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 مرگ امپدوکلس

 )روایت دوم(  1بخشی از یک تراژدی در پنج پرده

 یوهان کریستین فردریش هُلدرلین

 ]از متن ترجمه منثور مایکل هامبورگر به زبان انگلیسی[ پورمراد فرهاد ترجمه:
 

 اشخاص:

 امپدوکلس

 پائوسانیاس

 ئاپانته

 دلیا

 هرموکراتس

 مکادس

 آمفراس

 شهروندان آگریگنتومدموکلس                      

 هیالس

 

 

 صحنه: 

 بخشی در پای کوه اتنا اگریگنتوم،بخشی در 

                                                           
 هلدرلین هرگز نتوانست این تراژدی را به پایان برد و هر سه روایت او ناتمام ماند. 1
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 پرده اول

 

 صحنه اول

 همسرایان اهل اگریگنتوم در فاصله دور، مکادس و هرموکراتس

 

 شنوی؟دیوانه را می مکادس: غوغای جمعیتِ

 جویند.هرموکراتس: او را می

 آن مرد در میانشان بس قدرتمند است.مکادس: نفس 

 گیرد.چون علف خشک آتش میدانم؛ اذهان مردمان همهرموکراتس: می

آورد، در نظرم چون زمانی است که آذرخش مکادس: اینکه مردی یکه و تنها تمامی ملتی را چنین به حرکت در می

 است.تر گیرد، با این همه، این از آن نیز هولناکزئوس جنگل را فرا می

بندیم، تا نوری بیش از حد تابناک  بر روست که ما چشمان مردمان را به دستمالی فرو میهرموکراتس: از همین

ها نتابد. هرگز مباد که الوهیت به تمامی بر ایشان عرضه شود، یا که ذهنشان آنچه را که به تمامی زنده است، آن

شوند؟ آنان قوای جهان را طعام دل خویش ساختند، ت خوانده میدریابد. آیا خبر نداری از آن قدما که عزیزان ملکو

ست که این مغروران هرگز سر خم نکردند، نگر آن جاودانه بس نزدیک بود؛ هم از این روآسمان بینانِبرای آن روشن
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چیز را همه د و دگر نشود: که نیروی آنانجا مانکس مگر اینان تاب آن نداشت که برو در برابر آن نیرومندان هیچ

 ساخت.دگرگون می

 مکادس: و او؟

هرموکراتس: آنچه وی را چنین نیرومند ساخته، انس و الفتش با خدایان است. کالمش در گوش مردمان چنان طنین 

حیات را از ملکوت دزدید و آن را به آدمیان  ۀگذارند زیرا شعلآید؛ او را سپاس میافکند که گویی از خود المپ میمی

 گذاشت.فانی وا

گویند آپولو شهر تروا را خواهند که او خدا و پادشاهشان باشد. میدیگری در سر ندارند، می مکادس: جز او اندیشۀ

تر است. یکوهم نبرای ساکنانش بنا کرد، اما اگر مردی خجسته آدمیان را در پیچ و خم زندگی راهبر شود، حتی از آن

دارند. پاس نمی مفهوم؛ هیچ قانونی، هیچ الزامی و هیچ سنتی راگویند، همگی نااش بسی چیزهای دیگر میدرباره

حوادث دیگر باشد که آینده آبستن  من از آن است که این خود طالیۀ سرگردانی شده است و هراس ملت ما ستارۀ

 پرورد.ویش میشان را خموشانه در ذهن خها است و او نقشهآن

 هرموکراتس: مترس مکادس! او هرگز چنین نخواهد کرد.

 تری؟مکادس: چگونه؟ پس آیا تو نیرومند

شناسم. بس شادمانه بالید؛ نادر را نیک می تر است. و من این نمونۀنیرومندشناسد، هرموکراتس: کسی که آنان را می

که به آدمیان فانی چنان عشق کند، از اینتابش میچیزها بیترین چیزاز همان آغاز خواستش مطاع بود که اکنون نا

 ورزیده است پشیمان خواهد شد.
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هد پایید اگر تنها قدر کافی خواکنم که بختش چندان دیر پای نخواهد بود؛ با این همه بهمکادس: من نیز حس می

 که به مقصد رسیده باشد. زمانی سقوط کند

 سقوط کرده است.اکنون هرموکراتس: ولی او از هم

 گویی؟مکادس: چه می

اند، کوران، سر این روح شریف را مشوش کردهن شوریدههرموکراتس: آیا قضیه به اندازه کافی روشن نیست؟ ابلها

الناس اند. او جانش را به پای آنان ریخت، با نیک طبعی خدایان را به عوامرهبر دروغین خویش را به بیراهه کشانده

وقفه آن نادان را به سخره گرفته است. چندی دندان اش  به انتقام برخاسته و بیدل تهی و مرده پژواکِگذاشت؛ اما وا

بداند درد از کجاست؛ در این میان شور و جنون عوام فزونی گفت؛ شنیدند  کهُآنبر جگر گذاشت، سوخت و ساخت، بی

چنین به ندای خدایان گوش افتاد، پس گفتند: ما اینشان تپد و لرزه بر اندامخود میاش از طنین کلمات برکه سینه

مغرور بستند که من جسارت تکرارشان را ندارم، و در پایان، آن تشنهْ  زدۀ! و چنان القابی بر آن ماتمدهیمفرا نمی

ا خود ر –جوید یابد و بیهوده همتایان خویش را میبخت که روحش آرام و قراری نمیزهر را خواهد نوشید، آن شور

جان؛ قدرتش از پرستان تهیشود، یکی همچو آنان، آن خرافهمیدهد، رفته رفته کور تسال می گویی و شرکبا کفر

جاست که ما به یاریش داند چگونه باید از آن به در آید، و ایندارد و نمیمیرود، در شبی ظلمانی گام بردست می

 خواهیم شتافت.

 مکادس: آیا کامالً مطمئنی؟

 شناسم.اتس: من او را میهرموکر
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دانم هنگام آخرین ظهورش در آگورا بر زبان راند. نمیآورم که بهخاطر میای از سخنان پر کبرش را بهمکادس: پاره

ای از او به گوش ایستادم. او در پاسخ تر به او چه گفته بودند، تازه بدانجا رسیده بودم، پس در فاصلهجماعت پیش

نهید و به حق؛ چرا که طبیعت گنگ و کر است. خورشید، هوا و زمین و تمامی ارج می شما مرا»جماعت گفت: 

زییند، گویی پیوندی میانشان نیست. راست است، چون بیگانگان به کنار هم میفرزندان زمین، این تنهایان، هم

حیات گذرای آن دیگران پذیر کیهانی، هماره توانمند، در هیئت روح خدایان به گرد ناهای جاودان و مهارقدرت

ایم، ما سیراب چرخند، لیکن ما آدمیان فانی، چونان گیاهان خودروی بیابانی، همگی در دامن خدایان کاشته شدهمی

من هم این است. جان  اد کند، و حیات را بیدار؛ و مزرعۀای نبود تا آن را آبنمود اگر یگانهنشدگان، و خاک مرده می

های مشتاق را با گرمی های جاوید دلو قدرت آمیزد تا آنان را یگانه سازد.ان را در هم میو توان من آدمیان و خدای

گاه همه شتابند، و به ناپذیران میتر به سوی آن مهار ناشور با حالوتی فزونگیرند و آدمیان پربیشتری در آغوش می

نهد، و عشق به زندگانی شناخته را نام تواند نابخشم، کالمم میشود! زیرا من بیگانگان را وصلت میچیز بیدار می

بخش، آمیزم و حیاتگیرم، و جان یکی را به دیگری در میراه من است؛ آنچه را این ندارد از آن برمی هماره توشۀ

 چنین گفت آن متکبر گستاخ.« کس. ای شبیه همه کس و هیچکنم، یگانهجهان مردد را دگرگون می

ت، این دانم از چه قماشی اسشناسم، میها در آستین دارد. او را میی نیست بدتر از اینهرموکراتس: این که چیز

بار زمانه بر ایشان سخت یابند، اگر یکهای خویش چیزی را در نمیملکوت که جز جان پسران نیکبخت و ناز پروردۀ

شکنند ـ آنگاه هیچ چیز دگرباره دلگرمشان نخواهد کرد، های ظریف به تلنگری میگیرد یا تکانشان دهد ـ و این جام

درمان مبتال و دردی بیراند و کنه وجودشان به جوش و خروش زخمی سوزان آنان را بدین سوی و آن سوی می

مفلوک روح شریف را مشوش ساختند،  سر و پایانِنظر رسد، اما از آن هنگام که بیقدر آرام که بهشود. او نیز هرمی
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جرم آوریم. زیرا او به الآتش جبار هوس در دلش افروخته شده. او یا ما؟ اما ما با قربانی کردن او زیانی به بار نمی

 تباه خواهد شد.

خوبی مهار گشته ای که اکنون بهادس: او را برنیانگیز. نه فضایی برایش باز کن، و نه بگذار خفه شود، این شعلهمک

ای برای گستاخی نیابد و ای برای عمل به دستش مده! اگر او در تکبر خویش هیچ بهانهاش بگذار، بهانهاست! آسوده

چون ابلهی نادان خواهد مرد و به ما آسیب چندانی نخواهد رساند. د را دارد، پس اگر تنها در حرف توان تجاوز و تمرّ

قدرت خویش را حس خواهد انگیزد، آنگاه بگذار در خیال خویش اوج گیرد! خصمی نیرومند توفان هولناک او را برمی

 ...کرد و بعد

 ترسی، ای بیچاره!هرموکراتس: تو از او و از همه چیز می

ظ کنم؛ از کردنی است، حفکنم، و مایلم هر آنچه را که حفظ حاصل پرهیزشیمانی بیخواهم از پمکادس: نه، ولی می

 اعمالش قداست بخشد. همۀ تواند بهدان فرق دارم، قدیسی که میچیزاین لحاظ با کاهنِ همه

رو افتد. گویم، آن مرد باید فهرموکراتس: پیش از آنکه به من توهین کنی، حرفم را دریاب، ای جوانک خام. به تو می

گذشتم. چرا که من بیش از تو به او گذشتن از او ممکن بود، من پیش از تو از ]گناهش[ در میباور کن، اگر در

آدمی است، اگر که نتواند خموش ماند و  گونۀتر از تیغ و آتش، روح خداگرنزدیکم. لیکن این پند را بیاموز: ویران

تکریم است،  ۀبخشد آنچه را که باید، شایستفای خود آرمیده است و میرازش را نهفته نگهدارد. تا زمانی که در ژر

کند سوز. نکوهیده باد آنکه جانش و خدایان جانش را عریان میگسلد، آتشی است جهاناما آنگاه که بندهایش را می

نان آب به هر سو خطرناک خویش را چو یاوردنی است بر زبان آرد، اندوختۀکوشد تا آنچه را بر زبان نو سراسیمه می

ای، دهد. ولی این از قتل نیز بدتر است، حال چگونه است که از میان همه، تو به شفاعتش برخاستهپاشد و هدر میمی

ات تقدیر را فریب دهی؟ آرام گیر! این سرنوشت محتوم اوست. او خود آن را به جان و قصد آن داری تا با سخنان یاوه
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الهی را فاش کند و آنچه را به خفا بر ما حاکم است، به تمامی تحریف کرده در  خریده است؛ هر آن مردی که راز

 اختیار آدمیان نهد، مستوجب آن است که چون او بمیرد و در رنج و نادانی هالک گردد! او زنده نخواهد ماند!

را به آدمیان  مکادس: پس آیا باید قیمتی چنین گزاف بپردازد، او که در سرشاریِ جانش بهترین مایملک خویش

 کند؟فانی هدیه می

تواند سخنان گزاف بر زبان آرد تردید در خواهد رسید. میانتقام نیز بی تواند، اما فرشتۀراستی که میبه هرموکراتس:

تواند طالی اعمال را به نور حرمت کند، میو حیاتی را که هماره چنین نجیبانه در حجاب سکوت پوشیده بود، بی

ها سقوطش فرا تواند هر آنچه را که نصیب میرندگان نیست در اختیار گیرد، لیکن بسی پیش از اینروز کشاند، می

خواهد رسید. آیا از هم اکنون ذهنش آشفته نشده است؟ آیا جانش به تمامی از آن اوست تا به مردمان بخشد؟ آه، 

انه آرزویش باز گفتن همه چیز بود، اکنون بنگر چگونه این جان لطیف به هدر رفته است! و او که از سر مهربانی، یگ

و اینک خدایان و تنها قاموس و قانون خود گشته است. بنگر چگونه در جسارت و گستاخی به اوج رسیده است 

 انگارد.دستان خویش می آدمیان را بازیچۀ

گویی! که تو می نماید. پس آنچنان بادگویی، کلمات شومت در نظرم راست میمکادس: کاهن، بس خوفناک سخن می

دانم که چگونه باید وارد عمل شوم. مرد هر قدر هم که بزرگ باشد، به محاکمه من نیز با تو هستم. فقط نمی

دست به هر سو ان که جماعت را چون جادوگری چیرهگشتن بر این مرد مردیدنش دشوار نخواهد بود؛ اما چیرهکش

 کشد، حدیث دیگری است، هرموکراتس.می

ترین آسان کرده است. در حساس: جادویش شکننده است فرزند، و خود بیش از آنچه نیاز بود، کار را بر ما هرموکراتس

خورده و آرام به جنگ خویش ممکن، توفان خشمش تغییر جهت داد، و اکنون ذهن مغرورش با خشمی فرو لحظۀ

کند و چیزی جز سکوت خویش ه میشد، حال تنها مویدار نمیرفته است، حتی اگر قدرتی هم داشت، از آن خبر
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هایش از خویش بیرون گوییچرخد تا حیاتی را بجوید که گم کرده است و خدایی را که با یاوهبیند. به عقب مینمی

کنم، و آنان از هیبت بت خویش رانده. مردمان را به گرد من فراخوان، در برابر همگان او را متهم کرده تکفیرش می

نقض ناموس  آنکه هرگز رخصت رجعت یابد، کفارۀدارند به بیابان بگریزد، و در آنجا، بیاو را وا می افتند وبه لرزه می

 میرندگان را خواهد پرداخت.

 مکادس: اما چه اتهامی بر او خواهی بست؟

 اینک به من گفتی، همین کافی است.هرموکراتس: همان سخنانی که هم

 روح او را بر جماعت در هم شکنی؟ توانی سیطرۀسستی می چنین اتهاماتکنی با مکادس: چه؟ خیال می

 قدر کافی محکم است، و این یکی نیز اتهام کمی نیست.به –به وقتش  -هرموکراتس: هر اتهامی

 بود.قتل متهم کنی، باز هم مؤثر نمیتوانستی او را در برابر ایشان بهمکادس: حتی اگر می

ای نامرئی به دستشان نگرند، پس باید بهانهاغماض می پرستان، شر مجسم را به دیدۀخرافههرموکراتس: دقیقاً! این 

 شود.انگیخته میگونه جماعت جبون بردهیم که در عین حال چشمشان را خیره کند: بدین

 های ایشان با اوست؛ رام کردن و مهارشان ساده نخواهد بود! همگی مفتون اویند.مکادس: دل

که . ولی آنان را چه سود از او، حالدرخشد..بالد و میراستی، تا آن زمان که میمفتون اویند؟ آری، بههرموکراتس: 

کند؛ آن مزرعه ویران رسد و نه ماللشان را رفع میبار گشته است؟ اکنون نه خیری از او به ایشان میچنین تار و بی

های ما حفاظی هجوم آزاد بادهای سرکش و نه در مقابل گامگشته است، متروک و بایر مانده است؛ اکنون نه در برابر 

 ندارد.
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 شود!انگیز تا ببینی چه میمکادس: پس خشمش را بر

 هرموکراتس: برآنم مکادس، که صبور خواهد ماند.

 مکادس: پس بردباریش مردمان را شیفته خواهد ساخت.

 هرموکراتس: هرگز!

 دهی.هامان را بر باد میگونه او را و مرا و تمام نقشهبدیننهی، و مکادس: تو به هیچ هشداری وقعی نمی

دارند چون نهم! دوست میها وقعی نمیراستی من بدینهای آدمیان فانی ـ آری بهبافی و نقشههرموکراتس: خیال

ترسی که یابد! از آن میچنان ارج نهند که به خدایان، و این نیز چند صباحی دوام میخود آنخدایان باشند و به

انگیزد یا صبرش؟ نه، ولیک جاهالن را بر سر خشم خواهد آورد، و آنان این نادره شیاد را از درد رنجش جماعت را بر

رحمانه جزا و رنجش باز خواهند شناخت، بت خویش را چون خود ضعیف خواهند یافت و به جبرانش، او را بی

 میخت.خواهند داد؛ سزایش همین است، چرا که با ایشان در آ

 کاش در این ماجرا دخیل نبودم!مکادس: کاهن، ای

 مگردان.هرموکراتس: به من اعتماد کن و از آنچه باید روی بر

پس اینک بیا، خود را بجوی ای روح سرگردان، و در این فاصله همه چیز را از کف خواهی  –آید مکادس: دارد می

 داد.

 هرموکراتس: راحتش بگذار! دور شو!
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 دوم صحنۀ

 

راه مرا جستی، ای مهربان! ولی چشم بههای نرم به درون سکون من آمدی، در ژرفای ظلمات تاالرْ امپدوکلس: با گام

شکوه! و شما یارانم، وضوح شنیدم، ای روز باآمدنت بودم، چرا که از دور پایکوبان بر فراز خاک ندای بازگشتت را به

زدیک منید، هم آنسان که پیش از این بودید، شما شادمانان، شما ها! بار دیگر به نهای چابک بلندیشما قدرت

خاموش را با نور آبیاری  ملکوت تشنگانِ و بالیدید، و روز از پس روز چشمۀ شدنی باغ من! آرام گرفتیدنادرختان دگر

باره به تو روشن های حیات را بر شکوفایان پراکند! ای جوهر طبیعت که دیدگانم دگربخش، بارقهکرد، و اثیر زندگی

خوش را شناسی، آن کاهنی که سرود سرات را؟ آیا دیگر مرا نمیشناسی؟ معشوق دردانهگشته آیا هنوز یارت را می

های رگ رۀشود عصاچون خون مطهر قربانیِ شادمان به تو هدیه کرد؟ آه، به کنار درختان مقدس آنجا که جمع میهم

های حیات، زمانی از ژرفای چشمهشما ای سر –ن در روزهای گرم تابستان شوند تشنگازمین و زنده و سیراب می

ولی حاال چه؟ به تمامی مغموم؟ به تمامی تنها؟  –جهان در من جوشیدید و فواره زدید، و تشنگان به نزد من آمدند 

و او که بر فراز آنان آیا اینک، اینجا در نور روز نیز شب است؟ هرگز چشمان میرا به چنین بلندایی ننگریسته بودند 

ملکوت  پروردۀها نازبماند، همان که سالگشته جوید و باید که تا ابد چنین سربود اکنون کورمال راه خویش را می

را یک گشته و آنهای مقدس و شاد، در جان و حیات همه زندگان شرشار از برکت خدایان در روزبود و بارها سر

های خدایان. کنون آیا باید تباه جهان، قدرت های شاهانۀچون دل قدرتهمه بود، چون دل جهانی حس کردهم

 یار خدایان بود؟ برای ابد بر سفرۀیار و یاور، آنکه گردد و این جان نفرین زده، آیا باید بمیرد به مثال مطرودی بی
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برهوت تارتاروس  چون آن مفلوکانی که درنیستی و شب تار خویش نشیند، رنج تاب نیاوردنی را تاب آرد هم

(Tartarusبا مشقت روزانه خویش یکی گشته ) اند؟ خدایا کارم به اینجا کشیده است؟ برای هیچ؟ اما یک چیز، یک

کنی که سست و ضعیفی. بار دیگر، چیز را نتوانستید از من بگیرید! نادان، تو خود همانی که بودی و تنها خیال می

من است! نفرینی یا که برکتی! و اگر جز این باشد، پس ای جان  و این ارادۀبرایم زنده خواهد شد، آری بار دیگر 

فروتن، همان باش که هستی و هرگز به حیله از شوق مخواه تا که از دلت بیرون جوشد! به گردم فضایی خواهم 

در جهان محبوس!  زد! راضی خواهد شد، ای روح بیچارۀهای خودم روشنش ساداشت، روز خواهد بود حتی اگر شعله

کس. و دیگر هرگز بازتان نخواهم یافت، خدایان خویش خود را آزاد، بزرگ و غنی خواهی یافت! آه، تنها، تنها و بی

من، و، تو ای زندگی طبیعت دیگر به نزدت باز نخواهم گشت! آوخ، دوری از تو! و چرا به زنهارت گوش ندادم، خود 

ات مرا از خواب های گرمت مرا در میان گرفتی و لطف و مهربانیا بالکشیدم، حال آنکه زمانی برا باالتر از تو بر

گویی پر لطفت او را مفتون اکسیر خویش ساختی تا که بنوشد و ببالد و بشکفد، رهانید، آه نادان که منم! با مدیحه

ت بخشیدی، ارباب آه روح، روحی که به من عظم –و بالنده و نیرومند و مست، اکنون تو را گستاخانه به سخره گیرد 

ای، ساتورنی کهن سال ژوپیتر جدیدی برای خود پرورانده است، هر چند که این یک فرزندی است خویش را پرورانده

جویی نیست؟ پس آیا باید خود به زند. آیا به هیچ کجا انتقامتر که تنها با نیش زبانش تو را زخم مینحیف و گستاخ

 کس مانم؟ حتی آنجا؟ا به روحم سرازیر سازم؟ باید که تنها و بیتنهایی این تمسخر سرد و زهرآگین ر
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 سوم صحنۀ

 

 پائوسانیاس،امپدوکلس

 

شود، و سرد! این لغزشی است، دوست کنم. و از برایم تاریک میامپدوکلس: دوست من، اکنون افول روز را حس می

خشنود از غنیمت و روزی خویش، به شوق بیداریِ شادابش ای گونه که پرندهعزیز، اما نه لغزشی به آرامش و قرار، آن

 خسبد؛ مرا حال و روز دیگری است! اما لب به شکوه مگشا، این بار معافم کن.سر به زیر بال برده، راضی و آرام می

ناسی؟ شای، امپدوکلس، بیگانه و دور. آیا کنون مرا نمیدرکش برایم میسر نیست. برایم بیگانه گشتهپائوسانیاس: ...

یا توانی برایم معما شوی؟ آچگونه میسیما، ی برترین شکوهمندان؟ ای مرد نجیبشناسم، او آیا من دیگر تو را نمی

کند؟ آیا تو دیگر همو نیستی؟ بنگر چگونه ما همگی تو را سپاس گونه خم میپروردگان ملکوت را ایناندوهْ پشت ناز

 نی زرینش چون تو به نزد قوم خویش توانمند نبوده است.گذاریم، پیش از این هرگز کسی در شادمامی

ای نهند؟ آه، بدیشان بگو، بگو که از ستایش باز ایستند. در نظرم این تاج بر ناصیهگویی مرا ارج میامپدوکلس: می

 شوند؟های از بن بریده خشک نمیهای سبز بر ساقهخور نیست. آیا برگچنین تیره، زینتی در
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شدنی است به نرمی در میان هایت جاری، و آنچه محو ناهای زالل به گرد ریشهپایی و آباما تو هنوز برپائوسانیاس: 

 گیری؟وزد. آیا تو از قدرت خدایان نیرو نمیهایت میشاخ

 امپدوکلس: دوست عزیز، آنچه در خاطر توست جوانی من است.

 ر است.تپائوسانیاس: اما در نظر من نیمروز زندگی از آن هم خوش

نگریم! آه پا، اکنون که آفتابمان بر لب بام است، با میلی وافر بار دیگر به پس میهای گریزامپدوکلس: و ما، ما سایه

(، بیدار کردند، و روح من Endymionهای پر عشق تو آنگاه که خدایان روحم را، چون اندیمیون )عهد شباب! جذبه

شکوه زندگی، پاسخ های پریدار شد تا به آن همیشه جوانان، آن پَریخوش باز خواب کودکانه خویش، زنده و سر

میرایان خوشم بود که مرا به سوی نانیاموختم، این دل مقدس و جاودانۀ سر گوید. خورشید زیبا! از آدمیان چیزی

نیکبخت، به هنگام گونه که تو، ای تر از تو نیست. و همانگونهراند؛ و به سوی تو! ای نور خاموش! اینجا چیزی خدا

ها را کنی، من نیز، فرزند تو، بهترین جانینت را نثار میبخشی، و ثروت زرّروز زندگی را هماره با گشاده دستی می

وقار وفادار؛  هراس، خود را وقف زمین کرد، این یار پرشادمانه به پای میرایان ریختم، و دلم، چون دل تو، بیدار و بی

پا، سوگند خوردم که به او وفادار بمانم و هماره چون اکنون زندگیم را به پایش ریزم. وانی نوو دریغا که من، تازه ج

مرگ را سخت در هم یافتم. آنگاه  گونه زنجیر عزیزِترین ساعات بر این میثاق پای فشردم، و بدیندر سخت هاو بار

های های کوهستانی زمین به آرامی زمزمه سر دادند و او گلچشمهاز خالل این بیشه، نجوای دیگری گذر کرد، و سر

 های ظریفش را به گرد سرم پیچید.عشقش را به من بخشید، و شاخه

 درخشد.پس اندوهش، به یاد آن زمان، می اینک چشمانش ازگونه بود آن نوجوانی که حتی همپائوسانیاس: هم این
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امپدوکلس: آری، تمامی سُرور تو ای زمین، حقیقی و کامل و گرم، همچو او، از خالل درد و رنج و عشق به بار نشست، 

پایدار آدمیان آرام کوهی، با حیرت در مذهب نا ها که من، نشسته بر قلۀو چه بار آری این همه را تو به من بخشیدی.

های تو، و نزدیکی زمستان عمرم را حس کردم، آنگاه دم مل پرداختم، بس آشفته و پریشان از دگرگونیبه تأ

های عشق را آرام بخش خویش را، تا سوزش زخمبخش فلک اثیری، بر من نیز چون تو، فرو ریخت مرهم شفاحیات

 ب، در الجورد افالک گم شد.سازد، و اندوه من نیز، چون ابرهای آتش، به آسمان برخاست، و پالوده و نا

 پائوسانیاس: آه ای فرزند ملکوت!

گویم، در حضیض ذلت، بار دیگر آن را در راستی که چنین بودم، و اکنون حکایت خویش را باز میامپدوکلس: به

طبیعت!  شان بودم، آههای روحانی را، آن شکوهمندان را که زمانی همنشینکار آن قدرت وآورم، کرد جانم به یاد می

گون تو را پژواک دهد. خاموش من، خالی و متروک چون مرگ، اکنون بار دیگر تمامی موسیقی گونه باشد که سینۀ

خدشه را های بالدار تو را سرودند، و آیا من آن آهنگ ناب و بیآیا من هنوز همانم؟ آه زندگی، آیا آنان تمامی نغمه

 در اثیری که هیچبا این زمین مقدس زیستم، و با این نور، و با تو ای پکس، شنودم؟ مگر این من نبودم که تنها و بی

آشنای المپ؟ اما اکنون آنان  من، یار خدایان، چهرۀ –آنچه زنده است  یجانی هرگز طاقت دوریت را ندارد! و با همه

اند. رهایم کن، از های مناند، و من به تمامی تنهایم، اینک تنها رنج و اندوه همدم روز و مونس شبمرا بیرون رانده

پنداری که سوگوارم؟ آه، به من بنگر، و شود! چیزی از من مپرس؛ تنهایم بگذار! میمن دیگر برکتی نصیب نمی

ام: پسران ملکوت را تقدیر دیگری است، اگر نهایت سعادت و تعجب مکن ای دوست مهربان، که تا کجا سقوط کرده

 بخت را چشیده باشند.

پذیرم. نباید جان خودت و مرا با چنین سخنانی پریشان سازی. فسوس، چنین کلماتی از دهان تو؟ نمیپائوسانیاس: ا

 گردد.صفای بزرگان چنین تیره و تار میاز چشم من طالع نحسی است آنگاه که روح هماره پر



www.thesis11.com 

عیت توفانی بزرگ زودی در مکنی؟ تعبیرش آن است که ]این تقدیر[ باید بهامپدوکلس: پس تو نیز آن را حس می

 بر زمین نازل شود.

امیدی دیگر بس است! شما ای خدایان مرگ، مگر این پاک سرشت با شما چه پائوسانیاس: دوست عزیز، ترس و نا

 اهگاهی از خویش ندارند، آیا گسترۀاید؟ پس آیا میرایان هیچ کجا پنکرده است که چنین ظلمتی بر جانش نازل کرده

های ایشان نیز ادامه دارد؟ ای تقدیر جاودان، آیا حتی احساسات نیرومندان تابع توست؟ ه دلاین قدرت هولناک تا کن

این اندوه را مهار کن و نیروی خویش را ظاهر ساز. زیرا از توست، تنها از توست، که کاری بیش از دیگران ساخته 

 و بِزی!واقع هستی، خود را به یاد آر است. در عشق من بجوی اثبات آنچه را که به

 شناسی، نه خودت را، نه زندگی را و نه مرگ را.امپدوکلس: تو نه مرا می

 ام.اش اندکی اندیشیدهشناسم، زیرا دربارهپائوسانیاس: مرگ را کمی می

 امپدوکلس: تنها و بدون خدایان بودن یعنی مرگ!

تم، با قدرتی که در توست، روح و جهان شناسم، با کِردِهایت تو را باز شناخپائوسانیاس: فراموشش کن. من تو را می

ها زندگی ای مقدس، برایم چون آفرینش سالای از دهان تو در لحظهام، چه بارها که شنودن کلمهتو را تجربه کرده

های بود، آنچنان که یکباره در برابر آن جوان نورس عصری سترگ و نو آغاز شد. و ای بسا که دلم چونان دل گوزن

آورند، و آن زمان که تو، خویش را به یاد می انۀرسد و آنان خآنگاه که آوای جنگل از دور به گوش می تپید،اهلی می

راندی، و تمامی تقدیر در برابر ذهنت گشوده بود. آیا عالم به حکمت آن روزهای پاک، از جهان نخستین سخن می

گونه که هنرمندی کم و استوار بود، هم از آنخطوط سترگ آینده را ترسیم نکردی تا در آنها بنگرم؟ و خیال تو مح
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های طبیعت رتسازد. مگر تو یار و همدم قدمطمئن قلم، اثر خویش را کامل و تمام می با آخرین ضربۀ راستین

 رانی؟میرایان، که با قدرت خاموشت، به میل خویش بر طبیعت فرمان می نیستی، داناترین همۀ

های چون ساختهتوانم بر همه فائق شوم؛ آنان را همهمه چیز عالمم و می امپدوکلس: کامالً درست است! من بر

انم، این جهان از آن من رزیید به میل خویش فرمان میشناسم، سرور ارواحم، و بر هر آنچه میدستم به تمامی می

است، اکنون کنیز من  ... خود طبیعت نیز، که چنین محتاج سرورانام،بردار ارادهها تابع و فرمانقدرت است و همۀ

بودند آسمان و اقیانوس، راستی چه میرا تنها مدیون من است. و بهایش باقی مانده، آناست، و اگر هنوز وقاری بر

بود این ساز زهیِ مرده، این جزایر و ستارگان و همه این بساطی که در برابر چشمان مردمان گسترده است، چه می

بخشیدم؟ چه هستند خدایان، و ارواح ایشان، اگر من ]وجود[ آنان را آشکار یاگر من بدان موسیقی و فصاحت نم

 نسازم؟ خوب؟ حال به من بگو: من کیستم؟

بخشد، به سخره آنچه را که به آدمیان شکوه و جالل می خرسندی صرف، همۀه بده، از روی ناپائوسانیاس: باشد، ادام

ه بگو! تو از خود چیز را آزادانرمگین ساز، خاکسارم کن، بگو، همهگیر، کلمات و کردارشان را، مرا از دلیری خویش ش

چیزی ترین آرزویشان آن است که چون تو باشند. خواست تو آنان که مهرت را در دل دارند و بزرگ بیزاری و از همۀ

 خواهی که تباه شوی؟کند، آرزوی تو بر جای ماندن نیست، بلکه میات تو را راضی نمیجز هستی توست، بلندپایگی

 خبر!امپدوکلس: ای معصوم بی

 کنی؟پائوسانیاس: و تو خود را متهم می

، شکوفا ساختن از یابداندیش، پرداختن به هر آن چیزی است که میامپدوکلس ]به آرامی[: کار انسان، انسان ژرف

شناسد، سرشار از معنای واال، برای روشنی و رشد حیاتی که گرد اوست. زیرا طبیعت سترگ که آدمی را از پیش می
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گونه خواند تا نظم و شکل را ]بر جهان[ نقش زند. بدینگیرد، او را فرا میکالم، او را در بر میسرشار از قدرت گنگ بی

کند. تمنایی قدرتمند از اعماق وجودش گیزد و رنج و امید را در دل خویش حمل میانمیآدمی روح طبیعت را بر

 ...کند، و به زیر دستانشدگرگون می کشد. بسی کارها از او ساخته است؛ کالمش شکوهمند است، جهان راسر بر می
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 هلدرلیندرآمدی بر منتخب اشعار 

 مهدی بهرامیمایکل هامبورگر، ترجمه و تلخیص: مراد فرهادپور و 

 

توانیم بکوشیم تا آثار او را در قالب نظیر است. میبه مفهوم ساده و سرراست کلمه بی هلدرلینبهترین اشعار 

هلنی آلمانِ قرن هجدهم، سنن -بگنجانیم، مثالً در قالب جنبش نوها و مکاتب ممکن یکی از مقوالت، گرایش

ای که در ایانهگر( عرفانی و منجیpietismتیسم )آئین تورّع، ئاومانیستی و پروتستان اروپا در کل، یا مکتب پی

به عنوان شاعری کالسیک یا رومانتیک سخن بگوییم، بسته به  هلدرلینتوانیم از شکوفا شد. می زادگاه وی سوآبیا

های او با دیگر شاعران بپردازیم، توانیم به جستجوی قرابتتر از همه، میاینکه هنر یا وضعیت وی مدّ نظر باشد. مهم

دند. هریک از این ها و ادوار گوناگون که همگی در اعتقاد او به کارکردِ اساساً دینیِ شعر شریک بوتشاعرانی از ملیّ

 ماند.شاعری یکتا و کامالً متفاوت از دیگران باقی می هلدرلینحال  ها محاسن خاص خود را دارد، با اینرهیافت

توانست به آمیزه و ترکیبی از  هلدرلینساختن این یکتایی کار دشواری است. از لحاظ تاریخی،  توضیح یا مشخص

نامید، می« سکون زیبایی»ای از پویایی احساسی و معنوی با آنچه خود خصائل بومی و بیگانه دست یابد، آمیزه

شود. اما از لحاظ ای از شوق و دقت و صراحت و شکوه که نظیرش در هیچ شاعر آلمانی دیگری دیده نمیآمیزه

آنچه باید  اش سربرآورد؛ او بیش ازاز درون ماهیت نبوغ شعری هلدرلینانسانی، باید گفت که مقام ممتاز و تراژدی 

شیلر گفت که او حتی  ۀای بس اندک داشت. گوته زمانی دربارشاعر بود و در عین حال از هرآنچه غیر شعر است بهره

که با خیال زیست  هلدرلینبه هنگام گرفتن ناخنش نیز از دیگر نویسندگان برتر است؛ با این حال شیلر در قیاس با 

 هلدرلیند. حس تراژیک سرنوشت و سرنوشت شخصی او، از اشعار و با خیال مرد، شاعری زمینی و معمولی بو

 ۀهای او مرتبط است، یعنی با سرعت و گسترناپذیر است؛ همین حس تراژیک یقیناً با یکی دیگر از ویژگیجدایی
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اش تا هنگام فروپاشی شش سالِ کوتاهی که از ظهور نخستین اشعار پخته تحول شعری او در فاصلۀ ۀالعادفوق

 اش به وی اعطا شد.ذهنی

سرشار از اشتیاق و الهام بود، این اشعار که در آغاز، به پیروی از نخستین استادش  هلدرلین اشعار اولیۀ

، رنگ و بویی عمدتاً دینی داشت، بعداً، به پیروی از دومین استادش شیلر، لحنی اساساً Klopstockکلوپشتوک 

هایش عموماً خصلتی عرفی وی انتزاع و سخنوری متمایل شد و استعارهترتیب، زبان شعری او به سفلسفی یافت. بدین

زی در زبان شعری دست ، به چنان خلوص و روشنی و ایجا1۷۹۸و  1۷۹۷های های کوتاه سالپیدا کرد. در ترانه

از الگوهای اش بود. اگر اصوالً بخواهیم این دستاوردِ وی را مدیون یکی برتری او بر استادان آلمانی یافت که نشانۀ

ادبی بدانیم، باید از شاعران التین و یونانی یاد کنیم که او آثارشان را از دوران نوجوانی مطالعه، ترجمه، ستایش و 

 تر ساختن موضوع، ارائۀتقلید کرده بود. اما این صرفاً آغازِ ـ و نه پایانِ ـ تحول شعری مورد بحث او بود. برای روشن

 نماید.یق زندگی وی امری ضروری میتصویری کلی از وقایع و حقا

*** 

 

سوابیا  ( در منطقۀLauffenدر شهر کوچک الوفن ) 1۷۷۰مارس  ۲۰در  هلدرلینیوهان کریستین فردریش 

 1۷۷۲رود نکار به دنیا آمد. پدرش که مباشر امالک کلیسای لوتری بود، کمی پس از تولد وی در سال  و حاشیۀ

مهاجرت کرد، جایی  Nurtingenها به نورتینگن آن ۀدرگذشت. دو سال بعد، مادرش دوباره ازدواج کرد و خانواد

محلی به تحصیل  در مدرسۀ 1۷۸۴تا سال  هلدرلینعهده داشت. مقام ریاست بلدیه را به هلدرلینکه شوهر دوم مادر 

به نحوی غیرعادی به مادرش وابسته  هلدرلینه درگذشته بود و در نتیج 1۷۷۹ر سال اش قبالً دپرداخت. پدر خوانده

اش کارل گوک چنین برادر ناتنیتر و همگشت. او تا به آخر، پیوند عمیقش را با مادر، مادربزرگ، خواهر کوچک
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K.Gock  .ابتدایی دِیر در دنکندورف  به مدرسۀ هلدرلین 1۷۸۴در سال حفظ کردDenkendorf  پا گذاشت و

برای کشیش شدن و  1۷۹۳تا  1۷۸۸پیوست. از سال  Maulbronnعالی دِیر در مالبرون  دو سال بعد به مدرسۀ

پرداخت.  Tübingenیات توبینگن هاالۀ عضویت رسمی در صنف روحیانیان کلیسای لوتری به تحصیل در دانشکد

ـ که همچون او با انقالب فرانسه  Magenauو ماگنائو  Neufferها، او به همراه دوستانش نوفر طی این سال

همدلی داشتند ـ انجمن شعری تأسیس کرد، و با دو تن دیگر از دانشجویان که بعدها فیلسوفانی برجسته گشتند، 

، دخترعموی یکی از Luise Nastیز ناست با لوئ 1۷۸۷یعنی هگل و شلینگ، طرح دوستی ریخت. در سال 

 Eliseاسیر عشق الیز لبرت  هلدرلیندوستانش، نامزد شد. اما این رابطه بیش از سه سال دوام نیاورد. در توبینگن، 

Lebret مورد نظرش، یعنی روحانیت را دنبال نخواهد کرد و احتماالً  ر این زمان او دریافته بود که حرفۀشد، اما د

ای از مادرش طی نامه 1۷۸۹اش به تشکیل خانواده بپردازد. در سال نخواهد بود با تکیه بر درآمد شخصیهرگز قادر 

ای در باب تاریخ هنرهای زیبا در نامهجا مانده و دانشخواست تا به او اجازه دهد دانشگاه را ترک کند، اما در همان

اثر هسیود، نگاشت. تعداد زیادی شعر  کارها و روزهاان و های سلیمالمثلوجوه مشترک ضرب ۀای درباریونان و رساله

 سر گذاشت.هیات را با موفقیت پشتاال را گرفت و امتحانات نهایی در رشتۀ اشسرود، مدرک دانشگاهی

اش از همان اواخر دوران کودکی، پسرکی سودایی و بیش از حد حساس بود که فرح و نشاط و افسردگی هلدرلین

توانست به معاشرت مند و وفادار بود اما به سختی میهمواره حالتی افراطی داشت. او نسبت به دوستانش شدیداً عالقه

اش او دانست که رسالت هنریآغاز به خوبی می دهد که او ازنشان میقصد من او موسوم به  انۀدر جمع تن دهد. تر

ها، گرایش روزافزون او هلنیسم و رادیکالیسمِ سازد. اگر عالوه بر اینترین دوستانش نیز جدا میرا حتی از نزدیک

پا افتاده و آور و پیشگاه تعجب نخواهیم کرد که او چرا وظایف ماللها در نظر بگیریم، آنسیاسی را در این سال
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ای که داد، حرفهروحانیت که برایش تعلیم دیده بود، ترجیح می ل نسبی شغل معلم خصوصی را به حرفۀتقالاس

 برای پرهیز از آن حاضر بود تقریباً به هر کاری دست بزند.  هلدرلین

علم ماند، توانست به عنوان مباقی  هلدرلینها قهرمان و حامی به یاری برخی از دوستانش و شیلر، که برای سال

استخدام شود. عالیق و پیوندهای ادبی این بانو، بخت  Charlotte von Kalbپسرِ شارلوت فون کالب  سرخانۀ

این  اقامتش در خانۀۀ تر بیابد. طی دورخوتر و شفیقتوانست مخدومی نرمبود که هرگز نمی هلدرلینبزرگی برای 

رمان  اولیۀ به کار روی نسخۀ هلدرلینول انجامید، تا تابستان سال بعد به ط 1۷۹۳بانوی اشرافی که از زمستان 

های فلسفی برد، در سخنرانی Jena، او شاگردش را به ینا 1۷۹۴( پرداخت. در پاییز Hyperion) هیپریونخویش، 

دیگر، از جمله گوته را  نویسندگان برجستۀفیشته شرکت جست، از محضر شیلر به کفایت سود جست و بسیاری از 

 ، به چاپ رسید.Thalia تالیانامۀ ادبی شیلر، مالقات کرد. بخشی از رمان او در گاه

 یدو قادر به مهار شاگرد جوان خویش نیست. شارلوت فون کالب هر هلدرلیندر همین ضمن، معلوم شد که 

ا مستقالً در ینا و نورتینگن زندگی کند. این گذاشت ت هلدرلینآنان را به وایمار فرستاد و سپس امکاناتی در اختیار 

ها که سال اش را در آنهای فلسفی«سرود»و  هیپریونکار روی  هلدرلینادامه یافت.  1۷۹۵وضع تا تابستان سال 

 آثار آوید پرداخت.ادامه داد و همزمان با آن به ترجمۀ کرد، ستایش می« های بشریتآرمان»از 

داران را که یکی از بانک J. F. Gontardآموزش فرزندان ی. ف. گونتارد  هلدرلینسال، در دسامبر همان

 هلدرلین، به زودی معبود Sussetteثروتمند فرانکفورت بود، به عهده گرفت. همسر این شخص، موسوم به سوزت 

پیش از  هلدرلینکه  دهددر اشعار خویش یاد کرد. تحقیقات اخیر نشان می« دیوتیما»شد و شاعر جوان از او به نام 

روابط عاشقانه  W. M. Kirmsۀ جوانی از دوستان شارلون فون کالب به نام ویلهلمینه ماریان کیرمز این با بیو

به دنیا آمد و سال بعد نیز به  1۷۹۵ ر نامشروع این زن باشد که در ژوئیۀرود که او پدر دختداشته و احتمال می
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این ماجرا را صرفاً نوعی لغزش موقتی  هلدرلینمرض سرخک درگذشت. اگر این امر حقیقت داشته باشد، خود 

تر از هر شرح و توصیفی، معنای دانست. اما عشق او به سوزت چیز دیگری بود. اشعار مربوط به دیوتیما روشنمی

سوزت ـ در سبک ای، که ـ همزمان با افزایش نفوذ کند؛ تغییر قابل مالحظها بیان میر هلدرلیناین عشق در زندگی 

 آن چیزهایی است که در این اشعار بیان شده است.  او رخ داد، مؤید همۀ

گر مجبور شدند برای فرار از مقابل سپاه اشغال هلدرلینسوزت، چهار فرزندش، مادرشوهرش و  1۷۹۶در سال 

 .Wت را به قصد وستفالی ترک کنند، اما خود گونتارد در فرانکفورت ماند. در کاسل ویلهلم هاینتز ناپلئون، فرانکفور

Heinse  آردینگلونیز به جمع آنان پیوست. او مؤلف رمانی به نام Ardingello گیری برداشت بود که در شکل

که روح دیونیزوسی بر آن حاکم است،  را نان و شرابۀ از یونان باستان مؤثر بود و شخص شاعر بعدها قصید هلدرلین

شیلر، یک بار  ، به توصیۀهلدرلینبه او تقدیم کرد. سال بعد هگل نیز برای تصدی شغل معلمی به فرانکفورت آمد. 

نداشت، و گوته هم هرگز به  هلدرلینها نفعی به حال دیگر نیز به دیدار گوته رفت، اما گفتگوی خشک و رسمی آن

به چاپ رسید. در همین سال او شروع به نگارش  1۷۹۷در  هیپریونپی نبرد. نخسین مجلد  هلدرلیناستعداد هنری 

ذهن او را به خود مشغول داشت، هرچند نه دو روایت نخست و  1۸۰۰ای که تا سال کرد، تراژدی مرگ امپدوکلس

 هرگز به پایان نرسید.«( امپدوکلس بر فراز آنتا)»نه روایت نهایی آن 

گونتارد را ترک گفت و در هامبورگ ساکت شد.  پس از برخوردی نامطبوع، خانۀ هلدرلین 1۷۹۸سال  در پاییز

های پنهانی خویش با سوزت ادامه داد. در هامبورگ بود که او باوفادارترین یار و حامی نگاری و مالقاتاو به نامه

هامبورگ  –کلر او را به کُنت هِسن آشنا شد. سین Isook von Sinclairاش، یعنی ایزاک فون سینکلر آینده

خویش از آثار  ( و ترجمۀ1۷۹۹ها )یکی از ترانه هلدرلینمعرفی کرد. ظاهراً دختر امیر، شاهزاده خانم آگومتا، که 

سالی پربار اما بحرانی بود: برای  1۷۹۹او بوده است.  کرد، بدون اطالع خود شاعر، دلباختۀسوفوکل را به او تقدیم 
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ای مستقل جایگاهی برای خود بیابد، جایگاهی عنوان نویسندهبا تمام وجود کوشید تا به هلدرلینن بار، نخسین و آخری

 ایدونابه نام « ای اومانیستیمجله»دانست. طرح انتشار حق خود در حیات فکری و فرهنگی آلمان میهرا سهم بکه آن

Iduna وحدت و آشتی علوم با زندگی، هنر و ذوق نیکو با نبوغ، »ای که قرار بود خود را وقف را آماده ساخت، مجله

رسیدن  هلدرلیناهدافی که  وقف وحدت تمدن با طبیعت و تحقق همۀکند، « احساس با تفکر، و واقعیت با آرمان

دانست. شکست این طرح و توسل یاسی میها را از لحاظ ایفای نقش دینی و فرهنگی شاعر در اجتماع سبه آن

به شیلر به منظور تصدی شغلی در دانشگاه، حاصلی نداشت مگر طرد کامل او از جامعه، تأثیر این واقعه در  هلدرلین

آشکار است.  امپدوکلس ن در سه روایت ناتمام از نمایشنامۀچنیهایی که تا چند سال بعد نوشت، و هماشعار و نامه

حال نیز در مجالت ادبی به چاپ رسید. با این هلدرلینمنتشر شد و برخی از اشعار  1۷۹۹در سال  یونهیپرجلد دوّم 

 شد.تر میخویش بیگانه کرد، و با فرهنگ و ادبیات زمانۀمیتر حس او خود را تنهاتر و منزوی

تگارت مهمان اش در نورتینگن بازگشت، سپس برای مدتی در اشتوبه خانه هلدرلین 1۸۰۰در پاییز سال 

به سوییس رفت تا در مقام معلم سرخانه به کار بپردازد، امّا در آوریل همان  1۸۰1دوستش الندور بود. در ژانویه 

برای آخرین بار به قصد تصدی  1۸۰۲مادرش به سر برد. در ژانویه  نگن بازگشت و تا پایان سال در خانۀسال به نورتی

ا نیز پیش از چند ماه دوام نیاورد و در اوایل ماه ژوئیه، در حالت بحرانی عصبی شغل معلمی به بوردو رفت، امّا در آنج

 ژوئن همان سال سوزت مرده بود.  ۲۲شیزوفرنیک به خانه بازگشت. در 

سوفکل را به پایان برساند  آنتیگونو  ادیپ شهریار ازهای خویش او به قدر کافی بهبود یافت تا بتواند ترجمه

های خویش نتوانست ترجمه هلدرلینبه چاپ رسید.(  1۸۰۴در  هلدرلینهای انتقادی ها همراه با شرح)این ترجمه

سینکلر او را به رکنزبورگ برد.  1۸۰۲خویش را بسراید. در پاییز « نیایش» های پیندار را ادامه دهد و آخریناز ترانه

 1۸۰۴او شعر پاتموس را نوشت... در ژوئیه  ، کنت هامبورگ آشنا شده و به توصیۀدوم سینکلربا مخ هلدرلیندر آنجا 
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دربار به کار بپردازد، هرچند این سینکلر بود که پشتیبانی  دارِرا به هامبورگ برد تا در مقام کتاب هلدرلینسینکلر 

چنان مختل شد که سرانجام وحی شاعر های سینکلر وضع رمراقبت را به عهده داشت. به رغم همۀ هلدرلینمالی 

مر به نجاری زی هلدرلینمراقبت از  ،ناچار شدند او را به کلینیکی در توبینگن منتقل کنند. سال بعد 1۸۰۶در سال 

 نجار بر ساحل رود نکار سپری کرد. باقی عمرش را در خانۀ سی و شش سالِ نام واگذار شد و شاعر عقل باخته،

ای به نجار در نامه کنیم. زیمرِجنون او نوشته شده به یکی بسنده می ۀبسیاری که دربارهای از میان گزارش

او هنوز هم فعال است. برای مثال چندی پیش در خانۀ من طرح یک معبد  روح شاعرانۀ»نویسد: می هلدرلینمادر 

اچارم برای امرار معاش کار کنم، و ای از چوب برایش بسازم. به او پاسخ دادم که من نرا دید. از من خواست تا نمونه

. "آه، من موجودی مفلوکم"ثل او در آرامشی فلسفی زندگی کنم. بالفاصله پاسخ داد: اقبال نیستم که مقدر خوشآن

 چوبی نوشت:همان لحظه ابیات زیر را بر قطعه و در

 

 رسندشوند و به پایان میهای زندگی گوناگونند؛ سوا میراه

 های کوهستانی؛ا و ستیغهراهچونان کوره

 کندآنچه ما اینجاییم، جایی دیگر خدایی جبران می

 «های موزون و صلح و صفای ابدی.با نغمه

 

 در آرامش درگذشت. و ناگهانیسالگی،  ۷۳، در سن 1۸۴۳ژوئیه  ۷در  هلدرلین
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ای فلسفی و مقفای او، که هاند در مقایسه با نیایشسروده شده 1۷۹۳که پیش از  هلدرلین برخی از اشعار اولیۀ

قصد او  های اولیۀترند. یکی از ترانهزدیکپختگی وی ن ۀتر و به آثار دورماقبل پختگی او تعلق دارند، اصیل ۀبه دور

 دهد. ترانۀهای او به دست میساسیتها، ستیزها و حپروازیچنین بلندو هم هلدرلینتصویری از بلوغ شعری من 

به زادگاهش  هلدرلینهای کلوپشتوک سروده شده است، بیانگر عشق سرایی، که در وزنی برگرفته از بدیههکپلر

 باشد. می

نیز خیلی زود دریافت که  هلدرلین« آورد.تفکر به خودی خود هرگز شاعری به وجود نمی»هانت گفته است لی

مردی »اش خود را دگیز چون کُلریج در لحظاتی از زنکننده باشد. او نیتواند خطرناک و منحرفاش میعالئق فلسفی

چنین شدت بحران ، و همهلدرلینمان عصر لالطبیعی آدانست. در اینجا باید خصلت تفکر مابعدمی« افکار سرگشتۀ

شد. جوهر این بحران اش تا قلمرو ادبیات تخیلی نیز کشیده میدرونی این تفکر را به یاد آوریم، بحرانی که دامنه

ارت بود از آگاهی به تضاد میانِ ذهن و جهان، ایده و واقعیت، تأمل و میل خودانگیخته، و سرانجام میان هنر و عب

یعنی تمام دستاوردهای تالش شد، نامیم شامل میتر کلمه آنچه را ما امروز تمدن میهنر به مفهوم وسیع –طبیعت 

راه خود را از میان این هزارتو بگشاید؛ فقط در فرانکفورت  نیز چون شیلر مجبور بود هلدرلینعلم و ابداع.  آگاهانۀ

 رسالۀدر او همان دیوتیمای آرمانی  هلدرلینبود که ایده و واقعیت برای او در هیأت زنی واقعی یکی شدند، زنی که 

 افالطون را کشف کرد.مهمانی 

ذهنم » هلدرلین که به گفتۀ اقعی تجسم یافت، موجودیآلیسم وی در شکل موجودی وکوتاهی ایده ۀبرای دور

یابد که چگونه تمامی اندیشه و میواند یافت، و با این حال ذهنم دریابد و برای هزاران سال نیز قرار تدر او قرار می
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های سروده شده در این دوره نیز لحنی تراژیک دارند... معهذا حتی ترانه« فهم ما در مقایسه با طبیعت ناتوان است.

عیار از کلیت هی تمامرا ارضاء کند؛ درک او از رسالت شاعر متضمن آگا هلدرلینتوانست ز نمیسعادت شخصی هرگ

تر نیز شد. جدایی اجباری او از سوزت صرفاً مؤید اقامت وی در فرانکفورت شدید ۀدور اجتماع بود؛ و این آگاهی در

محکومش  هیپریونبود که او در رمانش  ایهای درونی وی بود؛ زیرا دیوتیمای او نیز قربانی بربریت جامعهترس

 ساخته بود.

هایی است که هیپریون ای از نامهخواهد موطنش را آزاد سازد. رمان مجموعههیپریون یونانی جوانی است که می

رود. دیوتیما های قهرمان بر باد میها و اشتیاقتالش نویسد. امّا همۀاش دیوتیما میوقهاش و معشبرای دوست آلمانی

رود ولی ز یونان به آلمان میشود. او اسیاسی مأیوس می پیمانانش از مبارزۀر پی خیانت هممیرد و هیپریون دمی

آورد. کند و برای تسلی جستن به طبیعت روی میآلمان را نیز به سبب عدم انسانیت و ابتذالش نفرین می جامعۀ

سازند و با ها شما را متفرق میرت اربابان شمایند، آناحتیاج و ترس و قد»گوید: ها میهیپریون خطاب به آلمان

جا مأوای همانبینید، چیز نمینامید، و آنجا که هیچگی را عشق میرانند. شما گرسنای سخت به پیش میهضربه

ها فعالیت بیند، در همۀجا مییانش را در همهحقیقی خدا آن است که یک جامعۀ هلدرلینمنظور « .خدایان شماست

نیک شاعر میانجی خدایان و آدمیان است و  از دین نیز همین است. در جامعۀ هلدرلیننهادهای خود. مراد و 

عهد گونه است و هم یادآور پیامبران هم کشیش ،دارد. بنابراین عملکرد شاعرمکاشفات خود را به اجتماع عرضه می

واسطه در رسالت شاعرانه، شاعر را با دین رسمی و روحانیت کلیسایی، که بر بی ؛ امّا تأکید بر نقش الهامِعتیق

سازد. این درگیری در نخستین روایت تراژدی امپدوکلس کامالً بارز است؛ ورزد، درگیر میمرجعیت سنت اصرار می

کند. شعر او نیز دستخوش تعارض با سنت و روحانیت را تعدیل می هلدرلینامّا در روایت دوّم و نیز در روایت آخر، 

 همین تغییر شد. 
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های سازنده و آراء او طی این سال هلدرلینهای دینی و سیاسی عالوه بر روشن ساختن تحول آرمان هیپریون

 هلدرلینگیرد؛ در باب وحدت وجود، هلنیسم و رسالت شعری، دیالکتیک تفکر و احساس را به یک اندازه در بر می

ها فراتر دهد و هم از آنکشد که هم این مضامین را آشتی میترکیبی بیرون می ،متعارضاز دل مضامین و حاالت 

( گوته، یعنی morphological) شناسانۀش فلسفی هگل و مفاهیم ریخترود. این فراگردی است مشابه رومی

 ، و در موسیقی نیز با فرم سونات مرتبط است.«قطبی بودن و تشدید»

آدمی به »کند: این دوگانگی را چنین بیان می هیپریوناصلی این عصر اشاره کردیم. پیش از این به دوگانگی 

همین تناوب میان حاالت متضاد است که « وقت رویا و خیال خدایی است، و به وقت تأمل و اندیشه یک گدا.

دهد. با این شکل می هیپریونآورد و به ساختار رمان های سرخوردگی و سرزندگی را در قهرمان به وجود میچرخه

ها و قصاید بلند خورد که نظیر آن در ترانهوجود در اینجا نیز پیشرفتی تدریجی به سوی ترکیب و تلفیق به چشم می

 مشهود است...  هلدرلین

در این دوره معطوف به رفع تناقضات بنیادی است، به ویژه تناقض میان  هلدرلینها و آرزوهای تمامی اشتیاق

امیدهای خود را چنین  هیپریونای بر دیباچه در هلدرلینت که از مضامین آشنای آثار روسو است. تمدن و طبیع

دستی، که در آن نیازهای ما برای هستی ما دو آرمان وجود دارد، حالتی از نهایت هوش و چیره»کند: خالصه می

سازمان طبیعت و بدون دخالت  ه واسطۀهم صرفاً بط است، هماهنگند، آنها و هرآنچه به ما مربوهمگی با توانایی

های متکثر، گوناگون و ما؛ و حالت دوم که نهایت فرهنگ است و در آن همین هماهنگی به واسطۀ نیازها و توانایی

هنگ عصر و سرزمین فر« یابد.بخشیم تحقق میما، از طریق سازمانی که ما خود به زندگی خویش می تشدید شدۀ

 ناپذیر دست به گریبان بود. ها و تعارضات پایانرسیده بود و از این رو با دوگانگیدوّم ن او هنوز به مرحلۀ



www.thesis11.com 

های رشد و پیشرفت نیز از همین قانون چرخه هلدرلیندر تطابق با تناظر میان طبیعت و هنر حتی ساختار آثار 

کند. در جای دیگر ال میهمین قانون را بر زندگی بشری اعم جریان زندگیکند. ترانۀ کوچک او به نام تبعیت می

را برای توصیف الگوی بنیانی تحول زندگی و آثار خویش به کار « مسیر خارج از مرکز»اصطالح نجومی  هلدرلین

ها یق آناش صرفاً در خدمت بهبود یا تدقگیرد. عادت او به بازگشت به مضامین اولیه و حتی شعرهای تمام شدهمی

کامل رشد را ترسیم کند.  زول را با یکدیگر پیوند زند و چرخۀو نو، صعود و ن خواهد کهنهمی هلدرلیننیست، بلکه 

توانست با مودوالسیونِ  هلدرلینشود، زیرا قلّت بیش از حد واژگان این شاعر بزرگ نیز از همینجا ناشی می

بل توجه دست یابد. ها، به تنوعی قاکارگیری چند وجهی واژگان[ مضامین و مفاهیم، به جای ازدیاد و تکثیر آن]به

های بازپسین، طیف واژگان وی خالقش و همراه با گسترش طیف مضامین در نیایش ۀراست است که در پایان دور

 ای بود.نیز گسترش یافت. ولی حتی این تحول نیز تابع قانون پیشرفت چرخه

چیز تحمیلی و اضافی وجود ندارد. از این قانون مبین اصالت و قوام کار وی بود. در آثار او هیچ هلدرلینتبعیت 

خواستم که این کاری وجه نمیبه هیچ»آثارش صادق است:  نوشته است در مورد همۀ هیپریونآنچه او در باب 

زیزتر از آن چیزهایی نیست که به قدمت چیز برای من عنوآورانه باشد. زیرا برای ما نوآوری همان تازگی است؛ و هیچ

رسد که دقیقاً یخود جهانند. از دید من اصالت و نوآوری یعنی صداقت و عمق، ژرفای عقل و احساس. امّا به نظرم م

 «ما طرفدار ندارد. همین کار در زمانۀ

 

 

عر اروپایی در که از بسیاری جهات مبشر تحول کل ش 1۸۰۳و  1۷۹۷های سال در فاصلۀ هلدرلینتحول شعر 

نوآوری یا متحیر کردن مردم هیچ ربطی  تنش و تعمیق مستمر بود و به وسوسۀ صد و پنجاه سال بعد است مرهون
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ها تبعیت ها و چرخهای دیالکتیکی بود که از همان تنشبا یونان باستان نیز رابطه هلدرلین نداشت. حتی رابطۀ

الگویی برای نظم و تقارن و آراستگی ـ به ماهیت و  استان ـ به منزلۀم رایج از یونان بکرد. او از ورای حجاب فهمی

ها پیش از نیچه به ماهیت دیونیزوسی، و آپولویی های تراژیک، پرشور و شر و بدوی این فرهنگ پی برد. او مدتبنیان

ر واقع دریافت است، د« مستی مقدس»یا « شوق مقدس»اصلی یونانیان  گفتن اینکه مشخصۀیونانیان پی برد. او با 

یونانیان تقلید کنند، زیرا « شوق مقدس»رایج از یونان را معکوس ساخت. به اعتقاد وی آدمیان عصر جدید باید از 

استفاده »کند: تر میبا این گفتۀ خود مسئله را پیچیده هلدرلینهاست. هوشیاری و خونسردی از خصائل اصلی آن

 «شنا آموخته شود.که باید همانند کارهای غریب و ناآرین کارهاست چه درخور آدمی است دشوارتآزادانه از آن

اش با یونان باستان همواره توسط ذوق و میراث مسیحی وی و عالقه و دلبستگی هلدرلین که، رابطۀدیگر آن نکتۀ

و  نان و شرابدادن مسیح و دیونیزوس در شعر برای آشتی هلدرلینرغم تالش شد. بهبه شخص مسیح تعدیل می

رو یح روبهخدایان و قهرمانان یونان باستان او مداوماً با یکتایی شخصیت مسمرتبط ساختن مسیح با خدایان و نیمه

برخی مفاهیم  ۀرو من به نکاتی دربارپیچیده ممکن نیست، از این شود. روشن ساختن همۀ جزئیات این رابطۀمی

 کنم.اساسی اشعار متأخر وی بسنده می

به شکلی از توحید روی آورد که عناصری از شرک و  هیپریونعیار نگرش وحدت وجودی تمامپس از  هلدرلین

« خدای خدایان»کرد. او قائل به وجود خدایی برتر و سرمدی ـ وحدت وجود یونانی و مسیحیت را در هم ادغام می

ها عیسی مسیح بود. به ه آخرین آنداد کهای تاریخی یا زمانی را قرار میالنوعای از ربـ بود و در کنار او دنباله

ای جهات ها از پارههای متناوب روز و شب یا ظهور و خفای الوهیت بود که تحقق آنقائل به دوره هلدرلینعالوه 

نیز چون  هلدرلینخداوند است. غایت اصلی آثار متأخر  ۀکنندمنوط به ظرفیت آدمیان برای تحمل درخشش خیره

ای که حق مطلب را در مورد درک تراژیک از زندگی و بود، اما به شیوه« برای آدمیانتوجیه مشیت الهی »میلتون 
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ناپذیر خداوند در سنت کتاب یا درخشش تاب« ینور تجلّ»حال این درک از ادا کند، با این« غیبت خداوند» تجربۀ

 های عمیق دارد...مقدس و ادبیات شعری ریشه

ره بهافتادگی آدمیانی است که بیتکقرار دارد که حاکی از تنهایی و « انبیاب»در کنار مفهوم شب یا خفا، مفهوم 

تکبر شیطانی  به نوبۀ خود متضمن وسوسۀ« بیابان»اند. واگذار شده ی مستقیم الوهیت به خوداز هدایت و تجلّ

(Titanic یعنی وسوسۀ ،)گ مسیح ما که با مر ۀکردن شریعت الهی و حدود قوای بشری است. عصر و دورراموشف

کند بشارت مسیحی است، یعنی همان آغاز شد، عصر شب و بیابان است. معهذا آنچه این شب و بیابان را تعدیل می

را برای  که درخشش مسیح را در سطح عالم پراکنده ساخته و از این طریق آن« های حقابر شاهدان و حجت»

حاکی از آن  هلدرلینیگری آماده شوند. برخی از اشعار سازد تا هنگامی که آنان برای تجلی دآدمیان قابل تحمل می

شود. در این طرح شاعرانه، مسیح و هم بازگشت خدایان باستانی را شامل می ۀاست که این تجلی هم رجعت دوبار

توجهی روزافزون  ۀبازگو کنند هلدرلینها و قطعات کند؛ آخرین نیایشطبیعت هنوز هم نقشی به غایت مهم ایفا می

 به آدمیان و مناظر نمونه و تجلیات شاخص تاریخ باستانی و جدید است.

کوشد تا تاریخ الهی را با تاریخ بشری مرتبط سازد. او به عوض انسان و طبیعت به افراد، می هلدرلیناکنون 

او آن است  کند. اکنون مسئلۀکل را فراموش نمیها با پردازد، هرچند که هرگز پیوند آنها و مناطق مشخص میملت

 هلدرلیننیز همین بود. « ای ملی و طبیعیشیوهبه»منظور او از سرودخوانی «. شودچنان که باید تعبیر هستی آن»که 

پردازد، یعنی رسالت پس از درگیری طوالنی و معنوی خویش با یونان باستان، اکنون به دشوارترین رسالت خود می

های او حاکی از بازگشت به آخرین اشعار و نیایش«. آموختن آنچه درخور آدمی است»و « هارفتن به سرچشمه»

اسی سرزمین یخواهد با سرشت دینی و سمی هلدرلینپرستانه. اکنون خانه است، اما نه به مفهومی جغرافیایی یا وطن
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کند؛ اش بود کامل میزندگیای را که مسیر رو شود. او بار دیگر چرخهۀ آن روبهخویش و با گذشته و حال و آیند

 پایان، راه بازگشتی به آغاز آن است.

ترین تغییر طی بحران سال نظر خویش در باب نقش شاعر را تغییر داد. مهم هلدرلینطی این تحول کلی، 

مشاهده کرد. شکی نیست که  امپدوکلسهای متوالی او از تراژدی توان در روایترخ داد و ردپای آن را می 1۷۹۹

دید که به امپدوکلس نسبت داده شده است: غرور )هوبریس( تراژیک خود را آلوده به همان گناهی می رلینهلد

سازد. به شناسد و اسرار الهی را بر نامحرمان هویدا میحکیمی که جز بینش خود مرجع دیگری را به رسمیت نمی

کند. خاموشی فزاینده و غیر شخصی محکوم می« کشیش کذاب»خود را به عنوان  هلدرلینهمین دلیل است که 

قلمرو  به خانه در عین حال مبین تحدید عمدی و داوطلبانۀ هلدرلینشدن اشعار او نیز در همین جاست. بازگشت 

ها به دقت از نظم دقیق تخیل تبعیت بینش اوست؛ اکنون بر هر پیشگویی او تفسیری مقدم است و هردوی آن

 کنند.می

متناظر است. آثار نخستینِ  هلدرلین تر شدن زبان و تصاویر شاعرانۀمامیبکی با انضاین تحدید نفس از لحاظ س

دیداری و سخنوری بر توصیف غلبه دارد. حتی  شنیداری بر تجربۀ های شاعری است که در او تجربۀریدهاو، آف

، «گل»او به اسامی نوعی )ژنریک( نظیر  نیز گویای تداوم عالقۀ 1۷۹۸و  1۷۹۷های های به غایت سلیسِ سالترانه

 است.« پرنده»و « درخت»

چیز به غایت روشن، ملموس و مشخص است و همین امر نیز تأثیر این های متأخر او همهدر قطعات و نیایش

دهد. ساخت نحوی این اشعار نیز به اشعار بر شاعران مکاتب سمبولیسم، اکسپرسیونیسم و ایماژیسم را توضیح می

شگردهای شاعرانه ترکیب  ۀواسطگی سخن روزمره را با کاربرد شجاعانن اندازه قابل توجه است. این ساخت بیهمی

از دشواری زبان و ساخت اشعار متأخر  هلدرلینکند، ترکیبی که غایب آن تخیّل شاعرانه است نه سخنوری... می
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دشواری خواست او نبوده و او به ناچار به آن تن  خود وی که این د، ولی عالوه بر این عذر فروتنانۀخویش با خبر بو

ابهامات و « به قلمرو آنچه بیان نشده است»داده است، باید بر این نکته تأکید گذاشت که تاخت و تاز این اشعار 

 کند.ها را به خوبی جبران میهای آندشواری


