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تحول گرایی عرفان و سیاست در حکمت متعالیه

5/5/87تاریخ تأیید:22/3/87تاریخ دریافت: 
غالمرضا اسم حسینی

در تقابـل بـا دو نظـام    با تأثیرپذیري از مشرب فلسفی حکمت متعالیه، حضرت امام
تماعی اسـت،  دار سعادت فردي و اجدهنظامی را که عهتوانستندداري و کمونیستیسرمایه

حکومت اسالمی را تئوریزه کنند، و با حضور عینی مـردم بـر   ،با همین مبناند.تحقق بخش
از انسان کامـل  جامۀ عمل بپوشانند. این حرکت بزرگ به نوع برداشت امام خمینی،آن

شود. هدف در عرصه سیاست و حکومت بر مبناي مشرب فکري حکمت متعالیه مربوط می
در این موضوع است. در این راستا این سؤاالت مطرح شده اسـت  کاوش،پژوهش حاضر

به مفهوم انسان کامل و ابعـاد آن در عرصـه سیاسـت و حکومـت     که نگاه امام خمینی
ساختن همین مبنا در مقابله و تحدي با دیگر مکاتـب  چیست، و چگونه توانست با برجسته

دار حفظ و گسترش کرامت انسان مادي و معنوي، نظامی را تأسیس و رهبري کند که عهده
هـاي انسـان کامـل،    براي پاسخ به این سؤال و تحلیل و تبیین جامع ویژگیباشد.و جامعه 

ابتدا خاستگاه و پایه اصلی بحث، یعنی معرفت شناسی و هستی شناسی در حکمت متعالیه 
گـاه  ، جایـ که همان چارچوب نظام فکري حضرت امام است ـ بیان شده است. در ادامـه  

شناسی در حکمت متعالیه و سیر تکامل انسان در این مکتب بررسی گردیده است. انسان
حکمت متعالیه، انسان کامل، امام خمینی، سیاست، عرفان.کلیدي: هايهواژ

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی ارومیه
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مقدمه
هاي سیاسی معاصر شاهد تحقق تحول بزرگ و همه جانبۀ انقـالب  در بررسی اندیشه

اي کـه در  ق و الهی حضرت امـام اسـتوار بـود؛ اندیشـه    اسالمی هستیم که بر اندیشۀ عمی
داري و کمونیسم، نظام اسالمی مبتنی بر والیت تقابل با دو نظام فکري ـ سیاسی سرمایه 

دار سعادت فردي و اجتماعی اسـت، تحقـق بخشـید. همچنـین ایـن اندیشـه       را که عهده
الملل ایجاد کند م بینهاي فکري ـ سیاسی را در نظاها و چالشترین شکافتوانست بزرگ

و عامل تحکیم بخش هویت، عزت و خودباوري ملی ایرانیان در اقصی نقاط دنیا باشد.
گوي زندگی دنیوي و اهداف و جامعیت این انقالب به عنوان یک نظام فکري که پاسخ

اخروي است و دقیقاً در راستاي ـ رسالت انبیا و ائمۀ اطهـار داعیـۀ اصـالحات، سـعادت و      
بشر را دارد، برخاسته از درك عمیق و جامع حضرت امام و نگاه عارفانه و دریافـت  هدایت 

حکیمانۀ او از هستی، انسان، جامعه و نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. امـام عـالم   
هستی و تمام عرصۀ فعالیت انسان و نهادهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و در رأس همه 

کند. بـدیهی  دانسته و تمام مقصد را معرفت اهللا معرفی میاسالمی را محضر خدا حکومت
ترین تجربۀ فردي امام، یعنی تجربۀ شهودي و عرفانی خاص او است این نوع نگاه بر غنی

ترین هدف که برگرفته از قرآن و اهل بیت است مبتنی بوده، و رسیدن به سعادت را بزرگ
ترین فریضۀ، که شامل آسایش ا بزرگداند. این نگاه تشکیل حکومت ربراي حیات بشر می

داند.دنیوي و رستگاري اخروي است، می
امام با این نگاه ضمن ارائۀ یک نظام اجتماعی ـ سیاسی منسجم و هماهنگ با فطرت  

هاي متحجر و منفعل فلسفی، عرفانی، اجتماعی و عقالنیت و شریعت، عمالً تمامی اندیشه
ایی، تحول گرایی، تالش، خودباوري و نوآوري را به و فرهنگی را کنار زده، و در عوض پوی

ارمغان آورد. به تعبیري این همان نظام توحیدي اسـت کـه بـا حضـور مـردم بـه عینیـت        
توان گفت، اندیشه سیاسی امام نتیجۀ اندیشـه و بیـنش عرفـانی و    رسد. در نهایت، میمی

تحـولی در مسـیر تحقـق    ها، نگاه توحیـدي و  اعتقادي وي بوده، و نگاه او در تمام عرصه
سعادت وکمال است.

شود که در آثار عرفانی و سیاسی امـام، رابطـه   حال با این مقدمه این سؤال مطرح می
هـایی  عرفان و سیاست چگونه بیان شده است؟ عرفان و سیاست در نظر امام چه ویژگـی 

ت است، به دارد؟ آیا در آنها سیاست به معناي مصطلح روز که همان ابزار مادي یعنی قدر
گراست یا اجتماعی، و منشأ اثـر  کار رفته؟ همچنین، آیا عرفان از نگاه امام فردگرا، و درون
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فرضیه امام به عنوان الگوي نمادین که بتواند سعادت انسان در عالم خارج است؟ و نهایتاً،
اي چه و جامعه را تضمین کند و رابط بین خالق و مخلوق قرار گیرد والیت داشته باشد، دار

هایی است؟ویژگی
مفروض این پژوهش عبارت است از: اوالً در اندیشۀ امام رابطۀ بین عرفان و سیاسـت  

گـرا  اند. ثانیاً، نظام فکري و ارزشی امـام توحیـد  نظامند بوده و هر دو حاکی از یک حقیقت
ترین انگیزه و هدف بـراي تحـول و رسـیدن بـه     است. ثالثاً مفهوم سعادت و تکامل بزرگ

شود که مبناي نظري این آرامش و وصال حقیقی و خشنودي خدا است. ضمناً یادآوري می
نوشتار معرفت شناسی دینی و انسان شناسی امام است که ملهم از حکمت متعالیه بـوده و  
برگرفته از آثار عرفانی و سیاسی حضرت امام است؛ با تأکید بر اثر عرفانی ایشـان، کتـاب   

.لی الخالفۀ و الوالیۀالهدایۀ اشریف، مصباح

شناسی دینی امامگاه آن در معرفتمفهوم سیاست و جاي
سیاست در نگاه امام خمینی به مفهوم مصطلح و رایـج آن، یعنـی علـم قـدرت، و بـه      

گیري از هر نوع وسیله در جهت هدف بازي و بهرهطلبی، نیرنگمفهوم حیله، مکر، فرصت
صریح، روشن و همه فهم با تأسیس انقالب و نظـام  نیست. چنان که امام خمینی با بیانی 

هـاي سیاسـی را    هـا و سـلوك  گونه دریافتجمهوري اسالمی و هدایت و رهبري خود این
کند، و دریافت خود از سیاست را به عنوان دریافتی هدایتی و تربیتـی برخاسـته از   نفی می

١کند.متن دین و قرآن کریم و سیرة ائمه اطهار مطرح می

ها در مسیر حیات معقـول، و  دین هدایت، مدیریت، توجیه و تنظیم زندگی انسانشأن 
اصالح زندگی این جهانی و زندگی آن جهانی مردمان است و سیاست هم در منظـر امـام   
خمینی همین شأن را دارد. سیاست به معناي حقیقی آن عبارت است از مدیریت، توجیه و 

عقول.ها در مسیر حیات متنظیم زندگی انسان
سیاست با نظر به این تعریف همان پدیدة مقدس است که اگر به طور صـحیح انجـام   

ترین تکاپوهاي انسـانی اسـت. ایـن فعـل     ترین [یا حداقل] یکی از با ارزشگیرد، با ارزش
ترین تالشـی اسـت کـه یـک     مند در هدف بعثت پیامبران الهی منظور شده و عالیارزش

انجام دهد. این همان عبادت ارزشی است که در اسـالم بـه   تواند انسان داراي شرایط می
منزله واجب کفایی مقرر گشته و در صورت انحصار اشخاص برازنده و شایسته براي انجام 

وظیفۀ سیاست در یک یا چند انسان، براي آنان واجب عینی است. 
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اسـت  منابع اولیۀ اسالمی این ضرورت و ارزش را براي سیاست به طوري اثبات کرده 
ترین عبـادات و وظـایف   ماند که سیاست از واجبترین تردید نمیکه دیگر جایی براي کم

امام خمینی براي سیاست شأنی واال، انسانی ٢هایی است که داراي شرایط هستند.انسان
کند:و الهی قائل است و آن را این گونه بیان می

کند به آن جایی که سیاست به معناي اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت «
صالح جامعه و صالح افراد هست. سیاست این است که جامعه را هـدایت  
کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد و جامعه را 

ها را هدایت کند به طـرف آن چیـزي کـه صالحشـان     در نظر بگیرد و این
ص بـه انبیاسـت...   هست، صالح ملّت است، صالح افراد هست، این مخـت 

دهـد و تمـام   دیانت همان سیاستی است که مردم را از این جا حرکت مـی 
هـا را از راه  چیزهایی که به صالح ملّت است و به صالح مـردم اسـت، آن  

برد که صالح مردم است که همان صراط مستقیم است (صحیفۀ نـور، ج  می
ر اسالم یک دیـن عبـادي ـ سیاسـی اسـت کـه در امـو        ) «217، ص 13

(صحیفۀ نور، » اش سیاستاش عبادت منضم است و در امور عباديسیاسی
دیانت اسالم یک دیانت عبادي تنها نیست، و فقط وظیفه ) «123، ص 13ج 

بین عبد و خداي تبارك و تعالی، وظیفۀ روحانی تنها نیست، عبادي است و 
سیاسی است و سیاستش در عبادات مدغم است. یعنی همان جنبـۀ عبـادي   

٣».جنبۀ سیاسی داردیک

توان گفت که از نظر امـام دیـن و سیاسـت بـه طـور حقیقـی بـا هـم         در مجموع، می
اند، سیاست عـین عبودیـت و دیـن اسـت و شـأن و منزلـت آن هـدایت و ارشـاد         آمیخته
هاست.انسان

شناسی دینی امامگاه آن در معرفتمفهوم عرفان و جاي
ت که عرفان از نظر امام ابزاري بـراي رسـیدن بـه    بنا به مفروضات مقاله، کامالً پیداس

مقصود اصلی، یعنی خشنودي خداوند و سعادت بشر است؛ چنان که نوع هدایت و رهبري 
رغم مشکالت گر عرفانی است که در خدمت خداوند و خلق خدا است. و علیامام نیز نشان

لۀ یک سیرة عملی، خود عدیدة سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی نگاه عارفانه امام به منز
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داد.را در قالب محبت، مودت، همدلی، همیاري، ایثار و شهادت نشان می
بدیهی است این برداشت از عرفان برداشتی کارکردي، عملیاتی و معطـوف بـه عمـل    

توان گفت که است، و آن قرب خدا است و از اهمیت باالئی برخوردار است. به تعبیري، می
تر از شناخت ذاتـی آن اسـت. تعریـف    فانی در جامعۀ اسالمی، مهمشناخت کارکردهاي عر

گوید؛ عرفـان  گوید که عرفان چه ماهیتی دارد؟ اما تعریف کارکردي است که میذاتی می
تر دهد؟ چیستی عرفان هر چند مهم است، ولی هیچ چیز مهمچه کاري را انجام داده و می

دهاي عرفانی توجه دارد. ایشـان در تمـام   نیز به کارکرامام٤از کارکردهاي آن نیست.
کردي دارد. در تعریف وي، رزمندگان اسالم عارف هاي پس از انقالب چنین رويسخنرانی

ایـن تعریـف در برگیرنـدة    ٥اند.هایی که در پی ایجاد عدالت هستند، عارفاند و آنواقعی
عنصري کارکردي است.

دهـد، و  قرار مـی » دین«. که آن را برابر با کنداي تعریف میرا به گونه» عرفان«امام 
پردازیم. ایشـان  این برابري عرفان و دین ریشه در دیدگاه نظري وي دارد... که به آن می

کشد کند؛ همان گونه که تقابل میان دین و حکومت را به نقد مینگرش تقابلی را نقد می
نهد. از این رو، دین هم میو در یک چشم انداز گسترده، حکومت، سیاست و دین را برابر 

امـام در تعریـف   ٦و عرفان در پی فرصتی براي ایجاد حکومت و برقراري عدالت هسـتند. 
در «هــاي کارکردگرایانـه را غالبــاً  کـردي غــایی ـ کــارکردي دارد. تعریـف    عرفـان، روي 

هـا را در چهـارچوب   اي از پدیـده نامند؛ یعنی این نوع تعریف طیف گسـترده می» برگیرنده
گیرد. در واقع، این نوع تعریف داللت بر این دارد که هر چیزي که مفهومی خود در بر می
آید.عرفان به شمار میکارکرد یاد شده را دارد،

اگر عرفان به معناي چیزي تعریف شود که حکومت و عدالت اجتمـاعی را در راسـتاي   
ن را یکی بدانیم. زیرا دین سازي هدف غایی و کارکردي خود بداند، باید عرفان و دیانسان

هاي کارکردي معموالً بـه چشـم انـدازي نظـري     نیز چنین غایت و کارکردي دارد. تعریف
اند که در صدد تبیین پدیده بر مبناي نقش اساسی فرد و جامعه است. پس عرفان ـ وابسته

بـا  کردهایی است که از طریق آنهـا، گروهـی  ها و عملهمانند دین ـ نظامی از باورداشت 
سویه و روند. این مسائل بنیادین چیزي جز عدالت همهمسائل غایی زندگی بشر کلنجار می

نقـش خـود را   » وظیفـه «سازي در این دنیا و رستگاري در آخرت نیست. از این جـا  انسان
دار باید آن را انجام دهد همان چیزي است که یک عارف یا دین» وظیفه«دهد. نشان می

ه دست آورد.تا خشنودي خدا را ب
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دین و عرفان نزد افراد پدید هایی را نیز در چیستیتواند تفاوتتفاوت مسائل غایی می
توانـد ایـن باشـد کـه چگونـه      ها میآورد. مسئله غایی زندگی بشر براي بسیاري از انسان

توان تا آن جا که ممکن است از زندگی لذت برد، از رنج پرهیـز کـرد، و سرخوشـی را    می
ود. این که مسائل غایی دین چیست یا عرفان در پی چه هدفی پدید آمده است، تضمین نم

یابد. برخی هـدف دیـن را آخـرت، و    هاي متفاوتی میداران پاسخدر دیدگاه عارفان و دین
دانند. برخی دیگر نحوة ارتباط فرد با خـدا را  مسائل آن را رهایی و رستگاري در آخرت می

رند؛ و گروهی دیگر مسئلۀ غـایی دیـن را آرامـش و معنـا     شماهدف و مسئلۀ غایی بر می
هـاي رسـیدن بـه    دانند. همین اختالف در مسـئله، در شـیوه  بخشی به دنیا و مانند آن می

٧اهداف و مسائل غایی نیز وجود دارد.

خیال کردند که یک دسته زیادي که معناي عرفان عبارت از این «گوید: امام چنین می
حلی پیدا بشود و یک ذکري بگوید و یکسري حرکت بدهـد و یـک   است که انسان یک م

٨ها؛ این معناي عرفان است:رقصی بکند و این

توان چنین نتیجه گرفت که دغدغـۀ  از مجموعۀ نظرات و مستندات مربوط به امام می
اي امام سعادت انسان است، و این زیربناي نظام فکـري امـام را   مهم و مرکز ثقل اندیشه

دهد، به طوري که عرفان، سیاست، احکام، اخالق، مدیریت و همه و همـه در  یتشکیل م
این فرآیند نقش عملیاتی و کارکردي داشـته و در رأس همـه حکومـت اسـالمی وظیفـه      

سازي رستگاري فردي و جمعی در جامعه را به عهده دارد.فراهم

انسان شناسی در اندیشۀ عرفانی ـ سیاسی امام
ث انسان شناسی از دیدگاه امام، بهتر است زیربناي فکـري امـام را   قبل از ورود به بح

گیرد، به شرح زیر که در قالب هندسۀ توحید، اسالم، انسان، سعادت، مردم و جامعه قرار می
معرفی کنیم:

. توحید افعالی، به این معنا که در هستی همۀ وقایع مستند به خواست خداوند است و 1
تعالی اثري ندارد. توحیـد صـفاتی، بـه ایـن معنـا کـه همـه        هیچ موجودي مستقل از حق 

کماالت در عالم از آن حق تعالی است و هیچ موجودي مستقالً داراي کمال نیست. باور به 
توحید منشأ اصالح رفتار، گفتار و کردار انسان است.

. انسان داراي بدن و نفس است؛ داراي بعد مـادي و معنـوي اسـت؛ داراي ظـاهر و     2
گذارند، و در دنیا و آخرت حیات دارد.دیگر تأثیر میست که در یکباطن ا
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. انسان در ابتدا حیوانی داراي فطرت است؛ فطرت عشق به کمـال مطلـق و تنفـر از    3
تواند انسان شود.نقص؛ و به کمک تربیت می

. اسالم براي ساختن انسان نازل شده و به همۀ شخصیت و ابعاد انسـان توجـه دارد.   4
وت او فقط براي اصالح آخرت انسان است که در گرو ساختن نفس، بعد معنـوي و  اما دع

باطن او است. اصالح ظاهر و بعد مادي و بدن، در جهت اصالح آخرت است.
شود. . رسیدن به باالترین کمال انسانی با خدمت به مردم و هدایت جامعه حاصل می5

فر چهارم عرفانی)، و هم در مورد مردم. این مسئله هم در مورد انبیاي الهی مطرح است (س
٩همچنین ادیان الهی با رهبانیت به کلی مخالفند.

هم چنان که از این اصول پیداست، در ساختار خلقت، انسان و سـعادت و تکامـل او از   
شود؛ به طوري که به تبع ترین مباحث است، و جزء رمز و راز هستی محسوب میمحوري

کند. بر همـین اسـاس   ت، تشکیل جامعه و حکومت معنی پیدا میآن رسالت، والیت، عدال
شود. (مـن عـرف   ها، حتی شناخت خود خداوند متعال، میشناخت انسان پایۀ تمام شناخت

نفسه فقد عرف ربه). این اساس و نگاه در آثار عرفانی، کالمی، سیاسـی و فرهنگـی امـام    
فـانی اسـت، و بـا همـین نگـاه وارد      کامالً مشهود است و نگاه امام به انسان معنوي و عر

عرصۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده است.
هایی است که بـه نـوعی بـه    در منظر امام خمینی، شناخت انسان اساس همه شناخت

گردد. تا انسان شناخته نشود، تاریخ و مبارزات تاریخی، جامعه و انسان و مناسبات او باز می
ی، حکومت و مسائل حکومتی، دولـت و رفتارهـاي   مسائل اجتماعی، سیاست و امور سیاس

شـود. در منظـر امـام خمینـی، شـناخت انسـان       مدیریتی و غیره به درستی شـناخته نمـی  
مصباح الهدایۀ الی الخالفۀ ترین معرفت است. امام در کتاب شریف گشاترین و راهکلیدي

نویسد:چنین میو الوالیۀ،
معرفـۀ الحقائق للسالک العـارف  ال مثال هذه المعارف بل کل ةو المرقا

، فإنَّهـا مفتـاح المفـاتیح، و مصـباح     المعرفـۀ النفس. فعلیک بتحصیل هـذه  
.هالمصابیح؛ من عرفها عرف رب

نردبان این گونه معارف، بلکه نردبان همۀ حقایق از براي عارف سالک، 
همانا معرفت نفس است. پس بر تو باد که این معرفت را به دست آوري که 

هاست؛ و هر که خود را ناخت خود کلید همۀ کلیدها، و چراغ همۀ چراغش
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شناخت پروردگار خود را شناخت و بالجمله. انسان کامل که آدم ابوالبشـر  
یکی از مصادیق آن است، بزرگترین آیات و مظاهر اسما و صـفات حـق و   

١٠مقل و آیت حق تعالی است.

که تنها ارادة حاکم بر آن، ارادة الهـی  داند؛ به طوريامام کل هستی را ملک الهی می
است، سلطنت حق تعالی بر همۀ مراتب وجود گسترش دارد و هیچ چیز نیست مگر آن که 

شناسی اندیشۀ سیاسی امام حاصل این برداشت در تحت سلطنت و مالکیت او است. انسان
خلیفۀ خـدا  عرفانی است. از این دیدگاه، خلقت نتیجۀ مشیت الهی، انسان عصارة خلقت و

بر روي زمین است، و این عصارة خلقت داراي ابعاد مختلف است.
هـاي  خود انسان، این موجودي که عصارة همـۀ خلقـت اسـت. جنبـه    

اي بـا نباتـات شـریک    مختلف، ابعاد مختلف و شئون مختلف دارد. از جنبه
است و جنبۀ حیوانی هم مثل سایر حیوانات دارد.... و باالتر از این هم یک 

تعقـل و  » یختّص االنسان به«رتبۀ متعالی انسان دارد... چیزهایی هست که م
به یک معنویت و یک تجرد باطنی که سایر حیوانـات ایـن مرتبـه تعقـل و     

١١مرتبۀ تجرد انسانی را ندارند.

بر این اساس در اندیشۀ ایشان انسان محور اصلی است و چگـونگی سـلوك و مشـی     
رد. امام غالب شدن جنبۀ حیوانی و نفسانی انسان بر اعمال و زندگی اهمیت تعیین کننده دا

رفتار وي را منشأ تمامی مفاسد و مظالم عالم، و گرایش انسان به معنویت را عامل اصالح 
دانند:وي در دنیا می

اساس این گرفتاریهایی که بشر به آن مبتال هست، از آدم صـفی اهللا تـا   
بتال است و اسـاس تمـام فسـادها و    امروز تا روز حشر، آن که بشر بدان م

ها تعدي و تجاوز بر آن محور اسـت. اساسـش حـب نفـس     ها و ظلمجنگ
اش حـب  است و مظاهري دارد که اگر مالحظه بفرمایید این مظاهر که پایه

١٢کشد.نفس است، بشر را به تباهی کشیده و می

، هدف پیامبران جویی انسان است؛ و از سوي دیگرهدف نهایی خلقت سعادت و کمال
ها است، و سازي و هدایت انسان به سوي کمال است. هدف انبیا تربیت انسانالهی انسان

ها به فضایل روحی و معنویات و توسعه دادن امام اساس تربیت دینی را توجه دادن انسان
داننـد؛  نظرهاي محدود مردم از جهان کوچک مادي، به فضاي الیتناهی جهان غیبی مـی 
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هـا،  هاي مادي است. از این رو، براي تربیت مطلوب و شایسـتۀ انسـان  ف تربیتکه برخال
تربیت انبیاي الهی ضرروي است؛ و آن هم مستلزم حکومت الهی است.

گاه رفیعی برخوردار اسـت، و اساسـاً امتیـاز    انسان سازي در اندیشه امام خمینی از جاي
است. از دیدگاه امام، انبیاي خدا ها همینهاي الهی بر سایر حکومتاصلی و مهم حکومت

هـا،  براي این مبعوث شدند کـه آدم تربیـت کننـد، انسـان بسـازند، بشـر را از ضـد ارزش       
ها، فسادها و رزائل دور سازند، و با فضایل اخالقی آشنا کنند.پلیدي

بعد دیگر از دیدگاه امام تأثیر اصالح فردي بر اصطالح اجتماعی است. بـه نظـر امـام،    
هـاي سیاسـی   شود، و ایـن محـور اندیشـه   نسان اصالح شود جامعه و دنیا اصالح میاگر ا

کنند، راه اصالح جامعه ایشان است. امام بیش از هر چیز بر تهذیب درونی انسان تأکید می
بینند، و علت فساد جوامع را قـرار گـرفتن قـدرت و    را در اصالح و تهذیب درونی افراد می

نفسه از دیدگاه امام مفهومی منفی دانند. البته قدرت فیح میحکومت در دست افراد ناصال
بسـیار هـم   ندارد، بلکه چنانچه در مسیر اصلی و نهایی، یعنی سعادت انسان، قـرار گیـرد،  

مطلوب است.
فرمایند:امام چنین می

قدرت اگر چنانچه به دست اشخاص غیـر مهـذب برسـد، خطـر دارد.     
رك و تعـالی قـادر اسـت. لکـن     قدرت خودش یک کمال است. خداي تبا

چنانچه قدرت به دست اشخاص فاسد برسـد، همـین کمـال را بـه فسـاد      
کشانند. دنیا امروز گرفتار این است که قدرت در دست اشخاصی اسـت  می

اي ندارند... قدرت اگر در دسـت انسـان کامـل باشـد،     که از انسانیت بهره
١٣کند.ها ایجاد میکمال براي ملت

کنـد و  کیل یک حکومت که در مسیر اهداف الهی باشد، ضرورت پیدا میبنابراین، تش
تنها راه تحقق این اهداف قرار گرفتن قدرت در دست افراد صالح است. نتیجه این که بین 

جویی) انسان و نوع و ساختار سیاست و اجتماع، ارتباط عمیقی برقرار سعادت فردي (کمال
گیري اجتماع فاسـد شـده و زمینـۀ کمـال     از شکلتواند زمینه سشود؛ زیرا حکومت میمی

جویی فردي را از میان ببرد.
نگرش عرفانی امام به انسان و تأثیر اصالح جوامع نیز به بعـد دیگـري توجـه دارد. در    

دیگر واقع، از دیدگاه امام بین اصالح فرد و اصالح جامعه رابطۀ متقابل وجود دارد و بر یک
هـاي مهـذب، از ایـن    لی تأکید امام بر ضرورت حکومت انسـان گذارند. وتأثیر مستقیم می
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کند که اندیشه سیاسی وي هـم نتیجـۀ منطقـی تفسـیر عرفـانی از      لحاظ اهمیت پیدا می
معناي وجودي انسان است، و هم نافی هرگونه حکومت ناصالح است.

ان، بـه برداشـتی   توجه به اینکه بسیار حایز اهمیت است که نگرش عرفانی امام به انس
گونه که بندگی هواي نفـس مـانع   شود که براساس آن همانخاص از سیاست منتهی می

جویی سعادت فردي است، تبعیت از دستگاه حاکم فاسد و ناصالح نیز مانع سعادت و کمال
توان گفت که اندیشه سیاسی امـام   جامعه در سطح گسترده خواهد بود. به همین دلیل، می

اندیشه و بینش عرفانی ایشان است.فرع و نتیجۀ 
نگرش امام به کارکرد، وظایف و اهداف حکومت اسالمی ناشی از همین بینش عرفانی 
است که هدف حکومت اسالمی را تربیت اخالقی و روحی و بهبود حیات مادي و معنـوي  

داننـد. از دیـد ایشـان    جامعه دانسته، هدف نهایی را نیز سعادت اخروي و دنیوي بشر مـی 
گاه بسیار مهمی در حرکت افراد جامعه به سوي کمال انسانی دارد. به همین حکومت جاي

کردنـد و اصـول   دلیل ایشان همواره بر اصالح ساختار و کارکردهاي حکومـت تأکیـد مـی   
دانستند.اسالمی را مبناي حرکت و جامعه و حکومت می

حولی امامانسان کامل: نماد و محصول پیوند عرفان و سیاست در نگاه ت
ها حضرت امام در مورد عرفان و سیاست و همچنین مباحث معرفت با توجه به دیدگاه
توان گفت تفکـر ایشـان نظامنـد و داراي مبـانی     شناسی ایشان، میشناسی دینی و انسان

مدار است و تمـامی عناصـر فکـري و عملـی و سـاختارهاي      محکم است. این تفکر غایت
داند. بدیهی است رسیدن به خدا و تکامل و خیر و سعادت میفردي و جمعی را در راستاي

اي آگاهی و هدایت محور اصلی بوده و جامعۀ انسانی در رسیدن بـه  در چنین نظام فکري
شناسی دینی و سرمنزل مقصود نیازمند یک نماد اصیل و خدایی است. این نماد در معرفت

دورة نبوت بصورت نبی مرسل و در است که در » انسان کامل«کالمی ما مسلمانان همان 
دورة امامت بصورت امام معصوم و در دوران غیبت امام معصوم بصـورت انسـان حکـیم و    

شود.عارف و عالم در رأس نظام فکري سیاسی متجلی می
کـرد سیاسـی از منظـر حکمـت متعالیـه،      انسـان کامـل در روي  از نظر امام خمینی

شناسـی جلـوة نـاچیزي از ذات اقـدس     ظ هستیعنصري معنوي و عرفانی است که از لحا
اهللا اعظم برخوردار است. تمام عـالم هسـتی مقدمـه    خلیفۀخداوند بوده، از جاي گاه بلند 

وجودي انسان کامل است و انسان تنها موجود برگزیدة خداست و بر تمام اشیاء و امـورات  
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شـیطانی و تهـذیب و   هـاي  والیت و قیومت مطلق دارد. انسان بایستی با غلبه بر خواسته
ت الهـی،      خدمت به بندگان، و همچنین طلب خیر و صالح بر آنان و داشـتن انگیـزه و نیـ

وجود مطلق خداوند متعال را در هستی خود، جامعه، حکومت و سیاست به نمایش گذارد.

انسان کامل، مظهر اسم اعظم الهی
الثابت لالنسـان الکامـل   عین «فرمایند: امام خمینی در کتاب مصباح الهدایه چنین می

النشـاة الجامعیـه و اظهـار الصـور االسـمائیه فـی      بمرتبـۀ اهللا االعظم فی الظهور خلیفۀ
١٤»العلمیه

نخستین حقیقتی که مظهر کامل اسم اعظم و منعکس کنندة پس از ظهور اسم اعظم،
تمام اوصاف و کماالت آن حقیقت عظمی گردید، عین ثابت انسان کامل در عـالم اعیـان  

تعبیـر شـده   و حقیقت محمدیهاست. از این عین ثابت به عین ثابت محمدیه
الثابتۀ المحمدیۀ، حضـرة  اول اسم اقتضی ذلک هو االسم اهللا االعظم رب العـین «است: 

١٥».المحمدیۀالثابتۀالعین بصورةالحقایق األسمائیه فظهرت الجامعۀ

رت تعیـین یافتـۀ اسـم اعظـم     حقیقت انسان کامل که مظهر تام اسم اعظم است، صو
بوده، و اسم اهللا باطن و غیب حضرت انسان کامل است. چون بنا به قواعد عقلی همـواره  
بین دو مقولۀ ظاهر و مظهر اتحاد وجودي و تغایر عقلی وجود دارد و تعیین و شیء متعین 

جود اند. پس بین اسم اعظم اهللا و انسان کامل رابطۀ عینیت ودر هستی یک حقیقت واحد
اي که این دو در وجود وحدت دارد و حقیقت انسان در واقع عین اسم اعظم است؛ به گونه
االنسـانیۀ الحقیقـۀ الن «اند: و عینیت دارند، ولی از لحاظ عقل و تعابیر مفهومی متفاوت

١٦».عین ذلک االسم الجامع التحاد التعین و المتعین

عیان ثابته است. حکیمان از موجودات لذا، حقیقت انسان کامل نخستین ظهور در عالم ا
نمایند. این حقیقت انسانی واسـطۀ فـیض   و حقایق عالم اعیان به ماهیات ممکنه تعبیر می

حق و وسیلۀ ظهور کلیۀ اسما و اوصاف جمالی و جاللی حق به سایر عوالم ممکنه اسـت.  
و جمـال  چنان که حق تعالی از مجراي وجود او عنایات خود را از لطـف و قهـر و جـالل   

و الثابتـۀ االعیـان  نشـأة فالعین الثابت لالنسان الکامل اول ظهور فـی  «نماید: ساري می
١٧».المختفیۀو الکنوز االلهیۀمفتاح مفاتیح سایر الخزاین 
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هی التـی  فالحقیقۀ المحمدیۀ«چنین بیان کرده است: مصباح الهدایهحضرت امام در 
ظهورهـا و  الـدرة الـی  الـذرة العـالم مـن   العالم و هـی بـاطن العـالم و   صورةتجلت فی 

حقیقت انسان کامل مشکات فیض و منشأ تجلی اسما و صفات حق تعـالی در  ١٨»تجلیها
یافت، هیچ یک از اعیان ثابته و عوالم عقول صور اعیان است، و اگر آن حقیقت ظهور نمی

و ملکـوت  و نفوس و عالم برزخ و مثال و جهان طبیعت و ماده و به طور کلی عوالم ملک
گشت.هاي فیض بخش الهی ساري نمییافت، و سرچشمهتحقق نمی

انسان کامل، اسوة حسنه در عرفان سیاسی امام
انسان کامل در دیدگاه امام خمینی صرفاً انسان آرمانی دست نیافتنی یا انسان منـزوي  

انسان کامل و دور از جامعه و مردم نیست، و بنا به اصل تکامل انسان و جامعۀ انسانی این
بندد و جامعه را هاي معنوي آن به کار میاست که همۀ نیروهاي جامعه را در جهت کمال

گـذاري سـاختار حکومـت    به حرکت در آورده و وظیفۀ خطیر اجراي احکـام الهـی و پایـه   
گیرد. لـذا تحقـق عینـی والیـت     اسالمی و قانون و عدالت را به همراه مردم به عهده می

به مردم و جلب رضایت آنهاست.انسان کامل خدمت
دهد، و فهم امام خمینی مفهوم انسان کامل را در عینیت جامعه به گونۀ روشن ارائه می

خواهـد تـا   تاباند. امام از همگان میها باز میگاه این نظریه در تربیت انساننوینی از جاي
ت قـرار  اسـ اعضاي یک انسان باشند و همه در خدمت انسان کامل که رسول اکرم

١٩گیرند و همه به منزلۀ اعضاي او باشند.

علو ذاتی انسان کامل
نویسند:امام چنین می

لقد خلقنا االنسان فی أحسن تقـویم ثـم رددنـاه أسـفل     «قال اهللا تعالی: 
سافلین. و هذا بحسب القوس النزولی و یدلّ علی الکینونه السابقه قبل عالم 

الطّبیعه کما هو المحقّق عندهم.
همانا انسان را در نیکوترین سـاختار آفریـدیم و   «خداوند متعال فرمود: 

و این بـه حسـب   » ترین حاالت و جایگاهها بازش گرداندیمسپس به پست
قوس نزولی است و بر هستی سابق انسان پیش از [ورودش به] عالم طبیعت 
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ن داللت دارد؛ همان گونه که نزد علما ثابت است؛ و بازگشت از عال علّیـی 
به اسفل سافلین ممکن نیست جز با عبور از مراتب و منـازل وسـط؛ پـس    
[انسان] از حضرت واحدیت و عین ثابت در علم الهی به عالم مشـیت و از  
آنجا به عالم عقول و روحانیین که از مالئکـه مقربنـد و از آنجـا بـه عـالم      

ل و از عـالم  اند، و از آنجا به برزخها و عالم مثاملکوت علیا که نفوس کلیه
مثال به عالم طبیعت، با طی مراتب آن تا اسفل سافلین (که همان عالم هیوال 

تر [از همه طبقـات]  و زمین اول است و به اعتباري زمین هفتم و طبقه پایین
است.) که این آخرین حد نزول انسان است و سپس درجات صعودي سـیر  

کمـان (در قـوس نزولـی    ترین نقطه زه از هیوال که مقبض کمال [و انتهایی
را پیمود.» دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی«وجود)] است تا [مقام] 

بنابراین، انسان کامل [جامع] تمامی سلسله وجود است و دایرة [هسـتی]  
گردد، و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و اوسـت کتـاب   با او کامل می

ر مورد او نیز صـادق اسـت.   کلی الهی؛ و اعتبارات سه گانۀ [سابق الذکر] د
پس، اگر او [به منزله] کتابی واحد فرض شود، سرّ و روح و عقل و نفس و 

ها و مراتب آن کتابند کـه هـر یـک از آنهـا،     خیال و طبعش ابواب و سوره
آیات و کلمات الهی است؛ و چنانچه او [به منزلۀ] کتابهـاي متعـدد فـرض    

ال و طبع وي کتابی جداگانـه  شود، هر یک از سرّ روح و عقل و نفس و خی
خواهد بود که فصول و ابوابی دارد، و چنانچه دو اعتبـار مـذکور را جمـع    
نماییم [به منزلۀ] کتابی خواهـد بـود در مجلـدات عدیـده و قرآنـی داراي      

اسـت،  » فرقـان «ها و آیات. پس، وي به اعتبار وجود تفریقی و کثرت سوره
ا کنندة حق و باطل اسـت، و  جدهمان طور که در روایت آمده که علی

٢٠است.» قرآن«به اعتبار وجود جمعی 

راه رسیدن به مقام انسان کامل
گراي حکمت متعالیه انسان داراي حقیقت واحد ذو مراتـب اسـت، در   در مشرب تحول

ذات و گوهرة خود دائماً در تحول و سیالن است و به واسطۀ این حرکت از مرتبۀ طبیعی، 
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رسد. بر این اسـاس در نظـر امـام در عـالم     گذرد و به مرحلۀ الهی مینفسانی و عقلی می
نماي خداوند و مظهر اسماء و صفات هستی و نشئۀ امکانی تنها انسان است که آئینۀ تمام

بختانه این مسیر و دریافت این مقام براي تمامی انسانها بعنـوان سـالک   الهی است. خوش
هارگانۀ عرفانی الزم است که انسان را از یک سـیر  الی اهللا باز است و براي او سفرهاي چ
گرا و حضور در سیاست و مدیریت جامعـه و رهبـري   درونی و فردگرا به سیر برونی و جمع

شود. اهل معرفت بر این باورند که یاد می» اسفار اربعه«دهد. از این سفرها به آن سوق می
اق معرفت طی کند. اگر چه همه آنان را با قدم شهود و بر» اسفار اربعه«انسان کامل باید 

اند در طی این مراحل یکسان نیستند و هـر کـدام درجـه و    که به مقام انسان کامل رسیده
ها مطرح است.مقام خاصی دارند، اما اصل سفر براي همۀ آن

سالک در مرحلۀ اول از خلق به سوي حق، در قدم دوم از حق به سوي حق با حق، در 
ه سوي خلق با حق، و باالخره در سفر چهارم از خلق به سوي خلق بـا  نوبت سوم از حق ب

هـاي گونـاگون طـرح و تبیـین     کند. این سفرها در آثار اهل معرفت بـا روش حق سفر می
فرمایند:اند. حضرت امام سفرهاي چهارگانه را چنین مطرح میشده

لی حق است که همان فیض مقدس و تجلّی فع» مقید«سفر اول از خلق به سوي حقّ 
گردد.هاي امکانی، رؤیت جمال حق حاصل میباشد که براي سالک پس از رفع حجابمی

رسد کـه در پـی   می» اهللا سبحانه«شود و به حق مطلق سفر دوم از حق مقید آغاز می
گردد و همۀ تعینات امکانی مستهلک [این] مرحله، تمام هویات وجودي در نزد او نابود می

نماید. سالک در این مرحله، عالم هستی راي او با مقام وحدانیت تجلِّی میشود و حق بمی
شود.بیند و ذات، صفات و افعال او را در حق فانی میرا نمی

کند که از حـق بـه   سپس اگر توفیق و عنایت الهی شامل او شد، سفر سوم را آغاز می
سفر از خلـق ـ یعنـی     کند کهسوي خلق با حق است. بعد از آن سفر چهارم را شروع می

باشد. سالک در این سفر، جمـال حـق را در همـه    اعیان ثابته ـ به سوي اعیان خارجی می 
گـردد و  کند و در این مرحله است که انسان کامل، صـاحب شـریعت مـی   چیز مشاهده می

نماید و از حق سبحانه و اسماء و صـفات او و  احکام شرعی را براي هدایت مردم بازگو می
٢١دهد.ارف به مردم خبر میدیگر مع

حضرت امام پس از طرح اسفار اربعه و تبیین تفاوت مقامات انبیـاء و اولیـاي الهـی در    
پیمودن این سفرها، به مقام و منزلت خاتم االنبیاء اشاره نموده، آنگاه چنین گفته است:

همۀ این سفرهاي چهارگانه که براي خاتم االنبیاء حاصل شده اسـت و  
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تی را که آن حضرت دارا بوده است، در حقیقـت خـاتم والیـت    تمام مقاما
او موجـود  مطلقۀ محمدي یعنی علی بن ابـی طالـب و اوالد معصـوم   

است. لیکن با این تفاوت که مقامات یاد شده براي حقیقت محمدي به نحو 
اصالت، و براي اوصیاي معصوم او بـه صـورت تبعیـت و وراثـت تحقّـق      

٢٢دارد.

دو شاخصۀ مهم در تبیین ابعاد انسان کاملوالیت و خالفت،
گـاه انسـان کامـل در آفـرینش مطـرح اسـت،       یکی از مباحث مهمی که در مورد جاي

موضوع خالفت و والیت الهی او است و در مباحث عرفانی نیز این دو از محورهاي بحث 
بی بـوده و  اند. به نقل از امام سرآغاز پیدایش خالفت انسان کامل از هویت غیانسان کامل

شود، و از این خالفت است که جریان خالفت در ترین شئونات الهی محسوب میاز بزرگ
گردد. حضرت امام معتقدند که ایـن خالفـت نـه تنهـا روح، ریشـه و      عالم هستی آغاز می

سرآغاز خالفت محمدي است، بلکه اساس خالفت در همۀ عوالم هستی و اصـل جریـان   
٢٣گیرد.ز همین خالفت سر چشمه میخالفت و خلیفه و استخالف ا

هایی است و هر نبی و ولی که سهم او از در بینش عرفانی، مفهوم والیت داراي مرتبه
تر و جامع بودن او تر باشد، دایرة والیت او گستردههاي اسماءالهی بیشها و جلوهدرخشش

. همـین طـور   تر استتر و شریعت وي فراگیرتر و کاملهاي وجودي بیشنسبت به کمال
هـا و  هایی هستند و هر یک به همـان انـدازه کـه کمـال    انسانهاي سالک نیز داراي مرتبه

-اند، نسبت به افراد دیگر والیت میهاي نیک را در خود به گونۀ خوشایند گردآوردهویژگی
ها پـس  یابند. این گرایش در قلمرو والیت ظاهري، سبب شده است که جامعۀ شیعی قرن

م دوازدهم از سه چشم انداز عرفانی، کالمی و حکمی، و در پی آنها فقهی، و با از غیبت اما
گیري از والیت باطنی امام غایب، رهبـري سیاسـی جامعـه بـه دسـت ولـی فقیـه را        بهره

بپذیرند.
ــامبر  ــوي پی و پیشــوایان و حضــرت علــیدر اندیشــۀ شــیعی والیــت معن

عالمان بلند پایۀ شیعه قبول دارنـد  هرگز از والیت ظاهري آنها جدا نیست، و معصوم
که حاکم در مقام حکومت الزم است به تدبیر، سیاست و مدیریت ایـن جهـان تـن دهـد.     

اي دربارة حاکمان عدل دیگر نیز بر این باورند: سیاست و مدیریت این جهانی باید به گونه
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دینی اینان، کسی گاه دنیا و آخرت را به دنبال نداشته باشد. در فهمباشد که دوگانگی جاي
که زیر قبۀ نفسانی خود قرار دارد و ولیِ نفس خود است و براي نفس خود انیت یا انانیـت  

٢٤تواند مقام مهم والیت، هر چند نوع ظاهري آن، را به عهده گیرد.کند، نمیثابت می

واژة خالفت و ارتباط آن با والیت یکی از مباحـث مبسـوطی اسـت کـه امـام بـه آن       
کنیم:د، و در اینجا به مختصر آن را نقل میانپرداخته

این خالفت همان روح خالفـت محمـدي اسـت، رب اسـت ریشـه و      
سرآغاز او است، در همۀ عوالم اصـل خالفـت از او آغـاز شـده و بلکـه      
سرآغاز اصل خالفت و خلیفه و کسی که استخالف به سوي او شده اسـت  

رب حقیقـت مطلـق   میباشد و این خالفت در حضرت اسم اعظـم اهللا کـه   
محمدي و اصل حقایق کلی الهی است با تمام ظهور ظاهر شده است پـس  
حضرت اسم اهللا اعظم، اصل خالفت است و خالقیت ظهور او است بلکـه  
آنچه ظاهر است در حضرت اسم اهللا همان خالفت اوسـت چـون ظـاهر و    

ـ   ی مظهر با همدیگر متحدانه چنانچه در وحی الهی اشاره لطیفی به ایـن معن
٢٥شده است که میفرماید ما آن را در شب قدر نازل کردیم.

خالصه 
ها و آزادي و اسـتقالل  انقالب اسالمی ایران در راستاي تأمین سعادت و تکامل انسان

تـرین  کشور به رهبري حضرت امام تأسیس پیروز شد. این انقالب بـه نوبـۀ خـود بـزرگ    
داري ل نظام فکري ـ سیاسی سرمایه حرکت اجتماعی، سیاسی و دینی قرن بیستم در مقاب

شود. امام با فهم و درك عمیق اسالم ناب محمدي و با تحلیل و کمونیستی محسوب می
و برداشت خاصی از انسان کامل از منظر فلسفی، عرفـانی، اخالقـی و کالمـی در عرصـۀ     

گـاه و وظـایف انسـان در انجـام رسـالت الهـی،       سیاست، حکومت، جامعه، و با تبیین جاي
توانست تصویر روشنی از ساختار سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بـر والیـت الهـی ارائـه دهـد.       
ایشان عمالً این تفکر و منش را در قالب حکمت نبوي و علوي و نظام جمهوري اسالمی، 

هاي دینی و سیاسی مردم حاکم ساخت. مرکز ثقل این تفکر که به نوبـۀ  با تکیه بر آگاهی
اظ فکري، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در قرن معاصر ایجاد هاي وسیعی از لحخود چالش

کرده است، برخاسته از مکتب فکري و تحولی حکمت متعالیـه اسـت. مکتبـی کـه آمیـزة      
کاملی از شهود، استدالل، وحی و قرآن است. امام خمینی با همین مبنا، یعنی نگاه عارفانه 
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کومت و جامعه، و همچنین با تأکیـد  و دریافت حکیمانه از خداوند هستی، انسان، اسالم، ح
بر دیدگاه کارکردگرایانه از مفاهیمی چون عرفان، سیاست و مدیریت عرفان و سیاسـت را  

دانند. ایشان در بررسی سیاست این آمیختگی را مفروض داشته حاکی از حقیقت توحید می
شان عرفـان را  دانند. ایها میو سیاست را عین عبادت و شأن آن را هدایت و ارشاد انسان

سـازي، و  داند. و تقابلی آن دو را نفی، و عرفان را وظیفه محور، انسـان نیز با دین برابر می
کنند. ایشان عرفـان را از انفعـال،   مایۀ رستگاري فردي و جمعی و سعادت بشر تعریف می

دهند.داري قرار میگرایی بیرون آورده، و در متن جامعه و حکومترخوت و درون
ه انسان نیز نگاه عارفانه و معنوي دارد و با مبنا قرار دادن مکتب تحولی حکمـت  امام ب

ها، از جمله متعالیه و آیات و روایات معتقدند که شناخت انسان ریشه و اساس همۀ شناخت
ها و رفتارهاي مدیریتی و غیره است. امـام  شناخت تاریخ، جامعه، سیاست، حکومت، روش

داند. در نظر امام انسان در ا براي هر سالک عارف واجب میبه دست آوردن این معرفت ر
هستی شناسی خود فطرتاً قابلیت تالش و تغییر تدریجی و ذو مراتبـی (طبیعـی، نفسـانی،    
عقالنی و الهی) را دارد، و در مسیر سعادت و تکامل در حرکـت اسـت. از لحـاظ معرفـت     

و همان عین ثابت محمدیه است شناختی و عرفانی انسان کامل مظهر تام اسم اعظم بوده
شود. از نگاه امام انسان کامل که تجلی و تحقق آن در عیون ثابتۀ عالم هستی نمایان می

اي الهی برخوردار است؛ به گونـه خلیفۀگاه رفیع عنصري معنوي و عرفانی بوده و از جاي
د، یعنـی  هـا و رسـاندن آنـان بـه سـر منـزل مقصـو       که دایرة والیت او برابر کمال انسان

رستگاري و فالح گسترش یافته است، و ساختن زندگی مادي و معنوي و خدمت به خلـق  
شـود. انسـان   خدا و برپایی قدرت و اقتدار الهی و مردمی از جمله از وظـایف او تلقـی مـی   

کامل به عنوان نماد و محصول پیوند عرفان و سیاست در نگاه تحولی امام قرار گرفته و از 
گرا محسـوب  گذاري یک جامعه وحکومت فضیلتنوان یک نظریه در پایهنظر ایشان به ع

شود. مطابق دیدگاه کارکردگرایانۀ ایشان، انسـان کامـل صـرفاً انسـان آرمـانی دسـت       می
نیافتنی نیست، و از مردم و جامعه بدور نیست؛ بلکه در متن و عینیـت جامعـه قـرار دارد و    

سـعادت و تکامـل مـادي و معنـوي پـیش      تمامی امکانات و نیروهاي جامعه را در جهـت 
بـرد. امـام والیـت و خالفـت انسـان کامـل را در راسـتاي والیـت و خالفـت انبیـا و           می

داند؛ آن را از والیت ظاهري جدا داند، و والیت آنها را صرفاً باطنی نمیمیمعصومین
ي جهـانی بـرا  داند و نقش آفرینی والیت انسـان کامـل در سیاسـت و مـدیریت ایـن     نمی

داند.جهانی را الزم و واجب میسازي حیات آنزمینه
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