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}     یادداشت مترجم     {

کتابی که پیش روی شماست، هفتمین ترجمۀ نگارنده از زبان آلمانی به فارسی 
است. این ترجمه اما بدون تردید، لذت بخش ترین و در عین حال دشوارترین آن ها 
نیز بود. آثار قبلی حوزه های روان شناسی، خانواده درمانی و روان درمانی را دربردارند 
و از زبان روز و علمی آلمانی به زبان فارسی برگردان شده اند، اما این اثر مرا به 
 طور جدی به  سمت ادبیات و سبک نگارش دو قرن پیش آلمان در عصر رمانتیک 
سوق داد؛ ادبیات و سبک نگارشی که برای آلمانی زبان های امروزی نیز به سادگی 
قابل پیگیری نیست. برای درک بهتر پاره ای مطالب کتاب به آثار اولیۀ گوته مراجعه 
كردم و از سرچشمۀ جوشان آن ها چند قطره ای برگرفتم. نویسندۀ آلمانی کتاب هم 
برای شرح و بررسی روان شناسانه زندگی ادیب جهانی، یوهان ولفگانگ فون گوته، 
و همچنین  نامه های گوته  و  نمایشنامه ها  رمان ها،  نثر،  و  نظم  آثار  به  به ضرورت 
نوشته ها، مکاتبات و خاطرات دوستان، خویشاوندان و معشوقان او رجوع كرده 
آثار گوته شناسان و  است. منبع دیگر نویسنده برای نگارش کتاب حاضر، شامل 
برگردان  برای  نویسنده  از  پیروی  به  نیز  آلمانی است. مترجم  ادبیات  متخصصان 
اما مفید  به  همان وادی سفر کرد: چالشی بزرگ،  به زبان فارسی  مطالب کتاب 
و فرح بخش. مفید بدین خاطر که آشنایی بیشتر با گوته عالوه بر غنای شخصی، 
می تواند آثار مطبوعی بر تبادالت بین فرهنگی داشته باشد و در اصل پل های فرهنگی 
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میان ادبیات و فرهنگ آلمان و ایران را تقویت کند. گوته در تشریح اهداف خود 
از نگارش دیوان غربی ـ شرقی، به طور مشخص در زمینۀ تبادالت فرهنگی میان 
آلمان و ایران چنین می گوید: »هدف من از این کار، پیوند پرشور غرب و شرق، 
دنیای باستانی و کنونی، و در نهایت پیوند ایران و آلمان و فراهم كردن زمینه های 
تعامل متقابل آداب و رسوم و سبک افکار آنان با یکدیگر است« )دیوان غربی ـ 
شرقی، 1۹58، الیپزیک، ص ۳82-۳81(. اما سفر در آن وادی فرح بخش نیز 
تالش،  تمجیِد  لطافت،  طراوت،  از  مملو  گوته  آثار  در  و گذار  بود، چون گشت 
از درس  در یک کالم، سرشار  و  انسانی  ترس های  و  تردیدها  بر  غلبه  روش های 
زندگی است؛ به راستی می توان با الهام از استاد سخن پارسی، سعدی، از خرمن کالم 
گوته خوشه های فراوان چید. مطالعۀ این کتاب و آشنایی بیشتر با گوته پنجره های 
دلگشایی در زندگی ام گشود و امیدوارم حظ تماشا از آن را با خوانندگان سهیم شوم. 
صد البته آب تنی در اقیانوس واژگان گوته و سبک نگارش وی و برگردان آن به 
زبان فارسی دچار پاره ای محدودیت ها نیز بود. برای مثال پاره ای از اشعار گوته که 
در این کتاب ترجمه شده اند، در زبان اصلی آلمانی از قافیه بندی موزون برخوردارند 
و این قافیه پردازی در برگردان به زبان فارسی، مستلزم هزینۀ زمانی فوق العاده ای بود 
و یا این كه از اساس هدفی دست نایافتنی می نمود. به گمانم چنین امری تا حدودی 
در ترجمۀ آثار ادبی مرسوم و اجتناب ناپذیر است. برای مثال هنگامی که ترجمۀ 
با پدیده ای مشابه  آلمانی می خوانیم،  به زبان  را  یا موالنا  اشعار حافظ، سعدی و 
برخورد می کنیم، یعنی در ترجمۀ اشعار و نظم فارسی به آلمانی با ردیف، قافیه و 
وزن مشابه در شعر فارسی برنمیخوریم. بنابراین در بسیاری موارد با این كه در درك 

و ترجمۀ اشعار گوته دقت فراوانی به كار برده ام، ترجمۀ آزاد صورت گرفته است.
زندگی نامۀ روان شناسانه معمواًل دربارۀ افراد برجسته و تاریخی نوشته می شود، و 
بدین ترتیب نه تنها آثار و جایگاه تاریخیـ  اجتماعی آن ها، بلکه جنبه های شخصیتی 
ایام  از  افرادی  و روان شناختی شان نیز بررسی می شود. بدین منظور زندگی چنین 
کودکی، روابط خانوادگی، مقاطع مهم زندگی خصوصی و سیر تکوینی آن ها مورد 
بحث و تفسیر قرار می گیرد. تاکنون زندگی نامه های روان شناسانۀ بسیاری دربارۀ 
سیاستمداران و هنرمندان و نوابغ  علمی نوشته شده است. برای نمونه می توان به 
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ز ندگی نامههای نوشته شده دربارۀ موزارت، پیکاسو، انیشتین و غیره اشاره كرد. آن چه 
نوشتن زندگی نامۀ روان شناسانۀ گوته را به راستی به پروژۀ عظیمی تبدیل می کند، 
از سویی تعداد زیاد آثار گوته است، چرا که در نهایت معتبرترین منبع تجزیه و 
تفاسیری است  تعداد غیرقابل تصور  از سوی دیگر  و  اوست؛  آثار خود  تحلیل، 
که بر آثار و زندگی گوته نگاشته شده )تاکنون حدود هشتاد هزار عنوان(. نویسندۀ 
با  از اساتید دانشگاه هایدلبرگ، به خوبی توانسته  ـ هادوال،  کتاب، پرفسور هولم 
مراجعۀ مستقیم به آثار اصلی گوته و انبوه مدارک و اسناد ثانویه دربارۀ وی، زمینه ای 
مستدل و قابل فهم برای درک سیر تکوین زندگی، آثار و افكار گوتۀ جهانی از منظر 
روان شناختی ارائه دهد. این بررسی شامل تمام مراحل زندگی گوته از تولد تا واپسین 

دم حیات او می شود.
نابغه« توصیف كرد.  انسانی سازی  و  نبوغ  از  را »سحرزدایی  اثر  این  می توان 
اصواًل آن چه مطالعه آثار آلمانی را دلنشین می کند، پرهیز دیالکتیکی از ایده آل سازی 
ـ  سایه  اصل،  همین  از  پیروی  با  نیز  نویسندۀ کتاب  شخصیت هاست.  تحقیر  و 
 روشن های شخصیت گوته را از منظر روان شناختی بررسی می كند و بدین ترتیب 
جلوه ای انسانی به یکی از نوابغ ادبیات جهان می بخشد. این امر در فرایندی به دور 
از هرگونه تعصب و کیش شخصیت صورت گرفته و بنابراین خواننده را مجذوب 
می کند. از سوی دیگر و در بخش های آخر کتاب، خواننده از منظر پژوهش های 
بروز  و  شکل گیری  بستر  و  نابغه  شخصیت های  تکوین  سیر  با  خالقیت،  مدرن 
نبوغ آشنا می شود. نکتۀ اساسی هم این است كه نبوغ فقط امری ذاتی و خدادادی 
نیست، بلکه در کنار استعدادهای درونی و فردی، مجموعۀ گسترده ای از شرایط 
نبوغ سهیم هستند )نقل است  مطلوب خانوادگی، آموزشی و محیطی در تحقق 
که پدر گوته مبلغی برابر درآمد ۳50 سال یک کارگر متوسط برای تعلیم و تربیت و 
آموزش فرزندش هزینه کرده است(. میراث اصلی گوته برای آیندگان در ساماندهی 
یک زندگی خالق، همزمانی تالش بی وقفه، جدیت، عمل گرایی و نهراسیدن از 
و  دلبستگی ها  اشتیاق ها،  به  سپردن  دل  و  سو،  یک  از  نابسامانی ها  و  مشکالت 
آثار  از خلق  نیست که گوته پس  بی سبب  دیگر است.  از سوی  انسانی،  عواطف 
جاودانه ادبی خویش در نهایت گفت: »نبوغ یعنی تالش«. بهترین نمونۀ عملی از 
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نگرش و سبک زندگی پیشنهادی گوته را می توان در شخص او پیدا کرد: گوته در 
زمانی که میانگین سن مردان حدود 45 سال بود، 8۳ سال عمر کرد و بیش از 500 

اثر  از خود برای بشریت به ارمغان نهاد.
به  دیگر،  منابع  بر  نگارش کتاب حاضر، عالوه  در  هادوال  ـ  هولم  پروفسور 
مجموعۀ آثار منتشرشدۀ گوته در فرانکفورت )فا(، هامبورگ )ها( و وایمار )وا( 
رجوع كرده است. بنابراین در زیر همۀ اشعار و نوشته های نقل شده از گوته، یکی از 
این منابع آورده شده است. همچنین نویسندۀ آلمانی کتاب برای ترجمۀ این اثر به 
فارسی، متن تکمیلی کوتاهی در زمینه تأثیرات ادبیات شرقیـ  فارسی و به ویژه حافظ 
بر آثار و سیر زندگی گوته برای من ارسال كردند، بدین  خاطر از ایشان صمیمانه 

سپاسگزارم.
در پایان مایلم مراتب سپاس قلبی خود را از دختر نازنینم، پرنیا ابراز دارم که 
در مرور ترجمۀ اشعار گوته به آلمانی و فارسی و نیز ویرایش نهایی کتاب با دقت و 

تیزبینی مثال زدنی مرا همراهی و در پاره ای موارد اشتباهاتم را تصحیح كرد.  

دکتر سعید پیرمرادی
برلین  
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خدایاِن بی کران،

همه چیز را به محبوبان خویش عطا کردند،

همۀ شادی های بی کران،

و همه محنت های بی کران را.

)ها 1، ص 142(

سرگذشت گوته در مسیر یک زندگی خالق، پر فراز و نشیب و با مشقات و 
بحران های فراوان توأم بوده است. حتی تولد وی آنچنان دشوار بود که همه 
فکر می کردند، نوزاد مرده است. گوته در سن هفتاد و چهار سالگی چنان 
به ورطۀ عشقی بی فرجام فرو غلتید که بار دیگر همچون ایام بیست سالگی 
به فکر خودکشی افتاد. او طی زندگی طوالنی خویش سرخوردگی های تلخی 
را به  جان خرید و دچار فراز و نشیب های روحی متعددی بود. گوته نه فقط 
کودکی مستعد، شاعری محبوب و سیاستمداری بانفوذ بود، بلکه هم چنین 
در تمام طول زندگی اش سرگشته، پریشان و انسانی دردمند بود که همزمان 
توانایی خاصی در تحمل فشارهای روحی و تبدیل آن ها به رشدی خالق 
به محرک های  را  آرزوهای خویش  و  آالم  توانست  او  داشت. شیوه ای که 
الهام است.  خالق تبدیل كند، برای خوانندۀ مدرن امروزی نیز سرچشمۀ 
انسان های قرن 21 نیز می توانند از زندگی و آثار وی، الگوی باارزشی برای 

رسیدن به زندگی خالق و آموختن هنر زیستن به دست آورند.
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بررسی روان شناسانۀ زندگی و آثار گوته از آن روی بسیار جالب است که 
وی توانایی خارق العاده ای در توصیف سیر رشد فردی و بحران های خویش 
داشت. به عالوه او راهکارهای مؤثری در غلبه بر کشمکش های روانی تبیین 
كرد و به  همین خاطر بررسی اشتیاق های او از اهمیت کاربردی فراوانی در 

زندگی روزمره برخوردار است.
اجتماعی  و  تجربیات شخصی  و شرح  توصیفات  از  مملو  گوته  آثار 
است. نامه ها، یادداشت های روزانه و مباحثات گوته، تبلور درخشان یک 
خویش که  با  دائمی گوته  اشتغال  اوست.  خوداندیشی  و  خودنگری  عمر 
برخی آن را نمی پسندند، برای خوانندۀ امروزی حاوی مزّیت بزرگی است: 
ما از نخستین ایام کودکی تا واپسین دم حیات، تقریبًا همه چیز را درباره 
او می دانیم. این توصیفات از چنان بیان دقیق و متمایزی برخوردارند که در 
عصر کنونی حتی تصور آن نیز به دور از ذهن است. در حال حاضر برای 
برقراری ارتباط در زندگی روزمره تقریبًا از 400 کلمه استفاده می شود. این 
تعداد برابر واژگانی است که در روزنامه های زرد  به  کار برده می شود. در 
تا  مباحِث عمیِق تحلیلی چیزی حدود چهار  در  نیز  و  روزنامه های وزین 
برای توصیف تجربیات عاطفی و  استفاده می شود. گوته  پنج هزار کلمه 

اجتماعی خویش بین هشتاد تا نود هزار کلمه و مفهوم به  کار برده است.
همچنین انسان هایی که با گوته سر و کار داشتند، از مادربزرگ، مادر، 
پدر، خواهر، دوستان و همکاران گرفته تا معشوقه های او، مطالب بسیار 
دقیقی دربارۀ سیر زندگی او نوشته اند. این امر به این سبب میّسر بود که گوته 
در عصری و در جامعه ای زندگی می کرد که بیان و تحریر عواطف، ایده ها و 
تجربیات درونی به  گونه ای استثنایی مورد تمجید واقع می شد؛ شرایطی که 

قبل و بعد از آن دوران هرگز تکرار نشد.
البته باید گفت که گویا ترین قراین و شواهد رشِد فردی گوته را باید در 
آثار همواره دربارۀ خود  این  او در سراسر  آثار خود وی جست وجو کرد. 
تألمات  امیدها، اشتیاق ها، دلتنگی ها، سرخوردگی ها و  سخن می گفت و 
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خویش را تشریح می کرد. در این رهگذر گوته به حقایق بشری رسید که 
شعور عامیانه و نیز گفتمان علمی از طریق دیگری قادر نبود بدان دست 
یابد. از همین روست که آثار وی از اشتهار و نیز اعتبار فراگیری برخوردارند. 
از منظر روان شناسی این نکته كاماًل قابل توجه است که گوته توانست 
با وجود نوسانات و تالطم های شدید عاطفی، همچنان زندگی پرشور و 
خالقی را سپری کند. مشغولیت دائمی وی با خاطرات و تخیالت خویش 
که بسا برایش زجرآور نیز بود، وی را به  لحاظ روانی مستحکم و نگارش 
را به اصِل درمانی وی تبدیل كرد: »و بدین ترتیب در زندگی به مسیری گام 
نهادم که در تمام طول عمرم نتوانستم ترک کنم، همان طریقتی که مرا به وجد 
می آورد و نیز عذابم می داد. گاهی نیز تالش می کردم تصویری را در قالب 
یک شعر بیان كنم و بدین ترتیب بر تالطم درونی خویش فائق شوم. از این 
بیرونی دست  از پدیده های  به اصالح تلقی خویش  طریق می توانستم هم 
یابم و هم به آرامش درونی. شاید من محتاج ترین فرد به این نبوغ بودم، زیرا 

طبیعتم همواره مرا از این سو به آن سو پرتاب می کرد« )ها ۹، ص 28۳(.
نویسندگی به گوته کمک می کرد تا تعارضات درونی خویش را درک، 
به پردازش ترس ها و  او فقط  البته  بر آن ها غلبه کند.  تحمل و در نهایت 
برای  فراگیری  راهکارهای  بلکه  نمی کرد،  بسنده  خویش  زندگی  نیازهای 
بحران های  در حل خالق  میداد.  ارائه  اجتماعی  و  فردی  تعارضات  حل 
روانِی گوته، انسان های بسیاری نظیر مادر، پدر، خواهر و جمع بی شماری 
از دوستان زن و مرد با او همراه بودند. گوته از همان ایام کودکی و جوانی 
نیاز مبرم داشت تا شمع محفل شود، ستایش شده و مورد تمجید و تأیید 
قرار بگیرد. او چنین سعادتی را داشت تا در برآورده كردن نیاز هایش كامیاب 

باشد و از این طریق به سرمنزل شادکامی برسد. 
البته روان شناسی از دوران گوته تاکنون پیشرفت های چشمگیری داشته 
و عصب روان شناسی به شناخت های کاماًل متفاوتی در زمینۀ روان انسان 
که کدام  داد  نشان  پرتو نگاری  به  کمک  می توان  امروزه  است.  شده  نایل 
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مناطق مغزی در ناکامی و شادکامی فعال هستند، نیز این که کدام فرایندهای 
زیست شناختی، رفتار، هیجانات و افکار انسان را بسترسازی می کنند. با 
این حال دانشمندان عصب روان شناسی بر این نکته نیز تأکید می ورزند که 
به  کمک روش های  فقط می توان  را  انسان  روانی  تجربیات  پیچیدگی های 
نوای  نكته که چگونه  این  به  )اندرسن، 2005(.  درک کرد  مناسب  زبانی 
زنده  را  لبخند دل انگیِز معشوق  در ذهن كسی، خاطرۀ  موزارت  سمفونی 
یادآور ظهرهای کسالت آور یک شنبه است، می توان  دیگری  در  و  می کند، 

فقط از طریق قالب های زبانی و نه از طریق معاینات مغزی پی برد. 
بنابراین به این نتیجه می رسیم که امروز نیز تعمق و تأمل در سرگذشت ها، 
گفته ها و سروده ها برای فهم روان شناختی آن ها از ارزش واالیی برخوردار 
گاهی خود مبنی بر  است. در این جا من نیز مانند همۀ خوانندگان به پیش آ
تجربیات زندگی ام، رجوع می کنم. یکی از متفکران بزرگ قرن بیستم، فیلسوف 
هانس گئورگ گادامر به ویژه در آثار خویش در سال 1۹60 و 1۹86 به  طور 
گاهی برای وارد شدن به  تردیدناپذیری نشان داد که آگاه شدن بر این پیش آ
متون و درک آن ها اهمیت اساسی دارد. گادامر به این مطلب اشاره کرد که فهم 
و درک، قابلیت ذاتی انسان و مستلزم تمرین دائمی است. ما خویشتن و دنیای 
پیرامونی خود را از دریچۀ فهم آن تجربه می کنیم. تنها از طریق درک و فهم 
است که می توانیم در هرج و مرج و هیاهوی تجربیات بیرونی به نقطۀ اتکا و 
ثبات درونی دست یابیم. از برخوردهای تفاهیم آمیز با انسان ها، تجربیات و 
متون، چیز تازه ای خلق می شود که به گسترش افق فکری و گرایش های جدید 
می انجامد. درک، چیزی بیش از ساختاربندی فکری تجربیات است. درک، 
حرکت و فعلی فراگیر است که شامل تجربیات حسی و عملی نیز می شود و 
انسان ها را به آن چیزی تبدیل می کند که واقعًا هستند و یا می توانند باشند. 

من مایلم شما در چنین سیر و سیاحتی همسفر من باشید. 
گوته  آثار  و  زندگی  دربارۀ  مهمی  دیدگاه های  نخست کتاب  در بخش 
مطرح می شود و تالش پرشور گوته در دستیابی به یک زندگی خالق در 
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کانون توجه قرار دارد. زمانی که از منظر روان شناختی راه و روش گوته را 
بررسی می کنیم، همچون کارآگاهان به  دنبال کشف مشکالت و اختالالت 
نیستیم، بلکه می خواهیم شرایطی را بشناسیم که منجر به یک زندگی خالق 

و ُپربار شده است. 
بخش دوم کتاب با تشریح نظر گوته دربارۀ تحقق زندگی خالقانه آغاز 
می شود. سپس زندگی و آثار او را از دیدگاه پژوهش خالقیت مدرن بررسی 
می کنیم. در ادامه و در ارتباط با توصیف گوته از هنِر زندگی، این پرسش 
طرح می شود که آیا گوته ـ آن گونه که هنوز هم ادعا می شود ـ دچار بیماری و 
یا اختالل روانی بوده است یا خیر؟ در انتهای کتاب تفسیر کوتاهی از شعر 

»میراث« گوته ارائه می شود.



بخش اول
 زندگی و آثار
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فرانکفورت 1۷4۹-1۷65

)کاتارینا الیزابت(

بند نافم می مکم

قوت دنیا به  کام می ریزم.

و طبیعت شگفت انگیِز پیرامون،

مرا به سینۀ خود می فشارد.

)ها 1، ص 102(

یوهان ولفگانگ فرزند ارشد کاتارینا الیزابت و یوهان کاسپر گوته حوالی 
بدو  در  زندگی  شرایط  جهان گشود.  به  چشم   ،1۷4۹ آگوست   28 ظهر 
حیات او مناسب به  نظر می رسید و گوته در خاطرات خویش از آن چنین یاد 
می کند: »اوضاع شادی بخشی بود، خورشید به  عالمت برج سنبله می تابید؛ 
مشتری و زهره به یکدیگر لبخند می زدند« )ها ۹، ص 10(. البته مادرش 
زایمان سختی داشت و به  نظر می رسید او مرده به دنیا آمده است. خطر 
مرِگ حین زایمان، در بسیاری از مقاطع زندگی و آثار گوته تبلور یافته است.

و  تحصیل کرده  مرفه  خانوادۀ  یک  از  الیزابت،  کاتارینا  گوته،  مادر 
وکالت پیشه برمی خاست. پدر وی، یوهان ولفگانگ تکستور، از سال 1۷4۷ 
اختیار  در  را  دولتی  پست  مهم ترین  بنابراین  و  بود  فرانکفورت  فرماندار 
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داشت. کاتارینا فرزند ارشد در میان چهار خواهر و برادر از تربیت نسبتًا آزادی 
بهره مند بود. بعدها او دربارۀ ایام کودکی خویش نوشت که شکرگزار خداوند 
است »که روح وی به  دام جوانان هوس باز گرفتار نشد، بلکه طبق امیال قلبی 
خویش رشد یافت و شکوفا شد، این که او شاخ و برگ های روح خویش را به 
اطراف گستراند، نه مثل درختانی که در حصار کسالت آور باغ ها، چشم  به  راه 

تابش خورشید ماندند و پژمرده شدند« )کوستر، 1۹2۳، ص 80(.
تحصیالت کاتارینا الیزابت ابتدایی بود، اما از نامه هایش به اشراف زاده ای 
به نام آنا آمالیا چنین بر می آید که از فضیلت های زندگی بهره مند بوده است. 
او هنگام تولد گوته فقط هجده سال داشت و آن گونه که گوته در حقیقت 
و مجاز بیان کرده »تقریبًا هنوز یک بچه« بود. کاتارینا سالم بود و دوران 
همراه  و  نداشت  مشکلی  نیز  پدر  سپری کرد.  را  بی دغدغه ای  بارداری 
به  علت  به استقبال فرزند خویش می رفت. پدر گوته  با اشتیاق  همسرش 
فعالیت های تجاری موفق پدرش به  لحاظ اقتصادی تأمین بود و به  همین 
خاطر می توانست همچون دانش آموخته ای ممتاز عالیق خویش را دنبال کند.

البته به دنیا آوردن یوهان ولفگانگ بسیار دشوار بود. درد زایمان سه روز 
تمام به درازا کشید و همه به  یاد سه فرزند نخست مادربزرگ پدری افتادند که 
هر سه مرده به دنیا آمده بودند. پس از تشویش های فراوان بود که مادربزرگ 
به عروس خود مژده داد که »او زنده است« )فون آرنیم، 18۳۳، ص ۳۷۳(. 
بر اساس یافته های جدید روان شناختی و عصب روان شناختی، زایمان 
)یانوس،  می گذارد  جای  بر  انسان  حافظۀ  در  گاهی  ناخودآ آثار  سخت، 
200۷(. حتی در زایمان های آسان نیز نوزاد، همچون مادر خویش، برای 
ساعت های متمادی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دارد. در نوزادان، 
گاه  نوعی اضطراب فراگیر و حس نابودی ایجاد می شود و در الیه های ناخودآ
دستگاه روان آن ها ثبت شده باقی می ماند. این حس البته تحت الشعاع نخستین 
گریه به مثابۀ رهایی از اضطراب مرگ، فروکش می کند؛ همان گونه که درد 

مادر به واسطۀ حس خوشبختی ناشی تولد نوزاد خویش جبران می شود.
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گوته در شرح حال خویش، حقیقت و مجاز، جایگاه ویژه ای به تجربه 
زایمان اختصاص داد و در تمام طول عمر، موضوع زایمان و رشد فردِی 
همراه با درد و اضطراب مرگ از اشتغاالت ذهنی او به  شمار می رفت. تلقی 
وی از تکوین شخصیت خویش همواره مصداق جملۀ »بمیر تا زنده بمانی!« 
بود. در پرتو چنین مفهومی از حیات می توان به درک وی از زندگی خالقانه 
پی برد، همان چیزی که به او »شاد ی ها و محنت های بی کران« بخشید. 
در زندگی وی همواره خوشی و ناخوشی در مجاورت هم به  سر می بردند: 
درست مثل زمانی که گوته سطور باال را می نگاشت و در دلپذیرترین شرایط 
را  او  خواهرش  مرگ  ناگهانی  و  دردناک  خبر  اما  می کرد،  زندگی  ممکن 

به شدت پریشان كرد.
خالقیت گوته به وی کمک کرد تا در روابط بی شمار انسانی و نیز در 
شگفتی های طبیعت، مرهمی یابد و بر دردهای خویش بگذارد. برای مثال 
او بعد از یک سرخوردگی ویرانگر عشقی راهی سوئیس می شود و شعری را 
می سراید که در ابتدای این بخش نقل کردیم. او در این شعر »قوت دنیا به 
كام« می ریزد و این طبیعت است که او را به »سینه می فشارد«، تا بدین  نحو 

تولد دوباره ای را تجربه کند.
گوته توانست با آثار خویش بر بحران های زندگی چیره شود و همواره 
هویداست  فاوست،  و  ورتر  وی،  آثار  از  البته  خلق کند.  دوباره  را  خود 
حقارت  احساس  نیز  و  ناامیدی  ترس،  با  همچنین  خالقانه،  آفرینش  که 

زجردهنده توأم بوده است. در فاوست 1 چنین می خوانیم:

آه! کردار ما، همچون دردهای ما،
سنِگ راه زندگی مان شود [...] 

احساسات پر طراوت حیات بخش، 
در ازدحام زمینی سنگالخ  شود [...] 

غصه در اعماق دل النه کند،
و دردی مرموز ریشه  دواند [...] 
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من کجا، خدایان کجا! من حقیرتر از آنم؛
به کرمی می مانم که در خاک و ُخل می لولد [...] 

)ابیات 6۳2-65۳(

زندگی  در  اصلی  انگیزۀ  به  خویش،  شادابی  برای  خستگی ناپذیر  تالش 
گوته تبدیل شد. البته او در مفهومی کلی، فردیت انسان را در شکوفایی و 
اضمحالل تعریف می کند. به  نظر گوته تحقق خویشتن و زندگی خالقانه 
بدون درد و محنت و مخاطرات میّسر نیست. از همین روی است که در شرح 
زندگی خویش، حقیقت و مجاز چنین می گوید: »انساِن مرارت نکشیده، راه 

به  جایی نمی برد« )ها ۹، ص 641(.
نیز اطرافیان نگران حال یوهان ولفگانگ خردسال  از تولد  حتی پس 
با هیجانات شدید و تالش های چشمگیر  او  به  نظر می رسد خود  بودند. 
 روانی می خواست بر مشکالت اولین هفته های زندگی خویش چیره شود. 
مادرش می گوید: »گوته در نه هفتگی رویاهای ترسناک می دید، به  گونه ای 
که مادربزرگ و پدربزرگ، مادر و پدر و دایه کنار گهوارۀ او می ایستادند 
و نظاره می کردند. در چهرۀ خوابیدۀ وی حرکات تندی به  چشم می خورد 
با تلخی گریه می کرد، اغلب حتی آن قدر جیغ و داد  بیدار شدن  و هنگام 
می کرد که نفسش بند می آمد و والدین به شدت وحشت زده می شدند؛ آن ها 
زنگوله ای باالی گهوارۀ فرزند خویش گذاشته بودند و وقتی فکر می کردند او 
دچار کابوس شده، زنگ را به حرکت و صدا درمی آوردند تا فرزندشان موقع 
بیدار شدن هرچه زودتر کابوس را فراموش کند [...]« )فون آرنیم، 18۳5، 

ص ۳۷۷(.
اعتماد  قابل  و  دقیق  چندان  جزئیات  در  آرنیم  فون  بتینا  توصیفات 
نیست، اما می توانیم گمان بریم که یوهان ولفگانگ خردسال دچار ترس های 
شدیدی بوده و مانند هر کودک خردسال دیگری تالش می كرده با کنش های 
 روانی بر این مشکالت غلبه کند. هوتر و کرنس )200۷( بر اساس اصول 
عصب روان شناختی در اثرشان، راز ۹ ماه اول زندگی، یادآور می شوند که 
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نوزادان طی ۹ ماه نخست زندگی خویش محرک های درونی و بیرونی را به  
شکل فعال مورد پردازش قرار می دهند.

رابطۀ گوته و مادرش حتی پس از تولد، دشوار به  نظر می رسید و طی 
ماه های اولیه زندگی، عاری از سرخوردگی و تألمات نبود. کاتارینا الیزابت 
شش ماه پس از تولد گوته دوباره باردار می شود و بنابراین پس از 15 ماه که 
از تولد پسرش می گذرد، توجه خود را به خواهر نو رسیده گوته، یعنی ُکرنلیا، 
معطوف می كند. به احتمال زیاد پدر و مادربزرگ با توجه خویش به یوهان 
کوچولو تالش می کردند کمبود توجه مادر به وی را جبران کنند. با این حال 
این فقدان ردپای خود را در قالب اضطراب جدایی و تالش های خالقانه 
برای غلبه بر این اضطراب ها بر جای گذاشت. احتمااًل جدایی زودهنگام و 

آرام از مادر، سرچشمۀ تألم و نیز رشد تخیالت وی شد. 
یوهان ولفگانگ در سیر تکوینی آتی نیز در برابر آسیب ها مصون نماند. 
بتینا فون آرنیم تعریف می کند که او به سادگی تحریک پذیر بود و به سرعت 
عصبانی می شد. اگر چیزی خراب می شد یا موضوعی باب میلش نبود، با 
خشونت واکنش نشان می داد. تا سنین باال نیز تحمل آن چه را که برخالف 
از  کسی  اگر  مثال  برای  نداشت؛  بود،  زندگی  عادی  روال  از  تصوراتش 
اطرافیان بیمار می شد، برایش قابل تحمل نبود. حتی در تمام طول زندگی از 
رو در رو شدن و  نگاه کردن به چهرۀ بیماران و یا مردگان اجتناب می کرد. او 
نه در مراسم خاکسپاری نزدیک ترین دوستانش، شیلر و والی، کارل آگوست 
حضور یافت و نه توانست به یاری همسرش بشتابد که با مرگ دست و پنجه 
نرم می کرد. اما از طرف دیگر در ُبعد ادبی همواره به آسیب، بیماری و مرگ 
می پرداخت. این رفتار به راه حلی تبدیل شد تا در كار ادبی به موضوعاتی 

روی آورد که در زندگی واقعی برایش ناگوار بود. 
گوته حتی در سنین خردسالی در برابر تجربیات ناگوار، فقط با خشم 
و عصبانیت واکنش نشان نمی داد، بلکه تالش داشت از دریچۀ درک عقلی 
و بازی های تخیلی به تالطم های عاطفی خویش نظم و ساختار ببخشد. او 
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از این توانایی بهره مند بود که تجربیات نامطلوب را در قالب واقعیتی قابل 
قبول بازتولید کند. مادر گوته به بتینا آرنیم گفت که هنگام قصه خوانی برای 
با چشمان سیاه  بودم که  ننشسته  پسرش، وی چنین رفتار می کرد: »هنوز 
درشت خود مرا قورت می داد و اگر سرنوشت یکی از قهرمانان محبوب 
یوهان طبق میلش نبود، می دیدم که رگ پیشانی اش برجسته می شود و با 
گزیدن لب  از ریزش اشک خود جلوگیری می کند. برخی مواقع و قبل از 
این که خواندن من تمام شود، او مداخله می کرد: »این طوری نیست مادر، 
شاهزاده خانم با آن خیاط فلک زده ازدواج نمی کند، حتی اگر آن غول را هم 
از پای درآورد. اگر به خواندن خاتمه می دادم و ادامه داستان را به شب بعد 
موکول می کردم، مطمئن بودم که او تا آن زمان همه چیز را در ذهن خویش 
مرتب و منظم کرده است، به  همین خاطر آن جا که قوۀ تخیلم یاری نمی كرد، 

از یوهان ولفگانگ كمك می گرفتم.« )فون آرنیم، 18۳5، ص ۳۷۹(. 

مادر

کاتارینا الیزابت با عالقۀ تمام به پسرش مهر می ورزید و این روند تا ایام 
بزرگسالی گوته نیز ادامه داشت. با این حال میان مادر و پسر نوعی فاصلۀ 
تأمل برانگیز حاکم بود. گوته در یادداشتی در حقیقت و مجاز چنین نوشت: 
»در رابطۀ میان خردساالن با بزرگساالن، ویژگی  های رفتاری خردساالن به 
اطاعت،  بی وقفه،  سپاسگزاری  است؛  زیاد  فاصله  نمی رسد؛  رشد  مرحلۀ 
عشق و احترام باعث عقب ماندگی جوانان آزمند شده و مانع از آن می شود 
که آن ها جسارت طرح نیازهای خویش را به  دست آورند. هرگونه مقاومت 
در برابر خواسته های بزرگساالن نوعی جنایت محسوب می شود. تنبیهات 
و مرارت ها به زودی به کودک می آموزند که باید بر جای خود بنشیند، اما از 
آن جا که خواسته های وی طبیعی است، به  سرعت بذر ذکاوت و کنجکاوی 

در وی پراکنده می شود« )ها ۹، ص 844(.
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کاتارینا پس از درگذشت همسرش در سال 1۷82 سیر رشد فرزندش 
را با اشتیاق تمام پیگیری كرد تا این که خود نیز سرانجام در سال 1818 
درگذشت. به  نظر می رسد مادر از این که گوته در سال 1۷۷5 به وایمار نقل 
مکان کرده و فقط چهار بار به مالقات او آمده بود، زیاد آزرده خاطر نبود. 
او از این که پسرش به مالقات وی نمی رفت، به ندرت گالیه می كرد و در 
نامه ای در نوامبر 1۷86 چنین نوشت: »زندگی من به آرامی یک جوی آب در 
جریان است. من از اول اهل شلوغی و رفت و آمد زیاد نبودم [...]. شاید 
برای هزاران انسان دیگر این سبک زندگی کسالت آور باشد، اما برای من نه. 
تنم آرام و فکرم در غلیان است، می توانم تمام روز را این گونه سپری کنم، 
آن گاه به خود می آیم که شب فرا رسیده و چون خدایان لذت می برم و تعجب 
می کنم که باز هم شب شده. به راستی بیشتر از رفاه، آرامش و رضایت چه 
انتظار دیگری می توانم در این دنیا داشته باشم« )کوستر، 1۹2۳، ص 15۷(.

یافت.  ادامه  رابطۀ صمیمانه و گرم مادر و پسر در تمام مدت زندگی 
کاتارینای هفتاد و شش ساله در نامه ای خطاب به بتینا فون آرنیم می نویسد: 
زمان که کودکی  آن  می کنم،  فکر  ولفگانگ  به  اوقات  بسیاری  من   [...]«
خردسال بود و زیر دست و پا می لولید و بازی می کرد، همین طور به شیوۀ 
دلنشینی كه با برادرش یاکوب، بازی و برایش قصه تعریف می کرد« )فون 

آرنیم، 18۳5، ص ۳۷۹(.
البته گوته از زمانی که در وایمار اقامت گزید، فرصت کمی برای معاشرت 
و مراودۀ حضوری با مادرش داشت، اما در آثار متعدد، دلبستگی خویش 
را به وی ابراز می كرد. او در بزرگسالی از این که اشخاص دیگر با مادرش 
روابط نزدیک داشتند، خشنود به  نظر می رسید. بتینا آرنیم در نامه ای خطاب 
به خانم رات گوته سالمند چنین نوشت: »او به من گفت شما نمایندۀ من 
نزد مادرم هستید و نباید هیچ گونه محبتی را از وی دریغ کنید، کاری که 
فعاًل خودم از انجام آن معذورم؛ بله باید محبتی به او داشته باشید که من از 
آن غافلم. موقعی که نزد او بودم، حماقت کرده و از او پرسیدم آیا مادرتان 




