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چکیده
نقد جامعهشناختی ،روانشناختی ،زيبايیشناختی ،تطبيقی ،اخالقی و تاريخی و ساير شاخههای نقد ادبی ،کهه جهای نقهد
صوری و کالسيک را گرفتهاند ،وجود مناسبات تنگاتنگ ميان ادبيات و علم و جامعه را اثبات میکند .نمیتوان ادبيات
را -که به گفتة لوکاچ ،واقعيات اجتماع را بازتاب میدهد -قائمبههذات دانسه ،،فقه بهه جنبههههای درونهی مهتد ادبهی
پرداخ ،و به عوامل بيرونی و فرامتنی ،بهويهه گفتمهان مهتد و جامعهه ،اهميه ،نهداد .جامعههشناسهانْ جهر را پديهد ای
اجتماعی و ،از نظر جامعهشناسی ،تفسيرپذير میدانند؛ پديد ای که به وضعي ،و ساخ ،فرهنگی جامعهه بسهتگی دارد و
نمیتوان علتی استثنايی برای وقوع آن جس .،جر و مجازات مجر بهعنوان بخشی از حوزة اجتماعی زندگی انسان ،از
ديرباز از دغدغههای ادبيات بود اس ،که انديشمندان آن را نيز نهادی اجتماعی و تابع نظا های اجتماع مهیداننهد .نقهد
ادبیِ جامعهشناختی که به فراخور از جامعهشناسیِ جر نيز بهر میبرد ،در بررسی و تحليل آثهار ادبهیای کهه بهه مقولهة
جر و مجازات آن پرداختهاند ،اهمي ،بسياری دارد .مقالة حاضر بر آن اس ،تا از ايد منظر بهه يیهی از بهارزتريد آثهار
ادبی جهان در ايد حوز -جناي ،و میافاتِ فيودار داستايِفسیی -و دغدغهها و نظرگا های جامعهشناختی ايد نويسهندة
بزرگ روس بپردازد.
کلمات کليدی :جر  ،جر شناسی جامعهشناختی ،نيهيليسم ،جناي ،و میافات ،داستايِفسیی.
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مقدمه؛ تعریف جرم و نگاهی کوتاه به مطالعة جامعهشناختی جرم
از ديدگا آسيبشناسی اجتماعی ،جر هرگونه عمل خالف قوانيد ،مقررات ،مهوازيد و معيارههای ارزشهی و فرهنگهی
جامعه اس .،به بيان ساد تر ،جر را هر عملی دانستهاند که قانون را نقض کند ،فارغ از سطح قدرت و موقعي ،اجتماعی
بزهیار و سطح جر -جانی يا مالی يا حتی بدون قربانی .هرچند تعريف جامع جر کار ساد ای نيس« ،،گفتههانهد جهر
عملی اس ،که نظم اجتماعی را بر هم میزند ،اما ايد تعريف نهتنها مشیلی را حل نمیکند ،بلیه يک مشیل را بهه سهه
مشیل تبديل میکند :منظور از نظم چيس،؟ منظور از اجتماع کدا اجتماع اس،؟ تشخيص ايد امر با کيس،؟» (ستود ،
.)65 :1382
جر را میتوان به مدد رويیردها و علو مختلفی تحليل کرد :رويیرد ژنتيیهی و زيسه،شهناختی ،جررافيهايی،
اقتصادی ،حقوقی ،جامعهشناختی ،روانشناختی و فرهنگی .متخصصان و دانشمندان هريک از ايد حوز ها در پی تحليل
علل وقوع جر و نيز ارائة راهیارهايی برای پيشگيری از آن -پيشگيری از جر بيشتر به مفهو پيشگيری از تیرار آن و
نه پيشگيری از وقوع آن -با توسل به محیومي،های اجتماعی بود اند.
مطالعة جامعهشناختی جر و مجازات ،تاريخچة نظری بسيار غنیای دارد که سن،های فیهری چندگانهه و گها
مرتب با هم را دربرمیگيرد .برخی از ايد سن،هها ريشهه در آرا و افیهار نظريههپهردازان و جامعههشناسهان اروپهای قهرن
نوزدهم بهخصوص دورکيم ،وبر و مارکس دارد .از ميان ايد سه نفر ،دورکيم و وبر حقوق خواند اند و فق دورکيم در
حوزة مجازات هم مطالعات وسيعی داشته اس ،،اما توسعة رويیرد جامعهشناختی باال به پاييد به مقولة جهر و مجهازات
وامدار ايد سه نظريهپرداز اس .،رويیرد پاييد بهه بهاال بهه مقولهة جهر را مهیتهوان وامهدار جامعههشناسهی آمريیهايی و
بهخصوص میتب شيیاگو -که استدالل میکند میتوان رفتار انسان را بر حسب محي شهری او تبيهيد کهرد -دانسه.،
ازرا پارک ،از مؤسسان میتب شيیاگو ،میگويد« :مطمئناً يیی از جذابي،های شهر در ايد اس ،که هر فردی ،جانی يا
گدا ،درس ،همانند يک نابره می تواند در شهر همدمی شبيه به خود بيابد .عيب يا استعدادی که در محدود ههای تنهگ
يک اجتماع کوچک ممنوع اس ،در آنجا موفق به کشف آبوههوايی اخالقهی مهیشهود کهه مهیتوانهد در آن شهیوفا
گردد( ».پارک.)109 :1358 ،
ديدگا جامعهشناختی ترکيب همزمان عوامل فردی و اجتمهاعی را در وقهوع جهر مهؤثر دانسهته و سهد ،نههاد،
جنس ،وضعي ،اجتماعی و اقتصادی ،ارتباطات بيد فهردی ،ضهعف اعتقهادات و باورههای دينهی ،بيیهاری ،مههاجرت و
شهرگرايی ،سطح فرهنگ ،عواملی مانند زمان ،میان ،کيفي ،وقهوع جهر و  ...را در نظهر مهیگيهرد ،امها نقهع عوامهل
جسمانی و روانشناختی را کمرنگ میداند.

چگونگی وقوع جر و چگونگی به مجهازات رسهيدن قهانونشهینان مبنهای کلهی طبقههبنهدی جهر از ديهدگا
جامعهشناسان اس ،و در کلیتريد حال ،میتوان به چهار دسته جر اشهار کهرد :جهرائم خيابهانی ،جهرائم يقههسهفيدان
(جرائم شرلی و صنعتی) ،جرائم سازمانيافته و جرائم سياسی .بايد توجه داش ،که هدف از مجازات مجر نيهز همهوار
يیسان نيس ،،مجازات گا مقد بر بازپروری اس ،و گا برعیس.
رويیرد باال به پاييد مارکس به جر و خشون ،،متأثر از باور پايهای اوس ،که اقتصاد زيربنهای جامعهه اسه ،و
ساير ابعاد زندگی اجتماعی از جمله جر و خشون ،،روبنا هستند و معلول عوامل اقتصادی ،فرص،های نابرابر و فرهنگ
استثماری .به ايد ترتيب ،مارکس وقوع جر را در قشر کمدرآمد و طبقات پاييد جامعه محتملتر مهیشهمارد و بهر ايهد
باور اس ،که بايد بر نابرابریهای اقتصادی فائق آمد ،چون ايد نابرابریها زايندة فساد ،تباهی و انهواع که رویهاسه.،
(شيخاوندی.)200 : 1379 ،
چنانیه ذکرش رف ،،دورکيم نيز در پايهگذاری نظريات جامعهشناختی جر در قرن نوزدهم نقع مهمی دارد،
او تعداد و شدت فعالي،های مجرمانه را مرتب با عاملی اجتماعی به نا وجدان جمعی مهیدانهد .بهه نظهر دورکهيم ،اگهر
وجدان جمعی در جامعهای قهویتهر باشهد ،تعهداد رفتارههايی کهه يهک فرمهان اجتمهاعی يها يهک ممنوعيه ،را زيهر پها
میگذارند ،کمتر میشود (آرون .)370 :1382 ،دورکيم وجدان جمعی را چنيد تعريف میکنهد« :مجموعهة اعتقادهها و
احساسات مشترک در ميانگيد افراد يک جامعة واحد دستگا معينی را تشیيل میدهد که حيات خهاص خهود را دارد،
ايد دستگا را میتوان وجدان جمعی ناميد» (دورکيم.)77 :1384 ،
البته ديدگا فرهنگی نيز نقع جامعه را در وقوع جر از ياد نبرد اس .،جهر در جهر شناسهی فرهنگهی چنهيد
تعريف میشود« :جر يک فعالي ،يا يک واقعي ،انسانی اس ،که از نظر ماهي ،فرهنگهی ،محصهول نظهم اجتمهاعی بهه
حساب میآيد ،نظمی که همة ما در هر لحظة تاريخی مشخص در آن زندگی میکنيم .به عبارت ديگر جر دربرگيرندة
تجربيات و رفتارهای زندگی روزمرة تما اعضا جامعه اس( »،محسنی.)108 :1386 ،
منتقدان ادبی در خوانع و نقد و تفسير جنايه ،و میافهات داستايِفسهیی از نظرگها ههای مهارکس و دورکهيم بههر
گرفتهاند اما در بيشتر پهوهعها تمرکز اصلی بهر نقهع داستايِفسهییِ جامعههشهناس و آرای وی در آفهرينع ايهد رمهان
جريانساز و سيمای يیی از مشهورتريد جنايتیاران ادبی تاريخ بود اس ،و ما نيز در ادامه ،بهه بحه
جامعهشناختی داستايِفسیی میپردازيم.

دربهارة باورههای

داستایِفسکی جامعهشناس و جنایت و مکافات
نيچه داستايِفسیی را تنها روانشناسی میداند که توانسته از او چيزی بياموزد و بسياری از ادبپهوهان نيهز نويسهندة کبيهر
روس را نهتنها به سبب گفتة نيچه ،که اغلب و بهدرستی ،به سبب بصيرت عميق جامعهشناختی ،رويیرد روانشناسهانه بهه
جر و تصويری که از بحران ايمان و باور در جامعه به خوانند ارائه میدهد ،میستايند .اما ايد ستايع قدری شتابزد
اس ،و بيشتر در راستای اثبات برتری بهیچهونوچهرای داستايِفسهیی در حهوزة روانشناسهی جنايه ،و نقهع واالی وی
بهعنوان يیی از بزرگتريد فيلسوفان مذهبی اگزيستانسيال؛ بههايهد ترتيهب ،بهر نقهد کوبنهدة اجتمهاعی او کمتهر تأکيهد
میشود .پرتر های روانشناختی داستايِفسیی تفسيرهايی اجتماعیاند و بازتهاب تهأثير سهاختارهای اجتمهاعی و سياسهی.
دانشجويان و عالقهمنهدان حهوزة جامعههشناسهیْ در داستايِفسهیی و آثهار وی ،عهالو بهر بيهنع روانشهناختی (فهردی و
اجتماعی) ،درک عميقی از فرضيات اساسی و پرسعهای بنياديد جامعهشناسی میيابند :نيازهايی که افراد جامعهه را بهه
سوی ارتیاب عملی خاص میرانند و نظا های اجتماعیای که ايد نيازها را برطرف مهیکننهد ،کدامنهد؟ داستايِفسهیی
باور دارد ايد نيازها تنها اقتصادی و مادی نيستند و کاالهای عمومی يا اجتماعی مانند امني ،يا يافتد معنا يا حتی کاميابی
نيز میتوانند پيعرانند باشند .ساختارهای اجتماعی تا حدودی شبيه نظها ههای اقتصهادی عمهل مهیکننهد ،ورای حهوزة
روانشناسی فردی قرار میگيرند و نياز فرد به کاالهای عمومی يا اجتماعی را برطرف میسهازند .او فقه در پهی تحليهل
ساختارهای موجود نيس ،،بلیه میخواهد رفتار اجتماعی هر فرد را نيز پيعبينی کند و دريابد ساختارهای اجتماعی چه
تأثيری میتوانند بر آن داشته باشند.
با وجود تصويرسازیهای مشهور داستايِفسیی از ذهد جنايتیاران ،به نظر مهیرسهد او چنهدان ههم دلمشهرول
مقولههايی مانند تعريف جر  ،تعريف مجر و ويهگیهای شخصيتی و فيزيیی و روانی او و نوع مجازات و محیوميه،
اجتمههاعی نيسهه،؛ دغدغههة او گههويی بيشههتر ايههدئولوژی و اصههالحات اجتمههاعی و سياسههی اسهه ،و نگههران جريههانهههای
اجتماعیای اس ،که به زعم او جر زا و مجر آفريد هسهتند .جريهانههای اجتمهاعی ،بنها بهر تعريهف دورکهيم ،وقهايعی
اجتماعیاند که شايد متشیل و متبلور نباشند اما حالتی موضوعی دارند و بر افراد جامعه سلطه و در آنها نفهوذ دارنهد ،بهه
نحوی که احساسات و واکنعهايی که به وجود میآيد از هيچ شعور جزئی يها خاصهی سرچشهمه نمهیگيهرد ،بلیهه از
خارج هر يک از ما تحريک میشود و قادر اس ،ما را حتی علهیرغهم ميهل خهود در جهه ،معينهی بهه جنهبع درآورد
(شايانمهر .)224 :1379 ،داستايِفسیی میخواهد بداند و تبييد کند که فرد چطور نيازهای اجتماعی خهود را در نظهامی
درحالتريير مرتفع میسازد و ايد نيازها به نوبة خود چطور نظا های اجتماعی را میآفرينند و شیل مهیدهنهد و در ايهد
ميان ،با توجه به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی موجود ،روح فرد چه آسهيبی مهیبينهد و ايهد آسهيبهها چهه نتهايجی
دربرخواهند داش.،

همانطور که ذکرش رف ،،دورکيم نيز معتقد اس ،افیار انسان فق نتيجة عقالني ،فردی او نيس ،بلیه ثمهرة
محي اجتماعیای اس ،که فرد جزئی از آن به شمار میآيد .محي اجتماعی روسية قرن نوزدهم ،به زعم داستايِفسیی،
عامل اصلی بهوجودآمدن افیار انحرافی و گرايع به جناي ،برای رسيدن به هدف شخصی اس.،
هجو نيهيليسم شهايد بهزرگتهريد تهديهد اجتمهاعیای بهود کهه داستايِفسهیی را برانگيخه ،قهرمانهانی چهون
راسیولنيیاف ،لوژيد و سْويدْریگايالف را در جناي ،و میافات بيافريند.
دفاع از روح سرزميد مادری در مقابل جريان نيهيليسم اروپايی ،ظهور جامعة بهاصطالح نو (دس،کم از لحها
گسس ،از جامعة سنتی و رهياف ،غيردينی به رواب اجتماعی) ،بحران اخالقی جامعه و بازتاب ايد بحران در آشهوب و
خشون ْ،از بزرگتريد دغدغههای داستايِفسیی اس ،که میتوان گف ،در رمان مشههور اهريمنهان بهه اوج بهروز خهود
میرسد .اهريمنان تحليل پديدة اجتماعی جنون و جدزدگی اس ،و پاسهخ ادبهی داستايِفسهیی بهه گهرايع نسهل جهوان
راديیال به نيهيليسم؛ نسل جوانی که میخواهد جهان را با تعدی و خشون ،تريير دهد و گويی هدفی جز هتک حرمه،
هرآنچه از پيع وجود داشته اس ،،ندارد .2ايد رمان مانند پدران و فرزندان تورگِنيف رمانِ «هشدار» اس ،و «پيشگويی»؛
زيرا جدزدگی و اهريمنیبودن (تح ،تأثير نيهيليسم و انديشههای غربی) حاصلی جز توطئه و خيان ،و بهیمسهؤوليتی و
ويرانگری نخواهد داش.،
داستايِفسیی بر ايد باور اس ،که رسيدن به ثبات در جامعه تنها با بيرونراندن نيهيليسم (اهريمنان ،اجنه يا ارواح
خبيثه) از کالبد روسيه و احتراز از جريانهای اجتماعی غيرميهنی و با مددگرفتد از ايمان ناب -که برخی منتقهدان آن را
ايمان کور داستايِفسیی میخوانند و جامعة پيرو آن را جامعهای درماند بهحساب مهیآورنهد -ممیهد اسه .،نيهيليسهم
روسی که داستايِفسیی از آن مهی هراسهد ،در نيمهة دو قهرن نهوزدهم ميهان روشهنفیران روس پها گرفه .،بها توجهه بهه
چندمعنايی بودن واژة نيهيليسم ،ارائة شرحی مختصر از آن و دستهبندیاش میتواند از ابها بیاهد.
در آثار ادبی و فلسفی و سياسهی اروپهای سهدة هجهدهم و اوايهل سهدة نهوزدهم گهاهی بهه اصهطالح نيهيليسهم
برمیخوريم که بيشتر در اشار به سوسياليس،ها و آشوبگران اجتماعی به کار میرف ،اما پرداخ ،به نيهيليسم بههعنهوان
میتبی فلسفیْ در آثار تورگِنيف ،داستايِفسیی و نيچه به اوج میرسد .نيهيليسم از واژة يونانی  Nihilبه معنای «هيچچيز»
برگرفته شد اس ،و میتوان آن را وضعيتی روانشناختی و معرف،شناختی دانسه ،کهه در آنْ معنهای زنهدگی ،هسهتی،

 2عنوان رمان اهريمنان ،که در ايران از زبانهايی واس با عناويد شياطيد و جدزدگان ترجمه شد اس ،،از شعری از پوشیيد با هميد نا گرفتهشد اس ،که بخشی از

آن نخستيد اپيگراف رمان نيز هس :،اگر میخواهی بیع ،اما ردی برای رفتد نيس .،گمگشته و واماند ايم ،گويی افسارمان را اهريمنی در دس ،دارد ،و هم اوس،
که به ک راهه میبرد ما را ...چه بسيارند! به کجا راند میشوند؟ از چه رو شیو آميز آواز سر میدهند؟ جنی را تاج بر سر مینهند يا که جادوگرزنی را در نیاح
کرد اند؟

بودن ،خود و حيات از دس ،میرود و در پی آنْ شرايطی اضطرابآفريد و سردرگمی روحی ايجاد میشهود (زمانيهان،
 .)90 :1385از آنجا که نيهيليسم از نظرگا اثباتی ادعا میکند بايد به انسانها بهطهور نامحهدود ميهدان انتخهاب و امیهان
همهگونه رشد داد شود (غفوری ،)77 :1379 ،با هرگونه تعييد تیليهف و نمهودن را خيهر -چهه بههواسهطة ديهد و چهه
معيارها و چارچوبهای اجتماعی -مخالف اس ،،زيرا باور دارد فرد بايد خود در برگزيدن خير يا شهر مختهار باشهد .بها
ورود به جريان نيهيليسم ،هر ارزش و اخالق و الزامی برای انسان رنگ میبازد .نگاهی انتقادی و دلسردکنند و ناباور بر
جهانبينی فرد حاکم میشود و سعی می کند موانع آزادی و خالقي ،را از سر راهع بردارد .يیی از ايد موانع آداب و
رسو و قراردادها و هنجارهای اجتماعی اس ،که نيهيليس،ها میکوشند آنها را بیارزش و بیاعتبار و درخهور نهابودی
جلو دهند و در نهاي ،خود از جامعه بگسلند .اما آزادیای که با نابودی تمامی قراردادها بهدس ،آيد ،حقيقی نيسه ،و
چنيد فرد بهاصطالح آزادی که دور و گسسته از جامعه به زنهدگی ادامهه دههد ،آزادی بهیمحتهوا دارد (نصهری:1375 ،
 .)212نگرش پايهای رد و نفیْ در تما دستههای نيهيليسم مشترک اس ،،خهوا نيهيليسهم سياسهی باشهد يها اخالقهی ،يها
معرف،شناختی يا کيهانی يا وجودی (ستوری .)18 :2011 ،نيهيليسم روسی بيشتر با دستة سياسی و وجودی عجهيد اسه،
و هميد گرايعهای نيهيليسم و عواقب آن زمينة اهريمنان و حتی جناي ،و میافات اس.،
راسههل مههکنيههل ،ادبپهههو و اسههتاد دانشههگا ونیههوور کههه سلسههله مقههاالت و سههخنرانیهههايی دربههارة ديههدگا هههای
جامعهشناختی داستايِفسیی ارائه کرد اس ،،بهاور دارد داستايِفسهیی در جنايه ،و میافهات ايهد ايهد را مهیپرورانهد:
گسترش نيهيليسم روسی که بر پاية پوزيتيويسم استوار اس ،و آنچه را با روش عقالنی اثباتشدنی نباشد مردود میداند
و نفی همهچيز مفيدتريد کاريس ،که سراغ دارد ،برای جامعه زيانآور اسه ،و جهز رنه و آشهوب و جنايه ،و جهانی
بههمرا ندارد و لوژيد و راسیولنيیاف و سْويدْریگايالف هر سه گوا ايد داعيهانهد (مهکنيهل .)3 :2002 ،در وجهود
سْويدْریگايالف منطقِ صرف چنان حاکم شد اس ،که جناي ،و بخشع نزد او ارزش اخالقی يیسهان يافتههانهد و در
نهاي ،هم او مرگ را به عنوان تنها را منطقی برمیگزيند .راسیولنيیاف منطقی تح ،تأثير سونيای مذهبی ،از ادامة را
بهعنوان جنايتیاری موفق باز میماند ،زيرا پی میبرد نمهی توانهد جنهايتع را از لحها منطقهی توجيهه کنهد .اخالقيهات،
عواطف و احساسات جايی در عقالني ،نيهيليسم روسی ندارد .داستايِفسیی میکوشد اثبات کند نيهيليسم روسی را بهه
جايی جز جر و جناي ،نمیبرد چون با عواطف و احساسات فردی در تناقض اس.،

مثلث لوژین ،راسکولنیکاف و سْویدْریگایالف
لوژيد ،در ظاهرْ شهروند برجستهای اس ،با ايد باور که رفا شخصی وی به سود جامعه هم خواهد بهود .راسهیولنيیاف
هم درس ،به هميد دليل از او متنفر اس« :،اگر تا حاال مثالً به مد نوعی میگفتند همسايهات را دوس ،بدار ،و مهد ههم
گردن ک میکرد  ،خوب حاصلی هم داش،؟! حاصلع ايد بود که مهد کهتم را دوپهار مهیکهرد و مهیدادمهع بهه
همسايها و هردو نيمهبرهنه میمانديم .ما روسها خودمان ضربالمثلی داريم که میگويهد پهی چنهد تها خرگهوش کهه
بدوی ،هيچکدا را نمیتوانی بگيری! علم ولی بهمان میگويد اول خودت را دوس ،داشتهباش ،همههچيهزِ ايهد دنيها بهر
مبنای نفع شخصی اس .،خودت را دوس ،داشته باش و کارهات را درس ،سروسامان بد  ،آن وق ،کت ،هم تیههپهار
نمیشود! اصل اقتصادی هم میگويد که هرچه امور خصوصی در جامعه بهتر سازماندهی بشوند ،ک ،تیهپار نشد ههم
زيههاد خههواهيم داشهه !،يعنههی هرچههه پايههههههای جامعههه مسههتحیمتههر ،رفهها و آسههايع عمههومی هههم بهتههر! پههس بنههد بهها
مالوثروتاندوزی برای شخص خود  ،بهقول گفتنی ،به همه سود میرسهانم» (داستايِفسهیی .)131 :1981 ،از ديهدگا
نيهيليستی ،لوژيد بيرا نمیگويد .اما هنگامی که دونيا درخواس ،ازدواج لوژيد را رد میکند ،تفیهر منطقهی او بهه ههم
میريزد .لوژيد ديگر نمیخواهد کتع را برای خودش نگهدارد و پشيمان اس ،که چرا به شیل ديگهری عمهل نیهرد
اس« :،چرا نیرد يک پولی بريز تو دس،وبال ايد مادر و دختر؟! اشتبا خود بود ديگر! حاال يعنی الز بود ايدقهدر
جهودبازی دربياور ؟! صرفهجويی برنمیداش ،که ايدکار! پول نداد چون میخواستم تو مضيقه بمانند و دستشان پيع
خود دراز باشد ...حاال ببيد چه بساطی درس ،کردند برا ! اگر هزار و پانصد روبل سلفيد بود بهرای جههاز و کهادو و
جواهر و خرتوپرت و اينها ،حاال جای پا حسابی محیم بود و نمیتوانستند بزنند تخ ،سينها و رد کنند! اينها از آن
قماشی هستند که وقتی خودشان نامزدی را به هم میزنند ،تاوانع را هم میخواهند بدهند ،پول و هديه و همهچيز را هم
دودستی پس میدهند .ولی اينها که آ در بساط ندارند ،چهجوری مهیخواسهتند پهس بدهنهد؟ نمهیتوانسهتند و پشهيمان
میشدند! بماند که وجدانشان هم ولکنشان نبود ،هی به خودشان میگفتند آخر چطور آدمی بهه ايهد دسه،ودلبهازی و
خوشقلبی را از خودمان برانيم؟ هر چه کنی به خود کنی گر همه نيک و بهد کنهی! حهاال بايهد عهواقبع را ههم بیشهم!»
(همان )312 ،و به ايد ترتيب ،داستايِفسیی اثبات میکند که تفیر صددرصد منطقی با نهاد بشر در تضاد اس ،و آنچه با
نهاد بشر تضاد دارد ،منجر به رن و حتی انحراف میشود.
ضلع دو مثل  ،راسیولنيیاف اس .،راسیولنيیاف پيع و پس از قتل پيرزن رباخوار و خهواهرش ليزاوتها در
ايد انديشه اس ،که ابرانسان اس ،و نه آدمی معمولی ،اما بعدتر میبينيم که احساساتع برانگيخته مهیشهود و بها نظريهة
اوليهاش دربارة ابرانسانها تضاد پيدا میکند .راسیولنيیاف در مقالهاش انسانها را به دو دسته تقسيم کرد اس،؛ از زبان
پارفيری میشنويم« :مقالة حضرتآقا را که بخوانی ،میبينهی آد هها را بهه دو دسهته تقسهيم کهرد  :آد ههای معمهولی و

اَبَرانسانها .آد های معمولی بايد فرمانبردار باشند و حق ندارند از حدود قانون تجاوز کننهد -هرچهه باشهد معمهولیانهد
ديگر! ولی آد های استثنايی مجازند مرتیب هر جنايتی بشوند و هرجور که مايلند قانونشینی کنند -فقه و فقه ههم
چون ابرانسان هستند» (همان .)227 ،راسیولنيیاف میگويد« :بند فق گذرا اشار کرد که ابرانسهان حهق دارد -حهق
درونی ،نه حق قانونی -وجدان خودش را مبنا قرار بدههد و از برخهی موانهع خهاص بگهذرد ،البتهه فقه و فقه اگهر بهه
پياد سازی عملی ايد هاش کمیی میکند (ايد های ايد ابرانسانها شايد بشري ،را نجهات بدههد!)  ...يهک کهال خهتم
کال  :حرفم ايد اس ،که همة آد های بزرگ و حتی آنهايی که فق يهک سهروگردن از عهوا النهاس باالترنهد -يعنهی
آنهايی که دس،کم حرفی برای گفتد دارند -جنايتیاری در ذاتشان اس ...،کموزياد دارد البته .غير از ايد باشد چطور
میخواهند خالف جريان آب شنا کنند؟ ذاتشان هم برنمیتابد همان راهی را بروند که همه دارند میروند! به مهد باشهد
که میگويم وظيفهشان حیم میکند خالف جريان بروند» (همان .)228 ،راسیولنيیاف کهه بههعنهوان ابرانسهان وظيفهة
خود میداند خالف جريان برود ،در لحظة ارتیاب قتل (عملی صددرصد منطقی و نتيجهبخع) دچار تزلهزل شهد و در
نظرية بهظاهر محیمع نشهانهههای فروپاشهی آشهیار مهیشهود« .وحشه ،ههرآن بيشهتر و بيشهتر گريبهانگيرش مهیشهد،
بهخصوص بعد از قتل دو که کامالً غيرمنتظر هم بود .فق میخواس ،از آنجا بگريزد ،آن هم هرچه زودتر ،بهتر .اگر
آن لحظه قادر میبود درس ،ببيند و درس ،فیر کند ،اگر میتوانس ،پی ببرد در چه موقعيه ،دشهواری قهرار گرفتهه و
چطور همهچيز احمقانه اس ،و وحشتناک و بی را چار  ،و اگر میدانس ،که ناچار خواهد شد چه موانعی را از سر را
بردارد و حتی مرتیب چه خطاهايی بشود تا از آنجا برهد و خودش را به خانه برساند ،شايد از همهچيز دس ،میشسه،
و فوراً با پای خودش میرف ،و تسليم میشد -آن هم نه اينیه برای خودش تنع بلرزد ،بلیه از شدت وحش ،و نفرت
از اعمالی که مرتیب شد بود ،خودش را لو میداد» (همان .)71 ،راسیولنيیاف اگر بهتعريف خودش ابرانسان بهود ،نهه
میهراسيد نه پيع از ارتیاب جر دچار ترس و ترديد و تزلزل میشد .داستايِفسیی با به تصويرکشيدن افیهار برهرن و
احساسات ضد و نقيض راسیولنيیاف نشان میدهد که او ابرانسهان نيسه ،و نمهیتوانهد باشهد؛ بهرعیس ،احساسهات و
هيجاناتی دارد که نمیتواند رهايشان کند اما نيهيليسم هم آنها را تأييد نمیکند .پهس از جنايه ،،وجهود راسهیولنيیاف
گويی دو پار شد اس ،،هم میخواهد از چنگ قانون بگريزد و به اصطالح جهان بهه در ببهرد و ههم کشهع غريبهی بهه
اعتراف و مجازات دارد .به زعم داستايِفسیی ،ايد تضاد نيهيليسم و طبيع ،انسان اس ،که راسیولنيیاف را در شرايطی
قرار میدهد که به سوی جناي ،گا بردارد .البته بايد اشار کرد که دربهارة راسهیولنيیاف چنهدگانگی انگيهز مطهرح

اس ،و به راحتی نمیتوان از کنار چنيد پرسعهايی گذش :،آيا راسهیولنيیاف پهول را بهرای کمهک بهه خهانواد اش
می خواهد؟ آيا هدفع رسيدن پول پيرزن رباخوار به کليساس،؟ آيها خهودش نيهاز شخصهی مبرمهی بهه پهول دارد؟ آيها
الگوهايی که او برای خود برگزيد اس ،،وی را به سم ،جناي ،راند اند؟ آيا درصدد اس ،مفهو ابرانسان -ناپلئون را

به آزمايع بگذارد؟ آيا اتاق خفه و بستهاش که به صندوقخانه میماند او را به سهوی جنايه ،سهوق مهیدههد؟ آيها پهای
اهريمنی در ميان اس ،و او هم مانند قهرمانان اهريمنان ،جدزد شد اس،؟ يا صرفاً میخواهد بيد خود و جامعهای کهه
از آن جدا افتاد پل بزند و به هر را ممید به زندگی اجتماعی برگردد؟ يا همانطهور کهه داستايِفسهیی مهیخواههد بهه
خوانند اش بقبوالند نيهيليسم و تضاد آن با طبيع ،انسان تنها گناهیار داسهتان اسه،؟ مهثالً نقهع الگوههايی کهه انسهان
برمیگزيند در کردار و اعمال و تصميمات وی بسيار مؤثر اس .،مردان بزرگ و بهقول راسیولنيیاف ابرانسانهايی کهه
او از آنها در مقالهاش سخد میگويد ،هر يک در برههای تاريخی برای تريير جامعهای که در آن میزيستهاند ،دس ،بهه
خون هزارانهزار انسان آلود اند و راسیولنيیاف هم که مبتال به بیهويتی اس ،و اصول و باورهای روسية مقهدس -بهه
باور خودش قيد و بندها -را کنار نهاد  ،ايرادی نمیبيند با هدف تريير و در اصل ،ويرانهی سهاختارهای موجهود و ايجهاد
ساختار نويد ،همان را را پيع بگيرد« :دستة دو ولی آنهايی هستند که راح ،قانون را زير پا میگذارند ،يا نابودگرنهد
و يا تمايل به نابودگری دارند -حاال بسته به ظرفي ،و توانشان .جناي،هايی که مرتیب میشوند نسهبی اسه ،و انهواع و
اقسا مختلف دارد و بيشتر هم به روشهای مختلف خواهان نابودی حال به نفع آيندة بهترنهد .ولهی اگهر مجبهور بشهوند
بهخاطر عقيد شان از روی جسد کسی بگذرند يا حما خون را بندازند ،ابايی ندارند و از پسع خوب برمیآيند ،يعنی
در درونشان ،در اعماق وجدانشان ،به خودشان اجاز میدهند موانع را از سر راهشان بردارند ...البته يادتهان باشهد بهه آن
ايد و ابعاد و اهميتع هم بستگی دارد .مد هم تنها از ايد نظر اس ،که در مقالها گفتها آنها حق دارند مرتیب جناي،
بشوند( »...همان.)278 ،
سْويدْریگايالف سوميد شخصي ،بارز داستان و سوميد ضلع مثل

اس ،که از تضاد تفیر منطقی و احساسات

بشری رن میبرد .او متمول اس ،اما رسوا و بی آبرو ،و بهاور دارد تها هنگهامی کهه خطهر دستگيرشهدن در ميهان نباشهد،
میتواند و حق دارد دس ،به هر جنايتی بزند .وقتی دونيا به ديدار او میرود ،سْويدْریگايالف فیر تجاوز به دختر را در
سر میپروراند ،چون میداند قرار نيس ،دستگير شود .منطقی هم برای خودش دارد« :کی میآيد حرف تو را باور کند؟
چه معنی دارد زن های جوان سرشان را بيندازند پاييد و بروند ديدن مردهای مجرد ،آن هم توی اتاقشان؟! از کی تا حاال
رسم شد ؟! برادرت را هم ايد وس قربانی کنی ،باز نمیتوانی چيزی را ثاب ،کنی .تجاوز اثبهاتع بهه ايهد راحتهی ههم
نيسهه ،خههانمخانمه ها!» (همههان .)426 ،بخههع منطقههی وجههود سْههويدْریگههايالف او را بههه سههم ،تجههاوز مههیکشههاند.
سْويدْریگايالف برای متقاعدکردن دختر لفاظی میکند چون مطمئد اس ،مجازاتی در کار نخواهد بود؛ در عيد حهال
میگويد تجاوز چيز خوشايندی نيس .،گويی بخع اخالقگرای وجودش مانع اوس ،و اندو جانیاهی که خود او هم
نمیداند چيس ،بر وجودش سنگينی میکند؛ در نهاي ،فق میخواهد بداند دختر دوستع دارد يها نهه .بها پاسهخ منفهی
دختر« ،وجود سْويدْریگايالف ،يک آن ،دستخوش کشاکشی خاموش اما وحشتناک شد و نگهاهی بهه دختهر انهداخ،

که نمیشد فهميدش يا توصيفع کرد» (همان .)439 ،قد بعدی سْويدْریگايالفِ منطقی که نتوانس ،خود را بهه لهذت
جسمانی و منطقی راضی کند و از عشق صرفنظر کند ،خودکشی اس،؛ او نمیتواند با منطق نيهيليستی به عشهق برسهد.
داستايِفسیی به مدد ضلع سو مثل

داستان با موفقي ،به خوانند ثاب ،مهیکنهد کهه حاصهل جامعههای کهه قهد بهه را

نيهيليسم گذاشته و از روح سرزميد مادری و ايمان و مسيحي ،خاص روسی فاصله گيرد ،جز انحراف و تبهاهی نخواههد
بود.
پیشنهاد داستایِفسکی
همانطور که گفته شد ،ديدگا جامعهشناختی ترکيب همزمان عوامل فردی و اجتماعی را در وقوع جر مؤثر میداند و
به سد و نهاد و جنس و وضعي ،اجتماعی و اقتصادی نيز میپردازد .داستايِفسیی در آثار خود با چير دستی جامعة پر از
جر و جنايتی را تصوير میکند که اگر به سوی ايمان راستيد و نهاد ايمانخهوا بشهر بهازنگردد ،سرنوشهتی جهز تبهاهی
نخواهد داش .،ايمان راستيد داستايِفسیی ايمانی اس ،که به فرد نيروی حيات و آفرينع و عمهل سهازند مهیبخشهد و
بدون آن نمیتوان هيچگونه هارمونی اجتماعیای تصور کرد .جامعة بدون ايمان راسهتيد سراسهر چپهاول خواههد بهود و
تعدی و جناي .،اما با اينیه داستايِفسیی در حال ،کلی ريشة بدی و شر را در روان فرد میداند ،در جناي ،و میافات و
اهريمنان با توجه به اينیه انسان تا حد زيادی حاصل شهراي محهي زنهدگی خهود اسه ،،نقهع جريهانههای اجتمهاعی
وارداتی و گرايع به بیايمانی (تح ،تأثير انديشههای غربی) را پررنگتر فرض کرد اس .،ايد نويسندة کبير -بهزعهم
برخی منتقدان ،خوشبينانه -باور دارد که میتوان جامعه و شراي اجتماعی را بهتر و بهتهر کهرد و انسهانهها را از چنگهال
تباهی و پليدی رهانيد؛ اما ايد مهم به مدد منطق و نيهيليسم و انديشههای غربی حاصهل نمهیشهود ،چهون حاصهل چنهيد
ساختارهايی انحراف اس ،و جناي،؛ فق باور به جاودانگی روح و وجود حقيق ،آنجهانی اس ،که انسان را به هدف
غايی میرساند.
پاسههخ داستايِفسههیی بههه ايههد پرسههع کههه در جامعههة مبههتال بههه نيهيليسههم چههه بايههد کههرد ،بههه انههدازة هشههدارها و
پيشگويیهايع و حتی بيشتر از آنها اهمي ،دارد .داستايِفسیی فرياد برآورد اس ،که نيهيليسمِ لوژيد و راسهیولنيیاف
و سْويدْریگايالف که در حوزة فردی منجر به انحراف و تعدی و جناي ،شد اس ،،با گسترش در جامعهه از وضهعي،
اخالقی به وضعي ،سياسی-اخالقی تريير پيدا میکند و در نهاي ،به انقالب منجر میشود .به ايمهان راسهتيد و مسهيحي،
روسیای که داستايِفسیی مدافع آن اس ،،اشار کرديم .مخالف ،داستايِفسیی با سوسياليس،ها و نفرت طبقهاتیای کهه
به زعم او آنها سعی در گسترش آن داشتند ،برگرفته از افیار او بهعنوان شهاگرد میتهب انجيهل اسه،؛ امها او شهاگردی
اس ،که با کاتوليسيسم سر جنگ دارد و تقسيم دنيا به ستمديدگان و ستمگران را برنمیتابد و از طرفی بر ايد باور اس،

که دارايی را بايد داوطلبانه با همنوع تقسيم کرد .بر اساس هميد طرز فیر میتوان گف ،داستايِفسیی راسهیولنيیاف را
از جناي ،نهی میکند ،اما بر اعمال پيرزن رباخوار ههم صهحه نمهیگهذارد و حتهی شهايد او را سهزاوار زنهد مانهدن ههم
نمیداند .داستايِفسیی باور داش ،اگر جهان اسالو حول سرزميد مقدس روسية ارتودوکس گرد آيهد و اسهالوگراهای
نيمهانقالبی و نيمهرمانتيک (به سبب تمايلشان به احيای گذشهتة روسهيه و باورشهان بهه رسهال ،فرهنگهی و تهاريخی ايهد
سرزميد مقدس) بهعنوان خلق راستيد روسية کبير و ابزار ارادة الهی به جای غربگراها عنان کهار را در دسه ،گيرنهد،
به مدد تاريخ تمدن و ميراث فرهنگی و کليسای ارتودوکس روسيه میتوان نيهيليسم را که مانند ناخوشی و به تعبير خود
وی ،جدزدگی ،در کالبد روسيه رخنه کرد اس ،،بيرون راند و از آن باالتر ،اروپا و حتی شرق را نيز نجات داد .3آنچه
در ايد ميان به ياری مرد میآيد ،اعتراف اس ،و رن و بوسيدن خاک مقدسِ سرزميد روس و بازگش ،بهه اجتمهاع -
همان رنجی که راسیولنيیاف در تبعيد و زندان متحمل میشود اما ايد بار در ابعاد جامعه و بهه شهیل رنجهی بهزرگ و
همگانی ،تا گنا کبيرة ازدس،دادن ايمان ،قطع رابطه با سرزميد و خاک و مل ،،چشمپوشی از روسبودن و تددادن بهه
بیريشگی جبران شود.
نتیجه
داستايِفسیی در جناي ،و میافات يیی از ماندگارتريد جنايتیاران جهان ادبيات را آفريد اس .،اما قاتلی جامعهرنجور
به نا راسیولنيیاف را ،که نظا اجتماعی او را به سم ،جامعههرنجهوری رانهد اسه ،،نمهیتهوان صددرصهد در قالهب
جنايتیار و قاتلی ايدجهانی متصور شد .اصول اخالقی راسیولنيیاف بهر پايهة بهیايمهانی بنها نههاد شهد اسه ،و او در
رويارويی با آزادی بیقيدوشرط که به مدد انديشههای نويد غربی برای تريير جهان در اختيار دارد ،تعدی و زورگويی و
هتک حرم ،را صرفاً ابزاری ساد برای رسيدن به هدف میانگارد .راسیولنيیاف از حد رفتهار بهنجهار اجتمهاعی قهد
فراتر میگذارد ولی رفتار نابهنجار خود را ناپسند و زيانبخع نمیداند و بههاصهطالح ،ترمهز اخالقهی نهدارد .او تصهميم
میگيرد ب ،قانون را بشیند و حاصلْ نتاي وحشتناکی اس ،که داستايِفسیی با استادی آنها را رواي ،میکند.
شراي اقتصادی و پول از مضمونهای تیرارشوند در آثار داستايِفسیی اس ،و بسياری از شخصي،های آثهار
داستايِفسیی ،مانند راسیولنيیاف و سونيا ،تح ،فشار وضعي ،مالی خود دس ،به انتخاب را های غيراخالقهی زد انهد.
اما داستايِفسیی اقتصاد را عل ،ارتیاب جر نمیداند ،زيرا هميشه چيزی مهمتر در ميان اس،؛ يعنی نفس شورش عليهه
جامعه به عل ،تضاد نيهيليسم قرن نوزدهمی روسيه با طبيع ،انسان و عواطف و احساساتع و تالش راستيد يها انحرافهی
 3داستايِفسیی از طرفداران جنبع قرن نوزدهمی ميهدباوری يا اصل باورمندی به آبوخاک  почвенничествоاس ،که با جنبع اسالوفيلها مشابه ،بسيار
دارد؛ از جمله در زمينة ريشه کنی نظا سرواژ ،بازگش ،به گذشته و فرهنگ باستانی سرزميد مقدس روسيه و رد نيهيليسم و جنبعهای ليبرال و انديشههای غربی و
حاکمساختد اصول کليسای ارتودوکس روسی.

برای تريير ساختارهای جامعه .راسیولنيیاف از لوژيد و سْويدْریگايالف متنفر اس ،اما با ارتیاب قتلْ خهود نيهز شهبيه
آنها میشود و با عبور از مرز ايمان ،ديگر تنها سقوط برايع میماند و بس .اما سونيای نجاتدهند مسيحوار در مسير او
قرار میگيرد و نجاتع میدهد .اعتراف راسیولنيیاف به سونيا را میتوان شاهدی بر عجز اجتماعی انسان در ساختاری
مقهورکنند و مبتنی بر بیهويتی دانس ،که جز بیمسؤوليتی تاريخی و اجتماعی چيزی به همرا نمیآورد.
بازگش ،به اجتماع و در اصل ،بازگش ،به مسيحي ،و دامان سرزميد مقدس روسيه درمهان و را نجهاتی اسه،
که داستايِفسیی برای مرد را گمکردة سرزميد خود متصور اس ،و با رسال،باوری نابی تأکيهد مهیکنهد روسهيه ،ايهد
سرزميد مقدس ،اگر جدا باقی بماند و متفاوت ،سرمشق اروپا و شرق نيز میتواند باشد.
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Of The Society That Deserves Raskolnikov
Sociological, psychological, aesthetical, comparative, ethical, historical and other
branches of literary criticism that have gradually replaced the classical trends of
critique, well prove the close and intertwined relationship of literature, science and
society. Literature that as Lukacs says, reflects the reality, can’t be considered
autonomous or be studied just based on intertextual elements, putting aside
extratextual elements and in particular text’s relationship with the society.
Sociologists find crime a social phenomenon and from sociology point of view,
interpretable. Crime is a phenomenon highly dependent on the cultural and
sociological structures and conditions, for whose happening an exceptional cause
can’t be sought. Crime and punishment as a main part of human social life, has long
been a matter of concern for literature, while it should be noted that literature itself
is believed to be a social unit, subject to social order. Sociological literary criticism
employs sociological criminology rules to study and interpretation of literary works
on crime and punishment. In current article we aim to shed more light on one of the
greatest novels of time -Fyodor Dostoevsky’s Crime and Punishment- from
sociological criminology point of view and based on Dostoevsky’s concerns and
sociological viewpoints.
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