فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،1بهار 15-15 :1159

ساختار و ماهيت حکومت از منظر غایت و وسيله در پرتو
نظریۀ اعتباریات
عباسعلي کدخدایي ،1هادي طحان

نظيف*2

چکيده
با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثير رفتارهاي کارگزاران حکومتي در نيل به
غايات هر نظام حکومتي ،بحث تأثيرات متقابل ساختار و ماهيت حکومت ،موضوعي بسيار مهم و
پيچيده است .تأثيرات متقابل ساختار و ماهيت و اينکه گاهي ابزارها بهعنوان طريق ،خود
موضوعيت يافته و بهمثابۀ غايت نگريسته ميشوند ،بهجز در حقوق بهطور عام ،حقوق عمومي
بهطور خاص و حقوق اساسي بهطور اخص ،در ساير حوزههاي علوم انساني قابل جستوجو و
پيگيري است .اين نوشتار بهدنبال بررسي رابطۀ ساختار و ماهيت و تأثيرات متقابل آنها بر
يکديگر از منظر غايت و نتيجه در نظريۀ اعتباريات عالمه طباطبايي (ره) بهعنوان يکي از
نظريات بديع در حوزۀ علوم انساني است که با شناخت صحيح از انسان ،نيازها و غايات او ،به
شرح اسباب شکلگيري نظامات اجتماعي و بنيانهاي حقوقي ميپردازد تا از منظر حقوق
عمومي اين موضوع را بررسي کند که آيا هر محتوا و غايتي ،ظرف و ساختار متناسب با خود را
طلب مي کند يا اينکه اصوالً ساختارها و نهادهاي حقوقي ايجادشده در نظامهاي حکومتي به
ظرفهايي خنثي و بيطرف ميمانند که متناسب با محتوا و ماهيت خود شکل ميگيرند.
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مقدمه
بسياري از متفکران از جمله فارابي بر اين اعتقادند که مباحث سياسي و اجتماعي در طول
فلسفه قرار دارند و بايد اين مباحث از راه تفکر استخراج شوند (رجبي و ديگران.)40 :1931 ،
يکي از مباحث اساسي در حوزۀ حقوق عمومي ،رابطۀ ساختار و ماهيت حکومت و تأثير و
تأثرات آن است که نگارندگان در پي بررسي اين موضوع از منظر غايت و وسيله در نظريۀ
اعتباريات هستند .در اين زمينه دوگانه غايت و وسيله با رويکردي استنباطي و اکتشافي از آثار
فيلسوف مسلمان و مفسر شيعه عالمه طباطبايي (ره) قابل استخراج است .مباحث ايشان در
خصوص تفکيک اعتبارات از حقايق 1و طرح ايدۀ بديع ادراکات اعتباري 2در فلسفۀ اسالمي ،به
نسبت ميان غايات و وسايل نيل به آنها و همچنين تأثير و تأثر بين اين دو ختم ميشود .اين
نظريه به شناخت صحيح از انسان ،نيازها ،غايات و اهداف او کمک ميکند و اسباب شکلگيري
نظامات جمعي ،زندگي اجتماعي ،بنيانهاي حقوق و اخالق جمعي را شرح ميدهد .بسياري بر
اين اعتقادند که اين ديدگاه که نوعي ابداع تئوريک و ابتکار معرفتشناسانه خوانده ميشود،
قابليت تأثيرگذاري بر حوزههاي انسانشناسي ،جامعهشناسي ،اخالق ،حقوق ،قدرت سياسي،
نظام حکومتي و در يک کالم علوم انساني در ايران را دارد (پورحسن.)44-43 :1932 ،
ادبيات عالمه طباطبايي (ره) چون اوالً دوگانۀ ايشان ،دوگانۀ غايت و وسيله است ،ثانياً چون
ايشان همواره از ميان مباحث کل و جزء و همچنين جامعه و فرد ،جانب ميانه را اختيار کرده و
بهنحوي رويکرد ايشان تلفيقي محسوب ميشود ،ارتباط بيشتري با مسئلۀ مورد نظر اين نوشتار
يعني تأثير متقابل ساختار و ماهيت پيدا ميکند .ازاينرو با عنايت به نکات مذکور و همچنين
برجستگيها و تأثيرگذاريهاي گستردۀ اين نظريه ،بررسي رابطۀ ساختار و ماهيت و همچنين
تأثيرات متقابل بين اين دو از منظر غايت و وسيله ،مهمترين مسئله و دغدغۀ مورد نظر اين
نوشتار است .البته در خصوص تأثير ماهيت بر ساختار بايد به اين نکته توجه کرد که از آنجا که
با عنايت به تمايز و اهميت اصل از فرع در مفاهيم ،اين سنخ از تأثير يعني تأثير ماهيت بر
ساختار از نظر نگارندگان مفروغ عنه است ،ضمن پرداختن به آن در حد کفايت ،طبعاً عمدۀ
تمرکز اين نوشتار بر تأثير ساختار بر ماهيت خواهد گذشت .همچنين با اينکه در شرح و بسط
نظريۀ اعتباريات عالمه ،قلمفرساييهاي فراواني صورت گرفته ،رويکرد غالب آنها اغلب فلسفي و
تا حدي سياسي بوده است .ازاينرو با رويکرد حقوق عمومي بهطور عام و در موضوع مورد نظر
اين نوشتار يعني رابطۀ ساختار و ماهيت بهطور خاص ،تحقيق مستقلي انجام نگرفته است.
در اين نوشتار ،ابتدا مفهومشناسي ساختار و ماهيت مورد توجه قرار ميگيرد و پس از
 .1براي مطالعه در خصوص ادراکات حقيقي ر.ک .مقاالت سوم تا پنجم طباطبايي ،بيتا.
 .2براي مطالعۀ پيشينۀ پيدايش نظريۀ اعتباريات و پيشزمينههاي آن ر.ک .هاشمي.124-123 :1934 .
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زدودن غبار ابهام از مفاهيم مذکور و روشن شدن معناي کليدواژههاي اصلي اين نوشتار ،در حد
نياز و کفايت نظريۀ ادراکات اعتباري تبيين ميشود .پس از آن ارتباط ماهيت و ساختار با نظام
غايت و وسيله مورد توجه قرار ميگيرد .سپس به طريقيت يا موضوعيت ساختارها و همچنين
مالک تغيير و تحول ساختارها پرداخته خواهد شد .نکتۀ مهم اينکه در تمام اين مباحث ،مسئلۀ
اصلي مورد نظر اين نوشتار يعني تأثيرات متقابل ساختار و ماهيت از منظر غايت و وسيله در
نظريۀ ادراکات اعتباري بررسي و تحليل ميشود.

مفهومشناسي ساختار و ماهيت
در حوزه هاي علوم انساني براي جلوگيري از بروز خطاهاي معرفتي بايد مفاهيم و اصطالحات،
قبل از هر امري بهدقت تبيين شوند .اهميت اين مسئله وقتي بيشتر رخ ميکند که مفهوم مورد
نظر ،مفهومي باشد که در حوزههاي نظري و عملي از معاني متعددي برخوردار باشد و ازاينرو
چنانچه مفهوم مورد نظر بهدرستي تبيين نشود ،برداشتهاي گوناگوني را در پي خواهد داشت.
براي جلوگيري از بروز چنين خطاهايي در اين نوشتار ،ابتدا به مفهومشناسي واژۀ «ساختار» و
سپس به مفهومشناسي واژۀ «ماهيت» پرداخته ميشود.

مفهوم ساختار
واژۀ ساختار 1از ريشۀ التين  Structuraو فعل  Struereبه معناي بنا کردن و ساختن اخذ شده
است ( .)Miriam Glucksmann, 1979: 1اين واژه ،از قرن پانزدهم به زبان انگليسي وارد شده و
در لغت به معناي چگونگي ساختمان يک چيز و همچنين ترتيب اجزا و بخشهاي يک جسم
(معين ،1909 ،ج  ،)1430-1430 :2شيوۀ چينش اجزاي مختلف يک چيز در کنار هم
بهگونهاي مرتبط ،منظم و سازمانيافته براساس يک طرح دقيق بهکار رفته است ( Oxford,
 )2005: 1523که بايد يک کليت را نيز تشکيل داده باشند (.)Longman, 2008: 1649
همچنين به عوامل سازندۀ يک چيز مانند ساختار دولت گفته شده است ( Le Robert, 1988:
 .)1219بنابراين واژۀ ساختار به معناي فرم ،شکل ،قالب ،اسکلت ،ساختمان و همچنين بنا و
بنياد است .البته اين واژه ،تا قبل از قرن هفدهم صرفاً در معماري بهکار رفته است؛ اما پس از
آن ،به تدريج در علومي مانند کالبدشناسي و همچنين دستور زبان استعمال شده است .در قرن
نوزدهم نيز هربرت اسپنسر اين واژه را از زيستشناسي وام گرفت و آن را در علوم انساني بهکار
برد (توسلي .)124-120 :1945 ،از نظر مفهوم اصطالحي ،ساخت و ساختار در رشتههاي
1. Structure
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مختلف حوزۀ علوم انساني کاربرد فراواني دارد که با عنايت به معاني مطروحه ،آثار متعددي بر
هر يک از آنها مترتب است .براي نمونه در حوزۀ علوم اجتماعي ،جامعهشناسان کالسيک به ايدۀ
ساخت اجتماعي در اين چارچوب نظري پرداختهاند (لوپز و جان .)25-29 :1930 ،پس ساختار
همواره همراه با واژگاني مانند نظام ،نهاد ،الگو ،سازمان و مجموعه بهکار ميرود که وجه
مشترک همه ي اين واژگان ،برخورداري از عقالنيت ،نظم ،قانون ،هدفمندي و کارکرد است
(فکوهي.)144 :1940 ،
امروزه با اهميت يافتن مفهوم واژۀ «ساختار» در علوم اجتماعي ،تأثيرات و همچنين آثار
کاربرد اين واژه را در ساير حوزه هاي علوم اجتماعي از جمله حقوق عمومي و علوم سياسي نيز
مي توان به نظاره نشست .البته کاربرد واژۀ ساختار در آثار علماي کالسيک حقوق سابقۀ چنداني
ندارد و نويسندگان حقوق عمومي بر خالف سنت سلف خود از اصطالح ساختار بهره جستهاند،
به اين ترتيب که متخصصان حقوق عمومي ،ساختار را از علوم سياسي به عاريه گرفتهاند و اين
مفهوم ،متأثر از علوم اجتماعي بهطور عام و جامعهشناسي سياسي بهطور خاص به علوم سياسي
راه يافته است .رايجترين کاربرد واژۀ ساختار در حوزۀ حقوق عمومي کاربرد آن در توصيف
اشکال دولت و نيز تشکيالت اداري آن است .براي نمونه امروزه تعارض ميان دولتهاي تکبافت
يا بسيط و دولتهاي چندپارچه يا مرکب ،اغلب بهعنوان تعارضي ساختاري مطرح شده است
(کربونيه و ماتيو .)131-132 :1931 ،البته واقعيت آن است که نميتوان مفهوم ساختار را صرفاً
در شکل حکومت محدود و منحصر کرد و اين اصطالح ،گاه در خصوص مطالعۀ ساختار احزاب
به معناي مطالعۀ تشکيالت دروني احزاب و همچنين نظامهاي حزبي (دوورژه-035 :1942 ،
 ،)424گاهي در مورد ساختار حقوقي دولتها مانند بررسي ساختار دولتهاي فدرال و نيز در
خصوص روابط ساختاري ميان دولتها استفاده شده است (قاضي.)144 :1939 ،
به هر حال در حوزۀ حقوق عمومي ،کيفيت تنظيم و نحوۀ چارچوببندي نهادها و مقامات
عالي حکومت و همچنين رابطۀ ميان آنها ،ساختار يک حکومت را رقم ميزند که قاعدتاً ظهور و
انعکاس آن را ميتوان تا حد زيادي در قانون اساسي به نظاره نشست .بر اين اساس ميتوان ادعا
کرد که تدقيق در ساختار ارائه شده در قانون اساسي هر کشور ،به ايجاد و دريافت درکي درست
و منطقي نسبت به ساختارهاي هر حکومت ميانجامد .ازاينرو کليۀ ابزارهايي که بهصورت
شکلي و در يک رابطۀ تعريف شده ،يک نظام سياسي را مديريت ميکند ،حوزۀ بحث ساختار در
اين نوشتار محسوب ميشود .پس در اين نوشتار منظور از ساختار ،ساختار به معناي اخير است.

مفهوم ماهيت
ماهيت واژه اي به معناي حقيقت ،طبيعت ،نهاد ،ذات و جوهر ،قيمت و ارزش ،فضيلت و معنويت
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و نيز چگونگي و کيفيت است (نفيسي ،بيتا .)9524 :اين واژۀ عربي ،1مرکب است از «ما»
(حرف استفهام عربي)« ،2هي» (ضمير منفصل مؤنث غايب) و «يت» (پسوند مصدر جعلي)
(عميد)1053 :1933 ،؛ بر اين اساس گفتهاند ماهيت ،چيزي است که در جواب «ما»ي حقيقيه
(چيست) ميآيد و پرسش از گوهر (جوهر) اشياست .ازاينرو بر حقيقت شيء و آنچه شيئيت
شيء به آن است ،اطالق ميگردد (معين ،1909 ،ج  .)9449 :9پس سخن از ماهيت را سخن
از چيستي دانستهاند ،به اين معنا که منظور از ماهيت چيزي ،يعني حقيقت آن چيز (دهخدا،
 ،1949ج )14450 ،12؛ به هر حال در لغت ،امور ماهوي به امور مربوط به اساس ،ريشه و ذات
هر چيز و هر کار اطالق ميشود؛ بنابراين ماهيت به اصل هر چيز بر ميگردد نه فروع آن
(جعفري لنگرودي ،)054 :1942 ،اما شايد اولين تبادر ذهني در خصوص معناي اصطالحي واژۀ
ماهيت ،مفهوم اين واژه در فلسفه باشد که به معناي آنچه دائمي است و از بين نميرود ( Le
 ،) Robert, 1988: 1222در نتيجه ماهيت عبارت است از محمول بالواسطه بر چيزي که
تمامنماي آن باشد؛ چنانکه گفتهاند « ماهيه الشي تمام ما يحمل علي الشي حمل مواطاه من
غير ان يکون تابعا لمحمول آخر»؛ يعني گوهر يک نوع؛ همچنين مجموع مختصات و مشخصاتي
است که او را از نوع ديگر متمايز ميکند (جعفري لنگرودي .)050 :1942 ،ماهيت در حقوق نيز
کاربردهاي متعددي دارد 9و در مقام تبيين مفهومي اين اصطالح ،نبايد اين مسئله را از نظر دور
داشت که در اين استعماالت ،همواره بر عناصر ذاتي و اساسي تأکيد شده است.
مسئلۀ مهم و اساسي ا ينکه واژۀ ماهيت در فلسفه ،به مفهوم حقيقي و در حقوق مانند
بسياري از حوزههاي علوم انساني و به طور خاص در اين نوشتار ،به مفهوم اعتباري خود بهکار
رفته و بههيچ وجه مراد از اين واژه ،کاربرد آن به مفهوم حقيقي نبوده است؛ زيرا ماهيت در
فلسفه ،ناظر بر نوع طبيعي است ،يعني از يک طرف ناظر بر موجوداتي است که در ادبيات
منطق و فلسفه ،در نظام جنسي و فصلي تعريف شده باشند؛ از طرف ديگر جوهر باشند (اعراض
نباشند) و نيز در استعمال ،بهنحو اعتباري بهکار نرفته باشند؛ ازاينرو در فلسفه ،استعمال واژۀ
ماهيت براي امور اعتباري شايد چندان صحيح و دقيق نباشد .براي نمونه از اين منظر ،استفاده
از عباراتي مانند «ماهيت جامعه» به معناي چيستي جامعه مطلوب نيست ،چون اساساً جامعه
 .1در خصوص ريشۀ واژۀ ماهيت ،برخي معتتقدند که ماهيت در اصل ماهويت بوده است؛ «ياء» آن «يااء» نسابت و
«تاء» آن «تاء» مصدريه است« .واو» قلب به ياء و «ياء» در «ياء» ادغام شده است و هاء آن مکسور شده اسات
و بعضي نيز ماهيت آن را مشتق از «ماهو» ميدانند ،به اين نحاو کاه ايان واژه ،مرکاب از «ماا» اساتفهاميه و
«ياء» نسبت و «تاء» مصدريه است و همزۀ زائد بعد از الف به هاء تباديل شاده اسات و گااه باهجااي ماهيات
«مائيت» گفته شده است (سجادي.)019 :1901 ،
 .2برخي اين ما را ماء موصوله دانستهاند (دهخدا ،1949 ،ج .)14450 ،12
 .9براي مشاهدۀ کاربرد اين واژه در حقوق ر.ک جعفري لنگرودي.050-054 :1942 ،
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جزو امور اعتباري است .به هر حال ،براساس رويۀ مرسوم که ناشي از معناي اعتباري اين واژه
است ،ماهيت به اعتبار پرسش از چيستي هر چيز در علوم مختلف بهکار ميرود .ازاينرو بر
خالف کاربرد اين اصطالح در فلسفه که صرفاً در خصوص امور حقيقي و واقعي بهکار ميرود،
کاربرد اين واژه امروزه در بسياري از علوم و نيز کاربرد آن در اصطالح مورد نظر اين نوشتار،
اعتباري است .پس در اين مقاله منظور از واژۀ ماهيت يعني محتواي نظام در مقابل شکل و
ساختار آن است؛ چنانکه کامالً مرسوم و مصطلح است که در ادبيات ،واژههاي «ماهوي» و
«شکلي» را در مقابل يکديگر مينهند.
در اين نوشتار منظور از بررسي رابطۀ ساختار و ماهيت در نظام حکومتي ،بررسي تأثيرات
متقابل اين دو بر يکديگر به معناي بررسي تأثير ساختارها براساس و غايات نظام اسالمي و در
يک کالم ماهيت آن يعني آنچه اساساً نظام جمهوري اسالمي ايران براي اقامه و اجراي آن
ايجاد شده است ،است و بر عکس تأثير غايات نظام اسالمي بر ساختارهاي سياسي و حکومتي
است که نگارندگان اين موضوعات را در نظريهي اعتباريات عالمه طباطبايي (ره) پيگيري
ميکنند .براي مثال بهنظر مي رسد از آنجا که در نظام جمهوري اسالمي ،مشروعيت همۀ ارکان،
نهادها و ساختارها به واليت فقيه است (حسيني خامنهاي ،)204-203 :1931 ،واليت فقيه از
بعد مشروعيتزايي جزو امور ذاتي و ماهيت نظام محسوب ميشود ،اما چگونگي اعمال واليت با
توجه به شرايط زمان و مکان متفاوت خواهد بود .ازاينرو اين نحوۀ اعمال ماهيت لزوماً منوط و
منحصر به ساختار حکومتي خاصي نيست و هر زمان ممکن است بهگونهاي و در يک ساختار
اجراشدني باشد؛ در نتيجه واليت انسان کامل در همۀ زمانها و واليت فقيه در زمان غيبت،
ثابت و تغييرناپذير ،ولي نحوۀ اعمال و اجراي آن تغييرپذير است که اصوالً در مباحث مربوط به
ساختار مورد بحث قرار گرفته و جاي ميگيرد.

تبيين نظریۀ ادراکات اعتباري
عالمه طباطبايي (ره) در نظريۀ خود تمام معارف ،تصديقات و علوم بشرى (علوم حصولى) را به
دو قسم «حقيقى» و «اعتبارى» تقسيم مىکند .از نظر ايشان ادراکات حقيقي ،انکشافات و
انعکاسات ذهني واقع و نفساالمر و در مقابل آنها ادراکات اعتباري ،فرضهايي هستند که ذهن
به منظور رفع احتياجات حياتي ،آنها را ساخته است و جنبۀ وضعي ،قراردادي ،فرضي و اعتباري
داشته و اساساً با واقع و نفس االمر سروکار ندارند .ادراکات حقيقي تابع احتياجات طبيعي
موجود زنده و عوامل مخصوص محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي ،عوامل
مخصوص محيط تغيير نميکند ،اما ادراکات اعتباري تابع احتياجات طبيعي موجود زنده و
عوامل مخصوص محيط زندگاني وي است و با تغيير احتياجات طبيعي ،عوامل مخصوص محيط
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تغيير ميکند (طباطبايي ،بيتا ،ج  .)195 :2با اين مبنا آيتاهلل جوادي آملي در شرح رسالۀ
الواليه به پيروي از استاد خويش ،همۀ موجودات را به حقيقي و اعتباري تقسيم ميکند؛ با اين
بيان که اساساً هر معنا و مفهومي که انسان آن را تعقل و ادراک ميکند ،دو گونه است :اول
موجود حقيقي يعني معنايي که در خارج مطابَقي دارد و مطابَق آن بهخوديخود موجود است،
خواه ادراککنندهاي باشد که او را تعقل کند يا نباشد و بهعبارت بهتر وجود آن به وجود انسان
و تعقل او وابسته نيست ،مانند جماد ،گياه و حيوان؛ دوم موجود اعتباري يعني مفهومي که
مطابَق آن تنها با تعقل و اعتبار انسان در خارج موجود است و بدون تعقل وي در خارج موجود
نيست ،مانند مِلک و مالکيت که وراي حقيقتي مانند زمين که مملوک است و وراي حقيقتي
مثل انسان که مالک است ،وجود ندارد؛ بنابراين اساساً عنوان مِلک و مالکيت در خارج ،قائم به
تعقل و اعتبار انسان است و اگر اين تعقل و اعتبار انجام نگيرد ،مالکيت ،مالک و مملوکي در
خارج وجود نخواهد داشت (جوادي آملي.)153-153 :1939 ،
با اين اوصاف اعتبار 1يعني «اعطاي حد چيزي به چيز ديگر» (طباطبايي )123 :1902 ،و به
تعبير ديگر اعتبار يعني «چيزي را مصداق چيز ديگر قرار دادن» (طباطبايي ،بيتا ،ج .)102 :2
پس هنگاميکه انسان چيزي را مصداق چيز ديگر قرار ميدهد که در واقع مصداق آن نيست.
همچنين هنگاميکه صفتي را به چيزي ميدهد که آن را ندارد يا صفتي را که واقعاً دارد ،به
طرز فرضي از او ميستاند يا چيزي را که علت يا شرط نيست ،علت و شرط بهحساب ميآورد،
در همۀ اين موارد مشغول اعتبار کردن است (هاشمي .)199 :1934 ،در اين ميان بايد به اين
مسئلۀ مهم توجه کرد که تما مي اين امور يعني ساختن مفاهيم و افکار اعتباريه ،زاييدۀ قوۀ
فعالۀ انسان هستند (طباطبايي ،بيتا ،ج  )130 :2و همانگونهکه گفتهاند انسان چارهاي جز
اعتبار کردن اصولي که با زندگي او در پيوند است ،ندارد (پورحسن .)03 :1932 ،البته تأکيد بر
اين امر به معناي يکسان پنداشتن امور اعتباري با امور ذهني و همچنين انتزاعي نيست ،چراکه
امور اعتباري با امور ذهني و همچنين انتزاعي متفاوتاند 2.بهعالوه اين امور ،عدم محض نبوده و
متکي به حقيقتاند و اصوالً زندگي انسان در بستر نظام اعتباريات است (جوادي آملي:1939 ،
.)111-113
عالمه و شاگردان ايشان تأکيدات فراواني بر تمييز و تفکيک ادراکات حقيقي از ادراکات
اعتباري داشته اند ،زيرا از منظر آنها اين عدم تفکيک سبب شده است که بعضي ،اعتبارات را با

 .1براي اطالع از ساير معاني واژۀ «اعتباري» ر.ک .منصوره اوليايي ،154-154 :1933 ،حميدرضا هاشامي:1934 ،
 ،123-123قاسم پورحسن 43-01 :1932 ،و ابوالفضل گائيني و امير حسينزاده.193-145 :1931 ،
 .2براي مطالعۀ تفاوت امور اعتباري با امور ذهني و اماور انتزاعاي ر.ک .جاوادي آملاي 153-111 :1939 ،و -114
.119
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حقايق قياس کرده و با روشهاي عقالني مخصوص حقايق در اعتباريات سير کنند و بعضي به
عکس ،نتيجۀ مطال عات خود در مورد اعتباريات را به حقايق تعميم دهند و حقايق را مانند
اعتباريات مفاهيمي نسبي ،متغير و تابع احتياجات طبيعي بپندارند (طباطبايي ،بيتا ،ج :2
 .)191بنابراين همانگونهکه گفتهاند معاني اعتباري ،قابل تعريف حقيقي نيستند ،زيرا تعاريف
حقيقي ،ويژگيهاي اصلي (ذاتيات) و صفتهاي مخصوص يک ماهيت (عرضيات) را توضيح
ميدهند که اين امر صرفاً با شناخت ماهيات ،کشف ذاتيات و عرضيات آنها ممکن خواهد بود.
ازاينرو تعاريف حقيقي توصيفاتياند که به ماهيات عيني و واقعي مربوط ميشوند .اما
اعتباريات ،روابط فرضي و پنداري هستند که واقعيتي خارج از ظرف پندار ندارند؛ ازاينرو بهطور
واقعي ،هويتي فينفسه ندارند که بتوان آنها را تعريف کرد .نکتۀ شايان توجه اينکه در امور
اعتباري اگر هم تعريفي ارائه شود ،مبتني بر فرضي اعتباري است .براي نمونه مالکيت عبارت
است از رابطۀ خاص ميان دو چيز که جامعه دربارۀ آن ارزش اقتصادي فرض کرده يا جرم
عبارت است از کاري در خالف جهتي که جامعه آن را معتبر و مقبول شمرده است .با اين
اوصاف در اعتباريات نخست جعل و فرض صورت ميگيرد و سپس تعريف ارائه ميشود ،ولي در
مفاهيم حقيقي ،نخست کشف صورت ميگيرد و سپس تعريف انجام ميگيرد .ازاينرو در تعريف
آب گفته نميشود که آب آن است که اين چنين فرض شود ،بلکه ميگويند آب چيزي است که
چنين اوصاف واقعي در خارج دارد .البته دامنۀ اين مفاهيم بسيار گسترده است 1و همۀ زندگي
فردي و اجتماعي ما بهنحوي در پرتو مفاهيم اعتباري صورت ميگيرد (هاشمي.)190 :1934 ،
بنابراين از آنجا که اعتبارسازي مولود نيازهاي فردي و اجتماعي انسان بوده و بر نيازها و
اقتضائات او استوار است ،اعتباريات ساختۀ انسان ،سبب تصرف او در جهان و زندگي هستند
(پورحسن )01 :1932 ،و نظامات گوناگون از جمله نظامات سياسي ،حقوقي و اخالقي برخاسته
از آنها هستند.
از آنجا که موضوع علوم حقيقي ،کشف است ،در علوم حقيقي بحث بر سر هستها و
نيست ها و همچنين کشف آنهاست .اين بحث ارتباطي با نيت افراد نيز ندارد ،زيرا انسان وقتي
کسي را ميبيند ،چه بخواهد و چه نخواهد تصويري از او در ذهنش ميآيد ،ولي در اعتباريات
وقتي انسان مي خواهد به چيزي برسد ،بايد براي رسيدن به آن ،يک سري مفاهيم ،ابزار و
وسايلي را خلق کند .در اعتباريات ،بحث بايدها و نبايدهاست .حاصل اينکه از منظر عالمه
طباطبايي ،بايدها و نبايدها از اموري است که انسان ،آنها را بين خود و فعلش جعل ميکند تا
فعل ضرورت يابد (ترکاشوند و ميرسپاه .)20 :1933 ،البته بين «بايدها و نبايدها» و «هستها و
 .1البته تشخيص چهره هاي حقيقي از چهرههاي اعتباري کار آساني نبوده و خود نيازمند تاوجه و تمارين ذهااني
است( .سروش)940 :1944 ،
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نيستها» ،ارتباط منطقى وجود دارد و اين بايدها و نبايدها براساس مجموعهاى از واقعيتها و
حقايق جعل شدهاند 1و انشاى محض نيستند ،بلکه انشاى مبتنى بر واقعيتاند (معلمي:1935 ،
 .)240بنابراين از نظر عالمه هر يک از اعتباريات اگرچه وهمىاند ،بر حقيقتى استوارند .ايشان
در رسائل سبعه مىگويد« :هذه المعانى و االمور الغير الحقيقيه البد أن تنتهى انتزاعها الى االمور
الحقيقيه ،سواء کانت تصوريه أو تصديقيه( »...طباطبايي ،)123 :1902 ،يعنى عالوهبر اين
مصاديق اعتبارى و وهمى ،مصاديق واقعى ديگرى نيز وجود دارند؛ مثالً وقتىکه حد شير به
انسان شجاع داده ميشود  ،در واقع يک شير واقعى نيز در عالم خارج وجود دارد که حد حقيقى
شير از آن اوست .پس جعل اين اعتباريات براي ترتيب دادن آثار واقعي بر جعل و انشا و
خارجيت بخشيدن به آنهاست (فيروزجايي.)49 :1939 ،

ارتباط ماهيت و ساختار با نظام غایت و وسيله
از نظر عالمه ،انسان بهدنبال غايتهايي است و براي رسيدن به اين غايتها بسياري از چيزها را
خلق ميکند .اينجا بين آن چيزي که عالمه از آن به اعتباريات و مفاهيم اعتباري ياد ميکند و
در اين نوشتار ساختار خوانده ميشود ،پيوند بهوجود ميآيد ،به اين صورت که از نظر
نگارندگان ،ساختارهاي کالن سياسي و حکومتي يکي از مصاديق مفاهيم کلي اعتباري بهشمار
ميآيند .از نظر عالمه آنچه انسانها در اجتماع ميسازند ،چيزي نيست جز يک وسيله و ابزار
براي دستيابي به آن غايت .از سويي دستيابي به هر هدف و غايتي نيز منوط به ابزار و ساختار
خاص خود است و در نتيجه وابستگي وثيقي با ساختار مخصوص به خود دارد .البته ايشان نيز
هم حقوق و قانون ،هم عدالت و روابط عادالنه و هم حکومت و قدرت سياسي را اعتبارياتي که
برآمده از نيازهاي اجتماعي است ،ميداند (پورحسن .)01 :1932 ،اعتباريات هر جامعه نيز بر
مبناي نيازها ،اهداف ،اقتضائات و باورهاي آن جامعه شکل ميگيرد و تغيير ميکند (طباطبايي،
 ،1930ج  .)09-04 :3عالمه طباطبايي بهعنوان يک قاعدۀ کلي به اين مسئله مينگرد و اين
 .1بايد توجه کرد که اعتبار و انشاء دو قسم است .1 :انشاء و اعتبار محاض کاه معتب،ار ،آن را بادون هايچ ماالک و
معيارى جعل مي کند مثل اينکه اعتبارات و انشائات ،به سليقه افراد يا به لحاظ پسند يا ناپسند عماومى جعال
شده باشند . 2 .انشاء و اعتبار مبتنى بر واقع مثل اينکه عقال مصلحت و مفسده را دريابند و براى رسيدن باه آن
مصالح و مفاسد ،احکام خاصى را جعل کنند و براى ايجاد داعى و انگيزه ،از جعل و قرارداد استفاده نمايناد .در
اين صورت بر خالف قسم اول بين بايدها و نبايادها و واقعياتهااى ديگار ،ارتبااط منطقاى وجاود دارد؛ زيارا
رسيدن به غايت و مصلحت خاصى جز از طريق خاصى صورت نماىگيارد .اعتبارياات عالماه جازء اعتبارياات
مبتنى بر واقع است؛ زيرا در اعتباريات او «بايد» جعل و اعتبار به شمار ماىرود ،ولاى جعلاى براسااس ارتبااط
واقع و حقيقى( .ترکاشوند و ميرسپاه)44-40 :1933 ،
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نوشتار به يکي از مصاديق آن يعني ساختارهاي کالن حکومتي ميپردازد .البته ايشان در تفسير
الميزان ،حکومت يا ملک اجتماعي را نيز اعتباري بشري معرفي ميکند (همان ،ج -211 ،4
 .)149بنابراين از نظر ايشان ،بقاي وجود انسان و رسيدن به مقاصد حقيقي مادي و روحي او را
وادار مي کند که معاني اعتباري را معتبر شمرد و اعمال خود را بر آنها تطبيق کند تا بدين
وسيله به سعادت خود نايل آيد ،زيرا انسان ناگزير از زندگى اجتماعى است و زندگى اجتماعى
هم قوانين خود را دارد که همان عقايد و احکام اعتباري اعم از تکاليف ديني و غيرديني است و
انسان به وسيلۀ عمل به اين قوانين و اعتبار کردن اين بايدها و نبايدها به سمت کمال و سعادت
حرکت مىکند (همان ،ج .)04 :3
عالمه طباطبايي ،اعتباريات را دو قسم مىداند:
 .1اعتباریات بالمعنىاالعم که همان معقوالت ثانيه مانند وجود هستند و عالمه آنها را
اعتباريات در مقابل ماهيات مىداند1.
 .0اعتباریات بالمعنىاالخص يا اعتباريات عمليه که مقسم ادراکات اعتباري بوده و الزمۀ
فعاليت قواى انسان يا هر موجود زندهاند .از نظر ايشان اين اعتباريات ،مولود و طفيلى
احساساتى هستند که مناسب قواى فعالۀ انسان بوده و از نظر ثبات و تغيير و بقا و زوال ،تابع
احساسات درونى اند .با عنايت به اينکه احساسات درونى نيز خود دو گونهاند که يکى الزمۀ
نوعيت نوع و تغييرناپذير و ديگرى احساسات خصوصى ،قابل تغيير و تبدل هستند ،عالمه
اعتباريات بالمعنى االخص را نيز به دو قسم تقسيم مىکند:
الف) اعتباریات عمومى ،ثابت و تغييرناپذیر :اعتبارياتى که انسان از ساختن و اعتبار
کردن آنها ناگزير است ،مانند اعتبار متابعت از علم و اعتبار اجتماع و اختصاص.
ب) اعتباریات خصوصى و تغييرپذیر :مانند زشت و زيبايىهاى خصوصى و اشکال
گوناگون اجتماعات.
بر اين اساس ،انسان مي تواند هر سبک اجتماعي را که روزي خوب شمرده است ،روز ديگر
بد بشمارد ،البته نمي تواند از اصل اجتماع صرف نظر کرده يا اصل خوبي و بدي را فراموش کند.
پس اعتباريات عملي بر دو قسم اند :اعتباريات ثابته که انسان از ساختن آنها ناگزير است و
اعتباريات متغيره (طباطبايي ،بيتا ،ج  .)130-130 :2البته عالمه براي برخي پديدهها شأن
اعتباري قائل است ،ولي معرفت بر آنها را نسبي نميداند 2.به هر حال بهنظر ميرسد بسياري از
ساختارهاي مورد بحث اين نوشتار يعني ساختارهاي کالن حکومتي ،ساختارها و مفاهيمي از
جنس و سنخ اخير باشند و همانگونهکه ايشان از آنها به «اشکال گوناگون اجتماعات» ياد
 .1براي مطالعه در خصوص معقوالت ثانيه ر.ک .فنائي اشکوري 1940 ،و اسماعيلي.1933 ،
 . 2براي مطالعۀ بيشتر در مورد تفاوت ميان مباحث عالمه طباطبايي و نسبيگرايي ر.ک .اميدي.111 :1932 ،

ساختار و ماهيت حکومت از منظر غایت05 ...

کرده اند ،اين قسم از اعتباريات ،از اشکال مختلف حکومت تا ساختارهاي دروني حکومتي و
دولتي را دربرميگيرد.
ايشان در تقسيمى ديگر ،اعتباريات بالمعنى االخص (اعتباريات عمليه) را به دو قسم تقسيم
مىکند:
 .1اعتباریات قبلاالجتماع :اعتبارياتى که نيازمند اجتماع نيستند و بود و نبود اجتماع در
اعتبار آنها دخلى ندارد و قائم به شخصاند؛ در اين خصوص ميتوان به اعتبارياتي مانند اعتبار
وجوب ،اعتبار حسن و قبح ،متابعت از علم ،انتخاب اخفّ و اسهل و همچنين اصل استخدام
(بهکارگيري) اشاره کرد1.
 .0اعتباریات بعداالجتماع :اعتبارياتى که بدون فرض اجتماع امکانپذير نيستند ،چون
اينگونه افعال و اعتباريات ،قائم به نوع جامعه هستند و نه فرد؛ در اين خصوص ميتوان به
افعالى که مربوط به اجتماع هستند ،مانند اصل ملکيت (اختصاص) ،سخن (کالم) ،رياست و
مرئوسيت و لوازم آنها اشاره کرد2.
از نظر ايشان بسياري از پديدههاي اجتماعي که توسط انسان وضع ميشود ،مانند حکومت،
قانون ،آيين و رسوم ،مقتضاي زندگي اجتماعي است و وجود بالواسطۀ عيني ندارد (اميدي،
 .)115 :1932از نظر عالمه حتي احکام اسالمي نيز به زبان اعتبار بيان شدهاند ،ولي در نهايت
مبتني بر حقايق ديگري هستند (طباطبايي .)95-91 :1900 ،بنابراين همانگونهکه تبيين شد
در اعتباريات بر خالف ادراکات حقيقي که ذاتاً خارجيت داشته و حقيقتاً با خارج تطبيق
ميشوند ،اين انسان است که به اعتباريات ترتيب اثر خارجي ميدهد .بهعالوه اينکه اين سنخ از
اعتبارات ،منوط به وجود اجتماع هستند .برخي از اين اعتباريات عبارتاند از احکام ،قوانين،
سنن و شئون اعتباري و قراردادي که در اجتماع معمول ميشود و جريان مييابد ،مانند واليت،
رياست ،سلطنت ،ملک و امثال آن .ازاينرو منشأ پيدايش اينگونه علوم و تصديقات ،احتياج بشر
به تشکيل اجتماع است .براي نمونه در مورد رياست از آنجا که بشر مجبور است اجتماعي
زندگي کند ،ادارۀ امور مردم را به شخص معيني واگذار ميکند تا او هر کاري را در موقع
مناسب انجام دهد .نکتۀ شايان توجه اينکه از نظر عالمه ،همۀ معانياي که در محيط اجتماع
بشري مربوط به اعمال انساني است ،بر اين قياس است و انسان همۀ آنها را در خود بهسبب
مصلحت زندگياش وضع کرده و در قالب اعتبار ريخته است (طباطبايي ،1930 ،ج .)09 :3
پس ظرف اين محسوب کردن و شمردن يک صفت براي چيزي که در عالم خارج آن را
ندارد ،جامعه است و اين جامعه است که يک کاغذ را پول و کاغذ ديگر را برگۀ رأي محسوب
 .1براي مطالعه در خصوص هر يک از ادراکات مذکور ر.ک .طباطبايي ،بيتا ،ج .133-252 :2
 .2براي مطالعه در خصوص هر يک از ادراکات مذکور ر.ک .طباطبايي ،بيتا ،ج .211-229 :2
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ميکند .ازاين رو اعتبارات اجتماعي از يک سو در سايۀ روابط اجتماعي و از سوي ديگر براي
تنظيم آن شکل ميگيرند (نظري .)92-99 :1934 ،بنابراين ساختارهاي مورد نظر اين نوشتار،
ساختارها و مفاهيمي از جنس و سنخ اخير يعني اعتباريات بعد از اجتماع هستند .بهعبارت
ديگر ،از منظر نگارندگان ،ساختارهاي حکومت بهعنوان يکي از اعتباريات ساختهشده از سوي
انسان ،يکي از مصاديق اعتباريات بعد از اجتماع بهشمار ميآيند که بهعنوان وسيلۀ براي
دستيابي به غايات مورد نظر او اعتبار شدهاند.
نتيجه اينکه از آنجا که از نظر عالمه ،انسانها مدني بالطبع به معناي ضرورت جمعي (و نه
فطري) هستند (طباطبايي ،1930 ،ج  ، )140 :2براساس اصل انطباق با احتياجات و براي نيل
به اهداف و مقاصد خويش (طباطبايي ،بيتا ،ج  )103 :2در تعامل با محيط اطراف ،اقدام به
ساختن ابزارهايي از جنس انديشه ميکنند که اين انديشهها و بهعبارت بهتر اعتباريات ،در هر
اقدام عملي فردي و اجتماعي حضور دارند و حوزههاي مختلف از جمله اخالقي ،حقوقي،
اقتصادي ،سياسي را دربرميگيرند .البته درست است که معيار عقالنيت در حوزۀ ادراکات
عملي ،مصلحت داشتن و غايت مند بودن آنها در زندگي است ،از اين نکتۀ مهم نيز نبايد غفلت
کرد که مصلحت و غايتي مورد نظر است که با فطرت سالم هماهنگ و با کمال اصيل و نهايي او
يعني تقرب به خداوند سازگار باشد .ازاينرو معيار عقالنيت گزارههاي عقل عملي اين است که
اثر شايستهاي در غايت اصيل زندگي انسان داشته باشد (اسالمي تنها .)13 :1935 ،بنابراين بر
خالف نظر برخي انديشمندان غربي مانند ماکس وبر که عقالنيت عملي را صرفاٌ عقالنيتي
ابزاري (دنيوي) به معناي گزينش بهترين وسيله ميپندارند ( Benton, Ted & Craib, Ian,
 ،)2001: 153عالمه طباطبايي اين عقالنيت عملي را کلنگر ميداند که هم به اهداف نظر دارد
و هم به وسايل (اسالمي تنها .)20 :1935 ،در واقع اين نوع عقالنيت که عقالنيت فطري کلنگر
خوانده ميشود ،پايه و اساس شکلگيري زندگي اجتماعي اسالمي است (طباطبايي:1934 ،
.)32

طریقيت یا موضوعيت ساختارها
اعتباريات ،تابع ارزش ها و غايات و نيز متأثر از نيازهاي انسان هستند و انسان براي حرکت
استکمالي خود ،به تصرف و استخدام اقدام ميکند .الزمۀ اين تفکر و کنش ،نظامي از
دانشهاست که بايد با نيازها و غايات سازگار باشد که اين علوم ،بيترديد علوم عملي يا
اعتباريات اجتماعياند .در اين ميان اعتباريات و مصاديق آنها هم واسطههايي براي پيوند انسان
با جهان عيني و واقعي قلمداد شده اند و هم اين اعتباريات اعم از اخالقي ،حقوقي ،اجتماعي و
حتي فردي ،با نظام معرفتي و مابعدالطبيعي انسان نسبت دارند .بنابراين از آنجا که با توجه به
نيازها شکل گرفتهاند ،در نيل به اهداف نيز مؤثرند (پورحسن.)03 :1932 ،
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شايان ذکر است که انديشمندان فراواني در مورد اينکه اعتباريات و احکام اعتباري رابطۀ
انسان با اشيا را تنظيم ميکنند و حيات فردي و اجتماعي او را تحت تأثير قرار ميدهند ،سخن
راندهاند (صدر .)102-109 :1414 ،البته اين موضوع به نظامات شرعي يا ساختارهاي کالن
حکومتي که موضوع اين نوشتار است ،محدود نميشود ،بلکه بخشهاي مختلف جامعه از
اعتباريات ،تأثير ميپذيرد .براي نمونه اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهاي اجتماعي را در
شکلگيري رفتارهاي اقتصادي مورد تأکيد قرار داده (نورث )110 :1944 ،و رهيافتهاي
جديدي را مطرح کردهاند؛ به اعتقاد آنها ايدئولوژي حاکم بر جامعه ،ارزشهاي فرهنگي ،آداب و
رسوم ،اصول و قواعد سلوک هنجارهاي رفتاري ،قوانين مصوب و قوانين عرفي بر نحوۀ عملکرد
اقتصاد مؤثر است .بنابراين نهادها چارچوبهايي هستند که انسانها در حوزههاي گوناگون از
جمله اقتصاد از آنها تأثير مي پذيرند .براي نمونه بهره و سود ،يک رابطۀ حقوقي است و اين امر
که مالک پول حق دارد پول خود را قرض دهد و سود دريافت کند ،مبتني بر دو گزارۀ اعتباري
است :اول اينکه مالک پول «حق» انعقاد قرارداد قرض براساس بهره را دارد و اين حق اعتباري
در جامعۀ سکوالر براي وي به رسميت شناخته شده است .دوم قرارداد قرض همراه با بهره؛ اين
نوع قرارداد نيز که مورد حق پذيرفتهشده در جامعۀ سکوالر است ،يک حق اعتباري است.
ازاين رو بهرۀ يک اصل حقوقي و چيستي آن يک امر اعتباري مقبول در جوامع سکوالر است و
در اين زمينه توجيهات علمي مختلف اقتصاددانان را که درصدد اثبات منطقي بودن اين رابطۀ
حقوقي بودهاند ،بهدنبال داشته است (نظري .)94-93 :1934 ،با پذيرفتن امور اعتباري،
نظريههاي علمي مناسب با اين امور تدوين و عرضه ميشود و با تغيير اين امور اعتباري ،زمينۀ
پيدايش نظريههاي علمي ديگر فراهم ميشود که در اين ميان برخي از تأثيرگذاري عناصر
اعتباري خاص آموزههاي اسالمي بر متغيرات واقعي اقتصاد و جامعه سخن راندهاند (نظري،
.)93 :1934
از آنجا که در هر فعلي از افعال ارادي انسان ،ارضاي تمايلي منظور است و غايتي
(طباطبايي ،بيتا ،ج  ،) 140 :2هر آنچه انسان در حيطۀ اجتماع وضع و جعل ميکند ،آالت،
ابزارها و وسايلي براي رسيدن به آن غايت است و چنانکه ذکر آن رفت ،انسان در حوزۀ شخصي
خود نيز با چنين اعتبارياتي مواجه است؛ به اين نحو که در حوزۀ شخصي اغلب اين اعتباريات،
ثابت اما در حوزۀ اجتماعي عموماً اين اعتباريات ،متغيرند .نکتۀ مهم و اساسي در اين مورد
اينکه با تغيير جامعه ،وسايل انسان نيز براي رسيدن به اين غايات تغيير ميکنند .البته در اين
ميان روشن است که همواره غايات ثابت ولي وسايل براي نيل به آنها متغيرند .همچنين نبايد
اين نکته را از نظر دور داشت که اين وضعيت در نظامهاي سياسي نيز حکمفرماست .براي نمونه
ممکن است با گذشت سالياني از نظام اسالمي ،حاکمان و صاحبنظران به اين نتيجه دست
يابند که ساختارهايي که در دهۀ اول انقالب ،اين نظام را به غايت مطلوب نزديک ميکرد ،امروز
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ديگر کارايي الزم را ندارد و بايد جاي خود را به ساختارهاي جديد و کارامدتري بدهد تا اين
نظام را به مطلوب خود برساند 1.پس ساختارها نه تنها ثابت نيستند ،بلکه وحياني ،نازلشده و
مقدس هم نيستند و همانگونهکه گفته شد ،ابزار و وسيلهاند و صرفاً ارزش ابزاري دارند.
از آنجا که نيازها سبب ساختن اعتباريات ميشود ،تغيير نيازها نيز آنها را دگرگون ميکند و
در نتيجه بايد گفت تغيير شرايط ،زمان ،تحوالت محيطي و نيازها موجب تغيير در اعتباريات
ميشود (پورحسن .)01 :1932 ،پس اساساً با رويکرد غايت و وسيله ،نميتوان بهطور کامل
مقهور يک ساختار شد .ازاينرو با عنايت به ادبيات تجويزي عالمه طباطبايي اوالً بايد براي
رسيدن به غايات ،ساختارسازي کرد و ثانياً به اين نکتۀ مهم و اساسي اذعان داشت که
ساختارها ثاب ت نبوده و متغيرند و متناسب با شرايط زمان بايد نوسازي و بازسازي شوند و اين
يعني استمرار در ساختارسازي.
براساس مقدمات پيشگفته اکنون شايد پذيرش اين گزاره سهلتر باشد که از آنجا که
ساختارها ثابت نبوده و متغيرند ،اصوالً انسان اين ساختارها و هر چيز اجتماعي را خلق کرده که
از آنها تأثير بپذيرد و اين يعني ساختارها ،الجرم تأثيرگذارند ،زيرا ساختار خودش موضوعيت
ندارد ،بلکه طريقيت دارد و در مقابل غايت موضوعيت دارد .براي نمونه قاعدتاً داشتن نهادي
مانند نخستوزيري در نظام سياسي کشور موضوعيت ندارد 2و بايد وجود يا عدم آن براي نيل
به هدف و غايت و تأثير آن در اين خصوص سنجيده شود .در اينجا مبنا آن است که به ساختار
به عنوان يک اعتبار انساني براي رسيدن به ماهيت و غايتي نگريسته شود که نظام سياسي و
حقوقي آرمانش دست يافتن به آن است.

« .1امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رئيسجمهور را انتخاب ميکنند؛ تا االن
هم شيوۀ بسيار خوب و تجربهشدهاي است .اگر يک روزي در آيندههاي دور يا نزديک  ...احساس بشود که
به جاي نظام رياستي مثالً نظام پارلماني مطلوب است  -مثل اينکه در بعضي از کشورهاي دنيا معمول است -
هيچ اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسالمي مي تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛
تفاوتي نميکند و از اين قبيل ».بيانات آيتاهلل خامنهاي در ديدار با دانشجويان کرمانشاه در دانشگاه رازي.
قابل دسترسي در آدرس زير:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597

« .2فرض بفرمائيد ما يک روزي در قانون اساسي نخستوزير و رئيس جمهور داشتيم ،با يک شکل خاصي؛ بعد
تجرب ه به ما نشان داد که اين درست نيست .امام دستور دادند گروهي از خبرگان ملت ،از دانشگاهيان ،از
روحانيون ،از مجلس شوراي اسالمي ،از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان که بر طبق نياز است ،آن را
تغيير بدهند .همين کار را هم کردند .يا در زمينۀ قضا همين جور .در آينده هم اينها قابل تغيير است ».بيانات
آيتاهلل خامنهاي در ديدار با دانشجويان کرمانشاه در دانشگاه رازي .قابل دسترسي در آدرس زير:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597
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مالک تغيير و تحول ساختارها
بر خالف علوم حقيقي که نتيجۀ کشف هستند و معيار خوبي و بدي بودن آنها صدق و کذبشان
است ،به اين نحو که اگر در عالم خارج وجود دارند ،صادق و اگر وجود ندارند ،کاذب تلقي
مي شوند ،اين مالک در اعتباريات که محصول خلق انسان است ،لغويت آنهاست .ازاينرو ساختار
بهعنوان يک متغير اجتماعي ،چنا نچه نظام سياسي را به هدف مطلوب خود برساند ،خوب و اگر
آن را از هدف باز دارد ،بد است .بنابراين آنچه اهميت دارد و اساساً مالک مهم در اين خصوص،
تحقق غايات است .استاد مطهري در پاورقيهاي خود به مباحث استاد خويش در کتاب اصول
فلسفه و روش رئاليسم ،اين مسئله را به اين صورت توضيح ميدهد که در امور اعتبارى رابطۀ
بين دو طرف قضيه ،همواره فرضى و قراردادى است و اعتبارکننده ،اين فرض و اعتبار را براى
وصول به هدف ،مصلحت و غايتى کرده و ازاينرو آن را هر گونه که بهتر به هدف و مصلحت
منظور وى برساند ،اعتبار ميکند .از منظر ايشان ،يگانه مقياس عقالنى که در اعتباريات بهکار
برده مىشود ،لغويت و عدم لغويت اعتبار است .البته در اين زمينه بايد خصوصيت اعتبارکننده
را نيز در نظر گرفت .براي هر يک از اعتبارات خيالى و وهمى يا عقلي ،بايد هر يک از مصالح و
اهداف آن قوه را در نظر گرفت .همچنين فرق است بين اعتبارات قانونى يک انسان و اعتبارات
قانونى که بهوسيلۀ «وحى الهى» تعيين مىشود؛ ولى در اين زمينه فرقى نيست که هر کس،
هرچه را اعتبار مىکند ،غايت و هدفى در اعتبار خود دارد و وصول به آن هدف را مقصد قرار
ميدهد و اگر چيزى را براى مقصد خاصى اعتبار کرد ،ممکن نيست که عين همان قوۀ
اعتبارکننده ،چيز ديگرى را اعتبار کند که او را از وصول به آن مقصد دور کند .پس يگانه
مقياس سير و سلوک فکرى در اعتباريات ،همانا مالک و مقياس لغويت و عدم لغويت است
(طباطبايي ،بيتا ،ج  .)103 :2البته اين مالک صرفاً به اين حوزه اختصاص ندارد ،براي نمونه در
علم اخالق نيز گفتهاند مطلوبيت فعل ،تابع مطلوبيت کمالي است که بر آن مترتب ميشود؛
ازاين رو ،مطلوبيت هدف ،نسبت به مطلوبيت فعل ،فرع بر آن و تابع آن است (مصباح يزدي،
.)491 :1931
پس اعتباريات تابع نظام نيازها و اهداف هستند و دستگاه انديشه براي برطرف کردن
نيازهاي انساني ،آنها را طراحي ميکند تا راه را براي اراده و عمل باز کند .ازاينرو اصوالً اگر
نيازي نباشد ،اعتباري ساخته نمي شود و اگر نيازي باشد و با اجراي اعتبارات قبلي برطرف
نشود ،آن اعتبارات لغو ميشود و اعتبار ديگري جاي آن را ميگيرد .نتيجه اينکه انديشههاي
مذکور يعني اعتبارات تغييرپذيرند و حدوث و بقا ،ثبات و تغيير ،اصل و فرع بودن و اساساً
وجود و عدم اعتباريات تابع حدوث و بقا ،ثبات و تغيير ،اصل و فرع بودن و وجود و عدم نيازهاي
زندگي است .ازاينرو ميتوان گفت اعتباريات انديشههاي ابزاري هستند که درستي يا نادرستي

 16فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،1بهار 1159

در آنها به معناي کارامدي و ناکارامدي است .در اين زمينه نيازمحوري اعتباريات ،راه نقد و
ارزيابي آنها را نيز نشان ميدهد ،زيرا در ايجاد يک اعتبار بايد چشمي به نياز داشت و چشمي
ديگر به برآورندههاي نياز ،يعني روشها و امکانات؛ ازاينرو تغيير نيازها به هر دليل که باشد،
مانند تغييرات سني و اقليمي و همچنين تغييرات برآورندههاي نياز مانند دستيابي به روشهاي
کوتاهتر و کمهزينهتر ،دستيابي به فناوري جديد ،تغييرات اعتبارات را بهدنبال خواهد آورد.
تغييرات قوانين خواه به شکل جايگزيني و خواه به شکل افزودن تبصرهها و مواد الحقه باشد،
براساس همين نياز محوري قابل تفسير است (هاشمي .)193-145 :1934 ،از سويي نيز
اعتباريات در پيوند با کارامدي ،ترقي و پيشرفت و تحول و تطور نيازها و نگرشهاست ،ازاينرو
از ويژگي مهمي به نام متغير بودن برخوردارند (پورحسن.)09 :1932 ،
نتيجه اينکه ساختار مورد نظر اين نوشتار ،يک اعتبار انساني براي رسيدن به غايت و ماهيت
نظام سياسي است که اين ماهيت در نظام اسالمي ،اجراي دين براي تکامل انسان و در نتيجه
تقرب وي به ذات باريتعالي ميباشد .ساختار مذکور بايد از سه ويژگي مهم و اساسي بشري
بودن ،انطباق بر نيازها داشتن و در راستاي غايات بودن برخوردار باشد تا بهعنوان يکي از
مصاديق اعتباريات به شمار آيد .نگارندگان بر اين مبنا تأکيد دارند که چنانچه ساختار يکي از
مصاديق اعتباريات مورد نظر عالمه دانسته شود ،تمام احکام ،ضوابط و قواعد مترتب بر
اعتباريات ناگزير بر آن نيز بار مي شود .براي نمونه برخورداري از اوصافي مانند وصف ثابت
نبودن و تغييرپذير بودن در اعتباريات پس از اجتماع را ميتوان در ساختارهاي حکومت نيز به
نظاره نشست .اين در حالي است که در نگاه کالنتر ،نظامسازي نيز خود يک اعتبار بشري است
و بهنظر ميرسد که در خاستگاه نظامسازي اسالمي ،نيازها و غايات يک انسان مسلمان ملحوظ
باشد .شايان ذکر است که در اين صورت چارچوبها ،اصول و ضوابط نظامسازي اسالمي نيز
بهعنوان يک اعتبار بشري از سوي دين (اسالم) تعيين ميشود.
ساختاري که خود محصول بشر بوده و داراي ماهيت اعتباري است ،ميتواند ماهيت را تحت
تأثير قرار دهد .همچنين با عنايت به مباحث پيش گفته برخي محققان بر اين اعتقادند که با
توجه به ويژگيهاي مشابه و مصاديق مشترک فراوان ميان اعتباريات و فناوري نرم 1بهعنوان
يک اعتبار انساني و با عنايت به برساخته بودن آن از سوي انديشۀ انساني ،ميتوان احکام هر
يک را به ديگري تسري و تعميم داد (گائيني و حسينزاده )194 :1931 ،که شرح و بسط آن
در مقال نمي گنجد و خود نيازمند نوشتار ديگري است .اما بايد به اين مسئله توجه کرد که
مجعوالت اعتباري از سنخ برساختههاي انسانياند که بهدليل ماهيت کاربرديشان براي رفع
نيازهاي اغلب غيرمعرفتي انسان بهکار ميآيند و معيار ارزيابي در کارامدي آنها در رفع
نيازهاست؛ نيازهايي که اساساً براي تأمين آنها جعل شدهاند .ازاينرو مالک پيشرفت در اين
1. Soft Technology
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مجعوالت ،موفقيت در حل مسائل عم لي است يعني هرچه در تأمين نيازهايي که براي آن جعل
شدهاند ،موفقتر باشند ،نشاندهندۀ کارامدي بيشتر آنهاست .همچنين بهدليل نقش کاربردي
آنها به زمينهها و بسترهاي کاربرد حساساند ،بهگونهاي که نميتوان يک امر اعتباري را که در
بستر و زمينۀ خاصي بهوجود آمده ،در بستر و زمينۀ ديگر با فرض تفاوت در ويژگيهاي هر دو
زمينه بهکار برد .عالوهبر اين ،ارزشها نقش تعيينکننده در شکلگيري و جهتدهي به
اعتباريات دارند .از طرفي اهداف در چگونگي و تعريف نيازها نقش اساسي دارند و نيازها وقتي
آشکار ميشوند که فاصلۀ ميان وضع موجود و وضع مطلوب (هدف) ديده شود .از طرف ديگر،
ارزشها نسبت تعيينکننده اي با اهداف دارند .در واقع ،تعيين و چگونگي اهداف ،به تعيين و
چگونگي ارزشها وابسته است .ازاينرو اعتباريات در جهت تأمين اهداف عملياند و اين اهداف
نيز در بستر و تأثيرپذيري از ارزشها يافت ميشوند .بنابراين وابستگي بسياري بين اعتباريات و
ارزشها وجود دارد .بهعالوه اينکه اعتباريات ،متأثر از فرهنگ و شرايط محيطياند ،به اين نحو
که در دو فرهنگ متفاوت ،براي تأمين يک مقصود ،دو گونه اعتبار جعل شده و دو صورت از
ساختار شکل ميپذيرد (همان .)144-143 :بنابراين هر جامعهاي براساس چارچوبها و
ساختارهاي فرهنگي خود ،عناصر اعتباري خاص خود را پذيرفته است و پديدههاي هر جامعهاي
بايد با توجه به تأثيرگذاري عناصر اعتباري خود تجزيهوتحليل شود .ازاينرو توفيق يک نظريه و
يک ساختار در يک جامعه ،نبايد اين انتظار را در پي داشته باشد که لزوماً بهرهمندي از آن در
جامعه ديگر موجب توفيق در آن جامعه نيز شود ،زيرا همانگونهکه اشاره شد هر جامعه عناصر
اعتباري خاص خود را دارد (نظري .)45 :1934 ،به هر حال ساختارها بهعنوان يک اعتبار
انساني ابزارهايي هستند براي رسيدن به ماهيت و غايتي که انسان ميخواهد بدان دست يابد.

نتيجهگيري
از منظر اين نوشتار ،کيفيت تنظيم و نحوۀ چارچوببندي نهادها و رابطۀ بين آنها ،ساختار يک
حکومت را رقم مي زند؛ ماهيت نيز محتواي نظام در مقابل شکل و ساختار مذکور است .ازاينرو
منظور از بررسي رابطۀ ساختار و ماه يت در نظام حکومتي ،بررسي تأثيرات متقابل اين دو بر
يکديگر به معناي بررسي تأثير ساختارها براساس و غايات نظام و بر عکس تأثير ماهيت و غايات
بر ساختارهاي سياسي و حکومتي است .در خصوص چرايي تأثيرات بين اين دو عنصر ،از ابعاد و
جنبههاي مختلف ميتوان بدين امر پرداخته و فرضيه اين نوشتار يعني تأثيرگذاري متقابل آنها
را بر يکديگر اثبات کرد .تأثيرگذاري ماهيت چندان مواجه با سوال و ايراد نيست اما در خصوص
تأثيرگذاري ساختار بايد به اين مسئله توجه کرد که از جنبۀ غايت و وسيله در نظريۀ اعتباريات
عالمه طباطبايي ،اصوالً انسان هر چيز اجتماعي از جمله ساختارها را خلق کرده است تا از آنها
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تأثير بپذيرد و اين يعني ساختارها ،الجرم تأثيرگذارند؛ زيرا اساساً ساختار خود موضوعيت ندارد،
بلکه طريقيت دارد و در مقابل ،اين غايت است که موضوعيت دارد و بايد وجود ،عدم و کيفيت
آن در جهت نيل به هدف و غايت سنجيده شود .ازاينرو مبنا آن است که به ساختار بهعنوان
يک اعتبار انساني براي رسيدن به ماهيت و غايتي نگريسته شود که آرمان نظام سياسي و
حقوقي دست يافتن به آن است .پس مالک در اعتباريات که محصول خلق انسان است ،لغويت
يا عدم لغويت آنهاست ،يعني چنانچه ساختار يک نظام سياسي ،آن را به غايات خود برساند،
مطلوب و در غير اين صورت نامطلوب ارزيابي ميشود .بنابراين مسئلۀ بااهميت تحقق غايات
است .اين در حالي است که در نگاه کالنتر ،نظامسازي و نظامسازي اسالمي نيز خود يک
اعتبار بشري است .همچنين در بعد غايت و وسيله نبايد اي ن مهم را از نظر دور داشت که تعدد
و تفاوت در ساختارها نشانۀ وجود ذهنيتي مفروض مبني بر اين است که اصوالً ساختارها
بيطرف نبوده بلکه هدايتگرند و اين تفاوت ها ناشي از اختالف در غايات هر يک از آنهاست ،و
اال دليلي ندارد که انسان در مقام عمل با گسترۀ وسيع و متکثري از ساختارها مواجه باشد.
ساختارها برگرفته از انديشۀ انساني بوده و کارامدي آنها در ميزان توفيقشان در رفع
نيازهاست که طبعاً مالک پيشرفت آنها نيز موفقيت در مسائل عملي است .البته موفقيت يک
ساختار بهطور عام و يک ساختار سياسي بهطور خاص در جايي ،لزوماً به معناي توفيق آن در
نظام سياسي ديگر نيست ،زيرا ساختارها تحت تأثير ارزشها و غايات و همچنين متأثر از
فرهنگ و شرايط محيطياند ،ازاينرو بهنظر ميرسد ساختار موفق ،ساختاري متناسب با
ارزشها ،جهان بيني ،غايات ،فرهنگ و شرايط محيطي و بومي باشد .پس مبنا آن است که
ساختار به عنوان يک اعتبار انساني بايد براي رسيدن به ماهيت و غايت مورد نظر که ميخواهد
بدان دست يابد ،جعل شود.
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طباطبايي» ،حکمت و فلسفه ،سال نهم ،شچهارم.
ترکاشوند ،احسان و ميرسپاه ،اکبر (« ،)1933تفسيرى نو از اعتباريات عالمه طباطبائى با
نگاهى تطبيقى به رسالۀ اعتباريات و تفسير الميزان» ،معرفت فلسفي ،سال هشتم ،ش اول.
توسلي ،غالمعباس ( ،)1945نظريههاي جامعهشناسي ،چ دوم ،تهران :سمت.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)1942ترمينولوژي حقوق ،چ ششم ،تهران :گنج دانش.
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1939تحرير رساله الواليه شمس الوحي تبريزي عالمه سيد
محمدحسين طباطبايي ،ج  ،1قم :اسراء.
حسيني خامنهاي ،سيد علي ( ،)1931واليت و حکومت :بيانات مقام معظم رهبري دربارۀ
حکومت و واليت ،گردآوري و تنظيم مرکز صهبا ،چ دوم ،تهران :مؤسسۀ جهادي ايمان.
دهخدا ،علياکبر ( ،)1949لغتنامه دهخدا ،ج  ،12چ اول دورۀ جديد ،تهران :روزنه.
دوورژه ،موريس ( ،)1942جامعهشناسي سياسي ،ترجمه سيدابوالفضل قاضي
(شريعتپناهي) ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
رجبي ،محمود و همکاران ( ،)1931تاريخ تفکر اجتماعي در اسالم ،چ سوم ،تهران :سمت.
سجادي ،سيدجعفر ( ،)1901فرهنگ علوم عقلي ،تهران :انجمن اسالمي حکمت و فلسفۀ
ايران.
سروش ،عبدالکريم ( ،)1944درسهايي در فلسفۀ علم االجتماع (روش تفسير در علوم
اجتماعي) ،تهران :ني.
صدر ،سيد محمدباقر ( ،)1414دروس في علم االصول ،ج  ،1قم :مجمع الفکر االسالمي.
طباطبايي ،سيد محمدحسين ( ،)1902رسائل سبعه ،قم :بنياد علمي و فکري عالمه سيد
محمدحسين طباطبايي.
 ،)1900( ------------------واليتنامه :ترجمۀ رساله الواليه عالمه طباطبايي ،ترجمۀهمايون همتي ،تهران :اميرکبير.
 ،)1930( -------------------ترجمۀ تفسير الميزان ،ج  4 ،2و  ،3چ بيستوچهارم،ترجمۀ سيد محمدباقر موسوي همداني ،قم :دفتر انتشارات اسالمي.
 ،)1934( -------------------روابط اجتماعي در اسالم ،ترجمۀ محمدجواد حجتيکرماني ،قم :بوستان کتاب.
( --------------------بيتا) اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج  1و  ،2مقدمه و پاورقيمرتضي مطهري ،تهران :صدرا.
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 .22فکوهي ،ناصر ( ،)1940تاريخ انديشه و نظريههاي انسانيشناسي ،تهران :ني.
 .29فنائي اشکوري ،محمد ( ،)1940معقول ثاني ،قم :مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني
(ره).
 .24فيروزجايي ،رمضان (« ،)1939عقالنيت از نظر عالمه طباطبائى» ،ذهن ،سال پنجم ،ش
.14
 .20قاضي (شريعتپناهي) ،سيد ابوالفضل ( ،)1939حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،چ
دوازدهم ،تهران :ميزان.
 ،)1933( ------------------------- .20بايستههاي حقوق اساسي ،چ سيوهشتم ،تهران:
ميزان.
 .24کربونيه ،ژان و ماتيو ،آندره (« ،)1931مفهوم ساختار در حقوق خصوصي و عمومي»،
ترجمه و تحقيق ناصرعلي منصوريان ،الهيات و حقوق (آموزههاي حقوقي) ،سال دوم ،ش 2
(پياپي .)0
 .23گائيني ،ابوالفضل و حسينزاده ،امير (« ،)1931رابطۀ اعتباريات و فناوريهاي نرم
(براساس رويکرد هستيشناختي و معرفتشناختي)» ،روششناسي علوم انساني ،سال ،13
ش .42
 .23لوپز ،خوزه و جان ،اسکات ( ،)1930ساخت اجتماعي ،ترجمۀ حسين قاضيان ،تهران :ني.
 .95مصباح يزدي ،محمدتقي ( ،)1931دروس فلسفۀ اخالق ،ج  ،2تحقيق و نگارش
احمدحسين شريفي ،تهران :شرکت چاپ و نشر بينالملل.
 .91معلمي ،حسن ( ،)1935مباني اخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمي ،تهران :موسسه
فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
 .92معين ،محمد ( ،)1909فرهنگ فارسي ،ج  2و  ،9چ ششم ،تهران :اميرکبير.
 .99نظري ،حسن آقا (« ،)1934جايگاه اعتباريات در روابط اقتصادي -اجتماعي» ،مطالعات
اقتصاد اسالمي ،سال اول ،ش .1
 .94نفيسي (ناظم االطباء) ،علياکبر (بيتا) ،فرهنگ نفيسي ،ج  ،0تهران :کتابفروشي خيام.
 .90نورث ،داگالس سي ( ،)1944نهادها ،تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي ،ترجمه
حميدرضا معيني ،تهران :سازمان برنامه و بودجه.
 .90هاشمي ،حميدرضا (« ،)1934نظريۀ ادراکات اعتباري و نتايج علمي و عملي آن»،
پژوهشهاي فلسفي ،سال  ،01شمارۀ مسلسل .250
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