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پگاه زرگر   1

فرشــتۀ تاریخ، فرشــته شیطان، فرشــتۀ بی  زبان: تفاسیری 
لتــر بنیامین ثار وا آ ز نقاشــی پل کله در متن  ا

 چکیده
در این مقاله به بررسی جایگاه نقاشی فرشتۀ نو اثر پل کله، هنرمند و نقاش سوییسی، در متون فلسفی والتر 
بنیامین فیلسوف آلمانی می پردازیم. می  دانیم این نقاشی عزیزترین مایملک بنیامین بوده و نامش را در متون 
مختلف ذکر کرده است. او معانی و تفاسیری برای این نقاشی در نظر گرفته که در این مقاله به بررسی آنها 
می  پردازیم. تفسیر این نقاشی در این مقاله با استفاده از روش  های معمول نقد و تفسیر نقاشی نیست؛ نقاشی 
افق داللت  های  به  و  داشته  بنیامین  نزد  پنهان  و  آشکار  نظر می  گیریم که داللت  هایی  در  دالی  را صرفاً  کله 
معنایی این نقاشی در متن آثار بنیامین می  پردازیم. محور این مقاله بررسی متون بنیامین است و آنچه او در 
متون مختلف به این نقاشی اطالق کرده   است. عالوه بر متونی از بنیامین که مستقیماً در آن اسم این نقاشی 
ذکر شده، از طریق مبانی فکری او به معانی پنهان این نقاشی می  پردازیم. بنیامین در نهاده  های فلسفۀ تاریخ، 
آن را فرشتۀ تاریخ می  نامد؛ در اجیسی الوس سانتاندر آن را فرشتۀ شیطان و با توجه به فلسفۀ زبان بنیامین و 
تفاسیر آگامبن از آن می  توانیم فرشتۀ بی  زبان را تفسیر دیگری از این نقاشی در نظر بگیریم. این تحقیق، از نوع 
بنیادی و نظری است و روش انجام پژوهش، تحلیلی تفسیری و روش گردآوری اطالعات آن، کتابخانه  ای است.

 کلید واژه ها
 فرشــتۀ نو، فرشــتۀ تاریخ، والتر بنیامین، نهاده  های فلســفۀ تاریخ.

pegahzargar93@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تهران. پست الکترونیک: . 1
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  مقدمه
نقاشــی فرشــتۀ نــو از پــل کلــه، توســط والتــر بنیامیــن 

فیلســوف آلمانــی خریــداری شــد و تــا واپســین 

کــرد.  نگهــداری  آن  از  کوتاهــش  عمــر    روزهــای 

ــن نقاشــی  ــن، مشــخصاً از ای ــون بنیامی شــماری از مت

ــن  ــه بنیامی ــی ک ــه، متون ــن مقال ــد. در ای ــام می  برن ن

نــام نقاشــی کلــه را در آنهــا ذکــر کــرده بررســی 

ــۀ متــون  ــر پای ــن نقاشــی ب می  کنیــم و تفســیری از ای

بنیامیــن ارائــه خواهیــم داد. ابتــدا بــه فرشــتگان کلــه 

ــم  ــم، ســپس شــرح می  دهی و اشــعار ریلکــه می  پردازی

ــداری  ــن خری ــع توســط بنیامی ــه موق ــن نقاشــی چ ای

شــد و متونــی از او کــه بــه ایــن نقاشــی اشــاره دارد را 

ــای فلســفۀ  ــم نهاده  ه ــم. شــماری از مفاهی ــام می  بری ن

ــرح  ــخ را ش ــه تاری ــرفت  گرا ب ــد پیش ــد دی ــخ و نق تاری

ــور اجیســی  ــن مهج ــه مت ــس از آن، ب ــم داد. پ خواهی

الوس ســانتاندر می  پردازیــم کــه متأســفانه مترجمــان و 

محققــان فارســی زبان تــا به حــال بــه آن نپرداخته  انــد. 

متنــی کــه ذکــر شــد دل مشــغولی بنیامیــن بــه 

آناگرام  هــا )وارو واژه( را نشــان می  دهــد. می  دانیــم 

ــان در فلســفه  ــود؛ زب ــن ب ــای بنیامی ــان از دغدغه  ه زب

ــر از کاباالســت؛ بنابرایــن، نگاهــی  ــان بنیامیــن متأث زب

ــاال و جنبه  هــای زبان شــناختی  ــان کاب ــه عرف مجمــل ب

ــان،  ــر زب ــالوه ب ــت. ع ــم داش ــاروک خواهی ــل ب تمثی

مفهــوم تیکــون در عرفــان کابــاال بــه شــماری از متــون 

بنیامیــن گــره خــورده اســت. آگامبــن متأثــر از فلســفۀ 

ــور  ــد ظه ــه فراین ــوبژکتیویته را ب ــن، س ــدۀ بنیامی آین

ــا توجــه  ــد؛ ب ــل می  کن ــان تأوی ــا تکوینــش در دل زب ی

بــه نظریــات آگامبــن در کتــاب کودکــی و تاریــخ 

ــه  ــدی از فرشــتۀ بنیامیــن ارائ ــم تفســیر جدی می  توانی

ــم. دهی

ــۀ  ــد ده ــن در چن ــفۀ بنیامی ــه فلس ــود اینک ــا وج ب

گذشــته مــورد اســتقبال خواننــدگان و محققــان ایرانــی 

بــوده   اســت، مقالــه  ای کــه بــه ارتبــاط ایــن نقاشــی بــا 

بنیامیــن بپردازد نوشــته نشــده   اســت. کتاب فرشــتگان 

پــاول کلــه از بوریــس فریدوالــد، در ســال 1397، 

توســط خانــم فرنودفــر ترجمــه شــده و بــه ارتبــاط ایــن 

فرشــته بــا بنیامیــن اشــاره کــرده اســت. ولــی شــرح آن 

ــه  ــع و شــامل نیســت و ب ــن نقاشــی، جام ــورد ای در م

تمــام جوانــب آن در متــون بنیامیــن نپرداختــه اســت. 

ــد  ــت  آویزی باش ــی دس ــن نقاش ــی ای ــم بررس امیدواری

ــی ژرف از  ــه متون ــوفی ک ــر در آرای فیلس ــرای تفک ب

خــود بــه جــای گذاشــت کــه می  تواننــد راهنمــای مــا 

ــن ســیاهی و تباهــی باشــند. در ای

  فرشتگان پل کله
پــل کلــه، نقــاش سوییســی- آلمانــی، در خــالل 

از  تصاویــری  ســاله  اش  یــک  و  شــصت  زندگــی 

ــودک،  ــر مســیح ک ــتگان کشــیده اســت: از تصوی فرش

یــادگاری پنــج ســالگی  اش تــا مشــهورترین فرشــته  اش، 

فرشــتۀ نــو و آخریــن اثــرش،  فرشــتۀ مــردد. بیش تــر 

ــارش  ــن آث ــه، کــه جــزء محبوب  تری ــل کل فرشــتگان پ

بــه شــمار می  رونــد، متعلــق بــه دو ســال پایانــی 

ــا  ــادف ب ــه مص ــتند ک ــی او )1938-1940( هس زندگ

ــان و  ــم در آلم ــیونال- سوسیالیس ــوف ناس دوران مخ

ــود.  ــر او ب ــاری عالج  ناپذی ــمانی و بیم ــای جس ضعف  ه

برخــالف تصــور عمــوم از فرشــته، فرشــتگان کلــه بــه 

نــدرت زیبــارو و لطیف  انــد. آنهــا بیش تــر زشــت، 

ــه در  ــاالً ریش ــه احتم ــیطانی  اند ک ــاً ش ــن و بعض خش
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ــیطانی دو  ــی و ش ــر الوه ــد: ام ــه دارن ــاور کل ــن ب ای

ــل مکمــل  ــی هــم ب ــه ناف روی یــک ســکه هســتند، ن

ــه(. ــد، 1397، مقدم ــد )فریدوال یکدیگرن

در  کلــه  نــو،  فرشــتۀ  نقاشــی  از  بعــد  ســال  دو 

نیروهــای  شــکل  گیری  دربــارۀ  یادداشــت  هایش 

ــی  ــی و نیم ــی زندان ــان نیم ــت: »انس ــک نوش دینامی

ــی از  ــا آگاه ــه ب ــر نیم ــت. ه ــده اس ــد ش ــدار متول بال

ــف  ــود واق ــودن خ ــه ب ــراژدِی نیم ــه ت ــر، ب ــۀ دیگ نیم

.)45  ,2009  ,Watson( می  شــود« 

ــان  ــت انس ــان دهندۀ وضعی ــه، نش ــل کل ــتگان پ فرش

از  او همان   قــدر  فرشــتگان  اســت:  ُهبــوط  از  بعــد 

ــورد  ــه در م ــم. کل ــا می  دانی ــه م ــد ک ــت می  دانن بهش

ــا را  ــن آنه ــی گروم ــه ول ــخنی نگفت ــته هایش س فرش

ــد  ــط می  دان ــه2 مرتب ــه«1 از ریلک ــعار »ده مرثی ــه اش ب

ــان زندگــی و  ــی می ــن3 در وحدت ــۀ گروم ــه گفت ــه ب ک

ــر  ــد و درون امــر ناپیــدا واقعیتــی برت مــرگ قــرار دارن

نمونــه  ای   .)348 ,1954 ,Grohmann( را می  بیننــد 

ــچ  ــی هی ــم: زیبای ــه را مشــاهده می  کنی از اشــعار ریلک

ــش  ــختی تاب ــه س ــه ب ــتی ک ــاز دهش ــر آغ ــت مگ نیس

ــر مــا روا مــی  دارد ُکشــنده/ و  ــم/ و تحقیــری ب می  آوری

از ایــن رو آن را می  ســتاییم/ هــر فرشــته  ای دهشــتناک 

.)5 ,1977 ,Rilke( اســت

  بنیامین و نقاشی فرشتۀ نو
ــرن بیســتم  ــی ق ــن از اندیشــمندان آلمان ــر بنیامی والت

و از نظریه پــردازان مکتــب فرانکفــورت4 بــود. آثــار 

هنــر  و  دانــش  گســتره  های  از  بســیاری  بنیامیــن 

جامعه شناســی،  تاریخ نــگاری،  فلســفه،  از  روزگارش 

سیاســت، تأویــل اندیشــۀ دینــی، نقــد ادبــی، نقاشــی، 

گرایــش  دو  بر می  گیرنــد.  در  را  ســینما  و  عکاســی 

متفــاوت در تمــام نوشــته  های بنیامیــن وجــود دارد کــه 

هرگــز، هیــچ یــک بــه طــور قطــع بــر دیگــری پیــروز 

نشــد: »نقــادی رســتگاری بخش« یــا مسیانیســم5 

ــه  ــاوری( و »نقــادی اجتماعــی« )نزدیــک ب )مســیحا ب

ــان روش و  ــی نه ــی، عرفان ــس6(، اول ــای مارک آموزه  ه

باطنــی )تحت تأثیــر گرشــروم شــولم و متــون کابــاال( و 

دیگــری، نگــرش ماتریالیســتی و دنیــوی. عرفــان کابــاال 

)قبالــه( و »مسیانیســم« یعنــی بــاور بــه ظهــور مســیح 

ــوع بشــر  ــان، مســیح منجــی ن ــاور یهودی موعــود )در ب

ــان می  رســد و  ــه پای ــخ ب ــورش تاری ــا ظه ــه ب اســت ک

ــماری از  ــازندۀ ش ــد(، س ــتگاری می  رس ــه رس ــر ب بش

ــه  ــن و ب ــار بنیامی ــری در آث ــای نظ ــن نکته  ه مهم تری

ــخ«  ــفۀ تاری ــای فلس ــین کار او »نهاده  ه ــژه در واپس وی

ــف، 28(. ــدی، 1396 ال ــت )احم اس

در ســال 1920، پــل کلــه اثــری بــا عنــوان فرشــتۀ نــو 

خلــق کــرد. نقاشــی کلــه، در همیــن ســال در گالــری 

ــته شــد.  ــش گذاش ــخ7 بــه نمای ــز مونی ــس گلت هان

ــال  ــا در س ــد ام ــخ ندی ــر را در مونی ــن اث ــن ای بنیامی

ــاهده  ــن آن را مش ــی در برلی ــری کوچک 1921 در گال

ــاره  اش  ــولم8 درب ــوم ش ــه گرش ــه  اش ب ــرد و در نام ک

نوشــت. چنــد مــاه بعــد، در همــان گالــری گلــز مونیــخ، 

ــادل 14  ــی مع ــه قیمت ــد و ب ــار دوم دی ــرای ب آن را ب

ــا  ــل داد ت ــولم تحوی ــه ش ــپس آن را ب ــد. س دالر خری

ــۀ مســکنی  ــزد خــود نگــه دارد، چــون در حــال تهی ن

ــن نقاشــی  ــر ســال 1921، ای ــا اکتب ــود. ت ــن ب در برلی

نــزد شــولم بــود. او بعــداً آن را بــه برلیــن نــزد بنیامیــن 

ــدرت  ــت ق ــه عل ــن ب ــال 1940، بنیامی ــتاد. در س فرس

ــت و  ــپانیا می  رف ــه اس ــس ب ــا از پاری ــن نازی  ه گرفت
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  مقدمه
نقاشــی فرشــتۀ نــو از پــل کلــه، توســط والتــر بنیامیــن 

فیلســوف آلمانــی خریــداری شــد و تــا واپســین 

کــرد.  نگهــداری  آن  از  کوتاهــش  عمــر    روزهــای 

ــن نقاشــی  ــن، مشــخصاً از ای ــون بنیامی شــماری از مت

ــن  ــه بنیامی ــی ک ــه، متون ــن مقال ــد. در ای ــام می  برن ن

نــام نقاشــی کلــه را در آنهــا ذکــر کــرده بررســی 

ــۀ متــون  ــر پای ــن نقاشــی ب می  کنیــم و تفســیری از ای

بنیامیــن ارائــه خواهیــم داد. ابتــدا بــه فرشــتگان کلــه 

ــم  ــم، ســپس شــرح می  دهی و اشــعار ریلکــه می  پردازی

ــداری  ــن خری ــع توســط بنیامی ــه موق ــن نقاشــی چ ای

شــد و متونــی از او کــه بــه ایــن نقاشــی اشــاره دارد را 

ــای فلســفۀ  ــم نهاده  ه ــم. شــماری از مفاهی ــام می  بری ن

ــرح  ــخ را ش ــه تاری ــرفت  گرا ب ــد پیش ــد دی ــخ و نق تاری

ــور اجیســی  ــن مهج ــه مت ــس از آن، ب ــم داد. پ خواهی

الوس ســانتاندر می  پردازیــم کــه متأســفانه مترجمــان و 

محققــان فارســی زبان تــا به حــال بــه آن نپرداخته  انــد. 

متنــی کــه ذکــر شــد دل مشــغولی بنیامیــن بــه 

آناگرام  هــا )وارو واژه( را نشــان می  دهــد. می  دانیــم 

ــان در فلســفه  ــود؛ زب ــن ب ــای بنیامی ــان از دغدغه  ه زب

ــر از کاباالســت؛ بنابرایــن، نگاهــی  ــان بنیامیــن متأث زب

ــاال و جنبه  هــای زبان شــناختی  ــان کاب ــه عرف مجمــل ب

ــان،  ــر زب ــالوه ب ــت. ع ــم داش ــاروک خواهی ــل ب تمثی

مفهــوم تیکــون در عرفــان کابــاال بــه شــماری از متــون 

بنیامیــن گــره خــورده اســت. آگامبــن متأثــر از فلســفۀ 

ــور  ــد ظه ــه فراین ــوبژکتیویته را ب ــن، س ــدۀ بنیامی آین

ــا توجــه  ــد؛ ب ــل می  کن ــان تأوی ــا تکوینــش در دل زب ی

بــه نظریــات آگامبــن در کتــاب کودکــی و تاریــخ 

ــه  ــدی از فرشــتۀ بنیامیــن ارائ ــم تفســیر جدی می  توانی

ــم. دهی

ــۀ  ــد ده ــن در چن ــفۀ بنیامی ــه فلس ــود اینک ــا وج ب

گذشــته مــورد اســتقبال خواننــدگان و محققــان ایرانــی 

بــوده   اســت، مقالــه  ای کــه بــه ارتبــاط ایــن نقاشــی بــا 

بنیامیــن بپردازد نوشــته نشــده   اســت. کتاب فرشــتگان 

پــاول کلــه از بوریــس فریدوالــد، در ســال 1397، 

توســط خانــم فرنودفــر ترجمــه شــده و بــه ارتبــاط ایــن 

فرشــته بــا بنیامیــن اشــاره کــرده اســت. ولــی شــرح آن 

ــه  ــع و شــامل نیســت و ب ــن نقاشــی، جام ــورد ای در م

تمــام جوانــب آن در متــون بنیامیــن نپرداختــه اســت. 

ــد  ــت  آویزی باش ــی دس ــن نقاش ــی ای ــم بررس امیدواری

ــی ژرف از  ــه متون ــوفی ک ــر در آرای فیلس ــرای تفک ب

خــود بــه جــای گذاشــت کــه می  تواننــد راهنمــای مــا 

ــن ســیاهی و تباهــی باشــند. در ای

  فرشتگان پل کله
پــل کلــه، نقــاش سوییســی- آلمانــی، در خــالل 

از  تصاویــری  ســاله  اش  یــک  و  شــصت  زندگــی 

ــودک،  ــر مســیح ک ــتگان کشــیده اســت: از تصوی فرش

یــادگاری پنــج ســالگی  اش تــا مشــهورترین فرشــته  اش، 

فرشــتۀ نــو و آخریــن اثــرش،  فرشــتۀ مــردد. بیش تــر 

ــارش  ــن آث ــه، کــه جــزء محبوب  تری ــل کل فرشــتگان پ

بــه شــمار می  رونــد، متعلــق بــه دو ســال پایانــی 

ــا  ــادف ب ــه مص ــتند ک ــی او )1938-1940( هس زندگ

ــان و  ــم در آلم ــیونال- سوسیالیس ــوف ناس دوران مخ

ــود.  ــر او ب ــاری عالج  ناپذی ــمانی و بیم ــای جس ضعف  ه

برخــالف تصــور عمــوم از فرشــته، فرشــتگان کلــه بــه 

نــدرت زیبــارو و لطیف  انــد. آنهــا بیش تــر زشــت، 

ــه در  ــاالً ریش ــه احتم ــیطانی  اند ک ــاً ش ــن و بعض خش
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ــیطانی دو  ــی و ش ــر الوه ــد: ام ــه دارن ــاور کل ــن ب ای

ــل مکمــل  ــی هــم ب ــه ناف روی یــک ســکه هســتند، ن

ــه(. ــد، 1397، مقدم ــد )فریدوال یکدیگرن

در  کلــه  نــو،  فرشــتۀ  نقاشــی  از  بعــد  ســال  دو 

نیروهــای  شــکل  گیری  دربــارۀ  یادداشــت  هایش 

ــی  ــی و نیم ــی زندان ــان نیم ــت: »انس ــک نوش دینامی

ــی از  ــا آگاه ــه ب ــر نیم ــت. ه ــده اس ــد ش ــدار متول بال

ــف  ــود واق ــودن خ ــه ب ــراژدِی نیم ــه ت ــر، ب ــۀ دیگ نیم

.)45  ,2009  ,Watson( می  شــود« 

ــان  ــت انس ــان دهندۀ وضعی ــه، نش ــل کل ــتگان پ فرش

از  او همان   قــدر  فرشــتگان  اســت:  ُهبــوط  از  بعــد 

ــورد  ــه در م ــم. کل ــا می  دانی ــه م ــد ک ــت می  دانن بهش

ــا را  ــن آنه ــی گروم ــه ول ــخنی نگفت ــته هایش س فرش

ــد  ــط می  دان ــه2 مرتب ــه«1 از ریلک ــعار »ده مرثی ــه اش ب

ــان زندگــی و  ــی می ــن3 در وحدت ــۀ گروم ــه گفت ــه ب ک

ــر  ــد و درون امــر ناپیــدا واقعیتــی برت مــرگ قــرار دارن

نمونــه  ای   .)348 ,1954 ,Grohmann( را می  بیننــد 

ــچ  ــی هی ــم: زیبای ــه را مشــاهده می  کنی از اشــعار ریلک

ــش  ــختی تاب ــه س ــه ب ــتی ک ــاز دهش ــر آغ ــت مگ نیس

ــر مــا روا مــی  دارد ُکشــنده/ و  ــم/ و تحقیــری ب می  آوری

از ایــن رو آن را می  ســتاییم/ هــر فرشــته  ای دهشــتناک 

.)5 ,1977 ,Rilke( اســت

  بنیامین و نقاشی فرشتۀ نو
ــرن بیســتم  ــی ق ــن از اندیشــمندان آلمان ــر بنیامی والت

و از نظریه پــردازان مکتــب فرانکفــورت4 بــود. آثــار 

هنــر  و  دانــش  گســتره  های  از  بســیاری  بنیامیــن 

جامعه شناســی،  تاریخ نــگاری،  فلســفه،  از  روزگارش 

سیاســت، تأویــل اندیشــۀ دینــی، نقــد ادبــی، نقاشــی، 

گرایــش  دو  بر می  گیرنــد.  در  را  ســینما  و  عکاســی 

متفــاوت در تمــام نوشــته  های بنیامیــن وجــود دارد کــه 

هرگــز، هیــچ یــک بــه طــور قطــع بــر دیگــری پیــروز 

نشــد: »نقــادی رســتگاری بخش« یــا مسیانیســم5 

ــه  ــاوری( و »نقــادی اجتماعــی« )نزدیــک ب )مســیحا ب

ــان روش و  ــی نه ــی، عرفان ــس6(، اول ــای مارک آموزه  ه

باطنــی )تحت تأثیــر گرشــروم شــولم و متــون کابــاال( و 

دیگــری، نگــرش ماتریالیســتی و دنیــوی. عرفــان کابــاال 

)قبالــه( و »مسیانیســم« یعنــی بــاور بــه ظهــور مســیح 

ــوع بشــر  ــان، مســیح منجــی ن ــاور یهودی موعــود )در ب

ــان می  رســد و  ــه پای ــخ ب ــورش تاری ــا ظه ــه ب اســت ک

ــماری از  ــازندۀ ش ــد(، س ــتگاری می  رس ــه رس ــر ب بش

ــه  ــن و ب ــار بنیامی ــری در آث ــای نظ ــن نکته  ه مهم تری

ــخ«  ــفۀ تاری ــای فلس ــین کار او »نهاده  ه ــژه در واپس وی

ــف، 28(. ــدی، 1396 ال ــت )احم اس

در ســال 1920، پــل کلــه اثــری بــا عنــوان فرشــتۀ نــو 

خلــق کــرد. نقاشــی کلــه، در همیــن ســال در گالــری 

ــته شــد.  ــش گذاش ــخ7 بــه نمای ــز مونی ــس گلت هان

ــال  ــا در س ــد ام ــخ ندی ــر را در مونی ــن اث ــن ای بنیامی

ــاهده  ــن آن را مش ــی در برلی ــری کوچک 1921 در گال

ــاره  اش  ــولم8 درب ــوم ش ــه گرش ــه  اش ب ــرد و در نام ک

نوشــت. چنــد مــاه بعــد، در همــان گالــری گلــز مونیــخ، 

ــادل 14  ــی مع ــه قیمت ــد و ب ــار دوم دی ــرای ب آن را ب

ــا  ــل داد ت ــولم تحوی ــه ش ــپس آن را ب ــد. س دالر خری

ــۀ مســکنی  ــزد خــود نگــه دارد، چــون در حــال تهی ن

ــن نقاشــی  ــر ســال 1921، ای ــا اکتب ــود. ت ــن ب در برلی

نــزد شــولم بــود. او بعــداً آن را بــه برلیــن نــزد بنیامیــن 

ــدرت  ــت ق ــه عل ــن ب ــال 1940، بنیامی ــتاد. در س فرس

ــت و  ــپانیا می  رف ــه اس ــس ب ــا از پاری ــن نازی  ه گرفت
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ــکا  ــه آمری ــپانیا ب ــوی9 اس ــدر پُرتب ــت از بن ــد داش قص

ــای10  ــه ژرژ بات ــش را ب ــدان از متعلقات ــرود. او دو چم ب

ــا را در  ــای، آنه ــرد. بات ــرواز ک ــس پ ــپرد و از پاری س

کتابخانــۀ ملــی پاریــس مخفــی کــرد. بــا وجــود 

ــه  ــن نقاشــی دیگــری ب ــه ســال 1920، بنیامی ــن ک ای

ــود،  ــده ب ــه خری ــم از کل ــک معجزه11ه ــی ی ــام معرف ن

ــی  اش  ــن دارای ــو را مهم  تری ــتۀ ن ــواره، نقاشــی فرش هم

.)217 ,1972 ,Scholem( می  کــرد  تلقــی 

ــا  والتــر بنیامیــن هم چنیــن طــرح انتشــار نشــریه  ای ب

عنــوان فرشــتۀ نــو را در ســر داشــت، امــا ایــن نشــریه 

ــال 1933، در  ــه س ــن ب ــد. وی هم چنی ــدازی نش راه ان

یادداشــتی تحت عنــوان اجیســی الوس ســانتاندر12 

بــه ایــن فرشــته اشــاره می  کنــد. در ســال 1933، 

بنیامیــن نقاشــی کلــه را بســیار شــخصی تفســیر 

می  کنــد ، امــا در ســال 1931، در پایــان مقالــه  ای 

دربــارۀ   کارل کــراس13 بــه ایــن نقاشــی اشــاره می  کنــد 

ــه  ــن مقال ــد؛ ای ــه می  ده ــی از آن ارائ ــیر متفاوت و تفس

هم چنیــن اولیــن نوشــتۀ بنیامیــن اســت کــه در 

ــک  ــان و متافیزی ــفۀ زب ــتی و فلس ــکار مارکسیس آن اف

ــه  ــن مقال ــن در ای ــد. بنیامی ــرار می  گیرن ــم ق ــار ه کن

ــا  ــه ب ــانی ک ــاهدۀ آن انس ــرای مش ــت: »ب ــته اس نوش

ــت  ــی اس ــد کاف ــم می کن ــش را تحکی ــی جایگاه ویران

ــو کلــه را در نظــر آوریــم،  مثال  هایــی ماننــد فرشــتۀ ن

ــا َدِهــش بشــر را آزاد کنــد،  فرشــته   به جــای آن کــه ب

  .)230 ,Ibid( »ــد ــتگارش می  کن ــتاندن از او رس ــا س ب

ــن، نقاشــی  ــۀ شــولم و ســایر دوســتان بنیامی ــه گفت ب

فرشــتۀ نــو کلــه جایــگاه مهمــی نــزد بنیامیــن داشــت. 

ــرده  ــام ب ــا از آن ن ــته  هایش باره ــا و نوش او در نامه  ه

و در هــر خانــه  ای کــه ســکنی می  گزیــد، ایــن نقاشــی 

را بــه دیــوار نصــب می  کــرده اســت. بــرای فهــم 

ــی  ــن نقاش ــه ای ــن ب ــه بنیامی ــی ک ــای معنای داللت  ه

ــخ بنیامیــن  ــد نهاده  هــای فلســفۀ14 تاری داده اســت بای

و ســایر نوشــته  های وی را بــه دقــت مــورد واکاوی 

ــرار دهیــم. ق

ــه  ــخ«15 ک ــفۀ تاری ــای فلس ــم »نهاده  ه ــۀ نه در قطع

آخریــن نوشــتۀ بنیامیــن اســت و بعد از مرگ او توســط 

ــتۀ  ــن، فرش ــت، بنیامی ــده اس ــاپ ش ــت16 چ ــا آرن هان

ــد:  ــه مرتبــط می  کن ــل کل ــو پ ــه فرشــتۀ ن ــخ17را ب تاری

ــه فرشــتۀ  در یکــی از نقاشــی  های پــل کلــه موســوم ب

ــه  ــره  ای ک ــان چه ــا چن ــم ب ــته  ای را می  بینی ــو، فرش ن

گویــی هــم اینــک در شــرف روی برگردانــدن از چیــزی 

ــق در آن اســت.  ــرگرم تعم ــی س ــا خیرگ ــه ب اســت ک

ــش گشــوده  ــاز و بال  های ــش ب ــره، دهان چشــمانش خی

اســت. ایــن همــان تصویــری اســت کــه مــا از فرشــتۀ 

تاریــخ در ذهــن داریــم. چهــره  اش رو بــه ســوی 

ــا  ــره ای از رخداده ه ــا زنجی ــه م ــا ک ــته دارد. آنج گذش

را رؤیــت می  کنیــم، او فقــط بــه فاجعــه  ای واحــد 

ــار  ــه تلنب ــر مخروب ــه ب ــه مخروب ــه بی  وقف ــرد ک می  نگ

می  کنــد و آن را پیــش پــای او می  افکنــد. فرشــته ســر 

ــد، آنچــه را  ــدار کن ــردگان را بی ــد، م ــه بمان آن دارد ک

کــه خــرد و خــراب گشــته   اســت مرمــت و یکپارچــه 

کنــد؛ امــا طوفانــی از جانــب بهشــت در حــال وزیــدن 

ــر بال  هــای وی می  کوبــد  ــا چنــان خشــمی ب اســت و ب

کــه فرشــته را دیگــر یــارای بســتن آنهــا نیســت. ایــن 

طوفــان، او را بــا نیرویــی مقاومت ناپذیــر بــه درون 

ــی  ــدان دارد، در حال ــت ب ــه پش ــد ک ــده  ای می  ران آین

کــه تلنبــار مزبله  هــا پیــش او ســر بــه فلــک می  کشــد. 

ایــن طوفانــی اســت کــه مــا آن را پیشــرفت می  نامیــم 
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ــف، 321(. ــن، 1398 ال )بنیامی

بنیامیــن، در ایــن قطعــه عباراتــی آورده کــه راهگشــای 

بحــث مــا هســتند:

ــت  ــته دارد )بازگش ــوی گذش ــه س ــره  اش رو ب 1( چه

بــه خاســتگاه چیزهــا(، 2( فرشــته فقــط بــه فاجعــه  ای 

واحــد می  نگــرد، 3( [می  خواهــد] آنچــه را ُخــرد و 

ــد، 4(  ــه کن ــت و یکپارچ ــت مرم ــته اس ــراب گش خ

ــر 1(. ــم )تصوی ــرفت می  نامی ــا پیش ــه م ــی ک طوفان

   

   

  

ــه  ــرفت  گرا ب ــی و پیش ــد جزم ــد دی   نق
تاریــخ

رویکــرد  و  تاریــخ  پیشــرفت  بــه  جزمــی  دیــد 

ــی  فرجام  شــناختی تاریخــی، ریشــه در برداشــت تکامل

غایت  شناســی  و  روشــنگری  دوران  در  تاریــخ  از 

هگلــی18 داشــت. ایــن نگــرش در بیــن متفکــران 

مارکسیســت مســألۀ پُرمناقشــه  ای اســت کــه بــه گفتــۀ 

برخــی مفســرین، ریشــه در بدفهمــی قانون  هــای 

تاریخــی مارکــس داشــت. دو نمونــۀ مشــهور از چنیــن 

ــخ  ــل تاری ــی تکام ــی درک مکانیک ــت  هایی، یک برداش

ــران  ــل دوم19 و رهب ــردازان بین المل ــان نظریه پ در می

ــی  ــری، برداشــت جزم ــود و دیگ ــرات ب سوســیال دمک

ــه  ــود ک ــت ب ــگاران استالینیس ــردازان و تاریخ ن نظریه پ

تمامــی جوامــع بشــری را محکــوم بــه گــذر از مراحــل 

ــر  تاریخــی معینــی می  دانســتند و اســناد تاریخــی را ب

ــدی،  ــد )احم ــل می  کردن ــی تأوی ــن دیدگاه ــۀ چنی پای

 .)80  ،1397

ــری  ــه جب ــر اســت ک ــن ام ــن ای ــدگاه، متضم ــن دی ای

تاریخــی، رویدادهــا را بــه ســوی نهایتــی محتــوم 

برخــی مفســرین  بــه گفتــۀ  راهنمایــی می  کنــد. 

ــرش  ــاد نگ ــت. بنی ــی نداش ــن دیدگاه ــس چنی مارک

ــت  ــی فعالی ــیس« یعن ــس »پراکس ــیتی مارک ماتریالس

انســانی اســت )همــان، 155(. »تولیــد عقایــد، مفاهیــم 

و آگاهــی، پیــش از هــر چیــز بــه طور مســتقیم وابســته 

ــان  ــادی می ــبات م ــادی و مناس ــت م ــه فعالی ــت ب اس

انســان  ها« )Marx & Engels, 1998, 42(. در بطــن 

ــا را  ــادی و موقعیت  ه ماتریالیســم مارکــس، شــرایط م

ــان  ها  ــی انس ــش   تاریخ ــۀ کن ــود نتیج ــه خ ــم ک داری

هســتند. در نتیجــه، مطلــق نبــوده بــل نســبی اند 

ــیس  ــه پراکس ــی ک ــدی، 1397، 158(. از آنجای )احم

محــور ماتریالیســم مارکــس اســت و شــرایط مــادی و 

ــرفت  گرا  ــدی پیش ــس دی ــبی  اند، مارک ــا نس موقعیت  ه

ــخ نداشــت. ــه تاری ــی ب و جزم

ــر  ــی عنص ــخ دارای نوع ــرفت  گرا، تاری ــۀ پیش در نظری

ــه  ــان ب ــان زم ــه آن را پای ــت ک ــی اس ــِک ذات دینامی

از  امــا رگه هایــی  میــوۀ سوسیالیســم20 می  رســاند 

تصویر 1: فرشتۀ تاریخ
)http://susanhefuna.com/work/199/a-l-buildings-bronzes/(

ش
ـــ

ــ
وه

پژ



92

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

ــکا  ــه آمری ــپانیا ب ــوی9 اس ــدر پُرتب ــت از بن ــد داش قص

ــای10  ــه ژرژ بات ــش را ب ــدان از متعلقات ــرود. او دو چم ب

ــا را در  ــای، آنه ــرد. بات ــرواز ک ــس پ ــپرد و از پاری س

کتابخانــۀ ملــی پاریــس مخفــی کــرد. بــا وجــود 

ــه  ــن نقاشــی دیگــری ب ــه ســال 1920، بنیامی ــن ک ای

ــود،  ــده ب ــه خری ــم از کل ــک معجزه11ه ــی ی ــام معرف ن

ــی  اش  ــن دارای ــو را مهم  تری ــتۀ ن ــواره، نقاشــی فرش هم

.)217 ,1972 ,Scholem( می  کــرد  تلقــی 

ــا  والتــر بنیامیــن هم چنیــن طــرح انتشــار نشــریه  ای ب

عنــوان فرشــتۀ نــو را در ســر داشــت، امــا ایــن نشــریه 

ــال 1933، در  ــه س ــن ب ــد. وی هم چنی ــدازی نش راه ان

یادداشــتی تحت عنــوان اجیســی الوس ســانتاندر12 

بــه ایــن فرشــته اشــاره می  کنــد. در ســال 1933، 

بنیامیــن نقاشــی کلــه را بســیار شــخصی تفســیر 

می  کنــد ، امــا در ســال 1931، در پایــان مقالــه  ای 

دربــارۀ   کارل کــراس13 بــه ایــن نقاشــی اشــاره می  کنــد 

ــه  ــن مقال ــد؛ ای ــه می  ده ــی از آن ارائ ــیر متفاوت و تفس

هم چنیــن اولیــن نوشــتۀ بنیامیــن اســت کــه در 

ــک  ــان و متافیزی ــفۀ زب ــتی و فلس ــکار مارکسیس آن اف

ــه  ــن مقال ــن در ای ــد. بنیامی ــرار می  گیرن ــم ق ــار ه کن

ــا  ــه ب ــانی ک ــاهدۀ آن انس ــرای مش ــت: »ب ــته اس نوش

ــت  ــی اس ــد کاف ــم می کن ــش را تحکی ــی جایگاه ویران

ــو کلــه را در نظــر آوریــم،  مثال  هایــی ماننــد فرشــتۀ ن

ــا َدِهــش بشــر را آزاد کنــد،  فرشــته   به جــای آن کــه ب

  .)230 ,Ibid( »ــد ــتگارش می  کن ــتاندن از او رس ــا س ب

ــن، نقاشــی  ــۀ شــولم و ســایر دوســتان بنیامی ــه گفت ب

فرشــتۀ نــو کلــه جایــگاه مهمــی نــزد بنیامیــن داشــت. 

ــرده  ــام ب ــا از آن ن ــته  هایش باره ــا و نوش او در نامه  ه

و در هــر خانــه  ای کــه ســکنی می  گزیــد، ایــن نقاشــی 

را بــه دیــوار نصــب می  کــرده اســت. بــرای فهــم 

ــی  ــن نقاش ــه ای ــن ب ــه بنیامی ــی ک ــای معنای داللت  ه

ــخ بنیامیــن  ــد نهاده  هــای فلســفۀ14 تاری داده اســت بای

و ســایر نوشــته  های وی را بــه دقــت مــورد واکاوی 

ــرار دهیــم. ق

ــه  ــخ«15 ک ــفۀ تاری ــای فلس ــم »نهاده  ه ــۀ نه در قطع

آخریــن نوشــتۀ بنیامیــن اســت و بعد از مرگ او توســط 

ــتۀ  ــن، فرش ــت، بنیامی ــده اس ــاپ ش ــت16 چ ــا آرن هان

ــد:  ــه مرتبــط می  کن ــل کل ــو پ ــه فرشــتۀ ن ــخ17را ب تاری

ــه فرشــتۀ  در یکــی از نقاشــی  های پــل کلــه موســوم ب

ــه  ــره  ای ک ــان چه ــا چن ــم ب ــته  ای را می  بینی ــو، فرش ن

گویــی هــم اینــک در شــرف روی برگردانــدن از چیــزی 

ــق در آن اســت.  ــرگرم تعم ــی س ــا خیرگ ــه ب اســت ک

ــش گشــوده  ــاز و بال  های ــش ب ــره، دهان چشــمانش خی

اســت. ایــن همــان تصویــری اســت کــه مــا از فرشــتۀ 

تاریــخ در ذهــن داریــم. چهــره  اش رو بــه ســوی 

ــا  ــره ای از رخداده ه ــا زنجی ــه م ــا ک ــته دارد. آنج گذش

را رؤیــت می  کنیــم، او فقــط بــه فاجعــه  ای واحــد 

ــار  ــه تلنب ــر مخروب ــه ب ــه مخروب ــه بی  وقف ــرد ک می  نگ

می  کنــد و آن را پیــش پــای او می  افکنــد. فرشــته ســر 

ــد، آنچــه را  ــدار کن ــردگان را بی ــد، م ــه بمان آن دارد ک

کــه خــرد و خــراب گشــته   اســت مرمــت و یکپارچــه 

کنــد؛ امــا طوفانــی از جانــب بهشــت در حــال وزیــدن 

ــر بال  هــای وی می  کوبــد  ــا چنــان خشــمی ب اســت و ب

کــه فرشــته را دیگــر یــارای بســتن آنهــا نیســت. ایــن 

طوفــان، او را بــا نیرویــی مقاومت ناپذیــر بــه درون 

ــی  ــدان دارد، در حال ــت ب ــه پش ــد ک ــده  ای می  ران آین

کــه تلنبــار مزبله  هــا پیــش او ســر بــه فلــک می  کشــد. 

ایــن طوفانــی اســت کــه مــا آن را پیشــرفت می  نامیــم 
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ــف، 321(. ــن، 1398 ال )بنیامی

بنیامیــن، در ایــن قطعــه عباراتــی آورده کــه راهگشــای 

بحــث مــا هســتند:

ــت  ــته دارد )بازگش ــوی گذش ــه س ــره  اش رو ب 1( چه

بــه خاســتگاه چیزهــا(، 2( فرشــته فقــط بــه فاجعــه  ای 

واحــد می  نگــرد، 3( [می  خواهــد] آنچــه را ُخــرد و 

ــد، 4(  ــه کن ــت و یکپارچ ــت مرم ــته اس ــراب گش خ

ــر 1(. ــم )تصوی ــرفت می  نامی ــا پیش ــه م ــی ک طوفان

   

   

  

ــه  ــرفت  گرا ب ــی و پیش ــد جزم ــد دی   نق
تاریــخ

رویکــرد  و  تاریــخ  پیشــرفت  بــه  جزمــی  دیــد 

ــی  فرجام  شــناختی تاریخــی، ریشــه در برداشــت تکامل

غایت  شناســی  و  روشــنگری  دوران  در  تاریــخ  از 

هگلــی18 داشــت. ایــن نگــرش در بیــن متفکــران 

مارکسیســت مســألۀ پُرمناقشــه  ای اســت کــه بــه گفتــۀ 

برخــی مفســرین، ریشــه در بدفهمــی قانون  هــای 

تاریخــی مارکــس داشــت. دو نمونــۀ مشــهور از چنیــن 

ــخ  ــل تاری ــی تکام ــی درک مکانیک ــت  هایی، یک برداش

ــران  ــل دوم19 و رهب ــردازان بین المل ــان نظریه پ در می

ــی  ــری، برداشــت جزم ــود و دیگ ــرات ب سوســیال دمک

ــه  ــود ک ــت ب ــگاران استالینیس ــردازان و تاریخ ن نظریه پ

تمامــی جوامــع بشــری را محکــوم بــه گــذر از مراحــل 

ــر  تاریخــی معینــی می  دانســتند و اســناد تاریخــی را ب

ــدی،  ــد )احم ــل می  کردن ــی تأوی ــن دیدگاه ــۀ چنی پای

 .)80  ،1397

ــری  ــه جب ــر اســت ک ــن ام ــن ای ــدگاه، متضم ــن دی ای

تاریخــی، رویدادهــا را بــه ســوی نهایتــی محتــوم 

برخــی مفســرین  بــه گفتــۀ  راهنمایــی می  کنــد. 

ــرش  ــاد نگ ــت. بنی ــی نداش ــن دیدگاه ــس چنی مارک

ــت  ــی فعالی ــیس« یعن ــس »پراکس ــیتی مارک ماتریالس

انســانی اســت )همــان، 155(. »تولیــد عقایــد، مفاهیــم 

و آگاهــی، پیــش از هــر چیــز بــه طور مســتقیم وابســته 

ــان  ــادی می ــبات م ــادی و مناس ــت م ــه فعالی ــت ب اس

انســان  ها« )Marx & Engels, 1998, 42(. در بطــن 

ــا را  ــادی و موقعیت  ه ماتریالیســم مارکــس، شــرایط م

ــان  ها  ــی انس ــش   تاریخ ــۀ کن ــود نتیج ــه خ ــم ک داری

هســتند. در نتیجــه، مطلــق نبــوده بــل نســبی اند 

ــیس  ــه پراکس ــی ک ــدی، 1397، 158(. از آنجای )احم

محــور ماتریالیســم مارکــس اســت و شــرایط مــادی و 

ــرفت  گرا  ــدی پیش ــس دی ــبی  اند، مارک ــا نس موقعیت  ه

ــخ نداشــت. ــه تاری ــی ب و جزم

ــر  ــی عنص ــخ دارای نوع ــرفت  گرا، تاری ــۀ پیش در نظری

ــه  ــان ب ــان زم ــه آن را پای ــت ک ــی اس ــِک ذات دینامی

از  امــا رگه هایــی  میــوۀ سوسیالیســم20 می  رســاند 

تصویر 1: فرشتۀ تاریخ
)http://susanhefuna.com/work/199/a-l-buildings-bronzes/(
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ــن  ــر نپذیرفت ــد ب ــرا و تأکی ــرش عینی  گ ــه نگ ــاد ب انتق

ــی از  ــار برخ ــده در آث ــون مســیری پیش  رون ــخ چ تاری

ــه شــکلی در  ــک ب ــر ی ــه ه ــران مارکسیســت، ک متفک

دوره  هایــی از زندگــی سیاســی و فکــری خــود متأثــر  از 

لنیــن21 و بلشــویک  ها22 بودنــد آشــکار اســت. لــوکاچ23 

در تاریــخ و آگاهــی طبقاتــی24، کــرش25 در مارکسیســم 

و فلســفه و از آن مهم تــر در کتــاب کارل مارکــس 

ــی  ــا روش های ــدان27 ب ــای زن ــی26 در دفتره و گرامش

متفــاوت برداشــت عینی  گــرا از تکامــل طبیعــی تاریــخ 

را نقــد کردنــد. امــا مهم  تریــن دســتاورد در ایــن 

ــخ« بنیامیــن  ــه، »نهاده  هــای فلســفۀ تاری مســیر نقادان

ــدی، 1396 ب، 25(. ــود )احم ب

ــۀ ســرمایه  داری  ــه  رو، زوال جامع مارکسیســت  های میان

و زایــش جامعــۀ سوسیالیستی-کمونیســتی را ضرورتــی 

طبیعی-اقتصــادی بــه حســاب می  آوردنــد کــه دیــر یــا 

ــد  ــود پدی ــود به خ ــی، »خ ــی طبیع ــر قانون ــا ب زود، بن

خواهــد آمــد«. در حالی کــه طبــق آرای مارکــس و 

ــا از  ــان، تنه ــودن نظریاتش ــو ب ــم دوپهل ــس، به رغ انگل

طریــق انقالبــی کــه توســط فعالیــت پراتیکــی انســان 

صــورت می  گیــرد، رســیدن بــه جامعــۀ آرمانــی محقــق 

ــرش، 1387، 177(. ــود )ک می ش

ــات  ــی لحظ ــه تمام ــا ک ــرفت  گرایان، از آنج ــرای پیش ب

ــِی  ــی  در پ ــای پ ــز گام  ه ــتند ج ــزی نیس ــخ چی تاری

ــز چیــزی نیســت جــز  ــان حــال نی ــه پیــش و زم رو ب

ــال  ــان ح ــن زم ــده، از ارزش ای ــرای آین ــه  ای ب مرحل

کاســته می  گــردد. بــرای بنیامیــن »گذشــته« نــه 

ــر  ــل   تغیی ــاًل قاب ــه کام ــت ک ــری اس ــه ام ــت بلک ثاب

ــری  ــون ام ــته هم چ ــه گذش ــرفت  گرایان ب ــت. پیش اس

ــزی  ــده را چی ــد و آین ــه می  نگرن تمام شــده و انجام یافت

گشــوده و نامعلــوم می داننــد. البتــه ایــن آینــده از نظــر 

ــون  ــطۀ قان ــون به واس ــت چ ــوم نیس ــاًل نامعل ــا کام آنه

ــت. از  ــده   اس ــاخته ش ــرفت س ــود و پیش ــۀ بهب جاودان

ــان  ــته در زم ــای گذش ــوم و معن ــن، مفه ــر بنیامی نظ

ــن  حــال مســتتر، جــاری و در حــال تحقــق اســت. ای

مــا هســتیم کــه می  توانیــم بــا مــرور مفهــوم گذشــته، 

ــی آن در  ــوان بازخوان ــه عن ــه ب ــم، ن ــف کنی آن را تعری

شــکل تاریــخ محــض، بلکــه بــه واســطۀ کــردار کنونــی 

ــه  ــواره ب ــته را هم ــد گذش ــن رو می  بای ــش. از ای خوی

ــم و از  ــگاه کنی ــه ن ــوده و پایان نیافت ــری گش ــه ام مثاب

پذیــرش آن بــه عنــوان پدیــداری تمــام شــده و کالمــی 

ــون، 1397، 61(. ــم )ایگلت ــاز زنی ــه شــده ســر ب گفت

ــم  ــر از مارکسیس ــم متأث ــن ه ــه بنیامی ــم ک می  دانی

مسیانیســم  و  کابــاال  عرفــان  از  متأثــر  هــم  بــود 

ــد  ــد دی ــات او در خصــوص نق ــاوری(. نظری )مســیحا ب

ــر از هــر دو نحلــه اســت.  ــه تاریــخ متأث پیشــرفت گرا ب

ــری  ــخ عنص ــه در تاری ــد ک ــان ده ــا نش ــید ت او کوش

معنــوی هم چــون تجســم امیــد و بــاور مســیانیک 

وجــود دارد. تاریــخ آن تصویــر دروغینــی نیســت 

کــه فاتحــان ترســیم می  کننــد و از زمــان کنونــِی 

شکســت خوردگان شــکل می  گیــرد؛ زمانــی کــه در 

خــود بارقــۀ امیــدی مســیانیک و آخر  الزمانــی )و از 

ــراه دارد )احمــدی،  ــذر آرمان شــهری( را هم ــن رهگ ای

1396 الــف، 89(. اندیشــۀ یهودی-مســیحی پیونــد 

ــق  ــلد. طب ــم می  گس ــرفت را از ه ــد و پیش ــان امی می

ــاًل  ــۀ کام ــعادت دو مقول ــرفت و س ــدگاه، پیش ــن دی ای

جداگانــه اســت. ممکــن اســت در دوره  هایــی از تاریــخ 

بشــر پیشــرفت وجــود داشــته باشــد، امــا ایــن را 

ــخ  ــوان تاری ــرد. نمی  ت ــتباه ک ــتگاری اش ــا رس ــد ب نبای
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بشــر را هم چــون حرکتــی خطــی و بی  وقفــه بــه 

نمایــش کشــید کــه پیــش مــی  رود و بــه رهایــی 

ــۀ  ــه مثاب نهایــی می  رســد. واقعــۀ آخرالزمــان انجیــل ب

ــی  ــی طوالن ــک کوه  پیمای ــان ی ــه در پای ــک قل ــح ی فت

اســت؛  پیش بینی نشــده  ای  رویــداد  بلکــه  نیســت، 

ــی و اوج  ــت پایان ــون ن ــیح، هم چ ــی مس ــور پایان ظه

موســیقی تاریــخ نیســت، بلکــه گسســت یکبــاره و آنــی 

و نامنتظــر از تاریــخ اســت )ایگلتــون، 1397، 56-55(.

ــق  ــژۀ تعم ــا اب ــوع ی ــخ موض ــن، تاری ــم بنیامی ــه زع ب

صــرف نیســت. بلکــه ابــژۀ »ســاختن بــه مــدد تعبیــر« 

اســت. خوانــدن و دریافــت تصویــر گذشــته، صرفــاً بــه 

عرصــۀ معرفــت صــرف تعلــق نــدارد بلکــه بــر مبنــای 

مطالبــات سیاســی حــال و معطــوف بــه حقیقتــی کلــی 

ــش انســان  ها  ــه کن ــن، 1387، 19(. او ب اســت )بنیامی

ــه کنش  هایــی کــه تاریــخ  بازمی  گــردد )پراکســیس(، ب

ــر  ــۀ ناگزی ــالب« را نتیج ــن »انق ــازند؛ بنیامی را می  س

یــا طبیعــی توســعۀ اقتصــادی یــا تکنولوژیکــی در نظــر 

ــای  ــن نیروه ــی بی ــوان تقابل ــه عن ــا ب ــرد )ی نمی  گی

تولیــد و روابــط تولیــد(، بلکــه آن را گسســتی می  دانــد 

ــود )  ــم می  ش ــه خت ــه فاجع ــه ب ــی ک ــل تاریخ از تکام

Löwy, 2005, 9(. در نوشــته  ای از بنیامیــن متعلــق 

بــه ســال 1940 آمــده اســت کــه »مارکــس می  گویــد 

حــدی  تــا  بشــرند.  تاریــخ  لوکوموتیــو  انقالب  هــا 

برعکــس ایــن اســت، چــه بســا انقــالب تالشــی اســت 

از جانــب مســافرین قطــار بــرای کشــیدن دســتۀ ترمــز 

اورژانســی  «. اگــر بشــر اجــازه مــی داد قطــار بــه مســیر 

خــود ادامــه دهــد کــه از پیــش توســط ســاختار آهنــی 

ریل  هــا تعییــن شــده، مــا مســتقیم بــه ســوی فجایــع 

.)402 ,4.v ,1996 ,Benjamin( پیــش می  رفتیــم

  نهاده    های فلسفۀ تاریخ
نهــادۀ اول بن مایــۀ اصلــی تمــام متــن نهاده  هــای 

ــات  ــز الهی ــب تناقض آمی ــخ را دارد: ترکی ــفۀ تاری فلس

و ماتریالیســم. 

ــان  ــه چن ــی28 ک ــکی کوک ــد از عروس ــت می  کنن حکای

ســاخته شــده بــود کــه می  توانســت بــه اســتادی 

شــطرنج بــازی کنــد و هــر حرکــت مهره  هــای حریــف 

ــکی در  ــد. عروس ــخ گوی ــب پاس ــی مناس ــا حرکت را ب

ــار، رو در روی صفحــۀ  ــی در کن ــا قلیان جامــۀ ترکــی ب

شــطرنجی، گــذارده بــر میــزی عریــض. مجموعــۀ 

ــه  ــت ک ــم را برمی انگیخ ــن توه ــا ای ــی از آینه  ه منظم

ــه  ــال آن ک ــفاف اســت. ح ــو ش ــه س ــز از هم ــن می ای

ــازی  ــه شــطرنج ب ــدام ک ــز ان ــع، گوژپشــتی ری ــه واق ب

خبــره بــود در جــوف عروســک می نشســت و بــه 

ــاری رشــته  ها دســتان عروســک را هدایــت می  کــرد.  ی

ــتگاه  ــن دس ــرای ای ــفی ب ــۀ فلس ــی قرین ــوان نوع می  ت

متصــور شــد. عروســکی کــه نامــش »ماتریالیســم 

تاریخــی« اســت بایــد همــواره برنــده شــود. او می  توانــد 

بــه ســهولت همــه حریفــان را از میــدان بــه  در   کنــد بــه 

شــرط آن کــه از خدمــات الهیــات بهــره جویــد، همــان 

ــه  ــروزه آب رفت ــم ام ــه می  دانی ــان ک ــه چن ــی ک الهیات

اســت و بایــد از انظــار کنــاره گیــرد )بنیامیــن، 1398 

ــف، 317(. ال

بنیامیــن  دوران  در  مارکسیســم  ســخنگویاِن 

)نظریه پــردازان بین الملــل دوم و ســوم( از ماتریالیســم 

ــه  ــد ک ــتفاده می کردن ــی اس ــۀ روش ــه مثاب ــی ب تاریخ

ــی  ــعۀ اقتصــادی و تکنولوژیک پیشــرفت تاریخــی، توس

ــی  آورد.  ــمار م ــران به ش ــتگاری کارگ ــا رس ــو ب را همس

به طــور  کــه  می دانســتند  ماشــینی  را  تاریــخ 
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ــن  ــر نپذیرفت ــد ب ــرا و تأکی ــرش عینی  گ ــه نگ ــاد ب انتق

ــی از  ــار برخ ــده در آث ــون مســیری پیش  رون ــخ چ تاری

ــه شــکلی در  ــک ب ــر ی ــه ه ــران مارکسیســت، ک متفک

دوره  هایــی از زندگــی سیاســی و فکــری خــود متأثــر  از 

لنیــن21 و بلشــویک  ها22 بودنــد آشــکار اســت. لــوکاچ23 

در تاریــخ و آگاهــی طبقاتــی24، کــرش25 در مارکسیســم 

و فلســفه و از آن مهم تــر در کتــاب کارل مارکــس 

ــی  ــا روش های ــدان27 ب ــای زن ــی26 در دفتره و گرامش

متفــاوت برداشــت عینی  گــرا از تکامــل طبیعــی تاریــخ 

را نقــد کردنــد. امــا مهم  تریــن دســتاورد در ایــن 

ــخ« بنیامیــن  ــه، »نهاده  هــای فلســفۀ تاری مســیر نقادان

ــدی، 1396 ب، 25(. ــود )احم ب

ــۀ ســرمایه  داری  ــه  رو، زوال جامع مارکسیســت  های میان

و زایــش جامعــۀ سوسیالیستی-کمونیســتی را ضرورتــی 

طبیعی-اقتصــادی بــه حســاب می  آوردنــد کــه دیــر یــا 

ــد  ــود پدی ــود به خ ــی، »خ ــی طبیع ــر قانون ــا ب زود، بن

خواهــد آمــد«. در حالی کــه طبــق آرای مارکــس و 

ــا از  ــان، تنه ــودن نظریاتش ــو ب ــم دوپهل ــس، به رغ انگل

طریــق انقالبــی کــه توســط فعالیــت پراتیکــی انســان 

صــورت می  گیــرد، رســیدن بــه جامعــۀ آرمانــی محقــق 

ــرش، 1387، 177(. ــود )ک می ش

ــات  ــی لحظ ــه تمام ــا ک ــرفت  گرایان، از آنج ــرای پیش ب

ــِی  ــی  در پ ــای پ ــز گام  ه ــتند ج ــزی نیس ــخ چی تاری

ــز چیــزی نیســت جــز  ــان حــال نی ــه پیــش و زم رو ب

ــال  ــان ح ــن زم ــده، از ارزش ای ــرای آین ــه  ای ب مرحل

کاســته می  گــردد. بــرای بنیامیــن »گذشــته« نــه 

ــر  ــل   تغیی ــاًل قاب ــه کام ــت ک ــری اس ــه ام ــت بلک ثاب

ــری  ــون ام ــته هم چ ــه گذش ــرفت  گرایان ب ــت. پیش اس

ــزی  ــده را چی ــد و آین ــه می  نگرن تمام شــده و انجام یافت

گشــوده و نامعلــوم می داننــد. البتــه ایــن آینــده از نظــر 

ــون  ــطۀ قان ــون به واس ــت چ ــوم نیس ــاًل نامعل ــا کام آنه

ــت. از  ــده   اس ــاخته ش ــرفت س ــود و پیش ــۀ بهب جاودان

ــان  ــته در زم ــای گذش ــوم و معن ــن، مفه ــر بنیامی نظ

ــن  حــال مســتتر، جــاری و در حــال تحقــق اســت. ای

مــا هســتیم کــه می  توانیــم بــا مــرور مفهــوم گذشــته، 

ــی آن در  ــوان بازخوان ــه عن ــه ب ــم، ن ــف کنی آن را تعری

شــکل تاریــخ محــض، بلکــه بــه واســطۀ کــردار کنونــی 

ــه  ــواره ب ــته را هم ــد گذش ــن رو می  بای ــش. از ای خوی

ــم و از  ــگاه کنی ــه ن ــوده و پایان نیافت ــری گش ــه ام مثاب

پذیــرش آن بــه عنــوان پدیــداری تمــام شــده و کالمــی 

ــون، 1397، 61(. ــم )ایگلت ــاز زنی ــه شــده ســر ب گفت

ــم  ــر از مارکسیس ــم متأث ــن ه ــه بنیامی ــم ک می  دانی

مسیانیســم  و  کابــاال  عرفــان  از  متأثــر  هــم  بــود 

ــد  ــد دی ــات او در خصــوص نق ــاوری(. نظری )مســیحا ب

ــر از هــر دو نحلــه اســت.  ــه تاریــخ متأث پیشــرفت گرا ب

ــری  ــخ عنص ــه در تاری ــد ک ــان ده ــا نش ــید ت او کوش

معنــوی هم چــون تجســم امیــد و بــاور مســیانیک 

وجــود دارد. تاریــخ آن تصویــر دروغینــی نیســت 

کــه فاتحــان ترســیم می  کننــد و از زمــان کنونــِی 

شکســت خوردگان شــکل می  گیــرد؛ زمانــی کــه در 

خــود بارقــۀ امیــدی مســیانیک و آخر  الزمانــی )و از 

ــراه دارد )احمــدی،  ــذر آرمان شــهری( را هم ــن رهگ ای

1396 الــف، 89(. اندیشــۀ یهودی-مســیحی پیونــد 

ــق  ــلد. طب ــم می  گس ــرفت را از ه ــد و پیش ــان امی می

ــاًل  ــۀ کام ــعادت دو مقول ــرفت و س ــدگاه، پیش ــن دی ای

جداگانــه اســت. ممکــن اســت در دوره  هایــی از تاریــخ 

بشــر پیشــرفت وجــود داشــته باشــد، امــا ایــن را 

ــخ  ــوان تاری ــرد. نمی  ت ــتباه ک ــتگاری اش ــا رس ــد ب نبای
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بشــر را هم چــون حرکتــی خطــی و بی  وقفــه بــه 

نمایــش کشــید کــه پیــش مــی  رود و بــه رهایــی 

ــۀ  ــه مثاب نهایــی می  رســد. واقعــۀ آخرالزمــان انجیــل ب

ــی  ــی طوالن ــک کوه  پیمای ــان ی ــه در پای ــک قل ــح ی فت

اســت؛  پیش بینی نشــده  ای  رویــداد  بلکــه  نیســت، 

ــی و اوج  ــت پایان ــون ن ــیح، هم چ ــی مس ــور پایان ظه

موســیقی تاریــخ نیســت، بلکــه گسســت یکبــاره و آنــی 

و نامنتظــر از تاریــخ اســت )ایگلتــون، 1397، 56-55(.

ــق  ــژۀ تعم ــا اب ــوع ی ــخ موض ــن، تاری ــم بنیامی ــه زع ب

صــرف نیســت. بلکــه ابــژۀ »ســاختن بــه مــدد تعبیــر« 

اســت. خوانــدن و دریافــت تصویــر گذشــته، صرفــاً بــه 

عرصــۀ معرفــت صــرف تعلــق نــدارد بلکــه بــر مبنــای 

مطالبــات سیاســی حــال و معطــوف بــه حقیقتــی کلــی 

ــش انســان  ها  ــه کن ــن، 1387، 19(. او ب اســت )بنیامی

ــه کنش  هایــی کــه تاریــخ  بازمی  گــردد )پراکســیس(، ب

ــر  ــۀ ناگزی ــالب« را نتیج ــن »انق ــازند؛ بنیامی را می  س

یــا طبیعــی توســعۀ اقتصــادی یــا تکنولوژیکــی در نظــر 

ــای  ــن نیروه ــی بی ــوان تقابل ــه عن ــا ب ــرد )ی نمی  گی

تولیــد و روابــط تولیــد(، بلکــه آن را گسســتی می  دانــد 

ــود )  ــم می  ش ــه خت ــه فاجع ــه ب ــی ک ــل تاریخ از تکام

Löwy, 2005, 9(. در نوشــته  ای از بنیامیــن متعلــق 

بــه ســال 1940 آمــده اســت کــه »مارکــس می  گویــد 

حــدی  تــا  بشــرند.  تاریــخ  لوکوموتیــو  انقالب  هــا 

برعکــس ایــن اســت، چــه بســا انقــالب تالشــی اســت 

از جانــب مســافرین قطــار بــرای کشــیدن دســتۀ ترمــز 

اورژانســی  «. اگــر بشــر اجــازه مــی داد قطــار بــه مســیر 

خــود ادامــه دهــد کــه از پیــش توســط ســاختار آهنــی 

ریل  هــا تعییــن شــده، مــا مســتقیم بــه ســوی فجایــع 

.)402 ,4.v ,1996 ,Benjamin( پیــش می  رفتیــم

  نهاده    های فلسفۀ تاریخ
نهــادۀ اول بن مایــۀ اصلــی تمــام متــن نهاده  هــای 

ــات  ــز الهی ــب تناقض آمی ــخ را دارد: ترکی ــفۀ تاری فلس

و ماتریالیســم. 

ــان  ــه چن ــی28 ک ــکی کوک ــد از عروس ــت می  کنن حکای

ســاخته شــده بــود کــه می  توانســت بــه اســتادی 

شــطرنج بــازی کنــد و هــر حرکــت مهره  هــای حریــف 

ــکی در  ــد. عروس ــخ گوی ــب پاس ــی مناس ــا حرکت را ب

ــار، رو در روی صفحــۀ  ــی در کن ــا قلیان جامــۀ ترکــی ب

شــطرنجی، گــذارده بــر میــزی عریــض. مجموعــۀ 

ــه  ــت ک ــم را برمی انگیخ ــن توه ــا ای ــی از آینه  ه منظم

ــه  ــال آن ک ــفاف اســت. ح ــو ش ــه س ــز از هم ــن می ای

ــازی  ــه شــطرنج ب ــدام ک ــز ان ــع، گوژپشــتی ری ــه واق ب

خبــره بــود در جــوف عروســک می نشســت و بــه 

ــاری رشــته  ها دســتان عروســک را هدایــت می  کــرد.  ی

ــتگاه  ــن دس ــرای ای ــفی ب ــۀ فلس ــی قرین ــوان نوع می  ت

متصــور شــد. عروســکی کــه نامــش »ماتریالیســم 

تاریخــی« اســت بایــد همــواره برنــده شــود. او می  توانــد 

بــه ســهولت همــه حریفــان را از میــدان بــه  در   کنــد بــه 

شــرط آن کــه از خدمــات الهیــات بهــره جویــد، همــان 

ــه  ــروزه آب رفت ــم ام ــه می  دانی ــان ک ــه چن ــی ک الهیات

اســت و بایــد از انظــار کنــاره گیــرد )بنیامیــن، 1398 

ــف، 317(. ال

بنیامیــن  دوران  در  مارکسیســم  ســخنگویاِن 

)نظریه پــردازان بین الملــل دوم و ســوم( از ماتریالیســم 

ــه  ــد ک ــتفاده می کردن ــی اس ــۀ روش ــه مثاب ــی ب تاریخ

ــی  ــعۀ اقتصــادی و تکنولوژیک پیشــرفت تاریخــی، توس

ــی  آورد.  ــمار م ــران به ش ــتگاری کارگ ــا رس ــو ب را همس

به طــور  کــه  می دانســتند  ماشــینی  را  تاریــخ 



ــد.  ــم می  ش ــروزی سوسیالیس ــب پی ــودکار« موج »خ

ــر  ــت؛ از نظ ــاور اس ــن ب ــتعاره  ای از همی ــک اس عروس

بنیامیــن، ایــن عروســک نمی  توانــد بــه تنهایــی پیــروز 

شــود. پیــروز شــدن نــزد بنیامیــن از دو جهــت اســت؛ 

اول تفســیر درســت از تاریــخ برخــالف دیــدگاه ظالمان، 

ــۀ  ــی طبق ــی یعن ــمن تاریخ ــت دادن دش دوم، شکس

حاکــم کــه در دوران بنیامیــن فاشیســت  ها بودنــد. 

ــد  ــد مانن ــم تنیده  ان ــی دره ــن معان ــن ای ــرای بنیامی ب

پیونــد بیــن نظریــه و عمــل: بــدون تفســیر درســت از 

تاریــخ، شکســت دادن فاشیســم غیرممکــن یــا ناکارآمــد 

اســت. بــرای پیــروزی ماتریالیســم تاریخــی بــه الهیــات 

ــک گوژپشــت  ــن ی ــل بنیامی ــم کــه در تمثی ــاز داری نی

.)25 ,2005 ,Löwy( اســت

گوژپشــت را در متــن دیگــری از بنیامیــن هم مشــاهده 

می  کنیــم: والتــر بنیامیــن در کتــاب خاطــرات کودکی29 

، ترانــه  ای تحت عنــوان »گوژپشــت کوچــک« آورده 

اســت. او ایــن ترانــه را در کتــاب ترانــه هــای مردمــی 

آلمانــی بــه تدویــن  گئــرگ شــرر30 خوانــده بــود: »بــه 

ــم/  ــب کن ــم را مرت ــم تختک ــی  روم/ می  خواه ــم م اتاقک

یــک قــوزی کوچــک آن جــا ایســتاده اســت/ شــروع بــه 

خندیــدن می  کنــد/ هنگامــی کــه کنــار نیمکتکــم زانــو 

ــوزی  ــک ق ــم/ ی ــا کن ــی دع ــم کم ــم/ می  خواه می  زن

ــرف  ــه ح ــروع ب ــت/ ش ــتاده اس ــا ایس ــک آن ج کوچ

ــش  ــزم خواه ــوی عزی ــودک کوچول ــد/ ک زدن می  کن

ــوان! «  ــا بخ ــم دع ــک ه ــوزی کوچ ــرای ق ــم ب می  کن

ــن، 1398 ب، 62(. )بنیامی

الهیــات نــزد بنیامیــن بــه چــه معناســت؟ ایــن موضــوع 

روشــن  تر  می  کنیــم  واکاوی  را  نهاده  هــا  وقتــی 

ــوم اشــاره  ــه دو مفه ــی ب ــه طــور کل ــی ب می  شــود، ول

دارد: اولــی تــذکار31 یــا یــادآوری، دومــی رهایــی32 یــا 

رســتگاری مســیانیک. الهیــات نــزد بنیامیــن هدفــی در 

ــتمدیدگان اســت.  ــت س ــه در خدم ــود نیســت، بلک خ

الهیــات و ماتریالیســم در تفکــر بنیامیــن بــه همدیگــر 

 ,Löwy( نیازمندنــد و قابــل تقلیــل بــه یکدیگر نیســتند

 .)27 ,2005

او در نهــادۀ   ســوم می  نویســد: »فقــط بــرای بشــر 

ــق  ــه دقای ــا هم ــته ب ــه گذش ــت ک ــده اس ــتگار ش رس

و لحظاتــش، امــری نقل کردنــی و موضــوع بحــث 

ــه بحثــی  می  شــود. تــک  تــک لحظاتــی کــه زیســته ب

بــاب روز تبدیــل می  شــود و آن روز، روز قیامــت و 

داوری اســت« )بنیامیــن، 1398 الــف، 318(. انــگار 

کــه الگویــی در تــار و پــود تاریــخ بافتــه شــده، نوعــی 

مضمــون پنهــان کــه کلمــات آن در جــای جــای متــن 

پراکنــده اســت و تنهــا در روز واپســین اســت کــه ایــن 

ــی  ــینند و متن ــم می  نش ــار ه ــه کن ــه تک ــات تک کلم

ــون، 1398، 56(. ــد )ایگلت ــد می  آی ــدن پدی ــل خوان قاب

ــام  ــان و تم ــام قربانی ــه تم ــه روز داوری ک ــاره ب  اش

ــد،  ــات می  یابن ــی نج ــرای آزادی از فراموش ــا ب تالش  ه

هــر چقــدر هــم کــه کوچــک و جزیــی باشــند ماننــد 

برخــی  در  آپوکاتاســتازیس33  مفهــوم  از  تفســیری 

فرقه  هــای ارتدکــس مســیحی اســت؛ همــگان رســتگار 

می  شــوند و بــه بهشــت می  رونــد. آپوکاتاســتازیس 

هم چنیــن بــه معنــای بازگشــت همــه چیــز بــه 

ماهیــت اولیــه    اش اســت؛ در انجیل  هــای چهارگانــه 

ــت.  ــیح اس ــط مس ــت توس ــازی بهش ــای بازس ــه معن ب

ــه  ــاال ب ــان کاب ــتازیس در عرف ــودی آپوکاس ــادل یه مع

ــۀ  ــه مثاب ــتگاری ب ــون34 اســت: رس ــولم، تیک ــۀ ش گفت

بازگشــت هــر چیــز بــه اصــل اولیــه  اش. شــولم دربــارۀ 
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ــی  ــه بازیاب ــل ب ــد؛ تمای ــودی می  نویس ــم یه مسیانیس

ــی از  ــر یوتوپیای ــا تصوی ــۀ چیزهــا همــراه ب ــت اولی حال

  )36-2005,35 ,Löwy( .آینــده در یــک اشــراق توأمــان

ــای  ــه راهگش ــت ک ــی اس ــون از مفاهیم ــوم تیک مفه

ــه اســت. ــن مقال ــا در ای بحــث م

حــال بــه نهــاد  ۀ نهــم بازگردیــم کــه بــه نقاشــی فرشــتۀ 

نــو اشــاره می  کنــد: 

ــه فرشــتۀ  در یکــی از نقاشــی  های پــل کلــه موســوم ب

نــو، فرشــته  ای را می  بینیــم بــا چنــان چهــره  ای گویــی 

هــم اینــک در شــرف روی برگردانــدن از چیــزی اســت 

کــه بــا خیرگــی ســرگرم تعمق در آن اســت. چشــمانش 

خیــره، دهانــش بــاز و بال  هایــش گشــوده اســت. ایــن 

همــان تصویــری اســت کــه ما از فرشــتۀ تاریــخ در ذهن 

ــا  ــته دارد. آنج ــوی گذش ــه س ــره  اش رو  ب ــم. چه داری

ــم،  ــت می  کنی ــا را رؤی ــره  ای از رخداده  ه ــا زنجی ــه م ک

ــه  ــه بی وقف ــرد ک ــد می  نگ ــه  ای واح ــه فاجع ــط ب او فق

ــش  ــد و آن را پی ــار می  کن ــه تلنب ــر مخروب ــه ب مخروب

ــد،  ــه بمان ــر آن دارد ک ــته س ــد. فرش ــای او می  افکن پ

ــه خــرد و خــراب  ــد، آنچــه را ک ــدار کن ــردگان را بی م

ــی  ــا طوفان ــد؛ ام ــت و یکپارچــه کن گشــته اســت مرم

ــا چنــان  از جانــب بهشــت در حــال وزیــدن اســت و ب

ــته را  ــه فرش ــد ک ــای وی می  کوب ــر بال  ه ــمی ب خش

دیگــر یــارای بســتن آنهــا نیســت. ایــن طوفــان او را بــا 

ــد  ــده  ای می  ران ــه درون آین ــر ب ــی مقاومت ناپذی نیروی

کــه پشــت بــدان دارد، در حالــی کــه تلنبــار مزبله  هــا 

پیــش او ســر بــه فلــک می  کشــد. ایــن طوفانــی اســت 

کــه ما آن را پیشــرفت می  نامیم )بنیامیــن، 1398 الــف، 321(.

احتمــاالً بنیامیــن در مخالفــت بــا فلســفۀ تاریــخ 

ــه  ــی توجی ــان عقل ــا بره ــه تئودیســه36 را ب ــگل35 ک ه

ــگل،  ــته اســت. از نظــر ه ــن را نوش ــن مت ــد، ای می  کن

هــر خرابــی و رویــداد ناگــوار تاریخــی مرحلــه  ای اســت 

ــه  ــرفت ب ــۀ پیش ــل و الزم ــروزی عق ــۀ پی ــه مقدم ک

ــگاه  ــخ در ن ــگل، تاری ــی اســت. از نظــر ه ســوی آگاه

اول هم چــون ویرانه  هــای متراکمــی می  نمایــد کــه 

ــد  ــا بای ــا م ــد، ام ــی می  کن ــراد را بازنمای ــت اف مصیب

ــن  ــم؛ ای ــش روی ــا پی ــن صحنه  ه ــی از ای ورای ناراحت

ــوی  ــه س ــر ب ــت تقدی ــزاری در دس ــاً اب ــا صرف ویرانه  ه

 .)69-68 ,1975 ,Hegel( آگاهــی روح جهــان هســتند

ــرنگون  ــخ را س ــدگاه از تاری ــن دی ــن ای ــرد بنیامی رویک

می  کنــد و مفهــوم پیشــرفت را بــه همــراه نگاهــی 

ــد.  ــن می  کن ــی روش ــی نازدودن ــار از غم سرش

نکتــۀ مهــم در بــاب فرشــتۀ تاریــخ بنیامیــن آن اســت 

ــاد. او  ــد افت ــاق خواه ــخ اتف ــراه و درون تاری ــه هم ک

ــا  ــون برپ ــم   اکن ــا و ه ــت را همین  ج ــد بهش می  خواه

ــاوری تمــام تئودیسه  هاســت  ــا عدل  ب ــل ب ــد در تقاب کن

ــد  ــار گذشــته، پیش  درآم ــع فاجعه  ب ــد وقای ــه معتقدن ک

آینــدۀ ســعادت  بارند. آنچــه مانــع کار اوســت ایدئولــوژی 

ــرار  ــن دروغ را تک ــه ای ــت ک ــرفت اس ــه پیش ــاور ب و ب

ــخ  ــان تاری ــا در پای ــن رنج  ه ــی ای ــه تمام ــد ک می  کن

جبــران خواهــد شــد، در حالــی کــه بازخریــد رنج  هــای 

بشــری در قلــب تاریــخ امکان  پذیــر اســت نــه در پایــان 

ــت  ــی اس ــن طوفان ــس »ای ــون، 1397، 64(. پ )ایگلت

ــه  ــط ب ــته فق ــم« و »فرش ــرفت می  نامی ــا پیش ــه م ک

ــرفت  گرا  ــد پیش ــد دی ــرد« نق ــد می  نگ ــه  ای واح فاجع

بــه تاریــخ اســت. عبــارت »مرمــت و یکپارچــه کنــد«، 

ــردد  ــاز می گ ــاال ب ــان کاب ــون در عرف ــوم تیک ــه مفه ب

کــه معنــای لغــوی آن »ترمیــم« اســت. طبــق تفســیر 

ــت  ــون بازگش ــد، تیک ــر ش ــر ذک ــه پیش  ت ــولم ک ش
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ــد.  ــم می  ش ــروزی سوسیالیس ــب پی ــودکار« موج »خ

ــر  ــت؛ از نظ ــاور اس ــن ب ــتعاره  ای از همی ــک اس عروس

بنیامیــن، ایــن عروســک نمی  توانــد بــه تنهایــی پیــروز 

شــود. پیــروز شــدن نــزد بنیامیــن از دو جهــت اســت؛ 

اول تفســیر درســت از تاریــخ برخــالف دیــدگاه ظالمان، 

ــۀ  ــی طبق ــی یعن ــمن تاریخ ــت دادن دش دوم، شکس

حاکــم کــه در دوران بنیامیــن فاشیســت  ها بودنــد. 

ــد  ــد مانن ــم تنیده  ان ــی دره ــن معان ــن ای ــرای بنیامی ب

پیونــد بیــن نظریــه و عمــل: بــدون تفســیر درســت از 

تاریــخ، شکســت دادن فاشیســم غیرممکــن یــا ناکارآمــد 

اســت. بــرای پیــروزی ماتریالیســم تاریخــی بــه الهیــات 

ــک گوژپشــت  ــن ی ــل بنیامی ــم کــه در تمثی ــاز داری نی

.)25 ,2005 ,Löwy( اســت

گوژپشــت را در متــن دیگــری از بنیامیــن هم مشــاهده 

می  کنیــم: والتــر بنیامیــن در کتــاب خاطــرات کودکی29 

، ترانــه  ای تحت عنــوان »گوژپشــت کوچــک« آورده 

اســت. او ایــن ترانــه را در کتــاب ترانــه هــای مردمــی 

آلمانــی بــه تدویــن  گئــرگ شــرر30 خوانــده بــود: »بــه 

ــم/  ــب کن ــم را مرت ــم تختک ــی  روم/ می  خواه ــم م اتاقک

یــک قــوزی کوچــک آن جــا ایســتاده اســت/ شــروع بــه 

خندیــدن می  کنــد/ هنگامــی کــه کنــار نیمکتکــم زانــو 

ــوزی  ــک ق ــم/ ی ــا کن ــی دع ــم کم ــم/ می  خواه می  زن

ــرف  ــه ح ــروع ب ــت/ ش ــتاده اس ــا ایس ــک آن ج کوچ

ــش  ــزم خواه ــوی عزی ــودک کوچول ــد/ ک زدن می  کن

ــوان! «  ــا بخ ــم دع ــک ه ــوزی کوچ ــرای ق ــم ب می  کن

ــن، 1398 ب، 62(. )بنیامی

الهیــات نــزد بنیامیــن بــه چــه معناســت؟ ایــن موضــوع 

روشــن  تر  می  کنیــم  واکاوی  را  نهاده  هــا  وقتــی 

ــوم اشــاره  ــه دو مفه ــی ب ــه طــور کل ــی ب می  شــود، ول

دارد: اولــی تــذکار31 یــا یــادآوری، دومــی رهایــی32 یــا 

رســتگاری مســیانیک. الهیــات نــزد بنیامیــن هدفــی در 

ــتمدیدگان اســت.  ــت س ــه در خدم ــود نیســت، بلک خ

الهیــات و ماتریالیســم در تفکــر بنیامیــن بــه همدیگــر 

 ,Löwy( نیازمندنــد و قابــل تقلیــل بــه یکدیگر نیســتند

 .)27 ,2005

او در نهــادۀ   ســوم می  نویســد: »فقــط بــرای بشــر 

ــق  ــه دقای ــا هم ــته ب ــه گذش ــت ک ــده اس ــتگار ش رس

و لحظاتــش، امــری نقل کردنــی و موضــوع بحــث 

ــه بحثــی  می  شــود. تــک  تــک لحظاتــی کــه زیســته ب

بــاب روز تبدیــل می  شــود و آن روز، روز قیامــت و 

داوری اســت« )بنیامیــن، 1398 الــف، 318(. انــگار 

کــه الگویــی در تــار و پــود تاریــخ بافتــه شــده، نوعــی 

مضمــون پنهــان کــه کلمــات آن در جــای جــای متــن 

پراکنــده اســت و تنهــا در روز واپســین اســت کــه ایــن 

ــی  ــینند و متن ــم می  نش ــار ه ــه کن ــه تک ــات تک کلم

ــون، 1398، 56(. ــد )ایگلت ــد می  آی ــدن پدی ــل خوان قاب

ــام  ــان و تم ــام قربانی ــه تم ــه روز داوری ک ــاره ب  اش

ــد،  ــات می  یابن ــی نج ــرای آزادی از فراموش ــا ب تالش  ه

هــر چقــدر هــم کــه کوچــک و جزیــی باشــند ماننــد 

برخــی  در  آپوکاتاســتازیس33  مفهــوم  از  تفســیری 

فرقه  هــای ارتدکــس مســیحی اســت؛ همــگان رســتگار 

می  شــوند و بــه بهشــت می  رونــد. آپوکاتاســتازیس 

هم چنیــن بــه معنــای بازگشــت همــه چیــز بــه 

ماهیــت اولیــه    اش اســت؛ در انجیل  هــای چهارگانــه 

ــت.  ــیح اس ــط مس ــت توس ــازی بهش ــای بازس ــه معن ب

ــه  ــاال ب ــان کاب ــتازیس در عرف ــودی آپوکاس ــادل یه مع

ــۀ  ــه مثاب ــتگاری ب ــون34 اســت: رس ــولم، تیک ــۀ ش گفت

بازگشــت هــر چیــز بــه اصــل اولیــه  اش. شــولم دربــارۀ 
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ــی  ــه بازیاب ــل ب ــد؛ تمای ــودی می  نویس ــم یه مسیانیس

ــی از  ــر یوتوپیای ــا تصوی ــۀ چیزهــا همــراه ب ــت اولی حال

  )36-2005,35 ,Löwy( .آینــده در یــک اشــراق توأمــان

ــای  ــه راهگش ــت ک ــی اس ــون از مفاهیم ــوم تیک مفه

ــه اســت. ــن مقال ــا در ای بحــث م

حــال بــه نهــاد  ۀ نهــم بازگردیــم کــه بــه نقاشــی فرشــتۀ 

نــو اشــاره می  کنــد: 

ــه فرشــتۀ  در یکــی از نقاشــی  های پــل کلــه موســوم ب

نــو، فرشــته  ای را می  بینیــم بــا چنــان چهــره  ای گویــی 

هــم اینــک در شــرف روی برگردانــدن از چیــزی اســت 

کــه بــا خیرگــی ســرگرم تعمق در آن اســت. چشــمانش 

خیــره، دهانــش بــاز و بال  هایــش گشــوده اســت. ایــن 

همــان تصویــری اســت کــه ما از فرشــتۀ تاریــخ در ذهن 

ــا  ــته دارد. آنج ــوی گذش ــه س ــره  اش رو  ب ــم. چه داری

ــم،  ــت می  کنی ــا را رؤی ــره  ای از رخداده  ه ــا زنجی ــه م ک

ــه  ــه بی وقف ــرد ک ــد می  نگ ــه  ای واح ــه فاجع ــط ب او فق

ــش  ــد و آن را پی ــار می  کن ــه تلنب ــر مخروب ــه ب مخروب

ــد،  ــه بمان ــر آن دارد ک ــته س ــد. فرش ــای او می  افکن پ

ــه خــرد و خــراب  ــد، آنچــه را ک ــدار کن ــردگان را بی م

ــی  ــا طوفان ــد؛ ام ــت و یکپارچــه کن گشــته اســت مرم

ــا چنــان  از جانــب بهشــت در حــال وزیــدن اســت و ب

ــته را  ــه فرش ــد ک ــای وی می  کوب ــر بال  ه ــمی ب خش

دیگــر یــارای بســتن آنهــا نیســت. ایــن طوفــان او را بــا 

ــد  ــده  ای می  ران ــه درون آین ــر ب ــی مقاومت ناپذی نیروی

کــه پشــت بــدان دارد، در حالــی کــه تلنبــار مزبله  هــا 

پیــش او ســر بــه فلــک می  کشــد. ایــن طوفانــی اســت 

کــه ما آن را پیشــرفت می  نامیم )بنیامیــن، 1398 الــف، 321(.

احتمــاالً بنیامیــن در مخالفــت بــا فلســفۀ تاریــخ 

ــه  ــی توجی ــان عقل ــا بره ــه تئودیســه36 را ب ــگل35 ک ه

ــگل،  ــته اســت. از نظــر ه ــن را نوش ــن مت ــد، ای می  کن

هــر خرابــی و رویــداد ناگــوار تاریخــی مرحلــه  ای اســت 

ــه  ــرفت ب ــۀ پیش ــل و الزم ــروزی عق ــۀ پی ــه مقدم ک

ــگاه  ــخ در ن ــگل، تاری ــی اســت. از نظــر ه ســوی آگاه

اول هم چــون ویرانه  هــای متراکمــی می  نمایــد کــه 

ــد  ــا بای ــا م ــد، ام ــی می  کن ــراد را بازنمای ــت اف مصیب

ــن  ــم؛ ای ــش روی ــا پی ــن صحنه  ه ــی از ای ورای ناراحت

ــوی  ــه س ــر ب ــت تقدی ــزاری در دس ــاً اب ــا صرف ویرانه  ه

 .)69-68 ,1975 ,Hegel( آگاهــی روح جهــان هســتند

ــرنگون  ــخ را س ــدگاه از تاری ــن دی ــن ای ــرد بنیامی رویک

می  کنــد و مفهــوم پیشــرفت را بــه همــراه نگاهــی 

ــد.  ــن می  کن ــی روش ــی نازدودن ــار از غم سرش

نکتــۀ مهــم در بــاب فرشــتۀ تاریــخ بنیامیــن آن اســت 

ــاد. او  ــد افت ــاق خواه ــخ اتف ــراه و درون تاری ــه هم ک

ــا  ــون برپ ــم   اکن ــا و ه ــت را همین  ج ــد بهش می  خواه

ــاوری تمــام تئودیسه  هاســت  ــا عدل  ب ــل ب ــد در تقاب کن

ــد  ــار گذشــته، پیش  درآم ــع فاجعه  ب ــد وقای ــه معتقدن ک

آینــدۀ ســعادت  بارند. آنچــه مانــع کار اوســت ایدئولــوژی 

ــرار  ــن دروغ را تک ــه ای ــت ک ــرفت اس ــه پیش ــاور ب و ب

ــخ  ــان تاری ــا در پای ــن رنج  ه ــی ای ــه تمام ــد ک می  کن

جبــران خواهــد شــد، در حالــی کــه بازخریــد رنج  هــای 

بشــری در قلــب تاریــخ امکان  پذیــر اســت نــه در پایــان 

ــت  ــی اس ــن طوفان ــس »ای ــون، 1397، 64(. پ )ایگلت

ــه  ــط ب ــته فق ــم« و »فرش ــرفت می  نامی ــا پیش ــه م ک

ــرفت  گرا  ــد پیش ــد دی ــرد« نق ــد می  نگ ــه  ای واح فاجع

بــه تاریــخ اســت. عبــارت »مرمــت و یکپارچــه کنــد«، 

ــردد  ــاز می گ ــاال ب ــان کاب ــون در عرف ــوم تیک ــه مفه ب

کــه معنــای لغــوی آن »ترمیــم« اســت. طبــق تفســیر 

ــت  ــون بازگش ــد، تیک ــر ش ــر ذک ــه پیش  ت ــولم ک ش
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ــادۀ  ــز هســت. در نه ــه  اش نی ــه اصــل اولی ــز ب ــر چی ه

ــل  ــه قاب ــه اصــل اولی ــخ، بازگشــت ب نهــم فلســفۀ تاری

پیگیــری نیســت؛ بنابرایــن در ادامــه بــه متــن دیگــری 

ــم. ــوع می  کنی ــن رج از بنیامی

  اجیسی الوس سانتاندر37
از قــول شــولم، قطعــۀ اجیســی الوس38 ســانتاندر39 در 

ــن ســال  های 1933-1931  ــن بی دفترچــه  ای از بنیامی

ــات  ــته  ها نظری ــن نوش ــت. وی در ای ــده اس ــته ش نوش

مارکسیســتی و غیرمارکسیســتی را بــا هــم ادغــام 

کــرده اســت. برخــی معتقدنــد بنیامیــن آن را در حالــی 

ــی  ــت، ول ــوده اس ــا ب ــب ماالری ــار ت ــه دچ ــته ک نوش

شــولم ایــن موضــوع را رد می  کنــد. در ایــن یادداشــت، 

ــه  ــد ک ــاال می  گوی ــون کاب ــن از فرشــتگان در مت بنیامی

ــل  ــوند و دلی ــق می  ش ــا خل ــی از آنه ــر لحظــه انبوه ه

ــر  ــه در ه ــته  ها ک ــت: »فرش ــن اس ــا ای ــودی آنه وج

لحظــه اعضــای تــازه  ای بــه خیــل عظیــم آن  هــا افــزوده 

ــه  ــه ب ــوند ک ــق می  ش ــور خل ــن منظ ــه ای ــود، ب می  ش

ــان رســیدن چکامــه  ای کــه در حضــور  ــه پای محــض ب

ــم  ــته و در کت ــرو بس ــب ف ــد، ل ــر می  دهن ــد س خداون

عــدم ناپدیــد شــوند.« )بنیامیــن، 1396، 14(. در ایــن 

ــود  ــر می  ش ــن ظاه ــزد بنیامی ــته  ای ن ــت، فرش یادداش

ــو«  کــه »دیگــرِی« اوســت و بنیامیــن او را »فرشــتۀ ن

ــر شــد،  ــن ظاه ــزد بنیامی ــه ن ــد. فرشــته  ای ک می  خوان

اگــر نام  گــذاری نشــده بــود، می  توانســت از خیــل 

همــان فرشــتگانی باشــد کــه در متــون کاباالســت )بــا 

نام  گــذاری ایــن فرشــته او را از صــف فرشــتگان خــارج 

ــد(. کردن

ــگام  ــش هن ــه والدین ــد ک ــح می  ده ــه توضی او در ادام

تولــد او نامــی دیگــر بــرای او در نظــر گرفتنــد تــا اگــر 

در بزرگســالی نویســنده شــد )چــه پیشــگویی عجیبی!(، 

ــد. ایــن رســمی  ــه یهودی بودنــش نبرن از نامــش پــی ب

ــه دو  ــدی ک ــن، فرزن ــر بنیامی ــت و از نظ ــودی اس یه

ــود،  ــر نمی ش ــا غنی  ت ــه تنه ــن کار ن ــا ای ــام دارد ب ن

ــت  ــان  وارش را از دس ــی انس ــدت و یکپارچگ ــه وح بلک

می  دهــد. ایــن نقاشــی نــزد او از دو وجــه حائــز اهمیــت 

ــرای انجــام مراقبــه یــا  ــود: یکــی، تصویــر مناســبی ب ب

ــی  ــی، تمثیل ــود، دوم ــی ب ــفری روحان ــودی از س یادب

بــود مشــابه تمثیل  هــای بــاروک. وقتــی ایــن نقاشــی را 

خریــد، بــا شــولم در مــورد فرشــتگان یهــودی بــه ویــژه 

ــتگانی  ــت. فرش ــخن گف ــود س ــاال و تلم ــون کاب در مت

ــتۀ  ــه فرش ــیطان ک ــی و ش ــتۀ اصل ــار فرش ــد چه مانن

ســقوط کرده دانســته می  شــود، نــزد بنیامیــن بــه 

ــد. بنیامیــن  ــون تلمــودی نبودن اهمیــت فرشــتگان مت

ــری از  ــتۀ دیگ ــه دس ــودی ب ــتگان تلم ــز فرش ــه ج ب

فرشــتگان عالقــه داشــت؛ فرشــته  ای کــه بنــا بــر بــاور 

ــن  ــر زمی ــه ب ــردی اســت ک ــر ف ــص ه ــان، مخت یهودی

ــه دنیــا آمــده، نمــود دیگــری از اوســت، نامــش از او  ب

ــن  ــت. ای ــذار اس ــرد تأثیرگ ــر ف ــود و ب ــی می  ش مخف

فرشــته ممکــن اســت بــا نمــود زمینــی فــرد ســر ســتیز 

)212-210 ,1972 ,Scholem(. داشــته باشــد

پشــت نــام اجیســی الوس ســانتاندر چیســت؟ احتمــاالً 

نوعــی آناگــرام40 اســت بــرای نــام دیگــر بنیامیــن کــه 

والدینــش بنــا بــر ســنتی یهــودی برگزیــده بودنــد. در 

ــه  ــری ک ــام دیگ ــد از دل ن ــام جدی ــن، ن ــن بنیامی مت

والدینــش بــرای او برگزیــده بودنــد پدیــدار شــده و در 

ــرام  ــه آناگ ــه ب ــد. عالق ــوش می  کن ــه جاخ ــی کل نقاش

ــش  ــوده   اســت، در برخــی متون ــن ب همــواره در بنیامی
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خــود را آنــی. ام. بــی41 نامیــده اســت. هم چنیــن، دکتــر 

ــته  هایش  ــان نوش ــه در پای ــود ک ــی ب ــروک42 نام دلب

می  بــرد.  کار  بــه  داشــت  هزل  آمیــز  جنبــۀ  کــه 

ــا  ــا واژه، واج و هج ــد: »در آناگرام  ه ــن می  نویس بنیامی

ــده  ــل ش ــا تحمی ــه آنه ــه ب ــی ک ــد مفهوم ــه از بن هم

آزاد می  شــوند، بــه چیــزی تبدیــل می  شــوند کــه 

ــرد«   ــرداری ک ــی از آن بهره  ب ــور تمثیل ــه ط می  شــود ب

)381  ,1.v  ,1996  ,Benjamin(.

 ،)Agesilaus Santander( ــانتاندر ــی الوس س اجیس

هم چنیــن می  توانــد آناگرامــی از فرشــته   شــیطان 

 Der Angelus Satanas زایــد:   I یــک  بــا  باشــد 

ــود دارد  ــا وج ــم در میدراش43  ه ــته  ای ه ــن فرش چنی

ــا  ــه قرنتی  ه ــس ب ــۀ دوم پول ــد؛ نام ــد جدی ــم در عه ه

12:7 »[...] و بــرای این  کــه بــه خاطــر مکاشــفات 

ــی  ــوم، ناخوش ــرور نش ــده  ام مغ ــه دی ــاده  ای ک فوق  الع

ــد  ــه مانن ــد ک ــن داده ش ــه م ــی ب ــمانی دردناک جس

فرشــته شــیطان مــرا بکوبــد تــا زیــاد مغــرور نشــوم«. 

در فرشــتۀ شــیطان، دو وجــه شــیطانی و آســمانی 

ــه  ــی کل ــه در نقاش ــور ک ــد. همان ط ــم آمده  ان ــرد     ه گ

ــه  ــی دارد ک ــتۀ او چنگال  های ــم فرش ــاهده می  کنی مش

ــایر فرشــتگان از  ــا مخصــوص شــیطان   اســت و س تنه

بی  بهره  انــد.  آن 

  کاباال 
ــی  ــه از لحــاظ لغت  شناســی معان ــا قبال ــاال ی قبــاال، کاب

ــول  ــدن، قب ــید، فراخوان ــرش، رس ــی دارد: پذی مختلف

کــردن و ســنت. در قــرن ســیزدهم، گروه  هــای باطنــی 

و عارفــان یهــودی مدعــی بودنــد صاحــب ســنتی 

باطنــی در بــاب معنــای متــون مقــدس و دیگــر متــون 

تنویــر می  کننــد.  و  تفســیر  را  آنهــا  و  باســتانی  اند 

آنهــا بــرای توصیــف خــود از تعابیــر مختلفــی اســتفاده 

را  زبــان  اســرار  کــه  »آنــان  از جملــه  می  کردنــد 

ــاال،  ــام کاب ــم ع ــر مفاهی ــالوه ب ــس ع ــد44«. پ می  دانن

ــان کــه صاحــب ســنت  ایــن اصطــالح بــه معنــای »آن

ــی از  ــّری و باطن ــه  ای س ــاال، الی ــود. کاب ــری  اند45« ب س

ســنت اســت کــه از نظــر کابالیســت  ها ایــن آموزه  هــای 

ســّری را موســی در کــوه ســینا و مســتقیماً از جانــب 

خداونــد فــرا گرفــت. ایــن آموزه  هــا بــه صــورت ســّری 

ــه نســل دیگــر انتقــال یافــت )دان، 1398،  از نســلی ب

.)17  ،13،16

ــازی دارد،  ــود وجــه ممت ــم در اندیشــۀ یه ــان و تکل زب

عرفــان کابــاال، یقینــی مابعدالطبیعــی بــه زبــان و کالم 

هم چــون ابــزار بیــان مخصــوص خــدا دارد. طبــق ایــن 

آییــن، زبــان در ناب  تریــن صــورت خــود، ماهیــت 

بنیادیــن جهــان را منعکــس می  کنــد و زبــان معمولــی 

بشــر تنهــا یــک ماهیــت عقالنــی اســت امــا نشــانه  ای 

ــولم، 1389، 62- ــد )ش ــالق خداون ــان خ ــت از زب اس

65(. بنــا بــر تفســیری یهــودی، تــورات هنــگام خلقــت 

ــن،  ــم. بنابرای ــق عال نقشــی داشــت به ســان نقشــۀ خل

ــی  ــه زبان ــتین ب ــاراتی راس ــان اش ــش به س ــفر پیدای س

نــاب بــود کــه در آن تمایــزی میــان اعیــان و نامشــان 

وجــود نداشــت؛ وجــود اعیــان بــه طــور تمایزناپذیــری 

ــرن چهــارم  ــود. از ق ــان ب ــی اعی ــان زبان ــه بی متصــل ب

ــرات گســترده  ای  ــن تفســیر تأثی ــد، ای ــه بع ــالدی ب می

زبان شــناختی  گمان  هــای  و  یهــودی  اندیشــۀ  بــر 

ــق  ــت )Jacobson, 2003, 85-86(. طب ــاال گذاش کاب

گفتــۀ شــولم، بنیامیــن متأثــر از مکتــب لوریایــی کابــاال 

 .)233 ,1975 ,Scholem( بــود
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ــادۀ  ــز هســت. در نه ــه  اش نی ــه اصــل اولی ــز ب ــر چی ه

ــل  ــه قاب ــه اصــل اولی ــخ، بازگشــت ب نهــم فلســفۀ تاری

پیگیــری نیســت؛ بنابرایــن در ادامــه بــه متــن دیگــری 

ــم. ــوع می  کنی ــن رج از بنیامی

  اجیسی الوس سانتاندر37
از قــول شــولم، قطعــۀ اجیســی الوس38 ســانتاندر39 در 

ــن ســال  های 1933-1931  ــن بی دفترچــه  ای از بنیامی

ــات  ــته  ها نظری ــن نوش ــت. وی در ای ــده اس ــته ش نوش

مارکسیســتی و غیرمارکسیســتی را بــا هــم ادغــام 

کــرده اســت. برخــی معتقدنــد بنیامیــن آن را در حالــی 

ــی  ــت، ول ــوده اس ــا ب ــب ماالری ــار ت ــه دچ ــته ک نوش

شــولم ایــن موضــوع را رد می  کنــد. در ایــن یادداشــت، 

ــه  ــد ک ــاال می  گوی ــون کاب ــن از فرشــتگان در مت بنیامی

ــل  ــوند و دلی ــق می  ش ــا خل ــی از آنه ــر لحظــه انبوه ه

ــر  ــه در ه ــته  ها ک ــت: »فرش ــن اس ــا ای ــودی آنه وج

لحظــه اعضــای تــازه  ای بــه خیــل عظیــم آن  هــا افــزوده 

ــه  ــه ب ــوند ک ــق می  ش ــور خل ــن منظ ــه ای ــود، ب می  ش

ــان رســیدن چکامــه  ای کــه در حضــور  ــه پای محــض ب

ــم  ــته و در کت ــرو بس ــب ف ــد، ل ــر می  دهن ــد س خداون

عــدم ناپدیــد شــوند.« )بنیامیــن، 1396، 14(. در ایــن 

ــود  ــر می  ش ــن ظاه ــزد بنیامی ــته  ای ن ــت، فرش یادداش

ــو«  کــه »دیگــرِی« اوســت و بنیامیــن او را »فرشــتۀ ن

ــر شــد،  ــن ظاه ــزد بنیامی ــه ن ــد. فرشــته  ای ک می  خوان

اگــر نام  گــذاری نشــده بــود، می  توانســت از خیــل 

همــان فرشــتگانی باشــد کــه در متــون کاباالســت )بــا 

نام  گــذاری ایــن فرشــته او را از صــف فرشــتگان خــارج 

ــد(. کردن

ــگام  ــش هن ــه والدین ــد ک ــح می  ده ــه توضی او در ادام

تولــد او نامــی دیگــر بــرای او در نظــر گرفتنــد تــا اگــر 

در بزرگســالی نویســنده شــد )چــه پیشــگویی عجیبی!(، 

ــد. ایــن رســمی  ــه یهودی بودنــش نبرن از نامــش پــی ب

ــه دو  ــدی ک ــن، فرزن ــر بنیامی ــت و از نظ ــودی اس یه

ــود،  ــر نمی ش ــا غنی  ت ــه تنه ــن کار ن ــا ای ــام دارد ب ن

ــت  ــان  وارش را از دس ــی انس ــدت و یکپارچگ ــه وح بلک

می  دهــد. ایــن نقاشــی نــزد او از دو وجــه حائــز اهمیــت 

ــرای انجــام مراقبــه یــا  ــود: یکــی، تصویــر مناســبی ب ب

ــی  ــی، تمثیل ــود، دوم ــی ب ــفری روحان ــودی از س یادب

بــود مشــابه تمثیل  هــای بــاروک. وقتــی ایــن نقاشــی را 

خریــد، بــا شــولم در مــورد فرشــتگان یهــودی بــه ویــژه 

ــتگانی  ــت. فرش ــخن گف ــود س ــاال و تلم ــون کاب در مت

ــتۀ  ــه فرش ــیطان ک ــی و ش ــتۀ اصل ــار فرش ــد چه مانن

ســقوط کرده دانســته می  شــود، نــزد بنیامیــن بــه 

ــد. بنیامیــن  ــون تلمــودی نبودن اهمیــت فرشــتگان مت

ــری از  ــتۀ دیگ ــه دس ــودی ب ــتگان تلم ــز فرش ــه ج ب

فرشــتگان عالقــه داشــت؛ فرشــته  ای کــه بنــا بــر بــاور 

ــن  ــر زمی ــه ب ــردی اســت ک ــر ف ــص ه ــان، مخت یهودی

ــه دنیــا آمــده، نمــود دیگــری از اوســت، نامــش از او  ب

ــن  ــت. ای ــذار اس ــرد تأثیرگ ــر ف ــود و ب ــی می  ش مخف

فرشــته ممکــن اســت بــا نمــود زمینــی فــرد ســر ســتیز 

)212-210 ,1972 ,Scholem(. داشــته باشــد

پشــت نــام اجیســی الوس ســانتاندر چیســت؟ احتمــاالً 

نوعــی آناگــرام40 اســت بــرای نــام دیگــر بنیامیــن کــه 

والدینــش بنــا بــر ســنتی یهــودی برگزیــده بودنــد. در 

ــه  ــری ک ــام دیگ ــد از دل ن ــام جدی ــن، ن ــن بنیامی مت

والدینــش بــرای او برگزیــده بودنــد پدیــدار شــده و در 

ــرام  ــه آناگ ــه ب ــد. عالق ــوش می  کن ــه جاخ ــی کل نقاش

ــش  ــوده   اســت، در برخــی متون ــن ب همــواره در بنیامی

98

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

خــود را آنــی. ام. بــی41 نامیــده اســت. هم چنیــن، دکتــر 

ــته  هایش  ــان نوش ــه در پای ــود ک ــی ب ــروک42 نام دلب

می  بــرد.  کار  بــه  داشــت  هزل  آمیــز  جنبــۀ  کــه 

ــا  ــا واژه، واج و هج ــد: »در آناگرام  ه ــن می  نویس بنیامی

ــده  ــل ش ــا تحمی ــه آنه ــه ب ــی ک ــد مفهوم ــه از بن هم

آزاد می  شــوند، بــه چیــزی تبدیــل می  شــوند کــه 

ــرد«   ــرداری ک ــی از آن بهره  ب ــور تمثیل ــه ط می  شــود ب

)381  ,1.v  ,1996  ,Benjamin(.

 ،)Agesilaus Santander( ــانتاندر ــی الوس س اجیس

هم چنیــن می  توانــد آناگرامــی از فرشــته   شــیطان 

 Der Angelus Satanas زایــد:   I یــک  بــا  باشــد 

ــود دارد  ــا وج ــم در میدراش43  ه ــته  ای ه ــن فرش چنی

ــا  ــه قرنتی  ه ــس ب ــۀ دوم پول ــد؛ نام ــد جدی ــم در عه ه

12:7 »[...] و بــرای این  کــه بــه خاطــر مکاشــفات 

ــی  ــوم، ناخوش ــرور نش ــده  ام مغ ــه دی ــاده  ای ک فوق  الع

ــد  ــه مانن ــد ک ــن داده ش ــه م ــی ب ــمانی دردناک جس

فرشــته شــیطان مــرا بکوبــد تــا زیــاد مغــرور نشــوم«. 

در فرشــتۀ شــیطان، دو وجــه شــیطانی و آســمانی 

ــه  ــی کل ــه در نقاش ــور ک ــد. همان ط ــم آمده  ان ــرد     ه گ

ــه  ــی دارد ک ــتۀ او چنگال  های ــم فرش ــاهده می  کنی مش

ــایر فرشــتگان از  ــا مخصــوص شــیطان   اســت و س تنه

بی  بهره  انــد.  آن 

  کاباال 
ــی  ــه از لحــاظ لغت  شناســی معان ــا قبال ــاال ی قبــاال، کاب

ــول  ــدن، قب ــید، فراخوان ــرش، رس ــی دارد: پذی مختلف

کــردن و ســنت. در قــرن ســیزدهم، گروه  هــای باطنــی 

و عارفــان یهــودی مدعــی بودنــد صاحــب ســنتی 

باطنــی در بــاب معنــای متــون مقــدس و دیگــر متــون 

تنویــر می  کننــد.  و  تفســیر  را  آنهــا  و  باســتانی  اند 

آنهــا بــرای توصیــف خــود از تعابیــر مختلفــی اســتفاده 

را  زبــان  اســرار  کــه  »آنــان  از جملــه  می  کردنــد 

ــاال،  ــام کاب ــم ع ــر مفاهی ــالوه ب ــس ع ــد44«. پ می  دانن

ــان کــه صاحــب ســنت  ایــن اصطــالح بــه معنــای »آن

ــی از  ــّری و باطن ــه  ای س ــاال، الی ــود. کاب ــری  اند45« ب س

ســنت اســت کــه از نظــر کابالیســت  ها ایــن آموزه  هــای 

ســّری را موســی در کــوه ســینا و مســتقیماً از جانــب 

خداونــد فــرا گرفــت. ایــن آموزه  هــا بــه صــورت ســّری 

ــه نســل دیگــر انتقــال یافــت )دان، 1398،  از نســلی ب

.)17  ،13،16

ــازی دارد،  ــود وجــه ممت ــم در اندیشــۀ یه ــان و تکل زب

عرفــان کابــاال، یقینــی مابعدالطبیعــی بــه زبــان و کالم 

هم چــون ابــزار بیــان مخصــوص خــدا دارد. طبــق ایــن 

آییــن، زبــان در ناب  تریــن صــورت خــود، ماهیــت 

بنیادیــن جهــان را منعکــس می  کنــد و زبــان معمولــی 

بشــر تنهــا یــک ماهیــت عقالنــی اســت امــا نشــانه  ای 

ــولم، 1389، 62- ــد )ش ــالق خداون ــان خ ــت از زب اس

65(. بنــا بــر تفســیری یهــودی، تــورات هنــگام خلقــت 

ــن،  ــم. بنابرای ــق عال نقشــی داشــت به ســان نقشــۀ خل

ــی  ــه زبان ــتین ب ــاراتی راس ــان اش ــش به س ــفر پیدای س

نــاب بــود کــه در آن تمایــزی میــان اعیــان و نامشــان 

وجــود نداشــت؛ وجــود اعیــان بــه طــور تمایزناپذیــری 

ــرن چهــارم  ــود. از ق ــان ب ــی اعی ــان زبان ــه بی متصــل ب

ــرات گســترده  ای  ــن تفســیر تأثی ــد، ای ــه بع ــالدی ب می

زبان شــناختی  گمان  هــای  و  یهــودی  اندیشــۀ  بــر 

ــق  ــت )Jacobson, 2003, 85-86(. طب ــاال گذاش کاب

گفتــۀ شــولم، بنیامیــن متأثــر از مکتــب لوریایــی کابــاال 

 .)233 ,1975 ,Scholem( بــود
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ــی  ــان از اســپانیا، در باورهــای کاباالی ــا تبعیــد یهودی ب

تغییراتــی رخ داد از جملــه پررنگ شــدن مســیح  گرایی، 

جنبه  هــای آخرالزمانــی و بــاور بــه تیکــون. کابــاال 

ــا  ــوان آنه ــز نمی  ت ــه هرگ ــد ک ــی ش ــده از اظهارات آکن

را در کتــاب زوهــر دیــد؛ آغــاز و پایــان در هــم تنیــده 

ــولم، 1389، 319-314(. ــدند )ش ش

ــور  ــه در ظه ــن مرحل ــی، اولی ــیر لوریای ــب تفس برحس

هســتی، عقب نشــینی ذات نامحــدود الهــی اســت کــه 

ــی  ــینی از جای ــود؛ عقب نش ــده می  ش ــوم46 نامی صیمص

تــا فضایــی تهــی ایجــاد شــود، زمانی کــه خط مســتقیِم 

ــد،  ــریان می  یاب ــی س ــای ته ــه درون فض ــی ب ــور اله ن

کــه  می  کنــد  ترســیم  را  صورت  هایــی  و  حلقه  هــا 

ظــروف را بــه وجــود می  آورنــد و جوهــر نــاب الهــی بــه 

درون آنهــا ســریان می  یابــد. در ایــن لحظــه فاجعــه  ای 

ــور  ــد؛ ظــروف نتوانســتند عظمــت ن ــزرگ رخ می  ده ب

الهــی را تــاب آورنــد و شکســتند و خرده  هایشــان 

ــی  ــالح لوریای ــداد در اصط ــن رخ ــد. ای ــقوط کردن س

ــرای  »شکســتن ظــروف« نامیــده می  شــود. کوشــش ب

ــده  ــم( نامی ــون47 )ترمی ــن، تیک ــۀ آغازی ــم فاجع ترمی

ــان و  ــود انس ــت وج ــت، غای ــت خلق ــه غای ــود ک می  ش

ــت ) دان، 1398، 122-118(. ــورات اس ــت ت غای

زمانــی کــه ظروف شکســتند، فجایعــی متعاقبــاً رخ داد؛ 

ــه منشــأ  ــن ظــروف ب ــی از ای ــاب اله بخشــی از ذات ن

الهــی بازگشــتند، ولــی بســیاری از اخگرهــای الهــی در 

ــار و محصــور نیروهــای شــری  تکه  هــای ظــروف گرفت

ــن  ــد. ای ــن ســیطره دارن ــم فرودی ــر عوال ــه ب شــدند ک

اخگرهــا، نیروهــای شــر را تغذیــه و تقویــت می  کننــد. 

قــدرت و تــوان شــر صرفــاً از منبعــی الهــی اخــذ 

ــه  ــوند و ب ــد ش ــا تصعی ــام اخگره ــر تم ــود، اگ می  ش

ــد، شــر،  ــاال بازگردن ــم ب ــگاه حقیقــی خــود در عال جای

هیــچ منبعــی از نــور الهــی نخواهــد داشــت و وجــودش 

ــد  ــه در بن ــی ک ــای اله ــت. اخگره ــد یاف ــان خواه پای

ــا  ــان  ها ره ــال انس ــطۀ اعم ــا به واس ــند تنه و محبوس

ــه  ــی ک ــت عمل ــد دانس ــز نخواه ــرد هرگ ــوند؛ ف می  ش

ــا  ــازد ی ــا می  س ــر را ره ــن اخگ ــد آخری ــام می  ده انج

نــه، هــر عملــی می  توانــد عملــی تعیین  کننــده و 

نهایــی باشــد کــه سرنوشــت جهــان را تعییــن می  کنــد 

ــان، 125-123(.    )هم

  فلسفه   زبان در تفکر بنیامین
مقالــۀ در بــاب زبــان و زبــان بشــری، تالیــف بنیامیــن 

ــت.  ــدس اس ــاب مق ــل کت ــر تأوی ــتوار ب )1916(، اس

ــطح  ــطی، س ــرون وس ــر ق ــون در تفک ــا، هم چ در اینج

ــال  ــه مث ــت ک ــطح نام  هاس ــان س ــان هم ــتین زب نخس

آن در حکایــت ســفر آفرینــش همــان فعــل نامگــذاری 

آدم ابوالبشــر اســت. لیکــن آنچــه در اینجــا بــه منزلــۀ 

ــه  ــد ب ــف می  کن ــا تعری ــان نام  ه ــا  زب ــاب ی ــاِن ن زب

هیــچ وجــه آن چیــزی نیســت کــه مــا امــروزه از زبــان 

ــِی  ــزار نوع ــام اب ــا در مق ــی کالم بامعن ــم؛ یعن می  فهمی

ــر  ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــام را از ف ــک پی ــه ی ــاط ک ارتب

ــه  ــان را ب ــی از زب ــن تلق ــن ای ــد. بنیامی ــال می  ده انتق

مثابــۀ »مفهومــی بــورژوازی از زبــان« رد می  کنــد. 

شــالودۀ رازآمیــز تلقــی او از زبــان و تاریــخ بــه روشــنی 

ــۀ  ــان نظری ــود؛ هم ــر می  ش ــری ظاه ــۀ دیگ در نظری

ــار  ــان آن در آث ــن بی ــه مقتدر  تری ــان ک ــی از زب کاباالی

گرشــوم شــولم یافــت می  شــود. بــر اســاس ایــن نظریه، 

مبنــای هــر زبــان بشــری نــام خداونــد اســت. امــا ایــن 

ــان  ــر   زب ــوع معنــای خــاص اســت و ب ــام فاقــد هــر ن ن
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ــت  ها  ــرای کابالیس ــت؛ ب ــن نیس ــز ممک ــدن آن نی ران

ــن  ــه مفهــوم ســنتی ای ــی ب ــد هــر معنای ــام فاق ــن ن ای

کلمــه اســت. ایــن نــام هیــچ داللــت مشــخصی نــدارد. 

ــت آن در  ــانگر وضعی ــد نش ــام خداون ــودن ن ــا ب بی  معن

ــی  ــه انکشــاف معنای ــون وحــی اســت. ورای هرگون کان

ــا  ــه ورای معن ــن عنصــر حضــور دارد ک ــان، همی در زب

فرافکنــی می  شــود؛ هرچنــد خــودش در وهلــۀ نخســت 

ــۀ معنــا را ممکــن می  ســازد. همیــن عنصــر اســت  ارائ

ــد؛  ــه می  کن ــا را عرض ــری از معن ــکل دیگ ــر ش ــه ه ک

هرچنــد خــودش فاقــد هــر معنایــی اســت. آنچــه مــا از 

ــه  ــم ب ــه خــدا( می  آموزی ــی کلم ــت و وحــی )یعن خلق

ــان  ــس در زب ــیر و منعک ــل تفس ــی قاب ــکلی نامتناه ش

ــن، 1387، 34- 35(. ــت )بنیامی ــود ماس خ

بیــان زبانــی در فلســفۀ زبــان بنیامیــن، چیــزی بیــش 

ــده    ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــا معان ــانه  ها ب ــادل نش از تب

اســت. بنیامیــن تأکیــد می  کنــد جوهــِر اعیــان در 

ــان  ــان. انس ــیلۀ زب ــه به وس ــوند؛ ن ــکار می  ش ــان آش زب

ــان را  ــر اعی ــراردادی، جوه ــای ق ــا نام  ه ــد ب نمی  توان

بیــان کنــد. او بــر آفرینــش زبان شــناختی تأکیــد 

می  کنــد؛ زبانــی فاقــد ابــژه، فاقــد متعلــق انضمامــی و 

فاقــد مفهــوم. زبانــی کــه مبتنــی بــر فراینــد نامگــذاری 

ــر  ــام جوه ــت. ن ــش اس ــفر پیدای ــدا در س ــان خ و زب

.)88,92,95 ,2003 ,Jacobson( ــت ــان اس ــی زب درون

ــم؛  ــه می  کنی ــن مراجع ــیری از آگامب ــه تفس ــال، ب ح

ــن  ــدۀ بنیامی ــفۀ آین ــن فلس ــر گرفت ــا درنظ ــن ب آگامب

ــد  ــده بای ــه فلســفۀ آین ــۀ او ک ــن توصی ــه ای و عمــل ب

ــی  ــک آگاه ــالودۀ ی ــر ش ــه را ب ــازه از تجرب ــی ت مفهوم

ــد  ــه فراین ــوبژکتیویته را ب ــد، س ــان نه ــتعالیی بنی اس

ظهــور یــا تکوینــش در دل زبــان تأویــل می  کنــد. 

آگامبــن می  پرســد: »آیــا کودکــِی تجربــه وجــود 

ــان چیســت؟  ــا زب ــر وجــود دارد رابطــه آن ب دارد و اگ

infancy از infans التیــن بــه معنــای کــودک مشــتق 

 fans منفی  ســاز و in شــده اســت کــه در آن  پیشــوند

ــخن گفتن  ــای س ــه معن ــل fari ب ــی از فع ــت فاعل صف

infantia التیــن  بنابرایــن،  اســت،  یــا حــرف زدن 

در اصــل بــر ناتوانــی از ســخن گفتن، بی  زبانــی یــا 

ــم آن  ــی، حک ــس کودک ــت دارد. پ ــتگی دالل زبان  بس

وضعیــت خامــوش و بی  کالمــی را دارد کــه ضرورتــاً بــر 

ورود انســان بــه زبــان و قــوام یافتنــش بــه مثابــۀ ســوژۀ 

ســخن  گو مقــدم اســت« )آگامبــن، 1397، 25(. بدیــن 

ــی  ــاختار اصل ــگاه و س ــن جای ــن تعیی ــب، آگامب ترتی

ــد.      ــن می  دان ــان ممک ــا در زب ــه را تنه تجرب

انســان بــه ســبب داشــتن کودکــی، بــه دلیــل تقــدم  اش 

بــر گفتــار، زبــان واحــد را دوپــاره می  کنــد. اگــر زبــان 

ــم، آن گاه،  ــر بگیری ــر در نظ ــت بش ــۀ طبیع ــه مثاب را ب

ــرا  ــت زی ــاره اس ــمه  اش دوپ ــر در سرچش ــت بش طبیع

کودکــی موجــب ناپیوســتگی یــا عــدم تــداوم آن 

ــن  ــم در همی ــان ه ــتی انس ــت هس ــود. تاریخی می  ش

ــه  ای  تفــاوت و عــدم تــداوم ریشــه دارد. کودکــی تجرب

اســت کــه ســوژۀ انســانی در دل آن ظهــور می  کنــد و 

در متــن آن شــکل می  گیــرد، چــون خاســتگاه ســوژه 

ــۀ  ــان اســت )همــان، 34، 116(. کودکــی و تجرب در زب

زبــان و گفتــار اســت کــه فضــای تاریــخ را می  گشــاید. 

ایــن چنیــن، داســتان بــرج بابــل یعنــی خــروج 

ــی،  ــل48 کودک ــه تبلب ــاب و ورود ب ــاِن ن ــِت زب از بهش

منشــأ اســتعالیی تاریــخ اســت. رازی کــه کودکــی برای 

انســان از آن خبــر مــی آورد، تنهــا می  توانــد در تاریــخ 

ــم  ــد در حک ــخ نمی  توان ــن، تاری ــود. بنابرای ــوده ش گش
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ــی  ــان از اســپانیا، در باورهــای کاباالی ــا تبعیــد یهودی ب

تغییراتــی رخ داد از جملــه پررنگ شــدن مســیح  گرایی، 

جنبه  هــای آخرالزمانــی و بــاور بــه تیکــون. کابــاال 

ــا  ــوان آنه ــز نمی  ت ــه هرگ ــد ک ــی ش ــده از اظهارات آکن

را در کتــاب زوهــر دیــد؛ آغــاز و پایــان در هــم تنیــده 

ــولم، 1389، 319-314(. ــدند )ش ش

ــور  ــه در ظه ــن مرحل ــی، اولی ــیر لوریای ــب تفس برحس

هســتی، عقب نشــینی ذات نامحــدود الهــی اســت کــه 

ــی  ــینی از جای ــود؛ عقب نش ــده می  ش ــوم46 نامی صیمص

تــا فضایــی تهــی ایجــاد شــود، زمانی کــه خط مســتقیِم 

ــد،  ــریان می  یاب ــی س ــای ته ــه درون فض ــی ب ــور اله ن

کــه  می  کنــد  ترســیم  را  صورت  هایــی  و  حلقه  هــا 

ظــروف را بــه وجــود می  آورنــد و جوهــر نــاب الهــی بــه 

درون آنهــا ســریان می  یابــد. در ایــن لحظــه فاجعــه  ای 

ــور  ــد؛ ظــروف نتوانســتند عظمــت ن ــزرگ رخ می  ده ب

الهــی را تــاب آورنــد و شکســتند و خرده  هایشــان 

ــی  ــالح لوریای ــداد در اصط ــن رخ ــد. ای ــقوط کردن س

ــرای  »شکســتن ظــروف« نامیــده می  شــود. کوشــش ب

ــده  ــم( نامی ــون47 )ترمی ــن، تیک ــۀ آغازی ــم فاجع ترمی

ــان و  ــود انس ــت وج ــت، غای ــت خلق ــه غای ــود ک می  ش

ــت ) دان، 1398، 122-118(. ــورات اس ــت ت غای

زمانــی کــه ظروف شکســتند، فجایعــی متعاقبــاً رخ داد؛ 

ــه منشــأ  ــن ظــروف ب ــی از ای ــاب اله بخشــی از ذات ن

الهــی بازگشــتند، ولــی بســیاری از اخگرهــای الهــی در 

ــار و محصــور نیروهــای شــری  تکه  هــای ظــروف گرفت

ــن  ــد. ای ــن ســیطره دارن ــم فرودی ــر عوال ــه ب شــدند ک

اخگرهــا، نیروهــای شــر را تغذیــه و تقویــت می  کننــد. 

قــدرت و تــوان شــر صرفــاً از منبعــی الهــی اخــذ 

ــه  ــوند و ب ــد ش ــا تصعی ــام اخگره ــر تم ــود، اگ می  ش

ــد، شــر،  ــاال بازگردن ــم ب ــگاه حقیقــی خــود در عال جای

هیــچ منبعــی از نــور الهــی نخواهــد داشــت و وجــودش 

ــد  ــه در بن ــی ک ــای اله ــت. اخگره ــد یاف ــان خواه پای

ــا  ــان  ها ره ــال انس ــطۀ اعم ــا به واس ــند تنه و محبوس

ــه  ــی ک ــت عمل ــد دانس ــز نخواه ــرد هرگ ــوند؛ ف می  ش

ــا  ــازد ی ــا می  س ــر را ره ــن اخگ ــد آخری ــام می  ده انج

نــه، هــر عملــی می  توانــد عملــی تعیین  کننــده و 

نهایــی باشــد کــه سرنوشــت جهــان را تعییــن می  کنــد 

ــان، 125-123(.    )هم

  فلسفه   زبان در تفکر بنیامین
مقالــۀ در بــاب زبــان و زبــان بشــری، تالیــف بنیامیــن 

ــت.  ــدس اس ــاب مق ــل کت ــر تأوی ــتوار ب )1916(، اس

ــطح  ــطی، س ــرون وس ــر ق ــون در تفک ــا، هم چ در اینج

ــال  ــه مث ــت ک ــطح نام  هاس ــان س ــان هم ــتین زب نخس

آن در حکایــت ســفر آفرینــش همــان فعــل نامگــذاری 

آدم ابوالبشــر اســت. لیکــن آنچــه در اینجــا بــه منزلــۀ 

ــه  ــد ب ــف می  کن ــا تعری ــان نام  ه ــا  زب ــاب ی ــاِن ن زب

هیــچ وجــه آن چیــزی نیســت کــه مــا امــروزه از زبــان 

ــِی  ــزار نوع ــام اب ــا در مق ــی کالم بامعن ــم؛ یعن می  فهمی

ــر  ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــام را از ف ــک پی ــه ی ــاط ک ارتب

ــه  ــان را ب ــی از زب ــن تلق ــن ای ــد. بنیامی ــال می  ده انتق

مثابــۀ »مفهومــی بــورژوازی از زبــان« رد می  کنــد. 

شــالودۀ رازآمیــز تلقــی او از زبــان و تاریــخ بــه روشــنی 

ــۀ  ــان نظری ــود؛ هم ــر می  ش ــری ظاه ــۀ دیگ در نظری

ــار  ــان آن در آث ــن بی ــه مقتدر  تری ــان ک ــی از زب کاباالی

گرشــوم شــولم یافــت می  شــود. بــر اســاس ایــن نظریه، 

مبنــای هــر زبــان بشــری نــام خداونــد اســت. امــا ایــن 

ــان  ــر   زب ــوع معنــای خــاص اســت و ب ــام فاقــد هــر ن ن
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ــت  ها  ــرای کابالیس ــت؛ ب ــن نیس ــز ممک ــدن آن نی ران

ــن  ــه مفهــوم ســنتی ای ــی ب ــد هــر معنای ــام فاق ــن ن ای

کلمــه اســت. ایــن نــام هیــچ داللــت مشــخصی نــدارد. 

ــت آن در  ــانگر وضعی ــد نش ــام خداون ــودن ن ــا ب بی  معن

ــی  ــه انکشــاف معنای ــون وحــی اســت. ورای هرگون کان

ــا  ــه ورای معن ــن عنصــر حضــور دارد ک ــان، همی در زب

فرافکنــی می  شــود؛ هرچنــد خــودش در وهلــۀ نخســت 

ــۀ معنــا را ممکــن می  ســازد. همیــن عنصــر اســت  ارائ

ــد؛  ــه می  کن ــا را عرض ــری از معن ــکل دیگ ــر ش ــه ه ک

هرچنــد خــودش فاقــد هــر معنایــی اســت. آنچــه مــا از 

ــه  ــم ب ــه خــدا( می  آموزی ــی کلم ــت و وحــی )یعن خلق

ــان  ــس در زب ــیر و منعک ــل تفس ــی قاب ــکلی نامتناه ش

ــن، 1387، 34- 35(. ــت )بنیامی ــود ماس خ

بیــان زبانــی در فلســفۀ زبــان بنیامیــن، چیــزی بیــش 

ــده    ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــا معان ــانه  ها ب ــادل نش از تب

اســت. بنیامیــن تأکیــد می  کنــد جوهــِر اعیــان در 

ــان  ــان. انس ــیلۀ زب ــه به وس ــوند؛ ن ــکار می  ش ــان آش زب

ــان را  ــر اعی ــراردادی، جوه ــای ق ــا نام  ه ــد ب نمی  توان

بیــان کنــد. او بــر آفرینــش زبان شــناختی تأکیــد 

می  کنــد؛ زبانــی فاقــد ابــژه، فاقــد متعلــق انضمامــی و 

فاقــد مفهــوم. زبانــی کــه مبتنــی بــر فراینــد نامگــذاری 

ــر  ــام جوه ــت. ن ــش اس ــفر پیدای ــدا در س ــان خ و زب

.)88,92,95 ,2003 ,Jacobson( ــت ــان اس ــی زب درون

ــم؛  ــه می  کنی ــن مراجع ــیری از آگامب ــه تفس ــال، ب ح

ــن  ــدۀ بنیامی ــفۀ آین ــن فلس ــر گرفت ــا درنظ ــن ب آگامب

ــد  ــده بای ــه فلســفۀ آین ــۀ او ک ــن توصی ــه ای و عمــل ب

ــی  ــک آگاه ــالودۀ ی ــر ش ــه را ب ــازه از تجرب ــی ت مفهوم

ــد  ــه فراین ــوبژکتیویته را ب ــد، س ــان نه ــتعالیی بنی اس

ظهــور یــا تکوینــش در دل زبــان تأویــل می  کنــد. 

آگامبــن می  پرســد: »آیــا کودکــِی تجربــه وجــود 

ــان چیســت؟  ــا زب ــر وجــود دارد رابطــه آن ب دارد و اگ

infancy از infans التیــن بــه معنــای کــودک مشــتق 

 fans منفی  ســاز و in شــده اســت کــه در آن  پیشــوند

ــخن گفتن  ــای س ــه معن ــل fari ب ــی از فع ــت فاعل صف

infantia التیــن  بنابرایــن،  اســت،  یــا حــرف زدن 

در اصــل بــر ناتوانــی از ســخن گفتن، بی  زبانــی یــا 

ــم آن  ــی، حک ــس کودک ــت دارد. پ ــتگی دالل زبان  بس

وضعیــت خامــوش و بی  کالمــی را دارد کــه ضرورتــاً بــر 

ورود انســان بــه زبــان و قــوام یافتنــش بــه مثابــۀ ســوژۀ 

ســخن  گو مقــدم اســت« )آگامبــن، 1397، 25(. بدیــن 

ــی  ــاختار اصل ــگاه و س ــن جای ــن تعیی ــب، آگامب ترتی

ــد.      ــن می  دان ــان ممک ــا در زب ــه را تنه تجرب

انســان بــه ســبب داشــتن کودکــی، بــه دلیــل تقــدم  اش 

بــر گفتــار، زبــان واحــد را دوپــاره می  کنــد. اگــر زبــان 

ــم، آن گاه،  ــر بگیری ــر در نظ ــت بش ــۀ طبیع ــه مثاب را ب

ــرا  ــت زی ــاره اس ــمه  اش دوپ ــر در سرچش ــت بش طبیع

کودکــی موجــب ناپیوســتگی یــا عــدم تــداوم آن 

ــن  ــم در همی ــان ه ــتی انس ــت هس ــود. تاریخی می  ش

ــه  ای  تفــاوت و عــدم تــداوم ریشــه دارد. کودکــی تجرب

اســت کــه ســوژۀ انســانی در دل آن ظهــور می  کنــد و 

در متــن آن شــکل می  گیــرد، چــون خاســتگاه ســوژه 

ــۀ  ــان اســت )همــان، 34، 116(. کودکــی و تجرب در زب

زبــان و گفتــار اســت کــه فضــای تاریــخ را می  گشــاید. 

ایــن چنیــن، داســتان بــرج بابــل یعنــی خــروج 

ــی،  ــل48 کودک ــه تبلب ــاب و ورود ب ــاِن ن ــِت زب از بهش

منشــأ اســتعالیی تاریــخ اســت. رازی کــه کودکــی برای 

انســان از آن خبــر مــی آورد، تنهــا می  توانــد در تاریــخ 

ــم  ــد در حک ــخ نمی  توان ــن، تاری ــود. بنابرای ــوده ش گش
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ــخن  گو درون  ــان س ــۀ انس ــداوم و بی  وقف ــرفت م پیش

یــک زمــان خطــی باشــد، بــل در گوهــر خــود شــکاف 

و ناپیوســتگی اســت، اپوخــه49 اســت. آن  کــه خاســتگاه 

و سرچشــمه  اش در کودکــی اســت، بایــد بــه ســفر بــه 

ســوی و درون کودکــی ادامــه دهد )همــان، 118-117(. 

ــه  ــانتاندر ک ــی الوس س ــن اجیس ــه مت ــه ب ــا توج ب

بنیامیــن دیگــرِی خــود را در فرشــتۀ نــو کلــه می  بینــد 

و بــا توجــه بــه تفســیر آگامبــن در بــاب فلســفۀ زبــان 

ــن را  ــرِی بنیامی ــم دیگ ــن می  توانی ــدگاه بنیامی از دی

کودکــی او در نظــر بگیریــم. ایــن نتیجه  گیــری به ویــژه 

بــا دوپاره شــدن ســوبژکتیویته از دیــد آگامبــن )قبــل و 

بعــد ورود بــه ســاحت زبــان( و دو پارگــی ســوبژکتویتۀ 

فــردی کــه بنــا بــه ســنت یهــودی دو نــام دارد، 

خواناســت. مضــاف بــر اینکــه بنــا بــر بــاوری یهــودی، 

به ســان  فرشــته  ای  تولــدش  هــر کــودک هنــگام 

ــرون  ــتگان بی ــم فرش ــل عظی ــه از خی ــودش دارد ک خ

ــد.  ــی می  کن ــرگ همراه ــگام م ــا هن ــده و او را ت می  آم

پــس شــاید بتوانیــم نقاشــِی فرشــتۀ نــو کلــه را همــان 

کودکــی بنیامیــن در نظــر بگیریــم؛ پیــش از ورود او بــه 

ســاحت زبــان کــه بــا دهانــی بــاز بــه فجایــع تاریخــی 

ــی وزد را  ــب بهشــت م ــه از جان ــی ک ــرد و طوفان می  نگ

ــان  ــه ســاحت زب ــودک ب ــن ک ــد ورود ای ــان فراین به س

ــم.  در نظــر بگیری

  نمایش سوگناک آلمانی در دوران باروک
ــود کــه متأســفانه  ــز دکتــری بنیامیــن ب ایــن متــن، ت

ــوع  ــه موض ــدان ب ــه چن ــی ک ــد. از آنجای ــه نش پذیرفت

مــورد بحــث مــا مربــوط نیســت، تنهــا کلیتــی 

ــه مســائل  ــی از آن را شــرح می  دهیــم.  توجــه ب اجمال

ــم  ــن ه ــن مت ــن در ای ــناختی در آرای بنیامی زبان ش

ــاروک  ــن، دال ب ــر بنیامی ــت. از نظ ــاهده اس ــل مش قاب

ــذارد،  ــش می  گ ــه نمای ــی را ب ــاختاری دیالکتیک س

ــه  ــی  آورد ک ــار م ــه ب ــقاق ب ــی ش ــخن نوع در س

ــد.  ــوق می  ده ــاق آن س ــمت اعم ــه س ــگاه را ب ن

ــر  ــر آن از یکدیگ ــه عناص ــوگناک ک ــش س در نمای

انــدام  وار  امــِر  بت  وارگــی  می  شــوند،  منفصــل 

جایــی نــدارد؛ نمــود کاذب تمامیــت، از میــان 

برداشــته می  شــود و دال  هــا از مدلول  هــا جــدا 

تمهیــد  و  صناعــت  بــاروک،  تمثیــل  می  افتنــد. 

ــد و ایجــاد شــوک کیفیــت  خــود را آشــکار می  کن

.)13  ،9  ،1397،6 )ایگلتــون،  اســت  آن  ذاتــیِ 

از چنــگال معنــای  بــاروک  تمثیــل  حــروف در 

چــرا،  و  بی  چــون  و  می  گریزنــد  صــدا  تــک   

تســلیم تمثیل  گــر می  شــوند. دال  هــا در دســت 

ــدل  ــری مب ــای دیگ ــه معن ــد ب ــر می  توانن تمثیل  گ

مومیایی شــده  تعبیــری  بــه  معنــا  ایــن  شــوند، 

ــی شــده؛  ــد ظرفیت ــا و چن ــن حــال ره ــا در عی ام

همیــن  در  تمثیــل  دیالکتیکــی  ســراپا  ماهیــت 

ــفۀ  ــد فلس ــوگناک مانن ــش س ــت. نمای ــه اس نهفت

ــان  ــودن زم ــذرا ب ــن، دل مشــغوِل گ ــخ بنیامی تاری

حــال و نیــاز بــه رســتگار کــردن آن بــرای ابدیــت 

ــتی  ــجام و یکدس ــل انس ــن دلی ــه همی ــت و ب اس

را منفجــر می  کنــد تــا آنهــا را در داده  شــدگی 

 .)33  ،28 )همــان،  دهــد  نجــات  آغازین  شــان 

فرشــتۀ  بــود،  نوشــته  شــولم  کــه  همان طــور 

یادبــودی  هــم  بنیامیــن،  نــزد  مــا  موردبحــث 

از ســفری روحانــی بــود هــم تمثیلــی به ســان 

بــاروک. تمثیل  هــای 
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  نتیجه  گیری
تأکیــد بــر »گسســت، شــکاف و شــقاق« یکــی از 

ــن اســت: 1( در  ــگ در اندیشــۀ بنیامی ــر رن ــم پُ مفاهی

ــون  ــر هم چ ــخ بش ــیحی، تاری ــودی- مس ــۀ یه اندیش

ــش رود  ــه پی ــت ک ــه نیس ــی و بی  وقف ــی خط حرکت

ــیح  ــی مس ــور پایان ــد؛ ظه ــی رس ــی نهای ــه رهای و ب

ــخ نیســت،  ــی و اوج موســیقی تاری ــت پایان هم چــون ن

ــت، 2(  ــخ اس ــر از تاری ــی و نامنتظ ــت آن ــه گسس بلک

ــاز  ــای تاریخ  س ــا و کنش  ه ــن، انقالب  ه ــر بنیامی از نظ

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــل تاریخ ــتی از تکام ــان،   گسس انس

فاجعــه ختــم می  شــود )در اندیشــۀ او توجــه بــه 

ــم   ــت ه ــی داش ــۀ انقالب ــم جنب ــان  ها ه ــال انس اعم

کاباالیــی؛  اخگرهــای الهــی کــه در بنــد و محبوســند، 

ــوند(،  ــا می  ش ــان  ها ره ــال انس ــطۀ اعم ــه واس ــا ب تنه

ــر  ــتی را منفج ــجام و یکدس ــاروک، انس ــل ب 3( تمثی

می  کنــد و دال  هــا از مدلول  هــا جــدا می  افتنــد.

ــا  ــن را ب ــخ بنیامی ــفۀ تاری ــم فلس ــادۀ نه ــاط نه ارتب

ــه تاریــخ را بررســی کردیــم،  نقــد دیــد پیشــرفت  گرا ب

متنــی کــه نقاشــی کلــه را »فرشــتۀ تاریــخ« می  دانــد. 

ــی محــوری در  ــولم، مفهوم ــق تفســیر ش ــون، طب تیک

ــۀ  ــه اصــل اولی ــی، بازگشــت ب ــاالی لوریای ــان کاب عرف

چیزهاســت. بنیامیــن در متن اجیســی الوس ســانتاندر 

بــه نــام دیگــرش اشــاره می  کنــد؛ بــه دیگــرِی خــودش 

کــه همــان فرشــته  ای اســت کــه هنــگام بــه دنیــا آمدن 

او، از صــف فرشــتگان خــارج شــد و تخته  بنــد بنیامیــن 

شــد. بنــا بــر ســنتی یهــودی، بنیامیــن دو نــام داشــت. 

ــانتاندر  ــی از اجیســی الوس س ــا، آناگرام ــی از نام  ه یک

اســت کــه خــود آناگــرام »فرشــته شــیطان« اســت. نام 

دیگــر بنیامیــن و دیگــرِی او، همــان فرشــتۀ شــیطان 

ــد.  ــه جــا خــوش می  کن اســت کــه در نقاشــی کل

بــه  را  تکلــم در کابــاال، جایــگاه مهمــی  زبــان و 

ــن  ــان بنیامی ــفۀ زب ــود. فلس ــاص داده ب ــود اختص خ

تحت تأثیــر کابــاال و کتــاب مقــدس اســت. بنیامیــن در 

ــان دارد.  ــاروک و آناگرام      هــا هــم، دغدغــۀ زب تمثیــل ب

ــن،  ــدۀ بنیامی ــن فلســفۀ آین ــا درنظــر گرفت ــن ب آگامب

ســوبژکتیویته را بــه فراینــد ظهــور یا تکویــن آن در دل 

زبــان تأویــل می  کنــد؛ طبیعــت بشــر در سرچشــمه  اش 

ــا  ــم، ســپس پ ــدا بی  زبانی ــا ابت ــاره اســت؛ چــون م دوپ

ــه  ــان اســت کــه ب ــا زب ــم و ب ــان می  گذاری در اقلیــم زب

ســوژه مبــدل می  شــویم. کودکــی در زبــان انگلیســی از 

infans التیــن مشــتق شــده کــه بــه معنــای بی زبانــی 

ــه  ــت ب ــر بازگش ــت. اگ ــخن گفتن اس ــی در س و ناتوان

اصــل اولیــه را معــادل بازگشــت بــه کودکــی و اشــاره 

بــه گزینــش دو نــام هنــگام تولــد بنیامیــن را اشــاراتی 

ــان در  ــت انس ــی طبیع ــی و دوپارگ ــه کودک ــی ب ضمن

ــیر  ــد تفس ــان« می  توان ــتۀ بی  زب ــم، »فرش ــر بگیری نظ

دیگــری از ایــن فرشــته باشــد.
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ــخن  گو درون  ــان س ــۀ انس ــداوم و بی  وقف ــرفت م پیش

یــک زمــان خطــی باشــد، بــل در گوهــر خــود شــکاف 

و ناپیوســتگی اســت، اپوخــه49 اســت. آن  کــه خاســتگاه 

و سرچشــمه  اش در کودکــی اســت، بایــد بــه ســفر بــه 

ســوی و درون کودکــی ادامــه دهد )همــان، 118-117(. 

ــه  ــانتاندر ک ــی الوس س ــن اجیس ــه مت ــه ب ــا توج ب

بنیامیــن دیگــرِی خــود را در فرشــتۀ نــو کلــه می  بینــد 

و بــا توجــه بــه تفســیر آگامبــن در بــاب فلســفۀ زبــان 

ــن را  ــرِی بنیامی ــم دیگ ــن می  توانی ــدگاه بنیامی از دی

کودکــی او در نظــر بگیریــم. ایــن نتیجه  گیــری به ویــژه 

بــا دوپاره شــدن ســوبژکتیویته از دیــد آگامبــن )قبــل و 

بعــد ورود بــه ســاحت زبــان( و دو پارگــی ســوبژکتویتۀ 

فــردی کــه بنــا بــه ســنت یهــودی دو نــام دارد، 

خواناســت. مضــاف بــر اینکــه بنــا بــر بــاوری یهــودی، 

به ســان  فرشــته  ای  تولــدش  هــر کــودک هنــگام 

ــرون  ــتگان بی ــم فرش ــل عظی ــه از خی ــودش دارد ک خ

ــد.  ــی می  کن ــرگ همراه ــگام م ــا هن ــده و او را ت می  آم

پــس شــاید بتوانیــم نقاشــِی فرشــتۀ نــو کلــه را همــان 

کودکــی بنیامیــن در نظــر بگیریــم؛ پیــش از ورود او بــه 

ســاحت زبــان کــه بــا دهانــی بــاز بــه فجایــع تاریخــی 

ــی وزد را  ــب بهشــت م ــه از جان ــی ک ــرد و طوفان می  نگ

ــان  ــه ســاحت زب ــودک ب ــن ک ــد ورود ای ــان فراین به س

ــم.  در نظــر بگیری

  نمایش سوگناک آلمانی در دوران باروک
ــود کــه متأســفانه  ــز دکتــری بنیامیــن ب ایــن متــن، ت

ــوع  ــه موض ــدان ب ــه چن ــی ک ــد. از آنجای ــه نش پذیرفت

مــورد بحــث مــا مربــوط نیســت، تنهــا کلیتــی 

ــه مســائل  ــی از آن را شــرح می  دهیــم.  توجــه ب اجمال

ــم  ــن ه ــن مت ــن در ای ــناختی در آرای بنیامی زبان ش

ــاروک  ــن، دال ب ــر بنیامی ــت. از نظ ــاهده اس ــل مش قاب

ــذارد،  ــش می  گ ــه نمای ــی را ب ــاختاری دیالکتیک س

ــه  ــی  آورد ک ــار م ــه ب ــقاق ب ــی ش ــخن نوع در س

ــد.  ــوق می  ده ــاق آن س ــمت اعم ــه س ــگاه را ب ن

ــر  ــر آن از یکدیگ ــه عناص ــوگناک ک ــش س در نمای

انــدام  وار  امــِر  بت  وارگــی  می  شــوند،  منفصــل 

جایــی نــدارد؛ نمــود کاذب تمامیــت، از میــان 

برداشــته می  شــود و دال  هــا از مدلول  هــا جــدا 

تمهیــد  و  صناعــت  بــاروک،  تمثیــل  می  افتنــد. 

ــد و ایجــاد شــوک کیفیــت  خــود را آشــکار می  کن

.)13  ،9  ،1397،6 )ایگلتــون،  اســت  آن  ذاتــیِ 

از چنــگال معنــای  بــاروک  تمثیــل  حــروف در 

چــرا،  و  بی  چــون  و  می  گریزنــد  صــدا  تــک   

تســلیم تمثیل  گــر می  شــوند. دال  هــا در دســت 

ــدل  ــری مب ــای دیگ ــه معن ــد ب ــر می  توانن تمثیل  گ

مومیایی شــده  تعبیــری  بــه  معنــا  ایــن  شــوند، 

ــی شــده؛  ــد ظرفیت ــا و چن ــن حــال ره ــا در عی ام

همیــن  در  تمثیــل  دیالکتیکــی  ســراپا  ماهیــت 

ــفۀ  ــد فلس ــوگناک مانن ــش س ــت. نمای ــه اس نهفت

ــان  ــودن زم ــذرا ب ــن، دل مشــغوِل گ ــخ بنیامی تاری

حــال و نیــاز بــه رســتگار کــردن آن بــرای ابدیــت 

ــتی  ــجام و یکدس ــل انس ــن دلی ــه همی ــت و ب اس

را منفجــر می  کنــد تــا آنهــا را در داده  شــدگی 

 .)33  ،28 )همــان،  دهــد  نجــات  آغازین  شــان 

فرشــتۀ  بــود،  نوشــته  شــولم  کــه  همان طــور 

یادبــودی  هــم  بنیامیــن،  نــزد  مــا  موردبحــث 

از ســفری روحانــی بــود هــم تمثیلــی به ســان 

بــاروک. تمثیل  هــای 
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  نتیجه  گیری
تأکیــد بــر »گسســت، شــکاف و شــقاق« یکــی از 

ــن اســت: 1( در  ــگ در اندیشــۀ بنیامی ــر رن ــم پُ مفاهی

ــون  ــر هم چ ــخ بش ــیحی، تاری ــودی- مس ــۀ یه اندیش

ــش رود  ــه پی ــت ک ــه نیس ــی و بی  وقف ــی خط حرکت

ــیح  ــی مس ــور پایان ــد؛ ظه ــی رس ــی نهای ــه رهای و ب

ــخ نیســت،  ــی و اوج موســیقی تاری ــت پایان هم چــون ن

ــت، 2(  ــخ اس ــر از تاری ــی و نامنتظ ــت آن ــه گسس بلک

ــاز  ــای تاریخ  س ــا و کنش  ه ــن، انقالب  ه ــر بنیامی از نظ

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــل تاریخ ــتی از تکام ــان،   گسس انس

فاجعــه ختــم می  شــود )در اندیشــۀ او توجــه بــه 

ــم   ــت ه ــی داش ــۀ انقالب ــم جنب ــان  ها ه ــال انس اعم

کاباالیــی؛  اخگرهــای الهــی کــه در بنــد و محبوســند، 

ــوند(،  ــا می  ش ــان  ها ره ــال انس ــطۀ اعم ــه واس ــا ب تنه

ــر  ــتی را منفج ــجام و یکدس ــاروک، انس ــل ب 3( تمثی

می  کنــد و دال  هــا از مدلول  هــا جــدا می  افتنــد.

ــا  ــن را ب ــخ بنیامی ــفۀ تاری ــم فلس ــادۀ نه ــاط نه ارتب

ــه تاریــخ را بررســی کردیــم،  نقــد دیــد پیشــرفت  گرا ب

متنــی کــه نقاشــی کلــه را »فرشــتۀ تاریــخ« می  دانــد. 

ــی محــوری در  ــولم، مفهوم ــق تفســیر ش ــون، طب تیک

ــۀ  ــه اصــل اولی ــی، بازگشــت ب ــاالی لوریای ــان کاب عرف

چیزهاســت. بنیامیــن در متن اجیســی الوس ســانتاندر 

بــه نــام دیگــرش اشــاره می  کنــد؛ بــه دیگــرِی خــودش 

کــه همــان فرشــته  ای اســت کــه هنــگام بــه دنیــا آمدن 

او، از صــف فرشــتگان خــارج شــد و تخته  بنــد بنیامیــن 

شــد. بنــا بــر ســنتی یهــودی، بنیامیــن دو نــام داشــت. 

ــانتاندر  ــی از اجیســی الوس س ــا، آناگرام ــی از نام  ه یک

اســت کــه خــود آناگــرام »فرشــته شــیطان« اســت. نام 

دیگــر بنیامیــن و دیگــرِی او، همــان فرشــتۀ شــیطان 

ــد.  ــه جــا خــوش می  کن اســت کــه در نقاشــی کل

بــه  را  تکلــم در کابــاال، جایــگاه مهمــی  زبــان و 

ــن  ــان بنیامی ــفۀ زب ــود. فلس ــاص داده ب ــود اختص خ

تحت تأثیــر کابــاال و کتــاب مقــدس اســت. بنیامیــن در 

ــان دارد.  ــاروک و آناگرام      هــا هــم، دغدغــۀ زب تمثیــل ب

ــن،  ــدۀ بنیامی ــن فلســفۀ آین ــا درنظــر گرفت ــن ب آگامب

ســوبژکتیویته را بــه فراینــد ظهــور یا تکویــن آن در دل 

زبــان تأویــل می  کنــد؛ طبیعــت بشــر در سرچشــمه  اش 

ــا  ــم، ســپس پ ــدا بی  زبانی ــا ابت ــاره اســت؛ چــون م دوپ

ــه  ــان اســت کــه ب ــا زب ــم و ب ــان می  گذاری در اقلیــم زب

ســوژه مبــدل می  شــویم. کودکــی در زبــان انگلیســی از 

infans التیــن مشــتق شــده کــه بــه معنــای بی زبانــی 

ــه  ــت ب ــر بازگش ــت. اگ ــخن گفتن اس ــی در س و ناتوان

اصــل اولیــه را معــادل بازگشــت بــه کودکــی و اشــاره 

بــه گزینــش دو نــام هنــگام تولــد بنیامیــن را اشــاراتی 

ــان در  ــت انس ــی طبیع ــی و دوپارگ ــه کودک ــی ب ضمن

ــیر  ــد تفس ــان« می  توان ــتۀ بی  زب ــم، »فرش ــر بگیری نظ

دیگــری از ایــن فرشــته باشــد.
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ــل،  ــک. کیمپ ــت )ن ــی اس ــه آزادی و خودآگاه ــیدن ب رس

 .)1373

Theodicy ، اســتداللی الهیاتــی اســت کــه بــه آن برهان شــر . 36

ــن پرســش پاســخ دهــد  ــه ای هــم می  گوینــد و ســعی دارد ب

کــه چرا خدا اجــازه داده شــر در جهــان وجــود داشــته باشــد. 

37 .Agesilaus Santander

Agesilaus ، شــاه اســپارت در قــرن چهــارم پیــش از . 38

ــالد. می

Santander ، مرکز استان کانتابریا در کشور اسپانیا.. 39

 Anagram، مثــال کلمــات درخــت و دختــر، آناگــرام . 40

یکدیگرنــد.

41 .Anni M. Bie 

42 .Dr. Delbrück 

ــری: . 43 ــه عب ــدراش )ب ــا می ــود ی ــدس یه ــاب مق ــیر کت تفس

מדרש(، یکــی از کتاب هــای دینــی یهودیــان اســت کــه بــه 

ــان عبــری در مــورد داســتان های پندآمــوز و موعظه گــر  زب

قــوم یهــود و نیــز در مــورد تنــخ )کتاب هــای تــورات( نیــز 

ــد. ــو می کن گفتگ

44 .nakdanim

45 .mekubalim

46 .zimzum

47 .tikkun

تبلبــل یــا تبلبــل الســان، مشــتق از نــام بابــل، بــه معنــای . 48

ــالط  ــویش و اخت ــرج، تش ــرج و م ــا«، ه ــوریدن لغت  ه »ش

نامفهــوم و  قــوم، ســخن  زبــان  بیــان، درآویختــن  در 

بی معناســت.

ــه . 49 ــه ک ــق و وقف ــی تعلی ــه معن ــی ب Epoche ، واژه  ای یونان

ــر تعلیــق تمــام  ــان باســتان ب در تــداول فلســفی  اش در یون

ــان  ــود جه ــر وج ــی ب ــته  های مبتن ــا و پیش  انگاش داوری  ه

ــت داشــت. بیــرون از ذهــن دالل
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