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مروری بر رمان «رنجهای ورتر جوان» اثر یوهان ولفگانگ فون گوته

در سایه درختان بلند

«چهــارم مــاه مــی  »۱۷۷۱تاریخی
سیفا ...نجاریان
اســت كه بر اولین ســطر «رنجهای
ورتــر جــوان» درج شــده و نوشــتن
روزنامهنگار
ایــن تار یــخ در ابتــدای متــن تاثیــر
بســیاری بــر ذهــن خواننــده در
راســتای پذیرش قالبی كه كتاب در آن خلق شده میگذارد.
این رمان كه یكی از شاهكارهای ادبیات كالسیك در جهان
است و یوهان ولفگانگ فونگوته آن را خلق كرده در قالب
نام هنــگاری نوشــته شــده و شــاید اولین اثــری اســت كه در
ادبیات جهان در این قالب نوشته شده است .تاریخهایی
كــه در ابتــدای یادداش ـتهایی كه به صــورت نامه از ســوی
«ورتــر» بــه شــخصیتی ناشــناس بــه نــام «ویلهلــم» نوشــته
میشود معرف زمان و سیر اتفاقات است.
شــاید در نگاه اول اینطور به نظــر بیاید كه «ورتــر» در آتش
عشــق به «لوته» میســوزد ،اما اینطور نیســت و با نگاهی
به عمق ایــن اثــر بایــد تاكید كــرد نویســنده كوشــش كرده
تصویری از انسان را كه اسیر پایبندیهای دنیا و متعلقات
آن شــده به نمایــش درآورد .او در نامههای ورتــر به ویلهلم
ســواالتی طرح میكند كــه هركــدام میتواند پاس ـخهایی به
دنبــال داشــته باشــد ،ولــی نویســنده ب هجــای پاســخ دادن
ذهــن خواننــده را خــراش داده و او را بــرای یافتن پاســخ رها
كرده است« .من جز سالك و زائری بر زمین نیستم! آیا شما
بیش از اینید؟»
باید گفت كه ایــن اثر ورتر یك اثر فلســفی و البته با روبنایی
عاشــقانه اســت كه هرخوانندهای را به خود جلــب میكند،
ولی با اندكی تامــل و دقت در جــان واژگان میتوان به عمق
آن رســید .اثری كه گفته میشــود ناپلئون هفت مرتبه آن را
خوانده كه نشــان از جایگاه این اثــر در ادبیات جهــان دارد.
اثری كه با گذشــت بیش از  ۲۵۰ســال از انتشار آن همچنان
به عنوان یكی از شاهكارهای ادبیات كالسیك آلمانی به آن
رجوع میشود.
«مرگ! ایــن كلمــه یعنی چــه .ببیــن! ما وقتــی از مــرگ حرف
میزنیم ،خواب میبینیم .من مرگ برخی كســان را دیدهام.
ولی انسان چنان دســت و پابسته اســت كه در قبال آغاز و
پایان زندگی خود دركــی ندارد ».گوته در این كتاب شورشــی
علیــه انســانها و وضعیتــی كــه در آن گرفتار شــده ،كــرده و
هرچیز كه رنگ روزمرگــی دارد را مورد حمله قــرار میدهد .او
مرگ را پایــان نمیداند و آن را یك موقعیت برای رســیدن به
مرتبه بعدی حیات میبیند.
گوتــه از زبــان ورتــر علیــه خلــوص آدمــی ســخن میگویــد و
علیــه انســانهایی كــه فضلفروشــانه میخواهنــد بــه
خصوصیتهــای اكتســابی تفاخــر كننــد ،داد ســخن ســر
میدهد؛ «درس و مدرســه آن خلوص نخســتین مــا را زایل
كرده است!»
او به رفتارهای غیرانسانی و خیانت بشر به طبیعت حمالت
شــدیدی میكنــد و اگــر قیــد تاریــخ را از گــردن این داســتان
بردار یــم اثــری همهزمانــی میشــود؛ «آدم دیوانــه میشــود
وقتی میبیند برخی مردم آشكارا در قبال آن اندك چیزهای
هنــوز ارزشــمند روی زمین ،هیــچ درك و حســی ندارنــد ».او
در ادامــه در واكنــش بــه قطــع یــك درخت توســط چنــد نفر
آشفته میشود و آرزو میكند كاش شــاه بود! «آه ،كاش من

شــاه بودم .در آن صورت میدانســتم چه معامل ـهای با زن،
كدخدا و دفتر ممیزی ...گفتم شاه! خب اگر شاه بودم دیگر
كی اعتنایی به درختهای كشورم داشتم؟»
عشــقی كــه ورتــر در جس ـتوجوی آن اســت هرچنــد رنــگ
زمینــی دارد ولــی در واقــع چیــزی ورای تعلقــات را در عشــق
جس ـتوجو میكند و نبود عشــق را نبــود همهچیز خطاب
میكند؛ «مــن همهچیز دارم ،ولــی دوری او این همــه را زایل
میكند .من همهچیــز دارم ،ولی بیوجــود او این همه هیچ
میشود».
«اینهــا همــه مكنونــات دل مــن اســت» كــه در قالــب ایــن
داســتان ظهــور یافته اســت .گوتــه از زبــان ورتر تصویــری از
جهان را نشان خواننده میدهد كه انسان در آن سرگردان
اســت .رنج میكشــد و روحش در اذیــت اســت .جهانی كه
عشــق میتواند آن را زیباتر كنــد و به پای معشــوق افتادن
غایــت آن اســت .نویســنده كوشــش كــرده بــا اســتفاده از
نشــان دادن طبیعت ،جهان را جلوه حضور عشــق معرفی
كنــد و بــرای ایــن كار بارهــا تصاویــری دلفر یــب را در برابــر
دیدگان خواننده از این طبیعت به خصــوص آن دو درخت
زیزفون ،ترسیم میكند تا نشــان دهد «به جهان خرم از آنم
كه جهان خرم ازوست /عاشقم بر همه عالم كه همه عالم
ازوست».
جهــای ورتــر جــوان» از آنجا كــه «نامههایــی حاوی
رمــان «رن 
انشــاهایی كوتاه و رگههایی از یك اندیشه» است میتواند
خواننده را به فكر وادارد ،زیرا نویسنده در سراسر متن این
رگههای پررنگ اندیشــه را به روشهای مختلــف وارد كرده
است .از دیگر نكاتی كه درباره این رمان میتوان بیان كرد و
در آ ثــار نام هنــگاری نیــز توقع م ـیرود؛ بیــان وضــع موجود و
ترســیم اوضاع زمانه اســت كه گوته به خوبــی در جایجای
متن بــه آن اشــاره كــرده اســت« :صاحبــان منصــب و مقام
چنان سرد و بیاعتنا با مردم عادی رفتار میكنند كه انگاری
نشــان را بر باد میدهد .وانگهی برخی
معاشــرت با آنها شأ 
مســخرهپردازان تهیمغز هم
هســتند كه صرفا بهظاهر و
برای آن با مردم همسویی
نشان میدهند تا در عمل
هرچه بیشتر ناز بفروشند
و بــا نخوتشــان كام ایــن
بینوایان را تلخ كنند».

گوته از زبان ورتر
تصویری از جهان
را نشان خواننده
میدهد كه انسان در آن
سرگردان است
رنج میكشد و روحش
در اذیت است .جهانی
كه عشق میتواند آن
را زیباتر كند و به پای
معشوق افتادن
غایت آن است

روانداز  42تكه فلسفی
امروزه كتابهــای متعددی
دربــاره معنــای زندگــی وجــود
مریم طیبی
دارد ،امــا نــگاه فلســفی ایــن
كتاب باعــث تمایــز آن از ســایر
كتابها میشود.
« 42اندیشــه ناب»؛ تامالتی درباره زندگی و هر آن چیز
دیگر ،نوشته مارك ورنون كتابی است درباره هستی
و زندگی ،زندگی شادمانه ،زندگی روزمره و كار. ...
ورنــون بــه تاســی از جــواب ابررایانــه اندیشــه نــاب در
راهنمــای مســافران مجانــی كهكشــان و در پاســخ
بــه معمــای زندگــی ،كتــاب خــود را بــر پایــه  42جملــه
قصــار فیلســوفان و بزرگانــی كــه زندگــی را بــه راســتی
زیستهاند ،بنا نهاده است.
او ســعی كــرده اســت ذیــل هــر جملــه موضوعــی
كاربــردی از زندگــی روزمــره انســان را بررســی كنــد و
بهدنبــال معناپــردازی آن باشــد و فلســفه را در راه
شــكوفا شــدن زندگی به كار ببنــدد .به گفتــه خود او،
در مقدمه منبع الهامش فلســفه بوده اســت ،البته
نــه فلســفه قواعــد و قوانیــن غامــض ،بلكه فلســفه
چگونه زندگی كردن؛  42اندیشــه ناب تالشــی اســت
نهتنها برای فهــم دقیق امور كه دگرگونــی فردی را نیز
مهــم میشــمارد .امــا اینكــه بتوان بــا جمــات قصار
افــراد گوناگــون بــا مشــربهای فلســفی متفــاوت در
بــاب معنــای زندگی ـ كــه امــری واحد اســت و ســیال ـ
اندیشید خود جای مناقشه است.

برای مخاطب كمی فلســفهخوانده ،مانوس نیســت
كه بــرای معنا كــردن زندگــیاش جملــهای از افالطون
رئالیســت در كنــار هیــوم پوزیتیویســت و جملــهای
دیگــر از یــك ایدهآلیســت را مــورد توجــه قــرار دهد و
برمبنای آنها به یك نگاه واحد برای زیستن برسد.
هــر مكتــب فلســفی زندگــی و جهــان را مطابــق نــگاه
خــود و براســاس مفروضــات خــود معنــا میكنــد و
برداشــتن تنهــا جملــهای از هر مكتــب و معنــا كردن
جهــان بــا مجموعــهای از جمــات مكاتــب متفاوت،
كاری اســت شــبیه بــه اینكــه روانــدازی بدوزیــم كــه
هــر قســمت آن از یك جنــس اســت ،قســمتی نخی،
قسمتی پشــمی ،قســمتی توری و . ...نتیجه كار دیگر
نه زیبایی دارد و نه كارایی.
بــه نظــر میرســد بســنده كــردن تنهــا بــه جملــهای از
هرفیلســوف و قــرار دادن معنای آن جملــه در جهت
ذهنــی خودمــان كاری اســت بــه دور از وفــاداری بــه
محتــوای فلســفه و در نهایت بعــد ازخوانــدن كتاب،
دســتان مخاطــب را محتوایی منســجم و قابل تامل
نخواهد گرفت.

