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از خرابیها تا فرهنگ

سیمای ستاری جوان در ژنو

ن ســـالها که ســـتاری جوان در ژنو مشغول تحصیل
آ
بود یکـــی از دغدغههای اصلـــیاش تعریف فرهنگ
بـــود و آنچنـــان که خـــودش تعریف میکنـــد در رد و
بـــدل نامههایـــش بـــا جمالزاده هـــم خـــط و ربط این
موضوع بوضوح مشـــخص اســـت و آنهـــا درباره همه
زیرعنوانهـــای فرهنگ با هم مکاتبه داشـــتهاند و این
مکاتبهها بیشتر حاوی سؤالهای ستاری و جوابهای
جمالزاده اســـت .همین ســـالها ســـفرهای او شـــروع
میشود .ســـتاری عطش دیدن و تجربه کردن داشت
و برای فرونشـــاندن این عطش ســـیراییناپذیر ،سر از
بســـیاری جاها و مراکز فرهنگی و هنری در کشـــورهای
مختلـــف درآورد و این ســـفرها هم اصوالً با دوســـتان
همفکر میگذشـــت .درباره سفرش به برلن ،که شاید
مهمترین ســـفر در ذهن اوســـت خاطرههـــای جالبی
دارد و حافظـــه بینظیری .تعریف میکرد که« :ســـال
 1951بعضی دوستان که در انجمن دانشجویان ایرانی
دانشگاه ژنو ،بسیار فعال بودند به من و چند نفر دیگر
پیشنهاد دادند که اگر بخواهیم میتوانیم با پول خیلی
کمی برای  15روز به جشنواره جوانان در برلن
شرقی برویم و من هم از خداخواسته سریع
قبـــول کردم چـــون میدانســـتم بهترین
برنامههای فرهنگی در این جشنواره اجرا
میشود .در نهایت قرار شد که بهصورت
زمینـــی و با قطـــار و بعـــد از گذراندن
ک اســـلواکی و از
مرزهای اتریش ،چ 
آنجا به آلمان شرقی برویم چون عبور
از آلمـــان غربی بـــرای ورود به آلمان
شـــرقی غیرممکن بود ».امـــا آنطور
که ستاری تعریف میکند خیلی هم
سفر آســـانی نبود آن هم بعد از جنگ
جهانی و خرابهای که از آلمان و بسیاری
شهرهای اروپایی درگیر جنگ باقی مانده بود
و مناسبات سیاســـی آنروزگار« .نکته پیچیده
در آن زمـــان کشـــورهایی بود کـــه تحت نفوذ
امریـــکا و شـــوروی بودند و ما برای رســـیدن به
برلن شـــرقی باید از آنها میگذشتیم و خود ما

پیشگام مطالعات بین رشتهای

محسن محمود زاده

جالل ســـتاری که ایـــن روزها پا به  89ســـالگی
میگـــذارد از اندیشـــمندان و نظریـــه پردازان
جامعاالطرافی اســـت کـــه جزو اولیـــن نفراتی
اســـت که به مطالعات بینرشتهای ورود کرد و
همه را زیر ســـایه فرهنـــگ آورده و حرف زدن از
تمام آنچه جالل ســـتاری اســـت واقعـــاً بخت و
فرصتی بیـــش از این میخواهـــد .این صفحه
همانطـــور کـــه گفته شـــد تنهـــا ادای دینی

نرایی
از خدا میطلبم صحبت روش 
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بـــود به مردی که تســـلط و حرفهـــا و نظریههایش
در قامت مســـائل حوزه فرهنگ از ادبیات کالسیک
ایـــران دامنـــه میگیـــرد تـــا اندیشـــههای متفکـــران
اروپایی بویـــژه فرانســـوی در زمینههـــای گوناگون و
بخصوص اسطورهشناســـی ،تئاتـــر ،ادبیات و تاریخ.
ســـتاری بخش بزرگی از زندگی و اندیشه خود را طی
سالهای عمرش پای ترجمه گذاشته و این موضوع
نشـــاندهنده تمایل قلبی و نظریـــه او در مورد لزوم

انتقال فرهنگی اســـت .ستاری کسانی را به ایرانیها
معرفی کرد که تا پیش از او شـــاید کسی نامی از آنها
نشنیده بود.
آقـــای ســـتاری امـــروز در مهرشـــهر کرج ،بـــا وجود
کهنســـالی و لرزش دســـت و ...همچنـــان در خلوت
خود مینویســـد و فارغ از هیابانگ دنیـــا ،از معدود
بازماندگان غولهای فرهنگ ،هنر و اندیشـــه ایرانی
است که عمرش دراز باد و سایهاش مستدام.

افسان ه یکصد و یک کتاب

یادداشت

یادداشت

بـــه قول بیهقی« :ما را با آن کار نیســـت »...و البته که
بیهیچ گفت و شنودی این آثار اوست که بیمواجهه
غیـــری ،بـــا مـــا در گفتوگوینـــد« .عشـــق صوفیانه»
را ســـالها پیـــش و به پیشـــنهاد خیاط اهـــل دلی که
میدوخـــت و میخوانـــد و بـــه جهان خویـــش قانع
بـــود ،خوانده بودم .دســـتکاری عظیـــم و حیرتآور!
برخورداری مســـتقیم از دانستههای عرفان و تصوف
در متنی مشحون از مؤلفههای هنری که دیگربودگی
و جهانآفرینی را میتوان لمس کرد .آنچه میتواند
وجـــه متمایـــز «عشـــق صوفیانـــه»ی جالل ســـتاری
باشـــد ،نه فقط بازخوانی و ریختارشناســـی «ســـخن
صوفیـــه» و تعاریـــف متلون
عشق بلکه نســـخهبرداری از
جهانـــی اســـت کـــه میتواند
آفـــات و بلیات ایـــن روزگار را
بر اساس شـــیوه نگرش عرفا
به جهـــان از انســـان معاصر
دور ســـازد .جذابیتهـــای
چنیـــن نســـخها ی میتوانـــد
منجـــر به برخـــورداری متون
ادبـــی و تولیـــدات هنـــری از
عناصری هنرآفرین شـــود که
در متن عاشقانههای صوفیه
منتشـــر اســـت .بـــه همیـــن
پیوند با مضامیـــن عرفانی و
درونمایههای تصوف اســـت
کـــه هنرمنـــدان میتواننـــد
اصالـــت انســـانی و هویـــت
اجتماعـــی را بازآفرینی کنند
و جمـــال جوی و کمالآفرین
انسان باشند« .عشق صوفیانه» هم چنان که «جالل
ستاری» در پیشگفتار خود و از قول ابوسعید ابیالخیر
مینویســـد؛ «حدیث عشـــق است و عشـــق ،کوه قاف
اســـت که هر که بر آن ننشست ،سیمرغ را ندانست».
این مجال را با ذکر این تحســـر که نظام آموزشـــی ما
ضرورت دارد از منظری دیگر به جالل ستاری و دیگر
جالل ســـتاریها توجه کند به پایان میبرم و فرصت
تعمـــق و تأمل در این آفریده مکتوب را به اهالی هنر
و اصحاب ادب یادآوری میکنم که اندک دریافت هر
مخاطبی که به ذوق و شـــوق این شـــرح را تورق کند،
التذاذ بیدریغی اســـت که میشود از خالقیت ذهن
و بدایع زبانی صوفیه ،خوشهخوشـــه به کف آورد .به
هر روی اگر چه جالل ســـتاری ســـالیانی به مصائب و
ابتالئاتی ســـخت زیســـته اســـت و جان و جهانش ،به
رنگ رنج به چشم میآمد اما اکنون در عرصه دانش
ِ
این سرزمین به قامت سرو ،گرامی است و یگانه.

زندگی فرهنگی
اروپا آن زمانی که
من به سوئیس
رفتم با آن چیزی
که امروز از آن سراغ
داریم تفاوتهای
آشکاری دارد .آن
سالهای بعد از
جنگ ،همه جا
جوش و خروشی
خالق و پرنشاط
به چشم میخورد
و کسی از زوال
محتوم فرهنگ
غرب که از جمله
ایدئولوژیهای
جدید غرب است،
حرفی نمیزد.
شور و شوق
خستگیناپذیری
برای سازندگی و
آفرینشهای هنری
و ادبی وجودداشت
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ای چشـــمه آگاهی شاگرد
یخواهی؟(موالنا)
نم 
به بهانـــ ه زادروز اســـتاد،
زمان ،لحظهای امان داده
ابراهیم
تا به ســـپاس از سلســـله
گلهدارزاده
آنات عالمانه اســـتاد که
مدیر فرهنگی و
استاد دانشگاه
بی دریغ به من هدیه شد
برآیم .اگر چه تشکر از آنچه جالل ستاری در کتابها،
مقاالت و دیدارها ،صمیمانه هدیه کرده اســـت از کار
یک یادداشت و یک پرونده ساخته نیست .رسم کهن
در ایـــران این بود که دانشـــمندترین و ماهرترین فرد
در هر شـــاخهای را «استاد» لقب میدادند ،زمانی که
هنوز این واژه بار معنایی درستی داشت و مانند امروز
دم دستی و بی معنی نشده بود« .استاد» صفتی تنها
و تنها برای بهترین بود ،یک تن شایســـته این صفت
بود و این صفت میتوانســـت همچون هما ،بر کسی
سایه بگســـتراند و با نخستین لحظهای که تنآسایی
یا کاهلی بر او چیره شـــد ،صفت «استاد» با بالهای
همان هما از ســـر او بگریزد .شانههای ستاری آشیانه
همای ســـعادت و استادی اســـت .او سالهاست که
«استاد» است .نوشتن از ایشـــان هراس انگیز است.
دکتـــر ناصر فکوهـــی در کتـــاب «گفتوگـــو با جالل
ستاری» یا دکتر ابوالقاسم اسماعیلپور و فروغ اوالد
که کتابـــی دیگر در گفتوگو با اســـتاد نگاشـــتهاند یا
امیـــرکاووس باالزاده کـــه در کتاب «اســـطوره و ذهن
اســـطور ه پـــرداز» چند گفتوگـــو ،از جملـــه با جالل
ستاری منتشر کردهاند ،هیچ کدام مدعی پرداختن به
تمامی وجوه این اسطورهشناس ،مترجم و پژوهشگر
نامدارمعاصرنشدهاند.شخصیتیپرکاروسختکوش
کـــه به طرز باور نکردنی عمر خـــود را در نبرد با زمان
گذرانده اســـت .پر واضح اســـت که این یادداشتها
تنها میتوانند اشا رهای برای جویندگان آگاهی و علم
باشـــند اما در تبیین و تشریح چند دهه اندیشهورزی
ستاریکارگرنیستند.
اگر عنوان کتابها و مقاالتی که دکتر ســـتاری ترجمه
یا تألیف کرده را به ترتیب بنویسیم ،با متنی بیش از
هزار کلمه مواجه خواهیم شـــد .تا ابتدای بهمن ماه
سال  1398خورشیدی 101 ،جلد کتاب و صدها مقاله
و یادداشـــت از ایشان به ترجمه یا تألیف منتشر شده
است .همین باعث شده است که نام «جالل ستاری»
در بعضـــی از کتابفروشـــیها به عنوان یک ســـر واژه
(تیتر) بر قفســـهای نوشته شده باشد .نخستین کتاب
ســـتاری ترجمه مشـــترکی از کتاب «کاپیتان قرهگز»
نوشـــته «لوئی گولیـــس» همراه با «داوود رشـــیدی»
اســـت .کاپیتـــان قرهگز در ســـال  1344در انتشـــارات
آرش به چاپ میرســـد ،از آن سال تاکنون به تقریب

دکتر ســـتاری هر ســـال دو جلد کتاب منتشر کردهاند
که نیمی تألیف و نیم دیگـــر ترجمهاند .موضوعات
مقاالت و کتابهای ســـتاری دایره گستردهایاست و
اگر بخواهیم موضوعات عمدهای را که این نویسنده
و پژوهشگر به آن پرداخته است دستهبندی کنیم باید
موضوع اسطورهشناسی را در صدر این فهرست قرار
دهیم .فرهنگ و ادب ،تئاتر و روانشناســـی میتوانند
عنوانهای بعدی آن فهرست باشند.
فـــارغ از اینکـــه کتابهای ســـتاری ترجمه یـــا تألیف
هســـتند ،در نگاهی اجمالـــی به فهرســـت کتابها،
بالفاصلـــه تکرار بعضی واژگان نظر جوینده را جلب

«دنی دوروژمون» همان طور که از نامش پیداســـت،
به عشق از منظر اسطورهشـــناختی مینگرد ،پس از
آن ســـتاری کتاب «عشق» نوشـــته «رنه آلندی» را به
فارســـی برمیگرداند که نگاهی روانکاوانه به عشـــق
دارد و در پـــی آن او شـــروع به تألیفاتی چند در زمینه
«عشـــق» میکند که از آن جمله میتوان به «عشق
صوفیانـــه» « ،پیونـــد عشـــق میـــان شـــرق و غرب»،
«حاالت عشـــق مجنون» و «اسطوره عشق و عاشقی
در چند عشقنامه فارسی» و آثار دیگر اشاره کرد.
گویی اسـ ــتاد اسـ ــطورهها را میپژوهد تا از گوش ـ ـههای
مهآلود فرهنگ راهی به سوی سعادت و عشق جست

میکنـــد .پرتکرارتریـــن واژه در عناویـــن کتابها واژه
«اسطوره» است .کلمه اسطوره  25بار در نام کتابها
آمد ه است .جایگاه دومین واژگان پرتکرار به دو کلمه
میرسد« :پژوهش» و «فرهنگ» هر کدام سیزده بار
بر جلد کتابهای ایشـــان آمده است .پس از آن ،واژه
«رمز» با 9بار و «عشق» با 8بار از کلماتی هستند که به
عنوان نشان ه بر زیست ذهنی دکتر ستاری گواه هستند.
در این سطور نگارنده بر آن است تا با دقت بر دو واژه
«اســـطوره» و «پژوهش» تصویری از یک اندیشمند
پشـــت میز کارش را نمایان کند .بدیهی است که واژه
«فرهنگ»« ،رمز» و بویژه «عشق» از اهمیتی همسان
با دیگـــر واژگان پرتکـــرار و حتـــی تکواژههایی که بر
تارک کتابها نشســـته اســـت ،برخوردار هستند .اما
پرداختن به این عناوین رفیع کاری ســـترگ است که
خود پژوهشی دراز دامن را میطلبد .کمتر مضمونی
مانند «عشق» آشکارا نمایانگر سلوک ذهنی ستاری
اســـت .ترجمه کتاب «اســـطورههای عشـــق» نوشته

وجـ ــو کند .راه کـ ــه نه! کـ ــوره راهی نکوفته ،سـ ــتاری در
تجربه اندیشـ ــیدن به عنوان مترجم یا مؤلف هیچگاه
در مسیری سـ ــاده و آشنا سفر نکرده اسـ ــت ،او سالک
صحاری است ،راههای نرفته و نکوفته .فاصله آشکار
و انکارناپذیـ ــر جالل سـ ــتاری از بسـ ــیاری از متفکران و
مترجمـ ــان و مؤلفان معاصر در نـ ــگاه جامعاالطراف
او خود را نشـ ــان میدهد .در اطـ ــراف پدیدههای عالم
میگـ ــردد ،گویـ ــی نه یک تن ،کـ ــه چندین تن بـ ــا او در
انجمنیگردآمدهاندتاپدیدهرابکاوند،جاللهاجالل،
ستاریها ستاری پدیده را بر آفتاب میاندازند و رخت
اسـ ــتتار از تنش میگیرند .جسور و جویا میپرسند .نه
خطر یک منظر
سنگر بی ِ
یک گوشه میایستند تا پشت ِ
پنهان شوند نه هراسی از یأس دارند .آنچه را باور دارند
بـ ــه زبانی شایسـ ــته میگویند و بی تـ ــرس از داوری زیر
نمیدانمهایشان خط میکشند .نه در پس واژههایی
پرطمطراق و باسمهای دروغ میفروشند.
در ظلمت شب با تو براقتر از روزم

ایسنا

میخواهـــم بگویـــم «او»
از مـــا نوشـــته اســـت و ما از
او ننوشـــتهایم« .او» مـــا را
خوانده اســـت و مـــا «او» را
نخواندهایـــم و «او» درمان
ارمغان بهداروند
شاعر
بوده اســـت و ما مبتالیان،
ننالیدهایـــم بـــه دردی! و صـــد البته که او نه چشـــم
به خواندن و نوشـــتن ما داشـــته اســـت و نـــه رضا به
بـــیدردی معاصران خویـــش که همیـــن ،میتواند
خشم
ِ
تمایز او باشـــد در روزگاری که هر کس؛ اســـب ِ
خویـــش میدواند .میهمان او بودیـــم در خانهباغی
در مهرشـــهر کـــرج کـــه
حتمـــاً مهربانتر از تهران
بوده برایش و «اســـتاد»،
چشماچشـــم دوســـتان
از دغدغههـــای ننوشـــته
شـــدهاش کـــه امیـــدوار
بـــود مجـــال اتمام شـــان
را داشـــته باشـــد ،گفت ُو
قـــول داد که هـــر آنچه در
ذهـــن خویش بـــه درک و
دریافـــت و تجربـــه از هنر
دارد ،گـــردآوری کنـــد و
منتشـــر نمایـــد .پیرمـــرد،
در حالی که نمیگذاشت
طـــرح لبخنـــد روی لبش
کمرنگ شـــود« ،اخالق»
را موهبت و «بیاخالقی»
را مصیبـــت جامعه امروز
میپنداشـــت و آن قـــدر
بـــه این باور خویش مؤمن بود که عبـــور از گردنه نام
و درنغلتیـــدن در دره ننـــگ را ،ســـختی و صعوبت
ُشهرت میدانســـت .نمیشود آن دقیقهها را نوشت
و ایـــن بیت از حضرت حافـــظ را زیر لب زمزمه نکرد
که« :دل که آیینه شـــاهی اســـت غباری دارد /از خدا
میطلبـــم صحبت روشـــنرایی»« .جالل ســـتاری»
جهان را همانگونه که دوست دارد ترسیم کرده است
و بـــه جهانی کـــه در دل دارد ،تعلق دارد .اصرار او بر
شـــناخت «اسطوره» و درک «عشق» ،متأثر از همین
«دانســـتگی» و «فرهیختگی» است .دست و دلی که
جز به اشتراک دانایی خویش با دیگران ،نمیچرخد،
ستایشبرانگیز است .از اینرو خوشحالم اگر در این
سطرها ،از او مینویسم بواسطه خطرات و خاطراتی
اســـت که از او در ادبیات و فرهنگ ایـــن روزگار باقی
مانده اســـت و نه بواســـطه کارنامهبازیهایی که در
آفرین بســـیاری شـــده است که
این روزگار ،آب و نان ِ

تازه وقتی ســـفرمان به مشکالتی خورد متوجه جدیت
مسأله شدیم .خالصه که هیچکدام ما نمیدانست چه
سفر پرماجرایی در پیش داریم .در نهایت  20ایرانی20 ،
سوئیسی و  15فرانســـوی ،زن و مرد و دانشجو و کارمند
و کارگر پنجم آگوســـت  1951ساعت چهار صبح از ژنو
عازم آلمان شـــرقی شـــدیم .شـــرح ماجرای این سفر
طوالنی است فقط بگویم که جانمان به لبمان آمد تا
برسیم و جشـــنواره تازه در استادیوم بزرگ شهر شروع
شـــده بود که قطار ما با عبور از شهرهایی کامالً ویران و
ن شـــدهای مثل «درسدن» باالخره بعد
با خاک یکسا 
از دو روز و دو شـــب به آلمان شرقی رسیدیم .مردم دو
طرف قطار ایستاده بودند و با لبخند به ما نان و کالباس
و میوه میدادند و خوشـــامد گویـــی میکردند و ما هم
دواندوان رفتیم تا زودتر به جشنواره برسیم و اصالً به
سر و وضع خودمان نرسیدیم چون مجالی نبود .در این
سفر بود که پای شـــعرخوانی ناظم حکمت نشستم و
ناگهان دیدم که روی شانه انبوه جمعیت بیرون میرود
و من در آن شهر کامالً مخروبهای که انگار نوعی جدید
از زندگی در آن تزریق شـــده بود کوچه به کوچه و شـــهر
به شهر میگشتم و به تماشـــای خرابیها مینشستم
و فرهنگ ».جالل ســـتاری وقتی پای خاطراتش وسط
میآید چنان ذوق و شوقی به چشمانش میآید که آدم
حظ میکند .ســـفرهای بســـیاری هم داشته آن هم در
دورانی که مرزی وجود نداشت یا حداقل مرزی به این
شـــدت و حدتهای امروزی وجود نداشت .در دورانی
ی گورو»یی که مـــا امروز
ســـفر رفته که خانـــدان «ایشـــ 
فقط داستاننویس مشهورشان را میشناسیم زندگی
میکردند و هنرمندانی بودهاند سرشـــناس و مشـــهور
در ژاپن که ســـتاری به دیدار نمایشـــگاه نقاشی یکی از
اعضای این خاندان نجیبزاده میرود و ذکرها میکند
از آن ســـفر بـــه ژاپن  ،چین و ....درباره ســـفر به ژاپن اما
نکتههای ظریف دارد و آن را حاصل یک نوع اشتراک و
توجه به فرهنگ میداند .فرهنگی برآمده از دل آیین.
ذکر خیر ســـفرش به ژاپن را اینطـــور تعریف میکند:
«سفری پرخاطره به ژاپن داشتم .در همین سفر بود که
برای اولینبار تئاتر سنتی ژاپنیها یعنی همان کابوکی را

دیدم که بسیار باشکوه بود .نمایش به مدت  6ساعت
در ســـالن عظیمی اجرا میشـــد پر از تماشاگرانی که از
پیر و جوان کنار هم نشســـته بودنـــد .بازی در حد کمال
ت و هنرمندی بود و نقش زنان در نمایش کابوکی
ظراف 
را مردان ،با چنان مهارتی ایفا میکردند که تشـــخیص
جنسیت واقعی آنها کار بسیار دشواری بود .آنطور که
من فهمیدم همـــه هنرمندان آن نمایش ،بازماندگان
نخســـتین بازیگران کابوکی بودند که گویا چندین قرن
پیش در ژاپن بنیان گرفته بود و نسل به نسل تا به امروز
هم رسیده است».
ســـتاری در جواب ب ه ســـؤال من درباره ژنو آن روزگار
این شـــهر را اینطور به تصویر میکشـــد« :ژنو شـــهری
بود لبریز از برخـــورداری .برخوردار از فرهنگ فرانســـه
و اروپـــا توأمـــان و برای توریســـتها شـــرایطی را فراهم
میکرد که جذاب بود و دســـت ه اول .از کنســـرت و تئاتر و
نمایشـــگاه و بازار کتاب بگیرید تا جشـــنهای خیابانی.
همان ســـالهایی که آنجا درس میخواندم به اپراهای
مشهوربزرگترینآهنگسازانجهانرفتموکنسرتهایی
را از نزدیـــک تجربه کردم به رهبـــری نوابغی مثل «اتو
کلمپـــرر» و «فورتو انگلر» و همینطـــور «روبرتو بنزی»
کـــه آنزمان خردســـال بود و یـــادم نمیرود که شـــلوار
کوتاه و جوراب ســـفید و کفش مشکی براقی پا کرده بود
و سمفونی پنجم را رهبری میکرد و کمی بعدتر از اوج
فرود آمد و بازیگر فیلم شـــد .زندگـــی فرهنگی اروپا آن
زمانی که من به ســـوئیس رفتم با آن چیزی که امروز از
آن سراغ داریم تفاوتهای آشکاری دارد .آن سالهای
بعد از جنگ ،همه جا جوش و خروشی خالق و پرنشاط
به چشم میخورد و کسی از زوال محتوم فرهنگ غرب
کـــه از جمله ایدئولوژیهای جدید غرب اســـت ،حرفی
نمیزد .شور و شوق خســـتگیناپذیری برای سازندگی
وجـــود داشـــت و آفرینشهای هنـــری و ادبـــی .دوران،
دوران شکوه و درخشندگی سارتر بود و آلبر کامو ،فرانسوا
موریاک ،ژاک پرهور ،لویی آراگون ،پل الوار ،مارسل کارنه،
لویی ژووه ،کولت ،ژان کوکتو ،لوکوربوزیه ،لویی ماسینیون
و بسیاری شاعر و نقاش و سینماگر و تئاتری و هنرپیشه و
روشنفکری که همه در این دوران درخشیدند».

