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لتر بنیامین  وا

 محمدی مجتبا گلمترجم: 

 

 

ی  ای از نشریه نوشت و نخستین بار در شماره ۹۱۹۱داستایفسکی را در سال  ابلهی رمان  بنیامین این مقاله درباره والتر یادداشت مترجم:

Die Argonauten ی موجود در جلد دوم از  ی فارسی بر اساس متن اصلی بنیامین به زبان آلمانی )نسخه منتشر کرد. این ترجمه

اند  ترتیب عبارت ها به انجام شده است که نشانی آن های بنیامین ی نوشته گزیدهی انگلیسی این مقاله در  ( و نیز ترجمهها ی نوشته مجموعه

 از:

 Walter Benjamin, Gesammelte Shriften, Band II, Herausgegeben von Rolf Tiedemann und 

Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp Verlag, pp. 237-241. 

 

 Walter Benjamin, Selected Writings, Vol. 1 (1913-1926), edited by Marcus Bullock and 

Michael W. Jennings, Harvard University Press, pp. 78-81. 

 

*** 

 

های  ناسیونالیست نمای نمونه کشد. این نگرش به تصویر میاش  ی سرنوشت مردم واسطه داستایفسکی سرنوشت جهان را به

 مطلقِ وابستگیِ هم به دادنِ تواند رشد کند. عظمت این رمان در نشان می ملیتی  واسطه که بنا بر آن بشریت تنها بهبزرگ است، 

 انسانیعمیق  زندگی ی ازاحساساین بدان معناست که هیچ  د.شو نمایان میملّت  و یترشد بشر حاکم بر متافیزیکیِ قوانینِ

سیاقی  بهان، ش هاله وندر انسانی احساسات این درخور توانایی بازنمایی. نیابدی روح روسی  در هالهاستوار  جایگاهینیست که 

بسا گوهر آزادی در هنر  چه، اش سان چیزی بیرون از جایگاه بهآن حال جدانشدنی از  و درعین تملبستر  در شناور انهآزاد

که  مقایسه کنیم مفتضح نویسندگانی ی یافت که آن را با شیوهتوان در این را تنها هنگامی می این نویسنده است. قدر گران

ترین  ی نازل رآمادههای حاض کنند تا شخصیت می  زنند و سرهم یوصله م دیگر سادگی به هم گوناگون را به متفاوت عناصر

سیاقی  به ،سرزمین پدریانسان  شخصیت ملّی و سان ، بهپرسوناهای فردی و اجتماعیجا  در اینبسازند.  ژانرهای رمان را

کند.  این آدمک عروسکی را کامل می نیز شناختی آنان آور توجیه روان چندش نمایشوند، و  چسبانده می دیگر کودکانه به هم



 

 

اس ی حس تنها عرصه این گزیند. برنمی ی شروع خود عنوان نقطه ها را به تشناسی شخصی روانهرگز  داستایفسکی اام

گذار تولید  حال در یتگاز آتشین مل کهناز انسانیت ناب  ست که در آن ی آزمایشی بوته سان بهها[  ی شخصیتشناس روان]

 معضلی ما منتقدان در ذهن هرچیزی کهدر واقع، . است انسان ای و مرزی حاشیهحیات بیان  تنهاشناسی  روان شود. می

یک « روان»یا  روسی« روان»مسأله  گویی [نویسند که آنان طوری می] :ی مقابل آن است درست نقطه نماید میشناختی  روان

 درون مرزهای آن و مراقبت از پاننهادن به ها حق رویکرد به آثار هنری را تنها با احترام به قلمرو آن نقدْ. بیمار صرعی است

خاطر  ای را به که یک منتقد نویسنده ست جایی در آن این خاک بهآوری  شرم تجاوز مثال چنینتواند توجیه کند.  می قلمرو

متوسط نویس  زیرا رمان ان، تا حد زیادی سزاوار یکدیگرند،ستاید. منتقدان و نویسندگ هایش می شناختی شخصیت رئالیسم روان

 هم صرفاً بازشناسد و حتی بستاید، آنسپس  را ها آن تواند کند که منتقد می ای استفاده می ورورفته های رنگ در واقع از کلیشه

می و شر این بی که منتقد باید از آن فاصله بگیرد،ای است  ا این دقیقاً همان حیطهشناسد. ام ها را بازمی اطر که آنین خبه هم

 نیز ی ومل درک هویت متافیزیکیکه اثر داستایفسکی را با چنین معیاری بسنجد. رسالت او در عوض  منتقد است خطای

 دهد. ای است که زیربنای رمان داستایفسکی را تشکیل می ی خالقانه انسانی در ایده

آل پیشین  ایده یک»گوید،  طور که نوالیس می زیرا این رمان نیز مانند هر اثر هنری مبتنی بر یک ایده است، یا آن

و نه چیزی دیگر. خصلت  ضرورتو رسالت منتقد چیزی نیست مگر بیان همین « داشتن. وجود بهضمنی  ضرورتیک دارد، 

در زندگی  اپیزود است. به عبارت دیگر، اپیزودییک  گیرد که می نشأت از این واقعیترمان  بنیادین تمام رویدادهای این

ها پیش از  او هم سال زیرا، اساساً در تاریکی مدفون است، او، پیش و پس از این اپیزودزندگی شخصیت اصلی، پرنس میشکین. 

 زندگیبرد. چه ضرورتی این مرد را به روسیه بازگردانده است؟  ها پس از آن را در خارج از کشور خود به سر می آن و هم سال

نمایان تاریکی پیرامون  دل از طیف نورهای  ر که رنگطو همان آورد اش در خارج سربرمی یرامون اقامتروسی او از تاریکی پ

دهد  راستی در این دوران انجام می چه او به شود؟ توصیف آن ا چه نوری در جریان زندگی او در روسیه تجزیه می. امشوند می

 گذرد، حتی هدف می . زندگی او بیهای گوناگون رفتارش ها و ویژگی هم بدون درنظرگرفتن خیل اشتباه آنناممکن خواهد بود، 

جامعه  مقیاسرنجور شباهت ندارد. او تنها در  یبیمار ی تا اندازهچیز  به هیچ بهترین حال است، و از این جهت اوزمانی که در 

نیز   داشت ــ یک دوست بازنمی حتی ترین دوستان او ــ اگر منطق رمان او را از داشتن نزدیک خورد؛ حتی شکست نمی

ای از انزوای کامل  هاله ه در. برعکس، او بدون جلب توجبیابندصی را در زندگی او ایده یا هدف مشخ توانستند هیچ نمی

ها  ترشدن آن ع نزدیکشوند که مان سرعت وارد میدان نیرویی می شود گویی به درگیرشان می او ی روابطی که رود. همه فرومی

اش واجد  فتنی است، و زندگینیا فروتن، او کامالً دستیش از اندازه ب است، و حتی متواضعراستی  به شود. اگرچه این مرد می

: هر رویداد، هرقدر ی بسیار غریبی هست نکتهجا  . در اینیابیم وبیش مطلقی را می ای کمست که در مرکزش تنهایی و انزو نظمی

 ها به سوی این یک ی چیزها و آدم همه، و این فرایند که در آن شود به نظر رسد، گویی از سوی او جذب میدور ه از او هم ک



 

 

گریز از  بهاو  اند که میل سوی او بی رفتن به قدر به همانها  آنبا این حال، . سازد مییابند محتوای این رمان را  سوق می مرکز

ون نامتناهی در بهرفته  رفتهکه  است همان زندگیاین تنش  و هم ساده است. پایان بیها هم  آن. تنش میان رغبت است بی ها آن

 ؟استسک وپاول رویدادها در، مرکز تشینپانی ا ی پرنس، و نه خانه خانه. چرا خوابد فرونمی هرگزشود، ولی  گشوده می

طور نمادین  به این زندگیکه نامیرایی  شود فقط برای این در برابر ما نهاده می اپیزودیسان  زندگی پرنس میشکین به

کمتر  شاید حتی  ــ ، فسرده شودای عمیق با آن دارد ، که رابطهتواند بیش از زندگی طبیعت نمی در واقع د. زندگی اوشو دیدنی

ا زندگی پرنس قطعاً نامیراست ــ و این را باید به معنایی درونی و روحانی فهمید. این در باشد، ام جاودانبسا  از آن. طبیعت چه

ا این نامیرایی همان ابدیت طبیعت نیست، ی اویند. ام ار جاذبهه در مدمورد زندگی او راست است و نیز زندگی تمام کسانی ک

کند، در حالی که نامتناهی بیشترین افتخارش را در  هرچند به آن شبیه باشد، زیرا مفهوم ابدیت مفهوم نامتناهی را نفی می

ها دور  رایی به معنای مترادف آن فرسنگدهد از نامی آورد. زندگی نامیرایی که این رمان به آن شهادت می نامیرایی به دست می

های گوناگون آن هستند. به  واقع میراست، و چیزهای نامیرا تن، توان، فردیت، و روح در کسوت است. زیرا در دومی زندگی به

ی  گفت، که بنا بر آن طبیعت ملزم است گستره وگو با اکرمان، از نامیرایی فعالیت سخن می این معناست که گوته، در گفت

شود، از  ها از نامیرایی زندگی حذف می ی این که این یکی از ما گرفته شد. همه به محض آن ا برای فعالیت به ما بخشد،نوینی ر

جا  شود. زیرا ما در این اش با خود نامیرایی تعریف می کند و شکل درون نامتناهی دنبال می اش را به ی نامیرایی ای که ایده زندگی

ا کدام زندگی نامیراست، اگر این همان نامیرایی طبیعت یا فرد نباشد؟ در مورد پرنس گوییم. ام نمیاز تداوم محض سخن 

اش ثانوی است، درست همچون یک گل نسبت به  توانیم بگوییم که در حقیقت فردیت او نسبت به زندگی میشکین می

با آن این زندگی را ای است که  این نشانه نشدنی است؛ . زندگی نامیرا فراموشاش، یا یک ستاره نسبت به نورش رایحه

از آن در میان هیچ شهادتی  یا شاید حتیبود و اگر هیچ یاد شود، حتی ای است که فراموش نمی یشناسیم. این زندگ بازمی

باشد. و شکل یا قالب  اگر بدون ماند حتی نشدنی باقی می وشای فرام تواند از یاد برود. چنین زندگی نباشد. این زندگی نمی

توانیم آن را فراموش کنیم. بلکه به چیزی در سرشت خود امر  صرفاً به این معنا نیست که ما نمی« نشدنی فراموش»

بیماری نسیان پرنس در روزهای واپسین او نمادی  سازد. حتی نشدنی می آن را فراموشنشدنی اشاره دارد، چیزی که  فراموش

تواند به  دیگر نمی وماند،  نفس او مدفون می تظاهراً در مغاک معرف سرشت زیرا ایننشدنی زندگی او.  است از سرشت فراموش

های دیگر  ی زندگی همهزندگی او را بر  نقش گفتار کوتاه رمان آیند. پس های دیگر به دیدار او می سطح برآید. شخصیت

 دانند چگونه. نمی هرچنداند،  ای که در آن دخیل بوده سان زندگی بهکوبد،  می



 

 

 کتاب است:داستایفسکی در این  باشکوه سوگواریاین  اش این است: جوانی. ب برای زندگی در نامیراییی نا کلمه

داستایفسکی گالیه  .«ابله»: شود ا با درخشش خاص خود تاریک میماند، ام نامیرا باقی می اوزندگی  [1].شکست جنبش جوانان

یا ــ  هایشان دارند روسیه را در سینه جوان ــ زیرا این مردمان قلب کند حفظتواند نامیرایی خودش را  کند که روسیه نمی می

در »، رود و در اروپا هایش فراتر می ههاز جب افتد، بر خاک بیگانه می نامیرایی از همین روی، این .آن را درون خودش جذب کند

 یمیراث مل زایش دوباره درکند که  تأکید می بارهااش  های سیاسی . داستایفسکی در نوشتهافتد ، گیر می«بادخیزاین اروپای 

بر آن است که یگانه نجات برای جوانان و ملّت ایشان در  ها ی این کتاب نویسنده خاطر ناب واپسین امید است، به همین

در طبیعت پرنس  سان ا بهیلکو ی چهرهکه در آن  ،شد همین کتاب هم پیشاپیش دیده می در موضوع کودکی است. این

را  کودکانه زندگیشفابخش نامحدود  تی قدر ایده برادران کارامازوفدر  اگر داستایفسکی حتی تر است، کودکانه از همه ناب

و  ی مردم روسیه دیده کودکی آسیب برد، فقط به این خاطر که ای رنج می دیده این نسل جوان از کودکی آسیب .نداده بودبسط 

تحول  ،تنها در روح کودکان ،که آشکار استاست. این همواره در داستایفسکی  انداخته از کارآنان را  سرزمین روسیه توان

گفتار  جا نیز در اینش در بیان خویاش  و ناتوانیکودک  بودن بسته زبان. شود نمایان میمردم  دل زندگی ی زندگی انسانی از واال

 تسخیررمان را این ــ یا، به بیان مدرن، هیستریا ــ زنان  کودکی ، و اشتیاقی فزاینده بهکند فلج می های داستایفسکی را آدم

از . ماند میآسا  یک آتشفشان غول یاین کتاب به انفجار درون حرکت تمامکند: لیزاوتا پروکوفیونا، آگالیا و ناستازیا فیلیپونا.  می

ی  ویرانگری به دست آید. رابطه -بار خود تواند از رهگذر فرایندهای فاجعه اند، انسانیت تنها می طبیعت و کودکی غایب کهجا آن

های  انرژیبسا روزی  چهناپذیر آتشفشانی که  وتمام ایشان، مغاک سنجش ویرانی تام تا حدزندگی انسانی با موجودات زنده، 

 .ت روسیها شوند ــ این است امید ملرهش ا از دهانهر مقیاس کالن انسانی د عظیم

 

 

 پانویس:

 ، که خود او نقشی برجسته در آن ایفا کرده بود. )م.(کند اشاره میجنبش جوانان آلمانی  جا به بنیامین در این .[1]

                                                           
 


