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نـبنیامیرـتوالسم ـارکسیـم  
مبین رحیمی /میشل لووی  

 

ستین : او نخخود اختصاص داده استبه را  ینظیربی جایگاه ، یکمعاصراندیشه انقالبی  تاریخ بنیامین دروالتر 

تمایز  از یکبنابراین اندیشه او  :درهم شکستایدئولوژی پیشرفت را  ،رادیکالای مارکسیستی بود که به گونه

ا و ماتریالیسم تاریخی «رسمی»و  «غالب» هایاو را از صورت این خصیصه که برخوردار است؛بخصوصی انتقادی 

 ستا همراهخصوصیت این  همچنین .بخشدمی شناختییک برتری روشانگیز به او ای شگفتبه گونهرهاند و می

ئوری انقالبی بینش تبه بدنه « یهودی سنت مسیانیسم»و « قد رمانتیک تمدنن» وارد کردنبرای  بنیامین یبا توانای

زندگی دانشجویان »های آغازینش حضور دارند؛ بویژه در کتاب در نوشته عنصرهر دو  ، چنانچهمارکسیستی

 ت زماندر ابدی که اطمینان کسانی» :کندرا نقض می« تاریخفلسفه از  یک»از پیش  بنیامین جایی که ،«[۹۱۹۱]

 ؛در امتداد با زنجیر پیشرفت، عصرهاگردش و  انمرد توسط کهقادر به تشخیص دادن سرعتی است  تنها ،هستند

 انیسمبرای نمونه ضدیت با پادشاهی مسی]از تاریخ است  یوتوپیایی یبا تصورمخالف  . این«شودمی تریا سریع تررامآ

 هاخواست زی امالحضه قرار دادن نیرویو  قتهمگونی، فقدان دنا»که بواسطه  فلسفه از تاریخیک [؛ یا انقالب فرانسه

 .شودمشخص می [1] «در اکنون
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جایی  ،شودنمایان می «نقد خشونت»در کتاب  ،۹۱۹۹در سال  ،نخستین ارجاع والتربنیامین به کمونیسم       

. [2] ارددگرامی میان پارلم« یهاها و در کل توجیهویرانگری»ها را بر سندیکالیستـوآنارکها و بلشویک نقدکه او 

کسیسم مار که ایلحظه :است بنیامین چرخش سیاسی هایکمونیسم و آنارشیسم از مهترین جنبه پیوند میان این

که مارکسیسم  است ۹۱۹۱سال  بعد ازاما این تنها  .گیردمیبه خود  ایرنگ آزادیخواهانه وسیع، گسترهیک  در او

 لوکاچ را خواند و« [۹۱۹۱]تاریخ و آگاهی طبقاتی » ،بنیامینکه زمانی  :شودمینگری بنیامین جزء الینفک جهان

ات را در کاپری مالق بنیامین او شوروی و فعال سیاسی که]یک هنرمند اهل بواسطه چشمان زیبای آسیه السیس 

ه ک هاییکتاب معدود از یبعنوان یک اثر لوکاچ به بنیامین هنوز ۹۱۹۱در سال  .کمونیسم عملی را کشف کرد کرد[

ادبیات  دردستاورد بزرگ فلسفی  یک این کتاب: »کند، اشاره میزنده و امروزی باقی خواهد ماندهمچنان 

 ،یانتقادی فلسفیک موضع در  اقی ماندن این کتاب، بدون شک در این است کهنظیر ببی .مارکسیستی است

امتناهی نهای تحققحتی لق و های مطفرض، پیشروپیش انقالب انضمامی را و در انتقادی مبارزات طبقاتی موقعیت

حزب  در مراتبسلهسل نشان از . جدل برعلیه این کتاب،دهدرا به دست می تئوریک یک معرفتآخر دستو 

 همچنین این رشته یادداشت .[3]«کتاب استهدف نهایی  ر ایناز این نظ؛ داردرا  رینوبکمونیست زیر رهبری دِ

اش با اتحاد م همدردیرغعلی] های رسمی مارکسیسم شورویبه آموزه از اندیشه متمایل بنیامین تمایز دال بر

 .است جماهیر سوسیالیستی شوروی[

بین که  ؛است« هخیابان یکطرف» ،احساس کردرا توان تاثیر مارکسیسم بر آن که می ن اثر بنیامینتینخس       

یامین از منتشر شد. در این کتاب نقد نو رمانتیسم پیشین بن ۹۱۹۱نوشته و در سال  ۹۱۹۱-۹۱۹۱های سال

با قابل برچیدن بورژوازی در لحظه تقری اگر»شود: انقالبی مارکسیستی شارژ می ولتاژ بواسطه، اکنون دیگر پیشرفت

ای آن هاز نشانه های شیمیاییتورم و جنگکه  تاریخی دقیقه]یک از پیشرفت اقتصادی و تکنیکی  ایمحاسبه

 «.ع کردرا قط فتیله روشن ، بایددینامیت به از رسیدن جرقه رود. قبلهر چیزی از بین می هستند[ صورت نپذیرد،

 شرفتپی سه هزار سال» ماندگاری و نابودی؟ تواند این رسالت تاریخی را به سرانجام برسانداراده پرولتاریا می آیا

 انقالباز مارکسیسم،  تکاملی عامیانهنوع در مخالفت با . بنیامین [4]به پاسخ این پرسش بستگی دارد  «فرهنگی

 الب از نظر اوپندارد، بلکه انقنمیناپذیر پیشرفت اقتصادی و تکنیکی اجتنابطبیعی و  محصولپرولتاریا را بعنوان 

است که  ادی بیانگر آننظر انتقنقطه این .شودمی فاجعه پیشرفتی است که منتهی بهدر برابر یک وقفه انتقادی 

ی بر چیزی را مبتنکه هیچ ،یک بدبینی انقالبی ، برخوردار از یک روح بدبینانه است؛مارکسیسم بنیامینچرا 

 که بنیامینهنگامی] ۹۱۹۱باره سورئالیسم در سال ش در. در نوشتارکندنظاره نمیشده سرنوشت از پیش مقدر

ه بکمونیسم را عالوه بر آیرونیک بودن،  [آشتی دهد با یکدیگر کند تا آنارشیسم و کمونیسم رادوباره تالش می

در  کمال آرامشفاربن و حصر تنها در شرکت آیگهاطمینان بی حدو: »کندتعریف میمثابه یک ساختار بدبینانه 
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فراتر  نشان دادند که ]اما بعد از مرگ بنیامین[ . هر دو موسسه به زودی[5]« آلمان نازی وجود دارد نیروی هوایی

 .چندان بعید نیستاستفاده ویرانگر از تکنولوژی مدرن  امکان های بدبینانه بنیامین،بینیپیش از

ا، هها و ضدفاشیستیهودی ولف هیتلر قدرت را بدست گرفت، همانند بسیاری دیگر ازهنگامی آد ۹۱۱۱در سال 

یلی از تحصبواسطه یک بورسیه ای خطرناک پاریس. او به گونهدر  تبعیدمجبور به ترک آلمان شد:  ن همیبنیام

ر برد. د موسسه تحقیقات اجتماعی نیویورک؛ جایی که مکتب فرانکفورت هم در آنجا در تبعید بود؛ جان سالم به

، همچنین در این زمان بود که بنیامین کار کرد «پاساژهاپروژه »پروژه ناتمام خود،  ها، بنیامین بر رویطی آن سال

 را نوشت.[« ۹۱۱۱]ثر هنری در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی آن ا»بودلر و  دربارهالعاده چندین مقاله فوق

وسط فرهنگ شده ت]تغذیهز ماتریالیسم تاریخی بود، ا اصیل و بدیعاندیشی یک باز ،بنیامین مارکسیسم والتر       

 المللبین کمینترن الملل دوم وای رادیکال متفاوت از مارکسیسم بینکه به گونه [مسیانیستی هیاترمانتیک و ال

لوژی ومارکسیسم و ایدئ اختالف میان کردن و رادیکالیزه کردن تراین باید بعنوان تالشی برای عمیقسوم بود. 

 کردن پیتانسیل انقالبی و تندتر کردن محتوای انتقادیتشدید  تالشی در راستایبورژوازی در نظر گرفته شود؛ 

ناختی شیکی از اهداف روش»را دنبال کرد: آن «پاساژها پروژه». این همچینین هدفی بود که بنیامین در مارکسیسم

را  ه پیشرفتخود ایددر توان آن را دریافت، شرح دادن امکان یک ماتریالیسم تاریخی است که این کتاب که می

دیشه انوازی در های بورژدتاخود را از ع ،دقت هرچه بیشتر ید باباماتریالیسم تاریخی  که جاننابود کرده است. در آ

بازگشت  یک، بلکه فراتر از آن نیست ]تجدیدنظر[ «رویزیونیسم» دیگر از ای نوعیچنین برنامههدف . [6] «جدا کند

یکی از  ،[۹۱۱۱« ]کارل مارکس]» کند در کتابشسعی می هم رشکُ لکه کار همانگونهبه خود مارکس است، 

 . چنین کاری را انجام دهد [های اصلی بنیامینمنبع

از جانب دولت فرانسه « دشمن بیگانه»بعنوان یک  بنیامین هنگامی که جنگ شروع شد، ۹۱۱۱در سال        

و فرانسه را  آلمان پیرزو ۹۱۱۱ در ساله آنک زندانیان شد، اما پس ازموفق به فرار از اردوگاه او  اما شد. دستگیر

ش را اآخرین قطعه. در این موقعیت دراماتیک او مارسی شد اشغال کرد، بنیامین مجبور به ترک پاریس و رفتن به

باره ایی درزهت» تزهای مشهور مارکس، بعد از انقالبی سندترین شاید مهم که« تزهایی درباره فلسفه تاریخ»نوشت: 

های در درون جنبش]دئولوژی پیشرفت یا العده فشرده،در این اندک صفحات اما فوق .هستند [«۹۱۱۱] فوئرباخ

فهوم مکمک یک به  ،تهی و خطیزمان  شود؛ نقدبه شدت مورد نقد واقع می اشدر بنیاد فلسفی[ هم کمونیستی

ان شفقرا در مبارزه برای خودرهاییبه  ،هیاتبنیامین، ایده الچند دهه پس از مرگ  از زمان. «الهیاتی»مسیانیسم 

یخی و ه تاربار در یک زمیناما این ،مدانه در ارتباط با مارکسیسم دوباره به به زندگی آیک الهیات آگاه کمک کرد؛

التر و ، بیناما یک همبستگی محرمانهالتین. با این وجود بخش آمریکایرهایی الهیاتفرهنگی بسیار متفاوت: 

  ... بخش وجود داردهیات رهایین و الیبنیام
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ه مرزهای فرانس از تا ندتالش کرد ی،لمانآ فاشیستهمراه با گروهی از پناهندگان ضد بنیامین، ۹۱۱۱ در اوت       

تبو ردستگیر شدند و هنگامی که به شهر پِ [فرانکو]آنها توسط پلیس اسپانیا  ؛ اماعبور کنندپیرنه  هایکوهدر 

ی بنیامین یک خودکشرو از این. خواهند شدداده آلمان  و یا فرانسه نیروهای تحویل ها گفترسیدند، پلیس به آن

 بود.  اشاین خودکشی، آخرین عمل معترضانه هدانه را ترجیح داد؛ کهمتع

 ها:پانوشت
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 ؛میشل لووی

گذراند. او یکی در پاریس زندگی و کارش را از سر می

همراه با و همچنین  «چهارمالمللبین» عضوهایاز 

مانیفست »یکی از نویسندگان   جوئل کویل

 :زنگ خطر» همچنین است. «اکوسویالیستی

، از «خـفه تاریـایی درباره فلسـتزهشی بر ـخوان

بنیامین نوشته  هایی است که در مورد والترکتاب

است.

Walter Benjamin: by Michael Löwy 
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