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 بیاوریم بیرون فرهنگی ابدی تبعید از کودکان برای طنز زبان با را سیناابن

 سینا گفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین دووچهل – حمید عبداللهیان دکتر

 51/51/5011چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلیدرسنشست از مجموعه مین دووچهل

ا ب ،حمید عبداللهیاندکتر سخنرانی  هببرگزار شد. این نشست  دی 51در روز چهارشنبه سینا و فرهنگی بوعلی

 اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« ، طنز و ادبیات کودک و نوجوانسیناابوعلی»موضوع 

 شد. پخش کتاب شهر

 

 علم اهل و خواص برای جز دارند ما تاریخ و فرهنگ در که جایگاهی و اعتبار وجود با ما گذشته مفاخر دیگر و ابوعلی

 وزر نیازهای و زبان به توجه با بزرگان آن های اندیشه رسانی روز به جامعه روز نیازهای از یکی. نیستند یافتنی دست

 از که است این دارد علمی و معنوی ارتباط و انس گذشته بزرگان با که نظریصاحب هر هایرسالت از یکی. است

 عام مخاطبان دسترس در ملموس و ساده است استفاده قابل امروزی بشر برای که را نکاتی هاآن هایدانسته دریای

 راختیا در و بیاوریم بیرون گرفته خاک و گرد های کتابخانه از را دیگران و ابوعلی که ماست وظیفه. دهد قرار معمولی و

 مشتاق کودک. است منتشرکرده را خندان مشاهیر مجموعه عبداللهیان حمید دکتر مهم این به توجه با. بگذاریم جامعه

 ولا جلد باشد؟ داشته ابوعلی از شناختی اختصار به الاقل آن از استفاده با بتواند که دارد منابعی یا منبع چه امروزی

 طنز زبان از کار جذابیت برای. است شده نوشته سوال این به پاسخ در که سیناست ابوعلی درباره خندان مشاهیر

 ایچهره تا هستند کار مکمل بخش فرح و طنزگونه تصاویری آن کنار در. شود ترمشتاق گریزپا کودک تا شده استفاده

 .دهند نشان ایرانی کودک به را شرق نابغه از شاد و داشتنی دوست خودمانی،

مشاهیر »در مجموعه « سیناابوعلی»چاپ کتاب « ، طنز و ادبیات کودک و نوجوانسیناابوعلی»درباره رانی سخناین 

 است.« خندان ایران

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست عبداللهیان حمیددکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

دهد، درباره مشاهیر جلد منتشر شود و همان طور که نامش نشان می 51این مجموعه کتابی است که قرار شده در 

، جلد دوم «سیناابوعلی»خندان ایران است که تا کنون چهار جلد از این مجموعه به چاپ رسیده و جلد نخست 

این . مجلدی که زیر چاپ آن است« فارابی»است و « رازی»و جلد چهارم « فردوسی»، جلد سوم «نیابوریحان بیرو»

، «خیام»، «ناصرخسرو»، «موالنا»پنج قسمت قرار است در یک بسته آماده و منتشر شود و پنج جلد بعدی شامل 

نفر باشند، اما شاید بعدها  51 توانست خیلی از مشاهیر ما در میان اینالبته می. است« شیخ بهایی»و « خوارزمی»

شروع کردم به  سینامجموعه را با شخصیت ابوعلی. ای برای گسترش بیشتر این مجموعه وجود داشته باشدبرنامه

ترین شخصیت فکری ایرانی و جهان اسالم توانیم بگوییم بزرگاین دلیل که طبق بیشتر برآوردها و محاسبات، می

رانگیزی که تقریبا همه دانشمندان به عظمتش با وجود این که منتقدان و مخالفانی بست؛ شخصیت غبطهسیناابوعلی

 . داشته، اقرار کردند و همیشه به عنوان یک شخصیت درجه یک فکری جهان اسالم قابل دفاع و طرح شدن بوده است
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ور و مشاهیر کش سینالیو سایر مشاهیر رفتم، خالیی بود که در زمینه ابوع سیناکه سراغ شخصیت ابوعلیعلت این

کسی که در این زمینه کار کرده به ویژه با زبان ساده و کودکانه خیلی کم داشتیم و تازه وقتی که در این . داشتیم

 . کردم، بیشتر بوده استزمینه تحقیق، پژوهش و تالیف کردم، متوجه شدم که چقدر خال آن از چیزی که فکر می

 

 چگونه شکل گرفت؟ سیناشخصیت ابوعلی

و نگاهم به او خواهم  سینابحث کنیم من در چند محور درباره ابوعلی سینااگر بخواهیم درباره ضرورت کار درباره ابوعلی

هایی دارد؟ جامعه و فضای چگونه شکل گرفت و چه ویژگی سینابحث نخست این است که شخصیت ابوعلی. پرداخت

هایی که در زمینه بیشتر فعالیت. داشته باشد سینااده فرهنگی از ابوعلیتواند چه استففرهنگی ما امروز می

هایی که در همین مجموعه شهر کتاب داشتیم، معطوف به گذشته است و انجام شده و حتی نشست سیناابوعلی

د؟ کار کرده است؟ در زمینه پزشکی چه دستاوردی داریعنی او برای ما چه سینامعطوف به شخصیت خود ابوعلی

های خیلی بود و تقریبا ابعاد مهمی از میراث ها را خواندم، بحثدرباره فلسفه، ادبیات چه دستاوری دارد؟ من بحث

 .ها بحث شدفکری، فرهنگی و علمی او در مجموعه این نشست

 

 ایی تولیدهزار سال پیش کاره سیناکه ابوعلیچه داریم؟ یعنی این سیناحال سوال من این است که ما برای ابوعلی

گری ما به عنوان پلی برای واسطه. های خیلی قطور در اختیار ما گذاشتکرد و سرمایه عظیمی به زبان عربی در کتاب

کنند، چه های قرن بیست و یکم که در ایران به زبان فارسی صحبت میو جامعه، فرهنگ و انسان سینامیان ابوعلی

های خیلی تخصصی بحث سیناوهی، شناخت و ارزیابی عملکرد ابوعلیپژسیناایم؟ بیشترین کارنامه ابوعلیکرده

شود و موضوعاتی که بیشتر مخاطب خاص دارد، یعنی های خیلی تخصصی مطرح میسنگینی است که در زمینه

 .گیردنفر بیشتر را در برنمی 511تا  11مخاطبی که بین 

 

  سیناضرورت استفاده از اندیشه و میراث ابوعلی

در جامعه ما خود به خود این دانشمند را از عامه،  سیناها در زمینه ابوعلیتخصصی، علمی و سنگین بودن بحثآیا این 

کنم باید به این سمت کند؟ من احساس میتوانند از او استفاده کنند جدا نمیکودک و نوجوان و مخاطبانی که می

رفتم تا متمرکز بشویم به این سمت که  سیناعلیمتمرکز شویم و خودم هم به دلیل همین نوع نگاه به طرف ابو

ما یک میراث و یک نابغه عظیم فکری داریم ولی این نابغه بزرگ فکری در . را برای جامعه قابل فهم کنیم سیناابوعلی

ما هم تالشی برای این اندیشمند خیلی . های عربی خیلی هم قطور نوشته شده و در آنها محبوس شده استکتاب

 .شتیمبزرگ ندا

 

های هستند که در تبعید ابدی فرهنگی در واقع به این نتیجه رسیدم، مشاهیر ما، مشاهیر بزرگ گذشته ما، شخصیت

برند! یعنی ما از آنها خیلی فاصله داریم و فاصله طوالنی ما و جامعه ما از آنها باعث شده که نتوانیم عمال به سر می

را برای جامعه و مخاطب امروز ملموس و  سیناتالش کنیم تا اندیشه امثال ابوعلیحال باید . ای از آنها ببریمهیچ بهره

برند که دست ما کودکان هایی خیلی رفیع به سر میو بیشتر بزرگان ما در طاقچه سیناابوعلی. محسوس کنیم

های متعدد و انیشود که این کار را کرد؟ راهش این است که بازخوچه طور می. فرهنگی خیلی از آنها کوتاه است

 .ساده به زبان کودکانه داشته باشیم تا مردم بتوانند آنها را بخوانند
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 در میراث عظیم ایرانی اسالمی  سیناشخصیت و دستاورد ابوعلی

توانیم به دست او بدهیم که همه مطالب را داند؟ چه کتابی میمی سیناقدر از ابوعلییک کودک یا نوجوان ایرانی چه

من بیشتر به این دلیل سراغ این بزرگان رفتم تا کتاب جامع و مانعی باشد که اطالعات  گفته باشد؟ سیناوعلیدرباره اب

صفحه با زبانی ساده و تصاویری زیبا، شاد، شنگول و قبراق به کودک و نوجوان ما بگوید  511تا  511نسبتا مفیدی را در 

بیند یک خیابان، میدان، دانشگاه و فرهنگسرا به نام که بوده و چه کاره بوده است؟ وقتی کودک می سیناابوعلی

بیند و همه جا دستاوردهایی از این های متعدد به نام او و تمبرش را میرود مجسمهست و هر جا که میسیناابوعلی

کیست؟ اما وقتی کودک  سیناکند که ابوعلی شود که درباره او کنجکاویمند میکند، عالقهدانشمند مشاهده می

 !کیست؟ هیچ دستاوردی برایش ندارد سینامند بخواهد دریابد ابوعلیعالقه

 

کننده باشد یا در حدی که مشتاقش کند برای مطالعه بعدی وجود ندارد! هیچ جا پاسخ متقن و خوبی در حدی که قانع

مشاهیر »هنگی اکنون کشور ما بود و من سعی کردم در مجموعه این یکی از مشکالتی است که به نظرم در فضای فر

های دیگر هم تولید شد که امیدوارم این روند ادامه پیدا بعدها در همین راستا کتاب. به آن جواب بدهم« خندان ایران

این  ن قبل ازم. کند و نویسندگان دیگر ادبیات کودک و نوجوان به این سمت بیایند و در این زمینه دست به قلم شوند

ای هم در این زمینه نداشتم )هر چند در زمینه ادبیات معاصر پژوهش اصال نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نبودم و تجربه

به نظرم این نیاز اولویتش . و تالیف کردم( و وقتی وارد گود شدم دیدم اوضاع از چه قرار است و متوجه نیاز جامعه شدم

 .کردمصصی ادبیات معاصری بودم که داشتم روی آن کار میهای تخخیلی بیشتر از بحث

 

 پژوهش و تالیف در زمینه مشاهیر ایران برای کودکان 

وقتی ضرورت را بیشتر در این حوزه تشخیص دادم به این سمت متمایل شدم که در این زمینه کار و کارهایی را ارائه 

د برای اینکه دوستان دیگری مشتاق پژوهش و تالیف در این ها فتح بابی در این زمینه باشامیدوارم این تالش. کنم

در این رابطه مخاطب من بیشتر کودکان و نوجوانان و نویسندگان این حوزه هستند؛ . زمینه بشوند و کار ادامه پیدا کند

ا کارها ب یعنی کسانی که قرار است از این تالیفات استفاده کنند و نویسندگان کودک این تجربه را گسترش دهند حتی

 . و رویکرد بهتر در خدمت جامعه و به آنها ارائه شود

 

برای یک نویسنده ادبیات کودک و . و پرماجرایی دارد هایی است که زندگی چندگانهیکی از شخصیت سیناابوعلی

در  قریباسفرهای خیلی زیادی داشته و ت سیناابوعلی. نوجوان زندگی پرماجرا زمینه خیلی خوبی برای کار کردن است

سالگی از شهر بخارا درآمده به خوارزم رفته و از آنجا به توس آمده است از توس به نیشابور، از آنجا به گرگان رفته  ۰1

است و در آنجا به دنبال قابوس بن وشمگیر بوده که نتوانست او را پیدا کند برای اینکه قابوس فوت کرده قبل از اینکه 

از گرگان به ری رفته، از ری به همدان و در آنجا به اصفهان رفته و مجددا به همدان  .به گرگان بیاید سیناابوعلی

 .گرددبرمی

 

 سیناتعبیر فرار دائمی در زندگی ابوعلی

در بستر این سفرها او خیلی . در سفر بوده و سفر یک زمینه پرماجرا برای متخصص ادبیات کودک است سیناابوعلی 

برده است، از وقتی در یک فرار دائمی به سر می سیناکه برای او به کار بردند، ابوعلیدر تعبیری . شودمتفاوت می

مجبور شد بخارا را ترک کند و  سیناها افزون شد و ابوعلیها در دربار سامانیکه سامانیان ضعیف شدند و نابسامانی
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های تاریخ مطرح این نامه در کتاب. استبه گرگانج نامه نوشت و او را خو سینابعد از آن فردوسی به دنبال ابوعلی

 .در یک فرار دائمی سپری شد سیناباالخره زندگی ابوعلی. داننداست و حتما مخاطبان این را می

 

ی که در یک فرار دائمی سپر سیناویژگی مثبت زندگی ابوعلی. آور استدرگیر آن شده تاسف سیناوضعیتی که ابوعلی

او کارهای خودش را کرد و دستاوردهایش . شواری گذشت اما از تولید علم دست برنداشتشد، با اینکه در یک وضعیت د

گوید اگر این فرد آرامش داشت و درگیر کند با خودش میرا بررسی می سیناانسان وقتی زندگی ابوعلی. را تولید کرد

ها فدای جنگ سینای که ابوعلیاخوریم به زمانهتوانست بکند و خیلی غبطه میشد چه کارها که نمیها نمیجنگ

های مختلف شد و کتاب آخرش هم که درباره داوری بین فلسفه شرق و غرب در لشگرکشی سلطان مسعود و جدال

 .به اصفهان از بین رفت

 

در زمینه پزشکی،  زمینه دیگری که در زندگی او برای من مفید بود، شخصیت چندگانه او بود که دستاوردهای علمی

های مختلف علمی جذابیت خاص خودش لهیات، منطق، ریاضیات از خود به جای گذاشت و همه این زمینهفلسفه، ا

را به  سینااین در حالی است که جامعه ما بیشتر ابن. دادرا داشت و برای پرداختن به او جای مانور زیادی به من می

 .های دیگر هم کار کرده استدر زمینه سیناشناسند اما ابندلیل آثار او در حوزه فلسفه و پزشکی می

 

های زیادی و موضوعاتی که در آنها کار کرده است، کتاب سینادهد که درباره ابنها به ما امکان میهر کدام از این زمینه

توان درباره دستاوردهای علمی هایی که هر کدام جذابیت خاص خودش را دارد؛ مثال میبرای کودکان تالیف کنیم، کتاب

ابی توان کتهمچنین در حوزه فلسفه و الهیات می. برای کودکان و نوجوانان یک کتاب مستقل نوشت سیناپزشکی ابن

من در حدی که کتابم ظرفیت داشت در زمینه مباحث پزشکی، فلسفی، منطقی، ریاضی، . به زبان کودکانه نوشت

حدی که کودک از مطالب کتاب زده نشود و از آن  نجوم و حتی اخالق مطالبی به زبان کودکانه در کتاب جای دادم در

 .فاصله نگیرد

 

 نسبت به فارابی و رازی متفاوت است سینازندگی ابن

! شودترها تمام مینویسیم و معموال به کام بزرگهای ادبیات کودک این است که ما به نام کودکان مییکی از ویژگی

هزار نفر این کتاب را دیدند و از میان این  7تا  ۶هارم رسیده و تقریبا نوشتم فعال به چاپ چ سیناکتابی که درباره ابن

هایمان گرفتیم اما خودمان بیشتر خواندیم و استفاده کردیم و افراد از جمله برخی مادران گفتند ما کتاب را برای بچه

 . دار و جذاب بودمان خیلی خندهطنز آن برای

 

یک شخصیت خیلی خاص است و یکی دیگر از  سیناابن. ی متفاوت استنسبت به فارابی و راز سینازندگی ابن

« مشاهیر خندان ایران»هایی که در هایش شخصیت چند وجهی اوست یعنی چند بعدی و در همه شخصیتویژگی

ا ردنیایش . تر است به این دلیل که آدمی بود که هم به دنبال دنیا بود هم دینتر و متفاوتبررسی کردم از همه خاص

تواند در زمانه ما برای کودکان و نوجوانان باشد به ویژه اگر با فارابی یا از دست نداد، از این لحاظ الگوی مناسبی می

کردم در کنار رودخانه دجله در رازی نگاه کنیم مثال زندگی فارابی خیلی پریشان بود و من وقتی بر زندگی او کار می

 !اگر امروز بخواهیم به آن نگاه کنیم یک کارتن خواب بود کرد به تعبیریبغداد مزرعه زندگی می
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 الگوی مناسبی برای کودکان و نوجوانان است  سیناابوعلی

چرخاند یا اش را در شرایط سختی میداد، در دمشق زندگیالدوله همدانی به او میفارابی با چهار درهم که سیف

ا شد و وقتی به او گفتند بیا تا چشمانت را عمل کنیم تا ببینی رازی که در آخر عمر برای دومین بار چشمانش نابین

هایی ای برای دیدن دنیا ندارم؛ یعنی رازی در پایان عمر به دلیل تجربهگفت من به اندازه کافی دنیا را دیدم دیگر انگیزه

را در یک طرف دیگر  یناسبنابراین فارابی و رازی را در یک طرف داریم و ابن. که داشت به افسردگی شدید مبتال شد

اش در دربار پادشاهان زندگی کرد و در جلسات آنها شرکت داشت و برای خودش وزیر و در زمانه خودش از که همه

تواند از جذابیت هم اگر برای مخاطب ما باز شود، می سینااین زاویه زندگی ابن. ثروت و مکنت زیادی برخودار شد

 .برخودار باشد

 

خیلی الگوی  سیناکند، احتماال ابوعلیداری در کل جهان گسترش پیدا میکه با نگاه سرمایهاین نافرهیختگی 

از قبل خودش  سینابه طوری که گویی ابن. تواند برای کودک و نوجوان امروز ما باشد تا رازی و فارابیتری میمناسب

به این نداشته که وزیر بشود، اما او این کار نیازی  سیناکنم ابنمن احساس می. را برای همه اینها آماده کرده است

ود به دلیل اینکه کتابش دیده ش سینازیرا ابن. را کرده تا کتابش بیشتر دیده شود و این نکته ظریفی در زندگی اوست

 وگرنه. هایش به چشم بیاید و خوانده شود و در جامعه تکثیر شود، وزارت را قبول کردو اعتبارش باال برود و اندیشه

ای به پادشاهان و حتی قدرت و ثروت الی کتابش مشخص است که عالقهدلیلی نداشت که وزارت را قبول کند و از البه

 .فراهم کرد تا بیشتر بنویسد و کتابش بیشتر دیده شود سیناهمه اینها بستری است که ابن. نداشته است

 

اهان باشد مثل شاعرانی که شعرشان را به پادشاه ای که در قرن پنجم است، برای کسی که در دربار شبرای جامعه

هم برای دیده شدن آثارش به دربار  سیناکردند، ابنو نویسندگان آثار خود را برای بهتر دیده شدن به شاهان تقدیم می

امعه امروز بویه، ری، همدان و گرگان رفت تا بیشتر به آثارش توجه کنند و او را الگو قرار دهند و این به نظرم برای جآل

توان خیلی مانور داد و کودک و نوجوان و دانشجوی ما از آن خیلی استقبال نکته و سخن جدیدی است که بر آن می

وقتی ما به . آموز نیاز به الگو داردیکی از رویکردهای عمده در ادبیات کودک و نوجوان الگوپذیری است و دانش. کند

گوید چه کسی با درس خواندن به جایی رسیده است؟ می. ه جایی برسیگوییم درس بخوان تا در آینده بکودک می

 !در هزار سال پیش با درس خواندن به جایی رسیده است سیناما در پاسخ برگردیم به او بگوییم ابن

  

 نقش مهم اضافه کردن طنز به زندگینامه مشاهیر برای کودکان 

آموز ملموس این سخن برای کودک و دانش. نقش بسزایی دارداضافه کردن طنز به زندگینامه مشاهیر برای کودکان 

 سعی شده که چنین« مشاهیر خندان ایران»را پایین بیاوریم، در مجموعه  سیناهایی ابنکه ما به شکلنیست مگر این

ته ور او را گرفای از قداست و دانشمندی که درا از هاله سینابنابراین وظیفه ما این است که ابن. ای در پیش بگیردرویه

هایی که من یکی از قسمت. و خارج از دسترس کرده است، خارج کنیم و ساده و خودمانی برای کودک شرح دهیم

ارسطو را خوانده « متافیزیک»خودش اقرار کرده که چهل بار کتاب  سینادرباره آن خیلی مانور دادم، بخشی است که ابن

فارابی را خوانده بود و بعد از آن همه ابهامات « اغراض مابعدالطبیعه»که کتاب و از آن کتاب هیچی نفهمیده بود تا وقتی 

 .کتاب برایش حل شده بود

 

بار کتابی را بخواند؛ اوال خیلی حوصله داشته  ۰1رویکرد طنزی گرفتم و گفتم یک فردی که  سینامن با این اقرار ابن

بار نشسته و یک کتاب را  ۰1ای بوده که م فرد خیلی با حوصلهاست و واقعا اگر بخواهیم به زبان کودکانه امروز بگویی
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 نکته دیگر اینکه. گذاریمما یک بار فوقش دو بار کتابی را بخوانیم و متوجه مطلب نشویم آن را کنار می. خوانده است

 این تالش پس خیلی نابغه نبوده است، یعنی. بار خوانده و هیچ چیزی هم نفهمیده است! این هم یک مطلب دیگر ۰1

روی کودک قرار دهیم که بچه او را خیلی از دور را در حد ملموس کودکانه پایین بیاوریم و روبه سینارا کردیم که ابن

 .دسترس و تافته جدا بافته تصور نکند و سعی کند خودش را با الگوی او هماهنگ کند

 

از طرفی برنامه کارهای روزانه او را در زمانی . رآوردمرا د سیناهای هفتگی ابنکار دیگری که انجام دادم، برنامه کالس

نویسی در آموزش از نکات خیلی مهمی این موارد با برنامه. روی مخاطب قرار دادمکه وزیر بود، هم بیرون کشیدم و روبه

بر آن  که کارشناسان آموزش در عصر امروز همکنم که بر آن متمرکز شوم و بر آن تاکید کنم چناناست که سعی می

تواند به عنوان یک الگو به آن بنگرد که برای خودش یک برنامه درسی داشته باشد و طبق آن تاکید دارند و کودک می

 .برنامه درسی کار کند

 

 در مقایسه با فارابی و رازی با برنامه پیش رفته است سیناابن

بر عکس . ین است که او با برنامه پیش رفتدر مقایسه با فارابی و رازی ا سیناهای خاص ابنیکی دیگر از ویژگی

سالگی به بعد شروع به خواندن شیمی کرد بعد  ۰1شان خیلی با برنامه نبود؛ یعنی رازی از فارابی و رازی که زندگی

رازی در چهل سالگی دریافت که علمی که در شیمی آموخته به سمت پزشکی ببرد . دنبال صرافی و کیمیاگری رفت

زی در همین وارد کردن شیمی برای نخسیتن بار به پزشکی بود و در این زمینه خیلی هم موفق و علت موفقیت را

های مختلف را امتحان کرد؛ علوم دینی را یاد گرفت، مدتی قاضی بود سالگی شغل ۰1از طرفی فارابی تا . عمل کرد

 .نطق آشنا شد و شخصیتش تغییر یافتو وقتی به بغداد مهاجرت کرد در آنجا به طور کامال اتفاقی با چند نفر اهل م

 .سالگی هیچ کتابی منتشر نکرده بود 11فارابی تا 

 

با یک برنامه منظم از کودکی آماده شد برای کارهایی که در آینده انجام داد در این میان نقش پدر او بسیار  سیناابن

 سیناهای علمی ابنترین سهم را در موفقیتمتمایز است هر چند اطالعات ما درباره او بسیار اندک است، اگرچه او مهم

درس بدهند و با  سیناروز به ابنپدری که معلمان را به خانه آورد تا شبانه. شویمدارد که متاسفانه ما از او غافل می

فاوتی تاین . بتواند در این بستر نبوغ خودش را به بار بنشاند سیناداشتن وضع مالی خوب شرایطی را فراهم کرد تا ابن

 .با رازی، فارابی و حتی ابوریحان بیرونی دارد سینااست که ابن

 

 به جامعه  سینااهمیت زبان انتقال علم ابن

های علمی او را ارزیابی کنیم باید به فکر زبانی را از منظر علمی مطرح کنیم و حالت سینابه نظرم در کنار اینکه باید ابن

قدر که باید آگاهی و اشراف به دستاوردهای به عبارتی همان. جامعه منتقل کنیم باشیم که بتوانیم این مطالب را به

داشته باشیم به همان اندازه هم باید مخاطب را بشناسیم و با نیم نگاهی به مخاطب آثار  سیناعلمی و فرهنگی ابن

این نوع رویکرد باعث . یش ببریمها، درک و شعور مخاطب متناسب با آن کار را پبا تکیه بر ویژگی سیناو دستاورد ابن

را به  سینابگذاریم تا بتوانیم ابن سیناشود که مخاطب دست در دست ما بگذارد تا دستش را در کف دست ابنمی

 .شکل ملموس با او آشنا کنیم

 

ت های کالمی مهم طنز است که اکنون در ادبیاهای کالمی و تصویری است یکی از جاذبهالزمه چنین کاری جذابه

قدر گریزپا شده که اگر طنز آموز، دانشجو و حتی جامعه آنزند، یعنی دانشکودک و جهان طنز حرف نخست را می
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برای همین اگر بخواهیم موفق شویم که کتاب از سوی . ها پیدا نکندنباشد، شاید کسی خیلی رغبت به خواندن کتاب

های تصویری است در مجموعه قسمت بعدی جاذبه. یریماش این است که از طنز بهره بگمخاطب خوانده شود، الزمه

 اسینتصویر دارد؛ تصویرهایی که آنها هم طنز هستند، برای مثال ابوعلی ۰1تا  71هر کتاب تقریبا « مشاهیر خندان ایران»

 .را با چهره ساده و خیلی امروزی نشان دادیم

 

را با تصویری  سیناابوعلی. نشان دادم «مشاهیر خندان ایران»به صورت امروز را در کتاب  سیناعلت چاپ تصویر ابن

از آن چهره عبوسی که در تصاویر برخی . ها کم شود و نسل امروز او را درک کندساده امروزی نشان دادیم تا فاصله

ایینش بیاوریم و قدری ملموس و امروزی ها و در جاهای دیگری پها داریم و به صورت عقل کل در تمبرها، مجسمهکتاب

 .ترها و افراد دیگرها بلکه بزرگپنداری کنند و ارتباط بگیرند نه تنها بچهها با او احساس همذاتکنیم تا بچه

 

سوالی که شاید مطرح بشود که چرا ما باید به سمت طنز و تصویر برویم؟ رابطه ما باید با مخاطب بخشیدن و گرفتن 

اگر قرار است مخاطب به سمت ما بیاید و از مطالبی که نوشتیم استفاده کند، باید نگاهی به او داشته باشد، یعنی 

پای او برویم تا وقتی بتوانیم به سمت خودمان جذبش کنیم و به سمت خودمان بیاوریمش و ارتباط متقابل باشیم و هم

این باید در همه آثار کودک و نوجوان و . سمت ما بیایدیک گام به سمت کودک برویم تا کودک دو گام به . را برقرا کنیم

 .حتی بزرگسال هم فراهم شود

 

 ضرورت ارتباط متقابل مخاطب و مولف در زمانه حاضر

های خودمان بنشینیم و انتظار داشته باشیم که مخاطب به طرف ما بیاید، به که ما در برج عاج تحقیقات و پژوهشاین

کند، گیرد و کم مطالعه میمخاطبی که کم کتاب می. دهیمکه مخاطب را از دست میشود نظرم دستاوردش این می

بیند و دوست نداریم یا شاید بخشی از این موضوع به این دلیل است که خودش را از ما، محققان امروزی دور می

ده است که به در مجموعه مشاهیر خندان ایران تالش ش. سخت است برایمان که به طرف مخاطب چند گام برویم

 .تر بشویمهای بیشتری برداریم و به او نزدیکسمت مخاطب گام

 

شود، بحث کاریزمای آنهاست، به ویژه برخی از آنها مثال موالنا، هایی که درباره مشاهیر ما مطرح مییکی از ویژگی

شود که طرفداران یزما باعث میبه همین دلیل برخورداری از کار. خیلی کاریزما دارند سیناحافظ، فردوسی، حافظ و ابن

ا باید با آنه. های کالمی و تصویری را برنتابندمتعصبی داشته باشند و این طرفداران متعصب شاید برخی از شوخی

کنم و فردوسی شوخی می سیناشان کرد که اگر من قدری طنز در مجموعه مشاهیر خندان ایران با ابنصحبت و توجیه

برای . ها بگذارمنفر را جذب آنها کنم و فردوسی را سر سفره و در کیف مدرسه بچه 511، نفر 51قصد دارم به جای 

انه توجهی کنم یا به شکل محترمکه بتوانم چنین کاری را بکنم باید قدری کاریزمای آنها را نادیده بگیرم یا به آن بیاین

 .آن را ملموس کنم

 

 نحوه غلط برخورد سیستم آموزشی در دفاع از مشاهیر ایران 

از آنها  کههایی که درباره مشاهیر خندان باید انجام داد، باید تابوشکنی صورت بگیرد، یعنی اینبه نظرم یکی از رسالت

مثال از  بت ساخته شده و معموال هم ناشی از ناآگاهی است و کسانی که نخواندند و اگر هم خواندند درک درستی

من دیدم که معموال . های دور از دسترسی ساختند و عمدا شبیه بت شدندنداشتند، برای همین از آنها بت سیناابن

و مشاهیر دیگر به عنوانی  سینابیشتر به این دلیل که نسبت به ابن. گیردمخاطب نوجوان ما نسبت به آنها گارد می



 نوجوان و کودک ادبیات و طنز سینا،ابوعلی .مدووچهلجلسه     شناسیسینا بوعلی هایگفتاردرس

8 

مشاهیر  یکی از سیناابن. بشوید سیناشود: شما باید بخوانید تا ابناده میآموز استفچماقی برای کوبیدن بر سر دانش

شود که و دیگر مشاهیر باعث می سیناهایی و خود به خود نحوه دفاع غلط ما از ابوعلیچنین صحبت. جهان است

 !کودکان نسبت به آنها گارد بگیرند

 

در . آموزان به سمت آنها برونده کنیم تا باعث شود که دانشبهتر است ما از فن خودزنی در تعریف از مشاهیر استفاد

شود از سوی مخاطب احساس واقع خودزنی یکی از شگردهای ادبیات داستانی است که استفاده از آن باعث می

 آموز احساسقرار دهیم دانش سینابه طوری که اگر در یک کتاب چند انتقاد از ابن. همدری و رابطه متقابل ایجاد شود

اگر ما به این موقعیت برسیم . شودانصافی میدفاع کند در غیر این صورت در حق او بی سیناکند باید از ابنمی

گارد بگیرد، خودش به دفاع از او بپردازد، این یک موفقیت خیلی بزرگ برای  سیناکه نسبت به ابنآموز به جای ایندانش

 .ه که به این رویکرد برسیمدر مجموعه مشاهیر خندان ایران سعی شد. ماست

 

تا  511کننده است و هر کدام از آنها شکنی است، زیرا اسامی مشاهیر ما مرعوباین رویه طبیعی نمایی در برابر بت

، رازی، ابوریحان بیرونی با هم تفاهم سیناهای ابنالبته محققان در شمارش کتاب. کتاب در کارنامه خود دارند ۰11

دانیم کدامیک از این اعداد ارائه شده ندارند و هر کدام یک عددی برای این مشاهیر ذکر کردند و ما هم دقیقا نمی

شان ضعیف بوده؟ آیا های طنز است که این همه دانشمندان حسابدرست است و خود همین موضوع یکی از سوژه

قدر اشتباه از کار درآمده هایشان را وقتی شمردند، ایندانستند که کتابل ریاضی است، نمیشمردن ساده که اصل او

 511ها این موضوعات جذاب است، چون یک محقق گفته دانیم اما برای بچهترها دالیلش را میاست؟! البته ما بزرگ

 .تا 511تا و دیگری  11کتاب دارد، آن یکی گفته 

 

 دادها را میعی که پاسخ پرسشدانشمند متواض سیناابن

را نوشت و بعد به اصفهان رفت، علمای شیراز کتاب را « منطق تنبیهات»در شیراز بود، کتاب  سیناگویند وقتی ابنمی

در حالی که  سیناخواندند و برایشان سوال پیش آمد، سواالت را مکتوب کردند به پیک دادند و او به اصفهان برد و ابن

صفحه مکتوب کرد و روز بعد به پیک داد  71برد، یک شب نشست و جواب سواالت را در خود به سر میدر اواخر عمر 

دانشمند متواضعی بود  سیناکه ابناین حکایت نکات فراوانی برای مخاطب دارد؛ نخست این. تا با خود به شیراز ببرد

 .که وقت گذاشت و به همه سواالت مخاطبان خود جواب داد

 

و اندی سالگی که یک شب تا صبح بیدار ماند و کتابی نوشت که به مخاطب پاسخگو  ۶1در سن  سینانتوانایی اب

عنوان کتاب دارد، ممکن  511اش اگر او در کارنامه. دهدرا نشان می سیناباشد و بعد سادگی کتاب نوشتن برای ابن

گوییم کتاب نوشتن در چشمشان ها میبه بچهوقتی این موضوع را . هایش را یک روزه نوشته باشداست برخی از کتاب

 .توانیم یک شب دفتر مشق خود را در بیاوریم و یک کتاب بنویسمگویند ما هم میرسد و با خود میساده به نظر می

 .های طنز درباره مشاهیر استاین هم یکی از سوژه

 

کند، این موضوع بیشتر مطرح می سیناهایی هست که نوع نگاه ما را درباره ابندر مجموعه مشاهیر خندان قسمت

داشته  سیناهای اجرایی است که اکنون در جامعه ما هم مطرح است که ما چه رویکردی باید نسبت به ابندرباره بحث

ترین در دوره پهلوی و بعد از انقالب نگاه کنیم؛ دستاورد ما عمال بزرگ سینااگر بخواهیم به عملکردمان درباره ابن. باشیم

درست کردیم، تنها . ..اگرچه به نام آنها بیمارستان، خیابان، دانشگاه، فرهنگسرا و. اشتباهاتی است که انجام دادیم
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گام برداریم، گذاشتن  51یک قسمت از کار است، یعنی اگر قرار بود در شناسایی مشاهیر به جامعه به ویژه کودکان 

این گام شوم، اما باید بیشتر از این انجام دهیم اما گام بعدی  خواهم منکر عظمتنمی. نام آنها تنها یک گام است

 چیست؟

 

به . شودگام دیگری مشاهده نمی سینابرای معرفی شخصیت ابن. های بعدی برداشته نشده استاما در ادامه گام

ی سخنانم این موضوع را در ابتدا. این شکل که او را معرفی کنیم به صورت ملموس در دسترس جامعه قرار بدهیم

یکی از مشکالتی که در جامعه نسبت به آشنایی . مطرح کردم و در پایان هم بیشتر سخنم متوجه این رویکرد است

های فرهنگی کشور است وقتی به کشورهای همجوار مسافرت کودکان با مشاهیر داریم و دغدغه بسیاری از شخصیت

را در تاجیکستان برای خودشان برداشتند، موالنا را در ترکیه هایشان این است که مثال رودکی کنند؛ یکی از دغدغهمی

 .و حتی امیر علیشیر نوایی هستند که یک شاعر ایرانی است سیناو امروز مدعی ابن

 

 تکه تکه شدن ایران قدیم و تولد کشورهای جدید

زود از سوی کشورهای همجوار  اگر ما امروز به کودکان مشاهیر ایران را به صورت صحیح معرفی نکنیم اغلب آنها دیر یا

 گرایانهبحث من این است اگر بخواهیم به صورت طبیعی و به شکل واقع. ای نیستمصادره خواهند شد و این حرف تازه

به موضوع نگاه کنیم سرزمین بزرگی به نام ایران داشتیم که در حال حاضر به دالیل مختلف تکه پاره شده است و هر 

اما . توان دیگر به آن حالت اولیه برگشتظاهرا نمی. ها مدعی هستند که قسمتی از ایران بودندکدام از این تکه پاره

 .های این بزرگان مدعی شدند که مالک این مشاهیر هستندهر کدام از این کشورها با استفاده از مقبره

 

ه باشد، ساکنان آن کشور حال اگر آن مشاهیر به شهر کوچکی سفر کوتاهی داشته و در همان شهر وفات پیدا کرد

ترین برخورد است این منطقی. شوند چون حتی اگر مدت کوتاهی در این کشور بوده، حق و سهم ماستمدعی می

بر عکس انتظار کسانی که بر این باورند که موالنا را ایرانی تصور کنیم و حتی اکنون هم به نام ایران ثبتش کنیم، مدعی 

طبیعی است هر جا که خاک و مقبره کسی هست، . ر زندگی موالنا در ترکیه روی داداین نگاه ترکیه است چون بیشت

شان استقبال با این همه ما در ایران افرادی را داریم در حدی که آنها از دانشمندان. تواند متعلق به آنجا باشدمی

 .کردند، ما این کار را نکردیم

 

تر باشد، اما همین شاعر پله از فردوسی پایین 51اگر بخواهیم امیرعلیشیر نوایی را با فردوسی مقایسه کنیم شاید 

راهکاری که به نظرم . شود و در ایران چنین رویکردی وجود ندارددر یک کشور به عنوان قهرمان ملی شناخته می

یت اشتباهی است که بیشتر در ذهن ما دانشگاهی نشسته سازی آنهاست و این یک ذهنتوان ارائه داد؛ اقتصادیمی

شاید اگر دقت کنیم به رفتار ترکیه با موالنا که صرفا او را . است و ما بیشتر به دنبال دستاوردهای علمی آنها هستیم

کند، شاید اقتصادی کرده است یا کشور دیگری که از مشاهیرش برای جذب گردشگر و منافع اقتصادی حرکت می

 .تر باشدکرد آنها از عملکرد ما موفقعمل

 

توانیم به بقیه مقاصدی که داریم دست سازی آنها میساز شوند، در کنار سرمایهبه این دلیل که وقتی مشاهیر پول

از اقتصاد استفاده  سیناکه خود ابنکما این. پیدا کنیم، یعنی دستاوردهای علمی و فرهنگی را هم کسب خواهیم کرد

هایش را بیشتر نشان دهد و از قدرت نظامی و حکومتی بهره گرفت تا کتاب. ن دلیل که حرف خودش را بزندکرد به ای
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اگر ما از منظر اقتصاد به مشاهیر نگاه کنیم، شاید بیشتر بتوانیم آنها را در . طی هزار سال به دست مخاطب برساند

 .گیرمجهان مطرح کنیم و از دستاوردهای فرهنگی و علمی آنها بهره ب

 

 خوانش کودکانه داشته باشیم سیناتوانیم از کتاب قانون ابنمی

های دولتی نباشد، چون تا کنون هر کاری در این زمینه پیشنهاد این است که نگاه اقتصادی به مشاهیر در قالب پروژه

قانونی را درست برای همین بهتر است دولت بسترسازی . به شکل دولتی انجام دادیم، اشتباه از آب درآمده است

برای مثال اگر ترکیه به دلیل سالگرد درگذشت موالنا . کند تا بخش خصوصی وارد کار شود و این پروژه را سامان دهند

هایی به نام ها و حتی ماهکند، ما هم باید روزها، هفتهشود و همه گردشگران جهان را به خود جذب میمطرح می

صادی )با رویکرد و بستر اقتصادی( داشته باشیم تا گردشگران بیایند و ما از این این مشاهیر آن هم به شکل کامال اقت

 .فرصت استفاده کنیم

 

توان چنین توری به راه انداخت آیا می. ستسیناسازی است یعنی راه انداختن تور ابوعلیبخش دیگر جاذبه فرهنگی

به جامعه معرفی شود؟ آیا غیر از چند کتاب، مجسمه  ای ملموسبه صورت چهره سیناو با بردن گردشگران به مقبره ابن

ها معرفی شود؟ بهتر نیست در چیز دیگری داریم که این شخصیت بزرگ جهان اسالم به بچه سیناو تمبر در موزه ابن

ای برای کودکان داشته باشیم؟ در صورتی که هر چه هست برای بزرگان، فرهیختگان و موزه سیناکنار مقبره ابن

 ناسیهای ابنها در کنار موزه با قابلیتهای عادی فکر کردیم؟ اگر یک شهربازی بچهها و آدمندان است آیا به بچهدانشم

های فرهنگی و بومی بسازیم خیلی دایر شود آیا برای معرفی به کودکان مفیدتر نخواهد شد؟ اگر ما شهربازی با جاذبه

 .ملموس کند سیناها را کامال با ابنتواند بچهفرهنگ بومی میهای توانیم انجام دهیم که آن جاذبهکارها می

 

ها هایی از کتاب که برای بچهخوانش کودکانه داشته باشیم به طوری که بخش سیناتوانیم از کتاب قانون ابنما می

 شکل ملموس اگر کودک از ابتدا به. جذاب است، بیرون بکشیم تصویری و جذاب کنیم و حتی به شکل موزه ارائه دهیم

آشنا شود و به او عالقه پیدا کند، بعد از آن ابعاد دیگری مانند هویت فرهنگی هم خواهد آمد و الزم نیست  سینابا ابن

. سال درس بخواند و بعد از پایان درس از کشور فرار کند و برود ۰1سالگی نقشه بکشد که  5۰یا  51که بچه در سن 

های عرفانی آفرینی نکردیم شاید این غفلت به دلیل اندیشهثروت سینااز ابنبه نظرم آنچه مغفول مانده است که 

نگاه به دنیا بد نیست و او با زندگی خودش به  سیناباشد که در اندیشه ما جای گرفته است در حالی بنا بر نگاه ابن

معه در جا سینامین امیدوارم از ابنبرای ه. گوید که باید به زندگی در دنیا اهمیت بدهیم و به دنیا پشت پا نزیمما می

 . امروز استفاده کنیم
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