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محمد محمدعلي -اوايل دهه  60با خواندن كتاب «چشماندازهاي اسطوره» جالل ستاري متوجه شدم آنچه
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ادبیات

یادداشت

سالم من را به او برسانيد

داوود رشيدي

وقتي س��ال  1956از فرانسه ديپلم
گرفتم به ژنو رفتم .يكي از بس��تگان من
در نمايندگي ايران در س��ازمان ملل بود
و س��بب ش��دند براي ادام��ه تحصيل به
س��وئيس بروم .آقاي س��تاري هم در آن
زمان در ژنو بودند .اگر درست در خاطرم
مانده باشد دوستي ما بهواسطه داريوش
شايگان اتفاق افتاد كه آقاي شايگان هم در
سوئيس بودند .به هر صورت من و جالل
س��تاري با هم دوست ش��ديم و از همان
اول به اين نتيجه رس��يديم كه ميتوانيم
دوس��تان خوبي ب��راي يكديگر باش��يم.
ستاري از همان ابتدا انسان منظمي بود
و ب��راي تمام كارهاي��ش از تفريح گرفته
تا تحصيل برنامه داش��ت .ما چهار ،پنج
سال بهصورت مرتب با هم بوديم .زماني
كه به ايران بازگشتيم نيز همچنان مانند
قديم دوس��تان نزديكي براي هم بوديم.
س��تاري در ابتدا در س��ازمان برنامه بود
و بع��د كه به وزارت فرهنگ آمد بيش��تر
به هم نزديك ش��ديم چون به هر شكل
ب��ه فضاي كار من نزديكتر ش��ده بود و
بيش��تر همديگر را ميديدم .سال 1351
ه��م كه م��ن در تلويزي��ون رئيس واحد
نماي��ش بودم از او دع��وت كردم در كنار
كس��اني همچون نصيريان و پزش��كزاد
در ش��وراي واحد نمايش فعاليت داشته
باشد و ستاري هم درواقع از اعضاي فعال
اين ش��ورا بود .در اين ش��ورا براي پخش
س��ريالها تصميمگيري ميش��د و اين
تصميمگيريها را بهصورت جمعي با اين
دوستان ميگرفتيم ،اين مساله هم عمق
بيشتري به دوستي ما ميداد .اين چهار،
پنج ماه اخير كمي به دليل گرفتاريهايي
كه هر دوي ما داريم از هم دور افتادهايم
ام��ا در جري��ان كاره��ا و كتابهاي��ش
لحظهبهلحظه هستم .ميخواستم از همين
جا س�لام كنم به جالل ستاري و عرض
دوس��تي و عالقه و ارادتم را به او برسانم.
ستاري بسيار خوشمشرب ،خوشخنده
و جذاب اس��ت .در ه��ر ميهماني ممكن
است يك جمله از او مبنيبر اينكه فالن
روز يادت ميآيد كه ...بش��نوي و همين
ب��ه خندهاي دوستداش��تني و لحظهاي
ماندگار تبديل شود.ستاري بسيار به تئاتر
عالقه دارد .برايتان جالب خواهد بود اگر
اينجا خاطرهاي ذكر كنم از حضور ما در
ژنو .س��تاري بهعنوان عالقهمند در يكي
دو نمايش من در س��وئيس ب��ازي كرد.
آن هم در نقشهاي كم و حتي بهصورت
سياهيلشكر .ستاري در نمايشنامه «مريد
ش��يطان» كه اولين كارگرداني من بود،
بهعنوان يك سياهيلش��كر بازي داشت
و روزنامه «الس��وئيس» عكس��ي از اين
نماي��ش را در صفحه اول خود منتش��ر
كرده بود و جالب اينجا بود كه عكس��ي
از س��تاري را روي صحن��ه چ��اپ كرده
ب��ود و اين خودش خاطرهاي ش��د براي
ما .هميش��ه بعد از تئاتر ه��م به كافهاي
ميرفتي��م و قهوهاي ميخورديم و به هر
صورت دنيايي داشتيم با يكديگر.
كتابهايي كه امروز س��تاري منتشر
كرده است (چه در حوزه تاليف و چه در
تحقيق) آثار پايهاي هستند كه مادامالعمر
قابل استناد و مراجعه هستند .مثال شما
نگاه و دقت كنيد به كار س��ترگي كه در
مورد شهرزاد انجام داده است .اين مطلب
را هم بنويسم كه اولين تئاتري كه بعد از
آمدن به ايران در سال  1342روي صحنه
بردم ،حاصل ترجمه مشتركي بود ميان ما
به نام «كاپيتان قراگوز» .هميشه نظريات
جالل براي م��ن قابل اهميت بود و واقعا
نظرات او براي من همواره راهگشا بوده و
هست .ستاري همانگونه كه گفتم تئاتر و
تعزيه را بسيار خوب ميشناسد و نگاهي
كه به تعزيه داش��ته خ��ود نمايانگر اين
مطلب است .زاويهاي كه ستاري به تئاتر
نگاه ميكند زاويه جديد و جذابي اس��ت.
پتانس��يلهاي تعزيه را مط��رح ميكند؛
تعزيهاي كه برآم��ده از هنر و فرهنگ ما
اس��ت و كس��اني همچون «پيتر بروك»
بس��يار تحتتاثير اين نماي��ش بودهاند.
انتظار ميرود كه از نويسندگان و محققان
بزرگي همچون جالل س��تاري بيش��تر
قدرشناسي شوند .ستاري در عين اينكه
بيش از هشتاد جلد كتاب ارزشمند منتشر
كرده است ،در زندگي ما فرازونشيبهاي
بسيار روبهرو ش��ده كه واقعا فردي چون
او نبايد درگير چنين دغدغههايي باشد.
من يادم هس��ت آن زمان كه خانهاش را
از او گرفتند ،مجبور ش��د كتابهايش را
بفروشد تا با عزتنفسی كه داشت و دارد
بر مشكل خود فائق شود .به هر روي اين
قشر از حساسيت بيشتري نيز برخوردار
هستند و جا دارد مراكزي تشكيل شود تا
اين هنرمندان را با افتخار حمايت كنند و
نه با تفكر استفاده ابزاري از آنان در جهت
رسيدن به اهداف خود ،در نهايت با همين
نوشته سالم من و عالقه بينهايت من را
به او برسانيد.

گفتوگو با جالل ستاري

ايـدئولـوژي
اسطوره جهان امروز است
نام جالل س�تاري همواره يادآور جهان گس�تردهاي در حوزه انديشه است .شناخت متفكران بزرگي همچون
«ميرچاالياده»« ،دو نريل»« ،بايس�تيد» و «آرتور» در ايران وامدار ستاري است .او در طول كارنامه درخشان
 50س�الهاش با روحيهاي خس�تگيناپذير و پرتالش بيش از  70جلد كتاب ترجمه و تحقيق را به رشته تحرير
درآورده است .جالل ستاري جزو اولين گروه اعزامي به خارج از كشور بود كه در زمان رضاخان به اروپا رفت و
در ژنو سوئيس به تحصيل روانشناسي پرداخت .او از شاگردان «ژان پياژه» معروف بوده است .ستاري عالقه
فراواني به ادبيات دارد و تحقيقات و تاليفاتي نيز با نگاه به اين حوزه همچون «اسطوره تهران» منتشر كرده
اس�ت .آخرين تحقيق و تاليف س�تاري كتابي است با عنوان «اس�طورههاي عشق و عاشقي در ادب فارسي»
كه بهانهاي ش�د تا با اين مرد كهنهكار كه همواره درصدد نگاهي نو و تازه به حوزههاي كهن انديش�ه اس�ت
گفتوگويي داش�ته باش�يم .عصري پاييزيميهمان خانه او ش�ديم و فرصت را غنيمت ش�مرديم تا در مورد
مسائل مختلف از اسطورههاي جهان امروز تا بررسي تطبيقي قصههاي عاشقانه جهان با او همكالم شويم.
محسنبوالحسني

زندگ�ي ام�روز آنچنان در س�ايه
اختراعات و سرعت و پيشرفت ثانيه
به ثانيه قرار گرفته و به نوعي سويه
تفكر را از تفكرات قديميتر انتزاعي
ب�ه س�مت تفك�رات عين�ي پي�ش
برده اس�ت كه اين ذهنيت را ش�كل
ميدهد ك�ه گويا جهان اس�طورهها
تحليل رفته اس�ت .از طرف ديگر ما
نظريات كس�اني چون ميرچ�ا الياده
را داريم كه معتقد اس�ت« :اس�اطير
در تمام�ي جوام�ع بش�ري حض�ور
دارند» يا نقلقولي از روالن بارت كه
ميگويد« :به انتها رس�يدن اسطوره
يعني به انتها رس�يدن جهان» .با اين
مقدمه ميخواهم از ش�ما بپرسم اگر
اسطورهها هس�تي دارند يا به شكل
ديگرگون�هاي امروز ظه�ور يا هويت
يافتهاند جايگاه شان كجا است يا چه
تعريفي ميتوان براي اسطوره امروز
قائل شد؟!
در ابتدا عرض كنم كه اس��طوره يعني
پاسخي كه انس��ان در جهان امروز قصد
دارد به خودش بدهد؛ پاسخهايي در برابر
س��والهايي همچون نوع و ش��كل پديد
آمدن دنيا و اصوال فلس��فه وجودي خود
انسان در جهان .درواقع اسطوره يك نوع
خردورزي اس��ت؛ منتها خردورزي بسيار
كهن .در مجموع اسطورهها را ميتوان به
دو قسمت تقسيم كرد .قسمت عمده اين
تقس��يمبندي علت را بيان نميكند ،بلكه
چراي��ي به وجود آم��دن چيزي را مطرح
ك��رده و بيان ميكن��د .بهعن��وان مثال
نميتوان��د بگويد چرا انس��ان پديد آمد،
بلكه ميگويد چگونه انسان پديد آمد .در
اصطالح اين اسطورههاي سبب شناختي
از دوران و س��بك روزگار امروزي��ن م��ا
حذف شدهاند و كاركرد و ارزش آنچناني
ني��ز ندارند .ام��ا نوع ديگري از اس��طوره
وجود دارد كه بشر واقعا نتوانسته پاسخي
در برابر س��والهايي ك��ه پيشتر مطرح
كردم بدهد ،اما توانسته روايتي دلخراش
از آن داش��ته باش��د بدون آنك��ه راهحل
واضح و روش��ني داش��ته باشد .اين قسم
از اسطورهها هنوز كه هنوز است ماندگار
هس��تند .مثال اسطوره «گيل گمش» كه
واقعا قديميترين اس��طوره جهان اس��ت
در جاودانگي .س��وال اينجا اس��ت كه آيا
از روزگاري ك��ه اين اس��طوره پديد آمد
(حدودچهار ،پنج هزار سال پيش) تاكنون
بشر ديگري درد جاودانگي نداشته است؟
اين درد جاودانگي در اسطوره گيلگمش
مطرح ش��ده اس��ت .گيلگمش��ي كه از
م��ردن دوس��تش ب��ه ج��وش و خروش
ميآيد و افس��وس ميخ��ورد كه چرا آن
دول��ت جاودان��ه نبوده اس��ت و به دنبال

داروي حياتبخش و جاودانگي ميگردد.
گيلگم��ش گي��اه جاودانگ��ي را مييابد
اما م��ار آن گياه را ميخ��ورد و جاودانه
ميش��ود و ...اي��ن راهح��ل گيلگم��ش
اس��ت اما مضمون و اص��ل كه همان درد
جاودانگي است بر قوت خود باقي است.
در نهايت داس��تان اين اسطوره با غم
و ان��دوه ب��ه اتمام ميرس��د .اين موضوع
جاودانگ��ي همانطور كه گفتم هميش��ه
دغدغ��ه و درگي��ري بش��ر بوده اس��ت.
اس��طورههاي اينگونه انس��ان را در برابر
پرس��شهايي قرار ميدهن��د كه به جاي
اينك��ه راهح��ل ارائه كنن��د ،انگيزه تفكر
هس��تند؛ ن��ه به اي��ن معنا كه اي��ن قرار
گرفتن در موضوع تفكر ش��يفتگي ايجاد
كند .مثالي كه در اينجا ميخواهم مطرح
كنم «آنتيگون» اس��ت .آنتيگون بهخاطر
مس��الهاي كه امروزه بسيار بيمعنا است
و آن خاكس��پاري ب��رادري اس��ت كه به
دستور «كرئون» به دليل حمله به كشور
زيبه جسدش نبايد به خاك سپرده شود.
اي��ن موضوع در جهان ام��روز آنچنان كه
گفتم موضوعي بيمعنا است اما اين اصل
قصه و اس��طوره نيس��ت .ممكن است كه
ما ش��يفته روايت ش��ويم و از مساله دور
بيفتيم ولي خود اس��طوره ميخواهد اين
نكت��ه را بيان كند كه اگر كرئون نباش��د
ش��هر دچار آشوب ميش��ود به اين دليل
كه نظ��م جامعه را بايد قان��ون نگاه دارد
ول��ي اگر فق��ط آن نظم در ميان باش��د
براي برق��راري نظ��م و پراكن��ده كردن
ه��رج و مرج كمكم آزادي ممكن اس��ت
قرباني شود .اين طرف نيز آنتيگون است
كه ميگويد من به دنبال قانون نانوشتهاي
هس��تم كه عش��ق در آن ح��رف اول را
ميزند .با اين حال س��وفكل شما را براي
انتخاب راهحل آزاد ميگذارد .هيچ بايد و
راهحلي به شما عرضه نميكند .مخاطب
خ��ود را در انتخ��اب كرئون ي��ا آنتيگون
مختار ميگذارد .ميخواهم سوال كنم آيا
اين مسالهاي اس��ت كه در طول زمان از

در فرهنگ ما آنچه در حوزه
عشق و عاشقي است توسط
مردان به رشته تحرير درآمده
ن زن عاشق را نه
و سخ 
در قصه و نه در شعر و نه در
هيچ جاي ديگري نميخوانيم
يعني ما شنونده حرف مردان
هستيم

بين ميرود؟ يا مثال «پرومته» ...پرمتهاي
ك��ه جرمش دس��تاندازي به حريم حرم
خ��داي خدايان اس��ت؛ آنچن��ان كه در
اسطورهها آمده اس��ت .كساني كه درباره
اين اسطوره اظهارنظر كردهاند ميگويند
پرومت��ه درواق��ع س��مبل فزونيخواهي
فرهنگ غرب اس��ت و فاوس��ت جلوهاي
ديگر ميش��ود از پرومت��ه و حتي من در
جايي مطالع��ه كردم كه م��ردم ناپلئون
را جل��وه ديگري از پرومت��ه ميدانند .در
كش��ور خود ما نيز از اين نوع اس��طورهها
ف��راوان وج��ود دارد .نگاه كني��د به كاوه
آهنگر و ضحاك .آنچه مسلم است اينكه
ممكن اس��ت هميش��ه ضحاك��ي وجود
داشته باش��د و كاوه آهنگري .اين مساله
با آمدن و رفتن كس��ي از صفحه روزگار
محو نميشود .اين مسائل هميشه ممكن
است از نو بجوشند .من فكر ميكنم اينها
ماندگارند و اين نوع اسطورهها نيز اندك
هستند .شايد حتي به تعداد انگشتان دو
دس��ت نيز نباش��ند اما بايد جستوجو و
پيدايش��ان كرد و مابق��ي را نيز بايد جزو
خرافه دانست و دور ريخت.
به ش��يفتگي اش��اره كرديد .بس��يار
شاهد آن هس��تيم كه در مقابل آنچه به
اسطورهها و باورهاي كهن ما باز ميگردد
با ش��يفتگي برخورد ميشود .آنچنان كه
گوي��ا از آنها در مناس��بتهاي مختلف با
ابزار ،وس��ايل و روشها فق��ط براي يك
نوع خودنمايي در قالب ش��عار اس��تفاده
ميش��ود و كمتر ردپايي از تفكر و تعقل
ديده ميشود.
بله .اين مس��اله واقعا ب��راي من مهم
اس��ت كه همه آنچه ما گفته و ميگوييم
مجالي براي تفكر اس��ت .اگر امروزه روز
آن ن��وع عقالنيت و تفكري كه ش��ما در
س��وال ابتداييتان مط��رح كرديد ،حاكم
است اگر با شيفتگي به سراغ اين مباحث
بروي��م از خردجمعي ب��ه دور ميافتيم.
اين اس��طورهها در حقيق��ت بايد مجالي
باشند براي تفكر در زندگي امروزين .بايد
اس��طوره را تاريخمند ك��رد وگرنه روايت
اسطوره براي اس��طوره بيمعنا است .اين
ش��يفتگي مخاطب را از اصل مطلب دور
ميكند و پي��ام اين اس��طورهها را درك
نميكند .بهعنوان مثال از تكرار رس��تم و
سهراب و اسفنديار راه به جايي نميبريم.
اينه��ا در نهايت زيبا هس��تند اما ما را به
جايي نميرس��انند؛ بايد اين اسطورهها را
امروزي كرد.
راه و روش امروزي�ن كردي�ن اين
اس�طورهها چيس�ت و چگون�ه بايد
اتفاق بيفتد؟
اين مس��اله در دست هنرمندان است.
اي��ن كار فرمول ندارد و كاري اس��ت كه
هنرمن��د ميكند .آنگونه ك��ه هنرمندي
مانن��د «ان��وي» آنتيگون را در فرانس��ه

نگاه

پيشاهنگ
اسطورهپژوهي
در ايران

ابوالقاسم اسماعيلپور

اسطورهپژوهي در ايران در دهه  1300-1310با ترجمههاي زندهياد استاد ابراهيم
پ��ورداوود از متون اوس��تايي آغاز ميش��ود .بهويژه دو جلد از يش��تها كه ترجمه و
تفس��ير متون اوستايي مربوط به شخصيتهاي اسطورهاي ايران است ،مانند اسطوره
ميترا (ايزد پيمان و خورش��يد) ،اسطوره تيشتر (ايزد بارانآورد) ،اسطوره بهرام (ايزد
جنگاوري) ،اسطوره ريپتوين (ايزد چشمههاي زيرزميني) و مباحث جذاب ديگر.
پس از او صادق هدايت كه در بمبئي نزد پارس��يان هند و نيز در پاريس نزد پير
دومناش ،ايرانش��ناس برجسته ،زبان پهلوي آموخته بود ،از راه ترجمه متون پهلوي
مانند كارنامه اردشير بابكان ،زند و هومن يسن ،جاماسپنامه ،يادگار زرايران و ،...بار
ديگر اس��طورههاي ايراني را به شيوههاي خاص مطرح كرد .پس از او ،ملكالشعراي
بهار و دكتر محمد معين با ترجمه و تفس��ير برخي از متون پهلوي ساساني ،موضوع
اس��اطير زرتش��تي را به ش��كل فرعي دنبال كردند .بهويژه دكتر معين درباره ايزدان
زرتشتي مباحث ارزشمندي از خود به جا گذارده است.
از دهه  50شمسي نسل تازهنفسي چون مهرداد بهار ،احمد تفضلي و ژاله آموزگار
در زمينه اساطير ايراني گام ارزشمندي برداشتند .بهار با كتاب «پژوهشي در اساطير
ايران» ،تقريبا بيش��ترين متون پهلوي پيرامون اسطورههاي ايراني را ترجمه و تفسير
كرد و بنيادي اس��توار در اسطورهشناس��ي ايراني پيافكند .تفضل��ي و آموزگار نيز با
كتابها و مقاالت خود ،اسطورههاي زرتشتي را به سرانجامي نيك رساندند.

بين دانش��منداني كه نام برديم ،دكتر جالل ستاري نيز حضوري پررنگ دارد .او
بحق پيش��اهنگي در عرصه مكاتب اسطورهشناس��ي است و نخستين اسطورهپژوهي
اس��ت كه اس��طوره را از منظري علمي در بعدي جهاني در ايران مطرح كرد و صرفا
در اس��طورههاي ايراني نماند .اي��ن اتفاقي تازه بود كه در دهه  60شمس��ي تاثيري
ماندگار بر جامعه روش��نفكر و هنرمند ايراني گذاش��ت .ديگر اسطورهپژوهان درواقع
ايرانشناس��اني بودند كه فقط گوشهچشمي به اسطورههاي ايراني داشتند و از منظر
مكاتب اسطورهشناسي بهعنوان شاخهاي از انسانشناسي فرهنگي به آن ننگريستند.
اما اس��تاد س��تاري اسطورهشناس��ي را در يك منظر جهاني مطرح كرد و مس��تقيما
وارد مباحث فني مكاتب اسطورهشناس��ي شد .نخستين گام او مطرح كردن ديدگاه
پديدارشناس��ي ( )fhenomenologyاس��طوره و نظرگاه ميرچ��ا الياده بود .بعدها
ديدگاههاي ديگري چون ديدگاه مالينوسكي ،دومزيل ،بهويژه ديدگاه روانكاوي فرويد
و يونگ و طرح موضوع كهن نمونهها.
س��تاري اس��طوره را از چش��مانداز تحليلهاي هنري ادبي به پيش برد و اسطوره
را در تئاتر س��ينما و رمان مطرح كرد .او اس��طوره را رمزآميز ميداند و همواره تاكيد
داشته كه اسطوره دربردارنده معاني پوشيده و پنهان است .رمزي بودن اسطوره باعث
قرائتها و تفس��يرهاي گوناگون در ديدگاههاي مختلف اسطورهشناختي شده است.
دغدغه ستاري در عرصه اسطورهپژوهي ،ديدن ابعاد اساطير در زندگي معاصر است؛

موضوع��ي كه از ديد ديگر اس��طورهپژوهان ايراني پنهان مانده ب��ود ،بهويژه تاثيراتي
كه در بافتها و اليههاي زيرين اجتماعي ،فرهنگي و هنري معاصر گذاش��ته اس��ت
و نميت��وان اي��ن تاثيرات را ناديده گرفت .به گمان او ،اس��طوره ب��ا همه جذابيت و
رمزوارگياش ،عنصري خطرناك و تخديركننده اس��ت .اس��طوره را بايد از چشمانداز
دانش اسطورهشناس��ي يا علماالساطير تفس��ير و تعبير كرد ،نه آنكه به شكلي كاذب
مقهور و ش��يفته آن ش��د.دكتر ستاري پس از سالها تالش پيگير و معرفي و تحليل
مكاتب مهم اسطورهشناس��ي كه نسلي تازهنفس نيز با الهام گرفتن از او ،به ترجمه و
تفس��ير اين ديدگاهها پرداختند ،وارد عرصه تحليل اسطورههاي ايراني شد .در جلد
دهم «جهان اسطورهشناسي» اين درخت تناور به بار نشست و ميوههاي شيرين خود
را در مجموعه «پژوهش در قصههاي جاودان» مانند قصه اصحاب كهف ،قصه يونس
و ماهي ،ش��يخ صنعان و دختر ترسا ،اسطوره گيلگمش و افسانه اسكندر ،سليمان و
بلقيس ،حكايات س��ندباد بحري ميتوان ديد .اما مهمترين تكنگاش��ت استاد جالل
س��تاري كه ديدگاه ويژه او را در جهان اسطورهشناس��ي بازمينماياند؛ «اس��طور ه در
جهان امروز» اس��ت كه بدون شك در اين پهنه پيشتاز است و ديگر اسطورهپژوهان
ايراني اصال به اين وادي پا نگذاش��تهاند .مباحثي چون ايستادگي و پايداري اسطوره،
اس��طورههاي جديد غرب و بهويژه بررسي و تحليل ساختارهاي اساطيري جديد در
ايران گامي استوار در اين عرضه است .عمرش دراز باد!

در ستايش جالل ستاري
ب��ه جرات ميتوان گفت در پرتو جالل س��تاري اس��ت كه آثار ب��ا ارزش دكتر مهرداد بهار و
ش��الوده اسطورهشناس��ي ايران جلوه ميكند؛ بهقولي مهرداد بهار ماه اس��ت و جالل ستاري
خورشيد.من در فهم و نگارش كتابهاي«آدم و حوا»« ،مشي و مشيانه»« ،جمشيد و جمك»

و «باوره��اي خي��س يك مرده» خود را مديون جالل س��تاري ميدانم .ع�لاوه بر اينها جالل
س��تاري با نگارش اس��طوره تهران و با ارائه جمعيت خاطر و خرد در آن كتاب راهي گشود تا
نگاه عميقتري به شهر خود و به پايتخت كشور كهنسال خود بيندازيم.

thoughts@farheekhtegan.com
یادداشت

در حالوت حضورش
و البهالي آثارش

عليرضا مشايخي

عکس :مهدی حسنی /فرهیختگان

تحت اش��غال آلم��ان امروزي��ن ميكند.
ميگويد آنتيگون امروزي كسي است كه
ميخواهد با كرئ��ون كه نازي و حاكم بر
فرانس��ه است ،س��تيز كند .به اين طريق
امروزينش ميكن��د .مضمون را ميگيرد
و امروزين��ش ميكن��د و اي��ن مضمون
ماندگار اس��ت چون بش��ر هميشه با اين
مسائل درگير اس��ت .اين امروزي كردن
اس��طورهها مه��م اس��ت ،نه نب��ش قبر
اسطورهها .بنابراين آن اتفاقي كه نزديك
نظر من است و البته بعيد هم ميدانم به
اين سادگي به وقوع بپيوندد اين است كه
در درجه نخس��ت پيام و مطلب اسطوره
را دريابي��م (به جايي ش��يفتگي به خود
روايت)و درجه دوم لباس��ي را بر تن اين
اسطورها كنيم كه درخور جامعه امروزين
باش��د .يعني ب��ا زباني ح��رف بزنيم كه
ديگران بفهمند و بگويند «بله! اين همان
اسطوره است ،اما در شكل امروزياش».
اين يعني همان كاري كه عباس معروفي
ميكن��د با هابيل و قابيل در «س��مفوني
مردگان» يا هم��ان كاري كه خانم غزاله
علي��زاده در «خانه ادريس��يها» ميكند.
خانه ادريسها مبتنيبر اس��طوره است؛
يك اس��طوره كيمياگري .همان زمان هم
من وقتي درباره رمان ايش��ان اين حرف
را نوش��تم و خودش��ان جايي نوشته مرا
خواندن��د تعجب و تصديق كردند .اين در
حالي اس��ت كه ظاهر «خانه ادريسيها»
هيچ نش��اني از اسطوره كيمياگري ندارد.
همانگون��ه ك��ه «س��مفوني م��ردگان»
معروفي كه قص��ه هابيل و قابيل امروزي
است كه در اردبيل اتفاق ميافتد .اين آن
اتفاقي اس��ت كه باي��د بيفتد و اين كاري
است كه بايد انجام بدهيم .اگر اين كار را
انجام بدهيم آن اثر جاودانه خواهد ماند.
آن وقتي آن اثر درس��ت مانند اس��طوره
پرسش��ي را مطرح ميكند ولي پاسخ آن
مس��اله را مخاطب آنگونه كه اس��تدالل
ميكند از اثر ميگيرد .آنگونه نيس��ت كه
درس اخالق به مخاطبش بدهد .بنابراين
تعقل وقتي به اس��طوره وارد ميشود كه
بع��د از دريافتن پي��ام اس��طوره بتوانيم
پرسش��گري كنيم .اينجا است كه خرد و
عقل در اس��طوره امروز نقش اساس��ي را
ايفا ميكند.
برخ�ورد ش�ما ب�ا اس�طورههايي
همچ�ون فوتب�ال ،اينترن�ت و ...كه
ب�ه عقي�ده بس�ياري اس�طورههاي
جهان امروز هس�تند ،چگونه است؟
ديدگاه شما درخصوص اين نظريهها
چيست؟
اين سوال ،سوال بس��يار خوبي است
اما ام��روزه آن چيزي ك��ه درواقع نقش
اس��طوره را ب��ازي ميكن��د ن��ه اينترنت
اس��ت و نه فوتب��ال .ايدئولوژي اس��طوره
امروز اس��ت .ايدئولوژيهاي��ي كه امروزه
درواقع حاكم بر جهان هستند ،استدالل
نميكنند بلكه حكم ميكنند .اسطورهها
نيز دقيقا همينگونه هستند؛ نه استدالل
بلك��ه حك��م ميكنن��د .ش��ما هرگز در
اس��طوره اس��تدالل منطق��ي نميبينيد.
اسطوره هميش��ه به ما ميگويد اين بود،
اين شد و اين هس��ت .ايدئولوژي امروزه
(ايدئول��وژي ام��روز را بهعن��وان مث��ال
«پيشرفت» بدانيم) حكم ميكند كه شما
اينگونه پيش��رفت ميكني��د .ايدئولوژي
به ش��ما ميگويد م��ردم از فالن مراحل
گذش��تهاند تا به امروز رس��يدهاند ،چون
و چرا پذير نيس��ت .به عقي��ده من آنچه
امروز جايگزين اس��طورههاي سابق شده
و به همين دليل نيز محتاج تامل اس��ت
ايدئولوژيها هس��تند .س��اير مسائل اگر

بررسي تنوع و عمق ابعاد فرهنگي شخصيت جالل ستاري در بضاعت من نيست.
فكر ميكنم همه اهل كتاب شاهد اين مدعا باشند كه او در زمينه فرهنگ كوشش
خس��تگيناپذيري داش��ته و آنچه به اين جامعه تنبل عرضه ك��رده ،بهمعناي اخص
كلمه بينظير است.
از اين عذر تقصير كه بگذريم انس��اني است دوستداشتني و بينهايت مهربان و
مهرباني او از نوع خاصي اس��ت كه ميتواند -الاقل در ارتباط با من -قوه را به فعل
تبديل كند .آشنايي من با او بدونشك در به پايان رساندن آخرين نوشتهام با عنوان
«فردا بدون من» خيلي موثر بود .من خودم را به جالل ستاري بسيار نزديك احساس
ميكنم .علتش هم روش��ن است؛ ما يك آشناي مشترك به نام «شهرزاد» داريم كه
ايدئولوژي شدهاند به گفته «روالن بارت»
بهخاطر اين اس��ت كه م��ردم ميگويند
كاري ش��ده اس��ت كارس��تان! به همين
دليل است كه شما در روزنامهها به فرض
ميخوانيد كه فالن شخص اسطوره است.
ب��ه اين دليل كه عم��ل و كاري كه به او
نسبت داده ميشود از عهده هيچكس جز
خود آن فرد برنميآيد .اينگونه اسطورهها
همانگون��ه ك��ه ي��ك دانش��مند ب��زرگ
فرانس��وي آنها را كاويده است جنبههايي
از اسطوره را در خود پنهان دارند ولي نه
به طور جامع و كامل .مثال در فرهنگ ما
پيش از آنكه فوتبال اسطورهاي باشد كه
بر ما حاكم ش��ود «انتظار اسطوره» است
كه بر ما حكمراني ميكند و اين مس��اله
براي من مهم است .به اين دليل كه هيچ
انس��اني نيس��ت كه در دنيا انتظار بهبود
نداشته باشد .بنابراين آنچه ما بايد انجام
بدهيم تفس��ير انديشه اسطورهاي است و
اين كاري اس��ت كه اگر نخواهيم بگوييم
انجام نگرفته بايد بگوييم بسيار كم اتفاق
افتاده است.
شما معتقديد كه اسطوره قديمتر
از قصه اس�ت ،ب�ا اين اس�تدالل كه
آن�گاه كه گ�رد و غبار اس�طوره فرو
مينشيند قصه آغاز ميشود .ممكن
اس�ت اين مس�اله را باز كنيد ،ضمن
اينكه بفرماييد اسطورهها از چه چيز
و چه زمان متولد ميش�وند ؟ آيا اين
بخ�ش به «نميدانم» ب�از ميگردد يا
ميتوان آن را تبيين كرد!
م��ا نميتوانيم تاريخ��ي را براي تولد
اس��طوره وض��ع كني��م؛ فق��ط ميدانيم
قديميترين پديدهاي است كه وجود دارد.
بهعنوان مثال ما قديمتر از «گيلگمش»
سراغ نداريم .قديميترين اسطورهاي كه
تا امروز در جهان ش��ناخته ش��ده است.
از گيلگمش اس��ت كه قصههاي توراتي
بي��رون ميآيد و ماج��راي توفان نوح و...
استخراج ميشود .اس��طوره به اين دليل
كه اولينبار در انديش��ه انس��اني اس��ت
در ب��اب تبيين خود و جه��ان ،ميتوانيم
بگوييم از روزگاري كه بش��ر قادر ش��ده
اندكي بينديش��د اس��طوره آفريده است،
يعني بهعنوان مثال از خود پرس��يده كه
م��ن چگون��ه پديد آمدهام و س��واالتي از
اين دس��ت و چون نميتوانسته به توجيه
و علتي براي س��والهايش برس��د به فكر
اي��ن افتاده ك��ه بگويد پديدهه��ا چگونه
پديد آمدهاند .چرا پديد آمده را به كناري
ره��ا كرده به اين دليل اس��ت ك��ه واقعا
نميداند .اين قديميترين چيزي اس��ت
كه از تاريخ فرهنگ اسطوره ميشناسيم.
اما اينكه از «چه زمان» را بخواهيم بدانيم
بسيار دشوار اس��ت .اسطوره ژن فرهنگ
آدمي اس��ت .همانگونه كه ارگانيسم اگر
ژن نباش��د فرو ميريزد انسان نيز بدون
اس��طوره فرو ميريزد و درواقع همانگونه
كه ش��ما گفتيد پاسخ به پرسش شما به
نوعي همان نميدانم اس��ت .شايد چهار،
پنج هزار س��ال پيش ،شايد هم پيشتر.
اما به قصه برس��يم .من معتقدم اسطوره
قديميتر از قصه اس��ت و مس��لما ممكن
اس��ت عدهاي نيز برخالف اين اعتقاد من
نظري داش��ته باشند .اس��طوره در درجه
اول امري باورش��دني است؛ همانگونه كه
ما قصه را باور نداريم اما اس��طوره را باور
داريم و همين مس��اله خود دليلي اس��ت
كه واقعا بايد چيزي وجود داش��ته باش��د
و بش��ر را قانع كند .باورپذيري اس��طوره
اصل اساسياي است كه شما مثال به باور
رفتن يونس در دهان ماهي ميرس��يد و
به همان صورت ميپذيريد و آن را تغيير

و تفسيرپذير نميدانيد؛ بعدها هست كه
عدهاي به رمزگشايي ميپردازند .اما شما
قصه را ممكن اس��ت ب��اور كنيد يا خير.
قصه درواقع بيش��تر يك ش��وخي ذهني
اس��ت بنابراين چون ني��ت اقناع آدمي را
ن��دارد و بايد بعد از چيزي ظهور كند كه
هدفش به باور رساندن مسالهاي به آدمي
اس��ت .دومين مس��اله اين است كه قصه
را ميت��وان در ه��ر روزگاري و هر جايي
بيان كرد اما اسطوره در روايتش هميشه
تاكيد بر زب��ان خاصي دارد .به اين دليل
ك��ه قصد داش��ته به مردم چي��زي را ياد
بدهد كه آن مساله تقدسي داشته است.
چنان كه ميبينيد در روزگار ما شاهنامه
را هم��ه ج��ا نميخوانند ،بلك��ه در جاي
خ��اص و زمان خاص آن را ميخوانند ،در
صورتي كه قصه تابع اين شرايط نيست و
همهجا ميتوان آن را روايت كرد .بنابراين
وجه ش��وخي بودن قصه را اسطوره ندارد.
نكته ديگري كه نشان ميدهد قصه بعد از
اسطوره است اين مساله است كه اسطوره
همانگونه كه گفت��م حتي اگر خرافه هم
در خود داشته باشد باورپذير است .يعني
مردم اس��طوره يك فرد روئينتن را قبول
دارند اما در قصه باورپذيري نيست .يعني
ميتوان قص��هاي را مبنيبر روئينتن بود
كسي باور كرد يا نكرد .به هر شكل مدتي
با شنيدن اين قصه خوش گذرانده ميشود
اما قداستي براي اين قصه ابدا قائل نيستيم.
قصه مسائل بسيار پيچيده را ساده ميكند
و ب��راي پيبردن به مطالب آنچنان ش��ما
را س��رگردان نميكند .اس��طوره هميشه
بهدنبال آيين است .مثال اسطورهاي به نام
ش��هادت داريم و از درون آن تعزيه بيرون
ميآيد .اگر اسطوره شهادت نباشد نمايش
تعزيه بيمعناست و اصال بهوجود نميآيد.
اين نمايش درواق��ع به جلوه درآوردن آن
اسطوره است ،اما در قصه شما ممكن است
به امري سنتی جامه نو بپوشانيد .بنابراين
آيين (كه به عقيده من معيار تش��خيص
قصه از اس��طوره اس��ت) خط مشخص و
قدمت تش��خيص و تمييز دادن اسطوره
و قصه از يكديگر اس��ت .مثال شما اگر در
«سووشون» اسطوره شهادت يك بيگناه
را حذف كنيد اين رمان بسيار زيباي خانم
ي جلوه ميكند .قصه
دانشور بسيار بيمعن 
براي قصه اس��ت و فقط نش��أتگرفته از
اسطورهها هستند.
كتاب اخيرتان درباره «اسطورههاي
عشق و عاشقي در ادب فارسي» است
كه تحقيق بسيار ارزشمندي است در
ادام�ه كارنامه پربار ش�ما .در ادب ما
بهطور كلي (حداقل تا ابتداي مكتب
واس�وخت) هم�واره عاش�ق مجنون
اس�ت يا فرهاد و معشوقه ليلي است
يا ش�يرين و ...همواره ن�گاه مقتدر و
جايگاه باال معش�وقه بر عاشق وجود
دارد .اگ�ر بخواهي�د با ن�گاه و ديدي

امروزه آن چيزي كه درواقع
نقش اسطوره را بازي ميكند
نه اينترنت است و نه فوتبال
ايدئولوژي اسطوره امروز
است .ايدئولوژيهايي
كه امروزه درواقع حاكم
بر جهان هستند ،استدالل
نميكنند بلكه حكم ميكنند

بخش قابلتوجهي از زندگي هردوي ما را اشغال كرده است .تحليلها و تحقيقهاي
او درباره پديده ش��هرزاد آنچه را شهرزادشناس��ان غربي آغاز كردهاند غنيتر كرده و
در اين مورد عميقا وامدار او هستيم .در حالوت حضورش و در البهالي آثارش ما را
متوجه نكتههايي ميكند كه هر يك ذهن مخاطب را عميقا مشغول ميكنند .فقط
براي نمونه؛ نگاه او به روشنفكر به عناوين «گواه زمانه خود».
«فردا بدون من» قرار بود س��ورپرايز كوچكي باش��د براي جالل س��تاري .ولي از
آنج��ا كه معلوم نيس��ت مجوز نش��ر چه زماني صادر خواهد ش��د ،كت��اب را در اين
فرصت تقديم حضورش ميكنم؛ تقديم به جالل س��تاري و به ياد آن جمع كوچك
خوشحال.
تطبيقي اسطورههاي عشق و عاشقي
ما را با ملل ديگر مقايسه كنيد به چه
نكاتي اشاره ميكنيد؟
در فرهنگ ما آنچه در حوزه عش��ق و
عاشقي است توسط مردان به رشته تحرير
ن زن عاشق را نه در قصه
درآمده و س��خ 
و نه در ش��عر و ن��ه در هيچ جاي ديگري
نميخوانيم يعني ما شنونده حرف مردان
هس��تيم و اصوال در همه اين  15منظومه
عاش��قانه كه بررس��ي ك��ردهام حرفي از
حرفهاي عاشق و معش��وق و آنچه بين
اينها گذش��ته اس��ت؛ نميبينيم .در واقع
يك مساله تكراري است كه پشت به پشت
 10قرن ادامه پيدا ميكند ،اين نكته اول
اس��ت .به هر ش��كل روانشناسي عشق و
عاشقي در ادبيات يك بحث نظري است.
ما ب��ه اين دليل كه مناس��بات اجتماعي
را به درس��تي نميبينيم و بهدرس��تي بر
س��ر مس��ائل جامعهش��ناختي و ...بحث
نميكنيم هميشه عاش��ق در معذورات و
معش��وق نيز در حال ن��از و غمزه و جور
و جفا است و اين مس��اله و رويكرد مدام
تكرار ميشود .همانطور كه عرض كردم
معم��وال با ناكامي هم پايان مييابد .چون
يا نويسنده نتوانسته مقصود خود را آنگونه
كه ميخواسته مطرح كند يا اينكه شرايط
روزگار بهگونهاي بوده كه وصال كار سخت
و دشواري مينموده است .اما از اين نكات
ك��ه بگذريم اصوال تف��اوت عمدهاي ميان
بحثهاي عشق و عاش��قي در ملل ديگر
وجود دارد زيرا اين اسطورهها در فرهنگ
ما اينگونه هستند كه در فرهنگ ما تمام
مسير عشق و عاشقي به برگزيدن همسر
منتهي ميشود؛ يعني از روزگار شيفتگي
تالش براي وصلت اس��ت .اما در فرهنگ
كش��ورهاي ديگ��ر اين ش��يفتگي بعد از
وصلت اتفاق ميافتد .يعني در آنس��وي
دنيا ماجراهاي عش��ق و عاشقي كمتر به
ش��كل ماجرايي اس��ت كه كسي شيفته
زني باش��د كه ميخواهد با او ازدواج كند.
تقريبا ش��ايد بتوان گفت چنين مضموني
در ادبياتش��ان وجود ن��دارد .ادبيات آنها
ادبياتي زناآميز اس��ت و اخالق در عش��ق
آن��ان جايي ندارد .ام��ا در ادبيات ما تنها
مس��يري كه ميبيند (بعد از آن س��وز و
گدازهاي عاش��قان) مس��يري اس��ت كه
از عاش��قي شروع ش��ده و به ازدواج ختم
ميش��ود .اي��ن عمدهترين تف��اوت ميان
ادبيات عاشقانه ما با ملل ديگر است .البته
در روزگار اخي��ر از اين مرحله كمي فراتر
رفتهاند .بهعنوان مثال «ش��هرزاد» هزار و
يك ش��ب قصه ميگويد براي شهريار .اما
فقط قصه ميگويد و شما هيچ چيز از آنچه
ميان اينها گذشته است نميشنويد و اين
بزرگترين كتاب عاشقانه دنياي اسالم كه
من اين همه برايش زحمت كش��يدم .به
عقيده من گفتوگويي است ميان شهرزاد
و شهريار .يعني تخيل كردهام كه اينها ،به
هم چه گفتهاند .هميشه شهرزاد ميگويد
قصهاي كه فردا ش��ب ميگويم از امشب
بهتر اس��ت و شهريار هم به خواب ميرود
اما حتي يك كلمه از آنچه ميان آنها اتفاق
ميافت��د ،حرفي زده نميش��ود .بنابراين
ش��ما در ادبيات عاش��قانه فقط با مسائل
انتزاعي روبهرو هستيد نه با واقعيات .حتي
اگر واقعيتي نيز وجود داش��ته باشد آنقدر
در پرده پوشيده شده و آنقدر رنگ اخالق
و قداست و ...به خود گرفته كه از واقعيات
روزمره كنده ش��ده است .مثال شما وقتي
قصه نظامي را ميخوانيد در مورد خسرو
و ش��يرين متوجه ميش��ويد ك��ه نظامي
واقعا س��عي كرده ش��يرين را آن چيزي
نش��ان بدهد كه وجود نداش��ته و خسرو

را نيز چيزي نش��ان بدهد كه قطعا آنگونه
نبوده است .خسرو يك شهريار خود كامه
ساساني است و ش��يرين هم كسي است
كه در بند ازدواج با ش��اهان خودكامهاي
چون خس��رو پرويز نيست .اما نتيجه كار
اين چيزي اس��ت كه ميگويم از واقعيت
دور افتاده اس��ت .اما آنچه در كش��ور من
الگوي اسطوره عش��ق و عاشقي شده كه
همان ليلي و مجنون است كه شما مثال
زديد قصهاي جاهلي اس��ت و ريش��هاش
مربوط به ادب فارس��ي نيست .حال ما به
اين ادب جاهلي كه برآمده از عشق عذري
است [عش��ق عذري :عاشق عشق خود را
آنقدر از معش��وق پنهان ميكند تا اينكه
از دنيا ميرود] ك��ه من فكر ميكنم اين
يك مس��اله و ذهنيت بيمارگونه و برآمده
از اخالق الاباليگرايانه در برابر زن اس��ت.
اگر در فرهنگ ما اين عشق بيمارگونه به
عش��قي واقعي تبديل ش��ده به اين دليل
اس��ت كه از آن تعبيرهاي عارفانه ش��ده
اس��ت ...آنچه امروز در عش��ق الزم است
ش��ناخت و درك و گفتوگ��و اس��ت .دو
آدمي كه مكمل هم باش��ند نه شبيه و نه
يكي غالب و ديگري همواره مغلوب.
جهاني كه امروزه اسطورهها در آن
زندگي ميكنند (با توجه به پاسخهاي
شما) چگونه جهاني است؟ آيا جهان
براي اس�طورهها نيز جهاني تراژيك
است؟
جه��ان امروز م��ا (همانگون��ه كه در
كتاب اس��طوره ايراني به آن اش��اره كرد)
جهاني اس��ت ك��ه هنوز كه هنوز اس��ت
آيينه تمامنماي س��تيز ميان خير و ش��ر
اس��ت .همين ماه پيش وقتي در كپنهاگ
آنهم��ه جمعيت جمع ش��دند و گفتند
كش��ورهاي فقير نميتوانند بدون كمك
ما ب��ا آلودگي هوا مقابله كنند ش��ما اگر
آلودگ��ي را اهريمن��ي بداني��د و پاكي را
اهورايي؛ نتيجه ميگيريم اين ستيز هنوز
وجود دارد و در اين نشست مطرح شد كه
جامعه بورژوازي بايد به كمك اين س��تيز
بيايد .هنوز كه هنوز اس��ت انسان اميدوار
است كه يك روزي اهريمن توسط خير و
خوبي شكس��ت بخورد و از صحنه هستي
نيست و نابود شود اما تا آن روزگار انسان
گرفتار است .بنابراين تراژيك بودن جهان
براي اس��طورهها نيز وج��ود دارد چرا كه
مدام در حال س��تيز و جنگ و خونريزي
هس��تيم .بزرگان ميگويند تراژدي چهره
اس��طورهگون دني��اي امروز اس��ت .آنچه
امروزه جايگزين اسطوره شده است (بنابر
ق��ول اين بزرگان) تراژدي اس��ت؛ چه در
تئاتر و چ��ه در ادبيات و ...ب��ه اين دليل
كه تراژدي نبرد انس��ان با تقدير اس��ت و
ما همواره با اين تقدير دس��ت و پنجه نرم
ميكنيم و بر ما حاكم است.
از اولين تصميم براي قدمگذاشتن
در جهان اسطورهها و دست به كاغذ
و كتابب�ردن در اي�ن راه تا امروز كه
با اين كارنامه درخشان روبهروي شما
نشس�تهايم ،فكر ميكنيد چه اندازه
در رسيدن به آن هدف اوليه نزديك
شدهايد و چقدر موفق بودهايد؟
متاس��فانه بايد بگويم موفق نش��دهام.
از روزي ك��ه تصميم به اي��ن كار گرفتم
ميخواستم براي مردم اين مساله را روشن
كنم كه اس��طوره محلي است براي تفكر.
نبايد ش��يفته اسطورهها ش��د .اما اينقدر
مردم شيفته روايت اسطورهاي شدهاند كه
انديشه را فراموش كردهاند .بنابراين تا آن
اندازه كه ميخواستم نتوانستم اين سويه
تفكر را جا بيندازم و كماكان آن شيفتگي
حضور پررنگتري دارد.

نمای نزدیک

به دور از
جنجال روزمره

الله تقيان

جالل س��تاري در عرصه فرهنگ و تفكر در ايران نامي آش��نا اس��ت .او در رش��ته
روانشناس��ي تحصيل كرده و تا به حال حدود  90اثر در مباحث مختلف منتش��ر كرده
اس��ت .مباحث مورد پژوهش قرار داده را ميتوان به موارد زير تقس��يم كرد؛ شناخت و
تجزيه و تحليل فرهنگ ايران ،اسطورهشناس��ي و روانشناس��ي ،توج��ه به ادبيات ايران
و جه��ان و ديدگاههاي مرتبط ب��ا نقد ادبي ،فرهنگي و هن��ري ،تئاتر ،تجزيه و تحليل
قصههايي از ادبيات ايران ،ديدگاههايي در عرفان ايراني و باالخره تحليل برخي قصههاي
قرآني .مبحث اسطورهشناسي در كشور ما ناشناخته بود و اين زمينه مهم انديشهورزي
را كه بيترديد در شناخت و توسعه آثار ادبي و فرهنگي اهميتي فراوان دارد را او نخست
با ترجمه آثاري چون «چشماندازهاي اسطوره» اثر ميرچا الياده« ،زبان رمزي افسانهها»
اثر دالشو« ،دانش اساطير» از روژه باستيد ،آثاري از گاستون باشالر چون «رمزپردازي
آتش»« ،ش��عله شمع» و امثال آن معرفي كرد و جريان فكري نويني را در ايران به راه
انداخت .بهدنبال آن ستاري بسياري از بزرگترين اسطورهشناسان جهان چون دومزيل،
لوي اس��تراوس ،تيتوس بوركهارت و ...را در مجموعه بزرگ «جهان اسطورهشناسي» به
ايرانيان شناس��اند .اما هدف او تنها ترجمه اي��ن آثار نبود بلكه درك تاليفات او نيازمند
چنين پشتوانهاي بود.
س��تاري آثار بس��ياري در زمينه فرهنگ منتشر كرده است .اين آثار نيز خواننده را با
ديدگاههاي فرهنگشناسان و منتقدان ادبي و هنري امروزين جهان آشنا ميكند اما در

تاليفاتش در اين زمينه به فرهنگ ايران توجهي خاص دارد .بهعنوان مثال او تنها كسي
اس��ت كه چگونگي موفقيت و فعاليتهاي فرهنگي را در س��الهاي واپس��ين انقالب در
اثري ماندگار به نام «در بيدولتي فرهنگ» به چالش كشيده و به تحليل نكات مثبت و
منفي آن فعاليتها پرداخته است .برخي ديگر از آثار او در اين زمينه عبارتند از «فرهنگ
مردم»« ،درباره فرهنگ»« ،زمينه فرهنگ مردم»« ،هويت ملي و هويت فرهنگي» و...
بخش ديگري از آثار جالل س��تاري به تئاتر اختصاص دارد .عالقهمندي او به تئاتر،
ش��ايد بهعنوان موثرترين وسيله بيان ،سبب شده آثار او در اين زمينه بتواند در ارتقاي
س��طح دانش تئاتر در ايران ،تاثيري بس��زا داشته باش��د .آثاري چون «نماد و نمايش»،
«نمايش در ش��رق»« ،آيين و اس��طوره در تئاتر»« ،آنتونن آرتو ،ش��اعر ديدهور تئاتر»،
«تراژدي و انسان»« ،پري داري و شبيهسازي»« ،زمينه تعزيه و تئاتر در ايران»« ،تئاتر
و دين» و...
س��تاري ام��ا ب��ه عرف��ان ايراني ني��ز عالق��هاي واف��ر دارد و «عش��ق صوفيانه» يا
«عش��قنوازيهاي موالن��ا» يا «مدخلي بر رمزشناس��ي عرفاني» در اي��ن زمينه آثاري
قابلتوجهن��د .در م��ورد ادب ايران ،آثار اين پژوهش��گر در تجزي��ه و تحليل قصههاي
عاشقانه ايراني با ديدگاههاي اسطورهشناسي و روانشناسي قابل ذكرند« :حاالت عشق
مجنون»« ،پژوهش��ي در قصه ش��يخ صنعان و دختر ترس��ا»« ،بازتاب اسطوره در بوف
كور»« ،پژوهش��ي در حكايات س��ندباد بحري» و در اين مورد بايد همت او را در توجه

به «هزار و يكش��ب» ستود .او تنها ايراني اس��ت كه پژوهشهايش در مورد كتاب هزار
و يكش��ب ،از ارزشهاي اين اثر ميگويد« :افس��ون ش��هرزاد»« ،گفتوگوي شهرزاد و
ش��هريار»« ،جهان هزار و يكشب»« ،هزار و يكش��ب و افسانه شهرزاد» و ...و باالخره
توجه خاص او به تجزيه و تحليل برخي قصههاي قرآني چون «پژوهش در قصه اصحاب
كهف»« ،درد عش��ق زليخا»« ،درباره قصه يوسف و زليخا»« ،پژوهشي در قصه يونس و
ماهي»« ،پژوهشي در قصه سليمان و بلقيس» و...
ادبيات تطبيقي در آثار س��تاري نيز از نظر درنهاندهاند« .پيوند عش��ق ميان شرق و
غرب»« ،پژوهش��ي در اسطوره گيلگمش و افسانه اسكندر»« ،سايه ايزوت و شكرخند
شيرين»« ،پيوندهاي ايراني و اسالمي اسطوره پارزيفال» و ...از آن جمله هستند.
متاس��فانه در اين مختصر نميتوان تمامي آث��ار او را ذكر كرد ،چرا كه از او مقاالت
بس��ياري در نشريات فرهنگي به چاپ رسيده و آثار مهمي كه هماكنون در نوبت چاپ
دارد عبارتن��د از« :جامعهشناس��ي تئاتر» اثر ژان دو ويني��و« ،نمادهاي جان» اثر كارل
گوستاويونگ و...
جالل س��تاري عليرغم موقعيتهاي خوبي كه ميتوانس��ت خارج از مرزها داش��ته
باش��د ،هرگز راضي به ترك وطن نش��د و همواره ميگويد« :مخاط��ب من مردم ايران
هستند ».او مردي است آزاده كه با وجود بيمهريهاي فراوان ،به دور از جنجال روزمره
ميزيد و همچنان براي ارتقاي فرهنگ و ادب ايران ميكوشد.
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7
تاملکوتاه

سهرابحسيني

به سماجت يك الماس

تفكر با سياست تغيير
نميكند ،اما سياست با تفكر
تغيير ميكند

جالل س��تاري پديدهاي چند
ساحتي اس��ت نهفقط بدينسبب
ك��ه در ش��اخههاي گوناگون قلم
فرس��وده و روزگار گذرانده،بلک��ه
بيش��تر از آنروي ك��ه خاصي��ت
نگريستن به يك مقوله را از چند
زاوي��ه در خود تربيت كرده .مثال
ش��هرزاد مصداق بارزي اس��ت بر
اي��ن مدعا .اصوال در اين يك قرن
پس از مش��روطه كه امر پژوهش
رواج و رونقي نسبييافته ،ما كمتر
به پژوهش��گراني بر ميخوريم كه
خود را از يوغ نگرش يكسويه رها
كرده باش��ند .البته اين خصيصه
تنها مختص به نويس��ندگانمان
نيس��ت ،بلكه خاصيتي اس��ت كه
در اي��ن س��رزمين ريش��ه دوانده
و تقريب��ا همهكس را از هر قش��ر
و قبيل��ه دچ��ار خ��ود ك��رده .در
چنين فضايي اس��ت كه شناخت
درس��ت و دقي��ق آرا و آرمانهاي
جالل س��تاري -خاصه براي نسل
من كه امروز بيش��تر از گذشته و
گذش��تگان همهچيز را يكدستي
ميگيرد و پرعمرش را به حاشيه
ميگذران��د -مه��م ميش��ود اگر
بنا اس��ت كه پوي��ا زندگي كنيم
و در اي��ن منجالب خودس��اخته
بي��ش از اين ف��رو نروي��م ،امثال
او غنيم��ت نيس��تند ،ضرورتند.
او س��الها اس��ت كه با سماجت
الم��اس مردم��ش را قدمبهقدم از
بس��تگي به ايدئولوژي -كه عرصه
خطابه خوانده ميشود -به سمت
فرهنگ -كه بس��تر گفتمان تلقي
ميشود -س��وق ميدهد؛ و از اين
رهگذر هشدار ميدهد كه اسطوره
خطرناك اس��ت و توأمان فرهنگ
مواجه��ه با آن را ميآم��وزد .تنها
چندماهي پي��ش از انتخابات بود
ك��ه در يكي از واپس��ين آثارش-
اس��طورگي و فرهيختگي -بهنقل
از احمدبابا ميسكه نوشت« :شرط
احراز دموكراس��ي در كش��ورهاي
جهان سوم گفتوگو است ،نه راي
دادن»؛ آنچه امروز بهشدت خالء
آن را در مناس��بات ميانمردم��ي
احس��اس ميكنيم .او به ياري آن
هوش سرش��ار مثالزدني ،خيلي
زود اين حقيقت را يافت كه ريشه
عمده معضالت ما فرهنگي است؛
يعني سياست ما مشكل فرهنگي
دارد ،اقتصاد ما مش��كل فرهنگي
دارد ،اجتماع ما مش��كل فرهنگي
دارد و فرهنگ ما مشكل فرهنگي
دارد! اين آسيبشناسي انتهاي راه
نب��ود و او ب��راي برونرفت از اين
بح��ران راهكارهاي فراواني عرضه
كرد .مس��يرهاي ت��ازهاي را پوزار
كش��يد و با جس��ارت عمري پاي
آنچه نوش��ت ،ايس��تاد .س��ر آخر
هنگامي كه به رس��م معمول اين
فرنگيان بودند كه ارج اعتبارش را
شناختند و به احترام او ايستادند،
گف��ت« :من ديگر تنها نيس��تم»؛
و درك اي��ن عب��ارت او براي من
بهعنوان ي��ك ايراني دردناك بود.
در خي��ل آث��ار او براي هركس��ي
بسته به فراخور حال و روزگارش
آموزههاي مهمي نهفته است .من
از س��تاري آموختهام كه ميشود
ب��راي دس��تيافتن ب��ه آرمان��ي
امروزي با جماعتي همراه شد اما
همافق نبود.
چند س��طر آغازين رس��تم و
اس��فنديار اث��ر ماندگار ش��اهرخ
مس��كوب -دوس��ت ديرين جالل
س��تاري -را نق��ل ميكن��م ،ت��ا
بس��نجيد و بنگريد ك��ه تاريخ ما
از فردوسي تا ستاري با مفاخرش
به يكسان رفتار كرده« :هزار سال
از زندگي تلخ و بزرگوار فردوس��ي
ميگ��ذرد .در تاري��خ ناس��پاس و
س��فلهپرور م��ا بيدادي ك��ه بر او
رفته است مانندي ندارد و در اين
جماعت قوادان و دلقكان كه ماييم
با هوسه��اي ناچي��ز و آرزوهاي
تباه ،كس��ي را ديگر پرواي كار او
نيس��ت .و جهان شگفت شاهنامه
همچنان بر ارباب فضل دربس��ته
و ناش��ناخته باقي مانده اس��ت».
پيرامون س��تاري س��خن بس��يار
است و اين يادداشت خيلي محل
شلتاق نيست .تنها به اين خالصه
پاياني بسنده ميكنم كه ما هرگز
فراموش نميكنيم با تمس��ك به
آموزههاي جالل ستاري است كه
آگاهي متحول شده و جسارت نه
گفتن را آموختهايم.

