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به  تحلیل  روش  با  تا  است،  آموزشی  مدیریت  منظر  از  فدک 
که  آنجایی  از  بپردازد.  امروز  نسل  به  آموزش  در  آن  اهمیت 
ناب  حقایق  با  عمیق  فاصله  ای  دچار  گون  گونا دالیل  به  ما 
اعتقادی شده  ایم، نسل امروز از سویی در حقایق تردید دارد و 
کاوشگری در سیستم آموزشی  از سوی دیگر، لذت جستجو و 
کمرنگ شده،  ما به ویژه در رشته  های مرتبط با علوم انسانی 
و  قرآن  ارزشمند  منبع  دو  به  پیوند  با  می  توان  که  حالی  در 
حدیث، با حقایق معرفتی درستی مانند خطبه  ی فدک آشنا 
خطبه،  این  پیمود.  و  کرد  پیدا  را  زندگی  درست  راه  شده، 
بیان  و  جا  به  جسارت  و  شجاعت  چون  عناصری  آموزش  با 
و  معصوم؟ع؟  زبان  از  و  وحی  کام  چارچوب  در  حقیقت 
گذشته  ی نه چندان دور توسط  هم  چنین یادآوری آن چه در 
پیامبر؟ص؟ به مردم آموخته شده، دفاع از حق و حقیقت را از 
که  یادآور می شود  و  ما می  آموزد  به  کام فاطمی  جای جاِی 
حتی در عصر تکنولوژی و فناوری می  توان از حقیقت  جویی 
هر  در  که  بست،  کار  به  آن را  و  نداشت  فاصله  حق  گویی  و 
عصری و با هر میزان پیشرفتی، این دو عامل، الزمه  ی یک 
انسان کامل و زمینه  ساز آموزش درست و در نتیجه ی عملکرد 

مناسب او در زندگی است.
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مقدمه.  

دوره  هـر  در  انسـان  نیازهـای  ضروری تریـن  و  حیاتی تریـن  جملـه  از  آمـوزش، 

کـه بـا شـیوه ی درسـت و بـه جـا و در زمـان مناسـب بـه  از زندگـی اسـت و در صورتـی 

معنـوی  و  مـادی  جهـات  از  را  وی  پیشـرفت  و  رشـد  زمینـه ی  یابـد،  انتقـال  انسـان 

فراهم می سـازد و این انتقال درسـت، مسـتلزم مدیریت آموزشـی صحیح اسـت. این 

کتاب هـای مرتبـط بـا مدیریـت و آموزش بر این اسـاس تعریف شـده  مفهـوم در بیشـتر 

کـه در موقعیتـی سـازمان یافته، بـرای  کـه منظـور از مدیریـت، فعالیـت و عملـی اسـت 

هماهنگـی و هدایـت امـور در جهـت هدف هـای معینـی صـورت می گیـرد. این اهداف 

در حـوزه ی مدیریـت آموزشـی، بـه عنـوان تصمیم گیری هـا و برنامه هـای آموزشـی بـه 

کار دارد و انسـان  گـرد آمـوزش و پرورش با انسـان سـر و  کـه فرا شـمار می رونـد و از آنجـا 

مسـئولیت ترین  پـر  و  دشـوارترین  مدیریـت  از  ع  نـو ایـن  پیچیـده،  اسـت  موجـودی 

وظایـف آموزشـی بـرای تربیـت، تکامـل و تعالـی یـک انسـان اسـت )عاقبنـد، 				، 

کنـار هـم،  ص 		(. بـر اسـاس ایـن تعریـف، تلفیـق دو عنصـر مدیریـت و آمـوزش در 

زمینه سـاز ایجـاد فرهنـگ فـردی و اجتماعـی در نسـل های مختلـف اسـت. مدیریـت 

کنار هم اسـت تا بتواند  آموزشـی موفـق و اثرگـذار، مسـتلزم آمـوزش و علـم و تجربـه در 

بـرای دانـش  تلقیـن شـده  و  تزریقـی  و فقـط مفهومـی  کنـد  بیـان  بایـد،  کـه  را  آنچـه 

آموختـگان اش نباشـد، بلکـه بـا اسـتفاده از روش هـا و سـبک های مناسـب آموزشـی و 

روان شـناختی، ماننـد یـادآوری، سـخنرانی، مقایسـه افـراد با گذشـته خویش، دعوت 
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انسـان بـه فطـرت و سـبک های قرآنـی همچـون بشـارت و انـذار و تشـویق و تنبیـه 

کـرده و در جهـت شـکل گیری  در زمـان و مـکان مناسـب بتوانـد در وجـود افـراد نفـوذ 

گام بـردارد. منابع قرآنـی و روایی، کم تـر به عنوان  یـک تربیـت صحیـح بـرای انسـان 

اینکـه  بـا  و  قـرار می گیرنـد  اسـتفاده  پـرورش مـورد  آمـوزش و  مـا در  مضامیـن درسـی 

بایـد در مدرسـه و دانشـگاه چگونـه زیسـتن را بیاموزیـم، امـا بیشـتر دروسـی معـدل و 

کـه اثری در  میانگیـن هـوش و اسـتعداد مـا در طـول سـال تحصیلـی را نشـان می دهـد 

زندگی آینده و به عبارت دیگر سـواد دینی، سـواد اجتماعی و سـواد زندگی ما ندارند. 

بررسـی  محـور  هفـت  در  آموزشـی  مدیریـت  نـگاه  از  را  فـدک  خطابـه ی  مقالـه،  ایـن 

ح ایـن مباحـث برای نسـل امروز را مـورد پردازش قـرار می دهد،  می کنـد و اهمیـت طـر

کـه نیازمنـد  کـه نقطـه ی آغـازی در عرصـه ی مدیریـت آموزشـی باشـد  بـا ایـن امیـد 

تغییـرات اساسـی بـرای تربیـت نسـلی، حقیقت جـو، شـجاع و امیـدوار بـه آینده اسـت.

توحید فاطمی.  

اصل شکرگزاری.   .  

در  سخنرانی هایشـان  ایـراد  معصومـان؟مهع؟در  تمـام  میـان  در  مشـترک  سـبک 

بحـث  ح  طـر بـا  و  می کننـد  آغـاز  سـخن  خداونـد  نـام  بـا  کـه  اسـت  ایـن  تاریـخ  طـول 

کـه هـدف تمامـی حجت هـای الهی  خداشناسـی در ابتـدای سـخن، توحیـد فطـری را 

در آمـوزش بـه بشـر بـوده اسـت را یـادآور می شـوند. خطابـه ی فـدک نیـز بـا نـام خـدا و 

کـه بانـوی دو جهـان لـب بـه سـخن  شـکر نعمت هـای او آغـاز می شـود، آن هنـگام 

ناُء ِبما 
َ
ـکُر َعلی ما َاْلَهـَم َو الّث

ُ
ِ َعلـی مـا َاْنَعـَم َو َلُه الّش

می گشـایند و می فرمایـد: »َاْلَحْمـُدهَّلِلَّ

ْحصاِء  ِ
ْ

ِغ االٍء َاْسـداها َو َتمـاِم ِمَنٍن َاْوالها َجـّمَ َعِن اال َم ِمـْن ُعُمـوِم ِنَعـٍم ِاْبَتَدَاها َو ُسـُبو
َ

َقـّد
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ک َاَبُدهـا َو َنَدَبُهـْم اِلْسـِتزاَدِتها  ْدرا ِ
ْ

َعَدُدهـا َو َنـأی َعـِن اْلَجـزاِء َاَمُدهـا َو َتفـاَوَت َعـِن اال

ـْدِب ِالـی َاْمثاِلهـا« یعنـی:  ـکِر اِلّتِصاِلهـا َو اْسـَتْحَمَد ِاَلـی اْلَخاِئـِق ِبِاْجزاِلهـاَو َثنـی ِبالّنَ
ُ

ِبالّش

حمـد و سـپاس خـدای را بـر آنچـه ارزانـی داشـت، و شـکر او را در آنچـه الهـام فرمـود، 

کـه خلـق فرمـود و  و ثنـا و شـکر بـر او بـر آنچـه پیـش فرسـتاد، از نعمت هـای فراوانـی 

کـه  کـه ارزانـی داشـت،  کـرد، و مّنت هـای بی شـماری  کـه اعطـا  گسـترده ای  عطایـای 

شـمارش از شـمردن آنهـا عاجـز، و نهایـت آن از پـاداش فراتـر، و دامنـه آن تـا ابـد از 

ک دورتـر اسـت، و مردمـان را فراخوانـد، تـا بـا شـکرگذاری آنهـا نعمت هـا را زیـاده  ادرا

گردانـد، و بـا گسـتردگی آنهـا مـردم را به سپاسـگزاری خود متوّجه سـاخت، و با دعوت 

کـرد«. سـبک آموزشـی توحیـد فاطمـی در  نمـودن بـه ایـن نعمت هـا آنهـا را دو چنـدان 

کـه در میـان نسـل  ابتـدای سـخن، سـپاس و شـکر در برابـر نعمت هـا اسـت. عاملـی 

کـه تقریبـًا از بیـن رفتـه و یکـی از  گفـت  کم رنـگ شـده و حتـی می تـوان  امـروز بسـیار 

گرفتن نعمت ها اسـت. اصل  عوامـل مؤثـر در بـروز افسـردگی ها و اضطراب هـا، نادیده 

شـکرگزاری یکـی از اساسـی ترین آموزش هـای قـرآن بـه بشـر بـوده و در آیـات بسـیاری 

البقـره، 			؛ آل عمـران، 	0	؛ العـراف، 		؛  الفاطـر، 	؛  کیـد شـده )نـک:  تا بـدان 

کـه انسـان می توانـد بـا یـادآوری نعمت هـای الهـی، به عنـوان یک اصل  النحـل، 		( 

ع نـگاه بـه زندگـی اش را سـامان بخشـد و بـا هـدف درسـتی زندگـی خـود را  تربیتـی، نـو

کتاب  بگذرانـد؛ از ایـن رو، حضـرت زهـراء؟اهع؟ بـه عنـوان عامل تریـن بانـوی روزگار به 

کـه بایـد در برابـر  گرفتـه و بـه همـه ی نسـل ها می آمـوزد  وحـی، از ایـن حقیقـت وام 

نعمـات الهـی سـپاس گزار بـود. نکتـه ی نهفتـه در آمـوزش حضـرت زهـراء؟اهع؟ بـه مـا 

که این شـکرگزاری و یاد خدا در سـخت ترین شـرایط زندگی توسـط ایشـان  این اسـت 

کـه بانـوی عالمیـان بـه سـبب شـهادت پیامبـر؟ص؟،  توصیـه می شـود، درسـت زمانـی 
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غصـب والیـت و سـکوت غافانـه ی مـردم، تحـت فشـار و آسـیب بسـیار هسـتند. 

انسـانه  بـه  زندگـی  سـبک  صحیـح  آمـوزش  آموزشـی،  مدیریـت  وظایـف  از  یکـی 

کاملـی برای نسـل امروز  اسـت و آنچـه در ابتـدای ایـن خطابـه آمـده، الگـوی آموزشـی 

اسـت تا در برابر نامایمات و سـختی های روزگار، آسـتانه ی تحمل باال داشـته و قادر 

گردنـد بـا توجـه بـه شـرایط و موقعیـت شـخصی خویـش، زندگـی را در مسـیر درسـت 

کنـار بحث توحید، هـدف واالتری  طـی کننـد. بانـوی عالمیـان در ابتـدای خطبـه، در 

گـزاری اسـت و بـا توجـه بـه اینکه ایشـان همواره  کـه سـخن از شـکر  را دنبـال می کننـد 

گرفتـار باهـا و مصیبت هـای فراوانـی بوده انـد، یـاد خـدا  کوتـاه خویـش  در طـول عمـر 

و آمـوزش بـه ویـژه شـکرگزاری در اوج سـختی ها و رضایـت بـه مقـدرات الهـی، درس 

گاه بـه  کـه  امـروز بـه شـمار مـی رود. نسـلی  بـرای آن روزگار و هم نسـل  خوبـی، هـم 

کوچـک، بسـیاری از نعمت هـا را از یـاد  واسـطه ی نداشـتن یـک یـا چنـد خواسـته ی 

را  زندگـی  آرزوهـا،  و  خواسـته ها  نیـاوردن  دسـت  بـه  اضطـراب  بـا  همـواره  و  می بـرد 

کر  کـه ایـن خطبـه بـه مـا می آمـوزد، در همـه حـال بایـد شـا سـپری می کنـد. در حالـی 

نعمت هـای الهـی بـود و فقـط بـه آنچـه نیسـت، نیاندیشـید و بـا آنچـه هسـت زندگـی 

کرد. 

مفهوم توحید.   .  

بـه معرفـی خـدای   ، از بخـش نخسـت، حضـرت زهـراء؟اهع؟  در دومیـن قسـمت 

کـه قـرآن خداونـد را بی مثـل و ماننـد معرفـی می کنـد:  قـرآن می پردازنـد و همان گونـه 

ْزَواًجا َیْذَرُؤکْم 
َ
ْنَعـاِم أ

َ ْ
ْزَواًجـا َوِمَن ال

َ
نُفِسـکْم أ

َ
ْن أ ْرِض َجَعـَل َلکـم ّمِ

َ ْ
ـَماَواِت َوال >َفاِطـُر الّسَ

ج از مدار  ـِمیُع الَبِصیُر< )الشـوری، 		( پـروردگار را خار کِمْثِلـِه َشـْیٌء َوُهـَو الّسَ ِفیـِه َلْیـَس 
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توصیـف و وهـم و خیـال، دور از زمـان و مـکان و شـنوا و دانـا بـه همه چیـز می دانـد، 

َن  ویَلهـا، َو َضّمَ
ْ
ْخـاَص َتأ ِ

ْ
کِلَمـٌة َجَعـَل اال  اهَّلُل َوْحـَدُه ال َشـریک َلـُه، 

َ
»َو َاْشـَهُد َاْن ال ِالـَه ِااّل

ِمـَن  َو  ُرْؤَیُتـُه،  ْبصـاِر  َ ْ
اال َعـِن  اْلُمْمَتِنـُع  َمْعُقوَلهـا،  َفکـِر  الّتَ ِفـی  َانـاَر  َو  َمْوُصوَلهـا،  اْلُقُلـوَب 

کـه معبـودی جـز  گواهـی می دهـم  ُتـُه« یعنـی: و  کْیِفّیَ ْوهـاِم  َ ْ
ْلُسـِن ِصَفُتـُه، َو ِمـَن اال َ ْ

اال

کـه اخـاص را تأویـل آن  کـه ایـن امـر بزرگـی اسـت  خداونـد نیسـت و شـریکی نـدارد، 

و قلـوب را متضّمـن وصـل آن سـاخت، و در پیشـگاه تفکـر و اندیشـه ی شـناخت آن 

از وصفـش  از دیدنـش بازمانـده، و زبان هـا  کـه چشـم ها  را آسـان نمـود، خداونـدی 

ناتـوان، و اوهـام و خیـاالت از درک او عاجـز می باشـند. 

ج اسـت و توصیـف در او راه ندارد،  وقتـی خداونـد از دایـره ی اوهـام و خیـاالت خار

کـه هیـچ علمـی از علـوم بشـری قـادر بـه معرفـی خداونـد بـه انسـان  بدیـن معنـا اسـت 

نبوده و هرگز نخواهد بود و تمامی آموزش ها به جز آنچه از ناحیه ی قرآن و احادیث 

اهل بیـت؟مهع؟ بـه مـا رسـیده، قـادر نیسـتند انسـان را بـه فهـم درسـت از معـارف الهیـه 

کم تر دیده می شـود و یا بهتر اسـت بگوییم اصًا  برسـانند. در مدیریت آموزشـی امروز 

کـه خداشناسـی بـا این کیفیت بـه دانش آموزان آموخته شـود و روش  دیـده نمی شـود 

که به طور مثال به هدف تحلیلی سـاختن اذهان، ابتدا  درسـت آموزشـی این نیسـت 

کـه قـرآن بـه عنـوان کتاب  کـرد و آنچـه را  گـون پـر  ذهـن دانش آمـوز را بـا نظریـات گونا

آسـمانی و روایـات ائمـه ی معصومان؟مهع؟بـه عنـوان معلمـان حقیقـی آن، بـه عنـوان 

کـرد تـا  کنـار دیگـر نظریـات بیـان  کـرده اسـت، را در  ح  مسـیر درسـت خداشناسـی مطـر

ْبصاُر َو ُهـَو ُیْدِرُك 
َ ْ
کریـم بـه صراحت می فرمایـد: >ال ُتْدِرُکـُه ال بـه حقیقـت رسـید. قـرآن 

طیـُف اْلَخبیـُر< )النعـام، 	0	( یعنـی: چشـم ها او را در نمی یابند اما او 
َ
ْبصـاَر َو ُهـَو الّل

َ ْ
ال

چشـم ها را در می یابـد. بایـد بـه نسـل امـروز، حقیقـت کام قـرآن و اهل بیت؟مهع؟ را در 
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کـه حـواس ظاهری  مباحـث توحیـد و خداشناسـی آموخـت و برایشـان روشـن سـاخت 

مثـل شـنیدن، دیـدن و لمـس و حـواس باطنـی ماننـد اوهـام و خیـال در خداونـد راه 

ندارد و همه ی این امور مخلوِق خالق ما هسـتند و حضرت زهراء؟اهع؟ نیز این چنین 

توحیـدی را بـرای مـا در خطابـه ی خویش معرفی می نمایند. در ادامه، بانوی دوسـرا 

گوشـه ای از حکمـت آفرینـش را آمـوزش می دهـد و  بـه سـراغ مبحـث آفرینـش رفتـه و 

خداونـد را آفریـدگار همـه ی مخلوقـات و حکمت آفرینـش را اطاعت از خداوند معرفی 

کاَن َقْبـَل هـا، َو َاْنَشـَا هـا ِبَااْحِتـذاِء َاْمِثَلـٍة ِاْمَتَثـَل  ْشـیاَء ال ِمـْن َشـْی ٍء  َ ْ
می کنـد: »ِاْبَتـَدَع اال

ِتِه، ِمـْن َغْیـِر حاَجـٍة ِمْنُه ِالی َتکویِن هـا، َو ال فاِئَدٍة   هـا ِبَمِشـّیَ
َ
َن هـا ِبُقْدَرِتـِه َو َذَرأ کـّوَ هـا، 

َلـُه فـی َتْصویـِر هـا« یعنـی: خداونـد همـه ی آفریـدگان را پدیـد آورد ولـی هیچ کدامشـان 

را از چیـز دیگـری نیافریـد. او آنهـا را آفریـد بـدون اینکـه از الگـو و نمونـه ای پیـروی 

کنـد. خداونـد بـا قـدرت خـود بـه آفریدگان اش هسـتی بخشـید و بـا اراده ی خـود، آنها 

را خلـق نمـود. او هرگـز بـه آفرینـش آنهـا محتـاج نبود و شـکل دادن آنهـا، برایش هیچ 

کله های  سـودی نداشـت. توجه دادن به نعمت ها، روش انبیای سـلف و یکی از شـا

ایـن روش  و  بـه شـمار مـی رود  روایـات  و  قـرآن  الهـی در  آموزشـی  اساسـی، مدیریـت 

سـبب می شـود، حقیقـت وجـود خداونـد در پرتـوی توجـه انسـان بـه نعمت هایـش در 

زندگـی قابـل پذیـرش بـوده و بـه عنـوان یـک مفهـوم تزریقـی در ذهـن جـای نگیـرد. 

کـه نعمت هایـی چـون، بینایی،  بـه طـور مثـال هـر فـردی بـا مراجعـه بـه خـود می یابد 

که دارند، بدون شـک از  کدام جدای از اهمیتی  شـنوایی، راه رفتن، تنفس و …، هر 

گرفته انـد و چـون پیوسـته همراه انسـان هسـتند، این  قـدرت بی منتهایـی سرچشـمه 

َر َلکـْم مـا ِفـي 
ّ

َنّ اهَّلَلَّ َسـَخ
َ
 َلـْم َتـَرْوا أ

َ
کننـد >أ کـه مـا را متوجـه خداونـد  قابلیـت را دارنـد 

ـاِس َمـْن  ْسـَبَغ َعَلْیکـْم ِنَعَمـُه ظاِهـَرًة َو بـا ِطَنـًة َو ِمـَن الَنّ
َ
ْرِض َو أ

َ ْ
ـماواِت َو مـا ِفـي ال الَسّ
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کتـاٍب ُمِنیر< )لقمـان، 0	( یعنی: آیا ندیدید  ِ ِبَغْیـِر ِعْلـٍم َو ال ُهـدًی َو ال 
ُیجـاِدُل ِفـي اهَّلَلّ

کـرده،  کـه خداونـد آنچـه را در آسـمان ها و آنچـه را در زمیـن اسـت بـرای شـما مسـّخر 

کـرده اسـت، ولـی بعضـی از  و نعمت هـای ظاهـری و باطنـی خـود را بـر شـما سـرازیر 

مـردم بـدون هیـچ دانش و هدایتی و بدون هیچ کتاب روشـنگری، درباره ی خداوند 

بـه جـدال و سـتیز می پردازنـد. روش فاطمـی چـون دیگـر فرسـتادگان الهـی، تذکـر و 

یـادآوری و بـه عبـارت دیگـر غفلت زدایـی و صیقـل دادن فطـرت اسـت. وقتـی انسـان 

بـه نعمت هـای الهـی متوجـه شـد، نـگاه وی نیـز بـه زندگـی متفـاوت می شـود و هرگـز 

کـه از اثبـات بـرای رسـیدن افـراد بـه خداشناسـی بهـره جسـت. ایمـان  نیـازی نیسـت 

بـه خداونـد در فطـرت و سرشـت انسـان نهـاده شـده، زیـرا تنهـا در ایـن صـورت اسـت 

کـه وی بـه ضعـف و احتیـاج و نیـاز خـود در برابـر یـک موجـود بی نیاز پی می بـرد و از او 

گاه بـا بیانـات بسـیار سـاده و قابـل درک  کمـک می گیـرد. در ایـن مسـیر اهل بیـت؟مهع؟ 

که برای سـنین مختلف،  کرده اند  برای سـنین مختلف، مثال های ارزشـمندی بیان 

که  ورودِی آموزشـی مناسـبی محسـوب می شـود. پاسـخ امام صادق؟ع؟ به شـخصی 

بر اثر جدل در خداشناسـی به شـک افتاده بود، از جمله این احادیث ارزشـمند اسـت 

کـه امـام او را بـه فطـرت فراموش شـده ی خـود ارجـاع دادنـد و فرمودنـد، آیـا تـا به حال 

سـوار کشـتی شـده ای؟ شـخص پاسـخ داد: آری، امام فرمودند: هیچ اتفاق افتاده که 

کـرد: آری. حضرت می فرماینـد: در آن وقـت آیا قلبت  کشـتی شـما غـرق شـود؟ عـرض 

کـه تـو را از مهلکـه نجات دهـد؟ می گوید: بلـه. و در انتها حضرت  متوجـه جایـی شـده 

می فرمایـد: ایـن همـان خداوند عالمیان اسـت )عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 

		، ح 		(. بـر اسـاس آنچـه در قـرآن و روایـات ائمـه ی اطهار؟مهع؟آمـده اسـت، توجـه 

بـه آیـات انفسـی )وجـود خود انسـان( و آیات آفاقی )طبیعـت و آفریده های خداوند(، 
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از سـوی دیگـر، مـا را از فراموشـی و غفلـِت ایـن جهانـی رهایـی می بخشـد و بـه اصـل 

فطـرت و خداشناسـی مان بـاز می گردانـد. 

نمونه هـای  کامل تریـن  از  نیـز  مفضـل  صادق؟ع؟بـه  امـام  خداشناسـی  آمـوزش 

کـه با چهـار رویکـرد تدبیـر در وجود خود  آموزشـی بـرای شـناخت خـدای فطـری اسـت 

انسـان، تدبیـر در آفرینـش حیوانـات، آفرینـش آسـمان ها و زمیـن و پاسـخ بـه سـؤاالت 

و  آفاقـی  آیـات  تفهیـم  ارزشـمندی در  اعتراضـات خداناشناسـان در جهـان، منبـع  و 

انفسـی بـه شـمار مـی رود.

اصل اطاعت از خداوند و تشویق و تنبیه.   .  

در پایـان ایـن بخـش حضـرت زهـراء؟اهع؟ ، بـه دو اصـل تشـویق و تنبیـه اشـاره 

کـه قـرآن، هـم کتـاب  کـه از اصـول مهـم در مدیریـت آموزشـی بـه اسـت، چـرا  می کننـد 

بشـارت اسـت و هـم انـذار، هـم بـه مـا خـوف می آمـوزد و هـم رجـا و ایـن رسـالت یـک 

کـه پیش گیـری را مقـدم بر درمـان بدانـد. اصالت این  مدیریـت آموزشـی موفـق اسـت 

شـیوه بـه قـرآن کریـم بـاز می گـردد و روش انبیـاء الهـی نیـز در بسـیاری از وقایـع قرآنی، 

تبشـیر و انذار در موقعیت های مقتضی خود بوده اسـت. تشـویق و تنبیه، چه از نظر 

دینـی و چـه از جنبـه ی تربیتـی، مسـئولیت پذیری انسـان و بـه بیـان دیگـر اختیـار او 

کارها و رفتارهایش می کند. هر فردی با تکیه بر عقل و فکر  که وی را مسـئول  اسـت 

خـود، می دانـد چـه می کنـد و چـه بایـد بکنـد. نتایـج حاصـل از کارش بـه تصمیمـات و 

انتخاب هـای او بـر می گـردد و بـه طـور طبیعـی از نتایـج مثبت و منفـی کارهایش بهره 

می گیـرد )میرکمالـی، 				 ش، ص 			(. بانـوی دو س را نیـز بـر اسـاس سـبک 

مدیریتـی خویـش از سـویی مـردم را بـا سخنان شـان بیـدار می کنـد و از دیگـر سـو بـه 
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کـه در  کارهایشـان هشـدار می دهنـد و می فرمایـد  عـذاب و عقـاب الهـی و نتیجـه ی 

گفته شـد و در نهایت خود شـما مسـئول رفتارها  نهایت آنچه شـرط باغ اسـت با شـما 

کـه بـه منظـور اجـرای مدیریـت  و نتایـج آن هسـتید. تشـویق و تنبیـه از اصولـی اسـت 

صحیـح و مؤثـر نیـز اجـرا می شـود. تشـویق، فرآینـد پاداش دهـی بـه رفتـار فـرد اسـت، 

یعنـی برانگیختـن شـوق و عاقـه مجـدد او بـه انجـام همـان رفتـار و سـاختار روانـی و 

گر مـورد تأیید و تشـویق و دریافت پـاداش قرار  کـه ا عاطفـی انسـان بـه گونـه ای اسـت 

گیـرد، معمـواًل خشـنود می شـود و انگیـزه ی فعالیـت بیش تـری پیـدا می کنـد و تنبیـه، 

کارهای ناپسـند و زشـت. تنبیـه در اصل مجازاتی  نیـز عاملـی اسـت بـرای جلوگیری از 

کنـد و از خطـا دورش بـدارد و در نهایـت  گاه  اسـت، در مـورد شـخص خاطـی تـا او را آ

بـه راسـتی و راه صـواب سـوقش دهـد؛ لـذا بیشـتر جنبـه ی تذکر و اصاح دارد و انسـان 

را از عمـل خـاف و مسـیر اشـتباه بـاز مـی دارد. در مکتـب تربیتـی سـایر اهل بیت؟مهع؟، 

ضـرورت  نمایانگـر  کـه  می خـورد،  چشـم  بـه  تنبیـه  و  تشـویق  مختلـف  نمونه هـای 

تشـویق و تنبیـه در نـگاه آنـان اسـت و در حقیقـت روش تشـویق و تنبیـه در مدیریـت 

اسـامی از پیامبران و برگزیدگان الهی اقتباس شـده اسـت. آنها هم بشـارت می دادند 

ـًرا َوَنِذیـًرا< )الحـزاب،  ک َشـاِهًدا َوُمَبِشّ ْرَسـْلَنا
َ
ـا أ ِبـُیّ ِإَنّ َهـا الَنّ ُیّ

َ
و هـم می ترسـاندند >َیـا أ

		(. یعنـی: ای پیامبـر مـا تـو را بـرای مـردم شـاهد فرسـتادیم که هم به آنان بشـارت 

کنـی. تشـویق و تنبیـه در اسـام جنبـه ی تربیتـی دارد. یعنـی بـرای  دهـی و هـم انـذار 

کارایـی، آنـان تشـویق یـا تنبیـه  کیفیـت و  تربیـت بهتـر نیروهـای انسـانی و افزایـش 

کنـار هـم ذکـر شـده اسـت؛ لـذا تشـویق و تنبیـه  می شـوند. در قـرآن ایـن دو مفهـوم در 

گـر چـه تقـدم بـا تشـویق اسـت )نـک: سـید علیپـور، 				 ش،  بایـد تـوأم باشـند، ا

سراسـر مقالـه(. حضـرت زهـراء؟اهع؟ نیـز اصـل تشـویق و تنبیـه را در واپسـین سـخنان 
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ح می کنـد و پس از روشـنگری در شـناخت خداوند به ما،  خـود در بحـث توحیـد، مطـر

از اهمیـت اطاعـت از خداونـد و پـاداش و عقـاب در آخـرت سـخن بـه میـان مـی آورد 

تـا بـه مـا بیامـوزد، اعمـال نیـک و بـد و انجـام یـا عـدم انجـام آن بی هـدف نیسـت؛ 

ِتـِه، َو ِاْعـزازًا  ـدًا ِلَبِرّیَ  َتْثبیتـًا ِلِحکَمِتـِه َو َتْنبیهـًا َعلـی طاَعِتـِه، َو ِاْظهـارًا ِلُقْدَرِتـِه َو َتَعّبُ
َ
»ِااّل

ـواَب َعلـی طاَعِتـِه، َو َوَضـَع اْلِعقـاَب َعلـی َمْعِصَیِتـِه، ِذیـاَدًة ِلِعبـاِدِه 
َ
ِلَدْعَوِتـِه ُثـّمَ َجَعـَل الّث

ِتـِه« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		( یعنـی: خـدا  ِمـْن ِنْقَمِتـِه َو ِحیاَشـًة َلُهـْم ِالـی َجّنَ

کـه بایـد از او  کـرد و بـه مخلوقـات اش فهمانـد  بـا آفرینـش خـود حکمـت اش را ثابـت 

کننـد. او بـا خلقـت اش قـدرت خـود را آشـکار نمـود، بندگانـش را بـه پرسـتش  اطاعـت 

کـرد. پـس از ایـن  وا داشـت و بـا عـزت و اقتـدار، آفریـدگان اش را بـه بندگـی دعـوت 

کیفـر و  دعـوت، او را بـرای اطاعـت اش پـاداش و ثـواب قـرار داد و بـرای نافرمانـی اش 

کند و به بهشـت خود تشـویق  کرد تا بندگانش را از عذاب خود دور  عذاب مشـخص 

نماید«.

برترین معلم بشر، بهترین کتاب آموزشی.  

کـه دارای علـم  کامـل و بی نقـص نیازمنـد معلمانـی اسـت  یـک مدیریـت آموزشـی 

بی انـدازه و هم چنیـن روش تدریـس مناسـب بـرای هر سـن و شـرایطی از افـراد جامعه 

معلمـی  عنـوان  بـه  را  پیامبـر؟ص؟  مجـزا،  بخـش  دو  در  زهـراء؟اهع؟  حضـرت  باشـند. 

کـه هـدف اش سـواد آمـوزی به انسـان هایی نیسـت که فاقد سـوادند،  معرفـی می کنـد 

کـه در عصـر تاریـک جاهلیـت، دل هـای مـرده را بـه نـور  بلکـه ایشـان آمـوزگاری اسـت 

حقیقـت روشـنی بخشـید. 

کـدام دینـی بـرای  کـه هـر  رسـول خـدا؟ص؟ در عصـر خـود بـا افـرادی روبـه رو بـود 
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کـه اغلـب مـردم شـبه جزیره ی  گرایشـی بـود  خـود برگزیدنـد و در رأس آن، بت پرسـتی 

ایـن شـرایط  بـر اسـاس سـخنان فاطمـی؟اهع؟ ، در  عربسـتان بـدان تمایـل داشـتند. 

کـه نـه فقـط  کـرد  پیامبـر؟ص؟ بـا هدایـت خـود، تحولـی عظیـم در میـان مـردم ایجـاد 

که اخاق و احکام مورد پذیرش خداوند را نیز در بر داشت و نتیجه اش  خداپرستی، 

ی 
َ
دگـر زیسـتی انسـان در سـایه ی آمـوزش الهـی و پـرورش رسـول خـدا؟ص؟ بـود؛ »َفـَرأ

ِ َمـَع ِعْرفاِنهـا.
ْوثاِنهـا، ُمْنِکـَرًة هَّلِلَّ فـًا َعلـی نیراِنهـا، عاِبـَدًة اِلَ

َ
َمـَم ِفَرقـًا فـی َاْدیاِنهـا، ُعّک ُ ْ

اال

َکَشـَف َعـِن اْلُقُلـوِب ُبَهَم هـا،  ـی اهَّلُل َعَلْیـِه و اِلـِه ُظَلَمهـا، َو 
َ
ـٍد َصّل َفَانـاَر اهَّلُل ِبَابی ُمَحّمَ

َو  اْلِغواَیـِة،  ِمـَن  َفَاْنَقَذُهـْم  ِباْلِهداَیـِة،  ـاِس  الّنَ ِفـی  قـاَم  َو  ُغَمَمهـا،  ْبصـاِر  َ ْ
اال َعـِن  َجلـی  َو 

ریِق اْلُمْسـَتقیِم«  َرُهـْم ِمـَن اْلِعماَیـِة، َو َهداُهـْم ِاَلـی الّدیِن اْلَقویـِم، َو َدعاُهْم ِاَلی الّطَ َبّصَ

هـر  شـده اند؛  فرقـه  فرقـه  چگونـه  کـه  می دیدنـد  را  مـردم  یعنـی:   )		 ص  )همـان، 

کـه بـه دسـت خـود برافروخته اند،  کدامشـان دینـی بـرای خـود برگزیده انـد و بـه آتشـی 

رو کرده انـد. بت هـا را می پرسـتند و بـا اینکـه خدا را می شناسـند، انکارش می کنند. در 

که خداوند، تیرگی هایشـان را به وجود پدرم، محمد؟ص؟ روشـن  چنین شـرایطی بود 

کنـار  نمـود و نادانـی را از دل هایشـان زدود، پرده هـای ظلمـت را از برابـر چشمان شـان 

زد و دیده گانشـان را روشـنی بخشـید. 

بشـریت معرفـی  بـرای  نعمتـی عظیـم  را  پیامبـرش  نیـز خداونـد،  کریـم  قـرآن  در 

کـه بشـر در آموختـن بـه آن  می کنـد و او را سرچشـمه ی تمـام آن چیزهایـی می دانـد، 

گذاشـته تـا توسـط چنیـن  محتـاج بـوده و آموختـه اسـت، خداونـد بـر مؤمنیـن منـت 

کنـد و مـردم را تزکیـه و  پیامبـری مـا را نجـات دهـد، آیـات الهـی را برایمـان تـاوت 

ْنُفِسـِهْم َیْتُلـوا 
َ
گردانـد: >َلَقـْد َمـّنَ اهَّلُل َعَلـی اْلُمْؤِمنیـَن ِإْذ َبَعـَث فیِهـْم َرُسـواًل ِمـْن أ ک  پـا

کاُنـوا ِمـْن َقْبـُل َلفـي َضـاٍل  ُمُهـُم اْلِکتـاَب َو اْلِحْکَمـَة َو ِإْن  یِهـْم َو ُیَعّلِ َعَلْیِهـْم آیاِتـِه َو ُیَزّکِ
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کنـار مدیریـت، نیازمنـد  ُمبیـٍن< )آل عمـران، 			(. از دیگـر سـو، آمـوزش درسـت در 

همـه ی  بـرای  نه تنهـا  و  بـوده  جـا  بـه  و  درسـت  کـه  اسـت  مناسـب  آموزشـی  کتـاب 

کـه انسـان بـدان  کاربـرد داشـته باشـد، بلکـه بیان کننـده ی هـر چیـزی باشـد  زمان هـا 

َوُبْشـَری  َوَرْحَمـًة  َوُهـًدی  َشـْیٍء  ـکّلِ  ّلِ ِتْبَیاًنـا  اْلکَتـاَب  َعَلْیـک  ْلَنـا  >َوَنّزَ اسـت؛  نیازمنـد 

ِلْلُمْسـِلِمیَن<)النحل، 		( یعنـی: و مـا بـر تـو ایـن قـرآن را فرسـتادیم تـا حقیقـت هـر 

کنـد و بـرای مسـلمانان هدایـت و رحمـت و بشـارت باشـد.  چیـز را روشـن 

کتابـی  کتـاب، قـدم بـه عرصـه ی آمـوزش نگذاشـت و بـا  پیامبـر؟ص؟ نیـز بـدون 

گسـترش دادنـد. ایـن  کامـل از هـر آنچـه مـورد پرسـش بشـر اسـت، اسـام را در جهـان 

کـه مدیریـت آموزشـی امـروز نیـز بایـد بـه طـور شایسـته از مضامیـن و  در حالـی اسـت 

کـه شـاهدیم بـا وجـود ایجـاد مهدهـای  مفاهیـم قرآنـی بهـره جویـد، امـا هـم چنـان 

کام الهـی، بیشـتر بـه بحـث حفـظ  تخصصـی قـرآن و مؤسسـات مختلـف بـا رویکـرد 

آیـات قرآنـی اهمیـت داده می شـود تـا تفکـر و تدبـر در آیـات آن و زیسـتن بـر اسـاس 

کید شده است. نسل امروز  که در قرآن نیز بدان سفارش و تأ کتاب خدا  رهنمودهای 

گونـه ای  کـه بایـد بـا قـرآن مأنـوس نیسـت و چـون سیسـتم آموزشـی مـا بـه  مـا آن طـور 

کـه ذهـن دانش آمـوز در طـول سـالیان تدریس، بـا مضامیـن و نظریه های دیگر  اسـت 

نظریه پـردازان و پژوهشـگران پـر می شـود و در تعـداد اندکـی از دروس بـه آیـه ای از 

کـرد.  قـرآن اشـاره می شـود، هرگـز نمی تـوان اثـر پذیـری مفیـدی از ایـن روش دریافـت 

کـه بانـوی دو سـرا بـه طـور مسـتقیم بـه ایـن نکتـه ی مهـم اشـاره می کنـد  در حالـی 

کـه بـه درسـتی و راسـتی سـخن می گویـد"، بنابـر  کتـاب خـدا، قـرآن اسـت  کـه و "ایـن 

کتـاب  کـه معلمـان حقیقـی  کام وحـی و سـخنان اهل بیـت؟مهع؟  ایـن هـر چـه غیـر از 

کـه بی تردیـد فاقـد خطا و اشـتباه نیسـت. مدیریت  خـدا هسـتند، علمـی اسـت بشـری 
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کـه آزمـون و خطـا  آموزشـی حضـرت زهـراء؟اهع؟ مـا را بـه سـوی حقیقتـی فـرا می خوانـد 

راه و مسـیر  کـردن  بـه واسـطه ی پیـدا  نـام عمـر  بـه  نبـوده و هـدر دادن سـرمایه ای 

کنـد، بـه  کـه از قـرآن پیـروی  درسـت زندگـی نیسـت و بـه صراحـت اشـاره می کنـد، هـر 

کـه بـه آیـات آن دل بسـپارد، بـه نجـات و رسـتگاری  بهشـت راهنمایـی می شـود و هـر 

َنًة  ِمـُع، َبّیِ
َ
یاُء الّا ـاِطُع َو الّضِ ـوُر الّسَ ـاِدُق، و الّنُ اِطـُق َو اْلُقـْراُن الّصَ می رسـد؛ »ِکتـاُب اهَّلِل الّنَ

ْضواِن  َبصاِئـُرُه، ُمْنَکِشـَفًة َسـراِئُرُه، ُمْنَجِلَیـًة َظواِهُرُه، ُمْغَتِبَطًة ِبِه َاْشـیاُعُه، قاِئـدًا ِاَلی الّرِ

جـاِة اْسـِتماُعُه« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		( یعنـی: کتـاب  باُعـُه، ُمـَؤّد ِاَلـی الّنَ ِاّتِ

کـه  کتابـی اسـت  خداونـد بـه روشـنی مایـه ی بینـش و بصیـرت مـردم اسـت. قـرآن، 

کتـاب، مـورد رشـک و  رازهایـش آشـکار شـده و ظاهـر آن جلوه گـر اسـت. پیـروان ایـن 

کنـد، بـه بهشـت راهنمایی می شـود و هر  کـه از قـرآن پیـروی  حسـرت دیگران انـد. هـر 

کـه بـه آیـات آن دل بسـپارد، بـه نجـات و رسـتگاری می رسـد.

چگونگی احکام برای درست زیستن.  

احـکام الهـی بـرای چگونگـی درسـت زیسـتن، از سـن تکلیـف در اختیار بشـر نهاده 

شـده و هـدف اش آمـوزش بندگـی و اطاعـت صحیـح مـا در مقابل فرامین الهی اسـت. 

حضـرت زهـرا؟اهع؟ پـس از یـادآوری توحیـد و نبـوت و اهمیـت قـرآن و نیـاز انسـان بـه 

کاوی وجوب آن برای  این سـه محور، بخشـی از سـخنان خود را به احکام الهی و وا

انسـان اختصـاص می دهـد و از ایـن جهـت بسـیار قابل تأمـل و الگـوی خوبـی بـرای 

کـه بـه حکمـت نهـاده شـدن ایـن تکالیـف بر  آمـوزش بـه نسـل امـروز بـه شـمار مـی رود 

دوش بنـده از طـرف خداونـد اشـاره می کنـد. 

دانش آمـوزان بـه ویـژه نسـل امـروز تمایـل دارنـد علـت و چرایـی مسـائل را بداننـد 
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کـه بـه چـه سـبب، عملـی را انجام  و خصوصـًا در مباحـث دینـی برایشـان تفهیـم شـود 

می دهنـد. حضـرت زهـرا؟اهع؟ دلیـل اساسـی ترین اعمـال و احـکام الهـی از جملـه: نمـاز 

یمـاَن 
ْ

کام خـود بـر می شـمارد و می فرمایـد: »َفَجَعـَل اهَّلُل اال و زکات و روزه و حـج را در 

ْفـِس َو  کاَة َتْزِکَیـًة ِللّنَ ـاَة َتْنزیهـًا َلُکـْم َعـِن اْلِکْبـِر، َو الـّزَ ـْرِک، َو الّصَ َتْطهیـرًا َلُکـْم ِمـَن الّشِ

ْخـاِص، َو اْلَحـّجَ َتْشـییدًا ِللّدیـِن، َو اْلَعْدَل َتْنسـیقًا  ِ
ْ

یـاَم َتْثبیتـًا ِلا ْزِق، َو الّصِ ِنمـاًء ِفـی الـّرِ

ک شـدن شـما از شـرک و نمـاز را  ِلْلُقُلوِب«)همـان(. یعنـی: خداونـد ایمـان را بـرای پـا

بـرای دور نگه داشـتن شـما از تکبـر واجـب نمـوده اسـت. او شـما را بـه زکات دسـتور 

تـا  داده  فرمـان  روزه  بـه  و  گـردد  زیـاد  روزی تـان  و  ک شـوید  پـا آلودگی هـا  از  تـا  داده 

اخـاص در دل هایتـان ثابـت شـود. حـج را بـرای تقویـت پایه هـای دیـن و عدالـت را 

بـرای نظـم و همدلـی شـما واجـب نمـوده اسـت. 

مختلـف  مقاطـع  در  درسـی  کتاب هـای  بـه  نـگاه  حتـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

کـه حساسـیت الزم بـرای آمـوزش احـکام بـه دانش آمـوزان  آموزشـی، نشـان می دهـد 

که باید، وجود ندارد و شـاید تنها در برخی مدارس، احکام توسـط مربیان  به میزانی 

پرورشـی آن هـم نـه بـه عنـوان یـک آموزش اصلـی و اساسـی، در اختیـار دانش آموزان 

کـه منابعـی ماننـد خطبـه ی فـدک می توانـد اثـر ارزشـمندی  نهـاده می شـود، در حالـی 

کنـد.  در یادگیـری و آمـوزش بـه نسـل امـروز ایفـا 

در ادامـه، حضـرت زهـرا؟اهع؟ مـا را بـه اطاعـت از ائمـه ی الهـی فـرا می خوانـد و بـر 

کـه عـدم فرمان بـرداری از اهل بیـت؟مهع؟ سـبب ایجـاد تفرقـه و از میـان  ایـن نکتـه 

میـان  در  جسـتجو  بـا  می کنـد.  کیـد  تأ گردیـد،  مسـلمانان  میـان  در  اتحـاد  رفتـن 

می تـوان  نیـز  آنـان  ذهنـی  شـبهات  میـان  در  کاوی  وا و  دانش آمـوزان  پرسـش های 

ایـن مهـم را دریافـت. مدیریـت آموزشـی، بایـد ایـن حقیقـت را بـه نسـل امـروز انتقـال 
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کـوچ پیامبـر؟ص؟ از دیـار هسـتی، و غفلـت از غدیـر  کـه مسـلمانان درسـت پـس از  دهـد 

بـه هفتـاد و دو فرقـه تقسـیم شـدند و تمـام شـبهات ذهنـی جوانـان نسـل امـروز ریشـه 

کافـی مفهـوم امامـت و نقـش اساسـی آن در زندگـی و ایجـاد همدلـی و  در انتقـال نا

ـِة، َو ِاماَمَتنـا َامانـًا ِلْلُفْرَقـِة« )همـان( 
َ
اتحـاد در میـان مـردم دارد »َو طاَعَتنـا ِنظامـًا ِلْلِمّل

یعنـی: خداونـد بـرای سـامان یافتـن جامعـه، اطاعـت و پیـروی از مـا اهل بیـت را بـر 

همـه واجـب نمـود و بـرای در امـان مانـدن از تفرقه ما را پیشـوا و امام قرار داده اسـت. 

کـه همدلـی از میـان مـی رود و هـر کـس بـه راهی مـی رود که  در غیـر ایـن صـورت اسـت 

کـه رنگارنگی  خـود می خواهـد. بـا نـگاه به جهـان کنونی به سـادگی می توان دریافت 

کـه  از امامانـی بـود  اعتقـادی در جهـان، ریشـه در عـدم همدلـی بشـریت و اطاعـت 

توسـط خداونـد برگزیـده شـدند. 

در سـطور پایانـی ایـن بخـش، مدیریت آموزشـی حضرت زهـرا؟اهع؟ در کم تر از چند 

سـطر، احـکام الهـی واجـب بـر انسـان را در ایـن خطبـه بـه مـا می آمـوزد و از جهـاد، 

از  نهـی  و  معامـات  در  کم فروشـی  عـدم  خویشـاوندان،  بـا  ارتبـاط  معـروف،  بـه  امـر 

شـراب خواری، بـه طـور مشـخص نـام می بـرد و بـه حکمت هـای انجـام احـکام االهی 

گفتـه شـد، جوانـان نسـل امـروز همـواره  کـه پیش تـر  کـه هم چنـان  نیـز اشـاره می کنـد 

کارهـا را بـه ویـژه در اعمـال عبـادی بداننـد و آشـنایی  دوسـت دارنـد حکمـت و دلیـل 

و مطالعـه و به کارگیـری چنیـن منابعـی می توانـد آنـان را بـه تأمـل وا دارد و شـوق و 

ْبَر َمُعوَنًة  ْسـاِم، َو الّصَ ِ
ْ

انگیـزه ی آموختـن را در وجودشـان بـارور سـازد »َو اْلِجهـاَد ِعّزًا ِلا

ِمـَن  اْلواِلَدْیـِن ِوقاَیـًة  ِبـّرَ  َو  ـِة،  ِلْلعاّمَ ِباْلَمْعـُروِف َمْصِلَحـًة  ْمـَر  َ ْ
َو اال ْجـِر  َ ْ

علـی اْسـتیجاِب اال

ماِء، َو  ْرحـاِم َمْنسـاًء ِفـی اْلُعْمـِر َو َمْنمـاًة ِلْلَعـَدِد، َو اْلِقصـاَص ِحْقنـًا ِللّدِ َ ْ
ـَخِط، َو ِصَلـَة اال الّسَ

ـْذِر َتْعریضـًا ِلْلَمْغِفـَرِة، َو َتْوِفَیـَة اْلَمکائیـِل َو اْلَموازیـِن َتْغییـرًا ِلْلَبْخـِس. اْلَوفـاَء ِبالّنَ
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َعـِن  اْلَقـْذِف ِحجابـًا  اْجِتنـاَب  َو  ْجـِس،  الّرِ َعـِن  َتْنزیهـًا  اْلَخْمـِر  ُشـْرِب  َعـْن  ْهـَی  الّنَ َو 

ُقوا  ِة. َفاّتَ بُوِبّیَ ـْرَک ِاْخاصًا َلـُه ِبالّرُ َم اهَّلُل الّشِ ـْرَقِة ایجابـًا ِلْلِعْصَمِة، َو َحّرَ ْعَنـِة، َو َتـْرَک الّسِ
َ
الّل

ُکْم   َو َاْنُتـْم ُمْسـِلُموَن، َو َاطیُعـوا اهَّلَل فیمـا َاَمَرُکـْم ِبـِه َو َنها
َ
اهَّلَل َحـّقَ ُتقاِتـِه، َو ال َتُموُتـّنَ ِااّل

مـا َیْخَشـی اهَّلَل ِمـْن ِعبـاِدِه اْلُعَلمـاُء« )همـان( یعنـی: خداونـد، جهـاد را  ِاّنَ ـُه  َفِاّنَ َعْنـُه، 

کـرده اسـت و شـما را بـه صبـر فرمـان داده تـا بـه  وسـیله ی عـزت و سـربلندی اسـام 

پـاداش الهـی دسـت یابیـد. او امـر بـه معـروف را واجـب نمـوده تـا جامعـه صالح شـود و 

بـرای اینکـه از خشـم اش در امـان بمانیـد، نیکـی به پدر و مادر را واجب نموده اسـت. 

زیـادی فرزنـدان  را مایـه ی طـول عمـر و  بـا خویشـاوندان  ارتبـاط  خداونـد، پیونـد و 

قـرار داده اسـت و بـه قصـاص امـر فرمـوده تـا حرمـت خون هـا نگـه داشـته شـود. او، 

وفـای بـه نـذر را، راهـی بـرای آمـرزش خـود قـرار داده و بـه رعایت انصـاف و عدالت در 

کم فروشـی نکنـد. او شـما را بـرای در امـان مانـدن از  کسـی  معامـات دسـتور داده تـا 

پلیدی هـا از شـراب خواری نهـی فرمـوده اسـت. خداونـد، نسـبت نـاروا دادن بـه زنـان 

گرفتـار نفریـن نشـوید و بـرای دوری از آلودگـی،  کـرده تـا  ک دامـن را بـر شـما حـرام  پا

شـما را از دزدی بازداشـته و شـرک را بـر شـما حـرام نمـوده تـا فقـط او را پـروردگار خـود 

کـه  کنیـد. مبـادا در حالـی  کـه شایسـته ی او سـت، تقـوا پیشـه  بدانیـد. پـس آن گونـه 

کـه از  کنیـد و بدانیـد  مسـلمان نیسـتید از دنیـا برویـد. در امـر و نهـی الهـی از او پیـروی 

میـان بنـدگان خـدا، تنهـا عالمـان از او می ترسـند. 

بـا  گـرد آمـوزش و پـرورش و هم چنیـن مدیریـت آموزشـی  اینکـه فرا بـه  بـا توجـه 

کمـال  کار دارد، در صورتـی می توانـد ادعـای ا موجـود پیچیـده ای ماننـد انسـان سـر و 

هـم  یعنـی  ایـن  و  باشـد  ح  آن مطـر در  انسـان  رشـد همه جانبـه ی  کـه  باشـد  داشـته 

توجـه بـه دنیـا و هـم آخـرت. حضـرت زهـرا؟اهع؟ در بخـش اشـاره بـه احـکام الهـی، بـه 
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از آن، علـت و  الهـی اشـاره می کننـد و پـس  اوامـر و نواهـی  از  بیسـت محـور اساسـی 

سـبب و بـه عبـارت بهتـر حکمـت انجـام ایـن امـور را نیـز بیـان نمـوده و بـا بیان روشـن 

کـه خداونـد هیـچ عملـی را بی حکمـت بـه انسـان  خویـش بـه نسـل امـروز می آموزنـد 

کار ناشایسـتی بی دلیـل نهـی نفرمـوده اسـت. امـا چالـش بـزرگ  امـر ننمـوده و از هیـچ 

که از سـویی شـیوه ی آموزش درسـتی برای انتقال این منبع ارزشـمند به  اینج اسـت 

نسـل جدیـد وجـود نـدارد و از سـوی دیگـر ذهـن دانش آمـوزان مـا در طـول تحصیـل 

ع نـگاه دانش آمـوزان بـه  بیشـتر بـا مطالـب غیـر اعتقـادی درگیـر اسـت و در نتیجـه نـو

این چنیـن مسـائل اعتقـادی ماننـد خطبـه ی فـدک، حرف هایی کهنه و نخ نما اسـت 

کـه فقـط بـا نـگاه بـه همیـن  کـه بـه زمـان خاصـی از تاریـخ مربـوط می شـود، در حالـی 

کـه احـکام و سـایر مطالـب اعتقـادی،  بخـش از سـخنان فاطمـی می تـوان دریافـت، 

کـه در طـول تاریـخ از نظـر زمانـی فاقـد ارزش نشـده و  مجموعـه ای از حقایقـی اسـت 

یـک انسـان معتقـد تـا روز قیامـت ملـزم بـه آمـوزش و عمـل بـه فرامیـن الهـی اسـت. 

حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا بیـان اثـر و حکمـت احـکام الهـی بـا زبانـی سـاده بـه نسـل امـروز 

کـه هـر عملـی چـه تغییـر و اثـری در زندگـی ایجـاد می کنـد و ایـن فرامیـن در  می آموزنـد 

کـه اصـاح جامعه از مدرسـه  جهـت اصـاح جامعـه اسـت و نکتـه ی مهـم اینجـا اسـت 

یـا همـان مدیریـت آموزشـی آغـاز می شـود. آموزش و پرورش به صورت آشـکار یا نهان 

کارکردهای مختلفی در جامعه مانند: انتقال  و در قالب مدیریت آموزشی، وظایف و 

کـه  فرهنـگ )فرهنگ پذیـری(، پـرورش اجتماعـی )جامعه پذیـری(، بـر عهـده دارد، 

دو مفهوم تغییر و رشـد شـخصیت در دانش آموزان از جمله اهداف مهم آن به شـمار 

می رود.



۱0۹ مدیریت آموزشی حضرت زهرا؟اهع؟ در خطابه ی فدک و اهمیت …

معرفی دو معلم کامل در کنار هم.  

کتـاب  کنـار  پیش تـر از ایـن حضـرت زهـرا؟اهع؟ ، وجـود مقـدس پیامبـر؟ص؟ را در 

بـرای  کنـار خـود  را در  ایـن قسـمت، پیامبـر؟ص؟  امـا در  کـرد،  قـرآن معرفـی  آسـمانی 

کـه  کام ایشـان، چـرا  گواهـی اسـت بـر حقانیـت  کـه ایـن خـود  معرفـی قـرار می دهـد، 

کـه انتهـای سـخنم یکـی اسـت و در آن هیـچ تناقضـی وجـود ندارد:  کیـد می فرمایـد  تأ

ـٌد، َاُقوُل َعْودًا َو َبْدءًا، َو ال َاُقوُل  ـاُس! ِاْعَلُموا َاّنی فاِطَمُة َو َابی ُمَحّمَ َهـا الّنَ »ثـم قالـت: َاّیُ

مـا َاُقـوُل َغَلطـًا، َو ال َاْفَعـُل مـا َاْفَعـُل َشـَططًا، َلَقْد جاَءُکْم َرُسـوٌل ِمْن َاْنُفِسـُکْم َعزیـٌز َعَلْیِه 

ـْم َحریـٌص َعَلْیُکـْم ِباْلُمْؤِمنیـَن َرُؤوٌف َرحیـٌم. َفـِاْن َتْعـُزوُه َوَتْعِرُفـوُه َتِجـُدوُه َابـی  مـا َعِنّتُ

ـی اهَّلُل َعَلْیـِه َو 
َ
ُدوَن ِنسـاِئُکْم، َو َاَخـا اْبـِن َعّمـی ُدوَن ِرجاِلُکـْم، َو َلِنْعـَم اْلَمْعـِزّیُ ِاَلْیـِه َصّل

ـذاَرِة، ماِئًا َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشـِرکیَن، ضاِربـًا َثَبَجُهْم، اِخذًا  سـاَلَة صاِدعـًا ِبالّنَ ـَغ الّرِ
َ
اِلـِه. َفَبّل

ْصنـاَم َو  َ ْ
 اال

ُ
ـِه ِباْلِحْکَمـِة و اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة، َیُجـّف ْکظاِمِهـْم، داِعیـًا ِالـی َسـبیِل َرّبِ ِبَا

ْیـُل َعـْن ُصْبِحـِه، َو َاْسـَفَر 
َ
ی الّل ـی َتَفـّرَ ُبَحّتَ

ُ
ـُوا الّد

َ
ـی اْنَهـَزَم اْلَجْمـُع َو َو ّل ، َحّتَ َیْنُکـُث اْلهـاّمَ

َو  َو طـاَح  ـیاطیِن، 
َ

الّش َو َخَرَسـْت َشقاِشـُق  َنَطـَق َزعیُم الّدیـِن،  َعـْن َمْحِضـِه، و  اْلَحـّقُ 

ْخـاِص فـی َنَفـٍر ِمـَن  ِ
ْ

ـقاِق، َو ُفْهُتـْم ِبَکِلَمـِة اال
َ

ـْت ُعَقـُد اْلُکْفـِر َو الّش
َ
فـاِق، َو اْنَحّل شـیُظ الّنِ

اْلبیـِض اْلِخمـاِص« )همـان، ص 00	( یعنـی: ای مـردم! بدانید که من فاطمه و پدرم 

گفتـارم غلـط نبـوده و  محمـد اسـت، آنچـه ابتـدا می گویـم، در پایـان نیـز می گویـم، 

کـه رنج هـای شـما بـر او  ظلمـی در آن نیسـت، پیامبـری از میـان شـما برانگیختـه شـد 

گـر  گـران آمـده و دل سـوز بـر شـما اسـت، و بـر مؤمنـان مهربـان و عطـوف اسـت. پـس ا

کـه او در میـان زنانتـان پـدر مـن بـوده، و در میـان مردانتـان  او را بشناسـید می دانیـد 

بـرادر پسـر عمـوی مـن اسـت، چـه نیکـو بزرگـواری اسـت آنکـه مـن ایـن نسـبت را بـه 

کـرده،  کناره گیـری  از پرتـگاه مشـرکان  انـذار انجـام داد،  بـا  را  او دارم. رسـالت خـود 
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گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو بسـوی  گلویشـان را  شمشـیر بر فرقشـان نواخت، 

کینه تـوزان را می شـکند،  پروردگارشـان دعـوت نمـود، بت هـا را نابـود سـاخته، و سـر 

کـه ماننـد صبـح روشـن بـود، بـا  گریختنـد. او  تـا جمعشـان شکسـت خورده و از میـدان 

روشـنایی خـود، تیرگی هـای شـب را شـکافت و از گوهـر نـاب حقیقـت پـرده برداشـت. 

گنـگ و  کـه سرپرسـت و نگهبـان دیـن بـود، بـه سـخن در آمـد و زبـان شـیاطین  او 

کفـر و  کشـیده شـدند و پیمان هـای  ل شـد. منافقـان پسـت و بی اصـل بـه نابـودی  ال

دشـمنی از هـم گسسـت. در نتیجـه شـما بـا اهل بیـت پیامبـر؟مهع؟ بـه ذکـر توحیـد لـب 

کـه چهره هایشـان روشـن و درخشـان اسـت و  کسـانی هسـتند  گشـودید و آنـان همـان 

کـه شـکم خـود را از دنیـا خالـی نگـه می دارنـد.  پرهیزکارانـی هسـتند 

کننده ی  گام نخسـت نشـان دهنده ی علم باالی فاطمی و آشـکار  این بیانات در 

زهـرا؟اهع؟  حضـرت  بـه  نسـبت  مـا  شـناخت  و  درک  میـزان  اسـت.  مـا  بـه  مهـم  ایـن 

ک دامـن و نجیبـه  بسـیار محـدود اسـت و بیشـتر شـاید ایشـان را بـه عنـوان بانویـی پا

که ایشـان دارای  که دارای درجات واالی بندگی و عبادت اسـت. البته  می شناسـیم 

گواهـی  ایشـان خـود  زبـان  از  ایـراد همیـن خطابـه  امـا  بوده انـد  چنیـن ویژگی هایـی 

کـه از محورهـای مختلـف و در آن جامعـه، و با چنین  اسـت بـر علـم سرشـار ایـن بانـو، 

کنـار پیامبـر  شـرایطی عالمانـه لـب بـه سـخن می گشـاید و خـود را از جهـت علمـی در 

که در شـأن ایشـان  ؟ص؟ قرار می دهد. در بسـیاری از روایات ما "محدثه"، لقبی اسـت 

بیـان شـده اسـت و فرشـتگان بـا ایشـان دربـاره ی حقایـق سـخن می گفتنـد و ایشـان 

امـا می نمـود و حضـرت علی؟ع؟ می نوشـت. امـام علی؟ع؟در این زمینـه می قرماید: 

ـة« )صفـار، 	0		 ق، ج 	، ص 			( َثـًة َو َلـْم َتُکـْن َنِبّیَ
َ

َکاَنـْت ُمَحّد »… َو َفاِطَمـُة 

کـه پیامبـر؟ص؟او را بـه عنـوان دروازه ی  در بـاب مقـام علمـی ایشـان همیـن بـس 
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کـرد و فرمـود: خداوند متعال علی و همسـر و فرزندان اش را حجت مردم  علـم معرفـی 

کـس بـه آنـان  گاهـی در میـان امـت هسـتند، هـر  قـرار داده و آنـان دروازه ی علـم و آ

تمسـک نمایـد، بـه راه راسـت هدایـت یافته اسـت )بحرانی اصفهانـی، 				 ش، ج 

		، ص 		(. 

از ایـن بیانـات چنـد نکتـه ی بسـیار مهـم آموزشـی قابـل برداشـت اسـت. نخسـت 

اینکـه مدیریـت آموزشـی و روش تربیتـی حضـرت زهـرا؟اهع؟ همـان مدیریـت آموزشـی 

که بانوی دو سـرا، از نام ایشـان  پیامبر؟ص؟ و در امتداد آموزه های ایشـان اسـت، چرا 

گـواه کام خـود بهـره می جویـد و بـا بیـان نسـب خـود بـا پیامبـر؟ص؟، مـردم  بـه عنـوان 

آموزه هـای  کـه  تـا مردمـی  از حقیقـت می کنـد،  انسـان  را متوجـه اصـل مهـم غفلـِت 

اعتقـادی و بـه بیـان بهتـر، حقیقـت را در زندگـی بـه دسـت فراموشـی سـپرده اند، از 

خـواب غفلـت بیـدار شـوند، دوم اینکـه: ایشـان جملـه ای تکان دهنـده در ایـن بخش 

کـه فقـط خطـاب بـه مردمـان روزگار خـود نیسـت؛ بلکـه بـه تمامـی نسـل ه اسـت:  دارد 

ٌد؟ص؟««  ِبي ُمَحّمَ
َ
ّنِي َفاِطَمُة َو أ

َ
اُس اْعَلُموا أ َها الّنَ ّیُ

َ
"من فاطمه هستم". »… ُثّمَ َقاَلْت أ

)طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 00	(.

کـه تـا ایـن انـدازه  ایـن عبـارت نشـان از غربـت بی انتهـای دختـر پیامبـر؟ص؟ دارد 

از حقیقـت دورنـد و نسـل امـروز نیـز بیـش و بیشـتر از ایـن بـا درک و مقـام حضـرت 

کـه در روایـات  زهـرا؟اهع؟ نـا آشـنا اسـت و درک ایشـان بـه انـدازه ای امکان پذیـر نیسـت 

بـه انـدازه ی شـب قـدر غیـر ممکـن تلقـی شـده اسـت، هم چنان کـه امـام صـادق؟ع؟ 

کـرده  کنـد، شـب قـدر را درک  کـه هسـت درک  کـه فاطمـه را آن گونـه  فرمـود: »کسـی 

اسـت.« )کوفـی، 				 ش. ص 			(.
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توصیف دوران جاهلیت.  

بـرای ورود بـه ایـن بخـش و تفهیـم نقش آموزشـی آن، ابتدا باید به درک درسـتی 

معنـای  بـه  فارسـی  لغت نامه هـای  اغلـب  در  جاهلیـت،  رسـید.  جاهلیـت  مفهـوم  از 

کـه نادانـان در آن  گفتـه می شـود،  گاهـی و بـه زمـان پیـش از اسـام  ندانسـتن و نـا آ

بسـیار بودنـد )آلوسـی، 				 ق. ج 	، ص 0	(. مـردم پیـش از پیامبـر؟ص؟ بـا نادانـی 

ح اعمـال آنـان در زمـان جاهلیـت خـود گواه بر این نکته اسـت  زندگـی می کردنـد و شـر

کـه ظهـور پیامبـر؟ص؟، همـه ی دانسـتن بـود در میـان جاهلیت هـا و رسـیدن از هیـچ 

اِمـِع، َو  ـاِرِب، َو ُنْهـَزَة الّطَ
َ

ـاِر، ُمْذَقـَة الّش ُکْنُتـْم َعلـی َشـفا ُحْفـَرٍة ِمـَن الّنَ بـه همه چیـز؛ »َو 

ًة خاِسـئیَن، 
َ
، َاِذّل

َ
ـْرَق، َو َتْقتاُتوَن اْلِقّد ْقداِم، َتْشـَرُبوَن الّطَ َ ْ

ُقْبَسـَة اْلِعْجـاِن، َو َمْوِطـی َء اال

ـٍد  ـاُس ِمـْن َحْوِلُکـْم، َفَاْنَقَذُکـُم اهَّلُل َتبـاَرَک َو َتعالـی ِبُمَحّمَ َفُکـُم الّنَ َتخاُفـوَن َاْن َیَتَخّطَ

جـاِل، َو ُذْؤباِن اْلَعَرِب،  تـی، َو َبْعـَد َاْن ُمِنـَی ِبُبَهِم الّرِ
َ
ـا َو اّل َتّیَ

َ
ـی اهَّلُل َعَلْیـِه َو اِلـِه َبْعـَد الّل

َ
َصّل

َها اهَّلُل« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، 
َ
مـا َاْوَقـُدوا نـارًا ِلْلَحْرِب َاْطَفأ

َ
ُکّل َو َمـَرَدِة َاْهـِل اْلِکتـاِب. 

ص 00	(. یعنـی: شـما بـر لبـه ی پرتـگاه آتـش جهنـم بودیـد. آن قـدر پرتـگاه و ضعیـف 

کـه هم چـون نوشـیدن آب، هـر تجاوزگـری می توانسـت شـما را بـه راحتـی از  بودیـد 

کـه هـر صیـادی در شـکارتان طمـع می کـرد. ماننـد  بیـن ببـرد. ماننـد صیـدی بودیـد 

کـه هـر سـودجویی می توانسـت از شـما بـرای خـود آتشـی بیفـروزد.  شـراره ای بودیـد 

کثیـف می آشـامیدید و  گندیـده و  شـما در نهایـت ذلـت و پامـال قدرت هـا بودیـد. آب 

پوسـت حیوانـات را می خوردیـد؛ ذلیـل بودیـد. همـه ی شـما را رانـده بودنـد. همیشـه 

کنند و شـما را بربایند.  می ترسـیدند که اطرافیان تان دسـت تجاوز به سـوی شـما دراز 

پـس از ایـن همـه خـواری و پسـتی خداونـد بلنـد مرتبـه شـما را بـه دسـت پـدرم از آن 

وضعیـت نجـات داد. 
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کوثـر، از یکـی از جدیدتریـن مسـائل روان شناسـی  در طـی ایـن سـخنان، بانـوی 

گذشـته ی خودشـان قیـاس  کـه بـا  بهـره می بـرد و آن اینکـه مـردم را نـه بـا یکدیگـر 

کـه شـما در دوران جاهلیـت چـه بودیـد و چـه شـدید  می کنـد. بـه یادشـان مـی آورد 

بـه زیـور دانسـتن  از منجـاب جاهلیـت بیـرون آورد و  را  کـه شـما  بـود  و پیامبـر؟ص؟ 

ح می شـود  آرا اسـت. ایـن مسـئله بـه طـرز قابـل توجهـی در روان شناسـی امـروز مطـر

کنیـد، تـا در  گذشـته ی خودشـان قیـاس  کـه بـه جـای مقایسـه بـا دیگـران، افـراد را بـا 

گام بعـدی بتواننـد نقـاط ضعـف خـود را  کاسـتی ها شـده و در  قـدم نخسـت متوجـه 

از نظریـات مرتبـط  کننـد و در مسـیر بهتـر شـدن قـدم بردارنـد. در بسـیاری  بازیابـی 

کتاب هـای روان شناسـی جهـان توسـط  بـا رشـد و بـه ویـژه در میـان پرفروش تریـن 

کـه تحـت هیـچ شـرایطی خـود را بـا  کیـد می شـود  ع تأ افـراد موفـق نیـز بـه ایـن موضـو

بـرای تغییـر طـرف مقابـل  از ایـن روش هرگـز نمی توانیـد  دیگـران مقایسـه نکنیـد و 

کـه یکـی از دالیـل  کنیـد،  بـا اهدافتـان مقایسـه  خـود، بهـره بـرده و همـواره خـود را 

ح شـده توسـط  توقف روان شناسـی مقایسـه اسـت )را بینز، 				(. این مقایسـه مطر

حضـرت زهـرا؟اهع؟ اثـر بسـیار مثبـت و مهـم دیگـری نیـز دارد و آنکـه مـردم را متوجـه 

کـه دریابنـد تغییـر در وجود آنـان به واسـطه ی رهنمودهای معلمی  ایـن مهـم می کنـد 

کوتـاه اتفـاق افتـاده  کامـل و دل سـوز بـه نـام پیامبـر؟ص؟، در طـول ایـن مـدت  الهـی، 

کسـی جـز ایشـان نمی توانسـت این گونـه در برابـر جاهلیت هـا و ظلم هـا بایسـتد تـا  و 

 َیکوُنـوا 
ّ

ال
َ
ـَک بـا ِخـٌع َنْفَسـَک أ

َ
کـه حتـی از سـوی خداونـد آیـه نـازل شـد: >َلَعّل جایـی 

از شـدت دل سـوزی  تـو )پیامبـر(  کـه  تردیـد نیسـت  یعنـی:  )الشـعراء، 	(  ُمْوِمِنیـَن< 

کـت برسـی. امـا بـا دقـت در مفهـوم جاهلیـت و بررسـی احادیـث و  بـرای قومـت بـه ها

کـه بـا زیـر پـا نهـادن حـق و والیـت امیـر  روایـات وارده از آن دوران، می تـوان دریافـت 



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۱۱4۱۳۹۶

المومنیـن؟ع؟، مـردم بـه جاهلیتـی بدتـر از زمـان جاهلیـت قبل از اسـام مبتا شـدند. 

کـه هـر  کـه بـه نـام اسـام، اسـام دیگـری سـاختند و نسـل امـروز مـا بایـد بدانـد  چـرا 

جایـی امـام نیسـت، مفهـوم جهـل در واقعی تریـن شـکل خود بروز می کنـد، هم چنان 

کـه امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمـود: »زمانی که پیامبـر خدا از دنیا رفت، گروهی از اصحاب 

آن حضـرت بـه دوران جاهلیـت پیشـین بازگشـتند و سـر از آییـن محمـد؟ص؟ برداشـته 

کـت افتادنـد. بـر  کـژروی و حرکـت در بیراهه هـا بـه ها و بی دیـن شـدند. آنـان بـر اثـر 

کـه بـه  اندیشـه های نادرسـت و منحـرف متکـی شـدند. بـر خـاف دسـتور پیامبـر؟ص؟ 

پیامبـر؟مهع؟  اهل بیـت  از  کننـد،  پیـروی  جنـاب  آن  اهل بیـت  از  بـود،  فرمـوده  آنـان 

کـه فرمان یافتـه بودند که با آن  بریدنـد و بـه دیگـران پیوسـتند و از سـبب و ریسـمانی 

گزیدنـد«. )سـیدرضی، 				 ق، ص 0		(.  دوسـتی بورزنـد، دوری 

معرفی برترین معلم )هدف اصلی بانوی دو سرا از ایراد خطابه(. .

کامـل و جامع از بیـان بانوی کوثر و یـادآوری تاریخ  پـس از بیـان ایـن مـوارد بسـیار 

و آنچه بر همگان گذشـته اسـت، ایشـان در این مرحله وارد فاز اساسـی سـخن خود و 

کـه قرار اسـت بـه همه بیاموزنـد. این مقدمه ی نسـبتًا  اصلی تریـن حقیقتـی می شـوند 

طوالنـی و بیـان یـادآوری و آمـوزش مجـدد مسـائل اصیـل اعتقادی هم چـون توحید، 

کـه برایشـان  گاهـی  نبـوت، احـکام و … و ورود ماهرانـه و معلم گونـه بـرای مـردم ناآ

کـه چـه کسـی زمامـدار آنـان باشـد، از بانوی دو سـرا مدیری شایسـته  تفـاوت نمی کنـد 

کـه بـه عنـوان نخسـتین مبلـغ بـه دفـاع از مظلومیـت و حـق غصـب شـده ی  می سـازد 

کـه تـا همیـن  کنـد  گام نخسـت از بیـان فضایلـی آغـاز  امیرالمومنین؟ع؟بپـردازد و در 

چنـدی پیـش بارهـا و بارهـا از زبـان پیامبـر؟ص؟ نقل شـده بـود، فضایلی که قرار اسـت 



۱۱5 مدیریت آموزشی حضرت زهرا؟اهع؟ در خطابه ی فدک و اهمیت …

بـا قانـون منـع تدویـن حدیـث تـا صـد سـال آینـده بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـود. 

کـه امیرالمومنیـن؟ع؟  کـه زمانـی  بانـو در اینجـا بـه ایـن نکتـه ای تصریـح می فرمایـد 

در مسـیر ابـاغ و حفـظ رسـالت محمـدی؟ص؟ قـدم بـر می داشـت، هیچ یـک از شـما در 

اندیشـه ی چنیـن رفتـاری نبودیـد، در رفـاه و آسـایش بـه زندگی تـان مشـغول بودیـد و 

ـْیطاِن، َاْو 
َ

دل خـوش و عافیت طلـب روزگار خـود را می گذرانیدیـد؛ »َاْو َنَجـَم َقـْرُن الّش

 ِجناَحها 
َ
ی َیَطـأ َفَغـَرْت فاِغـَرٌة ِمـَن اْلُمْشـِرکیَن، َقـَذَف َاخـاُه فـی َلَهواِتهـا، َفا َیْنَکِفـی ُء َحّتَ

ْخَمِصـِه، َو َیْخِمـَد َلَهَبهـا ِبَسـْیِفِه، َمْکـُدودًا فـی ذاِت اهَّلِل، ُمْجَتِهـدًا فـی َاْمـِر اهَّلِل، َقریبـًا 
َ
ِبأ

ُخـُذُه ِفـی اهَّلِل 
ْ
کاِدحـًا، ال َتأ رًا ناِصحـًا ُمِجـّدًا  دًا فـی َاْوِلیـاِء اهَّلِل، ُمَشـّمِ ِمـْن َرُسـوِل اهَّلِل، َسـّیِ

ُصـوَن  َتَتَرّبَ آِمُنـوَن،  ِکُهـوَن  اِدُعـوَن فا اْلَعْیـِش، و  ِمـَن  ـٍة  َرفاِهّیَ َاْنُتـَم فـی  َو  َلْوَمـَة الِئـٍم. 

اْلِقتـاِل«  ِمـَن  وَن  َتِفـّرُ َو  ـزاِل،  الّنِ ِعْنـَد  َتْنُکُصـوَن  َو  ْخبـاَر،  َ ْ
اال ُفـوَن 

َ
َتَتَوّک َو  واِئـَر، 

َ
الّد ِبَنـا 

)طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 00	(. یعنـی: هـرگاه آتـش جنـگ برافروختنـد خداونـد 

خاموشـش نمـوده، یـا هـر هنگام که شـیطان سـر برآورد یـا اژدهایی از مشـرکین دهان 

کـه سـرآنان را بـه  کام آن افکنـد، و او تـا زمانـی  کـرد، پیامبـر؟ص؟ بـرادرش را در  بـاز 

زمیـن نمی کوفـت و آتـش آنهـا را بـه آب شمشـیرش خامـوش نمی کرد، باز نمی گشـت، 

کوشـیده در امـر او، نزدیـک بـه پیامبـر خـدا، سـروری از  فرسـوده از تـاش در راه خـدا، 

کوشـش کننده بـود، و در  کمـر بسـته، نصیحت گـر، تاش گـر، و  اولیـاء الهـی، دامـن بـه 

کـه شـما در  راه خـدا از مامـِت مامت کننـده نمی هراسـید. و ایـن در هنگامـه ای بـود 

آسـایش زندگـی می کردیـد، در مهـد امـن متنّعـم بودیـد، و در انتظـار بسـر می بردیـد تـا 

کارزار عقب گرد  گـوش بـه زنـگ اخبـار بودیـد، و هنـگام  گیـرد، و  ناراحتی هـا مـا را در بـر 

می کردیـد، و بـه هنـگام نبـرد فـرار می نمودیـد. 

آمـوزش متفـاوت و در  بـا وجـود معلمـان متفـاوت،  کـه  بایـد دریابـد  امـروز  نسـل 
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کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـه معرفـی  نهایـت نتیجـه و ثمـره نیـز متفـاوت می شـود، اینجـا 

امیـر المومنیـن؟ع؟ می پردازنـد، مـدت زمـان زیادی از شـهادت پیامبر؟ص؟، نگذشـته 

و مـردم آن زمـان بسـیاری رخدادهـا و جان فدایی هـای حضـرت علـی؟ع؟ را بـا چشـم 

سـر، در راه اسـام و پیامبـر؟ص؟ دیـده بودنـد، امـا بـاز هـم بانـوی دو س را فراموشـی 

عمیـق و بی تفاوتـی را در فکـر و رفتـار مـردم زمانـه ی خویـش می دیـد و از همیـن رو 

کـه  کـرد تـا در اجتماعـی این گونـه، بـه یـاد همـگان بیاورنـد  در مقـام یـادآوری تـاش 

گـر مـا ایـن مسـائل را به نسـل امـروز منتقل  کـه بـود! اینـک در نظـر بگیریـم ا امام شـان 

نکنیـم و جوانـان مـا از حقیقـت مطلـع نشـوند، چـه تفاوتـی در مسـیر تربیتـی آنـان بـه 

کـه بسـیاری از اعمال ناشایسـت به نام اسـام در  وجـود خواهـد آمـد و در ایـن دنیایـی 

فضاهـای مختلـف مجـازی و اجتماعی در حال انتشـار اسـت، زمینه سـاز چه خطراتی 

بـرای نسـل امـروز و آینـده خواهـد بـود.

آموزش دفاع از حقیقت توسط نخستین مدافع. .

والیـت  غصـب  از  ؟ع؟  المومنیـن  امیـر  فضائـل  یـادآوری  از  پـس  سـرا  دو  بانـوی 

بفهمنـد،  آینـده  و هـم  گذشـته  روز، هـم  آن  تـا هم نسـل  معانـدان شـکوه می کننـد، 

گیـری تکـه ای زمیـن بـه مسـجد نیامـده، بلکـه  دختـر رسـول خـدا؟اهع؟ بـرای بـاز پـس 

کـه حقیقـت چیسـت و از آِن  کنـد  آمـده اسـت تـا تمـام نسـل را از خـواب غفلـت بیـدار 

بـه  و  اشـاره می کنـد  زمانـه ی خـود  مـردم  ویژگی هـای  بـه تک تـک  ایشـان  کیسـت؟ 

کـه از درون وجودهـا را  سـکوت نابجایشـان و همراهی شـان بـا شـیطان و آتـش فتنـه 

وی َاْصِفیاِئِه، َظَهَر فیُکْم 
ْ
ِه داَر َاْنِبیاِئِه َو َمأ ا ِاختاَر اهَّلُل ِلَنِبّیِ شـعله ور سـاخته اسـت. »َفَلّمَ

َقّلیَن،  َ ْ
کاِظُم اْلغاویـَن، َو َنَبَغ خاِمُل اال فـاِق، َو َسـَمَل ِجْلبـاُب الّدیـِن، َو َنَطَق  َحْسـَکُة الّنِ
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َسـُه ِمـْن َمْغـَرِزِه، 
ْ
ـْیطاُن َرأ

َ
َو َهـَدَر َفنیـُق اْلُمْبِطلیـَن، َفَخَطـَر فـی َعَرصاِتُکـْم، َو َاْطَلـَع الّش

ِة فیـِه ُماِحظیـَن، ُثـّمَ اْسـَتْنَهَضُکْم  ُکـْم ِلَدْعَوِتـِه ُمْسـَتجیبیَن، َو ِلْلِغـّرَ ْلفا
َ
هاِتفـًا ِبُکـْم، َفأ

َغْیـَر  َوَرْدُتـْم  َو  ِاِبِلُکـْم،  َغْیـَر  َفَوَسـْمُتْم  ُکـْم ِغضابـًا،  َفَاْلفا َاْحَمَشـُکْم  َو  َفَوَجَدُکـْم ِخفافـًا، 

ـا  ُسـوُل َلّمَ ـا َیْنَدِمـُل، َو الّرَ ُح َلّمَ َمْشـَرِبُکْم هـذا، َو اْلَعْهـُد َقریـٌب، َواْلَکْلـُم َرحیـٌب، َو اْلُجـْر

َلُمحیَطـٌة  ـَم  َجَهّنَ ِاّنَ  َو  َسـَقُطوا،  اْلِفْتَنـِة  ِفـی  َاال  اْلِفْتَنـِة،  َخـْوَف  َزَعْمُتـْم  ِاْبِتـدارًا  ُیْقَبـُر، 

ـی ُتْؤَفُکـوَن«. )همـان( یعنی: خداوند  َکْیـَف ِبُکـْم، َو َاّنَ ِباْلکاِفریـَن. َفَهْیهـاَت ِمْنُکـْم، َو 

کـه سـرای پیامبـران و جایـگاه  سـرای آخـرت را بـرای پیامبـرش برگزیـد. همان جایـی 

بنـدگان برگزیـده ی خـدا اسـت. بـا رفتـن او، نفـاق و دورویـی ماننـد بوته هـای خار، در 

گمراهانی  کهنه و فرسوده شد. آن  که لباسی زیبا بود،  گشت و دین  میان شما ظاهر 

کت بودنـد و چیـزی اظهـار نمی کردنـد، یک بـاره بـه سـخن آمدنـد و کسـانی که  کـه سـا

گهـان آشـکار شـدند.  گمنامـی بـه سـر می بردنـد، نا پسـت ترین انسـان ها بودنـد و در 

کـه نعـره می کشـد و دم می جنبانـد، بـه هیاهـو پرداختنـد  اهـل باطـل ماننـد شـتری 

و در اجتمـاع شـما جـوالن دادنـد. شـیطان، از مخفـی گاه خـود سـر بـرآورد و شـما را بـه 

کـه بـه دعوتـش پاسـخ مثبـت  کسـانی هسـتید  کـرد، او دیدشـما  طـرف خـود دعـوت 

می دهیـد و بـه فریبـش، چشـم دوخته ایـد، پـس شـما را در برابـر حـق برانگیخـت و 

دیـد بـه آسـانی بـر می خیزیـد. او آتـش فتنـه را در درونتان شـعله ور کرد و دید که شـما، 

در راه مخالفـت بـا حـق، بـه راحتـی رضایـت خـدا را نادیـده می گیریـد. آن جایگاهـی 

کـه غاصبانـه شـتر  کسـی  کـه مربـوط بـه شـما نبـود، بـه نـام خـود ُمهـر زدیـد، ماننـد  را 

دیگـران را بـه نـام خـود می زنـد و منفعت هایـی را که بـرای دیگران بـود ظالمانه برای 

کـه غاصبانـه از چشـمه ی آب دیگران اسـتفاده می کند.  خـود برداشـتید، ماننـد کسـی 

کـه از عهـد و پیمان تان بـا پیامبر چیزی نگذشـته بود؛ و داغ  اینهـا همـه در حالـی بـود 
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گرفتـه بـود. زخـم دل هـای داغ دیـده هنـوز التیـام نیافتـه بـود  رحلـت او همه جـا را فـرا 

ک سـپرده نشـده بـود. بـه سـرعت بـه دنبـال نقشـه های  و رسـول خـدا، هنـوز بـه خـا

کـه می ترسـید، مسـلمانان در فتنـه بیفتنـد.  کردیـد  فریب کارانـه خـود رفتیـد و وانمـود 

کافرنـد  کـه در فتنـه افتاده انـد، آنـان  پیمـان شـکنان بداننـد، ایـن خودشـان هسـتند 

کافـران را در بـر می گیـرد. ایـن رفتـار از شـما بعیـد اسـت! چـرا این گونـه  و آتـش جهنـم 

کرده ایـد؟« کجـا رو  عمـل می کنیـد؟ روی خـود را از حقیقـت برگردانده ایـد؛ بـه 

می کنـد  منـور  قـرآن،  بیشـتر  معرفـی  بـا  را  خـود  کام  زهـرا؟اهع؟  حضـرت  ادامـه  در 

کـه  می کنـد  کیـد  تا هـم  بـاز  امـا  بودنـد  گفتـه  سـخن  آن  از  هـم  پیش تـر  اینکـه  بـا  و 

ِکتاُب اهَّلِل َبْیَن َاْظُهِرُکْم،  کردند. »َو  که به قرآن پشـت  مخاطب شـان افرادی هسـتند 

ُاُمـوُرُه ظاِهـَرٌة، َو َاْحکاُمـُه زاِهـَرٌة، َو َاْعاُمـُه باِهَرٌة، و َزواِجُرُه الِئَحٌة، َو َاواِمُرُه واِضَحٌة، َو 

المیَن 
َ

َرْغَبًة َعْنُه ُتریُدوَن؟ َاْم ِبَغْیِرِه َتْحُکُموَن؟ ِبْئَس ِللّظ
َ
ْفُتُمـوُه َوراَء ُظُهوِرُکـْم، أ

َ
َقـْد َخّل

کتـاب خـدا، در میـان شـما اسـت؛ قـرآن  کـه  َبَداًل«)همـان( یعنـی: ایـن در حالـی اسـت 

کامـش آشـکار و دسـتورش روشـن اسـت. نشـانه های حقیقـت در  کـه  کتابـی اسـت 

آن می درخشـد. باطـن قـرآن سـپید و روشـن و فرمان هـای آن واضـح و آشـکار اسـت. 

آیـا  کنیـد؟  قـرآن بی اعتنایـی  بـه  آیـا می خواهیـد  کرده ایـد.  قـرآن پشـت  بـه  امـا شـما 

می خواهیـد بـا چیـزی غیـر از قـرآن، حقیقـت را اثبـات کنیـد؟ چـه بـد اسـت که قـرآن را 

کرده ایـد.  بـا چیـز دیگـری عـوض 

مدیریـت آموزشـی فاطمـی؟اهع؟ بـا کام الهـی پیـش می رود و چه نیکو و بجا اسـت 

آیـا  کنونـی مـا چگونـه اسـت؟  از خـود بپرسـیم، جایـگاه قـرآن در آمـوزش و پـرورش 

کـه قـرآن فقـط در روخوانـی و تجویـد و در مـدارس خـاص تدریـس  این گونـه نیسـت 

می شـود و عمـوم دانش آمـوزان عاقـه ای بـه ایـن درس ندارنـد؟ حضـرت زهـرا؟اهع؟ 
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آن  وسـیله ی  بـه  را  حقیقـت  و  می کنـد  معرفـی  آشـکاری  و  روشـنی  مایـه ی  را  قـرآن 

کتـاب و عـدم ایجـاد عاقـه  قابل اثبـات می دانـد امـا فاصلـه ی نسـل امـروز مـا بـا ایـن 

گذرانـدن مرحلـه ای بـه مرحلـه ی  بـه تدریـس آن و وجـود واحدهـای اجبـاری بـرای 

کرده اسـت. سـپس نیز حضرت  کام خدا ایجاد  بعد، شـکافی عمیق میان نسـل ما و 

زهـرا؟اهع؟ بـا مـرور چنیـن حقایقـی بـه نسـل امـروز مـا، تصویـری درسـت از شـخصیت 

و ویژگی هـای مـردم آن روزگار ارائـه می دهـد و ذهـن خواننـده را بـه سـمت تحلیـل 

فـردی تشـویق می کنـد تـا در نهایـت بتوانـد به تشـخیص و تحلیل درسـتی از حقیقت 

برسـند. حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا شـجاعت تمـام در مسـیر دفـاع از حقیقـت تمـام هسـتی 

خیانـت کار  و  ظالـم  زیـان کار،  شـان؟مهع؟را  طاهریـن  اوالد  و  المومنیـن  امیـر  منهـای 

کـه قـرآن و سـنت پیامبـر؟ص؟ را  کسـانی نمی دانـد  می خوانـد و اسـام واقعـی را از آن 

کردنـد و راه دشـمنی بـا اهل بیـت؟مهع؟ را برگزیدنـد.  رهـا 

ِخَرِة ِمَن اْلخاِسـریِن. ُثّمَ 
ْ

ْسـاِم دینـًا َفَلـْن ُیْقَبَل ِمْنُه، َو ُهَو ِفی اال ِ
ْ

»َو َمـْن َیْبَتـِغ َغْیـَر اال

َلـْم َتْلَبُثـوا ِالـی َرْیـَث َاْن َتْسـُکَن َنْفَرَتها، َو َیْسـَلَس ِقیاَدهـا، ُثّمَ َاَخْذُتْم ُتـوُروَن َو ْقَدَتها، َو 

 ، ، َو ِاْطفاِء َاْنواِرالّدیِن اْلَجِلّیِ ـْیطاِن اْلَغِوّیِ
َ

ُجوَن َجْمَرَتها، َو َتْسـَتجیُبوَن ِلِهتاِف الّش ُتَهّیِ

ْهِلـِه َو َوَلـِدِه ِفـی  وَن َحْسـوًا ِفـی اْرِتغـاٍء، َو َتْمُشـوَن اِلَ ، ُتِسـّرُ ِفـّیِ ِبـّیِ الّصَ َو ِاْهمـاِل ُسـَنِن الّنَ

َوْخِزالسنان فی الحشـا«  َو  اْلَمـدی،  َحـّزِ  ِمْثـِل  َعلـی  ِمْنُکـْم  َنْصِبـُر  َو  اِء،  ـّرَ
َ

الّض َو  اْلَخَمـِر 

کنـد، از  کـس غیـر از اسـام، دیـن دیگـری بـرای خـود انتخـاب  )همـان( یعنـی: هـر 

او پذیرفتـه نمی شـود و در آخـرت از زیـان کاران اسـت. شـما در ظلـم و خیانـت، هیـچ 

کـه پایه های  گـر هـم اندکـی صبـر نمودیـد، فقـط به انـدازه ای بود  تأخیـری نکردیـد و ا

کودتـا رم نکنـد و افسـار حکومـت در  حکومت تـان تثبیـت شـود. می خواسـتید مرکـب 

گیـرد. پـس از ایـن آتـش فتنه را به پـا کردید و آن را شـعله ور نمودید، به  دسـتتان قـرار 
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گرفتیـد، نـور درخشـنده ی دیـن خـدا  فریـاد شـیطان فریـب کار پاسـخ دادیـد و تصمیـم 

کنیـد. اینـک نیـز  کنیـد؛ و سـنت های پیامبـر؟ص؟ برگزیـده ی خـدا را رهـا  را خامـوش 

وانمـود می کنیـد بـه فکـر مصلحـت اسـام هسـتید، امـا در واقـع هدفتان، قـدرت و ری 

اسـت اسـت و می خواهیـد بـا اهل بیـت پیامبـر؟مهع؟ دشـمنی کنیـد. با اهل بیـت پیامبر 

کـه از شـما  کینه تـوزی رفتـار می کنیـد. ظلـم و سـتمی  و فرزنـدان او، بـا فریـب کاری و 

ک و مانند جراحت نیزه، جگرسـوز اسـت.  بـه مـا می رسـد، ماننـد زخـم شمشـیر، دردنـا

یکـی از ویژگی هـای یـک مدیریـت آموزشـی متعالـی، نشـان دادن مسـیر و میـدان 

دادن بـه فـرد اسـت تـا بتوانـد بـا بهره گیـری از تحلیـل و تفکـر انتقـادی، بـه نتیجـه ی 

درسـتی برسـد. در طبقه بنـدی آمـوزش و پـرورش صحیـح در همـه جـای جهـان چنـد 

کـه در آمـوزش و پـرورِش مبتنـی بر مدیریت درسـت، فرد باید  اصـل مهـم وجـود دارد، 

کنـد و معلم، تنهـا اطاعات الزم  بتوانـد مسـتقًا بیاندیشـد و بـا اعتمـاد بـه نفـس عمل 

کـرد. بنابرایـن بـا  را در اختیـار فـرد قـرار می دهـد و فـرد خـودش مسـیر را پیـدا خواهـد 

بهره گیـری از ایـن روش فاطمـی؟اهع؟ همـه ی نسـل ها بـه درک درسـتی از حقایـق ایـن 

گذشـته ی آن می رسـند و می تواننـد بـدون تزریـق و تقلیـد مفاهیـم،  مقطـع از تاریـخ و 

کنند و در حقیقت ایشـان در  خودشـان به حقیقت رسـیده و مسـیر صحیح را انتخاب 

کامل تریـن درس بشـریت را آموختند تـا امت پیامبر؟ص؟  طـول دقایقـی، بزرگ تریـن و 

کـرد و بـه نسـل های آینـده رسـاند.  بداننـد حقیقـت چیسـت و چگونـه بایـد از آن دفـاع 

پـس از ایـن سـخنان در آخریـن مرحلـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ از غصـب فدک شـکایت 

می کنـد و مخاطبـش، بـر خـاف آیـات قـرآن و بـا کمـک از جعل حدیـث از پیامبر؟ص؟، 

جواب هـای  قـرآن  آیـات  بـا  دوسـرا  بانـوی  امـا  می دهـد،  پاسـخ  او  بـه  ارث  دربـاره ی 

َک  ِکتـاِب اهَّلِل َتـِرُث َابـا کوبنـده ای بـه او داده و می فرماینـد: »َیاْبـَن َابی ُقحاَفـَة! َافـی 
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ِکتـاَب اهَّلِل َو َنَبْذُتُمـوُه َوراَء  َو ال َاِرُث َابـی؟ َلَقـْد ِجْئـَت َشـْیئًا َفِرّیـًا، َاَفَعلـی َعْمـٍد َتَرْکُتـْم 

کتـاب  ُظُهوِرُکـْم، إْذ َیُقـوُل: >َو َوِرَث ُسـَلْیماُن داود< )همـان( یعنـی: ای ابابکـر! آیـا در 

کـه تـو می توانی از پـدرت ارث ببـری ولی مـن نمی توانم؟! به  خـدا نوشـته شـده اسـت 

کتـاب خدا را رها  کـه چیـز عجیـب و جدیـدی از پیـش خـود آورده ای. آیا عمدًا  راسـتی 

کرده ایـد و آن را پشـت سـر انداخته ایـد؟! قـرآن آشـکارا می گویـد: پیامبـران از خـود ارث 

کـه می فرمایـد: »داوود از سـلیمان ارث بـرد« )النمـل، 		(.  می گذارنـد، آنجـا 

سـبک پرسشـی حضرت زهرا؟اهع؟ در این قسـمت بسیار تأثیرگذار است و مخاطب 

انـدازه ای  ع بـه  آیـات قـرآن در ایـن موضـو کـه حقیقـت  را بـه فکـر فـرو می بـرد، چـرا 

کـه ایشـان بـه صورت سـوالی به دفـاع از کام خـود می پـردازد. امروزه در  روشـن اسـت 

فضـای مجـازی اسـناد جعلـی بسـیاری به خصـوص در مناسـبت ها در اختیـار جوانان 

کـه  کنـد  کـه بسـتری فراهـم  قـرار می گیـرد و از وظایـف مدیریـت آموزشـی ایـن اسـت 

دانـش آمـوزان قـدرت تشـخیص منابـع معتبر از غیر معتبر را داشـته باشـند و یا از افراد 

گاه جویـا شـوند.  متخصـص و آ

اسـت  ایـن  طوالنـی  مقدمـه ای  چنیـن  بیـان  از  ایشـان  آموزشـی  مدیریـت  هـدف 

کـه مـردم دریابنـد، نتیجـه ی زندگـی بـا زیـر پـا نهـادن حـق والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه  چـه می شـود و ایشـان حتـی سـکوت انصـار را مـورد مؤاخـذه قـرار می دهـد، چـرا 

عـده ی بسـیاری شـاهد بسـیاری از رخدادهـا از ابتـدای اسـام تـا آن زمـان بودنـد امـا 

به جاسـخن  می تـوان  کـه  این روسـت  از  نکردنـد.  دفـاع  حقیقـت  از  و  کـرده  سـکوت 

گفتـن و چگونگـی دفـاع از حقیقـت را آن هـم در شـرایط دشـوار آن زمـان، از بانـوی دو 

عالـم آموخـت و ایـن سـبک از مدیریـت آموزشـی را بـه عنـوان الگویـی مناسـب بـرای 

آمـوزش نسـل امـروز برگزیـد. گاه نسـل امـروز ما نسـبت های ناروا بـه حضرت علی؟ع؟ 
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کـه نمونه های  و بانـوی دو عالـم دربـاره ی دفـاع از حق شـان را بـاور می کنـد، در حالـی 

زمانـه ی  اجتمـاع  در  سـخنرانی ها  دیگـر  و  فـدک  خطابـه ی  همیـن  ماننـد  گونـی  گونا

گـواه محکمـی در دفـاع آنـان از حـق و حقیقـت اسـت. خودشـان، 

نتیجه گیری. .

اجتمـاع  در  فاطمـی؟اهع؟  عمومـی  سـخنرانی  یگانـه  عنـوان  بـه  فـدک  خطابـه ی 

زمانـه ی خویـش، بـا برخـورداری از روش سـخنرانی و اسـتفاده از شـیوه های مناسـب 

آموزشـی و روان شـناختی و اتصـال بـه کام وحـی و علـم الهـی، یک مدیریت آموزشـی 

کـه از زبـان دخـت پیامبـر؟ص؟  منحصـر بـه فـرد در زمانـه ی خویـش بـه شـمار مـی رود، 

بیـان شـد و بـا یـادآوری یـک دوره ی مختصـر از تاریـخ، مـردِم نه تنهـا زمانـه ی خـود را 

متوجـه حقایـق سـاخت بلکه انسـان سرگشـته و حیرت زده ی نسـل امـروز را به درنگ 

کـه بـرای درسـت زیسـتن بایـد خداونـد و حجت های  و ا مـی دارد و او را روشـن می کنـد 

الهـی او را بشناسـد و بـه جـای آزمایـش راه هـای متفـاوت و از بیـن رفتـن سـرمایه ای 

بـه نـام زندگـی در ایـن میـان، از مسـیر قـرآن و عتـرت گام بردارد و با مدیریت آموزشـی 

کنـد تـا هـم خـود بدانـد و دریابـد و هم نسـل بعـد را از  اهل بیـت؟مهع؟ زندگـی را سـپری 

ل  آموزش صحیح سرشـار سـازد. روش فاطمی، بهره گیری از آیات قرآن برای اسـتدال

کام شـان اسـت، تـا همـه ی نسـل ها بداننـد خداونـد قـرآن را بـرای  و اثبـات حقانیـت 

کامـل بـه نـام چهـارده  کـرد و معلمانـی  رویـش سـواد زندگـی، در وجـود انسـان نـازل 

معصوم؟مهع؟فرسـتاد تـا آمـوزش خویـش را بـرای هـر زمانـه ای تکمیـل سـازد. بنابراین 

کوتـاه، مبدع یک  ایشـان، بـا چینشـی بی نظیـر از موضوعـات مختلـف در طـول مـدت 

که از توحید، پیامبر شناسی، امام شناسی،  سبک از مدیریت آموزشی تأثیرگذار است 
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قرآن شناسـی و احـکام بـه عنـوان منابـع آموزشـی الهـی در یـک مجموعـه ی مـدون، 

بـرای همـه ی نسـل ها سـخن می گوینـد و تشـویق و تنبیـه و نتیجـه ی اعمـال انسـان 

کـدام از ایـن مجموعـه ی دروس، الگـوی  کـه هـر  در دنیـا و آخـرت را یـادآور می شـود 

کـردن ذهـن او از مطالـب  کامـل و متعالـی بـرای یـک انسـان، بـه جـای پـر  واقعـی، 

گـون و باورهـای اعتقـادی مختلـف اسـت. بـا تفکـر در بند بند این خطبـه با نگاه  گونا

کـه چگونـه بـا بیـان حقیقـت و چیدمـان تاریخی  مدیریـت آموزشـی می تـوان دریافـت 

که همان روش تمامی سـفیران الهی اسـت، می توان نسـل  درسـت و یادآوری و تذکر 

کـه هم حقیقت  امـروز را هـم، بـه تحلیـل تشـویق نمـود و بـه حقیقت رسـاند؛ تا جایی 

کـه بـوده دریابـد و هـم بتوانـد شـجاعت و جسـارت انتقـال بـه دیگـران را  را آن طـور 

داشـته باشد.
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