
 فرازنده حمید: ترجمه                                               بنیامین والتر

 

   * دین ی منزله به داری سرمایه                           

 

 کار به اساس، در داری، سرمایه: که معنی این به—دید نید کی ی منزله به رای دار هیسرما دیبا

   پاسخی ادیان شود می گفته که آید می هایی ناراحتی و ها عذاب ها، اضطراب همان تسکین  

 به مشروط تشّکلی  -وبر قول به که طور همان- تنها نه داری، سرمایه. اند کرده هئارا شان برای

اساسا   یک بل است، دین  امروز حتّیچه بسا می توانست  آن دینی   ساختار   اثبات   و است دینی پدیدار 

 در که توری از چیزی توانیم ما نمی .بکشاندی جهانی نتهامی ب جدل   کی خم   و چیپرپ راه به را ما

 .دهیم دست به آن از اجمالی بررسی یک توانست خواهیم بعدتر اما بدانیم، ایم، شده گرفتار آن

 تشخیص را داری سرمایه دینی   ساختار این ی جنبه سه توان می لحظه این در حتّی این، باوجود

 تاکنون کهی نییآ نیتری افراط دیشا است، ناب ی  نییآ ن  ید کی داری سرمایه اّول، ی وهله در: داد

 اصول چیه کند؛ی م دایپی معن نییآ با واسطهیب ارتباط در فقط زیهرچ آن در. است داشته وجود

 دست به را اشی نید ی  زیآم رنگ  ،آن قیطر ازی باور دهیفا منظر، نیا از. نداردی اتیاله ای دیعقا

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

ی ها دهیگز اول جلد نگستن،یویلی رودنی  ترجمه(الف: است رفتهیپذ صورتی سیانگل متن سه به رجوع بای فارس به ترجمه* 
 ناکاملی  ترجمه( پ.۲۰۰۵ ورک،یوین کوتزر، چادی  ترجمه( ب. ۱۹۹۶ لندن، هاروارد، دانشگاه بلکناپ، انتشارات ن،یامیبن
 اش نوشته نهانی ها هدف ازی کی رسدی م نظر به و است نوشته نیامیبنی  قطعه بر خود کهی شرح در ۲۰۰۹یلوو شلیم

 .م.میداد قرار مبنا رای لووی  ترجمه ها قسمت نیا در ما. باشد بوده نیشیپی ها ترجمه حیتصح

 



 و تداوم: داری سرمایه دوم ی مشّخصه با است پیوند و ربط در آیین سازی   ملموس این  .آوردی م

آتش  بدون] sans trêve  et sans merci آیین یک بزرگداشت داری سرمایه. آیین پایندگی  

 این در  ؛لیتعط امـی  ا نه و ندارد،یی جا آن در«  یعاد  روزهای»  . است (۱)[ رحمت و صلحبس/

 روزها تک تک ؛تمام روزها را دربر می گیرد  مقدّسش پهنه ی تأللو   که انگیز رعب     معنای

 می فراگیر را گناه ،آیین این: که این سوم و. است پرستندگانش تک   تک تمام   و تام بیعت   از حاکی

 در و (entsühnenden) ستینی ا ارهکف   که است نییآ کی ی نمونه نیلاو   احتمالا ی دار هیسرما. کند

    داده سوقیی ولیه حرکت کی درون بهی دار هیسرما ق،یطر نیا به .است گناه د  مول   ،عوض

 صاحب همچنان ارهـف  ـک پرداخت با چگونه داندی نم کهیی ولیه گناهکار   ت  یذهن ک. یشودی م

 آنی برا گناه، کردنی جهانی برا بل گناه؛ نیای برا ارهکف   پرداخت منظور به نه بماند،ی باق نشییآ

یی جا تا گناه نیا در خدا کردن   ریدرگ منظور به ازهمه، بالتر و. کند ذهن وارد زور به را آن که

 یا داشت انتظار آیین خود از توان نمی را کفّاره این اما، .شود ارهکف   به لیما سرانجام خدا خود   که

 اساس بر ستیبای م گرفت،ی م صورت اگر اصالح نیا چون -دین این بازسازی و اصالح از

 به أس،ی وی دینوم. یشکن-عتیب از نه و -رفتیپذی م قتحق   نید نیا ص  مشخ  ی ها جنبهی برخ

  اصرار انتها تا راهش بر تا است وابسته -استی دار هیسرما همانا که-ی نید جنبش نیا تی  ماه

............................................................. 
در ترجمه های انگلیسی دیگر به این صورت  .رحمت نه صلح، آتش بس/ نه :یعنی کلمه به کلمه: Sans trêve et sans merci  ـ۱

 بوده یی دستنوشته یا متن چاپی غلط خاطر به زیاد احتمال به این امانه رؤیا، نه رحمت(. )Sans rêve et sans merciآمده است: 

 فرمان ده شامل را وسطی قرون ای شوالیه زندگی فرانسه، نوزدهم قرن ادبیات مورخ گوتیه، لئون. است بوده بنیامین اختیار در که

 بوده کافران با ها شوالیه برخورد ی شیوه که. sans trêve et sans merci :است بوده صورت این به فرمان ششمین و کرده ثبت

 ) چاد کوتزر، یکی از مترجمان بنیامین(. است
 Leon Gautier, Chivalry, The Everyday Life of the Medieval Knight (New York: Crown Publishers 1989). ک.ن



 

ا  خدا تا ورزد ا  و تماما  که برسدی أسی وی دینوم تیوضع چنان به جهان تا شود، گناهکار مشخصا

 .است اش سّری امید    عمال   و همین. داشت دیام گرید واننت

   ست؛ین اصالحات نید نشید که است نیا است، سابقهی بی خیتار ثیح ازی دار هیسرما در آنچه

 جهان ی  نید تیوضع تا ابدی یم گسترش چنان أسی وی دینوم. اتیحی  کننده نابود استی نید بل

 او اما است، رسیده انتها به خدا استعالی.رودی می رستگار د  یام ت،یوضع نیا از بعد، و گردد

 که- آدمی بنی  ارهی  س انتقال   و گذار شاهد  . است کرده پیدا ـتجسمیّ  آدمی هستی در او است؛ نمرده

ا  مدار در  Haus der] میا أسی وی دینوم منزلگاهی سو به -رودی م شیپ اشی منزو مطلقا

Verzweiflung]است انسان اَبَر انسان، این. است کرده تعریفش نیچه که است ی ا توس همان نیا و ؛: 

 که است این آن چهارم ی مشّخصه .شدی دار هیسرما ن  ید ق  تحق   شگام  یپ °دانسته کهی کس نیلاو  

 خود اوج ی نقطه به گناهش که شود رجوع او به وقتی تنها و بماند، پنهان دید از باید خدایش

 ایده، هرو این در حالی است که  شود؛ می برگزار نابالغ الوهیت   یک برابر در آیین. باشد رسیده

 زند. زخم می کمال و بالیدگی اش راز   هب  ،آن از دریافت   هرو

 کامال   نظریه این دریافت شکل. آیین این قوانین راهبانه ی به است متعلّق نیز فروید ی نظریه

 قیاسی روشنگر برای   گناه، ی ایده میان این در و است، شده سرکوب آنچه هر. است کاپیتالیستی

 .پردازد می  بهرهبه آن  ناخودآگاه دوزخ   که است سرمایه



 شده بندی صورت شگرف یطرز به نیچه ی فلسفه در داری سرمایه دینی   ی اندیشه پارادیگـمای

 و تیتقو به بل توبه، و هیتزک اره،کف   واگرد، به نه رای آخرزمان« جهش  » انسان، اَبَر ی ایده. است

  non facit  معنای در پیشـروی و تراکم /تیتقو رو همین از .دهدی م انتقال [intensification] تراکم

saltum  [کند نمی جهش] (۱ )عوض بدون که استی خیتاری فرد ابرانسان،. اَند ناسازگار یکدیگر با 

 به چهین. است ُرسته و شده وارد بهشت به دخول اذنی ب کهی کس است، دهیرس راه از خود کردن

 است، کرده فراهم را ماتشمقد   انسان به حد از شیب قدرت   و تقو   دادن   با که بهشت انفجار نیا

      یباق گناهکار و است گناهکار( چهینی برای حتی)نید دگاهید از کهی انسان رساند؛ی م بیآس

: است کرده شینوک را خودی دار هیسرما مارکس در: است دیگر مشابه ی نمونه مارکس. ماندی م

 از استی محصول خود که شود،ی م سمیالیسوس به لیتبد بمرک   سود و  [ساده]سود قیطر از

schuld(۲)  [گناه و قرضی معنا دو در]  (دیکن توجه واژهی طانیش ابهام به.) 

 ارتباط در فقط نه را نیا -است کرده رشد تیحیمس انگل کی صورت به غرب دری دار هیسرما

 به -داد نشان توانی م زین تیحیمس ارتدکسی ها انیجر گرید با ارتباط در بل سم،ینیکالو با

 . استی دار هیسرمای عنی انگلش، خیتار الزاماا  تیحیمس خیتار ،یینها لیتحل در کهی طور

 طریق از که روحی. کنید مقایسه را مختلف دول های اسکناس و گوناگون ادیان قدّیسان شمایل  

 .گوید می سخن ها اسکناس زینتی های طرح

 سورل. قانون خداناباور شاخص خصوصیت. قانون و داری سرمایه

Unger Politik und Metaphysic. 44غلبه بر سرمایه داری از طریق مهاجرت، ص   

Fuchs: Strucktur der kapitalistischen Gesellschaft 

Max Weber: Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie 1919/20 



Ernst Troeltsch: Die Sociallehren der chr. Kirchen und Gruppen (Ges. W.I 1912) 

 بخش دوم کتاب شناسی شوونبرگ.

Landauer: Aufuf zum Sozialismus, s. 144 

...................................................................... 
 آلفرد هم و داروین هم الیبنیتس، هم[ کند نمی جهش طبیعت]Natura non facit saltum: است چنین کاملش شکل که عبارتی  ـ۱

 کوتزر، یکی از مترجمان بنیامین() چاد  .اند برده کار به مارشال

 میشل لووی و دیگرمترجمان انگلیسی().قرض و گناهکاری: است معنی دو در Schuld ـ۲

 

  راهبان   ی  تنگدست مثل ،یتنگدست . داری سرمایه عصر شاخص   ذهنی   بیماری   یک: ها نگرانی

 راه   بتواند کهی تیوضع ک. یکندی نم ارائه -یماد ریغ-یمعنو رفت   برون راه کی گرد، دوره

 گناهکار   ذهن   نیای  مهیضم« های نگران». شودی م منجری گناهکار به کند، ارائه رفت برون

ی رفت برون راه که رسندی م جهینت نیا به هراس در« های نگران». شوندی م رفت برون راه   فاقد  

 .اشی اشتراک وی جمع نوع از نه و اشی فرد وی ماد   نوع از نه ست؛ین

 را خود عوض در نبود؛ی دار هیسرما سیتأس به لیما بازسازی و اتاصالح ی دوره ت  یحیمس

 .کرد داری سرمایه به تبدیل

 مسیر سراسر در پول و اسطوره پیوندهای بررسی باید کار آغاز ی نقطه شناسی، روش نظر از

 بتواند که کرد جذب مسیحیت از را زیادی بسیار عناصر پول که یی نقطه تا باشد، تاریخ حرکت

 .کند بنا را خودش ی اسطوره

 رفاه خدای: پلوتو/  کشیش مستمری/  ها صواب ی گنجینه/   بها خون

Adam Müller. Reden übr die Beredsamkeit 1816. s.56 



 دانش -آمیز جنایت هم و کننده رستگار هم ما برای اما – ویرانگر   ماهیّـت عقاید اصول بین پیوند

 .کننده نابود هم و کننده رستگار هم دانشی برای یی ترازنامه: داری سرمایه و

 این از که یابد می افزایش تحقّق راه در دین   یک ی مثابه به داری سرمایه از صورتی در ما فـهـم  

 و« برتر» منفعت   یک دین که نداشتند عقیده مشّخصا   پرستان بت اّولین: که کنیم شروع نقطه

 به و کاربردی چیزی واسطهیبی صورت به دین که کردند می فکر بل کند، ارائه« اخالقی»

 یا« آرمانی»  ماهیّـت   از مدرن، داری سرمایه عمل مانند دین دیگر، عبارت به. است دردبُخور

 چشم به داشتند، دیگر باورهای یا نبودند متدّین که افرادی به نیز دین اما. آگاه بود اش«استعالیی»

 مدرن بورژوازی که صورت  همان دقیقا  به کرد، می نگاه خویش اجتماع   اعضای خطاناپذیر  

 .کند می نگاه اند، درنیامده استخدام به مکفی درآمد با که خود ی جامعه از اعضایی به اکنون


