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ل موافقان و مخالفان حق نمایندگی الاستد تحلیل کیفی ساختار
 جمهوری در ایران زنان در انتخابات ریاست

 3ی، کیانا کامیاب2، یحیی کمالی*1زاده جوشانی صدیقه شیخ

 چکیده
های سیاسی و  های اخیر سهمی از گفتما  جمهوری ایرا  طی سال موضوع حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

های عیمی را در حوزة مشارکت سیاسی زنا  به خـود اختصـاص داده اسـت؛ تـا آنجـا کـه بـه ادعـایی          ژوهشنیز پ
گذارا ، نایرا  انتخاباتی، فقها،  قانو  »برانویز تبویل شوه است. مقالة حاضر با تمرکز بر ایهار نظرهای برخی  بحث

در بـازة زمـانی   « جمهـوری  انتخابـات ریاسـت   های ز  در زنا  دارای سابقة مویریت و نماینوگی سیاسی و کانویوا
عنوا  کنش گفتار استواللی کوشیوه است از منظر مـول اسـتواللی تـولمین     ها به و فرض ادعای آ  1398ـ1358

های حاصل از تحییـل محتـوای    انو. یافته نشا  دهو گوونه موافقا  و مخالفا  ساختار استواللی خود را شکل داده
گرا  در ساختار استواللیِ خود اجزای اصیی: ادعـا، داده   یانور این است که همة استواللمتن استواللی ب 50کیفی 

انو، اما فقط در دو متن اجزای ششوانة تولمین به کـار گرفتـه شـوه کـه      و ضمانت از مول تولمینی را به کار گرفته
منو در  های زمینه ر ضمانتگرا  این است حضو شونو. استنباط پژوهش های کامیی محسوب نمی درنتیجه، استوالل

نو از این طریق ادعای طـرف مقابـل را بـه گـالش     ا ها در تالش داللت بر این دارد که آ ساختار استواللی موافقا  
 بکشنو و مقبولیت استوالل خود را افزایش دهنو.

 کلیدواژگان
کنش گفتـاری اسـتوالل، مـول    حق نماینوگی زنا ، ، ساختار استواللی جمهوری، ایرا ، استوالل، انتخابات ریاست

 .استواللی تولمین

  

                                                           
 )نویسنوة مسئول( دانشواه شهیو باهنر کرما  عیوم سیاسی دانشکوة حقوق و الهیاتاستادیار گروه  .1

  Ssheikhzadeh@uk.ac.ir 
 دانشواه شهیو باهنر کرما  دانشیار گروه عیوم سیاسی دانشکوة حقوق و الهیات .2

  yahyakamali@uk.ac.ir 
 Kamyabikiana@gmail.com  رشناسی ارشو عیوم سیاسی دانشواه شهیو باهنر کرما آموختة کا دانش .3

 11/12/1399، تاریخ پذیرش: 15/8/1399تاریخ دریافت: 

mailto:yahyakamali@uk.ac.ir


 1400بهار  ،1، شمارة 19، دورة توسعه و سیاستزن در  66

 مقدمه و بیان مسئله
هـای   مشارکت به معنای پذیرش اصل برابری افراد است و از شروط الزم تحقق توسعه در زمینه

هایی که با  تالش»شود. مشارکت سیاسی را  گوناگو  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می
شاخصی  منزلة . مشارکت سیاسی به[10] داننو می« گیرد هوف تأثیرگذاری بر جامعه صورت می

رانویخته بود  سیاسی زمانی صورت خواهو گرفت که در کنار عنصر داوطیبانه و خودبَ ةاز توسع
آحاد جامعه بتواننو در تمام سطوح مشارکت سیاسی به دور از  همةبه این معنا که  .فراگیر باشو

ل زنا ، مشارکت سیاسـی کامـل و   ئمسا ةدر حوز [.14] هرگونه محوودیت به مشارکت باردازنو
سـازما    ةهزار ةمؤثر زنا  موضوع حقوق بشر، رشو فراگیر و توسعة پایوار است. در اهواف توسع

گیری بخشی از حقوق بنیادین برای  میل، مشارکت برابر زنا  همراه با مردا  در قورت و تصمیم
جنسـیتی و توانمنوسـازی زنـا  قـرار دارد     مشارکت در حیات سیاسی است و در مرکز برابـری  

داد ( و  )حـق رأی  دهـی  رأی ةمشـارکت سیاسـی زنـا  شـامل دو حـوز      ةدر ایرا ، حـوز  [.25]
 1341مشارکت سیاسی زنا  در ایرا  به سـال   ةشود. تاریخچ شو ( می )حق انتخاب نماینوگی

بار حق شرکت    برای اولینهای ایالتی و والیتی، زنا انجمن ةگردد؛ زمانی که براساس الیح می بر
جمهـوری اسـالمی ایـرا ،     ةشو  برای انتخابات را به دست آوردنـو. در دور  در انتخابات و نامزد

شو  برای شوراهای اسالمی شهر و روستا و مجی  شورای اسالمی  حق نماینوگی زنا  به نامزد
مچنـا  محـوود   جمهـوری ه  نماینوگی ریاست ةاما مشارکت سیاسی زنا  در حوز ،محوود است

، 1368 ةاست. براساس اصل یکصو و پانزدهم قـانو  اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـرا ، مصـوب      
د. بـر ایـن   شوجمهور بایو از میا  رجال مذهبی و سیاسی که واجو شرایط باشنو انتخاب  رئی 

 1636، از میـا   ؛ مـثالز انـو  جمهوری منـ  شـوه   داری حق نماینوگی ریاست اساس، زنا  از عهوه
 1396جمهـوری در سـال    ریاسـت  ةکه به منظور نـامزدی در انتخابـات دوازدهمـین دور    فردی
ها مورد تأییو شورای نوهبا   از آ  ی  که صالحیت هیچ[ 2]نفر ز  بودنو  137نام کردنو،  ثبت

تطبیقـی، ایـرا  در میـا      ةهـای یـ  مطالعـ    قرار نورفت. این در حالی است که براساس یافتـه 
افلانستا ، سوریه، عراق و ترکیه تنها کشوری است که در رابطه با شـرایط  های پاکستا ،  کشور

 ةمسـئی [. 8]جمهوری شرط جنسیت را در قانو  اساسی لحاظ کرده اسـت   کانویواتوری ریاست
عنوا   اهمیت دارد که زنا  به رو جمهوری در ایرا  ازاین حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

هـا در مشـارکت    و و درنتیجه، حضور آ ان ود یکی از مناب  مهم توسعهنیمی از نیروی انسانی، خ
هـای   نیـاز  مهـم جـزء پـیش    ای عنـوا  مسـئیه   سیاسی سطو باال )مـویریت سیاسـی کـال ( بـه    

زنـا  در انتخابـات    حـق نماینـوگی  ادعـای  رود.  یـافتوی سیاسـی کشـور بـه شـمار مـی       توسعه
موافقا  و مخالفا  مورد گـالش نظـری و   همواره از سوی  1370 ةجمهوری از اواسط ده ریاست

هریـ  از  ارائـه شـوه اسـت.    طرف های متعود و متنوعی توسط دو  عمیی قرار گرفته و استوالل
ای از دالیل، ساختار استواللی خود  طرفین سعی کرده است با طرح ادعای خود در قالب زنجیره
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رغم اینکه موضـوع حـق    رد. بهرا شکل دهنو و از این طریق، ادعای طرف مقابل را به گالش بوی
مخالفـا    موافقـا  و  اسـتواللی  کنش گفتـار شوه، نماینوگی زنا  در مطالعات مختیفی بررسی 

هـای   ای از گزاره اینکه گوونه هر دو طرف به کم  زنجیرهتاکنو  مورد توجه قرار نورفته است. 
ای اسـت کـه    سـئیه انو دیوری را بـه پـذیرش ادعـای خـود وادار کننـو، م      استواللی تالش کرده

گیـری از   با بهرهانو  کوشیوه نویسنوگا رو،  این ازپژوهش حاضر در صود توضیو آ  برآموه است. 
استواللی استفن ادلسـو  تـولمین   تحییل ساختار کنش گفتاری و به طور مشخص، مول  ةنظری
اسـتواللی  های  اجزای بیانیه ةتوصیف و مقایس با شناسایی، (، فییسوف بریتانیایی،2009ـ1922)

مـویریت و  ة گذارا ، نایرا  انتخاباتی، فقهـا، زنـا  دارای سـابق    موافقا  و مخالفا  )شامل قانو 
 ،1398ـ1358زمانی  ةجمهوری( در دور های ز  در انتخابات ریاست مشارکت سیاسی و کانویوا

گی و که: موافقا  و مخالفا  حق نماینونعنوا  پرسش اصیی پژوهش پاسخ ده به این پرسش به
 انو؟ ایرا  ساختار استواللی خود را گوونه شکل داده جمهوری زنا  در انتخابات ریاست

 هدف و سؤاالت پژوهش
هـایی   هـا یـا بیانیـه    ای از گـزاره  در پژوهش کنش گفتاری استوالل، ساختار استواللی به زنجیره

ر سـاختار  شـونو. هـ   گـر سـاخته مـی    اشاره دارد که با هوف طرح ی  ادعا از سوی ی  استوالل
های واقعی و خیـالی اسـت.    استواللی، شامل طرح ی  ادعا، حمایت از شواهو و پاسخ به گالش

در مول استواللی تولمین، ی  ساختار استواللی شامل اجـزای ششـوانه: ادعـا، داده، ضـمانت،     
 شوه و در کنار هم ساختار یـ   مراتبی ساخته گر و انکار است که به طور سیسیه پشتوانه، تعویل

هـا و   دهنو. هوف پـژوهش حاضـر شناسـایی ایـن گـزاره      استوالل کامل و مستحکم را شکل می
رو، سؤاالت ذیـل در راسـتای    ها با اجزای ساختار استوالل تولمینی است. ازاین مطابقت داد  آ 

 انو. این هوف طرح شوه

 سؤال اصلی
را  سـاختار اسـتواللی   جمهـوری ایـ   موافقا  و مخالفا  حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

 انو؟ گوونه شکل داده 1398ـ1358خود را در بازة زمانی 

 سؤاالت فرعی
در ساختار استواللی موافقا  و مخالفا  حق نماینوگی زنـا  در انتخابـات    شوه ـ اجزای استفاده

 نو؟ا کوام 1398ـ1358جمهوری در ایرا  در بازة زمانی  ریاست

جمهوری  و مخالفا  حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست ـ کیفیت ساختار استواللی موافقا 
 شوه در استوالل گوونه است؟ کارگرفته در ایرا  براساس نوع و فراوانی اجزای به
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ــات      ــا  در انتخاب ــوگی زن ــق نماین ــا  ح ــا  و مخالف ــتوالل موافق ــار اس ــورت و اعتب ــ ق ـ
هـا   سـاختار اسـتواللی آ   شـوه در   کارگرفتـه  جمهوری در ایرا  براساس جزء ضمانت بـه  ریاست

 گوونه است؟

 پژوهش ةپیشین
هـای مـرتبط بـا     در پـژوهش « مشـارکت سیاسـی  »های یـ  فراتحییـل، موضـوع     براساس یافته

 های مشارکت سهم بیشتری را به خود اختصـاص داده اسـت   مشارکت زنا  نسبت به سایر حوزه
حق نماینوگی زنا   ةمسئی های متعودی دربارة مشارکت سیاسی زنا  و رو، پژوهش . ازاین[10]

اثر بررسی نهایی شـوه،   36ها  که از میا  آ  جمهوری ایرا  انجام شوه است در انتخابات ریاست
 انو. ذکر شوه 1در جوول پژوهش حاضر بیشتر با موضوع دلیل تناسب اما موارد ذیل به 

 
 های مرتبط با پژوهش حاضر . پژوهش1جدول 

 گر پژوهش وانعن سال انتشار ها و نتایج یافته

بررسی فقهی ادلّه و مستنوات حاکی از این 
شایستوی یا  است که مورک معتبری بر نا

ممنوعیت ز  از تصوی ریاست دولت و 
 اختصاص این مقام به مردا  وجود نوارد.

1387 

بررسی مسئیة تصوی ز  
جمهوری در  بر مقام ریاست

 جمهوری اسالمی ایرا 

محمو صادق 
 طباطبایی
 وحیو قاسمی
 منیر پشمی

قرآ  و اسناد شرعی، زنا  را از مشارکت در 
سیاسی محروم نکرده و ـ  های اجتماعی صحنه

 .دالیل مخالفا  ناکافی است

1394 

جمهوری زنا  با  ریاست
های قانو   تأکیو بر یرفیت

اساسی جمهوری اسالمی 
 والیت فقیه ةایرا  و انویش

محسن می  
 افضیی اردکانی
 فرد عبواهلل امیوی

 حمو عیی هاشمیم

جمهوری از سوی زنا   تصوی سمت ریاست
 .بالمان  است

1395 
بررسی والیت ز  از منظر 
 فقه امامیه و حقوق ایرا 

 سمیرا کیانی

  و عیما واگذاری و ااز دیو بسیاری از روحانی
مسئولیت به زنا ، به استناد آیات قرآ  

 شوه است پذیرفته

1385 

جمهوری زنا  با  ریاست
از رویکردی  استفاده

 فقهی(ـ  تیفیقی )تاریخی

 جمییه کویور

جمهوری زنا  در ایرا   مان  حقوقی برای ریاست
جمهوری زنا  در ایرا   موجود نیست و ریاست

 با موازین فقهی سازگاری دارد.

1396 

مبنای  تأمیی حقوقی بر
 115در اصل « رجال»

 قانو  اساسی

 فائزه دانشور

یهور در فقه  جمهوری امری نو ریاست ةمسئی
که پ  از انقالب اسالمی پویوار  استشیعی 
 تاریخی در فقه شیعه نوارد. ةو پیشین شوه

1397 

مفهوم رجل سیاسی و 
تحوالت آ  از نواه شورای 

های  نوهبا  در انتخابات
 جمهوری اسالمی

 مجتبی بذرپاچ

هیچ مان  فقهی یا حقوقی برای صالحیت زنا  
 ود نوارد.جمهوری وج نسبت به سمت ریاست

 جمهوری زنا  ریاست 1385
نیا  اهلل هوایت فرج

 گنجی
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دهو، آثار متعودی در زمینة حق نماینـوگی   گونه که بررسی پیشینة پژوهش نشا  می هما 
ها تالش شـوه حـق مشـارکت     جمهوری در ایرا  انجام گرفته که در آ  زنا  در انتخابات ریاست

های پیشـین   شود. آنچه پژوهش حاضر را از پژوهشسیاسی زنا  از نظر فقهی و حقوقی بررسی 
شناختی مسئیة حق نماینـوگی زنـا  در ایـن حـوزه      زبا  ـ کنو، بررسی وجه گفتاری متمایز می

 است که در مقایسه با مطالعات پیشین نوآورانه است.

 مبانی نظری پژوهش
 کنش گفتاری ةنظری

کـنش   ةه دارد. بـر ایـن اسـاس، نظریـ    زبا  ریش ةدر فیسف از نظر تاریخی، مطالعات کنش گفتار
ای از آثار متو  ادبی  فیسفی از کاربرد زبا  است که امروزه به طیف گسترده ةی  نظری گفتاری
کیی، این نظریه  طور به .[28] شود اطالق می، شناسی گرفته تا قانو  های مذهبی، از معنا تا آیین
کـنش   .[18] پـردازد  ا  یـا گفتـار مـی   های فعل و به دنبال آ ، جمیه در فراینـو گفتمـ   به نقش

شناسـا  منطقـی   اشناسا  زبانی و معناگفتاری واکنشی است مخالف نسبت به سه اصل که معن
ـ   .1 نو از:ا پذیرفته بودنو. این سه اصل عبارت اها را اساس نورش به معن آ   ةجمالت خبـری گون

صـوق و   .3جمـالت اسـت و   داد  از طریـق   کاربرد اصیی زبا  اطـالع . 2؛ انو اصیی جمالت زبا 
افتـو   کنش گفتاری، گفتاری است که اتفاق می[. 6] توا  تعیین کرد ی جمالت را میاکذب معن

معموالز اهـوافی فراتـر از کیمـات و     ،و کنش به ی  عمل اشاره دارد. وقتی گوینوه گیزی بوویو
 .[22] جمالت وجود دارد

هـانی دوم در انویسـتا  توسـط    پ  از جنـگ ج  ةبنیا  نظری تئوری کنش گفتاری در دور
اوستین نخستین کسی بود ، گذاشته شو. 1فییسوف مشهور زبا  آکسفورد، جا  النوشاو اوستین

اوسـتین در ایـن    .[3] ینـو گفتمـا  اشـاره کـرد    اهای فعل و به تب  آ ، جمیه در فر که به نقش
نـو یـا بخشـی از    ا توجهی از گفتار و نوشتار ما یا عـین عمـل   درخورد که مقوار کرنظریه مطرح 

نامیم. آنچه  ها را افعال کنشی می نو. این نوع از گفتار یا نوشتار حاوی افعالی هستنو که آ ا عمل
ای بـود کـه در    واداشـت، مخالفـت وی بـا سفسـطه    « کنش گفتاری» ةآستین را به تووین نظری

  سفسطه، معناداری مطرح شوه بود. براساس آ ةنسبت به مسئی« پوزیتیویسم منطقی»دیوگاه 
گرایـا  مـوعی بودنـو اگـر      های صوق یا کذب بود. اثبات زبا ، ساختن جمیه ةتنها کارکرد فیسف

معناسـت. بنـابراین،    آ  جمیه بی کرد،به لحاظ صوق و کذب ارزیابی  ای را در اساس نتوا  جمیه
ـ   های فراوا  در مقابیه بـا آ   آستین به سبب تالش  الوـوی مناسـب در ایـن خصـوص    ة هـا و ارائ

 .[18] شود گذار این نظریه قیمواد می بنیا 

                                                           
1. John Langshaw Austin 
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 کنش گفتاری استدالل
سازی تالشی اسـت در جهـت    استوالل ،های گفتاری، کنش استوالل است. درواق  یکی از کنش

ای از ایهارات با هـوف   فعالیتی کالمی است شامل مجموعه« استوالل»متقاعوسازی. همچنین 
. استوالل به ایـن معناسـت کـه یـ      [26] خاطبتوجیه یا رد ی  نظر خاص و متقاعوکرد  م

هـای   مولهای مختیف استوالل،  نظریه .[29] ها حمایت شوه است گزاره توسط دالیل و ضمانت
هـا تـالش دارنـو     این مول دهنو. گوناگونی برای توصیف ساختار زیربنایی ی  استوالل ارائه می

ها در این امر توافق  این نظریه ةهم ،طورکیی به سازی کننو. ساختار استوالل را در ی  متن مول
استواللی ساختاربنوی  ةتوانو با استفاده از دو جزء استوالل و دو رابط دارنو که ی  استوالل می

[. در ذیـل  20] هـای اسـتوالل( هسـتنو    استوالل شامل ادعاهـا و مقـومات )پایـه    یشونو. اجزا
ر دارد کـه بـا هـوف تسـهیل در     های کنش گفتاری استوالل، مول استوالل تـولمین قـرا   نظریه

منـوتر   ها و همچنین کم  به ایجاد ی  ساختار استواللی نظام تجزیه و تحییل ساختار استوالل
هـا   های پرکاربرد اسـتوالل اسـت کـه نسـبت بـه دیوـر مـول        ارائه شوه است. این مول از مول

گر قابل  خواه تحییلکنو و بر هر متن با رویکرد دل پذیرتر است و مستقل از متن عمل می انعطاف
رو، این ویژگی باعث شوه است پژوهش حاضـر ایـن مـول را در تحییـل سـاختار       اجراست. ازاین

 کار گیرد. متو  استواللی مورد نظر به

 مدل کنش گفتار تولمین
کاربردی، تمرکـز خـود را بـر تبیـین      ةویژه در حوز شناختی، به برخی فییسوفا  و دانشورا  زبا 

پرکـاربرد مـول فیسـفی     هـای اسـتوالل   ها یا مول انو. یکی از طرحواره ر دادهکنش استواللی قرا
اسـت.   ،(، فییسوف بریتانیـایی 2009ـ1922استفن ادلسو  تولمین ) یافته توسط تولمین توسعه

وی با تأثیرپذیری از ویتونشتاین، بیشتر عمر خود را صرف تجزیه و تحییل اسـتوالل یـا برهـا     
. تولمین در صود [17] گذاری کنو نوعی طرح یا مول استوالل را پایهاخالقی نمود و تالش کرد 

بـه شـکل صـوری محـض، هـم صـورتی جویـو بـرای          ،برآمو به جای پرداختن به امر اسـتنتاج 
های صحت مادی این استوالل را در هر حـوزه   ها کشف کنو)منطق صوری( و هم معیار استوالل

)منطق ماهوی(. به همین دلیل، مـول تـولمین    استواللی خاص به محتوای هما  حوزه واگذارد
. [7] انو که موفق به جم  صورت و معنا هر دو با یکویور شوه است را مولی نئوکالسی  دانسته

های مختیف در سـاختار   همچنین مول تولمین هوفش این بود که نشا  دهو گوونه ایوئولوژی
 [.23] انو ها بیا  شوه استوالل

مـرتبط   هـم  به شناختیِ شناختی و نشانه زبا ة شش جزء یا مؤلف مول استوالل تولمین شامل
رو، براساس این مول، ساختار ی  استوالل با منطق ماده شامل شش عنصر سـازنوه   این است. از

توانـو بنـا بـه     اصیی یا گزینشی. هـر سـاختار اسـتواللی مـی     است: سه جزء اصیی و سه جزء غیر
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عنـوا    ادعـا، داده و ضـمانت بـه    اما سه جـزء   ،ه باشوگانه را داشت شش یاین اجزاة ضرورت هم
گیـری   ادعـا: نتیجـه  . 1انـو از:   گانه عبارت نو. این اجزای ششا اجزای اصیی ی  استوالل ضروری

داده: حقـایقی کـه مـا از     -2گیری قابل توجیه است؛  قابل قبول به دست آموه است، زیرا نتیجه
اش صـرفاز ایـن    ضـمانت: وییفـه   .3کنیم داده است؛  ه میای برای ادعا استفاد عنوا  پایه ها به آ 

بـزرگ از مراحـل   ای  صراحت مشروعیت این مرحیه را ثبـت کنـو و آ  را بـه طبقـه     است که به
هـا   پشـتوانه: بـوو  پشـتوانه، ضـمانت     .4برگردانو که مشروعیت آ  در نظر گرفته شوه اسـت؛  

شوه توسط ضمانت را در این  نوه: قورت دادهکن تعویل. 5وارنو؛ نخودشا  اقتوار، اعتبار یا ارزش 
ای اشاره دارد که ممکـن اسـت بتوانـو نتـای       یئانکار: به شرایط استثنا. 6دهو؛  مرحیه نشا  می

آمـوه اسـت، طبـق مـول      1نمـودار  گونـه کـه در    . هما [27] شوه را ملیوب یا رد کنو ضمانت
ز طریق ی  ضمانت بـه یـ  ادعـا.    قابل قبول، ا ةتولمین، ی  استوالل حرکتی است از ی  داد

شـما در پـی اثبـات گـه گیـزی      »ال که ؤداده یا استوالل در اینجا اطالعاتی است که به این س
نویسـنوه   ای است که گوینـوه/  دهو. در این مول، ی  ادعا عبارت یا بیانیه پاسخ می« ؟1هستیو

 اثبات کنو.« حقیقت»عنوا   قصو دارد به

 [27]مین مدل استدالل تول .1نمودار 

 معیار ارزیابی استدالل در مدل تولمین
ای اسـت کـه    هـر اسـتواللی وابسـته بـه داوری     ةدر مول استواللی تولمین، اوالز مقبولیـت مـاد  
ثانیاز صورت اسـتوالل نـه همچـو  منطـق صـوری        .مخاطبا  هما  حوزه از مقبولیت آ  دارنو

                                                           
1. what have you got to go on? 
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لی مرسـومی اسـت کـه مـردم در     اسـتوال  ةارسطویی دستوری، بیکه توصیفی و برگرفته از شـیو 
پرسش تولمین این است که گه هنجارهـایی را بایـو    .[7] برنو خود به کار می ةتوجیهات روزمر

شـمارنو، رویکـرد    کـه بسـیاری آ  را رادیکـال مـی     ،برد؟ به نظر او برای ارزیابی استوالل به کار
قو معیاری برای سـنجش  بر نقوی که بر شکل استواللی آ  وارد است، فا صوری ارسطویی افزو 

نبایو حساب صورت را همچو  رویکرد صوری  ،درستی مادی استوالل نیز است. در نظر تولمین
استوالل را بایو  ةاز محتوا جوا کرد و اگر بخواهیم حق این دو را از یکویور جوا کنیم، اتفاقاز ماد

براین، از منظـر  شـود. بنـا   نهایـت سـبب مقبولیـت اسـتوالل مـی      درست آ  گیزی بوانیم که در
بخشو، محتوای مواردی است که در قالب اسـتوالل بیـا     تولمین، آنچه به استوالل وجاهت می

 ی  معیار مهـم بـرای ارزیـابی اسـتوالل از نظـر تـولمین       .[7] نه خود قالب استوالل ،شونو می
الل که تولمین بـرای صـورت اسـتو    ،1مبنای معیار عام منو بود  استوالل است. صورت بر زمینه

عیوم  ةجا و در هم استواللی، در همه ةکنو، عام و جهانی است و بوو  توجه به حوز پیشنهاد می
رود،  استوالل به کار می ةگذاری محتوای ماد او که برای ارزش 2قابل اعمال است. اما معیار خاص

ای اسـت کـه در درو  آ  اسـتوالل شـوه اسـت و       اتفاقاز جهانی نیست و مخصوص هما  حـوزه 
سا  درستی استوالل از نواه تولمین بیش از آنکه به صورت استوالل )معیار عـام( وابسـته    ینبو

 . بـر [7] خاص استواللی مربـوط اسـت   ةباشو، به مقبولیت آ  موضوع خاص در درو  ی  حوز
منوی آ  استوالل ارزیابی کـرد. در   منوی و موقعیت این اساس، قوت ی  استوالل را بایو زمینه

ای  بیکه حوزه و زمینـه  ؛معیار درستی ی  استوالل معیارهای عام و جهانی نیست ،مول تولمین
 کننو. های ادعای خود را براساس آ  طرح می گر ضمانت است که استوالل

سازی بـیش از حـو    ساده .1انو:  ( این معایب را در مول تولمین یافته1998گاسار و جورج )
احتمـال   .2 گیـز در یـ  نمـودار سـاده؛     رد  همـه ک های پیچیوه با تالش برای خالصه استوالل

ـ  .3 شناسایی اشتباه اجزا؛ تصـویری   ةدلسرد کرد  یا گمراه کرد  احتمالی کاربرا  به دلیل ارائ
 ةها گنو روش عمیی برای افزایش اسـتفاد  این معایب، آ  ةکننوه و شایو متناقض. در ادام خسته

ری نمودارهای مختیف مرتبط باهم به جای یـ   کارگی به .1کننو:  مؤثر از این مول پیشنهاد می
 .3 ای، بـرای شناسـایی اجـزای اسـتوالل؛     تر، گنومرحیه ینو کوگذاری منظمافر .2 ؛نمودار واحو

گـاهی اوقـات    .4های خـاص و   گویی به ویژگی استوالل پذیری طرح از طریق پاسخ انعطاف ةنحو
 [21]ها به جای نمودار  استفاده از جوول
مـؤثر از فهـم    یتوا  گفت که مول اسـتوالل تـولمین راهـ    ایی از این مول میدر ارزیابی نه

ای  شنویم. این مول، گونـه  خوانیم و می هایی هست که ما می گوونوی و گرایی سطوح استوالل
دهو ی  استوالل را بـه اجـزای    شکافی متنی است که به ما اجازه می واز تجزیه و تحییل یا کالب

 کننو خوبی باهم کار می که بتوانیم دربارة اینکه گوونه این اجزا به طوری به؛ گوناگو  آ  بشکنیم

                                                           
1. universal=field- invariant 
2. specific= field-dependent 



 73 ...ل موافقان و مخالفانالاستد تحلیل کیفی ساختار

آمـوه اسـت در   نمـودار  در  های حقـوقی را ماننـو آنچـه    قضاوت کنیم. گرگه تولمین ابتوا نمونه
دهـو،   هـای ایـن مـول نشـا  مـی      تبیین مول خود مطرح کرد، بررسی پژوهش حاضر از کاربرد

های  ای از نمونه گذاری عمومی و خارجی مناب  غنی و سیاست های دیوری از پزشکی، عیم زمینه
تـوا  ادعـا    تولمین مناسب هستنو. همچنین مـی  ةدهنو که با طرحوار استواللی را به دست می

ای ماننـو یـ     هـا تـا انـوازه    کرد مول تولمین در کاربردش در فهم گوونوی و گرایی اسـتوالل 
گذارد. از جمیـه اینکـه ایـن     ها را به نمایش می دیتحال، برخی محوو این کنو. با فرمول عمل می

ـ  هایی که در ی  روش خطی سازمانوهی نمی مول در رابطه با استوالل  ةشونو یا در سنت خطاب
 شونو مناسب نیست. غربی نوشته یا ساخته نمی

 روش پژوهش
تحقیق و  برای راهبرد فراینو 1دار جهتمحتوای  تحییل از روشهوف، ، به اقتضای پژوهش حاضردر 

دار را معموالز براساس روش قیاسی  رویکرد جهتاستفاده شوه است. ها و نتای   همچنین تحییل یافته
ها براساس نقـش نظریـة از پـیش     کننو؛ گو  تمایز آ  با دیور روش بنوی می متکی بر نظریه طبقه

ارتبـاط بـین    های پژوهش تعیین طرح رمزگذاری اولیه و موجود در آ  است که به تمرکز بر پرسش
های نظری پیشـین در حـوزة کـنش     [. در این مقاله، به دلیل وجود پژوهش4کنو ] رمزها کم  می

های ساختار استوالل از  دار در استخراج مؤلفه گفتاری استوالل، از روش تحییل محتوای کیفی جهت
. جمعیـت  گیری در این پژوهش هوفمنو بوده اسـت  متو  استواللی استفاده شوه است. روش نمونه

جمهوری در ایرا  شامل:  نمونه متشکل از موافقا  و مخالفا  حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست
گذارا ، نایرا  انتخاباتی، فقها، فعاال  حقوق زنـا ، زنـا  دارای سـابقه مـویریت و مشـارکت       قانو 

ر بـه عنـوا    جمهوری هسـتنو کـه در پـژوهش حاضـ     های ز  در انتخابات ریاست سیاسی و کانویوا
ای و واحـو   گرا  پـ  از شناسـایی و انتخـاب واحـو زمینـه      پژوهششونو.  محسوب می 2گر استوالل

جوی متو  منتشرشوه براساس کییوواژة و تحییل، به منظور پاسخ به سؤاالت پژوهش، ابتوا به جست
نـو کـه   اقـوام کرد  1398ــ 1358در بازة زمانی « جمهوری حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست»
 115اصـل  »و « جمهوری زنـا   ریاست»، «رجل سیاسی»جو به کییوواژگا  و توری ، دامنة جست به

مـتن بـود کـه بـا توجـه بـه معیارهـای         54گسترش یافت. حاصل شناسایی اولیـه،  « قانو  اساسی
 ها این بوده که متن کنار گذاشته شو. معیارهای کنار گذاشتن این متن 4بنوی پژوهش، تعواد  مقوله
حــق نماینــوگی زنــا  در حــوزة انتخابــات »گونــه طــرح ادعــا و اســتواللی دربــارة  هــا هــیچ در آ 
 42عنوا  نمونه داده )شامل  متن به 50شکل نورفته بود. درنهایت، تعواد « جمهوری در ایرا  ریاست

 .کوگذاری شونو 2متن به مخالفا (، طبق دستورالعمل جوول  8متن استواللی متعیق به موافقا  و 
 
 

                                                           
1. directed content analysis 
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 . کدنامة پژوهش حاضر2جدول 
 شاخص تعریف مقوله

 ادعا. 1

گیری قابل قبول به دست آموه است. زیرا  نتیجه یادعا
. ی  ادعا در [25، ص27] گیری قابل توجیه است نتیجه

پاسخ به ی  موضوع متضاد یا مسئیه است. در تعریفی 
برانویزی است که  دیور، ادعا، نورش، یا ایهارات بحث

دارد یا نیاز دارد که از آ   احتیاج و بیشتریبه شواه
 .[23] دفاع شود

نو از: ا شناختی ادعا عبارت های زبا  شاخص
برای . [23] به طور خالصهـ  درنتیجه ـ بنابراین

شناختن آ  کافی است به این پرسش پاسخ 
داده شود: گوینوه تالش دارد گه گیزی را 

 [13] اثبات کنو؟

 داده. 2

حقایقی که ما  ف، داده عبارت است ازبراساس ی  تعری
 کنیم ای برای ادعا استفاده می پایهمنزلة  ها به از آ 

هایی است که برای  . همچنین داده شواهو و داده[27]
 .[24] شود پشتیبانی از ادعا استفاده می

 

نو از: ا شناختی داده عبارت های زبا  شاخص
 واقعیت این است، که...، زیرا، به دلیل )گو (،

 [23] از آنجا که
تخصصی،  ةآمار، عود و رقم، از نوع ایهار عقیو

از نوع شرح و توضیو، از نوع استوالل و از نوع 
 [13]شاهو یاهری ذکر شوه است 

 ضمانت. 3

در تعریف تولمین ضمانت، وییفه اش صرفاز این است 
که به صراحت مشروعیت را ثبت کنو و آ  را به طبقه 

دانو که مشروعیت آ  در نظر بزرگ تر از مراحل برگر
ای  . همچنین ضمانت، بیانیه[27] گرفته شوه است

سازد  است که پیونو بین زمینه/داده و ادعا را مجاز می
 [24])برای پر کرد  شکاف بین ادعا و زمینه( 

های  طور معمول در پاسخ به پرسش ضمانت به
گوینوه کجاست؟  أمنش شود: سر دریافته می زیر

ای فکری برخوردار است؟ بر گه بن از گه زیر
اساسی گنین ادعایی را در کالم خود ذکر 
کرده است؟ یا به طور خالصه گوینوه کجایی 

 .[13] است؟

 پشتوانه/. 4
 پشتیبا 

ها خودشا  اقتوار،  در تعریف تولمین بوو  پشتوانه، ضمانت
 ةپشتوانه موارکی که بیانی .[27] وارنوناعتبار یا ارزش 

کنو )وقتی که خود  می تأییوضمانت را شوه در  اعالم
 .[24] معتبر نیست( ضمانت کافی/

مطالعه، مشاهوه، مصاحبه، حقایق تاریخی  ةپشتوانه، نتیج
)اطالعات( را پشتیبانی  ها یا نظر کارشناسا  است. این داده

 [.23] کنو پشتوانه ضمانت را تقویت می .کنو و تکمیل می

 

5 .
کننوه  تعویل

 گر / توصیف

شوه توسط ضمانت  کننوه، قورت داده تعریف تولمین، تعویلدر 
بیا   کننوه . همچنین تعویل[27] دهو را در این مرحیه نشا  می

دهنوه  کننوه نشا  تعویل .[24] میزا  نیرو یا قطعیت ادعاست
 [.23] اطمینا  )یقین( یا احتمال است

انو  کننوه عبارت های زبا  شناختی تعویل شاخص
تا آنجا که  یو، مطمئناز، احتماالز،از: ممکن، شا
 [.23] ، لزوماز، معموالز، البته استرود شواهو می

انکار/ . 6
ردیه/ 
 تکذیبیه

است که در قورت  از نواه تولمین شرایط انکار، شرایطی
کیی ضمانت بایو کنار گذاشته شود و شرایط استثنایی 

شوه را ملیوب  است که ممکن است بتوانو نتای  ضمانت
هایی که  . انکار، شناسایی محوودیت[27] د کنویا ر

 ممکن است به صورت قانونی برای این ادعا اعمال شود
توانو شرایطی باشو که ی  ادعا را  انکار می .[24]

 .[23] کنو یا تضعیف می تقویت

انو از:  شناختی انکار عبارت های زبا  شاخص
 پ ...، است مور اینکه )جز اینکه(، اگر...

[23.] 

 بع: پژوهش حاضرمن
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 گران . مشخصات استدالل3جدول 
فراوانی و زمان انتشار متون 

 استداللی مورد تحلیل
 گر سابقة استدالل

موضع موافق/ 
 مخالف

 ردیف گر استدالل

 متن 5

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

 ؛حقوق زنا  فعال، نوار روزنامه
شورای  مجی دورة نخست  ةنماینو

 ؛می از حوزة تهرا اسال
 مییسیاسی با گرایش  کنشور
 تشکل سیاسی دبیر کل و مذهبی
 ؛زنا  انقالب اسالمی ةجامع

نخستین ز  کانویوای انتخابات 
ر ادوار دجمهوری در ایرا  که  ریاست

جمهوری  مختیف انتخابات ریاست
 نام کرد و رد صالحیت شو. ثبت

 موافق
اعظم 
 طالقانی

1 

 متن 1

29/10/1395 

میی  ةسازما  اسناد و کتابخانرئی  
بانوا  ستاد  ةرئی  کمیت؛ ایرا 

در انتخابات سال  حسن روحانی
؛ معاونت سیاسی حزب اتحاد 1396

 میت

 موافق
اشرف 
 بروجردی

2 

 متن 4

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

 ؛دانشواه تهرا  عیمی عضو هیئت
عضو شورای مرکزی و نیز دفتر 

مشارکت ایرا   ةجبهسیاسی 
عضو شورای هماهنوی  ؛اسالمی

ة نماینو؛ طیب مجم  زنا  اصالح
اسالمی از  شورایمجی  دورة ششم 

 حوزة نماینوگی تهرا 

 3 الهه کوالیی موافق

 متن 1

11/6/1387 
 موافق قم ةعیمی ةحوزمورس 

اهلل  آیت
ابراهیم  محمو

 جناتی

4 

 متن 2

18/12/1394 
31/12/1392 

عضو هیئت عیمی و حقوقوا  ، هفقی
 ؛دانشواه

ادگاه عالی قضات را د، 1359در سال 
اهلل خمینی رهبر وقت  به دستور روح

تا  1361انوازی کرد. از سال  ایرا  راه
شورای عالی در عضویت  1368سال 

های  گهره ؛(1368ـ1361) قضایی
 مانوگار ةگهرعنوا   مانوگار به

در سال های فقه و حقوق  رشته
1384. 

 موافق

اهلل  آیت
حمو م

موسوی 
 بجنوردی

5 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/حوزه_علمیه_قم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
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فراوانی و زمان انتشار متون 
 استداللی مورد تحلیل

 گر سابقة استدالل
موضع موافق/ 

 مخالف
 ردیف گر استدالل

 متن 2

9/11/1396 
29/10/1395 

در ة تهرا  و نماینو مورس دانشواه
 ؛مجی  شورای اسالمی دهم ةدور

عضو کارگروه زنا  روستایی، عشایر و 
معاونت زنا  و مناطق محروم 

 .جمهوری خانواده ریاست

 موافق
پروانه 
 سیحشوری

6 

 متن 2
29/2/1388 
11/12/1387 

ة مجی  ششم از حوزة نماینو
 مجی  ششمتهرا  در  نماینوگی

 موافق
جمییه 
 کویور

7 

 متن 1
14/1/1384 

 طارمو  زنجا  ةانتخابی ةحوزنماینوة 
مجی  شورای  ةهفتمین دوردر 

 1388اردیبهشت  13او در  ؛اسالمی
عنوا  کانویوای  رسماز خود را به

انتخابات  ةدهمین دورحضور در 
 .معرفی کرد جمهوری ریاست

 8 رفعت بیات موافق

 متن 3
25/2/1393 
13/2/1396 
24/7/1395 

مرکز امور در دولت خاتمی، ریاست 
 در دولت اصالحات؛ مشارکت زنا 

 مشاور وزیر کشور
 9 زهرا شجاعی موافق

 تنم 2
13/2/1396 
29/10/1395 

دبیر ستاد ؛ اولین معاو  فرمانوار ز 
گذاری خارجی و نیز  جذب سرمایه

مویر کل دفتر اجتماعی و انتخابات 
 استانواری تهرا 

 موافق
زهرا نژاد 
 بهرام

10 

 متن 1
1/2/1397 

 وکیل، ا وقوحق ،سیو محمو هاشمی
و استاد بازنشستة حقوق  دادگستری

 در دانشواه شهیو بهشتی؛
عضو شورای عالی کمیسیو   وی

 است. حقوق بشر اسالمی

 موافق
حمو سیو م

 هاشمی
11 

 متن 1
27/7/1397 

پ   دیوا  عالی کشوردومین رئی  
 ؛1357انقالب ایرا  در سال از 

حزب جمهوری نخستین دبیرکل 
مجی  خبرگا  رئی   و نایب اسالمی

 قانو  اساسی

 موافق

اهلل  آیت
سیومحمو 
 بهشتی

12 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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فراوانی و زمان انتشار متون 
 استداللی مورد تحلیل

 گر سابقة استدالل
موضع موافق/ 

 مخالف
 ردیف گر استدالل

 متن 1
12/4/1392 

 ؛ایرا  یجمهور رئی گهارمین 
 مجی  شورای اسالمیاولین رئی  
ریاست  ؛1368تا  1359از سال 

 عضو؛ مجم  تشخیص مصیحت نظام
 مجی  خبرگا  رهبری

 موافق
اهلل عیی  آیت

اکبر هاشمی 
 رفسنجانی

13 

 متن 2
1392 

8/7/1392 

 ؛در ایرا  عهشی مراج  تقییواز 
دادستا  کل  مورس حوزة عیمیه؛

 (1364ـ1361ر )کشو
 موافق

اهلل  آیت
یوسف 
 صانعی

14 

 متن 3
13/2/1396 
29/10/1395 
29/10/1395 

مجی  ششم شورای  نماینوه
سرپرست سابق اداره کل  ؛اسالمی

بانوا  شهرداری تهرا  و از اعضای 
 .سالمیجبهه مشارکت ایرا  ا

 15 فاطمه راکعی موافق

 متن 2
29/11/1398 
3/6/1392 

مجی   پنجم ةدورتهرا  در  ةنماینو
 ةروزنام مسئول مویر ؛شورای اسالمی

  ز
 16 فائزه هاشمی موافق

 متن 1
28/11/1398 

تهرا   عیمی دانشواه عضو هیئت
ایرا  در  جمهور معاو  حقوقی رئی 

 دولت دوازدهم
 17 لعیا جنیوی موافق

 متن 3
1/12/1395 
14/12/1395 
24/11/1395 

مشارکت  ةجبهاز اعضای مؤس  
 ؛ رئی  سه دورهایرا  اسالمی

 وسازما  محیط زیست ریاست 
معاو  امور زنا  و خانواده 

 دولت دوازدهمدر  جمهور ایرا  رئی 

 موافق
معصومه 
 ابتکار

18 

 متن 1
14/10/1395 

تنها حوزوی؛ تحصیالت سطو  دارای
قانو   مجی  خبرگا عضو ز  

 عیمیه ةحوز اساسی؛ مورس
 19 منیره گرجی موافق

 متن1
18/10/1394 

مجم  محققین و مورسین دبیر 
 ةخانو رئی  سابق  قم ةعیمی ةحوز
نماینوة  ؛دادستا  کل انقالب ؛احزاب
های اول و سوم مجی  شورای  دوره

 از حوزة انتخابیة تبریز اسالمی

 موافق
ین سیو حس
موسوی 
 تبریزی

20 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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فراوانی و زمان انتشار متون 
 استداللی مورد تحلیل

 گر سابقة استدالل
موضع موافق/ 

 مخالف
 ردیف گر استدالل

 متن 2
16/11/1395 
13/2/1396 

 ةمعاو  سابق امور زنا  و خانواد
در دولت  جمهوری ایرا  رئی 

جمهور  یازدهم و دستیار سابق رئی 
ایرا  در امور حقوق شهرونوی در 

 دولت دوازدهم

 موافق
شهینوخت 
 موالوردی

21 

 متن1
19/10/1395 

عنوا  مشاور معاونت هماهنوی امور 
ای وزارت  منطقه ةاقتصادی و توسع

در  نامزد منتخبِ اصفها ؛ کشور
مجی  شورای  دهم ةانتخابات دور

بود که پ  از انتخابات، از  اسالمی
آرای وی باطل  ا شورای نوهبسوی 

 .وشاعالم 

 22 مینو خالقی موافق

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

دانشواه تهرا  عضو  عیمی عضو هیئت
ر د ؛شورای نوهبا و سخنووی 

مقام  قائم های گهارم و پنجم دوره
، معاو  اجرایی و شورای نوهبا دبیر 

 امور انتخابات شورای نوهبا  و
وی در  د.سخنووی شورای نوهبا  بو

مجوداز از سوی مجی  به  1395تیر 
 .عضویت شورای نوهبا  انتخاب شو

 مخالف
عباسعیی کو 

 خوایی
23 

 متن 1
23/8/1395 

مجی  خبرگا  قانو  رئی  فقیه؛ 
از سوی  1364در سال  وی؛ اساسی

به  مجی  خبرگا  رهبری
و فقیه انتخاب شوه  مقامی ولی قائم

 دار این مقام بود. عهوه 1368تا سال 

 مخالف
اهلل  آیت

حسینعیی 
 منتظری

24 

 متن2
16/6/1396 
1/7/1396 

عضو دارای تحصیالت حوزوی و 
 عیمی دانشواه تهرا  هیئت

 مخالف
م االسال حجت

محموجواد 
 ارسطا

25 

 متن 1
23/1/1396 

مسئول دارای تحصیالت حوزوی؛ 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنا  
های  وابسته به مرکز مویریت حوزه

ز  و  ةمسئول کمیت؛ خواهرا  ةعیمی
کمیسیو  حوزوی شورای  ةخانواد

عضو شورای ی و عالی انقالب فرهنو
 ةهای عیمی گذاری حوزه سیاست
رای تخصصی عضو شو ؛ خواهرا

 حوزوی شورای عالی انقالب فرهنوی
 ئی  مرکز تحقیقات ز  و خانوادهو ر

 مخالف
االسالم  حجت

محمورضا 
 نژاد زیبایی

26 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5%E2%80%93%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4)#اصفهان_و_ورزنه
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5%E2%80%93%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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مـتن متعیـق بـه     42متن استواللی، به ترتیـب،   50آموه است،  3گونه که در جوول  هما 
انو، انتخاب  ه شوهمتن به مخالفا  که با هوف پژوهش حاضر متناسب تشخیص داد 8موافقا  و 

تـا   1358هـای   ها بـین سـال   انو. بازة زمانی انتشار یا بازنشر متن شوه و مورد تحییل قرار گرفته
 بوده است. 1398

 های پژوهش یافته
ســـاختار اســـتدالل موافقـــان و مخالفـــان حـــق نماینـــدگی زنـــان در انتخابـــات 

 جمهوری ریاست
و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات . جزء ادعا در ساختار استداللی موافقان 4جدول 

 جمهوری ریاست
 نوع جزء

 ادعا
 موافقا 

 درصو فراوانی نوع ادعا
 100 22 مشی خط

 مخالفا 
 درصو فراوانی نوع ادعا

 100 4 مشی خط
 

مشی است. صو درصو موافقا  از این ادعـا   جزء ادعا در ساختار استوالل موافقا  از نوع خط
برانویز است. ادعا سه نوع دارد که شـامل:   انو. مؤلفة ادعا به معنای ی  ایهار بحث دهاستفاده کر

های پژوهش، موافقا  و مخالفـا    مشی است. طبق یافته . خط3. داوری و ارزش و 2. واقعیت، 1
انـو کـه در    هر دو در ساختار استواللی خود ادعایی را مورد حمایت یا مخالفـت خـود قـرار داده   

 عمیی بایو انجام شود.های  دوره
 

. جزء داده در ساختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات 5جدول 
 جمهوری ریاست

 نوع جزء داده

 موافقا 

 درصو فراوانی نوع داده

 9/25 7 تحییل و استوالل
 8/14 4 اعتبار مناب 
 2/59 16 شواهو

 مخالفا 
 0 0 تحییل و استوالل

 0 0 اعتبار مناب 
 100 4 شواهو
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. 2. تحییـل و اسـتوالل،   1جزء داده در ساختار استواللی موافقا  از سه نوع داده که شامل: 
مـورد   16ها شـواهو بـا فراوانـی     . شواهو است به کار گرفته شوه که از میا  آ 3اعتبار منب  و 

، در 5هـای جـوول    . طبـق داده درصو( بیشترین نوع داده را به خود اختصاص داده اسـت  2/59)
جزء داده در ساختار استواللی مخالفا  از میا  انواع داده صرفاز از شواهو اسـتفاده شـوه اسـت.    

؛ 1958بـه بـاور تـولمین )   شود.  عنصر داده شاهو یا مورکی است که در حمایت از ادعا ارائه می
های  ل با سنجیو  داده(، داده، بنیا  و اساس ی  استوالل است و صحت درستی استوال2003

طور  ای است که به تنها نوع داده« شواهو» 5های جوول  طبق داده .دشو آ  استوالل ارزیابی می
مشترک در ساختار استواللی موافقا  و مخالفا  به کار گرفته شوه اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه      

انـو.   به شواهو اکتفا کرده که مخالفا  صرفاز حالی انو، در موافقا  از هر سه نوع داده استفاده کرده
ها، اثبات فیزیکی یا نقل  ها، آمارها، گزارش دهو که موافقا  فقط به واقعیت این موضوع نشا  می

های خـود از اسـتوالل منطقـی اسـتقرایی و قیاسـی و آرای       انو، بیکه در داده ها توجه نکرده قول
ها به لحاظ شـکیی در   ظر، استوالل آ انو و از این ن مقامات، کارشناسا  و افراد مشهور بهره برده

 تر است. مقابل مخالفا  قوی
 

 جمهوری . جزء ضمانت در ساختار استداللی موافقان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست6جدول 

 نوع جزء ضمانت
 درصد فراوانی شاخص نوع ضمانت

 اقتوار

 اقتوار مبتنی بر متن:
 قرآ ؛

 زبا  فارسی؛
 زبا  عربی؛

 وییسی؛زبا  ان
 متن مذاکرات مجی ؛
 احادیث؛ ـ ادبیات دینی، فقهی و روایی
 ادبیات سیاسی؛

9 1/19 

 اقتوار مبتنی بر شکل:
 دین اسالم؛

 شورای نوهبا ؛

 مجی  خبرگا  قانو  اساسی

7 8/14 

 اشخاص: اقتوار مبتنی بر
 پیامبر اسالم)ص(؛
 امام خمینی؛

 ای؛ اهلل خامنه آیت
 منیره گرجی؛
 نی؛اعظم طالقا

13 6/27 
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 نوع جزء ضمانت
 درصد فراوانی شاخص نوع ضمانت

 مهوی کروبی؛
 اهلل بهشتی؛ آیت
 اهلل جوادی آمیی؛ آیت

 الوین؛ شیخ شم 
 شهینوخت موالوردی؛
 هاشمی رفسنجانی؛

 کاتوزیا 

 اصل

 اقتوار مبتنی بر اصل:
 اصول و مفاهیم حقوقی؛
 اصول حقوق بشر؛
 حقوق زنا ؛
 حقوق جامعه؛

 اصول قانو  اساسی؛
 فقه شیعه

10 2/21 

 تعمیم

 تنی بر تعمیم:استوالل مب
 جمهوری؛ تعمیم برابری دیه ز  و مرد به برابری حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

دهی به کانویواهای ز  در انتخابات شوراهای شهر به استقبال زنا  از  تعمیم رأی
 جمهوری؛ پذیرش حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

سی دیور به حق نماینوگی توسط زنا  در تعمیم توانایی و عمیکرد زنا  در مناصب سیا
 جمهوری؛ منصب ریاست

تعمیم توانایی و عمیکرد زنا  در مناصب سیاسی دیور به حق نماینوگی توسط زنا  در 
 جمهوری منصب ریاست

4 5/8 

 عیَی

 استوالل مبتنی بر عیّیت:
وری جمه توانایی و عمیکرد زنا  موجب ایجاد حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

 شود. می
های مختیف اجرایی موجب استقبال جامعه از کانویواتوری  تجربة موفق زنا  در حوزه

 شود. جمهوری می زنا  در انتخاب ریاست
 شود. جمهوری می توانمنوی زنا  موجب ایجاد حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست
ری زنا  خواهو جمهو فرهیختوی جامعة ایرانی موجب پذیرش حق کانویواتوری ریاست

 .شو

4 5/8 
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، موافقا  در ساختار استواللی خود از گهار نوع ضـمانت  7های موجود در جوول  طبق یافته
درصو( بیشترین و  6/27مورد ) 13انو. ضمانت مبتنی بر اقتوار اشخاص با فراوانی  استفاده کرده

ضمانت از نـوع اقتـوار    ضمانت مبتنی بر نشانه/ سرنخ و تمثیل/ قیاس به کار گرفته نشوه است.
قـرآ ، زبـا    شود که موافقا  در اقتـوار مبتنـی بـر مـتن: از آیـات       خود به سه گونه تقسیم می

فارسی، زبا  عربی، زبا  انوییسی، متن مذاکرات مجی ، ادبیات دینی، فقهی و روایی، احادیـث  
  خبرگا  قـانو   ادبیات سیاسی، در اقتوار مبتنی بر شکل: از دین اسالم، شورای نوهبا ، مجی

اساسی و در اقتوار مبتنی بر اشخاص مـذهبی، رهبـرا  و مقامـات سیاسـی، فقهـی و حقـوقی،       
ای، منیـره گرجـی، اعظـم     اهلل خامنـه  دانشواهی شامل: پیامبر اسـالم)ص(، امـام خمینـی، آیـت    

الـوین، شـهینوخت    اهلل جوادی آمیی، شیخ شـم   اهلل بهشتی، آیت طالقانی، مهوی کروبی، آیت
 انو. وردی، هاشمی رفسنجانی و کاتوزیا  )حقوقوا ( در استوالل خود استفاده کردهموال

 
 جمهوری . جزء ضمانت در ساختار استداللی مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست7جدول 

 نوع جزء ضمانت
 درصد فراوانی شاخص نوع ضمانت

 اقتوار

 3/15 2 متن: قرآ ؛ روایت
 07/23 3 ا ، تشی شکل: شورای نوهب

اهلل صافی گیاایوانی؛  اهلل شهیو بهشتی؛ آیت اشخاص: پیامبر اسالم؛ آیت
 اهلل منتظری الشرایط و مراج  تقییو؛ امام خمینی؛ آیت فقهای جام 

3 07/23 

 07/23 3 قانو  اساسی؛ فقه اسالمی؛ نظریة فقهی اصل

 تمثیل/ قیاس

در  ،غربی را نواه کنیوحتی اگر جوام  » استوالل مبتنی بر قیاس:
 .«شا  تعواد معوودی از بانوا  وجود دارنو های کال  سیاسی پست
های سیاسی کال  در جوام   سازی بین جایواه زنا  در پست مشابهت

 جمهوری غربی با جایواه زنا  در حوزة نماینوگی انتخابات ریاست

1 6/7 

 عیَی
 استوالل مبتنی بر عیّیت:

ا مردا  عیت عوم صالحیت زنا  برای حق تفاوت مسیر رشو زنا  ب
 جمهوری است. نماینوگی در انتخابات ریاست

1 6/7 

 

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 

درصو( بیشـترین و تمثیـل/ قیـاس و اسـتوالل     07/23مورد ) 3طور یکسا ، با فراوانی  هری  به
درصو( جزء کمترین نوع ضمانت هسـتنو. ضـمانت از نـوع     6/7عیَی هری  با فراوانی ی  مورد )

در اقتـوار   ،از قرآ ، روایـت  شود که مخالفا  در اقتوار متن، اقتوار خود به سه دسته تقسیم می
اهلل شـهیو بهشـتی،    نوهبا ، تشی  و در اقتوار اشخاص، از پیـامبر اسـالم، آیـت   شکل، از شورای 

اهلل منتظری در  الشرایط و مراج  تقییو، امام خمینی، آیت اهلل صافی گیاایوانی، فقهای جام  آیت
 انو. ساختار استواللی خود استفاده کرده
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ضمانت، مشـروعیت، جـزء    گر اشاره دارد. جزء ضمانت، به مفروضات، عقایو و اصول استوالل
کنو. جـزء ضـمانت در    ضمانت، مشروعیت، استحکام قورت و اتصال بین ادعا و داده را برقرار می

توانو شامل این موارد باشو: استوالل مبتنی بـر تعمـیم، اسـتوالل مبتنـی بـر       ی  استوالل می
تـوار، اسـتوالل از   تمثیل/ قیاس، استوالل از طریق نشانه/ سرنخ، استوالل عیَـی، اسـتوالل از اق  

دو نوع ضمانت: مبتنی بر اقتوار و اصل هر دو جـزء   آموه است، 2گونه که در نمودار  اصل. هما 
انو که موافقا  بیشتر از اقتوار اشخاص و مخالفا  بیشتر از اقتـوار شـکل،    ترین نوع ضمانت مهم

هـای   ه عالوه بر جنبهدهو ک انو. نوع اقتوار شکل موافقا  نشا  می اشخاص و اصل استفاده کرده
انـو، امـا    های مختیف و متن مذاکرات مجی  شورای اسالمی توجه کـرده  دینی به ادبیات و زبا 

انو. در نوع اصل در ساختار استواللی موافقـا ، بـه اصـول     مخالفا  صرفاز به جنبة دینی پرداخته
نیـز اصـول فقـه     حقوقی شامل: حقوق بشر، قانو  اساسی، حقوق ماننو: حقوق زنا  و جامعـه و 

انـو.   که مخالفا  تنها به اصول قانو  اساسی و فقه اسالمی اکتفا کرده حالی انو، در شیعه پرداخته
این بیانور دیو وسی  موافقا  برای ضمانت است که در طرح ادعای خود مبنی بـر طرفـواری از   

انـو.   هـا توسـل جسـته    جمهـوری بـه انـواعی از ضـمانت     حق نماینـوگی زنـا  در مقـام ریاسـت    
مورد  4ترین نوع ضمانت، استوالل عیَی است که در ساختار استواللی موافقا  با فراوانی  پیچیوه

 درصو( به کار گرفته شوه است.6/7مورد ) 1درصو( و مخالفا  با فراوانی 5/8)
 

. جزء پشتوانه در ساختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات 8جدول 
 جمهوری ریاست

 نوع جزء

 درصو فراوانی پشتوانه

 100 24 موافقا 

 100 5 مخالفا 
 

مـورد   24در ساختار استواللی موافقا  از جزء پشـتوانه بـرای تقویـت ضـمانت بـا فراوانـی       
در سـاختار اسـتوالل مخالفـا  از جـزء      تقویت ضمانت خود استفاده شـوه اسـت.   پشتوانه برای

پشـتوانة شـواهو و    مـورد اسـتفاده شـوه اسـت.     5با فراوانی تقویت ضمانت فقط پشتوانه جهت 
شود. موافقا  حق نماینوگی زنـا  در   موارک با هوف تقویت و پشتیبانی از ضمانت استفاده می

 8مـورد پشـتوانه در    5متن و مخالفا  از  41مورد پشتوانه در  24جمهوری، از  انتخابات ریاست
دهو که مخالفا  بیشتر از پشتوانه اسـتفاده کـرده و    میانو. این موضوع نشا   متن استفاده کرده

 انو. انو، بیکه به دنبال تقویت ضمانت خود نیز بوده فقط به ضمانت اکتفا نکرده
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کننده در ساختار استداللی موافقان حق نمایندگی زنان در انتخابات  . جزء تعدیل9جدول 
 جمهوری ریاست

 نوع جزء

 کننوه تعویل

 صودر فراوانی شاخص

 40 6 ای )برخی( عوه

 6/6 1 بسیاری

 6/6 1 معموالز

 6/6 1 ممکن

 6/6 1 مطمئناز

 6/6 1 شایو

 6/6 1 دارد یا نوارد

 3/13 2 رود تا آنجا که شواهو می

 6/6 1 اگر
 

داد  قـورت ادعـای    کننـوه بـرای نشـا     شاخص تعـویل  9در ساختار استواللی موافقا ، از 
ه از ایـن جـزء شـاخص    شـو  ده شوه است. همچنین بیشترین شاخص اسـتفاده استفاشوه  مطرح

کننـوه:   هـای تعـویل   درصـو( و پـ  از آ ، شـاخص   40مـورد )  6با فراوانـی  « ای )برخی( عوه»
 6/6مـورد )  1هریـ  بـا فراوانـی    « بسیاری، معموالز، ممکن، مطمئناز، شایو، دارد یا نوارد و اگر»

 درصو( بوده است.
 

کننده در ساختار استداللی مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات  عدیل. جزء ت10جدول 
 جمهوری ریاست

 نوع جزء

 کننوه تعویل

 درصو فراوانی شاخص

 40 2 ای )برخی( عوه

 20 1 اگر

 20 1 هیچ گاه

 20 1 شایو
 

 2وانی با فرا« ای )برخی( عوه»کننوه با شاخص  در ساختار استواللی مخالفا  از جزء تعویل
انـو. همچنـین،    اسـتفاده کـرده  شـوه   داد  قـورت ادعـای مطـرح    درصو( بـرای نشـا    40مورد )
 درصـو( اسـتفاده شـوه اسـت.    20مورد ) 1هری  با فراوانی « گاه و شایو اگر، هیچ»های  شاخص
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هـا اشـاره    کننوه در ساختار استوالل به میزا  اطمینا  به نتای  برآمـوه از اسـتوالل   جزء تعویل
ای که هـر دو   است؛ به گونه« ای )برخی( عوه»تشابه موافقا  و مخالفا  در کاربرد شاخص دارد. 
، موافقـا   شـوه  های اسـتفاده  انو. با توجه به شاخص درصو از این شاخص استفاده کرده40طرف 

 نو.ا تردیو بیشتری در ادعای خود دارنو، اما مخالفا  از ادعای خود مطمئن
 

ختار استداللی موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات . جزء انکار در سا11جدول 
 جمهوری ریاست

 نوع جزء

 درصو فراوانی انکار

 100 8 موافقا 

 100 2 مخالفا 
 

مورد برای بیـا  شـرایط اسـتثنایی، قـورت ادعـای       8موافقا  از جزء انکار یا نفی با فراوانی 
نشا  داده شوه است، مخالفا  از  11که در جوول  گونه کشنو. هما  شوه را به تصویر می مطرح

شوة خـود را   مورد برای بیا  شرایط استثنایی، قورت ادعای مطرح 2جزء انکار یا نفی با فراوانی 
انو. جزء انکار در ساختار ی  استوالل بـه شـرایطی اشـاره دارد کـه تحـت آ        به تصویر کشیوه

با کاربرد جزء انکار با بیا  شـرایط اسـتثنایی بـه     گر شرایط ادعا درست نخواهو بود. هر استوالل
 41مورد انکـار، در   8شوة خود را نشا  دهو. موافقا  از  دنبال این است که قورت ادعای مطرح

دهـو مخالفـا     انو. ایـن امـر نشـا  مـی     متن استفاده کرده 8مورد انکار در  2متن و مخالفا  از 
این بیانور این است که موافقـا  از طـرح ادعـای خـود     انو.  درصو بیشتری از انکار استفاده کرده

 انو. انو، اما مخالفا  خالف ادعای خود را بیا  کرده بیشتر اطمینا  داشته
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. نمونة دو متن استداللی از موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات 2نمودار 

 جمهوری ریاست
 

کیی مفهوم طورای بهاز ی  طرف، عوه
رجال را صرفاز مختص به مردا  

ای هم داننو و از سوی دیور، عوهمی
این مفهوم را به تمامی نخبوا ، 

های سیاسی، فرهیختوا  و شخصیت
اجتماعی، مذهبی، مویر و موبر نسبت 

 .دهنومی

زنا  ادعا: 
تواننو می
 .ونوجمهور شرئی 

گوونه است که جمهوری اسالمی که تمام »... 
ائمه است،از این  ةشعارش از مبانی قرآ  و سیر

درصو از مردم، در 40الناسِ بیش از امر، یعنی حق
ها، زیر گتر حکومت اسالمی، در این سال

انواری گرفتن آ ، نادیوهتفاوت گذشته ... نادیوهبی
 وا  است...حقوق نیمی از جمعیت ایرا ، یعنی نس

 

... حضرت امام در مورد 
جمهوری به جنسیت خاصی ریاست

خواهنو که عنایت نواشته و حتی می
با مذاکره مسئیه حل شود. موقعی که 
از شهیو بهشتی پرسیوه شو که 
منظور از مفهوم رجل سیاسی در 
قانو  اساسی گیست، ایشا  گفتنو 

ها و نخبوا  که منظور شخصیت
 .هستنو

یعنی  ؛ل سیاسی ی  مفهوم حقوقی استمفهوم رج
ها و نه بیانور جنسیت آ  ،بیانور ی  ویژگی نامزدهاست

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»

 هکاز آنجا 
 «ضمانت»

 بنابراین هداد
 «کننوه، ادعاتعویل»



 87 ...ل موافقان و مخالفانالاستد تحلیل کیفی ساختار

گر آموه اسـت.     استواللی منسوب به دو استواللدر اینجا، نمودار تولمینی دو نمونه از متو
گرا  بوده است. براسـاس   معیار انتخاب این دو نمونه، فرم و محتوای ساختار استواللی استوالل

رو،  ایـن  انـو. از  گر دارای بیشترین فراوانی متن استواللی در گروه خـود بـوده   فرم، هر دو استوالل
یـ  از دو طـرفین موافقـا  و     ی سـاختار اسـتواللی هـر   ها بیانور میانوین اجـزا  رسم نمودار آ 

گـرا ، اعظـم طالقـانی و     ی  از این اسـتوالل  توا  گفت هر مخالفا  است. از لحاظ محتوایی، می
ترتیب در دو سویة موافقا  و مخالفا  حق نماینوگی زنـا  در انتخابـات    عباسعیی کوخوایی، به

کننو. طالقانی با  ا در این حوزه نماینوگی میجمهوری در ایرا ، گفتما  سیاسی خاصی ر ریاست
جمهوری همـواره سـعی داشـت تـا      گری خود به شکل اعالم نامزدی برای انتخابات ریاست کنش

رو،  ایـن  کنو به گـالش بویـرد. از   ای را که کوخوایی آ  را نماینوگی می ساختار استوالل رسمی
ی کیی از ساختار اسـتواللی موافقـا  و   ها تصویر انتخاب این دو متن و رسم نمودار تولمینی آ 

 .دهو مخالفا  به دست می

 تحلیل ساختار استداللی اعظم طالقانی
)ادعـا(. سـا  بـا    جمهـور شـونو    ی ئتواننو ر زنا  میکنو که  گر ادعا می در این متن، استوالل

سـیت  جمهـوری بـه جن   حضرت امام در مورد ریاسـت »... آورد:  توجه به این ادعا این داده را می
مـوقعی کـه از شـهیو    خواهنو که با مذاکره مسئیه حل شـود.   خاصی عنایت نواشته و حتی می

بهشتی پرسیوه شو که منظور از مفهوم رجل سیاسی در قانو  اساسی گیسـت، ایشـا  گفتنـو    
بـرای پیونـو داد  ادعـا و داده از ایـن      )داده(. سـا   «نخبوا  هستنوها و  که منظور شخصیت

؛ یعنـی  مفهوم رجل سیاسی ی  مفهوم حقوقی است»کنو:  ضمانت استفاده میعنوا   عبارات به
و بایو روی ایـن موضـوع تأمـل کننـو. از      ها هاست نه بیانور جنسیت آ  بیانور ی  ویژگی نامزد

سوی دیور، در قرآ  کریم نیز خواونو متعال در رابطه بـا مسـائل سیاسـی، اجتمـاعی و... نوـاه      
عنـوا    داد  به ساختار استواللی خود از این جمیه به   در شکل)ضمانت(. سا« نواردجنسیتی 

گوونه است کـه جمهـوری اسـالمی کـه تمـام      »... کنو:  پشتوانه در تقویت ضمانت استفاده می
درصو از مردم،  40الناسِ بیش از  شعارش از مبانی قرآ  و سیرة ائمه است، از این امر، یعنی حق

انوـاری   گرفتن آ ، نادیوه تفاوت گذشته... نادیوه ها، بی سال در زیر گتر حکومت اسالمی، در این
داد  قـورت   )پشتوانه(. در انتها، برای نشـا  « حقوق نیمی از جمعیت ایرا ، یعنی نسوا  است...

کیی مفهوم رجـال   طور ای به از ی  طرف، عوه»کنو:  کننوه استفاده می ادعای خود از این تعویل
ای هم این مفهوم را به تمامی نخبوـا ،   داننو و از سوی دیور، عوه را صرفاز مختص به مردا  می

« دهنـو  هـای سیاسـی، اجتمـاعی، مـذهبی، مـویر و مـوبر نسـبت مـی         فرهیختوا  و شخصیت
 [.11کننوه( ] )تعویل

سـا  بـا    )ادعـا(. شونو ی  جمهور ئتواننو ر کنو زنا  نمی ادعا میگر  در این متن، استوالل
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هـا هـم در انتخابـات     کـه خـانم   گنـوین دوره اسـت  ... »آورد:  را مـی اده توجه به این ادعا این د
هـا را طبـق روال    کننو و اعضای شورای نوهبـا  هـم صـالحیت آ     نام می جمهوری ثبت ریاست

بنوی برسیم، قطعـاز آ    . اگر به جم .انو. اما تاکنو  به این نتیجه نرسیوه ،کننو عادی بررسی می
عنـوا  ضـمانت    داد  ادعا و داده از ایـن عبـارات بـه    برای پیونو سا )داده(. « کنیم را اعالم می
رجال الزاماز زنا  را هم  ةبرداشت برخی از دوستا  این است که واژ» از آنجا که کنو: استفاده می

اما یاهراز مرحوم شهیو  ؛گونه نیست. البته، بایو باز هم به سوابق مراجعه کنیم این ،گیرد می دربر
ای که بعو از آ  جیسات داشتنو این نکته را یادآوری کردنو که مقصود ایـن   بهبهشتی در مصاح
جمهوری حضور داشته باشنو. گو  این موضـوع   تواننو در پست ریاست ها هم می نبوده که خانم
هـایی کـه در    آموه، براساس ی  نظر مشهور فقهـی بـوده و بـرخالف صـحبت     115که در اصل 

کننو، نظر مخالف این نظـر را بعـو از    اسیو  مطالبی را مطرح میشود و برخی از سی ها می رسانه
آ  در بین فقها و نظرات اجماعی نویویم. شورای نوهبا  هم تاکنو  تفسیر رسمی از این واژه و 

 ةجمهور شونو یا خیر و فعالز با استناد به هما  واژ ی ئتواننو ر نواشته که آیا زنا  می 115اصل 
داد  بـه سـاختار    سا  در شـکل  .)ضمانت(« انتخابات مختیف هستیمرجال، در حال برگزاری 

اقـوالی از  »کنـو:   عنوا  پشتوانه در تقویـت ضـمانت اسـتفاده مـی     استواللی خود از این جمیه به
آوریم که شایو ابهام داشته باشو تـا   شهیو بهشتی وجود دارد که گفته بودنو مفهوم رجال را می

گیرنو. این نظر، نظر مشـهور فقهـی اسـت، امـا تـا       رجال می ببینیم آینوگا  گه تصمیمی برای
زنـی   رسو که اینها در حو گمانه به نظر می ،زمانی که شورای نوهبا  تفسیر رسمی نواشته باشو

داد  قـورت ادعـای    )پشتوانه(. سا  بـرای نشـا    «بیشترهای کارشناسی است و نه  و برداشت
عیمـی و حـوزوی مـا دالیـل و      ةبخشـی از جامعـ  »کنـو:   کننوه اسـتفاده مـی   خود از این تعویل

هـای مـویریتی کـال  حضـور داشـته       تواننو در سمت گوینو زنا  نمی می ..مستنواتی دارنو که.
توانیم آ  را  گو  والیت در شرع به مردا  محوود شوه است. این نظری است که ما نمی ،باشنو

دارد. گاهی اوقـات ممکـن اسـت از     حوزوی و عیمی ما این دیوگاه را ةنادیوه بویریم گو  جامع
هـای مـرتبط بـا     جمهوری یـا وزارت در شـمول سـمت    این دیوگاه عوول کننو و بووینو ریاست

تواننو در این حوزه ورود کننـو.   گیرد و گو  سمت اجرایی صرف است، زنا  می والیت قرار نمی
های مـویریتی یکسـا     ها و آقایا  در تصوی این پست اقییتی هم وجود دارنو که معتقونو خانم

بنوی که تفسیر شـورای نوهبـا     بایو به ی  جم  ...هستنو اما نظر مشهور هما  نظر اول است
« گونه خواهو بود است، برسیم و تا زمانی که شورای نوهبا  به این تفسیر نرسو، وضعیت همین

 .[15] کننوه( )تعویل
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 ی. استدالل عباسعلی کدخدای3نمودار 

عیمی و حوزوی ما  ةبخشی از جامع
دالیــل و مســتنواتی دارنــو کــه    

گوینـو   براساس این مسـتنوات مـی  
ــا  نمــی ــو در ســمتتوازن ــای نن ه

 ،مویریتی کال  حضور داشته باشنو
گــو  والیــت در شــرع بــه مــردا  
محوود شوه است. این نظری اسـت  

ــا نمــی  ــه م ــوه ک ــوانیم آ  را نادی ت
ــریم ــ، بوی حــوزوی و  ةگــو  جامع

عیمی ما این دیوگاه را دارد. گـاهی  
اوقات ممکن اسـت از ایـن دیـوگاه    
عـــــوول کننـــــو و بووینـــــو   

رت در شمول جمهوری یا وزا ریاست
های مـرتبط بـا والیـت قـرار      سمت
گیـرد و گـو  سـمت اجرایـی      نمی

تواننو در ایـن   صرف است، زنا  می
 حوزه ورود کننو.

 بنابراین
 «کننوه، ادعاتعویل»

تواننو زنا  نمیادعا: 
 جمهور شونو.رئی 

به خاطر اقوالی از شهیو بهشتی وجود دارد کـه گفتـه   
آوریم که شایو ابهـام داشـته    می بودنو مفهوم رجال را

باشو تا ببینـیم آینـوگا  گـه تصـمیمی بـرای رجـال       
گیرنو. این نظر، نظر مشـهور فقهـی اسـت، امـا تـا       می

زمانی که شورای نوهبا  تفسیر رسمی نواشـته باشـو   
زنــی و هــا در حــو گمانــهرســو کــه ایــنبــه نظــر مــی

 .های کارشناسی است و نه بیشتربرداشت

 داده

گونه نبود کـه   مذاکرات اولیه تووین قانو  اساسی شرایط به ایندر 
 ءوجود دارد. از جمیه اینکـه مـرد بـود  را جـز     115اال  در اصل 

اما برخی اعتـراض کردنـو و    ،جمهور ذکر کرده بودنو ی ئشرایط ر
ـاز جمـ    بحث بنـوی شـهیو دکتـر     های مختیفی مطرح شو و نهایت
ـا عنـوا    این بو ،ی  آ  مجی ئرنایب ،بهشتی ـال »د که م را « رج

شخصیت واقعی کسی است کـه  ة بیاوریم که این عنوا  دربرگیرنو
کـنم   جمهوری انتخاب شود. فکر مـی  قرار است برای پست ریاست

خانم گرجی هم آنجا مطیبی را ذکر کردنو و نظرات فقهای مختیف 
های اجرایی  تواننو پست مطرح شو. ماننو این بحث که آیا زنا  می

جمهـوری را برعهـوه   صاز پست اجرایی مهمی ماننو ریاستو مخصو
نظر بین فقهای محترمـی کـه    بویرنو یا خیر؟ در این مورد اختالف

در آ  مجی  شرکت داشتنو و مراج  وقت تقییو هم مطرح شـو  
ز  یا مـرد   ةکرد  واژبنوی این بود که به جای لحاظ و نهایتاز جم 
 استفاده کننو.« رجال»از عنوا  

ـا  را    ةآنجا که برداشت برخی از دوستا  این است که واژ از ـاز زن رجال الزام
گونه نیست. البته، بایو باز هم بـه سـوابق مراجعـه     اما این ،گیرد برمیهم در
ـات   یاهراز مرحوم شهیو بهشتی در مصاحبه کنیم اما ای که بعو از آ  جیس

ـانم داشتنو این نکته را یادآوری کردنو که مقصود این نبوده  ـا هـم    که خ ه
جمهوری حضور داشته باشنو. گو  این موضوع  تواننو در پست ریاست می

آموه، براساس ی  نظر مشـهور فقهـی بـوده و بـرخالف      115که در اصل 
شود و برخی از سیاسیو  مطالبی را مطرح  ها می هایی که در رسانه صحبت

ـا و نظـرات    کننو، نظر مخالف این نظر را بعـو از آ   می ـاعی   بـین فقه اجم
 نویویم.

ها احتـرام   در کشور ما در گارگوب مسائل دینی و شرعی به آقایا  و خانم
شود اما صرف بیا  مسائیی که هنوز از جهات عیمـی و فقهـی    گذاشته می
شایو کمکی به جامعه نکنو. وقتـی   ،ایمبنوی نرسیوهها به جم در مورد آ 

آ  نظر دینی را با توجـه  توانیم نمی، نظر دینی وجود دارد در ی  موضوعی
ـانی    ،تلییر دهیم شود ها منتشر می به مطالبی که در رسانه بیکه بایو بـه مب
نظر انتقـادی   باشیم و اگر نسبت به مبانی آ  آ  دیوگاه توجه داشته

 .انتقاد خود را بیا  کنیم ،داریم

 به عیت
 «پشتوانه»

 از آنجا که
 «ضمانت»
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 یگیر نتیجه
هـای اخیـر سـهمی از     جمهوری ایرا  طی سـال  موضوع حق نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

هـای عیمـی را در حـوزة مشـارکت سیاسـی زنـا  بـه خـود          های سیاسی و نیز پژوهش گفتما 
برانویز از سوی دو طرف )موافقا  و مخالفا ( ایـن   اختصاص داده، تا آنجا که به ی  ادعای بحث

گـذارا ، نـایرا     قـانو  »ویل شوه است. پژوهش حاضر با تمرکز بر ایهارنظرهای برخـی  حق تب
هـای ز  در انتخابـات    انتخاباتی، فقها، زنا  دارای سابقة مویریت و نماینوگی سیاسی و کانویـوا 

عنوا  ی  کنش گفتار استواللی،  ها به گر و فرض ادعای آ  ، در نقش استوالل«جمهوری ریاست
های دانشـواهی پیشـین، بـه بررسـی ایـن موضـوع        از منظری متفاوت با پژوهشکوشیوه است 

رو، از نواه پژوهش حاضر، موافقا  و مخالفـا  حـق نماینـوگی زنـا  در انتخابـات       این باردازد. از
عنـوا  یـ  فراینـو     نو تا با توسـل بـه کـنش اسـتوالل، بـه     ا جمهوری در ایرا  در تالش ریاست
رف مقابل را به گـالش بویرنـو و مقبولیـت ادعـای خـود را افـزایش       اقناعی، ادعای ط ـ گفتمانی

ای که در اینجا ضرورت یافته تفسیر کنش استواللی طرفین از طریق شناخت  دهنو. لذا، مسئیه
های استواللی کـه بـا هـوف تسـهیل تجزیـه و تحییـل        ست. یکی از طرحاه ساختار استوالل آ 

(، فییسـوف بریتانیـایی،   2003؛ 1958الل تـولمین ) های استواللی ارائه شوه، الووی استو کنش
های روزمـره وی را بـر آ     شو  تولمین از ناتوانی منطق رسمی در توضیو استوالل است. ناامیو

کاوی در قالب ی   داد  امکا  استوالل دست داشت تا مول استوالل کاربردی خود را با هوف به
از استوالل، ی  متن اسـتواللی کامـل و   گارگوب تفسیری تووین کنو. برحسب الووی تولمین 

ه: . داد2شـود؛   و پذیرفتـه  ای کـه بایـو ارزیـابی    ادعا: نتیجـه . 1مطیوب شش جزء سازنوه دارد: 
تأییـو  پشتوانه: مـوارکی در  . 4؛ دادهادعا و  میا پیی  ضمانت:. 3؛ ادعابرای حمایت از ی شواهو
هـایی   انکار: شناسایی محوودیت. 5و  دعاکننوه: بیانور میزا  قوت یا قطعیت ا تعویل .5 ؛ضمانت

 .که ممکن است بر ادعا اعمال شود
ای از مطالعـات   گیـری رشـته   هـای اخیـر، مـول تـولمینی اسـتوالل موجـب شـکل        در سال
هـا را در ذیـل دو رویکـرد از     تـوا  آ   کاوی شـوه اسـت کـه بـا توجـه بـه هـوف، مـی         استوالل
هـا از   صیف و تحییـل سـاختار صـوری اسـتوالل    پژوهی جای داد: رویکرد نخست، بر تو استوالل

طریق شناسایی حضور یا غیاب ترکیبات خاصی از اجزا تأکیو دارد و دیوری، به طور خـاص، بـر   
ها تمرکز دارد. پژوهش  شوه با تمرکز بر ارزیابی ضمانت های تولیو ارزیابی صحت و قوت استوالل

تار استوالل موافقا  و مخالفـا  حـق   حاضر کوشیوه است با در نظر داشتن هر دو رویکرد، ساخ
جمهوری در ایرا  را توصیف و ارزیابی کنو. براساس رویکـرد   نماینوگی زنا  در انتخابات ریاست

گـر   اسـتوالل  26مـتن اسـتواللی متعیـق بـه      50های حاصل از تحییل محتوای  توصیفی، یافته
گـرا ، اعـم از    همة اسـتوالل  دهو، در جزء ادعا، نفر مخالف( نشا  می 4نفر موافق و  22)شامل 

در سـاختار اسـتواللی خـود    « مشـی  خـط »طور یکسا  از جزء ادعا، نـوع   موافقا  و مخالفا ، به
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انو. براساس جـزء داده، یافتـه بیـانور تفـاوت بـین سـاختار اسـتواللی موافقـا  و          استفاده کرده
 7اعتبـار منبـ  و در   مـورد از   4مورد از شواهو،  16مخالفا  است. بوین صورت که موافقا  در 
مـورد از   4انو، اما در ساختار اسـتوالل مخالفـا  صـرفاز     مورد از تحییل و استوالل استفاده کرده

 انو. های خود استفاده نکرده و تحییل و استوالل در داده شواهو استفاده و از اعتبار منب 
مبتنی بر تعمیم،  شود. شامل: استوالل در جزء ضمانت، انواع مختیفی از ضمانت استفاده می

استوالل مبتنی تمثل/ قیاس، استوالل از طریق نشانه/ سرنخ، استوالل عیی، استوالل مبتنی بر 
جمهوری زنا  نسبت  اقتوار و استوالل مبتنی بر اصل است. در ساختار استوالل موافقا  ریاست

نت مبتنـی بـر   مورد از ضـما  16های بیشتری استفاده شوه است. موافقا   به مخالفا  از ضمانت
دهنوة قـورت و   انو. این دو نوع ضمانت نشا  مورد از ضمانت از اصل استفاده کرده 9اقتوار و در 

مورد از ضمانت مبتنی بر اقتوار  4ها مطابق با جز ضمانت است. مخالفا   های آ  اعتبار استوالل
موافقــا   کننــوه، انــو. در جــزء تعــویل مــورد از ضــمانت مبتنــی بــر اصــل اســتفاده کــرده 3و 

ای(، بسـیاری، معمـوالز، ممکـن،     هایی گـو : برخـی )عـوه    جمهوری زنا  در ایرا  از قیو ریاست
ای( و شایو اسـتفاده   هایی گو : برخی )عوه انو. اما مخالفا  از قیو مطمئناز و شایو استفاده کرده

انو، اما  فاده کردهکننوه است گر از از تعویل استوالل 10گر موافق  استوالل 22انو. از مجموع  کرده
 انو. کننوه استفاده کرده نفر از تعویل 3گر مخالف  استوالل 4از میا  

ها بیانور این اسـت کـه دو    گرا ، یافته براساس رویکرد ارزیابانه از ساختار استواللی استوالل
 ترین نوع ضمانت هستنو که موافقا  بیشتر نوع ضمانت: مبتنی بر اقتوار و اصل هر دو جزء مهم

انو. نـوع اقتـوار    از اقتوار اشخاص و مخالفا  بیشتر از اقتوار شکل، اشخاص و اصل استفاده کرده
های مختیـف و مـتن    های دینی به ادبیات و زبا  دهو که عالوه بر جنبه شکل موافقا  نشا  می

در  انـو.  انو، اما مخالفا  صرفاز به جنبة دینی پرداخته مذاکرات مجی  شورای اسالمی توجه کرده
نوع اصل نیز در ساختار استواللی موافقا ، به اصول حقوقی شامل: حقوق بشر، قـانو  اساسـی،   

که مخالفا  فقط به  حالی انو، در حقوق ماننو: حقوق زنا  و جامعه و نیز اصول فقه شیعه پرداخته
مانت انو. این بیانور دیو وسـی  موافقـا  بـرای ضـ     اصول قانو  اساسی و فقه اسالمی اکتفا کرده

جمهوری  است که در طرح ادعای خود مبنی بر طرفواری از حق نماینوگی زنا  در مقام ریاست
ترین نوع ضـمانت، اسـتوالل عیّـی اسـت کـه در       انو. پیچیوه ها توسل جسته به انواعی از ضمانت

مــورد  1درصــو( و مخالفــا  بــا فراوانــی 5/8مــورد ) 4ســاختار اســتواللی موافقــا  بــا فراوانــی 
 و( به کار گرفته شوه است.درص6/7)

گـرا ، براسـاس جـزء ضـمانت، موافقـا  سـهم        های پژوهش، در میـا  اسـتوالل   طبق یافته
گر موافـق، حـق نماینـوگی زنـا  در      استوالل 22انو. در میا   بیشتری نسبت به مخالفا  داشته

الفا  نیز از انو. در میا  مخ نفر بیش از ی  ضمانت آورده 11جمهوری در ایرا   انتخابات ریاست
انـو. موافقـا  حـق نماینـوگی زنـا  تعـواد        نفر بیش از ی  ضمانت آورده 3گر  استوالل 4میا  
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های مختیف دیـوگاه خـود را    انو و در موقعیت های بیشتری استفاده کرده بیشتری بوده و از داده
جنسیت نیـز  کننو. این وضعیت دربارة مخالفا  حق نماینوگی زنا  وجود نوارد. از نظر  بیا  می

هـای   مجمـوع، یافتـه   انـو. در  جمهوری زنا  نبـوده  ی  مخالف ریاست گرا  ز ، هیچ بین استوالل
های موافقا  نسبت به مخالفا  حق نماینوگی زنا  بروز و یهور  دهو استوالل پژوهش نشا  می

 ها دارد. بیشتری در سطو رسانه
فقا  و مخالفا  حـق نماینـوگی   گرا  از صحت و قوت ساختار استواللی موا ارزیابی پژوهش

کوشـنو   جمهوری با تمرکز بر جزء ضمانت این است که هر دو طرف می زنا  در انتخابات ریاست
هـای برآمـوه از عقایـو طـرف مقابـل، اقتـوار خـود را در بسـتر سیاسـی و           با توسل به ضـمانت 

ت و مقبولیـت  رو بـه اسـتوالل خـود وجاهـ     ایـن  آینو نشـا  دهنـو و از   ای که از آ  می اجتماعی
منوی  کارگرفته شوه در ساختار استواللی طرفین بر زمینه های به بخشنو. همچنین، نوع ضمانت

عنوا  ی  معیار مهم از قـوت و اعتبـار یـ  اسـتوالل تـولمینی داللـت دارد.        ها به استوالل آ 
بـر اصـول    طور خـاص  داد  به ساختار استواللی خود صرفاز یا به عبارتی، اگر موافقا  در شکل به

عام حقوق بشر و برابری جنسیتی، به جای اصول خاص مورد پذیرش مخالفا  تمس  بجوینـو،  
دهـو،   هـای پـژوهش نشـا  مـی     گونه که یافته اقتوار خود را از دست خواهنو داد. اگرگه، هما 

ها بیشتر است و حتی کنش  حضور و اقتوار موافقا  به نسبت کمیت و کیفیت کنش گفتاری آ 
سوی با موافقا  است، اما آنچه نتیجـة ایـن نبـرد     عیمی ادبیات دانشواهی نیز کامالز هم استوالل

زنو، گفتما  قورت است نـه قـوت اسـتوالل؛ موضـوعی کـه از       کالمی را در حوزة عمل رقم می
 حوصیة پژوهش حاضر خارج است.

 منابع
جمهـوری   ریاسـت » .(1394فرد، عبواهلل؛ هاشـمی، محمـوعیی )   می ؛ امیوی [ افضیی اردکانی، محسن1]

 ،«والیـت فقیـه   ةهای قـانو  اسـاس جمهـوری اسـالمی ایـرا  و انویشـ       کیو بر یرفیتأزنا  با ت
 .204ـ185ص ، ش اول، 12 ةدور ،مطالعات انقالب اسالمیپژوهشی ـ  عیمی ةنام فصل

ــنا2] ــت   1636». (1396) [ ایس ــات ریاس ــوای انتخاب ــر کانوی ــونو  نف ــوری ش ــن(  ، «.جمه ــ  آنالی )منب
 /http://www.isna.ir/news/96012611072 :شوه در بارگذاری، (26/1/1396)

، «حییل کنش گفتاری خطبه امام حسـین)ع( در روز عاشـورا  ت(. »1395) [ ایشانی، طاهره؛ دلیر، نیره3]
 .23ـ1 ص ،3ش ، 8 ة، دورلسا  مبین ةنام فصل

، 2، ش 3، دورة پـژوهش ، «تحییل محتوای کیفـی » (.1390تقی؛ نوشادی، محمورضا ) ایما ، محمو [4]
 .44ـ15ص 

ــی5] ــذرپاچ، مجتب ــی و  . »(1397) [ ب ــل سیاس ــوم رج ــوالت مفه ــا  در     ازآتح ــورای نوهب ــاه ش نو
گروه حقـوق،   رشتة حقوق عمومی، کارشناسی ارشو، نامة پایا  ،«های جمهوری اسالمی انتخابات

 دشت. دانشواه آزاد اسالمی واحو صفا
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هـای   هـای گفتـاری در سـخنرانی    بررسی کـنش ». (1387نژاد، محمورضا؛ اصطهباناتی، لیوا )  [ پهیوا6]
ادبیـات و عیـوم    ةدانشـکو  ةنشـری  ،«، سـازما  میـل  1385مریکا شهریور اجمهور ایرا  و  سایؤر

 .22ـ1، ص 4و3، ش 51 ةانسانی دانشواه تبریز، دور
مطالعـات حقـوق    ةنام فصل ،«لمین در حقوقاجرای مول استواللی تو». (1398) تبار، حسن [ جعفری7]

 .50ـ35، ص 1ش ، 49 ةخصوصی، دور
 ةنامـ  پـژوهش  ،«قـانو  اساسـی   115در اصل  مبنای رجال میی حقوقی برأت» .(1396[ دانشور، فائزه )8]

 .63ـ41ص ، 2 ش، 8 ةزنا ، دور
  اساسی جمهـوری  حقوق سیاسی زنا  در قانو» .(1396) [ شاکری خوئی، احسا ؛ کامرا  آذر، عذرا9]

 .88ـ71ص ، 2 ش، 8 ة، دورز  و مطالعات خانواده ،«اسالمی ایرا 
مشـارکت   ةتحییل گهار دهه پژوهش در حـوز  فرا» .(1395[ صادقی فسائی، سهیال؛ خادمی، عاطفه )10]

 .62ـ35 ص، 2 ش، 14 ةشناختی زنا ، دور مطالعات اجتماعی روا  ،«زنا 
، «.جمهـوری مـویر و مـوبر نبـود     م طالقانی: هیچ زنی بـرای ریاسـت  اعظ». (1396) [ طالقانی، اعظم11]

 https://ana.ir/fa/news/45/178118 :شوه در بارگذاری ،(19/2/1396)منب  آنالین( )
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