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پیشگفتار
هیوبرت دریفوس ( ،)1929-2017اسـتاد سـابق دانشـگاه برکلی آمریکا،
را بیشتـر بـه شـرحهای روشـنگرش از مارتیـن هایدگـر میشناسـند.
دانشـجویانش به همین سـبب با ترکیـب نامهای دریفـوس و هایدگر او را
درایدگـر مینامیدند .اما شـرح دریفوس از هایدگـر ،کییرکگور ،و بهطور
ً
کلـی فلسـفۀ وجـود (اگزیستانسیالیسـم) ابدا به فلسـفۀ محـض محدود
نمیمانـد .او در کنـار درسگفتارهای «هسـتی و زمـان» درسگفتاری با
بینی چهبسا
عنوان «فلسفۀ وجود در ادبیات و فیلم» دارد که در آن ،روشن ِ
غیرمنتظـرهای را در شـرح فلسـفی ادبیـات و فیلم از خود نشـان میدهد.
کتابی که در دست دارید روایتی است از حدود دوازده ساعت شرح فلسفی
او از رمان برادران کارامازوف فیودور داستایفسـکی در درسگفتاری که به
سال  ،2007ده سال پیش از درگذشت او ،عرضه شده است 1.دریفوس این
رمان را چنان بصیرتآمیز تفسـیر میکند که دانشجویانش لقب دیگری به
او میدهند .آنان این بار نام دریفوس را با داستایفسـکی ترکیب میکنند و
او را درایتوفسکی مینامند.
 .1برای دسترسی به این درسگفتار بنگرید به:

https://archive.org/details/Phil_7_Existentialism_in_Literature_and_Film

دریفوس در سخنرانی کوتاه دیگری با عنوان «داستایفسکی و چگونگی نجات امر قدسی از
دست علم» خالصهای یکساعته از شرح خود به دست میدهد:
https://www.youtube.com/watch?v=4YcbhLgftJA&t=4509.
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دلدادۀ زمین

آنچـه خواهیـد خوانـد ،بههیچرو تقریـر طابـق النعل بالنعل سـخنان
دریفـوس در این درسگفتار نیسـت .درآوردن محصولی شـفاهی به قالب
ْ
مکتوب الجرم مستلزم جرحوتعدیل و در مواردی حذفواضافههایی است
که کتاب حاضر را در معنای دقیق کلمه به روایتی از روایت دریفوس تبدیل
میکند .جدا از این ،بهرغم بصیرتافزایی شگفت شرح دریفوس ،همواره
باید به یاد داشت که شرح او ،مثل هر شرح سابق و الحق دیگری ،سخن
نهایی نیست و باید هم رمان را به روی تفاسیر بعدی گشوده انگاشت و هم
تفسیر دریفوس را در افق اصالحپذیری جای داد.
دریفوس در شـرح خود حداقل اسـتفاده را از ادبیات تفسیری میکند
و کموبیـش یکسـره بـه فهم خود ،که در طی سـالیان پرورده شـده ،متکی
است؛ و در همین راستا به دانشجویانش توصیه میکند که آنان نیز از غرق
شدن در ادبیات تفسیری بپرهیزند و خود رمان را بخوانند .به همین منوال،
در روایتـی که از روایت دریفوس عرضه شـده اسـت ،تالشـم ایـن بوده که
از مقایسـۀ او بـا دیگر شـارحان و تفاسـیر بپرهیزم و جز چند مـورد که در
پانوشت ارجاع دادهام و نکاتی چنان مؤید و روشنگر در آنها بوده است که
ً
نتوانسـتهام از ارجاع دادن خودداری کنم ،صرفا به سـخنان خود دریفوس
تکیه کنم.
درآوردن شـرح شـفاهی دریفـوس بـه قالـب مکتوب مسـتلزم توضیح
نکاتی دیگر اسـت .او در هر جلسـه به دانشـجویانش میگوید که جلسـۀ
بعد تا فالن صفحه را بخوانند و با آمادگی ذهنی و آشنایی قبلی سر کالس
ً
حاضر شـوند .طبیعتـا در قالب مکتوب نمیتوان چنـان هماهنگیهایی با
خواننـدگان کـرد یـا ،اگر هم بتـوان ،به نظر نمیرسـد چنـدان ثمربخش از
کار درآیـد .بـه همین دلیل کوشـیدهام ،بـه فراخور هر فصل ،فشـردهای از
سـیر وقایع را ذکر کنم .بهگمانم میتوان خوانندگان را به سـه دسـته تقسیم
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کرد :نخسـت ،کسـانی که مدتها قبل رمـان را خواندهاند؛ دوم ،کسـانی
کـه بهتازگی آن را تمام کردهاند؛ و سـوم ،کسـانی که رمـان را نخواندهاند و
یکراسـت سـروقت خوانـدن همین کتـاب آمدهانـد .ذکر این فشـردههای
وقایع به کار هر سـه دسـته خواهد آمد .من خود نخستین بار که پوشههای
شـنیداری دریفوس را گوش میدادم و هنوز سـودای تبدیل آن به کتاب را
در سـر نپرورده بودم ،سـالها قبل از آن رمان را تمام کرده بودم و دوسـت
ً
داشـتم دریفـوس همین فشـردۀ وقایـع را ولو صرفـا محض یـادآوری ذکر
کند .دسـتۀ دوم ،گرچه بهتازگی از خواندن رمان فارغ شـدهاند ،به احتمال
فـراوان همـۀ نـکات و جزئیاتی را کـه دریفوس بر آنها تأکیـد میکند و به
آنها توجه دارد ،در ذهن ندارند و این فشـردهها برایشـان سـودمند خواهد
بود .و سـرانجام دسـتۀ سـوم نیز ،که شـاید اینجا و آنجا از اهمیت و عمق
این رمان چیزهایی شـنیده و خواندهاند اما سـروقت خـود کتاب نرفتهاند،
ً
میتوانند با این فشردهها تصویری کلی از شاکلۀ رمان پیدا کنند ،گرچه ابدا
از خوانـدن اصـل رمان بینیاز نخواهند بود و بهتر اسـت با نگاه تازهای که
دریفوس به آنان میبخشد ،رمان را در دست بگیرند و مواجههای عمیقتر
ً
را بـا آن تجربه کننـد .یادآوری توصیۀ دریفوس مخصوصا برای این دسـته
از خوانندگان ضروری اسـت :سـعی نکنید در ادبیات تفسیری ،ولو تفسیر
خود دریفوس ،غرق شوید ،و همواره به یاد داشته باشید که آثار بزرگ ادبی
مجسمۀ ابوالهول نیستند که به محض کشف معنایشان در زمین فروبروند؛
این ْ
آثار قرصومحکم بر فراز هر تفسیری ،هرقدر هم درخشان ،سر جای
خود میایستند و هرگز راز خود را بهتمامی به هیچ مفسری وانمینهند.
بهعــاوه ،گرچه بــرادران کارامــازوف را بههیچرو نمیتــوان رمانی
کارآ گاهی در ژانر مرسوم دانست ،دریفوس رمان را برای دانشجویانش لو
نمیدهد و بهتعبیر امروزی آن را اسپویل نمیکند تا لذت ادبی شنوندگانش
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زائل نشــود .در این فشردهها و نیز کل شرح کوشیدهام تا حد امکان همین
ویژگی را حفظ کنم و پتۀ رمان را یکسره روی آب نریزم!
جـدا از ای نهـا ،دریفـوس بـه دانشـجویانش جدولهـا و نمودارهایی
میدهـد تـا آنـان را از آشـفتگی ذهنـی در امان نگـه دارد .ایـن جدولها و
نمودارها را ،گرچه شاید بیشتر با حالوهوای کالس درس انطباق دارند،
بـرای کمـک به نظم ذهنی خواننـدگان در اواخر برخـی از فصلها آوردهام
تـا سـویههای متعـددی که دریفـوس در باب شـخصیتها برمیشـمرد و
مسـائل مختلفی که بهویژه در فصل مفتش اعظم ذکر میشـوند بهتفکیک
در خاطرشان بماند.
در کتـاب حاضر از ترجمۀ اسـتاد بزرگوار صالح حسـینی ،که سـالها
ً
پیـش خوانـده بودم ،اسـتفاده کـردهام و طبعا بـرای نگارش کتـاب حاضر
ایـن توفیق اجباری نصیبم شـد که کل رمان را دوبـاره و برخی فقرات آن را
چندینبـاره بخوانم .تمام ارجاعات درون ْ
متنی (شـمارۀ صفحات) مربوط
بـه چاپ چهـارم این ترجمهانـد که در سـال  1381انتشـارات ناهید روانۀ
بازار کرده است .البته این به معنای بیخبری از ترجمههای جدید نیست.
فقراتـی از چنـد ترجمـۀ جدیـد را نیز از نظـر گذرانـدهام و همچنان ترجمۀ
ایشـان را بیشتـر میپسـندم ،گـو اینکه هیچ ترجمـهای هرگـز تماموکمال
نیست و ،چنان که خواهیم دید ،دریفوس ترجمههای انگلیسی رمان را نیز
ً
خالـی از اشـکال نمییابد و نکاتی حقا بصیرتبخـش را در باب آنها ذکر
میکند .نقلقولهای مربوط به ترجمه را برای رعایت اقتصاد کالم ،تا آنجا
ً
که ممکن بود ،جرحوتعدیل کردهام ،بهویژه چون دریفوس تحلیلی اساسـا
وکاست نقلقولها بیشتر بر کمیت کار
متنمحور ارائه میدهد و ذکر بیکم
ِ
خواهد افزود تا کیفیت آن.
مایلم از دوست عزیزم قاسم مؤمنی تشکر کنم که پیشنهاد شنیدن این
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درسگفتار را به من داد .واقعیت این است که کتاب حاضر محصول دوران
کروناسـت؛ زمانی که همگی در خانه حبس شـده بودیم و من مثل بیشتر
اهالی کتاب میخواسـتم حتی در وقت پیادهرویهایم ،در چارچوب تنگ
خانه ،دسـتم و در واقع گوشـم از درسگفتارها و میزگردها و سـخنرانیها
دور نماند و وقتی داشـتم هندزفریب هگوش دور اتاق میچرخیدم ،دریافتم
که ّدر گرانبهایی از کفم رفته بود.
البته این تنها شـرح فلسـفی دریفوس نیسـت .او شـرحهایی به همین
میـزان بصیرتبخـش از موبیدیـک هرمـان ملویـل ،کمـدی الهـی دانته،
ادیسـۀ هومر ،اورسـتیای آیسـخولوس ،انهاید ویرژیل ،و انجیل یوحنا در
جایـگاه اثـری ادبی و فلسـفی عرضه میکند ،شـرحهایی کـه هریک ما را
بـه جهانها و ،ب هتعبیـر بهتر ،دورانهایی متفـاوت از تاریخ غرب میبرند؛
گویی دریفوس ما را به ادیسهای فکری مهمان میکند که در آن فلسفههای
دشـوارفهم هایدگـر ،کییرکگـور ،و نیچه را بـه زبان ملمـوس و انضمامی
ادبیـات بازمیگویـد .امیدوارم بتوانم این شـرحها را نیـز در مجموعهای با
عنـوان ادبیات غرب به روایت هیوبرت دریفوس گـردآوری کنم .در پایان،
حقشناسـی ایجاب میکند که از همسـرم زهرا احمدی و دوسـت دیرینم
امیـد رحمانی سپاسـگزاری کنم که متن اولیه را بهدقـت خواندند و نکاتی
ارزشـمند را گوشـزد کردنـد؛ و نیـز الزم اسـت از آقایان دمیرچـی و کاردر
در نشـر هرمـس قدردانی کنـم که فرصتی فراهـم کردند تا ایـدۀ تبدیل این
درسگفتار به کتاب رنگ واقعیت بگیرد.

مقدمه
آنچـه با نام «بـرادران کارامـازوف به روایـت هیوبرت دریفـوس» خواهید
ً
خواند ،صرفا شـرحی فلسـفی بر اثری ادبی نیسـت .مهم اسـت بدانیم که
دریفوس ،در جایگاه شارح فلسفی و نه منتقد ادبی ،چرا بر این رمان دست
میگـذارد و چـرا خوانـش این رمان را در این برهـه از تاریخ اروپا ضروری
خوانندگان این شرحها چگونه میتوانیم ،عالوه
تشخیص میدهد؛ و نیز ما
ِ
تاریخی شـرح آن را بهتر دریابیم .در این
خود رمان ،بسـتر
تر ِ
بر فهم عمیق ِ
ِ
مقدمه میکوشم پاسخی بسیار مختصر به این پرسش بدهم.
یکی از باورهای نادرسـتی که روشـنگری درانداخـت عبور از میتوس
(اسطوره و دین) به لوگوس (عقل) بود .انسان خودآیینی که یکسر بر پای
عقل خویش میایسـتاد میتوانست پیوند خود را از سنت بگسلد و بهسان
ً
سـوژۀ غیرتاریخـی دکارتـی ،آغـازی تماما نـو را رقم بزند .بر این اسـاس،
معنایـی کـه انسـان در مقـام نوع و نیـز بهمثابۀ فرد میخواسـت بـه زندگی
خویش ببخشد از هیچ سرچشمۀ دیگری جز خود او برنمیخاست .تبلور
جمعـی این معنابخشـیها را میتوان ایدئولوژیهایی دانسـت که
فـردی و
ِ
بهویـژه در نیمۀ اول قرن بیسـتم در اروپـا اوج گرفتند و بهنحوی جایگزین
کارکـرد معنابخـش دیـن شـدند تا قسـمی اصـل عملـی ( )maximبرای
افراد (لیبرالیسـم) ،طبقات (مارکسیسـم) ،و ملتها (فاشیسـم) به دست
دهند.
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امـا از نیمۀ دوم قرن بیسـتم به بعـد ،اروپا به دورۀ پسـاایدئولوژی وارد
میشـود .در ایـن دوره ،ذخایـر معنایـی ایدئولوژیک ته میکشـند و دیگر
نمیتواننـد سـوژهها را جهت ببخشـند .رجوع دوباره به دیـن در پی همین
خلأ معنایی و نیاز به سرچشـمههایی شـکل میگرفتند کـه گمان میرفت
پشتسر گذاشته شدهاند .رجوع دوبارهای که از آن سخن میگوییم بهویژه
در دهههـای  1970و  1980رخ داد .در ایـن دوره ،جـان میلبنـک ،1اسـتاد
ارتدکسی رادیکال را به
الهیات و مطالعات دینی دانشگاه ناتینگهام ،جنبش
ِ
آیینی کاتولیک
راه انداخت .میلبنک میخواهد همۀ واسطههای نهادی و ِ
را به عرصۀ عمومی بازگرداند و از این جهت خصم دوآتشـۀ نومینالیسـم و
پروتستانتیسـم اسـت کـه فرد را در برابـر خداوند تنها میگذارنـد و او را به
کشـیش خود تبدیل میکنند .میلبنک به مناقشـاتی بـا یورگن هابرماس،
فیلسوف نامآشنای آلمانی ،وارد شده و او را در مجادلهاش با راتزینگر ناکام
غالب نیمۀ دوم قرن بیستم ،برای
یافته اسـت .هابرماس ،همسو با جریان ِ
تعدیل استعمار زیستجهان بهدست عقالنیت ابزاری ،به ذخایر
دستکم ِ
دینی متوسل میشود .استدالل میلبنک در مخالفت با هابرماس این است
کـه او بیـش از حد به دوگانۀ عقل و عاطفه میچسـبد و بـه طرفداری از
هیـوم میگویـد که هابرماس نمیتواند درهمتنیدگی ایـن دو را دریابد و نیز
ً
نمیخواهـد سـهم و شـأنی برابر بـرای دین قائل شـود ،بلکه صرفـا دین را
خدمت عقل میگیرد تا ،به وقت نیاز ،بیمعطلی دین را
بهنحوی ابزاری به
ِ
دوباره به دست فراموشی بسپارد.
جیانـی واتیمو ،فیلسـوف پسـتمدرن ایتالیایی ،یکی دیگر از کسـانی
John Milbank .1؛ یکی از آثار اصلی و مهم میلبنک به فارسی ترجمه شده است .بنگرید به:
الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی ،فراسـوی عقـل سـکوالر ،جـان میلبنـک ،ترجمـۀ شـهناز
مسمیپرست و شهرزاد قانونی ،تهران :ترجمان علوم انسانی.1396 ،
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اسـت کـه در پی احیـای عناصری از دیـن و الهیات مسـیحی برمیآید که
بهویژه میتوانند اروپا را از خشـونتی که دامنگیر آن شـده اسـت برهانند.
واتیمـو میکوشـد مفهـوم محبت را در مسـیحیت احیـا کند و بـا پیوند آن
بـه برداشـت خـود از تفکـر ضعیـف ( ،)weak thoughtآن را در راسـتای
متافیزیکی متصلبی قرار دهد که به منابع خشـونت
تضعیـف شـالودههای
ِ
2
در جهـان جدیـد تبدیـل شـدهاند .بصیـرت شـگرفی که واتیمو به دسـت
میدهـد تمایزی اسـت کـه میان درگذشـتن ( )ὓberwindungاز سـنت و
درپیچیـدن ( )verwidungبا آن برقرار میکند .درگذشـتن به معنای عبور
ً
از دین و تلویحا غلبه بر آن نیز است ،اما درپیچیدن همان استفادۀ فلسفی
یا کارکردی (و نه مؤمنانه) از دین برای دستوپنجه نرم کردن با مقتضیات
جهان جدید است.
سـویۀ مهم دیگری از نیاز به احیای دین در پی علمزدگی فزایندۀ عصر
جدید پدید میآید .علم همواره همهچیز را از منظر سومشـخص (ابژکتیو)
مینگـرد و توصیـف میکند و تجربههای سـوبژکتیو را به حاشـیه میراند.
چارلـز تیلـور این نیاز به بیان سـوبژکتیو را به مفهوم سرشـاری ()fullness
پیونـد میزنـد و آن را قسـمی حیـات دوبـارۀ امر قدسـی در جهـان جدید
میدانـد .او باورمنـدان و نابـاوران را به یک میزان قادر به از سـر گذراندن
چنین تجربههایی میداند .تیلور در عصر عظیم خود ،عصر سکوالر ،3مثل
1

 .1مهمترین کتاب واتیمو به فارسی ترجمه شده است .بنگرید به:
جیانـی واتیمـو ،باور ،الهیاتی بـرای نیمهمؤمنان ،ترجمۀ کاوه حسـینزاده ،انتشـارات پگاه
روزگار نو.1398 ،
 .2برای شرحی سودمند از سیر اندیشۀ جیانی واتیمو بنگرید به:

Radical Secularization, Edited by Stijn Latré, Walter Von Herck and Guido Vanhesswijck (New York and London: Bloomsbury Academic Publication: 2016). pp. 67-82.
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اعالی این تجربههای سرشاری را در خاطرهای از راهبی بهنام ِبد گریفیت
چنین نقل میکند:

1

از پشـت درخـت ،جایی که ایسـتاده بودم ،چکاوکی ناگهـان از روی
زمین به آسمان پرید و باران نغم هاش را بر من ْ
باراند ،و سپس صدایش
ِ
بهآرامی ایسـتادن گرفت .خورشـید که فروشـد ،هم هچیز را با خود به
سـکون فروبـرد و ردای شـفق رفت هرفتـه زمیـن را فراگرفـت .اکنـون
یآورم .میل داشتم
احساس جذب های را که بر من مستولی شد به یاد م 
بـر زمین زانو بزنم ،گویی در محضر فرشـت های قـرار دارم؛ و بهزحمت
جرئت نگاه به صورت آسـمان را داشـتم ،چون انگار آسمان ردایی بود
ِ
2
که بر رخسار خداوند کشیده بودند.

زدگی
چنـان کـه در فصـل اول خواهیـم دیـد ،داستایفسـکی نیز بـا علم ِ
نیهلیسـتی عصر مدرن مخالفت میکند و تجربۀ سرشاری را به کانون توجه
میآورد .تجربۀ سرشاری بهمثابۀ امر قدسی را چهبسا بتوان مهمترین مضمون
رمان برادران کارامازوف دانست؛ با این تفاوت که داستایفسکی این تجربه را
در معنای دقیق کلمه به امری بیناسوبژکتیو تبدیل میکند و آن را ،از رهگذر
برداشتی وجودی از محبت مسیحی ،به تمامیت چیزها و آدمها پیوند م یزند.
اما این تنها جنبۀ مخالفت داستایفسکی با علمزدگی نیست .اگر چارچوبی
کانتـی اختیار کنیم و مدرنیته را گرفتار چنبرۀ قضیـۀ جدلیالطرفین آزادی و
ضـرورت بدانیم ،درخواهیم یافت که داستایفسـکی با کسـانی درمیافتد که
یکسـره بـر ضرورت تأکید میکنند و بنابراین انسـان را بـه معلولی طبیعی و
فیزیکی تقلیل میدهند .داستایفسکی میخواهد طرف آزادی را برجسته کند
تا بتواند بر اخالق تأکید کند تا پس از مرگ خدا ،همهچیز مجاز نباشد.
2. Radical Secularization, p. 157.
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واتیمو زمانی توانسـت تمایز میان درگذشـتن از سـنت و درپیچیدن با
خود این تمایز برخاسـته
آن را مطـرح کنـد که از هایدگر گسسـت؛ گرچـه ِ
1
از نشـانههایی اسـت که در متن هایدگر وجود دارنـد .دریفوس نیز هنگام
رجـوع بـه ک 
ییرکگـور و داستایفسـکی نقدهایی بـه هایدگـر وارد میکند،
گرچه نمیتوان گفت که از هایدگر میگسـلد و شـور فلسـفی خود به او را
وامینهـد .آنچه دریفوس در نظر دارد «حیات دینی سرشـارتری» 2اسـت
کـه با احیای ذخایر مغفولماندۀ سـنت دینی بـه صحنه میآیند .بهزعم او،
هایدگر ،با رجوع به چندخدایی باستان ،امکانات این حیات دینی مسیحی
را نادیـده میگیـرد .بـا این حـال ،همانطور کـه خواهیم دید ،شـرحی که
ییرکگوری
دریفوس از برادران کارامازوف میدهد ،بهرغم صبغۀ مسلط ک 
آن ،رنگمایۀ تند هایدگری دارد.
دریفوس در درسگفتار «فلسـفۀ وجود در ادبیات و فیلم» ،در راسـتای
احیای عناصر مغفولماندۀ دینی ،تمایزی بین جهان پاگان و جهان یهودی/
ً
مسیحی برقرار میکند و برای مثال ،فیلسوفانی مثل آلبر کامو را نهایتا دلبستۀ
چندخدایی یونانی میداند و بنابراین آنان را از شـرح خود در این درسگفتار
کنار میگذارد .در پایان ،ذکر این نکته الزم به نظر میرسد که آنچه دریفوس
ً
از سـنت دینـی مـراد میکنـد ،عمدتا ناظر بر سـنت مسـیحی و نـه یهودی
اسـت .او عالقـهای ویژه به انجیل یوحنـا دارد و گذار از عهد عتیق به عهد
ای
جدید را بهنحوی هایدگری بر اسـاس به پیشزمینـه ِ
آمدن ورزۀ پسزمینه ِ
محبت دگرگونکننده ،تحلیل
( )background practiceمیل ،و تبدیل آن به
ِ
میکند؛ ورزهای که توجه را از افعال به امیال معطوف میسازد.
1. Ibid, p. 74.

 .2مارک راتال ،دین پس از متافیزیک ،ویراستۀ علیاصغر مصلح ،تهران :ققنوس،1400 ،
ص .172

فصل اول

جادوزدایی از مسیحیت
رمان با سرنوشـتهای آغاز میشـود که رسـتاخیز را به مرکز توجه میآورد:
«آمیـن ،آمیـن ،به شـما میگویم اگـر دانۀ گنـدم در خاک نیفتـد و نمیرد،
تنهـا میمانـد؛ اما اگر بمیرد ،ثمر بسـیار آرد» (یوحنا .)24: 12 ،در سـنت
مسـیحی ،رسـتاخیز را در اصل به برخاسـتن مسـیح از گور میگویند و آن
را به رسـتاخیز کل مردگان در روز قیامت پیوند میزنند .اما داستایفسـکی
فاصلهای بعید با این تلقی اولیۀ معادشناسانه دارد؛ و نیز سخن او به همین
یونانی نو شـدن طبیعت دور اسـت .در عوض ،آنچه او
میزان از برداشـت ِ
از رسـتاخیز مراد میکند ،قسـمی تجربۀ وجودی (اگزیستانسیال) است؛
تجربهای که زیروزبر میکند و خطی فارق میان پیش و پس خود میکشد.
بسیاری ،و البته نه همۀ شخصیتهای رمان ،هریک این تجربه را به طریق
خاص خویش از سر میگذرانند.
مسـیحیت اولیـه دریافتـی فیزیکی از رسـتاخیز داشـت ،زیرا مسـیح
ً
ً
واقعـا از گور برمیخاسـت و انتظار بر این بود که مـردگان همگی واقعا از
گـور برخیزند .اما این دریافت داستایفسـکی نیسـت ،چون او نمیخواهد
بـا آنچه دریفوس «قوانین فیزیک و شـیمی» میخوانـد ،درافتد؛ و نیز در
ً
رمـان مطلقا هیچ اتفاقی نمیافتد که با این قوانین ناسـازگار باشـد .اما به
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دریافت او را نسخۀ سکوالر رستاخیز بدانیم.
همین میزان اشتباه است که
ِ
دریفوس تمایزی سفتوسـخت بین سـکوالر شـدن (سکوالریزاسیون) و
وجودی شـدن (اگزیستانسیالیزه کردن) میگذارد .وقتی از سکوالر شدن
سـخن میگوییم ،برداشـت اصیـل اولیه را همچون جوهر نگـه میداریم و
برداشـت بدل ثانویه را سـایهای ک مرنگ از آن میدانیم که به فراخور وضع،
ً
خصلتی سـکوالر یا دنیوی یافته اسـت .اما وجودی شدن دقیقا یعنی کنار
گذاشتن برداشت اولیه و اصیل دانستن آنچه همواره بدل انگاشته میشود:
یعنی نه زمینی شـدن یا از آسـمان به زمین آمدن ،بلکه روگرداندن از آسمان
بهمثابۀ متافیزیک و سر چرخاندن بهسوی زمین .این چیزی است که عبور
از آنتو  -تئولوژی نامیده میشود؛ چیزی که دریفوس آن را «خالص شدن
از دسـت خورشید» میخواند؛ خورشید جوهرباورانۀ افالطونی که چونان
موجود متعالی یا برتر بر فراز زمین میایستد.
اما این نفی آسـمان به معنای نفی مسیحیت نیست؛ خالصی از دست
خورشید بهنحوی تناقضآمیز با «نگه داشتن پرتوهای آن» همراه میشود.
ً
کاری که داستایفسکی میکند دقیقا نجات مسیحیت است ،اما نه با حفظ
تمام لوازم و مشـخصات آن ،بلکه با زدن شـاخوبرگ جادویی مسـیحیت؛
شـاخوبرگی کـه بهویـژه در عصـر جدیـد ،در عصـر فیزیک ،زاید دانسـته
میشود .بنابراین ،تعارضی که او پیش روی خود مییابد تعارض مسیحیت
با علم است؛ اما این تعارضی نیست که داستایفسکی بخواهد چونان مدافع
سـینهچاک مسیحیت به آن وارد شـود ،زیرا علم را نمیتوان شکست داد.
بنابراین ،باید کاری کرد که خود تعارض منتفی شود.
اگر مسـیحیت پیراسته نشـود ،نیهیلیسم دسـت باال را خواهد داشت،
تفکـری که بیـزاری شـدیدی را در داستایفسـکی برمیانگیزد .نیهیلیسـم
محصول سلطۀ تاموتمام علم است؛ سلطهای که بازاروف شخصیت اصلی
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پدران و پسـران ایوان تورگنیف تجسـمبخش آن اسـت .مادام خوخالکوف
در گفتوگـو با پدر زوسـیما ،پیر صومعه ،یکـی از جمالت بازاروف را نقل
میکنـد« :اگر تـا آخر عمر باایمـان زندگی کنم و زمان مردن که میرسـد،
چیزی جز  --بهقول نویسندهای " --خار و خاشاکی که بر گورم میرویند"
در میان نباشد ،آنوقت چه؟ زجرآور است! چطور میتوانم ایمان را بازپس
بگیرم؟» (صص  )84-85داستایفسکی در پی همین بازپس گرفتن ایمان
است؛ چون گرچه علم را شکستناپذیر میداند ،نمیخواهد عرصه یکسره
برای علم خالی شـود تا انسـانها به «مشتی عصب» تقلیل یابند .او روی
لبهای گام میگذارد که در آن نه میخواهد علم را نفی کند ،چون نفی علم
بههیچرو با نظرگاه کسـی که سر ب هسوی زمین میچرخاند سازگار نیست،
و نه حاضر است به مطلقالعنانی علم تن دهد.
بدینســان باید جایی برای تجربههــای وجودی باز کــرد ،اما نباید
وجودی شــدن را بــه معنای روحانــی گرفت .روحی در کار نیســت که
َ
ً
بخواهد علیه علم قد َعلم کند ،و نیز سوژهای دکارتی در کار نیست که مثال
بخواهد از جوهر ممتد به جوهر اندیشنده بازگردد .بنابراین ،ما نه با طرف
سوژهها کاری داریم و نه با طرف ابژهها .این دوگانگی با شرح وجودگرایانۀ
دریفوس در مقام شــارح هایدگر جور درنمیآید .در نتیجه داستایفســکی
نمیخواهد ایمان امثال مادام خوخالکوف را با اثبات روح و جاودانگی به
آنان بازگرداند؛ آنان باید با این واقعیت ســر کنند که پس از مرگ ،جز خار
و خاشــاکی که بر گورهاشان میروید چیزی در میان نخواهد بود ،اما این
تمام چیزی نیست که مسیحیت در چنته دارد.
همچنیـن نباید وجودی شـدن را به معنای اسـتعاری و روانشـناختی
گرفت .معنای اسـتعاری الجرم تجربههای وجودی را دستکم میگیرد و
ً
آنها را صرفا به زینتی زبانی تقلیل میدهد؛ و معنای روانشناختی دوباره
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ما را گرفتار ذهن و عین میکند؛ دوگانهای که دریفوس بهشدت میکوشد
از آن بپرهیزد .بدینترتیب پاسـخ او به این ایراد محتمل ،که داستایفسـکی
خـود از کلمۀ روانشـناختی اسـتفاده میکنـد و جایی در رمـان از الزام به
کردن قسـمی «روند روحی و روانی» (ص  )424برای رسـتگاری
سـپری ِ
سخن میگوید ،این است که او وجود را مراد میکند ،اما هنوز این کلمه را
چنان که ما میشناسیم نمیشناسد.
و سـرانجام جادوزدایی را نباید با افسـونزدایی به معنای وبری اشـتباه
گرفـت .در آنچـه ماکـس وبـر میگوید ،مسـیحیت خود کموبیـش همان
افسـونی اسـت کـه در عصر مـدرن زایل میشـود .بهنـزد او افسـونزدایی
خصلتـی سـلبی دارد؛ بنابرایـن ،پـس از کنـار رفتـن آن ،چنـدان چیزی از
مسیحیت بر جای نمیماند .اما داستایفسکی میخواهد همین افسون را به
امید محتواهایی بزداید که خصلتی ایجابی به مسیحیت میبخشند .وبر ما
را ناگزیر در قفس آهنین گرفتار میدید و علم را نیز ناتوان از این میدانست
چیستی سعادت پاسخی بدهد؛
که به زندگی ارزش ببخشد یا به پرسش از
ِ
داستایفسکی ،گرچه در این ناتوانی علم با وبر همداستان است ،مسیحیت
وجودی
را همچنـان رهاییبخـش میداند و چنان که خواهیم دید ،نسـخۀ
ِ
آن را ،در هیئت کلیسـای ارتدکس ،سـتارهای میداند که از شرق برخواهد
خاست.
تاکنـون فقـط از رسـتاخیز سـخن گفتیـم .امـا داستایفسـکی مفاهیم
بسـیاری را در مسـیحیت خصلتی وجودی میبخشد ،تا جایی که بهسخن
کامل دیگری از مسـیحیت عرضـه میکند .در
دریفوس نسـخۀ کموبیش ِ
ایـن رمان سـروکارمان با انگارههایی وجـودی از مفاهیمی مانند خداوند،
ابدیت ،وحی ،تجسد ،تصلیب ،بهشت و جهنم و شخصیتهایی مثل خود
شیطان وجودی
مسیح خواهد بود؛ و نیز تقابلی جالب توجه را بین فرشته و
ِ
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شاهد خواهیم بود .در این میان ،آنچه با توجه به تعارض علم و مسیحیت
اهمیتی حیاتی دارد ،این است که داستایفسکی تصویری وجودی از مفهوم
معجزه ترسـیم میکنـد .معجزه بهویژه عنصری اسـت کـه تقابلی کامل با
قوانیـن فیزیک و شـیمی دارد و وجودی کـردن آن ،چنان که خواهیم دید،
مضمـون اصلی مهمترین فصلهای کتاب را تشـکیل میدهد .اما نسـخۀ
وجودی داستایفسـکی از مسـیحیت به مفاهیم و شـخصیتهای محوری
محدود نمیشـود .او شـعائری مانند غسل تعمید و اعتراف را نیز وجودی
وجودی اولیـهای باز میکند
میکنـد یـا لفافـۀ شـعائر را از دور تجربههای
ِ
تصلب آیینی ،از معنا و هدف خود دور افتادهاند .از این حیث
که بهسـبب
ِ
میتوان شـعائرزدایی را سـویۀ مهمی از جادوزدایی بهمثابۀ قصد مسلط بر
رمان دانست.
ب هسـخن دریفـوس ،اگـر قصـد جادوزدایـی را نجـات مسـیحیت در
برابر علم و نیهیلیسـم بدانیم ،میتوانیم داستایفسـکی را پیشـگام متألهانی
ْ
بولتمان
ماننـد رودولـف بولتمان 1تلقی کنیم (ولو نتـوان بهقطعیت گفت که
داستایفسـکی خوانده است) .بولتمان در پروژۀ اسطورهزدایی از مسیحیت
میکوشـد ،بـا کنـار زدن الیههای اسـطورهای ،هسـتهای را در مسـیحیت
باران تاریخ گزندی نیافته اسـت .او این هسـتۀ فارغ
پیـدا کنـد که از بـاد و ِ
2
از ّ
تعینات تاریخی را کریگما مینامد .کریگما پیام ناب مسـیحیت است.
ارجاع دریفوس به بولتمان از آن رو جلب توجه میکند که بولتمان عناصر
کریگما را در فلسفۀ هایدگر متقدم ،فیلسوف محبوب دریفوس ،تشخیص
میدهد .در این فلسـفه ،وضع اولیۀ دازاین در ْ
جهان وضع سـقوط اسـت،
ً
دقیقا مانند مسیحیان که وضع اولیۀ خود در جهان را وضع هبوط در نتیجۀ
ارتکاب گناه نخسـتین میدانند .در تفسیر بولتمان ،نمیتوان داللت هبوط
2. Kerygma

1. Rudolf Bultmann
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را ،که بر پیشانی کلمۀ  fallحک شده است ،به این راحتیها زدود .دازاین
به جایی پرتاب شده که جایش نیست و به میان کسانی هبوط کرده که او را
از اصالت محروم میکنند .بولتمان در اینجا اصالت را به معنای رستگاری
میگیـرد .لحظۀ رسـتگاری از طریـق ایمان ،که چیزی جـز «حکم آزادانۀ
دل» نیست ،با لحظۀ تصمیم و عزم در فلسفۀ هایدگر متقدم در یک ردیف
قرار میگیرد .منتها هایدگر از دو جنبه این پیام ناب مسـیحیت را رادیکال
ً
میکنـد :اوال دازایـن خـود تصمیـم میگیرد کـه از «آنها» جدا شـود و به
اصالت دسـت یابد .بدینرو ،نیازی به رسـتگاری از طریق منجی و لطف
ً
طهارتبخش خداوند نیسـت؛ و ثانیا تصمیم یا عـزم دازاین بر هیچ بنیانی
اسـتوار نمیشود؛ به همین دلیل ،بسـیاری ،از جمله هانس یوناس و کارل
لوویت که شاگردان خود هایدگرند ،تصمیمگرایی را به نیهیلیسم گره میزنند
و ّ
تفرد رادیکالی را ،که تصمیم متکی به آن است ،با فضای اتمیزۀ این برهه
1
از تاریخ اروپا مربوط میدانند.
فـارغ از پیشـگامی یـا تأثیرگـذاری داستایفسـکی بـر متألهانـی چون
وجودی او این اسـت که نهتنها در آن خبری از
بولتمان ،تفاوت مسـیحیت
ِ
ّ
تفرد رادیکال و بیبنیانی نیهیلیسـتی نیست ،بلکه بر طبق آن رستگاری در
لحظهای رقم میخورد که فرد مسیحی عزم میکند تا به جماعت مسیحیان
بپیونـدد« :زیـرا جایی که دو یا سـه نفر به نام من جمع شـوند ،من آنجا در
میان ایشان حاضرم» (متی  .)20: 18و نیز گرچه مسیح ،بهتعبیر دریفوس،
ای محبـت را بـه پیشزمینه میآورد و فرامیـن دهگانۀ عهد
ورزۀ پسزمینـه ِ
 .1برای شرحی مختصر از روایت بولتمان از فلسفۀ هایدگر متقدم بنگرید به:
Willem Styfhals, No Spiritual Investment in the World, Gnosticism and
Postwar German Philosophy, (Ithaca and London: Cornell University
Press and Cornell University Library, 2019).
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عتیـق را به فرمـان یگانۀ محبت در عهد جدید تبدیـل میکند ،حل و رفع
ْ
محبـت یکهوتنها زمینی
بنیانی نیهیلیسـتی نیسـت.
فرامیـن به معنـای بی ِ
استوار به دست میدهد تا برخالف آنچه ایوان میگوید ،همهچیز در جهان
ً
مجاز نباشـد ،چون کسـی که همسـایگان خود را دوسـت بدارد ،قطعا در
عمل برخاسـته از عزم یا تصمیم بیبنیان دسـت نمیزند.
بـاب آنان بـه هر ً ِ
ً
بدینترتیـب ،اوال جماعتی در کار اسـت و ثانیا ایـن جماعت را محبت به
وجودی مسیحیت با نسخههای
یکدیگر پیوند میدهد؛ این تفاوت نسـخۀ
ِ
نیهیلیسـتی و فردگرایانۀ پروتستانی از آن اسـت .بر این اساس ،دریفوس،
گرچه داستایفسـکی را از منظری کییرکگوری شـرح میدهد ،بر این باور
حد پروتسـتانی برمیگذرد.
اسـت کـه او پیشـاپیش از فردگرایی زیـاده از ِ
ْ
ابراهیم تکوتنها در محضر خدایشـان
چنین نیسـت که مسـیحیان چونان
بایستند ،بلکه خداوند خود زمانی نزد ایشان حاضر خواهد بود که آنان گرد
یکدیگر جمع شوند.

فصل دوم

پارههای متناقض قلب
در ایـن فصل میکوشـیم شـخصیتها را معرفـی کنیم و از چهـار منظر به
آنـان بپردازیم :رابطۀ آنها با سـویههای مختلف «خـود» ( ،)selfنامهایی
که بر این سـویهها مینهند ،خاطرۀ کودکی ،و بدلهای وجودی .اما پیش
از شـروع الزم اسـت مشکلی را شرح دهیم که اغلب خوانندگان رمانهای
تب هگریباناند و آن مشـکل نامهاست .در این رمانها،
روسـی با آنها دس 
هـر شـخصیت چندین و چند نـام دارد که بـه خاطر سپردنشـان کموبیش
دشـوار اسـت ،تا آنجا که گاه ممکن اسـت شـخصیتی با شـخصیت دیگر
اشـتباه گرفته شـود .بصیرتی که دریفوس به دسـت میدهد و شـاید کمی
از پیچیدگـی نامهـا کـم کند ،این اسـت که نحوۀ نامیده شـدن اشـخاص،
پیشـاپیش ،میـزان روابـط انسانیشـان بـا دیگـران و برداشتشـان از خـود
را مشـخص میکنـد .برای مثال ،پسـر ارشـد خانواده را نیمـی دیمیتری و
نیمـی میتیا مینامند یا پسـر سـوم ،آلیوشـا ،کموبیش همواره بـه همین نام
خوانده میشـود و مواقعی که آلکسـی صدایش میزنند معنای نمادین مرد
خدا را در نظر دارند .چنین است که دیمیتری با همه روابطی نیمهدوستانه
و نیمهرسـمی دارد و آلیوشـا کموبیـش بـا همه دوسـت و صمیمی اسـت.
ایـن نکتـه دربارۀ ایوان ،برادر وسـط ،صـدق نمیکند .ایـوان را همه به نام
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رسـمیاش صـدا میزنند ،چـون او با هیچکس صمیمی نیسـت و در واقع
با هیچکس رابطهای انسـانی برقرار نمیکند .ایوان در رمان بسیار کم بهنام
تحبیبـیاش ،وانـکا ،خوانـده میشـود؛ او را ،در این دفعـات معدود ،یک
ً
بـار دهقانی ناشـناس ،بیآنکـه اصال مخاطب دهقان باشـد ،با نام تحبیبی
صدا میزند .و جالب است که در اینجا صمیمیت غریبی که با ایوان ایجاد
میشـود بنای تغییراتـی را در او میگـذارد .و نمونۀ دیگر ،اسـمردیاکوف،
ً
آشپز فیودور پاولوویچ پدر ،است که اصال نام ندارد؛ چون رابطهای انسانی
ِ
با کسی برقرار نمیکند .در رمان تنها یک بار به پاول ،نام تعمیدی او ،اشاره
میشـود ،اما هیچکس او را به این نام نمیخواند؛ اسمردیاکوف ،به معنای
بوگندو ،لقب اوست و در واقع لقب مادر اوست (اسمردیاشچایا) که به او
میرسد.
ب هسـخن دریفوس ،داستایفسـکی دریافتـی کییرکگـوری از «خود»
دارد« .خـود» از سـاحتهای مختلف یـا ،بهبیان دقیقتر ،از دو سـاحت
عالـی و دانی تشـکیل میشـود .با این حال ،داستایفسـکی هرگـز از کلمۀ
ْ
«خود» قلب است .رابطۀ
«خود» استفاده نمیکند .کلمۀ او برای نامیدن
خاص هر شـخص بـا پارههای متناقض ْ
قلب «خود» او را میسـازد .این
رابطـه ایسـتاری اسـت که او در قبـال این پارههـا اتخاذ میکنـد .اما هیچ
دستورالعمل اخالقی کلیای در باب نحوۀ برقراری ارتباط میان این پارهها
وجود ندارد .هر رابطهای که برقرار میشود را باید زندگی کرد .این نکتهای
حیاتی اسـت که مشی داستایفسکی را به مشی وجودگرایان بسیار نزدیک
میکنـد .شـخصیتها روابـط مختلفـی بین ایـن پارهها برقـرار میکنند و
نامهای مختلفی بر آنها میگذارند .برای مثال ،سدوم و مادونا نامی است
که دیمیتری بر این ساحتها مینهد .سدوم شهری است آکنده از فسق و
فجور ،و مادونا نام باکرۀ مقدس ،حضرت مریم ،است.

