دادههایی است که برای
آمار ،عود و رقم ،از نوع ایهار عقیوة تخصصی،
پشتیبانی از ادعا استفاده میشود [.]24
از نوع شرح و توضیو ،از نوع استوالل و از نوع
شاهو یاهری ذکر شوه است []13
در تعریف تولمین ضمانت ،وییفه اش صرفاز این است ضمانت بهطور معمول در پاسخ به پرسشهای
که به صراحت مشروعیت را ثبت کنو و آ را به طبقه زیر دریافته میشود :سرمنشأ گوینوه کجاست؟
بزرگ تر از مراحل برگردانو که مشروعیت آ در نظر از گه زیربنای فکری برخوردار است؟ بر گه
 .3ضمانت
اساسی گنین ادعایی را در کالم خود ذکر
گرفته شوه است [ .]27همچنین ضمانت ،بیانیهای
است که پیونو بین زمینه/داده و ادعا را مجاز میسازد کرده است؟ یا به طور خالصه گوینوه کجایی
است؟ [.]13
(برای پر کرد شکاف بین ادعا و زمینه) []24
در تعریف تولمین بوو پشتوانه ،ضمانتها خودشا اقتوار،
اعتبار یا ارزش نوارنو [ .]27پشتوانه موارکی که بیانیة
اعالمشوه در ضمانت را تأییو میکنو (وقتی که خود
 .4پشتوانه/
ضمانت کافی /معتبر نیست) [.]24
پشتیبا
پشتوانه ،نتیجة مطالعه ،مشاهوه ،مصاحبه ،حقایق تاریخی
یا نظر کارشناسا است .این دادهها (اطالعات) را پشتیبانی
و تکمیل میکنو .پشتوانه ضمانت را تقویت میکنو [.]23
در تعریف تولمین ،تعویلکننوه ،قورت دادهشوه توسط ضمانت
شاخصهای زبا شناختی تعویلکننوه عبارتانو
.5
را در این مرحیه نشا میدهو [ .]27همچنین تعویلکننوه بیا
از :ممکن ،شایو ،مطمئناز ،احتماالز ،تا آنجا که
تعویلکننوه
میزا نیرو یا قطعیت ادعاست [ .]24تعویلکننوه نشا دهنوه
شواهو میرود ،لزوماز ،معموالز ،البته است [.]23
 /توصیفگر
اطمینا (یقین) یا احتمال است [.]23
از نواه تولمین شرایط انکار ،شرایطی است که در قورت
کیی ضمانت بایو کنار گذاشته شود و شرایط استثنایی
 .6انکار /است که ممکن است بتوانو نتای ضمانتشوه را ملیوب شاخصهای زبا شناختی انکار عبارتانو از:
مور اینکه (جز اینکه) ،اگر ...پ  ،...است
یا رد کنو [ .]27انکار ،شناسایی محوودیتهایی که
ردیه/
[.]23
تکذیبیه ممکن است به صورت قانونی برای این ادعا اعمال شود
[ .]24انکار میتوانو شرایطی باشو که ی ادعا را
تقویت یا تضعیف میکنو [.]23
منبع :پژوهش حاضر
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جدول  .3مشخصات استداللگران
ردیف

استداللگر

موضع موافق/
مخالف

1

اعظم
طالقانی

موافق

2

اشرف
بروجردی

موافق

3

الهه کوالیی

موافق

4

آیتاهلل
محموابراهیم
جناتی

موافق

5

آیتاهلل
محمو
موسوی
بجنوردی

موافق

سابقة استداللگر

روزنامهنوار ،فعال حقوق زنا ؛
نماینوة دورة نخست مجی شورای
اسالمی از حوزة تهرا ؛
کنشور سیاسی با گرایش میی
مذهبی و دبیر کل تشکل سیاسی
جامعة زنا انقالب اسالمی؛
نخستین ز کانویوای انتخابات
ریاستجمهوری در ایرا که در ادوار
مختیف انتخابات ریاستجمهوری
ثبتنام کرد و رد صالحیت شو.
رئی سازما اسناد و کتابخانة میی
ایرا ؛ رئی کمیتة بانوا ستاد
حسن روحانی در انتخابات سال
1396؛ معاونت سیاسی حزب اتحاد
میت
عضو هیئتعیمی دانشواه تهرا ؛
عضو شورای مرکزی و نیز دفتر
سیاسی جبهة مشارکت ایرا
اسالمی؛ عضو شورای هماهنوی
مجم زنا اصالحطیب؛ نماینوة
دورة ششم مجی شورای اسالمی از
حوزة نماینوگی تهرا

فراوانی و زمان انتشار متون
استداللی مورد تحلیل

 5متن
1388/2/15
1396/1/30
1396/2/13
1396/2/19
1396/6/25

 1متن
1395/10/29

 4متن
1395/7/17
1395/10/16
1395/12/10
1395/1/27

مورس حوزة عیمیة قم

 1متن
1387/6/11

فقیه ،حقوقوا و عضو هیئت عیمی
دانشواه؛
در سال  ،1359دادگاه عالی قضات را
به دستور روحاهلل خمینی رهبر وقت
ایرا راهانوازی کرد .از سال  1361تا
سال  1368عضویت در شورای عالی
قضایی (1361ـ)1368؛ گهرههای
مانوگار بهعنوا گهرة مانوگار
رشتههای فقه و حقوق در سال
.1384

 2متن
1394/12/18
1392/12/31
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ردیف

استداللگر

موضع موافق/
مخالف

سابقة استداللگر

فراوانی و زمان انتشار متون
استداللی مورد تحلیل

6

پروانه
سیحشوری

موافق

مورس دانشواه و نماینوة تهرا در
دورة دهم مجی شورای اسالمی؛
عضو کارگروه زنا روستایی ،عشایر و
مناطق محروم معاونت زنا و
خانواده ریاستجمهوری.

 2متن
1396/11/9
1395/10/29

7

جمییه
کویور

موافق

نماینوة مجی ششم از حوزة
نماینوگی تهرا در مجی ششم

 2متن
1388/2/29
1387/12/11

8

رفعت بیات

موافق

نماینوة حوزة انتخابیة زنجا و طارم
در هفتمین دورة مجی شورای
اسالمی؛ او در  13اردیبهشت 1388
رسماز خود را بهعنوا کانویوای
حضور در دهمین دورة انتخابات
ریاستجمهوری معرفی کرد.

 1متن
1384/1/14

9

زهرا شجاعی

موافق

در دولت خاتمی ،ریاست مرکز امور
مشارکت زنا در دولت اصالحات؛
مشاور وزیر کشور

 3متن
1393/2/25
1396/2/13
1395/7/24

10

زهرا نژاد
بهرام

موافق

11

سیو محمو
هاشمی

موافق

12

آیتاهلل
سیومحمو
بهشتی

موافق

اولین معاو فرمانوار ز ؛ دبیر ستاد
جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز
مویر کل دفتر اجتماعی و انتخابات
استانواری تهرا
سیو محمو هاشمی ،حقوقوا  ،وکیل
دادگستری و استاد بازنشستة حقوق
در دانشواه شهیو بهشتی؛
وی عضو شورای عالی کمیسیو
حقوق بشر اسالمی است.
دومین رئی دیوا عالی کشور پ
از انقالب ایرا در سال 1357؛
نخستین دبیرکل حزب جمهوری
اسالمی و نایبرئی مجی خبرگا
قانو اساسی

 2متن
1396/2/13
1395/10/29

 1متن
1397/2/1

 1متن
1397/7/27
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ردیف

استداللگر

موضع موافق/
مخالف

سابقة استداللگر

فراوانی و زمان انتشار متون
استداللی مورد تحلیل

13

آیتاهلل عیی
اکبر هاشمی
رفسنجانی

موافق

گهارمین رئی جمهوری ایرا ؛
اولین رئی مجی شورای اسالمی
از سال  1359تا 1368؛ ریاست
مجم تشخیص مصیحت نظام؛ عضو
مجی خبرگا رهبری

 1متن
1392/4/12

14

آیتاهلل
یوسف
صانعی

موافق

از مراج تقییو شیعه در ایرا ؛
مورس حوزة عیمیه؛ دادستا کل
کشور (1361ـ)1364

 2متن
1392
1392/7/8

15

فاطمه راکعی

موافق

نماینوه مجی ششم شورای
اسالمی؛ سرپرست سابق اداره کل
بانوا شهرداری تهرا و از اعضای
جبهه مشارکت ایرا اسالمی.

 3متن
1396/2/13
1395/10/29
1395/10/29

16

فائزه هاشمی

موافق

نماینوة تهرا در دورة پنجم مجی
شورای اسالمی؛ مویرمسئول روزنامة

 2متن
1398/11/29
1392/6/3

ز
17

لعیا جنیوی

موافق

عضو هیئتعیمی دانشواه تهرا
معاو حقوقی رئی جمهور ایرا در
دولت دوازدهم

 1متن
1398/11/28

18

معصومه
ابتکار

موافق

از اعضای مؤس جبهة مشارکت
ایرا اسالمی؛ رئی سه دوره
ریاست سازما محیط زیست و
معاو امور زنا و خانواده
رئی جمهور ایرا در دولت دوازدهم

 3متن
1395/12/1
1395/12/14
1395/11/24

19

منیره گرجی

موافق

20

سیو حسین
موسوی
تبریزی

موافق

دارای تحصیالت سطو حوزوی؛ تنها
ز عضو مجی خبرگا قانو
اساسی؛ مورس حوزة عیمیه
دبیر مجم محققین و مورسین
حوزة عیمیة قم و رئی سابق خانة
احزاب؛ دادستا کل انقالب؛ نماینوة
دورههای اول و سوم مجی شورای
اسالمی از حوزة انتخابیة تبریز

 1متن
1395/10/14

1متن
1394/10/18
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ردیف

استداللگر

موضع موافق/
مخالف

21

شهینوخت
موالوردی

موافق

22

مینو خالقی

موافق

23

عباسعیی کو
خوایی

مخالف

24

آیتاهلل
حسینعیی
منتظری

مخالف

سابقة استداللگر

معاو سابق امور زنا و خانوادة
رئی جمهوری ایرا در دولت
یازدهم و دستیار سابق رئی جمهور
ایرا در امور حقوق شهرونوی در
دولت دوازدهم
عنوا مشاور معاونت هماهنوی امور
اقتصادی و توسعة منطقهای وزارت
کشور؛ نامزد منتخبِ اصفها در
انتخابات دورة دهم مجی شورای
اسالمی بود که پ از انتخابات ،از
سوی شورای نوهبا آرای وی باطل
اعالم شو.
عضو هیئتعیمی دانشواه تهرا عضو
و سخنووی شورای نوهبا ؛ در
دورههای گهارم و پنجم قائممقام
دبیر شورای نوهبا  ،معاو اجرایی و
امور انتخابات شورای نوهبا و
سخنووی شورای نوهبا بود .وی در
تیر  1395مجوداز از سوی مجی به
عضویت شورای نوهبا انتخاب شو.
فقیه؛ رئی مجی خبرگا قانو
اساسی؛ وی در سال  1364از سوی
مجی خبرگا رهبری به
قائممقامی ولیفقیه انتخاب شوه و
تا سال  1368عهوهدار این مقام بود.

فراوانی و زمان انتشار متون
استداللی مورد تحلیل

 2متن
1395/11/16
1396/2/13

1متن
1395/10/19

 4متن
1388/1/22
1395/11/10
1396/10/12
1397/4/20

 1متن
1395/8/23

25

حجتاالسالم
محموجواد
ارسطا

مخالف

دارای تحصیالت حوزوی و عضو
هیئتعیمی دانشواه تهرا

2متن
1396/6/16
1396/7/1

26

حجتاالسالم
محمورضا
زیبایینژاد

مخالف

دارای تحصیالت حوزوی؛ مسئول
دفتر مطالعات و تحقیقات زنا
وابسته به مرکز مویریت حوزههای
عیمیة خواهرا ؛ مسئول کمیتة ز و
خانوادة کمیسیو حوزوی شورای
عالی انقالب فرهنوی و عضو شورای
سیاستگذاری حوزههای عیمیة
خواهرا ؛ عضو شورای تخصصی
حوزوی شورای عالی انقالب فرهنوی
و رئی مرکز تحقیقات ز و خانواده

 1متن
1396/1/23
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هما گونه که در جوول  3آموه است 50 ،متن استواللی ،به ترتیـب 42 ،مـتن متعیـق بـه
موافقا و  8متن به مخالفا که با هوف پژوهش حاضر متناسب تشخیص داده شوهانو ،انتخاب
شوه و مورد تحییل قرار گرفتهانو .بازة زمانی انتشار یا بازنشر متنها بـین سـالهـای  1358تـا
 1398بوده است.

یافتههای پژوهش
ســـاختار اســـتدالل موافقـــان و مخالفـــان حـــق نماینـــدگی زنـــان در انتخابـــات
ریاستجمهوری
جدول  .4جزء ادعا در ساختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
نوع

جزء

موافقا
ادعا
مخالفا

نوع ادعا
خطمشی
نوع ادعا
خطمشی

درصو
100
درصو
100

فراوانی
22
فراوانی
4

جزء ادعا در ساختار استوالل موافقا از نوع خطمشی است .صو درصو موافقا از این ادعـا
استفاده کردهانو .مؤلفة ادعا به معنای ی ایهار بحثبرانویز است .ادعا سه نوع دارد که شـامل:
 .1واقعیت .2 ،داوری و ارزش و  .3خطمشی است .طبق یافتههای پژوهش ،موافقا و مخالفـا
هر دو در ساختار استواللی خود ادعایی را مورد حمایت یا مخالفـت خـود قـرار دادهانـو کـه در
دورههای عمیی بایو انجام شود.
جدول  .5جزء داده در ساختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
جزء داده

موافقا

مخالفا

نوع

نوع داده

فراوانی

درصو

تحییل و استوالل
اعتبار مناب
شواهو

7
4
16

25/9
14/8
59/2

تحییل و استوالل

0

0

اعتبار مناب
شواهو

0
4

0
100
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جزء داده در ساختار استواللی موافقا از سه نوع داده که شامل .1 :تحییـل و اسـتوالل.2 ،
اعتبار منب و  .3شواهو است به کار گرفته شوه که از میا آ ها شـواهو بـا فراوانـی  16مـورد
(59/2درصو) بیشترین نوع داده را به خود اختصاص داده اسـت .طبـق دادههـای جـوول  ،5در
جزء داده در ساختار استواللی مخالفا از میا انواع داده صرفاز از شواهو اسـتفاده شـوه اسـت.
عنصر داده شاهو یا مورکی است که در حمایت از ادعا ارائه میشود .بـه بـاور تـولمین (1958؛
 ،)2003داده ،بنیا و اساس ی استوالل است و صحت درستی استوالل با سنجیو دادههای
آ استوالل ارزیابی میشود .طبق دادههای جوول « 5شواهو» تنها نوع دادهای است که بهطور
مشترک در ساختار استواللی موافقا و مخالفا به کار گرفته شوه اسـت ،بـا ایـن تفـاوت کـه
موافقا از هر سه نوع داده استفاده کردهانو ،درحالیکه مخالفا صرفاز به شواهو اکتفا کردهانـو.
این موضوع نشا میدهو که موافقا فقط به واقعیتها ،آمارها ،گزارشها ،اثبات فیزیکی یا نقل
قولها توجه نکردهانو ،بیکه در دادههای خـود از اسـتوالل منطقـی اسـتقرایی و قیاسـی و آرای
مقامات ،کارشناسا و افراد مشهور بهره بردهانو و از این نظر ،استوالل آ ها به لحاظ شـکیی در
مقابل مخالفا قویتر است.
جدول  .6جزء ضمانت در ساختار استداللی موافقان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاستجمهوری
جزء ضمانت
نوع ضمانت

اقتوار

نوع
شاخص

اقتوار مبتنی بر متن:
قرآ ؛
زبا فارسی؛
زبا عربی؛
زبا انوییسی؛
متن مذاکرات مجی ؛
ادبیات دینی ،فقهی و رواییـ احادیث؛
ادبیات سیاسی؛
اقتوار مبتنی بر شکل:
دین اسالم؛
شورای نوهبا ؛
مجی خبرگا قانو اساسی
اقتوار مبتنی بر اشخاص:
پیامبر اسالم(ص)؛
امام خمینی؛
آیتاهلل خامنهای؛
منیره گرجی؛
اعظم طالقانی؛

فراوانی درصد

9

19/1

7

14/8

27/6 13
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جزء ضمانت
نوع ضمانت

اصل

تعمیم

عیَی

نوع
شاخص

فراوانی درصد

مهوی کروبی؛
آیتاهلل بهشتی؛
آیتاهلل جوادی آمیی؛
شیخ شم الوین؛
شهینوخت موالوردی؛
هاشمی رفسنجانی؛
کاتوزیا
اقتوار مبتنی بر اصل:
اصول و مفاهیم حقوقی؛
اصول حقوق بشر؛
21/2 10
حقوق زنا ؛
حقوق جامعه؛
اصول قانو اساسی؛
فقه شیعه
استوالل مبتنی بر تعمیم:
تعمیم برابری دیه ز و مرد به برابری حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری؛
تعمیم رأیدهی به کانویواهای ز در انتخابات شوراهای شهر به استقبال زنا از
پذیرش حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری؛
8/5 4
تعمیم توانایی و عمیکرد زنا در مناصب سیاسی دیور به حق نماینوگی توسط زنا در
منصب ریاستجمهوری؛
تعمیم توانایی و عمیکرد زنا در مناصب سیاسی دیور به حق نماینوگی توسط زنا در
منصب ریاستجمهوری

استوالل مبتنی بر عیّیت:
توانایی و عمیکرد زنا موجب ایجاد حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری
میشود.
تجربة موفق زنا در حوزههای مختیف اجرایی موجب استقبال جامعه از کانویواتوری
زنا در انتخاب ریاستجمهوری میشود.
توانمنوی زنا موجب ایجاد حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری میشود.
فرهیختوی جامعة ایرانی موجب پذیرش حق کانویواتوری ریاستجمهوری زنا خواهو
شو.

4

8/5
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طبق یافتههای موجود در جوول  ،7موافقا در ساختار استواللی خود از گهار نوع ضـمانت
استفاده کردهانو .ضمانت مبتنی بر اقتوار اشخاص با فراوانی  13مورد ( 27/6درصو) بیشترین و
ضمانت مبتنی بر نشانه /سرنخ و تمثیل /قیاس به کار گرفته نشوه است .ضمانت از نـوع اقتـوار
خود به سه گونه تقسیم میشود که موافقا در اقتـوار مبتنـی بـر مـتن :از آیـات قـرآ  ،زبـا
فارسی ،زبا عربی ،زبا انوییسی ،متن مذاکرات مجی  ،ادبیات دینی ،فقهی و روایی ،احادیـث
ادبیات سیاسی ،در اقتوار مبتنی بر شکل :از دین اسالم ،شورای نوهبا  ،مجی خبرگا قـانو
اساسی و در اقتوار مبتنی بر اشخاص مـذهبی ،رهبـرا و مقامـات سیاسـی ،فقهـی و حقـوقی،
دانشواهی شامل :پیامبر اسـالم(ص) ،امـام خمینـی ،آیـتاهلل خامنـهای ،منیـره گرجـی ،اعظـم
طالقانی ،مهوی کروبی ،آیتاهلل بهشتی ،آیتاهلل جوادی آمیی ،شیخ شـم الـوین ،شـهینوخت
موالوردی ،هاشمی رفسنجانی و کاتوزیا (حقوقوا ) در استوالل خود استفاده کردهانو.
جدول  .7جزء ضمانت در ساختار استداللی مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاستجمهوری
جزء ضمانت
نوع ضمانت

اقتوار
اصل
تمثیل /قیاس

عیَی

نوع
شاخص

فراوانی

درصد

متن :قرآ ؛ روایت
شکل :شورای نوهبا  ،تشی
اشخاص :پیامبر اسالم؛ آیتاهلل شهیو بهشتی؛ آیتاهلل صافی گیاایوانی؛
فقهای جام الشرایط و مراج تقییو؛ امام خمینی؛ آیتاهلل منتظری
قانو اساسی؛ فقه اسالمی؛ نظریة فقهی
استوالل مبتنی بر قیاس« :حتی اگر جوام غربی را نواه کنیو ،در
پستهای کال سیاسیشا تعواد معوودی از بانوا وجود دارنو».
مشابهتسازی بین جایواه زنا در پستهای سیاسی کال در جوام
غربی با جایواه زنا در حوزة نماینوگی انتخابات ریاستجمهوری
استوالل مبتنی بر عیّیت:
تفاوت مسیر رشو زنا با مردا عیت عوم صالحیت زنا برای حق
نماینوگی در انتخابات ریاستجمهوری است.

2
3

15/3
23/07

3

23/07

3

23/07

1

7/6

1

7/6

جزء ضمانت در ساختار استواللی مخالفا از استوالل مبتنی بر :اقتوار ،اصل ،تمثیل /قیاس
و استوالل عیّی استفاده شوه است که ضمانت مبتنی بر اقتوار اشخاص و شکل و مبتنی بر اصل
هری بهطور یکسا  ،با فراوانی  3مورد (23/07درصو) بیشـترین و تمثیـل /قیـاس و اسـتوالل
عیَی هری با فراوانی ی مورد (7/6درصو) جزء کمترین نوع ضمانت هسـتنو .ضـمانت از نـوع
اقتوار خود به سه دسته تقسیم میشود که مخالفا در اقتوار متن ،از قرآ  ،روایـت ،در اقتـوار
شکل ،از شورای نوهبا  ،تشی و در اقتوار اشخاص ،از پیـامبر اسـالم ،آیـتاهلل شـهیو بهشـتی،
آیتاهلل صافی گیاایوانی ،فقهای جام الشرایط و مراج تقییو ،امام خمینی ،آیتاهلل منتظری در
ساختار استواللی خود استفاده کردهانو.
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جزء ضمانت ،به مفروضات ،عقایو و اصول استواللگر اشاره دارد .ضمانت ،مشـروعیت ،جـزء
ضمانت ،مشروعیت ،استحکام قورت و اتصال بین ادعا و داده را برقرار میکنو .جـزء ضـمانت در
ی استوالل می توانو شامل این موارد باشو :استوالل مبتنی بـر تعمـیم ،اسـتوالل مبتنـی بـر
تمثیل /قیاس ،استوالل از طریق نشانه /سرنخ ،استوالل عیَـی ،اسـتوالل از اقتـوار ،اسـتوالل از
اصل .هما گونه که در نمودار  2آموه است ،دو نوع ضمانت :مبتنی بر اقتوار و اصل هر دو جـزء
مهمترین نوع ضمانتانو که موافقا بیشتر از اقتوار اشخاص و مخالفا بیشتر از اقتـوار شـکل،
اشخاص و اصل استفاده کردهانو .نوع اقتوار شکل موافقا نشا میدهو که عالوه بر جنبههـای
دینی به ادبیات و زبا های مختیف و متن مذاکرات مجی شورای اسالمی توجه کـردهانـو ،امـا
مخالفا صرفاز به جنبة دینی پرداختهانو .در نوع اصل در ساختار استواللی موافقـا  ،بـه اصـول
حقوقی شامل :حقوق بشر ،قانو اساسی ،حقوق ماننو :حقوق زنا و جامعـه و نیـز اصـول فقـه
شیعه پرداختهانو ،درحالیکه مخالفا تنها به اصول قانو اساسی و فقه اسالمی اکتفا کردهانـو.
این بیانور دیو وسی موافقا برای ضمانت است که در طرح ادعای خود مبنی بـر طرفـواری از
حق نماینـوگی زنـا در مقـام ریاسـتجمهـوری بـه انـواعی از ضـمانتهـا توسـل جسـتهانـو.
پیچیوهترین نوع ضمانت ،استوالل عیَی است که در ساختار استواللی موافقا با فراوانی  4مورد
(8/5درصو) و مخالفا با فراوانی  1مورد (7/6درصو) به کار گرفته شوه است.
جدول  .8جزء پشتوانه در ساختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
نوع

جزء

پشتوانه

فراوانی

درصو

موافقا

24

100

مخالفا

5

100

در ساختار استواللی موافقا از جزء پشـتوانه بـرای تقویـت ضـمانت بـا فراوانـی  24مـورد
پشتوانه برای تقویت ضمانت خود استفاده شـوه اسـت .در سـاختار اسـتوالل مخالفـا از جـزء
پشتوانه جهت تقویت ضمانت فقط با فراوانی  5مـورد اسـتفاده شـوه اسـت .پشـتوانة شـواهو و
موارک با هوف تقویت و پشتیبانی از ضمانت استفاده می شود .موافقا حق نماینوگی زنـا در
انتخابات ریاستجمهوری ،از  24مورد پشتوانه در  41متن و مخالفا از  5مـورد پشـتوانه در 8
متن استفاده کردهانو .این موضوع نشا میدهو که مخالفا بیشتر از پشتوانه اسـتفاده کـرده و
فقط به ضمانت اکتفا نکردهانو ،بیکه به دنبال تقویت ضمانت خود نیز بودهانو.
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جدول  .9جزء تعدیلکننده در ساختار استداللی موافقان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
نوع

جزء

شاخص

فراوانی

درصو

عوهای (برخی)

6

40

بسیاری

1

6/6

معموالز

1

6/6

ممکن

1

6/6

مطمئناز

1

6/6

شایو

1

6/6

دارد یا نوارد

1

6/6

تا آنجا که شواهو میرود

2

13/3

اگر

1

6/6

تعویلکننوه

در ساختار استواللی موافقا  ،از  9شاخص تعـویلکننـوه بـرای نشـا داد قـورت ادعـای
مطرحشوه استفاده شوه است .همچنین بیشترین شاخص اسـتفادهشـوه از ایـن جـزء شـاخص
«عوهای (برخی)» با فراوانـی  6مـورد (40درصـو) و پـ از آ  ،شـاخصهـای تعـویلکننـوه:
«بسیاری ،معموالز ،ممکن ،مطمئناز ،شایو ،دارد یا نوارد و اگر» هریـ بـا فراوانـی  1مـورد (6/6
درصو) بوده است.
جدول  .10جزء تعدیلکننده در ساختار استداللی مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
جزء

تعویلکننوه

نوع

شاخص

فراوانی

درصو

عوهای (برخی)

2

40

اگر

1

20

هیچ گاه

1

20

شایو

1

20

در ساختار استواللی مخالفا از جزء تعویلکننوه با شاخص «عوهای (برخی)» با فراوانی 2
مورد (40درصو) بـرای نشـا داد قـورت ادعـای مطـرحشـوه اسـتفاده کـردهانـو .همچنـین،
شاخصهای «اگر ،هیچگاه و شایو» هری با فراوانی  1مورد (20درصـو) اسـتفاده شـوه اسـت.
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جزء تعویلکننوه در ساختار استوالل به میزا اطمینا به نتای برآمـوه از اسـتواللهـا اشـاره
دارد .تشابه موافقا و مخالفا در کاربرد شاخص «عوهای (برخی)» است؛ به گونهای که هـر دو
طرف 40درصو از این شاخص استفاده کردهانو .با توجه به شاخصهای اسـتفادهشـوه ،موافقـا
تردیو بیشتری در ادعای خود دارنو ،اما مخالفا از ادعای خود مطمئنانو.
جدول  .11جزء انکار در ساختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
نوع

جزء

انکار

فراوانی

درصو

موافقا

8

100

مخالفا

2

100

موافقا از جزء انکار یا نفی با فراوانی  8مورد برای بیـا شـرایط اسـتثنایی ،قـورت ادعـای
مطرحشوه را به تصویر میکشنو .هما گونه که در جوول  11نشا داده شوه است ،مخالفا از
جزء انکار یا نفی با فراوانی  2مورد برای بیا شرایط استثنایی ،قورت ادعای مطرحشوة خـود را
به تصویر کشیوه انو .جزء انکار در ساختار ی استوالل بـه شـرایطی اشـاره دارد کـه تحـت آ
شرایط ادعا درست نخواهو بود .هر استواللگر با کاربرد جزء انکار با بیا شـرایط اسـتثنایی بـه
دنبال این است که قورت ادعای مطرحشوة خود را نشا دهو .موافقا از  8مورد انکـار ،در 41
متن و مخالفا از  2مورد انکار در  8متن استفاده کردهانو .ایـن امـر نشـا مـیدهـو مخالفـا
درصو بیشتری از انکار استفاده کردهانو .این بیانور این است که موافقـا از طـرح ادعـای خـود
بیشتر اطمینا داشتهانو ،اما مخالفا خالف ادعای خود را بیا کردهانو.
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داده
 ...حضرت امام در مورد
ریاستجمهوری به جنسیت خاصی
عنایت نواشته و حتی میخواهنو که
با مذاکره مسئیه حل شود .موقعی که
از شهیو بهشتی پرسیوه شو که
منظور از مفهوم رجل سیاسی در
قانو اساسی گیست ،ایشا گفتنو
که منظور شخصیتها و نخبوا
هستنو.

بنابراین
«تعویلکننوه ،ادعا»
از ی طرف ،عوهای بهطورکیی مفهوم
رجال را صرفاز مختص به مردا
میداننو و از سوی دیور ،عوهای هم
این مفهوم را به تمامی نخبوا ،
فرهیختوا و شخصیتهای سیاسی،
اجتماعی ،مذهبی ،مویر و موبر نسبت
میدهنو.

ادعا :زنا
میتواننو
رئی جمهور شونو.

از آنجا که
«ضمانت»
مفهوم رجل سیاسی ی مفهوم حقوقی است؛ یعنی
بیانور ی ویژگی نامزدهاست ،نه بیانور جنسیت آ ها و
بایو روی این موضوع تأمل کننو .از سوی دیور ،در قرآ
کریم نیز خواونو متعال در رابطه با مسائل سیاسی،
اجتماعی و ...نواه جنسیتی نوارد.

به عیت
«پشتوانه»
« ...گوونه است که جمهوری اسالمی که تمام
شعارش از مبانی قرآ و سیرة ائمه است،از این
امر ،یعنی حقالناسِ بیش از 40درصو از مردم ،در
زیر گتر حکومت اسالمی ،در این سالها،
بیتفاوت گذشته  ...نادیوهگرفتن آ  ،نادیوهانواری
حقوق نیمی از جمعیت ایرا  ،یعنی نسوا است...
نمودار  .2نمونة دو متن استداللی از موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات
ریاستجمهوری
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در اینجا ،نمودار تولمینی دو نمونه از متو استواللی منسوب به دو استواللگر آموه اسـت.
معیار انتخاب این دو نمونه ،فرم و محتوای ساختار استواللی استواللگرا بوده است .براسـاس
فرم ،هر دو استواللگر دارای بیشترین فراوانی متن استواللی در گروه خـود بـودهانـو .ازایـنرو،
رسم نمودار آ ها بیانور میانوین اجـزای سـاختار اسـتواللی هـریـ از دو طـرفین موافقـا و
مخالفا است .از لحاظ محتوایی ،میتوا گفت هری از این اسـتواللگـرا  ،اعظـم طالقـانی و
عباسعیی کوخوایی ،بهترتیب در دو سویة موافقا و مخالفا حق نماینوگی زنـا در انتخابـات
ریاستجمهوری در ایرا  ،گفتما سیاسی خاصی را در این حوزه نماینوگی میکننو .طالقانی با
کنشگری خود به شکل اعالم نامزدی برای انتخابات ریاستجمهوری همـواره سـعی داشـت تـا
ساختار استوالل رسمیای را که کوخوایی آ را نماینوگی میکنو به گـالش بویـرد .ازایـنرو،
انتخاب این دو متن و رسم نمودار تولمینی آ ها تصویری کیی از ساختار اسـتواللی موافقـا و
مخالفا به دست میدهو.

تحلیل ساختار استداللی اعظم طالقانی
در این متن ،استواللگر ادعا میکنو که زنا میتواننو رئی جمهـور شـونو (ادعـا) .سـا بـا
توجه به این ادعا این داده را میآورد ...« :حضرت امام در مورد ریاسـتجمهـوری بـه جنسـیت
خاصی عنایت نواشته و حتی میخواهنو که با مذاکره مسئیه حل شـود .مـوقعی کـه از شـهیو
بهشتی پرسیوه شو که منظور از مفهوم رجل سیاسی در قانو اساسی گیسـت ،ایشـا گفتنـو
که منظور شخصیتها و نخبوا هستنو» (داده) .سـا بـرای پیونـو داد ادعـا و داده از ایـن
عبارات بهعنوا ضمانت استفاده میکنو« :مفهوم رجل سیاسی ی مفهوم حقوقی است؛ یعنـی
بیانور ی ویژگی نامزدهاست نه بیانور جنسیت آ ها و بایو روی ایـن موضـوع تأمـل کننـو .از
سوی دیور ،در قرآ کریم نیز خواونو متعال در رابطه بـا مسـائل سیاسـی ،اجتمـاعی و ...نوـاه
جنسیتی نوارد» (ضمانت) .سا در شکلداد به ساختار استواللی خود از این جمیه بهعنـوا
پشتوانه در تقویت ضمانت استفاده میکنو ...« :گوونه است کـه جمهـوری اسـالمی کـه تمـام
شعارش از مبانی قرآ و سیرة ائمه است ،از این امر ،یعنی حقالناسِ بیش از 40درصو از مردم،
در زیر گتر حکومت اسالمی ،در این سالها ،بیتفاوت گذشته ...نادیوهگرفتن آ  ،نادیوهانوـاری
حقوق نیمی از جمعیت ایرا  ،یعنی نسوا است( »...پشتوانه) .در انتها ،برای نشـا داد قـورت
ادعای خود از این تعویلکننوه استفاده میکنو« :از ی طرف ،عوهای بهطورکیی مفهوم رجـال
را صرفاز مختص به مردا میداننو و از سوی دیور ،عوهای هم این مفهوم را به تمامی نخبوـا ،
فرهیختوا و شخصیت هـای سیاسـی ،اجتمـاعی ،مـذهبی ،مـویر و مـوبر نسـبت مـیدهنـو»
(تعویلکننوه) [.]11
در این متن ،استواللگر ادعا میکنو زنا نمیتواننو رئی جمهور شونو (ادعـا) .سـا بـا
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توجه به این ادعا این داده را مـیآورد ...« :گنـوین دوره اسـت کـه خـانمهـا هـم در انتخابـات
ریاستجمهوری ثبتنام میکننو و اعضای شورای نوهبـا هـم صـالحیت آ هـا را طبـق روال
عادی بررسی میکننو ،اما تاکنو به این نتیجه نرسیوهانو ...اگر به جم بنوی برسیم ،قطعـاز آ
را اعالم میکنیم» (داده) .سا برای پیونوداد ادعا و داده از ایـن عبـارات بـهعنـوا ضـمانت
استفاده میکنو :از آنجا که «برداشت برخی از دوستا این است که واژة رجال الزاماز زنا را هم
دربر میگیرد ،اینگونه نیست .البته ،بایو باز هم به سوابق مراجعه کنیم؛ اما یاهراز مرحوم شهیو
بهشتی در مصاحبهای که بعو از آ جیسات داشتنو این نکته را یادآوری کردنو که مقصود ایـن
نبوده که خانمها هم میتواننو در پست ریاستجمهوری حضور داشته باشنو .گو این موضـوع
که در اصل  115آموه ،براساس ی نظر مشهور فقهـی بـوده و بـرخالف صـحبتهـایی کـه در
رسانهها میشود و برخی از سیاسیو مطالبی را مطرح میکننو ،نظر مخالف این نظـر را بعـو از
آ در بین فقها و نظرات اجماعی نویویم .شورای نوهبا هم تاکنو تفسیر رسمی از این واژه و
اصل  115نواشته که آیا زنا میتواننو رئی جمهور شونو یا خیر و فعالز با استناد به هما واژة
رجال ،در حال برگزاری انتخابات مختیف هستیم» (ضمانت) .سا در شـکلداد بـه سـاختار
استواللی خود از این جمیه بهعنوا پشتوانه در تقویـت ضـمانت اسـتفاده مـیکنـو« :اقـوالی از
شهیو بهشتی وجود دارد که گفته بودنو مفهوم رجال را میآوریم که شایو ابهام داشته باشو تـا
ببینیم آینوگا گه تصمیمی برای رجال میگیرنو .این نظر ،نظر مشـهور فقهـی اسـت ،امـا تـا
زمانی که شورای نوهبا تفسیر رسمی نواشته باشو ،به نظر میرسو که اینها در حو گمانهزنـی
و برداشتهای کارشناسی است و نه بیشتر» (پشتوانه) .سا بـرای نشـا داد قـورت ادعـای
خود از این تعویلکننوه اسـتفاده مـیکنـو« :بخشـی از جامعـة عیمـی و حـوزوی مـا دالیـل و
مستنواتی دارنو که ...میگوینو زنا نمیتواننو در سمتهـای مـویریتی کـال حضـور داشـته
باشنو ،گو والیت در شرع به مردا محوود شوه است .این نظری است که ما نمیتوانیم آ را
نادیوه بویریم گو جامعة حوزوی و عیمی ما این دیوگاه را دارد .گاهی اوقـات ممکـن اسـت از
این دیوگاه عوول کننو و بووینو ریاستجمهوری یـا وزارت در شـمول سـمتهـای مـرتبط بـا
والیت قرار نمیگیرد و گو سمت اجرایی صرف است ،زنا میتواننو در این حوزه ورود کننـو.
اقییتی هم وجود دارنو که معتقونو خانمها و آقایا در تصوی این پستهای مـویریتی یکسـا
هستنو اما نظر مشهور هما نظر اول است ...بایو به ی جم بنوی که تفسیر شـورای نوهبـا
است ،برسیم و تا زمانی که شورای نوهبا به این تفسیر نرسو ،وضعیت همینگونه خواهو بود»
(تعویلکننوه) [.]15
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بنابراین
«تعویلکننوه ،ادعا»

داده
در مذاکرات اولیه تووین قانو اساسی شرایط به اینگونه نبود کـه
اال در اصل  115وجود دارد .از جمیه اینکـه مـرد بـود را جـزء
شرایط رئی جمهور ذکر کرده بودنو ،اما برخی اعتـراض کردنـو و
بحثهای مختیفی مطرح شو و نهایتـاز جمـ بنـوی شـهیو دکتـر
بهشتی ،نایبرئی آ مجی  ،این بود که مـا عنـوا «رجـال» را
بیاوریم که این عنوا دربرگیرنوة شخصیت واقعی کسی است کـه
قرار است برای پست ریاستجمهوری انتخاب شود .فکر مـیکـنم
خانم گرجی هم آنجا مطیبی را ذکر کردنو و نظرات فقهای مختیف
مطرح شو .ماننو این بحث که آیا زنا میتواننو پستهای اجرایی
و مخصوصاز پست اجرایی مهمی ماننو ریاستجمهـوری را برعهـوه
بویرنو یا خیر؟ در این مورد اختالفنظر بین فقهای محترمـی کـه
در آ مجی شرکت داشتنو و مراج وقت تقییو هم مطرح شـو
و نهایتاز جم بنوی این بود که به جای لحاظکرد واژة ز یا مـرد
از عنوا «رجال» استفاده کننو.

از آنجا که
«ضمانت»

بخشی از جامعة عیمی و حوزوی ما
دالیــل و مســتنواتی دارنــو کــه
براساس این مسـتنوات مـی گوینـو
زنــا نمــیتواننــو در ســمتهــای
مویریتی کال حضور داشته باشنو،
گــو والیــت در شــرع بــه مــردا
محوود شوه است .این نظری اسـت
کــه مــا نمــیتــوانیم آ را نادیــوه
بویــریم ،گــو جامعــة حــوزوی و
عیمی ما این دیوگاه را دارد .گـاهی
اوقات ممکن اسـت از ایـن دیـوگاه
عـــــوول کننـــــو و بووینـــــو
ریاستجمهوری یا وزارت در شمول
سمت های مـرتبط بـا والیـت قـرار
نمی گیـرد و گـو سـمت اجرایـی
صرف است ،زنا می تواننو در ایـن
حوزه ورود کننو.

از آنجا که برداشت برخی از دوستا این است که واژة رجال الزامـاز زنـا را
هم دربرمیگیرد ،اما اینگونه نیست .البته ،بایو باز هم بـه سـوابق مراجعـه
کنیم اما یاهراز مرحوم شهیو بهشتی در مصاحبهای که بعو از آ جیسـات
داشتنو این نکته را یادآوری کردنو که مقصود این نبوده که خـانمهـا هـم
میتواننو در پست ریاستجمهوری حضور داشته باشنو .گو این موضوع
که در اصل  115آموه ،براساس ی نظر مشـهور فقهـی بـوده و بـرخالف
صحبتهایی که در رسانهها میشود و برخی از سیاسیو مطالبی را مطرح
میکننو ،نظر مخالف این نظر را بعـو از آ بـین فقهـا و نظـرات اجمـاعی
نویویم.
در کشور ما در گارگوب مسائل دینی و شرعی به آقایا و خانمها احتـرام
گذاشته میشود اما صرف بیا مسائیی که هنوز از جهات عیمـی و فقهـی
در مورد آ ها به جم بنوی نرسیوهایم ،شایو کمکی به جامعه نکنو .وقتـی
در ی موضوعی نظر دینی وجود دارد ،نمیتوانیم آ نظر دینی را با توجـه
به مطالبی که در رسانهها منتشر میشود تلییر دهیم ،بیکه بایو بـه مبـانی
آ دیوگاه توجه داشته باشیم و اگر نسبت به مبانی آ نظر انتقـادی
داریم ،انتقاد خود را بیا کنیم.
به عیت
«پشتوانه»
به خاطر اقوالی از شهیو بهشتی وجود دارد کـه گفتـه
بودنو مفهوم رجال را می آوریم که شایو ابهـام داشـته
باشو تا ببینـیم آینـوگا گـه تصـمیمی بـرای رجـال
می گیرنو .این نظر ،نظر مشـهور فقهـی اسـت ،امـا تـا
زمانی که شورای نوهبا تفسیر رسمی نواشـته باشـو
بــه نظــر مــیرســو کــه ایــنهــا در حــو گمانــهزنــی و
برداشتهای کارشناسی است و نه بیشتر.

نمودار  .3استدالل عباسعلی کدخدایی

ادعا :زنا نمیتواننو
رئی جمهور شونو.
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نتیجهگیری
موضوع حق نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری ایرا طی سـالهـای اخیـر سـهمی از
گفتما های سیاسی و نیز پژوهش هـای عیمـی را در حـوزة مشـارکت سیاسـی زنـا بـه خـود
اختصاص داده ،تا آنجا که به ی ادعای بحثبرانویز از سوی دو طرف (موافقا و مخالفا ) ایـن
حق تبویل شوه است .پژوهش حاضر با تمرکز بر ایهارنظرهای برخـی «قـانو گـذارا  ،نـایرا
انتخاباتی ،فقها ،زنا دارای سابقة مویریت و نماینوگی سیاسی و کانویـواهـای ز در انتخابـات
ریاستجمهوری» ،در نقش استواللگر و فرض ادعای آ ها بهعنوا ی کنش گفتار استواللی،
کوشیوه است از منظری متفاوت با پژوهشهای دانشـواهی پیشـین ،بـه بررسـی ایـن موضـوع
باردازد .ازاینرو ،از نواه پژوهش حاضر ،موافقا و مخالفـا حـق نماینـوگی زنـا در انتخابـات
ریاستجمهوری در ایرا در تالشانو تا با توسـل بـه کـنش اسـتوالل ،بـهعنـوا یـ فراینـو
گفتمانیـ اقناعی ،ادعای طرف مقابل را به گـالش بویرنـو و مقبولیـت ادعـای خـود را افـزایش
دهنو .لذا ،مسئیه ای که در اینجا ضرورت یافته تفسیر کنش استواللی طرفین از طریق شناخت
ساختار استوالل آ هاست .یکی از طرحهای استواللی کـه بـا هـوف تسـهیل تجزیـه و تحییـل
کنشهای استواللی ارائه شوه ،الووی استوالل تـولمین (1958؛  ،)2003فییسـوف بریتانیـایی،
است .ناامیوشو تولمین از ناتوانی منطق رسمی در توضیو استواللهای روزمـره وی را بـر آ
داشت تا مول استوالل کاربردی خود را با هوف بهدستداد امکا استواللکاوی در قالب ی
گارگوب تفسیری تووین کنو .برحسب الووی تولمین از استوالل ،ی متن اسـتواللی کامـل و
مطیوب شش جزء سازنوه دارد .1 :ادعا :نتیجـهای کـه بایـو ارزیـابی و پذیرفتـه شـود؛  .2داده:
شواهوی برای حمایت از ادعا؛  .3ضمانت :پیی میا ادعا و داده؛  .4پشتوانه :مـوارکی در تأییـو
ضمانت؛  .5تعویلکننوه :بیانور میزا قوت یا قطعیت ادعا و  .5انکار :شناسایی محوودیتهـایی
که ممکن است بر ادعا اعمال شود.
در سال هـای اخیـر ،مـول تـولمینی اسـتوالل موجـب شـکلگیـری رشـتهای از مطالعـات
استوالل کاوی شـوه اسـت کـه بـا توجـه بـه هـوف ،مـیتـوا آ هـا را در ذیـل دو رویکـرد از
استواللپژوهی جای داد :رویکرد نخست ،بر توصیف و تحییـل سـاختار صـوری اسـتواللهـا از
طریق شناسایی حضور یا غیاب ترکیبات خاصی از اجزا تأکیو دارد و دیوری ،به طور خـاص ،بـر
ارزیابی صحت و قوت استواللهای تولیوشوه با تمرکز بر ارزیابی ضمانتها تمرکز دارد .پژوهش
حاضر کوشیوه است با در نظر داشتن هر دو رویکرد ،ساختار استوالل موافقا و مخالفـا حـق
نماینوگی زنا در انتخابات ریاستجمهوری در ایرا را توصیف و ارزیابی کنو .براساس رویکـرد
توصیفی ،یافتههای حاصل از تحییل محتوای  50مـتن اسـتواللی متعیـق بـه  26اسـتواللگـر
(شامل  22نفر موافق و  4نفر مخالف) نشا میدهو ،در جزء ادعا ،همة اسـتواللگـرا  ،اعـم از
موافقا و مخالفا  ،بهطور یکسا از جزء ادعا ،نـوع «خـطمشـی» در سـاختار اسـتواللی خـود
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استفاده کرده انو .براساس جـزء داده ،یافتـه بیـانور تفـاوت بـین سـاختار اسـتواللی موافقـا و
مخالفا است .بوین صورت که موافقا در  16مورد از شواهو 4 ،مـورد از اعتبـار منبـ و در 7
مورد از تحییل و استوالل استفاده کردهانو ،اما در ساختار اسـتوالل مخالفـا صـرفاز  4مـورد از
شواهو استفاده و از اعتبار منب و تحییل و استوالل در دادههای خود استفاده نکردهانو.
در جزء ضمانت ،انواع مختیفی از ضمانت استفاده میشود .شامل :استوالل مبتنی بر تعمیم،
استوالل مبتنی تمثل /قیاس ،استوالل از طریق نشانه /سرنخ ،استوالل عیی ،استوالل مبتنی بر
اقتوار و استوالل مبتنی بر اصل است .در ساختار استوالل موافقا ریاستجمهوری زنا نسبت
به مخالفا از ضمانتهای بیشتری استفاده شوه است .موافقا  16مورد از ضـمانت مبتنـی بـر
اقتوار و در  9مورد از ضمانت از اصل استفاده کردهانو .این دو نوع ضمانت نشا دهنوة قـورت و
اعتبار استواللهای آ ها مطابق با جز ضمانت است .مخالفا  4مورد از ضمانت مبتنی بر اقتوار
و  3مــورد از ضــمانت مبتنــی بــر اصــل اســتفاده کــردهانــو .در جــزء تعــویلکننــوه ،موافقــا
ریاستجمهوری زنا در ایرا از قیوهایی گـو  :برخـی (عـوهای) ،بسـیاری ،معمـوالز ،ممکـن،
مطمئناز و شایو استفاده کردهانو .اما مخالفا از قیوهایی گو  :برخی (عوهای) و شایو اسـتفاده
کردهانو .از مجموع  22استواللگر موافق  10استواللگر از از تعویلکننوه استفاده کردهانو ،اما
از میا  4استواللگر مخالف  3نفر از تعویلکننوه استفاده کردهانو.
براساس رویکرد ارزیابانه از ساختار استواللی استواللگرا  ،یافتهها بیانور این اسـت کـه دو
نوع ضمانت :مبتنی بر اقتوار و اصل هر دو جزء مهمترین نوع ضمانت هستنو که موافقا بیشتر
از اقتوار اشخاص و مخالفا بیشتر از اقتوار شکل ،اشخاص و اصل استفاده کردهانو .نـوع اقتـوار
شکل موافقا نشا میدهو که عالوه بر جنبههای دینی به ادبیات و زبا های مختیـف و مـتن
مذاکرات مجی شورای اسالمی توجه کردهانو ،اما مخالفا صرفاز به جنبة دینی پرداختهانـو .در
نوع اصل نیز در ساختار استواللی موافقا  ،به اصول حقوقی شامل :حقوق بشر ،قـانو اساسـی،
حقوق ماننو :حقوق زنا و جامعه و نیز اصول فقه شیعه پرداختهانو ،درحالیکه مخالفا فقط به
اصول قانو اساسی و فقه اسالمی اکتفا کردهانو .این بیانور دیو وسـی موافقـا بـرای ضـمانت
است که در طرح ادعای خود مبنی بر طرفواری از حق نماینوگی زنا در مقام ریاستجمهوری
به انواعی از ضمانتها توسل جستهانو .پیچیوهترین نوع ضـمانت ،اسـتوالل عیّـی اسـت کـه در
ســاختار اســتواللی موافقــا بــا فراوانــی  4مــورد (8/5درصــو) و مخالفــا بــا فراوانــی  1مــورد
(7/6درصو) به کار گرفته شوه است.
طبق یافتههای پژوهش ،در میـا اسـتواللگـرا  ،براسـاس جـزء ضـمانت ،موافقـا سـهم
بیشتری نسبت به مخالفا داشتهانو .در میا  22استواللگر موافـق ،حـق نماینـوگی زنـا در
انتخابات ریاستجمهوری در ایرا  11نفر بیش از ی ضمانت آوردهانو .در میا مخالفا نیز از
میا  4استواللگر  3نفر بیش از ی ضمانت آوردهانـو .موافقـا حـق نماینـوگی زنـا تعـواد
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بیشتری بوده و از دادههای بیشتری استفاده کردهانو و در موقعیتهای مختیف دیـوگاه خـود را
بیا می کننو .این وضعیت دربارة مخالفا حق نماینوگی زنا وجود نوارد .از نظر جنسیت نیـز
بین استواللگرا ز  ،هیچی مخالف ریاستجمهوری زنا نبـودهانـو .درمجمـوع ،یافتـههـای
پژوهش نشا میدهو استواللهای موافقا نسبت به مخالفا حق نماینوگی زنا بروز و یهور
بیشتری در سطو رسانهها دارد.
ارزیابی پژوهشگرا از صحت و قوت ساختار استواللی موافقا و مخالفا حـق نماینـوگی
زنا در انتخابات ریاستجمهوری با تمرکز بر جزء ضمانت این است که هر دو طرف میکوشـنو
با توسل به ضـمانت هـای برآمـوه از عقایـو طـرف مقابـل ،اقتـوار خـود را در بسـتر سیاسـی و
اجتماعیای که از آ میآینو نشـا دهنـو و ازایـنرو بـه اسـتوالل خـود وجاهـت و مقبولیـت
بخشنو .همچنین ،نوع ضمانتهای بهکارگرفته شوه در ساختار استواللی طرفین بر زمینهمنوی
استوالل آ ها بهعنوا ی معیار مهم از قـوت و اعتبـار یـ اسـتوالل تـولمینی داللـت دارد.
بهعبارتی ،اگر موافقا در شکلداد به ساختار استواللی خود صرفاز یا بهطور خـاص بـر اصـول
عام حقوق بشر و برابری جنسیتی ،به جای اصول خاص مورد پذیرش مخالفا تمس بجوینـو،
اقتوار خود را از دست خواهنو داد .اگرگه ،هما گونه که یافتههـای پـژوهش نشـا مـیدهـو،
حضور و اقتوار موافقا به نسبت کمیت و کیفیت کنش گفتاری آ ها بیشتر است و حتی کنش
استوالل عیمی ادبیات دانشواهی نیز کامالز همسوی با موافقا است ،اما آنچه نتیجـة ایـن نبـرد
کالمی را در حوزة عمل رقم میزنو ،گفتما قورت است نـه قـوت اسـتوالل؛ موضـوعی کـه از
حوصیة پژوهش حاضر خارج است.
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