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ومتي بر ماهيت نظام سياسي كتأثير ساختارهاي ح
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 يدهكچ
علوم اجتماعي  يبرانگيز در حوزهي از مباحث پرچالش و بحثكعامليت و ساختار ي يدوگانه

ومت و تأثيرات متقابل اين دو نيز موضوعي بسيار كاست. از سويي بحث تقابل ساختار و ماهيت ح
تأثير  ي از وجوه آن يعنيكه اين نوشتار در پي بررسي يكمهم و پيچيده در حقوق اساسي است 

گر نيز يدوگانه در علوم د ين دعواهايومتي بر ماهيت نظام سياسي است. البته اكساختارهاي ح
ور كهاي مذه اساساً مبناي تمام اين مباحث در حوزهكرد كست و شايد بتوان ادعا يسابقه نيچندان ب

اين نوشتار در يابد. هاي مختلف تجلي ميه در حوزهكي بوده و اين از تبعات و ثمرات آن است كي
ومتي بر ماهيت نظام سياسي از منظر عامليت و ساختار است تا كبررسي تأثير ساختارهاي ح يپ

ند و كه چرا هر ماهيت، محتوا و غايتي، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب ميكنشان دهد 
و بايد د مانناثر نميطرف و بيهايي بيومتي به ظرفكهاي حدر نظام يچرا ساختارهاي حقوق

اوي اين موضوع، برخي از اقتضائات كل بگيرند و از رهگذر واكمتناسب با محتوا و ماهيت خود ش
 ند.كو الزامات ساختاري مطلوب در نظام جمهوري اسالمي ايران را تحليل و بررسي 
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 همقدم
ومت و كساختار و ماهيت ح يحقوق عمومي، رابطه يحوزهي از مباحث اساسي در كي

ثير تأي از وجوه آن يعني كبررسي ي يدر پ اين نوشتاره ك استديگر كها بر يثرات آنتأثير و تأ
با ي شايد بتوان گفت موضوع متناظر از طرف. است ومتي بر ماهيت نظام سياسيكساختارهاي ح

بحث هاي مادر در علوم انساني، ي از حوزهكعنوان يبهعلوم اجتماعي  يحوزه، در اين موضوع
ن دو موضوع يبهماني اين يرابطه برقراريباشد. البته اين امر به معناي  (1)«عامليت و ساختار»

علوم  يحوزهدر برانگيز و بحثعامليت و ساختار از مباحث مهم  يور نيست. دوگانهكمذ
اند و راقم ه علماي اين رشته در مورد آن بسيار سخن راندهكاسي است شنجامعهاجتماعي و 

ه از موضوع اصلي نوشتار كاين سطور با ادبيات فربهي در اين خصوص مواجه است و براي اين
، تحفه برگيرد و پيش فايت از اين ادبيات وسيعكنياز و  ياندازه اختصار و بهدور نيفتد، بايد به

ساختار و  يبررسي رابطه يدر په اين نوشتار كجا آن د.نكثابت  رود تا مدعاي خويش را
دنبال اثبات مدعاي هاست، از رهگذر طرح اين مباني، بهثرات متقابل ميان آنتأثير و تأماهيت و 

 نهيزمدر اين ه كاست ومتي بر ماهيت نظام سياسي كثيرگذاري ساختارهاي حتأخود يعني 
ردي تحليلي از بررسي نقش عامل و ساختار در دعواي كرويماهيت با  برثيرگذاري ساختار تأ

ه ك جاآن، از از نظر نگارندگانعامل قابل استخراج است.  -ساختار يدوگانه ياساسي و پيچيده
تناسب است، سعي شده تا از اين تناسب ماين ادبيات در علوم اجتماعي با موضوع اين نوشتار 

ور، كدعواي مذ زيرا استفاده شود، نظر اين نوشتارنحو محدود براي اثبات مدعاي مورد به
 .ماهيت است -ه دعواي اين نوشتار، دعواي ساختاركدرحالي ،عامل است -دعواي ساختار

ه در دعواي اين كدرحالي ،توصيفي دارد يور در علوم اجتماعي، جنبهكهمچنين دعواي مذ
 نوشتار، غايت و هدف از اهميت برخوردار است.

تحوالت اجتماعي و سياسي،  يدهندهلكر مباحث مربوط به عوامل شلي دكطور به
ردهاي تلفيقي به كگرايي، ساختارگرايي و همچنين روياز جمله عامليت يردهاي مختلفكروي

اين با عنايت به  .پردازندميها از آن كثيرگذاري هر يتأو نيز ميزان نقش عامل و ساختار 
ساختار و ماهيت و  يردها، بررسي رابطهكاين روي يردههاي گستثيرگذاريتأو همچنين  مسئله

طور خاص ثيرات متقابل بين ماهيت و ساختار از منظر عامليت و ساختار و بهتأهمچنين 
 يله و دغدغهئترين مس، مهمومتي بر ماهيت نظام سياسيكرهاي حثيرگذاري ساختاچرايي تأ

ته توجه كهيت بر ساختار بايد به اين نثير ماتأمورد نظر اين نوشتار است. البته در خصوص 
ثير تأه با عنايت به تمايز و اهميت اصل از فرع در مفاهيم، اين سنخ از ك جاآنه از ك داشت

فايت، كاز نظر نگارندگان مفروغ عنه است، ضمن اشاره به آن در حد  (ثير ماهيت بر ساختار)تأ
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ه در كاين بايت خواهد گذشت. همچنين ثير ساختار بر ماهتأز اين نوشتار بر كعمده تمر طبعاً
رد كروي ،هاي فراواني صورت گرفتهفرساييعامليت و ساختار، قلم يخصوص دعواي دوگانه

رد كبا روي وشناسي بوده است علوم اجتماعي و جامعه يحوزه رناظر ب ها عموماًغالب آن
ومتي كر ساختارهاي حثيتأطور عام و در موضوع مورد نظر اين نوشتار يعني حقوق عمومي به

 ه است.گرفتطور خاص، تحقيق مستقلي انجام نبر ماهيت نظام سياسي به
گيرد و پس از شناسي ساختار و ماهيت مورد توجه قرار ميدر اين نوشتار، ابتدا مفهوم

هاي اصلي، به تبيين ليدواژهكور و روشن شدن معناي كزدودن غبار ابهام از مفاهيم مذ
گرايي، ساختارگرايي و تلفيقي متناسب با موضوع اين نوشتار عامليت يگانهردهاي سهكروي

هايي نمونه يبا ارائه ثير ساختارها در نظام سياسي ايرانو در نهايت نيز تأ شودپرداخته مي
 شود.يبررسي و تحليل م

 شناسي ساختار و ماهيت. مفهوم1
از هر امري براي جلوگيري از  شيپ ،در علوم انساني ژهيوههاي معرفتي و بدر تمام حوزه

ند. اهميت اين شودقت تبيين بروز خطاهاي معرفتي، بايد مفاهيم و اصطالحات مورد نظر به
هاي ه در حوزهكه موضوع مورد بررسي، مفهومي باشد ك شوديمشناسي وقتي بيشتر مفهوم

ند، شورستي تبيين ندنظري و عملي با معاني متعددي همراه باشد و چنانچه مفاهيم مورد نظر به
براي جلوگيري از بروز چنين  رونيازاخواهد داشت.  يدر پهاي گوناگوني را در عمل برداشت

 يواژهشناسي و سپس به مفهوم« ساختار» يواژهشناسي آفتي در اين نوشتار، ابتدا به مفهوم
 شود.پرداخته مي« ماهيت»

 . مفهوم ساختار1-1
ردن و ساختن اخذ كبه معناي بنا  Struereو فعل  Structuraتين ال ياز ريشه (2)ساختار يواژه

(. اين واژه، از قرن پانزدهم به زبان انگليسي وارد شده Miriam Glucksmann, 1979: 1شده است )
 جسم يك يهاب اجزا و بخشيترتو همچنين ز يچ كيساختمان  يچگونگو در لغت به معناي 

اي گونهنار هم بهكچيز در  كچينش اجزاي مختلف ي يوه(، شي1873-1871، 2: ج 1131)معين، 
ه ك (Oxford, 2005: 1523ار رفته است )كطرح دقيق به كيافته براساس يمرتبط، منظم و سازمان

 يهمچنين به عوامل سازنده .(Longman, 2008: 1649يل داده باشند )كليت را نيز تشك كبايد ي
 يواژهبنابراين  .(Le Robert, 1988: 1219) ه استدشساختار دولت اطالق  مانندچيز  كي

 است. البته اين واژه، اديبنو  بنا و همچنين لتكاس ان،اختم، سلكقالب، فرم، شساختار به معناي 
 البدشناسيكار رفته است؛ اما پس از آن، در علم كتا قبل از قرن هفدهم صرفاً در معماري به
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اختمان تلقي شد و همچنين در علم دستور زبان به س تن آدمي نوعي يه اجزاكبه اين صورت 
است. در قرن  شدهد، نيز استعمال شلمات داراي ساخت تصور كيب و ترتيب كه تركاين نحو 

 اركبهشناسي وام گرفت و آن را در علوم انساني نوزدهم هربرت اسپنسر اين واژه را از زيست
 .(121-124: 1181برد )توسلي، 

علوم انساني  يحوزههاي مختلف در ناي اصطالحي نيز در رشتهو ساختار در مع ساخت
ها مترتب است. از آن كه با توجه به معاني مطروحه، آثار متعددي بر هر يكاربرد زيادي دارد ك

ساخت اجتماعي را در اين  يشناسان كالسيك ايدهه در علوم اجتماعي، جامعهكاز جمله اين
ساختار همواره همراه با  رونيازا .(21-21: 1171و جان، اند )لوپز هردكچارچوب نظري مطرح 

اين  يرود كه وجه مشترك همهكار ميواژگاني مانند الگو، نظام، مجموعه، نهاد و سازمان به
: 1183وهي، كواژگان، برخورداري از نظم، عقالنيت، قانون، هدفمندي و كاركرد است )ف

 كن عناصر و اجزاي ييبه هر گاه كاند فتهترين تعاريف ساختار گي از رايجكدر ي .(184
ثابت و پايدار برقرار باشد، مفهوم ساختار  اي نسبتاًليت آن مورد نظر است، رابطهكه كمجموعه 

ل كوجه آن متش كه يكاين تعريف، ساخت داراي دو وجه است  براساسه كتحقق يافته است 
ديگر كه عناصر ساختي را به يك را آن است و وجه ديگر روابط ثابتي يدهندهيلكاز عناصر تش

در تعريف ديگري، راد  .(Miriam Glucksmann, 1979: 20-15)گيرد سازد، در بر ميمرتبط مي
ه كالبته با اين توضيح  ،ده استركروابط اجتماعي خالصه  يهكليف براون، ساخت را در شبك

ها در ه وحدت آنكارتباطات اجتماعي موجود است  يهكمنظور او از ساخت جامعه، شب
شود دهند، خالصه مييل ميكها محور اصلي آن را تشها و نقشه پايگاهكمستمري  يهكشب
(Radcliffe-Brown, 1952: 190-192). س وبر نيز در تعريف ساخت اجتماعي، آن را طرح كما

ده است ركدهند، تعريف يل ميكواقعيت را تش كي يه شالودهكمنطقي روابط انتزاعي 
 ،از بنيانگذاران معتبر ساختارگرايي،از نظر لوي اشتراوس  .(191: 1114اس و گورويچ، )مندر

 يمجموعه با هدف معين است؛ برا كيب خاص همبستگي اجزاي يكمنظور از ساختار، تر
ساختار است. به نظر اشتراوس،  كنند، يكاري ميكه اجزاي آن با هم همكمثال بدن انسان 

اعتباري و ذهني دارد  يه صرفاً جنبهكدر جهان نيست، بل ساختار شيء، محسوس و واقع
 (.141: 1181)توسلي، 

ساخت، به معناي الگويي است كه در ميان اجزا و  يواژههاي علوم اجتماعي نيز در فرهنگ
عناصر يك پديده وجود دارد و ساخت اجتماعي به معناي الگوي اجزاي جامعه است )لوپز و 

رود كه كار ميهايي بهساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتهمچنين  .(11: 1171جان، 
معناي مجموعه عناصر وابسته به هم به  (1)د. همچنين اگر نظامشوكنش فردي با آن مواجه مي
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توان مرتبط با مفهوم نظام در نظر گرفت و براي توصيف مي را فرض شود، مفهوم ساخت
هانري مندراس براي پي بردن به نظر  .(17: 1183 )بودون ، بردار كهسازمان زندگي اجتماعي ب

ل يا مجموعه با حاصل ك ل و مجموعه را توضيح داد و اساساًكبه مفهوم نظام، بايد معناي 
اگرچه  .(191: 1114)مندراس و گورويچ،  جمع افراد يعني عناصر و اجزاي آن متفاوت است

اين ابعاد در قالب سه  ،باشد داشته ممكن است اين اصطالح در علوم اجتماعي ابعاد گوناگوني
كه انتظارات عامالن از را ه الگوهاي فرهنگي معيار كساخت نهادي  معنا قابل تبيين هستند:

ساخت  دهد؛و مناسبات پايداري را ميان آنان سامان مي ندكيمرفتار ديگران را تعيين و تنظيم 
و براي توصيف الگوي روابط روابط و مناسبات اجتماعي است  يه دربرگيرندهكاي رابطه

ها در جامعه از اين ها و نيز جايگاه آنهاي آنمتقابل، وابستگي متقابل ميان عامالن و كنش
ساخت نهادي و  يشدهه به معناي بعد حككساخت تجسدي  ؛شوداصطالح استفاده مي

  .(141و  14-11: 1171)لوپز و جان، اي در جسم، انديشه، احساس و رفتار انسان است رابطه

مباني  يتوسعهجا ختم نشد و از مفهوم ساختار و پردازي در خصوص ساختار به اينمفهوم
توسعه  سرعتوجود آمد. اين مفهوم بهبه (4)گراييتب اصالت ساختار يا ساختاركنظري آن، م

 مفهومي ياين توسعه .(131: 1187رايب، كيافت و برخي نويسندگان به آن منزلت آيين دادند )
هاي مرسوم و رايج در علوم اجتماعي ي از نظريهكه امروزه ساختارگرايي يكنحوي است به
هاي اصلي ر، ساختارهاي باطني و ناملموس، چارچوبكاين تف يرود. بر پايهشمار ميبه

توان آغازگاه اين هاي فرديناند دوسوسور را ميدهند. انديشهيل ميكهاي اجتماع را تشپديده
ده و در ششناسي محدود نهرچند پس از وي ساختارگرايي تنها به زبان ،تب دانستكم

اما  شد، ساختار زبان آغاز يگرفته شد. ساختارگرايي ابتدا با مطالعه اركبههاي گوناگون حوزه
شناختي، رشد و گسترش يافت. رد و با در برگرفتن موضوعات انسانكبعدها توسعه پيدا 

علوم  يحوزهشناسي را در م بر زبانكه اصول حاك اندردهكتالش  گرا هموارهعالمان ساختار
 كه زبان يكگيرند. ساختارگرايان به اين نتيجه دست يافتند  اركبهخود  ياجتماعي مورد عالقه

ها را ها يا متنساختار اجتماعي است و هر فرهنگ، براي رسيدن به ساختارهاي معنايي، روايت
ه كجوي ساختارهاي پنهان و ناآگاهي است وتارگرايي در جستساخ ند.كوسيع و متحول مي

هاي مختلف دانش روند و امروزه در حوزهشمار ميوجوه مختلف زندگي، بازتوليد آن به
شناسي و مطالعات ادبي و فرهنگي نفوذ شناسي، فلسفه، تاريخ، روانشناسي، انسانويژه زبانبه

به هر حال امروزه ساختارگرايي و پساساختارگرايي  .(7: 1191يا و مختارپور، كيافته است )از
 آيند.شمار ميشناسي بهردهاي مختلفي در جامعهكروي

ثيرات أه تكچنان ،هاي علوم اجتماعيي از شاخهكي يمنزلهشناسي سياسي نيز بهدر جامعه
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 يوهنححقوق و علوم سياسي در ادامه خواهد آمد، ساختار به معناي مانند آن بر علوم ديگر 
شناسي رود. از منظر جامعهار ميكومتي بر جامعه بهكيفيت اعمال قدرت حكچينش قدرت و 

ميان دولت و جامعه  يهاي سياسي به رابطهبندي رژيمشناختي تقسيمسياسي، معيارهاي جامعه
ه كومتي كاعمال قدرت ح ينحوهي كه از اين لحاظ دو معيار قابل تشخيص است: يكنظر دارد 
ومتي يا كدهد و ديگري ميزان اعمال قدرت حيل ميكساختار( قدرت سياسي را تشساخت )

ته كتوجه به اين ن .(297: 1188هاي اجتماعي و اقتصادي )بشيريه، تالش براي ايجاد دگرگوني
هاي اند، در زمانه علماي علوم اجتماعي با صراحت گفتهكگونهه همانكنيز ضروري است 

الي هاند و مسائل اجتماعي در البي قائل نبودهكيكجامعه و دولت تفگذشته انديشمندان ميان 
افرادي مانند فارابي  يله در مورد انديشهئه اين مسكاند ومتي مطرح شدهكمسائل سياسي و ح

 .(41-41: 1171صادق است )رجبي و ديگران، 
ثيرات و أت در علوم اجتماعي،« ساختار» يواژهبه هر حال امروزه با اهميت يافتن مفهوم 

هاي علوم اجتماعي از جمله حقوق عمومي و اربرد اين واژه را در ساير حوزهكهمچنين آثار 
 كالسيكساختار در آثار علماي  ياربرد واژهكتوان به نظاره نشست. البته علوم سياسي نيز مي

اند تهو علماي حقوق عمومي آن را از علوم سياسي به عاريه گرفندارد چنداني  يحقوق سابقه
ها حتي با زيرا دولت ،ثر و محصول طبيعي محيط اجتماعي استأاين امر نيز مت كشه بيك

توانند نسبت به ساختارهاي ها نميمين نيازهاي اساسي آنأهدف تضمين امنيت افراد و ت
ه كه محظورات اجتماعي كژرژ سل بر اين اعتقاد است  نهيزمتفاوت باشند. در اين اجتماعي بي

 ( و اصوال179ً: 1171ربونيه و ماتيو، كشناختي است )زيست آفريند، اساساًها را ميحقوق آن
ه كله آن را از ساير علومي ئگيرد و اين مسحقوق موضوعات مخصوص خود را در بر مي

سازد؛ به هر حال نويسندگان حقوق عمومي بر خالف ، متمايز مينندكيمساختارها را مطالعه 
ساختار در  يواژهاربردهاي كترين و رايج ح ساختار بهره جستهسنت سلف خود از اصطال

نمونه  يبرايالت اداري است. كال دولت و نيز تشكحقوق عمومي در توصيف اش يحوزه
 ب يا چندپارچه، عموماًكهاي مربافت و دولتكهاي بسيط يا تامروزه تعارض ميان دولت

 .(192-191: 1171تيو، ربونيه و ماكتعارضي ساختاري دانسته شده است )
اند و اين اصطالح، متخصصان حقوق عمومي، ساختار را از علوم سياسي به عاريه گرفته

طور عام به علوم سياسي راه بهطور خاص و علوم اجتماعي بهشناسي سياسي ثر از جامعهأمت
 شناسي سياسي با بررسي محيط اجتماعي سياست،ه جامعهك جاآنيافته است. همچنين از 

در  ،(19-17: 1188ميان قدرت دولتي و قدرت اجتماعي را دريابد )بشيريه،  يوشد رابطهكمي
بندي ترتيب ينحوهعبارت ديگر بهاعمال قدرت سياسي يا  ينحوهاين رشته، ساختار نيز بيانگر 
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ه گاهي اين مفهوم كومت است كالن به نام حكقالب  كدهي نهادهاي سياسي در يو سازمان
ه كاما واقعيت آن است  ؛(21: 1179ل دولت در نظر گرفته شده است )يوسفي، كا شمرداف ب

د. بنابراين در علم سياست، ركومت محدود كل حكدر ش توان مفهوم ساختار را صرفاًنمي
مقصود از آن،  ه در نتيجهكرفته است  اركبهشناختي ساختار، اغلب با مفهومي جامعه يواژه

هاي عمومي و قدرت اقتصادي ن قدرتيبهاي موجود ندها يا تعارضيب عناصر نفوذ، پيوكتر
هاي واقعي عمل سياسي است. با اين مفهوم، اصطالح ساختار گاه يا اجتماعي و نيز صالحيت

يالت دروني احزاب و همچنين كتش يساختار احزاب به معناي مطالعه يدر خصوص مطالعه
 مانندها هي در مورد ساختار حقوقي دولت( گا191-424: 1182هاي حزبي )دوورژه، نظام

ها هاي فدرال و همچنين در خصوص روابط ساختاري ميان دولتبررسي ساختار دولت
 .(188: 1171استفاده شده است )قاضي، 

مند نهادها و مقامات عالي يفيت و تنظيم نظامكپس ساختار در علوم سياسي بيانگر 
اجتماع به نام دولت شامل  كالن يكامور  يومت براي جريان افتادن قدرت و ادارهكح

ل كساختار به مفهوم ش يواژهاين تلقي، معناي  براساسميت است. كجمعيت، سرزمين و حا
بندي ه رژيم سياسي را نيز قالبكشود؛ چرامي كرژيم سياسي نزدي يومت و همچنين اجزاكح

اني كدو عامل زماني و مه اين تعريف، با افزودن كاند دهركحقوقي نهاهاي سياسي معرفي 
اي از نهادهاي سياسي توان رژيم سياسي را مجموعهد؛ با اين اوصاف ميشوميل ميكت

ه البته كرد كشور و در زمان معين تعريف ك -دولت يشده در محدودهيافته و همگنتلفيق
ها آن ساسبراه كاند هايي دانستههاي سياسي را نيز معلول تنظيم و تلفيق نهادها و شيوهرژيم

ومت كح يواژهالبته مرحوم قاضي،  .(273-271: 1171)قاضي،  شودبايد قدرت سياسي اعمال 
صراحت، بهل، داراي رنگ و بوي حقوقي بيشتري نسبت به رژيم سياسي دانسته و كرا در 

را  (1)ه دولتك جاآنايشان از  .(271: 1171داند )قاضي، ومت را به معناي ساختار آن ميكح
ه از كداند اي ميشدهيافته و نهادبنديسياسي سازمان يو آن را جامعه ندكيم نهادها معرفي نهادِ

ه ساير كو شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر خود دارد  استساير جوامع متمايز 
ويژه نهادهاي اند، از قواعد حقوقي، نهادهاي مختلف بهنهادهاي سياسي از آن ناشي شده

سياسي ياد  يعنوان عناصر ساختاري اين جامعهبهها( ومتكها )حيمسياسي و همچنين رژ
يفيت تنظيم و كحقوق عمومي،  يحوزهرسد در نظر ميبهبنابراين  .(14: 1179ند )قاضي، كمي

ها، ن آنيب يگانه و همچنين رابطهبندي نهادها اعم از رهبري و قواي سهچارچوب ينحوه
توان تا حد زيادي در اس آن را ميكظهور و انع ه قاعدتاًكد زنومت را رقم ميكح كساختار ي

شده در ه تدقيق در ساختار ارائهكرد كتوان ادعا قانون اساسي به نظاره نشست. بر اين اساس مي
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ساختارهاي هر  ينهيدر زمي درست و منطقي كشور، به ايجاد و دريافت دركقانون اساسي هر 
 رابطه تعريف شده كلي و در يكصورت شه بهكابزارهايي  يليهك رونيازاانجامد. ومت ميكح
شود. بحث ساختار در اين نوشتار محسوب مي يحوزهند، كنظام سياسي را مديريت مي كي و

 در اين نوشتار منظور از ساختار، ساختار به معناي اخير است.

 تي. مفهوم ماه1-2 
)ضمير منفصل « هي» (8)هام عربي(،)حرف استف« ما»ب از كمر (3)اي است عربي،واژه ماهيت

ه به معناي حقيقت، ك (1317: 1179)پسوند مصدر جعلي( )عميد، « يت»نث غايب( و ؤم
 استيفيت كطبيعت، نهاد، ذات و جوهر، قيمت و ارزش، فضيلت و معنويت و نيز چگونگي و 

ه منظور از كا به اين معن ،اندسخن از ماهيت را سخن از چيستي دانسته .(1128تا: )نفيسي، بي
اند (؛ بر اين اساس گفته18813: 1181، 12چيز )دهخدا، ج قت آنيحقيعني ، يزيت چيماه

آيد و پرسش از گوهر )جوهر( ي حقيقيه )چيست( مي«ما»ه در جواب كماهيت، چيزي است 
گردد به آن است، اطالق مي ءو آنچه شيئيت شي ءماهيت، بر حقيقت شي رونيازااشياست. 

به هر حال در لغت، امور ماهوي به امور مربوط به اساس، ريشه و  .(1841 :1: ج 3111)معين، 
گردد نه فروع آن شود؛ بنابراين ماهيت به اصل هر چيز بر ميار اطالق ميكذات هر چيز و هر 

اما شايد اولين تبادر ذهني در خصوص معناي اصطالحي  .(314: 1182)جعفري لنگرودي، 
رود ين نمياست و از ب يه به معناي آنچه دائمكاين واژه در فلسفه باشد ماهيت، مفهوم  يواژه

(Le Robert, 1988: 1222).  ه كدر نتيجه ماهيت عبارت است از محمول بالواسطه بر چيزي
ماهيه الشي تمام ما يحمل علي الشي حمل مواطاه من غير » :انده گفتهكچنان ،نماي آن باشدتمام
نوع؛ همچنين مجموع مختصات و مشخصاتي  ك؛ يعني گوهر ي«خرون تابعا لمحمول آكان ي

ماهيت در حقوق  .(311: 1182ند )جعفري لنگرودي، كه او را متمايز از نوع ديگر ميكاست 
له را از نظر ئو در مقام تبيين مفهومي اين اصطالح، نبايد اين مس (7)دارداربردهاي متعددي كنيز 

 يد شده است.كأواره بر عناصر ذاتي و اساسي ته در اين استعماالت، همكدور داشت 
ماهيت در فلسفه، به مفهوم حقيقي و در حقوق مانند  يواژهه كمهم و اساسي اين يلهئمس

ار كبهطور خاص در اين نوشتار، به مفهوم اعتباري خود بههاي علوم انساني و بسياري از حوزه
ه مفهوم حقيقي نبوده است؛ زيرا ماهيت در اربرد آن بكوجه مراد از اين واژه، هيچبهو  رفته

ه در ادبيات كموجوداتي است  رطرف ناظر ب كيعني از ي ،نوع طبيعي است رفلسفه، ناظر ب
منطق و فلسفه، در نظام جنسي و فصلي تعريف شده باشند؛ از طرف ديگر جوهر باشند 

در فلسفه،  رونيازاند؛ نرفته باش اركبهنحو اعتباري به)اعراض نباشند( و نيز در استعمال، 
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نمونه از  يبرا .ماهيت براي امور اعتباري شايد چندان صحيح و دقيق نباشد يواژهاستعمال 
 ،به معناي چيستي جامعه مطلوب نيست« ماهيت جامعه»اين منظر، استفاده از عباراتي مانند 

ه ناشي از كم مرسو يرويه براساسجامعه جزو امور اعتباري است. به هر حال،  چون اساساً
معناي اعتباري اين واژه است، ماهيت به اعتبار پرسش از چيستي هر چيز در علوم مختلف 

در خصوص امور  ه صرفاًكاربرد اين اصطالح در فلسفه كبر خالف  رونيازارود. مي اركبه
آن در  اربردكاربرد اين واژه امروزه در بسياري از علوم و نيز ك، شوديمحقيقي و واقعي استفاده 

ماهيت يعني  يواژهاصطالح مورد نظر اين نوشتار، اعتباري است. پس در اين مقاله منظور از 
ه در ادبيات، كمرسوم و مصطلح است  امالًكه كچنان ،ل و ساختار آنكمحتواي نظام در مقابل ش

ر از نهند. بنابراين در اين نوشتار منظوديگر ميكرا در مقابل ي« ليكش»و « ماهوي»هاي واژه
ديگر كثيرات متقابل اين دو بر يأومتي، بررسي تكساختار و ماهيت در نظام ح يبررسي رابطه

الم ماهيت آن يعني ك كو غايات نظام اسالمي و در ي براساسثير ساختارها أبه معناي بررسي ت
س كع و بر استنظام جمهوري اسالمي ايران براي اقامه و اجراي آن ايجاد شده،  آنچه اساساً

ه نگارندگان اين كومتي است كثير غايات نظام اسالمي بر ساختارهاي سياسي و حأت
ه ك جاآنرسد از نظر ميمثال به يبراند. نكمي از منظر عامليت و ساختار بررسيموضوعات را 

ان، نهادها و ساختارها به واليت فقيه است كار يدر نظام جمهوري اسالمي، مشروعيت همه
زايي جزو امور ذاتي و واليت فقيه از بعد مشروعيت ،(239-238: 1191اي، )حسيني خامنه

ان كاما چگونگي اعمال واليت با توجه به شرايط زمان و م ،شودماهيت نظام محسوب مي
منوط و منحصر به ساختار  اعمال ماهيت لزوماً ينحوهاين  رونيازامتفاوت خواهد بود. 

باشد؛  يشدنساختار اجرا كاي و در يگونههن است بكنيست و هر زمان مم يومتي خاصكح
ها و واليت فقيه در زمان غيبت، ثابت و تغييرناپذير زمان يامل در همهكنتيجه واليت انسان در 

در مباحث مربوط به ساختار مورد  ه اصوالًكاعمال و اجراي آن تغييرپذير است  ينحوهولي 
 گيرد.بحث قرار مي

 يت و ساختارثير از منظر عاملأ. چرايي ت2
به اين  ،هاسته فرد انساني مسبب آنكد شوبه رويدادهايي مربوط مي (9)«عامليت»اصطالح 

 .(34: 1174)گيدنز،  ندكنحو ديگري عمل توانست بهار ميكه وي در هر مرحله از انجام كمعنا 
ي ه اين اصطالح در علوم اجتماعكدر خصوص معناي ساختار نيز در مباحث گذشته اشاره شد 

هايي ه ساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتكاز جمله اين دارد.معاني مختلف و متفاوتي 
د. در مورد نسبت عامل و ساختار و همچنين شورود كه كنش فردي با آن مواجه ميكار ميبه
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 يده است. نظر به تنوع آراشاي از سوي انديشمندان مطرح مباحث عمده كثيرات هر يأت
 :رندكور در سه دسته قابل ذكهاي مذخصوص، مجموع ديدگاهموجود در اين 

 گراييعامليت رد اول:ك. روي2-1
انگر يبافتد، دهد و هر آنچه اتفاق ميفرد انجام مي كه يكار دارد كبا اموري سرو عامليت
زيرا اگر او  ،ه فرد انجام آن را خواسته و در تحقق آن دخالت داشته استكآن است 

گرايي، اين رويكرد كه فردگرايي، ذره در .(312: 1189افتاد )ريتزر، نميخواست اتفاق نمي
اي از افراد نيست و جامعه چيزي جز توده شود، اساساًمي خواندهگرايي و قصدگرايي نيز اراده

شوند )بانگ، ساختارهاي اجتماعي از رهگذر تعامالت خرد يا كنش متقابل افراد ساخته مي
هاي اجتماعي، محصول افعال اعضاي جامعه و اين ديدگاه، پديده ساسبرا .(113: ]الف[ 1171

ها، اهداف، معاني، شوند و كنشگران، خود عامالني هستند كه باورها، ارزشكنشگران تلقي مي
افرادي  (.31: 1181)ليتل، كند اوامر و نواهي و احتياط و ترديد بر افعالشان حكومت مي

شناختي اساس فردگرايي بر اين امر استوار است كه كه هستيبر اين اعتقادند  واتكينز مانند
توان گفت كه اشياي اجتماعي جامعه حقيقتاً از مردم و فقط از مردم تشكيل شده و حتي مي

نيز واقعيت فرافردي يعني  هومنز .(117: 1177)سروش، افعال و اميال افراد است  يساخته
هاي اجتماعي وجود ندارند، علوم ه كلك جاآنز هم ا كند. از نظر پوپراجتماع را انكار مي

معتقد است كه  ويتگنشتاين هم به تبع . وينچندكيموضعيت افراد را مطالعه  اجتماعي صرفاً
هاي اجتماعي را كند، نه گروهمي علوم اجتماعي تنها رفتار ارادي معطوف به قاعده را مطالعه

عال انساني، رجوع به تنها طريق براي تبيين اف دوناگن، از منظر .(111-114 :]الف[1171)بانگ، 
رفتارشان است، نه خود  يكنندهتبيين هاها از موقعيتانسانزيرا درك  هاست،افكار آن
پذيرد كه براي برآورد كاميابي يا ناكامي آدميان در تبديل نيت به ها. وي اجماالً ميموقعيت

ولي همچنان  ،(131: 1177سروش، )ها در مواقعي ضروري است عمل، رجوع به موقعيت
ورزد. بديهي است كه با هاي انساني اصرار ميدهد و بر آگاهانه بودن كنشاصالت را به فرد مي

هاي اين تلقي، پديده براساس اين فرض، آنچه اصالت دارد ذهنيت خواهد بود نه عينيت.
با . (39: 1181)ليتل، ند اافعال هدفدار و قصد عامالن اجتماعي ياجتماعي محصول و نتيجه

 ند از:اشناختي حاكم بر اين رويكرد عبارتهاي مزبور، برخي از اصول هستيتوجه به ديدگاه

چيزي اند و نهادهاي اجتماعي هاي فرافردي خيالياي از افراد است. كل. جامعه، مجموعه1
 ؛حاكم بر رفتارهاي فردي نيستند هايجز قرار داده

يك واحد عمل كنند يا  يمنزلهتوانند بهنمي رونيازااند، اعيهاي اجتماعي انتز. كل2
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اي از اعراض فردي اعراض نوپديد و كلي داشته باشند؛ هريك از اعراض اجتماعي، مجموعه
 ؛است
توانند كنش متقابل داشته باشند و بر اعضاي دليل تخيلي بودن، نميهاي اجتماعي به. كل1

هاي ميان كنشيكنشي دو جامعه، چيزي جز مجموعه همد. همخود تأثير بگذارند و تحول يابن
يند فشارهايي است كه توسط هر يك از اعضاي اها نيست. فشار گروه، براعضاي فردي آن

آيد. تغيير اجتماعي، حاصل جمع تغييراتي است كه در اعضاي گروه بر ديگر اعضا وارد مي
 .(111-114: الف[]1171اند )بانگ، جامعه پديد آمده يدهندهتشكيل

 ساختارگرايي رد دوم:ك. روي2-2
هاي اجتماعي در سطح ه در مقابل رويكرد اول قرار دارد، واقعيتكاين رويكرد  براساس

يابند و تنها در حالتي كالن و تحت الزامات ساختاري آن تعين مي يخرد در چارچوب جامعه
ها ه نيروهاي ساختي كالني كه كنشتوان به كنش متقابل و سازوكارهاي تحقق آن پي برد كمي

گيرند، شناسايي شوند. از اين ديدگاه، ساختارهاي و تعامالت افراد در چارچوب آن شكل مي
گر و ها، هدايتبخش هستند كه با تعيين چارچوبهايي بادوام و ساماناجتماعي، نظام

 .(111-114 :الف[]1171ها خواهند بود )بانگ، هاي انسانبخش كنشمحدودكننده يا الهام
گرايي و با رويكردهاي مختلفي تفسير شده ساختارگرايي با مفاهيم ديگري همچون كل

 و ماركس، دوركيم، تونيس، مالينوفسكي، پارسونز، سوسور كانت، هگل، خلدون،است. ابن
 يهمه ،عبارت ديگرگرا هستند؛ بهنظرهاي جدي، كل رغم اختالفلويي اشتراوس، همگي به

اجتماعي، احساس،  يه ساختارهاكدانند و بر اين اعتقادند راد جامعه را بر فرد مقدم مياين اف
البته ساختارگرايان در  .(111-114 :[ب]1171دهند )بانگ، انديشه و عمل انسان را شكل مي

نمونه، برخي مانند  يبرانظر خود اختالف نظرهاي فراواني دارند؛  نوع ساختارهاي مورد
كه برخي، ساختارهاي گسترده و بر ساختارهاي عميق ذهن تأكيد دارند، درحالي فرويد و الكان

وجدان از دوركيم،  نهيزمدانند؛ در اين ها مهم و اساسي مينامرئي جامعه را در هدايت كنش
 ،(88: 1171يم، كدستگاه معيني از مجموعه اعتقادات و احساس مشترك )دور يمثابهجمعي به

( و موجد نوعي 248و  214، 114: 1172رايب، كمحدوديت فرد )امري نامرئي كه موجب 
سوسور،  برخي همچون .(21: 1132يم، كتحميل و فشار است، سخن به ميان آورده است )دور

از  لوي اشتراوس اند و برخي مانندالگوهايي براي جهان اجتماعي نگريسته يمثابهبه ساختارها به
ديالكتيكي ميان ساختارهاي ذهن و ساختارهاي  يابطهبه ربنيانگذاران معتبر ساختارگرايي 

و معتقدند كه ساخت نه امري محسوس و واقع در جهان خارج كه صرفاً  اندردهكجامعه توجه 
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وار يا نظامي امري اعتباري و ذهني است. چنين ساختي از ديدگاه وي داراي خصايصي منظومه
بر اين، از خاصيت شود؛ عالوهجزا مياست كه دگرگوني هر جزء آن موجب دگرگوني ديگر ا

د كه اگر در يك يا چند ركبيني توان پيشآن مي براساسپذيري برخوردار است؛ يعني بينيپيش
عنصر از عناصر ساخت تغييراتي پديد آيد، در كل ساخت چه تغييري روي خواهد داد 

انديشمندان ها از منظر اين ساختار ،ه اشاره شدكگونهبه هر حال همان .(141: 1181)توسلي، 
ن است وراثت، از منظر كيو ممكل )ساختار( از منظر منتسكه اين كاند، چنانمختلف، متفاوت

هاي بنديهاي اجتماعي و از منظر پارسونز تقسيميم واقعيتكفرويد جنسيت، از منظر دور
تنوع صرف نظر از  است، باشد. ه مخلوق خود انسانكسياست و اقتصاد  ماننداجتماعي 

 ند از:اشناختي حاكم بر اين رويكرد نيز عبارتها، برخي از اصول هستيديدگاه
 ؛خود جاي دارد يدهنده. جامعه، يك كل است و فراتر از اجزاي تشكيل1

. جامعه داراي صفات كلي متمايز از صفات افراد است. اين صفات قابل تحويل به 2
 ؛يك از صفات اجزاي آن نيستهيچ

همچنين تغيير  .استبر اعضا بسيار شديدتر از تأثير اعضا بر جامعه  امعهجتأثير . 1

 :[ب]1171)بانگ،  گذاردمياجتماعي، امري فرافردي است، هرچند بر اعضاي جامعه نيز تأثير 
119-111). 

ها در درون انسان ه اساساًكيم، پارسونز و مرتون بر اين اعتقادند كدور مانندراني كمتف
عبارت بهتر در آن محو ده و بهشل ك كها جزو يانسان رونيازا (11)شوند.يساختار تعريف م

مثل  ينمونه چنانچه شخصي در ساختار يبراه كاين ديدگاه اين خواهد بود  يشوند. نتيجهمي
ه او ديگر خودش كگيرد، اين ساختار او را تغيير خواهد داد و حاصل ايندانشگاه تهران قرار مي

ل كعبارت بهتر شو به ابدييمه ساختار مورد نظر خواسته بود، تغيير كنحوي نيست و به
نند، به چند دسته تقسيم كانداز ساختارگرايي پشتيباني ميه از چشمكساني را كرد. ريتزر يگيم

خوانند، ذهن ميبرخي از ساختارگرايان بر آنچه خود ساختارهاي ژرف هكند، به اين نحو كمي
دارند؛ ر و عمل وا ميكها، اين ساختارهاي ناخودآگاه مردم را به تفآنيد دارند؛ به نظر كأت

 يد. دستهركتحليل  نهيزمتوان در اين شناساني مانند زيگموند فرويد را مينظريات روان
 ينندهكو اين ساختارها را تعيينرده كيد كأتر و نامرئي جامعه تديگري، بر ساختارهاي گسترده

ه بر كدانند ساني ميكس را از جمله كنند؛ برخي ماركل جامعه تلقي ميك ها و نيزاعمال انسان
يد كأداري تسرمايه يزيرا وي بر ساختار اقتصاد نامرئي جامعه ،ده استركاين اساس عمل 

گيرند و در الگوهايي براي جهان اجتماعي در نظر مي يمثابهدارد. گروه ديگري ساختارها را به
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ن يبو  پردازنديمي ميان افراد و ساختارهاي اجتماعي كتيكديال يرابطه نهايت، شماري ديگر به
به هر حال  .(114: 1189نند )ريتزر، كساختارهاي ذهن و ساختارهاي جامعه، پيوند برقرار مي

ها را به هم شبيه ه ساختارها انسانكاين تغييرات آن است  ياز منظر ساختارگرايان، نتيجه
انگر اين مهم است يبه كنظري افراطي  ر ساختارگرا در اظهاركمتف كن يعنواس بهكد. مارنكمي

ها تاريخشان را انسان»ده، معتقد است: شه ديدگاه ساختارگراي وي به نگاه جبرگريانه منجر ك
شان ها تاريخ را تحت شرايط دلخواهه خودشان دوست دارند، آنك سازند، ولي نه آنچنانمي

ها وجود در برابر آن ه مستقيماًكدهند ار را انجام ميكطي اين ه تحت شرايكسازند، بلنمي
 .(311: 1189)ريتزر، « ها انتقال يافته استداشته و از گذشته به آن

ها شبيه ه در اثر ساختارها، انسانكوبر معتقدند  مانندگرايي در مقابل، انديشمندان عامليت
ديگرند و اين كمتفاوت از ي امالًكايت ها در نهدر عمل نيز انسانرا يز ،شوندبه هم نمي

ديگر است؛ زيرا در پس هر كها نسبت به يتجارب متفرق و غيرشبيه انسان يها نتيجهتفاوت
ه كتاريخ وجود دارد و آن تاريخ، چيزي به نام تفسير را رقم خواهد زد. توضيح اين كانسان، ي

ن است فقر از منظر كمم رونيازاند. كهر انسان از آن ساختار، تفسير خود را ارائه مي
به آن ه در باال كه با ديدگاه وبري كدرحالي ،دشوساختارگرايان، چه بسا موجب انحراف افراد 

سي آن را تقدير الهي دانسته و موجب صعود و تقرب به ذات كن است ك، مماشاره شد
يت و در نگاه تعالي بداند. به هر حال ساختارگرايي در نگاه افراطي خود به حذف عاملباري

اين  براساس ( گراييده است.ساختارها نسبت به عامل )فاعل شناسا يعادي به پذيرش غلبه
زيرا هر انسان،  (11)؛پذير نيستانكد، امنكه سوژه را از ابژه جدا ميكارت كديدگاه، دواليسم د

د، هر نكيه وبر اضافه مكي از اجزاي اين ساختار است. بنابراين با قيد تفسيرگرايي كخود ي
در  .دهده تفسير وي را از ساختارها تغيير ميكسري تجارب شخصي است  كداراي ي يانسان

 يتمام وركمذديگر نشوند و در مثال كها شبيه يانسان يشود همهنتيجه اين امر سبب مي
 ند.شوديگر نكدانشجويان دانشگاه تهران، شبيه ي

ردها و كارك اختارهاي اجتماعي لزوماًمرتون، س ماننداز ديد ساختارگرايان و افرادي 
ن است كداشته باشند. حتي مم يدر پن است پيامدهاي منفي نيز كپيامدهاي مثبت ندارند و مم

در  رونيازاهاي گوناگون داشته باشد. هر ساختاري، همزمان پيامدهاي مثبت و منفي براي گروه
ن كمساختار م كزيرا ي ،ل شدن سطوح گوناگون جامعه تفاوت قائيبساختار بايد  كتحليل ي

رد منفي داشته باشد كاركرد مثبت و براي بخشي ديگر، كاركبراي بخشي از جامعه،  است
 .(171-174: 1189)ريتزر، 
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 تلفيقي رد سوم:ك. روي2-3
ه معتقدند سطوح كهاي معتدلي نيز وجود دارند ور، ديدگاهكدر برابر دو ديدگاه افراطي مذ

هاي مكملي را در ه رهيافتكها نيستند. از منظر اين ديدگاه لجمعاةمانعساختار و عامليت 
هايي را ه محدوديتكاين باند، ساختارهاي اجتماعي نكفهم واقعيت اجتماعي مطرح مي ينهيزم

كنند، استقالل وجودي و تحقق فرافردي ندارند. بر اين اساس بر عمل و كنش عامل تحميل مي
 ياندازه نيز فراگير و نافذ باشد، چيزي جز محصول و نتيجه عينيت ساختارهاي اجتماعي به هر

هاي انساني، تعيين رغم نقش هدايتي در كنشرو ساختارها بههاي انساني نيست. ازاينكنش
و به جبر در اعمال  نندكيمها، اراده و اختيار كنشگران را سلب نها و تحميل محدوديتفرصت

ادي به اين رهيافت جديد يعني ديدگاه تلفيقي عالقه نشان انجامند. انديشمندان زيانساني نمي
عامليت و  يپيوند ساختار و عامل در نظريهنمونه به  يبراتوان ه در اين خصوص ميكاند داده

 تلفيق جهان حياتي و نظام يبورديو، نظريه يساختمان ذهني و زمينه يآرچر، نظريه فرهنگ
تر از همه، و مهم تورِن يتوليد نفس جامعه ينظريهلوكز،  ساختاربندي يهابرماس، نظريه

 .(399-397: 1189)ريتزر، شاره كرد ا گيدنز ساختاربندي ينظريه

ميان كنش و ساختار، از مفهوم  يخود براي توضيح نوع رابطه يدر نظريه گيدنز آنتوني
ند، اما اجامعه يسازندهجويد. اين مفهوم، بدان معناست كه افراد حقيقتاً دوگانگي ساختار بهره مي

به بيان ديگر، با  (.182: 1178پور و محمدي، )جالييند كها را محدود و مقيد ميجامعه نيز آن
توان اند و نميوجود تلقي تضادگونه در مورد كنش و ساختار، اين دو در واقع دو روي يك سكه

اند. هر دوگانه يپديده كر يها را جدا از هم تحليل كرد، زيرا از نظر وي عامليت و ساختاآن
رو نينش اجتماعي است. ازاكساختار و هر ساختار نيز نيازمند  كي ينش اجتماعي، دربرگيرندهك

هايي وجود . پس در جهان الزام(812: 1189)ريتزر، اند ناپذيري در هم تنيدهنحو جدايياين دو به
هاي نه او با نظريهيدرتي ندارند. در اين زمگونه قنشگران هيچكه كدارد، ولي اين به آن معنا نيست 

نش متقابل ك ينشگر دارند مانند نظريهكه يا گرايش به نسبت دادن قدرت به كاي انگارانهدوگانه
 ردگرايي ساختاري، مخالف استكاركدهند، مانند نمادين يا قدرت را به ساختار نسبت مي

ند، اما به اعتقاد وي اآور و محدودكنندهارها الزامترديد ساختياز نظر گيدنز ب (.312: 1189)ريتزر، 
هاي جديدند، ياريگر كنش و نشكساز ه زمينهكتوانند از طريق خلق قواعدي ساختارها مي

نمونه، قواعد نحوي زبان اگرچه حذف بخشي از تركيبات واژگاني را  يكنشگران نيز باشند. برا
نند. به هر حال از منظر وي، كادار جديد نيز كمك توانند به خلق جمالت معندنبال دارند، ميبه

. (184: 1178پور و محمدي، )جاليي ، قابليت تغيير دارندساختارها با تمام سختي و پايداري
آور، بر اين عامل الزام كعنوان ييمي از ساختار بهكگيدنز با دوري گزيدن از نوعي برداشت دور
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ه كگونهن همانيننده هستند. بنابراكوادارنده و هم تواناه ساختارها هميشه هم كيد دارد كته تأكن
 يه عوامل و ساختارها، دو رشتهكرد تلفيقي خود، بر اين اعتقاد است كاشاره شد، او با روي

اي ه هر دو خصلت ذاتاً دوگانهكه در دو قطب متفاوت قرار داشته باشند، بلكجدا از هم نيستند 
نشگر كه ساختار در بيرون كند كبندي ميگونه جمعايت اينرو در نهنيدهند. ازارا نشان مي

 هاي اجتماعي( و هم در سطح خرد وجود داردالن )نظامكه هم در سطح كجاي ندارد، بل
شناسي، جنبشي به نام مابعد . البته به موازات رشد ساختارگرايي در جامعه(311: 1189)ريتزر، 

ساختارگرايي  يه از مفروضات اوليهكافته است ساختارگرايي نيز خارج از اين رشته تحول ي
)ريتزر،  (12)شوداين جنبش محسوب مي يپردازان عمدهو از نظريهكرود. ميشل فوفراتر مي

 آورد. جاي ساختار سخن به ميان ميو از گفتمان به (114: 1189
اً در ه خصوصكيد بر اينكور و تأكهاي مذبا صرف نظر از تفصيل بيشتر در مورد ديدگاه

ردن نقش ساختارها و كمدرن برخي بر اين اعتقادند طرح اين دعوا و پررنگ فضاي پست
جلوه شدن عامل مكمرنگ و كساختارگرايي در نهايت به سود ساختارگرايان و در نتيجه به 

ه با در نظر گرفتن شرايط، اوضاع كشورهايي مانند ايران كه در كنظر از اينانجامد و نيز با قطعمي
تر و تاريخي و مذهبي همواره نقش عامل نسبت به ساختار مهم ياحوال انساني و نيز سابقه و

علوم اجتماعي،  كالسيكاجمال گفته شد، در ادبيات ه بهكگونههمان (11)تر بوده است،نندهكتعيين
از بسيار مهم و اساسي  يتهكنيز طرفدار ساختار هستند. اما ن ياي طرفدار عامليت و برخعده

ه در ميان اين دعواها بحث بر كه نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت كنظر نگارندگان آن است 
طرفداران هر دو  يه آراكها؛ چرااز اين دو مؤلفه است و نه اساس تأثير آن كسر اولويت هر ي

ها آن ه هر دوكي از اين مهم است كجز برخي از افراطيون معدود در هر گروه، حاگروه البته به
پذيرند. پس هر دو عنوان فرض اول ميگذارند و آن را بهيبر تأثير ساختار بر ماهيت صحه م

از  كدسته، در مجموع تأثير ساختار را قبول دارند و بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر ي
 علوم يرسد مفروض ذهني عالمان حوزهنظر ميهاست و نه رد اثر ديگري. بنابراين بهآن

هاست. به هر حال از آن كاجتماعي، تأثير و تأثر اين دو است و بحث صرفاً بر سر اولويت هر ي
ه اساساً دعواي ساختار و عامل كهاي نگارندگان در اين خصوص آن است حاصل بررسي
تر است؛ اين در اثربخش كيدامكه كاز اين دو مألفه است و اين كتأثير هر ي يمربوط به حوزه

ه اجماالً كفرض مقبول ميان طرفين اين دعواست پيش كه اين مسئله مبتني بر يكحالي است 
ه كچنان ها و اثرگذاري بيشتر است.رو تنها بحث بر سر اولويتنيساختارها تأثيرگذارند و ازا

ساختارگرايان معتقد به اثرگذاري بيشتر ساختار هستند و قائالن به عامليت، اصرار بر اثرگذاري 
رد سوم اشاره شد، امروزه كه در تبيين رويكگونهنشگران دارند. البته همانكن و بيشتر عامال
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ور، عالقه و تمايل كهاي مذي از مؤلفهكيد صرف بر يكعالمان اين حوزه با گذر از اصرار و تأ
تري، فرض مورد نظر نحو روشنه بهكدهند رد تلفيقي( نشان ميكرد اخير )رويكبيشتري به روي

رو اگر زماني نيند. ازاكنشگران )عامالن( تأييد ميكنار ك)تأثير ساختارها( را البته در اين نوشتار 
ردهاي كها بيشتر معطوف به روينون ديگر نگاهكاند، اگفته مطرح بودهرد افراطي پيشكدو روي

ي از كيد صرف بر يكه قائل به تأثير هر دو عامل هستند و ديگر نگاه و تأكتلفيقي است 
ردهاي كران اين حوزه رنگ باخته است. به هر حال چه با رويكور در ميان متفكاي مذهديدگاه

علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود،  يردهاي اخير در حوزهكو چه با روي كالسيك
 مدعاي اين نوشتار در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است.

 ثير ساختارها در نظام سياسي ايرانأ. ت3
روشن شد گرايي، ساختارگرايي و تلفيقي عامليت ردكهر سه رويبراساس ه كحال 

امل كعنوان دين و شريعت ساختارها بر ماهيت نظام سياسي تأثيرگذارند، اين انتظار از اسالم به
بر ماهيت و محتوا، ساختار نيز ارائه ومتداري عالوهكه در امر حكو بدون نقصان وجود دارد 

ومت دست كح به تأسيس ه خود نيز در عملكشناس اسالم كعنوان يبهامام خميني )ره( دهد. 
م در جامعه بوده و كهاي حااسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام»... فرمايد: زده است، مي

ه براي تمامي كخود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده است 
رده است و جز آن را براي كنين خاصي وضع ابعاد و شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوا

ه اسالم كشود يرو ادعا منيازا (.179، 1ج : 1189، )موسوي خميني« پذيردسعادت جامعه نمي
ان كرده است و امكبديل برخوردار است، از ساختار نيز غفلت نه از محتواي بيكگونههمان
ها وجود عصرها و نسل يين در همهان و همچنكساختار در آن متناسب با هر زمان و م يارائه

ه كمهم و اساسي در خصوص گرايش به ساختارهاي تأسيس و توليدي آن است  يدارد. مسئله
ه اين چارچوب، كند كن است چارچوبي را ايجاد كهاي ديگر ممگيري از ساختار نظامبهره

أثير قرار دهد و عنوان ماهيت نظام اسالمي تحت تمحتواي دروني اسالم، شريعت و فقه را به
: 1192، عبيك)ل ساختار در نظام اسالمي طي شود كسبب اين شتدريج روند عرفي شدن بهبه

هاي ديگر علوم انساني نيز همواره مورد سؤال و تأمل رد حتي در حوزهكاين روي. (32-31
بر  زيرا (14)رد؟كتوان محتواي دين را پياده و اقامه مي والركه آيا با ساختارهاي سكاست 

 يل به شيوهكه محتوا اسالمي ولي شكشود رايج گفته مي يگزاره كعنوان يخالف آنچه به
ل و ساختار كل در محتوا و ماهيت تأثيرگذار است و محتوا از شكمتعارف امروزي است، ش

رو در اين نوشتار نيز نيپذيرد. البته اين امر، نافي تأثير ماهيت بر ساختار نيست و ازاتأثير مي
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ه كخي بر اين اعتقادند رشود. به هر حال بفرضي بديهي بدان نگريسته ميعنوان پيشهب
شف شود و اگر اين ساختار كه اين ساختار بايد اجتهاد و كومت در اسالم، ساختار دارد كح

پيوسته، همامل و داراي اجزاي مرتبط و بهكسيستم  كنظام و ي كعنوان يتوليد نشود، اسالم به
از طريق اجتهاد،  ي از احتياجات دين، ساختار است. پس بايدكبود، زيرا طبعاً ي ناقص خواهد

هاي ي از پايهكه در اين ميان يكار گرفت كسازي بهشف و در نظامكهاي اسالمي را نظام
آغاز در تحول ساختاري، نگاه به اهداف، وظايف و  ينقطه بنيادين تحول در ساختار و

رو در نيتاب و سنت است. ازاكها در منابعي مانند و بازخواني آنهاي نظام اسالمي مأموريت
اهداف،  ه راه را براي تحققكجوي ساختاري بود وتحول در ساختار يا توليد آن بايد در جست

ومت اسالمي كه حكجا . از آن(33-32: 1192، عبيك)ند كها هموار وظايف و مأموريت
هر زمان ، (44: 1188، )موسوي خمينيلي است اي براي تحقق بخشيدن به اهداف عاوسيله
با مقدمات  ند.ك كمورد نظر خود نزدي دنبال ساختاري باشد تا هرچه بهتر او را به غاياتبايد به

ثري و ماهوي كحدا ي با تأثيرردكرويپذيرش  به معناي ثير ساختار بر ماهيتأتپذيرش  وركمذ
اهداف و ها، بنياناز اعم م سياسي را ن است ماهيت نظاكومتي ممكزيرا ساختارهاي ح ،است

توان سازي اسالمي، نميه در بحث نظامكهمچنين اين بدان معناست  ند.نكغايات خود دور 
ومت كح يطرف دانست و بر اين مبنا هر ساختاري را براي ادارهساختار را امري خنثي و بي

 تعارض و تنافي باشد. ور با ماهيت نظام سياسي دركن است ساختار مذكه ممكپذيرفت، چرا
بيني و وضع در اسالم، متناظر با ثوابت، قوانين ثابت و متناظر با متغيرات، قوانين متغير پيش

و پرداختن  (13)ردكجو وجست (11)توان در بحث ثابت و متغيره مبناي اين مسئله را ميكاند شده
طور عام و ظامات اجتماعي بهگنجد و مستلزم نوشتار ديگري است. اما نيبه آن در اين مقال نم

طور خاص، در هر دو بعد زندگي انسان يعني نيازهاي نظامات سياسي مورد نظر اين نوشتار به
ه در طول تاريخ دستخوش كه در ثوابت كنحوي سامان يابند ثابت و نيازهاي متغير او بايد به

توجه بت به عنصر تغيير بينند و در متغيرات نسكاند، همچنان عنصر ثبات را لحاظ تغيير نبوده
توان نسبت به تغيّر، تجدد و تطور نيازهاي انسان، پاسخ ه در اين خصوص نيز نميكنباشند، چرا

ند، اه اشاره شد، نيازهاي اولي ثابتكگونهپس همان(. 181: ق1424)صدر، رد كساني را ارائه كي
 يها ثابت و برخاي از آنپارهه كاما در خصوص نيازهاي ثانوي بايد به اين مسئله توجه داشت 

ه ساختارها ابزارهايي براي تأمين نيازها در جهت غايات كجا رو از آننيديگر متغيرند. ازا
ور قابل تسري و تعميم به نظامات سياسي از حيث ماهيت و ساختارهاي كهستند، وضعيت مذ

ثابت است؛ ثانياً برخي ه اوالً ماهيت و غايت هر نظام سياسي امري كومتي است، به اين نحو كح
ها نيز تسري ه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت دارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آنكاز ساختارها 
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برخوردار نيستند، متناسب با  ياه از چنين ويژگيكيابد، ثابت و برخي ديگر از ساختارها مي
« واليت»توان از جا مييننمونه در ا ييابند. براشرايط و اوضاع و احوال، تغيّر و تطور مي

ه بخشي از ساختارهاي متغير با استناد به استفاده كساختار ثابت سخن به ميان آورد  كعنوان يبه
تجارب وارداتي ترميم و تعديل شده  يمنزلهبه (18)بشري ياز علوم، فنون و تجارب پيشرفته

هاي ه براساس آموزهكنند. توضيح بيشتر اياصورت اصالح ساختار ذيل آن قابل پذيرشبه
امل نهاده شده كانسان  ينظام ديني، مسئوليت هدايت مردم و جامعه بر عهده كاسالمي در ي

رسانند تا به يهستند، به مدد او بايد اين قوه را به فعليت م اهللةخليفه بالقوه كها و انسان (17)است

 يامل و ائمهكهبري و هدايت با انسان رو در نظام اسالمي، رانيدست يابند. ازا اللهيةخليفمقام 
شود؛ در نتيجه اقتضاي معصومين )ع( است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي مي

رد و جايگاه آن در ساختار اين نظام، يه واليت در اين ساختار در رأس قرار گكاين امر آن است 
ومتداري كتداوم داشته و در امر حثابت باشد و اين مسئوليت خطير در زمان غيبت معصوم نيز 

ترين فرد به معصوم از حيث اوصاف و شرايط است؛ عنوان جانشين و شبيهفقيه بهولي يبر عهده
ه كبديهي و ضروري است  يحدشناساني مانند امام خميني )ره( بهاين مسئله از منظر اسالم

بر اين اساس  .(1: 1188، )موسوي خمينياند تصور در اين مورد را موجب تصديق آن دانسته
ه در اختيار دارد، برخي از كهايي سياست يفقيه بر پايهدر نظام جمهوري اسالمي ايران، ولي

ه در نتيجه اين قوا كرده است كعنوان سياست شرعي قبول گانه را بهساختارها مانند قواي سه
قدرت با اقتضائات آن قرار ار و نه توزيع كذيل ساختار واليت و از باب عناويني مانند تقسيم 

رو نيازا (21)قوا با قرائت و روايت مرسوم است. كيكامالً متفاوت از تفكاين امر  (19)گيرند.مي
ست و با تصرف در اين يور از جهت توزيع قدرت فسادانگيز نكپذيرش ساختارهاي مذ

خود خوديامر بهه اين كها رخ داده است نحوي قلب ماهيت در ساختار آنساختارها در عمل به
امل آن با شريعت نيز ترديد وجود كن است در تطابق كمغايرتي با شرع مقدس ندارد. البته مم

ساختار ثابت هم در قانون اساسي مصوب سال  كعنوان يداشته باشد. به هر حال، واليت به
در  رده و اصوالًك، تغيير بنيادين ن1137قانون اساسي مصوب سال  يو هم در اصالحيه 1117
ه قابل بازنگري نيستند، زيرا مشروعيت كر شده كقانون اساسي نيز در زمره اموري ذ 188اصل 

: 1191اي، ان، نهادها و ساختارها در نظام اسالمي منوط به آن است )حسيني خامنهكساير ار
بخشي به ساير ساختارها و نهادها، بخشي از (. بنابراين واليت از حيث مشروعيت238-239

رشده بايد همواره در رأس اين نظام باشد، كه با داليل ذكنظام اسالمي و از نظر جايگاه  ماهيت
ه انتخاب كيفيت اعمال واليت مثل اينكشود. در نهايت در خصوص ساختار ثابت محسوب مي

نحو مستقيم از سوي او صورت پذيرد يا از سوي مردم با تنفيذ وي باشد، تعصبي در مان بهكحا
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ه در اسالم حداقل بخشي از كه، روشن است كمر وجود ندارد. حاصل آنل و صورت اكش
ساختارها تأسيسي و توليدي است و در نظام اسالمي نه تنها براي توليد ساختار منعي وجود 

ه وضعيت فعلي ساختار كته نيز خالي از فايده نيست كر اين نكه مطلوب نيز است. تذكندارد 
ور، كز ساختاري ترميمي است، اما ساختار توليدي مذي اكنظام جمهوري اسالمي ايران حا

سازي اسالمي بوده و مطلوبيت آن از حيث تناسب توصيف وضعيت مطلوب از منظر نظام
 ساختار و ماهيت براي دستيابي به غايات مورد نظر اين نظام سياسي قطعي است.

 گيرينتيجه
ها، ميان آن يهادها و رابطهبندي نچارچوب ييفيت تنظيم و نحوهكاز منظر اين پژوهش، 

ور كل و ساختار مذكنظام در مقابل ش زند؛ ماهيت نيز محتوايومت را رقم ميكح كساختار ي
ومتي براساس و غايات نظام كسياسي و ح بررسي تأثير ساختارهاي يه اين نوشتار در پكاست 

هاي مختلف بوده است. در خصوص چرايي تأثيرات ميان اين دو عنصر، از ابعاد و جنبه
ي از اين كرد. يكاين پژوهش )تأثيرگذاري( را اثبات  يفرضيهتوان به اين امر پرداخت و مي

علوم اجتماعي است و با وجود اختالفات فراوان و  يدعواي ساختار و عامل در حوزه ابعاد،
ها حول ه مباحث آنكگرايان، ساختارگرايان و تلفيقي ردهاي عامليتكجدي در آرا و روي

ه اصل و اساس تأثيرگذاري، كرسد نظر ميهاي مورد نظر است، بهاز مؤلفه كولويت هر يا
از  كرو بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر ينيردهاست. ازاكاز اين روي كمفروض هر ي

و چه با  كالسيكردهاي كامل اثر ديگري. بنابراين چه با رويكعوامل است و نه رد 
علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود، مدعاي اين پژوهش  يهردهاي اخير در حوزكروي

طرف اثر و بيتوان ساختار را امري خنثي، بيو نمي در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است
رفت، زيرا چه بسا برخي يومت پذكح يدانست و در نتيجه هر ساختاري را براي اداره

رض و تنافي باشد. با اين مبنا اوالً اساس، ماهيت و ساختارها با ماهيت نظام سياسي در تعا
ه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت كغايت هر نظام سياسي امري ثابت است؛ ثانياً برخي ساختارها 

از ساختارها  ثابت و برخي ديگر يابد،ها نيز تسري ميدارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آن
تناسب با شرايط و اوضاع و احوال، تغيّر و تطور برخوردار نيستند، م ياه از چنين ويژگيك

هاي اسالمي در نظام اسالمي، راهبري و هدايت با انسان ه براساس آموزهكيابند. توضيح اينمي
شود. در معصومين )ع( است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي مي يامل و ائمهك

رد و جايگاه آن در يساختار در رأس قرار گ ه واليت در اينكنتيجه اقتضاي اين امر آن است 
 ساختار اين نظام، ثابت باشد.
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