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گفت وگوها

دکتر حسینعلی قبادی، متولد ۱33۷، دانش آموختۀ زبان و ادبیات 
فارس���ی اس���ت. پژوهش های ارزنده ای در حوزۀ حماسه، اسطوره، 
عرف���ان، ادبی���ات معاصر، نقد و نظریه ه���ای ادب���ی دارد. بیش از ۸0 
مقالۀ علمی-پژوهش���ی به زبان های فارس���ی و عربی نگاشته  و 35 
مقاله در مجامع علمی عرضه کرده  است. پژوهش های فراوانی نیز با 

همکاری برخی دیگر از استادان به ثمر رسانده است.
بنیادهای نثر معاصر فارس���ی، پژوهش���کدۀ علوم انس���انی جهاد 
دانشگاهی )۱3۸4(؛ آیین آینه: سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ 
ایران و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس )۱3۸6(؛ آیینه های 
کیهانی: تحقیقی در نمادپردازی در غزلیات ش���مس، انتشارات ریرا 
)۱3۸۸(؛ جان جهان: تحلیل چشم انداز پیام های جهانی ادبیات 
فارس���ی )۱3۹5(؛ سبک شناس���ی ادبیات مقاومت انقالب اس���المی 
)در دس���ت چ���اپ(؛ کتاب نقدنام���ه، با همکاری مهدی س���عیدی، 
پژوهش���گاه عل���وم انس���انی و مطالع���ات فرهنگ���ی )۱3۸۸(؛ ادبیات 
فارس���ی، انقالب اس���المی و هویت ایرانی، پژوهش���گاه علوم انسانی 
و جه���اد دانش���گاهی )۱3۸۹( ازجمله آثار اس���تاد قبادی هس���تند. 
عضویت در ش���ورای بررس���ی نهای���ی طرح های جهاد دانش���گاهی، 
ش���ورای بازنگری متون علوم انس���انی دانش���گاه ها  ی س���تاد انقالب 
فرهنگ���ی و مدی���ر بخش ارتباط���ات، عضویت در هیئت مؤس���س و 
راه  اندازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر اجرایی پذیرش اولین دورۀ 
دانشجویی دانشگاه، بنیان گذار و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی جهاد دانش���گاهی، عضویت در شورای نظارت 
و ارزیاب���ی وزارت عل���وم، تحقیق���ات و فّن���اوری، عضویت در ش���ورای 
پژوهش���ی وزارت آموزش وپرورش، شورای علمی جهاد دانشگاهی، 
عضویت در هیئت امنای دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی، 



رئیس گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه ها، دبیر 
ممیزی علوم انسانی معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری، عضویت در شورای 
علمی گروه ادبیات انقالب اس���المی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، عضویت در 
ش���ورای اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اس���المی-ایرانی پیشرفت، قائم مقام رئیس 
و معاون پژوهش���ی پژوهشگاه علوم انس���انی و مطالعات فرهنگی )۱3۹۲- ۱3۹4(، و 
مسئولیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )اردیبهشت ۱3۹4 تا کنون( 
بخش���ی از مسئولیت های اجرایی دکتر قبادی اس���ت. عضویت در انجمن استادان 
ادبیات فارسی ایران، شورای علمی گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، شورای علمی مرکز تحقیقات بین  المللی زبان و ادبیات فارسی 
دانش���گاه تربیت مدرس، ش���ورای بررس���ی متون و کت���ب علوم انس���انی وزارت علوم، 
تحقیق���ات و فّن���اوری، و عضویت در هیئ���ت تحریریه مجله های نظریه ه���ای ادبی، 
دانش���کده ادبیات دانش���گاه فردوس���ی مشهد، دانش���کده ادبیات دانش���گاه عالمه 
طباطبایی، ادب معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و سردبیر مجله 
علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی مجله 
بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، و داوری مجالت علمی مدرس علوم 
انسانی دانشگاه تربیت مدرس، نامه علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، علوم انس���انی دانش���گاه های شیراز، کرمان، مش���هد، و فصلنامه مطالعات 
ملی، و داوری کتاب سال جمهوری اسالمی، گروه تحقیق و پژوهش ادبی یازدهمین 
دورۀ انتخاب کتاب س���ال دفاع مقدس، کتاب فصل، جشنواره بین المللی خوارزمی 
و جشنواره آل احمد از دیگر فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی در کارنامۀ دکتر 
قبادی است. رسالۀ دکتری ایشان در سال ۱3۷5 در جشنواره خوارزمی برگزیده شده 

است.
در هش���تم تیرماه ۱400، به محضر این استاد ارجمند زبان و ادب فارسی رسیدیم 
و از س���خنان او دربارۀ مسئله و مسئله شناسی در حوزۀ ادبیات پایداری بهره بردیم. 

متن این مصاحبه تقدیم نگاه مخاطبان فرهیختۀ نشریه می شود.
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دکتر محمدرضا سنگری:

ِذیَن آَمُن���وا َوَعِمُلوا 
َ
 اّل

َّ
ْنَس���اَن َلِفي ُخْس���ٍر ِإال ِ

ْ
ِحی���ِم َواْلَعْص���ِر ِإّنَ ال ْحَم���ِن الّرَ ِبْس���ِم اهلِل الّرَ

ْبِر اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّقِ َوَتَواَصْوا ِبالّصَ الّصَ
خدمت اس���تاد عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر قبادی تقدیم س���الم و ارادت داریم و 
صمیمانه قدردان و سپاسگزار لطف و محبت ایشان هستیم که فرصت این مصاحبۀ 
صمیمان���ه را ب���ه م���ا دادند. از دوس���تان عزیز دیگر ه���م که تش���ریف دارند صمیمانه 
سپاس���گزاری می کنم و امیدوارم رهاورد این گفت وگو راهنما و راهگش���ا برای همۀ ما 

باشد.
قب���ل از اینک���ه اولی���ن س���ؤال را خدم���ت حضرتعال���ی مط���رح کن���م، بحث مس���ئله، 
مسئله ش���دگی، و مس���ئله مندی از مس���ائل مهم اس���ت. مس���ئله زمانی ظه���ور پیدا 
می کن���د که نوعی درگی���ری ذهنِی جمعی برای آن اتفاق افتاده باش���د، یعنی امری یا 
موضوعی، نوعی مطالبۀ عمومی ش���ده باشد. آن زمان است که مسئله چهره نشان 
می  دهد و معمواًل شروع و طلوع مسئله در فضای نخبگانی است و نخبگان ابتدا با 
مسائل مواجه می شوند. هم زادگاه سؤال و هم زادگاه مسئله دانش است. البته امروز 
می گویند که سؤال از جهل خیزد و مسئله از علم، یعنی هرکس گستره و ژرفای علمی 
بیشتر داشته باشد، خودبه خود مسائل بیشتری را طرح خواهد کرد. به طور طبیعی 
هرآنچه مس���ئله باشد، بحث برانگیز و چالشی خواهد بود. ممکن است دیدگاه های 
متعارضی حتی در آن زمینه باش���د. اصل مس���ئله یابی در حوزۀ فلسفه است. یعنی 
اولین کسانی که به طرح مسائل می پردازند، کسانی هستند که یا فیلسوف هستند 

یا زاویه نگاهشان نسبت به موضوع و مسئله در قلمرو فلسفه است.
با این مقدمه، چون فرودگاه اصلی بحث ما یا به تعبیر قرآن »اّیاَن ُمرساها«ی بحث 
ما ادبیات پایداری است، ولی ما از مسئله شروع می کنیم و اولین سؤال این است که 
اصاًل مسئله چیست و چگونه به وجود می آید و شکل می گیرد؟ یا به عبارت دیگر سیر 

تکوینی یک مسئله چگونه است؟
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دکتر حسینعلی قبادی:

َعِلّیِ 
ْ
 ِب���اهّلِل ال

ّ
َة ِإل ُقّوَ

َ
 َو ل

َ
َح���ْول

َ
ِمين ل

َ
َعال

ْ
َحْم���ُدهلِِل َرّبِ ال

ْ
ِحي���ِم ال ْحم���ِن الّرَ ِبْس���ِم اهّلِل الّرَ

َعِظيِم.
ْ
ال

دیروز هفتم تیرماه بود. یاد و خاطره ش���هید بهش���تی و جمع کثیری از یاران انقالب 
اس���المی را گرام���ی می داریم. خداوند این ش���هیدان بزرگ انقالب را ب���ا انبیا و اولیای 
خود محشور بفرماید. درود می فرستم به همۀ شهدای تبار انقالب اسالمی، پیش از 

انقالب، در حین انقالب و ادامه آن در دفاع مقدس و نسل های بعدی.
الزم می دانم ذکر خیری از بزرگان ادبیات پایداری به ویژه هم نسالن خودم خصوصًا 

مرحومان قیصر امین پور و سید حسن حسینی و احمد زارعی داشته باشم.
از اینکه به پژوهش���گاه علوم انس���انی و مطالعات فرهنگی تش���ریف آوردید، خیلی 

گرچه شرمنده شدم و حق این نبود که شما قدم رنجه کنید، ا
رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
کر م که شاهد رویکرد عالمانه در حوزۀ ادبیات پایداری هستم. از  خدا را بسیار شا
پرس���ش اول شما خوشحال شدم. ُحسن الس���ؤال نصف الجواب. مشخص است که 
سؤال ها سنجیده و سخته هستند و از تراز دیگری حکایت می کنند. امیدوارم خداوند 
مدد برس���اند و این جهت گیری علمی با روش مندی و با درنظر داش���تن قواعد فّنی 

گر این گونه باشد، قطعًا سود خواهیم کرد. روش شناسی پیش برود. ا
زمانی که اس���تاد فقید و بزرگوار جن���اب آقای دکتر آئینه وند، که خ���ود از نمودهای 
ادبی���ات مقاومت به ویژه اتصال ادبیات مقاومت ایران و جهان اس���الم بودند، از من 
خواس���تند به پژوهشگاه بیایم و قائم مقام و معاون پژوهشی ایشان بشوم، به خاطر 
امر ایشان که عالوه بر استادی، حق پدری گردن اینجانب داشتند، پذیرفتم و بعد از 
آمدنم، متأسفانه ایشان رحلت کردند و بنده ماندگار شدم. حال آنکه واقعًا مشغول 
پژوه���ش و تألیف خودم بودم و بی اغراق چهار پنج کتاب دارم که بیش از ۹5 درصد 
کارش���ان تمام شده است و حتی نام آنها را هم تعیین کرده ام، ولی از شدت فشار کار 

اجرایی تعمداً در دستم مانده اند.
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وجه مشترک 
معضل، مسئله 

و مشکل، به رغم 
تفاوت ها و سطوحی 

که با هم دارند، این 
است که همگی 

می خواهند از یک 
مجهولی عبور کنند. 

اما این مجهول از 
فرضیات گذر کرده 

و از حدس های 
تر آماده  معمولی باال

است. فرضیات، 
حدس های 

یرکانه ای هستند  ز
که عالمانه و 
گاهانه طرح  آ

می شوند و بخشی از 
علم را با خود دارند.

بگذری���م، یک���ی از نکات���ی که در آغ���از آمدنمان در پژوهش���گاه ط���رح کردیم، بحث 
»مسئله محوری« پژوهش ها بود. این کتابی که تقدیم کردم حاصل همان تکانه های 

چند سال پیش بود و در واقع مانیفست پژوهش، مسئله شناسی است.
اما دربارۀ رویکرد حضرتعالی و دوستان، من واقعًا نه فیلسوف هستم، نه روش شناس 
ویژه ای در علوم انسانی، ولی حدود سی سال است که روش شناسی را تمرین و تدریس 
می کنم و کارنامه و مقاالت دانشجویی ام هم نشان می دهد که سعی کرده ام در این 
راه کاری انجام دهم. دریافت بنده از مسئله و خاصه تمایز آن با »موضوع« و فرق آن 
گر مس���ئله را معادلProblem بدانیم، Problem می تواند  با »س���ؤال« این است که ا
در زبان فارسی چندین معنا داشته باشد که در حقیقت یک طیف معنایی هستند 
و این طور نیس���ت که با هم تعارض داشته باشند. ما می توانیمProblem را مشکل، 
معضل و مس���ئله تعریف کنیم. به نظر بنده، وجه مشترک معضل، مسئله و مشکل، 
به رغم تفاوت ها و سطوحی که با هم دارند، این است که همگی می خواهند از یک 
مجهول���ی عبور کنند. اما این مجهول از فرضیات گذر کرده و از حدس های معمولی 
گاهانه طرح  باالتر آماده است. فرضیات، حدس های زیرکانه ای هستند که عالمانه و آ
می ش���وند و بخش���ی از علم را با خود دارند. به همین سبب، وقتی از فرض می گوییم، 
حتمًا متضمِن اشراف و تصور فرض های رقیب است؛ یعنی باید تمایز و نوآوری داشته 
باشد که مجهوالت آنها را حل کنیم و کنار بگذاریم و فرضیۀ خودمان بدانیم. مسئله با 
فرضیه پیوند دارد، یعنی مسئله می خواهد از مجهولی عبور کند. این به چه معناست؟ 
یعنی حل این مسئله ما را به علم یا به تعبیر دیگر به معلومی می رساند. اما به نظرم 
در اینجا باید فرق میان سؤال علمی و سؤال های اولیه را هم بگوییم، یعنی فرق میان

Question وProblem هم باید بیان شود. Question همۀ پرسش های ناشی از جهل 

است. کودکان دائم پرسش های مختلفی می پرسند، ولی خیلی دنبال حل مسئله 
نیستند. سؤال های اولیه ای هستند که می توانند از فرایندی عبور کنند و تبدیل به
Problem ش���وند و می توانند در همان جهل بمانند و به Problem تبدیل نش���وند.

گاهی حاصل  گاهانه است. بخش���ی از آ در حقیقت، مس���ئله حاوی س���ؤال های آ
ش���ده است و می خواهد مابقی مجهول را حل کند. خدا بیامرزد دکتر شریعتی را که 
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در حقیقت، مسئله 
حاوی سؤال های 
گاهانه است.  آ
گاهی  بخشی از آ
حاصل شده است 
و می خواهد مابقی 
مجهول را حل کند.

می گفت: آدم ها به اندازه سؤالشان بزرگ یا کوچک هستند. یعنی میزان علم انسان ها 
را می شود از سؤالشان فهمید. بعدها فهمیدم دکتر شریعتی آن را از امام صادق )ع( 
گرفته که می فرمایند: »ش���خصیت هرکس را از س���ه طریق می توان ش���ناخت؛ یکی از 
سؤالی که برحسب نیاز می پرسد. به عنوان مثال، فردی بخواهد غیبت کسی را بکند 
و در س���ؤالش یک نوع غیبت باشد، با کسی که س���ؤالش در رابطه با کائنات است از 
لحاظ شخصیت کاماًل با هم فرق دارند. دوم، از رسول یا پیکی که می فرستد. بنده در 
رابطه با این موضوع در مثنوی خیلی جست وجو کردم و فهمیدم که عظمت خدا را 
از عظمت رسولش می توان فهمید. سوم، به هدیه ای که به شما می دهد، دقت کن. 

آن هدیه، شخصیت فرد را به شما می شناساند.
پس انس���ان ها به اندازۀ مس���ائلی ک���ه دارند بزرگ ان���د یا کوچک ان���د. خدا رحمت 
کند ش���هید مطهری را که همیش���ه مثال های خوب���ی می زد: تمام هّم تو این اس���ت 
که همس���ایه ات بیفتد بمیرد، یعنی هیچ دغدغه ای ندارید جز این. به نظرم ش���هید 
مطهری یکی از مسئله ش���ناس ترین انس���ان های زندگی خودش بود. مقدمۀ کتاب 
اس���الم و مقتضیات زم���ان را که می خوانید، خدمات متقابل اس���الم و ایران و ش���رح 
اصول فلس���فه و روش رئالیس���م را که می خوانید، می بینید یک لحظه بدون مسئله 
نبوده است. اسناد و عکس هایی از ایشان در دانشکدۀ الهیات دیدم که نشان می داد 
چقدر اذیت ش���ده اند، ولی به خاطر نجات این دانشجویان ماندند. ایشان در تمام 
دوران زندگی مشغول حل مسئله بودند. خب، بخشی از آثارشان ناظر بر مجهوالت 
و ش���بهه افکنی ها بود و واقعًا با این کار کمر مارکسیس���م را به لحاظ تئ���وری در ایران 
ش���کاندند و همه جا دنبال حل مس���ئله و بحران های فکری، اجتماع���ی و... بودند. 

ایشان داستان راستان می نویسد چون برای جوانان دنبال حل مسئله بودند.
بنابراین مرز بین »موضوع« با »مس���ئله« کم کم مشخص می شود. موضوع همان 
Subject است.Subject همان مواجهه اولیه و خام ما با پدیده ها است. ما می توانیم 

ده ها موضوع داش���ته باشیم ولی هرگز مسئله حل نکنیم. به بحران های اجتماعی 
نگاه کنید. به مس���ائل خاص ادبیات انقالب اس���المی و ادبیات پایداری نگاه کنید. 
می توانیم ده ها جلسه داشته باشیم، ولی تا زمانی که مسئله را نشناسیم، یک گام به 
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جلو نبریم. شاید بتوان گفت مسئله به یک معنا همان خالءها است. آیا ما خالءهای 
گر مسئله را خوب بشناسیم، حتمًا پیشران خواهیم بود و  واقعی را می شناسیم؟ و ا

به جلو حرکت خواهیم کرد.
مس���ئله یعنی برداشتن سدها، برداشتن موانع و به جلو رفتن. کارکرد مسئله یابی 
در حقیقت این است. ما از صبح با انبوهی از موضوعات روبه رو می شویم، از ترافیک 
و چراغ قرمز و بوق زدن بیجا گرفته تا ده ها موضوع دیگر. اما اینها مسئلۀ   ما نیست. 
ولی زمانی که به منزل رفتیم، باید از خود بپرسیم امروز چند مسئله را حل کردیم؟ آیا 
به انتشار یک کتاب، به یک نظریه، به عمق بخشی یک پروژه و به برقراری یک ارتباط 

که نیازی اجتماعی را حل کند و بین علم و جامعه پیوند بزند کمک کرد ه ایم؟
بع���د از 50 س���ال، این پژوهش���گاه ب���رای اولین بار صاحب برنامۀ توس���عه ش���د و ما 
االن در دومی���ن س���ال ای���ن برنامه هس���تیم. از همان روزه���ای اول که آم���دم، یازده 
م���اه ش���بانه روز کار کردی���م. منش���ور این برنامه، پژوهش���گاه ب���دون دیوار می ش���ود، 
پژوهش���گاهی ک���ه بتواند با مردم صحبت کند. لذا آمدیم سیاس���ت ترویجی س���ازی، 
عمومی س���ازی، و کاربردی سازی علم را راه اندختیم چون احساس کردیم یک خالء 
وجود دارد. ما استادان دانشمند، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب بسیار زیاد 
داش���تیم، ولی قلیلی از این عده درخش���یدند. چرا؟ برای اینکه بقیه عمومًا مس���ئله 
نداش���تند. ما اس���تادان عزیز و بزرگواری داشتیم که 35 س���ال تدریس کردند، کتابی 
نوشتند، تصحیحی کردند، و سخنرانی کردند. در همین حد. اما همه ملک الشعرای 
به���ار، قزوینی، عالمه دهخدا، عالمه همایی، اس���تاد فروزانفر، مرح���وم صفا، مرحوم 
زرین کوب، استاد شفیعی، دکتر پورنامداریان و... نشدند. بقیۀ افراد مسئله نداشتند. 
می خواستند آموزشگری کنند. چند نفر از آن استادان مسئله داشتند که آن را حل 

کردند و دانش علمی را جلو بردند.
به نظر من، »موضوع« امری کاماًل خنثی است و نمی تواند جلوبرنده باشد و متعدد و 
کنده است. ولی »مسئله« برعکس آن منظومه ای،  متکثر و ناروش مند و نامنظم و پرا
ش���بکه ای، پیش���ران و ناظر به خالء و رافع خالء اس���ت و به دنبال حل یک مش���کل، 
معضل و عبور از یک مجهول اس���ت. تقدم »مسئله« بر »موضوع« شاید بیش از هر 
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چیز تقدم ماهوی باشد. گاهی از لحاظ ُرتبی این جور نیست؛ ممکن است از لحاظ 
فرایندی اول با موضوع برخورد کنیم و آن را رفع و تبدیل به یک چالش کنیم و بعد 
که مسئله رویکرد ما را  به مسئله برسیم. ولی به لحاظ ماهوی مسئله تقدم دارد چرا

تعیین می کند که خالئی را رفع کند ولی موضوع ممکن است این را نداشته باشیم.

دکتر سنگری:

به گون���ه ای به س���ؤال دوم ما، که تقدم »مس���ئله« ب���ر »موضوع« بود، پرداخته ش���د. 
معم���واًل هر جریان ادبی که ایجاد می ش���ود یا پدیده هایی ک���ه به وجود می آیند، ما را 
گزی���ر از جعل عنوان می کنند. مفاهیمی که خلق می ش���وند و فضاهای تازه ای که  نا
گزیر به خلق عنوان هایی می شویم و گاهی این عناویِن متکثر،  به وجود می آیند، ما نا
اش���کاالتی را در فهم درس���ت موضوع ایجاد می کند. در روزگار ما، یعنی بعد از وقوع 
انقالب اس���المی به خصوص جنگ هشت س���اله، با عناوین فراوانی مواجه هستیم. 
به طور مثال، عنوان ادبیات انقالب اسالمی یا ادبیات دفاع مقدس داریم. آیا ادبیات 
گانه است؟  دفاع مقدس جزیی از ادبیات انقالب اسالمی است یا چیزی مجزا و جدا
یعنی در یک سیر و فرایند و جریان، یکی از رخدادهایی که اتفاق می افتد جنگ است 
گر انقالب نبود، این جنگ  و خاستگاه این جنگ به سبب همان عنوان است. یعنی ا
ه���م نبود. ی���ا عناوین دیگری مث���ل ادبیات جنگ، ادبیات جن���گ تحمیلی یا حتی 
ام���روزه ادبیات مدافعان حرم، ادبیات مدافعان امنیت، ادبیات مدافعان س���المت؛ 
گر قرار باشد فقط سروده های  عناوینی که در هرکدامشان تولیدات فراوانی هم داریم. ا
شاعران دربارۀ موضوع کرونا جمع آوری شود، دست کم چهار یا پنج کتاب حدود 500 
صفحه ای خواهد شد، یعنی حداقل بیش از ۲ هزار صفحه در این زمینه تولید شعر 
داریم. در این فاصله ای که بیش���تر از دو سال نیست، چندین رمان خیلی خوب در 
زمینۀ کرونا آمده است. این نشان  می دهد که جامعۀ ادبی در هرکدام از این زمینه ها 

فعال است.
ما ب���ا عناوین ادبیات پای���داری، ادبیات جنگ، ادبیات جن���گ تحمیلی، ادبیات 
دفاع مقدس، ادبیات انقالب اس���المی مواجه هستیم؛ کرانه های این عناوین با هم 

به نظر من، 
»موضوع« امری 
کاماًل خنثی است و 
نمی تواند جلوبرنده 
باشد و متعدد و 
متکثر و ناروش مند 
و نامنظم و 
کنده است. ولی  پرا
»مسئله« برعکس 
آن منظومه ای، 
شبکه ای، پیشران 
و ناظر به خالء و 
رافع خالء است و 
به دنبال حل یک 
مشکل، معضل 
و عبور از یک 
مجهول است. 
تقدم »مسئله« بر 
»موضوع« شاید 
بیش از هر چیز تقدم 
ماهوی باشد.
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گر  چیست و چه نسبت و ارتباطی با هم دارند؟ کدام کلی تر و کدام جزیی تر است؟ یا ا
شما تعریفی در مورد هر کدام از این عناوین دارید بفرمایید.

دکتر قبادی:

در ابت���دا بای���د یک نکت���ۀ روش شناس���ی در مورد مفه���وم، ترمینول���وژی، عرض کنم. 
به نظر می رس���د که دانش���منداِن جهان را باید به اندازۀ مفهومی که خلق می کنند 
گر می بینیم ارس���طو، افالطون، سقراط، کنفس���یوس، فارابی، سهروردی،  نمره داد. ا
عالمه طباطبایی، داریوش شایگان و... در زمان خود به این اندازه ماندگار شده اند، 
به سبب آن بوده که اصطالح و روش وضع کرده اند. همیشه گفته ام که استاد فروزانفر 
بیش از هر کاری روش متن خوانی را تغییر داده و گفته است مثنوی را باید با مثنوی 
کبرآبادی و دیگران که گفتند مثنوی را باید با ابن عربی  شناخت نه مثل ولی محمد ا
بشناسیم. استاد فروزانفر گفت که روش درست این است که مثنوی را از خود مثنوی 
و سرچش���مه های آن، یعنی سنایی، عطار و کلیله و ُمتنبی و... بشناسیم، یعنی این 
Text را داخ���ل Context خ���ودش و این گزاره ها را در بافت���ار خودش قرار داد. مرحوم 

عالمه طباطبایی هم در تفس���یر دقیقًا همین شاهکار را کرده است. بنابراین، جعل 
مفهوم به آسانی به همان اندازه غلط است و ناپایدار و مشتبه و شبهه برانگیز می شود.

زمانی یک گفتمان ش���کل می گیرد که انباش���ت علمی صورت بگی���رد. تا زمانی که 
انباشت علم نداشته باشیم، نباید از گفتمان سخن بگوییم. وقتی شما یک پوسته 
نازک را دیوار قرار بدهید، نمی توانید آن را باال ببرید، چون می ریزد و منفعل می شود. 
بعد می بینید ادبیات جنگ جهانی به چه اندازه قوی تر و پرمخاطب تر می شود. اینکه 
باید در این زمینه دقت بیش���تری کنیم و باید فرصت های مستوفایی برای صحبت 
بیش���تر باش���د. ش���اید درحال حاضر به صورت اجمالی و علی العجال���ه و موقتًا بگویم 
ادبیات انقالب اسالمی و ادبیات دفاع مقدس با هم رابطه عموم و خصوص من وجه 

داشته باشند. این را هم فی البداهه نمی گویم. مدت هاست که دغدغۀ بنده است.
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زمانی یک گفتمان 
شکل می گیرد که 
انباشت علمی 
صورت بگیرد. تا 
زمانی که انباشت 
علم نداشته باشیم، 
نباید از گفتمان 
سخن بگوییم.

رابطۀ عم���وم و خص���وص من وجه 
می���ان آنه���ا برق���رار اس���ت. خ���ب، م���ا 
دانش���جوی قبل از انقالب بودیم و در 
جریان مبارزات اسالمی قبل از انقالب 
بودیم و کتاب ه���ای زیادی مربوط به 
انقالب ه���ای جهان���ی می خواندی���م، 
آثاری که عمیقًا بر روی انقالب ها و آثار 
ادبی انقالب ها اثر گذاشتند؛ از بینوایان 
ویکت���ور هوگو تا قلعۀ حیوان���ات اورول 
ت���ا زندگی، جن���گ و دیگر هی���چ اوریانا 
فاالچی تا آثار فرانتس فانون و مسائل 
انق���الب الجزای���ر و فلس���طین. بن���ده 
اتفاقًا در انجمن اسالمی کتاب فروش 
و در کار کت���اب ب���ودم، ام���ا می خواهم 
ع���رض کنم که مس���لم بدانید ادبیات 
انقالب اسالمی یک جنبۀ بسیار مهم 
جهان���ی دارد. یعنی ش���ما نمی توانید 
انقالب فرانس���ه را که رمانتیسم فردی 
را ب���ه رمانتیس���م اجتماع���ی تبدی���ل 
کرده اس���ت و موجب شد تا رمان های 
ب���زرگ تولس���توی، گورک���ی، و... پدی���د 
بیاید و زمینه س���از نوعی حماس���ه در 
نادی���ده  اس���ت  ش���ده  م���درن  دوران 
بگیرید. بینوایان ویکت���ور هوگو بعد از 
سال ها از دل آن انقالب به وجود آمده 
اس���ت و برای ظهور داستایوفسکی و 
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تولستوی پلی شده است. این پل را دقیقًا آنها زده اند. در واقع، ما یک رئالیسم قبل 
از مارکسیس���م داریم که رئالیسم جهانی آمیخته ای از رمانتیسم اجتماعی فرانسه و 
گزیستانسیالیست ها می آیند بحث ادبیات متعهد را طرح  بیان دردها است. بعدها ا
می کنند. بعد شما می بینید که انقالب الجزایر در ایران حضور دارد. بخشی از الگوی 
حجاب در انقالب اس���المی ما از انقالب الجزایر آمده اس���ت. حاال دالیل دیگری هم 
داشته است. مگر می شود انقالب اسالمی را از کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ اوریانا 
فاالچی جدا کنیم؟ مگر می شود ادبیات انقالب اسالمی را از ادبیات مبارزاتی جهان و 

چهره های آمریکای التین و خصوصًا از انقالب فلسطین جدا کرد؟
نفس ادبیات انقالب اس���المی بسیار جهانی است. به همین سبب، بسیار انسانی 
هم هس���ت. در واقع، بخش زیادی از دغدغه های انس���ان را مطرح می کند. ممکن 
اس���ت آن انسان، مارکسیسم باشد، انس���ان آزادیخواه سرکوب ش���ده باشد، و انسان 
اشغال ش���دۀ فلس���طین باش���د. پس، ادبیات پیش از انقالب هم اس���المی است هم 
انس���انی و هم جهانی. م���ن در کتاب ادبیات انقالب اس���المی از قول مرحوم اس���تاد 
علی محمد حق شناس از روزنامۀ کیهان قبل از انقالب مطلبی دربارۀ مرحوم طاهره 
صفارزاده آورده ام که به نظرم مانیفس���ت ادبیات انقالب اس���المی آنجاس���ت. به نظر 
بن���ده، ادبی���ات دفاع مق���دس از این جهت که ب���ا مبانی، اصطالحات و مانیفس���ت 
انقالب اسالمی اتصال دارد، در ذیل ادبیات انقالب اسالمی جا می گیرد، اما موضوع 
و دامنه اش خیلی اخص است و بخشی از ادبیات انقالب می شود و ممکن است در 
محیطی وارد شده باشد که ما در ادبیات انقالب اسالمی این را نداشتیم. فرض کنیم 
ما در ادبیات انقالب اس���المی نبردهای آبی، نبردهای ش���یمیایی، فتح فاو و جزیره 
مجنون را که نداش���تیم. پس در عرصه هایی به فراتر از ادبیات انقالب اس���المی رفت 
و درعین حال اخص از آن هم بود. ش���اید بتوانیم این تعبیر را داشته باشیم که اینها 
رابطه عموم و خصوص من وجه هستند، یعنی بعضی از ویژگی های ادبیات انقالب 

اسالمی در ادبیات دفاع مقدس هست و بعضی نیست و برعکس.
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دکتر سنگری:

زادگاه ادبیات دفاع مقدس، ادبیات انقالب اس���المی اس���ت و کاماًل صبغۀ آن را دارد 
گرچه گسترۀ موضوعات و مسائل آن فراوان تر از مقوله ها و موضوعات و رویدادهایی 
است که در انقالب اسالمی داریم ولی آرمان ها در همان بافت و فضا منتقل می شوند 
به گونه ای که همان نس���ل در این هش���ت س���ال مس���ائل آن را خلق می کنند. با این 
توضیحاتی که فرمودید لطف کنید نس���بت این را با ادبی���ات پایداری هم بفرمایید. 
ش���ما نسبت ادبیات دفاع مقدس با ادبیات انقالب اسالمی را عموم و خصوص من 

وجه فرمودید، نسبت اینها با ادبیات پایداری چیست؟

دکتر قبادی:

ابت���دا یک جمله دربارۀ نکتۀ قبل باید عرض کنم. بعضی از ش���اعران و نویس���ندگان 
هس���تند ک���ه دربارۀ ادبیات انقالب اس���المی صحب���ت کرده اند ولی در م���ورد ادبیات 
دفاع مقدس صحبتی نکرده اند و برعکس. به طور مثال، مرحوم فرشیدورد یا خانم 
بهبهانی در مورد جنگ شعر گفته اند یا خیلی از داستان نویسان. اما به طور مثال، آثار 
استاد محمدرضا حکیمی را نمی توان از ادبیات انقالب اسالمی فصل کرد، کسی که 
تفسیر آفتاب و اقالیم قبله را نوشته است. در واقع، مبانی ادبیات انقالب اسالمی در 
آثار ایشان است. این عموم و خصوص من وجه به سبب ذات رخدادها در آنجا ظهور 
و بروز دارد. اما در مورد نس���بت ه���ر دو با ادبیات پایداری، به نظر بنده گاهی ادبیات 
کثر تا جنگ های ایران و روس  پای���داری را به معن���ای اخص و نه به معنای اعم، حدا
گر کس���ی رخدادهای این جنگ ها را بخواند شگفت زده می شود.  می بریم که اتفاقًا ا
در آنجا عرصه ها و صحنه هایی اس���ت که دینی تر، شیعی تر، عمیق تر و فوران همین 
ارزش های���ی اس���ت که در جن���گ ایران و ع���راق می بینیم. مث���اًل در وصیت نامه های 
محمدحس���ین خان و محمدحس���ن خان، دو فرماندۀ قزوینی، آم���ده که می گویند 
گر کش���ته شدیم ما را در کربال دفن کنید. من در مقالۀ »نمودهای دینی در ادبیات  ا
پیش از انقالب« س���عی کردم بگویم که قبل از انقالب هم دین وجود داش���ته است. 
به نظ���رم ادبیات پایداری به این معنا را باید در حماس���ۀ جرون نامۀ چند قرن پیش 
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ببریم که دربارۀ نبردهای ایران و پرتغال اس���ت و در قش���م سروده شده است. من در 
قشم دیده ام و بسیار شگفت آور است که چطور توپ های پرتغالی ها را گرفتند. اینها 
حماسه های بزرگی بوده و باید بیشتر جست وجو کنیم و اینها را به صورت پایان نامه یا 

رساله یا پژوهش از دانشجویان طلب کنیم.
در ارتب���اط ب���ا ادبیات پایداری، که هنوز معیارهای نهایی اش مش���خص نیس���ت، 
فکر می کنم عمدتًا هم ادبیات انقالب اس���المی و هم ادبیات دفاع مقدس در حوزۀ 
ادبیات پایداری جای می گیرد. ولی این طور نیست که هرچه در ادبیات دفاع مقدس 
و ادبیات انقالب اس���المی باش���د باید به ادبیات پایداری مربوط باش���د. فکر می کنم 
ادبیات انقالب اس���المی جنبه های انسانی داش���ت که نمی توانیم در حوزۀ پایداری 
بیاوریم، چون بسیار انسانی بود و اتصال جهانی داشت، مسئله انسان و ظلم بود، نه 
مؤمن و کافر. بخشی از ادبیات انقالب اسالمی انسان مقابل ظالم بود و بخشی از آن 
بحث ملی بود. وقتی شهید مطهری می فرماید خدمات متقابل اسالم و ایران، همان 
اس���ت ولی عمدتًا ادبیات انقالب اسالمی و ادبیات دفاع مقدس در این چهارچوب 

جای می گیرد و با این تبصره ها.

دکتر سنگری:

این توضیح را بنده عرض کنم که ادبیات مقاومت در فلس���طین اش���غالی با داستان 
غسان کنفانی، که در جوانی به شهادت رسید، پدید آمد. این شخصیت یک مجموعه 
داستان و مجموعه ای ش���عر جمع آوری کرد و اسم آن را ادب المقاومه گذاشت. این 
ترکیب وارد زبان فارسی شد و معادل آن را به نام ادبیات پایداری گذاشتند. زمانی که 
ادبیات پایداری مطرح شد، در باب گسترۀ این مفهوم، خیلی با هم بحث داشتیم. 
منظورم کس���انی اس���ت که در این قلمرو حساسیت داش���تند و قلم می زدند. بعضی 
گس���ترۀ ادبیات پایداری را به آنجا رس���اندند که گفتند هرگونه ایس���تادگی انس���ان در 
گر انسان در مقابل  مقابل هر عنصر بازدارنده، نامش ادبیات پایداری اس���ت. یعنی ا
پدیده های طبیعت هم مقاومت می کند، اس���مش را ادبیات پایداری گذاش���تند. یا 
گر انسان در مقابل خویش می ایستد، یعنی هرآنچه در حوزۀ اخالق و به طور بارزتر و  ا
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روشن تر در حوزۀ عرفان مطرح می شود، همین را هم ادبیات پایداری نام گذاشتند. 
ولی بعدها آرام آرام به این نتیجه رسیدند که ما فقط دو قلمرو را مشمول این عنوان 
بای���د بدانیم: یکی، مبارزات داخلی در مقابل اس���تبداد و دوم، ایس���تادگی در مقابل 

تهاجم خارجی. یعنی این دو عرصه را ذیل ادبیات پایداری معنا کردند.
این نکتۀ خیلی مهمی است که وقتی یک واژه ترجمه می شود، هرگز در قلمرو زبان 
جدید وفادار به آن حوزۀ مفهومی خود نمی ماند، آرام آرام ممکن است وسیع تر شود 
یا کوچک تر ش���ود. کما اینک���ه آقای دکتر فرق می���ان Question و Problem را مطرح 
فرمودند. ممکن است حتی امروز که ما می گوییم سؤال و مسئله، وقتی موالنا می گوید 
»هم سؤال از علم خیزد هم جواب«، به نظر می رسد بیش از اینکه به سؤال به مفهوم 
امروزی ما توجه داشته باشد، به مسئله توجه دارد و این مصداق بارزش به آن قصه 
برمی گردد. به هرحال، ادبیات پایداری را امروز در ایران معمواًل در این دو قلمرو بررسی 
می کنند، یعنی ایستادگی جوامع در مقابل استبداد داخلی که نمونه های درخشان 
آن را در گذشتۀ تاریخی ایران داریم. به طور بارز و روشن، ادبیات عصر بیداری، ادبیات 
عصر مشروطه، دورۀ پهلوی اول و دوم را به طور مثال مبارزات ضداستبداد می نامند 
و هش���ت سال جنگ ایران مقابل عراق را، که نه در مقابل عراق که مقابل 54 کشور 
است، به عنوان شاخه  ای از ادبیات پایداری که ایستادگی در مقابل مهاجم خارجی 
گر به این صورت باشد، ادبیات انقالب اسالمی و ادبیات دفاع  اس���ت معنا می کنند. ا
مق���دس و همۀ گونه های دیگر خودبه خود ذیل ادبی���ات پایداری قرار می گیرد. ولی 
امروزه با عناوین جدیدی که داریم حتی حصار این تعریف شکس���ته ش���ده اس���ت. 
به طور مثال، هیچ وقت پیش بینی نمی کردیم بیماری ای به اس���م کرونا اتفاق بیفتد 
و از جامعۀ ما ش���هید بگیرد و عنوان مدافعان س���المت بر آن گذاش���ته شود. ممکن 
اس���ت کسی در این عناوین خدش���ه ایجاد کند، اما باالخره نسلی مقابل یک پدیده 
می ایس���تند، مقاومت می کنن���د، جان می دهن���د، همۀ س���رمایه های وجودی خود 
را ب���ه می���دان می آورند و در مقابل این فاجعه پای���داری می کنند. بنابراین، همۀ این 

موضوعات در حوزۀ ادبیات پایداری قرار می گیرند.
گر اجازه بدهید از این بحث عبور کنیم و بگوییم در این حوزه با چه مسائلی مواجه  ا
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ادبیات را خیلی 
یف  محدود  تعر

می کنیم و ادبیات 
یافت های  را با در

موقت روزمره و 
نیازهای فوری یکی 

یم و فکر  می گیر
می کنیم ادبیات 

مأمور ماست که 
فکر ما را منعکس 

کند. زمانی که 
این طور باشد، 

یخ  ادبیات دچار تار
مصرف می شود، 
یعنی »درزمانی« 

می شود درحالی که 
باید »برزمانی« فکر 

کنیم.

هس���تیم؟ چون حوزۀ مطالعات حضرتعالی به طور وی���ژه و خاص در این زمینه واقعًا 
قابل درنگ و دقت است و تأمل های بسیار خوبی داشته اید. در آثار حضرتعالی، در 
مجموعه مقاالت و سخنرانی هایی که در خارج و داخل کشور داشته اید کاماًل مشهود 
است و البته خودتان هم متعلق به این حوزه و خانوادۀ شهید هستید و این موضوع 
کنون در این قلمرو با چه مس���ائلی روبه رو  و مس���ئله را لمس و حس کرده اید. ما هم ا
گر قرار باشد شاخص ترین مسائل را به عنوان اندیشکده ادبیات پایداری  هستیم و ا
گر قرار باشد از حضرتعالی در کسوت عضو هیئت  بدانیم، آنها کدام اند؟ به زبان دیگر، ا
امنای اندیشکده رهنمود بگیریم، به ما بگویید که چه کنیم و به چه مسائلی بپردازیم 

و اولویت ما چیست؟ و حتی کمی باالتر از اولویت، فوریت ما چیست؟

دکتر قبادی:

ش���ما که خود از ه���ر جهت صاحب نظر هس���تید و من درس پس می ده���م. اجمااًل 
حضرتعال���ی می دانید که بنده س���ال ها درگیر این دغدغه هس���تم. ما چند مس���ئله 
مهم داریم که بعضی از آنها نیاز به توضیح دارد و زمان ما زیاد نیست و سعی می کنم 
به اجمال بیان و از آن عبور کنم. شاید به یک معنا چالش و به یک معنا مسئله است 

و در حقیقت اولویت از دل آن درمی آید.
به نظ���ر بنده، یک مس���ئله کم توجهی ما و هم���ۀ پردازندگان ادبی���ات پایداری به 
مقولۀ فرهنگ اس���ت. ما سعی می کنیم در حوزۀ دفاع مقدس تقلیل گرایانه ببینیم 
درحالی که فرهنگ کم نظیر، غنی و سرش���ار از لطافت ایرانی، می تواند ادبیات امروِز 
متش���ّتت، نابسامان، متناقض، قطعه قطعه شدۀ ما را وحدت ببخشد و غنی بسازد 
و از زنجی���رۀ تقلیل گرای���ی و محدودنگری نجات بدهد. ما س���عی می کنیم ادبیات را 
خیلی اخص کنیم و آن را به فرهنگ پیوند نزنیم. این به چه معنا اس���ت؟ چند روز 
پیش مصاحبه ای با ایلنا داشتم تحت عنوان »غفلت از فرهنگ در جامعه امروز«. 
فرهن���گ به یک معنا ضمی���ر فردی ما را به ضمیر جمعی تبدیل می کند، یعنی من 
را ب���ه م���ا تبدیل می کند. ما یعنی یک ای���ران بزرگ، یک ایران ۷ هزار س���اله، ما یعنی 
پشتوانه اسالم و معارف اسالمی و فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی. ما معمواًل ادبیات 
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را خیلی محدود می کنیم و چون نگران زایل ش���دن یک دس���ته ارزش ها هس���تیم، 
ادبیات را آن طور تعریف می کنیم و ادبیات را با دریافت های موقت روزمره و نیازهای 
فوری یکی می گیریم و فکر می کنیم ادبیات مأمور ماست که فکر ما را منعکس کند. 
زمانی ک���ه این طور باش���د، ادبی���ات دچار تاریخ مصرف می ش���ود، یعن���ی »درزمانی« 
می ش���ود درحالی ک���ه بای���د »برزمانی« فکر 
گر  کنیم. ادبی���ات را باید برزمانی ببینیم و ا
که  این ط���ور ببینی���م، متوج���ه می ش���ویم 
مثاًل س���هروردی کیس���ت؟ چرا س���هروردی 
ک���رده اس���ت؟ چ���را عقل س���رخ  ای���ن کار را 
را نوش���ته اس���ت؟ چ���را االل���واح المعادیه را 
نوشته است؟ چرا سخن از آواز پر جبرئیل 
می گوید؟ چرا عطار تذکره االولیا را این گونه 
طراحی و پردازش کرده اس���ت؟ چرا حافظ 
گفت���ه »از ص���دای س���خن عش���ق ندی���دم 
ک���ه در این گنبد دوار  خوش تر// یادگاری 
بماند«؟ چرا گفته »نبود نقش دو عالم که 
لفت بود // زمانه ط���رِح محبت نه  رن���ِگ اُ
این زمان انداخت« ی���ا »در کار گالب و گل 
حکم ازل���ی این بود//کاین ش���اهد بازاری 
گر این نگاه باشد،  وان پرده نشین باشد« ا
موجب می شود که ادبیات ما ادبیات فقیر 
و مح���دودی باش���د و ب���ه اصط���الح کفگیر 
ب���ه ته دی���گ برس���د. آدم هایش ه���م محدود 
و محدودتر می ش���وند. چند درصد از اس���تادان ادبیات، فرهنگ، جامعه شناس���ی، 
فلس���فه در گیر ادبیات انقالب اسالمی هستند؟ پیوند نزدن ادبیات با فرهنگ این 

مشکالت را برای ما دارد. زمانی که مولوی می گوید:
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ما باید برای 
غنی سازی ادبیات 

انقالب اسالمی و 
ادبیات پایداری آن 
 ، را با فرهنگ پربار

مایه ور و عظیم این 
سرزمین پیوند بزنیم.

پیش تر از خلقت انگورها
خورده می ها و بکرده شورها
پیر ایشان اند کین عالم نبود

جاِن ایشان بود در دریای جود
بنده س���ال ها در کالس می گفتم که مولوی عماًل در اینجا از صور اعیان س���خن به 
میان آورده است و مشابه آنچه ابن عربی از آن به نام اعیان ثابته سخن گفته است. اما 
از منظر زیبایی شناسی من حق دارم بگویم این یک ظرفیت کهن الگو است، این یک 
اسطوره سازی است چنان که حافظ از عشق، اسطوره ساخته است آنجا که می گوید: 
»از صدای س���خن عش���ق ندیدم خوش تر // یادگاری که در این گنبد دوار بماند« و 
از هنر و ادبیات اس���طوره ساخته است آنجا که می سراید: »قلندران حقیقت به نیم 
جو نخرند // قبای اطلس آن کس که از هنر عاری ست« بنده در کالس در تدریس 
این ابیات از منظر زیبایی شناس���ی این را با کهن الگو پیوند می زنم. بعد از مطالعات 
زیاد دیدم که دکتر شایگان هم در متن ادبی، برای اعیان ثابته ظرفیت کهن الگویی 
قائل ش���ده اس���ت. هم به کتاب بت های ذهنی و خاط���ره ازلی هم پنج اقلیم حضور 
مراجعه کنید. یعنی وقتی می گوییم این می تواند کهن الگو باشد، ببینید به چه اندازه 
ادبیات را غنی می کنیم. ما باید برای غنی س���ازی ادبیات انقالب اس���المی و ادبیات 
پایداری آن را با فرهنگ پربار، مایه ور و عظیم این س���رزمین پیوند بزنیم. ادبیات که 
یک ش���به به وجود نیامده است. یک روزه و یک دهه نیست، این ادبیات برای 4 تا ۷ 
هزار سال تمدن است که در آن این واژه ها به وجود می آید. قیصر امین پور که در واقع 
منهای تاریخ نیست، با همان تاریخ و تمدن و فرهنگ است. زمانی که قیصر نی نامه 
را می س���راید، آیا می ش���ود به او گفت که تو بدون مولوی نی نامه س���روده ای و... شما 
بخش هایی می بینید که بدون شناخت تاریخ اباذر )ع( نمی شود آنها را شناخت. امام 
خمینی بسیار فرهنگی می اندیشید. امام خمینی آیت اهلل طالقانی را »اباذر زمان« نام 
نهاد. شما در طول تاریخ یک روحانی را پیدا کنید که به روحانی دیگری گفته باشد 
اباذر. به نظر بنده، این یک نوع نگاه نمادپردازانه و زیبایی شناسانه است و در جای 
دیگر می بینیم که امام خمینی، که خود یک مجتهد است، در وصیت نامه اش سه بار 
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اسم ابن عربی را می برد؟ به این دلیل که ایشان عمیقًا انسانی ادب دوست و فرهنگی 
بوده است.

نکته دیگر، خالء ارتباطی ادبیات ما با عرفان به معنای فرهنگی اش، یعنی عرفاِن 
بارور و تربیت کننده انس���ان است. گاهی اوقات ما تلمیحاتی داریم که اشتباهًا آن را 
به جای اسطوره و تراز ناب ادبی تلقی می کنیم درحالی که به نظر بنده تلمیح، کشنده 
گر شاعری یا نویسنده ای قادر باشد اسطوره اصیل را  و زوال گر اسطوره است. البته ا
بازآفرینی کند، کار مهمی انجام داده است وگرنه تلمیحات که ارزشی ندارد و هرکسی 
می توان���د تلمیح بیاورد. ما باید برای غنی س���ازی، باروری و مان���دگاری ادبیات دفاع 
مق���دس به دنبال قدرِت هنری زایش اس���طوره در آن باش���یم. اتفاق���ًا از این دیدگاه، 
فرهنگ و اس���طوره دو روی یک س���که اند. اس���طوره ادبیت س���یالی را با خود همراه 
می کند چون این خاصیت اس���طوره است. چرا اسطورۀ قیصر با اسطورۀ شاعر عصر 
مشروطیت فرق می کند؟ این اسطوره را عارفان قدیم ما و حماسه سرایان و شاعران 
تا دورۀ مش���روطیت هم داشتند. اما قیصر یک ُبعد دیگری به آن می دهد. یعنی در 
ش���عر قیصر، اسطورۀ عرفانی با اسطورۀ اجتماعی و حماسی همه تلفیق می شدند، 
یعنی جهاِن پر از وحدت، وحدت نگری، منظومه ای نگاه کردن در شعر قیصر ظهور 
می کن���د. از منظ���ر تاریخ ادبیات فارس���ی، فرهنگ، اس���طوره و عرفان س���ه ضلع یک 
حقیقت ادبیات است. ما نباید اجازه بدهیم که ادبیات از این پشتوانه محروم شود. 
چه کس���ی باید جرئت شعر گفتن داشته باشد؟ چه کسی باید جرئت رمان نوشتن 
داش���ته باشد؟ کس���ی که عرفان و فرهنگمان را خوب بشناسد. آیا به کسی که چهار 
رمان خوانده اس���ت یا چند کالس شعر رفته اس���ت باید بگوییم شاعر انقالب! خدا 
کید می کرد تشکیالتی که از کیسه بخورد، مرده  بیامرزد شهید بهش���تی را که بارها تأ
اس���ت. ما باید زاینده باش���یم، باید در صدد افزایش یاران انقالب اسالمی باشیم، در 
صدد افزایش ادبیات انقالب اس���المی باش���یم. لذا نیاز داریم به اتصال به فرهنگ و 

عرفان و اسطوره.
نکتۀ دیگر جنبه انسانی است. متأسفانه، ما مقدار زیادی در ادبیات انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس جنبه های انسانی را کم رنگ کرده ایم. شما رمان آفتاب پرست نازنین 
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نوشته محمدرضا کاتب را حتمًا خوانده اید. 
به نظ���رم خیلی ماهرانه و ب���ا حفظ اصول، به 
پدیدۀ انس���انی پرداخته است. وقتی مولوی 

می فرمایند:
من که صلحم دائمًا با این پدر

این جهان چون جنتستم در نظر

ما نباید بگوییم این ادبیات ضدمقاومت 
اس���ت. خیر، ای���ن اثر در واقع انس���ان را بزرگ 
می کند، انس���انیت را بزرگ می کند، فرهنگ را 

غنی می کند. وقتی فردوسی می فرمایند:
چو با دانشی شد گشاده جهان

به آهن چه داریم گیتی نهان

گاه  این ادبیات ضدمقاومت نیس���ت، این بزرگ کردن انسان و به انسانیت خود آ
کردن اس���ت. در عمل می دانیم ادبیات انقالب اس���المی ایران به چه اندازه مدیون 
ادبیات انسانی جهانی است، ولی هرچه جلوتر آمدیم، الغرترش کردیم و اینجا است 
گر به این پدیده ها توجه کنیم، جوانان آینده بیش���تر به ادبیات انقالب اسالمی  که ا
روی خواهند آورد. در حال حاضر، ادبیاتی که به نوع دیگری ایجاد می ش���ود حجم و 

اثربخشی اش به چه اندازه است؟ و چه کسی از کیسه می خورد؟
خ���الء بس���یار مهم دیگ���ر، کم توجهی به فن���ون و ش���گردهای ادبی���ات و به اصول 
زیبایی شناس���ی و گاه به کارگیری غیراصی���ل، غیرطبیعی و غیردرون زای آنها اس���ت. 
حافظ چرا حافظ شده است؟ بیش از هفتاد بار دیوان خود را تصحیح کرده است. تا 

زمانی که زنده بود، اجازه نشر و تدوین نداد. چرا این مرد قادر است که بگوید:
به جمال تو چنان صورِت چین حیران شد

که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند
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باید برای 
غنی سازی، باروری 
و ماندگاری ادبیات 
دفاع مقدس 
به دنبال قدرِت 
هنری زایش اسطوره 
در آن باشیم.

دس���ت کم، بیش از چه���ار ایه���ام می توان 
در ای���ن بی���ت پیدا ک���رد. چرا ب���ه ای���ن اندازه 
مینیاتوری کار می کند؟ چرا این قدر آینه کاری 
می کن���د؟ حاف���ظ در تم���ام عمرش مش���غول 

کاری کرد. همین کار بود. متمرکز شد، فدا
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد بدین دیر خراب آبادم
ما باید واقعًا از سعدی و حافظ یاد بگیریم. 
ش���اعران و نویس���ندگان بای���د بی���ش از اندازه 
بالغت جدی���د و قدیم بخواند. وقتی جاحظ 
می گوی���د »مطروحتن فی الطری���ق«، تا این را 
نفهمیم چگون���ه می توانیم ش���عر بگوییم. تا 

زمانی ک���ه نظریۀ نظم جورجانی را متوجه نش���ویم، پدیدۀ س���اخت و صورت و نظم را 
چطور متوجه شویم؟

بح���ث دیگ���ر اینکه ما با نقد و نقدپذیری مأنوس نیس���تیم. آی���ا می پذیریم هنر ما 
پیراس���ته نمی ش���ود تا نقد نش���ویم؟ قبول نداریم که ما را نقد کنند. درحالی که چون 
ادبیات یک امر در حال زایش است و جوهرۀ آن در سیالیت زیبایی است، پس باید 
دائم صیقل بخورد و نقد بشود تا رو به تعالی باشد. خدا حفظ کند آقای دکتر ابراهیم 
دینانی را که می گویند فرق فلس���فه با دیگر دانش ها این اس���ت که فلس���فه در حال 
حرکت است درحالی که خیلی از علوم به خاطر احکام ثابتی که دارند حرکتی ندارند. 
ادبیات هم باید بیش���تر از فلس���فه حرکت کند. حتی به فالسفه الهام ببخشد، چون 
ادبی���ات برپایۀ خیال و تخییل و تخیل می تواند آین���ده را تصویر کند. تازه همۀ اینها 
می تواند مقدمه ای شود که به سمت نظریه پردازی حرکت کنیم. نظریه پردازی مثل 
غ در قاف است و خیلی خیلی با آن فاصله داریم. تا زمانی که تمام بالغت قدیم  سیمر
را ندانیم، تا زمانی که تمام رمزورازهای موفقیت امثال حافظ و فردوس���ی و سعدی و 
عط���ار و س���نایی و نظامی بزرگ را ندانیم، و تا وقتی ب���ر دانش نقد ادبی و نظریه های 
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یخ  از منظر تار
ادبیات فارسی، 

فرهنگ، اسطوره 
و عرفان سه ضلع 

یک حقیقت 
ادبیات است. ما 

نباید اجازه بدهیم 
که ادبیات از این 

پشتوانه محروم 
شود. چه کسی باید 

جرئت شعر گفتن 
داشته باشد؟ چه 
کسی باید جرئت 

رمان نوشتن داشته 
باشد؟ کسی که 

عرفان و فرهنگمان را 
خوب بشناسد.

گاه نباش���یم، نمی توانی���م ب���ه این  جهان���ی آ
کنی���م. م���ن از ق���ول یک���ی  س���مت حرک���ت 
کوبسن ش���نیده ام که گفته بود  گردان یا ش���ا
بعدها که با نظامی آشنا شدم به این نتیجه 
رسیدم سبک شناس���ی دربارۀ نظامی محال 
اس���ت چون آن قدر خالق اس���ت ک���ه ما باید 
یاد بگیریم، بعد بگوییم س���بک چیست. هر 
ش���اعری در ای���ن دنیا از نظامی گفته اس���ت 
ب���رای اینکه منظومۀ ذهنی معین و متکثر و 
زاینده و بالنده ای داشته است. منتقد خوب 
باید درنظر داشته باشد که چقدر قادر است 
در حین نقد، معلمی هم بکند و چه به فهم 
گر  خوانندگان و دانش آنان اضافه می کند و چقدر نظام نقد ادبی را به جلو می برد. ا
از این زاویه بخواهم شخصی را معرفی کنم، استاد پورنامداریان بیشتر به نظر می آید. 
استاد پورنامداریان فقط یک منتقد نیست، در حال نقادی معلمی می کند. ما باید 
گر یک نفر را پیدا  در نقد خود در ادبیات انقالب اسالمی قادر باشیم معلمی کنیم. ا
کردید که هم نقد و هم معلمی کند و راهگشا باشد، به من هم بگویید. ما از نقدمان 

باید خیلی موضوعات یاد بگیریم.
به نظر بنده، این چند خالء را داریم و باید اولویت ها را از دل آنها مشخص کنیم.

دکتر سنگری:

احساس می کنم سؤاالت بعدی ما را هم شما پاسخ دادید و بسیار استفاده کردیم و 
بهره گرفتیم. فقط یک نکته، مجموعۀ اندیشکده ادبیات پایداری از سر یک ضرورت 
و نیاز ش���کل گرفت. حتمًا مستحضر هس���تید که در تعدادی از دانشگاه های کشور 
رش���ته یا گرایش ادبیات پایداری دایر ش���ده است. س���ال های سال است که تدریس 
می شود. با همۀ نوساناتی که دارد، یک نکتۀ بسیار مهمی را در بستر بحثتان مطرح 
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فرمودید و آن، این اس���ت که ما برای هر مقوله ای نیازمند انباش���ت علمی هستیم و 
کنون وقتی استادان دانشگاه های ما می خواهند هر واحد درسی را تدریس کنند،  هم ا
گر بخواهید خاقانی تدریس  با گزیده ها و آثار فراوانی مواجه هس���تند. به طور مثال، ا
کنید، چندین گزیده وجود دارد که می توان استفاده کرد. حافظ یا تاریخ بیهقی و... 
به همین ترتیب. نیاز اولیۀ ما انباشت علمی در یک حوزه و یک موضوع است. طبیعتًا 
برای ادبیات پایداری، یعنی همین رش���تۀ نوظهور یا نوتأسیسی که درحال حاضر در 
ایران است و در بعضی از استان های ما بیش از حدود ۱5 سال است که این رشته دایر 
است. چهل وچهار استان کشور این عنوان را دارند، البته بعضی از آنها دانشجو ندارند. 
متأسفانه در بعضی از واحدهای درسی اش حتی یک اثر هم وجود ندارد. فرض کنید 
گر بخواهیم بگوییم مبانی ادبیات پایداری، متأسفانه در این زمینه چیزی نداریم.  ا
گر بخواهیم بدانیم  مث���اًل تاریخ تحلیلی ادبیات پای���داری، در این زمینه هم نداریم. ا
از گذشتۀ تاریخی کشور به قول عزیزی ۸ هزار سال شعر فارسی از گذشته تا امروز چه 
سیری و چه رخدادهایی داشته است، چیزی نداریم. قطعًا مستحضر هستید حتی 
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ما با نقد و 
نقدپذیری مأنوس 

نیستیم. آیا 
یم هنر ما  می پذیر

پیراسته نمی شود تا 
نقد نشویم؟ قبول 

یم که ما را نقد  ندار
کنند. درحالی که 

چون ادبیات یک 
امر در حال زایش 
است و جوهرۀ آن 

یبایی  در سیالیت ز
است، پس باید دائم 
صیقل بخورد و نقد 
بشود تا رو به تعالی 

باشد.

در اندرزنامه های ما و در تفس���یرها و آثار تحلیلی ما پایداری کاماًل دیده می ش���ود. ما 
بزرگ ترین پشتوانه برای همۀ شاخه های علمی اسالمی بوده ایم، یعنی هیچ کس به 
اندازۀ ایرانیان بارور نکرده اس���ت که در همان کتاب خدمات متقابل اس���الم و ایران 
ش���هید مطهری به آن اشاره شده اس���ت. برای اینکه این رشته تقویت شود، اواًل چه 
گر قرار باشد مجموعۀ حضرتعالی در این زمینه ورود پیدا کند،  باید کرد؟ دوم اینکه ا

چه زمینه هایی می شود یافت که یاریگر این حرکت باشد؟

دکتر قبادی:

من از بحث دوم فرمایش ش���ما ش���روع کنم. در پژوهش���گاه، ما هم در طرح هایمان 
وارد حوزۀ ادبیات پایداری ش���ده ایم و بعضًا از ادوار کهن و از ریشه پرداخته ایم و این 
ادام���ه دارد و اتفاقًا ای���ن طرح ها می تواند برای تهی���ۀ مجموعه منبع تاریخ تحلیلی 
ادبیات پایداری کمک کند. هم کارهایی که موردی دربارۀ نقد آثار برخی نویسندگان 
و ش���اعران حوزۀ ادبیات پایداری انجام ش���ده و گاه هم به صورت مقایس���ه با ادبیات 
برخی کشورهای دیگر. گروه زبان ادبیات فارسی شورای متون هم ورود خوبی دارند 
و شما در جریان آن هستید که با همکاری جنابعالی و دوستان از قدیم به این مقوله 
پرداخته ایم و آن را ادامه می دهیم که می تواند دوباره در یک هم اندیش���ی مش���ترک 
دیگر، چالش ها و اولویت های پژوهش در حوزه ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
گر آثاری داشته باشید، می توانیم به صورت مشترک چاپ  را بررسی کنیم. ضمن آنکه ا

کنیم.

دکتر سنگری:

م���ن می خواه���م در ارتباط با این مس���ئله یک گام جلوتر بروم. هم به س���بب حضور 
حضرتعال���ی که هم صاحب  نظر، صاحب قلم و صاحب اثر در این زمینه هس���تید، آیا 
گر  امکان ندارد که این رش���ته با همین مضمون در اینجا راه اندازی و تدریس شود؟ ا
این اتفاق بیفتد، زمینۀ تولید بسیاری از واحدهای درسی یا مقوله ها را جریان سازی 
می کند. البته این جریان در این محل وجود دارد، ولی شاید احیانًا چنین رشته ای 
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در اینج���ا دایر ش���ود، حتی به نظ���ر بنده یک 
قدم جلوتر برویم و پیشنهاد دورۀ دکتری در 
این مکان باش���د. چ���ون درحال حاضر فقط 
دورۀ کارشناسی ارشد است و یکی از ضایعات 
غ التحصیالن  که فار این رشته همین اس���ت 
کارشناسی ارش���د زمانی که می خواهند  دورۀ 
ادامۀ تحصی���ل بدهند، مجبورن���د دوباره به 
ادبی���ات محض برگردن���د و این مس���یر ادامه 
پی���دا نمی کن���د. بن���ده از این جه���ت مطرح 
ک���ردم ک���ه دغدغه ج���دی حضرتعالی اس���ت 
کار  ک���ه  و الحمداهلل س���ال های س���ال اس���ت 
می شود و همین سال گذشته چند نشستی 
که برگزار ش���د و از صاحب نظران در این حوزه 

بهره گیری ش���د، نش���ان داد که حت���ی بیش از 
بعضی از دانشگاه های متولی این رشته، خوشبختانه در مجموعۀ پژوهشگاه فعالیت 
می شود. بنده صرفًا این موضوع را مطرح کردم که ذهن حضرتعالی در این فایل باز 

بشود و اندیشه ای شود که شاید در آینده در این مکان این امر صورت گیرد.

دکتر قبادی:

به نکتۀ مهمی اشاره فرمودید. به نظرم قبل از هرچیز باید به دنبال کشف محققان 
فاضل و عالقه مند و روشن بین و عالم در این حوزه بگردیم تا آنها یکجا جمع شوند. تا 
سرمایۀ انسانی نباشد، راه اندازی رشته به ضد خودش بدل می شود. ما در پژوهشگاه 
مجموعۀ علمی بس���یار قوی داریم که البته باید از این منظر بازآرایی بش���وند و برای 

تحقق عملی آن باید با پروژه های تقاضامحور روبه رو باشند.
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دکتر سنگری:

ش���ما س���رمایۀ علمی را در اینج���ا دارید. کجا 
در  م���ن  چ���ون  دارد؟  س���رمایه ای  چنی���ن 
دانشگاه ها دیده ام افرادی می آیند که هیچ 
زمینه ای ندارند و به ناچار شاهنامه فردوسی 
را می گوین���د ادبی���ات پای���داری. درس���ت هم 
هست واقعًا شاهنامه فردوسی شاخص ترین 
اثر پایداری حتی در جهان اس���ت ولی چون 
فرد نمی شناس���د و نمونه کاری هم نیس���ت 
که بتواند از آن بهره گیری کند. دانشگاه های 
ما هم متن محور هستند و به نظر بنده کمتر 
جایی س���رمایۀ ش���ما را دارد. با شناختی که 
بن���ده از حضرتعالی و اس���تادان اینج���ا دارم و 
گر این اتفاق  آثارشان را دیده ام، این شایستگی می تواند تبدیل به بایستگی شود و ا

در عصر شما بیفتد خدمت بسیار ارزنده ای می کنید.

دکتر قبادی:

امیدوارم خدا این توفیق را به بنده بدهد. ولی آقای دکتر می دانید که باید سرمایه های 
موجود کمی بازآرایی و متمرکز در این قلمرو بش���وند. حاال ما در بخش های پروژه در 

حال کار هستیم و در بخش نشست ها و طراحی کنفرانس ها ادامه می دهیم.
گر خداوند توفیق دهد، بتوانیم  ان ش���ااهلل بنده این مسئله را هم طرح می کنم تا ا
ای���ن را پیش ببریم و درعین ح���ال یکی از آفت های کش���ور در این زمینه بحث غلبه 
گر به دنبال خلق منابع باشیم و بتوانیم آثار فاخری  کمیت بر کیفیت اس���ت، یعنی ا
بنویس���یم و این را تبدیل به یک گفتمان علمی در کش���ور کنیم، این اولویت مهمی 
اس���ت . درعین حال قس���مت های ناموف���ق باید ارزیابی ش���وند و ادام���ه پیدا نکنند. 
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ان شااهلل با کمک جنابعالی و دوستان بتوانیم به این کیفیت بیشتر توجه کنیم؛ من 
به یاری خدا حتمًا این موضوع را پیگیری می کنم بلکه خدا توفیق داد و یک کار فاخر 

گزین و قابل دفاع و اثرگذار به وجود بیاید.

دکتر سنگری:

اصاًل ممکن است یک سال کار مطالعاتی در این زمینه صورت بگیرد و بعد به سمت 
تأسیس رفت.

دکتر قبادی:

در خصوص بخش اول سؤال شما برای خلق منابع، به نظرم باید یک پنل تخصصی 
ب���رای آن برگزار ش���ود؛ چیزی ش���بیه یک ف���از مطالعاتی انج���ام و تعریف ش���ود. ابتدا 
داشته های خود را یک بار بررسی و نقد مروری کنیم و بعد ببینیم چگونه می توان با 
درنظر داشتن این خالءها و چالش ها، آثار درخور اعتنایی منتشر کنیم که عمومًا همه 
بدان ها ارجاع دهند و اس���تناد کنند و قبول داش���ته باشند. شاید هم نیاز به تأمل و 
تأنی بیشتری داشته باشد. آیا واقعًا ادبیات صدر اسالم، همان سال  های اول نوشته 
شده است؟ یا انباشتی صورت گرفته است؟ باالخره در همان صدر اسالم هم که نگاه 
می کنیم، قرآن آن قدر حجیت ادبی شد که در واقع زایندۀ ادبیات شد. به طور مثال، 
آن سبعه معلقه که در کعبه آویزان می کردند یک مسابقۀ ادبی بود. هر سال یک عده 
از اش���عار را منسوخ می کردند و جایگزین می دادند. می گویند دختر امرالقیس وقتی 
َقَمُر« نازل شد، رفت شعر پدرش را از کعبه 

ْ
اَعُة َواْنَشّقَ ال َبِت الّسَ شنید آیه شریفه »اْقَتَر

پایین آورد و گفت شعر پدر من ضعف دارد و من تازه فهمیدم که مشکل ادبی دارد. 
گفتند مش���کل کجاست؟ پدرم س���اعت را یک امر مادی فرض کرد و فکر می کرد مثل 
اَعه«،  یک جسم اس���ت که فرود می آید درصورتی که در قرآن آمده است »اْقَتَرَبِت الّسَ
یعنی این لفظ با معنا تناس���ب دارد. در آن زمان، مردم جاهل آن قدر عاقل بودند و 
ادبی���ات می فهمیدند. در عصر جاهلیت معیار ادبی داش���تند. حاال ما چطور بدون 
معیار توق���ع داریم که ادبیات انقالب بین مردم طرفدار پیدا کند. به گفتۀ جرجانی، 
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لفظ با معنا باید تناسب داشته باشد و اعجاز قرآن 
عمدتًا همین اس���ت که لفظ و معنا با هم تناس���ب 
 
ً
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ُ
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اِلِميَن« چه شاهکاری است به لحاظ 
َ

ُكْنُت ِمَن الّظ
ادبی، الم میم نون چقدر با نرم خویی ارتباط دارد و 
خشونت چقدر با کلمات فظا غلیظ است، انگار که 
به انسان مشت می زند درصورتی که در آنجا با نرمی 

و متواضعانه سر فرود می آورد.
آنهایی که با اس���الم مخالف بودند، این شاهکار 
ادبی قرآن آنها را به تأمل و عمدتًا به انقیاد نشاند. 
م���ا باید از ق���رآن یاد بگیریم. به س���مت آث���ار خیلی 
خیل���ی فاخرتری برویم و جنبۀ انس���انی را فراموش 
نکنی���م. بع���د ببینی���م چ���ه خالء های���ی داری���م و 
سازمان هایی مثل شما و پژوهشگاه دفاع مقدس 
باید س���رمایه گذاری هم بکنند. تا زمانی که اراده ای 
برای سرمایه گذاری نباشد، آثار فاخری هم به وجود 
نمی آید. االن برخی دانش���گاه ها بعض���ًا ۱0، ۲0 عضو 
هیئ���ت علمی عالقه من���ِد فاضِل محق���ق دارند که 
بی���ش از 50، 60 درصدش���ان از افراد خوب و فاضل 
و تراز اول هستند. باید به این افراد پروژه داد و وارد 

کارشان کرد.




