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 ی پاساژها والتر بنیامین، پروژه

 جی. ام. کوتسی

 مرتضی حیدری: ترجمه

 

-. رخدادگاه مرز فرانسهکند میبه بازگویی پیدا  نیاز ندرتبه ر آشنا شده است که داستان تاکنون آنقدَ

 (Fittko) شغال شده، همسرِ فیتکوی اِ . والتر بنیامین، در حال گریز از فرانسه0491 اسپانیا، زمان سالِ

فیتکو  خانمکه  مطمئن است گوید  میموزی مالقات کرده است. جوید که در یک اردوگاهِ کارآ ا میر  مینا

طرف راهنمائی کند. در  ( به اسپانیای بیPyrenees) را از طریقِ پیرنه  اش او و همراهان تواند می

که بنیامین  شود میمتوجه  تکوفیخانم وی را با خود می برد،  وریِ بهترین مسیر سفری که برای دیده

بنیامین در  ‘دستی ضروری ست؟ کیف آوردنِواقعاً  ’دستیِ سنگینی به همراهِ خود آورده است.  کیف

بپذیرم، آن . . . را   اش شدن وانم خطر گمت مین’نویس است.  حاویِ یک دست)کیف( که  گوید  میجواب 

 0‘است. بیشتراز من اش  . اهمیّتپیدا کندبایستی نجات 

بار  اش هر چند دقیقه یک خاطرِ قلبِ ضعیف هببنیامین ذارند، گ میرا پشتِ سر  ها کوه ها آنروزِ بعد 

 ها آنکامل نیست؛  شان که مدارک گوید  میکنند. پلیسِ اسپانیا  را متوقف می ها آنایستد. در مرز  می

ای از  . پلیس سیاههکند میای مورفین مصرف  هنافزو ناامید بنیامین به فرانسه بازگردند. بایستی

 !نیستنوشته  . در سیاهه نشانی از دستدارد میفی بر یِ متوّها داشته

وانیم حدس بزنیم. گرشوم ت میدستی بود، و به کجا ناپدید شد را فقط  کیفآن که چه چیزی در  این

ی  ژهپروشده آخرین بازنگریِ   که اثرِ گم داشتاظهار  دوستِ بنیامین (Gershom Scholem) شولم

تر از  شده وزنی سبک ی بزرگ، آثار کاملها برای نویسنده’ ی بنیامین، به گفته. )مام بودنات یپاساژها
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 ش برای نجاتِا انه( اما با تالش قهرمان‘.کنند میکار  ها آنشان روی  سراسرِ زندگیند که دارقطعاتی 

تِ ، ایاالسوتر نآامنیتِ اسپانیا و،   اش-در نظر چه آنی فاشیسم و رساندنِ آن به ها اش از شعله نویس دست

 2ل شد.ما مبدّ دورانِ دانشمندِ متحده بود، بنیامین به شمایلِ

 رونوشتی، (George Bataille) رژ باتایبخش دارد. دوستِ بنیامین، ژُ تمسرّ البته داستان پیچشی

( Bibliotheque Nationale) پاساژها را در کتابخانه ملی[ی پروژه]نویسِ  از دستدر پاریس مانده  بجای

 فرانسوی زخیمِ های نوارپیچیهمان با  اثر 0492آن پس از جنگ، در  با بازیابیِ .مخفی نگاه داشته بود

 انگلیسیِ هاوارد آیلند ی کامل و با ترجمهما اثرِ بزرگِ بنیامین را  ینکانتشار یافت. و ا به زبان آلمانی

(Howard Eiland) الفلین و کِوین مک (Kevin McLaughlin) در  اکنون در اختیار داریم، و حداقل

در  ، ای در بابِ خرید جایگاهی قرار داریم که این پرسش را مطرح کنیم: چرا این همه نگرانی برای رساله

 نوزدهم؟ی  سدهپاریسِ 

 

یک   اش -ی یهودی متولد شد. پدر ساخته همگون ی در برلین، در یک خانواده 0942سالِ   بهوالتر بنیامین 

ها از بیشترِ لحاظ متموّل بودند. پس از گذرانِ  ؛ بنیامینشدبازارِ مِلک  واردِاجگرِ موفقِ هنر بود که حرّ

در  یگر شبانه روزیِ پیشرفت ی لگی به مدرسهاس 01کودکیِ بیمارگونه و تحتِ حمایت، بنیامین در سنِّ 

 Gustav) نن، گوستاو وینکیکی از مدیران آ شهر فرستاده شد، جایی که تحتِ تأثیرِ ی حومه

Wyneken) ن، جنبشِ ینکخواهِ و قدرت- قرار گرفت. برای چند سال پس از ترکِ مدرسه در جنبشِ ضد

ن به حمایت از جنگ بر می وینکه ک می، هنگا0409؛ سالِداشت فعالیت  طبیعت،-به-جوانانِ بازگشت

 .برّد از وی میخیزد 

شناسیِ تاریخی )فیلولوژی( در دانشگاه فرایبورگ ثبت  زبانعنوان دانشجوی  بنیامین به 0402در سالِ 

، خود را درگیرِ کوشندگی برای بهکردِ دنیام خوش   اش . زمانی که محیطِ روشنفکرانه به مزاقدکر نام 

داشتنِ به  تظاهرابتدا با  ،رفتبا شروعِ ناگهانیِ جنگ، از خدمت سربازی طفره  .نمودآموزشی 

و بر  خواندجا ماند، فلسفه  آن 0421طرف. تا سالِ  قلِ مکان به سوئیسِ بیپزشکی، سپس با ن وضعیتی

که هیچ  ددا. همسرش ناله و شکوه سر دکری دکترا برای دانشگاه بِرن کار  نامه روی یک پژوهش

 ای ندارند. زندگیِ اجتماعی

 نیز بنیامینشد،  ی بیمهها گونه که فرانتس کافکا جلبِ شرکت آن، تئودور آدورنو  اش ی دوست به گفته

برای کسبِ فوقِ دکترا  شده توصیهی ها ، بنیامین طرحها . با وجودِ بدگمانیکشیده شد ها به دانشگاه
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(Habilitation)  در بابِ درامِ آلمانی در عصرِ باروک،  اش نامه پذیرشِ پژوهش گذراند که در صورتِرا ،

  اش نامه پژوهش که آن  ید. شگفترس میفسوری ی پرو ، وی به درجه0421به دانشگاه فرانکفورت در سالِ 

 ای یحامیِ آکادمیکهیچ ، و بنیامینِ بدونِ گرفتمیانِ دو مکتبِ ادبیات و فلسفه قرار  ،. آندشپذیرفته ن

با وجودِ انتشار یافت،  0429ی مذکور به سالِ  نامه پژوهش که شد. )وقتی  اش -ی واداشتِ مورد آماده

 .(جلب کردی از جانبِ نقدگران ا هنامین، توجهِ آبرومندادعاهایِ دُژمِ بنی-خالفِ

عنوان مترجم، گوینده )تلویزیون،  ، بنیامین کارِ خود را به اش ی آکادمیکها با ناکامی در برنامه

در جستجوی زمان از ای از  یش ترجمهها . در میان گماردهدکرنویسِ آزادکار آغاز  رادیو(، و روزنامه

 را به اتمام رساند.  اش وجود داشت که سه جلد از هفت مجلدی پروست نیز  دست رفته

 

 .( دیدن کرد که زمانی میعادگاهِ محبوبِ روشنفکرانِ آلمانی بودCapri)بنیامین از کاپری 0429به سالِ 

 سپرده از التویارا مالقات کرد، کارگردان تئاتر و کمونیستی سر (Asja Lacis) آزژیا الکیسجا  آن

(Latvia)ِعشقی بزرگ را تجربه  هر بار’ ،نویسد میبنیامین با نگاهِ به گذشته  سازی بود. سرنوشت . دیدار

من را به  ،. عشقی واقعیام مانده درشگفتام که خود  شده نیچنان تغییرِ بنیادی خوشِ آنتدس ام، کرده

 سیاسی ست.ی  گیریِ دوباره مِ جهتمستلز دگرگیسیدر این مورد،  1‘.کند میزنی که دوست دارم مانند 

شان، در مسیرِ  ی درستها درایتبا  گر اشخاصِ پیشرفت’که  او را موردِ عتاب قرار دادباتندی  الکیس

، اگر ی او خواهی در اندیشه ی آرمانها ی نشانه همه 9‘وند، نه به فلسطین.ش میاندیشیدن به مسکو هدایت 

به  قبل  اش شولم از ند. دوستِ صمیمیوا نهاده شو بایستیبا صهیونیسم نگوئیم،   اش چیزی از الس زدن

و تا  نرود؛جا  که آنپا کرد  و ی دستا هانشید. بنیامین بهک میفلسطین رفته بود و انتظارِ بنیامین را 

 ادامه داد. )برای نرفتن(  اش یها جویی همیشه به بهانه

بود. توضیحی  نکفورتفرا  روزنامهنوشتی برای  هم  ی مقاله الکیسی بنیامین با  ی رابطه اولین ثمره

ار قرار دارد و فتنهتری پیرامونِ یک محیط شهریِ  که شهر در سطحِ عمیق این ،ی شهرِ ناپل اسمی در باره

که  ها نا، هزارتویی از خیابکنند میی برلین برای نخستین بار جستجو  که روشنفکرانِ پرورده

هم نفوذ   صی و زندگیِ همگانی درو مرزهای میان زندگیِ خصو هستندشماره  دونِ ب  اش یها خانه

 .ندا کرده

استقبال  اوصمیمانه از  الکیسبه مسکو مسافرت کرد.  الکیسبنیامین برای مالقات با  0421سالِ 

را   اش مِ ذهنمغمو از این دیدار، بنیامین حالتِ  شا هنانویسنکرد )با مرد دیگری در رابطه بود(؛ در 
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حزب  مرامِ به دستَیا باید به حزبِ کمونیست بپیوندد و خودش را که آ رسد یاود و به این پرسش مک می

با هم  ها آنند. رس میدیگر  پیوندی مختصر به هم در برلین در باز الکیسدو سال بعد او و  ؟بسپارد

ردند. ک انقالبی حضور پیدا -ی نویسندگانِ پرولتری ی اتحادیهها زندگی کردند و با هم در نشست

نظریِ چشمگیری با  ه رویدادهای طالق را تسریع بخشید، که بنیامین در آن با تنگسلسل ها آنی  رابطه

 همسرش رفتار کرد.

برای انتشار ویرایش کرد.  را شت که بعدها آندا میدفتر یادداشتی نگاه در سفرِ مسکو بنیامین 

 که بعدها روشِ سیماشناسیک چه آن، وی جای تکیه بر مترجم هبنیامین روسی بلد نبود. ب

(physiognomic)  ،خودداریِ از تجرید یا تصدیق، با خوانشِ مسکو از بیرون، نامید را دنبال کرد

)عبارت به  ‘تئوری بوده است قبلی واقعیتمندی از  همه’انگاری که  دهد میبه شیوه ای نشان  شهر را

 1از گوته(.وام 

می  را (world-historical) ‘یتاریخ-جهان’ی  تجربهکه او  اینبعضی از ادعاهای بنیامین مبنی بر 

 ادعا او مثال، برای –د رس مینظر  هاندیشانه ب ، اکنون سادهشود عملی میدید در اتحادِ جماهیرِ شوروی 

  اش . با این حال نگاهثروت و قدرت را از هم تفکیک کرد ،الفور فی و که حزب با حرکتی ساده کرد

اهالیِ جدیدِ مسکو هنوز دهقان هستند و زندگیِ بسیاری از  او متوجه شد که تیزبین باقی ماند.

اشد اما گذاریِ طبقاتی شاید برچیده شده ب برند؛ فرق روستایی پیش می روستایی را همساز با آهنگِ

 ستدِ خیابانی-و-ای از یک داد درونِ حزب نظامِ کاستیِ نوینی در حالِ آشکار شدن است. صحنه

اند،  یی از لنین قرار گرفتهها فروشی، پُرتره شمایلِیک دو طرفِ : در دهد میرِ دین را نشان وضعیتِ محقّ

 (21، 12ص. ،2)جلد 'دو پلیس قرار گرفته است. ای که میانِ زندانی سانِ هب’

 [Moscow Diary] ‘ی مسکوها یادداشت’ی همیشه حاضر در  یک زمینه الکیس آزژیاکه  با وجودِ این

 حسِّ با این حالشان به مشکل برخورده بود،  روابطِ جنسیکه  کند میاست، و هر چند بنیامین اشاره 

ای  یک نویسنده، بنیامین هیچ قریحه عنوان بهم. کنی میدریافت  الکیسجسمانیِ  شخصیتِاندکی از  باطنیِ

تری از بنیامین  اثرپذیریِ سرزنده الکیسی خودِ ها ارنداشت. در نوشت دیگر برای انگیزاندنِ افرادِ

 اش. ی کوچک، دستانِ زمختها نورافکن بسانِ  اش یاه عینک بینیم: می

 

اش با - سرّ و سر اما سفر نامید. همیک بنیامین خود را یک کمونیست یا  ،اش برای باقیِ زندگی

 کمونیسم چه اندازه پیچیده بود؟
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 – کند میرا تکرار  اش ی مارکسیستیها ، بنیامین چندگونگیالکیسپس از دیدار با  ها تا سال

وند رو به انحطاط ش میبار  شان مرگ ای که با پیشرفت ی درونشیها زی . . . به دلیل ناهمسازیبورژوا’

باقی   او ذهنیِ  ی قالبِ واژه نفرین ‘بورژوا’. 1کرده باشد قرائتمارکس را  در واقع که آن بدون – ‘است

 ای اندرونه طرزِ به که –اضیر خودو باالتر از همه ازتوجه، خودخواه، مُبادیِ آداب،  ، بیماتریالیست –دمان

(visceral)  از نظر اخالقی و را اعالم کرد   اش که او کمونیست بودن این خاصم بود. ها آننسبت به

می  طرفه  خیابان یکدر . بود و تبارِ بورژواییِ خودش ها علیهِ بورژوازی دارانه جانبعملی  تاریخی

اش -مادر و آدم از پدر ،شدن پس از نادیده گرفته هرگز درست کرد: شود مییک چیز . . . را ن’نویسد، 

جُستارها، و  ، کوتهها گویی گُزین ،)رؤیا( ی خوابها ، پروتکلها نوشت ای از کوته کتاب مجموعه ‘فرار کند،

 وایمارِی  دار در باره ی نیشها گری است و همچنین شاملِ مشاهده (satirical) آمیز قطعات تَسخَر

(Weimar Germany)  ص. 0روشنفکری آزاد اعالم کرد. )ج 0429که با او خود را در سالِ است ،

 به فرار محکوم  اش برای باقیِ زندگی به این معنا بود که ،به این زودی فرار نکرده بود بنیامین اگر (991

ی متوسطِ  طبقه درشان  سازی مادرش به همگون و : در واکنش بر اشتیاق پدربوداز امیل و پاوال بنیامین 

که  چه آن مانست. اش، از جمله فرانتس کافکا، می زبانِ نسل ی آلمانیها آلمانی، او به بسیاری از یهودی

پیرامونِ آن وجود  می آزُرد، این بود که انگاری جبری  اش ی مارکسیسم دوستانِ بنیامین را در باره

 واکنشگر. صرف به، چیزی شتدا

وجود دارد که  هستند. لغزشی انگیز مالل خوانشای ی بنیامین درگفتمانِ چپ برها اولین خطرورزی

ای که  )در قطعه کند میسُرایی  هی لنین حماس در بارهچنان که او  ، هم اش وان نامیدت میتنها حماقتِ ارادی 

ی  شیرینیِ یک حماسه’ی لنین ها نویسد نامه ی چاپ مجددِ آن را ندادند می روارد اجازهها  هایویراستار

کمونیسم رادیکال نیست. بنا بر ’: کند میی بدشگونِ حزب را زمزمه ها بیانی (، یا خوشرا دارند ‘بزرگ

برای تغییر در را شان  توانمندی تنهااین، هیچ قصدی مبنی بر برانداختنِ روابطِ خانوادگی ندارد. بلکه 

تا  خانواده از هم گسیخته شود شود میپرسد: آیا  خود )حزب( می .دهد میی آزمایش قرار  بوته

 7کارکردِ اجتماعی داشته باشند؟از نو بتوانند   اش- یها پیکرپاره

 الکیسی  واسطه ه، که بنیامین بآیند میی برتولت برشت ها از نقدگریِ یکی از نمایش ها این واژه

اش، اندیشیدنی فارغ از تجمالتِ بورژوایی، برای مدتی بنیامین را  ‘ی بی پیرایه اندیشه’ و ،مالقات کرد

گذاری  نام الکیس آزژیااین خیابان ’ بنیامین می نویسد: طرفه  خیابانِ یکی  نامه در تقدیم کرد. مجذوب

قیاس جا  این ‘آن خیابان را به سمتِ نگارنده شکافت. سانِ یک مهندس، شده است، به یادِ او که به

گویی، مسلّح  مفصّل ، مشتاقِکه آنستایشگری بیان شده است. مهندس، زن یا مردِ آینده است،  ی مثابه به
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را  ها مهندس نیز. )استالین کند میانداز فعالیت  چشم به دانشِ تجربی، قاطعانه و مداوم برای تغییرِ

 ها آنمهندسانِ نفوسِ آدمی باشند، به این معنا که  بایستی ها که نویسندهاش این بود  ی ستود. عقیده می

 برانگیزانند.( ‘کارکردی از نو’ه ی خود بدانند که بشریت را از درون ب وظیفه دبای

، [The Author as Producer] ‘تولیدکننده ی مثابه بهمولف ’ترِ بنیامین،  ی شناختهها از میانِ نوشتار

ی مطالعاتِ فاشیسم در پاریس،  از همه  ای برای مؤسسه عنوانِ خطابه هب 0419سالِ  بهشده   نگاشته

شناسیِ مارکسیستی است: کدام یک  زیباردِ بحث، بلوطِ پیرِ . مودهد میتر تأثیرِ برشت را نشان  روشن

خواهد  ‘درست به لحاظ سیاسی’ تنها زمانی یک اثرِ ادبی به زعمِ بنیامین،فُرم یا محتوا؟  تر است، مهم

 (shibboleth) شیبولتییک ترمِ  ‘درست سیاسی به لحاظِ’باشد. البته  ‘درست به لحاظ ادبی’ کهبود 

یک  ‘تولیدکننده ی مثابه بهمولف ’ین معناست که در راستای مرامِ حزب باشد. است؛ در عمل به ا

گرِ  با یک پیامِ پیشرفتست علیهِ مرامِ حزب پیرامونِ ادبیات، که  ی جناحِ چپِ آوانگاردِ مدرنیستی دفاعیّه

 ها وررئالیستسآوانگاردی که  ،پذیرِ ساده و واقعگرایانه گرایش داشتند فهم یها نابه سمتِ داست قدرتمند

 ظف دانست سرگی تِرتیاکوفو، بنیامین خود را م اش برای ثابت کردن قضیه شناساندند. به بنیامین

(Sergei Tretiakov)به لحاظ گرایشِ ’ی اتحادِ  نمونه عنوانِ بهی شوروی را  شده ، رمان نویسِ فراموش

ل جوید: آمیزیِ مهندسی توسّبه سحر معرفی کند، و بارِ دیگر ‘گر پیشرفت’فنِّ با  ‘سترد سیاسی

برای  سخنیفنّی -ست و در نتیجه بایستی در مواردِ ادبی مهندس، یک متخصصِ فنی سانِ هبنویسنده، 

 (771، 714، ص. 2گفتن داشته باشد. )ج

مبنی بر   اش . آیا تصمیمکند میراحتی به بنیامین ربط پیدا ن هاستدالل کردن در این مقطعِ ساده ب

ی  زمانی که آزار و شکنجه ای در وی ایجاد نکرد؟ آن هم مِ حزب هیچ ناخرسندیدنبال کردنِ مرا

بعدها به یکی از قربانیانِ استالین  الکیس آزژیابود. )خودِ  به دستِ استالین در نقطه اوج خود ها نویسنده

، 0419، که در همان سال قصارای  قطعه .(تلف شددر اردوگاهِ کار   اش یی از زندگیها تبدیل شد و سال

افتخار ’که  یردگ میرا به سخره  جا بنیامین روشنفکرانی شاید سرنخی به دست دهد. ایناست شده   نوشته

 که برای کسبِ ، و سر باز می زنند از فهمِ این‘نند در هر موضوعی به تمامی خودشان باشنددا می

به  ها آن، ی وی به گفته. دهند شنودگارانِ گوناگون ارائهی نایکسان برای ها بایستی چهره ها آنموفقیت 

آن را کامل بفروشد.  کند می، و اصرار یستمانند که حاضر به قطعه قطعه کردن کرکس ن قصابی می

 (971، ص. 2)ج

ی روشنفکران  بندیِ از مُد افتاده این قطعه را خواند؟ آیا بنیامین دارد با ریشخند پای چگونه بایستی

که او، والتر بنیامین، آن کسی نیست که به نظر  کند میوار اعتراف  ستاید؟ آیا او دارد پوشیده را می
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ی پیش آمده برای یک ها ای کاربردی، هرچند تلخ، را پیرامونِ محدودیت نکته د؟ آیا او داردرس می

( نوشت او که همیشه تمامِ حقیقت را برایش نمیبرای ای به شولم ) ؟ نامهشود میی اجیر یادآور  نویسنده

تالشِ آشکار و ’، مانندِ کند میدفاع   اش جا بنیامین از کمونیسم . اینکند میسین را پیشنهاد خوانشِ واپ

مانده محروم  ها آن گوشِ به  اش حق رساندنِ فریادِاز هر ابزارِ تولید برای به تمامی منطقیِ یک مرد که 

پایدار بماند: زیرا  ستییا بایماند به همان دلیل که پرولتار دیگر، او به حزب وفادار می به عبارتِ ‘.است

 (911، ص. 2ای دارد. )جج  اش ی ماتریال آن در مرکزِ عالقه

 

روی دیوار را  ارِبه قدرت رسیدند، بسیاری از همراهانِ بنیامین، از جمله برشت، نوشت ها ه نازیک میهنگا

 کجایی در ساسِ بیبود در آلمان اح ها خوانده و فرار کرده بودند. بنیامین نیز، که در هر حال سال

(out-of-place) ایبیزا گذرانی در فرانسه یا شد به وقت موقعیّت فراهم میرد، و هر وقت ک می (Ibiza) 

ی ها تر بود: برای فعالیت احتیاط-گئورک کم  اش جوان را دنبال کرد. )برادرِ ها آنپرداخت، راهِ  می

 .(باخت ( جانMauthausen) ( مُتاوسِندر )اردوگاهِ 0492سال  دستگیر شد، و 0419سیاسی در سالِ 

 .Detlef Holz, K. A) مانند آریاییی مستعارِ ها با نامجا  گیر شد، آن او در پاریس جای

Stempflinger)، رد، در غیر ک میرا گذران  ای پرمخاطره باشندگیِ ،ی آلمانیها با نوشتن برای روزنامه

عنوانِ  هن وابسته بود. با وقوعِ )ناگهانیِ( جنگ بدیگرا این صورت برای گذرانِ زندگی به دستمردیِ

 به سرعتآزاد شد، و  فرانسه پِنِ )قلم(ی انجمنِ ها ی تالش واسطه هدشمنِ خارجی دستگیر و زندانی شد. ب

 شد.به مرزِ اسپانیا   اش -بار مقدماتِ فرار به ایاالتِ متحده را فراهم کرد، سپس رهسپارِ مسافرتِ مرگ

و زندگی  (careerراه ) زیستی بنیامین از فاشیسم، دشمنی که او را از داشتنِ ها نیبی تیزترین درون

د که برای نی ابزارهایی قرار دار اش را فراهم آورد، در زمره محروم کرد و در نهایت موجباتِ مرگ

ن )فاشیسم( به سمتِ تئاتر بود. ای فروختنِ خودش به مردمِ آلمان از آن استفاده کرد: و آن گرایشِ

 اثرِ’روارد( ها  در )استفاده از عنوانِ پیشنهادی توسطِ مترجمانِ یتر از هر جای دیگر کامل ها بینی درون

 The Work of Art in the Age of its Technological] (0411) ‘ یهنری در عصرِ بازتولیدِ مکانیک

Reproducibility]  از کتابی به قلمِ ارنست یونگر ری، در نقدگ0411سالِ  بهبیان شده اند، اما قبلِ آن 

(Ernst Junger ،)شدند. ننمایا 

آور،  سُرایی، موسیقیِ خواب ی هیتلر به نورنبرگ، با ترکیبی از سخنها کشی که قشون طبیعی ست

 (Bayreuth) گذاشتنِ بایروثِ نمایش شان را در به مدل ،آور وار، و نورپردازیِ هیجان آراییِ توده رقص
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تئاترِ شکوهمند، نه  ی مثابه بهنُماید این ادعاست که سیاست  در بنیامین نوپدید می چه آنواگنر یافتند. 

 ی فاشیسم نبود بلکه خودِ فاشیسم بود. گو، آذینه و گفتمان و گفت ی مثابه به

 آنی  ای که در هر تماشاخانه ی خبریها و نیز فیلم (Leni Riefenstahl) ی لنی ریفنشتالها در فیلم

را  ها آنگونه که پیشواهاشان  خودشان، آن تصویرِ ها مایش گذارده شدند، برایِ خیلِ آلمانیسرزمین به ن

 وار هالهبنیامین هنرِ  چه آن –قدرتِ هنرِ فاخرِ گذشتهد. فاشیسم از ش میفرا می خواندند، ارائه 

(auratic) تر سینما،  ه مهم، از همای هاله-یِ جدیدِ پساها ی قدرتِ تکثیریِ رسانه عالوه به –نامد  می

ی عادّی تنها هویّتِ روی ها را خلق کند. برای آلمانی  اش تا شهروندانِ فاشیستِ جدید کند میاستفاده 

رداند، یک هویّتِ فاشیستی بود در گ میبر  ِ آنان اش را به سمت نمایش، آن که مصرّانه از روی پرده نگاه

 رداری فاشیستی.بُ روایی یا فرمان حاالتِ فرمانبا لباسِ فاشیست و 

 ی مثابه بهی زیادی را به وجود آورد. آیا سیاست ها تئاتر پرسش ی مثابه بهتحلیلِ بنیامین از فاشیسم 

( و ressentiment) اندوزی کینهکه  قلبِ فاشیسمِ آلمانی است، تا این راستی  به( spectacle) نمایش

ی ها انه بود، چرا روزهای شکوفاییِ نمایشساشن زیبارؤیاهایِ کیفرِ تاریخی باشد؟ اگر نورنبرگ سیاستِ 

انه نبودند؟ اگر تواناییِ ذاتیِ فاشیسم محو کردنِ خطِ سشنا زیبانیز سیاستِ  ها شکوهمند و نمایشِ محاکمه

 ی غربی کجاست؟ها انگیزِ دمکراسی ی رسانهها میانِ سیاست و رسانه بود، پس عنصرِ فاشیستی در سیاست

انگیز است. احساسِ  اش از فاشیسم کمتر مسأله ی سینما بگوید، از تحلیل بارهدر  بایستیبنیامین  چه آن

گون)مان( را  فیلم . . . جهانِ زندان’او از توانمندیِ سینما به منظورِ گستردنِ تجربه، پیامبرانه می نُماید: 

ی ها مانده و باقی ها ی خرابه ، به طوری که اکنون، در میانهکند میبا دینامیتِ دهمِ ثانیه منفجر 

تر  انگیز از همه شگفت او بینیِ درون 9‘ویم.ش میاش، ما با آرامش و ماجراجویانه راهیِ سفر  افتاده دور

 Sergei) جا که از سرگئی آیزنشتاین آننارواج بود.   اش تئوریِ فیلم 0411سالِ  در است زیرا حتی

Eisenstein) تنها آیزنشتاین، با حد بها داد، و به عملِ مونتاژ بیش از بنیامین  کرد.روی  دنباله

( بر مسندِ audiences) گیران امیاز روایتِ فیلم، به دستِ پ  ی بیشتری ِ اصولِ گسترده شمردنِ تندی کم

که هیچ سبکی از سخن راندن پیرامونِ لذّتِ دیداری نداشته باشد؛  نه این .شود مینده ادیِ سینما نشااست

انگیز بود )باز هم تأثیرِ  ی مونتاژهایِ هول وسیله هی نوِ دیدن بها روش سینما برای او پرتاب شدن به سمتِ

 برشت آشکار است(.

در حقیقت ابتکارِ آدریان  ،که آن کند میاش اشاره  ند در خاطراتچمفهومِ کلیدیِ بنیامین )هر 

عصرِ  برای اثرِ هنری در چه آنفروش و ناشر بود( برای توصیفِ  کتاب( Adrienne Monnier)مونیرِ 
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)صنعتِ(  ی باره در گفتن برای کمی چیزِ بنیامین –عصرِ سینما عمدتاً) دهد میاش رخ  بازتولیدِ مکانیکی

ی  نوزدهم یک نوع رابطه ی سدهتا اواسطِ  تقریب بهوی،   ی است. به گفته (aura) هالهفقدانِ  (چاپ دارد

ور نگاه  دیده ورِ آن پایسته مانده است: یک اثرِ هنری و دیده ( میانinter-subjectiveِ) ای سوژه درون

 را تعریف کرد: هاله( mutuality) د. این دوسویگیدا میش را پاسخ ا رد و اثرِ هنری، به قولی، نگاهک می

ی خود به ما نگاه  ای است که به نوبه یک پدیده )به معنای( گُماردنِ آن به توانمندی ی هالهدریافتنِ ’

پیوندهایِ کهن نشأت گرفته و اکنون چیزِ سحرآمیزی وجود دارد، که از  هاله بنا بر این در موردِ 4‘کند.

 زوال است.رو به میانِ هنر و آیینِ دینی 

د، آنجا سعی آورَ سخن به میان می هاله( از 0410) ‘تاریخِ کوچکِ عکاسی’بنیامین نخستین بار در 

 هاله –به قولی، نوپاهای عکاسی  –رتره ی پُها توضیح دهد که چرا )در نظرِ او( اولین عکس کند می

اند. توضیحی که او برای این حالت از  ی یک نسلِ بعد آن را از دست دادهها که عکس اند، در حالی داشته

هی ی نوردِها نای عکاسی پیشرفت کرده و زمها چنان که امولسیون این است، هم دهد میامرِ مربوطه ارائه 

ای که خودش را برای یک پرتره آماده  سوییِ سوژه د دیگر درونش میدر فیلم ضبط  چه آنکاهش یافتند، 

ی دیگرِ او  اظهارِ عقیده آمد. بیرون می پیوستگیِ زندگیِ نشیننده از ای بود که نبود، بلکه لحظه کند می

نسلِ بعدی بیشتر  که آندیدند، حال  هنرمندان آموزش می چون هم ها این است که اولین نسلِ عکاس

نما  ی سنخ برای سوژه رخدادی 0991و  0991ی ها که بینِ سال ی دیگر این دان بودند. عقیدهورِ کار پیشه

 شدنِ بورژوازی. ، چیزی مرتبط با زمخت واقع شد

ی قدیمی به آثارِ ها دقتی از عکس بسی با بی هالهمفهومِ  ‘اثرِ هنری در عصرِ بازتولیدِ مکانیکی’در 

ی  ها از آن خواهد بود که با توانمندی بیش هالهی بنیامین، غایتِ  فتهگ . بهیابد گسترش میفراگیر  هنریِ

 وار هالهرا جبران کند. سینما جایگزینِ هنرِ  آنبتواند ی جدیدِ بازتولید ها تکنولوژیاز   بخشانه رهایی

 خواهد شد.

مین در را سخت یافتند. برشت، که بنیا هالهی  زدن به واگردانِ گسترده نگحتی دوستانِ بنیامین هم چ

، در توضیح داده بود  اش مفهوم را با جزئیات برای ،در دانمارکش ا هانبه خ النیدیدارهای طوطولِ 

، کنی میی کسی را احساس  : آن هنگام که نگاهِ خیرهگوید  می]بنیامین[ ’نویسد.  اش چنین می خاطرات

 کنی مینگاه که  چه آنکه به هر  )!(. انتظارِ اینیده میباشد، به نگاه پاسخ  ِ تو حتی اگر نگاه به پشت

. این  اش یِ نارازآمیزها آورد . . . بسی رازآمیز، با وجودِ نگره را به وجود می هاله، گویدات را پاسخ  نگاه

دوستانِ  01‘.نُماید می تا اندازه ای هولناک و ای است که رهیافتِ ماتریالیستی بَر گِرفته است! همان شیوه

 نبودند. مشوق ن( بیشتر از ای اش دیگر)
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 هالهو فقدانِ  هالهماتریالیستی از  بنیامین در تقلّا برای پروراندنِ یک تعریفِ 0411سرتاسرِ سالهای 

است که دوربین در مقامِ یک افزار قادر به دیدن ای  هاله-ی وی، فیلم به این خاطر پسا . به گفتهبود

که ند ده میطوری واکنش نشان  انگیز: به یقین بازیگران به دوربین نیست. )ادعایی پرسش

که فرجامِ  دارد میرده است.( در بازنگرشی بعدی بنیامین اظهار ک مینگاه  ها آنبه  ]دوربین[انگاری

که  است هکرد انبوهیچنان رشدِ ای در تاریخ نسبت داد که جمعیّتِ شهری  وان به لحظهت میرا  هاله

وی  ی پاساژها پروژهدر  .دنگوی  میرا پاسخ ن ی دگری نگاهِ خیره دیرگاهی ست – انرهگذر –مردم 

همتایی،  زُدایی که بی ند: پراکنشِ هُشیاریِ وهمدا میتری از پیشرفتِ تاریخی  را بخشِ وسیع هالهفقدانِ 

هر کاالی دیگر تبدیل شده است.  ( به کاالیی مانندtraditionalِ) همتاییِ اثرهنریِ فرادادی ملِ بیشا

 و کُپی جز هدفی که –نهد  نام می ‘ آفرینش’ چه آن –همتا  دستکِردهای بی ه بهیافت اختصاص صنعتِ مُدِ

 ز همان است.مقیاس وسیع ندارند، اینجا حاکی ا در بازتولید

. به سالِ ه بودی تکنولوژی را آبدیده کرد بینیِ پیرامونِ توانمندیِ آزادگرانه بنیامین خوش ها تر پیش

 ،0411سالِ  رِرد. حتی جستاک میشبیه تی حامل  ما را به ریتمِ تسمهاو داشت ریتمِ پروژکتورِ سین 0414

ای  ی وی، خاطره خالقِ زنجیره . به گفتهدهد مینشان  اش ، تغییری در نگره[The Storyteller] ‘گو قصه’

خصوصی سازیِ خصوصیّتِ زندگی در فرهنگِ  ؛ اماستاصلی  ی کننده گویی منتقل نت است و قصهاز س

 لِ آمیزشِحاصمان گشته است، آفرینشی محدود به رُ وار گویی مصنوع گویی ست. قصه هِ قصهمدرن قربانگا

 تکنولوژی چاپ و بورژوازی.

 

منتخبِ ی موجود در ها ناچنان که داست ی ادبی دلبسته نبود. آن یک گونه ی مثابه بهبنیامین خیلی رمان را 

ی ها ارگو را نداشت. در عوض نوشت قصهیک  ، او استعدادِدهد مییش در هاروارد نشان ها ارنوشت

ی  در بابِ کافکا، که نامه  اش . دو جستارهستند پرشور و گسسته یها از لحظهلبریزِ   اش ای نامه زیست خود

گوی و  یک مَثَل ی مثابه به، با کافکا کند میرا کامل  ها آن مفیدگونه 0419ژوئنِ  02او به شولم در  طوالنیِ

 یتاریخِ روای نصیبِ اما پایاترین خصومتِ بنیامین نویس. مانیک رُ ی مثابه بهتا  کند میآموزگارِ فرزانگی تا 

را  و انگیزش علیّت یتاریخِ روای ‘.ها نه به روایتگری شود میتجزیه  تصاویرتاریخ به ’نویسد،  بود. او می

 00ند.باید فرصتی به چیزها داده شود تا خودشان را بیان کن ؛ میکند میاز برون تحمیل 

ترین اثرِ  گیرا ،[A Berlin Childhood around 0411] «0411دوران کودکی در برلینِ حدود »

اش،  رغمِ عنوان ماند. علی  باقیناشده  ی عمرش منتشر در طولِ دوره ،بنیامین ایِ مهنا زیست خود

مونتاژی  ی مثابه بهلکه نگاشته نشده است ب یکشناس تر، گاه قبل [Berlin Chronicle] «ی برلینِ نامه وقایع»
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 پیرامونِ بیشتر نهایت در و ماند، می مهنا زیست تأمالتی در بابِ ماهیّتِ خود مزیّن بهاز قطعات، 

 کودکیِ در واقعی رخدادهای تا – ست انکارنشدنی پروست گذاریِ نقش –است خاطره یها دگرگشت

 ی مثابه به مهنا زیست خود با اش مستیزیه توضیحِ برای شناسیک باستان ای استعاره از بنیامین .بنیامین

 یک ی مثابه به را خود بایستی نویس زیست خود ،او ی گفته به برد. می بهره زندگی یک روایتگریِ

 مدفونِ یها خرابه جستجوی در را ها نامک معدود همان تر ژرف و تر ژرف بگیرد، نظر در شناس باستان

 کند. کاوش گذشته

 قطعاتِ از چند شماری حاویِ 2 و 0 مجلدهای ،‘ی برلین نامه وقایع’ و ‘سکوم یها یادداشت’ بر افزون

 اش تجارب ی نویسانه عاشق؛ یک ی بوسیله ماندن سرِپا از ادبی نسبت به شرحِ هستند: ای نامه زیست خود قصار

 0412 و 0410 یها سال در )بنیامین روزانه یها یادداشت از قطعاتی رؤیاها؛ نویسیِ ترا حشیش؛ از

 یک از گذاری و گشت شاملِ که انتشار، ی آماده پاریس، یها یادداشت و داشت(؛ خودکشی مشغولیِ دل

 ستایشی آورتر: شگفت یها گری نمایان میانِ و فت.ر می جا آن به مکرر پروست که است مردانه ی خانه فاحشه

 ساختمند(. )بسی فلوبر از نفرتی (،‘درست نوشتارِ ی واسطه هب صحیح ی اندیشه با آموزشی’) همینگوی از

 (972 ص. ،2)ج

 

 بارزی طورِ به زبان بابِ در  شیها ایده که این وجودِ با شد. ریزی پی  اش-کار اوایلِ در بنیامین زبانِ ی فلسفه

 که بود 0411اواخر در تنها و رفت، پس  اش دوره ترین سیاسی طولِ در ،اش عالقه اما ماند، باقی پایدار

 در’ کلیدیِ جستارِ کرد. آغاز را یهود عرفانیِ ی اندیشه پویشِ دوباره او هک میهنگا تگش پدیدار دوباره

 به ،[On Language as Such and the Language of Man] ‘انسان زبانِ و چنینی این زبانِ ی باره

 شولم از یهودی عرفانِ پیرامون چه آن نیز و نوالیس و شلگل از پیروی به جا، این د.رس می 0401 سال

 نامِ بلکه نیست دیگر چیزِ یک برای جایگزینی یا ،یعالمت واژه یک که کند می استدالل بنیامین بود، آموخته

 از شده رها شعریِ زبانِ و ماالرمه مثالِ به دارد این در سعیِ او (0420) ‘مترجم ی وظیفه’ در است. ایده یک

 دهد. شکل ایده از  اش مفهوم به تا جوید، توسل اش ارتباطی کارکردهایِ

بنیامین  متأخرِواند با ماتریالیسمِ تاریخی ت میمشخص نیست چگونه مفهومی سمبولیک از زبان 

 02شود یک پل را ساخت. ی نیز می‘درفشار و دشوار’ بنیامین بر این عقیده بود کهپذیر باشد، اما  سازش

نظر برسد. در کافکا،  هچگونه ب تممکن اس که چنین پلی کند می، اشاره 0411ی  در جستارهای ادبیِ دهه

نشیند  ی او، واژه به مفهومِ بورژواییِ کلمه از داللتگری عقب می ، به گفتهها در پروست، در سوررئالیست
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در طولِ برترین صورتی است که ’ژست  ی مثابه بهیرد. واژه گ میرا از سر   اش ای ی پایه اشاره و قدرتِ

 01.‘شود میظاهر حقیقت در آن بر ما روم گشته است، شناسانه مح عصری که از اصولِ یزدان

یکی بودند. از آن زمان زبان دستخوشِ سقوطِ  (naming) یدنژستِ نام و، واژه ابوالبشردر زمانِ 

 و ی نوبنیادی ی الهیّات بازیافتِ واژه در همه از آن بود. وظیفه ای بلندی شده است، که بابل تنها پله

ی نقدگری در اساس مشابه  داشته بود. وظیفه  اش در آن نگاهاز متونِ مقدسی است که   اش قدرتِ تقلیدی

کنند. از  هدایت ، ما را بسوی زبانِ نابشان وانند در تمامیّتِ اهدافت میی مرده هنوز ها نااست، زیرا زب

ترجمه به : که یک دهد میروی [ The Task of the Translator] ‘ی مترجم وظیفه’این رو پارادُکسِ 

 د.داره به زبانِ پیش از بابل اشاره ک می، به مفهوکند تغییر میاش  چیزی فراتر از اصل

ی  پایِ اساسی به نوشتارهایش در بابِ فلسفه همشناسی نوشت که ردر بابِ اخت ای بنیامین چند قطعه

ی حجمی از  فرسودهی  ای که امروز در اختیار داریم نسخه ی وی، علمِ اخترشناسی زبان هستند. به گفته

ی همخوانیِ به واقع تقلیدی میانِ  تر، اجازه یی که توانشِ تقلیدی، بسی قویها نادانشِ کهن است، از زم

پذیر به  با یک قدرتِ تقلیدیِ همسنج د. امروزه تنها کودکاندا میزندگیِ آدمیان و حرکتِ ستارگان 

ی تاریخ رو به تباهی رفت، زبانِ نوشتن به  هآن توانشِ تقلیدی به واسط که نا. چنگویند میجهان پاسخ 

ی همیشگیِ بنیامین به نوشتارشناسی، به دستنویس  عالقه و این یعنیبدل گشت.   اش ترین امانتگاه مهم

 (144، ص. 2)ج ی نویسک.‘نما حرکتِ حالت’ ی مثابه به

( طراحی mimesis) ی زبان بر اساسِ تقلیدگری نظریه ، بنیامین یک0411ستارهایی به تاریخِ در جُ

معنا در  ؛ هر چند همه است( بودonomatopoeic) نامی- آوا ،ی وی، زبان ابوالبشری . به گفتهکند می

همانند به چشم یا گوش نیایند )تئوریِ فوق هم برای زبانِ نوشتار و  ها آنی گوناگون، ممکن است ها نازب

یا  ‘شناسیک یزدان’ی ها تئوری ی مثابه به همیشه ها آن چه آنود(، یا به ر میهم زبان گفتار به کار 

 ,painی ها ( بنا بر این واژه141، ص. 2ندارند. )ج ‘حسّی-نا’ی ها اند، همانندی شناخته زبان ‘عرفانیِ’

Brot, xleb ی  تری در تجسّمِ ایده هر چند به ظاهر گوناگون، اما در سطحِ ژرف( نانbread ) همانند

برترین  زبان، (طلبد. تهی، نهایتِ توانِ بنیامین را میتا ین ادعا ژرف است ا که ما قانع شویم )این هستند.

خوانش، توانمندیِ تبدیل  حسّی در خود دارد. ی ناها رویدادِ توانشِ تقلیدی، آرشیوی از این همانندی

و  دسترسی به ناخودآگاهِ مشترک آدمی، پایگاهِ زبان مانند دارد که امکانِ-ی رؤیا شدن به نوعیِ تجربه

 .دهد می، ها ایده
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متفاوت است، اما  بیستم ی سدهشناسیِ  کامل از رهیافتِ علمِ زبان طورِ رهیافتِ بنیامین به زبان به

 ‘دنیایِ مردابیِ’الخصوص به  ، علیدهد میهمین، دسترسیِ شاهانه به دنیایِ حکایت و اسطوره به وی 

کافکا، نشانی محوناشدنی بر  قانه از( خوانشی مشتا919، ص. 2بشریِ کافکا. )ج آغازین و ماقبل

 بنیامین برجای گذاشت. ی اخیرِ ی بدبینانهها نوشتار

 

 ی پاساژها تقریباً به شرحِ زیر است. داستانِ پروژه

به ، اثر به الهام از پاساژهای پاریس اثری را در فکر پروراند. آن ، بنیامین0421ی  در اواخرِ دهه

ی پریانی از نوعِ دیالکتیک که  ی از داستانِ زیبای خفته، قصها شد؛ به نسخه ی شهری مربوط می تجربه

های  مانست که توده ی شهریاری می شد. به بوسه پاره روایت می مونتاژی از متونِ چند اوار ب سوررئالیست

بود؛ در  مطول ای  پنجاه صفحه کرد. داری آگاه می ی سرمایه شان در سایه اروپایی را به حقیقتِ زندگی

اش زیرِ  آوردهای خوانش برای نوشتنِ آن، بنیامین شروع به برداشتنِ رونوشت از گفتآمادگری 

بافت، هر بار با  هم می متنی را به که ناهمچن غبار کرد. اما-و-گردو هایی مانندِ مالل، مُد،  سرنگاشت

رکهایمر اش را با آدورنو و ماکس هو شد. او مشکل تر می رسته ی جدید فزونها آوردها و یادداشت گفت

بر  حسابی-و-  تواند بدونِ داشتن تسلطِ درست اش ساختند که وی نمی مجاب ها آنمیان گذاشت و  در

 اش را از دست داد. ی زیبای خفته فروغ ایدهبدین ترتیب داری بنویسد.  ی سرمایه در باره مارکس

ت: با استفاده از همان تری در اندیشه داش ی جدید و فلسفی بنیامین طرحِ بلندپروازانه 0419به سالِ 

در  ها آنِ  را با ارجاع به کاالها و قدرت منوزده ی سدهی  متدِ مونتاژ، وی روساختِ فرهنگیِ فرانسه

 پرداخته بود. ها آنبه  آگاهیِ طبقاتیتاریخ و در گئورک لوکاچ کرد که  جویی  علت  (fetish)گی  پَرستانه

شش - و -ی بایگانی سی را به یک سیستمِ پیچیده ها آن ند، ویشد می تر هایش حجیم همچنان که یادداشت

 د. زیرِرک ها مبدل می های کلیدی و ارجاع ژه( و با واتومار به معنای ،Konvolutی آلمانیِ  )از واژه تومار

به  شت ونو آورده را گردهای تاکنون  ای از ماده ، او چکیده‘وزدهمن ی سدهپاریس، پایتختِ ’سرنگاشتِ 

گرفت، که  های اجتماعی می ی پژوهش )بنیامین آن زمان دستمزدِ ثابتی را از موسسه کرد آدورنو تقدیم

 آدورنو و هورکهایمر از فرانکفورت به نیویورک دوباره مستقر ساخته بودند(.

صمیم گرفت پروژه را برای مواجه شد که ت از جانبِ آدورنو بنیامین با چنان انتقادهای شدیدی

بیرون بِکشد. بخشی  ی بودلر ای که در اختیار داشت کتابی در باره انبوهِ ماده کنار بگذارد و از مدتی

 The Paris of the Second Empire in] ‘پاریسِ امپراتوریِ دوم در بودلر’با نامِ  0419از این کتاب در 
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Baudelaire] ِدیگر انتقادی  بیرون آمد، که باز هم با استفاده از متدِ مونتاژ نگاشته شده بود. آدورنو بار

 اند، تئوریِ کافی در آن منظورِ بیانِ خودشان ایجاد شده بهها  ی وی، فاکت برخورد کرد: به گفته

هایی  در بابِ نقشمایه’، وجود آورد هی بازنگرشیِ دیگری از آن ب نسخه . بنیامینردوجود ندا ها( )نوشتار

 تری روبرو شد. گرم ، که با استقبالِ[On Some Motifs in Baudelaire] ‘در بودلر

 Les Fleurs) های شر گلبودلر در طرحِ پاساژها نقش اساسی داشت، زیرا از نظرِ بنیامین، بودلر در 

du mal)  رسد  نظر می ای برای شعر پرده برداشت. )به سوژه ی مثابه بهاز شهرِ مدرن اولین کسی بود که

به بخشی از  چه آنی  از بودلر در باره پیش سالِبنیامین اشعارِ وردزورث را نخوانده بود، او که پنجاه 

 های خیره و سرگشته از تبلیغات می مانست، نوشته بود.( ی شلوغِ لندن، بمباران به نگاهها ناخیاب

ی ادبی که از دورانِ باروک به  تمثیل بیان کرد، گونه ه یاریِاش از شهر را ب با این حال بودلر تجربه

یک  ی مثابه بهگریِ شاعر  به تمثیل ،(Le Cygne) 'قو' [شعرِ]ونه، بودلر در این سو نارواج بود. برای نم

فرش شده، ناتوان در گشودن  وار در بازارِ سنگ ای که کمیک پردازد، پرنده می )قو( ی نجیب پرنده

 .ی پرواز استدر تقالها،  بال

به  .گردد ل میاسخِ این سوآبه دنبالِ پی مارکس سرمایه درچرا بودلر از تمثیل استفاده کرد؟ بنیامین 

تقلیل  ها نایگانه مقیاسِ ارزشمندی، کاال را تنها به نشفرازاندنِ ارزشِ بازاری به  ی مارکس، گفته

رسد. در قلمروِ بازار، ارتباطِ اشیاء با  اش به فروش می-خاطر به)کاال( که  ها نانش آن –دهد  می

برای مثال، در نشانگرهای باروک مرگ با انقیادِ ه کدلیل است،  شان همان اندازه بی ارزشمندیِ واقعی

در  که بازگشتِ غیرمنتظره به مقطعی تاریخی را در شکلِ کاالها دارند، ها نانش ،آدم به زمان. بنا بر این

شروع  مارکس متنبه شد، که نا، بلکه چنرسند نظر می که به نیستند یزیچ داری دیگر آن ی سرمایه سایه

به  .(041ص.  پ، پ) ‘شناسیک های یزدان های متافیزیکی و لطافت فتن در ظرافتوفور یا’کنند به  می

 کاالهاست. ی مناسب برای عصرِ گونههمان استداللِ بنیامین، تمثیل دقیقاً 

 از پس آن نویسِ دست –رد )که هرگز کامل نشد ک میبر روی کتابِ بودلر کار بنیامین که  در حالی

برداری  منتشر شد(، به یادداشت داری شاعرِ غناییِ عصرِ اوجِ سرمایه شارل بودلر: عنوانِ با اش مرگ

اش در کتابخانه  پس از جنگ از مخفیگاه چه آنهای جدید به آن افزود.  توماربرای پاساژها ادامه داد و 

چنین  همنوزدهم و  ی سدههای  ، بالغ بر نهصد صفحه گزیده از نویسندهبیرون کشیانده شدملی 

ها و  ی طرح عالوه با تفسیراتِ پراکنده، به هایی، عصرِ بنیامین بود که زیرِ سرنگاشت هم های نویسنده

 Rolf) تیدمانبه ویراستِ رالف  0492ها در سالِ  بندی شده بودند. این نوشتار ن دستههای گوناگو چکیده
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Tiedmaan)  ِپاساژها  ی پروژهبا نام(Passagen-Werk.انتشار یافت ) یِ هاروارد از متنِ  پاساژها ی پروژه

 ویکند.  ها و تشکیالتِ ویرایشگرانه را حذف می ی نوشتار امّا بیشترِ پیشینه ،کند استفاده می تیدمان

های مفید و انبوهِ توضیحاتِ تصویری به  گرداند و یادداشتههای فرانسوی را به انگلیسی بر ی قسمت همه

ی بنیامین موفقیّتی در آفرینشگریِ  پیچیده اش از ارجاعاتِ است: مدیریت زیباییمجلد  د.افزوآن 

 شناسیک است. جایگاه

 مانند-در هزارتوهایِ آرشیو  سرگردانیی پاساژها، تاریخی از تعلّلِ و آغازهای کاذب، از  تاریخِ پروژه

های تئوریک، از  گری برای فرسایندگیِ بس عادیِ تندخوییِ جمعی، از تغییرِ زمینه جو   و در جست

شناخت، یعنی  که ذهنِ خویش را نمی است راندن از بنیامینی یِ کُنشی، و به طورِ کلّی سخنانتقادها

به طور ناتمامی تکوین یافته است و است:  تمامای نا ما رسیده است به طورِ ریشه که کتابی که به دستِ این

کند.  ختمان مقایسه میساختِ یک سا مصالحِآن را با  تیدمانگنجد.  ی نوشتارِ آن در هیچ عُرفی نمی شیوه

شوند. ما بیشترِ آن  کنارِ هم نگاه داشته می ی بنیامین با اندیشه مصالحاین  ،در ساختمانِ کاملِ فرضی

توانیم ببینیم  بنیامین در اختیار داریم، اما همیشه نمی (Interpolations) های اندیشه را در قالبِ میانهِشت

 کند. را احاطه می ها آند یا آی چگونه این اندیشه با مصالح جور درمی

هایِ خودِ بنیامین را منتشر کرد و از  ، در چنین موقعیّتی شاید بهتر باشد تنها واژهتیدمانی  به گفته

های  اگر قسمت شهرانه، این بود که پوشی کرد. اما مقصودِ بنیامین، هر چند آرمان آوردها چشم گفت

به  اش تفسیرات موارددر بعضی  سازه را تحمل کنند، ی وزنِ گذارد تا همهوابازگفتی را به حال خود 

 ای پَرت خواهند بود. طورِ قابلِ مالحظه

 

ای،  بلوارهای درونی . . . ،  با سقفِ شیشه’، پاساژهای پاریس 0912به نقل از یک کتابِ راهنما به سالِ 

ترینِ  دو طرف . . . ظریف گیرد . . . در هر را در برمی ها ناِ ساختم ی بلوک راهروهایِ مرمرین که همه

 طولی نکشید که (10، ص. پ پ) ‘مینیاتور. ست ها هستند، چنین پاساژی یک شهر است، جهانی فروشگاه

دورانِ شکوفاییِ پاساژها،  در شهرهای غرب تقلید کردند. ،ها آنِ  های شفاف و معماریِ استیل از شیشه

، ها آنر گرفتند، تا آخر سده ادامه داشت. انحطاطِ هایِ چندبخشی قرا الشعاعِ فروشگاه آن هنگام که تحت

ی  را در اواخرِ سده ها آنداری بود؛ وی بازگشتِ  ی اقتصادِ سرمایه برای بنیامین، بخشی از منطقِ بگشوده

 بینی نکرده بود. های شهری پیش بیستم به شکلِ بازارچه
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نشد )هر چند بخشی از  عنوانِ یک تاریخِ اقتصادی در نظر گرفته کتابِ پاساژها هرگز به

گر برای دیسیپلینِ تاریخِ اقتصاد عمل کند(.  یک اصالح ی مثابه بهاش بر آن بود که  بلندگرایی

 دهد: نشان می ‘دوران کودکیِ برلین’هایی( مانندِ  حی اولیه چیزی بس فراتر از )نوشتارطر پیش

 

شد. به  هانِ زیرین ختم میشناخت که راهِ آن به ج یی را در یونانِ باستان میها نامک یآدم

همین منوال، وجودِ هُشیارمان سرزمینی ست که، در نقاطِ پنهانِ معیّنی، به دنیایِ زیرین 

خیزد. تمامِ  برمی ها آنی ناشناخته که رویا از ها نامک از آکنده سرزمینی –شود  ختم می

دنِ یه با از راه رسپاید ک شویم، اما دیری نمی طولِ روز، مظنون به هیچ، از کنارشان رد می

 تاریک کنیم تا خود را در به دستِ راهروهایِ مان را کورمال می خواب، مشتاقانه راه

کند؛  های شهری به خودآگاهی شباهت پیدا می بسپاریم. با فرا رسیدنِ روز، هزارتویِ خانه

انبوهِ  کنند. اما، با رسیدنِ شب به زیرِ یجریان پیدا م ها ناخموش، در خیابپاساژها . . . 

 شبگردآید، و عابرانِ  شان مانندِ تهدیدی بیرون می ها، تاریکیِ متراکم تارِ خانه -و-  تیره

مسیرِ آن  واردِ که باشیم گردانده جسور را وی اینکه مگر –گذرند  شتابان از آن می

 (99، ص. پ پباریک شود. )

 

با  0471لوئیس آراگون )سالِ  Un Paysan de Parisعنوانِ مُدل بهره بردند:  دو کتاب از بنیامین به

اش - به انگلیسی ترجمه شد(، با ستایشگریِ پرمهر دهقانِ پاریسبا عنوانِ  0470و سال  شبگردعنوانِ 

 ( فرانتس هِسِلSpazieren in Berlin) زنی در برلینِ پرسه(، و Passage de l'Operaاز پاساژِ اُپرا )

(Franz Hessel) ،که قیصرگالری (Kaisersgalerie) اش در برانگیزاندنِ احساسِ دورانِ  و قدرت

خبر   غیرارادیی  ی خاطره پروست در بارهدهد. آثارِ خودش از تئوریِ  گذشته را مرکزِ توجه قرار می

 ردک او تالش می ذرد.گ شان از پروست می ی تاریخی پروری بیشینه دادند، هر چند رؤیابینی و خیال می

، به تسخیرِ خویش درآوردهای سرگردان درمیانِ نمایشگریِ کاالها را  پاریسیی  بندانه ی خیال تجربه

سانِ  به را شهری اندازِ بزرگ پاساژها چشم’ای که در زمانِ او هنوز بازیافتنی بود، آن هنگام که  تجربه

 اند: مانندِ غارهایی که بقایایِ فسیلِ هیوالیی نابودشده را در خود نگاه داشته پوشاندند، نقاطی می

، ص. پ پ) ‘، واپسین دایناسورِ اروپا.ست داری امپراتوریِ سرمایه ی دورانِ پیش کننده مصرف هیوالیی که

191) 
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، ‘های مسکو یادداشت’مانند جُستارهایِ ناپل و  ی پاساژها، فرمِ آن است. گیرِ پروژه نوآوریِ چشم

نهد به آن  و اکنون را کنارِ هم می کند، قطعاتِ متنی از گذشته پروژه بر رویِ اصولِ مونتاژ کار می

  تومار( از 2،0این، برای نمونه، اگر اقالمِ )برو یکدیگر را منوّر سازند. بناای بر هم زنند  امید که جرقه

L( از 2،9اشاره کنند، با پیوستگی اقالمِ ) 0917ای هنری در کاخِ ورسای در سالِ  ، به گشایشِ موزه

سپس به طورِ  شود، می قرائت کند های چندبخشی را دنبال می به فروشگاهی پاساژها  که توسعه A تومار

در ذهنِ خواننده  ‘کارِ هنری به کاال چون همشباهتِ موزه به فروشگاهِ چندبخشی ’آلی قیاسگریِ  ایده

 (17،919، ص. پ پزند. ) جرقه می

ست. ااست، پندارزُدایی  شناساند فقدانِ باورداشت دورانِ مدرن را بازمی چه آنبه زعمِ ماکس وبر، 

شان رها  تنها زمانی از افسونو داری مردم را خواب کرده است،  منظرِ متفاوتی دارد: سرمایهاما، بنیامین 

: گوید میاز ماکس وبر  N توماری  فهمانده شود چه بر سرشان آمده است. بَرنوشته ها آنشوند که به  می

پ، ص.  )پ ‘باشد. اش می-یداریِ جهان از رؤیای پیرامونِ خودتنهایی شاملِ . . . ب به هکردِ خودآگاهیبِ’

911) 

بندانه و دائماً  ها شکلی خیال یابند. در مجموع این داری در کاالها تجسّم می رؤیاهای دورانِ سرمایه

تجسّمِ  ی مثابه بهزده  دهند، و به اجتماعی از پرستندگانِ افسون ی مُد تشکیل میها نابر طبقِ جریمتغیّر 

اش را پنهان  همیشه خاستگاه (Phantasmagoria) بندی خیال د.گرد ترین آرزوهاشان ارائه می رفژ

بندی در بنیامین تا حدودی به ایدئولوژی  بیگانه قرار دارد(. بنابراین خیال سازد )که در کارِ ازخود می

 با –یه قرار دارد داشتِ قدرتِ سرما های عمومی که در نگاه بافتی از دروغ –در مارکس شباهت دارد 

 کند. ماند که در سطحِ جمعی اجتماعی عمل می رؤیای فروید می کارکردِ به بیشتر حال این

 

 

* 

گوید:  دیگر می گوید؛ و در جایی  بنیامین چنین می ‘دهم، ضرورتی ندارد سخن بگویم. فقط نشان می’

آوردها  اگر موزائیکِ گفت‘. دمان ی صورتِ فلکی به ستارگان می ها به اشیاء به رابطه ی ایده رابطه’

د، الگویی بایستی پدیدار شود، الگویی که از مجموعِ اجزایش بیشتر است با این حال ندرستی چیده شو به

ماتریالیستی -ی فرم جدیدی از نوشتارِ تاریخی جوهره وجود داشته باشد: این ها آنتواند مستقل از  نمی

 09گیرد. می کار به را دارد آناست که بنیامین عقیده داشت 
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 تنهانگران کرد، ایمانِ بنیامین به این بود که  0411ی پروژه در سالِ  در باره آدورنو را  چه آن

 چه آنبر طبقِ  ند.ند خود را بیان کنتوان می دا(زُ آوردهای متن همنشستِ اشیاء )در این مورد، گفت

قرار گرفته بود. در سالِ  (‘positivism) باوری جادو و یافت تقاطعِ میانِدر ’ آدورنو نوشت، بنیامین

ی پاساژها برای آدورنو فراهم شد، و )وی( دوباره پیرامونِ شکنندگیِ  دیدِ مجموعه-فرصتِ باز 0499

 01.ابرازِ تردید کردپردازیِ آن  نظریه

به  خاطرِ آن که به دیالکتیکی منوط بود، تصویرِی  به انگاره دستپاسخِ بنیامین به انتقادهایی از این 

ها با میانکُنشِ  جایگزینیِ میانکُنش ایده -و تمثیلِ بودلری-ها ها با عکس بازنُماییِ ایده-نشانگرهای باروک

. بگیرد عهده به را تجریدی ی اندیشه نقشِ توانست می تمثیل او، زعمِ به. کرد رجوع –اشیاءِ نشانگر

فیگورهای غبار، -و-ها، گرد ها، آینه شهفاح قماربازها،– دارند سکنی پاساژها در که فیگورهایی و اشیاء

به زایشِ معانی  ها های آن ( نشانگر هستند، و میانکُنشبرای بنیامین) –های ماشینی مومی، عروسک

در خاللِ همان سطرها، قطعاتی  شان ضرورتی نیست. انجامد، معانیِ تمثیلی که تحمیلِ تئوری را برای می

ن را مانندِ اند، تواناییِ عمل کرد ی اکنونِ تاریخی گذارده شده ی گمارده از متونِ گذشته که در زمینه

انفعال  -و -خود به فعل- به-کردنِ انرژیِ سیاسی خود رئالی دارند، که برای ساطععناصرِ یک تصویرِ سو

 ها نقش دارد، و او در آن اند نگار را احاطه کرده ی که تاریخیرخدادها’ ی بنیامین، پردازند. )به گفته می

تأثیر قرار  ( را تحتِ presentation) اش-، فرانموداست نندِ متنی که با جوهرِ نامرئی نوشته شدهماه

 آورند، حرکتِ دیالکتیکیِ وجود می ر چنین حالتی آن قطعات، تصویرِ دیالکتیکی را بهد 01‘(دهند. می

الکتیکی تصاویرِ واقعی تنها تصاویرِ دی‘. ’هایی در وقفه دیالکتیک’بازبینی،  محبوس در لحظه، در معرضِ

 (912پ، ص.  )پ‘ ]اصل[ هستند.

برای تئوریِ نوآور وخیم است که کتابِ ژرفِ ضدتئوریکِ بنیامین به آن توسل جوید. اما برای 

کامالً زنده  باید گونه که می الکتیکی هرگز آنای که تصاویرِ دی ی نامتقاعد با تئوری، خواننده خواننده

اش سحرگاهِ  داری که به دنبال ناپذیرا به روایتگریِ مهترِ خوابِ سنگینِ سرمایه ی )تازه( نیستند، خواننده

 کردن دارد؟ چه چیزی برای عرضهی پاساژها  پروژه آید، سوسیالیسم می

 شود: ترین لیست شاملِ مواردِ ذیل می کوتاه

زدهم )برای مثال، ی نو ی پاریسِ اوایلِ سده باره( نادر درinformation) ای از آگَهانشِ . گنجینه0

 کردن به اجسادِ لخت ندارند(. خانه و نگاه مردانی که کاری بهتر از رفتن به مرده
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(، که از درونِ idiosyncratic) هنجار صلِ ذهنی بحرانی و یکّهبرانگیز، حا آوردهای اندیشه . گفت2

کند(.  نوان ذکر میع 911نزدیک به  تیدمانبود. ) های زیاد بیرون کشیده هزاران کتاب در طولِ سال

شان )مارکس، ویکتو هوگو(، بعضی  شناسیم کردیم می هایی هستند که فکر می ها از نویسنده بعضی از آن

 –گری هستند  جا، سزاوارِ زنده ایندر شان  نام ، که نظر به ذکرتر تر شناخته های کم دیگر از نویسنده

 .0919( به سالِ Mikrokosmos) المِ صغیروعی  ، نگارنده(Hermaan Lotze) لوتسه هرمان نمونه، برای

های  ای از سوژه گویانه، در بابِ محدوده درخشندگیِ گزیدهاری از مشاهداتِ موجز، مزیّن به بسی. 1

‘ شود. که کار به فاحشگی بدل می  لحظه در نظر گرفت، آن «کار»شود  فاحشگی را می’محبوبِ بنیامین. 

ی  ترین تصویرِ مواجهه ها زودهنگام بدیل کرد شاید این باشد: که آن ها را چنین بی  چه نخستین عکس آن’

 (179، 199پ، ص.  )پ‘ دهند. می ارائهماشین و آدم را 

های کلیدی در  واژه’ی  یک گردآورنده چون همش: ی جدیدِ دیدنِ خود امین با شیوهور رفتنِ بنی. 9

ی سرّیِ یک شهرِ تمثیلی، مانندِ  خواننده ناگهان بنیامین،‘.  دانشنامه’، مؤلفِ یک ‘یک فرهنگِ رمزی

، 200پ، ص.  رسد. )پ نظر می پردازِ یک جهان بازنوشته، به اش خورخه لوئیس بورخس، افسانه دوره هم

ور شده  در آن غوطه بورخس مدتِ زیادیکه  ، کاباال ست،کند وصل میها را به هم  چه آن ( البته آن217

 اش را مطعوفِ به آن کرد. افول بود، توجه ی رو به ره انقالبِ پرولتبش ا که ایمان بود، و بنیامین همچنان

ی بیستم،  اثرِ بزرگِ بنیامین از دور به طرزِ نادری یادآورِ ویرانیِ بزرگِ دیگری از ادبیاتِ سده 

از قطعات و  ها آن خوانی هستند. هر دوِ ها زاغه ی سال ی ازرا پاوند است. هر دو اثر، نتیجهکانتوها

 وهر د ند.تِ واالی تصویر و مونتاژ وفادارشناسی مدرنیس زیبااند، و به  آوردها برپا شده گفت

ی نخست مارکس و   فیگورِ مدیر )نمونه ی مثابه بهها  و از اقتصاددان دی دارندتصاهای اق بلندگرایی

ند ا کرده بازحسابِ ویژه روی دانشِ آنتیک  برند. هر دو مؤلف اسم می (و داگالس گِزِل [سیلویو]بعدی 

دانند چه هنگام بازایستند. و  کنند. هیچ کدام نمی ش با دورانِ خودشان را فزون برآورد میا-طکه ارتبا

 آمیز. را ننگ پاوندوار،  ها را در پایان بلعید، بنیامین را تراژیک هیوالیِ فاشیسم هر دوِ آن

 Van) گزیند، و باقی )ون بورِنگزیده را بر اتِقطعای از  واره بود که مشت کانتوها آن، تقدیرِ

Buren)، مَالتستاها (the Malatestas)کنفوسیوس ، (Confucius)وار نادیده گرفته  ، غیره( خموش

را  ی دانشجویی شده خوبی قابلِ قیاسگری ست. یک ویراستِ کوته هب ی پاساژها  پروژهسرنوشتِ  شدند.

 J، ‘(اندرون)’ I، ‘(گردآورنده)’ H، ‘(دمُ)’ Bهای  تومارکه اساساً از  بینی کرد شود پیش می

آوردها به  ها گفت که در آن، ‘(عکاسی)’ Y، و ‘(در بابِ تئوریِ دانش)’ N، ‘(شهرِ رؤیا)’ K، ‘(بودلر)’
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تمامیت  و آن به یابند و بیشترِ متنِ بازمانده به قلمِ خودِ بنیامین خواهد بود. تقلیل می (minimum) کمینه

 چیزِ بدی نخواهد بود.

تقصیر افتادنِ بنیامین وجود دارد. برای کسی  اش، احتمالِ زیادی مبنی بر به ی انتخابی حتی در زمینه

اش را با خواندنِ تاریخِ اقتصادی سپری کرده بود، -های عمر نگارِ اقتصادی، سال که، نه دقیقاً یک تاریخ

نوزدهم در آن شکوفا شده بود،  ی داریِ سده ها از جهان که سرمایه او به طورِ بارزی پیرامونِ آن بخش

تفاوتی حیاتی میانِ  ،فروشگاهِ چندبخشی زاش ا مانندِ بریتانیا و ایاالتِ متحده، ناآگاه بود. در تلقی

د: آنجا که اولی مانَ اش پنهان می-های نیویورک و شیکاگو از دید های پاریس و فروشگاه فروشگاه

ی کارگر را  خریدارانِ طبقهداند که  ی خود می دومی وظیفه دارد، ای برای انبوهِ مشتریان برپا می دیواره

که پاساژها بهره نبرد چنین او از این حقیقت  هم د.ساز آشنای متوسط  عاداتِ مصرفیِ طبقهبا  ،با آموزش

 .کنند های زنان را برآورد می واستتر خ های چندبخشی از همه مهم و فروشگاه

 

ر ببنیامین بس وسیع است. عالوه  منتخبِ نوشتارهاینخستِ  ی عالیقِ بازنُمودی در دوجلدِ محدوده

اش وجود دارد، که صادقانه و  ها توجه شد، منتخبی از نوشتارهای پیشین قطعاتی که در این جستار به آن

انتقادیِ فراوان، -اند؛ جستارهای ادبی ( نوشته شدهeducation) خواهانه در بابِ فرهیختاری آرمانبس 

(، Elective Affinities) های انتخابی خویشاوندیتفسیری از ها  در بابِ گوته، یکی از آنشاملِ دو قطعه 

های متنوع در فلسفه  گذارهایی در گفتارمایه و گوته است؛ گشت راهِ دیگری مروری استادانه بر زیست

ی آموزشگر ریخ(؛ جستارهایی در بابِی تا ی زبان، فلسفه )منطق، متافیزیک، زیباشناسی، فلسفه

(pedagogyِدر باب ،) ِی جذاب و شخصی در بابِ گردآوریِ ا بازی؛ و قطعه در بابِ اسباب کودکان، کتب

(. جُستارِ در بابِ fiction) تازهایی به درونِ قصه و داستان -و -کتاب؛ و تنوعی از سفرنوشتارها و تاخت

خوانیِ  چون یک تک د: همنمای چون کارِ استثنایی و عجیبی برجسته می همهای انتخابی  خویشاوندی

ی تقدیر، با  (، در بابِ عشق و زیبایی، اسطورهmandarin) به نثرِ بسیار ظریف و ادیبانه طوالنی،

چهارنفره که او  رُسیِاخندِ  جرای رمان و یک آمیزشِ سوگهای نهان که بنیامین میانِ ما همانندی

 .رساندود شدتِ خ، به اوجِ شرکت دارنددر آن  نیزش همسرو  [بنیامین]

ی  از پروژه 0414، و 0419، 0411های  حاویِ چکیده نوشتارهای منتخب مجلدهای سوم و چهارم از 

؛ ‘دوران کودکیِ برلین’ ؛‘گو قصه’در دو رونوشت؛ ‘ اثرِ هنری در عصرِ بازتولیدِ مکانیکی’پاساژها؛ 

ی  رفِ آدورنو و شولم، و نامههای اصلی برای و از ط ؛ و شماری از نامه‘تزهایی در بابِ مفهومِ تاریخ’

 باشد. به کافکا می 0419مهمِ 
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برگزیدن داشته ها لیاقت  ها، توسطِ افرادِ گوناگون، تماماً عالی هستند. اگر یکی از مترجم واگردان

اش در  ( نیست، برای کاراییِ خردمندانهRodney Livingstone) اشد، آن کسی جز رودنی لیوینگستونب

یک نویسنده را نشان  ی مثابه بههای سبک و نواختِ نوشتن که پیشرفتِ بنیامین  ییجا پایی با جابه هم

ی فیگورهایی  ها در باره نشاکامالً، با همان معیارِ واال. آگههای شرحگر تقریباً، اما نه  یادداشت دهد. می

( یا (Robert Walser) والزرها اشاره کرده است، در بعضی موارد منسوخ )روبرت  که بنیامین به آن

اش از مارکس  (، که بنیامین برای تفسیرKarl Korsch) کارل کورش زمانِ زیستست هستند: رناد

اش، از حزبِ کمونیستِ آلمان اخراج شده بود(،  خاطرِ عقایدِ مستقل شدت به او وابسته بود )کورش به به

اشتباهاتی  (1 . ی 741 ص.، 2است. )ج 0991-0410که تاریخِ واقعی  در حالی ستا نوشته شده 0414-0942

های  ای از کشیش دستهنُماید:  اش گهگاهی بد می یخورد، و فرانسو در یونانی و التین نیز به چشم می

نوشته ‘ شده اهلی های زاغ’ که آن بهتر –رساند  ی معنا را نمی همهنامیدن، ‘ های متمدّن زاغ’ را رداپوش

پراکنشِ شومِ ’ ی باره در نمونه، برای –ی رازآمیز هارنظرهااز اظ (919یادداشت  119، ص.2 شود. )ج

 (919. ص ،0ج. )اند گذشته توضیح بدونِ – 0421در آلمانِ ‘ کیشِ پریشان

پذیر اند. بنیامین عادت داشت  های عملِ ویراستارها و مترجمان نیز پرسش ی از شیوهضبع

ها را  گسستن آن ی به خود اجازه دیبا جم میرصفحه بنویسد: به یقین متین هایی به درازای چند پاراگراف

 .اند نوشت از یک قطعه را آورده در بعضی جاها دو پیش، است  بدهد. به دالیلی که مشخص نشده

اند  های موجود از متونِ آلمانی که بنیامین نقلِ بیان کرده است زمانی موردِ استفاده قرار گرفته واگردان

 07اند. هها آشکارا استاندارد نبود که این واگردان

 

نگار؟ صرفِ نویسنده؟ شاید بهترین پاسخ، همان پاسخِ هانا  والتر بنیامین که بود؟ فیلسوف؟ منتقد؟ تاریخ

ای  نه متناسبِ هیچ نظامِ موجودی است و نه گونه گنجد . . . و آثارش در هیچ ظرفی نمی’او  آرنت باشد:

 09‘.کند جدید را معرفی می

که مستقیم به آن بپردازد،  این شود تا ها به موضوع نزدیک می ارهاز کن او که –نشانِ رهیافتِ بنیامین 

 درنگ بی اندازه همان به –رود  مشخص به دیگری می  و  پله از یک افزودگریِ کامالً دقیق -به- پله

ای، که یک  کاوتِ خِرَد، فراگیریِ آرام، سبکِ نوشتاریذ، وابسته به ناپدیر پذیر است که تقلید ناساییش

-و- فرجودی از دقت و کوتاهیرا از سر بیرون کرد، به بودن ‘ پروفسور دکتر بنیامین’انی خیالِ زم

مان، آرمانِ گوته از  اش برای رسیدنِ به حقیقتِ دوران قراردادنِ پروژه نبا بنیا رسایی مبدّل گردید. 
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تابِ پاساژها، هر ها به تئوریِ خودشان تبدیل خواهند شد. ک ای ست که فاکت ها به شیوه چیدن فاکت

 ی باره در نوشتار از جدید ای شیوه – ناممکن ی پروژه ناکامی، ویرانی، –رأیی پیرامونِ آن داشته باشیم 

: تاریخ از مادون تا است ی خام جایِ آثارِهنری به عنوان ماده هایش به با استفاده از خاکروبه تمدّن، یک

های  مفهومِ تاریخ[( برای تاریخی متمرکز بر رنج یی در بابِ‘]تزها’از باال. تمامِ ندای او )در 

 نگاری پیامبرانه پیشگویِ راهی ست که تاریخ خوردگان، به جای تمرکز بر دستاوردهای فاتحان، شکست

 در دورانِ ما دست به اندیشیدن پیرامونِ خویش زده است.
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