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  چكيده

 منظومه در توان نمي لذا داشتند عرفان و فلسفه علوم در نظيريبي شخصيت خود فقاهت كنار در خميني امام
 زمينه و بستر امام عرفاني انديشه حقيقت در گرفت، ناديده را خميني امام عرفاني و فلسفي هاي ديدگاه ايشان فكري

 تناسب نوع يك فقيه واليت و كامل انسان واليت بين خميني امام منظر از .است بوده ايشان سياسي فقه انديشه ساز
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 و اجتماعي حوزه در كامل انسان واليت تجلي و ظهور فقيه، واليت تئوري و است نموده تفسير كامل انسان اراده

 و فلسفي هايمايهبن كه باشدمي مسئله اين اثبات و تبيين صدد در مقاله اين باشد. مي غيبت دوران در سياسي
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  واليت انسان كامل، امام خميني، واليت فقيه، دوره غيبتها: كليد واژه
  

  

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

            mid.shabbooie@yahoo.comah                                      اسالمي،        كالم و فلسفه ارشد كارشناسي آموخته . دانش١

 shabbooei2007@gmail.com                    اسالمي،                                              كالم و فلسفه ارشد . كارشناسي٢



  تبيين فلسفي عرفاني الگوي انسان كبير از در نظريه واليت فقيه امام خميني (رض)   ▪   ١١٤

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  مقدمه -١

از مباحث و هم چنين مناسب و كامل است  يالگو افتنيبشر  ياز مباحث مشترك در مكاتب فكر يكي
 يكه در حوزه ها مي باشدموضوع انسان كامل  يو معارف اسالم شهياند يدر قلمرو تيو پر اهم ياساس

قابل  .نظران قرار گرفته استصاحب يكالم و فقه مورد بحث و گفتگو ،فلسفه ،همانند عرفان يمختلف
وجود نداشته و بعدها توسط  يتا قرن هفتم هجر ياسالم اتيانسان كامل در ادب ريتعبتوجه است كه 

و شاگردان او بسط و نشر  يابن عرب نيالديتوسط مح تيحالج و در نها ي،بسطام ديزيهمانند با ييعرفا
   .انسان كامل پرداختند تياز موضوع وال يجنبه خاص نييبه تب كياست و هر  افتهي

در قرن  ياسالم يهادانش گريتاز و برجسته در ساحت عرفان و حكمت و داز صاحبنظران مم يكي
درباره ساحت ابعاد  يمختلف يبه مناسبت ها ينيامام خم .است هيرحمت اهللا عل ينيحضرت امام خمعاصر م

 ،ياسيفقه س شهيساحت اند دررا مطرح كرده است.  يارزشمند يانسان كامل مطالب و نكته ها يوجود
موضوع انسان كامل را  ،نو و منسجم يبا نگاه ،هيفق تيحكومت و وال يبا مطرح كردن تئور ينيامام خم

 ينيامام خم ياسيس شهيعرفان و اند انيم ونديكه نقطه پ يقرار داده است به طور يو بررس ليمورد تحل
   .در شناخت انسان كامل است

منظر امام  از؛ است افتهي يتجل ريان صغدانند كه در انس يم ريانسان كب شئون ت را ازيوال ينيامام خم
انسان كامل است كه در عصر  تيو وال هيفق تيوال نيو ارتباط و تناسب ب يبه جهت هماهنگ ينيخم
جامعه را  ياجتماع ياسيزعامت س؛ ابدي يانتقال م طيجامع الشرا هيفق اي ريبه انسان صغ تيوال نيا بتيغ

جامعه در  تيرياست كه قدرت مد يكرديرو نيبا چن هيفق تيسپارد و وال يبه امانت م هيفقيبر عهده ول
   .باشد يرا دارا م بتيعصر غ
 شهيامام (انسان كامل) و اند يعرفان شهياند تأثيرنگارنده بر آن بوده است تا ارتباط و  يمقاله سع نيدر ا
  .قرار دهد يو بررس ليمورد تحلرا ) هيفق تيوال هي(نظر يو ياسيفقه س

  انسان كامل -٢

  ضرورت شناخت انسان كامل -١-٢

شناخت  انسان كامل در ساحت عرفان نظري به جهت فهم نظري الگوي انسان كبير، از مهمترين 
له و موضوع مورد بحث در اين مقاله مي باشد.  لذا تا اين مفهوم و شقوق ئمباحث و مبادي تصوريّه در مس

شد. شهيد مطهري  در باره اهميت روشن شدن مبادي  آن درست تبيين نگردد اين الگو فهم نخواهد
 ةكه انسان كامل چگونه است؛ چهر ميبدان ديبا تصوري و مبادي تصديقي بحث انسان كامل مي فرمايد:

است و مشخصات انسان  ييمايانسان كامل چگونه س يمعنو يماياست. س  ياانسان كامل چگونه چهره
. اگر انسان كامل اسالم را ميبساز خود را آن گونه  ةخود و جامع مياست تا بتوان يكامل چگونه مشخصات 

از  يانسان ولو كامل نسب كي گريد ريو به تعب ميكامل باش اي مسلمان تمام  كي ميتوانيقطعاً نم م،ينشناس
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  )٩٦، ٢٣: ج١٣٨٤باشيم.(مطهري،  نظر اسالم

  در هستي ضرورت وجود انسان كامل -٢-٢

از اهميت زيادي كه  مسئله ديگري  ،بعد از شناخت توصيف اجمالي انسان كامل از نگاه مكتب عرفان
ضرورت وجود انسان كامل از دو حيث مورد توجه قرار  ؛برخوردار است ضرورت وجود انسان كامل است

از حيث  نسبت  ؛ از  بُعد هستي و وجود امام با بدن عنصري در هر عصر. دوّمكه عبارتند: يك  گرفته است
  .چگونگي  مصالح آن،  مورد بحث و تفسير  قرار گرفته است با شرع و

به  -ضرورت وجود امام  ، بيان شده است كهوجودي انسان كامل در عالم امكان در تفسير ضرورت
در اين  عنصري وجسمانيوجود امام با بدن  - او در عالم تكوين و برقراري ثبات و آرامش آن تأثيردليل 

، ٥٧: ج١٤٠٣مجلسي، »(ت االرض باهلهاخلوال الحجة لسا«يك اصل و ضرورت است و حديث  ،لمعا
  .اشاره به اين قسمت از ضرورت وجود انسان كامل در عالم تكوين دارد )٢١٣

  ضرورت وجود انسان كامل نسبت به شرع و مصالح آن  -٣-٢

كه وجود انسان كامل يا امام بررسي قرار گرفته است  بحث و اين ضرورت بيشتر در علم كالم مورد
معصوم به عنوان جانشين و وصي پيامبر صاحب شريعت، در جهت حفظ دين الهي و دستورات شريعت و 

عصمت امام از شاخه و كه اثبات امام تبين آن در هر دوره اي  بر اساس قاعده لطف ، ضروري مي باشد؛ 
رف انسان كامل را هدف اصلي خلقت مي داند كه راه شناخت و مظهر عاعالوه بر آن  .هاي آن مي باشد

جهت  ه ميداند كه وجود آن براي حفظ دين الهي بواسطه فيض  را وجود انسان كاملو  .باشداتم حق مي
كه از لسان امام معصوم مي باشد  در زيارت جامعه كبيره  سعادت ابناء بشر الزم و ضروري دانسته است.

عالم تكوين از آسمان و  دربرقراري و ثبات امام و انسان كامل چنين بيان شده است كه  در مورد ضرورت
زمين و همچنين نزول نعمت هاي الهي و هدايت بشر به سمت سعادت ابدي را به وجود انسان كامل 

وجود انسان كامل را به داليلي همانند ظهور ذات حق در مظهري تام،  نيز  امام خميني .نسبت داده است
  .واسطه فيض به عالم و آدم و ضرورت ظهور كثرات، الزم و ضروري مي داند

  ويژگي هاي انسان كاملتعريف و  -٤-٢

به جهت همين  ؛هر مكتب فكري متناسب با موضوع خود تفسير خاصي از انسان كامل ارائه مي كند
اما در ميان ادله  ؛رسيدن به يك تعريف جامع براي انسان كامل غيرممكن شده است، ظرياتگستردگي ن

آورد اهل معرفت از انسان كامل گوناگون علم عرفان با توجه به موضوع و غايت آن ميتوان ادعا كرد كه ره
اصطالح  .تر استو كامل تركنند به نسبت ساير مكاتب جامعو تعريفي كه در شناخت انسان كامل ارائه مي

انسان كامل به طور صريح در قرآن عنوان نشده است ولي با توجه به مفهوم و معناي برخي آيات در مورد 
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مي توان ويژگي و معناي انسان كامل را از آن  ،بيان شده استكه مطالبي رسول و ولي  ،امام ،خليفه اهللا
و برتري آن نسبت به ساير  منظر اهل عرفانتعريف انسان كامل از اهميت  مطهري در شهيد .استنتاج كرد

انسان  درباب  د،يو جد ميقد يهامن اعتراف دارم كه مكتب عرفان از تمام مكتب« :فرمايدمي مكاتب
، ٢٣: ج١٣٨٤(مطهري، » هايامروز برسند و نه  هانيا يةاند به پاتوانسته هايمياست، نه قد تريكامل غن

٢١٣.(  
بعدها در آثار عرفايي مانند بايزيد بسطامي و منصور حالج مطرح شد و سپس در آثار ابن اين اصطالح 

انسان كامل كسي است كه كون جامع حقايق   .عربي و شاگردان و شارحان وي نشر پيدا كرده است
وجودي و مظهر اسماء و صفات الهي بوده است و چنين انسان كاملي ظرف تحقق تمام كماالت الهي و 

  صفات ذات حضرت حق مي باشد. مجالي
 سبحان، خواست  يگاه خداآنابن عربي در بيان تعريف و ويژگي هاي انسان كامل بيان مي دارد: 

و  د،يآفر يهست ينماتمام ةنييآانسان كامل را به عنوان روح عالم و  د،يخود را در كون جامع مشاهده نما
 ةاست كه خداوند متعال به واسط يموجود شود،يم دهينام ياله  ةفيكون جامع كه انسان كامل و خل نيا

انسان كامل كه همان  . پس دهديها را مورد رحمت خود قرار معالم خلقت نظر كرد و آن يسو او به 
به وجود  نشيانسان است و نظام آفر يمردمك چشم برا  ةخداوند سبحان است، به منزل يكون جامع برا
 يمتو عال است كه محل نقش  يانگشتر نيعالم مانند نگ ياست. پس انسان كامل برا  دهياو كامل گرد

 يخالق هست راياست؛ ز دهيحق نام ةفيرا خل رو، او  ني. از اگرددياو حفظ م ةبه واسط ياست كه خزانه هست
در  تا آن هنگام كه انسان كامل  يعالم هست ن،ي. بنابرادكنيرا حفظ م انيجهان وجود او، جهان و  يةدر سا

  ).٥٠ـ٤٩: ١٣٧٠ ،يعربابن( آن وجود دارد، حفظ خواهد شد
 ةنشئامام خميني در تبيين و توضيح بيان ابن عربي قائل است كه: به جهت گسترگي و عموميت 

اسمايي و اعيان عالم مي باشد، انسان كامل مي تواند آيينه شهود تماك  شئوني  كه شامل همه انسان
حقايق عالم هستي قرار گيرد و خداوند تمالم عالم هستي را از روزنه وجود انسان كامل مشاهد نمايد. سيماي 

؛ يعني همان طور كه انسان كامل آيينه شهود حق داري دو چهره استانسان كامل از ديدگاه امام خميني 
كه عالم هستي را با تمام اوصاف خود  و مظهر تام حق  است، آيينه و شهود تمام عوالم هستي نيز مي باشد

  نمايان مي كند.
از نگاه امام  ؛انسان كامل از نگاه اهل معرفت بر انساني كه مظهر اتم اسماء الهي باشد اطالق مي گردد

ت كه روح اعظم و يا قلب اعظم است كه از خميني مقصود از انسان كامل همان حقيقت نوعي انساني اس
جهت وحدت جمعي و سعه وجودي ه انسان كامل ب ؛هر دو جنبه قوس صعود و قوس نزول نامتناهي است

  صورت تمام عوالم  هستي است و عوالم غيب و شهود  در او منطوي مي باشد.
در حق رسول  انيب نيطبق اكنند: هم چنين امام خميني در تقريرات فلسفه اينگونه مطرح مي

الزم است با  د،يفرما انياو را ب ريس باشد و قرآن بخواهد حد  يريو آله و سلم) اگر تعب هياهللا عل ياكرم(صل
و عبارت  ريآورد كه آن تعب يرياز مقام خاتم تعب ديرا برساند، و با ارائه ةكند كه فوق مرتب انيب يريتعب كي
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داشته باشد،  و صفات تعلم  ءالسالم) به اسما هيبوده، تا آدم(عل يو صفات ياسمائ ةمرتب قاو تحق برساند كه 
درجه ارتقا و  نيو آله و سلم) تحقق آخر هياهللا عل يبرسد. خاتم(صل تيالسالم) به مقام رؤ هي(علميو ابراه

 نياز ا ياجب است؛ و تجافو و ممكن نيب الوجود و سدّ مرز با مرتبه واجبپرواز عالم امكان است كه هم
 حد، انقالب ممكن به واجب است و  نياز ا يتجاف كهنيا يبرا ست،ين حد عقالً و در نفس االمر معقول 

در بحث واليت و اعيان ثابت انسان كامل  .)٥٠، ٣: ج١٣٨١(اردبيلي، انقالب ممكن به واجب محال است
ء در ذات حق مي دانند كه در برابر عين ثابت را صور علمي اشيا اهل عرفان ،در اصطالح مكتب عرفان
  اعيان ثابته تابع اسماء صفات الهي  است . وجود عيني اشياء قرار دارد.

ثابت انسان كامل در  نيعامام خميني در مصباح الهدايه در ذيل مبحث عين ثابت بيان مي كنند: 
 راياست، ز ياعظم اله ةفيخل يعلم ةدر نشئ ياسمائ  يهاو اظهار صورت تيجامع ةمرتب ظهور به ةمرحل

 يبرا  اشيكه با مقام جمع ستيجالل و جمال و ظهور و بطون است، امكان آن ن اسم اعظم چون جامع 
كدورت،  نهي) و او صفا دارد، و آئديننما كوچك  ةنيو در آئ ت: (او بزرگ اسرايكند، ز يتجل انياز اع ينيع

تناسب داشته باشد و  شوديمنعكس م نهيباشد كه با صورت آنچه در آئ وجود داشته يانهيآئ ديپس ناچار با
 چيه ،ثابت انسان نبود نيع و اگر  ابديظهور  ياله يباشد تا عالم قضا نهيامكان انعكاس نور او در آن آئ 
ظهور  يخارج انياز اع كي چيه بود،يانسان نم نيع و اگر ظهور  افتييثابته ظهور نم انياز اع كي

و  وستيپ ثابت انسان بود كه اول به آخر  نيع ةليوسپس به شد،يباز نم يرحمت اله  يو درها افتيينم
-٦٩: ١٣٦٠(موسوي خميني، دارد يوميق  تيمع انياع ةثابت انسان با هم نيآخر با اول مرتبط شد، پس ع

٧٠(.   
سبب عين ثابت است ه كرده اند؛ زيرا ب ه عين ثابت انسان كامل توجيهواليت در عرفان را بوسيلعرفا 

چنين ويژگي اعيان ثابته باعث شده  آخر با اول ارتباط بر قرار مي كند؛ و كه اول به آخر مرتبط گشته و
 است كه تمام اعيان ثابته با هم معيت قيومي داشته باشند. 

بدان كه ارباب معرفت ل حديث توضيحي مبسوط از عين ثابته بيان داشته اند: امام خميني در شرح چه
  ياست تابع تجل يصورت تيدر حضرت واحد هياز اسماء اله كيهر يبرا از: نديفرمايو اصحاب قلوب م

اال هو و آن  علمهايال يالت  بيغ حيو طلب مفات يحّب ذات ةواسطبه ه،ياقدس در حضرت علم ضيبه ف
 هيائاسم ناتياقدس اوالً، تع ضيبه ف يتجل نيبه ا . و ندياهللا گودر اصطالح اهل» ثابت نيع«صورت را 

 ياسم ثابته است، محقق گردد، و اوّل  انيكه اع ،ييصور اسما ياسم نيتع نيهم و به نفس  د؛يحاصل آ
گردد، اسم اعظم  يمرآت آن تجل ابدي ظهور  هيّ واحد يةاقدس در حضرت علم ضيو ف تياحد يكه به تجل
 ياقدس است، و در تجل ضيبه ف يجلت نيع هيبيغ ةدر وجه اهللا است كه  يو مقام مسما يجامع اله

است و  ياعتبار به  هيو كثرت اسمائ ،يبه اعتبار تيمقام جمع واحد نيجال و استجالء ع كمال  يظهور
وآله  هياهللا عل يصل »هيمحمد قتيحق«كامل و  ثابت انسان  نياسم جامع و صورت آن عبارت از ع نيتع

 مقام ت،يمقام واحد يمقدس است؛ و مظهر تجل ضياقدس، ف ضيف ينيع  يچنانچه مظهر تجل ؛است
 هيو علم هياسمائ موجودات ريسا ثابت انسان كامل، روح اعظم است؛ و  نيع ياست؛ و مظهر تجل تيالوه
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

معلوم شود كه انسان كامل مظهر اسم  جانياست... از ا قيرقا و  قيحقا نيا يةو جزئ هيمظاهر كل ه،ينيو ع
آن است،  قيمصاد از  يكياسم اعظم است... و بالجمله، انسان كامل كه آدم ابوالبشر  يتجلّ  جامع و مرآت 

از  يتبارك و تعال ياست، و خدا يتعالحق تيآ و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و  اتيآ نيتربزرگ
 ديو عالمت نبا تيآ يبه معن» مَثَل«از  هيذات مقدس را تنز يول ؛مبراست منزه و  ه،يشب يعني، »مِثل«

(موسوي عزّ وجلّ هستند... ليجمال جم آن  اتيو مرآت تجل اتيذرات كائنات آ ة. همياألعلَ  المَثَلُوَلَهُ نمود 
).حاصل آنكه نسبت اعيان ثابته در ممكنات با عين ثابت انسان كامل كه ٦٣٦-٦٣٤: ١٣٨٢خميني، 

همانند نسبت اسماء جزيي است به اسم جامع الهي يا اسم اعظم اهللا مي  ،مظهريت تام حضرت حق است
ثابت انسان كامل است.همچنين عين ثابت  باشد، و تجلي حق در تمام مراتب ظهور به صورت و عين

جنبه ظهور از آن تعبير به وجود كه از  انسان كامل يا حقيقت محمديه داراي دو جهت ظهور و خفي است،
  شود.، از آن تعبير به عين فيض اقدس ميشود و به لحاظ خفي عين ثابتس مييا فيض مقد ومنبسط 

  تجلي خالفت الهي -٣

مباحث اساسي و پر اهميت در عرفان نظري و ساير حوزه هاي علمي در  بحث خالفت الهي يكي از
شقوق مختلف اين مسئله و واليت  ،امام خميني در كتاب مصباح الهدايه علل خالفت .انديشه اسالمي است

ال اساسي كه از اهميت بيشتري برخوردار است عبارتند ؤدر بحث خالفت الهي دو س .را بيان داشته است
  :از

 
  كيستي و مصاديق خليفه الهي خداوند- ٢  يف و چيستي خالفت الهيتعر- ١

 
خليفه و جانشين خود در زمين  بهدر آغاز خلقت انسان در جواب مالئكه از انسان تعبير ،٣٠در سوره بقره آيه 

اين خليفه بودن انسان به جامعيت وجود انسان و اينكه انسان كامل آيينه تمام  ؛سخن به ميان مي آورد
   گردد.، بر ميباشدو صفات الهي مي ءنماي حق و مظهريت تام براي اسما

و سر خالفت در انسان كامل است هر خليفه و جانشيني بيانگر صفات و حاالت مختلف نزد خود 
خليفه خدا در زمين بايد متخلق به اخالق الهي باشد  .ظام هستي استاهللا به حقايق ن ءآگاهي به تمام اسما

: ١٤١٧.(طباطبايي، حكم كند آن را مي كند او نيز حكمو آنچه خدا اراده مي كند او نيز اراده كند آنچه خدا 
  )١٧٩، ١٠ ج

و  ءبنابراين خليفه الهي شدن باالترين مقام و كمال وجودي انسان است كه خليفه الهي تمام اسما
و صفات الهي  اسماءگردد انسان به لحاظ ذات متصف به صفات خدا را دارا مي باشد و اين دارايي سبب مي

  .حق يعني مظهريت صفات و اسماء الهيبراي لذا خليفه بودن انسان ؛ گردد
و  جميع صفاتاسم جالله اهللا است كه جامع  ،جامع در اين اسماء الهي اسم از نگاه امام خميني

(موسوي خميني، اين اسم براي ظهور و تجلي نياز به مظهر تام دارد تا در آن تجلي نمايد .لهي استااسماء
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    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

٣٥: ١٣٨٦(  
نهايت كمال وجودي است كه انسان كامل يا خليفه اهللا محل ظهور به خالفت الهي رسيدن، بنابراين 

  .ي زمين استرو برباشد و مجري احكام و دستورات الهي و صفات خدا مياسماءو تجلي كامل 
 .بعد از بيان چيستي صفات الهي مسئله ديگر آن است كه خليفه خدا چه كسي است

در تعيين خليفه الهي و اينكه چه كسي مصداق اين مقام خالفت الهي است احتمال هاي گوناگوني از سوي 
اين مقام را اختصاص به شخص حضرت آدم دانسته  ،زمخشري؛ مفسرين و حكما بيان گرديده است

: ١٤١٨(بيضاوي،  دانستندمنين ؤبرخي آن را اختصاص به معصومين و م) ١٢٤، ١ :١٤٠٧(زمخشري، است
قيام خالفت را ذومراتبي و تشكيكي دانسته اند و هر انساني به ، جاميلرحمن اي همانند عبداعده. )٦٨، ١

  .)١٠٤: ١٣٧٠(جامي،  و صفات الهي استاسماءخود تجلي گاه  يو كمال وجود ياندازه سعه وجود
 .دانسته است كه مختص يك فرد خاص نمي باشد عامامام خميني خالفت را يك حقيقت فراگير و 

همچنان : اي داشته باشنداندازه كمال وجودي خود مي توانند از اين مقام الهي حظ و بهره بههمه نوع بشر 
ارد و هر اسمي كه جامعيت كه اسماء محيطه بر اسماء ديگر كه تحت احاطه آنهاست، حكومت و سيطره د

تر است تا اينكه امر به اسم اهللا كه بزرگترين اسم و اسم اعظم و احاطه بيشتري دارد حكمش گسترده
نيز دقيقاً اسماء احاطه دارد، منتهي گردد. همين قاعده در مظاهر  و ابداً خداوند است و بر همه اسماء ازالً

به لحاظ محدوديت و گسترش برحسب احاطه اسماء حاكم  لذا دايره خالفت انسان هاي كامل ؛جاري است
در خالفت الهي شان در همين نكته نهفته است تا اين كه امر به مظهر اسم  انبياءبر آنهاست و سر تفاوت 
و ابداً احاطه بر همه خالفت  ازالً ،بنابراين خالفت كسي كه مظهر اين اسم است ؛جامع و اعظم خدا برسد

  .)٨٣: ١٣٨٦(موسوي خميني،  تها دارد و دائمي اس
در هر  شَأنٍ يهُوَ فِ  ومٍيَ كُلَّ  يرا به مقتضا يتعال يخدا: نديفرمايسحر م ياز دعا يدر شرح فرازامام 

از  كي هر  رايانسان كامل امكان ندارد، ز يشئونات جز برا عيبه جم ياست؛ و تجل  ياز زمان شأن يآن
 يةگرفته، تا نفوس كل دهيصف كش  هو فرشتگان ب منيموجودات از عوالم عقول مجرده و فرشتگان مه

مراتب ملكوت از فرشتگان  ريو سا ايمأمورند و ساكنان ملكوت عل امور  ريمدبره كه به تدب ةو مالئك هياله
و هر  كنديم يتجل همان اسم بر آنان هستند كه پروردگارشان به  يهمه و همه مظهر اسم خاص  ،ينيزم
 يو محدود نينبوت را مقام مع ةنيو مد تيانسان ثربي اما اهل  ؛...نياست معلوم و مع ياز آنان را مقام كي
استحقاق  و  ديبود، حامل گرد هيرا كه همه شئون اله هيعلو ةمطلق تيبود كه وال جهت  نيو از ا ستين

اهللا است و سفر  ير اليس ةمرتب نيآخر  نيا ؛شد... تيو صاحب مقام ظلوم افتيرا  يكبر ةخالفت تام
حفظ نمودن حضرات و  رايبعد از فناء، پس از استهالك تام سالك، ز چهارم است كه عبارت است از بقاء 

 نيتراست و از تمام  تيمراتب انسان نيو وحدت و كثرت از باالتر ليدر مقام جمع و تفص افتني تمكن 
كس از اهل سلوك و اصحاب معرفت اتفاق  چيه  يرامقام ب نيا قتيو سلوك است و حق ريمراحل س

را  آن حضرت كه از مشكات او علم و معرفت  اءياكرم و رسول مكرم ما و اول  غمبريپ يمگر از برا فتاده،ين
 : الف١٣٧٦(موسوي خميني، است ه سلوك آنان بوده اند و مصباح ذات و صفاتش چراغ رااقتباس نموده
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  .)١٩٩ـ  ١٩٧

  تجلي واليت الهي  -٤

در ظاهر و به عبارت ديگر  و باطن در خداوند اسم اين اساس بركه  يكي از اسماء الهي اسم ولي است
از مقامات انسان كامل اين است كه او مظهر اتم  . واليت تكويني دارد  ،تمام عالم تكوين و موجودات عالم

و مجراي واليت الهي است همانطور كه حضرت حق در تمامي مظاهر سرايان دارد از ويژگي هاي انسان 
  .كامل كه خليفه الهي و مظهر اتم اسم ولي است، سريان ولي در عالم است

ن ذاتي و أبلكه به لحاظ ش ،ا داردواليت الهي كه از صفات حق است نه تنها اقتضاي ظهور و تجلي ر
يان وجود در عالم واليت الهي و به تبع آن واليت انسان كامل، داراي عموميت و در تمام امور هستي سر

داشتن و بقا و دائمي بودن اسم ولي در نظام عالم  ريانسمرحوم حاجي سبزواري در مورد  .شودساري مي
انقطاع واليت جايز  ، پسخواهدو خدا هميشه مظهر مي خداست ءولي از اسما: چنين بيان داشته است

  )٤٢٥، ١: ج١٣٧٤(سبزواري،  نيست و اولياي خدا هميشه در عالم هستند
جناب قيصري در شرح فصوص  .ردندتقسيم كواليت را در يك تقسيمي به واليت عامه واليت خاصه 

الحكم واليت عامه را براي همه اهل ايمان برحسب مدارج كمال ثابت مي داند ولي در واليت خاصه كسي 
مراد از ولي در اين مباحث آن خليفه الهي است كه  .است كه فاني فالح و مظهر اسماء و صفات الهي باشد

 .و حق تصرف در عالم تكوين به اذن الهي داردو صفات الهي را حقيقتاً در جان خود داراست اسماء 
حقيقت واليت را ارائه كرده است و  ،امام خميني نيز در مورد واليت الهي كه انسان كامل مظهر آن است

واليت خدا را واليت علوي دانسته است كه با حقيقت خالفت محمدي در عالم امر و خلق اتحاد وجودي 
حضرت ذات به حسب مقام جمعي به اسم اعظم كه رب اسماء و پس ولي مطلق كسي است كه از . دارد

  . )٣٦: ب ١٣٧٦(موسوي خميني، اعيان است ظاهر شود
با توجه به اينكه انسان كامل مظهر اسم ولي در معناي خواسته اوست و با توجه به بيان امام خميني 

مي توان قائل شد كه اصطالح واليت مطلقه  ،در مورد واليت داشتن انسان كامل و مجراي اسم ولي
  .برگرفته از تعابير عرفاني و نه فقهي امام مي باشد

  الگوي انسان كبير  -٥

 و فالسفه و متكلمين حكما، تحقيق و توجه مورد همواره صغير عالم منزله به انسان تصور و مفهوم
 از غير موجودات و كائنات همه فلسفه و عرفان اصطالح در كبير انسان از مراد است. بوده اسالمي عرفاي
  است. انسان شده، نيز صغير عالم به تعبير كه از آن صغير انسان از مراد و است انسان

گردد و  يو اداره حكومت به اراده مسئول برم يريشكل گ نيبحث از قوان يفلسفه اسالم يطبق مبان
اداره  يكه الگو يدارد، پس با همان روش و متد يو عقل نظر يبازگشت به عقل عمل زياراده ن نيا

است مدن) ياداره جامعه(س يالگو ،ديآيم رونيمنزل) ب رياداره خانواده(تدب ينفس) و الگو بيشخص(تهذ
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    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

در  يحكما در مباحث حكمت عمل يگردد. با مراجعه به نظرات فلسف ياستخراج م ياز منظر فلسفه اسالم
 نيبهره برده اند، به ا  ١ريانسان كب ياحكام از الگو نيدر استخراج و كشف ا يكه فالسفه اسالم ميابي يم

نفس را  بيانسان كه احكام تهذ نسر در بد اياستنباط احكام روح در جسم  يمعنا كه همان طوركه الگو
ده، خانوا ايبر مردم  ييكشف احكام فرمانروا ياست برا قيالگو قابل تطب نيا زيدهد، همان طور نيم يخروج

شيخ بهايي مي فرمايد: الملك للرعية كالروح للجسد  سر با بدن است. ايو وجه شبه، رابطه روح بر جسم و 
)، فرمانروايي براي مردم مانند روح براي جسم و سر براي بدن ١٥٧: ١٣٦٣(عاملي،  و كالرأس للبدن
  ).١٤٩، ٦: ج١٣٩٠است(عليخاني، 

طبيعت روح انسان است كه تمام كماالت موجودات  از منظر امام خميني اكمل موجودات در عالم
منشرح گردد عالم كون ، و اگر روح انساني را باز كنيم نباتي و حيواني را بطور كامل دارا مي باشد؛ معدني،

با عالم كبيرمنطبق است. بنابراين از نگاه امام خميني هرچه در  و كامالً  و كون كبير در او منطوي است
ته باشد در اين انسان كه از او تعبير به عالم صغير شده است وجود دارد، به دليل ارتباط عالم كبير وجود داش

عالم خارج با جان انسان است كه هرچه را اين انسان درك كند از مطالعه صعق ذات نفس وجودي خويش 
 ذات خودش رد كه را آنچه بلكه«  فهمد . اقاي اردبيلي در تقريرات فلسفه امام چنين بيان داشته استمي

  است
 ديده را مثل آن مثلكأنّه  ديد، را مثل وقتى آدم اينكه مناسبت به نتيجه در. بردمى پى آن به و بيندمى

 ديده را ديگر مثل آن كأنّه ديد كه را مثل يك باشند، هم مثل جهات جميع در ء،شى دو اگر پس .است
  .)١٢، ٣ ج :١٣٨١ ،اردبيلي»(تاس

تصور انسان به  بررسي وجه شبه ميان اعضا و جوارح انسان با كل نظام هستي،به جهت تشابهات و 
دانشمندان جامعه را به پيكر  عنوان عالم صغير با كل نظام هستي به عنوان عالم كبير مطرح شده است.

ر همان طور كه بدن انسان از اعضا و جوارح گوناگوني تشكيل شده است، ساختا. انسان تشبيه كرده اند
همان طوري كه در بدن انساتن  وجود مي آيد.ه سسات متعددي بؤها و مها و نهادامعه نيز از بخشيك ج

در جامعه نيز هر بخشي از افراد جامعه براي كار  ،هر يك از اعضا و جوارح كار مشخصي را عهد دار هستند
  معيني ساخته شده است.

 رايتواند آن حقوق را سلب كند، ز يمن چكسيبه آنها داده است ه عتيدارند كه طب يحقوق انسانها
 ديانسانها بود، با يكل عتيطب يمقتضا يزيكرده است. اگر چ جابيافراد ا يحقوق را برا نيا يانسان عتيطب

انسانها مشترك است،  ههم نيب باشد و طبعاً يم عتشيطب يكل يانسان را از آنچه مقتضا دي. نباابديتحقق 
 نيچنو هم به غذا دارند اجيبه خوراك دارد، همه انسانها احت اجيانسان احت عتيطب نكهيمحروم كرد. مثل ا

  بالطبع است. يانسان مدن
يكي از تشابهات و وجه شبه ميان انسان و جامعه اين است كه همان طوري كه تمام اعضا و پيكره 

ضاي يك انسان در جهت رشد و شكوفاي انسان با هم به طور هماهنگ و منسجم همكاري دارند، اع
ات كه به منزله اعضاء و پيكره يك جامعه مي باشند،  بايد در تحقق آرمانها و مؤسسجامعه يعني نهادها و 
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ي و نهادها و ارگانها ميتوان يما مبراي رشد و تعالي جامعه  ، رشد جامعه با هم همكاري داشته باشند
از آنها  كيهر  يو برا ميكن هيتشب گوناگون بدن يگوناگون جامعه را به دستگاه ها و اندامها ات مؤسس
به عنوان مثال همان طور كه در بدن انسان قلب از طريق دستگاه . ميكن ريدر جامعه تصو يو نمونه ا مشابه

جامعه و ديگر نهادهاي  گردش خون ، خون را به ديگر اعضاء انتقال مي دهد، مشابه عملكرد قلب بايد در
اقتصادي جامعه جود داشته باشد تا يك جامعه بتواند به حيات خود ادامه دهد. آيت اهللا مصباح در بيان وجه 

« شبه و هماهنگي و كاركرد اعضاي بدن و كاربردي كردن اين هماهنگي در جامعه چنين بيان داشته اند: 
 عيتوز يههاستگاد لهيو سپس به وس ديجامعه را تول زاياست كه مواد مورد ن نيا ينهاد اقتصاد ژهيكارو

قلب و  لهيشود و سپس به وس يكه در بدن ساخت م يكننده در جامعه پخش كند. درست به مانند خون
  .رسديرگها به اندامها م

از رگها خون در آنها درست  يبا انسداد بعض شود و مثالً دايپ يدر دستگاه گردش خون اختالل اگر
گردد و  يشود، فاسد م يكه از غذا محروم م يعضو يشود. گاه يبدن م يمارينكند، باعث ب دايپ انيجر
مرگ بدن  اعثآن را از بدن جدا ساخت و چه بسا اختالل در گردش خون ب ديرود و چه بسا بايم نياز ب
. ابدي انيدر رگها جر يراحته و ب يخون به سادگ ديبدن، با اتيو ح يحفظ سالمت يشود. پس برايم

حبس و  يباشد. اگر آن اموال در مكان انيدر جر ماًئدا ازياموال و مواد مورد ن ديبا زيدر جامعه ن نيهمچن
 يفراورده ها عيو توز ديتول ملكه شا -مسدود شود و اگر دستگاه اقتصاد  انشياحتكار شود و راه جر

جامعه  اجيمواد مورد احتكه  ياست، دچار اختالل شود، به گونه ا يو خدمات ادار يو صنعت يكشاورز
درست و  هيتشب نيخواهد شد. ا ماريجامعه ب نينكند، خواه ناخواه ا دايپ انيدر عروق جامعه جر يبراحت
  ..شده است. هيگردش خون در بدن تشب هاست كه در آن نهاد اقتصاد جامعه به دستگا يحيصح

 يوضوح در مه ب م،يافكن يمنظم آنها نظر م يها يها و هماهنگ تيما به اندام بدن خود و فعال يوقت
آنها را  عتيطب ،يو به زبان علم ميآنها دخالت ندار يها تيفعال ميكه ما در ساختن آن اندام و تنظ ميابي

  دارد.  يوا م تيدرست كرده است و آنها را به حركت و فعال
 ياژهيو يها ييخاص و توانا يها، استعدادها تيقابل يها يژگيخداوند است كه آن اندامها را با و

و ظرافت را دارد. تازه باالتر از  يدگيچيعظمت، پ نيبا ا يكرهايآوردن پ ديپد يستگياست. او شا دهيآفر
(مصباح يزدي، » از ساختار بدن ماست رتر و گسترده ت ميتر و عظ دهيچيآن، ساختار روح ما به مراتب پ

  .)٢٨٢-٢٨٠ ،١ج: ١٣٩١
تواند نتيجه نهايي را بديهي كند؛ در آموزه هاي كالمي  به نكته اي ديگر مي در كنار مطالب فوق توجه

عدل به معناي مساوات است و مساوات هم از دل وحدت و حكمت برخاسته است لذا  از لوازم و عوارض 
  ذاتي وحدت،  عدالت است.

، و چون موصوف به وحدت حقه حقيقيه است شياست كه خود در ذات خو يكس عتاًيحاكم عادل طب
كه در مقام  ياوست، ذات يهمتا يهمان ذات ب زيعدالت ن يقيذات اوست، شاخص حق نيصفت وحدت ع

 يبا كل اشياست؛ پس، ذات او حت يقيحق يالحقيقه هم مساو طيخود بسيط الحقيقه است، و بس تياحد
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 چيه يبرا يو پس يشيو پ تياولو چيمقام ه نيدر مرتبه، معادل و بلكه عين كل اشياست. در ا تفاوتبدون 
ناموس  كيمقام  نياوست و عدالت در ا تيرهگذر، عادل مطلق ذات احد نيو از ا ستيناشياء از  يئيش
  است. يازل ياله

 ست،ين ريپذ يياز وحدت جدا ،ينيو تحقق ع قتيگونه كه وجود، هم در مفهوم و هم در حق همان
معادل با وحدت است. هرجا كه وحدت است عدالت  ،يخارج قتيو هم در حق يهم در مفهوم كل زيعدالت ن

 يو معلول يخدا بر مدار اعتدال و نظم علّ  ينياست و هرجا كه عدالت است وحدت تحقق دارد. اراده تكو
  گردد.  يم دارياو پد يهمتاياست كه از نهاد ذات ب يا

 ياسياجتماع و امور س منزل و نظام رينفس و تدب بيكه مربوط به تهذ ،ياريو اخت ياراد يهايهست در
و در هر  گردديو نظاهم انسانهاست، باز عدالت بر محور وحدت م تيبه مدن مربوط و باالخره يو كشوردار
است كه امور  يكس يجهت، حاكم عادل در نظام اجتماع نياست. به هم يگانگينشان دهنده  يجا به نوع

 انهيرا به نقطه واحد مشترك، كه نقطه م نيگرداند، و طرف يو وحدت بازم يرا به تساو ينامتناسب نامساو
واحد مشترك، موازنه و  نيو با ارائه و حفظ ا وندديپ ياست، م نيطرف انياست و حد اعتدال م يقيحق

است كه بر نقطه  ستهيرا شا يمقام آن كس نيسازد. ا ياجتماع را برقرار م يها يگوناگون انيمساوات م
حاكم  گر،يد فهعدل نسبت به ك يكفه ترازو كيتر بودن  نيدر حالت سنگ مثالًواحد وسط آگاه باشد. 

آنها  انيم يقيتا موازنت و مساوات حق ديفزايتر بردارد و به كفه مقابل آن ب نيآن قدر از كفه سنگ ديعادل با
شهروند، دو  انيم انيدر سود و ز ن،يبرقرار گردد و شاهين عدل بر آن نقطه واحد وسط استوار شود. همچن

وارد شده عالوه كند تا آن نقطه واحد وسط  انيبر ز واست كه آنقدر از سود ناروا بردارد  يحاكم عادل كس
است كه ظل  يظل يوسط همان وحدت ها نيكننده ا نيي. شاخص تعديكه حد اعتدال است به دست آ

دارد. حاكم  تينيالغيوب حق متعال ع بيكه با ذات غ ياست، وحدت يناموس اله وحدت حقه حقيقيه و
: ١٣٩٤(حائري يزدي، رنديگ ياو جهت م يوحدت هاست كه همه به سو نينشان دهنده ا وستهيعادل پ

٢٩٠-٢٨٩(.  
با اين تفصيل با اندك توجهي روشن مي شود كه در اين منطق تنها يك فيلسوف متأله مي تواند 

ي تخصصي قرار و نفس را به عنوان يك علم مورد بررسحاكم بر حكومت باشد به اين معنا كه آنكه روح 
نداشته باشد شايسته حاكميت  و تا كسي كه معرفت كامل به روح و نفس انساني مي دهد، فيلسوف است

چنين واضح مي گردد كه چرا فالسفه اسالمي ويژگي هاي يك حاكم را از قبيل متالّه و اتصال هم نيست.
» سعادت قصوا«اشته اند و غايت يك حكومت حقيقي را رسيدن به به دريچه وحي از باري تعالي نگ

  اند.نهاده
با اشراق  ،باشد انبياءمي داند كه داراي صفاتي به مانند أله سهروردي حكومت را شايسته حكيمي مت

 )٥٠٤، ١: ج١٣٨٠(سهروردي، دارد نور حق بتوانند عبادت را براي رسيدن به كمال و سعادت به اطاعت وا
لهين غايت اصلي حكومت را اطاعت از شريعت و دستورات الهي عنوان كرده أن صدرالمتو همچني

فارابي كه پايه گذار فلسفه سياسي اسالمي است وجه نياز امت و  .)٤٢٦-٤٢٠، ١: ج١٣٨٢(شيرازي، است
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ها و آداب شايسته و ملكات اخالقي در جامعه جامعه را به حكومت از آن جهت دانسته است كه تا سنت
لذا روشن است كه از نظر فالسفه اسالمي حكومتي صالحيت عقلي و حقيقي حاكميت بر ؛ سترش يابدگ

اين استدالل  اجتماع مردم دارد كه در دو ركن حاكم و حكم، منصوب از جانب باري تعالي باشد و ضرورتاً
  در زمان پيامبر ختمي مرتبت منصرف به حكومت اسالمي است و راه گريزي از آن وجود ندارد.

  

  نتيجه گيري  -٦

انسان  يمردمك چشم برا  ةخداوند سبحان است، به منزل يانسان كامل كه همان كون جامع برا 
 يانگشتر نيعالم مانند نگ يانسان كامل برااست. پس   دهيبه وجود او كامل گرد نشياست و نظام آفر

 ةفيا خلررو، او  ني. از اگرددياو حفظ م ةبه واسط ياست كه خزانه هست يمتو عال است كه محل نقش 
  .است دهيحق نام

  ياست تابع تجل يصورت تيدر حضرت واحد هياز اسماء اله كيهر يبرااز نظر امام رضوان اهللا عليه 
اال هو و آن  علمهايال يالت  بيغ حيو طلب مفات يحّب ذات ةواسطبه ؛هياقدس در حضرت علم ضيبه ف

  .ندياهللا گودر اصطالح اهل» ثابت نيع«صورت را 
 قيمصاد از  يكيانسان كامل كه آدم ابوالبشر ؛ ثابت انسان كامل، روح اعظم است نيع يمظهر تجل

  .است يتعالحق تيآ و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و  اتيآ نيترآن است، بزرگ
را از » واليت مطلقه«امام قائل است انسان كامل مظهر اسم خالفت و واليت الهي است و اصطالح 

از همه موجودات  اكمل روح انسانهم چنين امام بر اين نظر است كه  مباني عرفاني شان اتخاذ كردند.
طبيعت است و كمال جسمى و نباتى و حيوانى و معدنى و عنصرى را بكماله الوجودى داراست، مريد و 

  مدرك و سميع و بصير و قدير و عالم است و نسخه عالم طبيعت است. 
ه بدن انسان از اجزاء، كرده اند و گفته اند: همان طور ك هيانسان تشب كريجامعه را به پبه عبارتي ديگر 

ات گوناگون به وجود مؤسساز نهادها و  زيشده است، جامعه ن ليفراوان تشك يگوناگون و سلولها ياندامها
شده كه  لياز افراد تشك يعده ا از يباشد و هر بخش يم يمتعدد يقسمت ها يكه هر كدام دارا ديآ يم

تعبير واليت همان سر يا عقل در جسم مادي  كه در اينسلول را در بدن انسان دارد.  كيهر فرد حكم 
  مورد نظر است.
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 نوشتهاپي

م لما نفينا عالما آخر سوى هذا العالم أردنا أن نقول هذا العالم واحد ال باالجتماع و االتصال فقط ث .١
)؛ ٥٢٣ص، ٣شرح منظومه، ج ،يسبزوار ي(مالهادبل إنسان كبير واحد بالعدد باعتبار النفس و العقل الكليين

قيل له إنسان كبير، و اإلنسان عالم  ذاعالمه حسن زاده به شرح منظومه:العالم في تركّبه كاإلنسان ل قيتعل
صغير عند الجمهور و بالعكس عند المحققين. ثم اعلم أن السؤال الرابع عشر من أسئلة خاتمة الكتاب من 
مصباح األنس في البحث عن تطبيق أجزاء العالم الصغير مع أجزاء العالم الكبير في المقام مطلوب جدّا 

تركّبه كاإلنسان لذا قيل له إنسان كبير، و اإلنسان عالم صغير عند  )؛ العالم في٦٢، ٥ج: ١٣٦٩سبزواي، (
الجمهور و بالعكس عند المحققين. ثم اعلم أن السؤال الرابع عشر من أسئلة خاتمة الكتاب من مصباح 

سبزواي، األنس في البحث عن تطبيق أجزاء العالم الصغير مع أجزاء العالم الكبير في المقام مطلوب جدّا(
  .)٣١٠، ٥ج :١٣٦٩
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ترجمه: سيد محمد باقر موسوي همداني، قم،  ،ترجمه تفسير الميزان )،١٤١٧حسين، ( طباطبايي، محمد . ١١

  مدرسين. جامعه اسالمي انتشارات دفتر
  عالم الكتب. اض،ي، رالمخالت)، ١٣٦٣(، محمد نيبهاء الد خيش ،يعامل . ١٢
 ي، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگمتفكران مسلمان ياسيس شهياند)، ١٣٩٠(، اكبر يعل ،يخانيعل . ١٣

 .يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق يو اجتماع
  .العربي التراث إحياء ، بيروت، داراألنوار بحار)، ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر، ( . ١٤
  .ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤ، قم، ماسالم ياسيس هينظر)، ١٣٩١( ي،محمدتق ،يزديصباح م . ١٥
 ، هفتم.، تهران، صدرامجموعه آثار استاد شهيد مطهرى)، ١٣٨٤مطهري، مرتضي، ( . ١٦



 ١٢٧   ▪ بويي/ محمد قمي اويليحميدرضا شب

    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

، شرح فصوص الحكم و مصباح االنس يعل قاتيعلت)، ١٣٨٦سيد روح اهللا، ( ،ينيخمموسوي   . ١٧
  اسالم.انتشارات پاسدار  ،تهران

و نشر آثار امام  ميمؤسسه تنظتهران،  ،ثيشرح چهل حد)، ١٣٨٢، (__________________ . ١٨
  .ينيخم

، انتشارات تهران ،ياحمد فهر: ، ترجمهشرح دعاء السحرالف)،  ١٣٧٦، (__________________ . ١٩
  فيض كاشاني.

مؤسسه  ،تهران ،ةيالخالفة والوال يال ةيمصباح الهداب)،  ١٣٧٦، (__________________ . ٢٠
 .ينيخم و نشر آثار امام  ميتنظ

 .پيام آزادي ،تهران ،ةالي الخالفة و الوالي ةمصباح الهداي ،)١٣٦٠( ،__________________ . ٢١
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Mystical philosophical explanation of the model of “the Great Man” 
 in Imam Khomeini's Theory of Velayat-e-Faqih 
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Abstract: 

Imam Khomeini, in addition to his knowledge in Islamic jurisprudence, 
had a unique personality in the philosophy and Islamic gnosis, so we cannot 
ignore his philosophical and gnostic views in his intellectual system. Imam’s 
gnostic thoughts have been, in fact, the origin for his thoughts in political 
Islamic jurisprudence. From his point of view, there is a kind of harmony 
between authority of the perfect man (Velayat-e-Insan-Kamel) and that of a 
faqih (Velayat-e-Faqih), represented in Velayat-e-Faqih during his 
concealment(Ghaibah) from political leadership. The laws introduced in the 
religion of Islam are rooted in the original truth of the world (takvin), and 
holding the whole truth of Islam is possible only for a perfect human being. 
Velayat-e-Faqih is one of the things of absolute guardianship of a perfect 
man. Therefore, it has interpreted the will of the society in the direction of 
the will of a perfect human being and that theory is the manifest of the 
authority of the perfect man in the social and political domains in the period 
of disappearance (Ghaiba). This article tries to demonstrate that the 
philosophical and gnostic ideas of Imam Khomeini are the basis and 
emergence of the jurisprudential thought of the Imam (theory of of Velayat-
e-Faqih). 

Keywords: Velayat-e-Insan-Kamel ,Imam Khomeini, Velayat-e-
Faqih, Concealment era. 
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