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و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر تمثیل شناسیِ انتقادی، زیبایی

 بنیامین

 سجاد ممبینی، دکتر حسین افراسیابی

 

 

 چکیده

به  وی ۀشناسانرویکرد غایت مبانیفلسفۀ هنر والتر بنیامین، آن است تا با تأملی در  پژوهش حاضر به دنبال

اسی منفی نشزیبایی خود مبنایکه شناسی انتقادی بنیامین زیباییقرار دهد.  و واکاوی را مورد مطالعه تاریخ

خود محصول  ،عنصری که نوع تلقی بنیامین از آن ؛شکل گرفته است تمثیلبر پایۀ عنصر  ،است آدورنویی

بنیامین جایگاهی ویژه  فلسفۀ هنردر که و مسیانیسم  ، مکاشفهتجربه وی از زبان است. مفاهیم تصور خاص

شناسی تاریخی وی غایت ابو در نهایت  یافتهپیوند  یکدیگرنیز با تمثیل و مفهوم با ای خاص به گونه ،دارند

و شکست است، به واسطۀ تمثیل سراسر پوشیده از تجربۀ رنج از نظرگاه بنیامین تاریخ که  .یابندارتباط می

رنج نیست، بلکه با بیان تجربۀ شناسی انتقادی توقف در بیان آید. اما کار زیباییدر اثر هنری به بیان در می

هایی از بشارت مسیانیستی را در خود حمل آن قصد دارد به سوی حالتی بهتر رهنمون شود. تمثیل که رگه

قصد فراروی از آن را دارد و این همان برنامۀ کلی استاتیک انتقادی در  ای به رنج،کند، همواره با اشارهمی

امکان گسست تاریخی از  ،در نهایتبنیامین گونه است که بدین هاست.ها به سوی بایستهگذر از فاکت

 داند.ۀ تمثیل هنری میسر میطرا بواس پیوستار رنج

 والتر بنیامین.مکاشفه، شناسی انتقادی، تمثیل، تجربۀ رنج، مسیانیسم، زیبایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1   

، بدون 2و دریدا 1هایی همچون آدورنوفلسفۀ انتقادی هنر در نیمۀ دوم قرن بیستم و در قالب شخصیت بسط

 3یعنی والتر بنیامین ،بیستم اروپاترین اندیشمندان قرن آثار یکی از پراکنده نویس بهمنظم و دقیق  بازگشتی

گذار در ای تأثیربه عنوان چهره و نیز ، به عنوان یکی از آباء مکتب فرانکفورتنمود. بنیامینممکن نمی

-های انتقادی و فلسفی را پیرامون معرفت هنری و زیباییای از نظرورزیگنجینه ،اندیشۀ قرن بیستم آلمان

ترین فاجعۀ جنگ دوم به جای گذاشت، حال آنکه خود قربانی اصلی زشتشناسی برای اندیشمندان پس از 

 یعنی فاشیسم شد.  این قرن

و بخصوص آثار  -شود، ریشه در آثار بنیامینشناسی انتقادی آنگونه که بیشتر با آدورنو شناخته میزیبایی

یداً شیفتۀ معارف ، شد4دارد. بنیامین که در نتیجۀ دوستی نزدیکش با گرشوم شولم -دورۀ جوانی وی

اش تا پایان عمر، تأثیرهای بسیاری از آن پذیرفت. از کاباالیی شده بود، ضمن حفظ این عالقمندی -یهودی

شناسی در متون کهن یهودیت وجود داشت؛ اعتقادی ها، اعتقاداتی بود که در زمینۀ زبانجملۀ این آموزه

به مثابه ابزار ارتباط. منش بیانگری زبان دایرۀ امکانات مبنی بر بیانگر بودن زبان در مقابل اعتقاد به زبان 

)عدم  شمار انگاری معنایی بیفتدبرد، بدون آنکه در دام بیمعنایی را برای یک متن و خاصه متن ادبی باال می

ای نیست که آنچه بنیامین از تلمود و کاباال آموخت، اهمیت تأویل بود و اینکه هیچ گزاره»بودگی معنا(: تک

قط یک معنا بدهد. وی از بیان ادبی مدرن نیز این نکته را فراگرفت که چگونه این گسترۀ معنایی در ف

ای است که از طریق آثار بنیامین به خلف (. این همان نطریه237: 1388احمدی، «)آیندای گرد میمحدوده

شناسی منفی را تشکیل زیبایی در نزد آدورنو و در نتیجه« 5تئوری میمسیس»او آدورنو به ارث رسیده و پایۀ 

بنیامین خود حتی از ایدۀ » -یابدشناسی انتقادی که گاه با نطریۀ هنر برای هنر نیز قرابت میدهد. زیباییمی

طیفی از  -( 182: 1366بنیامین، «)کندهنر برای هنر به عنوان نوعی بیان رمزآلود و عرفانیِ شخصی دفاع می

سو دید ابزاری به هنر را مورد نکوهش قرار داده شود که از یکی را شامل مینطریه پردازی پیرامون امر هنر

 -شناسی اثباتی با آن تأکید صرف بر مقولۀ زیباییو از سوی دیگر افتادن در دام استاتیک کالسیک و زیبایی

دیالکتیک فرم و پذیرد. هنر از این دیدگاه در نتیجۀ را نمی -آنگونه که در نزد کانت قابل پیگیری است

، استاتیک انتقادی را به دیالکتیک روشنگریای به سوی رهایی است. آدورنو در محتوا، ذاتاً متعهد و پنجره
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هاست، تمدن مدرن آکنده از هراس دور شدن از امور واقع و فاکت»کند: ای کنایی چنین تئوریزه میگونه

اند... همین جارت و سیاست... به کلیشه بدل شدههایی که توسط باورهای قراردادی و مسلطِ علم، تفاکت

، 6آدورنو و هورکهایمر«)اند که هنر، ادبیات و فلسفۀ روزگار ما بناست با آن سازگار شوندباورهای قراردادی

ها به سوی های قرارداری که به نوعی فراروی از آن(. بنابراین وظیفۀ هنر نه درجا زدن در فاکت22: 1384

وحدت »هم از طریق گسست تاریخی از این نوع تجربه: جربی انسان مدرن است؛ آنرهایش از رنج ت

است، نه بیانگر تجربۀ تیره و گمنام  ]در دورۀ تاریخی خود[سبک... مبین ساختارهای متفاوت قهر اجتماعی 

سبکی  اند که آثارشانگاه آنانی نبودهزیردستان که امر کلی در آن محبوس شده است. هنرمندان بزرگ هیچ

بخشید، بل کسانی بودند که سبک را به منزلۀ راهی برای سخت و سراپا کامل و ترک نخورده را تجسم می

: 1384آدورنو و هورکهایمر، «)گرفتندمقاوم ساختن خود در برابر بیان آشوب زدۀ تجربۀ رنج به کار می

225.) 

م، همچنان دلبستگی خود به معارف بنیامین حتی در دورۀ بلوغ فکری خود و گرایش تئوریک به مارکسیس

یهودیت را حفظ کرد و آثاری ارائه داد که بین دو قطب ماتریالیسم تاریخی و عرفان کاباالیی در نوسان بود. 

گردد و از شناسانۀ وی گاه بسیار به اندیشمندان متأخرتر خود نزدیک میهای فلسفی و زیباییاز اینرو دیدگاه

یافت  7آنچنان که در نزد برشت -گیرد و گاه تا حد بینشی ارتدوکسبه خود میای آوانگارد این جهت سویه

پیکار طبقاتی که مورخان متأثر از »ای برقرار سازد: ولی توانست مصالحه بنیامینقابل ردیابی است.  -شودمی

ها هیچ چیز واال مارکس آن را پیوسته مد نظر دارند، جنگی است بر سر چیزهای پست و مادی که بدون آن

جمعی نیز که در زندگی فردی و  این اندیشمند یهودی تبار(. 318: 1375بنیامین، «)و معنوی ممکن نیست

کوبید، زده شالق مییافت که هر یک چون طوفانی بر تن دشتی قحطیهای بسیار میعصر خود ناسازه

-قد میای تمام. بودلر و کافکا آیینهبه خوبی تشخیص داد 9و کافکا 8سیمای مخروبۀ خود را در نزد بودلر

ها و با تمامی مصائب، رنج را توانست قامت ناساز زندگانی خویش و انسان عصر خودنمودند که بنیامین می

همچون کسی »چنین فریاد برآورد: در آن به تماشا بنشیند. اما در همان کشف بود که بنیامین این ،هایشآالم

ای به رهایی را جا نشانهتیرکی در حال سقوط آویزان باشد. شاید، اما او از آنای از که در کشتی شکسته

چنین فریاد یافت که این 10(. اما بنیامین چه چیز را در بودلر، کافکا و پروست7: 1379احمدی، «))بازیابد
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های اندوه ناقوس زده و ازهای شر گل دهد؟ بودلر که خود سرآغاز مدرنیته را درسر می 11اسب تروآیافتن 

کند که انسان تمثیل میسرزمین محکومین   دهد، کافکا که عصر مدرن را باشروه سر میمالل پاریس آن در 

در جست و جوی زمان  سپارد و پروست کهگری جان میهای ماشین شکنجهبه دست خود به زیر تیغ

ای به تیرکی در حال سقوط نشانهلغزد، چگونه از ای سیاه فرو میهای تنگ کژراههدر داالن ،خویشگمشدۀ 

های یک مسیانیسم تمثیلی. او یابد: رگهنمایانند؟ بنیامین در اینجاست که به کشفی ناب دست میرهایی می

گویی که ردپای ستارۀ روشنی را در شبی تاریک رؤیت کند، در واپسین روزهای پیش از مرگش، در اولین 

عروسکی که نامش ماتریالسم دیالکتیک است، باید همواره »نویسد: میتزهایی در باب فلسفۀ تاریخ نهاده از 

تواند به سهولت همه حریفان را از میدان به در کند، به شرط آنکه از خدمات الهیات بهره برنده شود. او می

 (.317: 1375بنیامین، «)بجوید

ها به عنوان توان از آنه میبرآنیم تا با سیری در آثار والتر بنیامین و بخصوص آثاری کحاضر در نوشتار 

انتقادی بعد از وی نام برد و نیز مقاالتی که وجهِ مسیانیستی اندیشه او را  شناسیپیش درآمدی بر زیبایی

 15و تجربه 14مسیانیسم، 13مکاشفه، 12شناسانۀ وی با مفاهیمی چون تمثیلزبان گاهددهد، ارتباط دیبازتاب می

در اثر هنری را مطالعه نماییم. همچنین با بررسی درک نظری وی از مفهوم تجربه در قالب دیدگاه تلخ 

های اندیشانۀ وی به تاریخ، امکان گسست تاریخی از تجربۀ رنج و از دریچۀ مقولۀ هنری را در نظرورزی

 این فیلسوف آلمانی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 و تأویل نگریامین؛ بیازبان در نطرگاه بنی -2   

ای بود شناسی آغاز کرد و این مصادف با همان دورهبنیامین کارش در نویسندگی را با مقاالتی پیرامون زبان

شناسی های کهن با اساس زبانشناسی کهن توراتی قرار گرفته بود. این اندیشهکه شدیداً تحت تأثیر زبان

کاست. ای برای ارتباط انسانی فرو نمیبان را به صرف وسیلهای داشت و به هیچ روی زنوین اختالف عمده

ارتباط هماره مبتنی بر داللت است؛ به عبارتی در نگاه به زبان چونان ابزار ارتباط، مدلول به انقیاد دال 

رود. در اینجا ای یکه با آن پیدا خواهد کرد و لذا امکان تجربۀ وسیع زبانی از بین میدرخواهد آمد و رابطه

ای خاص، از دریچۀ آن به خلق اثر تجربه مخاطب الزاماً همانی خواهد بود که نویسنده در بستر زمینه

همان می شود. آنچه بنیامین از متون کهن دینی تر زبان با تجربه اینپرداخته است، یا به عبارت کلی
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زبان است. با چنین رویکردی، دیگر زبان نه تنها از عالم مناسکات خارج گشته  16فراگرفت، منش بیانگری

 -بنیامین تحت تأثیر عقاید کاباالیی»آفریند: ای برای خلق معنا میکه خود به عنوان امری خودبسنده، زمینه

درباره زبان به ان یابد و نه بوسیله آن. وی در مقاله خود با عنوتوراتی معتقد است که معنا در زبان تحقق می

نویسد: بیان در گوهر کامل و آشنای خود تنها بصورت زبان میای ویژه ای کلی و زبان انسانی به گونهگونه

شناسانه همواره باید پرسید که این زبان بیان فوری قابل فهم است. از سوی دیگر برای درک یک مبنای زبان

ن آلمانی به هیچ روی بیان تمام آن چیزهایی نیست که ما باید کدام گوهر فکری است. به این اعتبار مثالً زبا

بنیامین، «)گیرندبوسیلۀ آن بیان کنیم، بلکه بیان فوری آن چیزهایی است که در آلمانی مورد مبادله قرار می

گیرد؛ به (. در اینجاست که زبان به جای فروکاسته شدن به تجربه، آن را بر می32؛ مقدمه مترجم: 1366

ی زبان به مثابه ظرفی است که تجربۀ انسانی به عنوان نوعی خاص از تجربه در هستی، در آن قابل عبارت

آید و ضمن یافتن ترتیب تجربه از یگانگی با زبان به در میگردد. بدینگیری و لذا قابل بیان میشکل

گیرد. ی خود را از سر میآمده، در آن هستپیوندی دیالکتیکی با آن، به عنوان بخشی از زبانِ به فعلیت در

در فرهنگ توراتی )آفرینش چیزها به واسطه « نام»تحت تأثیر آیین کاباالیی و اهمیت  ]همچنین[بنیامین »

ها پیوند برقرار ها، با آنها و نامها( معتقد است که انسان تنها با نام بردن از چیزها به یاری واژهبردن از آننام

بردن، پیش از این کنشی (. نام33؛ مقدمه مترجم: 1366بنیامین، «)سازدرا میکند و ماهیت زبانی خود می

ازلی بود که با آفرینش خدایی همراه بود، لیک با پای گذاردن انسان به عرصۀ حیات به کنشی تاریخی بدل 

وجودیت گردد. نام بردن در ساحتِ پیشا انسانی خود آفرینش محض بود، فارغ از هر قید و بندی، اما با ممی

 شود. یافتن انسان تنها عاملی برای برقراری پیوندها می

گاه با آنان کامالً ها و هیچای است به آنلذا نام اشیاء تنها اشاره ؛کنداشاره می ،زبان بیانگر به جای داللت

 شود. دقیقاً به همین خاطر است که امکان آفرینش انسانی به واسطۀ گریزی نامتعارف از اینیکی نمی

تر بستری برای عبور آب بود، اینک به چیزی دورتر گردد؛ رود که پیشقراردادها در اثر هنری فراهم می

کنشِ نامیدن با فاصله گرفتن از عرصۀ امور  ،های چشمی گریان. در اثر هنریکند: به فوران اشکاشاره می

تواند به آن دست یابد و گاه نمیهیچدارد، اما انسانیِ این فعل گام بر می واقع، اندکی به سوی ساحت پیشا

اثر »نویسد: می 17اثر گوتهپیوندهای گزیده ای پیرامون رمان بنیامین در مقاله. کندای میصرفاً بدان اشاره

ای مشخص آن است. کار هنری به دنبال نظام سازی و نتیجه بیانگرهنری حامل حقیقت نیست، بلکه صرفاً 
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 ایاشارهاندیشد؛ به عبارتی باید چیزی را ویران سازد تا بلکه به حقیقت نیست، بلکه به دگرگونی می

بخشد، (. رویکرد بیانگرانه به زبان، از آنجایی که میدان دید معنایی را وسعت می224: 1971بنیامین، «)نماید

در دیگر  گشاید. با ورود از دروازۀ تأویل به جهان متن، اقتدارگرایی نویسش ازراه را به سوی تأویل می

حقیقت وارد »ماند. به تعبیر بنیامین: مند باقی نمیشود؛ چرا که دیگر جایی برای دیکتۀ نیتخارج می

شود. شناختی که استوار به نیتِ مفهوم شود و به یقین وارد مناسبات با نیت نیز نمیمناسبات با چیزی نمی

(. بدین 44؛ مقدمه مترجم: 1366ین، بنیام«)گونه باشد حقیقت ندارد.. حقیقت در حکم مرگ نیت است

بنیامین چنین  سوررئالیسم،ای دیگر با عنوان رود. در مقالهترتیب یگانگی معنا به مثابه حقیقت به کناری می

شود که صدا و تصویر )دال و مدلول( با تنها آنجا بر خود آشکار می ]در آثار سوررئالیستی[زبان»نویسد: می

کنند که جایی برای موردی بی ارزش همچون ز سهولت چنان در هم نفوذ میای ادقتی خودکار و درجه

(. این همان ارتباط دیالکتیکی میان 175: 1366بنیامین، «)باقی نماند؛ یعنی سلطه با تصویر و زبان باشد« معنا»

حفظ  شانصدا و تصویر است که بدون فروکاسته شدن یکی به دیگری به سود معنا، نه تنها موجودیت یگانه

شود. در واقع باید خاطر نشان کرد که که پیوندشان بجای خلق معنا به خلق معناها منتهی می ،گرددمی

بیند؛ نگرشی که از ای از رمز و راز میکند، بلکه آن را در هالهبنیامین حقیقت و معنا را یکسر طرد نمی

-زیبایی»رمز و راز یهودیت:  آیین پر سویی در صبغۀ دیالکتیکی تفکر او ریشه دارد و از سویی منشأیی در

ای از پارهکند، در شناسی نقاش و شاعر، حالت حیرت از هنر که همچون واکنش یک حیرت زده جلوه می

، 18خونِ رمانتیک به بند افتاده است. هرگونه شناسایی جدی از رمز و راز، سوررئالیسمهای بیپیشداوری

ای به هم پیچیدگی دیالکتیکی نیازمند است که گردش به گونههای شگرف خیالی اندازها و پدیدهچشم

رمانتیک ذهن به هیچ وجه نتواند در آن نفوذ کند. زیرا تأکید تاریخی و آمیخته با تعصب در مورد سویه 

رساند. ما تنها زمانی که راز و رمز را در جهان همه روزه از راه رمزآلودِ خودِ راز و رمز، ما را به هیچ جا نمی

ینش دیالکتیکی باز شناسیم و زندگی همه روزه را چونان موردی پوشیده و رمزآمیز درک کنیم و مورد ب

بنیامین، «)ای همه روزه و تکراری بشناسیم، به راستی به درون رمز و راز نفوذ کرده ایمپوشیده را پدیده

ای مه، عینی است ولی به اله(. در نظرگاه بنیامین حقیقت چونان قلۀ نوک تیزی است نهفته در ه190: 1366

سادگی قابل فتح نیست. مرد کوهستان برای مشاهدۀ قلۀ برفی زیبا باید امکانات کوهنوردی خویش را در 

حد زیادی باال ببرد، وگرنه باید به خرامیدن در دامنه بسنده کند. در واقع بنیامین با چنین رویکردی به 

ای جدید حول مرکزیت تجربۀ اصلی و با ند که به تجربهمخاطب ارج نهاده و وی را نه به تجربۀ هنرم
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هنرمند/ اثرهنری/ »دهد. منش بیانگرانۀ زبان راه را بر عنصر تخیل در رابطۀ پیوندی دیالکتیکی با آن سوق می

شناسانه همچون نماد، تمثیل، گذارد و عالوه بر فراهم آوردن بسیاری امکانات زیباییباز می« مخاطب

های متفاوت درون زبانی را برای مخاطب باقی گذارده و به نوعی به رای هنرمند، امکان تجربهاستعاره و.. ب

 رساند.حس تخیل وی یاری می

 و مسیانیسم همکاشف ؛تمثیل -3   

مفهوم تمثیل در نزد بنیامین جایگاهی کلیدی دارد و بویژه در نقد ادبی خود بسیار از آن بهره جسته است، 

و همچنین  19های سوگبار آلمانی در عصر باروکهمه محصول غور عمیق وی در نمایشمفهومی که بیش از 

 ویران کردنرا به مثابه  تمثیل»، بنیامین سرچشمۀ درام تراژیک آلمانیباشد. در در آثار ادبی کافکا و بودلر می

ترش جدا ساخته و کند. این بدین معناست که باید نماد را از زمینه و بسهای فریبندۀ نماد تعریف میشکل

(. تمثیل را نباید با نماد یکی پنداشت، بلکه چنان که بنیامین 236: 1388احمدی، »)ای بدان بخشیدشکل تازه

تر است؛ به عبارت دیگر تمثیل نه به گوید، تمثیل حاصل ویرانگری نماد و باز احیای آن در شکلی کلیمی

موضوع اصلی »نویسد: کند. بنیامین در همان اثر میه مییک موقعیتِ نمادین تاریخی که به کلیت تاریخ اشار

های هنری جز این نیست که محتوای تاریخی را به نقادی فلسفی نمایندن این نکته است که کارکرد شکل

شناسانه نیست، تمثیل نه یک (. این اختالفی یکسر زیبایی182: 1985بنیامین، «)حقیقت فلسفی تبدیل کند

بنیامین به »نوشته است:  شتاسیزیباییدر  20کند. لوکاچود تاریخ را روایت میوضعیت تاریخی بلکه خ

-های زیباییبندیتواند در تحلیل نهایی محصولی از قاعدهروشنی دیده که تضاد میان تمثیل و نماد، نمی

که در تر برخاسته است: از واکنش ضروری مردم در برابر واقعیتی ای ژرفشناسانه باشد، بلکه از سرچشمه

(. 763: 1963لوکاچ، «)شودهای آنان تکامل یافته و یا متوقف میکنند، واقعیتی که در آن کنشآن زندگی می

گروه این واقعیت همانا هستیِ انسانی به مثابه موجودی تاریخی است. بنابراین هنگامی که کافکا در 

والت خالقانۀ خود، تن به دهد که به دست خویش و بواسطۀ محصوضعیت بشری را نشان میمحکومین 

سپارد، نه فقط به وضع اسفناک انسان مدرن که به تجربۀ شکست تاریخیِ این انسان نظر یوغ شکنجه می

 افکنده است. 

 . در واقعشناسانۀ کاباالیی بنیامین و تصور بیانگرانه وی از زبان ریشه داردمفهوم تمثیل در عقاید زبان

اندیشد که ارتباط انسانی و بیناذهنی را به زبانی می ،نی، بیان ناشده و نهانیبنیامین برای کشفِ معناهای درو»
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کوشیده تا منش بیانگری زبان  ،آنچه هرگز نوشته نشده گوید که به سودای خواندنِاصل نداند... بنیامین می

داده شد، اینگونه تر نیز نشان (. همانگونه که پیش37: 1379احمدی، «)را برتر از منش ارتباطی آن قرار دهد

کند. این همه ریشه فراهم می 21گرایی و هرمنوتیکتلقی از امکانات زبانی، فرصتی برای عرض اندام تأویل

ذاته عنصری بیانگر است؛ چرا که به توان گفت تمثیل فیگری این زبان دارد. از این دیدگاه میدر اشاره

شناسی ز همین جاست که در گسترۀ مفهومی زیباییسوی زمینۀ تجربیِ خود اشاره دارد و اوضعیتی در آن

گیرد. اثر هنریِ آلگوریک به یک حقیقت تاریخی اشاره دارد که هم بیان و هم دریافت آن به انتقادی قرار می

از دل  -این راهنمای مکاشفۀ زمینی -تمثیل»ای تاریخی و زمینی نیازمند است. به تعبیر بنیامین مکاشفه

کشد. اینجا تمثیل احساس حضور چیزی مرموز زی دیگر و چه بسا مقدس را پیش میزندگیِ هر روزه، چی

(. وی همچنین در مقالۀ 43: 1379احمدی، «)و ناشناخته در زندگی همیشگی، یکنواخت و هرروزه است

پیروزی »داند: های سوررئالیستی را ناشی از اشراقی دنیوی میهای روحانی و خلسه، جذبهسوررئالیسم

های آسمانی را به هیچ رو نباید در میان داروهای تخدیری بر اشراق ]سوررئالیسم [و آفرینندۀ  راستین

بنیامین، «)گرفتشناسانه و ماتریالیستی پیجست و جو کرد، بلکه آن را باید در اشراق دنیوی و الهام انسان

اند. بنیامین این امکان مکاشفه را کاشفان فروتن تاریخی دنیوی ،ترتیب همۀ تمثیل پردازان(. بدین176: 1366

توانند به درک صحیحی از تجربۀ هنری در کلیتی دو نمیکند؛ چرا که ایناز طریق نقد و تفسیر رد می

اش، توان نشان داد تفسیر هر متن ادبی درست به دلیل زندگی مستقل اثر از آفرینندهمی»تاریخی دست یابند: 

گذارد است: نقد، حقیقت درونی هر اثر هنری را از دست فرو می تمثیلنیازمند عنصری تازه و باطنی یعنی 

نقد و تفسیر به ترتیب با فراروی از متن و افتادن در دام چارچوب پندارهای متن،  و تفسیر موضوع آن را...

وب گرایی نیز خواناست. تمثیل در چارچاند. تمثیل یگانه راه ترکیب آنهاست و با تأویلبه تنهایی نابسنده

شود با گرایی بنیامین به یاری تمثیل، حقیقت را که همواره در سطح آشکار میماند... تأویلمتن باقی می

بنیامین، «)نمایدکند به یکدیگر نزدیک میموضوع اثر هنری که همواره در تکامل زمان خود را پنهان می

بی رازآلود و پنهانی است و هم از این (. بنابراین تمثیل نمایش چیزی آشکار در قال46؛ مقدمه مترجم: 1366

ای زمینی و ای متافیزیکی که یکسر مکاشفهیابد، اما این نه مکاشفهجهت است که با مکاشفه ارتباط می

خیابان یک مند است. نمونۀ عالی این نوع مکاشفه به یاری تمثیل را، در کتابی از خود بنیامین با عنوان تاریخ

در این کتاب که مشتمل بر قطعاتی از هم گسیخته است، بنیامین با زبانی تمثیلی توان سراغ گرفت. می طرفه

 نمایند.پردازد که برای خواننده کامالً غریب میبه اشراق و کشف موضوعاتی در پهنۀ هستی اجتماعی می
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 بخشد؛ تجربۀ شهودی. به عبارتی این نوع خاص از تجربهنوع خاصی از تجربۀ درون زبانی را تحقق می

ماند که اثر هنری در کنهِ هستی تاریخی نوع انسان به گام زدنی آرام و بادقت برخاسته باشد و از بدان می

قدرت »: خیابان یک طرفهای از گل حقیقت را به سمت انسان پرتاب نماید. به تعبیر بنیامین در آنجا شاخه

-وقتی از رویش با هواپیما گذر می زنیم متفاوت است بانهفته در یک جاده روستایی وقتی در آن قدم می

 (. 10: 1380بنیامین، «)کنیم

، ضمن بحث از اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی آنهای خود یعنی ترین نوشتهبنیامین در یکی از معروف

تکنولوژیک تولید هنری، بخشی از مقاله را به بحث پیرامون  -تغییرات صورت گرفته در زمینۀ اجتماعی

اثر هنری به علت پیچیده شدن در تار و پود سنت، »نویسد: دهد. بنیامین میهنر اختصاص میمنش آیینی در 

دانیم که نخستین یگانه است... تلفیق و ادغام هنر در سنت، در آغاز در آیین ستایش خدایان پا گرفت. می

ساخته شدند...  -نخست مراسم جادوگران و سپس مراسم مذهبی -آثار هنری برای استفاده در مراسم آیینی

جاست که هستی اثر هنری و تجلی آن هرگز کامالً از کارکرد آیینی آن جدا نیست. به عبارتی نکته مهم این

ارزش یگانۀ اثر هنری اصیل، ریشه در آیین دارد... هنوز هم حتی در کفرآمیزترین اشکال، پرستش زیبایی به 

(. بنیامین در این نوشتار 214: 1377بنیامین ب، «)شوددنیوی و غیرمذهبی دیده می ]هر چند[صورت آیینی 

شاید ...: »22تجلیمعتقد است که تکثیر مکانیکی اثر هنری، یک عنصر اساسی را از آن گرفته است؛ عنصر 

بتوان عنصر از بین رونده را تجلی خواند و گفت که در عصر تکثیر مکانیکی، تجلی اثر هنری است که از 

(. با تکثیر شدن اثر 213: 1377بنیامین ب، «)ای است که از ما فاصله داردیگانه بین می رود... تجلی پدیدۀ

-حتی کامل»روند: هنری، هم هستی یگانۀ آن به عنوان موجودی یکه و هم فاصلۀ آن با مخاطب از بین می

در زمان و مکان و هستی یگانۀ   ]اثر هنری[ترین نسخۀ بدل هنری هم فاقد یک عنصر است و آن حضور 

بنیامین ب، «)استاصالت)تجلی(اش است... حضور اثر هنری شرط الزم مفهوم اثر هنری در مکان اصلی

(. حتی در وضعیتی که تجلی اثر هنری نیز از بین رفته است، باز هم هنر کارکرد آیینی خود را 212: 1377

ای در بستر تاریخ همواره کند. ارزش آیینی هنر اصیل از طریق ذات تمثیلی آن و از دریچۀ مکاشفهحفظ می

کند؛ چرا که یابد. این مکاشفه اگرچه امری زمینی است، اما به چیزی مقدس و معنوی اشاره میتداوم می

دست کم با انتزاع و فراروی از محسوسات عینی همراه است. به عنوان نمونه بنیامین در مورد کافکا که در 

او در تالش شکوهمند خویش برای گذر »نویسد: رد، میکهمین شرایط تکثیر فنی، آثار خود را خلق می

های همتا به قصهشعر به آیین و تثبیت آیین در قصه های کوتاه اخالقی و بخشیدن آن ثبات فروتنی بی
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بنیامین، «)موفق بود -آمدندکه به چشم او همچون یگانه چیزهای ارزشمند برای فرد به حساب می -خویش

ترین نویسندۀ مدرن ریشه در ذات تمثیلی آثار وی دارد، کافکا به راستی تمثیلی (. موفقیت کافکا154: 1366

ماند که منجمی در عهد باستان با آن به دنیای پر رمز و راز ستارگان است. در کافکا، تمثیل به تلسکوپی می

 یابد؛ به اشراقی کیهانی.راه می

، برای بنیامین از 23حکایتی نیکالی لسکوف گری بویژه آثاردر راستای همین مسأله است که هنر حکایت

ای عمیق در ارزش بسیار باالیی برخوردار است. حکایت به سبب پندآموز بودن و اندرزگویی آن ریشه

گر به یکباره از مقام نویسنده به مقام پیامبر توان گفت که حکایتهای آیینی دارد و به همین خاطر میارزش

آید. اما در خورد و مسیح با زبان لسکوف به سخن در میبه مسیح پیوند می یابد؛ لسکوفو منجی ارتقاء می

دنیای امروز و با اشاعۀ ژانر ادبی رمان، حکایت جایگاه پیشین خود را از دست داده است. بنیامین در مقالۀ 

ویسد: نگری در برابر رمان میو در ستایش از فرم حکایت هایی دربارۀ نیکالی لسکوفگر؛ اندیشهحکایت

خواند. خوانندۀ گر است و حتی آنکه حکایتی را میدهد همراه حکایتآن کس که به حکایتی گوش می»

ها رمان اما منزوی است، بیش از هر خواننده دیگری چنین است؛ زیرا حتی خواننده شعر آماده است تا واژه

سنت دارد و بواسطۀ روح عمیقاً آیینی (. حکایت ریشه در 222: 1366بنیامین، «)ای بیان کندرا برای شنونده

دهد، به همانگونه که در مناسک آیینی قابل مشاهده است. اما خود، روح فردی را به روح جمعی پیوند می

در رمان که محصول عصر مدرن است، روح فردگرایی که سراسر آن را پوشانده، گویی در برابر دیالکتیک 

گویی کاری چنین به نظر اگر امروز اندرز»افزاید: اند. بنیامین میانگیزتجربۀ فردی و جمعی مقاومتی برمی

آید از اینروست که توان مبادلۀ تجربیات کاهش یافته است... گویی چیزی آشنا با ما، اطمینان کهنه می

ترین چیزی که با ما بود از ما گرفته شده است: توانایی مبادله تجربیات.. در نتیجه ما هیچ اندرزی بخش

های کافکا، (. آثار شاهکار داستانی همچون نوشته202: 1366بنیامین، «)ی خود و یا برای دیگران نداریمبرا

های دو سوی تاریخ بنا نهند. ها فایق آیند و پلی بر ویرانهاند به یاری تمثیل بر مسألۀ دیالکتیک تجربهتوانسته

های ادبی بجای آنکه چونان اند. این نوشتههیاما حتی این آثار نیز از پند و اندرزگویی تا حدود زیادی ت

کند(، به اش کنند)و این همان کاری است که پیامبر میحکایت دست مخاطب را گرفته و به خیر راهنمایی

کنند. اگر حکایت با زبان ناصح ای در پهنۀ حیات انسانی دعوت مییاری زبانی آلگوریک وی را به مکاشفه

-هکارهای داستانی بیشتر با زبان تمثیل ارتباط خود را با زادگاهش حفط میخود در آیین ریشه دارد، شا

است. دوری و تبعید گری مسیح( حاضر در این آثار همانا مسیانیسم )اعتقاد به منجینماید، وجهِ آیینی 
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یاد  تواند امیدی مسیانیک را درگری زبان تمثیلی است، تنها میحاضر در آثار کافکا، که محصول مرام اشاره

شود؛ منجی استعارۀ شعر تاریخ است. نماید، امیدی که از آن سوی آینده به گسترۀ تاریخ پرتاب میتداعی 

دهد، تمثیل نیز به چیزی با همانگونه که مسیح از دور، از روبروی تاریخ، نجات و رهایی را بشارت می

در یک کالم به چیزی که باید به چیزی دور که اکنون در دسترس نیست و  ،های محسوسفاصله از فاکت

کافکا، «)ای هست که بتوان به آن گوش دادهمیشه چیز تازه» به تعبیر کافکا: سازد.رهنمون می ،باشد و نیست

1381 :39.) 

    

 جربۀ رنج و امکان گسست تاریخی از آنت -4   

آلمان آن روز شدیداً کرد که فضای دانشگاهی بنامین دوران تحصیل دانشگاهی خود را در حالی سپری می

ورزی نامۀ بنیامین که صریحاً با فضای حاکم اندیشهتحت سیطرۀ عقاید نوکانتی قرار داشت. لذا پایان

آکادمیک در مغایرت بود، نتوانست برای وی فرصت تدریس در محیط دانشگاهی را فراهم نماید. بنیامین 

که در تجربه ورزی قرار نگیرد، ولی مفهوم بسیار سعی کرد که به صورت جدی تحت تأثیر آن نوع اندیشه

ای بر شکست مقاومت اوست. تجربه مفهومی است که در آثار شود، نشانهآثار وی به وفور یافت می

قابل ردیابی است. پویایی اندیشۀ « تجربۀ زیسته»پردازی پیرامون ( و در قالب نظریه24نوکانتیان )بویژه دیلتای

شک حاصل همین گرایان پس از جنگ، بیاول برای تأویلمنابع دستبنیامین و قرار گرفتن وی در 

 تأثیرپذیری است.

سو در نزد دیدگاه بنیامین همواره با نوعی بدبینی ذاتی به عصر مدرن همراه بوده است. دیدگاهی که از یک

همه »قابل شناسایی است و از سوی دیگر در اندیشۀ  شاگرد خلف وی آدورنو:  25سلف نوکانتی وی وبر

(. بنیامین که شاهد جنگ 321: 1375بنیامین، «)اندشواهد و مدارک تمدن، به نوعی شواهد و مدارک توحش

نسلی که با واگن اسبی به میدان رفته بود، » نویسد:اول و به زانو درآمدن انسان به دست خویش بود، می

جای نمانده بود مگر ابرهایش؛ و زیر  تغییر براکنون زیر آسمان فراخِ دشتی ایستاده بود که هیچ چیز آن بی

ها و انفجارها، تن نحیف و شکنندۀ انسان ایستاده این ابرها در میدان، نیروی ویرانگر بارش گلوله

-طرفۀ روزمرگیِ زوال و سقوط به نظر می(. برای او عصر جدید صرفاً تکرار یک324: 1390بنیامین، «)بود

تنها، دیدگاهی که »کند: نظرش را به صراحت اعالم می رفهطخیابان یکرسید، از این روست اگر در 
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تواند از شگفت زدگیِ رخوت آور در فروریزی سیستم را به مثابه منطقِ موقعیت فعلی تشخیص دهد، می

مقابل آنچه هر روز تکرار می شود نجات یابد، و این الگوی سقوط را به مثابه ثبات، و رهایی از آن را تنها 

(. 16: 1380بنیامین، «)تی غیرعادی که تقریبا اعجازآمیز و درک ناشدنی است، در نطر بگیردبه مثابه موقعی

این فیلسوف شکست، حتی در زندگی فردی خود نیر رنج را به مثابه امری تکرارشونده در غایت خود 

ت، یابد که یکسر با شکسکند. از اینروست که تجربه در نظرگاه بنیامین وجهی تاریخی میتجربه می

دربارۀ ابله ای با عنوان ویرانگری، اندوه و مالل همراه است؛ تاریخ تجربۀ رنج است. وی در مقاله

نه تنها آسمان و زمین، انسان و  26خدای داستایوسکی»کند: به پذیرش دیدگاهِ وی اعتراف می داستایوسکی

جانور را آفریده است بلکه سازنده ابتذال، کینه و خشونت نیز هست و حتی در این مورد نیز به ابلیس 

ای کودکانه از همۀ تصاویر با روحیه ]تصاویر داستایوسکی [امکان دخالت در کارهای خود را نداده است...

(. تاریخ از 187: 1366بنیامین، «)اندشد، گسستهل فروشان مجسم میها در آثار فضقالبی که گناه به شکل آن

گاه شر و ویرانی نیز هست. بدبینی بنیامین به عصر مدرن، با نقد ها که جلوهاین نظر نه فقط عرصۀ زیبایی

جایی که شهوت سود طبقه حاکم به دنبال ارضای خود از آن»خورد: وی به تجربۀ تلخ تکنولوژی پیوند می

، تکنولوژی به انسان خیانت کرد و بستر زفافش را به حمام خون تبدیل کرد...تکنولوژی حکمروایی بر بود

(. بنیامین معتقد 83: 1380بنیامین، «)بلکه حکمروایی بر ارتباط بین انسان و طبیعت است، طبیعت نیست

چشم انسان را بر این تلخ ها کمر بربست که حتی تالش بسیار نمود تا است تکنولوژی نه تنها به خلق زشتی

-های بازرگانی است. آگهیترین نگاهِ تجاری به قلب اشیاء از آن اگهیامروز واقعی»ها بسته نگاه دارد: کامی

کنند و یا چیزهایی چون اتوموبیلی در ابعاد غول آسا که از های بازرگانی فضای ویژه مشاهده را تعطیل می

 (. 63: 1380بنیامین، «)مان را نشانه گرفته استدو چشمان فرستد، بینپرده سینما به سوی ما می

-آلود خود، پذیرش شکست، خود به مثابه شکستی بزرگبا وجود خم شدن گردۀ انسان در طول هستیِ رنج

ای برای درخشیدن ترین لحظۀ شب، ستارهگیرد؛ در سیاهجاست که از وبر فاصله میتر است. بنیامین از این

ص بسیاری از سرآغازهای اشعار بودلر، ناشی از این است: سر برآوردن از دل زیبایی خا»هست: 

(. بنیامین که خود دلبستگی عمیقی به سنت و وجوه رازآمیز آن داشت، در عهد 76: 1389بنیامین، «)مغاک

هیچ چیز »بیند که در عصر جدید به فراموشی سپرده شده است: ها الهامی میباستان و در عصر اسطوره

کند که دلبستگی انسان کهن به تجربۀ کیهانی از ان کهن را از انسان مدرن به اندازۀ این نکته متمایز نمیانس

در حالی که ارتباط انسان امروز با کیهان بیشتر  [های بعد به طور کلی دور مانده است...های دورهنظر انسان
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ای وجد آور... اشتباه خطرناک بود: خلسه ، مراوده مردم باستان با کیهان از نوع دیگری]جنبه علمی دارد

شود و آن را به عنوان وجد شاعرانۀ شبهای انسان معاصر این است که برای این تجربه اهمیتی قایل نمی

ای از امید را در تلی از توان بارقه(. بنابراین هنوز هم می82: 1380بنیامین، «)کندپرستاره به فرد احاله می

-می های شعر بودلرمایهدرباره برخی از مضامین و دستین در مقالۀ خود با عنوان خاکستر گیراند. بنیام

توان تالشی دانست که هدفش... تولید را میجست و جوی زمان گم شده اثر اصلی پروست یعنی »نویسد: 

-ربهاست؛ زیرا این امید که چنین تج ]تسلط تجربۀ غیر شاعرانه[:تحت شرایط امروزی ]کامیابی بشر [تجربه

(. بنابراین گسست از رنج به 29: 1377بنیامین آ،«)شودای به صورت طبیعی بوجود آید روز به روز کمتر می

از پایان قرن گذشته تا »دهد: یابد. در اوایل قرن بیستم، بنیامین فریاد سر میگونۀ امری قابل تولید تجلی می

ای که در زندگی استاندارد شده و تباه آن نوع تجربهامروز، فلسفه بارها و بارها کوشیده است تا در تقابل با 

ها یا نمونه [دست یاید... تجربۀ حقیقی و راستینهای جوامعِ متمدن متجلی است، به نحوی به گشتۀ توده

ها توسل جستند، عبارت بودند از شعر، های فلسفی بداناین تالش ]الگوهایی از این تجربۀ راستین که

 (. 28: 1377بنیامین آ،«)آخر عصر اسطوره هاترجیحاً طبیعت و دست 

باشد،  27تجربۀ رنج در اثر هنری که شاید بهترین عرصه برای بسط همه فهمِ انباشتگی تاریخی ویرانگری

نوعی درون پیوستگیِ تاریخی میان کنش هنری و تجربۀ رنج »همواره به بهترین شکل خود نمود یافته است: 

: 1378فرهادپور، «)کندمعمای رنج را همچون مسأله یا مشکلی درونی تجربه می ،وجود دارد. کنش هنری

هنر آمده است تا تداوم رنج  انگارتجربۀ رنج ممزوج اثر هنری است، چنان در هم تافته که گویی که (. 106

از پشت  ریرا صدا می آید امشب/»نویسد: میریرا  انسان را به رخش بکشاند. آنگونه که نیما در شعر زیبای

خواند/ گویی کسی است که می /کشانددر چشم می خراباش/ تصویری از تابکاج/ که بند آب، برق سیاه

شعر همچون نرگس برای همیشه شیفتۀ  28برای پل والری»به تعبیر فرهادپور . «اما صدای آدمی این نیست..

حتی در کنهِ نورانی این  خبر از جهان واقعی باقی خواهد ماند. اما تجربۀ رنجتصویر خویش و بی

(. اما این بدین معنا نیست که شعر و هنر صرفاً 117: 1378فرهادپور، «)خودآگاهی ناب نیز حضور دارد

بیانگر شکست است، بلکه این نوع تلقی بیشتر بدان سبب است که نوزاد هنر از زمانی که چشم به جهان 

تفاوت باشد و ناگزیر از بیان آن بوده وانسته بدان بیتگشود پیوسته با رنج انسانی همبستر بوده و لذا نمی

-است. بنابراین باید گفت که کار هنر تنها بیانگری شکست نیست بلکه بنا به نقل پیشین از بنیامین، هنر می
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تواند حتی بستری برای تولید مقاومتی در برابر تجربۀ رنج باشد. عرصۀ آن تولید مدنطر بنیامین، شعر و هنر 

ای به گسست از تجربۀ الگوریتمی با نقطۀ پایان شکست باشد و تواند دریچهمسیانیک است که می -تمثیلی

بخش آن با همین نیز دلیل ایمان عمیق بنیامین به کافکا و بودلر است. تمثیل که به سبب ماهیت بشارت

جا طبیعت و اسطوره ر اینآورد. دای را برای انسان به ارمغان مییابد، نوید تاریخ تازهمسانیسم ارتباط می

شود.  تمثیل همچون منجی در هر یابند، پیوندی که در نهایت به آزادی انسان ختم میپیوندی نمادین می

های نوشته»گوید: هر چند تاکنون چنین بوده ولی چیز بهتری نیز وجود دارد. بنیامین معتقد است: لحظه می

شان است که چیزی بیش از حکایات ین بخاطر رنج و زیباییاند، ولی اکافکا در ذات خود حکایات تمثیلی

اند، به طور تن داده ]برابر تجربۀ رنج انسان مدرن[ها هرچند آشکارا به تسلیم و اطاعت اند... آنتمثیلی شده

ستایشگر کافکا را »(. بنیامین همچنین 191: 1387بنیامین،.«)کننداش بلند میناگهانی دستی نیرومند علیه

کرد و ارزیابی می قدرت معنا خواند... کار کافکا را همچون کار خود قیام علیهمی و پاکی شکست خلوص

گفت. او به یاری آور از جهان درونی کافکا در پیوند با دنیای معنوی خویش سخن میای شگفتبه شیوه

نگریست و تلخ زمینی میهای کند که کافکا با ایمان مسیانی خویش به واقعیتمسیانیسم خود به ما ثابت می

گفت: تنها به خاطر ناامیدان امید آمده ای زمینی بود، از این رو همزبان با کافکا میدر پی مکاشفه

 (. 52-53؛ مقدمه مترجم: 1366بنیامین، «)است

پس  کندن اشیاء از»نویسد: ، میبودلر و مالل: قطعاتی از سنترال پارکدر مقالۀ دیگری با عنوان والتر بنیامین 

ای است کامالً رویه -که در حکم وضعیت عادی اجناسِ به نمایش گذاشته شده است -زمینۀ مألوفشان

های ارگانیک در قالب نیت تمثیلی پیوند دارد... تمثیل بودلری مختص بودلر. این امر با تخریب بافت و زمینه

های هماهنگش فرآورده اختنویران سحامل ردپاهای آن خشمی است که برای نفوذ به درون این جهان و 

سازد، کار تمثیل تخریب گونه بنیامین وظیفۀ تمثیل را مشخص می(. بدین78: 1389بنیامین، «)ضروری است

و ویرانگریِ دستآوردهای آکنده از درد تاریخ برای بنا کردن ساختمانی با معماری جدید است که به کلی با 

-. تمثیل بدین معنا در روند پیوستارگونۀ تاریخ شکافی میهای معماریِ پیش از خود گسست نمایدشالوده

خوریم که در افکند، مغاکی عمیق که شاهراهی به دنیای آینده است. در اینجا با مفهومی از بنیامین بر می

طرح گردید. بنیامین در این مقالۀ خود که سرشار از تزهایی در باب فلسفۀ تاریخ آخرین نوشتۀ وی یعنی 

تاریخ، »کند: به نوعی امید به آینده را تئوریزه می 29لحظۀ حالای است، با طرح مفهوم یحاگونهامیدواریِ مس

لحظۀ حال آن، زمان انباشته از حضور  ]گیریشکل[موضوع و مضمون ساختی است که عرصه و گسترۀ 
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ویژگی طبقات انقالبی در لحظۀ دست  ]توان گفت کهبر این اساس می[است، نه زمان تهی و همگن... 

روند تا پیوستار تاریخ را منفجر اینک مییازیدن به عمل، آگاهی آنان نسبت به این امر است که هم

تواند از مفهوم آن زمانِ حالی بی نیاز باشد که در حکم گذر زمان نیست، کنند...یک ماتریالیست تاریخی نمی

کند، لیک گری تصویر ابدیِ گذشته را عرضه میاست...تاریخی بلکه در آن، زمان متوقف شده و ساکن

یک ماتریالیست ] به عبارت دیگر[دهد...ای یکتا قرار میماتریالیسم تاریخی گذشته را در اختیار تجربه

برخورد کند. او  30موناد رود که با آن همچون یکتاریخی فقط در شرایطی به سراغ موضوعی تاریخی می

شناسد؛ یا به بیان دیگر نوعی بخت و نشانۀ نوعی توقف منجی گرایانۀ وقوع زمان را باز میدر این ساختار، 

(. بنیامین با طرح مفهوم لحظۀ 325-327: 1375بنیامین، «)اقبال انقالبی در نبرد برای نجات گذشتۀ مظلوم

بیند. از ی ناهمگن میانماید و تجربۀ زمانی را تجربهحال، تلقی از تاریخ چونان پیوستاری خطی را رد می

تواند زندگی سراسر شکست خویش را توجیه نماید و هم آنکه به سوی این دریچه است که او هم می

وضعیتی بهتر بشارت یابد. در اینجا ایدۀ پیشرفت تاریخی که محصول برداشت دگماتیکِ سوسیال 

شود؛ تاریخ نه پیوستار پیشرفت میباشد، از سوی بنیامین کنار گذاشته دموکراسی از مارکسییم ارتدوکس می

پذیر رنج است. اما این همزمان به معنی خالصی یافتن از نگاهی وبری به آیندۀ بشری که پیوستارِ گسست

زمان حال یعنی پلی به پیروزی باشد. بنیامین « لحظۀ حال»تواند است؛ چرا که هر لحظه از زمان آتی می

چه [»گیرد: های زمان منجی، در نظر میها و ترکشه رگباری از خرده)زمان مبتنی بر لحظۀ حال(، را به مثاب

(. تمثیل هنری 328: 1375بنیامین، «)شودهر ثانیه از زمان همان درِ تنگی باشد که منجی از آن وارد می ]بسا

ا تواند لحظۀ حال را در دل خود بپروراند؛ چرا که هر اثر هنریِ آلگوریک، خود رای است که میآن عرصه

سازد و از سویی درست در دل همین گسست خود، به یاری همچون گسستی از یک پیوستار نمایان می

یابد. به یاری روح مسانیک تمثیل است که هنرمند با منش ذاتاً آیینی خود، با مسیانیسم پیوندی نمادین می

بودلر این وضعیت »زند: پل میاشراق زمینی در لحظۀ حال، همزمان با نشان دادن ویرانی به فراسوی آبادانی 

گوید که در آن هنرمند درست پیش از را به یاری تصویری هولناک ترسیم کرده است. او از نبردی سخن می

کشد... بودلر به کمک نفس معنوی خویش انواع و اقسام آنکه در هم شکسته شود، با وحشت فریاد می

ها را به حرفه و کار خویش بدل کرده مقابله با آن زد. ویها پس میها را، بدون توجه به منشأ آنشوک

 (.35-36: 1377بنیامین آ،«)بود

 گیرینتیجه -5   
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خود به این واپسین حکیم، . خواندواپسین حکیم آلمانی و حتی اروپایی، توان میبراستی را والتر بنیامین 

گری به نهایت کار خود رسیده است؛ زیرا هنر حکایت»ای به پایان حکمت در عصر جدید معترف بود: گونه

کمتر  غرب (. در اندیشۀ معاصر202: 1366بنیامین، «)است از میان رفته حکمتسویه حماسیِ حقیقت یعنی 

ورزی او را داشته باشد، از آن نوع جامعیتی که در االبعاد اندیشهکسی را شاید بتوان یافت، که جامعیت متکثر

ین اواخر در اندیشۀ کسانی همچون شوپنهاور نظیرش را بتوان یافت. موضوع اندیشۀ حکمای باستانی و ا

های علوم انسانی، بیش از هر چیز تأمالتی در باب اش در بسیاری حوزهاندیشۀ بنیامین با همۀ ابعاد مختلف

حکمت زندگی انسانی بود و این همان چیزی است که محوریت تفکرورزی حکیم بزرگ آلمانی شوپنهاور 

او می توان مشاهده کرد. نثر او به  طرفهخیابان یکداد. اوج این نوع تأمالت را در کتاب یز تشکیل میرا ن

اش بود؛ گویی که کسی از قعر تاریک قرون، صفیری سهمگین به سوی مانند خودش، براستی بیگانه با زمانه

 کند.آیندگان پرتاب می

اسی دارد و این خود ریشه در همان تأمالت حکیمانۀ او ورزی بنیامین جایگاهی اسمفهوم تجربه در اندیشه

ای درون زبانی است، شناسی تاریخی زندگی بشری دارد. مقولۀ هنری که خود تجربهدر راستای غایت

گزیند. به عبارتی امر میورزی پیرامون تجربۀ درون زمانی بربستری است که وی برای بسط نظری و اندیشه

یابد. مقولۀ هنری چون از دل کند و به فراسوی زمان توسعه میان رستاخیز میزیبا و هنری از درون زب

شود. ذات زبان برای بنیامین و ذیل تأثیرپذیری وی از متون بخش نیز میخیزد، به نوعی آزادیآزادی بر می

-از آزادی بیگردد، اما این آزادی نیز مانند هر نوعی دیگر ، نه با انقیاد که با آزادی مشخص مییکهن یهود

گیری است. بنابراین ها قابل شکلها و مدلولای میان دالحد و حصر نیست، بلکه در نهایت حول گستره

تواند گیرد و دقیقاً به همین دلیل است که زبان میاولین تجربۀ شکست در درون خود زبان شکل می

یابد، بنابراین هر اشارۀ زبانی می شکست را بیان کند. این شکستی یکسر تاریخی است که در افق زمان بسط

نهد. بدان نیازمند عنصری است که کلیت تاریخ را دربرگیرد و از همین جاست که تمثیل پای به میدان می

تواند به چنان بیان درون زبانی از تجربۀ رنج اثر هنری نیز به دلیل برخورداری از عنصر تمثیل است که می

کند؛ تمثیل یانگری است اما تنها در اشاره به چنان وضعیتی بسنده نمیدست یابد. تمثیل اگرچه ماهیتش ب

کند. اثر آلگوریک هرچند تجربۀ رنج را به بیان همزمان با نشان دادن شکست، به نوعی آن را نفی نیز می

ای است که روی دیگرش آورد اما همزمان آبستنِ نفی آن نیز هست؛ چرا که شکست نشان دهندۀ سکهمی

شود. بنابراین تمثیل در پیوستار تاریخ گونه است که تمثیل بشارت دهندۀ پیروزی میاست، این کامیابی

خورد، در هر کدام نج مملوء است، در نقاطی از مسیر خود یکه میر قطاری که سراسر ازافکند: شکاف می
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ها همان لحظۀ نها ممکن است به کلی از ریل خارج شود. هر کدام از این یکه خورداز این یکه خوردن

افکند. تمثیل با حمل لحظۀ حال، انقطاعِ پیوستگی رنج حالی است که بر تن حرکت خطی تاریخ، رعشه می

ها پایان کامیهایی است که هر آن ممکن است مسیح از آنان سربرآورد و بر تلخشود، گویا آبستن لحظهمی

تواند آفرینشی جدید از بنگ میچونان حادثه بیگدهد. بنیامین با تلقی عرفانی و مسیانیک از لحظه حال که 

داند. وی راجع به دل نظمی از هم گسیخته را نوید دهد، امکان رهایش برای موجود انسانی را میسر می

نماید این است که متأخرترین انگیز میآنچه در کافکا عمالً و به معنای واقعی کلمه شگفت»نویسد: کافکا می

به او دقیقاً از طریق سنت عرفانی فهمانده شد. البته درون این ] مدرن بشر از بوروکراسیتجربۀ [جهان تجربه

کم و کاست دوران اوست توانست بدون فرآیندهای ویرانگر اتفاق بیفتد... جهان کافکا مکمل بیسنت نمی

(. 190: 1387یامین،بن»)کند تا به اندازۀ زیادی اهالی این سیاره را از بین ببردکه دارد خودش را مهیا می

کند تا بر روی تخریب جزء ذاتی تمثیل است و از آن جداشدنی نیست. تمثیل دنیای متعارفات را ویران می

کند. در واقع از دل همین ها عمارتی بسازد که به دلیل عدم آشنایی پیشین با آن نامتعارف جلوه میاین خرابه

باید گفت که اگرچه  سانبدینآورد. دیدی سر برمیویرانگری است که آبادانی جدیدی، نظم کیهانی ج

شناسی انتقادی تجربۀ رنج چونان همزادی همواره با اثر هنری همراه بوده است، اما از نظرگاه بنیامین زیبایی

تواند بر زخم های دیرین انسان یابد که میگیری خود از عنصر تمثیل، دمی مسیحایی میبه دلیل بهره
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 منابع

 (؛ خاطرات ظلمت، تهران: مرکز.1379احمدی، بابک) -

 های فلسفۀ هنر، تهران: مرکز.(؛ حقیقت و زیبایی: درس1388احمدی، بابک) -

(؛ دیالکتیک روشنگری، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: 1384آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس) -

 گام نو.

 ای به رهایی: مجموعه مقاالتی از بنیامین، ترجمه بابک احمدی، تهران: تندر. (؛ نشانه1366بنیامین، والتر ) -

(؛ درباره برخی از مضامین و دست مایه های شعر بودلر، ترجمۀ مراد فرهادپور، ارغنون، 1377بنیامین، والتر آ) -

 .27-48، صص 14شماره 

، 31ری در عصر تکثیر مکانیکی، ترجمۀ امید نیک فرجام، فارابی، شماره (؛ اثر هن1377بنیامین، والتر ب) -

 .210-225صص



 

18 
 

-328، صص 12و11(؛ تزهایی در باب فلسفۀ تاریخ، ترجمۀ مراد فرهادپور، ارغنون، شماره 1375بنیامین، والتر) -

317. 

 (؛ خیابان یک طرفه، ترجمۀ حمید فرازنده، تهران: مرکز.1380بنیامین، والتر) -

 .187-192، 19(؛ تأمالتی دربارۀ کافکا، ترجمۀ غالمرضا صراف، زیباشناخت، شماره 1387بنیامین، والتر) -

(؛ بودلر و مالل: قطعاتی از سنترال پارک، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، روانشناسی و 1389بنیامین، والتر) -

 .76-78، صص 4هنر، شماره 

قصه گویان و فرهنگ صنعت گران، درج شده در کتاب جامعه شناسی انتقادی، (؛ فرهنگ 1390بنیامین، والتر) -

 ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: کتاب آمه.

 (؛ عقل افسرده: تأمالتی در باب تفکر مدرن، تهران: طرح نو.1378فرهادپور، مراد) -

 الدین اعلم، تهران: نیلوفر.(؛ قصر، ترجمۀ امیر جالل1381کافکا، فرانتس) -

- Benjamin, W.(1971). Mythe et Violenc, tra. M. De Gandillac, Paris: Denoël. 

- Benjamin, W.(1985). Origine du Derame Baroque Allemand, tra. S. Muller, Paris.  

- lukacz, G.(1963). Die Eigenart Des Aesthetischen,vol.2, Berlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


