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بایگانی و شاهد یتس: آشو باقیماندههای کتاب در گامبن آ جورجو
کرراادامهمیدهد،پروژهای یتسچهمیماند(پروژۀهوموسا )یاازآشو
کر:حیاتبرهنه کتابدرخشانهوموسا با ازآن کهاوپیش پژوهشی
کردهبودوسالهایپسازآنرانیزدرگیرنگارش وقدرتحاکمآغاز
کتابمیکوشد گامبندراین وانتشارجلدهایپرشماردیگرآنبود.آ
معناوامکانشهادتراروشنسازد.اودرمقابلموضع»بیانناپذیری«
به و میکند سخنگفتن به شروع یتس، آشو بارۀ در سکوت و اردوگاه
میکشد:چگونه پیش را اقتدارشاهد از پرسش لوی، یمو پر از تأّسی
یندوبهجای ق شدگانسخنبگو نجات یافتگانمیتوانندبهنیابتازغر
که گواهیدهند آنهاشهادتدهند؟چگونهآنانمیتوانندبهتجربهای
یتس یرانههایاخالقیاتآشو گامبنو خودشاننیزازسرنگذراندهاند؟آ
ینشهادتجستوجومیکند.نتیجۀاین رابرایطرحنوعیاخالقنو
یتسکهاندکیپساز بارۀآشو یکبرانگیزدر جستوجوکتابیاستتحر

انتشارشبهزبانایتالیاییآغازگربحثهایدامنهداریشد.
گامبنبهزبانفارسی،متأسفانه،بهدلیلنبودنسخۀ درترجمۀکتابآ
اصلیایتالیایی،ازدونسخۀانگلیسیوآلمانیاینکتاباستفادهکردم.
متناولیهبراساسترجمۀانگلیسیدنیلهلرـــروزنبهفارسیبرگردانده
شدوسپسباترجمۀآلمانیاشتفانمونهارتمقابلهشد.مترجمدراینجا

یادداشت مترجم 
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یژهدر راهگشایمرادفرهادپور،بهو یغو کمکهایبیدر از الزممیداند
کند. یرایشاینترجمهازآغازتاپایان،صمیمانهسپاسگزاری مقابلهوو
ناگفتهپیداستکهمسئولیتهرگونهخطایاحتمالی،درنهایت،برعهدۀ

خودمترجم،ونههیچکسدیگر،خواهدبود.
مشخصاتنسخۀاصلیاینکتابودومنبعانگلیسیوآلمانیاین

ترجمهبهترتیبازاینقراراست:

•	 Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il 
testimone (Homo sacer III), Bollati Boringhieri, 1998.

•	 Giorgio Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and 
the Archive (Homo Sacer III), Translated from Italian by Daniel 
Heller-Roazen, Zone Books, 2002.

•	 Giorgio Agamben, Was von Auschwitz bleibt: Das Archiv und 
der Zeuge (Homo Sacer III), Aus dem Italianischen von Stefan 
Monhardt, Suhrkamp Verlag, 2003.

گل محمدی مجتبا 

زمستان ۱۳۹۳



بهلطفمجموعهایازپژوهشهایفزایندۀدامنهگستروهمهجانبهــــکه
هیلبرگ، رائول قلم به پا1، ارو یهودیان نابودی کتاب آنها میان در
یخی،مادی،فنی،بوروکراتیکو یژهداردــــمسئلۀشرایطتار جایگاهیو
حقوقیانهدامیهودیانبهقدرکافیروشنشدهاست.پژوهشهایآینده
کهدراردوگاههای یدادهایی یههایخاصرو شایدبتوانندبربرخیسو
بیگاریرویدادندنوریتازهبتابانند،امایکچارچوبکلیپیشاپیش

ترسیمشدهاست.
همینسخنرانمیتواندرموردداللتاخالقیوسیاسیاینانهدام
گفت،یاحتیدرموردفهمیانسانیازآنچهدرآنجااتفاقافتادــــیعنی
یم، درموردمعنایمعاصرآن.مانهتنهاچیزینزدیکبهفهمیکاملندار
اغلبخود درحقیقتحتی و قربانیان، و دان

ّ
رفتارجال دالیل و معنا

معماییمینمایند.اینفقطمیتواندبهعقیدۀ
ً
سخنانآنان،هنوزعمیقا

یتستاابدغیرقابلفهمباقیبماند. کسانیمیداندهدکهخوشدارندآشو
ین ینجزئیاتآخر یزتر که،برایمثال،ر یخی،میدانیم ازدیدگاهیتار
مرحلۀاینانهدامچگونهاجرامیشدند،چگونهتبعیدشدگانبهدست
 Sonderkommando بهاصطالح )همان خود همبندهای از جوخهای

1. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York: Harper & 
Row, 1979.

پیش گفتار
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رسیدگی که گروهی فرستادهمیشدند، گاز اتاقهای به جوخۀ ویژه( یا
میکردندکهجسدهابیرونآوردهشوندوشستهشوند،موهاودندانهای
طالیآنهاحفظشوند،بدنهایشان،سرانجام،درکورههایجسدسوزی
کنیم،اما یدادهاراذکرووصف قراربگیرند.مامیتوانیمیکایکاینرو
وقتیمیخواهیمآنهارابهراستیبفهمیمهمگیبهطرزینامعمولمبهم
آنچه از سرراستتر هرگز شاید دشواری و مغایرت این میمانند. باقی
گفتهوصفنشدهباشد.اویکیازاعضایجوخۀ ویژه  سلمانلیونتال1
کورۀجسدسوزیشمارۀسه یر کاغذز کهشهادتشرادرچندورق بود
یتسکشفشدند.لیونتال دفنکردکههفدهسالپسازآزادسازیآشو
یسد:»درستهمانطورکههیچانسانینمیتواند بهزبانییدیشمینو
بتواندبازگو

ً
کسیدقیقا کند،اینکه یدادهایرخدادهدرآنجاراتصور رو

کندکهتجربههایماچگونهرویدادندنیزهمانقدرتصورناپذیراست...
یخدانان تار بردوش کارچندانی که آدمهایبینشان کوچک گروه ما

نخواهیمگذاشت.«
کهدرتالشبرایانتقال البتهمسئله،دراینجا،دشواریاینیست
یم،مغایرتمورد ینتجربههایمانبهدیگرانباآنروبهرومیشو محرمانهتر
بحثبهخوِدساختارشهادتمربوطاست.ازیکسو،آنچهدراردوگاهها
رویدادبرایبازماندگانبهمنزلۀتنهاچیزحقیقیو،بهمعنایواقعیکلمه،

ً
فراموشنشدنیبهنظرمیآیند؛ازسویدیگر،اینحقیقتنیزمطلقا

ً
مطلقا

برسازندهاش واقعِی عناصر به تقلیل غیرقابل یعنی، است، تصورناپذیر
که،درقیاسباآنها،هیچچیزحقیقیتر یدادهاییچنانواقعی است.رو
کهالجرمازعناصرواقعیاشفراترمیرودــــچنیناست نیست؛واقعیتی
بسیار کامل »حقیقت یسد: مینو لیونتال چنانکه یتس. آشو یای آپور

یکتروهولناکترازچه؟ یکتراست،بسیارهولناکتر...«تراژ تراژ
تردیدینیست لیونتالدستکمدریکمورداشتباهمیکرد.هیچ
باید را »بینشان« اینجا  )در بینشان« آدمهای کوچک »گروه آن که

1. Zelman Lewental
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گرفت،یعنیآنچهنمیتواند بهمعنایلفظیآنهمچوننامرئیدرنظر
گذاشت. یخدانانخواهند تار بردوش کارهایی ادراکشود(همچنان
است: یخی تار دانش یای آپور همان درحقیقت، یتس، آشو یای آپور

یکعدمتقارنمیانواقعیتهاوحقیقت،میانراستآزماییودرک.
یعبفهمند؛آنهابرایهمهچیز یادوخیلیسر برخیمیخواهندخیلیز
توضیحهاییدرآستیندارند.برخیدیگرازفهمیدنسربازمیزنند؛آنها
وارسی در پیشروی راه تنها میکنند. ارائه بیارزش رمزورازهایی فقط
ینهنهفتهاست.افزونبراین،دشواریدیگرینیز فضایمیانایندوگز
بایدلحاظشود،کهبخصوصبرایآنکسیمهماستکهمتنهایادبی
دانو

ّ
یافلسفیرامطالعهمیکند.بسیاریازشهادتهاــــچهازآِنجال

چهقربانیانــــبرآمدهاززبانمردمعادیاند،همانآدمهای»بینشان«
از یکی میدادند. تشکیل را اردوگاه کنان سا غالب یت کثر ا آشکارا که
کهدرکذهنیکشخصعادیبسیار یتسایناست درسهایآشو
سختترازدرکذهنشخصیچوناسپینوزایادانتهاست.)بحثهانا
کهاغلببدفهمیدهشدهاست،نیزبایدبه آرنتدرمورد»ابتذالشر«،

همینمعنادرکشود.(
کهببیننداندکچیزیدراین برخیخوانندگانشایددلسردشوند
است. نبوده بازماندگان شهادتنامههای در پیشتر که هست کتاب
اینکتاب،درقالبکنونیاش،نوعیشرحهمیشگیبرشهادتاست.
ازراهیدیگرممکنبهنظرنمیرسید.دریکنقطۀمعین، پیشرفتن
بهعبارت دارد؛ ذاتی شکافی خودش کنه در شهادت که شد روشن
آن بـه شـهادتدادن کـه دادند شـهادت چیـزی بـه بـازمانـدگـان دیگـر،
یسیبرشهادتبازماندگانالجرمبه ناممکناست.درنتیجه،شرحنو
ییاینشکافیا،بهبیاندقیقتر،تالشبرایگوشدادن معنایبازجو
کاریبیثمر یسنده بهآنبود.گوشسپردنبهچیزیغایببرایایننو
همۀآنآموزههایی

ً
یبا ازآبدرنیامد.اینکار،فراترازهرچیز،برچیدنتقر

یتس،بهناماخالقمطرحشدهاند. که،اززمانآشو راضروریساخت
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هیچیکازآناصولاخالقیایکهزمانۀما
ً
یبا چنانکهخواهیمدید،تقر

معتبرمیانگاشتازاینآزمونتعیینکنندهسربلندبیروننیامدند،نوعی
اخالق آزموده بر اساس آشویتس1.

که،در کارمخرسندخواهمبود من،بهسهمخودم،درصورتیاز
تالشبراییافتنجایگاهودرونمایۀشهادت،توانستهباشمچندتابلوی
راهنمابرافرازمکهبهنقشهنگارانآیندۀاینقلمرویاخالقینوکمککنند
جهتخودرابیابند.درحقیقت،منبههمینراضیخواهمبودکهاین
ما که اصطالحهایی موفقشود، اصطالحها برخی تصحیح در کتاب
درستعیینکنندۀقرنراباآنهاثبتمیکنیم،ونیزاینکتابامکاندهد
گذاشتهشوندوبرخیدیگربهمعناییمتفاوت کهبرخیواژههاپشتسر
فهمیدهشوند.ایننیزراهیاستــــشایدتنهاراهــــبرایگوشسپردنبه

گفتهماندهاست. آنچهنا

1. Ethica more Auschwitz demonstrata




