
 درعظیم خلوتِ من / ھیچ غیر از شکوِه خلوت نیست (فريدون ايل بیگی) در عظیم خلوتِ من !

822 
 http://irpress.orgيگانی مطبوعات ايران" برگرفته از "با

 "۱۷شماره ، سال اول ،  کتاب جمعهبه نقل از "

 

mailto:m.ilbeigi@yahoo.fr
mailto:m.ilbeigi@yahoo.fr
http://irpress.org/


 

 ھایشداستایْوسکی و یادداشت
باطن انسان بود. او در زمان جوانی در  ترین متخصصنویسنده مشھور روس پرنبوغ) ۱۸۸۱-۱۸۲۱فیودرو داستایوسکی (

 تبعیدگاه فرستاده شد. اقامتاعدام تبرئه گردید و بهبازداشت و محکوم شدن به نھضت انقالبی شرکت کرده و بعد از
طلبان قرار گرفت. مواضع ارتجاعی سلطنت را در ھم ریخت و داستایوسکی در داستایوسکی در تبعیدگاه افکار سابق او

  .شودسازش و اطاعت میاو دعوت به ھایھمین جھت در بسیاری از رمانبه

ھای رسم و راه نویسندهبود. البته نه دقیقاً به داستایوسکی در تمام دورهٴ نویسندگیش، دائماً مشغول یادداشت برداشتن
اجتماعی، و ادبی این  ھای فلسفی،ئی فراھم آورده بود برای طرح دیدگاهھا، بعدھا، زمینهیادداشت ھمین ئی. وحرفه

  ."خصلت روسی"روح بزرگ 

توان کرد. ھا ھم درک میمتن ھمین یادداشت ھای روحی، و توانائی ذھنِی عجیب داستایوسکی را ازنیروی الھام، حالت
» کارامازوف برادران«و » ابله«، »جنایت و مکافات«ھای در رابطه با زمان –داستایوسکی  ھای پراکندهٴ آن بخش از یادداشت

  .منتشر شده بود» میراث ادبی روس«ھا پیش در مجموعهٴ سال -

ھای انتشار نوشته» ُقُرق«سرانجام پس از شکستن  ھا ناخوانده مانده بودھمتا که مدتاّما بخشی از این گنجینهٴ بی
(شوروی)  «نائوکا«توسط انتشارات ) ۸۳(جلد » میراث ادبی«در ھمان مجموعهٴ  ۱۹۵۷سال به – داستایوسکی» خطرناک«

  .منتشر شد

ھای جورواجور دم یکی از دفترھای یادداشت :ئی اعتقد نداشتھیچ نظم و قاعدهداستایوسکی در یادداشت برداشتن به
انداز قلم طوربردارھای خود را از حوادث بهھای تازه، و گرتهھا، طرحھا، اندیشهنکته داشت ودستش را ھمین طوری برمی

چنان نظمی بود که خود داستایوسکی برای تھیهٴ  نیما، قولنظمی ھم، بهکرد. اّما در ھمین بیئی یادداشت میدر صفحه
  .کردمی کشید و جمع و جورشانآن را از اینجا و آنجا بیرون میھای مربوط بهیادداشت سرعتیک مقاله به



روشن از دیدگاه داستایوسکی دربارهٴ دنیای  این جمله که تصویری "سیمای این جھان برای من بسیار ناخوشایند است"
ھایش یادداشت بارھا در –ھای ھفتاِد قرِن نوزدھم آمده است ئی که طی سالمقاله و ضمن –دھد دست میرش بهمعاص

  .تکرار شده

کاری ورزید، ھمیشه لبهٴ تیز انتقادش متوجه محافظهھای انقالبی مخالفت میشدت با دگرگونیبا این که داستایوسکی به
ئی نوشت روستیسالو فادیف ـ ردّیه امی آن زمان ـبر مقالهٴ یکی از نظرپردازان ن ۱۸۷۴سال داران بود. به ۱"سرف"و جامعهٴ 

 ھایتبعیدگاهھائی که بهھای انقالبی دورهٴ جوانیش ـ آرمانآرمانبه که گواھی است بر دلبستگی عمیق روحی او
  .تجربه کند اش کشاند، و باعث شد که پیش از آن، پای چوبهٴ اعدام، مرگِ رودرو راسیبریه

ھای دیگری بود که راِه پوشکینھمیشه چشم به گذاشت وات توده (فولکور) را بسیار ارج میداستایوسکی ھنرھا و ادبی
  .از میان توده ظھور کنند

شان یاد ماندنیھای بهبود که یکی از نمونه ھائی مشغولبینی شکاکّانهٴ آن روسریشخند جھانداستایوسکی مدام به
با نام  نویس روس کهـ ناشر و داستان» آلکساندر سوورین«گنیف ـ است. اثر تور "دود" ھای رمانـ از چھره» پوتوگین«

  .در امان نماند ھای جانانهٴ داستایوسکینوشت یک َدم از طعنهچیز می» بیگانه«مستعار 

***  

نظریات اوست دربارهٴ وظیفهٴ انسانی  بینی وئی از جھانھای دقیق و برجستهھای داستایوسکی حاوی نکتهیادداشت
تصویر  که صرفاً زندگی روزانه را» رئالیسمی«، و آن »ناتورآلیسم«انتقادی اوست با  کنندهٴ برخوردنر، و بخصوص بیانھ

  .بینی تاریخی نداردکند و ھیچ برداشت و حتـّی حّسی از جھانمی

  :آیدھای او میئی از یادداشتدر زیر پاره

 

التھاب و شور. البته انگشتی خطابگر باید، به نیاز است، و آرمان شخص توخواھد. بهشاعری جذبه و شور می •
  .ارزش، و حتّی از آن بدتر، یاوه و بیھوده استکلّی بیزندگی، در شعر، به گرایانه و سطحیِ بیان واقع

 ھنرمندی ارزد. یک چشم معمولی، منتھا اندکی دقیق، خیلی بھتر از چنینمفت نمیی به»شاعر«چنین  •
  .زندگی روزانه را ببیند و حس کند تواند چیزھایمی

 و دیدرو .ئی ھم که شده جانشین ایمانش شودآدم اگر ایمان ندارد دست کم باید چیزی داشته باشد که لحظه •
  !ایمانی چه ایمان پرشوری داشتندشان را... وه که در عین بیشان را و ایمانیاد آرید و دورانرا به ولتر

یک داریم. راستی چرا به "لوح ساده" ھیچ چیز اعتقادی ندارد. ما، در کشورمان تنھا یکدر کشور ما ھیچ کس به •
 ھر آرمانخواستم بگویم این است: عقیده بهتان گرفت؟ ـ چیزی که میخنده الجثه عقیده نورزیم؟ ـخرس عظیم

  .بزرگ

  .زده نشدن، البته که نشانهٴ بالھت است نه خردمندیھیچ و ھرگز شگفت •

مالحظهٴ رعایت آداب نبود ھمهٴ کسانی که در اگر به ، وآداب یعنی تمدن آید که در کشور مانظرمیھمیشه به •
وجوِد به افتادند. چرا که در ما انگیزهٴ درونِی حرمت گذاشتنان ھم میجقصد کشت بهبه کنندھا شرکت میجشن

  .انسانی دیگران مرده است

شوند، نشانهٴ بسیار بدی است: تر میخنگ مانند و ھر روز ھماین که مردم در فھم طنز و استعاره و ھزل درمی •
  .نشانهٴ بالھت کامل است .نشانهٴ انحطاط فرھنگ است و ِخَردْ 

اکنون در حال خواھید صد سالی زندگی کنید. اّما نیایش چنان کنید که گوئی ھمکردارتان چنان باشد که انگار می •
  .مرگید

آید. این نسل ھنوز ناگزیر روزی پیش می گیرد در حال رشد است و این جریاننسلی که روزی جای شما را می •
ترین رسد، و آن وقت است که کمموقع سرمٰی شود و بهبزرگ میسرانجام  گذراند اّماسال آخر مدرسه را می

  .شما برجا نخواھد ماند اثری از

ھا فاقد ظرفیت ھمدردی با تر وقتبیش کندکسی که آشکارا با افراد ناجور (دزد و جانی و...) ھمدردی می •
خودشان نیست و فشار محیط  کشند دستھائی که آدم میکنم آن توانم قبولھا است. من که نمیقربانی

  !سازیمدر واقع ما از چند مورد بسیار نادر یک قانون کلّی می .کندوادارشان می

ھا اعتقادی داشته باشند. فقط آنخودشان به این کهکنند، بیمردم، اغلب، قراردادھا و آداب معینّی را تبلیغ می •
رساندشان: یک دست لباس رسمی، یک مقام عالی اجتماعی، نان و نوائی میبه کنند که این قراردادھافکر می

  !"آل و آجیل"تر: ھا مھمھمهٴ این و از
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ذھن آدم ھشت من یک قازی که وقت فراغت به توان با مبتذالتاندوه اصیل را نمی"گوید: می اسرافگر آقای •
  ".کنند اصالً غیرممکن استھائی که معموالً سرقبر بزرگان میھا با خطابهآدم رسد بیان کرد، و بزرگداشتمی

ترین اندوه اصیل تقریباً ھمیشه با مبتذل ،اسرافگر دانید، آقایبو و خاصیّتی! میشگفتا که چه حرف قلمبهٴ بی •
آید... معرفت شما شان میھای غرّای سر قبر خیلی ھم خوشمردم از خطابه شود، واب بیان میھا و آدجمله
  !اسرافگر این پایه نرسیده، جناببه ھنوز

  .تر نیاز داریم، اّما از نوع واقعیش و نه تنھا در عالم ادبیاتئی بیشتر و عاطفهحّسی عمیقما به •

ھای مدینهٴ فاضله چیزی برای بافخیال ت دورهٴ ما تمام است. پیشگوھای ادبی وکنم که کار ادبیامن فکر می •
  .ھم در کارشان نیست ئیگفتن ندارند و ھیچ استعداد خّالقه

برید، پس ئی نمیھنرمندانه ھم بھره کند و از نوشتهٴ اگر کسی برایتان چیزھای جّدی نوشت که درکش نمی •
با ادا اصول. زیرا اندیشه یا طرحی که ھنرمندانه ساخته و پرداخته  مایه ھمراهئی است بیدلخواه شما نوشته

قالبل فھم  ھم مشخص، روشن، و قابل فھم است. گیرم توده مسلماً ھمهٴ چیزھائی را که روشن و شود خیلی
  !گیردھیچ نمیاست به

این، کامالً موضوعی دیگر است. اگر  .ھائی ھم دارندنمایند و پیچ و خمھایئی ھم ھست که مبھم میاّما نوشته •
، پوشکین از پیکبیبی :کنیم، کوتاھی از ماست. (خوب دقّت کنیدنمی دلیل عمقی که دارند درکھا را بهآن

، تقریباً ھمزمان منتشر شدند. اّما در آن روزگار مارلینسکی نوشتهٴ  ھای قفقازداستان این اوج کمال ھنری، و
  .)!مارلینسکی برو برگرد رفتند سراغ کتابرا دریافت کرد؛ اکثریت، بی پوشکین تر کسی عظمت اثر بزرگکم

چیزی که نه خداست و نه آرمان چنین ظرفیتی  شود، اّما ھر کس و ھرگر میھا برھنه جلوهزیبائی خدایان وآرمان •
زیبائی متعالی است حال، زیبائی امری نسبی است. عاطفه تنھا در برخودر با  متوسط ندارد. برای مردم عادی و

  .رسدکمالی میبه که

توانیم گفت که ما نمی آستروفسکی ضمن سخنرانیش دربارهٴ  ۲کینبوبوری ھمین چند روز پیش بود که •
مایه ھای این آدم یاوه و بیشخصیت نمونه نداریم (سخنرانی نمایشنامهٴ تاریخی داشته باشیم، چرا که ما اصالً 

کار نمونه آوردن به ار باشد، و بالفاصله ھم دستتاریخ وفادنویس باید بهگوید نمایشنامهمی المثلاست. فی
وفادار بود). وفاداری  واقعیت تاریخیتاریخ، بلکه بهنه به شکسپیر کند کهشود و از خودش نقل قول میمی

تاریخ سرزمین ما چنان ظرفیتی دارد که با وفاداری مطلق به ھای تاریخیِ واقعیت شاعرانه در انتقال واقعیتبه
  .نیست ھیچ قابل قیاس

» ئی؟تو که«پرسد: می لِسمفیستوفه از فاوست ، وقتیگوته تفاوت شیطان و انسان در چیست؟ در اثر •
ینندهٴ نیکی سازِ تباھی باشد و با این ھمه آفرسبب تواند ھمیشهبخشی از آن نیرو که می«شنود: پاسخ می

مشتاق و  منم آن نیرو که جاودانه خواھان و"رغم خویش پاسخ دھد: تواند کامالً بهمی دریغا! انسان». است
  ".ورزدآرزومند نیکی است و با این ھمه تنھا تباھی می

ھر آنچه  زنند. منعنوان سبک ادبی جا میبه فروشانه راھا در کارِ نوشتن، نوعی اِطناب و درازنفسِی فضلخیلی •
نوشتند، کنم: در روزگار گذشته، چیزھائی را که اھل قلم میمطرح می را که صالح مردم است ُرک و راست

نویسند اندازه یک گاری مملو از کاه چیز میرا ـ اّما این روزھا به بلینسکی شد خواند ـ مثالً کارھایمی دست کم
  !تا یک جو فکر بسیار ناچیز را بیان کنند

توان او را تا کنند. چرا که انسان تنھا در آینده یک کّل پیوسته خواھد بود، و ھرگز نمیھا اشتباه میرئالیست •
  .بدین سطح که اکنون ھست تنزّل داد

 

 ھای داستایْوسکیطرح

سریعاً «داستانیش که باید صفت  ھایسازیھا و زمینهدر حواشی دفترھای یادداشت داستایوسکی، کنار گرته
  .ھا را ھم نقاشی کرده استاز چھره ھائیھا داد، طرحرا نیز بدان» شوندهدگرگون

جزئیات چھره و اندام اشخاص گفت بهشمرد و میمی ظواھر اشخاص داستان را، در پیشبرد اثر، امری بنیادیاو پرداختن به
بادقت تمام  دین جھت بود که نخستب –ئی. نفسانیات و خلق و خوی آنان را نیز مشخص کرده داستان که پرداختی،

کرد. گاھی ھای خود نقاشی میرا در کنار یادداشت پرداخت و آن گاه چھرهٴ اوایضاح نفسانیات شخصیت داستانش میبه
طرح  وصف خلقیات صاحبکشید وپس از آن بهھائی میاز دفتر یادداشتش طرح یا طرح ئی سفیدنیز ابتدا در صفحه

  .شدندطوری که مکمل یکدیگر میبه دادباً این ھر دو کار را با ھم و یکجا انجام میپرداخت. اّما غالمی

کشید زمخت ھائی میسازی نپرداخته است. ھمیشه چھرهمنظرهداستایوسکی جز در یکی دو جای دفاتر یادداشت خو به
 مسیحی در سرشت و ھایکنندهٴ اندیشه اوست در باب نقشی که گرایشکه منعکس ،گوتیک سبکو خشن، به

  .بود ھای ساِل اوسرنوشت انسان بازی کرده است؛ یعنی موضوعی که مشغلهٴ ذھنی سال
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 زدگانجن ھای چونرمانھای خشن مربوط بهھرحال، جزئی از کار نویسندگی اوست: طرحھای داستایوسکی، بهطرح
  .ھاای غریب این رمانھئی بوده است برای پرداخت شخصیت، در واقع زمینهجنایت ومکافات و

زدم خوش پرسه می سن پترزبورگ ھایوقتی در خیابان"می نویسد:  ھای یک نویسندهیادداشت داستایوسکی در
ھائی ھستند، چه طور زندگی که حدس بزنم چه جور آدم این قصددقت نگاه کنم. بهداشتم در چھرهٴ مردِم رھگذر به

  ".کنندچه فکر میحظه بهحتی در این ل کنند و کارشان چیست ومی

 ھا وکارامازوف و این خود یکی از راز و رمزھای دقـّت غریب داستایوسکی است در پرداخت بیرونی و درونی اشخاص
  .زدگانجن

نویسنده است برای کاویدن زوایای تاریک و  شان بیانگر تالشھای داستایوسکی با آن خشونت و برھنگی و زمختیطرح
  ...پناھیشپناه و بی وھر جان او، وژرف روح آدمی و ج
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در خرید و فروش امالک  ملکعنوان یکی از ابزار تولید وابسته بهزمین بود که بهدھقان وابسته به ،سرف .1
  .ھا استسرف سرگذشت دردناک ھمین گوگول اثر نفوس مرده گرفت. رمانزراعتی مورد معامله قرار می

2. Pyotr Boborykin ^)۱۹۲۱-۱۸۳۶(  گذر  و تی گورادکی و تّجار گانهٴ معروفِ روسی، مؤلف کتب سه نویسندهٴ
 پردازدتوصیف اتفاقّات و موضوعات روزمره میھا بهکه در تمام آن از کوھستان
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