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كار حرفه ای ام را به عنوان منتقد، نویسنده و مترجم از سال 1375 در ماهنامه  ی 
سینمایی »فیلم« آغاز كرده ام، ویل این جمموعه دربردارنده ی گزیده هایی از مقاله های 
پنج سال اخری من است و البته هیچ یك از نوشته هایی كه در قالب كلی »نقد فیلم« 
جا می گریند در این جمموعه گنجانده نشده اند و امیدوارم امکان انتشار برگزیده ای 
از آن نقدها هم در جمموعه ای دیگر فراهم شود. در واقع ضرورت بازبیین كارنامه ی 
از حجم  بار چشم اندازی عیین و واقعی  اولنی  برای  تازه  باعث شد  بیست ساله ام 
فعالیت هامی در این زمینه به دست بیاورم كه خب، خیلی بیش تر از آن چیزی بود 

كه تصورش را داشتم!
طبعًا در درجه ی اول باید سپاس گزار ماهنامه ی سینمایی »فیلم« و گردانندگانش 
هوشنگ گلمکاین، مسعود مهرایب و عباس یاری باشم كه فضا و میدان الزم برای 
این كار حرفه ای مستمر را فراهم كرده اند. الزم به توضیح است كه مقاله ی مفصل 
»مدار بسته ی نامریی: آسیب شناسی رسانه ها در دنیای نو« پیش از این هرگز منتشر 
گسترده ای  چندان  نه  البته  بازبیین های  هم  دیگر  مقاله های  از  برخی  در  و  نشده 

صورت گرفته است.
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عالوه بر نقش اساسی و  آشکار آقای علریضا هبشیت بسیار گرامی، انتشار این 
كتاب در درجه ی اول مرهون لطف و تالش های یب دریغ دوست و مهکار عزیزم 
شاهنی شجری كهن است و عمالً  از مهان مرحله ی اول، یعین انگیزه ی شکل گریی 
جمموعه ای چننی، تا متام مراحل بعدی انتشار كتاب، قطعًا كار بدون تالش و حمبت 
تنبلی ذایت من در  بر  او به سراجنام منی رسید؛ تشویق هایی كه حیت  و تشویق های 
این گونه موارد چریه شد و این خودش خیلی است! تشکری خشك و خایل به راسیت 

از عهده ی ادای دین من و این كتاب به او برمنی آید.
در هنایت، این جمموعه را به ایرج كرمیی فقید و هوشنگ گلمکاین تقدمی می كنم 

كه بیش از هر كس دیگری از آنان آموخته ام.
شهزاد رمحیت



خانه تنها در ذهن تو وجود دارد

نگاهی به اندیشه های نیهیلیستی و پیوندهای سینما با آن

1

به روایت وب سایت ویکی پدیا چننی است: »نیهیلیسم  نیهیلیسم،  آكادمیك  تعریف 
منظر  در  كه  زندگی  از  جنبه هایی  انکار  و  رد  بر  مبتین  است  فلسفی  آموزه ای 
وجودی  نیهیلیسم  قالب  در  مهه  از  بیش  نیهیلیسم  می  شوند.  قلمداد  بامعنا  عرف، 
)اگزیستانسیال( عرضه می شود كه زندگی را فاقد معنایی عیین، هدف و مقصود و 
ارزشی ذایت قلمداد می  كند. نیهیلیسم اخالقی حاكی از آن است كه اخالقیات به طور 
ذایت وجود ندارد و این كه هر گونه ارزش اخالقی كه بنا شود ابداعی است انتزاعی. 
 – بگرید  به خود  نیز  متافیزیکی  یا  شناخت شناسانه  می تواند شکل های  نیهیلیسم 
به ترتیب بدان معنا كه دانش از برخی جنبه ها ممکن نیست یا این كه واقعیت عماًل 

وجود ندارد...«
عباریت  به  یا  غایی ترین  در  اخالقی،  بعد  در  دارد.  خمتلفی  ابعاد  نیهیلیسم 
فقدان  دلیل  به  كه  شود  منجر  نتیجه گریی  این  به  می تواند  شکلش  افراطی ترین 
اخالقیات به عنوان چیزی ذایت، هیچ عملی لزومًا بر دیگری رجحان ندارد و به 
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این ترتیب هیچ عملی ذاتًا درست یا مذموم نیست. در بعد سیاسی، نیهیلیسم عماًل 
از بسیاری جنبه ها به آنارشیسم هپلو می زند زیرا به انکار اساسی ترین ساختارهای 
سیاسی و اجتماعی، از خانواده تا دولت و البته قانون می پردازد. نیهیلیسم وجودی 
یا اگزیستانسیال فصل های مشتركی با اگزیستانسیالیسم، به خصوص از نوع ملحدانه 
و  وجودی  دهلره ی  مانند  مفاهیمی  پای  كه  آن جا  به ویژه  دارد.  سارتری اش،  و 
مسئولیت به میان می آید و نیز موضوع ناگزیر بودن انتخاب )با این آموزه كه از 
انتخاب هرگز گریزی نیست، چرا كه حیت انتخاب نکردن نیز خود در هنایت گونه ای 
ِ انتخاب نکردن(. نیهیلیسم شناخیت/ شناخت شناسانه بیش  انتخاب است: انتخاب 
از مهه به اندایشه ی كهن شك مداری نسب می برد زیرا در این بعد، نیهیلیسم در حد 
نیهیلیسم  انکار كل دانش بشری و اساسًا ادراك بشری دست می زند.  به  غایی اش 
در عنی حال به برخی دوره های تارخیی خاص نیز از طرف برخی متفکران به طرز 
جدایی ناپذیری الصاق شده است. مثاًل ژان بودریار و برخی دیگر، عصر پست مدرن 
شایسته ی  زمینه،  این  در  بودریار  ایده های  خوانده اند.  نیهیلیسیت  عصری  ذاتاً   را 
توجهی ویژه است. به خصوص نظریه های بسیار تأمل انگیزی كه در اثر معروف و 
تشویش برانگیزش وامنوده و وامنایی مطرح كرده. جهان پسامدرن به روایت بودریار، 
جهاین است كه در آن، ادراك و شناخت انساین به طور مستمر به واسطه ی مواجهه 
با وامنوده های دروغنی، بدیل، و یب معنا یا معنازدایی شده دچار لغزش می شود. جتلی 
نیهیلیسمی شناخیت/شناخت شناسانه و فراگری. كثرت وامنوده هایی  به غایت هولناك 
كه بر مبنای چیزهایی بنا شده اند كه موجودیت یا معنای شان را از دست داده اند یا 
اساسًا از ابتدا وجود یا معنا نداشته  اند به عنوان یکی از حبران های اساسی دنیای 
حبران  به  است  اشاریت  واقع  در  و  است  بودریار  اندیشه های  اركان  از  پسامدرن، 
عمیق شناخت و ادراك بشری در دنیایی كه ما مانده امی در آن با انبوهی گیج كننده 
از وامنایی های پوچ و دروغنی. وزن و عمق هراسی كه این ایده ی اساسی بودریار 
می تواند برانگیزد شاید در ترمجاین دراماتیك و كمابیش سینمایی از جوهره ی این 
ایده، ملموس تر  شود: دنیایی را جمسم كنید با حضور مداوم و مسلط مأموراین در 
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روی  شناسایی  كارت  یا  یونیفورم  كه  مأموراین  مردم؛  زندگی  خمتلف  عرصه های 
سینه شان یا نشانه ای دیگر و مهان قدر آشکار به حضور و اعمال شان رمسییت قانوین 
و مقبول می خبشد به عنوان منایندگان یا كارگزاران هنادهای رمسی ظاهرًا بسیار مهم 
و معتربی با عنوان های دهان پركن. اما اشکایل بزرگ در این میان وجود دارد كه 
اكثریت از آن غافل اند؛ اشکایل چنان اساسی و بنیادی كه به خودی خود نه تنها 
رمسیت و مشروعیت حضور این مأموران را به كلی زایل می كند بلکه حیت فراتر از 
آن، وجهی نامعقول، پوچ و جنون آمیز به مهه  ی این ها و اساسًا به كلیت این دنیا 
می خبشد: هیچ یك از آن هنادها وجود خارجی ندارند و برخی از آن ها هرگز وجود 
كمیك- منایش  سنجیده،  سازوكاری  و  نظام  بر  مبتین  ظاهرًا  فرایند  آن  نداشته اند! 

تراژیك ابسورد و در عنی حال ترسناكی از كار درمی آید! 
است.  مهنی  عمالً   نیز  می دهد  ارائه  پسامدرن  دنیای  از  بودریار  كه  تصویری 
او فراگری شدن پدیده ی تولید انبوه در قلمروهای خمتلف زندگی ما را نیز در این 
قضیه مستقیمًا  دخیل می داند. در واقع هتی شدن/بودن وامنوده ها از جوهره و معنا 
نیز بیش از هر عامل دیگری، ناشی از مهنی فرایند تولید انبوه است؛ فرایندی كه 
می تواند هر چیزی را به كاال تبدیل كند؛ از مجله خود »واقعیت« را، با تولید انبوه 
نسخه هایی تقلیدی از آن كه اما چنان شباهت تام و متامی به نسخه ی اصل دارند 
كه درهنایت منی توان متایزی بنی آن ها قایل شد. به این ترتیب "اریژینال" مفهومی 
ناموجود می شود. اغلب رسانه ها مدام در كار تولید و عرضه ی نسخه های جعلی 
كه حیت می توانند جنگی  واقعی اند؛ چنان  واقعیت و جهان  به جای خود  واقعیت 
موهوم را مهچون رویدادی واقعی به خماطبان بقبوالنند. مهان پدیده ای كه مثاًل در 
فیلم چشم بندی Wag the Dog )َبری ِلوینسن، 1997( عینًا به مهنی شکل اتفاق 
می افتد و عنوان اصلی فیلم هم اصطالحی است به مفهوم جلب توجه و نگاه فرد یا 

افراد به چیزی كم امهیت برای بازداشنت توجه شان به چیزی مهم تر. 
صبغه ای  خواه ناخواه  كلیت شان  در  فلسفی  و  فکری  رویکردهای  از  برخی 
نیهیلیسیت دارند. به خصوص آ ن هایی كه شناخت بشری، جمراها و شیوه های معمول 
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رویکرد  مثاًل  می برند.  سؤال  زیر  را  شناخت  این  حتلیل  و  درك  ابزارهای  یا  آن 
با  خوانده اند؛  نیهیلیسیت  رویکردی  مفسران  برخی  را  ساخت شکن/شالوده شکن 
طریف،  از  می كند.  انکار  را  حقیقت  دانسنت  در  ما  قابلیت  بلکه  حقیقت  نه  كه  این 
بر  مدرن  زندگی  كه  بنیادهایی  بردن  سؤال  زیر  با  نیز  پساساختارگرایانه  رویکرد 
آن ها بنا شده به نیهیلیسم هپلو می زند. یب دلیل نیست كه امثال ژاك دریدا با رویکرد 

ساخت شکنانه شان بارها نیهیلیست لقب گرفته  اند – گاه حیت برخالف میل  شان. 
بسیار  زمینه  این  در  كه  را  لیوتار  اندیشه های  مبحث،  این  در  منی توان  مسلماً  
جای تأمل دارند نادیده گرفت. مثاًل مباحثه ی جالب او در این باب كه فالسفه به 
جای اتکا بر حقیقت عیین یا شیوه ای عیین و یب طرف برای اثبات ادعاهای شان، 
به  ارجاع  دامان  به  دست  خود  پیشنهادی  حقایق  به  خبشیدن  مشروعیت  راه  در 
داستاین درباره ی دنیا می شوند كه در واقع از سیستم و زمانه ای كه به آن تعلق دارند 
می خواند   meta-narrative »فراروایت«  را  داستان ها  این  او  است.  جدایی ناپذیر 
این  انکار  و  رد  مشخصه اش  كه  می كند  توصیف  عصری  را  مدرن  پست  عصر  و 
فراروایت ها و نیز انکار آن شیوه ی مشروعیت خبشیدن به حقایق از این طریق است. 
ابداع بازی های زباین تازه در جهت مشروعیت خبشیدن به این گونه ادعاها  او از 
می گوید كه متکی بر مناسبات و روابط متغری و حقایق جهش یابنده ای هستند كه 
هیچ  یك در راه بردن به حقیقت غایی بر دیگری برتری ندارد. لیوتار با طرح مفهوم 
ثبات نداشنت حقیقت و معنا نیز در جهت نیهیلیسم قدم برمی دارد، هرچند كه خودش 
زیر بار این واژه منی رود. این اطالق لفظ نیهیلیسم گاهی بار مذهیب و عقیدیت نیز به 
خود می گرید. مثاًل برخی مذهبیون، عصر پست مدرن را به خاطر رد خداباوری و 

انکار آموزه های مذهیب، عصری ذاتًا نیهیلیسیت توصیف كرده اند. 

پیش گو و پیامبران نیهیلیسم
منی توان به موضوع نیهیلیسم و به خصوص تعامل آن با هنر پرداخت و به فیودور 
حلاظ  به  چه  و  فردی  حلاظ  به  چه  داستایفسکی  نکرد.  اشاره  كبری  داستایفسکی 
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تارخیی، فرزند تنش و آشوب و عذاب بود. تولد او با نقطه ی اوج خنستنی انقالب 
با پدرش، مرگ  به خصوص  او،  اروپا هم  زمان شد و تنش های خانوادگی  صنعیت 
زودهنگام مادر حمبوبش و دو سال بعد، كشته شدن پدر او به دست رعیت هایش، 
واقعی  مفهوم  به  را  او  كه  فعالیت های سیاسی عماًل یب آزارش  و  او  بیماری صرع 
كلمه تا كام مرگ فرستاد و البته مصیبت های یب مشار و هولناكش در جریان زندان 
به  برای  كرد.  روایت  را  آن  از  آثارش خبشی  بزرگ ترین  از  یکی  در  كه  تبعید  و 
حتوالت  میان  فاصله ی  در  آن  چه  از  عمیق  و  دست اول  تصویری  آوردن  دست 
سیاسی  حتوالت  مقدمات  تکوین  تا  نوزدهم  قرن  اروپای  به خصوص  در  صنعیت 
تکان دهنده و عمیق قرن بعد گذشت كم تر اثر داستاین ای مثل رمان ها و داستان های 
داستایفسکی راه گشاست؛ نه از دریچه ای تارخیی بلکه در حتلیل روح و جوهره ی 
 این حتول. از مجله در كالبدشکایف رادیکالیسم سیاسی ای كه در نیمۀ دوم قرن عمدتًا 
كاپیتالیسم  با جوانه زدن  وارد روسیه شد، مهراه  اروپا  از  واردایت  كاالیی  مهچون 
راستنی و تالش های اروپا برای پوست انداخنت و برگذشنت از فئودالیته به جانب 
را  اساسًا رمان سترگ شیاطنی/جن زدگان  داستایفسکی  و...  بیش تر  صنعیت شدن 
درباره ی آ ن چه خودش »مهم ترین مشکل زمانه ی ما« می دانست، یعین رادیکالیسم 
اوج  به  دهه ی 1860  روسیه ی  در  كه  دورانش  اوج گرینده ی  نیهیلیسم  و  واردایت 
رسیده بود نوشت.  می توان گفت كه بدنه ی اصلی كار داستایفسکی یا الاقل یکی 
در  هراس  گاه  و  نگراین  با  توأم  و  تالشی غم خوارانه  او  مهم  ترین دغدغه های  از 
جهت بازمنایی الزامات و پیامدهای اخالقی، اجتماعی و روان شناخیت یب خدایی بود 
و طبعًا پرداخنت به نیهیلیسم نیز امتداد منطقی و طبیعی مهان مسری بود. شیاطنی/
جن زدگان عماًل پیش درآمدی است در باب تبدیل شدن تدرجیی این رادیکالیسم و 
آمیزه ی پوچ  گرایی و عصیان به »زایتگایست« Zeitgeist یعین روح زمانه و چریگی 
ظاهرًا  اجتناب ناپذیر نیهیلیسم در رویکرد سیاسی و فلسفی و چریگی خداناباوری 
در عرصه ی اعتقاد و اخالقیات كه از نگاه داستایفسکی، حاصلی جز اباحه گری و 
از دست رفنت معناها و ارزش ها منی توانست داشته باشد. او عمیقًا و از ته قلب اش 
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اعتقاد داشت كه »اگر خدا نباشد هر كاری جماز است«. او هرگز نتوانست اومانیسم 
را تکیه گاهی بسنده برای بازداشنت انسان ها از تباهی و فساد بداند. به راسیت برای 
جهان بیین داستایفسکی، آفیت هولناك تر و كابوسی بزرگ تر از این جریان رادیکال را 
منی شد حیت تصور كرد؛ جهان بیین سنیت او آمیزه ای از اسالووفیلیسم می توان گفت 
عرفاین و منجی گرایانه بود با نگاهی سیاسی كه مهچنان تزاریسم را ارج می هناد و 
مسیحییت با صبغه ی عمدتًا ارتدوكسی. درك این كه متقاباًل جهان بیین داستایفسکی 
نیز می توانست در نگاه این رادیکال های عصیان گر و شورشی جوان به مثابه حیت 
عصاره ای منادین از خود واپس گرایی تلقی شود هم به هیچ وجه دشوار نیست. به 
از نگارش رمان  به هدف اصلی اش  به هبترین شکل ممکن  هر حال داستایفسکی 
شیاطنی/جن زدگان دست یافت: تصویر كردن چشم انداز دوزخی و یب اندازه خمویف 
كه از نظر داستایفسکی، چریگی آن جریان می توانست به بار بیاورد. شخصیت پتر 
استپانوویچ ورخوونسکی مناینده ی متام آن خوف، فرصت طلیب، ریاكاری، یب اعتنایی 
به اخالقیات و حیت ابتذایل است كه داستایفسکی در این جریان خروشان و خمرب 
این شخصیت هیچ كم و  از  نفرت انگیز  ارائه ی تصویری  می دید. داستایفسکی در 
كسر منی گذارد. پتر استپانوویچ آن قدر رذل است كه برای اجیاد نوعی هم بستگی و 
پیوند میان اعضای گروهش راهی هبتر از رخینت خوین یب گناه در قالب قتلی مجعی 
منی یابد و قرباین در این میان به صوریت منادین، شخصییت است به نام شاتوف كه به 
گونه ای كامل تر از هر شخصیت دیگر رمان، جتسمی است از خود نویسنده: نه تنها 
به واسطه  ی اعتقادات اسالووفیلی سفت و سخت  و امیان عاشقانه  اش به مسیح و 
سرخوردگی اش از كار سیاسی پس از مدیت مهکاری با گروهی رادیکال بلکه در 
عنی حال در شوریدگی عارفانه و گاه حیت كمابیش جنون آمیزش در این باورها و 
نیز احساسات تند و تیزش در عرصه ی روابط شخصی كه می  تواند به رفتارهایی 
جایی  منی توانست  وجه  هیچ  به  داستایفسکی  آشکارا  بینجامد.  عجیب  و  نامنتظر 
كشیده  كنار  را  پیشاپیش خودش  و  شود  متصور  دنیای جدید  آن  در  برای خود 
بود. گفته ی مشهور شاتوف، چکیده ای است از یکی از مهم ترین اعتقادات زیربنایی 
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خود داستایفسکی: »انساین كه پیوندش با سرزمنی خود را از كف بدهد خدایگانش 
به  داستایفسکی  فزاینده ی  اتکای  داد.«  خواهد  دست  از  را  خود  آمال  متام  یعین 
باورهای سنیت و ریشه داری از این دست كه به نظر فناناپذیر می رسیدند در عنی 
حال  منایان گر تقالی نومیدانه ی هنرمند و اندیشمند دل سوز و نگراین است برای 
درآوخینت به هر آن چه می تواند اصیل و توأمان استوار باشد – مهان قدر كه یك میز 
قدمیی می توانند  ماستنگ  فورد  اتومبیل  یك  یا  از چوب گردو  قدمیی  ناهارخوری 
مطمئن و قابل اتکا به نظر برسند. در واقع بیش تر به واسطه ی وصل كردن صاحب 
این نگاه به گذشته به عنوان زمانه ای كه به نظر قابل اعتمادتر و قابل پیش  بیین تر 
می آمد، و البته این قابل اتکا بودن می تواند تومهی بیش نباشد. فراتر از آن، شخصاً  
شوریدگی  و  او  تیوسوفیسم(  با  آمیخته  گاه  )و  مذهیب  شور  كه  می پندارم  چننی 
نیز عماًل دستاویز و  به شخصیت مسیح  به خصوص نسبت  عارفانه و عاشقانه   اش 
تکیه گاهی بود برای غرق نشدن در نومیدی حمض و تن ندادن به نیهیلیسم – شاید 
در  داستایفسکی  كه  می مناید  چننی  دفعات  به  دیگر.  واژه هایی  پوشش  زیر  حاال 
مواجهه های یب پایانش با شك و در نومیدانه ترین حلظه های كلنجار مهیشگی اش با 
مهه  ی شواهدی كه منی توانست از صایف درك منطقی و عقالین خود انکارشان كند 
مهواره به عنوان آخرین تری تركش و آخرین راه چاره یا شاید گریز به شیدایی اش 
به مسیح كه خیلی بیش تر از آن كه مذهیب باشد تغزیل بود چنگ می زد تا امیانش 
را از دست ندهد. در پس ادعانامه ی كوبنده ی ایوان كارامازوف كه سازوكارهای 
هسیت و آفرینش را زیر سؤال می برد بازشناسی خود داستایفسکی به عنوان راوی 
ایوان، می توانست  این حال داستایفسکی، برخالف  با  نیست.  واقعی كار دشواری 
هر گونه ناهنجاری و ناموزوین و یب عدالیت و پوچی را صرفًا با استناد به این حکم 
به تنهایی  شدن اش   كشیده  صلیب  به  و  كشیدن  رنج  مسیح،  حقیقت  و  »ظهور  كه 
برای موجه ساخنت مهه ی این ها كایف است« و حیت با ارجح مشردن مسیح بر خود 
حقیقت، توجیه كند و البته وقیت گذشته ی مهیب و جتربه های خردكننده اش در دو 
قدمی اعدام و بعد در زندان و تبعید را در نظر بگریمی منی توانیم با حسی هم دالنه و 
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دل سوزانه به او حق ندهیم. به راسیت آیا جز با درآوخینت به دستاویزی فرازمیین با 
وجه معنوی عظیم مثل مسیح می شد از آن شرایط جان به در برد؟ برای او صرفًا 
موجودیت مسیح و ایثارش برای انکار قدرمتندترین شواهد منطقی و استنتاج های 
عقالین بسنده بود؛ مهان طور كه با تکیه ی حمض به او توانسته بود به رغم مهه ی 
احتماالت و استنباط های عقالین،  با روحی بزرگ و نبوغی مهچنان شگفت انگیز از 

آن دوزخ چند ساله جان به در بربد.
منونه ی داستایفسکی از آن جهت بسیار قابل تأمل است كه تصویری گویا از یکی 
از عوامل اساسی كه می تواند هنرمندی حیت تلخ  اندیش با نگاهی سرزنش گر به دنیا 
را در هنایت از گذر از مرز گاه بسیار باریکی كه حداقل به شکلی شاید تعدیل شده تر 
از نیهیلیسم وجودی رهنمون  شود بازبدارد و به او امکان چریه شدن بر این وسوسه 
را كه به هر حال مهراه با  نوعی تسکنی  و ثبات نسیب است بدهد. جالب است كه 
چه گونه در وجود و آثار یکی از بزرگ ترین و خملص ترین وارثان داستایفسکی در 
با  توأم  نگاه دل سوزانه و  دنیای سینما، یعین آكریا كوروساوا،  امپراتور سینما، آن 
حس مهدیل یب پایان و عماًل قدیس وار جانکاه به ضعف ها و زخم ها و مصیبت های 
خمتصات  از  دیگر  بسیاری  با  مهراه  را  او  درون  نامکشوف  تضادهای  و  بشری 
به  داستایفسکی، در هنایت  مثل  داستایفسکی وار می یابیم و گرچه كوروساوا هم،  
ناامیدی منی لغزد – حیت اگر گاهی خودش و/یا فیلم هایش تا  آستانه  ی آن  مغاك 
هم بروند – اما كوروساوا در این ایستادگی متامًا به دستاویزی دیگر متکی است 
البته جتربه های  و  ارتدوكسی اش  مسیحی  امیان  واسطه ی عمق  به  داستایفسکی  كه 
بپندارد:  حمکم  و  قابل اتکا  دستاویزی  را  آن  نتوانست  هرگز  خاص اش  شخصی 
اومانیسمی كه در وجود بزرگوار و بلندنظر كوروساوا حیت جتربه های تصورناپذیری 

مثل فجایع هریوشیما و ناگازاكی هم نتوانست متزلزل كند.
هم زماین و هم وطین داستایفسکی و ایوان تورگنیف )به رغم آشیت ظاهری و 
هنایی شان(، دو شخصیت فرهنگی و هنری یب اندازه متفاوت و متضاد از هر نظر، در 
واقع از آن غرابت های طعنه آمیز روزگار است! آن چه داستایفسکی در جن زدگان،  
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منظری به  راسیت هولناك از آن ارائه داده )منظری كه گاه به راسیت به شرح دوزخ در 
كمدی اهلی دانته هپلو می  زند(، مهان چیزی است كه نویسنده ای مثل تورگنیف كه 
به حلاظ غریسنیت بودن، غریروسی و غریارتدوكس بودن و شیفتگی به اروپا دقیقًا 
نقطه ی مقابل داستایفسکی بود، بیش از مهه در اثر كالسیك برجسته اش پدران و 
مثل  نیهیلیسیت  است. شخصیت های  كرده  ترسیم  هم دالنه  قلمی  و  نگاه  با  پسران، 
بازاروف پدران و پسران و رودین )در اثری به مهنی نام( در هنایت اگر مهیشه و مهه 
جا دوست داشتین نباشند دست كم هم دیل برانگیز و بیش از آن، كاریزماتیك و جذاب 
و پررمزوراز هستند. داستایفسکی نویسندگان و زوشن فکران شیفته ی غرب، از مجله 
نیهیلیسم  تورگنیف، را به عنوان  طلیعه داران ورود این رادیکالیسم خداناباورانه و 
این  به  ندانسته  ناخواسته و  كه  را  آنان  از  به شدت سرزنش می كرد؛ حیت گروهی 
موج كمك كرده یا دامن زده بودند و شخصیت استپان تروفیموویچ ورخوونسکی در 
جن زدگان منایندگی آن ها را بر عهده دارد. این كه او پدر سردمدار خموف این جنبش 
در اثر است قطعًا اتفاقی نیست. با این جساب اصاًل عجیب نیست كه داستایفسکی 
در جن زدگان با خشونت و گزندگی گاه حریت انگیزی، شخصیت تورگنیف را هم 
به هجو  نام كارمازینوف  به  به شدت مضحك  نویسنده ای ظاهراً  خیایل و  قالب  در 
تا زمان مرگش مهچنان  كه  داستایفسکی  واقع ریشخند كرده است!  یا در  كشیده 
افتاد هرگز  اتفاق خواهد  در روسیه  مسیح  دوباره  ی  كه ظهور  داشت  قلیب  اعتقاد 

نتوانست روشن فکراین مانند تورگنیف را ببخشاید.
او  بسیاری  كه  نیهیلیسم مهراه شده؛ چنان  با  به طرزی جدایی ناپذیر  نیچه  نام 
را حیت پیامرب نیهیلیسم لقب داده اند. نیهیلیسم نیچه، مبنا یا الاقل مبدأیی شناخیت/ 
شناخت شناسانه دارد. او این نیهیلیسم را نشأت گرفته از هتی شدن دنیا و به خصوص 
هسیت انساین از معنا، مقصود، حقیقت قابل ادراك و ارزش های بنیادی می دانست و 
مبتین بر این این اصل كه دانش مهیشه حمدود به نقطه نظر است و منشأ آن مهواره 
چیزی یا كسی است و هرگز واقعیت ناب نیست. در وجود و آثار نیچه به وضوح 
می توان آن حالت فرازماین یا به عباریت جلوتر و فراتر از زمانه بودن را یافت كه 
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یکی از وجوه متایز برخی از خاص ترین و ستوده  ترین نوابغ یگانه در عرصه های 
خمتلف و خیلی وقت ها منشأ بزرگ ترین مصیبت های زندگی آنان بوده؛ در هبترین 
حالت با سوق دادن شان به انزوا و در شکل بدترش با كشاندن شان به كام جنون یا 
به جانب دمشین و كینه ی مجع و/یا حکومت و گاه حیت حتمل جمازات )حیت مرگ 

یا بدتر از آن(. 
چننی می  مناید كه انقالب های بزرگ و بنیان فکن در عرصه ی اندیشه  و ادراك 
بشری و نیز كشف های علمی تعینی كننده  ای كه آموزه های اساسی پیش از خود را 
نفی می كنند یا دست كم زیر سؤال می برند، می توانند حداقل در عرصه ی خودشان 
نوعی سرخوردگی و حیت شکاكیت معموالً  گذرا را در ارتباط با نه فقط قلمرویی 
كه كانون آن حتول بوده بلکه اساسًا در عرصه ی ادراك و اندیشه ی علمی و میزان 
نظامی فکری  انکار یك باره ی  مثاًل  اگر  نیست  بیاورند. عجیب  به مهراه  اعتبار آن 
به  عمری  است  ممکن  كه  قبل تر  نسل های  برای  به خصوص  تئوریك،  سیستمی  یا 
این نظام  و سیستم  خو گرفته باشند خیلی وقت ها سرخوردگی عمیقی را به مهراه 
متام  در  كه  بدهید  قرار  معروف  و  برجسته  استادی  مثاًل جای  را  بیاورد. خودتان 
از  كه  پرداخته  تئوریکی  نظام  تدریس مهان  به  متام  موفقیت  با  استادی اش  دوران 
قضا به تازگی كاماًل انکار شده است. طبعًا این انکار ناگهاین نه تنها می تواند اورا 
به مضحکه ی خاص و عام تبدیل كند بلکه به شکل حیت دردناك تری به او نشان 
می دهد كه مهه ی آ ن چه عمری با شوق و عشق اجنام داده بیهوده و یب معین بوده 
و او كه به پربار بودن عمر خود می بالید یب آن كه بداند در واقع عمرش را صرف 
است.  كرده  شاگردانش  به  یب اعتبار  و  نادرست  آموزه هایی  آموزاندن  و  آموخنت 
و  بلکه حیت خمالفت جلوجانه  آدمی  پوچی چننی  احساس  و  تنها سرخوردگی  نه 
غریمنطقی احتمایل اش با  نظام تئوریك جدید و دفاع كوركورانه از نظام قبلی نیز 
قابل درك است. حسی مشابه این حس سرخوردگی و پوچی كه ممکن است حیت 
با از دست رفنت مهیشگی اعتماد فرد به اساس علم و دیدگاه علمی مهراه شود با 
شدیت البته كم تر ویل گستره  و نفوذی بیش تر می تواند با وقوع انقالب های فکری و 
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فرهنگی بنیان فکن در سطح هر جامعه و مجعی بروز كند. حسی كه می تواند به راحیت 
یا در قالب آن  افراطی تبدیل  نیهیلیسم شناخیت/شناخت شناسانه ی حیت  به نوعی 
مستحیل شود. با این حساب، گسترش فزاینده  ی واكنش هایی از این گونه در دنیای 
مدرن كاماًل قابل فهم است. طبیعی است كه با پرشتاب تر شدن روند پیشرفت های 
علمی و افزایش تصاعدی دستاوردها و كشف های جدید،  از مجله كشف هایی بنیادی 
و سرنوشت ساز، بر گستره و شدت این گونه واكنش های جرباین نیز افزوده می شود 
و در عنی حال میانگنی عمر اعتبار استنتاج ها و استنباط های علمی نیز به گونه ای 
تدرجی افت می كند. یب دلیل نیست كه برخی، شك و دیرباوری فزاینده را یکی از 
ملحقات گریزناپذیر پیشرفت  علمی می دانند. شك و دیرباوری ای كه قطعًا مهچون 
خمتلف  ساحت های  به  به تدریج  باد،  دست  در  گل ها  گرده افشاین شده ی  دانه های 

اجتماع سرایت می  كند و به شکل های متفاویت جلوه  گر می شود. 

نیهیلیسم شناختی و ذات متغیر دنیای مدرن 
در اثبات نبوغ فرازمایِن نیچه شاید توجه به مهنی واقعیت بس باشد كه آن اصل 
نقطه نظری  كه مهواره حاصل  آن  جا  از  دانش  كه  این  بر  مبین  او  فلسفه ی  بنیادی 
حمدودیت  با  باشد،  یب واسطه  و  ناب  واقعیت  دربردارنده ی  منی تواند  است  خاص 
قایل شدین جسورانه برای ادراك كه ما را به گونه ای گریزناپذیر از دست یافنت به 
واقعیت ناب بازمی دارد در دهه ها و سالیان پس از آن عماًل به شالوده و هسته ی 
برخی از انقالیب ترین ایده ها و حیت مهم ترین نظریه های علمی دنیای مدرن تبدیل 
بیستم مهچون  قرن  سال های  در خنستنی  كه  اینشتنی  نسبیت خاص  نظریه ی  شد: 
اویل  كه  بود  بنیادی  اصل  دو  بر  متکی  رسید  راه  از  بنیان كن  و  یب  امان  تندبادی 
ویل  می كرد  آغاز  فیزیك  قواننی  ثبات  و  تغیریناپذیری  بر  آرامش خبشی  تأكید  با 
به  اولیه صرفاً  منحصر  برآشوبنده ی آن آرامش  به گونه ای  ثبات را  این  ادامه،  در 
یت می كرد؛ سیستم هایی به حلاظ زماین و مکاین  سیستم هایی در شرایط سکون و َلَ
اصل  دومنی  منی گذارد.  تأثری  آن ها  بر  بریوین  عامل  هیچ  كه  یکنواخت  و  مهگن 


