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زندگی واتسالف هاول، نمایشنامه نویس، شاعر و سیاستمدار چک تبار، با 
فرازونشیب های بسیار همراه بوده است و همواره رّدی از زیست پر مخاطره ی 
او در آثارش دیده می شود؛ از تجربه ی تلخ استیالی کمونیسم وابسته به 
شوروی گرفته تا تجزیه ی چکسلواکی به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی. 
او به سبب پیشینه ی بورژوایی اش، به سختی در جامعه ی کمونیستی 
چکسلواکی پذیرفته شد و دیدگاه انتقادی اش به اصول کمونیسم نیز بر حجم 
ناسازگاری های میان او و حاکمیت افزود. هاول از آغاز کار نوشتن، نگاهی ابزود 
به جهان داشت که با تعلقات سوسیالیستِی دولتمردان کشورش در تضاد بود 
و همین مسأله هم محدودیت های فلج کننده ای را در کار نمایشنامه نویسی او 
به وجود آورد. اگرچه زندان نقطه ی توقفی چهارساله در مسیر نویسندگی اش 
گذاشت اما هاول شور نوشتن را در خود زنده نگه داشت و پس از آزادی با 
قدرت مضاعفی به سراغ اش رفت. آن چه او را این گونه پویا و پایدار به ادامه ی 
راه وامی داشت، در مجموعه ی یادداشت ها، جستارها، نامه ها و سخنرانی های او 
تبلور یافته است. کتاب »نامه های سرگشاده« بخشی از همین نوشته های او را 
در خود جای داده و به نوعی مانیفست هاول در این عرصه به شمار می آیند.

قسمت اول »نامه های سرگشاده« به فرآیندی می پردازد که طی آن 
هاول به پختگی در نوشتن رسیده است. هاول به مرحله ای از بلوغ نویسنده 
اشاره می کند که پس از بارها و بارها کندوکاو کورکورانه، به فهم جدی تری 
از خود و دنیای پیرامون اش می رسد و برای مشاهده ی جهان سبک 
منحصربه فرد خود را می آفریند. اینک وقت آن است که دست به آزمون 
فرضیه های خود بزند و تثبیت شان کند. از نظر او این دوره، زماِن شهامت های 
نسبی، خودشناسی های قهرمانانه و خوشبینی های نسبی است. نسبی، یعنی 
که تفکر صفر و صدی برای نویسنده دیگر نه اعتباری خواهد داشت و نه 
کاربردی و او نمی تواند به پرسش ها پاسخ آری یا نه بدهد. او حتی وقتی منتقد 
سرسخت کمونیسم شوروی است، به امتیازهای آن نیز فکر می کند. زمانی 
که در زندان است به آن چه بیرون اتفاق می افتد و در قالب روزنامه و اخبار 
مالقات کنندگان اش می رسد، خوش بینانه نگاه می کند و برای دوستان اش 
می نویسد که چرا نباید به سویه ای از وقایع نگریست که مزیتی برای ما 
داشته اند؟ مگر نه این که در همین سیستم بسته آموختیم چه طور دنیا را از 

زاویه ای دیگر ببینیم؟
در بسط این تفکر خوش بینانه ی نسبی که البته شهامتی نسبی نیز 
می طلبد، او به شرح زندگی خود می پردازد و از آن برای تحلیل موقعیت اش 
به عنوان نویسنده بهره می گیرد و خودشناسِی قهرمانانه ی ابداعی اش را مطرح 
می کند. هاول به جهت پیشینه ی خانوادگی مرفه اش، همواره در تیررس 
خرده گیری و نقد کمونیست های رادیکال قرار گرفته است. اما بورژوا زیستن 
در کشوری کمونیست موهبتی است که به او مجال دیدن دنیا از پایین را 
بخشیده است. او احتمال می دهد که حتی اگر در کشوری کاپیتالیست هم به 
دنیا می آمد باز چنین راهی را می پیمود و شاید باز هم با چنین نگاه ابزوردی 
پرورش پیدا می کرد. این نوع معناباختگی یا پوچ گرایی از نظر هاول نه فقط 
برخاسته از حساسیت های ذاتی او به بی معنایی و فقدان منطق است، بلکه 

رهاورد تجربیاتی است که در سایه ی نظام کمونیستی شکل گرفته اند.
آغاز جوانی هاول با دوران افشاگری های بزرگ در بلوک شرق مقارن 
بوده است. دورانی که تصویرهای واهی از آرمان شهر برای اولین بار فرومی ریزند 
و اولین کوشش ها برای اصالح قالب های کمونیستی مرسوم به بار می نشینند. 

نقطه ی عطفی که این دوران جذاب تاریخی را شروع کرد، سخنرانی 
خروشچف در نقد حکومت استالین در بیستمین کنگره ی حزب کمونیست 
شوروی در سال ۱۹۵۶ بود. پس از آن بود که دولت های تحت حمایت شوروی 
مجالی برای صحبت درباره ی گشایش فضای سیاسی  کشورشان یافتند. چیزی 
که پیش از آن یک رؤیای محال می نمود. این وقایع نه تنها چشم انداز روشنی 
پیش روی هاول باز کرد که منجر به بازتعریف هویت اش به عنوان نویسنده 
شد. نمایشنامه  از نظر او در این دوره بهترین قالب برای نشان دادن مطالبه گری 
سیاسی بود. چون باید اجرا می شد و روی صحنه موجودیت پیدا می کرد. تئاتر 
از این جهت برای او عرصه ای پویا بود. همان خوش بینی ای که در سایه ی 
بازشدن جو سیاسی در هاول شکل گرفته بود، منجر به چنین انتخابی در مسیر 
حرفه ای اش شد. شهامت نسبی نیز از همین خوش بینی ناشی می شد. زیرا در 
دوراهی یأس و امید و با توجه به پیشینیه ی استبدادی حکومت کمونیستی، 
گزینش راهی که به نتیجه ای محتوم ختم شود شجاعت می طلبید و این چیزی 

بود که در سایه ی تفکر نسبی به مسائل می توانست حاصل شود.
خودشناسی قهرمانانه ای که هاول برای نویسنده متصور می شود، برآمده 
از همین بینش نسبی گراست. این بینش وقتی نصیب نویسنده می شود که 
اعتمادبه نفس و بی پروایی را با هم بیامیزد و از جاه طلبی های متظاهرانه پرهیز 
کند. این همان نقطه ای است که نویسنده می پذیرد که آن چه نوشته وحی 
منزل نیست و عاری از تعلق خاطر به نوشته اش، می تواند تجزیه وتحلیل اش 
کند و آن چه با روح کار او و ارزش های اخالقی او تناسب ندارد دور بریزد. 
همان جایی که اسیر سرخوردگی ها نمی شود و خطر طرد و شماتت مخاطبین 

را می پذیرد، اما بر باور خود پا می فشارد.
هاول در قسمت های بعدی کتاب نیز به آفت های استقالل نویسنده 
می پردازد و آن ها را عواملی می داند که می توانند برای همیشه او را متوقف 
کنند. تفکر طفره جو، بدبین به آینده ی سیاسی، درگیر و افتاده در دام تالطمات 
اجتماعی، از نظر هاول محکوم به انجماد در یک نقطه است و هرگز نمی تواند 
آن دستاوردی را که انتظار دارد به چشم ببیند. نویسندگی از منظر او راهی است 
که شتاب و مطلق گرایی را برنمی تابد. فرآیندی است بطئی که گاه برای کسب 
ذره ای پیشرفت در آن، باید سال ها مشقت را به جان خرید. او خود سال ها 
ممنوعیت از فعالیت و محکومیت به زندان را تحمل کرد تا بتواند خود را در این 
راه تثبیت کند. فعالیت های سیاسی او، از جمله ریاست دولت جمهوری چک، 
گرچه چالش های بسیاری برای او به همراه داشت، اما مجالی برای خودشناسی 
و به تبع آن شناخت موقعیت برای اش فراهم کرد. آن چه تجارب او را خاص تر 
می کند همین زیست در فضای بسته ی تمامیت خواه است. فضایی که از نظر 
هاول می تواند به شکل شمشیری دولبه عمل کند؛ هم می تواند استعدادهای 

نویسنده را کور کند و هم در جهتی دیگر بلوغ زودرس او را رقم بزند.
»دیگر معلوم شده آن قدر که ارزش نسبی یک تهدید اهمیت دارد، 
ارزش مطلق اش مهم نیست. ظاهر بیرونی چیزی که یک نفر از دست 
می دهد به اندازه ی اهمیت درونی اش برای خود آن شخص، یعنی در زندگی 
او و مقیاس خاص ارزش های اش، چندان مهم نیست. در نتیجه اگر امروز 
کسی نگران باشد که مثاًل مبادا فرصت کار کردن در رشته ی تخصصی 
خودش را از دست بدهد، این ترس به همان شدتی است و او را به همان 
واکنش هایی وامی دارد که انگار -در شرایط تاریخی دیگری- به مصادره ی 

اموال تهدیدش کرده باشند.«

بورژوا زیستن در کشوری کمونیست!
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پیام مّلی شاهنامه
دکتر جالل خالقی مطلق
خالف آنچه گمان می رود، پیام ملّی شاهنامه تنها به پاسداری از مرز و بوم ایران 
محدود نمی گردد بلکه این پیام عبارت است از: دعوی ایرانی در رهبری جهان. فردوسی 
خود آورندۀ این دعوی نیست، بلکه وارث و ناقل آن است. بنابر باورداشت کهن ایرانی، 
زمین به هفت کشور بخش شده است و بخش میانی که ایران باشد از همه آبادتر و 
مردمان آن که از آنان به نام آزادگان یاد شده است، بهترین آفریدگان ایزدند. نام آریایی 
که در اوستا و سنگ نوشته های هخامنشی آمده است و صورت کهن تر ایرانی است نیز به 
همین معنی آزاده است. عنوان پادشاهان ایرانی شاِه جهان بود و آنها رسماً دعوی رهبری 
جهان را داشتند. این ملّی گرایی پس از پیروزی تازیان و نژادپرستی امویان، دوباره در 
مفاخرات نهضت شعوبیه نمودار شد. شاهنامۀ فردوسی که نقطۀ اوج این نهضت در زبان 
فارسی است، چه به علّت وابستگی و امانت داری سرایندۀ آن به مأخذ خود و چه به علّت 
وضعیت سیاسی زمان او که ایران هنوز رهایی نیافته گرفتار ترکان شده بود خواه ناخواه 
نمی توانست به کلی از رگه های ناسیونالیسم کهن ایرانی پالوده گردد. این تأثیر نه تنها در 
شاهنامه و نه تنها در آثار حماسی پس از شاهنامه هست، بلکه پِی آن را در آثار بسیاری از 
سرایندگان و نویسندگان پس از فردوسی نیز می توان گرفت. اینکه در آثار کسانی چون 
غّزالی و نظام الملک و سعدی که از گمان هر گونه ناسیونالیسم برکنارند، پادشاهان ایران، 
به ویژه انوشروان، نمونۀ فرمانروای دادگر به شمار می روند، نهایت چیزی جز بقایای همان 

دعوی ایرانی در رهبری جهان نیست.
]سخن های دیرینه: سی گفتار در مورد فردوسی و شاهنامه، دکتر جالل خالقی 
مطلق، به کوشش علی دهباشی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۷، ص 

]۱۹۵-۱۹۴

  نام و حدود ایران
چرا در تاریخ اسالمی )و نه پیش از آن( »ایران« تازه در زمان ایلخانان )۶۵۴-
۷۳۶ق( نام رسمی کشور ما می گردد، ولی پیش از ایلخانان با آنکه در متون نظم و نثر 
فارسی )و حّتی عربی( بارها و بارها نام »ایران« آمده، در نامه ها و فرمانهای اداری آن 

دوران )از طاهریان تا سلجوقیان( این نام به کار نرفته است؟
به گمان نگارنده علت آن این بوده که گذشته از این که هر یک از سلسله های 
نامبرده تنها بر بخشی و گاه بخشی بسیار کوچک، از ایرانشهر زمان ساسانیان فرمانروایی 
داشتند، اگر یکی از آن سلسله ها قلمرو خود را ایران/ ایرانشهر می نامید، آن قلمرو رسمًا 
ادعای تسلط بر بغداد پایتخت خالفت اسالمی را هم داشت، یعنی عماًل گزینش نام 
ایران/ ایرانشهر در حکِم انکارِ مشروعّیِت خالفِت بغداد و سرپیچی از فرمان خلیفه 
امیرالمؤمنین بود که حکام طاهری و سامانی و غزنوی و سلجوقی از او لوا و خلعت و 
لقب می گرفتند. چنین اقدامی بی تردید به معنی کوشش در زنده کردن مجد ساسانی 
تعبیر می شد و اتهاماتی چون زندیق و مجوس و مرتد و ملحد و منافق و رافضی با 
خود داشت. تنها فرمانروایانی که از آنها چنین اقدامی انتظار می رفت، یکی یعقوب لیث 
)۲۴۷-۲۶۵ق( بود که دولتش مستعِجل بود، و دیگر آل بویه )۳۲۰-۴۴۷ق( که هر چند 
عماًل خالفت بغداد را مطیع خود کردند، ولی برای حفظ ظاهر و پیشگیری از شورش 

اهل تسنن، مشروعّیِت خالفِت بغداد را دست کم اسماً پذیرفتند.
با یورش مغول و برچیده شدن بساِط خالفِت بغداد، دیگر مانع اصلی گزینش نام 
»ایران« برداشته شد. پنجاه و اندی سال که زمان فرمانروایی خانان بزرگ بود )۶۰۳-
۶۵۸ق( پروسۀ »ایرانی کردن مغوالن« زمان برد و سپس با حکومت ایلخانان »ایران« 

دوباره نام رسمی کشور ما گردید.


