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  کتاب مورد مطالعه يمعرف

  

  ۱۳۹۸تهران :نشر گمان ،-ن گلکار .ي،مترجم آبتياعتراف /لئوتولستو

 .سنده برجسته روس استي، نو)۱۸۲۸ -۱۹۱۰(ي، نوشته لئو تولستو"اعتراف"

 يپاسخ دادن به آن ط يکه برا يريمساست و » يزندگ يمعنا«در مواجهه با پرسش  يتولستو يشرح تجربه شخص "اعتراف"
 .کنديم

، از ياحادثه يم. اما گاهيريده بگيم آن را ناديکنيتالش م يشه پس ذهن اغلب ما هست وليبا هميتقر يزندگ يپرسش از معنا
ا شه بيکه هم يافتد؛ کسيکرد از کار ميشه کار ميکه هم يزياندازد. چيمان مروزمره يدر زندگ يا، وقفهيا رنجي يدست دادن

و  يکند و سرشت اتفاقيمان را عوض مير زندگيمس ياا حادثهيرد؛ يميرود، م يشه ميهم يمان بود، براک تماس در دسترسي
 .آورد يادمان ميرا به  يدار زندگيناپا

ز يکه همه چ يوقت قاًيکشد و دقيرون ميروزمره ب يهاذره ذره، خودش را از دل تجربه يزندگ ياوقات هم پرسش از معنا يگاه
  د.ريگي، همه وجودت را فرا ميو گزندگ يبا تلخ يکه اصال انتظارش را ندار ي، وقتيت هستيرو به راه است و در اوج موفق
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 آشنايي با لئو تولستوي 

 

 

 ييجنوب مسکو زاده شد جا يليما ۱۰۰ع در يوس ياستان توال در امالک خانوادگ  از توابع  انايا پالياسنايدر  ۱۸۲۸در  يولستوت

ود، ف بيافت. در دانشگاه ضعيشان پرورش يکوچک بود مردند و توسط خو ياش وقتنياش بود. والدش همه عمر خانهيکه کماب

 .عالقه نسبت به آموختنيو ب ناتوان: ف کردين توصياو را چن ياستاد

 و قضاوت ما کم کند و يد از خشک مقدسينکه هنر خوب بايبند بود به ايقا پايهنر نبود. عم يدار باور هنر برايخر يتولستو

 .ک باشديو کردار ن يمذهب در پروردن مهربان يبرا يمکمل

 يلند. ويااليخاص ب يخواهند هنر را به رسالتيها نمرود. آنيادشان ميرا  يگرا و مبارز تولستون جنبه اخالقين مدرن ايمنتقد

 .ستيون در نظر گرفتن آن قابل فهم نش بدياز او است و کارها ين جنبه مهميا

آشنا شد و رابطه آن دو به ازدواج  ياشراف ياپزشک از خانواده يساله دخترستيونا بِرس بييا آندريبا سوف ۱۸۶۲او در سال 

ا ياسناي ها درکرد. آن يسيرا بازنو يتولستو يحه بود و به مدت شانزده سال آثار ادبيصاحب قر يقيا در ادب و موسيد. سوفيانجام

 ات ماندند.يد حيزده فرزند شدند که تنها هشت نفرشان در قيکردند و صاحب سيم يانا زندگيپول
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وتش (از دن ثريو بخش يتولستو يويل آن را ترک تعلقات دنيداشتند که دل ياديو همسرش در اواخر عمر اختالفات ز يتولستو  

که حالت قهر خانه يدرحال ۱۹۱۰نوامبر  ۲۰در  يولستوتا همسرش شد. يباعث خشم سوفدانند که يف آثارش) ميالتألجمله حق

 انا به خاک سپرده شد.يا پولياسنايآهن دورافتاده درگذشت و در ستگاه راهيک ايرا ترک کرده بود، در 

ح است. دو شاهکار ون رمان جنگ و صلين شهرت او مديشتريار مهم نوشت اما بياتش سه رمان بسيدر طول ح يلئو تولستو

  نديآيک روس به شمار ميات کالسين آثار ادبيترز از مهميچ هستند که آن دو نيليوان اينا و مرگ ايآنا کارن يگر تولستويد

 يبرا يالهيرمان جنگ و صلح وس يقاً محتوايت روح و روان است و دقيترب يبرا ين باور بود که رمان ابزاريبر ا يلئو تولستو

  ن موضوع معترف خواهد بود.ين شاهکار بزرگ به ايپس از خواندن ا ياآموزش روح و روان است. هر خواننده

از  يت مهميکه هم داستان است و هم روا يکند. رمانيار درخشان است که خوانندگانش را مسحور ميبس يجنگ و صلح رمان

  رمان کرده است. يخيت تاريروا يرا فدا يفرد يهاخصلتاز  يخود معترف است که کم يکند. تولستويان ميخ را بيتار

 

.  
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 معرفي کتاب اعتراف

 
دقانه و از احساسات صا يياستثنا يانياو با جهان است. ب يگانگيو ب  يلئو تولستو  ي، به شرح بحران افسردگاعتراف  کتاب
ادن وعده د يفقط برا ، نهيکره خاک يمنظور تحقق سعادت بشر بر روگرا بهعمل ينيافتن دي يبرا ييوجوگر جستفيتوص

کا يرو افکار او در سراسر اروپا و آمريان پيحيم مسير او شد اما سرچشمه موج عظين کتاب موجب تکفي. اگرچه ايسعادت اخرو
 .ز گشتين

است؛ او در  يتولستو يفلسف يهاغدغهبازتاب د (A Confession And Other Religious Writing) کتاب اعتراف
 يهاسؤال ن سال از عمرش را به تفکر دربارهيشود. چنديم يمفرط يديأس و نااميند، دچار يبيکه م يبر اثر خواب يسالانيم
 يباعث خوشحال ييزهايسم و چه چينويم؟! چرا ميرويم؟! به کجا مياده شدهيچه آفر يمثل ما برا ييهاگذراند؛ سؤاليم ياديبن

 يهاکند و کتابيق ميان و مذاهب مختلف تحقياد يکشد، دربارهيک دهه طول مين چند سال که حدود يشود؟! او در ايما م
چده يان از ذهن پييکند و ذهن ساده دهقانان و روستا يبرد که ساده زندگيم ين نکته پيخواند. دست آخر به ايها را مآن

 .تر استانهفالسفه و متفکران صادق

 يسندگان نامياز نو يبود. تولستو يسنده روسيو نو ياجتماع-ياسيفعال س (Lev Nilolaevich Tolstoi) يلئو تولستو
در .تندجهان هس يات داستانيادب يهانياز بهتر ينا تولستويجنگ و صلح و آنا کارن يهاد. رمانيآيه به شمار ميخ معاصر روسيتار

، ها به مباحثگران را دگرگون کردند. آنيوه نگاه ما به خودمان و دير دادند و شييها جهان را تغاز کتاب يخ بعضيتمام طول تار
 اند. حاال نشر روزگارا تباه کردهياند و را ساخته ياريبس يهايها زندگاند. آندهيها الهام بخشها و انقالبد، جنگياختالفات عقا

کان ت را تيکه مدن ييهادهينان را فراهم آورده است. ايشگامان، اصالح طلبان و طالع بيگ، پمتفکران بزر يشما کارها ينو برا
  م. يم باشيداد و به ما کمک کرد تا آن چه که اکنون هست

ن يتوانستم نفس بکشم، غذا بخورم، بنوشم و بخوابم. ايام دچار وقفه شده بود. ميزندگ:ميخوانياز کتاب اعتراف م ير بخشد
م دانستيش ميخواستم از پيم يزينداشتم. اگر چ ييچ آرزويکردم چون هير بود. اما احساس زنده بودن نميناپذاجتنابکارها 

م را يتواند تمام آرزوهايگفت ميآمد و ميم ياگر جادوگر.دينخواهم رس يمطلوب يجهيچ نتيکه با به دست آوردن آن به ه
کردم در يم ييام هنوز طبق عادت گذشته آرزويبخواهم. اگر در لحظات سرخوشم و چه يدانستم چه بگويبرآورده سازد نم

دانستن  يدر آرزو يندارم. حت ييچ آرزويقت هيش نبوده و در حقيب يدانستم که توهميشدم خوب ميم يکه جد يلحظات
  بود يمعنا بودن زندگيقت بيست. حقيقت چيدانستم حقيز نبودم چون ميقت نيحق
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  خالصه کتاب اعتراف 

  
افت که تا آن زمان ين باور دست يبه ا - يلئو تولستو - نايآناکارن و جنگ و صلح ساله کي و پنجاهسنده ينو ۱۸۷۹ز يدر پائ

 يبرا يائمد يگاهيجاکننده نيست تضميبايک از آثار فوق ميمفهوم بوده است. هريش بينداشته و زندگ يچ حاصليه يدر زندگ
ارزشمند نتوانند به  يهنر ين دستاوردهايا اگر. بودند او تيخالق و نبوغ گواه اثر هردو باشد؛ بوده جهان اتيادب خيتار در او

اره در کتاب اعتراف خود به آن اش يکه تولستو» يپرسش زندگ«ن است يافت؟ چنيد ياو معنا بخشند، پس معنا را کجا با يزندگ
 .استات جاودانه يکه همانند معنو يکند. پرسشيم

 :ف کرده استين توصيچننيمونز کتاب اعتراف را ايسيارنست ج

-يتناهيبا ال ارتباط انسان يعني-يدا با مشکل بزرگ زندگيکه شد يان روحي، غلين کالم بشريترن و جسورانهيتراز برجسته يکي
 .تمام ابراز شده است يخته و با اخالص کامل و هنريدر هم آم

ن يدر انسان شکل گرفته است. به هم ياست که عناصر آن از عنفوان جوان يانساليدر م يروح ک بحرانين کتاب، داستان يا
به بعد توجه او منحصرا و  ۱۸۸۰ سال از و است سندهينو کي کسوت در يتولستو يهايدلمشغول اوجن نقطه يل، اعتراف مبيدل

 .کرد متمرکز شدياد مي ييروستا يآرمان يکه او از آن به عنوان زندگ ينيبه وضوح بر سلوک د

در کتاب اعتراف وجود دارد، اعتراف دو سال  يتولستو يدرون ينا و تضادهايدر آناکان» نيلو« يان عذابهايم ينکه تشابهاتيبا ا
دهد؛ يانعکاس م يترمان و اعتقادات را به نحو گستردهيات و مشکالت ايت حيماه ينا نوشته شده و معمايپس از انتشار آناکارن

 يتهاياو با آن مواجه هستند، از جمله شخص يبعد يآثار داستان يتهاياز شخص يارياست که بس يقا مشکالتينها دقيالبته، ا
 .زيودف در رستاخين برخنف در ارباب و انسان و نخلي، همچنيچ و پدر سرگيليوان ايدر مرگ ا يديکل
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ذهن  اتيح يمان، مرگ، و معناينوشت، اما از آنجا که ا ييوستار ياز زندگ يکوتاه يهانا، طرحيل آناکارنيپس از تکم يتولستو
 .شديدشوار م يش به کلياو را مشغول کرده بود، نوشتن برا

 ي، بر رو۱۸۷۷-۷۸نمونه در طول زمستان  يمان و عقل شده بود. برايان ايقا غرق در تضاد ميعم يتولستو ۱۸۷۷ان سال يدر پا
 و نيمؤمن انيم مانيانه يدر زم ييهان و همدالن آغاز کرد و در آنها بحثيمان در کرمليرامون ايپ يبحث يدو اثر به نامها

ستها آغاز يب جنگ و صلح به نام دسامبرکتا ادامه رامونيپ يقيتحق تا گذاشت کنار را هاطرح نيا آنگاه. ديکش شيپ مانانيايب
 ياه بريدن در سامارا واقع در جنوب روسيل کنج عزلت گزيبه دلز يد را نين داستان جديا يکار بر رو ۱۸۷۸کند، اما در تابستان 

سال با  ۱۷که مدت  يانهيريپس از مراجعت، در سوم ماه اوت به خصومت د يک ماه متوقف کرد. مدت کوتاهيش از يمدت ب
 يحيچگونه توضيو بدون ه يستها را به کليدسامبر ي، کار بر رو۱۸۷۹ ساله ين همه، در فوريف ادامه داشت خاتمه داد. با ايتورگن

 .متوقف کرد

 پرسش نيا با. باشد شهوات اي خداوندد بنده ين است که تا چه حد بايانسان ا يابد يهااز پرسش يکياعتقاد داشت که  يتولستو
 اما باشد، ريکب پطرد قرار بود درباره يکصد سال آماده کرد. کتاب جديبه نام  يگرينوشتن داستان د يره خود را برادوبا که بود
بار به نيد، و ايگر گوشه خلوت گزيژوئن، بار د ۱۴ در. ندارد را آنگر قدرت ادامه ياحساس کرد که د يتولستو ۱۸۷۹ تابستان در
دند. گذرانيم» تيحيمس يباستان يروشها«شان را با يروبرو شد که زندگ ياف پناه برد و در آنجا با راهبان سادهير در کيد غار

ن يند، و به اقطع ک يارتدکس به کل يسايتوانست ارتباطش را با کليگر ميکه د يد طوريدوباره به او بخش ياتيف حيسفر به ک
ک اثر يبر  يامقدمه يست. کتاب اعتراف در ابتدا با عنوان فرعيل منطبق نيوجه بر انجچيسا به هين کليم ايد که تعاليجه رسينت

ه ن حمله خود را بياز چند يکي يبود که در آن تولستو يات جزملهيرامون ايپ قين اثر تحقيده شده بود، ايمنتشر نشده نام
 .سا آغاز کرديکل

 خود ناتمام نامهيزندگمطالب از مقاله  ي، با افزودن برخ۱۸۷۹ان يس دشوار کتاب اعتراف، در پاينوشي، پس از اتمام پيتولستو
 سليم ايروسکاه يدر نشر ۱۸۸۲ سال در بود قرار اعتراف کتاب. رساند چاپ به و کرد يسيبازنو دو را آن ستم؟،يچ من نام به

Russkaya mysl  يعني ۱۸۸۴ سال تا کرديم جاديا کتاب سانسورکه اداره  يل مشکالتيمنتشر شود، اما انتشار آن به دل 
 .ودد اعتراف نبيکه در ژنو به چاپ رس ين کتاب تا زمانيد در نظر داشت که عنوان ايق افتاد. بايزمان انتشار آن در ژنو به تعو

آن در نظر گرفته شده بود، در  يبر چاپ ناتمام روس يان صفحه از اعتراف، چاپ ژنو که به عنوان مقدمهينخست ييد بازنمايشا
 :افت نشان دهدين کتاب قابل اعتراض ينجا بتواند آنچه ادارهء سانسور در ايا

، و شيت عمق و ژرفايقدرتمند، در نها يفرد يدرون يهايريده است درگيبه چاپ رس نجايکه در ا ين کنت ال.ان تولستويدر ا
ت که از ياست برخوردار از موهبت خالق يشود. او فرديخواننده آشکار م يروشيزش پيانگبار و غمدر اوج اضطراب دهشت

 ردهک ليتحص ييجا در که است يکس حالنيدرع و است بوده يفرد تکامل به يابيدست يبرا تالش در عمرشه ياول يسالها
 لکهب بردينم شيپ از يکار خود يدتيعق اصول آموزش با تنها نه و کنديم يزندگ خود ياصل فطرت اساس بر هرکس که است
شود و با يو خشک آموزش داده م يوجود دارد و به شکل رسم يدتيل است. هرجا اصول عقاصو آن مخالف مواقع شتريب در

 .ان آنها به شمار آورديمردم و روابط م ياز زندگ يتوان بخشيگردد، آن اصول را نميم تياعمال زور حما

 ايقت و ير حقيمس يعمر خود در جستجو ين سالهايشود که از نخستيبرداشته م يانسان يزندگ ينجا پرده از ماجرايدر ا
ه دن بيخود در راه رس يکه با تمام قدرت درون يبوده است. کس» يزندگ يمعنا«سنده به آن اشاره کرد است، يهمانطور که نو
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 و يخشک، عقالن يقات علميق تحقيش از طرين راه، کمابيدهد تالش کرده است، و در ايکه ظاهر و باطنش را شکل م ينور
 .است دهيکوش يکافانجامد به اندازه يم يقت الهيت به خداوند و حقيمحض که در نها

ه خود نوشته شده ک يابد واقعا باشکوه است، و به قلم شخصيآن را در يدرون يکه روحشان بتواند معنا يکسان ين داستان برايا
 نيچن در. يتولستو ما، خالقسنده ينو يبه قلم توانا يعنيبوده است،  يدرون ين رنج و عذابها و تضادهايشاهد تمام ا يدر زندگ

 مرتکب مبادا که ميکن گوشزد خواننده به ديبا همه،نيا با. ديرس خواهد نظر به هودهيب اثر نيا مورد در نظر اظهار هرگونه يطيشرا
ف که يلط روح با چه باشد تماس در روحيب و خشن عتيطب با چه ،يديجد هرکتاب گرفتن دست به با که شود يکسان اشتباه

ش يهاک شدن به کتاب و خواستهيقه نزدين اشتباه از طرز برخورد خواننده با کتاب، طريشوند. ايمرتکب م-ات استيدر قلمرو ادب
ف ياثر را تحر يواقع يد معنايک نبايچيسنده را منحرف جلوه دهد، هيد افکار نوين موارد نبايک از ايچيشود. هيم ياز آن ناش

م که يسازيمطرح م ييهام و چه پرسشيکنيم يرا بررس يکه ما بر اساس آنها اثر ييهايداور شياند، مثل پيا مبهم بنمايشده 
 .ر کنديا خود را با آنها درگيل نبوده است به آنها پاسخ دهد يسنده ماينو

ود ش بيرا که در جستجو يقتيا حقي يزندگ يهرگز در واقع معنا يا تولستوين پرسش مطرح شود که آيان چه بسا ايدر پا
ن يبه ا ۱۹۱۰تا زمان مرگش در سال  که او ک موضوع روشن است ينه گفته شود، ين زميا نه؟ هرچه در ايافته است يدر

قت، يزش داشت. در حقيافتن آميخته بود، همانقدر هم با ياو همانقدر که با جستجو کردن درآم يجستجوها ادامه داد: زندگ
اسخ تر از پيضرور يشود تا از راه کشف. و مطرح کردن پرسش زندگيشتر از راه جستجو حاصل ميآن بود ب يکه او در پ ييمعنا

اعتراف  رينظ يکه در آثار يکند، تالشيتالش م ييافت صدايدر يرا با مطرح کردن پرسش است که روح برايدادن به آن است. ز
 .گردديم يمتجل

 رود؟ نيمن وجود دارد که با مرگ من، از ب يدر زندگ ييا معنايکند: آيرا مطرح م يپرسش ينکه در اعتراف تولستويو سرانجام ا

 چيه يزندگ در زمان آن تا که افتي دست باور نيا به نايآناکارن و صلح و جنگ ساله کي و پنجاهسنده ينو ۱۸۷۹در سال 
ن يا اند، اميافريات جهان بيخ ادبيرتا در يدائم يگاهيجا او يبرا توانستيم يمتعال آثار نيا از کيهر. است نداشته يدستاورد

 .نبود يش کافيدن به زندگيدستاوردها در معنا بخش

 .دهديبه مذهب و فلسفه نشان م يشناسييبايرا از ز ير مرکز توجه تولستويياست و تغ ين بحران روحياعتراف شرح ا

 ميخوانياز کتاب اعتراف م يدر بخش

ارم د افکيپنداشتم شايبود که م يگنگ و مبهم يان ندادم همان آگاهيش پايخو ينم که اگر در آن زمان به زندگيبيحاال م«
ام افتهيام، دريان کنم: من با خرد و آگاهين صورت بيم را به ايهاشهيتوانم افکار و انديگفت ميکه به من م يهمان آگاهخطاست. 
ن ينابرارد آن وجود ندارد) ب يز براين يچ اثباتيست و هيباالتر از خرد نباشد (که ن يزياست. اگر چ يمعنينامعقول و ب يکه زندگ

را  يتواند زندگيکرد. حال منطق چگونه م يتوان زندگياست. بدون خرد نم يمن عقل و منطق خالق زندگ يتوان گفت برايم
نبود عقل و منطق من هم وجود نداشت. پس به  يداشته باشد... اگر زندگ يگريا به آن نگاه ديده است انکار کند؟ يکه خود آفر

 ن وجود آن راياست با ا يزندگ يز. خرد ثمرهيهمه چ يعني يندگاست. ز يم که عقل و خرد سرچشمه زندگيرسيجه مين نتيا
جود ن وين درست است. با اياست، ا يهودگيرنج و ب يکار اشتباه است. با خود گفتم: زندگ يک جايکند. احساس کردم يرد م
 يتوانند دست از زندگيکه م يها در حالاز انسان ياريکنند. پس چگونه است که بسياند و مکرده يها زندگاز انسان ياريبس

  » ميارا درک کرده يزندگ يو پوچ ييمعنايد من و شوپنهاور بيدهند؟ شايبکشند همچنان ادامه م
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  و بررسي کتاب  گزارش جلسات برگزار شده و خالصه اي از نقد 

جاري با مديريت مدير طرح و برنامه و همراهي مسئول  سالهفدهم آذرماه جلسه در  يکدر  اعترافجلسات نقد و بررسي کتاب 
  ) برگزار گرديدکتاب اعتراف(پيشنهاد دهنده سرکار خانم مهندس حائري کتابخانه و ميزباني 

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  زمان برگزاري
  22:00الی  19:30  فرن14    اعترافاب بررسی کت  17/09/99شنبه دو

  

ه بخش کبه همراه سواالتي در اختيار اعضاء قرار گرفت و بخش هايي از کتاب پادکست هاي مربوط به کتاب قبل از شروع جلسه 
  اهم سواالت مطرح شده توسط ميزبان به شرح ذيل مي باشد.هاي از کتاب به همراه 

 از کتاب ييهابخش

ن يکردم ايابتدا فکر م» ن چه خواهد شد؟يچرا؟ بعد از ا«کرد: يشد، همان سؤاالت ذهنم را مشغول ميکنواخت مي يزندگ يوقت
هنم را ذ ينبود. وقت يادياز به تالش زيپاسخ ن يدانم. برايم يخوبکردم جواب آنها را بهياند. احساس مربطيهوده و بيها بسؤال
ازمند ين يشتريشد و هر بار با اصرار بيم تکرار مين سؤال بارها و بارها برايا حال، هر به. افتمييم را سؤاالت هکرد پاسخ هميپر م

  پاسخ بود

صورت اندک به يشانيمرگبار شده است؟ ابتدا عالئم پر يدرون يمارين بيد که گرفتار ايآيم يبر سر کس ييد چه باليکنيفکر م
از درد و رنج را  يتريدوران طوالنمار يشود و بيدتر ميشتر و شدي، بيرد. پس از مدتيگيده ميشود. انسان آن را ناديظاهر م
 .ا وجود دارد و آن مرگ استيدر دن افسردگي تر ازمهم يزيفهمد چيمار ميرد که بيگيشدت م يکند. بعد تا حديتجربه م

اسخ د پيبا ين سؤال تکرارياست و ا يدم که موضوع جديجه رسين نتياست که بر سر من آمد. سرانجام به ا يين درست باليا
تالش کردم به آنها پاسخ دهم، معتقد شدم که  يد؛ اما وقتيرسياحمقانه به نظر م يار ساده، بچگانه و حتيها بسداده شود. سؤال

جستم يشتر ميگر، هرچه بيباشند. از طرف ديم يزندگ يهان پرسشيترقين و عميتريستند، بلکه جديتنها بچگانه و احمقانه ننه
گانه ايمان راستين من در آن زمان، ايمان به تکامل بود. اين را نمي توانستم توضيح بدهم که اين تکامل در چه ي .افتمييکمتر م

تکامل ببخشم. هر چه را مي توانستم و هرچه را زندگي نهفته بود و هدف آن چه بود. مي کوشيدم خودم را از نظر فکري و ذهني 
سر راهم قرار مي داد، بياموزم؛ مي کوشيدم اراده ام را تکامل ببخشم: براي خودم قواعدي معين کرده بودم که تالش داشتم از 

ت و چابکي ام را آن ها پيروي کنم؛ خودم را از نظر جسمي تکامل مي بخشيدم؛ با انواع و اقسام تمرين ها مي کوشيدم قدر
  .افزايش دهم و با انواع و اقسام محروميت ها خودم را به تحمل و بردباري خو مي دادم. و همه ي اين ها را تکامل مي دانستم

زندگي ام دچار وقفه شده بود. مي توانستم نفس بکشم، غذا بخورم، بنوشم و بخوابم. اين کارها اجتناب ناپذير بود. اما احساس 
مي کردم چون هيچ آرزويي نداشتم. اگر چيزي مي خواستم از پيش مي دانستم که با به دست آوردن آن به هيچ زنده بودن ن

نتيجه ي مطلوبي نخواهم رسيد. اگر جادوگري مي آمد و مي گفت مي تواند تمام آرزوهايم را برآورده سازد، نمي دانستم چه 
عادت گذشته آرزويي مي کردم در لحظاتي که جدي مي شدم خوب  بگويم و چه بخواهم. اگر در لحظات سرخوشي ام هنوز طبق

مي دانستم که توهمي بيش نبوده و در حقيقت هيچ آرزويي ندارم. حتي در آرزوي دانستن حقيقت نيز نبودم چون مي دانستم 
 .حقيقت چيست. حقيقت، بي معنا بودن زندگي بود
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وز مي يافت: براي چه؟ خب، بعد چه؟ ... پرسش من، همان اين توقف هاي زندگي هميشه به شکل پرسش هاي يکساني بر
پرسشي که مرا در پنجاه سالگي به خودکشي سوق مي داد، پرسش بسيار ساده اي بود که در وجود هر انساني نهفته است. 

 صلپرسشي که زندگي بدون آن ممکن نيست، همان طور که من در عمل داشتم اين را تجربه مي کردم. پرسش اين بود: حا
کل زندگي من چه خواهد بود؟ يا به بياني ديگر: آيا در زندگي من معنايي هست که با مرگي که به طور حتم در انتظار من است، 

  از ميان نرود

  و اما سواالت مطرح شده:

 سوال اول
ر آن کل ادراک ناپذي برخي معتقدند :"با توجه به اينکه جهان، امري اليتناهي و غيرقابل درک است و زندگي انسان گوشه اي از

 است پس هدف از زندگي انسان نيز غيرقابل درک است". آيا با اين جمله موافق هستيد يا خير؟
 

 سوال دوم
يک اعتقاد اين است که: "ما پيامد برخورد تصادفي ذرات هستيم. اين توده روزي از بين خواهد رفت و با تجزيه اين ذرات، 

 و نگرش انسانها به زندگی دارد؟ ينيبر جهانب يريله چه تاثجمين شخص نيز خاتمه خواهد يافت." ا پرسشهاي هر
 

 سوال سوم
تولستوي راه نجات خود را در مذهب يافت. اما در مذهبي که از فريب و دروغ، عاري شده باشد. به طوريکه به دليل درست 

و ... از طرف کليساي ارتودوکس تکفير گرديد. البته خود او در واقع به  دانستن کليه عقايد انسانها اعم از کاتوليک و مسلمان
دانيد و اينکه اين روش چقدر  بخش مي چه مقدار اين روش انديشه را نجات .spiritualityمعنويت رو آورد. به عبارت ديگر به 

 ميتواند به هدفمند کردن زندگي کمک نمايد؟
 

 سوال چهارم
حيات کلي است. با آسيب به شخص ديگر در واقع آسيب به حيات کلي که خودمان هم زيرمجموعه حيات موجود در زندگان يک 

آن هستيم زده ايم. اين نکته در يکي از داستانهاي تولستوي به نام آسورهادون پادشاه بابل نوشته شده. چقدر اين انديشه را در 
بخشي از افراد جامعه به اين موضوع معتقد باشند ولي کل جامعه  راستاي هدفمند نمودن فرد و جامعه موثر ميدانيد؟ و اينکه اگر

 به آن اهميتي ندهد، آيا اين انديشه در درازمدت موفق خواهد بود يا شکست خواهد خورد؟
  

صوص سوال اول دوستان پاسخ دادند با توجه به مطالب کتاب، انسان جزئي از کل است، کلي که نامنتهي و مبهم است ولي در خ
ي از هستي رو درک نمي کنيم. کتاب مي گويد ما بخش در جايي ازتولستوي  يا همان انسانها قابل لمس و درک هستند.اجزا 

خيلي چيزها رو بي معني  اين سوال مي تواند که اين هدف هم بخشي از آن قسمتي باشه که غير قابل درک است. ممکن است
همه چيز روزي نابود خواهد شد. حتي خود تولستوي هم به يک جايي و چه بسا افرادي کامال معتقد هستند که  دجلوه بده

  رسيده بود که به خودکشي فکر مي کرد.

طبيعي زندگي است و همه مجبوريم  ءدر مورد سوال دوم نظر دوستان اين بود که اين دنيا و انسان فاني هستند و اين موضوع جز
خوب هست و ريشه حل استرس و اضطراب هاي بشر در روانشناسي که قبولش کنيم. به اعتقاد دوستان اين قضيه خيلي هم 

است. با تمام اينها اين نکته قابل توجه است که اين مساله يک تيغ دو لبه است، مبني بر اينکه نکند ما را از تالش و سخت 
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قالنيت بته اين نظريه با عباز دارد و زندگي باري به هر جهت باشد. هر کسي بايد فلسفه خودش را در زندگي کشف کند. الکوشي 
   همگرا نيست ولي راه نجاتي براي هدفمند کردن زندگي و گريز از احساس پوچي مي تواند باشد.

جواب اعضا درباره سوال سوم اين بود که معنويت در آرامش انسان نقش بسيار حياتي دارد. وقتي به نقطه اي مي رسي که شايد 
معنويت باشد و حس آرامشي ايجاد کند. به نظر مي رسد اند اشي، تنها راه نجات مي تودر اوج اعتقاد به معني بودن زندگي ب

اينکه تولستوي دوباره به سمت برگشت از سر درماندگي بود تا اينکه جوابي براي هدف زندگي دريابد. به دليل محدوديت هاي  
  انسان با ارزش هايي که در زندگي انتخاب ديدن يک چيز از زواياي مختلف مي باشد. در واقع فکري بشر، مذاهب مختلف 

   ايجاد مي شود.برايش مي کند اين معنا 

پاسخ سوال چهارم اينگونه شروع شد که شرايط فعلي دنيا حاکي از اهميت اين زنجيره است. درسته که ممکن است عده اي 
يک جامعه براي بقا به اين تفکر نياز دارد. به نظر برخي دوستان  اهميت ندهند اما نتيجه اش کل جامعه را در خواهد گرفت.

اينکه همه موجودات بخشي از طبيعت هستيم نظر درستي است. و اگر عموم موجودات بر پايه اين پديده عمل نکنند، اصل 
  موضوع رو نقض نمي کند و مي تواند کل يا بخشي از طبيعت را منقرض کند.

ن کتاب يم. ايستيرو نروبه يت داستانيک رمان و روايم، در کتاب اعتراف با يسراغ دار يه از تولستوک يير شاهکارهايبرخالف سا
ر بوده است. يدرگ يزندگ يمعنا  يستيچ يعنين سؤال بشر يتربا بزرگ ياست که تولستو ييهااز روزها و شب يتيدر واقع روا

 .است يو جهان هست ين، جامعه، زندگيدر مورد د يسالانيتا م يسنده از نوجوانينو ير اعتقادين اثر، مخاطب شاهد سيدر ا

و  کندين سؤال را مطرح مير باشد. او ايممکن است با آن درگ يمواجه است که هر انسان ياب با پرسشن کتيدر ا يتولستو
برد يم يدر کتاب اعتراف ما را با خود به سفر يگر، تولستويان ديبکند. بهيف ميما تعر يافتن پاسخ را براي ياش برارفته يهاراه

ها و افتهيزند و يسر م يو انسان يجا از جمله علوم تجربسفر به همه نيقت است. او در ايحق يوجواش جستکه هرلحظه
 .گذارديان ميخود را با ما در م يشخص يهابرداشت

کوچک و بزرگ است، مخاطب  يهاانجامد و پر از تجربهيها به طول مسال يتولستو يقت برايحق يوجونکه جستيبا توجه به ا
رسد با يکند. در ابتدا، به نظر م يپندارذاتشدت احساس هماز آن به يا حداقل بخشيمه تواند با هيم يادهيبا هر سن و عق

ده و سؤاالت يچيم مسائل پيشويده دارد، اما با مطالعه کتاب متوجه ميچين و پيسنگ يم که متنيمواجه هست يتماما فلسف يکتاب
 يدگويقت است ميدنبال حقکه به ياف حال خود در دورهيسنده در توصياند نوان شدهيساده و روان ب يبا زبان يق فلسفيعم
 

 طور که ازاين کتاب براي شماست اگر ذهنتان با سؤاالت اساسي درمورد هستي و وجود انسان درگير است. کتاب اعتراف همان
کتاب به آنها  عنوانش پيداست شرحي است از آنچه ذهن تولستوي را درباره معنا و چيستي زندگي درگير کرده و او در اين

  معترف است


