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توضيح »نقد« :متن پيش رو ترجمهي تازهاي است از تزهاي والتر بنيامين زير عنوان »دربارهي مفهوم تاريخ«
از سوي آرش دوستحسين ،همراه با يادداشتهاي انتقادي او دربارهي هر تز و »مقدمه«اي پيرامون اين متن و
ترجمهي آن .بر اين متن ،حسن معارفيپور كه در كار ترجمه و تأليف يادداشتها با مترجم همكاري داشته است،
»پيشگفتار«ي نوشته است كه در آغاز متن ميآيد.
پيش گفتار
والتر بنيامين كسي كه هميشه در حاشيهي »سروران« 1اش يعني آدورنو ،هوركهايمر بوده است را بايد به عنوان
يكي از متفكرين اصلي اين مكتب بهرسميت شناخت و بررسي كرد .در اين متن تﻼش شده است كه نگرش
ايدئاليستي و صوفيستي والتر بنيامين به تاريخ در »)تزهايي( دربارهي مفهوم تاريخ« به شيوهاي ماترياليستي و
تاريخي موشكافي شود و از زاويهاي ماركسيستي ،نقد و بررسي شود .در اين شكي نيست كه اين مطلب بنيامين
را بايد در رابطه با ديگر مطالب و نوشتههاي او بررسي كرد ،اما از آنجاييكه مشخصا به سراغ نقد اين مطلب
رفتهايم ،تﻼش كردهايم از پرداختن به ديگر نوشتهها و مطالب بنيامين حتي اﻻمكان خودداري كنيم.
تزهاي او پيشدرآمد »ديالكتيك روشنگري« و »ديالكتيك منفي« هستند كه بعدها توسط آدورنو و هوركهايمر
منتشر شدند .اين دو اثر عﻼوه بر تﻼش براي التقاط پوزيتيويستي مكاتب مختلف با همديگر و معدلگيري از
اين مكاتب است ،چيزي جز عبور از ديالكتيك ماترياليستي و ماترياليسم پراكسيس در نقد راديكاليسم انقﻼبي،
سوژگي طبقه كارگر ،ضرورت رفرم و تغييرات جزئي بهجاي انقﻼب بهخاطر ترس از تكرار تجربهي استالينيسم
نيست .مكتب فرانكفورت با وجودي كه از گفتمان چپ بهره ميگيرد اما در واقع در خدمت پاسيفيسم بورژوايي
است و ميتوان آنرا نوعي رومانتيزهكردن بردگي مدرن بهنفع حفظ وضع موجود بهحساب آورد .اگرچه در
ديالكتيك روشنگري ،بهويژه بخش صنعت فرهنگ اعﻼم ميكنند تفاوت ماهوي بين ليبراليسم آمريكايي و
فاشيسم آلماني در دامن زدن به صنعت فرهنگ و مهندسي افكار نميبينند ،اما آنان مبارزهي انقﻼبي براي عبور
از فاشيسم را با تمام قدرت نقد ميكنند و در بهترين حالت از چارچوب بحثهاي ليبرال هانا آرنت در
»توتاليتاريسم« فراتر نميروند .هربرت ماركوزه كه از »راديكال«ترينها در ميان مكتب فرانفكورت بود ،در
»تﻼش براي رهايي« همچنين »پايان اتوپي« سوژگي طبقه كارگر در انقﻼب كارگري را از زبان خود و
همكارانش رد كرد و اعﻼم كرد كه جنبشهاي هويتي مانند همجنسگرايان ،جنبشهاي ملي و غيره بايد با
همديگر متحد شوند تا كاري از پيش ببرند.
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»سرور من« ) (Mein Herrشيوهای از جملهبندی برای آغاز نامهنگاریهای رسمی با احترام بسيار زياد از يک
پايين مقام برای يک باﻻ مقام است .پس از اصﻼحات در زبان آلمانی در دهه  ،۶٠چون » «Herrدر ابتدای جمله به
معنای آقا )مرد( است» ،بانوان« ) (Damenنيز به اين شيوه از جملهبندی اضافه شد .بنيامين هميشه از »سرور من« در
نامهنگاریهايﺶ به آدورنو و هورکهايمر استفاده میکرد.
2

موضع بنيامين جدا از موضع همكارانش در مكتب فرانكفورت نبوده و اتفاقا اين مواضع در تأييد همديگر بودند.
آويزانشدن بنيامين به ماترياليسم تاريخي و ساختن يك عروسك از ماترياليسم تاريخي در واقع براي توجيه
افكار صوفيمسلكانه و نهيليستي و ايدئاليستي خود است ،كه رهايي را در ادغام ماترياليسم تاريخي در تئولوژي
ميبيند .بنيامين در دههي چهل ،زماني كه ضرورت مبارزه ي مسلحانه انقﻼبي و قطبدادن به يك قطب
جهاني آنتيفاشيستي در اروپا ضروري بود بهجاي آنكه راهكارهاي عملي و مبارزاتي را پيش پاي جامعه قرار
دهد ،ادغام ماترياليسم تاريخي را در روحانيت جستجو ميكرد .بنيامين در »در نقد خشونت« كه در  1٩٢1منتشر
شده با استناد به ارنست بلوخ در كتاب »روح اتوپي« ،مردم را به روحانيت و عرفان دربرابر خشونت دعوت
ميكند.
بنيامين در مقايسه با كسي مانند بلوخ بههيچ وجه متفكر برجستهاي بهحساب نميآيد .بلوخ در تﻼش بود
ماترياليسم تاريخي ماركس را با تئولوگي )الهيات( و رگههايي از مسيحيت ادغام كند ،چون او بر اين باور بود كه
در ميان مسيحيت ،گرايش شاخههايي را ميتوان يافت كه رهايي انسان را دنبال ميكنند و بايد ماركسيسم را با
اين عقيدهها ادغام كرد تا بتوان رهايي را سريعتر به سرانجام رساند .بنيامين هم موضعي كه ارنست بلوخ
نمايندهي آن بود را تكرار ميكند .اين موضع نه رو به جلو بلكه به عقب و حتي عقبتر از ايدهآليسم آلماني و

بويژه نظريات كانت در »نقد عقل محض« بود .لنين در »ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم« مينويسد» :زماني
كه كانت ازشئِ براي خود صحبت ميكند ،شئ را نه به عنوان يك پديدهي واقعي
) (Gegenstandو نه »مثلي« از يك پديدهي واقعي بررسي نميكند ،تا اينجا ماترياليستي
تحليل ميكند .وهمزمان ميگويد» :وقتي كه كانت اهميت پديده ذهني ) (Erscheinungشئ
را بر خود شئ مقدم ميداند است كه به نتيجهگيري ايدئاليستي ميرسد .فوئرباخ يكي از
نقدهايي كه به كانت دارد اين است كه كانت به اندازهي كافي ماترياليستي ننوشته است“ 2.

انگلس در »لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه ي كﻼسيك آلماني« مينويسد كه فلسفهي آلماني به
فلسفهي دولتي تبديل شده است و كتابهاي اين فﻼسفه جزو كتب درسي و آكادميك
شدهاند .اين مسئله در مورد مكتب فرانكفورت از دوران بعد از فروپاشي فاشيسم و حتي شرايط فعلي در آلمان
و ديگر كشورهاي اروپايي صدق ميكند .بيدليل نيست كه اين فلسفه بهخاطر خصلت غيرانقﻼبي و
پوزيتيويستي خود در سيستم دولتي هضم ميشود ،امكان تبديلشدن به فلسفه دولت پسافاشيستي و نئوليبرال،
چپ ليبرال و آنتيماركسيست  ( 3و استفاده عليه كمونيسم در دانشگاههاي نئوليبرال را دارد .مكتب فرانكفورت
نه تنها از نقطهنظر انگلس به ايدهآليسمي گرفتار شد كه فوئرباخ خاتمهي آن را اعﻼم كرد بلكه بهخاطر درك
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ازوتريك] ، [Esoterikخوشبختي آينده را در رجوع به گذشته ميديد .پيرو اين گرايش در مكتب فرانكفورت
است كه ميشل فوكو نماينده معاصرتر پساساختارگرايي ،روحانيت شيعه را رهاييبخش ميدانست.
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پست مدرنيسم كه همچون مرواريد در قالب صدف پساساختارگرايي فرانسه دههي شصت شروع شد و بعدها
بهشكل راديكالتر در فضاي جامعه در قالب پراتيك صوفيستي و نهيليستي جنبش هيپي و پانك دهه ٨٠-٦٠
اوج گرفت ،نزد ما تنها روبنايي است كه در زيربنا ريشه در مباني انديشههايي دارد كه پيشتر در »ديالكتيك
منفي« و »ديالكتيك روشنگري« بنيان گذاشته شده بود .بيدليل نبود كه فوكو يكي از نمايندگان اصلي

پساساختارگرايي فرانسوي ،زماني كه با نوشتههاي نمايندگان اين مكتب آشنا ميشود ،ميگويد كه اگر زودتر
با آثار اين جريان فكري آشنا ميشد ،از نوشتن بسياري از كتابهايش صرفنظر ميكرد و
زمان خود را به مسالهي ديگري اختصاص ميداد.
پستمدرنيسم برخﻼف تصورات محافظهكارهايي چون دانيل بل ،نقد ارزشهاي مدرنيته و ليبراليسم عريان
هانا آرنتي و ديگران نبود ،بلكه عليرغم ضديت با مدرنيته بهطورعام و دشمني با عصر روشنگري ،نتيجهي
سرخوردگي از بورژوازي بود ،بهدليل پسرفتن دستاوردهاي اوليهاش و ارتجاعي كه به جامعه تحميل كرده بود
.اين تزهاي بنيامين هم چيزي بيش از سرخوردگي از روحانينشدن فاشيسم نيست كه بربريت غيرقابل باوري
كه فقط  ٥سال طول كشيد تا قابل باورشود را پيشاپيش متصور شده است و بهجاي راهكار انقﻼبي و عملي
براي مبارزه با فاشيسم ،بازگشت به مذهب و عرفان و ادغام ايندو در ماترياليسم تاريخي را براي نجات بشر
پيش پاي جامعه قرارميدهد .پستمدرنيسم استوار بر بستر انديشههاي فرانكفورتيها با اتكا به نهيليسم
نيچهگرايانه و نوعي اگرسيون )تهاجم( زباني بهصورت سطحي عليه وضع موجود بر فراز بورژوازي متاخر در
دوران عروج »ويراني عقل« سر برآورد و بازگشت به گذشته را بهجاي حركت رو بهجلو موعظه ميكند.
گئورك لوكاچ متفكر ماركسيست در بررسي فاشيسم به عنوان يكي از اشكال حاكميت بورژوايي در كتاب نابودي
عقل در تقابل با كليت بررسيهاي مكتب فرانكفوتيها از فاشيسم قرارميگيرد ،بررسيهايي كه فاشيسم را به
عنوان يك گرايش انحرافي در سرمايهداري معرفي كرده بودند .لوكاچ اين اشتباه را به نمايندگان مكتب

فرانكفورت گوشزد كرده بود كه فاشيسم ،ايدئولوژي ويراني عقل و محصول سرمايهداري در حال
بحران است ،نه يك گرايش انحرافي درون سرمايهداري.
نمايندگان مكتب فرانكفورت كه از يك بورژوازي عقﻼني و رفرميزه شده دفاع ميكنند ،سوسياليسم و مبارزه
براي تغيير وضع موجود توسط يك انقﻼب راديكال و اجتماعي را نفي كرده و در تﻼش براي عقﻼنيكردن
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سرمايهداري بودند .نمونهي متاخرشان هابرماس اين مرتجع تمامعيار استكه تئوريهايش در خدمت تثبيت
بربريت سرمايهداري قرار گرفته است و در تﻼش است يك چارچوب »متعارف« از سرمايهداري كه در نتيجهي
»كنش متقابل« شكل ميگيرد را به عنوان اوج رهايي بشر مطرح كند .فارغ از انديشههاي سادهلوحانهي
هابرماس در مورد »كنش متقابل« و بهرهگيري از اين تئوري در رژيمهايي مثل جمهوري اسﻼمي در دوران
اصﻼحات ،نظريات هابرماس ادامهي نظريات »عقﻼنيزه«كردن سرمايهداري كانتي و ماكس وبري است كه در
طول تاريخ هميشه توسط همه جناحهاي سرمايهداري براي مبارزه با راديكاليسم اجتماعي و كمونيسم طبقهي
كارگر از آن بهره گرفته شده است.
»)تزهايي( در بارهي مفهوم تاريخ« تﻼش براي نشاندادن يك تصوير انتزاعي از تاريخ است كه به تبارشناسي
نيچهگرايانه و فوكويي از مفهوم مربوط ميشود.
اريك هابسبام در آثار مختلف خود در امتداد تاريخنويسي به سبك ماركس ،موضع تاريخي را دقيقاً در تقابل اين
شكل از تاريخ و استعارههاي كارتوني امثال بنيامين قرارميدهد .اريك هابسبام در آثار متعددش تاريخ را از يك
موضع تاريخي و ماترياليستي بازخواني ميكند و تفكري كه از تاريخ ،مفهوم ميسازد را شديداً زير سوال ميبرد.

در كتاب »عصر نهايتها« درباره آنچه جنگ جهاني گفته ميشود ،ميگويد :هيچ گاه جنگ جهانياي در
كار نبوده بلكه اين جنگ امپرياليستهاي اروپايي براي تقسيم جهان بوده است .اين تاريخ،
مفاهيم را محصول كشمكش و آنتاگونيسم طبقاتي ميداند ،نه محصول كشمكش مفاهيم .نزد او مفاهيم،
محصول پروسهي تكامل مادي و اجتماعي در دورههاي مختلف تاريخي نزد طبقات متفاوت هستند ،برخﻼف
تفكري كه تاريخ را مفهومي انتزاعي و محصول كشمكش مفاهيم ميداند در نتيجه واقعيتهاي اجتماعي -
طبقاتي را از بستر مادي و اجتماعي طبقات مختلف در تاريخ ،تجريد ميكند و در انتزاع توضيح يا نقد و بررسي
ميكند.
حسن معارفي پور
به جاي مقدمه
هيچ مقدمهاي بر نقد به »)تزهايي( درباره مفهوم تاريخ« نميتواند بهتر از قراردادن بنيامين و اين آخرين مكتوب
نظري او در بستر عيني همان تاريخي كه در آن زندگي و انديشهاش را مكتوب كرد ،به شكلي رسا در محتوايي
ماترياليستي  -تاريخي ،به مثابه مقدمه اين نقد بهحساب آيد.
اول :سال  -1٩4٠سال نوشتهشدن اين تزها  -براي جامعه آلمان مصادف با آغاز جنگ امپرياليستي دوم و ٧
سال پس از قدرتگيري هيتلر و نازيسم است .دورهاي كه تمام مقاومتها و تﻼشهاي كليت جبهه »چپ« از
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كمونيستهاي حزب كمونيست آلمان  KPDلوكزامبورگيست تا سوسيال دموكراتهاي  SPDگرفته تا
آنارشيستها و آنتيفاشيستهاي دموكرات و ليبرال )چپ( همه از يك سو به اضافه احزاب دموكرات و ليبرال
همه و همه توسط موج عظيم و اجتماعي ناسيوناليسم آريايي حزب نازي تار و مار شدهاند .كادرها و نيروهاي
رزمنده و انقﻼبي كمونيست يا اعدام شدهاند يا به همراه يهوديها  -روما و سينتيها ٥و همچنين
همجنسگرايان در مدلهاي ابتدايي اردوگاههاي كار اجباري كه در آن دورهي قبل از جنگ به اردوگاههاي
تعليم و بازتربيت ناميده ميشدند ،محبوس هستند .تمام روشنفكران آلمان نيز از احزاب كمونيست ،سازمانهاي
چپ و حزب سوسيال دموكرات  SPDدر كنار ليبرالها و دموكراتها ،همه و همه نوك پيكان حمله و انتقاد
خود را بهجاي خودشان بهسمت طبقه كارگر گرفتهاند و مجرم و مسبب اصلي اين فاجعه )روي كارآمدن نازيسم(
را نه گندها و اشتباهات نابخشودني خودشان بلكه طبقه كارگري ميدانستند كه بهجاي آنها ،نازيها را انتخاب
كرد.
اين درحالي است كه در همان دوران كه  KPDبا توجه به سياستهاي مسكو و كمينترن ،سياست مسامحه با
حزب نازي  NSPDبه رهبري هيتلر را برگزيده بود كه در پيمان صلح با استالين بهسر ميبرد .رهبران اين
حزب حتي حاضر به پيوستن به پﻼتفرم ائتﻼف و اتحاد عليه حزب  NSPDنشدند .از سوي ديگر KPD
نيزهمزمان با اينكه تروتسكي لزوم مسلحشدن شوراهاي كارگري تشكيل شده از سوي كارگران سوسيال
دموكرات و كمونيست دربرابر دستجات مسلح كارگري  -فاشيستي حامي حزب نازي را پيش ميكشيد ،اما
KPDبا توهمي آسماني به اصول دموكراتيك مندرج در قوانين اساسي آلمان )محصول انقﻼب  (1٩1٨در كنار
حزب سوسيال دموكرات مسامحهجو و مصالحهگر كه رويارويي با حزب نازي را در برگزاري تظاهراتهاي
بزرگتر از آنها و رقابت بر سر صندلي بيشتر در رايشتاگ )پارلمان آلمان( مبارزه ميكردند.
دوم :جامعه آلمان در  1٩4٠شب كريستالي  1٩3٨را پشت سر گذاشته است ،اشغال لهستان اول سپتامبر 1٩3٩
را توسط هيتلر و استالين زير نام معاهده »صلح« ديده است .لهستاني كه بهواسطه انقﻼب  ،1٩1٨و همچنين
بهميمنت موج انقﻼبي اكتبر  1٩1٧استقﻼل خود را از امپراتوري تزار و پروس كسب كرده بود .ايجاد اولين
گتوهاي جهود – كوليها را در لهستان  1٩3٩و فقط چند ماه پس از اشغال را ميديد .خاموششدن سوسوي
اميد انقﻼب اسپانيا كه با مشاركت استالين و هيتلر توسط فاشيستهاي فرآنكيست سركوب شد را ميديد.
سركوبي كه بارسلون را هيتلر بمباران ميكرد و جبهههاي مقاومت آنارشيستهايي كه هنوز خيال تسليمشدن
نداشتند را استالين بمباران ميكرد .سال  1٩4٠سالي است كه جامعه آلمان تحوﻻت بسيار عميق و جدي
اجتماعي  -سياسي را تنها  ٧سال پس از كودتاي حزب نازي عليه همان تاتر دموكراسي كه بهواسطه آن به
قدرت رسيده بود را تجربه كرده بود .والتر بنيامين كه هرگز نه كمونيست بود و نه سوسياليست و هرگز در
 5کولی يا جيﭙﺴی میﮔويند که مفهومی نژادپرستانه همچون »نگرو« برای آفريقايیها است.
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مبارزات سياسي و طبقاتي سالهاي دهه  3٠شركت نداشت و تنها روشنفكري آكادميك بيش نبود ،اين تزها را در
اين فضاي دهشتانگيز و نااميد از هر تغييري بهرشته تحرير درآورد .و در نهايت چند ماه پس از مكتوبكردن
اين تزها نيز به زندگي خود پايان داد و خودكشي كرد.
سوم :والتر بنيامين در سال  1٨٩٢در خانوادهاي بسيار مرفه  ٦و روشنفكركه به مسيحيت پروتستان گرويده
بودند در منطقه شازده و لردنشين شارلوتن بورگ برلين  -پايتخت امپراتوري پروس بدنيا آمد .دايي او ويليام
اشترن ،روانشناس آلماني از بنيانگذاران و تكميلكنندگان نظريه  IQو همچنين پسردايياش گونتر اندرس
)اشترن( ٧فيلسوف ،از شاگردان مارتين هايدگر و فيلسوف پديدارشناس ادموند هوسرل بود .هايدگر در ابتدا
استادياري كﻼسهاي هوسرل را بهعهده داشت .پس از روي كار آمدن نازيها در سال  1٩33در تصفيه
دانشگاه از يهوديان با آنها همكاري كرد و هوسرل از دانشگاه اخراج شد و در سال  1٩3٨قبل از آغاز جنگ فوت
شد.
والتر بنيامين درسالهاي دانشجويي برلين  1٩14-1٩1٢كه تاريخ و هنر ميخواند و قبل از آغاز جنگ به
تشكيﻼت )حلقه وست اند  (Westender Kreisشاخه چپ تشكيﻼت دانشجويي ليبرال پرنده مهاجر را
تشكيل ميدادند ،پيوست .پرنده مهاجر سازمان جوانان ليبرال بود كه از جنگ امپريالسيتي اول و حق آلمان به
جنگ دفاع كردند .حلقه غربي ،فراكسيون چپ دانشجويي اين تشكيﻼت بود كه باوجود مخالفت با جنگ ولي با
هيچكدام از سازماندهيهاي ضد جنگ خواه پاسيفيستهاي اتحاديه صلح يا خواه راديكالهاي فراكسيون
انترناسيوناليست )هواداران لوكزامبورگ و ليبكنشت در دو حزب سوسياليست  SPDو سوسيال دموكراتهاي
مستقل( يا خواه با ليگ آلمان براي حقوق بشر متحد نشدند.
بنيامين در  1٩1٥و پس از آغاز جنگ به سوئيس )كشور بيطرف( نقل مكان كرد .از  1٩1٥در شهر برن
سوئيس ادامه تحصيل داد .احتماﻻً بين سالهاي  1٩1٩تا  1٩٢٠پس از پايان جنگ و پس از شكست انقﻼب
آلمان دوباره به آلمان بازگشت و با حلقه روشنفكري ماكس هوركهايمر و هانس گئورگ گادامر
)شاگرد مارتين هايدگر( كه خودشان را ماركسيستهاي انتقادي يا مكتب انتقادي ميناميدند آشنا شد .و
همين آشنايي سبب نزديكي انديشگاني او به ماركسيسم شد .قبل از سالهاي سوئيس كمي با فضاي فكري
حلقه غربي آشنا شويم.
اعضاي اين فراكسيون حول مطالب و نظريهپرداز آن فريتز كﻼت جمع شدند .كﻼت كه از دانشجويان قديمي
پرندههاي مهاجر و شاگرد فلسفه آليوس ريهل كه مدافع فلسفه نئوكانتي و منتقد استاد فلسفه خودش فيلسوف
 6اميل بنجامين يک صراف فرانﺴوی در پاريس بود که به برلين مهاجرت کرد و در آنجا با پولين اشترن  -مادر والتر -
ازدواج کرد .اميل بنجامين در برلين پروتﺴتان شد و بهجای بانکداری صاحب يک عتيقهفروشی و يک ﮔالری هنری بود.
 7ﮔونتر اندرس و هانا آرنت بين سالهای  ١٩٣٧ - ١٩٢۵زن و شوهر بودند.
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محافظهكار نئوكانتي ويلهلم ويندلباند بود .ويندلباند به همراه هاينريش ريكرت تئوريسين مكتب نئوكانتيان بادن
ووتنبرگ دربرابر نئوكانتيهاي امپريست مكتب ماربورگ بودند .ترمهاي فلسفي نوموتتيش
] [nomothetischو ايديوگرافيش ] [idiographischابداعي او در فلسفه است كه در تز دكترايش
»تاريخ و علم طبيعت« ) (1٨٩4آن را دربرابر مكتب ماربورگ ،فلسفه انتقادي نام داد .همچنين ريچارد
هونيگز والد استاد فلسفه هانس گئورگ گادامر از شاگردان ويندلباند در دانشگاه فرايبورگ بود .اميل ﻻسك
استاد هايدگر در دانشگاه فرايبورگ نيز شاگرد ويندلبالد و هاينريش ريكرت بود .حاﻻ ميتوان بسترهاي انتخاب
نام »ماركسيسم انتقادي« از سوي حلقه هوركهايمر و گادامر را تا نئوكانتيهاي انتقادي تعقيب كرد.
بازگرديم به خروج او از آلمان ) (1٩14و دوره دانشجويي و تحصيل فلسفه در سوئيس .سال  1٩1٥با گرشوم
شولم رياضيدان ،مورخ مذاهب و از فعالين جنبش صهيونيسم آشنا شد .همين آشنايي سبب شد تا در حلقه
آشنايان او با خانواده لئون كلنئر از فعالين بهنامِ جنبش صهيونيسم آشنا شود و با دختر او سوفيا كلنئر ازدواج كند.
در سال  1٩1٩از تز دكتراي خود »مفهوم نقد هنر در رومانتيك آلماني« تحت نظر ريچارد هربرتز استاد فلسفه
دانشگاه برن دفاع كرد .بين سالهاي  1٩٢٠تا  ٢1دوباره به آلمان بازگشت و در سال  1٩٢٢در دانشگاه شهر
فرانكفورت با حلقه آدورنو و هوركهايمر آشنا شد كه هر دو از شاگردان فلسفه نزد هانس كورنليوس فيلسوف
نئوكانتيست بودند.
اين مختصري از فضاي نظري  -سياسي بود كه بنيامين در دهه  ٢٠زندگي خود يعني بين سالهاي  1٩1٢تا
 1٩٢٢پشت سر گذاشت و دهه سوم زندگي خود به مثابه يك نظريهپرداز و فيلسوف در جمعي كه خودشان را
مكتب فرانكفورت ميناميدند ،آغاز كرد .بسترهاي نظري  -انديشگاني بنيامين در سالهاي  1٩٢٠تا  1٩٢٦روي
بحثها و نظريات ماكس هوركهايمر و هانس گئورگ گادامر و تحت تاثير همكاري در اين حلقه بود .در ادامه و
سالهاي  1٩٢4تا  1٩3٠با آدورنو و هوركهايمر آشنا شد و محتواي نظري  -انديشگاني دهه آخر زندگياش )تا
سال  1٩4٠و خودكشي( روي بحثها و نظريات آدورنو و هوركهايمر و تحت تاثير همكاري در اين حلقه است.
چهارم :چرا تزهايي درباره »مفهوم تاريخ« و نه تزهايي درباره تاريخ؟ قبل از بنيامين بسيار بودند كساني كه به
مسئله تاريخ به اشكال مختلف وارد شدهاند؛ ازهگل و »مباحثي پيرامون فلسفه تاريخ« تا انديشمندي ماركسيست
همچون جورج لوكاچ »تاريخ و آگاهي طبقاتي« .از آنجايي كه بنيامين يكي از گزيدهگوترين و باوسواسترين
انديشمندان مكتب فرانكفورت در پرداختن به مسائل ،انتخاب و جملهبندي مفاهيم است ،كامﻼ آگاهانه مسئله مد
نظر بنيامين در اين تزها نه خود تاريخ به مثابه حتي يك انتزاع ،بلكه منظوراو بهصورت مشخص مفهوم تاريخ
است .والتر بنيامين تاريخ را نه عرصهي كشمكشهاي طبقاتي طبقات متخاصم ،بلكه عرصهي كشمكش
مفاهيم ميداند و از اينطريق در تﻼش است يك ديدگاه فوق ايدئاليستي كه حتي از ايدهآليسم آلماني كانت
فراتر رفته است و تئولوژي را در خود انتگره ميكند را به عنوان بررسي مفهوم تاريخ معرفي كند .درهمين
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انتخابِ نام تعيين ميكند كه براي تفهيم تاريخ ،ابتدا بايد آن را بدرستي فهميد  .به عبارت ديگر زيربناي صحيح
جهت تحليل مشخص از شرايط مشخص ،فهم صحيح از مفهوم تاريخ است و نه خود تاريخ .در اين شكي نيست
كه اين مطلب بنيامين را بايد در رابطه با ديگر مطالب و نوشتههاي او بررسي كرد ،اما از آنجاييكه در اين مقاله
به سراغ نقد »تزهايي دربارهي مفهوم تاريخ« رفتهام بههمين دليل كه او مفهوم تاريخ را دغدغه خود در اين تزها
اعﻼم ميكند كه اميدوارم قبل از نقد به تزها ،خواننده خود به واسطه ترجمه و توضيحات بعضاً طوﻻني زير هر
تز ،به اين اصرار بنيامين در انتخاب آگاهانه اين نام دست يابد.
پنجم :ترجمه فارسي اين تزها سابق براين انجام شده ،ولي بنا بر دﻻيلي باﻻجبار اين متن را از روي سه نسخه
آلماني  -تركي و انگليسي ترجمه كردم ٨كه ابتدا تزها خوانده شود و سپس نقد اينجانب به آنها و از آنجايي كه
از منظر تاريخي )تزهايي( درباره مفهوم تاريخ ) (1٩4٠را به طريقه علي بستر مادي و پيشدرآمد
ديالكتيك روشنگري ) (1٩4٧آدورنو و هوركهايمر ميدانم معتقد هستم كه نقد به اين تزها ميتواند پيش درآمد
نقد ديالكتيك روشنگري باشد .همچنين براي پراكندهنشدن ذهن خواننده ،تصميم گرفتم بهجاي اينكه ابتدا
تزها و سپس نقدهاي به آن باشد ،پس از پايان هر تز نقد به آن را بنويسم.
ششم :براي ترجمه متن اصلي و رويارويي با افسانههاي »زبان سخت و فلسفي« و »دشواري فهم« مطالبي از
اين دست ،شيوهاي كه از آن استفاده كردم اين بود كه ابتدا آلماني به فارسي ،سپس تركي به فارسي و در آخر
انگليسي به فارسي را ترجمه كردم .در اين پروسه رفيقي ترك زبان و رفيقي انگليسي زبان نيز ترجمههاي تركي
و انگليسي را برايم بازخواني كردند .در نهايت سه ترجمه فارسي شده را با هم مقايسه و در نهايت نسخه قابل
قبول براي خودم را در اينجا ميخوانيد.
هفتم :جملههاي قبل از آغاز تزها در اصل تزهايي هستند كه بنيامين ميخواهد آنها را نقد و نفي كند .جمله -
تزي از كسي ميگويد و در تز آن را به نقد ميكشد.
هشتم:
) (1در تمام ترجمه ]كروشه[ از من است و )پرانتز( از نويسنده.
 .aدرون كروشه براي راحتتر خواندهشدن متن حروف ربط /اضافه را كه بجاي مفاهيم استفاده
ميشود نوشتهام يا برعكس.
مثال تز :1مطمئنا در دوربعدي به يك ضد حمله او ]حريف[ كه به برندهشدنش منجر شود.
 8متن پايه جهت ترجمه ،نﺴخه آلمانی در آرشيو سايت دانشگاه ينا انتخاب شده و در مفاهيم با ترجمه ترکی پروفﺴور
احمت جمال از دانشگاه حقوق استانبول مقايﺴه و با ترجمه انگليﺴی دنيس ردموند از آرشيو مارکﺴيﺴتها در اينترنت
مطابقت داده شده است.
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 .bهمچنين به دليل استفاده از معني ديگري در ترجمه انگليسي يا تركي ،آن را در كروشه لحاظ
كردهام.
مثال :تز  ... :٢رهايي دهندگي ضعيف نيز داده شده است ]رسيده است[.
) (2توضيحات پاياني تزها TR :در ترجمه تركي و ENدر ترجمه انگليسي است.
) (3توضيحات پاياني تزها حتماً قبل از نقد به آن تز خوانده شود تا فهم تز آنگونه كه در ذهن بنيامين
فرمولبندي داشته است براي ما نيز مفهوم شود .همچنين در نقدها نيز يا به بسياري از نكات در
توضيحات ارائه دادهشده مراجعه نميشود يا آنجايي هم كه استناد ميشود ديگر شرح بيشتري از
توضيحات ارائه دادهشده صورت نميگيرد.
نهم :با تشكر از :رفقا حسن معارفيپور براي مقايسهي ترجمه فارسي با متن آلماني؛ نورا بركﻼين براي
مقايسهي برگردان ترجمه فارسي به آلماني با متن آلماني؛ نرگس نسيمي براي بازخواني و اديت امﻼيي متن؛
سوپي توپراك براي مقايسهي ترجمه تركي با ترجمه فارسي و با متن آلماني؛ و پاول كلود براي مقايسهي
ترجمه انگليسي با ترجمه فارسي و با متن آلماني.
اينك پس از اين پيشدرآمد كوتاه و اينكه من هم نميخواهم بيشتر وارد موضوعاتي در پيرامون تزها شوم
)تحقيق بيشتر را به خود خواننده ميسپارم( ،وارد شكافتن و كالبدشكافي تزها ميشويم كه ببينيم اين پيامبر
بيمعجزه اصﻼً چه ميگويد.
آرش دوست حسين
زمستان ٩٧
1

گفته 1شده يك دستگاهي بود و ساخت آن به طوري بود كه هر حركت يك بازيكن شطرنج را با حركتي پاسخ
ميداد كه مطمئنن در دوربعدي به يك ضد حمله او]حريف[ كه برنده شدنش]دستگاه[ را منجر شود ،ختم
ميشد .عروسكي با جامه سنتي تركان و قليان بردهان دربرابر ميزي حجيم و بزرگ كه شطرنجي روي آن بود،
نشسته بود .به طريق يك سيستم آينه كاري ،اين توهم را ايجاد ميكرد كه از هر طرفي به اين ميز نگاه
ميكردي ،شفاف بود .در حقيقت اما ،داخل ميز يك استاد شطرنج كوتوله ي گوژپشت نشسته بود و با رشتههايي
دستهاي عروسك را هدايت ميكرد .ميتوان اين مكانيزم را يك همتا ٢براي 3فلسفه تصور كرد كه هميشه
ميبايست برنده شود ،عروسكي كه آن را»ماترياليسم تاريخي« نام نهادهاند .او]ماتريالسيم تاريخي[ ميتواند
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بدون ديگري 4بر هر حريفي غلبه كند ،اگر از الهيات خدمات بگيرد .الهيات مشهور آشناي همگان؛ چيزي زشت
و ريز شده كه در هر صورت اجازه ندارد به چشم آيد.
نقد تز ١
شطرنج باز عثماني )استانبولي( اشاره به داستاني مشهور ميان تاريخنگاراني است كه كوتاه به آنها »شبهه
علمگرايان« ميگويم .كساني كه از اريك ون دنيكن ٩يوفولوژيست تا فعالين آنتي فراماسون همچون ديويد
آيك 1٠همه از اين قماش هستند .اين دستگاه كه اصﻼً وجود آن در تاريخ علمي و اينجهاني چيزي همانند
داستان مهاجرت بني اسرائيل از مصر به فلسطين با فرماندهي موسي و آن شكافتن معروف دريا و نابودي لشكر
مصر به همراه پادشاه مقتدرترين امپراتوري دوران خودش )فرعون( در دريا و يا داستان عيسي و مصلوب شدن
او كه به جز كتاب مقدس در هيچ منبع تاريخي ديگر ذكر نشده اند؛ جز درميان باورمندان به داستانهايي مثل
مثلث برمودا يا منطقه  ٥٢و زمين تختگرايان جايي از ارعاب ندارد .
اما بنيامين در اين تز بدون پوزسيون شفاف درباره اين واقعيت كه اينجا مطرح شد ،از اين داستان فاكت ميآورد
.در بخش پاياني و پس از بيش از سه چهارم تز كه به تشريح اين دستگاه و تفسير از كاركرد آن ميپردازد ،در

يك چهارم پاياني و در ابتداي اين قسمت اين جمله را استفاده ميكند » :ميتوان اين مكانيزم را يك
همتا براي فلسفه تصور كرد .عروسكي كه هميشه ميبايست برنده شود ،عروسكي كه آنرا
ماترياليسم تاريخي نام نهاده اند «.او در حال مكتوب كردن آرزوي خود به مثابه تز است .آنهم تزي كه
نام آن را ماترياليسم تاريخي ميگذارد .در جمله پاياني فتوايي مهم در اعﻼن ماترياليسم تاريخي را روي سر

برگردانيد صادر ميكند» :ماتريالسيم تاريخي ميتواند بدون ديگري بر هر حريفي غلبه كند ،اگر
از الهيات خدمت بگيرد .الهياتي كه امروز آشناي همگان است چيزي كه زشت و ريز شده و
در هر صورت اجازه ندارد به چشم آيد«
ماركس در تز اول درباره فوئرباخ ميگويد »نقص اصلي ماترياليسم همه ماترياليستها ] [...اين
است كه درك شدن واقعيت فقط به صورت تأمل ذهني نزد آنها نشان ميدهد چرا جنبه فعال
واقعيت براي مخالفت با ماترياليسم ،توسط ايدهآليسم بسط داده شد البته فقط بصورت
انتزاعي چرا كه طبعاً فعاليت واقعي و مشخص را چنان كه هست نميشناسد «.درهمين ابتداي
نقد كليد ورود به نقدي به غايت راديكال عليه بنيامين را به ميان ميآورم و آن نقد به اين تزها با استناد به
»تزهاي درباره فوئرباخ« ماركس است.

 9نويﺴنده ارابه خدايان
 10از تئوريﺴينهای بنام توطئه که معتقد است سرکردﮔان دنيا سوسمارهای فضايی هﺴتند.
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ماركس در تز  1خود به صراحت چرايي جنبه فعال مخالفت با ماترياليسم را كه توسط ايدهآليسم بسط داده شده

به نقد ميكشد اما نه براي اينكه پس »بجاي فهم پراتيك براي برطرف كردن اين نقص كه از
درك ذهني شما در واقعيت نهفته است؛ پس به ايدهآليسم روي آوريد « .اما بنيامين به صراحت

در اين تز خود حكم صادر ميكند كه »ماترياليستها براي غلبه بدون ديگري بر هر حريفي،
الهياتي را كه امروز چيزي زشت است كه اجازه ندارد به چشم آيد را به آن بازگرديد تا
رستگار شويد« .بنيامين آشكارا زير پاي تمام دستآوردهاي سكوﻻريزاسيون را خالي ميكند و حكم بازگشت
به ايدهآليسم را ميدهد .با تقليدي ناشيانه اينجا شاكي از رفتاري است كه ماترياليسم تاريخي همچون ﻻش
سگ مرده با الهيات ميكند .براي به نقد كشيدن پوزيتيويسم و راسيوناليسم مكانيكي ماترياليسم نزد
استالينيستهاي غالب در آن دوره ،نه همچون ماركس كه نقص همه ماترياليستها را نفهميدن پراتيك انقﻼبي
اعﻼن ميكند بلكه در نقطه مقابل ماركس ،بازگشت به الهيات را فرياد ميزند .در تحليل نهايي بنيامين در
فتواي آخر تز ،ماترياليسم تاريخي و فاعلين آن )ماترياليستهاي تاريخي( را نزد امثال خودش ،روشنفكران
كافهنشين يا دانشگاهي فرض ميگيرد كه دقيقاً در نقطه مقابل پوزسيون ماركس ،مصلحين اجتماعي هستند كه
ميبايست جامعه را تربيت كنند .آناني كه بدون ديگري  -منظورطبقه كارگر است كه همچون اين روشنفكران
آگاه نيست؛ نفهم است و نياز به معلم دارد  -ميتواند بر هر حريفي )اينجا فاشيسم( غلبه كنند.
بنيامين آرزوي اين را دارد كه اي كاش مبلغين و كشيشان مسيحي ماترياليست بودند تا در كليسا ،كمونيسم را
به جاي پادشاهي خداوند موعظه ميكردند .اين تز هر آينه همان روياهاي آن احمقي است كه با يك سطل
ماست لب دريا در حال دوغ درست كردن بود و ميگفت :فكرش را بكن ،اگر شود؛ چه ميشود!!
2

»از قابل توجهترين خصلتهاي بشري« به نقل از لوتسه »در كنار بسيار خصلتهاي خودپسندانه ،همانا
حسادت نكردن ]او[ براي هر لحظهاي از زمان حال ]اش[  Gegenwartبه زمان آينده]اش[ است« .اين
انعكاس ٥نشاندهنده اين است كه تصوير خوشبختي ،چيزي كه ما حفظ ٦ميكنيم ،كامل در زمان آميخته شده
است ،چيزي كه در سير هستي ما اكنون به خود ما ارجاع ٧شده است .خوشبختي ،چيزي كه حسادت درون ما را
ميتواند بيدار كند ،تنها در آن هوايي كه آنرا نفس كشيدهايم ،با انسانها ،آناني كه ميتوانستيم با آنها صحبت
كنيم ،با زنان ،آناني كه ميتوانستند همدممان باشند ،وجود دارد .به عبارت ديگر ،مفهوم خوشبختي ،به صورت
غيرقابل تفكيكي ٨نوسان ٩تصويريِ ما از رهايي است .تصور]كردن[ ازگذشته ،چيزي كه مسئله اصلي تاريخ
است ،نيزهمين صورت 1٠را داشته است .11گذشته يك محتواي اسرارآميز 1٢با خود حمل ميكند كه بواسطه آن
به رهايي ]نجات[ رجوع ميكند .13يعني ما فقط نسيمي از هوايي كه گذشتگان در آن تنفس كردهاند را تنفس
نميكنيم؟ 14در صداها ،چيزي كه گوشهايمان را به آنها ميسپاريم ،پژواكي بيطنين شده] 1٥حتي[ وجود ندارد؟
12

زناني كه به آنها عشق ورزيديم، 16هيچ خواهري حتي ندارند تا آنها را تشخيص دهند 1٧؟اگر اين چنين است،
پس ميان جنسيت]زمان[ گذشته و جنسيت]زمان[ ما ،قراردادي سري ]مخفي[ وجود دارد .پس ]يعني[ اين دنيا
]كساني[ منتظر ما بوده]اند[  .پس همانگونه كه براي جنسيت ]زمان[ گذشته هم بوده است ،1٨به ما هم
رهاييدهندگي  messianicضعيف 19نيز داده شده است ]رسيده است[ كه گذشته بر آن حقوقي
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دارد .اين

مطالبهي حقي كه به ارزاني پرداخت شود نيست .٢1ماترياليست تاريخي اين را ميداند.
نقد تز ٢
آخرين جمله تز دوم اين است» :ماترياليسم تاريخي اين را ميداند« اما چه چيزي را ميداند؟ به نقل از

خودش» :اينكه تاوان اين منت ارزان نيست« .اما كدام منت؟ باز به نقل خودش» :به ما هم
رهاييدهندگي خفيف كه گذشتگان يا تاريخ )براي من كه فرقي ندارد .هركدام را دوست داريد انتخاب
كنيد( حقي روي آن دارند نيز داده شده است« .اين رهاييدهندگياي است كه ديگراني به ما دادهاند ،و
يا حقي است از كساني در دنيا يا جايي در تاريخ كه منتظر ما بودهاند به ارث بردهايم! ميبينيد كه نه با كلمات و
واژهها بازي ميكنم و نه ﻻسهاي فلسفي ميزنم .از آخر تز تا ميانه آن را برعكس خوانديم تا ببينيم دقيقاً
بنيامين بدنبال چيست .او بدنبال چيزي جز توهم خود از گذشته كه همانا معصوميت از دست رفته بشريت،
چيزي كه در داستانها و روايتهاي شواليهها و سلحشوران دوران فئودالي و اشرافيت يافت ميشود ،نيست .او
مكبث و هملت معاصر خودش را صدا ميزند و بدنبال آنان است .اما چرا؟
هرمان لوتسه  1٨٨1 - 1٨1٧فيلسوف آلماني؛ نظريه و تز اصلياي كه نمايندگي ميكرد ارتباط انقﻼبي ميان
ايدهآليسم كانت و خردگرايي هگل بود .لوتسه تئوريسين امكان بازگرداندن منطق و خرد به دين بود .از نظر او
رئاليسم در ماترياليسم بيش از حد مرتجع و »بنيادگرا« )»فوندمانتاليست«( بود و ايدهآليسم در دين نيزعاقﻼنه
)راسيوناليست( نبود .در نتيجه به اين اصل قائل بود كه با بردن منطق رئاليستي ماترياليسم به مثابه مغز به درون
روح ايدئاليستي دين به مثابه كالبد ،ميتوان هم ماترياليستها را از جهنم نجات داد و هم صومعهنشينان مذهبي
را به دنيا بازگرداند .از فلسفيدنهاي او ميتوان به :خصايص اصلي فلسفه طبيعي ،خصايص اصلي فلسفه عملي،
خصايص اصلي متافيزيك و كلي خصايص اصلي ديگر اشاره كرد .براي نمونه ارجاع ميدهم به لينك انگليسي
خصايص اصلي منطق .همچنين پيرامون اين سلسله كتابهاي خصايص اصلي به جمله انگلس در پايان فلسفه

كﻼسيك آلمان ارجاع ميدهم» :فيلسوفان به چيزي كمتر از يك سيستم فلسفي كامل و
جهانشمول راضي نخواهند شد«.
وقتي تز دوم را ادامه تز اول و زمينه تز سوم در نظر بگيريم )و نه اينكه تزها را مستقل از هم بخوانيم كه
گويي ربطي به هم ندارند( در نتيجه آن كشيشاني كه در انتهاي نقد تز اول به آن اشاره كردم ،همانهايي
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هستند كه ميبايست لوتسهاي بيانديشند و همزمان سلحشوراني باشند همچون كنت مونت كريستو ،ميشل
استروگوف كه در اتحادي مقدس براي رهايي زنجيريان و نفرينيان تاريخ با ديگر سلحشوران پيمان برادري

ببندند و فرودستان را با قيام حماسي خود رها كنند .ما و بشر البته مرداني هستيم كه »زناني ر ا كه
همدمماناند« سبب خوشبختيمان شدند يا »زناني كه به آنها عشق ورزيديم« حسادت درونمان را
بيدار كردند! در طول تزها يادمان نرود كه نزد بنيامن »ما« يا »بشر« مردان هستند .هوايي كه گذشتگان در
آن نفس ميكشيدند ،صداهايي كه در گذشته شنيده شده و استعارهها و بازي با كلماتي اينچنين ،رازآلودگي و
قلمبه سلمبهاي آن زدوده ،اينجهاني و از مهآلودگي رمزآلود آن كاسته ميشود وقتي تز سوم را نقد كنيم.
3

وقايعنگاري كه بدون تفاوت قائلشدن ميان وقايع بزرگ و كوچك آنها را بازگو ميكند ،بنابراين محاسبهاي را
از حقيقت حامل است؛ ]كه[ هيچ چيزي براي تاريخ نيست كه يك بار واقع شده و ازدست رفته است .قطعاً
بشريتي رهايي يافته است كه گذشتهاش را كامل ميكند .به عبارت ديگر :فقط براي يك بشريت رهايييافته
است كه صﻼحيت نقل و بازگويي گذشته با تمام لحظات آن وجود دارد .هر لحظهاي كه زندگي كرده به
جزئياتي روزانه مبدل ميشود ،جزئياتي در دستوركار روز داوري ]قيامت[ .11
نقد تز ٣

آن چيزي كه وقايعنگار بدون تفاوت ميان كوچكي يا بزرگي آن نقل ميكند كه همان محاسبهاي
از حقيقت است كه واقع شده و براي تاريخ از دست رفته است؛ هر آينه واقعه يا رويدادي است كه
باوجود ساختن و بستربودن براي امروز ما ،اما همان  Gegenwartزمان حال است كه در تز دوم به آن
حسادت نميكنيم .تاكيد به آلماني نوشتن زمان حال اينجا به اين دليل است كه در طول اين تزها بنيامين از دو
مفهوم متفاوت از زمان حال به شكلي تعمدي استفاده ميكند .به همين دليل اينجا مجبوريم كه تفاوت ماهوي
اين دو مفهوم را كه بنيامين آگاهانه از آنها استفاده ميكند را بدانيم.
در آلماني غير روزمره از دو واژه  /مفهوم كامﻼً متفاوت براي زمان حال استفاده ميشود  Jetztzeit :زمان
حال  -به اين معني كه براي همه ما همين اﻻن همهي ما است .فارغ از فاصله زماني و مكاني )تفاوت در زمان
ساعت( در صورتي كه  Gegenwartزمان حال هر كدام از ما )سوژه  -فاعل در همان زمان و مكان( فارغ از
ديگري است .اولي را ميتوان »زمان همين اﻻن« و دومي را »واقعهاي كه حاضر است« معني كرد .تفاوت مهم
ميان  Gegenwart - Jetztzeitدريك امر بنيادين است :فاعل.

 11از مفهوم » «jüngstes tagاستفاده میکند .چون در هردو ترجمه ترکی )محشر( و انگليﺴی )آخرين داوری(
استفاده شده ،من نيز قيامت را استفاده میکنم .اما تاکيد حتی قيامت را نيز به مثابه پايان بکار نبرده بلکه با توجه به
مفهوم دينی قيامت و کانتکس تز ،منظور روز جديد است.
14

فاعل در Gegenwartاكنون خود من هستم كه درمكان خودم كه كامﻼً متفاوت با مكان شما است درحال
نوشتن اين متن هستم و شما نيز فاعل در  Gegenwartخودتان درمكان خودتان هستيد كه در حال خواندن
اين متن هستيد .اما چيزي كه تفاوتي بنيادين در  Gegenwartمن و شما دارد اينجاست كه از منظر زماني،
همين اﻻن  Jetztzeitمن به مثابه فاعل ،اين است كه در حال نوشتن اين متن هستم و شما به مثابه فاعلي
ديگر در حال انجام فعل ديگري هستيد .به عبارت ديگر  Jetztzeitهمه ما يكي است اما من درحال نوشتن
هستم و شما ممكن است در نيمكره ديگر زمين خواب باشيد ولي  Gegenwartما متفاوت است چون من در
حال نوشتن و شما خواب هستيد .درتحليل نهايي  Gegenwartمن ،تنها من و ديگر فاعلين يا مفعوﻻن
همراه با من در مكاني كه با هم در آنجا هستيم ميباشند .فاعلين و مفعوﻻن ديگر چون همزمان روي يكديگر
فعلي انجام ميدهيم مثﻼً من ميگويم و ديگري يا ديگران ميشنوند يا برعكس .همچنين  Gegenwartشما
نيز به همين گونه است .اما  Jetztzeitمن و شما فارغ از تفاوت زماني و مكاني ،يونيورس  Universاست.
 Jetztzeitاكنون همهي ما درهر مكاني و درحال انجام هر فعلي كه هستيم ميباشد .البته مفاهيم ديگري
همچون حاضر يا حضور ] [Anwesenheitو يا واقع يا وقوع ] [Geschehenهمچنين كنون يا اكنون
] [Präsenzنيز استفاده ميشود كه زيرمجموعه  Gegenwartهستند .به همين دليل كه طرح شد
 Präsenzارائه دادن )معرفي( و يا اسم براي هديه نيز معني ميشود .چون هر دو معني را من به مثابه فاعل و
سوژه در زمان و مكاني كه خودم در آن هستم است كه ميتوانم انجام دهم .ميتوانم هديه بدهم يا بگيرم؛
معرفي بكنم يا بشوم .اميدوارم كه اين توضيح مختصر  -البته ناكافي  -كامﻼً روشن باشد .و فراموش نكنيم كه
در طول تزها وقتي بنيامين از زمان حال صحبت ميكند؛ اين تفاوت را كه شرح داده شد به خاطر داشته باشيم.
اما برگرديم به محاسبهاي از حقيقت .بنيامين به ما نميگويد كه سنگ محك يا متد پيشنهادي او براي تفاوت
گذاشتن ميان كوچكي يا بزرگي وقايع تاريخي چيست؟ و از همه مهمتر چه چيزي را حقيقت تعريف ميكند كه
نزد وقايعنگار تبديل به آن محاسبه اي ميشود كه مد نظر و مورد تاييد ايشان نيست؟
تاريخ به مثابه علم كه روايت از فاكتهاي كنكرت و نزد ما ماترياليستي است ،همچون اخﻼق كه انتزاعي
پيوسته به زمان و مكان است يكي نيست و دقيقاً به همين دليل اين سؤال را طرح ميكنم كه آقاي بنيامين
منظورتان از حقيقت چيست؟ زيرا حقيقت يك تعريف جهانشمول فراي زمان و مكان و فراي طبقات نيست كه
فقط كافي باشد با محاسبهاي از آن كه نزد شماست جابجايش كنيم تا همه خوشبخت و رستگار شويم .خير
اينگونه نيست.
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ماترياليست1٢هاي تاريخي قبل از صحبت از كدام محاسبه از كدام حقيقت غلط و يا كدام صحيح است؛ فراموش

نميكنند كه »مجادله بر سر واقعيت داشتن يا نداشتن حقيقت بدون پراتيك اسكوﻻستييسم
است و در پراتيك است كه همين جا و همين اكنون ميبايست كدام محاسبه از كدام حقيقت را
ثابت كنند« .كه در ضمن تابع زمان و مكان است و نيز فقط طبقاتي فهم ميشود .
دقيقاً به دليل اين تفاوت است كه نزد دو طبقه متضاد )فروشنده نيروي كار و خريدار نيروي كار( واقعيتها از
هم متفاوت است و اين تفاوت است كه اين دو طبقه را آنتاگونيستي كرده است .براي طبقه بورژوازي ،ثروتمند
بودن برابر است با لياقت داشتن يا تﻼشگربودن و براي طبقه كارگر ،ثروتمند برابر است با استثمار كننده .يك
واقعيت اما با دو تفاوت محتوايي در فهم مادي آن به دليل شرايط عيني متفاوت در دو طبقه متفاوت .به همين
دليل واقعيات متفاوت عليه يكديگر هستند و طبقه كارگر براي لغو سيادت عليه خودش مجبور به حذف واقعيات
عليه خودش و برقراري سيادت خودش است .براي رهايي از كار مزدي و از فروش نيروي كار خودش )استثمار
شدنش( فقط چون براي گذران زندگي به آن مزد نياز دارد كه استثماركنندهاش چون در گذشته اين مزد را
بواسطه استثمار نيروي كار انباشت كرده است  -سرمايه دارد به او ميپردازد؛ مجبور به حذف واقعيت مزد در
برابر كار )استثمار( و خريدار نيروي كار )استثمار كننده( است.
تئوريهاي طبقاتي متضاد ،تعريفهاي متفاوت در ماهيت به چيستي واقعيت ارائه ميدهند .در نتيجه حقايق نيز
نه تنها متفاوت بلكه غير جهانشمول ميباشند .براي طبقه ما ،برابري شرط الغاي نابرابر بودن است و براي طبقه
ضد ما نابرابري شرط ابقاي برابري است )برابري در بازار آزاد؛ حق داشتن مالكيت خصوصي = حق فروش
نيروي كار( .اين متغيربودن در تفاوت ماهيتها در تعاريف ،ريشه در فهم ماديتيافته ازعينيتهاي متفاوت
)طبقات مختلف( دارد كه ذهنيت و تعاريف متفاوت را بوجود ميآورد .براي مثال باور به نابرابري بين زن و مرد
از احمقي يا نفهمي روحاني ديني نيست .اتفاقاً كامﻼً آگاهانه به اين نابرابري باور دارد زيرا جايگاه و منافع
طبقاتي او)عينيت او( برابري را ميان او و ديگر مردان هم طبقهاي او تعريف صحيح از برابري ميداند )ذهنيت(.
»اخﻼق حاكم ،اخﻼق طبقه حاكم است« )ماركس( << ايدئولوژي حاكم ،ايدئولوژي طبقه حاكم
است<< واقعيت حاكم نيز واقعيت طبقه حاكم است ).مترجم( و اينها همه واقعياتي هستند كه در هر طبقه
متغير هستند اما براي هر دو طبقه حقيقت هستند .به همين دليل تز »همه تاريخ ،تاريخ جنگ طبقاتي
است« فقط يك جمله گوهربار نيست .هر دو طرف هر جنگي ،خودشان را طرف برحق آن جنگ ميدانند؛
چون تعاريفي متفاوت از واقعيت دارند وچون جنگ ادامه سياست است ،در تحليل نهايي سياستهاي طبقات
است كه متضاد يكديگر است.
12کمونيﺴم يعنی ماتريالﺴيم راديکال  -مارکس دست نوشتههای .١٨۴٨
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فكر نميكنم كسي باور داشته باشد كه جورج بوش خود را نيروي شر و آدم شرور داستان قبول دارد؟ اين يعني

اشغال افغانستان و عراق؛ ضرورت كشتن كودكان عراقي يا افغانستاني »چون تحكيم دموكراسي بهاي
خود را دارد«
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نشان ميدهد كه حقيقت تا چه اندازه غير جهانشمول است .پس تصوربنياميني از حقيقت،

توهم يك ماترياليست )به قول خودش( بيش نيست كه انسان نزد او چيزي شبيه همان تعريف جهانشمول
ديني است كه همه از خاك هستيم و روح پدر آسماني در كالبدمان دميده شده است .به دليل گناه توسط پدر
تنبيه شديم و فقط كافي است كه سرشت آسماني خود را بيابيم و گويي انسانهايي كه راه رستگاري را گم
كردهاند فقط كافي است كه ما نيز همچون پيامبران آنان را بشارت دهيم تا راه رستگاري را پيدا كنند و به
برادري و برابري برسيم! اما اين فيلسوف ما فكر ميكرده كه هيتلر و موسوليني فقط آدمهاي بدي هستند كه
راهشان را گم كردهاند.
كامﻼً برعكس راه رستگاري )حقيقت نزد آن طبقه( همان است كه عمل ميكنند و حقيقت نزد خودشان را
حقيقيت ميدانند .اين همان بنيان ذهني و چرايي آن جنگ طبقاتي معروف نزد ماركس است كه او بنيان عيني

آنرا اثبات كرد .اين يعني اگر به ما حتي بگويند» :ولى ايدههاى مذهبى و اخﻼقى و فلسفى و سياسى
و حقوقى و غيره قطعا در مسير تكامل تاريخى تغييراتي يافتهاند .اما خود مذهب و اخﻼق و
فلسفه و سياست و حقوق در جريان اين تبديل و تطور محفوظ مانده است« .ما به آنها خواهيم
گفت» :حقايق جاويدانى نظير آزادى ،عدالت و غيره را… كمونيسم بجاى آنكه بدل تازهاى
بياورد ،حقايق جاويدان را از ميان ميبرد و بدينسان با سراسر سير تكامل تاريخى كه
تاكنون وجود داشته مخالف است«) .مانيفست كمونيست  -پرولترها و كمونيستها( با اين اجبار در ورود
كوتاه و مختصر به چنين مبحثي ،با اين حال شفاف است كه طرح آن سؤال از بنيامين بر چه بنياني استوار است
.و اينجاست كه نقد ما به ايشان اينجهاني ميشود .چون آن محاسبهي حقيقت نزد وقايعنگار كه به نقد كشيده
ميشود ،انتزاعي تشريحنشده نزد بنيامين بيش نيست .كه احتماﻻً همان محاسبهاي است نزد رهاييدهندگان
سلحشوري كه ماترياليستهاي به الهيات رجوعكردهاي هستند كه قدرت شنيدن صداي شمشيرهاي دون
كيشوتها را دارند ونه اسپارتاكوس ها را؛ و چيزي از هوايي كه كنت مونت كريستوها در آن تنفس كردهاند را،
استشمام ميكنند.
در انتها آن بشريت صﻼحيتدار براي روايت گذشته -هماني كه رهايي يافته است  -در واقع اصﻼً همين امروز
حتي روي كره زمين نيست و قرار است كه بيايد .هماني است كه در آيندهاي وجود خواهد داشت ،كه رهايي
داده شده باشد )و نه حتي خود را رها كرده باشد( ،بشري كه حتي زمان آينده خود را نيز ديگر نياز به آرزو كردن
13مادلين آلبرايت وزير خارجه دولت جورج بوش.
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ندارد ،چه رسد به حسادت كه نزد بنيامين با استناد به آخوندي همچون لوتسه اصﻼً نميتواند به آن حسادت
كند.
4

ابتدا براي خوراك و پوشاك بكوشيد
ملكوت خداوند خود فرو ميريزد ] .دربها خود باز ميشوند[ هگل .1٨٠٧-
تاريخنگاري كه مبارزه طبقاتي را از ماركس فراگرفته است ،مبارزهاي براي چيزهاي زمخت و مادي كه بدون
آنها هيچ چيز معنوي و روحاني يافت نخواهد شد 22است .با اين وجود اين دومي اكنون در مبارزه طبقاتي چيزي
غيرازغنيمت محض است ،كه به پيروزي ميافتد 23.آن]مبارزه طبقاتي[ اكنون به مثابه اعتماد ، ٢4به مثابه
شجاعت ،به مثابه خوش خلقي ، 25به مثابه ذكاوت ، 26به مثابه استقامت دراين مبارزه ،برگشت]دوربرگردان[ به
زماني است كه مبهم شده
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است .آنها]خصلتهاي شمرده شده[ هميشه درميان هر پيروزي جديدي كه

حاكمان را يك زماني سقوط خواهند داد ،به پرسش ٢٨كشيده ميشوند.

همانطور كه گلها سر خود را به جايي كه خورشيد است ميگردانند ،پس آني كه]آن گل كه[ بيشتر چرخيد،
بواسطه تقواي مخفي فرزند خورشيدگرايي ، ٢٩به سوي خورشيد آغاز آسمان تاريخ است .ماترياليست تاريخي بايد
توجه خود را به بيشترين دگرگوني 3٠هاي غير برجسته]جزئي[ بدهد.
نقد تز ٤
اين تز با جملهي هگل آغاز ميشود كه در ادامه و اولين جمله تز از خود بنيامين اينگونه فرمولبندي ميشود

 »:تاريخنگار )يا در واقع هر كس ديگري( كه مبارزه طبقاتي را از ماركس فراگرفته است،
مبارزهاي)كه فراگرفته( براي چيزهايي است زمخت و مادي كه بدون آنها هيچ چيز معنوي و
روحاني به دست نخواهد آمد «.به عبارت ديگر اين تز ازمانيفست كه »تاريخ تمام جوامع ،تاريخ
مبارز طبقاتي است« تحت نام نقد به هگل نقد شده است» .براي خوراك و پوشاك بكوشيد« همان
مبارزه طبقاتي ماركس فقط به زبان انجيلي هگل است و نه چيز ديگري.
پس جناب بنيامين به زبان خودش و با بازي با كلمات ،مبارزه طبقاتي را چيزي زمخت و غيرمعنوي ميداند كه
از آن هيچ روحانيتي يا هيچ نيكي و خيري بدست نخواهد آمد و اين فتوا اصﻼً اشتباه كﻼمي يا سوءتفاهم
نوشتاري نميتواند باشد .زيرا مبرهن است كه براي جناب روشنفكر نااميد از سوژگي انقﻼبي طبقه كارگر براي
رهايي؛ زمانيكه زندگي مادي و عيني طبقه كارگر چيزي جز ﻻبراتواري براي تز صادر كردنهاي آكادميك
جهت روياروييهاي نظري با طبقه حاكم )بجاي رويارويي عملي به همراه طبقه كارگر( نيست كه هرآينه چيزي
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جز تﻼش براي اثبات ناكارآمدي انديشه حاكم به خود طبقه حاكم با توسل به كثافات اجتماعي آن )فﻼكت يا
عقبماندگي طبقه كارگر( نيست؛ قائدتاً مبارزه طبقاتي ،مبارزهاي كه براي نان و ماست سفره شب ،براي تامين
لوازم ايمني كار از سوي كارفرما ،براي بيمه بيكاري دوران حاملگي و زايمان ،براي پوشك و كهنه فرزندانمان
است و  ...چيزهايي زمخت ،مادي و غيرمعنوي و غيرروحاني ميباشند .و دقيقاً به همين دﻻيل است كه در ادامه
اين تز با وجود استفاده از صفتهايي همچون اعتماد و شجاعت  ....براي مبارزه طبقاتي ،اما آن را چيزي متعلق

به گذشته ميداند؛ چيزي كه متعلق به »دور برگرداني به زماني مبهم است«.
ميبينيد كه بنيامين چيزي بيشتر از يك رومانتيك ابتداي قرن بيستمي كه در روياي صداقتها و شجاعتهاي
داستانهاي قرن  1٨ - 1٧است ،بيش نيست .چيزي شبيه اينكه در سپهر فارسي زبان معاصر ما ،مسعود
كيميايي بخواهد درباره مبارزه طبقاتي صحبت كند! اما نكته جالب براي خود من به مثابه خواننده اين تزها

بخش پاياني آن است» :همانطور كه آفتابگردانترين گلها به طرف خورشيد ميگردد،
ماترياليست تاريخي بايد به جزئيترين جزئيات توجه كند«.
زبان استعاره و بازي با كلمات را كه كنار بگذاريم ،قائدتاً كه هيچ تاريخشناس و تاريخپژوه ماترياليست مخالف
اين اصل نيست كه ماترياليست تاريخي بايد به جزئيترين جزئيات توجه كند .اما بنيامين روشن
نميكند كه منظورش از چگونگي توجه به جزئيات چگونه توجهي است؟ در ابتداي تز مبارزه طبقاتي را كه اصلي
بنيادين در چگونگي اين توجه است را زمخت و غيرمعنوي دانسته است .اما از اينكه چه چيزي لطيف و معنوي

است ،صحبت نكرده و در ضمن حتي تمام آن صفات نيك كه براي مبارزه طبقاتي برشمرد را نيز »درميان
تمام پيروزيها و توسط حاكمان« ملغي ميكند؛ يعني با وجودي كه انقﻼب اكتبر )نزديكترين پيروزي
طبقاتي به او( به گرداب بوروكراتيك و منجﻼب استالينيسم گرفتار شده است ،اما براي بنيامين حتي اكتبر 1٩1٧
و پيروزي طبقه كارگر نيز زمخت و غيرمعنوي و هم خالي از آن صفتها محسوب ميشود .زيرا در اين جمله
تمام پيروزيها را بدون استثناء مد نظر دارد.
از سوي ديگر نيز كسي كه مبارزه طبقاتي ماركسي را زمخت و غيرمعنوي ميداند ،ميبايست كه آلترناتيو يا
مفهوم جايگزين خويش را نيز ارائه دهد .زيرا از رابرت مالتوس و تئوري جمعيت او تا نژادپرستهاي داروينيست
اجتماعي قرن  1٩و  ٢٠همه نه تنها ماترياليسم تاريخي ماركس و مبارزه طبقاتي او را رد ميكردند  -با وجود
اينكه خود نيز ماتريالسيت بودند  -حتي آرزوي بنيامين را نيز در عمل متحقق كرده بودند و به جزئياتي به غايت
جزيي در تاريخ مراجعه ميكردند .رساله اصول جمعيت مالتوس نه تنها علمي ،بلكه با دقت به جزئياتي است كه
چه بسا شخص ماركس نيز حتي زمان و بودجه تا اين حد عميقشدن در تاريخ و جزئيات آن را نداشت .اما نكته
اصلي در تفاوت بنيادين و متضاد ميان نظريات مالتوس و ماركس اينجاست كه اتفاقاً اين همان وابستگي نظريه
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 تئوري به نفع و براي كدام طبقه و جهت تامين كدام منافع است كه از بنيان و اساس اين دو رويكرد را از هممتفاوت و متضاد ميكند .در غير اينصورت اگر ما جانبداري از طبقه خودمان و تعاريف  /تفاسير به نفع و براي
كدام طبقه را از رويكرد خود خارج كنيم )مبارزه طبقاتي زمخت را حذف كنيم( ،آنگاه تئوري علمي و با دقتي
ماترياليستي در جزئيات و همتراز با تئوري فاشيستي جمعيت مالتوس بسيار نادر است .ميبينيم كه در چنين
گوشهي رينگي است كه ميتوان پوچي و از همهچيزگفتن جهت هيچچيزنگفتنهاي بنيامين )ها( را به چالش
كشيد.
5

تصوير واقعي گذشته همچون برق صاعقه ميگذرد .اما آن لحظه كه به چشم ميآيد ،آن لحظهاي كه ديگر ديده
نخواهد شد 31است كه شناخت آن را در لحظه درخشش 32ميتوان به چنگ آورد» .حقيقت از ما فرار نخواهد
كرد«  -اين سخن گوتفريد كلر نشاندهنده مكان دقيق تصوير تاريخي است كه تاريخيگري از ماترياليسم
تاريخي ضربه 33ميخورد .براي آن ]ماترياليسم تاريخي[ يك تصويرغيرقابل برگشت 34به همراه هرلحظهاي در
اكنون است كه تهديد به ناپدي شدن درهر لحظهاي دارد ،چيزي كه هيچ بازشناختي ]تشخيص دوبارهاي[ از
خودش به مثابه آنچيزي كه درونش است ،ندارد .
نقد تز ٥
آن تصويري كه همچون برق صاعقه ميگذرد و آن لحظهاي كه ديگر تكرار نخواهد شد ،همان زمان مبهم
گذشته است كه در تز قبلي به دنبال آن بود و صفات نيك را شامل ميشدند .و اين تصوير يا لحظه از گذشته
تنها تصوير ناب تاريخي است كه ميتوان آنرا به قول بنيامين شناخت ،اگر آنرا تصاحب كنيم يا از دست ندهيم
!خب؛ اين تصوير يا آن لحظه ،كدام تصوير /لحظه از تاريخ است؟ بنيامين باز هم به آن نميپردازد؛ حتي در
قالب يك مثال نميتوان دانست كه اين چه شناختي است كه ايشان به آن دست يافته و اين شناخت را از كدام
تصوير /لحظه تاريخي بدست آورده است؟ همچنين با آغازي اينچنين مبهم است كه به نقد ايدهآاليست و

متوهمي ديگر همچون گوتفريد كلر ميرود .اين جمله گوهربار و خود چيزي پندار از كلر را كه »حقيقت از ما
فرار نخواهد كرد« به نقد كشيدن و نظر خود را اثبات كردن هر آينه چيزي جز ادعاي بروسلي بودن
اينجانب در پارا المپيك نيست .

گفتن اين واقعيت عيان و چه حاجت به بيان كه :چنين رويكرد دگم و مكانيكي به تاريخ )حقيقت هرگز از ما
فرار نميكند( و اينكه اين همان جايي است كه ماترياليسم تاريخي به تاريخيگري ضربه
ميزند و مكتوب كردن اين واقعيت با زباني افﻼطوني ،تنها توهم كشف قارهاي جديد براي ماترياليسم است؛
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زيرا مثل اين ميماند كه دانش آموز دوره راهنمايي وقتي با كتاب تاريخ سال اول آشنا ميشود اعﻼم كند» :هنر
نزد ايرانيان است و بس ،ضربالمثل احمقانه است كه متعلق به دانش جغرافي و شناختي از تمدن جهان در
سطح پنجم ابتدايي بود«.
6
بيان آنچه كه گذشته است ،به معناي به رسميت شناختن »آنچه كه واقعا بود« نيست .اين بدان معناست]انگار[

كه حافظه را كنترل كنيم ،به مثابه لحظهاي كه خطر درون آن ،فلش

35

ميزند .براي ماترياليسم تاريخي مسئله

اين است كه سريع تصوير گذشته را مايملك تصرفشده خويش كند ،همانطور كه اگر تا به حال در يك لحظه
خطرناك در مورد سوژه 3٦تاريخي ،خودش را برخﻼف انتظار تحت فشار 3٧داشته است .خطر هم سنت را تهديد
ميكند هم به همان شدت ناميده شدگان 3٨آنرا .براي هر دو يك به يك مشابه است :خود]خطر[ را در تمام
ادوار همانند ابزار ،فراي طبقات حاكم افشا ميكند .3٩در هر دوره اي بايد تﻼش شود كه روايت سنت را از
مصلحت انديشي] 40فرصتطلبي[ نوين پس گرفت و همانگونه استيﻼ بخشيد كه در مفهوم است .زيرا مسيح
صرفا به عنوان رستگار كننده بازنميگردد ،او همچنين به عنوان غلبهكننده بر ضد مسيح ]دجال[ ميآيد .تنها
تاريخنويسي اين موهبت را دارد

41

درباره جرقههاي اميد در گذشته بنويسد كه متقاعد شده :حتي مردگان از

دشمن در امان نخواهند بود ،اگر او]دشمن[ پيروز شود .و اين دشمن تا پيروز]فاتح[ نشود ،توقف نخواهد كرد.
نقد تز ٦
»حتي مردگان از دشمن در امان نخواهند بود ،اگر دشمن پيروز شود .و اين دشمن تا پيروز
نشود ،توقف نخواهد كرد «.در همين اندازه ،يعني اگر فقط همين جمله از پايان اين تز را به رسميت
بشناسيم ،قائدتاً نميتوان با آن مخالف بود .مخالفت با اين جمله همچون مخالفت با كشاورزي است كه بگويد:

»حتي انبار غله نيز در امان نخواهد بود اگر ملخ ها به روستا برسند ،و اين ملخ ها توقف نخواهند كرد تا زمينها
و انبار غله را نابود كنند «.ميبينيم كه با اين واقعيت نقل شدهي كامﻼً مادي و اينجهاني كشاورز نميتوان
مخالفت كرد يا آنرا نقد كرد .زيرا طبيعت ملخ و تنازع بقا است كه ملخ نابودگر )از منظر ملخ اگر آگاهي داشت
نامش زندگي است( زمين و انبار غله ما است .در نتيجه چنين جمﻼت گوهرباري را پرتاب كردن به اين باز
ميگردد كه اين جمله را بر كدام بستر طرح ميكنيم يا كدام نتيجه را ميخواهيم كه بگيريم .اما ببينيم اين
جمله بر كدام بستر استوار است؟ يا به عبارت ديگر؛ واقعيت دشمن از منظر كدام طبقه و عليه كدام طبقه است.
آيا زماني كه دشمن ،طبقه كارگر عليه طبقه حاكم است و اين طبقه كارگر است كه با سازماندهي جهت انقﻼب،
تﻼش براي رهايي خود دارد )كه قطعاً از منظر طبقه مخالفش در حال دشمني كردن است( نيز بازهم مسئله
است؟ نزد طبقه ما ،دنياي جديد روي ويرانههاي دنياي قديم كه چيزي جز دنياي طبقه حاكم نيست ،ساخته
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نخواهد شد .بنيامين اما دقيقاً همچون پيامبري مهربان كه دلسوز همه فرزندان خداوند به شكل برابر است؛ در
برابر اين سؤال ما سكوت كرده است.
حتي فارغ از اين نيز ،اين جمله در اصل ذهنيت يا ايدهاي است كه تاريخنگاري كه با آن متقاعد ميشود،
اين موهبت يا استعداد را دارد كه جرقههاي اميد در گذشته را بنويسد .اما كدام جرقههاي اميد و
از كجاي تاريخ؟ آن بخش مسيح و دجال را براي انتهاي نقد ميگذارم و به كمي قبل تر آنها رجوع ميكنم .اين
جرقههاي اميد در وهله اول كه همانا برقهاي صاعقهاي هستند كه همچون فلش نور در لحظهاي غير قابل
تكرار آنهم در گذشتهاي مبهم اتفاق ميافتد )با استناد به تزهاي تا اينجا( ،و در وهله دوم نيز وقتي مينيمومي از

ثانيه ي تاريك خانه تاريخ براي بنيامين را روشن ميكند است كه »خطري كه هم سنت و هم ناميده
شدگان را تهديد ميكند« را نمايان ميسازد .تاريخنگار با استعداد نزد جناب بنيامين هم »آن خطر تمام
دورانها كه ابزاري فراي تمام طبقات حاكم است را افشا ميكند و هم تﻼش ميكند كه
روايت سنت را كه هماني است كه ميبايست استيﻼ داده شود و از كونفورميسم نوين پس
گرفته شود را احيا كند« .ميبينيد كه نه چيزي در دهان آقاي بنيامين ميگذارم و نه اضافه بر جمﻼت
شكرشكن ايشان چيزي اضافه ميكنم و تنها كليت تز را در كليت آن ،اما با همان متد تجريد معروف كالبد
شكافي ميكنم .باز گرديم به مسيح و دجال.

در مكاشفه يوحنا ) 1٥-1٢:٢٠بخش آخر عهد جديد( فرمولبندي بنيامين از آغاز »خطري كه هم سنت و
هم ناميده شدگان« تا پايان اگر دشمن پيروز شود را به صورت انجيلي آن ميخوانيم» [...] :دريا
مردگاني را كه در خود داشت پس داد؛ مرگ و جهانِ مردگان نيز مردگان خود را پس دادند،
و هر كس بر حسب اعمالي كه انجام داده بود داوري شد ...و هر كه نامش در دفتر حيات
نوشته نشده بود ،به درياچة آتش افكنده شد «.بنيامين اينجا فقط آن بخش همچون ابزار تمام
ادوار و فراي طبقه حاكم  ...را در ميان جمله بندي خود از روي مكاشفه اضافه كرده است .و اين همان
ماتريالسم تاريخي و ديالكتيك حاكم بر روابط طبقاتي در ميان جوامع نزد فيلسوف ماترياليست ما ميباشد .البته
ناگفته نماند كه در سال  1٩4٠پيشبيني به غايت دقيق از فرجامي كه فاشيسم بر سر انسان ميآورد را ترسيم
كرده است.

سنتي كه ميبايست استيﻼ داده شود همان الهيات تز اول است كه ماترياليستهاي تاريخي
ميبايست به آن باز ميگشتند تا بدون ديگري بر هر حريفي غلبه كنند .و اين سنت و آن الهيات

نيز استيﻼ دادن به اميد داشتن به چيزي جز همان مسيحي كه بازميگردد نيست .در ضمن نه آن مسيح
22

فهميده شده را كه فقط براي نجات ميآيد ،بلكه مسيحي كه هم براي نجات و هم براي غلبه
بر دجال ميآيد!! به وضوح ما با يك روحاني فيلسوف روبرو هستيم .استفاده از استعاره مسيح و دجال را فقط
يك بازي با كلمات فلسفي فرض ميگيرم و بنيامين را يك ماترياليست ،با اين حال حتي ايشان كوچكترين
باوري به نجات جمعي كه از طريق پروسه اي جمعي متحقق ميشود ندارد .ايشان براي جهان ما نه به طبقات
متضادالمنافع ،بلكه به جهاني در تقابل ميان نيروهاي خير و شر قائل است كه براي نجات فرودستان از چنگال
نيروهاي شر ،نياز به مسيح يا مسيحاني انقﻼبي داريم.
اين دقيقاً همان ذهنيتي است كه يهوديان و نه فقط بنيامين را ،در تمام طول دوران نازيسم ،نه تنها به
بيعملترين بخش فرودستان اروپا تبديل كرد و كمترين مقاومتي از سوي آنها در برابر فرستادن آنها به اردوگاه
گتوها اتفاق نيفتاد ،بلكه به جاي باور و تﻼش به سازماندهي در كنار ديگر نيروهاي مقاومت ضد نازي ،آنها را
)البته نه به شكل مطلق( به آغوش صهيونيسم انداخت كه چيزي جز اينجهاني شده و سازمان يافته شده همان
ايده منجي تحت انديشههاي شوونيستي ،فاشيستي ،نژادپرستانه و مذهبي تحت لواي سرزمين موعود براي
يهوديان نيست.
7
انديشه كن بر تاريكي و سرماي سخت ؛ در اين دره كه از نكبت زاري ميكند.
]برتولت[ برشت  -اپراي سه پولي ]دو زاري[

فوستل دوكوﻻنژ به مورخين پيشنهاد ميدهد،آنهايي كه ميخواهند عصري را دوباره تجربه كنند ،پس ميبايست
همه چيز،هر چيزي كه درباره روند بعدي تاريخ ]بعد از آن عصر[ ميدانند ،از كله خود بيرون بريزند .روش
بهتري براي مشخص ساختن شكست 4٢شيوه هاي]سابق[ ماترياليسم تاريخي وجود ندارد .اين يك روش
همدلي 43است .منشاء آن اينرسي در قلب ها است .آكديا ، 44acediaنااميد از تسلط ]غصب[ برتصوير واقعي
45تاريخ است كه در زمان كوتاهي خواهد درخشيد .4٦آن]روش همدلي[ نزد فقيهان قرون وسطي ريشه ي دليل
افسردگي محسوب ميشد .فلوبرت كه با آن 4٧آشنا بود،نوشت »قليلي از آدميان ميتوانند حدس بزنند كه احياي
كارتاژ ، 4٨تا چه اندازه تحمل اندوه ميخواهد «.سرشت]ذات[ اين اندوه بمراتب واضح تر ميشود ،اگر اين سؤال
پرسيده شود كه در واقع با چه كساني اين مورخين تاريخي گري همدلي ميكنند .بي چون و چرا ،فاتح پاسخ
سؤال است .اما هربار حاكمان 49همه وارثان آناني هستند كه فاتح بودند .بنابراين همدلي با فاتحان هميشه به
نفع حاكمان ]فعلي[ است .اينها هستند]آنچه[ كه ماتريالسيت تاريخي بقدر كافي گفته است .هر كس كه تا به
امروز همراه فاتح در رژه پيروزي رژه رفته است ،همراه او]شريك او[ در پا گذاشتن حاكمان روي سرهاي بر
زمين افتادگان ]مغلوبان[ است] .و[ غنائم ،همانگونه كه هميشه رايج بوده است ،در رژه پيروزي حمل ميشود.
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آنها]غنائم[ را به عنوان ميراث فرهنگي ميشناسانند]نشان ميدهند[ .نزد ماترياليستهاي تاريخي با يك فاصله
گذاري هوشمندانه در آنها ٥٠نظاره ميشود .چونكه براي آنچه كه او به عنوان ميراث فرهنگي مورد بررسي قرار
ميدهد،همه بدون استثناء از يك منشاء هستند ٥1كه او نميتواند بدون وحشت به آن بيانديشد .نه تنها موجوديت
آنها 52مديون زحمات نوابغي بزرگ است كه آنها را آفريده اند ،بلكه همچنين بيگاري غيرقابل تحمل معاصران
آنها .هيچ سند فرهنگي وجود ندارد بدون اينكه همزمان سند توحش باشد .و همانگونه كه اين اسناد مملو از
توحش هستند ٥3به همان صورت هم پروسه انتقال آنها از يكي به يكي ديگر ٥4نيز بدون توحش اتفاق نخواهد
افتاد .به همين دليل است كه ماترياليست تاريخي تا سرحد امكان خود را از اينها مجزا ميكند .٥٥او اينرا ٥٦به
مثابه وظيفه خود زير نظر ميگيرد ،تاريخ را عليه ]برخﻼف[ خطش ٥٧سمباده بزند.٥٨

نقد تز ٧
24

بنيامين معتقد است كه خود را جاي ديگران گذاشتن ) » (empatiبهترين روش براي جايگزين كردن
يا شكستن شيوه هاي سابق ماترياليسم است كه در تز قبلي آنها را زمخت و غيرمعنوي معرفي
كرد؛همچنين »اين روش يا همدلي نيز از اينرسي قلبها سرچشمه ميگيرد« .اگر موافق باشيد كه
دوباره من چيزي از خودم و بيشتر از آنچه كه در ادامه جمله فوستل دوكوﻻنژ طرح كرده است در دهان بنيامين
نگذاشته ام ،وارد اين شوم كه بنيامين در اين تز بدنبال چيست.
تز با جمله اي از برتولت برشت آغاز ميشود و با استناد به دوكوﻻنژ اعﻼن ميشود كه تاريخنگاران  -كه نزد

بنيامين ماترياليستهاي آنها مد نظر است  -ميبايست »همه چيز را درباره روند بعد از آن عصري را
كه دوباره ميخواهند تجربه كنند ،از ذهن خود بزدايند« .منظور دقيقاً همان مخالفت با »انديشه
كردن در تاريكي اين دره نكبت زده« است كه برشت ميگويد .خب؛ فكر ميكنم مبرهن است كه

بنيامين مخالف چيست و دنبال اثبات چه چيزي است .او ميخواهد با سرسره كردن روي راديكاليسم آناني كه »
تاريخ را تاريخ مبارزه طبقاتي ميدانند ولي چون به دست فرادستان نوشته شده است پس
ميبايست براي دسترسي واقعي به تاريخ آنرا دوباره و از منظر فرودستان نوشت« ،تنها با
اسكوﻻستيسم كﻼمي اين را تاييد كند كه :تاريخ موجود )مين استريم( تاريخ دلبخواه نوشته شده از سوي طبقه
حاكم است اما براي نقض آن مجبوريم يا ميبايست طبق فتواي بنيامين در تبعيت از دوكوﻻنژ ،همه آنچه تا به
حال بر سر فرودستان آمده است )دره پر از نكبت( را فراموش كنيم )در چرايي هاي آن انديشه نكنيم( و تﻼش
كنيم كه براي نوشتن مجدد تاريخ ،نيمهي پر ليوان را ببينيم .دستاوردهاي فئوداليسم و پادشاهان و
امپراتوريهاي بردهداري قبل از آن را نيز به رسميت بشناسيم و باﻻخره فراموش نكنيم كه آنان نيز در
تاريخشدن اين تاريخ فقط نقش سركوبگر ما جهت دفاع از منافع طبقاتي خود را  -كه به قول ماركس و نزد
بنيامين مبارزهاي صرفاً زمخت و غير روحاني است  -نداشتند .

اين دقيقاً همان چيزي است كه بنيامين بدنبال آن است »فرودستان بلد باشيد خودتان را بجاي
فرادستان بگذاريد و با آنها همدلي داشته باشيد چون باﻻخره همه آدم هستيم ديگه! آدم هم
جايز الخطا است ! و اصﻼً هر كدام از شما هم همان كارها را ميكرد .چرا اينقدر بيشعور
هستيد و نميفهميد «! با وجودي كه در ادامه تز ،همدلي با حاكمان و فاتحان را با همان زبان رمزآلود و
آخوندي ،گويي به نقد ميكشد اما اين ادعا كه مطرح كردم بر مقدماتي عيني استوار است .براي اين منظور و
قبل از ورود به ادامه تز ،ميبايست ببينيم كه فوستل دوكوﻻنژ كه در ابتدا به او و گوستاو فلوبرت كه در ادامه به
او ارجاع ميدهد چه كساني هستند.
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فوستل دوكوﻻنژ مورخ قرن  1٩فرانسوي است كه از اعضاي آكادمي علوم سلطنتي فرانسه بود .معروفترين اثر
او كه امروز نيز در رشته تاريخ غرب در دانشگاههاي اروپايي تدريس ميشود كتاب »شهر باستاني« است .اين
كتاب با استناد به بسياري از مستندات و مدارك مكتوب تاريخي ،اولين اثر تاريخي به مثابه علم ،پيرامون دولت
شهر روم و امپراتوري روم است .كه اين تاريخنگاري ماترياليستي از مراجعه به اسناد و مدارك معتبر تاريخي از
تاريخ آتن و يونان باستان آغاز ميشود ،با پرداختن به امپراتوري مقدوني به خصوص تاريخ مديترانه و شمال
آفريقاي آن ادامه مييابد تا در ادامه روم را به مثابه نتيجه تكامل تاريخي آنها و همچنين باﻻترين دستاورد
تاريخي اروپا ولي با شيوه و رويكردي انتقادي كه براي زمانه خودش جالب بود مستدل كند .ولي آن شيوه
انتقادي ،هماني است كه بنيامين از آن نوع رويكرد به صدور فتواي همدلي ميرسد .زيرا دوكوﻻنژ با اروپا
محوري ارتجاعي يا به قول هگل :كشورهاي با تاريخ تمدن وكشورهاي با تاريخ توحش كه درون آثار او وجود
دارد ،امپراتوري برده داري روم را نه در سياستهاي امپرياليستي 14كه عليه كشورهاي آسياي غربي در فﻼت
آناتولي )تركيه امروز( و دلتاي رود اردن )لبنان ،سوريه ،فلسطين و اردن امروز( و همچنين كشورهاي شمال قاره
آفريقا )جنوب سواحل مديترانه( كه نقش باج و خراجده و تامين برده را براي روم داشتند ،نقد نميكند .بلكه اين
نقد عليه سياستهاي داخلي روم دربرابر شهروندان رومي است .يا به قول ماركس نقدي خرده بورژوايي به طبقه
بورژوا است .در كانتكس روم باستان ميتوان گفت :نقد خرده زمين داران و خرده برده داران عليه دربار روم
است كه چرا دموكراسي رومي )سنا( حقوق و منافع بيشتري از امپراتوري را با آنها تقسيم نميكرده است .به
دليل اجبار ساختار متن نميتوانم بيشتر از اين وارد تشريح اين كتاب شوم و تحقيق بيشتر را به خواننده
ميسپارم.
حاﻻ گوستاو فلوبرت :او يك نويسنده و رمان نويس قرن  1٩فرانسوي و از نويسندگان سبك رئالسيم رومانتيك
بود .از معروفترين آثار او كه به فارسي ترجمه شده ميتوان به رمانهاي مادام بواري ،ساﻻمبو و تربيت احساساتي
اشاره كرد .او از تاثيرگذارترين نويسندگان دوران خود و الگوي نويسندگان معتبر ديگري همچون اميل زوﻻ و
جورج اوورل بود .رمان تربيت احساساتي كه در سال  ٦٨)1٨٦٩سالگي نويسنده( منتشر شد را ميتوان )به نظر
من( محصول پختگي انديشگاني اين نويسنده قلمداد كرد كه اينجا وارد ارزش هنري و ادبي آن نميشوم و
يكراست به سراغ رويكردهاي سياسي و اجتماعي كه در اين رمان از سوي فلوبرت ستوده ميشود ميروم ،زيرا
بنيامين نيز در اين تزها به او از همين جنبه استناد ميكند.
تربيت احساساتي از منظري ،تشريح شرايط سياسي و اجتماعي پاريس در سالهاي آخر سلطنت لويي شانزدهم
است كه به واسطه داستاني پيرامون ماجراهاي زندگي و چگونگي دوام آوردن فردريك )قهرمان داستان( جوان
14منظور کشورﮔشايیهای نظامی و اشغالﮔرايانه امﭙراتوریهای جهان باستان در دورههای ماقب ِل سرمايهداری است.
پس با مفهوم امﭙرياليﺴم سرمايهداری )لنين( قاطی نشود.
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روستايي در شهر زيبا و سلطنتي پاريس كه آنجا بايد زندگي كند ،شكل ميگيرد .فردريك عاشق مادام ماري
آرنو ،زني از خودش بزرگتر كه همسر زيبا ،تحصيل كرده دوست و آشناي پاريسي خودش موسيو ژاك آرنو است،
ميشود و ژاك آرنو نيز يك گالري دار در شهر پاريس است كه به فردريك كار ميدهد و او را با اطرافيان و
مشتريان خود كه از طبقه معلومالحال اشراف سنتي و بورژوازي نو پاي پاريسي هستند آشنا ميكند .سالها ميان
فردريك و ماري عشقي مخفي با فراز و نشيبهاي مختلف در جريان است و فردريك نيز كه در اين سالها
بزرگتر ميشود به نوعي در آستانه انقﻼب به جمع انقﻼبيون و به هوادران آنها عليه سلطنت ميپيوندد.
اين تحوﻻت در حالي است كه دوستش ژاك آرنو بدليل جايگاه و وابستگي طبقاتي فرادستانه و زندگي
بورژوايياي كه دارد ،مشكﻼت و دردسرهايي را با فردريك تجربه ميكند .روابط اين دو نفرها )فردريك  -ماري
و فردريك  -ژاك( دوگانگي محور حس تعليق و هيجانات رمان است كه تا انتها نيز حفظ ميشود و در نهايت
ماري نيز پس از درگيريهاي مختلف ذهني و روحي با خودش در ميانه دوگانگي وفاداري به همسرش يا
عاشقي با معشوقش ،هواداري از انقﻼبيون يا هواداراي از آشنايان اشرافي همسرش كه زندگي مرفه وي مديون
همين ارتباطات طبقاتي است ،عشق را انتخاب ميكند و به فردريك ميپيوندد .فردريك نيز در نهايت و در
سالهاي پس از انقﻼب به هوادران ناپلئون ميپيوندد .يعني از منظر ما به ضد انقﻼبيون ميپيوندد .به دليل جبر
متن ،توضيحي بيش از اين را ﻻزم نميدانم و فكر ميكنم براي خواننده دليل چرايي همين توضيح كوتاه درباره
فلوبرت و جايگاه انديشه طبقاتي او روشن شده باشد .اين كوتاه روده درازي پيرامون دوكوﻻنژ و فلوبرت ﻻزم بود
زيرا بدون دانستن اين بستر مادي ،منظور از بيرون ريختن گذشته از ذهن ،همدلي و اينرسي قلبها را نزد بنيامين
در هاله ي پيچيدگي زبان روحاني  -فلسفي او نميشد كه بفهميم و اكنون ميتوان به ادامه نقد وارد شد .
افسردگي و اندوه آكدي  ،acediaهمان استعاره اي است كه بنيامين استفاده ميكند تا چهره اندوهگين خودش
را از دست مورخاني كه در حال نقد آنها ميباشد نشان دهد .اندوه نفهميدن اين امر از سوي آنها كه فرصت
تسلط بر تصوير واقعي تاريخ  -كه نزد بنيامين است  -از دست ميرود يا از دست رفته است .همان فرصتي
)دانش يا آگاهي منِ بنيامين( كه همچون درخشش صاعقه تنها در همين لحظه كه هويدا است و فقيهان قرون
وسطي به دليل همان همدلي كه داشتند دﻻيل اندوه بنيامين را ميفهمند و البته بنيامين نيز با آنها همدلي دارد.
به عبارت ديگر اين همان لبيك شخص بنيامين به فتواي خودش پيرامون بازگشت به الهيات است .در ادامه با

جمله فلوبرت پيرامون كارتاژ و اندوه از »فقط فلوبرت و دوم من بنيامين هستم كه ميفهمم احياي
كارتاژ به چه اندوهي نياز دارد« است كه پوچي آن ادعاي منتقدانه همدلي با فاتحان و باقي وراجي هاي
پيرامون ميراث فرهنگي فاتحان ،نقش بر آب ميشود.
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در باﻻتر از چگونگي نگاه انتقادي دوكوﻻنژ به تمدن و امپراتوري روم صحبت كردم و اين اندوه احياي كارتاژ بر
همان نقد ما استوار است .كارتاژ دولت شهري بود مقتدر در شمال آفريقا كه توسط دولت شهر مقتدر روم
سرنگون شد .اينجا نقد به فاتح )روم( و دركنار مغلوب )كارتاژ( ايستادن را بلغور ميكند ،اما بقدري سطحي و
حوصله سربر است كه نه ميخواهد و نه ميتواند كه وارد چگونگي كارتاژشدن كارتاژ شود .مثل اينكه من اندوه
احياي بابليان را داشته باشم كه توسط هخامنشيان سرنگون شدند ،بدون اينكه بابل چه چيزي بود را نقد كنم.
اما بخش پاياني تز با وجود نقد تا به اينجا ،با رويكردي راديكال و انتقادي تحرير شده است .بخصوص جمله

پاياني آن » :ماترياليست تاريخي به مثابه وظيفه ي زير نظر گرفتن آنچه بعنوان ميراث
فرهنگي شناسانده ميشود )تاريخ مين استريم( ،ميبايست تاريخ را بر خﻼف جهت خود به
صﻼبه نقد بكشد« ولي نكته قابل نقد و پروبلماتيك ،قبل از آنجايي است كه استدﻻل فوق العاده راديكال
زير را:

»هر كس كه تا به امروز همراه فاتح در رژه پيروزي رژه رفته است ،شريك او در پا گذاشتن
حاكمان روي سرهاي مغلوبان است و غنائمي كه هميشه در رژه پيروزي حمل ميشوند به
عنوان ميراث فرهنگي نشان ميدهند [...] .آنچه كه به عنوان ميراث فرهنگي مورد بررسي
قرار ميگيرد،همه بدون استثناء از يك منشاء هستند كه نميتوان بدون وحشت به آن
انديشه كرد« اينگونه محافظه كارانه نتيجه گيري ميكند:

»نه تنها موجوديت آنها مديون زحمات نوابغي بزرگ است كه آنها را آفريده اند ،بلكه
همچنين بيگاري غيرقابل تحمل معاصران آنها .هيچ سند فرهنگي وجود ندارد بدون اينكه
همزمان سند توحش باشد .و همانگونه كه اين اسناد مملو از توحش هستند به همان صورت
هم پروسه انتقال مالكيت آنها نيز بدون توحش اتفاق نخواهد افتاد«اما منظورم چيست؟
در اينكه منشاء همهي آنچه »تاريخ تمدن«  -بخصوص براي اروپا  -ناميده شده ،چيزي جز سند توحش طبقه
فرادست است كه شكي نيست و استعارههايي كه بنيامين استفاده كرده بسيار هوشمندانه است .ولي در ادامه،
خلق آن آثار تاريخي  /فرهنگي را محصول تﻼش و زحمت هم نوابغي كه آنها را طراحي كردهاند وهم بردگاني

كه آنها را ساخته اند ميداند .ماركس در استعاره معروف خود پيرامون اينكه » زنبورها از زبردست ترين
معماران زبردست تر هستند ،اما تفاوت ميان زنبور با بدترين معماران در اين است كه معمار
قبل از آفرينش طرح يا تصويري از محصول نهايي كار خويش را در ذهن دارد« ولي اين را نيز

فراموش نميكند كه » :اما قطعاً كه ميان معماران اهرام مصر با معماران آلونك هايي كه خود
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بردگاني بودند كه آن اهرام را ميساختند ،تفاوتي بنيادين قرار دارد كه همان در چرايي
آلونك بودن دومي و اهرام شدن اولي نهفته است« )نقل به مضمون(
به عبارت ديگر بنيامين ،كار نوابغ بزرگ را در كنار كار بردگان سازنده آن آثار يكي ميشمارد ،درصورتي كه
كيست كه نداند تمام نوابغ مد نظر ايشان در آن زمانها و مكانهاي مشخص در تاريخ  ،تا گردن به طبقه فرادست
و سركوبگر وابستگي داشتند .بنيامين معترف است كه ساختن قصرها و تاﻻرهاي عظيم و باشكوه در هر نقطهاي
از دنيا در آن مقياس تاريخي كه او به آن نزديك ميشود محصول بيگاري غيرقابل تحمل سازندگان آن است ،
اما با تعمدي اينرا نيز ناديده ميگيرد كه نوابغي همچون ميكﻼنژ و رافائل و داوينچي كه معمار آنها بودهاند تا
گردن در وابستگي به طبقه حاكم ،خود شريك همه آن امكانات فرادستانه اي هستند كه بخشي از منفعت
طبقاتي آنها را تشكيل ميداد .به زباني ديگر آن وحشتي كه بنيامين نميتواند بدون منشاء آن به چگونگي
ميراث فرهنگي شدن آن بناها فكر كند ،در اصل توسط همان نوابغ ،طراحي شده است .البته نه طراحي كردن
وحشتي كه گريبان طبقه محكوم را ميگيرد )قوانين برده داري( بلكه طراحي بناهاي عظيم و زيبايي كه همين
امروز كاخ هايي مجلل هستند كه هدفشان تنها جاودانه ماندن عظمت دولتها و پادشاهان طبقه حاكم
دورانهاي خود بود.

در نهايت محافظهكارترين بخش آن جمله نيز اينجاست كه » :پروسه انتقال مالكيت نيز بدون توحش
اتفاق نخواهد افتاد « .دوباره بايد گفت حتماً كه »هيچ سند فرهنگي )البته فرهنگ طبقه حاكم( وجود
ندارد كه همزمان سند توحش نيز باشد« و حتماً كه وقتي »آن اسناد مملو از توحش هستند )البته
توحش طبقه حاكم( پروسه انتقال مالكيت آن نيز بدون توحش نخواهد بود«؛ اما پروبلماتيك
محافظهكارانه اينجاست كه همچون پرانتزهاي اينجانب ،بنيامين به سند فرهنگي كدام طبقه و توحش كدام

طبقه اشاره نميكند .نه اينكه فراموش كند ،بلكه به اين دليل كه بي طرف است» :ماترياليست تاريخي تا
سرحد امكان خود را از اينها مجزا ميكند! « نزد بنيامين قلعه الموت و تخت جمشيد هر دو سند
بيگاري كشيدن است .قلعه هاي قبايل ژرمن و قلعه هاي امپراتوري روم در دوران رويارييهاي ژرمنها براي
استقﻼل از روم هر دو يكي هستند .قلعه هاي اسكاچ ها در برابر كاخهاي فئودالهاي اشغالگر انگليسي يكي
هستند .خون ريختن سپاه اسپارتاكوس و خون ريختن سپاه روم هر دو توحش محسوب ميشوند .و دقيقاً به
همين دليل است كه پروسه انتقال مالكيت نيز براي ايشان توحش است .مگر غير از اين است كه اجتماعي
كردن مالكيت خصوصي بر ابزار توليد )سوسياليسم( كه خود نوعي از پروسه انتقال مالكيت از مالكيت خصوصي
به مالكيت اجتماعي است در پروسه ي انقﻼب كه به نقل از مانيفست كمونيست قهرآميز و با اعمال جبر به
طبقات حاكم است )توحش براي بنيامين( متحقق ميشود؟ اما بنيامين به نقل از خودش ،خود را از اين واقعيت
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ماترياليستي تا سرحد امكان مجزا كرده است .در ضمن اين ماتريالسيت تاريخي كه خويش را مجزا ميكند به
ياد داشته باشيد تا در نقد تز  ٩دوباره به آن بپردازم.
در اين نكات است كه ميتوان مچ اين فيلسوف و مصلح اجتماعي را گرفت كه »انسانم آرزوست« را بدون
مشخص كردن اينكه در كدام سنگر از نبرد طبقاتي قرار ميگيرد ،موعظه ميكند .او مصداق همان كساني

است كه ماركس به آنها ميگويد [... ]» :براي اينان انسان در انتزاع و بدون وابستگي طبقاتي
وجود دارد ] [...اينان مصلحين اجتماعي هستند كه برايشان طبقه كارگر وجود دارد چون
بيچاره ترين انسانها است ]…[ اينان بهتر شدن وضعيت همه جامعه ،حتي طبقه فرادست
را آرزو ميكنند« ]سوسياليسم ناكجا آبادي  -مانيفست كمونيست[ .و اينگونه است كه تمام محتواي
راديكال »سمباده زدن تاريخ بر خﻼف جهت تاريخ« تبديل به كاريكاتوري از جمﻼت مسيح در انجيل
ميشود كه همه كس از قيصر روم تا برده اي در روم را » فرزندان )بره( هاي راه گم كرده پدر
آسماني« ميداند كه در پادشاهي او جايي در آسمان ها ،همه برادران و خواهران يكديگر خواهند شد؛ فقط
كافي است كه ايمان بياوريم تا رستگار شويم!
8

سنت ستمديدگان به ما ميآموزد كه »وضعيت اضطراري« كه در آن زندگي ميكنيم ،يك قانون است .ما بايد
به يك مفهوم تاريخي دست يابيم كه مطابق اين]وضعيت[ باشد .سپس ماهيت وظايف ما در يك وضعيت
اضطراري واقعي جلوي چشم ها]نزد اذهان[ نمايان خواهد شد؛ و موقعيت ما در مبارزه با فاشيسم به اين ترتيب
بهبود خواهد يافت .حداقل شانس آن]فاشيسم[ براين قرار دارد كه مخالفانش با آن همچون يك قاعده]اصل[

تاريخي مواجه ميشوند – .چيزهايي كه در بيستمين قرن »هنوز« امكان پذير است و تجربه]كردن[ آن شگفت
زده مان ميكند ،از منظر فلسفه نيست .اين ٥٩ابتداي شناخت نيست ،زيرا مفهوم تاريخ كه بر اين شناخت ٦٠پايدار
است ،غيرقابل دفاع است.
نقد تز ٨
بنيامين اينجا به درستي منتقد آن رويكرد دگماتيسم و مكانيكي است كه فاشيسم را محصول يا نتيجه سير
تكامل تاريخي و آنرا يك اصول يا قاعده تاريخي ميداند .يك مرحله گريزناپذير؛ گويي ميبايست كه به آن
ميرسيديم تا از آن گذر كنيم .اين رويكرد منفعل احزاب استالينيست يا سوسيال دموكرات در آلمان و ايتاليا بود
كه متد فرافكني اشتباهات و خيانت هاي آنها در تجربه فاجعه فاشيسم براي بشريت است .بنيامين اينجا
پروبلماتيك قابل نقد را به زيركي ديده است اما براي نقد آن سوراخ دعا را گم كرده است .اين تزي است كه در
آن چرا و بايد نياز به »دست يافتن به يك مفهوم تاريخي« داريم را طرح ميكند.
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تمام بخش اول تز ازابتداي „ سنت ستمديدگان به ما ميآموزد “ تا پايان جمله ي „ همچون يك
اصل تاريخي مواجه ميشوند“؛ نقد به همان رويكرد منفعل و فرافكني حاكم در احزاب شكست خورده
سوسيال دموكرات يا ليبرال هاي اروپا در برابر فاشيسم است .اما آن گم كردن سوراخ دعا اينجاست كه اين
سنت ستمديدگان نيست كه شرايط اضطراري را يك قانون كرده است .اتفاقاً از منظر آن سنت نميبايست كه

قانون ميشد „ :اول اينكه بنيامين نميبيند كه سنتي كه منتقد آن است،خود يك محصول
اجتماعي است و آن قانون شدن كه وي نقد ميكند در واقع به شكل معين آن جامعه تعلق
دارد “ كه خود بنيامين بخشي از آن است „ .دوم اينكه هرگونه تغيير اجتماعي ذاتاً پراتيك است
و راه حل عقﻼني همه رموزي كه شاكي بودن امروز بنيامين را از رازپنداري ميزدايد در
پراتيك انساني )اجتماعي( و فهم اين پراتيك استوار است“  15ماركس در تز ٦به فوئرباخ امروز ما

ميگويد كه„ :چرا جريان تاريخ كه خودت بخشي از آن هستي را ناديده ميگيري و با فرض
وجود يك سنت منتزع از واقعيت در آن اجتماع كه خودت هم در ساختن آن نقش داشتي،
آنرا قانون در نزد ستمديدگان اعﻼن ميكني؟ “
فتواصادركردن بنيامين در 1٩4٠درباره چه چيزي سنت ستمديدگان است در اصل هيچ نگفتن است ،زمانيكه
نقش خود او و امثال خودش ،از فرداي شكست انقﻼب  1٩1٨تا  1٩33در روندي كه تاريخ طي كرد  -همين
تاريخي كه دنبال تز صادركردن براي مفهوم آن هست  -را به نقد نكشد .كسي كه امروز از قانون شدن وضعيت
اضطراري نزد فرودستان همچون يك سنت شاكي هست ،زماني كه  1٠٠سال پيش به امثال او گفته شد
„مسئله تفسير نيست بلكه تغيير است“ همين روزهاي بيچارگي امثال او و طلبكار بودن از فرودستان
پيشبيني شده بود.
با وجود اين نقد كه به بنيامين داريم اما او اصرار دارد كه دست خود و همپالگيهايش را از سهم خود در ايجاد

اين شرايط اضطراري بشويد „ :آن فجايعي كه در قرن بيستم اتفاق ميافتد و شگفت زده مان
ميكند تقصير فلسفه نيست ،چون مفهوم قابل دفاع از تاريخ نزد من بنيامين است كه تازه
ابتداي شناخت است“.
فيلسوف ما دقيقاً در حال تﻼوت كردن همان ضربالمثل معروف است كه „اسﻼم به ذات خود ندارد
عيبي و هرعيبي است از مسلماني ما است “ و اين اصﻼً تعجبي ندارد .كسي كه نگاه و تحليل طبقاتي
نه تنها نداشته باشد بلكه آنرا زمخت و غيرروحاني بداند ،معلوم است نه تنها نميداند ،بلكه نميخواهد قبول كند
15بدون رعايت کﭙی رايت تز  ٧و  ٨درباره فوئرباخ
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امري غير طبقاتي نداريم و فلسفه نيز طبقاتي است .زيرا براي او از افﻼطون و سقراط و بقراط تا جان ﻻك و
كانت و هگل و حتي هايدگر معاصر خودش كه در حال مدح و ستايش هيتلر بود ،همه انسانهايي فراطبقاتي
هستند .معلميني كه فرق خير و شر را به بشريت )همان فرزندان خداوند كه هيچ طبقهاي ندارند( ميبايست

بياموزند .همانهايي كه در تز  3درباره فوئرباخ اينگونه به نقد كشيده شده اند كه »تويي كه ادعاي ماترياليست
آنهم تاريخي آنرا داري ولي معتقدي كه تغيير شرايط وابسته به تربيت اجتماع است ،اول خودت به تربيت نياز
داري و قبل از معلمي كردن براي ستمديدگان ابتدا وجه پراتيك انقﻼبي را به نحوي عقﻼني درك كن«.
9

آماده پروازند بالهايم
مشتاقم كه عقب بازگردم
چون حتي جاودان هم بمانم
از اقبال نصيبي نميبرم
درود ازآنگلوس
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گرشوم شولم

در يكي از نقاشي هاي  Klleكه به  Angelus Novusشهرت دارد ،فرشته اي ترسيم شده است كه نگاه او
بگونه اي به چيزي خيره شده ٦٢كه قصد دارد تا خود را از چيزي كه در آن خيره شده دور كند .چشمهايش
حيران است ،دهانش باز مانده و بالهايش گشوده هستند .٦3نگاه فرشته تاريخ ميبايد همينگونه باشد .٦4چهره
اش به سمت گذشته برگشته است .جايي كه برما زنجيرهاي از وقايع ظاهر ميشود ،او يك فاجعه مجرد را
ميبينيد ،ويرانه هايي كه روي هم تلمبار شده اند و تنها يك فاجعه آنها را پيش پاي او مياندازد .او ميخواهد
خوب بماند ، ٦٥مرده ها را بيدار كند]جان بدهد[ تمام آنچه از هم دريده شده را جمع كند .٦٦اما توفاني از سوي
بهشت وزيدن ميگيرد ،و اين توفان به حدي قدرتمند است كه بالهايش را در خود ميگيرد ،بگونه اي كه او
حتي نميتواند آنها را ببندد .اين توفان او را مداوم ٦٧به پشت مياندازد و به سوي آيندهاي كه خواهد شد
ميكشد ٦٨و تلمبار ويرانه هاي پيش روي او تا آسمان]بهشت[ باﻻ ميرود .آن چيزي كه ما آنرا پيشرفت
ميناميم ،همين توفان است.
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نقد تز ٩
بقول ضربالمثل معروف „ آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است“ .قبل از پايان تز اين جمله خودنمايي

ميكند „ :اين توفان او را مداوم به پشت مياندازد و به سوي آيندهاي كه خواهد شد
ميكشد “.چنين آخرالزمانگرايي ازسوي فيلسوف منتقد ما البته براي من تعجببرانگيز نيست .تنها نكته اين
است كه چگونه ميشود و اين چه درجه اي از تب و هذيان است كه در همين تز قبلي منتقد تبديل شدن
ماترياليسم تاريخي به قانون باشم ،ولي بﻼفاصله حكم صادر كنم :آيندهاي كه خواهد شد !
البته تمام انفعال و يا خطاها را در فاصله دهه  ٢٠تا سال 33و ﻻجرم محصول آن انفعال ها يا خطاها يا
تصميمات را ميبايست كه برگردن چيزي بيرون از خود انداخت .در غير اينصورت و اگر دست كم شرافت نقد

به خود وجود داشته باشد كه ميبياست به جاي „ نزد من بودن مفهوم تاريخ و اگر به من ايمان
ميآورديد جلوي شدن آينده را ميگرفتيم“ درباره چرايي تمام انفعال و يا خطاهايم مينوشتم .كوتاه
سخن ،فرشته ي آنگلوس تمثيلي از خود بنيامين توسط بنيامين است .استعاره از عذاب وجداني دردآور نزد كسي
كه اتفاقاً به دليل بنيامين بودن دقيقاً خوب ميداند كه چهها نميبايست ميكردند ولي كردهاند و چه ها
ميتوانستند بكنند ولي نكردهاند كه كار به سپتامبر  1٩4٠كشيده است .16آن احساس بيچارگي و محكوم بودن
به فرجام اسيري كه پشت اسب فرد فاتح بسته شده و بر روي زمين كشيده ميشود ،پيشبيني از آيندهاي
دهشتناك است كه البته اين پيشبيني نشان از ذكاوت نيست .زيرا حتي كودك وقتي گندي ميزند به خوبي
ميتواند جزايي كه ميبايست تحمل كند را پيشبيني كند.
اما مسئله اصلي با بازگشت به آن جمله در تز  ٧كه قرار بود فراموش نكنيم روشن ميشود .فرشته ما در اين تز
كه چهره اش را به سمت گذشته برگردانده است و در جايي كه وقايع براي ما به صورت زنجيرهاي ظاهر
ميشود؛ فرشته يك فاجعه مجرد را ميبينيد و باقي ماجرا ،در تز  ٧هم ماترياليست تاريخي خودش را تا سر حد
امكان از وقايع مجزا كرده بود .حتي پروسه انتقال آنها! در پيشگفتار مطرح شد كه تاريخ براي بنيامين يك
انتزاع بيشتر نيست و فهم بنيامين از تاريخ نيز بيشتر از يك فهم انتزاعي نيست .و اين ادعا را اينجا به راحتي
ميتوان مستند كرد آنهم از زبان خود بنيامين .نزد ماترياليسم تاريخي كه بنيامين سنگ فهميدن آنرا به سينه
ميزند؛ تاريخ كه دقيقاً زنجيرهاي از وقايع به هم پيوسته است و بدون پايبندي به اين اصل؛ تاريخ فقط تبديل به
بيشمار روزها و شبهايي ميشود كه وقايعي مجرد از يكديگر را سوژههايي مجرد از ديگر وقايع و ديگر سوژهها
در ديگر زمان و مكانها رغم زده اند.

16در» :نقد به خشونت« سال  ١٩٢٢به همراه نقد خشونت دولتی ،خشونت عليه آن را نيز نقد کرد.
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ماترياليسم تاريخي بنيامين دقيقاً نه تنها همين است ،بلكه اصرار دارد كه همچون فرشته تاريخ كه به واقعه ايي
در تاريخ مجرد مينگريست ،ماترياليست تاريخي محبوب خودش نيز خود را از تمام آن وقايع تا حد امكان مجزا
كند! پرسشي كه اينجا از فيلسوف ما بايد پرسيد اين است كه آيا تاريخ روم با فاتحان و آناني كه در رژه هاي
فتح با فاتحان رژه رفتند را ميتوان از انقﻼب فرانسه و روبسپير مورد عﻼقه خودت )كه در تزهاي بعدي به او
ميرسي( ،مجزا كرد؟ آيا ميشود تاريخ روم را بدون تاثير جنگها ،پيمانها و روابط تجاري  -سياسي  -فرهنگي
با تاريخ همسايگان معاصر خودش در شرق )مثﻼً ساسانيان( يا جنوب مديترانه )شمال آفريقا( يا  ...فهميد و
برعكس؟
البته كه نه و اين تنها ماتريالسيم تاريخي نزد ماركس )زمخت و مادي براي بنيامين( است كه نه تنها خود را
ازهيچ واقعه تاريخي مجزا نميكند بلكه به هيچ واقعه تاريخي هم مجرد نگاه نميكند .زيرا مبرهن و واضح است
كه نه تنها تاريخ در مكانهاي متفاوت  -ولي زمانهاي معاصر يكديگر)مثال ايران و روم(  -بلكه تاريخ در زمان
و مكانهاي متفاوت همچون تاريخ دوره سرمايهداري را بدون پيوستگي آن با تاريخ دوره استعمار و امپراتوريها
و برعكس ،نميتوان فهميد و توضيح داد.
ماترياليست تاريخي امروز يا در قرن آينده قادر نيست تاريخ امروز كشورهاي غرب آسيا )خاورميانه( را اول بدون
يكديگر ،و دوم بدون تاريخ كشورهاي ناتو ،و سوم بدون پيوستگيهايشان با زماني كه حتي معاصرشان هم
نيست )همچون تاريخ جنگ سرد يا تاريخ جنگ دوم  1٩4٠يا تاريخ جنگ اول  (1٩14توضيح دهد .زيرا براي
مثال همين نام خاورميانه ميراث تاريخي است كه از گذشتگان تاريخي كشورهاي امروز در ناتو ،به جاي غرب
آسيا براي ما باقي مانده است .چيزي شبيه همان پروسه ميراث فرهنگي در تز هفتم.
حاﻻ مشخص است كه چرا ماتريالسيت تاريخي جناب بنيامين و فرشته تاريخي ايشان كه به تصويرمجرد يك
واقعه تاريخي نگاه ميكند و تا حد امكان خود را از اين تصوير هم مجزا كرده است؛ شناخت از تاريخ )اشاره به
انتهاي تز  (٧كه مفهوم تاريخ نزد ايشان را حمل ميكند چيزي جز بينهايت وقايع تاريخي بيربط به يكديگر در
بي نهايت زمان و مكان بي ربط به يكديگر نيست.
10

هر چيزي ٦٩كه] با [ قوانين صومعه ها بر روي راهبان براي دور ماندن از دنيا و آنچه در آن
اتفاق ميافتد،اعمال ميشود ،٧0براي عميق شدن و وسواس به خرج دادن روي وظايفي
است كه به آنها محول ميشود .آن انديشهاي هم كه اينجا ميخواهيم بسط دهيم ]دنبال

ميكنيم[ از چنين بستري عزيمت ميكند .٧١اين انديشه در اين لحظه]اين بزنگاه[  ،آنجايي كه
مخالفان فاشيسم اميدي كه به سياستمداران بسته بودند و آنان روي زمين كشيدند و به
35

شكست كشاندند ،با خيانت به مسئله ٧٢متعلق به خودشان تاييد ميشود ،سياستمداران
كودك جهان را از اين شبكه ٧٣برهاند ،كه با آن فريفته شده بودند .اين منظر]تامل[ از اينجا
خارج ميشود كه لجاجت اين سياستمداران در ايمان به پيشرفت ،اعتماد آنها به
„بدنه]بنيان[ تودها شان“ و در نهايت بندگي ]چاپلوسي[ طبقهبندي شده آنها در يك
ماشين]دستگاه[ غيرقابل كنترل ،سه وجه از يك چيز مشخص ]معين[ هستند .اينها]چيزهاي

گفته شده[ تﻼشي است ٧٤كه يك مفهوم دراينباره بدست دهد كه تصور رايج ما از تاريخ،
اجتناب كردن ازهر همكاري با سياستمداران كه دوباره باقي ميمانند ، ٧٥چقدر گزاف]گران[

به بار خواهد نشست.
نقد تز ١0

اين تز يكي از جالبترينها ست .تز با اين جمله كه »رد هرگونه همكاري با سياستمداران ابقاء شده
)كه بصورت مشخص منظور سياستمداران غيرفاشيستي است كه پس از  1٩33تصفيه نشدند( بهاي گزافي
را در پي دارد« پايان مييابد و آغاز آن با جملهاي رمزآلود پيرامون قوانين صومعه ها و راهبان آنها ،دراصل

نقد به همان جمله مياني تز پيرامون „ لجاجت سياستمداران كودك پيرامون ايمان به پيشرفت و
اعتماد به بدنه توده اي خود “است.
اما بنيامين چه چيزي را تئوريزه ميكند؟ استعاره سياستمداران كودك ،همان رشد نكردن و بالغ نبودن
سياستمداراني است كه در ادامه تزها آنها را به نقد ميكشد .سياسيون حزب سوسيال دموكرات بعنوان بزرگترين
تشكيﻼت طبقه كارگر در سراسر جهان و بدنه توده اي آنها هم ناگفته پيداست منظور همان طبقه كارگري است
كه به شكل سنتي به حزب سوسيال دموكرات راي ميدادند .خب؛ ابتدا به ساكن كه همينجا نگاه بنيامين و
روشنفكران ه قماش او به طبقه كارگر واضح و شفاف ميباشد .طبقه كارگر گلهاي است كه نياز به چوپان دارد.
اين نگاه پاترناليستي )برادرمأبانه( و احمق پندار به طبقه اي است كه تغيير جامعه و انقﻼب درون جامعه بدون
آنها نزد ما كمونيستها غيرممكن است .اما براي جناب بنيامين دقيقاً از آنجايي كه تز سوم فوئرباخ را ماركس
دقيقاً براي چنين روزهايي و چنين افرادي نوشته بود ،ايشان معلمي است كه ميبايست سياسيون چوپان طبقه را
با اصول چوپاني آشنا كند.

به صراحت نيز معترف است كه „ بستر انديشهاي كه ميخواهم بسط دهم همان استعاره آغاز تز
است“؛ راهباناني كه از دنيا دور ميمانند هر آينه همان سياسيون سوسيال دموكراتي هستند كه در صومعه
)حزب( با قوانيني كه به آنها اعمال ميشود ميبايست رسوم عميق شدن و وسواس بر وظايف خود )چوپاني
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طبقه( را بواسطه آن قوانين ياد بگيرند .مستند اين ادعا اينجا است كه ميگويد كشيده شدن اميدها و
آرزوهاي مخالفان فاشيسم روي زمين كه توسط سياستمداران هنوز به بلوغ نرسيده )احمق(
سوسيال دموكرات متحقق شد ،نتيجهي خيانت خود آنها )ضدفاشيستهاي اميد بسته به سياسيون
سوسيال دموكرات( به آرمان ،دعوي يا مسئله خوشان بود“ .زيرا ميپنداشتند كه اين سياسيون كودك را
از تارعنكبوتي كه در آن گرفتار شده بودند برهانند .كه آن تارعنكبوت نيز ايمان به پيشرفت )پوزيتيويسم
تاريخي( و اعتماد به بدنه توده اي آنها يا همان ماشين غيرقابل پيشبيني يا غيرقابل كنترل كه طبقه كارگر
ميباشد ،است .رويكرد به غايت قيممآبانه بنيامين به طبقه كارگر ،بيش از اين نيازي به آشكارسازي ندارد .براي
او در تحليل نهايي طبقه كارگر ماشين يا دستگاهي است غيرقابل كنترل كه فاشيست شدن يا رستگارشدن آن
توسط پيامبر بي كتاب و بيمعجزه دهه  4٠اروپا به حماقت يا با شعوريِ چوپانهاي آن بستگي دارد؛ كه آنها نيز
به دليل اينكه هم به وحيهاي خود جبرئيل و هم خود پيامبري به نام بنيامين گوش فرا ندادهاند ،در كل گند
زدهاند به آرزوهاي مخالفان فاشيسم!
فكر ميكنم خواننده متوجه عمق كثافت شده است .طبقه كارگر اصﻼً قرار نيست كه مخالف فاشيسم باشد.
چون اصﻼً بلد نيست كه باشد .آنها گلهاي از ابژههايي هستند كه وقتي سوسيال دموكراتها نتوانستند چوپانيِ
آنها را انجام دهند ،نازيها اين وظيفه را بهعهده گرفتهاند و اميدهاي ضدفاشيستها به سوسيال دموكراسي را
نيز كه يحتمل ماهيتي فرا طبقاتي نزد بنيامين دارند ،نقش بر آب كردهاند.
دراينكه انديشه و ماهيت سوسيال دموكراسي در كليت آن اصﻼً در قد و قوارهي سقفي كه بنيامين انتظار آنرا
دارد نيست ،البته شكي هم نيست .قبل از  1٩1٧نيز اگر غيرمعنويها و غيرروحانيهاي زمخت متشكل در
ايسكراء ،خشتك سوسيال دموكراسي را بر سر ايمانداران به آن هم در سطح بينالملي و هم در سطح ملي آن در
روسيه پرچم نكرده بودند و با تعيين كردن خطوط قرمز انقﻼبي و ضدانقﻼبي ،طبقاتي و ضدطبقاتي ،صفوف خود
را از ديگران سوا نميكردند و اجبار به تعيين تكليف هم با خود و هم با ديگران نداشتند ،صفوف خود را از
منشويكها  -سوسيال روولوسيونرها و آنارشيستها زير سقفي گل و گشاد به اسم حزب سوسيال دموكرات
روسيه متعين و مشخص نميكردند؛ آنجا نيز چرخش عظيم تاريخ به سمت انقﻼب نفرينيان زمين اتفاق
نميافتاد .
فيلسوف ما كه در ابتداي اين تز شاكي از اعتماد و اميد به سياسيون كودك بود) ،كه از لحاظ زمان و مكان
منظور سوسيال دموكراتهاي تا قبل از  1٩33هستند( در  1٩4٠حتي ماهيت و سرشت بدرد نخوري خود وامثال
خود را رو ميكند و بجاي اعﻼن سازماندهي ضدفاشيستي و تشكيل نيروي مقاومت عليه آن ،حكم به همكاري
با سوسوي چراغ اميد سياسيوني ميدهد كه هنوز تصفيه نشدهاند تا شايد هنوز بتوانند كه جلوي ماشين كشتار
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نازيها را بدون انقﻼب بگيرند .و اين اميد متوهم به سياسيوني كه هنوز تصفيه نشده اند را نه اينكه همتراز با
همان اميدي كه در تز خويش نقد ميكند ،بلكه برعكس اينجا نقد به آناني است كه به آيههاي جناب پيامبر ما
كفر ميورزند و به جاي تﻼش براي قدرتگيري آن سياسيون هنوز تصفيه نشده در حال سازماندهيهاي
زيرزميني كمونيستي و كارگري عليه فاشيسم هستند.
11
٧٦

مصلحت انديشي ،كه از ابتدا در سوسيال دموكراسي دروني شده بود ،نه تنها در تاكتيكهاي سياسي بلكه حتي
در پنداشتهاي اقتصادي نيز به آن]مصلحت انديشي[ متعهد است .اين]مصلحت انديشي[ يكي از دﻻيل سقوط
آن ]سوسيال دموكراسي[ در دوران متأخر است .چيزي همانند اين تصور كه هم اينك درجهت جريان]تاريخ[ شنا
ميكنيم ،طبقه كارگر آلمان را فاسد٧٧نكرد .تحوﻻت تكنولوژيك براي آنها سراشيبي آن جرياني تلقي ميشد كه
آنها ميپنداشتند درآن شنا ميكنند .اينجا فقط يك مرحله تا اين توهم است] ، ٧٨كه[ كار كارخانهاي كه گويي
درمسير پيشرفت]ترقي[ تكنولوژيك قرار دارد ،نشان از يك دستاورد سياسي است .اخﻼق كار قديمي
پروتستانيسم ، ٧٩رستاخيز خود را در ميان طبقه كارگر آلمان همچون يك شكل سكوﻻريزه جشن گرفت .برنامه
گوتا حامل سرنخ هاي اين آشفتگي 80است .در آن]برنامه[ كار به مثابه „ منبع هرچه ثروت و هرچه فرهنگ“

است معين ميشود .در پيشبيني اين شرارت ،ماركس در مخالفت آن جواب داده بود كه انسان ،اويي كه هيچ
مالكيت ديگري جز مالكيت بر نيروي كار خويش ندارد „ ،ميبايست به بردگي ديگراني درآيد كه مالكيت ها را
از آن خود كردهاند“ .با اين حال ]با وجود نقد ماركس[ آشفتگي ٨1با توسل به خويش ادامه داد  ،و]حتي[ اندكي
بعد جوزف ديتزگن اعﻼن كرد„ كار منجي عصر جديد است... ،كه در آن  ...بهتر شدن ...كار  ...بر ثروتي استوار
است ،ثروتي كه ]چيزي[ را ميتوانند به انجام رساند]به تحقق رساند[  ،چيزي را كه پيش از اين هيچ منجي به
انجام نرسانده است“ .كار چه چيزي است ]در تعريف قبلي[  ،برداشت مبتذلي از ماركسيسم است كه روي اين
مسئله درنگ] تأمل[ نميكند كه چگونه محصوﻻت خود كارگران بر خودشان تاثير ميگذارد ،تازماني كه خود
نميتوانند آنها را در اختيار داشته باشند .او]برداشت مبتذل از ماركسيسم[ ميخواهد فقط پيشرفت درسلطه
برطبيعت و نه پسروي هاي اجتماعي را حقيقت بداند .او خوب ميداند كه اين مسير تكنوكراتي ]كه در آن است[
 ،هماني است كه بعدها در فاشيسم آغاز شد .

به اين]برداشت[ يك فهم از طبيعت]نيز[ تعلق دارد ،كه خود را به شيوه اي شوم از آن]برداشت[ در برهه اي از
زمان پيش ازمارس ٨٢در اتوپياي سوسياليستي باﻻ برد]به نمايش گذاشت[ .كار،همانگونه كه از آن پس فهميده
ميشود ،با بهره برداري]استثمار[ از طبيعت معادل گرفته ميشود ،چيزي كه بوسيله آن با ساده لوحي ارضاء
گرايانهاي مخالف ]نقض كننده[ استثمار طبقه كارگر قرار  83ميگيرد .در مقايسه با اين تصورات
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پوزيتيويستي ،فانتزيهايي  85كه مواد ﻻزم بسيار جهت به استهزا گرفتن فوريه را به كسي ]ماركس[ داده بود،
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به طرز شگفت انگيزي سالم هستند  .86پس از فوريه ميبايست كار اجتماعي ،جامعه به رفاه رسيدهاي را سبب
ميشد ، ٨٧كه چهار ماه شب دنيا را روشن ميكردند ،كه يخهاي قطبي خود را به عقب ميكشيدند ،كه آب
درياها ديگر شور نبود و درندگان به خدمت آدميان در ميآمدند .اينها همه آن كار]ي[ را تشريح ميكنند كه
هرگونه بهرهبرداي]استثمار[ از طبيعت را حذف كرده ،در اين ٨٨توانايي خﻼقيت مامايي كردن ]براي طبيعت[

وجود دارد ،كه]اين خﻼقيت[ به مثابه امكان ]زايمان[ خفتگان در آغوشش]طبيعت[ است .در به فساد كشاندن
مفهوم كار ،اين تأكيد از ديتزينگن نيز متمم]تكميل كننده[ آن است ٨٩كه طبيعت »مجاني است“.
نقد تز ١١
تنها تزي است كه نقدي به آن ندارم .اما اين دليل نميشود كه اين پرسش را طرح نكنم كه :چگونه است كه
مبارزه طبقاتي ماركس زمخت است ولي نقد گوتاي آن روحاني ميشود؟ دقيقاً به اين خاطر است كه صحيح
گفت آنكس كه گفت „ هر كس از ظن خويش شد يار ما“ ،چون اينجا هم بنيامين فقط از ظن خود
است كه ماركس را ميفهمد .در غيراينصورت پس از جزوه تبديل سوسياليسم از تخيل به علم كه در تز به آن
اشاره نيز ميكند )استهزا كردن فوريه( ،براي رد نظريات دتزينگن به ريسمان اتوپيستگرايي فوريه چنگ نميزد
.در ضمن وقتي تز بعدي را بخوانيم ،چرايي اين ابنالوقت بودن فيلسوف ما روشن ميشود.
12
ما به تاريخ نيازمنديم ،اما نه آنگونه كه گردشگر تنپرور و نازپرودهي باغ دانش به آن نياز دارد] ..آگاهي[

نيچه ؛ پيرامون فوائد و ضررهاي تاريخ
فاعل ]سوژهي[ شناخت تاريخي ،خود طبقهي مبارز تحت ستم است .اين طبقه نزد ماركس ،به مثابه آخرين
برده شدگاني كه طبقه منتقم ٩٠هستند ،كه آفرينش ٩1رهايي را به نام نسلهاي لگدكوب شده به سرانجام پيش

٩٢

خواهند برد .اين آگاهي ]خاص[ كه براي مدتي كوتاه نزد اسپارتاكيست ها ٩3جلوه كرد]معتبر شد[  ،از همان
ابتدابراي سوسيال دموكراسي زننده بود .سوسيال دموكراسي طي سه دهه ،قادر شد نامي همچون بﻼنكي را كه
قرن گذشته را چون تندر درنورديده بود ،كمابيش پاك كند] .سوسيال دموكراسي[ ترجيح داد نقش منجي
نسلهاي آينده را به طبقه كارگر واگذار كند .به اين ترتيب ،بهترين قدرت آن ]طبقه كارگر[ را از رگ و پي گرفت.
با اين آموزش ]تعليم[ طبقه هم حس نفرت و هم روح فداكاري خويش را فراموش كرد .چونكه هر دو از
تصوير اجداد به بردگي گرفته شده تغذيه ميكند و نه از آرمان نوادگان رهايي دهنده.
نقد تز ١٢

39

اول اينكه دستمايه قراردادن انقﻼبي و آرمانخواهي همچون بﻼنكي كه به واسطه او ،ماركس و اسپارتاكيستها
را همتراز با سوسيال دموكراسي كردن و آنها را نقد كردن ،پررويي ميخواهد كه كسي فرمانده انقﻼبي در قد و
قواره روزا لوكزامبورگ و ياران او را در اتحاد اسپارتاكيستها نقد كند .و اين منتقد كسي باشد كه در طول تمام
عمر خود از زماني كه دست چپ و راست خويش را شناخت ،حتي درب توالت كافهاي كه در آن انديشهبافي
ميكرد و ميفلسفيد را با لگد باز نكرده است چه برسد به اينكه فرماندهي سنگربندي خيابانهاي برلين،
هامبورگ ،مونيخ و… را بر عهده داشته باشد و همزمان عليه سه جبهه ي باندهاي ميليشياي سلطنت طلب ها،
ارتش بيسمارك و دسته هاي نظامي حزب خائن سوسيال دموكرات كه از مثﻼً دموكراسي در برابر
اسپارتاكيستها دفاع ميكردند و عمﻼً در كنار دو گروه قبلي با آنها به رويارويي پرداختند ،جنگيده باشد.
اين كوتاه نوشته ،دو خطي بيش نيست از رزومه پرافتخاري كه فقط ميانه سال  1٩1٨از سوي اسپارتاكيست
اتفاق افتاد .و اين فيلسوف كافهنشين ميخواهد از بﻼنكي در برابر آنها دفاع كند! كسي كه در  1٩1٨احتماﻻً به
مثابه جواني ساكن شارلوتن بورگ برلين اصﻼً صداي نفير گلولهها را در محﻼت كارگري سنگربندي شده برلين
حتي نشنيد و حتي پس از آن نيز در فاصله نيمه دوم دهه  ٢٠تا  1٩33كوچكترين سندي از مبارزه عليه فاشيسم
در رزومه او وجود ندارد كه بخواهد حاﻻ با چنين گستاخي به نقد چنين تاريخ پرافتخاري كه بﻼنكيست بودن در
پراتيك بود بپردازد .باوجود نقدهاي ماركس كه همدوره بﻼنكي بود و هم لوكزامبورگ به بﻼنكي ،با اين حال
دفاع از بﻼنكي آنهم براي سوءاستفاده كردن و نقد به لوكزامبورگ يا ماركس براي اين فيلسوف ،لباسي بسيار
گشاد است.

تروتسكي در نتايج و چشم اندازها ميگويد„ ] [...تنفر بورژوازي از انقﻼب و تودهها در خشم و
وحشت آن در تسويه حساب تاريخي ما در خيابان خﻼصه ميشود كه بورژوازي آنرا
ژاكوبينيسم مينامد [...] .ما لشكر جهاني كمونيزم مدتها پيش ژاكوبينيسم را نقد و با آن
تسويه حساب كرديم .تمام جنبش امروز كارگري در تقابل با ژاكوبينيسم ،نقد به
تئوريهايش ،محدوديتهاي تاريخي و تضادهاي اجتماعي و تخيل گرايي آن شكل گرفت.
اما با اينحال ما همانهايي هستيم كه دربرابر بورژوازي از آن دفاع ميكنيم“ )فراموش نكنيم كه
بﻼنكي خود يك ژاكوبن بود(
نقد ماركس و ماركسيستها به بﻼنكي و ژاكوبنيستها ،نقد به تاكتيك بود .17تمام دﻻوريهاي اسپارتاكيستها
در خيابانهاي برلين و اسكله بندر هامبورگ در پاييز و زمستان  ،1٩1٨ژاكوبنيستي و با فرماندهي بﻼنكيهاي
17مارکس آنها را فرزندان شيردل فرودستان که با توطئه و کودتا در قالب ﮔروهی کوچک از سلحشوران قصد رهايی
طبقهای را دارند که خودشان تنها رهايیدهنده خودشان هﺴتند ،مینامد.
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معاصر بود؛ تنها با اين تفاوت كه اين بﻼنكيها به رهايي طبقه كارگر نه به دست „سلحشوران“ بلكه توسط
خود طبقه كارگر و بواسطه سازماندهي و تحزب طبقه كارگر باور داشتند.

اما بنيامين اينجا دقيقاً از همين نكته آخر كه اشاره كرديم ،شاكي است .در ابتدي تز آنجايي كه ميگويد „ :نزد
ماركس طبقه كارگر به مثابه آخرين طبقه اي كه انتقام لگدكوب شدگان تاريخ را ميگيرد
] [...كه اين آگاهي مدتي نيز نزد اسپارتاكيستها موجود بود“ دقيقاً به همين نكته اشاره ميكند كه
چرا و براي چي اين طبقه را انتقام گيرنده از تاريخ سركوب ميدانيد؟ و استفاده او از بﻼنكي دقيقاً از همين جايي
منشاء ميگيرد كه در تزهاي قبلي گفتم كه او دنبال كنت مونت كريستوها و سه سلحشورهاي هم پيمان شدهي
دوران خودش ميباشد .بنيامين نه انقﻼبيگري بﻼنكي را ،كه ماركس در نامههايي كه براي وي در زندان
ميفرستاد و او را „ راستينترين فرزند انقﻼبي استثمارشدگان “ميناميد ،بلكه قهرمانيگري او را
ميستايد .دقيقاً همان چيزي كه ماركس منتقد آن بود .اينجا مشخص ميشود بنيامين به رهايي طبقه كارگر
بواسطه آگاهي طبقاتي كه كسب ميكند اصﻼً باورمند نيست .او به رهايي „ بيچارهها و بدبختها و مفلوكان“
به واسطه قهرمانيگري سلحشورهاي باشرف در تاريخ باور دارد كه كامﻼ در نقطه مقابل ماركس ،آگاهي
انقﻼبي را به جاي اينكه طبقاتي بداند ،چيزي ميداند كه آن قهرمانان به آن مسلح ميشوند و آن بيچارههاي
بدبخت و فﻼكتزده را نجات ميدهند يا بايد نجات بدهند .البته در اينجا هم حتي اگر همين آرزوهاي
رومانتيك را نيز به مثابه تئوري راستين انقﻼبي فرض هم بگيريم ،بنيامين چيزي فراتر از راديكالهاي امروزين
ما كه در فيس بوك و جيك جيك )توييتر( فتواهاي راديكال )لنگش كنهاي بيرون گودي( استاتوس ميكنند
نيست .چون اگر خوب بيل زدن باغ را بلدي پس چرا باغچه خودت خشك است؟ چرا خودت تا  1٩4٠تكاني به
خودت ندادي؟
واضح است كه با تأمل و خوانشي موشكافانه ميتوان به راحتي پيبرد كه در زير آن لفاظيهاي راديكال عليه
بيشرمانهبودن سوسيال دموكراسي ،اتفاقاً چه تخيلگرايي محافظهكارانه و خرده بورژوازي نهفته است آنجا كه

همچون گند چاله دهاني كه آتشفشان روشن خشمي شده است و شاكي از اينكه نام بﻼنكي از تاريخ
توسط سوسيال دموكراسي بيشرم طي  ٣0سال پاك شده اينگونه داد فغان سر دهد كه „ چرا
نقش منجي آينده را به طبقه كارگر سپرديد؟ “كسي كه در تزهاي قبلي خود بدنبال منجي در ميان
دون كيشوتهاي ماترياليست شدهي بهالهياتبازگشته ميگشت ،كسي كه در نقد تزهاي قبلي هم كه اشاره شد،
تويي كه هر آنچه همهي خوبان عالم دارند را يكجا داري ،كجا بودي تا  1٩33و چه كردي تا كار به اين فرجام
نرسد؟
13
هر روزي كه ميگذرد مسئله ما شفاف تر و خلق زيرك تر ميشود.
41

جوزف ديتزگن ؛ فلسفه سوسيال دموكراسي
نظريه سوسيال دموكراسي و حتي از آن بيشتر پراكسيس ،از يك مفهوم مترقي ]پيشرو[
متعين شد ،كه خود را نه روي واقعيت ،بلكه روي يك ادعاي دگماتيك استوارساخت.94

مترقي آنگونه كه در ذهن سوسيال دموكراتها نقاشي شده ، ٩٥روزگاري كه ترقي خود
انسانيت بود) .نه فقط توانايي ها و دانش( ثانيا ،ترقي يك چيز  96بي پايان ) چيزي مطابق
با بي پاياني كمال پذير از انسانيت( بود .ثالثا هم ترقي )به مثابه چيزي خود فعال كه
مسير]مدار [٩٧مستقيم يا مارپيچ را خود پيگير است( در واقع يك حركت غير قابل توقف
محسوب شده بود .هر كدام از اين گزاره ها]داده ها[ مجادله آميز هستند و تمام اين گزاره ها
ميبايست كه به نقد كشيده شوند .اما نقد ميبايست ،درصورتي كه سخت وسخت تر

98

شود ،به پشت همه اينها]گزاره ها[  ،چيزهايي كه در همه مشترك است بزند .٩٩مفهوم ترقي
بنيبشر]نژاد انسان[ در تاريخ ،تفكيك پذير از همگني ١00آن با پيشرفت در زمان خالي نيست.
نقد براين مفهوم ١0١از پيشرفت ،ميبايست در اساس ،بنيانهاي خود از تصور]درك[ ترقي
]پيشرفت[ را نقد كند.
نقد تز ١٣
جمله دگماتيك و مكانيكي جوزف ديتزينگن در ابتداي تز را به نقد كشيدن ،نقد صحيحي است اما در كنار نقد
به پراكسيس )منظورمشخص بنيامين پراكسيس نزد ماركس است( قراردادن ،تبديل به غلطي نه تنها تئوريك
بلكه خطرناك در پراتيك ميشود .اينكه پراكسيس به مثابه عملي آگاهانه كه از بطن عملي كردن آزمون و

خطاي تئوريك نزد طبقه انقﻼبي متحقق ميشود را دگماتيسم و پوزيتيويسمي به مثابه „ هر روزي كه
ميگذرد خلق ما زيرك تر ميشود“ يكي بگيريم ،نه تنها صداقتي در نقد نداريم بلكه با رندي فيلسوفانه
زير پاي انقﻼب را خالي ميكنيم.
دگرگونشدن و تغييريافتن يا به زبان خود ماركس  Entwicklungرا ﻻجرم رو به مثبت فهميدن و
ارزيابيكردن ،تقصير ماركس نيست .در زبان فارسي پيشرفت و تكامل را بجاي معادل اين مفهوم استفاده
كردن ،ماترياليستهاي فارسي زبان را به بيراههاي انداخته است كه بنيامين اول ماركس را به آن بيراهه متهم و
سپس نقد ميكند .آنگونه كه دوست دارم بفهمم را گردن ماركس انداختن تقصير ماركس نيست .انگلس در
آنتي دورينگ باوجودي كه اصول ديالكتيك را برخﻼف آنچه نزد ماركس فهم ميشد ،به قانون تفسير ميكند ،با

اين حال آنجا كه در پلميك عليه دورينگ ميگويد „ ديالكتيك تاريخ همچون صدف حلزون هرچه به
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داخل پيش ميرود زمان و مكان نيز به هم نزديك تر ميشود و بر عكس“ با صراحت پروسهي
 Entwicklungرا اتفاقاً با استناد به ديالكتيك ،پروسهاي نه الزاماً و نه ﻻجرم رو به مثبت تحليل ميكند .به
عبارت ديگر يعني الزاماً اين پروسه رو به جهتي مثبت نيست .چرا؟ چون هم او و هم ماركس در تزهاي درباره

فوئرباخ ،به اين اصل قائل بودند كه „ تنها چيزي كه تئوري را از رازپنداري ميزدايد ،همان درك
عقﻼني پراتيك انقﻼبي نزد سوژه )بشر( است “
منظور چيست؟ سير پروسه تاريخ با پراتيك انقﻼبي بلشويكها در  1٩1٧مسير تاريخ را تغيير داد .پروسه تاريخي
ديگري را ساخت كه اينجا دوباره رو به مثبت يا منفي رفتن آن ،بستگي بي قيد و شرط به پراتيك فاعلين و
سوژههاي آن داشت .به زباني ديگر نه پروسه)هاي( تاريخي ،تا  1٩1٧بايد براي آنها وجود داشت كه آنگونه
طي شوند و نه پروسهي تاريخي پس از  1٩1٧بايدي داشت كه به استالينيسم ختم شود .و همه اين تفاوتها
البته كه از منظر ماركس و انگلس در فهم عقﻼني پراتيك انقﻼبي نهفته است .خب؛ اگر اين واقعيتها را كه
همچون الفباي فهم از ماترياليسم تاريخي نزد ماركس و انگلس است را ندانيم يا خود را به ندانستن بزنيم و با
استناد به ديتزينگن بخواهيم پراكسيس ماركس را نقد كنيم ،هر آينه چيزي جز راديكالسم عليه راديكاليسم
نيست .هرگز نزد ماركس و انگلس  Entwicklungچيزي الزاماً مثبت نبود كه بنيامين بخواهد چيزي
بيپايان و غيرقابل توقف بودن را در دهان آنها بگذارد.
مبرهن است كه هر كدام از اين گزارهها نه تنها مجادلهآميز هستند بلكه ميبايست با رويكرد امثال گيتزينگن
جنگيد ،چون نتيجهاي جز انفعال و بيعملي را به دليل اينكه تاريخ باﻻجبار به سوسياليسم ختم خواهد شد در
پي ندارد .ولي تعجب برانگيزتر ميشود چنين نقدي ازسوي فيلسوف ما ،زمانيكه در يك تز قبلتر ،لوكزامبورگ

را به نقد ميكشد اما دوباره اين را يا نميداند يا ميداند و تعمدي نميبيند كه اتفاقاً „ يا سوسياليسم يا
بربريت “ نزد لوكزامبورگ از همين فهم غيردگماتيك پيرامون پروسه تكامل  /پيشرفت تاريخي منشاء
ميگيرد .درنهايت نيز با چنين رويكرد و پوزسيوني كه اينجا از آن دفاع ميكنيم است كه اتفاقاً بخش آخر تز كه

ميگويد  „ :نقد به مفهوم پيشرفت ميبايست از نقد به چنين تصوري از پيشرفت آغاز شود“،
بههيچوجه پيدا كردن جديدترين قاره گمشده علم نيست .تكرار واضحات از سوي كسي است كه حرف رفقاي
تاريخي ما را ابتدا خود برعكس ميكند و سپس خود دوباره برعكس ميكند و جار ميزند  :يافتم ،يافتم !!
گمان كردن اينكه نويسنده كاپيتال Entwicklung ،را چيزي كه حتماً روبه مثبت هست فهميده بود،
يحتمل نشان از نفهميدن كاپيتال است .اين الفباي ابتدايي را كه ويروسها و ميكروبها  -درنتيجه بيماريهاـ نيز
توسعه و تغيير ) (Entwicklungمييابند يا اشغال و جنگ و در نتيجه سلطه نيز توسعه و تغيير مييابد و
اين توسعه و تغيير در اينجا مبرهن است كه مثبت نيست را ندانستن و ندانستن آنرا نيز به ماركس نسبت دادن،
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هر آينه چيزي شبيه اين است كه اينجانب با سطح سواد خود از فيزيك و با استناد به فهم خودم از قانون جاذبه

نيوتون ،اينيشتن را به نفهميدن فيزيك متهم كنم كه „به انرژي تبديل شدن همه چيز در صورت به
سرعت باﻻي نور رسيدن ،غير ممكن است زيرا با استناد به اينكه در فضا جاذبه وجود ندارد
و از قانون جاذبه مولكولي نميتوان فرار كرد ،پس انيشتين فيزيك را نفهميده است “ اينجا
بايد به من گفت :لباسي كه زور ميزني به تن كني براي قد و قواره تو بسيار گشاد است.
14

منشاء ،هدف است
كارل كراوس  ،منظومه اشعار جلد ١
تاريخ ،موضوع عمارتي ١0٢است كه محل آن در زمان همگن و خالي تشكيل نشده است،
بلكه در چيزي است كه همين حاﻻ  jetztzeitدر حال عملي شدن] متحقق شدن[ است .براي
روبسپير ،دوران آنتيك روم ،گذشته محكوم شده ١0٣اي براي همين حاﻻ بود كه او آنرا خارج
از پيوستار]پيوستگي[ تاريخ منهدم كرد .انقﻼب فرانسه به خود بازگشته ي

١0٤

پنداري از

امپراتوري روم بود .اين روايت از روم دقيقاً همان مسير مد است كه البسه هاي گذشته را
مستند ١0٥ميكند .مد براي به روز  ، ١0٦شامهي جانوران است ، ١0٧جايي كه هميشه يكي
دربيشه خود را حركت ميدهد .پيش ازاين كه خيز]جهيدن[ ببر به ميان آن ١0٨بزند .اين تنها
درعرصهاي متحقق ميشود كه طبقه حاكم بر آن كنترل دارد .همانچيزي كه خيز ديالكتيكي
در آسمان باز تاريخ است،همانگونه كه ماركس انقﻼب را تفهيم كرد.
نقد تز ١٤
اين امر كه ماركس انقﻼب را چگونه تفهيم كرد ،به اين اصل بازميگردد كه وي انقﻼب را چگونه فهميد كه
پرداختن به آن اينجا و در قالب اين متن نميگنجد .ولي آنچيزي كه كامﻼً مبرهن است اين است كه فهم او
اصﻼً اين نبود كه „ :تنها عرصه اي كه انقﻼب متحقق ميشود در كنترل طبقه حاكم است “ و

كامﻼً برعكس ازاين فهم بنيامين ،آنجايي كه ماركس ميگويد „ زماني كه نظريه نزد طبقه دروني شود
به قهر مادي مبدل ميگردد .نظريه زماني توده گير خواهد شد كه محمل مبارزه تودهها باشد
و براي اينكه محمل اعتراض و مبارزه تودهها شود بايد راديكال باشد “ ،كامﻼً واضح و مشخص
است كه عرصهاي كه انقﻼب در آن متحقق ميشود را نه نزد طبقه حاكم بلكه نزد طبقه محكوم ميداند .مگر
اينكه اين اصل كاذب نزد بنيامين را بپذيريم كه عرصه نظريه چيزي متعلق به طبقه حاكم است.
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در ضمن ببينيم انقﻼب را بنيامين چگونه فهميده است؟ سال 1٩٢٢يعني دوسال پس از شكست
اسپارتاكيستها در نوامبر  1٩1٨و قتل لوكزامبورگ و ليبكنشت در ژانويه  1٩1٩بنيامين در مقاله „نقد خشونت
“در فضايي رومانتيك ،پاسيفيستي و صلحطلبانه ،دولت و خشونت دولتياي كه دولتها با استناد به قوانين
آسمان يا پارلمان ،حق خودشان جلوه ميدهند را ،به نقد كشيد .اما همزمان ،نقد خشونت ،عليه خشونت هم بود.

در صفحه  1٠همين مقاله ميخوانيم  „ :در ارتباط با سخنان گاه و بيگاهي از ماركس] ،جورج[
سورل ١٨از پيش ميدانست كه هر شكلي از برنامه ،اتوپي يا در يك كﻼم حق قانوني ]كه[
جنبش انقﻼبي ]ميخواهد[  » :بواسطه اعتصاب عمومي است كه همه چيزهاي خوب ناپديد
ميشوند .انقﻼب به مثابه يك شورش واضح ،معمولي

و چيزي كه نه جايي براي

جامعهشناسان كنار ميگذارد و نه حتي ]براي[ آماتورهاي متشخص اصﻼحات اجتماعي و
همچنين حتي روشنفكران؛ آنان كه كار خود را فكر كردن براي پرولتاريا ]انتخاب[ كردهاند« .
اين مفهوم عميق ،اخﻼقي و واقعي از انقﻼب ميتواند ]كه[ حتي بي مﻼحظگي عليه نقض
چيزي به دليل عواقب فاجعه بار احتمالي چنين اعتصاب عمومي را خواستار باشد“

انگلس در متن „درباره اتوريته“ و مناظره با آنارشيستها ميگويد :اينان اصﻼً تا به امروز يك انقﻼب
واقعي ديده اند .بنيامين كسي است كه اصﻼً نميخواهد يك انقﻼب واقعي را ببيند .زيرا مفهوم انقﻼب براي
او برخﻼف ماركس است كه به ساختن دنياي جديد روي خرابههاي دنياي قديم توسط طبقه زندهاي كه خونش
را طبقهي دراكوﻻ مينوشد ،باور داشت .و اين انقﻼب قطعاً ربطي به ﻻسيدن با طبقات حاكم جهت بازگشت آنها
به رستگاري نيست .تصور ميكنم همين قدر جهت دستيابي خواننده به عمق هراس از انقﻼب كه „همه
چيزهاي خوب را نابود ميكند“ كافي است و خواننده مدهوش بازي با كلمات و استعارههاي فيلسوفانه و
خيزهاي ديالكتيكي همچون يك ببر در آسمان تاريخ نميشود .اكنون ميتوان به ابتداي تز ايشان
پرداخت و فهميد كه رابطه انديشهي بنياميني با پراتيك روبسپيري چيست و ايشان چگونه ميخواهد جملهي
كوتوله اي ديگر را كه ميگويد „ منشاء هدف است“ را به نقد بكشد.
درباره روبسپير بقدر كافي مطلب فارسي براي خواننده كنجكاو وجود دارد كه اينجا به كيستي و جايگاه تاريخي
او ورود نكنم .فقط كوتاه نظرم را در ميان ميگذارم كه نزد من او يك جمهوريخواه راديكال عليه سلطنت
فرانسه بود .با وجود اينكه تاريخ او را به مثابه يك انقﻼبي ثبت كرده است فقط در شيوه قصد سرنگوني انقﻼبي
لويي  1٦را داشت .يا به عبارتي ديگر روبسپير بچه معروف تاريخي براندازها و سرنگونيطلبها است .تاريخي

 18کروشهها از من است .به کتاب  Reflections on Violenceجورج سورل ارجاع داده است.
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كه جناب بنيامين كمي قبلتر آن را تاريخ فاتحان ناميده بود و به روبسپير همان تاريخ كه از سوي تاريخنگاران
بناپارت فرانسه نوشته شده استناد ميكند.
طبق همين تاريخ ،روبسپير تاثيرگذارترين فرد در تحوﻻت پس از سقوط باستيل و سرنگوني پادشاهي فرانسه در
دوراني تقريبن  1٥ماهه كه به حاكميت وحشت در ابتداي آغاز جمهوري اول فرانسه معروف است بود .دوراني
كه تنها در پاريس بيش از  4٠٠٠نفر از وابستگان سلطنت و هم انقﻼبيوني با انديشهاي متفاوت از
جمهوريخواهان ،با گيوتين گردن زده شدند .به شكلي ميتوان روبسپير را خلخالي انقﻼب فرانسه ناميد با اين
تفاوت كه فقط شخص روبسپير نيز با قوانين به اصطﻼح انقﻼبي تصويب شده خودش و با گيوتين گردن زده

شد .اما فارغ از كيستي روبسپيركه او براي بنيامن تاريخ انقﻼب فرانسه را „ خارج از پيوستار تاريخي خود
منهدم ميكند“؛ انتقاد به منشاءبودن هدف ،همان نقد به پيوستاري تاريخ است كه باﻻتر درباره آن صحبت
شد .تاريخي كه نزد من پيوسته به زمان و مكان است .و آن را از امروز هر مكاني  -نه تنها از گذشتهي مربوط
به آندوره ،بلكه از ديگر زمان و مكانها  -نميتوان تجريد كرد .پس بنيامين چرايي امروزبودن امروز را نه در
ديروز بلكه در خود امروز جستجو ميكند .تاريخي كه همين اﻻن در حال شدن است؛ امروزي است كه
وقتي روبسپير پيوستار آنرا منهدم ميكند ،در واقع خود )و قائدتاً آناني كه او آنها را نجات ميدهد( را از
شر پيوستگي امروز با ديروز )حال با گذشته( رها كرده است .كوتاه سخن اينكه اين بخش چيزي جز فلسفيده
شدن جمله گهربار مﻼك حال افراد است؛ پيش از سروده شدن آن نيست.

حال بايد ببينيم كه منظور از „ تاريخي كه همين حاﻻ  Jetztzeitدر حال متحقق شدن است،
چيزي كه ساختار آن در محلي همگن و خالي تشكيل نشده است“ نزد بنيامين چيست؟ براي اين
منظور خواندن تز بعدي ما را راهنمايي ميكند.
15

آگاهي از]به اينكه[ پيوستگي

١0٩

تاريخ را منفجر ميكنيم ،از عجايب لحظهي عمل طبقه

انقﻼبي است .انقﻼب كبير]فرانسه[ تقويمي ١١0جديد را به اجرا گذاشت .روزي كه با آن تقويم
به كار ميافتد ،به مثابه يك]دوربين[ مرورگر تاريخي ١١١اجراي وظيفه ميكند .و اين]دقيقاً[
همان روزي است كه در اساس شكل روزهاي تعطيل ،روزها]112 Eingedenkenدرتفكرتعمق

كردن[ هستند ،دوباره تكرار ميشود]١١٣فرض[ گرفته شدهاند .پس تقويمها ،روزها را همچون
ساعتها نميشمارند]اندازه نميگيرند[ .آنها ]تقويم[ مقبره هاي ١١٤آگاهي تاريخي 115هستند كه
صدها سال است در اروپا ديگر هيچ نشاني از آنها نميدرخشد .حتي در خود انقﻼب
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جوﻻي ١١٦رخدادي]اتفاقي[ افتاد كه به حق بودن ١١٧اين آگاهي ١١٨منجر شد .شب اولين روزي
كه نبرد آغاز شده بود فرا رسيد ،بودند كساني مستقل از يكديگر]ربطي به هم نداشتند[ در مناطق
مختلفي از پاريس ،كه به برجهاي ساعت شليك ميكردند؛ شاهدي عيني كه كهانت ١١٩خود
را به اين قافيه ها]ابيات[ داده است ،در آن لحظه نوشت:
چه كسي باوري ميكرد ! گفتهاند كه در خشم عليه زمان
يوشع ١٢0هاي جديد در پاي برجها مستقر شدند و گفتند،
براي توقف زمان به عقربهها شليك كنيد.
نقد تز ١٥
در اولين جمله تز و آنجايي كه بنيامين از „عجايب لحظه انقﻼبي نزد طبقه انقﻼبي“ استفاده ميكند،
منظور از عجايب اصﻼً مفهومي مثبت كه دليلي بر تعجبي مثبت باشد نيست .از آنجايي كه در تزهاي قبلي
منتقد و شاكي از اين بود كه „ چرا ماركس منتقم بودن تاريخي فرودستان را به اين طبقه محول كرده است “،
همين اﻻن اينجانب در حال چاپلوسي با نگاهي طبقه بندي شده )طبقاتي( به طبقه اي هستم كه

همچون يك ماشين نزد بنيامين غيرقابل كنترل ميباشد .بنيامين در آغاز اين تز „ آگاهي از منفجر كردن
پيوستگي تاريخ“ نزد طبقه انقﻼبي )كارگر( را از عجايبي ميداند كه همچون آن جملهي معروف قديمي در
زبان فارسي استفاده ميكند :بشنو ولي باور نكن.

اينجا او دقيقاً آگاهياي را نقد ميكند كه ماركس آنرا در مانيفست „ بنيان رهايي طبقه كارگر به مثابه
طبقه اي كه براي رهايي خود راهي جز رهايي جامعه ندارد“ ميداند .او اينجا آگاهي از منفجركردن
پيوستار تاريخي را نزد طبقه انقﻼبياي نقد ميكند كه در تز قبلي روبسپير آنرا منهدم كرد .فكر ميكنم چرايي

اينكه در انتهاي نقد تز قبلي اشاره كردم كه براي فهم آن „ تاريخي كه  Jetztzeitهمين اﻻن در حال
شدن است“ ميبايست به نقد اين تز پرداخت ،روشن شده باشد.
در تز قبلي بنيامين „ انقﻼب فرانسه را همچون پنداري از به خود بازگشتن امپراتوري روم“
ميدانست كه روبسپير پيوستار تاريخي حاكميت خاندانهاي سلطنتي اروپا ) اينجا خاندان فرانسوي( را منهدم
كرد .و اين پندار به خود بازگشتن ،هر آينه دوباره همان نگاه اروپامحوري است كه نزد تاريخنگار فرانسوي
فوستل دكوﻻنژ در تز  ٧و از امپراتوري روم داشت ،ميباشد .يعني انقﻼب كبير فرانسه و تاسيس جمهوري اول و
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تشكيل پارلمان بورژوازي را بنيامين ميستايد .همان چيزي كه در امپراتوري روم به شكل سنا موجود بود و پس
از فروپاشي آن ،ديگر تا انقﻼب فرانسه و در پادشاهيهاي اروپايي موجود نبود و پيوستار تاريخي را سبب شده
بود كه توسط روبسپير منهدم شد .پرواضح است كه منتقد ما عليه تاريخيگري و عليه بازگوكردن وقايع تاريخي
توسط وقايع نگاري كه „ تفاوت ميان اتفاقات كوچك و بزرگ قائل نيست“ )تز  (3و بنا به فتواي

فوستل دوكوﻻنژ و با تاكيد بنيامين مبني بر اينكه „ براي تجربه كردن عصري ميبايست دانسته
هاي خود را از ذهنمان بيرون بريزيم“ )تز  (٧چه چيزي را دنبال ميكند.
او بدنبال قهرمانان طبقه خود يا همان هملتها و مكبثهاي سلحشوري است كه در ذهن بنيامين زندگي
ميكنند .منهدم كردن پيوستار تاريخي توسط زناني كه براي نان از سراسر فرانسه تا كاخ ورساي راهپيمايي
عظيمي را سازماندهي كردند و در تپههاي اطراف ورساي كشتار شدند را كه از اصليترين تحوﻻت پيش از
انقﻼب فرانسه بدون روبسپيرها بود را به مثابه اتفاقي كوچك كه ايشان تفاوت آن را با اتفاقي بزرگ قائل است
بايد فراموش كنيم .براي چرايي تجربه كردن دوباره عصر انقﻼب نزد بنيامين ،ميبايست همچون ايشان به
نقش روبسپيرها در تاريخ ايمان بياوريم و باور به اينكه آن راهپيمايي و آگاهي مادي پس از آن كشتار بود كه
مسير تاريخ را به دست طبقه انقﻼبي تغيير داد ،فراموش كنيم .كساني كه نه تنها در تاريخي كه بنيامين منتقد
آن است نام آنها وجود ندارد و براي شخصيتهايشان همچون روبسپير قلمفرسايي نشده است؛ بلكه نزد بنيامين
حتي نام آنها به بزرگي روبسپير نميتواند باشد ،زيرا مبارزاتشان زمخت و خالي از هرگونه معنويت يا روحانيت
بود.
با چنين كليدي است كه قفل همه قلمبهگوييهاي جناب بنيامين با تقويم و مرورگر تاريخيZeitraffer

و  Eingedankenو غيره باز ميشود و ايشان چيزي بيشتر از اين نميگويد„ دليل بر حق بودن من در
ادعاهايم همان شب اول نبرد است كه يه مشت بي نام و نشان و پاپتي كه آنها كجا و
روبسپير كجا؛ با توحشي طبقاتي كه در تز هفتم گفتم ،به برج هاي ساعت پاريس كه
محصول زحمات خودشان و نوابغ بزرگ تاريخ در همان تز هفت هستند ،شليك ميكردند “.و
ماترياليسم منتقدبودن ايشان همينقدر است كه فقط همچون يك يهودي سابق ،يوشع  -پيامبر كتاب مقدس
 را به دليل توحشي كه قوم يهود به فرماندهي او براي فتح شهر كنعان انجام دادند ،نقد كند .چيزي مثلاينكه نقدهاي مسلمان سابقي همچون بهرام مشيري به اسﻼم را بدون اين اصل كه نقدهاي او منافع و اهداف
كدام طبقه را نمايندگي ميكند ،نقد هايي راديكال و  Wowبدانيم .
16
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ماترياليست تاريخي نميتواند بيخيال زماني شود ]ميانبر بزند[ كه در مفهوم ،يك زمان حال Geegnwart

است .زماني كه نه يك گذار 1٢1بلكه زماني كه منشاء است و متوقف شده است .چون درون او از زمان حال
فهمي موجود است ،كه درآن براي شخص خود تاريخ مينويسد .تاريخگرايي تصوير »ابدي« 1٢٢از گذشته را
نشان ميدهد ،ماترياليست تاريخي با تجربهي آن ]گذشته[ ،به تنهايي ميايستد .123او آن 1٢4را براي ديگران
ترك كرده ، 1٢٥كه روسپي مشهور »روزي روزگاري«

126

براي آنها در روسپيخانه تاريخگرايي باقي بماند .او

سرور نيروي خود ميماند :يك مرد كافي ،تا پيوستگي تاريخ را منفجر كند.
نقد تز ١٦

تز با اين جمله آغاز ميشود» :ماترياليست تاريخي نميتواند بيخيال زماني شود كه در مفهوم،
يك  Gegenwartاست« و چرا نميتواند يا نبايد زمان  Gegenwartرا ميانُبر بزند؟ چون »اين
زمان گذار نيست ،زماني است كه منشاء است و اگر ماتريالسيت تاريخي اين زمان را به
مثابه تاريخ بنويسد ،دارد تاريخ خودش را مينويسد« )نقل به مضمون( .خب؛ تا اينجا فكر ميكنم
فهم از زمان حال روشنتر شده باشد .همچنين اين واقعيت را نيز ميبايست مطرح كنم كه كوچكترين نقدي
به اين خوانش و استفاده اينگونه از اين دو مفهوم نزد بنيامين ندارم و برعكس كامﻼً هم دفاع ميكنم مخصوصاً
دراين تز كه تاريخنگارياي را نقد ميكند كه نه تاريخ  Jetztzeitبلكه تاريخ  Gegenwartرا مينويسد.
چونكه دومي هر آينه همان يارشدن مورخ از ظن خويش در وقايع است يا به قول بنيامين نوشتن تاريخ خود
مورخ است كه ناب نيست ،از جهانبيني )نزد ما طبقاتي( مختص به آن مورخ تاثير ميگيرد كه در نهايت
تاريخيگرايي را سبب ميشود كه تصويري ابدي از گذشته را نشان ميدهد.
مثالي براي روشن ترشدن مسئله :حتماً شنيده ايد كه نزد تاريخ پرستان و ناسيوناليستهاي ايراني از اين
آرگومنتها استفاده ميشود كه كوروش بدون خونريزي وارد بابل شد و يا در زمان هخامنشيان كارگران
پرسپوليس بيمه داشتهاند .خب؛ اين تاريخنگارياي است كه مورخ از منظر خود نوشته است .او كه همراه سپاه
كوروش بوده هماني را كه ميديده يا  Gegenwartخودش را مكتوب كرده است؛ ولي چيزي درباره
 Jetztzeitبابليان با خودش در بيش از شش ماه كه شهر در محاصره بود در اين تاريخ وجود ندارد .همچنين
درباره كارگران پرسپوليس فقط بيمه بودن آنها تاريخنگاري شده است ولي حرفي از چه شرايطي در معادن سنگ
و يا چند ساعت روز كار در ميان نيست .همچنين با اين مثال منظور بنيامين از تاريخ فاتحان در تز  ٧و نيز آن
تشريح از چيستي ميراث فرهنگي نيز روشن تر ميشود.

اما آن ماترياليست تاريخي كه بنيامين او را قبول دارد „ اويي كه در روسپيخانهي تاريخيگرايي
روزي روزگاري )قصه گويي( را براي تاريخنگاران تاريخيگري رها ميكند؛ يا همان يك
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"مرد" كه براي منفجر كردن پيوستگي تاريخ كافي است “ كيست؟ خودش در تزهاي قبلي به
وضوح اعتراف كرد كه روبسپيرها هستند .دقيقاً اينجاست كه ميتوان مچ بنيامين را گرفت و باوجودي كه با
ذكاوتي خاص ،تفاوت ميان تاريخي كه از منظر Jetztzeitنوشته شده را با تاريخي كه از منظر
Gegenwartنوشته شده را عمده ميكند ،ولي چرا حناي او رنگي ندارد را آشكار ميكند .تاريخ ماترياليستي
كه ايدئاليستي نميتواند باشد يا همان تاريخي كه از منظر  Jetztzeitمكتوب شده ولي تاريخ فرودستان
نيست؛ بلكه تاريخ منجيها و رهاييدهندگاني از طبقه اي است كه خود بنيامين نيز به آنها وابسته و دلبسته
است.
17
تاريخيگري به دﻻيل صحيح در تاريخ عالم  Universeبه اوج خود ميرسد .تاريخنگاري ماترياليستي از منظر

روش شناسي ]متد[ با چنين تاريخي 1٢٧به برجسته ترين شكل ممكن شايد هم با سايرين 1٢٨تفاوت دارد .اولي
]تاريخي گري[ هيچ ساختار نظري ندارد .شيوه عمل آن مبتني بر به هم افزودن است  :او ]تاريخي گري[ جهت
پر كردن زمان خالي و همگن انبوهي از فاكت ها]واقعيات[ را جمع آوري ميكند .درحاليكه بستر تاريخنگاري
ماترياليستي بر اصولي سازنده استواراست .1٢٩انديشدن شامل فقط تحرك افكارنيست بلكه ]شامل[ بي تحركي
آنها نيز است .جايي كه تفكر بي مقدمه در صورت فلكي كه از تشنج ]بحران[ اشباع شده از تحرك باز ميماند،
اين هماني تام اﻻختيار بودن يك شوك است تا بواسطه]شوك[ ،تفكر همچون مونا د
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Monadeبلوريزه]متبلور[ شود .ماترياليست تاريخي يك چيز 131تاريخي را تنها و فقط در جايي به مقابل خود
ميكشد 13٢كه با آن]چيز[ به عنوان يك موناد برخورد كنند .و در اين ساختار نشانه اي از واقعه ي ]وقوع[ يك
بيتحركي منجي گرا را شناسايي ميكند يا به كﻼمي ديگر ،در نبرد براي نجات گذشته سركوب شده يك
شانس ]فرصت[ انقﻼبي ]ميبيند[  .او اين را درك ميكند كه جهت متﻼشي كردن ]منفجر كردن[ زمانه اي
خاص از تاريخ همگن ،همانطور كه او يك زندگي خاص ]مشخص[ از زمانه را منفجر ميكند ،همانطورهم
آفريده]آفرينش[ خاص را از آثار زندگي .دستاورد شيوه عمل ]تاكتيك[ او در آن است كه در آفرينش آثار زندگي،
در آثار زندگي زمانه و در تمام جريان تاريخ زمانه الغاي صيانت و منسوخ كرده است .ميوه مقوي ]غني[ مفاهيم
فهم شده تاريخي زمان را به مثابه با ارزش ترين ،ولي تخمي كه مزه گرفته شده آن ،در درون 133خود دارد.
نقد تز ١٧
اگر تمام نقدهاي ما به  1٦تز قبلي را نديده بگيريم و اين تز را به تنهايي و نه در پيوستگي با باقي تزها بخوانيم،
قابل دفاعترين تز ميباشد .البته وقتي چگونگي استفاده من درآوردي از ترمهاي صورت فلكي و موناد را لحاظ
نكنيم .
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پروبلماتيك اينجاست كه تاريخيگري كه همان تاريخنگاري  Gegenwartاست و بنيامين به درستي منتقد
آن است ،در تاريخ يونيورس كه همان تاريخي است كه مورخين بايد آن را  Jetztzeitمينوشتند  -ولي نوشته
نشده است  -به اوج خود ميرسد؛ فقط به ادعاي بنيامين است كه ماترياليستي است .چون تا اينجا ديديم كه
اين ادعاي ماترياليستي بودن اتفاقاً تا چه ميزان در منجﻼب ايدهآليسم به غايت بورژوايي او غرق شده است .به
همين دﻻيل است كه تمام لفاظيهاي وي با صورت فلكي و موناد نيز همان حنايي ميشوند كه رنگي ندارند
.پس اينجا فقط كوتاه به تشريح اين دو مفهوم صورت فلكي و موناد نزد او و براي فهم راحتتر اين تز و چرايي
لحاظ نگرفتن آنها براي اينكه تز بدون آنها قابل دفاع است و نه با آنها ،ميپردازم .
نگاه كردن به صورت فلكي يا همان نامي كه در نجوم و ستاره شناسي به چند ستاره مختلف )مثل دب اكبر يا
اصغر( كه بخشي از آسمان را تشكيل ميدهند نزد بنيامين شيوه اي براي فهميدن „ بغرنج ترين بغرنج ها“ كه
همان عالم يا يونيورس است ،استفاده ميشود .بنيامين تنها يا اولين كسي است كه اين مفهوم را از علم نجوم
قرض گرفت و براي فلسفيدن استفاده كرد .اما منظورش چيست؟
پر واضح است كه فهم عالم )نه فقط عالم به مثابه كائنات حتي تاريخ جهان خودمان( با همه بغرنجي آن نياز به
غيرممكني دارد كه همان همه چيزداني است كه در استادانهترين سطح ممكن به تمام علوم تسلط دارد .و چون
براي همه و خود بنيامين مبرهن است كه چنين امري غيرممكن است كه ممكن شود ،در نتيجه همانگونه كه
ستاره شناس امكان فهم همه كائنات با همه پيچيدگي و عظمت آن را ندارد و به اجبار براي تشريح منظور خود
به ديگري ،مثﻼً با نگاه كردن به تصويري از صورت فلكي پروين  -كه چيزي جز تصوير و برشي از همه آسمان
نيست  -و تشريح و توضيح وسعت و بزرگي ستارههاي متفاوت تشكيلدهنده آن ،فاصله آنها با يكديگر يا فاصله
تك تك آنها تا زمين در قالب آن صورت فلكي ،براي تفهيم بغرنجي و عظمت كائنات به ديگران تﻼش ميكند.
حاﻻ و نزد بنيامين درمقوله تاريخ نيز به همين شكل از ترم صورت فلكي استفاده شده است .براي فهم چيزي
به اسم تاريخ عالم كه در تز بعدي بغرنجي مقياس مد نظر را با مقايسه تاريخ بشر روي زمين عنوان ميكند؛ نياز
به صورتهاي فلكي تاريخي است تا بتوان تاريخ را با همه بغرنجي آن فهميد .مثﻼً براي فهم تاريخ اروپا،
انقﻼب فرانسه كه خودش در اين تزها بارها به آن مراجعه ميكند ،صورت فلكي انقﻼب فرانسه براي فهم تاريخ
اروپا است .چيستي موناد را كه كوتاه در توضيحات تز مطرح كردم .اما مسئله اينجاست كه آيا اين قلمبه
گوييهاي فلسفي با صورت فلكي و موناد براي فهم كليت بغرنج تاريخ ،تناقض نقد مرا به همان فرشته تاريخ در
تز  ٩آشكار نميكند كه بر خﻼف ادعاي من ،به واقعهاي مجرد در تاريخ مينگريست تا به ماتريالسيت تاريخي
بگويد كه با نگاه به تاريخ واقعهاي مجرد )به مثابه صورت فلكي يا ستاره اي در يك صورت فلكي( است كه
ميشود تاريخ )به مثابه يونيورس( را فهميد؟ تناقضي در نقد من وجود ندارد .اما چرا؟
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تناقض نزد خود بنيامين متجلي ميشود و آنهم روبسپير است .زماني كه بنيامين مثﻼً براي فهم تاريخ اروپا
ادعايي صحيح دارد كه به صورت فلكي به انقﻼب فرانسه بايد نگاه كرد ،اما از اين رصد تاريخي نميتواند به
فهم تاريخ اروپا برسد .زيرا در صورت فلكي انقﻼب فرانسه بنيامين با كريستاليزه كردن تلسكوپ خودش
ميخواهد به موناد آن برسد .و اين موناد چيزي نيست جز روبسپير .همان مردي كه در تز قبلي كافي است تا
پيوستگي تاريخ را منفجر كند! استفاده بنيامين از موناد به مثابه دقيق شدن و ريزشدن در جزييترين جزئيات كه
ادعاي خودش در تز است ،جهت ريزشدن در جزئيات براي به روبسپيرهاي تاريخ رسيدن و آنها را يافتن است كه
استفاده ميكند.
اينگونه است كه دوباره بنيامين به درون دايره باطل شخصيتهاي سازنده تاريخ ميافتد به جاي اصل بنيادين
جنگ طبقاتي كه شخصيتهاي تاريخ را ميسازد .و اين گاليله بازي بنيامين در تاريخ اتفاقاً به جاي اينكه ثابت
كند كه سيستم كوپرنيكي )زمين مركز دنيا( اشتباه است ،كامﻼً برعكس افرادي را در مركز تاريخ دنيا قرار
ميدهد .اين روي سر برگرداندن ديالكتيك نفي  -نفي يا چيزي جز همان تخم انديشه ديالكتيك منفي نزد
بنيامين نيست .و اين ادعاي من در اينجا نه به واسطه پدركشتگي يا نقدي غيرمنصفانه بلكه بر فاكتهايي عيني
با استناد به چگونگي تئوريزه كردن چيستي مفهوم تاريخ نزد او در همين تزها استوار است و پروبلماتيك بودن
بيش از پيش آن را با نقد به تز بعدي ميتوان به راحتي مستند كرد.
18

به گفته يك زيست شناس “ پنجاه هزار ساله ي رقت انگيز انسان هوشمند  134در مقايسه با تاريخ زندگي آلي
135بر روي زمين ،چيزي شبيه  ٢ثانيه آخر يك روز بيست و چهار ساعته است„  .تمام تاريخ تمدن بشري را
دراين قياس بگنجانيم ،يك پنجم ازآخرين ثانيهي آخرين ساعت را ميگيرد Jetzetzeit .زمان حال ،كه سابقه
عظيم تمام بشريت دردوره مسيحي خﻼصه ميشود ،مشابهتي ]همپوشاني[ بسياردقيق
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با صورت دارد،

صورتي كه تاريخ بشريت در عالم ساخته 13٧است .
نقد تز ١٨
جمله ابتدايي از آن زيست شناس و پاياني كه خود بنيامين با قراردادن تمام تاريخ تمدن بشري در آن مقياس به
اين جمله مكتوب ميكند ،بسيار هم معقول است .اما فقط در همين خط اول و بدون باقي تز .ولي چرا؟
آن زيست شناس و آن پنجاه هزار سال ،همان ستاره شناس و صورت فلكي تز قبلي هستند براي فهميدن
اينكه تاريخ بشري با همه بغرنجي آن جلوي تاريخ زندگي آلي چقدرساده است .اما به چه درد ما به مثابه بشر
امروز و  Jetztzeitميخورد و يا به چه درد بشر قبل از ما ميخورده را مطرح نميكند؟ براي بنيامين همه اين
پنجاه هزار سال بدون فهم طبقاتي از تاريخ است كه رسميت دارد .براي او تفاوتي در تاريخ پيش از مالكيت
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خصوصي )آنگونه كه انگلس در مالكيت ،دولت و خانواده و همچنين الكساندر كلونتاي در موقعيت زنان در
تكامل اجتماعي شرح دادهاند( ،بين بردگان و بردهداران و ماقبل از آنها؛ رعيتها و فئودالها و در نهايت كارگران
و سرمايهداران وجود ندارد و اين حرفي نيست كه من در دهان او گذاشته باشم .او خود در تز 4گفت كه

„آنكسي كه تاريخ را به مثابه مبارزه طبقاتي فهميده است ،چيزي زمخت و مادي و بدون
معنويات و روحانيت آن فهميده است “ .و دقيقاً با همين سنگ محك است كه ميفهميم جمله ي آخر

تز هيچ عياري ندارد .براي بنيامين „ سابقه عظيم تاريخ بشري در زمان حال  Jetztzeitدر دوره
مسيحي خﻼصه ميشود كه همپوشاني بسيار دقيق با صورت دارد كه همان صورتي است كه
تاريخ بشريت در عالم ساخته است “  .جمله را فقط از پرده رازآلودگي آن بيرون كشيديم و چيزي به
بنيامين منتسب نكردم.
اين جهانبيني و نگاه اروپامحور كسي است كه ادعاي نقد به تاريخنگاري  Gegenwartرا دارد .پروسه
تكامل  Entwiklungتاريخي و اجتماعي بوميهاي قاره آمريكا و استراليا قبل از سلطه استعماري
اروپاييهاي مهاجر و اشغالگر مسيحي و يا اشغال و استعمار هند و آفريقا و غيره اصﻼً جايي در ﻻبﻼي فهم

بنيامين از سابقه عظيم تاريخ بشري ندارد .چون به نقل از خودش آن عظمت در „تاريخ مسيحي خﻼصه
ميشود كه با صورت خود نيز همپوشاني دقيق دارد“ .صورتي كه بشر نزد بنيامين ،تاريخ آن را
ساخته است هر آينه همان تاريخي است كه بشر اروپايي  -مسيحي ساخته و نه بشر مستعمرات اروپايي .آنها
چون نزد بنيامين اصﻼً تاريخ ندارند كه بشر نزد بنيامين آنجا هرچه كه كرده است ساختن تاريخ بوده است نه
نابودي تاريخ مستعمرات .و اينك ميتوان به پوچي يا همان بيرنگ بودن حناي موناد و صورت فلكي در تز
قبلي وارد شد.

ماترياليست تاريخي نزد بنيامين و آنكسي كه در تز قبلي „ چيزي در تاريخ را فقط زماني جلوي
خويش قرار ميدهد تا با آن همچون يك موناد برخورد كند “ هر آينه كسي نيست جز آنكس كه

بيتحركي بردگان آفريقايي در بردهشدن براي تاريخ سازان اروپايي را ،يك منجي گرايي نزد آفريقاييها درك
كند كه براي نجات آن گذشتهي سركوب شده نزد آن آفريقايي ها) ،به مثابه صورت فلكي آن زمان و مكان(
يك شانس انقﻼبي بود كه از دست رفت!!

آن ماترياليست تاريخي نيز كه „ با متﻼشي كردن زمانهاي خاص ،هم آن زمانه و هم دستاوردها
)آفريده( هاي آن زمانه را متﻼشي ميكند “ هر آينه سيمون بوليوارها و بردگان مستعمرات نيستند كه
تاريخ چگونگي انتقال مالكيت را زمخت و غيرروحاني در زمان و مكان خود نابود كردند بلكه همان روبسپيري
است كه اينبار به تاريخنگاري روي آورده است و اين اصل بنياميني را درك ميكند كه تاريخ استعمار و استثمار
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منهدم ميشود ولي دستاوردهاي آن استعمار نيز منهدم ميشود .و اين روبسپير تاريخنگار ،تمام تاريخ آن زمانه
را از صيانت)حتي پيروزيهاي مستعمرات( منسوخ و الغا كرده است؛ يا به زبان بنيامين درحال نگاهكردن به
تاريخي مونادشده و بدون نقش برده و نقش بردهدار است .اينگونه است كه براي مثال در صنعت سينماي اروپا
و آمريكا ،فيلم تاريخي درباره آفريقا يا آمريكاي جنوبي ،دقيقاً تبديل به داستان يك نجات دهنده سفيد پوست
ميشود كه يا بردگان را آزاد ميكند )زورو( يا آنها را محافظت ميكند و براي آنها ميجنگد )رامبو( يا از آنها
دربرابر توحش ديگراني از ميان خودشان دفاع ميكند ) بروس ويليس در فيلم اشكهاي خورشيد(.
اين همان تخم بيمزهشده يا از مزهگرفتهشدهي ميوه )عصاره مغذي موناد تاريخ( است كه مفاهيم با ارزش تاريخ
يا همان معنويات و روحانيتي كه دغدغه جناب بنيامين ميباشد را ،در درون خود دارد.

در يك جمله كوتاه ،بنيامين تئوريسين :فراموش كنيد كه تمام تاريخ  ،تاريخ جنگ طبقاتي است و
به ياد آوريد كه بني آدم اعضاي يك ديگرند است .او چيزي جز پيامبري بدون كتاب و معجزه و
مصلحي اجتماعي كه برادري ستمگر را با ستمديده به طبقه تحت ستم و برابري ستمگر را با ستمديده به طبقه
حاكم گوشزد ميكند ،نيست.
پيوستA

تاريخ گرايي خود را با ايجاد رابطه اي علت و معلولي 13٨از لحظات مختلف تاريخ راضي ميكند .اما هيچ
امرحقيقي 13٩سبب ]علت[ آن نيست حتي اگر يك تاريخنگار]آنرا[ گسترش داده باشد .14٠به اين معني ]اين

يعني[  ،پس از مرگش ،رويدادها را كه شايد پس از هزاران سال كه جدا شده بودند]جدا افتاده بودند[  ،به واسطه
اتفاقي تاريخي او را
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خوش آيد .تاريخنگاري كه از اينجا آغاز كند ،14٢ديگر نميگذارد متوالي بودن ]پيوستگي[

وقايع ،همچون دانههاي تسبيح در ميان انگشتانش حركت كند .او صورت فلكي اي را ميفهمد 143كه درون
آن]ميان آن[  ،قدمهاي 144مشخص ]واضح[ پيش از دوران خودش است .به اين طريق او مفهومي از حال
Gegenwartبرقرار ميكند به مثابه “حال  „Jetztzeitكه در آن تركش هاي] تراشه هاي[ زمان
رستگاري 14٥نفوذ كرده 14٦است .
 نقد پيوست الف
در اين پيوست دقيقاً در حال جواب دادن به كسي مثل من است .استفاده منتقدانه او اينجا از برهان عليت كه به
خوبي واقف است كه نزد ماترياليستها در برابر ايدئاليستها تا چه اندازه مضحك است و ربطدادن آن
به كسي كه براي هر معلول تاريخي دنبال علتي تاريخي نيز ميباشد ،كه بنيامين او را همچون
يك ايدئاليست به مثابه بدنبال بودن علت براي معلول آفرينش يكي ميگيرد؛ دقيقاً جوابي از پيش آماده براي
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پلميك و نقدي است كه اينجا به او وارد است .به عبارت ديگر ماترياليستي كه چراييها و علتهاي امروزبودن
امروز را با تاريخ مبارزه طبقاتي توضيح ميدهد ،جاي خدا را با مبارزه طبقاتي عوض كرده است.

آن „ امر تاريخي نزد آن مورخي كه او آن را به مثابه امري تاريخي گسترش داده )بخوانيد

تئوري تاريخ جنگ طبقاتي نزد ماركس( نميتواند حتي سبب آن رابطه علت و معلولي تاريخ نيز
باشد “.اينگونه است كه مفهوم تاريخ نزد بنيامين عريان ميشود .تاريخي كه از نبرد طبقاتي ميان
آنتاگونيسمها تهي است .تاريخي كه او فاكتورهاي ديگري را براي آن قائل است كه در اين تزها يا به آن
نپرداخت و يا كامﻼً مبهم پرداخت.اما با اين تزها فهميديم كه هرچه هستند مليح و معنوي و روحاني هستند.
دقيقاً همينجا است كه چرا جنگ طبقاتي را كه هر آينه چيزي جز همان چيستي تاريخ تمام جوامع تاكنوني
نيست را قبول ندارد و قائدتاً قبول اين واقعيت تاريخي است كه اجبار طرفداربودن و انتخاب كردن در كدام جبهه
قرارگرفتن را تحميل ميكند .در غير اينصورت كه ما كمونيستها نيز همچون سوسياليست هاي ناكجا آبادي

ميبايست برعكس آن جمله در مانيفست „ :همه انسانها را فارغ از جايگاه و مطالبات طبقاتي آنها
ميدانستيم و براي رفاه و خوشبختي همه اين انسانهاي فارغ از آن جايگاه ها تﻼش
ميكرديم“ ! يعني عينيت يافتگي اين ضربالمثل ميشديم كه :نيكي بكن و در دجله انداز كه خداوند در
بيابان عوض ميدهد.
پيوستB

يقيناً زمان 14٧نزد طالعبينان ،كه آنان پرسش كردهاند ، 14٨چيزي غيرروحاني در دامن

14٩

آينده است ،كه نه آنرا

متجانس ميانگاشتند و نه پوچ .آنكس كه اين نكته را جلوي چشم خويش حفظ كند 1٥٠احتماﻻً به
ايدهاي]نظري[ دست مييابد ،پيرامون اينكه چگونه زمانهاي گذشته در خاطره تجربه شدند :دقيق بگويم به
همين صورت .همانگونه كه مشهور است ،يهوديان از آيندهشناسي ]طالعبيني[ منع شده اند ]1٥1ممنوع است[ .
تورات و دعاها برعكس]ولي[  ،آنها را به تعمق ]تفكر[ درانديشه 1٥٢دستور داده است .اين ابطال طلسم ]جادوي[

تجسس آينده براي كساني بود كه سقوط كرده]خراب شده[ هستند ،كساني كه براي دانستن ]اطﻼعات[  ،خود
را تحت اختيار پيشگويان ميگذارند .1٥3هرچند اما آينده براي يهوديان به اين دليل زمان همگن و خالي ]پوچ[

نميباشد]نميشود[ زيرا نزد آنها هر ثانيه دروازه اي محدود بود كه از ميان ]طريق[ آن مسيح ]منجي[ ميتواند
وارد شود.
نقد پيوست ب
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براي نقد اين پيوست مشكلي وجود دارد كه دقيقاً در اين بيت ميبينيم:
من از مفصل اين نكته مجملي گفتم

تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل

يعني بهغير از خود شاعر كسي نميتواند بگويد كه مفصل به مثابه طوﻻني به كار رفته يا آرنج و زانو! همچنين
مجمل نيز معلوم نيست به مثابه تلخيص بهكار رفته يا تفصيل .البته بغرنجي در اينجا به مراتب بغرنجتر ميشود.

اساس اين پيوست در „ دستيافتن به ايدهاي است كه چگونه زمانهاي گذشته در خاطره
تجربه شدند «.كه البته قائدتاً نزد بنيامن همان زماني است كه فهم خودش را از آن در تزهاي قبلي توضيح

داده است .همان زمان كه قراربود طبق فتواي ايشان و اگر ميخواهيم „ همه چيز درباره روند بعد از
هرعصري را دوباره تجربه كنيم ،از ذهن خود بزداييم«؛ همان زمان كه ايشان تاكيد داشت جايي
 Jetztzeitبودن يا  Ggegenwartبودن آن مهم است ،اما در اين پيوست بدون اينكه بفهميم به واسطه
كدام پروسه و چگونه ،به زماني نه متجانس و نه پوچ تبديل ميشود .يعني زماني كه هم متجانس است و
هم پوچ نيست!
حاﻻ چگونگي تجربه اين زمان در خاطره )ذهنيت( است كه ايدهاي را قابل دست يافتن ميكند.
يعني فيلسوف ما كمترين مشكلي ندارد كه اذعان كند :آنچه در ذهن به مثابه خاطرهاي از زمان گذشته قابل

تجربه است ،عينيتي را با قابليت دست يافتن به مثابه ايدهاي فراهم ميكند .آنهم يك ايده براي „ آنكس
كه اين نكته را ميداند كه زمان غير روحاني نزد طالع بيناني كه جوابهاي زمان را پرسش
كردهاند ،هم متجانس است و هم پوچ نيست“ .چونكه زمان براي يهوديان  ،همگن و پوچ نميباشد
)در انتهاي تز( زيرا هر ثانيه دروازهاي است براي ورود منجي!
خوانندگاني كه تركيبات و كوكتلهاي حاوي سالويا يا سيلوسين را كه نزد شمنهاي قبايل آمريكاي جنوبي،
مكزيك و قبايل آفريقايي استفاده ميشود و محبوبيت بسياري نيز نزد ديگران دارد را تجربه كرده باشند ،دقيقاً
منظور من از ديدن صدا و شنيدن رنگ را متوجه ميشوند .البته اينجا اصﻼً وارد تشريح آن نميشوم ،چون

من نيز آنگاه پيرامون „ آنكس كه اين نكته را ميداند كه ديدن صدا و شنيدن رنگ ،هم
متجانس است و هم پوچ نيست “ تز صادر خواهم كرد!

هرگونه زندگي اجتماعي ذاتآً پراتيك است.
راه حل عقﻼني همه رموزي كه تئوري را به رازپنداري ميكشاند،
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در پراتيك انساني و در درك اين پراتيك نهفته است.
تز هشتم درباره فويرباخ
كارل ماركس
ﺗﻮضيحات ﺗﺮجﻤه:
 1ـ شهره  -شهير Bekanntlich
 2ـ  Gegenstückچيز عينيتيافته درمقابل و در برابر سوژه .دقت داشته باشيد که در آلمانی اين مفهوم برای چيزی که
الزاما ً ماده نيﺴت نيز بکار میرود .برای مثال انقﻼب زمانی که متحقق میشود )مثﻼً فردای  ١٧اکتبر  (١٩١٧يک چيز
چيز عينيت يافته است.
 3ـ درون ،داخل .In
 Weiter- 4بعدی -ديگری؛ اينجا الزاما ً ديگری را افراد  -انﺴان در نظر ندارد .هر چيز ديگری میتواند باشد .حتی يک
سيل يا باز شدن تونل زمان يا هر چيز ديگری  .درون ﮔيومه با استناد به خود بنيامين »ماترياليﺴم تاريخی« را اضافه
کردم؛ بنيامين درباره فرد صحبت نمیکند .اﮔر درباره فرد صحبت میکرد نه ماتريالﺴيم بلکه ماتريالﺴيت نامﮔذاری
میکرد.
 -5بازخورد  TRهمچون عکسالعمل دو شیء به يکديگر پس از برخورد که از هم دور شدنشان ناﮔزير است.
 -6هم حفظ کردن به معنی محافظت  -نزد خود نگاه داشتن و هم حفظ کردن به معنی ازبر کردن و در حافظه نگاه
داشتن.
 -7اعطاء  -سﭙرده شده .EN
 -8انکارناپذير  - ENناﮔزير .TR
 -9ارتعاش  TRصفحهای فلزی که روی آن ضربه زده شود تا به سکون مطلق برسد ارتعاش داشته باشد .طنين EN
همچون انعکاس صدا در کوهﺴتان که از دور شنيده میشود .با پژواک  echoکه تکرار صدا در غار است اشتباه نشود.
 -10دقيق همين just the same

 11ـ اينﮔونه میتوان خواند :ﺗصﻮر از گذشته ]…[ عينن هﻤينگﻮنه  /بدينسان بﻮده است.
 -12راز–  ENپنهانی  /مخفی .TR
 13ـ اينﮔونه نيز میتوان خواند »ﮔذشته محتوايی را حمل میکند که با آن میتوان به رهايی رجوع کرد«.

 -14اينﮔونه میتوان خواند] :حتی[ فقط نسيﻤی از هﻮايی که گذشتگان در آن ﺗنفس کﺮدهاند را نﻤیﺗﻮانيم حس کنيم؟
 -15رو به خاموشی رفته  - TRخاموشی ﮔرفته .EN
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 umwerben -16عموما به معنای دلربايی فردی از فرد ديگر و تﻼش برای جلب ميل و عﻼقه ی اوست .اين فعل در
عين حال می تواند به معنای تﻼش برای جذب افراد به کاری ويژه نيز باشد .مثﻼ تﻼش سرمايهداران برای جذب و جلب
مهاجران متخصص با همين فعل توصيف میشود.

 » -17نيست خﻮاهﺮی که نتﻮاند خﻮاهﺮش را که گاييده شده شناسايی کند« استعاره  /بازی با کلماتی است که با يکی
از موعظههای مارتين لوتر ) ١۵۴۶-١۴٨٣کشيﺶ مﺴيحی بنيانگذار پرتﺴتانيﺴم( میشود .درعهد عتيق کتاب پيدايﺶ
 ٣٠ :١٩تا  ٣٨داستان لوط نبی است که پس از نابودی سدوم و عموره و زمانی که به همراه دخترانﺶ از نابودی شهر
»دشتی« توسط يهوه نجات داده میشوند )از ميان شهرغيب و در صحرا ظاهر میشوند!( و به غاری پناه میبرند .از
آنجايی که هم اميدی ديگر به پيدا کردن مردی در آن مناطق هولوکاست شده توسط يهوه نبود و هم اينکه نﺴل پدرشان
منقرض نشود ،دو دختر لوط در دو شب پياپی به لوط شراب خورانده و با او همبﺴتر میشوند و از اين همبﺴتری دو
قبيله موعاب و عامون )نام پﺴران لوط از دخترانﺶ( بوجود میآيد .در ادامه کتاب مقدس از کتاب پنجم )يوشع نبی( به
بعد در تمامی عهد عتيق نام قبايل موعاب و عامون تکرار شده و حتی روت نبی از اهالی موعاب است .در کتاب
شانزدهم )نحميا نبی (  ١ :١٣تا  ٣آمده است که طبق تورات موسی ،موعاب و عامون درون قوم برﮔزيده جايی ندارند.
در نهايت يکی از اين دو )احتمالن موعاب( به فرمان يهوه و توسط ارتﺶ يکی از اين نبیها )ارتﺶ اسرائيل( نابود
میشود و شهر ديگر )احتمالن عامون( انتقام آن ديگری را میﮔيرد و به قبايل اسرائيل حمله میکند] .برای اطﻼعات
بيشتر به عهد عتيق مراجعه کنيد[ »کجاست خﻮاهﺮی که خﻮاهﺮ روسپی سﻮزانده شدهاش را نشناسد« اشاره به داستان
اين دو شهر است.
 -18پس همانﮔونه که سابق بر اين بوده است.
 -19خفيف .TR
 -20منتی است که ﮔذشته بر ما دارد.
 -21تاوان اين منت ارزان نيﺴت.
 -22به دست نخواهد آمد.
 23ـ ما را به پيروزی میاندازد.
 -24اطمينان  TRنه به مثابه اعتماد؛ به مثابه مطمئن و امن.
 25ـ شوخ طبعی .TR – EN
 -26مکاری  -نيرنگ و حيله کار TR - EN
 -27ﮔويی نبوده
 Frage -28موضوع  -مﺴئله هم معنی میدهد» :به مسئله ﺗبديل میشﻮند«
 29ـ نورپرستی Heliotropismus .عملی که به فتوسنتز در ﮔياهان سالم ربط مﺴتقيم دارد.
 -30تغيير شکل  -تبديدل شدن شکل  - ENتغييرات .TR
 -31بی بازﮔشت  - ENتکرار نشدنی .TR
58

 -32نور افشانی  - TRفلﺶ .EN
 -33شکﺴت میخورد  /از بين میرود  - ENدر آن سقوط میکند .TR
 -34غيرقابل بازسازی .EN
 -35همچون برق رعد  -اشاره به تز قبلی است.
 36ـ  - Özneفاعل  .TRموضوع  -سوژه  . ENبه آلمانی هم به هر دو معنی میتوان خواند که متاسفانه سبب بد فهمی
میشود .قطعی نمیتوان ﮔفت که منظور بنيامين فاعل تاريخ است يا موضوع  -سوژه تاريخ .
 -37در حال ترکيدن .اشاره به فشار سطحی نيﺴت .به طور مشخص منظور فشار متراکم شده چيزی شبيه بخار متراکم
شده ديگ بخاراست.
 Empfängern -38دريافت کنندﮔان .با توجه به کانتکس و اينکه اين تز بيشترين استفاده از استعارههای آخرالزمانی
مﺴيحی – يهودی دارد؛ به همين دليل از معنی سوم کلمه استفاده کردم که در کتاب مقدس )مکاشفه يوحنا( استفاده شده
است» :نجات متعلق به فﺮزاندنی است که آنها در کتاب زندگان ناميده شدهاند«
 -39بدست میدهد.
 -40مصالحه کاری -سازشکاری )مصلحت جويی( .Konformismus
ترم سياسی ضربالمثل »نه سيخ بﺴوزد و نه کباب« .مثال :در مشکلی ميان دونفر به  konformرسيدن نه به نفع  Aو
نه به نفع  Bيا ميان آن مشکل را ﮔرفتن يا به پيشنهاد سوم رسيدن .در فارسی اپورتونيﺴم را فرصتطلبی ترجمه میکنيم
اما من برای کونفورفميﺴم استفاده میکنم .اپورتونيﺴم را همﺴو با وضيعت که در زبان استعاره به بهترين شکل »نان به
نرخ روز خور« يا حزب باد ﮔفته میشود ،استفاده میکنم.
 -41بدست آورده است.
 42ـ شکﺴتن ماترياليﺴم تاريخی سابق.
 43ـ  Einfulungخود را جای ديگری تصور کردن .همزاد پنداری و همدلی داشتن.
 44ـ من از مفهوم کاهلی يا تنبلی که در ترجمههای فارسی ،انگليﺴی و ترکی استفاده شده ،استفاده نکردم و از خود واژه
 acediaاستفاده کردم .اين واژه يک مفهوم زبانی نيﺴت بلکه اشاره مﺴتقيم به تابلويی به همين اسم اثر فيليﭗ ﮔاله از
شيطان است که در منحصرترين شکل از شيطان ترسيم شده )بصورت يک زن و برخﻼف باقی تصويرنگاریها از
شيطان که يا مرد و يا حيوانی نرينه است( است .در اصل آکديا نام سمبوليک الهه شری است که اين ﮔناه در نام او تداعی
میشود .در نقاشی  acediaاز پتر بروﮔل تنبلها درحال تنبلی کردن هﺴتند .تنبل و کاهل و  ...در فهم دينی يک ﮔناه
اکتيو است.
 acediaرا می توان :تنبلی کردن فعال يا بیﺗفاوﺗی عﻤلی نسبت به آنچه له يا عليه فﺮد اﺗفاق میافتد ،معنی کرد.
 -45عينی – خالص.
 -46همچون رعد فلﺶ خواهد زد.
 -47همدلی يا افﺴردﮔی؟ ضمير مفعولی  ihrهم برای همدلی  Einfühlungو هم برای افﺴردﮔی  Traurigkeitقابل
استفاده است .به يقين نمیدانم منظورکدام مفهوم است .در انگليﺴی و ترکی هم از »آن « استفاده شده.
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 -48کارتاژ :دولت  -شهری باستانی  ٨٠٠تا  ۶٠٠قبل از ميﻼد در جنوب مديترانه )تونس امروز( تاسيس شد .در ٣٠٠
تا  ٢٠٠قبل از ميﻼد به اصلیترين رقيب روم در جنوب مديترانه تبديل شد و سمبل يکی از باشکوهترين حکومتهای
قاره آفريقا پس از امﭙراتوری مصر بود .کارتاژ از همپيمانان با امﭙراتوری هخامنشی بود و ميان آنها و خشايارشاه پيمان
صلح برقرار بود .هانيبال از معروفترين سرداران کارتاژ بود که سﭙاه روم را در جبهه شمالی )رو به داخل اروپا(
رشته کوههای آلﭗ توانﺴت شکﺴت دهد .در نهايت و در  ١۵٠قبل از ميﻼد کارتاژ به دست امﭙراتوری روم سقوط کرد،
به آتﺶ کشيده و ويران شد.
 -49همه حاکمان هميشه.
 -50غنائم پيرزوی که ميراث فرهنگی نشان داده شدهاند.
 -51يک سرچشمه  -يک تبار دارند.
 -52ذخاير فرهنگی.
 -53آزاد از توحﺶ نيﺴتند.
 -54منظور از »پﺮوسه انتقال يکی به ديگﺮی« مالکيت است.
 -55از اينها روی برمیﮔرداند.
 -56درانگليﺴی و ترکی »تاريخ را« ترجمه شده .در متن اصلی از »اين را« استفاده شده که فهم من »آن اسنادی که
ميراث فرهنگی شناسانده شدهاند« می باشد .
 -57اين مﺴيری که طی کرده.
 -58خراش بياندازد  -استعاره از شکافتنی عميق وجدی .منظور نقدی عميق است.
 59ـ حيرت* يا فلﺴفه؛ به دليل اينکه از حرف ربط  esاستفاده شده ،و آرتيکل  Staunenحيرت و  Philosophiفلﺴفه
هردو  Dasاست ،نمیدانم منظور کدام واژه است.
* در متن انگليﺴی  knowledgeشناخت و در متن ترکی از »اين« )مثل نﺴخه آلمانی(.
 -60فلﺴفه يا شناخت *،دوباره به دليل باﻻ و اينکه آرتيکل شناخت  Erkenntnisو فلﺴفه  Dasاست .نمیدانم منظور
کدام واژه است.
* در متن انگليﺴی شناخت ترجمه شده و در متن ترکی از »اين« )مثل نﺴخه آلمانی(.
 -61آنگلوس  Angelusبه معبد  /صومعهای میﮔويند که در آن عبادت پايان نم يابد .تارک دنيا کردﮔان مﺴيحی –
مونشهها ]مردان[ يا نوننها ]زنان[  -در محراب آن به صورت نوبتی و شيفتی در حال دعا هﺴتند.
 -62شوک شده و حيران نگاه میکند.
 -63سيخ شدﮔی از تعجب و وحشت .هنگامی که از شوک دستهايمان را ناخودآﮔاه باﻻ میﮔيريم.

 64ـ جمله شرطی است و نه امری .میبايد را با شک و احتمال به کار میبرد» :اگﺮ ﺗاريخ فﺮشتهای میداشت نگاهش
اينگﻮنه بﻮد«.
 65ـ به قدر کافی معطل شود ،آنجا بماند.
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 -66يکجا ﮔرد آوردن .اشاره به زنده کردن انﺴان توسط ابراهيم که  ۴پرنده را کشت و تکه تکه و مخلوط کرد و در ۴
جهت مختلف پراکنده کرد و دوباره زنده شدند.
 -67توقف ناپذير.unaufhaltsam
» -68او را به پشت میاندازد و میکشد« تمثيلی است از اسيری که به اسب بﺴته میشد و بر روی زمين کشيده میشد.
 Gegenständen -69جمع  Gegenstandدر برابر سوژه )انﺴان( .ترجمه آن به شيئی غلط است .برﮔردان فارسی اين
مفهوم »برابر ايﺴتا« است .اما به شرطی که هم مادی بودن همچون يک شئ و هم غير مادی بودن همچون يک مﺴئله
را برای اين واژه قائل باشيم .به عبارت ديگر Gegenstandرا هر موضوعی که برای سوژه موضوعيت دارد بدانيم.
 -70آموزانده میشود  anweisenبه معنی دستور و رهنمود دادن نيز است .اما اين واژه به شکل مشخص برای آموزش
حيوانات سيرک استفاده میشود .چيزی را به يک غير متفکر -بی شعور – آموزاندن.
 determination -71متعين شدن  kaynaklanmak - ENمنبع ﮔرفتن .TR
 -72موضوع ،مﺴئله  Sacheمتن آلمانی  cause -علت ،سبب  dava - ENشکايت  ،دعوی .TR
 -73تارو پود  Netzدر آلمانی به تارعنکبوت نيز ﮔفته میشود .اينجا به جای تله استفاده شده.
 -74در جﺴتجو است.
 -75ابقا میشوند.
 76ـ ذاتی شده .نه به مثابه ذات از ابتدا همچون ماهيت ،بلکه تبديل شدن به ذات.
 -77منحرف .به انحراف نکشاند.
 78ـ تا اين توهم و يک قدم فاصله است.
 79ـ اشاره به موعظههای مارتين لوتر است که در برابر بيکارﮔی و زندﮔی زالويی کشيﺶهای کاتوليک ،کار را يک
فريضه و عبادت الهی تعريف میکرد که همه جامعه از کشيﺶها تا اربابان فئودال و رعيتهای جامعه میبايﺴت کار را
همچون يک عبادت واجب از آن لذت میبردند .پس از اين اخطار پيشگويانه بنيامين ،بر سردر ورودی اردوﮔاههای کار
اجباری آلمان نازی نوشته شد »کار آزاد میکند .«Arbeit machst Frei
 -80پروتﺴتانيﺴمی که شکلی سکوﻻريزه به خود ﮔرفته است.
 -81آشفتگی به مثابه فاعل و نه صفت.
 Vormärz -82مارس  ١٨۴٨تا جولی  ١٨۴٩که اتحاد پادشاهیهای آلمان تشکيل شد.

» -83اين برداشت سطحی از مارکﺴيﺴم ،کاری را که از طبيعت بهره کشی میکند ،پاياندهنده بهرهکشی از کار
کارﮔران می داند«.
 Vorstelung -84اينجا معنی هذيان میدهد.
 -85خيال پردازی.
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 -86اشاره به نقدهای مارکس و انگلس به سن سيمون و چارلز فوريه به عنوان سوسياليﺴتهای آتوپيﺴت )تخيلی( است.
 EN -87پس از فﻮريه ،ﺗقسيم کار اجتﻤاعی ،میبايست جامعهای را سبب میشد که ]…[
 -88کاری که استثمار طبيعت را حذف کرده است.
 -89اينﮔونه میتوان خواند :بﺮای به فساد کشاندن مفهﻮم کار] [...کافی است که ][...
 -90انتقام ﮔيرنده.
 -91بوجود آوردن.
-92هدايت خواهند کرد.
 -93اتحاديه اسﭙارتاکوس ) (Spartakusbundدر ژانويه  ١٩١۶و پس از خروج روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت
از حزب سوسيال دموکرات آلمان توسط اين رفقا در کنار رفقايی همچون :کﻼرا زتکين ،ويلی بودويچ ،پاول ﻻنگه،
ادوين هورنله و تعداد زيادی از ديگر کمونيﺴتهای انقﻼبی برای مبارزه با شوونيﺴم و اپورتونيﺴم حزب سوسيال
دموکرات آلمان -عليه جنگ امﭙرياليﺴتی دولت آلمان و در حمايت از بلشويکها و انقﻼب روسيه ،تشکيل شد .اين
سازمان در سازماندهی شورش انقﻼبی برلين ،کمون هامبورگ نقﺶ اصلی و در همراهی و سازماندهی جمهوری وايمار
جمهوری شوروی مونيخ نقﺶ حمايت نظامی ،سياسی را انجام داد .اسﭙارتاکيﺴتها ،همه توسط لژيونهای مزدور و
باندهای فاشيﺴتی بيﺴمارک پس از شکﺴت اين قيامها در طول  ١٩١٨همچون فرمانده انقﻼبی روزا لوکزامبورگ به
اشکال مختلف به قتل رسيدند.
 -94برپا کرد ،نگه داشت.
 -95نقﺶ بﺴته.
 -96چيزی .در متن آلمانی همچون »چيزی« مجهول و نامشخص استفاده شده.
جهت توضيح :بنيامين از واژه ) einيک( استفاده کرده که قبل از بیپايان  -بدون انتها در اصل آن مفهوم را يک چيز
مجهول میکند ein .يک همان يک  einsدر رياضی نيﺴت.
 -97منظور مﺴير يا مدار تاريخ است و با آن در حال پولميک است .
 -98شرايط و وضعيت جاری  -حاکم.
 -99زدن به قصد نابود  -تخريب کردن .ما در فارسی میﮔوييم به ريشه زدن .در آلمانی به پشت رفتن و زدن میﮔويند.
 -100يک جنﺴی  -هم جنﺴی .homogene
 -101پيشرفت اين مدلی – اينجوری.
 -102ساختاری
 -103جزا داده شده.
 -104رجوع کرده.
 -105ثابت میکند  -مﺴتدل میکند.
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 Aktuell -106متن آلمانی Up to date .متن انگليﺴی.
علیرغم استفاده مترجم ترکی از مفهوم »معاصر«؛ اما من تأکيد دارم به روز استفاده شود .زيرا منظور بنيامين بروز
است .اينجا  Aktuellرا برای فرد )آدم به روز( بکار میبرد .اﮔر میخواست از مفهوم معاصر استفاده کند
 zeitgenössischرا استفاده میکرد که جای سوءتفاهم نداشته باشد.

 -107اينﮔونه میتوان خواند » :مد بﺮای به روز شامهی جانﻮران به حساب میآيد«
 -108يکنواختی را برهم زده بود.
 -109روتين  -همين که هﺴت.
 -110تقويم رايج در انقﻼب فرانﺴه )از ٢٢سﭙتامبر ١٧٩٢جمهوری اول روز بعد از الغای سلطنت تا اول ژانويه١٨٠۶
که توسط ناپلئون بناپارت ملغی شد( است.
 . Zeitraffer - 111از اين استعاره در مفهوم بیفرجام – بیپايان بودن استفاده میکند .دقت داشته باشيد که
تمام  Zeitraferها  -اسﻼيد شوهای سريع زمان  Time-lapseنه آغازی دارند و نه پايانی .يعنی از وسط زمان شروع
میشوند )برای مثال قبل از شکفتن ﮔلی يا  ...بدون اينکه معلوم شود کجا است ،چه زمانی است ،چه کﺴی  /چه جوری
آنجا کاشته شده است و  (...و وسط زمان نيز تمام میشود .چه میشود در اين فيلمها وجود ندارد.
 -112خاطرهای به خاطر سﭙردن  . Eingedenkenمن به تعميق تفکر -انديشه يا خاطره تعميق شده میخوانم .يک ترم
بنيامينی است که پس از او نزد آدورنو و هورکهايمر در ديالکتيک روشنگری  -که بر روی همين تزهای بنيامين سوار
است  -استفاده و درون مکتب فرانکفورت نهادينه شد .دو لينک داده شده ،مطالب پيرامون فهم Eingedenken
میتوان معرفی کرد .توضيحی کوتاه از خودم :از فعل جداشدنی  eindenkenو geﮔذشته ساز که ميان  einو denken
قرار میﮔيرد ساخته شده و ريشه درعهد عتيق  -پيمان يهوه با بنی اسرائيل  -دارد .يهوه آنها را به سرزمين موعود وعده
داد )به فکر اندخت( اما  Eingedenkenبود )ايدهای بود که يهوه به آن فکر کرده بود( و واﻻترين تفکرات بود که
يهوديان تنها میبايﺴت در آن تعمق میکردند.
 . returnsاين جمله را با  wiederkehrtتمام کرده است که
 -113به خودش بازمیﮔردد wiederkehrt
درادامه جمله قبل که با  Zeitraffتمام شده است ،میتوان اين سه جمله از ابتدا تا اينجا )تمثيل تقويم << مرورﮔر
تاريخی << و  Eindenkenرا که دوباره تکرار میشود ،در معاصر ما نوعی تصوير  GIFتصور کرد .تقويمی که
Zeitraafاست و همچون يک  GIFدر خود و برخود است.
 -114همچون قبوری که ،ديگر آشنايانی ندارند که به آنها سر بزنند .
 -115يک آﮔاهی مجهول تاريخی يا آﮔاهی تاريخی مجهول.
 -116اشاره به انقﻼب  ٢۵تا  ٣٠جوﻻی  ٣١) ١٨٣٠سال پس از انقﻼب کبير فرانﺴه و  ۴١سال قبل از کمون پارس(
عليه شارل دهم که در نهايت به قدرتﮔيری لويی بناپارت اول منجر شد .که تاريخنگاران آنرا پايان جمهوری اول و
آغاز جمهوری سوم نيز میﮔويند.
 -117محق بودن دليلم.
 -118همان آﮔاهی تاريخی که همچون مقبره است.
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 -119کهانت  Divinationاز بن کلمه کاهن ﮔرفته شده )از زبان ترکی قرض ﮔرفتم( و به معنی وعده صادقی است که
کاهن میدهد .پيشگويی که محقق شدن آن به جادو و نيروهای مافوق طبيعی حواله نشده است .پيشگويی که اتفاق افتادن
آن بايد است .مثﻼ در اسﻼم نشانههای ظهور امام دوازده »کهانت« است.
 -120اشاره به يوشع نبی است.
 -121انتقال.
 -122بدون آغاز و بدون پايان.
 -123از آن دفاع میکند.
 -124تاريخ ﮔرايی.
 -125برای ديگران رها میکند.
”126 - „ Es war einlam“ \ „Once upon a time“ \ „Bir Zamanlar
 -127چنين تاريخی که تاريخی ﮔری است.
 -128ديگر روشهای تاريخ نگاری.
– temel alır -پیريزی شده  . TRاستقرار يافته .based on
 -130در هر سه ترجمه ،موناد  Monadبه »جوهر يا ذات فرد« استفاده شده .اما اينجا من از خود معنی مفهوم موناد به
تکين شده ،به خلوص رسيده ،به جوهر يا مغز رسيده ،استفاده میکنم .زيرا با توجه به کانتکس تز از همين مفهوم استفاده
کرده است .چون در ادامه جمله با بلوريزه کردن  ،kristalizierdمیخواهد که موناد را خالصتر و تکينتر کند .و برای
چنين منظوری در آلمانی حتما ً که بدون جايی برای سوتفاهم میتوانﺴت از  Wesenبه جای  Monadاستفاده کند .برای
مثال دماغ موناليزا در تصوير موناد آن نقاشی است.عدد  πپی و نﺴبت طﻼيی هم يک موناد است .اولين تک سلولی در
ابتدای تاريخ ،موناد حيات است .غيرقابل تقﺴيمترين پروتئين يا سلول آن تک سلولی ،موناد آن تک سلولی است.

 131ـ امر  -موضوع  .به توضيح يک تز  ١٠مراجعه کنيد.
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 -132روبروی خود قراردهد برای هر آنچه که میبايﺴت  /میخواهد که انجام دهد .همچون يک کالبد شکاف که سر
ميز تشريح جنازه را روبروی خود قرار میدهد.
 -133درمتن آلمانی از  in ihrem Innernاستفاده کرده که در ENو » TRدر درون خودش« ترجمه شده .اما من با
وجودی که ]در[ را نيز استفاده کردهام ،به خواندن تز با کلمه »درون درون خودش« اصرار دارم زيرا در آلمانی برای
تفهيم منظور »در درون چيزی« واژه  in Innernکافی است .وقتی با اصرار پس از  ،inرفلکﺴيو ) ihremخودش(
استفاده میشود ،ديگر منظور شکل  Aنيﺴت .دقت کنيد که در تصويرهمه زمينه بيرون دو دايره  außerآنها سفيد است.
A

B
 134ـ هوموساپينها.
 -135ارﮔانيک.
 -136فاصله که يک تار مو ايجاد میکند  Haarscharf .به نازکی يک مو.
 -137کردن  -ساختن  machtمتن آلمانی  etmek .کردن  -انجام دادن .TR
 makeساختن  -پرداختن .EN
 -138برهان عليت.
 -139وضيعت – الگو.
 -140ﮔشودن  Bereitenبه مثابه ﮔشودن برای فهميدن.
 -141به امری تاريخی برای او تبديل شود.
 142ـ اينرا خروجی قرار دهد -از اين نقطه خارج میشود و به تاريخ وارد میشود.
 -143فهميدن پس از جمعآوری کردن اطﻼعات  -Erfaßenفهميدن بواسطه تحقيق کردن.
 -144رد پا  -مﺴير عبور قبلی  getreten .ﮔذشته ساده فعل قدم زدن است .اما در زبان آلمانی و به استعاره »رد پا« نيز
اثر ﮔذشته شدهی قدم زدن است.
 145ـ زمان مﺴيحی .استعاره به ظهور منجی.
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 146ـ نفوذ کردن نه چيزی شبيه نفوذ آب  -باران در خاک ،بلکه  eingesprengenبه معنی نفوذی است که ﮔﺴترده -
عظيم است .همچون نفوذی که ترکﺶهای يک بمب پس از انفجار در تمام محيط اطراف انفجار میکند.
 -147با کﺴره مالکيت خوانده شود.
 -148جوابهای آنرا میدانند.
 -149شری که آينده آبﺴتن آن است.
 -150به خاطر بﺴﭙارد.

 -151اينﮔونه نيز میتوان خواند» :هﻤانگﻮنه که مشهﻮر است ،يهﻮديان از آيندهشناسی ]طالعبينی[ منع شدهاند«.
عامدانه از]ممنوع است[ استفاده کردهام زيرا با وجودی که در کانتکس دينی اينﮔونه منع کردنها الهی است )فاعل خدا
است( اما با اينحال در اين جمله فاع ِل اين ممنوعيت مشخص نيﺴت .آيا يهوديان مفعول اين ممنوعيت هﺴتند و يا خود
همزمان فاعل آن نيز هﺴتند .برای مثال يک فرد که اعتصاب غذا میکند ،خود را از خوردن غذا منع میکند .اما اين
ممنوعيتی است که خودش هم فاعل آن است و هم مفعول آن.
 -152توضيح  Eingedankenتز .١۵
 -153تحت اختيار آنان هﺴتند.
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