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 كريستف - ژان در رمان»عشق«ثير تولستوي در تجلي أت

  

  2، مريم درپا*1محمدرضا فارسيان

  
  ، مشهد، ايران فردوسي مشهداستاديار گروه زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه. 1

  ، مشهد، ايرانكارشناس ارشد زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه فردوسي مشهد. 2

  

  22/5/91: پذيرش                                                         16/2/91: دريافت

  

 چكيده

هريك از . است» عشق«گيرد  يكي از مباحثي كه در بسياري از آثار ادبي مورد توجه قرار مي

در آثارشان به  ها از آنبسياري . اند ادبيات، تعريف خاصي از عشق ارائه كردهة در عرصنويسندگان 

جمله  از. اند را به تصوير كشيده» عشق حقيقي«اند و بعضي نيز پرداخته» مجازي عشق«ترسيم 

نده و متفكر بزرگ روسي، اند تولستوي، نويس  عشق پرداختهةنويسندگاني كه در آثارشان به مقول

بود،   كه بحران روحي بر سراسر جهان سايه افكندهزماني 1904 تا 1880هاي  بين سال. است

مفهوم جديدي از عشق، مذهب جديدي بر مبناي آن بنيان نهاد و در اين مذهب ة تولستوي با ارائ

 ةومن روالن، نويسندر. كردمفهومي واقعي از ايمان به خدا و اخالق ارائه و به جهانيان عرضه 

  پس ازوي.  روس شدة افكار نويسندةها، شيفت مل در آنأفرانسوي، با خواندن آثار تولستوي و ت

گر عشق حقيقي بودند، كوشيد در آثارش اين  آشنايي با مذهب تولستوي و اصول اخالقي او كه ترسيم

 تجلي توان ميار روالن كه بهترين نمونه از آث. كندعقايد را منعكس و تصويري نو از عشق ارائه 

 پژوهشدر اين . است كريستف -ژان، رمان آشكارا ديدباورهاي مذهبي و اخالقي تولستوي را در آن 

، شويم با عقايد مذهبي و اخالقي وي آشنا ، تعريفي از مذهب جديد تولستويةبرآنيم تا نخست با ارائ

  .بپردازيم ستفكري-ژانسپس با تكيه بر اين باورها به تجلي عشق در رمان 

  

  .كريستف -، ژانتولستوي، عشق، ايمان، بشردوستي: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
شايد به اين علت كه ؛ اندعشق از جمله مفاهيمي است كه در عالم ادبيات پيوسته به آن پرداخته

. كس در طول حياتش به نحوي آن را تجربه كرده است زندگي بدون عشق ممكن نيست و هر
 نيز  راو ميان انسان و خالق اةشود يا رابطخالصه ميها   انسانآيا عشق تنها به عشق ميان

از ها   آن.اند ؟ بسياري از عالمان و انديشمندان به اين پرسش پاسخ گفتهدانستتوان عشق مي
- كنند و دستيابي به آن را عامل سعادت بشر ميواالترين نوع عشق ياد ميعنوان   بهاين عشق

كه در جريان زندگي همواره در ذهنشان اين سؤال مطرح است ها   انسانبسياري از. پندارند
ترديد با درك اين عشق، بشر براي يافتن هدف زندگيش گامي   بي»هدف از زندگي چيست؟«

  . بلند برخواهد داشت
هاي بزرگي كه در طول حياتش تالش بسياري براي درك معناي زندگي و  يكي از انسان

ها  يشهبا تعمق در اند. ، نويسندة مشهور روسي، بود1دستيابي به حقيقت انجام داد، لئون تولستوي
عنوان مفهومي برتر در آثار  عشق به. ها ديد توان حضور عشق حقيقي را در آنو آثار وي مي

. ها جايگاهي ويژه به خود اختصاص داده است شود و در آن متعددي از اين نويسنده ديده مي
كنندة  گرچه تولستوي خود مدعي است كه تنها پس از بحران روحي و اخالقي وي آثارش منعكس

 كه قبل از بحران روحي وي نگاشته 2جنگ و صلح  حقيقي هستند، اما در شاهكارهايي مانندعشق
تولستوي با نگارش اين رمان و عرضة . توان ردپايي از اين عشق را مشاهده كرداند نيز ميشده

  . هاي بسياري را شيفتة افكار خود كردآن به جهانيان انسان
و ديگر آثار  جنگ و صلح قرن بيستم، با خواندن لي فرانسوي اواة، نويسند3رومن روالن

 تولستوي آثار ة كه در زمان مطالعوي. بزرگ آشنا شدة هاي اين نويسند با انديشهتولستوي
هاي بسياري پيرامون انسان، خالق او و هدف از شرايط روحي مناسبي نداشت و پرسش
ها   آنين نويسنده به پاسخهاي امل بيشتر در انديشهأزندگي او در سر داشت، با دقت و ت

  .دست يافت
شود كه اگر عشق از جايگاهي ويژه نزد  ها، اين پرسش براي ما مطرح ميپس از اين بررسي

عنوان شاگرد مكتب تولستوي در درك اين مفهوم از وي  تولستوي برخوردار است، آيا روالن به
شود و در انديشة وي ظاهر ميتأثير پذيرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين تأثير به چه شكل 
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هاي باال، مطالعة مفهوم عشق و تأثير تولستوي در چرا؟ هدف ما عالوه بر پاسخگويي به پرسش
كنيم با تكيه بر  در اين مقاله تالش مي.  از روالن است4 كريستف-ژانتجلي اين مفهوم در رمان 

تحقيق ما در اين پژوهش روش .  بپردازيمكريستف -ژانروش مطالعات تطبيقي به تحليل رمان 
  .اي آثار دو نويسنده، به شيوة تحليل و تفسير است بر مبناي مطالعات كتابخانه

  

  مفهوم عشق از ديدگاه تولستوي . 2
وي، ايمان واقعي جز با ة به عقيد. يكي از مظاهر عقايد مذهبي تولستوي، عشق و ايمان است

د و معناي حيات حقيقي را در عشق به كنبه عشق تعبير ميرا او خدا . شودعشق حاصل نمي
  : داندخدا مي

 -اي پدر من كه در آسمان هستي، تنها يك چيز در اين جهان براي من مقدس است و آن نام تو
تنها يك آرزو دارم و آن اين .  است و جوهر تو چيز ديگري جز عشق نيست-يعني جوهر تو 

  .)256: 1380تولستوي،  (ودشاست كه حكومت تو يعني عشق در سراسر جهان برقرار 
  
  عشق به خالق هستي. 1-2
   قبل از بحران. 1-1-2

اگر بخواهيم به بررسي مفهوم عشق در ديدگاه تولستوي بپردازيم، با مطالعه و تعمق در آثار 
 آثار تولستوي بايد توجه ةدر مطالع. نظر دست يابيم توانيم به نتيجه موردتر مي  راحتوي

 ةاز اين آثار كه مربوط به سي سالاول  ة دست:شوند  ميدسته تقسيمبه دو ها   آنداشت كه
هاي به جنبهها   آن كه دراستنخست دوران نويسندگي تولستوي است، شامل آثاري 

جنگ و .  و به توصيف مشاهداتش پرداخته استكردهشناسي و ادبي بسيار توجه  زيبايي
 شاهكارهاي ةترديد در زمر ند كه بي جاي داروي در اين دسته از آثار 5آناكارنينا  وصلح

جاي  بزرگ روسي آثاري ة دومين گروه از آثار نويسنددر. گيرندادبيات جهان نيز قرار مي
در سن پنجاه سالگي، .  كه بعد از بحران روحي و اخالقي وي به نگارش درآمدندگيرند مي

، آثار شدتحول  بحران روحي را پشت سر گذاشت و از نظر فكري و اخالقي موي كه زماني
 به كرد، هنر براي هنر را طرد ةمحتوا خواند و از آن پس فلسفارزش و بيپيشين خود را بي
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و گسترش ها   انسانابزاري براي اصالحعنوان   به هنر اخالقي روي آورد و از آثارشةفلسف
  .اصول اخالقي بهره برد

كرد، اما همه زش تلقي مياراش را بي تولستوي آثار نخستين دوران نويسندگيبا اينكه
 از چه ارزش و اعتباري آناكارنينا  وجنگ و صلحدانيم كه شاهكارهايي چون خوبي مي به

، تولستوي به بيان مسائلي چون جنگ و صلحمثال در رمان عنوان  ؛ بهبرخوردارند
 آن ةپردازد و اقتدار تاريخي كشور روسيپرستي، حميت ملي و وفاداري به ميهن مي وطن
 اساسي يهايوي همچنين در اين اثر از زبان قهرمانانش پرسش. كشدن را به تصوير ميزما

 من چه هستم؟ كجا هستم؟ به كجا هايي از قبيل پرسشكند؛ ميدر مورد حيات بشر مطرح 
  وروند شمار مي بهترين مسائل حيات بشر  روم؟ هدف زندگي چيست؟ اين سؤاالت مهم مي

دو . دست يابندها   آنو دستيابي به هدف زندگي بايد به پاسخبراي شناخت خود ها  انسان
   .كنندقهرمان اصلي اين رمان، براي دستيابي به حقيقت بسيار تالش مي

كرد و تا اش را سپري مي را نگاشت، ايام جوانيجنگ و صلح كه تولستوي رمان زماني
 اين رمان كه شاهكار ادبي در.  زمان بسياري باقي مانده بود1880-82هاي بحران اخالقي سال
، نمايندگاني از 7 و پير بزخوف6شود، دو شخصيت اصلي يعني آندره بالكونسكيوي محسوب مي

اين دو شخصيت كه از همان صفحات نخستين رمان . هستند اشراف ابتداي قرن نوزدهم ةطبق
ق و منش و نماي اخال  تمامة، آينشود ديده ميهاي متعدد اين رمان در ميان شخصيتشان حضور

  :هستندطرز تفكر تولستوي در آن ايام 
دالنه و ترديدهاي خود را به  خيالي ساده طلبي و خيرخواهي و خوش  آرمانخواهي و صلح،نويسنده
هنگامي كه اين . سپارددهد و شوق زندگي و پويايي و خشونت خلق خود را به ديگري مييكي مي

 گو نشسته استو دفتر خاطراتش با خود به گفتنشينند گويي تولستوي در گو ميو دو به گفت
  .)17 :1377تولستوي، (

هاي تولستوي در طول حياتش دستيابي به حقيقت بود، در نگارش   از آنجا كه يكي از آرمان
 بنابراين دو قهرمان اصلي اين ؛ داشتدر نظراين نكته را ها   آنآثارش و ترسيم شخصيت هاي
  . هستندبي به حقيقت رمان پيوسته در تالش براي دستيا

شود، از زندگي  اشرافي محسوب ميةپرنس آندره بالكونسكي كه فردي برجسته در جامع
وي كه به پوچي زندگي درباريان پي برده است،  با شركت در . در اين محيط ناراضي است
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براي رهايي از اين شود و  ميس و نااميدي أهاي اشرافيان دچار احساس يمحافل و ميهماني
 تا با هدف كسب افتخار و شهرت از اين بيهودگي شود ميساس به ميادين جنگ رهسپار اح

عطش افتخارجويي در جنگ استرليس، زير آسمان بلند بيكران آبي با ابرهاي « اما ،نجات يابد
 با گذشت زمان و .)همان(» .بردنشيند و به بيهودگي زندگي پي مي  مي خاكستري فروةپراكند
ر براي رسيدن به آرزوهايي چون كسب شهرت و قدرت، در جنگ زخمي تالش بسيا پس از
ارزشي آمالش در اين هنگام است كه وي به پوچي و بي. افتدشود و به حال مرگ ميمي
فهمد زندگي جز  مرگ ميةآندره در آستان. يابدبرد و به معناي حقيقي زندگي دست ميمي پي
موجود اليتناهي كه در وجودش بود و وي  ابدي، به آن ةنيست، عشق به سرچشم» عشق«

 نيروي حياتش رو به زوال است پس از جنگ و نبردهاي زماني كه. گشتعمري در پي آن مي
  .رسد ميبسيار، با رسيدن به خداي درونش، به صلح دروني هم 

رو فكر  دار و گشادة خيره به روبهدر كلبة نيم تاريك و آرام، خوابيده بود و با چشماني تب
پذير نيست و بر من آشكار شده است، سعادتي اي كه از انسان تفكيكبله، سعادت تازه: كردمي

وراي نيروهاي مادي و آزاد از عوامل مادي خارجي مؤثر بر انسان، سعادتي فقط روحاني، 
درك اين سعادت در دسترس همگان است، اما آگاهي به آن و القا آن فقط با . سعادت عشق

  .)1115: همان... (خداست
او فرزند نامشروع كنت بزخوف . ، پير بزخوف استجنگ و صلحقهرمان ديگر رمان 

ثروتمند است كه بعد از مرگ پدر صاحب ثروت بسيار و بيش از پيش در محافل اشرافيان 
ها   آناو نيز چون پرنس آندره با شركت در اين محافل به پوچي. شودداراي مقام و اعتبار مي

در ابتدا با . پوشد دستيابي به معناي حقيقي زندگي از رفاه مادي چشم ميبرد و براي پي مي
كند به  نفسش تالش ميةوي براي تزكي. پيونددشود و به اين جامعه ميها آشنا مي فراماسون

فروتني و سعي در  « يابد، اين فضايل عبارت بودند ازدر زندگي دستها  ة آنل هفتگانيفضا
دوستي، شجاعت، جود و   پيشكسوتان نظام، حسن اخالق، انسانحفظ اسرار نظام، اطاعت از

 اما با نااميدي مشاهده كرد كه ، پير در اين راه بسيار تالش كرد.)458: همان(» عشق به مرگ
. جز رياكاري و ظاهرسازي نيستها   آنكنند و اعمالها تنها به مسائل مادي توجه مي ماسون

 مناقشه با محيط اوالً «؛اي دوگانه مواجه است مناقشهاو اكنون براي دستيابي به حقيقت با 
تر مناقشه با اصول عقيدتي و اخالقي كه  جدال با خويشتن و يا به عبارت درستاشرافي، ثانياً

  ).57: 1370مهديان، (» . گرفته است وي شكلةبيني اولي جهانها   آناساس بر
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ني، راهي جز شركت در جنگ هاي دروپير نيز چون آندره براي پيروزي بر اين مناقشه
آيد و با زندگي دشوار سربازان هاي دشمن در مياو در جريان جنگ به اسارت نيرو. يابدنمي

آيد، بسياري از مسائلي كه برايش قابل شود و در گرداب حوادثي كه برايش پيش ميآشنا مي
هايي كه بر حروميتدنبال آرامش است، با تحمل م وي كه پيوسته به. شوندهضم نبودند، حل مي

آرامش فقط از «برد كه  رسد، زيرا پي مي شود به آرامش دروني مي وي در اين دوران تحميل مي
طريق آزادي كامل روان، آرامش و آسودگي خاطر بدون توجه به شرايط جهان خارج تأمين 

شود و اش آشنا مي او با به دست آوردن آرامش دروني، با خداي دروني) 58: همان(» .شودمي
حقيقت جز حضور حضرت حق در وجود انسان نيست و اين همان . يابدبه حقيقت دست مي

  » .خداوند در درون شماست«گيرد؛ اصلي است كه بعدها محور موعظه تولستوي قرار مي
هم آميخت و باز كسي كه معلوم نبود خودش  دوباره رويدادهاي جهان واقعيات با رؤيا در

  :كردهايي را براي او بيان ميبود يا ديگري، انديشه
جايي است، در جوش و خروش است  هزندگي همه چيز است، زندگي خدا است و همه چيز در جاب

و اين شور مستي حقيقي است و مجاز نيست و خداست و تا زندگي هست شوق وقوف به وجود 
تر  زديك و از همه دشوارتر و به نيكبختي نعشق به زندگي عشق به خداست.  هستباري نيز

  .)1280: 1377تولستوي، (هاي ناسزاوار آن است د و رنجي شداةعشق به زندگي با هم
  

  پس از بحران. 2-1-2
 اما ،بردكنت لئون تولستوي، فردي ثروتمند بود كه در اوج شهرت و نهايت ثروت به سر مي

ي و احساس پوچ. شد سال نداشت، به بحران روحي دچار پنجاهناگهان، هنگامي كه هنوز 
كرد كه احساس مي. ترس از مرگ بر وي غلبه كرده و خواب و قرار را از او ربوده بود

بر اثر . است اش را بيهوده گذرانده و به معناي حقيقي زندگي دست نيافته تاكنون اوقات زندگي
 بهآن شد  ت انجام آن را نداشت برئ اما چون جر،اين بحران تصميم به خودكشي گرفت

هاي مختلفي همچون كتب فلسفي، ديني و  كتابةبا مطالع. بپردازد زندگي جوي معنايو جست
جوي بسيار حل مشكل و سرانجام پس از جست. س حاصلش نشدأاي جز يحتي انجيل، ثمره

 مردمي كه با وجود مشكالت فراوان لب به شكوه ؛خود را در ميان مردم عادي يافت
 او با دقت در زندگي اين افراد دريافت .كردندگشودند و همواره احساس خوشبختي مي نمي

از آن به بعد بر آن . گيردت ميئاز زندگي، از اعتقاد به خدا و ايمان به او نشها   آنكه رضايت
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او در اعترافات . شد همچون عوام در مراسم كليسا شركت كند و آيين مذهبي را به جاي آورد
  :نويسدخود چنين مي
اي براي ادامة زندگي ندارند و كنند، هرچند توشهتي زندگي ميهاي پرشمار مردم با نيكبختوده

شمردم چيزي دريافتم كه آنچه بر مي... ايمما و سليمان به وفور در ناز و نعمت به سر برده
تر پرداخت و زندگي جز همان  جوي مفهومي ژرف و جز اتالف وقت نيست و نبايد به جست
، رو قيقت زندگي جز اين نيست و از اينريافتم كه حد. زندگي مردم عادي، سيماي ديگري ندارد

  . )135: 1385تولستوي، ( به اين زندگي سپردم يكسره دل
 حيات ةپس از مدتي دريافت كه ايمان كه سرچشم، زيرا اما آرامش او چندان پايدار نبود

 است، در ميان مردم آنقدر با خرافات آميخته شده كه معناي حقيقي خود را از دست داده
 كردند و ازاستفاده مي  او رهبران كليسا را افرادي خائن يافت كه از سادگي مردم سوء. است 

خواستند به نام تعاليم مسيح با همنوعان خود، به اين بهانه كه مسيحي نيستند، ميها  آن
 مسيحي و كليسايي، ةتولستوي بين تعاليم مسيح و جامع. را به قتل برسانندها   آنبجنگند و
 در حالي كه ،داشت را از جنگ و خونريزي بر حذر ميها   انسانمسيح،. ديدبسيار ميتضاد 

 مسيحي، ةبا ديدن جامع. داد برادران خود را بكشندكليساي آن زمان به مردم فرمان مي
توانست بدون ايمان زندگي كند و با اين اوضاع او نه مي. تولستوي بيش از پيش سرگشته شد

 حاكميت چنين مذهبي در جامعه، خشم او را برانگيخت و بر . داشته باشدايمانتوانست  مينه 
. كندبود پاك و مبرا  آن شد دين مسيح را از هرگونه تصنعات و خرافاتي كه به آن رخنه كرده

 اين .)16: همان(» . بلكه بايد طبق آن زندگي كرد،تنها درك پيام مسيح كافي نيست« او ةبه عقيد
 تعاليم مسيح ايجاد كند كه به دور از ةپايبر فت دين جديدي را متفكر بزرگ تصميم گر

. كندر پوچ و بيهوده جدا يهرگونه خرافات و تزوير باشد و گوهر مسيحيت را از صدف شعا
  : نويسد خود چنين ميةهاي روزاناو در يادداشت

را فدا كنم كه در راه آن حاضرم زندگي خود انديشة بزرگي روحم را تسخير كرده و حس مي
اين انديشه، بنيانگذاري يك آيين تازه، يك مذهب مسيحي ولي عاري از تعصب و اصول . كنم

براي پيوستگي مردم از راه مذهب، بايد با وجداني پاك و روشن، قدم به ... خشك و اوهام است
  .)15: تا تولستوي، بي(ميدان عمل گذاشت 

بود، عشقي كه  » كومت عشقح« برقراري ،گذاري مذهب جديدهدف تولستوي از پايه
فقط هنگامي به ها   انساناو معتقد بود كه. داشت عشق به خدا و عشق به همنوع را در بر
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توانند محبت زماني ميها   آن.بدانندعشق حقيقي  برند كه عشق به خدا رامعناي زندگي پي مي
 ري را ميان خودخود را نسبت به خدا نشان دهند كه نسبت به يكديگر مهربان باشند و براد

به تمام « بلكه ،تولستوي در ميان رهبران مذاهب تنها به مسيح اعتقاد نداشت. برقرار كنند
اند، اي آوردهكه براي سعادت واقعي مردم، اصول و قواعد تازهها   آنرهبران عقلي بشر، به

، بودا،  به همين دليل خود را پيرو متفكران بزرگي چون برهمن؛)16: همان(» .داشت اعتقاد
 در بيان حقايق و افشاگري عليه سران كليساها آنقدر وي. دانستمي... زرتشت، كنفوسيوس و

، حكم ارتداد وي از جانب م1901از خود شهامت و صداقت نشان داد كه سرانجام در سال 
اش در بيان عشق هنر نويسندگياز آن از وي همچنين پس . شدروحانيت ارتدوكس صادر 

. كرد و از طريق آثارش مردم را به خداشناسي و خير و احسان ترغيب حقيقي بهره برد
در حقيقت . بودها   انساننظر او هدف اصلي دين مسيحيت ايجاد عشق و محبت ميان به

تولستوي هنرمندي پيامبرگونه بود كه رسالتش ابالغ پيام خدا در آثارش بود و پيام خدا هم 
عرضه ها   انسان  عهد جديدي بهوي. نبودها   انسان  ميانبرادريچيزي جز ايجاد برابري و 

اش اجتناب از  پيام اصلي، زيرا تر بود كرد و درك انجيل او براي مردمان آن زمان راحت
بسيار سخن ها   انسان او در انجيلش از لذت فضيلت اتحاد و يگانگي ميان. خشونت بود

 ةها، روحي ر، خدمت به انسانترين مفاهيم، عشق به نوع بشدر نزد وي متعالي. گفت مي
همكاري و عدم خشونت بود و از طرفي اصطالحاتي چون جنگ و عرق ملي افراطي در 

ها را  ثير همين افكار در جنگ جهاني اول، دولتأت رومن روالن تحت. نمودنظرش منفور مي
 كوشش خود را در راه صلح و ةپيرو وفادار تولستوي، همعنوان   بهدعوت به صلح كرد و

  .كار برد منافع مشترك مردم جهان به

  
  عشق به روايت رومن روالن. 3-1-2

، روالن از سنين نوجواني به شد سالگي به بحران روحي دچار پنجاهاگر تولستوي در سن 
. بود  كردهايجادش از خدا نزد مردمان حدر آن زمان، كليسا تصويري مو. آن گرفتار شد

 بود كه با 8 يادآور خداي قدرتمند يهوديه،بود ا شدهخدايي كه روالن از كودكي با آن آشن
حضور چنين خداي هولناكي در . كردشدت عذاب مي كمترين خطايي از جانب بشر، او را به
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  : از آيين كاتوليك رويگردان و سپس مرتد شودشد زندگي روالن نوجوان سبب 
د و حكمش چون و چرا كن كند، داوري ميآفريند و نابود ميكه ميآن كارفرماي صاعقه، آن

زنم، من او را پس مي!  خداي من او نيست، نه- خداي يهوديه-كشد، كس كه مي  ندارد، آن
 ة زيرا پسركي الغر و نزار دربار،هايش به من نرسد سيليةكنم تا لطمپشت خم مي

او «: كوبند ساده استالبته حجتي كه با آن به سرم مي ...تواند بكند؟هاي خود چه مي سركشي
شود در  آموزش اصول دين كليسا و آنچه در خانه آموخته ميةهم. »از همه زورمندتر است

كنم؛ حتي به اما از اظهار آن خودداري مي. ورزممن به او كينه مي... شود ميهمين خالصه 
. ام نيستم خودم، من در خانهةخواند؛ در خانام را مي او انديشهچراكهگويم، خودم آن را نمي

 !...ظالم !...اي ظالم ...هيچ كنجي نيست كه بتوانم بدانجا بگريزم. آيدزدن به درون مي در  بياو 
 . )242: 1371روالن، ( !)شنودهه، ساكت شو، مي(

رهبران كليسا با ترسيم . پرداختپرستي ميان مردم ميدر آن ايام كليسا به ترويج خرافه
اندوزي ن از طريق اعتراف، به مالكردن تصويري دهشتناك از خدا، با بخشش گناها

شدت مخالف بود  روالن همچون تولستوي، با برگزاري آيين و مناسك مذهبي به. پرداختند مي
  :شدو با ديدن اين تصاوير بر نفرتش نسبت به كليسا و مسيحيت افزوده مي

ها و  انوزدن گناهانمان را با زةماند كنيم، تنها به اين شرط كه ته  ما هرچه بخواهيم گناه مي
اما اگر من اين  ... شودو زندگي آسان مي! هاي پشيماني در بشقاب اعتراف پيشكش وي كنيم شكلك

ولي شما هم اي ! پسرك خموش فرانسوي راضي كردنش آسان نيست ...آساني را نخواهم چه؟
  .)همان!... (گذرانيد تان، كار را از حد مي  زيركيةپدران مهربان كليسا، با هم

اش درخشيدند، ادامه داشت؛ آشنا شدن والن از خدا تا زماني كه دو آذرخش زندگينفرت ر
 و تولستوي، سبب شد به مفهوم حقيقي خدا آگاه شود و 9هاي اخالقي اسپينوزابا افكار و آموزه
هنگامي كه . ستود عنوان يك هنرمند و يك مسيحي واقعي مي او تولستوي را به. به آرامش برسد
 ,Stoilova( را خواند، حضور خداوند را در آن احساس كرد جنگ و صلحار ب براي نخستين

روالن، با كشف خداي دروني، دريافت كه وجود پروردگار را در همه جا و همه . ) 25 : 2007
توان يافت و انسان با كشف خدا در درون خود، قادر به تمييز خير و شر از يكديگر چيز مي

 در آن نقش مهمي ، پيرو مكتب عشق بود؛ مكتبي كه احساساو همچون تولستوي. خواهد بود
ها را به اتحاد  شنيد؛ پيامي الهي كه انساناز اين پس او پيام خدا را با گوش جان مي. كردايفا مي

  : كرددعوت مي
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توان مردم ساده را به اين كشف خداي دروني كه بايد يقين و آرامش به ايشان بدهد  چگونه مي
با عشق ايثارگر به ديگران و به آن ...  شده از وسواس شهوت شق، با عشقي رهابا ع ...رساند؟

اي است كه هرآنچه را هست اگر خدا آن يگانه... عنصر ايزدي كه كانون زندگي ماست 
 موجودات را به ةخواهد هم است كه ميعشق گيرد، تجلي او در ما پيش از هر چيز  دربرمي

 ).299: 1371روالن،  (...يگانگي باز برد

 هنر در برابر مردم را از تولستوي آموخته بود و هنر و مذهب را دو امر ةروالن كه وظيف
 براي ؛اش را بيان كند  هنگام خلق آثارش، عقايد مذهبيكرد، سعي دانست ميناپذير  جدايي

  : ، خلق اثري ايماني بودكريستف -ژاننمونه هدفش از نگارش شاهكارش، 
كار  كسي كه ايمان دارد دست به. نويسمكه يك اثر ايماني ميمن نه يك اثر ادبي، بل«
 توست ةپيروزي يا شكست چه اهميتي دارد؟ آنچه وظيف. آنكه در غم نتيجه باشدزند، بي مي

  .)12 : 1347روالن، (» !...انجام بده

  
  كريستف -ژان در 10تجلي عشق رباني. 4-1-2

پدرش فردي . تلخ درد و رنج را چشيدكريستف، قهرمان روالن، از همان كودكي طعم -ژان
در  . بودمين معاش خانواده مجبور به كاركردنأالخمر بود و مادر بينوايش براي ت دائم

كريستف به دليل  -بردند، ژانمقايسه با تولستوي و روالن كه از ابتدا در رفاه به سر مي
به بحران روحي دچار تر و خيلي زودتر مواجه شدن با واقعيات تلخ زندگي، در سنين پايين

 رنج و دردي كه بر وي تحميل دليلبار به  او هنگامي كه كودكي بيش نبود، براي نخستين. شد
  : دانستهايش مي او را عامل بدبختيشد، زيرابود، از خالق هستي متنفر  شده

 در... من از او متنفرم: داد، به كينه فرياد زدكريستف در حالي كه مشت به آسمان نشان مي
اعماق وجودش جز يك احساس پرشور سركشي و نفرت نسبت به آن چيز شنيع و آن خداي 

   ).215: همان(بود آن را بيافريند چيزي نبود  ديوصفتي كه توانسته
 به هيچ روي ، در حالي كههايش اما در بدبختي،كرد او در هنگام خوشي به خدا فكر نمي

داشتن به خدايي كه بدبختي و  به نظرش ايمانرازي ؛انديشيدبه او مي ،به او اعتقاد نداشت
 ترسي كه از خدا دليلآورد مضحك بود، با اين وجود به به بار ميها   انسانعدالتي را براي  بي

شد و كريستف بزرگ مي -به تدريج كه ژان. كرد مي در مراسم كليسا شركت ،كرد  مياحساس
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 ،آوردد، ديگر مناسك مذهبي را به جا نميديرياكاري را در ميان رهبران كليسا و مردم مي
نياز كرد  آيين و مناسكي كه كليسا به آن امر ميه معتقد بود كه اعتقاد به خدا به آن همزيرا

  . بود اين اعمال رياكاري ةبه اعتقاد كريستف هم. نداشت
 ةش كه انسان بايد خدا را در درون خود بيابد و اين تفكر، بازتاب انديداشتروالن باور 

خداوند براي من، روح، عشق، و اساس . به پروردگار ايمان دارم «:گفتتولستوي بود كه مي
 .)140: 1385تولستوي، ( ».ايمان دارم كه او درون من است و من درون او. همه چيز است

كريستف در سن پانزده سالگي، خيلي زودتر از تولستوي و روالن به اين حقيقت پي  -ژان
  : گفت صداي خدا را در درون خود احساس كرد كه به او مي، رگ پدرشدر هنگام م. برد

  .  برو، برو، هرگز از رفتن باز مياسا–
 ولي خدايا به كجا بروم؟ هركار بكنم و هر جا بروم، مگر پايان همه يكسان نيست؟ مگر كار –

  شود؟ به همانجا ختم نمي
كسي براي !  رنج بكشيد،ج بكشيداي شما كه بايد رن!  اي شما كه بايد بميريد، بميريد-

رنج .  مرا به انجام برساندقانونكند كه كند؛ براي آن زندگي ميخوشبخت بودن زندگي نمي
  . )353: همان ( انسان؛ولي آن باش كه بايد باشي. بمير. بكش

 تولستوي دو ةبه عقيد. است اش را منعكس كردهدرحقيقت روالن در رمانش عقايد مذهبي
  بين خدا وةنام دارد كه به بيان رابط» هنر مذهبي« اولين نوع آن ؛ي وجود داردنوع هنر مسيح

- سازي نمايان مي پردازد و در هنرهايي چون ادبيات و گاهي در نقاشي و مجسمهميها  انسان

نامد كه به بيان احساسات  مي» شمول هنر جهان«تولستوي دومين نوع هنر مسيحي را . شود
ويژه موسيقي متجلي   هوع هنر در هنرهايي چون ادبيات، نقاشي و باين ن. پردازدبشر مي

ش را در مذهبي و جهاني است، باورهاي مذهبي ادبيات كه هنري ةواسط روالن به. 11شود مي
است كه به جاي  وي قهرمانش را به صورت هنرمندي تصوير كرده. استاين اثر بيان كرده
هنري جهاني در برانگيختن روح براي عنوان   بهيبازي سران كليسا، از موسيق رياكاري و دغل

اي از موسيقي قادر است چنان كريستف با اجراي قطعه -ژان. بردرسيدن به خدا بهره مي
  :  به درگاه الهي شودرسيدن ةهيجاني در روح انسان برانگيزد كه جان آدمي آماد

چند كه  و هر!...  زيبا رامنتظر باش، تنها منتظر باش؛ همين دم است كه ببيني خورشيد شادي 
. خدا هيچ عقب نخواهد نشست!  سر به مخالفت بردارند، آرام باش و ترديد مكنهمهاهريمنان، 
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شدني است و  خواهد انجام دهد، آن چيز بودني و انجام آنچه را اراده كرده است و آنچه را مي
   ).206 -205: 1380روالن،  (غرض او حاصل خواهد شد

 ةنام درنگ به نگارش زندگي  و بيشدثر أ تولستوي، روالن بسيار متبا شنيدن خبر مرگ
، پرداخت تا دين خود را نسبت به استاد 12زندگاني تولستويتولستوي در اثري تحت عنوان 

 جلد نهم نگارش، به م1911نامه، در سال او همزمان با نگارش اين زندگي. بزرگ خود ادا كند
هايي پرداخت، به همين دليل تشابهاتي در بخشمي 13درخت آتشين با عنوان  كريستف-ژان

، در بيان زندگاني تولستوي  درروالن. )Seippel, 1913: 165(از اين دو اثر وجود دارد 
 14هاي ياسنايا پولياناخاطرات نويسنده و متفكر بزرگ روس، به سرگشتگي او در ميان جنگل

  : كنداشاره مي
هاي به پريشاني. دادمها بودم و به صداها گوش مييك روز زودرس بهاري بود، در جنگل تن

پايانم از  هاي بيجويم براي يافتن پروردگار، به جهشو كردم، به جستسه سال گذشته فكر مي
و ناگهان به چشم خود ديدم كه تا آن زمان فقط در ... س و نوميديأاميد و شادكامي، به ي

انگيز حيات در  ت با انديشيدن به او، امواج شعفدر اين لحظا. املحظاتي به خداوند ايمان داشته
صدايي در  ...كردگرفت و معنايي پيدا ميچيز در اطرافم جان مي همه. آمدوجودم به خروش مي
هم او كه زندگي ! جوي چه هستي؟ پس هم او بودو پس ديگر در جست: درونم فرياد كشيد

پروردگار همان زندگي . ي استشناخت پروردگار همان شناخت زندگ. بدون وي ناممكن است
  . )77: 1364روالن، (گاه اين نور زالل، وجودم را ترك نكرد از آن زمان، ديگر هيچ...است

، اساس تفكر روالن را تشكيل »پروردگار همان زندگي است«اين سخن تولستوي كه 
از  در بخشي دليلروالن جايگاه مهمي دارد، به همين ة همچنين جنگل در انديش. دهد مي

شود، جنگل تصويري كريستف به تصوير كشيده مي - كه لحظات بحراني ژاندرخت آتشين
و تار،   چون تولستوي، در جنگل تيره گويينمادين و بيانگر روح سرگردان كريستف است كه

   :جوي حقيقت استو سرگشته و حيران در جست
ا راست ايستاده، روي كريستف، موه... غريدباد از آن سوي دره مانند رعد درون جنگل مي

پنجرة ... تندباد آمد، زوزه كشيد، گلبادها را به ناله درافكند. كردتخت نشسته بود و گوش مي
كريستف با دهان گشاده . كريستف كه خوب بسته نشده بود با غريو و صداي بسيار باز شد

اليش هجوم چنان بود كه گويي خداي زنده درون روح خ. و نفس بند آمده از تخت به زير آمد
موج زندگي تازه تا دل و جگرش راه . رفتاش فرو ميهوا در حنجره!... رستاخيز. بردمي
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  اي تويي كه من گم كرده! باز آمدي، باز آمدي!  تويي، آخر باز آمدي-: فرياد برآورد... يافت
  ).164-163: 1380روالن، ! (بودم

وي حقيقت به سر برد، جو همچون تولستوي، تمام عمرش در جست كريستف كه -ژان
كريستف در ابتدا به خدا ايمان  -گرچه ژان. ها به آن دست يافتسرانجام در ميان جنگل

گذاشتن بحران به  سر جوي حقيقت بود، پس از پشتو  اما چون پيوسته در جست،نداشت
شود و  اين عشق به خدا محدود نمي. حقيقت دست يافت و اين حقيقت چيزي جز عشق نبود

 تولستوي يكي ديگر از مظاهر عشق، عشق به همنوع ة، به عقيدكرديمر كه اشاره طو همان
  .است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

  
  عشق به مخلوق . 2-2
   تولستوية عقايد بشردوستان.1-2-2

هنرمندي مذهبي، برپايي حكومت خدا بر زمين بوده است و اين حكومت عنوان   بههدف تولستوي
تولستوي بعد از تغيير كيش، ديگر . حاكم شودها   انسانشود كه برادري ميانزماني حاصل مي

هنرمند عنوان   بهقبل از تغيير آيين، او را. تفاوت نبودهمچون گذشته نسبت به درد و رنج مردم بي
 او به هنرمندي نوعدوست تبديل شد كه رسالت هنرمند ، در حالي كه پس از آن،گرفتنددر نظر مي
اش تولستوي در دوران نخست نويسندگي. دانستميها   انساني برادري و وحدت ميانرا برقرار

پرداخت و اين امر آنقدر آشكار بود كه داستايوفسكي از فقط به زندگي نجبا و اشراف روسيه مي
مثال در رمان عنوان  ؛ به)14: 1377تولستوي،  (كردياد مي» نگار نجباي روسيه تاريخ « عنوان بهاو

پردازد، اما اين عشق را تنها ميان اشراف و  گرچه وي به بررسي عشق حقيقي ميوصلحجنگ 
وجود كارمندان و كسبه و «نويسد  وي خود در اين زمينه مي. كشد نجباي روسيه به تصوير مي

 اما پس ؛)همان(» ...كنمها برايم يكسان است و فقط نيمي از زندگيشان را درك مي طالب و موژيك
چه بايد  به نامدر اثرش . تفاوت نيستيش ديگر نسبت به طبقات محروم جامعه بياز تغيير ك

 كه از هنرش در جهت رفاه توان ديد ميتولستوي را ة هاي بشردوستان، بازتاب انديشه15؟كرد
  :  شديد تولستوي به مردم استةدوستي و عالق اين كتاب يكي از مظاهر نوع. برداجتماعي بهره مي

سنده از مشاهدة بينوايان مسكو دست داده، چنان روحش را فشرده و قلب رنجي كه بر نوي
اختيار ناله به آسمان  است كه بي مشتاق و پرعشق و صفاي او را رنجور و خونين كرده
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رسانده و با همان صراحت و شجاعتي كه خاص خود اوست در تشريح علل اين فساد و 
ام غلطي را كه موجد و مسبب اين بيدادگري خود را نيز مقصر شمرده و جامعه و نظ

  ) 17: تا تولستوي، بي(است كرده هاست، محكوم و مردود  روزي تيره
نظير تولستوي نسبت به مردم، در راه اجراي قانون خدايي عشق و برادري  همدردي بي

 ؛شوند  خالصه ميةشناسي تولستوي در سه كلم  عقايد مذهبي، اجتماعي و زيباييهمة. بود
ة  او معتقد بود كه مردم جهان تنها در ساي.)Lourrié , 1899: 178 (و هبستگيعشق، تالش 

 ند،پرستي و نژادپرستي در نظر او منفور بود اصطالحات ميهن. شوند اتحاد خوشبخت مي
او . شودها   انسان معتقد بود كه نبايد تفاوت در مليت و نژاد سبب تفرقه و نابرابري ميانزيرا

برابر و برادر خواهند بود و صلح در ها   انسان مسيحيت حقيقي تمامةسايمعتقد بود كه در 
مقاومت  رهبري اخالقي و مذهبي، با خشونت و عدمعنوان   بهاو. جهان حكمفرما خواهد شد

- خشونت در نظر مي غ عدميكي از پيروان تولستوي، او را مبلّعنوان   بهگاندي. مخالف بود

 مه 6هايش در ژنو در تاريخ وف هندي، در يكي از سخنرانيرابيندرانات تاگور، فيلس. گرفت
  :  چنين گفت1921

نخستين رسالتي كه در اعماق روح تولستوي در انتظار رسيدن لحظة مناسب نهفته بود، 
اين پيوستگي با انكار ذات و با . عبارت بود از تحقق مذاهب هند و اسالم و بودايي و مسيحي

گاندي، (ها به دست خواهد آمد هنگي و همكاري ملتابا همآيد، بلكه دست نمي خشونت به
1348 :32(.  

را دعوت به جنگ و برادركشي ها   انسان تولستوي رهبران كليسا و ساير ادياني كه
 خاكي را ميهن ةاو كل كر. كردندخالف تعاليم مسيح عمل ميها   كرد، زيرا آنكردند محكوم مي
  :بودندبرادر و همنوع ها   انسان و براي او تماميدانست ميخود 
من با انسان موافقم؛ چه روس باشد چه ژاپني طرفدار . گذارم من ميان نژادها تفاوت نمي «

 . )382: 1371تولستوي، ( ».روز از هر نژادي كه باشد هستم كارگر و انسان ستمديده و سيه
ل حياتش پي او در طو. دانست ويراني و تباهي جهان ميةتولستوي كينه و خشونت را ماي

برده بود كه انسان به حكم عقل و طبيعت خويش براي ياري به همنوعانش دعوت شده است 
اسارت   ند از استثمار ضعفا، جنگ و بها  انحراف از اين قانون طبيعي عبارتةو اشكال اولي

رومن  .)169: تا تولستوي، بي(است  بردن ديگران و بردگي كه اكنون جاي خود را به پول داده
 دليل به همين بايد با خشونت رفتار كرد و بود كه در برابر بدي نمعتقد تولستوي مانندوالن ر
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  .هنگام جنگ جهاني اول فريادي عليه جنگ سر داد
  

  كريستف -ژانتجلي عشق به همنوع در  .2-2-2
تنها از   تولستوي بود، در طول حياتش نهةطلبانه و بشردوستان افكار صلحةروالن كه شيفت

گرايي افراطي دوري گزيد، بلكه پيوسته با تعصبات افراطي و  نه نژادپرستي و مليهرگو
 كه در 16بر فراز ميدان كارزار عنوان بادر مقاالتي . استخ پرستانه به مخالفت برمي ميهن

او در اين مجموعه سران . كردجنگ خود را ابراز منتشر كرد، عقايد ضد  1914سپتامبر 
 تعصبات كوركورانه سرزنش دليلرا به ها   آن خطاب قرار داد وكشورهاي اروپايي را مورد

عنوان   به كه او راقرار گرفتيون افراطي طلبان و ملّ  جنگة مورد حملدليلكرد و به همين 
، »متهم كنندگان من« اي با عنوانروالن در نامه. كردندفردي ضدوطن و خائن متهم مي

 بلكه دشمن ،كندها را متهم نمي كه او ملتردك و اظهار  كردها را فاشماهيت اين تهمت
سرسخت رهبران سياسي و روشنفكراني است كه در انجام وظايف سياسي خود كوتاهي 

كه دانست  مياي  وي جنگ را اقدام وحشيانه. كشانندها را به قربانگاه جنگ ميكنند و ملتمي
 روالن .) 170: 1347ن، روال. ج.ر( آن درصدد كسب قدرت بودند ةواسط ها به سران دولت

   :هوادار صلح جهاني و اتحاد اروپا و ساير ملل بود
اما به شرط آن كه درها به . خواهم يك فرانسوي خوب و يك اروپايي خوب باشم من مي«

اروپايي حقير را  17ام آن پانمن هرگز نتوانسته.  شهروندان آزاد جهان باز باشدةروي هم
  .)289: 1371روالن، (» .ييد كنمأت

 خود نيز هدف بزرگي داشت و آن دوستي ملل و پيروزي فرهنگ او در دوران فعاليت ادبي
هاي اجتماعي و فسادهاي روحي عدالتي در عصر وي، مردم زير فشار بي.و اخالق بشري بود

پرداخت به همين دليل وي به ترسيم قهرماناني با قدرت و عظمت روحي ميو بردند به سر مي
 و با نيروي روح خود بر مشكالت پيروز كردند مياماليمات زندگي مبارزه كه در برابر ن

  . شود ديده مي، كريستف -ژان و اين اهداف به شايستگي در شاهكارش، شدند مي
 ؛ به نگارش درآوردم1912 تا 1904هاي  را بين سالكريستف -ژانرومن روالن، رمان 

. ويژه فرانسه و آلمان وجود داشت هيي و بهايي كه اختالفات بسياري بين كشورهاي اروپا سال
دنبال داشت و در  شهروندي آلماني، مشاجرات قلمي بسياري را بهعنوان   بهانتخاب قهرمان داستان

 
16

 Au dessus de la mêlée 
17

  



  ...تأثير تولستوي در تجلي محمدرضا فارسيان و همكار                                                                  
 

 156

يگانگي و برادري ة روالن كه پيوسته دغدغ. شدنهايت موجب طرد روالن از محافل ادبي فرانسه 
 به همين دليل شان داد ور را با شكل نويني نهمه مردم را داشت، با نگارش اين رمان يگانگي بش

هاي  افراد بسياري از سرزميناو خود ةهاي دنيا ترجمه شد و به گفتاين اثر به بسياري از زبان
خود من . كريستف از ماست، از من است، برادر من است -ژان«: گفتند آمدند و ميدور نزد وي مي

 هم از 18انتخاب رود رنكريستف،  -بودن مليت ژان اني عالوه بر آلم.) 14: 1347روالن، (» ...است
مرز آبي عنوان   به در اين رمان، رود رن.كرده است جانب روالن آگاهانه بوده و هدفي را دنبال مي

 كريستف - و ژانشود ميسبب اتحاد بين دو كشور  و كند مينقشي سياسي ايفا فرانسه و آلمان، 
  :عهده داردنيز چنين رسالتي را بر 

ها ها را فرا گرفته و پاي تپههاي فرانسه و آلمان، رود براي خود راهي باز كرده، چمنيان تپهم
بدين سان رود . بود هاي هر دو كشور را گود كرده و در خود فرو بردهبود و آب را شسته

او ها در وجود  ها؛ آن بلكه براي پيوند دادن آن،كردنميان دو كشور روان بود، اما نه براي جدا
گشتند و كريستف براي نخستين بار رمز سرنوشت خود را دريافت، و آن در هم جفت مي
هاي دشمن بايست نيروي زندگي هر دو ساحل را مانند رگي در پيكر ملتچنان بود كه مي

  . )253: 1380روالن، (ببرد 
، به همين عنوان فردي موسيقيدان و هنرمند  كريستف از جانب روالن به- از طرفي انتخاب ژان

تواند عاملي  كند و ميها با هر مليت و نژادي پيوند ايجاد مي هنر بين همة انسان. دليل بوده است
شود كه عنوان هنري جهاني محسوب مي موسيقي به. ها شود براي اتحاد هرچه بيشتر ميان آن

عنوان هنرمند،   بهروالن خود نيز. ها از هر قوم و نژادي كه باشند قابل درك است  انسانبراي تمام
يگانگي بشر را بايد همواره در همة اشكال «او معتقد است . دهدرسالت خود را به درستي انجام مي

نيز  ژان كريستفهدف . اين بايد نخستين هدف هنر باشد. گيرد نشان دادگوناگوني كه به خود مي
 م1915طلبانه، در سال  صلحدوستانه و به دليل همين افكار بشر).  72: 1363،  مدني(» .همين است

  .، تعلق گرفتكريستف -ژانجايزة نوبل ادبيات به روالن براي نگارش 
  

  گيري نتيجه. 3
ترين مفاهيمي   يكي از مهمكريستف -ژان عشق در رمان ة درونمايطور كه دانستيم، همان

بر در اين پژوهش كوشيديم افزون . است كه توسط رومن روالن در اين اثر مطرح شده است
 

18
 Rhin 
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 نشان دادن حضور عشق حقيقي در وجود شخصيت اصلي اين رمان، با تفكرات رومن روالن
 همچنين با توجه به اينكه روالن يكي از طرفداران آشنا شويم وخالق اين اثر عنوان  به

هاي تولستوي هاي انديشه با بررسي ويژگيكرديم تالش ،هاي تولستوي است انديشه
 تأثير گذاشته است كريستف -ژاني در تجلي عشق در رمان  چگونه تولستوكنيم كهمشخص 

  .و اين تأثير چگونه است
از خالل اين پژوهش دريافتيم كه تولستوي در سن پنجاه سالگي بحراني روحي و اخالقي 

اين بحران اخالقي تولستوي كه تغيير كيش وي را در پي داشت، سبب . را پشت سر گذاشت
تفاوت نبود و با او ديگر نسبت به درد و رنج بشر بي .بنگرد جهان را از منظر ديگري وي شد

كرد اصول اخالقي و  عشق حقيقي، در آثاري كه خلق ميةايجاد مذهبي جديد بر پاي
 اين بود كه مسيحيت راستين را كه بر مبناي اوهدف . كشيدنوعدوستي را به تصوير مي

 جنگ و خونريزي هاز بروز اين همعشق به خدا و عشق به همنوع است بر جهان حاكم كند تا 
هاي جنگ و رومن روالن، گاندي و ديگراني كه در سياهيترديد،  بي. جلوگيري به عمل آيد

غ پيام مذهب جديد دادند، مبلّدوستي را سرهريك به سهم خود فرياد صلح و نوعكشتار، 
رد تا عقايد ك نويسنده، در طول حياتش همواره تالش ميعنوان   بهروالن. تولستوي بودند

 يگانگي نوع بشر را به شكل جديدي كريستف -ژانروالن در . اش را منعكس كنددوستانهبشر
شاگرد مكتب تولستوي، در عنوان   بهروالن. عرضه كرد و نداي آزادي و برادري سر داد

 افكاري چون عطش به دانستن و درك حقيقت، اشتياق به بازگويي واقعيت، كريستف -ژان
 حتياو با نوشتن اين رمان قصد داشت اروپا و . ق و نوعدوستي را متجلي كردسالمت اخال

  .جهان را از زوال فكري و فرهنگي و اخالقي نجات دهد
شود و اينكه سازمان ملل ترديد تبليغات بسياري كه امروزه در دنيا براي برقراري صلح مي بي

طلبانه، وامدار اين هاي صلحيتبه وجود آمده است تا ضامن صلح در جهان باشد و ديگر فعال
كردند حكومت خدا را بر زمين  انديشمندان بزرگ است كه در طول حيات خويش همواره تالش مي

  .شود، عشق به خدا و عشق به همنوع مستقر كنند؛ حكومتي كه جز با عشق حاصل نمي
  

  نوشت پي. 4
1. Léon Tolstoï 

2. La Guerre et la Paix 
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3. Romain Rolland 

4. Jean-Christophe 

5. Anna Karénine 

6. Andre Bolkonsky 

7. Pierre Bezoukhov 

جا  موجود ديوصفت و زورمندي ياد كرده است كه در همهبه عنوان به تعبير روالن، تورات از خدا  .8
كليساي عصر . دهدحضور دارد و با كمترين خطايي از جانب بشر، وي را به شدت عذاب مي

اي خود، از خدا در نزد مردم چنين تصويري ترسيم كرده هروالن هم به تقليد از تورات، در آموزه
: 1371روالن،  (شداش تصور چنين خدايي از جانب روالن سبب ارتداد وي در سنين نوجواني. بود
241(. 

9. Spinoza 

10. l’amour divin 

 .Tolstoï, 1889 : 167. ج.ر .11

12. La vie de Tolstoï 

13. Le Buisson ardent 

14. Isnaїa Poliana 

15. Qu’est-ce qu’il  faut  faire ? 

16. Au dessus de la mêlée 

  .طرح همكاري سران كشورهاي اروپا براي حفظ برتري آن .17
18. Rhin 

  

  منابع. 5
 . جامي:  تهران.سعيد فيروزآباديترجمة  .اعتراف من .)1385(. تولستوي، لئون •

 شيرين دخت ترجمة .تولستوي از دريچه يادها )1371(. ، همسر و فرزندانش -------- •
  .خنيا: هران ت.دقيقيان

  .نيلوفر: تهران. ترجمة سروش حبيبي. جنگ و صلح). 1377. (-------- •
  .شرقي:  تهران.سمسار  مهديترجمة. ؟چه بايد كرد ).تا بي. (-------  •
 .مهرانديش:  تهران. مشفق همدانيترجمة .هاي تولستوي نامه .)1380(. --------  •
 .اميركبير: تهران. مود تفضلي محةترجم. زندگاني بتهوون). 1347. (روالن، رومن •
 .نشر پويا، نشر دانش:  مشهد.ناصر فكوهيترجمة  .زندگاني تولستوي .)1364 (.------- •
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  . نيلوفر:  تهران.آذين به. ا. مترجمة .سفر دروني .)1371( .------- •
 نضمام رساالت فلسفي تولستويه اب( اينست مذهب من .)1348 (. ك، مهاتما،گاندي •

  .صبا:  تهران.موسوي  باقرترجمة .)»ساتيا گراها«
 .شباهنگ:  تهران. زندگي و آثاررومن روالن؛ .)1363 ( . بدرالدين،مدني •

زيستن براي خود : صلح جنگ وپيام دو شخصيت اصلي  «.)1370 (.حسن  محمد،مهديان •
-1860هاي   در سال-هاي مثبت در آثار لئون تولستويقهرمان(هيچ ارزشي ندارد 

  .زبان و ادبيات: تهران. 21 ش .ادبستان فرهنگ و هنر .»)1850
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