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گفتوگو با جالل ستاری
درباره تئاتر ،ادبیات و فرهنگ بهبهانه سالروز تولدش

مردیبهوسعتفرهنگ
محسن بوالحسنی
خبرنگار

روزنامهنگاری از آن دســـت ه حرفههاست که شیرینیها و
بختهایی در خود دارد که در هیچ شغل و حرفه دیگری
(البته برحسب روحیات اشخاص) نمیتوان نمونهاش
را پیدا کرد .یکی مثالً گفتوگو و نشســـت و برخاست با
آدمهایی است که همیشـــه آرزوی دیدارشان را داشتهای
و حاال عمـــر و بخـــت روزگار همراهی کرده یـــا نکرده که
این معاشرت دســـت بدهد یا نه .یکی از خوشبختیهای
نگارنده این ســـطور اما اقبالی اســـت همیشـــه ذوقآور
که حتی یـــادآوری خاطرههـــای دیدار با کســـی را برایش
هربـــار هیجانانگیز اســـت .دیدار بـــا مردی کـــه باید او
را از شـــاخصترین اسطورهشناســـان ،تئاترشناســـان و
نظریهپردازان حوزه فرهنگ و اندیشـــه در ایران دانست
و در مجموع و زیر ســـایه همه اینها یک انسان واال مقام،
ی اســـت .نویســـنده،
خاضـــع و فروتـــن .او جالل ســـتار 
پژوهشگر و اسطورهشناسی که سال  1310در رشت به دنیا
آمد و به قول و تکیهکالم خودش «تا امروز روز» بیش از ۹۰
اثر با ارزش تألیف و ترجمه در زمینههای افسانهشناسی،
ادبیات نمایشـــی و نقد فرهنگی منتشـــر کـــرده که یکی از
یکی درخشـــانتر .در واقع این صفحات ،تقدیم میشود
به جالل ســـتاری بزرگ ،به بهانه تولدش؛ با این حسرت
که این ویروس لعنتی و حرمت خلوت و دیگر پابندهای
بهداشـــتی اجازه نمیدهد که دیداری با او تازه کنیم و دل
نمیدهد که به بهانـــه قلمی و صفحهای و تبریک تولدی،
از وقت اســـتراحت او بگیریـــم؛ آنهـــم در روزگاری که
ســـامت او و دیگرانی چون او بر هر چیزی ارجح است.
این صفحه تقدیم میشود به مردی که سینه و حافظهای
دارد پر از داســـتانهای عجیب و غریب و تلخ و شـــیرین

عشق دیرین ه به تئاتر

از روزگاری دور و چهرههایـــی که با آنها دوســـتی نزدیک
داشـــت که امروز دیدارشان حسرت بسیاری از همنسالن
ما در حوزه فرهنگ اســـت .از ژان پیـــاژه و یونگ فرنگی
تا جمالـــزاده ایرانی و بســـیاری دیگر .کوتاهتر بنویســـیم
درباره ســـتاری که شـــرح بر زندگی و کارنامه درخشان او
اضافهگویی و تکرارینویسی است.
ستاری در ســـوئیس درس خواند .تقریباً همهجا در شرح
حـــال و زندگینامه او نوشـــته شـــده که او از همین کشـــور
دکترا گرفت اما این واقعیت ندارد .ســـتاری اما داستان
پایان تحصیالتش در سوئیس را اینطور روایت میکند
که «همان زمان ،تحصیـــل در مقطع دکتـــرا را نیمهکاره
رها کـــردم و بهدلیل شـــرایط خاص خانوادگـــی به ایران
برگشتم» و شاید تنها سؤالی که هرگز در این گفتوگوها
دوست نداشـــت به آن پاســـخ بدهد و حتی دربارهاش
حرف بزنـــد ،موضوعی بود که برای ارائـــه پایاننامهاش
در نظر گرفته بود .ژان پیاژه بزرگ یکی از استادان ستاری
در ســـوئیس بود که مثل کارل گوســـتاو یونگ در رشـــته
روانشناســـی درس خواند و مثل پیاژه دغدغهای فراتر از
روانشناســـی فردی داشـــت و تمرکزش را بر روانشناسی
جمعی و شـــناخت تأثیر مثبت یا منفی کهـــن الگوها و
اسطورهها و افســـانهها در ناخودآگاه جمعی گذاشته بود
و ســـتاری هم که به گفته خودش یک بار دیدار کوتاهی با
یونگ داشته که درواقع رقیب علمی پیاژه بوده و سلسله
مباحث علمی در آن روزگار با هم داشتهاند .گفتوگوی
پیشرو ،بخشهایی از کادر بیـــرون مانده و کمترخواند ه
شدهای از مجموعه گفتوگوهایی با جالل ستاری است
که میخوانید.

ستاری از همان ابتدای نوجوانی به تئاتر
عالقه داشت و در هنرستان هم درس
هنرپیشگیخوانده بود .وقتی هم وارد
سوئیس شد و در جمع همدورههایش
مثـــل داوود رشـــیدی قـــرار گرفت هر
کاری کـــرد تا بتوانـــد ارتباط خـــود را با
تئاتر نزدیکتر کند ،حتـــی برای داوود
رشـــیدی هم بازی کرد اما سرنوشت او
را به سمت دیگری میبرد .با اینحال
حوزه گســـترده فرهنگ ،به ستاری این
اجـــازه را میداد که تئاتـــر را هم طوری
زیرسایهتحقیق،پژوهشوترجمههای
خـــود ببرد و هنوز که هنوز اســـت آثار او
در ایـــن حوزه را بایـــد جزو بهترینها یا

تحلیلی هـــم پیرامون نقطهضعفها
و قوتهای تئاتـــر ایرانی ارائه میدهد.
خـــودش دربـــاره این کتـــاب میگوید:
«یکـــی از نقطـــه ضعفهـــای تئاتر ما
تأثیرپذیری یا حتی شـــاید بشـــدت زیر
ســـای ه ادبیـــات قرار گرفتناش اســـت.
در واقـــع نکته اینجاســـت کـــه اگر هنر
نمایـــش یعنـــی تئاتر ،روی ســـخنش
بـــا تودههای مردم اســـت پـــس باید از
عمومیترین نگرانیهای مردم حرف
بزنـــد و دغدغهها و نگرانیهایشـــان را
در قالب اســـطورههایی که همه مردم
با آنها آشنا هستند ،بیان کند ».یا مثالً
ستاری کتاب دیگری در حوزه نمایش

تئاتـــر ایرانی میگوید بســـیار در بحث
تبارشناســـی تئاتر ایرانی حائز اهمیت
اســـت و جاهایی هم البتـــه همانطور
کـــه گفتیـــم از ســـر ناآگاهـــی مســـیر را
اشـــتباه رفته است ».ســـتاری عالوهبر
این کتابها در حـــوزه تئاتر ،کتابهای
پژوهشی درجه یکی هم درباب تعزیه
ی از آنها مثالً کتـــاب «زمینه
دارد .یکـــ 
اجتماعـــی تعزیـــه و تئاتـــر در ایـــران»
ب هم جزو کتابهای
است که این کتا 
مرجع است و حیف که بهدلیل بسیاری
کوتهفکریها ،اصـــوالً کتابهای جالل
ســـتاری در زمـــره کتابهای درســـی و
دانشگاهینیستند.

حتی بهترین کتابها در حوزه تحقیق
و پژوهـــش در زمینـــه تئاتـــر و آییـــن و
اسطورههایش دانســـت؛ مثالً میشود
به کتاب «آئین و اسطوره در تئاتر»اش
اشـــاره کرد که کتابی است مرجع که در
واقـــع ،دومین جلـــد از کتـــاب «نماد و
نمایش» اســـت و برخی از مقالههای
آن سالهایی نه چندان دور در «مجله
نمایش» چاپ شـــده اســـت ،یا کتاب
«جادوی تئاتر» که بایـــد آن را به همه
اهل تئاتر پیشـــنهاد داد و کتابی اســـت
بـــه قلم خود ســـتاری کـــه دربرگیرنده
خاطرات او از دوران هنرســـتان اســـت
و تحصیـــل در رشـــته هنرپیشـــگی و
حـــرف و بحـــث دربـــاره تئاترهایی که
جزو تئاترهای مورد عالقه او هســـتند.
ســـتاری در این کتاب مهم از زاویه اول
شـــخص ،تحلیل و دیدههـــای خود را
از تئاتـــر قبـــل و بعد از انقـــاب روایت
میکند و البته به جریانشناســـی تئاتر
در ایـــران هـــم میپـــردازد و ضمن آن

ی است باعنوان
دارد که ترجم ه مقالها 
«تئاتر ایرانی» نوشـــته آدولف تاالســـو.
ستاری داستان این کتاب و ترجمهاش
را اینطـــور شـــرح میدهـــد« :در زمان
مظفرالدیـــن شـــاه ،آدولـــف تاالســـو
مقالهای مصور در یکـــی از مجلههای
بســـیار معتبر و معروف فرانسه چاپ
کـــرد به اســـم «تئاتر ایرانـــی» .من این
مقالـــه را تمام و کمـــال و عیناً ترجمه
کـــردم و لحظـــه ترجمـــه بـــا اینکه به
نکتههایی درباره اطالعات او تشکیک
داشتمامانخواستمدرمتندستببرم
یا چیزی کم و زیاد کنم .مثالً نویسنده از
لحاظ تاریخی خاصه در باب تشـــیع و
تســـنن کمی به بیراهه میرود که خب
شـــاید در آن دوران دالیل زیادی بشود
برای این مسأله آورد که از آن میگذرم.
خب آن زمان ایـــن آدم به ایران آمده
و تصوراتش بر همین اســـاس شـــکل
گرفته و دیدههایـــش را مکتوب کرده و
خالصه اینکه چیزی که تاالســـو درباره

ســـتاری خودش در توضیح این کتاب
میگوید« :فیالواقع این کتاب ماهیت
و کیفیـــت نوع نمایشـــی کـــه در ایران
پیش از اســـام متـــداول بـــوده را مورد
بررسی قرار میدهد و در کتاب «زمینه
اجتماعی تعزیـــه و تئاتـــر در ایران» تا
حـــدود زیادی تالش کردم ریشـــههای
اجتماعـــی و فرهنگـــی ظهـــور و رونق
تعزیه و تئاتر در ایـــران ،که کمتر مورد
توجه بوده را مورد بحث و تحلیل قرار
بدهم».
جالل ســـتاری از عالق ه به داشتن یک
دســـتگاه هوشمند میگوید که با وجود
لرزش دســـتهایش بتواند بهوســـیله
چنیـــن دســـتگاهی آنچـــه میخواهد
را بنویســـد .از همســـرش اللـــه تقیان
میپرسم آقای ستاری وقتی هم برای
استراحت دارند؟ میگوید برای جالل،
نوشتن هنوز بهترین استراحت است.
حرفی که شاید نســـل ما و بعدتر از ما،
برایشان غریبه بهنظر برسد.

نامهنگاری و دیدار با جمالزاده

جمالزاده که به
ایرانی به فرنگ
آمده تا زمانی که
خالفش ثابت نشود
بدبین بود اما وقتی
این بدبینی کنار
میرفت و کسی
را باور میکرد در
دوستی از هیچچیز
دریغ نداشت و
هر چه میدانست
و در توان داشت
چه مالی و چه
معنوی را دو دستی
تقدیم میکرد .از
گزافهگفتن و الف و
مبالغه هم خیلی
بدش میآمد و از
رفتارهای نمایشی
بیزار بود

مـ ــن با داوود رشـ ــیدی و احسـ ــان نراقی و
دیگرانی کـ ــه هـ ــم دوره بودنـ ــد روزگاری
داشـ ــتیم آنجـ ــا .چـ ــه سـ ــفرها رفتیـ ــم و
چه کارهـ ــا کردیم .در ژنو بـ ــا محمدعلی
جمالـ ــزاده آشـ ــنا شـ ــدم .در واقـ ــع بارهـ ــا
جمالـ ــزاده را از پنجـ ــره اتاق شـ ــخصیام
دیده بـ ــودم کـ ــه تقریباً هـ ــر روز غروب به
کافهای که طبقه همکف محل سـ ــکونت
مـ ــن بود میآمد تـ ــا بیلیارد بـ ــازی کند .تا
اینجا من فقـ ــط جمالـ ــزاده را میدیدم
اما آشـ ــنایی بهمعنی واقعیاش از زمانی
شـ ــروع شـ ــد که «یکی بود یکی نبود»اش
را خواندم و درسـ ــت یادم هست که ژوئیه
 1955بـ ــرای او نامهای نوشـ ــتم و سـ ــؤالی
پرسـ ــیدم .جمالـ ــزاده در ایـ ــن کتـ ــاب به
نمون ه آثاری سمبولیستی ،سوررئالیستی
و اگزیستانسیالیسـ ــتی در ادبیـ ــات ایـ ــران
اشـ ــاره کرده اسـ ــت و من هـ ــم به محض
خوانـ ــدن این کتـ ــاب در اولین نامه از او
پرسـ ــیدم منظورش دقیقـ ــاً کدام
آثار است .البته با کلی احترام و
ادب شاگردی جرأت کردم این
سؤال را از جمالزاده پرسیدم و
اتفاقاً یادم هسـ ــت که انتهای
نامـ ــه از او خواسـ ــتم کـ ــه اگـ ــر
مشـ ــکلی نـ ــدارد و منعـ ــی ،از
دیدار و مراوده و دوستیاش
بـ ــا صـ ــادق هدایـ ــت برایـ ــم
بنویسـ ــد .کمتـ ــر از یکهفته بعد
جمالزاده به اولین نامهام جواب مفصلی

داد و از خط خوب اما ناخوانای من همان
اول گالیه کـ ــرد و گفت قلمخودنویسات
را عوض کن .خالصه ایـ ــن نامهنگاریها
ادامه پیدا کـ ــرد و رابطه من با او بههمین
شـ ــکل مکتوبش منتهی میشد و سؤال و
جواب و نه دیدار حضـ ــوری .جمالزاده با
وجـ ــود چیزی که دربـ ــارهاش میگفتند با
من بسیار خوب بود ،حتی در همین شکل
مکتوب .یعنی جواب سؤاالت مرا در نامه
بسیار مشـ ــروح و مفصل مینوشت و آن
عتاب و سرسختی که با دانشجویان ایرانی

داشـ ــت و به محفلش میرفتند (بعدها
خود من یکی از این دانشـ ــجویان شـ ــدم)
را با من نداشـ ــت .خالصه که بعد از این
نامه ،نامهدیگری به پیوسـ ــت نامه قبلی
برایم فرسـ ــتاد و گفت فالن جای نامهات
را که نتوانسـ ــتم بخوانـ ــم دوباره بنویس و
عین نامهام را برایم فرستاد.
نامههـ ــای ما از قالب پرسـ ــش و پاسـ ــخ،
اصوالً به گفتوگو درباره موضوعی رسید
از همیـ ــن اولین نامههـ ــا و بحث مکتوب
دربـ ــاره موضوعـ ــات مختلـ ــف در حـ ــوزه
فرهنگ و ادبیات .تقریباً چهارسال بعد از
اولین نامه بود که من برای مشـ ــورت با او
درباره مجله که انجمن ادبی دانشجویان
ایرانـ ــی مقیـ ــم ژنو بـ ــه مدیریت احسـ ــان
نراقی تأسـ ــیس کرده بودند از استاد وقت
مالقات گرفتم و رفتم تا در این مورد از او
راهنماییهایی بگیرم و البته از جمالزاده
اجازه نمایشـ ــنامهاش را بگیرم که داوود
رشـ ــیدی میخواسـ ــت آن را کارگردانـ ــی
کنـ ــد .بعـ ــد از این جلسـ ــه نامـ ــه کوتاهی
برایم فرستاد و نوشت من نمیدانستم
شـ ــما همان کسـ ــی هسـ ــتید که مدام با
من مکاتبـ ــه میکند و به همین خاطر
آشـ ــنایی نـ ــدادم .معـ ــذرت خواهـ ــی
کـ ــرده بود .رشـ ــیدی دوسـ ــت بسـ ــیار
نزدیـ ــک و عزیـ ــز من بـ ــود و روحش
شاد یادم میآید سال  1959میالدی
یک شـ ــب مجمعی فرهنگی در ژنو
برگـ ــزار کرده بودیم که جمالزاده هم

محمد علی جمالزاده

حضور داشـ ــت و داوود کـ ــه آن زمان هم
در دانشـ ــگاه درس میخوانـ ــد (و هـ ــم در
آموزشگاههای هنرپیشگی تعلیم میدید
و چند نمایشـ ــنامه از راسین و برنار شاو را
ن کوتاهی را
کارگردانـ ــی کرده بود) داسـ ــتا 
که من از جمالزاده به فرانسـ ــه برگردانده
بـ ــودم بـ ــا آب و تـ ــاب خاصـ ــی خوانـ ــد و
جمالـ ــزاده هم آنقـ ــدر خوشـ ــش آمد که
فیالمجلس نطق قرایـ ــی درباره هدایت
کرد و بسـ ــیار خوش گذشت .بههر صورت
خیلیها بـ ــا او خوب نبودند و میگفتند او
ی اسـ ــت و آدمی سازشکار .برای من
دولت 
اما استادی بیبدیل بود که از او بسیار یاد
گرفتم .دانشـ ــجوهای ایرانی هم آنچنان
از جمالـ ــزاده خوششـ ــان نمیآمـ ــد چون
جمالزاده سـ ــواد و فهـ ــم درک آنها را کم
میدانسـ ــت و گاهی هم با تنـ ــدی با آنها
حرف میزد و آنهـ ــا را میرنجاند و کالً به
آنهـ ــا بدبین بود .خالصه کـ ــه به ایرانی به
فرنـ ــگ آمده تا زمانی کـ ــه خالفش ثابت
نشـ ــود بدبین بـ ــود اما وقتی ایـ ــن بدبینی
کنـ ــار میرفت و کسـ ــی را بـ ــاور میکرد در
دوستی از هیچچیز دریغ نداشت و هر چه
میدانسـ ــت و در توان داشـ ــت چه مالی و
چه معنوی را دو دسـ ــتی تقدیم میکرد.
از گزافهگفتـ ــن و الف و مبالغه هم خیلی
بـ ــدش میآمـ ــد و از رفتارهای نمایشـ ــی
بیزار بـ ــود .این داسـ ــتان دیدارهـ ــای ما با
جمالـ ــزاده و آن حلقـ ــه از نزدیکان خیلی
مفصل است.

شاگرد پیاژه و عاشق هانری ولون
شـــاید آنقدر که نـــام یونـــگ و فروید به
گوشتان خورده باشـــد ،نـــام پیاژه ،جز
برای اهل فن ،شـــناخته شـــده نباشـــد.
ژان پیاژه سوئیســـی را که استاد مستقیم
ستاری در سوئیس بود باید روانشناس،
زیستشناس و شناختشناس دانست
کـــه بـــه خاطـــر تحقیقـــات بزرگـــش در
روانشناســـی رشـــد و شناختشناســـی
شـــهرت بســـیاری دارد و نظریه مهمی
دارد بهنـــام «نظریـــه رشـــد مرحلـــهای
پیـــاژه ».بـــا این حال ،شـــاگرد پیـــاژه ،با
همـــه عشـــق و عالقـــهای که به اســـتاد
خودش داشـــت میگوید« :روانشناسی
پیاژه باب طبـــع من نبود .روانشناســـی

او بسیاربســـیار بـــر منطـــق اســـتوار بود.
بنابراین روانشناسی که او درس میداد
خیلـــی ســـریع و راحـــت از کودکـــی بـــه
بزرگســـالی میرفت و بـــه خاطر همین
هـــم منتقدانـــش ،یعنی کســـانی مثل
یونگ مدام در حال نقد کردنش بودند.
خالصه که اســـتاد بزرگ و آدم نازنینی
بـــود اما ُ
متد روانشناســـیاش باب طبع
مـــن نبود .ایـــن «هانری ولـــون» بود که
من را بســـیار تحت تأثیر خود قرار داد.
من با پســـر و خواهر پیاژه دوست بودم
و به همین دلیل هم زیاد به خانهشـــان
میرفتـــم و از خواهـــرش مطالـــب
زیادی درباره پیاژه میشـــنیدم .طی

تمام ایـــن ســـالها ،خیلیها بـــه کنایه
به خـــودم یا پشتســـرم گفته یا شـــاید
هنوز هـــم میگویند که ســـتاری از پیاژه

ژان پیاژه

بت ســـاخته .خندهدار است! آخر شما
کی هســـتید کـــه خودتـــان را در این حد
میدانیـــد که بگوییـــد پیـــاژه آدم کمی
است یا آنقدرها هم بزرگ نیست .علم
و دانش کسی مثل پیاژه و امثال او ،هنوز
که هنوز اســـت تمام اروپا را در ســـیطره
خـــودش دارد .من که تا قبل از رفتن به
فرنگ نمیدانستم پیاژه کیست یا قرار
است اســـتاد ما باشد .اما این بعضیها
طـــوری حـــرف میزنند یـــا از «فرهنگ
عامه» میگویند که انگار نبض فرهنگ
در دستهایشـــان اســـت .اینطـــوری
نیست .انصاف باید داشت .من کجا
پیاژه کجا؟»

