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 اله كريمي مطهر جان ...هاي قهرمانان آثار آنتون چخوف  بررسي ويژگي چكيده
آنتون چخوف نويسندة شهير قرن نوزده روسيه برخالف نويسندگان بزرگـي چـون داستايفـسكي و                

العاده جامعة خود را توصيف كردنـد، زنـدگي روزمـرة             ار خود قهرمانان خارق   تالستوي كه معموالً در آث    
؛ همساني  اند  حوادث و قهرمانان آثارش بسيار زنده و واقعي       . مردم اطراف خود را به تصوير كشيده است       

 و زندگي واقعي وجود دارد كه خواننده ادامة آنچـه را كـه در آثـارش وصـف     ياي بين آثار و  العاده  فوق
هـاي    تحـصيل در دانـشكدة پزشـكي و ايـده         . بينـد   كند و مي    د، در دنياي اطراف خود احساس مي      ان  شده

هـاي هنـري آثـار او و          زاخارين، يكي از استادان برجـستة دانـشكدة پزشـكي نقـش مهمـي در ويژگـي                
نـد،  يهـاي او    هـا و نمايـشنامه      هاي مركزي داستان    پزشكان يكي از شخصيت   . گيري افكارش داشت    شكل

. شناسي ظريفي توصيف كرده اسـت      د مختلف شخصيت پزشكان را بسيار استادانه و با روان         چخوف ابعا 
ه او تحـت تـأثير      كـ  آثار چخوف، نشان داده شـد        يها    تي از شخص  ي برخ يدر مقالة حاضر، ضمن بررس    

هاي كلـي و الگوهـاي عمـومي بـراي همـة مـوارد و مـسائل                   حل  افكار زاخارين در پزشكي، از ارائة راه      
كرد و معتقد بود كه گاهي اوقات قوانين و الگوهاي كلي در موارد اتفاقي مـصداق ندارنـد و                     ياجتناب م 

  .توانند مفيد باشند نمي

  .آنتون چخوف، آثار ادبي، طبابت، تأثير، عقيدة عمومي، جداگانه:  كليدييها واژه 

                                                           
بـه شـماره   » شناسـي در ايـران   بررسـي و تحليـل روسـيه   «ايـن مقالـه مـستخرج از طـرح پژوهـشي بـا عنـوان         ∗
  . كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است4/1/4605008
  Email: jkarimi@ut.ac.ir، 021-88687553، دورنگار 021-61119019:  تلفن ∗∗



  اله كريمي مطهر جان  112

  مقدمه
  از مـشهورترين و آخـرين  كـي  ي(Антон Павлович Чехов)آنتون پاولوويچ چخـوف  

ين، كستة نويسندگان بزرگـي ماننـد گوگـول، پوشـ    ينويسندگان قرن نوزدهم روسيه و وارث شا 
ه پس از همة نويسندگان بزرگ عصر طاليـي         كاو  . است...  و   ي، تالستو كيتورگنف، داستايفس 

با نگاهي  . ديشك پا به عرصة ادبيات نهاد، تجارب غني هنرمندان بزرگ اين دوره را نيز به دوش                
ها و شـرايط خـانوادگي و اجتمـاعي او بـا              يژگينامة آنتون چخوف و مقايسة و       دگيدقيق به زن  

شتر يب. شويم هاي زيادي مي ديگر نويسندگان نامدار روسيه در قرن نوزده ميالدي، متوجه تفاوت 
 بـزرگ و پايتخـت اول و دوم روسـيه،    ينويسندگان بزرگ قرن نوزده ميالدي روسيه از شهرها       

هـن  كاند، اما او از جنوب روسـيه برخاسـته و نيـز از فرهنـگ                  رگ بوده پتربو  و و سن  ك مس ييعن
به آن وابـسته    ...  و   يين، لرمانتف، تالستو  كه اغلب نويسندگان بزرگ روسيه مثل پوش      ك ياشراف

ـ .  نهاديات پاي نبرده و از درون طبقة متوسط جامعه به عرصة ادب  يا  بودند، بهره   كچخوف در ي
ي كودك تاگانروگ متولد شد و از همان دوران         ي در شهر بندر   خانوادة متوسط در جنوب روسيه    

. تحصيالت ابتدايي و متوسطه را نيز در همين شـهر گذرانـد           . ردك ار مي ك پدر   كوچكدر مغازة   
وي در آثارش دنياي    .  در همين دوران است    ي او و اطرافيان و    ي از آثارش بازتاب زندگ    يبسيار

اجتنـاب از  . رده اسـت كـ و به زيبايي خاصي توصيف ساده و معمولي اطراف خود را هنرمندانه        
قهرمان پروري و ساده نويسي از بارزترين وجه تمايزات او با ديگر نويسندگان برجـسته دوران            

 . او بود
هـاي او   بينـي و انديـشه   هاي آثار چخوف و نيز جهان هاي شخصيت اگر چه دربارة ويژگي 

است، ولي هنوز هم پس از گذشت   شدهمطالب مختلفي توسط منتقدان روسي و خارجي نوشته    
ه نقـش   ك كيژه سابقة آموزش دانش پزش    يهاي آن مبهم مانده است؛ به و        ها، برخي از جنبه    سال
هاي نويسنده داشته اسـت، كمتـر بررسـي و تحليـل      گيري افكار و انديشه   اي هم در شكل     عمده

 در  كيرة اهميـت پزشـ    نامة چخوف، در بـا      ي زندگ ياگر چه منتقدان به هنگام بررس     . شده است 
 در (Мелихово)هاي پزشكي وي در روستاي مليخـوا        زندگي اجتماعي او و نيز دربارة فعاليت      

، برخي از منتقدان،    1اند  اطراف مسكو، بخصوص در زمان شيوع بيماري وبا مطالب زيادي نوشته          
ي مثال كـاظم    طبابت را براي چخوف در اوائل زندگي، حتي باالتر از نويسندگي قرار دادند، برا             

                                                           
سـفر بـه    اثر ميخاييـل گرومـوف؛      ). 1993(العاده    زندگي مردان فوق  . چخوفهاي    توان به كتاب     براي نمونه مي   -1

آنتـون  اثـر كوزيچيـوا؛   ). 1994() وقايع مليخووا(چخوف شما  اثر والديمير رينكيويچ؛    ). 1990 (طبقه  اي با نيم    خانه
  .اثر آلكساندر چوداكف اشاره كرد). 1987(پاولوويچ چخوف 
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چخوف در ابتداي نويسندگي ارزش و اهميت بسياري بـراي          «: نويسد  نه مي يانصاري در اين زم   
خواست طبيب شود و نويسندگي را كـار فرعـي و مـوقتي     كارهاي ادبي خود قائل نبود، چه مي 

بـا جايگـاه هـر      يوتاه و ز  كهايش بسيار     البته چخوف در يكي از نامه     ). 7انصاري،  (» پنداشت  مي
طبابت همسر قانوني من است، ولـي ادبيـات عـشق    «: كند ها را در زندگيش بيان مي دام از اين ك

ه بخاطر بيماري سـخت خـود در        كچخوف در همة دوران زندگي، حتي در دوراني         . »من است 
ـ كـ او حتي زمـاني  «. داد مي ست، زمان زيادي را به طبابت اختصاصيز ييالتا م  نويـسندة  كه ي

ه از او   ك 1 در پاسخ به سوورين    1888در يازدهم سپتامبر    . ب هم باقي ماند   مشهور شده بود، طبي   
مـن خـودم را     :  دست دو تا هندوانه را برندارد، گفـت        كند و با ي   كخواسته بود، طبابت را رها      

ـ    ) حرفـه (ار  كه دو   كبينم    ه مي كنم، وقتي   ك تر احساس مي    تر و راضي    شاداب »  كـار  كدارم، نـه ي
  ).68ي، كميرس(

هاي آثار چخوف، به نقش طبابـت و     هاي شخصيت    مجال، ضمن بررسي ويژگي    ما در اين  
  .پردازيم هاي وي مي هاي چخوف و چگونگي طرح و بيان انديشه آموزش پزشكي در ديدگاه

  بحث و بررسي
 بـه آثـار     ي خاصـ  ي و متوسط جامعـه، رنـگ و بـو         ي روزمرة افراد معمول   يتوصيف زندگ 

دگان جامعه بتوانند بـه راحتـي بـا حـوادثي كـه در              شود تا خوانن    دهد و موجب مي     چخوف مي 
  (Корней Чуковский)كيوفـس كارني چوكـ . شـود، ارتبـاط برقـرار كننـد     آثارش توصيف مي

 زنده و واقعي بودن حـوادث       ي آثار او، يعن    عصر چخوف اين ويژگي     نويسنده و منتقد بزرگ هم    
ه كـ ل اسـت    كتصور آن هـم مـش      ينون حت كا«: ندك و قهرمانان آثارش را بسيار زيبا توصيف مي       

 چخـوف بـراي مـن همـان حقـايقي           يها  تابك.  بود كي،  90 يها  چخوف براي من، جوان سال    
 و بعـد از  يخـوان  وتاه و بلنـد چخـوف را مـي   كهاي  داستان. شدند ه در اطرافم خلق مي   كبودند  
 كنـ ي ا ،يه خوانـده بـود    كـ ه ادامة آنچه را     ك و انگار    ينك  اتاقت به بيرون نگاه مي     كوچكپنجرة  

س كـ ه كـ انگـار  . انـد  هـاي چخـوف   همة مردم شهر ما، همه برايم مثل قهرمانان داستان      . ينيب  يم
هـا، طـرز راه       گـذاري، صـحبت     هـاي نـام     هـا، جـشن     همة عروسي . ديگري در دنيا وجود ندارد    

هـاي    تـاب كهايـشان انگـار از         لباس يها   چين يهايشان، فرم آرايش موها و اداهايشان، حت        رفتن
                                                           

چخوف در بين نويـسندگان و هنرمنـدان   . نگار و يكي از دوستان بسيار نزديك چخوف است       سوورين روزنامه  -1
هاي آخر عمر چخوف، بين آنها اندكي فاصله افتاده           البته در سال  . معاصرش، بيشترين مكاتبات را با او داشته است       

  . بود
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راه جنگل، طبيعت شهر يا روستا را من مثـل            ورهكهمة ابرها، درختان و     . اند  ه شده چخوف گرفت 
 را من هيچ وقـت  يان ادبيات و زندگي واقعي ميچنين همسان. بينم هايي از چخوف مي   نقل قول 

-95ي،  كوفـس كچو(»  سرم هم از آثار چخوف گرفته شـده بـود          ي آسمان باال  يحت. نديده بودم 
94 .(  

 ي و عام  يردن و نيز معمول   ك ن ييد به قهرمان پرور   كلزاده هم ضمن تأ    جما يسيد محمد عل  
ه در اطـراف خـود در ميـان دوسـتان و            كـ رده است   ك آثار چخوف، عنوان     يها  بودن شخصيت 

در مقدمـة ترجمـة آزاد   هفت كـشور    او در كتاب    . بيند  آشنايان، قهرمانان آثار وي را به وفور مي       
هـا و     هـر وقـت داسـتان     ... « :نويـسد    مي لكل و مĤ  كآهاي چخوف تحت عنوان         يكي از داستان  

ـ    كـ  چنان اسـت     ييعن. نمايم  خوانم، احساس آشنايي مي      او را مي   يها  نمايشنامه  نفـر از    كه بـا ي
ه چخوف ساخته و پرداخته است، محرم و كدارم و خودم را در محيطي    ها صحبت مي    خودماني
ه گـويي  كـ آورم   جـا مـي   ي و حاضـر بـه  اي اشخاص را زنده و ح   بينم و گاهي به اندازه      آشنا مي 

 لحـن و    يشناسـم و حتـ      ام و پدر بر پدر آنها را مي         هاست با آنها نشست و برخاست داشته       سال
ه كـ ات و دست و صورتشان برمن از قديم االيام معلوم و معروف بوده است و خالصـه آن                 كحر

گردم و    ايت مسرور و دلشاد مي    نه  از ديدار آنها بي   . اند  ه به سروقتم آمده   ك هستند   يا  ياران ديرينه 
منـد و     پرده وجودشـان بهـره      ه هرچه بيشتر با من باشند و هرچه بهتر از اسرار بي           كنم  ك آرزو مي 

بايد از مطالعـة آثـار چخـوف        ) ها  لية مشرق زميني  كو  (نم ما ايرانيان    ك تصور مي . محظوظ گردم 
بينـيم و صـداي       بيگانـه نمـي   ند  ك ه او خلق مي   كه خود را با محيطي      ك  ببريم، چون  يلذت بيشتر 

سازد و هر چند       را در مقابل ديدگانمان مجسم مي      ي خودمان يها  هموار و معتدل او هزاران پرده     
ند، اسامي غريب و عجيب روسي دارند، ولـي سخنانـشان چـه    ك ه او توصيف مي كاشخاصي را   

ي ات و حتـ   كـ رسـد و اطـوار و حر        بسا سخنان خودماني است و صدايشان آشنا به گـوش مـي           
  ).204-205جمالزاده، (» عقايدشان براي ما بيگانه نيست

 مهم چخوف در مقايسه با ديگر نويسندگان قرن نوزده ميالدي روسيه ايـن              يها  از ويژگي 
ان، دانـشجويان،   كارگران، پزشـ  كـ آموزان،   ها، دانش   هاي آثارش معموال معلم     ه شخصيت كاست  

دام از آنهـا    كـ  و هر    اند  تقريبا همه اقشار جامعه    ي، يعن ...ها و   ها، هنرمندان سيرك، پليس     هنرپيشه
نه، ضمن مقايسة قهرمانـان     ي در اين زم   كيوفسكچو. اند  ها نفر در جامعه     نمايندة صدها يا ميليون   

جنـگ و   ه  كـ هـايي     نابغـه «: نويـسد   ، مـي  يي و تالـستو   كچخوف بـا قهرمانـان آثـار داستايفـس        
 را نوشـتند، بـه نظـرم    (Братья Карамазовы) ارامـازوف كبرادران  و (Война и мир)صلح

زمـاني در مجلـة     .  بـود  يس ديگـر  كه دربارة   كتاب آنها دربارة من نبود، بل     كعالمه رسيدند، اما    
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چخـوف بـه     (Моя жизнь) مـن يزنـدگ ه من آبونمان بودم، داستان ك يهنگام،  (Нива)»نيوا«
 دفترچـة خـاطرات     ه من ك من است، انگار     يه اين واقعاً زندگ   كچاپ رسيده بود و به نظرم آمد        

  .خواندم  را، مي90 يها خانمان سال خودم را، زندگي جوانان بي
 از بلند يه در بارة زندگي خودم بود، حتك، چخوف هم انگار ي(Володя)  والودياداستان 

شناسـد و از همـة    جا مرا اينطور ميكه چخوف از  كدم، متعجب بودم    يشك يخواندش خجالت م  
  ). 95ي، كوفسكچو(» .رد دايار و احساساتم آگاهكاف

هـا و مـشاغل اقـشار مختلـف           چخوف عالقة فراواني به زندگي، آداب و رسوم، صـحبت         
هاي هـشتاد و نـود      المعارف بزرگ زندگي سال       توان دايره   آثارش را مي  . جامعة پيرامونش داشت  

 هـاي كوتـاه     هـايي كـه در داسـتان        اگر تمامي شخصيت  «: ناميد   ميالدي   19مردم روسيه در قرن     
هـاي مـسكو      آسايي به خيابان    به شكل معجزه  ... اند  مجموعه آثار چندين جلدي او توصيف شده      

ترين ميدان شهر هـم گنجـايش چنـين           شد، چرا كه عريض     ريختند، ولوله وحشتناكي برپا مي      مي
 در  -(И.А.Гончаров) بـراي مثـال گانچـارف        -آثـار نويـسندگان ديگـر       . جمعيتي را نداشت  
هاي آثارش در هـر       شخصيت. ها تقريبا برهوتند    ف از حيث تعداد شخصيت    مقايسه با آثار چخو   

  .صد صفحه به نسبت خيلي كمترند
ـ هاي چخوف ا     كه در داستان   ياين گروه گروه مردم   ! باوركردني نيست  ن سـو و آن سـو       ي

روند، زاييدة ذهن يك نفر است؛ و نه هزار چشم، بلكه فقط دو چـشم بـا تيزبينـي و دقتـي                        مي
ها را نگاه كردند و  ها و لباس ها، رفتارها و لبخندها، چهره    ، همه اين حالت     ايي انسان بيش از توان  

كه نه هزار قلب، بلكـه تنهـا يـك قلـب، دردهـا و                براي ابد بخاطر سپردند و ثبت كردند؛ و اين        
  ).7همان، (»  بود هاي اين همه انسان را در خود جاي داده شادي

الت ك و دربارة مـسائل و مـش       اند   جامعه ي معمول  و ي آثار چخوف افراد عاد    يها  تيشخص
 از  يكـي  نمونـه    يبـرا . ننـد ك روزمرة زندگي و حـوادث معمـولي پيرامـون خـود صـحبت مـي              

هـا دوسـت     ه پـس از سـال  ك ي وقت،(Толстый и тонкий)چاق و الغر داستان يها تيشخص
رة خـود حـرف   الت روزمـ ك معمول، از مشيها  و تعارفيند، بعد از روبوسيب ياش را م  گذشته

دهد، خود من هم      ي درس م  يقيزنم موس ! ركخوب، ش ... ست  يالبته، حقوقم خوب ن   ... «: زند  يم
 يسكاگر  . فروشمشان  ي روبل م  يك يا  دانه! ي عال يها  ينم، قوط ك ي درست م  يگاري چوب يجا س 
» ميشكـ  يرون مـ  يـ مـان را از آب ب     ي گل ي جـور  يـك . دهـم   يف هم مـ   يشتر بخرد، تخف  يا ب يده تا   

  ).251 چخوف،(
ار و كـ  جامعـه، اف   ي روزمـرة پيرامـون خـود و افـراد معمـول           يچخوف با توصـيف زنـدگ     
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ل بـشريت از اهميـت      كـ  يه بـرا  كه نه تنها براي مردم روسيه، بل      كند  ك هايي را مطرح مي     انديشه
 يها   به همين ويژگي   يا   پس از مرگ چخوف در مصاحبه      يلف تالستو . خاصي برخوردار است  

ه نه تنها   ك آثار چخوف اين است      يآوردها  ها و دست    از ويژگي «: استرده  كآثار چخوف اشاره    
» .اين بسيار مهـم اسـت     . ه براي همة مردم دنيا قابل فهم و آشناست        ك همة مردم روسيه، بل    يبرا
هـاي اخالقـي    البته به خـاطر همـين خـصوصيات، يعنـي توصـيف ويژگـي         ). 330االاوشين،  ك(

هـاي واال و بـا اهميـت بـشري در             نيز بيان انديشه  هاي معمولي و رده پايين جامعه و          شخصيت
هاي بسيار كوتاه است كه چخوف را جزء دو يا سه نويـسندة بـزرگ روسـيه قـرار داده                      داستان
كـاظم انـصاري در مقدمـة       . ه از جايگاه مهمي در بين خوانندگان جهان برخوردار است         كاست  
قـدرت و اسـتادي چخـوف    «: نويـسد  در ايـن بـاره مـي    (Палата №6) 6اتاق شـمارة  كتاب 

هاي كوچك كه بيشتر آنها رنگ فكاهي داشـت بـه قـسمي               مخصوصا در اين بود كه در داستان      
ساخت كـه نويـسندگان ديگـر در     خصائل اخالقي قهرمانان خود را در برابر خواننده مجسم مي        

  ). 8انصاري، (» شدند هاي طوالني خود كمتر به اين كار موفق مي داستان
هـا و     هاي داسـتان    يك از شخصيت    كر اين مطلب اين نيست كه هرگز هيچ       البته هدف از ذ   

اكثر منتقـدان آثـار چخـوف       . هاي چخوف از افراد برجسته و رده باالي جامعه نيستند           نمايشنامه
منظور اين است كه    . معتقدند كه او زندگي همة اقشار جامعه را در آثار خود وصف كرده است             

هاي آثار چخوف در مقايسه با آثار داستايفسكي و تالـستوي            معموال در بيشتر اوقات، شخصيت    
، يعني آن دسته از افراد جامعه كه به وفور و در هـر لحظـه                اند  از افراد معمولي و متوسط جامعه     
  . بينيم آنها را در دنياي اطراف خود مي

 اند، پزشكان از جايگـاه  در ميان نمايندگان اقشار مختلفي كه در آثار چخوف توصيف شده   
ند، ايـن  ياي بسيار نزديك به خود او   لي، قهرمانان آثار هر نويسنده    كبه طور   «. مهمي برخوردارند 

چخـوف  . ه در مورد چخوف هم صادق است و نيازي هم به اثبـات آن نيـست               كواقعيتي است   
ان بخاطر زندگي ديگران، آشـنا بـود و         ك پزش يها  ينگران  ها و دل    خيلي خوب با تأثرات، نگراني    

ان، روزهـا   كپزش«: نويسد   چخوف به سوورين مي    1891هجدهم اوت   . رزش قائل بود  براي آن ا  
» نـد كس نكهـا را نـصيب هـيچ     هاي بسيار سختي دارند، خدا چنين روزهـا و سـاعت            و ساعت 

  ).133ميرسكي، (
رد كه طبابت و تحـصيل در       ك آثار چخوف، اين نكته را نبايد فراموش         يالبته، هنگام بررس  

 هنـري او داشـته   يهـا   افكار، عقايد و ويژگييل گيركهم بسزايي در ش   نيز س  كيدانشكدة پزش 
 او،  ييدر دوران دانـشجو   . رده بـود  كـ سب  كـ  يا  العـاده    فـوق  كيمات پزشـ  يچخوف تعل «. است
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 از يكـي  يهـا  ياو سـخنران . ديدرخـش  ي م يا   برجسته يها  و با نام  ك دانشگاه مس  كيدة پزش كدانش
...  و   كيفوسوفـس كي بـزرگ اس    ي زاخارين و جراح    دورة خود، يعن   يان داخل كن پزش يتر    برجسته

ـ  را د  يان بـزرگ و متعـدد     ك پزشـ  ي عمل يارهاكها،    مارستانيدر ب . رده بود كرا گوش    » ده بـود  ي
ن وجه تمايز او از ديگر نويسندگان قرن نوزدة روسيه يتر   از برجسته  يكياين  ). 134ف،  كچودا(

 برخي از استادان بـزرگ علـوم       يها  رات و ديدگاه  ك و نيز تف   كيدة پزش كتحصيل در دانش  . است
 در چگونگي توصيف مسائل مختلف در آثارش داشتند كـه مـا             يا  ي نقش عمده  ك و پزش  يطبيع
  .  از آثار وي، به برخي از آنها اشاره نماييميكوشيم در اين مجال با بررسي بعض مي

ن اصـلي   ي از قهرمانا  كه معموأل ي  كته نيز ضروري است     كر اين ن  كدر ابتداي اين مبحث، ذ    
 يها  ها و نمايشنامه    توان به داستان    به عنوان نمونه مي   . انندكبسياري از آثار برجستة چخوف پزش     

ــنايي ــا روش ــسه (Огни) ه ــن (Интриги)، دسي ــدگي م ــاگوار، (Моя жизнь)، زن ــة ن  حادث
(Неприятность) ،زن (Жена) ، ــمنان ــن ،(Враги)دش ــم ژوئ ــست و نه  Двадцать)  بي

девятое июня) ،ــب ــ كس ــي ، (Попрыгунья) رس ــونيچ  ،(Хирургия)جراح ، (Ионыч)اي
 Дядя) دايي وانيـا   ،(Три сестры)سه خواهر ، (Скучная история) سرگذشت مالل انگيز

Ваня)، شاهزاده خانم (Княгиня)،   سـه سـال (Три года)  فـراري ،(Беглец) ،  مـرغ دريـايي  
(Чайка)  ردكاشاره ... و .  

 را  1كيهـاي پزشـ     نـشدني از شخـصيت      امـل و فرامـوش    ك سلسلة   كچخوف در آثارش ي   
ان كدر آثار او، هم پزش    . اند  شان به طبابت، افراد متفاوتي      ري و نگاه  كه از لحاظ ف   كرد  كتوصيف  
اري بـه مـردم و جامعـه خـدمت          كه بـا ايثـار و فـدا       كشوند    ر و مردمي روسيه ديده مي     كروشنف

  .دانستند ثروتمند شدن مياي براي  ه طبابت را وسيلهكاني كردند و هم پزشك مي
اي را در آثـارش بـه خـود           هاي محلي و روستايي جايگـاه ويـژه         ان انجمن كتوصيف پزش 

هـاي ديگـر      ه شخصيت ك اند   نسبتاً مثبت و منطقي    ي، افراد يآنها در آثار و   . اختصاص داده است  
. ننـد ك الت و احساسات باطني خود را به آنها تعريـف مـي  كنند و مشك آثارش به آنها اعتماد مي    

نـد  ك ند و احساس مي   ك تر اعتماد مي  ك به د  ها  روشناييدر داستان    (Ананьев) نمونه آنانيف  يبرا
 يهـا    از شخـصيت   كـي او بـه ي   . ندك ند و سفرة دلش را براي او باز مي        ك  مي كتر او را در   كه د ك

ه مزاحم بيان افكـار و احـساساتش بـه          كخواهد    كند و از او مي       اعتراض مي  - دانشجو -داستان  
                                                           

. اغراق نكرد و آنان را تك بعدي توصيف نكـرد         از افراد جامعه    ) پزشكان( چخوف هرگز در توصيف اين قشر        -1
...  و   حادثه نـاگوار   ،    بيست و نهم ژوئن    ، دسيسه  ، جراحي،  ايونيچهاي برخي از آثارش مانند        در سيماي شخصيت  

  .هاي منفي زندگي آنها نيز اشاره كرده است به جنبه
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آنانيف با افـسوس    «: گويد  دكتر در بارة آنانيف چنين مي     .  نشود - دكتر -ديگر شخصيت داستان    
خـواهش  . هـايم تمـام شـود       شوخي بس است، بگذار حـرف     : ان داد و گفت   كهايش را ت    دست
ه كاو خطاب به من، ضمن اين.  شمايزنم، نه برا تر حرف ميكمن براي د. ه مزاحم نشوكنم ك مي

  ). 126، 1985چخوف (» ...پاييد، به سخنان خود ادامه داد و را ميبا گوشة چشم دانشج
چخـوف در ايـن     . شوديـ  ايـن مطلـب بـه وضـوح ديـده م           مرغ دريايي هـم   در نمايشنامة   

تـر   تر، ظريف رسد او دقيق ه به نظر ميكند ك را طوري وصف مي (Дорн) تر درن كنمايشنامه، د
به . ندك ي م ك اطراف خود را در    يها  ت انسان ي نمايشنامه، موقع  يها  تر از ديگر شخصيت     و عميق 

نند و  ك نند، به او اعتماد مي    ك  نمايشنامه با او احساس راحتي مي      يها  همين دليل بيشتر شخصيت   
 .ننـد ك اي خود نيز با او صحبت مي  و حرفهينند و حتي دربارة مسايل تخصصك با او درددل مي

 را درك   (Треплев)نـدارد، ولـي ترپلـف        ياگر چه او پزشك است و به هنر و ادبيات وابستگ          
هاي   از صحبت . شدند  بيند كه ديگران متوجه نمي      نويسي را مي    كند و در او استعداد نمايشنامه       مي

هاي او شده است، بلكه، ضمن اشاره به نقايص كارش،    فهميم كه او نه تنها متوجة توانايي        او مي 
يك . ا من به كانستانتين ترپلف ايمان دارمام«: كند نظرش را بدون اغراق و خيلي روشن بيان مي       

 انـد   هايش فصيح و واضح     انديشد، داستان   وار مي   او تمثيل . يك چيزهايي هست  . چيزهايي هست 
» فقط، حيف كه او در كـارش هـدف مشخـصي نـدارد            . كنم  و من خيلي خوب اين را حس مي       

لـف او را درك      مـادر ترپ   (Аркадина)اين در حالي است كـه حتـي آركادينـا           ). 54چخوف،  (
آركادينا كه خود هنرپيشة تئاتر است در بـارة     . كند و نظر ديگري راجع به نمايشنامه او دارد          نمي

ارزش را هـم      ايي بـي    پرده  تو توانايي نوشتن يك نمايشنامة تك     «: گويد  نمايشنامة فرزند خود مي   
لـي او مجبورمـان     و... «: گويد  ، در جايي ديگر در اواخر پردة اول هم مي         )40چخوف،  (» نداري

 مزخرفـات را هـم حاضـرم        يبراي شوخي من حتـ    .  را گوش كنيم   1ادنتككرد اين مزخرفات د   
البته ). 15چخوف،  (» گوش كنم، اما در اينجا ادعاي يك شكل نو و دورة جديدي در هنر است              

يـد  اش با   اي است، با توجه به حرفه       رفت آركادينا كه يك هنرپيشة باتجربه و جا افتاده          انتظار مي 
ــايي   ــر درن متوجــه اســتعداد و توان ــشتر از دكت ــيش از ديگــران، بخــصوص بي ــد  ب هــاي فرزن

  .شد كارش مي نويس و تازه نمايشنامه
مانند (هاي اين اثر     دكتر درن در نمايشنامة چخوف تنها شخصيتي است كه ساير شخصيت          

                                                           
نااميدي، عدم پذيرش زنـدگي     .  است  دكادنت، جرياني در هنر و ادبيات اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم             -1

  .هاي مهم آن است و فردگرايي از ويژگي
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و مورد حمايت كند  را درك مي)  (Полина Андреевна)، پالينا آندريونا (Маша)ترپلف، ماشا
كانـستانتين  ": گويـد   پس از شكست اولين نمايشنامة ترپلف، دكتر درن بـه او مـي            . دهد  قرار مي 

... شما آدم بااستعدادي هستيد و بايد ادامه بدهيـد        ... ترپلف، از نمايشنامة شما خيلي خوشم آمد      
. رديـد كب لـي انتخـا  ك يهـا  خواهم بگويم؟ شما موضوع اثر خود را از ايـده        ببينيد، من چي مي   

ـ      كه ي ك طور هم بايد باشد، چون      همين » نـد ك انديـشه بـزرگ را بيـان         ك اثر هنري، حتماً بايد ي
 آثـار   يهـا    خود را دربارة موضوعات و ويژگـي       يها  تر درن در ادامه، ديدگاه    كد). 18چخوف،  (

 مهـم و مانـدگار را توصـيف         يفقط چيزهـا  «ه  كند  ك گويد و به او توصيه مي       ادبي به ترپلف مي   
 ).19چخوف، (» ندك

 چخوف دربارة موضـوعات مـورد بحـث         يها   از منتقدان بر اين باورند كه ديدگاه       يبسيار
ان ك است، بيشتر از زبان پزشـ      ك آن پزش  يها   از شخصيت  كيه ي ك يآثارش، بخصوص در آثار   

ار كـ  بـه ترپلـف نويـسندة تـازه          مرغ دريـايي  تر درن در نمايشنامة     كه د ك يوقت. گردد  مطرح مي 
 يه بـرا  كـ شما بايد بدانيد    . ر روشن و مشخص مطرح گردد     ك ف ك بايد ي  يدر آثار ادب  «: گويد  مي

، گمراه  ينكت  كر مشخص حر  ك ف كنويسيد، در غير اين صورت، اگر در اين راه بدون ي            چه مي 
تـر درن بـه     كبيشتر منتقدان نگـاه د    ). 19چخوف،  (» ندك  و استعدادتان شما را نابود مي      يشو  مي

  . دانند  چخوف مييها  به ديدگاهكن جمالت بيان شده، بسيار نزديه در ايك را يآثار ادب
كند، او مشكالت خود را با پـدر و مـادرش در              ماشا هم با دكتر درن احساس نزديكي مي       

ماشـا در آخـر پـردة اول بـسيار مـضطرب بـه دكتـر               . كند  گذارد، بلكه با او درددل مي       ميان نمي 
من پدرم را   . خواهد با شما حرف بزنم      يم كه دلم مي   خواهم بگو   من يك بار ديگر مي    «: گويد  مي

كنم كـه شـما    دانم كه چرا من از صميم قلب فكر مي        نمي. اما دلم پيش شماست   ... دوست ندارم 
... كـنم و   كمك كنيد، در غير ايـن صـورت حماقـت مـي           . به من كمك كنيد   ... ديا  به من نزديك  

  ).20چخوف،(» حمل كنمتوانم ت بيش از اين نمي... كنم زندگيم را خراب مي
 و پروفـسور  ك پزشـ - اسـتپانويچ يالكنـي –سرگذشت مالل انگيـز  قهرمان اصلي داستان   

ه از شهرت جهـاني برخـوردار اسـت و همـة     ك ساله 62 است ياو استاد. و استكمس دانشگاه
ه در كـ سي است كاو . شناسند و با او ارتباط دارند   دانشمندان برجسته و مشهور روسيه او را مي       

در حال حاضر هم شاگردان و پيروان       . ي، به باالترين مرتبه رسيده است     ك پزش ية خود، يعن  رشت
اين داستان  ) كپزش(اما فرق عمدة شخصيت اصلي      .  را در اطراف خود جمع كرده است       يزياد

 استپانويچ جزء دانـشمندان  يالكه اگر چه نيكهاي ديگر چخوف اين است   در مقايسه با داستان   
 داخلـي و    يهـا    و دانـشگاه   يالملل   بين ي از مجامع علم   يه است، عضو بسيار   شمار روسي   انگشت
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ارش فرد بسيار موفقي است، ولي در پايـان عمـر خـود افـسرده               ك است و به ظاهر در       يخارج
هاي گذشـته او      اش اشتباه بود و در زندگي و فعاليت         يه زندگ كرسد    شود و به اين نتيجه مي       مي

. اش باشـد     زندگي يها  ليه فعاليت كدهندة    ننده و ارتباط  ك  توجيه  نيست تا بتواند   1»عقيدة عمومي «
شـد و     هاي علمي و تربيت دانشجو بود، متوجه اين خال نمـي            ه او سخت مشغول فعاليت    كقبال  
هـاي گذشـته خـود را مـرور      تواند بخوابد، زندگي و فعاليـت  ها نمي ه بيمار است و شب كحاال  
چـه موضـوع اصـلي ايـن اثـر در مـورد عموميـت               اگـر   . ند و متوجه اين نقص شده است      ك مي

ه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، ولي        كلي است   كهاي    بخشيدن يا نبخشيدن الگوها و راه حل      
آوردند،   الي استپانويچ روي مي   كتر ني كهاي داستان به د     ه ديگر شخصيت  كبينيم    در اينجا هم مي   

 (Лиза)دختـرش ليـزا     . خواهنـد   مـي  كمـ كگذارنـد و از او        الت خود را با او در ميان مي       كمش
ند، همسرش هم به او التمـاس       ك  مي كمكگويد و از او در خواست         ل خودش را به او مي     كمش
نم؟ هـيچ  كـ تـوانم ب  ار مـي  كـ چه  «: گويد  ند، ولي او در پاسخ مي     ك كمكه به دخترشان    كند  ك مي
تـوانم    و فقـط مـي    دانم    فهمم، نمي   چد، من هيچي نمي   يپ  ي م يدر دل دختر درد   . توانم  اري نمي ك

  . نمكقرقر 
  ).302چخوف، (» ... بخواب، بخواب... گذرد اين مي...  چيزي نيست، چيزي نيست-
ه شايد بتوانـد  كسي كالي، به عنوان آخرين كف به نيك هم در هتل شهر خار (Катя)اتياك

س اتيـا التمـا   ك. مانـد   آورد و منتظـر پاسـخ او مـي          التش ارائه دهد، روي مي    كراه حلي براي مش   
محـض رضـاي خـدا،      . تـوانم   نمـي . ام ادامه بدهم    توانم اينطور به زندگي     من ديگر نمي  «: ندك مي

» نم؟كـ ار بايـد ب   كـ نم؟ بگوييـد، چـه      كـ ار ب كـ من بايد چـه     : تر بگوييد، همين االن     هرچه سريع 
  ).308چخوف، (

رده و  كـ  ه بـسيار بـا تجربـه و تحـصيل         كـ سي  كـ ه قهرمان چخوف،    كبينيم    اما در اينجا مي   
اتيـا بـه او     ك. نـد ك  به اطرافيان خـودداري مـي      كمكشمند است، از پاسخ دادن به سؤاالت و         دان
هـا زنـدگي      شـما سـال   . ديا  ردهك يد، آخه شما عاقل و تحصيل     ا  شما تنها دوست من   «ه  كگويد    مي
  ).309چخوف، (» نم؟كار بكه چه كنم به من بگويد ك خواهش مي. د و معلم بوديديا ردهك

الي استپانويچ روي آورده بود و هميـشه ايـن سـؤال را مطـرح               كها به ني  اتيا قبال هم بار   ك
                                                           

شناس معـروف معاصـر روسـي در     ، چخوف(Владимир Борисович Катаев) والديمير باريسويچ كاتايف -1
» عقيـده عمـومي   «از كل متن داستان مشخص است كه مفهوم         «نويسد    مينثر چخوف و مشكالت تفسير آن       كتاب  

اين يك اعتقاد، ايمان، دانشي است در انسان كه با ديگران مشترك است، مورد تأييد ديگران هم : داردچه محتوايي 
  ).99، 1979كاتايف (» است و هميشه در مراحل مختلف زندگي شخصي عموميت دارد
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بارهـا و در    » نم؟كـ ار ب كـ مـن بايـد چ    «ه عبـارت    كجالب اين » نم؟كار ب كمن بايد چ  «ه  كرد  ك مي
ه هميـشه هـم بـدون       كتر اين   شود و باز هم جالب      رار مي كاتيا و ليزا ت   كجاي داستان توسط      جاي

  .ماند يپاسخ م
شـود بـا خـودش        اتيا مواجـه مـي    كالي با اين سؤال     كه ني كستان وقتي   بار در اواسط دا   كي

هـاي خـود را بـه فقـرا           دارايـي «يـا   » نكاركـ «ه  كچه جوابي به او بدهم؟ گفتن اين      «ه  كگويد    مي
  ). 298چخوف، (» ...بسيار ساده است» خودت را بشناس«و يا » ببخش

يار سـاده اسـت، طفـره       ه گفتنش هـم بـراي او بـس        كي  يها  الي از گفتن اين پاسخ    كچرا ني 
گردد  لي نويسنده دربارة مسائل مختلف اجتماعي برميكهاي  رود؟ پاسخ اين سؤال به ديدگاه مي
الت افراد مختلف بوده است و معتقد بود    ك براي مش  يلي و عموم  ك يها  حل  ه مخالف ارائة راه   ك
 مـورد بررسـي   شـان  ه مسائل و مشكالت افراد را بايد با توجه به شرايط و موقعيت اجتمـاعي      ك

در چنين  » ده عمومي يعق«ه در زندگي اين فرد مسئله       كچخوف در اثر خود نشان داد       «: قرار داد 
ن اسـت ايـن مـسئله مطـرح و بـه            كشرايطي مطرح شد، براي افراد ديگر در شرايط ديگري مم         

» ده عمـومي يعق«ه كدانست  الي استپانويچ ميكني). 111اتايف، ك(» روش ديگري هم حل گردد 
» خـودت را بـشناس    «و يـا    » هاي خود را بـه فقـرا بـبخش          دارايي«يا  » نكارك«ين نوع، مثل    از ا 
هاي آنها معني و هدف ببخشند، اما ايـن           نند و به زندگي و فعاليت     ك كمكها    توانند به خيلي    مي

نند و به زنـدگي آنهـا معنـي و          ك كمكتوانند    شان نمي   اتيا و ليزا با توجه به شرايط      كها به     عقيده
   .ورزيد  حتي از گفتن اين عبارات امتناع مييه وكبه همين دليل است . ببخشندهدف 

اين روش توصيف مسائل و پاسخ به سؤاالت، تحت تأثير تحصيل در دانـشكدة پزشـكي                
 در  (Захарин)دانشگاه مسكو و افكار استادان بزرگ علوم پزشـكي آن دوران ماننـد زاخـارين                

ـ كر  يميوالد. چخوف شكل گرفته است    ـ نو ين در طبابـت مـ     يف دربـارة روش زاخـار     ياات : سدي
 ي اصـل  يهـا  يژگـ ي در درمـان، از و     ي قالب ي و اجتناب از الگوها    يماريبرخورد جداگانه با هر ب    «

سان اسـت،   يكـ  همـه    ي، با فرض بر اينكـه بـرا       يماريد به ب  يدرمان نبا . ن است يمات زاخار يتعل
). 91ف،  ياتاك(»  او باشد  ي فرد يها يژگيمار با همه و   يد مشمول ب  يه درمان با  كمعطوف گردد؛ بل  

 ي، داراي فيزيك منحصر بـه فـرد       )بيماري(زاخارين به شاگردان خود آموخته بود كه هر كسي          
بيماري در وجود اين فرد نيز بـا   . است، از ارگانيزم و شرايط زندگي خاصي نيز برخوردار است         

هاي فـردي خاصـي پيـدا        توجه به فيزيك، ارگانيزم و شرايط زندگي منحصر به فردش، ويژگي          
همين بيماري در فرد ديگر، با توجه به فيزيك، ارگانيزم و شرايط زندگي فرد جديد، از                . كند مي

تـوان   به همين دليل، زاخارين معتقد بود كه نمي       . دگرد  هاي فردي جديدي برخوردار مي     ويژگي
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رد، بلكـه  كـ مداوا ند با يك دارو و الگوي خاص يهمه كساني را كه به يك بيماري خاصي مبتال  
هر مورد خاص را بايد با توجه به كليه موارد مذكور به صورت خاص مورد بررسـي و درمـان                    

شوند، هـر كـسي    افراد مختلف، زماني كه مبتال به يك بيماري، مثال سرماخوردگي، مي . قرار داد 
 هاي گوناگون   به صورت   افراد مختلف  كند و  به صورت مخصوص به خود بيماري را سپري مي        

بعضي از الگوهاي درماني و داروها در مـوارد اتفـاقي     . شوند و مخصوص به خود نيز درمان مي      
هاي  ز در ادبيات و در درمان بيماري      ياين روش را چخوف ن    . توانند مفيد باشند   تأثيرند و نمي   بي

 اسـت،    بست و در بسياري از آثارش اين جمله كه مؤكد مطلب فوق            روحي و رواني به كار مي     
 О)دربـارة عـشق   داستان  مثال، قهرمان يبرا. هاي آثارش تكرار گرديده است شخصيتتوسط 

любви) ن  يوخيآل(Алехин)    ـ ه نبا كـ ن نظر، معتقد است     ي با توجه به هم ـ  تعر يـك د  ي  يلـ كف  ي
ه كر گفته شده است     يار ناپذ كقت ان ي حق يكنون در مورد عشق فقط      كتا«: دربارة عشق ارائه داد   

حـل   ه دربارة عشق نوشته و گفته شده است، راهك ييزهايه همه چ يبقو  »  است بزرگ  ين راز يا«
 يه بـرا  كـ  يريح و تفس  يآن توض .  ماند ينحل هم باق  يه  ال  كه فقط طرح مسئله بود،      كآن نبود، بل  

 يد با سـع   يگر مصداق ندارد و به نظر من نبا       يها مورد د    ده ي صادق است، برا   ي مورد خاص  يك
 را به صـورت     يم داد، بهتر است هر مورد     يهمه موارد تعم  ر را به    يح و تفس  ي توض يكو تالش،   

» ردكـ  جداگانه برخـورد  يد با هر مورديند، بايگو يان مكه پزش كهمانطور  . ح داد يجداگانه توض 
ن يز چنـ  يـ نز  يـ انگ سرگذشـت مـالل   چ در داسـتان     ي اسـتپانو  ياليكتر ن كد). 66،  1986چخوف  (
ه يآموزنـد، توصـ    يه درمـان را مـ     كـ  يان، زمـ  ي داخل كدوستان پزش «: ندك ي را مطرح م   يدگاهيد
ـ د ا يبا.  داشت يا   برخورد جداگانه  يه بايد با هر مورد    كنند  ك يم ـ رد و د  كـ ن پنـد را گـوش       ي د ي

 يند، در بعض  يشوند و الگو   يه م ين دارو توص  ي به عنوان بهتر   ي آموزش يها تابكه در   ك ييداروها
، 1985چخـوف   (» ل اسـت  كن شـ  يز به همـ   ي ن ي روح يها يماريدر ب . ستنديد ن يموارد خاص مف  

298.(  
ده و  يـ چيار پ يرا بس  چي استپانو ياليكن ،نگيزا  ل    سرگذشت مال البته چخوف  قهرمان داستان      

ان عمرش به علت نداشـتن      يه در پا  ككند   ي توانمند و موفق توصيف م     يليز خ ي ن ياز لحاظ علم  
 يهـا  دهيـ عق« از  يـك  چيه هـ  كـ دهـد    يسنده نشان مـ   يدلتنگ است؛ در ضمن نو    » يدة عموم يعق«

  . نندكچ را جلب ي استپانوياليكت نيتوانند توجه و رضا يموجود هم نم» يعموم
 نويسندة بزرگ روسيه در خـاطرات خـود در بـارة چخـوف     (Иван Бунин)ايوان بونين 

كـه كمتـر از سـي سـال دارد، چگونـه توانـست              ) چخـوف (من متحيرم از اينكـه او       «: گويد مي
، خـون سـرد     (Тиф)تيفـوس   ،  (Харистика)آوازخـوان   ،  مشاهزاده خان ،  انگيز سرگذشت مالل 
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(Холодная кровь) در راه ،(На пути) افزون بـر اسـتعداد هنـري، شـناخت او از     . را بنويسد
هـاي جـواني كـه در همـة ايـن             زندگي و نفوذ عميق او در روح و روان انسان، در چنين سـال             

بت خيلي مؤثر بود و خيلي چيزهـا بـه او   طبا) كار(البته حرفة . كند هاست، مرا حيران مي     داستان
گفت كه به لطـف حرفـه طبابـت،            مي (Россолимо)او به من و پرفسور راسساليما       . داده است 

تر شد، طبابت دانش و آگاهي او را افزايش داد كه ارزش واقعي او را فقط            مشاهدات او گسترده  
بـونين،  (» اهات مبـرا سـاخت    تواند بفهمد؛ دانش پزشكي مرا از بـسياري از اشـتب            يك طبيب مي  

728.(  

  گيري نتيجه
 روزمرة اقشار مختلف جامعه، به اين       يف هنرمندانة زندگ  يچخوف در آثارش، ضمن توص    

توانند مفيـد      و الگوهاي موجود، در موارد اتفاقي نمي       يلك يها  حل  ه اغلب راه  كته اشاره دارد    كن
 از يكـي ار و اعتقـادات  كـ ر افيثز تحـت تـا  يـ  و نكيدة پزشكل تحصيل در دانشيباشند؛ او به دل  

 يه هر مـورد   كرسد    يجه م ين نت ين به ا  ي به نام زاخار   كيدة پزش كد برجستة آن دوران دانش    ياسات
 را  يحلـ    آن راه  ي قرار داد و به صورت جداگانه نيز برا        يرا بايد به صورت جداگانه مورد بررس      

نـد  ك  اشاره مـي يلي و عمومك يها حل چخوف در آثارش به دروغ و اشتباه بودن راه        . ارائه نمود 
 عمـومي  يارآمدي قوانين و الگوهـا كند ناك گردند و سعي مي ه اغلب به عنوان الگو معرفي مي ك

 آن  يهـا   حل  الت قهرمانان و راه   كم مش ياو مخالف تعم  . را در موارد اتفاقي و خاص نشان بدهد       
حـي و روانـي آن،      را بايد با توجه شرايط اجتماعي، رو       يه هرمورد خاص  كاست، و معتقد است     

حـل    از نظر چخـوف درمـان و راه       .  حل نمود  يمورد ارزيابي قرار داد و آن را به صورت انفراد         
  .اي براي امراض مختلف چه فيزيكي و چه رواني نتيجه بخش نيست كليشه

طبابت، از طرفي بسياري از وقت گرانبهاي چخوف را به خود اختصاص داد، اما از طرف                
ات خود چخوف، طبابت در فهم علمـي روح و روان انـسان و در وصـف                 ديگر، بنابه به اظهار   

  .هاي آثارش كمك شاياني كرد روانشناسانه شخصيت
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