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برای پنج دقیقه، ذهن خود را برای یک پرواز خیالی آزاد بگذارید. تا آنجا که ممکن 
است، ساختارها و هدف های سیستم آموزش و پرورش فعلی مان را فراموش کنید. اجازه دهید 
که به »آموزش و پرورش« ازچشم اندازی دیگر بنگریم. در تصّور شما »آموزش و پرورش چطور 
به نظر می رسید اگر برمبنای رویکرد شکوفایی فطرت توحیدی بنا شده بود؟ هدف آن، پرورش 
شاگردان باهوش، تغذیٔه بازار کار، یا داشتن مدارک خوب نبود، بلکه کمک به کودکان بود برای 

اینکه اهل تعّقل و ایمان شوند.«
اگر اهل »تعّقل و ایمان« شدن، هدف اصلی آموزش و پرورش بود، آیا هنوز یک برنامٔه 
درسی و آموزش موضوع محور به شکل موجود داشتیم؟ آیا امتحانات وجود داشتند؟ و اگر 

چنین بود، آنها چگونه بودند؟ و… 
حال به پرورش تفّکر و تعّقل فکر کنید! 

روی  که  می کنید  مجّسم  را  آیا کالس هایی  می کنید؟  مجّسم  پیش خود  تصویری  چه 
نظریات فلسفی کار می کنند؟ یا دانش آموزان در حال گوش دادن به یک سخنرانی در مورد 
فلسفه، فالسفه و تعّقل هستند؟ یا دانش آموزان در حال انجام فّعالیت   های هنری هستند؟ چنین 
تصّوری در مورد درس »تفّکر و پژوهش« بسیار دور از واقعیت است. به فطرت کودک آدمی 
بی انتها هستند. کودکان  به مدرسه دارای »چراهای«  آمدن  از  قبل  کنید! دانش آموزان  فکر 
فلسفی به دنیا می آ یند. آنها در سال های پیش از دبستان  رویکردی کنجکاوانه به محیط اطراف 
و جهانی که در آن زندگی می کنند، دارند. چه اتّفاقی می افتد که دانش آموزان با ورود به مدرسه 
به تدریج روحیٔه کنجکاوی و پرسشگری خود را از دست می دهند و پرسش های آنها اغلب از 
نوع دانش در حوزه علوم تجربی، و روش های پاسخگویی به سؤاالت نیز از نوع روش های 
به فطرت  بازگشت  این سؤاالت و چگونگی  به  مطالعه در علوم تجربی می شود؟ پاسخگویی 

کودکان هدف اصلی تدوین این کتاب است. 
گروه مؤّلفان


