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از رنج بشری
شرق: «ســال ها پیش در چوخنوف، مردی زندگی  �

می کرد به نام مندل ســینگر. پارسا و خداترس بود و 
عامی، یک یهودی کامال معمولی. مکتب داری ساده 
بود. در خانه اش که تنها شــامل آشــپزخانه ای بزرگ 
بود، به کــودکان تعلیم تورات می داد، از جان و دل و 
بی حاصلی قابل می کوشید. پیش از او، کرور کرور آدم 
چون او زیسته و کودکان را تعلیم داده  بودند. سیمایی 
پریده رنگ داشت به ســادگی ذاتش. ریش و سبیلی 
تمام، به رنگ ســیاه معمولی، دورتــادور صورتش را 
گرفته و لب و دهانش را پوشانده بود. چشم ها درشت 
و ســیاه و خمار بــود و نیمی از آن پشــت پلک های 
سنگینش پنهان شده بود». این آغاز رمان «ایوب» اثر 
یوزف روت است که به تازگی با ترجمه محمد همتی 

در نشر نو منتشر شده است.
یوزف روت از نویســندگان آلمانی زبانی اســت که 
در ایران شناخته شده اســت و پیش تر آثار دیگری از 
او از جمله توســط محمد همتی به فارســی منتشر 
شــده بود. یوزف روت، روزنامه نگار و نویسنده مشهور 
اتریشــی است که در ســال ۱۸۹۴ متولد شــد. او در 
جوانی در رشته های فلسفه و ادبیات آلمانی تحصیل 
کرد اما با پیوستن به ارتش ادامه تحصیل را رها کرد. 
تجربه جنگ در بســیاری از آثار روت دیده می شود. او 
همچنین به عنوان روزنامه نگار نیز شهرتی قابل توجه 

داشت.
«ایوب» رمانی اســت که در فاصله ســال ۱۸۸۵ 
تا کمــی پس از پایــان جنگ جهانــی اول می گذرد. 
جغرافیای رمان، از شــهرکی یهودی نشین در روسیه 
آغــاز می شــود و به نیویــورک می رســد. مترجم در 
بخشی از سخن ابتدایی کتاب، درباره این رمان نوشته: 
«می تــوان ایوب را اودیســه ای فرهنگــی نامید که از 
شرق اروپا و از میان اقلیت حسیدی آغاز می شود و به 
دنیای آن ســوی آب ها، به آمریکای سکوالر می رسد. 
در پایان رمان، چوخنوف دیگر بخشی از روسیه نیست، 
همچنــان که مندل گرچه ایمانش را بازمی یابد، دیگر 
همان مکتب دار ســاده نیســت که به کودکان تعلیم 
تورات می داده اســت و تمام زندگی خود و همسرش 

در آبروداری خالصه می شده».

«ایوب» ســال ها پیش هم به فارسی ترجمه شده 
بود و همتی نوشــته که آنچه ســبب شــده به سراغ 
ترجمــه اثری بــرود که پیش تــر ترجمه شــده بود، 
لغزش های ترجمه  پیشین نبوده بلکه او قصد داشته 
تجربه ای را که از ترجمه «مارش رادتسکی» به دست 
آورده بــود در ترجمه «ایوب» بــه کار ببندد. «مارش 
رادتســکی» رمان دیگری از یوزف روت است که چند 
سال پیش با ترجمه همتی منتشر شد. متن اصلی این 
رمان نخستین بار در سال ۱۹۳۲ منتشر شده و چنان که 
در بخشی از مقدمه مفصل مترجم بر ترجمه فارسی 
آن آمده انتشار آن هم زمان بوده است با مجموعه ای 
از مهم تریــن آثــار ادبیــات آلمانی زبان؛ آثــاری که 
نقــاط عطفــی در تاریــخ ادبیات جهان به حســاب 
می آینــد. آثاری نظیر «کــوه جــادو»ی توماس مان، 
««قصر» کافکا، «مرد بــدون ویژگی» روبرت موزیل و 
«خوابگردها»ی هرمان بروخ. مترجم ضمن اشاره به 
این آثار و برخی دیگر از آثار مهمی که انتشار «مارش 
رادتسکی» هم زمان با آنها بوده است و اشاره به اینکه 
«همــه این آثار از منظر تاریخی روایتگر روند انحطاط 
اجتماعی ای هستند که به فروپاشی نظام های سنتی 
و پایگانــی در جنگ جهانــی اول انجامیــد» درباره 
شــباهت ها و تفاوت های رمان «مارش رادتســکی» 
با برخی از دیگر رمان هــای آلمانی زبان هم عصرش 
می نویســد: «توماس مان و هرمان بروخ و موزیل در 
آثارشان گذشته ای را دستمایه کار خود قرار می دهند 
که چندان از آنان دور نیســت و هنوز به مثابه دورانی 
که خود تجربه اش کرده بودند به کار نویسندگی شان 
می آمــد. همین امــر در مورد یــوزف روت نیز صدق 
می کند. مارش رادتسکی را هم به لحاظ تاریخ انتشار و 
هم به لحاظ مضمون مشترک باید در کنار هم عصران 
خودش بررســی کرد. تفــاوت در اینجاســت که آن 
رمان ها وضعیت را تشریح می کنند و مارش رادتسکی 
روند این انزوا و تنهایی و فروپاشی را. و این تفاوت خود 
را در کارکرد ویژه زمان در رمان نشان می دهد که یکی 
از مهم ترین عناصر مورد توجه در رمان مدرن است». 
روت در رمان «مارش رادتســکی» زندگی سه نسل از 
خانــواده فون تروتا را روایت می کنــد؛ خانواده ای که 
عمرشــان در خدمت به امپراتوری اتریش مجارستان 
سپری شده. روت از خالل داستان این خانواده روایتی 
به دست می دهد از زوال و فروپاشی امپراتوری اتریش 
مجارستان. رمان با سطرهایی در معرفی خانواده تروتا 
آغاز می شود: «تروتاها خاندانی نوپا بودند. نیای آنها 
پس از نبرد سولفرینو به عنوان اصیل زادگی نائل شد. 
او مردی اســلوونیایی بود و از آن پس نام شیپولیه – 
روستای زادگاهش – بر نام خانوادگی اش افزوده شد. 
تروتا فون شیپولیه را تقدیر برای کاری نام بردار برگزیده 
بــود؛ اما او بعدها چنان کرد کــه نامی از او در خاطر 
آیندگان نمانــد...». چنان که در توضیح پشــت جلد 
ترجمه فارســی رمان «مارش رادتسکی» آمده ماریو 
بارگاس یوسا این رمان را از بهترین رمان های سیاسی 
خوانده و گفته اســت که در نگارش رمان «سور بز» از 

این رمان الهام گرفته است.

مرور

علیه خودمختاری ادبیات
شرق: «نویسنده، نقد و فرهنگ»، مجموعه مقاالِت  �

ادبی جورج لوکاچ با ترجمه اکبر معصوم بیگی اخیرا در 
نشر نگاه با طرح جلد تازه ای بازنشر شده است. لوکاچ 
در این کتــاب نقدهایی درباره چهره های مطرح ادبیات 
جهان از جمله تالستوی، زوال، فلوبر، شکسپیر، تورگنیف، 
لســینگ، گوته و توماس مان را گردآوری کرده است. از 
آنجا که مقاالِت کتاب «نویســنده، نقــد و فرهنگ»، در 
زمینــه نظریه ادبیات و زیبایی شناســی و فرهنگ و نقد 
ادبی به دوره های مختلِف فکری و کاری لوکاچ مربوط 
اســت، می توان ســیر تحوالت فکری این متفکر را نیز 
از خالل این مقــاالت درک کرد. به  گفته معصوم بیگی 
غالب مقاالتی که در «نویسنده، نقد و فرهنگ» ترجمه 
شــده اند از اثری با عنوان «نویســنده و منتقد» انتخاب 
شــده که او این کتاب را ســال پنجاه وشش که از زندان 
درمی آیــد از انتشــارات خوارزمی می خــرد. بعدها به 
خاطر عالقه به لوکاچ، تصمیــم می گیرد مجموعه ای 
از بهتریــن مقاله هــا و جســتارهای او را در زمینه نقد 
ادبی ترجمه کند و در دهه هفتاد شروع به ترجمه این 
مقاله ها می کند و در ویراست های بعدی مقاالت مهِم 
دیگــری از جمله «هنر و حقیقت عینی»، «مســئولیت 
روشــنفکران»، «هنر و زیبایی شناسی از نگاه مارکس و 
انگلس» و «مینافون بارنهلم یا بخِت سرباز لسینگ» را 
به کتاب اضافه می کند. از ایــن رو می توان ادعا کرد که 
کتاِب «نویسنده، نقد و فرهنگ»، شامِل مهم ترین مقاالت 
ادبی لوکاچ است و حتی فراتر از آن، به  قوِل مترجمش 
از مهم ترین مقاالتی که در نقد ادبی قرن بیستم نوشته 
شده است از جمله آنها مقاله «روایت یا توصیف؟» که 
لوکاچ در آن این پرســش را مطرح کرده که در ادبیات 
داســتانی اســاس را بر روایت بگذاریم یــا توصیف؟ و 
دست به مقایسه ای میان تالستوی به عنوان روایت کننده 
و زوال به عنوان توصیف کننده می زند و بررســی می کند 
که از بین روایت و توصیف کدامشــان رابطه ارگانیکی 
با رویدادها و شــخصیت های رمــان دارند و همچنین 
رابطه شان با سیر تاریخ تکوینی مورد نظر لوکاچ چگونه 
اســت و در آخر چه رابطه ای با امکان پذیری تاریخی-
ایدئولوژیکــی ادبیات دارند. لوکاچ در مقاله اخیر طرف 
روایت  را می گیرد و تالســتوی را به زوال ترجیح می دهد 

و نه  فقط تالســتوی؛ بلکه بالزاک را هم به زوال ترجیح 
می دهد، چراکه معتقد اســت توصیف کردن در اغلب 
موارد فقط فضاپرکن اســت و هیچ کمکی به شناخت 
شخصیت، فضاسازی یا شخصیت پردازی نمی کند، اما 
نویســنده ای که روایت می کند هم درباره شخصیت ها 
حــرف می زند، هم به رویداد و تاریــخ می پردازد و هم 
فضا را می ســازد. با توصیف گری چیــز چندانی درباره 
رویدادهــا، شــخصیت ها و عصر تاریخی دســتگیر ما 
نمی شــود و مشــتی توصیف فقط فضــا را پر می کند. 
توصیف هایی که گاه آن قــدر جزئی اند که هیچ کمکی 
به پیشــبرد داســتان نمی کنند. از دیــِد مترجم کتاب، 
اینها مواردی اســت که لوکاچ را به عنوان منتقد ادبی 
متمایز از چهره ها و جریان های دیگر نقد ادبی می کند. 
لــوکاچ در مقاله بنیادی این کتاب «نویســنده و منتقد» 
موضوعی را طرح می کند که از قضا از مســائل ادبیاِت 
امروز ما نیز هســت، مسئله تخصصی یا حرفه ای شدن 
ادبیات که لوکاچ آن را ماحصل تقسیم کار سرمایه داری 
می دانــد و معتقد اســت در چنین وضعیتی مســائل 
اساســی و پراهمیــت ادبیات جای خــود را به بحث و 
جدل های حرفه ای درمورد صناعت و تکنیک می دهد. 
از دیگر مقاالت مهم کتاب که در ویراست بعدی به آن 
اضافه می شــود مقاله «زیبایی شناسی از نگاه مارکس 
و انگلس» اســت که از دید مترجم کتاب مقاله بســیار 
مهمی هم هست. معصوم بیگی با اشاره به نوشته های 
پراکنده مارکس درباره زیبایی شناســی که هرگز فرصت 
نکرد آنهــا را تمام کند و به چاپ برســاند از بازخوانِی 
آرای مارکــس در این مقاله می گوید کــه لوکاچ در آن 
ســراغ نظرات مارکس و انگلس در مورد هنر و ادبیات 
می رود و سعی می کند تا سوء تفاهم های موجود درباره 
خودمختــاری ادبیــات و هنر را برطرف کند و نســبِت 
روبنــا و زیربنا را در این زمینه روشــن کند. در عین حال 
که ماتریالیســم تاریخی ادبیات و هنــر را در متن بافتار 
تاریخی بررســی می کنــد و برداشــت های عامیانه از 
ماتریالیســم تاریخی را کنار می گــذارد تا هر نوع رابطه 
علــت و معلولی میان زیربنا و روبنا را انکار کند. لوکاچ 
این مقاله را به عنوان مقدمه ای بر ویراست مجارستانی 
گزیده ای از نوشته های زیبایی شناختی مارکس و انگلس 
نوشت و از آنجا که مارکس و انگلس هیچ اثر مستقلی 
درباره زیبایی شناســی ندارند، این مقاله لوکاچ، به مثابه 
یکی از نظریه پردازان کالســیك مارکسیســم، اهمیتی 
مضاعف پیدا می کند. در ابتدای کتاِب «نویسنده، نقد و 
فرهنــگ»، درباره تعریف جایگاه لوکاچ و معرفی کتاب 
چنین آمده اســت: «جورج لوکاچ، متفکر و فیلســوف 
بزرگ مجار، در گســتره پهنــاور و گوناگونی مکتب های 
نظری و اندیشــه وران نوآور در زمینه فلسفه، نقد ادبی 
و تاریخ ادبی در سده بیستم تأثیر نهاده است: از مکتب 
فرانکفورت، تئودور آدورنو، والتر بنیامین، لوسین گلدمن، 
اعضای مکتب بوداپست تا اندیشه گرانی چون ایشتوان 
مساروش، تری ایگلتون و فردریک جیمسون. مجموعه 
نویسنده، نقد و فرهنگ به زبده ترین مقاله های لوکاچ در 
پهنه نقد ادبی، نظریه ادبیات، زیبایی شناســی و فرهنگ 

اختصاص دارد».
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شرق: فریدریش هلدرلین از درخشان ترین شاعران دوران کالسیك آلمان 
است که جهان شعری اش و نیز تنها رمانش، «هیپریون» یا «گوشه نشین 
در یونان»، تحت  تأثیر آرمان های عصر روشنگری و انقالب فرانسه نوشته 
شــده اند. هلدرلین که در دورانی پرآشــوب زندگی  می کــرد، در آثارش 
به ســتایش یونان باســتان می پردازد و آن را جایی برای وحدت انســان 
بــا طبیعت می داند و از این رو اســطوره های جهان باســتان و وحدت با 
طبیعت در آثار او نقشــی کانونــی و پررنگ دارند. اگرچه از شــعرهای 
هلدرلین ترجمه هایی پراکنده در ســال های دور و نزدیک صورت گرفته، 
اما محمود حدادی در ســال های اخیر پیگیرانه ترجمه هایی خواندنی و 
از زبان اصلی از آثار این شــاعر کالسیک آلمانی به دست داده و شناخت 
ما را از او دقیق تر کرده اســت. حدادی رمان «هیپریون» یا «گوشه نشــین 
در یونان» را به فارســی برگردانده و جز این، گزیده ای از شــعرهای او را 
به همراه تفســیرهایی بر شــعرها در چند مجموعه منتشر کرده است. 
از آنجا که بیشــتر شــعرهای هلدرلین پس زمینه ای فلســفی دارند،  این 
تفســیرها کمــک زیادی به درک بهتــر آنها می کند. «آنچــه می ماند» و 
«ســکونت شــاعرانه» دو گزیده از اشعار هلدرلین هســتند که تاکنون با 
ترجمه حدادی منتشر شــده اند. حدادی همچنین زندگی نامه هلدرلین 
به قلم اشتفان سوایگ با عنوان «پیکار با دیو» را نیز به فارسی برگردانده 
اســت. آنچه در ادامه می خوانید، دو شــعر دیگر از هلدرلین به همراه 

تفسیرهایی بر آنها به قلم محمود حدادی است.

در ستایش آزادى۱
چنان که عقاب را از سر صخره  هاى سوخته رنگ

شوقی سرکش به سوى ستاره  ها می  کشاند، هم از این دست
شادمانِی بی   تاب من به هواى سرودى شاهوار شعله  ور می شود.

هان! طرح زندگی اى نو بیفکنید، با تصمیمی نو و جوشان
به هواى کامیابی  اى بی پیشینه

کامیابی ای فراتر از هر آن تکبر و توهم،
بل در دل انگیزى توصیف  ناپذیر.

از آن هنگام که دست آن ایزدانگی مرا از سر خاك برگرفت
قلب من تپشی شادمانه و شجاعانه دارد

و گونه  ام از بوسه  هاى خدایی  اش گرمایی.
هر آن سخن از دهان سحرآمیز این بانو

به شور جان من اوجی تازه می  بخشد
هان! به پیام این ایزدبانو گوش دهید اى جان  هاى آزاد

و بستایید او را که می  گوید:
«آن هنگام که عشق هنوز در جامه شبانی

معصومانه در گل گشت بود،
و پسر زمین در آرامش و شادى

از پستاِن مادِر طبیعت نوشاك می  گرفت.
و چنان نبود که تکبر بر کرسی قضاوت

کور و هول انگیز به داورى بنشیند
من بهشت آرام را به کودکانم واگذاشتم
و از سر صمیم بازِى خدایان را پذیرفتم.

عشق شوِر جوانانه را
به کارستانی بی  هیاهو، لیك واال و پویا می  خواند

گرما و نور عشق بود که هر هسته را به گیاِه پرپیمان بررویاند
بال  هاى تو بودند اى عشق واال! که لبخندزنان

ساکنان المپ را به زمین آوردند و در طنین هلهله
قلب ها در سینه  هاى خدایان تپشی خدای  وارتر گرفت

معصومیت به محبوبان من، خوشرویانه
سرشارِى شهدآمیز شادی ها را عرضه کرد و در این میان

پارسایی ــ در حجاب زیبایش یگانه  وار نمایان ــ
خود از زیبایی خود خبر نداشت.

در سایه  سار خنك گلستان
این بسنده  خویان را سکونتی به صلح بود،

به صلح، دور از همهمه باِل ستیز و بیم
این سعادتمندان را،

اما دریغ که بهشت من به لرزه درآمد!
خشِم عناصِر بنیادین وعده به نفرین داد

و از دامان سیاه شب  ها
تکبر با نگاه کرکس وارش سر برآورد.

پس من، گریان، با عشق و معصومیت
به آسمان گریختم. و دل گرفته و راسخ

فریاد زدم بپژمر و فروبریز، اى گل
بیش دیگر شکوفا مشو!

چوب قانون به هواى تقلیدى ناشیانه از عشق
گستاخانه افراخته شد،
و در بند شکنجه تکبر

کس رسالتی خدایی در سینه خود نیافت.
در پیش روح توفان  هایی تیره
در پیش شمشیر انتقام دادگاه

برده کور آموخت که به خود بلرزد.
پس تا به ساعت مرگش، در بیم از دست دادن آنچه نداشت

بیگارى کرد.
هان، به جانب عشق و وفا بازگردید

آرى، اى کودکان، به سینه مادر!
که آن سوگند که من از سر خشم

در پیش خدایان به زبان آوردم
تا ابد فراموش باد!

عشق نزاع دیرپا را آشتی داده است
پس اى سروران طبیعت، از نو سرورى کنید!»

پیام تو شادمانه است و خدای  وار بزرگ
اى شاه بانو! نیرو و عمل تو را می ستایند!

اینك ساعت آفرینشی نو آغاز می شود
و بذِر آبستِن سعادت جوانه می  زند:

با شکوه شاهوار ستاره  ها
در پیش اقیانوس زمان

و از دوردسِت شاهانه خود
اى قرن نو، تو می  آیی و بر ما پرتو می  افشانی.

پس این قبیله بزرگ از نو خویشاوندى خود را به جا می  آورد.
و عقد عشق میلیون  ها را پیوند می دهد؛

برادران تو سرافراز و با جانی گدازان
در راه وطن، بی  پرواى رنج به پا می  خیزند،

و چون پیك همیشه  سبز، نرم
گرد این بلوط بلند را می  گیرند این هزاران

و در پیوندى جاویدان برادرانه
به سوى اوجی نو می  بالند.

جان آزاد از این پس بر اثر فریب تکبر
در پیش جنون عبوس سر خم نمی  کند.

بل پرورده دسِت ظریِف هنر
شجاعانه به آغوش ایزدانگی درمی آید

ایزدبانوِى ساحْردسِت هنر او را به ساحت خدایان درمی آورد
تا در سرشارى ناب شادی  ها، با نیروى نو

از آرامش غرورآکند خدایان برخوردارى بجوید!
زندگی شاهوار اینك ــ به شادمانی ــ

اى هوس فرومایه! قیل و قال تو را به سخره می گیرد
آرماِن فرجامی به کمال سینه مغرور را

در آسمان سعادت و زمان به اوج می برد،
ننگ کهن اینك از میان برخاسته است!

ما نیکی نیاکان را از نو بازخریده  ایم
بندهاى بندگی در خاك می پوسند

و تکبر به دوزخ پناه می برد...
از برابرى شاهوار

چکامه به آزادى نمونه اى از سرایندگی هلدرلین در زمان دانشجویی 
او در دیــر توبینگــن (۹۳ـ ۱۷۸۸) اســت و بن مایــه آن اندیشــه  هایی 
مسیحیایی  ـ فلسفی در تعبیر یکپارچگی هستی، و ستایش از آرمان  هاى 

خردگرایی روشنگرى، انقالب فرانسه، و برابرى، نیز تکریم طبیعت.
شــعر چندین موضوع سنتی و بســا جهانی دارد. از جمله اشاره به 
خروج داوطلبانه انســان از بهشت و ترك زندگی معصومانه این ساحت 
بی  خبــری کودکانه، تا که در پرتو عشــق، عشــقی که ــ بــا نقل  قول از 
«به شــادى»، چکامه اســتادش فریدریش شــیلر ــ «میلیون  ها را پیوند 
می دهد،» بر زمین به «ســاعت آفرینش نو» ســالم کند. و این دیدگاهی 
است که در سنت یهودیت هم بســامد دارد، نمونه اش در این شعر ُرزه 

آسلندر، شاعر یهودى تبار آلمانی در قرن بیستم:
هنوز از یاد نرفته است یکسره

بهشت، بهشتی که در آن معصوم بودیم.
شکیل و شیرین بود سیب.

شیره اش به نگاه ما شناخت بخشیده است.
بیایید گناهکاران باشیم،

عاشقان کالم ممنوعه و انسان  ها
در زیر آسمان پرهول

و بســامدى بیشــتر در تصــوف اســالمیـ  ایرانی، با تعبیــرى که در 
«کشف  االسرار» میبدى می آید، آنجا که از زبان پیر طریقت می گوید: «نگر 
تا ظن نبرى که از خوارى آدم بود که او را از بهشت بیرونی کردند. نبود، 

که از علو همت آدم بود...».
آن «آســمان پرهــول» کــه در شــعر ُرزه آســلندر می گویــد و در 
«کشف  االســرار» میبدى آدم به پشــتوانه علو همت خود به پیشواز آن 
می رود، در این چکامه در «تکبــر» بروز می  کند و در «داورى کور» آن، یا 
در «چوب قانون» که در نبود عشق «ناشیانه» می  کوشد میان انسان  ها ــ 

به جبر ــ نظمی برقرار کند.
از دیگر بن مایه  هاى ســنتی ایــن چکامه تصویر عقابی اســت که به 
آســمان پرواز می گیرد ــ و این در تورات استعاره اى است بر عروج روح 
ـ به اعتبار  به جانب خدا، و اما در سنت شعر یونانی نماد پرواز بلند شعرـ 
آنکه شــاعران بر پله رفیع شوق خود پیشگویان تاریخ نیز هستند. هم بر 
این اساس است که هلدرلین ــ چنان که بعدها از بن مایه  هاى همیشگی 
او می شــود ــ در اینجا به تفســیر تاریخ برمی آید و شــمه  اى از مراحل 
تکامل بشرى ــ گذار او را از «شبانی معصومانه» ــ به جانب جامعه  اى 
ترســیم می  کند که تضادهاى آن ــ از جمله تضادهــاى طبقاتی  اش ــ 
آدمی را به چالش می  خواند، به تالش آنکه در راه «پارسایی زیبا» عشق 

را دوباره هادى و واصل انسان  ها سازد.
اینها همه بن مایه  هایی  اند سنتی.

آنچه اما در این شعر نو است و گواه نگاه برابری خواهانه جمهوریت، 
تصویرى است که هلدرلین از آسمان ارائه می دهد، زیرا آسمان او خالی 
از فرمانروایی خورشــید یا برترى ماه است، بلکه در اینجا ستارگان همه 
با هم برابرى دارند، آن هم برابری اى شــاهوار. دیرى نخواهد کشــید که 
همین برابرى شاهوار در شعر دیگرى از هلدرلین با عنوان درختان بلوط 
از نو بنیــاد فکرى قرار بگیــرد، برابری ای که با این همــه حرمت فرد را 
نگاه می  دارد، آنجا که به این درختــان کهن، به این «جنگل برادرانه» ــ 

شادمان ــ می گوید:
«شما شکوهمندان همچون ملتی آحادش همه خدای  واره

در جهانی همسو ایستاده  اید و تنها از آن خویش اید، و از آن آسمان...»
با این نگاه، میهن  دوستی  اى که وى در این چکامه از آن یاد می  کند، دور از 

ملت  پرســتی  اى است که حکومت ناز ی ها در زمان خود به این شاعر نسبت 
داد تا ســخن او را به سود مقاصد خود مصادره کند، بلکه میهن دوستی ای 
اســت برآمده از اعتقاد پیتیستی  ـ مســیحیایی در قرن هجدهم، با آبشخور 

احکام کلیسایی و توشه  گیر مشروعیت رستگارى از این احکام.

وانینی۲
تو را، به ناروا، کافر خواندند؟

بار لعن بر قلب  ات نشاندند و در غل و بند
به شعله  هاى آتش سپردندت، اى مرد مقدس!

هان! چرا از آسمان به درون شعله  ها بازپس نیامدى
تا سرهاى کفرگویان را آماج قرار دهی

و بادها را بخوانی، تا خاکستر این بربرها را
از سِر زمین، از سِر خاِك وطن بروبند و ببرند!

اما آنکه تو به جان دوستش می  داشتی
آنکه در مرگ ات تو را پذیرا شد، طبیعت پاك

کردار آدمیان را فراموش می  کند
و دشمنان تو ــ چون تو ــ به صلح ازلی بازمی  گردند.

طبیعت، آشتی  بخش فرجامین
قطعه وانینی سروده ۱۷۹۸ است، سال همکارى گسترده  تر هلدرلین 
با فریدریش شــیلر، حامی پدروار او و ناشــر شــعرهاى نخستین  اش در 
مجله  هاى ادبی مکتب کالســیك. و این شــعر به ســهم خود شاهدى 
مهم بــر جهان  نگرى وحــدت وجــودى هلدرلین در عیــن دورى او از 
کیش روحانیت رســمی و اعتقاد این کیش به آفرینش گرى فراســویی. 
توضیح آنکه فیلسوف ایتالیایی لوسیلیو وانینی (۱۶۱۹ـ ۱۵۸۵) در کتاب 
شهره  ترش در باب رازهاى ســتایش  انگیز طبیعت، ایزدبانوى خاکیان، با 
انتشار در ســال ۱۶۱۶، خدا و طبیعت را به یك مفهوم گرفته و آفرینشی 
برآمده از بیرون ســو را امرى ناممکن خوانده بود. کلیسا این سخن را کفر 
شــمرد و در ۱۶۱۹ در شــهر تولوز او را به خرمن آتش ســپرد. در روزگار 
هلدرلین، اســتناد به وانینی به منظور تأکید بر دیدگاهی وحدت وجودى 
به او محدود نمی شــود. خاصــه گتفرید ِهرَدر نیز محــض تأکید بر این 
دیدگاه، در کتاب خود خداوند، چند گفت وگو از وانینی با گزین  گفته  هایی 

بسیار یاد می  کند.
اولیــن بند شــعر از توهین و نفرینــی می گوید که دســتگاه تفتیش 
عقاید در حق وانینی روا می  دارد، ســپس بــه نقد این نابردبارى خونین 
می  پــردازد: زمانــی که دســتگاه تفتیش عقاید بــر پایه بــاور خود به 
آفرینش گرِى برون سو وانینی را به کفر متهم می  کند، هلدرلین براساس 
دیــدگاه وحدت وجودى و اعتقادش بــه طبیعت او را «مردى مقدس» 
می  خواند. هم بر اســاس این دید اینك بر آن می شــود برعکس، پیروان 
خشــك اندیش و ســنت گراى این نابردبارى را «کافر» بخواند و در عمل 
همان کیفرى را برایشــان طلب کند که در حق وانینی روا داشته بودند. 
چنین اســت که از وانینی می خواهد به درون شعله  ها بازپس برگردد، 
«ســرهاى کفرگویان را آماج قرار دهد و بادها را بخواند که خاکستر این 
بربرها را در باد بپراکنند». و این نفرینی است همخوان یا همانند با کیش 
و کنش دستگاه تفتیش عقاید که خاکستر محکومان خود را همه سو در 
باد می پراکند تا چنین، به گمان خود رستاخیز را ناممکن، و مرگ را براى 

آنان محکومیتی ابدى کند.
اما در بند سوم از شعر، شــاعر می بیند که با چنین کین  خواهی  اى در 
خو و رفتار با همــان نابردباران «بربر» رفتارى یکســان می  یابد، و چنین 
خویی خالف دیدگاه وحدت وجودى خود اوست که طبیعت را مقدس، 
فراگیر همگان، و از این رو آشتی  دهنده غایی می  شمرد. پس، به جای یك 
تقدس آفرینش گرى برون سو، تقدسی وحدت وجودى و طبیعت سرشت 

می  نشاند.
آنچه هلدرلین به زبانی شــاعرانه و از دیدگاهی فلسفی بیان می  کند، 
در تعبیر ایمانوئل کانت (۱۸۰۴ـ۱۷۲۴) فیلســوف هــم  روزگار او تأییدى 
اخالقــی  ـ حقوقی می  یابــد. کانت در متنــی با عنوان «از مــرز انتقام» 

می نویسد:
هر عمل که حق انســانی دیگر را جریحه  دار کند، سزاوار کیفر است. 
بــا کیفر، عامِل ارتکاب مکافات می بیند (و این جداى از زیان روا داشــته 
خواهد بود) اما کیفر دادن نه اختیار شــخصِی فــرد وهن  دیده، بل حق 
نهاد قضائی  اى اســت که در جایگاهی باالتر از او، کارگزاِر قوانیِن مرجِع 
عالی ای اســت که همگان تابع آن اند. چنانچه ما انسان  ها (به ضرورت 
حکــم اخالق) در امــرى حقوقی تنهــا از منظر قوانیــن عقالنی (و نه 
شــهروندى) دقیق شویم، در اختیار هیچ کس نیســت که حکم به کیفر 
بدهــد و توهینی را به دســت خود تالفی کند، مگر اویــی که عالی ترین 
قانون  گذار اخالقی اســت. و تنها او (یعنی خداوند) اســت که می  تواند 
بگوید: «انتقام از آن من اســت، من  ام که تالفی می کنم». پس وظیفه  اى 
اخالقی اســت ــ نه  فقط به انگیزه انتقام ــ دشــمنی دیگران را با نفرت 
پاســخ ندهیم. بل حتی داور جهانی را هم به انتقام فرانخوانیم. یك بار 
به دلیل آنکه انســان خود به کفایت گناه شخصی بر دوش دارد که نیاز 
بسیارش به بخشش باشد، و یك بار هم به این دلیل که هیچ گاه، خواهی 
از هر جانب، نباید که از سر نفرت کیفر داد. از این روست که آشتی  جویی 

وظیفه انسانی است.

دو شعر از فریدریش هلدرلین همراه با دو تک نگاری بر شعرها

قرن نو، تو مي آیي و بر ما پرتو مي افشاني
 ترجمه محمود حدادى

نویسنده، نقد و فرهنگ
جورج لوکاچ

ترجمه اکبر معصوم بیگى
نشر نگاه

ایوب
یوزف روت

ترجمه محمد همتى
نشر نو


