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مقدمۀ مترجم 

ین دوره های حیات فکری  جملگی مقاالت این کتاب در یکی از متالطم تر
یر  والتر  بنیامین، یعنی حد فاصل بین سال های ۱93۰ تا ۱939، به رشتۀ تحر
یۀ انقالب  درآمده اند. نوشته های او در این سال ها آمیزه ای است از نظر
مارکسیستی، نقد رادیکال و رمانتیک تمدن مدرن و مسیانیسم یهودی. در 
یدنی  این دوره، بنیامین، به قول خودش با »از این شاخه به آن شاخه پر
آشکار« می کوشد ایده ها را تا منطق نهایی شان پی بگیرد. به همین دلیل 
که برای مثال در یک مقاله او از قطبی به قطب دیگر می رود و به  است 
آزمایش می گذارد.   را به بوتۀ  شکلی تجربی ایده های به شدت متناقض 
با  لوکاچ،  طبقاتی  گاهی  آ و  یخ  تار خواندن  از  پس   ،۱9۲3 در  او  گرچه 
کمونیست اهل لیتوانی،  کارگردان  یبای آسیه السیس،  افسون چشمان ز
به مارکسیسم عالقه مند می شود  ، در سال های دهۀ بیست به ندرت در 
انگار  می شود.  یافت  انگلس  و  مارکس  به  مستقیمی  ارجاع  او  کارهای 
او هنوز به یک مارکسیست قهار بدل نشده است. او اغلب به میانجی 
گئورگ لوکاچ، ارنست  آثار متفکران مارکسیستی همچون تئودور آدورنو، 
یخی ارجاع می دهد، نه  یالیسم تار که به ماتر کورش است  کارل  بلوخ و 
 ملغمه ای است از 

ً
مارکس و انگلس. مارکسیسم او در این سال ها عمدتا

کمونیسم رمانتیک.  آنارشیسم و قسمی  آنارکو سندیکالیسم ژرژ سوِرل۱، 

1. Georges Sorel
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نقد  مقالۀ  در  کمونیسم  به  بنیامین  ارجاع  نخستین  با وجود این 
کمونیسم و  که در آن او می کوشد بین  خشونت۱ )۱9۲۱( صورت می گیرد 
آنارشیسم پلی بزند. او بعدها نیز در مقالۀ خیابان یک طرفه )۱9۲8( با رد 
که تحلیل مورد عالقۀ حزب در مسکو بود، انقالب  ایدئولوژی پیشرفت، 
و  تکنیکی  تکامل  و  پیشرفت  »محتوم«  و  »طبیعی«  نتیجۀ  را  پرولتری 
اقتصادی نیروهای مولد در جامعه نمی داند، بلکه به نظر او این انقالب 
کمونیسم  به  نه  که  است  تکاملی ای  به اصطالح  فرآیند  توقف  ماحصل 
بل به فاجعه ختم می شود. بدین ترتیب بنیامین در این مقاله آشکارا از 
ادبیات مارکسیسم رسمی فاصله می گیرد. یک سال بعد، یعنی در ۱9۲9، 
او در مقالۀ دیگری تحت عنوان سورئالیسم تالش می کند خوشبینی مبتنی 
انقالبی  بدبینِی  به مثابۀ  کمونیسم  با  را  استالینی  حزب  تکامل گرایی  بر 
آن ممکن است  با سازمان دهی  کمونیسم  که  بدبینی ای  کند،  ین  جایگز
به انقالب برسد. مع الوصف، برخی عوامل همچون رشد روزافزون اقبال 
پا، خاصه آلمان، نزدیکی او به برتولت برشت و تبعید  به فاشیسم در ارو
یس موجب شدند او، در دهۀ ۱93۰، هم به مطالعۀ جدی  اجباری به پار
آثار مارکس و انگلس رو آورد هم به برخی از مفاهیم مارکسیسم رسمی روی 

خوش نشان دهد.  
کند.  که او را با برشت آشنا  در ۱9۲۴ بنیامین از السیس می خواهد 
دو  این  عاقبت  اما  نمی دهد،  نشان  خود  از  چندان رغبتی  ابتدا  برشت 
را مالقات می کنند. هر چه زمان  برلین یکدیگر  نوامبر همان سال در  در 
گرم تر می شود. وجه اشتراک آنان مارکسیسم و تئاتر  می گذرد رابطۀ آن ها 
یرا بنیامین پیش  از آشنایی اش با برشت در بررسی خود  اپیک است. ز
که به  کرده بود  از درام سوگناک باروک Trauerspiel مسیری را شناسایی 
برشت  و  بنیامین  رابطۀ  گرم شدن  به هر حال،  داشت.  تعلق  اپیک  تئاتر 
با  گاه  هر چند  برشت،  ابتدایی دهۀ۱93۰.  به سال های  مربوط می شود 

۱. ر ک به ترجمۀ این مقاله توسط مراد فرهادپور و امید مهرگان در : قانون و خشونت، تهران: رخ داد نو، 
چاپ دوم، ۱389؛ ص ۱7۵.
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که ایده ها و مقاالتش را با او در  گوش شنوای بنیامینی می شود  تندی، 
میان می گذارد. در مقابل، بنیامین نیز با دقتی مثال زدنی به بررسی آثار و 
پروژه های برشت مبادرت می ورزد، که ماحصل آن مقاالت جمع آوری شده 
اقبال  با  است  مصادف  دو  این  رفاقت  گرفتن  باال است.  کتاب  این  در 
کلیدی مارکسیسم رسمی. شاید به همین دلیل  بنیامین به برخی مفاهیم 
بارۀ پروژۀ پاساژها با  که در ۱93۵ آدورنو در نامه ای به بنیامین در است 
گونه تأثیر احتمالی برشت بر این اثر به نظر او  که هر  کنایه یادآور می شود 

»یک مصیبت واقعی« است. 
طی یک دورۀ کوتاه مابین سال های ۱933 تا ۱93۵ بنیامین به ادبیات 
آن  رسمِی  مارکسیسم  به  او  گرایش  می شود.  نزدیک  رسمی  مارکسیسم 
سال ها به خصوص در مقاالتی مثل »مؤلف همچون تولیدکننده« )۱93۴( 
یکی« )۱93۵( عیان است.  و »اثر هنری در عصر  بازتولیدپذیری تکنولوژ
کید می ورزد و تالش  در این سال ها او به کرات بر مفهوم مارکسی تولید تأ
می کند با معضله مند ساختن نسبت میان اثر هنری و هنرمند از یک طرف 
بدل  انقالبی  امری  به  را  هنر  دیگر  طرف  از  بورژوایی  تولید  آپاراتوس  و 
یم  سازد. مع  ذالک هر چه به سال های پایانی دهۀ ۱93۰ نزدیک می شو
همچون  مفاهیمی  به  را  خود  جای  بنیامین  نوشته های  در  »تولید« 
که به معنای فاصله گرفتن او از  »پیکار طبقاتی« و »انقالب« می دهد، 
مارکسیسم سنتی است. اما این را نیز نباید از نظر دور داشت که علی رغم 
چرخش آشکار او از ۱936 به بعد تولیدگرایی او در ابتدای دهۀ ۱93۰ 
تفاوتی آشکار با تولیدگرایی مطلوب حزب استالینی دارد. مقاالت او در 
که هنوز  آن سال ها واجد بصیرت های درخشان و پرسش هایی هستند 
برای ما در ابتدای هزارۀ سوم طراوت و تازگی شان را از دست نداده اند.  
به قول میشل لوی۱، شاید نزدیکی او به مفاهیم کلیدی مارکسیسم رسمی 
پا و  کنشی بود به ظهور و پیروزی فاشیسم در ارو نیمۀ اول قرن بیستم وا

مهاجرت و در به دری او.

1. Michael Lowy
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بوستوک  آنا  انگلیسی  ترجمۀ  روی  از  کتاب حاضر  مقاالت  ترجمۀ 
ابهام های  و  کژتابی ها  برخی  به  توجه  با  لیکن  است.  گرفته  صورت 
به  رجوع  با  است  کوشیده شده  ترجمه ها  یرایش  و در  بوستوک  ترجمۀ 
یده  بان انگلیسی از مجموعۀ پنج جلدی گز دیگر ترجمه های موجود در ز
کاستی های  هاروارد۱  دانشگاه  چاپ   )۲۰۰۵( بنیامین  والتر  نوشته های 
از همۀ  پایان الزم می دانم  در  گردد.  برطرف  بوستوک  ترجمۀ  موجود در 
کرده اند به خصوص محمد  کتاب مساعدت  که در چاپ این  یزانی  عز
مراد  بود(،  کتاب  این  ترجمۀ  اصلی  مشوق  و  همراه  )که  رضایی راد 
کرد( و همچنین  کتاب یاری  ام  فرهادپور )که در فهم بخش هایی از این 

نشر بیدگل تشکر کنم. 
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