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(تاریخ دریافت مقاله 0931/4/6 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)0930/9/22 :

چکیده
وجود رنج در زندگی انکارناپذیر است .امّا چرا رنج وجود دارد؟ علّت این همـه رنـج چیسـت؟
آیا زندگیِ آمیخته با رنج ارزش زیستن دارد؟ آیا مـیتـوا بـرا ایـن زنـدگی معنـایی قائـ
شد؟ آیا رهایی از رنج ممکن است؟ داستایفسکی که رنـج را عنصـر ذاتـی زنـدگی مـیدانـد
سعی کرده است در رما هایش مسئلۀ رنج و عکسالعمـ هـایی کـه آدمـی در برابـر رنـج از
خود نشا میدهد را انعکاس دهد .و معتقد است که نه تنهـا رنـج وجـود دارد بلکـه رنـج
برا سعادت و رستگار آدمی ضـرور اسـت .در ایـن مقالـه سـعی کـردهایـ بـا مطالعـۀ
رما ها داستایفسکی نظر و را مورد بحث و بررسی قـرار دهـی  .داستایفسـکی رنـجهـا
مختلفی همچو رنج وجـود رنـج پـوچی رنـج ناشـی از فقـدا ایمـا بـه خـدا و رنـج
ناامید را میپذیرد .فقدا هدفی واال در زندگی مشکالت را پررنگتر مـیکنـد زمـانی کـه
خدا از رأس زندگی بشر کنار گذاشته مـیشـود نتیجـۀ حتمـی پـوچی و ناامیـد اسـت.
داستایفسکی با ردّ تمام اهداف پوچ آدمیانی که در رما هـایش دیـده مـیشـوند ایمـا بـه
خدا و ایما به فناناپذیر روح را عام اصلی برطرف ساختن آشـفتگیهـا دلمردگـیهـا و
افسردگیها ناشی از رنج موجود در زندگی میداند.

کلید واژهها :رنج ایما به خدا رستگار

تالش نگرش صحیح پذیرش رنج بـاور

به فناناپذیر روح معنادار زندگی.

 .0نویسندۀ مسؤول :دانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علّامه طباطبایی.
Email: hosasa66@yahoo.com

 .2دانشیار گروه فلسفۀ دین دانشکدۀ الهیّات دانشگاه تهرا .
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 .1درآمد
اگر با دید واقعبینانها به جها پیرامو بنگری شاهد دردها و رنـجهـایی هسـتی کـه
گریبا گیر انسا است .مسئلۀ رنج یکـی از علـ اصـلی مطـرح شـد بحـث معنـادار
زندگی است .نمیتوا واقعیّت خوفآور مرگ را منکر شد .نمیتـوا در وجـود بیمـار
پیر گرسنگی و تهیدستی تردید کرد .نمیتـوا تنهـایی ناامیـد ازخودبیگـانگی و
بیکسی را نادیده گرفت .پس در وجود رنج تردید نیست امّا آ چه مح ّ بحـث اسـت
ضرورت و چرایی وجود رنج است چگونه است که این جها زیبا همراه با این همـه درد
و رنج و شرّ است؟ عل و عوام پیـدایش رنـجهـا و دردهـا و راه رهـایی از ایـن رنـجهـا
چیست؟ از این رو فیلسوفا و اندیشمندا بسیار به مسئلۀ رنج پرداختهاند.
رواقیا که با مسئلۀ جدّ رنج و درد مواجه بودند کوشیدند که مـردم زمانـهشـا را
آماده سازند تا راه خود را از وسط دریا متالط زندگی با اعتقاد به سازگار با قـوانین
طبیعت و عم بر اساس استقالل اخالقی و روحی پیدا کنند .رواقیا راه رهایی از رنـج
را در اقناع نفس به انطباق با قوانین طبیعت میدانستند .از نظر آنـا انسـانی آزاد اسـت
که حالت درونی خویش را تغییر دهد و تسـلی در برابـر قـوانین طبیعـت را بـر شـورش
انتخاب کند .اخالق رواقی مبارزه با عواطف و سرکوب عواطف است یعنی باید خـود را از
شرّ لذّت و ال می و ترس و آرزوها رهانید و باید ناخوشیها را با طیـ خـاطر تحمّـ
کرد زیرا میدانی که همه چیز بر وفق تقدیر االهی رقـ خـورده لـذا گریسـتن و زار
کرد نشانۀ جه به تقدیر است.
فالسفۀ اگزیستانسیالیس معتقدند که انسا در این جهـا مـالزم بـا تـرسآگـاهی
امید رنج اختیار ارتباط با خدا پرسش از هستی خویش و جها مـیباشـد( .مقـوالتی
که زندگی را بـر انسـا دشـوار مـیسـازد و مسـئولیّتی بسـیار سـخت بـر دوش انسـا
میگذارد ).از نظر اینا این عوام جزء لوازم ذات انسانی است و لذا اگر انسـانی بخواهـد
خود را از این امور مجزّا بداند در واقع خود را نفی کرده است.
کییرکگور که پدر اگزیستانسیالیسـ نـام گرفتـه اسـت انسـا را بـه تفکّـر در بـاب
هستیاش دعوت میکند .از نظر و انسانی که هست است دربارۀ جهانی کـه در آ خلـق
شده است فکر میکند در برابر واقعیّات جها سر پرشور دارد یعنی همۀ امـور را نسـبت
به خودش میسنجد و برا خود میخواهد در برابر تضادها موجود به نـزاع مـیپـردازد و
هستی خویش را انتخاب میکند .این انسا رابطۀ خود و خدا را مالک چگونه بود خـویش
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میپندارد .بر این اساس کییرکگور معتقد است که انسا باید در این جهانی که آمیخته بـا
رنج است چگونه بود و چگونه زیستن را انتخاب کند و با بیاعتنایی با آ برخورد نکند.
یاسپرس نیز هست بود ِ انسا را با سه خصوصیّت و مقولۀ بود ـخود (یعنـی انسـا
مختار است و باید چگونه بود خویش را انتخاب کند) خودـبود (یعنی بداند که غیر از
او انسا ها دیگر نیز زندگی می کنند و نزاعی عاشقانه با غیر برقـرار نمایـد) و رشـد و
نمو در دنیا (یعنی «من» آ که انتخاب می کن باش هست و البته واقعیـت ایـن تصـمی
فقط در جها و تسلط اختیار بر وقایع جها تحقق مییابد) توصیف مینماید .یاسپرس
از موقعیتها مرز صحبت میکند مبارزه رنج شکست و مرگ و سرنوشت که تنهـا
راهح راهِ تسلی شد و عشق ورزید به سرنوشت و آزادانه انتخابکرد آ هاست.
سارتر نیز بیشترین سه ِ اثرگذار در این جها را بـه انسـا مـیدهـد .از نظـر و
انسا مختار است و ناگزیر از پذیرش این اختیار میباشد .شاید این سخن سارتر معـرّف
دیدگاه و در نقش انسا در این جهانی که آدمی در آ رها شده است باشد :اگـر فلـج
مادرزاد نتواند قهرما دو میدانی شود باید خویشتن را سرزنش کند.
چنا که دیدی اکثر فالسفه معتقدند انسا با اختیـار کـه دارد بایـد چـه بـود و
چگونه زیستن را در این جها انتخاب کند .داستایفسکی کـه مشـهورترین رمـا نـویس
روسی است نیز دغدغههایی از این قبی دارد .از نظر او انسا در جهـانی زاده شـده کـه
قرین با رنج است ولی معتقد است که آدمی با ایما به خدا و تمسّک به صفات اخالقـی
میتواند رنجها را پلی برا پیروز خویش قرار دهد .این مقاله به آرا داستایفسـکی در
باب رنج میپردازد .داستایفسکی مباحث رنج را در اکثر رما هایش مطرح کرده است امّا
رما ها جنایت و مکافات یادداشتها زیرزمین تسخیر شـدگا آزردگـا و بـرادرا
کارامازوف بیانگر مهمترین عقاید و دغدغهها داستایفسکی در این موضوع میباشند.
ای ن مقاله مشتم بر پنج بخش است .بخش اوّل اقسام رنج بخش دوم راهح هایی که
آدمیا در برابر رنج انتخاب کردهاند بخش سوم روش ها سعادتمندانۀ زیسـتن در دنیـا
بخش چهارم فواید رنج و بخش پنج به تحلی آرا داستایفسکی میپـردازد .در نهایـت
اینکه این مقاله به صورت توصیفی و توصیها به شرح آرا داستایفسکی پرداخته است.
 .2اقسام رنج از دیدگاه داستایفسکی
داستایفسکی که وجود درد و رنج را در زندگی پذیرفته است معتقـد اسـت کـه زنـدگی
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همراه با رنجها و دردهاست که معنا پیدا میکند .او به رنج بهعنوا وسیلها برا صعود
به سو خدا مینگرد .داستایفسکی از مسیح آموخته اسـت کـه زنـدگی بـا رنـج عجـین
است و واالترین دستآورد عیسی مسیح در زندگیاش بر رو زمین «مصـیبت» اوسـت
مصیبتی که در جریا اطاعت از امر و ارادۀ پدر آسمانی با آ مواجه مـیشـود .بنـابراین
داستایفسکی مسئلۀ رنج را با ایما به خداوند قاب ح ّ و تبیین میداند .او معتقد اسـت
تنها ایما به خداست که میتواند رنج را وسیلها نه برا یأس و ناامیـد بلکـه بـرا
استفاده از آ در جهت استکمال وجود آدمی قرار دهد .از نظر داستایفسـکی برخـی از
رنجهایی که آدمی را میآزارد و گاه او را از این بـاور کـه زنـدگی دنیـو معنـادار اسـت
منصرف میسازد به قرار زیرند.
 .1 .2رنج وجودد ::هـر انسـانی بـه صـرف انسـانیّت دچـار رنـج وجـود اسـت.
داستایفسکی رنج را چو امتیاز ویژه که انسا را از جـانورا ممتـاز مـیکنـد گرامـی
میدارد« .روشن است که تا وقتی انسان و وجود دارم و تا وقتی صفر نشدهام به هر حال
زندهام و در نتیجه رنج میبرم عصبانی میشوم و از کارهـای احسـاس شـرم مـیکـن ».
(داستایفسکی پولزونکوف و داستانها دیگر  .)022بنابراین الزمۀ انسـا بـود ِ انسـا
(الزمۀ وجود خاص انسانی) رنج برد و رنج کشید است.
 .2 .2رنج ناشی از عقیده و آرمان :اکثر شخصیتها رما هـا داستایفسـکی از

بیاعتقاد خود در رنج هستند .شخصی ماننـد راسـکولنیکف قهرمـا رمـا جنایـت و
مکافات بعد از یک دوره ایما و باور به خدا دچار شک و تردید مـیشـود و از آ پـس

این سؤال که آیا او بشر است یا شپش به عبارت دیگر آیا او توانایی ابرمرد شـد را دارد
و در طبقۀ آدمیا تاریخساز قرار دارد یا نه اذیتاش میکند به گونها که تمام معنـا و
هدف زندگی خود را در پاسخ به این پرسش خالصه میکند .او درصدد شورش بر اخالقِ
موجود و فرارفتن از قلمرو اخالق برمیآید« .من در این باره حتی به خودم دروغ نخـواه
گفت .من برا کمک به مادرم نبود که قت کردم .من قت نکردم تا از نفع و نیرویی کـه
بدین وسیله به دست میآوردم خود را بانی خیر بشریت سازم .به طور ساده من به خاطر
خودم دست به قت زدم  ...پول نبود که نیازمند آ بودم بلکه احتیاج داشت دریاب کـه
آیا من نیز مانند دیگرا یک شپش هست یا یک انسا آیا توانایی غلبه بر موانع را دارم
یا خیـر ...آیـا موجـود ترسـا هسـت یـا حـق بـه جانـ ( ».کاریـاکین  .)99همچنـین
استاوروگین در تسخیرشدگا دیمیتر در برادرا کارامازوف از نداشتن ایما بـه خـدا
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رنج شدید را تحمّ میکردند تا اینکه استاوروگین دست به خودکشی زد و دیمیتـر
اعتراف به قت پدر کرد بدو اینکه قات باشد .از آ جا که از نظر داستایفسکی سرشـت
و طبیعت آدمیا همچو گیاه تشنه و خشکیدها عطـش بـه ایمـا دارد کسـانی کـه
عطش پرستش و تعظـی در برابـر امـر نامتنـاهی را در چشـمها غیـر از رودخانـۀ آب
حیاتبخش (ایما ) برطرف میسازند در سراسر زندگی از بیاعتقاد خود رنج میبرنـد:
«کسی که خود را میکشد مدافع اندیشۀ ضرورت خودکشی است .و بـه حقیقـت رنـج
میبرد و عذاب میکشد .برا او کامالً روشن است که نمـیتوانـد زنـدگی کنـد و خـوب
میداند که حق با او است و ممکن نیست بتوا مجابش کرد .از خود میپرسد :فایدۀ این
زندگی چیست؟ چه چیز میتواند او را بر این جها بند کنـد؟ ولـی قـادر بـه حـ ایـن
مسائ نیست ...اشتباهش در چیست؟ گرفتـار او صـرفاً در نبـود ایمـا بـه جـاودانگی
است .هرچند او با خود میاندیشد که خوشبختی را در محبّت انسانی میتوا جست «نه
من بلکه نوع بشر خوشبخت خواهد بود .این اندیشه میتواند مرا بر این جها نگه دارد».
اما این اعتقادِ مقاومتناپذیر که زندگی نوع بشر نیز چو زندگی خـود او در اسـاس جـز
یک لحظه زودگذر نیست نوع بشر پس از آ همه رنجی که متحمـ شـده اسـت چـو
خود او در اثر عم قوانین جبر طبیعت بـه هـیب بـدل خواهـد شـد روح را دگرگـو
میسازد و حتی ح انسانی را در او میکشد .وقـوف بـر نـاتوانی شـخص در کمـک بـه
همنوع و خدمت به نوع بشر و تخفیف آالم او ممکن است ح انسانی را به نفـرت بـدل
گرداند  ...من میگوی که ح انسانی بیایما به فناناپذیر روح آدمی بـه هـیب وجـه
قاب تصور و قاب فه نیست .کسانی که آدم را از این ایما به جاودانگی خویش محروم
کردهاند می خواهند به جا آ ح انسا را عنوا کننـد .ایـن کسـا بـه جـا حـ
انسانی بذر نفرت از نوع بشر را در قلوبی که ایمانشا را از دسـت دادهانـد مـیپاشـند...
روشن است که وقتی ایما به جاودانگی از دسـت رفـت بـرا هـر کـس خودکشـی بـه
ضرورتی کامالً اجتنابناپذیر بدل میگردد .برعکس اعتقاد به فناناپذیر آدمی را هرچـه
استوارتر بر این کره خاکی مقید میدارد .تنها به واسطۀ ایمـا بـه جـاودانگی اسـت کـه
آدمی معنا و مفهوم کام مقصد معقول خود را بر این جها درمییابد .به هرحال بـدو
ایما به این جاودانگی رشتهها پیوند آدمی با خـاک مـیگسـلد سسـت مـیشـود و
میپوسد و فقدا مفهوم واال حیات ناگزیر به خودکشی مـیانجامـد( ».داستایفسـکی
دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده 4ـ.)130
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داستایفسکی رنجی را که از جان عدم آگاهی و تعلـی و تربیـت صـحیح عایـد فـرد
میشود در ضمن داستانی بیا میکند .این داستا راجع به فرد به نام ریچـارد اسـت.
ریچارد کودکی است که پدر و مادرش او را در سن شـش سـالگی بـه شـبانا سوئیسـی
مــیســپرند .ریچــارد ماننــد یــک حیــوا کوچــک وحشــی در میــا چوپــا هــا بــزرگ
میشود و آنا به او هیب چیز نمیآموزند و ریچارد را به محض اینکه بـه هفـت سـالگی
میرسد مأمور میکنند که تقریباً بدو لباس و خوراک دامشا را نگهدار کند .ریچـارد
خودش حکایت میکند که در آ مدّت او حتّی می شدید داشت که از فرط گرسنگی
از نوالــههــایی کــه بــه خوکهــا بــرا چــاق شــد مــیدادنــد بخــورد ولــی از او دری ـ
میداشتند و هنگامی که بر حس تصادف موفّق به دزدید نوالها از خوکها میشد او
را سخت کتک میزدند .دورا کودکی او بدین منوال گذشت .امّا هنگامی که بزرگ شـد
شروع به دزد کرد و سـرانجام بـرا سـرقت امـوال پیرمـرد او را بـه قتـ رسـاند و
دستگیر شد و محکوم به مرگ گردید .او در زندا ناگها خویشتن را در میا عـدها از
کشیشا و اعضا انجمنها خیریّۀ مسیحی یافت که به او خواند و نوشـتن را تعلـی
دادند و آیات انجی را شرح دادند .او به دین مسیح درآمد و خودش خطـاب بـه دادگـاه
نوشت که هیوالیی بیش نیست ولی سرانجام رحمت االهی شام حالاش شـده و بـه او
عق و ادراک بخشیده و بدین طریق مورد عنایتاش قرار داده است (نکـ  :داستایفسـکی
برادرا کارامازوف .)231
 .3 .2رنج ناامید ::ایمـا بـه خـدا و ایمـا بـه فناناپـذیر روح امیـد و طـراوت
نشاطآور به زندگی میبخشد .کسی که اعتقاد راستین به خدا دارد زندگی را نعمتـی
از سو خدا میداند .از نظر چنین شخصی همه چیز رمز و راز خداست .در هر درخـت و
در هر برگ گیاه این رمز و راز نهفته است .آواز پرندها که در پرواز است آ سـتارگانی
که ش ها در آ بلندا آسما میدرخشند همۀ اینها پردۀ اسرار االهیاند .در مقابـ
شخصیتی همچو مرد زیرزمینی در رما یادداشت زیرزمین گرچه واجد آگاهی اصـیلی
دربارۀ اوضاع و شرایط جامعه است و نابهسامانی جامعه و بیعدالتیها ناشایست حـاک
بر جامعه سـخت او را شـکنجه مـیدهـد امّـا بـیاعتقـاد و ناامیـد او را بـه انـزوا و
طردشدگی ا ز جامعه کشانده و امکا تالش و عمـ را از او سـل کـرده اسـت .او هـیب
امید به تغییر جامعه ندارد و چو فکر میکند نمیتوانـد ثمـربخش باشـد خـود را در
زیرزمینی سرد و بیروح حبس میکند .به خود میگوید« :مردما بـا اعصـاب قـو زود
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خود را تسکین میدهند و زود آرام میشوند و در مقابـ ِ غیـرممکن تسـلی مـیشـوند.
غیرممکن ـ یعنی دیوار! دیوار قوانین طبیعی نتایج علمی و ریاضی .یعنی اگر بر تو کامالً
ثابت شود که تو از نس میمونی و به این دلی نباید همـانطور کـه هسـت مطالـ را
دریابی و به آنچه وجود دارد عقیده داشته باشی یا اینکه اگر به تو ثابـت شـود کـه یـک
قطره از چربی سازندۀ بد تو صدهزار بار از تمام بشریت بـا ارزشـتر اسـت بایسـتی بـا
سادگی تمام همه را قبول کنی و هیب کار نمیتوانی بکنی .طبیعت از کسی نمیپرسـد
که تو چه میخواهی او نمیپرسد که آیا قوانین طبیعی مطابق می تو هست یـا نـه! تـو
بایستی طبیعت را آنطور که هست دریابی و بگیر و در نتیجه تمام قـوانینش را و تمـام
نتــایج حاصــله از آ قــوانین را بایــد بپــذیر  .پــس دیــوار دیــوار اســت و راه نیســت».
(داستایفسکی یادداشتها زیرزمین .)90
 .4 .2رنج پدچی :از نظر داستایفسکی بیایمانی سقوط ارزشها و مخلـوط شـد
عظمتها و پستیها و عدم امکا تشخیص میا آ ها موجـ گسـترش پـوچگرایـی در
دنیا شده است .کسی که خود را از ارزشها دور نگه میدارد و یـا اصـالً قائـ بـه وجـود
ارزشی نیست زندگی را لغو و بیهوده میبیند و چنین دیدگاهی به این نتیجه میانجامـد
که این زندگی دیگر ارزش زیستن ندارد« .غایت و منظور زندگی و این همه کوشش برا
سازما داد زندگی در جامعه بر مبنا معقول و درست و به مفهـوم اخالقـی چیسـت؟
شاید برا لذّت برد از زندگی .آر اگر گ و گیاه بودم از زندگی لـذت مـیبـردم .امّـا
وقتی میدان که همۀ این چیزها فردا نیست و نابود خواهند شد من و تمام شادمانیها
تمام محبّتها و تمام نوع بشر به هـیب بـدل خـواهی شـد لـذا تحـت هـیب شـرایطی
نمیتوان هیب گونه شادکامی را بپذیرم .حتّی اگر من بمیرم ولی به جا مـن نـوع بشـر
زنده بماند و برا همیشه به زندگی ادامه دهد باز تسلّایی بود .امـا سـیّارۀ مـا جـاودانی
نیست و همۀ این چیزها نیست و نـابود خواهنـد شـد ...از آ جـا کـه طبیعـت در قبـال
پرسشهایی که دربارۀ خوشبختی میکن هیب پاسخی به من نمیدهد ـ آ هـ نـه بـه
این علّت که نمیخواهد بلکه به این علت که نمـیتوانـد ـ بنـابراین ایـن طبیعـت را کـه
بیتعارف و نزاکت و با بیشرمی مرا برا رنج کشید و معدوم کـرد آفریـده اسـت بـا
خود محکوم میکن  ...و چو قادر به محکوم کرد طبیعت نیست و از ایـن اسـتبداد
که مقصر در آ نیست به جا آمدهام خود را معدوم میسازم( ».داستایفسـکی دفتـر
یادداشت روزانه یک نویسنده 636/2ـ.)111
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 .5 .2رنج کددکان :در تمام مذاه

و ادیا آزرد کودکا گناه محسوب میشـود.

کودک باید در فضا آرام خانواده رشد کند و به کماالت تحصیلی و فرهنگی دست یابد.
اما متأسفانه این کودکا ِ پاک مورد ظل و ست قرار مـیگیرنـد .داستایفسـکی در رمـا
برادرا کارامازوف یکی از عل بیاعتقاد ایوا کارامازوف بـه خداونـد را رنـج کودکـا
میداند .ایوا که شاهد رنج و آزار کودکا بیگنـاه اسـت از خـود مـیپرسـد کـه مگـر
میشود خدا حکی و عادلی حاک ِ جها باشد ولی این کودکا اینگونه مورد اذیـت و
آزار قرار گیرند .چگونه میتوا عدل خداوند را با این شرّ و رنـج تبیـین کـرد و بـاور بـه
خدایی حکی داشت :کودکا را هر قدر ه کثیف و زشت باشند (گو اینکـه بـه عقیـدۀ
من کودکا هرگز زشت نیستند) میتـوا از نزدیـک دوسـت داشـت و حـال آ کـه بـه
اشخاص بزرگ هرگز نمیتوا ابراز عالقه کرد نه تنها برا آ که در خور دوستداشـتن
نیستند و شخص را از خود متنفر میکنند بلکه به این دلی که مرتک گناهی شدهانـد
بدین معنی که سی حرام را خوردهاند و فرق بین خوب و بد را دریافتهاند و تا انـدازها
مقام خدایا را بهدست آوردهاند ولی همچنا به خورد سـی ادامـه مـیدهنـد حـال
آ که کودکا چیز نخوردهاند و گناهی ه ندارند .اگر کودکا در ایـن جهـا سـخت
رنج میبرند بدو شبهه برا خاطر پدرانشا است .آنا قصاص سی خورد پدرانشا
را میدهند .خونخوارانی را دیدهام که زنا و کودکـا را مـیسـوزانند مـیکشـند و بـه
ناموسشا تجاوز مینمایند گوشها زندانیا خـود را بـه دیـوار مـیخ مـیکننـد و آ
تیرهبختا را به هما حال نگاه میدارند و سپس آنا را به دار میآویزند .ایـن افـراد بـا
لذت شهوانی عجیبی کودکا خردسال را شکنجه میکنند و به ضرب کـارد اطفـال را از
آغوش مادرانشا جدا میسازند و نوزادا را در مقاب دیدگا مادرانشا بـه هـوا پرتـاب
میکنند و آنا را با سر نیزه میگیرند (نکـ  :داستایفسکی برادرا کارامازوف 9ـ.)232
 .3واکنشها :انتخابیِ شخصیتها :رمانها :داستایفسکی در برابر با رنج
 .1 .3ایجاد تغییر و تحدّل در عالم درون :گروهی میاندیشـند کـه اگـر مـا را یـارا
تغییر داد جها خارج نیست و اگر صبر و تحمّ ِ زندگیِ سراسر رنج ورا تـاب و تـوا
ماست باید عال درو را تغییر دهی  .از نظر این گروه زندگی سراسر درد و رنـج اسـت
زندگی ترس است و انسا بدبخت .خوشبخت و سرفراز کسی است که زنـدگی کـرد و
زندگی نکرد برایش یکسا باشد کسی است کـه درد و رنـج و تـرس را مغلـوب خـود
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سازد .آ وقت زندگی تازه و انسا تازه به وجود میآید و همه چیز تازه خواهد شد .دنیا
تغییر میکند و کردارها و افکـار و تمـام حـواس تغییـر مـییابنـد (نکــ  :داستایفسـکی
تسخیرشدگا  .)013همچنین آمده است که «بـرا ابرمـرد تـرس از مـرگ در جنبـۀ
منفیاش واپسین خصمی است که باید بر آ غلبه کرد .اگر ابرمرد بتواند تـرس از مـرگ
را از خود دور کند آقا و ارباب مطلق خودش مـیشـود ارادهاش مـافوق هـر چیـز قـرار
میگیرد انسا ـخدایی میشـود کـه نقطـۀ مقابـ خـداــانسـا در مسـیحیت اسـت».
(داستایفسکی تسخیرشدگا  .)229همـا گونـه کـه متوجّـه مـیشـوی از دیـد افـراد
رما ها داستایفسکی انسا با تغییر دیدگاه دربارۀ مشکالت به مرتبۀ خدایی میرسـد
یعنی هنگامی که با بیاعتنایی به دنیا بنگری و بود و نبود دنیا را هیب انگاری بـه مرتبـۀ
خدایی میرسی یعنی به مرتبۀ استغنا و بینیاز .

 .2 .3ایجاد تغییر در جهان خارج :راسکولنیکف قهرما رمـا جنایـت و مکافـات
که از بیعدالتی حاک بر جامعه رنج میبرد و همچنین پیرزنـی ربـاخوار او را خشـمگین
ساخته است به دنبال راهحلی برا رهایی از شرّ این شرایط نابهساما بهخصـوص ایـن
پیرز میگردد .او که معتقد است کسی به فکر تغییر جامعه نیست و هیب کـس اقـدام
به برقرار عدالت و نابود ظل نمیکند خود دست به کار مـیشـود .او بـرا ایـنکـه
بتواند عدالت را در جامعه بر پا کند خود را ناگزیر مییابد که تبدی به ابرمرد شود کـه
همه چیز برایش مجاز است .لذا در پی پایهریز اخالقی نوین پا از حیطۀ قانونیِ اخـالق
فراتر نهاد و فراتر رفتن از انسانیّت و بـه قتـ رسـاند پیـرز را شـرط ورود بـه قلمـرو
ابرمرد یافت« .راسکولنیکف گما میکند امثـال او حـق دارنـد همـۀ قـوانین را زیرپـا
بگذارند .زیرا برا آ ها یا اصالً قانو اخالق وجود ندارد یا یک اخالق عالی و برتر وجـود
دارد .آنها آزاد کام دارند و جنایت و مکافـاتِ عمـ از نظـر آنهـا تبـدی بـه الفـاظی
بی معنا شده است .از نظر راسکولنیکف مرد همچو ناپلئو که برا او همه چیز مجاز
است شهر تولو را به توپ میبندد در پاریس قت عام به راه میاندازد ارتـش خـود را
در مصر فراموش میکند نی میلیو مَرد در دشتها روسیه خرج جنگ خود میکند
و در ویلنا با چند کلمه حرف خود را از معرکه بیرو میکشـد آنگـاه بـا همـه کشـتارها
برا این مرد بعد از مرگش مجسمهها برپا میدارند ـ پس هر کار مجاز است .بنـابراین
نتیجه میگیرد که برا کسی همه کار مجاز است که بتواند به خـود اجـازۀ ارتکـاب بـه
همه کار را بدهد( ».تروایا .)992
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شخص دیگر کـه درصـدد تغییـر جهـا اسـت فرخوونسـکی شخصـیتی در رمـا
تسخیرشدگا است .از نظر و به عنوا فرد شورشی و انقالبی امور همچو قتـ
تجاوز و تهاج رشوه و تضییع حقوق دیگرا راهکارها عملی پیشرفت جامعهانـد .او از
دایرۀ حقوق و قانو و اخالق و ایما و اعتقاد خارج شده و در پی تغییـر جهـا ِ موجـود
دست به هر کار میزند .فرخوونسکی میگوید« :یک فرد به همه تعلّق دارد و همـه بـه
یک فرد .همه بردهاند و در بردگی برابر و مساو  .در موارد فـوقالعـاده تهمـت و افتـرا و
جنایت اساسی است  ...عل دیگر بس است حتی بدو عل برا هزار سال مواد و مصالح
داری اما باید اطاعت و فرمانبردار را به وجود آوری و به آ نظ و نسق دهی  .اطاعت
و فرمانبردار تنها امریست که دنیا فاقد آنست .عطـش آمـوزش و تعلـی یـک عطـش
اشرافی است .ما تخ میخوارگی پستی و جاسوسی را همه جا میافشانی نهال فسـق و
فجور مینشانی و هر نطفها را در تخ خفه میکنی  ...از نظـر مـن یـک جـانیِ دانـا و
تربیتیافته هنگامی کـه بـه پـول احتیـاج دارد مـیتوانـد دسـت بـه آدمکشـی بزنـد».
(داستایفسکی تسخیرشدگا 416ـ)401
 .3 .3تسلیم شدن در برابر جهان به دلیل نیافتن ارزشهوا :وا ::گروهـی از
انسا ها در عین اینکه خاطرشا از رنجها دنیا آزرده شده است چو تعلق به متعلـق
بزرگتر در زندگی آنا وجود ندارد دسـت از تـالش شسـته و تسـلی شـد در برابـر
مشکالت را انتخاب میکنند .اساساً انسا برا تالش روزمرّۀ خویش ه نیاز بـه امیـد و
جاودانگی دارد حال اگر قرار باشد علّت اصلی ایـن امیـد از زنـدگی حـذف شـود دیگـر
تالش چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مگر چیز یا کسی هست که دلی زنده مانـد
و زندگی کرد باشد؟ مرد زمینی چو از سویی نمیتواند رنـجهـا و دردهـا جامعـه را
برا خود ح کند و یا آ ها را از بین ببرد و نیـز چـو از سـو دیگـر هـیب عقیـده و
باور را ورا عال قبـول نـدارد دسـت از عمـ مـیشـوید و خـود را زنـدانی تنهـاییِ
خودخواستۀ خویش میسازد« .دیگر به آخرین سنگر و دیوار رسیدهای  .دیگر کوچکترین
راهی برا تغییر وجود ندارد و ممکن نیست که شخص دیگر جز آنچه هستی بشوی .
حتی در صورتی که وقت و ایمانی نیز برایما باقی مانده باشد باز فایده نـدارد و ممکـن
نیست که خود را به وجود دیگر تبدی کنی عوضشدنی نیستی اگـر بخـواهی نیـز
نمیتوانی  ...همۀ این واقعیات طبـق قـوانین طبیعـی صـورت مـیگیـرد پـس نـه تنهـا
نمیتوانی خود را عوض بکنی بلکه اساساً و منطقاً در چنین موقعیتی هیبگونـه کـار
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به اختیار نمیتوا کرد( ».داستایفسکی یادداشتها زیرزمین .)23
واکنشهایی که شخصیتها در مقابله با رنج انتخاب کردهاند اساساً راهح مقابله بـا
رنج نیستند بلکه اعمالی هستند که برخی از انسا ها آ ها را بـرا تسـکین موقّـت روح
خویش برگزیدهاند .به همین دلیـ داستایفسـکی بـا سـرزنش و تـوبیخ نسـبت بـه ایـن
واکنشها برخورد میکند .آ چه مدّ نظر خـود داستایفسـکی اسـت زیبـا دیـد و زیبـا
زندگی کرد است.
 .4 .3زیبا نگریستن به جهان :افـراد همچـو پـدر زوسـیما آلیوشـا و پـرنس
میشکین که از نظر داستایفسکی نمونهها واال انسانی هستند معتقدند که آدمـی بـا
اصالح نحوۀ نگرش نسبت به عال میتواند چهرۀ واقعی جها ِ زیبا را مشـاهده کنـد و از
زندگیا که نعمت خداداد است لذّت ببرد .با این دید حتّی میتواند بـه دیگـرا نیـز
کمک کند تا شرایط بهتر زیستن را در جامعه فراه کنند .پرنس میشکین در رما ابلـه
که یگانه نمونۀ قاب تأم آرما ِ مسیحیت است وارد دنیـایی مـیشـود کـه در آ دروغ
اص زندگی پنداشته میشود .امّا او همراه با پذیرش وجود رنج در دنیـا سـعی مـیکنـد
زندگی را به اطرافیانش بشناساند و به دیگرا بیاموزاند که دنیا زیباست و آ قدر زیبـایی
در آ هست که نمیارزد خود را به گناها آلوده کنی  .از نظر او مگر مـیشـود از کنـار
درختی گذشت و آ را زیبا ندید مگر میشود به درو انسـا هـا راه یافـت و در آ هـا
عشق به خدا را پیدا نکرد .پرنس میشکین ابله خوانده میشود صـرفاً بـه خـاطر ایـنکـه
پلید ها و زشتیها را با نیکی جبرا میکند از کنار دزد بـا بخشـش و مهربـانی عبـور
میکند و بیعفتی و هرزگی را با عشق پاسخ میدهد .آر او ابله است زیرا نمـیخواهـد
رنجها دنیا را به دیگرا نسبت دهد بلکه میخواهد همه را به تماشا زیبـایی درونـی
آدمی دعوت کند .پرنس با برشمرد نعمتها خدا به یاد انسا میآورد که تمام زمین
و آسما برا انسا آفریده شده است و این انسا است که میتواند با عشق ورزید به
زندگی به زندگیاش معنا دهد« :نعمتها الهی را در پیرامو خودتـا بنگریـد! آسـما
صاف هوا پاک سبزه لطیف پرندگا طبیعت زیبا و معصوم را نگـاه کنیـد! مـا مـردم
ابله و آلوده درک نمیکنی که زندگی بهشت حقیقی است .کافی است ایـن حقیقـت را
درک کنی تا بیدرنگ در میا اشکها و ناراحتیها ما بهشت با همۀ جـالل و زیبـائیش
به وجود آید .آر ! زندگی یک بهشت است که ما همه در آنی ولـی نمـیخـواهی ایـن
معنی را درک کنی ( ».داستایفسکی ابله .)969
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داستایفسکی معتقد است که زندگی گرانبهاترینِ موهبتهاست زندگی سعادت است
و هر دقیقۀ آ میتواند به اندازه یک قر سعادت باشد .زندگی مملو از نشاط و سـعادت
است و حتی در بغرنجترین شرایط نیز میتوا به نیکبختی نائ آمد .اگر به پیرامو ما
خوب بنگری متوجه میشـوی کـه تمـام آسـما هـا و زمـین و پرنـدگا و سـتارگا و
حیوانات از حیاتشا لذّت میبرند .امّا انسا تا زمانی که نگاهاش را به جهـا و زنـدگی
تغییر ندهد نمیتواند طع خوشبختی را بچشد« .سـتارگا درختـا و ...بـه یمـن ارادۀ
خداوند به انسا ارزانی شده است .بیجهت نبوده است که خداونـد نفـس زنـدگی را در
انسا دمیـده اسـت زنـدگی کـن و بیـاموز( ».داستایفسـکی جـوا خـام  .)119خـود
داستایفسکی مینویسد« :زندگی را بهشدّت دوست دارم .من به خاطر خود زنـدگی بـدا
عشــق مــیورزم و جــدّاً در اندیشــۀ آغــاز مجــدّد زنــدگی هســت ( »...کاریــاکین .)2
داستایفسکی دیوانهوار طال عشق به زندگی بود و خواننـدگانش را ترغیـ سـرزنش و
التماس میکرد که تنها عشق به زندگی میتواند نـوع بشـر را از هالکـت نجـات دهـد و
رستگار نوع بشر تنها در عشق او به زندگی است .پدر زوسـیما نیـز کـه کـامالً دیـد
عارفانه نسبت به جها دارد میگوید« :زندگی نعمت بزرگی است نه مصیبتی که با رضـا
و تسلی تحمّ کرد( ».داستایفسکی برادرا کارامازوف .)412
 .4راهها :زیست سعادتمندانه از دید داستایفسکی

از ن ظر داستایفسکی اکثر مردم قدر زندگی را نمیدانند و عادت کردهاند که این سرمایه را
به آسانی هدر دهند و با کاهلی و غفلت از این نعمت خداداد عمر بگذراننـد .و در بـاب
ارزش زندگی در رما جنایت و مکافات مینویسد« :محکوم به مرگـی یکسـاعت پـیش از
مرگ میگوید و یا میاندیشد که اگر مجبور میشد در بلند و یا بر فراز صخرها زندگی
کند که آ قدر باریک باشـد کـه فقـط دو پـایش بـه رو آ جـا بگیـرد و در اطـرافش
پرتگاهها اقیانوس و سیاهی ابد تنهایی ابد و طوفا ابد باشد و به این وضع نـاگزیر
باشد در آ یک ذرع فضا تمام عمر هزار سال و ی ک ابدیت بایستد باز ه ترجیح میداد
زنده بماند تا اینکه فـوراً بمیـرد! فقـط زنـده مانـد و زیسـتن!» ( .)210بنـابراین از نظـر
داستایفسکی مردم می توانند خوشبخت و مقدس باشند بیآ که قدرت زندگی و زمـین را
از دست بدهند لذا توصیههایی برا سعادتمندانه زیستن ارائه میدهد که در پی میآیند.
 .1 .4تصحیح دیدگاه دربارۀ زندگی :بسیار از ما انسا ها عادت داری کـه فقـط
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سختیها زندگی را ببینی امّا واقعیت این است که دنیا آمیختها از خیر و شر اسـت
نه خیر محض بر جها حاک است و نه شر محض« .تنها توجه به جانـ نیـک و روشـن
زندگی امر غیرعقالنی و نابخردانه و نادرست است ولی عدم توجـه بـه جانـ نیـک و
روشن زندگی غیرعقالنیتر احمقانهتـر و نادرسـتتـر خواهـد بـود( ».کاریـاکین .)011
بنابراین از نظر او انسا زمانی بدبخت است که نداند خوشبخت است و کسی که به ایـن
نکته پی ببرد بیدرنگ خوشبخت خواهد شد .از نظر داستایفسکی زندگی مملو از نشـاط
و خوشبختی است و حتّی در زیرزمین نیز میتوا به نیکبختی نائ آمد .داستایفسـکی
تصدیق میکند که در زندگی رنج وجود دارد اما اوّلـین کـار و ابتـداییتـرین کـار کـه
انسا میتواند انجام دهد تا بتواند با سعادت زندگی کند تصحیح نگاه اسـت .از نظـر و
بشر دوسـت دارد کـه فقـط دردهـا و رنـجهـایش را در نظـر بگیـرد و نـه خوشـیهـا و
خوشبختیهایش را .ولی اگر بتواند همۀ ارزشهـا را بـه طـور صـحیحی محاسـبه کنـد
تصدیق خواهد کرد که در همه جا خوشبختی وجود دارد و حتّی در میا درد و رنج نیـز
زندگی زیبا است و در دنیا بود و زندگی کرد همیشه زیبا و لطیف است.
مادر به فرزندش میگفت « :درست است که بسیار تنگدست اما فقر عی نیست بلکـه
پول زیاد آورد و به دیگرا زور گفتن و بیچارگا را آزرد گنـاه بزرگـی اسـت .هرچنـد از
فقر و تنگدستی در رنج و عذاب باشی امّا اگـر توجـه کنـی کـه درد و تنگدسـتی همیشـه
بهترین دوست و راهنما ِ نواب بوده است و از درو ِ همین زندگی بـا جـدیت و تـالش بـه
جایگاهشا رسیدهاند پی می بـری کـه ثروتمنـد بـود و پسـتی و تنبلـی و رذالـت بسـیار
وحشتناکتر از تنگدستی امروزما خواهد بود( ».داستایفسکی آزردگا .)402
 .2 .4تالش و تکاپد در جهت رسیدن به اهداف و سوعاد ::مسـلماً فـرد کـه
هدفی را در زندگی دنبال میکند باید تالش و حرکتـی در جهـت وصـول بـه آ هـدف
انجام دهد .هرگونه خانهنشینی و سرنوشت را به تقدیر سپرد هیب گرهی از کـار انسـا
باز نخواهد کرد .تذکّر نکاتی در این زمینه قاب توجّه است :اوالً هیب کس همچـو خـود
فرد نمیتواند به خودش کمک کند زیرا این عال مـادّ عـال ِ تـزاح ِ اهـداف و وسـای
است و اشخاص مختلف میکوشند به اهداف مختلف خود دسـت یابنـد حتّـی اگـر الزم
باشد حقوق دیگرا را برا رسید به اهدافشا نادیده بگیرند .بر این اسـاس «ترقـی و
تعالی تو در دست خود تو است و تنها در پرتو کار تأمین میگردد و نه در حمایت ایـن و
آ ( ».داستایفسکی آزردگا  .)42ثانیاً برا انجام هر چیز کـار طـوالنی الزم اسـت و
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صرفاً اتکا به استعداد کافی نیست .افتخار و سربلند را فقط با سـختکوشـی مـیتـوا
بهدست آورد .داستایفسکی تعجّ خود را از افکار جوانانی که فکـر مـیکننـد یـکشـبه
میتوانند به هدفشا برسند اینگونه بیا میکند« :اکثریت قری به اتّفاق عناصر جوا
و ارزندۀ ما در مسیر غریـ افتـادهانـد و بـه تمسـخر و اسـتهزا و انـزوا گراییـدهانـد و
خواستهاند ناگها قدم ده را بردارند ولی فراموش کردهاند که قدم ده ولو این که بـه
خود خود قدمی ه باشـد بـدو نـه قـدم پیشـین میسـر نیسـت ...بانـگ جرسـی را
شنیدهاند بیآ که جهت صدا را تشخیص داده باشـند( ».داستایفسـکی دفتـر یادداشـت
روزانــه یــک نویســنده  .)969تأکیــد داستایفســکی ب ـر تــالش و تکــاپو بــیوقفــه و
خستگیناپذیر را میتوا در این جمله مشاهده کرد که «شما مـیتوانیـد خـدا را در کـار
دشوار و طاقتفرسا بازیابید و الّا مانند یک کثافت ناچیز محو و نابود میشوید .کار کنید
و خدا را بازیابید( ».داستایفسکی تسخیرشدگا  .)241ثالثاً هیب عمـ و فعلـی نیسـت
که انسا نتواند از عهدۀ آ برآید .به قول داستایفسکی هرگاه انسـا تصـمی بـه فعلـی
داشته باشد همۀ شرایط برا او مهیّا میگردد .پس نمیتوا به کسی گفت که هیب کـار
نمیشود کرد« :من هیب موقعیتی سراغ ندارم که در آ هیب کار نشود کرد! کـار بـرا
انسا است نگرا بقیّه نباشید(»...داستایفسکی جوا خـام  .)002رابعـاً اگـر منصـف و
واقعبین باشی باید بپذیری که هر هدفی در پس موانع و مشکالتی پنها است لذا باید
بدانی که همۀ اهداف بالفاصله بعد از تصمی و ارادۀ آدمی بهدسـت نمـیآینـد و ممکـن
است حتّی موانعی انسا را از وصول به هدف مأیوس کند .پس بـه گفتـۀ داستایفسـکی
«اگر انسا بیغیرت و ترسو نیست باید ترس و خرافـاتی را کـه مـانع کـار اوسـت زیرپـا
بگذارد» (داستایفسکی جنایت و مکافات  )91/0و از ادامۀ کار مـأیوس نگـردد چـرا کـه
مأیوس شد گناهی عظی است بلکه بهواسطۀ کار مداوم است که به خوشبختی واقعـی
نائ میشود« .قوانین خاص طبیعت نتیجهگیر ها علوم طبیعی ساختما هـا سـرد
و بیجا ریاضی همه رو ه قرار میگیرند تا یک دیوار سنگی به وجـود آورنـد .قطعـاً
من این دیوار را با پیشانی خود نمیشکن  .و البتّه فقط به خاطر اینکه یک دیوار سـنگی
است نیز در برابر آ تسلی نمیشوم ...و پیوسته میکوشـ تـا خـود را آ سـو دیـوار
برسان ( ».تروایا  .)11در نهایت بر تالش اینگونه تأکید میکنـد« :ایـن واپسـین فرمـا
حکمت است :تنها اوست که زندگی و آزاد را به دست میآورد آ که هر روز از نـو آ
را تسخیر میکند و آنگاه که او میمیرد فرشـتگا دنبالـۀ سـخنش را مـیگیرنـد :آنکـه

رنج ایما و معنا از دیدگاه داستایفسکي

061

Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life

میکوشد و زحمت مـیکشـد اوسـت کـه مـیتـوانی نجـاتش دهـی ( ».داستایفسـکی
تسخیرشدگا .)031
 .3 .4غلبه بر مشکال :و مدانع :برخی از انسا ها در برابر ک تـرین مشـک شـانه
خالی میکنند« :من آدمهایی را دیدهام که در برابر نخستین مانع یا برخورد با سختیهـا
مسیر کارشا را رها کردهاند و همینطور آرما شا را و خود به چیز خندیدهانـد کـه
تا یک ساعت پیش آ را مقدس میپنداشتهاند( ».داستایفسکی جـوا خـام  .)246امّـا
داستایفسکی معتقد است که باید با مشکالت مبارزه کرد و از اسـتعدادها و توانـاییهـا
خود برا رفع مشک بهره برد .اوّالً انسا باید دریابد که زندگی یکسره خوبی و خوشی
نیست بلکه زندگی آمیختها از خیر و شر است .وقتی بـه دنیـا بـه عنـوا مخلـوطی از
نیکی و بد بنگری تفسیر نیکو از زندگی خواهی داشت و راحتتر میتوانی با رنجها
مواجهه و برخورد کنی « .گما میکن در من آ توا هست که بر همه چیز و بر همـۀ
رنجها فائق آی حتّی برا آنکه بتوان بگوی و با هر نفس بگوی ـ من هست ! در زندا
نشستهام اما زندگی میکن آفتاب را میبین و اگر ه آفتاب را نبیـن مـیدانـ کـه
آفتاب آنجاست و همین که میدان آفتاب آنجاسـت همـۀ زنـدگی اسـت( ».هلـت کـار
 .)232ثانیاً به قول داستایفسکی مرور زما خود بهترین حلّـال مشـکالت اسـت« .غـ و
اندوه با گذشت زما با خوشی درمیآمیزد و به افسوس دربارۀ شـاد تبـدی مـیشـود.
دنیا این جور است دیگـر .روح آدمـی مـورد آزمـایش قـرار مـیگیـرد و آرام و آسـوده
میشود( ».داستایفسکی همزاد  .)616ثالثاً آدمی باید بفهمد که چگونـه بـا تلخـیهـا
کوچک زندگی بسازد زیرا زندگی بدو تلخیها معنا و مفهومی ندارد« .به مـن بیاموزیـد
که چطور در زیر پوستِ تلخ مغز شیرین را بجوی ( ».داستایفسکی خاطرات خانۀ اموات
 .)39به عبارتی از تلخیها شیرینی سـاختن آمـوزش و مهـارت خاصـی الزم دارد و مـا
آدمیا باید یاد بگیری که در برابر موانع کمر خ نکنی بلکه رنجها را به موقعیّـتهـایی
پربار و ثمربخش و پرمعنا برا زیستن تبدی کنی .
 .4 .4مدکدل نکردن خدشبختی به آینده :آیا انسا در همین دنیا به خوشـبختی

میرسد یا باید منتظر آینده باشد؟ اگر خوشـبختی در همـین دنیاسـت پـس چـرا اکثـر
انسا ها از زندگی خویش راضی نیستند و اگر خوشبختی امـر اسـت قابـ وصـول در
آیندها دوردست از کجا معلوم که در آینده خوشبخت شوی ؟ اینهـا سـؤاالتیانـد کـه
نوع بشر از خود دربـارۀ خوشـبختی مـیپرسـد .دو رویکـرد در ایـن بـاره مطـرح اسـت:

066

مری محبتی امیرعباس علیزمانی
Maryam Mohabbati, Amir Abbas Alizamani

0ـ کوشش و تالش برا رسید به خوشبختی در آینده 2ــ از لحظـه لحظـۀ عمرمـا
لذّت ببری و خوشبختی را همین اآل تجربه کنی  .اینکه خوشبختی را مربوط به آینده
بپنداری از سویی جلو ناامید و یأس در خصوص تـالشهـا بـینتیجـۀ امـروز را
میگیرد زیرا بسا کـه بـه خـود بقبـوالنی کـه لحظـۀ حـال گنجـایش پـذیرش و ارائـۀ
خوشبختی را ندارد .امّا از سو دیگر باعث حرما و رنج میشود زیرا چه کسی از آینده
آمده است و دربارۀ حصول سعادت و خوشبختی در آ شهادت داده است و بسا که ایـن
حرفها فری و نیرنگ افراد است که مـیخواهنـد از احساسـات و کـردار و رفتـار مـا
سوءاستفاده کنند و از نتیجۀ کارها ما بهرهمند شوند .داستایفسـکی معتقـد اسـت کـه
خوشبختی همین حاال است« .مسنتر که شدم به نابخردانه بود این فکر کـه دائمـاً بـه
دنبال آینده باش و در فردا دلیلی برا شاد امروز بیاب پی بردم .متأسفانه خیلـی دیـر
دریافت که باید در هر لحظه به خاطر هما لحظه زیست و دانست خورشید که اینـک
میدرخشد به هما درخشندگی است که بعـداً نیـز مـیتوانـد باشـد( »...داستایفسـکی
پولزونکوف و داستانها دیگر  .)016بنابراین از نظر داستایفسکی سعادت چیز مربوط
به آینده نیست و اگر ما در این دنیا بدا دست نیابی امید به اینکه هرگـز بـدا دسـت
یابی بسیار ناچیز خواهد بود« .شاد کام مربوط به آینده نیست بلکه بایستی آ را در
زما حال جستجو کرد( ».داستایفسکی پولزونکوف و داستانها دیگر .)201
 .5 .4پذیرش زندگی با همۀ ابعادش :گاهی اوقات توقعات ما انسـا هـا از زنـدگی

ورا طریقتِ خود زندگی است .ما همواره دوست داری همه چیز باب میـ مـا باشـد و
کنترل همـه چیـز را در دسـت داشـته باشـی  .امّـا واقعیـت چیـز غیـر از ایـن اسـت.
داستایفسکی از انسا ها میخواهد که خود را با قوانین و شرایط زندگی وفق دهنـد و بـا
اهداف عال سازگار کنند .از نظر او انسا مخلوقی است که میتواند خود را به همه چیـز
و هر وضعی عادت دهد« .انسا مخلوقی است که میتواند خود را بـه همـه چیـز عـادت
بدهد و من گما میکن این قدرت معتاد شد به محیط یکی از بزرگترین احسـانهایی
است که طبیعت به فرزندانش میکند( ».داستایفسکی خاطرات خانۀ امـوات  .)06پـس
انسا باید خود را با قوانین طبیعت و واقعیت هماهنگ کند و بپذیرد که در ایـن جهـا
بسیار از مسائ برخالف نظر او فیصله مییابد .انسا با شناختن زندگی و قوانین حاک
بر آ بهتر زندگی میکند و کمتر از اوضاع و احوال زندگی شـکایت مـیکنـد« .شـناخت
زندگی برتر از خود زندگی است .معرفت به ما خِـرَد خواهـد داد خِـرَد قـوانین را بـر مـا
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مکشــوف خواهــد ســاخت و شــناخت قــوانینِ ســعادت برتــر از خــود ســعادت اســت».
(داستایفسکی دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده  .)332شخصی که میداند قانو نامـۀ
عال دربرگیرندۀ چه قوانینی است با آگاهی کام و با استوار تمـام در راهِ زنـدگی گـام
برمیدارد و با شناخت حق و باط به هر سـویی تمایـ نشـا نمـیدهـد و خـود را بـه
دردسر نمیاندازد .زیـرا براسـاس قـانو تکامـ جـادۀ زنـدگی رو بـه سـو سـعادت و
خوشبختی دارد و هر کس که بتواند تابلو نص شده بـه سـمت سـعادت را پیـدا کنـد
گرچه با گامی آهسته پیش رود از آ کس که با سرعت برخالف جهت زندگی مـیرود
به سعادت نزدیکتر خواهد شد« .هرگاه بخواهی رعایت انسانیت نمایی هرگاه بخـواهی
مسیحی حقیقی باشی باید تنها افکار را به کار ببندی که عق و تجربه درستی آنها را
به ثبوت رسانیده و از محک تجربه به درآمده است .برا اینکه به همنـوع خـویش زیـا
نرسانی و او را شکنجه ندهی و زندگیش را متالشی نکنی باید عاقالنه رفتار کنی و نـه
آنکه مانند خواب یا حال هذیا ندانسته و به طور ناآگاه اقدام نمایی  .آنگاه است که بـه
راستی از اصول مسیح نه به طور مبه و اسرارآمیز بلکه عاقالنه و مطابق شئو انسـانیت
پیرو خواهی کرد( ».داستایفسکی برادرا کارامازوف .)316
 .6 .4در نظر گرفتن خیر عمدمی به جا :خیر فرد ::داستایفسکی حفـ عـزت
نفس و احترام به شخصیت و هویت فرد را یکـی از علـ تکـاپو در جهـت ارزش قائـ
شد به زندگی میداند .امّا در عین احترام و عزتی که برا شخصیت فرد قائ میشـود
معتقد است که برا رسید به سعادت و خوشبختی باید گاه از خود گذشـت و خـود را
انکار کرد« .آیا انسا برا خوشبخت شـد بایـد بـه خـود تـوجّهی نداشـته باشـد؟ آیـا
رستگار در چش پوشی از خود است؟ من میگوی که به هیب وجه اینطور نیست .نـه
تنها باید هرگز چش پوشی از خویشتن وجود نداشته باشد بلکه بایـد هـر شـخص بـرا
خود شخصیت بارز داشته باشد .البتّه به این نکته نیز توجّه کنید :فـداکار داوطلبانـه
که از رو عق و آزاد از هرگونـه ضـرورت و قیـد و بنـد ابـراز شـود و نیـز فـدا کـرد
خویشتن برا خوشبختی بشریت به عقیدۀ من همانا نشانۀ بسط و نشر عظی شخصیت
است .یک شخصیت تکام یافته که کامالً به حقوق خویش پی برده است دیگـر هـول و
هراس ندارد که وجود خویش را در راه دیگرا و فـداکار و ازخودگذشـتگی بـه خـاطر
همنوع به کار بگیرد تا دیگرا نیز چنین شخصیت مطلق و سعادتمند بدست آورنـد».
(داستایفسکی تسخیرشدگا  .)169از نظر داستایفسکی عشق به خود مانع گام نهـاد
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ما به ابدیت و ورودما به پادشاهی خداوند و ارتباطما با اسرار زندگی جهانی میگردد.
«فرد با انکار فردیت خود به پیروز میرسد .هر آنکه فقط به زندگی خـود مـیپـردازد و
خویشتن را گرامی میدارد این زندگی را از دست خواهد داد ولی آنکه در مقاب دیگرا
از خود میگذرد به کمال و زندگی ابد دست مییابد و آ هـ نـه در آینـده بلکـه در
همین زما حال .احیاء در زندگی ـ به فراموشی سپرد تمام خوشیها فرد » (ژیـد
 .)013احترام به شخصیت و حقوق دیگرا بهعنوا یکی از عل ایجاد برابر راستین در
جامعه را میتوا در این سخن شاهد بود« :در جها متمـد ِ امـروز برابـر چیسـت؟
پائید ِ تـوأم بـا رشـک یکـدیگر خـودبینی و کینـه و دشـمنی آدمِ هوشـمند اسـت
شکسپیر است که بر استعدادش میبالد پس بیایید خـوارش کنـی و نـابودش کنـی .
نه!!! برابر راستین میگوید چه اشـکالی دارد کـه تـو از مـن مسـتعدتر و هوشـمندتر و
زیباتر ؟ میگوید من از بابت تو خوشحال چو دوستت دارم و اگر چـه اهمیـت تـو را
ندارم با این همه به عنوا یک انسا برا خود احترام قائل و تـو نیـز بـه مـن احتـرام
میگذار و من از بابت این احترامی که به مـن مـیگـذار خوشـحال  .اگـر بـه علـت
استعدادها و شایستگیات صد بار بیش از من به جامعه خدمت میکنـی مـن بـه خـاطر
این امر در حق تو دعا خیر میکن تو را میستای و سپاسگزار تو هسـت و بـه هـیب
وجه ستایش را مایۀ سرافکندگی نمیدان  .به تو و به همۀ کسانی که مث تواَند متناس
با استعداد اندک خدمت میکن زیرا همهتا را دوست میدارم .اگر همه به ایـن شـیوه
عم کنند به یقین برادر خواهند شد آ ه نه به خاطر نفع ماد بلکه به واسطه پر
و سرشار زندگی خوش و سرشار محبت( ».داستایفسکی دفتر یادداشت روزانـه یـک
نویسنده .)316
پس نه تنها با فداکار و ایثار شخصیت خویش را حف میکنی و برابـر راسـتین
را در جامعه حاک میسازی بلکه ما آدمیا بـرا تکامـ وجـود خـود بـه فـداکار
نیازمندی  « :شما با پاشید بذر خوبی و بذل نیکی به هر شکلی که باشد جزئی از خود را
به دیگر میبخشید و جزئی از دیگـر را در خـود مـیپذیریـد و ایـن پیونـد اسـت
اتحاد میا شما ...کار نیکتا را همچو علمی خواهید شمرد که تمام زنـدگی شـما را
در بر خواهد گرفت و میتواند تمام زنـدگیتـا را پـر کنـد .همـۀ افکـار شـما و تمـامی
بذرهایی که افشاندهاید و چه بسا فراموش کردهاید بارور میشوند و رشد میکنند و آنکه
آ را از شما گرفته به دیگر خواهد داد و چه میدانید که در آینده بشریت چه سـهمی
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خواهید داشت و این بصیرتِ حاص از عمر که وقـف ایـن کـار شـده بـه تعـالی شـما
میانجامد و شما را به مقامی میرساند که میتوانید بذر عظی بیفشـانید و اندیشـها
تابناک برا بشریت باقی بگذارید( ».داستایفسکی ابله 1ـ.)646
 .5فداید رنج از دیدگاه داستایفسکی
تا به حال پذیرفتهای که رنج وجود دارد امّا اکنو پرسش اساسی این است که ایـن درد
و رنج چـه فایـده و کـارکرد دارد؟ از دیـدگاه داستایفسـکی درد و رنـج دارا فوایـد و
کارکردها زیر است.
 .1 .5رشد و پیشرفت در پَسِ عبدر از گذرگاه رنج :تجربه نشـا داده اسـت کـه

انسا ها تا زمانی که با مشکلی مواجه نشدهاند به زندگی و روند عاد آ عادت میکنند
و دربارۀ پیرامو خود هیب فکر نمیکنند .تا زمانی که زندگی ما آدمیا به روال عاد
خود ادامه میدهد ش میخوابی و صبح بیدار میشوی و به سر کارما میرویـ و بـه
همین ترتی ش ها روز میشود و روزها ش بدو آ که نگاهی ژرف و جامع به همـۀ
ابعاد و ساحتها زندگی بیفکنی  .ولی همین که انسا با مشکلی مواجـه مـیشـود بـه
پیرامو خود مینگرد گویی که برا اوّلین بار است که نگـاه خـود را بـه سـمت جهـا
معطوف داشته و جها را دیده است .اساساً در هنگـام سـختیهاسـت کـه انسـا هـا بـا
استعدادها و تواناییها خویش آشنا میشوند و اکثر کسانی کـه توانسـتهانـد زنـدگی را
مغلوب خویش سازند کسانی بودهاند که از متن دردها و رنجهـا جامعـه برخاسـتهانـد.
بدو عام مخالف هیبگونه پیشرفتی وجود نخواهد داشت چو تا مانعی نباشد تالشی
برا عبور از مانع وجود ندارد .به برکت رنج است که انسا به مجهوالت غیرقابـ فهـ
به دستنیافتنیها و معجزهها نزدیک میشود و به برکت رنج است که در آ سو وجود
خویش قدم برمیافرازد .از نظر داستایفسکی «یک درد و رنج واقعی امکا دارد کـه یـک
آدم ترسو و سطحی را به یک آدم مصم و ثابتقدم بدل کند ...و گاه دیده شده است که
ابلهــا بــر اثــر یــک درد و رنــج واقعــی و حقیقــی فرزانــه شــدهانــد( ».داستایفســکی
تسخیرشدگا  .)031در این خصوص ذکـر چنـد نکتـۀ دیگـر خـالی از فایـده نیسـت:
سعادت آینده را باید با مشقات بـیپایـا خریـد .رنـج و مصـیبت روح را پـاک مـیکنـد
(داستایفسکی آزردگا  .)016سعادت و نیکبختی را در رنج جسـتجو کـن و الینقطـع
زحمت بکش و کار کن (داستایفسکی برادرا کارامازوف  .)30پریشـانیهـا زمینـی و
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اشکها خاکی همه موج مسرّت بشرند و هنگامیکه زمین را به عمـق یـک فـوت بـا
اشک خویش سیراب کردید یکباره از همه چیز به وجد میآید و غمهایتا انتها میگیرد.
(ژید پولزونکوف و داستانها دیگر .)213
 .2 .5حصدل معرفت و شناخت در اثر تحمل رنج :داستایفسکی بیا میکند کـه

برخی انسا ها برا پی برد به اعماق وجود خویش رنج را بهترین راهنما مـیداننـد .از
نظر او انسا در مورد روح خود فقط با گذار از عمق مشقّات و غوطهور شد در گناه بـه
شناخت خـویش نائـ مـیشـود .اشـتفا تسـوایگ در ایـن بـاره مـینویسـد« :در آثـار
داستایفسکی انسا فقط به خاطر حقیقت خود و بـرا مـنِ سـرتاپا انسـانیاش مبـارزه
میکند برا رفع عوام بازدارنـده و مبـارزه در راه حقیقـت .هـر یـک از قهرمانـا او از
خودش میپرسد :من کیست ؟ ارزش من چقدر است؟ در نهایـت او مرتبـۀ واال وجـود
خود را در سکو ناپذیر المکانی و جاودانگی میجوید .او میخواهد خود را بـه مثابـه
انسانی که در پیشگاه خداوند ایستاده است بشناسد ...آ هـا درصـددند کـه آخـرین حـد
«منِ» خود را بشناسند و به اعماق وجود خویش دست یابند .به این خاطر خود را به هـر
پرتگاهی میاندازند :از نفسانیت به افراط در کس لذت و از افراط بـه سـبعیت و از آنجـا
تا به آخرین حد خباثت روح ...اما آنها هر اندازه رنج و زحمـت بـر خـود همـوار کننـد و
بیشتر پیب و تاب خورند به خویشتن خویش نزدیکتر میشوند( »...تسوایگ 1ـ)040
 .3 .5تحمل رنج ،عامل بخشایش گناهان :انسا ها با اعتراف به گناه خویش و بـا
پشیمانی از آ میتوانند روزنها از نور بخشش االهی را در وجود خویش احساس کنند.
با مجازات که نمود از رنج است انسا میتواند کفّارۀ گناها خویش را بپردازد و خود
را پاک گرداند .از نظر داستایفسکی رنج شرط روانی ضرور برا بخشوده شد گناها
است .البتّه بخشودهشدنی که در نظر داستایفسکی مه بود بخشوده شد نـزد دیگـرا
نبود بلکه از نظر او بخشوده شد را فقط با تـن سـپرد ِ داوطلبانـه و حتـی جسـتجو
داوطلبانۀ رنج میتوا به دست آورد .در نظر داستایفسکی رنج برد برا گناه دیگـرا
کفّارها است که هر فرد مسیحی باید بپردازد .لذا قهرمانا داستا هـا او هـر یـک بـه
گونها به دنبال رنج هستند تا شاید بتوانند به رستگار دست یابند.
استاوروگین قهرما رما تسخیرشدگا که ایما به خدا را از دست داده است و به
تبع آ معنایی برا زندگی قائ نمیشود با خود میاندیشد که اگر امتنـاع از پـذیرفتن
اصول معنو ما را متأثر نمیسازد اگر در برابر بازگشت از ایمـا دفـاعی الزم نـدانی و
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اگر غیر از تمنیات نفس ما چیز دیگر وجود ندارد پس چرا از بـرآورد تمنیـات خـود
هرچه هستند خوددار کنی  .لذا به خود اجازه میدهد تا با خونسرد و آرامش کامـ
خود را رها کند و تمام چشمههـا عواطـف انسـانی را در وجـودش بخشـکاند .حتـی او
نمی داند چرا به دنیا آمده و در پی دانستن آ ه نیست .افسـرده و خسـته بـه زنـدگی
روزانه ادامه میدهد و کسالت بر سراسر وجودش غلبه مـیکنـد .بـرا رهـایی از ماللـت
روزمره تنوع به هر صورتی که باشد را میپسندد و هرچه روال آرام زندگی را بره بزنـد
مورد قبول و پسند خاطر اوست .وقتی یک سیلی میخورد درصـدد تالفـی آ نیسـت و
میگوید اگر بدین گونه بتوا غض خود را مهار کرد شاد و سرور بیش از حدِ تصور
در زندگی ماللآور حاص خواهد شد .با بیشرمی تمام دزد میکند و ایـن بـه نظـرش
لذتبخش است .در دوئ خود را مغلوب میکنـد تـا خشـ و خجلـت را در عـالیتـرین
درجات حس کند .دخترکی را ابتدا شالق میزند و مـورد تجـاوز قـرار مـیدهـد و بـرا
جلوگیر از خودکشی دختر اقدامی نمیکند .با وجود این روح پرتالط و نـاآرامش بـه
قرار و ثبات نمیرسد لذا به دنبال یافتن امر اسـت کـه بتوانـد تسـکین تشـویشهـا
درونیاش باشد .فکر سازما داد به یک بهشت زمینی مطلقـاً او را جـذب نمـیکنـد و
وعدۀ اینکه روز او شاهزاده شود به نظرش مسخره میآید .قتـ عـامهـا سـاختن یـک
کندو کارگر بر خرابهها تمد برقرار ساختن یک استبداد تازه بر گلّۀ اوبـاش او را
از کسالتاش بیرو نمیآورد .در نهایت احساس میکند که فقط توبه و ندامت میتوانـد
او را سبک کند یک پشیمانیِ با توبه و تحقیر .فکر میکند اعترافات خود را چاپ کند تـا
با خنده و تمسخر و دشنامگویی مردم مواجه شود و از این طریـق رنـج بکشـد و تحقیـر
شود شاید که بتواند به مکا نور برسد (نکـ  :تروایا 423ـ.)491
راسکولنیکف نیز هرچند با اقدام به قت سعی مـیکنـد وجـود خـویش را بـه اثبـات
برساند و اخالق ایدئالی برقرار سازد امّا به ناگاه متوجّه میشود که آرامـش و اعتمـاد بـه
نفساش را از دست داده است .او که به امنیّت و ایمنی مردم میاندیشـید حـال امنیّـت
خویش را از دست داده است .در این زما است که سونیا او را به خـود مـیآورد و بـه او
میگوید« :برو وسط چهارراه زانو بز اول زمینی را که آلـوده کـردها ببـوس بعـد بـه
چهار طرف دنیا سجده کن و به صدا بلند بگو :من آدم کشتهام! آ وقت خـدا زنـدگی
دوبارها به تو میبخشد( ».داستایفسکی جنایت و مکافات  .)669/2راسـکولنیکف بایـد
رنج زندا را بر خود بپذیرد تا بتواند نور خـدا را کـه مـدّتی اسـت در درو اش خـاموش
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کرده است دگرباره روشن سازد .آر اعتراف به گناه بخشی از رنجـی اسـت کـه او را بـه
سعادت میرساند« .به باور داستایفسکی در اعتراف است که انسا ِ باطنی و کام یعنـی
انسا ِ خداگونـه از پوسـتۀ خـاکیاش بیـرو مـیآیـد و حقیقـت ـ خداونـد ـ از وجـود
جسمانیاش خارج میشود( ».تسوایگ .)041
دیمیتر کارامازوف با اینکه به بیگناهی خویش یقین دارد بر ضدّ خودش شهادت
میدهد و به قت پدرش اعتراف میکند .او واقعیّاتی را که میتواند بیگناهی او را اثبـات
کند دنبال نمیکند و عالقها ه به این کار ندارد .او بیرحمانه منافع خویش را نادیده
میگیرد زیرا دیگر بـا دیـدۀ انسـانی دیگـر بـه آ عالئـق و منـافع مـینگـرد .او حتـی
ذرّها در این اعتقادش که رنج او بهسزاست متزلزل نمیشود .او رنج میبرد اگـر نـه بـه
خاطر مرگ پدرش پس به خاطر گناها دیگرش یا اگرنه بـه خـاطر گناهـا خـودش
پس به خاطر گناها دیگرا  .و چو رنجهایش را کفّارۀ عادالنۀ گناها اش میداند ایـن
رنجها او را به رستگار میرساند (هلت کار .)230
 .4 .5رستگار :از طریق رنج :آموزۀ رستگار از طریق رنج در آثار داستایفسـکی

جایگاهی کانونی دارد .و رنج را از عوام رستگار و خوشبختی معنو مـیدانـد .و
در رما جوا خام ()616رمیآورد که «نشو و نما شما نشو و نمـا معنـو شـما بـا
تحم رنج و مبارزه در سراسر زندگیتا بدست آمده است ».از نظر او ریاضت و فروتنی و
تحم حقارت نزدیکترین و امنترین راهی است که ما را به دیار رستگار مـیرسـاند.
ریاضت آرما زندگی است .رنج کشید همه چیز را تزکیه میکند .رنـج بـرد زنـدگی
است .به همین جهت قهرمانانی مانند راسـکولنیکف و اسـتاوروگین و ایـوا کـه از رنـج
برد و تحم خوار سر باز میزنند دچار جنو و مرتک جنایت میشوند حال آ که
کسانی که رنج را به جا میخرنـد و صـبر و تسـلی و رضـا پـیش مـیگیرنـد رسـتگار
میشوند .رسـتگار از طریـق رنـج شـیوها اسـت کـه در آ فـرد بـا غلبـه بـر پنـدار
استقاللطلبانه به کشف دوبارۀ خود در خداوند مای میشود .انسـا از طریـق رنـج بـه
یگانگی راستین با تمامی بشریت دست مییابد« .معنا قدسی رنج و تبیـین آ در ایـن
امر نهفته است که قربا نی بی آنکه بداند نه فقـط بـرا خـودش بلکـه همچنـین بـرا
دیگرا رنج میکشد و نه تنها خودش از طریق رنج رستگار مییابد بلکه چـه بدانـد و
چه نداند به رستگار دیگرا نیز کمک میکند.(Ivanov, 84) ».
از دید داستایفسکی رنجها و دردهایی کـه بـر انسـا وارد مـیشـود روح را تلطیـف
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میکند و باعث ک رنگ شد ارتباطاش با عال مادّ میگردد .این عدم توجّه به عوامـ
مادّ زمینهساز ارتباط با عوال دیگر میگـردد .و در رمـا تسخیرشـدگا مـیگویـد:
«البته دلیلی ندارد که آدمی سال ارواح را ببیند زیرا آدم سال خاکیتـرین آدمهاسـت و
احتماالً فقط میتواند به دنبال زندگی خاکی باشد و کمال و نیکی و نظـ را بجویـد .امـا
اگر مریض شود نظ خاکی معمولی ارگانیسمش به ه میریزد آ وقت احتمال وجـود
جهانی دیگر برایش مطرح میشود و هرچه مریضتر باشـد بـا آ جهـا دیگـر تمـاس
بیشتر خواهد داشت( ».هلت کار .)261
 .6تحلیل انتقاد :آرا :داستایفسکی
از آ جا کـه نویسـندۀ ایـن مقالـه بنـا را بـر امانـتدار و ارائـۀ بـیکـ و کاسـت آرا
داستایفسکی نهاده است در اثنا مقاله بدو هیب دخـ و تصـرّف و اظهـار نظـر بـه
بازگویی نظرات داستایفسکی پرداخته است .امّا اکنو نوبت آ است که در حدّ تـوا بـا
دید تحلیلی یا انتقاد به آرا داستایفسکی بپردازی .
0ـ داستایفسکی بـه خـاطر اعتقـاد راسـتینی کـه در حقّانیّـت ایمـا بـه خـدا دارد
مه ترین راه رستگار آدمی را ایما به خدا میداند .لذا میکوشد تمام افـراد کـه بـا
حذف خدا از زندگیشا تن به گناه آلودهاند را به پـوچی راه انتخـابیشـا آگـاه کنـد و
نشا دهد که همۀ انسا ها تنها در سایۀ ازلی ایما به خدا به سـعادت مـیرسـند و الّـا
نتیجها جز افسردگی پوچی جنو و خودکشی ندارند .امّا با وجود این عقیـدۀ عـالی
شخصِ داستایفسکی مورد این اعتراض قرار میگیرد که بهرغـ غلبـۀ مبحـث ایمـا در
اکثــر آرا و آیــا خــود او فــرد مــؤمن بــوده یــا ملحــد؟ برخــی از مفسّ ـرا آرا
داستایفسکی معتقدند از آ جا که او خود در شک بوده و تا انتها زندگی نیـز نتوانسـته
است خود را از این شک بیرو آورد و به اعتقاد راسخ به خداوند دست یابد قهرمانـا
رما ها او خود او هستند .ایوا که نمونۀ بارز شـکاکیت بـه خداسـت سـویدریگایلف
راســکولنیکف و ...کســانی نیســتند جــز خــود داستایفســکی .آنــا بــر ایــن باورنــد کــه
داستایفسکی نیز به مانند اینا نتوانسته است موضوع خـدا را بـرا خـویش حـ ّ کنـد.
هرچند نگارنده این مقاله و را از تهمت الحاد بر میداند ولی از جهاتی رونـد زنـدگی
داستایفسکی صحّت این اظهار نظر را نشا میدهد .شاید اگر و ایمانی قـو داشـت و
زندگی خویش را با شک و تردید نمیگذراند بهتر میتوانست بر نقش ایما بـه خـدا در
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جهتگیر زندگیا بامعنا تأکید کند.
2ـ طریقۀ بحث داستایفسکی برا اثبات نقش ایما به خدا طریقها معکوس اسـت
یعنی در اکثر رما هایش به طور مستقی بحث نمیکند .داستایفسکی رمـا هـایش را بـا
صحبت دربارۀ زندگی افراد آغاز می کند که یا در اثر شک و تردید و تالط ِ باور به خـدا
دست به قت میزنند یا به خاطر نیافتن متعلقی برتر به انزوا رو میآورند و یا خود ادعا
برتر و خدایی میکنند و دست به اقـدام بـر ضـدّ آرامـش جامعـه مـیزننـد .امـا چـو
داستایفسکی چنین عقاید را باور ندارد آ ها را با شکست و بدبختی مواجه میکند تا به
خواننده بفهماند که زندگیِ حقیقی چنین نیست .ولی به نظر میرسد که اگر و اعتقاد به
این امر واال را پررنگتر میکرد و از طریق اثباتی به بحث میپرداخت بـه نتیجـها بهتـر
میرسید .برخی اوقات طریق سلبی راهگشا است امّا همیشه راهگشا نیست.
9ـ برطبق شیوها که داستایفسکی برا نوشتن رما هایش برگزیده است در فصـ
دوم درباب عکسالعملها آدمی در برابر رنج با واکنشهایی مواجه میشـوی کـه عقـ
سلی آ ها را صحیح نمییابد .اینکه آدمی با تغییر درو میتواند بـا رنـج مقابلـه کنـد
سخنی صحیح است ولی اینکه مثال آ را در تسخیرشدگا و کیریلوف بیابی بـا اقـدام
بر ضدّ خویش آزاردهنده است .شـاید اگـر تغییـر درو را بـه معنـا ایجـاد دیـدگاهی
صحیح دربارۀ جها و دانستن اینکه الزمۀ جها مادّ تزاح آرا و اهـداف اسـت و لـذا
طبیعی است که با نامالیمات مواجه شوی تلقّی کنی و بنابراین به دیگرا حقّ زنـدگی
دهی و همه چیز را با خود و برا خود نسنجی دیگر خیلی از امور رنـج و درد دانسـته
نشود .و یا اینکه انسا باید جها بیرو را تغییـر دهـد بـا شـورش بـر جهـا همگـام
نیست بلکه ایجاد جهانی بهینه با استفاده از همۀ امکانات موجود و هموار ساختن جـادۀ
زندگی برا خود (نه همیشه برا خود) و دیگرا راهی صحیح باشـد .راه حـ ّ صـحیح
مورد نظر داستایفسکی زیبا دید و زیبا زندگی کرد در سایۀ باور به خدا اسـت کـه در
آخرین قسمت فص دوم به آ اشاره شد اما باز ه مـیبینـی کـه افـراد چـو پـدر
زوسیما و پرنس میشکین با انتخاب این راه به سعادت این دنیایی دست نیافتهانـد چـرا
که پدر زوسیما که زاهد وارسته و معلمی مورد احترام برا دوست و دشمن اسـت در
ساعت ها اولیۀ بعد از مرگ با بدنی بدبو همـه را بـا ایـن سـؤال کـه «چـرا او؟» مواجـه
میسازد و پرنس میشکین نیز به دیار ابلها فرستاده میشود .اگر واقعیّت این است کـه
ایما به خداوند و اخالقی زیستن در سایۀ باور به خدا تنهـا راه سـعادتمند شـد اسـت
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چرا داستایفسکی با این افراد اینگونه برخورد کرده است؟
4ـ رنجی که داستایفسکی آ را مایۀ رستگار مـیدانـد (در مـورد شخصـیتهـایی
چو راسکولنیکف ایوا کارامازوف و دیمیتر کارامازوف) رنجی است که این افـراد در
نهایت باید به خاطر ایما به خدا تحم کنند امّا به نظر میرسـد کـه شخصـی کـه بـا
خداوند آشتی میکند نباید اینگونه حقیر شود .آبرو خود را برد و با یقین به بیگناه
بود خویش خود را به زندا افکند جال به نظر نمیرسد.
 .7نتیجه
0ـ داستایفسکی قائ به وجود رنج در عال است .از نظر او جها آمیختها از خیر و
شر است و بشر هیبگاه در زندگی دنیو مصو از رنج نبوده است .او رنـج را از مصـائ
مسیح اخذ کرده و لذا معتقد است که باید با اختیار و طی خاطر پذیرفته شود.
2ـ از نظر و منشأ رنج فقدا ایده و باور قاطع و معقول در زندگی اسـت .انسـا
به گونها آفریده شده است که همیشه در طل یافتن خداست .حال اگر از یاد ببرد کـه
ذات و سرشتاش را به مِهر خدا سرشتهاند در جهت جستجو یافتن جـایگزینی بـرا
ایدۀ خدا سرگردا و دلپریشا میشود .از این رو اصلیترین رنج بشر از نداشتن آرمـا
و عقیده ناشی میشود .انسانی که ایما را از دسـت داده رابطـهاش بـا جهـا و آدمیـا
گسیخته میشود و خود را بیکس و وانهاده در جهانی تیره وتاریک مییابد .شخصی کـه
باور به خدا را از دست داده دنیا و ماسوا برا او پوچ و بیمعنی جلوه میکند .تکیهگاهی
برا اتکا نمییابد هیب امر نمیتواند پاسخ پرسـشهـا هسـتیشناسـانۀ او را بدهـد.
گویی چند صباحی از سرِ اتفاق به زمین پرتاب شده و در نهایت بعد از مدّت کوتاهی بـی
هیب اجر و مزد نابود میشود .ناامید از هر تالشی یا تسلی زندگی میشود یا دست بـه
شورش ناکام بر ضدّ جها میزند یا خودکشی میکند که همۀ اینها به خود خود بـه
پرتگاه عمیق و دهشتناکِ نیستی و نابود میانجامد.
9ـ اما داستایفسکی که به خدا باور دارد ایما به خدا و بـاور بـه فناناپـذیر روح را
عام اصلی معنادار زندگی میداند.
4ـ داستایفسکی به کمک ایما به خدا راهح هایی را برا سعادتمندانه زیستن ارائه
میدهد .و راه رهایی از رنج را اوالً تصحیح نگرش میداند .او معتقد است که آدمی باید
عالوه بر توجه به شرور و رنجها به جنبۀ نیک و خیر زندگی نیز توجّـه کنـد .آ جاسـت
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که درمییابد که زندگی آمیختها از خیر و شر اسـت و لـذا نبایـد از چنـین زنـدگیا
همیشه انتظار خیر داشت .ثانیاً باید متوجّه باشد که هرگونه حرکتـی بـه سـمت ایـدهآل
دشوار هایی نیز به همـراه دارد .ثالثـ ًا بـا کـار سـخت اسـت کـه انسـا بـه سـعادت و
خوشبختی میرسد و قرار نیست که همه چیز برطبق می انسا انجـام شـود .رابعـاً مـا
نباید همیشه به خود و منافع خود بیندیشی بلکه گاهی الزم است خیر شخصـی فـدا
خیر عموم شود .انسا با در نظر گرفتن این نکات رنجها را مورد پذیرش و قابـ تحمـ
1
خواهد ساخت.
سخن پایانی
هرچند دیدگاه اگزیستانسیالیستی فیودور داستایفسکی در باب ماهیت رنجهـا
وجود انسا و شیوه مواجهه با این رنجها و چگونگی معنا داد به آنها در پرتـو ایمـا
به خدا و جاودانگی حاو نکاتی ژرف و بدیع و دالنگیز است ولی بررسی همـه جانبـه و
منتقدانه این دیدگاه از منظر ادیا ابراهیمی و بویژه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با عطف
توجه به آیات شریفه قرآ که به طور عمیقی به این مسئله پرداخته است مجالی وسیع
و درخور را میطلبد .در تفکر قرآنی نیز انسا به دلی هبوط از مرحلـه حضـور حضـرت
دوست در موقعیتی رنج آلود و جانکاه قرار گرفته است .در این طرز تلقی وجـود رنـج در
 .0دیدگاه اگزیستانسیالیستی فیودور داستایفسکی در بـاب ماهیّـت رنـجهـا وجـود انسـا و شـیوۀ
مواجهه با این رنجها و چگونگی معنا داد به آ ها در پرتو ایما به خدا و جـاودانگی حـاو نکـاتی
ژرف و بدیع و دلانگیز است ولی بررسی همه جانبه و منتقدانۀ این دیدگاه از منظر ادیا ابراهیمـی و
به ویژه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی و با عطف توجّه به آیات قرآ کری که به طور عمیقی به این مسئله
پرداختهاند مجالی وسیع و درخور را میطلبد .در تفکّر قرآنی نیز انسـا بـه دلیـ هبـوط از مرحلـۀ
حضور حضرت دوست در موقعیتی رنج آلود و جانکاه قرار گرفته است .در این طرز تلقّی وجود رنج در
این ساحت به منزلۀ یکی از لوازم زیستن در زندا این صاحبا مادّ و فراغ از معشوق ازلی پذیرفته
شده است (لقد خلقنا االنسا فی کبد) .در تفکّر قرآنی اگرچه رنج امر متعالی و دارا کارکرد مثبت
در تعالیبخشی به روح انسا قلمداد شده است جنبۀ طریقیت دارد و تنها در پرتو رسید به بهشـت
وصال حضرت حق معنادار می شود .بررسی وجوه تمـایز تفکـر اسـالمی در بـاب ماهیـت رنـج انـواع
رنجها وجود انسا و نیز شیوۀ رهایی از این رنجها مجالی کافی و وسیع را میطلبـد کـه فراتـر از
حوصلۀ این مقاله است .تنها در اینجا به این نکته بسنده میکنی کـه مبـانی انسـا شناسـی خـاص
قرآنی وجوه تمایز مهمی با تفکر مسیحیـاگزیستانسیالیستیِ کسانی چو کییرکگور داستایفسکی و
مارس دارد و همین وجوه تفاوت در تحلی مسئلۀ رنج و نتایج آ ها و نیز شیوۀ مواجهه با این رنجها
خودش را نشا میدهد .تحلی مبسوط این تمایزها را به مجال وسیع دیگر میسپاری .
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این ساحت به منزله یکی از لوازم زیستن در زندا این صاحبا ماد و فراغ از معشـوق
ازلی پذیرفته شده است (لقد خلقنا االنسا فی کبد) .در تفکر قرآنی هر چند رنـج امـر
متعالی و دارا کارکرد مثبت در تعالی بخش به روح انسا قلمداد شده است ولی جنبـه
طریقیت داشته و تنها در پرتو رسید به بهشت وصال حضـرت حـق معنـادار مـیشـود.
بررسی وجوه تمایز تفکر اسالمی در باب ماهیت رنج انواع رنجها وجود انسـا و نیـز
شیوه رهایی از این رنجها مجالی کافی و وسیع را میطلبد که فراتر از حوصله این مقالـه
است .تنها در این جا به این نکته بسنده میکنی که مبانی انسا شناسی خـاص قرآنـی
وجــوه تمــایز مهمــی بــا تفکــر مســیحی -اگزیستانسیالیســتی کســانی چــو کرکگــور
داستایفسکی و مارس دارد و همین وجوه تفاوت در تحلی مسئله رنـج و نتـایج آنهـا و
نیز شیوه مواجهه با این رنجها خودش را نشا میدهد .تحلی مبسوط این تمایزها را به
مجال وسیع دیگر میسپاری .
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