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  چكيده
توان پيـدايش آن را بـه     اي است كه مي  كارآگاهي يكي از ژانرهاي ادبي/انر جناييژ

گفتمان مدرن نسبت داده، از ارتباط اين دو با يكديگر سخن گفت چـرا كـه ميـان    
بـا  ...) كارآگاه، توجـه بـه جزئيـات و    (كارآگاهي /هاي جنايي  عناصر اصلي داستان

، ارتبـاط  )پوزيتيويسـم (گرايـي    ربـه تج  ، گفتمان مدرن و نظـام معرفـت شناسـي آن   
توان  اين ژانـر ادبـي و عناصـر آن را انعكـاس       معناداري وجود دارد تا آنجا كه مي

  .دانست  ، گرايي  تجربه  ، دهندة گفتمان مدرن و نظام معرفت شناختي آن
كارآگاهي و گفتمان مدرن و نظـام معرفـت   /ژانر جنايي(اما نبايد ارتباط اين دو 

را ارتبـاطي يكسـويه دانسـت؛ اگـر بـا ديـدي       ) گرايـي    نـي تجربـه  شناختي آن يع
كارآگـاهي ـ كـه    /تبارشناسانه به ارتباط اين دو بنگريم، خواهيم ديد كه ژانر جنـايي 

خود محصول مدرنيته و نظام معرفت شناسي آن است ـ با القاء اين باور كه تنها راه 
گرايـي    هـاي تجربـه    شاستفاده و كاربست رو) شناسايي مجرم(رسيدن به حقيقت 

هاي معرفت شناختي رقيب پرداخته، سبب استيال و سـلطة    است، به طرد ساير نظام
به تعبيري ديگر تبارشناسي ژانر . گفتمان مدرن و نظام معرفت شناختي آن مي شود
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  مقدمه. 1
توسط ارسطو ) ژانرهاي ادبي(ها براي تقسيم آثار و مشخص ساخت انواع ادبي   اولين تالش

حماسـي،  : ترين انواع ادبي عبارت بودند از  بندي ارسطو اصلي  انجام گرفت؛ بر اساس تقسيم
بندي تا قرن هجدهم اعتبار داشت چراكه آثار شكل گرفته تا اين   اين تقسيم. نمايشي، غنايي

گرفتند، اما پس از اين زمان ژانرهـاي جديـدي پديـد      بندي قرار مي  زمان غالباً در اين تقسيم
كارآگـاهي تنهـا يكـي از ايـن     /گنجيدند؛ ژانر جنايي  بندي ارسطويي نمي  آمدند كه در تقسيم

 150محققان عمر آن به عنوان يك ژانر ادبي به سـختي بـه   ژانرهاست؛ ژانري كه به گواهي 
نه تنها در غرب بلكـه در ايـران نيـز داسـتان     ). 9: 1390اسكاگز،(رسد  مي) دورة مدرن(سال

كارآگــاهي ســابقة انــدكي داشــته، همــزاد دوران مشــروطه و /چنــين اســت و ژانــر جنــايي
  ).405: 1392ميرعابديني،(تجددخواهي ايرانيان است

اين است؛ چرا اين ژانر ادبي تا روزگار مدرن ناشناخته بوده است و در كتب  پرسش اما
كنـد كـه بـدانيم      ادبي سخني از آن در ميان نيست؟ اين سوال زماني بيشتر اهميت پيـدا مـي  

از آغازين روزهاي زندگي ...) قتل، سرقت و (ترين موضوع و درونماية اين نوع ادبي   اصلي
ا بـا وجـود اينكـه جـرم و جنايـت همـزاد آدمـي اسـت، ژانـر          چـر . انسان با او بوده است

چنين سابقة ناچيزي دارد؟ نسبت اين ژانر ادبي با گفتمان مـدرن چگونـه    2كارآگاهي/جنايي
  است؟

توان داد؛ به عنـوان نمونـه از     هاي متعددي مي  آنچه مسلم است اينكه به اين سوال پاسخ
هـايي ماننـد     كارآگاهي را شكل تكامل يافتة داستان/توان ژانر جنايي  گرايانه مي  منظري تكامل

هاي هزار و يك شب دانست چنانكه نويسندة كتاب تـاريخ ادبيـات داسـتاني ايـران       داستان
گذشـته از تـاثير آثـار    «: كارآگاهي در ايران همين عقيـده را دارد /دربارة پيدايش ژانر جنايي

ايرانـي را در  ] كارآگـاهي [پليسـي   تـوان منشـاء داسـتان     ترجمه شده بر پليسي نويسان مـي 
هاي هزار و يك شب   هاي معمايي يا در سرنوشت قهرمانان داستان  هاي دور در قصه  گذشته

گويد، از نوع   هايي كه شهرزاد زير ساية وحشت انگيز مرگ مي  بخشي از قصه. جستجو كرد
  ).407: همان(»هاي راهزنان و دغلبازهاست  هاي كارآگاهي و جنايي و تبهكاري  داستان

رويكـرد  (آيند چراكه نه تنهـا روش و رويكـرد آن     هايي به نظر نارسا مي  اما چنين پاسخ
هـاي    امروزه اعتبار چنداني نـدارد بلكـه روش مـذكور از بيـان چرايـي تفـاوت      ) گرا  تكامل

كارآگـاهي مـدرن نيـز    /هاي جنـايي   و داستان) پيشامدرن(هاي جنايي اوليه   ساختاري داستان
هـايي    گرايانه در برابر اين سوالِ ساختاري كه چگونه روش  مثالً رويكرد تكامل. توان استنا
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گرديد ـ   هاي جنايي گذشته به وسيلة آن مجرم شناخته مي  مانند عبور از آتش ـ كه در داستان
دهـد،    مـي ) هـاي جنـايي معاصـر     در داسـتان (جاي خود را به جستجو و توجه به جزئيات 

همچنين اين رويكرد در تبيين پيدايش شخصـيت كارآگـاه ـ كـه در مركـز      . دكن  سكوت مي
  3.هاي جنايي قرار دارد ـ ناتوان است  داستان

سازد؛   را ضروري مي) مثالً رويكرد تبارشناسانه(ها استفاده از رويكردي ديگر   اين كاستي
تـرين دليـلِ     هي اصـلي كارآگا/هاي جنايي  نويسندگان اين مقاله با بررسي تبارشناسانة داستان

شناختي مدرن به جاي نظام   پيدايش ژانر جنايي در دورة مدرن را جانشين شدن نظام معرفت
بررسي نظام استداللي مطرح شده در كتب منطق گوياي . دانند  شناختي پيشامدرن مي  معرفت

قياسـي  اسـتدالل  . دو شيوة مرسوم استدالل، يعني استدالل قياسي و استدالل استقرائي است
در تفكر پيشامدرن شيوة حاكم استدالل بوده است و چنانكه گفته خواهد شد، كاربست اين 

دهد در حالي كه در دورة مـدرن  ـ     نوع روش استدالل اجازة پيدايش ژانر كارآگاهي را نمي
گيـري ادبيـات     گيرد ـ  زمينـه بـراي شـكل      كه استدالل استقرائي جاي استدالل قياسي را مي

به اجمال آنكه اگر در گفتمـان  . شود  رآگاهي چه در ايران و چه در غرب فراهم ميكا/جنايي
در درون ) 4(اي  هاي حاشيه  هايي جنايي ـ كه عمدتاً به شكل داستان   پيشامدرن تنها با داستان

كارآگاهي روبرو هستيم به دليـل پـذيرش   /شود ـ و نه ژانر جنايي   هاي ديگر ديده مي  داستان
سي به عنوان بهترين شيوة استدالل در اين گفتمان است؛ همانگونه كـه پيـدايش   استدالل قيا
كارآگاهي در گفتمان مدرن نيز به دليل كاربست استدالل اسـتقرائي در گفتمـان   /ژانر جنايي
  . باشد  مدرن مي

كارآگاهي در دورة معاصـر و ارتبـاط   /اما پيش از پرداختن به چرايي پيدايش ژانر جنايي
اي اشاره كـرد؛ در ايـن مقالـه بـه دو دليـل بـه         شناختي مدرن بايد به نكته  معرفتآن با نظام 

شناسانه توجه خاصـي شـده اسـت؛ اوالً در ميـان انـواع ژانرهـاي ادبـي          هاي معرفت  بحث
كارآگـاهي بيشـترين نسـبت و ارتبـاط را بـا      /ژانـر جنـايي  ... ) حماسي، تراژدي، غنايي و (

تـرين مسـئلة     كـه اصـلي  ) كشف حقيقت(و شناسايي مجرم  شناسي دارد؛ پيدا كردن  معرفت
هايي چون مشاهده و اسـتنتاج    كارآگاهي است، ناگزير از كاربست روش/هاي جنايي  داستان

  .است؛ مفاهيمي  كه ارتباط مستقيمي با مباحث معرفت شناختي دارد
هــاي   منويســندگان را نــاگزير از بررســي نظــا) تبارشناســي(ثانيــاً رويكــرد ايــن مقالــه 

كارآگاهي سـاخته اسـت؛ تبارشناسـي رويكـردي     /شناختي دورة پيدايش ژانر جنايي  معرفت
بيند به همين خـاطر نيـز     ارتباط معناداري مي) شناسي  معرفت(است كه ميان قدرت و دانش 
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تـوجهي بـه     از ايـن جهـت بـي   . اند  شناسانه  آثار تبارشناسانه معموالً آكنده از مباحث معرفت
در مقالـة حاضـر ـ كـه رويكـردي      ...) اسـتقراء، قيـاس و   (اي معرفتي و ابزارهـاي آن ه  نظام

پس از بيان اين نكته به اختصار به معرفـي ايـن دو   . باشد  پذير نمي  تبارشناسانه دارد ـ امكان 
  .خواهيم پرداخت) قياس و استقراء(شيوة رايج استدالل 

  
  و استقراءقياس : هاي رايج استدالل منطقي  منطق و شيوه. 2

هـاي درسـت     علـم دسـتورها يـا هنجارهـا و راه    «دانان، منطـق را    به تبعيت از ارسطو منطق
دانسته، حجت و استدالل و انواع آن را يكي از مباحث مهم ) 48: 1385جمادي،(» انديشيدن

عبارت است «استدالل : اند  آنها استدالل را چنين تعريف كرده. اند  اين دانش به حساب آورده
). 231: 1366مظفر،(»ز تركيب قضايا به نحوي كه بتوان به توسط آن به مجهول دست يافتا

عبارت اسـت از  : قياس. 1«: اند  منطقيون استدالل را نيز به نوبة خود به سه دسته تقسيم كرده
اعمال قواعد كلي و عمومي در انتقال ذهن از معلوم به مجهول بـه نحـوي كـه صـحت آن     

عبارت است از انتقال ذهن از حكم شيئي به شيء ديگر بـه موجـب   : لتمثي. 2. مسلم باشد
عبارت است از تحقيق در جزئيـات متعـدد و   : استقراء. 3. شباهتي كه بين آن دو شيء است

اهل منطق با ناديده گرفتن تمثيـل،  ). 233: همان(»استنباط حكم كلي از شناخت آن جزئيات
ة مرسوم استدالل تاكيد دارند البته با اين تفاوت بر اهميت استقراء و قياس به عنوان دو شيو

كه استدالل قياسي در گفتمان پيشامدرن و استدالل اسـتقرائي در گفتمـان مـدرن مقبوليـت     
  .بيشتري داشته است

  
  هاي جنايي اوليه  گفتمان پيشامدرن و داستان. 3

فـي از گفتمـان   هاي جنـايي اوليـه و گفتمـان پيشـامدرن بايـد تعري       براي فهم ارتباط داستان
ايم چـرا كـه     در اين مقاله گفتمان پيشامدرن را با تسامح به كار برده. پيشامدرن به دست داد

از قـرن پـنجم پـيش از مـيالد تـا قـرن شـانزدهم        (اين گفتمان دوراني تقريباً دو هزار ساله 
حتـي   شهرهاي يونان باستان، امپراطوري روم و  شود؛ دوراني كه دولت  را شامل مي) ميالدي

بينـي غيـر     با وجود دو گونه جهان«دهد اما   قرون وسطي مسيحي را در درون خود جاي مي
به طور كلي ] معرفت شناسي[ديني و سپس ديني دوران پيشامدرن هنگامي كه دستگاه تفكر 

بـريم، وجهـي از     و تفكر سياسي به طور خاص را براي سنجش مفاهيم گفته شده نـام مـي  
  ).69: 1387قزلسفلي،(»خورد  ر به چشم ميتشابهات انكار ناپذي
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شناسـي حـاكم بـر ايـن دوره جسـتجو كـرد؛         اين ويژگي مشـترك را بايـد در معرفـت   
اي از   شناسـي شـاخه    معرفـت . اي كه بر استدالل قياسي بنيان نهاده شده است  شناسي  معرفت

شود؛ اينكـه    تفكر و فلسفه است كه در آن از اهميت، حدود و مباني معرفت سخن گفته مي
هايي بـراي معرفـت بهتـر      ها و روش  گيرد، چه راه  معرفت حقيقي به چه چيزهايي تعلق مي

شناسي مطرح شده، طبيعتاً هر گفتماني   تنها برخي از سواالتي است كه در معرفت... است و 
از (فالسفة پيشامدرن . هاي متفاوتي به آن داده است  نيز پاسخ) پيشامدرن، مدرن و پسامدرن(

بر اين باور بودند كه شناخت تنها بايد به امور كلـي تعلـق   ..) افالطون گرفته تا آگوستين و 
) و نـه جزئـي  (چرا كـه تنهـا امـور كلـي    ) 23: 1384و استنيلند، 596: 1390هاينامان،(بگيرد

تـرين و    يكـي از كـاملترين، قـديمي   . شايستگي اين را دارند كـه موضـوع شـناخت باشـند    
شناسي در نزد گذشتگان در آثار  افالطون يافتني اسـت؛    ها در بارة معرفت  پرنفوذترين بحث

  : فيلسوفي كه تاثير او بر فلسفه و انديشة غربي حتي تا روزگار ما سايه گسترده است
پذيرد كه متعلقات ادراك حسي، يعني اشياء جزئيِ محسوس   مي... افالطون اين نظر را «

ر دائمند و بنابراين شايسته نيستند كه متعلقـات معرفـت   و فردي هميشه در حال شدن و تغي
بـه طـور   . روند شمار آنها نامتناهي اسـت    آيند و از ميان مي  آنها به وجود مي. حقيقي باشند
اما افالطـون  . توانند متعلقات معرفت علمي باشند  توان آنها را تعريف كرد و نمي  واضح نمي

معرفت حقيقي وجود ندارند بلكـه فقـط ايـن نتيجـه را     گيرد كه متعلقات   اين نتيجه را نمي
متعلـق معرفـت   . توانند متعلقات مـورد جسـتجو باشـند     گيرد كه جزئيات محسوس نمي  مي

حقيقي بايد ثابت و پايدار و قابل آن باشد كه با تعريف واضح و علمي كه در نظـر سـقراط   
مختلف ذهن همـواره بـه   بدين سان مطالعه و بررسي حاالت . دربارة كلي است، درك شود

اگر احكامي را كه فكر كنـيم  . مطالعه و بررسي متعلقات گوناگون حاالت ذهن وابسته است
يابيم كه آنها احكامي   آوريم مطالعه كنيم، در مي  از آنها معرفت ذاتاً ثابت و پايدار به دست مي

  ).179:  1375، 1كاپلستون، ج(»هستند دربارة كليات
دانـد بلكـه بـا ارائـة       اهده و دقت به جزئيات را شايستة معرفت نميافالطون نه تنها مش

شناسـي    پس در معرفت). 1055: 1380افالطون،(اندازد  تمثيل غار مشاهده را نيز از اعتبار مي
توجـه بـه جزئيـات و مشـاهده محلـي از اعـراب       ) اش  و اخالف قرون وسـطايي (افالطون 

تواند دستگير و   ها، آن شيوة استداللي نيز كه مي  رضف  ؛ با اين پيش)68: 1387كاپالدي،(ندارد
گر فالسفة پيشامدرن باشد، استدالل قياسي اسـت؛ يعنـي اسـتداللي كـه مقـدمات آن        ياري

و يـا بـه   ) شـود   در اين نوع از استدالل غالباً امور جزئي ناديده گرفته مي(اموري كلي هستند
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ي خاص تـا آنجـا معرفـت داريـم كـه آنهـا را       ما به اشياي«تعبير ديگر در اين شيوة استدالل 
  ).75: 1387قزلسفلي،(»مصاديق امر كلي بشناسيم

آمـد    نه تنها به كار شناخت معرفـت مـي  ) استدالل قياسي(در گذشته اين شيوة استدالل 
نيز ...) مجهوالتي چون مجرم و (شد از آن براي كشف مجهوالت   بلكه به باور گذشتگان مي

هـاي خاصـي بـراي      هـا از روش   هاي آغازين قرون وسطي ژرمـن   در سده مثالً. استفاده كرد
هايي كه بعدها در برخـي از كشـورهاي     كردند؛ روش  كشف و شناسايي مجرمان استفاده مي

هاي تشخيص گناهكاري يـا    يكي از روش«: شد  اروپايي مانند انگلستان نيز به كار گرفته مي
داشت تا   كشيشي تكه آهني را با انبر روي آتش نگه مي .گناهي افراد آزمايش با آتش بود  بي

گذاشتند و او بايد سه قدم   كامالً گداخته شود بعد آهن گداخته شده را روي دست متهم مي
بعد از آن كشـيش دسـت مـتهم را معاينـه     . بستند  سه روز دستش را مي. كرد  آن را حمل مي

ناه بود اما اگر تاولي به بزرگي گـردو در دسـتش   گ  كرد اگر زخم التيام يافته بود، متهم بي  مي
در اين روش متهم . روش ديگر محاكمه، آزمايش با آب بود. دانستند  ديد، گناهكارش مي  مي

كـرد تـا نشـان دهـد كـه گناهكـار يـا بـي گنـاه            دستش را در ظرف آب جـوش فـرو مـي   
  ).211: 1382هارتمن،(»است

شود؛ داستان بلورفون در اديسـة    يز ديده ميانعكاس اين شيوة كشف جرم در آثار ادبي ن
بلورفـون جـواني   . ها در ادبيات غرب باشد  ترين اين داستان  هومر شايد يكي از شناخته شده
سپارد اما بلورفون تن به   همسر پزوتوس پادشاه، دل به او مي  ، زيبا است به همين خاطر آنته

مانـد، بـه همسـرش      اش ناكام مـي   خواسته وقتي آنته در رسيدن به. دهد  هاي او نمي  خواسته
اي نـدارد جـز آنكـه      بلورفون چاره. گويد بلورفون قصد داشته است تا دامن او را بيااليد  مي

تن به مبارزه با اهريمنـي  ) اش  گناهي  و براي اثبات بي(پس به ناچار . اش را اثبات نمايد  پاكي
، پيكري چون بز ماده و دمي چون اژدها دهد؛ اهريمني كه سري چوم شير  ناپذير مي  شكست

كشــد و بــا موفقيــت از آزمــون بيــرون آمــده،   ســرانجام بلورفــون آن اهــريمن را مــي. دارد
  ). 220: 1370هومر،(كند   اش را اثبات مي  گناهي  بي

در شرق نيز براي شـناخت  . هاي متعددي دارد  رواج چنين باورهايي در شرق هم نمونه
در بـين  «شده اسـت؛ مـثالً     چون آزمون آب و آزمون آتش استفاده مي هايي  مجرم از آزمون

گذاشتند يا با وادار كردن فرد به دست زدن و برداشـتن    النهرين فلز داغ را روي زبان فرد مي
در حوزة ادبيات ). 257: 1383كارداشيا،(»آزمودند  يك شيء مقدس متعلق به معبد وي را مي

. هايي، داسـتان سـياوش و گـذر او از آتـش اسـت       داستانفارسي نمونة شناخته شدة چنين 
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گناهي تـن بـه آزمـون      سياوش كه متهم به رفتاري ناشايست شده است، بايد براي اثبات بي
سـرانجام  . كند چه دانست  نميدانست سياوش گناهي ندارد ولي   هرچند مي... كاوس «. دهد

زيرا . خود بنا به آيين از آتش بگذردگناهي   به اصرار زن پذيرفت كه سياوش براي اثبات بي
زيـان از سـوي ديگـر      سياوش پذيرفت و در انبوه آتش رفت و بـي .گيرد  آتش در پاكان نمي

  ).11: 1386مسكوب،(» ...گناه سودابه مسلم شد . درآمد
هايي براي كشف جرم، استدالل قياسي   شيوه/شود، اساس چنين شيوه  آنگونه كه ديده مي

در قيــاس بايــد يكــي از مقــدمات كلــي . 1. د ويژگــي عمــده داردايــن روش چنــ. اســت
به بياني ديگر ما در استدالل قياسي از كلي به سمت جزئي حركت ) 237: 1366مظفر،(باشد
باشد يعني از اموري .... از قضاياي يقيني، بديهي، شهودي و ) مقدمات(ماده قياس. 2كنيم   مي

بـه عنـوان نمونـه بـا خوانـدن داسـتان       . شناسـد   ند و ميدا  كه انسان فطرتاً و بداهتاً آن را مي
آيد كه تدوين كنندگان اين داستان براي آشكار شـدن حقيقـت بـه      سياوش چنين به نظر مي

  :اند  استداللي قياسي دست يازيده
  سوزاند                         سياوش يا پاك است يا بي گناه  آتشِ پاك بي گناهان را نمي

  سوزاند  اگر سياوش پاك باشد آتش او را نمي
يكـي از  . 1. در اين استدالل هر دو ويژگي استدالل قياسي بـه خـوبي ديـده مـي شـود     

. 2. 4انـد   باوري است كه ايرانيان كهـن داشـته  » سوزاند  گناهان را نمي  آتش بي«ها يعني   مقدمه
  .گناهان است  سياوش تنها يكي از بيتر است چرا كه   مقدمه از نتيجه كلي

  
  كارآگاهي/گفتمان مدرن و ژانر جنايي. 4

كارآگاهي محصول مدرنيته است؛ ژانري كه به تعبيـري  /چنانكه پيشتر اشاره شد، ژانر جنايي
در حقيقت در عصر مـدرن اسـت    (Horvath, 2007: 91 ).بر تمام دوران مدرن حاكم است 

گردد؛ اين بدان معني نيسـت كـه پـيش از ايـن       ري مستقل ميكه اين نوع ادبي تبديل به ژان
هاي جنايي وجود نداشت بلكه با پيدايش گفتمان مدرن دو تغيير و تحول اساسي در   داستان
اي در   هاي جنايي نقشي حاشيه  اگر تا پيش از اين داستان: هاي جنايي اتفاق افتاد الف  داستان
داشتند، در ايـن زمـان ايـن    ) اهنامه يا بلورفون در ايليادمانند داستان سياوش در ش(ها  داستان
و به تبع آن ژانـر  (ها از حاشيه به متن آمده، زمينه را براي پيدايش آثار مستقل جنايي   داستان
هاي   هاي جنايي اوليه تفاوت  ساختار آنها نيز با داستان: ب. فراهم ساختند) كارآگاهي/جنايي

اسـتفاده  ... هايي چون آزمون آتش و   براي يافتن مجرم از آزموناساسي پيدا كرد؛ مثالً ديگر 
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هاي جنايي اوليه حضور نداشت ـ    نگرديد و همچنين شخصي به نام كارآگاه ـ كه در داستان 
هاي   اهميت اين شخص در داستان. كارآگاهي مدرن قرار گرفت/هاي جنايي  در مركز داستان

كارآگـاهي از نـام كارآگاهـان آن    /هاي جنايي  ستانجنايي به حدي است كه نام بسياري از دا
، براي يافتن دليل اين تغييرات بايد بـه گفتمـان مـدرن و نظـام معرفتـي آن     . اخذ شده است

  .تجربه گرايي، نگاهي انداخت  
در حقيقت . شود، هرگز امري از پيش انديشيده نبود  آنچه امروزه دوران مدرن ناميده مي

اتفاق و رويداد بود؛ رويدادهايي كه حتي بانيان آنهـا هـم هرگـز     پيدايش مدرنيته نتيجه چند
: 1387خاتمي،(نداشتند) پيدايش مدرنيته و نفي جهان قرون وسطايي(تصوري از نتيجة آنها 

به عنوان نمونه وقتي كه مارتين لوتر به اصالح كليسا پرداخت، باور نداشت كه اين كار ). 7
سازد كه به سلطه و قيموميت قرون وسـطي و    اي فراهم مي  او زمينه را براي استقرار مدرنيته

توان اشاره كرد   جداي از لوتر و پروتستانيسم به موارد ديگري نيز مي. كليسا پايان خواهد داد
شناختي   هاي روش  ها و انديشه  گمان اين بحث  كه سبب پيدايش دنياي مدرن گرديدند اما بي

بود كه بيشترين نقش را در تحكيم گفتمـان  ... الك و  كساني چون گاليله و فرانسيس بيكن،
اين افراد با نفـي رويكـرد گذشـتگان ـ كـه      . تجربه گرايي، داشت  ، شناسي آن  مدرن و روش

رويكردي قياسي و الهام گرفته از آثار افالطون و ارسطو بود ـ بساط قرون وسطي را در هم  
شناسـي    طي جاي خـود را بـه معرفـت   هاي آنها معرفت شناسي قرون وس  با تالش. پيچيدند

اي كه اساس آن بر استدالل استقرايي و اولويت مشاهده است ـ داد؛    شناسي  مدرن ـ معرفت 
  .افتد  آثار بيكن و الك همان جايي است كه اين تحول در آن اتفاق مي

سـاخت و    بيكن بر اين باور بود كه روش ارسطو و پيروانش هيچ مجهولي را معلوم نمي
از اين روي بيكن بـه جـاي اسـتدالل قياسـي كـه از      . كرد  يشرفت دانش هم كمكي نميبه پ

كرد، روش استقرائي را ـ كه آغازگاهش امـور جزئـي بودندــ بـه كـار         اصول كلي آغاز مي
بايد : ي اول  قاعده«: بيكن اصول و قواعد روش خويش را چنين توصيف كرده است. گرفت

و خطاها و اشتباهات را از ذهن زدود تا ذهن به صورت آيينة ها و تعصبات   داوري  تمام پيش
بايد تمـام منقـوالت را   : دوم... چنانكه هست بنمايد  صاف و همواري درآيد و واقعيت را آن

در علوم قدما شك و ترديد روا داشت و به اقوالشان اعتماد نكرد و از نو به به . كنار گذاشت
فاهمه : سوم... آزمايش و بررسي جديد فراهم ساختمشاهده پرداخت و مواد الزم را براي 

در ... و حواس بايد به وسايل كمكي تقويت شوند و خطاهاي حواس هم بايد تصحيح شود
» ...مشاهده و تجربه بايد به موارد منفي اهتمام ورزيد و تنها بـه مـوارد مثبـت اكتفـا نكـرد      

  ).134: 1385جهانگيري،(
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شود، بيكن با نفي توجه به باورهاي قدما ـ كه عمدتاً   يآنگونه كه از اين اصول دريافت م
پـس از  . دهد  گرفتند ـ به مشاهده، جايگاه برتري مي   هاي قياسي جاي مي  در مقدمة  استدالل

او جان الك نيز در رساله دربارة فهم آدمي ـ كه در آن به شـناخت حـدود معرفـت انسـان      
يان معرفـت را از طريـق تجربـه و حـواس     پرداخته است ـ از اهميت تجربه سخن گفته، بن 

كـه بـه مبـادي فطـري     ) افالطونيان زمان خـود (اي   الك با نقد انديشة فالسفه. داند  آدمي مي
اي كه از آغاز تولد با انسان بوده است، باور داشتند، ذهن آدمي   خداداد يعني آن مبادي فطري

دانست كه تمام دانش و   مي) لوحي كه عاري از هر گونه مبادي فطري است(را لوحي سفيد 
  ).91: 5،ج1382كاپلستون،(آورد  به دست مي) و نه راهي ديگر(معرفت خود را از راه تجربه 

و كسان ديگري (شناسي گفتمان مدرن در آثار اين افراد   اگر باور داشته باشيم كه معرفت
هـاي    ترين شاخصه  اصليتوان   تئوريزه گرديده است، آنگاه مي) شوند  گرا ناميده مي  كه تجربه
: الـف . اينچنين خالصه نمـود ) البته در مقايسه با گفتمان پيشامدرن(شناسي مدرن را   معرفت

او از مشاهدة امور جزئي آغاز «توجه به جزئيات چنانكه دربارة روش نيوتن گفته شده است 
) 108: 1387،قزلسـفلي (» .رسد  كند و به تبيين قوانين كلي و در عين حال جهانشمول مي  مي
  .اوليت مشاهده بر باورهاي فطري و باورهاي گذشتگان: ب

شناسـي گفتمـان مـدرن      دهنـدة روش   ترين عناصر شكل  ها اصلي  درحقيقت اين شاخصه
شود؛ رويكردي كه نخستين اصـل آن    گرايي ياد مي  باشند كه از آن به عنوان روش تجربه  مي

بنتون و كرايـب در  ). 13: 1384نواك،(»سي استتمامي شناخت مبتني بر تجربة ح«اين بود 
بنيادهاي فلسفي تفكـر اجتمـاعي هفـت دكتـرين بـراي روش      : كتاب فلسفة علوم اجتماعي

  :ترين آنها عبارتند از  شمارند كه اصلي  بر مي) پوزيتيويسم(تجربي
مـان را از طريـق     ما شـناخت . كند  ذهن انسان به صورت لوح سفيد شروع به كار مي. 1«
هر ادعاي معرفتـي اصـيل بـه    . 2كنيم   مان با آن كسب مي  مان از جهان و تعامل  ربة حسيتج

اين كـار ادعاهـاي معرفتـي دربـارة     . 3آزمون پذير است ) مشاهده يا آزمايش(كمك تجربه 
عينيت علمي متكـي بـه تفكيـك    . 7... گذارد   توان مشاهده كرد، كنار مي  ها را كه نمي  هستي

بنتـون و  (»اسـت ) ذهنـي (هـاي ارزشـي    واقعـي از داوري ) آزمـون پـذير  (هـاي   صريح گزاره
  ).38: 1391كرايب،

انسان مدرن اين رويكرد معرفت شناختي را در حوزة كشف جرم نيز به كار گرفته است 
در صـحنة جـرم   ... تا آنجا كه امروزه اولين وظيفة كارشناسان جـرم، كارآگاهـان، پلـيس و    

آينـد،    آن است حتي جزئياتي كه بسيار كوچك به نظر مي مشاهدة دقيق جزئيات و آزمايش
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زيرا تجربيات عملي ثابت كرده كـه گـاه مـدارك و داليـل بسـيار      «نبايد ناديده گرفته شوند 
 »از مهمتـــرين عوامـــل راهنمـــاي كشـــف جـــرم هســـتند... اهميـــت   كوچـــك و بـــي

  ).1391:188انصاري،(
كارآگاهي در /يش ژانر ادبيات جناييشناختي است كه سبب پيدا  همين تغيير نظام معرفت

اگـر  . باشـد ـ شـده اسـت      گرايانـه مـي    قرن نوزدهم ـ كه اوج استيالي رويكردهاي تجربـه  
اي در درون   هايي حاشـيه   هاي جنايي ـ كه تا پيش از اين زمان عمدتاً به شكل داستان   داستان
بند و براي اولين بـار آثـار مسـتقالً    يا  اند ـ در اين زمان استقالل مي   آمده  هاي ديگر مي  داستان

هاي   در حقيقت داستان. شود، به خاطر گسترش معرفت شناسي مدرن است  جنايي نوشته مي
و عناصـر اصـلي آن    گرايـي   شناسي تجربه  كارآگاهي بهترين ژانر براي انعكاس روش/جنايي

اين سبك مانند سـر   هاي نويسندگان بزرگ  باشد تا آنجا كه بررسي داستان  مانند مشاهده مي
هاي   دهد كه عناصر و شاخصه  هاي شرلوك هولمز، نشان مي  خالق داستان  ، آرتور كانن دويل

اي كه بـه دليـل آشـنايي خواننـدگان بـا        معرفت شناسي مدرن در دل آن جاي دارند؛ مساله
  .آيد  هاي جنايي پرداختن به آن ضروري به نظر نمي  ساختار داستان

  
  لي سوژه مدرنكارآگاه، تج. 5

تـوان در شخصـيت كارآگـاه ديـد؛ چنانكـه        هاي جنايي را مي  ارتباط ديگر مدرنيته با داستان
اي طوالني ندارند و عمر آنها به زحمـت    كارآگاهي تاريخچه/هاي ژانر جنايي  ديديم، داستان
يـز كـاراكتري تـازه و    ن» كارآگاه«با توجه به اين مسئله بايد پذيرفت كه . رسد  به دو قرن مي

هـاي    باشد چراكه در داسـتان   كارآگاهي مدرن مي/هاي ژانر جنايي  اختراع نويسندگان داستان
ها با منجم، رمـال، پيشـگو،     جنايي اوليه نشاني از كارآگاه نيست و به جاي او در اين داستان

سـاني و ارواح و  كمك كرفتن از نيروهاي فرا ان(هاي خاص خود   ـ كه با شيوه... جادوگر و 
شيوة كارآگاه اما به كلي متفاوت از شـيوة  . پردازند ـ مواجه هستيم   به كشف حقيقت مي...) 

كار آنان است چرا كه كارآگاه كسي است كه تنها به كمك قواي عقالني خود و بـر اسـاس   
محققان براي كارآگاه چند ويژگـي مهـم بـر    . مشاهداتش در پي كشف حقيقت ماجرا است

: پ. گرا و متـاثر از علـوم اسـت     واقع: ب. كارآگاه فردي هميشه موفق است: اند الف  شمرده
  .(Dubois,1992: 92) .نگرد  با خونسردي به دنيا مي: ت. پرسه زن و كنجكاو است

اما به راستي ميان گفتمان مدرن و كارآگاه چه نسبتي وجود دارد؟ به سخني ديگـر چـرا   
حضور اين فرد هستيم؟ اگـر بتـوان كارآگـاه را كسـي      تنها در گفتمان مدرن است كه شاهد
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اش بـه كشـف حقيقـت      دانست كه با توجه به مشاهدة جزئيات و تنها با كمك نيروي عقل
توان ميان اين شخص با گفتمان مدرن ارتبـاطي معنـادار برقـرار كـرد و       پردازد، آنگاه مي  مي

بسنده، تنهـا در چهـارچوب گفتمـان    نشان داد كه چرا كارآگاه به عنوان فاعلِ شناسايِ خود 
  .گردد  مدرن پديدار مي

ترين ويژگي گفتمان مدرن را بايد در تالش براي رهايي از هر قيموميتي دانسـت؛    اصلي
ــالغي       ــان از ناب ــايي انس ــه را ره ــنگري و مدرنيت ــاني، روش ــهير آلم ــوف ش ــت فيلس كان

كوشـند تـا     ها مي  شود كه انسان  بنابراين مدرنيته زماني آغاز مي) 31: 1386كانت،(دانست  مي
حال . خود را از هر نوع انقيادي رها سازند و براي شناخت تنها به خرد خويش دست يازند

هاي او بازگشته و آن را در كنار تعريـف سـوژة     اگر باز به تعريف خود از كارآگاه و ويژگي
يعني همانگونـه  . داردمدرن قرار دهيم، خواهيم ديد كه ميان اين دو ارتباط معناداري وجود 

يابد، كارآگاه نيز تنها بـا كمـك     كه سوژه مدرن با تكيه بر خرد خويش به شناخت دست مي
بـه همـين خـاطر نيـز هسـت كـه در       . 6گشـايد   ها را مي  گرفتن از خرد خود معماي جنايت

ـ   ، هاي جنايي كارآگاهان مدام از عقل خود و يا به قول يكي از معروفترين آنها  داستان وآرو، پ
هـايش در جـواب     پوآرو در يكـي از داسـتان  . كنند  هاي خاكستري خود ستايش مي  از سلول
  :گويد  شود، مي  دستيارش، كه حال او را جويا مي  ، هستينگز

مثـل يـك   . بيني كه چـه حـال و وضـعي دارم     مي. ـ من؟ رنگم را ببين، حالم را مپرس«
اما باز هم جـاي شـكرش بـاقي اسـت كـه       . .....مثل يك خانة ويران. كشتي در هم شكسته

  .مهمترين عضو بدنم سالم است
  .ترين قلب دنيا را داري  ـ بله تو سالم

بله، دوست من، . ـ قلبم هم شايد سالم باشد ولي منظور من قلبم نبود، منظورم مغزم بود
  ).13: 1390كريستي، (» كند  مغزم هنوز هم خيلي عالي كار مي

  
  ژانر جنايي/ 7قدرت. 6

كارآگاه، تنها انعكاسـي از معرفـت شناسـي      ، كارآگاهي و شخصيت اصلي آن/آيا ژانر جنايي
تنها نسبتي يكسـويه  ) كارآگاهي/گفتمان مدرن و ژانر جنايي(مدرن است؟ آيا نسبت اين دو 

است و يا اينكه بايد به ارتباطي دوسويه نيز ميان اين دو باور داشت؛ به تعبيري بهتر آيا ژانر 
  رآگاهي در استحكام بخشيدن به معرفت شناسي تجربه گرايانه نقشي ندارد؟كا/جنايي
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جايي در واژگان كليدي ميشل فوكو به اين پرسش پاسـخي    توان با كمي جابه  به نظر مي
قـدرت فوكـو قـرار دهـيم،     /ژانر را به جـاي نسـبت دانـش   /تر داد؛ اگر نسبت دانش  شايسته

ه، از نسبت دو سوية معرفت شناسي مـدرن و ژانـر   توانيم پاسخي براي پرسش خود يافت  مي
  .كارآگاهي سخن بگوييم/جنايي

اي است كه در قرن بيسـتم و    طرف و استعاليي، امري موهوم است؛ اين گزاره  دانش بي
شـود؛ بـه عنـوان نمونـه انديشـمندان        هاي فكري متفاوت ديده مي  در آثار متفكراني با طيف

ديدند و آن را معرفتـي در    و طبقة بورژوازي نسبتي مي راييگ  مكتب فرانكفورت ميان تجربه
  8).158: 1386نوذري،(كردند  خدمت طبقة بورژوازي تصور مي

هايي   و به ويژه دانش(ميشل فوكو نيز همانند بسياري از همروزگارانش اعتقادي به دانش
به مفهوم طبقـه  به عنوان امري خنثي نداشت اما ارتباط آن را ) مشكوكي چون روان پزشكي

كوشيد نشان دهـد كـه     او به ويژه با تحليل تبارشناسانة علوم انساني مي. كرد  نيز محدود نمي
علوم انسـاني نـه تنهـا از    «در نظر فوكو . شرط توليد حقيقت دربارة انسان نظام قدرت است

شان بيـانگر سلسـله مراتـب قـدرت اسـت، پديـد         درون مجموعة نهادهايي كه ساختار كلي
انـد بلكـه عملكـرد آنهـا نيـز در چهـارچوب قـدرت همـين سلسـله مراتـب قـدرت              دهآم

  ).190: 1383حقيقي،(»است
هاي معرفت شـناختي را امـري     اندازي كه دانش و نظام  چشم(اندازي   اگر از چنين چشم

ژانر كارآگـاهي بينـدازيم،   /نگاهي به نسبت قدرت) بيند  جانبدارانه و در ارتباط با قدرت مي
گرايانة   تواند به استحكام معرفت شناسي مدرن و رويكرد تجربه  يم ديد كه اين ژانر ميخواه

شناسـي    با كمك از رويكرد معرفت) شود  تاكيد مي(آن ياري رساند چرا كه در اين ژانر تنها 
اي   اگر كارآگاهان ـ كه آميزه . توان حقايق را آشكار ساخت  است كه مي )گرايي  تجربه(مدرن 
گري هستند ـ همواره در يافتن مجرم و حقيقت داستان موفق   تدالل استقرايي و مشاهدهاز اس
، تنها به اين خاطر است كه آنها از تنها شيوة صحيح و درست (Dubois,1992: 92)نمايند  مي

ها   القاء اين باور در خوانندگان اين نوع از داستان. كنند  استفاده مي )گرايي  يعني شيوة تجربه(
هاي معرفت شناختي خواهد شد؛ امري كـه سـبب تحكـيم و قـدرت       ب طرد ساير نظامسب

  .گردد  به عنوان تنها رويكرد عقالني، صحيح و هنجارمي گرايي  يافتن روش تجربه
هايي چون دستيار كارآگاه و بـازرس پلـيس     شخصيت/ هاي جنايي شخصيت  در داستان

هـاي طـرد شـده در گفتمـان مـدرن        شناسـي   تتوان آنها را تجسم معرف  وجود دارند كه مي
كارآگاهي عالوه بر كارآگاه شخص ديگري نيز حضور /هاي جنايي  در غالب داستان. دانست
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دارد كه عمدتاً شخصي است كند ذهن و يا اينكه در مقايسه با كارآگاه، كند ذهـن بـه نظـر    
هـاي شـرلوك     در داسـتان هاي هركول پوآرو و يا واتسـون    مانند هستينگز در داستان(آيد  مي

شود تا مـا    دستيار كارآگاه باعث مي«اند كه   نقش اين دستياران را غالباً اينگونه دانسته) هولمز
توان گفت كه دستيار كارآگاه   مي. گذرد، دست پيدا كنيم  به آنچه در فكر و انديشة كارآگاه مي

تة كليدي دربارة اين افراد اظهار ، اما نك)60: 1390فرد،  نحوي(»واسطة بين ما و كارآگاه است
نظرهاي گاه و بيگاه آنان دربارة جرم و مجرمان حقيقي است كـه غالبـاً نادرسـت از آب در    

اي بيـان    هستينگز گاهي اوقات در مورد وقايع جنايت گفتارهاي سالوده لوحانه«آيد مثالً   مي
ستينگز، واتسون، سر بازرس ه(اگر آنان). 62: همان(»شود  دارد كه باعث تعجب پوآرو مي  مي
شـود، بـه ايـن      كنند و يا هيچ گاه گره داستان به دست آنان باز نمـي   همواره اشتباه مي...) و 

آنها به اين دليل كه افرادي . اند  گرايانه  هاي تجربه  خاطر است كه آنها ناتوان از كاربست روش
سـازند،    هاي خـود وارد مـي    استداللرا در ... ها و   اند و يا اينكه احساسات، ارزش  احساسي

آيـد زيـرا     هاي آنها درست از آب در نمـي   استدالل و حدس. هرگز قادر به حل معما نيستند
بخصـوص  (گرايـان    اسـت؛ تجربـه  ... هاي اخالقي و   مشاهدة آنها آلوده به احساسات و ارزش

رسيدن به حقيقـت را دوري   با جدا كردن حوزة ارزش از واقعيت، تنها راه) گرايان اوليه  تجربه
؛ ويژگي كه در كارآگاهاني چون پوآرو )37: 1385پاتنم،(دانند  ها مي  از آميختن واقعيت با ارزش

به بهترين   ـ(Dubois,1992: 92)و هولمز ـ كه همواره رفتاري خونسرد و غير احساسي دارند  
  .آنها شود؛ تجرد آنها  گواهي است بر نفي احساسات انساني  شكل ديده مي

  
  گيري نتيجه. 7

كارآگاهي ژانري است كه پيـدايش آن بـه عنـوان يـك ژانـر مسـتقل بـه دوران        /ژانر جنايي
اين تقارنِ زماني، نشان از ارتبـاطي معنـادار ميـان    . گردد  باز مي) سال پيش 150تقريباً (مدرن

ا آنجا كـه  دارد ت) كارآگاهي/گفتمان مدرن و نظام معرفت شناختي آن و ژانر جنايي(اين دو 
كارآگاهي انعكاسي از گفتمان مدرن و نظام معرفـت شـناختي آن   /توان گفت ژانر جنايي  مي

اي كه تنها به وسيلة خـرد    سوژه(است چرا كه نه تنها كارآگاه تجسم سوژة آگاه مدرن است 
هاي اصلي   بلكه توجه به جزئيات ـ كه يكي از بخش  ) آيد  خود به جستجوي حقيقت بر مي

اي   كارآگاهي است ـ  نيز بازتابي از شيوة استدالل استقرايي است؛ شـيوه  /هاي جنايي  داستان
هاي استدالل اولويت و برتري   كه در گفتمان مدرن و نظام معرفت شناختي آن بر ساير شيوه

  .يابد  مي
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كارآگاهي و گفتمان مدرن و نظام معرفـت شـناختي   /ژانر جنايي(اما نبايد ارتباط اين دو 
را ارتباطي يكسويه دانست؛ اگر با ديدي تبارشناسانه به ارتباط اين دو ) گرايي  ي تجربهآن يعن

كارآگاهي ـ كه خود محصول مدرنيته و نظـام معرفـت    /بنگريم، خواهيم ديد كه ژانر جنايي
استفاده و ) شناسايي مجرم(شناسي آن است ـ با القاء اين باور كه تنها راه رسيدن به حقيقت  

هـاي معرفـت شـناختي رقيـب       است، به طرد سـاير نظـام   گرايانه  هاي تجربه  كاربست روش
به تعبيـري  . شود  پرداخته، سبب استيال و سلطة گفتمان مدرن و نظام معرفت شناختي آن مي

كارآگاهي خبر از پيوندي ناگسستني ميـان قـدرت و ژانرهـاي    /ديگر تبارشناسي ژانر جنايي
  .دهد  ادبي مي

  
  ها نوشت  پي

رشناسي رويكردي است كه اگرچه با آثار نيچه و به ويژه كتـاب تبارشناسـي اخـالق او آغـاز     تبا .1
بود كه آن را تا حد رويكردي قابل اعتنا و كاربردي در ) 1926- 1984(گرديد اما اين ميشل فوكو 

هــاي   مهمتــرين مولفــه. ارتقــا بخشــيد...) حقــوق، سياســت و (مطالعــات حــوزة علــوم انســاني
هاي اجرايي خاصي اسـت    هاي فلسفي و تكنيك  تبارشناسي ـ كه داراي پيش زمينه شناختي   روش

نفـي نگـاه خطـي بـه     (ـ عبارتند از ارتباط قدرت و حقيقت و همچنين تصادفي دانسـتن تـاريخ   
در خصوص مولفة اول بايد گفـت كـه تبارشناسـي هرگـز حقيقـت را همچـون امـري        ). تاريخ

؛ حقيقت نه تنها با شرايط تاريخي ارتباط دارد )374: 1381كو،فو(بيند  استعاليي و فراتاريخي نمي
تواند   قدرت تنها زماني مي«بلكه پيوند آن با قدرت نيز پيوندي ناگسستني است؛ به تعبيري ديگر 

نگاه تصادفي و غير خطي بـه  ) 219: 1387شرت،(»عمل كند كه با مفهوم حقيقت درآميخته باشد
گيرد كه بـراي تـاريخ آغـاز و      تبارشناسي در برابر نگاهي قرار مي تاريخ نيز به عنوان مولفة ديگر

هاي آن اموري غايتمند نيستند بلكه كامالً تصادفي و   پايان و هدفي قائل است؛ تاريخ و دگرگوني
  .ها هستند  باشند؛ از اين رو آنچه در پژوهش ها بايد مورد توجه قرار گيرد، گسست  اتفاقي مي

هاي تبارشناسانه كتاب مراقبت و تنبيه است؛ فوكو در اين   هاي پژوهش  يكي از بهترين نمونه
دهد كه چگونه در قرن هجدهم گسستي در شيوة و ضابطة شـكنجه بـه وجـود      كتاب نشان مي

). 1385فوكـو ، (سـازد    آمده، جامعه كنترل بر رفتار جانيان را جايگزين اعدام و شكنجة آنها مـي 
ت كه اين تغيير و بـازطراحي نظـام جزايـي نـه ريشـه در انسـان       نكتة مهم از نظر فوكو اين اس

دوستي مدرن بلكه ريشه در قدرت داشت؛ جامعة مدرن و صنعتي نياز به افرادي منظم و كنترل 
هاي كنتـرل    شده داشت و نظام كيفري با همراهي دانشي چون روانشناسي به توليد چنين سوژه

  .كرد  اي كمك مي  شده
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تـوان    است حال آنكه مـي   كارآگاهي پرداخته شده/هاي جنايي  داليلي تنها به داستان در اين مقاله به.2
هـاي    هـا سـاختاري مشـابه داسـتان      هاي پليسي نيـز اشـاره كـرد چراكـه ايـن داسـتان        به داستان

جسـدي كشـف   : هاي پليسي بر محور جـرم واقـع اسـت     كارآگاهي دارد؛ ساختار داستان/جنايي
محقـق بـا   . شـود   ، قرباني شناسايي شده و تحقيقات آغاز مـي )شود  ته ميهنجاري شكس(شود   مي

بررسي زندگي قرباني، در تالش است انگيزه جرم را يافته و از ميـان مظنـونين مجـرم اصـلي را     
  (Poslaniec et Houyel, 2001: 137)شناسايي نمايد

ن معما كه از دو رويداد رما. 1: كند  تودورف انواع پليسي را به سه مقوله زير دسته بندي مي
پليس . رويداد اول مربوط به جرم است و رويداد دوم به تحقيق مربوط است: است  تشكيل شده

رمـان سـياه نيـز از دو    . 2. و خوانندة همراه او در تالشند تا متوجه شوند چه اتفاقي افتاده است
شود بلكـه    ده دنبال نميآنچه اتفاق افتا. داستان با كنش همزمان است: رويداد تشكيل شده است

پليس مطمئن نيست در پايـان تحقيقـات جـانش در    . شود  آنچه قرار است اتفاق بيفتد، دنبال مي
از دو رويداد رمان معمايي برخوردار است اما رويداد دوم  پر شاخ و : رمان مهيج. 3. امان بماند
هاي اصـلي    ه شخصيتآنچه اتفاق افتاده مطرح نيست بلكه سوال بر سر آن است ك. برگ است

  .(Lits, 1991: 43) چه خواهند شد
هاي ديگري نيز براي اين نوع ادبي انجام شده است چنانكه از ديدگاه ژاك   البته تقسيم بندي

رمان بازجويي كـه در آن  . 2رمان معما . 1: شود  دوبوا رمان پليسي به چهار مقوله دسته بندي مي
مان سياه  در اين رمان، خواننده، جرم و ديدگاه مجرم را ر. 3دهد   جرم و تحقيق همزمان رخ مي

بحث بر سر شناسايي و دستگيري متهمي است كه در داستان شـناخته شـده   . كند  بهم مرتبط مي
  .(Dubois,1992: 37)در اين نوع رمان، قرار است جرمي اتفاق افتد: رمان مهيج. 4. است

فراواني بخصوص در غرب نوشته شـده اسـت در    كارآگاهي آثار پژوهشي/دربارة ادبيات جنايي. 3
. توان به چند كتاب و يا مقاله اشاره كرد  ايران نيز تعداد اين آثار اگرچه چندان زياد نيست، اما مي

آثـاري كـه ژانـر    : را مي توان به دو دستة كلي تقسيم كـرد الـف  ) چه غربي و چه ايراني(اين آثار
آثـاري كـه بـه ژانـر     : انـد ب   كـويني بررسـي كـرده   كارآگاهي را از منظـري تـاريخي ـ ت   /جنايي
از آثار دسته اول مي تـوان بـه رمـان پليسـي و     . اند  كارآگاهي نگاهي ساختارگرايانه داشته/جنايي

، داستان هاي پليسي )غربي) (1390(، ادبيات جنايي نوشتة جان اسكاگز)1992(مدرنيته اثر دوبوا 
) 1390(ايت نوشتة محمـد مهـدي نحـوي فـرد    و معمايي براي يك جن) 1394(جمال ميرصادقي

نـوع  «تعداد آثار دستة دوم كمتر است اما در ميان آنها آثار مهمي چون مقالة معـروف  . اشاره كرد
  .شود  ديده مي) 2001(تزوتان تودوروف» شناسي داستان كارآگاهي

نـد و يـا   ا  چنانكه اشاره شد، اين آثار يا به بررسي تاريخي ـ تكاملي ژانر جنايي پرداخته 
اند بدون اينكـه    ها سخن گفته  اينكه با رويكردي ساختارگرايانه از ساختار اين نوع از داستان

. اي به چرايي پيدايش اين نوع ادبي و يا ارتباط آن با نظام معرفتي مدرن كـرده باشـند    اشاره
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پيـدايش  مقالة حاضر با استفاده از رويكرد تبارشناسانه كوشيده است نه تنها بـراي چرايـي   
ژانر جنايي در دورة مدرن پاسخي بيابد بلكه از ارتباط آن با نظام معرفتي مـدرن و كـاركرد   

  .آن نيز سخن بگويد
هـاي فاسـد و     م توجه به زندگي جنايي افراد، دنبال كـردن شخصـيت   1850هاي   تا پيش از سال. 4

كـه در آثـار نويسـندگاني     آمد؛ تا آنجـا   خالفكار، درون ماية مناسبي براي ادبيات به حساب نمي
شوند و يا اينكه نقشـي كـامالً     همچون استاندال، بالزاك، فلوبر و زوال اين مضامين كمتر ديده مي

آثار ادبي آن روزگار به ندرت به زندگي مجرمانة طبقـات اجتمـاعي در حاشـيه    . اي دارند  حاشيه
  .(Timbal-Duclaux,1998: 26)پرداخت  مي

آزمون آتش را در طبيعت دوگانة ويرانگري و تطهير كنندگي آن بايد جسـت  يكي از داليل مهم «. 5
زيرا در آزمون آييني آتش، آتش كساني را كه در بند گناه و ناپاكي هستند و بـه تزكيـه و تصـفية    

هاي شايسته نـه تنهـا آزاري     كند اما به ارواح پاك و جان  سوزاند و رسوا مي  اند، مي  روح نپرداخته
كند آتش به   اشاره مي (wundt)آنگونه كه ونت . كند  بلكه پاكي و كمال آنها را ثابت مي رساند  نمي

اي ابتدايي و موثر تصفيه و تجليه به شمار آمده و چون در وجود پاكان اثري از   همراه آب، وسيله
 ها و گناه است و هر چيزي را كه بـه آن نزديـك    ناباكي و پليدي نيست، آتش كه سوزندة پليدي

بخشد، به هنگام آزمون به نيكان و   آورد و پاكي خويش را به آن مي  شود، به شكل خود در مي  مي
  ).34- 5: 1379صرفي،(»رساند  پاكان ـ كه در پاكي وجه مشتركي با آتش دارند ـ آسيبي نمي

را تجربـه   هاي قتل بازمانده از دورة قاجار يعني زماني كه ايرانيان دنياي مـدرن   در يكي از پرونده. 6
توان او را يكي از اولين كارآگاهان ايراني دانسـت    كرده، در حال شناخت آن بودند، فردي كه مي

از كشف حقيقت ماجرا به توسط قوة ناطقة خود كه تعبيري از همان خـرد خـود بسـنده اسـت،     
  )66: 4،ج1389محمدزاده،(گويد  سخن مي

نشان كرد كه فهم فوكو از اين مفهوم تـا حـدود    در ارتباط با برداشت فوكو از قدرت بايد خاطر. 7
زيادي متفاوت از برداشت پيشينياني چون هابز از آن است؛ اگـر كسـاني چـون هـابز قـدرت را      

دانستند كه در جامعه تنها در دستان عدة خاص و معدودي قرار داشته، اين انحصـار و    عاملي مي
را انجام دهند كه در وضعيت مقابـل انجـام   قربانيانش كاري «شد كه   تملك قدرت مانع از آن مي

ــي ــد   م ــر       .... دادن ــه آن فك ــعيت ب ــن وض ــر اي ــه در غي ــد ك ــر كنن ــزي فك ــه چي ــي ب ــا حت ي
بـه  . كند  تري تعريف مي  ، فوكو قدرت را در معناي تازه و متفاوت)1380:111هيندس،(»كردند  مي

نت ـ كـه مسـتقيماً    باور فوكو ميان قدرت و خشونت تمايزي اساسي وجود دارد؛ برخالف خشو
» هـاي بـدن    عمـل روي امكـان  «شود ـ قدرت نه مستقيم و بر روي بـدن بلكـه      بر بدن اعمال مي

سوق دادن اين يـا آن بـدنِ   «در حقيقت از نظر فوكو اعمال قدرت . است) 100: 1395مشايخي،(
فرض چنين تعريفـي از قـدرت     پيش) 100: همان(»خاص به سمت اين يا آن امكان خاص است
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هميشـه  ] برخالف خشـونت [در مناسبات قدرت «مكان مقاومت دربرابر آن است؛ به باور فوكو ا
  ).101: همان(»امكان سرپيچي هست

هـا بلكـه     قدرتي كه برخالف خشونت نه بر روي بدن(اين قدرتي كه از آن سخن گفته شد
قدرت امري بيروني يابد؟ از نظر فوكو   چگونه فعليت مي) شود  هاي بدن اعمال مي  بر روي امكان

يابد و اين همان چيـزي اسـت     نيست كه جايي حضور داشته باشد؛ قدرت در دانش فعليت مي
شايد با كمي تسامح و در ارتباط با مقالة حاضر بتوان ادعا . اند  قدرت ناميده/كه آن را پيوند دانش
ارآگـاهي بيشـترين   ك/با قدرت در ژانر جنـايي ) تجربه گرايي/پوزيتيويستيم(كرد كه پيوند دانش 

فعليت را يافته است؛ به اين معنـي كـه ايـن ژانـر ـ كـه جايگـاه فعليـت يـافتن پيونـد دانـش            
گرايي ـ كه تنها يكـي     گرايي و قدرت است ـ خوانندگان خود را به سمت پذيرش تجربه   تجربه

 اسـت ـ  هـدايت   ...) وحياني، عرفـاني،  پديدارشناسـي و   (از امكان هاي متنوع كشف حقيقت 
  .كند  مي

پيشـواي    ، يكي از اصلي ترين متفكران مكتب فرانكفورت، با نقـد آراء آگوسـت كنـت     ، ماركوزه. 8
بيـت    سـاز را شـاه    هـاي دگرگـون    تسليم در برابر وضع موجود و مخالفت با انديشه  ، گرايي  تجربه
هاي كنت به   بيت نوشته  تسليم شاه«: دانست  گرايي دانسته، آن را حافظ منافع طبقة بورژوا مي  تجربه

شكي ... گيرد   آيد كه يك راست از تن دادن به قوانين اجتماعي دگرگوني ناپذير مايه مي  شمار مي
در . شود  هاي اجتماعي و به چه منظورهايي ارائه مي  نيست كه اين تسليم به نفع كدام يك از گروه

ر اين توصيه پافشاري كنـد كـه   اي بوده است كه با چنين شدت و وضوحي ب  گذشته كمتر فلسفه
فلسفه بايد براي ابقاي اقتدار موجود و حمايت از مصلحت مستقر خـود را در برابـر هـر گونـه     

  ).349: 1388ماركوزه،(»يورش انقالبي وقف كند
  
  نامه كتاب

  .ها، ترجمة نجف دريابندري، تهران، كارنامه  ، كلي)1384(ـ استنيلند، هيلري
  .بيات جنايي، ترجمه زير نظر حسين شيخ االسالمي، تهران، نشانه، اد)1390(ـ اسكاگز، جان

  .، ترجمة محمد حسن لطفي، تهران، خوارزمي)جلد دوم آثار افالطون(، جمهوري )1380(ـ افالطون
  .، كشف علمي جرايم، تهران، سمت)1391(ـ انصاري، ولي اهللا 

هاي فلسـفي تفكـر اجتمـاعي، ترجمـه شـهناز      بنياد: ، فلسفة علوم اجتماعي)1391(ـ بنتون، تد و يان كرايب 
  .مسمي پرست و محمود متحد، تهران، آگه

  .ارزش، ترجمة فريدون فاطمي، تهران، مركز/ ، دوگانگي واقعيت)1384(ـ پاتنم، هيلري 
جستاري در زندگي و انديشة هوسـرل و هايـدگر،   : ، زمينه و زمانه پديدار شناسي)1385(ـ جمادي، سياوش 
  .تهران، ققنوس

  . ، احوال و آثار و آراء فرانسيس بيكن، تهران، علمي و فرهنگي)1382(ـ جهانگيري، محسن 
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  .، گذر از مدرنيته؟، تهران، آگه)1382(ـ حقيقي، شاهرخ 
  .، زمينة تاريخي مدرنيته، تهران، علم)1387(ـ خاتمي، محمود

و نظرية انتقادي، ترجمة هـادي   هرمنوتيك، تبارشناسي: ، فلسفة علوم اجتماعي قاره اي)1387(ـ شرت، ايون
  .جليلي، تهران، مركز

، چاپ در نشريه دانشـكده علـوم انسـاني دانشـگاه شـهيد بـاهنر       »آزمون آتش«، )1379(ـ صرفي، محمدرضا
  .9و  8كرمان، شماره 

  .تولد زندان، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، ني: ، مراقبت وتنبيه)1385(ـ فوكو، ميشل
ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، چـاپ شـده در   » نيچه، تبارشناسي، تاريخ«، )1381(، ميشلـ فوكو

متن هايي برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم، زير نظر الرنس كهـون، ويراسـتار فارسـي عبـدالكريم     
  .رشيديان، تهران، ني
  .، دانشگاه مازندران، ماهيت پارادايمي انديشة سياسي، بابلسر)1387(ـ قزلسفلي، محمدتقي
  .، فلسفة علم، ترجمة علي حقي، تهران، سروش)1387(ـ كاپالدي، نيكالس

، ترجمة جالل الـدين مجتبـوي، تهـران،    )جلد اول(يونان و روم : ، تاريخ فلسفه)1375(ـ كاپلستون، فردريك
  .سروش

مة امير جالل الدين اعلـم،  ، ترج)جلد پنجم(فيلسوفان انگليسي : ، تاريخ فلسفه)1382(ـ كاپلستون، فردريك 
  .تهران، سروش

چاپ شده در تاريخ حقوق كيفـري بـين   » اوردالي رودخانه در بين النهرين باستان«، )1383(ـ كارداشيا، گيوم 
  .النهرين، ترجمة علي حسين نجفي ايرند آبادي و حسين بادامچي، تهران، سمت

چـاپ شـده در روشـن نگـري     » چيسـت؟ در پاسخ به پرسـش روشـن نگـري    «، )1386(ـ كانت، ايمانوئل 
  .چيست؟، گرد آورنده ارهارد بار، ترجمة سيروس آرين پور، تهران، آگه
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