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چكيده
دوگانهي عامليت و ساختار يكي از مباحث پرچالش و بحثبرانگيز در حوزهي علوم اجتماعي
است .از سويي بحث تقابل ساختار و ماهيت حكومت و تأثيرات متقابل اين دو نيز موضوعي بسيار
مهم و پيچيده در حقوق اساسي است كه اين نوشتار در پي بررسي يكي از وجوه آن يعني تأثير
ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي است .البته اين دعواهاي دوگانه در علوم ديگر نيز
چندان بيسابقه نيست و شايد بتوان ادعا كرد كه اساساً مبناي تمام اين مباحث در حوزههاي مذكور
يكي بوده و اين از تبعات و ثمرات آن است كه در حوزههاي مختلف تجلي مييابد .اين نوشتار در
پي بررسي تأثير ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي از منظر عامليت و ساختار است تا
نشان دهد ك ه چرا هر ماهيت ،محتوا و غايتي ،ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب ميكند و
چرا ساختارهاي حقوقي در نظامهاي حكومتي به ظرفهايي بيطرف و بياثر نميمانند و بايد
متناسب با محتوا و ماهيت خود شكل بگيرند و از رهگذر واكاوي اين موضوع ،برخي از اقتضائات
و الزامات ساختاري مطلوب در نظام جمهوري اسالمي ايران را تحليل و بررسي كند.

كليدواژهها :ساختار ،ساختارگرايي ،حكومت ،عامليت ،عامليتگرايي ،ماهيت ،نظام سياسي.
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يكي از مباحث اساسي در حوزهي حقوق عمومي ،رابطهي ساختار و ماهيت حكومت و
تأثير و تأثرات آنها بر يكديگر است كه اين نوشتار در پي بررسي يكي از وجوه آن يعني تأثير
ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي است .از طرفي شايد بتوان گفت موضوع متناظر با
اين موضوع ،در حوزهي علوم اجتماعي بهعنوان يكي از حوزههاي مادر در علوم انساني ،بحث
«عامليت و ساختار»( )1باشد .البته اين امر به معناي برقراري رابطهي اينهماني بين دو موضوع
مذكور نيست .دوگانهي عامليت و ساختار از مباحث مهم و بحثبرانگيز در حوزهي علوم
اجتماعي و جامعهشناسي است كه علماي اين رشته در مورد آن بسيار سخن راندهاند و راقم
اين سطور با ادبيات فربهي در اين خصوص مواجه است و براي اينكه از موضوع اصلي نوشتار
دور نيفتد ،بايد بهاختصار و به اندازهي نياز و كفايت از اين ادبيات وسيع ،تحفه برگيرد و پيش
رود تا مدعاي خويش را ثابت كند .آنجا كه اين نوشتار در پي بررسي رابطهي ساختار و
ماهيت و تأثير و تأثرات متقابل ميان آنهاست ،از رهگذر طرح اين مباني ،بهدنبال اثبات مدعاي
خود يعني تأثيرگذاري ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي است كه در اين زمينه
تأثيرگذاري ساختار بر ماهيت با رويكردي تحليلي از بررسي نقش عامل و ساختار در دعواي
اساسي و پيچيدهي دوگانهي ساختار -عامل قابل استخراج است .از نظر نگارندگان ،از آنجا كه
اين ادبيات در علوم اجتماعي با موضوع اين نوشتار متناسب است ،سعي شده تا از اين تناسب
بهنحو محدود براي اثبات مدعاي مورد نظر اين نوشتار استفاده شود ،زيرا دعواي مذكور،
دعواي ساختار -عامل است ،درحاليكه دعواي اين نوشتار ،دعواي ساختار -ماهيت است.
همچنين دعواي مذكور در علوم اجتماعي ،جنبهي توصيفي دارد ،درحاليكه در دعواي اين
نوشتار ،غايت و هدف از اهميت برخوردار است.
بهطور كلي در مباحث مربوط به عوامل شكلدهندهي تحوالت اجتماعي و سياسي،
رويكردهاي مختلفي از جمله عامليتگرايي ،ساختارگرايي و همچنين رويكردهاي تلفيقي به
نقش عامل و ساختار و نيز ميزان تأثيرگذاري هر يك از آنها ميپردازند .با عنايت به اين
مسئله و همچنين تأثيرگذاريهاي گستردهي اين رويكردها ،بررسي رابطهي ساختار و ماهيت و
همچنين تأثيرات متقابل بين ماهيت و ساختار از منظر عامليت و ساختار و بهطور خاص
چرايي تأثيرگذاري ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي ،مهمترين مسئله و دغدغهي
مورد نظر اين نوشتار است .البته در خصوص تأثير ماهيت بر ساختار بايد به اين نكته توجه
داشت كه از آنجا كه با عنايت به تمايز و اهميت اصل از فرع در مفاهيم ،اين سنخ از تأثير
(تأثير ماهيت بر ساختار) از نظر نگارندگان مفروغ عنه است ،ضمن اشاره به آن در حد كفايت،
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غالب آنها عموماً ناظر بر حوزهي علوم اجتماعي و جامعهشناسي بوده است و با رويكرد
حقوق عمومي بهطور عام و در موضوع مورد نظر اين نوشتار يعني تأثير ساختارهاي حكومتي
بر ماهيت نظام سياسي بهطور خاص ،تحقيق مستقلي انجام نگرفته است.
در اين نوشتار ،ابتدا مفهومشناسي ساختار و ماهيت مورد توجه قرار ميگيرد و پس از
زدودن غبار ابهام از مفاهيم مذكور و روشن شدن معناي كليدواژههاي اصلي ،به تبيين
رويكردهاي سهگانهي عامليتگرايي ،ساختارگرايي و تلفيقي متناسب با موضوع اين نوشتار
پرداخته ميشود و در نهايت نيز تأثير ساختارها در نظام سياسي ايران با ارائهي نمونههايي
بررسي و تحليل ميشود.

 .1مفهومشناسي ساختار و ماهيت
در تمام حوزههاي معرفتي و بهويژه در علوم انساني ،پيش از هر امري براي جلوگيري از
بروز خطاهاي معرفتي ،بايد مفاهيم و اصطالحات مورد نظر بهدقت تبيين شوند .اهميت اين
مفهومشناسي وقتي بيشتر ميشود كه موضوع مورد بررسي ،مفهومي باشد كه در حوزههاي
نظري و عملي با معاني متعددي همراه باشد و چنانچه مفاهيم مورد نظر بهدرستي تبيين نشوند،
برداشتهاي گوناگوني را در عمل در پي خواهد داشت .ازاينرو براي جلوگيري از بروز چنين
آفتي در اين نوشتار ،ابتدا به مفهومشناسي واژهي «ساختار» و سپس به مفهومشناسي واژهي
«ماهيت» پرداخته ميشود.

 .1-1مفهوم ساختار
واژهي ساختار( )2از ريشهي التين  Structuraو فعل  Struereبه معناي بنا كردن 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 يك چيز و همچنين ترتيب اجزا و بخشهاي يك جسم
(معين :1131 ،ج  ،)1873-1871 ،2شيوهي چينش اجزاي مختلف يك چيز در كنار هم بهگونهاي
مرتبط ،منظم و سازمانيافته براساس يك طرح دقيق بهكار رفته است ( )Oxford, 2005: 1523كه
بايد يك كليت را نيز تشكيل داده باشند ( .)Longman, 2008: 1649همچنين به عوامل سازندهي
يك چيز مانند ساختار دولت اطالق شده است

(Robert, 1988: 1219

 .)Leبنابراين واژهي

ساختار به معناي قالب ،فرم ،شكل ،ساختمان ،اسكلت و همچنين بنا و بنياد است .البته اين واژه،
تا قبل از قرن هفدهم صرفاً در معماري بهك ار رفته است؛ اما پس از آن ،در علم كالبدشناسي
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نوزدهم هربرت اسپنسر اين واژه را از زيستشناسي وام گرفت و آن را در علوم انساني بهكار
برد (توسلي.)121-124 :1181 ،
ساخت و ساختار در معناي اصطالحي نيز در رشتههاي مختلف در حوزهي علوم انساني
كاربرد زيادي دارد كه با توجه به معاني مطروحه ،آثار متعددي بر هر يك از آنها مترتب است.
از جمله اينكه در علوم اجتماعي ،جامعهشناسان كالسيك ايدهي ساخت اجتماعي را در اين
چارچوب نظري مطرح كردهاند (لوپز و جان .)21-21 :1171 ،ازاينرو ساختار همواره همراه با
واژگاني مانند الگو ،نظام ،مجموعه ،نهاد و سازمان بهكار ميرود كه وجه مشترك همهي اين
واژگان ،برخورداري از نظم ،عقالنيت ،قانون ،هدفمندي و كاركرد است (فكوهي:1183 ،
 .)184در يكي از رايجترين تعاريف ساختار گفتهاند كه هر گاه بين عناصر و اجزاي يك
مجموعه كه كليت آن مورد نظر است ،رابطهاي نسبتاً ثابت و پايدار برقرار باشد ،مفهوم ساختار
تحقق يافته است كه براساس اين تعريف ،ساخت داراي دو وجه است كه يك وجه آن متشكل
از عناصر تشكيلدهندهي آن است و وجه ديگر روابط ثابتي را كه عناصر ساختي را به يكديگر
مرتبط ميسازد ،در بر ميگيرد ( .)Miriam Glucksmann, 1979: 20-15در تعريف ديگري ،راد
كليف براون ،ساخت را در شبكهي روابط اجتماعي خالصه كرده است ،البته با اين توضيح كه
منظور او از ساخت جامعه ،شبكهي ارتباطات اجتماعي موجود است كه وحدت آنها در
شبكهي مستمري كه پايگاهها و نقشها محور اصلي آن را تشكيل ميدهند ،خالصه ميشود
( .)Radcliffe-Brown, 1952: 190-192ماكس وبر نيز در تعريف ساخت اجتماعي ،آن را طرح
منطقي روابط انتزاعي كه شالودهي يك واقعيت را تشكيل ميدهند ،تعريف كرده است
(مندراس و گورويچ .)191 :1114 ،از نظر لوي اشتراوس ،از بنيانگذاران معتبر ساختارگرايي،
منظور از ساختار ،تركيب خاص همبستگي اجزاي يك مجموعه با هدف معين است؛ براي
مثال بدن انسان كه اجزاي آن با هم همكاري ميكنند ،يك ساختار است .به نظر اشتراوس،
ساختار شيء ،محسوس و واقع در جهان نيست ،بلكه صرفاً جنبهي اعتباري و ذهني دارد
(توسلي.)141 :1181 ،
در فرهنگهاي علوم اجتماعي نيز واژهي ساخت ،به معناي الگويي است كه در ميان اجزا و
عناصر يك پديده وجود دارد و ساخت اجتماعي به معناي الگوي اجزاي جامعه است (لوپز و
جان .)11 :1171 ،همچنين ساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتهايي بهكار ميرود كه
كنش فردي با آن مواجه ميشود .همچنين اگر نظام( )1به معناي مجموعه عناصر وابسته به هم
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به مفهوم نظام ،بايد معناي كل و مجموعه را توضيح داد و اساساً كل يا مجموعه با حاصل
جمع افراد يعني عناصر و اجزاي آن متفاوت است (مندراس و گورويچ .)191 :1114 ،اگرچه
ممكن است اين اصطالح در علوم اجتماعي ابعاد گوناگوني داشته باشد ،اين ابعاد در قالب سه
معنا قابل تبيين هستند :ساخت نهادي كه الگوهاي فرهنگي معيار را كه انتظارات عامالن از
رفتار ديگران را تعيين و تنظيم ميكند و مناسبات پايداري را ميان آنان سامان ميدهد؛ ساخت
رابطهاي كه دربرگيرندهي روابط و مناسبات اجتماعي است و براي توصيف الگوي روابط
متقابل ،وابستگي متقابل ميان عامالن و كنشهاي آنها و نيز جايگاه آنها در جامعه از اين
اصطالح استفاده ميشود؛ ساخت تجسدي كه به معناي بعد حكشدهي ساخت نهادي و
رابطهاي در جسم ،انديشه ،احساس و رفتار انسان است (لوپز و جان 14-11 :1171 ،و .)141
مفهومپردازي در خصوص ساختار به اينجا ختم نشد و از مفهوم ساختار و توسعهي مباني
نظري آن ،مكتب اصالت ساختار يا

ساختارگرايي()4

بهوجود آمد .اين مفهوم بهسرعت توسعه

يافت و برخي نويسندگان به آن منزلت آيين دادند (كرايب .)131 :1187 ،اين توسعهي مفهومي
بهنحوي است كه امروزه ساختارگرايي يكي از نظريههاي مرسوم و رايج در علوم اجتماعي
بهشمار ميرود .بر پايهي اين تفكر ،ساختارهاي باطني و ناملموس ،چارچوبهاي اصلي
پديدههاي اجتماع را تشكيل ميدهند .انديشههاي فرديناند دوسوسور را ميتوان آغازگاه اين
مكتب دانست ،هرچند پس از وي ساختارگرايي تنها به زبانشناسي محدود نشده و در
حوزههاي گوناگون بهكار گرفته شد .ساختارگرايي ابتدا با مطالعهي ساختار زبان آغاز شد ،اما
بعدها توسعه پيدا كرد و با در برگرفتن موضوعات انسانشناختي ،رشد و گسترش يافت.
عالمان ساختارگرا همواره تالش كردهاند كه اصول حاكم بر زبانشناسي را در حوزهي علوم
اجتماعي مورد عالقهي خود بهكار گيرند .ساختارگرايان به اين نتيجه دست يافتند كه زبان يك
ساختار اجتماعي است و هر فرهنگ ،براي رسيدن به ساختارهاي معنايي ،روايتها يا متنها را
وسيع و متحول ميكند .ساختارگرايي در جستوجوي ساختارهاي پنهان و ناآگاهي است كه
وجوه مختلف زندگي ،بازتوليد آن بهشمار ميروند و امروزه در حوزههاي مختلف دانش
بهويژه زبانشناسي ،انسانشناسي ،فلسفه ،تاريخ ،روانشناسي و مطالعات ادبي و فرهنگي نفوذ
يافته است (ازكيا و مختارپور .)7 :1191 ،به هر حال امروزه ساختارگرايي و پساساختارگرايي
رويكردهاي مختلفي در جامعهشناسي بهشمار ميآيند.
در جامعهشناسي سياسي نيز بهمنزلهي يكي از شاخههاي علوم اجتماعي ،چنانكه تأثيرات
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45

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 91

سياسي ،معيارهاي جامعهشناختي تقسيمبندي رژيمهاي سياسي به رابطهي ميان دولت و جامعه
نظر دارد كه از اين لحاظ دو معيار قابل تشخيص است :يكي نحوهي اعمال قدرت حكومتي كه
ساخت (ساختار) قدرت سياسي را تشكيل ميدهد و ديگري ميزان اعمال قدرت حكومتي يا
تالش براي ايجاد دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي (بشيريه .)297 :1188 ،توجه به اين نكته
نيز ضروري است كه همانگونهكه علماي علوم اجتماعي با صراحت گفتهاند ،در زمانهاي
گذشته انديشمندان ميان جامعه و دولت تفكيكي قائل نبودهاند و مسائل اجتماعي در البهالي
مسائل سياسي و حكومتي مطرح شدهاند كه اين مسئله در مورد انديشهي افرادي مانند فارابي
صادق است (رجبي و ديگران.)41-41 :1171 ،
به هر حال امروزه با اهميت يافتن مفهوم واژهي «ساختار» در علوم اجتماعي ،تأثيرات و
همچنين آثار كاربرد اين واژه را در ساير حوزههاي علوم اجتماعي از جمله حقوق عمومي و
علوم سياسي نيز ميتوان به نظاره نشست .البته كاربرد واژهي ساختار در آثار علماي كالسيك
حقوق سابقهي چنداني ندارد و علماي حقوق عمومي آن را از علوم سياسي به عاريه گرفتهاند
كه بيشك اين امر نيز متأثر و محصول طبيعي محيط اجتماعي است ،زيرا دولتها حتي با
هدف تضمين امنيت افراد و تأمين نيازهاي اساسي آنها نميتوانند نسبت به ساختارهاي
اجتماعي بيتفاوت باشند .در اين زمينه ژرژ سل بر اين اعتقاد است كه محظورات اجتماعي كه
حقوق آنها را ميآفريند ،اساساً زيستشناختي است (كربونيه و ماتيو )179 :1171 ،و اصوالً
حقوق موضوعات مخصوص خود را در بر ميگيرد و اين مسئله آن را از ساير علومي كه
ساختارها را مطالعه ميكنند ،متمايز ميسازد؛ به هر حال نويسندگان حقوق عمومي بر خالف
سنت سلف خود از اصطالح ساختار بهره جسته و رايجترين كاربردهاي واژهي ساختار در
حوزهي حقوق عمومي در توصيف اشكال دولت و نيز تشكيالت اداري است .براي نمونه
امروزه تعارض ميان دولتهاي بسيط يا تكبافت و دولتهاي مركب يا چندپارچه ،عموماً
تعارضي ساختاري دانسته شده است (كربونيه و ماتيو.)192-191 :1171 ،
متخصصان حقوق عمومي ،ساختار را از علوم سياسي به عاريه گرفتهاند و اين اصطالح،
متأثر از جامعهشناسي سياسي بهطور خاص و علوم اجتماعي بهطور عام به علوم سياسي راه
يافته است .همچنين از آنجا كه جامعهشناسي سياسي با بررسي محيط اجتماعي سياست،
ميكوشد رابطهي ميان قدرت دولتي و قدرت اجتماعي را دريابد (بشيريه ،)19-17 :1188 ،در
اين رشته ،ساختار نيز بيانگر نحوهي اعمال قدرت سياسي يا بهعبارت ديگر نحوهي ترتيببندي
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آن بر علوم ديگر مانند حقوق و علوم سياسي در ادامه خواهد آمد ،ساختار به معناي نحوهي
چينش قدرت و كيفيت اعمال قدرت حكومتي بر جامعه بهكار ميرود .از منظر جامعهشناسي
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نميتوان مفهوم ساختار را صرفاً در شكل حكومت محدود كرد .بنابراين در علم سياست،
واژهي ساختار ،اغلب با مفهومي جامعهشناختي بهكار رفته است كه در نتيجه مقصود از آن،
تركيب عناصر نفوذ ،پيوندها يا تعارضهاي موجود بين قدرتهاي عمومي و قدرت اقتصادي
يا اجتماعي و نيز صالحيت هاي واقعي عمل سياسي است .با اين مفهوم ،اصطالح ساختار گاه
در خصوص مطالعهي ساختار احزاب به معناي مطالعهي تشكيالت دروني احزاب و همچنين
نظامهاي حزبي (دوورژه )191-424 :1182 ،گاهي در مورد ساختار حقوقي دولتها مانند
بررسي ساختار دولتهاي فدرال و همچنين در خصوص روابط ساختاري ميان دولتها
استفاده شده است (قاضي.)188 :1171 ،
پس ساختار در علوم سياسي بيانگر كيفيت و تنظيم نظاممند نهادها و مقامات عالي
حكومت براي جريان افتادن قدرت و ادارهي امور كالن يك اجتماع به نام دولت شامل
جمعيت ،سرزمين و حاكميت است .براساس اين تلقي ،معناي واژهي ساختار به مفهوم شكل
حكومت و همچنين اجزاي رژيم سياسي نزديك ميشود؛ چراكه رژيم سياسي را نيز قالببندي
حقوقي نهاهاي سياسي معرفي كردهاند كه اين تعريف ،با افزودن دو عامل زماني و مكاني
تكميل ميشود؛ با اين اوصاف ميتوان رژيم سياسي را مجموعهاي از نهادهاي سياسي
تلفيقيافته و همگنشده در محدودهي دولت -كشور و در زمان معين تعريف كرد كه البته
رژيمهاي سياسي را نيز معلول تنظيم و تلفيق نهادها و شيوههايي دانستهاند كه براساس آنها
بايد قدرت سياسي اعمال شود (قاضي .)273-271 :1171 ،البته مرحوم قاضي ،واژهي حكومت
را در كل ،داراي رنگ و بوي حقوقي بيشتري نسبت به رژيم سياسي دانسته و بهصراحت،
حكومت را به معناي ساختار آن ميداند (قاضي .)271 :1171 ،ايشان از آنجا كه

دولت()1

را

نهادِ نهادها معرفي ميكند و آن را جامعهي سياسي سازمانيافته و نهادبنديشدهاي ميداند كه از
ساير جوامع متمايز است و شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر خود دارد كه ساير
نهادهاي سياسي از آن ناشي شدهاند ،از قواعد حقوقي ،نهادهاي مختلف بهويژه نهادهاي
سياسي و همچنين رژيمها (حكومتها) بهعنوان عناصر ساختاري اين جامعهي سياسي ياد
ميكند (قاضي .)14 :1179 ،بنابراين بهنظر ميرسد در حوزهي حقوق عمومي ،كيفيت تنظيم و
نحوهي چارچوببندي نهادها اعم از رهبري و قواي سهگانه و همچنين رابطهي بين آنها،
ساختار يك حكومت را رقم ميزند كه قاعدتاً ظهور و انعكاس آن را ميتوان تا حد زيادي در
قانون اساسي به نظاره نشست .بر اين اساس ميتوان ادعا كرد كه تدقيق در ساختار ارائهشده در
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و سازماندهي نهادهاي سياسي در يك قالب كالن به نام حكومت است كه گاهي اين مفهوم
مرداف با شكل دولت در نظر گرفته شده است (يوسفي)21 :1179 ،؛ اما واقعيت آن است كه

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 91

45

و يك نظام سياسي را مديريت ميكند ،حوزهي بحث ساختار در اين نوشتار محسوب ميشود.
در اين نوشتار منظور از ساختار ،ساختار به معناي اخير است.

 .2-1مفهوم ماهيت
ماهيت واژهاي است عربي )3(،مركب از «ما» (حرف استفهام عربي)« )8(،هي» (ضمير منفصل
مؤنث غايب) و «يت» (پسوند مصدر جعلي) (عميد )1317 :1179 ،كه به معناي حقيقت،
طبيعت ،نهاد ،ذات و جوهر ،قيمت و ارزش ،فضيلت و معنويت و نيز چگونگي و كيفيت است
(نفيسي ،بيتا .)1128 :سخن از ماهيت را سخن از چيستي دانستهاند ،به اين معنا كه منظور از
ماهيت چيزي ،يعني حقيقت آن چيز (دهخدا ،ج)18813 :1181 ،12؛ بر اين اساس گفتهاند
ماهيت ،چيزي است كه در جواب «ما»ي حقيقيه (چيست) ميآيد و پرسش از گوهر (جوهر)
اشياست .ازاينرو ماهيت ،بر حقيقت شيء و آنچه شيئيت شيء به آن است ،اطالق ميگردد
(معين :1131 ،ج  .)1841 :1به هر حال در لغت ،امور ماهوي به امور مربوط به اساس ،ريشه و
ذات هر چيز و هر كار اطالق ميشود؛ بنابراين ماهيت به اصل هر چيز بر ميگردد نه فروع آن
(جعفري لنگرودي .)314 :1182 ،اما شايد اولين تبادر ذهني در خصوص معناي اصطالحي
واژهي ماهيت ،مفهوم اين واژه در فلسفه باشد كه به معناي آنچه دائمي است و از بين نميرود
(Robert, 1988: 1222

 .)Leدر نتيجه ماهيت عبارت است از محمول بالواسطه بر چيزي كه

تمامنماي آن باشد ،چنانكه گفتهاند« :ماهيه الشي تمام ما يحمل علي الشي حمل مواطاه من غير
ان يكون تابعا لمحمول آخر»؛ يعني گوهر يك نوع؛ همچنين مجموع مختصات و مشخصاتي
است كه او را متمايز از نوع ديگر ميكند (جعفري لنگرودي .)311 :1182 ،ماهيت در حقوق
نيز كاربردهاي متعددي دارد( )7و در مقام تبيين مفهومي اين اصطالح ،نبايد اين مسئله را از نظر
دور داشت كه در اين استعماالت ،همواره بر عناصر ذاتي و اساسي تأكيد شده است.
مسئلهي مهم و اساسي اينكه واژهي ماهيت در فلسفه ،به مفهوم حقيقي و در حقوق مانند
بسياري از حوزههاي علوم انساني و بهطور خاص در اين نوشتار ،به مفهوم اعتباري خود بهكار
رفته و بههيچوجه مراد از اين واژه ،كاربرد آن به مفهوم حقيقي نبوده است؛ زيرا ماهيت در
فلسفه ،ناظر بر نوع طبيعي است ،يعني از يك طرف ناظر بر موجوداتي است كه 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 بهكار نرفته باشند؛ ازاينرو در فلسفه،
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قانون اساسي هر كشور ،به ايجاد و دريافت دركي درست و منطقي در زمينهي ساختارهاي هر
حكومت ميانجامد .ازاينرو كليهي ابزارهايي كه بهصورت شكلي و در يك رابطه تعريف شده
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چون اساساً جامعه جزو امور اعتباري است .به هر حال ،براساس رويهي مرسوم كه ناشي از
معناي اعتباري اين واژه است ،ماهيت به اعتبار پرسش از چيستي هر چيز در علوم مختلف
بهكار ميرود .ازاينرو بر خالف كاربرد اين اصطالح در فلسفه كه صرفاً در خصوص امور
حقيقي و واقعي استفاده ميشود ،كاربرد اين واژه امروزه در بسياري از علوم و نيز كاربرد آن در
اصطالح مورد نظر اين نوشتار ،اعتباري است .پس در اين مقاله منظور از واژهي ماهيت يعني
محتواي نظام در مقابل شكل و ساختار آن ،چنانكه كامالً مرسوم و مصطلح است كه در ادبيات،
واژههاي «ماهوي» و «شكلي» را در مقابل يكديگر مينهند .بنابراين در اين نوشتار منظور از
بررسي رابطهي ساختار و ماهيت در نظام حكومتي ،بررسي تأثيرات متقابل اين دو بر يكديگر
به معناي بررسي تأثير ساختارها براساس و غايات نظام اسالمي و در يك كالم ماهيت آن يعني
آنچه اساساً نظام جمهوري اسالمي ايران براي اقامه و اجراي آن ايجاد شده ،است و بر عكس
تأثير غايات نظام اسالمي بر ساختارهاي سياسي و حكومتي است كه نگارندگان اين
موضوعات را از منظر عامليت و ساختار بررسي ميكنند .براي مثال بهنظر ميرسد از آنجا كه
در نظام جمهوري اسالمي ،مشروعيت همهي اركان ،نهادها و ساختارها به واليت فقيه است
(حسيني خامنهاي ،)239-238 :1191 ،واليت فقيه از بعد مشروعيتزايي جزو امور ذاتي و
ماهيت نظام محسوب ميشود ،اما چگونگي اعمال واليت با توجه به شرايط زمان و مكان
متفاوت خواهد بود .ازاينرو اين نحوهي اعمال ماهيت لزوماً منوط و منحصر به ساختار
حكومتي خاصي نيست و هر زمان ممكن است بهگونهاي و در يك ساختار اجراشدني باشد؛
در نتيجه واليت انسان كامل در همهي زمانها و واليت فقيه در زمان غيبت ،ثابت و تغييرناپذير
ولي نحوهي اعمال و اجراي آن تغييرپذير است كه اصوالً در مباحث مربوط به ساختار مورد
بحث قرار ميگيرد.

 .2چرايي تأثير از منظر عامليت و ساختار
اصطالح «عامليت»( )9به رويدادهايي مربوط ميشود كه فرد انساني مسبب آنهاست ،به اين
معنا كه وي در هر مرحله از انجام كار ميتوانست بهنحو ديگري عمل كند (گيدنز.)34 :1174 ،
در خصوص معناي ساختار نيز در مباحث گذشته اشاره شد كه اين اصطالح در علوم اجتماعي
معاني مختلف و متفاوتي دارد .از جمله اينكه ساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتهايي
بهكار ميرود كه كنش فردي با آن مواجه ميشود .در مورد نسبت عامل و ساختار و همچنين
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استعمال واژهي 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،
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 .1-2رويكرد اول :عامليتگرايي
عامليت با اموري سروكار دارد كه يك فرد انجام ميدهد و هر آنچه اتفاق ميافتد ،بيانگر
آن است كه فرد انجام آن را خواسته و در تحقق آن دخالت داشته است ،زيرا اگر او
نميخواست اتفاق نميافتاد (ريتزر .)312 :1189 ،در اين رويكرد كه فردگرايي ،ذرهگرايي،
ارادهگرايي و قصدگرايي نيز خوانده ميشود ،اساساً جامعه چيزي جز تودهاي از افراد نيست و
ساختارهاي اجتماعي از رهگذر تعامالت خرد يا كنش متقابل افراد ساخته ميشوند (بانگ،
[ 1171الف] .)113 :براساس اين ديدگاه ،پديدههاي اجتماعي ،محصول افعال اعضاي جامعه و
كنشگران تلقي ميشوند و كنشگران ،خود عامالني هستند كه باورها ،ارزشها ،اهداف ،معاني،
اوامر و نواهي و احتياط و ترديد بر افعالشان حكومت ميكند (ليتل .)31 :1181 ،افرادي
مانند واتكينز بر اين اعتقادند كه هستيشناختي اساس فردگرايي بر اين امر استوار است كه
جامعه حقيقتاً از مردم و فقط از مردم تشكيل شده و حتي ميتوان گفت كه اشياي اجتماعي
ساختهي افعال و اميال افراد است (سروش .)117 :1177 ،هومنز نيز واقعيت فرافردي يعني
اجتماع را انكار ميكند .از نظر پوپر هم از آنجا كه كلهاي اجتماعي وجود ندارند ،علوم
اجتماعي صرفاً وضعيت افراد را مطالعه ميكند .وينچ هم به تبع ويتگنشتاين معتقد است كه
علوم اجتماعي تنها رفتار ارادي معطوف به قاعده را مطالعه ميكند ،نه گروههاي اجتماعي را
(بانگ[1171 ،الف] .)111-114 :از منظر دوناگن ،تنها طريق براي تبيين افعال انساني ،رجوع به
افكار آنهاست ،زيرا درك انسانها از موقعيتها تبيينكنندهي رفتارشان است ،نه خود
موقعيتها .وي اجماالً ميپذيرد كه براي برآورد كاميابي يا ناكامي آدميان در تبديل نيت به
عمل ،رجوع به موقعيتها در مواقعي ضروري است (سروش ،)131 :1177 ،ولي همچنان
اصالت را به فرد ميدهد و بر آگاهانه بودن كنشهاي انساني اصرار ميورزد .بديهي است كه با
اين فرض ،آنچه اصالت دارد ذهنيت خواهد بود نه عينيت .براساس اين تلقي ،پديدههاي
اجتماعي محصول و نتيجهي افعال هدفدار و قصد عامالن اجتماعياند (ليتل .)39 :1181 ،با
توجه به ديدگاههاي مزبور ،برخي از اصول هستيشناختي حاكم بر اين رويكرد عبارتاند از:
 .1جامعه ،مجموعهاي از افراد است .كلهاي فرافردي خيالياند و نهادهاي اجتماعي چيزي
جز قرار دادههاي حاكم بر رفتارهاي فردي نيستند؛
 .2كلهاي اجتماعي انتزاعياند ،ازاينرو نميتوانند بهمنزلهي يك واحد عمل كنند يا
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 .1كلهاي اجتماعي بهدليل تخيلي بودن ،نميتوانند كنش متقابل داشته باشند و بر اعضاي
خود تأثير بگذارند و تحول يابند .همكنشي دو جامعه ،چيزي جز مجموعه همكنشيهاي ميان
اعضاي فردي آنها نيست .فشار گروه ،برايند فشارهايي است كه توسط هر يك از اعضاي
گروه بر ديگر اعضا وارد ميآيد .تغيير اجتماعي ،حاصل جمع تغييراتي است كه در اعضاي
تشكيلدهندهي جامعه پديد آمدهاند (بانگ[1171 ،الف].)111-114 :

 .2-2رويكرد دوم :ساختارگرايي
براساس اين رويكرد كه در مقابل رويكرد اول قرار دارد ،واقعيتهاي اجتماعي در سطح
خرد در چارچوب جامعهي كالن و تحت الزامات ساختاري آن تعين مييابند و تنها در حالتي
ميتوان به كنش متقابل و سازوكارهاي تحقق آن پي برد كه نيروهاي ساختي كالني كه كنشها
و تعامالت افراد در چارچوب آن شكل ميگيرند ،شناسايي شوند .از اين ديدگاه ،ساختارهاي
اجتماعي ،نظامهايي بادوام و سامانبخش هستند كه با تعيين چارچوبها ،هدايتگر و
محدودكننده يا الهامبخش كنشهاي انسانها خواهند بود (بانگ[1171 ،الف].)111-114 :
ساختارگرايي با مفاهيم ديگري همچون كلگرايي و با رويكردهاي مختلفي تفسير شده
است .ابنخلدون ،هگل ،كانت ،ماركس ،دوركيم ،تونيس ،مالينوفسكي ،پارسونز ،سوسور و
لويي اشتراوس ،همگي بهرغم اختالف نظرهاي جدي ،كلگرا هستند؛ بهعبارت ديگر ،همهي
اين افراد جامعه را بر فرد مقدم ميدانند و بر اين اعتقادند كه ساختارهاي اجتماعي ،احساس،
انديشه و عمل انسان را شكل ميدهند (بانگ[1171 ،ب] .)111-114 :البته ساختارگرايان در
نوع ساختارهاي مورد نظر خود اختالف نظرهاي فراواني دارند؛ براي نمونه ،برخي مانند
الكان و فرويد بر ساختارهاي عميق ذهن تأكيد دارند ،درحاليكه برخي ،ساختارهاي گسترده و
نامرئي جامعه را در هدايت كنشها مهم و اساسي ميدانند؛ در اين زمينه دوركيم ،از وجدان
جمعي بهمثابهي دستگاه معيني از مجموعه اعتقادات و احساس مشترك (دوركيم،)88 :1171 ،
امري نامرئي كه موجب محدوديت فرد (كرايب 214 ،114 :1172 ،و  )248و موجد نوعي
تحميل و فشار است ،سخن به ميان آورده است (دوركيم .)21 :1132 ،برخي همچون سوسور،
به ساختارها بهمثابهي الگوهايي براي جهان اجتماعي نگريستهاند و برخي مانند لوي اشتراوس از
بنيانگذاران معتبر ساختارگرايي به رابطهي ديالكتيكي ميان ساختارهاي ذهن و ساختارهاي
جامعه توجه كردهاند و معتقدند كه ساخت نه امري محسوس و واقع در جهان خارج كه صرفاً
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پيشبينيپذيري برخوردار است؛ يعني براساس آن ميتوان پيشبيني كرد كه اگر در يك يا چند
عنصر از عناصر ساخت تغييراتي پديد آيد ،در كل ساخت چه تغييري روي خواهد داد
(توسلي .)141 :1181 ،به هر حال همانگونهكه اشاره شد ،اين ساختارها از منظر انديشمندان
مختلف ،متفاوتاند ،چنانكه اين كل (ساختار) از منظر منتسكيو ممكن است وراثت ،از منظر
فرويد جنسيت ،از منظر دوركيم واقعيتهاي اجتماعي و از منظر پارسونز تقسيمبنديهاي
اجتماعي مانند سياست و اقتصاد كه مخلوق خود انسان است ،باشد .صرف نظر از تنوع
ديدگاهها ،برخي از اصول هستيشناختي حاكم بر اين رويكرد نيز عبارتاند از:
 .1جامعه ،يك كل است و فراتر از اجزاي تشكيلدهندهي خود جاي دارد؛
 . 2جامعه داراي صفات كلي متمايز از صفات افراد است .اين صفات قابل تحويل به
هيچيك از صفات اجزاي آن نيست؛
 .1تأثير جامعه بر اعضا بسيار شديدتر از تأثير اعضا بر جامعه است .همچنين تغيير
اجتماعي ،امري فرافردي است ،هرچند بر اعضاي جامعه نيز تأثير ميگذارد (بانگ[1171 ،ب]:
.)111-119
متفكراني مانند دوركيم ،پارسونز و مرتون بر اين اعتقادند كه اساساً انسانها در درون
ساختار تعريف

ميشوند)11(.

ازاينرو انسانها جزو يك كل شده و بهعبارت بهتر در آن محو

ميشوند .نتيجهي اين ديدگاه اين خواهد بود كه براي نمونه چنانچه شخصي در ساختاري مثل
دانشگاه تهران قرار ميگيرد ،اين ساختار او را تغيير خواهد داد و حاصل اينكه او ديگر خودش
نيست و بهنحوي كه ساختار مورد نظر خواسته بود ،تغيير مييابد و بهعبارت بهتر شكل
ميگيرد .ريتزر كساني را كه از چشمانداز ساختارگرايي پشتيباني ميكنند ،به چند دسته تقسيم
ميكند ،به اين نحو كه برخي از ساختارگرايان بر آنچه خود ساختارهاي ژرفذهن ميخوانند،
تأكيد دارند؛ به نظر آنها ،اين ساختارهاي ناخودآگاه مردم را به تفكر و عمل وا ميدارند؛
نظريات روانشناساني مانند زيگموند فرويد را ميتوان در اين زمينه تحليل كرد .دستهي
ديگري ،بر ساختارهاي گستردهتر و نامرئي جامعه تأكيد كرده و اين ساختارها را تعيينكنندهي
اعمال انسانها و نيز كل جامعه تلقي ميكنند؛ برخي ماركس را از جمله كساني ميدانند كه بر
اين اساس عمل كرده است ،زيرا وي بر ساختار اقتصاد نامرئي جامعهي سرمايهداري تأكيد
دارد .گروه ديگري ساختارها را بهمثابهي الگوهايي براي جهان اجتماعي در نظر ميگيرند و در
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ساختارهاي ذهن و ساختارهاي جامعه ،پيوند برقرار ميكنند (ريتزر .)114 :1189 ،به هر حال
از منظر ساختارگرايان ،نتيجهي اين تغييرات آن است كه ساختارها انسانها را به هم شبيه
ميكند .ماركس بهعنوان يك متفكر ساختارگرا در اظهار نظري افراطي كه بيانگر اين مهم است
كه ديدگاه ساختارگراي وي به نگاه جبرگريانه منجر شده ،معتقد است« :انسانها تاريخشان را
ميسازند ،ولي نه آنچنان كه خودشان دوست دارند ،آنها تاريخ را تحت شرايط دلخواهشان
نميسازند ،بلكه تحت شرايطي اين كار را انجام ميدهند كه مستقيماً در برابر آنها وجود
داشته و از گذشته به آنها انتقال يافته است» (ريتزر.)311 :1189 ،
در مقابل ،انديشمندان عامليتگرايي مانند وبر معتقدند كه در اثر ساختارها ،انسانها شبيه
به هم نميشوند ،زيرا در عمل نيز انسانها در نهايت كامالً متفاوت از يكديگرند و اين
تفاوتها نتيجهي تجارب متفرق و غيرشبيه انسانها نسبت به يكديگر است؛ زيرا در پس هر
انسان ،يك تاريخ وجود دارد و آن تاريخ ،چيزي به نام تفسير را رقم خواهد زد .توضيح اينكه
هر انسان از آن ساختار ،تفسير خود را ارائه ميكند .ازاينرو ممكن است فقر از منظر
ساختارگرايان ،چه بسا موجب انحراف افراد شود ،درحاليكه با ديدگاه وبري كه در باال به آن
اشاره شد ،ممكن است كسي آن را تقدير الهي دانسته و موجب صعود و تقرب به ذات
باري تعالي بداند .به هر حال ساختارگرايي در نگاه افراطي خود به حذف عامليت و در نگاه
عادي به پذيرش غلبهي ساختارها نسبت به عامل (فاعل شناسا) گراييده است .براساس اين
ديدگاه ،دواليسم دكارت كه سوژه را از ابژه جدا ميكند ،امكانپذير

نيست؛()11

زيرا هر انسان،

خود يكي از اجزاي اين ساختار است .بنابراين با قيد تفسيرگرايي كه وبر اضافه ميكند ،هر
انساني داراي يك سري تجارب شخصي است كه تفسير وي را از ساختارها تغيير ميدهد .در
نتيجه اين امر سبب ميشود همهي انسانها شبيه يكديگر نشوند و در مثال مذكور تمامي
دانشجويان دانشگاه تهران ،شبيه يكديگر نشوند.
از ديد ساختارگرايان و افرادي مانند مرتون ،ساختارهاي اجتماعي لزوماً كاركردها و
پيامدهاي مثبت ندارند و ممكن است پيامدهاي منفي نيز در پي داشته باشند .حتي ممكن است
هر ساختاري ،همزمان پيامدهاي مثبت و منفي براي گروههاي گوناگون داشته باشد .ازاينرو در
تحليل يك ساختار بايد بين سطوح گوناگون جامعه تفاوت قائل شد ،زيرا يك ساختار ممكن
است براي بخشي از جامعه ،كاركرد مثبت و براي بخشي ديگر ،كاركرد منفي داشته باشد
(ريتزر.)171-174 :1189 ،

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 16:15 IRST on Thursday January 24th 2019

نهايت ،شماري ديگر به رابطهي ديالكتيكي ميان افراد و ساختارهاي اجتماعي ميپردازند و بين

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 91

41

در برابر دو ديدگاه افراطي مذكور ،ديدگاههاي معتدلي نيز وجود دارند كه معتقدند سطوح
ساختار و عامليت مانعةالجمع نيستند .از منظر اين ديدگاهها كه رهيافتهاي مكملي را در
زمينهي فهم واقعيت اجتماعي مطرح ميكنند ،ساختارهاي اجتماعي با اينكه محدوديتهايي را
بر عمل و كنش عامل تحميل مي كنند ،استقالل وجودي و تحقق فرافردي ندارند .بر اين اساس
عينيت ساختارهاي اجتماعي به هر اندازه نيز فراگير و نافذ باشد ،چيزي جز محصول و نتيجهي
كنشهاي انساني نيست .ازاينرو ساختارها بهرغم نقش هدايتي در كنشهاي انساني ،تعيين
فرصتها و تحميل محدوديتها ،اراده و اختيار كنشگران را سلب نميكنند و به جبر در اعمال
انساني نميانجامند .انديشمندان زيادي به اين رهيافت جديد يعني ديدگاه تلفيقي عالقه نشان
دادهاند كه در اين خصوص ميتوان براي نمونه به پيوند ساختار و عامل در نظريهي عامليت و
فرهنگ آرچر ،نظريهي ساختمان ذهني و زمينهي بورديو ،نظريهي تلفيق جهان حياتي و نظام
هابرماس ،نظريهي ساختاربندي لوكز ،نظريهي توليد نفس جامعهي تورِن و مهمتر از همه،
نظريهي ساختاربندي گيدنز اشاره كرد (ريتزر.)399-397 :1189 ،
آنتوني گيدنز در نظريهي خود براي توضيح نوع رابطهي ميان كنش و ساختار ،از مفهوم
دوگانگي ساختار بهره ميجويد .اين مفهوم ،بدان معناست كه افراد حقيقتاً سازندهي جامعهاند ،اما
جامعه نيز آنها را محدود و مقيد ميكند (جالييپور و محمدي .)182 :1178 ،به بيان ديگر ،با
وجود تلقي تضادگونه در مورد كنش و ساختار ،اين دو در واقع دو روي يك سكهاند و نميتوان
آنها را جدا از هم تحليل كرد ،زيرا از نظر وي عامليت و ساختار يك پديدهي دوگانهاند .هر
كنش اجتماعي ،دربرگيرندهي يك ساختار و هر ساختار نيز نيازمند كنش اجتماعي است .ازاينرو
اين دو بهنحو جداييناپذيري در هم تنيدهاند (ريتزر .)812 :1189 ،پس در جهان الزامهايي وجود
دارد ،ولي اين به آن معنا نيست كه كنشگران هيچگونه قدرتي ندارند .در اين زمينه او با نظريههاي
دوگانهانگارانهاي كه يا گرايش به نسبت دادن قدرت به كنشگر دارند مانند نظريهي كنش متقابل
نمادين يا قدرت را به ساختار نسبت ميدهند ،مانند كاركردگرايي ساختاري ،مخالف است
(ريتزر .)312 :1189 ،از نظر گيدنز بيترديد ساختارها الزامآور و محدودكنندهاند ،اما به اعتقاد وي
ساختارها ميتوانند از طريق خلق قواعدي كه زمينهساز كنشهاي جديدند ،ياريگر كنش و
كنشگران نيز باشند .براي نمونه ،قواعد نحوي زبان اگرچه حذف بخشي از تركيبات واژگاني را
بهدنبال دارند ،ميتوانند به خلق جمالت معنادار جديد نيز كمك كنند .به هر حال از منظر وي،
ساختارها با تمام سختي و پايداري ،قابليت تغيير دارند (جالييپور و محمدي.)184 :1178 ،
گيدنز با دوري گزيدن از نوعي برداشت دوركيمي از ساختار بهعنوان يك عامل الزامآور ،بر اين
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جدا از هم نيستند كه در دو قطب متفاوت قرار داشته باشند ،بلكه هر دو خصلت ذاتاً دوگانهاي
را نشان ميدهند .ازاينرو در نهايت اينگونه جمعبندي ميكند كه ساختار در بيرون كنشگر
جاي ندارد ،بلكه هم در سطح كالن (نظامهاي اجتماعي) و هم در سطح خرد وجود دارد
(ريتزر .)311 :1189 ،البته به موازات رشد ساختارگرايي در جامعهشناسي ،جنبشي به نام مابعد
ساختارگرايي نيز خارج از اين رشته تحول يافته است كه از مفروضات اوليهي ساختارگرايي
فراتر ميرود .ميشل فوكو از نظريهپردازان عمدهي اين جنبش محسوب

ميشود()12

(ريتزر،

 )114 :1189و از گفتمان بهجاي ساختار سخن به ميان ميآورد.
با صرف نظر از تفصيل بيشتر در مورد ديدگاههاي مذكور و تأكيد بر اينكه خصوصاً در
فضاي پستمدرن برخي بر اين اعتقادند طرح اين دعوا و پررنگ كردن نقش ساختارها و
ساختارگرايي در نهايت به سود ساختارگرايان و در نتيجه به كمرنگ و كمجلوه شدن عامل
ميانجامد و نيز با قطعنظر از اينكه در كشورهايي مانند ايران كه با در نظر گرفتن شرايط ،اوضاع
و احوال انساني و نيز سابقهي تاريخي و مذهبي همواره نقش عامل نسبت به ساختار مهمتر و
تعيينكنندهتر بوده است )11(،همانگونهكه بهاجمال گفته شد ،در ادبيات كالسيك علوم اجتماعي،
عدهاي طرفدار عامليت و برخي نيز طرفدار ساختار هستند .اما نكتهي بسيار مهم و اساسي از
نظر نگارندگان آن است كه نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت كه در ميان اين دعواها بحث بر
سر اولويت هر يك از اين دو مؤلفه است و نه اساس تأثير آنها؛ چراكه آراي طرفداران هر دو
گروه البته بهجز برخي از افراطيون معدود در هر گروه ،حاكي از اين مهم است كه هر دو آنها
بر تأثير ساختار بر ماهيت صحه ميگذارند و آن را بهعنوان فرض اول ميپذيرند .پس هر دو
دسته ،در مجموع تأثير ساختار را قبول دارند و بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر يك از
آنهاست و نه رد اثر ديگري .بنابراين بهنظر ميرسد مفروض ذهني عالمان حوزهي علوم
اجتماعي ،تأثير و تأثر اين دو است و بحث صرفاً بر سر اولويت هر يك از آنهاست .به هر حال
حاصل بررسيهاي نگارندگان در اين خصوص آن است كه اساساً دعواي ساختار و عامل
مربوط به حوزهي تأثير هر يك از اين دو مألفه است و اينكه كداميك اثربخشتر است؛ اين در
حالي است كه اين مسئله مبتني بر يك پيشفرض مقبول ميان طرفين اين دعواست كه اجماالً
ساختارها تأثيرگذارند و ازاينرو تنها بحث بر سر اولويتها و اثرگذاري بيشتر است .چنانكه
ساختارگرايان معتقد به اثرگذاري بيشتر ساختار هستند و قائالن به عامليت ،اصرار بر اثرگذاري
بيشتر عامالن و كنشگران دارند .البته همانگونهكه در تبيين رويكرد سوم اشاره شد ،امروزه
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نكته تأكيد دارد كه ساختارها هميشه هم وادارنده و هم تواناكننده هستند .بنابراين همانگونهكه
اشاره شد ،او با رويكرد تلفيقي خود ،بر اين اعتقاد است كه عوامل و ساختارها ،دو رشتهي
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اين نوشتار (تأثير ساختارها) را البته در كنار كنشگران (عامالن) تأييد ميكند .ازاينرو اگر زماني
دو رويكرد افراطي پيشگفته مطرح بودهاند ،اكنون ديگر نگاهها بيشتر معطوف به رويكردهاي
تلفيقي است كه قائل به تأثير هر دو عامل هستند و ديگر نگاه و تأكيد صرف بر يكي از
ديدگاههاي مذكور در ميان متفكران اين حوزه رنگ باخته است .به هر حال چه با رويكردهاي
كالسيك و چه با رويكردهاي اخير در حوزهي علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود،
مدعاي اين نوشتار در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است.

 .3تأثير ساختارها در نظام سياسي ايران
حال كه براساس هر سه رويكرد عامليتگرايي ،ساختارگرايي و تلفيقي روشن شد
ساختارها بر ماهيت نظام سياسي تأثيرگذارند ،اين انتظار از اسالم بهعنوان دين و شريعت كامل
و بدون نقصان وجود دارد كه در امر حكومتداري عالوهبر ماهيت و محتوا ،ساختار نيز ارائه
دهد .امام خميني (ره) بهعنوان يك اسالمشناس كه خود نيز در عمل به تأسيس حكومت دست
زده است ،ميفرمايد ...« :اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظامهاي حاكم در جامعه بوده و
خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده است كه براي تمامي
ابعاد و شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي وضع كرده است و جز آن را براي
سعادت جامعه نميپذيرد» (موسوي خميني :1189 ،ج  .)179 ،1ازاينرو ادعا ميشود كه اسالم
همانگونهكه از محتواي بيبديل برخوردار است ،از ساختار نيز غفلت نكرده است و امكان
ارائهي ساختار در آن متناسب با هر زمان و مكان و همچنين در همهي عصرها و نسلها وجود
دارد .مسئلهي مهم و اساسي در خصوص گرايش به ساختارهاي تأسيس و توليدي آن است كه
بهرهگيري از ساختار نظامهاي ديگر ممكن است چارچوبي را ايجاد كند كه اين چارچوب،
محتواي دروني اسالم ،شريعت و فقه را بهعنوان ماهيت نظام اسالمي تحت تأثير قرار دهد و
بهتدريج روند عرفي شدن بهسبب اين شكل ساختار در نظام اسالمي طي شود (كعبي:1192 ،
 .)31-32اين رويكرد حتي در حوزههاي ديگر علوم انساني نيز همواره مورد سؤال و تأمل
است كه آيا با ساختارهاي سكوالر ميتوان محتواي دين را پياده و اقامه كرد؟( )14زيرا بر
خالف آنچه بهعنوان يك گزارهي رايج گفته ميشود كه محتوا اسالمي ولي شكل به شيوهي
متعارف امروزي است ،شكل در محتوا و ماهيت تأثيرگذار است و محتوا از شكل و ساختار
تأثير ميپذيرد .البته اين امر ،نافي تأثير ماهيت بر ساختار نيست و ازاينرو در اين نوشتار نيز
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عالمان اين حوزه با گذر از اصرار و تأكيد صرف بر يكي از مؤلفههاي مذكور ،عالقه و تمايل
بيشتري به رويكرد اخير (رويكرد تلفيقي) نشان ميدهند كه بهنحو روشنتري ،فرض مورد نظر
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توليد نشود ،اسالم بهعنوان يك نظام و يك سيستم كامل و داراي اجزاي مرتبط و بههمپيوسته،
ناقص خواهد بود ،زيرا طبعاً يكي از احتياجات دين ،ساختار است .پس بايد از طريق اجتهاد،
نظامهاي اسالمي را كشف و در نظامسازي بهكار گرفت كه در اين ميان يكي از پايههاي
بنيادين تحول در ساختار و نقطهي آغاز در تحول ساختاري ،نگاه به اهداف ،وظايف و
مأموريتهاي نظام اسالمي و بازخواني آنها در منابعي مانند كتاب و سنت است .ازاينرو در
تحول در ساختار يا توليد آن بايد در جستوجوي ساختاري بود كه راه را براي تحقق اهداف،
وظايف و مأموريتها هموار كند (كعبي .)33-32 :1192 ،از آنجا كه حكومت اسالمي
وسيلهاي براي تحقق بخشيدن به اهداف عالي است (موسوي خميني ،)44 :1188 ،هر زمان
بايد بهدنبال ساختاري باشد تا هرچه بهتر او را به غايات مورد نظر خود نزديك كند .با مقدمات
مذكور پذيرش تأثير ساختار بر ماهيت به معناي پذيرش رويكردي با تأثير حداكثري و ماهوي
است ،زيرا ساختارهاي حكومتي ممكن است ماهيت نظام سياسي را اعم از بنيانها ،اهداف و
غايات خود دور كنند .همچنين اين بدان معناست كه در بحث نظامسازي اسالمي ،نميتوان
ساختار را امري خنثي و بيطرف دانست و بر اين مبنا هر ساختاري را براي ادارهي حكومت
پذيرفت ،چراكه ممكن است ساختار مذكور با ماهيت نظام سياسي در تعارض و تنافي باشد.
در اسالم ،متناظر با ثوابت ،قوانين ثابت و متناظر با متغيرات ،قوانين متغير پيشبيني و وضع
شدهاند كه مبناي اين مسئله را ميتوان در بحث ثابت و متغير( )11جستوجو كرد( )13و پرداختن
به آن در اين مقال نميگنجد و مستلزم نوشتار ديگري است .اما نظامات اجتماعي بهطور عام و
نظامات سياسي مورد نظر اين نوشتار بهطور خاص ،در هر دو بعد زندگي انسان يعني نيازهاي
ثابت و نيازهاي متغير او بايد بهنحوي سامان يابند كه در ثوابت كه در طول تاريخ دستخوش
تغيير نبودهاند ،همچنان عنصر ثبات را لحاظ كنند و در متغيرات نسبت به عنصر تغيير بيتوجه
نباشند ،چراكه در اين خصوص نيز نميتوان نسبت به تغيّر ،تجدد و تطور نيازهاي انسان ،پاسخ
يكساني را ارائه كرد (صدر1424 ،ق .)181 :پس همانگونهكه اشاره شد ،نيازهاي اولي ثابتاند،
اما در خصوص نيازهاي ثانوي بايد به اين مسئله توجه داشت كه پارهاي از آنها ثابت و برخي
ديگر متغيرند .ازاينرو از آنجا كه ساختارها ابزارهايي براي تأمين نيازها در جهت غايات
هستند ،وضعيت مذكور قابل تسري و تعميم به نظامات سياسي از حيث ماهيت و ساختارهاي
حكومتي است ،به اين نحو كه اوالً ماهيت و غايت هر نظام سياسي امري ثابت است؛ ثانياً برخي
از ساختارها كه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت دارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آنها نيز تسري
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بهعنوان پيشفرضي بديهي بدان نگريسته ميشود .به هر حال برخي بر اين اعتقادند كه
حكومت در اسالم ،ساختار دارد كه اين ساختار بايد اجتهاد و كشف شود و اگر اين ساختار

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 91

65

بهعنوان يك ساختار ثابت سخن به ميان آورد كه بخشي از ساختارهاي متغير با استناد به استفاده
از علوم ،فنون و تجارب پيشرفتهي

بشري()18

بهمنزلهي تجارب وارداتي ترميم و تعديل شده

بهصورت اصالح ساختار ذيل آن قابل پذيرشاند .توضيح بيشتر اينكه براساس آموزههاي
اسالمي در يك نظام ديني ،مسئوليت هدايت مردم و جامعه بر عهدهي انسان كامل نهاده شده
است( )17و انسانها كه بالقوه خليفةاهلل هستند ،به مدد او بايد اين قوه را به فعليت ميرسانند تا به
مقام خليفةاللهي دست يابند .ازاينرو در نظام اسالمي ،راهبري و هدايت با انسان كامل و ائمهي
معصومين (ع) است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي ميشود؛ در نتيجه اقتضاي
اين امر آن است كه واليت در اين ساختار در رأس قرار گيرد و جايگاه آن در ساختار اين نظام،
ثابت باشد و اين مسئوليت خطير در زمان غيبت معصوم نيز تداوم داشته و در امر حكومتداري
بر عهدهي وليفقيه بهعنوان جانشين و شبيهترين فرد به معصوم از حيث اوصاف و شرايط است؛
اين مسئله از منظر اسالمشناساني مانند امام خميني (ره) بهحدي بديهي و ضروري است كه
تصور در اين مورد را موجب تصديق آن دانستهاند (موسوي خميني .)1 :1188 ،بر اين اساس
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،وليفقيه بر پايهي سياستهايي كه در اختيار دارد ،برخي از
ساختارها مانند قواي سهگانه را بهعنوان سياست شرعي قبول كرده است كه در نتيجه اين قوا
ذيل ساختار واليت و از باب عناويني مانند تقسيم كار و نه توزيع قدرت با اقتضائات آن قرار
ميگيرند )19(.اين امر كامالً متفاوت از تفكيك قوا با قرائت و روايت مرسوم

است)21(.

ازاينرو

پذيرش ساختارهاي مذكور از جهت توزيع قدرت فسادانگيز نيست و با تصرف در اين
ساختارها در عمل بهنحوي قلب ماهيت در ساختار آنها رخ داده است كه اين امر بهخوديخود
مغايرتي با شرع مقدس ندارد .البته ممكن است در تطابق كامل آن با شريعت نيز ترديد وجود
داشته باشد .به هر حال ،واليت بهعنوان يك ساختار ثابت هم در قانون اساسي مصوب سال
 1117و هم در اصالحيهي قانون اساسي مصوب سال  ،1137تغيير بنيادين نكرده و اصوالً در
اصل  188قانون اساسي نيز در زمره اموري ذكر شده كه قابل بازنگري نيستند ،زيرا مشروعيت
ساير اركان ،نهادها و ساختارها در نظام اسالمي منوط به آن است (حسيني خامنهاي:1191 ،
 .)239-238بنابراين واليت از حيث مشروعيتبخشي به ساير ساختارها و نهادها ،بخشي از
ماهيت نظام اسالمي و از نظر جايگاه كه با داليل ذكرشده بايد همواره در رأس اين نظام باشد،
ساختار ثابت محسوب ميشود .در نهايت در خصوص كيفيت اعمال واليت مثل اينكه انتخاب
حاكمان بهنحو مستقيم از سوي او صورت پذيرد يا از سوي مردم با تنفيذ وي باشد ،تعصبي در

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 16:15 IRST on Thursday January 24th 2019

مييابد ،ثابت و برخي ديگر از ساختارها كه از چنين ويژگياي برخوردار نيستند ،متناسب با
شرايط و اوضاع و احوال ،تغيّر و تطور مييابند .براي نمونه در اينجا ميتوان از «واليت»
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ندارد كه مطلوب نيز است .تذكر اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه وضعيت فعلي ساختار
نظام جمهوري اسالمي ايران حاكي از ساختاري ترميمي است ،اما ساختار توليدي مذكور،
توصيف وضعيت مطلوب از منظر نظامسازي اسالمي بوده و مطلوبيت آن از حيث تناسب
ساختار و ماهيت براي دستيابي به غايات مورد نظر اين نظام سياسي قطعي است.

نتيجهگيري
از منظر اين پژوهش ،كيفيت تنظيم و نحوهي چارچوببندي نهادها و رابطهي ميان آنها،
ساختار يك حكومت را رقم ميزند؛ ماهيت نيز محتواي نظام در مقابل شكل و ساختار مذكور
است كه اين نوشتار در پي بررسي تأثير ساختارهاي سياسي و حكومتي براساس و غايات نظام
بوده است .در خصوص چرايي تأثيرات ميان اين دو عنصر ،از ابعاد و جنبههاي مختلف
ميتوان به اين امر پرداخت و فرضيهي اين پژوهش (تأثيرگذاري) را اثبات كرد .يكي از اين
ابعاد ،دعواي ساختار و عامل در حوزهي علوم اجتماعي است و با وجود اختالفات فراوان و
جدي در آرا و رويكردهاي عامليتگرايان ،ساختارگرايان و تلفيقي كه مباحث آنها حول
اولويت هر يك از مؤلفههاي مورد نظر است ،بهنظر ميرسد كه اصل و اساس تأثيرگذاري،
مفروض هر يك از اين رويكردهاست .ازاينرو بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر يك از
عوامل است و نه رد كامل اثر ديگري .بنابراين چه با رويكردهاي كالسيك و چه با
رويكردهاي اخير در حوزهي علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود ،مدعاي اين پژوهش
در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است و نميتوان ساختار را امري خنثي ،بياثر و بيطرف
دانست و در نتيجه هر ساختاري را براي ادارهي حكومت پذيرفت ،زيرا چه بسا برخي
ساختارها با ماهيت نظام سياسي در تعارض و تنافي باشد .با اين مبنا اوالً اساس ،ماهيت و
غايت هر نظام سياسي امري ثابت است؛ ثانياً برخي ساختارها كه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت
دارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آنها نيز تسري مييابد ،ثابت و برخي ديگر از ساختارها
كه از چنين ويژگياي برخوردار نيستند ،متناسب با شرايط و اوضاع و احوال ،تغيّر و تطور
مييابند .توضيح اينكه براساس آموزههاي اسالمي در نظام اسالمي ،راهبري و هدايت با انسان
كامل و ائمهي معصومين (ع) است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي ميشود .در
نتيجه اقتضاي اين امر آن است كه واليت در اين ساختار در رأس قرار گيرد و جايگاه آن در
ساختار اين نظام ،ثابت باشد.
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 .9البته در خصوص عامل ،دانشواژههاي مرتبط ديگري مانند كنش ،كنشگر ،فرد ،فاعل،
كارگزار ،شخص ،سوژه و ذهن و در مورد ساختار ،دانشواژههاي مرتبط ديگري مانند
جمع ،جامعه ،نظام ،ابژه ،عين بهكار رفتهاند (توحيدفام و حسينيان اميري.)11 :1177 ،
2. Structure.
3. System.

 .4براي مطالعهي بيشتر در خصوص نظريات ساختارگرايي ر.ك .ريتزر.1189 ،
 .5در اينجا منظور از دولت ،مفهوم دولت -كشور است.
 .8در خصوص ريشهي واژهي ماهيت ،برخي معتقدند كه ماهيت در اصل ماهويت بوده
است؛ «ياء» آن «ياء» نسبت و «تاء» آن «تاء» مصدريه است« .واو» قلب به ياء و «ياء» در
«ياء» ادغام شده و هاء آن مكسور شده است و بعضي نيز ماهيت آن را مشتق از «ماهو»
ميدانند ،به اين نحو كه اين واژه ،مركب از «ما» استفهاميه و «ياء» نسبت و «تاء»
مصدريه است و همزهي زائد بعد از الف به هاء تبديل شده است و گاه بهجاي ماهيت
«مائيت» گفته شده است (سجادي.)111 :1131 ،
 .7برخي اين ما را ماء موصوله دانستهاند (دهخدا ،ج .)18813 :1181 ،12
 .6براي مشاهدهي كاربرد اين واژه در حقوق ر.ك جعفري لنگرودي.318-311 :1182 ،
9. Agency.

 .91براي مطالعه در كاركردگرايي ساختاري از منظر هر يك از متفكران مذكور ر.ك .ريتزر،
.171-121 :1189
 .99برخي نويسندگان« ،مرگ سوژه» را داراي پيوند تنگاتنگي با ساختارگرايي و از نتايج آن
دانستهاند (كرايب.)181 :1187 ،
 .91براي مطالعهي بيشتر در خصوص مابعدساختارگرايي ر.ك .ريتزر.133-111 :1189 ،
 .93نحوهي برخورد و تعامل ايرانيان با ساختارهاي نوين از دوران مشروطه تا امروز شاهد
روشني بر اين مدعاست.
 .94براي مطالعهي بيشتر در خصوص رويكردهاي مختلف در اين مورد ر.ك .پورحسن،
.12-13 :1191
 .95بحث ثابت و متغير در پاسخ به پرسشهايي مانند چگونگي جمع كردن ميان احكام
شريعت با موضوع تغيّر زمان طرح شده است (حيدري.)21 :1429 ،
 .98براي مطالعهي بيشتر در خصوص بحث ثابت و متغير .ر.ك .مطهري31 :1139 ،؛ صدر،
.441 :1424
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پيمودن طريق مذكور متوجه خود انسان است و انسان كامل در اين ميان نقشي
شهادتگونه به معناي ناظر دارد .براي مطالعهي بيشتر ر.ك .صدر.111-91 :1411 ،
 .91اصل  18قانون اساسي« :قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از :قوه مقننه،
قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول
آينده اين قانون اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يكديگرند».
 .11از منظر برخي در نظام جمهوري اسالمي ايران ،تفكيك قوا با مباني ،اقتضائات و
الزامات مرسوم وجود ندارد كه بر اين اساس حتي در بروز عملي و وجود خارجي آن
نيز خدشه كردهاند .ر.ك .كدخدايي و جواهري طهراني.122-99 :1191 ،
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