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باوجود انتشــار آثار بســیاری دربارۀ دولت، تاکنون مطلبــی مبنی بر اینکه دیدگاه 

حکمت متعالیه به دولت چیســت منتشر نشده است و این موضوع می تواند محل 

بحث و گفت وگو باشــد. بر این اســاس، بحث حاضر این مفروض را درپی دارد 

که هر مکتب فلســفی، حتی اگر دربارۀ دولت هیچ اظهارنظر صریحی هم نداشته 

باشــد، می تواند به صورت بالقوه واجد نظریۀ دولت باشد که براساس الزامات آن 

دســتگاه فکری باید مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد و ابعاد آن آشکار شود. مقالۀ 

حاضر، ضمن تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه، درواقع درآمدی بر نظریۀ 

دولت در این حکمت اســت. اهمیت موضوع از آنجا ناشــی می شود که حکمت 

متعالیه به  منزلۀ پشــتوانۀ فلســفی انقالب اسالمی مطرح شــده است؛ از این رو، 

ضرورت دارد کــه به خاطر اهمیت دولت به موضوع آن در جامعه پرداخته شــود 

و دیدگاه این مکتب دربارۀ دولت آشــکار شــود. مدعا این است که نظریۀ دولت 

مبتنی بر شــاخص ها و ارکانی اســت که از خود این حکمت ناشــی شده است و 

بایــد بتوان در تبیین ابعاد نظریۀ دولت به ایــن حکمت ارجاع داد؛ از این رو، توجه 

به ســاخت دولت و وجه مردمی آن و نقش رهبری در صدر آن قرار می گیرد و قابل 

رویکرد حکمت سیاسی متعالیه به دولت

یف لک زایی شر
دانشیار گروه فلسفۀ سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی. قم. ایران.

sharif@isca.ac.ir

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 16 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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توجه اســت. پرداختن به این بحث، افزون بر عمق و غنابخشی به مباحث دولت، 

موجب می شــود فهم بهتری از نظریۀ دولت داشته باشیم و امور جامعه نیز سامان 

بهتری بیابد.

کلیدواژه هــا: نظریۀ دولت، دولــت متعالیه، حکمت متعالیه، حکمت سیاســی 

متعالیه، انقالب اسالمی.

مقدمه

دولت فربه ترین مفهوم در مباحث اندیشۀ سیاسی و فلسفۀ سیاسی است و حتی برخی بر آن هستند 

 موضوع سیاســت دولت است و هر آنچه مربوط به سیاســت است، ذیل مبحث دولت 
ً
که اساســا

بررســی می شــود؛ از این رو، مباحث مهمی در این زمینه مطرح و منتشر شده است. پرسش نوشتۀ 

حاضر این است که رویکرد حکمت سیاسی متعالیه به دولت چیست و مسئلۀ  دولت چه جایگاهی 

می توانــد در این حکمت بیابد؟ نوشــتۀ حاضر با بحث در این زمینه درپی آن اســت که به مبحث 

دولت با رویکرد حکمت سیاســی متعالیه بپردازد. باید یادآور شد که موضوع دولت با رویکردهای 

مختلفی ازجمله مطلقه، مشروطه، اخالقی، طبقاتی و کثرت گرایان )وینسنت، 1376( مورد بحث 

 یکی از رویکردهای مطرح و البتــه مبنایی و مهم در این زمینه رویکرد 
ً
قرار گرفته اســت که طبیعتا

 جدید است 
ً
فلســفۀ سیاسی اســت. بحث در این رویکرد از منظر حکمت سیاســی متعالیه کامال

و نگارنــده برای اینکه درک اولیه ای از این مفهوم براســاس چنین رویکــردی ایجاد کند، به مبحث 

خاستگاه دولت، بنیادهای مفهومی و مسئلۀ وحدت و کثرت می پردازد و بر آن است تا در محورهای 

اشاره شده به تبیین بحث دولت از منظر این حکمت بپردازد.

ماهیت و خاستگاه دولت

شــاید در پاســخ به پرســـش از دولت در حکمت متعالیه بتوان گفت چنان دولتی را باید »دولت 

متعالیــه« نامید؛ بنابراین، باید درپی بحث و گفت وگو از جزئیات آن بود. »دولت متعالیه« متصف 

و برگرفته از حکمت متعالیه اســت؛ به نظر می رســد مهم ترین ویژگی این دولت آن اســت که باید 

از درون جامعــه برخیــزد و غالب اعضای جامعه بــا اراده و رضایت پذیرای آن باشــند؛ گو اینکه 

بتوان گفت منظور از برخاســتن از درون جامعه همانا »جســمانی الحدوث« بودن آن اســت. البته 

این نگاه براســاس رابطۀ نفس و بدن نیز تقریر می شــود؛ بنابراین، با چنین بحثی روشن می شود که 
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دولت مخلوق و برآمده از جامعه و ملت اســت. این گونه نیســت که گفته شود دولت خالق ملت و 

جامعه اســت، بلکه دولت به  مثابه مهم ترین نهاد و سازمان سیاسی برای ادارۀ جامعه و نهاد نهادها 

)گل محمدی، 1392: ص 67( از درون جامعه برخاســته و به طور طبیعی در تداوم خود در جامعه 

تأثیرگذار می شود.

بنابراین، هر جامعه ای با توجه به شــرایط و وضعیت خود، دولتی مناســب ارزش های موجود 

خود را خلق می کند و هستی می بخشــد؛ از این رو، نمی توان دولت را از جایی دیگر، که با فرهنگ 

دیگری رشد کرده است، گرفت و به کارگیری کرد. این نمونه در دموکراسی های موجود در غرب هم 

قابل بررسی اســت؛ به این معنا که همۀ دولت های غربی امروزه با وصف دموکراتیک قابل تحلیل 

هســتند، اما دموکراسی در هر کدام از کشورهای غربی با کشــور غربی دیگر تفاوت های بسیاری 

دارد؛ درواقع، در این کشــورها نمی توان دموکراســی های یکدست و یکســانی یافت. در این میان 

برخی به مدل ریاستی و برخی به مدل پارلمانی نزدیک اند. با این حال، بسیاری از آن ها نیز همچنان 

نظام سلطنتی موروثی را ـ البته در مدل مشروطۀ آن که محصول سال ها استبداد و یکه تازی تعدادی 

از خاندان های سلطنتی بوده است ـ نگه  داشته اند.

چنین بحثی متخذ و مبتنی  بر نوع رابطه ای اســت که در حکمــت متعالیه از رابطۀ نفس و بدن 

ترســیم می شود. در این رابطه، هر بدنی به خلق و هستی بخشی نفس، مطابق شرایط خود، مبادرت 

می ورزد؛ بنابراین، خلق و هستی یافتن نفس ازسوی بدن است و از جای دیگری هم به بدن اتصال 

نمی یابد. هرگونه فعــل و انفعالی که پدید می آید در همین رابطه اتفاق می افتد؛ ازاین رو، نفس باید 

در ارتباط با بدن خود باشــد و نمی تواند از جای دیگری اخذ و اقتباس شــود و به بدن الصاق شود. 

به تعبیر مالصدرا، بدن مرکب روح اســت و این دو نمی توانند با یکدیگر ناســازگاری داشته باشند؛ 

درواقــع، عدم هماهنگی این دو و عدم همراهی آن ها با یکدیگر باعث ازبین رفتن و ســقوط هر دو 

است.

دربــارۀ اصطالح متعالیه هم بایــد گفت متعالیه در اینجا وصف غیرقابل دســتیابی و غیرقابل 

دسترســی نیست، بلکه متعالی بودن باید به طور نسبی درنظر گرفته شود. درنتیجه می توان گفت این 

 زمینی اســت، زیرا از جای دیگری نمی آید و باید از درون جامعه خلق و هستی بیابد؛ 
ً
دولت کامال

درواقع، وصف متعالیه اگرچه ناظر ویژگی های برتر اســت، ایــن ویژگی ها باید به صورت ارادی و 

تدریجی از درون اجتماع ســر برآورد و در دولت به ثمر برســد. بنابراین، ویژگی های متعالی مانند 

معنویت، اخالق و انسانی بودن باید در آن حضور جدی داشته و تا اندازه ای در جامعه نهادی شده 
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باشد. از این منظر، دولت نشــانه هایی دارد که مردم آن جامعه واجد آن ها هستند؛ به عبارت دیگر، 

دولْت آینۀ خواسته ها، امیال و تربیت موجود در جامعه و محصول وضعیت یک جامعه است. به این 

معنا حتی حضور نظام های استبدادی در جامعه نیز به سبب بافت و الیه های فکری، ذهنی و تربیتی 

اســتبدادی موجود در آن جامعه است که براثر تربیت موجود در آن به طور دائم بازتولید می شود. بر 

این اســاس، هر اجتماعی دولت متناسب با خودش را دارد و کلید حرکت در مسیر دولت سازی در 

اندیشه و دستان خود مردم است )لک زایی، 1396: ص 145(. آنچه می تواند این وضعیت را دچار 

تغییر کند، تغییر در ذهن و فکر عموم مردم اســت که موجب تغییر در رفتار می شــود و می تواند راه 

دیگری را پیش روی آنان قرار دهد.

دربارۀ اینکه چرا جامعۀ متعالی مقدمۀ دولت متعالی دانسته شده است و آیا این تقدم رتبی است 

یا ارزشی، به اجمال باید اشاره کرد که بدون وجود جامعۀ متعالی، شکل گیری دولت متعالی دشوار 

و حتی ناممکن است. این نگاه از آن روست که دولت برخواسته از جامعه تلقی می شود و مردم در 

آن نقش عمده ای دارند. در این میان، برخی از نگاه های دیگر، به دلیل تقدم ساختار بر فرد یا جامعه، 

بحــث دولت را مقدم بر جامعه فرض می کنند؛ چنان که مفاد برخی روایات مانند »الّناس َعلی دین 

وکهم« این نکته را یادآوری می کنند که این ســاخت سیاسی اســت که تأثیرهای تعیین کننده ای 
ُ
ُمل

بر ســاخت اجتماعی بر جای می گذارد. همچنین، می توان این نکتــه را هم در جهت مثبت از آن 

برداشــت کرد که دولت متعالی جهت دهندۀ ســاخت اجتماعِی متعالی است. از این منظر، علت 

تقدم جامعه بر دولت در حکمت متعالیه به منزلۀ یک پرســش قابل اهمیت مطرح می شــود که باید 

بدان پاسخ داده شود.

به رغم این بحث باید گفت که چنین تقدمی یک تقدم رتبی، و نه ارزشی، است. دولت مبتنی بر 

آن چیزی اســت که درون جامعه می گذرد. البته این مسیر طبیعی پیدایش دولت است و اگر دولتی 

مســیر طبیعی خودش را طی کرده باشــد، از جامعه برخاســته و واجد ارزش هایی است که در آن 

جامعــه وجود دارد؛ بنابرایــن، در این معنا هیچ دولتی نمی تواند فــارغ از آنچه در جامعه می گذرد 

پدید آید. اگر هم غیر از مســیر طبیعی پدید آیــد، نمی تواند با ابزارهای طبیعی تداوم یابد و خودش 

را حفظ کند. آیت الله جوادی آملی نیز به گونه ای بر این بحث صحه گذاشــته است؛ آنجا که دربارۀ 

سیاســت متعالیه سخن می گوید و تصریح می کند که سیاست متعالیه از جامعۀ متعالیه برمی خیزد 

)جــوادی آملی، 1387: ص 91(. دولت متعالیه هم درواقع برایند جامعۀ متعالیه اســت. اگر فاقد 

جامعۀ اخالقی، انســانی و متعالی باشیم، واجد دولت متعالی هم نخواهیم بود. اما به نظر می رسد 
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آنچه در روایت »الناس علی دین ملوکهم« به آن اشــاره شــده است، ناظر به یک امر پسینی است. 

چنین به نظر می رســد که روایت ناظر به تأسیس دولت نیست، بلکه ناظر به شرایط تداوم دولت ها و 

قدرت تأثیرگذاری آن ها در جامعه اســت. دولت به منزلۀ بزرگ ترین و مهم ترین نهاد سیاسی اداری 

در یک جامعه با سیاســت ها و تصمیمات و کاربرد زور می توانــد تمامی جامعه را تحت تأثیر قرار 

دهد، زمینۀ انسجام بیشــتر میان ملت را فراهم آورد و همچنین، زمینۀ سوء استفاده و ایجاد فساد را 

شکل دهد. درنتیجه به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم در نحوۀ تربیت و مشی افراد جامعه تأثیرگذار 

می شــود و جامعه را به همان سمتی سوق می دهد که سیاست ها و اقدامات دولتمردان به آن سمت 

و سو و تمایل دارد.

بنابراین، وجود جامعه بر وجود دولت تقدم دارد و طبیعی اســت که نقش و حضور مردم و نیز 

ارزش های موجود در جامعه در تأســیس و تداوم یک دولت نقش آفرینی می کنند. اما این مسئله تا 

زمانی اســت که یک رابطۀ معقول مبتنی بر اعتماد میان جامعه و دولت وجود داشته باشد. ایجاد هر 

گونه گسســتی میان دولت و جامعه و یا تبدیل و تغییــر در ارزش های هر کدام در دیگری هم تأثیر 

ل 
ّ

خواهد گذاشت. از این منظر و به تعبیر فارابی، حتی یک مدینۀ فاضله نیز ممکن است تغییر و تبد

یابد. اهمیت رئیس اول در این اســت که به حفظ و تداوم فاضله بودن مدینه توجه داشته باشد. البته 

ازنظــر فارابی، رئیس اول چهار وظیفه برعهده دارد که عبارت انــد از: تبیین، توزیع، تمکن و حفظ 

مدینه و جامعۀ فاضله )فارابی، 1398: ص 82(؛ بنابراین، وارد مســئلۀ دیگری هم می شــویم و آن 

قدرت تأثیرگذاری دولت بر جامعه است. دولت با اتخاذ سیاست هایی که در کاربرد زور نهفته است 

بر آن اســت که بر جامعه اثرگذاری داشته باشد و جامعه را به سمت مطلوبی هدایت و جهت  دهی 

کند. در این چرخش و چالش و سیاست و تبدیل و تغییر ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شدۀ پیشین 

گسستی پدید می آید و باعث سرکشی جامعه در مقابل خواسته های متمایز دولت می شود. در اینجا 

می توان از نظریه های تعاملی و تأثیر و تأثری هم یاد کرد.

از ایــن رو، اگرچه می توان به بحث و تعامل میان ملت و دولت قائل شــد، که می تواند به لحاظ 

پســینی صحیح باشد، نمی توان قائل به نظریه های ساخت گرایانه ای شد که نوعی از نگاه جبرگرایانه 

را برجســته و انســان را بی اختیار فرض می کند. این در حالی اســت که در نگاه اصحاب حکمت 

متعالیه، انســان با بهره گیری از عنصر اختیار به طور دائمی در حال شــدن است و ملت نیز به همین 

نســبت درحال شدن است و این شدن ها در بازساخت دولت هم تأثیر می گذارد و دولت نمی تواند 

از این شــدن ها دور باشد و به یک معنا دولت هم درحال شدن و تبدیل و تحول است. از این نظر، 
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درواقع ما با یک پدیدۀ مکانیکی ســروکار داریم و نــه فضای ارگانیکی؛ از این رو، جامعه در آغاز به 

پیدایش دولت می انجامد اما در ادامه دولت می تواند با اتخاذ سیاســت ها و اقدامات مؤثر مبتنی بر 

کاربرد و بهره گیری از زور مشروع خود بر جامعه و ملت تأثیرگذار باشد و همین طور جامعه و ملت 

به طور متقابل بر دولت تأثیرگذار باشــند. از این منظر شاید بتوان گفت گرچه دولت برساختۀ ملت 

است، به مثابه روح یک جامعه عمل می کند و با تصمیمات خود در جامعه هم تأثیرگذار می شود.

به نظر آنچه می تواند این وضعیت را دچار قبض و بســط کند، تلقی از رابطه ای است که جعل 

 تأثیرپذیری جامعه از دولت زیاد 
ً
می شــود. اگر رابطۀ جامعه و دولت از نوع واگذاری باشــد، طبعا

 با وجه تأثیرپذیــری دولت از جامعه مواجه 
ً
اســت و اگر این رابطه از نوع کارگزاری باشــد، طبیعتا

هســتیم. نگارنده با اینکه پیدایش و سرآغاز دولت را به نحوۀ جسمانی الحدوث می فهمد که ممکن 

است در قالب یکی از دو شکل واگذاری و یا کارگزاری تحقق یابد ـ که در نظریه های اصحاب قرار 

داد هر دو شــکل آن را شــاهد هستیمـ  اما وجه صحیح و درست این رابطه و تعامل را از نوع سومی 

تلقی می کند که با عنوان واکارگزاری قابل بیان است و به نوعی نزدیک به نظریات ترکیبی است و در 
میانۀ نظریه ساختار و کارگزار قرار می گیرد، اما با پشتوانۀ فلسفی حکمت متعالیه.1

بنیادهای مفهومی

کید آن بر اصالت وجود به مثابه یک نگاه جدید  اگر حکمت متعالیه هیچ نوآوری هم نمی داشت، تأ

در دســتگاه فلسفۀ اسالمی می توانست آن را به مثابه نگاهی نو با پیامدهای جدید در دستگاه فلسفۀ 

اسالمی به موضوع موردمطالعه تبدیل کند. گواینکه این نگاه نوین از آغاز تفکر فلسفی نزد مالصدرا 

 و در ســیر تکاملی تفکر و ارتقای مباحث فلسفی او پدید آمد؛ بنابراین، او خود در آغاز 
ً
نبود و بعدا

با مشی فلسفی رایج سیر می کند، اما براثر تحول درونی و فکری و به تعبیر آیت الله جوادی آملی، با 

آزاداندیشی )لک زایی، 1390: ص 44( و پذیرش اصالت وجود به این تحول فکری خود اصالت و 

 توجه به امور واقعی و عینی اجتماعی است.
ْ

عمق می بخشد. از این منظر، نزدیک ترین پیامد

بنابر آنچه اصالت وجود ترســیم می کند، اصل با هســتی و وجود است و نه ماهیت های ذهنی 

1. گفتنی اســت نگارنده سال ها پیش از این در پایان نامۀ کارشناسی ارشــد خود دربارۀ ایدۀ واکارگزاری در بحث رابطۀ 
فرد و دولت در نظریه های والیت فقیه سخن گفته است. با توجه به اینکه این پایان نامه منتشر نشده، این ایده مورد نقد و 
گفت و گوی صاحب نظران قرار نگرفته است که در بحث حاضر می تواند مورد توجه مجدد قرار گیرد )لک زایی، 1381(.
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که درپی واقعیتی برمی خیزند. اصالت ماهیت، البته نزد متفکران ســلف مسلمان، جایگاهی بلند 

دارد و در ابتدای فلسفه آموزی، مالصدرا نیز آن را می پذیرد و برمبنای آن مشی می کند، اما در ادامۀ 

فلسفه ورزی خود ماهیت را از اصالت می اندازد و وجود را اصل و موردتوجه قرار می دهد. اصالت 

کید دارد و زمینۀ گفت و گو با یکدیگر را فراهــم می آورد اما به نظر، اصالت  وجود بر اشــتراکات تأ

کید دارد و تمایزها و اختالف ها را برجســته می کند. البته محتوای  ماهیت بر کثرت ها و تفاوت ها تأ

اصالت وجود آن است که مجعول بالذات وجود است نه ماهیت.

بنابراین، محتوای اصالت وجود ارتباطی با وحدت و کثرت ندارد، بلکه این قاعدۀ وحدت وجود 

اســت که به مسئلۀ مورداشاره ارتباط می یابد. از همین منظر است که امام خمینی در سیر مبارزاتی 

کید دارد و یکی از دالیل شکست نهضت ملی شدن  خود در رژیم پهلوی بر عنصری به نام اسالم تأ

کید بر عنصری جزئی می شــمارد. ایشان در پاسخ به پرسشی دربارۀ مراد از جمهوری هم  نفت را تأ

کید می کند جمهوری به همان معنایی اســت که در همه جا وجود دارد1 که به نظر پاســخی ناظر  تأ

به وجودی دیدن جمهوری اســت؛ زیرا وجود جمهوری در همه جا یکی است و نمی توان تفاوتی در 

وجود جمهوری در مکان های مختلــف یافت. با این حال، یک جمهوری به لحاظ ماهیت خود در 

یک جامعه با جمهوری به لحاظ ماهیت در جامعۀ دیگری تفاوت خواهد داشــت. سیاسیات جزء 

 ماهوی نیستند که ماهیت، یعنی جنس و فصل، داشته 
ً
اعتباریات هستند و اعتباریات مفاهیم صرفا

باشــند. البته باید توجه داشــت که کاربرد اصطالح ماهیت برای مفاهیمی مانند جمهوری کاربرد 

دقیق فلسفی نیست، بلکه ماهیت در مفاهیم اعتباری است نه حقیقی.

می توان مســئله را این گونه هم طرح کرد که به هر حال، اصل با سیاســت اســت. در اینجا بعد 

وجودی سیاســت و بعد ایجابی سیاست و ســامان دادن به جامعه و حتی حیات دیگر بخشیدن و 

صورت دیگر بخشــیدن در جامعه موردنظر اســت. وجود سیاست به نوعی بازتولید و وجودبخشی 

اســت. اگر ما بداهت وجود را بپذیریم در سیاســت چه تأثیری دارد؟ چــرا امام خمینی می فرماید 

والیت فقیه جزء بدیهیات اســت؟ اگر بپذیریم که سیاســت امری بدیهی اســت در این صورت به 

معنای ضرورت و ایجاد آن است. همین طور بحث اشتراک وجود هم می تواند مطرح شود. اشتراک 

1. »اما جمهوری به همان معنایی اســت که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسالمی می گوییم برای این 
اســت که هم شــرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، این ها بر اســالم متکی است، لکن انتخاب با 

ملت است؛ طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست« )امام خمینی، 1387، ج4: ص 479(.
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وجود و مغایرتش با ماهیت چگونه است؟ اصالت وجود و سیاست و حکمت سیاسی چگونه قابل 

طرح است؟ در وحدت و کثرت هم این بحث قابل طرح است )صدرا، 1390الف: جلسۀ اول(.

درهرحال، اولین اصل بداهت وجود اســت. در اینجا بداهت وجود سیاسی موردتوجه است. 

اگر بدیهیات از سیاست حذف شوند چیزی باقی نمی ماند. بدیهیات دینی نیز ذاتی و بدیهی هستند 

 وجود حقیقی و اعتباری، وجودی 
ً
)همو، 1390ب: جلســۀ دوم(؛ بنابراین، وجود سیاست و اصوال

بدیهی و یک مفهوم اعتباری اســت. ازاین رو، بداهت سیاســت نداریم بلکه بداهت وجود مفاهیم 

سیاسی داریم. در سیاست ضروریات واحدند مانند دولت که در همۀ نظام ها وجود دولت به صورت 

واحد و یکسانی حضور و وجود دارد. همچنین، ضروریات ثابت و جهان شمول هستند و می توانند 

گونه های مختلفی داشته باشند، اما ماهیات می توانند متعدد باشند.

دربارۀ نحوۀ ورود به حکمت متعالیه و بهره برداری از مباحث سیاســی و اجتماعی این حکمت 

میــان صاحب نظران بحث و گفت و گو وجود دارد. برخی مانند عالمه جوادی آملی بر این نظرند که 

مباحث حکمت متعالیه حکم شــمش طال را دارد و نمی توان به طور مســتقیم از آن انگشتر و النگو 

تولید کرد؛ بنابراین، نیازمند واســطه هایی است که نمی توان بدون آن به مباحث سیاسی و اجتماعی 

این حکمت رجوع کرد. محمد پزشــگی نیز مدافع چنین دیدگاهی اســت و درپی تولید الگوهایی 

اســت که بتواند زمینۀ ارتباط مباحث فلســفی حکمت متعالیه را با مباحث عینی و واقعی توضیح 

دهد )پزشــگی، 1398(. البته راه دیگر این اســت که آنچه در این حکمت گذشته است، بررسی و 

گزارش شود؛ مانند آنچه در بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت گذشته است که در آن خود 

مالصدرا و امام موســی صدر با بهره گیری از آن به طور مستقیم به تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی 

پرداخته اند. در ادامه به این بحث بازمی گردیم.

این پرســش هم وجود دارد که آیا می توان هر شــکلی را در هر ماهیتــی ارائه کرد و یا اینکه هر 

مظروفی را می توان در هر ظرفی ریخت؟ یک بنیاد می تواند ماهیات مختلفی بیابد. تحلیل سیاست 

را از ایــن طریق هم می توان موردتوجه قرار داد. به ویژه ســه بحث ماهیــت، واقعیت و حقیقت. به 

تعبیر علیرضا صدرا، بنیاْد جهان شمول اســت. ما محکمات، متشابهات و اشکال متفاوت داریم و 

درحالی که محکمات ثابت هستند، متشــابهات می توانند متفاوت و گوناگون باشد. حتی ماهیات 

یا متشــابهات می توانند متحول شوند و یا اشکال می توانند تغییر کنند، اما محکمات درعین ارتباط 

با متشــابهات باید ثابت باشند. مانند رأی دادن و بیعت کردن که ثابت است، اما اشکال آن می تواند 

متحول و متغیر شود. همان گونه که در زمان حضور پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( شکل بیعت 



65

ی        
الم

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

به گونه ای بود اما اکنون متحول و متغیر شــده است؛ از این رو، گفته می شود که پیامبر سه نوع بیعت 

داشت: امت سازی که در مکه صورت گرفت؛ نظام سازی که در مدینه اتفاق افتاد؛ و دیگری ریاست 

حکومت که آن هم در مدینه رخ داد )صدرا، 1391: جلسۀ پنجم(.

بحث اصالت وجود در کنار تشــکیک وجود، مکمل دستگاه حکمت صدرایی است. اصالت 

وجــود از مباحث مهم حکمت صدرایی اســت که در کنار تشــکیک وجــود و حرکت جوهری 

بخش های مهمی از این دســتگاه را می ســازد. تشــکیک وجود پس از اصالت وجود ذکر می شود 

که در آن مراتبــی دیدن پدیده ها وجود دارد و دوگانگی ها ازمیان می رود. بر این اســاس، حکمای 

ی از وجود دارند، اما مراتب آن متفاوت اســت. نگرۀ 
ّ

حکمت متعالیــه معتقدند که همۀ مردم حظ

تشکیک در وجود به ما این امکان را می دهد که وقتی به سراغ وجود پدیده های اجتماعی می رویم، 

آن ها را به صورت عینی تر و واقعی تر ببینیم. در نتیجۀ این مبحث، مراتبی از هر پدیده باید موردتوجه 

قرار گیرد و یک مســئلۀ اجتماعی در مدار محدود صفر و یک دیده نمی شود، بلکه در مدار گستردۀ 

صفر و صد تحلیل و موردتوجه واقع می شود؛ بنابراین، چنین نگاهی قدرت زیادی، به منظور تحلیل 

امور اجتماعی به ویژه در تحلیل دولت، به محقق اعطا می کند.

در کنار اصالت وجود و تشکیک وجود، که به نظر از مهم ترین وجوه تمایز فلسفۀ صدرایی از غیر 

آن است، نظریۀ حرکت جوهری نیز بخش دیگر این تمایز فلسفۀ متعالیۀ صدرایی از غیر آن را شکل 

می دهد. تا دورۀ مالصدرا گفته می شد حرکت تنها در اعراض اتفاق می افتد، اما مالصدرا اثبات کرد 

که اگر در جوهر حرکت صورت نگیرد، در اعراض، که تابعی از جوهر است، نیز حرکتی رخ نخواهد 

داد؛ از این رو، مسئلۀ حرکت در جوهر به عنوان یک نظریۀ مهم و تأثیرگذار جلب  توجه کرد و حکمت 

متعالیه براســاس آن وجه تمایز دیگری از فلسفه های اسالمی یافت. البته آنچه برای بحث ما اهمیت 

دارد، وجود حرکت جوهری ارادی اســت که می تواند به عنوان محرک برای وجود تحوالت سیاسی و 

 تحولی درون افراد رخ 
ً
اجتماعــی و نظریۀ دولت موردتوجه قرار گیرد. درواقع در این معنا، اگر جوهرا

ندهد، به  تبع آن در ســطوح مختلف و ازجمله دولت نیز شاهد هیچ تحولی نخواهیم بود؛ بنابراین، 

حرکت جوهری ارادی و اختیاری در کنار حرکت جوهری غیرارادی در شــمار وجوه تمایز فلســفۀ 

صدرایی است. امام موسی صدر تحول را در تعامل انسان با هستی می داند )صدر، 1396، ج 3: ص 

91( و بر این اســاس، نگاه ارادی و تدریجی در آن برجستگی ویژه ای دارد؛ درواقع، در نظریۀ دولت 

نیز از این منظر شاهد تحولی در رابطۀ ملت و دولت هستیم که هر دو براساس تغییر نگاه ارزشی خود 

می تواند در دیگری به طور محسوس و نامحسوس تغییر و تحول ایجاد کند.
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درهرحال، آنچه باعث بیشــترین تمایزها می شود، حرکت اســت. مراتب وجود با حرکت قابل 

تغییر اســت. همچنین، افزایش مراتب نفس آدمی باعث می شود در جامعه نیز تغییر صورت گیرد. 

البته خود حرکت نیز به جوهری ارادی و جوهری غیر ارادی قابل تقسیم است که در اینجا، همان طور 

که اشاره شد، حرکت جوهری ارادی مراد است که می تواند منشأ وجود و پیدایش دولت و تحوالت 

سیاســی و اجتماعی قرار گیرد. برای مثال در مطالعۀ انقالب اسالمی، امام خمینی جوهر مردم را با 

خواست و حرکت خود آنان متحول کرد و توانست در جامعه تغییر ایجاد کند. بر این اساس، دولتی 

ایجاد شد که متکی بر حضور و مشارکت مردم بود و امور اجتماعی با حضور مردم قابل حل و رفع 

و رجوع بود؛ از این رو، هیچ فاصله و گسســتی میان ملت و دولت قابل مشاهده نبود و مسیر ارزشی 

هر دو یکسان قابل مشاهده بود. درمقابل اکنون به عوارض پرداخته می شود و برای همین تحولی نیز 

مشــاهده نمی شود و گسست را در بخش های مختلف میان دولت و ملت می توان شاهد بود. ایمان 

جوهر و جوهرۀ افراد است که بر عوارض غلبه می کند )صدرا، 1390ب: جلسۀ دوم(.

وحدت و کثرت

گذشــته از اینکه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رکنی بسیار مهم در حکمت متعالیه است ـ 

که در ادامه به آن می پردازیم ـ ویژگی بســیار مهم دیگر در رویکرد فلسفۀ سیاسی متعالیه به دولت، 

»مردمی بودن« و »مردمی ماندن« آن است. چون دولت از دل جامعه برمی خیزد، حضور و ظهور و 

تأثیر مردم در آن بسیار پررنگ تر از هر عنصر و مؤلفۀ دیگری است؛ به تعبیر آیت الله جوادی آملی، 

مردم ستون خیمۀ سیاســت و نظام اند )جوادی آملی، 1399(.1 بر این اساس، هرگونه آسیبی که به 

ستون خیمۀ نظام وارد شــود می تواند منجربه آسیب به دولت شود؛ بنابراین، برآمدن و تداوم دولت 

نیز با حضور و تأثیر مردم و نقش آفرینی آنان ممکن اســت و حیات دولت وابسته به حضور مادی و 

معنوی مردم است. مردم هم در پیدایش و هم در تداوم و هم در آیندۀ دولت اثرگذارند.

بر این اســاس، نهادی که می تواند و باید کثرت های اجتماعی را انســجام ببخشد، نهاد دولت 

اســت؛ درواقع، دولت که محصول همراهی مردم است و توســط آنان خلق و هستی می یابد، باید 

بتواند با ابزارهای الزم به انســجام و همبســتگی ملت کمک کند. آنچه می تواند کثرت را در درون 

1. »خیمه یک ستون بزرگ دارد که آن را حفظ می کند و باقی ستون ها در کنار آن قرار دارند و همان طور که نماز ستون 
دین است، مردم یک جامعه نیز به مثابه ستون خیمۀ سیاست هستند« )جوادی آملی، 1399(.
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خود توجیه کند و به آن انسجام ببخشد، مسئلۀ تشکیک است؛ درواقع، یکی از ویژگی های رویکرد 

حکمت سیاســی متعالیه به دولت »تشکیکی« بودن چنین دولتی است. تشکیکی بودن در اینجا به 

این معناست که این دولت اهداف صفر و یک را موردنظر قرار نمی دهد، بلکه با عدد بسیار بزرگ تر 

از صفر تا صد مواجه است و می تواند ترتیب های دولت و اهداف آن را در زمینۀ وسیع و گسترده ای 

پیگیری کند و دائم ســعی در ارتقای خود و جامعه داشــته باشد؛ بنابراین، اهداف به صورت دوگانۀ 

ســیاه و سفید دیده نمی شوند و می توان برخی از آن ها را به صورت های دیگری مالحظه کرد. معنای 

دیگر تشــکیکی این اســت که این دولت یک دولت دارای انعطاف بســیار وسیعی است و در هر 

شرایطی می تواند برحسب شــرایط و اقتضائات و ضرورت های جامعه، انعطاف پذیری مناسبی از 

خود نشان دهد و مسیر خود و جامعه را به کمک مردم اصالح کند.

براساس موارد ذکرشــده، دولت در رویکرد حکمت سیاسی متعالیه واجد جامعه ای سرشار از 

کثرت هاســت؛ درواقع، برمبنای این دولت، هر مقدار که حــوزۀ آن به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و 

جغرافیایی گســترش یابد و تعداد کثرت های بیشتری را شامل شــود، کامل تر است. چنین دولتی، 

واجد نگاهی جهانی اســت و در دل کثرت های موجود در سطح جهان برنامه دارد و به حیات خود 

تداوم می بخشــد؛ این نگاه البته با توسعۀ اجتماعی نظریۀ »وحدت در کثرت و کثرت در وحدت« 

ســازگاری دارد و می تواند مورد پشتیبانی نظری و فلســفی در حکمت متعالیه قرار گیرد. همچنین، 

اصالت وجود، به گونه ای کثرت های متعین در بیرون را به هم پیوند می دهد و از جدایی و گسســت 

کثرت ها جلوگیری می کند.

 هم چنین مباحثی مطرح 
ً
ممکن اســت از این بحث اســتفاده شــود و گفته شــود که البته قبال

شده اســت. برای مثال از یک طرف، قول مشائیان موجب تشتت ارکان جامعه و ازطرف دیگر، قول 

به وحدت شــخصی وجود، مایۀ توتالیتاریسم دانسته می شــود؛ ازاین رو، جهت گریز از هر دو نوع 

جامعۀ آنومیک و توتالیتر )که محصول این دو نگاه اند(، قاعدۀ وحدت در عین کثرت پیشــنهاد داده 

شده است. برخی از محققان در نقد این نگاه و چنین استفاده ای از این قاعده در جهت فهم مسائل 

سیاسی و اجتماعی، این نکته را مطرح می کنند که قاعدۀ وحدت در کثرت در اصل راجع به حقیقت 

وجود و ذومراتب بودن حقیقت وجود است و در تطبیقات اجتماعی و سیاسی این قاعده، هیچ اثری 

 نوعی به عاریت گرفتن یک لفظ در یک زمینۀ 
ً
از محتوای این قاعده نیست و نمی تواند باشد و صرفا

فلســفی  است که هیچ ســنخیتی با مفاد آن قاعدۀ فلسفی ندارد. اما آنچه در این مباحث موردتوجه 

قرار می گیرد، بهره گیری و بهره برداری از ظرفیت های موجود در این فلسفه است که بتوان ازطریق آن 
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به حضور اجتماعی و سیاسی این گونه قواعد پرداخت؛ درواقع، این نکته می تواند در شمار مواردی 

 به آن نرســیده است )جوادی آملی، 
ً
 و علما

ً
باشــد که آیت الله جوادی آملی فرمودند مالصدرا عمرا

1387: ص 112(. از این رو، بعید نیســت که دیگر حکمــای حکمت متعالیه نیز به همین طریق به 

مطلبی نرسیده و آن را طرح نکرده باشند، اما امروزه این گونه برداشت ها با ارجاع به حکمت متعالیه 

انجام شود.

افزون بر این، قاعدۀ وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ازســوی مالصدرا )شیرازی، 1391: 

صص 86ـ84(1 و امام موســی صدر )1394: صص 201ـ200( برای تحلیل جنبه های مختلف 

و ذواضالع  بودن شــخصیت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و ســلم( و امام علی )علیه الســالم( 

مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. آنان که معتقدند این قاعده فقط فلســفی اســت گویا از تطبیق 

این قاعده توســط مالصدرا بر شخصیت امام علی )علیه السالم( اطالعی ندارند )شیرازی، 1391: 

صص 86ـ84(؛ بنابراین، مالصدرا خود به طرح این بحث پرداخته و از آن برای تحلیل شــخصیت 

عظیم امام علی )علیه الســالم( استفاده کرده اســت. در دورۀ معاصر نیز امام موسی صدر در تبیین 

شــخصیت ذواضالع امام علی )علیه السالم( به این قاعده ارجاع داده است )صدر، 1394: صص 

201ـ200(.

گذشــته از این، مالصدرا در تحلیل نظام های موجود، همانند آنچه فارابی گفته اســت، به یک 

کثرت بسیار گسترده اشاره دارد. کامل ترین مدینه ازنظر ایشان، متکثرترین نوع آن است. او به تأسی 

از فارابی بر این نظر اســت که می توان انواع مدینه ها را به مدینۀ کوچک )صغری( و مدینۀ متوســط 

)وســطی( و مدینۀ بزرگ )عظمی( تقسیم کرد. به تعبیر وی، مدینۀ بزرگ بر کل معمورۀ زمین احاطه 

دارد و از این رو، دارای بیشترین کثرت هاست؛ اما به همین دلیل هم کامل ترین مدینه است. برخالف 

دو مدینۀ دیگر که بر بخش منطقه ای و ملی و محلی قابل تطبیق اســت و کثرت های آن ها نسبت به 

مدینۀ عظمی قابل توجه نیست.

1. »ایشان ]پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم([ جامع کمال جمعی اند بین سلوک طریق و راه حق، اعم از تجرد و زهد 
و روزه و نماز و مراعات جانب خلق، اعم از شرکت در جماعات و ازدواج و عبادت بیمار و تشییع جنازه ها و طعام دادن 
و آماده کــردن نیروهای نظامی؛ چنان که درمورد امام و رهبر خواص امت پیامبر )صلی الله علیه و آله و ســلم( هم او 
ازجانب خدا و رسولش برخالفت منصوص اســت؛ یعنی علی بن ابیطالب )علیه السالم( نقل شده است که متصف 
ی به صفات فاضله ای بودند که در آن، صفات متضاد جمع شــده بود« )شــیرازی، 1391: ص 85(. ایشان در 

ّ
و محل

ادامه صفات متضاد آن حضرت را فهرست می کند و این مقام را مقام وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت 
و به طور خالصه »مقام جمع با تفرقه« می شمارد )همان: صص 85ـ84(.
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بنابرایــن، هم بــه لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، مالصدرا به این نکته توجه داشــته و فقط 

بحث را در فضای نظری صرف مطرح نکرده اســت؛ ازاین رو، براســاس نظرات خود مالصدرا این 

نکته که قاعدۀ وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در اصل راجع به حقیقت وجود و ذومراتب بودن 

حقیقت وجود است و در تطبیقات اجتماعی و سیاسی این قاعده، هیچ اثری از محتوای این قاعده 

 نوعی به عاریت گرفتن یک لفظ در یک زمینۀ فلسفی است که هیچ 
ً
نیست و نمی تواند باشد و صرفا

ســنخیتی با مفاد آن قاعدۀ فلســفی ندارد، فاقد هرگونه مبنایی است و کسانی که این مطلب را بیان 

می کنند از ظن خود یار ایشان شده اند.

افزون بر آنچــه آمد، می توان گفت وضعیت جغرافیایی و طبیعی ایران در طول تاریخ به گونه ای 

بوده است که کثرت فراوانی به لحاظ قومی و مذهبی و دینی داشته است؛ درواقع، ما در ایران هم به 

لحاظ تاریخی و هم اکنون واجد حضور فرهنگ ها و به همین نســبت ارزش های مختلفی بوده ایم 

که این ها در کنار هم و در ظل یک دولت، به هر صورت به همزیســتی پرداخته اند؛ از این روســت 

که تمدن های برخاســته در ایران نیز محصول و نماد حضور همۀ اقــوام، نژادها و ادیان موجود در 

ایران اســت. اصحاب حکمــت متعالیه با درک معرفتی از ایران به بیــان مطالب خود در این زمینه 

پرداخته اند. البته مباحث امام موســی صدر و تجربۀ زیست و رهبری جامعۀ شیعیان لبنان در جهان 

معاصر و طوایف هفده گانۀ موجود در لبنان می تواند در این زمینه صراحت بیشتری داشته باشد.

مبحث وحدت در کثرت برای توجیه دولت در برخی دیدگاه های غربی هم مطرح شــده است. 

ازجمله اشــنایدر )گل محمــدی، 1392: صص 43ـ40( در این زمینه و به ویژه در بحث هســتی 

دولت از یک ســو، بحث های مفهومی و ذهنی و ازسوی دیگر، بحث های محسوس و عینی را برای 

دولت مطرح می کند. از منظری دیگر نیز با توجه به اینکه دولت نهاد نهادهاست )همان: ص 67(، 

نحوۀ ارتباط و هماهنگی آن با ســایر دولت ها از مســیر وحدت در کثرت و با بوروکراســی تأمین 

می شود؛ درواقع، بوروکراسی حلقۀ اتصال نهادهای دیگر به نهاد دولت تلقی می شود و بدین ترتیب 

همبستگی و وحدت میان نهادها برقرار می ماند؛ همان چیزی که به نظر می رسد در حکمت سیاسی 

متعالیه ازطریق محبت ایجاد می شود و برخی مناسک جمعی عبادی به کمک آن می شتابد.

نکتۀ دیگر اینکه برمبنای نگاه تشکیکی در حکمت متعالیه می توان الگوهای مختلفی از دولت 

را شاهد بود که حکمای این حکمت از آن سخن گفته اند؛ از این روست که مباحث به کار گرفته شده 

توســط حکمای حکمت متعالیه در این زمینه می تواند کمی متفاوت باشد و هر کدام در این زمینه 

نگاه خاصی داشته باشــند. برای مثال امام موسی صدر از نظریۀ »دولت آسمانی« سخن می گوید 
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 »جمهوری اسالمی« سخن می گوید. 
ً
و امام خمینی از نظریۀ دولت و »حکومت اســالمی« و بعدا

نمی توان گفت این بحث معرکۀ آراســت، اما می توان گفت که براساس نظریۀ تشکیکی، هر یک از 

حکمــای حکمت متعالیه نگاه خاصی به دولت دارد و کار ویژه هــای خاصی را از آن انتظار دارد؛ 

کید می کند و امام خمینی بر  از همین روست که امام موســی صدر بر ویژگی تعادل بخش دولت تأ

اجرای احکام اســالمی تصریح می کند؛ ازاین رو، براساس نظر حکمای حکمت متعالیه می توان به 

انواع دولت رســید، اگرچه می شــود از همۀ آن ها با عنوان متعالیه یاد کرد، هر کدام وجه خاصی را 

دنبال می کنند؛ درواقع، همانند دموکراسی ها می توانند انواع بی شماری بیابند و هر نوع آن با ویژگی 

خاصی از دیگری متمایز شــود، درعین حال نباید در اصــول حکمت متعالیه ـ که به برخی از آن ها 

اشاره شد ـ تمایز و تفاوتی داشته باشند.

نتیجه گیری

چنانچه در مباحث پیشــین منعکس شــده اســت، مهم ترین آوردۀ حکمت متعالیه در اینجا توجه 

به نقش و حضور مردم اســت. این حضور تشــریفاتی و تزئینی نیســت و یک حضور فعال و قوی 

اجتماعی اســت و باید بعد از تأســیس دولت نیز تداوم یابد؛ درواقع، همانند آنچه در رابطۀ نفس و 

بدن جاری اســت و بعد از آنکه نفس خلق و هستی یافت، کار بدن تمام نمی شود و تداوم می یابد، 

در اینجا نیز این گونه است و پایانی برای حضور اجتماعی و سیاسی مردم نمی توان درنظر گرفت.

انفکاک مردم از دولت به نوعی به مرگ دولت می انجامد. این مطلب ازســوی آیت الله جوادی 

کید مطرح شده است که مردم ستون خیمۀ نظام هستند؛ بنابراین، نمی توان به انفکاک  آملی هم با تأ

آنان از دولت حکم کرد. با این نگاه، مهم ترین آســیْب انفکاک و گسست میان دولت و ملت است. 

الجرم می توان از الگویی که امام موســی صدر بــرای گفت و گو طرح می کند بهره برد و بر این نکته 

کید کرد که احترام و اعتماد و اطمینان متقابل باید به صورت روشن و جدی وجود داشته باشد؛ در  تأ

غیر این صورت، هر نوع شکاف ناشی از عدم احترام و اعتماد و اطمینان میان مردم و دولت به سمت 

و ســویی می رود که در بدترین حالت فروپاشی را درپی دارد و در خوش بینانه ترین حالت، ممکن 

اســت به وضعیت بی عملی و ناکارآمدی منتهی شود. مانند جسمی که از شدت بیماری در رنج و 

عذاب است و توان هیچ حرکتی را ندارد و امراض مختلف او را زمین گیر کرده است.

کید حکمت متعالیه بر انســان و اخالق و صیرورت انسان می تواند مسئله ای  افزون بر اینکه تأ

کیدی مهم بر  کلیدی باشد؛ ازاین روست که برخی از مؤلفه های حکمت سیاسی متعالیه می تواند تأ
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انسجام و همبســتگی جامعه باشد. آنچه به این مسئله کمک می کند، محبت و دوستی است که با 

نگاه اجتماعی در حکمت متعالیه مورد توجه قرار گرفته است.

کید شــود بداهت و ضرورت وجودی دولت در حکمت  نکتــۀ مهمی که در اینجا باید بر آن تأ

متعالیه اســت؛ اینکه اصالت وجود در حکمت متعالیه چه نگاهی به خاســتگاه دولت دارد، واجد 

اهمیت زیادی اســت؛ ازآنجاکه براســاس این تقریر، در حکمت متعالیــه، اصل دولت با بداهِت 

 تمایزهایی را نسبت به نگاه هایی ایجاد می کند که خاستگاه دولت را 
ً
وجودی قابل تبیین است، طبعا

در مباحث دیگری جســت وجو می کنند؛ بنابراین، مقایسه و نقد مبانی نظریه های رقیب می تواند به 

این بحث کمک و ابعاد نظریۀ دولت متعالی را روشن تر کند. ویژگی »راهبردی« دولت در حکمت 

متعالیه بسیار مهم است، کشف اینکه چه حلقۀ واسطی وجود دارد که بتواند به مثابه پلی میان مبانی 

دولت )بداهت وجود( و نظریۀ دولت در حکمت متعالیه )نظریۀ دولت متعالی( ایجاد کند، در فهم 

ما از دولت راهگشاست.

داللت های دولــت در رویکرد حکمت متعالیــه در نگاه حکمای این حکمــت، به ویژه امام 

خمینی و امام موســی صدر، فراوان است. تعابیری که از آن ها دربارۀ دولت آمده است، تأثیر مبانی 

دولت در حکمت متعالیه بر نظریۀ دولت متعالی در اندیشــۀ ایشان را نشان می دهد. به ویژه اینکه با 

نگاه تشکیکی می توان تنوعی از نظریه های دولت را در اندیشۀ حکمای حکمت متعالیه شاهد بود.

در هر حال، اگر در یک گزاره وجه خاص حکمت سیاســی متعالیه در رویکرد به دولت را مورد 

کید کرد که دولت مبتنی بر خواست مردم در یک جامعه شکل  اشــاره قرار دهیم، باید بر این نکته تأ

می گیرد و ارزش های هر جامعه در ســاخت دولت تأثیر حتمی خواهد داشت؛ از این رو، دولتی که 

تأســیس می شود، به منزلۀ نهاد نهادها، می تواند با توجه به اعتمادی که مردم به آن دارند و مشارکتی 

که در فعالیت های آن دارند، به اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه هایی بپردازد که ازنظر وجه عمومی 

مسموع باشد.
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