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  بررسي و نقد
  » مرغ دريايي«نمايشنامة 

  
  *مطهراله كريميجان

  ∗∗مهرنوش شعباني
  

  چكيده 
انـد، چـرا كـه     آمال و آرزوهاي انسان همواره اميدبخش زندگي و راه آينده بـوده    

اين موضوع كـه جزئـي   . آدمي بدون اميد و آرزو قادر به ادامة حيات خويش نيست
در نمايشنامة . جدانشدني از زندگي انسان است، در ادبيات نيز نمود پيداكرده است

رو  نامند، ما با قهرماناني روبـه  مي ترين اثر چخوف كه آن را شخصي "مرغ دريايي"
هايشـان   آل خوبي از ايـده  آنها بههاي وااليي در سر دارند،  هستيم كه آرزوها و آرمان

، امـا تالشـي بـراي    پروراننـد ي را در سر مـي زندگي بهتر رويايگويند و  سخن مي
سـو بـه     در اين اثر، چخوف از يـك  .كنند نمي ها و اهدافشانخواستهيافتن به  دست

حقيقت زنـدگي را ندارنـد و   پردازد كه توانايي رويارويي با  هايي مي توصيف انسان
كند كه بـاوجود   شوند، و از سوي ديگر قهرماني را توصيف مي تسليم سرنوشت مي

سـوي خوشـبختي و   نشـيند و راه  خـود را بـه    ها، از پاي نمي ها و ناكامي تمام رنج
  .كند پيروزي پيدا مي

  .چخوف، مرغ دريايي، آرزو، اميد، نااميدي :ها كليدواژه
  
  مقدمه.1
نوشـت و شـايد    1895را در سـال   "مرغ دريـايي "آنتون پاولويچ چخوف نمايشنامة    

نويس آغـاز   اي در زندگي چخوف نمايشنامه بتوان گفت كه با نگارش اين اثر، فصل تازه
                                                                                                 

و دبيـر شـوراي بررسـي متـون پژوهشـگاه علـوم انسـاني و         روسـي دانشـگاه تهـران    ادبيات و  استاد زبان *
  jkarimi@ut.ac.ir )نويسنده مسؤل( مطالعات فرهنگي

  mehrnooshshaabani@gmail.com  كارشناس ارشد زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران ∗∗

  12/6/1395: ، تاريخ پذيرش8/4/1395: تاريخ دريافت
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صــحنة تئــاتر  بــر روي 1896اكتبــر  17نخســتين بــار در تــاريخ  "مــرغ دريــايي". شــد
اكتبـر چخـوف    18در روز . رو شد درآمد؛ اما با شكست روبه آلكساندريسكي به نمايش 

 :Чехов, 1986(»رو شـد  نمايش با شكست سنگيني روبه«: اي به برادرش نوشت در نامه

آلكسـي سـرگيويچ سـوورين در    . اين شكست ضربة سختي بـراي چخـوف بـود   ). 197
اگـر  «: مايش، آنتون پاولويچ چخوف به او گفـت خاطرات خود نوشت كه شب بعد از ن

قدر  همين. اي براي تئاتر نخواهم نوشت سال ديگر هم زندگي كنم، ديگر نمايشنامه 700
  ).Там же,521(» من در اين زمينه موفق نخواهم بود. كافي است

، مـرغ  1898دسـامبر   17رغم تمام شايعات آن زمان، پس از دو سال و در تاريخ  علي   
يي در نخستين شب نمايشـش بـر روي صـحنة تئـاتر هنـري مسـكو، بـا موفقيـت         دريا
دانچنكـو قصـد داشـت تـا     -هـا والديميـر نميـرويچ    در آن سـال . رو شـد  نظيري روبه بي

اما پس . را بر روي صحنة تئاتر هنري مسكو به نمايش بگذارد "مرغ دريايي"نمايشنامة 
دانچنكـو مـدتي   -نميـرويچ . داشتاز شكست اولية نمايش، چخوف تمايلي به اين كار ن

مـرغ  "طوالني تالش كرد تا چخوف را قانع كند و در نهايـت توانسـت اجـازة اجـراي     
گذشت زمـان ثابـت   «. اين بار نمايش موفقيتي چشمگير داشت. را دريافت كند "دريايي

نبود، بلكه شكست اصول كهنه و قديمي و  "مرغ دريايي"كرد كه اين شكست، شكست 
» بـود  كـه چخـوف بـا نوشـتن ايـن نمايشـنامه، آنهـا را زيـر پـا گذاشـته          يكنواختي بود 

)Крыльцова, 2005: 9.(  
توجه خواننده را به خود جلـب   "مرغ دريايي"نخستين موضوعي كه در نمايشنامة       
 1895خود چخوف دربـارة ايـن نمايشـنامه در سـال     . هاي عشقي هستند كند، مثلث مي

ام، با سه نقش اصـلي زن، شـش    يك كمدي نوشته«: خطاب به دوستش سوورين نوشت
وگوهـاي بسـيار دربـارة ادبيـات،      اي رو به درياچه، گفـت  نفر مرد، در چهار پرده، منظره

  ).Чехов, 1986:85( »حوادث نه چندان زياد و يك خروار عشق
ها، چخوف در نمايشنامة خود دربارة موضـوعاتي از قبيـل هنـر و     اما به جز تمام اين   

ثمــر و  هــاي بــي در زنــدگي، زنــدگي هنرمنــدان، آرزوهــاي بربادرفتــه، عشــق نقــش آن
شـود   تنها اثر چخوف محسوب مـي  "مرغ دريايي" .گويد خوشبختي انسان نيز سخن مي

شـود ايـن    پردازد؛ به همين دليل است كـه گفتـه مـي    طور مستقيم به مقولة هنر مي كه به
اهل شوروي، والديمير يرميلوف،  منتقد ادبي .ترين اثر چخوف است نمايشنامه، شخصي

اين نمايشنامه مثل نفس زندگي ساده و در عين حال بغرنج است، «باره نوشته كه  در اين
طور كه خـود مـا هـم     شود، درست همان و درونماية حقيقي آن در نظر اول آشكار نمي
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پـيش  اي كـه زنـدگي    كننده توانيم از راز شرايط بغرنج و اوضاع پر پيچ و خم و گيج نمي
ظاهراً نويسنده تعبير و تفسـير نمايشـنامه را بـه عهـدة     . گذارد، سر در بياوريم پاي ما مي

  ).427: 1381يرميلوف، (» شخص خواننده گذاشته است
بسـياري از آنهـا   «: نويسـد  چنـين مـي   "مرغ دريايي"ماكسيم گوركي دربارة قهرمانان    

پرورانند، و  سال آينده در سر ميآل در دويست  آرزوهاي زيبايي دربارة يك زندگي ايده
كند كه اگر مـا تنهـا بـه رويابـافي      يك از آنها اين پرسش ساده به ذهنش خطور نمي هيچ

   ).az.lib.ru(» كسي اين آينده زيبا را خواهد ساخت؟ مشغول باشيم، چه
در مقالة حاضر ما بر آن شديم تا ضمن بررسي كلي اين نمايشنامه، به علل شكست و    

هاي نويسنده در مورد خوشبختي و سـعادت بشـري   سرخوردگي قهرمانان اثر و ديدگاه
اميـد اسـت كـه ايـن كـار      . اي تازه به ايـن شـاهكار ادبـي بنگـريم    بپردازيم و از دريچه

تر يكي از ماندگارترين آثار ادبي جهان، ياري و عميقخوانندگان ايراني را در درك بهتر 
 .كند

 
   بحث و بررسي.2
چخـوف  . را در اواخر قرن نـوزدهم نگاشـت   "مرغ دريايي"آنتون چخوف نمايشنامة    

هـا و  داستان. شدة تئاتر را زير پاگذاشتبا نگارش اين اثر، تمام قوانين پيشين و پذيرفته
اند، كه در عين سادگي به بهترين نه و با دقت نگاشته شدهآثار نمايشي او آنچنان هنرمندا

گويند و به همـين دليـل اسـت كـه بـا وجـود       شكل از دردهاي جامعة بشري سخن مي
-گذشت بيش از يك قرن از نگارش آثار چخوف، هنوز هم در سراسر جهان نمايشـنامه 

چخـوف در   .دهنـد تـأثير قـرار مـي   آينـد و همگـان را تحـت   هاي او به روي صحنه مي
نيز همانند ديگر آثار نمايشي خـود، زنـدگي روزمـرة افـراد را      "مرغ دريايي"نمايشنامة 

تمـامي اتفاقـات   . كند و در آن خبري از حوادث و وقايع دراماتيـك نيسـت   توصيف مي
دهنـد و بـر روي صـحنه     مهم، حتي خودكشي قهرمان اصلي، در پشت صحنه روي مـي 

هاي نمـايش   نها از خالل گفتگوهاي ميان شخصيتت. شود فقط در مورد آنها صحبت مي
از سـوي  . هاي آنـان بـرد   ها و خواسته ها، احساسات، رنج توان پي به انديشه است كه مي

هـاي آن دو در مـورد   ديگر همكاري ميان چخوف و استانيسالوسـكي و تشـابه ديـدگاه   
تنهـا بـر تئـاتر    نشان دادن واقعيات زندگي روزمره بر روي صحنة تئاتر، تأثير شگرفي نه 

اي كه اين سبك تا به امـروز نيـز در   گونهروسيه و اروپا، بلكه بر تئاتر جهان گذاشت؛ به
برخي از منتقدان آثار چخـوف بـر ايـن    «. سراسر جهان طرفداران و پيروان خود را دارد
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بعـدي و بـه   هايي آفريده يـك گرايي انتقادي نويسنده شخصيتعقيده اند كه سبك واقع
 .انگـاري آنـان دارد  كه در واقعيت امر چنين نيست و نشان از سـاده  يافتني،آساني دست

تـر از  تـر و درك آن مشـكل  ي نامـدار بسـيار پيچيـده   اين نويسنده ةهاي آفريدشخصيت
اين بدان معني نيست  .نويسان مشهور جهان استهاي آثار نمايشنامهبعضي از شخصيت

انـد كـه رونـد    از آن جهت مشـكل و پيچيـده  بلكه  توان موفق به درك آنان شد،كه نمي
اما دسـت   سوداي خوشبختي جهاني را درسر دارند، انگارند،تحوالت زمانه را ناديده مي

زننـد و  ها فقـط حـرف مـي   ولي آن لرزد،زمين زير پاهاشان مي .زنندبه هيچ اقدامي نمي
  ).theater.ir( »بيابندكوشند تا پاسخ آن را گاه نمياما هيچ پرسند چرا،مي .گذرندمي
كند و اين كار را چنـان  بينانه بازگو ميصورتي طبيعي و واقعچخوف تمام وقايع را به   

ترين مسائل نيز در ترين و جزئياهميتدهد، كه حتي بيبا ظرافت و هنرمندانه انجام مي
نـدگي و  چخوف معتقد بود كه در نمايشـنامه بايـد ز  «. كنندآثار او معنايي ژرف پيدا مي

گفت در زندگي واقعي، اينطور نيست  او مي. گونه كه هستند، توصيف كرد مردم را همان
آويز كنند و يا دائم بـه   اي تو سرشان خالي كنند يا خود را حلق كه مردم هر دقيقه گلوله
تمـام  . گويند نوشند و چرنديات مي خورند و مي آنها بيشتر مي. همديگر ابراز عشق كنند

  ). Ермилов, 1854: 105(» م بايد بر روي صحنه نشان دادها را ه اين
 Konstantin(، كنستانتين گاوريلوويچ ترپلـف  "مرغ دريايي"قهرمان اصلي نمايشنامة    

Gavrilovich Treplev (كار و فرزند هنرپيشة مشـهور، ايرينـا    او يك نويسندة تازه. است
ترپلـف در آرزوي شـهرت و   . است) Irina Nikalayevna Arkadina(نيكااليونا آركادينا 

هاي وااليـي در   او نمايندة نسل جوان است كه آرمان. كند عشقِ نينا زندگي را سپري مي
بـه  . هـاي تـازه نيـاز دارد    ها و سـبك  مورد هنر دارد و معتقد است كه تئاتر نوين به فرم

داد، نـه   شود، نشان طوري كه در روياهايمان مجسم مي زندگي را بايد آن«عقيدة ترپلف 
او تئاتر معاصـر را بـه سـخره    ). 193: 1381چخوف، (» طوري كه هست يا بايد باشد آن
). 189همـان،  (» پرستي و خيال واهي نيست چيزي جز كهنه«كند كه  گيرد و گمان مي مي

بـه  . ديدگاه قهرمان اين اثر نسبت به هنر دقيقاً در تضاد با ديدگاه خـود چخـوف اسـت   
تواند  هايي است كه انسان نمي دادن آرزوها و آرمان هنر، نشان عقيدة ترپلف هدف اصليِ

توانـد بـه    تنها در اين صـورت اسـت كـه هنـر مـي     . در زندگي واقعي به آنها دست يابد
  .بشريت خدمت كند

بـه   )Sorin(در ملك روستايي دايي ترپلـف، سـورين    "مرغ دريايي"وقايع نمايشنامة    
زودي  در پردة نخست حاكي از آن اسـت كـه بـه    وجود صحنة نمايش. پيوندند وقوع مي
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اي عجيب و به بيان مـادرش مـنحط نوشـته     ترپلف نمايشنامه. نمايشي اجرا خواهد شد
تنها . ترپلف عالقه به نگارش آثاري داشت كه اغلب مورد پسند تماشاچي نبودند«. است

 .)goldlit.ru( »به واسطة حضور زارچنايا بود كه همه به تماشاي نمايش او آمدند
. كنـد  كند كه مادرش نسبت بـه او احسـاس حسـادت مـي     كنستانتين ترپلف گمان مي   

اي سرشناس است كه همواره مورد تحسـين و تمجيـد اطرافيـان     ايرينا آركادينا هنرپيشه
او حتـي يكـي از   . تواند توجـه اطرافيـان بـه پسـرش را تـاب بيـاورد       بوده و اكنون نمي

  . ستهاي پسرش را مطالعه نكرده ا دستنوشته
اند، مادر او آركادينـا و معشـوقش تريگـورين     افرادي كه به ديدن نمايش ترپلف آمده   
)Trigorin ( نويسنده، سورين، دكتر دورن)Dorn(و پدر و مادرش و معلم جواني  ، ماشا
 Nina(نقش اصلي اين نمايش را نينـا زارچنايـا   . هستند) Medvedenko(نام مدودنكو به

Zarechnaya (كند؛ دختر جـواني كـه در همسـايگي آنهـا در آن سـوي درياچـه        ايفا مي
پـيش از شـروع   . ترپلف عاشق نيناست و نينا نيز به او نظـر مثبتـي دارد  . كند زندگي مي

در «گويد كه بازي در اين نمايشنامه سخت است، چـرا كـه    نمايش نينا خطاب به او مي
ين سخنان بـراي ترپلـف،   ا). 193: 1381چخوف، (» اي وجود ندارد آن هيچ چهرة زنده

كـم نينـا    نويسندة جوان انتظار داشـت كـه دسـت   . ضربة سختي از جانب معشوق است
با شروع نمايش آركادينا آشكارا شروع بـه  . هاي او را درك كند و از او حمايت كند ايده

واكـنش آركادينـا،   . هاي تازة هنري را بپـذيرد  تواند اين سبك او نمي. كند تمسخر آن مي
كند، زيرا او قصد داشت تا با اين اثر مادرش را تحت تأثير قرار  ا دچار يأس ميترپلف ر

دهد تا پـرده را پـايين بياورنـد و نمـايش او      ترپلف دلخور و سرخورده دستور مي. دهد
در واقع ترپلف با نوشتن اين اثر در صدد آن بود تا به اطرافيانش ثابت . ماند كاره مي نيمه

از سوي ديگر، او كه . رو شد دادتر است، اما با شكست سختي روبهكند كه از آنها بااستع
كند كه حاال  داند نينا شيفتة شهرت است و مجذوب تريگورين نامدار شده، گمان مي مي

خـاطر شكسـت    هايش را بـه سـخره خواهـد گرفـت و بـه      با اين شكست، نينا او و ايده
  .نمايش، او را تحقير خواهد كرد

اي  د خشنود نيست و در آرزوي اين اسـت كـه روزي نويسـنده   ترپلف از زندگي خو   
داند و به همين دليل شكست  هايش را نمي اما راه رسيدن به خواسته. مشهور و مهم شود

بـار  بطالت نـاگزير زنـدگي در امـالك دايـي و موقعيـت متزلـزل و حقـارت       «. خورد مي
يرميلـوف،  (» ه اسـت چشم، دل و دماغي براي او بـاقي نگذاشـت   وابستگي به مادري تنگ

اش زير ساية پدر و مادر سرشناسش بوده و هميشه بـه   او در تمام زندگي). 428: 1381
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گاهي اوقـات آن هنرمنـدها در   «: اند او به چشم فرزند يك هنرپيشة سرشناس نگاه كرده
داشـتند، اينطـور بـه     اتاق پذيرايي مادرم، توجه آميخته به لطفشان را به من معطوف مـي 

گرفتند؛ افكارشـان را    هايشان حقارت و ناچيزي مرا اندازه مي مد كه آنها با نگاهآ نظرم مي
  ).190: 1381چخوف، (» بردم خواندم و از احساس حقارت رنج مي مي
اسـت، تمـام    فهمد نينـا از او دل كنـده و شـيفتة تريگـورين شـده      كه ترپلف مي زماني   

اش ناكـام   امـا خودكشـي  . يـرد گ دهد و تصميم به خودكشـي مـي   اميدش را از دست مي
گاه به او توجه نداشته و نسبت به سرنوشت  عنوان يك مادر، هيچ آركادينا نيز به. ماند مي

او هرگز تالش نكرده تا ترپلف را درك كند يـا بـه او كمـك    . تفاوت است فرزندش بي
حتـي علـت خودكشـي نخسـت ترپلـف را بـرادرش       . كند تا راه صحيح زندگي را بيابد

امـا آركادينـا   . گويـد  ها و علل شكست ترپلف مي دهد و از رنج ه او توضيح ميسورين ب
او زني خودخواه است كـه تنهـا بـه آسـايش خـودش      . كند همواره از مشكالت فرار مي

كرد، ترپلـف   ماند و از او حمايت مي چه بسا اگر آركادينا در كنار ترپلف مي. انديشد مي
  .شد را تاب بياورد و نااميد نميهاي زندگي  توانست دشواري تر مي آسان

نينا زارچنايا دختري بااستعداد و خيالباف است كه هميشه در آرزوي صحنه و شهرت    
ربـايي او را بـه   سوي درياچه همانند آهن خانة پتر نيكااليويچ سورين در آن«. بوده است

از آنهـا  بيند،  كند و او، آركادينا و تريگورين را همچون بتي مي سمت خودش جذب مي
 . )kazreferat.info(» كند تا همانند آنها باشد كند و تالش مي پيروي مي

بـه عقيـدة يكـي از    . بازد شايد به همين دليل است كه نيناي جوان به تريگورين دل مي 
هاي عرصة تئـاتر روسـيه، كنسـتانتين استانيسالوسـكي، نينـا عاشـق        ترين چهره برجسته

نينـا  «: تريگورين نيست، بلكه عاشـق تصـويري اسـت كـه از تريگـورين در ذهـن دارد      
، اما پوچ تريگـورين، نـه بـه خـود او، بلكـه بـه       هاي جذاب زارچنايا، با خواندن داستان

  .) kazreferat.info(» شود آرزوي خام و كودكانة خودش دربارة تريگورين دلبسته مي
روشـني قابـل    مايشـنامه بـه  افكار خـام نينـا دربـارة زنـدگي و خوشـبختي در آغـاز ن         

او چنـان غـرق در   . زندگي هنوز روي زشت خود را به او نشان نداده است. اند مشاهده
كند كـه هنرمنـدان نيـز ماننـد سـاير       آرزوي شهرت است كه حتي به ذهنش خطور نمي

نينـا حاضـر اسـت    . كنند و زندگي عـادي دارنـد   ها، غم و ناراحتي را احساس مي انسان
بـراي او  «. فدا كند تا بتواند همچون آركادينا و تريگورين معروف شود چيز خود را همه

آنچه . گويد او دربارة خود هنر سخن نمي. حتي مهم نيست كه نويسنده باشد يا هنرپيشه
  ).kazreferat.info(» او را مجذوب كرده، پاداش و شهرت و معروفيت است
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نامد، شايد به اين علـت كـه او    مي "مرغ دريايي"در طول نمايشنامه نينا بارها خود را    
. اي آزاد است، در آرزوي پـرواز و اوج گـرفتن اسـت    نيز همچون مرغ دريايي كه پرنده

توانـد او   سندة نامدار مينوياين كند كه تنها  پس از آشنايي با تريگورين، نينا احساس مي
نينـا در راه  . بـرد  خاطر به او پناه مـي  هايش ياري كند و به همين را در رسيدن به خواسته

كشد تا به مسـكو نـزد تريگـورين     رسيدن به هدفش از ترپلف و خانوادة خود دست مي
. دگـرد  شود و دوباره نزد آركادينـا بـازمي   اما تريگورين خيلي زود از او دلسرد مي. برود

شـود كـه او راه    اند، باعث مي هايي كه پدر و نامادري نينا براي او وضع كرده محدوديت
اش را نـزد تريگـورين جسـتجو    نجات از زندگي دشوار و رسيدن به آرزوي هميشـگي 

كند كه عشق و وابسـتگي بـه تريگـورين تنهـا راه      تجربه گمان مي نيناي جوان و بي. كند
ريگورين سرابي است كـه نـه تنهـا او را در راه تحقـق     اما ت. رسيدن به آرزوهايش است

در طول دو سـالي  «. كشاندكند، بلكه او را تا مرز نابودي نيز ميهايش ياري نمي خواسته
رحمي زندگي پـي   رود، به بي كند و با تريگورين به مسكو مي چيز را رها مي كه نينا همه

و سپس جدايي از او، مرگ فرزندش در اين مدت او رابطة عاشقانه با تريگورين . برد مي
خورد، اما تالش  نينا بارها شكست مي. )litra.ru(» كند هاي كاري را تجربه ميو شكست

در . كند تا روي پاي خودش بايستد و راه خـود را بـه سـوي خوشـبختي پيـدا كنـد       مي
اش  شود و هر روز بـيش از پـيش در حرفـه    نهايت نيز به يك هنرپيشة واقعي تبديل مي

هـاي فـراوانش    نينا تمام اين تجربيات را به قيمت جواني و رنـج . كند موفقيت كسب مي
مهـم افتخـار و شـهرت و آن چيـزي     «داند كه در اين حرفـه،   دست آورده و اكنون مي به

در ايـن كـار   . هم داشتن تحمـل و شـكيبايي اسـت   نيست كه او در آرزويش بود، بلكه م
چخـوف،  (» انسان بايد بلد باشد صليب خود را به دوش بكشـد و ايمـان داشـته باشـد    

اش موفـق   هاي خود باور دارد و به خاطر ايمان و اراده اكنون او به توانايي). 256: 1381
  .شود سرنوشت خود را تغيير دهد مي
هـايش در مجـالت    ترپلف پس از جدايي از نينا شروع بـه نوشـتن و چـاپ داسـتان       
گفت، اكنون  هاي نوين هنري سخن مي گرايي كه روزي از سبك آل نويسندة ايده. كند مي

مسئله در «رسد كه  شود و به اين نتيجه ميخود هر روز بيش از پيش غرق در كليشه مي
هـا باشـد،    نويسـد بـي آنكـه در قيـد سـبك      ان ميهاي نو و كهنه نيست، بلكه انس سبك
از ميـان  ). 252: 1381چخـوف،  (» ريزد نويسد زيرا كالم از روح او آزادانه بيرون مي مي

كنـد   هاي او را درك مي تمام اطرافيان، تنها دكتر دورن ترپلف را باور دارد، عميقاً انديشه
ن باور است كه نويسنده بايد بداند با اما او نيز بر اي. كند كه آثار او زيبا هستند و فكر مي
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همـان،  (» اين قريحه او را نـابود خواهـد كـرد   «صورت  نويسد، در غير اين چه هدفي مي
204.(  

بدبختي كنستانتين ترپلف در اين است كه او هيچ انديشة روشن و هدف مشخصـي  «   
ـ   . بخش او باشند ندارد كه بتوانند الهام دة عمـومي در  جستجوهاي نوآورانة او بـا هـيچ اي

تفاوت انگيز زندگي بي شمول و مشكالت نفرت ارتباط نيستند، او نسبت به مسائل جهان
اسـتعداد بـدون   . كنـد  است، او به دور از حقيقت و در دنياي محدود خـودش سـير مـي   

بيني، بدون هدف روشن و همگاني، همچون گياهي سمي است كـه دارنـدة آن را    جهان
  ).Ермилов, 1954: 107(» كند نابود مي
گاه او را فرامـوش نكـرد و زنـدگي     ترپلف در طي چند سال جدايي از نينا هيچ   

طور كـه هسـت    ناگزير با زندگي آن«سرانجام نينا و ترپلف . معنا بود بدون نينا برايش بي
شـدت   تواند در عين لطافت گـاهي بـه   طور كه هست، مي و زندگي آن. شوند رو مي روبه

و در زنـدگي   "!زندگي دشوار اسـت ":گويد نينا در پردة چهارم مي .تلخ و ناهنجار باشد
يرميلـوف،  (» چيز دشوارتر از جلوة ظـاهري آن بـه روياهـاي جـواني اسـت      واقعي همه

يكي از . ها واكنش نشان دادند اي نسبت به اين دشواري گونه ، اما هر يك به)431: 1381
چه كه آرزو داشت دسـت يافـت، و   ها را تاب آورد و در نهايت به آن آن دو تمام سختي

رويـي بـا حقيقـت زنـدگي را نداشـت، در مواجهـه بـا مشـكالت          ديگري كه توان روبه
امـا بـراي   . نينا موفق شد همان رنج خود را هم به پيروزي تبديل كنـد «. شكست خورد

ترپلف رنج در همان نفس رنج خالصه شد، و بي آنكه حاصلي به بار آورد، حتي همان 
  ).436همان، (» روح را هم خشكاندهاي  سرچشمه

هاي دروني ترپلف اشاره  در پردة پاياني نمايشنامه، آب و هواي طوفاني به تشويش
بود كـه بـار ديگـر بـا او مالقـات       رو شدن با نينا، حس كرده گويي او پيش از روبه. دارد
را كند و اضطراب و تشويش دروني ترپلف نشان از آن داشت كه نينـا بـار ديگـر او     مي

بـه هنگـام   . به همين دليـل روح او سرشـار از انـدوه و يـأس اسـت     . نااميد خواهد كرد
پـردازي كـه   برد كـه آن دختـر خيـال    مالقات نهايي با نينا، ترپلف به اين موضوع پي مي

هـاي سرنوشـت او    روزگاري عاشق ترپلف بود، به زني بالغ و پخته تبديل شده كه بازي
بيند كه نينـا بـه شـدت از او پيشـي گرفتـه       وح ويرانگري مياو با وض«. اند را تغيير داده

هـاي آن گذاشـته    ها، ناماليمات و تنهـايي  نينا قدم به معركة زندگي با تمام سختي. است
او فاصلة چنداني با هنر واقعي ندارد، حال آنكـه ترپلـف هنـوز در همـان دنيـاي      . است
روزگـاري هـر دو سـاكن آن     كنـد، دنيـايي كـه    انگيز زندگي مي هاي خام و خيال هيجان
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ترپلف تمايل دارد كه به روزهاي گذشته برگردد، دوراني كه همـه  ). 434همان، (» بودند
امـا نينـا   . كند نينا را قانع كند تـا در كنـارش بمانـد    چيز در زندگي زيبا بود، و تالش مي

  .گويد كه همچنان عاشق تريگورين است و هرگز او را فراموش نخواهد كرد مي
نينا تريگورين را حتي بيش از پيش دوست دارد، اگرچه او نيز مانند ترپلف  اگرچه

چيز سرشار از خلوص و شادي بـود،   دلتنگ روزهاي زيباي گذشته است كه در آن همه
اي را در زنـدگي پـيش    حال به آينده اميدوار است و تصميم دارد مسير تـازه  اما در عين

شما راهتان را «: گويد آخر با نينا، ترپلف به او مي هنگام ديداردر پردة چهارم و به. بگيرد
رويد، حال آنكه من هنوز در آشوب روياها و تخيالت دست  دانيد كجا مي ايد و مي يافته

دانـم   من ايماني ندارم و نمـي . خورد دانم اين كار به درد كه و چه مي زنم و نمي و پا مي
  ).257: 1381چخوف، (» رسالتم چيست

بدين ترتيب چخوف در سيماي ترپلف، يكي از موضوعات اساسي آثـار خـود   «   
تناقض ميان آرزوها و اهداف يك فـرد و نـاتواني او در مبـارزه بـراي     : دهد را نشان مي
  ).Ермилов, 1954: 104(» تحقق روياها

 چرا كه او نه هدف دارد، نه ايمان،«اي از استعداد خود ببرد،  تواند بهره ترپلف نمي
وقتـي بـه   . شـود  نه شناختي از زندگي دارد و نه جربزه و جسارتي در وجود او پيدا مـي 

چه چيز ! استعداد": رسيم كه كنيم، ناگزير به اين نتيجه مي ترپلف و سرنوشت او نظر مي
داريم  كنيم، از حيرت بانگ برمي ، اما وقتي به نينا و سرنوشت او فكر مي"!اي پاافتاده پيش
  ).436-435: 1381يرميلوف، ( » "!چه واژة پرباري! استعداد": كه

ترپلف عشق خود را از دست داد، تمام خياالت و روياهـاي او بـر بـاد رفتنـد، او     
نتوانست جايگاه خود را در زندگي پيدا كند و در نهايت هم تسليم سرنوشـت خـويش   

  .شد
كـه   اميدر گفتگوهاي ميان ترپلف و دكتر دورن در پـردة پايـاني نمايشـنامه، هنگـ    

كنـد، خواننـده ناخودآگـاه احسـاس      ها تعريف مي ترپلف از سرگذشت نينا در اين سال
هاي سنگيني را در زندگي تجربـه كـرده و بـه     كند كه نينا نيز، همانند ترپلف شكست مي
هـم ترپلـف و هـم    . نيافتـه اسـت   يك از چيزهايي كـه آرزويـش را داشـته، دسـت    هيچ

. كنند كه بايد براي او دلسوزي كرد بيچاره تصور ميتريگورين، نينا را دختري ضعيف و 
عقيده نيست، اما در رابطه با سرگذشـت   اي با تريگورين هم ترپلف گرچه در هيچ زمينه

خـورده از عشـقي    ترپلـف، شكسـت  «. شـود  نينا او هم مانند تريگورين دچار اشتباه مـي 
شايد ايـن مقايسـه   . اندد نافرجام، ناآگاهانه سرنوشت نينا را با سرنوشت خود يكسان مي
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امـا ايـن   . كند تا به اين زندگي ادامـه دهـد   دهد و كمك مي به او تسلي ناخوشايندي مي
هـا جـدايي، بـر بـاد      تصور ترپلف دربارة سرنوشت نينا، با مالقات مجدد او پس از سال

 ).Ермилов, 1954: 96-97(» كرد، نبود طور كه او فكر مي چيز در مورد نينا آن هيچ. رفت
فاجعـة عشـق   «. ديد كه چطور نينا از او پيشي گرفتـه اسـت   تر از هرچيز ترپلف مي همم

رو شـده،   نافرجام نينا اوضاع را براي ترپلف، كه در نويسـندگي نيـز بـا شكسـت روبـه     
او هيچ آينـدة روشـني پـيش روي    ). Мотаххар, 1992: 26-Карими(» كند تر مي بغرنج

گفت، اما اين توانـايي   ها و آرزوهايش سخن مي آل خوبي از ايده ترپلف به. بيند خود نمي
اميـدي بـراي او بـاقي      را نداشت تا به آنها جامة عمل بپوشاند و ديدار آخر با نينا هـيچ 

برد كه نه تنها براي هميشه عشق نينا را از دسـت داده،    سرانجام ترپلف پي مي. نگذاشت
پيدا كند و آن كسـي باشـد كـه     هايش دست بلكه خود نيز نتوانسته به آرزوها و خواسته

والديميـر  . انجامـد  روزگاري آرزويش را داشت و تمام اين عوامل به خودكشـي او مـي  
: كنـد  يرميلوف، نخستين و دومين اقدام ترپلـف بـه خودكشـي را اينگونـه ارزيـابي مـي      

امـا  . حاصـل او در ارتبـاط اسـت    نخستين شليك ترپلف با مسئلة عشق نافرجـام و بـي  «
. نتيجـه و هدررفتـه اسـت    علـت آن اسـتعداد بـي   . مسـئلة ديگـري اسـت   دومين شليك 

تمــام، زنــدگي از  هــايي درهــم و بــرهم و نيمــه ســرخوردگي، نمايشــي ناتمــام، داســتان
حاصلي در تمام امور، ايـن تمـام آن چيـزي اسـت كـه از ترپلـف بـاقي         گسيخته، بي هم
  ).Ермилов, 1954: 102-103(» ماند مي

رپلف بزرگترين عوامل شكست او در زندگي بودند، اما اگرچه ناتواني و ضعف ت 
ترپلف نيز همانند بسياري . تقصير نبودند انگيزگي او بي اطرافيان وي نيز در نااميدي و بي
پرورانـد و تنهـا بـه حمايـت و      هايي در سر خـود مـي   آل ديگر از جوانان آرزوها و ايده

دسـت بيـاورد و    ابي به اهدافش را بهپشتيباني نياز داشت تا بتواند قدرت الزم براي دستي
او مانند نينا قـدرت و ارادة الزم بـراي رويـارويي بـا     . راه درست را در زندگي پيدا كند

هاي زندگي را نداشت تا بتواند به تنهايي جايگاه خود را در ايـن زنـدگي پيـدا     دشواري
گـاه او را   ه هـيچ تنها فرزندش را در لحظات دشوار ياري نكـرد، بلكـ   آركادينا نيز نه. كند

تـوجهي آركادينـا بـه ترپلـف و      بـي . تشويق و ترغيب به ادامة فعاليت نويسندگي نكـرد 
او . تواننـد برخـي از علـل سـرخوردگي و نااميـدي ترپلـف باشـند        خودخواهي او مـي 

عنـوان يـك مـادر بـه      بااستعداد بود و ممكن بود نويسندة بزرگي شود، اگر آركادينـا بـه  
ها باعث  ها و سرخوردگي اين ناكامي. كرد داشت و از او حمايت ميهاي او باور  توانايي
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شوند كه ترپلف راه ديگري جز مرگ براي خالصي از اين وضعيت پيش روي خـود   مي
  .نبيند

هـا و   هـاي خـود، بـاوجود تمـام شكسـت      برخالف ترپلف، نينا با تكيه بر توانايي
فرزنـد كـوچكش را از    او در عشقش شكست خـورد، . ها، از پاي ننشست خوردن زمين

احساسـي بـر روي صـحنه     دوم شد و بازي بي اي شهرستاني و درجه دست داد، هنرپيشه
ها باعث نشد تا نينا از زندگي دست بكشد و بـاور خـود    يك از اين داد، اما هيچ ارائه مي

جيمـز لـولين در كتـاب خـود دربـارة نينـا       . را به روزهاي روشن و بهتر از دست بدهد
خواهـد در   شـود، نمـي   هايي كه متحمل مي ها و سختي او باوجود تمام رنج نويسد كه مي

دهـد كـه او در حقيقـت آركادينـاي      نشان مي«نينا . زندگي ايفاگر نقش يك قرباني باشد
» دهـد  دومي خواهد بود كه براي رسيدن به شهرت با چنگ و دندان راهش را ادامه مـي 

هاي خود  پشتكار خود توانست بر تمام ترس نينا با نيروي اراده و). 231: 1393لولين، (
او نيز همانند ترپلف با ناماليمات زندگي روبـرو شـد،   . هاي زندگي غلبه كند و دشواري

داند  نينا به خودش باور دارد و مي. گاه اميدش به زندگي و آينده را از دست نداد اما هيچ
زي فراخواهد رسيد كه خواهد يافت و سرانجام رو كه با تالش به هرآنچه بخواهد دست

  .آرزوهاي او برآورده شوند
نويس مشـهور و   ، رمان)Boris Alekseyevich Trigorin(باريس آلكسيويچ تريگورين    

اما او . اند شده و معشوق مادر ترپلف است كه آثارش در سرتاسر روسيه شناخته  برجسته
-به هرآنچـه مـي  تريگورين در زندگي . كند در زندگي شخصي احساس خوشبختي نمي

هاي بسياري نوشته كه برايش شـهرت و ثـروت بـه ارمغـان      يافته، داستان خواسته دست
او تمام آن چيزهايي كه . اند، و اكنون نيز آركادينا تاسرحد جنون او را دوست دارد آورده

پروراند در اختيـار دارد، امـا هنـوز در زنـدگي خـود خأليـي        نينا آرزويش را در سر مي
هـاي حقيقـي    نويسي بدل شـده كـه خوشـي    اكنون او به ماشين داستان. دكن احساس مي

احساسات هيچ جايگاهي در زندگي او ندارند و او حتـي  . است زندگي را فراموش كرده
تريگورين خوشبختي حقيقي و عواطف انساني . كند از حرفة خود احساس رضايت نمي

ي نينا باشـد تـا بفهمـد كـه يـك      جا او آرزو دارد تنها يك ساعت به. است را از ياد برده
جاي تريگورين باشـد   خواهد به ساله چه احساسي دارد؛ در مقابل، نينا مي 19-18جوان 

  . تا ببيند يك نويسندة مشهور و بااستعدادبودن چه حسي دارد
هـاي   النفس است كه اگرچه به تمام كاستي اراده و ضعيف تريگورين انساني سست

كند، اما اراده و  چيزي در زندگي او را راضي و خشنود ميداند چه  خود آگاه است و مي
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او نـه از كـار و نـه از زنـدگي     . هـايش را نـدارد   يابي به خواسـته  توان كافي براي دست
. عنـوان يـك نويسـنده قبـول نـدارد      كند و خود را بـه  اش احساس رضايت نمي شخصي

زنـدگي از نظـر او    نويسندگي براي او تبديل به يك منبع درآمد شده و فجايع حقيقـي «
العملـي كـه در برابـر     هايي براي نوشتن يك داستان كوتاه هستند، مانند عكس تنها سوژه
  .)kazreferat.info(» دهد مرغ دريايي نشان مي) الشة(مترسك 

ين امر واقف است و در پي آن است كه خوشبختي واقعـي را  تريگورين خود به ا
به همين دليل تالش . پيدا كند و آن سادگي و زيبايي پيشين را به زندگي خود بازگرداند

اش قـادر   خـاطر تـرس و بزدلـي    كند تا اين خوشبختي را نزد نينا جستجو كند، اما به مي
و دوباره بـه همـان روال سـابق     اي براي زندگي خود برگزيند نيست تا راه و روش تازه

اي جز سرخوردگي و  تمام اين وقايع نتيجه. كند گردد و نينا را رها مي خود بازمي  زندگي
  . ناكامي خود تريگورين و نينا را در پي ندارد

رغـم   اي است كه علـي  اراده والديمير يرميلوف معتقد است كه تريگورين انسان بي
. تواند براي خوشبختي خود مبارزه كنـد  شخصي نمي اي و اش از زندگي حرفه نارضايتي

او آنچنان در كار و حرفة خود غرق شده كه احساسـات و عواطـف حقيقـي انسـاني را     
هنر چنان تمامي فكر و ذكر تريگورين را به خود مشغول كـرده  «. است كامالً از ياد برده

ليتي بـاقي مانـده كـه    و او را در خود فروبلعيده كه در وجود او نه اراده و نـه حتـي قـاب   
يرميلـوف،  (» نسبت به زندگي عادي و روزمره احساسي صـميمانه از خـود نشـان دهـد    

1381 :433.(  
نويسـد و خـود    اكنون تريگورين تنها از روي عادت و برحسب وظيفه داستان مـي 

نيز از اين موضوع در عذاب است، گرچه در عمل كاري براي مقابلـه بـا ايـن احسـاس     
كنم و در ازاي عسـلي كـه در    ام را دارم تباه مي كنم كه زندگي حس مي«: دهد انجام نمي

كنم و خـود   ام را مصرف مي هاي زندگي هاي بهترين گل دهم، گرده فضا به اين و آن مي
» آيـا مـن ديوانـه نيسـتم؟    . كـنم  هايشان را زير پاهايم له مـي  ها را پرپر كرده و ريشه گل

  ).218: 1381چخوف، (
گورين با مشاهدة مترسك مرغ دريايي كه ترپلـف بـا تيـر زده    نخستين واكنش تري
موضوعي براي يك «: اي براي نوشتن يك داستان كوتاه است بود، يادداشت كردن سوژه

. كنـد  دختر جواني چون شما، از بدو تولد خود در كنار درياچه زندگي مي: داستان كوتاه
انند يك مرغ دريايي خوشبخت دارد و م او مانند يك مرغ دريايي، درياچه را دوست مي

رسيد و دختر را ديد و زندگي او را ماننـد زنـدگي    اما ناگهان مردي از راه . و آزاد است
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تريگورين نسـبت بـه رنـج ديگـران     ). 221همان، (» اين پرنده از فرط بطالت، نابود كرد
ن چيزي اي كه او براي داستان خود در نظر گرفته، بسيار شبيه به آ سوژه. تفاوت است بي

جا، نيناي جـوان را ديـد    او، نااميد از همه. دهد است كه در واقعيت ميان او و نينا رخ مي
و مجذوب سادگي او شد، چراكه در وجود او تمام آرزوهاي جواني و احساسات پـاكي  

اما تريگورين خيلي زود از نينا دلسـرد  . بود گاه در زندگي تجربه نكرده ديد كه هيچ را مي
. زد، او را رهـا كـرد و نـزد آركادينـا برگشـت      اي كه به نينا مي وت به ضربهتفا شد و بي

در پـردة  . شده را با كاه پر كنند دريايي كشتهخواهد تا اين مرغ تريگورين از شامرايف مي
گويد،  خوانيم كه شامرايف خطاب به تريگورين دربارة اين پرنده مي نهايي نمايشنامه مي

درست همانطور كه از سر بطالت و هوسي . آورد ياد نمي به اما تريگورين اين موضوع را
  .دهد گذرا زندگي نينا را تباه كرد و اكنون به سرنوشت او اهميتي نمي

تفاوتي و عدم توجه تريگورين به زندگي و خوشبختي ديگران از سر بدخواهي  بي
لـت نـزد   النفس است و در نهايت نيز به همـين ع  او انساني ضعيف. توزي نيست يا كينه

: گويـد  حتي خود او درپردة سوم نمايشنامه خطاب به آركادينـا مـي  . گردد آركادينا بازمي
سست، پـوك، هميشـه مطيـع،    ... اي نداشتم من هرگز اراده...اي ندارم من از خودم اراده«

مگر ممكن است زني اين صفات را بپسندد؟ مرا بگير، با خودت ببر ولـي نگـذار حتـي    
  ).234: 1381چخوف، (» ...ميك قدم از تو دور شو

توانند خود را از قيـد و   گاه نمي هاي ضعيف و بزدلي همچون تريگورين هيچ انسان
كه نتوانستند  گردند؛ جايي نقطة اول بازمي  بند زندگي گذشته رها كنند و هميشه به همان

ير و آنها از تغي. گيرند خوشبختي خود را بيابند و همان راه نادرست سابق را در پيش مي
هـاي تـازه را در زنـدگي از دسـت      هراسند و به همين خاطر فرصـت تجربـه   تحول مي

اي  بـا آنكـه نويسـنده   . درد و رنج تريگورين برتر از درد و رنج ترپلف اسـت «. دهند مي
بخـش   دارد كه آرماني بزرگ الهام باتجربه است، از بار سنگين استعدادي سر به ناله برمي

گلولة آهنيني كه به پاي مجرمي بسته باشـند، بـر وجـودش    استعداد، همچون . آن نيست
  ).439: 1381يرميلوف، (» كند سنگيني مي

اي مشـهور   ايرينا نيكااليونا آركادينا، مادر ترپلف و معشـوقة تريگـورين، هنرپيشـه   
كند تا به آنها ثابت خواهد هميشه در مركز توجه اطرافيان باشد و تالش مي است كه مي

دختـر جـواني اسـت و مـردم او را دوسـت دارنـد، امـا در پـس ايـن          هنـوز  «كند كـه  
ها روزي از بـين   خصوصيات، آركادينا تشويش و نگراني خود را از بابت اينكه تمام اين

  ).Мотаххар, 1992: 25-Карими(» است روند، پنهان كرده مي
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هـاي   عقايـد و ديـدگاه  . دهـد  اي نشان نمي او حتي نسبت به پسرش توجه و عالقه
هاي نو در هنر نمايانگر آن هستند كه آركادينا به نسـلي تعلـق دارد    ركادينا دربارة سبكآ

او آشـكارا عقايـد ترپلـف دربـارة     . آورنـد  گونه نـوآوري در هنـر را تـاب نمـي     كه هيچ
او از تنهـايي  . هراسـد  آركادينا از آينده مـي «. گيرد هاي نوين هنري را به سخره مي سبك
خـاطر اينچنـين    تريگـورين را از دسـت بدهـد؛ و بـه همـين      ترسد، از اينكـه روزي  مي

آركادينـا در  ). Там же(» زنـد  حريصانه و به قيمت تحقير كردن خود، به او چنگ مـي 
ترسـد،   گاه تجربه نكرده و از آينده، از تنهايي و از پيري مي حسرت عشقي است كه هيچ

  .كند به همين دليل احساس خوشبختي نمي
ترسد كه تريگـورين را   گويد كه آركادينا از اين مي ترپلف مي در ابتداي نمايشنامه

اما دليل اين ترس چيست؟ در آن زمان نينا و تريگورين حتي با يكديگر . از دست بدهد
او . اما اين ترس و نگرانـي آركادينـا نشـان از هوشـمندي او دارد    ! اند مالقات هم نكرده

آركادينا . شناسد آرزوي شهرت را مي خوبي تريگورين سرخورده و مغموم و نيناي در به
كند كه هر يـك از آن دو نـزد ديگـري آرزوهـاي خـود را جسـتجو        داند و حس مي مي
دهـد چشـمانش را بـر روي حقيقـت ببنـدد و تمـام        اما با اين وجود ترجيح مي. كند مي

ه دانـد كـ   آركادينا مـي . گيرد تا موقعيت را به نفع خود تغيير دهد كار مي تالش خود را به
كند و تنها از روي بزدلي و از سر ناچاري  تريگورين در كنار او احساس خوشبختي نمي

داند كه تريگورين به دنبـال عشـق و سـعادت حقيقـي در كنـار       به او وابسته شده، و مي
حال او نه به خوشبختي نينا و تريگورين، بلكـه تنهـا    دل است، با اين نيناي جوان و ساده
دارد و  خواهد به هر قيمتي تريگورين را نزد خود نگه او مي. شداندي به منافع خودش مي

آركادينا با شناختي كه از . براي اين كار حتي حاضر است خودش را خوار و خفيف كند
  .گردد اراده دارد، يقين دارد كه او در نهايت نزد خودش بازمي تريگورين سست

نـج و غـم ديگـران    ايرينا آركادينا نمونة زن خودخـواهي اسـت كـه نسـبت بـه ر     
پندارد و همواره توقع دارد تـا ديگـران بـه او و     او خود را مركز دنيا مي. تفاوت است بي

آركادينا حتي حاضر نيست تا به پسرش كمـك كنـد تـا بهتـر و     . نيازهاي او توجه كنند
او در ظاهر زني پرانرژي و شاد است، امـا در پشـت ايـن نقـاب،     . تر زندگي كند آسوده

كند  او زني است كه در دنيايي خيالي سير مي. است هاي خود را پنهان كرده ها و ترس غم
پنـدارد و بـا عشـق دروغـين تريگـورين فريـب        و خود را همان دختر جوان گذشته مي

اشخاصي همچون آركادينا كه همـواره  . كند دهد و از حقيقت زندگي خويش فرار مي مي
هراسند و از حقايق زندگي  از آينده ميبرند و  دادن جواني به سر مي  در وحشت از دست
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هـا، آنهـا    باوجود تمـام ايـن تـالش   . توانند طعم خوشبختي را بچشند كنند، نمي فرار مي
  .شوند توانند خود را فريب بدهند و در نهايت به يأس و نااميدي دچار مي نمي

ان رسد اگرچه نماينـدگ  نظر مي نويسد كه در پردة آخر نمايشنامه به جيمز لولين مي
اند، اما هنوز از زندگي خود راضي نيسـتند، و در   نسل جوان به اهداف خود دست يافته

شايد اينكه در اين نمايشـنامه پيـر بـر جـوان     «. تر از پيش هستند مقابل نسل قديم موفق
اي بـه دليـل شـكنندگي و نداشـتن      رود، تا اندازه شود و اميد و انگيزه بر باد مي چيره مي

هـايي بـاران    دارتر گرگ دليل اينكه حريفان سن و سال باشد و نيز به عقيدة راسخ جوانان
چخوف در اينجا نيز يـك بـار ديگـر بـه اهميـت كـار و       ). 228: 1393 ،لولين(» اند ديده

ترين  ترين و اصلي نظر چخوف اين مهم از نقطه. كند تالش در خوشبختي انسان تأكيد مي
  .نكته براي سعادت بشري است

هاي نمايشنامه، برادر آركادينا و دايـي كنسـتانتين ترپلـف،     صيتيكي ديگر از شخ
هاي بسـياري در زنـدگي    هاي نمايشنامه حسرت سورين است كه همانند ساير شخصيت

از ظاهر خود راضـي  . گاه آنگونه كه تمايل داشته، زندگي نكرده است سورين هيچ. دارد
از همان سطور . اند كرده وجه نميگاه زنان به او ت نيست و عقيده دارد به همين دليل هيچ

بينيم كه سورين در حسرت آرزوهايي است كه هرگز به آنها دست  نخست نمايشنامه مي
اي به زندگي دارد و بـه همـين دليـل     بينانه اما برخالف خواهرش، نگاه واقع. نيافته است

 در فصـل . هـايش بـه آينـده اميـدوار اسـت      ها و حسرت است كه با وجود تمام نااميدي
دهـد كـه آن    چهارم نمايشنامه، سورين موضوعي براي يك داستان به ترپلف پيشنهاد مي

اين عبـارت بيـانگر    ).242: 1381چخوف، (نامد  مي» ...خواست مردي كه هميشه مي«را 
هـا و آرزوهـاي    هايي كـه آرمـان   هاي اين نمايشنامه است؛ انسان وضعيت تمام شخصيت

سورين در مورد آرزوهاي جواني خود . يابند دست نميها  بزرگي در سر دارند، اما به آن
خواسـتم   خواستم نويسنده شوم، ولي نشدم؛ مي يك وقت در جواني مي«: گويد چنين مي

خواستم زن بگيـرم، ولـي نگـرفتم؛     مي... زدم قشنگ حرف بزنم، ولي خيلي بد حرف مي
م را توي ده به بينيد عمر طوري كه مي خواستم هميشه در شهر زندگي كنم ولي همان مي

حـال   كدام از آرزوهايش دست نيافته و با ايـن  او به هيچ). همان(» رسانم، همين آخر مي
اش را  سالگي هنوز هم به زنـدگي و آينـده اميـدوار اسـت، چـرا كـه زنـدگي        در شصت

او حتـي در ايـن   . كند گونه كه هست، پذيرفته و هرگز از حقيقت زندگي فرار نمي همان
  .هايش دست پيدا كنداهد زندگي كند و به آرزوها و خواستهخوسن هم هنوز مي
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از . برخالف سورين، ماشا كه دختر جواني است، هـيچ اميـدي در زنـدگي نـدارد    
دختـر جـواني كـه    . بـريم  ابتداي نمايشنامه، ما به نااميدي و غم و حسرت ماشا پـي مـي  

خالف او، مدودنكو بر . پوشد و عزاي زندگي خود را گرفته است هميشه لباس سياه مي
برد، و باوجود اينكه حقوق ناچيزي براي گذران زندگي خـود دارد،   سر مي كه در فقر به

ثمـري كـه در دل    ماشا عاشق ترپلف است و اين عشق بـي . از زندگي خود راضي است
  .شود كه عالقة مدودنكو به خودش را ناديده بگيرد دارد موجب مي

ماندن و سـرزنده بـودن خـودش را در     لت جواندر پردة دوم نمايشنامه آركادينا ع
اين درحالي است كه ماشا با . كند گاه به مرگ فكر نمي بيند و اينكه هيچ كار و فعاليت مي

ها پيش متولد شده و هيچ ميلي به  كند مدت اينكه دختر جواني بيش نيست، احساس مي
ن موضوع دارد كه كـار  طور غيرمستقيم اشاره به اي در اينجا نيز چخوف به. زندگي ندارد

بخشـند و كسـي كـه همـواره در تـالش و       و تالش به زندگي انسان معنا و مفهـوم مـي  
  .تواند از زندگي خود لذت كافي را ببرد تكاپوست مي

كـردن او، پيشـنهاد ازدواج مـدودنكو را     ماشا، نااميـد از ترپلـف و بـراي فرامـوش    
شترك ماشا و مـدودنكو خـالي از   شوند، اما زندگي م آنها صاحب فرزندي مي. پذيرد مي

سـر   هرگونه همدلي و عالقة متقابل است، چرا كه ماشا همچنـان در آرزوي ترپلـف بـه   
بينيم كه ماشـا   بار در نمايشنامه مي حتي چندين. اعتناست برد و نسبت به همسرش بي مي
اما هيچ چيز، نه فرزند كوچكش كه . گويد عشق ترپلف را از دلش بيرون خواهد كرد مي

شـود  ورزد، باعث نمي به او احتياج دارد، و نه همسرش كه از جان و دل به او عشق مي
در حقيقت تنها هدف زنـدگي ماشـا در عشـق    . اي از فكر ترپلف غافل شود كه او لحظه

انگيـز   شود و به همين خاطر است كه اين عشق، رقـت  نافرجام او به ترپلف خالصه مي
عشق اگر تنها هدف زندگي باشد، تمام زيبايي خـود  به عقيدة والديمير يرميلوف، . است

حاصـل   با اين وجود حتي عشق بي. شود دهد و تبديل به چيزي كريه مي را از دست مي
اما نينا تنهـا  . اميد است عشق نينا به تريگورين هم عشقي بي«. نيز زيبايي خودش را دارد

كرانـة كـار خلّاقـه، و بـه      خاطر جهان وسيع و بي حال به او در عين. به عشق زنده نيست
كرد و به همـين دليـل   اميد خدمت به بشريتي كه غايت آمالش زيبايي است، زندگي مي

كند كه ماهيت بخشد، به او كمك مياميد نيز به وجود نينا غنا مي است كه حتي عشق بي
خاطر آنها رنج بيشتري را بـه جـان    تر درك كند و در نهايت به زندگي و آدميان را عميق

آيد اين است كه شخصـيت او را تبـاه   آنكه تنها كاري كه از عشق ماشا برمي حال. خردب
  ).446: 1381يرميلوف، (» كند
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دانـد كـه   كند، چون مـي  ماشا تنها از روي ترحم و دلسوزي با مدودنكو ازدواج مي
ماشا . كند اما با اين كار زندگي و عشق مدودنكو را هم نابود مي. مدودنكو عاشق اوست

حاصـل را رهـا    هاي بي توانند عشق هاي ضعيفي هستند كه نمي مدودنكو هر دو انسان و
تـوجهي   ها و بي اعتنايي مدودنكو تمام بي. اي براي خوشبختي خود بيابند كرده و راه تازه

او چشمانش را بـر روي  . كشدكند و خود رنج مي ماشا را در زندگي مشترك تحمل مي
از سوي ديگر . ار براي هميشه اين مشكالت را حل كندب خواهد يكحقيقت بسته و نمي
توانـد ايـن عالقـه را از    اش به ترپلف بيهوده است، نمـي داند عالقه ماشا نيز با اينكه مي

النفس و بيچاره است كه تنها راه فراموش كردن ترپلـف   او زني ضعيف. دلش بيرون كند
. ر شـهر ديگـري زنـدگي كنـد    اش را تغييـر دهـد و د  بيند كه محل زندگيرا در اين مي

گاه در زندگي احساس رضايت و شادي نخواهند كرد، چراكه  افرادي همچون ماشا هيچ
توانند احسـاس خوشـبختي و سـعادت را در درون خـود بيابنـد و تنهـا راه يـافتن         نمي

  .بينند انگيز مي فرجام و رقت هاي بي سعادت را در عشق
نا آندريونا، كه او نيز بي هـيچ اميـدي بـه    شباهت ماشا در اين مورد به مادرش پولي

عالقة پولينا آندريونا بـه دورن نـه تنهـا    . ورزد، غيرقابل انكار است دكتر دورن عشق مي
احساس همدردي خواننده را به دنبال ندارد، بلكه حس تحقير نسبت به چنين افرادي را 

اي بـه او  كـه هـيج عالقـه    خاطر كسـي  پولينا آندريونا نيز همانند آركادينا به. انگيزد برمي
توان عشق ناميد، زيرا ها را نمييك از اين وابستگياما هيچ. كند ندارد، خود را خوار مي

شود، بلكه برعكس او را به تعالي  گاه باعث ذلت و خواري انسان نمي عشق حقيقي هيچ
ا و ماشـا،  آركادينا، پولينا آنـدريون . روي سرنوشت مادرش است ماشا نيز دنباله. رساند مي

خاطر ضـعف نفسشـان، تنهـا راه خوشـبختي و سـعادت خـود را در       زناني هستند كه به
آنهـا از تنهـايي و   . كننـد عاشقشـان هسـتند    بينند كـه گمـان مـي    وابستگي به افرادي مي
هراسند و به همين دليل حتي به قيمت تحقير خودشـان از ايـن    رويارويي با حقيقت مي

  .كشندعشق بيمارگونه دست نمي
دكتر دورن يكي از كاراكترها، يا شايد بتوان گفت تنها شخصيتي است، كه كامالً از 

هـاي   از ميـان تمـام شخصـيت   . كند زندگي خود خشنود است و احساس خوشبختي مي
نمايشنامه تنها اوست كه مفهوم آثار ترپلف را درك و او را به ادامة فعاليـت نويسـندگي   

هـاي ديگـر    كه در طول زندگي همواره به انسـان  او پزشكي حاذق است. كند تشويق مي
او «. كنـد ياري رسانده و اكنون در ميانسالي كامالً از زندگي خود احساس رضـايت مـي  

دورن در خود احساس غرور و . كننده بوده است هميشه انساني مبادي آداب و مجذوب
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از . كند يافتخار نسبت به شغلش دارد و از اينكه پزشكي ماهر است، احساس رضايت م
و دقيقاً بـه  . ورزد ها عشق مي نظر چخوف نيز يك پزشك ماهر، كسي است كه به انسان

خاطر است كه چخوف آن عبارات خردمندانه را دربارة آثار ترپلف از زبان دورن   همين
  ).Ермилов, 1954: 125(» دورن قاضي عادلي است: كند بازگو مي

زنـدگي  . كنـد  همساالن را با هم مقايسه مـي نويسنده در اين نمايشنامه سرنوشت «
پوچ و خالي از معنا و مفهوم ماشا و زندگي سرشار از الهام و توأم با رنج و شاديِ كـار  

جـز عشـق دورن در آن جـاي    زندگي اسفبار پولينا آندريونا كه هيچ چيز بـه . خالقة نينا
ين زمينـه زنـدگي   در هم <…>.ندارد، و زندگي آركادينا كه آكنده از عشق به كار است

آنهـا دو  . زنـدگي دورن و سـورين  : دو شخصيت همسن ديگر نيز در مقابل هم هسـتند 
سورين از اينكه عمرش را چنين بيهوده سپري كـرده،  . نمونه از اشخاص ميانسال هستند

اي نداشـته و همـين عامـل     اي مشغول بوده كه بـه آن عالقـه   او به حرفه. ناخشنود است
امـا   <…>.و احساس پـوچي در سـنين ميانسـالي اسـت      زندگياصلي نارضايتي او از 

او از . شـود  رو مـي  دورن با آرامش تمام، عاقالنه و در كمال پختگـي بـا ميانسـالي روبـه    
     ).Ермилов, 1954: 124(» شدة خود خشنود است زندگي سپري

سـيماي مـرغ   . نامد مي "مرغ دريايي"چخوف به داليل مختلفي نمايشنامة خود را 
هاي نمايشنامه اشـاره دارد، چـه آنـاني كـه      اي به تمام شخصيت گونه يي در اينجا بهدريا

براي سعادت و خوشـبختي خـود تـالش كردنـد و در راه تحقـق روياهايشـان از پـاي        
مرغ درياييِ شكارچي همان تريگـورين  . ننشستند، و چه آنان كه تسليم سرنوشت شدند

شـد و در نهايـت نيـز از فـرط      ول مـي است كه هميشه براي تفريح به مـاهيگيري مشـغ  
مرغ دريايي به ترپلف نيز اشاره دارد، كه هميشه . بطالت، زندگي نيناي جوان را تباه كرد

بـا همـان   «هـا،   دادن هر دوي ايـن  در آرزوي عشق و شهرت بود و در نهايت با از دست
» اي كــه روزي يــك مــرغ دريــايي را كشــته بــود، بــه زنــدگي خــود پايــان داد  اســلحه

)kazreferat.info(.  
بـا ايـن تعبيـر    . شـود  اي آزاد است كه هميشه جذب درياها مـي  مرغ دريايي پرنده

هاي ضعيفي اسـت كـه همـواره بـه گذشـتة خـود        توان گفت مرغ دريايي نماد انسان مي
تابنـد و در نهايـت نيـز تسـليم سرنوشـت خـود        و هيچگونه تغييري را برنمينگرند  مي
او قربـاني ضـعف   «. شده، يك قرباني اسـت  ترپلف نيز مانند مرغ دريايي كشته. شوند مي

سـيماي مـرغ   . ترپلف مغلوب سرنوشت و نينـا يـك برنـده اسـت    . نفس خودش است
كه قدرت پـرواز نـدارد، و در    اي زخمي پرنده: دريايي در اين نمايشنامه دو مفهوم دارد
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اي آزاد و زيبـا كـه پرهـايش را بـراي پـرواز       اين معني به ترپلـف اشـاره دارد؛ و پرنـده   
  ).Ермилов, 1954: 108( »گشايد و اين همان سيماي قهرمان زن اثر است مي

اگرچه نينا نتوانست به خوشبختي و آرامش كامل دست يابد، اما توانست خـود را  
او هرگز در مقابل تقدير قد خم نكرد و بـا تمـام   . دشوار زندگي رهايي بخشداز شرايط 

مشكالتي كه بر سر راهش بود به مبارزه پرداخت تا سرانجام راه خود را در زندگي پيدا 
يابد، اما قهرمان زن چخوف  هرچند نمايشنامة چخوف با مرگ قهرمان اثر پايان مي. كرد

اي روشـن بـاور   هاي خود و به آينده همواره به توانايي دهد كه انسان بايد به ما نشان مي
رسـد هـيچ    نظـر مـي   حتي در دشوارترين لحظات زندگي، آن هنگام كـه بـه  . داشته باشد

حلي براي مشكالت وجود ندارد، نبايد اميد را از دست داد؛ چرا كه انسـان بـه اميـد     راه
  .بخشند معنا و مفهوم مي زنده است و اين اميدها و باورهاي آدمي هستند كه به زندگي

  
  گيري نتيجه.3

اي نابغه بود كه در دوران بر دوستداران ادبيات پوشيده نيست كه آنتون چخوف نويسنده
آثار چخوف به نسـل و ملّيـت خاصـي    . عصران خود پيشي گرفتاش بر همنويسندگي

ا گذشت به همين دليل است كه حتي ب. تعلق ندارند؛ بلكه متعلق به تمام بشريت هستند
، شاهكارهاي ادبي چخوف نه تنها تازگي و زيبـايي خـود را از دسـت    بيش از يك قرن

اي در  تواند نكات و مسائل جديد و تازه اند، بلكه هر نسل به فراخور حال خود مينداده
  . آنها بيابد

گرچه در زمان نگارش نمايشنامة مرغ دريايي، بسياري از منتقـدان آن را اثـري سـطحي    
د، اما حتي در آن زمان نيز خوانندگان و تماشـاگران هوشـمند توانسـتند معنـاي     پنداشتن

اي كـه بـا گذشـت    نكتـه . شده در ميان سخنان قهرمانان نمـايش را دريابنـد  عميق پنهان
  .ساليان، بيشتر آشكار شد و بسياري را مجذوب قدرت نويسندگي چخوف كرد

اميدها، نااميدي، پيـروزي و شكسـت   از آرزوها و  "مرغ دريايي"چخوف در نمايشنامة 
هـايي  هـاي ايـن نمايشـنامه نيـز انسـان     نويسد و شخصيتها و سعادت بشري ميانسان

هاي شخصيت. داننداند، اما راه دستيابي به آن را نميهستند كه در جستجوي خوشبختي
هيچ معنا و مفهوم خود در عذابند، ولي توانايي انجام بار و بيچخوف از زندگي كسالت

هـاي  كاري را ندارند و همين عدم توانايي كه ناشـي از عـدم شـناخت آنهـا از توانـايي     
قهرمانان چخوف، افـرادي  . شودخودشان است، موجب سرخوردگي و نااميدي آنان مي

بينيم؛ رنج و اندوه و نااميـدي آنهـا بـراي مـا      آشنا هستند كه همواره در اطراف خود مي
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هاي مشـتركي ميـان خودمـان و قهرمانـان     حتي ويژگيقابل درك است و چه بسا گاهي 
-هاي زندگي نشان نميگاه راه حلي براي خروج از بحرانچخوف هيچ. يابيمآثار او مي

. دهنـد اي هستند كه زندگي خارج از صحنة تئاتر را بازتاب ميدهد؛ آثار او به مثابة آينه
دهد ان را به مخاطب ميكند، و اين امكچخوف چيزي جز حقيقت زندگي را بازگو نمي

  . گيري خود را از اين وقايع داشته باشدتا برداشت و نتيجه
سـوي خوشـبختي و   هاي نمايشنامة مرغ دريـايي، هنـر راهـي اسـت بـه      براي شخصيت

كنستانتين گاوريلوويچ ترپلف كه غرق در روياهاي خود شده، در دنيايي خيالي . آرامش
تنهـا هـدف و انگيـزة او در    . قايق زندگي وفق دهدتواند خود را با ح كند و نميسير مي

شده كه براي او جز نااميـدي  حاصلش به نينا خالصهزندگي به كسب شهرت و عشق بي
  . دنبال نداردچيزي به

اش آرزوهايي كـه بـه قيمـت جـواني    . نينا نيز مانند ترپلف، آرزوهاي زيادي در سر دارد
شود، اما هربار  رو ميا و بارها با شكست روبهاو باره. كندسرانجام به آنها دست پيدا مي

گيرد كه زندگي واقعي نينا ياد مي. دهدخيزد و به راه خود ادامه مياي برميبا نيروي تازه
شـود تـا او   چيـز باعـث نمـي   اما هيچ. با روياها و آرزوهاي جواني تفاوت بسياري دارد

كند او تالش مي. ا از دست بدهدها و ارادة خود راميدش به زندگي و باورش به توانايي
اي را بـراي يـافتن   هاي خود در زنـدگي درس بگيـرد و هـر بـار راه تـازه     تا از شكست

  . سعادت خود جستجو كند
به عقيدة چخوف، كار و تالش، كليدهاي رهايي بشر از افكار منفي و از عوامـل اصـلي   

رغم تمـام  و تريگورين علي ها هستند و يكي از داليلي كه نينا، آركاديناخوشبختي انسان
باوجود . توانند همچنان به زندگي خود ادامه دهند، همين مسئله استهايشان مينااميدي

عدم احساس رضايت درونيِ آركادينا و تريگورين در زندگي شخصي، اين كار و تالش 
هرچنـد تريگـورين   . دهدو پويايي است كه به آنها جرئت و توانايي ادامة زندگي را مي

است و كه زندگي واقعي و احساسات انساني را از ياد برده نان در كار خود غرق شدهچ
تواند به خوشبختي حقيقي خود، نمي اش در تغيير مسير زندگيخاطر ضعف و ناتوانيبه

زند، هرگز از پـا  هاي سختي كه تريگورين به او مياما نينا باوجود ضربه. دست پيدا كند
  .داردالش برنمينشيند و دست از تنمي

هـاي نافرجـام   عشق. شودموجب تعالي و سعادت قهرمانان نمي در اين نمايشنامه، عشق
تنها نيناست كـه بـا   . جز سرخوردگي و ناكامي ندارنداي ها نتيجهانگيز شخصيتيا رقت

حاصل، زيبايي بيĤفرينـد و  تواند حتي از عشقي بينيروي اراده و قدرت روحي خود مي
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او معنـاي زنـدگي را نـه در    . سـوي پيـروزي بسـازد   هـايي بـه  اي خود پلـه هاز شكست
  .بيندهاي خود ميها و تالشهاي خود، بلكه در باور به تواناييها و نااميديشكست

توان از نمايشنامة چخوف برداشت كرد، اين است كه انسان براي مقابلـه بـا   آنچه كه مي
كار گيرد و از رآوردن آرزوها و اهدافش بهها بايد تمام سعي خود را در جهت بدشواري

هـاي زنـدگي   نه بايد آنچنان غرق در روياها شـويم كـه از واقعيـت   . هيچ مانعي نهراسد
فاصله بگيريم، نه بايد چنان غرق در كار و مسائل مادي زندگي شويم كه آرزوهاي خود 

پـذير  ون آنها امكـان آرزوهاي انسان، هرچند واقعي نيستند، اما زندگي بد. را از ياد ببريم
باشد كه يقين پيدا كند با سعي هاي خود باور داشتهنيست و هركس بايد چنان به توانايي

با ايمان و تالش  انسان. هاي خود جامة عمل بپوشاندتواند به تمام خواستهو كوشش مي
  .ترين آرزوهاي خود را نيز برآورده كندتواند حتي غيرممكنو پشتكار مي
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