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 پیش گفتار

اش یعنی  1«سروران»ی همیشه در حاشیه والتر بنیامین کسی که

هورکهایمر بوده است را باید به عنوان یکی از متفکرین اصلی آدورنو،

در این متن تالش شده  رسمیت شناخت و بررسی کرد. این مکتب به

است که نگرش ایدئالیستی و صوفیستی والتر بنیامین به تاریخ در 

ی ماتریالیستی و تاریخی ابه شیوه «ی مفهوم تاریخدرباره )تزهایی(»

ای مارکسیستی، نقد و بررسی شود. در این ویهموشکافی شود و از زا

شکی نیست که این مطلب بنیامین را باید در رابطه با دیگر مطالب و 

که مشخصا به سراغ نقد این آنجایی های او بررسی کرد، اما ازنوشته

ها و مطالب ایم از پرداختن به دیگر نوشتهایم، تالش کردهمطلب رفته

  اری کنیم.بنیامین حتی االمکان خودد

 «دیالکتیک منفی»و  «دیالکتیک روشنگری»درآمد تزهای او پیش

 هستند که بعدها توسط آدورنو و هورکهایمر منتشر شدند. این دو اثر

التقاط پوزیتیویستی مکاتب مختلف با همدیگر و عالوه بر تالش برای 

 عبور از دیالکتیک ماتریالیستی و نیو همچن گیری از این مکاتب،معدل

ماتریالیسم پراکسیس در نقد رادیکالیسم انقالبی، سوژگی طبقه کارگر، 

خاطر ترس از تکرار جای انقالب بهضرورت رفرم و تغییرات جزئی به

                                                 
1

های رسمی با احترام بسیار نگاریبندی برای آغاز نامهای از جملهشیوه (Mein Herr) «سرور من» 

 ، چون۶۰زیاد از یک پایین مقام برای یک باال مقام است. پس از اصالحات در زبان آلمانی در دهه 

«Herr» بانوان» ( است،مرد) به معنای آقا ی جملهدر ابتدا» (Damenنیز ) بندی به این شیوه از جمله

به آدورنو و هورکهایمر استفاده  شهاینگاریدر نامه «سرور من»بنیامین همیشه از  .اضافه شد

 د.کرمی

file:///C:/Users/0000/Desktop/Dialectike%20Roshangari.pdf
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مکتب فرانکفورت با وجودی که از گفتمان . ستای استالینیسم تجربه

اما در واقع در خدمت پاسیفیسم بورژوایی است و  گیردمیچپ بهره 

کردن بردگی مدرن به نفع حفظ وضع نوعی رومانتیزه آنرا توانمی

ویژه بخش به حساب آورد. اگرچه در دیالکتیک روشنگری،موجود به

تفاوت ماهوی بین لیبرالیسم آمریکایی و  ندکنمیصنعت فرهنگ اعالم 

فاشیسم آلمانی در دامن زدن به صنعت فرهنگ و مهندسی افکار 

ی انقالبی برای عبور از فاشیسم را با تمام بینند، اما آنان مبارزهنمی

ا های لیبرال هانو در بهترین حالت از چارچوب بحث ندکنمیقدرت نقد 

هربرت مارکوزه که از  روند.فراتر نمی «توتالیتاریسم» آرنت در

تالش برای »ها در میان مکتب فرانفکورت بود، در ترین«رادیکال»

سوژگی طبقه کارگر در انقالب کارگری «پایان اتوپی»همچنین  «رهایی

های هویتی همکارانش رد کرد و اعالم کرد که جنبشرا از زبان خود و 

های ملی و غیره باید با همدیگر متحد شوند گرایان، جنبشسنمانند همج

  تا کاری از پیش ببرند.

موضع بنیامین جدا از موضع همکارانش در مکتب فرانکفورت نبوده و 

بنیامین به شدن یید همدیگر بودند. آویزانأاتفاقا این مواضع در ت

ماتریالیسم تاریخی و ساختن یک عروسک از ماتریالیسم تاریخی در 

خود  یستیلیستی و ایدئالیمسلکانه و نهواقع برای توجیه افکار صوفی

 بیند.است، که رهایی را در ادغام ماتریالیسم تاریخی در تئولوژی می

بی که ضرورت مبارزه ی مسلحانه انقال زمانی ی چهل،بنیامین در دهه

file:///C:/Users/0000/Desktop/Totalitarism%20(1389).pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/9783518419878_Excerpt_001.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/9783518419878_Excerpt_001.pdf
http://www.irwish.de/PDF/Marcuse/Marcuse-Das_Ende_der_Utopie.pdf
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فاشیستی در اروپا ضروری بود نتیآدادن به یک قطب جهانی و قطب

 ،کارهای عملی و مبارزاتی را پیش پای جامعه قرار دهدکه راهنآجای به

. بنیامین در کردمیادغام ماتریالیسم تاریخی را در روحانیت جستجو 

منتشر شده با استناد به ارنست بلوخ در  ۱۹۲۱که در  «در نقد خشونت»

مردم را به روحانیت و عرفان دربرابر خشونت ، «روح اتوپی»کتاب 

   .دکنمیدعوت 

ی اهیچ وجه متفکر برجستهبنیامین در مقایسه با کسی مانند بلوخ به

آید. بلوخ در تالش بود ماتریالیسم تاریخی مارکس را با حساب نمیبه

هایی از مسیحیت ادغام کند، چون او بر این تئولوگی )الهیات( و رگه

یافت که  توانمیهایی را گرایش شاخه ،باور بود که در میان مسیحیت

ها ادغام هو باید مارکسیسم را با این عقید ندکنمیرهایی انسان را دنبال 

 یبنیامین هم موضعتر به سرانجام رساند. کرد تا بتوان رهایی را سریع

. این موضع نه رو به دکنمیی آن بود را تکرار که ارنست بلوخ نماینده

م آلمانی و بویژه نظریات تر از ایدئالیسجلو بلکه به عقب و حتی عقب

 : نویسدمی «سیسمتییامپریوکر»لنین در. دبو «عقل محض نقد»کانت در

را نه به عنوان یک  ، شئدکنمیبرای خود صحبت  زمانی که کانت ازشئ   »

ی واقعی بررسی از یک پدیده «مثلی»( و نه Gegenstand)ی واقعیپدیده

وقتی که  » :گویدمی وهمزمان .دکنمیتا اینجا ماتریالیستی تحلیل  ،دکنمین

 داندمیمقدم  شئ را بر خود   ( شئErscheinungکانت اهمیت پدیده ذهنی )

http://www.sciacchitano.it/Pensatori%20epistemici/Benjamin/Zur%20Kritik%20der%20Gewalt.pdf?fbclid=IwAR1twAr2jnMG4-K4LDJpS4mvA7AV8du0zFusQdCV1I426nN7hGrgNqxtTUM
https://archive.org/details/geistderutopi00bloc/page/n6
file:///C:/Users/0000/Desktop/Master%20Literatur/نقد%20عقل%20محض.pdf%20·%20Version%201
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فوئرباخ یکی از نقدهایی که به  .رسدمیگیری ایدئالیستی به نتیجه است که

   “2.ی کافی ماتریالیستی ننوشته استکانت دارد این است که کانت به اندازه

  نویسد کهمی «لمانیآفوئرباخ و پایان فلسفه ی کالسیک »انگلس در 

های این فالسفه جزو ی دولتی تبدیل شده است و کتابی آلمانی به فلسفهفلسفه

این مسئله در مورد مکتب فرانکفورت از  .اندکتب درسی و آکادمیک شده

دوران بعد از فروپاشی فاشیسم و حتی شرایط فعلی در آلمان و دیگر 

خاطر دلیل نیست که این فلسفه به. بیدکنمیکشورهای اروپایی صدق 

، دشومیو پوزیتیویستی خود در سیستم دولتی هضم  خصلت غیرانقالبی

چپ لیبرال و  یستی و نئولیبرال،پسافاش شدن به فلسفه دولتامکان تبدیل

های نئولیبرال را و استفاده علیه کمونیسم در دانشگاه (3مارکسیست یآنت

نظر انگلس به ایدئالیسمی مکتب فرانکفورت نه تنها از نقطه. دارد

 خاطر درک  ی آن را اعالم کرد بلکه بهفوئرباخ خاتمه گرفتار شد که 

پیرو  .دیدآینده را در رجوع به گذشته میخوشبختی ،Esoterikزوتریکا  

میشل فوکو نماینده معاصرتر  است که این گرایش در مکتب فرانکفورت

  4.دانستبخش میروحانیت شیعه را رهایی ،پساساختارگرایی

پست مدرنیسم که همچون مروارید در قالب صدف پساساختارگرایی 

تر در فضای رادیکالشکل و بعدها به ی شصت شروع شدفرانسه دهه

و پانک دهه  جنبش هیپی صوفیستی و نهیلیستی جامعه در قالب پراتیک

                                                 

 .201-193ص  ،جلد چهارده ،مجموعه آثار لنین 2 

 .کنندخود را تئوریزه می ،در اروپا با نظریات فرانکفورتی یلاسرائهای حامی چپ 3 

 4 Foucault and the Iranian Revolution ‐ by Janet Afary and Kevin B. Anderson  
 

http://www.mlwerke.de/me/me21/me21_259.htm
https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1390329108d1Thompson.pdf
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نزد ما تنها روبنایی است که در زیربنا ریشه در  ،اوج گرفت ۶۰-۸۰

دیالکتیک »و  «دیالکتیک منفی»تر در هایی دارد که پیشمبانی اندیشه

یکی از  دلیل نبود که فوکوبی بنیان گذاشته شده بود. «روشنگری

های نمایندگان اصلی پساساختارگرایی فرانسوی، زمانی که با نوشته

اگر زودتر با آثار این „  که گویدمی ،دشومینمایندگان این مکتب آشنا 

 کردمی نظرفهایش صر، از نوشتن بسیاری از کتابشدمیجریان فکری آشنا 

 “دادی دیگری اختصاص میو زمان خود را به مساله

نقد  ،دانیل بلکارهایی چون مدرنیسم برخالف تصورات محافظهپست 

رنتی و دیگران نبود، بلکه آهای مدرنیته و لیبرالیسم عریان هانا ارزش

 طورعام و دشمنی با عصر روشنگری،رغم ضدیت با مدرنیته بهعلی

رفتن دستاوردهای پس دلیلبه ،ی سرخوردگی از بورژوازی بودنتیجه

این تزهای بنیامین هم . و ارتجاعی که به جامعه تحمیل کرده بود اشاولیه

بربریت  نیست که نشدن فاشیسمچیزی بیش از سرخوردگی از روحانی

سال طول کشید تا قابل باورشود را پیشاپیش  ۵غیرقابل باوری که فقط 

جای راهکار انقالبی و عملی برای مبارزه با هو ب شده است متصور

دو در ماتریالیسم ه مذهب و عرفان و ادغام اینفاشیسم، بازگشت ب

مدرنیسم پست .دهدمیتاریخی را برای نجات بشر پیش پای جامعه قرار

گرایانه لیسم نیچهیها با اتکا به نهیهای فرانکفورتاستوار بر بستر اندیشه

صورت سطحی علیه وضع موجود زبانی به) )تهاجم و نوعی اگرسیون
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 سر برآورد «ویرانی عقل»بر فراز بورژوازی متاخر در دوران عروج 

 .دکنمیموعظه  جلوهجای حرکت رو بو بازگشت به گذشته را به

در بررسی فاشیسم به عنوان یکی از  گئورک لوکاچ متفکر مارکسیست

اشکال حاکمیت بورژوایی در کتاب نابودی عقل در تقابل با کلیت 

هایی ، بررسیگیردمیها از فاشیسم قرارهای مکتب فرانکفوتیبررسی

معرفی داری که فاشیسم را به عنوان یک گرایش انحرافی در سرمایه

این اشتباه را به نمایندگان مکتب فرانکفورت گوشزد لوکاچ  کرده بودند.

داری در فاشیسم، ایدئولوژی ویرانی عقل و محصول سرمایه  کرده بود که

  .داریحال بحران است، نه یک گرایش انحرافی درون سرمایه

نمایندگان مکتب فرانکفورت که از یک بورژوازی عقالنی و رفرمیزه 

، سوسیالیسم و مبارزه برای تغییر وضع موجود توسط ندکنمیشده دفاع 

 یک انقالب رادیکال و اجتماعی را نفی کرده و در تالش برای عقالنی

ی متاخرشان هابرماس این مرتجع نمونه. داری بودندکردن سرمایه

داری هایش در خدمت تثبیت بربریت سرمایهکه تئوریستعیار اتمام

از  «متعارف» چارچوب قرار گرفته است و در تالش است یک

را به عنوان  گیردمیشکل  «کنش متقابل»ی داری که در نتیجهسرمایه

ی هابرماس لوحانههای سادهاوج رهایی بشر مطرح کند. فارغ از اندیشه

هایی مثل گیری از این تئوری در رژیمو بهره «کنش متقابل»در مورد 

ی جمهوری اسالمی در دوران اصالحات، نظریات هابرماس ادامه

داری کانتی و ماکس وبری است که کردن سرمایه«عقالنیزه»نظریات 

https://giuseppecapograssi.files.wordpress.com/2013/08/georg_lukacs_die_zerstc3b6rung_der_vernunft_bd_2bookos-org.pdf
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داری برای مبارزه با های سرمایهدر طول تاریخ همیشه توسط همه جناح

کارگر از آن بهره گرفته شده  یرادیکالیسم اجتماعی و کمونیسم طبقه

دادن یک تالش برای نشان« ی مفهوم تاریخدر باره )تزهایی(»است.

گرایانه و فوکویی از تاریخ است که به تبارشناسی نیچه تصویر انتزاعی

 .دشومیاز مفهوم مربوط 

نویسی به سبک اریک هابسبام در آثار مختلف خود در امتداد تاریخ 

در تقابل این شکل از تاریخ و  ا  موضع تاریخی را دقیقمارکس،

تاریخ را  شدر آثار وا .دهدمیهای کارتونی امثال بنیامین قراراستعاره

که را و تفکری  دکنمیاز یک موضع تاریخی و ماتریالیستی بازخوانی 

عصر »در کتاب . بردزیر سوال می ا  شدید ،سازدمفهوم می ،از تاریخ

هیچ گاه „  :گویدمی ،دشومیدرباره آنچه جنگ جهانی گفته  «هانهایت

های اروپایی برای ای در کار نبوده بلکه این جنگ امپریالیستجنگ جهانی

مفاهیم را محصول کشمکش و  ،این تاریخ“. تقسیم جهان بوده است

 ،، نه محصول کشمکش مفاهیم. نزد او مفاهیمداندمیآنتاگونیسم طبقاتی 

های مختلف تاریخی ی تکامل مادی و اجتماعی در دورهمحصول پروسه

برخالف تفکری که تاریخ را مفهومی  ،نزد طبقات متفاوت هستند

های در نتیجه واقعیت داندمیانتزاعی و محصول کشمکش مفاهیم 

طبقاتی را از بستر مادی و اجتماعی طبقات مختلف در تاریخ، - اجتماعی

 .دکنمیو در انتزاع توضیح یا نقد و بررسی  دکنمیتجرید 

 حسن معارفی پور

file:///C:/Users/0000/Desktop/Eric%20Hobsbawm%20-%20Asre%20Nahayatha_Raw.pdf
file:///C:/Users/0000/Desktop/Eric%20Hobsbawm%20-%20Asre%20Nahayatha_Raw.pdf
file:///C:/Users/0000/Desktop/Eric%20Hobsbawm%20-%20Asre%20Nahayatha_Raw.pdf
file:///C:/Users/0000/Desktop/Eric%20Hobsbawm%20-%20Asre%20Nahayatha_Raw.pdf
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 به جای مقدمه

بهتر  دتوانمین «درباره مفهوم تاریخ تزهایی(»)ای بر نقد به هیچ مقدمه

از قراردادن بنیامین و این آخرین مکتوب نظری او در بستر عینی همان 

 به شکلی رسا در اش را مکتوب کرد،اندیشه تاریخی که در آن زندگی و

 حساب آید.به مثابه مقدمه این نقد به تاریخی، -محتوایی ماتریالیستی 

برای جامعه آلمان مصادف - شدن این تزهانوشته سال- ۱۹۴۰سال  :اول

 گیری هیتلر وسال پس از قدرت ۷و  با آغاز جنگ امپریالیستی دوم

 «چپ»جبهه  های کلیتها و تالشای که تمام مقاومتنازیسم است. دوره

تا  لوکزامبورگیست KPDحزب کمونیست آلمان  هایکمونیست از

های فاشیستها و آنتیگرفته تا آنارشیست SPD هاسوسیال دموکرات

دموکرات و لیبرال )چپ( همه از یک سو به اضافه احزاب دموکرات و 

لیبرال همه و همه توسط موج عظیم و اجتماعی ناسیونالیسم آریایی 

اند. کادرها و نیروهای رزمنده و انقالبی حزب نازی تار و مار شده

و  5هاروما و سینتی -ها همراه یهودیاند یا به کمونیست یا اعدام شده

های کار اجباری که های ابتدایی اردوگاهگرایان در مدلهمچنین همجنس

های تعلیم و بازتربیت نامیده ی قبل از جنگ به اردوگاهدر آن دوره

احزاب  نیز از تمام روشنفکران آلمان د.ند، محبوس هستنشدمی

در کنار   SPDسوسیال دموکراتهای چپ و حزب سازمان کمونیست،

ها، همه و همه نوک پیکان حمله و انتقاد خود را ها و دموکراتلیبرال

اند و مجرم و مسبب اصلی سمت طبقه کارگر گرفتهجای خودشان بهبه

ها و اشتباهات نابخشودنی این فاجعه )روی کارآمدن نازیسم( را نه گند

ها را جای آنها، نازیبهدانستند که خودشان بلکه طبقه کارگری می

با توجه به  KPD این درحالی است که در همان دوران که. انتخاب کرد

  NSPDهای مسکو و کمینترن، سیاست مسامحه با حزب نازیسیاست

سر به رهبری هیتلر را برگزیده بود که در پیمان صلح با استالین به

                                                 
 .ها استبرای آفریقایی «نگرو»نژادپرستانه همچون  یمفهوم که ندیگویم یپسیج ای یکول یدر فارس 5
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م ائتالف و برد. رهبران این حزب حتی حاضر به پیوستن به پالتفرمی

نیزهمزمان با  KPD از سوی دیگر نشدند.NSPD اتحاد علیه حزب 

شدن شوراهای کارگری تشکیل شده از سوی تروتسکی لزوم مسلح کهاین

کارگران سوسیال دموکرات و کمونیست دربرابر دستجات مسلح 

با  KPD اما کشید،فاشیستی حامی حزب نازی را پیش می -کارگری 

توهمی آسمانی به اصول دموکراتیک مندرج در قوانین اساسی آلمان 

جو مسامحه در کنار حزب سوسیال دموکرات  ( ۱۹۱۸)محصول انقالب 

گر که رویارویی با حزب نازی را در برگزاری و مصالحه

در  تربیشتر از آنها و رقابت بر سر صندلی های بزرگتظاهرات

  .ندکردمیارزه تاگ )پارلمان آلمان(  مبرایش

را پشت سر گذاشته  ۱۹۳۸ 6شب کریستالی ۱۹۴۰در آلمان  : جامعهدوم

را توسط هیتلر و استالین زیر  ۱۹۳۹ 7اشغال لهستان اول سپتامبراست، 

، و ۱۹۱۸واسطه انقالب دیده است. لهستانی که به «صلح»نام معاهده 

استقالل خود را از  ۱۹۱۷میمنت موج انقالبی اکتبر همچنین به

                                                 
6

، به بهانٔه یهودی حزب نازیکه در آن ۱۹۳۸شب نهم و دهم نوامبر  Kristallnachtشب بلورین  

یهودیان در  هایکنیسهها و ها، مغازه، به خانهسفارت آلمان در پاریسبودن عامل سوقصد به منشی 

کشیده شدن های ساختمان یا به آتشها به خرد شدن شیشهحمله شد. این حمله اتریششهرهای آلمان و 

های بلورین یا ها به شباین شب. شیشه بودها در روزهای بعد پر از خرده خیابان و ها همراه بودآن

دراین  .بود یهودیانیافته به های شکسته معروف شدند. این اتفاق آغازی بر حملٔه سازمانشب شیشه

  های کار اجباری تبعید شدند.مان و اتریش دستگیر و به اردوگاهیهودی در آل ۳۰۰۰۰وقایع، 

( Polenfeldzug( و در آلمان لشکرکشی لهستان )Kampania wrześniowaلشکرکشی سپتامبر ) 7

میالدی، یک هفته پس از  ۱۹۳۹سپتامبر  ۱آلمان در . است لهستانبه  آلمان نازیتهاجم  .شودخوانده می

ز پس از تعیین میان آلمان و شوروی آغاز شد، و شوروی نی مولوتوف-پیمان ریبنتروپامضای 

اکتبر به پایان  ۶را آغاز کرد. این تهاجم در  تهاجم خود به لهستانسپتامبر  ۱۷مرزهای خود با ژاپن در 

سپتامبر با آغاز  ۱۷رسید و آلمان و شوروی لهستان را بر اساس توافق میان خود تقسیم کردند.در 

طرف که در آن زمان بی رومانیدستور عقب نشینی همه نیروهای لهستان به خاک ،تهاجم ارتش سرخ

نیروهای آلمان و شوروی تسلط کامل بر  نبرد کوکاکتبر و پس از شکست در  ۶بود صادر گشت. در 

پایان یافت هرچند که لهستان هیچگاه به صورت رسمی  جمهوری دوم لهستانخاک لهستان پیدا کردند و 

 تسلیم نگشت. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 –جهود  8گتوهایامپراتوری تزار و پروس کسب کرده بود. ایجاد اولین 

دید. و فقط چند ماه پس از اشغال را می ۱۹۳۹ را در لهستان هاکولی

با مشارکت استالین و هیتلر  شدن سوسوی امید انقالب اسپانیا کهخاموش

رکوبی که . سدیدیت سرکوب شد را میکسآنهای فرتوسط فاشیست

هایی های مقاومت آنارشیستو جبهه کردمیبارسلون را هیتلر بمباران 

 ۱۹۴۰سال  .کردمیشدن نداشتند را استالین بمباران که هنوز خیال تسلیم

 -تحوالت بسیار عمیق و جدی اجتماعی  آلمانسالی است که  جامعه 

علیه همان تاتر  حزب نازی 9کودتایسال پس از  ۷سیاسی را تنها 

واسطه آن به قدرت رسیده بود را تجربه کرده بود. هدموکراسی که ب

والتر بنیامین که هرگز نه کمونیست بود و نه سوسیالیست و هرگز در 

و تنها  ت نداشتشرک ۳۰مبارزات سیاسی و طبقاتی سالهای دهه 

انگیز روشنفکری آکادمیک بیش نبود، این تزها را در این فضای دهشت

رشته تحریر درآورد. و در نهایت چند ماه پس و ناامید از هر تغییری به

 به زندگی خود پایان داد و خودکشی کرد.    کردن این تزها نیزاز مکتوب

و  10 ی بسیار مرفهادر خانواده ۱۸۹۲در سال  والتر بنیامین :سوم

روشنفکرکه به مسیحیت پروتستان گرویده بودند در منطقه شازده و 

 پایتخت امپراتوری پروس بدنیا آمد. -لردنشین شارلوتن بورگ برلین 
                                                 
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ghettos_in_der_Zeit_des_Nationalsozialismus  
 

 یاست. حزب ناز( ۱۹۳۳ یهفور ۲۷ - ین)پارتلمان آلمان در برل ییشتاگدر را یاشاره به آتش سوز 9
 ییو اجرا شده است را بهانه کودتا یزیها برنامه ر یستتوسط کمون ینکهرا به بهانه ا یآتش سوز ینا

 یکاهایسند یرپارلمانی؛و غ یکرد که در ماه جون آغاز شد و به قلع و قمع همه احزاب پارلمان
دوره که  ینو ... ختم شد. در طول ا یخبرنگار - یهنر - ییدانشجو - یصنف یها یهو اتحاد یکارگر

ز نفر ا ۵۰۰۰از  یششوند ب یلها به قدرت مطلق آلمان تبد یتا ناز یدطول کش ۱۹۳۳تا نوامبر 
 لطنتحزب س یبرال؛دموکرات؛ حزب ل یالحزب سوس یست؛حزب کمون یآنها اعم از کادرها ینمخالف

مختلف مثل  ی)به جرمهاشاعر؛ نقاش یلمساز؛دانشگاه؛ هنرمندان ف یدطلب مشروطه خواه؛ اسات
 ی" معروف بود( حتیایی" ضد نژاد آر ی... که در آن دوره به جرمها یماسون،همجنسگرا،فاسد اخالق

 .یدندمختلف به قتل رس یها یوهبه ش یشو اتر ییسمثل سو یگرد یدر کشورها
 

با پولین  آنجا امیل بنجامین یک صراف فرانسوی در پاریس بود که به برلین مهاجرت کرد و در 10

جای بانکداری صاحب هازدواج کرد. امیل بنجامین در برلین پروتستان شد و ب -مادر والتر  -اشترن 

 .فروشی و یک گالری هنری بودعتیقهیک 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ghettos_in_der_Zeit_des_Nationalsozialismus
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گذاران و روانشناس آلمانی از بنیان،11نشترویلیام  شدایی ا

 13)شترن( 12اندرسگونتر اش همچنین پسردایی IQکنندگان نظریهتکمیل

ادموند و فیلسوف پدیدارشناس  گرداز شاگردان مارتین های،فیلسوف

عهده ل را بهرهای هوسبود. هایدگر در ابتدا استادیاری کالس 14هوسرل

دانشگاه  تصفیه در ۱۹۳۳ها در سال داشت. پس از روی کار آمدن نازی

رل از دانشگاه اخراج شد و در ساز یهودیان با آنها همکاری کرد و هو

 قبل از آغاز جنگ فوت شد. ۱۹۳۸سال 

که تاریخ و هنر  ۱۹۱۴-۱۹۱۲ های دانشجویی برلیندرسال والتر بنیامین

 Westenderندا  به تشکیالت)حلقه وست قبل از آغاز جنگ  ،خواندمی

Kreis)  را تشکیل  15پرنده مهاجرشاخه چپ تشکیالت دانشجویی لیبرال

پرنده مهاجر سازمان جوانان لیبرال بود که از جنگ . پیوست، دادندمی

 ،امپریالسیتی اول و حق آلمان به جنگ دفاع کردند. حلقه غربی

فراکسیون چپ دانشجویی این تشکیالت بود که باوجود مخالفت با جنگ 

های جنگ خواه پاسیفیست های ضدکدام از سازماندهیولی با هیچ

ران اهای فراکسیون انترناسیونالیست )هوادکالیا رادی16اتحادیه صلح

سوسیال و   SPDنشت در دو حزب سوسیالیستکلوکزامبورگ و لیب

متحد  18لیگ آلمان برای حقوق بشرخواه با یا  (17های مستقلدموکرات

 نشدند.

طرف( نقل )کشور بی سوئیسو پس از آغاز جنگ به  ۱۹۱۵بنیامین در 

 احتماال  ادامه تحصیل داد. سوئیس در شهر برن  ۱۹۱۵از  .مکان کرد

پس از شکست  پس از پایان جنگ و ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۹های بین سال
                                                 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/William_Stern  
12 https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Anders  

 .زن و شوهر بودند ۱۹۳۷ - ۱۹۲۵های گونتر اندرس  و هانا آرنت بین سال 13 
14 https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl  
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Wandervogel  
16 https://www.dfg-vk.de/unsere-geschichte  
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngige_Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands  
18 https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Liga_f%C3%BCr_Menschenrechte  

https://de.wikipedia.org/wiki/William_Stern
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Anders
https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
https://de.wikipedia.org/wiki/Wandervogel
https://www.dfg-vk.de/unsere-geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngige_Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Liga_f%C3%BCr_Menschenrechte
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ماکس با حلقه روشنفکری  انقالب آلمان دوباره به آلمان بازگشت و

خودشان را  که دگر(یشاگرد مارتین ها( هانس گئورگ گادامر و هورکهایمر

نامیدند آشنا شد. و همین می مکتب انتقادی های انتقادی یامارکسیست

های قبل از سال آشنایی سبب نزدیکی اندیشگانی او به مارکسیسم شد.

 کمی با فضای فکری حلقه غربی آشنا شویم.  سوئیس

 19فریتز کالتپرداز آن اعضای این فراکسیون حول مطالب و نظریه

های مهاجر و شاگرد جمع شدند. کالت که از دانشجویان قدیمی پرنده

که مدافع فلسفه نئوکانتی و منتقد استاد فلسفه خودش  20لیوس ریهلآفلسفه 

ویندلباند به همراه  .بود 21ویلهلم ویندلباندکار نئوکانتی فیلسوف محافظه

ت گتئوریسین مکتب نئوکانتیان  22هاینریش ریکر  23بادن ووتنبر

گهای امپریست مکتب نئوکانتی دربرابر های ترم بودند. 24ماربور

ابداعی او در فلسفه است که در تز  25نوموتتیش و فلسفی ایدیوگرافیش

 ،آنرا دربرابر مکتب ماربورگ)۱۸۹۴(«تاریخ و علم طبیعت»دکترایش 

استاد فلسفه هانس  26ریچارد هونیگز والدنام داد. همچنین  فلسفه انتقادی

امیل  .گئورگ گادامر از شاگردان ویندلباند در دانشگاه فرایبورگ بود

 دانشگاه فرایبورگ نیز شاگرد ویندلبالد و استاد هایدگر در 27السک

مارکسیسم »بسترهای انتخاب نام  توانمیحاال  هاینریش ریکرت بود.

های انتقادی از سوی حلقه هورکهایمر و گادامر را تا نئوکانتی «انتقادی

 تعقیب کرد.  

                                                 
19 https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Klatt  
20

 https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Riehl  
21 https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Windelband  
22 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rickert_(Philosoph)  
23

 https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestdeutsche_Schule_des_Neukantianismus  
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Neukantianismus#Marburger_Schule  
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Nomothetic_and_idiographic   
26

 https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_H%C3%B6nigswald  
27

 https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Lask  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Klatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Riehl
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Windelband
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rickert_(Philosoph)
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestdeutsche_Schule_des_Neukantianismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Neukantianismus#Marburger_Schule
https://en.wikipedia.org/wiki/Nomothetic_and_idiographic
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_H%C3%B6nigswald
https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Lask
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و دوره دانشجویی و تحصیل ( ۱۹۱۴بازگردیم به خروج او از آلمان )

ریاضیدان، مورخ  28گرشوم شولمبا  ۱۹۱۵سال  فلسفه در سوئیس.

مذاهب  و از فعالین جنبش صهیونیسم آشنا شد. همین آشنایی سبب شد تا 

جنبش  نام  هاز فعالین ب 29لئون کلنئریان او با خانواده ادر حلقه آشن

صهیونیسم آشنا شود و با دختر او سوفیا کلنئر ازدواج کند. در سال 

تحت   «مفهوم نقد هنر در رومانتیک آلمانی»از تز دکترای خود  ۱۹۱۹

های استاد فلسفه دانشگاه برن دفاع کرد. بین سال 30ریچارد هربرتزنظر 

در دانشگاه  ۱۹۲۲دوباره به آلمان بازگشت و در سال  ۲۱تا  ۱۹۲۰

که هر دو از  ر فرانکفورت با حلقه آدورنو و هورکهایمر آشنا شدشه

 فیلسوف نئوکانتیست بودند. 31هانس کورنلیوسشاگردان فلسفه نزد 

 ۲۰سیاسی بود که بنیامین در دهه  -این مختصری از فضای نظری 

پشت سر گذاشت و دهه  ۱۹۲۲تا   ۱۹۱۲های زندگی خود یعنی بین سال

پرداز و فیلسوف در جمعی که یک نظریه سوم زندگی خود به مثابه

 -بسترهای نظری  آغاز کرد. ،نامیدندخودشان را مکتب فرانکفورت می

ها و نظریات روی بحث ۱۹۲۶تا  ۱۹۲۰های اندیشگانی بنیامین در سال

ماکس هورکهایمر و هانس گئورگ گادامر و تحت تاثیر همکاری در این 

با آدورنو و هورکهایمر  ۱۹۳۰تا  ۱۹۲۴های حلقه بود. در ادامه و سال

اش )تا سال اندیشگانی دهه آخر زندگی -آشنا شد و محتوای نظری 

ها و نظریات آدورنو و هورکهایمر و و خودکشی( روی بحث ۱۹۴۰

 تحت تاثیر همکاری در این حلقه است.

 و نه تزهایی درباره تاریخ؟ «مفهوم تاریخ»: چرا تزهایی درباره مچهار

قبل از بنیامین بسیار بودند کسانی که به مسئله تاریخ به اشکال مختلف 

تا اندیشمندی  «مباحثی پیرامون فلسفه تاریخ»ازهگل و ؛ اندوارد شده
                                                 
28 https://de.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem  
29 https://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Kellner  
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Herbertz  
31 https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Cornelius  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
https://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Kellner
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Herbertz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Cornelius
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 ییاز آنجا «.تاریخ و آگاهی طبقاتی» مارکسیست همچون جورج لوکاچ 

ترین اندیشمندان مکتب باوسواسگوترین و بنیامین یکی از گزیده که

 بندی مفاهیم است،انتخاب و جمله، فرانکفورت در پرداختن به مسائل

مسئله مد نظر بنیامین در این تزها نه خود تاریخ به مثابه کامال آگاهانه 

صورت مشخص مفهوم تاریخ است. او بهحتی یک انتزاع، بلکه منظور

های طبقاتی طبقات ی کشمکشوالتر بنیامین تاریخ را نه عرصه

طریق در و از این داندمیی کشمکش مفاهیم متخاصم، بلکه عرصه

که حتی از ایدئالیسم آلمانی کانت  یستیتالش است یک دیدگاه فوق ایدئال

را به عنوان  دکنمیفراتر رفته است و تئولوژی را در خود انتگره 

که  دکنمینام تعیین  درهمین انتخاب   .بررسی مفهوم تاریخ معرفی کند

. به عبارت دیگر  دیفهم یآن را بدرست دیابتدا با خ،یتار میتفه یبرا

فهم صحیح از  صحیح جهت تحلیل مشخص از شرایط مشخص،زیربنای 

مطلب مفهوم تاریخ است و نه خود تاریخ. در این شکی نیست که این 

های او بررسی کرد، بنیامین را باید در رابطه با دیگر مطالب و نوشته

ی مفهوم تزهایی درباره»که در این مقاله به سراغ نقد اما از آنجایی

همین دلیل که او مفهوم تاریخ را دغدغه خود در این بهام رفته «تاریخ

که امیدوارم قبل از نقد به تزها، خواننده خود به  دکنمیتزها اعالم 

طوالنی زیر هر تز، به این اصرار  ا  واسطه ترجمه و توضیحات بعض

 .بنیامین در انتخاب آگاهانه این نام دست یابد

بر  سابق براین انجام شده، ولی بنا این تزها 32ترجمه فارسی :پنجم

و   34ترکی - 33آلمانیروی سه نسخه  باالجبار این متن را از دالیلی

به  اینجانب ابتدا تزها خوانده شود و سپس نقد که ترجمه کردم 35انگلیسی

( ۱۹۴۰) درباره مفهوم تاریخ )تزهایی) از آنجایی که از منظر تاریخ آنها و
                                                 
32 http://m-hosseini.ir/philo-his/articles-1/47.pdf  
33

https://unierfurt.de/fileadmin/publicdocs/Literaturwissenschaft/avl/ScansSeminareMenkeWiSe1213/ 

Krise_rebellion_Aufstand/Benjamin_UEber_den_Begriff_der_Geschichte.pdf  
34 https://yersizseyler.wordpress.com/2013/12/31/tarih-kavrami-uzerine-walter-benjamin/  
35 https://www.marxists.org/reference/archive/benjamin/1940/history.htm  

http://m-hosseini.ir/philo-his/articles-1/47.pdf
https://unierfurt.de/fileadmin/publicdocs/Literaturwissenschaft/avl/ScansSeminareMenkeWiSe1213/%20Krise_rebellion_Aufstand/Benjamin_UEber_den_Begriff_der_Geschichte.pdf
https://unierfurt.de/fileadmin/publicdocs/Literaturwissenschaft/avl/ScansSeminareMenkeWiSe1213/%20Krise_rebellion_Aufstand/Benjamin_UEber_den_Begriff_der_Geschichte.pdf
https://yersizseyler.wordpress.com/2013/12/31/tarih-kavrami-uzerine-walter-benjamin/
https://www.marxists.org/reference/archive/benjamin/1940/history.htm
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درآمد دیالکتیک روشنگری را به طریقه علی بستر مادی و پیش

دانم معتقد هستم که نقد به این تزها آدورنو و هورکهایمر می( ۱۹۴۷)

همچنین برای  .پیش درآمد نقد دیالکتیک روشنگری باشد دتوانمی

ابتدا تزها و سپس  کهاینجای هتصمیم گرفتم ب ،نشدن ذهن خوانندهپراکنده

   .سمیرا بنوپایان هر تز نقد به آن  پس از ،باشد نقدهای به آن

زبان سخت و » هایبرای ترجمه متن اصلی و رویارویی با افسانه :ششم

ای که از آن شیوه ،مطالبی از این دست «دشواری فهم»و  «فلسفی

استفاده کردم این بود که ابتدا آلمانی به فارسی، سپس ترکی به فارسی و 

در آخر انگلیسی به فارسی را ترجمه کردم. در این پروسه رفیقی ترک 

های ترکی و انگلیسی را برایم ی انگلیسی زبان نیز ترجمهزبان و رفیق

بازخوانی کردند. در نهایت سه ترجمه فارسی شده را با هم مقایسه و در 

 خوانید.نهایت نسخه قابل قبول برای خودم را در اینجا می

تر وارد خواهم بیشکه من هم نمیاین درآمد کوتاه واینک پس از این پیش

خود خواننده  تر را بهمون تزها شوم )تحقیق بیشموضوعاتی در پیرا

شویم که ببینیم این فتن و کالبدشکافی تزها میاسپارم(، وارد شکمی

 گوید. چه می معجزه اصال  پیامبر بی

 : حاتیتوض

ی ترجمه پور برای مقایسهحسن معارفی قاتشکر از: رفبا  (1)

ی برگردان ترجمه مقایسه برای نورا برکالین فارسی با متن آلمانی؛

 برای بازخوانی و ینرگس نسیم به آلمانی با متن آلمانی؛ فارسی

کی با رترجمه ت یادیت امالیی متن؛ سوپی توپراک برای مقایسه

ترجمه  یو با متن آلمانی؛ و  پاول کلود برای مقایسه ترجمه فارسی

 انگلیسی با ترجمه فارسی و با متن آلمانی.
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در اصل تزهایی هستند که  آغاز تزها های قبل ازجمله (2)

تزی از کسی  -د آنها را نقد و نفی کند. جمله خواهمیبنیامین 

 کشد. را به نقد می و در تز آن گویدمی

  از نویسنده) پرانتز( و از من است  ]کروشه [در تمام ترجمه (3)

a. شدن متن حروف ربط تر خواندهدرون کروشه برای راحت

یا  امنوشته دشومیاضافه را که بجای مفاهیم استفاده /

 س.برعک

او  مطمئنا در دوربعدی به یک ضد حمله: ۱مثال تز

 .شدنش منجر شودبرندهبه که ]حریف[

b.  همچنین به دلیل استفاده از معنی دیگری در ترجمه انگلیسی

 ام.را در کروشه لحاظ کرده آن ،یا ترکی

... رهایی دهندگی ضعیف نیز داده شده است : ۲مثال: تز 

 ]رسیده است[.

در  ENدر ترجمه ترکی وTR   :توضیحات پایانی تزها (4)

 .ترجمه انگلیسی است

قبل از نقد به آن تز خوانده شود  ا  ا حتمهتوضیحات پایانی تز  (5)

بندی داشته است برای گونه که در ذهن بنیامین فرمولتا فهم تز آن

نیز مفهوم شود. همچنین در نقدها یا به بسیاری از نکات در ما 

یا آنجایی هم که استناد  دشومیشده مراجعه نارائه داده توضیحات  

 . گیردمیی از توضیحات صورت نتربیشدیگر شرح  دشومی

 

 آرش دوست حسین

  زمستان ۲۰۱۹
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1 

یک  حرکتهر  که به طوری بود آن ساخت بود و یک دستگاهی شده 1گفته

داد که مطمئنن در دوربعدی به یک ضد میبا حرکتی پاسخ  را  بازیکن شطرنج

عروسکی  .شدمیختم منجر شود،را ] هدستگا[که برنده شدنش] حریف[او حمله

قلیان بردهان دربرابر میزی حجیم و بزرگ که شطرنجی  با جامه سنتی ترکان و

روی آن بود، نشسته بود. به طریق یک سیستم آینه کاری، این توهم را ایجاد 

، اما ی، شفاف بود. در حقیقتکردمیکه از هر طرفی به این میز نگاه  کردمی

 هاییگوژپشت نشسته بود و با رشته یک استاد شطرنج کوتوله ی داخل میز

 3برای 2همتا این مکانیزم را یک توانمی. کردمیدستهای عروسک را هدایت 

 عروسکی که آنبرنده شود، بایستمیفلسفه تصور کرد که همیشه 

بدون  دتوانمی] ماتریالسیم تاریخی[اواند.نام نهاده «ماتریالیسم تاریخی»را

الهیات مشهور   بگیرد.اگر از الهیات خدمات  بر هر حریفی غلبه کند، 4دیگری

  آشنای همگان؛چیزی زشت که در هرصورت اجازه ندارد به چشم آید.

 



21 

 

 ۱تز  نقد

میان  اشاره به داستانی مشهور )استانبولی(عثمانی شطرنج باز

کسانی  .گویممی «گرایانشبهه علم»انی است که کوتاه به آنها نگارتاریخ

همچون  آنتی فراماسونیوفولوژیست تا فعالین  36اریک ون دنیکنکه از 

وجود آن در  این دستگاه که اصال   .همه از این قماش هستند 37دیوید آیک

تاریخ علمی و اینجهانی چیزی همانند داستان مهاجرت بنی اسرائیل از 

مصر به فلسطین با فرماندهی موسی و آن شکافتن معروف دریا و 

همراه پادشاه مقتدرترین امپراتوری دوران  نابودی لشکر مصر به

خودش )فرعون( در دریا و یا داستان عیسی و مصلوب شدن او که به 

جز درمیان  ؛چ منبع تاریخی دیگر ذکر نشده اندمقدس در هیجز کتاب 

و زمین  ۵۲باورمندان به داستانهایی مثل مثلث برمودا یا منطقه 

  .جایی از ارعاب ندارد گرایانتخت

اما بنیامین در این تز بدون پوزسیون شفاف درباره این واقعیت که اینجا 

بخش پایانی و پس از بیش در . آوردمیاز این داستان فاکت  ،مطرح شد

از سه چهارم تز که به تشریح این دستگاه و تفسیر از کارکرد آن 

ی این قسمت این جمله را ادر یک چهارم پایانی و در ابتد ،پردازدمی

این مکانیزم را یک همتا برای فلسفه تصور کرد.  توانمی » :دکنمیاستفاده 

عروسکی که آنرا ماتریالیسم برنده شود، بایستمیعروسکی که همیشه 

به مثابه تز  او در حال مکتوب کردن آرزوی خود.« تاریخی نام نهاده اند

در جمله  د.گذاررا ماتریالیسم تاریخی می آنهم تزی که نام آن .است

                                                 
 ارابه خدایان آثار است. زیست فرازمینیو  فضانوردی باستانیهای نظریات نویسنده کتاب اریش فون دنیکن 36

 (۱۹۷۳در جستجوی خدایان باستان ) (۱۹۷۰خدایان آن سوی فضا ) (۱۹۶۸بازگشت به ستارگان ) (۱۹۶۸)

فرود  (۱۹۹۷بازگشت خدایان ) (۱۹۸۱گذرگاه خدایان ) (۱۹۷۹های خدایان )نشانه (۱۹۷۴های خدایان )معجزه

 (۲۰۰۱خدایان فضانورد ) (۲۰۰۰اودیسه خدایان ) (۱۹۹۸خدایان )
های وی شامل تئوری توطئه کتاب منتشر کرده است. کتاب ۲۰توطئه است. او در زمینٔه تئوری  دیوید آیک نویسنده 37

شود. او معتقد است جهان در های بسیار کهن و باستان تاکنون میدر امور سیاسی، دینی، اقتصادی، نظامی و از زمان

کند که از تبارهای را متهم می الیزابت دومو  جرج دابلیو بوشدیوید آیک، همچنین  .سلطه موجودات فرازمینی است

 خونی خزنده اند و با دیگر فرازمینیان همکاری دارند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
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پایانی فتوایی مهم در اعالن ماتریالیسم تاریخی را روی سر برگردانید 

بدون دیگری بر هر حریفی غلبه  دتوانمیماتریالسیم تاریخی  » :دکنمیصادر 

کند، اگر از الهیات خدمت بگیرد. الهیاتی که امروز آشنای همگان است چیزی 

 «که زشت و ریز شده و در هر صورت اجازه ندارد به چشم آید

اصلی ماتریالیسم  نقص »: گویدمی درباره فوئرباخ مارکس در تز اول 

ها ]...[ این است که درک شدن واقعیت فقط به صورت تأمل همه ماتریالیست

واقعیت برای مخالفت با ماتریالیسم،  دهد چرا جنبه فعالذهنی نزد آنها نشان مي

فعالیت  ا  آلیسم بسط داده شد البته فقط بصورت انتزاعی چرا که طبعتوسط ایده

همین ابتدای نقد کلید در «.شناسدمشخص را چنان که هست نميواقعی و 

ورم و آن آورود به نقدی به غایت رادیکال علیه بنیامین را به میان می

 .مارکس است «تزهای درباره فوئرباخ»نقد به این تزها با استناد به 

خود به صراحت چرایی جنبه فعال مخالفت با ماتریالیسم  ۱مارکس در تز

 پس اینکهاما نه برای  کشدرا که توسط ایدئالیسم بسط داده شده به نقد می

برای برطرف کردن این نقص که از درک ذهنی شما در  بجای فهم پراتیک »

اما بنیامین به صراحت  «.ایدئالیسم روی آورید واقعیت نهفته است؛ پس به

برای غلبه بدون  هاماتریالیست » که دکنمیخود حکم صادر  این تزدر 

الهیاتی را که امروز چیزی زشت است که اجازه ندارد  ،دیگری بر هر حریفی

بنیامین آشکارا زیر پای . «به چشم آید را به آن بازگردید تا رستگار شوید

حکم بازگشت به  و دکنمیآوردهای سکوالریزاسیون را خالی تمام دست

با تقلیدی ناشیانه اینجا شاکی از رفتاری است که  .دهدمیایدئالیسم را 

برای نقد  .دکنمیماتریالیسم تاریخی همچون الش سگ مرده با الهیات 

غالب  یهاستینیاستالو راسیونالیسم مکانیکی ماتریالیسم نزد تیویسمیپوز

 دنیرا نفهم هاستیالیدر آن دوره، نه همچون مارکس که نقص همه ماتر

بلکه در نقطه مقابل مارکس، بازگشت به  کندیاعالن م یانقالب کیپرات

آخر تز،  یدر فتوا نیامیبن یینها لی.در تحل زندیم ادیرا فر اتیاله

( را نزد امثال یخیتار یهاستیالیآن )ماتر نیو فاعل یخیتار سمیالیماتر

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0134fa.html
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در  قا  یکه دق ردیگیفرض م یدانشگاه ای نینشخودش، روشنفکران کافه

 ستیبایهستند که م یاجتماع نیمارکس، مصلح ونیمقابل پوزس نقطه

منظورطبقه کارگر است  - یگریکه بدون د یکنند. آنان تیجامعه را ترب

 -به معلم دارد  ازینفهم است و ن ست؛یروشنفکران آگاه ن نیکه همچون ا

 (غلبه کنند.سمیفاش نجای)ایفیبر هر حر تواندیم

دارد که ای کاش مبلغین و کشیشان مسیحی بنیامین آرزوی این را 

کمونیسم را به جای پادشاهی خداوند  ،ماتریالیست بودند تا در کلیسا

این تز هر آینه همان رویاهای آن احمقی است که با  .ندکردمیموعظه 

: گفتمییک سطل ماست لب دریا در حال دوغ درست کردن بود و 

 !!دشومیاگر شود؛ چه  ،فکرش را بکن

2 

در کنار بسیار »5لوتسه به نقل از« های بشریترین خصلتاز قابل توجه » 

  ای از زمانبرای هر لحظه]او[ های خودپسندانه، همانا حسادت نکردنخصلت

دهنده نشان 6این انعکاس «.است ]اش[به زمان آینده tGegenwar ]اش[حال

در زمان ، کامل یمکنمی 7چیزی که ما حفظ ،این است که تصویر خوشبختی

شده  8چیزی که در سیر هستی ما اکنون به خود ما ارجاع ،آمیخته شده است

تنها در آن  ،بیدار کند دتوانمیرا  چیزی که حسادت درون ما ،است. خوشبختی

ستیم با آنها صحبت توانمیآنانی که  ،با انسانها ،ایمهوایی که آنرا نفس کشیده

وجود  ،باشندخودشان را به ما داده باشند  ستندتوانمیآنانی که  ،با زنان ،کنیم

 9به صورت غیرقابل تفکیکی ،مفهوم خوشبختی ،دارد. به عبارت دیگر

چیزی که مسئله  ،ازگذشته ]کردن[است. تصور رهایی ما از تصویری   10نوسان

 . گذشته یک محتوای12را داشته است 11نیزهمین صورت ،اصلی تاریخ است

رجوع  ]نجات[که بواسطه آن به رهایی دکنمیبا خود حمل   13اسرارآمیز

اند را یعنی ما فقط نسیمی از هوایی که گذشتگان در آن تنفس کرده .14دکنمی

 ،سپاریممیان را به آنها مهایچیزی که گوش ،در صداها 15یم؟کنمیتنفس ن

 17 وجود ندارد؟ زنانی که به آنها عشق ورزیدیم ]حتی[ 16طنین شدهپژواکی بی

پس  ،؟اگر این چنین است 18تا آنها را تشخیص دهند،هیچ خواهری حتی ندارند 
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 ]مخفی[ قراردادی سری ،ما ]زمان[گذشته و جنسیت ]زمان[جنسیتمیان 

گونه پس همان .] اند[منتظر ما بوده ]کسانی[این دنیا  ]یعنی[وجود دارد. پس 

دهندگی هم رهایی به ما ،19هم بوده است گذشته  ]زمان[ جنسیتکه برای 

messianic که گذشته بر آن  ]رسیده است[ نیز داده شده است 20ضعیف

. 22حقی که به ارزانی پرداخت شود نیست یدارد. این مطالبه  21حقوقی

 .داندمیرا  ماتریالیست تاریخی این

 ۲نقد تز 

اما چه  «داندرا می ماتریالیسم تاریخی این » آخرین جمله تز دوم این است:

 «.تاوان این منت ارزان نیست کهاین » :؟ به نقل از خودشداندمیچیزی را 

دهندگی خفیف که به ما هم رهایی »اما کدام منت؟ باز به نقل خودش: 

هرکدام را دوست دارید  .)برای من که فرقی ندارد یا تاریخ گذشتگان

 اییدهندگاین رهایی «.حقی روی آن دارند نیز داده شده استانتخاب کنید( 

، و یا حقی است از کسانی در دنیا یا جایی انددادهاست که دیگرانی به ما 

بینید که نه با کلمات و می! ایمبه ارث برده اندبودهتاریخ که منتظر ما  در

از آخر تز تا میانه آن  م.زنهای فلسفی میو نه الس مکنمیها بازی واژه

او بدنبال چیزی  .بنیامین بدنبال چیست دقیقا  را برعکس خواندیم تا ببینیم 

 جز توهم خود از گذشته که همانا معصومیت از دست رفته بشریت،

ها و سلحشوران دوران های شوالیهها و روایتچیزی که در داستان

او مکبث و هملت معاصر  .نیست ،دشومیفئودالی و اشرافیت یافت 

 اما چرا؟ .و بدنبال آنان است زندمیخودش را صدا 

که  ایفیلسوف آلمانی؛ نظریه و تز اصلی ۱۸۸۱ - ۱۸۱۷ هرمان لوتسه

لیسم کانت و خردگرایی هگل ایدئاارتباط انقالبی میان  کردمینمایندگی 

از  .لوتسه تئوریسین امکان بازگرداندن منطق و خرد به دین بود .بود

 «بنیادگرا»نظر او رئالیسم در ماتریالیسم بیش از حد مرتجع و 

سم در دین نیزعاقالنه )راسیونالیست( لیایدئابود و ( «فوندمانتالیست»)

در نتیجه به این اصل قائل بود که با بردن منطق رئالیستی  .نبود

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Lotze
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 لیستی دین به مثابه کالبد،ایدئابه درون روح  ماتریالیسم به مثابه مغز

نشینان ها را از جهنم نجات داد و هم صومعهتوان هم ماتریالیستمی

صایص خ :به توانمیهای او فلسفیدناز  .مذهبی را به دنیا بازگرداند

خصایص اصلی  خصایص اصلی فلسفه عملی، اصلی فلسفه طبیعی،

برای نمونه ارجاع . اشاره کرد متافیزیک و کلی خصایص اصلی دیگر

همچنین پیرامون این .38خصایص اصلی منطقبه لینک انگلیسی  دهممی

پایان فلسفه  های خصایص اصلی به جمله انگلس درسلسله کتاب

فیلسوفان به چیزی کمتر از یک سیستم  » :مدهمیکالسیک آلمان ارجاع 

 «.شمول راضی نخواهند شدفلسفی کامل و جهان

وقتی تز دوم را ادامه تز اول و زمینه تز سوم در نظر بگیریم )و نه 

تزها را مستقل از هم بخوانیم که گویی ربطی به هم ندارند( در  کهاین

هایی همانل به آن اشاره کردم،کشیشانی که در انتهای تز او نتیجه آن

سلحشورانی باشند  ای بیاندیشند و همزمانلوتسه بایستمیهستند که 

 همچون کنت مونت کریستو، میشل استروگوف که در اتحادی مقدس

زنجیریان و نفرینیان تاریخ با دیگر سلحشوران پیمان برای رهایی 

 ما و بشر. برادری ببندند و فرودستان را با قیام حماسی خود رها کنند

)میتوانست که(  آنانی که امکان داشت زنان، » که هستیمالبته مردانی 

زنانی که به  » مان شدند یاسبب خوشبختیو  « به داده باشند ماخودشان را 

در طول تزها ! حسادت درونمان را بیدار کردندو  « عشق ورزیدیمآنها 

همچنین .39مردان هستند «بشر» ای« ما»یادمان نرود که نزد بنیامن 

                                                 
38 https://archive.org/details/outlinesoflogic00lotzuoft/page/n8  

 یتزها نینه تنها به ا -باشد  دیسف ریو غ یانقالب - یستیالیسوس سمینیکه البته فم - یستینیالبته نقد فم 39
 نکهیمشخص است. فقط ا یخوانندگان حرفه ا یمکتب فرانکفورت به وضوح برا تیبلکه به کل نیامیبن

نقد )نقد مشخص  یمتود انتخاب شده برا ریخرج نشدن از مس لیمتن به دل نیو در ا نجایدر ا
همه سوژگان تزها؛ خواه آنان  نیامیکه نزد بن ی. اما وقتشومیمتن وارد نم یستینی( به نقد فمیستیالیماتر

 د؛یچیپ ینسخه م شیبرا نیامیکه بن ییخواه آن "ما"  ایو  شوندیخواه آنان که نقد م ای یکه نزد او انقالب
نقد  ریمس تواندیاست که با اتکا به ترجمه "تزها"؛ خواننده خود م یهمه مردان هستند, آنگاه فقط  کاف

  به او را دنبال کند.    یستینیفم

https://archive.org/details/outlinesoflogic00lotzuoft/page/n8
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کشیدند، صداهایی که در گذشته میهوایی که گذشتگان در آن نفس 

اینچنین، رازآلودگی و قلمبه  ها و بازی با کلماتیو استعاره شنیده شده

 دشومیآن کاسته  یفلسفآلودگی ،اینجهانی و از مهزدودهای آن سلمبه

 .وقتی تز سوم را نقد کنیم

3 

شدن میان وقایع بزرگ و کوچک آنها را که بدون تفاوت قائل نگاریوقایع 

 یچ چیزیه[ که[؛ای را از حقیقت حامل استبهاسین محا، بنابردکنمیبازگو 

بشریتی  ا  قطع ت.ازدست رفته اسو  برای تاریخ نیست که یک بار واقع شده

. به عبارت دیگر: فقط برای یک دکنمیاش را کامل رهایی یافته است که گذشته

ات آن ظیافته است که صالحیت نقل و بازگویی گذشته با تمام لحبشریت رهایی

، دشومیای که زندگی کرده به جزئیاتی روزانه مبدل وجود دارد. هر لحظه

 .40 ]قیامت[ی روز داور دستورکار جزئیاتی در

 ۳نقد تز 

 دکنمیبدون تفاوت میان کوچکی یا بزرگی آن نقل  » نگاروقایع آن چیزی که

ای از حقیقت است که واقع شده و برای تاریخ از دست رفته که همان محاسبه

هر آینه واقعه یا رویدادی است که باوجود ساختن و بستربودن ؛«است

است که در تز دوم به  زمان حال Gegenwartامروز ما، اما همان برای 

تاکید به آلمانی نوشتن زمان حال اینجا به این دلیل  .یمکنمیآن حسادت ن

است که در طول این تزها بنیامین از دو مفهوم متفاوت از زمان حال به 

. به همین دلیل اینجا مجبوریم که تفاوت دکنمیشکلی تعمدی استفاده 

را  دکنمیماهوی این دو مفهوم را که بنیامین آگاهانه از آنها استفاده 

 . بدانیم

                                                 
چون در هردو ترجمه ترکی )محشر( و انگلیسی  .کنداستفاده می «jüngstes tag»از مفهوم  40

کنم. اما تاکید حتی قیامت را نیز به مثابه پایان )آخرین داوری( استفاده شده، من نیز قیامت را استفاده می

 است. روز جدیدمنظور  بکار نبرده  بلکه با توجه به مفهوم دینی قیامت و کانتکس تز،
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متفاوت برای زمان  کامال  آلمانی غیر روزمره از دو واژه / مفهوم  در

به این معنی که برای همه  -زمان حال  : Jetztzeit دشومیحال استفاده 

ی ما است. فارغ از فاصله زمانی و مکانی )تفاوت در ما همین االن همه

زمان حال هر کدام از ما  Gegenwart زمان ساعت( در صورتی که

اولی را  .زمان و مکان( فارغ از دیگری است فاعل در همان -)سوژه 

 «ای که حاضر استواقعه»و دومی را  «االن زمان همین» توانمی

یک امر بنیادین در Jetztzeit و Gegenwart تفاوت مهم میان. معنی کرد

 .است: فاعل

 کامال  اکنون خود من هستم که درمکان خودم که Gegenwart فاعل در

است درحال نوشتن این متن هستم و شما نیز فاعل  متفاوت با مکان شما

درمکان خودتان هستید که در حال خواندن این  خودتانGegenwart در

من و شما دارد  Gegenwart متن هستید. اما چیزی که تفاوتی بنیادین در

من به مثابه فاعل،  Jetztzeit همین االن اینجاست که از منظر زمانی،

گر در این است که در حال نوشتن این متن هستم و شما به مثابه فاعلی دی

ما یکی همه  Jetztzeit به عبارت دیگر .حال انجام فعل دیگری هستید

است اما من درحال نوشتن هستم و شما ممکن است در نیمکره دیگر 

ن در حال متفاوت است چون مما   Gegenwartزمین خواب باشید ولی

من، تنها من و  Gegenwart درتحلیل نهایی .نوشتن و شما خواب هستید

دیگر فاعلین یا مفعوالن همراه با من در مکانی که با هم در آنجا هستیم 

. فاعلین و مفعوالن دیگر چون همزمان روی یکدیگر فعلی باشندمی

شنوند یا ا دیگران میگویم و دیگری یمن می مثال  دهیم انجام می

اما  شما نیز به همین گونه است. Gegenwart همچنین برعکس.

Jetztzeit،یونیورس من و شما فارغ از تفاوت زمان و مکان 

Universاست. Jetztzeit ی ما درهر مکانی و درحال انجام اکنون همه

حاضر یا  همچون دیگری البته مفاهیم باشد.میهر فعلی که هستیم 

-کنون همچنین[Geschehen]یا وقوع  اقعوو یا  [Anwesenheit]حضور
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. به همین دلیل که هستند Gegenwartنیز زیرمجموعه [Präsenz]اکنون

. دشومیارائه دادن )معرفی( و یا اسم برای هدیه نیز معنی  شد طرح

چون هر دو معنی را من به مثابه فاعل و سوژه در زمان و مکانی که 

م هدیه بدهم یا توانمیم انجام دهم. توانمیخودم در آن هستم است که 

البته  -امیدوارم که این توضیح مختصر  بگیرم؛ معرفی بکنم یا بشوم.

روشن باشد. و فراموش نکنیم که در طول تزها وقتی  کامال   -ناکافی 

؛ این تفاوت را که شرح داده شد به دکنمیبنیامین از زمان حال صحبت 

 خاطر داشته باشیم.

که سنگ  گویدمیبنیامین به ما ن. ای از حقیقتاما برگردیم به محاسبه

محک یا متود پیشنهادی او برای تفاوت گذاشتن میان کوچکی یا بزرگی 

وقایع تاریخی چیست؟ و از همه مهمتر چه چیزی را حقیقت تعریف 

که مد نظر و  دشومی نگار تبدیل به آن محاسبه اینزد وقایعکه  دکنمی

 مورد تایید ایشان نیست؟

های کنکرت و نزد ما ماتریالیستی خ به مثابه علم که روایت از فاکتتاری

است، همچون اخالق که انتزاعی پیوسته به زمان و مکان است یکی 

که آقای بنیامین  مکنمیبه همین دلیل این سؤال را طرح  دقیقا  نیست و 

شمول فرای زیرا حقیقت یک تعریف جهان منظورتان از حقیقت چیست؟

ای از کافی باشد با محاسبهزمان و مکان و فرای طبقات نیست که فقط 

کنیم تا همه خوشبخت و رستگار شویم. خیر  یشآن که نزد شماست جابجا

  نیست. گونهاین

از کدام محاسبه از کدام  با های تاریخی قبل از صحبت 41ماتریالیست

مجادله بر سر  » که ندکنمیحقیقت غلط و یا کدام صحیح است؛ فراموش ن

واقعیت داشتن یا نداشتن حقیقت بدون پراتیک اسکوالستییسم است و در 

 کدام محاسبه از کدام بایستمیپراتیک است که همین جا و همین اکنون 

                                                 
 .۱۸۴۸ای همارکس دست نوشته -رادیکال کمونیسم یعنی ماتریالسیم  41
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 تابع زمان و مکان است و محاسبه این که در ضمن «. حقیقت را ثابت کنند

  . دشومیفهم  نیز فقط طبقاتی

فروشنده نیروی  (نزد دو طبقه متضاد کهبه دلیل این تفاوت است  دقیقا  

ها از هم متفاوت است و این تفاوت واقعیت )کار و خریدار نیروی کار

 ،این دو طبقه را آنتاگونیستی کرده است. برای طبقه بورژوازی کهاست 

گربودن و برای طبقه برابر است با لیاقت داشتن یا تالش بودن ثروتمند

ثروتمند برابر است با استثمار کننده. یک واقعیت اما با دو  ،کارگر

تفاوت محتوایی در فهم مادی آن به دلیل شرایط عینی متفاوت در دو 

طبقه متفاوت. به همین دلیل واقعیات متفاوت علیه یکدیگر هستند و طبقه 

و سیادت علیه خودش مجبور به حذف واقعیات علیه کارگر برای لغ

خودش و برقراری سیادت خودش است. برای رهایی از کار مزدی و از 

فقط چون برای گذران  فروش نیروی کار خودش )استثمار شدنش(

چون در گذشته این مزد  اشزندگی به آن مزد نیاز دارد که استثمارکننده

به او  سرمایه دارد -ت کرده است را بواسطه استثمار نیروی کار انباش

پردازد؛ مجبور به حذف واقعیت مزد در برابر کار )استثمار( و می

 خریدار نیروی کار )استثمار کننده( است.

ماهیت به چیستی  های متفاوت درهای طبقاتی متضاد، تعریفتئوری

در نتیجه حقایق نیز نه تنها متفاوت بلکه غیر . دهندمیواقعیت ارائه 

برای طبقه ما، برابری شرط الغای نابرابر بودن  .باشندمیجهانشمول 

)برابری  است و برای طبقه ضد ما نابرابری شرط ابقای برابری است

 ).حق فروش نیروی کاروصی=در بازار آزاد؛حق داشتن مالکیت خص

یافته ریشه در فهم مادیت در تعاریف،ها تبودن در تفاوت ماهیاین متغیر

 تعاریف متفاوت )طبقات مختلف( دارد که ذهنیت و های متفاوتازعینیت

برای مثال باور به نابرابری بین زن و مرد از . آوردمیرا بوجود 

 آگاهانه به این نابرابری کامال   ا  اتفاق .احمقی یا نفهمی روحانی دینی نیست
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او( برابری را میان او  جایگاه و منافع طبقاتی او)عینیتباور دارد زیرا 

 داندمیای او تعریف صحیح از برابری و دیگر مردان هم طبقه

 .)ذهنیت(

ولوژی حاکم، ئاید <<مارکس()« اخالق طبقه حاکم است ،اخالق حاکم »

 .ولوژی طبقه حاکم است<<واقعیت حاکم نیز واقعیت طبقه حاکم استئاید

همه واقعیاتی هستند که در هر طبقه متغیر هستند اما برای هر ها و این 

، تاریخ جنگ طبقاتی همه تاریخ »به همین دلیل تز .هستند دو طبقه حقیقت

خودشان  هر دو طرف هر جنگی، .فقط یک جمله گوهربار نیست « است

متفاوت از واقعیت  یریفاچون تع دانند؛میرا طرف برحق آن جنگ 

ای هامه سیاست است، در تحلیل نهایی سیاستدارند وچون جنگ اد

  طبقات است که متضاد یکدیگر است.

کسی باور داشته باشد که جورج بوش خود را نیروی شر   مکنمیفکر ن

قبول دارد؟ این یعنی اشغال افغانستان و عراق؛  داستانو آدم شرور 

چون تحکیم دموکراسی  » ضرورت کشتن کودکان عراقی یا افغانستانی

که حقیقت تا چه اندازه غیر  دهدمینشان  42 «بهای خود را دارد

توهم یک ماتریالیست  ،از حقیقت شمول است. پس تصوربنیامینیجهان

)به قول خودش( بیش نیست که انسان نزد او چیزی شبیه همان تعریف 

شمول دینی است که همه از خاک هستیم و روح پدر آسمانی در جهان

کالبدمان دمیده شده است. به دلیل گناه توسط پدر تنبیه شدیم و فقط کافی 

ی که راه هایو گویی انسان است که سرشت آسمانی خود را بیابیم

اند فقط کافی است که ما نیز همچون پیامبران آنان رستگاری را گم کرده

را بشارت دهیم تا راه رستگاری را پیدا کنند و به برادری و برابری 

ه که هیتلر و موسولینی فقط کردمیاما این فیلسوف ما فکر  برسیم!

 اند.های بدی هستند که راهشان را گم کردهآدم

                                                 
 .مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت جورج بوش 42
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برعکس راه رستگاری )حقیقت نزد آن طبقه( همان است که عمل  کامال  

. این همان بنیان ذهنی دانندمیو حقیقت نزد خودشان را حقیقیت  ندکنمی

و چرایی آن جنگ طبقاتی معروف نزد مارکس است که او بنیان عینی 

هاى مذهبى و ولى ایده » این یعنی اگر به ما حتی بگویند: آنرا اثبات کرد.

اخالقى و فلسفى و سیاسى و حقوقى و غیره قطعا در مسیر تکامل تاریخى 

اند. اما خود مذهب و اخالق و فلسفه و سیاست و حقوق در تغییراتی یافته

 : به آنها خواهیم گفت زینما ؛« جریان این تبدیل و تطور محفوظ مانده است

که بدل کمونیسم بجاى آن… حقایق جاویدانى نظیر آزادى، عدالت و غیره را »

سان با سراسر سیر و بدین بردمیاى بیاورد، حقایق جاویدان را از میان تازه

 -مانیفست کمونیست («. تکامل تاریخى که تاکنون وجود داشته مخالف است

 ). هاها و کمونیستپرولتر

با این حال  ،با این اجبار در ورود کوتاه و مختصر به چنین مبحثی

و . شفاف است که طرح آن سؤال از بنیامین بر چه بنیانی استوار است

ی حقیقت چون آن محاسبه .دشومیاینجاست که نقد ما به ایشان اینجهانی 

، انتزاعی دشومیبه نقد کشیده ما  لسوفیتوسط فنگار که نزد وقایع

ای است نزد محاسبهاحتماال  همان نشده نزد بنیامین بیش نیست. که تشریح

ای کردههای به الهیات رجوعدهندگان سلحشوری که ماتریالیسترهایی

هستند که قدرت شنیدن صدای شمشیرهای دون کیشوتها را دارند ونه 

اسپارتاکوس ها را؛ و چیزی از هوایی که کنت مونت کریستوها در آن 

 .کننداند را، استشمام میتنفس کرده

دار برای روایت آن بشریت صالحیت،ط اشاره کنم کهفق نرایهم ا در انتها

همین امروز حتی  اصال  در واقع   -همانی که رهایی یافته است -گذشته

ای همانی است که در آینده .و قرار است که بیاید روی کره زمین نیست

)و نه حتی خود را رها وجود خواهد داشت، که رهایی داده شده باشد 

، بشری که حتی زمان آینده خود را نیز دیگر نیاز به آرزو کرده باشد(
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کردن ندارد، چه رسد به حسادت که نزد بنیامین با استناد به آخوندی 

 .به آن حسادت کند دتوانمین اصال  همچون لوتسه 

4 

 بکوشید پوشاک و خوراک برای ابتدا

  ]ندشومی باز خود هادرب [ ریزد.می فرو خود خداوند ملکوت

 .۱۸۰۷- هگل

ای برای را از مارکس فراگرفته است، مبارزه که مبارزه طبقاتی نگاریتاریخ

روحانی یافت نخواهد  چیزهای زمخت و مادی که بدون آنها هیچ چیز معنوی و

دومی اکنون در مبارزه طبقاتی چیزی غیرازغنیمت  ،با این وجود .است 23شد

اکنون به مثابه  ]مبارزه طبقاتی[آن 24.افتدمیمحض است، که به پیروزی 

به ، 27به مثابه ذکاوت، 26، به مثابه شجاعت، به مثابه خوش خلقی 25اعتماد

به زمانی است که مبهم  ]دوربرگردان[برگشت ،همبارز مثابه استقامت دراین

همیشه درمیان هر پیروزی جدیدی  شده[شمرده  های]خصلتنهاآاست.   28 شده

. ندشومیکشیده  29به پرسش که حاکمان را یک زمانی سقوط خواهند داد،

پس آنی  گردانند،میها سر خود را به جایی که خورشید است همانطور که گل

،  30چرخید، بواسطه تقوای مخفی فرزند خورشیدگرایی تربیش ]آن گل که[که

به سوی خورشید آغاز آسمان تاریخ است. ماتریالیست تاریخی باید توجه خود 

 بدهد. ]جزئی[های غیر برجسته 31ین دگرگونیتربیشرا به 

 ۴نقد تز 

که در ادامه و اولین جمله تز از  دشومیهگل آغاز  یاین تز با جمله

)یا در واقع هر  نگارتاریخ »: دشومیبندی گونه فرمولاینخود بنیامین 

)که ایکه مبارزه طبقاتی را از مارکس فراگرفته است، مبارزه کس دیگری(

برای چیزهایی است زمخت و مادی که بدون آنها هیچ چیز معنوی  فراگرفته(

 این تز ازمانیفست که به عبارت دیگر« د.آمهد و روحانی به دست نخوا

تحت نام نقد به هگل نقد شده  «تاریخ مبارز طبقاتی است ،تاریخ تمام جوامع»

همان مبارزه طبقاتی مارکس فقط  «برای خوراک و پوشاک بکوشید» است.

 .دیگریبه زبان انجیلی هگل است و نه چیز 
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جناب بنیامین به زبان خودش و با بازی با کلمات، مبارزه طبقاتی  پس 

که از آن هیچ روحانیتی یا هیچ  داندمیرا چیزی زمخت و غیرمعنوی 

اشتباه کالمی یا  اصال  نیکی و خیری بدست نخواهد آمد و این فتوا 

زیرا مبرهن است که برای جناب  .باشد دتوانمیسوءتفاهم نوشتاری ن

که زمانیروشنفکر ناامید از سوژگی انقالبی طبقه کارگر برای رهایی؛ 

راتواری برای تز صادر زندگی مادی و عینی طبقه کارگر چیزی جز الب

های نظری با طبقه حاکم )بجای رویارویی های آکادمیک جهت رویاروییکردن

عملی به همراه طبقه کارگر( نیست که هرآینه چیزی جز تالش برای اثبات 

ناکارآمدی اندیشه حاکم به خود طبقه حاکم با توسل به کثافات اجتماعی آن 

 ایمبارزه مبارزه طبقاتی، ا  قائدت ست؛ماندگی طبقه کارگر( نی)فالکت یا عقب

که برای نان و ماست سفره شب، برای تامین لوازم ایمنی کار از سوی 

برای پوشک و  کارفرما، برای بیمه بیکاری دوران حاملگی و زایمان،

کهنه فرزندانمان است و ... چیزهایی زمخت، مادی و غیرمعنوی و 

به همین دالیل است که در ادامه این تز با  دقیقا  و . باشندمیغیرروحانی 

... برای مبارزه .هایی همچون اعتماد و شجاعت استفاده از صفتوجود 

  ؛ چیزی که متعلق بهداندمیرا چیزی متعلق به گذشته  اما آن طبقاتی،

 «. دور برگردانی به زمانی مبهم است»

از یک رومانتیک ابتدای قرن بیستمی  تربیشبنیامین چیزی  بینید کهمی

 است، ۱۸ - ۱۷های قرن های داستانها و شجاعتکه در رویای صداقت

در سپهر فارسی زبان معاصر ما، مسعود  کهاینچیزی شبیه  .بیش نیست

اما نکته جالب برای  !کیمیایی بخواهد درباره مبارزه طبقاتی صحبت کند

طور که نهما »: خود من به مثابه خواننده این تزها بخش پایانی آن است

ماتریالیست تاریخی باید به  ،گرددمیها به طرف خورشید ترین گلآفتابگردان

 .«ترین جزئیات توجه کندجزئی

که هیچ  ا  را که کنار بگذاریم، قائدت شانیازبان استعاره و بازی با کلمات 

که  پژوه ماتریالیست مخالف این اصل نیستشناس و تاریختاریخ
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اما بنیامین . « ترین جزئیات توجه کندماتریالیست تاریخی باید به جزئی»

که منظورش از چگونگی توجه به جزئیات چگونه  دکنمیروشن ن

توجهی است؟ در ابتدای تز مبارزه طبقاتی را که اصلی بنیادین در 

 اما از .چگونگی این توجه است را زمخت و غیرمعنوی دانسته است

صحبت نکرده و در ضمن حتی  ،چه چیزی لطیف و معنوی است کهاین

درمیان   »تمام آن صفات نیک که برای مبارزه طبقاتی برشمرد را نیز

؛ یعنی با وجودی که انقالب دکنمیملغی «  ها و توسط حاکمانتمام پیروزی

کراتیک و وروترین پیروزی طبقاتی به او( به گرداب باکتبر )نزدیک

 ۱۹۱۷اما برای بنیامین حتی اکتبر  منجالب استالینیسم گرفتار شده است،

و پیروزی طبقه کارگر نیز زمخت و غیرمعنوی و هم خالی از آن 

ها را بدون زیرا در این جمله تمام پیروزی .دشومیها محسوب صفت

 . استثناء مد نظر دارد

از سوی دیگر نیز کسی که مبارزه طبقاتی مارکسی را زمخت و 

که آلترناتیو یا مفهوم جایگزین خویش را  بایستمی، داندمیغیرمعنوی 

و تئوری جمعیت او تا  43رابرت مالتوسزیرا از  .نیز ارائه دهد

همه نه تنها  ۲۰و  ۱۹های داروینیست اجتماعی قرن نژادپرست

با  - ندکردمیماتریالیسم تاریخی مارکس و مبارزه طبقاتی او را رد 

حتی آرزوی بنیامین را نیز در -  خود نیز ماتریالسیت بودند کهاینوجود 

در تاریخ  44جزئیاتی به غایت جزییعمل متحقق کرده بودند و به 

بلکه با  ،رساله اصول جمعیت مالتوس نه تنها علمی. ندکردمیمراجعه 

                                                 

مشهور است. البته کتاب  نظریه رانتگذاری به خاطر پایه) ۱۸۳۴ -۱۷۶۶ (توماس رابرت مالتوس 43

به تحصیل الهیات پرداخت و پس از در دانشگاه کمبریج  .است نوشته اصل جمعیتمشهوری نیز به نام 

مالتوس معتقد بود که  ی گردید.در کالج هال بیوراستاد تاریخ و اقتصاد  ۱۸۰۵تکمیل تحصیالت در 

کنند و اگر قحطی و جنگ و غیره وجود نداشته آوری تکثیر پیدا میموجودات زنده با سرعت سرسام

شود ولی سال جمعیت دو برابر می ۲۵و لذا هر شود باشد جمعیت به شکل تصاعد هندسی زیاد می

  ازدیاد جمعیت باشند. دربرابرتوانند موانع طبیعی برخی عوامل چون جنگ و قحطی می

44 https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Beger#/media/File:Bundesarchiv_Bild_135-KB-15-

083,_Tibetexpediton,_Anthropometrische_Untersuchungen.jpg  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Beger#/media/File:Bundesarchiv_Bild_135-KB-15-083,_Tibetexpediton,_Anthropometrische_Untersuchungen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Beger#/media/File:Bundesarchiv_Bild_135-KB-15-083,_Tibetexpediton,_Anthropometrische_Untersuchungen.jpg
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ست که چه بسا شخص مارکس نیز حتی زمان و ا دقت به جزئیاتی

اما نکته . را نداشت آن ر تاریخ و جزئیاتشدن دبودجه تا این حد عمیق

بنیادین و متضاد میان نظریات مالتوس و مارکس  اصلی در تفاوت

و برای   نفع تئوری به -این همان وابستگی نظریه  اتفاقا  اینجاست که 

که از بنیان و اساس این دو  کدام طبقه و جهت تامین کدام منافع است

اگر ما در غیر اینصورت  .دکنمیرویکرد را از هم متفاوت و متضاد 

و برای کدام طبقه   و تعاریف / تفاسیر به نفع جانبداری از طبقه خودمان

 ،مبارزه طبقاتی زمخت را حذف کنیم(را از رویکرد خود خارج کنیم )

تراز با ماتریالیستی در جزئیات و همتئوری علمی و با دقتی  آنگاه 

که در چنین  بینیممی. تئوری فاشیستی جمعیت مالتوس بسیار نادر است

چیزگفتن جهت پوچی و از همه توانمیی است که ی رینگگوشه

 .های بنیامین )ها( را به چالش کشیدچیزنگفتنهیچ

5 

به چشم  لحظه که. اما آن گذردمی صاعقه تصویر واقعی گذشته همچون برق

را در لحظه  آن تشناخکه  است 32ای که دیگر دیده نخواهد شدآید، آن لحظهمی

این  -« حقیقت از ما فرار نخواهد کرد» به چنگ آورد. توانمی 33درخشش

رسخن  دهنده مکان دقیق تصویر تاریخی است که نشان 34گوتفرید کل

ماتریالیسم [برای آن خورد.می 35گری از ماتریالیسم تاریخی ضربهتاریخی

که  اکنون است ای درهمراه هرلحظه به 36یک تصویرغیرقابل برگشت ]تاریخی

تشخیص  [که هیچ بازشناختی ای دارد، چیزیشدن درهر لحظه تهدید به ناپدی

 .ندارد چیزی که درونش است،از خودش به مثابه آن ]ایدوباره

 ۵نقد تز 

ای که دیگر و آن لحظه گذردمی صاعقهآن تصویری که همچون برق 

زمان مبهم گذشته است که در تز قبلی به دنبال همان تکرار نخواهد شد، 

و این تصویر یا لحظه از گذشته  .ندشدمیآن بود و صفات نیک را شامل 

 آنرا به قول بنیامین شناخت، توانمیتنها تصویر ناب تاریخی است که 
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خب؛ این تصویر یا آن لحظه، ! نرا تصاحب کنیم یا از دست ندهیماگر آ

پردازد؛ میکدام تصویر/ لحظه از تاریخ است؟ بنیامین باز هم به آن ن

دانست که این چه شناختی است که  توانمیحتی در قالب یک مثال ن

ایشان به آن دست یافته و این شناخت را از کدام تصویر/ لحظه تاریخی 

بدست آورده است؟ همچنین با آغازی اینچنین مبهم است که به نقد 

این جمله  .رودمیلیست و متوهمی دیگر همچون گوتفرید کلر آهاید

حقیقت از ما فرار نخواهد  » گوهربار و خود چیزی پندار از کلر را که

و نظر خود را اثبات کردن هر آینه چیزی جز  کشیدن  به نقد «کرد

  .ادعای بروسلی بودن اینجانب در پارا المپیک نیست

چنین رویکرد دگم و : واقعیت عیان و چه حاجت به بیان که گفتن این

این همان  » کهاینو  (دکنمی)حقیقت هرگز از ما فرار نمکانیکی به تاریخ 

مکتوب  و « زندمیگری ضربه یت که ماتریالیسم تاریخی به تاریخاس جایی

ای جدید برای تنها توهم کشف قاره کردن این واقعیت با زبانی افالطونی،

راهنمایی  ماند که دانش آموز دورهماتریالیسم است؛ زیرا مثل این می

هنر نزد ایرانیان  » اعالم کند: دشومیوقتی با کتاب تاریخ سال اول آشنا 

المثل احمقانه است که متعلق به دانش جغرافی و است و بس، ضرب

 .«شناختی از تمدن جهان در سطح پنجم ابتدایی بود

6 

 «آنچه که واقعا بود»بیان آنچه که گذشته است، به معنای به رسمیت شناختن 

که  ایلحظهکه حافظه را کنترل کنیم، به مثابه  ]انگار[این بدان معناست نیست.

است که  مسئله این برای ماتریالیسم تاریخی .زندمی  37خطر درون آن، فلش

که اگر تا به  طورکند، همانشده خویش سریع تصویر گذشته را مایملک تصرف

تاریخی، خودش را برخالف  38مورد سوژه در حال در یک لحظه خطرناک

هم به همان  دکنمیخطر هم سنت را تهدید  داشته است. 39انتظار تحت فشار

را  ]خطر[برای هر دو یک به یک مشابه است: خود آنرا. 40شدت نامیده شدگان

. در هر دوره ای 41دکنمیفرای طبقات حاکم افشا  در تمام ادوار همانند ابزار،
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نوین  [طلبیفرصت[ 42باید تالش شود که روایت سنت را از مصلحت اندیشی

پس گرفت و همانگونه استیال بخشید که در مفهوم است. زیرا مسیح صرفا به 

کننده بر ضد او همچنین به عنوان غلبه ،گرددمیعنوان رستگار کننده بازن

های درباره جرقه  43را دارد موهبت این نویسیآید. تنها تاریخمی ]دجال[ مسیح

حتی مردگان از دشمن در امان نخواهند :بنویسد که متقاعد شده امید در گذشته

توقف  نشود، ]فاتح[پیروز شود. و این دشمن تا پیروز ]دشمن[بود، اگر او

 نخواهد کرد. 

 ۶نقد تز 

امان نخواهند بود، اگر دشمن پیروز شود. و این حتی مردگان از دشمن در  » 

فقط  یعنی اگر در همین اندازه،« رد.ن تا پیروز نشود، توقف نخواهد کدشم

با آن  توانمین قائدتا   همین جمله از پایان این تز را به رسمیت بشناسیم،

مخالفت با این جمله همچون مخالفت با کشاورزی است که  .مخالف بود

حتی انبار غله نیز در امان نخواهد بود اگر ملخ ها به روستا » بگوید:

ها و انبار غله را نابود برسند، و این ملخ ها توقف نخواهند کرد تا زمین

مادی و اینجهانی  کامال  ی که با این واقعیت نقل شده بینیممی «.کنند

زیرا طبیعت ملخ و تنازع . مخالفت کرد یا آنرا نقد کرد توانمیکشاورز ن

ملخ اگر آگاهی داشت نامش زندگی از منظر بقا است که ملخ نابودگر )

در نتیجه چنین جمالت گوهرباری را  .است است( زمین و انبار غله ما

کدام بستر طرح که این جمله را بر  گرددمیپرتاب کردن به این باز 

اما ببینیم این جمله بر . یم که بگیریمخواهمییم یا کدام نتیجه را کنمی

یا به عبارت دیگر؛ واقعیت دشمن از منظر کدام  کدام بستر استوار است؟

آیا زمانی که دشمن، طبقه کارگر علیه طبقه و علیه کدام طبقه است. 

 ،ندهی جهت انقالباست و این طبقه کارگر است که با سازماطبقه حاکم 

از منظر طبقه مخالفش در حال  قطعا  تالش برای رهایی خود دارد )که 

نیز بازهم مسئله است؟ نزد طبقه ما، دنیای جدید  دشمنی کردن است(

نیست، های دنیای قدیم که چیزی جز دنیای طبقه حاکم روی ویرانه

همچون پیامبری مهربان که دلسوز  دقیقا  بنیامین اما  ساخته نخواهد شد.
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در برابر این سؤال ما سوکت همه فرزندان خداوند به شکل برابر است؛ 

 .کرده است

ای است که در اصل ذهنیت یا ایده این جمله  ،حتی فارغ از این نیز

این موهبت یا استعداد را دارد که  ،دشومیمتقاعد  » که با آن نگاریتاریخ

های امید و از کجای جرقه کداماما  « .های امید در گذشته را بنویسدجرقه

گذارم و به کمی آن بخش مسیح و دجال را برای انتهای نقد می تاریخ؟

های امید در وهله اول که همانا این جرقه .مکنمیقبل تر آنها رجوع 

غیر قابل  ایلحظههستند که همچون فلش نور در  ایصاعقههای برق

 )با استناد به تزهای تا اینجا(، افتدمیای مبهم اتفاق تکرار آنهم در گذشته

تاریک خانه تاریخ برای  و در وهله دوم نیز وقتی مینیمومی از ثانیه ی

خطری که هم سنت و هم نامیده شدگان  » است که  دکنمیبنیامین را روشن 

با استعداد نزد جناب  نگارتاریخ .سازدرا نمایان می « دکنمیرا تهدید 

 ها که ابزاری فرای تمام طبقات حاکم استآن خطر تمام دوران »  بنیامین هم

که روایت سنت را که همانی است که  دکنمیو هم تالش  دکنمیرا افشا 

بایست استیال داده شود و از کونفورمیسم نوین پس گرفته شود را احیا یم

گذارم و نه اضافه بر چیزی در دهان آقای بنیامین می بینید که نهمی «.کند

و تنها کلیت تز را در  مکنمیچیزی اضافه  شکن ایشانجمالت شکر

 باز گردیم . مکنمید تجرید معروف کالبد شکافی اما با همان مت کلیت آن،

 .به مسیح و دجال

 بندی بنیامینبخش آخر عهد جدید( فرمول)۱۵-۲۰:۱۲در مکاشفه یوحنا 

اگر دشمن  »پایان  تا « خطری که هم سنت و هم نامیده شدگان »از آغاز

دریا مردگانی را  »]...[  خوانیم:به صورت انجیلی آن میرا  « پیروز شود

که در خود داشت پس داد؛ مرگ و جهان  مردگان نیز مردگان خود را پس 

داوری شد... و هر که  دادند، و هر کس بر حسب اعمالی که انجام داده بود

بنیامین  «.نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش افکنده شد

را در  « ... همچون ابزار تمام ادوار و فرای طبقه حاکم »اینجا فقط آن بخش 
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از روی مکاشفه اضافه کرده است. و این همان  میان جمله بندی خود

ماتریالسم تاریخی و دیالکتیک حاکم بر روابط طبقاتی در میان جوامع 

 ۱۹۴۰باشد. البته ناگفته نماند که در سال نزد فیلسوف ماتریالیست ما می

را  آوردمیبینی به غایت دقیق از فرجامی که فاشیسم بر سر انسان پیش

 ترسیم کرده است.

همان الهیات تز اول است که « استیال داده شود بایستمیسنتی که  »

گشتند تا بدون دیگری بر هر می به آن باز بایستمیهای تاریخی ماتریالیست»

استیال دادن به امید داشتن و این سنت و آن الهیات نیز  .«حریفی غلبه کنند

نه آن  »در ضمن  .نیست گرددمیبه چیزی جز همان مسیحی که باز

مسیحی که هم برای ، بلکه آیدمسیح فهمیده شده را که فقط برای نجات می

به وضوح ما با یک روحانی !! « یدآنجات و هم برای غلبه بر دجال می

و دجال را فقط  یک استفاده از استعاره مسیح  .فیلسوف روبرو هستیم

با  گیرم و بنیامین را یک ماتریالیست،بازی با کلمات فلسفی فرض می

این حال حتی ایشان کوچکترین باوری به نجات جمعی که از طریق 

ایشان برای جهان ما نه به  .ندارد دشومیپروسه ای جمعی متحقق 

بلکه به جهانی در تقابل میان نیروهای خیر و شر  طبقات متضادالمنافع،

قائل است که برای نجات فرودستان از چنگال نیروهای شر، نیاز به 

 .  مسیح یا مسیحانی انقالبی داریم

، در تمام را همان ذهنیتی است که یهودیان و نه فقط بنیامین دقیقا  این 

ترین بخش فرودستان اروپا تبدیل عملبی نه تنها به طول دوران نازیسم،

کرد و کمترین مقاومتی از سوی آنها در برابر فرستادن آنها به اردوگاه 

فتاد، بلکه به جای باور و تالش به سازماندهی در کنار نیگتوها اتفاق 

را )البته نه به شکل مطلق( به آنها  دیگر نیروهای مقاومت ضد نازی، 

ه اینجهانی شده و سازمان یافت آغوش صهیونیسم انداخت که چیزی جز

نژادپرستانه  های شوونیستی، فاشیستی،شده همان ایده منجی تحت اندیشه

 برای یهودیان نیست. موعود و مذهبی تحت لوای سرزمین
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7 

 .دکنمی؛ در این دره که از نکبت زاری  اندیشه کن بر تاریکی و سرمای سخت

 زاری[]دو  اپرای سه پولی -برشت  ]برتولت[

ند عصری را خواهمیآنهایی که ،دهدمیبه مورخین پیشنهاد  44فوستل دوکوالنژ

هر چیزی که درباره روند بعدی ،همه چیز بایستمیپس  ،دوباره تجربه کنند

 یروش بهتر. ، از کله خود بیرون بریزنددانندمی ]بعد از آن عصر[ تاریخ

وجود  یماتریالیسم تاریخ]سابق[ شیوه های 45برای مشخص ساختن شکست

  .است هامنشاء آن اینرسی در قلب .است 46این یک روش همدلی .ندارد

 acedia47 که  تاریخ است 49 برتصویر واقعی غصب[[امید از تسلطان ، 48آکدیا

نزد فقیهان قرون وسطی  ]روش همدلی[. آن50خواهد درخشید در زمان کوتاهی

 نوشت،بود آشنا 52که با آن 51فلوبرت. شدمیی دلیل افسردگی محسوب  ریشه

، تا چه اندازه تحمل  53ند حدس بزنند که احیای کارتاژتوانمیقلیلی از آدمیان  »

اگر این  ،دشومیاین اندوه بمراتب واضح تر ]ذات[ سرشت «.دخواهمیاندوه 

سؤال پرسیده شود که در واقع با چه کسانی این مورخین تاریخی گری همدلی 

همه  54اما هربار حاکمان . بی چون و چرا، فاتح پاسخ سؤال است.ندکنمی

بنابراین همدلی با فاتحان همیشه به نفع  وارثان آنانی هستند که فاتح بودند.

ماتریالسیت تاریخی بقدر کافی گفته که ]آنچه[ است. اینها هستند]فعلی[ حاکمان

 ،هر کس که تا به امروز همراه فاتح در رژه پیروزی رژه رفته است. است

 زمین افتادگان در پا گذاشتن حاکمان روی سرهای بر ]شریک او[همراه او

در رژه  ،همانگونه که همیشه رایج بوده است ،غنائم]و[ .است ]مغلوبان[

را به عنوان میراث فرهنگی ] ]غنائمآنها. دشومیپیروزی حمل 

ی تاریخی با یک فاصله گذاری هاماتریالیستنزد . [دهندمی]نشان شناسانندمی

. چونکه برای آنچه که او به عنوان میراث دشومینظاره  55هوشمندانه در آنها

 56همه بدون استثناء از یک منشاء هستند،دهدمیفرهنگی مورد بررسی قرار 

مدیون  57بدون وحشت به آن بیاندیشد. نه تنها موجودیت آنها دتوانمیکه او ن

بلکه همچنین بیگاری  ،زحمات نوابغی بزرگ است که آنها را آفریده اند

 کهاینهیچ سند فرهنگی وجود ندارد بدون . معاصران آنهاغیرقابل تحمل 

 58همزمان سند توحش باشد. و همانگونه که این اسناد مملو از توحش هستند
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نیز بدون توحش  59به همان صورت هم پروسه انتقال آنها از یکی به یکی دیگر

اتفاق نخواهد افتاد. به همین دلیل است که ماتریالیست تاریخی تا سرحد امکان 

به مثابه وظیفه خود زیر نظر  61. او اینرا60دکنمیخود را از اینها مجزا 

  .63سمباده بزند 62خطشبرخالف[  [تاریخ را علیه ،گیردمی

 

 ۷نقد تز 

بهترین  » ( empati) دیگران گذاشتنرا جای  بنیامین معتقد است که خود

ه ک « روش برای جایگزین کردن یا شکستن شیوه های سابق ماتریالیسم است

این روش  » همچنین؛معنوی معرفی کرددر تز قبلی آنها را زمخت و غیر

اگر موافق باشید که «. گیردمییا همدلی نیز از اینرسی قلبها سرچشمه 

از آنچه که در ادامه جمله فوستل  تربیش دوباره من چیزی از خودم و

وارد این شوم  دوکوالنژ طرح کرده است در دهان بنیامین نگذاشته ام،

 .که بنیامین در این تز بدنبال چیست
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و با استناد به دوکوالنژ  دشومیتز با جمله ای از برتولت برشت آغاز 

های آنها مد که نزد بنیامین ماتریالیست -ان نگارتاریخکه  دشومیاعالن 

همه چیز را درباره روند بعد از آن عصری را که  » بایستمی -نظر است 

همان  دقیقا  منظور  «.از ذهن خود بزدایند ند تجربه کنند،خواهمیدوباره 

است که برشت  « اندیشه کردن در تاریکی این دره نکبت زده » مخالفت با

مبرهن است که بنیامین مخالف چیست و  مکنمیخب؛ فکر . گویدمی

ره کردن روی رس  د با س  خواهمیاو  .دنبال اثبات چه چیزی است

ولی چون به  دانندمی تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ را »رادیکالیسم آنانی که 

برای دسترسی واقعی به تاریخ  بایستمیپس  دست فرادستان نوشته شده است

 این ها با اسکوالستیسم کالمیتن ،«آنرا دوباره و از منظر فرودستان نوشت

تاریخ موجود )مین استریم( تاریخ دلبخواه نوشته شده از   ه:را تایید کند ک

طبق  بایستمیاما برای نقض آن مجبوریم یا  سوی طبقه حاکم است

فتوای بنیامین در تبعیت از دوکوالنژ، همه آنچه تا به حال بر سر 

فرودستان آمده است )دره پر از نکبت( را فراموش کنیم )در چرایی 

 ینیمه های آن اندیشه نکنیم( و تالش کنیم که برای نوشتن مجدد تاریخ،

های دستاوردهای فئودالیسم و پادشاهان و امپراتوری .پر لیوان را ببینیم

را نیز به رسمیت بشناسیم و باالخره فراموش نکنیم  داری قبل از آنبرده

شدن این تاریخ فقط نقش سرکوبگر ما جهت دفاع که آنان نیز در تاریخ

 ایمبارزهکه به قول مارکس و نزد بنیامین  -از منافع طبقاتی خود را 

  .نداشتند -زمخت و غیر روحانی است  ا  صرف

فرودستان بلد  » یزی است که بنیامین بدنبال آن استهمان چ دقیقا  این 

باشید خودتان را بجای فرادستان بگذارید و با آنها همدلی داشته باشید چون 

هر کدام از  اصال  باالخره همه آدم هستیم دیگه! آدم هم جایز الخطا است ! و 

با ! « فهمیدچرا اینقدر بیشعور هستید و نمی  د.کرمیشما هم همان کارها را 

همدلی با حاکمان و فاتحان را با همان زبان  وجودی که در ادامه تز،

اما این ادعا که مطرح کردم بر  کشدمیرمزآلود و آخوندی، گویی به نقد 
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برای این منظور و قبل از ورود به ادامه  .مقدماتی عینی استوار است

ببینیم که فوستل دوکوالنژ که در ابتدا به او و گوستاو  بایستمیتز، 

 .چه کسانی هستند دهدمیاو ارجاع  فلوبرت که در ادامه به

فرانسوی است که از اعضای آکادمی  ۱۹فوستل دوکوالنژ مورخ قرن 

ترین اثر او که امروز نیز در رشته معروف .علوم سلطنتی فرانسه بود

شهر » کتاب دشومیهای اروپایی تدریس تاریخ غرب در دانشگاه

بسیاری از مستندات و مدارک است. این کتاب با استناد به  45«باستانی

پیرامون دولت شهر  مکتوب تاریخی، اولین اثر تاریخی به مثابه علم،

ماتریالیستی از  نگاریتاریخکه این  .روم و امپراتوری روم است

مراجعه به اسناد و مدارک معتبر تاریخی از تاریخ آتن و یونان باستان 

، با پرداختن به امپراتوری مقدونی به خصوص تاریخ دشومیآغاز 

یابد تا در ادامه روم را به مثابه میمدیترانه و شمال آفریقای آن ادامه 

نتیجه تکامل تاریخی آنها و همچنین باالترین دستاورد تاریخی اروپا ولی 

با شیوه و رویکردی انتقادی که برای زمانه خودش جالب بود مستدل 

همانی است که بنیامین از آن نوع رویکرد به  یوه انتقادی،ولی آن ش .کند

زیرا دوکوالنژ با اروپا محوری ارتجاعی  .رسدمیصدور فتوای همدلی 

که  کشورهای با تاریخ تمدن وکشورهای با تاریخ توحش: یا به قول هگل

امپراتوری برده داری روم را نه در  ،درون آثار او وجود دارد

که علیه کشورهای آسیای غربی در فالت  46یهای امپریالیستسیاست

سوریه، فلسطین و  )لبنان، آناتولی )ترکیه امروز( و دلتای رود اردن

اردن امروز( و همچنین کشورهای شمال قاره آفریقا )جنوب سواحل 

نقد  ،ده و تامین برده را برای روم داشتندمدیترانه( که نقش باج و خراج

های داخلی روم دربرابر شهروندان بلکه این نقد علیه سیاست .دکنمین
                                                 
45

 https://archive.org/stream/cu31924100532054#page/n55/mode/2up  

 های ماقبل  های جهان باستان در دورهگرایانه امپراتوریهای نظامی و اشغالمنظور کشورگشایی 46

 .داری )لنین( قاطی نشودبا مفهوم امپریالیسم سرمایهداری است. پس سرمایه

https://archive.org/stream/cu31924100532054#page/n55/mode/2up
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یا به قول مارکس نقدی خرده بورژوایی به طبقه بورژوا  .رومی است

خرده زمین داران و  نقد :گفت توانمیدر کانتکس روم باستان  .است

خرده برده داران علیه دربار روم است که چرا دموکراسی رومی )سنا( 

به . ه استکردمیتقسیم ن ی از امپراتوری را با آنهاتربیشحقوق و منافع 

از این وارد تشریح این کتاب  تربیشم توانمیدلیل اجبار ساختار متن ن

 .سپارمرا به خواننده می تربیششوم و تحقیق 

فرانسوی  ۱۹او یک نویسنده و رمان نویس قرن  :حاال گوستاو فلوبرت 

از معروفترین آثار او که  .و از نویسندگان سبک رئالسیم رومانتیک بود

ساالمبو و  به رمانهای مادام بواری، توانمیبه فارسی ترجمه شده 

او از تاثیرگذارترین نویسندگان دوران خود  .تربیت احساساتی اشاره کرد

و الگوی نویسندگان معتبر دیگری همچون امیل زوال و جورج اوورل 

سالگی نویسنده(  ۶۸)۱۸۶۹رمان تربیت احساساتی که در سال . بود

محصول پختگی اندیشگانی این )به نظر من(توانمیمنتشر شد را 

م و شومیو ادبی آن ن نویسنده قلمداد کرد که اینجا وارد ارزش هنری

سیاسی و اجتماعی که در این رمان از  یکراست به سراغ رویکردهای

روم، زیرا بنیامین نیز در این تزها به او می دشومیسوی فلوبرت ستوده 

 .دکنمیاز همین جنبه استناد 

تربیت احساساتی از منظری، تشریح شرایط سیاسی و اجتماعی پاریس 

سلطنت لویی شانزدهم است که به واسطه داستانی در سالهای آخر 

پیرامون ماجراهای زندگی و چگونگی دوام آوردن فردریک )قهرمان 

روستایی در شهر زیبا و سلطنتی پاریس که آنجا باید  داستان( جوان

فردریک عاشق مادام ماری آرنو، زنی از . گیردمیزندگی کند، شکل 

ده دوست و آشنای پاریسی تحصیل کر خودش بزرگتر که همسر زیبا،

و ژاک آرنو نیز یک گالری دار  دشومیخودش موسیو ژاک آرنو است، 

و  و او را با اطرافیان دهدمیدر شهر پاریس است که به فردریک کار 
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الحال اشراف سنتی و بورژوازی نو پای مشتریان خود که از طبقه معلوم

ماری عشقی مخفی با سالها میان فردریک و  .دکنمیپاریسی هستند آشنا 

در این   که های مختلف در جریان است و فردریک نیزفراز و نشیب

به نوعی در آستانه انقالب به جمع انقالبیون و به  دشومیسالها بزرگتر 

 .پیونددهوادران آنها علیه سلطنت می

این تحوالت در حالی است که دوستش ژاک آرنو بدلیل جایگاه و  

مشکالت و  که دارد، ایبورژوایی وابستگی طبقاتی فرادستانه و زندگی

روابط این دو نفرها  .دکنمیهایی را با فردریک تجربه دردسر

ژاک( دوگانگی محور حس تعلیق و  -ماری و فردریک  -)فردریک 

و در نهایت ماری نیز  دشومیتها نیز حفظ هیجانات رمان است که تا ان

های مختلف ذهنی و روحی با خودش در میانه دوگانگی پس از درگیری

وفاداری به همسرش یا عاشقی با معشوقش، هواداری از انقالبیون یا 

هوادارای از آشنایان اشرافی همسرش که زندگی مرفه وی مدیون همین 

و به فردریک  دکنمیعشق را انتخاب  ارتباطات طبقاتی است،

فردریک نیز در نهایت و در سالهای پس از انقالب به  .پیونددمی

 پیونددیعنی از منظر ما به ضد انقالبیون می .پیونددهوادران ناپلئون می

 مکنمیدانم و فکر متن، توضیحی بیش از این را الزم نمی به دلیل جبر.

باره فلوبرت و جایگاه برای خواننده دلیل چرایی همین توضیح کوتاه در

این کوتاه روده درازی پیرامون . اندیشه طبقاتی او روشن شده باشد

دوکوالنژ و فلوبرت الزم بود زیرا بدون دانستن این بستر مادی، منظور 

از بیرون ریختن گذشته از ذهن، همدلی و اینرسی قلبها را نزد بنیامین 

و اکنون   که بفهمیم شدمین فلسفی او -در هاله ی پیچیدگی زبان روحانی 

  .به ادامه نقد وارد شد توانمی

همان استعاره ای است که بنیامین ،  acediaاافسردگی و اندوه آکدی

تا چهره اندوهگین خودش را از دست مورخانی که در  دکنمیاستفاده 
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اندوه نفهمیدن این امر از سوی آنها که  .نشان دهد باشدمیحال نقد آنها 

از دست  -که نزد بنیامین است  -فرصت تسلط بر تصویر واقعی تاریخ 

 همان فرصتی )دانش یا آگاهی من   .یا از دست رفته است رودمی

بنیامین( که همچون درخشش صاعقه تنها در همین لحظه که هویدا است 

ه داشتند دالیل اندوه بنیامین و فقیهان قرون وسطی به دلیل همان همدلی ک

به عبارت دیگر این  .فهمند و البته بنیامین نیز با آنها همدلی داردرا می

همان لبیک شخص بنیامین به فتوای خودش پیرامون بازگشت به الهیات 

فقط فلوبرت  » در ادامه با جمله فلوبرت پیرامون کارتاژ و اندوه از. است

 «فهمم احیای کارتاژ به چه اندوهی نیاز داردمیبنیامین هستم که  و دوم من

و باقی وراجی های  منتقدانه همدلی با فاتحان است که پوچی آن ادعای

  .دشومیپیرامون میراث فرهنگی فاتحان، نقش بر آب 

در باالتر از چگونگی نگاه انتقادی دوکوالنژ به تمدن و امپراتوری روم 

 .بر همان نقد ما استوار است صحبت کردم و این اندوه احیای کارتاژ

سط دولت شهر کارتاژ دولت شهری بود مقتدر در شمال آفریقا که تو

اینجا نقد به فاتح )روم( و درکنار مغلوب  .مقتدر روم سرنگون شد

، اما بقدری سطحی و حوصله سربر دکنمی)کارتاژ( ایستادن را بلغور 

که وارد چگونگی کارتاژشدن کارتاژ  دتوانمید و نه خواهمیاست که نه 

بابلیان را داشته باشم که توسط من اندوه احیای  کهاینمثل  .شود

 بابل چه چیزی بود را نقد کنم. کهاینبدون  هخامنشیان سرنگون شدند،

به اینجا، با رویکردی رادیکال و اما بخش پایانی تز با وجود نقد تا 

ماتریالیست  »: بخصوص جمله پایانی آن.  انتقادی تحریر شده است

تاریخی به مثابه وظیفه ی زیر نظر گرفتن آنچه بعنوان میراث فرهنگی 

تاریخ را بر خالف جهت  بایستمی )تاریخ مین استریم(، دشومیشناسانده 

قابل نقد و پروبلماتیک، قبل از آنجایی ولی نکته  «به صالبه نقد بکشد خود

 : است که استدالل فوق العاده رادیکال زیر را
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هر کس که تا به امروز همراه فاتح در رژه پیروزی رژه رفته است، شریک  » 

او در پا گذاشتن حاکمان روی سرهای مغلوبان است و غنائمی که همیشه در 

آنچه  . ]...[دهندمیند به عنوان میراث فرهنگی نشان شومیرژه پیروزی حمل 

،همه بدون استثناء از گیردمیکه به عنوان میراث فرهنگی مورد بررسی قرار 

 گونهاین «بدون وحشت به آن اندیشه کرد توانمییک منشاء هستند که ن

 : دکنمیمحافظه کارانه نتیجه گیری 

نه تنها موجودیت آنها مدیون زحمات نوابغی بزرگ است که آنها را آفریده  » 

هیچ سند فرهنگی  همچنین بیگاری غیرقابل تحمل معاصران آنها.اند، بلکه 

همزمان سند توحش باشد. و همانگونه که این اسناد  کهاینوجود ندارد بدون 

مملو از توحش هستند به همان صورت هم پروسه انتقال مالکیت آنها نیز بدون 

 اما منظورم چیست؟« توحش اتفاق نخواهد افتاد

 -بخصوص برای اروپا  - «تاریخ تمدن»ی آنچه منشاء همه کهایندر  

نامیده شده، چیزی جز سند توحش طبقه فرادست است که شکی نیست و 

ولی در  .هایی که بنیامین استفاده کرده بسیار هوشمندانه استاستعاره

خلق آن آثار تاریخی / فرهنگی را محصول تالش و زحمت هم  ادامه،

وهم بردگانی که آنها را ساخته اند  دانکردهنوابغی که آنها را طراحی 

زنبورها از   » کهاینمارکس در استعاره معروف خود پیرامون . داندمی

اما تفاوت میان زنبور با بدترین  ،زبردست ترین معماران زبردست تر هستند

معماران در این است که معمار قبل از آفرینش طرح یا تصویری از محصول 

 : که دکنمیرا نیز فراموش ن ولی این «ذهن داردنهایی کار خویش را در 

که میان معماران اهرام مصر با معماران آلونک هایی که خود  قطعا  اما »

تفاوتی بنیادین قرار دارد که همان در  ،ساختندمیبردگانی بودند که آن اهرام را 

  مضمون()نقل به  «چرایی آلونک بودن دومی و اهرام شدن اولی نهفته است

به عبارت دیگر بنیامین، کار نوابغ بزرگ را در کنار کار بردگان 

شمارد، درصورتی که کیست که نداند تمام نوابغ سازنده آن آثار یکی می

تا گردن به  ، مد نظر ایشان در آن زمانها و مکانهای مشخص در تاریخ

بنیامین معترف است که  .طبقه فرادست و سرکوبگر وابستگی داشتند
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ای از دنیا در آن اختن قصرها و تاالرهای عظیم و باشکوه در هر نقطهس

محصول بیگاری غیرقابل  دشومیمقیاس تاریخی که او به آن نزدیک 

که  گیردمیدیده ارا نیز نتعمدی اینبا آن است ، اما  تحمل سازندگان

تا  اندبودهنوابغی همچون میکالنژ و رافائل و داوینچی که معمار آنها 

خود شریک همه آن امکانات فرادستانه در وابستگی به طبقه حاکم،دن گر

به زبانی . دادای هستند که بخشی از منفعت طبقاتی آنها را تشکیل می

بدون منشاء آن به چگونگی میراث  دتوانمیدیگر آن وحشتی که بنیامین ن

اصل توسط همان نوابغ، طراحی شده  فرهنگی شدن آن بناها فکر کند،در

 گیردمیالبته نه طراحی کردن وحشتی که گریبان طبقه محکوم را  .است

)قوانین برده داری( بلکه طراحی بناهای عظیم و زیبایی که همین 

جاودانه ماندن عظمت  شان تنهاامروز کاخ هایی مجلل هستند که هدف

 . های خود بوددوران دولتها و پادشاهان طبقه حاکم

پروسه  » :ترین بخش آن جمله نیز اینجاست که در نهایت محافظه کار

 ا  حتم دوباره باید گفت «. انتقال مالکیت نیز بدون توحش اتفاق نخواهد افتاد

ندارد که همزمان وجود  )البته فرهنگ طبقه حاکم(هیچ سند فرهنگی  » که 

آن اسناد مملو از توحش هستند  »که وقتی  حتما  و « سند توحش نیز باشد

پروسه انتقال مالکیت آن نیز بدون توحش نخواهد  )البته توحش طبقه حاکم(

های زکارانه اینجاست که همچون پرانتاما پروبلماتیک محافظه ؛« بود

توحش کدام طبقه اشاره بنیامین به سند فرهنگی کدام طبقه و  اینجانب،

 : طرف استبیفراموش کند،بلکه به این دلیل که  اینکهنه .دکنمین

نزد  «! دکنمیماتریالیست تاریخی تا سرحد امکان خود را از اینها مجزا »

قلعه  .بنیامین قلعه الموت و تخت جمشید هر دو سند بیگاری کشیدن است

های های قبایل ژرمن و قلعه های امپراتوری روم در دوران رویاریی

سکاچ ها قلعه های ا .ها برای استقالل از روم هر دو یکی هستندژرمن

خون ریختن  .های اشغالگر انگلیسی یکی هستندهای فئودالدر برابر کاخ

سپاه اسپارتاکوس و خون ریختن سپاه روم هر دو توحش محسوب 
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به همین دلیل است که پروسه انتقال مالکیت نیز برای  دقیقا  و  .ندشومی

مگر غیر از این است که اجتماعی کردن مالکیت  .ایشان توحش است

خصوصی بر ابزار تولید )سوسیالیسم( که خود نوعی از پروسه انتقال 

مالکیت از مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی است در پروسه ی 

قهرآمیز و با اعمال جبر به  انیفست کمونیستنقل از م که به انقالب

اما بنیامین به  ؟دشومیطبقات حاکم است )توحش برای بنیامین( متحقق 

خود را از این واقعیت ماتریالیستی تا سرحد امکان مجزا  ،نقل از خودش

 دکنمیکه خویش را مجزا  کرده است. در ضمن این ماتریالسیت تاریخی

 دوباره به آن بپردازم. ۹به یاد داشته باشید تا در نقد تز 

مچ این فیلسوف و مصلح اجتماعی را  توانمیدر این نکات است که 

در کدام  کهاینرا بدون مشخص کردن  «آرزوستانسانم »گرفت که 

او مصداق همان  .دکنمی، موعظه گیردمیسنگر از نبرد طبقاتی قرار 

برای اینان انسان در انتزاع  ]... [» :گویدمیکسانی است که مارکس به آنها 

اینان مصلحین اجتماعی هستند که  ]... [و بدون وابستگی طبقاتی وجود دارد

اینان  […] است هاانسان چون بیچاره ترین برایشان طبقه کارگر وجود دارد

 « ندکنمیحتی طبقه فرادست را آرزو  ،بهتر شدن وضعیت همه جامعه

است که تمام  گونهاینو . مانیفست کمونیست[ -]سوسیالیسم ناکجا آبادی 

تبدیل به  «خالف جهت تاریخ بر سمباده زدن تاریخ  » محتوای رادیکال

از قیصر  که همه کس دشومیکاریکاتوری از جمالت مسیح در انجیل 

 «فرزندان )بره( های راه گم کرده پدر آسمانی » روم تا برده ای در روم را

ن و خواهران ارداکه در پادشاهی او جایی در آسمان ها، همه بر داندمی

 !یکدیگر خواهند شد؛ فقط کافی است که ایمان بیاوریم تا رستگار شویم

8 

که در آن زندگی  «وضعیت اضطراری » آموزد کهمیسنت ستمدیدگان به ما 

 مطابقما باید به یک مفهوم تاریخی دست یابیم که  یم، یک قانون است.کنمی

واقعی  وضعیت اضطراریسپس ماهیت وظایف ما در یک  باشد.  ]وضعیت[این
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نمایان خواهد شد؛ و موقعیت ما در مبارزه با فاشیسم ] نزد اذهان[جلوی چشمها

براین قرار دارد که  ]فاشیسم[حداقل شانس آن به این ترتیب بهبود خواهد یافت.

چیزهایی  –ند. شومیتاریخی مواجه  ]اصل[مخالفانش با آن همچون یک قاعده

آن شگفت زده  ]کردن[امکان پذیر است و تجربه «هنوز»که در بیستمین قرن 

زیرا مفهوم  ابتدای شناخت نیست، 64، از منظر فلسفه نیست. ایندکنمیمان 

 پایدار است، غیرقابل دفاع است. 65تاریخ که بر این شناخت

 ۸نقد تز 

بنیامین اینجا به درستی منتقد آن رویکرد دگماتیسم و مکانیکی است که 

فاشیسم را محصول یا نتیجه سیر تکامل تاریخی و آنرا یک اصول یا 

که به آن  بایستمییک مرحله گریزناپذیر؛ گویی  .داندمیقاعده تاریخی 

 احزاب استالینیست یا این رویکرد منفعل .رسیدیم تا از آن گذر کنیممی

د فرافکنی اشتباهات و ات در آلمان و ایتالیا بود که متسوسیال دموکر

بنیامین . خیانت های آنها در تجربه فاجعه فاشیسم برای بشریت است

اینجا پروبلماتیک قابل نقد را به زیرکی دیده است اما برای نقد آن 

این تزی است که در آن چرا و باید نیاز . سوراخ دعا را گم کرده است

 .دکنمیرا طرح  داریم «دست یافتن به یک مفهوم تاریخی » به 

تا پایان جمله  «موزدآسنت ستمدیدگان به ما می »تمام بخش اول تز ازابتدای

نقد به همان رویکرد منفعل ؛ «ندشومیهمچون یک اصل تاریخی مواجه  »ی 

و فرافکنی حاکم در احزاب شکست خورده سوسیال دموکرات یا لیبرال 

در برابر فاشیسم است. اما آن گم کردن سوراخ دعا اینجاست  اروپاهای 

که این سنت ستمدیدگان نیست که شرایط اضطراری را یک قانون کرده 

 کهایناول  »: شدمیکه قانون  بایستمیاز منظر آن سنت ن اتفاقا  . است

یک محصول اجتماعی است و  بیند که سنتی که منتقد آن است،خودبنیامین نمی

 « در واقع به شکل معین آن جامعه تعلق دارد دکنمیآن قانون شدن که وی نقد 

 ا  هرگونه تغییر اجتماعی ذات کهایندوم  » .بنیامین بخشی از آن است که خود  

پراتیک است و راه حل عقالنی همه رموزی که شاکی بودن امروز بنیامین را 
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و فهم این پراتیک  )اجتماعی( زداید در پراتیک انسانیمیاز رازپنداری 

چرا  »که:  گویدمیبه فوئرباخ امروز ما  ۶مارکس در  تز 47«استوار است

با فرض وجود و  گیرینادیده می هستی را خودت بخشی از آن که جریان تاریخ

که خودت هم در ساختن آن نقش  یک سنت منتزع از واقعیت در آن اجتماع

 «ی؟کنمیآنرا قانون در نزد ستمدیدگان اعالن  داشتی،

زی سنت ستمدیدگان درباره چه چی ۱۹۴۰فتواصادرکردن بنیامین در

 ،و امثال خودش او که نقش خودنگفتن است، زمانی است در اصل هیچ

در روندی که تاریخ طی کرد  ۱۹۳۳تا  ۱۹۱۸از فردای شکست انقالب 

به  را -همین تاریخی که دنبال تز صادرکردن برای مفهوم آن هست  -

کسی که امروز از قانون شدن وضعیت اضطراری نزد . نقد نکشد

سال پیش به  ۱۰۰فرودستان همچون یک سنت شاکی هست، زمانی که 

همین روزهای  «ست بلکه تغییر استیمسئله تفسیر ن » شد گفته امثال او

 .شده بود بینیپیشبیچارگی امثال او و طلبکار بودن از فرودستان 

با وجود این نقد که به بنیامین داریم اما او اصرار دارد که دست خود و 

  :دیدر ایجاد این شرایط اضطراری بشو هایش را از سهم خودهمپالگی

تقصیر  دکنمیفتد و شگفت زده مان اآن فجایعی که در قرن بیستم اتفاق می»

است که تازه  بنیامینچون مفهوم قابل دفاع از تاریخ نزد من  ،تفلسفه نیس

 .« ابتدای شناخت است

المثل معروف است در حال تالوت کردن همان ضرب دقیقا  فیلسوف ما 

و  “ هرعیبی است از مسلمانی ما است واسالم به ذات خود ندارد عیبی „که 

کسی که نگاه و تحلیل طبقاتی نه تنها نداشته باشد  .تعجبی ندارد اصال  این 

 ، ستیبلد ن کهنیابلکه آنرا زمخت و غیرروحانی بداند، معلوم است نه 

د قبول کند امری غیر طبقاتی نداریم و فلسفه نیز طبقاتی خواهمیبلکه ن

زیرا برای او از افالطون و سقراط و بقراط تا جان الک و کانت  .است

و هگل و حتی هایدگر معاصر خودش که در حال مدح و ستایش هیتلر 

                                                 
 درباره فوئرباخ ۸و  ۷بدون رعایت کپی رایت تز  47
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معلمینی که فرق خیر و شر را به  .هایی فراطبقاتی هستندهمه انسان بود،

 بایستمیای ندارند( بشریت )همان فرزندان خداوند که هیچ طبقه

کشیده به نقد  گونهایندرباره فوئرباخ  ۳هایی که در تز نهما. بیاموزند

تویی که ادعای ماتریالیست آنهم تاریخی آنرا داری ولی معتقدی  » شده اند که

وابسته به تربیت اجتماع است، اول خودت به تربیت نیاز داری  که تغییر شرایط

انقالبی را به نحوی و قبل از معلمی کردن برای ستمدیدگان ابتدا وجه پراتیک 

  «.عقالنی درک کن

9 

                      هایم بال پروازند آماده

 بازگردم عقب که مشتاقم 

               بمانم هم جاودان حتی چون

 برممین نصیبی اقبال از 

 67شولم گرشوم  66نگلوسآاز درود 

دارد، فرشته شهرت  Angelus Novus69 به که Klle68در یکی از نقاشی های

که قصد دارد  70ای ترسیم شده است که نگاه او بگونه ای به چیزی خیره شده

هایش حیران است، کند. چشم تا خود را از چیزی که در آن خیره شده دور

 بایدمی. نگاه فرشته تاریخ 71هایش گشوده هستندلدهانش باز مانده و با

چهره اش به سمت گذشته برگشته است. جایی که برما  .72همینگونه باشد

بینید، ویرانه هایی می، او یک فاجعه مجرد را دشومیاز وقایع ظاهر  ایزنجیره

اندازد. او می که روی هم تلمبار شده اند و تنها یک فاجعه آنها را پیش پای او

آنچه از هم تمام  ]جان بدهد[، مرده ها را بیدار کند 73د خوب بماندخواهمی

و این  ،گیردمی. اما توفانی از سوی بهشت وزیدن 74دریده شده را جمع کند

، بگونه ای که او گیردمیتوفان به حدی قدرتمند است که بالهایش را در خود 

ندازد و به امیبه پشت  75آنها را ببندد. این توفان او را مداوم دتوانمیحتی ن

و تلمبار ویرانه های پیش روی او تا  76کشدمیکه خواهد شد  ایآیندهسوی 

نامیم، همین توفان می. آن چیزی که ما آنرا پیشرفت رودمیباال  ]بهشت[آسمان

 .است
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 ۹نقد تز 

 “. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است„ المثل معروف بقول ضرب

این توفان او را مداوم به  »: دکنمیاین جمله خودنمایی  تز قبل از پایان

چنین  .«کشدمیکه خواهد شد  ایآیندهندازد و به سوی اپشت می

برانگیز سوف منتقد ما البته برای من تعجبگرایی ازسوی فیلآخرالزمان

و این چه درجه ای از تب  دشومیتنها نکته این است که چگونه . نیست

ماتریالیسم تاریخی تبدیل شدن  و هذیان است که در همین تز قبلی منتقد

  « ! شد که خواهد ایآینده » :ولی بالفاصله حکم صادر کنم باشم،قانون  به
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و الجرم  ۳۳سال تا ۲۰البته تمام انفعال و یا خطاها را در فاصله دهه 

که برگردن  بایستمیمحصول  آن انفعال ها یا خطاها یا تصمیمات را 

در غیر اینصورت و اگر دست کم شرافت . انداخت چیزی بیرون از خود

نزد من بودن مفهوم  »  بیاست به جاینقد به خود وجود داشته باشد که می

درباره  «گرفتیممیید جلوی شدن آینده را آوردمیتاریخ و اگر به من ایمان 

کوتاه سخن، فرشته ی  .نوشتمچرایی تمام انفعال و یا خطاهایم می

استعاره از عذاب . آنگلوس تمثیلی از خود بنیامین توسط بنیامین است

خوب  دقیقا  به دلیل بنیامین بودن  اتفاقا  وجدانی دردآور نزد کسی که 

ستند توانمیو چه ها  اندکردهند ولی کردمی بایستمیها نکه چه داندمی

آن احساس  .48کشیده است ۱۹۴۰که کار به سپتامبر  اندکردهبکنند ولی ن

بیچارگی و محکوم بودن به فرجام اسیری که پشت اسب فرد فاتح بسته 

دهشتناک است  ایآیندهاز  بینیپیش، دشومیشده و بر روی زمین کشیده 

زیرا حتی کودک وقتی  .نشان از ذکاوت نیست بینیپیشکه البته این 

تحمل کند را  بایستمیجزایی که  دتوانمیبه خوبی  زندمیگندی 

که قرار  ۷ی با بازگشت به آن جمله در تز اما مسئله اصل. کند بینیپیش

 .دشومیش نکنیم روشن وبود فرام

به سمت گذشته برگردانده است و  فرشته ما در این تز که چهره اش را 

 ؛ فرشتهدشومیظاهر  ایزنجیرهدر جایی که وقایع برای ما به صورت 

هم ماتریالیست  ۷در تز ا، بینید و باقی ماجرمییک فاجعه مجرد را 

تاریخی خودش را تا سر حد امکان از وقایع مجزا کرده بود. حتی 

در پیشگفتار مطرح شد که تاریخ برای بنیامین یک ! انتقال آنهاپروسه 

از یک فهم  تربیشنیست و فهم بنیامین از تاریخ نیز  تربیشانتزاع 

مستند کرد آنهم از  توانمیانتزاعی نیست. و این ادعا را اینجا به راحتی 

 زبان خود بنیامین. نزد ماتریالیسم تاریخی که بنیامین سنگ فهمیدن آنرا

و  استاز وقایع به هم پیوسته  ایزنجیره دقیقا  ؛ تاریخ که زندمیبه سینه 

                                                 
 .را نیز نقد کرد خشونت علیه آن ،به همراه نقد خشونت دولتی ۱۹۲۲سال  «نقد به خشونت» :در 48
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هایی بدون پایبندی به این اصل؛ تاریخ فقط تبدیل به بیشمار روزها و شب

یی مجرد از دیگر وقایع هاسوژهکه وقایعی مجرد از یکدیگر را  دشومی

 ها رغم زده اند. در دیگر زمان و مکان هاسوژهیگر و د

نه تنها همین است، بلکه اصرار دارد که  دقیقا  ماتریالیسم تاریخی بنیامین 

نگریست، همچون فرشته تاریخ که به واقعه ایی در تاریخ مجرد می

ماتریالیست تاریخی محبوب خودش نیز خود را از تمام آن وقایع تا حد 

پرسشی که اینجا از فیلسوف ما باید پرسید این است که  !امکان مجزا کند

آیا تاریخ روم با فاتحان و آنانی که در رژه های فتح با فاتحان رژه رفتند 

از انقالب فرانسه و روبسپیر مورد عالقه خودت )که در  توانمیرا 

تاریخ روم را بدون  دشومیآیا  مجزا کرد؟ ،رسی(تزهای بعدی به او می

فرهنگی با تاریخ  -سیاسی  -ها و روابط تجاری پیمان ا،تاثیر جنگه

یا جنوب مدیترانه  (ساسانیان مثال  (همسایگان معاصر خودش در شرق 

 )شمال آفریقا( یا ... فهمید و برعکس؟

البته که نه و این تنها ماتریالسیم تاریخی نزد مارکس )زمخت و مادی  

برای بنیامین( است که نه تنها خود را ازهیچ واقعه تاریخی مجزا 

. زیرا مبرهن و دکنمیبلکه به هیچ واقعه تاریخی هم مجرد نگاه ن دکنمین

های ولی زمان- های متفاوت واضح است که نه تنها تاریخ در مکان

های بلکه تاریخ در زمان و مکان - صر یکدیگر)مثال ایران و روم(معا

داری را بدون پیوستگی آن با تاریخ متفاوت همچون تاریخ دوره سرمایه

 .فهمید و توضیح داد توانمین ها و برعکس،دوره استعمار و امپراتوری

تاریخ امروز  قادر نیستماتریالیست تاریخی امروز یا در قرن آینده  

و دوم بدون  ،کشورهای غرب آسیا )خاورمیانه( را اول بدون یکدیگر

شان با زمانی که حتی هایو سوم بدون پیوستگی ،تاریخ کشورهای ناتو

معاصرشان هم نیست )همچون تاریخ جنگ سرد یا تاریخ جنگ دوم 

( توضیح دهد. زیرا برای مثال همین ۱۹۱۴گ اول یا تاریخ جن ۱۹۴۰
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نام خاورمیانه میراث تاریخی است که از گذشتگان تاریخی کشورهای 

به جای غرب آسیا برای ما باقی مانده است. چیزی شبیه  امروز در ناتو،

 .همان پروسه میراث فرهنگی در تز هفتم

و فرشته حاال مشخص است که چرا ماتریالسیت تاریخی جناب بنیامین 

و تا حد  دکنمیتاریخی ایشان که به تصویرمجرد یک واقعه تاریخی نگاه 

امکان خود را از این تصویر هم مجزا کرده است؛ شناخت از تاریخ 

چیزی  دکنمیمفهوم تاریخ نزد ایشان را حمل  ( که۷)اشاره به انتهای تز 

نهایت زمان و  نهایت وقایع تاریخی بی ربط  به یکدیگر در بیجز بی

 مکان بی ربط به یکدیگر نیست.

10 

قوانین صومعه ها بر روی راهبان برای دور ماندن از دنیا ] با [ که 77هر چیزی

برای عمیق شدن و وسواس به  ،78دشومیفتد،اعمال او آنچه در آن اتفاق می

آن اندیشه ای هم که  .دشومیخرج دادن روی وظایفی است که به آنها محول 

. 79دکنمیاز چنین بستری عزیمت  یم[کنمی]دنبال یم بسط دهیمخواهمیاینجا 

، آنجایی که مخالفان فاشیسم امیدی که به ] هاین بزنگا[این اندیشه در این لحظه

با  سیاستمداران بسته بودند و آنان روی زمین کشیدند و به شکست کشاندند،

جهان  سیاستمداران کودک ،دشومیمتعلق به خودشان تایید  80خیانت به مسئله

از اینجا  ]تامل[این منظر .بودند برهاند، که با آن فریفته شده 81را از این شبکه

 اعتماد آنها به ایمان به پیشرفت، که لجاجت این سیاستمداران در دشومیخارج 

طبقه بندی شده آنها ] چاپلوسی[و در نهایت بندگی  “شان توده ای ]بنیان[بدنه„

 ]معین [غیرقابل کنترل، سه وجه از یک چیز مشخص] دستگاه[در یک ماشین

دراینباره بدست که یک مفهوم  82تالشی است  ]چیزهای گفته شده[اینها هستند.

  سیاستمداران همکاری با کردن ازهر اجتناب ما از تاریخ، دهد که تصور رایج

  ت.شسبه بار خواهد ن ]گران[، چقدر گزاف 83مانندکه دوباره باقی می
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 ۱۰نقد تز 

رد هرگونه  »تز با این جمله که . تس هاترینجالبیکی از این تز 

)که بصورت مشخص منظور سیاستمداران ابقاء شده همکاری با

بهای  نشدند(تصفیه  ۱۹۳۳سیاستمداران غیرفاشیستی است که پس از 

ای رمزآلود یابد و آغاز آن با جملهمیپایان  « گزافی را در پی دارد

د به همان جمله دراصل نق ،پیرامون قوانین صومعه ها و راهبان آنها

پیرامون ایمان به پیشرفت و لجاجت سیاستمداران کودک  » میانی تز پیرامون

 است. « اعتماد به بدنه توده ای خود

، سیاستمداران کودک استعاره ؟دکنمیاما بنیامین چه چیزی را تئوریزه 

همان رشد نکردن و بالغ نبودن سیاستمدارانی است که در ادامه تزها  

سیاسیون حزب سوسیال دموکرات بعنوان  .کشدمیآنها را به نقد 

بزرگترین تشکیالت طبقه کارگر در سراسر جهان و بدنه توده ای آنها 

هم ناگفته پیداست منظور همان طبقه کارگری است که به شکل سنتی به 

ابتدا به ساکن که همینجا  ؛خب. دادندمیدموکرات رای  حزب سوسیال

قماش او به طبقه کارگر واضح و شفاف  نیامین و روشنفکران هنگاه ب

این نگاه  .ای است که نیاز به چوپان داردطبقه کارگر گله .باشدمی

پاترنالیستی )برادرمأبانه( و احمق پندار به طبقه ای است که تغییر 

ها غیرممکن جامعه و انقالب درون جامعه بدون آنها نزد ما کمونیست

از آنجایی که تز سوم فوئرباخ را  دقیقا  اما برای جناب بنیامین  .است

ایشان برای چنین روزهایی و چنین افرادی نوشته بود،  دقیقا  مارکس 

سیاسیون چوپان طبقه را با اصول چوپانی  بایستمیمعلمی است که 

 .آشنا کند

م بسط دهم خواهمیای که بستر اندیشه »  به صراحت نیز معترف است که

مانند هر آینه نی که از دنیا دور میناراهبا؛ «همان استعاره آغاز تز است

همان سیاسیون سوسیال دموکراتی هستند که در صومعه )حزب( با 
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رسوم عمیق شدن و وسواس  بایستمی دشومیقوانینی که به آنها اعمال 

مستند  .بر وظایف خود )چوپانی طبقه( را بواسطه آن قوانین یاد بگیرند

مخالفان  کشیده شدن امیدها و آرزوهای » گویدمی این ادعا اینجا است که

 )احمق(فاشیسم روی زمین که توسط سیاستمداران هنوز به بلوغ نرسیده

های )ضدفاشیست ی خیانت خود آنهاسوسیال دموکرات متحقق شد، نتیجه

به آرمان، دعوی یا مسئله  امید بسته به سیاسیون سوسیال دموکرات(

پنداشتند که این سیاسیون کودک را از میزیرا  « .خوشان بود

که آن تارعنکبوت نیز  .تارعنکبوتی که در آن گرفتار شده بودند برهانند

تیویسم تاریخی( و اعتماد به بدنه توده ای آنها یا یایمان به پیشرفت )پوز

قابل کنترل که طبقه کارگر یا غیر بینیپیشهمان ماشین غیرقابل 

بیش  ،مآبانه بنیامین به طبقه کارگررویکرد به غایت قیم. باشد، استمی

 برای او در تحلیل نهایی طبقه .ندارداز این نیازی به آشکارسازی 

قابل کنترل که فاشیست شدن یا کارگر ماشین یا دستگاهی است غیر

اروپا به  ۴۰معجزه  دهه رستگارشدن آن توسط پیامبر بی کتاب و بی

 به دلیل های آن بستگی دارد؛ که آنها نیزچوپان یا با شعوری  حماقت 

های خود جبرئیل و هم خود پیامبری به نام بنیامین به وحی هم کهاین

 !اند به آرزوهای مخالفان فاشیسم، در کل گند زدهانددادهگوش فرا ن

 اصال  طبقه کارگر  .خواننده متوجه عمق کثافت شده است مکنمیفکر 

آنها  .بلد نیست که باشد اصال  چون  .قرار نیست که مخالف فاشیسم باشد

ها نتوانستند هایی هستند که وقتی سوسیال دموکراتای از ابژهگله

و  اندعهده گرفتهاین وظیفه را بهها آنها را انجام دهند، نازی چوپانی  

ها به سوسیال دموکراسی را نیز که یحتمل ماهیتی امیدهای ضدفاشیست

 .اندکرده فرا طبقاتی نزد بنیامین دارند، نقش بر آب

در قد و  اصال  اندیشه و ماهیت سوسیال دموکراسی در کلیت آن  کهایندر

 .ی سقفی که بنیامین انتظار آنرا دارد نیست، البته شکی هم نیستقواره
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های زمخت متشکل روحانیو غیر هانیز اگر غیرمعنوی ۱۹۱۷قبل از 

ایمانداران به آن هم  در ایسکراء، خشتک سوسیال دموکراسی را بر سر

الملی و هم در سطح ملی آن در روسیه پرچم نکرده بودند و در سطح بین

 با تعیین کردن خطوط قرمز انقالبی و ضدانقالبی، طبقاتی و ضدطبقاتی،

و اجبار به تعیین تکلیف هم با  دنکردمیصفوف خود را از دیگران سوا ن

سوسیال  -ها منشویک خود و هم با دیگران نداشتند، صفوف خود را از

ها زیر سقفی گل و گشاد به اسم حزب روولوسیونرها و آنارشیست

ند؛ آنجا نیز چرخش کردمیسوسیال دموکرات روسیه متعین و مشخص ن

 .افتاد میعظیم تاریخ به سمت انقالب نفرینیان زمین اتفاق ن

فیلسوف ما که در ابتدای این تز شاکی از اعتماد و امید به سیاسیون 

های تا کودک بود، )که از لحاظ زمان و مکان منظور سوسیال دموکرات

حتی ماهیت و سرشت بدرد نخوری  ۱۹۴۰هستند( در  ۱۹۳۳قبل از 

و بجای اعالن سازماندهی ضدفاشیستی و  دکنمیخود وامثال خود را رو 

تشکیل نیروی مقاومت علیه آن، حکم به همکاری با سوسوی چراغ امید 

توانند که جلوی نشده اند تا شاید هنوز بتصفیه که هنوز  دهدمیسیاسیونی 

و این امید متوهم به  .ها را بدون انقالب بگیرندماشین کشتار نازی

همتراز با همان امیدی  کهایناند را نه  نشده تصفیه سیاسیونی که هنوز 

، بلکه برعکس اینجا نقد به آنانی است که به دکنمیکه در تز خویش نقد 

گیری ورزند و به جای تالش برای قدرتهای جناب پیامبر ما کفر میآیه

های زیرزمینی نشده در حال سازماندهی فیه آن سیاسیون هنوز تص

  .یسم هستندکمونیستی و کارگری   علیه فاش

 

11 

بود، نه تنها  84مصلحت اندیشی، که از ابتدا در سوسیال دموکراسی درونی شده

]مصلحت های اقتصادی نیز به آنهای سیاسی بلکه حتی در پنداشتدر تاکتیک

]سوسیال  یکی از دالیل سقوط آن ]مصلحت اندیشی[متعهد است. این [اندیشی

ان متأخر است. چیزی همانند این تصور که هم اینک رودر د دموکراسی[
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تحوالت  نکرد. 85طبقه کارگر آلمان را فاسد یم،کنمیشنا  [تاریخ]درجهت جریان

پنداشتند میکه آنها  شدمیتکنولوژیک برای آنها سراشیبی آن جریانی تلقی 

کار  ]که[، 86. اینجا فقط یک مرحله تا این توهم استندکنمیدرآن شنا 

تکنولوژیک قرار دارد، نشان از  ]ترقی[درمسیر پیشرفت که گویی ایکارخانه

رستاخیز خود را  ، 87یک دستاورد سیاسی است. اخالق کار قدیمی پروتستانیسم

در میان طبقه کارگر آلمان همچون یک شکل سکوالریزه جشن گرفت. برنامه 

منبع  » کار به مثابه  برنامه[]است. در آن 88گوتا حامل سرنخ های این آشفتگی

 ،این شرارت بینیپیشدر  .دشومیاست معین  « هرچه ثروت و هرچه فرهنگ

که انسان، اویی که هیچ مالکیت  89مارکس در مخالفت آن جواب داده بود

به بردگی دیگرانی  بایستمی »دیگری جز مالکیت بر نیروی کار خویش ندارد،

 با وجود نقد مارکس[[با این حال .«اندکردهدرآید که مالکیت ها را از آن خود 

 91جوزف دیتزگناندکی بعد ]حتی[ ادامه داد ، و توسل به خویش اب 90آشفتگی

منجی عصر جدید است، ...که در آن ... بهتر شدن... کار ... کار  »  اعالن کرد

]به تحقق ند به انجام رساندتوانمیرا  ]چیزی[ بر ثروتی استوار است، ثروتی که

کار چه . « چیزی را که پیش از این هیچ منجی به انجام نرسانده است ، رساند[

مارکسیسم است که روی این ، برداشت مبتذلی از  ]در تعریف قبلی[چیزی است

که چگونه محصوالت خود کارگران بر خودشان  دکنمین [تأمل[مسئله درنگ

ند آنها را در اختیار داشته باشند. توانمیگذارد، تازمانی که خود نتاثیر می

د فقط پیشرفت درسلطه برطبیعت و نه خواهمی]برداشت مبتذل از مارکسیسم[ او

 که این مسیر داندمیپسروی های اجتماعی را حقیقت بداند. او خوب 

  .، همانی است که بعدها در فاشیسم آغاز شد []که در آن است تکنوکراتی

تعلق دارد، که خود را به شیوه ای  ]نیز[یک فهم از طبیعت]برداشت[ به این

در اتوپیای  92برهه ای از زمان پیش ازمارسدر ]برداشت[ شوم از آن

فهمیده  کار،همانگونه که از آن پس. ]به نمایش گذاشت[سوسیالیستی باال برد

، چیزی که دشومیاز طبیعت معادل گرفته  ]استثمار[، با بهره برداریدشومی

استثمار طبقه نقض کننده[ [ای مخالفبوسیله آن با ساده لوحی ارضاء گرایانه

  هاییفانتزیپوزیتیویستی، 94در مقایسه با این تصورات .دگیرمی 93کارگر قرار
داده  []مارکس کسیکه مواد الزم بسیار جهت به استهزا گرفتن فوریه را به  95

کار  بایستمیپس از فوریه  .96هستند سالم به طرز شگفت انگیزی  بود،
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که چهار ماه شب دنیا را  ، 97شدمیاجتماعی، جامعه به رفاه رسیده ای را سبب 

کشیدند، که آب دریاها میکه یخ های قطبی خود را به عقب  ند،کردمیروشن 

 ]ی[اینها همه آن کار آمدند.میدیگر شور نبود و درندگان به خدمت آدمیان در 

از طبیعت را حذف کرده، در  []استثماربردایکه هرگونه بهره ندکنمیرا تشریح 

]این خالقیت[ وجود دارد، که ]برای طبیعت[ توانایی خالقیت مامایی کردن 98این

است. در به فساد  ]طبیعت[خفتگان در آغوشش]زایمان[  به مثابه امکان

که  99آن است کننده[]تکمیل این تأکید از دیتزینگن نیز متمم کشاندن مفهوم کار،

 .«مجانی است »  طبیعت

 ۱۱نقد تز 

که این  دشومیاما این دلیل ن .تنها تزی است که نقدی به آن ندارم

چگونه است که مبارزه طبقاتی مارکس  :پرسش را طرح نکنم که

به این  دقیقا  ؟ دشومیزمخت است ولی نقد گوتای آن روحانی 

هر کس از ظن „ که گفت  کسآنخاطر است که صحیح گفت 

چون اینجا هم بنیامین فقط از ظن خود است که  ،“خویش شد یار ما

اینصورت پس از جزوه تبدیل  غیردر. فهمدمارکس را می

سوسیالیسم از تخیل به علم که در تز به آن اشاره نیز 

برای رد نظریات دتزینگن به )استهزا کردن فوریه(،دکنمی

ن وقتی تز در ضم. زدگرایی فوریه چنگ نمییستریسمان اتوپ

الوقت بودن فیلسوف ما روشن چرایی این ابن ،را بخوانیمبعدی 

 .دشومی

12 

 .دانش باغ در ولگرد ننرهای تاریخ آن با متفاوت اما ، نیازمندیم تاریخ به ما

  ]آگاهی[

    تاریخ ایضرره و فوائد پیرامون ؛ نیچه
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این طبقه . مبارز تحت ستم است یخود  طبقه ،یخی[ شناخت تاریفاعل ]سوژه

 هستند، که 100به مثابه آخرین برده شدگانی که طبقه منتقم نزد مارکس،

خواهند  102رهایی را به نام نسلهای لگدکوب شده به سرانجام پیش 101آفرینش

جلوه  103ها که برای مدتی کوتاه نزد اسپارتاکیست ]خاص[برد. این آگاهی

سوسیال  بود. زننده سوسیال دموکراسی برای  از همان ابتدا ، ]معتبر شد[کرد

که قرن گذشته را  را بالنکینامی همچون  قادر شد ،سه دهه  طی دموکراسی

  ترجیح داد ]سوسیال دموکراسی[ پاک کند. ، کمابیشچون تندر درنوردیده بود

کند. به این ترتیب، بهترین  واگذار طبقه کارگر به نقش منجی نسلهای آینده را

طبقه هم  ]تعلیم[ را از رگ و پی گرفت. با این آموزش ]طبقه کارگر[ قدرت آن

که هر دو از حس نفرت و هم روح فداکاری خویش را فراموش کرد. چون

و نه از آرمان نوادگان رهایی  دکنمیتصویر اجداد به بردگی گرفته شده تغذیه 

 .دهنده

 ۱۲نقد تز 

خواهی همچون بالنکی که دستمایه قراردادن انقالبی و آرمان کهایناول 

ها را همتراز با سوسیال مارکس و اسپارتاکیستبه واسطه او،

د که کسی خواهمیدموکراسی کردن و آنها را نقد کردن، پررویی 

فرمانده انقالبی در قد و قواره روزا لوکزامبورگ و یاران او را در 

و این منتقد کسی باشد که در طول تمام  .ها نقد کنداتحاد اسپارتاکیست

عمر خودش از زمانی که دست چپ و راست خویش را شناخت، حتی 

فلسفید را با لگد میو  کردمیبافی ای که در آن اندیشهدرب توالت کافه

های فرماندهی سنگربندی خیابان کهاینباز نکرده است چه برسد به 

داشته باشد و همزمان علیه را بر عهده  …برلین، هامبورگ، مونیخ و

ارتش بیسمارک و دسته  سه جبهه ی باندهای میلیشیای سلطنت طلب ها،

دموکراسی در  مثال  های نظامی حزب خائن سوسیال دموکرات که از 

در کنار دو گروه قبلی با  ند و عمال  کردمیها دفاع برابر اسپارتاکیست

 .آنها به رویارویی پرداختند، جنگیده باشد
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دو خطی بیش نیست از رزومه پرافتخاری که فقط  ،این کوتاه نوشته

و این فیلسوف  .از سوی اسپارتاکیست اتفاق افتاد ۱۹۱۸میانه سال 

کسی که در  !د از بالنکی در برابر آنها دفاع کندخواهمینشین کافه

صدای  اصال  به مثابه جوانی ساکن شارلوتن بورگ برلین  احتماال   ۱۹۱۸

برلین حتی نشنید و  ها را در محالت کارگری سنگربندی شدهنفیر گلوله

کوچکترین  ۱۹۳۳تا  ۲۰در فاصله نیمه دوم دهه  حتی پس از آن نیز

سندی از مبارزه علیه فاشیسم در رزومه او وجود ندارد که بخواهد حاال 

 چنین گستاخی به نقد چنین تاریخ پرافتخاری که بالنکیست بودن در با

دوره بالنکی بود و باوجود نقدهای مارکس که هم. پراتیک بود بپردازد

م برای هم لوکزامبورگ به بالنکی، با این حال دفاع از بالنکی آنه

سوءاستفاده کردن و نقد به لوکزامبورگ یا مارکس برای این فیلسوف، 

 .لباسی بسیار گشاد است

تنفر بورژوازی از  […] »: گویدمیتروتسکی در نتایج و چشم اندازها 

انقالب و توده ها در خشم و وحشت آن در تسویه حساب تاریخی ما در خیابان 

نامد. ]...[ ما لشکر جهانی نیسم مییکه بورژوازی آنرا ژاکوب دشومیخالصه 

نیسم را نقد و با آن تسویه حساب کردیم. تمام جنبش یکمونیزم مدتها پیش ژاکوب

های محدودیت ،هایشنیسم، نقد به تئورییامروز کارگری در تقابل با ژاکوب

اینحال ما تاریخی و تضادهای اجتماعی و تخیل گرایی آن شکل گرفت. اما با 

)فراموش  .« یمکنمیهایی هستیم که دربرابر بورژوازی از آن دفاع همان

 نکنیم که بالنکی خود یک ژاکوبن بود(

ها به بالنکی و ژاکوبنیستها، نقد به تاکتیک نقد مارکس و مارکسیست

ها در خیابانهای برلین و اسکله های اسپارتاکیستتمام دالوری .49بود

، ژاکوبنیستی و با فرماندهی ۱۹۱۸هامبورگ در پاییز و زمستان  بندر

به رهایی  هاهای معاصر بود؛ تنها با این تفاوت که این بالنکیبالنکی

                                                 
 گروهی کوچک ازمارکس آنها را فرزندان شیردل فرودستان که با توطئه و کودتا در قالب  49

 .نامددهنده خودشان هستند، میای را دارند که خودشان تنها رهاییسلحشوران قصد رهایی طبقه
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بلکه توسط خود طبقه کارگر و “ سلحشوران„طبقه کارگر نه به دست 

 .بواسطه سازماندهی و تحزب طبقه کارگر باور داشتند

 .شاکی است ،ن نکته آخر که اشاره کردیمز همیا دقیقا  اما بنیامین اینجا 

نزد مارکس طبقه کارگر به مثابه آخرین  »  :گویدمیدر ابتدی تز آنجایی که 

]...[ که این آگاهی مدتی  گیردمیطبقه ای که انتقام لگدکوب شدگان تاریخ را 

که  دکنمیبه همین نکته اشاره  دقیقا   «ها موجود بودنیز نزد اسپارتاکیست

و  دانید؟میچرا و برای چی این طبقه را انتقام گیرنده از تاریخ سرکوب 

که در تزهای  گیردمیاز همین جایی منشاء  دقیقا  استفاده او از بالنکی 

نت کریستو ها و سه سلحشورهای هم وقبلی گفتم که او دنبال کنت م

 ،گری بالنکی رابنیامین نه انقالبی. باشدمیی دوران خودش پیمان شده

راستین » او رافرستاد هایی که برای وی در زندان میکه مارکس در نامه

گری او را بلکه قهرمانی نامید،می« ترین فرزند انقالبی استثمار شدگان

اینجا مشخص . همان چیزی که مارکس منتقد آن بود دقیقا   .ستایدمی

بواسطه آگاهی طبقاتی که کسب  بنیامین به رهایی طبقه کارگر دشومی

ها و ها و بدبختبیچاره„ او به رهایی . باورمند نیست اصال   دکنمی

تاریخ باور  در گری سلحشورهای باشرفبه واسطه قهرمانی  “مفلوکان

 کهایندارد که کامال در نقطه مقابل مارکس، آگاهی انقالبی را به جای 

ند و آن شومیکه آن قهرمانان به آن مسلح  داندمیطبقاتی بداند، چیزی 

 یا باید نجات بدهند دهندمیهای بدبخت و فالکت زده را نجات بیچاره

را نیز به مثابه  البته در اینجا هم حتی اگر همین آرزوهای رومانتیک.

تئوری راستین انقالبی فرض هم بگیریم، بنیامین چیزی فراتر از 

های امروزین ما که در فیس بوک و جیک جیک )توییتر( رادیکال

 .نیست ندکنمیهای بیرون گودی( استاتوس فتواهای رادیکال )لنگش کن

چون اگر خوب بیل زدن باغ را بلدی پس چرا باغچه خودت خشک 

 به خودت ندادی؟تکانی   ۱۹۴۰است؟ چرا خودت تا 
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برد به راحتی پی توانمیواضح است که با تأمل و خوانشی موشکافانه 

بودن سوسیال شرمانههای رادیکال علیه بیکه در زیر آن لفاظی

ی و خرده بورژواز کارانهمحافظهگرایی چه تخیل اتفاقا  دموکراسی، 

خشمی روشن نهفته است آنجا که همچون گند چاله دهانی که آتشفشان 

نام بالنکی از تاریخ توسط سوسیال  » کهاینشده است و شاکی از 

چرا  » دهد که داد فغان سر گونهاین «سال پاک شده ۳۰شرم طی دموکراسی بی

کسی که در تزهای قبلی خود  « سپردید؟نقش منجی آینده را به طبقه کارگر 

 الهیاتی بههای ماتریالیست شدهبدنبال منجی در میان دون کیشوت

 تویی ،اشاره شدکه گشت، کسی که در نقد تزهای قبلی هم بازگشته می

که هر آنچه همه ی خوبان عالم دارند را یکجا داری، کجا بودی تا 

 و چه کردی تا کار به این فرجام نرسد؟ ۱۹۳۳

 

13 

 .دشومی تر زیرک خلق و تر شفاف ما مسئله ردگذمی که روزی هر

  دموکراسی سوسیال فلسفه ؛ دیتزگن جوزف

پراکسیس، از یک مفهوم  تربیشنظریه سوسیال دموکراسی و حتی از آن 

بلکه روی یک ادعای  متعین شد، که خود را نه روی واقعیت،]پیشرو[ مترقی 

مترقی آنگونه که در ذهن سوسیال دموکراتها  .104دگماتیک استوارساخت

)نه فقط توانایی ها و  .روزگاری که ترقی خود انسانیت بود ، 105نقاشی شده

بی پایان ) چیزی مطابق با بی پایانی کمال پذیر  106 ترقی یک چیز ثانیا،  دانش(

 [107]مداراز انسانیت( بود. ثالثا هم ترقی )به مثابه چیزی خود فعال که مسیر

مستقیم یا مارپیچ را خود پیگیر است( در واقع یک حرکت غیر قابل توقف 

مجادله آمیز هستند و تمام  ]داده ها[هر کدام از این گزاره ها محسوب شده بود.

، درصورتی که بایستمی نقد که به نقد کشیده شوند. اما بایستمیاین گزاره ها 

چیزهایی که در همه  ، ]گزاره ها[شود، به پشت همه اینها 108 تر سخت وسخت

در تاریخ، تفکیک پذیر  ]نژاد انسان[بشر. مفهوم ترقی بنی109مشترک است بزند

از  111آن با پیشرفت در زمان خالی نیست. نقد براین مفهوم 110از همگنی
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 ]پیشرفت[ترقی  ]درک[از تصور خود هایدر اساس، بنیان بایستمی پیشرفت،

 .را نقد کند

 

 ۱۳نقد تز 

جمله دگماتیک و مکانیکی جوزف دیتزینگن در ابتدای تز را به نقد 

نقد صحیحی است اما در کنار نقد به پراکسیس )منظورمشخص  کشیدن،

تبدیل به غلطی نه تنها  بنیامین پراکسیس نزد مارکس است( قراردادن،

پراکسیس به مثابه  کهاین. دشومیتئوریک بلکه خطرناک در پراتیک 

عملی آگاهانه که از بطن عملی کردن آزمون و خطای تئوریک نزد 

هر  » تیویسمی به مثابهیرا دگماتیسم و پوز دشومیطبقه انقالبی متحقق 

یکی بگیریم، نه تنها   « دشومیخلق ما زیرک تر  گذردمیروزی که 

صداقتی در نقد نداریم بلکه با رندی فیلسوفانه زیر پای انقالب را خالی 

 .یمکنمی

را Entwicklung شدن و تغییریافتن یا به زبان خود مارکسدگرگون

در  .مارکس نیستکردن، تقصیرالجرم رو به مثبت فهمیدن و ارزیابی

 معادل این مفهوم  استفاده کردن،و تکامل را بجای  زبان فارسی پیشرفت

ای انداخته است که بنیامین ههای فارسی زبان را به بیراهتسیماتریال

آنگونه که دوست  .دکنمیاول مارکس را به آن بیراهه متهم و سپس نقد 

انگلس در . دارم بفهمم را گردن مارکس انداختن تقصیر مارکس نیست

آنتی دورینگ باوجودی که اصول دیالکتیک را برخالف آنچه نزد 

لمیک ، با این حال آنجا که در پدکنمیبه قانون تفسیر  ،شدمیمارکس فهم 

حلزون هرچه به  صدف دیالکتیک تاریخ همچون » :گویدمیعلیه دورینگ 

با  «و بر عکس دشومیزمان و مکان نیز به هم نزدیک تر  رودمیداخل پیش 

، کبه دیالکتی با استناد اتفاقا  را  Entwicklung یصراحت پروسه

عبارت  به. دکنمیو نه الجرم رو به مثبت تحلیل  ا  ای نه الزامپروسه
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چرا؟ چون هم او  .این پروسه رو به جهتی مثبت نیست ا  دیگر یعنی الزام

 و هم مارکس در تزهای درباره فوئرباخ، به این اصل قائل بودند که 

زداید، همان درک عقالنی پراتیک تئوری را از رازپنداری می که تنها چیزی»

 منظور چیست؟  « است )بشر(انقالبی نزد سوژه 

مسیر تاریخ  ۱۹۱۷ها در تاریخ با پراتیک انقالبی بلشویک سیر پروسه

پروسه تاریخی دیگری را ساخت که اینجا دوباره رو به  .را تغییر داد

مثبت یا منفی رفتن آن، بستگی بی قید و شرط به پراتیک فاعلین و 

 ۱۹۱۷تا  ،)های( تاریخیبه زبانی دیگر نه پروسه .های آن داشتسوژه

ی تاریخی گونه طی شوند و نه پروسهآن ود داشت کهباید برای آنها وج

و همه این  .بایدی داشت که به استالینیسم ختم شود ۱۹۱۷پس از 

ها البته که از منظر مارکس و انگلس در فهم عقالنی پراتیک تفاوت

ها را که همچون الفبای فهم از تیعاین واقاگر خب؛ . انقالبی نهفته است

نزد مارکس و انگلس است را ندانیم یا خود را به ماتریالیسم تاریخی 

پراکسیس مارکس را نقد  با استناد به دیتزینگن بخواهیمستن بزنیم و نندا

هرگز نزد  .کنیم، هر آینه چیزی جز رادیکالسم علیه رادیکالیسم نیست

مثبت نبود که بنیامین  ا  چیزی الزام Entwicklungمارکس و انگلس

 .غیرقابل توقف بودن را در دهان آنها بگذارد پایان وبخواهد چیزی بی

آمیز هستند بلکه ها نه تنها مجادلهمبرهن است که هر کدام از این گزاره 

ای جز انفعال و چون نتیجه ،با رویکرد امثال گیتزینگن جنگید بایستمی

تاریخ باالجبار به سوسیالیسم ختم خواهد شد  کهاینعملی را به دلیل بی

چنین نقدی ازسوی فیلسوف  دشومیولی تعجب برانگیزتر  .در پی ندارد

اما  کشدمی لوکزامبورگ را به نقد تر،که در یک تز قبلزمانی ،ما

یا  » اتفاقا  بیند که میو تعمدی ن داندمییا  داندمیرا یا ن دوباره این

نزد لوکزامبورگ از همین فهم غیردگماتیک  « بربریتسوسیالیسم یا 

درنهایت نیز  .گیردمیپیرامون پروسه تکامل / پیشرفت تاریخی منشاء 

 اتفاقا  یم است که کنمیبا چنین رویکرد و پوزسیونی که اینجا از آن دفاع 
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از نقد به چنین  بایستمینقد به مفهوم پیشرفت  » :گویدمیبخش آخر تز که 

شده جدیدترین قاره گمکشف  وجههیچبه، « تصوری از پیشرفت آغاز شود

واضحات از سوی کسی است که حرف رفقای  تکرار .علم نیست

و سپس خود دوباره برعکس  دکنمیتاریخی ما را ابتدا خود برعکس 

 !! یافتم، یافتم : زندمیو جار  دکنمی

 حتما  را چیزی که  Entwicklungنویسنده کاپیتال،  کهاینگمان کردن 

روبه مثبت هست فهمیده بود، یحتمل نشان از نفهمیدن کاپیتال است. این 

 نیز  ـبیماریها درنتیجه - میکروبها که ویروسها و الفبای ابتدایی را

در نتیجه  یا اشغال و جنگ و  یابندمی( Entwicklung)تغییر توسعه و

و این توسعه و تغییر در اینجا مبرهن  یابدمیتغییر  توسعه وسلطه نیز 

است که مثبت نیست را ندانستن و ندانستن آنرا نیز به مارکس نسبت 

دادن، هر آینه چیزی شبیه این است که اینجانب با سطح سواد خود از 

و با استناد به فهم خودم از قانون جاذبه نیوتون، اینیشتن را به  فیزیک

به انرژی تبدیل شدن همه چیز در صورت به  „  یزیک متهم کنم کهنفهمیدن ف

در فضا  کهاینبا استناد به  زیراغیر ممکن است  سرعت باالی نور رسیدن،

پس انیشتین  ،فرار کرد توانمیقانون جاذبه مولکولی ن و از جاذبه وجود ندارد

لباسی که زور میزنی به  :گفتبه من اینجا باید  “.  فیزیک را نفهمیده است

  .تن کنی برای قد و قواره تو بسیار گشاد است

14 

 است هدف ،منشاء

 ۱ جلد اشعار منظومه ،112کراوس کارل

 تشکیل خالی و همگن زمان در آن محل که است 113عمارتی موضوع ،تاریخ

 شدن عملی حال در  jetztzeit حاال همین که است چیزی در بلکه ،است نشده

 114محکوم شده گذشته ،، دوران آنتیک رومروبسپیر برای است. ]شدن متحقق[

تاریخ منهدم  ]پیوستگی[که او آنرا خارج از پیوستار بود حاال همین برای ای

پنداری از امپراتوری روم بود. این   115کرد. انقالب فرانسه به خود بازگشته ی
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 116همان مسیر مد است که البسه های گذشته را مستند دقیقا  روایت از روم 

ی جانوران ، شامه 117]فردی که به روز است [به روز. مد برای دکنمی

 که . پیش ازایندهدمیجایی که همیشه یکی دربیشه خود را حرکت  ،118است

که  دشومیای متحقق این تنها درعرصه بزند. 119ببر به میان آن  ]جهیدن[خیز

دیالکتیکی در آسمان باز  چیزی که خیزهمان طبقه حاکم بر آن کنترل دارد.

 .تاریخ است،همانگونه که مارکس انقالب را تفهیم کرد

 ۱۴نقد تز 

 گرددمیاین امر که مارکس انقالب را چگونه تفهیم کرد، به این اصل باز

که وی انقالب را چگونه فهمید که پرداختن به آن اینجا و در قالب این 

مبرهن است این است که فهم او  کامال  چیزی که ولی آن .گنجدمتن نمی

در کنترل  دشومیتنها عرصه ای که انقالب متحقق  » :این نبود که اصال  

که مارکس آنجایی  ،کس ازاین فهم بنیامینعبر کامال  و  «طبقه حاکم است

. گرددمیزمانی که نظریه نزد طبقه درونی شود به قهر مادی مبدل  « گویدمی

 کهاینها باشد و برای یر خواهد شد که محمل مبارزه تودهنظریه زمانی توده گ

واضح و  کامال   ،« ها شود باید رادیکال باشدمحمل اعتراض و مبارزه توده

را نه نزد  دشومیای که انقالب در آن متحقق عرصه کهاست  مشخص

این اصل کاذب  کهاینمگر  .داندمیطبقه حاکم بلکه نزد طبقه محکوم 

نزد بنیامین را بپذیریم که عرصه نظریه چیزی متعلق به طبقه حاکم 

 .است

یعنی ۱۹۲۲سال  ضمن ببینیم انقالب را بنیامین چگونه فهمیده است؟ در 

و قتل  ۱۹۱۸ها در نوامبر اسپارتاکیستدوسال پس از شکست 

 «50نقد خشونت» بنیامین در ۱۹۱۹نشت در ژانویهکلوکزامبورگ و لیب

دولت و خشونت  ،طلبانهپاسیفیستی و صلح ،فضایی رومانتیک در

حق خودشان  ،آسمان یا پارلمان ها با استناد به قوانینکه دولت ایدولتی

علیه خشونت  ،خشونت نقد   ،به نقد کشید. اما همزمان ،را دهندمیجلوه 
                                                 
50 https://www.academia.edu/24991308/Walter_Benjamin_-_Zur_Kritik_der_Gewalt  

https://www.academia.edu/24991308/Walter_Benjamin_-_Zur_Kritik_der_Gewalt
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در ارتباط با سخنان گاه و „ خوانیم : همین مقاله می ۱۰هم بود. در صفحه 

دانست که هر شکلی از از پیش می 52سورل [51]جورج ،بیگاهی از مارکس

 » : د[خواهمی]جنبش انقالبی ]که[ اتوپی یا  در یک کالم حق قانونی  ،برنامه

ند. انقالب شومیبواسطه اعتصاب عمومی است که همه چیزهای خوب ناپدید 

شناسان و چیزی که نه جایی برای جامعه یمعمول به مثابه یک شورش واضح،

آماتورهای متشخص اصالحات اجتماعی و  ]برای[گذارد و نه حتی کنار می

 همچنین حتی روشنفکران؛ آنان که کار خود را فکر کردن برای پرولتاریا

 ]که[ دتوانمیاخالقی و واقعی از انقالب  ،این مفهوم عمیق«  .اندکرده ]انتخاب[

حتی بی مالحظگی علیه نقض چیزی به دلیل عواقب فاجعه بار احتمالی چنین 

 “را خواستار باشد اعتصاب عمومی

:  گویدمیها و مناظره با آنارشیست «درباره اتوریته »انگلس در متن 

بنیامین کسی است که . «امروز یک انقالب واقعی دیده اند هتا ب اصال  اینان »

انقالب واقعی را ببیند. زیرا مفهوم انقالب برای او د یک خواهمین اصال  

های دنیای ه به ساختن دنیای جدید روی خرابهبرخالف مارکس است ک

باور  ،نوشدی دراکوال میای که خونش را طبقهقدیم توسط طبقه زنده

ربطی به السیدن با طبقات حاکم جهت  قطعا  داشت. و این انقالب 

همین قدر جهت دستیابی  مکنمیتصور  بازگشت آنها به رستگاری نیست.

همه چیزهای خوب را نابود „که  خواننده به عمق هراس از انقالب

های ه مدهوش بازی با کلمات و استعارهکافی است و خوانند “دکنمی

 « ببر در آسمان تاریخخیزهای دیالکتیکی همچون یک  »فیلسوفانه و 

پرداخت و فهمید که رابطه  به ابتدای تز ایشان توانمیاکنون . دشومین

د خواهمیی بنیامینی با پراتیک روبسپیری چیست و ایشان چگونه اندیشه

را به نقد  « منشاء هدف است » گویدمیی کوتوله ای دیگر را که جمله

 .بکشد

                                                 
51 https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Sorel  

 .جورج سورل ارجاع داده است Reflections on Violence ها از من است. به کتابکروشه 52 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Sorel
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflections_on_Violence
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فارسی برای خواننده کنجکاو وجود درباره روبسپیر بقدر کافی مطلب 

فقط کوتاه نظرم  .دارد که اینجا به کیستی و جایگاه تاریخی او ورود نکنم

خواه رادیکال علیه گذارم که نزد من او یک جمهوریرا در میان می

تاریخ او را به مثابه یک انقالبی ثبت  کهاینوجود  با .سلطنت فرانسه بود

یا به  .را داشت ۱۶فقط در شیوه قصد سرنگونی انقالبی لویی  کرده است

معروف تاریخی براندازها و سرنگونی  بچه،عبارتی دیگر روبسپیر

را تاریخ فاتحان  تر آنتاریخی که جناب بنیامین کمی قبل. ها استطلب

ان بناپارت نگارتاریخهمان تاریخ که از سوی  و به روبسپیر نامیده بود

  . دکنمیفرانسه نوشته شده استناد 

روبسپیر تاثیرگذارترین فرد در تحوالت پس از سقوط  ،طبق همین تاریخ

ماهه که به  ۱۵باستیل و سرنگونی پادشاهی فرانسه در دورانی تقریبن 

معروف است در ابتدای آغاز جمهوری اول فرانسه  حاکمیت وحشت

نفر از وابستگان سلطنت  ۴۰۰۰دورانی که تنها در پاریس بیش از  .بود

با گیوتین  ،خواهانای متفاوت از جمهوریو هم انقالبیونی با اندیشه

روبسپیر را خلخالی انقالب فرانسه  توانمیبه شکلی . گردن زده شدند

صطالح نامید با این تفاوت که فقط شخص روبسپیر نیز با قوانین به ا

اما فارغ از  .انقالبی تصویب شده خودش و با گیوتین گردن زده شد

خارج از  » راتاریخ انقالب فرانسه که او برای بنیامن کیستی روبسپیر

همان نقد  ،انتقاد به منشاءبودن هدف ؛«دکنمیپیوستار تاریخی خود منهدم 

تاریخی که به پیوستاری تاریخ است که باالتر درباره آن صحبت شد. 

نه - را از امروز هر مکانی  نزد من پیوسته به زمان و مکان است. و آن

  -هابلکه از دیگر زمان و مکان دوره،آنمربوط به  یتنها از گذشته

تجرید کرد. پس بنیامین چرایی امروزبودن امروز را نه در  توانمین

همین االن در تاریخی که  ». دکنمیدیروز بلکه در خود امروز جستجو 

روبسپیر پیوستار آنرا منهدم  »امروزی است که وقتی ؛ « حال شدن است

( را از دهدمیآنانی که او آنها را نجات  قائدتا  در واقع خود )و  ،«دکنمی
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کوتاه  شر پیوستگی امروز با دیروز )حال با گذشته( رها کرده است.

مالک حال  „هربارواین بخش چیزی جز فلسفیده شدن جمله گ کهاینسخن 

 پیش از سروده شدن آن نیست. ؛ “افراد است

در حال Jetztzeit تاریخی که همین حاال   »که منظور از حال باید ببینیم 

چیزی که ساختار آن در محلی همگن و خالی تشکیل نشده  ،متحقق شدن است

برای این منظور خواندن تز بعدی ما را  نزد بنیامین چیست؟ «است

  .دکنمیراهنمایی 

15 

ی از عجایب لحظه ،یمکنمیتاریخ را منفجر   120پیوستگی [کهاین]به آگاهی از

جدید را به اجرا  121تقویمی ]فرانسه[عمل طبقه انقالبی است. انقالب کبیر

مرورگر  ]دوربین[به مثابه یک ،فتداروزی که با آن تقویم به کار می گذاشت.

همان روزی است که در اساس  [دقیقا  ]. و ایندکنمیاجرای وظیفه  122تاریخی

 هستند، ]درتفکرتعمق کردن[Eingedenken 123روزها ،شکل روزهای تعطیل

روزها را  ،. پس تقویمهااندگرفته شده ]فرض[124دشومیدوباره تکرار 

ی ]تقویم[. آنها گیرند[]اندازه نمیشمارندهمچون ساعتها نمی  125مقبره ها

از آنها  هستند که صدها سال است در اروپا دیگر هیچ نشانی 126آگاهی تاریخی

افتاد که به حق  ]اتفاقی[رخدادی 127درخشد. حتی در خود انقالب جوالینمی

منجر شد. شب اولین روزی که نبرد آغاز شده بود فرا  129این آگاهی 128بودن

در مناطق مختلفی ]ربطی به هم نداشتند[ رسید، بودند کسانی مستقل از یکدیگر

 130ند؛ شاهدی عینی که کهانتکردمیهای ساعت شلیک که به برج از پاریس،

  :داده است، در آن لحظه نوشت ]ابیات[خود را به این قافیه ها

 در خشم علیه زمان  که اندگفته!  کردمیچه کسی باوری 

  ها مستقر شدند و گفتند،های جدید در پای برج 131یوشع

 .ها شلیک کنیدبرای توقف زمان به عقربه
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 ۱۵نقد تز 

 طبقه نزد انقالبی لحظه عجایب » از بنیامین که آنجایی و تز جمله اولین در

 که مثبت مفهومی اصال   عجایب از منظور ،دکنمی استفاده « انقالبی

 و منتقد قبلی تزهای در که آنجایی از .نیست باشد مثبت تعجبی بر دلیلی

 این به را فرودستان تاریخی بودن منتقم مارکس چرا »  که بود این از شاکی

 نگاهی با چاپلوسی » حال در اینجانب االن همین ،«است کرده محول طبقه

 نزد ماشین یک همچون که هستم ای طبقه به )طبقاتی( « شده بندی طبقه

 منفجر از آگاهی »تز این آغاز در بنیامین .باشدمی کنترل غیرقابل بنیامین

 داندمی عجایبی از را )کارگر( انقالبی طبقه نزد « تاریخ پیوستگی کردن

 :دکنمی استفاده فارسی زبان در قدیمی معروف یجمله آن همچون که

 .نکن باور ولی بشنو

 بنیان » مانیفست در آنرا مارکس که دکنمی نقد را ایآگاهی دقیقا   او اینجا

 رهایی جز راهی خود رهایی برای که ای طبقه مثابه به کارگر طبقه رهایی

 را تاریخی ستارپیو منفجرکردن از آگاهی اینجا او .داندمی « ندارد جامعه

 کرد منهدم آنرا روبسپیر قبلی تز در که دکنمی نقد ایانقالبی طبقه نزد

 برای که کردم اشاره قبلی تز نقد انتهای در کهاین چرایی مکنمی فکر.

 به بایستمی« است شدن حال در االن همین Jetztzeit که تاریخی » آن فهم

 .باشد شده روشن پرداخت، تز این نقد

 بازگشتن خود به از پنداری همچون را فرانسه انقالب  »بنیامین قبلی تز در

 حاکمیت تاریخی پیوستار روبسپیر که دانستمی «روم امپراتوری

 این و .کرد منهدم را فرانسوی( خاندان اینجا ) اروپا سلطنتی هایخاندان

 که است اروپامحوری نگاه مانه دوباره آینه هر بازگشتن، خود به پندار

 روم امپراتوری از و ۷ تز در دکوالنژ فوستل فرانسوی نگارتاریخ نزد

 و اول جمهوری تاسیس و فرانسه کبیر انقالب یعنی .باشدمی داشت،

 در که چیزی همان .ستایدمی بنیامین را بورژوازی پارلمان تشکیل

 تا ردیگ آن، فروپاشی از پس و بود موجود سنا شکل به روم امپراتوری
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 پیوستار و نبود موجود اروپایی هایپادشاهی در و فرانسه انقالب

 است پرواضح .شد منهدم روبسپیر  توسط که بود شده سبب را تاریخی

 توسط یتاریخ وقایع بازگوکردن علیه و گریتاریخی علیه ما منتقد که

 (۳ تز)« نیست قائل بزرگ و کوچک اتفاقات میان تفاوت » که نگاری وقایع

 برای » کهاین بر مبنی بنیامین تاکید با و دوکوالنژ فوستل فتوای به بنا و

 « بریزیم بیرون ذهنمان از را خود های دانسته بایستمی عصری کردن تجربه

 .دکنمی دنبال را چیزی چه (۷ )تز

 سلحشوری هایمکبث و هاهملت همان یا خود طبقه قهرمانان بدنبال او

 تاریخی پیوستار کردن منهدم .ندکنمی زندگی بنیامین ذهن در که است

 راهپیمایی ورسای کاخ تا فرانسه سراسر از نان برای که زنانی توسط

 کشتار ورسای اطراف هایتپه در و کردند سازماندهی را 53عظیمی

 بدون فرانسه انقالب از پیش تحوالت تریناصلی از که را شدند

 اتفاقی با را آن تفاوت ایشان که کوچک اتفاقی مثابه به را بود روبسپیرها

 دوباره کردن تجربه چرایی برای .کنیم فراموش باید است قائل بزرگ

 روبسپیرها نقش به ایشان همچون بایستمی بنیامین، نزد انقالب عصر

 پس مادی آگاهی و راهپیمایی آن کهاین به باور و وریمبیا ایمان تاریخ در

 ،داد تغییر انقالبی طبقه دست به را تاریخ مسیر که بود کشتار آن از

 نام است آن منتقد بنیامین که تاریخی در تنها نه که کسانی .کنیم فراموش

 فرساییقلم روبسپیر همچون هایشانشخصیت برای و ندارد وجود آنها

 دتوانمین روبسپیر بزرگی به آنها نام حتی بنیامین نزد بلکه است؛ نشده

 روحانیت یا معنویت هرگونه از خالی و زمخت شانمبارزات زیرا باشد،

 بود.

 و تقویم با بنیامین جناب هایگوییقلمبه همه قفل که است کلیدی چنین با

 و دشومی باز غیره و Eingedanken و Zeitraffer تاریخی مرورگر

                                                 
53 https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_March_on_Versailles  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraffer
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_March_on_Versailles
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 ادعاهایم در من بودن حق بر دلیل » گویدمین این از تربیش چیزی ایشان

 و کجا آنها که پاپتی و نشان و نام بی مشت یه که است نبرد اول شب همان

 ساعت های برج به گفتم، هفتم تز در که طبقاتی توحشی با کجا؛ روبسپیر

 هفت تز همان در تاریخ بزرگ نوابغ و خودشان زحمات محصول که پاریس

 که است قدرهمین ایشان بودنمنتقد ماتریالیسم و « ند.کردمی شلیک هستند،

 دلیل به را - مقدس کتاب پیامبر  - یوشع سابق، یهودی یک همچون فقط

 دادند، انجام کنعان شهر فتح برای او فرماندهی به یهود قوم که توحشی

 مشیری بهرام همچون سابقی مسلمان نقدهای کهاین مثل چیزی .کند نقد

 را طبقه کدام اهداف و منافع او نقدهای که اصل این بدون را اسالم به

 . بدانیم Wow و لرادیکا هایی نقد ،دکنمی نمایندگی

16 

که در مفهوم،  ]زندب بُرمیان[ خیال زمانی شودبی دتوانمیماتریالیست تاریخی ن

بلکه زمانی که  132است. زمانی که نه یک گذار Geegnwart یک زمان حال

موجود فهمی  چون درون او از زمان حال منشاء است و متوقف شده است.

 تصویر گراییتاریخ نویسد.میتاریخ  که درآن برای شخص خودست،ا

 ی آنبا تجربه ماتریالیست تاریخی ،ددهمیاز گذشته را نشان  133«ابدی»

که  ، 136ترک کرده را برای دیگران 135او آن .134ایستدمیبه تنهایی  ،]گذشته[

گرایی خانه تاریخنها در فاحشهآ برای  137«روزی روزگاری »مشهور  یفاحشه

تا پیوستگی تاریخ را  ماند: یک مرد کافی،سرور نیروی خود می او .باقی بماند

 منفجر کند.

 ۱۶نقد تز 

خیال زمانی بی دتوانمیماتریالیست تاریخی ن »: دشومیتز با این جمله آغاز 

 یا نباید زمان  دتوانمیو چرا ن«  است Gegenwart شود که در مفهوم، یک

Gegenwartاین زمان  گذار نیست، زمانی است که  »بر بزند؟ چون   را میان

 ،منشاء است و اگر ماتریالسیت تاریخی این زمان را به مثابه تاریخ بنویسد

خب؛ تا اینجا فکر  (.)نقل به مضمون «نویسددارد تاریخ خودش را می
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همچنین این واقعیت را نیز  .تر شده باشدفهم از زمان حال روشن مکنمی

ترین نقدی به این خوانش و استفاده مطرح کنم که کوچک بایستمی

هم دفاع  کامال  از این دو مفهوم نزد بنیامین ندارم و برعکس  گونهاین

 که نه تاریخ دکنمیای را نقد نگاریتاریخدراین تز که  ا  مخصوص مکنمی

 Jetztzeitبلکه تاریخ Gegenwart که دومی هر آینه نویسد. چونمی را

همان یارشدن مورخ از ظن خویش در وقایع است یا به قول بنیامین 

نوشتن تاریخ خود مورخ است که ناب نیست، از جهانبینی )نزد ما 

گرایی که در نهایت تاریخی گیردمی طبقاتی( مختص به آن مورخ تاثیر

 .دهدمیکه تصویری ابدی از گذشته را نشان  دشومیرا سبب 

شنیده اید که نزد تاریخ پرستان و  حتما   :مثالی برای روشن ترشدن مسئله

ش وکه کور دشومیهای ایرانی از این آرگومنتها استفاده ناسیونالیست

یان کارگران بدون خونریزی وارد بابل شد و یا در زمان هخامنش

است که مورخ از  اینگاریتاریخخب؛ این .اندپرسپولیس بیمه داشته

ش بوده همانی را که واو که همراه سپاه کور .منظر خود نوشته است

 خودش را مکتوب کرده است؛ ولی چیزی درباره Gegenwartدیده یا می

 Jetztzeit  بابلیان با خودش در بیش از شش ماه که شهر در محاصره

همچنین درباره کارگران پرسپولیس فقط  .بود در این تاریخ وجود ندارد

شده است ولی حرفی از چه شرایطی در  نگاریتاریخبیمه بودن آنها 

همچنین با این . معادن سنگ و یا چند ساعت روز کار در میان نیست

و نیز آن تشریح از  ۷مثال منظور بنیامین از تاریخ فاتحان در تز 

 . دشومیتر  چیستی میراث فرهنگی نیز روشن

اویی که در  »اما آن ماتریالیست تاریخی  که بنیامین او را قبول دارد 

ی تاریخی گرایی روزی روزگاری )قصه گویی( را برای  فاحشه خانه

مان یک "مرد" که برای منفجر ؛ یا ه دکنمیان تاریخی گری رها نگارتاریخ

خودش در تزهای قبلی به  کیست؟ « پیوستگی تاریخ کافی است کردن

 توانمیاینجاست که  دقیقا  . وضوح اعتراف کرد که روبسپیرها هستند
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تفاوت میان  ،مچ بنیامین را گرفت و باوجودی که با ذکاوتی خاص

 نوشته شده را با تاریخی که از منظرJetztzeit تاریخی که از منظر

Gegenwart  ولی چرا حنای او رنگی ندارد دکنمینوشته شده را عمده ،

باشد یا  دتوانمیلیستی نایدئاتاریخ ماتریالیستی که  .دکنمیرا آشکار 

مکتوب شده ولی تاریخ فرودستان  Jetztzeit همان تاریخی که از منظر

دهندگانی از طبقه ای است که خود ها و رهایینیست؛ بلکه تاریخ منجی

 .بنیامین نیز به آنها وابسته و دلبسته است

17 

. رسدمیبه اوج خود  Universe تاریخ عالمتاریخی گری به دالیل صحیح در 

به  138با چنین تاریخی ]متود[روش شناسی ماتریالیستی از منظر نگاریتاریخ

]تاریخی  تفاوت دارد. اولی 139برجسته ترین شکل ممکن شاید هم با سایرین

مبتنی بر به هم افزودن است :  نظری ندارد. شیوه عمل آن هیچ ساختار گری[

همگن انبوهی از فاکت  جهت پر کردن زمان خالی و گری[ ]تاریخیاو

ماتریالیستی  نگاریتاریخکه بستر . درحالیدکنمیرا جمع آوری ]واقعیات[ ها

. اندیشدن شامل فقط تحرک افکارنیست بلکه 140بر اصولی سازنده استواراست

بی تحرکی آنها نیز است. جایی که تفکر بی مقدمه در صورت فلکی که  ]شامل[

ماند، این همانی تام االختیار اشباع شده از تحرک باز می ]بحران[از تشنج 

 Monade 141دمونا همچون تفکر ،]شوک[بودن یک شوک است تا بواسطه

تاریخی را تنها و فقط  142شود. ماتریالیست تاریخی یک چیز ]متبلور[بلوریزه

به عنوان یک موناد برخورد  ]چیز[که با آن 143کشدمیدر جایی به مقابل خود 

تحرکی منجی گرا را یک بی ]وقوع[این ساختار نشانه ای از واقعه ی و در. کنند

ای نجات گذشته سرکوب شده یا به کالمی دیگر، در نبرد بر دکنمیشناسایی 

که جهت متالشی   دکنمی. او این را درک  بیند[]میانقالبی ]فرصت[یک شانس

مگن، همانطور که او یک زمانه ای خاص از تاریخ ه ]منفجر کردن[کردن

 ]آفرینش[، همانطورهم آفریدهدکنمیاز زمانه را منفجر ]مشخص[ زندگی خاص

او در آن است که در  ]تاکتیک[از آثار زندگی. دستاورد شیوه عملخاص را 

آفرینش آثار زندگی، در آثار زندگی زمانه و در تمام جریان تاریخ زمانه الغای 

مفاهیم فهم شده تاریخی زمان  ]غنی[ مقوی صیانت و منسوخ کرده است. میوه
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خود  144درون در را به مثابه با ارزش ترین، ولی تخمی که مزه گرفته شده آن،

 دارد.

 ۱۷نقد تز 

تز قبلی را ندیده بگیریم و این تز را به تنهایی  ۱۶اگر تمام نقدهای ما به 

البته . باشدمیترین تز و نه در پیوستگی با باقی تزها بخوانیم، قابل دفاع

های صورت فلکی و موناد از ترم درآوردی وقتی چگونگی استفاده من

  .را لحاظ نکنیم

 Gegenwartنگاریتاریخگری که همان تاریخیپروبلماتیک اینجاست که 

که همان  یونیورس در تاریخ است و بنیامین به درستی منتقد آن است، 

ولی نوشته  -نوشتند میJetztzeit را  باید آن تاریخی است که مورخین

که  است ؛ فقط به ادعای بنیامینرسدمیبه اوج خود  -نشده است 

چون تا اینجا دیدیم که این ادعای ماتریالیستی بودن  .ماتریالیستی است

لیسم به غایت بورژوایی او غرق شده ایدئاتا چه میزان در منجالب  اتفاقا  

های وی با صورت فلکی و به همین دالیل است که تمام لفاظی. است

پس اینجا فقط کوتاه به . ند که رنگی ندارندشومیموناد نیز همان حنایی 

تر تشریح این دو مفهوم صورت فلکی و موناد نزد او و برای فهم راحت

تز بدون آنها قابل دفاع  کهایناین تز و چرایی لحاظ نگرفتن آنها برای 

  . پردازماست و نه با آنها، می

نگاه کردن به صورت فلکی یا همان نامی که در نجوم و ستاره شناسی 

 که بخشی از آسمان را چند ستاره مختلف)مثل دب اکبر یا اصغر( به

بغرنج ترین بغرنج  »نزد بنیامین شیوه ای برای فهمیدن  دهندمیتشکیل 

بنیامین تنها یا  .دشومیکه همان عالم یا یونیورس است، استفاده  «ها

اولین کسی است که این مفهوم را از علم نجوم قرض گرفت و برای 

  اما منظورش چیست؟. فلسفیدن استفاده کرد
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پر واضح است که فهم عالم )نه فقط عالم به مثابه کائنات حتی تاریخ 

نیاز به غیرممکنی دارد که همان همه جهان خودمان( با همه بغرنجی آن 

 .ترین سطح ممکن به تمام علوم تسلط داردچیزدانی است که در استادانه

و چون برای همه و خود بنیامین مبرهن است که چنین امری غیرممکن 

گونه که ستاره شناس امکان فهم همه است که ممکن شود، در نتیجه همان

ا ندارد و به اجبار برای تشریح کائنات با همه پیچیدگی و عظمت آن ر

با نگاه کردن به تصویری از صورت فلکی  مثال  منظور خود به دیگری، 

و تشریح  -که چیزی جز تصویر و برشی از همه آسمان نیست  -پروین 

دهنده آن، فاصله های متفاوت تشکیلو توضیح وسعت و بزرگی ستاره

ر قالب آن صورت آنها با یکدیگر یا فاصله تک تک آنها تا زمین د

 .دکنمیفلکی، برای تفهیم بغرنجی و عظمت کائنات به دیگران تالش 

به همین شکل از ترم صورت  نزد بنیامین درمقوله تاریخ نیز حاال و

برای فهم چیزی به اسم تاریخ عالم که در تز . فلکی استفاده شده است

بعدی بغرنجی مقیاس مد نظر را با مقایسه تاریخ بشر روی زمین عنوان 

های فلکی تاریخی است تا بتوان تاریخ را با همه ؛ نیاز به صورتدکنمی

برای فهم تاریخ اروپا، انقالب فرانسه که خودش  مثال   .بغرنجی آن فهمید

، صورت فلکی انقالب فرانسه دکنمیه آن مراجعه در این تزها بارها ب

چیستی موناد را که کوتاه در توضیحات تز . برای فهم تاریخ اروپا است

های فلسفی با اما مسئله اینجاست که آیا این قلمبه گویی .مطرح کردم

تناقض نقد مرا به  صورت فلکی و موناد برای فهم کلیت بغرنج تاریخ،

به  که بر خالف ادعای من، دکنمیآشکار ن ۹همان فرشته تاریخ در تز 

نگریست تا به ماتریالسیت تاریخی بگوید که ای مجرد در تاریخ میواقعه

ای مجرد )به مثابه صورت فلکی یا ستاره ای در با نگاه به تاریخ واقعه

تاریخ )به مثابه یونیورس( را  دشومییک صورت فلکی( است که 

 تناقضی در نقد من وجود ندارد. اما چرا؟ فهمید؟
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و آنهم روبسپیر است. زمانی که  دشومیتناقض نزد خود بنیامین متجلی 

برای فهم تاریخ اروپا ادعایی صحیح دارد که به صورت  مثال  بنیامین 

 دتوانمییخی ناما از این رصد تار انقالب فرانسه باید نگاه کرد، به فلکی

به فهم تاریخ اروپا برسد. زیرا در صورت فلکی انقالب فرانسه بنیامین 

به موناد آن برسد. و این  دخواهمیبا کریستالیزه کردن تلسکوپ خودش 

مردی که در تز قبلی کافی است  اد چیزی نیست جز روبسپیر. همانمون

استفاده بنیامین از موناد به مثابه دقیق ! تا پیوستگی تاریخ را منفجر کند

 ،ترین جزئیات که ادعای خودش در تز استشدن و ریزشدن در جزیی

جهت ریزشدن در جزئیات برای به روبسپیرهای تاریخ رسیدن و آنها را 

 .دکنمییافتن است که استفاده 

های است که دوباره بنیامین به درون دایره باطل شخصیت گونهاین

فتد به جای اصل بنیادین جنگ طبقاتی که اسازنده تاریخ می

سازد. و این گالیه بازی بنیامین در تاریخ های تاریخ را میشخصیت

ثابت کند که سیستم کوپرنیکی )زمین مرکز دنیا(  کهاینبه جای  اتفاقا  

. دهدمیکس افرادی را در مرکز تاریخ دنیا قرار برع کامال   اشتباه است،

همان تخم  نفی یا چیزی جز -این روی سر برگرداندن دیالکتیک نفی 

و این ادعای من در اینجا نه به  اندیشه دیالکتیک منفی نزد بنیامین نیست.

های عینی با کشتگی یا نقدی غیرمنصفانه بلکه روی فاکتپدرواسطه 

تئوریزه کردن چیستی مفهوم تاریخ نزد او در همین استناد به چگونگی 

و پروبلماتیک بودن بیش از پیش آن را با نقد به تز  تزها استوار است

 .به راحتی مستند کرد توانمیبعدی 

18 

در  145پنجاه هزار ساله ی رقت انگیز انسان هوشمند « شنا زیست کی گفته به 

ثانیه آخر یک  ۲چیزی شبیه  زمین،بر روی  146 مقایسه با تاریخ زندگی آلی

تمام تاریخ تمدن بشری را دراین قیاس . «روز بیست و چهار ساعته است
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 Jetzetzeit .گیردمیی آخرین ساعت را یک پنجم ازآخرین ثانیه بگنجانیم،

 ،دشومیکه سابقه عظیم تمام بشریت دردوره مسیحی خالصه ، زمان حال

صورتی که تاریخ بشریت  دارد، صورت با  147بسیاردقیق ]همپوشانی[مشابهتی 

 . است 148ساخته عالم در

 ۱۸نقد تز 

جمله ابتدایی از آن زیست شناس و پایانی که خود بنیامین با قراردادن 

، بسیار دکنمیتمام تاریخ تمدن بشری در آن مقیاس به این جمله مکتوب 

 ولی چرا؟ .اما فقط در همین خط اول و بدون باقی تز .هم معقول است

آن زیست شناس و آن پنجاه هزار سال همان ستاره شناس و صورت  

تاریخ بشری با همه بغرنجی آن  کهاینقبلی هستند برای فهمیدن  فلکی تز

اما به چه درد ما به مثابه بشر . چقدرساده است جلوی تاریخ زندگی آلی

خورده به چه درد بشر قبل از ما می  و یا خوردمی Jetztzeit امروز و

برای بنیامین همه این پنجاه هزار سال بدون فهم  ؟دکنمیرا مطرح ن

برای او تفاوتی در تاریخ پیش  .طبقاتی از تاریخ است که رسمیت دارد

از مالکیت خصوصی )آنگونه که انگلس در مالکیت، دولت و خانواده و 

همچنین الکساندر کلونتای در موقعیت زنان در تکامل اجتماعی شرح 

ها ها و فئودالقبل از آنها؛ رعیتبردگان و برده داران و مابین  (،اندداده

 حرفی نیست که  داران وجود ندارد و اینو در نهایت کارگران و سرمایه

ی که تاریخ کسآن » گفت که ۴خود در تزاو   باشم. گذاشتهمن در دهان او 

چیزی زمخت و مادی و بدون معنویات  ،را به مثابه مبارزه طبقاتی فهمیده است

با همین سنگ محک است که  دقیقا  و . «و روحانیت آن فهمیده است

سابقه عظیم  »برای بنیامین .فهمیم جمله ی آخر تز هیچ عیاری نداردمی

که  دشومیدر دوره مسیحی خالصه  Jetztzeit تاریخ بشری در زمان حال

همپوشانی بسیار دقیق با صورت دارد که همان صورتی است که تاریخ بشریت 

رازآلودگی آن بیرون کشیدیم  جمله را فقط از پرده. « در عالم ساخته است

  به بنیامین منتسب نکردم.و چیزی 



82 

 

بینی و نگاه اروپامحور کسی است که ادعای نقد به این جهان

تاریخی  Entwiklung پروسه تکامل .دارد راGegenwart نگاریتاریخ

های قاره آمریکا و استرالیا قبل از سلطه استعماری و اجتماعی بومی

های مهاجر و اشغالگر مسیحی و یا اشغال و استعمار هند و اروپایی

جایی در البالی فهم بنیامین از سابقه عظیم تاریخ  اصال  آفریقا و غیره 

تاریخ مسیحی خالصه  »چون به نقل از خودش آن عظمت در .بشری ندارد

صورتی که بشر در .  « که با صورت خود نیز همپوشانی دقیق دارد دشومی

را ساخته است هر آینه همان تاریخی است که  نزد بنیامین، تاریخ آن

آنها چون  .مسیحی ساخته و نه بشر مستعمرات اروپایی- بشر اروپایی 

آنجا هرچه که کرده  تاریخ ندارند که بشر نزد بنیامین اصال   نزد بنیامین

و اینک . ساختن تاریخ بوده است نه نابودی تاریخ مستعمرات است

رنگ بودن حنای موناد و صورت فلکی در پوچی یا همان بی به توانمی

 .تز قبلی وارد شد

چیزی در  »ی که در تز قبلی کسآنماتریالیست تاریخی نزد بنیامین و 

تا با آن همچون یک موناد  دهدمیتاریخ را فقط زمانی جلوی خویش قرار 

تحرکی بردگان بی که کسآنهر آینه کسی نیست جز  «برخورد کند

را، یک منجی گرایی  شدن برای تاریخ سازان اروپاییهآفریقایی در برد

ی سرکوب شده نزد ها درک کند که برای نجات آن گذشتهنزد آفریقایی

ک شانس ی )به مثابه صورت فلکی آن زمان و مکان(آن آفریقایی ها، 

 !!تانقالبی بود که از دست رف

ای خاص، هم آن با متالشی کردن زمانه »آن ماتریالیست تاریخی نیز که 

هر آینه  «دکنمیزمانه و هم دستاوردها )آفریده( های آن زمانه را متالشی 

که تاریخ چگونگی انتقال  سیمون بولیوارها و بردگان مستعمرات نیستند

مالکیت را زمخت و غیرروحانی در زمان و مکان  خود نابود کردند 

 روی آورده است نگاریتاریخبار به بلکه همان روبسپیری است که این

که تاریخ استعمار و استثمار منهدم  دکنمیو این اصل بنیامینی را درک 
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و این روبسپیر  .دشومیولی دستاوردهای آن استعمار نیز منهدم  دشومی

های ، تمام تاریخ  آن زمانه را از صیانت)حتی پیروزینگارتاریخ

به زبان بنیامین درحال مستعمرات( منسوخ و الغا کرده است؛ یا 

 .است دارو بدون نقش برده و نقش برده کردن به تاریخی مونادشدهنگاه

فیلم  ،است که برای مثال در صنعت سینمای اروپا و آمریکا گونهاین

تبدیل به داستان یک نجات  دقیقا   درباره آفریقا یا آمریکای جنوبی تاریخی

)زورو( یا آنها را دکنمیکه یا بردگان را آزاد  دشومیدهنده سفید پوست 

)رامبو( یا از آنها دربرابر توحش گدجنو برای آنها می دکنمیمحافظت 

های ) بروس ویلیس در فیلم اشکدکنمیدیگرانی از میان خودشان دفاع 

 .خورشید(

)عصاره مغذی موناد ی میوهشدهگرفتهشده یا از مزهمزهاین همان تخم بی

تاریخ( است که مفاهیم با ارزش تاریخ یا همان معنویات و روحانیتی که 

 .در درون خود دارد ،باشد رامیدغدغه جناب بنیامین 

فراموش کنید که تمام تاریخ ،   :در یک جمله کوتاه، بنیامین تئوریسین

 .است دیگرندتاریخ جنگ طبقاتی است و به یاد آورید که بنی آدم اعضای یک 

او چیزی جز پیامبری بدون کتاب و معجزه و مصلحی اجتماعی که 

دیده به طبقه تحت ستم و برابری ستمگر را با برادری ستمگر را با ستم

 .نیست ،دکنمیدیده به طبقه حاکم گوشزد ستم

  Aپیوست

از لحظات مختلف  149تاریخ گرایی خود را با ایجاد رابطه ای علت و معلولی

نیست حتی اگر یک  آن ]علت [سبب 150. اما هیچ امرحقیقیدکنمیتاریخ راضی 

پس از  ، ]این یعنی[ . به این معنی151گسترش داده باشد]آنرا[ نگارتاریخ

]جدا افتاده شاید پس از هزاران سال که جدا شده بودند مرگش، رویدادها را که

که از اینجا  نگاریتاریخخوش آید.   152رابه واسطه اتفاقی تاریخی او  ، بودند[

های وقایع، همچون دانه ]پیوستگی[ گذارد متوالی بودندیگر نمی ،153آغاز کند
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که  154فهمدتسبیح در میان انگشتانش حرکت کند. او صورت فلکی ای را می

پیش از دوران خودش است.  ]واضح[مشخص  155هایقدم ، ]میان آن[درون آن

 «حال»به مثابه  دکنمیبرقرار  Gegenwart حال مفهومی ازبه این طریق او 

 Jetztzeit 157نفوذ کرده 156زمان رستگاری ]تراشه های[که در آن ترکش های 

  .است

 نقد پیوست الف

استفاده  .در حال جواب دادن به کسی مثل من است دقیقا  در این پیوست 

به خوبی واقف است که نزد  منتقدانه او اینجا از برهان علیت که

است و ربط مضحک ها تا چه اندازه در برابر ایدئالیست هاماتریالیست

کسی که برای هر معلول تاریخی دنبال علتی تاریخی نیز  »  دادن آن به

لیست به مثابه بدنبال بودن ایدئا، که بنیامین او را همچون یک  «باشدمی

ماده برای جوابی از پیش آ دقیقا  ؛ گیردمیعلت برای معلول آفرینش یکی 

به عبارت دیگر  .وارد استلمیک و نقدی است که اینجا به او پ

های امروزبودن امروز را با تاریخ ها و علتماتریالیستی که چرایی

جای خدا را با مبارزه طبقاتی عوض  ،دهدمیمبارزه طبقاتی توضیح 

 کرده است. 

را به مثابه امری تاریخی گسترش  امر تاریخی نزد آن مورخی که او آن » آن

حتی سبب  دتوانمین )بخوانید تئوری تاریخ جنگ طبقاتی نزد مارکس( داده

است که مفهوم تاریخ  گونهاین .«آن رابطه علت و معلولی تاریخ نیز باشد

ها تاریخی که از نبرد طبقاتی میان آنتاگونیسم .دشومینزد بنیامین عریان 

تاریخی که او فاکتورهای دیگری را برای آن قائل است که  .تهی است

اما با این تزها .مبهم پرداخت کامال  در این تزها یا به آن نپرداخت و یا 

 فهمیدیم که هرچه هستند ملیح و معنوی و روحانی هستند.

جا است که چرا جنگ طبقاتی را که هر آینه چیزی جز همان همین دقیقا  

قبول این  قائدتا  کنونی نیست را قبول ندارد و تاامع چیستی تاریخ تمام جو

کردن در کدام  واقعیت تاریخی است که اجبار طرفداربودن و انتخاب
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ها در غیر اینصورت که ما کمونیست .دکنمیجبهه قرارگرفتن را تحمیل 

برعکس آن جمله در  بایستمینیز همچون سوسیالیست های ناکجا آبادی 

ها را فارغ از جایگاه و مطالبات طبقاتی آنها همه انسان » :مانیفست

های فارغ از آن جایگاه ها ندانستیم و برای رفاه و خوشبختی همه این انسامی

نیکی „ :یم کهشدمیالمثل یعنی عینیت یافتگی این ضرب! «یمکردمیتالش 

 .“ددهمیبکن و در دجله انداز که خداوند در بیابان عوض 

       B پیوست

، چیزی غیرروحانی  159اندکردهبینان، که آنان پرسش نزد طالع 158زمان ا  یقین

که  کسآنانگاشتند و نه پوچ. مینه آنرا متجانس   آینده است، که  160در دامن

دست  ]نظری[ایایدهبه  احتماال   161این نکته را جلوی چشم خویش حفظ کند

دقیق  چگونه زمانهای گذشته در خاطره تجربه شدند: کهاینیابد، پیرامون می

شناسی از آینده مشهور است، یهودیان گونه کههمان. بگویم به همین صورت

،  ]ولی[برعکس دعاها. تورات و ]ممنوع است[162 منع شده اند بینی[]طالع

طلسم  دستور داده است. این ابطال 163دراندیشه ]تفکر[تعمق آنها را به

 هستند، ]خراب شده[تجسس آینده برای کسانی بود که سقوط کرده ]جادوی[

خود را تحت اختیار پیشگویان  ،]اطالعات[کسانی که برای دانستن

. هرچند اما آینده برای یهودیان به این دلیل زمان همگن و خالی 164رنداگذمی

زیرا نزد آنها هر ثانیه دروازه ای محدود بود که از  [دشومی]نباشدمین ]پوچ[

  وارد شود. دتوانمی ]منجی[آن مسیح  ]طریق[ میان

 نقد پیوست ب

 بینیم: میدر این بیت  دقیقا  برای نقد این پیوست مشکلی وجود دارد که 

 ازین مجمل تو خود حدیث مفصل بخوان      من از مفصل این نکته مجملی گفتم

بگوید که مفصل به مثابه  دتوانمیغیر از خود شاعر کسی نیعنی به

معلوم نیست به یز ! همچنین مجمل نالنی به کار رفته یا آرنج و زانوطو

در اینجا به مراتب  ییا تفصیل. البته بغرنج کار رفتهمثابه تلخیص به
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زمانی که مصرع دوم را نیز بخواهیم که در کنار  دشومیتر بغرنج

مصرع اول فهم کنیم. فارغ از شوخی، این مثال را زدم که هجو نهفته 

که مقصود  مکنمیبا این حال تالش  .در این پیوست را عمده کرده باشم

 .نقد کنم ،توضیح آنرا دارد مفهومی که قصد بنیامین برای تشریح

های ای است که چگونه زمانیافتن به ایدهدست »اساس این پیوست در 

نزد بنیامن همان زمانی است  قائدتا  که البته  «گذشته در خاطره تجربه شدند.

که فهم خودش را از آن در تزهای قبلی توضیح داده است. همان زمان 

همه چیز درباره روند »  یمخواهمیکه قراربود طبق فتوای ایشان و اگر 

همان زمان ؛ «متجربه کنیم، از ذهن خود بزداییبعد از  هرعصری را دوباره 

بودن آن Ggegenwart بودن یا  Jetztzeitکه ایشان تاکید داشت جایی 

بفهمیم به واسطه کدام پروسه و  کهایناما در این پیوست بدون  ،مهم است

یعنی زمانی که  .دشومیبه زمانی نه متجانس و نه پوچ تبدیل  ،چگونه

 !«هم متجانس است و هم پوچ نیست»

را قابل  ایایدهتجربه این زمان در خاطره )ذهنیت( است که » حاال چگونگی 

یعنی فیلسوف ما کمترین مشکلی ندارد که اذعان کند:  .«دکنمیدست یافتن 

 ای از زمان گذشته قابل تجربه است،آنچه در ذهن به مثابه خاطره

هم یک . آندکنمیفراهم  ایایدهعینیتی را با قابلیت دست یافتن به مثابه 

که زمان غیر روحانی نزد طالع  داندمیکه این نکته را  کسآن »ایده برای 

هم متجانس است و هم پوچ  ،اندکردهکه جوابهای زمان را پرسش بینانی 

)در انتهای  باشدمیهمگن و پوچ ن،  که زمان برای یهودیانچون .«نیست

  !ای است برای ورود منجیتز( زیرا هر ثانیه دروازه

سیلوسین را که نزد  های حاوی سالویا یاخوانندگانی که ترکیبات و کوکتل

مکزیک و قبایل آفریقایی استفاده  ،های قبایل آمریکای جنوبیشمن

 ،و محبوبیت بسیاری نیز نزد دیگران دارد را تجربه کرده باشند دشومی

ند. البته اینجا شومیرا متوجه  دیدن صدا و شنیدن رنگمنظور من از  دقیقا  
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که  کسآن » چون من نیز آنگاه پیرامون ،مشومیوارد تشریح آن ن اصال  

که دیدن صدا و شنیدن رنگ، هم متجانس است و هم پوچ  داندمیاین نکته را 

 تز صادر خواهم کرد! «  نیست

 

 

  

 آ  ذات هرگونه زندگی اجتماعی 
 .پراتیک است

راه حل عقالنی همه رموزی 
رازپنداری  به  که تئوری را
 د،کشانیم

در پراتیک انسانی و در درک 
 .این پراتیک نهفته است

 

فویرباختزهشتم درباره   
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 کارل مارکس

 
 

  ه:ترجم توضیحات
                                                 

 Bekanntlichشهیر  - شهرهـ  1

دقت داشته باشید که در آلمانی این ه. و در برابر سوژ درمقابل یافتهچیز عینیت  Gegenstückـ  2

 شودانقالب زمانی که متحقق میرود. برای مثال نیز بکار می ماده نیست ا  مفهوم برای چیزی که الزام

 یک چیز چیز عینیت یافته است. ( ۱۹۱۷اکتبر  ۱۷فردای  )مثال  

 .Inدرون، داخل ـ  3

 Weiter - 4دیگری  انسان در نظر ندارد. هر چیز -دیگری را افراد  ا  دیگری؛ اینجا الزام- بعدی

استناد به خود  درون گیومه با. تواند باشد. حتی یک سیل یا باز شدن تونل زمان یا هر چیز دیگری می

اگر درباره فرد  .کندرا اضافه کردم؛ بنیامین درباره فرد صحبت نمی «ماتریالیسم تاریخی»بنیامین 

  کرد.گذاری میمکرد نه ماتریالسیم بلکه ماتریالسیت ناصحبت می

دو مفهوم  بود. آلمانی دانمنطقو  فیلسوف( ۱۸۸۱ ژوئیه - ۱۸۱۷ مه لوتسه ) رودلف هرمان5- 

زندگانی ذهنی یا جریان  شد. هایدلبرگو  ماربورگهای نوکانتی ، مبنای مکتباو ارزش اعتبار و

شوند. لوتسه با ارائه های توالی آشکار میها در نسبتطور ذاتی متضمن پیوند است و ایدهتصورات به

ث ل(، آن افالطونای هتفسیر جدیدی از ایده شناسانه معرفی شناخت Geltungها را به عنوان اعتبار )م 

ها، دهند. ایدهنداشته و تنها محتوای اندیشه را تشکیل می شناسانههستیها جنبٔه نمود. از این دیدگاه، ایده

پذیر به معنای واقعی، موجود نیستند و به کل بزرگتری تعلق دارند که لوتسه به آن جهان اندیشه

denkbar Welt ها در کنار معنا از افالطون دربارٔه وجود ایدهاز نظر لوتسه، این تفسیر بی.گویدمی

گردد که زبان یونانی این ظرفیت را نداشت تا بتواند وجود چیزهای محسوس، به این واقعیت بازمی

شود انتقال دهد، بنابراین، افالطون به " اظهار میGeltungمعنایی را که در زبان آلمانی توسط واژٔه "

است. تفسیر شناسانهکند. این نظریه، یک رئالیسم شناختاشاره می οὐσίαها تنها به عنوان موجود آن

 Satz an sich نفسهگزارٔه فیکمک نمود تا اصطالح  هوسرلبه  مثل افالطونلوتسه از مفهوم 

 خود استفاده کند.  های منطقیپژوهشرا بهتر دریابد و از آن در کتاب  بولتسانو

شان العمل دو شیء به یکدیگر پس از برخورد که از هم دور شدنهمچون عکس TR بازخورد6- 

 ناگزیر است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
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نزد خود نگاه داشتن و هم حفظ کردن به معنی ازبر کردن و در  -حفظ کردن به معنی محافظت هم 7- 

 حافظه نگاه داشتن.

  EN. شده سپرده - اعطاء8- 

 . TRناگزیر  EN - انکارناپذیر9- 

ای فلزی که روی آن ضربه زده شود تا به سکون مطلق برسد ارتعاش داشته صفحه  TRارتعاش10- 

که   echoشود. با پژواک همچون انعکاس صدا در کوهستان که از دور شنیده می EN طنین. باشد

 .تکرار صدا در غار است اشتباه نشود

  just the same دقیق همین11- 

 .عینن همینگونه / بدینسان بوده است]…[ تصور از گذشته  :توان خواندگونه میاینـ   12

 .TRپنهانی / مخفی – EN  راز 13-

توان به رهایی رجوع کند که با آن میگذشته محتوایی را حمل می» توان خواندگونه نیز میاینـ   14

 «.کرد

اند را فقط نسیمی از هوایی که گذشتگان در آن تنفس کرده]حتی[  د:توان خوانمی گونهاین15- 

  توانیم حس کنیم؟نمی

 .EN خاموشی گرفته -  TRرو به خاموشی رفته -16

Umwerben -17 زبان در آلمان بشدت دنییگا یو هم به معن شودیاستفاده م یخواستگار یهم به معن .

گرامر و ... متفاوت  -از افعال  یاریاست. زبان از ما بهتران با زبان طبقه فرودست در بس یطبقات

که  ییجااست. از آن یدر فارس دنیو گائ یسیدر انگل fuckهمان معادل   fickenمفهوم ایاست. واژه 

 لیدل نیکه استفاده کنند، به هم خواهندیطبقه فرودست را نم«  زمخت»  یطبقه فرادست همان واژه ها

 .  کنندیخودشان استفاده م میاز مفاه

 

/ بازی با کلماتی  استعاره« شده شناسایی کند نیست خواهری که نتواند خواهرش را که گاییده »18- 

کشیش مسیحی بنیانگذار پرتستانیسم(  ۱۵۴۶-۱۴۸۳) های مارتین لوترموعظه است که با یکی از

داستان لوط نبی است که پس از نابودی سدوم و  ۳۸تا  ۳۰: ۱۹درعهد عتیق کتاب پیدایش د. شومی

)از  شوندتوسط یهوه نجات داده می «دشتی»عموره و زمانی که به همراه دخترانش از نابودی شهر 

از آنجایی که هم امیدی دیگر به  .برندشوند!( و به غاری پناه میمیان شهرغیب و در صحرا ظاهر می

پیدا کردن مردی در آن مناطق هولوکاست شده توسط یهوه نبود و هم اینکه نسل پدرشان منقرض نشود، 

شوند و از این همبستری دو نده و با او همبستر میدو دختر لوط در دو شب پیاپی به لوط شراب خورا

 آید. در ادامه کتاب مقدس از کتاب پنجمقبیله موعاب و عامون )نام پسران لوط از دخترانش( بوجود می

)یوشع نبی( به بعد در تمامی عهد عتیق نام قبایل موعاب و عامون تکرار شده و حتی روت نبی از 

 آمده است که طبق تورات موسی، ۳تا  ۱: ۱۳دهم )نحمیا نبی ( اهالی موعاب است. در کتاب شانز
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موعاب و عامون درون قوم برگزیده جایی ندارند. در نهایت یکی از این دو )احتمالن موعاب( به فرمان 

)احتمالن عامون(  شود و شهر دیگرها )ارتش اسرائیل( نابود مییهوه و توسط ارتش یکی از این نبی

]برای اطالعات بیشتر به عهد عتیق  .کندگیرد و به قبایل اسرائیل حمله میمی انتقام آن دیگری را

اشاره به داستان  «اش را نشناسدسوزانده شده یکجاست خواهری که خواهر فاحشه» مراجعه کنید[ 

 این دو شهر است.

 

 .سابق بر این بوده است که گونهپس همان19- 

 . TRخفیف20- 

  ما دارد.منتی است که گذشته بر 21- 

 .تاوان این منت ارزان نیست22- 

 .به دست نخواهد آمد 23-

  .ندازداما را به پیروزی میـ   24

 .نه به مثابه اعتماد؛ به مثابه مطمئن و امن TR اطمینان 25-

  TR – EN.    شوخ طبعیـ   26

  TR - EN نیرنگ و حیله کار - مکاری27- 

 گویی نبوده28- 

-29  Frage شوندبه مسئله تبدیل می» دهد: معنی میمسئله هم  -موضوع»  

 .در گیاهان سالم ربط مستقیم دارد عملی که به فتوسنتزHeliotropismus  .نورپرستی ـ 30

 . TRتغییرات-   ENشدن شکل  تبدیدل -تغییر شکل  31-

 . TRتکرار نشدنی EN - بی بازگشت 32-

 . ENفلش TR - نور افشانی 33-

34 - https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller       https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller  

 . TRکنددر آن سقوط میEN -  روداز بین می / خوردشکست می 35-

 . ENبازسازی غیرقابل36- 

 .است اشاره به تز قبلی -همچون برق رعد 37- 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller
https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller
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توان خواند که به آلمانی هم به هر دو معنی می EN . سوژه - موضوع TR. فاعل Özne -ـ   38

 - تاریخ است یا موضوعتوان گفت که منظور بنیامین فاعل شود. قطعی نمیمتاسفانه سبب بد فهمی می

  .سوژه تاریخ

چیزی  اشاره به فشار سطحی نیست. به طور مشخص منظور فشار متراکم شده. ندر حال ترکید39- 

 .شبیه بخار متراکم شده دیگ بخاراست

 Empfängern -40که این تز بیشترین استفاده از دریافت کنندگان. با توجه به کانتکس و این

به همین دلیل از معنی سوم کلمه استفاده کردم که در  دارد؛ یهودی –آخرالزمانی مسیحی های استعاره

نجات متعلق به فرزاندنی است که آنها در کتاب »  :کتاب مقدس )مکاشفه یوحنا( استفاده شده است

  «اندزندگان نامیده شده

 .دهدبدست می 41-

 .Konformismus)مصلحت جویی(  سازشکاری- کاری مصالحه42- 

  konformدر مشکلی میان دونفر به: مثال «.نه سیخ بسوزد و نه کباب»  المثلترم سیاسی ضرب

در فارسی  .یا میان آن مشکل را گرفتن یا به پیشنهاد سوم رسیدن B  و نه به نفع  Aنه به نفع رسیدن

اپورتونیسم را  .کنمکونفورفمیسم استفاده میاما من برای  کنیمطلبی ترجمه میاپورتونیسم را فرصت

یا حزب باد گفته  «نان به نرخ روز خور»همسو با وضیعت که در زبان استعاره به بهترین شکل 

  .کنماستفاده می شود،می

 .بدست آورده است43- 

44- https://en.wikipedia.org/wiki/Numa_Denis_Fustel_de_Coulanges  

 .شکستن ماتریالیسم تاریخی سابقـ  45

 داشتن. ود را جای دیگری تصور کردن. همزاد پنداری و همدلیخ  Einfulungـ  46

47- https://en.wikipedia.org/wiki/Acedia   

استفاده نکردم ،های فارسی، انگلیسی و ترکی استفاده شدهمن از مفهوم کاهلی یا تنبلی که در ترجمه ـ 48

بلکه اشاره مستقیم به تابلویی به  استفاده کردم. این واژه یک مفهوم زبانی نیست acedia خود واژه و از

از شیطان ترسیم شده )بصورت  است که در منحصرترین شکل *اثر فیلیپ گاله از شیطانهمین اسم 

. در اصل است ها از شیطان که یا مرد و یا حیوانی نرینه است(یک زن و برخالف باقی تصویرنگاری

از پتر  acediaدر نقاشی  شود.تداعی می آکدیا نام سمبولیک الهه شری است که این گناه در نام او

 .و ... در فهم دینی یک گناه اکتیو است تنبل و کاهل. ها درحال تنبلی کردن هستندلتنب  ²*بروگل

acedia فتداتفاوتی عملی نسبت به آنچه له یا علیه فرد اتفاق میبی را می توان: تنبلی کردن فعال یا، 

  معنی کرد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Numa_Denis_Fustel_de_Coulanges
https://en.wikipedia.org/wiki/Acedia
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* https://beyondhalfway.files.wordpress.com/2018/03/acedia-by-philip-galle.jpg  

*² https://afkimel.wordpress.com/2014/08/09/acedia-the-noonday-demon/  

 .خالص –عینی 49- 

 همچون رعد فلش خواهد زد.50- 

51- https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert  

 - و هم برای  Einfühlung هم برای همدلی  ihrضمیر مفعولی همدلی یا افسردگی؟52

دانم منظورکدام مفهوم است. در انگلیسی و به یقین نمی ت.قابل استفاده اس  Traurigkeitافسردگی

 استفاده شده. « آن» ترکی هم از 

قبل از میالد در جنوب مدیترانه )تونس امروز(  ۶۰۰تا  ۸۰۰شهری باستانی  -دولت : کارتاژ53- 

ترین رقیب روم در جنوب مدیترانه تبدیل شد و قبل از میالد به اصلی ۲۰۰تا  ۳۰۰در  تاسیس شد.

پیمانان با های قاره آفریقا پس از امپراتوری مصر بود. کارتاژ از همترین حکومتباشکوهسمبل یکی از 

ترین امپراتوری هخامنشی بود و میان آنها و خشایارشاه پیمان صلح برقرار بود. هانیبال از معروف

توانست  ای آلپهسرداران کارتاژ بود که سپاه روم را در جبهه شمالی )رو به داخل اروپا( رشته کوه

به آتش  ،قبل از میالد کارتاژ به دست امپراتوری روم سقوط کرد ۱۵۰شکست دهد. در نهایت و در 

  کشیده و ویران شد.

 .همه حاکمان همیشه54- 

 .اندغنائم پیرزوی که میراث فرهنگی نشان داده شده55- 

 .یک تبار دارند -یک سرچشمه 56- 

 .ذخایر فرهنگی57- 

 .نیستندآزاد از توحش 58- 

  مالکیت است. «پروسه انتقال یکی به دیگری » منظور از59- 

 . گردانداز اینها روی برمی 60-

استفاده شده که فهم من  «را این» ترجمه شده. در متن اصلی از «را تاریخ»درانگلیسی و ترکی 61- 

  .باشد می «اندآن اسنادی که میراث فرهنگی شناسانده شده»

 .کردهاین مسیری که طی  62-

 منظور نقدی عمیق است. .وجدی استعاره از شکافتنی عمیق -خراش بیاندازد 63- 

https://beyondhalfway.files.wordpress.com/2018/03/acedia-by-philip-galle.jpg
https://afkimel.wordpress.com/2014/08/09/acedia-the-noonday-demon/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
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حیرت و  Staunen استفاده شده، و آرتیکل es به دلیل اینکه از حرف ربط ؛یا فلسفه* حیرتـ   64

Philosophi هردو فلسفهDas  دانم منظور کدام واژه است.  است، نمی 

 .)مثل نسخه آلمانی( «این»و در متن ترکی از  شناخت knowledgeدر متن انگلیسی  *

 .است Das و فلسفه Erkenntnis که آرتیکل شناختدوباره به دلیل باال و این* ،فلسفه یا شناخت 65-

 دانم منظور کدام واژه است.نمی

  .)مثل نسخه آلمانی( «این»و در متن ترکی از   در متن انگلیسی شناخت ترجمه شده* 

یابد. تارک دنیا  گویند که در آن عبادت پایان نمای میبه معبد / صومعه Angelusآنگلوس 66- 

در محراب آن به صورت نوبتی و شیفتی در  -ها ]زنان[ ها ]مردان[ یا نوننمونشه –کردگان مسیحی 

   حال دعا هستند.

67- https://en.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem  

68- https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee  

69- https://de.wikipedia.org/wiki/Angelus_Novus  

  .کندشوک شده و حیران نگاه می70- 

 گیریم.هایمان را ناخودآگاه باال میسیخ شدگی از تعجب و وحشت. هنگامی که از شوک دست71- 

ای اگر تاریخ فرشته»: بردرا با شک و احتمال به کار می بایدمیو نه امری.  جمله شرطی استـ  72

 «.داشت نگاهش اینگونه بودمی

   .به قدر کافی معطل شود، آنجا بماند -73

پرنده را کشت و تکه تکه و  ۴اشاره به زنده کردن انسان توسط ابراهیم که  .یکجا گرد آوردن74- 

 جهت مختلف پراکنده کرد و دوباره زنده شدند. ۴مخلوط کرد و در 

 unaufhaltsam. توقف ناپذیر75- 

شد و بر روی زمین تمثیلی است از اسیری که به اسب بسته می کشدندازد و میااو را به پشت می76-  

 .شدکشیده می

 Gegenständen -77جمع Gegenstand )ترجمه آن به شیئی غلط است.  .در برابر سوژه )انسان

اما به شرطی که هم مادی بودن همچون یک شئ و هم  .است  «برابر ایستا»برگردان فارسی این مفهوم 

 را Gegenstand عبارت دیگر غیر مادی بودن همچون یک مسئله را برای این واژه قائل باشیم. به

 . ژه موضوعیت دارد بدانیمهر موضوعی که برای سو

https://en.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
https://de.wikipedia.org/wiki/Angelus_Novus
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به معنی دستور و رهنمود دادن نیز است. اما این واژه به شکل  anweisen شودآموزانده می 78-

 –بی شعور  -چیزی را به یک غیر متفکر. شوداستفاده می مشخص برای آموزش حیوانات سیرک

 آموزاندن.

-79 determination متعین شدن-  EN    kaynaklanmak  منبع گرفتنTR. 

 . TRدعوی شکایت ، dava - EN  سبب علت، - cause متن آلمانی Sache موضوع، مسئله80- 

  شود. اینجا به جای تله استفاده شده.در آلمانی به تارعنکبوت نیز گفته می Netz تارو پود81- 

 .در جستجو است 82-

 .شوندابقا می83- 

 .مثابه ذات از ابتدا همچون ماهیت، بلکه تبدیل شدن به ذاتنه به  .شده ذاتیـ   84

 .به انحراف نکشاند . منحرف85- 

 .تا این توهم و یک قدم فاصله استـ  86

های های مارتین لوتر است که در برابر بیکارگی و زندگی زالویی کشیشاشاره به موعظهـ  87

ها تا اربابان که همه جامعه از کشیش کردکاتولیک، کار را یک فریضه و عبادت الهی تعریف می

پس از این . بردندبایست کار را همچون یک عبادت واجب از آن لذت میهای جامعه میفئودال و رعیت

د اکار آز » های کار اجباری آلمان نازی نوشته شد بر سردر ورودی اردوگاه اخطار پیشگویانه بنیامین،

  .« Arbeit machst Freiکندمی

 .است پروتستانیسمی که شکلی سکوالریزه به خود گرفته88- 

 منظور جزوه  نقد برنامه گوتا است 89

 آشفتگی به مثابه فاعل و نه صفت.90- 

91- https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Dietzgen  

-92  Vormärz  های آلمان تشکیل شدکه اتحاد پادشاهی  ۱۸۴۹تا جولی  ۱۸۴۸مارس. 

دهنده کند، پایانبرداشت سطحی از مارکسیسم، کاری را که از طبیعت  بهره کشی می این»93-  

 «.داند کشی از کار کارگران میبهره

 Vorstelung -94دهد.اینجا معنی هذیان می 

 .خیال پردازی95- 

https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Dietzgen
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های انگلس به سن سیمون و چارلز فوریه به عنوان سوسیالیستاشاره به نقدهای مارکس و 96- 

 آتوپیست )تخیلی( است.

 EN -97که شدای را سبب میبایست جامعهمیاجتماعی، پس از فوریه، تقسیم کار […]  

 .است کاری که استثمار طبیعت را حذف کرده 98-

 .]..[کافی است که  ]...[برای به فساد کشاندن مفهوم کار توان خواند:گونه میاین99- 

 .انتقام گیرنده100- 

 .بوجود آوردن101- 

 .هدایت خواهند کرد102-

و پس از خروج روزا لوکزامبورگ  ۱۹۱۶در ژانویه ( Spartakusbund) اتحادیه اسپارتاکوس103- 

نشت از حزب سوسیال دموکرات آلمان توسط این رفقا در کنار رفقایی همچون: کالرا کو کارل لیب

انقالبی برای  یهاادوین هورنله و تعداد زیادی از دیگر کمونیست ویلی بودویچ، پاول النگه،زتکین، 

علیه جنگ امپریالیستی دولت آلمان و - مبارزه با شوونیسم و اپورتونیسم حزب سوسیال دموکرات آلمان

البی ها و انقالب روسیه، تشکیل شد. این سازمان در سازماندهی شورش انقدر حمایت از بلشویک

 جمهوری شوروی برلین، کمون هامبورگ نقش اصلی و در همراهی و سازماندهی جمهوری وایمار

های مزدور و همه توسط لژیون ها،سیاسی را انجام داد. اسپارتاکیست مونیخ نقش حمایت نظامی،

همچون فرمانده انقالبی روزا  ۱۹۱۸ها در طول باندهای فاشیستی بیسمارک پس از شکست این قیام

 .لوکزامبورگ به اشکال مختلف به قتل رسیدند

 .نگه داشت برپا کرد،104- 

 .نقش بسته105- 

 مجهول و نامشخص استفاده شده.  «چیزی»در متن آلمانی همچون . چیزی106- 

اصل آن در  بدون انتها -پایانبی )یک( استفاده کرده که قبل از ein : بنیامین از واژه جهت توضیح

 در ریاضی نیست. eins یک همان یک einکند. مفهوم را یک چیز مجهول می

 .و با آن در حال پولمیک است  منظور مسیر یا مدار تاریخ است107- 

  حاکم. -شرایط و وضعیت جاری 108- 

گوییم به ریشه زدن. در آلمانی به پشت تخریب کردن. ما در فارسی می -زدن به قصد نابود 109- 

 گویند.دن میرفتن و ز

  homogene. هم جنسی - یک جنسی110- 
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 .اینجوری –این مدلی  پیشرفت 111-

112- https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Kraus  

  ساختاری113- 

 جزا داده شده.114- 

 .رجوع کرده 115-

 .کندمستدل می -کند ثابت می116- 

Aktuell -117 متن آلمانیUp to date . متن انگلیسی.  

زیرا  .؛ اما من تأکید دارم به روز استفاده شود«معاصر»از مفهوم  ترکی رغم استفاده مترجمعلی

خواست از اگر می برد.را برای فرد )آدم به روز( بکار میAktuell اینجا  منظور بنیامین بروز است.

 کرد که جای سوءتفاهم نداشته باشد. را استفاده می zeitgenössischمفهوم معاصر استفاده کند 

در  نجایا نیامیبن «آیدبه حساب می ی جانورانمد برای به روز شامه »: توان خواندمی گونهاین118- 

 بدنبال مد است -واقع در حال نقد به آدم به روز

 .ه بوددیکنواختی را برهم ز119- 

 .هست که همین - روتین -120

 تا سلطنت الغای از بعد روز اول جمهوری ۱۷۹۲سپتامبر ۲۲از) فرانسه انقالب در رایج تقویم -121

  .است (شد ملغی بناپارت ناپلئون توسط که ۱۸۰۶ژانویه اول

 122- Zeitraffer * داشته دقت کند.می استفاده بودن پایانبی – فرجامبی  مفهوم در استعاره این از 

 پایانی. نه و دارند آغازی نه lapse-Time  زمان سریع شوهای اسالید - ها Zeitrafer تمام که باشید

 کجا شود معلوم اینکه بدون ... یا گلی شکفتن از قبل مثال )برای شوندمی شروع زمان وسط از یعنی

 تمام نیز زمان وسط و ...( و است شده کاشته  آنجا جوری چه / کسی چه ،است زمانی چه ،است

 .* rhttps://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraffe ندارد وجود هافیلم این در شودمی چه شود.می

تعمیق شده  یا خاطره اندیشه -من به تعمیق تفکر  Eingedenken .ای به خاطر سپردنخاطره123- 

که   - دیالکتیک روشنگرییک ترم بنیامینی است که پس از او نزد آدورنو و هورکهایمر در . خوانممی

 *دو لینک شد. استفاده و درون مکتب فرانکفورت نهادینه  -بر روی همین تزهای بنیامین سوار است

توضیحی کوتاه از خودم: از فعل  .توان معرفی کردمی Eingedenken مطالب پیرامون فهم ،داده شده

ریشه  گیرد ساخته شده وقرار می  denkenو ein گذشته ساز که میان geو  eindenkenجداشدنی

به فکر (دارد. یهوه آنها را به سرزمین موعود وعده داد - پیمان یهوه با بنی اسرائیل - درعهد عتیق 

و واالترین تفکرات بود که ) ای بود که یهوه به آن فکر کرده بودایده(بود   Eingedenkenاما  )اندخت

 د.کردنتعمق میبایست در آن یهودیان تنها می

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Kraus
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraffer


97 

 

                                                                                                                                                         

* https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/16396/1/nq6374/pdf  

eprints-phd.boblio.unitn.it/994/1/disseration_marchesoni_eingedenken.pdf   

 کرده تمام  wiederkehrt با را جمله این . wiederkehrt returns گرددبازمی خودش به -124 

 )تمثیل اینجا تا ابتدا از جمله سه این توانمی ،است شده تمام Zeitraff با که قبل جمله ادامهدر که  است

 نوعی ما معاصر در  ،شودمی تکرار دوباره که را Eindenken و << تاریخی مرورگر << تقویم

 .است برخود و خود در GIF یک همچون و است Zeitraaf  که تقویمی کرد. تصور GIF تصویر

 . همچون قبوری که، دیگر آشنایانی ندارند که به آنها سر بزنند -125 

https://www.google.com/search?sa=X&q=Abandoned+graveyard&tbm=isch&source=lnms&ved=2ahUKE

wiOpPmLi8HiAhWi1uAKHbn5DLkQsAR6BAgCEAE&biw=1920&bih=962  

 .  مجهول یا آگاهی تاریخی یک آگاهی مجهول تاریخی 126- 

 قبل سال ۴۱ و فرانسه کبیر انقالب از پس سال ۳۱) ۱۸۳۰ جوالی ۳۰ تا ۲۵ انقالب به اشاره -127 

 که شد. منجر اول بناپارت لویی گیریقدرت به نهایت در که دهم شارل علیه پارس( کمون از

 گویند.می نیز سوم جمهوری آغاز و اول جمهوری پایان آنرا نگارانتاریخ

 .دلیلم بودن محق -128

 .است مقبره همچون که تاریخی آگاهی  همان -129

 وعده معنی به و گرفتم( قرض ترکی زبان )از شده گرفته کاهن کلمه بن از Divination کهانت -130

 حواله طبیعی مافوق نیروهای و جادو به آن شدن محقق که پیشگویی دهد.می کاهن که است صادقی

   .است «کهانت» دوازده امام ظهور هاینشانه اسالم است.در باید آن افتادن اتفاق که است.پیشگویی نشده

 است. *نبی یوشع  به اشاره -131

* https://docs.wixstatic.com/ugd/c18066_bccb65288a434500859fd0f8b302683d.pdf  

 .انتقال132- 

 .بدون آغاز و بدون پایان133- 

  کند.از آن دفاع می 134-

 .تاریخ گرایی 135-

 کند.دیگران رها میبرای 136- 

137 - „ Es war einlam“ \ „Once upon a time“ \ „Bir Zamanlar”  

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/16396/1/nq6374/pdf
https://www.google.com/search?sa=X&q=Abandoned+graveyard&tbm=isch&source=lnms&ved=2ahUKEwiOpPmLi8HiAhWi1uAKHbn5DLkQsAR6BAgCEAE&biw=1920&bih=962
https://www.google.com/search?sa=X&q=Abandoned+graveyard&tbm=isch&source=lnms&ved=2ahUKEwiOpPmLi8HiAhWi1uAKHbn5DLkQsAR6BAgCEAE&biw=1920&bih=962
https://docs.wixstatic.com/ugd/c18066_bccb65288a434500859fd0f8b302683d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c18066_bccb65288a434500859fd0f8b302683d.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGr_mthdndAhUSLlAKHZLfDH0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/twee-cirkelen-pijlen_744771.htm&psig=AOvVaw2PKYNuCGQ5V-FEaaiuFMCF&ust=1538064078076516
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 .است تاریخی گری چنین تاریخی که138- 

 .های تاریخ نگاریدیگر روش139- 

 temel alır -140ریزی شده پیTR  استقرار یافته ..based on  

استفاده شده. اما اینجا من از خود معنی  «یا ذات فرد جوهر»Monad در هر سه ترجمه، موناد  141-

چون در ادامه جمله با  .کنمبه جوهر رسیده، استفاده می به خلوص رسیده، مفهوم موناد به تکین شده،

و برای چنین منظوری  .تر کندتر و تکینخواهد که موناد را خالصمی ، kristalizierdبلوریزه کردن

استفاده کند. برای مثال  Monad به جای  Wesenتوانست از یدر آلمانی بدون جایی برای سوتفاهم م

اولین تک  پی و نسبت طالیی هم یک موناد است πعدد .دماغ مونالیزا در تصویر موناد آن نقاشی است

 .ترین پروتئین آن تک سلولی، موناد آن تک سلولی استغیرقابل تقسیم .سلولی تاریخ، موناد حیات است

 

 مراجعه کنید. ۱۰موضوع . به توضیح یک تز  -امر ـ   142

همچون یک کالبد  خواهد که انجام دهد.می/  بایستبرای هر آنچه که می روبروی خود قراردهد143- 

 دهد.شکاف که سر میز تشریح جنازه را روبروی خود قرار می

ترجمه  «خودشدر درون »  TRو ENکه در استفاده کرده in ihrem Innern درمتن آلمانی از144- 

 «درون درون خودش»ام، به خواندن تز با کلمه شده. اما من با وجودی که ]در[ را نیز استفاده کرده

کافی است. وقتی   in Innern واژه «چیزی در درون»اصرار دارم زیرا در آلمانی برای تفهیم منظور 

نیست. دقت  Aشود، دیگر منظور شکل )خودش( استفاده می  ihremرفلکسیو ، inبا اصرار پس از

 آنها سفید است. außer کنید که در تصویرهمه زمینه بیرون دو دایره 

A 
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B 

 .هاهوموساپینـ   145

 ک.ارگانی146- 

 .به نازکی یک مو . Haarscharf کندفاصله که یک تار مو ایجاد می147- 

 - ساختن TR   make.انجام دادن -کردن  etmek  .متن آلمانی macht ساختن  - کردن148- 

 EN. پرداختن 

 .برهان علیت149- 

 .الگو –وضیعت  150-

 .به مثابه گشودن برای فهمیدن Bereiten گشودن151- 

 .به امری تاریخی برای او تبدیل شود 152-

 .شودشود و به تاریخ وارد میاز این نقطه خارج می- را خروجی قرار دهداینـ  153

 .فهمیدن بواسطه تحقیق کردن - Erfaßenآوری کردن اطالعات فهمیدن پس از جمع154- 

گذشته ساده فعل قدم زدن است. اما در زبان آلمانی و به  . getreten مسیر عبور قبلی -رد پا  155-

 ی قدم زدن است.نیز اثر گذشته شده «رد پا»استعاره 

 .استعاره به ظهور منجی .زمان مسیحی ـ  156

معنی نفوذی  به eingesprengen ، بلکهکباران در خا -نفوذ کردن نه چیزی شبیه نفوذ آب ـ   157

های یک بمب پس از انفجار در تمام محیط عظیم است. همچون نفوذی که ترکش -است که گسترده 

  کند.اطراف انفجار می

  .با کسره مالکیت خوانده شود 158-
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  .دانندهای آنرا میجواب159- 

 .شری که آینده آبستن آن است 160-

 .به خاطر بسپارد161- 

بینی[ شناسی ]طالعگونه که مشهور است، یهودیان از آیندههمان» :توان خواندگونه نیز میاین 162-

منع گونه با وجودی که در کانتکس دینی این ام زیراعامدانه از]ممنوع است[ استفاده کرده «.اندمنع شده

آیا  .فاعل این ممنوعیت مشخص نیست حال در این جملهها الهی است )فاعل خدا است( اما با اینکردن

یهودیان مفعول این ممنوعیت هستند و یا خود همزمان فاعل آن نیز هستند. برای مثال یک فرد که 

خودش هم فاعل آن  کند. اما این ممنوعیتی است کهخود را از خوردن غذا منع می کند،اعتصاب غذا می

 است و هم مفعول آن.

  .۱۵تز  Eingedanken  توضیح 163- 

 تحت اختیار آنان هستند.164- 
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