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- 1مقدمه
رمان برادران کارامازوف ،اثر نويستده ي بزرگ روسي ،فیودور داستايفسکي است که با اين
رمان ،تاثیري ژ رف بر ادبیات روسیه و جهان گذاشت .البته لئونید گراسمن در مورد
داستايفسکي بدين امر اذعان دارد که علي رغم همه ي تالش هاي او در زمینه ي خلق و
آفرينشگري ادبي ،آثار او بیشتر در فلسفه ،روانشناسي و عرفان مورد توجه قرار گرفته است تا
در تاريخچه ي رمان اروپايي( .باخت ین)90 :1395 ،
فرويد رمان برادران کارامازوف را بهترين رمان داتسنه است .او در مقاله ي داستايفسکي و

پدرکشي چنین مينويسد " :برادران کارامازوف عالي ترين رماني است که تا کنون نوشته شده
است و قطعه ي مفتش اعظم يکي از واالترين دستاوردهاي ادبیات جهاني است که ارزش
گذاري مجدد آن ممکن نیست .همان گونه که آشکار است ،پدرکشي مهم ترين و نخستین

جنايت بشر و فرد است .بههر حال پدرکشي منشا اصلي احساس گنهکاري است( ".فرويد،
)1 :1373
براي بررسي شخصیت هاي رمان و يافتن نکات روانشناسي در میان داستان ،نیازمند استفاده
از نقد روانکاوانه هستیم .نقدروانکاوانه با نام فرويد ،روانشناس بزرگ قرن نوزدهم و بیستم
میالدي پیوند خورده است.
فرويد در عین اينکه بنیانگذار روانشناسي است ،پايه گذار مطالعات روانشناسانه ادبیات و
هنر نیز مي باشد .با کشف موضوع ضمیر ناخودآگاه توسط فرويد تحول بزرگي در عرصه نقد
به وجود آمد ،زيرا تا پیش از او و کشف ضمیر ناخودآگاه ،مطالعات و نقد ادبي و هنري بهطور
عمده بر اساس ضمیر خودآگاه و نیت ضمیر خودآگاه استوار شده بود .به بیان صريح تر ،منتقد
در گذشته در جستو جوي اين بود که هنرمند و اديب چه قصدي داشته است و چه
مي خواسته بگويد .اما پس از فرويد نقد به سوي کشف و خوانش ضمیر ناخودآگاه سوق پیدا
کرد؛ يعني در جستو جوي مسائلي بود که هنرمند و اديب يا نمي دانستند يا نمي خواستند ابراز
کنند .به همین دلیل ارتباطي میان روياي شاعرانه و خواب ،میان صفحه شعر و گفتار بیماران
فرض شد ،زيرا هم گي محل بروز و ظهور ضمیر ناخودآگاه هستند( .ياوري)23 :1384،
فرويد از همان آغاز و همزمان با ارائه نظريه روانکاوانه اش در حوزه نقد روانکاوي در
ادبیات ،بخش مهمي از تحقیقات خود را در اين حیطه متمرکز کرد ،وي با بهره گرفتن از
ادبیات و هنر ،در غني کردن مکتب روا نکاوي ،انقالب بزرگي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل
قرن بیستم برپا نمود .نقد روانکاوانه گونه اي از نقد روانشناختي است که در آن ،بهمتن ،همانند
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رويا نگريسته مي شود تا با تحلیل روحیات ،افکار و عملکرد شخصیت هاي داستان ،بهاليه هاي
نهفته ي ذهن و روان آن ها دست يابند.
فرويد() 1915بنیانگذار روانکاوي ،شاعران و نويسندگان را مهمترين متحدين روانکاوان
مي داند ،و معتقد است آن ها چیزهايي را مي بینند که روانکاوان از درک آن ها عاجزند.
 1-1بيان مساله و سواالت تحقيق
در اين تحقیق بنا بر اين نهاده شد تا بهسواالت ذيل پاسخ داده شود:
آيا ترتیب تولد هر پسر ،در تحلیل شخصیت پدر ،تاثیرگذار است؟چرا پسران کارامازوف ،از نظر شخصیتي با هم تفاوت فراوان دارند؟آيا با توجه به نظريه ي روانشناسي سطوح شخصیت از ديد فرويد ،ميتوان شخصیت پسرانکارامازوف را تحلیل نمود؟
چرا در رمان برادران کارام ازوف ،پس از مرگ پدر ،ايوان دچار عذاب وجدان ميشود؟- 2-1اهداف و ضرورت تحقيق
با توجه به اين که نقد و نقادي ،تاثیر بسیار فراواني بر درک بهتر آثار مختلف دارد و از آن جا
که برخي از آثار ،سرشار از نکات روانشناختي هستند ،نیازمند نقد روانشناختي هستیم تا

بهدرس تي ظرايفِ نهفته در آن ها را دريابیم .آثار داستايفسکي و بهويژه رمان " برادران
کارامازوف" سرشار از لطايف و ظرايف روانشناختي است که با نقد روانشناختي صحیح،
ارزش اين آثار را ميتوان بیشتر درک نمود.
- 3-1پيشينة تحقيق
مهم ترين تحلیلگر روانکاوي در زمینه ي ادب یات و هنر ،آثار خود فرويد بود .او بهمطالعه
زندگي و شخصیت آفريننده اثر ميپرداخت ،هنرمند را به چشم يك بیمار رواني مي نگريست و
اثر او را زايیده توهمات و مشکالت رواني او مي دانست.
فرويد در زمینه ي نقد روانشناختي رمان برادران کارامازوف ،تحلیلي از انگیزه ي پنهان
پدرکشي در خودِ داستايفسکي ارائه داد .او با بررسي انگیزه هاي پدرکشي پسران کارامازوف و
بیان روابط بین نويسنده و پدرش ،او را داراي انگیزه ي پنهان پدرکشي دانست که با انتقاداتي

در اين زمینه روبرو شد .به اعتقاد فرويد" برادران کارامازوف عالي ترين رماني است که تا کنون
نوشته شده است و قطعه ي مفتش اعظم يکي از واالترين دستاوردهاي ادبیات جهاني است که
ارزش گذاري مجدد آن ممکن نیست .همان گونه که آشکار است ،پدرکشي مهم ترين و
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نخستین جنايت بشر و فرد است .بههر حال پدرکشي منشا اصلي احساس گناهکاري است".
(فرويد)1373،
بهمرور تحلیل روانکاوانه در متون ادبیات رواج يافت.از میان آثاري که به نقد زندگي و اثار

داستايفسکي پرداخته اند ميتوان بهآثاري از قبیل" بوطیقاي داستايفسکي"( ،)1963اثر باختین،

" داستايفسکي ،زندگي و آثار" اثر لئونید گراسمن که از پیشگامان مطالعه و نقد زندگي و
آثارداستايفسکي است" زندگي و آثار داستايفسکي از نگاهي ديگر"() 1389اثر استانیالو ماتسکه
ويچ که نويسنده ،برادران کارامازوف را برگرفته از شخصیت داستايفسکي مي داند،

" داستايفسکي پس از باختین" ( )1388اثر ملکم وي جونز" ،آزادي و زندگي تراژيك -
پژوهشي درباره ي داستايفسکي  )1386("-اثر ويچسالف ايوانف " ،انسان طاغي"( )1374اثر
آلبر کامو،و " داستايفسکي ،زندگي و نقد آثار" ( ) 1388اثر هانري تروايااشاره نمود .در ايران نیز

آثاري در اين زمینه انجام شده که ميتوان کتاب هاي" داستايفسکي و آثار و افکار" نوشته کريم
مجتهدي" ،تاريخ ادبیات روسي"( ) 1367نوشته سعید نفیسي" ،روشنفکران رذل و مفتش
بزرگ"()1393اثر داريوش مهرجويي و مقالة " نظريه کارناوال و هجومنیپي باختین در خوانش

برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمان "( ) 1395از زهرا محمدي و آيدا اسحاقیان را
نام برد.
آن چه اين پژوهش را از ديگر پژوهشها متمايز ميسازد ،زاوية ديد متفاوتي است که در
واکاوي روانکاوانة رمان بهکار گرفته شده است .جنبههاي شخصیت از ديدگاه فرويد ،با
واکاوي و بیان شواهد مثال ،به فرزندان کارامازوف پیر نسبت داده شده و از اين نظر  ،اين مقاله
بهعنوان اولین مقالة واکاوي روانکاو انه در زمینه رمانهاي خارجي است.
- 2بحث و بررسی
- 1-2عناصر شخصيت از دیدگاه فروید
زيگموند فرويد ،روانشناس بزرگ سدة بیستم ،نخستین کسي است که ذهن آدمي را بهسه
بخش خودآگاه ،نیمهآگاه و ناخودآگاه تقسیم ميکند.او خودآگاه را بيواسطهترين و قطعي ترين
نوع ادراک مي داند که وضعیتي کامال گذرا دارد .همة آنچه روزي خودآگاه بوده است ،زماني
بهبخش نیمهآگاه ورود ميکند و پس از مدتي به بخش ناخودآگاه ذهن منتقل ميشود .بخش
نیمهآگاه به خودآگاه نزديكتر است تا به ناخودآگاه .اين بخش جايگاه تمام خاطرات ،انديشه ها
و ادراک هايي است که در حال حاضر به آن ها آگاهي هشیارانه نداريم؛ اما با اندکي تمرکزمي
توانیم بدان ها دست يابیم .و اما بخش ناخودآگاه ،گسترده ترين و پنهان ترين بخش ذهن
انسان است که همه ي آنچه سرکوب شده و يا به دست فرامشي سپرده شده ،در آن بايگاني
ميشود .سراسر اين بحش را امی ال و انگیزه هاي نامعلوم گرفته اند(.ر.ک .فرويد)5- 1 :1382،
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فرويد شخصیت انسان را داراي سه جنبه مي داند .او رفتار و عملکرد هر کس را برآمده از
يکي از اين جنبه ها که قدرت بیشتري دارد ،مي داند .به اعتقاد او ،هر انسان داراي سه نظام
عمده در شخصیت است که عبارتند از :نهاد ،فرامن یا فراخود و من يا خود " .اين سه عنصر
اصلي و اساسي شخصیت ،همواره و بهصورتي متقابل ،بر يکديگر تاثیر ميگذارد ،اما از لحاظ
ساختار ،کنش ،عناصر تشکیل دهنده و پويايي ،به طرز مشخصي با يکديگر تفاوت دارند ،از نظر
فرويد رفتار يا روان يا شخصیت انسان همیشه محصول ارتباط متقابل ،متعامل و متعارض اين

سه عامل است( " .شاملو)32 :1384 ،

"- 1-1-2نهاد منبع اولیه ي انرژي رواني (لیبیدو) است .نهاد در انسان از همان بدو تولد شروع
بهفعالیت ميکند و همواره در جستجوي لذت وکامجويي است .بهطور خالصه "نهاد"
سرچشمه ي تجاوزات وتمايالت است .بي قانون ،ضد اجتماعي و غیر اخالقي است .کار آن
تنها سیراب کردن غرايز لذت جويانه ي ما ،بدون هیچ گونه توجهي بهقراردادهاي اجتماعي،
مبادي قانوني و محدوديت اخالقي است( .گورين)144 :1373 ،
نهاد نمي تواند فکر کند بلکه فقط ميتواند بخواهد .بدوي و همیشه بچه گانه عمل ميکند.

فرويد اين بخش را مخزن هیجان ها نامید.نهاد ".انرژي رواني کل ،يعني ،زيست مايه را نیز در
بر دارد .نهاد ساختار نیرومند شخصیت است ،زيرا تمام نیروي دو ساختار ديگر را تامین

ميکند( ".شولتز)59 :1383 ،

"تنها امر مهم براي نهاد پرهیز از د رد است و بدين منظور آن ،اصل لذت را سرلوحه ي تمام
کارهاي خود قرار مي دهد؛ چون نهاد از طريق ارتباطي که با کاهش تنش دارد ،در جهت
افزايش لذت و دوري از درد عمل ميکند و در اين مسیر بههیچ دلیلي – خواه آداب يا اخالق
يا پاره اي از الزام زندگي واقعي  -پذيراي درنگ يا تاخیر در ارضاء نیست( ".همان)61- 60 :
نهاد ،تحت تسلط اصل لذت است و در صدد ارضاء آني تمام تمايالت ،خواستهها و
نیازهاست .اگر اين نیازها فوراً برآورده نشوند ،نتیجه اش اضطراب و تنش خواهد بود .نهاد در
دوران اولیه زندگي بسیار اهمیت دارد زيرا باعث ميشود تا نیا زهاي نوزاد برآورده شود .اگر
نوزاد گرسنه باشد ،شروع به گريه خواهد کرد و تا هنگامي که تقاضاي نهاد برآورده نشده،به
گريه ادامه خواهد داد.
اگر ما کامالً تحت تسلط اصل لذت باشیم ،ممکن است بهقاپیدن چیزهايي که مي خواهیم از
دست ديگران اقدام کنیم تا نیاز خود را بر آورده سازيم .اين نوع رفتار هم از نظر اجتماعي
غیرقابل پذيرش است و هم نوعي رفتار ايذائي است .بهعقیده فرويد ،نهاد سعي داردتنشهاي
ايجاد شده توسط اصل لذت را از طريق «فرايند نخستین» که مستلزم شکل دادن بهتصويري
ذهني از شيء مورد نیاز بهعنوان روشي براي ارضاء آن نیاز است ،حل کند.
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"- 2-1-2فرامن در نتیجه ي بايد ها ونبايد ها ،تربیت هاي اخالقي ،مذهبي و ...در وجود افراد
بتدريج از کودکي شکل مي گیرد .کار فرامن دفاع از ارزش هايي است که والدين ،جامعه و
مذهب به او آموخته اند .اين فرامن است که تمايالت ناپسند را بهقسمت ناخودآگاه ذهن
مي راند .اگر نهاد لگام گسیخته ازفرد شیطان مي سازد ،فرامن از وي فرشته اي ايثارگر خلق
ميکند ...البته ايثاري که هیچگونه دلیل منطقي ندارد( ".شايگان فر)107 :1380 ،
فرامن آن جنبه از شخصیت است که در بردارنده تمام ايدهآلها و استانداردهاي اخالقي و
درو ني است که ما از والدين و جامعه کسب ميکنیم .فرامن راهنماي قضاوت ماست .بهعقیده
فرويد ،فرامن از حدود  5سالگي شروع بهظهور و پديدار شدن ميکند.
رفتارهايي که کودکان به خاطر آنها تنبیه مي شوند ،يك قسمت از فرامن يعني ،وجدان را
تشکیل مي دهد .قسمت دوم فرامن ،م ن آرمانیاست که شامل رفتارهاي خوب يا درستي است
که کودکان براي آنها تحسین شده اند .به اين طريق کودکان مجموعه اي از مقررات را ياد
ميگیرند که پذيرش يا طرد والدينشان را بههمراه دارد .سرانجام ،کودکان اين آموزشها را
دروني ميکنند و پاداشها و تنبیهها توسط خو د فرد اعمال ميشود .کنترل مربوط بهوالدين،
جاي خود را به خودگرداني مي دهد .در نتیجه اين درونيسازي ،هرگاه عملي مخالف با اين
آموخته ي اخالقي انجام دهیم و يا حتي فکر انجام دادن آن را بکنیم ،احساس گناه يا شرم
خواهیم نمود.

" نهاد با کودک متولد ميشود اما فرامن بر اثر تربیت بهوجود ميآيد( ".شمیسا)220 ، 1378 ،
 "- 3-1-2هر فرد ،سازمان منسجمي از فرايندهاي ذهني دارد که آن را " خود" آن شخص
مي نامیم .ضمیر آگاه بهاين " خود" مربوط است " .خود" شیوه هاي تحريك يعني بروز هیجان
به جهان خارج – را کنترل ميکند؛ " خود" نهادي ذهني است که بر همه ي فرايندهاي تشکیل
دهنده اش نظارت دارد و شب ها به خواب مي رود ،اما حتي در خواب نیز روياها را سانسور

ميکند" خود" باعث سرکوب هم مي شود تا نه فقط گرايش هاي خاصي از ذهن بیرون رانده
شوند بلکه همچنین فعال و تاثیرگذار نیز نباشند .در تحلیل روان ،اين گر ايش هاي بیرون رانده
شده در تعارض با " خود" قرار ميگیرند و لذا بايد مقاومت " خود" در برابر گرايش هاي
سرکوب شده را از میان برداريم (".فرويد)7 :1382،
" من از منطق و اصل واقعیت ها در جامعه پیروي ميکند .من ،پیوند فرد را با جهان خارج
برقرار کرده وسلوک شخص را با جامعه وواقعیات زمان او ممکن ميسازد .من همیشه ناچار

است میان دو نظام احساسي و بدون منطق يعني نهاد و فرامن ،تعادل برقرار سازد (".شمیسا،
)107 :1378
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فرويد رابطه ي نهاد و من را به رابطه ي اسب و سوارکار مانند مي داند .به اعتقاد او اگر هدايت
هاي سوارکار نباش د ،نیروي خام حیواني اسب ،ممکن است با دوندگي و جهش کنترل نشده
اش ،جان سوارکار را به خطر بیندازد.
"روانشناسان بهمن ،نیروي مجريه ي شخصیت نام داده اند ،زيرا مسیرهاي منجر بهکنش را

کنترل کرده ،طرح هاي محیطي را براي پاسخ انتخاب مي نمايد و نیز در اين مورد که چه
غرايزي بايد ارضا شوند ،تصمیم ميگیرد( ".دفتر همکاري حوزه و دانشگاه)295 :1369 ،
" به تعبیر فرويد ،خودِ بینوا روزگار سختي دارد؛ خود از سه سو تحت فشار است و از سوي

مي شود :نهاد ،واقعیت و فراخود (" .شولتز )61 :1383 ،بنابراين
سه خطر متفاوت تهديد
درون شخ صیت انسان ،سه نیرو همواره در تعارض با يکديگر فعالیت ميکنند؛ بهگونه اي که
مي توان درون هر انسان را میداني براي کارزار اين نیروها دانست .فرويد اين پیکار را بین پیر
دختري مبادي آداب(فرامن) ،و يك میمون ديوانه ي جنسي( نهاد) مي داند که در پیکاري
اخالقي و همیشگي با يکديگر بهسر مي برند و اين درگیري ها بهيك کارمند بانك نسبتا عصبي
(خود) ارجاع داده ميشود( .ر.ک .شولتز)61 :1383 ،
من ،بهمنظور حفظ تعادل رواني ،بهراهکارهايي رو ميآورد که بهآن مکانیسم هاي دفاعي
مي گويند .مکانیسم هاي دفاعي من عبارتند از  :مکانیسم واپ س زني ،فرافکني ،انکار ،دلیل
تراشي و بازگشت.
- 2-2مکانيسم واپس زنی
"واپس زني زماني روي مي دهد که انسان از بیداري و احیاي مساله در ذهن خودآگاه هراس
دارد و در نتیجه آن را به بخش ناخوداگاه مي فرستد ...مکانیسم واپس زني حتي گاه ميتواند بر
کنش هاي بهنجار بدن تا ثیر بگذارد مثال فردي ممکن است دچار ناتواني جنسي شود يا ورم

مفاصل وي نتیجة واپس زني احساسات خصمانه اش باشد( " .دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،

)310 :1357
حاالت واپس زده کدام است؟ آن که مراجعتش بهضمیر آشکار موجب زحمت و رنج ميشود،
خاطره ي اعمالي که بیش از حد در دناک يا موحش و يا شرم آور است( .شاله)46 :1348 ،
- 3-2سازوکار دفاعی فرافکنی

" راه ديگر دفاع علیه تکانههاي ناراحت کننده و نسبت دادن آنها به ديگري است( ".شولتز،
)76 :1383
بدين معني که فرد ،خواستهها و تمايالت نامطلوبي را که نه قادر به بروز آنهاست و نه ميتواند
آن را در خود سرکوب کند ،در ديگران مي جويد .البته براي اينکه فرافکني تحقق پیدا کند" باي د
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کمینه سنخیت و جذابیت میان مضامین فرافکنده شده و شخص يا چیزي که در جايگاه يا
ظرف اين فرافکني است وجود داشته باشد( ".همان)132 :

- 4-2سازوکار دفاعی سرکوبی
سازوکار دفا عي سرکوبي ،منکر شدن عامل تهديد کننده يا ناراحت کننده توسط فرد است که
رايجترين سازوکار مورد استفاده است و به نوعي فراموشي ناهشیارانه تلقي ميشود.
- 5-2سازوکار دفاعی انکار
"پیوندي نزديك با واپسراني دارد و بهمعناي نپذيرفتن و انکار وجود تهديد بیروني يا
رويد ادي آسیبزاست که رخ نموده است(".همان )65 :سازوکار دفاعي انکار نیز قبول نکردن

و انکار وجود عامل تهديدزا  ،چه بهصورت دادهها و چه بهصورت رويداد آسیبزاي خارجي
است .سازوکار انکار و سرکوبي با يکديگر در ارتباطند.

" فرد براي متوقف کردن بخشي از تاثرات حسي دنیاي خارج و درون ؛ به انکار موجوديت
افکاروتجارب دردناک مي پردازد  .معمول ترين شکل انکار ،خیالبافي و روياست( ".جباريلر
خسروشاهي) 4 :1392 ،

- 6-2سازوکار دفاعی دليل تراشی
" فرد پس از يك فکر و يا ارتکاب به عمل نامطلوب ،براي رهايي از اضطراب با آوردن عذر
وبهانه سعي در توجیه رفتار خود دارد و به اين طريق بهسرکوب انگیزههاي غیر معقول و
احساس ناتواني در خود ميپردازد( ".جباريلر خسروشاهي)4 :1392 ،
- 3برادران کارامازوف
رمان برادران کارامازوف ماجراي زندگي خانوادة کارامازوف است که شامل پدر خانواده –
فئودور کارامازوف  -وسه پسر بهنامهاي دمیتري  -پسر ارشد  -ايوان  -پسر دومي  -و آلکسي،

پسر کوچك خانواده است .پدر پس از دوبار ازدواج ،صاحب اين سهپسر ميشود و با
بيمسئولیتي از بزرگ کردن آنها سرباز ميزند .پسران با حمايت فامیل دلسوز خود بزرگ
ميشوند و همگي در يك زمان مشخص  ،بهسوي پدر بازميگردند .طي ماجراهاي مختلفي که
روي ميدهد  ،پدر پیر کشته ميشود و رويدادهاي پسین پیرامون يافتن قاتل و انگیزة قتل
ميگذرد.
پرداخت شخصیت پدر خانواده ،يعني فئودور کارامازوف بهشکل شخصي بيآبرو و دلقك
رفتار ديده ميشود که ويژگيهاي رفتاري متفاوت وگاهي متضادي دارد .از رفتارش چیزي
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برداشت ميشود و از افکارش چیزي ديگر .او براي رسیدن بهمقصود خويش از همه چیز،
حتي وجهة اجتماعي خودش نیز ميگذرد .او حتي حاضر بهمهرباني در حق هیچکس  ،حتي
فرزندانش نیست؛ اما در قبال بلهوسيهايش براي معشوقه اي که گمان ميکند در ازاي پول ،
حاضر به ازدواج با اوست ،پول فراواني کنار ميگذارد .ازسويي عاشقپیشه ومهربان است واز
سويي ديگر؛ سنگدل و اهل جنجال .سر انجام ،شخصیت متناقض و چندپهلوي او ،مقدمات
مرگش را فراهم ميسازد و شخصیت پسران کارامازوف ،با برجستگي در برخي ويژگيها
جلوهگر ميشود و مخاطب ،آنها را با همان ويژگيها به خاطر ميسپارد .برجستگيهاي

شخصیت پسران کارامازوف ،کامال با نظرية" جنبههاي شخصیت" فرويد مطابقت دارد .ميتوان
رد پاي اين ويژگيها را که کامال متفاوت از يکديگرند ،در شخصیت پدر يافت.
- 4دميتری "نهاد" کارامازوف پير
دمیتري پسر بزرگ خانواده و بزرگترين مشکل کارامازوف پیر است .او همچون پدرش ،

عاشقپیشه ،شهوي خو و پر از خشم و کینه است ".دمیتري که مرد فاسداالخالقي است مبتال

به بیماري اراده است( ".نفیسي )249: 1367 ،براي او لذت بردن از شرايط و کامجويي ،در درجة
اول اهمیت قرار دارد .دمیتري جوان ،هر کسي که او را از رسیدن به خواسته اش بازدارد ،از سر

راه برمي دارد .دمیتري براي کسب پول بیشتر ،با پدر مي جنگد ،از او شکايت ميکند و او را
بهمرگ تهديد ميکند .او اين پول را صرفا براي خوشگذراني و عیاشي با معشوقة مشترک خود
با پدرش مي خواهد.
جاه طلبي ،آزار و اذيت اطرافیان ،مال و ثروت اندوزي ،خشم لگام گسیخته ،عیش ونوش و
شهوت طلبي از جمله ويژگيهاي شخصیت دمیتري است .در نخستین صفحات کتاب از زبان
راوي توضیحاتي در بارة شخصیتها بهمخاطب مي دهد او در چند کلمه ،توصیفي کوتاه از
شخصیت دمیتري مي دهد:
" منتها شستش خبردار مي شود که جوانك آدمي است سبکسر و گردنکش و جوشي و
کم حوصله و ولخرج ،و پول بي دردسر که به دستش برسد وقتش خوش ميشود و البته دير نمي

پايد( ".داستايفسکي)28: 1386،

همان طور که در مبحث نهاد ديديم؛ نهاد به دنبال کامجويي است .بيقانون ،ضد اجتماعي و
غیراخال قي است و تنها در پي سیراب نمودن غرايز لذت جويانة خويش است .نهاد نمي تواند

فکر کند بلکه فقط ميتواند بخواهد .بدوي و همیشه بچهگانه است .فرويد آن را مخزن هیجان
ها نامید .درست همان گونه که دمیتري مخزن هیجان هاست .او گاه لبريز از احساس عاشقانه
است بهگونهاي که حاضر است دست بههر کاري بزند تا معشوقه اش را در کنار خود ببیند؛ و
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گاهي لبريز از حس خشم نسبت بهمانع و رقیب بزرگي چون پدرش و همچنین گاهي لبريز از
حس نفرت ميشود ،بهگونه اي که خواهان از میان برداشتن پدر است.
خشم از ويژگي هاي بارز شخصیت دمیتري است .او در میکده ،ريشهاي شخصي را بهمشت
ميگیرد ،کتکش ميزند و درانظار عمومي او را تحقیر ميکند ،بهگونه اي که همین امر،زندگي
آن مرد را بهتزلزل کشانده ،بنیان زندگي اش را از هم ميپاشد.
دمیتري در برابر برخ ي از کشیشان و پدر روحاني ،برخوردي لبريز از خشم از خود نشان
مي دهد و پدرش را اليق مرگ مي داند:

" دمیتري فئودورويچ ديوانه از خشم ،که شانههايش را چنان بهعقب برده بود که تا اندازهاي
گوژپشت مي نمود ،با صدايي تهي ژکید که " چرا چنین آدمي زنده است؟ بهمن بگويید ،آيا
ميتوان به او اجازه داد بهآلودهکردن زمین ادامه دهد؟ ""(همان)109 :

اين که دمیتري خود را مجاز مي داند شخصي (پدرش) را فقط براي اين که مطابق میل و
خواستة او عمل نميکند ،اليق مرگ بداند ،تنها از اين امر نشات ميگیرد که دمیتري سراپا نهاد
است ،او خواهان چیزي است و بايد زمینه را براي رسیدن به خواسته اش مهیا باشد .در غیر اين
صورت ،مخالفان او محکوم بهمرگ خواهند بود.
اين میزان خشم و هیجان عنان گسیخته ،به اندازه اي است که پدر روحاني را بهزانو در ميآورد.

"پیر دير ،روشن و قاطع ،آن قدر روي پاهاي دمیتري فئودورويچ خم شد که پیشانیش با زمین
مماس شد( ".همان)110 :
خش م دمیتري کامال نمودار خشم پدر است .پدر نیز براي رسیدن بهمقصود ،دست بههر کاري

مي زند .هر که در مقابلش بايستد با خشم و تمسخر از راه بدر ميکند .در راه رسیدن
بهمعشوقش (که در عین حال معشوق پسرش نیز هست) بر پسرش خشم ميگیرد .حاضر

بهپرداخت پول و خالي کردن عرصه به نفع پسرش نیست و با او آشکارا مي جنگد.گویی پسر
همان نهاد لگام گسيخة خود اوست که در مقابلش قد علم کرده و او چهرۀ واقعی خود را
میبيند  .براي همین گاهي از خشم ديمیتري ميترسد و به اطرافیان سفارش ميکند مانع از
حضور او بهخانه اش شوند .خشم پسر ،تجسم خشم دروني و سرکش خود اوست که
گريبانگیرش شده و او را به دردسر مي اندازد.
مورد برجسته ديگر در شخصیت دمیتري وپدرش ،شهوت پرستی است.
در بارة شهوتپرستي پدر در همان صفحات اول کتاب اين گونه مي خوانیم:

" از مهرباني دوسري چه بگويم که با وجود زيبايي آداليدا ايوانا ،در عروس و داماد از قرار
معلوم خبري نبوده ...چون طبعي شهوي داشته و حاضر يراق بوده که به ديدن اندک روي
خوش دنبال هر شلیتهپوشي بدود (".داستايفسکي)23 :1386،
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شهوت پرستی از ويژگي هاي بارز شخصیت پسر بزرگتر او نیز هست؛ اين ويژگي چنان در
اين دو نفر بارز است که در اظهارات يکي از همشهريهايشان به برادر کوچکتر اين گونه
مي خوانیم:

" بگذار بگويمت؛ او ممکن است شريف باشد ،میتنکا را ميگويم .احمق است ،اما شريف.
منتها شهوت ...شهوت پرست است .تعريف دقیق و جوهر دروني اش همین است .پدر توست
که اين شهوتپرستي را به او تحويل داده( ".همان)116:

شهوت پرستي پدر را در روابط مختلفي که با زنان داشته و بهويژه در ارتباطش با "لیزاوتاي

بوگندو" به خوبي ميتوان مشاهده کرد.
کارامازوف پیر ،همواره به فکر شهوتراني خودش بود و هرگز حاضر نشد فرزندان خود را مورد
حمايت قرار دهد و بزرگ کند چون مانع از کامجوييهايش ميشدند .پس از اين که همسر

اولش از رفتار او بهتنگ ميآيد و او را رها ميکند " ،خانه اش را حرمسرا ميکند و بهمیگساري
رو ميآورد(".همان)23 :
فئودور پاولوويچ از صفر شروع کرده بود؛ کوچكتر از ملکش ،ملکي پیدا نمي شد؛ ب ر سفر ة
ديگران مي نشست و مثل کنه خود را بهآنان مي چسباند؛ وقتي هم که مرد صاحب صدهزار
روبل پول نقد بود( .همان)21 :
او حتي در زماني که پسر کوچکش آلیوشا از از او کسب اجازه ميکند تا بهصومعه بپیوندد،
باز بهشهوتراني مي انديشد و حتي پسرش را بدين کار فرامي خواند:
" مي داني نزديك صومعه جايي ا ست بیرون شهر که هر الف بچه اي مي داند کسي در آن
نیست  ،جز زنان رهبانان ،يعني بههمین نام مشهورند .به نظرم سي زن .خودم آنجا بودهام.
مي داني ،در نوع خودش جالب است ،البته بهصورت تنوع .بديش در آن است که خیلي روسي
است .از زن فرانسوي خبري نیست .البته ميتوانند زن فرانسوي را هم بهقید فوريت بیاورند،

پول کالني دارند .اگر خبر پول برسد ،ميآيند ( ".داستايفسکي)23 :1386 ،
پیرمرد به شهوتراني و گناهکاريش نزد آلیوشا اعتراف ميکند و اين را حق مسلم خودش
مي داند:

" پسر عزيزم آلکسي فئودوروويچ شايد بهتر باشد تو هم بداني .بگذار بگويمت که قصد دارم
تا آخر بهگناهانم ادامه بدهم .چون گناه شیرين است؛ همه بهآن بد ميگويند ،اما همگي آدمها
در آن زندگي ميکنند ،منتها ديگران در خفا انجامش مي دهند و من در عیان...اگر خوش داشته
باشي ،مي تواني براي آمرزش روانم دعا کني .اگر خوش نداشته باشي ،دعا نکن ،به جهنم!
فلسفه ام اين است( ".همان)245 :
دمیتري ويژگي شهوت پرستي خود را يك ويژگي کارامازوفي مي داند و به برادر کوچکترش در
اين باره ميگويد:
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" برادر ،من آن حشره ام ،و اين شهوت بخصوص در شان من آمده .همگي ما کارامازوفها
چنان حشراتي هستیم ،و هر چند تو ف رشته باشي ،آن حشره در درون تو نیز زندگي مي کند و
در خونت توفان بهپا ميکند .توفانها ،چون شهوت توفان است ...بدتر از توفان! " (همان:
)155
دمیتري در اين اعتراف ،خود را در مقابل شهوت پرستي ،ناگزير مي داند .او اعتراف ميکند که
اين ويژگي را از پدر دارد و در مق ابل آن ،توان مقاومت ندارد .شهوت پدر را ميتوان کامال
مستقیم در رفتار پسر مشاهده نمود .نکته قابل توجه ديگر در اين است که تمام ويژگي هاي
بخش نهاد را پسر بزرگتر کارامازوف دارا مي باشد .اين يعني بخش اعظم شخصیت فئودور
کارامازوف را بخش نهاد و سرکش و بيقانون تشک یل مي دهد که بهراستي نیز چنین است.
البته ديمتري افزون بر خصلتهاي ياد شده ،شخصي مهرباني ،عاشقي پاکباخته است و اين
دو خصلت نیز در وجود او همانند ساير ويژگي هاي ياد شده در اوج است ،بهگونه اي که
تعادل زندگياش به دلیل همین عدم توازن در ويژگيهاي شخصیتي ،در هم ريخته و نابسامان

مي شود .باختین در بارة اين وجود پر از بحران دمیتري چنین مينويسد " :در برادران
کارامازوف و در صحنه بازپرسي مقدماتي و محاکمة دمیتري ...بازپرس ،قضات ،دادخواه ،وکیل
مدافع و کمیسیون تخصصي ،همگي بهيك اندازه در نفوذ بههسته ناتمام و مردد شخصیت
دمیتري ناتوانند ،زيرا او انساني است که اساسا در سراسر حیات خود بر آستانه تصمیمها و

بحرانهاي دروني عظیم ايستاده است( ".باختین)199 :1395 ،

- 1-4ایوان و اسمردیاکف "من" کارامازوف پدر
" من" منطقيتر است .نه همچون نهاد بيمنطق و خود محور ،و نه همچون فرامن از خود
گذشته و ايثارگر .اين ويژگيها را ميتوان در شخصیت ايوان کارامازوف و اسمردياکف بهطور
همزمان يافت.
ايوان شخصي است منطقي ".ايوان بر خالف برادر ناتني اش ،به حدي با افکار جديد غربي
آشناست که همین بیش از پیش ذهنش را نسبت به اعتقادات سنتي بیگانه کرده وموجب بروز

نگرانيهاي عمیق نزد او شده است( ".مجتهدي )1389:83،او سعي دارد خود را درگیر مذهب
نکند .از نظر او مذهب اصال قابل توجیه نیست  ،پس مقاالتي علیه دين و کلیسا مينويسد .در
جمالتي از کتاب ،تقابل شخصیتي ايوان و دمیتري را اينگونه مي خوانیم:

" دمیتري در قیاس با ايوان تا اندازه اي بي سواد بود و دوبرادر در منش و خصلت چنان نقطة
مقابل يکديگر بودند که پیدا کردن دو آدم ناهمسانتر از آنان دشوار ميبود ( ".داستايفسکي،
)52 :1386
پدر در کنار ايوان کمي آرامتر ميشود.
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" همگان مي دانند براي پول نیامده ،چون پدرش پولي بهاو نمي دهد .سلیقه مشروب و
ولخرجي ندارد ،با اين همه پدرش بي او کارش زار است .با هم خیلي خوب ميسازند.
حقیقت هم همین بود؛ مرد جوان نفوذ بي چون و چرايي روي پدرش داشت .بهنظر ميآمد

پدرش آبرومندانه تر رفتار ميکند( "...همان)34 :

"من" هم مجري شخصیت است و هم درخواست هاي" نهاد" و هم "فرامن" را کنترل ميکند.
همان گونه که "نهاد " مظهر اصل لذت است" ،من" مظهر اصل واقعیت است .من تا اندازه اي
هشیار و تا حدودي ناهشیار عمل ميکند.

" ايوان کارامازوف در آن زمان در قیافه ي آشتي دهنده ومیانجي پدر و برادر بزرگش
دمیتري ...که نزاع علن ي با پدرش داشت و حتي درصدد بود از او در دادگاه شکايت کند ،ظاهر
شد( .همان)35:
ايوان بسیار حسابگر و محتاط است ؛ او بدش نمي آمد که پدرش به دست اسمردياکف کشته
شود (تا اندازه اي هشیار) .پس در شب حادثه با عدم حضور خود ،زمینه را براي ارتکاب قتل
آماده کرد .بهدلیل رفتار حسابگرانه و محتاطانه خود کمتر مورد منع وبازداشت آلیوشا (فرامن)
قرار مي گیرد .پس از آن ،با برمال شدن رازش توسط اسمردياکف ،براي رهايي از روان
رنجوري،به سازوکارهاي دفاعي -من  -رو ميآورد (تا حدودي ناهشیار).
يکي از وظايف من ،يافتن راه هايي براي ارضاي در خواست هاي نهاد است و اغلب اين کار
تا زمان مناسب بهتعويق مي افتد .من براي انجام اين کار ،مجبور است مقداري از انرژي خود
را صرف کنترلِ نیروهاي پرتوقع" نهاد" کند .درست مانند ايوان که با ايجاد زمینه ي مناسب
براي کشته شدن پیرمرد ،در واقع به خواسته ي دمیتري مبني بر برداشتن رقیب عشقي از سر
راه خود ،پاسخ مثبت مي دهد.
کارامازوف پیر ،بیش از اين که از دمیتري با آن همه سرکشي و عنان گسیختگي وحشت
داشته باشد ،از ايوان مي ترسد .منطق ايوان در قضاوت بین برادر بزرگتر و پدر ،منطق "يك
افعي ،افعي ديگري را مي خورد .هر دو هم حقشان است" بود که او را بهوحشت مي اندازد.

( داستايفسکي)201 :1386،
" ايوان چه ميگويد؟ الیوشاي عزيزم ،تنها پسرم ،از ايوان ميترسم .از ايوان بیشتر از آن يکي
ميترسم .فقط از تو يکي نمي ترسم( ".همان)202 :
ايوان با فرافکنی،تمام گناه قتل پدر را بهگردن قاتل -اسمردياکف -مي انداز د .اما وقتي با توبیخ
نهفته در صحبت هاي اسمردياکف مواجه ميشود وواقعیت مرگ پدر را با توجه بهنیت پنهان
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خود ،از زبان او مي شنود ،گرفتار عذاب وجدان يا به قول نويسنده ي کتاب (اختالل دماغي)
مي شود که تا مدتها جسم و روحش را ميآزارد.
ايوان از نیت باطني خود يعني آرزوي کشتن پدر و بي خبرجلوه دادن خود و گناهکار نمودن
اسمردياکف ،تا حدوديآگاهیداشت .احساساتش اين پیام را بهوي مي دادند اما او بهانکارآن ها
ميپرداخت.
تا اين که حقیقت امر را از زبان قاتل مي شنود .همانطور که خوانديم ،ايوان ترجیح ميدا د برادر
بزرگتر خودش قاتل باشد تا اسمردياک ؛ زيرا در اين صورت ميتوانستخود را از عذاب وجدانِ
قتل پدر رها سازد .ايوان هر بار که به ديدار اسمردياکف ميرفت  ،چهره ي فردي بي گناه را
به خود ميگرفت ؛ زيرا علي رغم خواسته ي پنهانيِ نابوديِ پدر ،رفتارهايش تا حدودي
ناهشیارانه بودند.

" دم به دم از خود مي پرسید که چرا آن شب آخر در خانه ي فئودور پاولوويچ از اتاق بیرون
آمده ،مانند دزد روي پله ها رفته وگوش خوابانده بود تا بشنود پدرش آن پايین چه ميکند .چرا
بعدها با حالت انزجار آن را بهياد مي آورد  :چرا صبح روز بعد ،بهوقت سفر ناگهان شوريده

خاطر شده بود؛ چرا با رسیدن بهمسکو به خودش گفته بود" من بي سرو پايم؟"
( داستايفسکي)860 :1386،
" ايوان مي گذارد پدرش کشته شود.او که ژرف تر از آن است که بهظواهر راضي شود و

حساس تر از آن است که خود دست به اين کار بزند ،به اين راضي ميشود که بگذارد اين عمل
صورت گیرد( ".کامو)55 ، 57 ، 23 :1374،
او پس ازشنیدن صحبتهاي اسمردياکف با اضطراب مي انديشد:
" آره ،آن وقت انتظارش را داشتم ،راست است! آن قتل را مي خواستم! بايد اسمردياکف را
بکشم ("...داستايفسکي)868 :1386 ،

و بدين ترتیب ايوان با بیماري روحي شديدي روبرو ميشو د که تعجب همه را برمي انگیزد .او
در رويا (و يا ضمیر ناخود آگاه خويش) خود را گرفتار شخصي مي بیند که با استداللهايي
به ظاهر منطقي ،قصد آزار او را دارد .اين شخص منطقي درونش  ،در همه جاست ،گويي
همه جا حاضر است تا او را محکوم کند .اين روياي تلخ ،کار را بهجايي ميرساند که تشخیص
خواب و بیداري را برايش دشوار ميکند.

" ايوان ناگهان فرياد زد ":نه،نه ،نه! رويا نبود .او اينجا بود؛ همین جا روي کاناپه نشسته بود.
بهپنجره که زدي ،استکاني به او پرت کردم ...همین استکان .يك دقیقه صبر کن .دفعة پیش
خواب بودم ،اما اين رويا  ،رويا نبود ..هر چند که خوابم .اما او همین جا روي کاناپه نشسته
بود ...خیلي خیلي احمق است ،آلیوشا ،خیلي خیلي احمق (".داستايفسکي)918 :1386 ،

درگیري ايوان در رويا را ميتوان درسازوکار دفاعی سرکوبی و انکاريافت.
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اين عذاب روحي ناشي از فکر کشتن پدر (پدرکشي) چنان تاثی ر مخربي روي ايوان ميگذارد
که آلیوشا(فرامن) را بهمیانجيگري ميکشاند .با اين حال هم حال ايوان (من) بهتر نميشود.
" آلیوشا در ادامه سخن آورد ...خودت را متهم کرده اي و به خودت اعتراف کردهاي که قاتل
غیر از تو کسي ديگر نیست .اما تو چنان کاري نکرده اي ،اشتباه ميکني ،قاتل تو نیستي.

مي شنوي؟ تونبودي! خدا مرا فرستاده است که اين را بهتو بگويم(".همان)846 :
اسمردیاکف نيز جلوۀ دیگری از من دو تکه شدۀ پيرمرد است که سرانجام او را بهنابودی
میکشاند .اسمردياکف فرزند لیزا وتاي بوگندوست که به اعتقاد همة اهالي شهر ،فرزند
نامشروع کارامازوف پیر است.
" قضا را در يك شب صاف و گرم مهتابي در ماه سپتامبر(سال ها پیش) دستة پنج يا شش
نفره اي عیاش مست بسیار ديروقت از باشگاه باز ميگشتند ...در میان خار خسكها و
گزنههاي زير پرچین ،عیاشان لیزا وتا را در خواب يافتند .به ذهن آقاي جواني خ طور کرد تا از
بلهوسي سر از اين قضیه در بیاورد که آيا ميشود به چنین جانوري به چشم يك زن نگاه کرد...
همگي با حالتي پر اشمئزاز محال بودن آن را اعالم کردند .اما فئودور پاولوويچ که در میان
آنان بود ،خود را پیش انداخت و گفت اصال هم محال نیست و درحقیقت لطف هم
دارد(".همان)142 :
فرزند لیزا و تا در خانه فئودور پاولوويچ بهکمك خدمتکار خانه و همسرش بهدنیا آمد وکم کم
در اتاق خدمتکار بهعنوان آشپز ،مشغول بهکار شد .او از همان ابتدا با رفتارش خدمتکار پیر را
متعجب ميساخت.

" او هنوز جواني بود دور و بر بیست و چهار سال ،و سخت مردم گريز و کم گو .چنین نبود
که  ...بهقول گريگوري بيهیچ حق شناسي بار آمد .پسري نامانوس بود ،و چنین مينمود که
بهآدمي پر حجب و حیا باشد .بهعکس ،آدمي از خود راضي بود ،و بهنظر ميآمد از همه
تنفردارد دنبا با ديدة بي اعتمادي مي نگرد .در کودکي بسیار عالقه داشت گربهها را حلقآويز
کند (".داستايفسکي)177 :1386،
اسمردياکف و ايوان در اولین روزهاي آشنايي با هم ،به داليلي چند ،از هم خوششان ميآيد و

اين کشش دو طرفه را در جاي جاي متن رمان ميتوان ديد .حس عالقه دو طرفه بين ایوان و
اسمردیاکف را از زبان پدر خانواده ،بهوضوح ميتوان دريافت ":اسمردياکف همیشه بعد از
شام به اين جا مي آيد .فرد مورد عالقه اش تو هستي .چکارکرده اي که شیفته ات شده؟"

(همان)189 :
در اوايل ورود ،ايوان نیز حس خوشايندي به اسمردياکف داشت ،اما بهمرور اين حس عالقه،
بدون اين که خودش بداند چرا ،به حس نفرت مبدل شده بود.
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" آن وقتها عالقه خاصي به اسمردياکف پیدا کرده بود ،و حتي پنداشته بود آدمي بسیار اصیل
است .تشويقش کرده بود با او حرف بزند ،هر چند که همواره از گسیختگي يا بيقراري ذهنش
در عجب مانده بود ،و نميتوانست دريابد اين چیست ...آنان درباره سواالت فلسفي بحث
ميکردند ...اما ايوان فئودوروويچ بهزودي پي برد که ،هر چند خورشید و ماه و ستارگان
موضوع جالبي ميتوانستند باشن د ،براي اسمردياکف در درجة دوم اهمیت قرار دارد و در پي
چیزي کامال متفاوت است ( " .داستايفسکي)375- 374 :1386 ،
اسمردياکف نقاط مشترکي با ايوان دارد:

يکي از نقاط مشترک اسمردياکف با ايوان ،بی اعتقادی بهدین و تمسخر دین و
کليساست .اسمردياکف اين ويژگي را براي اولین بار که گريگوري او را با کتاب مقدس آشنا
مي ساخت ،با خنده و تمسخر از خود نشان داده بود .او را همواره در سکوت و حالت تفکر و
شايد مکاشفه مييافتند .گويي دائم به چیزي مي انديشد .او اعتراف به نپذيرفتن دين را در حضور
فئودور ،ايوان و گريگوري با صداي بلند بیان ميکند و پس از آن ،فئودور او را در اين اعتقاد
مانند ايوان مي داند و ايوان را بهتحسین گفتن اسمردياکف دعوت ميکند.

"فئودور پاولوويچ ناگهان فريا د زذ :ايوان خم شو چیزي در گوش ات بگويم .او اين همه را
بهنفع تو پیش کشیده .مي خواهد تحسینش کني .تحسینش کن(" .همان)184 :
از ديگر ويژگي هاي مشترک بین اسمردياکف و ايوان ،انگيزه پنهان پدر کشی است .اين دو
نفر همزمان نقشة مرگ پدرشان را بهکمك هم انجام مي دهند بدون اين که حتي يك کلمه در
اين باره با هم گفتگو کنند .اسمردياکف تمام مدت به طور ضمني در کالم و اشاره در پي گرفتن
مجوز قتل پدر از ايوان بوده است .در واقع ميتوان گفت که اگر ايوان نمي بود ،هیچگاه
اسمردياکفي نبود که بخواهد کارامازوف پدر را بکشد .اين نیروي قدرتم ند عقايد ايوان بوده که
به اسمردياکف منتقل شده است .بدين ترتیب اسمردياکف را ميتوان همزاد و سالح عملي
برادرش ايوان دانست( .محمدي و اسحاقیان)394 :1395 ،
ايوان در يك گفتگوي دروني ،بهتمايل بهمرگ پدرش اعتراف ميکند.

"و راستي چرا من عازم چرماشنیا شدم؟ براي چه؟ براي چه؟ آره ،البته ،در انتظار چیزي

بودم و حق با اوست ...آره ،آن وقت انتظارش را داشتم ،راست است! آن قتل را مي خواستم
.آره ،آن قتل را مي خواستم ("...داستايفسکي)868 :1386،
نقطة مشترک ديگر بین ايوان و اسمردياکف ،تمایل به متهم ساختن دميتری است .اسمردياکف
با زيرکي جزئیات را طوري کنار هم مي نشاند که متهم قتل پدر ،دمیتري شناخته شود و ايوان
نیز در دل خويش چنین آرزويي را ميپروراند ".اسمردياکف نقطه عطفي است میان ايده و

عمل"(تروايا)489 :1388 ،
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" از بیمارستان بیرون رفت .احساس اصلي او احساس آرامش خاطر بود از اين و اقعیت که
مرتکب شونده قتل اسمردياکف نبوده بلکه میتیا ( برادرش) بوده ،هر چند که از او انتظار
مي رفت خالف اين را احساس کند .نمي خواست دلیل اين احساس را تجزيه و تحلیل کند و
حتي از سرک کشیدن به درون عواطفش اشمئزاز شديدي حس ميکرد .چنان احساسي داشت

که گويي مي خو اهد براي از ياد بردن چیزي شتاب کند ( ".داستايفسکي)858 :1386 ،
ويژگي مشترک ديگر بین ايوان و اسمردياکف ،غش و یا اختالل دماغی است .اسمردياکف
بیماري غش دارد و ايوان نیز پس از قتل پدر و سنگیني عذاب وجدان ،دچار غشهاي پي در
پي ميشود.
در رفتار غیرارادي اين دو نفر نیز نقطه مشترکي ديده ميشود و آن ،واکنش فرافکنی است.
ايوان تمايل دارد انگیزه پنهاني قتل پدر را با متهم کردن دمیتري ناديده بگیرد و اسمردياکف
نیز با وجود اين که به دست خويش کارامازوف پیر را به قتل رسانده ،متهم قتل پیرمرد را ايوان
مي داند.

" اما حاال نمي خواهم به شما دروغ بگويم ،چون ...چون اگر براستي تا حاال متوجه نشده ايد
همان طور که برايم روشن است ،و تظاهر نمي کنید ،تا اين که توي رويم گناهتان را بهگردن
من بیندازيد ،هنوز هم مسئول همه چیز شمايید،چون از قتل خبر داشتید ،قربان ،و مرا مامور
انجام آن کرديد ،قربان  ،و با خبر داشتن از همه چیز گذاشتید و رفتید .و اين است که مي خواهم
امشب توي رويتان ثابت کنم که در کل ماجرا قاتل حقیقي فقط شمايید ،قربان ،و من قاتل
حقیقي نیستم هر چند که در حقیقت من او را کشتم .قاتل اصلي شمايید( ".همان)882 :
عذابوجدان و مجازات خویش :ايوان با بیماري خويش و اعتراف بهقتل پدر ،از خودش
انتقام میل بهپدرکشي را گرفت و اسمردياکف نیز در نهايت خود را حلقآويز نمود و بدين
ترتیب از زير بار عذاب وجدان ،خود را رهايي بخشید.
ويژگيهاي مشترک میان ايوان و اسمردياکف  ،آن دو را در ابتدا بهسمت هم جذب کرد و
درست همین ويژگيهاي مشترک در نهايت آن ها را نسبت بههم بي اعتماد کرد؛ گويي هر دو
ميتوانستند ذهن و فکر هم را بخوانند و همین امر باعث ايجاد شکاف و فاصله بین آن ها
ميشد؛ چنان که هر دو بعد از مدتي ،نفرت خود را نسبت بههم نشان دادند.حتي ويژگي غش
کردن اسمردياکف را در آخر داستان در ايوان نیز مي بینیم .اين من دو تکه شده را ميتوان در
ايوان به شکل موجه تر و واالتر و در اسمردياکف بهصورت سطح پايین تر و پست تر ،مشاهده
کرد و آن من پستتر است که در نهايت ،جان پیرمرد را ميگیرد.
- 2-4آليوشا (فرامن)
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آلیوشا پسر کوچك فئودور کارامازوف است .او از کودکي فردي دوست داشتني و محبوب دل
همگان بوده .هر جا وارد شود ،خیلي زود نظر همه را به خود جلب ميکند .بسیار درستکار،
مورد اعتماد ،محجوب و پاکدامن است .طوري که هم سن و ساالنش او را دست مي اندازند .از
اول رمان در مورد او اين گونه مي خو انیم:

" او از اولین دوستداران انسانیت بود ،و اگر هم زندگي رهباني را اختیار کرد براي اين بود که
به نظرش آمد براي جانش ،که ميکوشید آن را از ظلمت معصیت برهاند و بهنورعشق واصل
کند ،مفري آرماني است ... .هیچ حرفي ندارم که حتي در آن زمان هم آدمي بسیار عجیب بود،

راستش اين که از گهواره چنین بود( ".داستايفسکي)36 :1386 ،
و يا :

" در بیست سالگي که به خانه پدرش آمد ،خانه اي که گندچال بي بند و باري بود ،از آنجاکه
طیب و طاهر بود ،به دامان سکوت پناه برد( "..همان)37 :
فئودور کارامازوف ،او را "پسر مهربان" مي داند.

"پدرش که بهسبب طفیليگري قبلي اش حساس و زودرنج شده بود ،ابتدا با بي اعتمادي و

بدخلقي با او روبرو شد ...اما به زودي ،يعني دو هفته نشده ،بنا کرد به بغل کردن و بوسیدنش،
آن هم با اشك و احساسات ناشي از مستي .با اين حال پیدا بود که محبت واقعي و عمیقي
نسبت بهاو احساس مي کند ،محبتي که پیش از آن نتوانسته بود درباره ي کسي مرعي دارد.
(همان)37 :
پیر مردي با آن درجه شهوت و خلق و خوي ابتدايي ،که ميتوان او را تنديسي از شخصیت
رشد نیافته و گرفتار در بخش اول وجودي خويش ،يعني نهاد ،دانست؛ با اين حال ،در برابر
انسانیت و پاکي و وج دان انساني ،مجبور به انجام واکنش هايي هر چند ناخودآگاه و غیرارادي

ميشود .آلیوشا ،نماد "فرامن" و وجدان پیرمرد است که اگر چه بخش کوچکي از شخصیت او
را شامل مي شود ،اما بخشي است تاثیرگذار که او را در پیري بهکرنش ميکشاند.
بزرگترين آرزوي آلیوشا ورود بهصومعه و خدمت بهپیر ديراست .برخورد پدر در مقابل او
بسیار مهربانانه است .پدر در پاسخ بهپسر براي ورود بهصومعه ميگويد:

" که میخواهي آنجا بروي پسرکم؟ ...به دلم برات شده بود که به اينجا ميرسي .باور ميکني؟
...من هم  ،فرشته من  ،ولت نمي کنم.وهر مبلغي که ازت بخواه ند ...ميپردازم"
( داستايفسکي)43 :1386،
همانطور که آلیوشا پسر کوچك فئودور است ،از نظر شخصیتي نیز بخش کوچکي از وجود او
را تشکیل مي دهد .با اين که شخصیت اول رمان همین آلیوشاست ،اما حضورش در متن ،کامال
سايهوار است و کمرنگ همهجاست  ،اما کاري از دستش برنمي آيد .اين امر به اندازه اي
بهوضوح جلوه ميکند که خود راوي در ابتدا در توجیه آن ،زبان بهتوضیح ميگشايد:
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" او آدم اول رمان است ،اما مبهم و تعريف ناشده .و به راستي ،در روزگاراني چون روزگار ما
توقع صراحت از آدمیان غريب است .به جرات ميتوانم بگويم که يك چیز تا اندازه اي مسلم
است :اين آدم ،آدمي است غريب و ناهمرنگ...به جرات ميگويم که چنان آدمي هسته کل را

در خود و با خود دارد ،و ديگر آدمیان همزمانش معلوم نیست چرا از آن موقتا بريده شده -

اند(".همان)16:
همان طور که در اولین سطر مي خوانیم ،او آلیوشا را قهرمان و شخص اول رمان مي داند .اما
اين قهرمان رمان ،ويژگي هايي دارد که ممکن است توسط ساير شخصیت ها و حتي
خوانندگان رمان ،عجیب به نظر برسد .زيرا در سرتاسر رمان ،با فضايي سرشار از خودکامگي و
خودمحوري مواجهايم  .حتي در شخصیت ايوان و اسمردياکف که نماد بخش منطقي و آگاه
شخصیت کارام ازوف پیر هستند نیز خودمحوري و ارضاي خواسته هاي دروني ،موج ميزند.
اما تنها کسي که از اين ويژگي ها مبراست ،آلیوشاست .براي همین است که شخصیت او در
مقايسه با فضا و شخصیت هاي کل رمان ،غريب و مبهم باقي مانده است.

" چه بسا عده اي از خوانندگانم تصور کنند که قهرمان جوانم موجودي مريض احوال و
هپروتي ورشد نیافته بود ،يك رويايي رنگ پريده و ريز نقش ومسلول .بهعکس ،آلیوشا در اين
زمان نوجوان نوزده ساله خوب بار آمده ،سرخ گونه ،روشن چشم و سرشار از سالمت
بود...شايد بگويندم که آلیوشا احمق و رشد نیافته بود و تحصیالتش را بهپايان نبرد و الخ.
اينکه تحصیالتش را تمام نکرد ،درست است ،اما گفتن اينکه احمق بود يا تنبل ،کمال بي
انصافي است( ".همان)45 :

توجیهاتي بدين شکل در باره هیچکدام از شخصیت هاي رمان در کتاب آورده نشده است .اما
در باره آلیوشا دائم با پاسخ به"اِن قلت" هاي متعدد مواجه ميشويم که حاکي از آن است که
آلیوشا در جايگاه يك شخصیت مثبت ،نقشي بسیار کمرنگ و حاشیه اي را در اين داستان ايفا
ميکند.
او سنگ صبور همه است اما تنها کسي که به او آرامش مي دهد ،پدر زوسیما -پیر صومعه -
است که ميتوان او را نماد روحانیت و صفات پسنديده دانست .کسي که در برابر خشم
سرکش دمیتري ،به جاي اعتراض و يا طرد او از صومعه(جايگاه عبادت) ،در مقابل او سر
بهتعظیم فرو ميآورد و ديگران را بهرعايت حال او فرا مي خواند.
گويي صفات تند و هیجاني و ناپسند در وجود آلیوشا راهي ندارند .هیچگاه خشم او را
نمي بینیم .از گرفتاري ديگران ناراحت ميشود .همه با او راز دل ميگشايند و مطمئن اند که
باليي سرشان نخواهد آمد .در معناي واقعي ،او يك شخصیت کامال سفید است.
اين جنبه از شخصیت فئودور پاولويچ يعني جنبة انساني و اطمینان بخش او ،بسیار کم رنگ
است .پیرمرد گاهگاهي تمايالتي در زمینه ي انسانیت از خود بروز مي دهد اما بسیار کمرنگ و
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جرقه وار .مثل بخش فرامن شخصیت کارامازوف پیر که کم حجم ترين بخش شخصیتي او را
شکل ميهد.
" آلیوشا مي داني بابت از دست دادن تو متاسفم؛ باورت ميشود راستي راستي بهتوعالقمند
شده ام؟ خوب ،فرصت خوبي است .براي ما معص یت کاران دعا ميکني ،اينجا خیلي معصیت

کرده ايم ( ".داستايفسکي)23 :1386،
رمان برادران کارامازوف را ميتوان کشمکش دروني فئودور کارامازوف (پدر خانواده) با
خودش دانست .او با جنبههاي پنهان شخصیت خود درگیر است .او از بخش" نهاد" شخصیت

خود ميترسد ،چون اين بخش ا ز شخصیت او ،بسیار سرکش است و زمام اکثر جنبه هاي
وجودي او را در دست گرفته است .او از جانب" نهاد" خويش احساس خطر بیشتري مي کند
بهطوري که از ساير جنبههاي شخصیتي خويش تا حدودي غافل ميشود.

کارامازوف پدر با "من" خويش ،مدتي زندگي ميکند .زندگي با بخش "من" شخصیتي،
خوب است ،آزاري ندارد .گاهي از بودن در کنار "من" منطقي احساس آرامش ميکند .او را
به"نهاد" خويشتن ترجیح مي دهد ،غافل از اين که "من" او در پي انجام اعمالي است که در
نهايت موجب نابودي او ميشود.
"فرامن" او بسیار کمرنگ وناچیز است .تنها بخش دلگرم کننده ي شخصیت اوست اما خیلي
کوچك است .بیشتر اوقات نیست و خیلي کم سر وکله اش پیدا ميشود .اين بخش از
شخصیت او ،در عین کوچکي ،بسیار دوست داشتني است .اما بههر حال در مقابل سرکشي
هاي دو بخش نهاد و من کارامازوف پیر ،توان جلوه گري ندارد و براي همین همیشه در
حاشیه ميماند.
- 5نتيجه
رمان برادران کارامازوف  ،يك رمان روانشناختي است که نويسنده در آن ويژگيهاي روحي
ورواني شخصیتها را به خوبي بهتصوير کشیده است. .بسیاري از يافتههاي روانشناس بزرگي
چون فرويد،از جمله ساختار شخصیت انسان را در اين رمان ميتوان يافت .فرويد شخصیت
ه ر انسان را متشکل از سه بخش مي داند :نهاد ،من و فرامن .با تحلیل شخصیت هاي رمان
برادران  -کارامازوف ،و بیان شواهد مثالي از اعمال ،نیات و انديشههاي آنان ،اين فرضیه که هر
کدام از پسران کارامازوف پیر ،جلوه اي از شخصیت پدر هستند ،اثبات شد.
شخصیت کارامازوف پد ر ،سه تکه شده و هر تکه را در قالب يك پسر میتوان ديد .پسر
بزرگتر ،نماينده "نهاد" فئودور کارامازوف  ،ايوان و اسمردياکف ،نماينده "من" فئودور

کارامازوف و پسر کوچکتر ،آلیوشا ،نماينده " فرامن" اوست.
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با اين که نهاد سرکش کارامازوف پیر ،احتمال مرگ او را بیش از ديگر بخشهاي شخصیت

او محتمل مي دارد ،اما در نهايت ،او از جانب "من " خويش بهمرگ و نیستي محکوم ميشود.
"من" دو تکه شده ي او در دو هیات واالتر و پست تر ،با همکاري هم ،پیرمرد را بهکام مرگ
ميکشانند .در پايان داستان نیز مي بینیم که "من" واالتر داستان با وجود م توسل شدن
بهمکانیسم هاي دفاعي مختلف ،آنچنان گرفتار روان رنجوري ميشود که تا مدتها با مرگ
دست و پنجه نرم مي کند و من پست تر ،زير بار اين حس گناه ،تاب مقاومت نمي آورد و
اقدام به خودکشي ميکند.
قتل کارامازوف پیر را ميتوان نمادي از گرفتاري يك انسان بهدست عناصر شخصیت خويش
دانست .درگیري بخشهاي مختلف شخصیت که در نهايت منجر بهپیروزي و سلطه بخشي از
شخصیت و شکست بخش ديگري خواهد شد .در شخصیت کارامازوف پدر ،اين درگیري در
هر سه بخش شخصیت او بهطور همزمان و با شدت فراوان وجود دارد .بیشترين درگیري او
در بخش نهاد و منِ اواست .هر دو بخش شخصیتي او ،خطراتي برايش بههمراه ميآورند.
خطراتي که از سوي بخش خودآگاه پست او ،مرگ را برايش رقم ميزند .بخش فرامن وجود
او ،اگر چه بخش امن شخصیت او محسوب ميشود ،اما به اندازه اي کوچك و ناتوان عمل
ميکند که از عهدة مقابله با سرکشي هاي نهاد و من  ،برنمي آيد.
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