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 فرشته تاريخ

  مسعود جاللي فراھاني

نوشته شده ) Stefan Mosese(اثر استفان موزز) l Ange de l histoire(از كتاب فرشته تاريخ  له حاضر با استفادهمقا

آن را ترجمه كرده ام و ضمنا مطالبي را از خود به آن افزوده    خالصه اي از اين كتاب است كه   در واقع اين مقاله. است

مي   بدين معنا كه چگونه  .ه تاريخ و جبرھاي حاكم بر انسان دارداين مقاله سعي در نقد آرا ھگل درباب فلسف. ام

توانیم از دام غايت گرايي ھايي كه زندگي كنوني و موجود ما را تھديد و نفي مي نمايند و يا موجوديت كنوني ما را 

  .وسیله اي براي اھداف دور و دراز قرارمي دھند رھا شده و جان سالم به در ببريم

  

نھايت امتداد دارد و ديگري تمامًا دروني و  يخ واقعیت دارد بايستي در تقاطع دو زمان، كه يكي تا بياگر فرشته تار

او جبرشكن . نھد فرشته تاريخ رھا از جبرھاي تاريخي است و به قوانین آن گردن نمي. نفساني است واقع شده باشد

درباره آينده را ابطال » علمي«ھاي  بیني تواند تمامي پیش او مي. كند است و در جھت خالف مسیر آب حركت مي

ناپذير اعالم  چیز به شیوه ھگلي از پیش تعیین شده و گذار از مراحل مختلف تاريخي اجتناب ھنگامي كه ھمه. نمايد

گرديده و وقوع ھر رويدادي، حتي نوع جابرانه و ظالمانه آن، براي رسیدن به فرجام نھايي، وآرمانشھر وعده داده شده 

يي دور و دراز و خارج از اراده ما  ضروري ارزيابي گرديده، و خالصه در حالي كه ھمه امیدھا و آرزوھا به آينده مثبت و

ظھور » اكنون«ھا، فرشته تاريخ در زمان حال و در  ھا و حساب و كتاب بیني واگذار شده، ناگھان بر خالف ھمه پیش

آيد تا َنَفس اھورايي خود را در زمان  او مي. ريزد الت را برھم ميكند و اراده و شعاع تاثیرش تمامي محاسبات و معاد مي

كنیم باالترين ارزش را  يي كه ما در آن زندگي مي اينچنین او به لحظه. كنوني ما بدمد و تا آن را بلرزاند و متحول كند

آيد تا آنچه  او مي. از گرددھاي نامعلوم و دور و در دھد كه زندگي ما وسیله يا ابزاري براي ھدف دھد و اجازه نمي مي

. مان گرداند ھاي دور به وقوع بپیوندد را به زمانه ما منتقل كند و تا ما را سازندگان واقعي تاريخ مقدر شده فقط در آينده

فرشته تاريخ . به نمايش گذارد» اكنون«ھاي پیشیني آخرالزمان را براي ما و در  او بر آن است تا عالئم و نشانه

ريزد و قادر است وقوع آرمانشھر را به جلو بیندازد و آن را براي زماني  مي او تعیینات تاريخي را در ھم  جبرشكن است،

توان مراحل ديالكتیك را دور زد و حتي آنھا را  با فرشته تاريخ مي. كنم واقعي و ملموس نمايد كه من در آن زندگي مي

قیم از زمان تاريخي كه در تفاوت ھاي كیفي ھريك از لحظات آن، با فرشته تاريخ ما به يك تجربه مست. اعتبار نمود بي

ژگي ھا و كیفیت ھاي بي مانند و غیرقابل  حامل وي  چونكه ھريك از اين لحظه ھا. قابل فھم است، روبه رو مي باشیم

اي جھت  را به وسیله" اگر زمان كنوني. " پس كثرتي از آينده ھاي را به روي ما خواھد گشود. جايگزين مي باشد

انتقال ساده گذشته به آينده در نظر نگیريم، زمان تاريخي نیز ديگر نمي تواند به شكل زمان فیزيكي و در قالب زنجیره 

با محو اين ھمانندي و شباھت میان لحظه ھا، . نمايان گردد   كامال ھمسان و متشابه   ھمگوني از لحظه ھاي

د، و در نتیجه، امكان وجود يك علیتي كه روند آنھا را ، به شكل خود كامه پیوستگي و امتداد میان آنھا نیز از بین مي رو

ناگفته نماند كه چشم اندازھايي كه فرشته تاريخ پیش . و از پیش تعیین شده، به نظم در آورد، بي معنا خواھد گشت

ھا ھمراه است كه  با نظامي از محدوديت ھا و تعیین  "زمان حالي" ھر . روي ما مي گذارد بي نھايت نمي باشد 

وشرط و شروط ھا ، به دلیل امكاناتي كه   اما با ھمه اين محدوديت ھا. خواست ھا و آرزوھاي ما را مشروط مي كند

آينده به روي ما مي گشايد، زندگي فرداي ما ، در ساختارھاي اصلي و چھار چوب ھاب كلي خود، غیرقابل پیش بیني 
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  .باقي خواھد ماند

و سپس ھانري كربن در فرھنگي و با (، گر شوم شولم و والتر بنیامین )Franz Rosonzweig( فرانتس روزنتزوايگ

. اند سخن گفته) يا فرا تاريخ تاريخ(ھر يك با زبان و نگاه فلسفي خود، از فرشته تاريخ ) ادبیاتي متفاوت از آنھا

آنھا . نوين از تاريخ و از زمان را بنیاد نھادند و پس از آن، يك بینش ١٩٢٠ھاي  روزنتزوايگ، شولم و بنیامین در آلمان سال

در مقابله . ايده علیت و ايده پیشرفت پرداختند» ايده تدام«و اصول پیشیني آن مانند » عقل تاريخي«يي  به نقد ريشه

ج يي كه تاريخ را يك حركت پیوسته و مرحله به مرحله بسوي فرجامي روشن و عاري از ظلم و رن بینانه با تبیین خوش

ھاي مختلف آن قابل جمع در يك  نمود، ھر يك از آن انديشمندان از تاريخي ناپیوسته و غیرتكاملي كه پاره تفسیر مي

تر و  تر، غلیظ ھاي آن پرمعني ھا و رنج و حرمان ھا، گسیختگي باشند به دفاع پرداختند، تاريخي كه بحران كلیت نمي

آنھا بر پايه تفسیري از روايات و متون تلمودي و عھد . ي آن استتر از انسجام و يك پارچگي ظاھر شك نويدبخش بي

قديم، ھر لحظه از زمان را مستقًال و براي خود ارزشمند اعالن نمودند كه فرجام آن نه در بیرون بلكه در رويدادھاي 

خود به سنجش گذارده ھاي  به بیان ديگر ھر رويدادي فرجام خود را با خود دارد و نسبت به ويژگي. دروني آن قرار دارد

ھر واحد زماني، حتي كوچكترين آن، امكان نجات و مھدويتي غیرقابل جايگزين را در خود پنھان دارد و اعتبار و . شود مي

  .نمايد يي دور و دراز و خارج از اراده و توان ما، بلكه از مختصات و شرايط وجودي خود اخذ مي ارزش خود را نه از آينده

يي نخواھند بود كه از  بھم پیوسته  اندازي، رويدادھاي لحظه به لحظه زندگي بشري زنجیره نین چشمدر واقع نیز با چ

بلكه در اين تفسیر نوين و . ھا نداشته باشد ھا ھیچ نقشي در آن باال ھدايت شوند و درد و رنج و عرق انبوه انسان

بخورد ھر آينه منحصر به فرد و غیرقابل تقلیل به يك  مان گره آگاھي و اراده   سوژه محور، ھر لحظه از زندگي ما اگر با

از اين پس ما با مراحل يك روند غیرقابل بازگشتي كه گذشته، حال و آينده آن بر روي يك خط . خواھد شد» كلیت«

آيند سر و كار نخواھیم داشت، بلكه اين ھر سه زمان ھمچون سه حالت از يك آگاھي  مستقیمي كه از پي ھم مي

ھايي كه  اگر لحظه. آمیز در كنار ھم قرار گرفته و در كنش كنوني ما شركت خواھند کرد ر شرايطي مسالمتپیوسته د

آور و  دھند با تمام انرژي و در ظرفیت كامل خود زيست گردند، جريان مالل اجزاء زندگي كنوني مرا شكل مي

ھا و  به دور دست» قانون علیت«و » اريخيعقل ت«يي كه توسط  كننده ايام گسسته خواھند شد و اھداف بالقوه خسته

ام منتقل خواھد شد و شور و  ي كه من در آن واقع شده»اكنون«اند به  يي نامعلوم حوالت داده شده به اعماق آينده

آنچه تفسیر تاريخي روزنتزوايگ، بنیامین و شولم را برجسته مي نمايد، . امید به زندگي كنوني من بازخواھد گشت

مي توان اين احتمال را داد كه . به يك زمان احتماالت است   ز يك زمان مبتني بر جبر و ضرورت و وارد شدندقیقا عبور ا

انديشمند، به انكار ايده پیشرفت و ترقي، و يا به دركي بدبینانه از تاريخ سوق يافته اند، چرا كه تمامي   اين سه

پس از . افق زندگي و برگ برگ آثار آنھا منعكس مي باشندحرمان ھا و فاجعه ھا يي كه زمانه ما را رقم زده اند در 

، روزنتزوايگ شاھد ورشكستگي و زوال تدريجي جمھوري وايمار و نیز قدرت گرفتن پايه ھاي  ١٩١٨-١٩١۴پايان جنگ 

بنیامین و شولم نیز به دنبال او، شاھد فروپاشي دموكراسي آلماني و به قدرت . اجتماعي و فرھنگي نازيسم بود

در معاھده يي كه در آن زمان ، میان آلمان و شوروي منعقد گرديد، بنیامین اضمحالل و نابودي . دن ھیتلر بودندرسی

شولم نیز كه جنگ جھاني دوم و قتل عام يھوديان را زيسته . تمامي امیدھايش به كمونیسم را به عینه مشاھده كرد 

  قق معنويت جھاني وعده داده شده از سوي تورات و تلمود را،بود، با جنگ خانمانسوز اعراب و اسرائیل، عدم امكان تح

ھاي انبوه و بیرون از شمارش  فرشتگان كه ھر لحظه در دسته. كه درخیال وآرزوي خود آن را پرورش داده بود، را مي ديد

تاريخي را به  شوند تا سرود و نیايش خود را در پیشگاه خدا بسرايند و پیش از آنكه ناپديد گردند، زمان آفريده مي

اينچنین كل انرژي تاريخ بر . غیرقابل پیش بیني تبديل نمايند  ھاي نو و آفرينش مستمر و ظھور پايدار امكانات و موقعیت
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اوگوستین قديس نیز يادآور شده بود كه تجربه ما از زمان ھمیشه تجربه . گردد روي واقعیت زمان كنوني ما متمركز مي

گرايي و انتظار، و نیز در قالب  در ھمه اشكال منجي(و آينده ) در شكل خاطره(ذشته چون گ. ما از زمان حال است

  .چیزي جز اشكال مختلف حضور ما در قلب زمان كنوني نیست) …ھا و  صبري ھا و امیدھا، شكیبايي و بي ترس

به شكلي پیوسته بايستي  براي اينكه گذشته زنده بماند و در يادبودھا و خاطرات ساده و سطحي منجمدنگردد مي

ھاي گذشته ظاھر نگردد بايستي  و نیز براي اينكه آينده ھمچون فرافكني گرايش. توسط خاطره جمعي بازآفريني شود

شود  اين به روز كردن مركز ثقل زمان، باعث مي. ھاي آرمانشھري با سمت و سوي زمان كنوني ما تفسیر گردند بینش

يي جوشان مبدل شود و  ز درون فرسوده و تخريب گردند و زمان به كورهآن ا» قوانین جبري«و » علیت تاريخي«تا 

ھانري كربن نیز از دريچه فلسفي ـ . ھاي رھايي بخش و نويد دھنده براي جز جز انسانھا مھیا گردد سرانجام فرصت

ل و تاريخي شدن مسیحیت نزد ھگ» اصالت تاريخ«معنوي خود و با ادبیات و زباني متفاوت، به مقابله با 

شود و دولت و تاريخ بجاي فراتاريخ و  دانیم كه در پديدارشناسي ھگل، مسیحیت ھم نفي و ھم حفظ مي مي.پرداخت

اما براي كربن تاريخي شدن معادل دنیايي شدن است و دين دنیايي شده و بريده از عالم ملكوت . نشیند الزمان مي آخر

متفاوتي را ) »بودن«ھاي  يا فلسفه(توان پديدارشناسي  پرسش كربن اين است كه آيا مي. ديگر دين واقعي نیست

تصور نمود كه در آنھا جايگاه و منزلت فراتاريخ محفوظ و پا برجا باقي بماند؟ او تالش نمود تا سوژه انساني را در 

اي توان گفت كه اگر بر تر مي در يك تعريف كلي. قدرت تعريف نمايد  فراسوي روابط سلطه، اقتدار طلبي و خواست

روزنتزوايگ، بنیامین و شولم دور زدن ھگل نخست به برجسته كردن زمان حال و با ارزش دادن به اراده انسانھا و 

شكنند و استثناء ھا را  ھاي خود قوانین و جبرھا را در ھم مي نام و نشاني كه با خالقیت و نوآوري جبرشكني افراد بي

بازي   شته رھايي نزد آن را در جھت بر ھم زدن معادالت تاريخي نقشيابد و فر نمايند، معني مي به قاعده تبديل مي

گیرد، سالك طريق حق در اينجا بايستي  صورت مي» فراتاريخ«كند، اما براي كربن دورزدن ھگل تمامًا با توسل به  مي

نفس وجود او در چون براي اين متفكر فرانسوي فرشته ھرگز وارد تاريخ نخواھد شد و اساسًا . بسوي ملكوت ره سپارد

ستاره «و » ھگل و دولت«روزنتزوايگ در دو كتاب خود با عناوين . يابد معناي خود را باز مي) در فراتاريخ(ملكوت 

گیرد كه فاجعه غرب ريشه  پردازد و نتیجه مي به نقد واژه به واژه و فصل به فصل مفاھیم ھگلي مي» رستگاري و نجات

كند كه عبارت است از يك زمان قدسي  به ھمین دلیل او فراتاريخ را طرح مي. دارددر اين تفسیر جبرگرا و غايت محور 

تواند ما را به سوي نجات و  باشد و مي ھا و تاثیرات رخدادھاي سیاسي بدور مي كه از تخريب) يا يك زمان انفسي(

كنم،  ون در آن زندگي مي، كه من اكن»زمان حال«او با تفسیر جديد خود به ما مي آموزد كه . رستگاري ھدايت كند

دھم و  به ھمین دلیل آنچه اكنون من انجام مي. ھمه انرژي تاريخ را با خود و در خود بصورت فشرده و بالقوه نھفته دارد

ھا و  باشد و ھدف و فرجام كنش مي» اصل و قاعده«دھد و اتفاق مي افتد ھمان  يا آنچه در زمان زندگي من روي مي

پرواضح است كه اين ديدگاه در تعريفي متفاوت از اراده و آزادي . در خود آن کنش ھا قرار دارد رخدادھاي زندگي من نیز

اي مستقل، خودكفا و  انسان ريشه دارد كه در آن زمان حال نه يك مرحله گذار میان گذشته و آينده، بلكه لحظه

پرداز فلسفه اخالق، ياد كنیم كه  س نظريهدر اينجا بد نیست بطور اشاره ھم كه شده از امانوئل لوينا. آفرينشگر است

  ».ھر لحظه از زمان قاضي و حاكم خويش است«: نويسد در ارتباط با موضوع بحث ما، مي

تحت عنوان  ١٩۴٠والتر بنیامین نیز با تفكر بر روي زبان، ادبیات، تاريخ اجتماعي و فلسفه تاريخ، در اثري كه در سال 

، يك بار براي ھمیشه ايده پیشرفت تاريخي و مقوالت مربوط به متاريالیسم تاريخي منتشر نمود» درباره مفھوم تاريخ«

گرشوم شولم نیز كه از .را پذيرفت» فوران و سر برآوردن ناگھاني لحظات تاريخي«را به دور انداخت و بجاي آن ايده 

و مقام شامخي برخوردار بود، تاريخ را  نگار عرفان آيین يھود از اعتبار دوستان ھانري كربن بود و به عنوان مفسر و تاريخ
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به . تعريف كرد» يابد فوران ناگھاني و از پیش تعیین نشده يك واقعیت ثانوي كه در ھمین زمان كنوني ما عینیت مي«

بود ، مي بینیم كه به حیرت انگیزترين " معنا و جھت براي تاريخ" اين ترتیب، در قلب ھمان تمدني كه پرورش دھنده 

فرو مي ريزد و ارزش و اعتبار ھمگاني خود را وا مي " از پیش تعیین شده و غايت مند   معنا و جھت"  شكل، ھمین

به ھیچ روي با تخريب و يا نفي " جھت و معناي تاريخ" اما در پايان بايستي ياد آور شويم كه عدم باور به . گذارد

است كه امید " عقل تاريخي" ه ھاي پارادايم بلكه درست به عكس، اين بر روي مخروب. امیدھاي بشري يكي نیستند

اينچنین وقوع آرمان شھر به منزله يكي . به رويدادھاي روزمره و لحظه به لحظه زندگي شكل مي گیرد و دوام مي يابد

از احتماالتي كه از دل روندھاي تاريخي پیچیده و غیر قابل درك بیرون خواھد آمد در زمان ما و نسبت به حیات كنوني ما 

" كتاب مقدس" ژه از  وي  اما اين قريب الوقوع شدن آرمانشھر تنھا با فرشته تاريخ و با تفسیري. امکان وقوع مي يابد

يعني اين سه متفكر به تجربه و تفسیر تلمودي از تاريخ بازگشت نمودند تا بتوانند ساحتي تماما . ممكن مي باشد

  .ن را كشف نمايندمتفاوت از آگاھي تاريخي و سمت و سوي آرمانشھري آ
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