7

| روزنامه جوان |شماره 6299

یکش��نبه  21ش��هریور  5 | 1400صف��ر | 1443

ارتباط با ما 88498481

در گفتوگوي «جوان» با دكتر محمود رنجبر دبير علمي دومين همايش آسيبشناسي ادبيات پايداري مطرح شد

یادکرد

معضل اصلي ادبيات پايداري كمتوجهي به نقد است

هماي�ش آس�يب شناس�ي ادبي�ات
پايداري با چه اه�داف و رويكردهايي
برگزارمي ش�ود و اه�م محورهاي آن
شامل چه موضوعاتي است؟
اين همايش در ادامه نخستين همايشي است
كه با هدفگذاري مش��خص در س��ال 1395
برگزار كردي��م و بر مبن��اي برنامهريزيهاي
ص��ورت گرفت��ه و ارزيابيها م��ا همچنان بر
همان محورهاي پيش��ين ب��راي جهتگيري
پژوهشهاي ح��وزه ادبيات پاي��داري تأكيد
داريم ،لذا در اين همايش هم هفت محور كلي
و عمومي داريم و دو مح��ور تخصصي و ويژه را
طراحي كرديم كه با توجه به دغدغههاي امروز
طراحي شده است .هفت محور اصلي عبارتند
از :آسيبهاي روش شناختي در پژوهشهاي
حوزه ادبيات پايداري ،راهكارهاي مناسب براي
ارتقاي كيفيت پژوهش ادبيات پايداري ،بررسي
ادبيات مت��ن در ادبي��ات جنگ/دفاع مقدس،
بررسي انواع گونههاي ادبي در ادبيات جنگ/
دفاع مقدس ،ادبيات دف��اع مقدس و نقش آن
در وحدت ملي ،ادبيات جنگ/دفاع مقدس در
حوزه كودكان ،ادبيات دفاع مقدس و موضوعات
ميانرش��تهاي .موضوع ويژه اين همايش هم
بررسي كيفيت و راهكارهاي نگارش دانشنامه
دفاع مق��دس و مقالههاي(مدخ��ل) مرتبط با
دانشنامه استان گيالن است.
آس�يب شناس�ي ادبيات پايداري تا
چه ميزان الزم اس�ت؟ آيا غناي ادبي
و كيفي آثار به حدي رسيده كه نياز به
آسيبشناسي باشد؟
هر حركت عظيم براي طي مسير خود نيازمند
آسيبشناسي و بازخواني راه آمده است ،ادبيات
پايداري نيز از جمله حركتهاي بزرگ برآمده
از انقالب اس�لامي و دفاع مقدس اس��ت كه با
گذشت سي و اندي سال بعد از پايان جنگ به
خلق آثار ارزشمند در حوزه پايداري پرداخته و
بيشك نيازمند بازخواني و بازپروري است .لذا
برگزاري همايشهاي ادبيات پايداري با هدف
ش��ناخت آس��يبهاي مترتب بر آثار منتشره
ضروري به شمار ميرود .ضمن اينكه همايش
آسيبشناسي ادبيات پايداري به پژوهشگران
كمك ميكند معضالت و مشكالت در عرصه
ادبيات پايداري را بهتر بشناسند .چون با توجه
به حجم آثار منتش��ر ش��ده در ح��وزه ادبيات
پايداري توس��ط نهادهاي فعال در حوزه دفاع
مقدس و نهادهاي مردمي و حتي اش��خاص،
متأسفانه پژوهشهاي متشكل و سازمان يافته
در حوزه ش��ناخت و معرفي آثار فاخر ادبيات
پايداري اندك است ،بنايراين در شرايط فعلي به
دو مسئله اساسي نيازمنديم :نخست مشخص
كردن راه مناسب تس��ري فرهنگ پايداري در
بطن جامعه و ديگري مش��خص كردن مسير
پيشرو و پيش��گيري از انحرافهاي خواسته
يا ناخواس��ته در حوزه آفرينش آث��ار ادبي در
حوزه پايداري.
آيا آفرينش�گران حوزه ادب پايداري
به لزوم نق�د و تحليل آث�ار اين حوزه
باوردارند يا به جهت هالههاي تقدس،
نقدوتحليلسختوبهگونهايناممكن
است؟
اساس��اً بايد بين خلق اثر ادبي و نق��د اثر ادبي
تف��اوت قائل ش��ويم ،عموم��اً كس��اني كه به
خلق آثار ادبي ميپردازن��د ،وارد نقد آثار ادبي
نميش��وند .نقد آثار ادبي به منزله ش��ناختن
ش��يوهها و راهكارهاي فخامت متن و گيرايي
س��وژههاي آن اس��ت ،بنابراين منتقد تالش

اگ�ر ب�ا ن�گاه منصفان�ه وارد بحث
ش�ويم درخواهي�م يافت ك�ه تمام
كش�ورهاي جهان از آثاري كه براي
تروي�ج فرهن�گ غالب آن كش�ور
منتشر ميشود ،حمايتهاي وسيع
انج�ام ميدهند .ب�ه عن�وان مثال
در امري�كا و انگليس ب�ه آثاري كه
درباره ح�وزه جنگ جهان�ي دوم و
مش�اركت جوانان اين كش�ورها در
اين جنگ بپردازد ،يارانههاي فراوان
و امكان�ات متن�وع تعل�ق ميگيرد

علي شيرين
دكتر محمود رنجبر ،دانش�يار گروه زبان و ادبيات فارس�ي و دبير علمي دومين همايش آسيب شناس�ي ادبيات پايداري بر اين باور
اس�ت كه يكي از معضالت اصلي ادبيات پايداري كمتوجهي به مقوله نقد و بررس�ي آث�ار حوزه ادبيات پايداري اس�ت .همچنين در
بسياري از نشس�تهاي حوزه ادبيات پايداري به جاي نقد و بررس�ي اين آثار به رونمايي از آنها اكتفا ميش�ود و متولي مشخصي در
حوزه ادبيات پايداري وجود ندارد .بس�ياري از نهادهاي فرهنگي ،انتش�ار آثار ح�وزه ادبيات پايداري را ج�زو مأموريتهاي اداري
خود ميدانند ،در نتيجه به واس�طه نوع رهيافت و نگره و اس�ناد باالدس�تي س�ازماني ،آثار در پ�ارهاي موارد در تناق�ض با يكديگر
هستند ،به همين دليل كار براي پژوهش�گر حوزه نقد ادبي پايداري دش�وار خواهد ش�د .در گفتوگويي كه با دكتر محمود رنجبر،
اس�تاد زبان و ادبيات فارس�ي انج�ام دادهايم درخصوص اهداف همايش آس�يب شناس�ي ادبيات پاي�داري و ل�زوم ترويج گفتمان
نقد و تحليل و شناس�ايي برخي آس�يبها به بحث و بررس�ي موضوعات مطرح نشس�تهايم .از قلم دكتر رنجبر تاكن�ون دهها مقاله
در مباحث ادبي و نقد و پژوهش نظير ش�يوهاي ن�و در نگارش نامه اداري و نگاهي به برخي مس�ائل ويرايش�ي ،رواي�ت اول و دوم از
دفترچه آلبالويي ،سه ش�يفته پاي كار ،طنز مزههاي جنگ و . . .منتشر شده است .ش�ما را به خواندن اين گفتوگو دعوت ميكنيم.
ميكند شاخصههاي واالي اثر را براي دستيابي
به روش ي��ا نظريهاي فراگير بررس��ي نمايد .از
طرف ديگر هاله تقدسي كه به زعم برخي افراد
بر سر ادبيات پايداري قرار دارد به مقوله اصلي و
اساسي آن يعني دفاع جهتگيري ميشود ،نه
مقوله نوشتههاي ادبيات پايداري ،در نتيجه ما
در اينجا دو بخش متف��اوت داريم؛ يكي امري
مقدس به نام دفاع و ديگ��ري كاركردهايي در
شناخت اين امر مقدس كه قابل نقد و بررسي
اس��ت .ضمن اينكه تقدس مترتب ب��ر دفاع به
منزله روح معنوي حاكم بر عمل پايداري مردم
ايران در هشت سال جنگ بوده است .اين روزها
در همين مقوله هم نقدهايي انجام گرفته است.
آيا آث�ار ادبي ح�وزه دف�اع مقدس و
آفرينشگران آمادگي پذيرش نقدهاي
علمي و ساختاري را دارند؟
بل��ه ،نويس��ندگان و آفرينش��گران ادبي بايد

عالقهمند به نقد آثار خود باش��ند .،بايد توجه
داش��ت اين آثار تا زماني ك��ه در ذهن و ضمير
نويسنده و خالق اوست ،مربوط به خود اوست،
اما زماني كه منتشر ش��د ديگر براي او نيست
بلكه براي خوانندگان اس��ت ،بنابراين طبيعي
است كه بايد نويسنده نقدهاي ديگران را بشنود
تا چنانچه اشكالي در اثر وجود دارد ،برطرف كند
يا در آثار ديگر مرتكب چنين اشتباهي نشود و
اگر هم برجستگي و ويژگيهايي داشت ،مورد
توجه نويسندگان جوانتر قرار گيرد.
ه�م اكنون چ�ه آس�يبهايي ادبيات
پايداري را تهديد ميكند و به نظر شما
ما در ادبيات آثار دچار كاستي و ضعف
ساختاري نيستيم؟

يك��ي از معض�لات اصل��ي ادبي��ات پايداري
كمتوجهي ب��ه مقوله نقد و بررس��ي آثار حوزه
ادبيات پايداري است .در بسياري از نشستهاي
حوزه ادبيات پايداري به جاي نقد و بررسي اين
آثار به رونمايي از آنها اكتفا ميشود ،نكته دوم
نداشتن متولي مشخص در حوزه ادبيات پايداري
است .بسياري از نهادهاي فرهنگي انتشار آثار
حوزه ادبي��ات پايداري را ج��زو مأموريتهاي
اداري خود ميدانند ،در نتيجه به واس��طه نوع
رهيافت و نگره و اسناد باالدستي سازماني آثار
در پارهاي موارد در تناقض با يكديگر هستند،
در نتيجه كار براي پژوهش��گر حوزه نقد ادبي
پايداري دشوار خواهد شد .به نظر ميرسد تعامل
و گفتوگو بين پديدآورن��دگان حوزه ادبيات

هر حركت عظيم براي طي مسير خود
نيازمند آسيبشناس�ي و بازخواني
راه آمده اس�ت ،ادبيات پايداري نيز
از جمله حركتهاي بزرگ برآمده از
انقالب اسالمي و دفاع مقدس است
كه با گذشت سي و اندي سال بعد از
پايان جنگ به خلق آثار ارزش�مند
در حوزه پايداري پرداخته و بيشك
نيازمند بازخواني و بازپروري است

به مناسبت هفدهم شهريور سالروز شهادت
فرمانده گردان بالل حبشي

«شهادت»  کی سراغ من میآیی!

پايداري و متوليان اين امر ميتواند اين معضالت
را برطرف نمايد.
آيا دولتي ب�ودن يا حكومت�ي كردن
انتش�ار و توليد آثار نميتواند ازجمله
آس�يبهاي موج�ود در اي�ن عرصه
باشد؟
اساساً دولتي يا حكومتي خواندن آثار منتشره
در يك فرهنگ را جريان التقاطي ليبراليس��م
غرب در كشورمان رواج داده ،از اين منظر آثاري
كه درباره هژموني يك فرهنگ منتش��ر شود،
به عنوان اب��زاري براي ترويج ي��ك ايدئولوژي
محس��وب ميش��ود ،در حالي كه اگ��ر با نگاه
منصفان��ه وارد بحث ش��ويم درخواهيم يافت
كه تمام كش��ورهاي جهان از آث��اري كه براي
ترويج فرهنگ غالب آن كشور منتشر ميشود،
حمايتهاي وس��يع انجام ميدهند .به عنوان
مثال در امريكا و انگليس به آث��اري كه درباره
حوزه جنگ جهاني دوم و مشاركت جوانان اين
كشورها در اين جنگ بپردازد ،يارانههاي فراوان
و امكانات متنوع تعلق ميگيرد .بنابراين نبايد
تصور كرد كه ادبيات پاي��داري به منزله ترويج
يك گفتمان مقطعي اس��ت ،ادبيات پايداري
و عناصر موجود در آن ريش��ه در تاريخ ايراني
اسالمي ما دارد ،بنابراين هر دولتي كه در ايران
س��ر كار آيد ،خود را وامدار اي��ن تاريخ ارزنده
ميداند و بيترديد از آن حمايت خواهد كرد.
در حوزه پژوهش ادبيات پايداري شاهد
تن�وع موضوعي و ساختارشناس�ي و
سبكپژوهي ادبيات پايداري نيستيم!
چراپژوهشگرانبهاينعرصههايمهم
ورود نكردهان�د و ما با تحقيقات ژرفي
روبهرو نيستيم؟
اين مس��ئله خاص حوزه نقد ادبيات پايداري
نيست بلكه ما در حوزه نقد ادبي به طور كل با
چنين مشكلي مواجه هستيم ،مهمترين دليل
آن بيتوجهي به س��اختارهاي روايي آثار ادبي
كشورمان ،در طول زمان است .ما آثاري فاخر
داريم كه ميت��وان از دل آن نظريه ادبي بيرون
آورد ،اما چون به ش��دت آنچه خود داش��ت ز
بيگانه تمنا ميكرد ،جزو ضروريات ژستهاي
روشنفكري ما شده ،نظريههاي غربي هم مانند
بسياري از الگوهاي سبك زندگي در كشور ما
رواج يافته است ،لذا آثار بر مبناي اين نظريهها
بررسي ميشود .در برابر اين خودباختگي مفرط
جرياني قرار دارد كه آبش��خور خ��ود را پديده
نويني مثل ادبيات پاي��داري ميداند و معتقد
است بايد به سمت نظريهسازي پيش برويم و از
دل آثار پديد آمده ولو كمتر ديده شده ،گفتمان
و نظريههاي مبتني بر گفتم��ان پديد آوريم.
برگزاري همايشهاي��ي از جمله اين همايش
با چنين هدفي است ،اگر چه ما هنوز گامهاي
اوليه را برداشتیم اما به آن اميدواريم.

آرمان شريف
ش�ناخت ما هنوز از برخي ش�هدا كم و اندك اس�ت .يعني آنقدر كه س�ازمانها،
نهادها و رس�انهها از برخي ش�هدا مينويس�ند ،نس�بت به ديگر ش�هداي دفاع
مق�دس ك�م لطف�ي ميكنن�د و در ط�ول س�ال كمتر نام�ي از اي�ن ش�هدا برده
ميش�ود .ش�هيد س�يدمهدي الجوردي ني�ز يك�ي از همي�ن شهداس�ت كه تا
به حال كمت�ر درب�ارهاش گفته ش�ده و البته اي�ن روزها ب�ه لطف انتش�ار كتاب
«روزه�اي الج�وردي» مردم آش�نايي بيش�تري ب�ا اين ش�هيد پي�دا كردهاند.
درباره همرزمش چنين ميگويد« :اگر بخواهم
از روزهاي جنگ بگويم ،من در ديدارهاي اول
از الجوردي بدم آمد .او قد رشيدي داشت و از
نظر من عنق بود .اما خاصيت نيروهاي تبليغاتي
جنگ اين بود كه هر طور ش��ده خودش��ان را
به طرف ميچس��باندند ،بنابراي��ن من هم با
الجوردي دوس��ت ش��دم و به او گفتم كه اول
كار از او خوش��م نميآمد .ش��هيد الجوردي
شلوار لي ميپوش��يد ،موهاي فر داشت و اگر
در تهران ديده ميش��د ،كس��ي باور نميكرد
رزمنده ،پاسدار و فرمانده باشد .او خيلي تودار
و نمازش��بخوان بود و خصوص��ي ميگفت:
«شهادت! كي سراغ من ميآيي؟» يعني كسي
باور نميكرد اين جوان روزي شهيد شود .هنوز
هم كه هنوز است او تنها سرداري است كه حتي
يك كوچه يا خيابان به نامش نيست».
عشق به جهاد و ش��هادت از همان روزهاي
حضور در جبهه در وجود سيدمهدي زبانه
ميكشيد .خودش را براي هر اتفاقي آماده
كرده بود .هميش��ه به م��ادرش ميگفت:
«ش��هادت يك آن هس��تش .اگه ش��هيد
شدم ،زينبوار باش��ي .رفتنمون تو اين راه
با خدا و بازگش��تمون هم با خداست .وقتي
ميريم ،ديگه اميدي نداش��ته باشين و اگه
دوباره برميگرديم ،به خاطر كم س��عادتي
ماست .ش��هادت نصيب همه نميشه .بايد
سعادت داش��ته باش��ي تا تو راه خدا شهيد
بشي».مادر ش��هيد هم هميشه حرفهاي
پسرش را به ياد ميآورد و ميگفت« :مهدي
امانتي بود ك��ه خدا به م��ا داد و به مرادش
رسيد ».شهادت سيدمهدي و تعداد ديگري
از رزمندهها يك روز قبل از عاش��وراي سال
 1366كه مصادف با هفدهم شهريور بود رخ
داد .ايشان از دوكوهه به طرف شلمچه رفته
بود و كمي بعد خبر رس��يد كه در سه راهي
ش��هادت گلوله توپي به وس��يله نقليه آنها
برخورد كرده است .س��يد مهدي از ناحيه
گلو به ش��دت مجروح ش��د و او را سريع به
بيمارس��تان منتقل كردند .سيدمهدي دو
روز پس از عاش��ورا و مصادف با سومين روز
شهادت اباعبداهلل(ع) به قافله ساالر شهيدان
پيوست و آسماني شد.

شهيد سيدمهدي الجوردي در روز دوازدهم
اس��فند  ،۱۳۳۶در تهران متولد شد و دوران
جوان��ياش با مس��ائل انق�لاب و مب��ارزات
مردمي گره خ��ورد .همي��ن اتفاقات مهدي
جوان را به سمت سپاه پاس��داران سوق داد
و پس از پي��روزي انقالب اس�لامي او لباس
سبز پاس��داري به تن كرد و آماده خدمت در
جبهههاي مختلف شد.
سيدمهدي در سال  1359ازدواج كرد .درست
در همان س��ال عراق با تجاوز به خاك ايران،
جنگي خانمانس��وز را به مردم ايران تحميل
كرد .ش��هيد الجوردي همچون ديگر مردم
كشور نس��بت به اين تجاوز و حمله دشمن
بيتفاوت نماند و با اينكه تازه تشكيل زندگي
داده بود به ياري نيروها در جبههها شتافت.
س��يدمهدي از همان نخس��تين روزها خود را
رزمندهاي شجاع و سختكوش نشان داد و خيلي
زود توانايي و لياقتش را به فرماندهان نشان داد.
پس از مدتي ش��هيد الجوردي ب��ه فرماندهي
رسيد و يكي از نيروهاي تأثيرگذار در جبههها
شد .شهيد كار خود را در رس��ته فرماندهان با
گردان زرهي «امام س��جاد (ع)» از لش��كر ۲۷
محمدرس��ول اهلل (ص) آغاز كرد و سرانجام با
فرماندهي گردان بالل حبشي به پايان رساند.
شهيد سيدمهدي الجوردي فرماندهي قاطع و
سختكوش بود .در خيلي از عملياتها جلوتر از
نيروهايش به خط دشمن ميزد .سيدمهدي
با مجموع خصوصيات حسنهاي كه داشت ،از
سوي نيروهايش كام ً
ال به عنوان يك فرمانده
پذيرفته شده بود.
محمدرضا فرجزاد ،از همرزمان شهيد الجوردي،

م�ن با الج�وردي دوس�ت ش�دم
و ب�ه او گفت�م ك�ه اول كار از او
خوش�م نميآمد .شهيد الجوردي
ش�لوار لي ميپوش�يد ،موهاي فر
داش�ت و اگ�ر در ته�ران دي�ده
ميش�د ،كس�ي ب�اور نميك�رد
رزمنده ،پاس�دار و فرمانده باش�د
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