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تبیین مبانی حکمرانی درخطبۀفدکیه 
و مؤلفه های سیاسی امام خمینی

چکیده
حکمرانی متعالی الگویی حکومتی و مبتنی بر یک نظام ارزشی است که ارکان شکل گیری 
جامعــه الهی را تبیین می نماید. این الگو در خطبه حضــرت زهرا)س( برگرفته از تعالیم قرآنی 
است کهبا مســئلۀامامت و والیت گره خورده است؛ زیرا حکمرانی متعالی حکومتی است 
که قوانین آن بر اســاس حاکمیت قرآن و با هدف اجرای احکام الهی در جامعه بنا شود. از 
ایــن رو این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی  ـ تحلیلی به دنبال اســتخراج مؤلفه های 
حکومتی از خطبۀفدکیه اســت؛ چرا که ضرورت تبیین آن با توجه به جایگاه واالی حضرت 
زهرا)س( و درون مایۀ قوی و غنی خطبۀ فدکیه، نقش مهمی را در ترســیم والیت و حکمرانی 
متعالی می کند که تمســک به آن تحقق جامعه  اســامیـ  الهی را برای همه ملت ها تشکیل 
می دهــد. حضرت زهرا)س( در خطبۀ فدکیه با تبییــن حاکمیت حقیقی خداوند، رهبری امام 
معصــوم)ع(، والیت و عدالت محوری؛ ارکان اصلی و مهم حکمرانی متعالی را برای همگان 
ترسیم می نمایند و امام خمینی به عنوان یکی از رهبران دینی توانستند با تأسی از همین ارکان و 
با هدف اجرای احکام و قوانین الهی و احیای اسام محمدی، حکومت جمهوری اسامیرا 

پایه گذاری نمودند.
واژگان کلیدی: حکمرانی، حضرت زهرا)س(، خطبۀ فدکیه، امام خمینی.
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مقدمه
پیــش از اســام و در جامعۀ عرب، فرآیند خطبــه ازجایگاه ویژه ای برخــوردار بود به گونه ای که 
در منابع تاریخی و ادبی از خطبه های بســیار زیادی یاد شــده اســت. پس از ظهور اسام، خطبه 
ابزاری برای تبلیغ اســام، تضعیف آرای دشمنان و بیان اصول، ارزش ها، آداب و احکام اسامی 
شــد تا جایی که جزء شعائر اســامی گردید و در عبادات بزرگی همانند نمازجمعه به کار گرفته 
شــد )رشــاد، 1393، ج3: 45(. مطالعات نگارندگان در خطبۀ فدکیه حاکی از آن است که این 
خطبه در نیمۀ دوم قرن دوم هجری به رشــته تحریر درآمده اســت و لوط بن یحیی، اولین فردی 
بود که کتاب مســتقلی را با نام خطبه الزهرا)س( نگاشــته اســت )آقابزرگ طهرانی، 1430، ج7: 
145(. خطبۀ فدکیه یکی از منابع مهم دینی اســت که تحلیل و تفســیر آن حقایق بسیاری را برای 
پژوهشــگران نمایان می کند. تأمل در این خطبه عاوه بر آشکار نمودن عظمت روحی، عصمت 
و علــم حضرت زهرا)س( بــر انطباق آن با حقایق قرآنــی نیز داللت دارد؛ از ایــن رو پژوهش های 
متعددی از جمله »تجلی قرآن در خطبۀفدکیه حضرت زهرا)س(« نوشــتۀ نرگس کاظمی ترکمن و 
»جایگاه فدک، انگیزه های غصب فدک و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات« نوشــته صدیقه 
تقی ئــی؛ با هدف تبیین کامل خطبۀ فدکیه از جهت منابع، انگیزه بیان و هندســه درونی خطبه و 
ترســیم الگوی حکمرانی نگاشته شده  است؛ اما پژوهش حاضر حاصل مطالعات قرآنی، روایی و 
تاریخی خطبۀ فدکیه در حوزه حکمرانی متعالی اســت. از ایــن رو نگارندگان تاش نموده اند با 
تحلیل گفتمانی خطبۀ فدکیه به  صورت کاربردی و علمی، مؤلفه های مهم و اساسی حکمرانی را 
ـ به عنوان اولین بنیان گذار حکومت مستقل  استخراج و با تطبیق آن بر مبانی حکومتی امام خمینیـ 
اســامی ــ به این پرسش ها پاســخ دهند: عمده ترین محورهای حکمرانی در خطبۀفدکیه بر چه 
اصلی استوار است؟ اصول و مبانی سیاسی حضرت زهرا)س( در دفاع از والیت و عدالت  چیست؟ 
مؤلفه های حکومتی امام خمینی تا چه اندازه به محورهای حکمرانی خطبۀ فدکیه نزدیک اســت؟ 
فرضیــه نگارندگان در این مقاله بر آن اســت که خطبۀ فدکیه نقش سیاســی مهمی را در ترســیم 
والیت مداری، عدالت محوری و تبیین حکمرانی متعالی برای رهبران دینی ایفا می نماید. از این رو 
می تواند الگوی رفتارهای سیاســی مردم، رهبران و مدیران حکومتی قرار گیرد. همین مسئله وجه 

تمایز این کار تحقیقی با سایر پژوهش ها و نوین بودن آن را اثبات می نماید.
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1. مفهوم شناسی
فهم دقیق از متن نگاشــته شده زمانی ُمیسر است که خواننده مفهومی دقیق از واژگان اصلی متن 
را بداند. از این رو در شروع بحث الزم است ابتدا معانی دقیق واژگان اصلی تحقیق، تبیین گردد. 

1-1. حکمرانی
واژۀ »حکمرانی« در لغت به معنای حکومت، فرمانروایی و رهبری اســت )قلی پور، 1387: 24( 
که اولین بار توسط افاطون در ارتباط با طراحی نظام حکومت استفاده گردید )هداوند، 1384: 
52( و در اصطــاح بــه نهادها، فرآیندها و روش هایی مرتبط با مســائل مورد توجه بخش عمومی 
معرفی شــده اســت که مشــخص می نماید که قدرت چگونه اعمال و تصمیم هــا چگونه گرفته 
می شوند و شهروندان چگونه نظریه ها و خواسته های خود را بیان می کنند )قلی پور، 1387: 26(.

1-2. خطبه
»خطبــه« مصدر خطیب به معنای اندرز گفتن می باشــد )راغب اصفهانــی، 1412: 268( و در 
اصطاح به کامی که نثر مســجع و آهنگین دارد، مانند نامه ای که دارای آغاز و پایانی مشخص 
اســت، اطاق می گردد )ابن منظور، 1412، ج1: 361(. خطبۀ حضرت زهرا)س(در مســجد مدینه 
به خطبۀفدکیه معروف است. این خطبه بسیار ماهرانه، با مقدمه شروع و با منطق و دلیل روشن بر 
مدعا ادامه یافته و در آخر با تذکر به مردم در مورد عواقب اعمالشان به پایان رسیده است )رشاد، 

1393، ج3: 47(.

2. مؤلفه های نظری حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب که در فرهنگ الهی از آن به حکمرانی متعالی تعبیر می شود؛ عبارت جدیدی 
اســت که از ســال  1980 به بعد در ادبیات توســعه مطــرح گردید. این موضــوع به خصوص در 
کشــورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه ســازی جامعۀ مدنی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار شــده است. اولین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود، بانک جهانی 
اســت که در گزارش ســال 1989 آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل 
اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است )قلی پور، 1387، 71(. در خصوص حکمرانی 

خوب اندیشمندان جهانی نظریه های را مطرح نموده  اند که به برخی از آن ها اشاره می شود.
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»افاطــون« جوامع مدنی را به مدینۀ فاضله و مدینۀ غیرفاضله تقســیم می کند و ویژگی بارز 
مدینــۀ فاضلــه را تحقق عدالت می داند. از منظر وی، عدالت نوعی اســتعداد و تمایل درونی در 
انســان اســت که از بروز احساسات و انگیزه های شــدید وی که طالب منافع خصوصی هستند، 
جلوگیری می کند و انســان را از انجام کارهایی که ظاهرًا به نفع اوســت، اما وی را مورد عذاب 
کید عمده در فلســفۀ  وجــدان قرار می دهــد، باز می دارد )فاســتر، 1383: 104-105( بنابراین تأ
سیاســی افاطون، نظریۀ عدالت است. در نگاه او حکمرانی خوب، حکمرانی است که ویژگی 
عدالت آن برجســته باشد. همچنین در اندیشۀ فلســفی او حکومت کردن چیزی جزتربیت کردن 
نیست و تربیت هم در مرحلۀ آخر چیزی جز پروراندن فضایلی در وجود اتباع کشور که به حکم 

طبیعت استعداد و آمادگی پذیرفتنش را دارند، نیست.
»ارســطو« نیز حکومت ها را به دو دستۀ صحیح و منحرف تقسیم می کند. حکومت هایی که 
توجه شــان به مصالح همگام معطوف است و بر اســاس عدالت تأسیس شده اند را شکل صحیح 
حکومت می داند و در مقابل حکومت هایی که فقط مصالح فرمانروایان را در نظر دارند را اشکال 
منحرف حکومت در نظر می گیرد. در تفکر ارســطو، دولت باید حالتی به وجود آورد که در آن 
اتباع جامعه با میل و رغبت از مقررات و قوانینی که وضع شــده است اطاعت نمایند، نه اینکه در 
نتیجۀ رعب و ترس از عواقب خشــم فرمانروا، قوانین و احکام او را پذیرا شــوند )فاستر، 1383: 
217(  به نظر می رســد ارسطو حکمرانی مطلوب را تنها در تأمین امکانات زندگی و رفاه مردم در 

نظر گرفته است.
»ماکیاول« از دیگر نظریه پردازانی است که دو دیدگاه واقع نگر و حقیقت نگر به حکمرانی را 
دارد. از منظر ایشــان رفتار دولت براساس مصلحت با تکیه بر آزادی در نگاه واقعیت نگر است و 

توجه به دین و قانون در نگاه حقیقت نگر است. 
»تومــاس هابــز« نیز عدالــت، آزادی و تفکیــک قدرت سیاســی از قــدرت روحانی را از 
شاخصه های مهم حکمرانی مطلوب معرفی می نماید؛ اما »جرمی بنتام« اصل سودمندی عمومی 
در حکومت، حکومت مبتنی بر اکثریت سیاسی، آزادی گفتار و برخورداری از حق نمایندگی و 
حق رأی را از حکمرانی مطلوب معرفی می نماید و وجود فرمانروایانی که بر اســاس اقتصاد آزاد 
عمل می کنند را ضامن امنیت مشروطه و استقرار حکومت خوب تلقی می نماید )ارسطو، 1364: 

.)164
در میان  همۀ نظریه پردازان حکمرانی »اگوســتین قدیس« از کسانی است که نقش بسزایی را 
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در طراحی الگوی مطلوب حکومت با الهام از آموزه های دینی داشــته اســت. وی رمز پایداری 
جامعه و حکومت را اطاعت کردن از اوامر الهی در پرتو رعایت قانون و عدالت می داند و عدالت 
را از ویژگی های حکمرانی خوب معرفی می نماید. به اعتقاد وی عدالت حقیقی هر دولت بستگی 

به انطباق اعمال آن دولت با یک نظام جهان گیر و جهان گستر است )قلی پور، 1387: 33(.
امــا از منظــر حضرت زهرا)س( وجود رهبــری معصوم از ارکان اولیه حکمرانی خوب اســت، 
به گونه ای که بدون آن جامعه الهی محقق نمی گردد. اینکه اصل ارزشمندی عدالت، حکم عقلی 
است جای هیچ بحثی ندارد، اما دو مسئله دیگر باقی می ماند؛ چه کسی باید نظام ارزشی صحیح 
را تعییــن کند و احکام و قوانین را تثبیت نماید؟ و چه کســی باید متصدی اجرا و رهبری جامعه 
شــود؟ اینجاست که حضرت زهرا)س( در خطبۀفدکیه مســئله»َطْاَعَتَنا و إِمْاَمَتَنا« را مطرح می نمایند 

و می فرمایند: 
بــرای اینکه قانونی واحد و نظام ارزشــی هماهنگی بر جامعه حاکم باشــد باید از ما اطاعت 
کنید و اگر اختافی هســت باید با مراجعه به ما آن را حــل کنید...إِمْاَمَتَنا أَمانًا ِمَن اْلُفْرَقه؛ 
خدای متعال امامت ما را ضامنی برای جلوگیری از پراکندگی و از هم گسیختگی جامعه قرار داد 

)حسینی زنجانی، 1391: 159(.
تحلیل مطالب فوق نشــان می دهد که در خطبۀفدکیه اگرچــه برپایی عدالت، تأمین آرامش، 
امنیــت و وضع قوانین مطلــوب در جامعه از موارد مهم در تعالی یک حکومت و حکمرانی تلقی 
می شــود، اما همه این ها زمانی می تواند در مســیر ســعادت و کمال قرار گیرد که در سایۀ رهبری 

امام معصوم قرار گیرد.
در اندیشــۀ سیاسی امام نیز هدف کلی تشــکیل حکومت و حکمرانی، ایجاد شرایط مساعد 

برای تعالی و سعادت انسان هاست؛ شرایطی که طی آن افراد مؤمن تربیت شوند:
اســام و حکومت اسامی پدیده  الهی اســت که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را 
در دنیا و آخرت به باالترین وجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم ســرخ بر ســتمگریها و 
چپاولگریها و فســادها و تجاوزها بکشد و انســانها را به کمال مطلوب خود برساند )امام خمینی، 

1389، ج21: 402(.
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۳. جایگاه سیاسی فدکدر ترسیم مبانی حکمرانی
»فدک« نام روستایی از روستاهای یهود در حوالی شرق خیبر که در سرزمین حجاز بوده و دارای 
چشــمه ها و درختان خرمای بسیار اســت )حموی، 1993، ج4: 238(. با استناد به آیه 26 سوره 
ْر َتْبذیرا« فدک، ملک )باغ( حضرت  بیِل َو ال ُتَبذِّ اسراء»َوآِت َذا اْلُقْربی  َحقَّ ُهَواْلِمْسکیَن  َواْبَن السَّ
زهرا)س( بود که پس از رحلت پیامبر)ص( و با هدف غصب حکمرانی امام علی)ع(، توســط حاکمان 
وقــت از حضرت پس گرفته شــد. صدیقه کبری)س(بعد از این ماجــرا و غصب حکومت از امام 
علی)ع(بــا گروهی از زنان به مســجدالنبی رفتند و خطبۀفدکیه را در حضــور مهاجر و انصار ایراد 
فرمودند )مجلســی، 1379: 825( که عاوه بر قاطعیت حضرت زهرا)س( در حق خواهی نسبت به 
ارث خویش، بیانگر انگیزۀ اصلی ایشــان در دفاع از حریم والیت و عدالت در حکمرانی متعالی 

است.
مطالعات نگارندگان در هندســه تحلیلی خطبۀفدکیه نشــان می دهــد که دادخواهی حضرت 
زهرا)س(نمی تواند تنها برای مســائل مادی شــکل گرفته باشد؛ چرا که ایشان در سایۀ غصب فدک 
اســاس اسام و والیت را در معرض خطر می دیدند. از این رو در دفاع از حریم والیت و تشکیل 
حکومت اســامی مســئله هبــه و ارث بری فدک را مطــرح نمودند و این گونه عدم مشــروعیت 

حکومت ابوبکر و حقانیت امام علی)ع( را تبیین نمودند.
در چرایی سیاسی این غصب چنین تحلیل می شود که پس از پیامبر اکرم)ص(امام علی)ع(به عنوان 
جانشــین بر حق پیامبر باید حکومت و والیت جامعه را به دســت می گرفتند و چون هر حکومتی 
برای پیاده نمودن اهداف خود نیازمند سرمایۀ مادی است؛ درآمد فدک می توانست بهترین سرمایه 
برای تحقق اهداف متعالی امام علی)ع(در جامعه اســامی به شــمار رود. به همین جهت در همان 
روزهای نخســت رحلت پیامبر)ص(فدک توســط حکومت ابوبکر از دســت خاندان پیامبر خارج 
گردید )ر.ک. مجلسی کوپائی، 1391: 66(؛ زیرا کودتاگران سقیفه به  خوبی می دانستند که اگر 
از مال دنیا فقط اندکی در اختیار حضرت زهرا و امام علی)ع( باشــد نه تنها دیگر حاکم مردم مدینه 
نیســتند؛ بلکه کمترین بهایی نیز در نزد مردم نخواهند داشــت )سپهر، 1380: 122(؛ اینجا بود که 

عمر با استناد به منابع خوِد اهل سّنت به ابوبکر تذکر داد و گفت:
مردم دیار ما، بندگان دنیا هســتندو جز آن هدفی ندارند. تو خمس و غنائم را از علی بازگیر و 
فدک را از دستش بیرون بیاور؛ وقتی پیروانش دست او را از مال دنیا خالی دیدند رهایش می سازند 

و به جانب تو متمایل می گردند )بخاری، 1355، ج8: 104(.
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 بنابراین هنگامی کــه ابوبکر حکومت را قبضه کرد، درآمد فدک را مصادره نمود و حضرت 
زهرا)س( را از تنها مجرای ملکی و معیشتی خویش محروم نمود تا با فشار مالی بر خاندان اهل بیت)ع( 
عرصــه را بر آن ها تنگ نماید و آنان را به انعطاف و بیعت خود درآورد )طبری، 1403، ج5: 28( 
و آن ها را از تمام عرصه های سیاســی و اجتماعی محروم ســازند؛ چراکه غاصبان  فدک به  خوبی 
می دانســتند که حضرت زهرا)س( به دنبال مطالبه فدک، خواســتار خافت و حکومت برای امام 

علی)ع( خواهد بود.

۴. مبانی حکمرانی در خطبۀفدکیه و اندیشۀ حکومتی امام خمینی
مطالعۀ هندســی خطبۀفدکیه بیانگر آن اســت که ایراد این خطبه تنها برای گرفتن یک قطعه زمین 
و میراث مادی نبوده اســت؛ اگرچه آن حضرت مســئله فدک را بسیار مستدل مطرح نمودند؛ اما 
گاه سازی مردم  هدف اصلی حضرت از بیان خطبه؛ معرفی امام علی)ع(، بیان جایگاه خافت و آ
بوده است )رحمانی و همدانی، 1372: 587(؛ زیرا فدک سمبلی از معنای عظیم است که هرگز 
در چهارچوب آن قطعه زمین نمی گنجد و همین معنای رمزی فدک اســت که نزاع مربوط به آن 
را از قالب مخاصمه ای ســطحی و محدود به جانب قیام و مبارزه ای وسیع و پردامنه سوق می دهد 
)تقی ئی، 1398: 73(. از این رو یکی از مســائل مهم و اساســی در خطبۀفدکیه دفاع از والیت و 
در پرتو آن حکمرانی متعالی اســت. در اندیشۀسیاسی امام خمینی نیز تشکیل حکومت اسامی، 

یکی از مباحث مهم و ضروری تلقی می گردد؛ به گونه ای که می فرمایند: 
بدون  تشکیل  حکومت  و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از 
طریق اجرای احکام تحت نظام عادالنه در آورد هرج و مرج به وجود می آید، و فساد اجتماعی و 
اعتقادی و اخاقی پدید می آید. پس، برای این که هرج و مرج و عنان گســیختگی پیش نیاید و 
جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که 
در کشور جریان می یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوره حیات رسول اکرم)ص( 
و زمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب)ع( الزم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس 

از ایشان و در زمان ما الزم است )امام خمینی، 1434ق:  27(.
به نظر می رسد یکی از مسائل مهم در حکمرانی متعالی اجرای احکام الهی و برقراری عدالت 
اســت که تنها در ســایه حکومت الهی محقق می گرددو جامعه را به سمت رشد و کمال رهنمون 
می ســازد. از سویی با اســتناد به خطبۀ حضرت زهرا)س(و اندیشۀ سیاسی امام خمینی هدف اصلی 
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حکومت به وجود آوردن شرایط مناسب برای تعالی انسان هاست؛ شرایطی که طی آن افراد مؤمن 
و مسئولیت پذیری تربیت شوند که زمینه ساز حکومتی دیگر در راستای الهی باشند. این گونه است 
که جامعه و افراد به آن غایتی که خداوند از خلقت آن ها داشــته است، دست می یابند و شریعت 
و قانون الهی که ضامن ســعادت بشــری است بر جامعه حاکم می شــود. تحقق چنین جامعه ای 
نیازمنــد ارکان اولیــه ای مانند حاکمیت قوانین الهــی، رهبری امام معصــوم)ع(، والیت محوری و 
عدالت محوری اســت که در ادامه به تبیین هر یک با اســتناد به خطبۀفدکیه و اندیشه حکومتی ـ 

سیاسی امام خمینی پرداخته می شود.

۴-1. حاکمیت قوانین الهی
حاکمیت مصدر جعلی از ریشۀ »حکم« به معنای استیا یافتن، سلطه ی برتر داشتن و تفوق همراه 
با منع از هرگونه تبعیت از ســوی نیروی دیگر است )معین، 1360، ج1: 1334( و در اصطاح به 

معنای صاحیت و قدرت کامل برای حکومت بر یک کشور است )ارسنجانی، 1348: 104(.
حاکمیت قانون نیز به معنای تبعیت تمامی آحاد جامعه به  خصوص زمامداران و ســازمان های 
حکومتی از قانون است. براساس این اصل، قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو و 
به یک میزان اجرا شود و عاوه بر شهروندان، تمامی مقامات و نهادهای دولتی نیز موظف به انجام 
وظایف خویش بر اساس قانون و در چهارچوب آن هستند. بر اساس حاکمیت قانون، مقامات و 
نهادهای حاکم دولتی موظف به انجام وظایف خویش بر اساس قانون در یک جامعۀ دمکراتیک 
هســتند. چنین دولتی، دولت »قانون مدار« با این پیام اســت که هیچ کس باالتر از قانون نیست و 
اقدامات و تصمیمات خودســرانه ممنوع و مردود است )هاشمی، 1390: 220(. طبق این تعریف 
عاوه بر حاکمیت قانون بر شهروندان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی 
باشــند و مفهوم حاکمیت قانون در مواردی، مقید ساختن قلمرو اختیارات و صاحیت هایاربابان 

قدرت به قواعد و حدود از پیش تعیین شده است )گرجی ازندریایی، 1388: 261(.
 از منظر قرآن کریم، قانون گذاری در اصل از آن خداوند و از شــئون توحید افعالی اســت. 
همان گونه که خداوند حاکم مطلق بر تمام جهان هستی است و سراسر هستی در قلمرو حکومت 
و حاکمیت اوســت، حاکم بر نظام تشریع نیز می باشد )مکارم شــیرازی، 1386، ج10: 89(. از 
ایــن رو با اثبــات و پذیرش والیت و حاکمیت مطلــق الهی، قانون گذاری اصلــی خداوند نیز با 
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َحدا«1)کهف:2( ثابت می گردد؛ زیرا 
َ
استناد به آیه »ماَلُهمْ ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلی ٍَّو الُیْشِرُك فی  ُحْکِمهِ أ

هنگامی که والیت، حاکمیت و حکومت مخصوص خداوند باشــد، به طور طبیعی حکم، فرمان 
و قانون نیز مختص او اســت.حکم در آیۀ فوق شــامل امر، نهی، قضاوت و حکومت می شود و 
همه آن ها از شــاخه های والیت اســت و چون والیت از آن خداوند است، حکم هم از آن اوست 
)مکارم شیرازی، 1386، ج10: 92-93(. ذکر این مطلب ضروری است که خداوند تمام احکام 
و قوانین سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و مســائل حکومتی انســان ها را در قرآن کریم بیان نموده  
اســت و این گونه نیســت که قرآن تنها کتابی برای تربیت و تزکیه نفس باشــد. درواقع خداوند با 
قانون گذاری خویش در قرآن کریم، انســان ها را برای ساختن خود و جامعه  مهیا ساخته است. از 

این رو رهبران الهی موظف به تدوین و اجرای این قوانین در جامعۀ اسامی هستند.
اِدُق«2)مجلســی،  حضــرت زهرا)س(در خطبــۀ خویش با بیان»ِکَتاُب اللــِه الناِطُق َوالُقرآنُ الصَّ
1403، ج29: 222( به حقایق و صادق بودن محتوای قرآن اشــاره می کند تا بدین وســیله مخاطبان 

خود را متوجه آنچه در کام خداوند آمده است، نماید: 
پــروردگار در بین شــما به حق عهدی گذاشــته و یک یادگاری برایتانبه جا نهاده اســت و آن 
کتاب ناطق خدا و قرآن صادق و نور درخشان و چراغ تابناک است که دیده ها روشن و اسرارش 
آشکار و ظواهرش درخشان است. به وسیله آن می توان به برهان های روشن خدا، واجبات، فضائل 

موردپسند، امورهای جایز و قوانین حتمی دست یافت )مجلسی، 1379: 827(.
همچنیــن حضــرت در بیان ضرورت عمل به آنچه در قرآن آمده اســت به آیــۀ »َقْد جاَء ُکم 
َنا َعَلْیُکمْ ِبَحفیظ«3)انعام: 104( استناد 

َ
ْبَصَر َفِلَنْفِســهِ َو َمْن َعِمَی َفَعَلْیها وَ ما أ

َ
ُکمْ َفَمْن أ َْبصاِئُر ِمنْ َربِّ

می کند و بیانگر آن است که قرآن کریم از طرف پروردگار آمده تا به وسیلۀ آن حق دیده شود که 
اگر ببینند به ســود آن هاســت و اگر از دیدن آن چشم بپوشند به زیان خودشان است. در حقیقت 
قرآن دلیل آشکاری است که افراد به وسیلۀ آن می توانند حق و باطل و هدایت را از ضالت تمیز 
دهند )طبرسی، 1372، ج4: 534(. از این رو حضرت زهرا)س(همه افراد را به پیروی و اطاعت از 
قرآن دعوت می کنند؛ زیرا این اطاعت را در خطبۀ خویش هدایت به  سوی بهشت رضوان معرفی 

1. آن ها هیچ ولی ّوسرپرستی جز او ندارند و اوهیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد.
2. کتاب گویای الهی و قرآن راستگو.

3. دالیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمدکسیکه  )به وسیله آن،حّق را( ببیند، به سود خود اوست و کس که 
از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش می باشد و من نگاهبان شمانیستم )وشمارا برقبول ایمان مجبورنمی کنم(.
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می نمایند.»َقائَد ِإَلی الرضَواِن إتَباُعُه«1 )مجلسی، 1403، ج29: 222(.
بــه نظر نگارندگان با توجه به هندســه درونی خطبۀفدکیه این دعوت بیشــتر جنبۀ اجرایی در 
حکومــت را بیان می کند که به کســانی که ادعای اســتحقاق رهبری بر مســلمانان را می کنند، 
بفهماند که اولین شــرط حکمرانی متعالی اجرای قوانین الهی در جامعه اســت. از ســویی تبیین 
ذیَن ُیقیُموَن  ذینَ آَمُنوا الَّ ُه وَ َرُسوُلهُ َو الَّ ُکُم اللَّ ما َوِلیُّ این قسمت خطبۀ حضرت زهرا)س(ما را به آیۀ»ِإنَّ
کاۀََوُهْم راِکُعون«2)مائده:55( رهنمون می ســازد که حضرت با بیان قوانین و  ــاۀَ َو ُیْؤُتوَن الزَّ الصَّ
احکامی که در قرآن وجود دارد قصد هوشــیاری انصار و مهاجرین را داشــته است؛ چرا که اوال:ً 
با استناد به قرآن تمام قوانین مربوط به تشکیل حکومت الهی در این کتاب انسان ساز آمده است، 
گاه به تمامــی این قوانین بوده تا  لیکن پیاده ســازی و اجرای این قوانیــن، فردی را می طلبد که آ
بتواند حکمرانی متعالی را در جامعه اجرا نماید؛ ثانیًا: پذیرش چنین فردی نه تنهاجامعۀ اسامی را 
به سوی سعادت هدایت می کند بلکه با استناد به آیۀذکر شده امری واجب است که تخلف از آن 
ســرپیچی از حکم خدا و رسولش تلقی می شــود. به همین دلیل حضرت با تعبیر»ُمَؤدَّ إَلی الَنَجاه 
أســتماُعُه« )مجلســی، 1403، ج29: 222( در خطبۀ فدکیه گوش دادن به دســتور قرآن را عامل 

نجات انسان ها معرفی می کند.
بررســی های نگارنــدگان در اندیشــۀحکومتی و سیاســی امام خمینی نیز نشــان می دهد که 
جهان بینی امام در حکمرانی، یک جهان بینی متعالی اســت که بر اساس قوانین الهی و با الهام  از 
سیره حکومتی پیامبر)ص(و امام علی)ع(صورت می پذیرد؛ چرا که بر این باور بودند که در حکمرانی 
اسامی، احکام اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و الزم االجرا می باشد 
و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی 
را ایجاب می کند که اعتبار و ســیادت این احکام را تضمین کرده و عهده دار اجرای آن ها شود؛ 
زیرا اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسامی امکان پذیر نیست؛ از این رو برای 
تبیین حکمرانی خویش چنین می فرمایند: »حکومت ما جمهوری اســامی اســت که متکی بر 
آیات قرآنی اســت و قانونش، قانون اسام اســت« )امام خمینی، 1389، ج5: 223( که نشان از 

1. تبعیت از او خشنودی الهی را باعث می شود.
2. سرپرســت و ولّی شــما، تنهاخداســت و پیامبر او وآن ها که ایمان آورده اند همان ها که نماز را برپا می دارند و 

درحال رکوع زکات می دهند.
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اندیشه الهی ایشان در تشکیل حکومت اسامی ایران دارد.
تحلیل نگارندگان از مطالب فوق حاکی از آن است که امام خمینی با بهره گیری از شیوه های 
حکمرانی اهل بیت)ع( قصد تشــکیل حکومتی را داشــتند که قوانین آن بر اساس قرآن تنظیم شده 
باشــد تا ضمن تأمین آرامش و آســایش دنیوی مردم، سعادت اخروی آن ها نیز در سایۀ حکومت 
الهــی به وجود آید، چیزی که حضرت زهرا)ع(بارها در خطبۀفدک به آن اشــاره نمودند تا شــاید 
مسلمانان از تصمیم اشتباه خود بازگردند و هدایت شوند. روشن است که تنها داشتن قوانین قرآنی 
برای رســیدن به این اهداف الهی کافی نیســت، بلکه جامعۀ اسامی رهبری می خواهد که بتواند 
تمامی این قوانین را در بین افراد جامعه پیاده ســازد. مؤید این مطلب تفکر افراد حاضر در جلســۀ 
ســقیفه بود که به گمان خویش، داشتن قوانین الهی و وجود قرآن برای تشکیل حکومت اسامی 
را کافی می دانســتند وجامعۀ اســامی را از رهبری که خدا و پیامبرش تعیین نموده بی نیاز تلقی 
می کردند. حاصل آنکه اگرچه برای حکمرانــی متعالی، قوانین قرآنی جزء ارکان اولیۀ حکومت 
اسامی به شمار می رود؛ اما این قوانین بدون مجری و رهبر قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ اینجاست 

که ضرورت و اهمیت وجود رهبر متعالی در جامعه نمایان می شود.

۴-2. وجود رهبر
اســام حضور مردم در صحنه های سیاسی را امری الزم و کارساز معرفی می کند؛ اما نقش مردم 
با توجه به این مبنا که حاکمیت اســامی، مشروعیت خود را از خداوند می گیرد )جوادی آملی، 
1390، ج17: 418( تأمین کننده و منشــأ مشــروعیت و یا به عبارتی وســیلۀ انشــاء و جعل والیت 
نیست؛ بلکه مردم با انتخاب ولی فقیه در چهارچوب دین، حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد 
می کنند. بر این اســاس حکومت در اسام نه به صرف گزینش مردم بلکه با اذن الهی و در سایۀ 
رهنمود شــرع، با دســت مردم شــکل می گیرد به طوری که تحقق خارجی آن منوط به پذیرش و 
مقبولیت مردم اســت )معرفــت، 1377: 91(؛ به همین دلیل پیامبر)ص(قبل از تشــکیل حکومت، 
به تربیت افراد از طریق احکام و قوانین اســامی پرداخت و در نهایت با اباغ حکم خداوند در 
تعیین امامت امام علی)ع( ایشــان را رهبر به حق مسلمانان از طرف خداوند معرفی نمود؛ اما بعد از 
رحلت ایشان حکمرانی و رهبری به دست کسانی افتاد که والیت در حق آن ها اثبات نشده بود. 
حضــرت زهرا)س(در این بخش از خطبۀفدکیه »َو َزَعمُتم حقِّ َلُکم ِللِه ِفیُکم َعهٌد َقَدَمُه ِإَلیُکم، 
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َو َبِقَیٌه اسَتخَلَفَها َعَلیُکم«1 )مجلسی، 1403، ج 29: 223( به جانشین پیامبر)ص( که از جانب خدای 
کید می کند،  متعال برگزیده شــده اســت اشــاره و بر حاکمیت آن در تحقق جامعه اســامی تأ
ذیــَن َکَفُروا ِمْن دیِنُکْم َفا  ســپس برای اثبات حقانیت حکمرانی امام علی)ع(به آیۀ »اْلَیْوَم َیِئَس الَّ
ْســاَم  ْتَمْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمتی  َو َرضیُت َلُکُم اإْْلِ

َ
ْکَمْلُت َلُکْم دیَنُکْم َو أ

َ
َتْخَشــْوُهْم َو اْخَشــْوِن اْلَیْوَم أ

دینًا« )مائده:3(2 اســتناد می کند تا بدین وسیله حکمرانی متعالی را برای مهاجرین و انصار شفاف 
نماید و به آن ها بفهماند که تحقق جامعه اســامی و حرکت به ســمت سعادت و کمال دنیوی و 
اخروی، تنها در سایه رهبری امام معصوم)ع(ُمیسر خواهد بود. از این رو همه مسلمانان را به اطاعت 
َمانًا ِمَن الُفرَقِه«3 )مجلســی، 1403، ج29: 

َ
ِه َو ِإَماَمَتَنا أ و فرمان بــرداری»َو َجَعَل َطاَعَتَنــا ِنَظامًا ِللِملَّ

223( از آن فرامی خوانند و این گونه مشروعیت حکمرانی و رهبری امام علی)ع(را بر مسلمانان بیان 
و غیر آن را مردود می نمایند.

امام خمینی نیز تســلط و حکومــت را چیزی معرفی می کنند که خداونــد متعال آن را برای 
رســولش قرار داد و رسول الله به امر خداوند آن را برای حضرت علی)ع( یا ائمۀ اطهار بعد از ایشان 
قرار دادند که اطاعت از ایشان به دلیل اینکه ساطین و حکمرانان امت اسام هستند و سرپرستان 

امور منصوب از جانب خدای متعال هستند، واجب است: 
ما که به والیت معتقدیم و به اینکه رسول اکرم)ص( تعیین خلیفه کرده و خدا را واداشته تا تعیین 
خلیفه کند و »ولّی امر« مســلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ 
و باید کوشــش کنیم که دســتگاه اجرای حاکم و اداره امور برقرار شــود. مبارزه در راه تشکیل 
حکومت اسامی الزمه اعتقاد به والیت است... به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوره حیات 
رســول اکرم)ص( و زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( الزم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا 

و اداره، پس از ایشان و در زمان ما الزم است )امام خمینی، 1434ق: 21 و27(. 
اما در زمان غیبت ولّی امر و ســلطان عصر، نواب عام آن حضرت یعنی فقهای جامع الشرایط، 

قائم مقام حضرت در اجرای سیاسات و سایر شئون امامت هستند:

1. و آیا شــما گمان می کنید که این مقام ها حق شــما بود؟ برای خداوند در بین شما عهد و پیمانی است که آن را 
سابقًا به شما گفته اند و برای خداوند میان شما یادگاری است که خداوند آن را خلیفه بر شما قرار داد. 

2. امروز کافران از )زوال( آیین شــما مأیوس شــدند، بنابراین از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! امروز، دین 
شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسام را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم.

3. خداوند اطاعت ما را نظام و سامانی برای آئین اسام و امامت ما را امانی از تفرقه و اختاف قرار داده است. 
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همان طور که پیغمبر اکرم)ص( مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسام بود و خداوند او 
را رئیس و حاکم مســلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شــمرده است، فقهای عادل  هم بایستی 
رئیــس و حاکم باشــند، و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اســام را مســتقر گردانند )امام 

خمینی، 1434ق: 72(.
به نظر نگارندگان این مبانی حکمرانی بیانگر آن است که امام خمینی به رهبری امام معصوم)ع(

در تحقق جامعۀ الهی ایمان داشتند؛ چرا که بر این باور بودند که خافت و حکومت از آِن افرادی 
اســت که خداوند تعیین نموده اســت، اما در شــرایط کنونی که رهبر معصوم در جامعه حضور 
فیزیکــی ندارد؛ رها کردن حکمرانی جامعه، امری عاقانــه و مورد رضای خداوند و اهل بیت)ع( 
نیســت، هر چند که برخی از افراد با استناد به خافت الهی معصوم)ع(رهبری و تشکیل حکومت 
بــرای ســایر افراد را منتفی تلقی می کنند، اما تأمل در ســیرۀ معصومیــن و خطبۀ حضرت زهرا)ع( 
نشــان می دهد که تشکیل حکومت اســامی و رهبری آن به دست فردی الیق از ضرورت باالیی 
برخوردار اســت؛ چرا که جامعه را از ســقوط و انحطاط نجات می دهد. امام خمینی با تأســی از 
همین بینش، ولی فقیه را به عنوان حاکم اســامی در عصر غیبت معرفی  می نماید که حکومت و 
رهبری آن مشروع و در راستای تحقق اهداف اهل بیت)ع( است. نکتۀظریف و مهم در این تحلیل 
آن است که امام خمینی هرگز قائل به حاکمیت مستقل از امام معصوم)ع( نبودند، بلکه ایشان خود 
و ســایر رهبران جمهوری اســامی را امانت دارانی تلقی می کردند کــه ضمن تاش برای تحقق 
زمینه های ظهور امام مهدی)عج( در جامعه، موظف به تحویل حکومت اســامی به صاحب اصلی 

آن هستند که گویای والیت محوری باالی ایشان در رهبری و حکمرانی است.

۴-۳. والیت محوری
والیــت از مادۀ »ولی« به معنی سرپرســت و اداره کنندۀ امر و نیز دوســت و یاری کننده می آید؛ 
یعنی کســی که به تدبیر امور از دیگری ســزاوارتر است )قرشی، 1412ق، ج7: 247( و دو مرحله 
دارد: یکی مرحلۀ »ثبوت والیت« که طی آن خداوند متعال به شــخص واجد شــرایط می دهد و 
دیگری مرحلۀ »اعمال والیت« اســت که در این مرحله پذیرش، حمایت و مقبولیت مردم شــرط 

است )ایزدهی، 1386: 151(.
تحلیل سیاســی خطبۀ حضرت زهرا)س( نشــان می دهد که منافقان برای براندازی هر سه قسم 
والیــت یعنی؛والء محبت، امامت و زعامت نقشــه داشــتند و تاش می نمودند عــاوه بر اینکه 
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محبت حضرت علی)ع(را از دل ها بزدایند، مانع ارتباط دینی مردم با ایشــان از طریق والیت شــوند 
و این گونهبود که پیشــوایی سیاسی امام علی)ع(را غصب نمودند. آنچه که قابل توجه است، اولین 
اقدام منافقان در غصب جایگاه خافت از امام علی)ع(بود که به فروپاشــی حکمرانی الهی منجر 
می شــد. به همین دلیل حضرت زهــرا)س( عمده تاش و همت خود را تــا آخرین لحظه در دفاع 
از مقــام و جایگاه والیی امام علی)ع( و حاکمیت به حق ایشــان کردند )ر.ک. نیلی پور، 1384: 
461-462(. ایشــان در ادامــۀ دفاع از امام خویش و اهمیت پیروی از آن، مســئلۀ والیت را یک 
تعهد اســامی و تکلیف الهی معرفــی می نمایند )خلجی، 1388: 551( و بــه مردم می فرمایند: 
»شــما با خدا پیمان بستید. آیا این پیمان جز پیمانیست که در غدیر برای آخرین بار محکم شد« 
)مجلسی، 1379: 827(.از این رو در این قسم از خطبۀ خویش »َهیهاَت ِمْنُکْم، َو َکیَف ِبُکْم، َو 
ـِه َبیَن َاْظُهرُِکْم، ُاُموُرُه ظاِهَرۀٌ، َو َاْحکاُمُه زاِهَرۀٌ، َو َاْعاُمُه باِهَرۀٌ، و َزواِجُرُه  ی ُتْؤَفُکوَن، َو ِکتاُب الَلّ َاَنّ
َرْغَبۀً َعْنُه ُتریــُدوَن؟ َاْم ِبَغیِرِه َتْحُکُموَن؟ 

َ
ْفُتُموُه َوراَء ُظُهورُِکْم، أ الِئَحــۀٌ، َو َاواِمُرُه واِضَحــۀٌ، َو َقْد َخَلّ

ْســاِم دینًا َفَلْن یْقَبَل ِمْنُه، َو ُهَو ِفی ااْلِخَرۀِ ِمَن اْلخاِســریِن«1  المیَن َبَداًل، َو َمْن یْبَتِغ َغیَر ااْلِ ِبْئَس ِللَظّ
)مجلســی، 1403، ج29: 223( مخاطبــان خود را توبیخ و ســرزنش می کند و به آن ها گوشــزد 

می نماید که برخاف حکم خداوند رفتار می کنند.
حضرت زهرا)س( این فراز از ســخنان خویش را متوجه شورای سقیفه می کند و ادعای عامان 
آنان را که می گفتند که ما به انگیزۀ پیشگیری از وقوع فتنه و آشوب و جلوگیری از بحران رهبری، 
ناچار به انتخاب جانشــین خلیفــه بودیم را رد می نماید؛ زیرا قبل از ایــن ماجرا پیامبر)ص(در واقعۀ 
غدیــر خم حجت را بر آنان تمام نموده و حکم خداوند را به همه آنان اباغ فرموده بود )ر.ک. 
خلجی، 1388: 434-435(. روشن است که این کام و رفتار آن ها نوعی والیت گریزی و فرار 
از مسئولیت را نمایان می کند و فردی که حکم و والیت آشکار خداوند را نادیده می گیرد چگونه 
ممکن اســت گردن به والیت ولی او دهد و این گونه می شود که جامعۀ اسامی به دست کسانی 

می افتد که به جای سعادت، شقاوت را برای مردمان آن به ارمغان می آورد.
بنابر تحلیــل نگارندگان، این بخش از خطبه حضرت زهرا)س( بیانگر عواقب والیت گریزی در 

1. ایــن کار از شــما بعید بود، چطــور این کار را کردید، به کجا روی می آوریــد درحالی که کتاب خدا رویاروی 
شماســت، امورش روشن و احکامش درخشــان و عایم حیاتش ظاهر و محرماتش هویدا و اوامرش واضح است، 
ولی آن را پشــت ســر انداختید، آیا بی رغبتی به آن را خواهانید؟ یا به غیر قرآن حکم می کنید؟ که این برای ظالمان 
بدل بدی است و هر کس غیر از اسام دینی را جویا باشد از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.
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جامعه اســت که با قدری تأمل نتایج آن در آیندهروشــن می شود. بدین شکل که رهبر والیی در 
راستای تحقق احکام و قوانین الهی گام برمی دارد و تمامی همت خویش را برای حفظ دین، قرآن 
و اســام می نماید و در این مسیر در مقابل هر ظلم و قانون شکنی می ایستد؛ اما اگر حکمرانی به 
دســت فرد غیر والیی که پایبند قانون الهی نیســت بیفتد تصور آن جامعه چندان خوشایند نیست. 
برای شفاف ســازی این تحلیل می توان به عصر امام علی)ع(رجوع نمــود که والیت گریزی انصار 
و مهاجر ســبب گردید حکومت اســامی به دســت کســانی بیفتد که از هیچ جنایتی فروگذار 
نبودنــد تا جایی که شــهادت اهل بیت)ع(و واقعۀ کربا را در تاریــخ رقم زدند. دقت در این کام 
ما را به ضرورت تشــکیل حکومت اســامی در عصر معاصر می نماید؛ چراکه تاریخ ایران گواه 
حکمرانی شــاهانی اســت که جز ذلت چیزی را بــرای ملت به ارمغان نیاوردنــد. از این رو امام 

خمینی می فرمایند: 
اگر فرد الیقی که دارای این دو خصلت باشــد به پا خاســت و تشــکیل حکومت داد، همان 
والیتی را که حضرت رسول اکرم)ص( در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر همه مردم الزم 

است که از او اطاعت کنند )امام خمینی، 1434ق: 50(.
و این گونه مشروعیت حکمرانی را برای ولی فقیه اثبات و پیروی از آن را برای همگان واجب 
برمی شمارند؛ زیرا از منظر ایشان والیت مطلقه فقیه، همان والیت پیامبر و ائمه معصومین)ع(است. 
این کام امام بدین معناست که تشکیل حکومت اسامی و والیت مداری در جامعه از ضرورت 

و اهمیت باالیی برخوردار است؛ اما نباید فراموش نمود که تحقق آن مستلزم دو امر مهم است:
 1. وجود رهبری فرزانه و والیی که با هوشــمندی و انتخاب افراد مســئولیت پذیر و شایســته 

جامعه را اداره نماید.
2. مــردم و امتــی والیت مدار که با حمایت از چنین رهبــری او را در تحقق آرمان های الهی 

کمک می نمایند تا در راستای آن سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه تأمین گردد.

۴-۴. عدالت محوری
عدالت از ریشــه  »عدل« به معنای میانه روی، برابری، همانندی، مســاوات )ابن منظور، 1413ق، 
ج9: 86( و حکم به حق )فراهیدی، 1409ق، ج2: 38(اســت و در اصطاح حالتی میانه اســت 

که از افراط و تفریط به دور است )طباطبایی، 1417ق، ج5: 101(. 
عدالت محــوری در بحث حکمرانی به عنوان یکی از اهداف قانون و به معنای همســان بودن 
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افراد در برابر قانون و نفی هرگونه تبعیض است. به این معنا که همۀ اشخاص در هر مقام و موقعیتی 
که باشــند در برابر قانون یکســان هستند. الزم به ذکر است که در حکمرانی متعالی در کنار توجه 
عمیق به اصل برابری، رعایت اســتحقاق ها نیز امری ضروری است )هاشمی خویی، 1400، ج16: 
47(؛ زیرا نظام حقوقی اســامی منطبق بر قرآن و بر اســاس مصالح و مفاسد بنا شده است. از این 
رو برابری در آن به معنای رعایت استحقاق هااســت بدین معنی که هر فردی به تناســب استحقاقی 
که بر اثر ویژگی های جســمانی و روانی دارد باید از موقعیت ها بهره مند شود )دانشور ثانی، 1391: 
285(. در چرایی این مطلب باید عنوان نمود که قانون یکسان برای همه افراد جامعه منجر به عدالت 

نمی گردد؛ بلکه تساوی در برابر قانون سبب تضمین عدالت در جامعۀ اسامی است.
حضرت زهرا)س(در تبیین رعایت استحقاق ها در راستای عدالت محوری،امام علی)ع(را تنها فرد 
مســتحق و الیق رهبــری بر مردم معرفی می نمایند که در عین بی عدالتــی، این منصب الهی را از 
او ربودند. ایشــان در فراز سیزدهم خطبۀفدکیه خطاب به انصار و مهاجر چنین می فرماید: »شما 
به خیال باطل خود چنین پنداشــتید که من هیچ بهره و ارثی از پدر ندارم؟ و هیچ خویشاوندی و 
قرابتی میان ما وجود ندارد؟ آیا خداوند آیه ای در خصوص شما فرو فرستاده که پدرم از آن خارج 
است؟ یا بر این رأی و نظرید که من و پدرم هر یک به آیینی جدا سر نهاده ایم؟ یا اینکه دعوی آن 
گاه تر هستید؟« )مجلسی، 1379: 831(.  دارید که از پدرم و پســر عمویم به خاص و عام قرآن آ
امام علی)ع(نیز به شایســتگی خود برای مقام خافت در خطبۀ ســوم نهج الباغه اشاره می کند و 
گاه بوده اند، اما  بیان می دارد که افرادی که حقش را غصب کرده اند از این شایستگی به خوبی آ
به این موضوع توجهی نکردند. )دشــتی، 1388: 29( در این شرایط دشوار و حساس امام علی)ع(

بــا ارزیابــی دقیق به همراه یاران اندکــش تاکتیک صبر را خردمندانه تــر می بینند و آن را انتخاب 
می کنند تا در موقعیت مناســب که مردم به ســمت آن ها روی آورد. صبری که پیران را فرسوده، 
جوانــان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت اندوهگین نگه می دارد )ر.ک. دشــتی، 1388: 29(. 
روشــن اســت که وقتی مردم با وجود امام معصوم و عادل به خافت کســانی روی می آورند که 
پایه هــای حکومتی خود را بر مبنای بی عدالتی و نارضایتی خداوند بنا نهاده  اند، جامعه به ســمت 

بی عدالتی و ظلم پیش خواهد رفت.
امام خمینی نیز در راســتای همین آموزه ها هدف اصلی حکمرانی را برقراری عدالت در بین 
مــردم معرفــی می نمایند و در ضرورت تحقق آن در جامعه به رســالت انبیــاء برای ایجاد عدالت 
اجتماعی اشــاره می نمایند: »همــه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درســت 
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بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد )امام خمینی، 
1389، ج11: 386(؛ زیــرا رعایت عدالت از آموزه های مهمی اســت که حکمرانی متعالی بر آن 
استوار است؛ به همین دلیل امام خمینی با احیای اصول اسامی، اساس اسام را بر عدل دانستند 
که همه در برابرش یکســان هســتند: »اســامی که اساسش بر عدل اســت و بزرگتر مقامش با 

کوچکتر مقامش در مقابل عدل علی السواء هستند« )امام خمینی،  1389، ج15: 109(.
تحلیل ایناندیشــه هابیانگر آن اســت که امام خمینی با هدف اجــرای قوانین قرآنی و برقراری 
عدالت در جامعه اقدام به مبارزه با رژیم شاهنشــاهی و تشــکیل حکومت اسامی کرد و تمامی 
تاش خویش را برای انتخاب افراد شایســته در راســتای تحقق این هدف  کرد. مؤید آن خطابی 

است که به رئیس جمهور و مجلس آن زمان نمودند: 
این اشخاصی  که  انقابی  نیستند باید در رأس وزارتخانه ها نباشند. و آقای بنی صدرباید امثال 
اینهــا را معرفی به مجلس نکند و اگر کرد، مجلــس رد بکند و هیچ اعتنا نکند، ااّل اینکه وزیری 

باشد که کارآمد باشد. اسامی باشد. مسامحه کار نباشد )امام خمینی، 1389، ج13: 51(.
دقت در این کام امام دو شــاخصۀ مهم کارآمدی و اسامی بودن مدیران حکومت اسامی 
را روشــن می ســازد که پیاده ســازی آن عاوه بر پیشرفت و استقال کشــور، جامعه را به سمت 
الهی شدن و زندگی عدالت مند سوق می دهد، چیزی که در اهداف حکمرانی امام علی)ع(با استناد 

به خطبۀفدکیه از زبان حضرت زهرا)س(فراوان یافت می شود.

نتیجه گیری
نتایــج حاصل از تبیین خطبۀفدکیۀ حضرت زهرا)س(که مبتنی بر والیت مداری و دفاع از حکمرانی 
الهی اســت، نشــان می دهد که برای تحقق یک حکومــت متعالی نیاز به مؤلفه هایی اســت که 
پایه های آن، حکومت را شکل می دهد.این مؤلفه ها اهدافی را دنبال می کنند که عاوه بر آرامش 
دنیوی، ســعادت اخروی را نیز تأمین می سازند. از این رو حضرت زهرا)س(برای تبیین این مؤلفه ها 
ابتدا به حاکمیت قرآن اشــاره می نماید که داللت بر این امر اســتکه هر حکومتی برای پیشرفت، 
حفظ قدرت و اســتقال خویش نیازمند قوانینی اســت. این قوانین در حکمرانی متعالی مبتنی بر 
احکام و شــریعت الهی است و تمام نیازهای بشــری را تأمین می سازد. حضرت زهرا)س(در ادامه 
به حاکمیت و اهمیت رهبری و در ضرورت این رکن به تحقق اهداف الهی و ســعادت جامعه در 
ســایۀ رهبری فردی شایسته و الهی اشاره می کند، سپس با تبیین والیت محوری به نقش و جایگاه 
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این مؤلفه در تعالی جامعۀ اســامی می پردازد تا بدین وســیله عدالت محــوری که از ارکان مهم و 
اصلی هر حکومتی اســت را نشــان دهد. تبیین و تحلیل این مؤلفه ها در خطبۀفدکیه و تطبیق آن 
بر اندیشــه سیاســی امام خمینی بیانگر اهداف الهی و احیای قوانین الهی توســط امام است که با 
تشکیل حکومت اسامی مبتنی بر احکام و قوانین الهی سعی بر برقراری عدالت و بسط فرهنگ 

دینی در جامعه ایرانی را داشت.
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