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 دهیچک
 و ی اثر ادب  یکرد، انتخاب عنوان    یگ ی آثار مورد توجه قرار م     یندرت در بررس  ه  ه ب ک ی از مباحث  یکی

نهند و آنـان در      ی بر آثار و قهرمانان خود م      ی مختلف يها سندگان نام ینو.  قهرمانان است  یا انتخاب اسام  ی
 یـک  از موارد، نام قهرمـان  ياریدر بس. نندیگز ی آثارشان برمي را برای نام قهرمان اصلین انتخاب گاه یا

 یکـی . ندک یز دنبال می را نین انتخاب، هدفیسنده در ا ی نو یشود، اما گاه   ی انتخاب م  یطور تصادف  اثر به 
رده، رومـن روالن    کـ ار صـرف    یه در انتخاب عنوان اثر و القاب قهرمانان خود دقت بس          ک یسندگانیاز نو 
ـ  قهرمـان خـود در ا   ي بـرا  يو.  اسـت  سـتف یرک ژان و خـالق رمـان       ي فرانسـو  سندةینو ن اثـر، عنـوان   ی
 رومـن روالن    يزه هـا  یـ انگ شود بـه   ی م ین مقاله سع  یدر ا . رده است کرا انتخاب   » رافتکستف  یرک ژان«
ـ  پرداخته شود تـا نگارنـدگان ا     ستفیرک ژانن نام در خلق رمان      ی انتخاب ا  يبرا  ين مقالـه بتواننـد بـرا   ی
 يرا برا» رافتکستف یرک ژان«، نام ستفیرک ژانرمان  چرا روالن در: ابندی بیر پاسخ مناسبی زيها شپرس

د معنـا بپـردازد؟ عناصـر       یتول ده است به  یوشکن نام   ینش ا یا روالن با گز   یده است؟ آ  یقهرمان خود برگز  
ه خواننده  کن است   ل آ یه و تحل  ین تجز یدامند؟ هدف از ا   کن انتخاب   ید معنا در ا   ی تول يل برا ی دخ یاصل
 .آشنا شود» نام قهرمان «یعنی و سازندة رمان ی از عناصر اصلیکیبا 

 .د معنای، توليارافت، رمان رود وارهکستف یرک رمان فرانسه، رومن روالن، ژان :يدیلک يها واژه
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 مقدمه
خـود جلـب     ا منتقدان را بـه    یمتر توجه خوانندگان و     کد  یه شا ک آنچه   یدر مطالعۀ آثار ادب   

 یل مختلفـ  یـ تواند دال ی م یتوجهمکن  یا.  نام خود اثر است    یا حت یند، دقت در نام قهرمانان و       ک
 ینش خود هدف  یند و در گز   یگز ین را برم  ین عناو ی ا یطور تصادف  سنده به ی نو یگاه. داشته باشد 
انـد و در ذهـن خواننـده         ی مفهوم واضح و روشن    ياین گو ین عناو یز ا ی ن یگاه. ندک یرا دنبال نم  

 عنـوان اثـر   ي اثـر را بـرا  یـک  ی نـام قهرمـان اصـل   یسـندگان، گـاه  ینو. ننـد ک یجاد نمی ا یامابه
 يمادام بووار اثرش، عنوان يبرا Gustave Flaubertعنوان مثال، گوستاو فلوبر به. نندیگز یبرم

Madame Bovary ي امـا بـووار  یعنـ یاش،  ی، نام قهرمان اصـل Emma Bovaryده یـ  را برگز
ع و حوادث داسـتان حـول محـور         یه تمام وقا  کتواند بدان علت باشد      ی م ن نام ینش ا یگز. است
سـندة  یه نو کـ  وجود دارنـد     ين وجود آثار  یبا ا . ت آن است  یل بر اهم  یه دل کاند   یت اصل یشخص

 ین اسـام یبنـابرا . ده استیشیها اند  ا عنوان خود اثر مدت    ی انتخاب نام قهرمانان آن و       يها برا  آن
از . شۀ خالق آن باشـد ی انديتواند در راستا   ی م ينحو خود اثر به  ا  ی  داستان و  یک يها تیشخص

سـت قـرن   یسندة ناتورالی، نوEmile Zolaل زوالیتوان به ام یسندگان، مین نوین ایجملۀ بارزتر
 Germinal نـال یژرمخصـوص   ، بـه ي از آثـار و ین برخـ  یعنـاو . ردکـ نوزدهم فرانسه، اشـاره     

 1.ده استی رمانش برگزيها نام برا ان دهیز مسنده ایه نوکاند   خاصیدربردارندة مفهوم
ز ی ن،Jean-Christophe ستفیرک ژان، خالق رمان بلند Romain Rollandرومن روالن 

 يرده و بـرا   ک انتخاب ن  یطور تصادف  ا قهرمانانش را به   یه نام اثر و     ک است   یسندگانیاز جمله نو  
 L’Ame فتهیجـان شـ  ر رمـان  عنـوان مثـال، د   بـه . رده استکها تأمل   مدتین اسامینش ایگز

enchantée  قهرمان خود را     ی، نام خانوادگ rivière  روالن بـه  . دیـ برگز» رودخانـه  «يمعنـا   بـه 
چنـان  . بـرد  یار بهره میا، رودخانه و نهر در آثارش بسیم دریشور رودها تعلق داشت و از مفاه     ک
 درپا  ویناصح. (نهاد نام roman-fleuve» يا رمان رود واره«ز  ی را ن  ستفیرک ژانارش  که شاه ک

104( 
 يندیت ناخوشـا  یه اروپـا وضـع    ک، جامعۀ فرانسه و بل    ستفیرک ژاندر هنگام نگارش رمان     

وجـود   رده بودند، سبب بهکجاد  یه آنان ا  ک يآور  خفقان يظلم و ستم سران اروپا و فضا      . داشت
ن یران و هنرمنـدان جامعـه در چنـ        کـ فـۀ متف  یوظ. آمدن وحشت و هراس در دل مردم شده بود        

                                                           
، »زنـد  یه جوانـه مـ  کـ  يا دانـه «، »شـه ی تضـربۀ «: براي این رمان برگزیده بود از جملهز هاي دیگري نی وال نام ز  - 1
ـ  «، »زمـین سـوخته  «، »آتـش فراگیـر   «،  »خانـۀ سـرخ   «،  »گیـر  خـون دامـن   «،  »خاسته پا وفان به ت« ، »سـتر کر خاآتـش زی
 )12زوال (... و» تسویه حساب«، »مارمولک«
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روالن از  . ر شـوند  کمردم جامعه متـذ     را به  ی انسان ي واال يها ه ارزش ک بود   ي خلق آثار  یطیشرا
غ یـ  را تبلي و برادري، برابري، آزادی چون بشردوستییها ه ارزشک بود  يجمله هنرمندان متعهد  

ط یش بـا محـ    ی نجات روح خو   يه برا کداد  ی را قرار م   ین در رأس آثارش، انسان    یهمچن. ردک یم
ن مبـارزات، نسـل   یـ ا. دهـد ی نشان مياریز است و از خود، قدرت و شهامت بسیف در ست اطرا

سـتن را   یل و شجاعت بـزرگ ز     یدهد و در خواننده م    یر قرار م  یشورها را تحت تأث   کجوان همۀ   
 . زدیانگ یبرم

ه کـ ن پرسش مطرح است     ی نگارندگان مقالۀ حاضر ا    يحات، برا ین توض یا حال با توجه به   
 بـا قـدرت و عظمـت      یدن قهرمـان  یشـ کر  یتصـو   بـه  ي گستردة روالن برا   يهاشتال با توجه به  

ا عنوان خود اثر توسط روالن هدفدار بوده است؟ اگر پاسـخ  یا انتخاب اسم قهرمان و  ی، آ یروح
ن یـ ا  بـه  ییگو  بوده است؟ عالوه بر پاسخ     ي و يها شهی اند ين هدف در راستا   یا ا یمثبت است، آ  

 یعنـ یار روالن، ک نـام قهرمـان در شـاه   یبررسـ   تـا بـه   وشـد ک یها، پـژوهش حاضـر مـ       پرسش
 . ، بپردازدستفیرک ژان

 یبحث و بررس
 »رافتکستف یرک ژان«

، Jean-Christophe Kraft» رافتکستف یرک ژان «یعنی، ستفیرک ژانعنوان قهرمان رمان 
ف اهـدا  نگارندگان مقاله با توجه به. رافتک-3ستف یرک-2ژان -1: ل شده استکیاز سه نام تش  

ت یطور جداگانه بپردازند و در نها       به ین اسام ی از ا  یک هر   یبررس وشند تا به  ک ین پژوهش م  یا
 .ابندی خود را بيها ها، پاسخ پرسش ن آنیارتباط ب  بهیابیبا دست

  ژان-1
ر جامعـه،   کـ گـر اقشـار متف    یسندگان و د  ین نو یستم، در ب  یدر قرن نوزدهم و تا اوائل قرن ب       

نت، کلود برنارد، اوگوست    ک چون   یبزرگان. ج بود یار را ی بس يرکبران ف ان و ره  یشوای از پ  يرویپ
عنـوان راهبـران     هـا را بـه     سندگان، آن ی از نو  ياریه بس ک بودند   یسانکاز جمله   ... ارنست رنان و  

  مشـغول بـه    ی عـال  يه در دانشسرا  ک، آن هنگام    یام جوان یرومن روالن در ا   . دندیگز یخود بر م  
. داد یص نم ی شده بود و راه درست را از نادرست تشخ         يرک ف يها یل بود، دچار نابسامان   یتحص

 آشنا شـد و     ينوزا و تولستو  ی چون گوته، استاندال، اسپ    یه با آثار بزرگان   ک بود   یطین شرا یدر چن 
اش رشد  شهیص داد و اندیراهه تشخیان، راه را از بیشواین پین و اسلوب ا  یی از آ  يروین پ یهمچن
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ه ک برده بود    یقت پ ین حق یا دانست و به   ین بزرگان م  ی وامدار ا  ه خود را  ک يو. افتیو پرورش   
ه کـ ، ییمقصـد نهـا   ه او را بـه  کـ  فرزانه اسـت     يرهبر ازمند به ی خود ن  ی رشد و تعال   يانسان برا 

 یقلـم درآوردن زنـدگ     ند، در نگـارش آثـار و در بـه         ک ییوصال حضرت دوست است، راهنما    
، عـالوه بـر     سـتف یرک ژاننمونه در نگارش رمـان      عنوان   به. ندکن مسأله توجه    یا قهرمانانش به 

 بتهـوون بنـا نهـاد، در انتخـاب نـام            ی زنـدگ  يستف، را بر مبنـا    یرک  قهرمانش، ژان  یه زندگ ک آن
 یزنـدگ سـتف   یرک ژانه روالن قصـد داشـت در        کـ از آنجـا    . ردکـ ز دقـت فـراوان      یـ قهرمانش ن 

 گاسـپار و    -ن، ژان ی سباسـت  - چون ژان  یدانانیقین موس یعناو شد، به کر ب یتصو  را به  یدانیقیموس
امـا سـرانجام    . عنوان نام اول خود دارند     را به » ژان«ن  ین عناو یتمام ا . دیشیاند ی ولفونگ م  -ژان

سـن  «ن عنوان، مقصـود از ژان،       یدر ا . دی قهرمان خود برگز   يرا برا » ستفیرک ژان«روالن عنوان   
  )61ئوالند ی. (ح استی مسي از دوازده حواریکی  Saint Jean »ژان

ر یـ تعب» وحنّـا ی«  از او بـه یه در زبـان فارسـ     کـ ،  »سـن ژان  «ان،  یحی از مسـ   ياریدة بس یعق به
ح و مـورد    یمسـ ) ونیـ حوار(گانۀ    از شاگردان دوازده   یکیاد و   ی ص Zébédé يشود، پسر زبد   یم

ر بـوده  یگیح، و مـاه ی مسـ يگر حـوار یعقوب، دی برادر يو. د آن حضرت بوده است    یعالقۀ شد 
ح، ی مسـ  یسـ ید دهنده مشغول بود و پس از دعوت ع        ی تعم يایحی يشاگرد  به ی مدت ژان،. است
 le bien-aimé»  محبـوب يحـوار « روان آن حضـرت بـه  یـ ن پیشان درآمد و در بیخدمت ا به

ه بر سـر    ک بودند   یسانکن  ی، ژان و پطرس اول    یسیپس از مصلوب شدن حضرت ع     . مشهور شد 
سن ژان پس از عـروج      . ردندکرا باور    بردند و آن     ی پ يعروج و  تابوت آن حضرت رفتند و به     

 )11 ییطباطبا. (ل چهارم پرداختیف انجیتأل ان بهیحی از مسیدرخواست گروه ح، بهیمس
رو و یـ وسـته پ یپ» سن ژان«د تا او را چون    ی نام اول قهرمان خود برگز     يرا برا » ژان«روالن  
د تـا او را بـا   یـ ود برگز قهرمـان خـ  يرکعنوان راهبر ف ح را به یاو مس . ح قرار دهد  یدنباله رو مس  

سـتف، در آغـاز     یرک ژان. نـد کت  یسرمنزل مقصود هدا   ان بشر، به  یشواین پ ی از بهتر  یکیرهنمود  
عنوان   به یقیدن هنر موس  یست، اما با گذشت زمان و با برگز       یش ن ی ب ي »رافتک-ژان«اش   یزندگ
 یمعنـ  بـه » سـتف یرک« همگان، بـه   مان به یعشق و ا  ام  ی پ  انتقال ين ابزار برا  ی از قدرتمندتر  یکی

 .شود یس میگردد و قد ی بدل مPorte-Christ» حیبرندة مس«

 ستف یرک -2
 را در ي نوشتن رمان بلنـد ياو از همان زمان آرزو. ردکرم سفر     به ین جوان یروالن در سن  

سـن  نـام    بـه یی، تـابلو ي گالریک در ،ضمن آن سفر و چند روز اقامت خود در رم         . سر داشت 
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ه ک در وسط رودخانه بود يرگر مرد تنومندین تابلو تصویا. دی دSaint Christophe ستفیرک
او   بـه  یین مرد تنومند چنگ انداخته بود و گو       ی از ا  ییتار مو   به كودک بر دوش داشت،     کیودک

ه او بـر    کـ  کیودکو نام   » ستفیرکسن  «ن مرد تنومند    ینام ا . ه از رودخانه بگذرد   کداد   یفرمان م 
 )72 ینمد( .بود» حیمس«دوش داشت 
ان، یحیبنا بر باور مس   . ار است ی شهرت بس  يان دارا یحیان مس یدر م » ستفیرکسن  «اسطورة  

پادشـاه  .  بودOffraا افرا ی و Offerusنام اوفروس   بهي پسر ينعان دارا کن  ی در سرزم  یپادشاه
بـا  . ردکـ م  ی، تقـد  Apollon  و آپولـون   Machmetان، مشـمه    یخدا رد و به  کان  یاو را نذر خدا   

 خدمت پادشاه و سپس به     او ابتدا به  .  قدرتمند شد  ي فرد یلحاظ جسم  ان افروس به  گذشت زم 
د و یترسـ  یطان مـ یپادشـاه از شـ   . افتی نهفته   یها ترس   آن يآمد، اما در هر دو     طان در یخدمت ش 

افـت و  یهـوده  یهـا را ب  پـس خـدمت بـه آن   . نشسـت  یب لرزه بر اندامش میدن صل یطان با د  یش
امـا  .  شـد یحیجـا آورد و مسـ   د بـه ی آورد، پس غسل تعميت رویحین مس ییآ م گرفت به  یتصم
 خدا مـردم را از      ي رضا يرفت تا برا  یرد، اما داوطلبانه پذ   یا روزه بگ  ی ند و که عبادت   کرفت  ینپذ

 از اوفـروس    کیودک یشب. ار دشوار بود، عبور دهد    یه عبور از آن بس    ک کیار خطرنا یرودخانۀ بس 
گذشـتن از    اوفـروس او را بـر شـانه نهـاد و شـروع بـه          .خواست تا او را از رودخانه بگذرانـد       

اما هرچه زمـان  . ردک یار را بر او دشوارتر م  که  کان آب   یرد، آن هم خالف جهت جر     کرودخانه  
ا را بـر دوش خـود      یـ  تمـام دن   ینیاوفـروس سـنگ   . شد یتر م  نین و سنگ  ی سنگ كودکگذشت   یم

در » !گام بـردار  «: داد یاو فرمان م   بهچنگ گرفته و      از او را به    یی تار مو  كودک. ردک یاحساس م 
ه اوفروس بـر دوش خـود       ک ی وزن ینی بشر و آن سنگ    یح بود، همان ناج   ی همان مس  كودکواقع  

ح را بـر دوش خـود       یه بر عهده داشت، او مس     ک بود   ي از رسالت دشوار   کیرد، حا ک یاحساس م 
 رف رودخانـه و بـه  آن ط  را بهكودکار یاوفروس با تالش بس. le porte-christرد، ک یحمل م

را بر او   » ستفیرکسن  «ا همان   یو  » ستف مقدس یرک«بعد نام    از آن به  . دیسرمنزل مقصود، رسان  
برنـدة   «یمعنـ   برگرفته شده، بهChristo-ferensن  یلمۀ الت که از   کستف  یرک) 400رر  یپ. (نهادند
 قهرمان خـود    ي برا ستف را یرکن اسطوره، نام    یر از ا  یثأز با ت  یروالن ن ) 37 يزازک. (است» حیمس

. دیشـ کر  یتصو ستف را به  یرک  لحظۀ مرگ ژان   یعنین صحنۀ رمان    ید و با الهام از آن، آخر      یبرگز
بـاره   نیـ ، در ا  )1868-1951 (ير فرانسـو  کـ سـنده و متف   ی، نو Alainآلن  ) 869،  1949روالن،  (
 :سدینو یم

د افسـانۀ   یـ م، بـه نظـر مـن با       یسـتف باشـ   یرک  پنهان ژان  یم و معان  ی مفاه ياگر در جستجو  
تـاب انتخـاب   ک قهرمـان  يل برا یدل یستف ب یرکه ظاهراً نام    کم،  یاوریاد ب یستف مقدس را به     یرک
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گردد تـا بـه      ین قدرت جهان م   یستف در همه جا به دنبال باالتر      یرکن افسانه،   ینشده است، در ا   
 يایـ  از درنهد و یابد و در دل طوفان او را بر دوش می ی را م کیودکو سرانجام   . اوردیمان ب یاو ا 

ف را از همـۀ قدرتمنـدان     ی و ضـع   کوچـ کو آن طفـل     . رسـد  یگذرد و به ساحل مـ      یمتالطم م 
 )12، مقدمه 1388روالن، . (ابدی یقدرتمندتر م
آن،   به یابیقت بود و در واقع دست     ی حق يوسته در جستجو  یاتش پ یستف در طول ح   یرک ژان
د یـ ه با ک است   يامبریهنرمند چون پ  او هنرمند بود و از نگاه روالن،        . شد یم شمرده   يرسالت و 

قـت دسـت    یحق ان عمـرش بـه    یـ ستف در پا  یرک. ها قرار دهد   انسان هنرش را در راه خدمت به     
و «:  انجـام داد یدرست رسالت خود را بهستف یرک  ژانز با نگاشتنیس شد و روالن نیافت و قد ی

ان پـا  یـ  گذر از آن جر  يه بر پشت دارم، هرگز جز برا      کم  یس افسانه، با خدا   یمانند آن قد   من به 
انـد، دربـارة خـود       دهیشـ یسـان اند  کار  یبر خالف آنچـه بسـ     » ام حماسه«ام، من در نوشتن      ننهاده

 ) 304، 1371روالن، (» . عصر بودیکن حماسۀ یا. سرودم ینم
ن رمـان از   یـ ان ا یـ ند در پا  کتر    را راحت  ستفیرک ژان مفهوم رمان    كه در ک آن   يروالن برا 

ان رمـان، هنگـام مـرگ       یـ چنانچـه در پا   .  بهـره بـرده اسـت      يا سـطوره ن و ا  یر نمـاد  ین تصـو  یا
 :میخوان یستف میرک ژان

رده و از رود گذشته اسـت و        کستف در تمام طول شب بر خالف جهت رود شنا           یرکسن  
ف و ی ضع اًه ظاهر ک را،   کیودکو  . دیآ یچشم م  ان امواج به  ی در م  يا رومند او مثل صخره   یجسم ن 

 ي رود صـدا   یالبیسـتف در خـروش سـ      یرکو سن   ... بر دوش دارد  ن است،   ین حال سنگ  یدر ع 
 او را در مشت خـود دارد،        ي از موها  يا ه دسته ک كودکو  . شنود یه بر دوش دارد م    ک را   کیودک
و سـن   ... شـوند  یدار مـ  یـ ها همـه بـا هـم ب        و ناگهان ناقوس   !...ش برو یپ! ... برو: دیگو یاو م  به
 -:دیـ گو یاو م  گذارد و به   ین م یزم  را به  كودک، و   رسد یساحل م  ستف خسته و درمانده به    یرک
 مـن  -:دیـ گو ی در جواب او مـ  كودک؟ و   یستکیه تو   کدانم   یاما من هنوز نم   . میدیساحل رس  به

 )1923، 1388روالن، . ( در آمده استی ساحليها ه از پشت سنگک هستم يا آفتاب روز تازه
چنانچـه  . ورزد ید مـ  کیـ أستف ت یرک نز ژا یبر رستاخ » ه درآمده است  ک يا روز تازه «:عبارت  

 يو حـال ا   «: سـد ینو یخواننده م  ستف، در خطاب به   یرک ان رمان، در وداع با ژان     یسنده در پا  ینو
د و بهتـر و     یـ د و از آن باال برو     ی بساز ی فرسودة ما نردبان   يرهایکه از پ  کنوبت شماست   ! جوانان

. هـا  ها و دوبـاره متولـد شـدن        مردن است از    يا  مجموعه ی آدم یزندگ ...دیسعادتمندتر از ما باش   
سـتف،  یرکهمچون سـن    ). 1924همان  (» .میم، تا از دوباره زنده شو     یریبم ! ...ستفیرک يپس ا 

درجـۀ   ده و بـه یت رسـ ی انسـان يحـد اعـال   رده و بهکت از آب عبور یز با موفق یقهرمان روالن ن  
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ـ    ید بر ا  کیأ ت يسنده برا یقت نو یدر حق .  نائل شده است   یسیقد  سرگذشـت قهرمـان     نین گـذار ب
گونـه  رامبی پ یستف، قهرمان یرک روالن از ژان  . رده است کجاد  یق ا یر تلف یکستف غول پ  یرکخود و   

ح یز مسـ یشدن اوست، رستاخ ه در واقع از نو زندهکستف یرک ه مرگ ژان  کرده است، چرا    کخلق  
 )80ئوالند ی. (شود یادآور میرا 

 رافتک -3
روبـر   (.م اطالق شده استکار محیاغذ بسک  به بررو يدر فرهنگنامۀ فرانسو  » رافتک«واژة  

» يانـرژ « و la force» رویـ ن« چـون  یمی مفـاه ي بـرا یرافـت معـادل  ک، یاما در زبان آلمان )719
l’énergie یه دربر دارند، در جامعه و عصر خاصـ ک یم خاصی از واژگان، با مفاه یبرخ.  است ،

ن واژگان،  یاز جملۀ ا  . رندیگ یده قرار م  شتر مورد استفا  ی آن ب  ی و اجتماع  یخیط تار یخاطر شرا  به
لمه در بـر  کن  یه ا کاست  ...  و يرو، قدرت، انرژ  ین:  چون یمی، مشتقات آن و مفاه    »رافتک«لمۀ  ک

 یسـندگان آلمـان  ی نویه بعض ک يلمه در آثار  کن  ی هجدهم و نوزدهم، ا    يها حد فاصل قرن  . دارد
للر در یون گوتـه، هـردر و شـ    چـ  یسـندگان بزرگـ   ینو. خورد یچشم م  ار به یردند، بس ک یخلق م 

ن واژه،  یـ اربرد ا کـ  ين نمونه برا  یبهتر. ردندک یم آن استفاده م   ین واژه و مفاه   یرر از ا  کآثارشان م 
رو یـ ن اثر، گوته از دو نوع نیدر ا) 1آبراهام . ( است1Faust Iفاوست ، Goetheار گوته کشاه

؛ ی قدرت و عظمت روحـ     يگری و د  ی جسمان يروی ن یکی: ندک یاد م یو قدرت در وجود انسان      
ن داسـتان گوتـه از      یدر ا . شود یرو آزمون م  ین دو ن  ی، با ا  ين تراژد یعنوان قهرمان ا   به» فاوست«

 قـدرت  ي داراي فـرد یعنـ یرده اسـت،  کـ اد  یـ » kraftgenie«ا  یـ » kraftmensch« فاوست بـه  
) 6ان همـ . (دهـد  ی خدا سوق مـ يسو ت و به  ی انسان ي ماورا یعالم ه قدرتش او را به    ک یاستثنائ

 يرویـ ن«ار رفته است،    ک هم به  1 فاوست   رد و در  کن واژه استنباط    یتوان از ا   یه م ک ییگر معنا ید
ب فاوسـت   یـ  فر ياز آن برا  ) طانیش (Méphisto ستویه مف ک ییروین. است» ی و شهوان  یجسمان
 .بهره برد

 تـا چـون    قهرمان خود بهره بردي نامگذاري آن، براین واژه در مفهوم آلمانیاما روالن از ا  
لحـاظ   سـتف هـم بـه     یرک ژان. دش بهره برد  یان عقا ی ب ين دو نوع قدرت بشر، برا     یر ا کگوته با ذ  

 يبـرا .  قدرت و عظمت اسـت  ي دارا یلحاظ روح  رومند است و هم به    ی و ن  ي قو ي فرد یجسم
نش واژة  ی گـز  يه از آثـار گوتـه بـرا       کـ  نیـ رومند، روالن عالوه بر ا    ی ن یدن قهرمان یشکر  یتصو به
سـتف، هماننـد بتهـوون    یرک ژان. ردکز استفاده ی بتهوون نی خصوصیهره برد، از زندگ  ب» رافتک«

ر یروالن از تصـو   . رومند است ی، همچون بتهوون ن   ی و روح  یلحاظ جسم  دان است و به   یقیموس
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» رافــت بــودنک«ن یبنــابرا.  قدرتمنــد، بهــره بــرده اســتیم قهرمــانی ترســيز بــرایــن» رن«رود 
نش واژة  ی گـز  ير گوتـه بـر روالن بـرا       یثأتـ : ردکـ  یتـوان بررسـ    یستف را از سه منظر م     یرک ژان

 .ستفیرک ، استعاره از ژان»رود رن«؛ و » نویبتهوون«ستف چون یرک ؛ ژان»رافتک«

  روالنيشوایپ:  گوته-3-1
ه کـ  بـود    يشـروان آن جهـاد    ی از پ  یکـی  يه و کن باشد   ی عظمت گوته هم   ید راز واقع  یشا

 يارکـ  و همي بـر اسـاس آزاد  ی جامعـۀ بـزرگ جهـان   یکجاد ی ا يت برا یهاست عالم بشر   سال
 )18گوته، مقدمۀ مترجم . (رده استک آغاز ي و مادي معنوكمشتر

 يهـا  خـاطر انسـان    شـور را بـه    کن  یـ  داشت و ا   يشور آلمان عالقۀ وافر   ک رومن روالن به  
ت یـ  بـا مل   يه قهرمـانش را فـرد     کـ ن سبب بـود     یهم به. دییستا ی چون گوته و بتهوون م     یبزرگ
) 583دوشـاتله    (. نهـاد  ي، را بر و   »ی درون يرویواجد ن «رافت،  ک ید و نام خانوادگ   ی برگز یآلمان
 چـون  یه بزرگـان کـ  بـود  1800 يهـا  د، آلمان سالیورز یآن عشق م  بهيه وک یشور آلمانکاما  

ور  ه آتش جنگ را در سراسر جهان شـعله        کستم  یگوته را در خود پرورش داد و نه آلمان قرن ب          
 اسـت، عـالم   یتـا فرهنـگ و تمـدن در جهـان بـاق       «: ه چون روالن  که است   ن گوت یو ا . ساخت

 ي روز یـک ه هـر    کـ سان بودند   کار  یدر دورة او، بس   . ردکتواند   یت نام آنان را فراموش نم     یبشر
نگلـتن و  یخ و وی نـاپلئون و تـزار و متـر       ی جهان را داشتند، ول    ي سرور یعنیاروپا   يچند سرور 

شود  ی معلوم م  یخوب خورد، به  یخ ورق م  یه صفحات تار  کنون  کبلوخر، همه رفتند و او ماند، وا      
ه از  کـ اند، نـه آنـان       شان بوده یرون و امثال ا   ی آن عصر، گوته و بتهوون و با       یران واقع یه جهانگ ک

 )همان(» . نمانده استیخ باقی در تاريادیارشان جز کمحصول 
سـتف، و شـولتز     یرک  ژان یـی ، دا Gottfriedد  یـ  چـون گوتفر   ي افراد ستفیرک ژاندر رمان   

Schultze  ،شـور  کم  یادآور نسل قـد   یه  ک اند   ی بزرگ يها ، انسان ي و یقی از طرفداران موس   یکی
 اسـتثمارگر و سـودجو تنهـا        يروند و آلمان را با افـراد       یا م ین رمان از دن   یآلمانند و هر دو در ا     

 نـد، بـه  کزوالـش را تحمـل     شور رو به  ک يتواند فضا  یگر نم یه د کستف هم   یرک ژان. گذارند یم
 )452، 1388روالن، ( .ندک ی مكمقصد فرانسه، تر شورش را بهک بهتر، یید فردایام

، در بخـش    ی و روحـ   ی دارابودن قدرت جسـم    یعنیستف،  یرک ژان بودن رافتکاما دربارة   
 .م دادیل شرح خواهیتفص بعد به
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 » نویبتهوون«: ستفیرک ژان -3-2
 هنرمنـد و در     یهنرمند، انسان .  است  از مشخصات جامعۀ سالم حضور هنرمند در آن        یکی

روح   خـاص، بـه  يدیـ ۀ دیـ هنرمند متعهد، با دارابـودن زاو     .  است یاسی و س  ین حال اجتماع  یع
هاست انجام  ت انسانیه هداکق هنرش رسالت خود را یپردازد و برآن است تا از طر       یها م  انسان
 يداشته باشد و انسان را برا     همراه    به يثرؤج م یتواند نتا  ی است و م   يهنر، عنصر قدرتمند  . دهد

 .ندکدوار یات امیادامۀ ح
دش یـ ان عقا یـ ب بـه » هنـر «نـام     بـه  يرد تا با ابزار   کاتش همواره تالش    یروالن در طول ح   

 در آسـتانۀ جنـگ   یعنـ یرد، کـ  را آغـاز  ستفیرک ژانه رومن روالن نوشـتن  کآن هنگام  . بپردازد
.  بودنـد ی اجتماعيها ی عدالتی و بی روحالتکها، مش یاش گرفتار تباه  اول، مردم زمانه یجهان

رد ک تالش ستفیرک ژان مدافع حقوق بشر بود، با خلق       يا سندهیطلب و نو    صلح يه فرد کروالن  
 اروپـا و    يشـورها ک سـران    يهـا  یهـا و پسـت     ی خودخـواه  يزوال را از تنگنا    ن نسل رو به   یتا ا 

ن اثر، موفق شـد     یهد، با خلق ا    متع يعنوان هنرمند  ن به یبنابرا.  بخشد ییها رها   آن یتعصبات مل 
) 51 یمدن. (ندک تازه آماده    ي نبرد يها را برا   ند و انسان  کم  ی تقد یجامعۀ انسان   به يگریات د یح

 : سدینو ین می چنستفیرک ژاناو در مقدمه 
 ی و اجتمـاع   یه فسـاد اخالقـ    کدر آن دوران    . ام ردهکفۀ خود عمل    یوظ  به ستفیرک ژاندر  

 برافروزم  یستر نشسته آتش  کخا  به ك پا يها خواستم در جان   یه بود، م  سراسر فرانسه را فرا گرفت    
سـتر را رفـت و روب   ک و خاك خـا يهـا  هیـ  ال یسـت یار با کـ ن  یـ  ا يبـرا . نمکدار  یها را ب   و خفته 

ان و یکـ  از ن  یرده بودنـد، گروهـ    کـ ار  کـ  را احت  ییه هوا و روشـنا    ک یسانکردم، و در مقابل     ک یم
ن یـ و از ا  . نمیافریـ  ب يت آنان راهنما و رهبر    ی هدا يورم، و برا  ار را گرد آ   کپروا و فدا   یدالن ب کپا

و  ...ا داشـته باشـد    یر ین و ب  یزبی ت ینگاه:  دو صفت عمده باشد    يه دارا کرهبر توقع داشته باشم     
 )23، 1388روالن، ... (رات خود جرأت الزم را داشته باشدکان تفی بين رهبر برایا

 سراغ قهرمانان گذشته رفت تـا بـه        ش، به ی در نگارش اثر خو    يه و کن سبب است    یهم به
 چـون   یقهرمـان . ستندیشان تنها ن  یها ه در نبرد با آالم و رنج      کروزان و بدبختان بفهماند      رهیهمۀ ت 

نده بـود، بـا     که اف یاش سا  یات بر زندگ  یه در تمام طول ح    ک یه با وجود رنج و محنت     ک» بتهوون«
بتهـوون،  .  بـود  یشـگر شـادمان   یستا، همـواره سـرودخوان و       یبودن قدرت و عظمت روح     دارا

ه کـ رد ک یرد و آرزو مک ی نامساعد مبارزه م یطی در مح  یمات زندگ یه با تمام نامال   ک بود   یقهرمان
رد تـا  کـ توانسـت    یه با وجود تمام موانـع، آنچـه مـ         ک چون او    یبخت رهیدن ت یبخت از د   رهیهر ت «

 قدرتمنـد بـود   ياو فـرد ) 17، 1347روالن، (» .ابدی خاطر ی باشد، تسل  انسانسته نام   ی شا یانسان
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ه شهامت مبـارزه    ک بود   یعالوه، قهرمان  ره شد و به   ی چ ی زندگ يها يه با قدرت اراده بر ناگوار     ک
ه خـود   کـ روالن  . اش بپـردازد   ات جامعـه  یان واقع یب  داشت تا به   یاتش سع یداشت و در طول ح    

 تحـت  ي داشت، در اثـر یاندان آلمیقیبتهوون، موس ه بهک ياریل عالقۀ بسیدان بود، به دل یقیموس
 ت بزرگ را بهین شخصی ای، زندگانییبایز  بهLa Vie de Beethoven بتهوون یزندگانعنوان 
: م نمـود  یترسـ »  نـو  یبتهـوون «، قهرمـان خـود را چـون         ستفیرک ژانعالوه در    به. دیشکر  یتصو

  بتهـوون بـه    يای متفاوت با دن   یه جداگانه و در جهان    ک از تبار بتهوون     یگر و قهرمان  ی د یبتهوون«
 )24، 1388روالن، (» .ا آمده استیدن

 یمعنـ  به» رافتک «یعنیستف،  یرک  ژان یه نام خانوادگ  کم  یردکن موضوع اشاره    یا شتر به یپ
ر کـ در ادامـه بـا ذ     . رده اسـت  کـ  ی را دنبـال مـ     ین انتخـاب هـدف    یـ رومند اسـت و روالن در ا      ین

م یها دست خـواه    ن پرسش یپاسخ ا  هستف و بتهوون وجود دارد، ب     یرک ن ژان یه ب ک ییها يهمانند
 یبتهـوون «ه روالن از او چون      ک است   ییها یژگیستف واجد چه و   یرک در گام نخست ژان   : افتی
 ست؟یچ» رافتک«ها و  یژگین وین ای ارتباط بيند؟ و در گام بعدک یاد می» نو

، در Ludwig van Beethovenگ وان بتهـوون  ی لودو:ث ظاهری شباهت از ح-3-2-1
، در  یروانیرشـ ی اتاق محقر ز   یک، در   Cologneلن  ک، در جوار    Bonn در بن    1770بر   دسام 16

. ارکالخمر بود و مـادرش خـدمت        دائم یخوان پدرش آوازه . دست متولد شد  یر و ته  ی فق يا خانواده
ز یـ آم  خشـونت يصورت نبـرد   از همان ابتدا بهیرد و زندگک ي را سپر يدشوار کیودکبتهوون  

 ار بود و پدرش در چهـار ک آشي در و  یقی، استعداد موس  کیودک ين ابتدا از هما . او ظاهر شد   به
 یقی موس يب و ین ترت یا و به . ردکن معاش خانواده    یمأ ت يانو برا ینواختن پ   او را وادار به    یسالگ

 ي، فـرد یلحـاظ جسـم   اما خوشبختانه به) 25، 1347روالن، . ( درد و رنج آموختیرا با چاشن 
رنگ سرخ   صورت پهن او به   .  داشت يرومندی ن يبند  و استخوان  ي قو یسروگردن«: رومند بود ین

زد هر  یه در چشمانش موج مک يا  فوق العاده  يروین ....م و برجسته بود   کش مح یشانی و پ  يآجر
 و ي قـو یب بتهـوون بـا تنـ   یـ ن ترتیـ ا بـه ) 21همـان  (» .ساخت ید مجذوب مید یه م کس را   ک
 و آثـار    ی بـا زنـدگ    ییرومـن روالن بـا آشـنا      . دی گرد یمات زندگ یرومند، آماده مبارزه با نامال    ین

ن یـ خود در ا  . ندک لحاظ   ییها ي قهرمان خود و بتهوون همانند     ین زندگ یبتهوون، بر آن شد تا ب     
 : سدینو یرابطه م

ن، منحصـر بـه        ] ستفیرک ژان[ او   یخیشباهت تار  ات ی از خصوصـ یبعضـ  بـا آهنگسـاز بـ
منظـور   ام و  ردهکـ ات اشاره   ین جزئ ی با ا  -دمده  ی سپ -ه در جلد اول   کستف است   یرک خانوادة ژان 

 قهرمـان   يهـا  شـه ی بوده است تا بتـوانم ر      يشاوندین خو ین اشاره در آغاز رمان اثبات ا      یمن از ا  
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 را در   کیودکام  یه ا کام    داده یبین علت ترت  یهم فرو برم و به   ) نیرا(= خود را در ساحل رود رن     
 )24، 1388روالن، . (ندک یم طیآلمان قد
ت یـ  روا یدان آلمـان  یقی موس ی، زندگ ستفیرک  ژان م و پرحادثۀ  یوصاف در رمان عظ   ن ا یبا ا 

نـار رود رن متولـد   ک، در ) بتهـوون ين مـادر یسرزم ( Rhénanieیه رنانیه در ناحکشده است 
قـد   بلنـد « نسل در نسـل      یه همگ کها تعلق دارد     رافتکخانوادة    به يو. ندک یشود و رشد م    یم

همـان  (» ...مکـ  محيهـا  د داشتند و مشتی باطراوت و سرخ و سف     يا بودند و چهارشانه و چهره    
پـدر  . ردکـ  ي را سـپر ي سـخت و دشـوار  کیودکـ ز چـون بتهـوون    یـ ن وجود، او ن   یاما با ا  ) 39
داد و   یباد مـ   خانه به یز خانواده را در م    یه درآمد ناچ  کخواره و تندخو بود     ی م يدانش فرد یقیموس

 یقیز موسـ  یـ ستف ن یرک ژان.  بود يارکخدمت مجبور به  امرار معاش خانواده     ياش برا  چارهیمادر ب 
م کردن شـ  کری سـ  ين اسـتعداد بـرا    یـ ار آموخـت تـا از ا      یاجبار پدرش و با درد و رنج بس        را به 

 سبب شد تـا در  یقین دو نابغه در عرصۀ موسی ايۀ قویبن )210همان . (ندکاش استفاده  خانوده
اپو باشند و   کباران، همواره در تالش و ت     ر آفتاب و    ین لحظات، در گرما و سرما، در ز       یدشوارتر
ر دشـوار   ین دو قهرمـان را در مسـ       یـ  آنچه ا  یشتر از قدرت بدن   یاما ب . ابدیها راه ن    در آن  یخستگ
م یآن خـواه   ه در ادامـه بـه     کـ  بـود    ی ثابت قدم و استوار ساخت، قدرت و عظمت روح         یزندگ

 .پرداخت
 قهرمـان  ستفیرک ژاندمۀ روالن در مق: ی شباهت از نظر قدرت و عظمت روح  -3-2-2
 :اندینما یف مین تعریرا چن

ده ین مقـام رسـ  یـ ا شۀ خود بهیا اندی ي بازوان قوکمک ه بهکازمند نبودم   ی ن یقهرمان من به 
و . افتـه باشـد  ی دسـت  یعنوان قهرمـان  ش، به یه با قلب خو   کخواستم   ی را م  یه قهرمان کباشد، بل 

ع یمن آن را قلمرو وسـ     . ستیگاه احساس ن  یها جا قلب تن . مینی بب يتر عید در ابعاد وس   یقلب را با  
نـد تـوان آن     کومت  ک ح یعین قلمرو وس  یه بتواند بر چن   ک یقهرمان. دانم ی انسان م  ی درون یزندگ

  بتهوون بـه   ةل و قوار  ک با ش  یطبعاً در قدم اول قهرمان    . ستدیه در برابر صف دشمنان با     کرا دارد   
 ی است استثنائ  ين هنرمند یان مردم مغرب زم   ی م  مدرن، در  يایرا بتهوون در دن   یافت ز یذهنم راه   

ـ  ي امپراتـور  یـک ه با نبوغ خالق خود بر       ک اش تمـام    یرد و نبـوغ قلبـ     کـ  یومـت مـ   ک ح ی درون
 )24 و 23همان . (شمرد یش مین را دوست و برادر خوی زمي رويها انسان

 از  یمـ یدش شـهامت داشـت و ب      یـ ان عقا ی آزاد و مستقل بود، در ب      ی روح يه دارا کروالن  
ان یـ قت را بیوسته در تالش بود تا حقیاش، پ  یسندگیمدد هنر نو    به يو. گران نداشت ینش د کاو
ه روالن از آن کـ اما آنچـه  . ختیانگ یان مردم برم ی با نوشتن آثارش شور مبارزه را در م        يو. ندک
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 جنـگ   يدة و یـ عق ه بـه  کـ ها نبود، چرا     ان انسان یتن و جنگ م    رد، نبرد تن به   ک یاد م یمبارزه   به
مقصـود روالن از    ) 188،  1371روالن،. (شـود  ی مـ  یسـتگ که سـبب ورش   کـ  است   ياریکانه پ گی

 دن بـه ی رسـ ي او برايها  و آالم و رنجی ارادة آدم يرویان ن ی است؛ نبرد م   ی درون ياریکمبارزه، پ 
م بهـره بـرد تـا    ین عبـارات و مفـاه   یتـر  دش از ساده  یان عقا ی ب يرومن روالن برا  . یی نها يروزیپ

ه یـ رایپ یب! درست و راست بگو«: سدینو ین م ین باره چن  ی در ا  يو. نندک كدرهمگان سخنش را    
ش یاند ك از نخبگان ناز   یو نه تنها گروه   ! ه سخن تو را بفهمند    ک  آن يبگو برا ! مالحظه بگو  یو ب 

هـا   ن انسـان یزترین و ناچیتر ه هزاران هزار تن، و ساده    که آن چنان بگو     کسخن تو را بفهمند، بل    
عـالوه در    به) 26،  1388روالن،  (» !ن عمل تو باشد   یالم تو ع  کبگذار تا   . نندک كسخن تو را در   

، عظمـت   ياریگرچـه بسـ   .  چون بتهوون الگو گرفـت     يا  اسطوره یم قهرمانانش از قهرمانان   یترس
 رِکرومندِ ف ی آزاد و ن   ي صدا يو.  واالتر است  یگاه بتهوون بس  یاند، اما جا    بتهوون را ستوده   يهنر
 يهـا  يروز رهیـ او از رنـج و ت     . بشر بهره برد   ه از هنرش در راه خدمت به      کود  اش ب  زمانه یآلمان

 را سـر  Durch Leiden Freude»  از راه رنجیشادمان«بتهوون شعار . ساخت ی میخود شادمان
ـ   ین جمله، شعار ارواح دل    ینون ا کداد و ا   یم ) 108،  1347روالن،  . (ا شـده اسـت    یـ  دن كبـا  یر و ب

برند و مبـارزه     یرنج م «ه  ک است   یسانکن دوست   ید و بهتر  ین هنر جد  ایشواین پ یرتریبتهوون، دل 
 يغمگسـار  سراغ ما و بـه     ه به کنند، اوست   کاف ی جهان ما را از پا م      يها ه غم کدر آندم   . نندک یم

 و  ینـ یب ه از آن روشـن    کـ  گـرم و درخشـان اسـت         یانونکـ نبـوغ بتهـوون همچـون       ... دیآ یما م 
ننـد  ک یش احساس مـ   یه خدا را در وجود خو     ک ییها  جان ی مبارزان جسور و سرمست    یخوشبخت

ن انسـان بـزرگ،   یه اک و بلیر آلمان یدان شه یقین موس یا) 103همان  (» .ت دارد یس سرا کهمه   به
خلـق    بتهـوون، بـه  يهـا  یژگـ ین ویروالن با الهام از ا .  بزرگ شد  يها گر انسان ی د ي برا يراهبر

رو و  یـ ه خـود سرچشـمه ن     کـ ،  یقیسـ  مو یعنیلطف هنرش    ستف، به یرک ژان. قهرمانش پرداخت 
او در طـول    . دیـ آ یرون مـ  یـ  فاتح و سـربلند ب     یقت است، در نبرد زندگ    یشف حق ک يقدرت برا 

 ین راه تـاوان بزرگـ  یـ وشد و در اک یقت میان حقی دولتمردان و ب يها  دروغ ي افشا ياتش برا یح
 را  ي و یاهـ ش باشـند و شـهامت همر      یها يتوانند شاهد افشاگر   یه نم کانش  یاطراف. دهد یپس م 

ان یـ  پایدارد و حتـ  ینند، اما او از تالش دست بـر نمـ     ک یش م ی رها يگری پس از د   یکیندارند،  
 او هر بار به   « و   1».ا خواهم آمد  یدن  تازه به  ي نبردها ي برا يروز«: ستیار او ن  کان  یعمرش هم پا  

اهـد   خويمـان بـرادر   یشـور پ  کشه با زنان و مردان آزاده در هـر          یصحنۀ رزم خواهد آمد، و هم     
                                                           

 .ستف، در حال مرگیرک ن سخن ژانیآخر  - 1
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» .مان خواهد شد  یپ ابند، هم ی ی دست م  يروزیپ برند و به   یرزمند و رنج م    یه م کها   بست، و با آن   
 )28، 1388روالن، (

بنـدة  یبـودن، ز » رافـت ک«ه بـه حـق    کند  یآفر یي م  رافتکستف  یرک ن گونه، روالن، ژان   یبد
 :اوست و خالقش رومن روالن

ه بـا   کـ  را سـروده اسـت       یحماسۀ قهرمان انه  ی آرمانگرا يا وهیش به ش  ی رود خو  -در داستان 
او از خانـدان    . ردیـ گ یچ مـ  یهـا را بـه هـ       زد و آن  یخ یز برم ی روزگار به ست   يها هنجارها و ارزش  

 را در   يوار، شـاد   یرومند، صوف یقهرمان ن . رو است ی ن ي به معنا  ین در زبان آلمان   یا. رافت است ک
از «: دیسـرا  یال مـ ی، هم آوا با ششی نهم خو یه بتهوفن در سمفون   کد، به همان سان     یجو یرنج م 

 )35 يزازک(» .ردیگ یه میزد و مایخ ی بر ميه شادکدرد است 

  از قدرتينماد: »رن «-3-3
شور رودها تعلق داشـت و  ک روالن به. ژه داردی و یگاهیجا» رود«شۀ رومن روالن،    یدر اند 

در . نـام نهـاد   » يا ارهرمان رود و  « را   ستفیرک ژانه  ک آنقدر با ارزش بود      يمفهوم رود در نظر و    
ـ  یـک عنـوان    و بـه ين، استعاری نمادیین رمان، رود در معنا یا . ار رفتـه اسـت  کـ   بـه ی نـوع ادب

  بـه ی طـوالن يری مسـ یه بعد از طـ کل است ی طوي روديمعنا در زبان فرانسه، به  fleuveواژة
-romanرا   سـتف یرک ژان بهره بـرد و رمـان        ییبایز ن مفهوم به  یرومن روالن از ا   . زدیر یا م یدر

fleuveانگر یــ بیخــوب بــه» يا رمــان رودواره«ن اصــطالح، عبــارت یــه در ترجمــۀ اکــد یــ نام
م، ینـ ک ی را بررسـ   يا  رمـان رودواره   یم از نظر نوع ادب    یرا اگر بخواه  یز.  روالن است  يها شهیاند
 فـرد از تولـد تـا        یک ی است و در آن سرگذشت زندگ      یار طوالن ین نوع رمان، چون رود، بس     یا

ر ی و مسـ سـتف یرک ژان قهرمان رمـان  یر زندگ ین مس ی ب یاز طرف . شود یده م یشکر  یتصو مرگ به 
ر یسـتف همچـون رود، در مسـ       یرک ه ژان کگونه   نیبد. است  گنجانده شده  ي استعار یرود، مفهوم 

ند و با گـذر از تمـام موانـع و           ک یار برخورد م  ی بس يها موانع و سنگالخ   ، به یتش در زندگ  کحر
 یجـاودانگ  ران و بـه   یک ب يایدر دهد و به   یراه خود ادامه م    ستد، به یباز با ت  که از حر  ک بدون آن 

 .رسد یم
رود رن،  . اسـت  ردهکن استفاده   ی نماد یدر مفهوم » رود رن «ن رمان از    ین در ا  یروالن همچن 

عـالوه،   به. زدیر ی شمال م  يایدر  به ییشور اروپا کن  یه پس از عبور از چند     ک است   یلیرود طو 
، 1912 تـا  1904 يهـا  ن سـال یب. شود ی آلمان و فرانسه محسوب ميشورهاک ین رود، مرز آب یا

 يشـورها کن  ی ب يارینگارش درآورد، اختالفات بس     را به  ستفیرک ژانه روالن رمان    کآن هنگام   
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طلب و مخـالف بـا     صلحيعنوان فرد روالن به . ژه آلمان و فرانسه وجود داشت     یوه   و ب  ییاروپا
 رومـن روالن رود رن را بـه  . ن اختالفات داشـت ی در حل ا ی سع ستفیرک ژانجنگ، با نگارش    

عنـوان   سـتف را چـون رود رود رن، بـه    یرک عنوان نماد اروپا در نظر گرفت و قهرمان خود، ژان         
 فرانسـه،  يشـورها ک ه بـه کـ  اسـت   ی آلمـان  يستف، شهروند یرک ژان. دیشکر  یتصو نماد اروپا به  

. پـردازد  یه اروپا م  کشورها و بل  کن  یاع نابسامان ا  انتقاد از اوض   ند و به  ک یا سفر م  یتالیس و ا  ییسو
شدن آتش   ور  شعله يایشتر مه یروز ب  ش، روز به  یشورهاکان  یار در م  یه با اختالفات بس   ک ییاروپا

 یی اروپـا  يشورهاکان  یند تا سبب اتحاد م    ک ی م یستف چون رود رن، سع    یرک ژان. شود یجنگ م 
 ) 101 درپا  ویناصح(. گردد
 يها را فرا گرفتـه و پـا        رده، چمن ک باز   ی خود راه  يسه و آلمان، رود برا     فران يها ان تپه یم

ن سـان   یبـد . رده و در خود فرو بـرده بـود        کشور را گود    ک هر دو    يها ها را شسته بود و آب      تپه
ها در وجود   ها؛ آن  وند دادن آن  ی پ يه برا کردن بل ک جدا   يشور روان بود، اما نه برا     کان دو   یرود م 

افـت، و آن  ین بار رمز سرنوشت خـود را در  ی نخست يستف برا یرکو  . شتندگ یاو در هم جفت م    
 دشـمن   يهـا  ر ملـت  یکـ  در پ  ی هر دو ساحل را مانند رگ      ی زندگ يرویست ن یبا یه م کچنان بود   

 )2234، 1388روالن، . (ببرد
ـ : ان دارندین داستان، دو رودخانه جر   یدر ا  ـ  یرودخانۀ برون منظـور از  . ی و رودخانـۀ درون

تـوان حضـور آن      یان آن، م  یپا  داستان تا به   يه از ابتدا  کاست  ) نیرا(= ، رود رن  ینرودخانۀ برو 
 چون بتهوون را در دامان خـود پرورانـده اسـت، نـزد روالن           یه بزرگان کرود رن،   . را شاهد بود  

بـا  ین رود ز  یـ  ا يها رانهکس گذرانده بود، در     ییه در سو  ک را   یانیروالن سال . ار گرانقدر است  یبس
 : رفت یمر فرو کف به

دار رود، گـذر    یۀ پا یدان، در پو   ش و خرده  ی، ژرف اند  يرازیز همچون رند ش   یگمان، او ن   یب
ـ . گردد ی می او نماد زندگ يها شهین سان، رود در اند    یبد. ده است ید یعمر را م   ، رود یرود برون

ن یـ ف اسـت یرک ن ژانیه در داستان بلند و نماد کوشد  ک یگرداند؛ و او م    یار م ک را بر او آش    یدرون
 ) 34 يزازک. (ونددیگر بپیدیکدو را به 

 ه چـون رود رن، ره بـه       کـ ستف اسـت    یرک  ژان ی، رود زندگان  یو مقصود از رودخانۀ درون    
. ت اسـت کـ  در حـال حر یق، در رودخانـۀ زنـدگ  یستف، سوار بر قا  یرک ژان. دیپو یا م ی در يسو

 یتوان؛ قدرت چندان است و ناكودکستف  یرک رومند است، اما ژان   یرود، پرجوش و خروش و ن     
ستد؛ یت باز با  کن بار قصد دارد از حر     یر چند ی مس ین رودخانه ندارد و در ط     یت در ا  ک حر يبرا

ه کستف  یرکمقصد برسند، اما     ستند به یاند و ناتوان، قادر ن     فیاش چون ضع    خانواده يدگر اعضا 
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، چـون رن،  او. دهـد  یت خود ادامه مـ کحر شود و به ید نمی است، هرگز ناام  ی واقع رافتک یک
هـا   شـه یر خـود از ب    یند؛ در مس  ک ی م ی را ط  ی طوالن يریان سال مس  یه سال ک يرود. رومند است ین

 .ا برسدیدر  خود، بهیمقصد واقع گذرد تا به یها با اقتدار م ها و سنگالخ ها، از دره وجنگل
ز یـ چ چ یه. دانست ین م یقیه رود راه خود را به       کدا بود   یخواست؟ پ  یرفت؟ چه م   یجا م ک

ه در کـ  یدر هر ساعتِ روز و شب، در باران و در آفتاب، وقتـ . توانست آن را متوقف سازد  ینم
ه کـ رد  کـ  یانسان حـس مـ    . داد یرده بود، او همچنان به راه خود ادامه م        کا غم النه    ی يخانه شاد 

چـه  . برد ی خود لذت ميرویشود و از ن یر اندوه نمیسان است، هرگز اسیکز در نظرش  یهمه چ 
د و یــ بيهـا  ان چمنزارهـا و شـاخه  یـ ه ماننــد او باشـد و از م کـ  یسـ که خوشـبخت  شـاد و چـ  

ز از یـ چ چینـد، در مقابـل هـ    کز اعتنا ن  یچ چ ی غژنده برود، به ه    يها  رخشنده و شن   يها زهیسنگر
 )1534، 1388روالن، !... (رفتار باز نماند، آزاد باشد

ار ی بسـ يها مل دردها و رنج را، با تحیب زندگیر دراز و پرفراز و نش   یز مس یستف ن یرک ژان
 یسـتگ یه شاکـ  آنياو بـرا . خدا برسد اش، به ی درونيایدر ند تا به ک یق م ی طر یاما با قدرت، ط   

در . سـتد یا یت نمک از حريا  بنهند، همچون رود، لحظهيرافت را بر وکآن را داشته باشد تا نام       
ه رشـد  کنش است یطف آفرل به. رساند ی مياری يو  بهيزیش از هر چ  یه ب کن راه، هنر است     یا
ابد ی ی می رودخانۀ زندگك مواجهه با امواج سهمنا    يم برا ی عظ ییرویشود و ن   یند و بزرگ م   ک یم

ۀ خـود   یسـنده بـا سـا     ی نو يدر بخش گفت و گو    . ندک یدا م ی دست پ  ی زندگ یقی حق يمعنا و به 
آنقـدر  «: شناسـد  یافته اسـت، بـاز نمـ   یه رشد و پرورش کستف را یرک گر ژانیه روالن دکاست  
 انسـان  یکستف از قالب یرک ن گونه ژانیبد )812همان (» .شناسمت یگر نمیه دک يا ردهکرشد 
ه بـر چهـرة     کـ  يو آن روز  ... «: دیـ آ یس در مـ   یستف قـد  یرکل  کش د و به  یآ یرون م ی ب یمعمول

 )22همان  (1».سراغ تو نخواهد آمد ، آن روز، مرگ بهی داشته باشيستف نظریرک
 همـراه بـا     یرود زندگ : رسد یش م یفرجام خو  ومن روالن سرانجام به   رود ر  -رودِ داستان 

. ه خداونـد اسـت    کـ  یانوس جاودانگ یرسد؛ اق  یانوس م یاق ش به یآلودة خو  ۀ تب یان پو یآن در پا  
 است رازوارانه از روالن وبتهوفن،      يا زهیه آم ک ینندگیستف، قهرمان سترگ هنر، نماد آفر     یرک ژان

ن هنگـام،   یـ او در ا  ... گـذرد  یروزمند و سربلند از رود مـ      ی، پ ی زندگ يب و فرازها  یدر فرجام ش  
                                                           

 شـده اسـت،   ک حـ ی قرون وسطيساهایلکستف مقدس در یرکۀ مجسمۀ یه بر پاکبه را یتکن یرومن روالن ا  «  - 1
» .نـد ک یرار مـ کـ ت»  پـانزده روزه يدفترها« در یان هر مجلد از چاپ اصلیو در پا. ده استین برگزی نماد يا گونه به
 )22، 1388روالن، (

Christofori faciem die quacumque tueries Illa nempe die non morte malmarioris 
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، نشـانۀ   »د نـو  یـ نو«ه نـام    کـ  کیودکـ برد؛   یش م یرومند و پهلوانانۀ خو   ی ن يها  را بر شانه   کیودک
 )37 يزازک. (دمد یه بر مک است نو ي روزيای و عشق است؛ گوی زندگيرویرازآلود ن

ن انتخـاب را در     یـ د و ا  ی خود برگز  ین اصل  قهرما يرا برا » رافتکستف  یرک ژان«روالن نام   
ـ  در يو. دش انجام دادیان عقای بيراستا در رابطـه بـا    Le Voyage intérieurاش  یسفر درون

 : سدینو ین مینام قهرمانش چن
سـتف، پهلـوانِ خـدا بـر        یرک،  ي جـوهر  يرویـ رافت، ن ک:  قهرمان داستان  يها تنها همان نام  

هـا از    ن آن نـام   یهمچن. گفتند ی از ارادة قدرت سخن م     یروشن گر، به ی مناد يایحیدوش، و ژان،    
 يمرگ، عصر  وم به ک مح يا دة جامعه ی گند يها ان آب یش، رفتن از رخنه و از م      یپ ارادة رفتن به  

. ان اسـت یـ ستف حماسۀ طغیرک ان بامداد تا آغاز روزنو، ژانیاز پا. دادند یده، خبر م یان رس یپا به
 يهـا  ی و نابسـامان یـی ، دوروی اخالقيها يشداوری و پينر ه ي در برابر قراردادها   یان زندگ یطغ

 نـد و بـه  ک یرون در آغوش گرفته خفه اش می را از بیان در برابر همۀ آنچه زندگ    ی، طغ یاجتماع
 )303، 1371روالن، . (دیآال یگند م

 جهینت
ه در تمـام    ک متعهد بود    يا سندهیه رومن روالن نو   ک شد، از آنجا     یه بررس کبر اساس آنچه    

ش را در یزوال بود، با خلق آثارش رسـالت خـو   ه رو بهک يرد تا در عصر   ک یاتش سع ی ح طول
 بـا قـدرت و عظمـت    ي مـرد ی، زنـدگ سـتف یرک ژانده انجام دهد، در یشک رنج   يها قبال انسان 

وسته در حال مبارزه    یاش، پ  یالت فراوان در زندگ   که با وجود مش   کشد  ک یر م یتصو  را به  یروح
ر یتصـو   انجـام رسـالتش، در بـه   يامـا روالن بـرا    . نـد ک ی رخنه نم   در وجودش  يدیاست و نوم  

ه کـ ز مـد نظـر قـرار داد    یـ  را ن  يگـر یرد و شاخصۀ د   کتفا ن کها ا  یژگین و یا دن قهرمانش به  یشک
دند تا  یوشکنگارندگان مقاله   . ن شاخصه، نام قهرمان بود    ین پژوهش مشاهده شد، ا    یچنانچه در ا  

ستف یرک ژان«ان انتخاب عنوان    یرابطۀ م  ، به ستفیرک ژانن   نام قهرمان در رما    یل و بررس  یبا تحل 
 . ابندی روالن دست يها شهیو اند» رافتک

 يحوار«د تا او چون سن ژان،       ی قهرمانش برگز  يرا برا » رافتکستف  یرک -ژان«روالن نام   
بـه آن   » سـتف یرکسـن   « آن حضرت باشد و بتواند چـون         یوسته رهرو واقع  ی، پ »حیمحبوب مس 

 رودخانه،  كشد و با گذر از امواج سهمنا      کح را بر دوش     یه مس ک نائل شود    ی انسان درجه از مقام  
نجـا  یدر ا . اثبات رسـاند   رافت بودن خود را به    کگونه   نیس گردد و بد   یشود و قد  » حیبرندة مس «
ـ  يخـدا «ه همواره   کار روالن   کاف دن به ی بخش ین در تجل  ین عناو یه ا کتوان گفت    یم را » ی درون
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ت، یحین مسـ یـ روالن بـا الهـام از بزرگـان د      .  دارد ییر بسزا یرد، تأث ک یو م در وجود خود جستج   
 ی با قـدرت و عظمـت روحـ   یم قهرمانانیترس اش، به گرایانه باورهاي دین ضمن اقرار ضمنی به 
  .گذارند ی نام قهرمانانش بر اهداف او صحه میپرداخته است و گاه
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