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 «جنایت و مکافات » 

 1ی محکومانشناس های جرم  در پرتو آموزه

 1عباس منصورآبادیدکتر 

 9که تحقیقش رسون است و رسانه  ی است حارظوجوووود ما معمای

چکیده:

 د   ا خویش عمر از ای دو ز که بر گی است ادبی نویسندگان جمله از داستایفسکی
 تجربوه  سو، ی  از هایش، نوشته از بسیا ی د  و است کردز سپری شاقه اعمال با زندان

 زنودگی  یور، دی سووی  از و اسوت،  بودز او ب ش الهام محکومیت دو ان د  ا  ش صی
 نواگریری  وادی ایون  د  و داد او بوه   ا زیوادی هوای   د س نیر محکومان دییر با ناگریر

 داد، مووی اجووازز او بووه عموور د ازی اگوور شوواید و آو د کنووگ بووه  ا رراوانووی اندوختوو 
                                                           

سوی گوردآو ی    کوه د   شویری،  عبواس  دکتور  ام همکا  گراموی  دیرین و دوست . این جستا  د  ساسخ به سیشنهاد2
باشود، روراهن آمودز اسوت. اگور کوه بوه خواطر دو ی از مطالعوات           موی « محکوموان  یشناس جرم»جستا هایی د  

هوای   های گذشته که این دانش هن د  سطح جهانی و هن د  سوطح داخلوی سیشوررت    شناسی، به ویژز د  دهه جرم
بوا ة  د »دانستن، د  گفت و گوهاین با این دوسوت عریور    زیادی داشته، انجام این کا   ا از توان خویش بیرون می

 سوی  د  کودکان تا/  کند می تمنا با ی خو دنن جوانان با  : میسعدی مصداق گفت  به)، بر آن شدم، تا «داستایفسکی
: نشوین  خلووت  حارظ گفت  اند، همراز شوم. باز به ، با جوانانی که عهدز دا  این مهن شدز« ا آشام د د سیر این رتند

 .«آید نظر د  که و ارتد لقبو که تا نمودند / خویش متاع طالح و صالح»

 . دانشیا  سردیس را ابی دانشیاز تهران  1

به عنوان نوجوانی هجدز ساله به براد  ، که ی  سال از او بر   تر بود، نوشوت:   2993. داستایفسکی د  سال 9
 یوو م هرگر کنی معما این کردن ح  صرف  ا عمرت تمام تو اگر و شود، ح  باید که معمایی است، معمایی بشر»

: 2992)ولیوین و بلوف،    «باشن انسان ی  خواهن می کون هستن معما این ح  د گیر من. ای دادز هد  به  ا آن که
65). 
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 همو  . دهود  قرا  دییران اختیا  د ها  تجربه این با ة د   ا بیشتریهای  گفته توانست می
 صوو ت  بوه ها  تجربه این انتقال ولی دا ند هایی تجربه جاییاهی هر و سطح هر د  ارراد

 بوا  داشت، که توانی و قریحه به توجه با بر   نویسندة این اما نیست، آسانی کا  نوشته
 د  و برآمود  کوا   ایون  عهودة  از داد، او به خدا که عمری میران به مشکالت، هم  وجود
 کنوون  توا  کوه  ای گونوه  بوه . گذاشوت  یادگوا   به  ا خودهای  تجربه داستان و  مان قالب

 تورین  مهن از یکی. هست و بودز اندیشمندان نظر و نقد معرض د  اوهای  نوشته هموا ز
 نوبو   به او. است یشناس جرم دیدگاز از جنایی  رتا  واکاوی اوهای  نوشته مهنهای  جنبه
 شوناس  جورم  یو   حود  د  ،«ویکتورهوگو»  وزگا   هن بر   نویسندة همانند خود،

 گمان بی. نمود و زی اندیشه جرم کرایی و کیستی با ة د  و شد ظاهر اندیشه صاحب
 «هوگیو  ویکتیور  بینواییان » کون هن ،2«مکافات و جنایت»  مان ویژز به او،های   مان
 هایی گوشه جستا  این د . هاست دو ان هم  برای استفادز قاب  یشناس جرم کتاب ی 
 اسوت  شودز  کشیدز تصویر به «جنایی پدیدة» به بر   یسندةنو این ان شناس جرم نیاز از
 د  کوه  دا د  ا سیوام  ایون  انود،  یشناسو  جورم  مطالعات سیییر که آنان برای همه از بیش و

 .گیرند بهرز سیش از بیش نویسندز دو اینهای  نوشته از خود مطالعات توسع 
 ان.  مجازات، زند شناختی،  وان : برهکا ی، قت ، عوام واژگان کلیدی

مقدمه

ی محکوموان د  میوان   شناسو  جورم ی دانوش نوسدیودی اسوت،    شناسو  جورم با آن کوه  
انه، از تووازگی بیشووتری برخووو دا  اسووت. د  ایوون حوووزز از  شناسوو هووای جوورم اندیشووه

هایی مطرح  اند، اندیشه داشته مجازات و محکومیت تجرب که  ی، توس  کسانیشناس جرم
انود.   ا ایوه کوردز  « چیستی جیرم و مجیازات  چرایی و »ای از  تحلی  ویژزشدز است که 

اند و یا ناخواسوته   کسانی که یا واقعا د  نتیج  ا تکاب جرم محکومیت کیفری سیدا کردز
و زی، بوه   و بدون آن که جرمی  ا مرتکب شودز باشوند، بوه اشوتباز یوا از  وی غورض      

طبیعوی   از جمله جوراین ها  آن اند و یا ممکن است جرم انتسابی به مجازات محکوم شدز
 یلوویچمی وائ  ودو رئو »ا تکاب جرمی مصنوعی محکووم شودز باشوند؛    علّت  نبودز و به

                                                           
 کنین  ک: . د  مو د تحلی  جرم شناختی کتاب یاد شدز، هن2

شناسی حقوقی )دو ة دکتری حقوق کیفری  (، تقریرات د س جرم2932نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات )
 19تا  66شناسی( دانشیاز شهید بهشتی، صص  جرم و
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دسیسیه چینیی   »ای دییر به اتهوام   از جمله کسانی است که به همراز عدز« داستایفسکی
متعوددی کوه از    هوای  ، بنا به  وایت«علنی برای براندازی حکومت تزاری نیکحی اول

ای بوا   د  حوالی کوه راصوله     و سپس،« اعدام»ست به زندگی نام  او د  دست است، ن 
اجرای مجازات اعدام و مر  نداشت، به ی  با ز مشمول ت فیف ترا  شد و مجوازات  

چهار سال زندان با اعمال شاقه و خدمت اجباری در یکی از واحدهای نظامی »او به 
د یاروت   تبدی  گردید. تجربه کشیدن طعن تلوخ کیفور و  « سیبری با درجة سرباز ساده

ناشی از محکومیت کیفری و نیر تجرب  همراهی با دییر مجرمان و « برچسب و بدنامی»
توری د بوا ة    بینانوه  ن زمین  اندیشوه و زی واقوع  اشناس جرممحکومان، برای این دسته از 

ایون ررصوت  ا دادز اسوت توا از     هوا   آن  ا رراهن ساخته و بوه « چیستی و چرایی جرم»
هایی  ا مطرح  نانه به سدیدز جرم، مجرم و مجازات بنیرند و ایدزبی نمایی متفاوت و واقع

 اندیشی برای ح  معض  برهکا ی اارب ش باشند.   توانند د  کا ز می سازند که
ساسخ دادن به سرسش هایی است که نیاز و دیدگاز داستایفسکی به  این مطالعه د  سی

ایی کند. برای  سیدن بوه ایون   جرم و سدیدز مجرمانه  ا د   مان جنایت و مکارات بازنم
. داستایفسکی کیست  و  موان جنایوت و   2دهین:  می هدف، دو سرسش  ا سیش  و قرا 

ان  شناسوو جوورمو دیوودگاز  ایوودز .1ای نوشووته شوود   مکارووات د  کووه شوورای  و زمانووه 
و مجازات کیست  ساسخ هایی که به عنووان ررحویه    جنایت انسان، د با ة داستایفسکی
. داستایفسکی نویسندز ای بود که تجربوه زنودان او  ا بوه    2از این قرا ند: اند،  قاب  طرح

هوای   نوشتن  مان با محو یت جرم و جنایت کشاند و به گون  ویژة خوود  د  ب وش  
قورا  داد و مجموعوه ای از مطالوب    هایش کرایی جرم  ا زیر ذ ز بین  ای از نوشته عمدز

و داستان نوشت و به یادگا  گذاشت.  موان   م  برانییر  ا د  این زمینه د  قالب  مانتأ
آیود، سوس از آزادی از زنودان و     موی  جنایت و مکارات که از شواهکا های او بوه شوما    

کورد، نوشوته شود.     موی  دو انی از زندگیش که با بسیا ی از مشکالت دست و سنجه نرم
ت، او سس از دو ان محکومیت، و به طو  ویژز  موان جنایوت و مکاروا   های  غالب نوشته

اجتمواعی کوه ایون    هوای    وانوی و سورخو دگی  هوای   بیشتر نشان از آن دا د که اختالل
ن عوامو  د  سیونود بوا    ترین عوام  جرم زا هستند. ای کند، از مهن می  ا تشدیدها  اختالل

سوازند. او د  نوشوته هوایش     موی  ای یا بستر ساز  از ا تکاب جرم  ا هموا  عوام  زمینه
. همان طو  کوه اشوا ز   1ی عوام   وانی جرم سرداخته است. بیش از هر کیری به بر س
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مهن خوود هون کوون: خواطرات خانو  مردگوان و       های  شد داستایفسکی دست کن  مان
دو ان محکومیت کیفری کنود سواله ا  نوشوته    های  جنایت و مکارات  ا بر سای  تجربه

عنووان ب شوی از   سیوند بین عوام   وانی و جورم  ا بوه   ها  است و د  این دسته از  مان
 وانی و جورم د  بیشوتر مووا د    تراژدی انسانی بیان کردز است. نیاز او به  ابط  عوام  

و د  این نیاز وی به دنبوال آشوکا     2گرایانه و د  عین حال نوگرایانه و مد ن است واقع
ای از ساختا   وانی انسوان اسوت کوه د  گوذ       اختن این واقعیت است که جرم جلوزس

هایش از تواایر عوامو  بیرونوی بور      گیرد. او د  نوشته می  ویی تازز به خودزمان  نگ و 
کنود و بورای    موی   ا به عنوان عوام  زمینه ساز معرروی ها  آن برهکا ی غار  نیست ولی

 از حو  مناسوب   عوام   وانی نقشی علّی قائ  است. او مجوازات، بوه ویوژز اعودام،  ا     
ش اخالقی  ا بهترین  اهکوا  بورای اصوالح    داند و تهذیب و نکوه مقابله برهکا ی نمی

 کند. می برهکا  معرری
دهوی خواهود شود:     براین، مطالب موو د نظور د  ایون جسوتا  د  دو بنود سوامان      بنا

سرگذشت داستایفسکی )بند ن ست( و جورم و کیفور از دیود داستایفسوکی )بنود دو(.      
 ست.بدیهی است د  هر دو بند بیشتر  مان جنایت و مکارات مو د توجه ا

داستایفسکینخست؛سرگذشتبند

 نووزدهن،  قورن  بور    غوول  دو بوین   وسوی  ررهنوگ : »نویسندگان از یکی گفت  به
 توا ی ی،  و اجتمواعی  نویس  مان تولستویو   است شدز تقسین داستایفسکی و تولستوی
  آدموی  دو ن بور    نوویس   موان  داستایفسکی. است جانبه همه  هایی و خرد نویسندز
 لوروم  از اخیور   هوای  کتاب د  و مد ن د د و  نج ا  که  وانی عوالن تصویرگر است،
 هور  هماننود  داستایفسوکی  د بوا ة  1.(49: 2939)برادبوری،   «نوشوت  موی  عرران و ایمان

                                                           
دهود: د    کنوین ساسوخ موی   « که کیری مد ن و که کیری نو بود ». یکی از نویسندگان د  ساسخ به این سرسش 2

ما همه جا با »شد،  میهمه جا شنیدز « نو» ایج شدز بود. واژة « مد ن»و « نو»آخرین ده  قرن نوزدهن دو اصطالح 
همانند:  وح نو، طنر نو،  ئالیسن نو، عشرت طلبی نو، نمایش نو، اتحاد نوو، زن نوو و . . .  و بوه     شما  اشا اتی بی

 بود.« مد ن»شوین. این همه جریی از د گیری ذهنی همیان با ایدة   و می

ه . برای نشان دادن اهمیت ادبیات و  مان به طو  کلی و جاییاز نویسندگان قرن نوزدهمی  وسویه د  ایون میوان بو    1
کوه گرا شوی از   « تفسویرهای زنودگی  »اشا ز ای شود به یادداشت وی  دو انت د  مقدم  کتاب  دا د طو  خا ، جا

 وسوی سیودا کوردز اسوت. وی،      نویسندگان د با ة وی دیدگاهی که است و« زندگی و آاا  نویسندگان بر   جهان»
ا  از نوشتن ایون گتواب، کنوین گفتوه اسوت:       سس از اشا ز به سیشین  سژوهشیری و نویسندگی خود، د  با ة انییرز

گررتن و به ایون امیود کوه     ا « عش  تا یخ»، دنبال «تجربه عش  رلسفه»ادبیات ن ستین عش  من بودز است و سس از 
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 بوه  ولوی  2دا د، وجود بسیا ی م الف و موار های  دیدگاز بر گی و سرشناس نویسندة
 مطالعات با که آو د شما  به زدهننو قرن د  نو ادبیات برجست  کهرة  ا او توان می ح 

                                                                                                                                        
ها سی خواهن برد، بدان  وی آو دم. ایون دلبسوتیی سووم     نه د  آاا  ریلسوران و به ماهیت انسان و دولت د  تا یخ و  

و ی  را که با دلبستیی همسرم هن خوانی داشت: او نیر شیفت  تا یخ بود. اما، د  ازای که  سال غوطوه سایدا  ماند، ک
د  رلسفه و تا یخ، تاوان سنیینی سرداختین، یعنی تماس خود  ا با هنر و اندیش  زموان خوویش از دسوت دادیون، بوا      

دانوین. سوس،    یود، تومواس موان و . . . نموی    شرمسا ی د یارتین که تقریبا هیچ کیر د با ة راکنر، جویس، سروسوت، ژ 
تصمین گررتین دییر با  به شاگردی بپردازین و د  محضر  مان نویسان، شاعران و رلیسوران کیرهای توازز بیواموزین.   

هوا دو  موان کوه     ترسن. د  نیم  دوم قرن نوزدهن  وس ها می و د با ة ادبیات  وسیه اذعان نمودز است: من از  وس
جنگ و صلح )از تولستوی( و براد ان کا اموازوف )از داستایفسوکی( و  ا خلو      و   های هم  اعصا ند بر گترین  مان

شد، داستانی از تو گینف: سد ان و سسران شکاف بوین   آبدیدز می« رقر و انضباط »کردند، هنیامی که  وسیه د  کو ان 
، زوال «باشود، هموه کیور مجوازا اسوت      اگر خدا مردز»ها  ا آشکا  ساخت و سطری از نوشت  داستایفسکی هن:  نس 

های من د با ة  وسیه یا ادبیات آن، کندان که باید معتبر ن واهد  اخالقی دنیای مسیحیت  ا بانگ برآو د. البته حرف
بود: زبان  وسی نمی دانن و بنا بر این، نمی توانن شعر این سرزمین  ا د یابن، اگر که با حیرت و تحسین بسیا  آاوا   

 (. 432و  22-29: 2934ان و نمایشنامه نویسشان آنجا  ا خواندز ام )وی  و آ ی  دو انت،  مان نویس

هوای م تلوف و متعا حوی وجوود دا د؛      های داستایفسوکی دیودگاز   . د با ة ا ز  ادبی، هنری و محتوایی نوشته2
انود و د  ایون    قائو  شودز   ها ها  ا راقد ا ز  خواندز اند، گروهی ا ز  روق العادز ای برای آن گروهی به کلی آن

دانند. اما، بی گمان نمی توان د  این زمینوه   های او  ا قاب  نقد و نظر می میان نیر کسانی اند که به طو  نسبی نوشته
هوای او، بوه ویوژز     با گروز ن ست هن صدا بود و باید بر این باو  بود که وی نویسندز بر گی است و بیشتر  موان 

ا ز  ادبی، هنری و محتوایی الزم و کاری برخو دا ند. از دیدگاز بسیا ی از منتقودین    مان جنایت و مکارات، از
 مان جنایت و مکارات هنوز از شاهکا های ادبی جهان اسوت. بورای نمونوه، د  خصوو  ا ز  ادبوی و هنوری       

مکاروات   شما اگر ی  شاهکا  ادبیات داسوتانی مثو  جنایوت و   »جنایت و مکارات یکی از نویسندگان گفته است: 
داستایفسکی یا حتی ی  سا ز از آن، مثال مجلس ترحین آقای ما ماالدف  ا، که همسور  ترتیوب دادز اسوت و د     

کند، تجریوه کنیود، مقودا ی وقوایع      های او  ا د  برابر مهمانان توصیف می ها و خودنمایی آنجا کشن و هن کشمی
ی اجرای ایون ب وش د  نظور گررتوه اسوت و تقودین و        وزمرّز است، اما د  نظام و ساختا ی که داستایفسکی برا

ها و مها ت هایی که د  نق  وقایع دا د، ما با ی  اار هنری خلّاق ادبی سر و کا  دا ین، یعنی بوا   تأخیرها و حذف
سیرنگ. سیرنگ معیا  خالقیت هنری داستان نویسی است، نظام هنری تدوین حووادث اسوت کوه حاصو  خلّاقیوت      

های مو د استفادز مردم کوکه و بازا  عصر  یا کلماتی که دییر شعرا به  گونه حارظ با واژز نویسندز است، همان
آو د کوه   آرریند، داستان نویس هنرمند نیر از وقایع  وزمورّة زنودگی سیرنیوی بوه وجوود موی       کا  بردز اند، شعر می

(. د بوا ة ا ز  محتووایی   295: 2932)شوفیعی کودکنی،   «. شود و مای  حیرت هم  ناقدان ادب و هنور  جاودانه می
بدون داستایفسکی ادبیات قرن بیستن ررانسه نه این بود کوه  »های داستایفسکی آلبر کامو د  جایی گفته است:   مان

 از سوس  هون،  هنووز  ارتوادز،  دلون  د هوا   آن از که ا تعاشی و شدم آشنا وی آاا  با سالیی بیست د  هست، . . . من
 اودیسوه، : جهوان  بور    ادبوی  ااور  کها  یا سه  دیف د   ا داستایفسکی «زدگان جن» من. است باقی سال، بیست
. دانون  می هستند، آدمی ذهن آررینش بلند کوهسا های  قله که شکسپیر،های  نمایشنامه و کیشوت دن صلح، و جنگ
 بایود . دمکور  می تحسین است، منعکس د آاا   که بشری طبیعت جنب  آن تشریح دلی  به  ا داستایفسکی ابتدا من

  سومیت  بوه  خواهین نمی ولی دانین می دانین، می خود که آموزد می ما به  ا معنا این که بود داستایفسکی که بیوین
داستایفسکی د  من قریحه  وشنیری  ا بیدا  کرد. اما بسیا  زود، به تود یج کوه د د دو ان خوود  ا بوا      .بشناسین

تور از هور کسوی سرنوشوت      کسی  ا دوست داشتن که عمیو   ویسندگوشت و سوست احساس کردم، د  آاا  این ن
ای اسوت کوه قبو  از     تایفسکی، بیش از هر کیر، نویسوندز تا ی ی ما  ا به تن خود آزمودز است، به عقیدة من داس

نیچه توانسته است نیهیلسن معاصر  ا تش یص دهد، تعریف کند، عواقب شیرف آن  ا سیشیویی و بکوشد توا  از  
دانست که تمدن ما یا باید  ستیا ی  ا برای همیان ب واهد یا اصووال از   ن دهد. داستایفسکی می ستیا ی  ا نشا

دانست که اگر رق   نج بردن ی  نفر به رراموشی سپردز شود،  سوتیا ی    ستیا ی کشن بپوشد. و این  ا نیر می
ای داستایفسکی  ا به طو  جدی ه (. شایان ذکر است یکی از کسانی که  مان24: 2993)کامو، «  وی ن واهد نمود
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 و  موان  قالوب  د  توانسوت  خوبی به داشت، جامعه و انسان از که ای ویژزهای  تجربه و
 . دهد قرا  تحلی  مو د  ا انسانی  رتا  داستان

 با ة وی نقد و نظوری  داستایفسکی  ا ترجمه کردز و یا دهای  همه کسانی که کتاب
 بوه گونوه ای کوه    2انود؛  گی او  ا نیر بوه تناسوب نوشوته   اند، شرح حال و زند ا ایه نمودز

 سد بوا   می توان گفت هیچ ب شی از زندگی او نا وشن باقی نماندز است. اما به نظر می
متموایر  کوامالً   کنین، بایود زنودگی او  ا د  دو ة   می توجه به هدری که ما د  اینجا دنبال

ن و زندگی سس از آن؛ و بیشتر مو د توجه قرا  دهین: زندگی سیش از محکومیت و زندا
بر  وی دو ة دوم تمرکر خواهین کرد. د  دو ة سیش از تجربوه زنودان، مضومون اصولی     

داستایفسکی رقر و عقب ماندگی اجتماعی با تاکید بر مشکالت  وانی اسوت  های  نوشته
کنین مضمونی  ا به بهترین شکلی به  شوت  تحریور د    « بیچا گان»و از جمله د   مان 

د  این مرحله، زندگی و نویسندگی داستایفسوکی روراز و رورود کنودانی      1ز است.آو د

                                                                                                                                        
زیر تیغ نقد قرا  دادز است، والدیمیر نابوکف است؛ وی با آن که ا ز  هنری کا های داستایفسکی  ا نفوی نموی   

 (.231: 2939کند )نابوکف،  های او  ا سانتی مانتال توصیف می کند ولی از لحا  محتوایی  مان

 مان جنایت و مکاروات  ا ا ایوه کوردز اسوت، شورح کوتواهی از       . برای نمونه، مهری آهی که بهترین ترجمه از 2
(؛ هموین طوو ، صوالح حسوینی     5-11: 2935صفحه نوشوته اسوت )داستایفسوکی،     25زندگی داستایفسکی  ا د  

( د  ترجمو  شویاطین )جون زدگوان(. یکوی از      2991( د  ترجم  براد ان کا اموازوف و سورو  حبیبوی )   2931)
از زندگی او  ا د  سیوند با آاا   منتشر نمودز که توسو  خشوایا  دیهوین ترجموه      نویسندگان شرح نسبتاً مفصلی

(. این کتاب برای شناخت بیشتر ش صیت و آاا  داستایفسکی خواندنی است. هموین طوو    2931شدز است )کا ، 
ترجمو   ( نوشته شودز اسوت کوه بوا     2999توس  نویسندة دییری )تراویا، « داستایفسکی، زندگی و نقد آاا »کتاب 

 باشد.   حسین علی هروی د  دسترس می

نوشته و بازبینی شد. این  مان کوه از   2944-45نیا ی است که د  زمستان  . بیچا گان،  مانی کوتاز د  قالب نامه1
آید، به  وشنی نشان از قریحه و ذوق هنری وی دا د. داسوتان ایون کوه     ن ستین کا های داستایفسکی به شما  می

ه کشف آن کامیاب شدند، شنیدنی و یکوی از ماجراهوای مشوهو  د  توا یخ ادب  وسویه اسوت.       منتقدان کیونه ب
داستایفسکی نس   دست نویس داستان  ا به گرییو وویچ، یکوی از نوخاسوتیان ادبیوات کوون خوود  کوه د        

رد، کوه  دانشکدز مهندسی با او آشنا شدز بود، به امانت داد. گرییو وویچ دست نویس  ا نرد دوستش نکراسوف بو  
د  آن زمان نویسندة جوانی بود و اشعا   توری  و ساییاز محدودی د  جهان ادب برایش روراهن آو دز بوود. هور    

صوبح  رتنود    4دو با هن شروع به خواندن دست نوویس کردنود و سوپیدز دم آن  ا بوه سایوان  سواندند و سواعت        
و تبری  گفتند. دسوتنویس سویر صوعودیش  ا د     داستایفسکی  ا بیدا  کردند و برای شاهکا ی که آرریدز بود به ا

نرد بلینسوکی بورد؛   « گوگول تازز ای ظهو  کردز است»سلسله مراتب ادبی ادامه داد. نکراسف آن  ا با این خبر که 
ای تردید د  آغاز، بر حکن نکراسف و گرییو وویچ مهر تاییود زد. سوه  وز بعود     و آن منتقد مشهو  سس از لحظه

دانی که نوشته ای  . . . توو بوا    هیچ می»ینسکی معرری شد. بلینسکی با شو  و حرا ت رریاد زد: داستایفسکی به بل
آن گاز به توحیح این اار برای نویسندة جوان، کوه از شووق و وجود    «. بیست سال سن ممکن نیست خودت بدانی

آیوا بوه  اسوتی مون ایون      : »سرسید د  سوست نمی گنجید و دهانش باز ماندز بود، سرداخت. داستایفسکی از خود می
( و 16: 2931خوانود )هلوت کوا ،    « شعف انییرترین لحظ  حیواتش »؛ و سی سال بعد این صحنه  ا «همه بر گن 

: 2992 )ولیوین و بلوف،  « شود  آو دم و  وحیه ام تقویت می طی اعمال شاقه آن  ا به خاطر می»اذعان کردز بود که 
 (. 2931دسترس است، ترجم  خشایا  دیهین است )داستایفسکی،  (. از جمله ترجمه هایی که از این کتاب د 1
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هوای   ای از نشسوت  ا  زمینوه حضوو   د  سوا ز    اجتمواعی هوای   ندا د و  وند رعالیت
ناهمساز با شرای  سیاسی زمانه  ا به وجود آو د و همین نیر موجب شود توا دسوتییر،    

   آو ی  ا تجربه کند. دهشت   تلخ ومحکوم و  اهی زندان شود و دو ان بسیا
 برانییور  تأم  و شنیدنی خود نوب  به نیر داستایفسکی محکومیت و دستییری داستان

حشر و نشر سیودا کوردز بوود،    ها  آن با 2941جمعی که داستایفسکی از اوای  سال  است،
د  منورل  هوا   ستراشفتسی نام داشت و وجه تسمیه ا  برگرا ی محار  شامیاهی جمعوه 

ممنووع، خاصوه آاوا     هوای   ای از کتواب  ( بوود. وی مجموعوه  2912-2966) یستراشفسک
ا وسوا  ا گوردآو ی کوردز بوود و از سوردمدا ان و حامیوان انتقواد از        هوای   سوسیالیست

 وحعیت اجتماعی  وسیه، به ویژز توداوم نظوام سورف دا ی ) عیوت دا ی(، بوه شوما       
بود که میراای برای متفکوران    رت. کن ترین دستاو د این حلقه ایجاد نحل  کا آمدی می

و سس از بازگشوت دیرهنیوام    2943 او ی  19 بامداد د  آیندة  وسیه شد. داستایفسکی
از محف  دوستان دستییر شد. بدین صو ت کوه سوس از و ود بوه خانوه و بوا مشواهدة       

بورد،   موی  د  اتاقش سی« اررادی مشکوک و غریبه»هایی مرموز، کمابیش به حضو   نشانه
کوه دز سوال بوه     دگوذا   موی  شود و سس از بیدا ی سای به کابوسی می وب خواباما مغل
برنود کوه آن جوا بوا تنوی کنود از        موی  انجامد. او  ا به مقر اصولی ادا ة سلویس   می د ازا

دستییری داستایفسکی قرائت نامو   علّت  شود. می دستییرشدگان آن سحر کذایی مواجه
یسندز  ا   آن محف  بود که د  آن، منتقد نوبلینسکی منتقد به نیکالی گوگول نویسندز د

ا  به کلیسای ا تدوکس س ت نکوهش کردز بود؛ نهادی که  برای اذعان به سرسپردگی
به زعن وی، با حکومت خودکامه و سرکوبیر  وسی  ترا ی معاشر بود. به هر  وی، این 

د بازجویی باعث شد که وی به همراز بیست و سه تن دییر دستییر شود، مو ها  رعالیت
   2و محاکمه سر هیاهویی قرا  گیرند.

                                                           
شباهت به حوبس   داستایفسکی دقیقا هشت ماز د  قلع  سطروساول د  وحعی که بی». به گفت  یکی از نویسندگان: 2

  انفرادی نبود، به سر آو د، د  نیم  اول دو ة زندانش از کتاب و لوازم تحریر محروم بود. کها  ماز اول اختصوا 
های کمیسیون تحقی  داشت که تعدادی از دستییرشدگان  ا آزاد کورد، تعودادی دییور  ا کوه مظنوون       به بازجویی

بودند، دستییر کرد و سرانجام بیست و سه تون  ا بورای محاکموه بوه دادگواز نظوامی سوپرد. د  طوی ایون مودت           
توان شو  کورد    یون بازجویی شد. نمیای کتبی تهیه کرد، و سنج یا شش با  از طرف کمیس داستایفسکی استشهادیه

که این  نج و عذاب الهام ب ش وی د  نوشتن تعدادی از مشهو ترین صفحات جنایوت و مکاروات بوودز اسوت،     
یعنی نبرد و کشمکش طوالنی میان  اسکلینکف و کا آگاز زوسیموف که طی آن قربانی بر اار تردیود د  ایون کوه    

تر خواهد کورد، و توا کوه     است، تا که اندازز اعتراف به گناز با    ا سب  بازجویش تا که اندازز از ماجرا با خبر
 (. 55: 2931)هلت کا ، « بیند تواند امیدوا  باشد که )د  نتیج  سنهان داشتن اتهام(، شکنجه می اندازز می
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از این مرحله به بعد بویش از هور کیور تجربو  تلوخ زنودان بور زنودگی،  وحیوه و          
داستایفسکی اارگذا  بود. مهن ترین سیامد این ماجرا، نوشوتن  موان هوایی بوا     های  نوشته

ای وی با  ، بور  دهشت وحعیت آن با آن که زندان، با .مضمون جرم و مجازات است
ای کوه ایون    العادز سرس تی و تاب و توان روق بسیا  س ت و شکنندز بود ولی به خاطر

رعالیت و نوشتن باز نداشت، بلکوه انییورز او  ا د    دز داشت، نه تنها او  ا از کا ، نویسن
سواخت و بوه   تور   نوشتن مهن ترین کالش زندگی انسانی، یعنی جرم و جنایت، مصومن 

 خاطرات»ا  کم  شایانی کرد. برای نمونه،  مان  دوم زندگی دو انهای  آررینش  مان
 تجربو   از گرا شی و دو ان این د  او معروفهای  کتاب از یکی (2961)« مردگان خانه

 الکسواند  » نوام  بوه  روردی  سرگذشوت  گور   وایوت  کتاب این. اوست محکومیت دو ان
 کشود  می  ا مسر ه حسادت، اار بر که است  وسی زادة نجیب ی  عنوان به «ستروویچ

 شواقه  اعمال با حبس سال دز به او سپس،. کند می معرری سلیس به  ا خود قت  از سس و
 ررسوتادز  «ک» شوهر  د  واقوع  محکوموان  اقامتیواز  بوه  مودت  این سایان از سس و محکوم

 د  آنچوه  از هوایی  گوشوه  کتواب  ایون  د . آو د سایان به آنجا د   ا خود عمر تا شود می
از  گروهوی  اذعوان  به و است شدز بیان عریان صو ت به گذ د، می ومانمحک برها  زندان

  وسویه هوای   ز تبعیودگاز  تلوخ  وقوایع  از عریان، از ی  سو، سردز  وایت نویسندگان این
  وسویه  د هوا   زنودان   ژیون  اصوالحات  بور  زیوادی  تواایر  برمی دا د، و از سوی دییور، 

 سایوان  د  (. داستایفسوکی 231: 2999 ؛ تراویا،64: 2931؛ کا ، 25: 2934گذا د )برد،  می
 شودن  زنودانی  سوال  دز حکایوت  حاوی درترکه این: »است گفته کنین کتاب این مقدم 
 و عجیوب  قطعوات  گواز  گواز  ناتموام،  سرگذشوت  ایون  د . بود( ستروویچ الکساند ) وی

 گوویی  کوه  کنوان  بوود؛  آمودز  تشونج،  بوا  و ترتیب و نظن بدون انییر، وحشت خاطرات
 و خوانودم   اهوا   آن مون . اسوت  نوشوته   اهوا   آن خوویش  سواختن  آسودز برای نویسندز

 اموا . است شدز تنظین جنون بحران دو ة د  کتاب این که شدم معتقد تقریبا و بازخواندم
 نویس دست د  خود ستروویچ الکساند  که طو  همان یا، زندان به مربوطهای  یادداشت
 و لطوف  از خالی من نظر به «مردگان  خانهای  صحنه» این بود، دادز لقب آن به خویش
 مانودز  نفوذناسوذیر  اموروز  توا  کوه  توازز  دنیای این ساق ، و سست محی  این. نیامد جاذبه
 مورا  توجوه  عجیوب  اظها نظرهوای  و مالحظات ای سا ز و وقایع، از بعضی غرابت است،
 ا ز  بواب  د  من است ممکن همه، این با. کرد تحری   ا ام کنجکاوی حس و جلب
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 خودشوان  موردم  دهون،  موی  انتشا   ا آن از رص  کند امروز. باشن کردز اشتباز کتاب نای
هوای   به هر  وی، این  مان و  موان  (.نوزدز: 2936 داستایفسکی،) «کرد خواهند قضاوت

هر کدام بوه نوبو     9جن زدگان )شیاطین( 1براد ان کا امازوف، 2دییر وی هن کون ابله،
 تند و جنبه هایی از این توراژدی انسوانی  ا آشوکا    خود  وایت گر جرم و مجازات هس

 سازند.   می

                                                           
 توسو   2999 سوال  د  و انیلیسوی  زبوان  بوه  2991 سال د  با  ن ستین برای و منتشر 2969 سال د  .  مان ابله2

توسو  سورو  حبیبوی از موتن  وسوی بوه        2999این  مان د  سال  .شد برگرداندز را سی زبان به همدانی مشف 
به را سی ترجمه شدز و هون اکنوون بوه کواپ سویردهن  سویدز اسوت.        « تحلیلی از کنستانتین ماکولسکی»همراز 

 موذهبی  تردیودهای  طموع،  و حر . سردازد می بو ژوازی جامعه نقد به ای استادانه طرز به اار این د  داستایفسکی
 جواییرینی  و قدیمی های ا ز   رتن بین از و جامعه د  سلیدی و جنایت اررایش وطن، از او دو ی داستایفسکی،

ماکولسوکید  مقایسو     .انود  بودز ماار  مان این خل  د  همه جدید، های ایدئولوژی هجم  جدید، هنجا های با آن
مکاروات   و دهد که ابله مانند جنایت بر سی طرح کلی داستان نشان می»ات گفته است: این  مان با جنایت و مکار

گرد محو  ی  ش صیت شک  گررته است. د  هر دو، مرکر اق  داستان ی  نفر است و کا  نویسندز بیش از هور  
کیر د  جهت توصیف احوال این ش ص است. از ایون گذشوته، بوه طوو  طبیعوی از جنایوت و مکاروات شواخه         

خواسوت از قوانون اخوالق تجواوز      و می« صفای دلش تیرز شد»گیرد.  اسکولینکف ایمان خود  ا از دست داد.  می
کند. داستایفسکی با وصف جنایت ی  جوان نس  جدید بحران د د وجدان  وسی  قرن نوزدهن  ا وصوف کوردز   

د کیری نیست که خا  او یوا  گذ  است.  اسکولینکف ی  نمون  کام  جوان  وس است. اما آنچه د   وح او می
کند.  از توراژدی انسوان آن  وزگوا  بوا نهایوت       خا  جوانان  وس باشد، بلکه وحع تمامی جهان  ا منعکس می

ها اسوت.  وح  وس، کوه از    ها و تناقض شود؛ د  کشو ی که صحن  شدیدترین ارراط شدت د   وسیه گشودز می
کند و بوه ایون    ریری سرنوشت جهانی  ا با شدت بسیا  تجربه میها گری ته و از هر قیدی آزاد شدز، ناگ بند سنت

های تراژی  داستایفسکی با وجود انگ  وسی اهمیت جهانی دا ند. اما د  جنایت و مکاروات   سبب است که  مان
د د وجدان د   وح ی  نفر متمرکر است که از نظام کهن  جهان بیرون جسوته اسوت، حوال آن کوه د  ابلوه همو        

اند و د  این گرداب کشیدز شدز اند و همه اه  جهانی اند کوه د  سراشویب    ان دست و  این بحراناش ا  داست
  (. 315: 2931)داستایفسکی، «  وند تباهی سیش می

توس  صالح حسنی به را سی د آمدز است. این  2961نوشته شدز و د  سال  2991کا امازوف د  سال  . براد ان1
 سوه  بوا  متمول و راسد سیرمرد کا امازوف، رئودو  میان ا تباط شرح است؛ جیبیع خانوادز سرگذشت  مان  وایت

 و بشوری  مهون  مسوای   طورح  دلیو   بوه   مان این. اسمردیاکوف ا  حرام زادز سسر و آلیوشا و ایوان میتیا، سسر ؛
 .اسوت  نودز خوا خوود  بوه   ا م تلف های حوزز از بسیا ی اندیشمندان اخالقیات و اختیا  الهیات، حوزز د  رلسفی

: 2999 تراویوا، ) ها اشا ز شد، جرم و جنایوت اسوت   های دییری که به آن موحوع اصلی این  مان نیر همانند  مان
499.) 

نوشته است. این  مان نیر توس  سرو   2911/ تس یر شدگان  ا د   (شیاطین) زدگان . داستایفسکی  مان جن9
 تس یر د  که سیاسی گروهی د  مقایسه با جنایت و مکارات، این  مان، د  حبیبی به را سی برگرداندز شدز است.

 بوا   ایون   ا( مکارات و جنایت  مان قهرمان)  اسکولنیکف رردیهای  آ مان که هستند د صدد اند، د آمدز ایی ایدز
ایون   بورای  و خوود  حصر و حد بی آزادی اابات برای  اسکولنیکف. ب شند تحق  رردی نه و اجتماعی صو تی به
 و اخوالق  هور  مواروق  ا  ا ادز که برتر، است مردی او که کند اابت خود برای رق  و خود برای  ا مساله این که

 کوه  گویود  موی  جنایت این توجیه د  سپس و  ساند می قت  به  ا( خواهر  و  باخوا  سیرزن) نفر دو است قانونی
  ونود  همین شیاطین . د «است قیاخال اص  ی  بلکه شدز، کشته من دست به که نیست انسانی موجود ی  این»

 نیور  «توودز » و شوود  موی  تقدیس «ررد» جای به که است «تودز» یا «ملت» اینجا د . کند می سیدا ادامه تر متکام  ولی
 .(411: 2999کند )تراویا،  می سیدا خدایی جاییاهی و گیرد می جای اخالقی قانون هر از رراتر «ررد» همچون
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 محکومیوت  دو ان از سویش  داستایفسوکی  شوود کوه   موی  بنا بر آنچه گفته شد، معلوم
 بوه  سورداختن  از  دی هوایش   موان  د  و است نداشته جنایت و جرم به خاصی  ویکرد

 ایون  از سوس  اامو . نیسوت  او اصولی  موحوع و سوژز کن، دست یا و شود نمی دیدز جرم
 شوک   بوه  و اوست های  مان د  اصلی و کانونی موحوع جنایت و جرم بینین می دو ان،
 مکاروات،  و جنایوت   موان  د  خوا   طو  به. کند می آن به معطوف  ا خود نیاز جدی

 نیور   و نیواز  جورم و مجوازات،   سدیدا شناسوی  و رلسوفی  سلیسوی،  تحلیو   عالوز بر
 کتواب  د  داستایفسکی .کند می توجه نیر جلبها  دیدزس این به داستایفسکی انهشناس جرم

 سدیودز  دو ایون  به خود نیر  و تحلی  جداگانه ب ش دو د تر   وشن طو  به یاد شدز
 قورا   بر سوی  موو د  کوتواز  طوو   بوه  ادامه د  که است کردز بازگو  ا( مجازات و جرم)

 .گررت خواهد

داستایفسکیدیدومجازاتازجرمبنددو؛

ول ی  ررایند سیچدز و طووالنی   امرة ی  هوا و هوس آنی  یا محص جرم کیست 
کنون هیچ کس ساسخ قاطع، دقی  و  وشنی بوه ایون سرسوش نودادز اسوت. حوارظ د        تا

 نبوود  کوه  اگور  گنواز »عبا تی زیبا با د ون مای  ادبی راخر و برجسته کنین گفته اسوت:  
. یعنی بر هویچ کوس معلووم    «است من گناز گو با  ادب طری  د  تو / حارظ ما اختیا 

زند، آیا امری اختیوا ی و حاصو  خواسوت و ا ادة     می نیست که کرا جرم از انسان سر
اوست و یا د  نتیج  عوام  سیدا و ناسیدای بیرونی و د ونی است که انسان بوه ا تکواب   

م تلف بوه تناسوب دانوش    های  دهد. این سرسشی دیرینه است که د  دو ان می جرم تن
علموی گروهوی از اندیشومندان د     هوای   خ هایی به آن دادز شدز است. ساسوخ انسان ساس

   ا  قن زد.« یشناس جرم»اواخر سدة نوزدهن تولد 
هوای   توال   میوان  تعامو   دل از برهکوا ی  موو د  د  ت صصی دانشی وجود اندیش 
 د  تحول بروز معمول،  سن به. آمد بیرون خا  اجتماعی شرای  با خا   وشنفکری

 مورتب   تحقیقوات،  وها  اندیشه از خاصی دستیاز که دهد می  وی زمانیها  دیشهان تا یخ
 نیواز  این از. شد می تلقی مستق  و جداکامالً  آن، از سیش که شوند می تلقی ای حوزز با

 دانوش  یو   یوارتن  سوی به  ا لمبروزو سرا  که علمی کا ی شود ادعا اگر است جالب
 گیری شک  د  کلیدی اجرای از یکی دانش این و-کشاند برهکا  خصو  د  ت صصی
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 لمبوروزو  دانوش . نبود انهشناس جرم  وی هیچ به واقع د -است یشناس جرم جدید  شت 
 بورای  شوناختی  انسوان  مالحظو   یو   دل از تصوادری  تقریبا شکلی به خصو ، این د 

 بوه  و سونجی  انسوان هوای    و  از اسوتفادز  بوا  آن م تلوف های  گونه و انسانیت مطالع 
. کورد   شود  انسوانی،  موحووعات  ریریکوی های  ویژگی گیری اندازز برای شناسی هجمجم

سوس از انتشووا  ادعاهوای هیجوان انییوور لمبوروزو، گروهووی از     هووای  بالراصوله د  سوال  
دانشجویان با استعداد، گرد وی جمع شدند و مجل  مکتب اابواتی بورای گسوتر  ایون     

دانشجویانی هن کون انریکوو روری   علمی آن، منتشر شد. اما های  تحقی  جدید و داللت
استاد خویش نداشوتند و از  های  و  ارائ  گا ورالو، عالق  کندانی به تکرا  صرف حرف

طرری، حتی کا های اولی  ایون مکتوب ایتالیوایی، حکایوت از نووعی تکثور و التقواط د         
انسوان  هوای   اجتمواعی و حقووقی برهکوا ی و ویژگوی    هوای   برای آزمون جنب ها  تحلی 
هوای   به ویژز د  نوشته آمد و ی آن داشت. آنچه د  نهایت از دل این ررایند بیرون شناخت

جنبشی علمی بود که نسبت به انسان شناسی و   ارراد مهن نس  دوم مانند سرینس و هام 
این ررایند بوازبینی  های  بود. یکی از نشانهتر  و هن کا بردیتر  کیفری اصلی، هن التقاطی

د آمود، سوذیررتن واژة   تور   اصلی لمبروزو به شک  قاب  قبوول های  بندی و تغییر که قالب
به عنوان معادلی  کا بردی عام یارت. این واژز اساساً 2931بود که د  ده  « یشناس جرم»

ای خنثی و کلی کوه   دقی  برای انسان شناسی کیفری به کا  گررته نشد بلکه به مثابه واژز
شناسی کیفوری و   د جامعه شناسی کیفری، زیستماننهای بییانه و  قیب و   از و ود واژز

 کوه  یشناسو  جرم جدید دانش کرد، به کا   رت. این می جلوگیریو    وان شناسی کیفری
مشو ص  هوای   قرن نوزدهن توسعه یارت به وسیل  شوما ی از ویژگوی  های  دهه آخر د 

 شد. این، به واقع  هیارتی علمی د  موو د جورم بوود کوه ایجواد یو  دانوش        می متمایر
 داد و د  ایون کوا ، بور مشواهدز،     موی  د  خصو  برهکا ان  ا مو د توجه قرا « ااباتی»

( نظوری د  موو د ش صویت    )صورراً هوای   گیری و استدالل استقرایی و  د اندیشه اندازز
کورد )میووایر و دییوران،     موی  انسان که سیشتر مبنای مباحث عدالت کیفری بوود، تکیوه  

2934 :45.) 
ی، نقد نهادی کیفری د  طول توا یخ حقووق کیفوری    شناس مجرترین دست آو د  مهن

بود و به طو  جدی همیان  ا د  د ستی به کا گیری این ابرا  خشون و سورکوبیر بوه    
و هوا   تردید و تأم  وادا  ساخت. این مطالعات  وز به  وز گستر  سیدا کورد و جریوان  
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و هوا   روز بوا نوام  متنوع و گونواگونی  ا د  د ون خوود سورو   داد کوه امو     های  اندیشه
انود.   ای جاییاز علمی خود  ا د  دنیوای دانوش و اندیشوه تثبیوت کوردز      ویژزهای  عنوان
قورا   « جامعه شناختی جرمهای  نظریه» ا زیر عنوان ها  ای از این نظریه ان دستهشناس جرم
 اب نظری  انت»، «نظری  کنترل»، «نظری  آنومی جرم»توان از  ها می آن اند، که از جمل  دادز

نظریو   »، «ی ارراطوی شناسو  جرم»، «مکتب شیکاگو»، «جا یهای  نظری  رعالیت»، «عقالنی
نام برد. د  ادامه این مطالعات به تد یج شاخه « ها نظری  خردز ررهنگ»و « برکسب زنی

شک  گررت. د  واقوع ایون شواخه، شواخ  مسوتقلی از      « ی انتقادیشناس جرم»ای به نام 
ی شناسو  جورم ان ی   شت  مطالعاتی مستق  شوناخته شوود.   ی نیست که به عنوشناس جرم

د  سوی نقود نهادهوای کیفوری هسوتند توا از ایون طریو          تور   ای شوفاف  انتقادی به گونه
تری  ا برای ح  معضو  برهکوا ی     ا آشکا  سازند و  اهکا های دقی ها  آن ناکا آمدی

ی شناسوو جوورما ایووه نماینوود. سووه گوورایش عموودز د  ایوون گووروز مطالعوواتی عبا تنوود از  
 یشناسو  جورم  ظهوو   ی محکوموان. از شناسو  جورم ی رمینیسوتی و  شناس جرمما کسیستی، 

 محکوموان  از گروهوی  عرصوه  ایون  د  سوردازان  ایودز  گوذ د؛  نمی زیادی مدت محکومان
 کوه  باو نود  این بر و زنند می انهشناس جرم مطالعات بیشتر به  د دست که هستند کیفری
  ا کیفور  و جرم که است کسانی صالحیت د  برهکا ی و برز برای  اهکا  و طری  ا ایه

 هماننود  انود،  نشسوته  کیفوری  نهادهوای  تماشوایی  بوه  دو  از کوه  کسوانی . اند کردز تجربه
 نظور  اظهوا   ررصتها  آن به نباید/  توان نمی و دا ند آتش بر دستی دو  از که اند کسانی
 طریو   ا ایوه  و بردا نود  گوام   از ایون  د  بایود  کسانی. شود دادز برهکا ی و برز د با ة
 واقع نیاز که اند کسانی ها، این. اند گذ اندز سر از و  بد یا خوبو    ا تجربه این که نمایند
 بورای  هایشوان  حورف  و دا ند کیفر و برهکا  برز، جمله از کیفری، نهادهای به تری بینانه
 همووا ز  ی،ناسو ش جرم کلی طو  به .است اارگذا تر وتر  سودمند برهکا ی مها  و کنترل

 از گروهوی  کورا . 2: اسوت  کوا ی  بورز  و بورز  زمینوه  د  سرسش دو به گفتن ساسخ سی د 
 کوه  نیوردد،  جورم  مرتکوب  انسوان  کوه  ایون  برای. 1 و شوند  می جرم مرتکبها  انسان
 د ها  اندیشه از ای گستردز طیف کنون تا ها، این سرسش به ساسخ د  کرد  باید یا توان می

 یشناسو  جرم نظریه زمینه زنی برکسب اندیشه میان، این د . اند شدز  ونمایی یشناس جرم
اند که توانسته  مانیو نظریه سردازان د  این عرصه محکو است ساخته رراهن  ا محکومان

 سردازی کنند. د  موقعیت دانشیاهی قرا  بییرند و د با ة جرم و مجازات نظریه
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ی محکوموان  ا داستایفسوکی   شناسو  جورم از این دید، شاید بتوان یکی از سیشویامان  
معرری کرد. کسی که بعد از تجرب  محکومیوت و زنودان بوه صوو ت محوو ی جورم /       

خود قرا  داد و همان طو  که اشوا ز  های  و  مانها  جنایت و مجازات  ا موحوع نوشته
به کاپ  ساند که د  « جنایت و مکارات»خود  ا با عنوان های  شد یکی از بهترین  مان

تا  هدف اصلی ا ایه برداشتی از این  مان د با ة برز و کیفر است. داستایفسکی این جس
دو تن از نویسندگانی اند کوه د  عصور و زمانو  خوود،      2و هن زمان با او ویکتو  هوگو

ان  خوود  ا  شناسو  هوای جورم   حتی سیش از آن که لمبرزو، انریکورری و گا و رالو اندیشه
رلسفی و علمی خوود د بوا ة بورز و    های  استان اندیشه یری کنند، د  قالب  مان و د سی
د  ایون بوا ز  ا   تور   کا ی  ا با بیانی شیوا و گیرا بازگفته و زمین  اندیشه و زی اررون برز

انی اند که از قلن و بیان خوود  شناس جرمهر ی  از این دو به نوب  خود اند.  رراهن ساخته
شوان بوه   ی هوا  ت خود  ا بورای بیوان دیودگاز   اند و  سال د  قالب  مان و داستان بهرز بردز

 1اند. بهترین وجهی به انجام  ساندز

                                                           
 اجتمواعی   موان  د   ا خوود  رلسفی های اندیشه که است بر گی نویسندگان از یکی دخو نوب  به هوگو . ویکتو 2
. اسوت  شودز   تنیودز  د هن آن د  تا یخ و شناسی جامعه شناسی،  وان رلسفه، که  مانی است؛ کردز مطرح «بینوایان»

 کوشوید  توا ی ی  یودی د بوا  و گرروت  کا  به  ا انسان از خود تجرب  تمامی( بینوایان ویژز به) آاا   خل  د  هوگو
 بوه  کوه  اسوت  ظلمتوی  گررتا  انسان حکایت او بینوایان. کشد تصویر به  ا ا  جامعه گریبانییر مشکالت و مسائ 
 د  ای گونوه  به  مان این های ش صیت واقع د . کند می حرکت بهشت به زمینی دوزخ تبدی  و مطلوب کمال سوی
 همو   د   ا او د دهوای  هموه  و کننود  موی   وایوت   ا بدی و وبیخ از انسان کیر همه که اند شدز دادز جای داستان
 هنووز  آن نیوا    از سال 251 حدود گذشت با که است هایی  مان جمله از بینوایان. کشند می تصویر بهها  دو ان
 د بوا ة  اسوت  داسوتانی  بینوایوان . گیرد  می قرا  جهان برتر  مان صد رهرست د  حتی و هاست ترین سرخوانندز جرء
 مباحوث  د  خوود  دانوش  از گیوری  بهورز  و تأمو   د خو  هایی ش صیت کا گیری به با آن نویسندز و خواهی تعدال

 و مضومون . اسوت  کوردز  مطورح  گیورا  و جوذاب  داستانی محتوای د   ا مهن موحوع این سیاست و رلسفه تا یخ،
  وان م تلوف هوای   جنبوه  به آن د  و است کیفر و برهکا  برز، مکارات، و جنایت همانند  مان این اصلی محتوای
 موشوکارانه  و هنرمندانوه  و اسوت  شودز  سرداختوه  شودز  یواد  گان  سههای  سدیدز رلسفی و شناختی جامعه شناختی،
این کتاب کنان که از عنووانش سیداسوت، بورای     (.2932 جلینی،) است آمدز د  نمایش به جامعه و انسان د دهای

کوه بوه   « های بشوری  تاایرات سوء مجازات»های بشر، برای نشان دادن  ها و بدب تی نوایی ها و بی تجسن تیرز  وزی
عقیدة هوگو دوزخی است که به دست آدمی برای بیچا گان تهیه شدز است، برای ظاهر ساختن دلی  و بینووایی و  

کا گی و سقوط زن، جه  و رالکت کودک، و برای انسان دوستی و نوع سرو ی نوشته شودز اسوت    سستی مرد، بی
 (. 213: 2931ن، )مستعا

هوای م تلوف، ادبوی و هنوری،       . نباید ررامو  کرد که  مانی هن کون جنایت و مکارات و یوا بینوایوان از جنبوه   1
تا ی ی، رلسفی، جامعه شناختی و  وان شناختی قاب  بر سی و تحلی  هستند. از نقطه نظور توا ی ی، هور یو  از     

ی و همین طو  هوگو بوه صوو تی کوامال هنرمندانوه وحوعیت      اند. داستایفسک اینها بازتاب شرای  اجتماعی خویش
د ام  از اند و  از اصالح آن  ا نشان دادز اند. از این دیود، سترزبوو     نابسامان و اسفبا  جامع  خود  ا تشریح کردز

  ا خود بر  و سرشاخ آن نقش  حمان  بی دیالکتی  که های است بارت است؛ جدایی ناسذیر  اسکولنیکف ش ص
 د  هوا و  هتو   د  سلویس،  قرا گواز  د  هوا،  د  قهووز خانوه   او الهوام ب وش   تورا   سایت وت . است کردز تصویر آن بر

 اهریمنی نظن حارظان  باخوا ان،  وسپیان، تبهکا ان، بدمستان، این زندگی تمامی رراز بر. است های خود  ستو ان
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   مان جنایت و مکارات، از ی  سو، هن زمان  وایت گر کند جرم و جنایت اسوت، 
تمرکور داسوتان    2اند. کنند که ساک و منرز می و از سوی دییر، اررادی د  آن نقش آررینی
ی بیشوتر  شناس جرمیامدهای آن است و از دید بر ا تکاب قت  از سوی  اسکولینکف و س

آن تام  برانییر است و جوای بر سوی و گفوت و گوو دا د: ایون کوه کورا        های  صفحه
ما ماالدف به کنین  وز رالکت با ی ارتادز اسوت  ایون کوه کورا دختور  آشوکا  بوه        

خوو  بوه ایون کوا       نورول  سیورزن  ایوانونا، خودرروشی تن دادز است  این که کرا آلیونا
سوید ییایلف همسر خود  ا به طوو  ناسیودایی بوه قتو      این که کرا  کشیدز شدز است 

(. اما بیش از همه 231-116: 2931 ساندز است  همه جای بر سی جداگانه دا د )کا ، 
وحعیت  وانی  اسکولینکف سیش و سس از قت  به صو ت گستردز تشریح شدز اسوت،  

صی   ا  ها کردز و تصومین بوه قتو     جوان  وشنفکری که دانشجوی حقوق است و تح
کنود، بوه    موی  سیرزن نرول خو  گررته است و د  نهایت نیر، نه تنها قصد خود  ا عملوی 

یکوی از    ساند. با آن که د  ایون داسوتان   می صو ت ناگهانی خواهر سیرزن  ا نیر به قت 
کنود،   ولی کا  او کندان که باید مهون جلووز نموی    است، بازییران سلیس یا بازسرس قت 

خوانندز د گیر کرایی ا تکاب  رتوا  توسو      وشنفکر قات   نج سر بلکه با تشریح  وان

                                                                                                                                        
و  مهندسوان  شوهر  بوی کون و کاسوت،    نظموی  د  دیوانیان، و قاتالن و های مقا بتی بیما ی و رراز سِ  بر سرمایه،
 نموایش  به سرطنطنه ای به شیوز  ا آن شکوهمند کشن انداز که است برارراشته قد نامدا  مجسمه تراشان و معما ان
 رودا   ا خوود  جوان  سوونیا،  کوه  آنجاست د . کنند خفه القاء و گنگ نفسی آن به اند دزکوشی مأیوسانه و اند د آو دز

 سدیود  ایوانونوا  کاترینوا  خوون  از ای برکوه  که است خیابان سنیفر   وی بر .سپا د می جان دوف،ما ماال و کند می
 میان د  و نیر دهد، می سایان خود زندگی به سوید گایلف که کلیساست ناقوس منا  برابر د  و د  خیابان و آید می

؛ برادبوری،  491: 2996گروسمن، )  دسردز بردا خود جنایت از علناً آید برمی د صدد  اسکولنیکف که هاست علوره
2939 :51.) 

. 1. شوود  موی  قتو   رقرز دو مرتکب که داستان اصلی قهرمان ،( ودیا)  اسکولنیکف. 2: از عبا تند ن ست . گروز2
 روردی  ما ماالدوف،. 9.  سد می قت  به  اسکولنیکف دست به خواهر  از سیش که خو  نرول سیرزن ایوانونا، آلیونا
 دختور  سوونیا، . 4. شوود  موی  کشوته  تصوادف  ااور  د  و کنود  موی  سوپری  بیهوودگی  به  ا وقتش تمام هک ال مر دائن

 کشوتن  د  ظواهرا  کوه  متموول  رردی سوید ییایلف،. 5. کند می خودرروشی ا  خانوادز  راز برای که ما ماالدوف
 بوا  خواهود  موی  کوه  دادگسوتری  وکیو   لوژین،. 6. کند می خودکشی ناگهانی طو  به و است داشته دست همسر 

. 2: از عبا تنود  نیور  دوم گروز و. کند ازدواج دونیا نام به خواهر  با  اسکولینکف خانوادز موقعیت از سوءاستفادز
 ماد : سول ریا. 1. است داشتنی دوست و باهو  نجیب، رردی که  اسکلنیکف دانشیاهی هن و دوست  ازومی ین،
 تموام  و دهود  انجوام  کوا ی  هور  سسور   مورقیوت  برای است رحاح که زیاد مذهبی اعتقادات با زنی  اسکلنیکف

 خوواهر  دونیوا، . 9.  ود موی  دنیوا  از  اسوکلنیکف  محکومیت دو ان د  او. بیند می  اسکلنیکف د   ا خود امیدهای
 کاترینوا . 4. کند ازدواج لوژین با براد   م صوصاً و خانوادز  راز برای دا د قصد که رداکا  دختری  اسکلنیکف،

 بوه  کوه  خو  نرول سیرزن خواهر لیراوتا،. 5. کند می ازدواج ما ماالدوف با اولش شوهر مر  از بعد که زنی نا،ایوانو
 بوه  کوه  خوو   نورول  سیورزن  سوکونت  مح  ساختمان نقا  کا گر: نیکوالی. 6. شود می کشته  اسکولینکف دست
 کوه  قتو   ویژة بازسرس سترویچ، سا ریری .1. کند می اعتراف نکردز قت  به و شود می تعقیب قت  اصلی مظنون عنوان

 .است  اسکلنیکف انداختن دام به سی د  خا های  شیوز با
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این شیوز و شیرد داستایفسکی زمین  تام  بیشتر د  کرایی جرم و . شود می کنین کسی
سازد که نیواز   می سازد و او  ا وادا  می جنایت و به طو  ویژز قت   ا د  خوانندز رراهن

  نداشته باشد، بلکه از منظری دییر، او  ا قربانی به شوما  آو د، قربوانی   تنفرآمیر به قات
 هموه  مثو   کوه  توجهی جامعه به این گونوه از اروراد. قواتلی    ا  و بی وحع آشفت   وانی

 محکووم   ا او تووان  نمی  احتی به و دا د سیچیدز  وانی داستایفسکی مهن های ش صیت
 کوه  اسوت  قات  بر قت تأایر  و قت  های انییرز تحلی  اار، این مایه د ون و مضمون. کرد

 شووود.  رتووا  مووی حوومن آن تاایرسووذیری و تاایرگووذا ی عواموو  م تلووف د  آن ترسووین
 هوون کووون داستایفسووکی آاووا  دییوور د  توووان مووی  ا داسووتان ایوون د  « اسووکولنیکف»

 بوه  هتوجو  بوا  تواند می او کرد، مشاهدز نیر کا امازوف براد ان و زیرزمینی های یادداشت
. کنود  موی  زندگی رقیرانه بسیا  که حالی د  کند، سیدا خود برای خوبی کا  هایش توانایی

 بینین که می دا د و او با مشابه که از لحا  بیرونی وحعیتی « ازومی ین»د  مقایس  او با 
کند  اسکولینکف  ا از انوروا بیورون آو د و    می تال  و کند می زندگی او از بهتر بسیا 

آید و د  شرایطی که برایش به وجوود آمودز،    می دنبال سیدا کردن کا  برای او برحتی به 
 از هر گونه کم  به او د یغ نمی و زد. 

 انسووان  وان م تلووف هووای جنبووه شووناخت و شناسووی انسووان نظوور از داستایفسووکی
  وان زوایوای  بینوی  واقع حال عین د  و خشونت این با که هست کسیتر  کن. استثناست

انود.   آو دز شما  به شناس  وان او برخی که ای گونه به. باشد کشیدز تصویر به  ا بشری
همه، به دو موحوع بها دادز شدز است: یکی  وان انسوان و   از بیش داستایفسکی آاا  د 

قوی  توان سرسش اصلی داستایفسکی د  کیوونیی زیسوت اخال   می دییری اخالق. بلکه
ا د، خالصوه کورد؛ بوه عبوا ت  وشون تور،       ای کوه د  انسان بوا توجوه بوه  وان سیچیودز    

داستایفسکی د  دو ة دوم نویسندگی خویش به دنبال طرح این مسئله و ساسخ گویی به 
آن است که با توجه به وحعیت بسویا  سیچیودة  وان انسوان، زیسوت اخالقوی کیونوه       

اندیشد، و از سووی   می ممکن است  انسان، از ی  سو، به سعادت خویش و هن نوعش
توان این تضاد د ونی انسان  ا از بوین   می شود. کیونه می به ا تکاب جرم کشیدزدییر، 

برد  د  جریان قت  سیرزن نرول خو  به دست  اسکولینکف، ن ست بر انییرة خیر وی 
 شود ولی سوس از مواجوه شودن وی بوا خوواهر آن سیورزن، او  ا نیور بوه قتو           می تاکید
گموان قتو  خوواهر     نییرة شرارتمندانه است، بوی   با ا ساند. اگر قت  سیرزن نرول خو می
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 با این وجود،  اسوکولینکف بوه ا تکواب آن تون     ای نیست ولی برخاسته از کنین انییرز
تووان آن  ا تحلیو  کورد      موی  دهد. دو  رتا  جنایی یکسان  خ دادز اسوت، کیونوه   می

ود  اسکولینکف، نمونه ای است از انسان که د  ی  وحعیت خا  به  احتی دست خ
کند، که ساس ی برای این کا  وجود دا د  داستایفسکی با نفوذ کردن  می  ا به قت  آلودز

 ا ترسوین کنود و   هوا   م تلف  وح آدمی توانسه است بوه زیبوایی ایون الیوه    های  د  الیه
 ادبیات تا یخ د  داستایفسکی مانند ای نویسندز تضادهای  وانی انسان  ا بشناساند. کمتر

توانسته باشد به  وان انسان، به ویوژز د  سیونود بوا جورم و      که خو د می کشن به جهان
 شناسوی، جامعوه    وان د  جنایت، بپردازد و همین نیور باعوث شودز اسوت کوه آاوا        

به شکلی د خو  مو د توجوه قورا  گیرنود. از     انسانی علوم های شاخه و شناسی، رلسفه
توان د  تحلی   وانی جورم بهورز    می او به خوبیهای  این دید، باید سذیررت که از نوشته

برد؛ هن از جهت نظری و علمی، و هن از جهت کا بردی و عملوی از آن الیوو گرروت.    
دقی  از حاالت  وانی  اسکولینکف سویش و سوس از ا تکواب    های  و تشریحها  توصیف

ماند که خود داستایفسکی قت   ا مرتکوب شودز اسوت و     می قت  بی نظیر است و به این
دوسوتان   کنود  موی  کنود. یکوی از نویسوندگان اشوا ز     موی  ی خوود  ا بوازگو  حاالت  وح
 بسویا   و ارراطوی  زود نوج،  و حساس شدیداً منروی، رردی عنوان به او از داستایفسکی

 او د   وشونی  بوه   ا  اسوکولنیکف  هوای  خصیصوه  از بسویا ی  کردند؛ می یاد سرواز بلند
  اسوکولنیکف و  هوای  هوذیان  و هوا  بها، تو  بیان آشفتیی .(51: 2939بینین )برادبری،  می

از نظر ادبی و هنری جلب نظر نکند، از دید  اگر که اند هایی مش صهها  آن توصیف دقی 
 بسیا  اهمیت دا ند.  شناسی ی و  وانشناس جرم

 برادبری سس از اشا ز به سیش زمین  شک  گوررتن طورح  موان جنایوت و مکاروات،     
 د   ا خوود  کتواب  تورین  مور  و مشهو ترین طرح داستایفسکی با  ن ستین»گوید:  می
داستایفسوکی  . کنود  جلوب   ا او نظور  تا ررستاد ای مجله سردبیر برای ویسبادن ازای  نامه

 د بوا ة  اسوت   موانی . بوود  خواهد جنایت ی  شناختی  وان مطالعه کتاب این»نوشت: 
 سواب   دانشوجوی  جووان،  موردی . دهود  موی   خ سوال  همین د  حاداه و معاصر زندگی

 خردمندانوه  کنودان  نوه  عقایدی گررتا  است، تهیدست بسیا  که سترزبو   سن انشیازد
 کوا ی  انجوام  بوه  تصومین . انود  کوردز  احاطه ا   وحی ترلرل سبب به  ا او که شود می
 سیرزنوی  شوود  موی  مصومن  و دهود  نجوات  دشووا    وحوعیت  از  ا او رو اً که گیرد می
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 نظور  بوه  است، ا ز  بیکامالً  و بیما  ر،ک طماع، احم ، رردی سیرزن. بکشد  ا  باخوا 
  وحوی  تووازن  تفکورات  این همه...  و ندا د وجود او زندگی برای توجیهی که  سد می

 اموا  شوود  موی  مطورح  کتاب د  یتر بیش های نظریه گرکه .«زند می هن برکامالً   ا جوان
 کیداستایفسو . شناسوین  موی  موا  کوه  اسوت  کتوابی  از  وشن توصیفی  رت، آن ذکر آنچه
 واقع د . برند نمی سوءظن( جوان) او به هرگر: »شد ن واهد کشف جنایت که ارراید می

. دهود  می لو  ا جنایت کتاب شناختی  وان  وند ک  اما برد ظن او به توان نمی هن هرگر
 احساسواتی  سوس  آن از و شوود  موی   و  وبوه  ناشودنی  حو   مشوکالتی  بوا  ناگهوان  قات 

 خود تصمین مجازات سذیر » ارراید، می داستایفسکی و« .دهد می آزاز  ا او تصو ناسذیر
 گویود،  می نویسندز طو که همان.« باشد دادز سس  ا جنایت کفا ة سان بدین تا است قات 

 هوایی  جنایوت  از نمونه کند به داستایفسکی اما «داد شرح  ا کتاب اندیش  بتوان مشک »
 موا  هوای   وزنامه. »بودند شدز بمرتک  وزها همان د   وشنفکر جوانان که کند می اشا ز
 ایون  و دهنود  موی  نشان  ا جوانان  وحی سریشانی و ترلرل که است هایی داستان از مملو

؛ 55: 2939)برادبووری:  «دا د وامووی وحشووتناک جنایووات ا تکوواب بووه  اهووا  آن سریشووانی
 (.95: 2996سیمونر، 

یرانه و سوتیرز   رتوا  سرخاشو   جنایوت/  جرم/ شرّ/»داستایفسکی، مسئل   مسئل  اصلی
 ای وسویله  هور  و است ذهن برانیی تن و تحری  او ویژة است. مش صه« جویان  انسان

 گونوه  وسوواس  عالقو   .داند می د ست و جایر خوانندز کردنِ مفتون و مجذوب برای  ا
 واححکامالً  جنایتکا های  ش صیت سریشی  وان شناسیِ آسیب به جنایت، به دایفسکی

 خواطراتِ » کتواب  د   ا سویبری  زنودان  خاطراتِ که موقعی ماناز ه داستایفسکی .است
 د  شورا ت  و شور  کیونوه : شود ای  مسوئله  د گیور  نوشت، 2961 سال به«  اموات خان 
. کوذا د  می نمایش  ا به شر و شرا ت و ماهیتِ مراح  شناختِ وی آید  می سدید جهان

 آن. هسوتند  ذهنوی  و  ی رتوا هوای   انحراف دا ای آدمها، ت  ت  ها، آدم از نیاز او همه
. شووند  موی  تلقی نامناسب عمومی تلقی د  که هایی واکنش و ها کنش و ت یالت از دسته
 هور کوس  . اند ناشناخته ارراد برای اغلب که دا ند عمیقی  وانی های  یشه انحرارات این
. شوود  دقیو   دییوران  انحراروات  د  کواری  انودازز  به اگر بشناسد  ا انحراراتش تواند می
 ایفسکی با مها ت این کا  انجام دادز است و ما  ا به این تماشا وادا  ساخته است.  داست
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انه ای  ا تدا ک دیدز اسوت کوه از   شناس جرماو د  ب شی از این  مان گفت و گوی 
خواهد اندیش  خود د  با ة برز و کیفر  ا بیان کند. صرف نظر از نقودهایی   می البالی آن

گیوری  ا   تواند امکان نتیجوه  می ه محتوای این ب ش از  مان،که بر او شدز است، اشا ز ب
برای ما رراهن آو د. د  رص  سنجن از ب ش سوم این  مان، بازسرس بوه منظوو  مقدموه    

که آیا جنایت وجود دا د »کند:  می کینی برای به دام انداختن قات  او  ا وا د این گفتیو
آغواز شود. نظرشوان    هوا   ظریو  سوسیالیسوت  داستان از ن»گوید:  می  ازومی ین« . . یا نه 

معلوم است: جنایت اعتراحی است بر حد سازمان غیر طبیعی اجتماع، و همین و دییور  
علّوت   هویچ »دهود:   موی  و اداموه .« دییری هن نمی سذیرند، همین  . . علّت  هیچ و هیچ.

 نشوان آنوان  ا  هوای   گوین  . . . من به تو کتواب  یری مو د قبولشان نیست  د وغ نمیدی
اسوت و دییور هویچ  ایون جملو       « ظلون اجتمواع  »نتیج  ها  آن دهن. همه کیر به نظر می

گیرند که اگر اجتماع وحوعی طبیعوی داشوته     می نتیجه محبوبشان است  از اینجا مستقیماً
شوند، زیرا دییر علتوی بورای اعتوراض بواقی      می هن رو ی ناسدیدها  باشد، تمام جنایت

 بوازسرس گفوت و گوو  ا بوه اینجوا     « شووند   موی  ظه صوالح نمی ماند، و همه د  ی  لح
اکنون به یاد مقال  کوککی ارتوادم کوه از   »گوید:  می کشاند و خطاب به  اسکولینکف می

یا کیری از این قبیو  داشوت،   « . . . د با ة جنایت»شما بود. این مقال  شما گویا عنوانی 
 .  اسوکولینکف ساسوخ  «کورد  موی  د  ست به خاطر ندا م، ولوی همیشوه جلوب نظورم  ا    

کنان که به یاد دا م، گویا وحع  وحی جنایتکا ی  ا د  تموام طوول جنایوت    »دهد:  می
بله و اصرا  داشتید کوه بیوییود انجوام جنایوت     »، بازسرس: «مو د بر سی قرا  دادز بودم

همیشه با بیما ی همراز است. رکر بسیا  بکری است. اما  استش برای من ایون قسومت   
توانند . . . یعنی نوه   می الب نبود، . . . به این که د  دنیا اش اصی هستند کهمقال  شما ج

ح  دا ند، به هر نوع جنایت و بوی تربیتوی دسوت برننود، بوه      کامالً  توانند، بلکه می تنها
و سوس از تعجوب  ازومی وین،    « طو ی که انیا  برای آنه قوانونی نوشوته نشودز اسوت    

م حرف بر سر آن است که د  مقال  ایشان گوویی موردم   تما» . . . دهد:  می بازسرس ادامه
شوند. موردم عوادی بایود د  حوال اطاعوت       می تقسین« غیرعادی»و « عادی»به دو دست  

هسوتند. اموا اشو ا     « عادی»ها  آن زندگی کنند و ح  تجاوز از قانون ندا ن، کون که
 بوه خواطر آن کوه   غیر عادی ح  انجام هر نوع جنایت و ت لف از قانون  ا دا ند، رق  

 اسوکولینکف  « هستند. اگر اشتباز نکنن گویا همین طو  نوشته بودیود  « غیرعادی»ها  آن
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ام کوه   مون رقو  و رقو  اشوا ز کوردز     ». . . گویود:   می برای  وشن ساختن مطلب کنین
 مجاز است . . . یعنی، نه این که اجازة قانونی داشته باشد، بلکه خود« غیرعادی»ش ص 

جدان خویش اجازز دهد که قدم بر  وی برخی از موانوع بیوذا د. آن هون    تواند به و می
رق  د  صو تی که انجام رکر او )که گاهی شاید موجب نجات نوع بشر باشود( کنوین   

 کنود و بوه اینجوا    موی  این گفت و گو به صو ت نیمه رلسفی ادامه سیدا«. اقدامی  ا بطلبد
مون بایود   »گویود:   می سذیرد و می  ا  سد که  اسکولینکف سیامد ناد ست نظری  خود می

قبول کنن که کنین سیشامدهایی واقعا ممکن است. اش ا  کن رکر و شهرت طلب بوه  
ارتند . . . و به خصو  جوانان. . . . خوب، دییر همین طوو     می خصو  د  این دام

د  این امر که من مقصر نیستن. کنین هست و همیشه خواهد بود. هن او ) اسکولینکف 
دهن.  می گفت که من اجازة خون  ی تن می ی به جانب  ازومی ین تکان داد( اکنونسر

و موأمو ان آگواهی و   هوا   خوب، که که  اجتماع تا ب واهید از لحا  تبعیدگاز ها، زندان
 بوازسرس « کا  اجبا ی، آبادان است. سوس نیرانوی بورای کیسوت  دزد  ا بجوییود . . .      

«.  سود  موی  به سرایش»دهد:  می اسکولینکف ساسخ « خوب، اگر جستین که »سرسد:  می
آخور،  » اسوکولینکف:  « شما کقد  منطقی هستید. اما د با ة وجودان او کوه   »بازسرس: 

«. هویچ، رقو  از لحوا  انسوان دوسوتی     »بوازسرس:  «. شما به وجدان او که کوا  دا یود   
شود. ایون   ک موی  آن کسی که وجدان دا د اگر به اشتباز خود سی برد،  نج» اسکولینکف: 

 (.  914-991: 2935)داستایفسکی، « خود بیش از اعمال شاقه برایش مجازات است
همان طو  که اشا ز شد هر کند منتقدان سعی کردز اند تضاد و تناقض د  گفتوه ای  

؛ 111-125: 2939م تلف  مان او نشان دهنود )نوابوکف،   های  داستایفسکی  ا د  ب ش
 سد که د  سراسر این  موان وی د    می گونه به نظر(. ولی این 942-946: 2999تراویا، 

مقام اابات این مطلب است که مهن ترین عام  ایجابی موار بر ا تکاب برز توس  اروراد  
تر، او با توجه بوه   گیرد. به عبا ت  وشن می مو د توجه قرا تر  عام   وانی است که کن

بیما ی  وانی  نج نبرند، بوه  تجرب  ش صی ا  به این باو   سیدز است که اگر ارراد از 
خواهد نشوان دهود کوه     می ا تکاب جرم  وی نمی آو ند. د  متنی که عینا نق  شد وی

 اسکولینکف اسیر نوعی هذیان گویی و  وان سریشی است که به  احتی تن به ا تکواب  
جنایت دادز است و این رورد بیموا  نیواز بوه اصوالح و د موان دا د. بوه گفتو  یکوی از          

 بوا  سورعت  بوه  داسوتان . بود سادز بسیا   مان این برای داستایفسکی هدف»ن: نویسندگا
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 بور  کوه  سرداخوت  موی  جنایوت  شناختی  وان عواقب به کتاب بقیه و شد می آغاز جنایت
 بپنودا ی  شوود  موی  سوبب  که است ای نکته همان این گویند می. یارت می کیرگی داستان
 داسوتان  آغواز  د بوا ز  خود های دداشتیا د  داستایفسکی. است شدز نوشتهقبالً  جنایت

 شوناختی   وان تبواهی  سوپس  و حاداه. دهد  خ تر سریع که هر باید کیر همه» گوید، می
 طو  همان .«یابد می باز  ا خود خودآگاز حاداه از بعد رق  زیرا ،( اسکولنیکف) او خود
 و شوود  یمو  آشکا  عم  از بعد جنایت شناختی  وان ررایند است، گفته داستایفسکی که
  ا متعوددی  هوای  ررم  مان که بود مقر . است  مان حقیقی اق  شناختی  وان ارشای این
 و شوود  موی  مطرح د خشان بسیا  که است ناخودآگاز از عم  شروع ابتدا د . برگیرد د 

  و  وبوه  اخالقوی  تحلیو   و تجریوه  بوا  جوا  ایون  د  کوه  خودآگاز سطح به  سیدن سپس
 از  اسوکولنیکف  اخالقوی  سیشوروی : »نویسود  می ها دداشتیا د  داستایفسکی. شوین می

 شوک   نومیودی  د ون از تازز دو نمایی و شود می شروع جنایت به ا تکاب هنیام همان
 بوه  توانود  موی  دا د اشوا ز  آن به داستایوسکی که طو  همان جدید، آگاهی این .«گیرد می

 دوگانوه  کهورز  ندةنویسو  همووا ز  داستایفسوکی . باشد هن م رب سازندگی اندازة همان
 مطورح  آن انییورة  سرسوش  خودآگواز،  به جنایت یابی  از با همرمان .است انسانی طبیعت

 موبهن   موان  آغاز د   ا  اسکولنیکف های انییرز که داشت تصمین داستایفسکی. شود می
کوامالً   نیر  اسکولنیکف خود که اند شدز انت اب ای گونه به ها انییرز واقع د  و دا د نیه
دهود و نوه تنهوا قهرموان داسوتان کوه        می کشف طی  مان  خ  وند. یابد د نمی  ا ها آن

   .(2939)برادبری، « یابد می دست نویسندة آن نیر به این کشف

گیرینتیجه

  ا انسوان  د ون ا  نویسوندگی  دو ة سراسور  د  کوه  اسوت  ای نویسندز داستایفسکی
 آن بوا  سیونود  د   ا  رتوا    و انسان وجودی واقعیت کرد تال  و بود دادز قرا  هدف
 عوامو   بلکه نیست، برخو دا  اهمیت از کندان انسان،  رتا  ظاهر او، دید از. دهد نشان

 واقعیوت  تواند می که است او های واکنش وها  کنش برای انسان د ونی و نامرئی محرک 
 د  انانسو » یوارتن  نویسوندز  وظیفو   هک بود باو  این بر او. سازد برمال  ا انسان وجودی
 شوما   بوه  انسان  وان ساختن آشکا  برای ابرا ی داستان و  مان او نظر از. است «انسان
 دنیوای  مطالع  به است، انسان د ون د  زندگی که این به عقیدز با داستایفسکی.  رت می
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 تاکیود  نوشوته،  بوراد    بوه  زنودان  از که ای نامه د  که کنان بود؛ مشغول انسان د ونی
. . . . بیورون  د  نوه  ماسوت،  د ون د  زندگی است، زندگی جا همه یزندگ: »است کردز
  ا شکسوت  اجوازة  خوود  بوه  مانودن،  بواقی  انسان همیشه ها، انسان میان د  بودن انسان
 .  «است زندگی معنای و زندگی هدف این نکردن، سقوط ندادن،

 امناآ  زندگی دوم نیم  د  کوه بود سازی سرنوشت واقوعو  داستایفسکی محکومیت
 نظریوه  ک  نوین ا زیابی به  ا وی و ساخت متأاور  ا انسان از او استنباط داد،  وی وی
 دیودگووان  زنودان  کوه  بوود  بواو   ایون  بور  توان می گمان بی. واداشت انسان د بوا ة ا 

 بایود : »نوشوت که کنان کرد، باز جامعه ناشناخت  کهرة با سیش از بویش  ا داستایفسکی
 د . «داشوت  آن واقعوی  ش صیت از برداشتی توان به تا شد امعهج ی های  زندان داخ 
  ا جورم  ا تکواب  منشواء  اجتماعی شرای  و جامعه از جدای که  سید باو  این به زندان
 ناهنجوا   شورای   نتیجو   تنهوا  جنایت او، دید از کرد؛ جستجو انسان خود وجود د  باید

 طبیعوی  طوو   بوه  زنودان  محوی   .دا د  وانی منشاء کیر هر از بیش بلکه نیست، اجتماع
 تورین  مهون  از یکوی  به که آنجا تا زد، گرز «جرم و جنایت» موحوع با  ا اوهای  اندیشه

 د  محکومیوت  دو ان گذ انودن  از سویش . گشوت هوای   نوشوته  مهن و اصلی موحوعات
 بر  های   مان د  آن، از سوس ولی شود؛ نمی دیدز برهکا  به کندانی توجههای  نوشته
 هموراد  نووعی  توانسوت  کوه  اینتر  مهن و سرداخت موحوع این به محو ی  طو به خود

 نیواهی  قربانیوان،  بوا  همد دی به نیاز به توجه از گذشته و کند سیدا برهکا ان با سندا ی
 انکا ناسوذیر  داستایفسوکی  بورای  محکومیوت  دو ة اهمیت. کرد سیدا برهکا ان به انسانی
 جانیان ترین خطرناک جمع د  که این ،گشت متحم  دو ز این طی که زجرهایی. است

 د خوو ی  صوالحیت  و نیورو  او بوه  هموه  اینها داد؛ انجام شاقه اعمالها  آن با و زیست،
 .باشد محکومان یشناس جرم گذا  سایه بتواند تا ب شید

 سیدا کرد مجازات و جرم به اخالقی نیاز ی  بیشتر د  سرتو این تجربه، داستایفسکی
 انسوانی  کرامت و باشد داشته نفس عرت انسان اگر که آید می بر ینکن اوهای  گفته از و

  رتوا ی  و اقودام  هر او، دید از. سازد نمی آلودز گناز به  ا خود باشد، داشته باو   ا خود
 احسواس  و انسوانی  رورد  کراموت  تضوعیف  بوه  منجور  زنودگی  م تلفهای  برهه د  که

 کنود،  القوا  رورد  بوه   ا روتوری ر و سواییی  دون نوعی و شود او نفس عرت و ا زشمندی
 مواقوع  بیشوتر  د  کوه  اسوت  ایون  او تحلیو  . اوست اخالقی تباهی تمهیدگرِ و ساز زمینه



836   شناسی محکومان جرمدانشنامه 

. شووند  کیورز  خوود  حقوا ت  احسواس  بر جنایت، و برز ا تکاب با خواهند می ها انسان
. باشوند  سوهین  اجتمواعی  ساختا های و دییران آن، گیری شک  د  بسا که که احساسی

 دکوا   نومیدی و یاس به کیر هر از بیش کرد، سیدا احساسی و  وحی نرلت رردی وقتی
 سیودا  جنایوت  و جورم  برای باالیی استعداد شود، کیرز او بر نومیدی که کسی و شود می
  وزنو   هویچ  کوه  بینود  می وحعیتی د   ا خود  اسکلینکف کون هن کسی وقتی. کند می

 د  کیور  هور  از بویش   ا گررتوا ی  هموه  ایون  از خود  هایی ندا د، وجود آن د  امیدی
 گررتوا ی  از  ا ماد   و خواهر و خود تواند می که باو  این با او. جوید می برز ا تکاب
 بوه  امید) آدمی امید به آنچه هر  و،  این از. سرو اند می سر د  قت  اندیش  ب شد،  هایی

 اموا . نقود  و نکوهش شایست  و است تباهی عام  برند، صدمه( ررجامی خو  و بهروزی
 و دهد می دست از  ا خود آ امش شد، آلودز گناز به وقتی انسان نیست، ماجرا سایان این
 بازگردانودن  و او نجات برای  اهی باید ناگریر و شود می خا ج خود انسانی صو ت از

 از آ اموش  آو دن دسوت  بوه  بورای  اسوت  ناگریر انسان. باشد داشته وجود او به آ امش
 بایود  مجوازات  داستایفسوکی  دیود  از. دهود  سشویمانی  و مجازات به تن خود  رت  دست
 یو   وی جهوت،  ایون  از. باشود  آلوودگی  از مجورم  شدن ساک و تهذیب برای ای وسیله

 ااور  برهکا  اصالح بر بتواند مجازات باید که است باو  این بر و سیامدگراست اندیشمند
 اعودام  مجوازات  بوا  خاطر، همین به. برساند باطن طها ت و ساکی به  ا او و باشد ب ش

 هویچ  کوه  اسوت  باو  این بر و دا د م الفت شدت به شود، می انسان نیستی به منجر که
   .ندا د وجود مجازات این برای توجیهی
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