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چکیده

پرسش از هستی و کشف معنا و هدف زندگی ،به یکی از پر دغدغهترین مسائل عصرر
حاضر تبدیل شده است .داستایفسکی ،به عنوان یک مرممن ،در سسرتوسرو معنرا
واقعی زندگی است .او ،دو اصل ایمان به خدا و اخالق را معنرابشش زنردگی و سنران
میداند .از نظر او ،همة آدمیان تعالیطلباند؛ معتقد است که بدون تردید ،پسرتتررین
انسانها نیز در سستوسو خدا هستند و با تمام وسود میدانند که هرگونه اشرتباه در
این راه ،به بیراهه میانجامد .بدون وسود خدا ،هستی بشریّت پرو و بریمعنرا اسرت؛
زیرا انسان همواره دو مسیر را در سلو رو خود میبیند کره بایرد یکری را انتشرا
کند ،اما میداند که به تننایی نیز قادر به یافتن راه هدایت و سعادت نیست .لذا نیراز بره
هدایت النی را در وسود خود احساس میکند .بنابراین فقط خداست که میتواند او را
نجات دهد .اما اخالق نیز به عنوان امر معنابشش به زندگی ،مورد توصیه و سرفارش
داستایفسکی است .با عمل کردن به وسردان اخالقری ،انسران از عمرل خرود احسراس
رضایت میکند و این احساس آرامش را به زندگی و سنان و آدمیانی که در ایرن عرال
زندگی میکنند ،انتقال میدهد؛ و لذا زندگی را بامعنا میبیند.
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مقدمه

مسئلة زندگی و معنا آن ،یکی از مسائل عمدة بشر است که امروزه از من ترین موضوعات فلسرفی ،روانشرناختی و دینری
به حسا میآید .زندگی ،پدیدها است بدینیتر از همه چیز و در عین حال ،تاریکتر از همه پدیدهها که باید بررا شرناخت
آن ،به بررسی پرداخت و خود را در این پدیده ،بدون شناخت و بدون داشتن هدف رها نکرد.
i
مسئلها که همیشه ذهن محققان را به خود مشغول کرده این است که آیرا معنرا زنردگی امرر ذاتری و کشرف
کردنی است یا امر عرضی و سعل کردنی؟ در مقابل این پرسش ،برخی گفتهاند که معنا زندگی ،امر ذاتی اسرت؛ و
گروهی معتقدند که معنا زندگی ،امر عَرَضی است .به عبارت دیگر ،آدمی در مقابل پرسشها مطرح در با معنرا
زندگی ،گاه به این نتیجه دست مییابد که معنا زندگی ،ذاتی است که سوا ترالشهرا و اندیشرههرا او ،بیررون از او
وسود دارد و حاک بر زندگی اوست و انسان میتواند بکوشد که آن معنا را کشف کند؛ و گاه زندگی در ذات خود معنرا
ii
ندارد و انسان باید به واسطة امور دیگر به زندگی خویش معنا دهد .به عبارت دیگر ،اگر به زندگی بره نحرو ابتکتیرو
بنگری  ،معنا زندگی کشف کردنی است؛ و اگر به آن به نحو سوبتکتیو  i i iبنگری  ،معنا زندگی سعل کردنری خواهرد
بود.
امور که به نحو ذاتی ،معنابشش زندگی هستند عبارتاند از:
5ر ایمان به خدا :با باور به وسود خدا ،اوالً پذیرفتهای که موسود حکی و قادر و نیکوکار که از خلقت عرال هردفی
داشته است ،در رأس امور عال وسود دارد؛ و وظیفة ما ،کوشش در یافتن آن هدف و معنادار سراختن زنردگی بره واسرطة آن
است .ثانیاً در پرتو اعتقاد به خدا ،به حیات اخرو که تداوم کمّی و کیفی حیات دنیو است ،معتقد میشوی و برا امیرد بره
آیندة ساودان ،زندگی دنیو با تمام مشکالت و دشوار هایش قابل تحمل شده و سماالت بسیار پاسخ داده خواهند شرد.
ثالثاً ایمان به خدا ،خوشبینیا نسبت به عال و اهدافی که خداوند از خلقت عال داشته است در انسان ایجاد میکند؛ زیررا
آدمی به این باور میرسد که صاحب عال  ،موسود نیکوکار و حکی است و در نیتجه ،هر واقعه و حادثها در ایرن عرال ،
بر اساس حکمت النی رخ میدهد.
0ر مشارکت در پیشرفت بشر :هر گونه تالشی که در سنت پیشرفت بشر صورت گیرد ،آدمری را سزئری از کرل
ساخته و و را از حاشیه به متن زندگی میآورد و سزئی ضرور از فرایند یرک کرل ضررور قررار مریدهرد .چنرین
دیدگاهی میتواند معنا دهنده به زندگی باشد.
 9ر اخالق :انسان ،بر اساس عمل به فرامین وسدان اخالقی ،مثالً کمک کرردن بره نیازمنرد ،احسراس رضرایت او را
دریافت میکند و این احساس ،باعث آرامش و رضایت باطنی شده و زنردگی را معنرادار مریسرازد .همننرین عمرل بره
تکلیف اخالقی میتواند به زندگی معنا ببششد .چنانکه کانت معتقد است که زندگی انسان و وسود انسرانی ،برر اسراس
عمل به تکلیف معنا مییابد.
4ر عشق :آدمی همواره از کنار گذاشته شدن میگریزد؛ زیرا تننایی ،بریهرویتی را بره او القرا مریکنرد .بنرابراین در رونرد
عاشقی ،انسان احساس میکند که الاقل برا یک نفر اهمیت پیدا کرده و همین احساس ،بره او هویرت بششریده و اعتمراد بره
خود را در او پدید میآورد.
1ر هنر :خالقیت یا درک هنر می تواند انسان را به سرمت زنردگی بامعنرا سروق دهرد .انسران دارا ذوق هنرر ،
زیباییها دنیا را پررنگتر از همه درمییابد و در پرتو نگاه هنرمندانهاش ،در پر زیبراییهرا ظراهر  ،ایردة زیبرایی را
کشف میکند و زشتیها ظاهر را با زیبایی عینی تعبیر و تفسیر میکند.
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اما ا گر کسی نتوانست به نحو ابتکتیو ،به زندگی خویش معنا ببششد ،به ناچار به سعل معنرا زنردگی مریپرردازد.
راهکارهایی که توسط این افراد ،در برابر زندگی اتشاذ شده است عبارتاند از:
5ر تغافل و تجاهل نسبت به بیمعنایی زندگی :اگر فرد به این نتیجه رسید که زندگیاش بریمعنرا اسرت و ارزش
زیستن ندارد ،برا اینکه بتواند به زندگی خویش ادامه دهد ،میتواند خود را به تغافل و تجاهل بزند.
0ر تسلی شدن در برابر پوچی عال  :آدمی میتواند در برابر بیمعنایی و بیهدفی عال سر تسلی فررود بیراورد و برا
کاستن از آرمانها و آرزوها خویش ،میتواند اثر پوچی را کمتر احساس کند .او باید سطح توقعرات خرویش را پرایین
بیاورد تا مرگ فرا رسد و او را از این زندگی بیمعنا نجات دهد.
9ر عصیان در برابر پوچی عال  :در صورت فقدان معنا ذاتی برا زندگی ،پوچی وضعیت وسود آدمی مریشرود و
راه گریز برا فرد باز نمیگذارد؛ ولی آدمی میتواند با طغیان در برابر پوچی عال  ،با آن مبرارزه کنرد و از ایرن طریرق بره
زندگی خود معنا دهد.
4ر توسّل به امور موهوم :از آن سا که همه چیز در عال توهّ محض است و هیچ حقیقتی وسود ندارد ،انسرانی کره
به پوچی رسیده است میتواند از راه متوسّل شدن به توهّمات در زندگی ،به زندگی خویش معنا دهد.
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داستایفسکی از سمله نویسندگانی است که قائل به معنا ابتکتیو برا زندگی است و معتقد است که زندگی ذاتراً دارا
معناست و نیاز نیست که بشواهی برا زندگی معنا سعل کنی  .چنین نیست که ما در سنانی دیده گشروده باشری کره
هیچ ارزشی و هیچ معنایی نداشته باشد و ما ،برا اینکه چند صباحی زندگی کنی  ،معنایی سعرل کنری ترا بتروانی ایرن
سنان بی معنا را تحمل کنی ؛ بلکه زندگی و سنان ذاتاً دارا معناست و این مایی که باید به دنبال زندگی بروی تا معنا
آن را کشف کنی  .داستایفسکی در «دفتر یادداشت روزانة یک نویسنده» مینویسد:
«اصل ،تالش در کشف زندگی است و نه در سعل آن».
(داستایفسکی ،5936 ،ج ،0ص)090
از نظر او ،کشف معنا ذاتی زندگی ،مشروط به رعایت چند اصل است:
5ر اولین اصل در معنا دادن به زندگی ،تصحیح دیدگاه و حالت ذهنی خویش است .زنردگی و دنیرا بسرتگی بره نگراه
انسان دارد و اگر دقیق شوی درمییابی که دنیا ،یک پدیدة سراسر شر نیست؛ بلکه نحوة نگریستن ماست که دنیرا را خیرر
یا شر سلوه میدهد .چش ها را باید شست؛ سور دیگر باید دید .داستایفسکی ،در رمان «آزردگان» میگوید:
«ما قبل از هر چیز باید به فکر اصالح مزاج خودمان باشی و پ از آن باید بکوشی که خوشبشت و سعادتمنرد
در این سنان زندگی کنی  .اگر گاهی غمی به شما رو میآورد ،نباید به آن توسه کنید؛ و اگر ه غمری نداریرد،
باید بکوشید به چیزها خو و مفرح و نشاطانگیز فکر کنید».
(داستایفسکی ،بیتا ،ص)913
مسلماً زندگی گرانبناترین موهبتهاست .زندگی سعادت است و هر دقیقة آن میتواند یک قرن تمام سعادت باشد .امرا
همین زندگی سراسر سعادت ،با بدبینی انسان ،به زندگی سراسر درد و رنج تبدیل میشود (کاریاکین ،5919 ،ص.)510
0ر دومین اصل ،تالش برا زیستن است .داستایفسکی بر تالش انسان برا کشف معنا زندگی تأکیرد مریکنرد و
ارادة انسان را سرنوشتساز میداند .انسان ،در معنا بششیدن به زندگی نقشی منفعل ندارد؛ بلکه سرازندة دنیرا خرویش
است .داستایفسکی سعادت را در پ تالش به انسانها وعده میدهد .او میگوید:
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«سعادت در خود سعادت نیست؛ بلکه در پیسوئی سعادت است».
(داستایفسکی ،5936 ،ج ،0ص)033
همننین در سا دیگر میگوید:
« ترقی و تعالی تو در دست خرود توسرت و تننرا در پرترو کرار ترأمین مریگرردد ،و نره در حمایرت ایرن و آن».
(داستایفسکی ،5935 ،ص)00
زندگی با تالش انسانی است که رنگ و بو میگیرد و راه به منزل سعادت میبرد .بنابراین هیچ مشکلی وسود نردارد
که بتواند پشت انسان را خ کند« .فرد باید در سریان رودخانة زمان و حوادث غوطره بشرورد ،و ماننرد دانرههرا شرن
رودخانه ،گردشکنان به سو مرزها و ساحلها آینده بغلطد» (هابن ،5941 ،ص .)563اهمیت تالش بررا سراختن و
آباد کردن را در این سمله میتوان خالصه کرد« :یک بیمار عالج ناپذیر ،تا دارو و درمانش بر رو نسرشه باشرد ،هرگرز
مداوا نشواهد شد! اگر دست رو دست بگذاری و تأخیر کنی  ،بیمار میمیرد و میگندد ،به قسرمی کره تمرام نیروهرا
سوان و تازه را میآالید و مسموم میکند و باالخره همگی نابود میشوی » (داستایفسکی 5949 ،ر  ،ص .)931بنابراین
انسان ،در کشف معنا زندگی ،نقش اساسی دارد و اوست که با یافتن معنا زندگی ،دنیا خود را میسازد.
9ر هدف دار زندگی .عالوه بر تصحیح دیدگاه و تالش نمودن برا معنادهی به زندگی ،باید زندگی انسان هدف-
مند باشد .هر کسی باید با خود بیندیشد که از زندگی چه میخواهد و برا چه چیز میخواهد زندگی کنرد؟ هرر گراه
انسانها درمی یافتند که برا چه زنده هستند و برا چه اهدافی باید زندگی کنند ،هیچگاه سردرگمی و اضرطرا ایجراد
نمیشد .تننا زندگی هدفدار است که میتواند چنرة واقعی حیات را نمودار سازد و آن را از مفنوم یک پدیرده معمرولی
فشرده در میان عوامل سبر  ،باالتر ببرد و در منطقه ارزشها قرار دهد .برا انسان با هیچ دلیلی نمیتوان اثبات کرد کره
حیات ،حقیقتی است که همه سانداران از آن برخوردارند؛ مگر موقعی که حیات دارا هدفی عالیتر بوده باشد که بتواند
چنرة واقعی آن را بنمایاند .داستایفسکی برا نشان دادن عاقبت کسی که بیهدف زیسته و به پوچی وسود رسیده ،نامه-
ا را ذکر میکند:
«پدر عزیز ،اکنون بیست و سه سال دارم و تاکنون کار انجام ندادهام و چون یقین دارم که کرار از مرن سراخته
نیست ،تصمی گرفت خودم را بکش ».
(داستایفسکی ،5936 ،ج ،5ص)040
4ر چنارمین اصل ،انتشا وسیلة درست است .داستایفسکی ،در عین تأکید بر انتشرا هردفی واال (ایمران بره خردا)،
استفاده از هر وسیلها را ر بدون توسه به درستی یا نادرستی آن ر ننی میکند و میگوید استفاده از وسایل نامشروع ،باعرث
شکست و نابود فرد میشود؛ هر چند برا هدفی بزرگ مورد استفاده قررار گرفتره شروند .راسرکولنیکف ،قنرمران رمران
«سنایت و مکافات» ،گفتوگو یک دانشجو و یک افسر سوان را میشنود که میگوید« :ببین :در یرک طررف قهریه ،یرک
پیرزن کثافتِ احمق بیارزش بیمعنی مریض است که هیچ فایدها برا هریچ کر نردارد .در طررف دیگرر ،سروانهرا
شادا پرانرژ هستند که به دلیل نداشتن پشتوانة مالی تلف میشوند و هرز مریرونرد  . ...برا پرول ایرن پیررزن ،صردها و
هزارها کار خو میتوان ترتیب داد و به ثمر نشاند ،هزارها زندگی را میتوان با این پول در مسیر درست قررار داد و دههرا
خانواده را میتوان از فقر و فالکت نجات داد .اگر کسی او را میکشت تا به کمک آن ،خودش را وقف خدمت بره بشرریت
و آرمان انسانی بکند ،تو چه میگفتی؟ نجات هزاران زندگی از فساد و تباهی به بنا یک زندگی ( »...به نقل از :اندرسرون،
 ،5911صص .)553-550در ننایت ،راسکولنیکف خود حک میکند که «اگر هدف خو است ،یک سنایرت عیبری نردارد.
یک کار ناصوا می کن  ،ولی دست برا صد تا کار صوا باز میشود» (داستایفسکی ،5933 ،ج ،0ص.)334
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ایدة توسیه استفاده از وسیلة نادرست به بنانة هدف درست را از زبان آرکاد  ،در رمان «سوان خام» میشنوی « :چه
عیبی دارد که آدم برا رسیدن به هدف ،از میان کثافات و آلودگی بگذرد؛ البته مشروط بر اینکه هدف عرالی و ارسمنرد
باشد؛ که البته در این صورت ،همه چیز شسرته مریشرود و بعردها همره چیرز همروار مریشرود» (داستایفسرکی،5901 ،
ص .)351اما داستایفسکی معتقد است که هیچ هدفی ،ارزش یک زندگی متالشری شرده را نردارد؛ هرر چنرد آن هردف،
خدمت به بشریت و میننپرستی باشد .بنابراین ششصیتها رمان را که معتقد به ایدة نادرسرت هسرتند ،برا شکسرت و
یأس مواسه میکند؛ بدین گونه که کار میکند که یا به هدف مد نظرشان نرسند یا دست به خودکشی بزنند و یا اینکره
به کردة خویش اعتراف نموده و اظنار پشیمانی نمایند .بنابراین از دید داستایفسکی ،نه تننا این گفتره کره هرر وسریلها
خو است ،اگر به هدفی عالی خدمت کند .قابل تردید است؛ بلکه هدفی که وسایل نادرست را به کار گیرد ،نیز هردف
نادرستی می باشد .وسایل بد تننا می توانند به یک هدف بد خدمت کنند و وسایل خو به هدف خو .
 .1-1اخالق ،معنابخشِ زندگی

یکی از عوامل اصلی معنابشش زندگی از دیدگاه داستایفسکی ،اخالق است .از نظر او ،اخالق مطلق است و تابع شررایط
و زمانه نیست .در صورت پذیرش مطلق بودن اخالق ،میتوان اخالق را سرمنشأ کردار و رفتار خویش قررار داد و بردان
امر کرد؛ چرا که اگر اخالق نسبی باشد ،هر کسی به راحتی ادعا میکند که اخالقی عمل کردن ،چیز است کره او خرود
بدان عمل کرده است« :من فهیلت خودم را دوست دارم .مرد چینی هر بره فهریلت خرودش دلبسرتگی دارد .بنرابراین
فهیلت سنبه نسبی دارد» (داستایفسکی ،5943 ،ج ،0ص .)301اما داستایفسکی نسبیگرایی اخالقی را رد میکنرد؛ یعنری
دیدگاهی را که میگوید افراد و سوامع میتوانند ارزشها خاص خود را داشته باشند .و در «سنایرت و مکافرات» ،از
زبان سونیا میآورد که« :من که هست که بتوان خودم را در مقام این داور بنشان که چه کسی باید زندگی کنرد و چره
کسی نباید؟ اما اگر پیرزن ه شپشی بیش نباشد ،اما آن شپش آدم است و هیچ ک حق ندارد انسانی را به قتل برسراند»
(اندرسون ،5911 ،ص.)500
داستایفسکی ،در ردّ دیدگاه کسانی که بر اخالق سامعه مریشرورند و برا قردرت طلبری ،رسرتگار را در محردودة
ممنوعة اخالقی میسویند ،میگوید:
«فراتر رفتن از اخالق ،مساو است با فراتر رفتن از انسان ،و فراتر رفتن از انسانیت ،به معنا خدا شدن اسرت .امرا
و هزار اما  ...انسان تا و تحمّل خدا شدن را ندارد؛ زیرا فراانسان شدن به معنا انکار خداسرت و انکرار خردا بره
معنا انکار انسان بودن خویش است»( .رستگار  ،5919 ،ص)16
از نظر داستایفسکی ،اخالق زمانی میتواند سمت و سویی بامعنا به زندگی بدهد که ه فرد متشلق به اخرالق باشرد و
ه سامعه .از سنت تأثیرگذار اخالق ،او فرد را بر سامعه مقدّم میداند .فرد است که میتواند سامعها آرمانی یرا سامعره-
ا ویران بسازد .داستایفسکی معتقد است فرد که توانایی عمل به اخالق را دارد ،نره تننرا زنردگی را از درینرها بسریار
متفاوت با دیگران میبیند؛ بلکه آنقدر قدرت پیدا میکند که میتواند دیدگاه سامعه را بره زنردگی تغییرر دهرد؛ بره عبرارت
دیگر ،یک فرد آنقدر در سایة اخالق قدرتمند میشود که یک سامعه از وسود او بنرهمند میگردد؛ و در مقابل ،یک فرد
میتواند آنقدر از لحاظ اخالقی به سمت پستی و خفت کشیده شود که یک سامعه را به فساد بکشاند .اما علریرغر تأکیرد
بر تأثیر فرد بر سامعه ،او معتقد است که فرد بدون سامعه نیز بیمعنی است و باید همراه با سامعه و همگام با سامعره باشرد؛
زیرا چه فرد بشواهد به تننایی سامعه را اصالح کند و چه بشواهد کامالً از سامعه سدا شده و به شیوة خودسراختة خرویش
عمل کند ،در ننایت با شکست و ناکامی مواسه میشود .فیالمثل در رمان «ابله» بیان میکند که یک فرد نمیتواند به تننرایی
بر مشکالت فائق آید؛ بلکه باید افراد بسیار دست به دست ه دهند تا سامعه به سمت سعادت و خوشربشتی راه پیمایرد.
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با اینکه برا پرن میشکین بسیار از مسائل اخالقی حل شده است و از نظر او ،هیچ امر نیست که بره صرورت مطلرق
زشت و شریر باشد؛ ولی چون تنناست ،نمیتواند این ایده آل را در سامعره پیراده نمایرد و عاقبرت بره علرت تننرا برودن و
همراهی نکردن افراد دیگر ،از سامعه طرد شده و به گوشرة عزلرت و تننرایی رانرده مریشرود .همننران کره از اول تراریخ،
ابرمردانی پدید آمدهاند که خواستهاند عدالت را در سامعه برقرار کنند؛ اما چون سامعه همگام آنها نشرده اسرت ،بره هردف
واال خویش دست نیافتهاند.
نکتة دیگر که مورد توسه داستایفسکی است این است که هدفِ اخالقی زیستن ،به تدریج به دست میآیرد و بره
تدریج ،آرامش حاکی از معنادار زندگی خودنمایی میکند .او به انسان میفنماند که حتی اگر در اوج پسرتی و رذالرت
باشد ،نباید ناامید شود؛ چرا که بر اساس وسودِ ه زمان خیر و شر در انسان ،هیچ انسانی برکنار از خطرا و گنراه نیسرت.
بنابراین انسان گننکار نیز فرصت خو شدن دارد و میتواند زندگی را از نو شروع کند .او معتقد است کره هرر انسرانی
مستحق و شایستة رسیدن به کمال است ،اما اینکه کِی به کمال برسد ،به بنیة وسود و اعتقاد او ،و ایرنکره چقردر در
تالش و تکاپو برا وصول به کمال باشد ،بستگی دارد.
داستایفسکی ،در سنت معنابششی اخالق به زندگی ،رعایت چند اصل اخالقی را مثمر ثمر میدانرد .از سملره ایرن
اصول عبارتاند از:
الف) من ع قهاوت دربارة دیگران :ما اسازة قهاوت دربارة دیگران را نداری ؛ زیرا اوالً هر انسانی در کنار خطاهرایی
که انجام داده ،فهایل و خوبیهایی نیز دارد .ثانیاً بیشتر اوقات ،انسانها از رو ظاهر مورد قهاوت قررار مریگیرنرد ،در
حالیکه از درون قلب آنها بیاطالع هستی  .ثالثاً کمتر کسی پیدا میشود که کامالً منصفانه ،به مدح و ذم کسری بپرردازد.
بر این اساس ) 5 ،ما در چنان سایگاهی نیستی که بشواهی قاضی اعمال دیگران باشی  )0 .ما به احتمال قریب بره یقرین،
بنتر از آن دیگران نیستی که بشواهی محکومشان کنی  )9 .داور ما تأثیر معکوس دارد .آدمها فقط باید دلشران از درون
عوض شود تا بتوانند رفتارشان را عوض کنند .سرزنش دیگران ،غرورشان را به مبارزه میطلبرد و در نتیجره ،فقرط مری-
خواهند ضربها را که دریافت کردهاند ،با ضربها دیگر پاسخ گویند ،و بدین ترتیب بدتر میشوند نره بنترر (اندرسرون،
 ،5911ص.)593
) محبت و شفقت به سا سرزنش و تشریب :ایپولیت ،یکی از ششصیتها رمان «ابله» ،میگوید:
«چگونه میتوان دانست که با یک کار منربانانه ،چه بذر برا همیشه در روح کسی افشانده میشرود  ...و ایرن
تماس یک ششصیت با ششصیت دیگر ،در آیندة هر یک از آنان چه اهمیتی پیدا میکنرد؟ وقتری کره برا کارهرا
خوبت ،هر شکلی که داشته باشد ،بذر میافشانی و خیراتت را مریدهری ،بششری از ششصریّتت را مریدهری و
بششی از ششصیت کسی دیگر را میگیر ؛ بدین ترتیب متقابالً یکی میشوید  ...همه برذرهایی کره افشراندها ،
ریشه خواهند دواند و رشد خواهند کرد؛ کسی که این برذر را از ترو گرفتره اسرت ،خرود برذر در دل دیگرر
خواهد افشاند .و چگونه میتوان دانست آدم چه سنمی در شکل دادن به سرنوشرت بشرر دارد؟»( .بره نقرل از
خراپننکو ،5904 ،ص)931
ج) تواضع :در زندگی و حتی در معنایی که برا زندگی خویش انتشا میکنی  ،نباید خود را برترر از دیگرران دیرده و
دیگران را پست بینگاری ؛ چرا که همین خودبرتربینی ،آدمی را در گودترین مکان دنیرا قررار مریدهرد .پررن میشرکین بره
انسانها توصیه میکند که «به سا آنکه نگران شأنمان باشی  ،باید فروتن باشی ؛ زیرا احساس شأن ششصی در آدمها ،غالبراً
مانع ایجاد رابطة مطلو با دیگران میشود .غرور باعث میشود که از رفتار دیگران آزرده شوی و در نتیجه متقابالً آنهرا را
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آزرده کنی و بدین ترتیب است که چرخة فاسدِ آزردن و آزرده شدن شکل میگیرد؛ چرخها که فروتنی و خاکسار مری-
تواند آن را بشکند» (اندرسون ،5911 ،ص .)593داستایفسکی در سا دیگر میگوید:
«خهوع و فروتنی درها بنشت را باز می کند؛ اما تکبر و غرور ،درها سنن را .آن کر کره سرر فررود آورد،
سربلند میشود؛ اما تکبر و غرور ،روح را پست میکند ،آن را به زانو درمریآورد ،مریخشرکاندش و افسرردهاش
میکند»( .داستایفسکی 5949 ،ر  ،ج ،0ص)305
د) اعتماد به نف  :داستایفسکی در چند رمان نشان میدهد کسرانی کره عرزت نفر خرویش را از دسرت دادهانرد ،از
آنجایی که نتوانستهاند آننه را که هستند بپذیرند ،به سا برطرف کردن نقایص خویش ،خودیت خویش را انکار کردهانرد و
ششصیت و عزت نف را در امر بیرون از خویش سستهاند؛ لذا با شکست مواسه شدهاند .گالیادکین در «همزاد» به علرت
نداشتن عزت نف و اعتماد به نف  ،پیوسته نگران اشیاء و اششاصی است که از برابر چشمش میگذرند و دائماً در حیررت
است که آنان دربارة او چه میگویند ،شاید میگویند :چه موسود بینارها  ،به چه می اندیشد؟ از نظر چنین کسی ،هردف و
معنا زندگی ،سدا شدن از خصوصیاتی است که به گمان او ،او را گاو پیشانی سرفید کررده اسرت .او در زنردگی خرویش،
همّت بر آن میبندد که خود را مطابق میل دیگران درآورد و آننه مدّ روز است ،باشد .داستایفسکی در «همزاد» بره مرا مری-
گوید :ما نباید بشواهی بششی از خودمان ،خود را که بودهای  ،نفی کنی ؛ ما نباید آزاد مان را نفی کنی  ،آن هر بره بنرا
هیچ؛ چرا که کسی که هویّت و ششصیتش را از دست داده است ،نابود میشود .داستایفسکی در «بررادران کارامرازوف» مری
نویسد:
«غیر از همه باشید ،حتی اگر از ه نوعان خود به کلی منفکّ مانید؛ ولی هر آننه هسرتید ،باشرید»( .داستایفسرکی،
 ،5943ج ،0ص)015
بنابراین از نظر داستایفسکی ،اخالق به عنوان یکی از عوامل اصلی معنادهندة زندگی ،باید در انسران ننادینره شرود.
اخالقی زیستن ،مانع وقوع هر گونه سرم و سنایت است و آرامش دنیرا را فررا مریگیررد .اخرالق ،انسرانهرا را در کنرار
یکدیگر گرد میآورد و شرایط پیشرفت و بنبود را به زندگی افراد و سامعه اعطا میکند .در سنران اخالقری ،عردالت
معنا پیدا میکند و هیچ حق و حقوقی زائل نمیشود و بشر به مقدار توانایی و استعداد خویش ،از مزایا سامعه بنرهمنرد
خواهد شد .زندگی اخالقی سراپا شور است و نشاط ،تالش است و همدلی و به معنا واقعی بنشت است.
 .2-1ایمان ،امر واالی زندگی

دین و سست وسو خدا و نقش این دو در معنابششی به زندگی ،یکی از مسائل منمی است که در آثار داستایفسرکی
دیده می شود .او تمام توان و تالش انسانها را در سنت سستوسو خداوند میداند و معتقد است که در درون تمرام
انسانها ،هر چند پستترینشان ،آرزو دیدن سمال و کمال النی قرار دارد .تمام کسانی که او به تصویر میکشد ،همره بره
نوعی مسافرند؛ البته نه مسافر به معنا معمولی ،بلکه مسافر به سو خدا؛ بدین نحو که همه آنها خواهان رفرتن بره سرو
زیباییها و خوبیها دنیا هستند .حتی افراد مانند ششصیتها تسشیر شده نیز که به ظاهر خردا را در زنردگیشران بره
فراموشی سپردهاند ،نوعی تکاپو و تالش برا رسیدن به خدایی دارند که خود اختراع کردهاند .قنرمانان او تعالیسو هسرتند
و از این سنان چیز نمیخواهند؛ آنها طالب بیننایت هستند و خدا را میسویند .از نظر داستایفسکی ،هدف هر سنربش
ملی و مقصود همه انسانها در تمام لحظات زندگی ،تننا درسستوسو خداوند بودن است .آننه واقعاً بررا مرردم منر
است ،رفتن به دنبال خداست که روح زندگی است.
داستایفسکی دربارة نیاز بشریت به وسود خدا مینویسد:
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«بشریت هنوز میتواند از انگلیسیها و آلمانها و مشصوصاً از روسنا چش بپوشد و میتواند بدون وسود عل و
نان ،به حیات خود ادامه دهد؛ اما بدون وسود کمال و سمال ،هستیاش پو و بیمعنا خواهد بود و دیگر بر رو
زمین وظیفها ندارد که انجام دهد! اگر سمال و کمال نباشد ،عل نیز به پستی و رذالت میگراید»( .داستایفسکی،
 5949ر  ،ج ،0ص)141
علت نیاز به وسود خالق زیباییها و کرنش در مقابل عظمت بیمنتنا او را میتوان در این سمله خالصه کرد که «موریانره،
راه و رس مسکن و کار خویش را میداند؛ اما انسان نمیداند ،فقط خدا میتواند او را هدایت کند» (به نقل از هرابن،5941 ،
ص .)564بنابراین انسان تننا در پرتو ایمان به خداوند است که میتواند به آننه شایسته اوست دست یابد.
از آنسا که داستایفسکی تمامی انسانها را آزاد و انتشا گر سرنوشت خویش میداند ،به خاطر احترام گذاشرتن بره
این حق طبیعی ،آنها را در میان تردیدها رها میکند تا خودشان راه را بازیابند و به خدا برسند .داستایفسکی دو راه پریش
رو انسان قرار می دهد .او باید در انتشا ننایی ،یکی از دو امکان قبول خداوند و انکار خداوند (تأیید حقیقت دینی یا
ان کار حقیقت دینی) را برگزیند و بدین طریق ،به اختیار و آزاد خویش فعلیت ببششد .معما وسود انسران ایرن گونره
ترسی میشود که از یک سو ،واقعیت ناسوتی و الهوتی نافی یکدیگر مینماید؛ و از سو دیگر ،سنان بریخداونرد ،نره
تننا معنیاش را بلکه فعلیتش را از دست میدهد .این معما فقط با قبول ارزش ایمان حرل شردنی اسرت .نشسرتین ثمررة
چنین پذیرشی ،دریافتن اصل الهوتی انسان است .البته بدون تردید ،عالیترین حقیقت که پذیرش قلبی میتوانرد آشرکار
کند ،عیسی مسیح است ،و انسان از طریق اطمینان و یقین به وسود خداوند ،به مسیح میرسد و نره از طریرق مسریح بره
خدا .از نظر او ،اگر انسان در انجام وظایف خود چنان باشد که مسیح است ،در این صورت سنان نیز با تمامی مشمصره-
ها غمبارش ،دیگر نه سُشره شیطان ،که در تسشیر خداوند خواهد بود (.)Ivanov, 1954, p.120
از نظر داستایفسکی ،ایمان دیدگاهی زیبا دربارة دنیا به دست مری دهرد .افرراد همنرون پردر زوسریما ،آلیوشرا و پررن
میشکین ،دنیا را بسیار بنتر و زیباتر از کسانی میبینند که دنیا را غایت آمال پنداشته و آن را شایسرتة تعظری و تکرری مری-
دانند .زوسیما ،به دنیا و آخرت به عنوان دو امر متناقض نمینگرد؛ بلکه از نظر او ،دنیا محصول آخرت را فراه میآورد.
بنابراین آدمی باید از تمام زیباییها دنیا بنره ببرد و از آنها در راه رضا خدا استفاده کند؛ چرا که طبیعت پر اسرت از
شور و شوق و سذبة معبود ،و هیچ امر طبیعیا نیست که مستقل از خدا عمل کند ،و همره تسربیحگرو خردا هسرتند.
اساساً علت اینکه ما میتوانی به زیباییها دنیا بنگری و از آن استفاده کنی  ،ایمان است؛ ایمان اسرت کره مرا را عاشرق
دنیا میسازد.
«نعمت ها النی را در پیرامون خودتان بنگرید! آسمان صاف ،هوا پاک ،سبزه لطیف ،پرنردگان ،طبیعرت زیبرا و
معصوم را نگاه کنید! ما مردم ابله و آلوده درک نمیکنی که زندگی ،بنشت حقیقی است .آر ! زندگی یک بنشت
است که ما همه در آنی  ،ولی نمی خواهی این معنی را درک کنی  .بنابراین بشند و زندگی را سرشت نگیرر! زیررا
همه چیز گذرا و ناپایدار است!»
(داستایفسکی ،5919 ،ص)909
با وسود عشق و نشاطی که در تفسیر زندگی در پرتو ایمان وسود دارد ،همة انسانها زنردگی و دنیرا را ایرن گونره
نمینگرند .بنا بر نظر داستایفسکی ،اگر انسان نتواند معنا زندگی را کشف کند ،نمیتواند آن را سعل کند؛ زیرا هر گونه
سعل معنا مصادف است با شکست و در برابر این شکست ،انسانها به چند نحو برخورد میکنند :یا دست از هر تالشری
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برمیدارند و کامالً ناامید شده و همه چیز را بینوده و پو میبینند؛ یا از زندگی دست شسته و دست به خودکشری مری-
زنند؛ و یا اینکه برا مشغول ساختن خویش ،به سان مردم میافتند و زندگی آنان را نابود میکنند.
در هر حال ،داستایفسکی اعتقاد منکران خدا را اچنین بیان میکند که گروهی معتقدند زندگی ،حتی وقتی آدمی باور
دینی نداشته باشد ،میتواند معنادار باشد .اگر انسان بتواند کارهایی را کشف و دنبرال کنرد کره ذاتراً شایسرتة انجرام دادن
هستند و اقناع کننده و لذتبشش میباشند ،زندگی معنادار خواهد شد .برا تحقرق ایرن امرر ،انسران فقرط بایرد شرناخت
درستی از انگیزهها و خلقوخوها خود داشته باشد و انواع ارزشهایی را که زندگی بشر مریتوانرد عرضره کنرد بپرذیرد.
بنابراین برخوردار از خِرَد و حساسیّت ،تا حدّ زیاد برا آدمی الزامی است؛ اما نیاز به هیچ کدام از باورهرا دینری
نیست .از دیدگاه مدعیان معنادار زندگی مننا خدا ،نوعدوستی عامل اصلی معنابشش به زنردگی اسرت .داستایفسرکی
در «دفتر یادداشت روزانة یک نویسنده» آورده است:
«پیش خودم لحظها را مجس کردم که نبرد پایان گرفته و کشمکش فرو نشسته است و سکوت حراک شرده اسرت و
انسانها چنانکه خود خواسته بودند ،خود را تننا یافتهاند ،و اندیشه بزرگِ پیشین آنها را ترک کررده اسرت .سرچشرمة
بزرگ و سوشان نیرو ،که تاکنون افکار را تغذیه میکرد ،ک ک چون خورشید سذا و سالب افول میکنرد و ناگنران
مردم درمییابند که تننا ماندهاند ،و در این لحظه ،احساس یتیمی و بیکسی عجیبی میکنند .مردم یتی مانده ،بریدرنرگ
با عالقة تمام به ه نزدیک میشوند ،دستها یکدیگر را مریگیرنرد و درمرییابنرد کره اکنرون خودشران همره چیرز
یکدیگرند .اندیشة بزرگ ساودانگی نیز ناپدید میشود و الزم میآید که چیز سا گرزین آن گرردد ،و اینرک تمرام آن
عشق و محبت سرشار نسبت به او ،که خودِ ساودانگی بود؛ متوسه طبیعت ،کائنات ،انسرانهرا و هرر ذره و سزئری از
ماده میگردد .انسانها متناسب با درک تدریجی گذرا بودن و محدود بودن هستی خویش ،به عشق ورزیدن به زمرین
و زندگی آغاز میکنند  ...چون از خوا برمیخیزند ،شتابان یکدیگر را در آغوش میکشند و در عشقورز شرتا
میکنند؛ زیرا میدانند که روزها کوتاهاند و این تننا چیز است که برا شان مانده است .برا یکدیگر کرار مریکننرد و
هر ک آننه را که دارد به دیگر میبششد ،و تننا همین است که او را شاد میدارد  ...هر ک بره خراطر سرعادت و
زندگی دیگران بر خود میلرزد ،نسبت به یکدیگر احساس رقت پیدا میکنند ،وقتی ه بره هر برمریخورنرد ،برا
نگاهی عمیق و پرمعنا به یکدیگر خیره میشوند؛ ولی در این نگاه ،عشق با انردوه همرراه خواهرد برود»( .داستایفسرکی،
 ،5936ج،5صص )463-461
اما داستایفسکی بر خالف این ایده معتقد است که در این سنان ،هیچ چیز آدمی را ناگزیر به دوست داشتن هر -
نوع خود نمی کند و در طبیعت ،قانونی که عشق به انسانیت را به بشر تحمیل کند ،وسود ندارد و اگرر چنرین عشرقی در
دنیا وسود داشته باشد ،معلول یک قانون طبیعی نیست؛ بلکه تننا از عقیدة بشر به ساودانگی روح خود سرچشرمه گرفتره
است .حبّ انسانی ،بیاعتقاد به فناناپذیر روح آدمی ،به هیچ وسه قابل تصوّر و قابل فن نیسرت .کسرانی کره آدم را از
این ایمان به ساودانگی خویش محروم کردهاند ،میخواهند به سا آن عالیترین هدف زنردگی ،حربّ انسران را عنروان
کنند .اما این کسان ،دست به رو خویش بلند میکنند؛ زیرا به سا حبّ انسانی ،بذر نفرت از نوع بشر را در قلوبی کره
ایمانشان را از دست دادهاند میپاشند .ایوان کارامازوف نیز بر این نکته اصرار دارد که «بدون باور به خردا و فناناپرذیر ،
هیچ قانون طبیعیا برا عشق ورزیدن وسود ندارد» (.)Harper, 1965, p.35
ثروت نیز به نظر عدها بنترین سانشین ایمان به خدا است .عقیدة این افراد را میتوان در رمان «سوان خام» دید:
«پول نشستین وسیلها است که بینواترین آدمها ممکن است با آن ،به واالترین مکان برسند .ممکن اسرت مرن از
رو آیینه دریاب که سیمای بدنما و پیش پا افتاده است؛ اما اگر مثل راتشیلد ثروتمنرد باشر  ،چره کسری سررأت
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میکند از چنرهام ایراد بگیرد .پول قدرت مطلقه است و در عین حال ،بزرگترین شاقول؛ چررا کره پرول ،تمرامی
نابرابر ها را تراز میکند .و قدرت اصلی آن ه در همین است»( .داستایفسکی ،5901 ،ص)503
داستایفسکی در ردّ این عامل میگوید :منمترین امر که انسان به واسطة آن ،به درستی انتشابش ،یعنری انتشرا معنرا
در زندگی ،پی میبرد ،آرامش است ،و همین آرامش است که انسانها را از تالشها بینوده در سنت یافتن معنا زنردگی
بازمیدارد .اما به کرات دیده شده است که تننا چیز که در ثروت وسود ندارد ،آرامش است.
«تا امروز ،من با آدم بیایمان برخورد نکردهام؛ اما با آدمها دنیادار و دنیاخواه چرا  ...این آدمها خودبین هسرتند ،در
تمام دورة عمرشان سر و بحث میکنند ،روح خرود را از شریرینی کترا هرا ماالمرال مریکننرد ،در صرورتی کره در
سرگشتگی باقی میمانند و نمیتوانند به نتیجها برسند .بعهیها خود را رها میکنند و خودشران را فرامروش مری-
کنند؛ بعهیها از سنگ ه سشتتر میشوند و قلبشان از رؤیاها سرگردان پر میشرود و دیگرران بریعاطفره و پرو
میشوند .وسود آنها مملوّ از خودبینی و عار از تصمی و اراده است  ...در مقابل ،آدمهایی را مریبیرن کره گرچره از
لحاظ مالی ،کوچک و نیازمندند و حتی نان ندارند و قادر نیستند که فرزندانشان را نگه دارند ،و بر کراه و یونجرة ناصراف
میخوابند؛ ولی قلبشان روشن است و شاد . ...
اما برگردی بر سر یک «حقیقت» که آنها هرگز به آن فکر نمیکنند و آن حقیقت چیرز نیسرت سرز خردا .و
البته زندگی کردن بدون خدا ،چیز نیست مگر شکنجه و عذا  .به نظر میرسد که آنها ،از نور بدگویی میکننرد
که به وسیلة آن روشن شدهاند و خود از این امر بیخبرند؛ آنها بیخبرند از اینکه نمیتوان انسان برود و بره چیرز
تعظی و تکری ننمود؛ چنین آدمی نمیتواند بار خود را بر دوش بکشد و اصالً چنین آدمی نمیتوانرد وسرود داشرته
باشد .اگر خداوند را نفی کند ،ناگزیر به یک بت تعظی میکند که از چو ساخته شده است یا از طال یا اندیشههرا.
اینها همه بتپرستاند و نه بیدینان».
(داستایفسکی ،5901 ،صص )503-503
ژان پل سارتر گفته است که «اگزیستانسیالیس  ،با آن نوع اخالقها سکوالر که میخواهند خدا را با کمترین هزینرة
ممکن منسوخ کنند ،مشالف است .هنگامی که در حدود سال  5116استادان فرانسو سعی کردند یک اخرالق سرکوالر بنرا
کنند ،چیز شبیه این گفتند که خدا ،فرضیها بیمصرف و پرخرج است ،ما آن را حذف مریکنری ؛ امرا ضرمناً بررا ایرنکره
اخالق ،سامعه و تمدن داشته باشی  ،به عبارتی ،اساساً برا اینکه وسود ارزشها خاصّی به سدّ مسرل تلقری گرردد ،بایرد
پذیرش امور مانند شرافتمند بودن ،دروغ نگفتن ،همسر را کتک نزدن و فرزند داشرتن و  ...بره صرورت پیشرینی الرزامآور
باشد .بنابراین میاندیشی تا با کمترین تالش در حدّ امکان نشان دهی که هر چند خدایی وسود نردارد؛ امرا برا وسرود ایرن،
ارزشهایی بر لوح آسمانی نوشته شده است .به عبارت دیگر ،بر طبق این گرایشی کره در فرانسره «مکترب اصرالحات» نامیرده
شد ،اگر خدا نباشد ،هیچ چیز تغییر نمییابد .ما خودمان را در میان قوانینی همنون شرافتمند بودن ،پیشرفت و نروع-
دستی مییابی  .ما از خدا فرضیها میسازی که آرام آرام و به خود خود خواهد مرد» .امرا سرارتر مریگویرد« :بررعک ،
اگزیستانسیالیس معتقد است که نبودن خدا خیلی اضطرا آور است؛ زیرا امکان یافتن همة ارزشهایی که در لروح آسرمانی
میتوان یافت ،همراه او (خدا) حذف میشوند؛ دیگر هیچ معرفت کامل و نامتناهیا وسود ندارد .در هیچ سا نوشرته نشرده
است که خوبی وسود دارد ،ما باید شرافتمند باشی  ،باید دروغ نگویی ؛ زیرا این یک واقعیت است که ما در مقرامی هسرتی
که فقط در آن انسان وسود دارد نه چیز دیگر .داستایفسکی می گوید که اگر خردا وسرود نداشرته باشرد ،هرر چیرز مجراز
خواهد بود .این نکتة آغازین اگزیستانسیالیس است .در واقع ،اگر خدا نباشد ،هر کار مجاز است و در نتیجه ،انسران بری-
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چاره و بیک است؛ زیرا نه در خود و نه در بیرون از خود ،هیچ نقطة اتکائی نمییابد .او از همان ابتدا ،هیچ عرذر بررا
خویش و کارهایش نمییابد» (.)Sartre, 1957, p.21-22
در ذیل ،چند نتیجه از نتایج بیایمانی از دیدگاه داستایفسکی مطرح میشود.
5ر ناتوانی در عمل :از نظر داستایفسکی ،آننه موسب میشود انسان از آگاهی نسبت به یک وضعیت منفی ،بره سرمت
یک عمل مثبت حرکت کند ،نوعی «ایمان» و اعتقاد است به اینکه ورا این همه پستیها و رذالتها ،امر مقردس وسرود
دارد که باید برا رسیدن به آن سنگید و ناهموار ها و پستیها را هموار ساخت .اما کسی که دارا ایمانی سسرت و بری-
بنیان است و امر متعالی را که تأیید کنندة افکار او باشد نمییابد ،ترس و بیغیرتی هولناکی در او به وسود میآیرد و او را
در کنج قف تننایی رها میکند؛ به گونها که این قطع ارتباط ،فرد را از رسیدن به معنرایی درسرت و تالشری صرحیح براز
میدارد .مرد زیرزمینی در رمان «یادداشتها زیرزمین» ،درحالی که به نوعی آگاهی و دانایی اصیل دربارة اوضاع و احروال
ناشایست سامعه دست یافته است و این دانایی از شرایط نابسامان ،او را ناراحت و اذیرت مریکنرد؛ امرا در مقرام عمرل ،بره
شدّت ناتوان و ضعیف سلوه میکند .او قادر نیست در رفتار با همان انسانهایی که به دورویی و تظاهر آنها آگاه اسرت ،بره
گونها مثبت عمل کند .به بیان سادهتر ،آگاهی او یک آگاهی مأیوس کننده است؛ چرا که تننا بره انرزوا و طردشردگی او از
سمع میانجامد و هیچ نتیجة عملی مثبتی برا او به بار نمیآورد.
0ر حاکمیّت صدفه و اتفاق :انسان فرد است سستوسوگر و طالب حق؛ خواهان آن است کره رخردادها زمانره را
بر طبق علل و عوامل ریشهیابی کند .به اعتقاد داستایفسکی ،میتوان غیرعقالنی و غیرمنطقی بودن دنیا پدیدارها و سرشرت
بشر را با این اعتقاد که نیرویی عقالنی ،یا دستک اخالقی ،هست کره سنران را در قبهره و منرار خرود دارد ،سبرران و
متعادل کرد .با در نظر گرفتن ضرورت ایمان به خدا می توان ه از تقدیر صرحبت کررد ،هر بره تقردیر بره گونرها دیگرر
نگریست و ه تقدیر خویش را تغییر داد .اما آنان که خدا را از زندگی حذف کردهاند ،طبیعت ،آسمان و زمرین را مقردّران
احوال خویش میدانند .ولی استفاده مکرر از واژگان اتفاق و تصادف ،احساس درماندگی انسان در برابر سنانی تیره و مربن
و غیرقابل نفوذ را به آنان القا میکند .در نظر او ،آدمهایی که از مسیح دور افتادهاند ،مقنور قنر مَلَکی قدرتمنرد و هولنراک-
اند .و این قنر ،تا پایان عصر که بر ما هنوز مجنول است ادامه خواهد یافرت .و نیرز مردمری کره از خردا رو گردانردهانرد،
واقعیت را از دست دادهاند؛ با اشباح محشورند و در خیال زندگی مری کننرد و روابرط و رسومشران برر پایرة قررارداد اسرت
(داستایفسکی ،5919 ،صص 331و .)5664
9ر ترس از مرگ :مرگ به عنوان امر گریزناپذیر ،در زندگی منکرین خدا و سنان دیگر ،نشان بیعدالتی و بریانصرافی
طبیعت تلقی میشود؛ چرا که مرگ با آمدن ناگنانیاش ،تمام دسترنج بشر را بره براد داده و در ازا آن ،چیرز سرز عردم و
نیستی به انسان نمیدهد .چنانکه از دید داستایفسکی ،ترس محکوم رو سکو اعدام ،به خصوص انسان بریخردا ،تررس
سسمانی نیست .او از پایان زندگی نمیترسد؛ بلکه وحشتش متافیزیکی است؛ تررس از آینردها اسرت کره برر او مجنرول
است .ترسی است که شیطان روح آدم را با دیدار ورطة عدم ،وسوسه میکند و او را وادار بره کفرگرویی مرینمایرد .امرا برا
اعتقاد به وسود خدا و سنان پسین ،مرگ مرحلها ضرور برا انتقال به حیات ساودان دانسته میشود.
4ر پوچی و بیمعنایی زندگی :از نظر داستایفسکی ،بیایمانی ،سقوط ارزشها و مشلوط شردن عظمرتهرا و پسرتیهرا و
عدم تششیص میان آنها ،موسب گسترش پو گرایی در دنیا شده است .کسی که خرود را از ارزشهرا دور نگره مریدارد و یرا
اصالً قائل به وسود ارزشی نیست ،زندگی را لنو و بینوده میبیند و چنین دیدگاهی به این نتیجه میانجامرد کره ایرن زنردگی،
دیگر ارزش زیستن ندارد .همة امور دنیو فناپذیر است و روز تمام زیباییها دنیا از بین خواهد رفت ،همره چیرز نرابود
میشود ،هیچ امید به آینده (بعد از مرگ) نیست .فرد که به پوچی رسیده و هیچ ارزش و معنایی در زندگی نمییابرد کره او
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را سیرا کند ،اقدام به خودکشی را بنترین راه حل برا رهایی از موقعیتی که در آن گرفتار آمده است میداند .فررد پرو گررا
خودکشی را این گونه برا خود سایز میشمارد که «غایت و منظور زندگی و این همه کوشش برا سرازمان دادن زنردگی در
سامعه بر مبنا معقول و درست و به مفنوم اخالقی چیست؟ شاید برا لذت بردن از زندگی .آر اگرر گرل و گیراه برودم ،از
زندگی لذت میبردم .اما وقتی میدان که همه این چیزها فردا نیست و نابود خواهند شد؛ من و تمام شادمانیها ،تمرام محبرت-
ها ،و تمام نوع بشر به هیچ بدل خواهی شد ،تحت هیچ شرایطی نمیتوان هیچ گونه شادکامی را بپذیرم .حتی اگرر مرن بمیررم،
ولی به سا من ،نوع بشر زنده بماند و برا همیشه به زندگی ادامه دهد ،باز تسالیی بود؛ اما سیارة ما ساودانی نیسرت و همرة
این چیزها نیست و نابود خواهند شد .از آنجا که طبیعت در قبال پرسشهایی که دربارة خوشبشتی میکن  ،هیچ پاسشی به مرن
نمیدهد؛ آن ه نه به این علت که نمیخواهد ،بلکه به این علت که نمیتوانرد .بنرابراین ،ایرن طبیعرت را کره بریتعرارف و
نزاکت و با بیشرمی مرا برا رنج کشیدن و معدوم کردن آفریده است ،با خود محکوم مریکرن  ...و چرون قرادر بره محکروم
کردن طبیعت نیست و از ایرن اسرتبداد کره مقصرر در آن نیسرت بره سران آمردهام ،خرود را معردوم مریسرازم» (نرک:
داستایفسکی ،5936 ،ج ،0صص.)366-031
داستایفسکی خودکشی را این گونه بررسی میکند:
کسی که خود را میکشد ،مدافع اندیشة ضرورت خودکشی است .و به حقیقت رنج میبرد و عذا میکشرد .بررا
او کامالً روشن است که نمیتواند زندگی کند و خو میداند که حق با اوست و ممکن نیست بتوان مجابش کرد .از خرود
می پرسد :فایدة این زندگی چیست؟ چه چیز میتواند او را بر این سنان بند کند؟ ولی قرادر بره حرل ایرن مسرائل زنردگی
نیست .اشتباهش در چیست؟ گرفتار او صرف ًا در نبود ایمران بره سراودانگی اسرت .هرچنرد او برا خرود مریاندیشرد کره
خوشبشتی را در محبت انسانی میتوان سست «نه من ،بلکه نوع بشر خوشبشت خواهد بود .این اندیشه میتواند مرا بر ایرن
سنان نگه دارد» .اما این اعتقاد مقاومت ناپذیر که زندگی نوع بشر نیرز چرون زنردگی خرود او در اسراس ،سرز یرک لحظرة
زودگذر نیست و نوع بشر نیز پ از آن همه رنجی که متحمل شده است همنرون خرود او ،در اثرر عمرل قروانین سبرر
طبیعت به هیچ بدل خواهد شد ،روح را دگرگون میسازد و حتی حبّ انسانی را در او میکشد .بسیار اوقات در خانواده-
هایی که از گرسنگی تباه میشوند دیده شده است که پدر و مادر ،وقتی سرانجام رنرج و عرذا کودکانشران تحمرل ناپرذیر
میگردد ،ک ک از آنها نفرت پیدا میکنند .وقوف بر ناتوانی ششص در کمک به نوع و خدمت به نوع بشر و تشفیرف آالم
او ممکن است حبّ انسانی را به نفرت بدل گرداند .من میگوی که حب انسانی بیایمان به فناناپذیر روح آدمی بره هریچ
وسه قابل تصور و قابل فن نیست .کسانی که آدم را از این ایمان به ساودانگی خویش محروم کردهاند ،میخواهند به سرا
آن حبّ انسان را عنوان کنند .این کسان به سا حب انسانی ،بذر نفرت از نوع بشر را در قلروبی کره ایمانشران را از دسرت
ال
دادهاند می پاشند .روشن است که وقتی ایمان به ساودانگی از دست رفت ،بررا هرر کر خودکشری بره ضررورتی کرام ً
استنا ناپذیر بدل میگردد .برعک اعتقاد به فناناپذیر  ،آدمی را هرچه استوارتر بر این کره خاکی مقیّد مریدارد .تننرا بره
واسطة ایمان به ساودانگی است که آدمی معنا و مفنوم کامل مقصدِ معقول خود را بر این سنان درمییابد .به هرحال ،بردون
ایمان به این ساودانگی ،رشتهها پیوند آدمی با خاک میگسلند ،سست میشوند و میپوسند ،و فقدان مفنوم واال حیرات،
ناگزیر به خودکشی می انجامد (داستایفسکی ،5936 ،ج ،0صص.)334-335
بنابراین از دید داستایفسکی ،نه آدمی و نه یک ملت ،نمیتواند بی یک اندیشه واال و متعالی به هستی خود ادامره دهرد.
و در رو زمین تننا یک اندیشه متعالی است و آن ،اندیشة فناناپذیر روح آدمی است؛ زیرا تمام اندیشههرا واال دیگرر
که به آدمی زندگی میبششند ،لزوماً از همین یک اندیشه نشأت میگیرند .به این ترتیب روشن اسرت کره وقتری ایمران بره
ساودانگی از دست رفت ،خودکشی به ضرورتی کامالً استنا ناپذیر بدل میگردد .برعک  ،فناناپذیر کره حیرات ساویرد
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را وعده میدهد ،آدمی را هرچه استوارتر بر این کره خاکی مقید میدارد .تننا به واسطة ایمان به ساودانگی اسرت کره آدمری
معنا و مفنوم کامل مقصدِ معقول خود را در این سنان درمییابد ،و فقدان مفنوم واال حیرات ،نراگزیر بره خودکشری مری
انجامد .البته باید توسه داشت که ایمان به ساودانگی ،در ذیل ایمان به خدا معنا مییابد و زمرانی کسری بره فناناپرذیر روح
اعتقاد پیدا میکند که در کنار آن ،به خداوند نیز ایمان داشته باشد (داستایفسکی ،5936 ،ج ،0صص.)333-313
1ر سانشینی انسان و نسبی شدن اخالق :ح پرستش و تسلی در برابر کسی ،یکی از مششصههرا انسران بره شرمار
میرود .داستایفسکی در رمانهایش نشان داده است که تمامی انسانها ،چره نیکوسرشرت باشرند و چره بدسرشرت ،وسرود
خداوند را در این دنیا ضرور میدانند و در درون هر آدمی ،خدایی ننفته وسود دارد که او را به آننه میخواهرد سروق مری-
دهد .داستایفسکی در «تسشیر شدگان» میگوید:
«علت وسود زندگی بشر در این نکته خالصه می شود کره بدانرد در هرر لحظره ،امکران دارد کره در برابرر امرر
الیتناهی و عظی به سجده درآید .اگر انسان را از این امر الیتناهی و عظی محروم کنند ،او دیگر نمیتواند بره حیرات
خود ادامه دهد و از یأس و نومید سان خواهد داد .برا انسان ،عظمت و الیتناهی ،امر ناگزیر و ضرور اسرت؛
درست به همان اندازة این سیارة کوچک که مسکن و مأوا اوست  ...هر انسان ،هر ک که باشد ،احتیراج دارد کره
در برابر یک اندیشة بزرگ به خاک افتد و خود را پست و حقیر شمارد؛ احمقترین مردم ه به امر عظی محتراج-
اند»( .داستایفسکی5949 ،ر  ،ص)300
حال از نظر بعهی انسانها ،دیگر خداوند در سایگاه خودش قرار ندارد و باید از اریکة قدرت فرود آید و کسری دیگرر را
سانشین خود سازد .بنابراین اگر خدایی که تاکنون خدا دانسته میشد ،نفی گردد ،چه بر سر آدمی خواهرد آمرد؟ اگرر خداونرد
نباشد ،چه کسی سا او را میگیرد .برخی از ششصیتها رمانها داستایفسکی ،این مشکل را این گونه حرل مریکننرد کره
باید به سا خدا پیشین ،خدایی سدید اختراع کرد .کولیا در «برادران کارامازوف» میگوید:
«به عقیدة من ،خدا تصوّر بیش نیست؛ اما تصدیق میکن که برا تأمین نظام سنانی ،خدا ضررورت دارد .و حتری
عقیده دارم هر گاه خدا وسود نداشت ،بایستی او را اختراع کرد»( .داستایفسکی5949 ،ر  ،ص)030
حاصل این اختراع کیست یا چیست؟ داستایفسکی میگوید :خدانشناسان سماالتی مطرح کردهاند که نشان میدهد ،انسران،
حاصل این اختراع است و سانشین بعد از خدا اوست .انسان همیشه با خود میگوید :اگر خدا وسرود دارد ،همره چیرز بره ارادة
اوست و من از ارادة او نمیتوان بگریزم .اما حال که خدایی وسود ندارد ،همه چیز تحت ارادة خود مرن بروده و مجبرورم ایرن
خواست ششصی را به اسرا بگذارم (نک :ژید ،5935 ،صص.)510-514
ایوان کارامازوف ،چگونگی انتصا انسان به خدایی را این گونه بیان میکند:
«هر گاه انسانیت به کلی خدا را انکار کند ،آنگاه بشر خود به خود عوض خواهد شد و اصرول اخالقری کنرن تغییرر
خواهند یافت و همه چیز تجدید حیات خواهد کرد و افراد بشر ،دسرت اتحراد و اتفراق بره هر خواهنرد داد ترا از
زندگی ،تا سایی که میسر است بنرهمند گردند؛ زیرا تننا نیکبشتی و لذت را در این سنان مورد توسه قرار خواهنرد
داد .در این صورت ،یک تکبّر مطلق و النی ،روح بشر را به درسة االهیت خواهد رسانید .لذا انسان با اراده و مصر ّم
بر طبیعت فائق آمده و هر ک درخواهد یافت که ابد نیست و هیچ چیز بار دیگر احیاء نشواهد شد ،و مرگ را برا
متانت و آرامش قبول خواهد کرد  ...هر گاه چنین دورها فرا رسد ،همه چیز مرتب خواهد شد و بشر به طور قطرع
سازمان خواهد یافت ... .بنابراین هر فرد که از امروز حقیقت را درک کند ،میتواند زندگی را به میل خودش و برر
طبق اصول نوین مرتب کند .از این لحاظ ،همه چیز برا او مجاز است .چون خدا و ساودانگی روح وسرود نردارد،
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انسان سدید کامالً حق دارد که به صورت خدا درآید حتی اگر تننا نوع خود در رو زمین باشد .چون به ایرن مقرام
عالی رسید ،اسازه دارد در صورتی که الزم بداند از مرزها اخالقی انسان برده تجاوز کند .چنانکه برا خدا قرانون
وسود ندارد و در هر سا که باشد ،آن محل مقدس است ،و هر سا که او باشد نشستین ساسرت ،...بررا انسران نیرز
همه چیز مجاز خواهد بود»( .داستایفسکی ،5943 ،ج ،0ص)331

بنابراین هر گاه ایمان بشر به وسود خدا و ساودانه بودن روح نابود شود ،نه تننا چشمة عشق به انسانیت خشرک مری-
شود؛ بلکه نیرو الزم برا ادامة زندگی نیز از بین میرود و در این صورت ،هیچ چیز قبح نشواهد داشرت و همره چیرز
مجاز خواهد بود؛ و حتی قانون اخالقی طبیعت باید سا گزین قانون مذهبی قدیمی گردد .در نتیجه ،هر گاه ایمان بره خردا
و ساودانگی روح وسود نداشته باشد ،نیکی و نیکوکار از این سنان رخت برخواهرد بسرت ،و فهریلت وسرود نشواهرد
داشت و اساساً به وسود آن نیاز نشواهد بود.
ژان پل سارتر در این خصوص میگوید:
«تا زمانی که آدمیان به خدا آسمانی باور داشتند ،میتوانستند او را خاسرتگاه آرمرانهرا اخالقری خرویش بداننرد.

سنان که مشلوق و تحت حاکمیت خدایی پدروار بود ،برا آدمیان مسکنی مألوف ،گررم و صرمیمی برود .مرا مری-
توانستی مطمئن باشی که شر در عال هر قدر ه زیاد باشد ،در ننایت ،خیر بر آن غلبه خواهد کرد و لشکر شر ترار
و مار خواهد شد .اما اکنون با ناپدید شدن خداوند از آسمان ،وضرع بره کلری دگرگرون شرده اسرت .سنران تحرت
حاکمیت یک موسود روحانی نیست؛ بلکه برعک  ،تحت سلطة نیروها کور است و لذا هیچ آرمرانی ،اخالقری یرا
غیراخالقی ،نمیتواند در سنان بیرون از ما وسود داشته باشد .از این رو ،آرمانها ما باید صررفاً از ذهرن و ضرمیر
خود ما بجوشند[ .در واقع] آرمانها ما مشلوقات خود ما هستند .بنابراین سنانی که ما را احاطه میکند ،چیز سرز
یک تنیأ عظی روحانی نیست .این سنان ،سنانی مرده است .ما در سنانی زندگی نمیکنی کره حرامی ارزشهرا
ما باشد؛ بلکه در سنانی زندگی میکنی که در مورد ارزشها کامالً بیتفراوت اسرت»( .بره نقرل از :اسرتی ،5910 ،

صص)556-563
 .9-1ایمانِ اصیلِ معنابخش

ایمان مدّ نظر داستایفسکی چه نوع ایمانی است؟ آیا هر ایمانی میتواند معنابشش به زندگی باشد؟ از نظر داستایفسکی ،هرر
ایمانی شایستة پذیرش نیست و در نتیجه ،هر ایمانی نمیتواند به زندگی معنرا ببششرد .داستایفسرکی ایمرانی را کره توسرط
کلیسا کاتولیک تبلیغ میشود ،قبول ندارد .و مدعی است که کاتولیک ،مذهبی است که در آن خردا وسرود نردارد؛ بلکره
پاپ سا خدا را گرفته است .در این دین ،امور دنیو رأس تمام امور قرار دارد و آخرت به واسطة هدیه و پول خریردار
میشود .او در رمان «ابله» ،عقیدة خود را چنین بیان میکند:
اوالً کاتولیک یک آیین غیرمسیحی است؛ و ثانیاً کیش کاتولیک رومی ،حتی از الحاد ه بدتر است؛ چرون الحراد فقرط
انکار است ،حال آنکه کیش کاتولیک ،از انکار تجاوز میکند و مسیحیتِ تحریف و تلبری و هجرو شرده را تبلیرغ مریکنرد؛
مسیحیتی را تبلیغ میکند که عک مسیحیت حقیقی است  ...بنا به آیین کاتولیک رومی ،کلیسرا بردون قردرت کامرل دنیرو
نمیتواند حک خود را در این سنان سار سازد .با این اوصاف ،کلیسا قدسیترین ،حقیقیترین ،معنو تررین و آتشرینتررین
احساسها مردم را بازینه قرار داده است و همه چیز را به طال و قدرت منفور و حقیرر ایرنسنرانی فروختره اسرت .الحراد،
حاصل مستقی آیرین کاتولیرک رومری اسرت .الحراد ،حاصرل دروغهرا و نراتوانی روحرانی آنهاسرت (داستایفسرکی،5919 ،
صص.)100-105
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داستایفسکی علت سوء استفادة کلیسا را ناآگاهی مردم از دینشان میداند .مردم هیچ اطالعی از کتا

مقدس ندارنرد ،و

کسانی که با ناآگاهی آنان آشنا هستند ،بر مردم هجوم میبرند و مسیح سدید را بر آنها عرضره مریکننرد .رسرال کلیسرا بره
مردم القاء میکنند که ایمان به خدا ،غیر از ایمان به پاپ نیست ،و خداوند او را بر این زمین خلیفه خویش گردانیرده اسرت.
پاپ مصون از خطا است و قدرت النی به او تفویض شده و او سلطان قرون و اعصار و حدود زمان است .بدانیرد کره شرما
از تمام گناهان سابق و الحق مبرا هستید؛ زیرا مایه و موسب تمام این گناهان ،فقر شما بوده است .شما فقط باید بره پراپ ر
نه خدا ر ایمان داشته باشید و بدانید که سلطان زمین تننا اوست .بنابراین شاد باشید و فوقالعراده خوشرحال؛ زیررا بنشرت،
اکنون رو زمین برقرار شده است (نک :داستایفسکی ،5936 ،ج ،5ص.)934
از نظر داستایفسکی ،مذهب کاتولیک ،مسیح را نابود کرده است؛ زیرا دستگاه پاپ رومی ،ابتدا لرزوم یرک تسرلط و
مالکیت دنیایی بر کشورها و مردم آنها را در نظر دارد ،و سپ به مسئلة دین میپردازد .این روش ،از نظر او یک روش
مذهبی نیست؛ بلکه دولتمدار است که برطبق آن ،پاپ باید در رأس این سرازمان قررار داشرته باشرد (تروایرا،5903 ،
صص.)436-403
داستان «مفتش بزرگ» نشان دهندة دیدگاه واقعی داستایفسرکی دربرارة عملکررد کلیسرا کاتولیرک اسرت .در ایرن
داستان ،سه پیشنناد از سو روح خبیث (شیطان) به مسیح میشود که مسیح همة آنها را ردّ میکند .داستایفسکی با این
داستان میخواهد توضیح دهد که امور که مسیح از پذیرفتن آنها ابا داشت ،توسط کلیسرا پذیرفتره شرد و ایرن ،علرت
اصلی انحراف آن از آیین راستین مسیحیت است .اولین پیشنناد ،در اختیار گرفتن نان و ارتزاق مردم و پ گررفتن آزاد و
هویت مردم است .اما مسیح حاضر نشد انسان را از آزاد اش محروم کند و پاسخ داد که آدمی ،تننرا بره نران زنرده نیسرت.
دومین پیشنناد ،پرتا کردن مسیح از بلند به سنت امتحان کردن خدا بود؛ زیرا دربارة پسر خدا گفتهانرد کره فرشرتگان او
را در هوا خواهند گرفت و به زمین نشواهد افتاد .اما مسیح حاضر به آزمایش نشد و میخواست بره خرود خردا اقتردا کنرد؛
زیرا این عمل به منزلة امتحان کردن خدا و از دست دادن ایمانش بود .مسیح امیدوار بود که بشریت با اقتداء به عملکررد او،
بدون نیاز به معجزه ،به خدا ایمان بیاورد و مسئولیت خویش را بر دوش بکشد .و امرا سرومین پیشرنناد ،در اختیرار گررفتن
قدرت قیصر و به سجده درآوردن مردمی بود که ناراحت کنندهترین اوقاتشان ،فکر کردن دربارة این بود که چره کسری را
بپرستند و وسدان خود را به چه کسی تسلی کنند و در ازا آن ،نان به دست بیاورند؛ اما مسیح ،به حصول آزادانة معنویرت،
بیشتر از سبّة قیصر اهمیت میداد .از نظر داستایفسکی ،هر آننه را مسیح نپذیرفته بود ،مذهب کاتولیک پرذیرفت و نره تننرا
آزاد را از انسان سلب کرد؛ بلکه بر طبق ایدة بازخرید گناه ،معصیت و نافرمانی خدا را روا و سایز شمرد و بریش از آنکره
به فکر معنویت و مذهب آدمی باشد ،خواهان به دست آوردن قدرت دنیو گردید.
آننه از بدگوییها داستایفسکی نسبت به آیین کاتولیک و کلیسا فن میشود این است که درست است کره او ایمران
را سرچشمة معنا و هدفمند زندگی و نشاط و شاد میداند؛ اما هر ایمرانی را نمریپسرندد .او ایمرانی را قبرول دارد کره
اساسیترین عناصر هستی انسان را در نظر بگیرد .آزاد  ،قدرت پذیرش رنج و مسئولیت پرذیر  ،چیزهرایی نیسرتند کره برا
حذف آنها ،انسان بتواند زندگی کند و حتی اگر قادر بر زندگی باشد ،آن زندگی هیچ معنایی نشواهرد داشرت .انسرانی کره
آزاد ندارد ،چگونه میتواند معنایی برا زندگی خویش انتشا کند .انسانی که به خاطر داشتن آزاد  ،از حیوانات متمرایز
میشود ،با سلب آزاد از او ،آیا باز ه با حیوانات متفاوت است؟ انسان ،با توسه به عناصر اصلی وسرود اش ،مریتوانرد
حاک بر زندگی خویش باشد و برا زندگیاش معنا بسازد؛ لذا ایمانی که او را از هستیاش سدا سازد ،چگونه میتوانرد بره
زندگی او معنا ببششد.
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داستایفسکی معتقد است که سنان هدفمند است و لذا انسان ،موسود برتر خلقت ،باید اهدافی را برا خویش طراحی
کند .البته از آنسا که معنا زندگی ،ابتکتیو و عینی است ،وظیفة انسان ،تالش در سنت کشف آن است .از نظر و ،
درست است که امور همنون ثروتاندوز  ،زیباییپرستی ،کسب مقام و شنرت ،نوعدوستی ،ابراز و اظنار آزاد و ...
میتواند رنگ و رویی به زندگی دهد؛ اما هیچ یک از این اهداف ،به صورت مطلق پذیرفتنی نیست؛ زیرا انسان با نظر به
کمال وسود اش ،بایستی هدفی بیننایت داشته باشد .هیچ یک از ایدهآلها سنان طبیعت نمیتواند محرک واقعی انسان
به سو استکمال باشد .پ

هدف را باید خارج از ذات و عالیتر از وسود انسان سستوسو کرد و آن هدف واال چیز

نیست سز خدا .از دید داستایفسکی ،در عصر پر اضطرا ما ،ایمان به خداوند تننا پناهگاهی است که نوع بشر را از همة
دردها و مصایب زندگی محافظت میکند و همننین منشأ امید به کسب سعادت ساودانها است که به صلحاء وعده داده
شده است .عالوه بر ایمان به خدا ،از نظر داستایفسکی ،حاکمیت اخالق بر سنان و اخالقی زیستن نیز انسان را در سایگاه
استوار عال قرار میدهد .از نظر و  ،اگر اخالق در زندگی پیاده شود ،زمین کنونی تبدیل به
i. the meaning of life
ii. objective
iii. subjective
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