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 جدید 1مَلَکِـــ  آیا والتر بنیامین معنای داراییِ گرانقدرش

 دانست؟می را کلی ـــ پاول اثر( نُووس آنگلوس) 

 ، ترجمۀ صالح نجفیجکسِن آرن
 

 

 

پاول  نُووسِ لوسگآنهای سیاسیِ چپ به یادگار مانده، هایی که در قرن گذشته از نهضتشمایل ۀاز میان هم 

اند و به هیچ یکی حرف نزدهاین ۀهیچ شمایلی به انداز ۀانگیزترین شمایل است. دربارکلی اسرارآمیزترین و هراس

آن  پاسبانانهاست. ترینِ آن شمایلاین شمایل بعیدترین و غریب اند. احتماالًیکی نگاه نکردهشمایلی کمتر از این

ملّی اسرائیل نصب  ۀاین شمایل در موز 1987اند. از سال را تشکیل دادهترین انجمن فلسفی اروپای قرن بیستم سرّی

جشن گرفتند و نیمی دیگر با تمام قوا با آن مخالفت  پاسبانانشدنش را نیمی از آن شده است، کشوری که آفریده

تحقیقی  ۀرسالو چندین  MLA الهام چند کنفرانس انجمن ۀنمودند. پیش از آنکه در معرض دید عموم قرار گیرد، مای

 رد.ترشدنِ معنای آن کمک نکینها به روشنا یک ازشده بود. اما هیچ

 ـــ و عجبا که در خیل عظیم هنرمندان پاول کلی هنرمندی بود که اثری خلق کرد که معیار تفکر رادیکال شد 

 خلقش سالگرد صدمین امسال که بود نُووس آنگلوس 2مونوپرینتِ کرد خلق او که اثری هزاران میان در آنکه ترعجب

اهمیت( رویاروییم. ابعادش: با اثری مینور )کوچک و کم که کشدمی داد اثر این چیزِهمه اول، نگاه در. داشتند بزرگ را

آمیزیِ معمول کارهای کلی نشانی در آن نیست سانتیمتر. از شور و هیجان ناشی از حس 24سانتیمتر در  32 حدوداً

 مَلَکروغنش را چند سال بعد کامل کرد(. رنگ ۀ، اثری با ابعادی مشابه که نسخپرهشب رقصِبا مقایسه کنید  )مثالً

                                                           
 .کردیم ترجمه ملک ما همین برای گذارند.می دختران روی که است اسمی و کندمی تداعی را مؤنث ایچهره فارسی در فرشته . عموما1ً
 با طراحی یا روغن رنگ با نقاشی ابتدا آن در که چاپی اسلوب: کنندمی ترجمه تکنسخه چاپنقش یا تکچاپ را مونوتیپ یا . مونوپرینت2

 آن روی بر نمدار کاغذی هنرمند سپس و شودمی اجرا سلولوئیدی یا ایشیشه یا صیقلی فلز لوح دو ـــ بر آن ترکیب چاپ ـــ یا مرکّب

 این گاهی. آیدمی دستبه چاپنقش یک تنها نتیجه در که سازدمی منتقل کاغذ سطح بر را نقش دست دادنِمالش و فشردن با و گستردمی

 آید.می بیرون کار از متفاوت کامالً چاپنقشی هر بار اما است تکرارشدنی بار سه تا روش
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ای های سالخوردههایی چون انگشتهای درشت و بالسان و چشمهای ریگعنوان اثر حیوانی است با دندان جدیدِ

سیاسی این طراحی از قرار با زیباشناسیِ نمایند. بلندپروازی داشتن هیکلش ناتوان میخپل و پاهایی که برای نگاه

ش، اوچرای زیباشناختیچونآن همخوان است و این یعنی معرفِ خالق خویش است. کلی، با وجود رادیکالیسم بی

ـ کلمنت وجه اهل تبلیغ و تحریک سیاسی دستِ چپی نبودهیچبه  بورژوایی» را کلی وقتی هنر، نقدنویس گرینبرگ، ــ

 .گفتمی راست اما کرد خرج خشونت زیاده کمی شاید خواند «احترام خوردر اما احوالغریب

احوال بود که با سربلندی از هر عزت و احترامی را خرید بورژوایی غریب لوس نُووسگآنکه  مردی دیگر طرف از 

اسرارآمیزی بر ثیر أهای والتر بنیامین تسیاسی است. نوشته ۀها تجسم کامل مبارزنیاز بود و هنوز از دید خیلیبی

کلی امروزه  ۀتوجه او به این اثر بود که فرشت لطف به ـــ تنها اندسیاسی و عرفان یهودی گذاشته ۀزیباشناسی و نظری

در نمایشگاه بزرگی از کارهای نقاش دید  1921ای چنین واال یافته. او این طراحی را در بهار در هر سه حوزه مرتبه

رسد بنیامین خیلی زود به این نتیجه هنر مونیخی، ترتیب داده بود؛ به نظر میو خرید که هانس گُلتس، دلّال 

گرشُم شولِم، دوست بنیامین، شعری برای روز تولد  1921 ۀرسد که این داراییِ گرانقدرش است. در پانزدهم ژوئیمی

نمادینم/ و معنایم همین است -من چیزی نا»خوانیم، او سرود که در قالب حدیث نفسِ فرشته بود. در پایان شعر می

 «.جادو را/ زیرا معنایی ندارم من ۀچرخانی حلقکه هستم/ تو بیهوده می

کند( که والتر کلی مطرح می ۀمعنابودنِ فرشتبی ۀاین ادعایی بود )منظور ادعایی است که شولم در شعرش دربار 

درگذشت در  1982تر کرد. شولم که در هایی هرچه خالقبنیامین مابقی عمر خویش را صرف ابطال آن به شیوه

گوید تنها چیزی که بیش از تماشای طراحیِ پاول کلی ( می1972« )والتر بنیامین و مَلَکش»ای با عنوان مقاله

، 1932رسیدن هیتلر از طریق انتخابات در سال قدرتتوانست دوستش را به تفکر برانگیزد غیاب آن بود. پس از بهمی

اسپانیا  ۀرا خریده بود، بنیامین از آلمان گریخت و روان طرح کلیده سال پس از تاریخی که بنیامین یاز یعنی حدوداً
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بگذارد، این  ایبیثا در شرق اسپانیا شد(؛ اگرچه مجبور شد مَلَکِ محبوبش را جا ۀ)بنیامین چند ماه ساکن جزیر شد

ماه پیش از کوشش  ، چند1940نگ یافت. در اش حضوری پررهای این دورهمَلَک غریب بارها و بارها در نوشته

طرف بود(، واپسین زمان، برخالف اسپانیای ژنرال فرانکو، کشوری بی ناکامش برای ورود به خاک پرتغال )که آن

هایی به پایان رساند. تز نهم پرواز طائر فکر بنیامین بود با بال« تاریخ ۀفلسف ۀتزهایی دربار»جستار مهمش را با عنوان 

 د:مدیونِ نزدیک به دو دهه تعمق در تصویر چاپیِ پاول کلی بوکه 

 

که نگاهش چنان است انگار  بینیممیاثر پاول کلی با عنوان آنگِلوس نُووس تصویر مَلَکی  3نقاشییدر 

هایش از حدقه بیرون زده، دهانش باز مانده، . چشمروی بگرداندخواهد از آنچه بدان زل زده است می

سوی گذشته. آنجا که ما زنجیری از گردانده به . مَلَک تاریخ را چنین شمایلی باید. رویهایش گشودهبال

د. فکناگذارد و پیش پای او میوقفه آوار بر آوار میبیند که بینمی واحدای بینیم، او جز فاجعهرویدادها می

ه را به هم بپیوندد. ولی پاشیدهای ازهمخواهد دمی درنگ کند تا مردگان را بیدار کند و پارهدلش می

هایش افتاده است چنان سهمگین که مَلَک را یارای بستن طوفانی از بهشت وزیدن گرفته است و در بال

راند که او بدان پشت کرده است ای مین آیندهودرآنکه ایستادگی تواند بههایش نیست. طوفان او را بیبال

 ت.خوانیم همین طوفان اسساید. آنچه پیشرفت میآسمان میو در این میان تلّ آوار در برابر او سر به 

 

بعدتر در همان سال، پلیس اسپانیا بنیامین را بازداشت کرد. بنیامین متوجه شد قرار است او را از خاک اسپانیا اخراج 

یامین در کرده به فرانسه بازگردانند. شک نداشت که چون یهودی است به اردوگاه کار اجباری خواهندش فرستاد. بن

موران مخفی أه دست خودش و شاید به دست مب ـــ شاید ، در آغاز فصل خزان، از دنیا رفت1940سپتامبر  26

                                                           
 .انگلیسی آمده استنه نقاشی که در ترجمۀ  کرده به معنی ایماژ، استفاده Bild واژۀ از کند که بنیامین. نویسنده در ادامه اشاره می3
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نیست را به باد انتقاد گرفته بود سربه 4استالین-گرای مرتدّ خائن را که پیمان هیتلرشوروی که دستور داشتند این چپ

 کنند.

نماید که پیکر بنیامین را در گورستان به شکل مناسبی نامناسب مینگریم، از منظر امروز که به وقایع می 

العمرِ عرفان یهودی در فرهنگ روشنفکران چپ ها به خاک سپردند. چند دهه بعد، این دانشپژوه مادامکاتولیک

های خاطر باورهایش تبعید و سپس شهید شد اکنون در کالسمقامی نزدیک به قدیسان یافته است. آرای او که به

اندیشی مکتوم. اینکه منظور شود که گویی سرپوشی است بر جزمآمیزی به بحث گذاشته میدانشگاه با شور تعصب

وقت از دست نداده اما اصرار او بر اینکه بنیامین در تز نهم جستارش چه بود موضوعی است که جذابیتش را هیچ

 ۀهم ندرت با جدیت در معرض تردید قرارگرفته. تقریباًهد بکنفرشته یا مَلَکِ تاریخ را تصویر می طراحیِ کلی قطعاً

فقط چون تفسیر خود بنیامین از آور است، نهاند. و این براستی تعجبخوانندگان تزهای بنیامین این ادعا را پذیرفته

کاریکاتوری  به این علت که هیچ بعید نیست کلی قصد داشته این طراحی کرّات تغییر کرد اما ضمناًبه نُووس آنگلوس

 است. گشته( جدید) چپ وچرایچونبی هاینشان از یکی که طراحیی ـــ همان از آدُلف هیتلر باشد

: آمده تاریخش فلسفۀ دربارۀ تزهایی هفتمِ تز در نوشت عمرش مدت تمام در بنیامین که ایجمله مشهورترین 

 مورد در ناگزیر که ادعایی پرقدرت، ادعایی «.نباشد بربریّت سند همزمان که نبوده درکار فرهنگ از سندی هرگز»

 .است صادق نیز بوده بنیامین جستار الهام مایۀ که طراحیی

 و سخت واقعِ امور ورای نظر آسمان در گرفتناوج به شانتمایل زیند،می دیرتر هرچه انسانی علوم حوزۀ فعاالن 

 اما داد، تن باید واقع امور به. است شانراه سدّ ترینبزرگ هم ایشان الیموت قوت هم واقع امور. شودمی افزون صلب

                                                           
بین  1939اوت  23 در که بود تجاوز عدم پایۀ بر سری پیمانی استالین–هیتلر پیمان یا ریبنتروپ-پیمان عدم تجاوز یا پیمان مولوتف. 4

آلمان نازی )یواخیم فون ریبنتروپ( و کمیسر  ۀآلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بسته شد. این پیمان را وزیر امور خارج

امضا  ،اتحاد شوروی )ویاچسالو مولوتف( با حضور یوسف استالین و گراف فون شولنبورگ، سفیر آلمان در مسکو ۀخلق برای امور خارج

 .کردند
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 را خویش شخصیت از ابعادی خود مخاطبان به واقع، امور جایبه بزرگ، متفکران از بسیاری. جان عمق از نه

 پیوند بنیامین خصلت ترینمسحورکننده شولم، گفتۀ به. بندیخالی یا مقدسیخشکه یا اند ـــ بازیگوشیبرنموده

 حالدرعین اما دیالکتیکی، بینیِباریک ذوقِ و چشمگیر بینادلیِ طرف، یک از: بود او شخصیت در ویژگی دو میان

 سراپا روشی بهانۀ به هاوقتخیلی فعالیتش متأخر دورۀ در او... پرور خیال هاینظریه به بینادلی این پیوندزدن میلِ

 .چسبیدمی هانظریه آن به شقیکله و یکدندگی با یافتاری

 «تاریخ فلسفۀ دربارۀ تزهایی» در بنیامین لحن. بنیامین نثر از زیبایی توصیف چه شقی ـــ بَه،کله و یکدندگی با 

 ظاهراً هایشاستدالل در بنیامین لحن قلدرمآب ـــ قاطعیت وقتهیچ نه اما کوبنده گاهی پرحرارات، و است پرشور

 دقت هوایبه را جستار این هرکس حالاین با. خواننده ذهن سویبه هرگز نه دارد خودش ذهن سویبه روی همواره

 تفسیر که نیست جهتکشید ـــ بی خواهد نومیدی به کارش الجرم بخواند وچراچونبی واقعِ امور از برآمده اتقان و

 ببینند را کلی طراحی خود هایچشم با بتوانند مخاطبان عامۀ آنکه از پیش هامدت نُووس آنگلوس از بنیامین

 جانبیِ محصول جز نیست هیچ کندمی وصف آوار تلّ تعبیر با او آنچه. افتاد جا آن از نهایی و معیار تفسیر صورتبه

 نام حتی. ویرانی و آوار بازنمایی برای گاههیچ نه البته و بست کاربه بارها و بارها کلی که 5دوئیل ترانسفر تکنیکِ

 شایان و) باشد؟ نو تواندمی معنی چه به تاریخ فرشتۀ کند ـــ آخرمی نقض را بنیامین استدالل نُووس آنگلوس

نیست  بنیامین تقصیر داده روی ترجمه در که لغزشی هرچند است؛ طراحی که نقاشی نه کلی کار که است یادآوری

 زاییآشفتگی مباالتیبی از حاکی لغزش این ایماژ ـــ معنای به است، بیلت برده کاربه آلمانی در او که ایـــ کلمه

                                                           
 یا کربن مداد نه و روغنی رنگ از استفاده با نقاشی دیگر سطح هر یا بوم روی به مدادی طراحی انتقال برای است روشی دوئیل ترانسفر. 5

 تازه بوم روی آن بازسوارکردنِ و کهنه بوم روی از نقاشی زمینۀ یا آستر و رنگ الیۀ جداساختنِ به نقاشی در برداریگرده یا ترانسفر. زغال

 .شودمی اطالق نیز
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 قهرمان هاینوشته بهترین از یکی بخشالهام که اندداده بروز هنریی اثر با برخورد در صاحبنظران که است

 .(بوده شانمحبوب

 واقع در بنیامین جستار بریم گمان اگر بنمایند لحیه اظهار و بودنمالنقطی از حاکی شاید هانکته این البته 

 را تاریخ مَلَک: گرددمی آن مدار بر نهم تز که اینقطه به کنید نظر اما. باشد کلی پاول اثر از دقیق قرائتی کوشدنمی

 «بایدِ» همین دل از( بنیامین جملۀ همین شاید، جمله، از) فرهنگ نقد در کامل مکتب یک کل. باید شمایلی چنین

 قرائت»: نهاد نامی مکتب این بر بعدها( 2009-1950) سِجویک ایو. است برآمده شقیکله و یکدندگی از برآمده

 این فعاالن زندمی قلم ریویو آنجلسلس در که نقدنویس میکانُوسکیِ جیکِب ؛«خوانیخیاالنهکج» یا «پارانویایی

 دارند نقد دست در که موضوعی به را چیزهمه سرنوشت خواهندمی که کرده وصف «وسواسی شارحینی» را مکتب

 پاافتادگیِپیش میان شکاف مرهون را خود قوّت بنیامین تحلیل تهوّرآمیز و پرماجرا رُمانس از زیادی بخش. بزنند گره

 واحد نحیفی تصویر در را تاریخ کل عصارۀ او بینید،می است ـــ چنانکه آن نتایج آمیزیِگزاف و تحلیل مقدمات

 از بسیاری در همچنانکه نهم، تز در. است واقع امور ناگزیر شودمی قربان نقادی قسم این مسلخ در آنچه. یابدمی

 تا پوشاندمی و پیچاندمی را متن یک از هاییجنبه دارد او کندمی احساس آدم او، هاینوشته بندهای تهورآمیزترین

 .درآیند جور گردیده معتقد آن صحت به پیش از که اینظریه با

 کلی طراحی از را خود هایقرائت از هاییقسمت بود مجبور بنیامین ،«تاریخ فلسفۀ دربارۀ تزهایی» مورد در 

 هایدندان با دیوی را کلی فرشتۀ و کشیدمی حشیش بنیامین آورد،می یاد به شولم ،1930 دهۀ هایسال در. بپوشاند

 را کلی فرشتۀ گذراند،می پاریس در را تبعید ایام که دهه آن پایان در. کردمی وصف تیز هایپنجول و نیش

 بسیاری و تفسیرها این بر همزمانِ  نظرانداختن یعنی نُووس آنگلوس در غوص و غور. دیدمی محزون ایراندهازوطن
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 دربارۀ نوشتن. باشند شده سرشار و غنی بلکه آبکی و سست نه شان ابهام اثر بر که تفسیرهایی دگر، تفسیرهای

 .کنارزدن را معناها دیگر و بخشیدن بدان واحد معنایی موقت، کمدست یعنی، نُووس آنگلوس

 دانشمند یک قلم از غافلگیرکننده، طرزیبه شاید کلی، طراحی از بنیامین تفسیر به ایرادها ترینبرجسته از یکی 

 متولد آمریکاییِ-بلغاری نویسنمایشنامه و نویسرمان و شیمیدان ،(2015-1923) جِراسی کارل. تراویده برون

 بنیامین والتر و (the Two Adornos)آدورنو  دو آرنت، هانا: نوازش-پیش عنوان با دارد هم اینمایشنامه که اتریش

 که االصلیبلغاری یهودیِ مهاجر: باشد نُووس آنگلوس قرنیِیک داستان کل در شخصیت ترینجذاب شاید ،(2011)

 باهاس مکتب هنری آثار که استنفُرد دانشگاه در شیمی استادتمام افکند؛ متحد ایاالت در اقامت رحل 1930 دهۀ در

 تحریر و شعر سرودن و رمان نوشتن برای کجا وقت از نیست معلوم که پرکار پژوهشگری کرد؛می گردآوری را

 سال در استروئیدی ضدبارداریِ قرص اولین مخترع همچنین او. کرد پیدا هم شخصی زندگینامۀ چهار و نمایشنامه

 به اینامه سالگی،91 در مرگ از پیش اندکی ،2014 سپتامبر در(. بود قرص خود مخترع او واقعاً ـــ نه،) بود 1951

 طراحی که انددرنیافته چرا که گرفت خرده بنیامین متأخر نگارانزندگینامه بر آن در و کرد منتشر ریویو نیویورک

 تابلوِ: نُووس آنگلوس» عنوان با آلمانی زبان به ایرساله در اِبِرالین. ک. ی. است هیتلر از کاریکاتوری احتماالً کلی

 چهار آزمونگرانۀ دیالوگ مهمِ هایلحظه از یکی در و بود رسیده نتیجه همین به «بنیامین والتر تفسیر و کلی پاول

 اشاره نکته همین به نیز جراسی کارل اثر شونبرگ شولم، آدورنو، بنیامین،: گفتگو پارناسوس ـــ یک در یهودی

 ترینمطرح نویسندگان گوش به دهندهتکان چنین خبری است ممکن چطور آخر پرسد،می جراسی. رودمی

 باشد؟ نرسیده انگلیسی زبان در بنیامین هایزندگینامه

 اندعقیده این بر شناسانبنیامین من، زعم به. باشد پژوهش عرصۀ در شلختگی عالمت قضیه این ندارم باور من 

 همان کلی جدید ملَک که باره در این بنیامین قول مثل شانداستان قهرمان هایگفته ترینشدهنقل از بعضی که
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 این از اینان. ببرد سؤال زیر را آنها ندارد حق کسی و است سنگ جنس از گویی و است منزل وحی است تاریخ ملَک

 .است مفروض همیشه شانخُردشدن امکان و نیستند خارا سنگ هاسنگ همۀ که غافلند نکته

 رفقایم برای کنممی تالش که هاوقتبعضی من خود. است حقانی خشمی نامه این نوشتن برای جراسی انگیزۀ 

 را آنها کنم صحبت منفی دیالکتیک یا هاسیموالکروم دربارۀ کنندمی کار تخیلیعلمی هایداستان حوزۀ در که

 تفسیر بنیامین والتر که حال گویدمی بزرگ شیمیدان رسدمی نظر به. یابممی موجه عصبانیت همین دستخوش

 مسلمات و واقع امور بر مبتنی من تفسیر تازه و نکنم؟ عرضه را خودم تفسیر من چرا است، کرده ارائه را خود برهانبی

 !است تاریخی

 که است خطیبی ولی آتیهبی و استعدادکم نقاشی زمان این در هیتلر. 1920 سال. واقع امور سروقت برویم پس 

 پس. انجامدمی نازیسم زایش به که کندمی ایراد غرّایی سخنرانی هیتلر. 1920 فوریۀ 24. شودمی ترقابل روز به روز

 هاگام نخستین این در حتی. آورند جابه را او توانندمی نظر یک به مونیخی مستمع نفر هزار هاسخنرانی، ده این از

 خدمت هایسال در که است بارانیی او شاخص است ـــ اونیفُرم جمع فاشیسم نگاریِشمایل به دانگشش او حواس

 باواریا ارتش در بوده مونیخ ساکن 1906 سال از که کلی. کردهمی بر تن جهانی اول جنگ خالل در باواریا ارتش در

 اند ـــنداشته حضور ارتش همان در که کسانی حتی آلمانی ـــ نامیِ هنرمندان برای تازه، و. کرده خدمت هم

 و جاکش طراحی. کنند طراحی او، آوازۀ شدنِالمللیبین از پیش بسی هیتلر، چهرۀ از که است سابقه به مسبوق

 سال نُه تازه هیتلر که نیست مهم اصالً است و اعظم پیشوای از ایپرتره وچراچونبی( 1923) دیکس اُتو اثر دختر

 موی مدل نگاریروزنامه: ساختندمی جوک هیتلر موی اصالح شیوۀ از مردم 1923 در حتی. )شد خواهد پیشوا بعد

 .(برد ترپیش قدم یک فقط را جوک این دیکس و کرد تشبیه هاجاکش موی مدل به را آینده پیشوای
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 بعضی تاریخی، اسناد زیروروکردن با جراسی. بدانید را او تحلیل قدر تا باشید همداستان جراسی با نیست الزم 

 تمسخرآمیزِ ازخودمتشکرِ است ـــ حالت انداخته قلم از بنیامین که آوردمی چشم پیش را کلی پاول هایویژگی

 اینکه گویدمی جراسی(. کلی خود تزهای استثنای به البته) کالن تزهای به اشاعتمادیبی و بدگمانی اش،زمینی

 به اَنگِلُس یونانیِ واژۀ به ناظر باشد تهکُّمی جناسِ قسمی شاید است «آنگلوس» بلکه «آنگل» نه کلی طراحی عنوان

 قدسی موجودی نه است کذّاب نبیّ ملَک این گفت توانمی بنگریم، که منظر این از. پیک یا رسول یا قاصد معنای

 آلودگل آب از شیاد( یآنگلر) ماهیگیری مثل و دهد جلوه مهم را خود کوشدمی که سیرت زشت طلبیفرصت بلکه

 کرد؛ کامل را مشابهی انتقالیِ چاپنقشِ کلی پاول بعد سال که است گفتنی. کند جمع مطیع و مرید و بگیرد ماهی

 تاب مغاک در را قالبش که کندمی تصویر را باز نیش و کوتاه هایاندام با جانوری ،نُووس آنگلوس سانبه هم، اثر آن

 مشهورتر طراحی عنوان با را عنوان این وقتی. نامید ماهیگیر، یعنی آلمانی به ،آنگلِر دِر را مخلوق آن کلی. دهدمی

 .است داده کف از را افسونش از دیگر الیۀ یک که ملَکی: رسیممی مضاعف جناسی به کنیم جفت قبلی

 بنیامین فرار از پیش اندکی. آمد دستبه بعد دهه یک من، نظر در کمدست جراسی، نظریۀ مویّد قرائنمجموعه 

 دستان برای کوچکی سیاه هایپنجول. کرده تصویر را هیتلر بود روشن روز مثل که کشید کاریکاتوری کلی آلمان، از

 که هاییمنگوله کرد ـــ تنَش هاسردوشی روی بزرگ هایمنگوله با وبرقپرزرق لباسی و کشید کاریکاتورش موضوع

 آوررعب و غریب شکلیبه بسا ای و غریب کلمه فرویدیِ معنای به هم و است واضح هم بال جفت یک به شانشباهت

 .آشنا

 عظیم آواری کاریکاتور ـــ لیبرالیسم، رادیکالیسم، فلسفه، هنر، علم، عرفان، اسرائیل، شولم، استالین، هیتلر، 

 هرچند شوند،نمی وجورجفت هم با هاقطعه این از یکهیچ. است آورده ویکمبیست قرن به خود با را نُووس آنگلوس

 اینکه به بسته بعضی اند،بقیه از بزرگتر هاقطعه بعضی. رسندمی وحدت به کلی پاول طراحیِ با پیوندشان واسطۀبه
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 نُووس آنگلوس پیوند آلمان، در مثال، برای. روندمی آب یا شوندمی بزرگ دارید آشنایی هاییزبان چه با قضا از شما

 عمری که طراحیی داستان زمینۀپیش که اندازه همان به کمدست) است شده میداندار 2008 سال از هیتلر با

 نمایشگاه در را تفسیر این ناسیونال نویه گالری متصدیان ،2008 سال در(. شود میداندار تواند می دارد صدساله

 .انداختند جا کردند برگذار کلی پاول آثار از که عظیمی

 گل ناباوری عین در و دربیاید هیتلر و نُووس آنگلوس دربارۀ زبانانگلیسی کتابی فرداروزی، مثال، فرضِ اگر به 

 تاریخ ملَک داشت ـــ نخواهد هایشنظریه ابطال یا بنیامین والتر شهرت در تأثیری وجههیچبه شود، پرفروش و کند

 سادگیبه اینجا از. غلط یا باشد صحیح کلی طراحی دربارۀ بنیامین حرف نیست مهم است، تاریخ فرشتۀ کماکان

 تزهایی» به ربطی اساساً نووس آنگلوس طراحی تاریخیِ الهام مایۀ که گرفت نتیجه و نهاد ترپیش گامی توانمی

 که بود خواهد عمومی اطالعات به مربوط اراجیف جنس از حالت بهترین در یا ندارد بنیامین «تاریخ فلسفۀ دربارۀ

 .خوردمی بنیامین وسواسیِ هایخوره درد به

 بیان خالصه شکل به که ببرم نام اینوشته از خواستمی من از کسی اگر. غلط حالدرعین و کنندهوسوسه 

 رسالت» گمانمبه است، ضروری بلکه مهم فقطنه بنیامین والتر مطالعۀ برای نُووس آنگلوس تاریخِپیش چرا کندمی

 کامل بنیامین دستبه کلی طراحی خرید از بعد سال دو تحریرش که جستاری گزیدم،برمی را بنیامین خود «مترجمِ

 اینکه: بردمی سؤال زیر را مترجمان دربارۀ جاافتاده مفروضات تریناساسی از یکی نوشته این آغاز در بنیامین. شد

 همان به) زند پیوند دیگر زبانی به هموار و نرم را آن و کشد بیرون نوشته یک دل از را معنا که است آن مترجم پیشۀ

(. زنندمی پیوند دیگر بدنی یا گیاه به را بدن یک از عضوی یا گیاه یک از بافتی جراحی، و شناسیگیاه در که معنا

 مقصد و مبدأ زبان دو فاصل حد در جایی «معنایش» که باشد اثری تولید باید مترجم هدف بنیامین، نظر از نه،

 انجام برای کاملی راه هیچ. زبان دو هر منحصربفردِ هایویژگی و لحن و بافت از هاییرگه به اشاره سانبدین و باشد،



www.thesis11.com 

 باشد، پارهپاره باید همواره ترجمه سبب همین به و تغییرند دستخوش همواره هازبان زیرا ندارد، وجود کار این

 زبان آن از ایبارقه. ماندمی شاعری به خود، صورت بهترین در ترجمه، اما. نیست ممکن آن در پیروزی که پیکاری

 هایزبان همۀ که 6عدنی و عرفانی زبانی است، شده تبعید بیگانه هایزبان میان به که دهدمی خواننده نشانِ ناب

 .اندشده سرازیر و گرفته سرچشمه آن از ممکن معناهای همۀ و دیگر

 او هایجمله محتوای در تنهانه که کوششی است، بنیامین هاینوشته عمدۀ موضوعات از یکی معناجویی تقالی 

 عالم در بنیامین جایگاه تثبیت پی در که است عجیب پس. پیداست هایشعبارت دقیق گورهایگره در بلکه

 و زنده بافت از تاریخ ـــ ملَک شهرنشین، هایزنپرسه یا فالنور هنری، اثر هالۀ او ـــ عالی هایایده روشنفکری،

 بنابراین. اندافتاده رمق از هادانشگاه کُشِروح و عفن هوای در و اندشده جدا او هایجدل و هابحث تازۀ هوای

 رمزگذاری نو از را اثر این چون بلکه کنندمی رمزگشایی نُووس آنگلوس از چون نه اندمهم جِراسی کارل هاینظریه

 معبد: دیدمی بنیامین که ببینیم چنان را آن و کنیم نرم وپنجهدست آن با نو از دهندمی امکان ما به و کنندمی

 سیاهِ هاینیمرخ و سفید گلدان سانِبه جبار حاکم و خادم و بدوشخانه و شیطان و فرشته آن در که معناها عظیم

 که هست هم امکان این برویم، کلی طراحی سراغبه شیوهبدین وقتی و. دارند همزیستی 7مشهور باصرۀ خطای آن

 آمده بنیامین «مترجمِ رسالت» جستار در وصفش که ببینیم خود برابر در عدنی باغ یا زمینی بهشت از اینسخه

 تصویر آن از حاصل شوک با توانیممی کنیم، نظاره اشرمزناگشوده غرابتِ تمام با را تصویر این توانیممی است ـــ

 .است شده تبعید بیگانه تفسیرهای میان به که شویم مواجه نابی

                                                           
 واقعاً داندنمی کس که است هبوط از قبل حوا مقرّ و آدم موضع مقدس، کتاب قاموس به بنا است؛ پرنعمت معنای به لغت در که . عدن6

 همان جیحون و نهر هندی همان فیشون که برآنند بعضی و است مشهور دجله و فرات یعنی آن نهرهای ازنهر  دو ظاهراً اما است بوده کجا

 از قبل حوا و آدم زبان( Edenic language) عدنی زبان از منظور است. بوده فرات دشت در عدن باغ که است این رأی اکثر و. است نیل رود

 .است هبوط
 ای سفید. اینای سیاه دید هم دو نیمرخ سیاه در پسزمینهتوان آن را گلدانی سفید در پسزمینه. منظور تصویری واحد است که هم می7

 .است گشتالتی شناسیِروان و ادراک پدیدارشناسیِ بحث در مشهور هایمثال از یکی تصویر
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 نه از پیروی تمنای و توصیه مگر نیست هیچ نیست ـــ ببر و بگیر غذای یا بزرگ هایگیرینتیجه از خبری پس 

 چگونه دهندمی ماننشان که است این در بزرگ متفکران ارزش گویدمی که هست ایکلیشه. بنیامین روح که نصّ

 آخر هایسال در مارکس. دارد مصداق بنیامین دربارۀ باالخص کلیشه این 8کنیم. فکر چه به اینکه نه کنیم فکر

 الفارگ پل دامادش به اینامه در 1883 در مرگش از قبل اندکی بود، کرده پیدا چاکسینه مرید هزاران که عمرش

 را دو آن بودند مارکسیسم اصول نمایندگی مدعی دو هر که گِد ژول نام به فرانسوی سوسیالیستی نگارروزنامه و

 امثال اگر] که است این مسلم قدر بود، گفته مارکس که کندمی نقل انگلس. انقالبی توخالی هایلفاظی به کرد متهم

 هرگز بود، زنده امروز بنیامین اگر قیاس، همین به. نیستم مارکسیست من خود[ وقتآن باشند، مارکسیست دو این

 به و کنند فراموش را تاریخ ملَک عجالتاً که است آن بهتر معاصر خوانندگان برای. باشد شناسبنیامین توانستنمی

 با آشنایی از بعد و قبل خودشان یکتای فلکیِصورت به و برگردند بوده تاریخ ملَک ایدۀ الهام مایۀ که هنری اثر آن

 پیش[ ملَک یا فرشته]=  اِنگِل جای به که نباشد عجیب شاید کنیم، چنین که هنگامی و. دهند شکل بنیامین متن

 .دارد کفاره هایشحرف به کردنگوش که ایهرزه حقیر فریببیابیم ـــ عوام[ ماهیگیر]=  اَنگلِر یک خود روی
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 ببخشی زندگی او به است قرار اگر ولی بده ماهی او به کنی سیر روز یک فقط را کسی خواهیمی اگر که، چینی المثلضرب این مثل .8

 بیاموز. گرفتنشماهی
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Angelus Novus (New Angel)-Paul Klee-1920 


