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 راسکولنیکف

نگاه گذرد/ آنیست که لنگ لنگان می ام/...هیچ چیز به درازاي روزيآنقدر خاطره دارم که انگار هزاران سال زیسته«
 »گسترد به ابعاد جاودانگیمالل، این میوة افسردة دلمردگی/ می  /هاي برفیکه زیر دانه هاي سنگین سال

 شارل بودلر

ها د سالام. هر چنرا در مطالعه گرفته داستایفسکی» جنایت و مکافات«، »برادارن کارامازوف«چند ماه اخیر، پس از  طی
وقتی چهل سالگی را پشت  آنها خوانده بودم، درعین حال خواندن مجداً قبل این دو رمان درخشان و ماندگار را

به  زنم، شخصیتی کهاي، لطف و صفاي دیگري دارد. چند روزي است در حال و هواي راسکولنیکف دم میگذاشتهسر
 .شکاکیت و هوش است ، مظهر»جنونِ هوشیاري«قول داریوش شایگان در کتاب 

 رآوري، لزومی ندارد آدم خونریز و سفاکیرباخوار و خواهرش را از پاي د به روایت داستایفسکی، براي اینکه پیرزن
ک قاتل قرار گیرد و از تو ی کافیست علل و عوامل متعدد و کم و بیش متعارفی در یک زندگی کنار یکدیگر باشی،
 .بسازد

کند ود زمزمه میتنهایی با خ رغم اینکه، او شبی هنگام قدم زدن دراي دارد. بهشخصیت تو برتو و پیچیده راسکولنیکف،
ترین شرایط هم حاضر است به هر قیمتی بماند و حتی در سخت انسان نفسِ زندگی و زنده بودن را دوست دارد و که

ود و بیش از این ب گوید دیگر نوبت رفتن و از میان رخت بر بستنِ پیرزن فرا رسیدهحال با خود می نفس بکشد، در عین
خوندار  هاي پیرامونی و گوشت و پوست وولنیکف نسبت به انسانراسک نباید خود را در این باب اذیت کنم. در عین حال،

اده و مردي روي نیکمت لم د نگران دختر نوجوان مستی است که در پاركدلورزد؛ همنیستو بر آنها شفقت می تفاوتبی
اطر به خ شود؛ هم دلنگران خواهر خویش است کهمرد گالویز می هوسناکانه در او چشم طمع دوخته، تا جایی که با آن

باشد، از کمک  خواهد ازدواج کند؛ هم اگر دستش برسد و آهی در بساط داشتههاي او میگرفت مشکالت و گیر و
شود. شیطانِ مجسم نیست و مرتکب کارهاي نیک هم می کردن به این و آن دریغ نمی ورزد. به تعبیر دیگر، راسکولنیکف

تماشاگري  بسان انگیز و تکراري بودن زندگی روزمره را لمس کرده ومالل متعمق و متاملی است و افزون بر این، او انسان
ي خود کنند و مشغول امورِ متعارف و دنیوروزگار را سپري می هوشیار و تیزبین، در اطرافیان خود و اینکه چگونه غافالنه،

تجربۀ «دربارة گارد و بودلر کیر کهکند. این نگرش راسکولنیکف، یادآور سخنان و اشعارِ نغز شوپنهاور و هستند، نظر می
و گریزم هم در ت: «گرفتار کرده و گویی گزیر و گریزي از آن نیست؛ که است، ماللی که انسان را در چنبرة خود» مالل

 .»گریزم ار

بایستۀ اخالقی جز از انسان  معاصر ، معتقدند امر خوب و (virtue ethicists) گرایان اخالقیِاز فضیلت برخی
مندي و بدي از سوي مندي و خوبی از سویی و رذیلتمیان فضیلت» اینهمانی« نمی زند؛ به تعبیر دیگر رابطۀمند سرفضیلت

به رغمِ  کشند، چرا کهمی هایی چون راسکولنیکف، کلیت این سخن و داوري را به چالشبرقرار است. شخصیت دیگر
 .زندمیمندانه هم سرو فضیلت ذیالنه، از ایشان، کارهاي روابروز و ظهور رفتار ر
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و  زیستۀ آنها از تکثرو تنوع اي دارند؛ تجربههاي توبرتو و الیه الیه و خاکستريها عوالم و شخصیتانسان ،ظاهراً
بندي کرد. ورتتمام آنها را ذیل مقوالت و مفاهیمی معین و مشخص، ص گیرد که به زحمت بتوانمیاي پرده بررنگارنگی

خیر اخالق طی پانزده سال ا نیست اگر ادعا کنم، به همان میزان که به اقتضاي کار و بارم از متون فلسفه آمیزمبالغه
شناسیِ ژرفی شرکت جسته و با قلعه هزارتوي هاي انساندر کارگاه هاي درخشان و برجسته،ام؛ با خواندن رمانآموخته

ی بردن ژانرِ بی بدیل در پ ام؛ که هیچ چیز جایگزین اینی آشنا گشته و فراوان آموختهبر روي این کرة خاک موجود دوپا
 .شودهاي ژرف وجودي نمیها و تالطمروحی و دغدغه به احوال انسانی و آشناییِ بی واسطه با دقائق

، Moral Visionخواندم،  انگلستان در حوزة فلسفه اخالق Warwick کتابی که سالها پیش در دانشگاه اولین
تر از مقولۀ توصیه کرده، فیلسوف اخالق براي درك بهتر و پخته نوشته دیوید مک ناتون بود. در فصل آخر کتاب، او

را او، چنانکه باید در نیافتم؛  هاي عالم انسانی، باید رمان بخواند. آن ایام اهمیت سخنها و ظرافتپیچیدگی اخالق و
وشبختانه بدل به بخشی از برنامۀ زندگی و تجربۀ خوانی، رو رمانازاین ام؛بردهکنم به اهمیت آن پیاکنون تصور می

 .فراخ کرده است ام شده و جهانم را حقیقتاًزیسته
 


