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ساختار و ماهيت حکومت از منظر غایت و وسيله  در پرتو 
 نظریۀ اعتباریات

 
 *2هادي طحان نظيف، 1عباسعلي کدخدایي

 

 چکيده
با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثير رفتارهاي کارگزاران حکومتي در نيل به 

ت، موضوعي بسيار مهم و غايات هر نظام حکومتي، بحث تأثيرات متقابل ساختار و ماهيت حکوم
عنوان طريق، خود اينکه گاهي ابزارها بهپيچيده است. تأثيرات متقابل ساختار و ماهيت و 

طور عام، حقوق عمومي جز در حقوق بهشوند، بهمثابۀ غايت نگريسته ميموضوعيت يافته و به
وجو و ل جستهاي علوم انساني قابطور اخص، در ساير حوزهطور خاص و حقوق اساسي بهبه

دنبال بررسي رابطۀ ساختار و ماهيت و تأثيرات متقابل آنها بر اين نوشتار به پيگيري است.
عنوان يکي از يکديگر از منظر غايت و نتيجه در نظريۀ اعتباريات عالمه طباطبايي )ره( به

او، به  نظريات بديع در حوزۀ علوم انساني است که با شناخت صحيح از انسان، نيازها و غايات
حقوق  پردازد تا از منظرهاي حقوقي ميگيري نظامات اجتماعي و بنيانشرح اسباب شکل

آيا هر محتوا و غايتي، ظرف و ساختار متناسب با خود را عمومي اين موضوع را بررسي کند که 
هاي حکومتي به کند يا اينکه اصوالً ساختارها و نهادهاي حقوقي ايجادشده در نظامطلب مي

 گيرند.مانند که متناسب با محتوا و ماهيت خود شکل ميطرف ميهايي خنثي و بيظرف
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 مقدمه
بسياري از متفکران از جمله فارابي بر اين اعتقادند که مباحث سياسي و اجتماعي در طول 

 (.40: 1931)رجبي و ديگران، قرار دارند و بايد اين مباحث از راه تفکر استخراج شوند  فلسفه
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 

اين زمينه دوگانه غايت و وسيله با رويکردي استنباطي و اکتشافي از آثار اعتباريات هستند. در 
فيلسوف مسلمان و مفسر شيعه عالمه طباطبايي )ره( قابل استخراج است. مباحث ايشان در 

در فلسفۀ اسالمي، به  2و طرح ايدۀ بديع ادراکات اعتباري 1خصوص تفکيک اعتبارات از حقايق
شود. اين ل به آنها و همچنين تأثير و تأثر بين اين دو ختم مينسبت ميان غايات و وسايل ني

گيري کند و اسباب شکلنظريه به شناخت صحيح از انسان، نيازها، غايات و اهداف او کمک مي
دهد. بسياري بر هاي حقوق و اخالق جمعي را شرح مينظامات جمعي، زندگي اجتماعي، بنيان

شود،  شناسانه خوانده ميي ابداع تئوريک و ابتکار معرفتاين اعتقادند که اين ديدگاه که نوع
شناسي، اخالق، حقوق، قدرت سياسي، شناسي، جامعههاي انسانقابليت تأثيرگذاري بر حوزه

 (.44-43: 1932)پورحسن، نظام حکومتي و در يک کالم علوم انساني در ايران را دارد 
ايشان، دوگانۀ غايت و وسيله است، ثانياً چون ادبيات عالمه طباطبايي )ره( چون اوالً دوگانۀ 

ايشان همواره از ميان مباحث کل و جزء و همچنين جامعه و فرد، جانب ميانه را اختيار کرده و 
شود، ارتباط بيشتري با مسئلۀ مورد نظر اين نوشتار نحوي رويکرد ايشان تلفيقي محسوب ميبه

با عنايت به نکات مذکور و همچنين رو ند. ازاينکيعني تأثير متقابل ساختار و ماهيت پيدا مي
هاي گستردۀ اين نظريه، بررسي رابطۀ ساختار و ماهيت و همچنين ها و تأثيرگذاريبرجستگي

مسئله و دغدغۀ مورد نظر اين ترين تأثيرات متقابل بين اين دو از منظر غايت و وسيله، مهم
ار بايد به اين نکته توجه کرد که از آنجا که نوشتار است. البته در خصوص تأثير ماهيت بر ساخت

با عنايت به تمايز و اهميت اصل از فرع در مفاهيم، اين سنخ از تأثير يعني تأثير ماهيت بر 
عنه است، ضمن پرداختن به آن در حد کفايت، طبعاً عمدۀ ساختار از نظر نگارندگان مفروغ

با اينکه در شرح و بسط همچنين گذشت.  تمرکز اين نوشتار بر تأثير ساختار بر ماهيت خواهد
هاي فراواني صورت گرفته، رويکرد غالب آنها اغلب فلسفي و فرسايينظريۀ اعتباريات عالمه، قلم

طور عام و در موضوع مورد نظر رو با رويکرد حقوق عمومي بهتا حدي سياسي بوده است. ازاين
 تحقيق مستقلي انجام نگرفته است. طور خاص،اين نوشتار يعني رابطۀ ساختار و ماهيت به

گيرد و پس از شناسي ساختار و ماهيت مورد توجه قرار ميدر اين نوشتار، ابتدا مفهوم 
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هاي اصلي اين نوشتار، در حد زدودن غبار ابهام از مفاهيم مذکور و روشن شدن معناي کليدواژه
 نظام با ساختار و ماهيت ارتباط شود. پس از آننياز و کفايت  نظريۀ ادراکات اعتباري تبيين مي

و همچنين  ساختارها موضوعيت يا طريقيتگيرد. سپس به مورد توجه قرار مي وسيله و غايت
پرداخته خواهد شد. نکتۀ مهم اينکه در تمام اين مباحث، مسئلۀ  ساختارها تحول و تغيير مالک

از منظر غايت و وسيله در اصلي مورد نظر اين نوشتار يعني تأثيرات متقابل ساختار و ماهيت 
 شود. نظريۀ ادراکات اعتباري بررسي و تحليل مي

 

 شناسي ساختار و ماهيتمفهوم
هاي علوم انساني براي جلوگيري از بروز خطاهاي معرفتي بايد مفاهيم و اصطالحات، در حوزه

هوم مورد کند که مفدقت تبيين شوند. اهميت اين مسئله وقتي بيشتر رخ ميقبل از هر امري به
رو هاي نظري و عملي از معاني متعددي برخوردار باشد و ازايننظر، مفهومي باشد که در حوزه

هاي گوناگوني را در پي خواهد داشت. درستي تبيين نشود، برداشتچنانچه مفهوم مورد نظر به
و « ختارسا»شناسي واژۀ براي جلوگيري از بروز چنين خطاهايي در اين نوشتار، ابتدا به مفهوم

 شود.پرداخته مي« ماهيت»شناسي واژۀ سپس به مفهوم
 

 مفهوم ساختار
به معناي بنا کردن و ساختن اخذ شده  Struereو فعل  Structuraاز ريشۀ التين  1واژۀ ساختار

(. اين واژه، از قرن پانزدهم به زبان انگليسي وارد شده و Miriam Glucksmann, 1979: 1است )
 هاي يک جسمترتيب اجزا و بخشو همچنين چيز يک چگونگي ساختمان  در لغت به معناي

(، شيوۀ چينش اجزاي مختلف يک چيز در کنار هم 1430-1430: 2، ج 1909)معين، 
 ,Oxfordکار رفته است )يافته براساس يک طرح دقيق بهاي مرتبط، منظم و سازمانگونهبه

(. Longman, 2008: 1649ه باشند )( که بايد يک کليت را نيز تشکيل داد1523 :2005
 :Le Robert, 1988همچنين به عوامل سازندۀ يک چيز مانند ساختار دولت گفته شده است )

و  بنا و همچنين اناختم، سقالب، اسکلت، فرم، شکل(. بنابراين واژۀ ساختار به معناي 1219
کار رفته است؛ اما پس از بهاست. البته اين واژه، تا قبل از قرن هفدهم صرفاً در معماري  بنياد

تدريج در علومي مانند کالبدشناسي و همچنين دستور زبان استعمال شده است. در قرن آن، به
کار شناسي وام گرفت و آن را در علوم انساني بهنوزدهم نيز هربرت اسپنسر اين واژه را از زيست

هاي ساختار در رشته(. از نظر مفهوم اصطالحي، ساخت و 124-120: 1945برد )توسلي، 
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مختلف حوزۀ علوم انساني کاربرد فراواني دارد که با عنايت به معاني مطروحه، آثار متعددي بر 
شناسان کالسيک به ايدۀ هر يک از آنها مترتب است. براي نمونه در حوزۀ علوم اجتماعي، جامعه

(. پس ساختار 25-29: 1930اند )لوپز و جان، ساخت اجتماعي در اين چارچوب نظري پرداخته
رود که وجه کار ميهمواره همراه با واژگاني مانند نظام، نهاد، الگو، سازمان و مجموعه به

ي اين واژگان، برخورداري از عقالنيت، نظم، قانون، هدفمندي و کارکرد است مشترک همه
 (.144: 1940)فکوهي، 

عي، تأثيرات و همچنين آثار در علوم اجتما« ساختار»امروزه با اهميت يافتن مفهوم واژۀ 
هاي علوم اجتماعي از جمله حقوق عمومي و علوم سياسي نيز کاربرد اين واژه را در ساير حوزه

توان به نظاره نشست. البته کاربرد واژۀ ساختار در آثار علماي کالسيک حقوق سابقۀ چنداني مي
اند، ساختار بهره جسته ندارد و نويسندگان حقوق عمومي بر خالف سنت سلف خود از اصطالح

اند و اين به اين ترتيب که متخصصان حقوق عمومي، ساختار را از علوم سياسي به عاريه گرفته
طور خاص به علوم سياسي شناسي سياسي بهطور عام و جامعهمفهوم، متأثر از علوم اجتماعي به

کاربرد آن در توصيف ترين کاربرد واژۀ ساختار در حوزۀ حقوق عمومي راه يافته است. رايج
بافت هاي تکاشکال دولت و نيز تشکيالت اداري آن است. براي نمونه امروزه تعارض ميان دولت

عنوان تعارضي ساختاري مطرح شده است هاي چندپارچه يا مرکب، اغلب بهيا بسيط و دولت
اختار را صرفاً توان مفهوم س(. البته واقعيت آن است که نمي131-132: 1931)کربونيه و ماتيو، 

در شکل حکومت محدود و منحصر کرد و اين اصطالح، گاه در خصوص مطالعۀ ساختار احزاب 
-035: 1942هاي حزبي )دوورژه، به معناي مطالعۀ تشکيالت دروني احزاب و همچنين نظام

هاي فدرال و نيز در ها مانند بررسي ساختار دولت(، گاهي در مورد ساختار حقوقي دولت424
 (.144: 1939ها استفاده شده است )قاضي، ص روابط ساختاري ميان دولتخصو

بندي نهادها و مقامات به هر حال در حوزۀ حقوق عمومي، کيفيت تنظيم و نحوۀ چارچوب
زند که قاعدتاً ظهور و عالي حکومت و همچنين رابطۀ ميان آنها، ساختار يک حکومت را رقم مي

توان ادعا دي در قانون اساسي به نظاره نشست. بر اين اساس ميتوان تا حد زياانعکاس آن را مي
شده در قانون اساسي هر کشور، به ايجاد و دريافت درکي درست کرد که تدقيق در ساختار ارائه

صورت رو کليۀ ابزارهايي که بهانجامد. ازاينو منطقي نسبت به ساختارهاي هر حکومت مي
کند، حوزۀ بحث ساختار در نظام سياسي را مديريت مي شکلي و در يک رابطۀ تعريف شده، يک

 شود. پس در اين نوشتار منظور از ساختار، ساختار به معناي اخير است.اين نوشتار محسوب مي
    

 مفهوم ماهيت
اي به معناي حقيقت، طبيعت، نهاد، ذات و جوهر، قيمت و ارزش، فضيلت و معنويت ماهيت واژه
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« ما»مرکب است از  ،1اين واژۀ عربي (.9524تا: ت )نفيسي، بيو نيز چگونگي و کيفيت اس
)پسوند مصدر جعلي( « يت»)ضمير منفصل مؤنث غايب( و « هي»، 2)حرف استفهام عربي(

ي حقيقيه «ما»اند ماهيت، چيزي است که در جواب (؛ بر اين اساس گفته1053: 1933)عميد، 
رو بر حقيقت شيء و آنچه شيئيت ازاينآيد و پرسش از گوهر )جوهر( اشياست. )چيست( مي

پس سخن از ماهيت را سخن   (.9449: 9، ج 1909گردد )معين، شيء به آن است، اطالق مي
چيز )دهخدا،  حقيقت آنيعني ماهيت چيزي، اند، به اين معنا که منظور از از چيستي دانسته

وط به اساس، ريشه و ذات (؛ به هر حال در لغت، امور ماهوي به امور مرب14450، 12، ج 1949
گردد نه فروع آن شود؛ بنابراين ماهيت به اصل هر چيز بر ميهر چيز و هر کار اطالق مي

اما شايد اولين تبادر ذهني در خصوص معناي اصطالحي واژۀ  (،054: 1942)جعفري لنگرودي، 
 Leرود )نمي ماهيت، مفهوم اين واژه در فلسفه باشد که به معناي آنچه دائمي است و از بين

Robert, 1988: 1222 در نتيجه ماهيت عبارت است از محمول بالواسطه بر چيزي که ،)
ماهيه الشي تمام ما يحمل علي الشي حمل مواطاه من »اند نماي آن باشد؛ چنانکه گفتهتمام

؛ يعني گوهر يک نوع؛ همچنين مجموع مختصات و مشخصاتي «غير ان يکون تابعا لمحمول آخر
ماهيت در حقوق نيز  (.050: 1942کند )جعفري لنگرودي، او را از نوع ديگر متمايز مي است که

و در مقام تبيين مفهومي اين اصطالح، نبايد اين مسئله را از نظر دور  9کاربردهاي متعددي دارد
 داشت که در اين استعماالت، همواره بر عناصر ذاتي و اساسي تأکيد شده است.

ينکه واژۀ ماهيت در فلسفه، به مفهوم حقيقي و در حقوق مانند مسئلۀ مهم و اساسي ا
کار طور خاص در اين نوشتار، به مفهوم اعتباري خود بههاي علوم انساني و بهبسياري از حوزه

وجه مراد از اين واژه، کاربرد آن به مفهوم حقيقي نبوده است؛ زيرا ماهيت در هيچرفته و به
ست، يعني از يک طرف ناظر بر موجوداتي است که در ادبيات فلسفه، ناظر بر نوع طبيعي ا

منطق و فلسفه، در نظام جنسي و فصلي تعريف شده باشند؛ از طرف ديگر جوهر باشند )اعراض 
رو در فلسفه، استعمال واژۀ کار نرفته باشند؛ ازايننحو اعتباري بهنباشند( و نيز در استعمال، به

چندان صحيح و دقيق نباشد. براي نمونه از اين منظر، استفاده ماهيت براي امور اعتباري شايد 
به معناي چيستي جامعه مطلوب نيست، چون اساساً جامعه « ماهيت جامعه»از عباراتي مانند 
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اساتفهاميه و  « ماا »مرکاب از  ايان واژه،  کاه  دانند، به اين نحاو  مي« ماهو»مشتق از  آن را ماهيت نيزو بعضي 

جااي ماهيات   ز الف به هاء تباديل شاده اسات و گااه باه     ا بعد ۀ زائدمصدريه است و همز« تاء»نسبت و « ياء»

 (.019: 1901، سجادي)گفته شده است « مائيت»

 (.14450، 12، ج 1949اند )دهخدا، . برخي اين ما را ماء موصوله دانسته2

 .050-054: 1942. براي مشاهدۀ کاربرد اين واژه در حقوق ر.ک جعفري لنگرودي، 9
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جزو امور اعتباري است. به هر حال، براساس رويۀ مرسوم که ناشي از معناي اعتباري اين واژه 
رو بر رود. ازاينکار ميي هر چيز در علوم مختلف بهاست، ماهيت به اعتبار پرسش از چيست

رود، کار ميخالف کاربرد اين اصطالح در فلسفه که صرفاً در خصوص امور حقيقي و واقعي به
کاربرد اين واژه امروزه در بسياري از علوم و نيز کاربرد آن در اصطالح مورد نظر اين نوشتار، 

از واژۀ ماهيت يعني محتواي نظام در مقابل شکل و اعتباري است. پس در اين مقاله منظور 
و « ماهوي»هاي ساختار آن است؛ چنانکه کامالً مرسوم و مصطلح است که در ادبيات، واژه

 نهند. را در مقابل يکديگر مي« شکلي»
در اين نوشتار منظور از بررسي رابطۀ ساختار و ماهيت در نظام حکومتي، بررسي تأثيرات 

بر يکديگر به معناي بررسي تأثير ساختارها براساس و غايات نظام اسالمي و در متقابل اين دو 
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 

ي اعتباريات عالمه طباطبايي )ره( پيگيري ضوعات را در نظريهاست که نگارندگان اين مو
رسد از آنجا که در نظام جمهوري اسالمي، مشروعيت همۀ ارکان، نظر ميکنند. براي مثال بهمي

(، واليت فقيه از 204-203: 1931اي، نهادها و ساختارها به واليت فقيه است )حسيني خامنه
شود، اما چگونگي اعمال واليت با و ماهيت نظام محسوب مي زايي جزو امور ذاتيبعد مشروعيت

رو اين نحوۀ اعمال ماهيت لزوماً منوط و توجه به شرايط زمان و مکان متفاوت خواهد بود. ازاين
اي و در يک ساختار گونهمنحصر به ساختار حکومتي خاصي نيست و هر زمان ممکن است به

ها و واليت فقيه در زمان غيبت، کامل در همۀ زماناجراشدني باشد؛ در نتيجه واليت انسان 
ثابت و تغييرناپذير، ولي نحوۀ اعمال و اجراي آن تغييرپذير است که اصوالً در مباحث مربوط به 

 گيرد.ساختار مورد بحث قرار گرفته و جاي مي
 

 تبيين نظریۀ ادراکات اعتباري
ات و علوم بشرى )علوم حصولى( را به عالمه طباطبايي )ره( در نظريۀ خود تمام معارف، تصديق

از نظر ايشان ادراکات حقيقي، انکشافات و کند. تقسيم مى« اعتبارى»و « حقيقى»دو قسم 
هايي هستند که ذهن االمر و در مقابل آنها ادراکات اعتباري، فرضانعکاسات ذهني واقع و نفس

عي، قراردادي، فرضي و اعتباري منظور رفع احتياجات حياتي، آنها را ساخته است و جنبۀ وضبه
االمر سروکار ندارند. ادراکات حقيقي تابع احتياجات طبيعي داشته و اساساً با واقع و نفس

موجود زنده و عوامل مخصوص محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي، عوامل 
ي موجود زنده و کند، اما ادراکات اعتباري تابع احتياجات طبيعمخصوص محيط تغيير نمي

عوامل مخصوص محيط زندگاني وي است و با تغيير احتياجات طبيعي، عوامل مخصوص محيط 



 09 ...ساختار و ماهيت حکومت از منظر غایت

رسالۀ اهلل جوادي آملي در شرح (. با اين مبنا آيت195: 2تا، ج کند )طباطبايي، بيميتغيير 
؛ با اين کندبه پيروي از استاد خويش، همۀ موجودات را به حقيقي و اعتباري تقسيم مي الواليه

: اول کند، دو گونه استبيان که اساساً هر معنا و مفهومي که انسان آن را تعقل و ادراک مي
خود موجود است، خوديموجود حقيقي يعني معنايي که در خارج مطابَقي دارد و مطابَق آن به

وجود انسان عبارت بهتر وجود آن به اي باشد که او را تعقل کند يا نباشد و بهکنندهخواه ادراک
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 

 (.153-153: 1939)جوادي آملي، خارج وجود نخواهد داشت 

و به ( 123: 1902)طباطبايي، « حد چيزي به چيز ديگر طاياع»يعني  1اعتباربا اين اوصاف 
(. 102: 2تا، ج )طباطبايي، بي «دادن چيزي را مصداق چيز ديگر قرار» يعني اعتبار تعبير ديگر

 .که در واقع مصداق آن نيست ددهرار ميق چيزي را مصداق چيز ديگرانسان که هنگاميپس 
به  ،رداد ًندارد يا صفتي را که واقعا را آن که ددهمي زيچي که صفتي را بههنگامي همچنين

 ،دآورمي حسابعلت و شرط به ،ستين که علت يا شرطرا يا چيزي  دستانطرز فرضي از او مي
(. در اين ميان بايد به اين 199: 1934)هاشمي، است مشغول اعتبار کردن  موارد اين ۀدر هم

مي اين امور يعني ساختن مفاهيم و افکار اعتباريه، زاييدۀ قوۀ مسئلۀ مهم توجه کرد که تما
اي جز اند انسان چارهکه گفتهگونهو همان( 130: 2تا، ج فعالۀ انسان هستند )طباطبايي، بي

البته تأکيد بر (. 03: 1932)پورحسن، اعتبار کردن اصولي که با زندگي او در پيوند است، ندارد 
پنداشتن امور اعتباري با امور ذهني و همچنين انتزاعي نيست، چراکه  اين امر به معناي يکسان

عالوه اين امور، عدم محض نبوده و به 2اند.امور اعتباري با امور ذهني و همچنين انتزاعي متفاوت
: 1939)جوادي آملي، اند و اصوالً زندگي انسان در بستر نظام اعتباريات است متکي به حقيقت

113-111.) 
و شاگردان ايشان تأکيدات فراواني بر تمييز و تفکيک ادراکات حقيقي از ادراکات عالمه 

اند، زيرا از منظر آنها اين عدم تفکيک سبب شده است که بعضي، اعتبارات را با اعتباري داشته

                                                           
: 1934، حميدرضا هاشامي،  154-154: 1933ر.ک. منصوره اوليايي، « اعتباري». براي اطالع از ساير معاني واژۀ 1

 .193-145: 1931زاده، و ابوالفضل گائيني و امير حسين 43-01: 1932اسم پورحسن، ، ق123-123

-114و  153-111: 1939 ،. براي مطالعۀ تفاوت امور اعتباري با امور ذهني و اماور انتزاعاي ر.ک. جاوادي آملاي    2

119. 
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هاي عقالني مخصوص حقايق در اعتباريات سير کنند و بعضي به حقايق قياس کرده و با روش
عات خود در مورد اعتباريات را به حقايق تعميم دهند و حقايق را مانند عکس، نتيجۀ مطال

: 2تا، ج )طباطبايي، بياعتباريات مفاهيمي نسبي، متغير و تابع احتياجات طبيعي بپندارند 
 فرياتع، زيرا قابل تعريف حقيقي نيستند ،معاني اعتبارياند که گفتهگونهبنابراين همان (.191

را توضيح  )عرضيات( هاي مخصوص يک ماهيتو صفت )ذاتيات( اصلي هاي، ويژگيحقيقي
 کشف ذاتيات و عرضيات آنها ممکن خواهد بود. ،با شناخت ماهيات صرفاً امرکه اين  دهندمي

 اما شوند.ند که به ماهيات عيني و واقعي مربوط مياتعاريف حقيقي توصيفاتيرو ازاين
طور رو بهازاين؛ د که واقعيتي خارج از ظرف پندار ندارندروابط فرضي و پنداري هستن ،اعتباريات

 در امورنکتۀ شايان توجه اينکه  نفسه ندارند که بتوان آنها را تعريف کرد.هويتي في ،واقعي
مالکيت عبارت براي نمونه  اعتباري است. فرضي بر مبتني ،هم تعريفي ارائه شود اگر اعتباري

 آن ارزش اقتصادي فرض کرده يا جرم ۀچيز که جامعه دربار است از رابطۀ خاص ميان دو
است. با اين را معتبر و مقبول شمرده  آن کاري در خالف جهتي که جامعه از است عبارت

ولي در  ،شوده ميئگيرد و سپس تعريف ارانخست جعل و فرض صورت مي در اعتبارياتاوصاف 
در تعريف  روازاين گيرد.انجام مي تعريف پسو س گيردصورت مينخست کشف  ،مفاهيم حقيقي

آب چيزي است که  ندگويبلکه مي ،است که اين چنين فرض شود آن که آب شودگفته نميآب 
 زندگيو همۀ  1بسيار گسترده استمفاهيم البته دامنۀ اين  دارد. خارج در چنين اوصاف واقعي

(. 190: 1934)هاشمي،  گيردعتباري صورت ميدر پرتو مفاهيم انحوي بهو اجتماعي ما  فردي
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 

سياسي، حقوقي و اخالقي برخاسته  ( و نظامات گوناگون از جمله نظامات01: 1932)پورحسن، 
 از آنها هستند.

ها و از آنجا که موضوع علوم حقيقي، کشف است، در علوم حقيقي بحث بر سر هست
ها و همچنين کشف آنهاست. اين بحث ارتباطي با نيت افراد نيز ندارد، زيرا انسان وقتي نيست

آيد، ولي در اعتباريات ذهنش ميبيند، چه بخواهد و چه نخواهد تصويري از او در کسي را مي
خواهد به چيزي برسد، بايد براي رسيدن به آن، يک سري مفاهيم، ابزار و وقتي انسان مي

وسايلي را خلق کند. در اعتباريات، بحث بايدها و نبايدهاست. حاصل اينکه از منظر عالمه 
کند تا د و فعلش جعل ميطباطبايي، بايدها و نبايدها از اموري است که انسان، آنها را بين خو

ها و هست»و « بايدها و نبايدها»(. البته بين 20: 1933فعل ضرورت يابد )ترکاشوند و ميرسپاه، 

                                                           
تاوجه و تمارين ذهااني   ازمند خود نيو  نبودهآساني  کار اعتباري هايهاي حقيقي از چهرهتشخيص چهره. البته 1

 (940: 1944 ،سروشاست. )
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ها و اى از واقعيت، ارتباط منطقى وجود دارد و اين بايدها و نبايدها براساس مجموعه«هانيست
: 1935اند )معلمي، بر واقعيت مبتنىانشاى و انشاى محض نيستند، بلکه  1اندحقايق جعل شده

اند، بر حقيقتى استوارند. ايشان (. بنابراين از نظر عالمه هر يک از اعتباريات اگرچه وهمى240
هذه المعانى و االمور الغير الحقيقيه البد أن تنتهى انتزاعها الى االمور »گويد: در رسائل سبعه مى

بر اين (، يعنى عالوه123: 1902طباطبايي، « )الحقيقيه، سواء کانت تصوريه أو تصديقيه...
که حد شير به مصاديق اعتبارى و وهمى، مصاديق واقعى ديگرى نيز وجود دارند؛ مثالً وقتى

، در واقع يک شير واقعى نيز در عالم خارج وجود دارد که حد حقيقى شودانسان شجاع داده مي
ادن آثار واقعي بر جعل و انشا و شير از آن اوست. پس جعل اين اعتباريات براي ترتيب د

 (. 49: 1939خارجيت بخشيدن به آنهاست )فيروزجايي، 
 

 ارتباط ماهيت و ساختار با نظام غایت و وسيله
ها بسياري از چيزها را هايي است و براي رسيدن به اين غايتدنبال غايتاز نظر عالمه، انسان به

کند و ن به اعتباريات و مفاهيم اعتباري ياد ميکند. اينجا بين آن چيزي که عالمه از آخلق مي
آيد، به اين صورت که از نظر وجود ميشود، پيوند بهدر اين نوشتار ساختار خوانده مي

شمار نگارندگان، ساختارهاي کالن سياسي و حکومتي يکي از مصاديق مفاهيم کلي اعتباري به
سازند، چيزي نيست جز يک وسيله و ابزار ها در اجتماع ميآيند. از نظر عالمه آنچه انسانمي

از سويي دستيابي به هر هدف و غايتي نيز منوط به ابزار و ساختار  براي دستيابي به آن غايت.
البته ايشان نيز  خاص خود است و در نتيجه وابستگي وثيقي با ساختار مخصوص به خود دارد.

ت و قدرت سياسي را اعتبارياتي که هم حقوق و قانون، هم عدالت و روابط عادالنه و هم حکوم
(. اعتباريات هر جامعه نيز بر 01: 1932داند )پورحسن، برآمده از نيازهاي اجتماعي است، مي

کند )طباطبايي، گيرد و تغيير ميمبناي نيازها، اهداف، اقتضائات و باورهاي آن جامعه شکل مي
نگرد و اين کلي به اين مسئله ميعنوان يک قاعدۀ (. عالمه طباطبايي به09-04: 3، ج 1930

                                                           
. انشاء و اعتبار محاض کاه معتب،ار، آن را بادون هايچ ماالک و       1. بايد توجه کرد که اعتبار و انشاء دو قسم است: 1

کند مثل اينکه اعتبارات و انشائات، به سليقه افراد يا به لحاظ پسند يا ناپسند عماومى جعال   معيارى جعل مي

. انشاء و اعتبار مبتنى بر واقع مثل اينکه عقال مصلحت و مفسده را دريابند و براى رسيدن باه آن  2شند. شده با

مصالح و مفاسد، احکام خاصى را جعل کنند و براى ايجاد داعى و انگيزه، از جعل و قرارداد استفاده نمايناد. در  

ديگار، ارتبااط منطقاى وجاود دارد؛ زيارا       هااى اين صورت بر خالف قسم اول بين بايدها و نبايادها و واقعيات  

گيارد. اعتبارياات عالماه جازء اعتبارياات      رسيدن به غايت و مصلحت خاصى جز از طريق خاصى صورت نماى 

رود، ولاى جعلاى براسااس ارتبااط     شمار ماى جعل و اعتبار به « بايد»مبتنى بر واقع است؛ زيرا در اعتباريات او 

 (44-40: 1933اه، )ترکاشوند و ميرسپو حقيقى. واقع 
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تفسير پردازد. البته ايشان در نوشتار به يکي از مصاديق آن يعني ساختارهاي کالن حکومتي مي
-211، 4کند )همان، ج ، حکومت يا ملک اجتماعي را نيز اعتباري بشري معرفي ميالميزان

د حقيقي مادي و روحي او را (. بنابراين از نظر ايشان، بقاي وجود انسان و رسيدن به مقاص149
کند که معاني اعتباري را معتبر شمرد و اعمال خود را بر آنها تطبيق کند تا بدين وادار مي

وسيله به سعادت خود نايل آيد، زيرا انسان ناگزير از زندگى اجتماعى است و زندگى اجتماعى 
اليف ديني و غيرديني است و هم قوانين خود را دارد که همان عقايد و احکام اعتباري اعم از تک

وسيلۀ عمل به اين قوانين و اعتبار کردن اين بايدها و نبايدها به سمت کمال و سعادت انسان به
 (. 04: 3کند )همان، ج حرکت مى

 داند:عالمه طباطبايي، اعتباريات را دو قسم مى
عالمه آنها را  که همان معقوالت ثانيه مانند وجود هستند و االعم. اعتباریات بالمعنى1

 1داند.اعتباريات در مقابل ماهيات مى
يا اعتباريات عمليه که مقسم ادراکات اعتباري بوده و الزمۀ  االخص. اعتباریات بالمعنى0

اند. از نظر ايشان اين اعتباريات، مولود و طفيلى فعاليت قواى انسان يا هر موجود زنده
ن بوده و از نظر ثبات و تغيير و بقا و زوال، تابع که مناسب قواى فعالۀ انسا احساساتى هستند
اند که يکى الزمۀ اند. با عنايت به اينکه احساسات درونى نيز خود دو گونهاحساسات درونى

نوعيت نوع و تغييرناپذير و ديگرى احساسات خصوصى، قابل تغيير و تبدل هستند، عالمه 
 کند:م مىاالخص را نيز به دو قسم تقسياعتباريات بالمعنى 

: اعتبارياتى که انسان از ساختن و اعتبار الف( اعتباریات عمومى، ثابت و تغييرناپذیر
 کردن آنها ناگزير است، مانند اعتبار متابعت از علم و اعتبار اجتماع و اختصاص.

هاى خصوصى و اشکال : مانند زشت و زيبايىب( اعتباریات خصوصى و تغييرپذیر
 گوناگون اجتماعات.

تواند هر سبک اجتماعي را که روزي خوب شمرده است، روز ديگر ين اساس، انسان ميبر ا
تواند از اصل اجتماع صرف نظر کرده يا اصل خوبي و بدي را فراموش کند. بد بشمارد، البته نمي

اند: اعتباريات ثابته که انسان از ساختن آنها ناگزير است و پس اعتباريات عملي بر دو قسم
ها شأن لبته عالمه براي برخي پديدها(. 130-130: 2تا، ج متغيره )طباطبايي، بياعتباريات 

رسد بسياري از نظر ميبه هر حال به 2داند.اعتباري قائل است، ولي معرفت بر آنها را نسبي نمي
ساختارهاي مورد بحث اين نوشتار يعني ساختارهاي کالن حکومتي، ساختارها و مفاهيمي از 

ياد « اشکال گوناگون اجتماعات»که ايشان از آنها به گونهير باشند و همانجنس و سنخ اخ

                                                           
 .1933و اسماعيلي،  1940. براي مطالعه در خصوص معقوالت ثانيه ر.ک. فنائي اشکوري، 1

 .111: 1932گرايي ر.ک. اميدي، . براي مطالعۀ بيشتر در مورد تفاوت ميان مباحث عالمه طباطبايي و نسبي2
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اند، اين قسم از اعتباريات، از اشکال مختلف حکومت تا ساختارهاي دروني حکومتي و کرده
 گيرد.دولتي را دربرمي

 االخص )اعتباريات عمليه( را به دو قسم تقسيمايشان در تقسيمى ديگر، اعتباريات بالمعنى 
 کند:مى

: اعتبارياتى که نيازمند اجتماع نيستند و بود و نبود اجتماع در االجتماع. اعتباریات قبل1
توان به اعتبارياتي مانند اعتبار اند؛ در اين خصوص مياعتبار آنها دخلى ندارد و قائم به شخص

ستخدام وجوب، اعتبار حسن و قبح، متابعت از علم، انتخاب اخفّ و اسهل و همچنين اصل ا
 1کارگيري( اشاره کرد.)به

پذير نيستند، چون : اعتبارياتى که بدون فرض اجتماع امکان. اعتباریات بعداالجتماع0
توان به هستند و نه فرد؛ در اين خصوص مي گونه افعال و اعتباريات، قائم به نوع جامعهاين

سخن )کالم(، رياست و افعالى که مربوط به اجتماع هستند، مانند اصل ملکيت )اختصاص(، 
 2مرئوسيت و لوازم آنها اشاره کرد.

شود، مانند حکومت، هاي اجتماعي که توسط انسان وضع مياز نظر ايشان بسياري از پديده
قانون، آيين و رسوم، مقتضاي زندگي اجتماعي است و وجود بالواسطۀ عيني ندارد )اميدي، 

اند، ولي در نهايت يز به زبان اعتبار بيان شده(. از نظر عالمه حتي احکام اسالمي ن115: 1932
که تبيين شد گونه(. بنابراين همان95-91: 1900مبتني بر حقايق ديگري هستند )طباطبايي، 

در اعتباريات بر خالف ادراکات حقيقي که ذاتاً خارجيت داشته و حقيقتاً با خارج تطبيق 
عالوه اينکه اين سنخ از دهد. بهثر خارجي ميا شوند، اين انسان است که به اعتباريات ترتيبمي

اند از احکام، قوانين، اعتبارات، منوط به وجود اجتماع هستند. برخي از اين اعتباريات عبارت
يابد، مانند واليت، شود و جريان ميسنن و شئون اعتباري و قراردادي که در اجتماع معمول مي

گونه علوم و تصديقات، احتياج بشر نشأ پيدايش اينرو مرياست، سلطنت، ملک و امثال آن. ازاين
به تشکيل اجتماع است. براي نمونه در مورد رياست از آنجا که بشر مجبور است اجتماعي 

کند تا او هر کاري را در موقع زندگي کند، ادارۀ امور مردم را به شخص معيني واگذار مي
اي که در محيط اجتماع مه، همۀ معانيمناسب انجام دهد. نکتۀ شايان توجه اينکه از نظر عال

سبب بشري مربوط به اعمال انساني است، بر اين قياس است و انسان همۀ آنها را در خود به
 (.09: 3، ج 1930اش وضع کرده و در قالب اعتبار ريخته است )طباطبايي، مصلحت زندگي

رج آن را پس ظرف اين محسوب کردن و شمردن يک صفت براي چيزي که در عالم خا
ندارد، جامعه است و اين جامعه است که يک کاغذ را پول و کاغذ ديگر را برگۀ رأي محسوب 

                                                           
 .133-252: 2تا، ج در خصوص هر يک از ادراکات مذکور ر.ک. طباطبايي، بيبراي مطالعه . 1

 .211-229: 2تا، ج در خصوص هر يک از ادراکات مذکور ر.ک. طباطبايي، بيبراي مطالعه . 2
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رو اعتبارات اجتماعي از يک سو در سايۀ روابط اجتماعي و از سوي ديگر براي کند. ازاينمي
 (. بنابراين ساختارهاي مورد نظر اين نوشتار،92-99: 1934گيرند )نظري، تنظيم آن شکل مي

عبارت ساختارها و مفاهيمي از جنس و سنخ اخير يعني اعتباريات بعد از اجتماع هستند. به
شده از سوي عنوان يکي از اعتباريات ساختهديگر، از منظر نگارندگان، ساختارهاي حکومت به

عنوان وسيلۀ براي آيند که بهشمار ميانسان، يکي از مصاديق اعتباريات بعد از اجتماع به
 اند.  ابي به غايات مورد نظر او اعتبار شدهدستي

ها مدني بالطبع به معناي ضرورت جمعي )و نه نتيجه اينکه از آنجا که از نظر عالمه، انسان
،  براساس اصل انطباق با احتياجات و براي نيل (140: 2، ج 1930)طباطبايي، فطري( هستند 

به اطراف، اقدام در تعامل با محيط ( 103: 2تا، ج )طباطبايي، بيبه اهداف و مقاصد خويش 
در هر عبارت بهتر اعتباريات، و بهها ند که اين انديشهکنساختن ابزارهايي از جنس انديشه مي

اخالقي، حقوقي، هاي مختلف از جمله رند و حوزهاقدام عملي فردي و اجتماعي حضور دا
البته درست است که معيار عقالنيت در حوزۀ ادراکات  گيرند.را دربرمياقتصادي، سياسي 

مند بودن آنها در زندگي است،  از اين نکتۀ مهم نيز نبايد غفلت عملي، مصلحت داشتن و غايت
کرد که مصلحت و غايتي مورد نظر است که با فطرت سالم هماهنگ و با کمال اصيل و نهايي او 

هاي عقل عملي اين است که رو معيار عقالنيت گزارهيعني تقرب به خداوند سازگار باشد. ازاين
(. بنابراين بر 13: 1935اي در غايت اصيل زندگي انسان داشته باشد )اسالمي تنها، اثر شايسته

خالف نظر برخي انديشمندان غربي مانند ماکس وبر که عقالنيت عملي را صرفاٌ عقالنيتي 
 ,Benton, Ted & Craib, Ian)پندارند ميابزاري )دنيوي( به معناي گزينش بهترين وسيله 

داند که هم به اهداف نظر دارد نگر مي(، عالمه طباطبايي اين عقالنيت عملي را کل153 :2001
نگر (. در واقع اين نوع عقالنيت که عقالنيت فطري کل20: 1935)اسالمي تنها،  و هم به وسايل

: 1934اعي اسالمي است )طباطبايي، گيري زندگي اجتمشود، پايه و اساس شکلخوانده مي
32.) 

 

 طریقيت یا موضوعيت ساختارها
ها و غايات و نيز متأثر از نيازهاي انسان هستند و انسان براي حرکت اعتباريات، تابع ارزش

کند. الزمۀ اين تفکر و کنش، نظامي از استکمالي خود، به تصرف و استخدام اقدام مي
ترديد علوم عملي يا غايات سازگار باشد که اين علوم، بي هاست که بايد با نيازها ودانش

هايي براي پيوند انسان اند. در اين ميان اعتباريات و مصاديق آنها هم واسطهاعتباريات اجتماعي
اند و هم اين اعتباريات اعم از اخالقي، حقوقي، اجتماعي و با جهان عيني و واقعي قلمداد شده

و مابعدالطبيعي انسان نسبت دارند. بنابراين از آنجا که با توجه به حتي فردي، با نظام معرفتي 
 (.03: 1932اند، در نيل به اهداف نيز مؤثرند )پورحسن، نيازها شکل گرفته
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شايان ذکر است که انديشمندان فراواني در مورد اينکه اعتباريات و احکام اعتباري رابطۀ 
دهند، سخن ي و اجتماعي او را تحت تأثير قرار ميکنند و حيات فردانسان با اشيا را تنظيم مي

(. البته اين موضوع به نظامات شرعي يا ساختارهاي کالن 102-109: 1414اند )صدر، رانده
هاي مختلف جامعه از شود، بلکه بخشحکومتي که موضوع اين نوشتار است، محدود نمي

گرا نقش نهادهاي اجتماعي را در پذيرد. براي نمونه اقتصاددانان نهاداعتباريات، تأثير مي
 هايو رهيافت( 110: 1944گيري رفتارهاي اقتصادي مورد تأکيد قرار داده  )نورث، شکل

هاي فرهنگي، آداب و اند؛ به اعتقاد آنها ايدئولوژي حاکم بر جامعه، ارزشجديدي را مطرح کرده
انين عرفي بر نحوۀ عملکرد رسوم، اصول و قواعد سلوک هنجارهاي رفتاري، قوانين مصوب و قو

هاي گوناگون از ها در حوزههايي هستند که انساناقتصاد مؤثر است. بنابراين نهادها چارچوب
پذيرند. براي نمونه بهره و سود، يک رابطۀ حقوقي است و اين امر جمله اقتصاد از آنها تأثير مي

مبتني بر دو گزارۀ اعتباري  که مالک پول حق دارد پول خود را قرض دهد و سود دريافت کند،
انعقاد قرارداد قرض براساس بهره را دارد و اين حق اعتباري « حق»است: اول اينکه مالک پول 

در جامعۀ سکوالر براي وي به رسميت شناخته شده است. دوم قرارداد قرض همراه با بهره؛ اين 
يک حق اعتباري است. شده در جامعۀ سکوالر است، نوع قرارداد نيز که مورد حق پذيرفته

رو بهرۀ يک اصل حقوقي و چيستي آن يک امر اعتباري مقبول در جوامع سکوالر است و ازاين
در اين زمينه توجيهات علمي مختلف اقتصاددانان را که درصدد اثبات منطقي بودن اين رابطۀ 

عتباري، (. با پذيرفتن امور ا94-93: 1934دنبال داشته است )نظري، اند، بهحقوقي بوده
شود و با تغيير اين امور اعتباري، زمينۀ هاي علمي مناسب با اين امور تدوين و عرضه مينظريه

شود که در اين ميان برخي از تأثيرگذاري عناصر هاي علمي ديگر فراهم ميپيدايش نظريه
، اند )نظريهاي اسالمي بر متغيرات واقعي اقتصاد و جامعه سخن راندهاعتباري خاص آموزه

1934 :93.) 
از آنجا که در هر فعلي از افعال ارادي انسان، ارضاي تمايلي منظور است و غايتي 

کند، آالت، (، هر آنچه انسان در حيطۀ اجتماع وضع و جعل مي140: 2تا، ج )طباطبايي، بي
در حوزۀ شخصي  ابزارها و وسايلي براي رسيدن به آن غايت است و چنانکه ذکر آن رفت، انسان

است؛ به اين نحو که در حوزۀ شخصي اغلب اين اعتباريات،  د نيز با چنين اعتبارياتي مواجهخو
ثابت اما در حوزۀ اجتماعي عموماً اين اعتباريات، متغيرند. نکتۀ مهم و اساسي در اين مورد 

ين کنند. البته در ااينکه با تغيير جامعه، وسايل انسان نيز براي رسيدن به اين غايات تغيير مي
ميان روشن است که همواره غايات ثابت ولي وسايل براي نيل به آنها متغيرند. همچنين نبايد 

هاي سياسي نيز حکمفرماست. براي نمونه اين نکته را از نظر دور داشت که اين وضعيت در نظام
نظران به اين نتيجه دست ممکن است با گذشت سالياني از نظام اسالمي، حاکمان و صاحب

کرد، امروز که ساختارهايي که در دهۀ اول انقالب، اين نظام را به غايت مطلوب نزديک مييابند 
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ديگر کارايي الزم را ندارد و بايد جاي خود را به ساختارهاي جديد و کارامدتري بدهد تا اين 
شده و پس ساختارها نه تنها ثابت نيستند، بلکه وحياني، نازل 1نظام را به مطلوب خود برساند.

 اند و صرفاً ارزش ابزاري دارند.که گفته شد، ابزار و وسيلهگونهقدس هم نيستند و همانم
کند و شود، تغيير نيازها نيز آنها را دگرگون مياز آنجا که نيازها سبب ساختن اعتباريات مي

در نتيجه بايد گفت تغيير شرايط، زمان، تحوالت محيطي و نيازها موجب تغيير در اعتباريات 
طور کامل توان به(. پس اساساً با رويکرد غايت و وسيله، نمي01: 1932شود )پورحسن، مي

تجويزي عالمه طباطبايي اوالً بايد براي  رو با عنايت به ادبياتمقهور يک ساختار شد. ازاين
رسيدن به غايات، ساختارسازي کرد و ثانياً به اين نکتۀ مهم و اساسي اذعان داشت که 

ت نبوده و متغيرند و متناسب با شرايط زمان بايد نوسازي و بازسازي شوند و اين ساختارها ثاب
 يعني استمرار در ساختارسازي.

تر باشد که از آنجا که گفته اکنون شايد پذيرش اين گزاره سهلبراساس مقدمات پيش
لق کرده که ساختارها ثابت نبوده و متغيرند، اصوالً انسان اين ساختارها و هر چيز اجتماعي را خ

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 

راي نيل و بايد وجود يا عدم آن ب 2وزيري در نظام سياسي کشور موضوعيت نداردمانند نخست
به هدف و غايت و تأثير آن در اين خصوص سنجيده شود. در اينجا مبنا آن است که به ساختار 

عنوان يک اعتبار انساني براي رسيدن به ماهيت و غايتي نگريسته شود که نظام سياسي و به
 حقوقي آرمانش دست يافتن به آن است.

 

                                                           
کنند؛ تا االن جمهور را انتخاب ميامروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رئيس». 1

احساس بشود که  ...هاي دور يا نزديک در آيندهاي است. اگر يک روزي شدهبسيار خوب و تجربه ۀهم شيو

 -مثل اينکه در بعضي از کشورهاي دنيا معمول است  -جاي نظام رياستي مثالً نظام پارلماني مطلوب است به

تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛ هيچ اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسالمي مي

اي در ديدار با دانشجويان کرمانشاه در دانشگاه رازي. اهلل خامنهبيانات آيت« ين قبيل.کند و از اتفاوتي نمي

 قابل دسترسي در آدرس زير: 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597 

جمهور داشتيم، با يک شکل خاصي؛ بعد وزير و رئيسفرض بفرمائيد ما يک روزي در قانون اساسي نخست. »2

ه به ما نشان داد که اين درست نيست. امام دستور دادند گروهي از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از تجرب

روحانيون، از مجلس شوراي اسالمي، از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان که بر طبق نياز است، آن را 

بيانات « ه هم اينها قابل تغيير است.قضا همين جور. در آيند ۀتغيير بدهند. همين کار را هم کردند. يا در زمين

 اي در ديدار با دانشجويان کرمانشاه در دانشگاه رازي. قابل دسترسي در آدرس زير: اهلل خامنهآيت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597 
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 مالک تغيير و تحول ساختارها
نتيجۀ کشف هستند و معيار خوبي و بدي بودن آنها صدق و کذبشان  بر خالف علوم حقيقي که

است، به اين نحو که اگر در عالم خارج وجود دارند، صادق و اگر وجود ندارند، کاذب تلقي 
رو ساختار شوند، اين مالک در اعتباريات که محصول خلق انسان است، لغويت آنهاست. ازاينمي
نچه نظام سياسي را به هدف مطلوب خود برساند، خوب و اگر  عنوان يک متغير اجتماعي، چنابه

آن را از هدف باز دارد، بد است. بنابراين آنچه اهميت دارد و اساساً مالک مهم در اين خصوص، 
اصول هاي خود به مباحث استاد خويش در کتاب تحقق غايات است. استاد مطهري در پاورقي

در امور اعتبارى رابطۀ دهد که اين صورت توضيح مي ، اين مسئله را بهفلسفه و روش رئاليسم
اين فرض و اعتبار را براى  ،همواره فرضى و قراردادى است و اعتبارکننده ،بين دو طرف قضيه

هدف و مصلحت ه گونه که بهتر ب هررو آن را ازاينمصلحت و غايتى کرده و  ،هدفه وصول ب
کار هيگانه مقياس عقالنى که در اعتباريات بن، از منظر ايشاکند. اعتبار مي ،منظور وى برساند

بايد خصوصيت اعتبارکننده  زمينهالبته در اين  .لغويت و عدم لغويت اعتبار است ،شودبرده مى
مصالح و از  هر يک بايد يا عقلي،و وهمى  خيالى اتاعتبار هر يک از براي .در نظر گرفتنيز را 

و اعتبارات  انسانق است بين اعتبارات قانونى يک همچنين فر .اهداف آن قوه را در نظر گرفت
 ،فرقى نيست که هر کس زمينه ولى در اين؛ شودتعيين مى «وحى الهى» ۀوسيلهقانونى که ب

غايت و هدفى در اعتبار خود دارد و وصول به آن هدف را مقصد قرار  ،کندرا اعتبار مى چههر
 ۀممکن نيست که عين همان قو ،ددهد و اگر چيزى را براى مقصد خاصى اعتبار کرمي

پس يگانه  .چيز ديگرى را اعتبار کند که او را از وصول به آن مقصد دور کند ،اعتبارکننده
 مقياس لغويت و عدم لغويت استمالک و همانا  ،مقياس سير و سلوک فکرى در اعتباريات

ص ندارد، براي نمونه در (. البته اين مالک صرفاً به اين حوزه اختصا103: 2تا، ج )طباطبايي، بي
شود؛ اند مطلوبيت فعل، تابع مطلوبيت کمالي است که بر آن مترتب مينيز گفته علم اخالق

)مصباح يزدي، رو، مطلوبيت هدف، نسبت به مطلوبيت فعل، فرع بر آن و تابع آن است ازاين
1931 :491.) 

نديشه براي برطرف کردن دستگاه اهستند و  و اهداف نيازها نظام تابع اعتبارياتپس 
 اگر رو اصوالًازاين د.کنرا براي اراده و عمل باز  راه تا کندطراحي مي آنها را نيازهاي انساني،

شود و اگر نيازي باشد و با اجراي اعتبارات قبلي برطرف نمي ساخته اعتباري ،نباشد نيازي
 هاينتيجه اينکه انديشه گيرد.را مي و اعتبار ديگري جاي آن شودميآن اعتبارات لغو  نشود،

 اساساً اصل و فرع بودن و ثبات و تغيير، حدوث و بقا،و   پذيرنديعني اعتبارات تغييرمذکور 
اصل و فرع بودن و وجود و عدم نيازهاي  ير،يو بقا، ثبات و تغ حدوث اريات تابعبوجود و عدم اعت

ند که درستي يا نادرستي هست هاي ابزارينديشهاريات اباعتتوان گفت ميرو ازاين زندگي است.
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نقد و  راه ،نيازمحوري اعتبارياتدر اين زمينه  مدي است.امدي و ناکارادر آنها به معناي کار
چشمي به نياز داشت و چشمي  بايددر ايجاد يک اعتبار ، زيرا دهدارزيابي آنها را نيز نشان مي

، باشد که دليل ر نيازها به هريرو تغيازاين؛ و امکانات هايعني روش، هاي نيازديگر به برآورنده
هاي دستيابي به روش مانند هاي نيازمانند تغييرات سني و اقليمي و همچنين تغييرات برآورنده

. آورد دنبال خواهدرا به تغييرات اعتبارات ،تر، دستيابي به فناوري جديدهزينهتر و کمکوتاه
 ،اد الحقه باشدوها و مبه شکل جايگزيني و خواه به شکل افزودن تبصرهخواه قوانين تغييرات 

از سويي نيز (. 193-145: 1934)هاشمي،  براساس همين نياز محوري قابل تفسير است
رو هاست، ازايناعتباريات در پيوند با کارامدي، ترقي و پيشرفت و تحول و تطور نيازها و نگرش

 (.09: 1932)پورحسن، دن برخوردارند از ويژگي مهمي به نام متغير بو
نتيجه اينکه ساختار مورد نظر اين نوشتار، يک اعتبار انساني براي رسيدن به غايت و ماهيت 

و در نتيجه  نظام سياسي است که اين ماهيت در نظام اسالمي، اجراي دين براي تکامل انسان
سه ويژگي مهم و اساسي بشري  باشد. ساختار مذکور بايد ازتعالي ميتقرب وي به ذات باري

عنوان يکي از بودن، انطباق بر نيازها داشتن و در راستاي غايات بودن برخوردار باشد تا به
شمار آيد. نگارندگان بر اين مبنا تأکيد دارند که چنانچه ساختار يکي از مصاديق اعتباريات به

ضوابط و قواعد مترتب بر مصاديق اعتباريات مورد نظر عالمه دانسته شود، تمام احکام، 
شود. براي نمونه برخورداري از اوصافي مانند وصف ثابت اعتباريات ناگزير بر آن نيز بار مي

توان در ساختارهاي حکومت نيز به نبودن و تغييرپذير بودن در اعتباريات پس از اجتماع را مي
خود يک اعتبار بشري است  سازي نيزتر، نظامنظاره نشست. اين در حالي است که در نگاه کالن

سازي اسالمي، نيازها و غايات يک انسان مسلمان ملحوظ رسد که در خاستگاه نظامنظر ميو به
سازي اسالمي نيز ها، اصول و ضوابط نظامباشد. شايان ذکر است که در اين صورت چارچوب

 شود.عنوان يک اعتبار بشري از سوي دين )اسالم( تعيين ميبه
تواند ماهيت را تحت خود محصول بشر بوده و داراي ماهيت اعتباري است، مي ساختاري که

گفته برخي محققان بر اين اعتقادند که با تأثير قرار دهد. همچنين با عنايت به مباحث پيش
 عنوانبه 1هاي مشابه و مصاديق مشترک فراوان ميان اعتباريات و فناوري نرمتوجه به ويژگي

توان احکام هر ، ميبا عنايت به برساخته بودن آن از سوي انديشۀ انسانييک اعتبار انساني و 
( که شرح و بسط آن 194: 1931زاده، يک را به ديگري تسري و تعميم داد )گائيني و حسين

گنجد و خود نيازمند نوشتار ديگري است. اما بايد به اين مسئله توجه کرد که در مقال نمي
دليل ماهيت کاربرديشان براي رفع اند که بههاي انسانياختهمجعوالت اعتباري از سنخ برس

آيند و معيار ارزيابي در کارامدي آنها در رفع کار مينيازهاي اغلب غيرمعرفتي انسان به
رو مالک پيشرفت در اين اند. ازايننيازهاست؛ نيازهايي که اساساً براي تأمين آنها جعل شده

                                                           
1. Soft Technology 
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لي است يعني هرچه در تأمين نيازهايي که براي آن جعل مجعوالت، موفقيت در حل مسائل عم
دليل نقش کاربردي دهندۀ کارامدي بيشتر آنهاست. همچنين بهتر باشند، نشاناند، موفقشده

توان يک امر اعتباري را که در اي که نميگونهاند، بهها و بسترهاي کاربرد حساسآنها به زمينه
هاي هر دو در بستر و زمينۀ ديگر با فرض تفاوت در ويژگي وجود آمده،بستر و زمينۀ خاصي به

دهي به گيري و جهتکننده در شکلها نقش تعيينبر اين، ارزشکار برد. عالوهزمينه به
اعتباريات دارند. از طرفي اهداف در چگونگي و تعريف نيازها نقش اساسي دارند و نيازها وقتي 

ود و وضع مطلوب )هدف( ديده شود. از طرف ديگر، شوند که فاصلۀ ميان وضع موجآشکار مي
اي با اهداف دارند. در واقع، تعيين و چگونگي اهداف، به تعيين و کنندهها نسبت تعيينارزش

اند و اين اهداف رو اعتباريات در جهت تأمين اهداف عمليها وابسته است. ازاينچگونگي ارزش
شوند. بنابراين وابستگي بسياري بين اعتباريات و مي ها يافتنيز در بستر و تأثيرپذيري از ارزش

اند، به اين نحو عالوه اينکه اعتباريات، متأثر از فرهنگ و شرايط محيطيها وجود دارد. بهارزش
که در دو فرهنگ متفاوت، براي تأمين يک مقصود، دو گونه اعتبار جعل شده و دو صورت از 

ها و اي براساس چارچوببنابراين هر جامعه (.144-143پذيرد )همان: ساختار شکل مي
اي هاي هر جامعهساختارهاي فرهنگي خود، عناصر اعتباري خاص خود را پذيرفته است و پديده

و  رو توفيق يک نظريهوتحليل شود. ازاينبايد با توجه به تأثيرگذاري عناصر اعتباري خود تجزيه
مندي از آن در در پي داشته باشد که لزوماً بهره يک ساختار در يک جامعه، نبايد اين انتظار را

که اشاره شد هر جامعه عناصر گونهجامعه ديگر موجب توفيق در آن جامعه نيز شود، زيرا همان
عنوان يک اعتبار (. به هر حال ساختارها به45: 1934اعتباري خاص خود را دارد )نظري، 

 خواهد بدان دست يابد.غايتي که انسان مي انساني ابزارهايي هستند براي رسيدن به ماهيت و
 

 گيرينتيجه
بندي نهادها و رابطۀ بين آنها، ساختار يک از منظر اين نوشتار، کيفيت تنظيم و نحوۀ چارچوب

رو زند؛ ماهيت نيز محتواي نظام در مقابل شکل و ساختار مذکور است. ازاينحکومت را رقم مي
يت در نظام حکومتي، بررسي تأثيرات متقابل اين دو بر منظور از بررسي رابطۀ ساختار و ماه

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 

ته و فرضيه اين نوشتار يعني تأثيرگذاري متقابل آنها توان بدين امر پرداخهاي مختلف ميجنبه
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 

چيز اجتماعي از جمله ساختارها را خلق کرده است تا از آنها عالمه طباطبايي، اصوالً انسان هر 
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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 

عنوان رو مبنا آن است که به ساختار بهت سنجيده شود. ازاينآن در جهت نيل به هدف و غاي
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 

نظام سياسي، آن را به غايات خود برساند،  يا عدم لغويت آنهاست، يعني چنانچه ساختار يک
شود. بنابراين مسئلۀ بااهميت تحقق غايات مطلوب و در غير اين صورت نامطلوب ارزيابي مي

سازي اسالمي نيز خود يک سازي و نظامتر، نظاماست. اين در حالي است که در نگاه کالن
ن مهم را از نظر دور داشت که تعدد اعتبار بشري است. همچنين در بعد غايت و وسيله نبايد اي

و تفاوت در ساختارها نشانۀ وجود ذهنيتي مفروض مبني بر اين است که اصوالً ساختارها 
ها ناشي از اختالف در غايات هر يک از آنهاست، و گرند و اين تفاوتطرف نبوده بلکه هدايتبي

 ري از ساختارها مواجه باشد.اال دليلي ندارد که انسان در مقام عمل با گسترۀ وسيع و متکث
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 

اي توفيق آن در طور خاص در جايي، لزوماً به معنطور عام و يک ساختار سياسي بهساختار به
ها و غايات و همچنين متأثر از نظام سياسي ديگر نيست، زيرا ساختارها تحت تأثير ارزش

رسد ساختار موفق، ساختاري متناسب با نظر ميرو بهاند، ازاينفرهنگ و شرايط محيطي
بيني، غايات، فرهنگ و شرايط محيطي و بومي باشد. پس مبنا آن است که ها، جهانارزش
خواهد عنوان يک اعتبار انساني بايد براي رسيدن به ماهيت و غايت مورد نظر که ميار بهساخت

 بدان دست يابد، جعل شود.
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