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  دهكيچ
در گسترش ادبيـات جهـان و از   سزايي  ، تأثير بهيس روسينو نامه شيچ چخوف، نويسنده و نماينتون پاولوآ

بر رادي، تحت تأثير كه اكن باورند يران، بر ايهاي تئاتر ا ارگردانكبسياري از منتقدان و . ران، داشته استيجمله ا
ـ ا. فرد و اصـيلي نگاشـته اسـت    هاي منحصر به نامه ، نمايشيآثار آنتون چخوف و با گسترش دستاوردهاي و ن ي

هـا و   تفـاوت  ةپـردازد و ضـمن مقايسـ    يهـاي رادي و چخـوف مـ    نامـه  نمايشلي كهاي  مقاله به بررسي ويژگي
هـاي چخـوف بـر دنيـاي هنـري رادي را       نامه ان اثبات تأثير نمايشكطور ضمني ام لي آثار آنها، بهكهاي  شباهت

ي هـا  تر آثار هر دو نويسنده و روشن ساختن جنبه دقيق كمؤثري براي در ةتواند وسيل ن مييه اكسازد  فراهم مي
بـه   يدر سطح جهان يجد يها ليران از تحليدر ا يسينو نامه شيه نماكاز آنجا . هاي آنها باشد نامه نمايش كمشتر

ه كآنتون چخوف  يها نامه شيبا نما يبر رادكا يها نامه شيموجود در نما يها شباهت ةسيدور مانده است، با مقا
ـ در ا يسينو نامه شيم، حق نمايا ردهكباشند، تالش  يمطرح م يدر سطح جهان تـر از   گسـترده  يران را در سـطح ي

. ميينمـا  يبررسـ  يرانيسنده اينو يكل يرا در آثار اص يجهان يها دهيم و بازتاب ايم، پاس بداريا آنچه شاهد بوده
آنان بـراي پيـدا     هاي روحي قهرمانان و تالش اوشكهاي آثار دو نويسنده، گرايش هر دو به  ترين ويژگي از مهم

  .گاهشان در اجتماع، انزوا و تنهايي انسان معاصر و تضاد و تقابل وي با دنياي پيرامون اوستردن جايك
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  مقدمه
طـرز ظريفـي    ه بهكشويم  آشنا مي با جهاني ،بر راديكهاي ا نامه با مطالعه و بررسي نمايش

هاي تـأتر   ارگردانكن و اگر چه بسياري از منتقدا. است يكدهاي چخوف نز نامه دنياي نمايش به
گاه موارد  اند، اما هيچ نار نام چخوف آوردهكاين شباهت اذعان دارند و همواره نام رادي را در  به

تفـا  كي دو مـورد ا كـ ر يكـ ذ ثر بـه كند و يا حداا ردهكهاي آنان را بيان ن نامه تشابه و تفاوت نمايش
مناسبت اجـرا   در مطبوعات و به يبر رادكا يها نامه شيچاپ شده بر نما يثر نقدهاكا. دان نموده

 ياجـرا ه بـر  عمـد طور بـه گونـه نقـدها    نيـ در زمان خود بـوده اسـت، نگـاه ا    يا انتشار آثار وي
 ياصل بر بررس ،ن مقالهين در ايكلوباشد،  يم... گران ويباز يارگردان و بازكنامه توسط  شينما
آنتون چخوف قرار گرفتـه   يها نامه شيآن با نما ةسيو مقا يبر رادكا يها نامه شينما يها يژگيو

  .نگاشته شده است يو پژوهش يليتحل يرشبا نگو  ير مطبوعاتيغ ياست و در چهارچوب
آثـار   يـك درامات يم شگردهايهاگر بخوا...«: ديگو يم يراد يسينو نامهشينما ةباروپال درك

بسـن،  يا ش از همه او را بهي، من بمينكسه يگر جهان مقايس دينو نامه شيرا با چند نما يبر رادكا
از  يس نامدار در آثار خود وجـوه خاصـ  ينو نامه شين سه نمايا. نميب يم يكل نزديچخوف و اون

 ةزد ن وفـا را در سرنوشـت ت  شيند و مخاطبان خـو ا ش گذاشتهينما مدرن را به ةجامع يها بحران
   .)183 يطالب(» اند ردهك يكآثار خود شر يها تيشخص

 يو. س معاصر باشـد ينو نامه شي، نمايشخص راد يها ن مطلب گفتهين گواه ايد بهتريشا
 يا دسـت هنرمندانـه   يةمن سا يها نامه شياز نما يدر بعض«: سدينو ين مين شباهت چنيا ةباردر
ه چـرا  ك نياما ا... دست چخوف است يةگمان سا ين بيو ا. يروس ةرگ يكد يشود، شا يده ميد

ط يجهـت مشـابهت شـرا    د بهي، شاكمشتر يدماغ يها علت حالت د بهيشا. دانم ينم ...چخوف؟
ل انطبـاق  يـ دل د بـه يم، شـا يدو اقلـ  يايـ جنگل و در ، باران و مه وييايت جغرافيو وضع يخيتار

مـه،  يرك يها و آن سمت يالنيال گيكپيت يها تيخصو تجانس رسم و رفتار ش يانتقال يها دوره
  .)436 يطالب(» نبوده است يدر هر حال اراد. هر سه علت د بهيو شا

آل  جمـالزاده، جـالل   يمحمـدعل  ، همچـون هـا  ارگردانكن و سندگان، منتقدايازنو ياريبس
 ،خـود  يا نقـدها يـ هـا   در نامـه ... و ين صـادق يالـد  مرزبـان، قطـب   ي، هادييضاياحمد، بهرام ب 

 كوجـوه اشـترا   ز بـه يـ ها ن از آن ياند و برخ قرار داده يرا مورد بررس يبر رادكا يها نامه شينما
 هـا،  هـا موضـوع تفـاوت    از آن كيـ  چيانـد، امـا هـ    و چخوف اشاره نموده يراد يها نامه شينما

ـ ا م بهيا ردهكن مقاله تالش يدر ا. اند نداده را بسط  يريرپذيتأث يلكطور  ها و به شباهت ن مقولـه  ي
 .ميبپرداز



  153  ... ساية آنتون چخوف بر ادبيات نمايشي

 

 بحث و بررسي

هـا از   آنامـا   ،نـد ا مختلـف  يهـا  هاي چخوف، اگرچه از صنف نامه ها در نمايش شخصيت
  . اند جامعه يزنند و از افراد عاد حرف مي يو معمول يعاد كچيزهاي مشتر

هاي  ها ويژگي آن ةهاي چخوف، هم عليرغم تنوع شخصيت«: سدينو يم باره نيف در اياتاك
ه تنوع اجتماعي قهرمانان چخوف گسترده اسـت  كاين موضوع ... متوسط و عامي را دارندافراد 
امـا  . صحيح اسـت  ،خاص دانست ةصنف يا طبق كگر ي ه چخوف را نبايد فقط توصيفك و اين

ه كـ رواني در آثار چخوف مهم نيسـت، بل  - هاي صنفي، سني يا روحي اين تنوع و يا تعدد تيپ
ند ك ه چخوف تالش ميكاين است  ،دهد يل ميكآثار چخوف را تش اول ويژگي ةچه در وهل آن
 افتنيـ سـعي در  او  نـد، كدم طبقات و سنين مختلف نگاه مر ، بهسانكي كديد واحد و در كبا ي

  .)151و  17ف ياتاك(» دارد "انسان سطح متوسط"مشخص براي وضعيت  يقانون
: دارد ين نظـر يچنـ  ،رده اسـت كـ ه چخوف خلـق  ك ييها تيشخص ةباري نيز دركوفسكبر

ان، نـه  كـ داران، نـه مال  نـه سـرمايه   –را از قلم نينداخته اسـت   ت روسييشخص  چخوف، هيچ«
ها و  ها، نظامي از ژنرال: ها نوشته است همه قشرها و صنف ةباردر يودهقانان و نه افراد عامي، 

ارداني كـ دارها، بـا   انكدارها و د رها، از پروفسورها تا درجهكها و نو ران هكالسكها، از  غير نظامي
  .)404 كيوفسكبر(» گفته است يهر قشري سخن ةبارتمام در

جامعـه   يهـا  هيـ الطبقـات و   ةهمـ  ، بـه همانند چخـوف  ،خود يها نامه شيرادي نيزدر نما
و نويسنده و معلم گرفتـه   كو تاجر، از پزش دار نيزمارگر گرفته تا كپرداخته است، از دهقان و 

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و سـني      ها و موقعيت يعني افرادي با ويژگي... ار وكر و خدمتكتا نو
  .متفاوت

ش يهـا  نامـه  شينمـا  يهـا  تيرادي از چخوف در خلق شخصـ  يريرپذيتأث ةباردر ييموسا
شـود و حتـي    ديـده مـي   »چخـوف «هاي رادي به خوبي تـأثير   در تمامي قصه«: هكمعتقد است 

يان، يارمنـدان، روسـتا  كه وجود دارند، ك هايي هاست و شخصيت همان ها شبيه به قصه »مضمون«
ه كـ هـايي هسـتند    مانند شخصيت... ارگر مسلول وكخرها، طبقه متوسط و فقرا،  ها، سلف ارباب

  .)199طالبي (» گيرد ار ميك چخوف در آثارش به
. ننـد ك ، دنياي ديگري را ترسيم مـي شاندر رؤياهاي يراد يها نامه شينما يقهرمانان ناراض

، نامه شينما يگان قهرمان اصليتايون، همسر محمود شاك» كمنجي در صبح نمنا« ةنام در نمايش
پرورانـد، و يـا    ياز زندگي خود در ايران ناراضي است و آرزوي زندگي در خارج را در سر مـ 

ارش را كـ اتاق  ةش ناراضي است و محيط بستيادگي خونيز از زندگي خانو يخود قهرمان اصل
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گـر  يدر د يتين نارضـا يـ و البتـه ا . دهـد  مـي  اش تـرجيح   يخانوادگ يدگط موجود در زنيشرا  به
  .شود يده ميشكر يتصوديگري، به  ةگون مبتدي به ةنويسند -حشمتي –شنامه يقهرمان نما

 يخـود راضـ   يط زنـدگ يونا از شـرا ي ز لوبف آندرهيچخوف ن ي»باغ آلبالو« ةنام شيدر نما
ه قـدرت و  يزادگـان روسـ   وار اشـراف  يليطف يگزند .»آور است ن احمقانه است، شرميا«: ستين

 يگـران گـذران زنـدگ   يهاگرفتـه و تنهـا از حاصـل دسـترنج د     را از آن ياركـ انجام هر  ييتوانا
الن است و دوسـت  ك ةيارث يكهنوز هم منتظر  ،ش از پنجاه سال سن دارديه بك يفينند، گاك يم

د، يرسـ  يما م به يا هيارث يسكشد از  يقدر خوب م چه« :شوهر دهد يا را به مرد ثروتمنديدارد آن
شـد   يقـدر خـوب مـ    م، چـه يـ داد يشـوهر مـ   يا را بـه مـرد ثروتمنـد   يشد آن يقدر خوب م چه
 يلـ يآخر عمه خ. ميردك يا جستجو مينيرا نزد عمه جان گراف يم و خوشبختيرفت يارسالوال مي به
  .)18مطهر  يميرك پور، ييحي( »ثروتمند است يليخ

رد، هـر  كـ شـان جسـتجو   يتوان در آرزوها يرا م يان چخوف و رادقهرمان يتيعلت نارضا
پرورانند؛ بـراي مثـال در    يبهتر را در سر م يزندگ ياند و آرزو يدنبال خوشبخت ها به دام از آنك
، هـر چنـد هرگـز    زنند و حرف ميكاز مس مداماميد به آينده بهتر است، خواهرها  ،»سه خواهر«

  .روند جا نمي آن به
ه در كـ دانـد   مـي  يافتنيـ ن دسـت  ييايرو ةزوي اين خواهرها را سمبل و نشانرايگناتوف، آ

  .)211گناتوف يا(شود  شيده ميكسمت آن رنج و سختي، روح افراد رنجور به  هنگام
ي از كـ ي ،اسـتيانا . هـاي رادي نيـز، آرزوي آينـده بهتـري را دارنـد      ها و قهرمـان  شخصيت

آرزو داشـتم  ...«: د دارديـ آينده ام رادي، به» كمنجي در صبح نمنا« ةنام هاي زن نمايش  شخصيت
د و خشـن قلـم   يـ محرومان و مردم ناام يبرا. سنده بشومينو يا طور مستقل و حرفه روز به يك

ننـد و  ك يزنـدگ  يا نشاط و فروتنه بك. نمكشان يآشنا يزندگ يها د بدهم، و با ظرافتيام بزنم،
  .»ام ردهكرا انتخاب   خودم يمن فردا. اورنديمان بيا ييبايو ز كيو پا يكين به

طـور مطلـق    هـا را بـه   از شخصيت كي هاي چخوف و رادي تقريباً هيچ نامه ثر نمايشكدر ا
هـاي چخـوف و رادي،    انسـان . نندك ه ظالمانه عمل ميكهايي را  بينيم، حتي آن سياه يا سپيد نمي

با همان  ،شته باشدن است داكه هر انساني ممكند با تمام خصوصيات خوب و بدي ا هايي انسان
مثبـت و  « كالسـي كپـردازي رايـج    و اصوالً آن شخصيت ،نقاط قوت و ضعف، زيبايي و زشتي

  .توان ديد را در آثار چخوف و رادي، نمي» منفي
ثر نويسندگان، آثار او كپردازد، برخالف ا هاي ايدآل نمي شخصيت چخوف در آثار خود به«

هايش نـه صـد در صـد     نامه ها و نمايش ي داستانها شخصيت. تقريباً فاقد شخصيت ايدآل است
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. »شـيطان «و نه صد در صد  »اند فرشته«عبارتي نه صد در صد  به. و نه صد در صد منفي ،مثبتند
هاي منفي آنها  جنبه هاي مثبت، به موازات جنبه هاي اثر خود به چخوف هنگام توصيف شخصيت

آنيـد   ايا، بـرادرش لـي  كنـدره يونـا رانفسـ   لوبـف آ » باغ آلبـالو «هاي  شخصيت. ندك نيز اشاره مي
يـويچ الپـاخين، پيتـر     سـئي كايا، يرمـاالي آل كيونا رانفس يويچ گايف، آنيا دختر لوبف آندره آندره 

» هاي مثبت نيـز دارنـد   و از طرف ديگر ويژگي» اند دست و پا چلفتي«ترافيموف از طرفي ) پتيا(
  ).105مطهر  يميركپور،  ييحي(

م يابيـ  ي، درمـ يراد» كمنجي در صبح نمنا«چخوف و » مرغ دريايي« ةنام نمايش يبا بررس
ه شخصيت و ك اند هايي نامه درباره انسان ، اين دو نمايشاند يكهاي مشتر ها از تيپ ه شخصيتك

باصـراحت  نامـه   در واقـع هـر دو نمـايش   . ناپذير اسـت  كيكها از هنر و عشق تف سرنوشت آن
در . انـد  هنرمنـد در جامعـه پرداختـه    و سرنوشت ر زندگيهنر و اهميت و جايگاه آن د ةلأمس به

نامـه، عليـرغم    ه قهرمانـان نمـايش  كـ اي اسـت   گونـه  زندگي واقعي به ،»مرغ دريايي« ةنام نمايش
ه كـ ها در تقابل با شرايطي است  ار آنكشوند، اف ست ميكش رشير از پذيناگز هاي خود، تالش

هنـر و عشـق،    ةاز عـدم موفقيـت در زمينـ   ترپلف پس . دهد ست سوق ميكسمت ش ها را به آن
تحقق آرزوهايش، مـأيوس و   يند و نينا زارچنايا، با وجود استقامت و تالش براك شي ميكخود

  .شود سرخورده مي
ـ   نيـز، بـه  » كمنجي در صـبح نمنـا  « ةنام شيسرنوشت شايگان در نما  ةسـند ينو كعنـوان ي

 رينـاگز  بـه اش  هـاي هنـري   ه فعاليـت كاستبدادي، در محور اصلي قرار دارد  ةر در جامعكروشنف
مهـري واقـع    نظر اداره سانسور زمانه خود قرار گرفته است و از سوي همسرخود مورد بي تحت

  .شده است
قهرمان نويسنده در دام سرنوشت اسير است و  ،»مرغ دريايي«مانند هرادي  ةنام در نمايش

ي خـانوادگيش، مـرگ را   گسـيختن زنـدگ   با از دست دادن محبوبيت خـود در جامعـه و از هـم   
  .شود م سرنوشت خود مييگونه ناخواسته تسل ند و بدينك انتخاب مي

تـا   -اسـتيانا و حشـمتي   -»كمنجـي درصـبح نمنـا   «جـوان   قهرمانان  ير و روش زندگيس
مـرغ  « ةنامـ  نستانتين ترپلف و نينـا زارچنايـا قهرمانـان جـوان نمـايش     ك يحدودي يادآور زندگ

هنر و آرزوي شـهرت و موفقيـت، راه خـود را     ه در ابتدا، با عشق بهكهرماناني ق. است» دريايي
نمايـد و در نهايـت،    گـر خـود روي مـي    هناماليم و سـتيز  ةنند، اما بعد زندگي با چهرك آغاز مي

خـود و   ه بـه كـ ست، با ايمـاني  كينا پس از شن. زند ها رقم مي سرنوشت ناخوشايندي را براي آن
ه چـون  كـ انديشـد   و مـي » شدكدوش ب تواند صليب خويش را به مي«ند، ك استعداد خود پيدا مي
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ه تحـت  كـ  نيـز بـا وجـود آن   » آرمان« ةاستيانا مجد، خبرنگار روزنام. بيند ايمان دارد، آسيب نمي
نـد و حشـمتي،   ك ارش ترغيب ميك مبارزه و ايمان به است، همچنان شايگان را به كساوا تعقيب

  .شود شته ميكحاري عمليات انت كدر ي» آرمان« ةاس روزنامكع
ند، اما از سوي ك ه در باال نيز گفته شد، همچون ترپلف مرگ را انتخاب ميك شايگان چنان

ه تريگورين را بـا  ك طور رد، همانكتوان موقعيت و شخصيت او را با تريگورين مقايسه  ديگر مي
ند، شايگان نيـز  ده نند و بسياري او را پس از تورگنف قرار ميك مقايسه مي» زوال«و » تالستوي«

شـنود در   بينـد و مـي   ه مـي كـ چـه را   شود و مانند تريگورين، هرآن پدر تئاتر ايران محسوب مي
  .نويسد يادداشت خود مي ةدفترچ

ه بايـد بنويسـم، در   كـ نويسم، يا مطالبي را  تمام ايام هفته يا مي) خطاب به استيانا(شايگان 
 كشغول مصاحبه هستم، در حقيقت مثـل يـ  ه با شما مكنم، حتي همين حاال ك ذهنم پرورده مي

جـا يادداشـت    ه اينكلمات رمزي است كش هم كنم، مدرك زنبور عسل دارم مواد اوليه جمع مي
  ).426، 1383 يراد(ام  ردهك

ار كـ خواهـد بگويـد همـواره در حـال      ه مـي كگاه  آن» مرغ دريايي«تريگورين در  ةاما گفت
ر كـ بـا خـودم ف  . پيانو اسـت  كه ييه شبكبينم  بري ميجا ا اين«: ندك ار نميكه ك است، حتي وقتي

بـوي گـل   . پيانو است، حرف بزنم كه در آسمان شناور است و مانند يكاز ابري  يينم، جاك يم
چخـوف  (» بيوه زن كار مطلوب، رنگ ييبس يبو: نمك يزه گوش ميآو يفور. آيد آفتابگردان مي

29.(  
ارش با دنياي خشن اطراف در كه افكر كفروشن كعنوان ي اما زندگي خانوادگي شايگان به

او از سوي همسـر و همـراهش، اضـمحالل     كتضاد است، تنهايي او در جمع خانواده، عدم در
شـي او بـا اسـلحه، همـه     كنامه و تئاتر و در نهايت خود تصورات ايدآليستي او در مورد نمايش

س ترپلـف،  كبـرع ت امـا شـايد بتـوان گفـ    . اسـت يادآور زندگي و سرنوشت غم انگيز ترپلف 
هايش را با نـام   ه ترپلف حتي نوشتهك پذيرش و تحسين جامعه است، در حالي شايگان وابسته به
  .اوندكنجكند و خوانندگانش در مورد سن و ظاهر وي ك مستعار امضاء مي
و، نسبت بـه آثـار شـما    كهم در پترزبورگ وهم در مس)  ... خطاب به ترپلف(تريگورين 

د؟ يـ پرسـند؟ چنـد سـال دار    يتان م از قيافه. پرسند يشما م ةدام از من دربارم. اند مند شده عالقه
س كـ  هـيچ . ه ديگـر جـوان نيسـتيد   كند ك ر ميكس به داليلي، فكموهاتان سياه است يا بور؟ هر

شـما  . نيدك ه هميشه آثار خودتان را با نام مستعار چاپ ميكچرا . داند شما را نمي يواقع يليفام
  )52چخوف (» .ديزير آممثل مرد آهنين اسرا
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ـ پا تـوان بـه   ي، ميچخوف و راد يها نامه شينما يها گر شباهتياز د ند يناخوشـا  يهـا  اني
هـاي چخـوف و    نامـه  رد، اگرچـه نمـايش  كبهتر اشاره  ينده و زندگيآها به د قهرمانيهمراه با ام
ايع روي سلسـله رخـدادها و فجـ    كه بعد از يـ كرا  كالسيكهاي شاد رايج در آثار  رادي پايان

زند و انسان همـواره در   ها موج مي از اميد و آرزو در آن يهاي دهند، ندارند، اما همواره بارقه مي
. اي دور باشـد  ها، انتظار تحول و فردا و فرداهاي بهتر را دارد، حتي اگر اين تغييـر در آينـده   آن

ردن مي كو مهاجرت ناز تصميم خودشان در  ماندن » سه خواهر«ه اولگا در كگاه  براي مثال آن
چخـوف   (» !زندگي، هنوز تمام نشده است و ما ادامه خـواهيم داد ! آه خواهرهاي نازنينم«: گويد
بـاغ  ...«: گويـد  مـادرش مـي   ز، بهيا با وجود فروش باغ و از دست دادن همه چيا وقتي آني). 188

را در  يز زندگن، تو هنوكه نين درست است، درست است، اما مادر، گريگر از دست رفته، ايد
ن يـ ز مـن، از ا يم، عزيا با هم برويب...مانده است يتو باق يبرا يو خوب ك، قلب پايش رو داريپ

 يرا خـواه  يد، خوشـحال يـ د ين باغ را خـواه يباتر از ايم، زيساز يم يديما باغ جد!...ميجا برو
ه مرسـده  كـ ي ، هنگـام يراد »افـول « ةنامـ  شييا در نمـا ). 116مطهر  يميركپور، ييحي(» ...ديفهم

ريم، ميريم و يه زندگي نويي رو براي خودمون يحاال ديگه ما هم م«: دهد همسرش را تسلي مي
 يراد »زييمرگ در پا« ةنام شي، و يا پاسخ گل خانوم در نما)267، 1383رادي (» .نيمك شروع مي
ا خـودش  ن زير لحاف، فردكامشبه رو سر تو ب«: پرسد در مورد فردا از او مي كه ملوكهنگامي 

هايي  ، اگر چه با اندوه توأم است، اما نشانه)304، 1383 يراد(» .درس ميشه، درس ميشه جونم
  .خورد يچشم م ها به بهتر در آن ةاز اميد به آيند

تـوان سـرانجامي    هـاي رادي و چخـوف، مـي    نامـه  براي بسياري از نمايش ،عبارت ديگر به
شي و يا تحقـق نيـافتن آرزوهـا همـراه     كيي، خودسو با اندوه، جدا كاز ي. دوگانه را متصور شد

 زديـ آم مـي  درهـم آينده و ترسيم فردايـي زيبـاتر    گر با اميد بهيد يسو و از ) كپايان غمنا(است 
  .هاي اين دو نويسنده است نامه هاي نمايش ي از زيباترين ويژگيكاين خود ي هك) پايان شاد(

گـر بـا   يد يسـو  پلف همراه اسـت و از  سو با مرگ تر كاز ي» مرغ دريايي«ه پايان ك چنان
هاي  ها و سرگرداني هاي بسيار و پس از رنج ه پس از فراز و نشيبك» ايماني« ةبارسخنان نينا در

ار كـ  جديد به ياي مثبت براي شروع زندگ ده و آن را چون انگيزهركحرفه خود پيدا  گوناگون، به
  .گيرد مي

  :ا چنين استهاي آنيا و پتي آخرين گفته» باغ آلبالو«در 
  !خداحافظ خانه، خداحافظ زندگي گذشته:  آنيا«

  .)136ريمي مطهر كپور،  يحيي( »!...سالم بر تو، زندگي جديد: ترافيموف
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ه نمـادي از زنـدگي گذشـته    كهنسال را كار كخدمت» فيرس«ها پس از فروش باغ حتي  آن
  .نند همراه خود ببرندك است، فراموش مي

  :همسرش چنين است مرسده بهديالوگ پاياني » افول«در 
رو بـراي خودمـون شـروع     يريم، ميـريم و يـه زنـدگي نـوي    يحاال ديگه ما هم م: مرسده«

  .: نيمك مي
من با دست خـالي شـروع   : مرسده، تو اين شب باراني شاهد من باش... ولي تو: جهانگير

  .رده بودمك
  .ردي عزيزمكتو سعي تو : مرسده

  .اشتباه من همين بود... رده بودم، و شايدكمن، با دست خالي شروع : جهانگير
  .شم نزن ديگه حرف: مرسده

  )267، 1383رادي ( »!بله زندگي نو: جهانگير
دايـي، دايـي نـازنين، زنـدگي     ... «: ن اسـت يچنـ » وانيـا  يدايـ «مونولوگ پاياني سـونيا در  

ن بـا رقـت   هاي گوناگو رنج درخشاني را خواهيم ديد، خوب و زيبا، ما شادمان خواهيم شد و به
  .)115چخوف (» ردكرد و آرامش پيدا خواهيم كو لبخند نگاه خواهيم 

منجي در صـبح  « ةنام پايان نمايش ةدربار» ت از عاشق به عشقكحر«خود  ةاميري، در مقال
ه كـ جا  آن. رحم است ها مجرب و بي افتن درونكدر اين اثر، قلم رادي در ش«: نويسد مي» كنمنا

شـاندن خواننـده از   كا نمايش دهد، با ايجاد فضاي مطلق عـاطفي و  قرار است خشم يا نفرت ر
نامه خود، بر او  هاي نمايش شخصيت ةيا روشن و زواياي ناشناخت كآن راهرو تاري اين راهرو به

 »منجـي « ةخواننـده يـا بيننـد   . دهـد  ت، به قناعت خواننده اهميتي نميكدر اين حر. آيد فايق مي
خـرج   خود آيد و در ستيز با شايگان آن همه رذالت بـه  تايون بهك ه مثالًكمعتقد و آرزومند است 

ند و كشانده، ديگر با حراج خانه، شايگان را آواره نكخانه  را به كه مأموران ساواكندهد و حاال 
خواننـده آرزو  . فايـت باشـد  كغايـت و   اما خداي هنر اراده فرموده تا آفرينش اثر بـه ... ه كحاال 

خود آيند، اما فرمانرواي هنر،  تايون يا طاليي به رحم آيد يا آن اراذل بهكه درجايي دل كند ك مي
  )، روزنامه اطالعاتيريام(» هاي خود ادامه دهند اريكتبه خواسته است اين دو همچنان به

ه كـ نيز گفته شد، در آثـار رادي و چخـوف اغلـب آنچـه را     » منجي« ةه درباركطور  همان
  .پيوندد وقوع نمي و انتظار آن را دارد، به ندك خواننده يا بيننده تصور مي

 را بـه   هـاي خـود، عوامـل بـدبختي و دلمردگـي انسـان       نامـه  چخوف و رادي در نمـايش 
هاي فـايق آمـدن    هاي غير قابل مشاهده، اما دقيق و عميق، و راه دهند، علت يخوانندگان نشان م
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ارضـايتي و عـدم خوشـبختي    ن ه منجـر بـه  كـ عـواملي  . دهنـد  خواننده آموزش مـي  ها را به بر آن
دنبال راهـي بـراي گريزنـد، دچـار      ها به ه آنك يشود و زمان هايشان مي نامه هاي نمايش شخصيت

  .شوند تخيالت و در نهايت گرفتار سقوط و تباهي مي
هـا بـراي    نيز اغلـب شخصـيت  » كمنجي در صبح نمنا«هاي رادي، از جمله  نامه در نمايش
ن اعتقادات، تصـورات  ينند و اك را دنبال مي يپايه و سست داف بيو نابودي، اه يفرار از فروپاش

  .شاندك ت ميكسقوط و هال ةورط ه آنان را بهكو نگرش خود قهرمانان است 
هاي مستمر خود را، جهت يـافتن مفهـومي بـراي زنـدگي      قهرمانان چخوف، تاوان تالش«

ـ انگ يا برنمـ اما اين تالش، رعب و وحشت مـا ر . دهند شان پس مي ناموفق خصوصي ه كـ زد، بلي
انسان خوشبخت در دنياي چخـوف وجـود   . انگيزاند ها بر مي حس همدردي ما را نسبت به آن

ها اغلب مستقيماً متوجـه خـود    ار آنكه افكري كگر و متف اوشكهاي  اما در عوض انسان. ندارد
  ).93ايا كپالوتس(» ماست، وجود دارند

ه در كـ هاي چخوف، بل  نامه ، نه تنها در نمايشآرزوهاي ساده و طبيعي، اما دور از دسترس
سـادگي قابـل دسـترس و     ه ظاهراً بهكشوند، آرزوهاي ساده اي  ار مشاهده مييآثار رادي نيز بس

ه رفـتن  كـ  چنـان . پيوندند واقعيت نمي مبارزه ندارند، اما هرگز به سهل الوصولند و حتي نيازي به
آيـد، و يـا    نظر مـي  به كآرزوي سمبلي كبيشتر ي ،»سه خواهر« ةنام و در نمايشكمس خواهرها به

ه كـ وفـا   شهر و ديدن پسر بـي  رادي براي رفتن به» يزيمرگ در پا« ةنام شيآرزوي مشدي در نما
  .گردد هرگز ميسر نمي

انـد   هاي شديد روحي نند و چون همگي دچار بحرانك هاي چخوف مرتباً وراجي مي انسان
نظـر   ه بهكنند ك ربط و بدون مقدمه مي هاي بي گاهي صحبت اند، و در شرايط متزلزلي قرار گرفته

ظـاهر   هـاي بـه   ر شـد، ايـن صـحبت   كه ذكطور  شود، اما همان باره قطع ميكي رسد ديالوگ به مي
چخـوف بـا مهـارت فـوق العـاده اي      «. هاست ربط، نشانگر تنهايي، پژمردگي و دلمردگي آن بي

گونـه   بـه  20و اوايـل قـرن    19اواخـر قـرن    روسيه در ةه شرايط و اوضاع جامعكدهد  نشان مي
ديگر را نشـان  كـ هاي مختلـف از ي  هاي نسل شخصيت كنويسنده فضاي عدم در. ديگري است

قـدر غـرق در    و آن. انـد  ريكـ نوعي  ها از لحاظ روحي و رواني مبتال به گويا شخصيت. دهد مي
براي مثال . شنوند ميديگر را هم ن هاي هم ه حتي صحبتكاند  شيها و عدم موفقيت خو بدبختي
هاي او مفهـوم   لمه از حرفك كزند، حتي ي ه فيرس روي صحنه حرف ميكاول وقتي  ةدر پرد
اي، امـا فيـرس جـواب     ه تو هنوز زنـده كمن خيلي خوشحالم «: گويد او مي ايا بهكرانفس. نيست

يـا موافـق                              آ... بايد تصميم قطعي گرفت«: گويد يا در جاي ديگري الپاخين مي» پريروز«: دهد مي
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جـا بـوي    ي ايـن كـ «: گويد ايا در جواب ميكولي رانفس» ...ه زمين قطعه بندي شود يا نه كايد -
رات مشـاهده  كـ  نامـه بـه   چنـين گفتگوهـايي در نمـايش   » سيگار تنفر آور را راه انداخته اسـت؟ 

هـاي   صحبت ولي در عمل به نند،ك نامه در ظاهر با هم صحبت مي هاي نمايش شخصيت. شود مي
. زننـد  هـاي خـود حـرف مـي     الت و دغدغـه كمشـ  راجع به كدهند و هر ي ديگر گوش نمي هم
گپ بـزنم،   كيخواهد با ي خيلي دلم مي«: نندك احساس تنهايي مي) شارلوتا ايوانونا(هاي باغ  آدم

ود از هـاي بـاغ در درون خـ    از شخصـيت  كهر ي» .س را ندارمك من هيچ... صحبت و همكولي 
  .)24مطهر  يريمكپور،  يحيي(» زندگي ناراضي است

ها انسـجام و ارتبـاط منطقـي خـود را      اي را ندارند و ديالوگ اما آثار رادي چنين مشخصه
  .دهد ه هر شخصيت دقيقاً پاسخ ديگري را ميكاند  اي ترتيب داده شده گونه دارند و به

انـد،   دگي خويش را دريافتههاي چخوف و رادي، ضرورت تغيير و تحول در زن شخصيت
ترين علت عدم رضـايت و   اما قادر نيستند تا خود را با تغييرات جديد مطابقت دهند و اين مهم

حضور در تئاتر دانشجويي توسط اسـتيانا   مثالً دعوت و ترغيب شايگان به. هاست ناخشنودي آن
غيير و تحول در رفتار و و پذيرفتن وي، نشانه پذيرفتن ت» كمنجي در صبح نمنا« ةنام در نمايش

هاي رادي و چخوف  ه انسانكتغييراتي . پيوندد وقوع نمي نوع زندگي شايگان است، اما هرگز به
ه شايد در آينده قابل اجرا كها را دريافته، اما آن را خواسته دور از دسترسي مي پندارند  لزوم آن

  !... نونكباشد، اما ا
از صد يا دويست سال پس از ما زنـدگي خواهنـد    ه بعدكساني ك)   دايي وانيا(آستروف «

ايم، تحقير  ذوق گذرانده مان را چنين احمقانه و بي ه زندگيك خاطر اين ه ما را بهكساني كرد، و ك
 »...ه بـا آن خوشـبخت باشـند، امـا مـا     كـ نند كاي را پيدا  ها بتوانند وسيله رد، شايد آنكخواهند 

  .)108چخوف (
ار و كـ نـوع برخـورد قهرمانـان بـا      يچخوف و راد يها نامه شينما يها گر مشخصهياز د

ثـر  كا. اي دارد هـاي چخـوف جايگـاه ويـژه     ار و تـالش در زنـدگي شخصـيت   ك. ت استيفعال
واريـا  . بيننـد  ار مـي كـ آور و مالل انگيـز را در   سالتكهاي چخوف راه نجات از زندگي  قهرمان

ار، مثل مـاهي  كرده است و بدون كر عادت اكخيزي و  سحر ايا بهكيونا رانفس لوبف آندره ةگفت به
. اركـ رد، كاركـ بايد «: داند ار ميك، راه نجات از فقر را در »سه خواهر«ايرينا در . بدون آب است

ار و تـالش را  كـ ه كـ نـيم  ك قـدر مـالل انگيـر نگـاه مـي      زندگي ايـن  ايم و به ما براي اين غمگين
  .)135چخوف (» ردندك و تالش را تحقير مي اركه كايم  هايي زاده شده ما از انسان. شناسيم نمي

رو يرد و با تمام نكار كد يفقط با...«: گويد ون جامعه ميكو س ييايناپو ةنيترافيموف در زم
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ار كـ ي كار انـد يشور ما، در روسيه، فعالً تعداد بسكرد، در ك كمكاند،  قتيه دنبال حقك يسانك به
نند و ك اري نميك م، دنبال چيزي نيستند، هيچه من مي شناسكراني كثريت اين روشنفكا. نندك مي

  .)81ريمي مطهر كيحيي پور، (» اري نيستندكانجام  هنوز قادر به
ار و تالش ميسر اسـت،  كه سعادت و خوشبختي تنها از طريق ك هاي چخوف در اين انسان

 ياهاي رادي وسـيله اي اسـت بـر    ار و فعاليت اجتماعي براي انسانكاما . ي دارندكمشتر ةعقيد
هـاي   نامـه  ، نمـايش »منجـي «عنوان مثال شايگان در  به. هاي مادي و اجتماعي موفقيت دستيابي به

بهـاي شـهرت و    ند و موقعيت ادبـي خـود را بـه   ك خود را فقط در ازاي مبالغ هنگفت چاپ مي
  .ثروت فروخته است

ه قهرمانـان آن  كـ ، مرگ است يچخوف و راد يها نامه شينما كگر موضوعات مشترياز د
اي  هاي چخوف و رادي وسيله براي انسان» مرگ«. نندك ين راه نجات انتخاب ميعنوان آخر را به

اين مسأله به طور بسـيار واضـح در   . نندهكرحم و نابود  است براي گريز و نجات از زندگي بي
، دايـي وانيـا   »...ردكـ ما آرامش پيـدا خـواهيم   «: است كقابل در) دايي وانيا(هاي سونيا  صحبت

دهـد، شـايگان    زنـدگي خـود پايـان مـي     با گلوله به) مرغ دريايي(شي دارد، ترپلف كخودقصد 
اند و جرايد جنگ تمـام عيـاري را    گفته كه، خانواده اش او را تركنيز ) كمنجي در صبح نمنا(

ه كـ ) افـول (زنـد، ميالنـي    شي ميكخود بحران روحي، دست به كاند، در ي راه انداخته عليه او به
عنوان خـائن معرفـي    پدر فرنگيس به ةند و از سوي ديگر با دسيسكفرنگيس ازدواج نتوانسته با 

ه مردي اسـت خوشـگذران، در پايـان نمـايش     كداوود . ندك شي ميكشده است، در تنهايي خود
  .ندك شي ميكبا گذاشتن لوله تفنگ بر شقيقه، خود) وه آقاي گيلكلبخند باش(

رضـايي  . هاي چخوف و رادي اسـت  غهترين دغد ي از اصليكر يكخلق شخصيت روشنف
ه كـ ترين قهرمـاني   اصلي«: نويسد ر در آثار رادي ميكشناسي شخصيت روشنف ريخت ةراد دربار
شـود عنـوان ايـن آدم را     يمـ . ديده است ر عاصي و زخمكرده است، روشنفكنون خلق كرادي تا
امالً كاول آثار او  ةدستگرايي در قهرمانان  ه اين وجه آرمانك چنان –گرا گذاشت  ر آرمانكروشنف

سـادگي   گرايي سياسي بـه  ه آرمانكما نشان داده است  اخير به ةچند ده ةاما تجرب -مشهود است
ر كه روشـنف كـ اي اسـت   ست بينجامد، و اين تجربـه كش ضد خودش تبديل شود و به تواند به مي
ر كعنـوان روشـنف   رده است، و از اين رو ما را از برگزيدنك كخوبي در سوم آثار رادي به ةدور

ر كناپـذيري در تـن روشـنف    تعارض آرمان و واقعيت، زخم التيـام . دارد گرا بر خود باز مي آرمان
ـ «نام انـوش، در   رادي، معلمي به ةر زخم خوردكنخستين روشنف. رادي نهاده است » آبـي  ةروزن

و ، ا»افـول «در . گيـرد   هاي ديگـر خـود پـي مـي     رادي تحول اين شخصيت را در نمايش. است
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 كه در پـي تغييراتـي در سـاختار سـنتي يـ     كـ اسم جهانگير معراج است  گرايي به مهندس آرمان
ه در هـر  كـ ، معلمي آرمان طلب در روستايي ديگر است، »در مه بخوان«در نمايش . روستاست
» هـا  از پشـت شيشـه  «سپس در نمايشي ديگر، با نام . شود ست و تنهايي مواجه ميكدو جا با ش

اي  نويسـنده » منجـي «در . نويسد ست دوران خود را ميكايت شكخود ح ةر خانتنها و افسرده د
او در ايـن جـا بـا    . دهد را مي اما او با سختي تاوان آن. ي عافيت طلب شده استكمعروف و اند

عاقبت او . روست ند، روبهك ه اختناق و دستگاه سانسور بر او اعمال ميكاي  تهاجم سازمان يافته
وهي در كشـ  ةسو در گمنامي و مرگ مظلومانـ  كاز ي: يابيم هنسال ميكو  شصت، پير ةرا در ده

  .)116طالبي (» دانشگاه ةاجبار بازنشسته شد و سپس، در هيأت مجلسي، استاد به» آميز قلمدن«
ترپلـف، ترافيمـوف، آسـتروف،    : چخوف نيـز فراواننـد   يها نامه شير در نماكپ روشنفيت

اري كـ  ينند، ولك زنند و بحث مي ه خوب حرف ميكاست  نيها ا بارز آن يژگيو... ورشينين و 
  .برند از پيش نمي
: نويسـد  ن مـي يچنـ  يراد يهـا  نامـه  شير در نمـا كپ روشـنف يت ةالدين صادقي دربار قطب

علل اقتصادي گيالن و خصوصاً بر اثر رويدادهاي ناگوار و  ر رادي بنا بهكهاي روشنف شخصيت«
هـدف  «يعني . نندك مي» مباحثه«، »مبارزه«جاي  ه بههاي بزرگ سياسي در سطح ملي، هم ستكش

ار كسـرخوردگي و بـي برنـامگي آشـ     ةو اين نشان. شده است» موضوع بحث«تبديل به » مبارزه
اين پديده در آثار چخوف و رادي، بازتابي مشـابه  . ران و سرخوردگي مطلق آنان استكروشنف
آثـار درام نويسـان ديگـر     رادي  نسبت بـه ه تئاتر كعلت اين . اي دارد يگانه كرد دراماتيكو عمل

هـا گرفتـار اسـت، از همـين موضـوع سرچشـمه         شخصيت» وراجي«ايراني، تا حدودي در دام 
» نشسـته اسـت  » تكـ حر«جـاي   الم بـه كـ زنند و  مي» حرف«تنها » عمل«جاي  ها به آدم: گيرد مي

  .)501طالبي (
داننـد   ها مـي  وقتي آن«: ويسدن مي» باغ آلبالو«ر در كتيپ شخصيت روشنف ةساريچف دربار

بيننـد،   فهمند و مـي  خود را مي ةانجام آن را ندارند و وقتي وظيف ةه چه بايد انجام بدهند، ارادك
  .)19چف يسار(» توانند آن را انجام بدهند نمي

هـاي زيبـا دارد، امـا در عمـل،      زند و ايده ، ترافيموف فقط خوب حرف مي»باغ آلبالو«در 
ن و لوبف يه مورد تمسخر الپاخكاست » دانشجوي ابدي«و » ت و پا چلفتيدس«قول ديگران  به

  .شود يز واقع ميونا ني آندره
خـود   ةخواستار تغييرات و اصالحات در نارستان است و وظيفـ » افول«مهندس معراج در 

ه كـ  ند، چنانك انسان در اين راه شناخته است اما درواقع راه را اشتباه انتخاب مي كعنوان ي را به
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  .سب محبوبيت استكفرنگيس اين تالش براي  ةعقيد به
ه از كـ انـد   هاي شخصيتي آثار چخوف و رادي افراد تنها و منزوي ترين تيپ ي از اصليكي

اينجـا تـو همـه را    ... «): سـه خـواهر  (آنـدري پـرازارف    ةطبـق گفتـ  . برند تنهايي خود رنج مي
ايـن   .)141چخـوف  ( »غريبـه و تنهـا  ... ه،اي، غريبـ  شناسند، اما غريبه شناسي، همه تو را مي مي

  .ه روحي استكي نيست، بلكتنهايي فيزي
انـد، امـا همـواره     ه لزوم تغييرات در زندگي و موقعيت خـويش را دريافتـه  كافراد تنهايي 

وه آقـاي  كلبخند باشـ «و  در » آبي ةروزن«و يا احسان در » افول«مثال معراج در  ياند، برا ناموفق
اروپايي زمان  -هاي غربي چخوف و درام«تاب كعزيزوا  در  شاه. ها ي شخصيتتقريباً تمام» گيل

 را در »سـه خـواهر  «و  »دايي وانيا«، »مرغ دريايي« يهاي پايان حتي اگر مونولوگ«: نويسد مي» او
برخـورد   ها نينا، سونيا و خواهرها دقيقاً بـه  ه در آنكشويم  ينظر بگيريم، در آن صورت متوجه م

هـا را تغييـر    چيزي بايـد زنـدگي آن   كه يك اين اند، اعتقاد به ردهكاطراف اشاره  به آگاهانه نسبت
ندارند و با معيارهـاي بـدون    يمنسجم ةترين اعتقادات قهرمانان چخوف، حتي ايد راسخ. بدهد

سـمت   ه تحول قهرمانانش بـه كند ك اما چخوف اين احساس را منتقل مي. اند غرض تثبيت نشده
هـاي منـزوي    انسـان . هاي شخصي تمايـل دارد  تر از روحيات و ديدگاه ميتر و عمو ليكچيزي 

تواننـد بـر    هـا مـي   تاريخي خود با نوع غربي خود متفاوتند، آن -چخوف از لحاظ منشاء فطري
هـا   آن. گريبـان شـوند   تري دست به نند و با مسائل بزرگكسرنوشت شخصي ناموفق خود غلبه 
سعادت وجود نـدارد،  ... «ه كاند  ردهك كنند و با اندوه درز زندگي خود را براي آيندگان رقم مي

  .)87عزيزوا  شاه(» هاي دور ماست سعادت قسمت نسل... نبايد باشد و براي ما وجود ندارد
ه اشاره شد، ايـن  كند و همان طور يان و دوستان خود تنهاكقهرمانان رادي نيز در بين نزدي

انـد امـا    هـر دو متأهـل  ) افول(و معراج ) كنمنا منجي در صبح(ي نيست، شايگان كتنهايي فيزي
لبخنـد  (آقـاي گيـل    ةند، اما تنهاسـت، خـانواد  ك با خانواده زندگي مي) آبي ةروزن(تنها، احسان 

هاي منزوي و تنهاي چخوف و  انسان. برند نوعي از تنهايي رنج مي همگي به) وه آقاي گيلكباش
همـين دليـل از شـرايط     خورند، بـه  ست ميكه در زندگي شكرادي، اغلب افراد ناموفقي هستند 

ه در كـ دهـد، بل  خود را از دست مـي  كيونا، نه تنها مل مثالً لوبف آندره. اند زندگي خود ناراضي
هايش بـراي   با وجود تالش» افول«جهانگير معراج در . خورد ست ميكزندگي زناشوئيش نيز ش

نيـز در معـرض مخـاطره     اش خورد و زندگي شخصي ست ميكايجاد اصالحات در نارستان ش
  .گيرد قرار مي

  اما ديدگاه و راه حل اين دو نويسنده براي گريز از اين تنهايي چيست؟
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برنـد، و بـا    ار پنـاه مـي  ك قهرمانان چخوف براي نجات خود و فرار از نااميدي و تنهايي، به
ننـده  كااميد ها، رنج آور و ن تالش آن ةه گاهي هر چند نتيجكپردازند  فعاليت مي چنان عطشي به

اولين ايـده  . شمارند نند و آن را همچنان مقدس ميك نمي كار شكاست، اما در مفهوم و ارزش 
سراغ سونيا و دايـي   هاي جورواجور به هاي بسيار و رنج ه پس ازتحمل فراز و نشيبكري كو ف

ار كـ زنـد، امـا نوشـدارويي جـز      ار است، ترافيمـوف هـر چنـد فقـط حـرف مـي      كآيد  وانيا مي
ار، تنها كار است و براي او كمصرانه در پي ) سه خواهر(، ايرينا »ردكار كفقط بايد «: شناسد نمي
  . ن براي ابراز وجود استكمم ةوسيل

هـاي   ببخشـيد، چنـين آدم  «: در تعجـب اسـت  » بـاغ آلبـالو  «الپاخين از طفيلي بودن افراد 
» ام مـن بـه عمـرم  نديـده     ار و عجيـب ك هاي بي ها و آقايان، چنين آدم ري مثل شما، خانمكف بي
  .)71ريمي مطهر كپور،  يحيي(

ه تقريبـاً  كـ تنهاي رادي، گريز و مهاجرت، تنها راه چاره است، تـا آنجـا     و اما براي انسان
هـاي او بـراي    برخـي از شخصـيت  . سـت ياي از او، بدون مضـمون مهـاجرت ن   نامه هيچ نمايش

تـايون در  كهمچـون  (شور را دارند كاز خارج  آرزوها و آمال خود سوداي مهاجرت به رسيدن به
و ...) و » از پشـت شيشـه هـا   «، خانم درخشان در »افول«، فرنگيس در »كمنجي در صبح نمنا«

گريزنـد   برخي ديگر راهي جز مهاجرت برايشان نمانده است، اين دسته از انسان هاي رادي مي
شـايگان در  (اند  وس جامعهران سرخورده و مأيكتا روح خود را التيام بخشند و اغلب از روشنف

  ...)و » روزنه آبي«، انوش در »افول«، معراج در »كمنجي در صبح نمنا«
در بـاغ آلبـالو   : پردازنـد  هـا مـي   تمامي نسل هايشان به نامه چخوف و رادي اغلب در نمايش

 –ساله، فيرس  51 –ساله، گايف  17 –اند؛ آنيا  نار همكهاي مختلفي در  مختلف از نسل يافراد
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معـراج، فـرخ، مرسـده،    . هر دو نسل پيـر و جـوان پرداختـه اسـت     نيز رادي به» افول«در 
سـمائي نيـز   كانـد و عمـاد فخشـامي و غالمعلـي      ه نمايندگان نسـل جـوان  كفرنگيس و ميالني 

اين دو نسل، همچون دو . شوند عنوان نمايندگان نسل گذشته ظاهر مي ه در واقع بهكاند  انيكمال
سـال،   هـن كبـان   نامه، درگيري معراج جوان با اربـا  خط اصلي نمايش. نندك د عمل ميقطب متضا

خـود را   كمانـد و عمـاد در تقـابلي نوميدانـه امـال      ه در اين راه تنها ميكبخصوص عماد است 
ديگـر   دو نسـل از هـم   كجـا نيـز نويسـنده از عـدم در     در اين. رود رشت مي ند و بهك حراج مي

در . دهنـد  ستي اجباري تن در ميكش ديگر بهكاري با يكمياري و همه بدون هكند ك صحبت مي
شويم، براي  هاي پير و جوان ديگر نيز مواجه مي نامه با تضاد و تقابل ساير شخصيت طي نمايش
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اش  ي با برادرزادهيسماكمثال؛ تضاد و تقابل اخالقي و عقيدتي فرنگيس با پدرش عماد و تقابل 
  .فرخ

نـد، يعنـي   ك هايش تحميل مـي  نامه افراد نمايش خصيت خود را بهرادي در اغلب آثارش، ش
هـا را تفسـير    ري آنكهاي ف ند و شالودهك ه صحبت ميكها، اين نويسنده است  جاي شخصيت به

ه در واقـع از  كشوند  ي تبديل مييگو كت بدين ترتيب بخش اعظم گفتگوها در آثار او به. ندك مي
هـاي مثبـت از زبـان رادي خـود را تحســين و      شـوند و شخصــيت  زبـان نويسـنده جـاري مـي    

پيرمـرد  » آبي ةروزن«براي نمونه، پيله آقا بازاري در . نندك هاي منفي خود را تحقير مي شخصيت
 كه دركـ در واقع اين نويسـنده اسـت   . ندك خست خود اعتراف مي ارا بهكه آشكخسيسي است 

خواننـده  » منجـي «نگـام خوانـدن   ه ند و يـا بـه  ك خود از اين تيپ شخصيت را مستقيماً بيان مي
و » طاليـي «، »شـايگان «، »اسـتيانا «، »حشـمتي «ه در نقـش  كند، اين نويسنده است ك احساس مي

بازتابي است از درون و ذهن » منجي«ايفاي نقش پرداخته است و بدين ترتيب  به» تايونك«حتي 
ر و احساسات نويسـنده  اكبسياري از اف» منجي«هاي  آدم ةه خواننده در چهرك يطور نويسنده، به

  .يابد را باز مي
سـافانوف  . شـود  ها شنيده مـي  در آثار چخوف نيز گاهي صداي نويسنده از زبان شخصيت

يقـين مجموعـه    ه مشـخص اسـت بـه   كـ چه  آن«: نويسد مي» لحظه جاودانه«نام  تاب خود بهكدر 
قـرار  هاي آثار چخوف نيز مـورد بحـث    ه توسط شخصيتكمسائل مطرح شده در عصر حاضر 

در اغلـب  . رده اسـت كـ عنوان انسان اين عصر تا حدي دچـار تشـويش    اند، چخوف را به گرفته
ي بين اظهارات قهرمانان چخوف و اظهارات شخصي او كمشتر يها يتوانيم همانند موارد ما مي

ار چخـوف  كـ ه برخـي اف كاز ديرباز واضح است . عصرانش بيابيم المات او با همكها و م در نامه
امالً متضـاد  كـ س شده اند، يعني در دو شخصـيت  كرين و برخي ديگر در ترپلف منعدر تريگو

ه بـين دو  كـ اري اسـت در راه هنـر   كنيز پي» مرغ دريايي«موضوع ) 194، 1986سافانوف (» .هم
سـاني پيـروز   كدهـد، و در ايـن راه تنهـا     رخ مي» هنه و نوك«، »پير و جوان«نسل حال و گذشته 

  .رده باشندك كنر و سعادت را دره ماهيت اصلي هكشوند  مي

  نتيجه
بـر  ... ين، تالسـتوي و  كي، پوشـ كتأثير ادبي نويسندگان بزرگي چون چخـوف، داستايفسـ  

هاي چخوف بـر   نامه در اين مقاله تأثير نمايش. ار ناپذير استكها امري ان نويسندگان ساير ملت
هـا را   آثـار آن  كهاي مشـتر  ن بررسي تطبيقي، ويژگييبر رادي بررسي شد و اكهاي ا نامه نمايش
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  :لي از اين قرار استكطور  ها به هاي آثار آن ترين ويژگي مهم. ار نمودكآش
خصوص قشر متوسط و عـادي جامعـه بـا تمـام      اقشار و اصناف جامعه به ةهم پرداختن به

ر سرخورده و مـأيوس و منـزوي، ايجـاد    كها، خلق شخصيت روشنف خوب و بد آن يها يژگيو
تمـامي   ه با اميد و نااميدي توأمـان اسـت، پـرداختن بـه    كها  نامه براي پايان نمايشفضاي دوگانه 

  ...ها و  ار تضاد و تقابل نسلكر قابل انيهاي جامعه و طرح مسأله غ نسل
رامونش، و مجموعه مسـائل مطـرح   يپ يايدن ياو از سو كانسان معاصر و عدم در ييتنها

زه يـ د و آنـان بـا انگ  يگرد يبزرگ م ةسنديدو نو نيا يش و نگرانيشده در جامعه، موجبات تشو
ن آثـار  ينـده، چنـ  يآ د بـه يـ ار و تـالش فـراوان و ام  كـ ماننـد   ييها راه حل ةالت و ارائكرفع مش
  .ردندكرا خلق  يماندگار

اي  ه چگونـه نويسـنده  كدهد  ور، نشان ميكمذ ةهاي دو نويسند نامه بررسي و تطابق نمايش
هاي مشابه و  اي در آثار خود، نمونه بيگانه ةهاي نويسند ها و روش تواند از طريق بازتاب ايده مي

  .نديافريفردي را ب در عين حال اصيل و منحصر به
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