فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
سال دوازدهم ،بهار  -1396شماره 50
صفحات 141 -164

پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری
دکتر فرامرز محمدی پویا
سینا ترکاشوند

1
2

سهراب محمدی پویا3

تاریخ دریافت95/11/29 :
تاریخ پذیرش96/06/07 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای تفکر انتقادی در منطقالطیر عطار نیشابوری و به روش تحلیل
محتوای کیفی و مفهومی ،صورت پذیرفته است .بدین صورت که از طریق مطالعهی نظری ،به تحلیل مفهوم
تفکر انتقادی و تبیین مؤلفههای آن پرداخته و سپس از فرم وارسی دو مرحلهای باز و بدون پیشسازمان
یافتگی جهت تحلیل محتوای منطقالطیر استفاده شده است .به اینصورت که کل اشعار ،حکایات و تماثیل
مورد بررسی قرار داده شده و مواردی که دارای مضامین مرتبط با مؤلفههای تفکر انتقادی بودند ،شناسایی و
طی دو موقعیت از جمله؛ آدرس اشعار ،حکایت و تماثیل ،و زمینهی مصداقی ،در فرم تحلیل محتوا منظور
شدهاند .یافتهها به تبیین مؤلفههای نهگانهای برای تفکر انتقادی انجامید (پرسشگری ،قضاوت با معیار روشن،
استدالل ،تجزیه و تحلیل ،بیطرفی ،روشمندی ،عینیتگرایی ،حقیقتجویی ،انعطافپذیری) و سپس برای هر
یک از مؤلفهها ،مصادیقی در منطقالطیر عطار استخراج گردید .نتایج پژوهش حاکی از تأکید منطقالطیر
عطار بر همهی مؤلفههای تفکر انتقادی به خصوص مؤلفهی پرسشگری ،حقیقت جویی ،قضاوت و ارزیابی با
معیار روشن بوده ،لذا بهرهمندی از متون عرفانی میتواند در پرورش تفکر انتقادی موثر باشد.
کلیدواژهها:کلید کی کلید واژهها :منطقالطیر -تفکر انتقادی -تحلیل محتوا -تحلیل مفهومی
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مقدمه
بسیاری از افراد بر نزاع بین عقل و دل تأکید دارند .این در صورتی است که این نززاع مزورد تأییزد
بسیاری از عارفان و فیلسوفان نیست .ابن عربی برای عقل ،دو حیثیت قائزل اسزت ،حیثیزت قبزول و
پذیرندگی عقل را محدود نمیداند و قائل است که نور ایمان همه چیز را درک میکند .میتوان با نور
ایمان ،عقل را به گونهای منور ساخت که به درک حقایق نایزل شزود(ابن عربزی ،ج.)44 :1تعمزق در
مساله نشان میدهد که عقل و دل در طول یکدیگرند و کشز و فهزم مکمزل هزم خواهنزد بزود.
چگونه میشود ،وجودی چون عقل با مرحله ارزندهای از هستی که دارد ،ناپسند باشزد وقتزی وجزود
مساوق با خیر باشد و تشکیک در وجود پذیرفته شود ،رتبه برجسته وجودی عقزل نزه اینکزه ناپسزند
نیست ،بلکه جلوه ارزندهای از جلوات حضرت حق محسوب میشود .در نهج البالغه نیز ارتباط عقل و
دل مطرح و برای عقل نوعی از شهود عنوان شده است .امیرالمومنین(ع) اشراق نور روشنگر طریق ،و
نیل به بابالسالمه و وصول به داراالقامه را در اثر احیای عقل میدانند و عبارت«قزد احیزا عقلزه» را
بیان فرمودهاند(نهج البالغه ،خطبه  .)222در این عبارت شهود عقالنی ،سبب نورانیت دل معرفی شده
است .در تایید ایزن مطلزب و روشزنتزر و صزری تزر از مضزامین فزوق ،حزدیل ایزل اسزت کزه از
امیرالمونین(ع) نقل شده است:
« و اهلل ما نزلت آیه اال و قد علمت فیم انزلت و این انزلت ان ربی و هب لزی قلیزاع عقزوالع و لسزاناع
مسئووالع».
بخدا قسم آیهای نازل نشد مگر آنکه میدانم در چه مورد و در چه جائی نازل شده اسزت .بدرسزتی
که خداوند به من قلب اندیشنده و زبان پرسشکننده هبه کرده است.
با این توضیحات و مشخص شدن همراهی عقل و دل و رفع نزاع آنها ،اکنون به تفکزر بزه عنزوان
فرایندی ایل نظر عقل پرداخته میشود .عقل و تعقل آن فعالیت اهنی است کزه روی مزواد خزام ،از
جهان طبیعت و انسان و روابط میان آن دو صورت گرفته و از جزئیات کلیات را انتززاع مزیکنزد و از
مقدمات نتیجه به دست میآورد و هدف انتخاب مینماید و قوانین و اصول احراز شده را به موارد خود
تطبیق میکند(جعفری.)39 :1390 ،
از سوی دیگر پیغمبران ،علما ،فالسفه ،عرفا و ادبا ،همگی به اهمّیت اندیشه پرداختهانزد .در اسزالم
یک ساعت تفکر مهمتر از هفتاد سال عبادت تلقی گردیده است .دانایی برای سقراط به قدری اهمّیت
دارد که وی خود را فیلسوف ،یعنی دوستدار دانایی میدانزد(نقیب زاده .)18 :1387،بزه همزین سزیاق،
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افالطون نیز واالترین فضیلت و هنر اخالقی را رسیدن به دانایی میداند و به همین دلیل ،مقام برتزر
تربیت ،همانا رو کردن به فهم و شناسایی است(نقیب زاده .)19 :1385 ،مولوی گفزت "ای بزرادر تزو
همه اندیشهای"  ،دکارت جمله معروف " من فکر میکنم پس هستم" را نوشت و در دنیای صزنعت
و تولید خدمات نیز نقش اندیشه مهمتر شد و در تاریخ ملتها و زندگی انسانها بهعنوان ثروت اصلی
معرفی گردید(دبونو.)5 :1384 ،1
صاحبنظران ،ابعاد مختلفی را برای تفکر قائل میشوند(منطقی ،تحلیلی ،شهودی ،انتقادی ،خالق)
که یکی از این ابعاد ،تفکر نقادانه یا انتقادی میباشد .ریشهی کلمهی انتقاد ،نقد است و نقد در تمامی
زبانهای اروپایی البته با کمی تفاوت ،بزا لغزت «کریتیزک »2شزناخته مزیشزود ،کزه از واهه یونزانی
«کریتیس »3مشتق شده اسزت و بزرای خزود یونانیزان معنزایی چزون «جداسزازی»« ،داوری» و یزا
حتی«دادرسی» نیزز داشزته اسزت(بیجنوند .)50 :1390 ،تفکزر انتقزادی تقززریباع بززه معنزای تفززکر
انزدیشمندانزه و منطقزی است که در جهت تصمیمگیری برای انجام چیزی یا باور آن متمرکز است و
از این اصطالح این روزها به طور گستردهای استفاده میشود(انیس .)2002 ،4تفکر انتقادی ،مهزارت-
های فکری و اهنی سط باالیی چزون تأمزل ،اندیشزهورزی ،اسزتدالل ،اسزتنباط و ارزشزیابی ،را در
برمیگیرد(معروفی و همکاران .)1388 ،از سوی دیگر اندیشه انتقادی و پرورش قوه تفکر که همزواره
مورد تاکید فالسفه و عرفا میباشد ،به عنوان هدف تعلیم و تربیت ،بعد از انتشار آثار جان دیزویی بزه
طور روز افزون مورد توجه قرار گرفت ،تا اینکه در اوایل دهه  1950جنبشی تحزت عنزوان «نهضزت
تفکر انتقادی» شکل گرفت .این جنبش با دو فرض اساسی کار خود را آغاز کرد :اول ایزن کزه فکزر
کردن ،حق هر انسان است و بنابراین کودکان حق دارند در محیط مدرسزه و کزالس درس بزه فکزر
کردن و اندیشه بپردازند .دوم این که کالس درس ،آزمایشگاه عقالنیزت اسزت؛ و در آن حزدسهای
خردمندانه کودکان مورد آزمون قرار میگیرد و از این طریق ،عقل آنان رشد میکنزد .امزا علزیرغزم
اهمیت پرورش تفکر انتقادی ،نظام تعلیم و تربیت اسالمی کشورمان نتوانسته در ایزن عرصزه موفزق
باشد و کاستیهای بیشماری دارد و نیازمند بهرهگیری از متون غنی عرفانی که حزاوی اندیشزههزای
ناب اسالمی است میباشد.
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از طرف دیگر منطقالطیر عطار یکی از برجستهترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعزد
از مثنوی شری جالل الدین مولوی ،هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی ،در جهان اسزالم ،بزه پزای
این منظومه نرسد و آن توصیفی است از سفر مرغان به سوی «سیمرغ»و ماجراهایی کزه در ایزن راه
برایشان گذشته و دشواریهای راه ایشزان و انصزراف بعضزی از ایشزان و هزالک شزدن گروهزی و
سرانجام رسیدن «سیمرغ» از آن جمع انبوه به زیارت سیمرغ .چرا که در این منظومزه لطیز تزرین
بیان ممکن از رابطه خالق و مخلوق و دشواریهای راه سزلوک عرضزه شزده است(شزفیعی کزدکنی،
 .) 34 :1393در واقع در این کتاب هدهد به عنوان رهبر مرغزان در راه رسزیدن بزه سزیمرغ اسزت و
فرایند گفتگویی بین مرغان و هدهد شکل میگیرید و هر کدام از مرغان به بیان استدالل از نزاتوانی
رسیدن به سیمرغ میپردازند و هدهد به پاسخگویی و هدایت تکتک مرغان میپزردازد و بزه نزوعی
آنها را به واکاوی اهنی و حقیقت جویی دعوت میکند.
مراحل و منازل در راه پوییدن و جُستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در منطزقالطّیر عطزار
هفت منزل است .عطار این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشزق مینامزد .هفزت وادی بزه
ترتیب چنین است :طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحید ،حیرت ،و فقر که سرانجام به فنزا میانجامزد.
در داستان منطقالطّیر ،گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشزان سزیمرغ ،سزفری را آغزاز
میکنند .در هر مرحله ،گروهی از مرغان از راه باز میمانند و به بهانههایی پا پس میکشند تا این که
پس از عبور از هفت مرحله ،از گروه انبوهی از پرندگان تنها «سیمرغ» باقی میمانند و با نگریسزتن
در آینه حق در مییابند که سیمرغ در وجود خود آنهاست .در نهایت با این خودشناسی مرغان جذب
جذبه خداوند میشوند و حقیقت را در وجود خویش مییابند(شفیعی کدکنی.)1393 ،
بر همین اساس و با توجه به جایگاه فاخر شاعران و عرفا در ادبیات غنی کشور و همچنین با توجه
به فلسفه و ارزشهای اسالمی حاکم بر جامعهی ما ،کتاب منطق الطیر مسلماع میتواند یکی از منزابع
تاثیرگذار در تعلیم و تربیت اسالمی باشد که در حکایات و تماثیل بیشماری به اهمیّت تفکزر و تزدبر
فراخوانده است .لذا با دقت نظر به اهمّیت کتاب منطق الطیر که به گونهای تمثیلی ،انسزانهزا را بزه
پرندگان تشبیه کرده و فرایندی حقیقت جویانه را ترسیم مزیکنزد کزه طزی آن مهزارتهزایی ماننزد
کنجکاوی ،پرسشگری ،قضاوت صحی و ...مورد تاکید قرار میگیرد ،میتزوان آن را گونزهای نقادانزه
اندیشی دانست که بر مهارتهایی از جنس تفکر انتقادی داللزت دارد .از طزرف دیگزر بزا توجزه بزه
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ضرورت پرورش مهارت تفکر انتقادی 1در دنیای امروزی( آندولینا ،)2001 ،2میتزوان منطزقالطیزر را
داستانی بلند در راستای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در فراگیران در نظر گرفت .به همین دلیزل
پژوهش حاضر در پی آن است که ابتدا به تحلیل چیستی تفکر انتقزادی پرداختزه و سزپس مصزادیق
تفکر انتقادی را از این منبع عرفانی استخراج نماید تا با این کوشزش ،دسزتانزدرکاران امزر تعلزیم و
تربیت را جهت بهره گیری بیشتر از منابع ادبیاتی و عرفانی در پرورش مهارت تفکر انتقزادی در نظزام
تعلیم و تربیت جوامع انسانی و بخصوص اسالمی یاری رساند.

سواالت پژوهش:
 -1مولفههای تفکر انتقادی بر مبنای دیدگاه صاحبنظران کدامند
 -2نتایج حاصل از تحلیل محتوای منطقالطیر عطار نیشابوری بزر مبنزای مولفزههزای تفکزر
انتقادی چه میباشد
در رابطه با تفکر انتقادی پژوهشهای متعددی صورت گرفته است که به اختصار نمونههزایی آورده
شده است .در پژوهشی که توسط هاشمیان نژاد ( )1380انجام شده است ،هشت مهزارت )1 :سزؤال
کردن )2تحلیل کردن  )3ارزیابی  )4ارتباط دادن  )5استدالل کزردن  )6سزازماندهی مفزاهیم علمزی
مربوط  )7کاربرد واهگان انتقادی  )8فراشزناخت ،بزرای تفکزر انتقزادی در نظزر گرفتزه شزده اسزت.
بفاکون( )1990مطالعهای با عنوان "رسیدن به یک مفهومسازی مشترک در مزورد تفکزر انتقزادی"،
براساس تکنیک دلفی بصورت بین رشتهای انجام داد که  46متخصص تفکر انتقزادی در آن شزرکت
داشتند .یافتهها ،یک توافق مفهومی را در مورد تفکر انتقزادی کزه دارای دو بعزد گزرایش عزاطفی و
مهارت شناختی بود ،نشان میدهد .در این مطالعه جستجوی حقیقت ،داشتن اهن باز ،تحلیلی بزودن،
سیستماتیک بودن ،کنجکاوی ،اعتماد به خود و ...از بعد عاطفی تفکر انتقادی و فراینزدهای شزناختی
مانند مشاهده شواهد ،انتخاب اطالعات مرتبط ،تمایز بین حقایق مربوط و نامربوط ،تحلیل و بررسزی
اعتبار منابع و غیره جزء مهارتهای شزناختی تفکزر انتقزادی بودند(بزه نقزل از دام و وولمزن.)2004،
گیلفورد و همکاران( )2004بر این باورند که ضرورت پرورش مهزارتهزای تفکزر انتقزادی از طریزق
برنامهی درسی به یکی از عمدهترین مقاصد مربیان تربیتی کشورها تبدیل شده است .از طرف دیگزر،

- Critical Thinking Skill
- Andolina
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در سالهای اخیر ،متخصصان علوم تربیتی در مورد نارسایی توانایی فراگیران در امر تفکر انتقادی ،ابراز
نگرانی کردهاند(بیجنوند و رهنما.)1390 ،
در زمینه کتاب منطق الطیر نیز پژوهشهایی صورت گرفته که مهمترین آنها عبارتند از:
قاسم زاده و همکاران( )1390در پژوهشی به این یافتهها رسیدند کزه سزخن عطزار ،شزعر محز
نیست و شاعر تنها در پی آفرینش زیباییهای ادبی نبوده است ،بلکه او اندیشهها و تجربیات معرفزت
شناسانه خود را در قالب زبان و بیانی شاعرانه ارائه کرده است و با توسل به زبان رمزی و تمثیلزی ،از
جززدایی ناپززذیری کززالم و اندیشززه انسززانی از امززور قدسززی و معنززوی سززخن مززیرانززد .رضززی و
اکبرآبادی( )1389به بررسی منطق گفتگو در منطقالطیر پرداختند .این مقاله همچنین درصدد بود تزا
با بازخوانی منطقالطیر عطار براساس منطق گفتگویی میخاییل باختین ،میزان همخوانی این تئزوری
را با روایت عطار از سیر پرندگان به سوی سیمرغ ،بررسی و تحلیل نماید .این بررسی نشان مزیدهزد
که عناصری همچون حقیقتمداری ،وحدتگرایی و رابطة مرید و مرادی ،از منطقالطیر متنیت یزک-
صدایی میسازد ،اما مواردی وجود دارد که این متن را چندصدا کرده است؛ ازجملة این موارد ،پیشبرد
روایت با تکیه بر گفتگوست که موجب میشود صزدای شخصزیتهزای دیگزر نیزز در کنزار صزدای
نویسنده شنیده شود .مسعودیفر( )1392نیز در پژوهشی معتقد اسزت کزه در چزالش میزان سزنت و
مدرنیته ،انسان دچار بحران هویت میشود؛ بحرانی که در جهان معاصر بسزیار جزدی اسزت و همزه
وجوه زندگی انسان معاصر را درگیر خویش ساخته است .برای غلبه بر این بحران باید سنت را دقیزق
شناخت و به نقد آن پرداخت و با بازخوانی سنت برای مواجهه با مدرنیته آماده شد.
آنچه از مجموعه پژوهشها پیرامون کتاب منطقالطیر به دست میآید نشان دهنده تاکید بر تفکزر
و عقالنیت است و بر پیوند میان عرفان و تعقل تاکید شده اسزت کزه مزیتوانزد در تحلیزل و تبیزین
مولفههای تفکر انتقادی مثمرثمر واقع گردد.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،تحلیل محتوای کیفی و مفهومی بوده است که طزی آن مزتن کامزل کتزاب
منطقالطیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .به این صورت که از فرم وارسی باز و بدون پیش-
سازمان یافتگی جهت تحلیل منطق الطیر بر مبنای مولفههای تفکر انتقادی استفاده شده است؛ که در
ابتدا با مشخص کردن دیدگاه فالسفه و اندیشمندان به تبیین مولفههای تفکر انتقادی پرداخته شزده،
سپس چند مکان برای ثبت مولفههای تفکر انتقادی و همچنین آدرس ابیات منطق الطیر تعبیه شزده
بود .واحد تحلیل محتوا ،مجموعهی حکایات و تمثیلهای مربوط به داستان مرغزان و حکایزتهزای
آموزنده در منطق الطیر بزوده اسزت .روایزی صزوری و محتزوایی فزرم فهرسزت وارسزی ،بزه وسزیله
متخصصان ادبیات فارسی و علوم تربیتی به دست آمده و به منظور پایایی آن ،فرم نهایی تهیزه و بزه
طور همزمان و جداگانه در اختیار دو گروه سه نفره متخصص تحلیلگر محتوا قرار داده شزد کزه بزه
صورت مجزا چند حکایت و تمثیل از کتاب منطقالطیر عطار را تحلیل کنند .ضریب همبستگی داده-
های حاصل از تحلیلهای انجام شده ،محاسبه شد که نتایج به دست آمده شامل ضریب همبسزتگی
 ./88بوده است.
در ادامه فرایند پژوهش بدینصورت بود که پس از مشاهده حکایات و تمثیلهای مرتبط با مولفزه-
های تفکر انتقادی ،موارد فوق به تفکیک و با توجه به مکانهای تعبیه شزده در ابززار پزژوهش ،درج
گردید .روش تحلیل دادهها نیز به این صورت بوده است که متن ابیزات بزه تفکیزک در زمینزههزای
مرتبط با مؤلفهها ،طبقهبندی شده و در جداول مرتبط منعکس شده است.
 -1یافتهها
 -1-2مؤلفههای اساسی تفکر انتقادی از منظر صاحبنظران
در این بخش به بررسی دیدگاههای صاحبنظران در زمینهی تفکر انتقادی میپزردازیم و بزهمنظزور
نظمبخشی به مباحل ،در جدول شماره  1دیدگاهها را مطرح کزرده و در جزدول شزماره  2بزه تبیزین
مؤلفههای اساسی تفکر انتقادی میپردازیم.
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جدول  -1مفهوم تفکر انتقادی
مفهوم تفکر انتقادی

صاحبنظران

افالطون

-

پرسش سؤاالت عمیق(شهابی)1384،
روش گفتگوی اکتشافی(جانسون)2002 ،
تحلیل و ارزیابی؛ "زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد"( .عباسی یادکوری)1381 ،
بررسی خود و دیگران در مسیر جستجوی حکمت(شاقول و محسنی)1388 ،
روشناندیشی(ویل دورانت)1380 ،

ارسطو

-

کانت

-

راسل

-

باریکبینی و با صراحت جزئیات را مورد توجه قرار دادن ،دانستن اینکه چگونه باید سؤال
پرسید(توانایی درست و شفاف پرسیدن) ،عبرت گرفتن از تحلیل تجربیات گذشته(ویل دورانت،
)1380
کریتیسیسم مقابل دگماتیسم (شاقول و محسنی)1388 ،
قوهای اصلی و بنیادین برای تعیین محدودیتها و امکانات شناختی ما(کاسیرر)1370 ،
شناخت حدود و مرز تواناییهای فاعل ادراک(شاقول و محسنی)1388 ،
خودداری از شتابزدگی و رهایی از پیشداوری و پذیرفتن آنچه که روشن و متمایز به اندیشه
درآید ،تقسیم کردن یک مشکل به اجزای آن برای حل سادهتر آن ،نظم در اندیشهها و
حرکت از سادهترین موضوعات بهسوی پیچیدهترین آنها(نقیبزاده)1381 ،
تردید سازنده
تأکید بر قضاوت درست(ویل دورانت)1380 ،
تفسیر ،تجزیه و تحلیل ،و ارزیابی نظرها و بحلها(فیشر)2001،

هالونن

-

مجموعهای از مهارتهای شناختی(هالونن)1995 ،

استونر
اودی

-

استنباط ،تحلیل ،ارشیابی ،استدالل استقرایی و استدالل قیاسی(شریعتمداری)1378 ،
مباحثات دقیق -ارائهی مثالهای ظری  ،پردازش معادالتی شفاف(اودی.)2002،

مایرز

-

جان دیزوئی

-

توانایی طرح پرسشهای مرتبط ،نقد و بررسی راهحلها بدون مطرح نمودن جایگزینها ،قزدرت
تنظیزم کلیات (توانایی ایجاد یک چارچوب تحلیلی) ،پذیرفتن احتماالت نوین(پرهیز از پیش-
داوریها) ،توق داوری(تردید سالم ،پرهیز از تعجیزل در قضاوت) ،شناسایی استداللهای غلط،
پرهیز از تناقضات و مفروضات اظهار شده و اظهار نشده در بحلهای دیگران ،عدم هیجان
عاطفی هنگام روبرو شدن با مسأله( مایزرز)1386 ،
قضاوت معلق یا تردید سالم(نقد سازنده) ،پرهیز از تعجیل در قضاوت(مایزرز)15 :1386 ،

وینینگهام و
پروسر
وولفولک
سیفرت
هالپرن

-

قرار گرفتن در جریان یک مسأله به شیوهای مؤثر و سازماندهی شده و فکر کردن دربارهی آن
مسأله (وینینگهام و پروسر.)2001،
ارزیابی(وولفولک)2001،
نگاهی تیزبینانه(سیفرت)1991،
باال بردن احتمال دستیابی به بازده مطلوب ،با استفاده از استراتژیها یا مهارتهای شناختی،

سقراط

دکارت

فیشر

-
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واتزسزون و
گزلیززر

-

رابرت انیس
-

-

بییر

-

اندولینا

-

وید

-

هانی
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مرتبط با سطوح باالی طبقهبندی بلوم یعنی تحلیل و ترکیب و ارزیابی(هالپرن)1998 ،
تفکری منطقی ،منظم و هدفدار ،شامل حل مسأله ،فرمولبندی نتایج ،محاسبه احتماالت و
تصمیمگیری(پاپاستفانلو)2004،
توانایی استنباط ،شناسایی مفروضات ،استنتزاج ،تعبیزر و تفسیزر و ارزشیابی استداللهای
منطقی(واتسون و گلیزر)1980 ،
گستردگی فکر(اهن باز) ،ایجاد موقعیت تازه و یا تغییر موقعیت(انعطافپذیری)،
جستجوی«جایگزین» های متفاوت ،جستجوی دلیل و مدرک ،خارج نشدن از موضوع
اصلی(ارنشتاین و هانکینس)1373 ،
دقت در تجزیه و تحلیل مباحل ،جستجوی شواهد ارزشمند ،قضاوت و نتیجهگیری سالم،
دوری از اغراض شخصی و مأمور به صراحت و دقت(انیس)1985،
تشخیص اطالعات مرتبط ،اتخاا راهبردهای مناسب برای یافتن اطالعات ،ارزیابی منابع
اطالعاتی ،سازماندهی اطالعات ،قضاوت با معیار روشن ،تحلیلی بودن(تجزیه و تحلیل) ،طرح
سؤاالت مسأله برانگیز ،استدالل -استفاده از روش منظم در بحل ،احترام قائل شدن برای
سایر دیدگاه ها(حتی اگر مخال باشند) ،جستجوی فرضیهها ،صداقت و صراحت ،خودآگاهی
در مورد عقاید -عالقهمند به سعادت دیگران(انیس)2002 ،
تمایل به وضوح و شفافیت در گفتگو ،کلنگری و به حساب آوردن یک موقعیت کلی ،جستجو
و پیشنهاد دالیل ،جستجوی راههای گوناگون و متناوب ،موضعگیری و تغییر وضع با مدارک
و دالیل کافی(انعطاف پذیری) ،قضاوت درباره صحت نتیجهگیریها ،قضاوت درباره اعتبار
مشاهدات ،قضاوت درباره مفروضات(اسمیت و فرانک 97 :1992،؛ به نقل از شعبانی،
)35:1378
استدالل و نگاهی تیزینانه(انیس)46 :1985 ،
داشتن تواناییهایی مانند :شکگرایی معقول ،سعهی صدر ،آزاد اندیشی ،ارزشمداری ،استدالل،
پرسشگری ،دقت و صراحت ،توجه به جنبههای مختل (تحلیلی بودن) ،تغییر موقعیت و موضع
فکری در صورتی وجود دالیل صحی (انعطافپذیری) ،فکر باز ،احترام به شواهد و استداللها،
ارزشیابی ،استنباط ،قضاوت نتیجهگیری(شهابی 1384،و سنه)1385 ،
یافتن اطالعات به طور قانونی و اخالقی و استفاده از آنها( اندولینا  ،2001 ،به نقل از ملکی و
حبیبی پور)1386،
داشتن تواناییهایی مانند :طرح سؤال(پرسشگری) ،تعری یک مسأله ،بررسی شواهد و قرائن،
تجزیه و تحلیل محفوظات و سوگیریها ،اجتناب از استدالل عاطفی ،پرهیز از ساده سازی
مسائل ،توجه به سایر تفسیرها ،پذیرش شک و تردید(شهابی)1384،
یادداشت برداری از مطالب مهم ،بحل با دیگران و کش مسائل با همفکری آنها ،یافتن
ابهامات و ضع مباحثه با دیگران ،آزمودن فرضیات دیگران ،تشخیص حقیقت از میان نظرات
شخصی ،مطالعه و بررسی شواهد ،نتیجهگیری از دادهها در تصمیم گیریهایی براساس
حقیقت و نه احساسات ،استفاده از اطالعات جدید و مروری بر تصمیمات گذشته(بیرجندی و
نائینی)1386 ،
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نیکرسون

لیپ و بیزلی
ریچارد پائول
ریچارد پائول و
لیندا الدر

-

فاکون و
همکاران

-

لیپمن

-

کالرک و هولت

-

چمستر و
جانسون

-

برک

-

هاروی سیگل

-

سازماندهی و طبفهبندی افکار به شکلی آگاهانه و مرتبط ،تمایز منطقی قایل شدن بین نتایج
متغیرها و نامتغیرها ،مسکوت گذاشتن قضاوت در نبود مدارک کافی  ،برای حمایت از اندیشه-
ها ،تالش برای پیش بینی نتایج محتمل بر سر دوراهیها ،توانایی یادگیری مستقل و شوق
همیشگی و دائمی برای انجام آن ،حساسیت داشتن نسبت به تفاوت بین باورهای گوناگون،
تشخیص احتمال خطای نظر شخص :احتمال اشتباه در عقاید و خطر سبک ،سنگین کردن
وقایع با توجه به منافع شخصی(اسکیفرزمن.)1991 ،
توانایی تفسیر ،تحلیل ،ارزیابی ،استنتاج ،تشری و خودنظم دهی(لیپ و بیزلی.)2004،
هنر اندیشیدن دربارهی تفکرات خود(گلن)1995 ،
توانایی پذیرش مسئولیت پیامدهای تفکرات خویش(پائول)1994 ،
با اهمیت پنداشتن تفکرات خود ،توسعه عادات خاص درست اندیشیدن(پائول و الدر)2000 ،
داشتن تواناییهایی مانند :شفافیت ،دقت ،عمق ،وسعت(گستره) ،منطق ،روشنی(بیطرفی) در
تفکر(به نقل از لیپ و بیزلی)2004،
پشتکار فوق العاده برای جمعآوری اطالعات مرتبط به یک موضوع ،انتخاب بر اساس دالیل
مستدل ،برخورداری از روحیهی کنجکاوی و کارآگاهی ،محتاط و صادق در قضاوت ،شفاف و
مستدل در بحل (فاکون و همکاران)1995 ،
تخمین زدن ،ارزشیابی ،طبقهبندی کردن ،فرض کردن ،استنتاج منطقی ،درک اصول ،توجه به
روابط متقابل ،پیشنهاد با دلیل و قضاوت با معیار(لیپمن)1996 ،
حرکت از تفکر بر پایه ی مالک های اهنی بهسمت تفکر بر پایهی مالکهای عینی ،حرکت
از حدس زدن بهسمت تخمین زدن ،حرکت از ترجی دادن بهسمت ارزشیابی کردن ،حرکت از
باور کردن بهسمت فرض نمودن ،حرکت از توجه به ارتباطات بهسمت توجه به روابط متقابل،
حرکت از پیشنهاد بدون دلیل بهسمت پیشنهاد با دلیل ،حرکت از قضاوت بدون معیار بهسمت
قضاوت با معیار( ارنشتاین و هانکینس.)1373 ،
داشتن تواناییهایی مانند :اهن باز ،انعطافپذیری ،عدم سوگیری شخصی ،تعقل در قضاوت
کردن ،بررسی مجدد ،روشناندیشی ،نظم در موضوعات پیچیده ،پشتکار در جستجوی
اطالعات مناسب ،انتخاب مستدل(کالرک و هولت.)2001،
داشتن تواناییهایی مانند :کنجکاوی اندیشمندانه ،عینت گرایی ،گستردگی فکر(اهن باز)،
انعطافپذیری -شک گرایی معقول ،صداقت خردمندانه ،روشمند بودن ،استقامت و تالش
برای حل مشاجرات ،احترام قائل شدن به سایر دیدگاهها(چمستر و جانسون6-7 :1992 ،؛ به
نقل از ملکی و حبیبی پور.)1386،
تشخیص و مورد پرسش قرار دادن فرض ها ،آگاه شدن از شرایطی که در آن عمل میکنید(
یعنی فرهنگی که محیط بر زندگی شماست) ،تصور و کش گزینههای دیگر یعنی شیوه های
جدید تفکر و عمل کردن ،گسترش شکگرایی اندیشمندانه ،اجتناب از پیشبینی آینده ،توجه
به تناقضات درونی یک بحل (برک.)2003 ،
توانایی استدالل صحی  ،تمایل ااتی به مورد تطبیق قرار دادن قضاوت و عمل با قاعدهی
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-

اسمیت

-

گلن
دورون و
همکاران

-
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کلی ،ترکیبی غنی از تمایالت ،عادات اهنی ،ارزشها ،ویژگیهای شخصیتی و احساساتی
(سیگل)1988،
قضاوتی خود تنظیمی منجر به تفسیر و تحلیل و ارزشیابی و استنباط به همراه تبیین مفهومی،
کنجکاوی ،اهن باز ،انعطافپذیری ،دوراندیشی در قضاوت ،منص و عادل در ارزشیابی،
صداقت در سوگیریهای شخصی ،تمایل به بازبینی مجدد ،دارای حسن ظن ،شفافیت در
مواجهه با مسائل پیچیده سازمان یافته ،مستدل در انتخاب ،پشتکار تا حصول به
نتیجه(فاکون. )13 :1990،
تشخیص دیدگاههای اساسی یک مسأله ،مقایسه شباهتها و تفاوتها ،تشخیص اطالعات
مربوط به یک مسأله ،تشخیص عوامل احساسی ،تبلیغاتی ،و مطالب سوگیری شده ،پیشبینی
نتایج احتمالی (اسمیت6 :1992 ،؛ به نقل از شعبانی.)34 :1378 ،
توانایی سمت و سوی فلسفی دادن به تفکر(گلن.)1995 ،
توانایی فرد برای تحلیل و ارزشیابی اطالعات ،برانگیختن سؤاالت اساسی تنظیم صری آنها،
جمعآوری و ارزیابی اطالعاتِ مرتبط ،فکر کردن با اهن باز ،ارتباط اثربخش با
دیگران(دورون و همکاران()2006 ،به نقل از بیجنوند و همکاران.)1393 ،

با توجه به جدول باال ،مؤلفههای بسیاری را میتوان برای تفکر انتقادی تبیین نمود .لذا مؤلفههایی
که در بین صاحب نظران مختل  ،بیشتر مورد تأکید بوده را استخراج کرده و با توجه به همپوشانی
تعدادی از آنها در معنا و قابل پیگیری بودن در کتاب منطق الطیر ،در نهایت  9مؤلفه جهت تحلیل
محتوای منطقالطیر ،مشخص شد که عبارتند از :پرسشگری ،قضاوت با معیار روشن ،استدالل ،تجزیه
و تحلیل ،بیطرفی ،روشمندی ،عینیتگرایی ،حقیقتجویی ،انعطافپذیری.
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جدول  -2مولفههای اساسی تفکر انتقادی
مؤلفه ها

صاحبنظران

قضاوت و ارزیابی با
معیار روشن

سقراط -افالطون -ارسطو -راسل – فیشر  -مایرز – وولفولک -واتسون و گلیزر-
انیس -بییر -نیدلر -هانی -نیکرسون -لیپ و بیزلی -فاکون و همکاران -لیپمن-
کالرک و هولت -فاکون -اسمیت -دکارت– دیوئی
سقراط – مایرز -انیس -بییر -نیدلر -وید -اسمیت
مایرز -انیس -بییر -وید-فاکون و همکاران -لیپمن -کالرک و هولت -سیگل
سقراط  -هانی -اسمیت
سقراط – دکارت – فیشر  -مایرز  -انیس – بییر -نیدلر -وید -هانی -لیپ و بیزلی-
اسمیت
افالطون -ارسطو – اودی -انیس -بییر -پائول و الدر -کالرک و هولت -فاکون-
اسمیت
ارسطو – راسل  -مایرز  -سیفرت -انیس -نیدلر -وید -نیکرسون -پائول و الدر-
کالرک و هولت -فاکون
مایرز  -انیس -بییر -کالرک و هولت -چمستر و جانسون -فاکون

پرسشگری
استدالل
حقیقت جویی
تجزیه و تحلیل
عینیت گرایی(روشن
اندیشی)
بیطرفی
انعطاف پذیری
روشمندی

دکارت  -لیپ و بیزلی -فاکون

 -2-2مولفههای تفکر انتقادی در منطقالطیر عطار
در این بخش با توجه به مؤلفههای تبیین شدهی تفکزر انتقزادی ،در صزدد پزیجزویی و شناسزایی
مصادیق تفکر انتقادی در منطق الطیر بوده و پس از اکر هر مؤلفزه ،مصزادیقی از حکایزات و تماثیزل
منطقالطیر را برای تبیین آن مؤلفهها مطرح میکنیم .الزم به اکر اسزت جهزت کیفیزت بخشزی بزه
تبیین مصادیق مرتبط با مؤلفهها ،بررسی تخصصی در مورد مؤلفههزا و چیسزتی هزر یزک از آنهزا از
دیدگاه متخصصین انجام شده است و با در نظر گرفتن ویژگیهزای هزر مؤلفزه بزه تبیزین مصزادیق
پرداخته شده است بهنحوی که هر یک از مصادیق ،بیشترین ارتباط را با مؤلفهها داشته باشند .لزذا در
ایل هر مولفه به تعدادی از مصادیق اشاره خواهد شد و در پایان مولفهها در جدولی جداگانزه ،تمزامی
مصادیق استخراج شده در مورد هر مولفه اکر خواهد شد.
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 -1پرسشگری
مولفه پرسشگری در کتاب منطق الطیر به کرات مورد استفاده قرار گرفته است و این نشانگر توجزه
عطار به فرایند گفتگو است .سراسر کتاب نمایانگر پرسشگری مرغان از هدهزد کزه نماینزده رهبزر و
شناسند ه راه است و بیانگر اهمیت پرسشگری در این منبع غنی عرفانی است کزه نمونزههزایی از آن
عبارتند از:
« چون مرا خواهند کشتن ناصواب /یک سوالم را بزه لطفزی ده جواب/چزون مزرا سزر مزیبریزدی
رایگان /از چه خندیدی تو در من آن زمان  /گفت چون میدیدمت بس بی هنر /بر تو میخندیدم آن
ای بی خبر»(ابیات .)799- 798
«کرد شاگردی سوال از اوستاد /کز بهشت آدم چرا بیرون فتاد »(الحکایت و التمثیزل ،بیزت .)841
« کرد از دیوانه ای مردی سوال /کاین دو عالم چیست با چندین خیال  /گفت کاین هر دو جهان باال
و پست /قطره ای آب است نه نیست و نه هست»(ابیات« .)867-866 ،گفزت فرزنزدش کززو کزردم
سوال/کز چه اینجا آمدی برگوی حال/گفت :زر بنهادهام این جایگاه /میندانم تا بدو کس یافزت راه/
گفت آخر صورت موشت چراست  /گفت :هر دل را که مهر زر بخاست{حشزر او بزر صزورت موشزی
بود /هر زمان از حسرتش جوشی بود} /صورتش این است ،در من مینگر /پند گیزر و زر بزیفکن ای
پسر»(ابیات .)1030-1026 ،پرسشهایی که در کتاب منطقالطیر مورد توجه قزرار گرفتزه اسزت بزر
فرایند پرسش و پاسخ دوسویه و بر تعامل پرسشگر و پاسخدهنده تاکید شده است که مطابق با مولفزه
پرسشگری در تفکر انتقادی میباشد.
 -2حقیقت جویی
اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد بررسی کتاب منطقالطیر نظر بدهیم ،باید گفت کزه سرتاسزر
این کتاب عرفانی اشاره به حقیقت جویی دارد و اساساع کار عارف نیز چیزی جز تکاپو برای رسیدن به
حق تعالی و حقیقت اصلی نیست .بر همین اساس ابتدا به اکر چند نمونه از ابیات منطزق الطیزر در بزاب
حقیقت جویی پرداخته میشود و سپس برای پرهیز از طوالنی شدن ،فقط آدرس ابیات آورده خواهد شد.

« خورد بر یک جایگه روزی بالل /بر تن باریک صد چوب و دوال /خون روان شد زو ،ز چزوب بزی
عدد /همچنان میگفت احد ،میگفت احد»(حکایت ،ابیات  « .)566-565هدهدش گفزت ای ز خزود
گم کرده راه /هر که خواهد خانهای از پادشاه /گوی نزدیکی او این زان به است /خانزهای از حضزرت
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سلطان به است /خانه نفس است خلد پر هوس /خانه دل مقعد صدق است و بس /حضرت حق است
دریای عظیم /قطرهای خرد است جنات النعیم»( حکایت طاووس ،ابیات.)835-832
 -3قضاوت و ارزیابی با معیار روشن
جایی جای کتاب منطقالطیر نمایانگر توصیه به قضاوت و ارزیابی با معیار روشن است و از افراط و
تفریط برحذر میدارد و تاکید میکند که قضاوتها مبتنی بر تفکر و معیار روشن باشد .در واقزع مزی-
توان گفت قضاوتی درست خواهد بود که مبتنی بر اصول حقیقزتجزویی باشزد کزه نمونزههزایی آن
عبارتند از:
« خورد عیّاری بدان دلخسته باز /با وثاقش برد دستش بسته باز /شد که تیغ آرد زنزد بزر گزردنش/
پاره ای نان داد آن ساعت زنش /چون بیامد مرد با تیغ آن زمان /دید آن دلخسزته را در دسزت نزان/
گفت این نانت که دادی ای هیچ کس  /گفت این نان را عیالت داد و بس /مرد چون بشنید آن پاسخ
تمام /گفت بر ما شد تو را کشتن حرام /زان که هر مردی که نان ما شکست /سوی او با تیزغ نتزوان
برد دست /نیست از نان خواره ما جان دریغ /من چه گونه خون او ریزم بزه تیزغ»(حکایزت و تمثیزل،
ابیات  .)251-245نومریدی داشت اندک مایه زر /کرد زر پنهان ز شیخ خود مگر /شزیخ مزیدانسزت
چیزی مینگفت /همچنان میداشت او زر در نهفت /آن مرید راه و پیر راهبر /هر دو میرفتند بزا هزم
در سفر /وادییشان پیش آمد بس سیاه /واشکارا شد در آن وادی دو راه /مرد میترسید زان کش بزود
زر /مرد را رسوا کند بس زود زر /شیخ را گفتا :چو پیدا شد دو راه /در کدامین ره رویم ایزن جایگزاه /
گفت معلومت بیفکن کان خطاست /پس به هر راهی که خزواهی شزد ،رواسزت»(حکایزت و تمثیزل،
ابیات  .)2126-2120در تبیین این ابیات میتوان گفت عطار در حکایات و تماثیل منطقالطیزر سزعی
در نفی تصمیم عجوالنه و شتابزده را دارد و تاکیدش بر قضاوت و ارزیابی با معیارهای روشن است.
 -4عینیت گرایی
واقعگرایی و روشناندیشی نیز در حکایات و تماثیل عطار به وفور تاکید شده است .عینیتگرایی در
کتاب منطق الطیر با بینش و بصیرت دینی گره خورده است و در بیشتر حکایات به واقعگرایزی دینزی
اشاره شده است که نمونههایی از آن عبارتند از:
« در نگر اول که با آدم چه کرد /عمرها بر وی در آن ماتم چه کرد /باز بنگر نوح را غرقاب کار /تزا
چه برد از کافران سالی هزار (»...ابیات  .)215-198غافلی شد پیش آن صاحب چلزه /کزرد از ابلزیس
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بسیاری گله /گفت ابلیسم زد از تلبیس راه /کرد دین بر من به طرّاری تباه /مزرد گفزتش ای جزوامرد
عزیز /آمده بد ،پیش ازین ،ابلیس نیز /مشتکی بود از تو و آزرده بود /خاک از ظلم تزو بزر سزر کزرده
بود/گفت دنیا جمله اقطاع من است /مرد من نیست آن که دنیا دشمن است/تو بگو او را که عزم راه کن/
دست از دنیای من کوتاه کن /من به دینش میکنم آهنگ سخت /زان که در دنیای من زد چنگ سخت/
هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام /نیست با او هیچ کارم والسالم»(ابیات.)2054-2047 ،

 -5استدالل
مولفه استدالل در کتاب منطقالطیر با استدالل منطقی و عقالنی پیونزد خزورده اسزت و عطزار در
جایی جای کتاب خود دعوت به استدالل کرده و از تعصب و خشکاندیشی دوری جسته اسزت.نمونه
هایی از این ابیات عبارتند از:
« ای گرفتار تعصّب مانده /دایما در بغ

و در حب مانده /گر تو الف از عقل و از لب میزنی /پس

چرا دم از تعصب میزنی »( ابیات« .)480-479 ،آن که در جانش چنین شوری بزود /در دلزش کزی
کینه موری بود /در تعصب میزند جان تو جوش /مرتضا را جان چنین نبود ،خموش! /مرتضا را مزی-
مکن با خود قیاس /زان که در حق غرق بود آن حق شناس»( ابیزات  « .)552-550گفزت فرزنزدش
کزو کردم سوال /کز چه اینجا آمدی برگوی حال /گفت :زر بنهادهام این جایگاه /مزینزدانم تزا بزدو
کس یافت راه/گفت :آخر صورت موشت چراست  /گفت :هر دل را که مهزر زر بخاست{حشزر او بزر
صورت موشی بود هر زمان از حسرتش جوشی بود} /صورتش این است ،در من مینگر /پند گیر و
زر بیکفن ای پسر» (حکایت و تمثیل ،ابیات.)1030-1026 ،
دقت در ابیات منطقالطیر نشاندهنده آن است که عطار همواره سعی در روشنگری همراه با اسزتدالل

صحی را دارد و از تعصب خشک همواره دوری میکند ،چرا که تعصب خشک مانع تفکر است.
 -6تجزیه و تحلیل
تحلیل حکایات و تماثیل منطقالطیر نشانگر توجه بزه فراینزد تجزیزه و تحلیزل و همچنزین بیزان
چگونگی تحلیلهای منطقی است .نمونههای از حکایات به صورت ایل آوده شده است.
«زان که جانت اوق دین نشناخته ست /نفس تو از تو خری برساختهست /وانگهی بر تزو نشسزته،
ای امیر /تو شده در زیر بار او اسیر /بر سرت افسار کرده روز و شب /تو ،بزه امزر او ،فتزاده در طلزب/
هرچه فرماید تو را ای هیچ کس /کام و ناکام آن توانی کرد و بس /لیک من چون سرّ دین بشناختم/
نفس سگ را هم خر خود ساختم»(حکایت و تمثیل ،ابیات .)2021-2017
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عطار در بیان تماثیل و حکایات سعی کرده است که به تجزیه و تحلیل وقایع بپردازد و در آنجزایی
که مرغان از همراهی با هدهد عذر میآورند ،هدهد به تجزیه و تحلیل دیدگاه هریک از مرغان مزی-
پردازد و آنها را اقناع میکند.
 -7بیطرفی
بی طرفی و تکیه بر عقل و عرفان نیز در کتاب منطقالطیر به عنزوان یکزی از مولفزههزای تفکزر
انتقادی آورده شده است که با بررسی ابیات گوناگون به خوبی قابل تحلیل است.
«چون به سوی غار میشد مصطفا /خفت آن شب بر فراشش مرتضا /کرد جان خویش حیدر نثار/
تا بماند جان آن صدر کبار»(حکایت ،ابیات « .)574-573در سرم از عشق گل سودا بزس اسزت /زان
که مطلوبم گل رعنا بس است /طاقت سیمرغ نارد بلبلی /بلبلی را بس بود عشق گلی»(حکایت بلبل،
ابیات.)767-766
 -8انعطافپذیری
یکی از مولفههای تفکر انتقادی ،انعطافپذیری است که در حکایات و تماثیل منطق الطیزر بزه آن
اشاره شده است و این انعطافپذیری هم در جنبه عرفانی و دینی و هم در زندگی روزمره بزرای حزل
مشکالت به کار رفته است.
«نیست در من این فضولی ای الّه /از تعصّب دار ،پیوستم ،نگاه /پاک گردان از تعصّب جان من /گو
مباش این قصّه در دیوان من»(حکایت ،ابیات .)616-615
«دردمندی پیش شبلی میگریست /شیخ پرسیدش که این گریه ز چیست  /گفت :شزیخا دوسزتی
بود آن من /از جمالش تازه بودی جان من /دی بمرد و من بمردم از غمش /شد جهان بر من سیاه از
ماتمش /شیخ گفتا چون دلت بی خویش ازینست /این چه غم باشد سزایت بیش از اینسزت /دوسزتی
دیگر گزین ای یار تو /کو نمیرد ،تا نمیری زار تو»(حکایت و تمثیل ،ابیات .)2266-2259
 -9روشمندی
کتاب منطقالطیر را میتوان به عنوان یک کتاب روشی نیز به حسزاب آورد کزه بزا معرفزی هفزت
وادی رسیدن به حق تعالی در صدد ارائه روشی عرفانی برای سالکان است ،امزا در میزان حکایزات و
تماثیل به نمونههایی از روشمندی در زندگی روزمره نیز میپردازد که نمونههایی از آن عبارتند از:
«در بر شیخی ،سگی میشد پلید /شیخ ازان سگ هیچ دامن بزر نچیزد /سزایلی گفزت :ای بززر
پاکباز /چون نکردی زین سگ آخر احتراز /گفت :این سگ ظاهری دارد پلید /هست آن در باطن مزن
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ناپدید /آنچه او را هست با ظاهر عیان /این گدا را هست در باطن نهان /چون درون مزن چزو بیزرون
سگ است /چون گریزم زو که با من هم تگ است»(حکایت و تمثیل ،ابیات .)2972-2968
بر مبنای این ابیات میتوان گفت که عطار همواره بر روش صحی برخورد با مسائل تاکید داشزته
است و روش عقالنی و منطقی را در جکایات و تماثیل گوناگون مطرح کرده است.
جدول -3مصادیق تفکر انتقادی در منطق الطیر
مولفه ها
پرسشگری

حقیقت جویی

قضاوت و ارزیابی با
معیار روشن

عینیت گرایی

استدالل

تجزیه و تحلیل

بی طرفی
انعطاف پذیری
روشمندی

مصادیق
ابیات( 1026تا  ،)1030ابیات( 1071تا  ،)1075ابیات ( 1781تا  ،)1798ابیات ( 1858تا  ،)1867ابیات
( 1965تا  ،)1971ابیات ( 2037تا  ،)2038ابیات ( 2078تا  ،)2084ابیات ( 2404تا  ،)2415ابیات
( ،)2503-2509ابیات (.)2635-2641
ابیات ( 550تا  ،)552ابیات ( 606تا  ،)609ابیات ( 682تا  ،)687بیت ( ،)710ابیات ( 772تا  ، ،)777بیت
( ،)841ابیات ( 862تا  ،)865ابیات ( 866تا  ،)872ابیات ( 960تا  ،)966ابیات ( 1042تا ،)1046
ابیات( 1071تا  ،)1075ابیات ( 1710تا  ،)1715ابیات ( 1781تا  ،)1798ابیات ( 1800تا  ،)1808ابیات
( 1833تا  ،)1837ابیات ( 1858تا  ،)1867ابیات ( 1888تا  ،)1894ابیات ( 1995تا  ،)1998ابیات
( 2055تا  ،)2060ابیات (  2094تا  ،)2100ابیات ( 2150تا  ،)2159ابیات ( 2225تا  ،)2263ابیات
( 2280تا  ،)2994ابیات ( 2300تا  ،)2307ابیات ( 2364تا  ،)2367ابیات ( 2471تا )2482
 479تا  ،480ابیات ( 614تا  ،)616ابیات ( 831تا  ،)840ابیات ( 935تا  ،)940ابیات(  1042تا ،)1046
ابیات(  1752تا  ،)1759ابیات(  1781تا  ،)1798ابیات(  1871تا  ،)1878بیت(  ،)1887ابیات(  1888تا
 ،)1894ابیات(  2047تا  ،)2052ابیات(  2078تا  ،)2084ابیات(  2120تا  ،)2126ابیات ( 2280تا
 ،)2994ابیات(  2384تا .)2392
بیت(  198تا  ،)214ابیات(  565تا  ،)569بیت ( ،)710ابیات(  772تا  ،)777ابیات(  831تا  ،)840ابیات(
 862تا  ،)865ابیات(  927تا  ،)932ابیات(  960تا  ،)966ابیات(  1818تا  ،)1823ابیات(  1888تا
 ،)1894ابیات(  2055تا  ،)2060ابیات(  2078تا  ،)2084ابیات ( 2180تا  ،)2184ابیات(  2225تا
 ،)2228ابیات ( 2300تا  ،)2307ابیات(  2382تا .)2383
ابیات( 565تا  ،)569ابیات(  577تا  ،)578ابیات(  606تا  ،)609سطر ( ،)740ابیات ( 772تا  ،)777ابیات(
 831تا  ،)840ابیات(  862تا  ،)865ابیات(  866تا  ،)872ابیات ( 927تا  ،)932ابیات(  1752تا ،)1759
ابیات(  1927تا  ،)1930ابیات(  2017تا  ،)2021ابیات(  2094تا  ،)2100ابیات(  2421تا )2425
ابیات ( 550تا  ،)552ابیات(  606تا  ،)609ابیات ( 798تا  ،)799ابیات(  866تا  ،)872ابیات(  1026تا
 ،)1030ابیات(  1736تا  ،)1743ابیات(  1871تا  ،)1878ابیات(  1965تا  ،)1971ابیات(  2120تا
 ،)2126ابیات(  2384تا  ،)2392ابیات(  2431تا .)2440
ابیات ( 573تا  ،)574ابیات ( 584تا  ،)585ابیات ( 1950تا  ،)1956ابیات ( 2047تا )2052
ابیات(  245تا  ،)251ابیات(  534تا ،)541ابیات(  960تا  ،)966ابیات(  1736تا  ،)1743ابیات(  1927تا
 ،)1930ابیات ( 1995تا  ،)1998ابیات(  2094تا  ،)2100ابیات(  2180تا )2184
ابیات ( 534تا  ،)541ابیات(  591تا  ،)593بیت(  ،)710ابیات(  ،)840ابیات(  1845تا  ،)1850ابیات
 1941تا  ،)1945ابیات(  2416تا  ،)2420ابیات(  2438تا )2440
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نتیجهگیری
تفکر ،تالش و حرکت برای دریافت علم و آگاهی زیر نظر عقل است .عقل و دل هر دو از ابزار
مهم معرفت است ،عقل ستیزی و نگرش تضاد بین عقل و دل از آن عارفان برجسته نیست .عقزل از
رتبه ارزنده وجودی برخوردار است و لذا نمیتواند ناپسند باشد و در کنار دل با توجه به مراحل طزولی
معرفت الزم و مفید است.
با تبیین همراهی عقل و دل و همچنین رابطهی عقل و تفکر ،میتوان گفت که تفکر انتقزادی
به عنوان یکی از ابعاد تفکر ،دارای مهارتهایی اسزت کزه در صزورت بکزارگیری ،فزرد را بزهسزوی
عقالنیت برده و زمینه را برای سیر عارف هموار میسازد .با توجه به اظهارات مطزرح شزده در مزورد
تفکر انتقادی ،میتوانیم اینگونه سخن بگوییم که تفکر انتقادی ،نقدکردن صرف نیسزت(وینینگهام و
پروسر  ،)2001،منظور از کلمهی انتقاد در اینجا ،نگاه گلهمندانه و شکایتآمیز هم نمزیباشزد ،بلکزه
نگاهی تیزبینانه است(سی  .)550 :1379 ،در صورتی که بیشتر اوقات کلمهی انتقزاد معنزای ضزمنی
نقد کردن را به اهن شنونده متبادر میسازد که معنایی منفی دارد و حزالتی ناخوشزایند و نامسزاعد را
روی یک ایده ،تئوری یا عمل میاندازد و اگر از واههی انتقادی به این معنا استفاده شزود ،آنگزاه بزه
تفکر انتقادی به عنوان یک ارزیابی غیر سازنده نگریسته مزیشزود(آندولینا .)2001 ،متفکزر انتقزادی،
سؤاالت اساسی و مسائل را برمیانگیزد ،آنها را بهطور صری تنظیم میکند ،به جمزعآوری و ارزیزابی
اطالعاتِ مرتبط میپردازد ،ایدههای انتزاعی را مورد استفاده قرار میدهد ،با اهن باز فکر میکنزد و
با دیگران بهطور اثربخش ارتباط برقرار میسازد .متفکران غیر انتقادی از نگاهی خودمحزور بزه دنیزا
مینگرند ،پرسشها را با بلی و خیر پاسخ میدهند ،دیدگاه خود را تنها دیزدگاه معقزول مزیپندارنزد و
واقعیتهای اهنی خود را تنها واقعیتهای موجود فرض میکنند(دورون و همکاران .)2006 ،در ایزن
پژوهش مؤلفههای نهگانهای (پرسشگری ،قضاوت با معیار ،اسزتدالل ،تجزیزه و تحلیزل ،بزیطرفزی،
روشمندی ،عینیتگرایی ،حقیقتجویی ،انعطافپذیری) برای تفکر انتقادی تبیین شد که با پزژوهش-
های(هاشمیان نژاد1380،و بدری گرگری و فتحی آار 1386 ،و فاکون 1990 ،و ریچارد پائول و لینزدا
الدر )2001 ،همخوانی دارد .چرا که نه تنها دربردارندهی مؤلفههای مطرح شده در پژوهشهای فوق-
الذکر بوده بلکه مؤلفههایی نیز همچون روشمندی و انعطافپذیری به آنها افزوده است.
جمعبندی یافتهها نشان میدهد که کتاب منطقالطیر دارای حکایات و تماثیل زیبایی است کزه
در خود مولفههای تفکر انتقادی را نهفته دارد که البته بعضی مولفهها به صورت دقیق اشاره شدهاند و
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بعضی به صورت کنایه آورده شدهاند .بر همین اساس میتوان با بهرهگیری از این متون غنی عرفانی
برای پرورش تفکر انتقادی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی کزه یکزی از اهزدافش پزرورش
تفکر انتقادی است ،به رشد و پرورش تفکر انتقادی کمک کرد .حکایات و تماثیل منطقالطیزر بیزانگر
نکات عرفانی و عقالنی است که برای پرورش تفکر انتقادی مزیتزوان از آنهزا در مقطزع ابتزدایی و
راهنمایی به صورت داستانهای کوتاه و آموزنده که برای کودکان جذاب باشد استفاده کرد که حاوی
مولفههای تفکر انتقادی باشد .اولین مولفه پرسشگری بود که میتوان گفت سراسر کتاب منطق الطیر
بر پرسشگری بنا گردیده است و در فرایند گفتگوی مرغان قابل مشاهده است.به عنوان مثزال :بلبزل
شیدا درآمد مست مست /وز کمال عشق نه نیست و نه هست /گفت بر من خزتم شزد اسزرار عشزق/
جمله شب میکنم تکرار عشق /...هدهدش گفت ای به صزورت مانزده بزاز /بزیش از ایزن در عشزق
رعنایی مناز /عشق روی گل بسی خارت نهاد /کارگر شد بر تو و کارت نهاد .این مولفزه بزا پزژوهش
رضی و اکبرآبادی( )1389همخوانی دارد .مولفه دیگری که در کتاب منطقالطیزر بزه وضزوح مطزرح
شده است ،مولفه حقیقتجویی است .در واقع هدف اصلی نگارش این کتاب بزرای دسزت یزافتن بزه
حقیقت بوده است و با معرفی هفت وادی ،عارف درصدد رسیدن به حق تعالی است.به عنزوان نمونزه:
وارهید از ننگ خودبینی خویش /تا کی از تشویر بی دینی خویش /هر که در وی باخت جان ،از خزود
برست /در ره جانان ز نیک و بد برست /جان فشانید و قدم در ره نهید /پای کوبان سزر بزدان درگزه
نهید(ابیات .)712-710 ،مولفههای قضاوت و ارزیابی با معیار روشن و عینیت گرایی نیز در جای جای
کتاب منطق الطیر آورده شده است و بیانگر اهمیّت عطار برای ایزن مولفزههزا مزیباشزد.در مزاجرای
مرغان ،هدهد به عنوان رهبر گروه ،مرغان را به قضاوت و ارزیابی با معیار روشن و همچنزین واقزع-
نگری دعوت میکند و پیامش رهایی از خشک اندیشی و جزمگرایی است .این مولفههزا بزا پزژوهش
قاسمزاده و همکاران( )1390همخوانی دارد .مولفزه اسزتدالل و تجزیزه و تحلیزل نیزز در حکایزات و
تماثیل مورد استفاده قرار گرفته است و داستانهای زیادی در بیان اهمیت آن آورده شده است .مزثال
در آنجایی که مرغان ابراز ناتوانی میکنند و هدهد با بیزان اسزتدالل و تجزیزه و تحلیزل دقیزق بزه
روشنگری می پردازد .به عنوان مثال در حکایت طاووس :من نه آن مردم که در سزلطان رسزم /بزس
بود اینم که در دوران رسم /کی بود سیمرغ را پروای مزن  /بزس بزود فزردوس عزالی جزای مزن/...
هدهدش گفت ای ز خود گم کرده راه /هر که خواهد خانزهای از پادشزاه /گزوی نزدیکزی او زان بزه
است /خانهای از حضرت سلطان به است(ابیات .)833-829مولفههای دیگری که مورد بررسزی قزرار
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گرفت عبارتند از بیطرفی ،انعطافپذیری و روشمندی که مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفزت
که با پژوهشهای(قاسزمزاده و همکزاران ،1390،رضزی و اکبرآبزادی1389 ،و مسزعودیفزر)1392 ،
همخوانی دارد .در ادامه و با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اشارات منطق الطیر عطار بزه مؤلفزههای
تفکر انتقادی ،به برنامهریزان درسی پیشنهاد میگردد که برای پرورش مهارتهای تفکر انتقزادی بزه
ویژه در بین دانشآموزان و دانشجویان ،ادبیات غنی دینی و ملی را در محتوای کتب درسی گنجانزده
و این موضوع بیش از پیش مورد اهتمام قرار گیرد.
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کتابنامه
نهج البالغه( .)1389ترجمه محمد دشتی .قم .انتشارات اتقان.
ابن عربی ،محی الدین ،بی تا ،الفتوحات المکیه .بیروت ،دار صادر.
بدری گرگری ،رحیم و اسکندر فتحی آار( )1386مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و
آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجو معلمان ،مطالعات تربیتی و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره
،2صص.27-42
بیجنوند ،فرامرز و اکبر رهنما( .)1390تبیین مولفه ها ،عناصر و ویژگی های تفکر انتقادی ،دومین همایش
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،دانشگاه تربیت معلم ،تهران.
بیجنوند ،فرامرز( .)1390تبیین مؤلفههای تفکر انتقادی و بررسی رابطهی آن با تولید علم در بین اعضای
هیأت علمی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی  1389-90و ارائهی راهکارها ،پایاننامه کارشناسی ارشد علوم
تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد تهران.
بیجنوند ،فرامرز ،سعید ضرغامی همراه ،یحیی قائدی ،علیرضا محمودنیا( .)1393تحلیل مفهوم تفکر انتقادی
و تبیین روشهای پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی ،فصلنامه تدریس پژوهی دانشگاه کردستان ،سال اول،
شماره اول ،صص .45-23
دبونو ،ادوارد( .)1384به فرزندان خود روش فکر کردن بیاموزید ،ترجمهی عبدالمهدی ریاضی ،چاپ سوم،
تهران ،انتشارات پیک بهار.
دورانت ،ویل( .)1380تاریخ فلسفه ،ترجمه عباس زریاب ،چاپ شانزدهم ،تهران ،مرکزانتشارات علمی و
فرهنگی.
رضی ،احمد ،بتالب اکبرآبادی ،محسن( .)1389منطق الطیر عطار و منطق گفتگویی ،فصلنامه زبان و ادبیات
پارسی ،شماره .46صص.46-19
شاقول ،یوس و اعظم محسنی( .)1388تفکر انتقادی با تأکید بر انقالب کپرنیکی کانت ،مجله پژوهش
علوم انسانی ،سال دهم ،شماره  ،26صص.267-284
شریعتمداری ،علی( .)1378روانشناسی تربیتی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
شعبانی ،حسن( .)1383روش تدریس پیشرفته ،تهران ،انتشارات سمت
شعبانی ،حسن( .)1378تأثیر روش حل مسأله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم ابتدائی شهر تهران ،رساله دکتری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت
مدرس تهران.
شهابی ،محمود (« ،)1384تفکر انتقادی و آموزش انتقادی ،آموزش علوم اجتماعی» ،دوره هشتم ،شماره ،4
صص.10-16
عطار نیشابوری ،فرید الدین( .)1383منطق الطیر( ،مقدمه ،تصحی و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی).
تهران ،انتشارات سخن.
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 «پیامهای جهانی عطار برای،)1390( علیرضا، حسینعلی و طاهری و فوالدی، علی و قبادی،قاسم زاده
.110-87 صص. شماره یازدهم. سال سوم. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی.»مشکالت فکری انسان معاصر
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