
 پژوهشنامه عرفان
 دوفصلنامه علمی، سال دوازدهم،

  وچهارم، شماره بیست

 ، ۱۴۰۰بهار و تابستان

  ۴3-68 صفحات

 عطار های مثنوی در الگویی تربیتی روش بررسی

 بندورا آلبرت اجتماعی -یادگیری شناختی نظریه به توجه با
 مهین پناهی/ هاجر جمالی

ازجمله شاعران و عارفان قرن ششم و هفتم هجری است که در آثارش عطار  :چکیده

سعادت و کمال، بسیار توجه داشته است. وی برای   های رسیدن او به به انسان و راه

های مختلفی بهره گرفته است. یکی از این  )مریدان( از روش تربیت شاگردانش

شود.  الگوپردازی مطرح می ه امروزه با عنوان روش الگویی یاها روشی است ک روش

اجتماعی آلبرت  -یادگیری شناختی ةتوان دیدگاه عطار را به نظری این رهگذر میاز

پرسش این پژوهش این است که آیا بین روش تربیتی الگویی  بندورا نزدیک دانست.

یادگیری  ةبر نظری الگوبرداری مبتنیهای عطار و روش  مورد استفاده در مثنوی

مورد مطالعه، سه مثنوی عطار شامل  ةهایی وجود دارد. جامع اجتماعی بندورا شباهت

تحلیلی است. نتایج  –روش تحقیق، توصیفی  است. نامه الهیو  نامه مصیبت، الطیر  منطق

های  ندیشهتوان بسیاری از ا اجتماعی بندورا می حقیق نشان داد که با کاربرد نظریةت

خصوص  بندورا دراین ه در نظریةچعطار را تبیین کرد. روش تربیتی الگویی او با آن

 های زیادی دارد.  گفته شده شباهت

، روش تربیتی الگویی، نامه صیبت، منامه الهی، الطیر منطق، نیشابوری عطار :ها کلیدواژه

 بندوراآلبرت 
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 :مقدمه
در یک امر توافق اندیشمندان ها  آن همةتعاریف متعددی از تربیت ارائه شده است اما با وجود تعدد 

هایی است که برای به فعلیت درآوردن ابعاد  تدابیر و روش ةدارند و آن این است که تربیت مجموع

  .(87: ۱373نژاد،  )شعاری شود کار گرفته می گوناگون انسان به

است. انسان از دیدگاه اسالم و مکاتب الهی، دارای دو بعد جسمانی و  موضوع تربیت، انسان

ای فراگیر  روحانی )مادی و معنوی( است که هرکدام قابلیت تربیت دارد. تربیت اسالمی گستره

فردی های مادی، معنوی، عقلی، عاطفی، اخالقی، عرفانی،  دارد و تمام ابعاد وجود انسان را در زمینه

 .(۱۰و 9 : ۱385)رهبر و رحیمیان،  گیرد میو اجتماعی دربر

دیگر برخی  عبارت به آفرینش انسان با خداست اما نیکو کردن و تکمیل آن با خود اوست.

)غزالی، باید بشود آفریدگان در آغاز آفرینش، همان هستند که باید باشند و تنها آدمی است که 

و با تعلیم و تربیت مستقیم تدریج  بهاش،  بالقوهموجودی است که استعدادهای انسان . (63 : 3، ج ۱38۱

رسد و یا برعکس روی به  کند و به اوج می این طریق رشد می او از..رسد فعلیت می و غیرمستقیم به

گذارد. بنابراین تعلیم و تربیت و چگونگی آن در زندگی هر انسانی نقش  سراشیبی و انحطاط می

های فراوانی همراه است که  ها و پیچیدگی این امر با دشواریدیگر  سویکند. از بسیار مؤثری ایفا می

 ها کاست. توان با فراگیری اصول صحیح تعلیم و تربیت، تا حد زیادی از این دشواری می

ساز اسالم به موضوع  جمله عطار نیشابوری در پرتو تعالیم انسانازاندیشمندان و عارفان مسلمان، 

. بررسی نظرات دانشمندان و متفکران .اند ی رسیدن به آن پرداختهها انسان و کمال و سعادت او و راه

تواند راهنمای خوبی برای پژوهشگران و مربیان  تعلیم و تربیت، می در حوزةو بزرگان علم و ادب، 

یب امروزی باشد. عطار ازجمله شاعران عارفی است که پیوسته در خدمت تعلیم و تربیت و تهذ

بها و پرباری در این زمینه از خود برجای گذاشته  آثار بسیار گران و اخالق مردم قدم برداشته

شناسی تربیتی  مسائل دارد. در نظام تربیتی عطار عوامل روان وی نگاهی عمیق و حکیمانه به..است

امروزی توجه داشته است.  شناسانة روان های آن به شیوة . وی به یادگیری و مؤلفه.گیر است چشم

تربیتی و آموزشی وی را  بتدی )مریدان( ضرورت توجه به شیوةهای م ت انسانموفقیت عطار در تربی

 سازد. آشکار می
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 پشتوانةتواند،  ها می آموزش و یادگیری وجود دارد که هرکدام از آن ةنظریات مختلفی دربار

معلمان بسیار  های آموزشی مورد استفادة های خاصی در تعلیم و تربیت باشد. روش روش یا روش

شناسان، مربیان و مؤلفان تالش  ها، بسیاری از روان متنوع است. با وجود تنوع و گستردگی این روش

بندی نمایند تا مربیان بتوانند بهترین و مؤثرترین روش تدریس را انتخاب  ها را طبقه کنند، آن می

 کنند. 

گرفته است. آثار  های مختلفی بهره عطار نیز برای به ثمر رساندن اهداف تعلیم و تربیت از روش

ها شناسایی و  باشد که شایسته است این روش های تربیتی از نگاه او می روش عطار دربردارندة

شناسی  روش الگویی است. این روش در روانها،  ترین این روش شناسانده شود. یکی از برجسته

اجتماعی آلبرت بندورا شکل گرفته  یادگیری هایی است که با تکیه بر نظریة تربیتی، ازجمله روش

  است.

ررسی روش الگویی در ب مشخص شد تاکنون پژوهشی که بههای انجام شده،  با توجه به بررسی

بندورا پرداخته باشد، انجام (  Cognitive-social) اجتماعی –شناختی  ةآثار عطار باتوجه به نظری

الگویی در تربیتی روش این است که بدانیم تا چه حد  نگرفته است.در پژوهش حاضر تالش بر

این براساس خوانی دارد. بنابر ( با این نظریه همنامه مصیبتو  نامه الهی، الطیر منطقهای عطار ) مثنوی

شود. سپس برای  های عطار پرداخته می بندورا، به بررسی نمودهای روش الگویی در مثنوی ةنظری

 د.شو گیری انجام می رده، درنهایت بحث و نتیجههایی آو این موضوع شاهد مثال

 بیان مسئله
ها ادامه یابد به  بین آن کی هستند. اگر مطالعات تطبیقی درشناسی و عرفان، دارای وجوه مشتر روان

تر نموده، به نتایج مفیدتری برسند. و  های خود را کامل ها و دریافت کند تا آموخته دو کمک میهر

 .(6 :۱39۰پور،  )افراسیابدی و اجتماعی انسان را پاسخ دهند از نیازهای فراز این طریق بسیاری 

های تربیتی دانشمندان غربی، موجب غفلت ما از  حد به دیدگاهتوجه و عالقه بیش از  

که گذشتگان ما سهم بزرگی  درحالی شده است. مان یتی دانشمندان مسلمان سرزمینهای ترب آموزه

های مختلف از  ها در حوزه توان از اندیشه و کالم آن اند و می ی داشتهدر بنای فرهنگ و تمدن بشر

شناختی  های روان صورت مستقیم به مفاهیم و مؤلفه ها به .آن.جمله تعلیم و تربیت سود جست

 توان ردپای مبانی فلسفی این مفاهیم را جستجو کرد. ها، می ها و تعالیم آن اما در دیدگاه ،اند نپرداخته
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ای و چندوجهی محسوب  ای بین رشته این دست که درواقع به گونه هایی از ر پژوهشدیگ سویاز

شوند کمتر انجام گرفته است. سؤال این پژوهش این است که آیا بین روش تربیتی الگویی مورد  می

 بر نظریة و روش الگوبرداری مبتنی (نامه مصیبتو  الطیر منطق، نامه الهیهای عطار ) استفاده در مثنوی

هایی وجود دارد درچه  هایی وجود دارد یا خیر و اگر شباهت یادگیری اجتماعی بندورا شباهت

 مواردی است.

 روش تحقیق
یل تحل»تحلیلی است. روش انجام این پژوهش، روش  –تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی 

 نامه مصیبتو  امهن الهی، الطیر منطقهای  آماری پژوهش شامل متن کامل کتاب جامعةاست.  «محتوا

 ای انجام گرفته است.. آوری اطالعات نیز از طریق روش کتابخانه .جمع.باشد عطار نیشابوری می

 تحقیق پیشینة
هایی که  اما پژوهش موضوع این مقاله، تاکنون پژوهشی مستقل انجام نگرفته است. دربارة

اند  اند و یا خود عطار و آثارش را مورد توجه قرار داده چگونگی تربیت از دیدگاه عطار پرداخته به

ای که با عنوان  در مطالعه روژین ناصریجمله: ازشود.  بیش و کم در میان تحقیقات دیده می

در سال « های عرفانی عطار نیشابوری چیستی و چگونگی تربیت صوفیانه: جستجویی در دیدگاه»

عطار برای دستیابی به در دانشگاه کردستان انجام داده، به این نتایج دست یافته است که  ۱39۴

نمایاند و مسیری را که  به سالک می سیر و سلوک صوفیانه را کمال و تخلق به اخالق الهی طریق

واقع کند. در حقیقت معرفی میدهد، شریعت، طریقت،  روی قرار می وی برای سعادت آدمی پیش

 ةمنزل طریقت و اهداف جزیی را بهای را  حقیقت، اهداف واسطه ةنزلم بهتوان اهداف غایی را  می

 شریعت دانست. 

های عطار  اخالق و تربیت در مثنوی»با عنوان  حمایت محرمی نمرداشی پژوهش دیگری توسط

در دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام گرفته که  ۱378در سال « (نامه الهی، نامه مصیبت ،الطیر منطق)

خصوص عرفا آثار  اخالق از موضوعات مهمی است که فالسفه، متکلمین و بهدهد:  نشان می

اند که در این میان آثار  یادگار گذاشته ها در این زمینه به قدری از خود برای سعادت انسان گران

ل اخالقی انتخاب کرده، و ئاو قالب داستان را برای طرح مسا ست.عطار از ارزش واالیی برخوردار ا
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با زبان ساده و سمبلیک، فضایل و رذایل اخالقی را که سعادت و شقاوت انسان در گرو عمل به 

 . .هاست بیان کرده است آن

که در سال « خالق و تربیت در دیوان عطار نیشابوریا»ای با عنوان  در مطالعه ساالریمحمد 

ای است  دیوان عطار گنجینهدر دانشگاه آزاد اسالمی انجام داده، به این نتیجه رسیده است که  ۱379

 ةکنند تهذیب نفس که بیان ةهای ارزشمند وی در زمین توصیه سرشار از نکات اخالقی، مخصوصاً

 ..جهان فکری اوست

است که سیده فاطمه  ای نامه عنوان پایانفلوطین، تربیتی عطار نیشابوری و  بررسی تطبیقی فلسفة

این تحقیق، هدف تربیت، لزوم و اه مازندران از آن دفاع کرده است درصغری باقری در دانشگ

وانع و آفات تربیتی و اصول و ضرورت تربیت، نقش مربی و راهنما در تربیت، مراحل تربیت، م

 های تربیت، مورد بحث قرار گرفته است. روش

« یادگیری اجتماعی بندورا تون کهن فارسی با رویکرد به نظریةآشنایی با م»با عنوان ای  مقاله

چاپ رسیده است که یک کار میدانی  کتاب به فصلنامة نقددر ، ۱396توسط کیمیا امینی در سال 

عنوان الگوهای عملی برای کودکان  به، الطیر منطقهای داستان  است و تالش کرده از شخصیت

 استفاده کند. 

آموزش تفکر نزد فریدالدین عطار و متیو  وةشی بررسی و مقایسة»ای با عنوان مقالهمهین پناهی در 

این دو این نتیجه رسیده است که   بهچاپ شده،  تفکر و کودک در مجلة ۱39۰که درسال  «لیپمن

تفکر و فلسفه  اند و در روش هر دو، تعلیم گو بهره بردهو نفر در شیوة آموزش خود از قصه و گفت

 شود. میر رفتار موجب تغیی

این مقاله فقط  این مقاله و تفاوت آن با پژوهش حاضر این است که اوالً ربارةقابل ذکر د ةنکت

وگوی  یسنده مقاله سعی کرده است که شیوة گفتنو عطار است و ثانیاً الطیر  منطقمربوط به کتاب 

متیولیپمن مقایسه کند و این موضوع  «آموزش تفکر»های  لفهؤفریدالدین عطار را با م دوسویة

 تنها پژوهش امینی نیز باید گفت که این درخصوص مقالةیادگیری بندورا ندارد.  یةارتباطی با نظر

 بر تکیه با که است بوده درصدد مقاله این نویسندة دیگر ازسوی. است عطار الطیر  منطق به مربوط

 متون را از کودکان ادراکی دریافت سن با متناسب و جذاب های داستان، بندورا الگویی روش

 قرار استفاده مورد گروهی وگوی گفت صورت به بازنویسی و بازخوانی از پس و برگزیند مختلف
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 تشویق را کودکان، آمده الطیر  منطق در که الگوهایی معرفی با تا است کرده تالش بنابراین .دهد

 قالةم که درحالی .بپردازند نقش ایفای به اساس برآن، نموده تقلید را ها آن رفتار و اعمال تا کند

 و تحلیل نیز آن از هدف و است عطار نامه مصیبت و نامه الهی، الطیر منطق مثنوی سه به مربوط حاضر

 است شده تالش که معنی این به .بندوراست الگویی ةنظری به توجه عطار، با های دیدگاه تطبیق

 مطابقت و خوانی هم میزان تا شود داده تطبیق نظریه این با عطار های مثنوی تربیتی های مایه درون

   . شود مشخص ها آن

 تربیت

ی روان وی جسمان رشد تیهدا آن هدف که شود یم گفته مستمر و منظمی ندآیفر ای انیجر به تیترب

 رفامع درک و کسب جهت در شوندگان تیترب تیشخص ةجانب همه رشد تیهدای طورکل هب ای

ف، یس) است نانی آاستعدادها ساختن شکوفا به کمک زین و جامعه رشیپذ موردی هنجارها وی بشر

های کتابی باشد ریشه در  ها و صورت بندی ای از روش تربیت بیش ازآنکه مجموعه. (2۱3:  ۱39۴

های بدیهی و طبیعی زندگی واقعی و  های نامرئی و موقعیت های ناپیدا، آموزه عوامل ناهشیار، زمینه

آن،  وسیلة . امیل دورکیم تربیت را عملی دانسته که به(۱7: ۱389 )کریمی،شخصیت پنهانی افراد دارد 

کند و هدفش  سلی بالغ و رسیده، نسلی را که هنوز برای زندگی پختگی الزم را ندارد، متأثر مین

 .(9۱: ۴، ج۱38۱)رفیعی،  و اخالق متربی استهای جمعی، عقلی،  برانگیختن و گسترش حالت

ی استعدادها ساختن شکوفا ای رساندن تیفعل به عوامل و ها نهیزم کردن ت فراهمیتربدیگر  عبارت به

 دهیسنجی ا برنامه براساس و مطلوبی ها هدفی سو به اوی اریاخت تکامل و رشد درجهت شخص

 جادیای برای مترب بهی رسان یاری ندآیت، فریتربهمچنین  .(366: ۱38۴ همکاران، و کاردان) است شده

 که استی رفتار وی ، روحی، ذهنیبدنی ها ساحت ازی کی در زمان ةگستر دری جیتدر رییتغ

 ای اوی استعدادهای شکوفاساز وی انسان کمال بهی وی ابیدست منظور به گریدی انسان عوامل ةواسط به

 .(27 -28: ۱39۱، یموسو وی اعراف) ردیگ یم صورتی او رفتارها و صفات اصالح وی بازدارندگ
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 اهمیت تربیت

چیزی جز آنچه تربیت امانوئل کانت، معتقد است بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمی 

تواند به کمالی  ای است که می گونه واقع خلقت آدمی بهدر .(۱۱ :۱386شکوهی، ) سازد نیست از او می

تربیتی صحیح  ادت و کمال واقعی او جز در سایةسع ؛ اما وصول بهکه در وجود اوست متصف گردد

 .(57: ۱392)بلند همتان،  هاست حقیقت تربیت انتقال ارزشپذیر نیست. در امکان

ای است که خداوند در قرآن ابالغ رسالت  ارزش و جایگاه تعلیم و تربیت در اسالم به اندازه

هدایت بشر، تکامل، سعادت و تقرب  شروع کرده است. «اقرأ»رسول خود را برای هدایت بشریت با 

تنها از ربیت بشر به ذات اقدس الهی در گرو کسب معرفت و تحصیل علم و دانش است. و رشد و ت

 باشد. پذیر می این طریق امکان

 های تربیتی شیوه

های کلی است. این قواعد و ضوابط که  گذاری بر ضوابط، قواعد و سیاست تعلیم و تربیت مبتنی

گردند. روش تربیتی مناسب یکی  ها عملی می شوند، از طریق روش اصول تعلیم و تربیت نامیده می

اند. با  ها بسیار متنوع و گسترده .روش.د آموزش و یادگیری استاز ارکان مهم و تأثیرگذار در فرآین

شود.  ها و گاهی چند مورد توسط معلم انتخاب می توجه به شرایط و موقعیت گاهی یکی از آن

ها،  توانند مربیان را در جهت انتخاب یا بهبود روش شناسی، می های یادگیری و تحقیقات روان نظریه

 یاری دهند.

ه تعلیم کرده چخاطر آن  وی نه به..کار برده است ا بههای تربیتی ر سیاری از روشعطار در عمل ب

ای که تعلیم خود را بدان گونه بیان کرده بود، نزد هوشیاران اهل عصر مورد  خاطر شیوه  بود بلکه به

هایی که بیشتر مورد عنایت عطار بوده،  ازجمله روش .(۱76: ۱379 کوب، )زرین عالقه واقع بود

آموزی، تشبیه معقول به محسوس، استفاده از تمثیل و حکایت، ایجاد  عبرتبرانگیختن انگیزه، 

 برداری است.مشاهده و الگوعادت، تشویق، تنبیه، پند واندرز، گفتگو، تمرین و تکرار، 

 اهداف تربیت
های مناسب  ها و فعالیت رسیدن به آن باید روشدر تعلیم و تربیت، هدف امر مطلوبی است که برای 

.بدون تردید هر مربی و معلمی با توجه به طرز فکر و نگرشی که دارد .کار گرفته شود تربیتی به
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هرگونه رفتار تربیتی است و آغاز برای  هدف نقطة ..گیرد نظر میاهدافی را برای تعلیم و تربیت در

 شود.. آن آغاز می های یند تربیتی، با توجه به هدفهر فرآ

های رفتاری و دقیق  های کلی و غایی و هدف شناسان تربیتی اهداف تربیت را به هدف روان

ای  اند و برخی جزئی یا واسطه کلی ها برخی نهایی و کنند. این هدف آموزشی تقسیم می

برخی میانی یا ی و نهایی و ها غای .عطار نیز از تربیت اهدافی داشته است که برخی از آن.باشند می

هدف نهایی تربیت در آثار عطار رسیدن به مقام  آیند. شمار می ای و برخی اهداف رفتاری به واسطه

قرب الهی و رسیدن انسان به کمال، یعنی رسیدن به تمام چیزهایی است که خداوند در وجود انسان 

 کامل قرار داده است. 

 عطار
هفتم  جمله شاعران و عارفان قرن ششم واز( 5۴۰-6۱8) بن ابراهیم عطار نیشابوریفریدالدین محمد

متعلق به عطار  ها هجری قمری است. آثار بسیار زیادی به وی نسبت داده شده است که اغلب آن

، نامه  االهی، الطیر  منطق ند از:ا ها به وی تأیید شده است عبارت آثاری که درستی انتساب آن .نیست

یکی از  الطیر منطق .(37: ۱393 )عطار، االولیاةتذکرو  مختارنامه، دیوان، نامه مصیبت، اسرارنامه

وگوی مرغان از یک  رود. موضوع آن گفت شمار می ن آثار عرفانی در ادبیات جهان بهتری برجسته

.مراد از طیور در این راه سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود .نام سیمرغ است پرندة داستانی به

راه وصول رنج عارف سالک را در شاهطار در این داستان چگونگی سفر پرعتعالی است. شیخ  حق

، داستان پادشاهی است که شش پسر دارد، همه را نزد نامه الهی مثنویدهد. دیگری  حق شرح می  به

ها  گویند تا او آنآرزویی را که در زندگی دارند بازخواهد که هرکدام بهترین  خواند و می خود می

ارزش بودنشان را  کوشد تا حقارت و بی جای برآوردن این آرزوها، می اما پادشاه به .را برآورده کند

کدام از  هر اقعدرو .به ایشان بنمایاند و سعی دارد که پسرانش مقاصد و غایات واالتری برگزینند

 نامه مصیبت دهند. شناسی انسان را نشان می های خود یکی از وجوه روان پسرها با سخنان و خواست

شود قهرمان اصلی این  دیده می الطیر  منطقسوی همان مقصدی است که در  یز سفری روحانی بهن

نات از جماد و نبات حل مشکل معرفتی خویش به تمام کائ وی برای .است «سالک فکرت»منظومه، 

 و حیوان، تا عناصر اربعه، تا بهشت و دوزخ، تا فرشتگان مقرب و عرش و کرسی، تا انبیای اولوالعزم
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طلبد و همه در این راه اظهار عجز  کند و از همه در حل مشکل خویش یاری می به همه رجوع می

چه او نیابد که آ .سرانجام در پایان این سفرنامه روحانی سالک فکرت به کمک پیر درمی.کنند می

 باشد. در طلب آن عمر و نیروی خویش را به هدر داده است، در درون و ذات وی می

 دگاه عطارتربیت از دی
نظام تعلیم و تربیت  تواند در و افکار او می بینی اسالمی است که آرا مربی و معلمی با جهانعطار، 

های اسالمی  قبل از هرچیز مایهمبانی آرای تربیتی وی،  توجه و استفاده قرار گیرد. اسالمی مورد

روانشناس بزرگ است که روند. عطار یک  شمار می قرآن و حدیث از منابع اصلی او بهاست و 

 کند. های متنوع انسانی را تحلیل می های روانی تیپ خصلت
شناسی عرفانی است. در این نگرش بدن ابزار روح است و  بر انسان آرای تربیتی عطار مبتنی

باشد. در نظر عطار، وجود انسان  روح وابسته می  اراده و حاالت گوناگون انسان بهحیات، اندیشه، 

همة  ..گردد حق واصل می  گاه حضرت حق است و در پایان سلوک روحانی خویش به هآینه و جلو

وجود انسان که پذیرای محبت خداوند است در  ، اماباشند نات طالب حق و جویای وصال او میکائ

دست آورد باید  که انسان مرتبة واقعی خود را بهاین میان از اهمیت خاصی برخوردار است. برای آن

 »..فی را طی نمایدمراحل مختل

معقول و معلوم را که از محسوس و موهوم که دنیای شهوت و هوی است درگذرد، 
فریب و گمراهی  د و از معدوم و فانی که مایةبگذارسرمایة جاه و غرور است پشت سر

مظهریت و  اقعی که مقام فناست برسد و شایستةپوشد تا به توحید واست چشم فرو
 (.222: ۱397 کوب، )زرین خالفت حق شود

که از میان هفت وادی یا هفت آید و سالک باید  ها و عقبات سخت پیش می در این راه حجاب

جایی  ،نهایت پس از فنای خویش به بقای حق نایل گرددر نماید و درخطر عبومرحلة دشوار و پر

پذیر  انحل بدون هدایت و ارشاد پیر امک.البته طی این مرا.ماند که دیگر چیزی جز حق باز نمی

 نیست..
 .هایی از تربیت اسالمی و عرفانی را روشن سازد تواند گوشه بحث از آرای تربیتی عطار می

کامل  کنندة یک دورة عطار را باید بیان نامه مصیبتو  الطیر  منطقو  نامه الهیسه کتاب 
نمایند  ترتیب مراحل شریعت و طریقت و حقیقت را می سلوک عرفانی دانست که به
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 نامه مصیبتاند و در  اهل طریقت الطیر  منطقاند، در  مخاطبان اهل شریعت نامه الهیدر 
)پورنامداریان،  ای خاص و فراتر از عقل و حس برخوردارند اهل حقیقت که از تجربه

 .(292و۱3۱ :۱39۰

 تربیتی الگوبرداری شیوة

سازی،  های روش الگویی، الگوسازی، اسوه های تربیتی روشی است که از آن با نام یکی از روش

ها از  .دین مبین اسالم برای تربیت انسان.شود پذیری و الگوگیری یاد می ها، اسوه قدوهها،  اسوه ارائة

صورت در قرآن بیان داشته است. به این ترتیب که و این روش را به دو روش الگویی استفاده کرده

پیروی از آنان فرمان  و به کند نمونه و الگو معرفی میعنوان   در برخی از آیات اشخاصی را به

این موارد  جملةشود. از ها ارائه می برخی آیات نیز رفتار الگوها و شرح زندگی آن در دهد. می

توان به استواری و ثبات قدم پیامبران و ادب بلیغ پیامبران در مقام سخن گفتن با خداوند اشاره  می

)بهشتی و همکاران، بسیار پرداخته شده است به روش تربیتی الگویی، در روایات اسالمی نیز  کرد.

 .(235و23۴ :۱39۱

ترین  چیز بر روش الگویی قرار داده است؛ زیرا عملیاز هر روش تربیتی خود را بیش اسالم پایة»

 25۱ :۱372قطب، ) «عملی و سرمشق زنده است تربیت کردن با نمونةتربیت،  ترین وسیلة و پیروزمندانه

خلدون تقلید را در تعلیم و تربیت مؤثر دانسته و از آن با عناوین متعددی مثل محاکات،  . ابن(252و 

 داند .وی تقلید را از امور طبیعی شایع و معرف در افراد بشر می.برد تشبه، اقتدا و قیاس و تلقین نام می

 .(5۴۱،  ۴59،  ۱۴7،  29 :م۱988خلدون،  )ابن

لگویی و پیروی از پیر و مراد، بسیار دارای اهمیت است. پیر از جهت در نزد عارفان نیز روش ا

ة خودش برای یافتن اسوه و گفت آید. سهروردی به حساب می ر و کردار الگوی مرید و متربی بهرفتا

سن من نزدیک »گوید: او می های بسیاردید. ها و سختی سیر آفاقی پرداخت و در این راه رنج الگو به

، ۱372)سهروردی، .«منظور یافتن مشارک مطلع گذشت  شتر عمرم در مسافرت بهسی سال است و بی

 .(252و25۱ : 3ج و ۴۴3 :۱ج
ه ک جمله زمانیبه اهمیت این روش اشاره دارد از مثنویهای مختلف  مولوی نیز در قسمت 

و  پشت بام قرار داشت و احتمال افتادن او وجود داشت، کودک با مشاهده کودک دیگر طفلی بر

 .(2665و  266۴ابیات  :، دفتر چهارم۱375مولوی، رک: ) آید تقلید از عمل او به سالمت از پشت بام پایین می
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 شناسی الگوپردازی در روان
 شود که فرد درنتیجة رفتاری گفته می –شناسی، اصل الگوپردازی به فرایندی شناختی  در روان

شناس  روان، .اندیشمندان بزرگی مانند پیاژه.کند رفتار دیگران، رفتار خود را تنظیم می مشاهدة

الگوگیری را مورد توجه قرار سازی و  دبس، در تعلیم و تربیت روش اسوه و موریس سوئیسی

-۴۴ :۱368)دبس،  اند دگیری اجتماعی دانسته اساسی یا ةاند و آن را از عوامل مهم رشد و نیز زمین داده

یابد و تنها از این راه  است که روح کودک پرورش میاز طریق سرمشق » گوید: می جان الک . (3۰

 .(۱۴5 :۱355)شاتو،  «توان داد است که تربیت با ارزشی به طفل می

روش تربیت الگویی مورد  ساز تأثیر الگوها است که در زمینهتقلید در انسان،  وجود غریزة

 گیرد. استفاده قرار می

 وسیلة طور مداوم به آموزی( به و عبرت، های یادگیری اجتماعی )الگوبرداری، مشاهده روش

ها از طریق  شود. به اعتقاد بندورا بیشتر یادگیری کار گرفته می های درس به معلمان در کالس

ج رفتارهای آموزی )یادگیری از نتای عبرت مشاهده و یا تجربة(، گوبرداری )تقلید از رفتار دیگرانال

تحقیقات حاکی از آن  .(2۴۱و239،  238 :۱386آبادی،  )لطف.شود ( فراهم میموفق و ناموفق دیگران

 .((Miller 1993,240کنیم از دیگران الگوبرداری می ها را بسیاری از نگرش ها و مهارت است که ما

 اجتماعی -یادگیری شناختی  آلبرت بندورا و نظریة
وی و  اجتماعی است. –شناختی  ةگذار نظری شناس کانادایی، بنیان روان آلبرت بندورا

 گیری و سرمشق( imitation) بر اصول تقلید یادگیری خود را مبتنی همکارانش نظریة

(modeling)  ترین  نزدیک ءطرح و تنظیم کردند. نظریة بندورا ابتدا جز ۱963 -65در سالهای

آورده بود، ها سر بر شد و از آن های رفتاری محسوب می شناسی روان های شناختی به خانوادة نظریه

های  نظر بندورا بیشتر یادگیری خود گرفت. به تر به تیتدریج صورت شناخ با گذشت زمان به اما

از طریق الگوبرداری  ه از طریق نتایج رفتار خود فرد شکل پیدا کند، مستقیماًکجای آن آدمی به

 هدهای انسان با مشاه از نظر بندورا، بخش وسیعی از یادگیری .(Schunk, 2000. 98)شود  فراهم می

بر اهمیت های متعددی که توسط بندورا صورت گرفته،  گیرد. در پژوهش و تقلید صورت می

 نام دارد. الگوبرداری یادگیری از راه مشاهدةبندورا،  در نظریةگیری تأکید شده است.  سرمشق
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رفتارها یا توضیحات  عاطفی و رفتاری براثر مشاهدةایجاد تغییرات شناختی، »الگوبرداری به صورت 

 تعریف شده است. (Moreno, 2010,287) «دیگران

های رفتاری این است که هر دو مفاهیم تقویت و تنبیه  بندورا و نظریه های بین نظریة از شباهت

 تار باور دارند.رف نندةک دهند. در ضمن، هر دو به وجود عوامل کنترل را مورد استفاده قرار می

دانند،  رفتار او می ةکنند ترین عامل کنترل فرد را مهم های بیرون از که رفتارگرایان محرک درحالی

داند  های محیط زندگی فرد و هم عوامل شناختی را در کنترل رفتار مؤثر می بندورا هم محرک

گذارند و رفتار محیط را  از نظر بندورا رویدادهای محیطی بر رفتار فرد تأثیر می. (۱7۴  :۱39۴)سیف، 

ها بر  ها، دانش و مانند این جمله باورها، نگرشچنین عوامل شخصی ازد. همنده تحت تأثیر قرار می

عمل  دیگر فکر بر عبارت هب پذیرد. از این عوامل تأثیر می گذارند و رفتار نیز متقابالً رفتار فرد اثر می

 و عمل بر فکر تأثیرگذار است

ر رفتار آلبرت بندورا، یادگیری را از طریق مشاهده یا سرمشق بررسی نمود و بیشت 
گیری او به روش  .روش سرمشق.انسان را از طریق سرمشق یا نمونه، آموختنی دانست

 .(۱76 و ۱۰۴:  ۱39۰)افراسیاب پور،  سیر و سلوک عرفانی نزدیک است.

اجتماعی بندورا در مباحثی چون فرزندپروری و الگوپذیری نوجوانان و نیز باورهای  از نظریة

درمانی  های روان ها در فعالیت بر این عالوه شود. خودکارآمدی و خودتنظیمی بزرگساالن استفاده می

 ،یهبنابراین نظر. (۱86 :۱39۴)سیف،  تماعی نیز این نظریه کاربرد داردو اصالح رفتار و ارتباطات اج

توانیم بعضی رفتارهای  گیریم بلکه می تنها رفتارهای زیادی را از طریق مشاهده و تقلید یاد می نه

ای به این شرح صورت  خود یا دیگران که نامطلوب است تغییر دهیم. یادگیری مشاهده آموختة

معیارهای ا توجه به کنند و ب بندورا معتقد است که افراد رفتار خودشان را مشاهده می گیرد: می

کنند  .سپس براساس آن خودشان را تقویت و یا تنبیه می.نمایند آن داوری می خودشان دربارة

م دادن های خود برای انجا خودکارآمدی، قضاوت درمورد اطمینان از توانایی. (۱86: ۱385 )اسالوین،

خوبی و با  به. مشاهدة یک الگو که تکلیفی را (۱۴۱ :۱385)کدیور، آمیز یک تکلیف است  موفقیت

 تواند احساس کارآمدی را در فرد افزایش دهد.  موفقیت انجام دهد می

برداری را در چهار فرایند یا مرحله توضیح داده دگیری از راه مشاهده یا همان الگویابندورا 

 است:
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 توجه

طورکلی یادگیرندگان به الگوهایی توجه  . به.عوامل زیادی در جلب توجه افراد دخالت دارند

کنند که دارای جذابیت، شهرت و شایستگی باشند و مورد احترام و تحسین دیگران قرار داشته  می

باشند. عالوه بر الگو خود یادگیرنده نیز باید برای توجه کردن دارای استعداد و آمادگی ادراکی و 

اختیار  در این مرحله باید الگوهای روشن و جالب در شناختی الزم و سطحی از برانگیختگی باشد.

 یادگیرندگان قرار داد.

 یادسپاری

کند که رفتار الگویی که مورد توجه او قرار گرفته تمرین  در این مرحله یادگیرنده فرصت پیدا می

 کند و به خاطر بسپارد.

 بازآفرینی

پردازد. به  و به اجرای رفتار مشاهده شده می کند. یادگیرنده رفتارش را با رفتار الگو همانند می

نگر و متفکر است.  واکنش دهنده نیست بلکه زایشی، خالق، پیش د بندورا، ذهن انسان صرفاًاعتقا

از نظر او فراگیر دارای نقشی فعال، پویا و  .(۱26: ۱389)هرگنهان و السون،  ها عامالن تجربه هستند انسان

 مؤثر است.

کنند تا یادگیرنده بتواند  میصورت سرمشق عمل  ز الگوبرداری، بهشده ا های حفظ در اینجا نشانه

 تدریج رفتار خود را اصالح و با رفتار شاهده کرده است مقایسه نموده، بهرفتار خود را با آنچه م

 .(۱32: ۱385)کدیور، الگو همسان سازد 

اجتماعی، خودکارآمدی، ارزیابی فرد از توانایی خود در انجام یک  –شناختی  در نظریة

بندورا دریافت که وقتی انسان در حال بررسی عمل است و یا  (.Bandura, 1982, 93) تکلیف است

هایی نیز از توانایی خود در انجام دادن وظایف گوناگون و شرایط  به آن مشغول است، قضاوت

 آورد. ها به عمل می آن

 انگیزشی مرحلة

کند، آن رفتار را خاطر رفتاری که از طریق مشاهده فراگرفته است، تقویت دریافت  اگر یادگیرنده به

نوعی از  یابی به کند که تقلید از این الگو شانس وی را برای دست انجام خواهد داد. او فکر می
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آورد که  رفتار  میچه را مشاهده کرده به عمل دریادگیرنده زمانی آن .تقویت افزایش خواهد داد

ی که برای انجام دادن شخص الگو مورد تشویق یا پاداش قرار گرفته باشد. افراد با دیدن کسان

به این ترتیب رفتار توسط  .((Bandura, 1986,111 گیرند شوند یاد می رفتارهایی تقویت می

 (vicarious reinforcement)، تقویت جانشینی به این نوع پاداش شود. کننده آموخته می مشاهده

 گویند. می

کننده از نشان دادن آن  شود، مشاهدهطبق اصل تنبیه جانشینی، اگر رفتار الگو مورد تنبیه واقع 

گفته  (vicarious punishment)تنبیه جانشینی  ،ین نوع تنبیهکه به ا کند. رفتار خودداری می

سبب رفتارش تقویت یا تنبیه شود، تقویت یا تنبیه او بر  بهچه شخص الگو، نشود. بنابراین چنا می

 گذارد. رفتار مشاهده کننده نیز تأثیر می

 های عطار  اجتماعی بندورا در مثنوی -شناختی نظریة های مؤلفه

 توجه به سرمشق

ستقیم مفاهیم به مرفتاری برای متربیان و القای غیرالگوهای ذهنی و  ایجادهای  یکی از بهترین وسیله

زیرا داستان و حکایت، بیان واقعیات عینی و ، پردازی است سرایی و حکایت مخاطبان روش قصه

  بیشترین تأثیر را در تربیت به همراه دارد.مشهود است که 

ای جذاب و مناسب  بلکه اگر به گونه، ها دارد های مفیدی برای انسان تنها پیام قصه نه
های آن قصه همانند  کوشند خود را با شخصیت مخاطبان می ،طراحی و بیان شود

 .(2۴9 :2، ج۱385 ،)بهشتی و همکارانسازند 

رهاند و  ها می ها و محنت ها افراد را از گرفتار شدن در رنج تأمل و تفکر در محتوای قصه

ای طلب  سلیمان نبی برای آب نوشیدن کوزه نمایاند. راهکارها و مسیرهای صحیح را به آنان می

سازند اما  آورد و با آن کوزه می کند که از خاک مردگان نباشد. دیوی گلی از قعر دریا می می

 بن فالن هستم. وید من فالنگ آید و می کوزه به سخن درمی

 کرد در آب چون را کوزه سلیمان

 فالنی بن فالن  هستم من که
 

 کرد خبر کوزه آن خویشش حال ز 

 نشانی پرسی می چه آبی بخور
 (322:  ۱39۴)عطار،                               
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کنند و به تقلید  توجه یادگیرندگان به الگوهای جذاب و موفق و مورد قبول توجه می در مرحلة

یادگیرنده به سبب اهمیت و احترامی که برای سرمشق  Bandura,1986. 179 ).) پردازند از آنان می

  .(۱7۰ :۱38۰ ،)پارسادهد  قائل است رفتار و کردار او را انجام می

کنندگان  کند. مشاهده باالتری دارد بیشتر الگوبرداری مییادگیرنده از شخصی که موقعیت 

بخشی داشته  ها مناسب هستند و نتایج پاداش نظر آن کنند که به بیشتر از الگوهایی تقلید می

هایش  کنند که رفتارهایشان فرد را در دستیابی به هدف ها الگوهایی را دنبال می باشند.همچنین آن

ی و اجرای آن الگوی شود که بدانند قادر به یادگیر تی دیده میکند. پیروی از الگو وق کمک می

های  ( و ویژگیات سرمشق )یعنی وجهه و اعتبار ویخصوصی .(2۴۴ :۱386 ،آبادی )لطفرفتاری هستند 

. (۱33  :۱385،  )کدیور گیری است گر )یعنی وابستگی به دیگران( از عوامل مؤثر در سرمشق مشاهده

چون معتقدند او شایستگی این  پذیرند. هدهد را به عنوان الگو و رهبر می الطیر  منطقمرغان در آغاز 

 کار را دارد.

 ساختند خود رهبر را او جمله

 است سرور کو زمان آن کردند عهد

 هم نیز فرمان  اوست، حکم حکم
 

 باختند می  سر فرمود   همی گر 

 است رهبر هم پیشرو ره درین هم

 نیز همتن، جان  زو دریغی نیست،
 (3۰3:  ۱393)عطار،                                     

از  و ها از سرگذشت پیامبران،  اولیا و عارفان بلندمقام بهره برده عطار برای پیش بردن داستان 

های خاص این افراد تالش  .وی با بیان ویژگی.این طریق کالمش را دلنشین و پربار ساخته است

این الگوها کسانی  ها،  جلب نماید. های آن خود را به این افراد و شایستگی کند توجه مخاطبان می

 هستند که نزد مخاطب از شهرت شایستگی و محبوبیت برخوردارند.

 است رونده ملکی جهان این ملک چو

 کن فدا این خواهی ملک آن اگر
 

 ست زنده هرکه شد جهان آن ملک به 

 کن اقتدا ادهم ابراهیم به
 (3۱۱: ۱39۴)عطار،                                          
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 شود یکی دیگر از این الگوها خضر است.خضر وارد  قصر ابراهیم ادهم می

 ایوان در فرمان بی خضر درآمد

 ناگاه دید  را  او  ابراهیم چو
 

 شتربان مرد یکی چون صورت به 

 «راه گدا ای دادت که» گفتا بدو
 (3۱۱: ۱396عطار، )                                         

 روند. آیند و می جا می خواند زیرا افراد و کسان مختلف به آن سرا می قصر ابراهیم را کاروان

 کند شود. از آن پس مسیر زندگی او تغییر می کند و متنبه می ابراهیم ادهم در سخن او تأمل می

 گشت در بشنود این ابراهیم چو
 

 گشت زبر و زیر سخن زین گویی چو 
 (3۱2: ۱39۴)عطار،                                          

ای  شده تهتوجه به الگوی شناخ دل از زنگار بزدایی. نةیخواهی به محبوب برسی باید آی اگر می

 :رساند ب میمطلو تو را به نتیجةچه را که او انجام داده است مثل حضرت یعقوب و انجام آن

 باید محبوب یوسف گر ترا

 نماید زیبا ات آیینه تا که
 

 باید یعقوب دیدة نخستت 

 نماید زیبا نشان بی جمال
 (39۱: ۱39۴)عطار،                                          

 خواهی جمال یوسف راببینی باید چشم زیبا بین داشته باشی. گوید اگر می عطار می

 باید محبوب یوسف گر ترا

 نماید زیبا ات آیینه تا که
 

 باید یعقوب دیده نخستت 

 نماید پیدا نشان بی جمال
 (39۱: ۱39۴)عطار،                                          

 حضرت داود از درد عشق ناله سرکن.گوید که همانند  عطار خطاب به عندلیب می

 عشق باغ عندلیب ای مرحبا

 داوود وار لد درد از بنال خوش

 برگشای معنی به داوودی حلق

 شوم نفس بر زره پیوندی چند
 

 عشق داغ و درد ز خوش خوش کن ناله 

 نثار جان صد نفس هر کنندت تا

 رهنمای خلقت لحن از را خلق

 موم چو کن خود آهن داوود همچو
 (26۱: ۱393)عطار،                                          

پرسد  شود که پیری در حمام از او می حکایتی از شیخ ابوسعید ابوالخیر نقل می نامه مصیبتدر 

دهد به این دلیل که اینجا چیزی از مال دنیا به همراه انسان  او پاسخ می .چرا حمام جایی خوش است
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 به این معنی که ما در این دنیا مالک چیزی نیستیم نیست و اگر هم چیزی باشد از آن دیگران است.

 خواهی چون مردان حق فارغ باشی از ملک و مال روی بگردان. اگر می .(239 :۱388ار،  )عط

 روی مال و ملک ز نگردانی تا

 همه از بگردان ساعت این روی،
 

 روی حال این ننمایدت نفس یک 

 همه از مردان جو فارغ شوی تا
 (32۴: ۱393)عطار،                                          

 رشد یادگیرندهسطح 

دهد. در این مورد عوامل  سانی رخ نمی صورت یک ة افراد بهمورد همای در یادگیری مشاهده

. ( Schunk, 2000, 203) کنند گوناگونی نظیر سطح رشد یادگیرنده و وضعیت الگو ایفای نقش می

هرکدام از  الطیر  منطقعطار در ابتدای  اند. هیادگیرندگان عطار البته به این سطح از رشد دست یافت

ها و ارتباطشان  های مثبت آن و از ویژگی دهد. خه خطاب قرار می مرغان را با اداتی مانند مرحبا و خه

 گوید. با سیمرغ سخن می

 صفت موسی موسیچه ای خه خه

 دور ز آتش ای دیده موسی همچو
 

 معرفت در زن موسیقار خیز 

 طور کوه بر ای موسیچه الجرم
 (259: ۱393)عطار،                                          

 عشق باغ عندلیب ای مرحبا

 برگشای معنی به داوودی حلق
 

 عشق داغ و درد ز خوش خوش کن ناله 

 رهنمای خلقت لحن از را خلق
 (26۱: ۱393)عطار،                                          

 ..قابل قبولی از معرفت و رشد قرار دارندیادگیرندگان عطار در حد 

 بازآفرینی

  آفرینی است.مراحل یادگیری از راه مشاهده بازیکی از  

اند که کسب اطالع از نتایج کار، یعنی  ای متعدد آموزشی نشان دادهه پژوهش
ای  بازخورد ساده بدون همراهی با تقویت یا تنبیه، بر رفتار یادگیرنده تأثیرات سازنده

 .(۱78 :۱992گیج و برالینر،  ) گذارد جای می به

گر و مؤثر در جهت رسیدن به هدف است. در  های عطار، فراگیر فعال، پرسش در مثنوی

هایشان قصد انصراف  دلیل ضعف سوی سیمرغ عذرهایی آوردند و به مرغان برای رفتن به الطیر  منطق
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ها توانایی خود  بیان کرد، آن مرغان را با سیمرغه هدهد ارتباط کاما پس از آن ،از پیمودن راه داشتند

 ها بیشتر شد. یافتند و برای رفتن اشتیاق پیدا کردند و احساس خودکارآمدی در آنرا باز

 سخن این شنیدند مرغان همه چون

 یافتند نسبت سیمرغ با جمله

 بازآمدند ره به یکسر سخن زین
 

 کهن اسرار بردند پی نیک 

 یافتند رغبت سیر در الجرم

 آمدند اواز هم و همدرد جمله
 (28۴: ۱393)عطار،                                         

 خواهند. عنوان هادی، راهنمایی می اند و از هدهد به در جای دیگر مرغان از عظمت راه ترسیده

 هم به قمری و بلبل آمد پیش

 زمان آن کشیدند بر الحان دو هر
 

 هم به مقری تن دو هر آن کنند تا 

 درجهان ازیشان افتاد غلغلی
 (3۰5: ۱393)عطار،                                          

کنند  یابند و احساس خودکارآمدی می میان هدهد )الگو( مرغان خود را بازپس ازشنیدن سخن

کدیور، )اس کارآمدی را در فرد افزایش دهد تواند احس یک الگوی موفق می اهدةمشکه  طوری به

کنند،  متربیان با خودکارآمدی باال، تکالیف مشکل را با احتمال بیشتری انتخاب می. (۱۴2 :۱385

دهند و در انجام تکالیف فعاالنه درگیر  تالش بیشتری دارند، وقت بیشتری به تکالیف اختصاص می

 شوند. می

یادگیری و اجرای آن الگوی کنند که بدانند قادر به  یادگیرندگان وقتی از الگویی پیروی می

هدهد را به عنوان الگو و راهنما  الطیر منطقمرغان در . (Schunk, 2000,98) رفتاری هستند

 چه او بگوید فرمان کنند.بندند که هر پذیرند و عهد می می

 همه مرغان سخن این شنودند چون

 قرار ایشان دل از سیمرغ برد

 درست بس عزمی کردند ره عزم

 نقد به را ما زمان این گفتند جمله

 رهبری را ما راه در کند تا

 کنیم فرمان جان به را خود حاکم
 

 همه جان ترک گفتند زمان آن 

 هزار صد شد یکی جانان در عشق

 چست باستادند را سپردن ره

 عقد و حل اندر باید پیشوایی

 سری خود از ساختن نتوان که زان

 کنیم آن بگوید او هرچ بد و نیک
 (3۰2: ۱393)عطار،                                          
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سالک که بسیار مصمم و فعال است پس از هر بار شکست در رسیدن به مقصد  نامه مصیبتدر 

خواهد.  عنوان کسی که الگو و راهنمای سالک است راهنمایی می  گردد و از او به به نزد پیر بازمی

 پذیرد. او را می کند و سخنان به او اعتماد می

 کاردان پیر پیش آمد سالک

 پاک عزرائیل هست گفتش پیر

 برنهیم گردون به گامی تا خیز
 

 دان بسیار با حال دادشرح 

 هالک و مرگ معدن و قهر راه

 برنهیم پرخون دیگ این سر پس
 (۱87: ۱388)عطار،                                          

معرفی الگوهای موفق، به متربیان بیاموزد که به خودکارآمدی خود کند با  عطار تالش می

، الطیر منطقها را کاهش دهد. در داستان  آن اجازه ندهند هیجانات منفی انگیزة اعتماد داشته باشند و

ام،  گوید من مخنث گوهر هستم و بین خوبی و بدی حیران مانده هدهد در جواب متربی که می

تواند باشد. اگر این گونه نبود، بعثت پیامبران  گی در وجود هر کسی مییژکند که این و تأکید می

 سوی صالح حرکت کنی. تدریج به توانی به درست نبود. تو می

 کسی هر در بود این باری گفت

 نخست از بودی پاک کس همه گر

 دلبستگی طاعتت در بود چون
 

 کسی نبود صفت، یک مرد که زان 

 درست بعثت شدی کی را انبیا

 آهستگی صد به آیی صالح با
 (3۱7: ۱393)عطار،                                          

 انگیزش
.در دیدگاه بندورا، رفتار با توجه به نتایج .تقویت در عملکرد و نگهداری یا تنظیم رفتار اهمیت دارد

ود( یا ناشی از محیط شود که یا ازسوی خود فرد )پاداش دادن به خود یا انتقاد از خ آن تنظیم می

 .(Pervin& John,1997.201)شود  می

 تقویت جانشینی

بی را به نتایجی خوبی که الگو گوید توجه متر عطار در حکایاتی که از الگوهای مثبت سخن می 

کند. بندورا نیز معتقد است افراد با دیدن  سبب رفتار یا عمل خود دریافت کرده است جلب می به

ازجمله  Bandura,1986, 98)گیرند  شوند یاد می انجام دادن رفتارهایی تقویت میکسانی که برای 

 توان به این موارد اشاره کرد: اند می ها پاداش دریافت کرده خاطر آن کارهایی که الگوها به
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 در راه حق قدم گذاشتن 

چرخ  اگر چنین کاری انجام دهی همانند خضر مقامت از همانند خضر در راه حق قدم بگذار.

 هنمای مردان راه و سرگشتگان است.گردان نیز باالتر خواهد رفت.گفته شده خضر را

 مردان راه در خضر چون نه قدم
 

 گردان چرخ نیابد در گردت که 
 (۱29:  ۱39۴)عطار،                                         

 های مادی گذشتن از خواسته

کند که به سبب پاکدامنی،  زن صالحه را نقل میپرستی داستان  عطار درضمن نکوهش شهوت

در دام مردان  زنی که به دلیل داشتن حسن و جمال چندین بار سرانجام به عاقبتی نیکو دست یافت.

عاقبت نیز از همه آنچه  پرست افتاد اما به سبب پاکیزه گوهر بودن هر بار نجات پیدا کرد. شهوت

 زهد و مستجاب الدعوه بودنش در همه جا پیچید. و آوازةق افتاد سربلند بیرون آمد برای او اتفا

 نیست کس الدعوه مستجاب نظیرش
 

 نیست نفس هم مردان ز را کو زنی 
 ( ۱۴۱:  ۱39۴)عطار،                                        

 قناعت      

خداوند  .گذراند میبافی زندگی خود را  ای که از طریق زنبیل گونه سلیمان نبی بسیار قانع بود. به

 بیاموزی. )ع(سرانجام به سبب این قناعت ملکی در اختیار او قرار داد. تو نیز باید قناعت از سلیمان

 صافی بود آنش از ملکی چنان 

 

 بافی زنبیل در بود قانع که 
 ( 337: ۱39۴)عطار،                                        

 فانی شدن

برسی باید ترک خود کنی و برای این کار به آهو و کارش در سحرگاه خواهی به حق  اگر می

خورد.بعد از  بوی چیزی نمی اند آهویی هست که چهل شبانه روز به جز گل خوش .گفته.توجه کنی

گذرد.آنگاه از ناف او مشک خوشبوی  آورد و دم صبح بر جانش می برمی طی این چله سحرگاه سر

 تواند روحانی و خوشبو شود. گردند. وجود خاکی تو نیز می وی میشود و خلقی خریدار  پدیدار می

 برد توان کی پی خودی با تا حق به

 راه درین خواهی هو مشک تو اگر
 

 برد توان پی این خودی بی از بلی 

 درسحرگاه کم آهویی از مباش
 ( 396: ۱39۴)عطار،                                        
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 تنبیه جانشینی

برد که به دلیل رفتارهای نادرست به  زیادی نام می ةشد هایش، از افراد شناخته عطار در مثنوی

خواهد که از سرنوشت  .او با بیان سرنوشت این افراد از متربیان می.اند عقوبتی سخت گرفتار شده

نتیجه منفی ها عبرت بگیرند و تالش کنند که به سرنوشتی مشابه آنان دچار نشوند.. عطار با بیان  آن

در نظریه  دارد. کند و او را از آن برحذر می که الگو به سبب رفتارش به آن رسیده متربی را آگاه می

اگر رفتار الگو یا سرمشق با تنبیه  یعنی شود. گفته می تنبیه جانشینی ،یادگیری بندورا به این نوع تنبیه

سوی یادگیرنده احتمال انجام آن رفتار ازارد و گذ تأثیر می ، تنبیه بر رفتار یادگیرندههمراه باشد

  توان به این موارد اشاره کرد. ازجمله مواردی که باعث شده  افراد گرفتار شوند می یابد. کاهش می

 تعلقات دنیایی

هرچیزی که حجاب راهست باید کنار بگذاری حتی یک سوزن ممکن است باعث بازماندن تو 

وقتی حضرت مسیح را به آسمان بردند در آسمان  .که مانع رفتن حضرت عیسی شد .چنان؛گردد

.پس دستور آمد که او را به خاطر این مایه .چهارم دیدند که از تعلقات دنیایی سوزنی به همراه دارد

 .ها در آسمان چهارم است هست متوقف کنید. جای عیسی در قصهتعلق دنیوی در همان جا که 

 کار کنی می بازان پاک چون اگر

 نیست بهم تو با سوزنی جز اگر
 

 بمگذار خود با سوزنی عیسی چو 

 نیست وکم بیش حجابت سوزن آن جز
 (۱26: ۱395)عطار،                                  

کند که گوهر حتی سلیمان نبی  هدهد به کبک گوهردوست خاطرنشان می الطیر منطق در ابتدای

به جانان برسی از گوهر دل بکن. وقتی پیامبر بزرگی خواهی  .پس اگر می.را از رفتن بازداشته است

تو هم به عنوان متربی صدق  این دربارة مثل سلیمان از این طریق از رسیدن به هدف بازمانده قطعاً

 کند پس باید از این کار بپرهیزی. می

 سروری آن نبود را گوهر هیچ

 شد شاه سلیمان گوهر زان گرچه

 کند این سلیمان با چون گهر آن

 گوهرطلب ای برکن گوهر ز دل
 

 انگشتری در داشت سلیمان کان 

 شد راه بند که بودش گهر آن

 کند تمکین را سرگشته تو چو کی

 طلب در دایم باش را جوهری
 ( 273و272: ۱393) عطار،                               

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            21 / 26

https://erfanmag.ir/article-1-911-fa.html


   64...                                                                                                        عطار های مثنوی در الگویی تربیتی روش بررسی

 پیروی از نفس

خویش شهرت بسیار داشت و پیر وقت شیخ صنعان، عارفی بزرگ با مریدان بسیار بود که در عهد 

.اما به دلیل اینکه فریفته دختری ترسا شد، دین و ایمان خویش بر باد داد و به دلیل ،آمد شمار می به

 ای نفسانی، گرفتار شد.ه پیروی از خواهش

 بود خویش عهد پیر صنعان شیخ

 سال پنجاه حرم در او بود شیخ
 

 بود بیش گویم چه هر از کمال در 

 کمال صاحب صد چار مریدی با
 ( 286: ۱393) عطار،                                        

بیند که در  کند خواب می های مثبت فراوانی که عطار برای او ذکر می شیخ با داشتن ویژگی

گیرد با چهارصد تن از مریدانش به روم  کند. تصمیم می سرزمین روم در مقابل بتی سجده می

 دهد. بیند و دین و ایمان درمقابل عشق او می آنجا دختر ترسا را میبرود.در 

 او جان غارت کرد دختر عشق

 خرید رسوایی و داد ایمان شیخ
 

 او ایمان بر زلف از ریخت کفر 

 خرید رسوایی بفروخت عافیت
 ( 287: ۱393)عطار،                                         

 غرور و خودبینی

 سبب خودبینی، از مقام مالئکه به مقام شیطانی تنزل پیدا کرد.شیطان به 

 بین راه رعونت از ای کن جهد

 شوی شیطانی بوده مالیک از
 

 لعین ابلیس همچو نگردی تا 

 شوی هامانی و گردی اهرمن
 (۱26: ۱39۴)عطار،                                          

 نتیجه:
کند توجه مخاطبانش را به این افراد و  الگوها، سعی میهای خاص  عطار با بیان ویژگی

آورد، اغلب  ها می عطار از احوال الگوها در ضمن حکایت آنچههای آنان جلب نماید.  شایستگی

آموزند. بعضی رفتارها و  بخشی است که متربیان از طریق آن نکاتی را می مطالب آموزنده و آگاهی

گیرند و تعدادی از رفتارهای متربیان از این طریق  ا فرا میکردارهای جدید را به کمک این الگوه

زیرا راهنما این حس را هر بار با ارائه  ؛شوند. متربیان عطار، احساس خودکارآمدی دارند تقویت می
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ها فعال هستند و تکالیف مشکل را برای انجام دادن  کند. آن ها تقویت می الگوهای شایسته در آن

 کنند. آموزند بازآفرینی می از رفتار الگوها می و آنچهد کنن انتخاب می

هایی  الگوهای خوب آن هایش هم الگوهای خوب دارد و هم الگوهای بد. عطار در مثنوی

.پیامبران، اولیا و .خواند میها فرا هستند که مخاطب را به انجام عمل و یا رفتاری مشابه رفتار آن

خضر، سلیمان، یوسف، داود، موسی، ابراهیم،  اند. شده از این جمله های شناخته برخی شخصیت

آیند که به جهت عملکردشان به نتایج  شمار می ابراهیم ادهم، عیسی و... جزو الگوهای مثبت عطار به

گوید اگر همانند این افراد رفتار کنند به نتایج مشابهی  اند. عطار به متربیان می خوبی دست یافته

 .)تقویت جانشینی( دست خواهند یافت

ها برحذر  الگوهای بد کسانی هستند که عطار مخاطبانش را از انجام اعمال و رفتار مشابه آن  

ها  آنان به سرنوشتی مشابه سرنوشت آن وةدهد که در صورت پیروی از شی دارد و هشدار می می

ترین این الگوها شیخ صنعان است که با وجود  یکی از مهم )تنبیه جانشینی( گرفتار خواهند شد.

شیطان، نمرود، فرعون،  داشتن مریدان بسیار گرفتار شیطان شد و از مسیر درست منحرف گردید.

 باشند. برخی حاکمان و... ازجمله این گروه می

نتایج پژوهش نشان داد بسیاری از آنچه بندورا، درخصوص روش الگویی، در قالب نظریه   

کار بسته  هایش برای آموزش متربیان به در ضمن مثنوی یادگیری اجتماعی ارائه داده است، عطار

.مواردی از قبیل درجه اهمیت و صالحیت الگو و توجه به او، بازآفرینی، تقویت جانشینی، .است

 اند.  تنبیه جانشینی، سطح رشد یادگیرنده، خودکارآمدی و... از این جمله

که امروزه به عنوان دهد که بسیاری از نظریاتی  بررسی آثار بزرگ ادبی و عرفانی، نشان می   

ها پیش به وسیله بزرگان علم وادب فارسی شناخته شده بودند و  شود، قرن نظریات جدید ارائه می

جمله آثار عطار را از این ازشدند. بنابراین بسیار به جاست که متون ادبی و عرفانی،  کار گرفته می به

ش در تعلیم و تربیت بهره بگیریم. ها بیش از پی زوایا بنگریم و از تجربیات و دانش صاحبان آن

خصوص اسناد بنیادی تعلیم و  همنابعی این چنین ارزشمند، باید در بطن فرایند تعلیم و تربیت و ب

 ها برای پر ثمر نمودن تحوالت آموزشی بهره گرفته شود. تربیت، گنجانده شود و از رهنمودهای آن
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 نامه: کتاب
 بیروت: دارالفکر مقدمه ابن خلدون(، م۱988خلدون، عبدالرحمن. ) ابن ، 

 ( .۱385اسالوین، رابرت ایی  ،)ترجمه :یحیی سید محمدی، تهران: روان.شناسی تربیتی روان ، 

 یاسالم تیترب هینشر، «یفلسف حرکت بر آن قیتطب و تیترب فیتعر»(. ۱39۱. )رضای، علیاعراف. 

 .۱۴: ش

 خرمشهر :، تهرانعرفانشناسی و  روان(، ۱39۰) .اکبر پور، علی افراسیاب. 

 آشنایی کودکان با متون کهن فارسی با روشی خالقانه و پویا با رویکرد »(، ۱396) .امینی، کیمیا

 .سال چهارم فصلنامه نقد کتاب،، «به نظریه یادگیری بندورا

 دو فصلنامه تربیت اسالمی.،«جایگاه مفهوم ایمان در تربیت اسالمی» .،(۱392) .بلندهمتان، کیوان ،

 .۱6سال هشتم، شماره 

 پنجم،  اپ، چآرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(،  ۱39۰) .بهشتی، محمد

 .سمتتهران: 

 آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(، ۱385) .بهشتی، محمد و همکاران ،

 .سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :تهران

 ____________ . (۱39۱ ،)،سمت، تهران: چاپ پنجم،  تعلیم و تربیت و مبانی آن 

 بعثت: تهران، ها هینظر براساس یریادگی یروانشناس، (۱387) .پارسا، محمد. 

 بررسی و مقایسه شیوه آموزش تفکر نزد فریدالدین عطار و متیولیپمن»(، ۱39۰) .پناهی، مهین» ،

 .مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مجله تفکر و کودک

 پژوهشگاه علوم انسانیچاپ پنجم، تهران:  ،دیدار با سیمرغ ،( ۱39۰) .پورنامداریان، تقی. 

 دانشگاه تهران :محمد کاردان، تهران (، مراحل تربیت، ترجمه علی ۱368) .دبس، موریس. 

 پژوهشگاه حوزه و  :، قمو تربیت آرای دانشمندان مسلمان در مبانی تعلیم(، ۱38۱) .رفیعی، بهروز

 .دانشگاه

  چاپ سیزدهم، اخالق و تربیت اسالمی(، ۱385، ).رحیمیان محمدحسنرهبر، محمدتقی و ،

 .سمت :تهران
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 سخن :، چاپ دوم، تهرانصدای بال سیمرغ(، ۱379) .کوب، عبدالحسین زرین. 

 مؤسسه  :ر، تهرانسید حسین نص ، تصحیحمجموعه مصنفات(،  ۱372) .بن حبش سهروردی، یحیی

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 دوران :تهرانچاپ هشتم،  ،روانشناسی پرورشی نوین(،  ۱39۴) .اکبر سیف، علی. 

  _________( .۱38۴ .)دوران: تهران. یریادگی یها فراورده و ندیفرا سنجش  

 تهراندانشگاه تهران:  ، ترجمه: غالمحسین شکوهی،مربیان بزرگ(،  ۱355) .شاتو، ژان. 

 اطالعات: تهران ،ازدهمی چاپ ،رشد یشناس روان ،(۱373. )اکبر ینژاد، عل یشعار.  

 نشر ، مشهد، بهمبانی و اصول آموزش و پرورش(، ۱386) .شکوهی، غالمحسین. 

 ( ،۱393عطار، فریدالدین،) محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ  ، تصحیح و مقدمهالطیر منطق

 .خنتهران: سسیزدهم، 

 . _________ (۱395 ،)تصحیح و مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ هفتم، نامه الهی ،

 تهران: سخن.

 . _________ (۱388 ،)تصحیح و مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ نامه مصیبت ،

 .سخن تهران: چهارم،

 ی.و فرهنگ یعلمتهران:  ،یخوارزم نیدالدیترجمه مؤ ،نیالد علوم اءیاح (،۱38۱).محمد ،غزالی  

 پیام.تهران روش تربیتی اسالم،(،  ۱372) .قطب، محمد : 

 و میتعل فلسفه: ۱یاسالم تیترب و میتعل بر یدرآمد( ۱383. )همکاران و محمدیکاردان، عل 

 .سمت :تهران، تیترب

 سمت :، چاپ نهم، تهرانروانشناسی تربیتی(،  ۱385) .کدیور، پروین. 

 سمت :چاپ سوم، تهران ،روانشناسی تربیتی(،  ۱386) .آبادی، حسین لطف. 

 ناهید :، تهرانمثنوی معنوی(، ۱375) .الدین مولوی، جالل.  

  تهران: اکبر سیف علی ، ترجمههای یادگیری نظریه ،(۱389.)هرگنهان، بی. آر و السون، میتو .اچ 

 .دوران، سمت
 Bandura, A (1982), "Self-Efficacy Mechanism in Human Agency", American 

Psychologist, No. 37 
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 Bandura, A (1986). Social foudations of thought and action: A social-cognitive 

theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 Miller,P.H.(1993 ), Theories of Developmental Psychology,3rd ed, New York: 

Freeman 

 Moreno,R. (2010).Educational Psychology.New York: John Wiley & Sons. 

 Pervin, L.A and P.O.John (1997)  , Personality:Theory and Reserch, 7th ed 

,New York: John Wily and Sons. 

 Schunk, D.H. (2000). Learning theories: An educational Perspective. Upper 

Saddle River,NJ: Prentice-Hall. 
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