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  فلسفة آزادی در آخرين آثار داستايفسکی
  

  ماندانا صدرزاده
  هاي خارجي دانشگاه تهران استاديار دانشكدة زبان

  
  ٢٢/١/٨٣ :تاريخ وصول

  ٢٦/٢/٨٣ :تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
مقالة حاضر بررسي رويكرد فلسفي داستايفسكي نسبت به مسئله آزادي، دريافت او از وضعيت بشر و بعد مـذهبي،        

، بخـش  »افسانة مفتش بـزرگ « تا خاطرات زير زميني  از  _ هايش    يلي و تحول عظيم فكري وي در بازپسين نوشته        تمث
هاي پسيِن قرن نوزدهم، اين رمان نويس  فلسفة روسِي آرمان طلب و نمادگرا، از سال. است _ برادران كارامازوففلسفي 

فالسفه و ادبا را در برابر يك داستان نويس توجيه كرد؟ آيا چگونه مي توان شيفتگي . را به عنوان پدر فكري خود برگزيد
هـاي روشـنگرانة فيلـسوفاني     هاي اصلي فلسفة داستايفسكي از هنر داستاني او جدا است؟ اين بررسي بـر تحليـل        انگاره

دآوايي همچون لئون شستوف، نيكوال بردائوف و نظريات نوين ميخاييل باختين در بارة اهميـت آوا، گفتـار و ابـداع چنـ         
هاي فلسفي آثار در قبال آزادي، که موضوِع بخـشي از   افزون بر توجه به سويه   . داستاني توسط داستايفسكي استوار است    

مقاله است، بررسي تأثير داستايفسكي بر برخي ادباي فرانسوي، از جمله آندره ژيد و ناتالي ساروت نيز در اينجا مدنظر             
  .است
  . تحليل، آخرين آثار، افسانة مفتش بزرگ آزادي،ةفلسفکوين فکری، ت،  داستايفسكي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هاي فالسفه  مقاله حاضر در صدد بر نماياندن خطوط اصلي رويكرد فلسفي داستايفسكي به مسئلة آزادي از وراي انديشه          

خـاطرات زيـر   نگارش و اديباني است كه در پرتو خوانش و دريافت خاص خود، بر نوگروي فكري نويسندة روسي، پس از          
هـدف مـا نـه امحـاء جنبـة داسـتاني زيـر ضـربات         . اند ها مهر تأييد زده   و نوآوري داستاني در پردازش ژرف شخصيت       زميني
در طـي تحليـل، پـس از تأمـل در آراء و     . اي داستاني اسـت  اي مكتوب به شيوه هاي فلسفي، بلكه تالش در تبيين فلسفه     انگاره

ای نيـز بـه تـأثير     آوري همچون لئون شستوف و نيكوال بردائـوف يـا ميخاييـل بـاختين، شـمه      ن نامگرا  نظرات فالسفه و تحليل   
  .پردازيم داستايفسكي در آندره ژيد و ناتالي ساروت، نويسندگان طراز اول فرانسوي می

  بحث و بررسي
، به رويدادي اساسي در گويد هاي داستايفسكي سخن مي»زايش دوبارة باور«لئون شستوف فيلسوف روسي، آن گاه كه از    

براي درك اصالت انديـشة نويـسنده و   . سير انديشة فلسفي نويسنده اشاره دارد كه بررسي آن، دستماية اين نوشتار خواهد بود            
سهم داستايفسکی در فلسفه، افزون بر بررسي زندگينامه، تحول آثار و تاريخ افكار بطور كلي، بايد به اين نكتـة خـاص توجـه        

اي از واقعيت بشري دست يافته بود كه تا آن زمان، از دايرة افكار نويـسندگان و فيلـسوفان خـارج بـوده      »اليه«ه  داشت كه او ب   
نـاميم، اصـول    مي» زير زميني«كند،   منتشر مي١٨٦٤، كه آن را با الهام از روايتي كه داستايفسكي در سال        »منطقه«در اين   . است

شوند؛  ، گستاخانه به سخره گرفته مي»اصول ازلي«حتي اين . ديگر رايج نيستند  الق  شناختي و اخ    سنتي متافيزيك، يعنی زيبايي   
از اين رو بايد داستايفسكي را . هايي از هنجارهايي مطلوب، بلكه مفاهيمي محكوم و مطرودند       راستي، زيبايي و نيكي، نه جلوه     

  .كشد محابا به بوتة نقد مي بيهاي هدايتگر انديشة غربي را  در شمار نخستين افرادي پنداشت كه انگاره
شستوف با مقايسة سـير  . كند سر بر مي ،ژدي  و نيچه، فلسفة تراداستايفسكيچنين اعتقادي در اثر  مهم لئون شستوف،   

هـا در   از نخـستين گـام  . تبيين نوگروي فكري غير قابل تصور داستايفـسكي اسـت    افكار فلسفي داستايفسكي و نيچه در صدد        
 به جرم برگـزاري جلـسات سـري بـا     ١٨٤٩داستايفسكي در سال  ( تجربة محكوميت به اعمال شاقه و تبعيد         عرصة ادبيات، تا  

پس از قرار گـرفتن  . شود هدف بحث دربارة اصالحات و سوسياليسم، به همراه چند تن ديگر بازداشت و محكوم به اعدام مي               
زات او به چهار سال حبس با اعمال شاقه در سيبري و خدمت يابد و مجا مي در برابر جوخة آتش، با فرمان تزار از مرگ رهايي

او پس از گذرانيدن چهار سال در اردوگاه و شش سال خدمت در يك فـوج نظـامي، در   . يابد  مادام العمر در ارتش تخفيف مي     
شت بـه سـن   كنـد و دو سـال بعـد مجـاز بـه بازگـ         ازدواج مـي Marya Isayeva  با بيوه زنی به نام ماريا ايسايوا١٨٥٧سال 

گرايـي خوانـده    ،  داستايفسكي پيرو گرايشي عقيدتي بود كه در آن زمـان انـسان           )٧٤٠، ص   ٢تراويک، ج   (شود    پترزبورگ مي 
  .گرايي موشكافانه پردازانه به همراه ستايش نوعی زيبايي آرماني و اخالق اي از سوسياليسم خيال آميزه: شد مي

هـاي   روزي انـسان  را اعتراضي رقت انگيـز عليـه تيـره   ) ١٨٤٦ ( تهي دستاني،گرا، نخستين رمان داستايفسك   نقادان آزادي 
پـذيريم كـه     مـي «: كند  شستوف نخستين مقطع فكري داستايفسكي را اين گونه تعبير مي         . انگارند  فرودست سنت پترزبورگ مي   

كه چهار سال  ايان توجه اين نكتة ش ). ٤٣، ص   ١٩٩٦شستوف،  (» ترين انسان، بازپسين انسان نيز انساني است برادر تو          مغضوب
. هاي واالتـري معطـوف نكـرده اسـت      به سمت و سوي ارزشاًگراي نويسنده را ظاهر هاي بلند تبعيد، باور آرمان   حبس و سال  

بـا ايـن حـال،    . خواند ها را به آشتي و اميد فرا مي ، روايت نامة اسارت در سيبري، هماره انسان    )١٨٦٢ (خاطرات خانة اموات  
.  مرداني پرتوان و هوشمند بودند، بر ذهن داستايفسكي تـأثير گـذارده بـود    و آشنايي با مطرودان جامعه، كه غالباًآزمون اسارت 

نگار، داستايفـسكي سـرانجام    هايش به عنوان نويسنده و روزنامه       پس از بازگشت به پايتخت روسيه و از سرگيري فعاليت          دقيقاً
. نهـد  شناسـد و بـر آن گـردن مـي      را بـاز مـي  ) ٣٧، ص همان(» ز باورهاي پيشيندگرديسي خارق العادة منتهي به نفرت ا  «اين  

فتاري بر نخستين ترجمة كامل گ، به مناسبت پيش١٨٦٢نخست در سال . گردد سنجش اين تحول با تقابل دو نقل قول ميسر مي      
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حكايات وقـايع و   در اثر خـود  را[انديشة بنيادين كل هنر قرن نوزدهم « اثر ويكتور هوگو، داستايفسكي نتردام پاريسروسي  
اي مـسيحي و بـه    انديشه. دار آن بوده است نخستين طاليه"  كه ويكتور هوگو، به عنوان هنرمند، احتماال    ]دارد  بيان مي مجادالت  

زّه از شان بر جايگاهي است من دستگيري از فرو افتادگان وامانده از جور زمانه و برنشاندن، اي شيوة چنين انديشه: غايت اخالقي
  ).١٣٠٠ ص ،١٩٥٠ ،داستايفسكي(» هاي اجتماعي ايستايي ديرينه سال و پيشداوري

به اين اعتراف انـسانگرايانه  ) ١٨٦٣ (خاطرات زير زميني قريب يك سال و نيم پس از تقرير چنين تعبيري، ضد قهرمان             
دنيا سر به سر نابود شـود يـا   . احتم بگذارندمن قادرم دنيا را به يك كوپك بفروشم، به اين شرط كه ر        «: دهد  محابا پاسخ مي    بي

  داستايفسكي ديگر ).٧٩٢ ص ،١٩٨٦، داستايفسكي(» دنيا نابود شود تا من چاي خود را بنوشم: من چاي ننوشم؟ خواهم گفت
 و بـه عنـوان     )٨٩، ص   ١٩٩٦ شـستوف، (» طلبـد   توجيه ديگري براي اكنون مـي     «دل در بند خوشبختي آيندة بشريت ندارد و         

  ).٥٨همان، ص (» ديگر نيكي الهام بخش او نيست«نده نويس
اگر هنرمند زيبايي را از خـاطره  «آيد   چه پيش می: نمايد  كند، قدري تحريك كننده مي      راهكاري كه بعد از آن پيشنهاد مي      

وح و جـان  تـر ر  از منظر شستوف هر آنچه پيش). ٥٨همان، ص (» بزدايد، حقيقت را به سخره بگيرد و نيكي را خوار شمارد؟        
  .آكند، از اين پس دستماية نيشدارترين ريشخندها و تمسخرهاي اوست اشتياق ميداستايفسكي را از شفقت و 

گـرا   هاي اصالح در روسيه و پويايي جنبش) ١٨٦١(داري  هاي پيشين نويسنده به مدد لغو رعيت      كه آرمان   درست در زماني  
. هـا  كند به لعن و شماتت هرگونه اقدام معطوف به سازماندهي سعادت انسان ياند، داستايفسكي بنا م توفيق محقق شدن را يافته   

او دريافته است كه محكوميت به اعمال شاقه و آزادي تفاوت چنداني با يكديگر  ندارند و وضعيت بشر به زندگي در ژرفنـاي     
در . ستجوي حقيقت راهبري خواهد کرداي، از اين پس داستايفسكي را در ج   چنين دريافت و استعاره   . زمين بسيار ماننده است   

  .نمايد واقع پس از اين نوگروي فكري، اصالت انديشة فلسفي داستايفسكي آشكارتر رخ بر مي
 مـورد  خاطرات زيرزمينياکنون، در اين مقطع از گفتار، تحول عظيم فكري داستايفسكي را به مدد بيانية فلسفي او يعني      

اسـت،  » زيـرزمين «ترين بخش، کـه موسـوم بـه     نخستين و فلسفي  : نمايد  هنگ اثر شگفت مي   تركيب ناهما . دهيم  مداقّه قرار مي  
هاي كم رنگي از زندگي يك كارمند جزء  ، برش»در باب برف ذوب شده«دومين بخش، . دهد  اعتراف نامة راوي را گزارش مي     

ي خودماني، نزديك به گفتار شـفاهي،  لحن: تر از همه، لحن روايت است       اما شگفت . كشد  اهل سنت پترزبورگ را به تصوير مي      
مفهـوم ايـن تـصوير زيرزمينـي چيـست و      . آيد  نو و آشوبگر فراز مي    » آوايي«در وهلة آغازين،    . گاه رسمي و مغلّق اما تصنّعي     

نخستين گفتـار  . كند هاي درهم تافتة انديشة راوي، ادراك آن را ميسر مي       نمايانگر كدامين حركت فلسفي است؟ رخنه در نقش       
در ميان است، دربرگيرندة نفـي عملـي اصـول    » قهرمان«نمايد، چه، سخن از بيماري  اهميت مي بي" از دامِن روايت كه ظاهرا   ِدر

  .منطق و نيز هر شكلي از عقل مداري اخالقي است
زميني هاي عمدة انسان زير ترتيب ويژگي بدين. »...مردي ناخوشايندم. مردي بدخواهم. مردي بيمارم«: آغاز بند چنين است

و گفتگـويي درونـي وا      ) ٦٩٢، ص   ١٩٩٦شـستوف،   (» سوراخ مـوش  «تنهايي، راوي را به خزيدن در ژرفناي        . شوند  مطرح مي 
اش واقـف   او نه به علت بيمـاري . كند اما انسان زيرزميني هر گونه امكان بهبودي و رجعت به سوي آدميان را نفي مي            . دارد  مي

: گـويي  اي است از تناقض واره ادامة متن، سيل.  درمان و يافتن علت درد خود نيست   حتي در پي  . است و نه به نوع و محل درد       
دست كـم، آن را بـه داليلـي    . شمارد  با اين حال علم طبابت را محترم مي      . زند  راوي بيمار است، اما از ديدار پزشك سرباز مي        
پرستي او  از سر نـاداني   موهوم. پرست است  كه خرافهدارد، بلكه به اين خاطر   معتبر و با اعتقاد به شالودة علمي آن محترم نمي         

اين خطوط منطق انساني را بر آشفته و از تمايل منطق گريـز  . ) جا همان(» پرست نباشد آنقدر آگاه است كه خرافه«نيست، زيرا  
گونـه كـه دورتـر اذعـان      نراوي مبتال گشته است، همـا » وجدان«يابيم كه  در پايان بند، در مي    . دارند  انسان زيرزميني پرده برمي   

است، البته اگر پذير نيست، بلكه جوهرة وجدان  بيماري رخدادي درمان). جا همان(» ماري استهر وجداني نوعي بي«دارد،  مي
هاي ميان مايه در قوانين منطق، نظريات علمي يا در  آنچه وجدان. مند باشد كه آن را دريابد بيني بهره اين وجدان از چنان روشن  

معـين را ممكـن   " هـايي كـامال   است نفوذناپذير و هنجارهايي مطلق كه زندگي در محدوده    » ديوارهايي«يابند،     اخالقي مي  امثال
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انگـارة بيمـاري از منظـر    . بخشد يابند كه بيماري و رنج به موجود انديشمند، حظّي تلطيف شده مي         اخالقيون درنمي . سازند  مي
نج و لذّت با يكديگر پيوندي تنگاتنگ دارند، سستي و زشتي با بينشي از واقعيـت     ر: داستايفسكي، مقولة فلسفي راستيني است    

  .  سالم بسي متفاوت است شوند كه با دريافت انسان جبران مي
زيرزمين، زاوية ديدي تازه است، معطوف . دهد از جهان ارائه مي» زيرزميني«ترتيب داستايفسكي به خواننده برداشتي  بدين
در اين مكان، نماد عروج روحاني بسوي حقيقت  و نيكي واژگـون  . نمايند ترين مي   بر شعور عمومي بديهي    هايي كه   به واقعيت 

فضاي تنگ و تاريك زيرزمينـي،  . هاي زيرين است  طي مراتب ادراك با فرود از طبقات و تنزّل به اليه  هدف، ترجيحاً : گردد  مي
اينجا انسان . افزايد دارد، اما از ديگر سو بر تيزهوشي و ذکاوت مي     مياگر چه مانعي در برابر ميدان فراخ و روشن عمل استوار            

بار سر منشأ لذت غريبي است كـه داستايفـسكي همـواره در آثـار      نهايت دوار دردناك و خفت      چرخد، اما اين بي     گرد خود مي  
داستايفـسكي مـا را بـه    اي است كـه     گوري از كل بشريت گسستن، تجربه       همچون زنده به  . بعدي وصف و تحليل خواهد كرد     

گرايي به منزلة استنباطي جديد از امور، پذيرش مسلّم هر نوع حقيقت فلـسفي يـا علمـي را نفـي            عقل. خواند  سوي آن فرا مي   
. كنـد   پردازي خويشتن رد مي  براي اثبات خيالتافته از قوانين طبيعي يا نتايج رياضي را صرفاً   » حصار«راوي به سادگي    . كند    مي

  .زند غيراخالقي است، زيرا بر شرارت به عنوان يك حق مهر تأييد مي" ويكرد عميقااما اين ر
آنچـه  . اسـطورة افالطـوني دخمـه   : تـازد  هاي بنيادين فلسفة غرب مي   با انتشار اين روايت، داستايفسكي به يكي از نمونه              

ايد ابدي خود، كه اين آرمـان در كتـاب هفـتم    نويسندة روسي مد نظر دارد، رهايش انسان است از غرقگي در تأمل اجباري عق   
  .اند سنگ با دخمه که فريبنده و هم نمايانند، ها دنيايي را بر مي اين پنداشت.  توصيف شده استجمهوري

بنابراين سخن . ترين شكل توهم فلسفي است كند، در نهايت كامل  كه فرازها و فرودها را محو مي  » نيكي«آفتاب درخشان   
اي اسـت كـه هنجارهـاي ماوراءلطبيعـه      ه دخمه جهت هدايت ديگران، بلكه به زيرزمين زندگي بشري، به منطقـه        از نزول، نه ب   

هاي سنتي، نقاب از كينه و نفرتي  تخريب ارزش. نمايانند هاي راستين انسان را عريان، می شوند و انگيزه يكسره نقش بر آب مي    
: تـازد  رحمانـه بـه نمودهـاي معاصـر اصـول ماوراءالطبيعـه مـي        ي بيداستايفسك. كشد كه اغلب در پس عشق نهان است   بر مي 

اما در پس پشت همة اين دشمنان با نام و نشان، كـل   . گرايي، سوداگرايي اخالقي    ، علم ١گرايی، انسان گرايي جمع گرا      احساس
  .فلسفة مبتني بر هنجارهاي به اصطالح جاودانه نشانه رفته است

توان اين برهة انكار را تعبير نمود؟ نخست اين  ه كل آثار نويسنده چيست؟ چگونه ميجايگاه اين رويکرد فلسفي نسبت ب 
ايـن موجـودات   . يابنـد  هـاي بعـدي حـضور و افـول مـي      های داستانی به اشكال متنوع در رمان      كه، گونة واحدي از شخصيت    

 در Svidrigaïlov  ويي سويدريگايلوفخوشايند يا  ملعون اما  بسيار متفاوت، پدر واحدی دارند، به طور مثال شخصيت جاد
 در Lipoutine ، انقالبيـوني ماننـد ليپـوتين   Stavroguine، اسـتاوروگين ابلـه  انگـل وارة     Lebedev ، لبدف جنايت و مكافات  

، موجـودي سـرگردان ميـان آرمـان     Dimitri فيلسوف و نيز برادرش ديميتريIvan Karamazov ، ايوان كارامازوِفاهريمنان
  ).برداران كارامازوف:  رک (Sodome  آرمان سدوممريم مقدس و 

عقايـد  [اش را نداشـت  جسارت ابراز بي پردة عقايـد واقعـي  «شايد اين نظر پذيرفتني باشد كه داستايفسكي به دليل اينكه   
در واقـع  ). ٩٤، ص ١٩٩٦شـستوف،  (» كـرد  سازي هايي ويژه براي بيان آنها خلق مي ، صحنه ] خاطرات زيرزميني  مطروحه در 

اي بسيار نزديـك بـه يكايـك قهرمانـان        انديشه_ اش را پوشيده داشته است      انديشة حقيقي » هنر سياستمدارانه «ويسنده به مدد    ن
هـای   بنابراين شخـصيت . اش را به پيروان اخالق و مذهب بباوراند         با اين نيت كه عالقه    _ اند  هايش را آكنده   كه نوشته » ملعوني«

بازي چيده شده در منظرة ايدئولوژيك رمان ها، بيش نيستند، باشد كه خوانندة   اي خيمه شب ه  نيز جز عروسك  » مثبت«داستانی  
  .يابد  آرامشConformiste گرا جماعت

هم نهاد فلسفة او .  آشكار ترند، مضمون شر و بخصوص آزادي استخاطراتمضامين اصلي انديشة داستايفسكي كه در 
، Nicolas Berdiaev  پيرو تحليـل بردائـوف  . هايي با رويكرد و پردازشي نو رسشها مقدور خواهد بود، پ در پرتو اين پرسش
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نهـد و   هاي خارجي وجود انسان را وا مي    او همة سويه  . داستايفسكي نخست در جستجوي ادراك زندگي روحاني انسان است        
 هميشه به مقابله با آن دسـته از  فسکیداستايدانيم كه   رود، وانگهي نيك مي     مستقيم در امواج توفندة زندگي دروني آنان فرو مي        

شـناختي، اقتـصادي يـا     نظريات فلسفي پرداخته كه مدعي تقليل و تحديد وجود بشري به شمار محدودي فرآيند عيني، زيست   
 داستايفـسکی از ديگـر سـو،   . كـرد  ها را هميشه محكـوم  مـي   شناسي علمي يا اقتصادگرايي كه آن اند، مانند روان اجتماعي بوده 

نيافتني حتي  او را مقامي متعالي، در فرازهايي دست« به مذهبي مسيحي نيز هست كه ژرفناي روح انسان را در ربوده تا     معترض
، ص همـان (» حقيقت ديرينه سال و سرمدي مـسيحي     «نويسنده از رجوع به     . بنشاند) ٣٨، ص    ١٩٢٣،بردائوف(» براي خود او  

او همـان  . كند انسان را كه آغاز آن رنسانس است، با انديشة خود تلفيق ميتابد و در عوض پديدة بازگشت به     روي بر مي  ) ٦٩
روحي نو از اين «نويسد   گونه كه بردائوف مي همان. گزيند كه بر اومانيسم قرن شانزدهم تأثير گذارده بود         تجربة آزادي را بر مي    

انسان به كمال روحاني . ش ارتباطي ديگر با خداوندهايي جديد همراه با عط تجربه زاده شده است، با ترديدهايي تازه و نيز افق
  ).٧٠ -٦٩، ص همان(»  واالتري دست يافته است

نيروهاي آفرينش گر و شور و شعفي كه بر دوران رنـسانس حـاكم بـود، زوال          «اما در دوران معاصر، پس از قرن بيستم،         
اي در ژرفناي وجـود انـسان    ورطه(...) نمود  نيست كه مييابد كه خاك زير پايش چنان استوار و پا برجا            انسان در مي  .يابند  مي

وصف اين ). ٤٥ -٤٤همان، ص (» گردند  دگرباره آشكار ميگشايد و در اينجاست كه خدا و شيطان، آسمان و دوزخ كام بر مي
 غرقگي دير  كشف نهايي روشنايي تنها پس از–، خواهد بودداستايفسکیدرون بر عهدة نخستين فيلسوف » هاي نزول به دوزخ«

  .پايي در سياهي ميسر خواهد بود
توان مفهوم طغيان مرد زيرزميني را در اقدام نافي قدرت تام حقايق منطقي و علمي انگاشت كه انـسان را     بدين ترتيب مي  

از  تـصويري  داستايفسکی. دارد ترين امور يا حتي با مصلحت خود او  وامي   در برخي لحظات زندگي، به عملي مغاير با بديهي        
علـم بـه انـسان خواهـد     «: پوشي از آزادي خـود   دارد كه دستيابي به آن ميسر نيست، مگر با چشم           خير عمومي به ما عرضه مي     

اي داشته و نه هوي و هوسي، و در كل بيش از يك تكمة پيانو يا پدال ارگ نيست؛ آنچه انجـام        كه هرگز نه اراده   (...) آموخت  
كافي است اين قوانين را كشف كنـيم و انـسان ديگـر    . اش، بلكه بر طبق قوانين طبيعي است    دهد، در نهايت، نه موافق اراده       مي

طغيان عليه يك نظـم  ). ٧٠٤ ص  ،١٩٨٦،  داستايفسكي(» اش نخواهد بود و زندگي بر او بسيار سهل خواهد شد            مسئول اعمال 
كنـد، آزادي، در منظـر او راهـي     ر بر مي  س داستايفسکیمنطقي تحميلي نخستين مرحلة ديالكتيك آزادي است كه در همة آثار            

  .است روشني بخش كه براي تاراندن خود كامگي بايد آن را تا انتها پوييد
 و نقطة عطف ديالتيك اوسـت، راه حلـي       داستايفسکیكه اوج آثار    »  افسانة مفتش بزرگ  «اما مسئلة آزادي، سرانجام در       

افكنيم يعنی آنگـاه كـه آزادي اعـالم شـده عليـه       اين راه مي» ين مرحلةدوم«پيش از بررسي آن، نگاهي به  . بسنده خواهد يافت  
جنايـت و  شود، اما مضمون اصلي  هاي مختلفي ابراز مي اين ديدگاه در رمان   . گرايد  هرگونه نظارت عقيدتي به خود كامگي مي      

 از چنـان  Raskolniov تأمل در خصوص آزادي در روايـت قتـل دوگانـه توسـط راسـکولينکوف       . دهد   را تشكيل مي   مكافات
نماياننـد كـه    اي مـي  نيچـه _ اي شبه هاي رايج، اين دانشجو را بردة نظريه   تحليل. پندارند  مي" وضوحي برخوردار نيست كه غالبا    

تر از رمان، عكس چنين برداشـتي   كه خوانشي دقيق حال آن. دهد انسان برخوردار از نبوغ را در فراسوي اصول اخالقي قرار مي        
شناختي  يابد كه در كمال آزادي اقدام به قتل نموده است و هيچ دليل فلسفي يا جامعه جوان به تدريج در مي: زدسا  را آشكار مي  

همـان، ص  (» عذاب وجـدان  بدون« )٤٧٧ص ، همان(» بخاطر جرأت به آن«معترف است كه . باشد اش نمي توجيه كنندة عمل
پايه، مستقل از هرگونـة   چنين برداشتي از آزادي  است، عملي بيدر پي بيان  " كنش رمان اساسا  . ، مرتكب قتل شده است    )٤٧٨

نهايي، عبارت از تصور جنايت نه همچون جبـر،  ) ٦٧٢، ص همان(»  رستاخيِر«شرط . انديشة هدايتگر و هرگونه علت عقاليي   
ترتيب خواهد توانست با  ناو بدي.  آزادانهيا عقل باختگي آني و يا كاربست يك نظريه، بلكه پذيرش آن مانند عملي است كامالً

انکار هر گونه جبرگرايي اجتماعي، روشنفكري و روان شناختي، وجود خود را به سير پويـاي زنـدگي و عـشق بـسپارد و بـا                
  .اختيار كامل راِه تسليم و آزادي واالتري را برگزيند
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پـسين لحظـات، در خـالل سـه صـفحة      يابد، زيرا تغيير قهرمان زنداني، در باز   رمان با چنين مفهوم غيرمنتظري فرجام مي      
كند، تصوير مردي كه  از او ترسيم مي   ) ٦٠٥، ص   همان  (٢»جان سخت شده  «راوي نخست تصويري    . دهد  پاياني كتاب رخ مي   

انتظاري چنين بلند به لطف اسـتعارة  . آيد  هنوز قدرت پذيرش كامل آزادي جديدي را ندارد كه  با اعتراف به جنايت فراهم مي         
چهار روز، آنگاه كـه بـا مـسيح جـاني ديگـر      كالبد الزار پس از : پذير خواهد بود   كه نماد كل رمان است، امكان     » زارال«رستاخيز  

 خودبينانـة  ٣فـرد انگـاريِ  . شـود  شود، با عشِق سونيا زنده مي آزادي انتحاري كه در قتل تجربه مي. ناك بود يافت، هنوز عفن و بوي    
 نوشـتاري اسـت روايتگـر    جنايت و مكافـات . دهد مي» اسرار«ه ادراكي از آزادي به مثابة جاي خود را ب  ) گري  ويران(آزادي برتر   

  .ناپذير خير و شر وقوف به آزادي به عنوان ارزش مطلق وجود و سرچشمة زوال
گفـت آوردهـا از انجيـل، گـواهي     . نمايد از ديگر سو، شيوة تغيير راسکولينکوف در دريافت بعد مذهبي رمان اساسي مي            

) ١٠٥، ص ١٩٩٦ شـستوف، (» در انجيل نه يك نظرية اخالقي خاص، بلكه گواه و ضمانتي بـر حيـاتي نـو        «كه او      اين است بر 
 ضمن  شود، آغاز مي) ٢٤-٢٥، ١٢، انجيل سنت ژان(» اگر دانه نميرد« نيز كه با آية انجيل برادران كارامازوفسرآغاز . يافت مي

كـشف آزادي نـاب   .نشاند اي برتر مي بخش در مرتبه اي اسرارآميز و جان ن نمونه رد هرگونه توصية اخالقي، رستاخيز را به عنوا       
 پاسـخي كامـل بـه پرسـش آزادي مطلـق      جنايت و مكافـات فرجام كوتاه . انجامد الزاماً به فراروي از تجربة آزادي در شر مي      

بـرادران  . نهـد  اش وا مـي  يـشين رمـان   را بـه بازپ داستايفسکیدهد و يافتن توضيحي قانع كننده به نكتة محوري در فلسفه           نمي
نيز جدا از بقية » رسالة فلسفي«در اين روايت يك . دارد  كه آن نيز داستان جنايتي است، سرانجام پاسخي عرضه ميكارامازوف

» مفـتش بـزرگ  «افـسانة  :  اسـت داستايفـسکی ترين شرح نظري موجود در همة آثار  ترديد معروف   رمان، گنجانيده شده كه  بي     
 داستايفـسکی  است كه در متن    ٤»مفتش بزرگ «واسيلي رزانف، فيلسوف و نويسندة روسي، مبدع اصطالح         . ٥، بخش   ٥كتاب  (

  ). نيز هست١٨٩٦اين اصطالح ناِم اثِر منتشر شدة او در سال . موجود نيست
تخب را آشكار كـرد،  توان قدرت فلسفي اين تکّة من اما به راستي چگونه مي. شود  مسئله آزادي در اين اثر حل و فصل مي  

كه در اين اثر مـسئله آزادي   اي كه خوانندگان جوان پرشماري را با تفكر فلسفي ومذهبي آشنا ساخته است؟ نخست اين              گزيده
پرسـشي سـاده و اساسـي طـرح     . شود، بلكه همچون يك مضمون كامل فلسفي مورد مداقّه قرار مي گيرد به تنهايي تجربه نمي  

احتمـال  . مسيح و مفـتش بـزرگ  : گيرند ة انسان است؟ وانگهی، دو خصم رو در روي يكديگر قرار مي        آيا آزادي الزم  : شود  مي
پس مفهوم آزادي بـه گونـه اي غـايی در منظـر     .  انسان و خليفة خادم شيطان پيشاپيش منتفي است -تبانی و مذاكره، ميان خدا    

  .داوي بنيادين و رويارويي دو چهرة نمادين: شود انديشه گسترده مي
كه ايوان كارامازوف، روشنفكري درخشان و غيـر متعـارف،   » شعري فلسفي«اي است در قالب  نامه  اعتراف» مفتش بزرگ «

آورد، زيرا قادر به پذيرش هماهنگي جهاني در قلمرو  او شورش خود را فرياد برمي. خواند ميAlexis  براي برادرش آلكسيس
اي باشد كه بطور  خاصه اگر اين سعادت به بهاي رنج بيهوده. ات نيست سرمدي و آمرزش انسان و بخشش متقابل ميان موجود        

ها را  آنگاه ايوان سياهة هولناكي از حوادث روزنامه (كشد    دفاع در برابر شكنجة بزرگساالِن ديگرآزار برگرده مي         مثال كودكي بي  
 بر كـسي پوشـيده   داستايفسکیدر آثار اهميت تصوير تجاوز به كودك . ها بر كودكان است كند كه شرح انواع شكنجه      مرور مي 

  ).، او را پس از مرگ به چنين خطايي متهم كرده بودStrakhov  نيست، حتي يكي از زندگينامه نويسان او به نام استراكوف
متن، نمايشگر مفتش در اسپانياي قرن شانزدهم است كه مردمان آن به غايت فرمانبردار و خـدمتگزار اوينـد، امـا ظهـور                    

مفـتش فرمـان   . شناسـند  گر را بـاز مـي   درنگ مسيح معجزه   مردم بي : ريزد   اوضاع را درهم مي    Séville مسيح در اشبيليه  نامنتظر  
شـب هنگـام،   . انـد  افكنند، خيل مردم، خوفناك از واكنش، خاموشـي گزيـده   كند و او را به زندان مي اش را صادر مي     دستگيري

بـا آمـدن نـا    . دهد كه پسين روز همچون ملحدي سوزانده خواهد شد خبر مي مفتش ديرينه سال، ضمن ديدار از زنداني، او را          
انـد؛   هـا اسـتوار كـرده    رود كه كشيشان در طي قرن ، در واقع بيم فروپاشي نظمي اجتماعي، اخالقي و روحي مي»منجي«بهنگام  
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تـر از    فاقـِد آزادي خوشـبخت  دهد چرا انـسان  مفتش به تفصيل توضيح مي. هاست پوشي انسان از آزادي افتخار آن  توفيق چشم 
هـا   ها داشته، تنهـا بـه فالكـت و پريـشان حـالي آن       چرا آزادي روحاني كه مسيح دل در بخشش آن به انسان          . انسان آزاد است  
  ).٤، بخش انجيل سنت لوك، و ٤، بخش انجيل سنت ماتيو(فرجاميده است 

ها  سنگ با امتناع از تبديل تكه: گيرد نب اهريمن را ميهاي مسيح در كوير، آشكارا جا     وسوسه دراز دامن مفتش با يادآوري    
؛ با واپس زنـي وسوسـة پرتـاب         )٢٧٣ ص   ،١٩٥٢ ،داستايفسكي(به نان، حضرت مسيح طالب فرمانبرداري آدميان نبوده است          

رانجام با ردِّ خود به پاي كوهستان و نجات بوسيلة فرشتگان بارگاه الهي، از انقياد بشريت به لطف ايجاز سرباز زده است؛ و س                 
را بـراي تحميـل و تحكـيم سـيطرة خـود      » شمـشير ِسـزار  «هاي جهان، استفاده از  پيشكش اهريمني سلطه بر تمامی  پادشاهي 

دالنه بوده اسـت، تـا بـه شـكنجة       در اطاعتي ساده هاي كشيشان براي نگه داشتن انسان    ها گزينه   اما اين وسوسه  . برنگزيده است 
دسـتاورد  » تـصحيح «كند كه جهت خير عمومي بر   مفتش خود را در شمار آناني اعالم مي    . تار نيايند اخالقي منتج از آزادي گرف    

شود و  بندد و اين يك، لب فرو بسته، به كشيش نزديك مي    سرانجام در انتظار پاسخي از زنداني دم فرو مي        . اند  مسيحايي راسخ 
  .گذارد كه برود و هرگز باز نگردد ون، مسيح را آزاد ميمفتش، آشفته حال و ديگرگ. نشاند اش مي بوسة بخششي بر چهره

كنند، بايد نخست يادآور شد كـه    را در خصوص آزادي كامل مي     داستايفسکیبراي برنماياندن عناصر جديدي كه فلسفة       
اش را شـرح و بـسط    هـا و احـساسات   كند، بر عكس، سـخنگوي خودكـامگي انديـشه     سكوت اختيار ميداستايفسکینمايندة  

چرا كـه از  ). ١٩٥، ص ١٩٧٤بردائوف، (» حقيقت در باب حقيقت بيان شدني نيست     «اگر توضيح بردائوف را بپذيريم      . دهد مي
اصول اسرارآميز زندگي  به مثابة نوعي بخشش و گشايشي ناب بـه روي جهـان و گفتمـاني عقاليـي اسـت، بـر خـالف آن،                     

اي منطقـي   دد محاصرة شنونده، در زنجيره، زيرا در ص)همان جا(» واگويي حقيقت در باب اجبار به راحتي قابل توضيح است       «
پس شايسته است، اصول فلسفة آزادي را از خالل گفتماني دريافت كنيم كه آن . كند است و به انجامي سست عنصر بسنده مي       

 از خدمتگزاران سـعادت  مفتش يكي: گيرد گرايي ناب و ايثارگون الهام مي وانگهي گفتار مفتش از يك انسان    . كند  را محكوم مي  
اي  سخن از گزينشي فلسفي است و نـه مـشروعيت بخـشي نظـري بـه سـيطره           . اي وجدان باخته    همگاني است و نه خودكامه    

 .ناعادالنه
ترين بخش بشريت را خوار خواهند شمرد، يعنی مردمان     بنابراين مذهب آزادی، ارزانی برگزيدگانی خواهد بود که بزرگ        

از بهِر اين بشريت به غايت سست مايه، و برای رهايش انسان از رنجی اخالقـی، کشيـشان    .دی خويشتنناتوان از پذيرش آزا
ای دربارة آزادی منفک شده و در برخی موارد هـم مجـاز           بدين ترتيب، شر از هر انديشه     . اند مهيای پذيرش بار گناهان ديگران    

، همـان (برداری و آرامش و عاری از وقوف به گناه به سر خواهند برد     ها نيز به لطف ايثار کشيشان در فرمان         انسان. خواهد بود 
  ).٢٨١ص 

بار آزادی  کند که از پيامدهای زيان   ترتيب، مفتش سيمای قديسی خودکامه و بشارتگر سعادت همگانی را مجسم می             بدين
بـا ايـن حـال    . ناپـذير اسـت    زندگی آشـتی را باور داشته باشيم، آزادی را بايد واگذاريم، زيرا با      » شعر«اگر اين   . جويد  بهره می 

شعر تو سـتايش مـسيح اسـت و نـه     «: کند زند، اعتقاد آلکسيس و نيز خواننده را جلب می تصويری که ايوان از مسيح نقش می      
دارد،  پس چگونه مفهوم آزادی مطلقی که او عرضه مـی .  بر دشمن به فتحی ماننده است؛ بوسة او )٢٨٢همان، ص   (» مالمت او 

توانـد   کند؟ بنا به نظر بردائوف، به راستی ظهور مسيح در تاريخ انسان مدرن مـی       مقاومت می  ٥بر انسانگرايی سعادت نگر   در برا 
که آزادی به عنوان شالودة انـسانيت   اند بر اين  گواه جنايت و مکافاتپرسناژهای. راه حل مسئلة دشوار آزادی را به دست دهد   

  .ی ديگران باشدتواند در خدمت تحقير و ويران ما، می
 را به نيکومنشی مجبور کند، وانگهی استقالل اگر به عنـوان اصـل نخـستين زنـدگی                تواند انسان   هيچ دستور اخالقی نمی   

پوشی از هر حکم  توان با چشم ليک آيا می . پرستی و خشونت بيانجامد     عملی پذيرفته گردد، چه بسا به افسار گسيختگی، هوی        
توان حقـايقی جهـان شـمول ارائـه داد کـه همـة        ای اخالقی بنا نهاد؟ آيا حتی می  وضوع، فلسفه اخالقی، بدون تحديد آزادی م    
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  کند؟  ترين اصول منطق را انکار می که انسان زيرزمينی بطور مثال، ابتدايی های انديشمند آن را بپذيرند، حال آن موضوع
ناپـذيری ظـاهری چنـين     آيـا آشـتی  ). ١٣١، صهمـان (» پذيرفتن حقيقت کافی نيست، بايد آن را آزادانـه پـذيرفت  «ترديد    بی

پوشی از اين آزادی به مثابـة گمراهـی خودبينانـة فلـسفی      به چشم" پذير برای همگان، الزاما  مفهومی از آزادی با يک زندگی تحمل      
 را از خداونـد وام   آزادی،انسان: دهد  پاسخی را نويد می٦انجامد؟ سيمای مسيح با تداعی مفهوم تجسد عجين با تنهايی و رنج نمی     

نوردند و همان عـدم اجبـار در اعتقـاد بـه انـسانيِت       گردد، اما همگی اين راه را با مسيح در می گيرد و راه نيکی بر او آشکار می  می
_ عشق انسانی بـه مـسيح، امکـان عـشق الهـی بـه انـسان         . کند   انسان و ايثاِر تصليب، ما را آزادانه بسوی خداوند هدايت می           -خدا

بنـابراين بـراي رفـع    . سـازد  آورد و ضمن تضمين استقالل موضوع، او را به سوی نيکی رهنمون مـی     از خدا را فراهم می     تصويری
  . نمايد معضالت آزادی، بازانديشی به مفاهيمی همچون تجسد، ايثار و رستاخيز بايسته  می

 در حل نهايی مسئله انجيلهای خاص  انگارهای مسيحی انگاشت که  توان نويسنده بنابراين داستايفسکی را همان اندازه می
حـل و  » افسانة مفتش بزرگ« طرح و سرانجام در خاطرات زيرزمينیجدل در خصوص آزادی که در     . آزادی ضروری بنمايند  

 سياسی - نيز به همين مسئله از ديدگاهی اجتماعی اهريمنان.دهد دست می شود، مجال دريافت آثار ديگر نويسنده را به فصل می
نظام سازمان دهـی  «پرداز،    ای اعجوبة نظريه    ، گونه )٧رجوع به بخش دوم کتاب، زير بخش         (Chigaliov شيگاليوف. پردازد  می

حد و حصر آغازيده و  از آزادی بی«کند که با هدف سعادتی جهانشمول،  را عرضه می ) ٤٢٥ ص   ،١٩٨٦ ،داستايفسكي(» دنيايی
  ).ن جاهما(» انجامد و حصر  میحد  به استبدادی بی

هايی سياسی، اعم از دين ساالرانه يا سوسياليست در سطحی  ساز ظهور نظام ، زمينه»اشکاالت آزادی«ها از  لذا ادراک انسان
هـا و   غالـب رمـان  . كنـد  گردد که در نهايت هر گونه آزادی عمل، بويژه مسئوليت اخالقـی را از انـسان سـلب مـي     همگانی می 

 را بـر مقـام فيلـسوفی    داستايفسکیاگر بتوانيم . کنند ای واحد را طرح می ايی متفاوت، مسئله  ه  ، با شيوه  داستايفسکیهای    نوشته
. بزرگ بنشانيم، از اين روست که با نظم و تدبيری خاص بينشی اخالقی، متافيزيکی و مذهبی از انسان مدرن تقرير کرده است        

نه بالزاك، . شماري را شيفتة خود ساخته است ويس، اذهان بي  ن  افزون بر تأثير داستايفسكي بر فالسفه، اهميت او به عنوان رمان          
  .اند نه تولستوي و نه حتي پروست چنان منظر تماشا نبوده

ترديد در وهلة نخـست، مرهـون ترجمـة همـراه بـا       آشنايی خوانندگان فرانسوی با ادبيات روس،  بويژه داستايفسکی بی      
اما در ميـان  . باشد   می١٩٠٦ تا ١٨٤٤های  همی از آثار او بين سالسپس ترجمة قسمت م ،Vogüé های چشمگير ووگه کاستی

اديبی است کـه در شناسـاندن منزلـت داستايفـسکی     ) ١٧ص  ،١٩٨٩ ،برونل و شورل(خوانندگان پرشور فرانسوی، آندره ژيد    
آنـدره  . (ل، سـتوده اسـت  های فرانسوی ناموفق و ناز بيش از همه قلم فرسايی کرده وکتابهای نويسندة روسی را به رغم ترجمه 

نشاند و دربارة تأثير اين نويـسنده بـر آينـدة ادبيـات      تر از نيچه و ايبسن می  ژيد، داستايفسکی را در مقامی رفيع .)٦٢ژيد ، ص 
هايی فـراخ از آن سرچـشمه     کند که رودخانه    تشبيه می » گرة راز ناک کوهستانی   «و  » نيمه پنهان «ی هنوز   »چکاد«غرب، او را به     

  ).١٣همان، ص (» ز را سيراب سازندهای جديد اروپای امرو تشنگی«رند تا گي می
» ای نهفتـه  نقطه«از منظر ژيد، دليل امتناع برخی اذهان غربی در برابر نبوغ داستايفسکی را بايد در اين نکته دريافت که او      

ا ادبيات فرانسه، بلکه ادبيـات غـرب بطـور    ، نه تنه)٦٨همان، ص (» به زندگی راستين تعلق دارد«رود که  در ضمير را نشانه می 
کند، روابط هيجانی يـا فکـری، خـانوادگی، اجتمـاعی،       ، بجز در برخی موارد نادر، تنها به توصيف روابط انسان بسنده می            کلی

ی در آثـار  که چنين ارتبـاط  پردازند، حال آن روابط مربوط به قشرهای جامعه، اما هرگز به رابطة انسان با خود و با خداوند نمی               
در واقع نويسنده در ترسيم ويژگی خاص روح روسی چنان توقيفی يافته است      ). همان جا (داستايفسکی نمود درخشانی دارد       

روس را بـه   داستايفـسکی، پاسـخ نويـسندة    ةنويسندة بهترين زندگينامة متأسفانه ترجمه نـشد ، Hoffmann نـوفمـکه مادام ه
لحظاتي است كه بايد ! آري، زندگي دشوار است«: كند هايش، چنين تقرير مي حت نوشتهسرزنش ديگران، آن هم دربارة عدم ص

  ).همان جا(»  تر است به يك قرار مالقات مهمها را شايسته زيست و اين از دير رسيدن  آن
                                                        

6 - Incarnation 

Archive of SID 

www.SID.ir



ر گيري انديشة داستايفسكي داشته است، بـه قـدري كـه آثـا          قرائت كتاب مقدس و تأمل دربارة آن، نقش مهمي در شكل          
"  تنها كتابي بود كه مطالعة آن رسماانجيلوانگهي در طول دوران اسارت در سيبري،  . اند   عجين انجيلبا تعاليم   " بعدي او كامال  

كنـد، نويـسندة    هاي آن را نقـل مـي   ترين قسمت  هاي داستايفسكي در زندان كه آندره ژيد جالب       البته در يكي از نامه    . مجاز بود 
نكتـة  . را برايش بفرسـتد » اش ، هگل، بخصوص تاريخ فلسفه   )نقد عقل محض  (، كانت   قرآن« كه   خواهد  روسي از برادرش مي   

البتـه در خـصوص ايـن كـه آيـا      ). ٩٨همـان، ص  (» ها بـستگي دارد  كتابآيندة من به همة اين «نويسد  كه مي شايان توجه اين 
يست، اما در هر حال مبـين عالقـه و كنجكـاوي    ها شده يا نه، اطالع دقيقي در دست ن خواندن اين كتاب داستايفسكي موفق به    

 بر داستايفسكي و مقايسة او با نيچه، بر تسليم ژرف     انجيلژيد ضمن تحليل تأثير     . نويسنده به سؤاالت مذهبي و فلسفي است      
پيچيـدگي  «پوشـي، حفـظ    نخـستين و مهـم تـرين نتيجـة ايـن تـسليم و چـشم       . ورزد نويسندة روسي در برابر مسيح تأكيد مي    

 انجيـل به گمان نويسندة فرانسوي، هيچ هنرمندي در واقع در بكار بستن اين تعليم            . بوده است ) ١٠٦همان، ص   (» اش  شتسر
اش را نجـات بخـشد، آن را خواهـد باخـت، امـا آنكـه        خواهد زنـدگي  كس كه مي هر آن «: تر از داستايفسكي نبوده است      موفق

همـين  " اساسـا ). همـان جـا  (» .اين يك آن را به واقع زنده خواهد كرد،  )كند  اش را رها مي     كه زندگي (بخشد    اش را مي    زندگي
داستايفسكي را منزل متضادترين احساسات و حافظ غناي خارق العادة قهرمانـاني گردانيـده كـه در           پوشي از خود، روح       چشم

  .وجود او در ستيزند
اشـان بواسـطة هنـر      و حـديث نفـس    گفتگوها«نويسد كه     هاي داستاني داستايفسكي، ميرسكي مي      در خصوص شخصيت  

که  آرايد، نظير ندارند، و از همين روست که عالم آفريگانش با اين شگفتي كه با استفاده از آن ايشان را به اختصاصات فردي مي
 گرفتـه تـا   خاطرات زيرزمينياز ). ٣٩١، ص ١ج  ،  ٢٥٣٥ميرسكي،  . س.د(» محدود است، سرشار از اختصاصات فردي است      

نيروي «، ممكن نيست انديشه و فكر نويسنده را از ساختمان هنري اثر جدا كرد و اشخاص داستان با تمام        امازوفبرادران كار 
خـاص او احـساس   ، ويژگـي  )همان جا(» از الكتريستة انديشهاند گرانبار  هايي حياتي عظيم و هستي مستقلي كه دارند فقط اتم     

را تنهـا  » انديـشه «كـرد و ايـن اسـتعداد احـساس      ن آثار داستاني متمايز مياي كه وي را از كلية نويسندگا   انديشه بود، خصيصه  
همـان،  (ديد  پاسكال و نيچهو  St-Augustin و سن اگوستن St- Paul توان در برخي متفكران مذهبي مانند پولس قديس مي

تـرين از   انـد، سرشـار   كـه رمـان   در عـين آن «داستايفـسكي،  هاي    الزم است اين عبارت ژيد را نيز بيافزاييم كه رمان         ). ٣٩١ص  
، ١٩٢٤ژيـد،  (شوند  جاري مي» لبريز از نفس زندگي«هايي  تابهاي ك و ابهام كه بر رگه» دور از انتزاع «هايي    ، انديشه »اند  انديشه

  ).٧١ص 
. سي كـرد هولت بررــتوان به س يـهاي متفاوتشان نم ها و جنبه هاي داستاني داستايفسكي را به دليل سويه ترديد ويژگي   بي

 ١٩٦٣، كه در سال )١٩٢٩ (داستايفسكيمشكالت آفرينش در آثار در اثر خود  نـل باختيـپرداز ادبي روسي تبار، ميخايي نظريه
داسـتاني توسـط    گردد، عقايد نـويني مبنـي بـر ابـداع چنـد آوايـي             تجديد چاپ مي   داستايفسكييقاي  مسائل بوط زير عنوان   

انـد كـه    چنان مستقل) های داستانی و ديگر شخصيت ( در واقع هر پرسناژ از نويسنده        .دهد داستايفسكي را بسط و گسترش مي     
هايي فردي در دنيايي از آِن خود   تيررس نگاه او، ديگر نه آفريدة فرمانبردار نويسنده، بلكه آفرينش گر پنداشت           «ضمن گريز از    

از «اش را  های داستانی نويسي است كه شخصيت تانداسبنابراين داستايفسكي نخستين ). ١٢، ص ١٩٧٠، داستايفسكي(» باشد مي
انگارد كه  مي» گويي رماِن تك«باختين رمان سنتي اروپايي را  ). همان جا (» دنياي آفريننده رهاينده است   (تحول در دنيايي واحد     
افتني و تـابع منطقـي   ي از اين رو، درام فيصله. دهند نويس رخ مي اش در دنياي خاص رمان های داستانی گفتار و كردار شخصيت  

» .بينـد  تـا بلنـدترين مرتبـه مـي    ] و[فهمد  داند، مي كه مي«نويسنده همان مرجع وااليي است . دروني يعني منطق خالق اثر است    
شناسي، گفتگوهـا، كـنش بـه       روان: نمايد  آسان مي " بدين ترتيب دريافت فلسفة نويسنده در رمان سنتي نسبتا        ). ٩٧همان، ص   (

گويي قهرمان ثمرة كالم «اند كه  بر عكس، نزد داستايفسكي، رخدادها چنان. روند مسائل مطروحه پيش ميسمت فرجام منسجم 
هـای داسـتانی،     در نتيجه هرگونه سنتز فلـسفي باورهـاي شخـصيت       . است، بلكه موضوع كالم  خود       )همان جا (» نويسنده نيست 

  . ناممكن خواهد بود" ذاتا
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از منظر ). ٥٢همان، ص (»  ديالوگ استرمان چند آوايي تماماً«: كند ا باختين اين گونه تعبير مياما ويژگي اساسي رمان چندآوايي ر
 –هـايش  هـاي رمـان   ها و زير بخـش  بخش: شود كه شامل سه مرحله است اي انديشيده مي اي بر اساس چنين شيوه داستايفسكي، هر رابطه  

هايي به مفهوم سنتي  ها و گفتمان درون اين طرح كلي، ديالوگ   . شود  تلقي مي ) ٥٣همان، ص   (» ديالوگ بزرگ «ساختاِر داستاني مانند يك     
كه سرانجام ديالوگ با رسوخ در هر واژه، هر حركت و هر بيان خاموش چهرة قهرمان، ضمن افـزودن        تا آن «ميان پرسناژها جريان دارند،     
کنند كـه ويژگـي سـبك بيـاني      سر برمی» هايي ديالوگ ميكرو«نگام در اين ه. تر بيافريند هايي ظريف ها و اليه   آوايي بر آوايي ديگر، شكاف    

  ).همان جا(» داستايفسكي است
توانـد   مـي " يابيم كـه قطعـا   اي ديگر در عبارت زير مي ظرافت نگاه داستايفسكي در تحليل زواياي روح انساني را به گونه  

داسـتاني  در . اش باشـد  ا سـر دورة آفريننـدگي ادبـي   گير نويسندة فرانسوي ناتالي ساروت در سر ت وقفه و پي چكيدة تالش بي 
هايي احساس از ذهن ما  وار در قالب گونه     هايي تمام و كمال صاعقه      دانيم كه گاه استدالل     مي«: نويسد   داستايفسكي مي  ٧رذيالنه

ين احساسات، اگـر بـا   و بديهي است كه بسياري از ا  . كنند كه به زبان بشري قابل بيان نيستند، چه برسد به زبان ادبي              عبور مي 
شوند و با اين حال در وجود همگان  به همين دليل هرگز نمايان نمي. نما خواهند بود غيرحقيقت" زبان معمول بيان شوند، كامال

، ناتالي ساروِت روسي تبار     )١٩٦٧ ( دروغ و   )١٩٣٩( استحالهگرفته تا   ) ١٩٨٠( كاربرد كالم  از آثاري همچون     ٨» .جاي دارند 
 سـالگی  ٩٩ ديده به جهان گشود و در    Ivanovo در ايوانوو    ١٩٠٠در سال   . يهودی تبار بود  _ تاشا چريناک و روسی     نام او نا  (

كه تـأثير  )دهد های پايانی قرن بيستم گواهی می هاي او در سال  زبان بر اعتبار پرسش٣٠ترجمة آثار او به بيش از     . خاموش شد 
در قالب . نهايت انديشه بوده است هاي بي  در پي رديابي و كشف امواج و نوسانباشد تعيين كنندة داستايفسكي بر او آشكار مي 

پردازد كه در مرزهاي هوشـياري روي   هاي ريز نقش وحاالتي روحي مي     قريب بيست نوشتار موزون، ساروت به توصيف درام       
كنـد كـه نگـاه عكـاس، مترصـد دم       يهاي پنهاني و رنگ باختگي پرسناژها، تصاوير مبهمي را به ذهن متبادر م      تداعي. دهند  مي

  .ها دوخته شده است مساعد، بر آن

  گيري نتيجه
فلسفة روسـي   .كند گري مي در خاتمة بررسي، داستايفسكي در مقام يكي از سرآمدترين نويسندگان فلسفة داستاني جلوه

شماري، از   برگزيد، نيز نويسندگان بيهاي پسيِن قرن نوزدهم، او را به عنوان پدر فكري خود      طلب و نمادگرا نيز، از سال       آرمان
های او، آثاري آفريدند كه درخشش خود را مديون اويند، از ديگر سـو   های تحليلی داستان    جمله ژيد و ساروت، متأثر از شيوه      

يـب  اين نكتـه چنـدان غر  . اند فالسفة معاصر و انديشمنداني از جمله نيچه و فرويد، همواره توجه خود را به او معطوف داشته           
نويسد كـه فلـسفه روس و     مي١٩٢٣ در سال بردائوفبا اين حال . نمايد كه نويسنده به ضعف خود در فلسفه اذعان داشت      مي

، نهفتـه  »ديگري«هاي او دربارة آزادي، شر و  پرسش. كند هاي مديدي است كه در زير نگين داستايفسكي زندگي مي    غرب سال 
تفـسير قطعـي و نهـايي برنهـاد     . يابنـد  هـاي او سـيماي نـو مـي     ژه در آخرين نوشته گيراي داستاني، به وي هاي  در پوشش قالب  

نمايـد، چـه وارسـي پويـايي گفتـار زنـده و آزادانـة            های داستانی و نويسنده، چندان سهل و آسان نمي          هاي شخصيت   پنداشت
ه را در انتخـاب موضـوع و   شـان نـسبت بـه نويـسنده، شـايد در نهايـت بايـستي خواننـد         ها داللتي است بر استقالل      شخصيت

بهمـين ترتيـب،   . تواند در تحليل و گمانه زني، سـيال و روان باشـد         مي] آزادي خواننده [آزادي بشري   «: گيري آزاد گذارد    نتيجه
تـوان   افزون بر اين، به زعم ما، اثر مـذکور را مـي      . ، آزادي است و بايد خطاب به آزادي باشد        »افسانه مفتش بزرگ  «درون ماية   
  . تايشي از مسيحيت به عنوان يگانه منجي آزادي بشر در برابر مطلق خواهي و اسارت تعبير كردهمچون س

                                                        
7 - Une Vilaine histoire 
8 - Le Mensonge, une phrase de Dostoïevski, cité par Luccioni Usabelle in le mensonge/ dostoïevski:htm 
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