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 چكيده
براي تحليل ساختارهاي استداللي در كالم، اركـان)1958؛ 2003(استفان تولمين

و زمينه را مطرح كرد كه بـا سـه ركـن غيراصـلي گانه اصلي سه ي ادعا، پشتيبان

و پشتوانه، بر روي هم، اساس استدالل در كالم را قانون ساز، پيش تعديل منـد بيني

مندي از اركان ياد شـده، سـه در نوشتار حاضر، تالش شده است با بهره. ساخت

الدين اسـدآبادي، ميـرزا سيدجمال:ي قاجاري دوره متن استداللي از سه نويسنده

و ميرزا ملكم و تفاوت عبدالرحيم طالبوف و تشابهات هاي ساختار خان تحليل شود

و سنده از نظر جنبهاين سه نوي. ها بررسي گردد استداللي آن هاي مختلـف فكـري

و ساختار عقيدتي، نماينده ي سه جريان اصلي تفكر در صـدر مشـروطيت هسـتند

آن نوشته و عقايد . گري دوران قاجار، تأثيرگذار بوده اسـت ها در نهضت روشن ها

و طـالبوف بـهي حاضر آن است كه تمايل ملكـم ترين دستاورد مطالعه مهم خـان

و اقناع  خواننده بيش از اسدآبادي است كه نشانگر ان است كه اسـدآبادي تعامل

.تري دارد كه خواننده ادعاهاي او را به عنوان واقعيت مطلق بپذيرد تمايل بيش

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( manijeh.abdolahi@gmail.com دانشيار زبان
و ادبيات انگليسي ∗∗  Asallehe@ yahoo.com استاديار آموزش زبان

11/8/90:اريخ پذيرش مقالهت17/12/88: تاريخ دريافت مقاله
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الـدين اسـدآبادي، ميـرزا اسـتدالل، تـولمين، مشـروطيت، سـيدجمال:هاي كليدي واژه

.خان خان طالبوف، ميرزا ملكم بدالرحيمع

 قدمهم.1

و نهضته تر انقالب بيش،شك بدون برهاا و جنبش، و ادبي اساس تحوالت هاي فكري

انقالب مشروطيت ايـران نيـز از ايـن قاعـده. آغاز شده، مبتني استها كه از پيش از آن

و و با خطوط پيدا ي فكري كه از اواسط دوران قاجـارها از نهضت،نهان مستثني نيست

و در دوران طوال .سلطنت ناصرالدين شاه باليد، تأثير پذيرفته استنيآغاز گرديده بود

را كه عمده) شعري به ويژه در عرصه(جز جنبش ادبي پيشرو به تـرين تـالش خـود

و صرف هاي همه بر تهييج مردم براي ايجاد موج نظر از حضور گير انقالب قرار داده بود

و سنتي مندي از پايگاه خطيبان سنتي كه با بهره به تالشي مشابه بـا شـاعران،هاي مذهبي

و  دست يازيده بودند، بخشي از اين تحول فكـري را بايـد در ميـان گـروه نويسـندگان

و آزادي و نگارش مقاله طلبان يافت كه با نشر روزنامه انديشمندان متجدد و تـدوين ها ها

و جهت بخشـيدن بـهي آزادي در گسترش انديشه،هاي جديدي كتابو ترجمه خواهي

و انتظام بخشيدن به اعتراضـات پراكنـده، نقشـ خواست مـؤثر بـر عهـدهيهاي عمومي

و منش نظر از مكتب صرف. گرفتند و روش هاي سياسي هاي فكري كه هركدام از ايـن ها

و  و روشي عقالنـي انديشمندان به آن ملتزم بودند، همگي تالش داشتند تا با حفظ رويه

و خرد، آرا و براساس قوانين منطق ؛ي جديد را در ذهن افراد جامعه تلقين كننـد منطقي

و ساختار استداللي از اين مي يكي از مشخصه،رو استدالل و حتا توان گفت هاي اساسي

.هاي سبكي آثار منثور اين دوران است از ويژگي

مي،اين نوشتار در :ي قاجـاري دوره شود متن سـه نوشـته از سـه نويسـنده كوشش

از»شـاهي حضرت عبـدالعظيم بـه ناصـرالديني مقدسه از زاويه الديني سيدجمال نامه«

ــيدجمال ــدآبادي س ــدين اس ــي«،)ق.ه 1254-1314(ال ــم برنم ــران نظ ــرزا» دارد اي از مي

، بـر)1250(از عبـدالرحيم طـالبوف»ي سياسـي مقاله«و)ق.ه 1356-1249(خان ملكم

و تشريح شـود در تحليل ساختار استداللي»استفان تولمين«ي اساس نظريه . متن، تفسير

بر،در انتخاب اين سه نويسنده گـذاران نثـر جديـد شاخص بودن به عنـوان پايـه افزون

نيـز عـالوه بـر قرارگـرفتن در موقعيـتو) مراجعه شـود4به يادداشت شماره(فارسي 
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و تعهدات سياسي مشابه، مالحظاتي در كـه از جملـه ايـن. كار بوده است زماني يكسان

بـه ايـن ترتيـب كـه؛منتسـب هسـتنديهـاي فكـري خاصـ به گـرايشز آناناهركدام 

و اسالم الدين نماينده سيدجمال : كـه گفتـه شـده اسـت گراست، چنـاني گرايش مذهبي

و)32: 1383امانـت،(».دار اتحاد جهان اسالم بودو طرف الدين افغاني فعال سيدجمال«

آد سيدجمال« والدين معتقد بود كه هرگاه مردم به رسوم اسـالمي رفتـار كننـد، هـم اب

و هم مسلمان خوب به شمارش متمدن مي : 1355مدرسـي چهـاردهي،(».رونـد مـي وند

و طرفـدار خان مشهور است كه نماينده در مورد ميرزا ملكم)338 ي گرايش ليبراليستي

و دموكراسي غربـي اسـت هاي فكري آزادي منش خـان نخسـتينا ملكـم ميـرز«: خواهي

ي تفكـرات ليبـرال مكاتـب طلب ايراني بود كـه دانـش كـافي دربـاره اصالحي نويسنده

و فرانسوي داشت و،تفكيـك قـوا،وي خواهان انتظـام حكومـت ... انگليسي مشـورت

هـاي مـادي اردوگـاهو طـالبوف بـه انديشـه)31: 1383 امانـت،(».بـود ....وضع قـانون 

و در علوم طبيعـي، سـتاره« كه گفته شده؛ چنانتر گرايش دارد ماترياليستي بيش شناسـي

آنو به عقايد غيرمذهب) 191: 1373،زاده ملك(» دست داشت،تاريخ ي مشـهور بـود تـا

را«اهللا نوري حد كه شيخ فضل و بـي طـالبوف را تكفيـر كـرد و تأليفـاتش ديـن خوانـد

هـر سـه نويسـنده در صـف،با اين حـال)191، همان(».مخالف شرع اسالم اعالم كرد

مي كنندگان با استبداد دورهلهمقاب و راهـي،هاي خود كوشند با روشي قاجار قرار دارند

و دگرگوني در ساختار خودكامگي رفت از عقب براي برون . ارائـه دهنـد،ماندگي كشور

ازهاي خود را بسـط دهنـد اند تا نظريه چنين هر سه نويسنده بر آن بوده هم ي محـدوده،

ك و دستاوردهاي فكري خود را تا حد ساير ملل شـرقي مرزهاي كشور ايران خارج -نند

آن-ي آن روزي خاورميانه به ويژه منطقه و همـين امـر نيـز آن تعمـيم دهنـد هـا را بـر

و به دور از هيجان، با رويه دارد تا زباني متين مي اي منطقي در پيش گيرند تـا بتواننـد تر

.ي خود متوجه كنندها به انديشه،مخاطبان ديگري را در وراي مرزها

و بررسي.2  بحث

بر.2.1  اساس روش استفان تولمين ساختارهاي استدالل

ــه هنگــام انديشــه ــولمين ب ــاره اســتفان ت و تحليــل درب ي ســاختارهاي اســتدالل ورزي

)Argument (و آوري، به ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه شـيوهو برهان هـاي اسـتدالل
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و حجـت با استدالل،رهگوهاي روزمو پردازي در گفت مباحثه ي رسـمي كـه هـا آوري ها

وي به اين امـر توجـه كـرد كـه،به بيان ديگر؛براساس منطق استوار است، تفاوت دارد

و باورانـدن نظريـه  و اهل زبان به طور معمول براي اقناع مخاطب و آراي گويندگان هـا

ي بهـره خود به شنونده يا خواننـده، از فنـون ديگـري بـه جـز منطـق رسـمي ارسـطوي 

ها دريافت آوري بندي اين نوع حجت جوهاي خود براي سامانو وي در جست. گيرند مي

اي به جز منطق رسمي برپاشده باشـد، بـر سـه ركـن كه ساختارهاي استداللي كه بر پايه

و ضروري استوار است : اصلي

.زمينــه يــا زيربنــاي فكــري.Support/Data(3( پشــتيبان.2،)Claim( ادعــا.1

)Warrant(هـا را بـراي وي همچنين سه ركـن ديگـر را كـه گوينـده مختـار اسـت آن

و در نتيجه ب به كار گيرد، به اين تر خواننده يا مخاط اقناع كامل،استحكام استدالل خود

: شمارد صورت برمي

) براي ادعا()Qualifier( ساز تعديل.1

؛)Rebuttal( پشتوانه براي ادعا.2

زم.3 )94-92: 2003، تولمين() Backing( ينهپشتوانه براي

 هاي اساسي بيان استداللي ركن.3

و زمينه، سه ركـن اصـلي بيـان اسـتداللي بـه گونه آن كه پيش از اين آمد، ادعا، پشتيبان

مي)Toulmin()2003( روش تولمين :به اين شرح؛دهند را تشكيل

)92: 2003، تولمين( ادعا.3.1

،به عبـارت ديگـر؛گوي استداللي استوو سخن اصلي در هر گفتي اساسي ادعا نكته

و نيز شيوه گيـرد، بـرايي استداللي كه به كـار مـي مقصود اصلي گوينده از بيان مطلب

و گوينده مي مـورد(كوشد تا موضوع اصلي مورد بحـث پذيراندن ادعا به مخاطب است

و داده) ادعا را براي شنونده روشن،ها را براساس شواهد و او ادعـا. سـازد» قـانع«كنـد

مي معموالً به طور واضح در و بـراي شـناختن آن كـافي اسـت بـه ايـن كالم ذكر شـود

 گوينده تالش دارد چه چيزي را اثبات كند؟: پرسش پاسخ داده شود
:توان پنج مقوله براي آن برشمرد، به اين ترتيب نظر به اهميت مبحث ادعا، مي
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)Fact(ي واقعيت ادعا از مقوله)الف

از قبيـل هايي؛ پرسشهايي را در مخاطب مي پروراند ادعا از نوع واقعيت معموالً پرسش

...و» آيا ايـن درسـت اسـت كـه؟«؛»چنين اتفاقي افتاده است؟ واقعاًً«؛»آيا واقعيت دارد

ي خـود را بـراي چنـد بـار بعضـي از حاشـيه،در اين مـدت«:ي در جمله،نمونه رايب

و وعدهاحوالپ مي رسي فرستاد )21: 1360اسدآبادي،(»...دادندي مالقات مفصل

و تعريف ادعا از مقوله)ب )Definition(ي توضيح

شبيه«؛»اين براي چيست؟«؛»اين چيست؟«: هايي را از قبيل اين نوع ادعا معموالٌ پرسش

مي«؛»به چيست؟ آن را بيـان تـوان گونـه مـيچ«؛»توان اين امر را توضـيح داد؟ چگونه

ميچ«؛»كرد؟ مي...و»؟توان آن را به دست آورد گونه حفظ استقالل«:مثال. آورد در پي

تن،و سربستگي مملكت ايران به انگليس »...كـه ها براي مجاورت هندوستان اسـت، بل نه

: پس از خواندن اين جمله گوينده در مقام آن برآمده تـا بگويـد،)137: 1357طالبوف،(

مي،در اين صورت»الل ايران براي چيست؟حفظ استق« رود گوينده پس از اعالم انتظار

و تشريح آن بپردازد .اين نظر به توضيح

)Cause( ادعا از نوع سببي)ج

مي اين نوع از ادعا معموالً با اين پرسش گونـه ايـن موضـوع اتفـاقچ«: شـود ها شناخته

منجـر بـه ايـن موضـوع شـده چـه اتفـاقي«؛»چه چيزي سبب آن شده است؟«؛»افتاد؟

در«و» چيز به سبب اين موضوع، اتفـاق خواهـد افتـاد؟چه«؛»است؟ بـه عنـوان نمونـه

دولت ايران اول دولت روي زمين است كه بدون هيچ مانع مسـتعد قبـول هـر«:ي جمله

ص ملكم(».باشد نوع تنظيم مي )4خان،

در گوينده ادعا مي ميكند دولت ايران، اولين دولتي توانـد هـر نـوع جهان است كه

مي ادامه. نظمي را به راحتي بپذيرد كند كه گوينده توضيح دهد بـهي طبيعي كالم اقتضا

مي ادامه. چه سبب ايران مستعد چنين نظمي است نويسـنده،كنـدي منطقي كالم ايجاب

.شمرد عوامل مؤثر در اين ادعا را بر

)Judgment( قضاوتيا)Value( گذاري ادعا از نوع ارزش)د

آيـا ايـن موضـوع«: هايي از اين قبيل همراه است چهارمين مقوله از انواع ادعا با پرسش

اخالقـي اخالقـي اسـت يـا غير«؛»آيا سودمند است يا زيـان دارد؟«؛»خوب است يا بد؟

مي«؛»است؟ ي چه سيستم ارزشي براي قضاوت كردن دربـاره«؛»گويد؟ چه كسي چنين
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پادشـاهي نداشـته،دولت ايران هرگـز بهتـر از امـروز«: مثال»شود؟ميه آن به كار گرفت

؛به طور واضح پادشاه مطلوب دانسته شده استپادشاه،در اين جمله)5 همان،(».است

و اظهارنظر كرده است .يعني گوينده در مورد پادشاه قضاوت

و روش)ه )Policy( ادعا از نوع رويه

تع گونه و انتخاب شيوه است كه بـا پرسـشي ديگر ادعا از نوع و روش : هـاي يين رويه

رو«؛»گونه بايـد عمـل كـرد؟چ«؛»كرد؟ چه بايد« و سياسـتي را بايـد در پـيش چـه ش

مي؛»هايي براي حل مشكل بايد انجام دهيم؟ چه فعاليت«؛»گيريم؟ :مثال شود؛ همراه

و بصيرت،چيزي كه الزم داريم« )8 همان،(».علم است

جم در و سياستي،لهاين يابي به نظـم نيـاز دارد، مطـرح دست برايرا كه ايران رويه

و آشكار مياساخته است ،نظمـي كند كه روش به كارگرفته شده در مواجهه با بـي اعالم

.است ضروري

)2003:92، تولمين( پشتيبان.3.2

مي داليلي كه براي حمايت و تثبيت ادعا برشمرده نو تأييد اگرچه. ام داردشود، پشتيبان

مي پشتيبان در مواردي حالتي ضمني به خود مي و تواند در كـالم ذكـر نشـود، امـا گيرد

مي. كاركرد آن همواره محسوس است را توان اين پرسـش براي شناخت آن در كالم هـا

مي: مطرح كرد گونـه در صـدد گويد؟ نويسنده چـه گوينده براي قانع كردن مخاطب چه

 آيد؟ياقناع خواننده برم

و انعطاف و گونه ساختار پشتيبان در مدل تولمين متنوع در پذير است هاي مختلفـي را

و رقـم،پشتيبان از نوع واقعيت: گيرد؛ از جمله برمي از،)Statistic( از نوع آمـار، عـدد

ــده ــار عقي ــوع اظه ــي، ن ــيح از)Expert Opinion(ي تخصص و توض ــرح ــوع ش ،ن

)Explanation (اس  Physical(و از نوع شـاهد ظـاهري)Reasoning( تداللاز نوع

proof (،ذكر شده است .

)2003:94، تولمين( زمينه.3.3

و پشتيبان را برقرار و استنتاجي ميان ادعا زمينـه عمومـاً. سازدمي زمينه، ارتباط زيربنايي

زمينـه.تاستواراس،ي مطرح در سطح جامعهها اساس باورهاي پذيرفته شده يا ارزش بر
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و)Common ground( اهميـت دارد كـه زيربنـاي مشـترك نظراز اين ميـان گوينـده

طـور كنـد تـا بـه مـيي مشـترك، مخاطـب را دعـوتها زمينه. گيرد مخاطب را در برمي

و به نوعي در استدالل نهاني،ناخودآگاه زمينه بـه. شركت جويد،هاي استدالل را دريابد

مي،هاي زير طور معمول در پاسخ به پرسش »سرمنشأ گوينـده كجاسـت؟«:شود دريافته

برچه اساسي چنـين ادعـايي را دركـالم خـود«»از چه زيربناي فكري برخوردار است؟«

زمينه گاهي در كـالم بـه»گوينده كجايي است؟«:و يا به طور خالصه»ذكر كرده است؟

و گاهمي طور مستقيم بيان و غيرمستقيم دريا،شود .شودمي فتهبه طور ضمني

: از آن جملـه اسـت؛ هـاي گونـاگوني شـكل گيـرد توانـد براسـاس مقولـه زمينه مي

و يا تأثيرگذاري گوينـده() Ethos( المثل، كلمات قصار يا نقل قول از افراد معتبر ضرب

مي) Logos( آوري برهان،)بر شنونده و حاكي از قدرت كه تواند از نوع استقرا يا قياس

كه ميان يـكي مشتركهاو ارزش)Pathos(،هاي احساسي انگيزهمنطقي سخن باشد، 

و يا حتا عموم بشريت مورد پذيرش است . قوم، يك فرهنگ

و اصــلي پذيرفتــه شــده،جــا كــه زيربنــاي فكــري در جامعــه از آن ،عموميــت دارد

 آن را بـه صـراحت در كـالم بيند گوينده نيازي نمي،تر موارد شود، در بيش محسوب مي

در نظـر گـرفتن زمينـه در سـخن، بـه آن معنـي نيسـت كـه،با اين حال. خود ذكر كند

و خواننده در خصوص آن اصل مشترك كه زيربنا يا زمينه ي سـخن را تشـكيل نويسنده

مي،كالم يا ادعا،به عبارت ديگر؛دهد، توافق كامل داشته باشند مي ي توانـد بـر پايـه گاه

با زمينه و زيربنـاي فكـري خواننـده در تنـاقض باشـد اي نهاده شود كه بنـابراين. عقايد

و درك متقابـل دو طـرف در سـاختار اسـتداللي كـالم بـر پايـه،زمينه اساس  ي تفـاهم

ميو گفت و هماهنگي كامل، قرار و نه لزوماً موافقت و درست به همـين دليـل گو ،گيرد

كم،هرچه زمينه فراگيرتر باشد ب گوينده ميتر خود را ملزم ي سـه رابطـه. يابـده بيان آن

و زمينه در نمودار زير، نشان داده شده است .جزء اصلي كالم يعني ادعا، پشتيبان

پشتيبانادعا

زمينه
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مي به اين،ي زير سه مورد ياد شده براساس جمله :شود گونه نشان

و ايران نظم« )4همان،(».پذير است خدا طالب اغتشاش نيست

.پذير است نظم،اناير:ادعا

.خدا طالب اغتشاش نيست:پشتيبان

و تمـايالت: زمينه اعتقادات مسلمانان چنين اسـت كـه خداونـد مظهـر نظـم اسـت

مي ايران .پذير دارد فرهنگي نظم،كند كه ايران پرستي حكم

آن اين زمينه براساس برهان و از جا كه بـه نظـر نويسـنده مـورد آوري شكل گرفته

در تأييد اما آشكارا بر نـوعي سـاختار اسـتداللي حركـت؛ذكر نشدهكالم همگان است،

كل مي و از مي) پذيري ايران نظم(، جزء)نظم الهي(كند سه. گيرد را نتيجه ي گانه اجزاي

:در نمودار زير نشان داده شده است،ي مورد بحث جمله

 ادعا پشتيبان

)پذير است نظم،ايران( زمينه ....) خدا طالب اغتشاش نيست(

و تمايالت ايران( )پرستي اعتقادات

 هاي اختياري بيان استداللي ركن.4

بر سه ركن اصلي، گوينده براي اقنـاع مخاطـب بنـا بـه عالوه،در مدل استداللي تولمين

مي،ضرورت و وسايل ديگري نيز استفاده :به اين ترتيب؛ كند از تمهيدات

) 2003:138، تولمين() Qualifiers(ها كننده تعديل.4.1

توانـد بـه عنـوان اي براي بيان نظر گوينده است، نمـي وسيله،جا كه ادعا در اساس از آن

و واژه دليل؛به همين؛تلقي شود،و قطعي حكمي محتوم هايي كه بـر به كارگيري قيدها

قطعيت مطلق عدم قطعيت داللت كنند، براي افزايش يا فروكاستن از لحن كالم، كارساز 

و در مـوارد الزم بسياري، برخي، چندين: چونهم؛است قيـدهاي اسـتثنا،بار، به ندرت

كه«: هايي چون عبارتو نيز»...كه مگر، به جز اين«: چون به كار گرفته»...و در صورتي

و،به عبارت ديگر. شود مي و نـواقص ادعـاي مطـرح شـده، ادراك گوينده از اشكاالت

ميها آگاهي او از موقعيت و ادعـاي وي خـارج توانـد از حـوزهو شرايطي كه ي بحـث

.دارد تا قيدهايي را به كالم خود بيفزايد باشد، او را برآن مي
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هاي شرطي نيز به صورت تأويل شده، در گروهي حاضر بيان در مطالعه،افزون بر آن

ميها كننده همين تعديل اگـر بعضـي«ي در جملـه،نمونـه رايبـ؛شود به حساب آورده

و منافق ».هـا رجـال دولـت نيسـتندآن،خـود اصـرار دارنـدي در عقيـده،ايراني خائن

)1357:140طالبوف،(

ي در(مشروط بـه حصـول امـري) ها رجال دولت نيستندآن(افتن ادعا تحقق اصـرار

و قطعيت كالم كاسته شده است،در نتيجه؛است) خودي عقيده . از حتميت

توان ميـزان درسـت بـودن يـا احتمـالمي به بيان ديگر با استفاده از اين گونه قيدها

اس بنابر. اثبات ادعا را به بحث گذاشت » هـا كننـده تعـديل«يـا»قيـدها«ت كـه اين واضح

و براي تعيين ميزان آن به كار گرفته .شودمي انحصاراً در خدمت ادعا

ي ادعا پشتوانه.4.2

و بيان در بحث با ها اي ذهني محاوره،مخاطب خيالييك هاي استداللي، معموالً گوينده

مي ترتيب مي و را ها يا مقابله كوشد پرسش دهد و پيشـاپيش هاي فكري او ،در نظر آورد

براي پاسخ به استثناها يا موارد نقضي كه ممكن است،به عبارت ديگر. به آن پاسخ دهد

كند كه گاه خـود در مورد ادعا به ذهن مخاطب خطوركند، گوينده مباحثي را مطرح مي

و مي...در حد يك ساختار كالمي متشكل از ادعا، پشتيبان كه در صورتي. شود، گسترده

 دهـد، از قـدرت پاسـخي مناسـب) خواننـده(گوينده نتواند به سؤاالت فرضي مخاطب

و حتا ممكن اسـت ادعـاي مـورد بحـث در برابـر مقابلـه ي استدالل كاسته خواهد شد

ن و استدالل به شكست بينجامدمخاطب تاب كننـده تشـخيص داده يعني ادعا قانع( ياورد

و مورد پذيرش قرار نمي نمي .)گيرد شود

هاي ديگر را كه گاه كـامالً گوينده با حفظ استقالل رأي خود، نظريه،به عبارت ديگر

و متضاد با ادعاي مورد بحث است، در نظر مي پذيرد كه به دليل برخـي عوامـلمي گيرد

بـراي تقويـت دليـل، بـه همـين؛مخل، ممكن است ادعاي او مورد ترديـد واقـع شـود 

مي» بيني پيش«استدالل خود، به  بيني هـم آشكار است كه به كارگيري پيش. شود متوسل

ميبراي تواند مي و هم ،تواند بـه حمايـت از پشـتيبان حمايت از ادعا به كار گرفته شود

انه«:ي زير در جمله،نمونه؛ برايكالم بيايد در ي دولـت ايـران بسـيار خـوب دارهخير،

)138: 1357 طالبوف،(».هيچ عيب ندارد است؛
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هيچ«: بينيو پيش»ي دولت ايران بسيار خوب است خير، ادارهنه«: در اين جملهادعا

بـه عنـوانرا» هـيچ عيـب نـدارد«ي جمله، گوينده،به عبارت ديگر است؛»عيب ندارد

و به عنوان  .به كالم افزوده است،»بيني پيش«پاسخ به پرسش ضمني يا ترديد خواننده

ي زمينه پشتوانه.4.3

ــو ــراي مســتحكم اردي در م ــه ب ــرد زمين ــر ك ــاالت و در نتيجــه ب ــا ي بردن درجــهن ادع

مي قانع بر بنيادهاي فراتـري،كند تا كالم استداللي در اساس كنندگي، به حمايت نياز پيدا

و به اين ترتيب و قانع،بنا شود ي يـاد شـده در جملـه،نمونـه؛ تر شـود كننده باورپذيرتر

مسـتعد قبـول هـر نـوع،زمين است كه بدون هيچ مـانع اول دولت روي،دولت ايران«

امنيـت درونـي،«زمينه بـر ايـن اسـاس اسـت كـه)3:تابي خان، ملكم(».باشدمي تنظيم

گوينده بـراي ايـن زمينـه) همان(» موجب تنظيم است... پرستي، آسايش خارجه، سلطان

و اضافه كند توانست پشتوانه مي مي«: اي ذكر كند حا منطق حكم اسـبابيل كه همهكند

)همان(».ترقي مهياست، دولت موفق باشد

:دهنده است براي توضيح روابط شش بخش ياد شده، كمك،نمودار زير

شايد شـما سـفر« براساس جمالت،سه بخش اصلي به همراه سه بخش فرعي كالم

الدين شاه را قبل از ساير دربارها به مالقـات امپراتـور روس، حضرت مظفر پارسال اعلي

دل؛سند تابعيت ايران به اوامر شما اقامه نماييد پـذير اما اگر بعد از اين مالقـات معـاذير

و خـالوي عدم پذيرايي شاهنشاه و آلمـان بـه فـوت بـرادر اولـي ايران به دربار انگليس

و قبول عقد ديپلوماسـي دومي به نظر سياسي مالحظه فرماييد، دانيد كه مبادله ي ايجاب

و در حجله و دلپسـند كيسـت،ي مزين عروسان آسيا چيست طـالبوف،(»؟داماد مقتـدر

مي، چنين باز)141و 140: 1357 :شود نموده

+ادعا

)+كننده تعديل(

)ادعاي پشتوانه(

+پشتيبان

)ي ادعاتوانهپش(

+زمينه

)ي زمينه پشتوانه(
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 بخش دوم.4.4

دها مقوله،در اين بخش تمـامي دربـاره) 2003(ر روش اسـتداللي تـولميني ذكر شده

گيـرد تـا بـه ايـني ذكر شده، مورد بررسي قرار مـي هاي سه مقاله از سه نويسنده جمله

و به ويژه ساخت كـالم نويسـندگان آن دورهها وسيله برخي نگرش ي رايج در آن زمان

و بررسي شود مي. در باوراندن سخن به خواننده، تحليل شود در اين پـژوهش يادآوري

و بدون هيچ چيـنش يـا گزينشـي  و واحـد تحليـل شـده،هر سه متن به طور كامل انـد

عنـوان بـه»جملـه«در انتخاب.گرفته شده استدر نظر»جمله«استدالل در تمام موارد 

بـه آثـار،شناختي زبان فارسـيي زبانها عالوه بر ويژگي.واحد استدالل در اين سه متن

تها استفان تولمين يا ساير تحليل وأيي كه در اين زمينه بـر همـين چـارچوب ليف شده

؛استناد شده استنظريه استوار هستند، 

صرتولمين،نمونه رايب احت جمله را به عنوان واحـد اسـتداللي، مبنـاي تحليـل به

(خود قرار داده است اساس تحليـل)Love()2000(الوچنينهم)92: 2003تولمين،.

از با اين حال برخـي پـژوهش. خود را بر جمله قرار داده است گـران بنـا برهـدفي كـه

بـه عنـوان نمونـه. نـدا مـتن قـرار داده اند، مبنا را به جـاي جملـه بـر تحقيق خود داشته

بـه عنـوان واحـدرابه جاي جمله، در مواردي پاراگراف) Simosi ()2003(سيموسي 

از(.است دادهاستداللي قرار   بـه ديگـر سـخن) Serajipour()2007( پور سراجي: نقل

مي توان گفت مي و تئوري تولمين مستقل از متن عمل بر هر متني با رويكرد دلخواه كند

قا تحليل .بل اجراستگر

ي پشتيبان مبحث نخست درباره.5

نمـودار(در مورد پشتيبان، نسبت استفاده از پشتيبان در هريـك از ايـن سـه مـتن،.5.1

مي. شماره نمايانده شده است خان بيش از ديگران جهـت توان گفت ملكم بر اين اساس

 اما اگر بعد از اين مالقات معاذير
و ... دلپذير عدم پذيرايي مبادله ايجاب

در ... قبول عقـد ديپلوماسـي چيسـت 
دامـاد،ي مزين عروسـان آسـيا حجله

و دلپسند كيست ؟مقتدر

 ... شما سفر پارسال) شايد(
سند تابعيت ايـران بـه اوامـر شـما

آن(.ه نماييـد اقام كـه اوامـر مگـر
)ديگري درنظر داشته باشيد

 شما ظاهربين هستيد
)راست است(
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و طالبوف به فاصله د از او قـراري نزديـك بعـ ادعاي خود به پشتيبان متوسل شده است

و سيدجمالمي بـه ايـن امـر. اي زيـاد از آن دو قـرار دارد الدين اسدآبادي با فاصله گيرد

مي،خودي خود ي ديگـر خـود را الدين بـه نسـبت دو نويسـنده جمالدهد كه سيد نشان

شد چنان. ملزم ندانسته است كه از پشتيبان استفاده كند در،كه پيش از اين گفته نويسـنده

صورتي كه الزم بداند كه خواننده را نسـبت بـه صـحت ادعـاي خـود متقاعـد كنـد، از 

كم نوشته،در اين صورت. بردمي پشتيبان بهره منـد تري از پشتيبان بهره هايي كه به ميزان

و ادعاي خود را چنان محكم ديده كه نيازي اند، از نويسنده شده اي نشان دارد كه يا كالم

و يا از موضـع برتـرئهبه ارا و،ي پشتيبان براي متقاعد كردن خواننده ندارد سـخن گفتـه

آن. پـذيرد چنين پنداشته است كه خواننده ادعاي او را دربست مي در توضـيح مـورد كـه

سه حالـت ممكـن اسـت وجـود،شنونده-گو خواننده، يا سخن-ي ميان نويسندهرابطه

مييا نويسنده از موضع برت: داشته باشد و از سر قدرت سخن رار و در واقع خـود گويد

و يا ساير توانمندي نظراز( عكس در دانـد يـا بـر برتر از خواننـده مـي)ها قدرت، دانش

آن موضعي فروتر از خواننده قرار دارد يا رابطه كمي و . سان استهم،ها بيش

پشـتيباني ارائـه در مورد نخسـت، نويسـنده خـود را ملـزم بـه از سه مورد ياد شده

آن نظر در مورد سه مقالهماز اين. داند نمي و نويسـندگان هـا، موضـع برتـري يـاد شـده

بـا.ي ديگر كامالً مشـهود اسـت الدين در برابر خواننده، نسبت به دو نويسنده سيدجمال

توان حكـم قطعـي تنها با تكيه بر به كارگيري يا عدم به كارگيري پشتيبان نمي،اين حال

از داد مي نظركه آيا وي خود را هـايي از نـوع داند يا بـر قـدرت دانش، برتر از خواننده

.كند ديگر تكيه مي
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نمودار 1. 1. نمودار بسامد پشتيبان به كار رفته در هر متن
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اند، مند شده، هر سه نويسنده براي ادعاهاي خود از پشتيبان بهره1.2طابق نمودارم.5.2

و پشتيبان در نوشته و و ميرزا ملكم اما نسبت ميان ادعا اً مشـابه خـان تقريبـ هاي طالبوف

و83به33(است بـه عبـارت؛)خـان هاي ميرزا ملكم در جمله88به39براي طالبوف

و هركـدام از ادعاهـايپ5/2هركدام از ادعاهاي طالبوف به طور متوسـط،ديگر شـتيبان

)2نمودار(.پشتيبان دارند2/2خان ملكم

انـد تـا داشـته دهد كه هر دو نويسنده در اسـاس بـه شـدت تمايـل اين امر نشان مي

و عبارت ادعاهاي خود را با كمك برخي جمله در. ها به خواننده يا مخاطب بقبوالنند ها

و پشتيبان مورد سيدجمال و،الدين اسدآبادي اين نسبت ميان ادعا كامالً دگرگـون اسـت

از،ادعا36در مقابل  مند شده است به عبـارت ديگـر در برابـر پشتيبان بهره32وي تنها

ا كمهر (تر از يك پشتيبان قرار دارد دعاي اسدآبادي، آبادي اسـد،تـر يا به بيان ساده/.)9.

و خود را ملزم به بهـره  منـدي از پشـتيبان در برخي موارد فقط به طرح ادعا بسنده كرده

مي. براي اقناع خواننده ندانسته است توان به حساب اعتماد به نفـس چنين رويكردي را

وت كه خود را در برخورد با خواننده در موضـع قـدرت مـي باالي نويسنده دانس دانـد

.بيند نيازي به حمايت از ادعاي خود نمي
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نمودار 1. 2. نسبت بسامد ادعا به پشتيبان در متن
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ادعا

پشتيبان

مي.5.3 از در بررسي نسبت ميان انواع پشتيبان، اين پرسش مطرح شود كـه هـر كـدام

دارند يا روند استفاده از انواعيتر گرايش بيش،نويسندگان نسبت به كدام گونه پشتيبان

درپ پاسخ بـه ايـن پرسـش؟گونه بوده استچ،هاي مورد بررسي هركدام از متن شتيبان

و كمك مي كند تا با توجه به نوع پشـتيبان مـورد توجـه هـر نويسـنده، سـاختار فكـري

ي ميـرزا در نگـاه كلـي در دو مـتن نوشـته شـده. شـود بيني وي به بحث گذاشته جهان

و طالبوف، هر پنج ملكم آن بان به كار گرفته شده استي پشتي گونه خان كـهو قابل توجه

و طالبوفي ملكم ترين نوع پشتيبان مورد استفادهبيش حـال،اسـت» مثـال«از نوع،خان

)2نمودار(. مطلقاً بهره نبرده است» مثال«الدين اسدآبادي از پشتيبان از نوع كه جمال آن

و توضيح آن براي خواننـده تمـايلي به عبارت ديگر، اسدآبادي به باز كردن مطلب

مي نشان نمي و پذيرفتني و ادعاي مطرح شده را قطعي ميهم. داند دهد توان گفت چنين

از بيـان،مندي از پشتيبان مثال عدم بهره »ادعـاي محـض«گـر آن اسـت كـه او همـواره

)Claim Absolute (و با خواننده تعامل ندارد در كالم بهره گيـري اين نتيجه. مند است

تـر اسـتفاده بـيش» واقعيـت«الدين اسدآبادي از پشتيبان نوع جمالسيد با اين موضوع كه

مي؛شود كرده، حمايت مي مي زيرا نشان كند با واقعيـت دهد كه وي ادعايي را كه مطرح

و خود را ملزم به ارائه منطبق مي .داندي دليل براي اقناع خواننده نمي داند

وي در نقطه ن،ي مقابل دو؛ي ديگر قرار دارند ويسندهدو ) بـا انـدك تفـاوتي(زيرا هر

شد چنان ي تمايـل دهنـده اند كـه نشـان ترين بهره را بردهشبي» مثال«از پشتيبان،كه ذكر
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ي ملمـوس هـا به ويژه مايلند از پشتيبان؛ اين دو نويسنده ها به ارتباط با خواننده است آن

آن.و قابل درك استفاده كنند كه از )Expert opinion(»ي تخصصي عقيده« پشتيبان جا

و پشتيبان در اين دو نويسنده در مرحله ي سوم قرار در مرحله)Reason(»دليل«ي دوم

دارد، شايد بتوان چنين حكم كرد كه آن دو اگرچه مايلند با مخاطب رابطه برقرار كننـد،

و به جاي حجت و ابـراز با اين حال در كل مخاطب عام را در نظر دارند آوري، از مثال

.اند مند شده تر بهره دانند، بيشميي شخصي كه آن را تخصصي عقيده

نمودار 2. بسامد انواع پشتيبان توسط هر نويسنده
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واقعيت اقتدار عقيده مثال دليل

آن.5.4 در جا كه بحث در مورد پشتيبان نقشي اساسي در تحليل متن ايفـا مـي از كنـد،

و  تالش شده است بـه نسـبت ميـان اين نوشتار از منظري ديگر نيز به آن نگريسته شده

سه هاي به كار گرفته شده در متن انواع پشتيبان و با يكديگر مقايسـه هاي گانه توجه شود

)3نمودار(.گردد

مي چنان- ي هـا بـه ترتيـب در نوشـته» دليل«شود ميزان استفاده از پشتيبان كه مالحظه

و اسدآبادي، قرار گرفته طالبوف بيش و سپس ملكم خان شايد بتـوان گفـت. اند تر است

و گرا عالقه و موضوعات مربوط به علوم جديد مندي مراجعـه(يش طالبوف به مضامين

و ساير آثار طالبوف .در ساختار بياني وي تأثيرگذار بوده است)شود به كتاب احمد

ح»مثال«در مورد پشتيبان- و طالبوف44خان الي كه ملكم، در آن42مورد مـورد از

م گونه تمايلي اند، اسدآبادي هيچ استفاده كرده ثـال نشـان نـداده اسـت كـه به اسـتفاده از
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مي كه گفته شد، چنان و توضـيح اين امر نشان دهد كه اسدآبادي تمايلي به گشودن مـتن

.آن براي خواننده ندارد

و طـالبوف بـه فاصـله، به ترتيـب ملكـم»ي شخصي عقيده«مورد پشتيباندر- اي خـان

يكنز و اسد ديك با آن،ي سومهآبادي در مرتبديگر قرار دارند و از جا كـه بـه قرار دارد

و تواند ميزان فاصلهمي»ي شخصي عقيده«كارگيري يا عدم به كارگيري  ي ميان نويسنده

ميان خـود،ي ديگر توان گفت اسدآبادي نسبت به دو نويسنده خواننده را نشان دهد، مي

قا بيش)Distance(ي»فاصله«،و خواننده ـ تري و مايـل نيسـتل مـي ي و شـود عقايـد

به ويژه مخاطـب(درحالي كه مخاطب؛ميان بگذارد احساسات شخصي خود را با او در

از) گوينـده(ممكن است بخواهد با نويسنده) مدرن و بـا اسـتفاده تعامـل داشـته باشـد

از؛)Sweet()2000( ويتس(. به مذاكره بپردازد) گوينده(شواهد الزم با نويسنده  نقـل

))Ralston ()2005( ستونو رال) Nelson( نلسون

كـدام از سـه مـتن تمايـل توان گفـت كـه هـيچمي،»اقتدار«در مورد پشتيبان از نوع-

تـوان گفـت در مقام مقايسـه مـي با اين حال،؛اند چنداني براي استفاده از آن نشان نداده

و مايل است خواننده ادعاها،ي ديگر تر از دو نويسنده آبادي بيشاسد ي او اقتدارگراست

.را مطلق بپندارد

مي» واقعيت«در مورد پشتيبان- از مشاهده گردد كه اسدآبادي آشكارا بيش از ديگران

و چنان مي اين پشتيبان استفاده كرده است دهد كـه او نسـبت كه ذكر شد، اين امر نشان

.گراتر است مطلق،به ديگران

پش بندي كلي در مورد بهره در جمع و تيبان مشاهده مـي مندي از انواع گـردد طـالبوف

ي قابـل تـوجهي اما اسدآبادي بـا آن دو فاصـله؛ترند خان به يكديگر نزديك ميرزا ملكم

و در كل و اقناع خواننده بيش از اسـدآبادي اسـت تمايل دو نفرِ،دارد نخست به تعامل

.بپذيرد،كه تمايل دارد خواننده ادعاهاي او را به عنوان واقعيت مطلق
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نمودار  3. بسامد انواع پشتيبان در هر متن
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و ادعامبح.6 ث دوم، ارتباط ميان زمينه

اي ميـان، رابطـه نخست بايد به اين نكته اشاره كرد كه زمينه با فراهم آوردن معنايي كلي

و پشتيبان ايجاد مي و كلي عمومي،كه زمينه استالزم،رو از اين؛كند ادعا تـر از ادعـا تر

ميهم. در نظر گرفته شود بس چنين يادآوري از،ياري مواردشود زمينه در به طور ضمني

نويسنده زمينه را به طور آشكار در درون ادعـا،اما در برخي موارد؛شود متن دريافته مي

يك مطرح مي مي كند به طوري كه با ادعا سـان اگر به اين موضوع يعنـي يـك. شود سان

و زمينه در متن توجه دقيق مي بودن ادعا آن دانستي را نشانه توان اين پديده تري شود،

و در حد زمينه .طرح شده است،كه ادعا بسيار كلي

يك در مورد متن و زمينـه، هاي مورد بحث اين نوشتار از منظر سـان انگاشـتن ادعـا

و ادعـا را بـا توان گفت اگرچه در مواردي هر سه نويسنده كمابيش كلي مي گويي كرده

تفـاوت قابـل تـوجهي ميـان،مورد گردد كه در اينمي اند، مالحظه يكسان دانسته،زمينه

و دو نويسنده ملكم (ي ديگـر وجـود دارد خان و%3/6آبادي اسـد؛%5/11خـان ملكـم.

در،به عبارت ديگر؛)%2/4طالبوف و عمـومي ميل به گسترش ادعا در سطح بياني كلي

و تئوري خود نشان كلياينكه تر است او بيش )4نمودار شماره(. پردازي است گويي
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و زمينه معادل ادعا نمودار  4. بسامد زمينه به طور عام
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زمينه به طور عام زمينه معادل ادعا

 ساز در مورد تعديل،مبحث سوم.7

شد چنان- ساز تعديل آن-كه گفته و قيدهايي است كه نويسنده هـا را در خـدمت ادعـا

شش. گيرد تعيين ميزان قدرت ادعا به كار مي در گونه قيد يا تعـديل در اين نوشتار، سـاز

:ترتيببه اين؛اند گذاري شده نمره1تا6از،نظر گرفته شده كه به ترتيب قدرت

كم معموالً بيش) است(هميشه-هرگز )نيست(به ندرت)تر(تر شايد

654321

چ دهنده جدول زير، نشان گانـه هـاي سـه سازها در متن گونگي به كارگيري اين تعديلي

:است

مجموع1نوع2نوع3نوع4نوع5نوع6نوعنام

26----323اسدآبادي

11122-712طالبوف

11-----11خانملكم

مي از مطالعه انـد شود كه هر سه نويسنده تمايل داشتهي اين جدول به خوبي دريافته

ب كدام از قيـدهايچهي،حال با اين. مستحكم كنند،كمك قيداادعاي مورد بحث خود را

و كنـد كـه مـي تر كه نشان از ترديد دارد يا به خواننـده اعـالم مـي ضعيف تـوان مـوارد

بـه،انـد هاي ديگري به جز ادعاي طرح شده را نيز در نظر گرفت، بهـره نگرفتـه گزينش

آن هر سه متن اصرار داشته،بيان ديگر و كـامالً صـحيح اسـت اند كه ادعاي بـا. ها مطلق
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دوي نسبتاً زياد ميرزا ملكم فاصله،اين حال خان در استفاده از قيدهاي مطلق نسـبت بـه

،تر كرده كه شايد بتوان در اين مورد خـاصي ديگر، ساخت كالم او را متفاوت نويسنده

،به بيـان ديگـر؛آن را نشاني از تفاوت ساختار ذهني وي نسبت به دو نفر ديگر دانست

،شايد بتوان گفـت از ايـن منظـر.ي در كالم به كار گيردگونه ترديد وي مايل نبوده هيچ

مي تري برخوردار از اعتماد به نفس بيش،وي به هنگام نوشتن توانـد بوده است كه خود

و مطلق انگاشتن ادعاي طـرح شـده: گونه تفسير شودبه دو يا كامالً بر حق دانستن خود

اد يا تالش براي بياني رهاتر تا خواننده آزادانه و در مـورد آن تصـميم عا برخبا ورد كند

آن(.دبگير در جـزو» نيسـت«يـا» است«هاي اسميه با به كارگيري فعل كه جمله به ويژه

.)اند همين گروه به شمار آمده

 گيري نتيجه.8

ادعاي خـود از پشـتيبان برايخان بيش از ديگراني يادشده، ملكم در ميان سه نويسنده

يكبراسا. مند شده است بهره و ادعا نيز مـيس خـان تـوان گفـت ملكـم سان بودن زمينه

و به تئوري نسبت به دو نفر ديگر، كلي همـين. تـري دارد پردازي تمايل بيش گراتر است

مي موضوع در بحث مربوط به تعديل دو زيرا ملكم؛شود سازها نيز تأييد خان بـه نسـبت

كمنفر ديگر آنمي. استفاده كرده است ساز تر از تعديل، جا كه وي به طـرح توان گفت از

آن تري در ادعاهاي خود تمايل دارد، نيازي نمي مباحث كلي ت بيند تا ،سـاز عـديل ها را با

آن،مستحكم يا تضعيف كند يا به عبارت ديگر را از جا كه وي بخشي از ادعاهاي خـود

و گويي از امـ. تر روي آورده است دانسته، به كالمي طبيعي حقايقي مسلم مي ري طبيعـي

مي گفت،عمومي .كند وگو

ها اشتيادد

، تصويب شـده در دانشـگاه21/3/1386پ/1099/4/9نوشتار حاضر بر اساس طرح شماره.1

، تـدوين»ي قاجار بررسي مدل استداللي تولمين در سه متن دوره«علوم پزشكي شيراز با عنوان

.شده است

ا.2 به اين نكته كه تمام مباحث ذكر شـده در مـورد ايـن سـه نويسـنده، در جا دارد شاره شود

آن بحث بر سر آن كه آيا ويژگي. ها با يكديگر است قياس آن را هاي مورد بحـث در مـورد هـا
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و نوشته مي به تمام موارد و همـه توان هاي اين دوران تعميم داد يا نه، محتاج تحقيقي فراگيـر

.جانبه در اين زمينه است

و معلم انگليسـي در مـاه) (Stephen Toulminاستفان تولمين.3 مـارچ فيلسوف، نويسنده

شد 1923 كه تحت تأثير فيلسوف استراليايي لودويگ وينگنشتاين بود، بيش.متولد تر عمـر وي

و در نوشته و يا برهان اخالقي كرد و تحليل يش تـالش داشـت نـوعيها خود را صرف تجزيه

،ل معنوييارزيابي مؤثر اخالقي موجود در مسا برايبتواندتاريزي كند پايهرا» استدالل عملي«

وي. مورد استفاده قرار گيرد و تحليـل مطالـب در حـوزه برايآثار و تجزيه ي علـم فصـاحت

را تـولمين مـدل بحـث. نيز بسيار مورد استفاده قرار گرفت) علم بديع(بالعت هـاي اسـتداللي

به هم مرتبط، جهت بررسـي مطالـب اسـتداللي ارائـه داد شامل نموداري با منش وج از وه كـه

مي ترين آثار در حوزه برجسته به حساب و كامپيوتر و بالغت، ارتباطات وي علم فصاحت آيـد

. كاربرد داردها در تمام زمينه

هـاي سرچشمهكه در كتاب چنان. خان از نخستين نويسندگان دوران معاصر است ميرزا ملكم.4
هـاي او بخشي از دوران حيات خود را بـه فعاليـت،به صراحت ذكر شده تان كوتاه فارسيداس

تـر مصـروف خـان بـيش از زندگي ملكـم] دوران تبعيد[اين دوران«: ادبي اختصاص داده است

بـه حضـور،در همـين كتـاب)23: 1378و كوپي پـرس، بااليي(».هاي شديد ادبي بود فعاليت

ع به ي عصر مشـروطه پـس از حـاجي زيـن العابـدين نوان دومين نويسندهعبدالرحيم طالبوف

و تأكيده شده است مراغه و زبان نويسنده«: اي اشاره شده اثـري] طالبوف[ي كتاب احمد سبك

و پرند» قاطع بر تحوالت نثر فارسي بر جا گذاشت كه دهخدا در چرند نثـر طـالبوف،تا حدي

از پـور در كتـابي يحيـي آريـان چنين است اشـارهمه)40همان،(.را سرمشق قرار داده است
مي كه ملكم صبا تا نيما و طالبوف را از پيشگامان نثر جديد فارسي قرار پـور، آريـان(.دهـد خان

الـدين جمالششـم از جلـد نخسـت كتـاب را بـه سـيد وي همچنين فصـل)314و287: 1372

و او را از بنيـان اسد و از نخسـتين گـذاران نويسـندگي آبادي اختصاص داده بـه سـبك جديـد

ميو روزنامه مترجمان ب كند نگاران قلمداد هـاي سـيد بخشـي از يادداشـت،شـاهد مثـال رايو

كه جمال به عنوان متني مي از ارزش ادبي نوشته«الدين را . ثبت كـرده اسـت،»دهد هايش نشاني

حسـن كامشـاد،از گـذاران نثـر جديـد فارسـي پايهيي نظيرها همچنين در كتاب)380 همان،(

و ادبيات امروز ايران بر نقش ادبي آثار نويسندگان يـاد،از محمد حقوقي مروري بر تاريخ ادب

.شده تأكيد شده است

.)ground(زمينه،)data(موارد مختلف:ي ديگر نيز شناخته شده استها پشتيبان با نام.5



171ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قاجار بررسي ساختار استدالل در سه متن دوره
و پيچ براي انطباق برخي جملـه،در اين نوشتار.6 تـر بـه سـاختار اسـتداللي يـده هـاي مركـب

و واحدهاي استداللي هايي در گزارش جمله تر، تأويل گونه مستقيم به كار گرفته شده است،،ها

:به اين ترتيب

مي» واحد استداللي«اصطالح،براي معيار سنجش ساخت استداللي.6-1 بـه. شـود به كار برده

.تر باشد تواند يك جمله يا بيشمي واحد استداللي،اين ترتيب

و پشتيبان مربـوط.6-2 كه هر كدام ادعا به دو واحد استداللي تقسيم شده است گاه يك جمله

.به خود دارند

كه به صورت متوازي به وسيله.6-3 به هم مربوط شده)و(ي حرف عطف دو واحد استداللي

يك،و در واقع به حساب آمده از نظر معني .اند سان هستند، يك واحد

و شرطي نخست به صورت عبارتها جمله.6-4 و سـپسي امري در هاي مستقيم تأويل شده

.اند واحد استداللي، بررسي شده قالب

يا.6-5 وجـود امـا؛مستقيماً در متن ذكر نشـده Warrantدر مواردي خاص، زيربناي فكري

مي،از معني عبارت آن .به حساب آمده است) زيربناهاي پنهان(در اين موارد؛شود دريافته

شـود كـه بيـان اگر پشتوانه آشكارا در متن نيامده باشد، در صورتي در آمار محاسـبه مـي.6-6

.استداللي جديدي يا ادعاي جديدي براساس آن ساخته شده باشد

و طالبوف از نظر پيچيدگي هاي ملكم نوشته.6-7 و گاه زنجيره،خان هاي بـه هـم مشابه هستند

مي اي از ادعا پيوسته كه هر پشتيبان؛هنددو پشتيبان تشكيل ادعايي بـراي واحـد،به اين ترتيب

به اين صورت ، مي آيد به شمار :استداللي بعد از خود

C
c=s 

s
آن اما نوع پيچيدگي ازگي بيشخان پيچيدكه در متن ملكم سان نيست، چنانيكها هاي تـر

و معنا در اليه و ابهام زباني است آن؛پيچانـده شـده،هاي زبان نوع پيچش كـه پيچيـدگي حـال

و به همين تر در حوزه هاي طالبوف بيش نوشته و محتواست هاي اسـتداللي زنجيره دليلي معنا

پي بيش،در متن طالبوف .گيري است تر قابل

اسدآبادي، موارد متعددي وجود دارد كـه پشـتيبان بـر الدين هاي مربوط به سيدجمال متندر.7

.ادعا مقدم شده است كه در دو متن ديگر سابقه ندارد
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ا  صطالحات به كار گرفته شده در متنمعادل فارسي

Argumentبيان استداللي
Backingزمينه
Causeسبب
Claimادعا

Definitionتعريف
Ethos)نقل قول(كلمات قصار
Expert opinion)شخصي(ي تخصصياظهار عقيده

و توضيح Explanationشرح
Ground (common ground)اشتراكيزمينه
Judgmentگذاري يا قضاوتارزش
Logosآوريبرهان
Pathosي احساسيهاانگيزه

Physical proofشاهد ظاهري
و روش Policyرويه

Qualifierسازتعديل
Reasonدليل

Reasoning)دليل آوري(استدالل
Rebuttalپشتوانه

Shared valueارزش مشترك
و رقم statisticآمار

Support/Data/Groundپشتيبان
Valueگذاريارزش

Warrantزيربناي فكري
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