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   ناراضیگوته : بورژوایی 

 والتر بنیامین 

 شروین طاهری 

شهر آلمان در آن زمان ،  نیتربزرگنفر ساکن داشت . در برلین ،  03333پا به عرصه وجود نهاد، این شهر  1ماینآم  تدر فرانکفور 8471آگوست  81ته در ولفگانگ گو کهیهنگام

. این ارقام تابلو مهمی در موقعیت سیاسی آلمان بود ، برای نفر را در خود گنجانده بودند 033333بیش از  در همان زمان هم پاریس و هم لندن کهیدرحالساکن بودند،  800333

د انزجار از هرگز حس قدرتمن اشیزندگراسر ساینکه در سرتاسر کل اروپا انقلاب بورژوایی به شهرهای بزرگ وابسته بود . از سوی دیگر ، این آمار موضوع مهمی درباره گوته است که در 

را در  اشیزندگبخش بزرگی از  وبه محل تولدش در فرانکفورت سر زد  دو بارتنها  یلیمیب با( و در اواخر عمر 8بزرگ را از دست نداد . او هرگز از برلین دیدن نکرد) یدر شهرهازندگی 

م و ناپولی . گوته نماینده فرهنگی و ، در درجه اول ر مراکز ایتالیا بودند ، کردیمبیشتر   احساس آشنایی هاآنساکن گذراند. تنها شهرهایی که همیشه با  0333کوچک با  ینینششاهزاده

آغاز کرده  یکارصنعت یهاحلقهمسیرشان را از  مذکرش کهاجداد تشخیص دادنی بود .  وضوحبهدر درخت خانوادگی  اشیجیتدر، سخنگوی سیاسی بورژوازی نوین بود ، کسی که رشد 

 بندنعل اشیپدراز خودشان داشتند ازدواج کردند . از طرف پدرش ، جد دیگری که جایگاه اجتماعی بالاتری  یهاخانوادهیا  کردهلیتحص یهاخانوادهو با زنانی از تغییر مسیر دادند   بودند

را  یاتورامپرکوتاهی لقب مشاور  زمانمدتدر  حالنیباایک وکیل عادی آغاز کرد .  عنوانبهپدرش یوهان کاسپر گوته  کهیدرحالبود ،  دارمهمانخانهابتدا خیاط و بعد  پدربزرگشبود ، 

 تثبیت کرده بود . راندیمکه بر شهر فرمان  یاخانوادهان موقعیتش را در می قطعاًآورد ، دختر شهردار ، او  به دستکسب کرد و بعد موفق شد کاترینا الیزابت تکستور را 

ملاحظه و بنیاد گرفته بود را در او گسترش و قوام بخشید :  2فرانکونیادر قلمرو راین سنتی  طوربهکه  یوخوخلقگذراند ،  یامپراتوراشرافی در شهر آزاد  خانهدوران جوانی که گوته در 

رکز کردن خیلی زود مجال تم –گوته تنها یک خواهر داشت ، کورنلیا  – اشخانوادهمناسب و سزاوار فردیت بود.  ازآنچهاجتناب از هرگونه تعهد سیاسی و در عوض تحسین کردنی پرنشاط 

او  . با این فشار سرانجام آوردیمبگیرد . پدرش به او برای خواندن حقوق فشار  در نظرا کارانه رصنعت  یهاحرفهمانعش شد صفات غالب در خانه  نیباوجودابر خودش را فراهم کردند . 

 بود .  سالهکیبه دانشگاه استراسبورگ . در آن زمان بیست  8443نخست به دانشگاه لایپزیک رفت ، و در تابستان  یسالگشانزدهدر سن 

 3دوران طغیان و طوفان – 1

                                                           
 1 Main-am-Frankfurt نام رسمی شهر فرانکفورت . 

 2 the Rhenish Franconian region  در آنجا ساکن شدند 88و  83بخشی از غرب و مرکز آلمان که دودمان دوک فرانکونیا در قرن .  

 
3 the Sturm-und-Drang 
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از مرکز آلمان ،  6و لیزویتز 5از فرانکفورت ، بورگر 4. گوته و کلینگر میآوریم به دستکه از شعرهای اولیه گوته برآمده را در استراسبورگ است که ما اولین تصویر روشن محیط فرهنگی 

)  دارنیمز، مثل هولتی ، شوبارت و لنز ؛ پسر بزرگ یک  یپسران دبیران یا کشیشان رنشین ( .بود ، کلادیوس بورگر ) شه زادهاشرافاز لیوونیا . گوته  9از هولشتاین ، لنز 8و کلادیوس 7وس

برای آلمان را رقم بزنند  ر معنای ایدئولوژیک ، تجدید حیاتد دندیکوشیمباهم  هاآنهم وجود داشتند .  11و فردریش فن استولبرگ 10ت کریستینمثل کن یزادگانبینجوس( ؛ و در آخر ، 

 " روشنگران "بورژوا ، خود را با برنامه رهایی بخشی بورژوازی ، یعنی روشنگری ، مطابقت دهد. توده توانستینماین بود که  ژهیوبه، ضعف مهلک این جنبش انقلابی آلمان  حالنیباا. 

و جامعه بود و  که در انقلاب مرکزیت یافتند  زبان یاهیاول یهادهیاشکافی عمیق جدا مانده بودند . انقلابیون آلمان روشنگر نبودند و روشنگران آلمانی انقلابی .  واسطهبه، از پیشروانشان 

ر جنبش د آنکهحالرار گرفت : در روشنگری او مخالف انقلاب بود ، هر دو جنبش ق کنندهینفعقلانیت و دولت . بعدتر گوته در طرف نظریه  گرفتیمقرار  موردتوجهکه در آخر  ییهاآن

ا بیابیم ؛ کردن ارتباط ایدئولوژیک با غرب ر تیتثبتوضیحی برای شکست اش در  میتوانیمدولت مقاومت کرد . در این تقسیم درونی بورژوازی آلمان است که  در برابرطغیان و طوفان 

خصوص از نگذاشت . ب شیپبهآورده بود گامی  به دستهرگز از شناختی که هنگام اقامت در استراسبورگ از فرانسه از دیدرو و ولتر ترتیب داد ،  گوته ، که خود بعدتر مطالعه دقیقی

بسیار  ". او این اثر را  احساس کرد تواندیم را انقلاب فرانسه نسیم سرد نکیاهممعلوم شد از این کتاب  ، 12ماتریالیسم فرانسه ، نظام طبیعت هولباخ مشهور درباره بیانیه اظهارنظرش

است  "رفتی ، نمونه نابی از خ کنندهکسلنامطبوع ،  "حیران شد که انگار روح دیده باشد . او عقیده داشت کتاب  چنانآنیافت ، که از  "، بسیار ظلمانی ، بسیار عاری از زندگی  رنگیب

. این واکنشی به همان اندازه که از جانب هنرمندی خلاق بود واکنشی از طرف  ختیانگیبرمدر او حس پوچی و خالی بودگی را  " ماخولیایی تاریک یخدا ناباوراین  "کتاب با . 

که این  است 15یوهان گاتفرید هردر این اما، معرفی کرد .  14و ورتر 13فرانکفورتی هم بود . گوته سپس جنبش طغیان و طوفان را با دو بیانیه قدرتمند ، گوتز فن برلیشینگن یازادهاشراف

او  17و مرک 16و مباحثاتش با گوته ، هامان هانامهدر  . کردیمدر یک کل واحد ایدئولوژیک میسر  را شانجداگانهعناصر  یجوشهممکان به که ابود  اشیجهاندو اثر مدیون صورت 

                                                           
4 Klinger 
5 Bürger 
6 Leisewitz 
7 Voss 
8 Claudius 
9 Lenz 
10 Counts Christian 
11 Friedrich von Stolberg 
12 Système de la Nature 
13 Götz von Berlichingen 
14 Werther 
15 Johann Gottfried Herder 
16 Hamann 
17 Merck 
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. در حوالی همین دوره هردر مشغول سرهم ": سرشت نخستین زبان ؛ وحدت تاریخ انسان و طبیعت  آواز؛ زبان : تجلی روح مردم ؛  18نبوغ اصیل " –برای جنبش ارائه کرد  یابرنامه

 مینیبیمبه همین خاطر   بود . ، عظیم بر گوته نهاد یریتأثاز اشعار از لاپلند تا ماداگاسکار که  یامجموعه، 19آوازهابرای گلچین اشعار معظم اش ، صدای مردم در  اشیقیتحقکردن مواد 

 یهانیزموس  ".  بردیمقرار دارد استفاده  20شاعران حلقه گوتینگن ریتأثابزار تجدید حیات ترانه در ترکیب با آزادی عظیمی که تحت  مثابهبهدر اشعار نخستینش از آوازهای محلی 

کلاه شاهی  بود بندمینرا که  سفلاساکسونی  لهجهش کرد و الک ، جدا کرداز شعر  متداول روکوکو را با دوشاخه کشاورزیقراردادی و  یهاجنبه باتلاقی دهقانان را برای شعر آزاد کرد . او

ی شعرها در(  شودیمحالت بنیادین یا اساسی شعر وس همچنان توصیفی است ) درست مثل شعر کلوپشتوک که همچنان با معیار بلاغت سرودهای مذهبی شناخته  ازآنجاکهاما  "بخشید .

 وحکمامثالتعلیمی و  یهاامیپ( به نفع آزاد شدن شعر آلمانی از قلمرو توصیف ،  24، نقاشی شده با یک روبان 23، هایدن روسلین 22، مالید21و خداحافظ دیآمدخوش استراسبورگی گوته )

یکی از عواملی خواهد شد که شعر آلمانی را در طی قرن نوزدهم به چیزی بیشتر از امری متزلزل ، پدیداری موقت باقی بماند و  توانستینماین آزادسازی  حالنیبااکنار گذاشته شد . 

همراهی هردر ، گوته با ،  8440در سال  . دیگویمسخن  اشیآگاه یهاتیمحدوداز  ، خود گوته 25شرقی– غربی، در دیوان  اشیریپدر شعر دوران  کهیدرحال،  کشاندیمانحطاط 

 سمیسیلاسکاز  وجودش را تهیه کرد که با خوانش تحسین آمیزش از اروین فن اشتاینباخ ، سازنده کلیسای جامع استراسبورگ ، همراه بود ، جستاری که 26آلمانی طبیعت و هنرباره بیانیه در

  . فراهم کردبازسازی امر گوتیک برای  شانیهاتلاشدر  هاکیرمانتبرای  یزیخردستاز  یااضافهگوته منبع  متأخر متعصبانه

در این اثر به نمایش درآمده بود . شهرها و  یروشنبهفراهم کرد . سرشت دوپاره بورژوازی آلمان  8440زهدانی برای تولد گوتز فن برلیشینگن در سال  حالنیدرعاین محیط فرهنگی 

موجود در یان و طوفان طغ مخالف هاآنبودند ؛  بناشدهنمایندگان اصول خرد که به بیان خشن سیاست واقعیت تقلیل یافته بودند ، برای استقبال از روشنگران فاقد تخیل  عنوانبه دربارها

ین خطا خواهد بود که ااثر تعهد انقلابی ناب گوته را منتقل کند .  نقش و توانستیم یآسانبهشخصیت رهبر دهقانان شورشی هستند . پیشینه تاریخی در این اثر ، جنگ دهقانی آلمان ، 

 وهلهر د ، کسانی که در فرایند رشد قدرت شاهزادگان تسلیم شدند بپنداریم . یامپراتور یهاهیشوال،  منصبانصاحبطبقه قدیمی  یشکوهرا در اصل  کندیمآنچه شورش گوتز بیان 

 هانآ. ایده مرکزی نمایش انقلاب نیست ، بلکه پایداری است . اعمال گوتز مبین سنت ارتجاعی شوالیه گری است ؛  اشطبقه، و بعد برای  ردیمیمو  جنگدیمنخست گوتز برای خودش 

 هانآمخرب دهقانان دزدی که در مبارزه به وحشیانه  خلقیات که شوندینمبا همان چشمی دیده و  کنندیمفردی را بیان  یازهیانگ هاآن، خلقیات آراسته سروران را دارند ،  اندفیظر

                                                           
18 the ‘original genius 
19 Stimmen der Völker in Liedern 

 20 the Göttinger Hain ارت بودند از کریستفر هاینریش وس ، یوهان مارتین میلر ، گوتلیب دیتریش فن میلر ، یوهان فردریش هان و یوهان حلقه گوتینگن گروه ادبی در نیمه پایانی قرن هجدهم در آلمان بود . اعضای این گروه عب
 توماس لودویگ ورس . 

21 Willkommen und Abschied 
22 Mailied 
23Heidenröslein  
24 Mit einem gemalten Band 
25 the West-Östlicher Divan 
26 Von deutscher Art und Kunst 
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،  شودیملیم ه مضامین انقلابی تسیک درام پرداز او مداوما ب عنوانبه:  شودیمکه برای گوته خصلتی نوعی  مینیبیمما در این اثر در درجه نخست فرایندی را .  شوندیمدیده  اندوستهیپ

 نیروی انقلابی گوته از واقعی یریگکناره.  28است و برای دومی دختر طبیعی 27را چون قطعاتی منحرف یا متروک نشان دهد. نمونه برای رویه اول گوتز و اگمنت هاآنفقط برای اینکه 

را  29لنز آموزگار یا در سودمندی آموزش خصوصی 4478. در سال  شودیمنمایان  وضوحبهمعاصرانش  یهاشنامهینمادر اولین نمایشنامه مهم اش از مقایسه با  جنبش طغیان و طوفان

از آن  ترفیعض، موانعی که پیامدهایش برای حرفه گوته هم برقرار بود . طبقه متوسط آلمان  کردیمرا افشاء  آوردیمادبیات فشار  برجهانموانعی که  رحمانهیببه چاپ رساند ، کاری که 

 بود شدهمنتقلبقه متوسط تمایل نویسندگان به ط کهیهنگاموابستگی ادبیات به فئودالیسم ادامه داشت ، حتی  جهیدرنتبود که بتواند گستره زندگی ادبی را از منابع خودش پشتیبانی کند . 

ه تا آنجا پیش رفت ک اشیوابستگل کند و همراه شاهزادگان جوان در سفرهایشان شود . وضعیت تدریس آزاد را پذیرفته ،همچون آموزگار فرزندان اشراف عم  شتش. درماندگی و فقر وادا

  . شدندیمگوناگون آلمان حفاظت  یهاالتیادر  دشدهیتول رمجازیغ یهانسخهتوسط حکم دولت اسم برده شده بودند از  حاًیصرتا آنجا که تنها آثاری که به خطر افتاد ،  اشیادبدرآمد 

 ورتر جوان یهاتیموفق

 شدهشناختهموفقیت  نیترمیعظ یخوببهتوانست چاپ شد . این کتاب  30ورتر جوان یهاغمدر وتزلر منصوب شد ،  یامپراتورگوته به مقام دیوان عالی استیناف  نکهیازاپس 8447در سال 

 مسئلهیش را به باشد که زندگی درون یکسآن بزرگ یسندهینورا ترسیم کرد . چنانچه  اریعتمام " یانابغه " عنوانبهتصویری از نویسنده  نجایاآورد . گوته در  به دستدر تاریخ ادبیات را 

 گام استآن هن،  مبدل ساختمرتبط با تجربیات و تفکر شخصی خودش  واسطهیبپرسش از سرشت اش را به مسئله  زمانهم صورتبهاز همان ابتدا و  ، او کردهتبدیل  عموم موردتوجه

خودش از  یناسشبیآسو درخشان از  زیآممبالغهگوته بورژوازی روزگارش را با تصویری  ، . در ورتر میاافتهینویسنده را  دستنیازاتمام و کمالی  ینمونهدر کارهای نخستین گوته که ما 

( 0، نامزد دوستش ) 31گوته داستانی از عشق ناکامش به شارلوته باف است . سهیمقاقابلتوسط فروید مربوط به مزایای بورژوازی مدرن  شدهارائه، که در این راه با شرح  دهدیمآن ارائه 

 . زندیمحساسیتش دست به خودکشی زده ، پیوند  به خاطر، را به گزارشش از سرگذشت عشق ورتر جوان ، کسی که 

که  دهدیمبه یافتن آرامشی در طبیعت سوقش  اشیناخشنودعاشقی ناکام که  تنهانهورتر  . میکنیمظریفش را مشاهده  یهاتفاوتا در تمامی ماخولی احلدر حالات ورتر گشوده شدن مر

ام حق تحت نشده و کسی است که  دارحهیجرطبقه  یهاتیمحدودآن را ندیده ، بلکه همچنین شهرنشینی است که غرورش در  به بعد هیچ عاشقی از پدیدارشدن رمان هولوئیز روسو

ر انقلابی عناص دهدیم. برای مدتی طولانی این آخرین فرصتی است که گوته اجازه  شناسدیبازمرا برای خودش  ییهاخواستهموجه است ،  یازندهانسان و حتی حقی که برای هر مخلوق 

 –روی میزهای این مردمان نیک  بارنگ شدهبستهآذین  یهاسفره،  هاگلدان،  هاگلفرشتگان مرمرین ،  "سید : می نو ترشیپ،  32سخن بگویند . در بررسی رمانی از ویلاند اشجوانانه

                                                           
27Egmont  
28 The Natural Daughter 
29 The Tutor or The Benefits of a Private Education 
30 Die Leiden des jungen Werthers 
31 Charlotte Buff  
32 Wieland 
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ر ورتر د وجودنیباا "است ، در آنجا فقر دارایی سترگ است . بخشلذتاستنی است ، هرچه آنجا خو هاطبقه، چقدر اختلاف در میان  کنندیمپالودگی را پیشکش  یااندازهتا چه  هاآن

در ورتر  "گفت . وانتیممشابهی نیز در ستایش جامعه بورژوایی  شیوبکمگفته شود ، چیزهایی  تواندیمقواعد } درام کلاسیک {  ازبسیاری چیزها در دفاع  ":  شد ترنرمنگرشش اندکی 

طبقاتی تطمیع  که آگاهی کندیمبدون اینکه آزاد شوند ؛ بنابراین لسینگ اعتراض  کنندیمرستگاری را احساس  هاآن . کندیمرا برایش فدا  اشیزندگکه  ابدییمبورژوازی نیمه خدایی 

 کلبی مسلک را تجویز کرده . یریگجهینتو در کتاب  نادیده انگاشتهسنگ محکی برای شرافت  عنوانبهبورژوازی را  حضور غرورناپذیر است . او 

صمیمی غریب این ت "خوش پدیدار شد .  یحلراهو جذاب همچون  احترامقابلازدواج بورژوایی با دختر فرانکفورتی زیبا ،  اندازچشمباف ،  هنسبت به شارلوتپس از عواقب ناامیدانه عشقش 

اما نامزدی  ". شودیمبچرخاند که در آن متعهد بودن احساس  یاتجربهسمت آن  را به امیزندگ ستیبایم و کندیم کنترل توجهقابل یوتابچیپرا با  مانیزندگدر قسمتی از قدرتی بود که 

زنی  حتمالاًابود به ارمغان نیاورد . حقیقت این است که لیلی شونمان  مشغولازدواج که او برای بیش از سی سال بدان  هیعلدرگیری متلاطم در آن جنگ چیزی بیشتر از  33با لیلی شونمان

گوته تحت  8440برای مقید کردنش به خود را افزایش دهد . در  شیهاتلاشارتباط نزدیک با او توانست درنهایت قدرت مقاومت او نسبت به  رغمیعلبسیار آزاده بود که  ناًیقیژرف ، و 

شوق  شور ودانشی که  ، اخیر 35بود . در این مطالعه قیافه شناسانه از مهلکه گریخت . جنبه برجسته سفر ملاقاتش با لاواتر یخوببه،  34نقاب سفر به سویس در همراهی با گراف استولبرگ

مسیری که لاواتر برای ترکیب کردن این مطالعات از جهان طی کردن آورد . در سال بعد گوته از  به دسته طبیعت را از شناختش دربار ییهاقسمتآن زمانه را برانگیخته بود ، گوته 

 طبیعت با باورهای پیتیستی خودش ضروری یافته بود ، ناخرسند شد . 

  ملازمت دربار وایمار 

 عنوانبهگوته دعوت شاهزاده به دربارش را پذیرفت . آنچه  بعدازآنوایمار دست داد . اندکی -و بعدتر دوک ساکس دارتاج، شاهزاده  36در بازگشت از سفر ، موقعیت ملاقات با کارل آگوست

ی ایالتی شد . از همان و کرسی در شورا یرأبه وایمار رسید . در همان سال او مشاور مخصوص با حق  8444 نوامبر 4از آب درآمد . گوته  مدتیطولاندیدار درنظرگرفته شده بود اقامتی 

بود . در آن  مؤثر. دو عامل در پذیرش این پست  کردیمرا تغییر خواهد داد مشاهده  اشیزندگگاه کارل آگوست را همچون تعهدی که دوران آغاز خود گوته تصمیمش در ورود به دست

 عنوانهباز نزدیک با واقعیات سیاسی ارتباط داشته باشد . از سوی دیگر  دادیم، موقعیت او در دربار ، اجازه  کردیمرا در دل پنهان  اشیاسیسانتظارات رو به افزایش عصر که بورژوازی 

و  نفسعتمادبهاحداقل برایش پشتیبانی خارجی برای این موقعیت  اشیذهن. با تمامی عدم اطمینان  شدیمدر دستگاه بروکراسی ، از برداشتن هر قدم رادیکالی معاف  رتبهیعالمقامی 

 ستیبایماموزد ، بی یآسانبههای پرسشگر ، ناامید و خشمگین دوستانش از صدا اشدرباره توانستیم چیزی بود که کردیمپرداخت  ستیبایمی سنگینی که اقداماتش فراهم کرد . بها

مقتضای  که گوته مصروف یاسخاوتمندانهاز روح  هردر چندی بعد ، مانندبهکلوپشتوک و حتی ویلاند ،  . کردیمبه پیشگاه ذهنش اجتناب  اشیخودشناس رحمانهیباز ورود دائمی اخطار 

                                                           
33 Lili Schönemann 
34 Graf Stolberg 
35 physiognomical 
36 Karl August 



Tajrishcircle.org 
 

ایندگی نویسنده گوتز و ورتر گوته دوستی با بورژوازی را نم عنوانبهرنجیدند .  دادیمخود را نشان ،  شخصیت و نوع زندگی دوک اعظم یمقتضابهموقعیتش کرده بود و حتی از آن بیشتر 

شارتی پیامبر بود و اثرش بنیاد و پایه ب مؤالفدر قرن هجدهم  منع شده بود . نظر فردی و شخصی رازیغبه زیهر چاز بیان  باًیتقربه معنای گرایش عصری بود که  تماماً. و نامش  کردیم

در  – شدندیمهمچون دریافت وحی قلمداد  هاآن –ده بودند که آثار اولیه گوته برایش به ارمغان آورشخصی  کرانیب. اعتبار  دادیمنمایش  اشیزندگرا در  اشیتجل نیترکاملکه 

با  هرروزگفته شد  اشدرباره کرد . یریگشکلآغاز به  اشدرباره ییمعنایب یهاافسانه،  فکر کنند ،  اشیزندگبیشتر از  زیچچیهبه مردم تمایلی نداشتند  ازآنجاکهاما وایمار بر باد رفت . 

 دهدیماین گفته نشان  – کندیمو پس از مراسم سه دور اطراف محل مراسم سواری  شودیم، هردر شنیده بود او برای موعظه با چکمه و مهمیز در کلیسا حاضر  کندیمبرندی مست 

 یزیرشالوده ، هایپردازافسانهدوستی گوته با کارل آگوست از این  تربزرگنتیجه  همهنیباا.  کردندیمنخستین در وایمار را خشن و وحشیانه تصور  یهاماهآن  یهاییماجراجو چطورمردم 

.  دادیما تشکیل ر ینیچننیارا فراهم آورد که از زمان ولتر اولین سلطه جهانی اروپایی  یاروشنفکرانهبرای گوته تضمین حاکمیت ادبی و  متعاقباًبود که در این دوران انجام شد و اینکه 

او در حال  که بود، این بازدارد  پست مشاور نیترمهممنصوب کردن دکتر گوته در  من را از توانستیم آنچه "، سدینویمدر آن زمان  سالهنوزدهکارل آگوست  "ن برای قضاوت جهانیا "

  "من را از این کار منع نکردند .  هاآناز  کیچیهاما حداقل  -چمبرلینی نائل نشده است  ، استادی ، مشاور ایالتی یا  یالقضاتیقاضحاضر به موقعیت 

 حدفاصلکه در  ییهانامهتقویت کرد . بررسی سبک  آن رابخشید و  یاتازهشکل  37نخست در وایمار به عشق گوته نسبت به شارلوته فن اشتاین یهاسالرنج و تعارض درونی این 

 یهاضرباهنگ زیانگشگفتترکیب کردن به  "امتیازش بود  اشکنندهکه زبان مغبون  "از نثرهای اولیه انقلابی گوته  قدمثابتبرای او نوشت گذاری یکنواخت و  8410تا  8440 یهاسال

مشکلاتی که شاعری  منبع شناخت ما از نیترمهم هانامه، این  هاآن. در مورد محتوای  دهدیمنشان  دیکته کرد را 8411و  8410 یهاسالانیمکه برای او در ایتالیا  ییهانامهمنعطف 

 .  نبودالبته همیشه با سرشت گوته سازگار . که  دهندیمرا تشکیل  کندیمکنار آمدن با حرفه صدارت و ، بالاتر از همه در مواجهه با قضاوت اجتماعی تجربه  درراهجوان 

ابطش با از رو ترسخت یامدرسهو در حقیقت تصور  ". نگردیمملکردش را انسانی از جهان را داشته باشد که چگونگی ع اصطلاحبه "چنین شود و نگاه نزدیک  کردیماو آرزو  هرحالبه

، حتی در  شدیمعاملی که به شرایط شارلوته فن اشتاین اضافه  ممکن نبود . گذاشتیممحیط زندگی شهری کوچک را در بالاترین وجه به نمایش  یریناپذاجتناب صورتبهشارلوته که 

بل از زمانی ق هاسالاین مربوط به  را ترک کند . یدانآدابآماده نبود قوانین ظاهری  وجهچیهبه گوته این بود کهعمیقی با جهان گوته داشت ،  یمانهیصمروابط  چنانآنکه او  ییهاسال

، معشوق تاسو وارد  38آورد تا آنجا که تصویر شارلوته به درون کارهای او در چهره افی ژنی و النور د ایست به دستو مناسبی را در زندگی او  ریناپذتزلزلبود که شارلوته توانست جایگاه 

 تنهانهاو گوته  ربا شارلوته فن اشتاین بسیار نزدیک شد . در کنا اشرابطه دربنداو ثابت کرد قابلیت ریشه دواندن در وایمار را دارد و در این مسیر او به ماندن واقعیت این است که شد . 

 کهیطورهبادامه داشت  وقفهیببه بانو فن اشتاین  زدهشتاب شیوبکم ییهااشارهرسمی ،  یهاگزارشآورد . در کنار تمام  به دستمحبت را شناخت ، بلکه همچنین شهر و حومه شهر را 

: چونان یک طراح ، نقاش ، باغ آرا ، معمار و دیگر چیزها .  ساختیماستعداد و فعالیتش را نیز آشکار  یهامحدوده، تمامی  کردیمیک عاشق عمل  مانندبهکه  طورهمان هاآنگوته در 
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، عصرگاه در گرفتن  کردهیمسرکشی  هاراه، روز به  ینینشدوککه چطور گوته ظرف یک ماه و نیم سفر در اطراف  کندیمنقل  39، رهمر 8441ران زندگی گوته در در هنگام شرح دو

رحله متصویر مینیاتوری از این  برای ما  است ، رهمر کردهیمکوتاه در یک مسافرخانه ، در شب بر روی افی ژنی کار  یدقوایتجدو پس از وان برای نیروی نظامی شرکت داشت دان جمر

 بحرانی و از بسیاری جهات خطرناک زندگی گوته فراهم آورده است . 

شعر  نیتریقوبخش بزرگی از  ترمهمو از همه  44، تاسو 43ورتر از سوئیس یهانامه،  42، کلاویگو 41، استلا 40تئاتری تیمأموریک  شروع نوشتن ویلهلم مایستر هاسالثمره هنری این 

 هاسالدر خلال این  حالنیدرعگوته .  ردیگیمرا در بر   50، اسرار49هاقله، بالاتر از همه 48شناسدیم، تنها او است که اشتیاق را 47، فیشر46ماه یسوبه،  45هازریس در زمستان : اشیغنائ

در وایمار  هاسالتا آن حد که این شالوده بر تجربیات از این نخستین  از قسمت دوم فاوست هم فراهم کرد ، ییهابخشو حتی شالوده درونی برای  کردیمبر روی بخشی از فاوست کار 

جهان سیاست و  ":  دیگویممیابیم که  یدر حالا او ر 8418در سال را بیابیم .  شدهانیب تعارفیبگوته به دولت را که بعدتر در پرده دوم  یستیلینهنگاه  یهاشهیر میتوانیمکه  بناشده

ا با ر و خودش شدیاندینمدر آنجا بدان  کسچیه کهیوقت افتدیمبزرگ اغلب اتفاق  یدر شهرها که طورهمانمتزلزل شده ،  هافاضلابو  هاسرداب،  زیرزمینی هانقب به خاطراخلاق ما 

لند به هوا ب کجای، اگر دود ... در  زدیفروبرکه اگر روزی زمین  طورهمان،  دهدیم که در معرضش است رخ کسآنباد وضعیت تنها برای ،  داردیماحتیاجات و با شرایط ساکنان مشغول 

  ". شودینمعجبی برانگیخته دیگر شنیده شود هیچ ت ییدرجاشود و صدایی غریبه 

در ه . اقتدار قیاس ناپذیری ک دهدیمدر استراسبورگ و وتزلار را افزایش  اشیجوان، فاصله میان او و دوستان و معاشران دوران  کندیم ترمستحکمهر قدم که موقعیت گوته را در وایمار 

 توانستیمدر شهرستانی مثل وایمار این جنبش تنها  وجودنیباارهبر طغیان و طوفان بود .  عنوانبه، سنگ بنای نقشش  کردیمدر دربار  یریتأثهمراهش بود و او را حامل چنین وایمار 

ماند . گوته این قی بگزافه آمیز با یختگیردرهماز  یامرحله، تحت این فشار قرار داشت که در  کردیماین شرایط از به بار نشستنش جلوگیری  ازآنجاکهتظاهری مختصر داشته باشد و ، 

استفاده  ندکشیوه استراسبورگ را به وایمار منتقل  توانستیم که یهر تلاشکه در دست داشت برای جلوگیری کردن از  یهر قدرتاز و  کردیمروشنی از بیرون مشاهده  کاملاً وضعیت را 
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بالاتر  یاتبهمردر  عملی به اقتضای سیاست بود . اماگوته اخراجش کرد . این  لنز در وایمار حاضر شد و در دربار به شیوه جنبش طغیان و طوفان رفتار کرد ، کهیوقت 8440کرد . در سال 

اتوان از کنترل خودش ن کردیمو حس  کردیمنی اشاره ضمنی به شیوه زندگی خودش در جوا طوربهو هیجان گزافه آمیزی بود که  حدوحصریب یدگینسنج هیعلاین رفتار واکنشی غریزی 

 اتریتأثرا داشت و شرحی از ویلاند درباره آن دوره زمانی به ما مختصری از  آورشرماز رفتار  هانمونه نیترعیشناو تجربه آن برای مدت طولانی است . در میان همراهانش در آن زمان 

بیاورد اگر بهایی که باید بابتش بپردازد در آخر رنجی  به دستویلاند به یک دوست نوشت و گفت دوست ندارد شهرت گوته را  . دهدیمبا چنین مردمانی را نشان  اشیهمکارمخرب 

برای طفره  مات احتیاطی گوتهاقدا کهیهنگام،  درواقع معیارهای پیشگیری را به خود گرفت . نیترسختبرای محافظت از حساسیت قانونی او ، شعر  هاسالجسمانی باشد . سپس بعد از 

مستقیم  طوربه هاآن دیترسیمنتیجه بگیریم که او  میشویموادار  –م سمانتیسیامی اشکال ناسیونالیسم و بیشتر رتم مثالعنوانبه  – میکنیممختلف را مشاهده  یهاشیگرارفتن از 

 .  شدیماز نسبت دادن همان سستی قانون به خودش ناشی  یتا حدراژیکی ننوشت واگیردار باشند . این حقیقت که گوته هیچ اثر ت

  کوچ کردن از سیاست  – 2

 –به طبقه اشراف کامل شد  شیارتقابا  8410از منظر بیرونی پذیرشش در جامعه اشراف در سال  –قسمی دولت متعادل شد به  یابیدستبیشتر زندگی گوته در وایمار صرف 

انزجارش حتی . د نمنفور هاآلمانکه در آن  دیگویمشکلی از خشم بیمارگونه نسبت به آلمان به خود گرفت . او از نوشتن کاری  اشییبایناشکاینکه او شهری یافت .  ترقبولرقابلیغ

، سیاست  ، مناظر ، تاریخ وهواآباشتیاق جوانانه طولانی برای آلمان گوتیک ، منظره و شرافت ، گوته شروع به کشف مقاومتی در درون خودش نسبت به  دو سالهم شد . پس از  ترقیعم

 ترحواض جیتدربه؛  ش را آغاز کردشکل گیری یسالگوپنجستیبمبهم و ناواضح در  صورتبهاین حالت    . آمدیمبخش وجودش  نیتریدرونکرد ، مقاومتی که از  و طبیعت مردمان خودش

به  اشیناگهانهنگام خروج  8410مستدل شده بود . این نفرت در سال  یمندنظامقطعی به اوج رسید که به شکل  یاندازچشمموضوع محکومیتی عاطفی شد ، در  نکهیازاپسشد و 

د نقشه سفر عاطفی بود که جرئت نکر یهاتنشعجیب و احساسات تحت چنان فشار  . کندیمیک کوچ و رهایی توصیف  عنوانبهسمت ایتالیا بیانی دراماتیک یافت . او خودش سفرش را 

 بگذارد . انیدر م یباکسرا 

خود  ینکه گوته آرزویش به متعهد کردنبه طول انجامید و او را به ورونا ، فلورانس ، رم و ناپل و در جنوب به سیسل کشاند ، دو مسئله حل شد . نخست ا دو سالدر جریان این سفر که 

اگر گوته ناخودآگاهانه تصویری از یک متفنن را در نگاه ملتش ساخته بود ، تصویری  بارها مشغولش شده بود . که بود یادهیابه زندگی مبتنی بر هنرهای تجسمی را کناری افکند . این 

ید او نسبت دتر ،اشیادبدر آثار  موجود و فقدان اطمینان یانگارسهلبسیاری از  یهانمونههمچنین ، یکی از دلایل این امر و بود  لیمیب دور افکندنشنسبت به  که برای مدت طولانی

ر عظیم تجربه هن رف شود .نبوغش به استعداد محض منح دادیماجازه  غالباً،  کردیمیک شاعر طی  عنوانبهبود . پس به همان صورت که مسیری ملایم و روان را  اشیعیطببه استعداد 

نقاش  خواهدیمن، متقاعدش کرد که  طرفکیازشد که  یاشالوده ، قادر نبود تمایزش از هنر باستانی را نشان دهد ، شدیمرنسانس ایتالیا که گوته وقتی از چشمان وینکلمان بدان خیره 

اینکه راهبرش باشد ، بنیادی عرضه  یجابهاز سنش عقب بود ،   تنها سپهر نظری بود که در آن گوته احتمالاًری که از طرف دیگر ، برای آن نظریه ظریف کلاسیک هن آنکهحالباشد ، 

شد ، گوته  لدر نامه به خانه که برای دربار وایمار ارسارا از نو کشف کرده است .  اشیقیحقبگوید خود  توانستیمداشت . در این تجربه معنای دیگری هم وجود داشت ، تا آنجا که گوته 
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زمینی  یهاتاج درون توانستندیمآن جواهرات آسمانی  کهنیاتا در این زمین کاشته شوند و  اندآمدهعملنیکویی که در زندگی خودم و در زندگی دوستانم  یهادانهتوهم اینکه  ":  دیگویم

  ".امافتهینواحیاء شده است از  یکلبه کهیدرحالرا  امیجواناست ، و من شادمانی  محوشده یکلبهاین تصاویر جاگیر شوند ، اینک 

نمایشی سیاسی نیست ، بلکه مطالعه شخصیت سرداری آلمانی است  اگمنتگوته اگمنت را تمام کرد .  8411منثور افی ژنی به نسخه نهایی راه یافت . در ادامه سال  سینوشیپدر ایتالیا 

فشار  خود نوبهبه. تنها مشکل این است که تصویر این دلیرمرد مردمی بسیار آرمانی شده و این  شدیمرت باید بدان تبدیل از روی ضرو،  سخنگوی بورژوازی آلمان عنوانبهکه گوته ، 

رقه در نور آزادی پوشیده در ردایی آسمانی ، غ –است  پردازانهالیخ یبندانیپایا  یریگجهینت . آوردیموارد  شودیمبیان به واقعیات سیاسی که توسط آلبا و ویلیام اهل اورانج  یتربزرگ

سیار محدودی ب اندازچشم ناچاربهاز اساس الهاماتی شاعرانه هستند . گوته  هاآنکه  شودیمو معلوم  رودیمسیاسی کنت اگمنت کنار  یهادهیااز قرار معلوم نقاب  –تکیه زده است  یبرابر، 

 که از خلقیات شخصیفضای اجتماعی و  به خاطرشد دارد . نظرگاهش در جایگاه نخست  شکستهدرهمدر هلند  8000انقلابی به رهبری کنت اگمنت که در سال  خواهیآزاداز جنبش 

برای گوته  . ودبواقعیتی تاریخی عاجز  عنوانبهلت تی نگرشش ، از درک دوسمبنای آنارشی به خاطردوم  گاهیدر جا؛ و  ، تاریک شدلاینفک بود  مراتبسلسلهسنت و  کارانهمحافظهم اهیمف

ادر نشد قفرهنگ و اشکال حکومت بود که در آن تنها نقاط پایدار و ثابت افراد بزرگی چون سزار و ناپلئون ، شکسپیر و ولتر بودند . او هرگز  ریناپذینیبشیپ یهایتوالتاریخ نماینده 

 مورخودن هم از محافظتش از ل دیدگاهی است کهلیکن این این درست است که او خوش نداشت شرحی کلی درباره این مسائل ارائه کند ،  ملی یا اجتماعی را به خود بباوراند . یهاجنبش

شیلر مسئله دولت  . برای کندیمه که رابطه او با شیلر درام پرداز را تعیین این مسئله به این دلیل به این حد از اعتبار رسید  و هم از فاوست و سرگردانی ویلهلم مایستر . شودیمآشکار 

را  اشیختگپآثار دوره  هیمادروننخستینش بود ؛ دولت در نسبتش با نمایندگی قدرت  یهاشنامهینمامرکزی بوده است . دولت در نسبتش با افراد موضوع  تیبااهمهمیشه موضوعی 

 است .  یرهاسازگوته نه تعارض بلکه فرایند  یهاشینما. در مقابل ، نیروی پیشران  دادیمتشکیل 

عاشقانه رمی در  یهاشبحافظ خاطرات بسیاری از ،  یاافتهیکمالو فرم  ریگچشمدر چنان تعریف کلاسیک بود ، مجموعه اشعاری که  51سرآمد دوران ایتالیا مرثیه رمی یغنائمحصول 

هنوز در  کهیرحالدشور عاطفی سرشتش وادارش کرد تصمیم بگیرد نیرویش را متمرکز کند و از این به بعد خودش را بیشتر به مرزهای تعهدات محدود سازد .  گرفتن بالا. ابیاتش است 

است گوته برآورده خواز تمامی وظایف سیاسی و اجرایی را طرح کرد .  یریگکناره، در نامه درخواست  دهدیمنوشت که بهترین سیاق دیپلماتیک گوته را نشان  یانامهایتالیا بود ، به دوک 

به انقلاب  در اشتغال خاطرش ستیبایمرا  ریتأخآن پس از طی کردن مداری طولانی بود که گوته راهش برای برگشتن به تولید متمرکز ادبی را یافت . علت اصلی این  رغمیعلشد ، اما 

 اشینظر یهاییگوههیبداهمیت کمتری دارد که از  –درباره مسائل سیاسی  ان، انقطاع و اظهارات پوشیده اششانیپراکندگ باوجود –گرشش در اینجا فرانسه جستجو کرد . برای درک ن

         پس از تشخیص کارکردشان یک ترکیب ساخته شود .  

 میان استبداد و انقلاب 

                                                           
51the Roman Elegies  
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انقلاب فرانسه ، گوته استبداد روشنگرانه قرن هجدهم را در  یریگهمهآمد و بسیار پیش از شیوع و  به دستمشاور ویژه در وایمار  عنوانبهخارج از تمامی مجادلاتی که پس از تجربه 

ا حتی به این خاطر نبود ودال بود ، و ی، قادر نبود انطباقش با انقلاب فرانسه را نشان دهد . علت تنها این نبود که خلقیاتش وابسته به رژیم فئ نیباوجودا .کشف کرده بودوضع  نیترگسترده

. اگر او  افتییمرا دشوار یا حتی ناممکن  صیتشخقابلکه رسیدن به هرگونه مسئله سیاسی  شدینمبود ، بلکه به این دلیل با انقلاب همراه  اشیزندگکه مخالف هرگونه تحول خشن در 

ه افراطی بود ک چنانآن اشیاسیس سمیلینهبه این دلیل بود که ،  ، ذکر نکرد مینیبیم 52در ویلهلم فن هومبولت مثلاً که طورآن "دولت  ریتأث یهاتیمحدود "هرگز اظهار روشنی درباره 

اصلی  یهااندانخمانع از خشونت  بالاتر از همه برای گوته . کافی است اشاره شود که قصد ناپلئون از تقسیم کردن مردم آلمان کردیمبیشتر از همه به طرح کردن اشاراتی مبهم توانایش 

ه در آن قلمروی ک –خودشان را در آن تعیین کنند  یهاتیفعالر هسپ توانستندیمکه افراد بزرگ  دیدیمرا همچون تجلی خارجی اجتماعی  ینقصیب، او چنین تقسیم شدن  شدیم

وی شده . گفتن این درست است که برای گوته ، کسی که تجسد قلمرو فرانسرا تمرین کنند  گریکدیپدرسالاری و ارتباط با  سلطه و پیرامون مرزهای دولت ، از سنین پایین توانستندیم

در او  اشمانهزدولت که توسط رخدادهای بزرگ سیاسی  یریپذبیآس، شوک ناشی از دشیشدحساسیت  راتیتأثباید به  . اماآوردیمرا به ارمغان باب طبعش  بود ، آلمان ناپلئون محیطی

بر  صرفاًت مجدد جهان سیاس یبخشنظم، ایده  شدیمصدمات شخصی از سرنوشت ناشی از  . این شوک ، همان اندازه که از حوادث اصلی در انقلاب فرانسه میکناشارهبرانگیخته شد نیز 

 . کردیمستی خصوصی افراد را تنظیم ه کهبود چنین اصولی  کار بستنفهم بود ،  رقابلیغکه هرچند برایش  ساختیماساس اصولی را 

در آلمان فئودالیست  اهآن، سفرای این سیاق تفسیر کنیم : برخلاف لسینگ ، گوته خودش را کمتر از نمایندگان  این مسئله را بر میتوانیم ،آن زماندر پرتو وجود متعارض طبقات در آلمان 

ماینده ادبیات ن نیتربزرگنماینده توضیح داده شود .  عنوانبهاز موقعیت اش  آمده دیپددر چهارچوب تعارض  تواندیمتردید پایدار او  .کردیمو شاهزادگانش، قهرمان طبقه متوسط احساس 

خودش از فهم فرهنگ بورژوایی خارج از چهارچوب   - کندیمتصدیق بافرهنگ مدرن را  یهاملتدر صف که افتخار حضور مردم آلمان  یوچراچونیبتنها ادعای  –کلاسیک بورژوازی 

رهنگ بورژوایی ، تنها ف ازجملهایده پدرسالاری در هر فرهنگی ،  –دفاع از فئودالیسم نبود  به خاطرفقط  کردیمگوته انقلاب فرانسه را نفی  نکهیباا، البته  دولت کامل فئودال ناتوان بود .

 داشتننگهخواهان  مضطربانهکه فردی هم در اینجا به همان اندازه مهم بود ، کوشش و تقلای  ییبورژواخرده هیمادرونکامیاب شود .  نستتوایمتحت محافظت و در سایه دولت مطلق 

 .  ندبسنده نبود اشینفساختن  ابهامیببرای مطلق و  ییبورژواخردهنه روح اما نه روح فئودالیسم و  است . دوروبرتحولات سیاسی  در برابرو محافظت از آن  اشیزندگ

 8130و  8410 یهاسالانیمکوشید با انقلاب آشتی دهد ، در جایگاه مرکزی مجموع کارهایش قرار نگرفتند .  سالهدهبه همین دلیل است که حتی یکی از آثار ادبی که او در یک دوره 

قانع کنند یا تصویری قطعی از انقلاب برسد . این کارها در درجه نخست شامل قطعاتی پراکنده مثل  یبندصورتبه بارها و بارها کوشید  هاآنبیش از هفت اثر وجود دارد که گوته در 

 تکههتک صورتبهباقی ماندن  بهمحکوم هاتلاش، یا اثری دیگر مثل دختر طبیعی ، که در آن حد دستاوردهای گوته را داشت  نیترنییپاکه نشان  شدیم54شدهکیتحریا  53کوپتای عظیم

                                                           
52 Wilhelm von Humboldt 
53 the Grand Cophta 
54 Die Aufgeregten 
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انقلاب را به  56بود ، رفتار شده بود . هرمان و دوروتا واقعاًکه  طورهمان،  55درنهایت گوته به هدفش در دو کار نزدیک شد ،که در هردو با انقلاب همچون چیزی بیهوده وجودنیباابود . 

انقلاب را درون شعری  و رنج درد 57 راینارد روباههبود ؛  شدهگرفتهک جذاب آلمانی بکار شهر کوچنصری برهم زننده در چکامه ع مثابهبهبدیمن و شیطانی فروکاسته بود که  یانهیزمپس

روش بکار رفته  این –در ژانر اخلاقی  یاصحنه نهیزمپس عنوانبهانقلاب  . کردیمرجوع  حماسه حیوانات ییوسطاقرونبه گونه  در این اثر و این اتفاقی نبود که گوته کردیمطنزآمیز حل 

وته بر است که گ هاروشاست . با این قبیل  روباهه راینارداین رویکردی او در  – تاریخ حیوانیت بشردر  یاپردهانیمتبانی کمیک ، همچون  مثابهبهدر هرمان و دوروتا است ؛ انقلاب 

عیان بود . اما آخرین کلام در اینجا  وضوحبه  58مهاجران آلمانی یهایسرگرم و تفنن کتابنخستینش در این مسیر و بالاتر از همه در  یهاتلاشکه در  دیآیم فائقخشمی  یهانشانه

ر طبیعی این پادشاه است که در دخت این موضوع ، رغمیعل.  فهمدیمی که بالاترین درجه تاریخ انسان را در گردآمدن بشریت به دور شخص پادشاه دالاست ، باور فئو مراتبسلسلهمفهوم 

ه رویدادهای ، که وقتی ب "انسان نیک  " چنان. او پادشاه توآس افی ژنی در لباسی تازه است ، پادشاه  شودیمآشکارگی تا این حد ملموس تاریخ سیاست باعث شکست گوته در فهم 

 و ناکافی است .  بدردنخورچیزی  ناچاربه،  شودیمانقلاب منتقل 

 محراب علم 

 یروشنهبمطالعه علم بود . شیلر  اشیاصلپناه گاه .  دهدیمبرای فرار از ادبیات را توضیح  شیهاتلاش، سلسله  کندیمبر تولیدات گوته سنگینی  8413مشکلات سیاسی که در دهه 

خوار شماری یک .  قالب شده اشحلقهبر تمام افراد وابسته به ذهن گوته  ":  سدینویمر به کورنی 8414. در سال  ابدییدرمرا  هاسالعلمی گوته در این  یمشغولدلشخصیت گریزنده 

عنایت شده  اشانهگپنجپناه آوردن به دانش همچون چیزی که توسط حواس  و زندیمکه با تصنع پهلو به طبیعتی  یبستگدل همراه با هاپژوهشو  تأملاتبرای تمامی  یزیغرورآمفلسفی 

. این رفتار  نددهیم حیترجپوچ  یپردازهینظرجستجوی گیاهان یا مطالعه کانی شناسانه را به  هاآن.  کندیمرا وصف  اشفرقهاو و تمامی  ، سادگی کودکانه ذهنی آشکارخلاصه ،  طوربه؛ 

ا تنها همچنان دورتر از سیاست نگاه دارد . او تاریخ ر را گوته توانستیممطالعه تاریخ طبیعت تنها  "به افراطی عظیم گرفتار آید . تواندیمو خوب باشد اما همچنان  خطریب کاملاً تواندیم

که  دهدیمتوضیح  . این مسئله کردیمبا معیار سرشت بیولوژیک انسان به اندیشه بیاید، درک  توانستیمآنجا که  بیعت را هم تنها تا، و همان تاریخ ط دیفهمیمتاریخ طبیعت  عنوانبه

 اشیلمعکه او قادر بود در قلمرو تاریخی اتخاذ کند . تمایل  دهدیمستر تکامل بخشید ، موقعیت بسیار پیشرفته را نشان ویلهلم مای یهایسرگشتگچرا نظریه آموزشی که او بعدتر در 

وته را گ ثبت ضدیت با روحانیت اسپینوزاگرا درن گرایش ثمره بسیار مبود . از این وجه ، ای اتیاله، اما باید اضافه شود که این گرایش به همان میزان علیه  رفتیمخلاف جهت سیاست 

،  کندیمهان طبیعت خدا را پن کردیمیاکوبی استدلال  علت این بود کهپیتیستی یاکوبی ، دوست سابقش ، رنجید ،  یهانوشتهکه چرا او از  دهدیم. این موضع توضیح  دهدیمنشان 

                                                           
55 en bagatelle 
56 Hermann und Dorothea 
57 Reineke Fuchs 
58 Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten 
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به یاکوبی  کهینگامهنمایان امر مقدس هستند ، نهفته بود . منظور گوته  یهاجنبهه اسپینوزا در پافشاری او بر این مسئله که روح و طبیعت هردو برای گوته جنبه حیاتی اندیش کهیدرحال

 همین مسئله است .  "او با فیزیک متبرکم کرده است  کهیدرحالجازاتت کرده ... ، خدا با متافیزیک م " ندیگویمنوشت ، 

گوته  8417پرورش یافت . در سال و آناتومی ،  یشناساهیگخارج از مطالعات او در بدواً است . این مفهوم  "59پدیدار نخستین  "مفهوم اعظم گوته در توصیف آشکارگی جهان فیزیکی 

از این کشفیات را کشف کرد . آنچه او  " 60دگردیسی گیاهان "؛ یک سال بعد او  اندبودهستون فقرات  یهااستخوانجمجمه توسعه ریخت شناسانه تغییرات در  یهااستخوانکشف کرد که 

هدایت کرد ، که  " 61گیاه نخستین "این موضوع او را به مفهوم  . ندنیست شدهدگرگوندر شکلی  هابرگ، چیزی جز  تا پرچم هاشهیرفهمید ، این ایده بود که تمام اعضای گیاهان ، از 

ه در میان جایگاه که مطالعات علمی گوت . استمندبهرهگوته اصرار داشت از قطعیت واقعیت حسی  کهیدرحالاست ،  "ایده"شیلر ، در ستایش اولین گفتگویش با او ، اذعان کرد که یک 

ر روشنفکران که دریابیم برخلاف اغلب تمام دیگ. این جنبه از آثار گوته تنها زمانی  شودیم کنار گذاشتهکمتری توسط هنرمندان برای زیباشناسی  حد تا معمولاًنوشتارهایش اشغال کرده 

 ( 0.) شودیمکنار نیامد ، شناخته  " 62تجلی زیبایی " عنوانبههرگز با ایده هنر  واقعاًدر آن دوره زمانی ، او 

ت گوته بر ضد سماج اشیعلمبه همین خاطر این اشاره حیاتی است که حتی در نوشتارهای  قاًیدقنه زیباشناسی که مطالعه طبیعت بود . و  دادیمآنچه در نگاه او شعر و سیاست را آشتی 

مقدر  یاسابقهیبحسی ما در چنان مسیر رادیکال و  اندازچشمرش دامنه و دقت در آستانه عصر تکنولوژی که گستنوآوری معین در قلمرو تکنولوژی درست به همان اندازه سیاست است . 

 نیترقیدقو  نیترمیعظاز صدای حواسش که  کهیهنگامانسان خودش است  "بنویسد :  توانستیمقدیمی تبیین علمی رجعت کرد و بنابراین  یهاشکلدیگر به  بارکیشده بود ، او 

هداف که ترتیب داده است ، از آن به بعد ، انسان و ا ییهاشیآزمادر فاجعه فیزیک مدرن این است که  نیترمیعظ، و  دیجویمبهره وجود داشته باشد  تواندیماست که  فیزیکی یالهیوس

ر دانش طبیعی این است که انسان د واسطهیبهدف با توجه به روش فکر کردنش  ". سازدیمآشکار کنند از هم جدا  توانندیمرا ... در شناخت طبیعت به خاطر آنچه وسایل مصنوعی 

قیاس ناپذیر آینده  پیامدهای یآوررتیحانسانی قدیمی به شکل  عنوانبه نکهیباانبود ،  اشدغدغه یراستبهاندیشه و عملش با خودش به هماهنگی برسد . تغییر جهان با ابزار تکنولوژیک 

محض بسط  گراعمل 63. این درک آن چیزی بود که او در یک اصل شدیمتعیین  دیبخشیمسودمندی شناخت علمی برای او با صورتی که به یک زندگی  نیترمیعظ.  کردیمدرک را 

 "ثمربخش است حقیقی است . آنچهتنها  "داد : 

نر بود در علم همچنان نظریه ه "پدیدار نخستین  "زندگی معنا نداشت . در نگاه او نظریه  از اذهان عالی تعلق داشت که برایشان از اساس چیزی به نام جدایی هنر از یاخانوادهگوته به 

ی بوده است . تحقیقاتش در آناتوم یشناساهیگ ٔ  نهیدرزمبگوییم ، تنها کشف نبوغ آسای علمی او   ترقیدق. اگر  64فلسفه مدرسی برای دانته و هنرهای مصنوعی برای دورر مانندبه، درست 
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 هارنگتوجه اندکی برانگیخت و نظریه  اشیهواشناس (7کشف بدیعی نبود .) مسلماًدرباره استخوان بین مفاصل بود که  مطالعاتشبه رسمیت شناخته شد : این تحقیقات نیز مهم بود و 

 شدید تبدیل شد . در زمانه ینظرهااختلافبود ، به موضوع  اشیزندگاقع ، با توجه به شماری از اظهارات ، کل را داشت ، و درو اشیعلمکه برای گوته حکم نقطه عطف تمامی کارهای 

مبنای  . آورده به دستدر میان عموم مخالف با نورشناسی نیوتون را  مطلقاً جایگاه هارنگاست . نظریه  بالاگرفتهنوشتار علمی گوته ، از نو  نیترجامعاطراف این  یهاجنجالاخیر 

ختلف م یهارنگمخلوطی از  عنوانبهکه نیوتون نور سفید را  ییدرجادر طول سالیان دراز مدام تکرار شد ، این است : و  داشتیمجدلی بیان  صورتبهته که اغلب گو ینظراختلاف

نگی نور سفید یک ترکیب نیست ... کمتر از همه ، یک ترکیب از نورهای ر " . خواندیم میشناسیمکه  یپدیدار نیترهمگنو  نیرتریناپذبخش،  نیترطیبس ، گوته آن را  دهدیمتوضیح 

،  هایسیدگرد، در نظر دارد . در کنار ایده  گرفتهشکلدگردیسه های نور ، همچون پدیداری که در جریان کشمکش میان روشنی و تاریکی  عنوانبهرا  هارنگ،  هارنگکتاب نظریه  ".

نور در آن  ازآنجاکه –فقط فقدان نور نیست دارد . تاریکی  کنندهنییتع، در اینجا اهمیت  دیکشیمبه دنبال خود  را علمی گوته زیتهورآمعمل تمامی همچون ریسمانی  طبیت ، کهمفهوم ق

عاملیت نو و  واسطهبهاز وضعیت نخستینشان  پیدایش گیاهان و حیواناتشاید که ایده  با اینهمچنان او را  اشیسالگنور مثبت است . در روزگار کهن -بلکه یک ضد – استقابل تمیز 

 .  میابییمباشد ، سرگرم  تاریکی

ب را فاصله از این مکت اشیباشناسیزدر  که به همان میزان،  شودیمبه روح مکتب رمانتیک نزدیک گوته  هاآنی او این است که در ویژه و مخصوص مطالعات علم یهاجنبهیکی از 

که در قطعه  یاندهزهرچند بعد از لحظه روشنگرانه  است . دشوارتربسیار نوشتارهای علمی او  در نسبت با اشیشعر. توضیح موقعیت فلسفی گوته در ارتباط با نوشتارهای  داردیمنگاه 

او هیچ  کهیرحالداست . این مسئله بعدتر مبنایی برای ارتباطش با کانت فراهم آورد .  ماندهیباقاو نور هدایتگرانه اسپینوزا  یشناسختیر، در مطالعات  شدهثبت 65مشهورش درباره طبیعت

. در این اثر  تگذاشیمن را قوه حکم بیشترین احترام ممک نقدبهنیافت ،  –اخلاق (  گریدعبارتبهنقد عقل محض و نقد عقل عملی ) یا  –پیکره اصلی مجموعه نقدها نقطه تماسی با 

و  شناسانه اهیگحقیقات ت ازآنجاکهاصلی فلسفه روشنگرانه و دئیسم بود را انکار کرد . گوته از این منظر با او موافق بود ، بخصوص  یهاستونکانت تبیین الهیاتی از طبیعت که یکی از 

ه هدفش در کامری دارای غایت  عنوانبه واراندامالهیاتی را در اختیار داشت . تعریف کانت از امر  اندازچشم هیعلشرو آناتومی خودش در مجموعه علم بورژوایی نمایندگی موقعیتی بسیار پی

این  در –، همیشه از هدف مستقل است  شدیمدر هماهنگی کامل با مفهوم گوته از آن بود . وحدت زیبایی ، که شامل زیبایی طبیعی  و نه در خارج وجود هدفمندش ، درونش قرار دارد

 .  دندیشیاندیم شکلکیمعنا گوته و کانت به 

 در روشنگری  66خبره
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قیقت را دریابیم این ح میتوانیمبود . در این زمینه است که  اشیخصوصآوردن امنیت در زندگی  به دستنیرومندش برای  یهاکوششکه گوته از تحولات اروپا گرفت بیشتر از  یریتأث

بازگشت اش از اروپا ملاقات  از ، کسی که خیلی زود ، پس 67با شارلوته فن اشتاین خاتمه داد . گوته معاشرت با کریستین ولپیوس اشرابطهکه کوتاه زمانی پس از بازگشت از ایتالیا ، او به 

مدرکی  عنوانبه،  کردیم، اندیشیدن به رابطه با دختری از پرولتاریا ، که در گلخانه کار سال ادامه داد . هرچند  کرد و بعدتر همسرش شد ، را در حضور خشم شهروندان شهر برای پانزده

چیزی  . در شروع کریستین اشیانقلابد به نوع ، چه رس کردینمخطا باشد . حتی در این مورد از زندگی خصوصی ، گوته اصول ثابتی را حفظ  تواندیمگوته  خواهانهیآزاد اندازچشماز 

هنگی و حتی تلاش هم نکرد شکاف عظیم فر توانستینمگوته هرگز  نکهیباوجوداوجود نداشت ، اگرچه بعدتر پروش یافت .  ملاحظهقابلبیشتر از معشوق نبود ، در رابطه از آغاز جنبه 

 شیآزاداندمردمان  برای بیشتر اشیزندگروش  نامقبول بودن و کردیموایمار توهین  یبورژواخردهرم به جامعه در طبقات پایین لاج متولدشدهکریستین  نکهیباامیان خودش و او را پر کند ، 

ا با وفاداری تین رگوته این پیوند و به همراهش کریس،  هانیاهمه  رغمیعل –که لایق احترام باشد وجود نداشت  زیچچیهدر زناشویی با او  نکهیبااحتی بود ، و  شدهثابت و روشنفکر

، گوته دربار و جامعه را برای  8134، با ازدواج رسمی در سال  دارشانید. و پانزده سال پس از اولین  نهادیم، ارج  ظریف العادهفوق شرایطیدر  نیتحسقابلمداومت یکسر استوارش و با 

 نفرت عمیق ، تنها آشتی سرد حاصل شد .  هاسالدرباره بانو فن اشتاین ، خیلی بعدتر ، پس از  . دهدیمقرار  فشارتحتپذیرفتن مادر فرزندش 

 یآسانبهمینه در این ز شیهاتیفعالگرفت و یک سال بعد به آن مسئولیت تئاتر سلطنتی را هم افزود.  بر عهدهوزیر ایالت ، گوته مسئولیت فرهنگ و آموزش را  عنوانبه 8413در سال 

، دانشگاه ینا ، مدارس فنی ، آکادمی تربیت صدا ، آکادمی هنر ، تمامی  هاموزهعلمی ، تمامی  مؤسسات. تمامی  کردیماز یک سال تا سال بعد رشد  هاآنمرو قلنیستند .  سنجشقابل

فرهنگ اروپایی  یک بنیاد یسوبهرا  دربارش دیکوشیم دست در دست این مسائل ،. و مستقیم شاعر قرار داشتند ، و او مداوما  با ریزترین جزئیات درگیر بود  واسطهیبتحت نظارت  هانیا

که از  یاموزه.  دادیمشکل  را اساس موزه ملی گوته در وایمار هامجموعه. این  افتییمبه هر حوزه جالب و خواندنی امتداد  کنندهیآورجمعیک  عنوانبه شیهاتیفعالتوسعه دهد . 

 کیزیف ، ابزارآلات هالیفس،  هایکانو گیاهان ،  هااستخوان، ظروف چینی ، حیوانات مصنوعی ،  هاسکه،  هاینقاشکه بگذریم ،گالری تصاویر ، گالری  اشیخطو نسخ  هاکتابمجموعه 

 هاموعهمجاین  زمانهمآرزو داشت لااقل خبره باشد . آورد ،  به دستیک هنرمند چیزی  عنوانبه توانستینمکه  ییهاحوزهدر .  شناختینم. جامعیتش هیچ مرز  شدیمشامل  را و شیمی

 عنوانهباقتداری را به او بخشیدند که در نقشش  هامجموعه. همچنین این  کردیمدر یک مرحله از تاریخ اروپا عمومیت یافت، فراهم  روزافزونزندگی که به شکل  آن چهارچوبی برای

ولتر اولین مرد اهل ادب بود که شهرتی در مقیاس اروپا کسب کرد و از اندیشه و ذخایر مادی توسط شاهزاده که آلمان به خود شناخت ، لازم داشت .  شدهتیحما سازمان دهنده نیتربزرگ

 نسبت با در ستیابیمولتر ، موقعیت گوته نیز  مانندبهو  ولتر است . بلا واسطهبورژوازی در مقابل اشرافیت استفاده کرد . از این جنبه گوته جانشین  شأنمساوی برای دفاع از  اندازهبه

به  یقلمهلاکه گوته بیشتر از هرکسی از افزایش قدرتی که انقلاب برای  ماندیماو انقلاب فرانسه را رد کرد ، این حقیقت باقی  نکهیباوجوداگرفته شود . بنابراین  در نظروضعیت سیاسی 

رای ب آورد ، گوته هرگز به وضعیت مالی مشابهی دست نیافت . اما به دستثروتی در ابعاد شاهزاده  اشیزندگدر نیمه دوم ولتر  هرچنده بهره جست . ارمغان آورد ، هدفمند و هوشمندان
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میراث  گذارانینببیاوریم که از شروع قرن به بعد او به خودش همچون  به تصور ستیبایمبا خانه نشر کوتا ،  ارتباطشدر  ژهیوبهدر مسائل تجاری درک شود ،  توجهشقابلاینکه سماجت 

 ملی نگریسته است .

 همکاری با شیلر  – 3

.اولین گرداندیبازمو بر سر تولید ادبی  خواندیفرامو غوطه خوردنش در مشاهده طبیعت  اشیاسیس یهاتیفعال یهایپرتحواسگوته را از  وقتیبدر طول این دهه این شیلر بود که وقت و 

کسی  ، شیلر از آن دیگری داشت مطابق بود . هاآناین دیدار بسیار با تصوری که هر یک از نبود .  زیآمتیموفقملاقات میان دو شاعر خیلی زود پس از بازگشت گوته از ایتالیا اتفاق افتاد و 

 دانستیمخودش را به اظهار صریح و مستقیم آگاهی طبقاتی متعهد  آورده بود ، به دست 71و دون کارلوس 70، فیسکو 69یزیانگفتنه، عشق و  68مثل راهزنان ییهاشنامهینمانامش را با  که

پیش به  هاتمد ، گوته از گرفتیمهمیشه در خط مبارزه طبقاتی قرار شیلر  کهیدرحال.  گرفتیمقرار گوته در وساطتت کردن میانه روانه  یهاتلاشکه یعنی در تندترین تضاد ممکن با 

 .  شدیمدفع  ضرورتاًحملات فرهنگی را اعمال کرد و هرگونه فعالیت سیاسی در بخش بورژوازی  شدیمموقعیت مستحکمی عقب نشسته بود که از آن تنها 

این مصالحه زیر سایه فلسفه کانتی محقق شد . در جهت علایق  متزلزل آگاهی طبقاتی بورژوازی آلمان است . خصلت 72درد نشانبه مصالحه برسند ،  توانندیماین واقعیت که این دو مرد 

را به ابزاری برای برسازی تاریخی  هاآنجدا و  شانگزنده یبرانداز ادیبنرادیکال اخلاق کانتی را از  یهایبندصورت شیلر ، 73آموزش زیباشناسانه انسان در باب شیهانامهزیباشناسانه ، در 

میان این دو همیشه نشانی از مدارای دیپلماتیک بر خود داشت که  یمساعکیتشر درواقعترک مخاصمه با گوته فراهم کرد .  ترقیدقاین کار زمینه را برای نوعی آشتی ، یا  مبدل کرد .

 شانیهایارنگنامهدوران سازی کردند .  هاآنعان کرد در این سطح . باید اذ شدیمطربانه بود و به مشکلات صوری نوشتن محدود ه بود . گفتگوهای میانشان اغلب مضبهای این مصالح

گوته با  که یترهوزند، آزادتر  ترقیعمدر نسبت با مکاتبات  یتربزرگاز اعتبار  برخوردار ایدئولوژیک همیشه لیبه دلاسند تعادل و دقت ویراستاری تا آخرین جزئیات است و بدون شک 

 یارهیادکه در طول مکاتبات به دور  "زیباشناسی و نظریات زیباشناسانه  یهاشیگرامباحثات ملانقطی درباره  "در توجه به  74انجام داد . منتقد جوان آلمانی گوتزکو اشیریپزلتر در سنین 

. و حتی  میشویمبا اوج ناسازگاری هنر و تاریخ مواجه  جانیابرحق است . و همچنین حق داشت در سرزنش آن از در خصومت برآید ، چراکه در حقیقت در  چرخدیمو  چرخدیممدام 

 ییهاآدماو مانند تمام  " دیگویمدرباره شیلر  8101گوته در سال از پذیرش همدلانه یکدیگر مطمئن باشند .  توانندینم، دو شاعر همیشه  روندیمبه سراغ کارهای بزرگشان  کهیهنگام
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برای حفظ خود و مراقبت از کار او و خودم قطع  را امل کند ... من کارم. او همچنین هیچ آرامش ذهنی نداشت و هرگز نتوانست چیزی را ک مانندیمیک ایده  بر سر ازحدشیببود که 

 ." داشتمیمدور نگاه  یراتیتأثرا از چنین  هاآنو  کردمیم

ظهور  ، بود . تقویم  76زنین بیانیه رسمی اتحاد ادبی آن دو حالنیباا(.  75گوته مهم بود ) گنج یاب ، شاگرد جادوگر ، عروس کورینت ، خدا و بایراد یهاترانهنفوذ شیلر در درجه نخست بر 

 در حلقهعامیانه متمرکز  ییگراعقل گریدبارتعبهاشاره داشت ،  شیلر Die Horen(0)به دشمنان  ماًیمستقثبت کرده است . کنایه این اثر  8410این قطعات هجایی طنزآمیز را سال 

 را معین کند ردفمن یهاتیب مؤالفعلایق شخصی شدت یافت : هر دو شاعر نامشان را در تمامی مجموعه بدون اینکه  واسطهبهواقع شد . موفقیت ادبی  مؤثرنیکولا در برلین . این یورش 

ش از یک دهه اقتدار نکهیباابود ؛ و  شدهتمامرگه پنهان یاس و ناامیدی را بپوشاند . دوران تحسین عمومی برای گوته  توانستینمعمل مشترکشان . اما تمامی حرارت و ظرافت  قراردادند

مامی نشان داد ، چیزی که مشخصه ت میعمو را نسبت به خوانش اشقاطعانهمخالفت گوته بخصوص بعدتر  بود ، هرگز از نو مقبولیت عمومی واقعی نیافت . افتهیشیافزابه دهه بعد 

شت ، اما این قدرتمند دا یریتأثاو  "با مردمش نداشت .  یارابطه. گوته  دهدیمشیلر نشان -مکاتبات گوته یجایجابیانش را در  نیتریقوویلاند است و  جزبهنویسندگان کلاسیک 

از اینکه وجودش تا چه اندازه همچون هدیه برای . او "جهان را خیره کرد زندگی نکرد یا به زندگی ادامه نداد  اششدهخلقگز در قلمروی که اولین آثار که هر ماندیمحقیقت نیز باقی 

ر تحلیل د در این روند ، درگیر کند . تلاشش در نشان دادن اتحادش با شیلر اشزمانهماند . و کمترینش این بود که او توانست خودش را در هر گرایش یا روندی از  خبریبآلمان بود ، 

مشروع بود و همان چیزی بود که حوزه عمومی آلمان در قرن نوزدهم را بارها و بارها به تضاد گوته و شیلر رهنمون شد  یاخواسته. انهدام این وهم  کندیمنهایی وهمی بودنش را اثبات 

 77آلگماینه لیتترازیش زایتونگ  یادوره یهاروزنامه به خاطربه خاطر این دو شاعر نبود ، بلکه در عوض ظیم آلمانی وایمار بر توده ع ریتأثنفوذ و  دیگری کرد . در برابرو یکی را مقیاسی 

طغیان یا برهم زدن در این  "نیستیم . اندکردهآلمان هموار  در برهم زدن مسیری که آثار کلاسیک درصددما  ":  سدینویم 8410، برتوش و ویلاند بود . گوته در سال  78و تویچر مرکور

ه ملودی بودند که گوت ییهارشته هانیابدون شک تمامی  – زبانیآلمانآلمانی ، نابغه به معنای آزاد شدن بورژوازی بوده است که خیلی دیر در هر اثر کلاسیکی متولد شد .  –بحث 

 . نه آلمان که اروپای ناپلئون بود ؛ اما گستره صدای این ساز نواختیمعظیمش را با آن 

 شهروند اروپا 
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نابسنده  "و  " 80ناسازگار بودن "،  " 79ناممکن بودن "منبع نا آرامیشان  نیترقیعممشترکی داشتند : آزادی اجتماعی بورژوازی در چهارچوب استبداد سیاسی .  اندازچشمگوته و ناپلئون 

ده بود ، شاو ، که بیشتر عمرش صرف شکل دادن به این ایده سیاسی  ، یدر سالخوردگگفت که  توانیمدرباره گوته  همهنیباااین منظر بود . همین باعث سقوط ناپلئون شد .  " 81بودن

آنگاه ،  م کنیمترسی یروشنبهمرزی را بدیل ساخت . اگر بتوانیم خطوط آگاهانه این صورت نابسنده و ناسازگار را پذیرا گشت و خودش را به الگوی مینیاتوری از چنین ایده سیاسی ت

با قوانین  املاًک، با در نظر گرفتن این مسئله که در امور خصوصی ، این رژیم  میشیاند یبکوچک -برای آزادی بورژوازی در این دولت یااستعاره کنندهعرضه عنوانبهبه شعر  میتوانیم

ه تجرب قدرهمان: در زندگی ،  پیگیری شونداین آرزوهای ناسازگار هم در زندگی و هم در شعر  یختگیآمدرهمبه همان اندازه ضروری است  در حقیقت بته استبداد مطابق است . ال

جاری است ، هیچ کجا بیشتر از بخش دوم فاوست آن دیالکتیک سیاسی که کلید وضعیت گوته است را نمایش  "ممنوعیت  "اروتیکی آزاد است که در شعر رژیم سخت  یهایورز

و  شیهاتیعالفو تعلل کرد . داوری  یگرواسطهلحه ، مصا کیبوروکراتاز مقولات  اشیزندگپیروی فهمید که گوته چطور سی سال پایانی را صرف  توانیم. تنها در این زمینه  دهدینم

لمان جوان ترتیب گوته تحت نام آ هیعلکه بورن  یاحملهدر  میتوانیمرا  زندیمتنه  ییگواوهیکه به  ییگراانتزاعاست . چنین  معنایبجایگاهش با توجه به هرگونه الگوی انتزاعی از اخلاق 

ه خالقش موقعیت سیاسی ک ٔ  نهیدرزماو را مورد برسی قرار دهیم و ما این گوته را تنها  اساسی رفتار یهاجنبهو  یاهیپاکه ما قاعده  شودیمزمانی روشن  قطعاًه این مسئل داده ببینیم .

آمدند ،  فائقلئون که بر ناپ ییهاقدرتاست که عصر پسا ناپلئون ،  کنندهنییتع یقدربه نهانی اما بسیار عمیق با ناپلئون خویشاوندی.  میابییم درکقابل دادهیجا در آناست و خود را 

 تواندیمه ک دهدیمکه قدرتی را در دستانش قرار  شودیم، وارث انقلابی  رودیم، از هرکسی فراتر  کندیمظرفیت کافی برای فهم آن را نداشتند . فرزند والدینی بورژوا در جهان رشد 

را درست درون همان  اشسلطه،  آوردیمضربات را به قدرت نیروهای منسوخ وارد  نیترنیسهمگخطیری که فرانسه ؛ طغیان و طوفان ( ؛ و در آن لحظه  هرکسی را بلرزاند ) انقلاب

 .  کندیم؛ وایمار ( تثبیت امپراتورساخت باستانی ، چهارچوب فئودال ) 

 شودیم درکلقاببود ، یکسره به مورخان ادبی بورژوازی  اشحمله، آن عداوتی که بیشترین  کردیمجنگ آزادی حس  عداوتی که گوته برای حاکم بود ، اشیزندگسیاسی که بر  طالعدر 

متقاعدش کند برای آخرین بار  82یفلاندگوته اجازه داد ا 8180اروپایی را ایجاد کند . در سال  یامپراتورجامعه اروپایی بوده است حتی پیش از آنکه  گذارانیبن. در نگاه او ناپلئون 

 اشتاریکی و اغتش یهانشانه از یپوشچشمبا  زمانهمناپلئون را  داردوااو تنها توانست خودش را  ، در رسای ورود ارتش پیروز به برلین بنویسد . اما 83، هشیاری اپیمندیس یاشنامهینما

با مجموعه گروه پیروز احساس همدلی داشته باشد . و از  توانستینمجهان را لرزاند ، مورد رد و انکار قرار دهد . او  بارکیبرآمده از همان بنیادهای قدرتی که ناپلئون تجسم اش بود و 

چیز دیگری که در ،  میابییمبه جوشش آورد  8180که آلمان را در  یاپرستانهوطندر پس زدن روح  رنج بارش یریگمیتصممشابه در  صورتبهاین طرز رفتار خاص را سوی دیگر 

ا حتی نظامی ی انضباطنظامی چندان به خاطر رد  زیهر چاز تحمل ماندن در یک اتاق با مردمی بیمار یا در نزدیکی مرگ است . انزجارش از  اشیناتوان،  دیآیم چشممانهمین مسیر به 
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 مانیپهم یهاارتش بادر کنار دوک  کهیهنگام 8410. در سال  مجروح یونیفرماز  ، دیترسیم آمدیم حساببهکه در کاستن از ظاهر موجود انسانی  زیهر چمشق نظامی نبود ، بلکه از 

جبور بود تمام هنرش را با تمرکز بر مشاهدات طبیعی ، مطالعات نورشناسی و طراحی گوته م در تهاجم به فرانسه شرکت کرد اعصابش مورد آزمایشی سخت قرار گرفت . در این موقعیت

که برای فهم شاعر حیاتی است ، پاسخی ماخولیایی و مبهم به مسئله  قدرهمان 84به بیان درآورد ، چراکه خودش را از رویدادهایی که شاهدشان بود دور نگاه دارد . عملیات در فرانسه

 نیز هست .  جهان سیاست

در مقابل  در زیر پایش را احساس کرد . هانیزمتمامی  نیتریقواین اما تنها پس از مرگ شیلر بود که او  علامت مرحله نهایی کار شاعرانه گوته است . –تغییر مسیر اروپا و جهت سیاست 

،  دادیم، همچنان تقلای گوته در اتاق انتظار ایدئالیسم را نشان  85شیلر تکمیل شد ، کارآموزی ویلهلم مایستر ریتأثطولانی از سر گرفته شد و تحت  یاوقفه، کارهای منثور بزرگ پس از 

عی قهرمان اآرمانی و محیط اجتم –آموزش  -پای گذارد . شاگردی گسترجهان ییگراانسانبسیار از آن خارج شد و به  یهاکشمکشکه او بعدتر ، پس از  آلمانی ییگراانسانتقلا در آن 

آلمانی هستند که در نظر بورژوازی غربی خالی از معنا به  "86پدیدار زیبای  "نماینده آن قلمرو ویژه  هاآندر حقیقت سخت به هم تنیده است ، تا آنجا که هردوی  –جهان بازیگری  –

ن به گوته . ای دادیمقرار  ضرورتی شاعرانه بود که جایگاه بازیگران را در مرکز رمان بورژوایی آلمان باًیتقراین  درواقعاما تنها در فرایند ورود به دوره سلطه ورزیش بود .  دیرسیمنظر 

مان گوته ررا در رمان به نتیجه برساند . در حقیقت در ویلهلم مایستر قه هاآناز مواجه با اتفاقات سیاسی پرهیز کند و تنها با نیروی بیشتر در مقایسه با بیست سال قبل  دادیماجازه 

ویسان رمانتیسیسم رمان ن-اینکه این رمان محصول وضعیت آلمان در انتهای قرن بود . این اثر سلسله هنرمندان به خاطر قاً یدق،  کردیمقطعی رمان را تضمین  ریتأث هنرمند بود که مهینکی

در این کار هیچ کجا اثری "است . :  اشهیمادرونرا به سرانجام رساند . سبک کتاب در تناسب کامل با  موریک  89مالیر نولتنتا  تیشه 88و استرنبلد نوالیس  87، از هاینریش فن افتردینگن

فراگرفته  بادل فکر شده که یاقطعه ، نهدیمتئاتری را پیش  یاندازچشم؛ در عوض نثر گوته  خوردینمبه چشم  و موضوع اصلی هادهیای دیالکتیکی میان از منطق ماشینی یا کشمکش

فتن اجازه شاعر برای سخن گ یدر جستجو، بلکه انگار  ندیگوینم. در آن چیزها از جانب خودشان سخن  انجامدیماز اندیشه  یاخلاقانهبه ساختار  پیگیری ملایمشده ، اثری که در آن 

 "خود .  تیدرنهابانی دیپلماتیک متواضع ، واضح ولیکن بدون تحمیل خود است ، ز حالنیدرعهستند . این دلیل زبان شفاف و 

 ین حقیقت کها.  شودتغییری در مسیرش ایجاد  نیترکوچک آنکهیبهمچون محرکی شکل ساز برای تولید گوته عمل کند ،  اساساًشیلر  ریتأثاین در سرشت هردو مرد قرار داشت که 

همیشه  باًیتقرارها درباره این ک ییهادهیاشیلر باشد . اما تبادل حقیقی  ریتأثکنار رفتن  به خاطرویلهلم مایستر و قطعات فاوست را ادامه داد ، شاید  کاربرترانه بازگشت و  یسوبهگوته 

تی میان دو بود . اما این دوستی ، دوس مؤالفک مرد و یک . دوستی او با شیلر دوستی با ی ماندیم ریرناپذییتغمنبع الهام گوته  . کنندیمخودشان را به مسئله مهارت و تکنیک محدود 
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87 von Ofterdingen  Heinrich  درآمدرمان  صورتبهتوسط ای . تی . هافمان  بعدتراز عصر میانه شعر آلمان است . این افسانه توسط نوالیس و  منظوم، نیمه داستانی  نگنیافترد: افسانه هاینریش فن  . 

 88 Sternbald  اثر لودویگ تیشه "فرانس استرنبالد واندروگن  "نام شخصیت اصلی رمان 

 89 Maler Nolten  اثر مورلیک و نام قهرمان داستان 
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عر را در ش هاآنشخصیت شیلر در منتها حد خود برای گوته آشکار شد ، و پس از مرگ او ، گوته خاطره  آورشگفتجاذبه و نیروی  درهرحال.  کردندیمکه اغلب ادعا  طورآنشاعر نبود ، 

       برجای گذاشت .  90شیلر یبرنوا یاخاتمه

 نقطه اوج گوته  – 4  

. و در این  با خودش داشته باشد سهیمقاقابلدر حلقه مستقیم اش نبود که حتی از دور شهرتی  کسچیهرا از نو سامان بخشید . از آن به بعد  اشیشخصپس از مرگ شیلر گوته روابط 

کادمی تمرین صدا آ گذارانیبنزلتر ،  بسیار دشوار بود که در وایمار کسی بتواند بگوید به هر شکل خاصی با او صمیمی است . از سمت دیگر ، در جریان قرن جدید اهمیت دوستی بامورد 

سازمان  برای خودش هرفترفته. در خود وایمار گوته  کردیم اشیندگینماپروس  تتخیپارسید و در  سفیرنوعی  یمرتبهدر برلین ، برای گوته بیشتر شد . در این زمان زلتر برای گوته به 

ین روش اکار شاعر در  آثاری که برای چاپ آماده کرده بود را سازمان بخشیده و مدیریت کند . توانستینمخاصشان هرگز  یهاکمکدستیاران و منشیانی ایجاد کرد که بدون  اداری از

ری ، از به اداره چاپ ادبی او با دستیاران بسیا میتوانیم. در این معنا است که  صرف کرددر خدمت تولیدات جهان نوشتاری  را اشیزندگسی سال از  خاتمه پذیرفت و نخبه سالار باًیتقر

 نیترزهیاکپعلاوه بر آنکه یکی از پایانی است و  یهادههصلی برای این با گوته ، منبع ااکرمان ، رهمر ، سورت و مولر تا منشیانی چون کراوتر و کوهن توجه نشان دهیم . مباحثات اکرمان 

 یهاهنذاو به امر مثبت و ایجابی بود ، کیفیتی که هرگز در  ریناپذانیپا یبستگدل، شاید بیشتر از هر چیز دیگر ،  کردیم 91آثار منثور قرن نوزدهم هستند . آنچه گوته را مجذوب اکرمان

مجذوبش  گاهیوبگاههنری که  وکارکسبنداشت . راهبرد  محدودشنقد در معنای معمولی هم چیز نادری است . گوته هرگز هیچ رابطه واقعی با  یهاانساناما حتی در  شودینمبزرگ پیدا 

دوین که برای بازیگران و هنرمندان ت ییهانامهنییآدر شکل  بود یا شدهیطراحکه با شیلر و هردر  ییهاهیانیب: در شکل  کردیمدیکتاتورانه بیان ، خودش را همیشه در جهت  کردیم

 .  کردیم

مباحثات وی با گوته ، به همان صورت سندی  وجودنیباابود .  92، صدراعظم فن مولر اختصاصی کمتر سودمند طوربه دلایل بسیار ، برای شاعر به خاطراز اکرمان و البته   ترمستقلبسیار 

 به خاطر، نه  دکلاسیک ، پیوست شو یشناسشهیرمی بایست به فردریش رهمر ، استاد ن رسیده ، کمک کرده است . این دوآیندگا که به طورآناست که در شکل دادن به تصور از گوته 

یل درخشان و عظیم اش از شخصیت گوته . اولین سند بزرگی که از این سازواره ادبی که گوته سالخورده برای خودش خلق امتیاز تحل به خاطر ، بلکه کنندهمصاحبه عنوانبهموهبت او 

، دسترسی به  اشیجوان یهاتیفعالاست . این شرح پس نگرانه از  یسینوخاطرهآخر گوته در شکل  یهاسال شینماشیپ،  93بود . شعر و حقیقت اشنامهیخودزندگکرد ، بیرون آمد ، 

عنای منسجم در جستجوی دادن م "ایجابی بر ضد اصل پشیمانی مسیحی است :  یانقطهاخلاقی گوته در تحلیل نهایی  یهاتیفعال.  آوردیماصول زندگی او را فراهم  نیتریاتیحیکی از 

شکل بخشیدن به  بیان میل میتوانیمدر چنین اظهاراتی  "نسبتی برقرار کند . اشیزندگپایان میان آغاز و  تواندیمانسان خوشبخت کسی است که  " "باشید . تانیزندگبه هر چیزی در 
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و مشروط  زیآممخاطرهسیاسی، نابسنده ،  یهایدودلتردیدهای اروتیکی و  به خاطر: جهانی که  دیدیمو ساختن تصویری روشن از ، جهانی را ببینیم که او خودش را در جوانی بدان متعلق 

لذت ، بلکه  تنهاهنگوته دریابیم :  اشیقیحقدر معنای  آورشوحشتگوته را با تمامی پیچیدگی و ابهام  "انکار  "رفتار و سلوک  میتوانیماست که  نهیزمشیپبود . تنها در مقابل این 

 یهاسالخاطرات  . شودیمپیش از آنکه قهرمان داستان به منزلتی اجتماعی نائل شود ، قطع  اشنامهیخودزندگکه چرا  دهدیمتوضیح  احتمالاًبزرگی و رشادت را نیز انکار کرد . این نکته 

معاصرانش در جوانی  نیترمهمگوته سلسله تصاویری از  8440- 8403 یهاسالاز  اش . در این توصیف اندپراکنده 94روزانه یهاادداشتیبعدی میان سفر ایتالیا ، حمله به فرانسه و 

 کردن ریتصوترسیم کرده . در  هاآناست که گوته از  ییهایمندقاعدهدر همان  اندشدهکه وارد تاریخ ادبیات  یااندازهنز ، مرک و هردر تا آن که گونتر ، ل است یدر حالاین ،  کندیمارائه 

.  دهدیمرا نسبت به دوستان یا رقبایش به همراه کسی که به اتخاذ چنین تصمیمی وادارش کرده را نشان  اشهمدلانه، و حالت خصمانه یا  دهدیمشرح  زمانهمگوته خودش را  ، هاآن

پرومته با اپیمته  ، شاعر با دربار ، ، درباری با برگزیده مردم ، یا تاسو با آنتونیو اگمنتاورنج با  اهل درام پرداز ، رویارویی ویلیام عنوانبهکه  مینیبیم در کاردر این نوشتار همان اضطراری را 

 که در درون شخصیت خودش در کارند ، را الهام بخشیده است .  هاتیشخصمحزون ، و فاوست با مفیستوفلس ، همچون ترکیبی از  اپردازیرؤ، انسان آفریننده با 

، متخصص گوته درباره مسئله هنر ، کلاسیسیستی استوار در  95هاینریش مایر فش شکل گرفت .در اطرا واپسین یهاسال، حلقه دیگری در این  واسطهیبفراتر از این گروه دستیاران 

،  دیگر عضو این حلقه 98. فردریش آگوست ولف ، در سوئیس بود به گوته کمک کرد 97و بعدتر در مجله ادواری هنر و عصر باستان  96نظریه ، مردی اندیشمند که در ویراست پروپیلاوئن

اثر هومر  عنوانبه بعدازآنو تنها  اندشدهاست که توسط آخرین ویراستار هماهنگ  یاناشناختهاز اشعار  یامجموعهاستدلال کرد حماسه هومری محصول باستانی ، کسی که  شناسزبان

ن بر حماسه هومر واداشتند ، اثری که ناتمام باقی ماند . همچنی یالهدنبا عنوانبهگوته را به نوشتن آشیل  شناخته شد ، احساسات مختلطی را در گوته برانگیخت . ولف به همراه شیلر

شان سخنگوی نگرش عنوانبهکسی که  ، هاکیرمانتعصر گوتیک آلمان ، و همچنان دوست  بخشالهام، محقق نقاشی عصر میانه آلمان ، مدافع  میکناشاره 99به سولپز بویسیره ستیبایم

از  یاعهمجموخودش را راضی کرد : گوته سرانجام  افتیدستادامه داشت ، به کامیابی هرچند متوسط  بسیاری یهاسالکه جهت ، در این  کارهای بویسیره) کردند .  انتخابدرباره هنر 

یتی است که در ارتباط جامع کنندهانیبر ، ارتباط دیگ مارشیبارتباطات و تمامی این  . ( را به دربار پیشنهاد کندتاریخی و تکمیل کردن کلیسای جامع کلن  مربوط به امور یهانقشهاسناد و 

 گوته قرار بگیرد ، عمومیت موردتوجه بارکیدر آلمان بدون اینکه  یاشاعرانهزبان  گونهچیه.  کردیم رنگکمبا آن گوته آگاهانه خطوط ممیزه میان هنرمند ، پژوهشگر و مبتدی را 

تئاتر ، شاعر  کنندههیته عنوانبه،  دانیالهنویس ، خبره ، منتقد ، فیزیکدان ، کارشناس آموزش و حتی  نامهیزندگ عنوانبه،  هاسفرنامهمترجم ، نویسنده  عنوانبهکه او  زیهر چ.  افتیینم

بیشتر  بیشتر و بود که یک اروپایی عنوانبهدر تقابل با عرصه آلمان ، ،  همهنیباا.  کردندیمخدمت  اشیالاطرافجامع به افزایش شهرت همه و همه –آورد  به دستدربار ، مباشر و وزیر 
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، برای بایرون ، والتر اسکات و مانزونی . از سوی  کردیمظاهر شدند تحسینی پرشور احساس  اشیزندگ. او برای اذهان بزرگ اروپا که در نزدیک انتهای  شدیمبر این علایق متمرکز 

 چون هولدرلین ، کلایست و ژان پل ناکام ماند .   عصرشهمبود و در شناخت و ارج نهادن به نوابغ  یگیماانیموج مردیگر در آلمان ، او اغلب 

 بازگشت فئودالی اختیاری و  یهایشاوندیخو

ز اشرافیت اروپایی مطابقت داشت ، ا اشیواقعروی این رمان با اولین تجربه  را هم نوشت . کار بر 100اختیاری یهایشاوندیخوبا شعر و حقیقت ، رمان  زمانهمگوته  8131 در سال

به آن اشاره  در نوشتارشهمگان ، او مصمم بود در رم به  اشگذشتهبیست سال  سرشار در عمومیت بخشیدنبخشید ، اتکای به نفسی  یاتازهاین موضوع بصیرت که به او از  یاتجربه

بوهمیایی  یهاچشمهکه در  شدیمپروسی  یهاژنرال، مهاجران و  هااربابلهستانی ،  –متوجه فضای عمومی بود که شامل آریستوکراسی سیلیسی اصل  کند . خویشاوندی اختیاری در

، اما  دکریممهیا  یاوارهطرحاختیاری  یهایشاوندیخو. هرچند  شدینم هاآنمانع دیدگاه انتقادی شاعر از حالت زندگی  هانیااز  کیچیهاتریش گرد هم آمده بودند .  یامپراتورپیرامون 

لی بورژوازی نبود ، بلکه جامعه فئودا ساختیمرا ویران  شدههیتجز نکیاهمنهاد  طبقاتی بود . اما قدرتی که این ییجاجابهتصویر قاطعی از انحطاط و غروب خانواده در دوره  وارهطرحاین 

ار داده بود را قر یامدرسهمدیر  ، گوته شدهکیتحر اشیانقلابقبل ، در نمایشنامه . پانزده سال  افتییماحیاء شده  نخوردهدست، در شکل نیروهای جادویی تقدیر ، خودش را در دولتی 

 توانندینم هاآن؛ رها سازند  در برگرفتهخودشان را از احساس مرموز هیبتی که تمامی نیروهای طبیعی را  توانندینماین مردم  با تمام نخوت و غرورشان ، ":  گفتیمکه درباره اشراف 

. این  ازندسیمدر این رمان را و این کلمات زمینه موضوعی پدرسالاری جادویی  ".راضی کنند کندیمرا متحد  پیامدهایش، اعمال و  راتیتأثخودشان را به انکار رابطه ابدی که کلمات و 

،  دیآیم، حتی در آنجا که تلاشی قاطع برای ساختن تصویری از پیشرفت کامل بورژوازی به عمل  میکنیمپیدا  101م مایسترلویله یهایسرگشتگاست که تکرارش را در  یاشهیاندحالت 

ینانش از پسینیان یا جانش هرکدامبه جامعه مخفی برج . گوته ظهور فرهنگ بورژوایی را بیشتر از  – گرداندیبازم یایوسطقرون یدهسازماناو را به استقبال از جادو ،  مکرراًاین حالت 

سوء مدیریت فرایند احیا که مقارن با بیست  به خاطر شیازپشیبخود را  کهیهنگامبه تصور درآورد . و  دئالیاآن را جز در چهارچوب یک دولت فئودال  تواندینم حالنیباااما  فهمدیم

. ما شاهد گذاردیمبیشتر  حتی یدیتأکبر این فئودالیسم آرمانی شده  بازهمپدرسالار شرق  یهاجنبه، این بار از طریق آمیختنش با  ابدییمسال پایانی زندگی کاریش است ، با آلمان بیگانه 

 تیم .هس شرقی-غربیظهور قرون میانه شرقی در دیوان 

به سمت خاور  . اینکه گوته شدیمادبیات آلمان و اروپا یافت  بیان از شعر عاشقانه عهد قدیم بود که در نیترمیعظاز شعری فلسفی را خلق کرد ، بلکه  یاگونهرمان  تنهانهاین کتاب 

ین اجازه داد سالخوردگی را همچون تولدی دوباره ببیند ، مشرق زم اشیسالخوردگکشیده شد ، فراتر از ضرورتی سیاسی بود . شکوفایی قدرتمندانه واپسین هیجانات اروتیکی گوته در 

شرقی غزل این عشق است . -کوتاه مبدل ساخت . دیوان غربی یزیانگشعفشنواره سکرآور و را به ج 102با ماریانه فن ویلمر ملاقاتشلباس مبدل ذهنش را دربرگرفت و  یاگونهچون 

 ه فن، بانو فن استاین نماینده بازگشت عصر باستان ، ماریان ط عاشقانه، درک کند . در توالی رواب شدیم را ، تاریخ را تا حدی که تابع زندگی خودش امر درگذشته توانستیمگوته تنها 
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.  ، مرثیه مارینباد است اشعاشقانهاین پیام آخرین شعر دند . بو اشیجوان در این عشق از یاافسانه، آخرین عشقش ، همزیستی با تصویری  103ویلمیر مشرق زمین و اورلیکه فن لیفتزو

 104یازپروگشتال و د-هامر یهاآموزه بنیادکه بر  ییهاادداشتی،  سازدیمبرجسته که به این مجلد افزوده  ییهاادداشتیشرقی را در -دیوان غربی درون گوته کشمکش دیالکتیکی

. در میان فراخنای قرون میانه در شرق ، در میان شاهزادگان و خواجگان ، در حضور شکوه و جلال دربار  گذاردیمرا به نمایش عمومی  اششناسانه؛ او میوه مطالعات شرق  اندشدهساخته

ای اکرمان بر بارکیکه  سپاردیمپنهان از سرشتش  یهاجنبهخودش را در شعرش به آن  ساننیبدو  زندیمرند و شادنوش ، انسانی مستغنی را بر چهره  حاتم، گوته نقاب  یامپراتور

تری ... و چیز بیش یکنیمحس  بالسبک، خودت را  یکنیمزندگی  هاآندر  کهیهنگام.  اندبندهیز ثروتمند یهاانسانو  هاشاهزادهبرای  آوراعجاب یهاساختمانو  هااتاق "اعتراف کرد : 

منزلگاهی  ، در عوض.  شومیممنفعل و تنبل  بارهکی،  کنمیمپرشکوه مثل آنی که در کارسباد دارم ، زندگی  یاخانهدر  کهیهنگامبا سرشتم در تقابل است .  تماماً. این  یخواهینم

 خواهدیم هر آنچهوجود درونیم با آزادی کامل  گذاردیم؛  خواهمیمهمان است که  قاًیدق –، اندکی کولی وار  ختهیردرهماندکی ،  میبریمبسر  در آنحقیر ، مثل اتاق تنگی که اینک 

یاری از این اشعار . در بس کندیمرا رها  اشیجوانبه آشتی رسید ، عنان عناصر ناپایدار و بکر  اشیسالبزرگبا تجربیات ایام  نکهیازاپس، گوته  حاتمدر چهره  "خلق کند . بکند و از درونم 

 بهره برد .  انددهیدبه خود  حالتابه هاآنکه  یاشاعرانهبیان  نیترفیظرو زیبارویان در  فروشانباده او از تمام نبوغش برای شرح دادن حکمت دریوزگان ،

اعر با انباشتی از سرانجام شتمام شد .  باعجلهاست . رمانی که نوشتنش به درازا کشید اما  ترژرفمایستر کیفیت تعلیمی نسبت به نوشتارهای آخرش بسیار  لهلمیو یهایانسرگرددر 

ار تنها ک دهندهلیتشکو قطعات فراوان  هاداستان واداشته بود . شیهاادداشتیدفتر مندرجات  ضبطهمچون انباری رفتار کرد که در آن اکرمان را به ثبت و  هایناسازگارتعارضات و 

گ تسلط گوته به نوشتارهای سوسیالیستی بزر میتوانیمدر آن  کهیطوربهدارد ،  توجهقابلترکیبی  "آموزش استانی  "درباره  هاآن نیترمهمآزادانه به هم مرتبط بودند .  صورتبه

ان در میان معاصرانشان این نویسندگ ریتأثرا با خواندن نوشتارهایشان کسب کرده باشد؛  هاآنگوته دانش از  رسدیم، اوون و بنتام را ببینیم . بعید به نظر سیسموندی ، فوریه ، سن سیمون 

 ن نوشتارها برجسته است ترکیب کند . فئودالی را با آن کردار بورژوایی که در ای یهاشیگراکافی قوی بود که گوته را به امتحان کردنشان ترغیب کند و  قدربه

 یاهیتوص کهیرحالد شودیماین حقیقت بسیار آشنا است که پرورش واجب انگاشته  . رودیمپیش که در اینجا پیوسته در یک خط ،  آمدهدستبهاین سنتز به هزینه آرمان کلاسیک آموزش 

: ویلهلم جراح است ، یارنو مهندس معدن ، فیلین خیاط .  شودیمتبدیل  یکارصنعتمایستر یکسره به  لهلمیو یهایسرگردان " ییگراانسان "ذکر نشده .  مرده یهازبان به آن در

و  در همین زمان اقتصاددانان مقابله با مسائل ازآنجاکه.  خواندیمبود و حالا از نو در اینجا با همان کوک  سر داده یدستعیصناورتر از سوئیس آواز ارزشمند بودن  یهانامهاو در  نیازاشیپ

 قدربهت اقتصادی که گوته اینجا مدافعش اس-اجتماعی یهادهیابگذریم ،  کهنیااما از  این موضع گوته را ایستار ارتجاعی دیگری بدانیم . میتوانیم، ما  اندکردهمشکلات صنعت را شروع 

 یهاییداراویلهلم درباره الگوی  یهانوشته  شعار ای است که توسط یکی از "دارایی عمومی و خصوصی  ".  شودیم ریجاگ یبورژوازپرستانه کافی در نسخه اتوپیایی وسیع ایدئولوژی نوع 

تلفیقی  معمولاً "حقیقت سودمند است چراکه زیبا است . ". و تکه کلام دیگر :  شدیمتبلیغ  .م (  کندیمدر رمان ذکر  اشییدااست که مایستر درباره میراث  ییهاادداشتی) اشاره به دایی

 مراتبلهسلسمسیحیت است ، از سوی دیگر او به مذهب همچون ضمانت قدرتمندی برای هرگونه  خوردهقسمگوته دشمن  سوکیاز  کهیدرحالیافت .  توانیممذهبی  یهاآموزهمشابه در 
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ر . نظم اجتماعی د ختیانگیبرمدر او ضدیتی خشن  هادههآن چیزی که برای  ، دهدکه خودش را با تصویر مصائب مسیح مطابقت  رودیم. حتی تا آنجا جلو  گذاردیماز جامعه احترام 

یاسی ، که او از فعالیت س یاتجربهبیانش را در چهره ماکاری یافت .  نیترخالص،  شدیمبگوییم ، نظمی که توسط هنجارهای کیهانی و پدرسالار اعمال  ترحیصح، یا  یاگوتهمعنای 

اعتقاداتش و  هاجربهتآشتی دادن تلاش وی در  جهیدرنتچنین تجربیاتی بارها متضاد با آن صفات بود .  نکهیبااناکام ماند ، حتی  اشیاساسآورد ، در تعدیل کردن صفات  به دستپدرسالار 

که  که به آمریکا چون منظری یزمان راخود گوته  یکارملاحظهنهایت  میتوانیمکه ساختار رمانش چنین شد . و حتی  طورهمان شکسته ماندن بود بهمحکوم ناچاربهدر یک اثر هنری ، 

فرار "ون یک چ دتوانیم یبندانیپااین .  کنندیمدر انتهای رمانش به آن مهاجرت  هاآناست که  ییجاهمان، ببینیم . آمریکا  کندیمعرضه  ترهماهنگشادی و آینده  شیهاتیشخصبه 

 توصیف شود . "و کمونیستی افتهیسازمان

 اشتیاق فاوستی

 نیترمهمفت گ توانیمیا تمایلاتش را هر چه بیشتر معطوف به کار نظری یا وظایف اداری کند ،  هاهوستا  کردیمبلوغش گوته مداوما از ادبیات پرهیز  یهاسالکه در  بوداین  مسئلهاگر 

تخراج معدن در تجارت ، اس اشگذشته یهایریدرگ، ادبیات ، هنر و زبانشناسی ،  یشناساسطورهدر دایره نامحدودی از فلسفه طبیعی ، مطالعاتش  تداوم از درواقع اشیانیپا یهاسال پدیده

ست متمرکز شد . به گفته خودش بیش از شست سال در کنار هم درون اثر نهایی ، شاهکار ادبیات ، بخش دوم از فاو هانیاآمد ، حالا تمام  به وجود، تئاتر ، فراماسونری و دیپلماسی 

د داشت . اصلی از کار نهایی را در خو یهاجنبهرا با خود به وایمار آورد . این اثر برخی از  105گوته قطعه نخستین آن ، فاوست اولیه 8440(. در سال 0مصروف هردو بخش فاوست شد )

ما گرچن همچنان زنی پرولتر بود ، مادری ، ا بود از آن مرد خردمند یاهیاولنمونه که البته فاوست ،  دلسادهدر این فاوست اولیه ، شخصیت گرچن آمده بود ، همتا و شخصیت مکمل 

در همان نسخه اولیه چهره جنبش طغیان و طوفان برانگیخت .  یهاشنامهینماو نامشروع ، کودک کشی که اعدام شد و سرنوشتش به مدت طولانی نقد اجتماعی تندی را در اشعار 

 جانیمهخود فاوست ، که تا  تیدرنهاجادویی و کابالا بود . و  یهاسنتمسیحی ، روح زمین برآمده از  شدهدادهحتی در اینجا هم او کمتر از شیطان تعلیم مفیستوفلس هم قرار داشت ، 

در  باید .راز خلقت را از چنگ خدا/طبیعت بر دیکوشیمبنویسد و به همین ترتیب کسی که  اشدربارههمچنان در نظر داشت موسی بود که گوته  یدوقلوتایتان ، برادر و یک  ابرمردیک 

 ، برای اولین نجایاا برای کوتا ، ناشرش فرستاد . در برای اولین چاپ از کارش ، گوته نسخه کامل شده بخش اول فاوست ر 8131فاوست ، یک قطعه پدیدار شد . در سال  8413سال 

شیطان  کهینگامه حالنیباا.  شودیمآغاز  بندندیمجایی که خدا و مفیستو بر سر روح فاوست شرط  "پیشگفتار در آسمان  "شرح روشن این کار را بیابیم . کار بر مبنای  میتوانیمبار 

 بگوید :  یالحظهتنها با این شرطه که روحش را بدهد اگر برای  بنددیمبا او پیمان  ، فاوست دهدیمو خدماتش را پیشنهاد  رسدیم

 واندتیم، ناقوس مرگ  وقتآنکه خودم را نابود کنم !  رمیپذیم،  وقتآنبند و زنجیرم کنی !  یتوانیم، تو  وقتآن!  دیآیمدرنگ کن ، آخر ! از تو بسیار خوشم 

 .تو از تعهد من آزادی وقتآنکند ! طنین بیف
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برای  پس ، رسدیفرام یزودبه، محدودهای حسانی لذت  ردیگیماما گره اصلی اثر اینجا است : حرص فاوست و تقلای آرامش ناپذیرش برای مطلق تلاش اغواگرانه مفیستو را به سخره  

، به عشقی که بوی کینه می هد ، به آرامشی که  هاییجوکام نیتردردناک، به دست  سپارمیم وجوشبجنپس من خودم را به دست همهمه و  "واگذاشتن روح فاوست نابسنده اند : 

 (4)"رنگ نومیدی دارد .

 این بخش، پایان می پذیر .  کندیماز وحشت گریه  کهیدرحال. بخش اول نمایش در زندان گرچن  نورددیدرمو تمامی مرزها را  شودیم تربزرگزمان اشتیاق فاوست بزرگ و  درگذر

ت ، به این خاطر که در هر موقعیتی شکسکه افسانه فاوست هم در قرن شانزدهم و هم در قرن هجدهم تراژدی بورژوازی بود  گفت شودیماثر گوته را به خود گرفته . و  نیترکیتارشکل 

 . شودیمو قصرهای کلاسیک را شامل  یامپراتور. زمینه سیاسی بخش دوم دربارهای  ردیپذیمست خاتمه یک بورژوا ا مانندبه. بخش نخست با این نتیجه که وجود فاوست  خوردیم

در  تماماًه کل گستره حرکت اندیش. در عوض  شودیماست یکسره در بخش دوم ناپدید  صیتشخقابلرمانتیک در بخش اول  ییوسطاقروننقاب  واسطهبهآلمان گوته که هنوز  اندازچشم

. تمام طول عمرش را صرف تصور کردن غیر تاریخی عهد باستان کرد و به همین ترتیب ،  ندیبیمو از چشم باروک است که گوته عصر باستان را  شودیمارتباط با باروک آلمان تصویر 

صویر عظیم از عهد باستان را چنان ساخت که از میان منشور گذشته آلمان دیده کلاسیک هلن ، گوته نخستین ت-رمانتیک آلودوهمآن را آزادانه در فضا شناور ساخت ؛ حالا در سکانس 

 امپراتورربار د یهاصحنه همهبالاتر از  آخری و یهابخشاصرار زیاد بر اینکه  است . شدههیتعبشعر  ماندهیباقدر پیرامون این کار ، که به پرده سوم از بخش دوم فاوست مبدل شد ، شود . 

در وزیر  عنوانهبدوران خدمتش  نکهیباادشوار باشد .  تواندیم،  کنندیمدرباری پیشین اش را بازگو  یهاتیفعالو خلاصه  دهندیمتشکیل  او را دفاعیه سیاسیتا چه حد  و اردوگاه نظامی ،

 یزیانگشیتاسخلق کرد که تصویر  یاصحنه، در قالب یک باروک آلمانی آرمانی ،  اشیزندگ عمیق و با تسلیم به دسیسه معشوقه شاهزاده پایان یافت ، بازهم در پایان رضایتحالتی از 

می رمزآلود و تجربیات عل ییگراباستان. مرکانتیلیسم ،  کردیمتمامی عیوبش را از منظری گروتسک گونه پررنگ  زمانهمو  دادیمرا نشان  شیهابرگبا تمام شاخ و  مرداندولتاز جهان 

فراهم آورنده امضای عصر باروک آلمانی هستند که گوته در اینجا احضار کرده  هانیاکمال دولت به میانجی پول ، کمال هنر به میانجی عصر باستان ، کمال طبیعت به میانجی تجربه . : 

ار نیست اعلام دارد ، هیچ تدبیر زیباشناسانه مشکوکی در ک کارتوبهیک  عنوانبهتا گرچن را  شودیمم گشوده سوقتی در پرده پنجم ، بهشت کاتولیسی. و درنهایت  دیجویمو بدان توسل 

ود. هم قطع ش روتستان قرن هجدهمیعمیق بود که گذاشت پسمانده رضایتش به دربار پ قدرآن ییگرامطلقرت سیاسی در عمق شعر نهفته است . پس رفت گوته به سمت بلکه یک ضرو

ندگی ز یگذارتاجدر مرحله "اصول متمایل است . نیتریارتجاعبه سمت  انتزاعی آزادیخواه است ، منتهی در عمل منظر ازگوته  " کندیمنظرگاه دقیقی را در این مورد بیان  106سورت

وته از کنش تاریخ این مفهوم گ –است  شدهحکدر آن خود طبیعت و  کندیمزمین از دریا ، فعالیتی که طبیعت به تاریخ تجویز  یریگبازپس:  بخشدیمفاوست ، گوته به روح عملش بیان 

 طرفکیاز تیتکنولوژیک و زراع یهاتیفعالمیان  رازآلود. در رابطه اتوپیایی و شدیمتصدیق  کردیمچنین عملی را تضمین و محافظت سیاسی در نگاه او تنها اگر  یبندصورتبود و هر 

شاورزی بورژوایی ک یهاروش.  به هیچ تبدیل کندواقعی اجتماع را  یهاتعارض توانستیمکه  دیدیمجادویی را  یاقاعدهو از طرف دیگر ، گوته بارقه  روبروییم گرامطلقبا دستگاه سیاسی 

  .  دیبخشیمفاوست را تبلور  تحققبود که بالاترین لحظه  ناسازگاراین تصویر  – شدیمتحت حاکمیت مالک فئودال اجرا 
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  کندیمبورژوازی گوته را انکار 

د دیده بو شیاز پتندی را برداشته بود . گوته پیشرفت آینده را  یهاگامدرگذشت . اما در این زمان صنعتی شدن در اروپا  8100مارچ  00تکمیل شدن اثر ، گوته در اندک زمانی پس 

ریع ، کشتی بخار و تمامی ، پست س آهنراه.  کندیمو در راهش خدمت  خواهدیماست که جهان  یزیآن چثروت و سرعت  ":  دیگویم 8100به زلتر در سال  یانامه.برای مثال ، در 

 ردمعموم مم مفهو . غلتدیمفرو  یگیماانیمو از این طریق در  خواهدیمامکاناتی که ارتباطات را ممکن سازد آن چیزهایی هستند که جهان متمدن برای فرهیخته شدن بیشتر خود 

چه کسان دیگری است . حقیقت این است که این  داندیملنکستری و خدا  یهاروشمقدس ،  یهاانجمن: این هدف غایی  شودیمهمچنین به گسترش سطح متوسط فرهنگ منجر 

احساس برتری کنند ، حتی اگر این موهبت در رتبه اول را قادر سازد بر جمع  هاآنکه  خواهدیمقطعی  یهامهارتبا  گراعملقرن برای توانایی فکری ، برای سریع اندیشیدن ، انسان 

گشت  بازنخواهد یزودبهباشیم که  یادورهعده اندک دیگری از ما آخرین اعضای قرارشان ندهد . بگذار ما بر سر اصولی که به آن رسیدیم بمانیم و برایش تلاش کنیم ؛ در این میان شاید 

ن شیلر گرفت در نظر،  زدیمبرای بورژوازی که امیدهای دمکراسی آلمانی از نو در درونش جوانه  درواقعاندک خواهند گذاشت ، و  یریتأثآثارش  مدتکوتاهدر که  دانستیمگوته این را  ".

و  یودمحورخگوته همیشه به  "نوشت : گونهنیا. برای مثال بورن  دندیفرارساز نویسندگان جوان آلمانی اولین اعتراضات ادبی سنگین  یاحلقهاز طرف  الگو ارجحیت داشت . عنوانبه

اشند  و در بتحصیل کنند ، ذهنشان را بگسترانند و منصف  توانندیم کردهلیتحصافراد چگونه  دادیمرا دوست دارند . او یاد  ؛ بنابراین تنها افراد سرد هستند که او نهادیمسردی ارج 

به امری مسخره تبدیل شود ؛ چگونه محضیت پالوده ذهن را از چگونه هر رذیلتی را بدون ناهنجاری و نخراشیدگی داشته باشند ، هر بلاهتی را بدون اینکه همان حال خودمحور بمانند ؛ 

ه گوته تمامی اینک به خاطرسرزنش کردنی یا فرومایه بهره برند . و  زیهر چهنری برای زیبا نشان دادن  یهاصورتمرتکب خلاف شوند و از  یدانآداباحساسات قلب حفظ کنند ، چگونه با 

شیلر ، فرصتی  یصدسالگل بعد ، جشن ، ده سا کهیدرحالبدون هیچ توجهی گذشت ،  8171گوته در  جشن صدسالگی "است . کردهلیتحصمردم  مورداحترام دادیماین چیزها را اشاعه 

 ایجاد کرد .نمایش بورژوازی آلمان  نیترمیعظبرای 

د . نقاط عطف افتا هازبان، بار دیگر بر سر بود  اشیملکه آلمان به دنبال نماینده مشهوری برای اعتبار  یدرزمان ، یعنی یامپراتورپس از تثبیت  و 8143دهه  اینکه در نبود تا مشهورگوته 

انجمن گوته تحت حمایت شاهزادگان آلمان ؛ چاپ نسخه وایمار آثارش با سرپرستی و حمایت شاهزاده ؛ تثبیت تصویر امپریالیست از گوته  یگذارانیبنبدین شرح است :  این ماجرا اصلی

رسش که تا درباره این پشود ،  مندبهرهد محدو یااستفادههرگز نتوانست از نبوغ او مگر در  محصولات ادبی گوته شناسان ، بورژوازی ریناپذانیپاسیل  رغمیعلآلمان . اما  یهادانشگاهدر 

 هادهن ادیبنادبیاتی عظیم  هاآناست . و اگر او در میان  هاآندرباره  ییهاشرطد . تمامی آثارش مملو از ملاحظات و قید و چه حد اهداف و منظور او را دریافته چیزی برای گفتن وجود ندار

 ییهادهیاش به پیگیری هدفبود چون  گونهنیاو نبرد ؛ در حقیقت او این را نپذیرفت .  یابهرهاو حتی از موفقیتی که شایسته نبوغش بود هیچ بوده .  هاآنبرگرداندن از  یبارو، این کار 

 وانستندتیم بودند و نه چون ماندهیباقدون اثر ب هاآن، مقاومت ممکن بود چون  ساختیمبورژوازی مقاوم  به دستانحلال  در برابررا  هاآنکه  منجر شد که فرمی را به او الهام بخشیدند

کسب فی طبیعت باوری با ن یاتازهارتباط  ، سختگیری گوته نسبت به قالب ذهن میانگین بورژوازی و بنابراین منظری نو از کارهای او تبدیل شوند. تیاهمیبیا به چیزی  فتندیب از ریخت

،  کردندیمی بورژوایی که از هر تمایز و ویژگی برای نجات ایدئولوژی بورژوازی استفاده را، آخرین شعرمانتیکها ) اشتفان گئورگه ، هوگو فن هوفمنشتال و رودولف بوشارد ( -. نو کرد



Tajrishcircle.org 
 

 دنن گوته ) کونراد بورداخ ، گئورگ زیمل ، فردریش گاندولف ( فراهم آوردفئودال ، محرک تازه مهمی برای محققا شدهفیتضعحتی اگر تنها در سطح فرهنگ بود و تحت حمایت مراجع 

     بود ، همان چیزی که پژوهشگران قرن نوزدهم از قلم انداختند .   مندعلاقهبالاتر از همه به کاوش آثار و سبک آخرین مرحله گوته  هاآن. آثار 

 

 مترجم انگلیسی ) روبرت لیونگستون ( یهاادداشتی

  از برلین دیدن کرد .  8441می سال  03-80، گوته  کردیمبنیامین اشتباه  – 8

نگ توسط لسی بعداًپسینش  یهانوشته( کسی است که گوته در لایپزیک اندک آشنایی با او داشت و Karl Wilhelm Jerusalem ( )8474-8440کارل ویلهلم یروسلام ) – 0

 ویرایش شد . 

ول آموزشی . اما بیشتر از همه شیلر بود که این مفهوم را به اص کندیمتعریف  "تجلی حسانی ایده  " مثابهبهکه توسط هگل خلاص شد ، زیبایی را  طورآنزیباشناسی کلاسیک آلمان  – 0

 همچون نیرویی انقلابی عمل کرده ، جایگزین کنش سیاسی شود .   دادیمداد که به هنر اجازه  ارتقاء

اصرار دارند  دانانیهالکه  طورآنآیا انسان  درباره اینکهداروینی -استخوان بین فک بالایی و پایینی ، در مناقشات نظریه تکامل پیش ترقیدقاستخوان بین مفاصل یا به عبارت  – 7

نشان  مستقلاًبود ،  اطلاعیب( که از کارش Vicq-d’Azyrبا آناتومیست فرانسوی ویک دزیار ) زمانهم باًیتقر. گوته  کندیمنقش بازی متمایز است یا نه  هایازنخستآناتومیک  صورتبه

 یکتا به تصور درآید .  مطلقاًموجودی  عنوانبه تواندینمانسان  رونیازاو  ماندیمحتم در انسان هم باقی  طوربه،  کندیمکه در حیوانات رشد  طورهمانکه این استخوان  دهدیم

 منتشر شد اما شکست خورد .  8411تا  8410ادبی که از سال  یادورهمجله  – 0

تکمیل شد ، اما  8440یا فاوست اولیه در سال  Urfaust:  ( ، تاریخ چاپ فاوست به این شرح است زبانیفارس طورنیهم) و زبانیسیانگلبرای روشن شدن مسائل برای خوانند – 0

ظاهر شد به فاوست ، یک قطعه مشهور است . این اثر  درصحنه 8413. اولین قسمت که در سال  8114ای مدتی پنهان ماند و ظاهر نشد تا سال در آن زمان به طبع نرسید ، و بر

تمام  8108فاوست بخش دوم را در سال  کاربر. گوته  کندیمکه بنیامین اشاره  طورهمانچاپ شد  8131کامل در سال  صورتبهاز فاوست بخش اول بود . بعدتر  ییهابخششامل 

 به چاپ رسید .  8100کرد اما از چاپش تا زمان حیاتش پرهیز کرد . کتاب اندکی پس از مرگش در 

 74 – 70 در متن از صفحات شدهمنعکس( . قطعات .Translated by G. M. Priest, New York 1932این قطعات را از ترجمه جی .ام . پریست آورده) ونگستونیل – 4

 فاوست ترجمه م.ا.به آذین انتخاب شدند . 
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