
 

 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تفکر و کودك
  23 -  3، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  آموزش تفکر نزد  ةویش سۀیمقا و یبررس
  پمنیل ویمت و عطار نیالد دیفر

  *مهین پناهی

  چکیده
آموزش  ةو شیو »آموزش تفکر« که، پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است این

ساز ایرانی مغفول بوده اسـت یـا نظـایري دارد؟ بـا      دوسویه در میان بزرگان فرهنگ
بـا   مقایسـۀ آن  و الطیـر   منطقدر  عطار فریدالدین    ۀي دوسویگو و گفت    ةشیو    بررسی
آموزشی عطـار در قـرن       ةشیو که مشاهده شد ،متیو لیپمن »آموزش تفکر«هاي   مؤلفه

این مقایسه بـا   .آموزشی متیو لیپمن در قرن حاضر بسیار نزدیک است    ةهفتم به شیو
شناسان، که غالباً بین یـک تـا دوازده سـال      تسامح از تعریف کودك در دیدگاه روان

 ایـن  ت وو مبتدي اسـ  خام یانسان عارفاندیدگاه کودك از  .انجام شده است ،است
 طـور کـه   همـان . اسـت    P4C در» کودك اسـت ، کودك«به تعریف  نزدیک تعریف،
ارتقاي تفکر و (و هدف آموزش ) فلسفه(عطار و لیپمن در موضوع آموزش  دیدگاه

نیـز   هـا  آنآمـوزش      ةدر شـیو  شبیه بـه هـم اسـت    )اتخاذ تصمیم آزادانه براي خود
آموزش خود بهره     ةدر شیو گو و گفتهر دو از قصه و . شود  می دیده زیادي شباهت

  .شود  و در روش هر دو، تعلیم تفکر و فلسفه موجب تغییر رفتار می اند برده
  .آموزش دوسویه    ةمتیو لیپمن، فریدالدین عطار، آموزش تفکر، شیو :ها کلیدواژه

  مقدمه
  .کلی دو شیوه براي آموزش کودکان تعریف شده استطور هب

بـه کـودك   اطالعـات را  پدر و مادر یا معلمـان   ،در این شیوه :آموزش مستقیم    ةشیو .1
                                                                                                     

  Panahi_mah@yahoo.com  )س(  دانشگاه الزهرا ،فارسیدانشیار گروه زبان و ادبیات  *
  19/5/1390 :تاریخ پذیرش ،1/4/1390: تاریخ دریافت
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جـان الك  ؛ است) معلم به کودك(سویه  تربیت یکبر  مبتنیة آموزش این شیو. کنند  منتقل می
)John Locke(  ترین رمـز موفقیـت اسـت و انسـان      ، بزرگهاتر بزرگمعتقد است اطاعت از

و هوشیار باید راهنمایی و تربیت کودك را زیر نظر داشته باشد و بایـدها و   ،شکیبا، خردمند
  ).123: 1365 ،زاده نقیب( نبایدها را به او بیاموزد

پاسخ  مستقل به حل مشکالت و تقریباًدر این روش، کودك  :کردن آموزش فکر    ةشیو .2
  ).35: 1383 مایرز،(آموزش تفکر انتقادي مورد توجه است  ، ویابد دست میهاي خود   پرسش

وي . صورت گروهی را مطرح کـرد  به، حل مسائل »آموزش تفکر«با طرفداري از  ،لیپمن
طریـق تفکـر موجـب تأمـل      ازآموزش     ةشود و شیو  موجب تفکر می گو و گفتمعتقد است 

  .)← Lipman, 1993: 682( شود  جمعی آنان می ـ آموز و کشف فردي دانش
هـاي   گـویی بـه پرسـش    جدیدترین طرح آموزشی است که از آن بـراي پاسـخ   فلسفیدن

. کننـد  جوینـد و آن را بهتـرین روش پـرورش اندیشـه معرفـی مـی        اساسی کودکان بهره می
  .آموزد میکودك  بهمهارت اندیشیدن را  هتربیت دوسوی ،واقع در

؛ اسـت  افتـه ین اختصاص کودکان به خاص یبخشایران فلسفۀ در تاریخ ادبیات و تاریخ 
 هاي اسلیمی و   نقش میانتفکیک نشود و از  کامالً نو خردساال نهاي بزرگساال   اگر کتاب اما

خـویش را بجویـد       ۀ، هرکس حصگوناگونهاي    بنا به ظرفیت طبقات و سن ،ها آنتودرتوي 
کننده باشد و هـم   کودکان شیرین و سرگرمتواند براي    هم می کلیله و دمنهگاه کتابی مانند  آن

این . ي داردا نیز چنین ویژگی نامه   مرزبان. یک کتاب آموزش سیاست براي پادشاه تلقی شود
 هـا  آن هاي تمثیلـی    زیرا داستان ؛مولوي بیشتر است مثنويهاي عرفانی مانند    ویژگی در کتاب

از ایـن دسـت   . دارد وامـی شگفتی و تفکر بیشتر  وي را به و آموزنده است یمخاطببراي هر 
رمزي به جهت روانی زبان     این داستان. است الطیر   منطق) allegory(ها، داستان رمزي    داستان

هـا،     هـا، حرکـت     هـا، حیـرت  گو و گفتها،    پرسش طرحو جناس زبانی سیمرغ و سی مرغ و 
 مهـارت اندیشـیدن، دیـدار بـا خویشـتنِ      آمـوزش صوفیسم وحدت وجـودي،      ۀتفهیم فلسف

هاي مشترك بسیاري با طـرح     مهم و جنبه یخویش، نقش خویش و رسیدن به اصل خویشتن
 ،)مرغـان (سـازي در میـان سـالکان       مهارت اندیشیدن و فرهنگ آموزشعطار با . لیپمن دارد

  .کند   هدایت می ،سیمرغ ،تعالی      را به اتخاذ تصمیم آزادانه براي رسیدن به حق ها آن
  

  سؤال پژوهش
  وجود دارد؟ »آموزش تفکر«ویژه  آموزش دوسویه به    ةآیا در متون ادب فارسی شیو. 1
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مقایسـه    آموزش لیپمن قابل    ةتا چه حد با شیو ،اي از این روش   درصورت وجود نمونه. 2
  کدام است؟ ها آناست و وجوه اشتراك 

  تفکر منطقی با رفتار ارتباطی دارد؟    ۀآیا فرضی. 3
  

  روش پژوهش
 ،آمـوزش تفکـر لیـپمن       ةشیو ۀمطالع. تحلیلی استـ  اي توصیفی   روش این پژوهش کتابخانه

 اي هـاي آموزشـی     در ادبیات تعلیمی ما نیـز شـیوه   ،که کردپژوهشگر را به این نکته رهنمون 
آمـوزش تفکـر       ةازجملـه شـیو  . مقایسه است قابللیپمن     ةبا شیو ها آنکار رفته که برخی از  به

  .الطیر   منطقعطار در 
بـا   ،هاي دوسویه در این داستان رمـزي    و پرسش و پاسخ الطیر   منطقدقیق     ۀمطالع پس از

  .شدآشکار آموزش     ةگذاري شد و اشتراکات این دو شیو   شماره مقایسه و مراحل آموزش لیپمن
  
  آثار وي عطار و. 1

دوم قرن ششـم و ربـع اول قـرن هفـتم         ۀابراهیم عطار نیشابوري در نیم  بن فریدالدین محمد
 کـه اسـت  بـه وي نسـبت داده شـده     آثـار بسـیاري   .)ق  618 -  540(است     زیسته   هجري می

اما شکی نیسـت   ،دانند   را متعلق به عطار نمی ها آن    ۀامروزه هم .رسد   می 114به  ها آنمجموع 
 غزلیـات ، قصاید دیوان، نامه   مصیبت، نامه   الهی، اسرارنامه، الطیر منطق، )رباعیات( مختارنامهکه 
  .متعلق به این شاعرِ عارف است) به نثر( اءیاالول   تذکرةو 

 يمثنـو ترین آثار عرفانی در ادبیات جهـان اسـت و شـاید بعـد از        از برجسته الطیر   منطق
 .مولوي هیچ اثري در ادبیات منظوم عرفانی جهان اسالم به پاي این منظومه نرسد

  
   ریالط   منطق    خالصۀ 1.1

سـوي   بـه ) سـالکان (، و مـاجراي سـفر مرغـان    )allegory( 1هاي رمزي   از داستان الطیر   منطق
شدن گروهـی و   بعضی از مرغان و هالك بازگشتهاي راه و    و دشواري) تعالی   حق(سیمرغ 

تـرین     در این منظومه لطیف. است »سیمرغ«از آن جمع به درگاه  »مرغ   سی «سرانجام رسیدن 
هاي راه سـلوك عرضـه      دشواري و) مرغان(و خلق ) سیمرغ(تعالی  حق    ۀبیان ممکن از رابط

  ).35 -  30: 1383 عطار،(است     شده
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  متیو لیپمن. 2
در  1960در  با تدریس فلسفه و منطق در کالج آغاز کـرد و  1952از  کار خود را لیپمنمتیو 

وي دانشجویان خـود را فاقـد قـدرت    . ل آمدئاستادي نا    ۀبه درج) نیویورك(کلمبیا  دانشگاه
به کودکان روشـی عملـی را پیشـنهاد     دید؛ بنابراین براي آموزش تفکر   استدالل و داوري می

و تمـایز آن از   »ینـد تفکـر اثـربخش   افر«ي کشـف  منطق را برا ،به این معنا که). 1968(کرد 
 ،اولین کتـاب خـود   1969در  لیپمن. یاموزدب در قالب داستان به کودکان ،»تفکر غیراثربخش«

آمـوزش تفکـر   « طـرح  1971 -  1970 در سـال تحصـیلی  . را نوشـت  ،ریاستاتلم يهر کشف
ایـن تـاریخ   . در نیوجرسی اجرا کـرد  )Rand( پنجم ابتدایی دبستان رند    ۀدر پایرا  »ثمربخش

لیپمن تدریس . عنوان اولین آموزش استدالل در تاریخ فلسفه براي کودکان ثبت شده است به
کاربردن اصـطالحات   رند را بدون نام خاص کالس فلسفه و یا منطق آغاز و از به    ۀدر مدرس

و  نـد خواند می را تابیک فصل از ک آموزان دانش ایمعلم  ،در هر جلسه. فنی خودداري کرد
بـا  این کـالس  در نتایج آموزش مقایسۀ  .ندگذاشت میگو  و به بحث و گفترا مطالب مهم آن 

. نیـز ترغیـب کـرد    1973 -  1971 هـاي    هاي دیگر وي را به اجراي این طرح در سـال    کالس
 راهنمـاي کتاب ) Ann Margaret Sharp(آن مارگارت شارپ  ،لیپمن با همکاري دستیار خود

داستانی  یها هم کتاب   نوشت و براي دبیرستانی ،که شامل صدها تمرین فلسفی است ،را معلم
 .)Lipman, 1992: 381(تألیف کرد 
را در دانشـگاه   »فلسـفه بـراي کودکـان       ۀتوسع    ۀسسؤم«با کمک شارپ  1974در لیپمن 

ــی ــت    دولت ــرد        مون ــیس ک ــگاه تأس ــاي آن دانش ــوت اولی ــه دع ــی ب ــت نیوجرس ــر ایال کل
)www.mehr.news.com, 2003(. 

    ةدربـار  هاي متعددي درباب فلسفه و خصوصـاً    سسه موفق به چاپ کتابؤوي در این م
هاي سنتی آمـوزش     فلسفه براي کودکان و لزوم تقویت تفکر فلسفی در مدارس و تغییر نظام

  :از ندا عبارت ها آن از برخی .و پرورش شد
  ؛)What Happens in Art, 1967( دهد آنچه در هنر رخ می .1
  ؛),Discovering Philosophy 1977 & 1969( فلسفه کشف .2
  ؛)Contemporary Aesthetic, 1973( معاصر یشناس ییبایز .3
  ؛)Philosophy Goes to School, 1988( رود   یم مدرسه به فلسفه .4
  ؛)Thinking in Education, 1991( تیترب و میتعل در تفکر .5
  ؛)You Are the Boss, 1993( دیهست سیئر شما .6
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  ؛)Thinking Children and Education, 1993( تیترب و میتعل و متفکر کودکان. 7
  .)Natasha Vygostskian Dialogues, 1996( يا   یگوتسکیو مباحثات. 8

و بـه      باره، در مجـالت تخصصـی بـه چـاپ رسـیده        همچنین از وي صدها مقاله، دراین
  .است    درسی فلسفی را از کودکستان تا دانشگاه تدوین کرده    ۀکمک دوستانش برنام

 
 تعریف کودك. 3

و اریک اریکسون  سیئسو، نوشاتل، 1896شناس معاصر، متولد    روان )Jean Piaget( پیاژهژان 
)Erik Erikson(  پیاژه از . معتقدند اي    هر دو به رشد مرحله ،، فرانکفورت، آلمان1902متولد

و از دوسالگی تا سن بلوغ را ) حرکتی ـ حسی    ةدور(طفولیت     ةدوررا بدو تولد تا دوسالگی 
است     نوجوانی تلقی کرده    ۀسالگی را مرحل هجدهوي از بلوغ تا . است    نامیده کودکی    ةدور

مختاري  خود    ةیعنی دور ،سالگی یکاریکسون در مراحل رشد خود آغاز ). 66: 1367کرین، (
آبادي،  شفیع(است    دانسته دوران کودکی  ،شود   هویت شروع می    ةکه دور ،سالگی را دوازدهتا 

    ةکه پایان دور ،سالگی هجدههمان  هاي آموزش و پرورش هم تقریباً   در نظام). 112: 1366
  .شود   کودکی و نوجوانی تلقی می ةآموزش ابتدایی و متوسطه است، پایان دور

آموزش فلسفه بـه کودکـان تـألیف        ةردکتر یحیی قائدي که کتاب و مقاالت بسیاري دربا
، کـودك را چنـین   »ابتـدایی     ةدرسی آموزش فلسفه به کودکان در دور    ۀبرنام«    ۀده، در مقالکر

  :تعریف کرده است
 و حقوق فاقد کودك نه است اژهیپ یشناخت   نه کودك روان P4Cمورد توجه در  کودك

 آن يرو توان   یم يزیکه هرچ ،الك دیعهد باستان و نه لوح سف شدة رانده هیحاش به
 همۀ از گذرکرده کودك بلکه است؛ کالو تباه کودك نه دیفرو گناهکار کودك نه نوشت،

 يو برا پمنیل يبرا. است ییویو د ،يمونته سور نر،یاسک ن،یروسو، دارو ژهیو به ها نیا
P4C  کودك کودك است)www. P4C.ir.2012.( 

  
  فلسفه براي کودك در ایران    ۀسابق 1.3

درسـتی   اي نداریم بلکه تاریخ ادبیات کودك نیز به   سابقهتنها از فلسفه براي کودك در ایران  نه
هاي اولـین مـادر را جـزء ادبیـات        که اولین زمزمه آن جز .)43: 1356طاهباز، ( روشن نیست

تعلیم تفکر فلسفی بـه کودکـان را       ۀصراحت داعی کسی به ،دراین میان. شمار آوریم کودك به
ها و وجوه مشـترکی از     توان شباهت   تسامح شود، می اما اگر در تعریف کودك. است    نداشته
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امروزه توجـه   .در آثار بزرگان ادب فارسی با دانشمندان امروزي پیدا کرد را تعلیمات فلسفی
 ۀو همچنین همراهی همیشگی آن با زندگی فرد، بحثی اسـت کـه درنتیجـ    »کودك درون«به 

هاي اساسی در بررسی آثار ادبـی کودکـان      شناسی، به یکی از مقوله   دستاوردهاي دانش روان
 ).43: 1385 سالجقه،(است     تبدیل شده

 در دانشـگاه  يو ارانیو دسـت  پمنیل ویمت    لۀیوس کودکان به يفلسفه برا یدرس برنامۀ نینخست
 از آن تقریباً    ۀهاي اولی   درسی که بررسی    ۀاین برنام. مریکا نوشته شدامونتیکلر ایالت نیوجرسی 

درسی کامل براي کل دوران مدرسه  ۀصورت یک برنام شروع شده بود تاکنون به 1969سال 
)K-12 ( درآمده است و براي هر پایه)صورت داستان یا  یک کتاب که عمدتاً به) یا هر دو پایه

  .)www.P4C.ir.2012( علم تدارك دیده شده استرمان است و یک راهنماي آموزشی م
در . ز شـد آموزش فلسفه و تفکر فلسـفی آغـا  گوناگون در کشورهاي  به تبعیت از لیپمن

 ،»فبـک «با نـام اختصـاري    این برنامه را ، بنیاد حکمت اسالمی صدرا1376از سال ایران نیز 
آمـوزش  ). 4 :1383 ،و مالصـدرا  هیـ حکمت متعال یجهان شیهما نیدوم خبرنامۀ( کردآغاز 

چهارم و پـنجم ابتـدایی       ۀمازندران در پای صورت عملی در استان رسمی فلسفه به کودکان به
  ).21: 4494 ،يهمشهر(است     شروع شده
. باره تـألیف شـده اسـت    این هاي فلسفی و مقاالتی در   هاي نظري و داستان   کتاب در ایران

 گـروه  ؛1382قائـدي،  نوشتۀ یحیـی   »بررسی مبانی نظري ـ آموزش فلسفه به کودکان« :مانند
بـا   گفتگـو ، نوجوانـان و  کودکـان  يبـرا  یفلسـف  کندوکاوو  ،1385 ،کودك يبرا يفکرپرور

ـ  زهرا. نوشتۀ سعید ناجی 1387 ،تیو ترب مینو در تعل یانقالب شگامانیپ نامـۀ    نیـز پایـان   یام    
 1385سـال  در را » متیو لیپمن در فلسفه براي کودکان    نظریۀ«کارشناسی ارشد خود با عنوان 

) www.P4C.ir( فبــک همچنــین پایگــاه الکترونیکــی .اســتارائــه داده دانشــگاه تهــران در 
 درکـودك      ۀها و سایر آثـار مـرتبط بـا فلسـف       نامه   مقاالت، پایان ،در این پایگاه. شداندازي    راه

  .دسترس است
  

  تعریف کودك از دیدگاه عارفان و عطار 2.3
. تعـالی اسـت     طالبان حق هدایت روح و دل سالکان و ،ها و تمثیالت   هدف عارفان از داستان

 »طفـل «و  »پسر«هاي مبتدي را    عارفان انسان ؛اي از نوآموزان دارند   تعریف ویژه ها آن بنابراین
بندي از جهـت سـن نیسـت       این تقسیم. که انسان پخته و کامل است »مرد«اند، دربرابر    نامیده
  ).387: 1383عطار، (یزان دردمندي عشق الهی است پختگی عرفانی و م بر مبتنیبلکه 
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انسـان مبتـدي اسـت کـه قـدر       )کودك( پسر) ق  162 د(که از دیدگاه ابراهیم ادهم  چنان
ابراهیم ادهم که دولت فقر را به بهـاي تـرك    ،داند، در مقابل را نمی) الی اهللا نیاز(دولت فقر 

  :اهل همت است »مرد« ،است    امیري بلخ خریده
  خویشی خـویش    یکی دایم ز بیآن 
  

  خـویش  یکـردي ز درویشـ     ناله می  
ــتش ابــراهیم ادهــم اي پســر        گف

  
  ســتی مگــر؟   فقـر تــو ارزان خریــده   

  مرد گفتش که این سخن ناید به کار  
  

  دار شـرم کس خرد درویشـی آنگـه     
  ام   من باري به جـان بگزیـده  «: گفت  

  
  ...» ام   پس به ملک عـالمش بخریـده    

  اي   چنـین همـت نـه    ایـن گر تو مرد   
  

  اي   دورشــو کاهــل ولــی نعمــت نــه  
  )351: همان(  

انسان خامی که بایـد  . شدن است کامل آموز معرفت است که مستعد انسان انسان نو» پسر«
  .شودکه نثار او ئمال    ۀهاي هم   پخته شود تا عبادت

  روز و شب این هفـت پرگـار اي پسـر   
  

ــار      ــت در ک ــراي توس ــر از ب   ...اي پس
ــر بســی     ــود منگ ــوي خ ــارت س   از حق

  
  ...زان که ممکن نیست بیش از تو کسی   

  انــد   هرچــه چنــدانی مالئــک کــرده     
  

  انـــد   از پـــی تـــو بـــر فـــذالک کـــرده  
  )316: همان(  

رود و از    تعالی می انسان پخته و کاملی است که به استقبال عشق حق »مرد« ،از نظر عطار
ترسـد انسـان      کسی که از عوارض و بالهاي عشق مـی . باکی نداردمدهاي آن اعوارض و پی

  .خامی است که طفل دبستان عشق است
  هرکه را در عشـق محکـم شـد قـدم    

  
  در گذشــت از کفــر و از اســالم هــم  

  عشــق ســوي فقــر در بگشــایدت     
  

ــدت     ــر ره بنمایـ ــوي کفـ ــر سـ   فقـ
  چون تو را این کفر و این ایمان نماند  

  
  این جـان نمانـد  این تن تو گم شد و   

ــرد    شـوي ایـن کـار را    مـردي بعداز آن    ــرار را    م ــین اس ــن چن ــد ای   بای
ــرس      و متـرس مـردان  پاي در نـه همچـو    ــان و مت ــر و ایم ــذر از کف   درگ

  باز شو چـون شـیرمردان پـیش کـار        بـدار  طفلـی چند ترسـی، دسـت از     
  )285: همان(  
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. تعریف روشنی از طفل و پیر کرده اسـت ) ق  672 د( )مولوي(بلخی الدین محمد  جالل
  .سال و موسپید باشد   نیافته، جاهل و خام را طفل نامیده گرچه کهن تأدیبوي انسان 

  کودك اندر جهل و پندار و شکیست
  

ــت      ــوت او اندکیس ــاري ق ــکر ب   شُ
  طفل را اسـتیزه و صـد آفـت اسـت      

  
  قوتسـت    فـن و بـی     کـه بـی   اینشکر   

ــن از واي   ــران ای ــل پی ــب طف   ناادی
  

ــب    ــر رقی ــالي ه ــوت ب   گشــته از ق
  چون سالح و جهل جمع آیـد بهـم    

  
  ...سوز از سـتم     گشت فرعونی جهان  

ــان نبــود مجــال       ــل را بــا بالغ   طف
  

  طفل را حـق کـی نشـاند بـا رجـال       
  خـام  هسـت  تـا  شـود  کهنه گر    میوه  

  
  پخته نبود غـوره گوینـدش بـه نـام      

ــرُشگــر شــود صدســاله آن خــام      تُ
  

ر تیـزهش   طفل و غوره   ست او بر هـ  
  سـپید  او ریـش  و مـو  باشـد  گرچـه   

  
  خوفسـت و امیـد   هـم در آن طفلـی    

  )546 -  545/ 6دفتر : 1363لوي، مو(  

خلق را طفل نامیده که دنبال لهو و لعـب دنیاینـد جـز کسـانی کـه          ۀمحابا هم   مولوي بی
  .اند   مست عشق خداوند تبارك و تعالی هستند و از هوا و هوس دنیایی رهیده

  اند، جـز مسـت خـدا      خلق اطفال
  

  نیست بـالغ، جـز رهیـده، از هـوا      
  گفت دنیا لعب و لهوست و شـما   

  
ــ   ــد خــدا دکودکی   و راســت فرمای

ــب    ــودکی از لَع ــی ک ــرون نرفت   بی
  

  زکـات روح کـی باشـی ذکـی       بی  
  )211/ 1دفتر  :همان(  

هاي خام و مبتدي جداسـت     دنیاي پیران یعنی پختگان و سوختگان عشق از دنیاي انسان
  2.یابند   که سخن یکدیگر را درنمی طوري به

ــه هــیچ خــام  ــد حــال پخت   درنیاب
  

  پس سـخن کوتـاه بایـد والسـالم      
  )3/ 1 دفتر :همان(  

ارتبـاط و تفـاهم برقـرار شـود بایـد      ) مبتدیان با منتهیـان (که بین طفالن و پیران  براي آن
  .مبتدیان از تعلقات دنیایی آزاد و رها شوند

ــد ــاش بگســل بن   پســر اي آزاد ب
  

  زر بنــد و ســیم بنــد باشــی چنــد
  )4/ 1دفتر  :همان(  
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  آموزش لیپمن    ةشیو. 4
کارگیري فلسـفه در آمـوزش تفکـر بـه      نبودن به بودن یا  و اثربخش ییاکارنظر از  صرف

هـا را در داسـتان      کودکان، لیپمن براي رسیدن به اهـداف آموزشـی خـود ایـن ویژگـی     
  .کند   تعقیب می

 .بودن در کاوشگري و پرسشگري مصر و مصممـ 
  .فرضیه    ۀو ارائ ،تحلیل ،آمادگی تداوم مقایسه، مقابلهـ 
  .و آزمایش ،تجربه، مشاهده، سنجشـ 

جو بخش مهم تعلیم لیپمن است که با تفکـر بـراي خـود و بـا تعلـیم      و کاوش و جست
  .):Lipman, 1993 682(شوند    مهارت تفکر جمعی آغاز و هدایت می

  :ازاند  اجمال عبارت بهنزد لیپمن  »مهارت تفکر«هاي آموزش  مؤلفه
  ؛هاي مرتبط با موضوع   آموزش پرسیدن از طریق پرسش .1
  ؛یک اندیشه گوناگونهاي    ها و شاخه   لفهؤهاي منطقی بین م   دریافت ارتباط .2
  ؛وگوها و رفتارها استنتاج از گفت .3
توضیح و تبیین اصطالحات و پرهیز از ایهام و تفکیک تأمالت مـرتبط بـا پرسـش از     .4

 ؛تأمالت غیرمرتبط
  ؛ارزشیابی ناسازگاري راهکار. 5
  ؛بنیادین پرسشهاي    شناسایی فرضیه .6
 ؛)آرمانی یا مثالی(دادن حقیقت عینی از حقایق محض  تمیز .7
  ؛است    گیري بوده عقایدي که مبناي تصمیم) آوردن دلیل(کردن  توجیه و مستدل . 8
  ؛)استقرا(رسیدن ی لکهاي جزئی به    ، از نمونهیلکگیري    آموزش نتیجه .9

  ؛آموزش تفکر سیاسی .10
هـاي صـوري و غیرصـوري و تشـخیص سفسـطه از         هـاي اسـتدالل     کشف مغالطه .11

  ؛هاي واقعی   استدالل
تعلیم نقد سازنده و تغییر عقیده درصورت نقد که به پرورش تصور معقول از خـود   .12

  ؛شود   میمنجر و احترام به دیگران ) عزت نفس(
  ؛فهمیدن و فهماندن آنچه در ذهن است .13
  ؛دیگرانآموزش قبول یا رد نظر  .14
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 ;Lipman, 1993: 682( هاي منطقـی مهـم در عقیـده و کـردار       آموزش ارتقاي رابطه .15

Splitter, 1993: 385.(  
تـوان   در سه فعـل و انفعـال فکـري یـا روحـی مـی       داستان، رنگیپدر  ،اهداف لیپمن را

  :خالصه کرد
  ؛حرکت جمعی براي یافتن پاسخ یک پرسش .1
  ؛رسیدن به تفکر براي خود .2
  .گیري آزادانه تصمیم .3

 
  لیپمن    ةآن با شیو    ۀو مقایس الطیر منطقآموزش عطار در     ةشیو. 5

ۀ صوفیسـم وحـدت   موضوع عطار نیـز فلسـف  . موضوع آموزش متیو لیپمن فلسفه است
 یده سازمان یکالس یجمع کاوش صورت به دانش اگر ،معتقد استلیپمن . وجودي است

 آموزان دانش بعد،و در گام  شکافد   یمتفاوت موضوع را م یدگاهید از آموز هر دانش شود،
نرسـند   ایـ ممکن است به اتفاق نظر برسند  رایز شوند؛ یم دادهخود سوق  يبه تفکر برا

)Lipman, 1993: 682.( 
گوهـاي جمعـی    و بنابراین، هـدف لیـپمن اسـتخراج و اسـتنتاج عقایـد فـردي از گفـت       

پـس  . آیـد    دسـت مـی   شده در کالس بـه  داستان مطرح است که از مباحث متعاقب) کالسی(
 ةگـو شـیو   و هاي عالی آموزش از طریـق گفـت     از نمونه. است    کننده   وگو عنصر هدایت گفت

وي در مثنـوي  . آموزش لیپمن نیز بسیار نزدیک اسـت     ةاست که به شیو الطیر   منطقعطار در 
صوفیسم را که وحـدت وجـود اسـت        ۀمهم فلسفهاي    کوشد یکی از موضوع   می الطیر   منطق

جمعـی و      ۀلئهدف عطار ایجـاد مسـ  . بیاموزد) سالکان(به کسانی که قصد تعلیم آنان را دارد 
بعد تبیـین وضـعیت       ۀجو براي رسیدن به سیمرغ و کاوش جمعی است و در مرحل و جست

تـک مرغـان و درنهایـت     دادن تک سوق و )تفکر براي خود(فردي هرکس از جانب خود او 
  . جمعی از مرغان به هدف است

ه گـرو  با طرح یک پرسش جمعی و کشـاندن  ،کردتوان چنین خالصه    عطار را می    ةشیو
گیـري آزادانـه      را بـه تصـمیم   ها آنهاي فردي و تفکر براي خود،    سؤال سمت به مورد تعلیم

لیپمن از آن بـراي تعلـیم       ةکه در شیو ،سپس داستانی را. دهد   می سوقبراي رسیدن به هدف 
  .کند   براي نوآموزان و مبتدیان مطرح می الطیر   منطقدر  ،جویند   تفکر فلسفی بهره می
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  حکایت سیمرغ
  ابتـــداي کـــار ســـیمرغ اي عجـــب

  
  شـب  گر بگذشت بر چین نیمـه  جلوه  

  در میــان چــین فتــاد از وي پــري     
  

ــوري     ــر کش ــد ه ــور ش ــرم پرش   الج
ــر برگرفــتهرکســی نقشــی      از آن پ

  
  هرکه دید آن نقش کـاري درگرفـت    

  آن پر کنـون در نگارسـتان چینسـت     
  

  اُطلُبو العلـم و لَـو بالصّـین ازینسـت      
  گــر نگشــتی نقــش پــرِّ او عیــان      

  
ــان    ــودي در جه ــن همــه غوغــا نب   ای

  ایـن همـه آثــار صـنع از فـرِّ اوســت      
  

ــش     ــودار نق ــه اُنم ــجمل ــترِّ پ   اوس
ن  نه را وصفش پیداست سر نه چون   بـ  

  
  نیست الیق بیش ازین گفـتن سـخن    

ــد     ــرد رهی ــما م ــون از ش ــه اکن   هرک
  

ــد    ــدر نهی ــا ان ــد و پ ــه راه آری   ســر ب
  )265: 1383عطار، (  

آفـرینش، وقتـی       ةابتـداي اراد ) سیمرغ اعلی(داستان این است که خداوند متعال     ۀخالص
اي در عالم وجود کرد    جلوه) پنهان استچیز در تاریکی  همهکه (شب  هنیم ،چیز نبود هیچکه 
اي نقشـی از آن     افتاد و هر پدیـده ) هاست   چین که نماد نقاشی و نقش(او در دنیا  تجلی پرو 

نمـایش گذاشـته     در نمایشگاه جهان هستی به امانت است یا بـه ) پر(آن تجلی  .تجلی یافت
حـال  . هسـتی هویداسـت      ۀدر هم) خداوند متعال(سیمرغ اعلی  شکوه تجلی پر. است    شده
  .سلوك شود و سیر خواهد به درگاه چنین پادشاه متعالی ره یابد، باید وارد وادي   کس می هر

: دهـد    را با الفاظ تحبیب مورد توجه قرار می) رمز روح و روان آدمیان(دا مرغان عطار ابت
 »صـفت  موسـی     ۀموسـیج  يا    خـه  خـه «) 259: 1383 ،عطـار (» شـده  هاديمرحبا اي هدهد «
 »کبـک خرامـان در خـرام    يا  خه   خه«، )260: همان( »نشین   مرحبا اي طوطی طوبی«، )همان(
، )همـان ( »دراج معـراج السـت   يا  خه   خه«، )همان( »چشم تنگمرحبا اي تُنگ باز «، )همان(
و  ،)همـان ( »در باغ هشـت  طاووس يا  خه   خه«، )261: همان( »مرحبا اي عندلیب باغ عشق«

دهـد و جمـع بسـیاري در آن       سپس کالس یـا اردوي آمـوزش را تشـکیل مـی    . ها نایمانند 
  .کنند   شرکت می

ــان   ــان جه ــد مرغ ــی کردن   آنچــه بودنــد آشــکارا و نهــان       مجمع
  )262: همان(

در . بــودن اســت اولــین ویژگـی کاوشــگري و پرسشــگري مصـمم   ،در آمـوزش لیــپمن 
  .شود   کاوشگري جمع مرغان پدیدار می این ویژگی با پرسش و ،الطیر   منطق
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  جمله گفتند این زمان در روزگـار 
  

  نیست خالی هیچ شهر از شـهریار   
  چون بود اقلیم ما را شـاه نیسـت    

  
  بودن راه نیست شاه بیش از این بی  

ــیم    ــاري کن   یکــدگر را شــاید ار ی
  

ــیم    ــاري کنـ ــاهی را طلبکـ   پادشـ
  )همان(  

گیـرد و در     را برعهـده مـی  ) سالکان(رهبر و معلم را دارد هدایت مرغان  هدهد که نقش
  :آید   میان سالکان می

  دل پرانتظــار  هدهــد آشــفته 
  

  قـرار  در میان جمـع آمـد بـی     
  )همان(  

  .براي رسیدن به هدف خود، با او همراه شوند ،کند   او از مرغان دعوت می
  لیک با من گر شما همـره شـوید  

  
  و آن درگـه شـوید  محرم آن شاه   

  )263: همان(  

  .شوند   قرار می سالکان مصمم و پرسشگر براي رسیدن به هدف بی
ـ    مرغــان شــدند آن جایگــاه ۀجمل

  
ــی   ــاه  ب ــن پادش ــزت ای ــرار از ع   ق

  جان ایشان کـار کـرد   شوق او در  
  

  صــبري بســیار کــرد هریکــی بــی  
  عزم ره کردند و در پـیش آمدنـد    

  
  عاشق او دشـمن خـویش آمدنـد     

  )265: همان(  

ـ      جا ما ازآنا همـه   اکه راه طوالنی و دشوار بود سیر و سلوك و رسـیدن بـه ایـن هـدف ب
  ).پنجم لیپمن    ۀلفمؤارزشیابی عطار از ناسازگاري راهکار براي عموم مرغان، (سازگار نبود 
هاي اصلی لیپمن در آموزش تفکـر     لفهؤکه از م ،گو و گفتعطار از عنصر  ،بعد    ۀدر مرحل

کـه از فـرط    حـالی  آیـد، در    پیش مـی  ،پیشه   عاشق نماد انسان ،بلبلابتدا . کند   است، استفاده می
  .عشق مدهوش است

  بلبــل شــیدا درآمــد مســت مســت 
  

  وز کمال عشق نه نیست و نه هست  
  )همان(  

    زیـرا عشـق   ،گویـد    بـراي خـود سـخن مـی    ) معلـم (نبودن طرح هدهـد   بخش وي از اثر
  .است    اهللا بازداشته از عشق به هدف و سیر و سلوك الی رویان او را گل
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  من چنان در عشـق گـل مسـتغرقم   
  

  کــز وجــود خــویش محــو مطلقــم   
  در سرم از عشق گل سودا بس است  

  
  که مطلوبم گل رعنا بـس اسـت   زان  

ــی     ــارد بلبلـ ــیمرغ نـ ــت سـ   طاقـ
  

ــی      ــق گل ــود عش ــس ب ــی را ب   بلبل
  )266: همان(  

دهد و او را از اهداف و زیبارویان زمینی بـه اهـداف      ادامه میگو را  و گفت) هدهد(معلم 
  :کند   پذیر منع می تر و به عشق سیمرغ اعلی ترغیب و از عشق به چیزهاي زوال   متعالی

  هدهدش گفت اي به صورت مانده باز
  

  بــیش از ایــن در عشــق رعنــایی منــاز  
  عشــق روي گــل بســی خــارت نهــاد  

  
ــر تــو و کــارت   کــار     نهــادگــر شــد ب

  جمـال  گل اگرچه هست بس صـاحب   
  

ــه   ــن او در هفتـ ــرد زوال حسـ   اي گیـ
ــد     ــان زوال آرد پدی ــزي ک ــق چی   عش

  
ــد    ــالل آرد پدیــ ــامالن را آن مــ   کــ

  )همان(  

که بعد ملکوتی او بر امیال نفسـانی او   نماد انسانی ،یطوطمشابهی با وگوي  سپس گفت
مقصور به رسیدن به عمـر  که همت او  ،رانما    دهد و عذر انسان طوطی   ترتیب می ،غلبه دارد

دهد و او را به گذشتن از جان و حیـات ناپایـدار دنیـایی ترغیـب        پاسخ می ،جاودانی است
بـا هدهـد    ،خواهـان بهشـت اسـت    که رمز انسان وجیه و عابد و ،طاووسهمچنین . کند   می

که از سیر و سلوك دشوار معذور است و هـدف او رسـیدن    آورد   گوید و عذر می   سخن می
کند و    ی دعوت میکل هدهد او را از اهداف کوچک به هدف عالی و. به فردوس عالی است

خود قرار دهد اهـداف کوچـک را    تهم    ۀگوید بدیهی است هرکس اهداف بلند را وجه   می
  :نیز در چنگ دارد

  قطــره باشــد هرکــه را دریــا بــود
  

  جـز دریـا بـود سـودا بـود     هرچه   
  تـوانی راه یافـت   چون به دریا می  

  
  سوي یک شبنم چرا باید شتافت؟  

  )269: همان(  

با ، اند   داري جز وسواس در طهارت نشناخته هاي وسواسی که از دین رمز انسان ،بطسپس 
کنـد و     گوید و آرزوي خود را داشتن سـبویی آب اعـالم مـی      میهدهد یا رهبر گروه سخن 

رمـز انسـان    ،کبـک . دهـد    هدهد او را نیز از این هدف کوچک به اهـداف بلنـد سـوق مـی    
پـیش   ،هاي قیمتـی از معـادن اسـت      یافتن جواهر و سنگ مصروفجواهردوست که همتش 
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و ریاضت زندگی در کوه و معدن را براي خود کافی دانسته و از سیر و سلوك عـذر  آید  می
هـاي عـالی      هـاي آن او را از معرفـت     شق به سنگ که رنگخواهد، هدهد وي را نیز از ع   می

هـم بـراي    ،مسائل سیاسیبا درگیر و هاي اهل سیاست    رمز انسان ،هما. کند   بازداشته نهی می
درگاه پادشـاه اعلـی       ۀآورد که شاهان دنیایی براي او کافی هستند و او شایست   هدهد بهانه می

 ،رمز مقربان دربار شـاهان  ،سرانجام باز. دارد   نیست، هدهد وي را از نازیدن به این کار بازمی
که پایگـاه او دسـت شـاه باشـد ابـراز       آید و از سیر و سلوك عذر خواسته و از این   پیش می

و او را به قـرب  د ده میهدهد او را از خطرات دربار شاهان دنیایی پرهیز ، کند   خرسندي می
آید و غم دریا را    عاشق دریا، پیش می غمخوار و هاي   نماد انسان ،ماریبوت .خواند   تعالی می حق

گویـد دریـا از      خواهد، هدهد مـی    سوي هدف واال عذر می براي خود کافی دانسته از سیر به
قـرار     بـی  گاه تو آرامش خـود را در وجـود موجـودي    آن، زند   عشق حضرت حق جوش می

. کنـد    نشدن به این عشق و شوق حضرت دوست تشـویق مـی   جویی و بوتیمار را به قانع   می
پیش  ،اند   ها به عشق گنج اقامت گزیده   هاي عاجز زردوست که در کنج خرابه   نماد انسان ،جغد
گویـد   کنـد، هدهـد بـه وي مـی     آید و یافتن طلسم گنج را نهایت آرزوي خود اعالم مـی    می

هـاي     رمز انسان ،صعوه. پرستی است و این دو دور از راز هدف خلقت انسان است زرپرستی بت
گوید من از فرط نزاري توان سیر و سلوك نـدارم، هدهـد آن      آید و به هدهد می   پیش می ،ضعیف

  ).280 -  260: همان(کند    اش را رد می   دوستی قلمداد کرده و بهانه جان    ۀرا بهانه و نشان
هـا را     وابسـتگی  اًو صـرف اسـت،      آموزش خود به جنسیت توجـه نکـرده      ةعطار در شیو

زنـد و از     وي توانایی خالق را دامـن مـی  . رد کرده است و هاي افراطی مطرح   شکل عشق به
انسـانی  هاي سرشار    کننده به سرمایه اي و عادتی و بازدارنده و فلج   هاي کلیشه   ماندن در قالب

. کنـد    که همان روح است، از انسان ارائه می ،یعنی تصویري بدون جنسیت. شود   رهنمون می
عالیق روحی و موانـع   دهندة نشان...) مدار، زرگر، معدنچی، تاجر،  سیاست(هاي شغلی    زمینه
مشارکت جمعی . است فردو آموزش برحسب خودآگاهی  ،، تفکرارتقاي سطح بینش. است

تواند به تکامل و اعتالي روحـی     هرکس با هر شغل می. ا حکومت نقشی نداردنقش دارد ام
ها هدف واالي خودشناسی    تفعالیهمۀ باشد، رأس    و معنوي برسد اما نباید وابستگی داشته 

  .و رسیدن به شاه اعلی است
رسـند     زیابی از خود و هدهد میمرغان به یک ار ۀتک مرغان، هم گوي تک و گفت بعد از
دهنـد     هـاي واقعـی تمیـز مـی       ها را از اسـتدالل    هاي صوري و سفسطه   ها و استدالل   و مغالطه

  :کنند   شکل این سؤال مطرح می بهآن را  و )م لیپمنویژگی یازده(
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  جمله مرغان چـو بشـنیدند حـال   
  

  سر به سر کردند از هدهد سـؤال   
  در رهبـري مـا   بـرده ز  سـبق کاي   

  
  خــتم کــرده بهتــري و مهتــري     

  تـوان  ما همه مشتی ضـعیف و نـا    
  

  بـال، نـه تـن نـه روان     بیپر و  بی  
  ) 280: همان(  

 :کنند    شود از هدهد می   حرکت می    ةمرغان سؤالی اساسی که موجب انگیز ،در این مرحله
شود    داریم؟ اگر نسبتی باشد رغبت هم ایجاد می) حضرت حق(ما چه نسبتی با سیمرغ اعلی 

هـاي جزئـی بـه کلـی        از نمونـه  ها آنما بندگان ناچیز کجا و پادشاه اعلی کجا؟ درواقع،  اوالّ
  .)ویژگی نهم لیپمن از جزئی به کلی رسیدن) (نسبت ما با حق تعالی چیست؟(؛ رسند   می

  چیسـت بـا او، بـازگوي   نسبت مـا  
  

  که نتوان شد به عمیا، راز جوي زان  
  او سلیمان است و مـا مـوري گـدا     

  
  ...درنگــر کــو از کجــا مــا از کجــا   

ــود     ــی ب ــدایی ک ــار گ ــروي ک   خس
  

  این به بازوي چو مـایی کـی بـود؟     
  ) همان(  

کشف خود و نسـبت خـود بـا    تالش براي در ) سالکان(که مرغان  شود   مشاهده می
نوجوانان     ۀهم«. نوجوانان است    ۀاین سؤال بنیادین هم. هستند) تعالی حق(اعلی  سیمرغ

 3»پرسـند کیسـتم؟     کنند و از خـود مـی     در آینه نگاه می. ت خودندیجوي هو و در جست
  .)22: 1372، گینات(

 تعـالی بـه یـافتن پاسـخ آن در     سؤال از هویت خـود و نسـبت بـا حـق     ،در این داستان
  :شود   میمنجر  هدهدبا  وگو گفت

ــو بــود از بــددالن         حاصــالن هدهــد آنگــه گفــت کــاي بــی ــق کــی نیک   ...عش
ــدان کانگــه کــه ســیمرغ از نقــاب    آشـــکارا کـــرد رخ چـــون آفتــــاب       تــو ب
ــد   ــاك او فکن ــر خ ــایه ب ــدهزاران س ــد        ص ــاك او فکن ــایۀ پ ــر س ــر ب ــس نظ   پ

ــار     ســـایۀ ــالم نثـ ــردم       خـــود کـــرد بـــر عـ ــرغ ه ــدین م ــت چن ــکارگش   آش
ــر     ــه س ــر ب ــالم س ــان ع ــورت مرغ ــی      ص ــدان اي ب ــن ب ــایۀ اوســت ای ــر س   خب
  ...سوي آن حضرت نسب کردي درست     این بـدان چـون ایـن بدانسـتی نخسـت     
  فــارغی، گــر مــردي و گــر زیســـتی        چـــون بدانســـتی کـــه ظـــلِّ کیســـتی 
  دار نیســـتی ســـیمرغ هرگـــز ســـایه       گــر نگشــتی هــیچ ســیمرغ آشــکار    
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ــیمرغ    ــاز اگــر س ــتی نهــان  مــیب   گش
  

ــایه   ــان سـ ــز نمانـــدي در جهـ   اي هرگـ
ــن    ــه ای ــایه  هرچ ــا س ــود  ج ــدا ش   اي پی

  
ــکار آن    ــز آشـ ــود  اول آن چیـ ــا شـ   جـ

  )281: همان(  

 ،ت خـود یو یافتن نسبت خود با خداوند متعال و کشف هو هدهدگوي مرغان با  و گفت
بـه پـرورش تصـور    کـه   دهد را شکل میم با تغییر عقیده أتو ةسازند، نقد وندندخدا ۀسایکه 

که همه نسبتی بـا خـدا    به جهت آن ،ت نفس مرغان و احترام به دیگرانزمعقول از خود و ع
  ). دوازدهم لیپمن ویژگی( شود می منجر وندندخدا    ۀدارند و سای

  چون همه مرغان شنودند این سخن
  

  نیــک پــی بردنــد اســرار کهــن      
ــد    ــیمرغ نســبت یافتن ــا س ــه ب   جمل

  
  یافتنــد الجــرم در ســیر رغبــت     

  زین سخن یکسر بـه ره بـاز آمدنـد     
  

ــم    ــدرد و ه ــه هم ــد جمل   آواز آمدن
  )284: همان(  

دهند و راهکـار عملـی رسـیدن بـه هـدف را       گو با هدهد را ادامه می و مرغان گفت
  .کنند سؤال می

ــار   ــتاد ک ــاي اس ــیدند ک   زو بپرس
  

  چون دهیم آخر درین ره داد کـار   
  زانکه نبود در چنـین عـالی مقـام     

  
  از ضعیفان این روش هرگز تمـام   

  )همان(  

  .دهد شرط اداي این سیر ترك جان در ره معشوق است پاسخ می هد هد
  هدهــد رهبــر چنــین گفــت آن زمــان

  
  ...جان  کان که عاشق شد نه اندیشد ز  

ــارکن      ســد ره جــان اســت، جــان ایث
  

ــدارکن    ــرافکن دیـــده و دیـ   پـــس بـ
  )285: همان(  

و ) ویژگـی چهـارم لیـپمن   (مرغان نظر او را پذیرفتند     ۀهم پس از شنیدن سخنان هدهد،
هـاي مهـم در عقیـده و کـردار        یعنی هدهد موفق به آموزش ارتقاي رابطه ،ترك جان کردند

  ).ویژگی پانزدهم لیپمن(شود    مرغان می
  آن زمــان گفتنــد تــرك جــان همــه    چون شنودند این سخن مرغان همه

ــان    ــیمرغ از دل ایش ــرد س ــرارب   عشق در جانان یکی شـد صـدهزار      ق
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  عزم ره کردند عزمـی بـس درسـت   
  

ــتادند چســـت     ره ســـپردن را باسـ
  )302: همان(  

اي شناسـایی کردنـد      فرضـیه  »؟ما چه نسبتی با حق داریم«یعنی براي پرسش بنیادین که 
  .ندا همه با خدا نسبت دارند و سایه و مظهر خدا در عالم ؛)لیپمن مویژگی شش(

). نمم لیـپ ویژگـی چهـار  (لیپمن تبیین و توضیح اصـطالحات اسـت       ةویژگی دیگر شیو
دهـد ماننـد      عطار نیز اصطالحات مهم را براي افراد مورد آمـوزش توضـیح مـی    بینیم که یم

  .»ترك جان«و تعریف  »عشق«تعریف 
  

  تعریف عشق
ــدام   ــد م ــات آم ــز کائن   دردي تمـام  لیک نبـود عشـق بـی       عشــق مغ

  )285: همان(
  

  تعریف ترك جان
  عشق گو از کفر و ایمان برتر است    منکري گوید که این بس منکرست

  )همان(

اگر کسی ترك جان را خودکشی تلقی کند و آن را انکار  ،گوید میدر توضیح ترك جان 
کند و زشت بشمارد، پاسخش این است که منطق عشق فراتـر از کفـر و ایمـان و تأییـد یـا      

  . تکذیب عقالنی است
رسـیدن بـه   ) رسیدن به هـدف  ةشیو(ب ادآآیند و    مرغان براي چندمین بار نزد هدهد می

  ).م لیپمنو پنج میک هاي ویژگی(سند پر   پیشگاه سیمرغ اعلی را از وي می
ــده   ــود ش ــد از خ ــد آمدن ــیش هده ــده     پ ــب گشــته و بخــرد ش ــه طال   جمل
ــاي راه  ــد اي دانـ ــدو گفتنـ ــس بـ   ...ادب نتـوان شـدن در پـیش شـاه      بی    پـ
  ...دلــــی  فــــارغببایــــد راه را  مــــی    هریکــی را هســت در دل مشـــکلی  

  هاي خـویش  شبهت از دلبستریم این     هاي خویش چون بپرسیم از تو مشکل
  دل و تــن ســر بــدان درگــه نهــیم بــی    دل چو فارغ گشـت تـن در ره دهـیم   

  )30: همان(
هـا     هدهـد وادي  گاه آن. پردازند   بار به ارزشیابی راهکار می چندمینبراي ) مرغان(سالکان 
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را شـرح  هـا     هـاي وادي    شمارد و ویژگی   برمی ،ت روحی و روانی سالکان استکه وضعی ،را
 طلـب،  يواد. کند   ها یا مقامات روحانی آماده می   واديآن دهد و سالکان را براي ورود به    می

در راه  شود کـه هفـت وادي     مالحظه می .فنا و فقرو  ،رتیح د،یتوح استغنا، معرفت، عشق،
یعنی تحوالت و تعالی روحی بسیاري الزم است تـا بـه    ،است و هفت نیز نماد کثرت است

  ).380: همان ←(ل شوند ئتعالی نا درگاه حق
و تفکیک تـأمالت و مقامـات   ) هفت وادي(سپس عطار به توضیح و تبیین اصطالحات 

 گونـاگون هـاي     ها و شـاخه    و ارتباط مؤلفه) ویژگی چهارم لیپمن) (همان(پردازد    سالکان می
ت و مـ نقـش ه  مـثالً  ،)ویژگی دوم لیپمن(کند    گیري می   و نتیجه ،را تحلیل، ارزیابی ها   اندیشه

 ،کـه از متفرعـات مقامـات اسـت     ،را) 352: همـان (، انصاف و وفـا  )391: همان(عالی  ةاراد
  .دهد   توضیح می

کننـد؛ و از     می صحبتو تفکرات خود  ،ت روحی خود، تمایالتیدوباره مرغان از وضع
گوینـد و     ها سخن مـی    و بزرگی هدف و گناهکاري و وابستگیها و ناتوانی خویشتن    دغدغه

  .کند   راه ترغیب می    ۀهدهد نیز آنان را به ادام. کنند   عذرهاي گذشته را تکرار می
) ویژگی پانزدهم لیـپمن (هاي منطقی مهم در عقیده و کردار    پس از آموزش ارتقاي رابطه

به کشف حقایق  ،وادي فقر و فنا ،پسین    درونی و روحی سالک در واديو مقامات و تحول 
  ).ویژگی هفتم لیپمن(شوند    ل میئنا ،محض، آرمانی یا مثالی

  جـا سـخن گفـتن روا    کی بود این    فقرسـت و فنـا   بعد از ایـن وادي 
  شده بینی زیـک خورشـید تـو    گم    جاویــد تــو  ۀصــدهزاران ســای 

  )413: همان(

تعالی  د و همه در آفتاب بلند حقنشو   در وحدت محو می) مرغان(کثرت  ،مرحلهدر این 
  .شوند   ل میتعالی نائ   گم، و از حقیقت عینی به حقیقت محض حق

ــت  ــان بتافـ ــت از پیشـ ــاب قربـ   ...جملــه را از پرتــو آن جــان بتافــت     آفتـ
ــان     عکـس روي سـی مـرغ جهـان     هم ز ــد آن زمـ ــیمرغ دیدنـ ــرة سـ   چهـ

  شک این سی مرغ آن سـیمرغ بـود   بی    کردنـد آن سـی مـرغ زود   چون نگـه  
ــدند    ــرگردان ش ــه س ــر جمل   ندانســتند ایــن، تــا آن شــدند    مــی    در تحی
  مــرغ مــدام  بــود خــود ســیمرغ ســی    خـــویش را دیدنـــد ســـیمرغ تمـــام



 21   مهین پناهی

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال تفکر و کودك

  چــون ســوي ســیمرغ کردنــدي نگــاه
  

  بــود آن ســیمرغ، ایــن کــاین جایگــاه  
  ســوي خــویش کردنــدي نظــر بــهور   

  
  بـود ایـن ســی مـرغ ایشـان، آن دگــر      

  ور نظـر در هــر دو کردنــدي بــه هــم   
  

  هر دو یک سیمرغ بودي بـیش و کـم    
  بود این یـک آن و آن یـک بـود ایـن      

  
ــن      ــنود ای ــی نش ــالم کس ــه ع   در هم

ــر ماندنــــد     آن همـــه غــــرق تحیـ  
  

ــد  بــــی   ــر ماندنــ ــر، در تفکــ   تفکــ
  چــون ندانســتند هــیچ از هــیچ حــال   

  
ــان کردنــد از حضــرت بــی     ســؤال زف

ــوي درخواســتند    ــن ســرِّ ق   کشــف ای
  

  درخواســـتندی یتـــوو ی یمـــاحـــال   
  زفـان آمـد از آن حضـرت خطـاب     بی  

  
  کاینه است این حضرت چون آفتـاب   

ــد درو    ــتن بینـ ــد خویشـ ــه آیـ   هرکـ
  

  ...جان و تن هم جان و تن بیند در او   
ــر دوام     ــر بـ ــتند آخـ ــو او گشـ   محـ

  
  سایه در خورشـید گـم شـد والسـالم      

  ) 427 - 426: همان(  

را بـا   ،وحـدت وجـود   ۀیعنی فلسـف  ،شود عطار یکی از مباحث مهم فلسفی   مشاهده می
آورد و سالکان را    دهد و مقدمات تعالی فکري را فراهم می   گوهاي مستمر آموزش می و گفت

عطـار بـراي   . دهـد  آموزش مـی هدف و راه رسیدن به آن را  ۀاتخاذ آزادانطور عملی براي  به
هـاي متعـددي کـه بـین      تفکر یا رسانیدن مرغان به مقام آینگـی، گذشـته از داسـتان   آموزش 
مرغـان   و) معلـم (کم هفـده بـار بـین هدهـد      دست ،کند وگو بیان می گفتگوناگون مراحل 

  .دهد   گوي دوسویه ترتیب می و گفت) سالکان(
  
  گیري نتیجه. 6

. حیوانی به انسانی سوق دهد    ۀاست که انسان و کودك را از مرحل اینتعلیم و تربیت  هدف
نیازهـا،   و شـناختن خویشـتن   در تفکـر  اهمیت. یعنی نفس ناطقه را به مطمئنه رهنمون شود

 .هاست   آن به هاي دستیابی   راه کشف استعدادها و
ـ  ل،یـ تحل مقابلـه،  سه،یمقا با را داشتن مداوم یآمادگ تفکر آموزش يبرا پمنیل ویمت  ۀو ارائ
ـ  تیتقو شیو آزما ،تجربه، مشاهده ه،یفرض ـ انگ جـاد یا و کنـد    یم ـ  در را تأمـل  و زهی  و میتعل

  .کند   یم بیتعق تیترب
هـا و     جمعی براي خودشناسی، رفع عیب عطار نیز با ایجاد انگیزه، یک اردو و سفر دسته

بردن سـطح   هدفی، براي باال هم و جمع کثیري در فضاي همدلی .دهد   یابی ترتیب می   حقیقت
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 ،هـاي درونـی و بیرونـی      منظور مقابله با بازدارنده معرفت و شعور اجتماعی و خداشناسی به
سؤاالت افـراد  . گیرند   گوي دوسویه و چندصدایی قرار می و مورد تعلیم مستمر از طریق گفت

 .شود   مطرح و پاسخ داده می ،مبتدي، جمعی و فردي
شـکوفایی و حرکـت جمعـی    . سیت قائـل نیسـت  جنبراي  عطار در تمام مراحل، الویتی

کـالن بـراي گسـترش        ۀبرنامـ یج فرهنگ مشارکت و تقویت معنویت ترو .مطمح نظر است
آمـوزش تفکـر لیـپمن،     ةدر شیو. هاي برابر آموزشی است   تعلیم و دسترسی به فرصت    ةحوز

 الطیـر    نطـق معطـار نیـز از ایـن شـیوه در      .وگو نقش مهمی دارد طرح داستان و عنصر گفت
، طـوالنی ) و مکـانی (زمـانی   ۀاین دو در آموزش بـا وجـود فاصـل       ةشیو. است    استفاده کرده

  .وجوه مشترك بسیاري دارد
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