داستایفسکی و اسالم
" تجربه احساسی و فکری داستایفسکی از ارزش های اسالمی در دوران خودش منحصر به فرد است".

حتی خٛد ٔمایس ٝی دٔ ٚف « ْٟٛخٟاٖ داستایفسىی »  « ٚخٟاٖ اسالْ » ٔی تٛا٘ذ آٟ٘ایی سا و ٝػادت وشد ٜا٘ذ
ٔیشاث داستایفسىی سا ت ٝػٛٙاٖ « عشص فىش سٚسی » ٘اسی٘ٛاِیست ٔ ،حى ْٛدس « چٟاسچٛب لٛا٘یٗ استذوسی »
دسیاتٙذ ،ضٛو ٝوٙذ .أا تدشتیات ایٗ ٘ٛیسٙذ ٚ ٜا٘ذیطٕٙذ تضسي سٚس فشاتش اص ایٟٙاست.

آسی ،إٛٞ ٚاسٍ٘ ٜشاٖ سٚسی ٝتٛد  ٚسٚیای ػظٕت سٚسی ٝسا دس سش داضت .آسی ،ا ٚیه ٔسیحی تٛد أا تا ٚخٛد
ایٗ پیذا تٛد و ٝاستثاط ٔستمیٓ تا ٔسّٕا٘اٖ غادق  ٚتدشت ٝی سٚحا٘ی ٔ ٚؼٛٙی ا ٚاص پیأثش اسالْ (ظ) تسیاس
تشای ا ٚتا إٞیت تٛد .ػال ٜٚتش ایٗ ا ٚدسن ػٕیمی اص ٚحذا٘یت ادیاٖ اتشاٞیٕی داضت ٔ ٚطاٞذات ا ٚدس دٚساٖ ٔا
ٛٙٞص ٔٛضٛػیت خٛد سا اص دست ٘ذاد ٜا٘ذ .دس ایٗ ساتغ ٝفشغتی دست داد تا تا آلای ٚاسیّی ٚاسیّی٘ٛا تاسیسٛا ،
دا٘طیاس ٌش ٜٚادتیات سٚسی دا٘طٍا ٜدِٚتی تاضمیش ٌفتٍٛیی داضت ٝتاضٓ:

س ) ت٘ ٝظش ضٕا تا چ ٝا٘ذاص ٜای تشداضت ػٕٔٛی دس ٔٛسد داستایفسىی و ٝا ٚسا ٘اسی٘ٛاِیست ٔی پٙذاس٘ذ
ٔٙػفا٘ ٝاست ؟  ٚآیا حمیمتا ا ٚاص غٕیٓ لّة ت ٝاسالْ ػاللٕٙذ تٛد؟
ج ) د٘یای دس٘ٚی داستایفسىی تسیاس فشاتش اص ایٗ تشچسة ٞای تچٍاٍ٘٘ ٚ ٝشش و٘ٛٙی ضىُ ٌشفت ٝدس خػٛظ
اٚست .ر ٗٞإٛٞ ٚاس ٜدس حاَ واٚش تٛد  ٚتدشتیات ضخػی ا ٚدس ص٘ذٌی تسیاس ٌستشد ٜاست .خاعش ٘طاٖ ٔی

و ٓٙو ٝاٍٙٞ ٚأی ؤ ٝحىٔٛیٗ ت ٝاػذاْ ت ٝعٛس ٘اٌٟا٘ی تخطیذ ٜضذ٘ذ تسیاس خٛضحاَ ضذ ،صیشا ا ٚاص ٔداصات
ٞای سخت حىٔٛت ٔغّغ تٛد .ا ٚتا ا٘ساٟ٘ای لطش پاییٗ خأؼ ،ٝتحمیشضذٌاٖ  ٚس٘دیذٌاٖ ٕٞا٘غٛس و ٝتا
ا٘ذیطٕٙذاٖ  ٚدِٚتٕٙذاٖ صٔاٖ خٛد ٔؼاضشت داضت ،تشخٛسد ٔی وشد  ٚت ٝاسالْ ا ٚاص غٕیٓ لّة ػاللٕٙذ تٛد
چ ٖٛو ٝا ٚتدشت ٝی ٔستمیٓ ٔؼاضشت تا ٔسّٕا٘اٖ سا داضت٘ .ثایذ فشأٛش وشد و ٝداستایفسىی دس خٛا٘ی 9
ساَ سا دس آسیا ص٘ذٌی وشد :اتتذا دس أٚسه دس اسدٌٚا ٜواس اخثاسی  ٚسپس تٔ ٝذت  4ساَ دس سٕیپاالتیٙسه.
٘ضدیه تشیٗ  ٚػضیضتشیٗ فشد تشای داستایفسىی دس ساِٟای اخیش ص٘ذٌی ا ٚدس آسیا ،خاٚس ضٙاس ٔؼشٚف آٖ
دٚساٖ  ٓٞ ٚاو ،ٖٛٙا٘سا٘ی تشخست ٝت٘ ٝاْ چىاٖ چیٍٙیضٚیچ ِٚیخا٘ف تٛد ٕٞ .ا٘غٛس ؤ ٝی دا٘یذ ا ٚاص ٘ظش سٗ
اص داستایفسىی وٛچىتش تٛد ،أا تا ایٗ ٚخٛد أ ٚغاِة صیادی سا تشای داستایفسىی دستاس ٜی فش ًٙٞاسالْ ٚ
سایش ٔزاٞة ضشلی  ٚخػٛغا تٛدائیسٓ تٛضیح داد .خاعش ٜی دٚستی د ٚا٘ساٖ تضسي ،د ٚادیة تضسي سٚسیٚ ٝ
لضالستاٖ تا أشٚص ٜدس لضالستاٖ ٘مُ ٔی ضٛد تا آ٘دا و ٝدس سٕیپاالتیٙسه ٔٛص ٜی خاعشات ادتی داستایفسىی
افتتاح ٌشدیذ.
٘ثایذ فشأٛش وشد و ٝداستایفسىی تدشت ٝی ٔؼاضشت تا تسیاسی اص ٔسٕا٘اٖ سا داضت .تخص ٞای اص سٔاٖ خٙایی
ٔؼشٚف ا ٚت٘ ٝاْ «خاعشات خا٘ ٝی ٔشدٌاٖ» سا یاد آٚس ٔی ض .ْٛدس آ٘دا غفحات لاتُ ٔالحظ ٝای ٔٛخٛد است
وٛ٘ ٝیسٙذ ٜتا ٔسّٕاٖ خٛاٖ تاتاس داغستا٘ی ت٘ ٝاْ آِی ٔؼاضشت ٔی وٙذ  ٚغحثت ٞای عٛال٘ی ٔیاٖ آٟ٘ا غٛست
ٔی ٌیشد.

ٔٛسدی تؼدة آٚس ٞست ؤ ٝا سا ٔدثٛس تا تأُ وشدٖ ٔی وٙذ  ٚآٖ صٔا٘ی است و ٝداستایفسىی ٘ ٝتٟٙا دس
٘مص یه ٔؼّٓ تشای ٔسّٕاٖ خٛاٖ ظاٞش ٔی ضٛد تّى ٝت ٝػٛٙاٖ ٔثّغ ٔزٞثی خاظ ٕٞچ ٖٛیه ٚاػظ
استذٚوسی ٘مص ایفا ٔی وٙذ.
ا ٚت ٝضخػ ٝچیضٞای صیادی اص ا ٚآٔٛخت ٝتٛد .ت ٝآِی تٛخ ٝوٙیذ ٍٙٞأی و ٝدس حاَ ٌٛش دادٖ ت ٝسخٙاٖ
داستایفسىی دس ٔٛسد ٔسیح است ،ای ٍٝ٘ٛٙتٚ ٝخذ ٔی آیذ ٔ ٚی ٌٛیذ « :ػیسی -ا٘ساٖ ٔمذس! ػیسی سخٗ
حك ٔی ٌفت! آخش دس لشآٖ ،وتاب ٔمذس ٔا  ٓٞایٛ٘ ٍٝ٘ٛٙضت ٝضذ ٜاست»ٕٔ .ىٗ است و ٝحتی صٔا٘ی وٝ
داستایفسىی تشای اِٚیٗ تاس اضتشان سا ٔیاٖ ٔسّٕا٘اٖ ٔ ٚسیحیاٖ احساس وشد فٕٟیذ و ٝلشآٖ  ٚتٛسات ،لشآٖ ٚ
ا٘دیُ وتاتٟایی اص یه خٙس  ٚخا٘ٛادٞ ٜستٙذ .ت٘ ٝظش ٔٗ داستایفسىی آٖ صٔاٖ ،پی ت ٝاستثاط ٘ضدیه  ٚتٝ
ػثاستی ط٘تیىی ایٗ ادیاٖ تضسي خٟا٘ی تشد.
" تاتاسٞای داغستا٘ی س٘ ٝفش تٛد٘ذ  ٕٝٞ ٚی آٟ٘ا ٞش س ٝتشادس خ٘ٛی تٛد٘ذ ،دٚتٗ اص آٟ٘ا ٔسٗ تٛد٘ذ  ٚأا آِی
تیطتش اص  22ساَ سٗ ٘ذاضت  ٚاص ٘ظش ظاٞش ٛٙٞص وٛچىتش  ٓٞت٘ ٝظش ٔی سسیذ .ا ٚدس ص٘ذاٖ ٕٞشا ٗٔ ٜتٛد .اٚ
چٟش ٜای صیثا ،تطاش  ،تاٛٞش  ٚدس آٖ صٔاٖ ساد ٚ ٜخٙذاٖ داضت و ٝتا اِٚیٗ ٍ٘ا ٜلّثٓ ت ٝسٕت اٌ ٚشایص پیذا
وشد  ٗٔ ٚتسیاس اص سش٘ٛضت خشسٙذ تٛدْ و ٝا ٚسا تشای ٔٗ فشستاد ٜتٛد  ٚت ٝخای ا ٚضخع دیٍشی  ٓٞاتاق تا
ٔٗ ٘طذ ٜتٛد .تٕاْ سٚح ا ٚدس آٖ چٟش ٜی صیثا یا ت ٝػثاست تٟتش دس چٟش ٜتی ٘ظیش ا ٚتشسیٓ ضذ ٜتٛدِ .ثخٙذ ا ٚتا
تی سیایی تچٌ ٝا٘ ٝاش ،تس اػتٕاد تشاٍ٘یض تٛد ،چطٕاٖ تضسي سیا ٜسٍ٘ص چٙاٖ ٟٔشتاٖ  ٚخٍ٘ٛشْ تٛد٘ذ وٗٔ ٝ

ٕٞیط ٝتیطتشیٗ احساس سضایت سا داضتٍٓ٘ ٚ ،ا ٜت ٝا ٚحتی غٓ  ٚا٘ذ ٗٔ ٜٚسا تسىیٗ ٔی تخطیذ ٗٔ .تذٖٚ
اغشاق دس ٔٛسد ا ٚحشف ٔی ص٘ٓ.
ایٗ و ٝایٗ پسش تچ ٝچٍ ٝ٘ٛدس آٖ دٚساٖ سخت اساست تٛا٘ست ٕٛٞاس ٜآٖ ِغافت لّة خٛد سا حفظ وٙذ یا تٝ
خٛد چٙاٖ پاوی  ٚغذالت سا تیأٛصد ،یا چٙاٖ خّٛظ ٘یت  ٚصیثایی دس فضای خطٗ آٖ دٚساٖ تغییش پیذا ٘ىشد،
غیش لاتُ تػٛس است .غشف ٘ظش اص  ٕٝٞی ِغافت ظاٞشی ا ،ٚایٗ خػٛغیت تٞ ٝش حاَ دس عثیؼت راتی ٔحىٓ ٚ
پایذاس ا ٚخای داضت ٗٔ .سشا٘داْ ا ٚسا ضٙاختٓ .ا ٚضخػی ػفیف تٛد ٕٞچ ٖٛیه دختش پاوذأٗٞ ٚ ،ش سفتاس
صضت ،تذٌٕا٘ی ،تی ػذاِتی  ٚسفتاس لٟش آٔیض ،آتص خطٓ سا دس چطٕاٖ صیثایص سٚضٗ ٔی ساخت و ٝحتی تشق
ایٗ آتص چطٕا٘ص سا صیثاتش ٔی ٕ٘ٛد.
ا ٚاص لٟش  ٚپشخاش دٚسی ٔی خست ،اٌشچٕٛٞ ٝاسٛٔ ٜاسدی  ٓٞپیص ٔی آٔذ و ٝا ٚسا ٘اآساْ ٔی وشد ِٚی أ ٚی
تٛا٘ست ایستادٌی وٙذ .أا ا ٚتا ٞیچ وسی ٕ٘ی تٛا٘ست لٟش وٙذ ٕٝٞ .ا ٚسا دٚست داضتٙذ  ٕٝٞ ٚت ٝأ ٚحثت
ٔی وشد٘ذ.
دس اتتذا ا ٚتٟٙا تا ٔٗ ٟٔشتاٖ تٛد ،أا ت ٝتذسیح ٔٗ ضشٚع ت ٝغحثت تا ا ٚوشدْ  ٚپس اص چٙذ ٔا ،ٜا ٚت ٝخٛتی
سٚسی غحثت وشدٖ سا آٔٛخت ،واسی و ٝتشادساٖ اٛٔ ٚفك ت ٝا٘داْ آٖ دس وُ دٚساٖ اساست خٛد ٘طذ٘ذ.

ا ٚدس دیذ ٔٗ فشدی تسیاس تاٛٞش ،فٛق اِؼاد ٜفشٚتٗ  ٚتا ٘ضاوت  ٚتی ٟ٘ایت تا ضؼٛس تٛد .پیطاپیص ت ٝعٛس وّی
ٔی ٌٛیٓ و ٗٔ ٝاػتماد داسْ و ٝآِی ٔٛخٛدی غیش ٔؼِٕٛی تٛد  ٚت ٝیاد ٔی آٚسْ اِٚیٗ ٔاللاتٓ سا تا ا ٚو ٝیىی اص

تٟتشیٗ ٔاللات ٞا دس وُ ص٘ذٌیٓ ٔی تاضذ .سشضت ٞایی ٞستٙذ و ٝداسای تٟتشیٗ عثیؼت ٞذی ٝضذ ٜاص عشف
خذا٘ٚذ ٔی تاضٙذ  ٚایٗ تػٛس  ٓٞدس ٔٛسد آٟ٘ا ٚخٛد داسد و ٝآٟ٘ا ٔی تٛا٘ٙذ صٔا٘ی ت ٝتذتشیٗ تثذیُ ض٘ٛذ .ایٗ
ت٘ ٝظش ضٕا غیش ٕٔىٗ ت٘ ٝظش ٔی سسذ .دس ساتغ ٝتا آٟ٘ا ضٕا ٕٞیط ٝدس آسأص خیاَ تسش ٔی تشیذ".

تخطی اص سٔاٖ «خاعشاتی اص خا٘ ٝی ٔشدٌاٖ» داستایفسىی
تّٔ ،ٝشدْ اغّة تدشت ٝی ص٘ذاٖ سا یه تٙثی ٝسخت لّٕذاد ٔی وٙٙذ .أا دس ٔسیش ص٘ذٌی داستایفسىی ،ت ٝاسادٜ
خذا٘ٚذٔ ،سّٕا٘ی ٚالؼی ٕٞچِٚ ٖٛیخا٘ف ،دا٘طٕٙذی خذاضٙاس ٕٞ ٚچٙیٗ تشادساٖ ساد ٜی داغستا٘ی لشاس
ٌشفتٙذ .پس اص الأت دس پتشتٛسي ا ٚت ٝسختی تٛا٘ست و ٝتا ایٗ افشاد خذیذ دس ص٘ذٌیص استثاط ٘ضدیه تشلشاس
وٙذ .أا داستایفسىی ٘ ٝتٟٙا افشاد ٔاللات وشد ٜدس ص٘ذٌیص سا اص لّٓ ٕ٘ی ا٘ذاصد ،تّى ٝتالش ٔی وٙذ وٌ ٝزضتٝ
ٞای دٚسش سا ٘یض ت ٝتػٛیش تىطذ.
تذ ٖٚضه ضخػیت پیأثش اسالْ (ظ) ا ٚسا تحت تاثیش لشاس داد .دس سٔاٖ « خٙایات ٔ ٚىافات » ،خٕالت
ساسىّٙیىف سا دستاس ٜپیأثش(ظ) ٔی خٛا٘یٓ  « :چٍ ٗٔ ٝ٘ٛپیأثش سا تا ضٕطیش  ٚسٛاس تش اسة دسن و!ٓٙ
خذا٘ٚذ ٔی فشٔایذ ،فشٔا٘ثشداسی وٗ ،ای ٔخّٛق حمیش » .پی تشدٖ ت ٝایٗ ٔغّة و ٝدس تفىش ساسىّٙیىف  ،تػٛیش
یه سٞثش سختٍیش ضىُ ٌشفت ٝاست ،سخت ٘یست – أا ٔسّٕا٘اٖ تا ایٗ ٘مغ٘ ٝظش ٔٛافمت ٔی وٙٙذ؟ اِثت ٝوٝ
٘ .ٝچ ٖٛتشای ٔسّٕا٘اٖ ٔاٌأت ( ایٙچٙیٗ دس سٚسی ٝلشٖ ٔ ، 99ی ٘أیذ٘ذ ،اٌشچ ٝداستایفسىی ٔی دا٘ست وٝ
اسٓ پیأثش ،ت ٝغٛست دسست ٔحٕذ تّفظ ٔی ضٛد) ،یه ا٘ساٖ وأُ ٔ ٚمذس ت ٝضٕاس ٔی سٚد ٕٞا٘ٙذ ٔسیح

تشای ٔسیحیاٖ .دس ایٙدا لٟشٔاٖ داستاٖ تػٛیش پیأثش (ظ) سا ٔخذٚش ٔی وٙذ .ا ٚیه اضتثا ٜسخت ٔزٞثی
ا٘داْ ٔی دٞذ ٛ٘ ٚیسٙذ ٜآٖ سا اغالح ٔی وٙذ.

س ) ت ٝچ ٝعشیمی؟
ج ) ا ٚتا لٟشٔاٖ خٛدش ٔٛافمت ٕ٘ی وٙذ ،اضتثا ٜتشاطیه دس ایٗ است و ٝایذ ٜآِٟای ٔسیح ٔ ٚحٕذ (ظ) تا
ٕٞذیٍش دس تضاد آٚسد ٜضذ ٜاست .ایٗ تضاد تٟٙا دس ر ٗٞساسىّٙیىف ٔی تاضذ.

ٚحذت ایٗ ٌش٘ ٜٚثٛتی یؼٙی ٔسیح  ٚسپس ٔحٕذ دس پایاٖ سٔاٖ ضىُ ٔی ٌیشد.
دس تخص پایا٘ی « خٙایات ٔ ٚىافات » ٘اْ آٚساْ یا آ٘چٙاٖ ؤ ٝسّٕا٘اٖ ٔی ٘أٙذ حضشت اتشاٞیٓ آٚسد ٜضذٜ
است .ساسىّٙیىف دس ساحُ سٚدخا٘ ٝی سیثشی ( ٕٞاٖ ایشتیص ٔٙظٛس است) ٔی ٘طیٙذ  ٚت ٝدٚسدست ٞای
دضت لشلیضستاٖ چطٓ ٔی دٚصد .دس ٔماتُ ا ٚچطٓ ا٘ذاص ٚسیؼی اص اضؼٞ ٝای ٔٛاج خٛسضیذ ت ٝچطٓ ٔی خٛسد.
ا ٚخیشٔ ٜی ضٛد  ٚا٘ذٞٚی ا ٚسا فشا ٔیٍیشد ٔ ٚی آصاسد .اِثت ٝو ٝایٗ ا٘ذٞٚی تشٌشفت ٝاص ٕٞاٖ آسصٞٚاست .اٚ
چٙاٖ ٔی پٙذاسد وٛٙٞ ٝص ػػش حضشت اتشاٞیٓ  ٚپیشٚا٘ص ٍ٘زضت ٝاست .اص سٚی خیاِثافی تػٛس ٔی وٙذ وٝ
خٍّ ٝی لضالستاٖ  ٚلشلیضستاٖ ٕٞاٖ فّسغیٗ ساتك است ،یؼٙی دس ٕٞاٖ خایی و ٝاتشاٞیٓ پا تش صٔیٗ ٔی ٟ٘اد،
ٕٞاٖ خذ ٔطتشن ،خذ ٕٞاٖ ٔشدٔاٖ اص ٘سُ ٘ٛح  ٚاص آٖ خّٕ ٝیٟٛدیاٖ  ٚػشب ٞا ٚ .اتشاٞیٓ ،ایٗ «ا٘ساٖ
ٔطتشن» است .ایٗ ا٘ساٖ ٔطتشن ٔمذس ،دس ٘ضد یٟٛدیاٖ ٔ ٚسیحیاٖ ٔ ٚسّٕا٘اٖ ت ٝیه ٌٔ ٝ٘ٛحتشْ ضٕشدٜ

ٔی ضٛد .ایٗ یادآٚسی دس ٔٛسد حضشت اتشاٞیٓ ،سٕثّیه است .ایٗ ٔٛضٛع ضٕٗ فش٘ ٚطا٘ذٖ ػغص ٔؼٛٙی ٚی،
٘طاٖ دٙٞذ ٜی ٕٞاٖ سیط ٝی سٚحا٘ی است و ٝساسىّٙیىف ت ٝآٖ تاص ٔی ٌشدد.
دس ٚالغ تدشت ٝی ص٘ذٌی  ٚتفىش داستایفسىی اص اسصضٟای اسالٔی دس دٚساٖ خٛدش ٔٙحػش ت ٝفشد است٘ .ثایذ
فشأٛش وشد و ٝدس آٖ صٔاٖ حتی ا٘ساٟ٘ای تحػیُ وشد ٚ ٜتشتیت ضذ ٜتا فش ًٙٞسٚسی ٕٞا٘ٙذ سایش اسٚپاییٟا
اعالػات ٔستمیٓ  ٚتی ٚاسغ ٝاص اسالْ ٘ذاضتٙذ .تشخٕ ٝلشآٖ تٛسظ غیش ٔسّٕا٘اٖ ا٘داْ ٔی ٌشفت  ٚتا اٞذاف
أپشٔاسی٘ٛیستی ،ص٘ذٌی  ٚسٙت پیأثش اوشْ ٔحٕذ (ظ) دس تشخٕٞ ٝا اغال تغثیمی تا ٔٙاتغ اغّی دس خػٛظ
ضشیؼت  ٚتاسیخ ٔسّٕا٘اٖ ٘ذاسد .دس ٚالغ ،فمظ  ٓٞاو ٖٛٙدسٔشص ٞضاسساٍِی دس پیص چطٕاٖ ٔا دا٘ص دس
خػٛظ اسالْ تشای خٛا٘ٙذٌاٖ ٔ ٚتفىشاٖ سٚسی پای ٝسیضی ٔی ضٛد  ٚدس حاَ سضذ است .دس آٖ صٔاٖ اوثشیت
تش ایٗ تاٚس تٛد٘ذ و« ٝضشق دس خٛاب فش ٚسفت »ٝتٟٙا ٔی تٛا٘ذ افسا٘ٞ ٝای سحش آٔیض  ٚواضی واسی پیچیذ ٜخٛد
سا حفظ وٙذ  ٚص٘ذٌی ٔزٞثی آٖ ،سیشی لاتُ پیص تیٙی ٔ ٚؼِٕٛی خٛاٞذ داضت .أا دس وٕاَ ضٍفتی تا حذی
داستایفسىی ٔٛفك ت ٝپیطی ٌشفتٗ اص دٚساٖ خٛد دس ف ٟٓپیٛستٍی ٘ ٚاٌسستٍی پیأثشاٖ  ٚیىتاپشستی ٌشدیذ
ٕٞ ٚچٙیٗ دس احساسات فشدی ٘سثت ت ٝپیأثش اسالْ ٘یض فشاتش اص ٔشدٔاٖ ػػش خٛد تٛد.

٘ٛیسٙذ : ٜسشٌی ٔاسوٛس خٙت

ٔتشخٓ  :ػّی ٘داساٖ

