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نگرش عمیق و دقیق در تعلیم وتربیت انســان وقتی پدید می آید که 
در طول نگاه خالق انســان و هستی باشد؛ چرا که بافت وجودی انسان با 
ساختار منظم و قانونمند نظام هستی هماهنگ و همسوست. نقطۀ شفاف 
و تجلی بخش این هماهنگی در انسان را می توانیم در فطرت توحیدی او 
ببینیم. قرآن کریم به عنوان منشور زندگی و راه سعادت انسان دربارۀ فطرت 
می فرماید: »َفاَقم َوجهَک لِلّدین َحنیفاً ِفطرَت اهللِ الَتی َفَطرَت الّناَس َعلیها 
ال تَبدیَل لِخلِق اهلل ذلک الدیُن الَقّیم ولِکن اَکَثر الناس ال َیعلَمُون«: به سوی 
آیین پاک الهی روی آور. این فطرت الهی است که خداوند انسان ها را بر آن 
آفریده است. تبدیل و تغییری در آن وجود ندارد. این آیین استوار و محکم 

حق است ولی بیشتر مردم نمی دانند )سورۀ روم، آیۀ 30(.
گرچه خمیرۀ انسان با فطرت الهی سرشــته شده و این مهم در تمام 
مراحل حیات او جلوه گر است، ولی در دوران کودکی و به ویژه هفت سال 
اول، به لحاظ عمق تأثیرگذاری، از اهمیت بیشــتر و بنیادی تری برخودار 
است. از این رو، برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستان 
باید با جهت گیری صحیح و دقیقی مورد توجه قرار گیرد. زیرا نوع نگاه و 

سوگیری هر برنامه ای از بنیان های فکری آن متأثر است.
رویکــرد برنامــۀ درســی ملــی جمهــوری اســامی ایــران بر 
 فطرت گرایــی توحیــدی مبتنی اســت. اتخــاذ ایــن رویکرد 
به معنای زمینه ســازی الزم برای شــکوفایی فطرت الهــی نوآموزان و 
دانش آموزان از طریق برنامه ها و فعالیت های همسو و مناسب با این نگرش 
است. فطرت گرایی توحیدی در تعالیم قرآن و عترت ریشه دارد و به مراحل 
خلقت و تربیت انســان از قبل تولد تا بزرگســالی توجه دارد. برنامۀ دورۀ 
پیش دبســتان نیز باید از رویکردی تبعیت کند که بتواند با درکی عمیق و 
نگاهی جامع به کودک، او را در جامعه و ارتباطات گستردۀ آن با دنیای پیچیدۀ 
امروز و فردا راهبر باشد. از این رو، برنامه ریزان، تولیدکنندگان محتوا، مربیان، 
والدین، کارشناسان و مدیران مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی نه تنها 
باید در تدوین، اجرای برنامه و انتخاب نوع ارزشیابی از حریم شخصیت کودک 
به عنوان امانت الهی پاسداری کنند، بلکه با انطباق خویش و نیز برنامه های 
 آموزشی و پرورشی، زمینۀ شکوفایی و ارتقای تربیت و یادگیری کودکان 

به  سوی اهداف و انتظارات مبتنی بر رویکرد مزبور را فراهم کنند.
سنین اوان کودکی از حســاس ترین مراحل تربیت است. توصیه های 
ائمه اطهار )علیهم السام( که راهنمایان اصلی تعلیم وتربیت هستند، مؤید 
این موضوع است. همچنین، روان شناسان و صاحب نظران تعلیم وتربیت 

بر اهمیت دورۀ پیش دبستان در شکل گیری شخصیت کودک تأکید دارند.

 كدام جهت گیری؟!
بر مبنای یافته های علمی و تجربه های زیســته در می یابیم، ساختار 
وجودی کودک بسیار تحت تأثیر رفتارها و گفتارهای پدر و مادر، و اطرافیان، 
اعم از مربی، قرار می گیرد. آن ها این آموخته ها را درون خود ذخیره می کنند 
و مبنای رفتار و گفتار خود در آینده قرار می دهند. اگر این رفتارها و گفتارها 
پاک و طیب باشد، انعکاس آن نیز پاک و طیب خواهد بود و اگر غیرطیب 
باشــد، انعکاس آن غیرطیب اســت. این نگرش بن مایۀ تربیت کودک را 
شکل می دهد، زیرا عملکرد کودک با گزاره های درونی وی رابطۀ معنادار 

و مستقیم دارد.
بر این اساس، کودک باید در دورۀ اولیۀ رشد خود، حتی از مرحلۀ جنینی، 
در معرض موقعیت های طیب یا دست کم با کمترین آالیش های غیرطیب، 
باشــد تا از طریق انس با طیبات، زمینه های شكوفایی فطرت 

برای وی فراهم شود.
طیب صفتی است که بر کالبد و جسمی بار می شود که به دلیل ارتباط 
 داشتن این کالبد با فطرت انسان، می تواند هدایت مطلوبی را در او جاری 
کند. به طوری که به همۀ موضوعات و مسائل زندگی انسان، اعم از تعقل، 
باور، علم، عمل و اخاق، و همچنین ســامان دهی روابطش با خود، خدا، 
خلق و خلقت مرتبط است و می تواند تربیت کودک را از طریق مواجهه با 
طیبات و قرار گرفتن در موقعیت های طیب، شامل محیط، محتوای آموزشی 
ـ تربیتی، مربی، تغذیه، ابزار و رســانه ها تسهیل بخشد، به طوری که بنیاد 

محکمی برای بروز منش و نگرش توحیدی در سنین باالتر باشد.
براین مبنا، اقتضا می کند سیاســت گذارن و دست اندرکاران دلسوز، در 

عرصۀ تربیت فرزندان ایران زمین گام هایی استوار بردارند. ان شاءاهلل.
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