ﺷﺒ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺟﻼل ﺳﺘﺎری‐  ۸آذر
ﺷﺐ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ  :ﺷﺒ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر :دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﺮﺳﻨ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠﻖ و دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻮﻫ
ﺷﻨﺒﻪ  8آذر‐ ﺳﺎﻋﺖ 18
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان‐ ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻨﺎز
———————————————
برای اﯾﻨﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﮐﯿﺴﺖ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :

 .1ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﮐﯿﺴﺖ ؟ اﺳﻄﻮره در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺼ ﻣﯿﺎن اﺳﻄﻮره و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﯿﺪ ،در واﻗﻊ وﻗﺘ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ازﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت
ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻮدن او ﻣﺤﺮز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺑﺮﺧ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﯾﺎدآور اﺳﻄﻮره
ﭘﺮوﻣﺘﻪ اﺳﺖ .واﺿﺢ ﺗﺮ آﻧﻪ اﺳﻄﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺣﯿﺎئ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧ ﺑﻪ آزادﮔ و…را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﺷﺒ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ،ﺷﻨﺒﻪ  8آذر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣ ﺧـﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﯾـﺮان ،ﻫﺸﺘﻤﯿـﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ از ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺐ ﻫـﺎی
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﺒ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری« ﺑﻪ ﻧﻮداﺷﺖ اﺳﺘﺎد ﺟﻼل ﺳﺘﺎری اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﻢ آذر ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺐ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳ ﮐﺎﻇﻢ )ع( در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد دﮐﺘﺮ »ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻮﻫ «اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨ ﻋﺎﻣﻪ ،دﮐﺘﺮ »ﺑﻬﻤﻦ
ﻧــﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠــﻖ« ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨــﺎس و ﭘــﮋوﻫﺸﺮ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳــ» ،ﺑﻬــﺮوز دارش« ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺳــﺎز و »ﻣﺠﯿــﺪ
ﺳﺮﺳﻨ «ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺳﺨﺮاﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ» ﻃﺎﻫﺎ ذاﮐﺮ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺟﻼل ﺗﻬﺮاﻧ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری اﺧﺘﺼﺎص دارد ﭘﺨﺶ
ﻣ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﻧﺎت ﺷﻤﺎره  3ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﺮﯾﻮﺳﻔ و اﻣﯿﻦ ﻏﻔﺎری ﺑﺮای
ﺣﺎﺿﺮان اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ  8آذر از ﺳﺎﻋﺖ  18ﺑﻪ ﺗﺎﻻر اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻨﺎز ﺧﺎﻧﻪ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﺎﯾﺎت ﺳﻨﺪﺑﺎد ﺑﺤﺮی
ﻧﺎم ﮐﺘﺎب :ﺣﺎﯾﺎت ﺳﻨﺪﺑﺎد ﺑﺤﺮی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﻼل ﺳﺘﺎری
اﻧﺘﺸﺎرات :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ

از ﭘﯿﺸﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
ﺣﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻘﺖ ﺳﻔﺮ ﺳﻨﺪﺑﺎد ﺑﺤﺮی ﮐﻪ در ﻫﺰار و ﯾ ﺷﺐ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒ و ﺿﺮﺑﺎﻫﻨ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر» ،رﻣﺎن« ﮐﺎﻣﻠ از ﮔﻮﻧﻪ ی داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم در اﺻﻞ ﺟﺰو ﻫﺰار
و ﯾ ﺷﺐ ﻧﺒﻮده و اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
رواﯾﺎت ﺳﻨﺪﺑﺎد در واﻗﻊ ﺣﺎﯾﺖ ﻫﺎی درﯾﺎﻧﻮردی اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﻋﺮاب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨﺪ )ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻨﺎب( و ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾ ﻫﺎی درﯾﺎﻧﻮردان و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ دﻗﺘﺮ ﭘ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﺳﻨﺪﺑﺎد ﺑﺤﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ او
درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﯿﺒﺎک ﭘﺮدﻟ اﺳﺖ از ﺳﻠ ﭘﯿﺸﺎﻣﺎﻧ ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ و واﺳﻮدوﮔﺎﻣﺎ ،ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮ رﻣﺰی ﯾ از
ﻗﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧ ،ﯾﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ ای رازآﻣﻮﺧﺘﻪ و راز آﻣﻮز ،ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺶ و واﻗﻊ ﺑﯿﻦ.

ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﮐﯿﺴﺖ ؟ اﺳﻄﻮره در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﮐﯿﺴﺖ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﮔﺮ ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ در اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ژرف ﮐﻤﭙﺒﻞ ﻣﯿﻨﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﻢ

دارﻧﺪ ،ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺎر ﺗﻨﺒﻠ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻔﺶ در

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳ و ﻓﺮﻫﻨ اذﻋﺎن ﻣﯿﺪارد :

آﯾﻨﻪ در آﯾﻨﻪ )ﺟﻼل ﺳﺘﺎری درﺑﺎره ﺟﻼل ﺳﺘﺎری(

از ﻫﺰار و ﯾﺸﺐ ﺷﺮوع ﺷﺪ…..
ﻣﻦ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داراﻟﻔﻨﻮن درس ﺧﻮاﻧﺪم و ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻼن اﻋﺰاﻣ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدم؛ اوﻟﯿﻦ دوره ﺑﻌﺪ از

رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۹ ،۱۳۲۸ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺨﺘ ﺑﺮای اﻋﺰام ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﺷﺪم .در اﺑﺘﺪا ﻫﯿﭻ

ﺗﺼﻮری در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و ﺻﺤﻨﻪ وﺳﯿﻌ از ﻓﺮﻫﻨ و ادب ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﯿﺲ رﻓﺘﻢ .ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻼن اﻋﺰاﻣ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﺰام ﻣﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌ را ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻃﺐ اﻋﺰام ﮐﺮدﻧﺪ؛ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻢ ادﺑ داﺷﺘﻢ ،ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﺰام ﺷﺪم.
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﻣﺮا ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾ از ﻓﺮﻫﻨ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﺧﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﮐﺮد .ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ آن
ﻓﺮﻫﻨ ﻋﻈﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم؛ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺮی ـ ادﺑ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ادﺑﯿﺎت آﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺗﺎ
ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺴﺮور ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺘﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ آﻣﺪ ،ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم ،ﮐﺘﺎب »ﻫﺰار و ﯾ ﺷﺐ« ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﮐﺘﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺛﺮ داﺳﺘﺎﻧ ﺑﺳﺮوﺗﻬ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل آﻧﻬﺎﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺘﺎب
»ﻫﺰار و ﯾ ﺷﺐ« در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ درﻣآﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺷﻮد .ﮐﻨﺠﺎو ﺷﺪم ﺑﺪاﻧﻢ اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺑﺎب ﻗﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺜﻞﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾ از ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻦ» ،ﻫﺰار و ﯾ ﺷﺐ« اﺳﺖ .ﺑﻌﺪش از اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ دادم و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ راﻫ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد .از ﻫﻤﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داراﻟﻔﻨﻮن
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪیام ﺑﻪ اﺳﻄﻮره از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺷﺮوع
ﺷﺪ .ﺧﺐ ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨ و ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .ﭘ ﺑﺮدم ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﺳﻄﻮره
اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪ ﺗﻤﺪﻧ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﭘﺮدازﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﺨﯿﻒ و ﻧﺎزل ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺬر ﺗﻔﺮ ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﺑﺸﺮ ﻓﺮ
ﮐﺮده ﭼﺮا ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﭘ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
اﺳـﺖ ،ﻓـﺮ ﮐـﺮدم ﺑﺎﯾـﺪ از اﺳـﻄﻮرهﻫﺎ آﻏـﺎز ﮐـﺮد .ﭼـﺮا اﯾـﻦ ﺑـﻪ ذﻫﻨـﻢ آﻣـﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨـﻪ ﯾـ از اﺳـﺘﺎداﻧﻢ ﮐـﻪ
رواﻧﺸﻨـﺎس ﺑﺰرﮔـ ﺑـﻮد ،ﺳـﺮ ﮐﻼس ﻣﮔﻔـﺖ ﻧﻤﺧﻮاﺳـﺘﻢ رواﻧﺸﻨـﺎس ﺷـﻮم ،ﻣﺧﻮاﺳـﺘﻢ در ﺑـﺎب ﺗـﻮﯾﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮ ﮐﻨﻢ؛ اﭘﯿﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮژی .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ و ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﺷء درﺳﺖ ﺷﺪ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ .از ﮐﻮدﮐ ﺷﺮوع ﮐﺮدم در ﺑﺎب زﻣﺎن و
ﮐﻮدک ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻋﻠﻤ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﻄﻮره و ﻗﺼﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ادب
واﻻ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﯿﺎت ﯾ ﻗﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﯾ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻢ ﮐﺘﺎب »ﻫﺰار و ﯾ
ﺷﺐ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻓﺮﻧ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﻪ ﭼﻪ در ﺧﻮد دارد ،اﯾﻦ ﮐﻨﺠﺎوی آﻏﺎز راه
ﺑﻮد ،در اداﻣﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم .اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
ﻧﻪ ﺷﯿﻔﺘ .اﯾﻦ دو را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺧﻠﻂ ﮐﺮد .آﻧﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ اﺳﻄﻮره اﺳﺖ ،ﺣﺮف دﯾﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﯿﻔﺘ ﮔﻤﺮاﻫ ﻣآورد؛ آن دﯾﺮی ﻣﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺪاﻧﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘ ﺑﺮدم ﻣﺎ ﮐﻼ دو ﻧﻮع اﺳﻄﻮره در
ﺟﻬﺎن دارﯾﻢ؛ ﯾ اﺳﻄﻮرهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت و ﺧﻠﻘﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺪﯾﻤﺗﺮﯾﻦ
اﺳﻄﻮرهﻫﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺪای از اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨ درﺑﺎره آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ( اﯾﻦ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ و راﻫﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠﻤ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺎب اﯾﺮان ،اﺳﻄﻮره ﺿﺤﺎک اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﺿﺤﺎﮐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾ ﮐﺎوه آﻫﻨﺮ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻇﺎﻟﻢ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ،ﺷﯿﻔﺘﻪ
آن ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آن را درﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
»آﻧﺘﯿﻮﻧﻪ« ﺳﻮﻓﻮﮐﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨ ﻏﺮﺑ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻞ در اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ
ﺳﻮﻓﻮﮐﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻦ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳ ﻏﺮب را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻢ .از ﻫﻨﺎﻣ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻮﻓﻮﮐﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن » ۲۰۰آﻧﺘﯿﻮﻧﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ را
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر اﺳﻄﻮره ﭘﮋوه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ آن رواﯾﺖ و داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺿﺮورت دارد در
ﻧﺎﻫ اﻧﺘﻘﺎدی ،آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﻄﻮره اﯾﻦ ﻣﺸ را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻫ ﺗﺤﻠﯿﻠ ـ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺣﺮف ﯾ اﺳﻄﻮره را زﻧﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻌ و ﺗﻮﺟﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺮفﻫﺎﯾ در ﺑﺮﺧ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ روﯾﺮد ﺗﺤﻠﯿﻠ از ﻗﺼﻪﻫﺎی امﮐﻠﺜﻮم ﺟﺪا ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ رﻣﺎن »ﺧﺎﻧﻪ
ادرﯾﺴـﻫﺎ« اﺛـﺮ ﻏﺰاﻟﻪﻋﻠﯿـﺰاده داﺳـﺘﺎن ﺟـﺎوداﻧ ﯾـ ﻗﻬﺮﻣـﺎن اﺳـﺖ .زﯾﺮﺑﻨـﺎی اﯾـﻦ ﻗﺼـﻪ زﯾﺒـﺎ ﯾـ ﻧـﻮع
ﺟـﺎودانﺑﻮدن ﻗﻬﺮﻣـﺎن اﺳـﺖ ،ﯾـ ﻧـﻮع ﮐـﺎوه ،ﻓﺮﯾـﺪون و رﺳـﺘﻢ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﻄﻮره را در اﯾـﻦ رﻣـﺎن
ﻣﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘ ﺧﻮب ،رواﯾﺖ و ﺧﻮاﻧﺸ دﯾﺮ از اﺳﻄﻮره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻓﺮﻫﻨﻣﺎن ﻗﺼﻪﻫﺎﯾ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﮐﻨﯿﻢ ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﯿﺪا
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮف زﯾﺒﺎﯾ را ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺮ آدﻣ و ﻧﺴﻠ ﻣآﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آن را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺮد ﭘﮋوﻫﺸ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ ﻧﺴﻞ
اﺳﺖ.
ﭘﻧﻮﺷﺖ
ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎره دﺳﺘﺎران از ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺳﺮوﯾﺲ ادب و ﻫﻨﺮ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺎی ﺣﺮفﻫﺎی او درﺑﺎره اﺳﻄﻮره و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ از ﺣﺮفﻫﺎی ﯾ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺟﻼل ﺳﺘﺎری )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (1310ﺑﯿﺶ از  50ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ
زﻧﺪﮔ ﭘﺮﺑﺎر ﮐﻪ اﻣﺮوز وی را در آﺳﺘﺎﻧﻪ  78ﺳﺎﻟ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  80ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ و
ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺮی او ﺗﺨﺼﺺ دارد :ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿ اﯾﺮان و

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮان اروﭘﺎﯾ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮاﻧﺴﻮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳ،
ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ .ﺳﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از زﻧﺪﮔ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮔﻮﯾﺎی ﺗﻤﺎﯾﻠ دروﻧ و ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب وی ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﻼر ،آرﺗﻮ ،دوﻣﺰﯾﻞ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣ ﮐﺮد ،اﯾﻦ
ﻧﺎم ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺘﺎری ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ﮐﺸﻮر داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗ اش در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﯾﺎد ﺷﺪه دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳ
و ﻓﺮﻫﻨ از اﻣﺮوز ﭘﺮوﻧﺪه ای را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﮔﻔﺘﻮی او و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب از وی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎ از او در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳ و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ روز ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
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اﺳﻄﻮره در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز .ﺳﺘﺎری ،ﺟﻼل .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮﻣﺮﮐﺰ ،ﭼﺎپ دوم228. 1383ﺻﻔﺤﻪ.
ﮐﺘﺎب اﺳﻄﻮره در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﻠ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﻄﻮره در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣ
ﭘﺮدازد و ﺳﻌ دارد ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠ :در ﻏﺮب ،و
در اﯾﺮان ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮات “روﻻن ﺑﺎرت” را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻮرژوازی را ﮐﻪ در ﻧﻘﺎب اﺳﻄﻮره ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﺮﻣﻼ ﻣ ﺳﺎزد .در ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی اﻣﺮوزی
در اﯾﺮان ﻣ ﭘﺮدازد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎﻧ را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﺎر ﻣﯿﺒﺮد.
ﺟﻼل ﺳﺘﺎری در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﺎﻧ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از اﺳﻄﻮره ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯿﺸﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯿﻨﺪ:
 .1آﻧﭽﻪ از اﺳﻄﻮره ﻣﻌﻨﺎﯾ رﻣﺰی در ﻣﯿﺎﺑﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﻄﻮره ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻧﻈﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﻣﻌﻨﺎ دادن ﺑﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ واﻗﻌ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 .2اﺳﻄﻮره ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺼﻪ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻫﻮم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺑﺎر ﻣﻨﻔ دارد و ﺟﺰ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ﭘﻮچ و
ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ذﻫﻦ ﻫﺪﻓ ﻧﺪارد.
ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻫﻢ ﮐﻪ “اﻟﯿﺎده” از اﺳﻄﻮره دارد ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻨﺪ» :اﺳﻄﻮره ی زﻧﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺳﻨﺘ ،داﺳﺘﺎﻧ ﻗﺪﺳ و ﻣﯿﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﺪاﯾﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌ ،ﯾﺎ ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﻓﺮﻫﻨ آﻓﺮﯾﻦ را ﮐﻪ در ازل ،در زﻣﺎن ﺑ زﻣﺎن ،روی داده ،ﺣﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن
و ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم و ﻋﻠﻞ ﺧﻠﻖ آﻧﻬﺎ و ﮐﻼ ﺷﺮح آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻮن و
ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ«.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺼ ﻣﯿﺎن اﺳﻄﻮره و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﯿﺪ ،در واﻗﻊ وﻗﺘ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ازﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻮدن او ﻣﺤﺮز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺑﺮﺧ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﺑﻪ او
ﯾﺎدآور اﺳﻄﻮره ﭘﺮوﻣﺘﻪ اﺳﺖ .واﺿﺢ ﺗﺮ آﻧﻪ اﺳﻄﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﺣﯿﺎ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧ ،ﺑﻪ آزادﮔ و…را ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﻪ “ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﻄﻮره” ﻣ ﭘﺮدازد و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﻄﻮره ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن

)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﺮﻓﺎﻧ و ﺷﻬﻮدی( ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎ و ﺗﺴﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ،
ﻣﺮگ ،ﺟﺎوداﻧ و… ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮ ﺷﺪن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ،اداﻣﻪ ی
ﺣﯿـﺎت ﻣﯿﺪﻫـﺪ .در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﻧﺸـﺎن داده ﻣﯿﺸـﻮد ﮐـﻪ ﭼـﻮﻧﻪ اﺳـﻄﻮره ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗـﺎرﯾﺨ را ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ دادن
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم )ﺑﻌﻠﺖ آﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزه ی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺸﺮ اﺳﺖ( آﻧﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ ﻣ ﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻄﻮره در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن و رﻧ و ﺑﻮی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯿﺮدﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن .اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﺳﻄﻮره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧﻮﻋ اﺳﻄﻮره ی ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﺋ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻏﺮب ﻣ ﭘﺮدازد:
“روﻻن ﺑﺎرت” و ﮐﺘﺎب “اﺳﻄﻮره ،اﻣﺮوز” ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه :ﺑﺨﺶ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻄﻮره را در اﺻﻞ ﻧﻮﻋ زﺑﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﺑﺎرت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺪ زﺑﺎن و ﺷﯿﻮه ی
ﻓﺮﻫﻨ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ ﺳﻌ دارد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﺎری ﺑﻮرژوازی را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ
ﺑﺪﯾﻬ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻃﺒﯿﻌ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎر را ﺑﺎ
اراﺋﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺬاب اﻣﺎ دروﻏﯿﻦ از واﻗﻌﯿﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮐﻪ از ﻏﺮﯾﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﺪ در واﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺑﺘﺮ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ
ﻏﺮﯾﺒﻪ را وﺣﺸ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ای ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺳﺒﺎب ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺗﻤﺴﺨﺮ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﻧﻔ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔ را ﻣﻨﺮ ﻣﯿﺸﻮد) .درواﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ ذﻫﻦ اوﺳﺖ (.ﺑﺎرت در واﻗﻊ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣ
ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ “اﺳﻄﻮره ی ﮐﻮدﮐ ”از ﺟﻤﻠﻪ
ی آﻧﻬﺎﺳﺖ .او در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧ از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ،
ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و آزادﮔ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد و در ﻧﻘﺪ آن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ”ﮐﻮدﮐ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از
ﺻﻔﺎ ،ﺧﻠﻮص ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐ ،ﮐﻮدک دﯾﺮ را ﺑﺸﺪ”.
ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﻣ ﭘﺮدازد:
در ﻓﺼﻞ” ﺗﺼﻮر زوال ﻣﺤﺘﻮم ﻏﺮب” ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﺳﻌ دارد اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺮاﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد او ﺑﻪ
»ﺿﺪ ﻏﺮب ﺿﺪﮔ «ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ در ﻏﺮب ﻣﻨﺘﻘﺪان،
ﻓﺮﻫﻨ و ﻧﻮاﻗﺺ آن را ﺑﺎ ﺗﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ وﻟ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راه ﺑﺮون ﺷﻮ از اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ “”ژان ﺑﻮدرﯾﺎر” در ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮد ﻣ ﮔﻮﯾﺪ .ﺳﺘﺎری
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد اﺑﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎی ﻏﺮب را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﻣﺎ
راه ﺣﻠﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻧﺪادن .و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را در اذﻫﺎن ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه و
دﯾﺮ راﻫ ﻧﺪارد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺷﺮق روی ﺑﯿﺎورد و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق دراز ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻄﻮره ای ای ﮐﻪ از ﺷﺮق و ﻏﺮب در ذﻫﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ اﺻﻼح
ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﯿﻤﻪ از وﺟﻮد ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد و ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﺮق ،ﻏﺮب ﺗﻮ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در واﻗﻊ ﻏﺮب را ﻧﻪ ﻣﺎﻧ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺑﻠﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب “اﺳﻄﻮره ی ﻋﺼﺮ ذرﯾﻦ”  ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ دارد ﮐﻪ در ذﻫﻦ اﯾﺮاﻧ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ،دوراﻧ
ﺑ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ) و ﯾﺎ درواﻗﻊ در زﻣﺎﻧ دور( ﮐﻪ اﯾﺮان در اوج ﻓﺮﻫﻨ ،ﺳﯿﺎﺳ ،ﺣﺘ
ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ،ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺮاﯾ در دوران ﭘﻬﻠﻮی )ﺣﺘ

ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺣﺰب(  ،ﺟﺸﻦ ﻫﺎی  2500ﺳﺎﻟﻪ و… اﺷﺎره ﻣﯿﻨﺪ .ﺳﺘﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﯾﺮان
ﭘﯿﺶ از ورود اﺳﻼم )ﻧﮋاد ﺳﺎﻣ (اﺳﻄﻮره ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ و ﺑﺪﺑﺨﺘ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧ
)در ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﺎﯾﻦ اﺳﻄﻮره(  ،از آﻣﯿﺰش ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧ و ﺳﺎﻣ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
و راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺗﻨﻨﺎ را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دوران ﻣﯿﺪاﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺳﻄﻮره زرﺗﺸﺖ ﻧﻤﺎد ﻣﺬﻫﺐ
اﯾﺮاﻧ ،زﺑﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺎرﺳ ﺑﺎ زدودن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واژه ی ﻋﺮﺑ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨ و ادب اﯾﺮاﻧ و
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ دوران از ﻫﺮ ﮐﺎﺳﺘ و
زﺣﻤﺘ ﭘﺎک ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ای آﻣﺎده ی ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﺳﺘﻨ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ،ﺳﺘﺎری اﺳﻄﻮره را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺶ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ
اﺻﻼح ﻣﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ »ﺷﺮط رﺷﺪ و دوام ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨ و ﻻﺟﺮم ﻻزﻣﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮﯾﺶ ،وﺟﻮد
ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دﯾﺮی ) (alter egoاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺎ و رﻗﯿﺒﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺪﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺰﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد«.

ﻣﻌﺮﻓ دو ﮐﺘﺎب دﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی:
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻦ
ﭼﺮا اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ ﺑﺮای آدﻣﻬﺎی ﺧﻮب ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ؟

