
فريده عصاره
كارشناس برنامه ريزي و كتب درسي دفتر تأليف

كودك و حقيقت جويي 
اشاره 

ــري كنجكاوي  ــوط به حس فط ــه مي خوانيد مرب مقاله اي ك
ــالمي  ــت كه در تعاليم اس ــودكان اس ــت وجوگري در ك و جس
ــود. اين حس در همه كس وجود  «حقيقت جويي» ناميده مي ش
دارد ولي كساني كه از آن استفاده بيشتر مي كنند و به بررسي، 
مطالعه و تحقيق و كاوشگري بيشتري مي پردازند. گسترة بيشتري 
از اين حس را در خود شكوفا مي كنند. چه نيكوست كه فرصت هاي 
ــا اين حس خدادادي خود  ــبي در اختيار كودكان بگذاريم ت مناس
ــف و تجربه كردن را به آنان  را ارضا كنند و همواره طعم لذت كش

بچشانيم. 

ــكاوي،  كنج ــي،  حقيقت جوي ــودك،  ك كليد واژه هـا: 
جست و جوگري، كاوشگري، كشف

جويايي حقيقت از نظر علماي مختلف 
حقيقت جويان و حقيقت پويان هزاران سال است كه به دنبال 
كشف حقيقت اند. از پيامبران گرفته از جمله حضرت ابراهيم(ص) 
كه از خدا خواست تا حقيقت زنده شدن مردگان در قيامت را به 
او نشان دهد و پيامبر اكرم(ص) كه از خدا طلب كرد كه حقيقت 
هر چيز را به او بنماياند. از فالسفة قبل از ميالد چون سقراط  و 
افالطون تا فالسفة بعد از ميالد همچون ابوعلي سينا، اسپينوزا و 
ــال با تفكر، مطالعه و تحقيق به دنبال كشف  ديگران ساليان س
حقيقت بوده اند. به نظر فالسفه، بشر از اولين روز حيات خود بر 
كرة زمين همواره با پرسش  هاي معما گونه اي دربارة خود و جهان 

مواجه بوده و همواره به دنبال پاسخي براي آن ها بوده است. 
ــت داشت بفهمد  ــوريده حال بود دوس موالنا نيز كه عارفي ش
ــت و به كجا خواهد رفت:  ــان از كجا آمده چرا آمده  اس كه انس
شعر زير گواهي بر جست وجوي او براي كشف حقيقت آفرينش 

انسان است. 
روزها فكر من اين است و همه شب سخنم 

كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم
ز كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم

مانده ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا
يا چه بودست مراد وي از اين ساختنم 

جان كه از عالم علوي است يقين مي دانم 

رخت خود باز برآنم كه همان جا فكنم 
تا به تحقيق مرا منزل و ره ننمايي 

يك دم آرام نگيرم نفسي دم نزنم
دانشمندان و محققان همواره در زمينه هاي مختلف علمي به 
ــاليان  ــت آوردن حقايق علمي بوده اند. منجمان س دنبال به دس
سال تلسكوپ هايشان را رو به فراسوي زمين نگه داشته و دربارة 
كهكشان ها به تحقيق و جست وجو پرداخته اند، زيست شناسان، 
ــف پديده ها و قوانين   ــيمي دانان به دنبال كش فيزيك دانان و ش
ــغول بوده اند،  ــواره به تفحص مش ــر جهان طبيعي هم حاكم ب
ــكان، روان كاوان، جامعه شناسان و ديگر افرادي كه موضوع  پزش
ــان مرتبط بوده، مشغول جست وجو و  ــتة علمي شان به انس رش
ــف جنبه هاي مختلف ناشناختة انسان اعم از جسم، ذهن و  كش
ــان بر طبيعت و بر يكديگر  ــوة كاركرد مغز او و نيز تأثير انس نح

بوده اند. 

حقيقت آدمي از نظر حافظ و موالنا
ــا معني حقيقت را با واژه هايي چون حكمت، علم لدني و  موالن
ــان  جوهره هر چيز مترادف مي داند. به نظر او، قبل از ورود انس
ــده است ولي در  ــته ش به عالم مادي، حقيقت در نهاد او گذاش
ــي، حقيقت همچون ابري  ــم باال به دنياي خاك ــوط او از عال هب
ــاند، بر وي پوشانده شده است. اين نوع  ــتارگان را مي پوش كه س
ــت وجو كرد.  ــفه جس حقيقت را نمي توان در علوم تجربي و فلس
ــت آدمي است. به اعتقاد موالنا، جان آدمي در  حقيقت در سرش
ــت (حاجي زارعي، ۱۳۹۰)؛ اين،  ــته نيس آغاز تولد، لوحي نانوش
ــت كه در نظرية شناخت گراها مطرح است.  همان اعتقادي اس
به تعبير موالنا، كودك با آگاهي ها و دانش هايي متولد مي شود؛ 
مثًال مي  داند كه با گريه كردن، گرسنگي يا خيس بودن خود را 

به اطرافيان اعالم كند.
ــالكان همواره در  حافظ خود حقيقي را كه عارفان، زاهدان، س
ــده اي كه  ــف  آن اند، جام جهان نما مي  داند؛ همان گمش پي كش

افراد خود آن را دارند اما از بيگانه اش مي طلبند: 
سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد
وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

 گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است
طلب از گمشدگان لب دريا مي كرد

مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش 

آموزشي 
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كو به تأييد نظر حل معما مي كرد
ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست

و اندر آن آينه صدگونه تماشا مي كرد 
گفتم اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم 

گفت آن روز كه اين گنبد مينا مي كرد
بيدلي در همه احوال خدا با او بود 

او نمي ديدش و از دور «خدايا»  مي كرد
اين همه شعبدة خويش كه مي كرد اينجا

سامري پيش عصا و يد بيضا مي كرد
گفت آن يار كزو گشت سردار بلند

جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد
فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد 

ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد
گفتمش سلسلة زلف بتان از پي چيست
گفت حافظ گله اي از دل شيدا مي كرد

ــي، در كالس مثنوي «جام  ــر علي رافع ــتادم، دكت به قول اس
ــود واقعي در آغاز  ــت يا خ ــان اس جهان بين همان حقيقت انس
خلقت، همان انسان الهي كه روح خدا در آن دميده شده، همان 
انساني كه تمام هستي در او منعكس است ولي اجتماع و خودش 
ــا آميختن نفس به منيت ها، آلودگي هايي در آن به وجود آورده  ب

كه اصالت وجودي انسان را پوشيده است». 
ــظ هم براي يافتن اين حقيقت از پير و مرادش راهنمايي  حاف
ــانش بدهد. همان انسان الهي را  مي گيرد تا خود حقيقي را نش
ــي نهفته است؛ آن خودي كه اگر كسي در  كه در وجود هر كس
مراتب رشد روحي خود به آن برسد، معجزه  هاي حضرت مسيح 

هم از او برمي آيد. 
ــود حقيقي جلوه گر  ــا، جميع صفات الهي در خ ــه نظر موالن ب
ــود كه مانند آينه اي صيقل زده است. اگر آن خود چنين  مي ش
ــت بايد زنگارها و آلودگي ها را از آن زدود. او در اين باب در  نيس

دفتر اول مثنوي خود مي سرايد: 
آينه ت داني چرا غماز نيست

چون كه زنگار از رخش ممتاز نيست
رو تو ز نگار از رخ خود پاك كن
بعد از آن، آن نور را ادراك كن 

هر كسي ز اندازة روشندلي
غيب را بيند به قدر صيقلي

ــش و جهاد با نفس خود  ــان با تالش و كوش به نظر عرفا، انس

ــد  ن ا مي تــو
ــي را كه بر  ــا و زنگارهاي آلودگي ه

ــويد، پرده ها را كنار زند و  خود واقعي اش نشسته است، بش
خود حقيقي خود را نمايان گرداند. در واقع، سير و سلوك عرفا 
و كوشش تعليم و تربيت هم براي آشكار شدن و شكوفايي خودي 

است كه خدا، آن را در انسان به وديعه نهاده است. 

فرايند رسيدن به حقيقت
ــيري را براي  ــفه و علما مراحل و مس هر كدام از عرفا، فالس
ــيدن  ــت. موالنا مراحل رس ــت پيموده اس ــيدن به حقيق رس
ــان، علم اليقين،  ــد: گم ــه مي دان ــت را چهار مرحل ــه حقيق ب
ــن، و حق اليقين. او كمال حقيقي را در دو تاي آخر  عين اليقي
ــد؛ چون كه فرد با تمام وجودش حقيقت را درمي يابد.  مي دان
ــة عين اليقين و حق اليقين  ــيدن به مرحل به نظر او فرد با رس
ــد و در آن داراي بينش  ــرد علم عبور مي كن ــش  و كارب از دان
ــب  علم  ــن فقط صاح ــه در علم اليقي ــي ك ــود؛ در حال مي ش
مي شود. او سرچشمة حقيقت را درون انسان مي داند. به نظر 
ــت و جوي حقيقت نبايد غير از خود جاي ديگري را  او در جس
ــت و جو كرد و اين بيان مبين فطري بودن حقيقت جويي  جس

است. 
عرفا به  دنبال رسيدن به اصل و اصالت حقيقت هستي در سير 
و سلوك اند؛ رياضت مي كشند، دائم و در همه حال به ذكر خدا 
مشغول اند، هيچ نيمه شبي از نماز شب غافل نمي شوند، روزشان 
ــروع نمي كنند و راهي دشوار و طوالني را طي  را بي ذكر حق ش
مي كنند بلكه به حقيقت برسند تا با اين تالش ها بتوانند گردي 
ــان نشسته است، پاك كنند و با  را كه بر حقيقت خود واقعي ش
تالش و سير و سلوك خود به خود حقيقي و واقعي يا همان خود 

فطري برسند. 

حس حقيقت جويي را مي توان به حس 
كاوشگري، كنجكاوي، پرسشگري تعبير كرد. 
اين حس در كودك از همان طفوليت وجود 
دارد و تا دورة كهن سالي
 هم ادامه مي يابد
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فيلسوفان به دنبال حقيقت هر شيء و هر چيزي هستند. آن ها 
بيشتر عمر خود را دربارة خدا، انسان و جهان و اشيا در كاوش اند 
و مي خواهند با تفحص و جست وجو از حقيقت آن ها آگاه شوند 
و علم بيابند. به گفتة استاد شهيد مطهري: «فيلسوف مي خواهد 
جهان عيني و بيروني را آن چنان كه هست دريافت كند و خود 

بشود جهان عقالني. يا صورت عقلي اين جهان بشود.» 
ــئله مواجه  ــؤال يا يك مس ــان با يك س ــمندان و محقق دانش
ــه مي پردازند،  ــئله خود به مطالع ــوند، حول و حوش مس مي ش
ــئله را در نظر مي گيرند، سال ها با ابزارهايي  جوانب مختلف مس
كه خود ابداع كرده اند، به صور مختلف فرضيه هاي خويش را به 
آزمايش مي گذارند و تحقيق مي كنند؛ به اين اميد كه بتوانند به 
ــطة تالش هاي بي وقفة خود، به حقيقتي كه مدت ها مسئلة  واس
ذهني شان بوده است نائل شوند و تا قبل از نتيجه گرفتن از پاي 

نمي نشينند. 

كاوشگري و پرسشگري
در روان شناسي و تعليم و تربيت، حس حقيقت جويي را مي توان 
به حس كاوشگري، كنجكاوي، پرسشگري تعبير كرد. اين حس 
در كودك از همان طفوليت وجود دارد و تا دورة كهن سالي هم 
ــواد و بي سواد، در سراسر زندگي  ادامه مي يابد. همة افراد از با س
ــت دارند همه چيز دور و اطراف خويش را بشناسند و  خود دوس
ــف كنند. بعضي ها  رمز علت و معلول هاي جهان پيرامون را كش
عطش سيري ناپذيري براي دانستن دارند. دائم از منابع و مراجع 
استفاده مي كنند، مي جويند، مي پويند، مي پرسند تا به حقيقت 
برسند. حتمًا داستان معروف ابوريحان بيروني را شنيده ايد. او در 
ــتر بيماري و رو به قبله بود باز مي خواست پاسخ  حالي كه در بس
سؤالش را از عيادت كننده اش، كه مردي فاضل بود دريافت كند. 

مشاهداتي از حقيقت جويي يك كودك
ــت  ــت داش ــك ماهگي وقتي او را بيرون مي برديم دوس در ي
ــمت شيشة ماشين بگردانيم تا مناظر بيرون را  صورتش را به س

تماشا كند. 
ــه كرد، او را به حالت  ــين، وقتي گري در چهل روزگي، در ماش
ــين در آغوشش گرفتم. به محض  ايستاده به طرف شيشة ماش
اينكه چشمش به بيرون افتاد، ساكت شد و دقايقي در حالي كه 
مردمك هايش از راست به چپ و چپ به راست حركت مي كرد، 
با اشتياق مناظري را كه از جلويش رد مي شدند، از نظر گذرانيد. 
ــش كردم و متوجه  ــد. نگاه بعد دوباره صداي گريه اش بلند ش
شدم كه كالهش پايين آمده و جلو ديدش را گرفته است. وقتي 
ــاهداتش  ــد و به مش كالهش را به حالت اول برگرداندم، آرام ش

ادامه داد. 
ــبي در ماشين بوديم. متوجه شديم كه  در چهار ماهگي، ما ش
ــاية ماشين هايي را كه رد مي شدند و روي ديوار مي افتادند،  او س
ــمت آن ها مي برد تا سايه ها را  ــتش را به س را نگاه مي كرد و دس

بگيرد. 

ــيده بود، توپي را  ــه ماهگي وقتي در تخت خود دراز كش در س
ــمت صورتش بردم. در حالي كه  كه نخي به آن آويزان بود، به س
ــرف توپ مي برد ولي  ــتش را به ط ــش را باز كرده بود، دس دهان

نمي توانست آن را بگيرد. 
ــيده بود و براي دستيابي  در پنج ماهگي روي لحافش دراز كش
ــت؛  ــينه برگش ــباب بازي هايي كه دوروبرش بود، روي س به اس
دستش را به سمت آن ها دراز كرد كه البته دستش نرسيد اما با 
چنگ زدن به لحاف، تكان دادن پاهايش و سرانجام جمع كردن 

لحاف موفق شد به آن ها دست پيدا كند. 
در شش ماهگي به حالت سينه خيز به سمت جغجغه اش رفت 
ــي صداي آن درآمد،  ــه چپ حركت داد. وقت ــت ب و آن را از راس
ــيد و نگاهم كرد.  نگاهم كرد و خنديد. بعد آن را روي زمين كش
ــف ديگري نائل شده بود و  ــمند كوچك به كش گويي اين دانش

داشت كشف جديد خود را به من اعالم مي كرد. 
در هفت ماهگي وقتي با روروئكش به قوطي جا برنج كه اندكي 
برنج در آن بود، كوبيد و صداي به هم خوردن برنج ها بلند شد، 
ــام داد تا صداي جديدي  ــان چندين بار اين كار را انج خنده كن
ــف جديدش شنيده بود، با گوش جان به خاطر  را كه بر اثر كش

بسپارد. 
ــاد، ديگر همه جاي خانه  ــت و پا رفتن افت وقتي به چهار دس
برايش جذاب بود.  در خانه راه مي افتاد و سعي مي كرد هر چيزي 
را از كشوها تا كمد ها تا اشيايي كه در ديدرسش بودند، به دست 

بگيرد، آن را به دهانش ببرد و آن را شناسايي كند. 
قوطي ها، بطري ها را روي زمين مي غلتاند و چهار دست و پا به 

دنبالشان مي رفت و غلتيدن آن ها را با دقت نگاه مي كرد. 
ــبيحي، كتابي، خودكاري يا هر چيز ديگري در دست  اگر تس
ــمتمان مي آمد. آن را  ــت و پا، شتابان به س ــتيم، چهار دس داش
ــد و در دهانش بگذارد.  ــيد تا بگيرد و ببيند و لمس كن مي كش
ــيا را پرت مي كرد تا صدايي را كه از آن ها برمي خاست  گاهي اش
و يا شكلي جديد را كه به خود مي گرفتند، ببيند و تجربه كند. 
ــيا به راه مي افتاد تا بار ديگر آن ها را به دست گيرد  به دنبال اش
ــان مي كرد و يك بار ديگر به  ــورد مداقه قرار دهد. باز پرتش و م

صدايي كه ايجاد شده بود، با دقت بيشتري گوش مي داد. 
وقتي راه افتاد روي نوك انگشتان خود مي ايستاد و دستش را 
ــت آورد و  ــيايي را كه باالتر از او بودند، به دس دراز مي كرد تا اش

آن ها را با حواس المسه و چشايي اش شناسايي كند. 
ــاحل دريا  ــنگ هايي را كه از س در يازده ماهگي، صدف ها و س
ــودم بارها و بارها از  ــتيكي ريخته ب آورده و در يك بطري پالس
ــا را به دهانش  ــان مي كرد، آن ه ــري بيرون مي آورد، نگاهش بط

مي گذاشت و بعد دوباره به بطري برمي گرداند. 
ــد. جست و جوگري او به  وقتي زبانش به جمله و عبارت باز ش

ــگري نمود پيدا كرد. در دو سالگي با  ــكل پرسش ش
ــناخت  ــش «اين چيه؟» به ش پرس

ي  ــيـــــا ش ا
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ــد چراها و  ــالگي به بع ــد. از دو و نيم س ــل مي ش ــش نائ اطراف
ــد تا دربارة همه چيز شناخت  ــروع ش ــش هاي پيگير او ش پرس
ــتري پيدا كند. يك نمونه از اين گونه پرسشگري را كه در  بيش
يك مكالمه تلفني من با او صورت گرفته  است، در زير مي آورم. 

او: االن كجايي؟
من: خونه ام. 

چرا خونه اي؟ 
براي اينكه مي خوام كارهام رو انجام بدم. 

چرا مي خواي كارهات رو انجام بدي؟ 
اگه من كارهام رو انجام ندم پس كي اين كارها رو بكنه؟ 

االن چي  كار مي كني؟ 
دارم كتاب مي خونم. 
چرا كتاب مي خوني؟ 

مي خوام ببينم تو اين كتاب چي نوشته. 
چرا مي خواي ببيني چي نوشته؟ 

براي اينكه مي خوام ياد بگيرم. 
چرا مي خواي ياد بگيري؟ 

براي اينكه همه  چي را بدونم. 
چرا مي خواي همه  چي رو بدوني؟ 

چون خوبه كه آدم همه  چي رو بدونه. 
ــي ها،  ــه كارها، بررس ــه از اين گون ــا نمون صده

كندوكاو ها و جست و جوگري ها را مي توان 
در هر كودكي مشاهده كرد. 

جمع بندي و 
نتيجه گيري

ــه در باال ذكر  مطالبي ك
شد، مربوط به چند نمونه 
ــت و جوگرايانة  جس رفتار 
كودكي از دورة نوزادي تا 
حدود سه سالگي اوست و 

نمونه هاي زيادي از اين گونه 
ــوان در كودكان پيدا  را مي ت

كرد. كودك در اولين روزهاي 
ــوش دنياي  ــم  و گ تولد، با چش

ــت و جو مي كند و  ــش را جس اطراف
ــت ببيند در پيرامونش چه  ــتاق اس مش

ــذرد و چــه  مي گــ

چيزهايي هست. هنوز تجربه اي از محيطش ندارد، و تشنة ديدن 
ــت. وقتي توانايي پيدا كرد  ــياي پيرامون خويش اس مناظر و اش
ــيا و چيزهاي نزديكش ببرد، اشياي  كه دستش را به سمت اش
بيشتري را دست كاري و بررسي مي كند و عالوه بر حس بينايي 
ــك مي گيرد تا به  ــه اش نيز كم ــنوايي خود، از حس المس و ش
ــت يابد. هنگامي  ــتري از شناخت آن شيء دس جنبه هاي بيش
ــيد، كم كم به اشياي دورتر از خود  كه به توان حركت كردن رس
دست مي يابد. در هر جايي كه هست، راه مي افتد و به جست و جو 
مي پردازد. از اين زمان، جلوه هاي بيشتري از حس حقيقت جويي 
ــود. وقتي توان ايستادن و راه  رفتن در او پيدا  در او نمايان مي ش
شد، دستش به اشياي بلند تر از قدش مي رسد و عالوه بر وسايل 
ــود. با نمود گفتار در  ــف اشياي باال نيز نائل مي ش پايين به كش
ــش نيز به كمك او مي آيد و  ــودك، عالوه بر حواس قبلي زبان ك
ــيله اي قوي براي ارضاي حس جست و جوگري اش مي شود.  وس
كودكان عطش سيري ناپذيري براي پرسش از بزرگ ترها دارند و 
با پرسشگري  و جست و جوگري مي توانند اطالعات وسيعي دربارة 

محيط پيرامون خود به دست آورند. 
آنچه كودك به پرت كردن اشيا و اسباب بازي هايش وا مي دارد، 
كنجكاوي و حس جست و جوگري اوست. او مشتاق است كه هر 
چه زودتر بفهمد بر اثر برخورد شيء با زمين چه اتفاقي مي افتد، 
ايـــن شيء چه بردي دارد، چه 
ــي از افتادن آن  صداي
مي شود،  ايجاد 

چـــه

چي رو بدوني؟ 
مه  چي رو بدونه. 

ــي ها،  ــه كارها، بررس ن گون
وگري ها را مي توان 

 كرد. 

ذكر 
ونه 
انة 
ي تا 
ت و 

گونه 
ن پيدا 

روزهاي 
وش دنياي 

جو مي كند و 
 در پيرامونش چه 

كنجكاوي و حس جست و جوگري اوست. او مشتاق است كه هر 
چه زودتر بفهمد بر اثر برخورد شيء با زمين چه اتفاقي مي افتد، 
ايـــن شيء چه بردي دارد، چه 
ــي از افتادن آن  صداي
مي شود،  ايجاد 

چـــه

استاد شهيد مطهري مقولة حقيقت را مقولة دانايي 
يا دريافت واقعيت جهان مي نامد. به زعم او در انسان 
گرايش به كشف واقعيت ها، آن  چنان كه هستند، 
وجود دارد
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بـــازيمـــن و 
سمانه خداوردي 
مربي پيش دبستاني دبستان 
غيردولتي ريحانه الرسول
ــد بدن  ــالمت و رش بازي عامل مهمي براي س
ــول و قواعد  ــيلة آن مي توان اص ــت و به وس اس
ــق بازي است  زندگي را آموزش داد. كودك، عاش
ــاق، روي ميز، حياط و...) مي تواند  و هر جايي (ات
ــالمت  ــانة س ــد. بازي كردن نش مكان بازي او باش
ــايد اگر كودكي بازي نكند، بايد  ــت و ش كودك اس

به دنبال عوامل آن بود. 
ــخصيت  ــتين بازي هاي خود، ش ــودكان در نخس ك
خويش را ناخودآگاه بروز مي دهند؛ مثًال از طريق بازي 
با عروسك آنچه را از والدين خود ديده اند، نشان مي دهند 

و يا رفتار آن ها را تقليد مي كنند.
بازي مي تواند حس كنجكاوي كودك را برانگيزد و او را به 

تفكر، ابتكار و خالقيت وادار مي كند.
ــراري ارتباط و  ــود كه كودك فرصت برق بازي باعث مي ش
ــد، تعامالت اجتماعي  ــران را بيابد و در اين رون ــل با ديگ تعام
ــودك در بازي گروهي همكاري و فعاليت هاي  را تجربه كند. ك
ــازي اصول، قواعد و  ــوزد و تمرين مي كند. در ب جمعي را مي آم
مقرراتي وجود دارد كه كودك ناگزير بايد آن ها را بپذيرد و انجام 
ــت و پيروزي را مي فهمد و به تكرار تجربه  دهد. او در بازي شكس

مي كند. اين عوامل در بازي، راه و رسم زندگي را به او مي آموزند.
ــيله اي كه حكم اسباب بازي را دارد، انجام  در مواردي، بازي با وس
مي شود. كودك اسباب بازي هاي خود را براساس نياز خويش انتخاب 
مي كند. اگر اولياي كودك مي خواهند براي او اسباب بازي تهيه كنند 
بايد در انتخاب آن ها دقت داشته باشند و انواعي را برگزينند كه موجب 
احساس خستگي كودك نشوند، به پرورش ذهن و فكر او كمك كنند 

و باعث شوند كه كودك دست به ابتكار و خالقيت بزند.
ــنين پايين تر به تنهايي بازي مي كند اما در سنين باالتر  كودك در س
دوست دارد براي خود هم بازي داشته باشد. هم بازي هاي مختلف (سني 
ــخصيت كودك نقش مؤثري  ــي) مي توانند در شكل گيري ش و يا جنس
داشته باشند. اعتماد به نفس، احساس استقالل، مسئوليت پذيري، و بروز 
ــحالي،  ناراحتي، درد...) در البه الي بازي ها در  ــم، خوش احساسات (خش

كودك رشد مي كند.
تنوع بازي ها در رشد همه جانبة كودك تأثير بسيار دارند. در زمان رشد، 
ــي و جسماني باعث تقويت مهارت هاي جسمي كودك  بازي هاي جنبش
مي شود و در بازي هاي ذهني، فكر كودك پرورش مي يابد و ايده هاي نو 

در ذهنش پرورده مي شوند.

ــباب بازي هايش را به هم  ــه وجود مي آيد. كودك اس ــيء ب تغييراتي در ش
مي كوبد تا ببيند از برخورد آن ها با يكديگر چه صدايي توليد مي شود و آن ها 

از هم چه تأثيري مي پذيرند. او شيفتة دانستن نتيجه اين برخورد است؛ زيرا 
برخالف ما، بزرگ ترها تجربة چنين كاري را ندارد. ما اين تجربه ها را خواسته 
يا ناخواسته به دست آورده ايم و ديگر نسبت به اين مقوله ها حس كنجكاوي 
نداريم. ذهن كودك خالي از چنين تجربياتي است. همة اشيا و رويدادها براي 
او جديد است و اين دانشمند كوچك آماده براي آزمايش كردن و تجربه كردن 
است و بي صبرانه انتظار مي كشد كه به نتايجي برسد. عالوه بر اين، چند بار هم 
ــرار مي كند تا تجربه اش را عميق تر كند. ما هم در كودكي همين  كارش را تك
ــرمان داد كشيده اند و  كارها را انجام داده ايم. در اين ميان، بارها بزرگ ترها س
دعوايمان كرده اند ولي چون ارضاي كنجكاوي و يافتن حقيقت و يا حل كردن 

مسئلة ذهني مان برايمان مهم تر بوده است، همه را به جان خريده ايم. 
استاد شهيد مطهري مقولة حقيقت را مقولة دانايي يا دريافت واقعيت جهان 
مي نامد. به زعم او در انسان گرايش به كشف واقعيت ها، آن  چنان كه هستند، 
وجود دارد. انسان مي خواهد جهان را، هستي را، اشيا را آن  چنان كه هستند، 
دريافت كند و به واقعيت مجهوالتي كه در برابرش هستند، دست يابد. به 
ــوف براي ارضاي حس حقيقت جويي اش به دنبال كشف  نظر وي، فيلس

حقيقت مي رود. 
ــان حقيقت جو و حقيقت خواه زاده شده است.   ــتاد، انس به زعم اس
ــر اوليه هم  ــت. بش ــان اس ــي از ارزش هاي انس ــي يك حقيقت جوي
حقيقت جو و حقيقت خواه بوده و در دوره هاي بعد پيشرفت كرده 
و حقيقت جوتر و بيشتر از گذشته وابسته به حقيقت شده است؛ 

چون تكامل يافته است. 
با وجود اين گرايش و استعداد ذاتي است كه انسان هر سختي 
و باليي را به جان خريده و به دنبال علم آموزي و شناخت رمز 
ــود از آفرينش او اين بوده  ــت. مقص و رازهاي جهان رفته اس
است كه با ابزار جست و جوگري به كمالي كه ايد ه آل خداوند 

است برسد. 
ــتان مصوبة شوراي عالي  رويكرد برنامة درسي پيش دبس
ــت. يكي از  ــكوفايي فطرت اس آموزش و پرورش، رويكرد ش
ــراي تحقق اين  ــت. ب جنبه هاي فطرت حقيقت جويي اس
ــه كودكان كه كنجكاوي  ــت ب جنبة مهم فطري، الزم اس
ــت و جوگري در سرشت آنان است، فرصت جوالن  و جس
دهيم تا با آسودگي خيال به نياز اساسي خود كه ميل به 
اكتشاف است بپردازند. ما بايد وسيلة چشيدن طعم لذت 
كشف را در اختيار كودكان بگذاريم و در مسير محقق 
شدن فطرت خدادادي شان همراه آن ها باشيم. باشد كه 

هر چه زودتر به خود حقيقي خويش نائل شوند. 
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