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 ( که آنان  که در نشانه های آفاق۴-۱۶/۲دوره های تاریخی نشانه هایی دارند )انجیل متی: 

   ژرف نگری می کنند، به فهم شان موفّق نمی شوند، هرچند آن نشانه ها آشکار باشند. آن

را  می دهند و  رسیدن دوره های پا در راه  نه ها در رویدادهایی متبلور می شوند که خبر  نشا

به  آنها را تعریف می کنند؛ رویدادهایی که چه بسا بی آن که مشاهده گردند، درگذرند و تقریبا  

به همین دلیل،  هیچ طریقی تغییری در واقعیتی که به آن پیوسته اند، ندهند و با وجود این، دقیقا  

 به کار آیند.  (Sēmeia tōn kairōn)  نمایه های تاریخیبه صورت نشانه ها، به صورت 

پیش آمد، زمانی که دولت امریکا تحت ریاست  ۱۹۷۱اوت  ۱۵یکی از این رویدادها در 

که قابلیت تبدیل دالر به طال به حالت تعلیق درآمد.  جمهوری ریچارد نیکسون اعالم کرد

تی طوالنی به مثابه ی پایان نظامی بود که تا آن روز برای مدّ  اعالم این خبر عمال   هرچند

ارزش پول را بر مبنای ارزش طال تعیین می کرد، اما این خبر که در بحبوجه ی تعطیالت 

تابستانی رسیده بود، کمتر از آنچه انتظار می رفت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با 

ه به بعد، عباراتی که روی بسیاری از اسکناس ها درج شده بود)برای وجود این، از آن لحظ

قول می دهم که به حامل مبلغ ... » ورو(، مانندامثال روی پوند استرلین و روپیه و نه روی 



معنای خود را  ط رییس بانک مرکزی مورد تصدیق قرار می گرفت، کامال  و توسّ « بپردازم

ن معنی است که در مبادله ی این اسکناس، بانک مرکزی از دست داد. آن عبارت امروز به ای

برای کسی که تقاضا کند ) گذشته از این فرض که یک نفر باید چقدرساده دل باشد که چنین 

نی طال)برای دالر یک سی و پنجم اونس طال( ، بل تقاضایی داشته باشد(، نه مقدار معیّ 

-معادلش را فراهم می کند. پول از هرگونه ارزشی که به طور خالص خود اسکناس دقیقا  

ارجاعی نباشد، تهی شده است. شگفت انگیزتر، آن آسوده خاطری بود که با آن، این حرکت 

پول را فسخ می کردـ مورد پذیرش قرار گرفت. و  طالی صاحبان   حاکمیت امریکاـ که دارایی  

پولی بر بخشی از دولت شامل ظرفیتش  حاکمیت   عمال  ا  همان طور که گفته شده است، اگر 

در وضعیت بازار به استفاده از وام های دولت به صورت پول می گردد،  برای واداشتن  

تبدیل به کاغذ  همه ی ثبات واقعی اش را از دست داده و تماما   °ی همان وامدیگر حتّ جدید، 

 شده بود. 

یش شروع شده بود، هنگامی که تقاضاهای بازار در واقع، روند الغای ارزش پول قرن ها پ

و ازاین « نوت های گلداسمیت»منجر به ارائه ی اوراقی برای مبادله شد: اسکناس، سفته، 

پول   شکال کاغذی  ه، که ناگزیر کمیاب و دست وپاگیر بود.  تمام این ا  قبیل و به همراه آن سکّ 

ول های اعتباری خوانده می شوند. در برابر، ند و از همین رو پعناوین گوناگون اعتبارا   عمال  

به دلیل فلز گرانبهای محتوایش)که  -یا چنین پنداشته می شد -پول های فلزی دارای ارزش بود

ه ی ، ارزش سکّ سرنمون  تاریخی  ر بود. مورد  ارزشی متغیّ  ،همان طور که خوب می دانیم



    قرمز   بی بودنش معلوم و[تقلّ ،]پس از چندی دست به دست گشتننقره ی فردریک دوم است که 

 د.(شآشکار  اشمس 

 پول   ،که در آن -چنین است واقعا   -، که در دوره یی می زیست(۱)تریباوجود این، یوزف شومپ

ه برتری به دست آورده بود، توانست اعالم کند ـ ونه بدون دلیل ـ که در کاغذی نسبت به  سکّ 

این را هم باید افزود که  ۱۹۷۱اعتبار اند.  پس از اوت  همه ی پول ها صرفا   ،آخرین تحلیل

یی بر خود استوار است و در تناظر با هیچ چیز دیگری مگر اعتباری است که به تنها °پول

 خودش نیست.

، عنوان یکی از هوشمندانه ترین قطعه های  بنیامین است که «سرمایه داری به منزله ی دین»

 پس از مرگش به چاپ رسیده است.

این که سوسیالیسم چیزی است مانند دین به دفعات بسیار گفته شده است ) در میان دیگران 

    عا می کند که به زندگی یک دین تازه سوسیالیسم ادّ »مثال کارل اشمیت چنین گفته است: 

می بخشد که برای بشر قرن نوزدهم و بیستم دارای همان معنی است که مسیحیت برای بشر 

بنا به نظر بنیامین سرمایه داری نه تنها همان طور که وبر  ( «دارا بود. دوهزار سال پیش

پدیداری دینی است  پروتستانی است، بل خودش فی نفسه اساسا   ایمان   م عرفی  تجسّ  :گفته است

منزله ی    د آمده و رشد کرده است. سرمایه داری بهیکه به صورتی انگل وار از مسیحیت پد

 ص عرض اندام می کند:دین مدرنیته با سه صفت مشخّ 

............................................................................... 
Joseph Schumpeter   ـ ۱
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ـ  یک دین آیینی است، شاید افراطی ترین و مطلق ترین دینی که تاکنون وجود داشته است. ۱

 ه به یک اصول عقاید همه چیز تنها در آن با رجوع به اجرای آیین معنی می یابد، و نه با توجّ 

صلح یا آتش بس/بزرگداشت آیینی است بدون »است،  ـ این آیین مداوم و پاینده۲یا یک ایده. 

؛ در این آیین تفاوتی بین روزهای کار و روزهای عید نیست. درعوض، تنها یک «رحمت

کار وجود دارد که در آن کار با بزرگداشت آیین تالقی می کند و برهم  -پیوسته ی جشن  روز  

اره ی گناه نیست؛ هدایت هدایت به رستگاری یا کفّ  دین  سرمایه داریـ آیین ۳منطبق می شود. 

 ستینی ا ارهکف   که است نییآ کی ی نمونه نیلاو   احتمالا ی دار هیسرما» به خود گناه است. 

(entsühnenden) داندی نم کهیی ولیه گناهکار   ت  یذهن کی ...است گناه د  مول   ،عوض در و 

 ارهکف   پرداخت منظور به نه بماند،ی باق نشییآ صاحب همچنان ارهـف  ـک پرداخت با چگونه

 در خدا کردن   ریدرگ منظور به ازهمه، بالتر و ...گناه کردنی جهانی برا بل گناه؛ نیای برا

 «...]خدا[ نمرده است؛ او در هستی /سرنوشت آدمی جسمیت پیدا کرده است.گناه نیا

چون با تمام قوایش گرایش نه به سوی رستگاری، بل به سوی گناه دارد،  سرمایه داری  دقیقا  

ل و نه به سوی امید، بل به سوی نومیدی و یأس؛ به منزله ی یک دین نه در صدد تغییر و تحوّ 

جهان، بل درصدد ویران کردنش است، و دامنه ی حاکمیتش در زمان ما چنان فراگیر است 

    )نیچه، مارکس و فروید(، از نظر بنیامین با آن تبانی ی سه پیشگام بزرگ مدرنیتهکه حتّ 

 انتقال   و گذار شاهد   »ومیدی و یأس همبستگی یافته اند. ن کرده اند، و هرکدام به طریقی با دین  

ا  مدار در که- آدمی بنی  ارهی  س  وی دینوم منزلگاهی سو به -رودی م شیپ اشی منزو مطلقا

 این. است کرده تعریفش نیچه که است ی ا توس همان نیا و ؛[Haus der Verzweiflung] میا أسی



اما .« شدی دار هیسرما ن  ید ق  تحق   شگام  یپ °دانسته کهی کس نیلاو   :است انسان ا ب ر انسان،

هر آنچه سرکوب شده » ق است به آیین رهبانیت سرمایه داری: نظریه ی فروید نیز متعلّ 

 ناخودآگاه دوزخ   که است سرمایه قیاسی روشنگر برای   ،است، و در این میان ایده ی گناه، 

بش، از طریق سود ساده و مرکّ » و در مارکس، سرمایه داری « .پردازد می  بهرهبه آن 

 « -تبدیل به سوسیالیسم می شود

ی بگیریم و آن را بسط دهیم. اگر سرمایه داری یک دین است، بیایید فرضیه ی بنیامین را جدّ 

آن را با واژگان ایمان تعریف کنیم؟ سرمایه داری به چه چیزی ایمان دارد؟ چطور می توانیم 

 ه به این ایمان، تصمیم نیکسون به چه داللت می کند؟ و با توجّ 

، دانش پژوه بزرگی در علوم دینی) بله: رشته یی تحصیلی نیز تحت این (۱)دیوید فالسر

بود که اصطالحی    pistisعنوان عجیب وجود دارد(، در حال کار کردن روی واژه ی 

به کار می بردند. یک روز او « ایمان » یونانی است که عیسی و حواریونش برای واژه ی 

  در میدانی در آتن سرش را بلند می کند و چشمانش به روی این حروف بر تابلویی  تصادفا  

را  pistisمعنای کلمه ی «. بانک اعتبار»به معنای «  trapeze tes pisteos»می افتد: 

،  خیلی ساده اعتباری است که ما «ایمان»، pistisباالخره پس از ماه ها جستجو درمی یابد: 

)یا  به او اعتبار  به خدا می دهیم و واژه ی خدا به ما می دهد هنگامی که او را باور می کنیم

 به  ایمان ذات چیزهایی است که» در شرحی مشهور می گوید: پولُسمی دهیم(. از همین رو، 

............................................. 
 .م.یت نوپایلی ، پژوهشگر تاریخ یهود و مسیحمورخ اسرایمتولد وین، David Flusser(۱۹۱۷-۲۰۰۳ )ـ ۱

 



Credere .آنها امید داریم»(Hebrews:11-1) ایمان چیزی است که واقعیت و اعتبار می بخشد :

که هنوز وجود ندارد، و با این حال در چیزی است که ما به آن باور آورده ایم و به  به چیزی

صیغه ی ماضی فعل  Creditumآن اعتقاد داریم و اعتبار و قول خود را برسر آن نهاده ایم. 

التین  است: چیزی که ما به آن ایمان آورده ایم، ایمان خود را بر آن نهاده ایم، هنگامی که 

خود، یا با  باری با کسی برپا می کنیم، یا از طریق آوردن او زیر چتر حفاظتیارتباطی اعت

ل به محافظت از آنان یا گرفتن پول از آنان به صورت وام. پس ـقرض دادن پول به او، در تقبّ 

      بنوینیستاروپایی احیا می شود که هندو همان نهاد کهن   پولُسی []یا ایمان   pistisدر 

ط انسانی توسّ  ]ایمان[ fidésکسی که «: وفاداری و صداقت شخصی»بازسازی اش کرده است: 

در او خانه کرده است، این انسان را مورد رحمت خویش قرار می دهد... این روابط در شکل 

ابتدایی شان به برخی  بده و بستان ها می انجامد: نهادن ایمان کسی در دیگری، در عوض 

 (La fidelite Personelle,pp.118_119/97)ت اورا به همراه می آورد. برایش یاری و رحم

اگر این راست باشد، پس فرضیه ی بنیامین در باره ی ارتباط نزدیک بین سرمایه داری و 

مان یه ی ایبر پا ه می نماید: سرمایه داری دینی است که  تماما  مسیحیت به مراتب بیشتر موجّ 

زندگی می کنند. و  ((Sola Fidéرف"ص   پیروانش با "ایمان   استوار شده است؛ دینی است که

از نظر بنیامین، از آنجا که سرمایه داری دینی است که در آن آیینش از هرگونه هدف و جرم، 

ممکن، و نیز از هر دیدگاهی درباره ی ایمان رهایی  از هر گونه گناه ، از هر رستگاری  

 باورداشتن ایمان دارد، به اعتبار   ناب   به واقعیت   رو ندارد: فقط جسته است ؛ لذا هدفی پیش  

جایگزین خدا شده  -اعتبار-ناب، یعنی به پول. پس سرمایه داری دینی است که در آن ایمان



اعتبار، پول است، لذا دینی است که خدایش پول  ناب   است. به بیان دیگر، از آنجا که شکل  

 است. 

ستگاهی برای تولید و رواج اعتبار، جای کلیسا را این یعنی که: بانک، که چیزی نیست جز د

  -اعتبار کمیاب و بی وثیقه را -در این دین گرفته است، و از طریق حاکمیت اعتبار، ایمان را

 که زمانه ی ما هنوز درخود دارد، مدیریت می کند. 

چیزی مانند   شت؟ مطمئنا  اقابلیت تبدیل دالر به طال چه معنایی برای این دین د تصمیم به تعلیق  

ین  به دست موسی و خودش، در مقایسه با از بین بردن گوساله ی زرّ  اعالم محتوای الهیاتی  

مانه به سوی خالص کردن و متبلور در هر دو مورد، یک گام مصمّ  -وضع قوانین شورایی

ساختن ایمان خود. این دین، در شکل پول و اعتبار، اکنون خود را از هر مرجع برونی 

بت پرستانه اش با طال را فسخ، و خود را به صورت مطلق تسجیل  ی بخشد و پیوند  رهایی م

که   pistisی؛ بی کم وکسرترین نقیضه ی می کند. اعتبار چیزی است به تمامی غیرمادّ 

نامه به  در شرح مشهور  «. ذات چیزهایی که بتوان به آنها امید بست»چیزی نیست به جز 

 -ی و تمام عیار در هستیاصطالحی فنّ ousia:  )ذات:   ایمان، ذات  می خوانیم که  یان انعبر

این است که آنان که  پولُسشناسی یونانی( چیزهایی است که بتوان به آنها امید بست. منظور 

      [ خود را بر مسیح نهاده اند، کالم  مسیح را  جوریpistis] ایمان دارند،  آنان که ایمان  

همین کلمه ی  ک چیز است یک وجود است، ذات است. اما دقیقا  می فهمند که انگار او ی

جدید، اکنون ذات  pistisفسخش می کند. پول،  سرمایه داریاست که نقیضه ی دین « انگار»

دین سرمایه داری، آنچه بنیامین از آن سخن  ویرانگر   ه. خصوصیت  بیواسطه است، بدون تتمّ 



، دیگر «چیزی که امید به آن بسته می شود»هد. می گوید،  اینجا به تمامی چهره نشان می د

ت آن چیز وجود ندارد؛ از بین رفته است و همچنان باید از بین برود.  زیرا پول همان ماهیّ 

(  آن است. و به این طریق، مانع نهایی بر سر راه ایجاد ousia) ی ذات  است، در معنای فنّ 

 یک بازار پول، و بر سر راه ترجمان کامل پول به کاال از میان برداشته می شود. 

جامعه یی که دینش اعتبار است؛ که تنها به باور، باور دارد، محکوم است که بر مبنای اعتبار 

تصویر  تغییر و تبدیل سرمایه داری قرن نوزدهم  را به این  (۱)زتبرت کورکند. رو زندگی

 صورت ارائه می کند که  سرمایه داری در آن دوره همچنان بر پایه ی توانایی پرداخت بدهی

برای قرن نوزدهم،  »مالی آن دوره.  بود و نه  باور به اعتبار یا باور به سرمایه داری   استوار

اش و خانوارهای مربوط به آن، اصول احترام متقابل  سرمایه ی خصوصی با مالکان شخصی

زشت و  ل بیشتر به  وام تقریبا  و پرداخت بدهی هنوز  به مثابه ی آغاز پایان بود، زیرا  توسّ 

تسلسلی آن دوره پر است از داستان هایی که در آنها خانه های  مستهجن می نمود. ادبیات  

، Buddenbrouk اند: در برخی قسمت های رمان  بزرگ از هم می پاشند، زیرا به وام وابسته 

توماس مان چنان مضامینی از این پدیده می سازد و پرورش می دهد که سزاوار جایزه ی 

برای آن  نظام  که در حال شکل  نوبل می شود. تولید سرمایه ای سود به طور طبیعی  تماما  

 سرمایه داری   نده در بازتولید  گرفتن بود، ضروری می نمود،  اما هنوز فاقد بخشی تصمیم گیر

 برداری و اشخاص کالهـ ص ،  انواع مشخّ «جعلی» ی بود. کسب و کارهای سرمایه داری  کلّ 

................................................................ 
۱- Robert Kurz (۱۹۴۳-۲۰۱۲فیلسوف مارکسیست فرانسوی ).م. 



ل به اعتبار ی هنری فورد توسّ درستکار و امین. حتّ  سرمایه داری   مرز   نادرست بود، در خطّ 

در   «بانکی را برای مدت مدیدی نپذیرفت و می خواست تنها از جیب خود سرمایه گذاری کند

گذار از قرن بیستم، این دریافت پدرساالری به تمامی از هم گسیخت و امروز دیگر سرمایه ی 

ل شده است و بر مبنای گرفتن وام  به سرمایه ی مالی متوسّ کسب و کار به میزان افزاینده یی 

از سیستم بانکی استوار است. یعنی کسب و کارها برای آن که بتوانند به تولید ادامه دهند، باید 

در اساس، از پیش،  مبالغ هنگفتی از کار و تولید آینده ی خود را به رهن بگذارند. تولید 

ی از آینده ی خود بارور می شود. در انسجام با تز کاال  به صورت موهوم سرمایه ای  

بنیامین، این سرمایه داری در یک وامداری مداوم  می تواند زنده بماند، که نه قادر و نه 

 مجبور به تسویه حساب نهایی است. 

رف[  sola fidéاما تنها کسب و کارها نیستند که باید در این معنی، با  ،  زندگی را بر ]ایمان ص 

اعتبار )یا وام( تجربه کنند. افراد و خانواده ها نیز که به اعتبار یا وام به میزان روبه  اساس

ل می جویند، در حالتی دینی در این جهش مداوم و همگانی ایمان به سوی آینده رشدی توسّ 

رف، ص   آیین   بی است که برای مؤمنان  ـخود را مجبور حس می کنند. و بانک عالی ترین راه

 وام. -ه داری را رهبری و مدیریت می کند: اعتباردین سرمای

ه بارها شده از خود بپرسم چگونه ممکن است که مردم چنین پافشارانه  ایمان خود را متوجّ 

ت این است که اگر از ایمان خود به وام دست بردارند و دیگر بر مبنای سرمایه داری کنند. علّ 

واهد پاشید. با وجود این، به نظر می رسد که وام زندگی نکنند، سرمایه داری بالفاصله فروخ

 بدوی به چشمم می خورد.  خداناباوری  ه به خدای اعتبار، برخی نشانه های یک با توجّ 



جامعه ی کتاب  (۱)چهار سال پیش از آنکه نیکسون سیستم جدید را اعالم کند، گی دوبور 

این بود که سرمایه داری در  ( را انتشار داد. تز مرکزی کتابSociety of Spectacle) نمایش

 هنگفت از تصاویر نمایان می کند، که  مرحله ی نهایی اش، خود را به صورت یک انباشت  

در آن هر چیزی که به طور مستقیم به کار گرفته  و زیسته شده، درصحنه ی نمایش بیگانه 

رزش جلوه می کند. در مقطعی که روند کاالسازی به اوجش رسیده است، نه تنها هر ا

 ت پول نیز تغییر شکل می یابد. پول دیگر صرفا  کاربردی ناپدید می شود، بل خود ماهیّ 

، بل در کاالها همچنان ارزش کاربردی به ودیعه «تمام کاالها نیست ی  کلّ  انتزاعی   معادل  » 

 ، زیرا در نمایش، کل ّ می توان تنها به آن نگریستآن پول است که  °نمایش» باقی می ماند: 

ی اگر دوبور روشن است که حتّ « ه ی انتزاعی رد و بدل شده است.ئارا ت  استفاده با تمامیّ 

ص فلز سنجیده چنین نگوید، چنین پولی یک کاالی مطلق است که نمی تواند با یک مقدار مشخّ 

شود و نیز این که در این معنی جامعه ی نمایش یک پیش درآمد است از آن چه تصمیم دولت 

 ق درآورد. سال بعد به تحقّ  امریکا چهار

از نظر دوبور، این با یک تغییر شکل زبان انسانی در تناظر است، که دیگر  چیزی برای 

زبانی با  آن  نمود می کند. « ارتباط ارتباط ناپذیر»ارتباط برقرار کردن  ندارد و به صورت 

است. زبان و  پول، به منزله ی کاالی ناب، در تناظر است که  پیوندش با جهان گسسته

 کاالی ستاره ی جامعه ی »و تبلیغات از هم جدا شده اند و تبدیل به « مدیا»فرهنگ، در 

................................................ 

 .م( فیلسوف، نمایشنامه نویس و فیلمـساز  مارکسیست فرانسوی۱۹۳۱-۱۹۹۴)  Guy Debord ـ ۱



ی برای خودش رشد یابنده ی محصول ملّ  یک بخش   که در صدد تضمین    شده اند« نمایش

در نمایش  این ترتیب خود رات زبانی وارتباطی آدمیان است که به است. این همان ماهیّ 

مصادره شده می یابد؛ که در آن چیز دیگری برای ارتباط گیری نیست مگر خود ارتباط. در 

 حد می شدند. ید با آن متّ جامعه ی نمایشی آدمیان با چیزی از هم جدا گشته اند که با

   verba valent sicut nummiگوته:  ل  ث  این که شباهتی بین زبان و پول هست که بنا به م  

محض است. اما اگر ما سعی کنیم رابطه یی را که  عقل سلیم   ]کلمات مثل پول با ارزش اند[،

قیاس در آن است. همان ی بگیریم، معلوم خواهد شد که چیزی بیش از ل مستتر است، جدّ ث  درم  

طور که پول از طریق تبدیل به کاال، و عرضه ی تجاری اش با اشیا  مربوط است، زبان نیز 

از طریق عرضه ی بیان پذیر و ارتباط پذیر اشیا به آنها رجوع می کند. همان گونه که برای 

ها را گسترش قرن ها ، آنچه به پول اجازه می داد تا کارکرد معادل جهانی ارزش همه ی کاال

دهد، رابطه اش با طال بود، همین طور هم آنچه ظرفیت ارتباطی زبان را تضمین می کند، 

ر و کارگرش به اشیاست. پیوند داللتگر با اشیا که به صورت گرایشش به داللت و ارجاع مؤثّ 

هر سخنگویی حضور دارد، چیزی است  در زبان که با مبنای طالی پول در  واقعی در ذهن  

شیء نیست  که  این قرون وسطی که بنا به آن، ر است. این است معنای آن  اصل  تناظ

 Non sermoni res, sed res). موضوع گفتار است، بل این گفتار است که موضوع شیء است

est sermo subiectus   )جفری  و این مهم است که یک قانونگذار بزرگ قرن سیزدهم به نام

  [گناهکار ]زبان lingua reaواژگان قضایی بیان می کند و از  یک  این پیوند را با  اهل ترانی

ر و نافذ ذهن با پیوند مؤثّ »سخن می گوید که می توان  به آن  رابطه یی با اشیا را نسبت داد: 



 ream)   ر اطالق پذیر می کند )یعنی معنی دار می کند(.اشیا زبان را به صورت مؤثّ 

linguam non facit nisi rea mens  )    

به صورتی تضمین می کند که  زبان را دقیقا   ارتباطی   کارکرد   -ارجاع به واقعیت -معنا 

 ارجاع به طال ظرفیت  پول برای مبادله با اشیا را تضمین می کند. و منطقی که بر پیوند زبان 

که بر پیوند پول بر مبنای طال « استاندارد مبادله ی طالست »همان  و جهان حاکم است، دقیقا  

 حاکم است.

الغای این ضمانت ، از سویی در تفکیک پول از طال ، و از سوی دیگر، در گسست پیوند بین 

زبان و جهان نمود می کرد، و در برابر این الغا بود که تحلیل انتقادی از سرمایه ی مالی و 

      ت می گرفت. واسطه یی که مبادله را امکان پذیر می کند، خودجامعه ی نمایش صور

نمی تواند مورد مبادله قرار گیرد: پول: که عامل سنجش کاالهاست، خود نمی تواند تبدیل به 

ند، خود نمی تواند یک شیء کاال شود. به همین طریق، زبان که چیزها را ارتباط پذیر می ک

مبادله: ابزار ارتباط خود نمی تواند مرجع ارتباط   در دست برای تخصیص و شود؛ شیئی

باشد. اگر زبان از اشیا جدا گردد، با هیچ چیز نمی تواند ارتباط برقرار کند، و به این طریق 

خودش را  را بر جهان جشن می گیرد. پول هم که از طال جدا شده باشد، هیچی   ناپایایش ظفر  

و در آن واحد، کاالی مطلق را. زبان ابزار  -به صورت معیاری مطلق به نمایش می گذارد

همه چیز را آشکار می کند؛ پول کاالی برتر است، زیرا در  نمایشی برتر است، زیرا هیچی  

 همه ی کاالها را نشان می دهد.  تحلیل نهایی، پوچی  

 



تجربه، سرمایه داری خصوصیت دینی اش را تصریح می کند. و در آن  اما در هر میدان  

ابطه ی انگل وارش را با مسیحیت. و باالتر از همه، با توجه به زمان و تاریخ.  واحد، ر

ت، به همین علّ  بی منتهاست، و با وجود این، دقیقا   ندارد؛ اساسا   ]آخرت[ telosسرمایه داری 

پیوسته به دام بحران می افتد: انگار همواره در حال پایان یافتن است. اما در همین حالت هم 

در پاسخ به دیوید کایلی که ( ۱)گل وارش با مسیحیت را تصدیق می کند. ایوان ایلیچ ارتباط ان

از او پرسیده بود: آیا جهان ما یک جهان پسامسیحی است؟، اظهار داشت که جهان ما یک 

وجود جهان پسامسیحی نیست، اما عیان ترین و صریح ترین جهان مسیحی است که تاکنون 

تاریخ )اما هر فلسفه ی تاریخی  فلسفه ی مسیحی  زمانی. -خرداشته است، یعنی یک جهان آ

مسیحی است(، در واقع بر این فرض استوار است که تاریخ جامعه ی بشری و جهان  الزاما  

فانی است: از آفرینش شروع می شود و تا روز قیامت ادامه می یابد: یا با رستگاری  الزاما  

 (۲)کایرولوژیک   کرونولوژیک، رخداد مسیانیک یک زمان   ویا با لعنت. اما در زمان تاریخی  

می کند   رقم می زند که در آن هر لحظه با نقطه ی پایان رابطه ی مستقیمش را حفظ  دیگری

 می شود، که این به نوبه ی  خود، یک آغاز « زمان آخر»و صاحب تجربه یی از یک 

..................................….. 
         (فیلسوف کاتولیک اتریشی؛ به نقد رادیکالش به جامعه ی سرمایه داری معاصر شناخته ۲۰۰۲-۱۹۲۶چ)ـایوان ایلی۱

می شود.  او در زمینه های آموزش و پرورش، بهداشت، انرژی، کار و حمل و نقل کتاب های بسیاری نوشته است. کتاب 

دوبار به فارسی ترجمه « مدرسه زدایی از جامعه»ا نام ب Deschooling Societyانتقادی او در زمینه ی آموزش و پرورش 

 م.داور شیخاوندی. ۱۳۸۹، الهه ضرغام و ۱۳۸۸ده است: ش

یی که در زبان یونانی برای زمان وجود  واژه ، به معنای لحظه ی درست و ناب است. از میان دوkairology :kairosـ ۲

زمان، بل با ذات  ی  کرونوس، نه با مفهوم کمّ  مناسب برای عمل بود و برعکس   دومی زمان   -یعنی کرونوس و کایروس-داشت

زمان بود. در ضمن به معنای آب و هوا بود. آگامبن در پی هایدگر، این اصطالح را  کیفی   پیوسته اش در ارتباط بود؛ معنای  

 م.رد.پرورش بیشتر می دهد و آن را در کنار زمان مسیانیک در فلسفه ی بنیامین می آو

 ن.ک.  
Giorgio Agamben, The time that remains, A Commentary on the Letter to Romans, Stanford University Press, 2005 



جدید است. اگر کلیسا به نظر می رسد اداره ی معادشناسی اش را تعطیل کرده است،  در 

          ند و اعالم اران قیامت شده عوض امروز این دانشمندان اند که بیش از همه تبدیل به پیمب

می کنند که چیزی به پایان حیات و کره ی خاک باقی نمانده است. و در هرحیطه، در اقتصاد 

       ، درcrisisمی کند)م دائمی اعال و سیاست، دین سرمایه داری، یک وضعیت بحران  

استثنایی است  است(، که در آن واحد، یک وضعیت« قضاوت دقیق»ریشه شناسی به معنای 

مکاشفه ی همان طور که در  ممکنش، خودش را دقیقا   ی شده است، ودر تنها پی آمد  که عادّ 

دین سرمایه داری یک  نشان می دهد. اما معاد شناسی  « ارض نو»به صورت یک یوحنا 

 است، بدون رستگاری و بدون روز داوری. معادشناسی با صفحات خالی 

پایان  ف  رُ ت همیشه در شُ همان طور که سرمایه داری یک پایان واقعی ندارد و به همین علّ 

 است؛ با وجود این، دقیقا   (۱)[ an-arhicبی آغاز] است، از آغازی هم برخوردار نیست. کامال  

         سرشتی  -آغاز دوباره است. این نشان دهنده ی هم رف  ت، همیشه در شُ به همین علّ 

     تر در تعریفش از بنیان سرمایه داری آورده است.یسرمایه داری و نوآوری است که شومپ

 سرمایه داری با نیاز پیوسته اش به ابتکار و نوآوری مقارن است. بی آغازی  

را با   [parodic]مانه و پاریک اشباوجود این، اینجا یک باردیگر سرمایه داری  پیوند محر

 اصول عقاید مسیحی نشان می دهد. حتا اگر بپذیریم که اصل تثلیث ابزاری نباشد برای 

............................................................... 
) در معنای اقتدار، رییس،  arch, archosی: ندر زبان یونا  anarchy, aharchic, anarchism  ریشه ی واژه های  -۱

می بیند،  )در معنای آغاز، خاستگاه و بنیان( است. آگامبن با آنکه هر دو ریشه را در ارتباط ارگانیک با بکدیگر  êarhارک( و نیز 

آنها تکیه می کند. از همین  در حین به کار بردن این واژه ها، گاهی بر مفهوم ارک ستیزی و گاهی بر مفهوم بنیان گریزی، بی آغازی  
ا آنارشیک آوردیم، و اگر تکیه ی دوم مورد نظر بود، به یه ی فارسی مورد نخست را به همان شکل مألوف آنارشی مرو، در ترج

 .م.صورت آنارکیک



 دی که در آن واحد همتولّ  -د مسیح[ در خدا با تولّ êarchهرگونه خاستگاه] مصالحه بین غیاب  

با حکمرانی بر  الهی ت و بی مبنایی  آنگاه در این اصل، ازلیّ   -هم تاریخیابدی است و -ازلی

 ؟  به راستی به چه معنی استرستگاری  [economy] جهان و مدیریت  

 ت و  بی مبناییبین سرمایه داری و ازلیّ  یی که مایلم چیزهایی در ربط و پیوند با رابطه

ی پازولینی بر زبان سالوفیلم  م شرور  اضافه کنم. عبارتی هست  که یکی از چهار آد هست،

بنیامین در همین معنی، سال ها پیش تر « قدرت است. ی  کحقیقی آنار  ی  کتنها آنار»می آورد: 

من بر این باورم « یک نیست.کهیچ چیز به اندازه ی نظم بورژوایی آنار» ازاین نوشته بود: 

خصوصیت شاخص و یریم: بنیامین و پازولینی اینجا ی بگکه اظهارنظر آنان را باید جدّ 

یک ترین قدرتی است که تاکنون وجود کسرمایه داری را دریافته اند که شاید آنار اساسی  

[ نداشته باشد: نه آغازی  êarchداشته است، در این معنای تحت اللفظی که می تواند خاستگاه ]

انگل وارش  ی  گاری، به همان ترتیب، وابستو نه بنیانی. اما در این یک مورد هم،  سرمایه د

 به مسیحیت را نشان می دهد. 

سرمایه داری عمل می کند، مسیح شناسی  آنچه اینجا به منزله ی پارادیگمای بی آغازی  

[Christology]   آریانیسم   است. کلیسا بین قرون چهارم و پنجم، به صورت عمقی بر سر بحث

[، همراه با امپراتور در روندی ]منظور بیزانس است.مبه دو بخش تفسیم شد. تمام مسیحیت شرقی 

خدای پسر بود. آریوس و  []خاستگاه   archêبر سر  خشونت آمیز درگیرش شدند. مسئله دقیقا  

توافق داشتند که خدای پسر از طرف خدای پدر به وجود آمده است و نیز  ومخالفانش عمال  

، و Pro chronon aionionرخ داده است. )در آریوس: « پیش از زمان ازلی»ن ایجاد اینکه ای



( آریوس در Pro Pantone ton aionon:  ] تاریخ نگار مسیحیت در قرن چهارم م.[در اوسبیوس پامفیلی

به وجود آمده  ]بدون آغاز/خارج از زمان[ achronosواقع اصرار داشت که خدای پسر به صورت  

زمانی است )هنوز زمانی وجود نداشت(،  م  تقدّ  له یی که اینجا مهم است، نه موضوع  است. مسئ

« پر عظمت تر»ت هرکدام. )این که خدای پدر از خدای پسر و نه فقط مسئله ی درجه ی اهمیّ 

؛ مهم این بود که سرانجام است باوری است که بسیاری از مخالفان آریانی در آن مشترک اند.(

در خدای پدر ریشه دارد،   -که کالم و پراکسیس خداست -تصمیم گرفته شود  که آیا خدای پسر

 است، یا به عبارت دیگر، به وجود نیامده است؟  ]بدون آغاز[ anarchosیا نه: مانند او  

ح سرنوشت ساز تحلیل متن نوشته های آریوس و مخالفانش نشان می دهد که در واقع، اصطال

(، در معنای دوگانه ی این اصطالح êarchاست) بدون خاستگاه ) anarchosهمان  در بحث دقیقا  

 ی: بنیان و سرآغاز(.ندر زبان یونا

است،  بی مبنا و بی آغاز[آنارکیک: ] anarchic عا می کند که درحالیکه خدای پدرمطلقا  آریوس ادّ 

نیست، زیرا ریشه در  ]بی مبنا و بی آغاز[ آنارکیک(، اما êenarch)خدای پسر در سرآغاز هست 

 خدای پدر دارد.

ارتداد آمیز، که بنیان لوگوس را تنها  در خدای پدر استحکام می بخشد،  در برابر این تز  

تشکیل  جلسه می دهد،  ]صوفیه امروز،م.[ Serdicaاسقف هایی که امپراتور کنستانس با آنان  در 

]بی آغاز[ است. و چون چنین است،  نیز آنارکیککنند که خدای پسر به وضوح تصریح می 

( و Pantone, anarchos, kaiateleutetosابدی )-او به صورت مطلق، بی آغاز، ازلی

   « درکنارخدای پدر قادر مطلق است.



ت دارد؟ زیرا چرا این مشاجره، بدون در نظر گرفتن جزییات بیزانسی اش، به نظر من اهمیّ 

که خدای پسر چیزی نیست جز کالم و عمل خدای پدر، و در واقع، به طور دقیق تر،  از آنجا

رستگاری، یعنی  [مدیریت   « ]economy/oikonomia» اصلی   چیزی نیست جز عامل اجرایی  

 الهی بر جهان، لذا مسئله اینجا این است: مسئله ی خصوصیت   حکمرانی   اصلی   عامل اجریی  

 آنارکیک   ان، عمل و حکمرانی.  سرمایه داری، این خصوصیت  زب یا بی بنیان  آنارکیک 

افراط به جلو می برد. اگر این  شناسی را به میراث می برد، عرفی اش می کند وتا حدّ -مسیح

 متأخر   تاریخی   شناسی را درک نکنیم، امکان ندارد نه رشد  -مسیح  آنارکیک   ندای مبدئی  

نهفته در آن، و نه تاریخ فلسفه و  آنارکیک   قصود  مسیحی را بفهمیم به خصوص با م الهیاتی  

بین بودن و عمل  ؛که بین هستی و پراکسیس می اندازند با وقفه یا سکته ییسیاست غرب را 

بر اراده و آزادی می کنند . در خاتمه ی کالم،   در پی اشکردن؛ و نه معنای تأکیدی را که 

مدرن، بنیانی در هستی  غربی   راهی آنارکیک است که در زبان، پراکسیس و اکونومی   °مسیح

 ندارد. 

اکنون بهتر می فهمیم چرا دین سرمایه داری و فلسفه های تابع آن، نیازی مبرم به اراده و 

آزادی دارند. آزادی و اراده خیلی ساده یعنی این که: بودن وعمل، هستی و پراکسیس، که در 

     السیک در پیوند نزدیک با یکدیگر بودند، اکنون هر کدام راه خود را در پیش جهان ک

گرفته اند. عمل انسانی، دیگر در هستی ریشه ندارد؛ از همین رو آزاد است، یعنی محکوم 

 است به بخت و اقبال و بی اطمینانی.



ها کنم. در خاتمه ( مختصرم از دین سرمایه داری را رarcheology) اینجا مایلم مبدأ شناسی  

جمع بندی نمی کنم. در واقع فکر می کنم که در فلسفه، همان طور که در هنر ما نمی توانیم 

از یک کار جمع بندی حاصل کنیم: ما تنها می توانیم آن را رها کنیم، همان گونه که جاکومتی 

رم تا درباره اش درباره ی بوم هایش گفته بود. اما اگر چیزی باشد که مایل باشم به  شما بسپا

 همین مسئله ی آنارشی است.  ق کنید، آن دقیقا  تعمّ 

در برابر آنارشی اقتدار، مایل نیستم کسی را به یک بنیان استوار و تام در هستی فراخوانم: 

از دست داده ایم یا راه  ی اگر ما زمانی صاحب چنین بنیانی بوده ایم، آن را امروز مطمئنا  حتّ 

 کرده ایم. با وجود این، بر این باورم که یک درک روشن ازآنارشی   نیل به آن را فراموش

، ست برای مطرح کردن مسئله ی اقتدارجوامعی که در آن به سر می بریم، تنها راه در عمیق  

    راستین است. آنارشی  چیزی است که تنها زمانی ممکن و در آن واحد، مسئله ی آنارشی  

         درک کنیم. ساختن و واسازی اینجا یکدیگر را کامال  اقتدار را  می شود که ما آنارشی

ه یی. اما با نقل قول از این سخن میشل فوکو، بگویم آنچه ما در این می پوشانند، بی هیچ تتمّ 

فضایی است که در آن  چیزی نه بیشتر و نه کمتر از آشکارگی  » راه  فراچنگ می آوریم، 

 « به دست می آوریم.یک بار دیگر، امکانی برای اندیشیدن 

 

 

 

 


