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 در برنامة درسی ملی و در گفتار و نوشتار بسياری 
از گويندگان و نويســندگان، فطرت توحيدی، حيات 
طيبه و گاه حيات معقول، منزل و مقصد نهايی همة 
برنامه هــا و آموزه ها و فعاليت هــای آموزش وپرورش 
شناسانده می شود اما وقتی با اين پرسش بزرگ مواجه 
می شويم که فطرت توحيدی چيست و برای رسيدن 
به آن کدام «فعاليت عينی، محســوس و برنامه مدار» 
را بايــد پيش رو داشــت، معموًال پاســخ هايی کلی، 
مبهم و پيچيده می يابيم و می شنويم، که نه تنها گره 
نمی گشايند که گره می افزايند و گيجی و سردرگمی 

می نمايند!
در اين مقال و مجال تنگ و محدود ســر آن نداريم 
که ايــن واژه ها را تعريف و کرانه ها و گم گوشــه ها و 
گم بودهای آن ها را روشن کنيم. آنچه از فطرت و ابعاد 
آن و جلوه ها و ساحت های آن دريافت می شود، همان 
اســت که با عنوان هايی چــون جمال گرايی (ميل به 
زيبايی)، خيرگرايی (زيبايی در گفتار و رفتار يا به ديگر 
زبان اخالق)، ميل به پرســتش (عشق به وجه  اليزال 
هســتی)، ميل به خلود (جاودانگی و مانايی و معاد) 

شناسانده می شود.
بر اين اســاس، انســان فطرت پرورده در پی زيبايی 
است، ادبيات متکفل زيبايی در واژه است، هنر، متکفل 
زيبايی در تصوير، صدا و حرکت است و اين زيباخواهی 
بــه جمال جميل زيباآفرين پيونــد می  يابد؛ به او که 

زيباست و زيبايی را دوست دارد١.
در ساحت خيرگرايی، همة درس ها و رشته ها نيز سهيم 
و مسئول اند. هيچ درسی نيست که سهمی در زيبايی و 
خير نداشته باشد؛ فيزيک، ساختارهای زيبا را می گويد، 
شــيمی، ترکيب های زيبا، رياضــی کميت های زيبا، 
زيست شناسی، جلوه های زيبای حيات و ديگر رشته ها هر 
يک برای زيست بهتر (خير) و تعالی انسان (حيات طيبه 
و معقول) و چشم اندازهای دورتر (خلود) و پيوند انسان با 

بی نهايت زيبايی و خير، تکاپو و تالش دارند.
همة برنامه های درســی و همة دروس، آيت و آيينه 
و پيوندگاه هســتی و فطرت (سرشــت) انسانی اند و 
پيامبران همه و همه آمده اند تا به تعبير زيبا و رسای 
علی(ع) پاس اين ميثاق فطــرت بدارند و پای بر اين 

پيمان شگفت  و شيرين بفشارند.
پيامبــران و همة معلمان که از جنــس پيامبران اند 
بايد ادای ميثاق فطرت کنند و نگذارند اين روشــنای 
شکوهمند و درخشــان درونی تار شود و زنگار بگيرد؛ 

ليستأدوهم ميثاق فطرته٢.
اگر برنامه و درس و کالس به تشــنگی روح انسان در 
رسيدن به زيبايی پاسخ نگويد، ميثاق فطرت را پاس 

نداشته است.
اگر برنامــه و درس و کالس، برانگيزانندة دانش آموز 
برای خيرخواهی و خوبی و راســتی و درستی نباشد، 

برنامه و درس و کالس ناکام و شکست خورده است.
اگــر ره آورد و فراوردة آموزش وپرورش ما پنجره ای به 
جاودانگی (خلود) «نگشــايد» و آن ســوی ديوارهای 
اين جهــان را در معرض نگاه و تماشــای دانش آموز 
«ننمايد»، جز مردگی و پژمردگی فرجام و سرانجامی 
نخواهد داشت و اگر همة اين امکانات آموزشی نتوانند 
پيوندگاه جان و جهان دانش آموزان برای پروازهای بلند 
باشند، زير اين سقف های کوتاه و بويناک، رنگ و درنگ 

می پذيرند و مرداب می شوند.
جلوه های اين ميثاق فطرت چيست؟

ان شاءاهللا در مجالی فراخ تر، در اين زمينه بيشتر سخن 
خواهيم گفت.

بر ميثاق فطرت باشيم.
ان شاءاهللا

منابع
١. تفسير العياشی: ج ٢،  ص ١٤، الکافی: ج ٦، ص ٤٣٨، شرح اصول کافی: 

مالصالح مازندرانی، ج ١، ص ٣١١.
٢. نهج البالغه: خطبة اول

پيامبران و 
همة معلمان 
که از جنس 
پيامبران اند 
بايد ادای 
ميثاق فطرت 
کنند و نگذارند 
اين روشنای 
شکوهمند و 
درخشان درونی 
تار شود و زنگار 
بگيرد


