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1. Introduction 

The name is a part of the human identity chosen for the baby under the 

influence of various factors. Generally, others take a name at birth or 

before that. But in literary works, the author selects a name for the hero 

based on the subject and his discretion. Based on different reasons, 

authors choose a non-native name for their heroes. The names of 

literary characters are very diverse and numerous; depending on the 

type of incident, moral characteristics, and the role of the hero in the 

works made up by the author, they can borrow from different nations, 

get some religious roots, or follow a certain literary current, Etc. By 

naming heroes, the author gives identity and human life to them. 

Exploring the naming issue will make you more familiar with the idea 

of literary work. 

 

2. Methodology 

This study has done by descriptive analysis method and using library 

research. The present study is very immodest to comprehend and 
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understand the characters of heroes in literary works through 

understanding their names. The purpose of this study is to answer the 

questions like: "What is the reason for choosing Eastern names by 

Russian writers in their works?", "What is the reason for choosing 

Russian names in Persian literary works?" and "What is the basis of 

choosing the names of heroes in Persian and Russian works, including 

the works of Anton Chekhov, Nikolay Gumilyov, and Bozorg Alavi?". 

Works used in this study include The role of specific names in the 

literary works by Mikhailov V.N., The poetics of names in the works 

of Bunin. I.A by Bazhenova. Y.V, Memoirs of Bozorg Alavi by 

Ahmadi. H. and Review of Chekhov's early stories: "Death of a 

Government Clerk", "Fat and Thin" and "The Chameleon" by 

Yahyapour. M. and Karimi Motahhar. J. 

 

3. Discussion 

The present study will explain why the heroes are named in some 

Russian and Persian literary works and will help to comprehend the 

works of Russian and Iranian poets and authors by expressing new 

opinions. The names of literary characters are very diverse and 

numerous. Reasons for choosing a non-native name can vary. For 

instance, after the evolution of 1941 in Iran, the intellectual community, 

besides following political and social currents, was heavily influenced 

by Western and Russian translations. Authors, especially those who 

have lived for some time in a foreign country, based on their interest, 

picked a non-native name for their heroes in stories; we can mention 

the non-native names of the heroes (Babushka, Marfinka, Margerita) in 

the works of Bozorg Alavi. The transition period and currents after 

September 1941 had a superior impact on the hero name chosen in 

Persian literature, especially in the works of Bozorg Alavi. Due to his 

political tendencies, thoughts and ideas, association with Russians, and 

interest in Russian literature, Bozorg Alavi was able to create works 

that make you feel the atmosphere of Russian and Western society, so 

naturally, taking Russian names for heroes helped him in this matter. 

The presence of heroes with a Russian name, Russian originality or 

growth by Soviet Union rules, also references to the works of two 

famous Russian writers (Pushkin and Dostoevsky) indicate Alavi's 

great interest and enthusiasm toward Russian literature. There is a 

connection between the name and heroes’ characteristics, and also the 

purpose and reason for choosing such a name by the author, by 
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identifying the reasons for using a non-native name in his works. Living 

abroad and reading foreign authors' literary works in the original 

language, particularly Russian, helped him create a new style of fiction 

writing. This issue also happens in Russian literature. In the nineteenth 

and twentieth centuries, Russian writers and poets, like Europeans, paid 

attention to the culture and literature of the Eastern countries, especially 

Iran, which is why Eastern names often were found in their works. For 

example, Twentieth-century writer and poet Nikolai Gumilyov also 

created works wherein he gave his heroes non-native names (Hafez, 

Darvish, Peri) due to his travels to Eastern countries and his 

acquaintance with Iranian poets. Gomilyov's interest in Eastern and 

Persian literature is due to his frequent traveling to some Eastern 

countries and his association with the poets and writers of the Bashnya 

(Dome) in Saint Petersburg; these interests led him to create Eastern-

based work and use Eastern names and mythological characters. 

Choosing the Eastern name in his works indicates his interest in Eastern 

mysticism.  

 

4. Conclusion 

As previously mentioned, the transition period and currents after 

September 1941 had a superior impact on the heroes’ name choices in 

Persian literature, especially in the works of Bozorg Alavi. Bozorg 

Alavi was able to create works that made you feel the atmosphere of 

Russian and Western society due to his political tendencies, thoughts 

and ideas, association with Russians, and interest in Russian literature. 

Therefore, it was natural for him to choose Russian names for his 

heroes. By identifying the reasons for using non-native names in his 

works, we realize that there is a connection between the name and the 

character of the hero, as well as the purpose and reason for choosing 

such a name as the author. Living abroad, and reading foreign authors' 

literary works in the original language, helped him create a new style 

of fiction writing. Gumilyov also chose non-native names for his heroes 

due to his interest in Hafez, Eastern mysticism, and his presence in 

Eastern and Muslim countries. Choosing the Eastern name in his works 

indicates his interest in Eastern mysticism. Thus, the most influential 

factors in taking the non-native name for the heroes are political and 

social currents, as well as the tendency and interest of authors in the 

literature and culture of the "Foreign". 
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یو فارس یروس اتی( قهرمانان در ادب«یگرید)» یربومیغ یاسام یبررس   

 (یعلو وف،یلی)بر اساس آثار چخوف، ن.گوم
  8یمراد هی، مرض2اله كریمی مطهر ، جان1مسئول( سندهیپور )نومرضیه یحیی

 چکیده

طور نام به شود. انتخابتأثیر عوامل گوناگون برای نوزاد انتخاب می انسان است كه تحت هویّتنام بخشی از 

گیرد. ولی در آثار ادبی، نویسنده به اختیار خود و معمول در بدو تولد یا قبل از آن توسط دیگران انجام می

كند تا گزیند. بررسی اسامی قهرمانان به ما كمک میبراساس موضوع اثر برای قهرمان داستانش نامی برمی

یربومی برای اسامی غ ،دتری از اثر داشته باشیم. در آثار ادبی، نویسنده گاهی به دالیل متعدّدرک بهتر و عمیق

شدت در پی در ایران، جامعۀ روشنفکر به 1823 كند. بعد از تحوالت سالتعدادی از قهرمانان انتخاب می

های غربی از جمله روسی قرار داشت و نویسندگان گاهی به های سیاسی و اجتماعی زیر هجوم ترجمهجریان

كه  ویژه نویسندگانیبه ؛كردندتأسی از الگوهای مورد عالقه، برای قهرمانان خود نام غیربومی انتخاب می

توان به اسامی غیربومی قهرمانان )كاتوشکا، ونت داشتند. برای نمونه میمدتی در خارج از كشور نیز سک

مارفینکا، مارگریتا( در آثار بزرگ علوی اشاره كرد. این اتفاق در ادبیات روسی هم روی داده است. نیکاالی 

 دلیل سفرهایش به ممالک شرقی و آشنایی با عرفان و شاعرانگومیلیوف نویسنده و شاعر سدۀ بیستم به

زمین، آثاری خلق كرد كه در آنها به قهرمانان خود نام غیربومی )حافظ، درویش، پری( داده است. با ایران

تأثیر رسیم كه نویسندگان روسی و ایرانی تحت بررسی اسامی در برخی آثار روسی و فارسی به این نتیجه می

و  های سیاسیگذارترین آنها جریاناند كه تأثیرعواملی برای قهرمانان خود نام غیربومی انتخاب كرده
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اجتماعی، آشنایی نویسنده با آثار ادبی ملل دیگر، حضور در ممالک دیگر، معاشرت با افراد خارجی یا 

 است. « دیگری»مندی نویسندگان به فرهنگ ها و عالقهنگرش

 

 .سامی شرقی و روسی، بزرگ علوی، آنتون چخوف، نیکاالی گومیلیوفا: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

 شرح و بیان مسئله. 1-1

و بخش مهمی از فرهنگ و ها و اقوام از دیرباز تاكنون همواره موضوع مورد توجه ملت نام

عبارتی مرتبط تمدن بشر بوده است. اسامی قهرمانان آثار ادبی نیز مرتبط با فرهنگ بشری و به

 جامعۀ بشری است. هویّتبا 

كنند، البته گاهی این انتخاب قبل از نوزاد نام انتخاب میپدر و مادر یا نزدیکان برای 

 نظر گرفتنكار را والدین و نزدیکان بدون در گیرد. این تولد فرزند نیز صورت می

دهند. بعدها ممکن است معنا و مفهوم این نام با های اخالقی و ظاهر نوزاد انجام میویژگی

اما انتخاب اسامی در آثار ادبی  ،رض باشدشخصیت یا ظاهر او هماهنگ یا در تضاد و تعا

ن ؛ گاهی ساختۀ ذهمتنوع و متعدد استبسیار  یادب یهاتینام شخصدالیل دیگری دارد. 

های اخالقی و نقش قهرمان در اثر است، گاه از ملل نویسنده براساس نوع حادثه، ویژگی

 ...ست ویان ادبی خاصی اشود و گاه نیز ریشۀ مذهبی دارد یا پیرو جرگوناگون وام گرفته می

دالیل گوناگون ممکن است اسمی به قهرمان خود، شایان ذكر است كه نویسنده گاهی به  .

حتی به قهرمان اصلی ندهد كه یکی از دالیل آن تیپیک بودن قهرمان است؛ مانند قهرمان 

 نیه همب ایوان بونین كه اسمی بر او نهاده نشده است.اثر  « آقای سانفرانسیسکویی»داستان 

ان در رم« ل»كنند، مانند سروان دلیل گاهی نیز ممکن است قهرمان را با حرفی نامگذاری 

 .جواد فاضلاثر  «عشق و اشک.»

بخشد. این نام و زندگی انسانی می هویّتنویسنده با نامگذاری به قهرمان خود 

رو ز اینكند. ا كند و نیز ممکن است سرنوشت او را تعیینهای قهرمان را تبیین میویژگی

پرداختن به این مسئله موجب آشنایی بیشتر با ایدۀ اثر و همچنین موجب آشنایی بیشتر با رموز 
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های ظاهری، روابط خانوادگی، شود. جایگاه اجتماعی، لحن، ویژگیها مینهفته در پس نام

 موضوع های بسیار دور بررسی شده است، اما بهتفکرات سیاسی و ... هر قهرمان، از دهه

هشگران های اخیر برخی پژوشناسی چنانکه باید و شاید پرداخته نشده است و فقط در سالنام

 اند. به آن توجه بیشتری نشان داده

 . پیشینۀ پژوهش1-2

در برخی از آثار ادبی روسی و فارسی را مشخص نامگذاری قهرمانان  چراییاین پژوهش 

كمک رانی و ای روسی جدید به فهم بهتر آثار شاعران و نویسندگان هایبا بیان دیدگاه ،كرده

 یتو شخصقهرمان ثیر، معنا و مفهوم نام أت ۀدربارخواهد كرد. در برخی از كارهای پژوهشی 

خاص  میاسانقش ، مانند صورت گرفته استدر آثار ادبی روسی و فارسی تحقیقاتی  آنها

از میخائیلوف  (پوشکین آ.« یوگنی آنگین» اندر رم اسامی اشخاص)براساس  یادب آثاردر 

 ۀهای اولیبررسی داستان(؛ 2316(؛ بوطیقای اسامی در آثار ای.آ. بونین. از باژِنِوا )1376)

اله پور و جاناز مرضیه یحیی «صفتبوقلمون» و «چاق و الغر»، «مرگ كارمند» :چخوف

 ادقیزینب ص ،پوررضیه یحییماز  زمینالی گومیلیوف و مشرقانیک (؛1834كریمی مطهر )

(؛ بررسی مضامین اسالمی در برخی از آثار فئودور 1831) مطهر اله كریمیجان و

(؛ و خاطرات 1832پور )داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن، بهار از مرضیه یحیی

 (.  1877بزرگ علوی از حمید احمدی )

 اهمیت مسئله و ضرورت. 1-3

مهم آن در درک و فهم اسامی در آثار ادبی است. در بخش ضرورت پژوهش حاضر نقش 

نخست به بررسی آن دسته از آثار شاعران و نویسندگان روس مانند آنتون چخوف و نیکاالی 

اند. در بخش دوم هم چند جستههای شرقی بهرهپردازیم كه در آنها از نامگومیلیوف می

 ود.شبزرگ علوی بررسی می« چمدان»داستان از مجموعۀ 

دالیل انتخاب اسامی شرقی توسط »هاست: هدف این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش

دلیل انتخاب اسامی روسی در آثار ادبی فارسی »، «نویسندگان روسی در آثارشان چیست؟

، انتخاب اسامی قهرمانان در آثار فارسی و روسی، از جمله آثار آنتون چخوف، «چیست؟

 وی بر چه اساسی صورت گرفته است؟نیکاالی گومیلیوف و بزرگ عل
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 بحث و بررسی     .2

 ایرانی در آثار روسی -اسامی شرقی. 1 -2

 ها بهایرانی در آن -اند كه مضامین شرقیبررسی شده دسته از آثار روسی در این پژوهش آن

 ویژه فارسی در آنها مشهود است، مانند آثاربه ،خورد و تأثیرپذیری از ادبیات شرقیچشم می

های مشهور شرقی و ایرانی است. نیکاالی گومیلیوف كه در آنها اسامی قهرمانان از نام

ه در آثار خود شود كتأثیر عرفان شرقی است و این تأثیرپذیری سبب میگومیلیوف تحت 

بردن یكند. پاستفاده « دیگری»و  رجیاز اسامی خا« خودی»های بومی و جای استفاده از نامبه

 شود تا شناخت بهتری از نویسندۀ مورد نظر وبه این تأثرات و آشنایی با قهرمانان سبب می

ه روشن طور كهای وی بیشتر آگاه شویم. هماننوع تفکر و اندیشهآثار او داشته باشیم و از 

ترند. ، آشناتر و جاافتادهتر، مشهورتراست، برخی اسامی در میان جوامع گوناگون محبوب

هایی ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد، مانند شناساندن این افراد و انتخاب چنین نام

ن شمول بودو جهان« دیگری»های آنها به جوامع دیگر، عالقۀ نویسنده به فرهنگ دیدگاه

 های نویسنده. افکار و اندیشه

روسی مانند شعر، داستان، رمان، نمایشنامۀ انواع ادبی  همۀكارگیری اسامی شرقی در به

 منظوم و منثور و غیره مشهود است. 

تأثیرگذاری فرهنگ شرقی بر فئودور داستایفسکی در رمان  فئودور داستایفسکی:

ند. راوی برمی به سرهای اثر در زندان و تبعید شخصیتروشنی مشهود است. به« خانۀ اموات»

ف از خانتاتاری دارد و در زمان تبعید با چوكان ولی اثر شخصِ نویسنده است كه ریشۀ

ای داشت. راوی از میان شناسان تاتار كه حافظ قرآن هم بود، رابطۀ خوب و صمیمانهشرق

كند، از جمله علی؛ او یکی از سه برادر تاتار خوبی یاد میاین افراد تنها از عدۀ معدودی به

ساله و محبوب  22ترین عضو خانواده، كوچکبود كه همگی به زندان افتاده بودند. علی 

به او  ار توان عالقه و محبتشراحتی میكند، بهكه راوی از علی صحبت میهمه بود. زمانی 

یفتۀ رفتار كند كه پیداست، شداستایفسکی چنان با ظرافت و محبت از او صحبت می»فهمید. 

کا و فتیسف معتقدند كه و حتی ظاهر بسیار زیبای اوست. برخی از محققان مثل رودن
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« سازد.های خانه اموات بخانف به داستایفسکی كمک كرد تا سیمای علی را در یادداشتولی

 ( 128: 1832پور، )یحیی

لف تالستوی نویسندۀ بزرگ روس متأثر از فرهنگ شرقی است. او در  لف تالستوی:

ست، قهرمان اثر یعنی های روسیه با قفقاز اكه دربارۀ حادثۀ تاریخی جنگ« مرادحاجی»

مراد را كه یکی از نواب امام شمیل است، شخصیتی محبوب، حماسی و تاریخی حاجی

رقی و ایرانی های شكند. تالستوی آثار دیگری نیز خلق كرده كه قهرمانان آنها نامتوصیف می

 مانند وزیر عبدل. ،دارند

 انی دارد. سبکآنتون چخوف استاد داستان كوتاه است و شهرت جه :آنتون چخوف

و آثار وی تأثیر زیادی بر ادبیات جهان از جمله ایران داشته است. در آثار این نویسندۀ سدۀ 

ی یعنی نام اثر دربرگیرندۀ معان ؛هستند« سخنگو»ها داستان نوزدهم ادبیات روسی، هم عنوان

مونه را دارند. برای ن« سخنگویی»و مفاهیمی است و هم بیشتر اسامی قهرمانان همین ویژگی 

می كریپور و هستند )ر.ک. یحیی« سخنگو»های اولیۀ او و هم نام قهرمانان هم عنوان داستان

اثر اولیۀ چخوف یعنی (. در بخش نخست این پژوهش نام قهرمانان سه 84 -28: 1834 ،مطهر

و تأثیر آنها در شناخت بیشتر و بهتر « صفتبوقلمون»و « چاق و الغر»، «مرگ كارمند»

ین آنها و همچن قهرمانان بررسی شده است. همخوانی عنوان اثر و اسامی قهرمانان با شخصیت

 توضیح موقعیت اجتماعی آنها با توجه به اسمشان شایان تأمل است.  

از نظر سبک و محتوا و هم از نظر انتخاب عنوان اثر و اسامی قهرمانان، آثار چخوف هم 

ارد كه سیمین د« دوشچکا»بر نویسندگان ایرانی تأثیرگذار بوده است. چخوف داستانی به نام 

را نوشته است. نویسندۀ ایرانی برای اسم داستان و « انیس»دانشور برگرفته از آن، داستان 

در اسم اثر و قهرمان چخوف را انتخاب كرده است. اولگا  قهرمانش همان معنای نهفته

د نامیدند، با مرگ پیاپی همسران خومیانیکوا كه دوستان و آشنایان وی را دوشچکا میپلی

مجبور شد چند بار ازدواج كند. انیس دانشور هم همین سرنوشت را داشت و به دالیلی مجبور 

ر دو از نظر اخالقی و شغل با یکدیگر متفاوت شد چند بار ازدواج كند. با اینکه همسران ه
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بودند، اولگا و انیس در كنار همۀ آنها عاشقانه زندگی كردند و همۀ آنها را یکسان دوست 

 داشتند. 

دانشور یکی است و حتی نام « انیس»ی چخوف و «دوشچکا»های موضوع داستان

 -1»ین معانی را آورده است: های زن اثر نیز قرابت دارند. دهخدا برای واژۀ انیس اقهرمان

یار، رفیق،  مصاحب،غمخوار، همدم، شده، خوگرفتهگیرنده، انس -2دهنده؛ مونس، انس

(. واژۀ دوشچکا در زبان 271 :1: ج1832)دهخدا، « خصلت.طبع، همهم، خوهم -8دوست؛ 

و رود كار میمعنای عزیز دل است كه در محاوره برای جنس مذكر و مؤنث بهروسی به

 پسند بوده و اخالقش خوشایند و دلپذیر باشد. رود كه مهربان و دلكار میخطاب به فردی به

شود و انیس دانشور هم مانند دوشچکای چخوف، هر كه از راه برسد همدمش می

دست فراموشی های خود را به كند و خواستهزندگی خود را وقف دوست داشتن او می

 سپارد.می

های كلی انسانی و موضوعات و در آثارش به توصیف ویژگی طور معمولچخوف به

 شکل مستقیم و مفصلپردازد كه در همۀ جوامع عمومیت دارد و رایج است. او بهمسائلی می

كند و آثارش وقف توصیف شخصیت نظر نمیای اظهاردر خصوص فردی، ملتی یا پدیده

ای گر از جمله ایران نیز از جایگاه ویژههمین سبب آثار او در میان ملل دیانسان شده است. به 

زمین دیدگاه خود را بیان كرده و آنها را حال او دربارۀ مردم مشرقبرخوردار است. با این

در ساحل دریای سیاه تعداد زیادی ترک و »توصیف كرده است: « زحمتکش و درستکار»

ها ما روس قیر، چیزی كه دركردند. او با وجود آگاهی از بدبینی آمیخته به تحقفقازی كار می

فت، چه گنسبت به دیگر ملل وجود دارد، بدون از دست دادن فرصت، همیشه با تحسین می

 ( 67: 1431)بونین، .« كاری هستندكش و درستملت زحمت

ولی  ،را كمتر در آثارش منعکس كرده است چخوف نظری مثبت به شرق داشته، اما آن

( ماجرای حضور مسافری 1337) 1«شیر و خورشید»های خود با عنوان در یکی از داستان

 ایرانی را در شهر تاگانروگ، شهر محل تولد خود و برخورد شهردار این شهر را با وی به

عنوان قلم به-راحت كه یزماناست.  2قلم-تصویر كشیده است. اسم قهرمان ایرانی راحت
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مۀ بسیار حریص بود، ه رد شهر شد، شهردار كوتسین كه در داشتن مدالچهرۀ متشخصی وا

قلم شد. این كار سبب شد تا مردم شهر او را -فکرش گرفتن نشان شیر و خورشید از راحت

بابت تالش زیادش برای گرفتن نشان شیر و خورشید تمسخر كنند. كوتسین حتی تالش 

عنوان سفیری از ایران حتماً گوسفندی بکشد به قلم،-ها در پای راحترسم ایرانیكرد بهمی

 8«ها، ایرانیان را دوست داریمما روس»ها به ایرانیان عالقه دارند: و نشان دهد كه روس

(Чехов, 1985: 397)، ای به وی ارسال اما مردم شهر كه از قصد او مطلع شده بودند نامه

 كردند كه حاوی این شعر بود:

 شاهیۀ دوستی دو پادبه نشان

 روسیه و ایران،

 ترین سفیربا احترام به شما، محترم

 كردم خود را مانند گوسفندی در پای شما قربانی می

 (Там же. 398) لیک، عذرم را بپذیرید، من خر هستم.

ویژه در به ؛در این داستان بیان جنبۀ طنز چخوف بسیار ماهرانه و ستودنی است

فهماند قلم كه روسی بلد نیست ب-كند تا به راحتهایی كه شهردار كوتسین تالش میصحنه

 .مند است صاحب نشان شاهنشاهی شیر و خورشید شودكه شهردار است و اینکه بسیار عالقه

 ،یزندگ ریتصاو بودن رسا طمع، و ابتذال از نفرت ،اختصار زبان، یسادگ چخوف روش»

 دیس ت،یهدا ایران مانند صادق ستمیب سدۀ سندگانینو از یتعداد آثار در...  و میمال طنز

 ,Карими-Мотаххар)« انعکاس پیدا كرده است. ی و ...علو بزرگ جمالزاده، یمحمدعل

2006:20) 
ها و دوستان چخوف بر این باورند كه این حادثه برخی از پژوهشگران، همکالسی

كه  (Званцев)حقیقت دارد و برای شهردار شهر تاگانروگ اتفاق افتاده است. زوانتسف 

كرد معتقد است كه ماجرای همزمان با چخوف در مدرسۀ شهر تاگانروگ تحصیل می

 ,Званцев)« تاگانروگ اتفاق افتاده است.شهردار وقت  (،Фоти)فوتی »داستان، برای 

1974: 9-10)  
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سالم خاضعانۀ ما را به ایران برسانید. »گوید: قلم می-عبارت آخری كه شهردار به راحت

 (Чехов, 1985: 399)« بگویید كه ما دوستش داریم!

( نویسنده، شاعر، سیاح و مترجم روس است كه 1336-1321) فگومیلیونیکاالی 

 وضوح مشهود است.ها در صفحات بسیاری از آثارش بهعالقۀ فراوان وی به شرق و شرقی

ۀ آثار اوست. ویژه به حافظ، بخش برجستاو نتوانست به ایران سفر كند، اما اشتیاقش به ایران به

تر تِوا شاعر مشهور سدۀ بیستم روسیه كه خود را دخهمسر آنّا آخما -فگومیلیوتأثیر نیکاالی 

شناس، مورخ، مترجم اشعار فردوسی، سعدی، بر پسرشان لف گومیلیوف قوم -شرقی نامیده

 یزرتشت یمعنوهای تایران كهن با تركیبی از سنّ»بهار، سایه و غیره نیز شایان مالحظه است. 

 از جمله نیکاالی« ایصر نقرهع» یاز شاعران روس یاریو مسلمان در مركز توجه بس

  (Бондарев & Козырева, 2014: 8-9).« بود وفیلیگوم

های زیادش به برخی دلیل عالقۀ گومیلیوف به ادبیات شرقی و ایرانی، مسافرت

در شهر  4كشورهای شرقی و همچنین مصاحبت با شاعران و نویسندگان انجمن مریدان حافظ

های پیتربورگ است؛ همین عالیق سبب شد تا دست به خلق آثار شرقی و استفاده از نامسن

 ای شرقی بزند. های افسانهشرقی و شخصیت
ی، ساقی، ایرانهای شیراز، فرش ایرانی، مینیاتور سرخ، بلبل، گلعناصر و مضامین ایرانی مانند گل

سی از فرهنگ و أشوند. از میان اشعاری كه وی به تیدر اشعار وی مشاهده مغیره  رند، درویش و

ی سی از زبان فارسی و مینیاتور فارسأتوان به سه شعر درویش مست، تشرقی سروده، می -ادب ایرانی

 و داستان شاهزاده زهرانامه منظوم فرزند خدا بر آن نمایشافزون .اشاره كرد مجموعه ستون آتشدر 

 (133: 1838پور و صادقی، )یحیی.« نام بردتوان میرا نیز 

نمایشنامه در بغداد قرون این در سه پرده نوشته شد.  1316در سال « فرزند خدا»نمایشنامۀ 

های شرقی های این نمایشنامه از افسانهافتد. برخی از شخصیتوسطایی و اطراف آن اتفاق می

ای اسطوره -ایگوهای افسانهاند، مانند سندباد یا اسکندر. داستان براساس الوام گرفته شده

ا گیرد تا بهترین انسان رساخته شده كه در آن پری رخصت هبوط به زمین را از خداوند می

ه خدمتی فرشته به او عطا كرددلیل خوشبیابد و با او ازدواج كند. این پاداش را خداوند به

 است. 
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ترین وس حافظ را بهاین اثر گومیلیوف بیشترین بسامد اسامی شرقی را دارد. شاعر ر

 شده برای قهرمانان در این اثرانسان روی زمین معرفی كرده است. تعدادی از اسامی استفاده

اند و برخی هم آسمانی و شخصیت و مفاهیمی زمینی دارند و به مسائل دنیوی مشغول

ای ماند، مانند خلیفه، پیرزن و جوان. پسر خلیفه در دستۀ نخست و پری، درویش )راهنعرفانی

های گیرند. دیگر شخصیتنخست پری در روی زمین( و حافظ در دستۀ دوم جای می

، بین، قاضی، شیخ، راهزناند از: غالم، عرب بدوی، اسکندر، خلیفه، طالعنمایشنامه عبارت

خواجۀ اولی، خواجۀ دومی، سندباد، جارچی، العنقا )دختر بالدار( و فرشتۀ مرگ. البته در 

رها، شاخ سفید، سه اسب، شتاز پرندگان و دیگر جانوران مانند اسب تکنمایشنامه تعدادی 

 كنند.آفرینی میپرندگان، شاهین و یوزپلنگ هم نقش

علت نامگذاری سه شخصیت اصلی و محوری، حافظ، درویش و پری در اینجا به

شود. نامگذاری سه چهرۀ آسمانی و عرفانی براساس ویژگی اخالقی و نوع پرداخته می

نامد، زیرا او فرشته است و وظایفش را در گی آنهاست. گومیلیوف پری را آسمانی میزند

درستی انجام داده و الیق پاداش است. در راه رسیدن به هدف، درویش كه برابر خداوند به

و  شاخكند و اسبی تکدارای شخصیت عرفانی است به این موجود آسمانی كمک می

های پری، درویش و حافظ بیانگر دهد. انتخاب نامیانگشتر حضرت سلیمان را به وی م

 عرفانی بودن اثر است. 

 سخنان درویش هنگام عبادت: 
 اهلل پروردگاری كه آفرینندۀتبارک»

 انقالب شمس در زمستان و تابستان است

 دهندۀ راه در ظلماتنشان

 ها.ها و سیارهبه ستاره

 درخشد راه ستارگاندر كهکشان چه زیبا می

... 

 اهلل اكبر، آفرینندۀ زمین

 های گرداگرد آن،و اقیانوس

 تالطم مراكه روح پر
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 ها نکرد.اسیر وسوسه

 من پیر، فقیر و گمنامم

 دارماما، اهلل تو را دوست می

 دنیای غرق در گناه را

 (164: 1831پور و دیگران، )یحیی« كنم.بینم و نه درک مینه می

صر ع اشعار در ترین مضامین و مفاهیم غالبمهماز  یکی»از نظر یلتسووا و الحاج سالم 

ائه شده ار انهیو صوف یقرآن یهالیو تمث ریتصاو قالب شرق است كه در ریتصو ،اینقره

درویش در نمایشنامۀ گومیلیوف   Ел Хадж Салем 2022: 84) &(Ельцова.« است

یر گومیلیوف پآموزند. ی میمثابۀ پیشوا و رهبر و پیر است كه دیگران طریقۀ زندگی را از وبه

از جانب خداوند، برای « اسرار هفت آسمان و عناصر اربعه»و عالم به « حکمت»صاحب 

 .هدایت سالکان است
طور چنانچه از دیدگاه تصوف به دو شخصیت درویش و حافظ در نمایشنامه نظری بیاندازیم، همان

قابل درویش قرار ندارد و اگر در انتهای كند، حافظ در نقطۀ مكه سالبودنیوک نیز به آن اشاره می

بیاورد،  دستشود عشق پری را بهشود و موفق میعنوان معشوق حقیقی پری معرفی مینامه بهنمایش

عبارت به ؛كه در مراتب تصوف در مقایسه با درویش در مقامی باالتر قرار داردتنها به این دلیل است

پور و یابد. )یحییكه نمونۀ یک انسان كامل است، بر درویش برتری میدیگر حافظ از آنجایی

 (123-123: 1831دیگران، 

موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوكار و نامرئی كه معنای است به فارسی نیز م پریاسۀ ریش

های ایران از اسطورهای، نه. این شخصیت افساكندخود می ۀبا جمالش انسان را فریفت یگاه

ترین پندارد كه الیق عشق كاملاست. گومیلیوف او را موجودی آسمانی و فرشته می باستان

 . عبارتی جانشین خداوند بر روی زمین استانسان روی زمین است، یعنی حافظ كه فرزند و به

ق پری نیز ر عشمقصود نهایی مسیشود و در نمایشنامه كه بهترین انسان شناخته می حافظ

نبور زالغیب، شمس، القابی مانند لسانآید، خود یک پیر است و گومیلیوف حساب میهب

. درویش وی را چنین توصیف دبرمی كاربهسخن شیراز و سلطان )خواجه( شیرین ،عسل

 كند: اوه، ای حافظ، ای قلب ایمان.می
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اییان ران روسی نیز مانند اروپهای نوزدهم و بیستم، نویسندگان و شاعطور كلی در سدهبه

رقی همین دلیل اسامی شزمین از جمله ایران توجه ویژه داشتند، به به فرهنگ و ادبیات مشرق

ی داختن به آن مجال دیگرشود، مانند كوپرین و بونین كه پردر آثارشان اغلب مشاهده می

 طلبد.می

 اسامی روسی در آثار ایرانی . 2 -2

ای یافتن هستیم؟ بر« دیگری»كارگیری اسامی خارجی و فارسی نیز شاهد بهآیا در آثار ادبی 

ر این شوند. دپاسخ این پرسش برخی آثار ادبی فارسی در سدۀ چهاردهم شمسی بررسی می

گ پردازیم و آثار بزربخش به دالیل وجود اسامی خارجی در آثار ادبیات فارسی معاصر می

 شود.می دوره بررسیعلوی از نویسندگان این 
ا متون دیگر را بدون ارتباط بتوان آنگیرد و نمینا بر نظریۀ بینامتنیت هیچ متنی در انزوا شکل نمیب 

های از حوزه پردازد، یکیخواند یا درک كرد. ادبیات تطبیقی كه به تأثیر آثار ادبی از یکدیگر می

)صادقی و مباشری،  .تأثیر پذیرفته استمرتبط با بینامتنیت است كه هم بر آن تأثیر گذارده و هم از آن 

1833 :146) 

حوادث  ( ایران آبستن1823-1883های های بیست و سی سدۀ چهاردهم شمسی )سالدهه

وط دوره كه مصادف با سقبسیاری در حوزۀ مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود. در این 

زادی زندانیان سیاسی و دلیل رویدادهایی مانند جنگ جهانی دوم، آپهلوی اول است، به

ع از زمان واقژه در نثر تحول چشمگیری یافت. درویدنبال آن آزادی قلم، ادبیات ایران بهبه

مشروطه گونۀ ادبی جدیدی رواج یافت و نویسندگان ایرانی به مسائل اجتماعی و آثار 

 گرا روی آوردند.  واقع

های جهان از جمله افکار شها و جنبدر این دوره روشنفکران ایرانی با هجوم مکتب

 آن، ریقط از و توده، حزب فرهنگی -سیاسی باورهای»اند: سوسیالیستی اتحاد شوروی مواجه

 حزب نای احمدگذارد. آلمی تأثیر گراواقع نویسندگان ادبی آفرینش در شوروی، ادبیات

 است گفته داند و منتقد دیگریمی «23 شهریور از پس اول سالۀ دوازده ده وقایع میاندار» را

 عامل مهمترین یسمفاش با . ضدیت«است گذشته آن كنار از گرفتن تأثیربی روشنفکری كمتر»

 هاهروزنام مجالت، فراوانی شوروی، است. اسطوره حزب توده دور به روشنفکران گردآمدن
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 حزب و كندیم آن جذب را روشنفکران از بسیاری نیز تفریحی و تبلیغاتی چاپی، امکانات و

 ه،دور نیا خاص تی. ...وضعدیآیم در یروشنفکر پاتوق یک صورتبه آنان یبرا

« ند.خوامیفرا گرایانهآوازه آثار آفرینش و عمومی زندگی در شركت به را نویسندگان

 (.181: 1838)میرعابدینی، 

 هدایت، بزرگتوان به محمدعلی جمالزاده، صادق از نویسندگان پیشگام این دوره می

یشبرد نحوی تأثیر بسزایی در پعلوی، صادق چوبک و... اشاره كرد. این نویسندگان هر یک به

غربی  ای است كه تأثیر ادبیاتادبیات نوین ایران داشتند. از میان آنها بزرگ علوی نویسنده

از  ه ویگیرد كت میئشود. این تأثیرپذیری از آنجا نشو روسی در بیشتر آثارش دیده می

نوجوانی به آلمان مهاجرت كرد و در آنجا به مطالعۀ آثار ادبی خارجی پرداخت. در اینجا به 

شود كه متأثر از ادبیات روسی و بررسی اسامی اشخاص در مجموعۀ چمدان پرداخته می

 غربی است. 

د. متولد ش ای سیاسی در تهرانخانواده در 1238 ر بهمنبزرگ علوی د :بزرگ علوی

صیل تح ۀادام شناسیعلوم تربیتی و روان ۀرفت و در رشت آلمان همراه پدرش به 1832 سال در

 در تهران، تدریس و نویسندگی را ادامه داد.او پس از بازگشت به ایران  1837 . در سالداد

 ،مسعود فرزاد و مجتبی مینوی همراهدو  سپس اینآشنا شد و  صادق هدایت با 1813 سال در

های این گروه فعالیت د.بنیان نهادن «سبعه»یا  گراترا در برابر ادیبان سنّ «ربعه» گروه نوگرای

ل هرچه بیشتر ادبیات ایران شد. كه از سر شوخی ساخته شده بود، موجب توسعه و تحوّ

 (163: 1877)احمدی، 

و با تأثیرپذیری  چمداننام با  1818نخستین مجموعه داستان خود را در بزرگ علوی 

كاوی زیگموند فروید منتشر كرد. وی در این آثار به بررسی روان هدایت و صادقآشکار از 

جای پای  چمداندر مجموعه » .پردازدهای درونی قهرمانان میمسائل جنسی و شخصیت

در  نویسی و جای پای دكتر ارانیو شکوفایی علوی در داستان گیریصادق هدایت در شکل

در  توان گفت كهمی (81)همان، .« نمایان است وی سیاسی -نگرش نوین اجتماعی

 همانند ،هایی سرگشته و سودازدهبزرگ علوی، خواننده با شخصیت ۀهای كوتاه اولیداستان
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تدریج جای در آثار علوی ادبیات سیاسی به د.شومی روروبههدایت  صادق هایداستان

او پس  شود.زندان در ایران می گذار ادبیاتگیرد و علوی خود بنیانادبیات دراماتیک را می

 گرایی انتقادی روی آورد. به واقعاز رهایی از زندان 
قویت روز تبـهمود پیدا كرد و روزروند شروع رئالیسم انتقادی در ایران با مقاالت و آثار آخوندزاده ن

زرگ جمالزاده و ب شد و شمار نویسـندگان ایـن مکتـب افـزایش یافـت؛ كسـانی چـون محمـدعلی

فرهنگی و مشکالت  احمد و آخوندزاده با زبان ساده و روان، اوضاع اجتماعی وعلوی و جالل آل

طبقات متوسط و باالتر از  زندگی را تشریح كردند و جزئیات مشکالت انسانی و بشـری را در بـین

 (61: 1832. )كریمی مطهر و اكبرزاده، آن باز نمودند

های های خود به ویژگیدر داستاناو پردازی است. های بارز آثار علوی، شخصیتاز ویژگی

 ای دارداخالقی زنان توجه ویژه
دیگر ایرانی مانند علوی  ۀهای زن ممتازند. شاید هیچ نویسندهای علوی شخصیتین قهرمانب 

ا از راكدامنی و مهرورزی او گری زن ایرانی را از یک سو و فداكاری، پشورانگیزی، زیركی و فتنه

ر احترام ثار علوی نشانگآدوم در  ۀهای دستویژه تعدد شخصیتهب ؛سوی دیگر توصیف نکرده باشد

ت، اما پیرایه اسعمیقی است كه نویسنده برای زنان وطنش قائل است. زبان علوی ساده، روشن و بی

ل خیّهای ممتاز علوی نیروی تاز ویژگیمقابل، یکی یی زبان هدایت برخوردار نیست. دراز غنا و گیرا

-43: 1876. )رهنما، دهندهای پلیسی میهای او رنگ داستاناوست در یافتن عناصری كه به داستان

47) 

مواجه  غم و پر از اثر، غالباً بیمیدانهااای نهای علوی با مبارزهداستان اغلب دراز نظر دستغیب 

ای تاریک را با خیاالت های اجتماعی دورهواقعیت» تالش دارد تا. علوی شویممی

 با -شوددیده می .پو، هوفمان، داستایفسکی و..گونه كه در آثار آلنآن- هایاؤانگیز رهراس

 (73: 1823)دستغیب، .« هم گره بزند

ذیری شود. این تأثیرپوضوح در آثارش دیده میتأثیرپذیری علوی از ادبیات خارجی به

كه او از نوجوانی به آلمان مهاجرت كرد و در آنجا به مطالعۀ آثار  گیردت میئاز آنجا نش

رفت و ادبی خارجی پرداخت. در خاطرات علوی آمده است كه او هر روز به كتابخانه می

( بزرگ 23: 1877كرد. )احمدی، بنا به توصیۀ كتابدار آثار نویسندگان روسی را مطالعه می

سندگان انگلیسی و روسی داشت و با تأثیرپذیری از ای كه به نویعلوی با شناخت و عالقه



 842 1041 بهار و تابستان، 26 ۀ، شمار14سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

آثار آنها دست به خلق آثاری زده كه ظاهری ایرانی دارند، اما در ورای آنها مفهوم ادبیات 

دلیل آشنایی با احزاب سیاسی به ،گرای ایرانینویسندۀ چپ ،خارجی نهفته است. علوی

زندگی در  سببها بهتباط با غیرایرانیخارجی و متأثر بودن از ادبیات سایر ملل و همچنین ار

 همین دلیل در آثار خود از اسامی به ،آلمان، توانسته فضایی نو در ادبیات ایران ایجاد كند

چۀ اتاق تاریخ»مانند اسامی قهرمانان او در داستان  ؛كندكرات استفاده میبه« دیگری»خارجی 

كند. او برای لمانی را توصیف میكه نویسنده در آن زندگی دو خانوادۀ ارمنی و آ« من

كه بزرگ علوی خود آنجا قهرمانان اسامی متداول ارمنی و آلمانی انتخاب كرده است. از

، با موسیو شولتشاذعان داشت كه عاشق آثار روسی بود، اسم یکی از قهرمانان آلمانی وی، 

 اشاره شده كهداستایفسکی یکی است. در داستان علوی « خانۀ اموات»اسم قهرمان رمان 

آن مرد آلمانی بود، از اسرای جنگی بود كه در روسیه »شولتش آلمانی و زنش روس بود. 

خیلی  2مانده و بعد به ایران مهاجرت كرده بود. زنش روسی بود. شولتس از آثار دوستویسکی

( محل وقوع حادثه ایران است، اما فضای فرهنگی 62و  23: 1833)علوی، « آمد.خوشش می

زمان و  ویژه ارامنه در ایران آنها بهرا باید حضور خارجین خارجی است. دلیل آن داستا

های ایرانی و نیز آشنایی نویسنده با فرهنگ ارمنی و تی خانوادههای مذهبی و سنّمحدودیت

 آلمانی دانست.

 چمدان

 ع درنام با مجموعه است و محل وقوع آن سیتو واق( داستان دیگری كه هم1811« )چمدان»

ر از تأثیگوید كه بیها سخن میاز اختالف نسل« چمدان»چک اسالوكی است. در داستان 

ته تواند باشد. داستان بیشتر از اینکه محتوای رمانتیک داشرمان پدران و پسران تورگنیف نمی

 :1833رع، )زا« ای بر روابط خانوادگی میان پسر و پدر استباشد یک درام تلخ و حتی مرثیه

27). 

تنهایی در برلین زندگی نام دارد. جوانی ایرانی كه به« ف»شخصیت اصلی داستان 

اش جدا شده و البته با پدرش هم رابطۀ خوبی ندارد. داستان از جایی كند، از خانوادهمی

خواهد تا چمدانش را برای او تا شهر شود كه پدر به خانۀ پسرش آمده و از او میشروع می

ا هم ش آمد دوست دخترش، كاتوشکابتدا مایل نبود، اما بعد كه یاد« ف»سیتو بیاورد. آقای 
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قات كند تا به آنجا برود. پس از رسیدن به سیتو و مالبه شهر سیتو رفته است، تمایل پیدا می

د تا خواهمی« ف»از  شود كه او قصد ازدواج با فرد دیگری را دارد وبا كاتوشکا متوجه می

به دیدار پدرش در هتل  خواهدمی« ف»كه  زمانی دوم مسافرت،ز . روببیندخواستگارش را 

 او ه كناربیند كهد، دور یک میز كاتوشکا را میتحویل درود تا چمدان را به او بسفید  اسب

  است. چه كسیكاتوشکا خواستگار فهمد كه و می بودنشسته  شپدر

نسل جوان و جامعۀ جوان توان او را نمایندۀ شخصیت محوری داستان اسمی ندارد و می

های متعددی كردند و با چالشزمان كه در غربت زندگی می دانست. جامعۀ جوان ایران آن

 رو بودند. روبه

برگرفته و تحبیبی  6كاتوشکا»در این داستان اسم یکی از قهرمانان اصلی روسی است. 

 و یپاك یامعنبه و هشدکاترین از زبان یونانی به زبان روسی وارد ی. نام استکاترین ینام 

 . (Горбаневский, 1984: 12)« است شایستگی

روم به سیتو برای دیدن كاتوشکا اوسالوونا... اصالً خود این اسم اهنگ دارد... می»گوید: می« ف»

های مهاجر! ها بگذراند. با این روسارزد كه آدم وقت خودش را با این روسكاتوشکا...اوسالوونا. اما می

 «كرد، از دوک، از پرنس، از دربار، از راسپوتین، از تولستوی، از سیبریه.ن چه چیزها تعریف میبرای م
( براساس اوضاع سیاسی دوران قبل انقالب، نویسندگانی مانند علوی كه 13: 1833)علوی، 

طور كلی خارجی را برای قهرمان خود معموالً انتخاب گرا بودند اسامی روسی یا بهچپ

كردند. انتخاب این نام هم بیانگر تأثیر ادبیات روسی بر نویسنده، نفوذ فرهنگ روسیه در می

 آن زمان و همچنین معاشرت علوی با دوستان خارجی خود است.  میان ایرانیان

 قص مرگر

این داستان در زندان قصر نوشته شده و محل وقوع داستان در تهران است. زندگی مرتضی 

ها در هم آمیخته است. او كه عاشق ادبیات و نویسندگان )شخصیت اول داستان( با روس

روسی یاد بگیرد، عاشق دختری به نام مارگریتا  خواست زبانهمین دلیل می روس بود و به

یعنی هنوز  ؛من روسی خوب بلدم. مادرم روسی بوده است»شود كه مادرش روس است: می

دادن برای یاد(. داستان عاشقانۀ آنها با ورود مرتضی به خانۀ مارگریتا 146 :)همان« هم هست

لی رجبوف رجبع ،آشنایی این دوب شود. مسبّگرفتن زبان روسی شروع میزبان فرانسه و یاد
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است كه او هم قصد دارد از مارگریتا خواستگاری كند. پس از گذشت چند ماه مرتضی 

شود. چیز خراب می، اما ناگهان همهفاش كندگیرد كه عشق خود را به مارگریتا تصمیم می

وجب دهد و مدهد و مارگریتا رجبوف را هل میمی میان مارگریتا و رجبوف دعوایی رخ

گردن  ا بهكند و قتل رجای مارگریتا به پلیس معرفی میاما مرتضی خود را به ،شودمرگش می

، خود را به شودافتد. مارگریتا وقتی از حکم اعدام مرتضی با خبر میگیرد و به زندان میمی

 شود.كند و موجب آزادی مرتضی میپلیس معرفی می

علوی، نخستین اثر در زمینۀ ادبیات سیاسی زندان در  «های زندانپارهورق»كتاب اگر 

: 1834. )دهباشی، فرینش سیاسی ادبی علوی استآاوج « رقص مرگ»داستان  ،ایران است

471) 

ه و رجبوف اشاره كرد ك توان به مارگریتا، مارفینکااز اسامی خارجی این داستان می

 . ضافه شده است و روسی نیز بلد بودبه نام خانوادگی شرقی او ازبان روسی  از «اوف»پسوند 

كه بزرگ علوی در حال  كند زمانیاشاره می« یاد بزرگ علوی»دهباشی در مجموعۀ 

شود آلمانی آشنا می -بود، با یک دختر زیبای یهودی چمدانكردن مجموعۀ نوشتن و آماده

ا در مارگریت كردند. در این كتاب آورده شده كهو خانوادۀ بزرگ علوی او را گیتا صدا می

كه بزرگ علوی با او دوست و  است دختر آلمانی علوی، همان گیتا« رقص مرگ»داستان 

مدتی كنند. با هم ازدواج می 1812دو سال زندگی عاشقانه، در سال  شود و پس ازمی آشنا

دلیل به 1816در اردیبهشت آنها نگذشته بود كه علوی  از این ازدواج و زندگی مشترک

داری همین دلیل در دی. به شدمحکوم  حبسسال  هفتگروه ارانی بازداشت و به فعالیت در 

پذیرد و سرانجام بعد از گذشت خواهد كه از هم جدا شوند، اما گیتا نمیبا گیتا از او می

 شوند. )همان(مدتی با این درخواست علوی موافقت كرده و از هم جدا می

 حالت در كه هایشداستان زیبای زنان به هحوصل با علوی»میرعابدینی معتقد است كه 

 نیز خالقیا لحاظ از نیستند، زیبارو فقط زنان این. پردازدمی شوند،می داده نشان دلباختگی

 بهتر یلیخ و پاكدامن فداكار، پراحساس، را هایشداستان زنان علوی اصوالً. هستند خوفرشته

 همۀ حاضرند تورگنف، هایداستان زنان چون علوی هایداستان زنان. آفریندمی مردان از
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. چشاندیم آنان به را زندگی واقعی مفهوم تنها عشق زیرا كنند؛ فنا عشق راه در را خود زندگی

 بیهاتتش در امر این. راندمی روزیتیره و شکست سویبه را آنها اجتماعی نامساعد شرایط اما

 كرده پیدا نمود« مرگ رقص» داستان در زنانه تشبیهات بیشتر. پیداست كامالً علوی بزرگ

وگو با مرتضی دربارۀ ویژگی ( در گفت136: 1837زارع، عابدینی، به نقل از: « )است.

م است، از كجا معلو»گوید: اخالقی تاتیانا قهرمان اثر پوشکین، مارگریتا دربارۀ خودش می

: 1833 ،)علوی «شود گفت.چیز را كه نمیكنم. همهتر میبلکه من دارم فداكاری بزرگ

123) 

شویم: در ابتدای این داستان دلیل عالقۀ مرتضی به یادگیری زبان روسی را متوجه می

های او را به زبان خواست داستان( و می183 :)همان« عاشق دوستویسکی نویسندۀ روس بود»

 «نآنگی یوگنی»ای هم به پوشکین و به رمان منظوم او، در بخش دیگری اشاره .اصلی بخواند

 من عاشق پوشکین هستم، او بیش از هر كسی»گوید: شود. مارگریتا دربارۀ پوشکین میمی

 ( 147)همان،  «برد.به احتیاجات و دردهای آدم پی می

تاتیانا »گوید: خوانند. مارگریتا میدر روند آموزش زبان روسی آنها مراسلۀ تاتینا را می

 (123)همان، « بودم.را دوست دارم و میل داشتم مثل او می

ا ایستاده این طرف پیانو مارفینک»مارفینکا قهرمان دیگر این داستان نیز اسمی روسی دارد. 

فر كردند. او دختر یک نبود. مارفینکا دوست مارگریتا بود. آنها با هم روسی صحبت می

 یروسی بود كه در ایران متولد شده بود. پدرش مرده بود. پیش مادرش كه با یک نفر ایران

 (142)همان، « كرد.ازدواج كرده بود، زندگی می

وروی شدۀ شحضور قهرمانانی كه ریشۀ خانوادگی روسی یا اسم روسی دارند، یا تربیت

هستند و نیز اشاره به آثار دو نویسندۀ شهیر روس )پوشکین و داستایفسکی(، حاكی از عالقۀ 

وی انتخاب نام روسی، بزرگ علبر زیاد و گرایش بزرگ علوی به ادبیات روسی است. افزون

هایش، از شخصیت قهرمانان زن آثار ادبی روسی نیز پردازی زنان داستاندر شخصیت

 الگوبرداری كرده است.  
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 گیری نتیجه.3

ا های سیاسی، اجتماعی، آشنایی بنویسندگان روسی و ایرانی در آثار خود با توجه به جریان

های ادیبان آن مرز و بوم، حضور در ممالک بودن اندیشهشمول آثار ادبی ملل دیگر و جهان

های شخصی خود، برای قهرمانان اسامی غیربومی ها و گرایشدیگر، معاشرت با خارجی

وان تاند. با بررسی چند داستان از بزرگ علوی، چخوف و گومیلیوف میانتخاب كرده

 صی دارد.، حتماً دلیل مشختوسط نویسندگان«( دیگری)»دریافت كه انتخاب اسامی غیربومی 

ویژه در آثار بزرگ علوی، دورۀ گذار طور كه مالحظه شد، در ادبیات فارسی بههمان

بیشترین تأثیر را در انتخاب نام قهرمان داشت. بزرگ  1823های بعد از شهریور و جریان

 القهها و عهای خود، معاشرت با روسهای سیاسی، تفکرات و اندیشهدلیل گرایشعلوی به

به ادبیات روسی، توانست آثاری خلق كند كه فضای جامعۀ روسی و غربی در آنها احساس 

شود و در این خصوص، انتخاب اسامی روسی قهرمانان كمک بزرگی به وی در انتقال می

لوی، آثار بزرگ ع كارگیری اسامی غیربومی دربه علل شدن این امر كرده است. با مشخص

 وسطت نامی چنین انتخاب علت و هدف همچنین و قهرمان شخصیت و نام بینیم كه بینمی

 زبان هب خارجی نویسندگان ادبی آثار خواندن و غرب در زندگی دارد. وجود ارتباط نویسنده

 كند. نویسی ایجادبه او كمک كرد تا سبک جدیدی را در داستان اصلی،

 زمین و حضور در كشورهایبه حافظ، عرفان مشرق گومیلیوف نیز با توجه به عالقه

كرد. انتخاب اسم شرقی در شرقی و مسلمان، برای قهرمانان خود اسامی غیربومی انتخاب 

 مندی او به عرفان شرقی است. آثار وی بیشتر حاكی از عالقه

م كه از گیریو فارسی نتیجه می با بررسی موضوع انتخاب نام در برخی از آثار روسی

های سیاسی و اجتماعی و تأثیرگذارترین عوامل در انتخاب نام غیربومی قهرمانان جریان

س است و در پ« دیگری»مندی نویسندگان به ادبیات و فرهنگ همچنین گرایش و عالقه

 انتخاب هر نامی، دلیل و مفهومی نهفته است. 
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 هااداشتی
1. «Лев и Солнце »دیو خورش رینشان ش»کشاوورز با عنوان  میداستان توسط کر نیا» 

 ترجمه شده است.

2. Рахат-Хелам قلم نوشته شده است.-در ترجمه کشاورز راحت 

ده ترجمه ش یتوسط مؤلفان مقاله به فارس یمنابع روس گریو د یها از آثار ادبنقل قول ۀهم .3

 است

و  یاز مرکز ادب یکینهاده شد که به  بنا وانفیا سالفیچیتوسط و 1091انجمن در سال  نیا .4

 شتریو ب داشتند تیروس فعال ستیمکان شاعران مشهور سمبل نیشد. در ا لیتبد هیروس یفکر

ران ر.ک. حافظ و شاع شتریاطالع ب ی. برارفتندیشمار محافظ به  روانیمندان و پآنان از عالقه

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، 1309مطهر،  یمیاله کرو جان پورییحی هیرضروس، م

 است. یفسکیداستا یاسم در زبان روس نیتلفظ ا .5
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  زیر چاپ. .تهران

 تهران: الوان. .نقد آثار بزرگ علوی (.1823) .دستغیب، عبدالعلی  -

 تهران: ثالث. .یاد بزرگ علوی (.1834) .علی ،دهباشی -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (.1 )جدهخدا ۀناملغت (.1832) .علی اكبر ا،دهخد -

 تهران: انتشارات نیلوفر. .های باغخشکسالییادگار (. 1876) .رهنما، تورج -
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 .ادبیات و علوم انسانی ۀدانشکد دانشگاه شهركرد، .یكاظم موسوو  یصفر ریجهانگ
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های ایرانی و روابط بررسی ریشه. »(1833) .مباشری، محبوبه ؛باد، زینبآصادقی سهل -

عرفانی و  فصلنامۀ ادبیات «.اثر لئانید لئوناف نویسنده روسی« خلیل»بینامتنی در داستان 

 .171-142، صص 27، ش شناختیاسطوره 

 .چاپ دهم، تهران: نگاه. چمدان (.1833) .علوی، بزرگ -

بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در ادبیات » (.1832) ، ناهید.اكبرزاده؛ الهجان ،كریمی مطهر -
-71 صص بهار و تابستان. ،1، شماره 8دورۀ  .دانشگاه تهران .ادب فارسی .«فارسی معاصر

23. 

چاپ سوم، جلد اول، تهران:  .نویسی ایرانسال داستان صد(. 1838) .حسنمیرعابدینی،  -

 چشمه. 

بررسی مضامین اسالمی در برخی از آثار فئودور داستایفسکی و »(. 1832) .پور، مرضیهیحیی -

-142بهار، صص  .83 ۀشمار .های خارجیپژوهش زبان، «علل گرایش نویسنده به آن

123. 

مرگ »بررسی داستان های اولیه چخوف » (.1831) .الهجان، كریمی مطهر ؛پور، مرضیهیحیی -

 24  ۀشمار ،تابستان. های خارجیبانزپژوهش  .«بوقلمون صفت»، «چاق و الغر»، «كارمند
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جمن ایرانی انپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و  :تهران .زمینگومیلیوف و مشرق

  .و ادبیات روسی زبان
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