
 فرازنده دیحم: ترجمه                                                               یلوو شلیم

 وبر ماکس و نیامیبن والتر: نید وی دار هیسرما                         

 :دهیچک

 نیا نوشته هدف. شد منتشری و مرگ از پس دهه چند تنها ،۱۹۲۱ ،"نید ی منزله بهی دار هیسرما" نیامیبن ی قطعه

   به را یانسانی  جامعه که ،صلح /بس آتش  و رحمت بدون ، استی نییآ نید کی یدار هیسرما دهد نشان که است

 یپروتستان اخالق کتابی مبنا بر ما  یمستق که ، است زیانگ رتیح سند کی نیا. دهدی م سوق" أسی و یدیناامی  خانه"

 ل  یتحل و هیتجز - فروم شیار ای بلوخ ارنست به هیشبی قیطر به - اما ، است شده بنا وبر ماکس ی  دار هیسرما روح و

  از  است ملهم  احتماال   که ، کندی م لیتبدی دار هیسرماضد  ی  آتشه دو استدالل کی به را وبر" ی  ارزشگذار فاقد"

 ی رابطهی بررس به و  نیامیبنی  قطعه لیتحل و هیتجز به مقاله نیا. الندوور گوستاو خواهیآزاد و کیرمانت سمیالیسوس

 .پردازدی م کیرمانتی دار هیسرما ضد   تسن   با نیهمچن و ، وبر تز   با آن

 

 

 ۱۹۸۵ سال در بعدتر که اتش،یح زمان در نیامیبن والتری  نشده منتشری ها نوشته انیم در

ی دار هیسرما»ی    قطعه ، (۱) (Gesammelte Schriften) آثار اتیکل   ششم فصل در شد،ی آفتاب

ه قابل و نیتر کننده رهیخ ازی کی ،«نیدی  منزله به  با اش رابطه و آنهاست نیتر توج 

 کتابی ها ارجاع و ها ادداشتی با همراه قطعه، نیا. است ریچشمگ جهانی کنون تیموقع

ی گاه وار، ناسازه پرمغز، و متراکمیی  نوشته. است صفحه چهار سه مجموعا   اشی شناس

  را رموزش توانی نمی سادگ به و است نرفته قلم بر انتشار تی  ن به که رینفوذناپذ و رمزآلود

....................................................... 
 .است سندهینو از ها قطعه ترجمه. ب۱۹۹۶ نیامیبنی سیانگل ترجمه ،۱۹۸۵ نیامیبن -۱



 بر شتریب و نوشته، نیا ریتفسی برا کوچک استی کوشش د،یآی م نجایا کهی شرح. گشود

    راَند،ینفوذناپذ که آلودش مهی ها قسمتی برخ به و ها؛ دانسته تا هاست هیفرض اساس

 ات  ییجز کشفی برا کوشش بای تورات ای یتلموذی خوانش در دیشا ها قسمت نیا. پردازدی نم

 . گردند روشن جمله، هر

 قلم به" انقالب شناس اتیالهی  منزله به مونتسر، توماس"  کتاب از ما  یمستق قطعه عنوان

 تیحیمس» آنکه خاطر به را سمینیکالو کهی کتاب است، شده گرفته ۱۹۲۱ چاپ بلوخ، ارنست

 است، گرفته دیجد نید ازی عناصر با را شیجا و ،« است برده نیب از کامل طور به را

 Kapitalismus als] «نیدی  منزله بهی دار هیسرما» را سمینیکالو سنده،ینو. کندی م مت هم

religion] یسایکل ایMammon [،د،میجد عهد کتاب دری پرست مالی معنا در ثروت و پول ممونا.](۲ )خواندی م . 

 ۲۷ خیتار به شولم گرشوم بهیی  نامه در رایز بود، خوانده را کتاب نیا نیامیبن میدانی م

     بود، آمده نجایا به بار نیاولی برا که[ بلوخ] را  یاخ»: سدینوی م دوستش به ۱۹۲۱نوامبر

  (۳)«.کردم خواندنش به شروع هم من و داد من به را مونتسرش» از قشیمصادی  هیکل  

 که طور آن ستین« ۱۹۲۱ اولی  مهین اواخر» قا  یدق است، شده نوشته قطعه کهی خیتار: پس

« ۱۹۲۱ دومی  مهین اواخر در» دیبا بل اند؛ کرده خاطرنشانی ادداشتی در نیامیبن راستارانیو

ه دیبا ضمن در. باشد بوده  انت  یخی  درباره دوستشی آرای رو چیه به نیامیبن که داشت توج 

  . (۴)ردیپذی نم را تیحیمس روح بهی پروتستانی / ستینیکالو

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

 .است کرده" ممونای سایکل" نیگزیجا را" طانیشی سایکل" د،یجد چاپ نیدرا بلوخ ،۱۹۶۲ بلوخ-۲
 .۱۳-۲۱۲ صص ،۱۹۹۶ نیامیبن -۳
 ۹-۸۸ صص ،۲۰۰۲ هاماخر: دیبنگر نهیزم نیا در بلوخ و نیامیبن رابطه درباره -۴



 اثری دار هیسرما روح وی پروتستان اخالق  کتاب   از است ملهمی روشن به نیامیبنی  قطعه

 در همی کی و نوشته، متن دری ک. یشودی م رجوع قطعه در دوبار وبر کتاب به. وبر ماکس

 Gesammelte Aufsätze sur ۱۹۲۰ چاپ شامل کهی شناس کتابی ها ادداشتی

Religionssoziologie، (۱۹۲۱) تروئلتش ارنست کتاب زین و Die Soziallehren der christlichen 

Kirchen und Gruppen(۱۹۱۲)، ه با آن در که  است یی تزها ،یدار هیسرمای ها شهیر به توج 

 بحث کرد، میخواهی بررس چنانکه ن،یا وجود با. دهدی م گسترش و بسط وبر،ی تزها هیشب

 هیعل دوآتشهیی  حمله باالتر، همه از و رود،ی م فراتر وبر بحثی  محدوده از نیامیبن

 . کندی م وبر، [Wertfrei]" ی  ارزشگذار فاقد   ل  یتحل" نیگزیجا رای دار هیسرما

      آغاز قاطعانهی  جمله نیا با قطعه«  .دید نید کی ی منزله به رای دار هیسرما دیبا»

      انیم به را آن از نقدش بالفاصله و شودی م وبر تز   بهیی  اشاره ادامه، در.  شودی م

 دین به مشروط تشّکلی  -وبر قول به که طور همان- تنها نه داری، سرمایه »: کشدی م

 امروز حتّیآن چه بسا می توانست دینِی  ساختارِ  اثباتِ  و است دینی پدیداِراساسا   یک بل است،

 کی دهیا نیهم ن،یبرا افزون.« بکشاندی جهانی منتهای ب جدل   کی خم   و چیپرپ راه به را ما

: دهدی م نشان چهره وبر، دگاهید به تر کینزد واقع در و شده فیضعی شکل در گرید بار

 عوض در نبود؛ی دار هیسرما سیتأس به لیما بازسازی و اتاصالح ی دوره تیحیمس»

 اخالق کتاب   ی  بند جمع بای ادیز تفاوت جمله نیا« .کرد داری سرمایه به تبدیل را خود

: استی دار هیسرما ستمیس بهی نید تی  ماهی  دهیا اطالق است، دیجد آنچه. ندارد ی پروتستان

    ازی اریبربس اگری حت   رود،ی م فراتر وبر بحثی  محدوده از که استی زیچ آن نیا



ی  درباره بحثش در وبر، به نیامیبن پاسخ بُعد   دو هر. باشد کرده هیتک او لیتحلی ها جنبه

 از نهیزم نیا در نیامیبن. دارند حضور« یدار هیسرمای  نید ساختار» شاخص اتیخصوص

 باروری آلمان شناس جامعهی ها دگاهید و ها دهیا با نظرش اظهار اما کند،ی نم قول نقل وبر

    تر، نق ادانه اندازهی بی ای معان: بخشدی م تازهی معان آنها به ن،یا وجود با و شود،ی م

 در همی کی البته وی(. اتیاله بسا چه وی)فلسف و ،یاسیس ،یاجتماع نظر از -تری ا شهیر

 .ونیزاسیسکوالر خصوص در وبر تز با مخالفت

ل   که است نیای دار هیسرما نید خصلت نیاو 

 

 در فقط زیهرچ آن در. است داشته وجود تاکنون کهی نییآ نیتری افراط دیشا است، نابی نییآ نید کی 

 دهیفا   منظر، نیا از. نداردی اتیاله ای دیعقا اصول چیه کند؛ی م دایپی معن نییآ با واسطهیب ارتباط

 .  آوردی م دست به را اشی نید ی  زیآم رنگ آن، قیطر ازی باور

 

 امور سهام، معامالت ،یگذار هیسرما-ی دار هیسرما نگر   دهیفای ها تیفع ال ،گرید انیب به

 ازمندینی دار هیسرما. اند اشی نید نییآی معناها -کاالها فروش و دیخر ،یباز بورس ،یمال

 در که است، اعمالش د،یآی م حساب به آنچه. ستین اتیاله ای ن،یدکتر کی ای مرامنامه، کی

 دری حدود تا نیامیبن. ردیگی م خود بهی نییآ اعمال شکل اش،ی اجتماعی ها کینامیدی معنا

 با رای دار هیسرما نید  ،یپروتستان اصالحات و تیحیمسی  درباره شیها دگاهید با تخالف



 به وی کاربرد واسطهیبی صورت به» که کندی م سهیمقا .[م.پرستانه بت/مشرکانه]پاگان نییآ

 « یی.استعالی ها آرمان بدون و بودند دردبخور

  کی در رای دار هیسرمای اقتصادی ها تیفع الی کس شودی م موجب آنچه ستیچ اما

ی  واژه بعد سطر چند اما دهد،ی نم حیتوض باره نیدرا نیامیبن کند؟ ادغامی نید« ن  ییآ»

ر بتوان دیشا پس. ردیگی م کار به را« شگرانیستا»          نییآ اوی برا که کرد تصو 

 نیب سهیمقا» مثال،ی برا. اند شیستا هدف   که شودی م ها تیالوهی برخ شاملی دار هیسرما

     اسکناس شکل در پول« .مختلف دولی ها اسکناس و گوناگون انیاد در سانیقد لیشما

ه جالب«. یعاد  » انیاد در سانیقد ازی کی هیشب باشد، نییآ کی هدف تواندی م  که است توج 

 روبهی  جبههی معمار» با را ها اسکناس نیامیبن ،(۱۹۲۸) طرفه کی ابانیخ ازی قسمت در

 القدس   روح» واقع، در که کندی م سهیمقا[  Fassaden-architektur der Hölle«]دوزخی رو

 (۵).استی دار هیسرما« وشد ت   خشونت

 Lasciate ogni»: را معروفی  بهیکت نیا دانته دوزخ -ی  جبهه ای- دروازه بر  میآور ادی به

speranza, voi ch’entrate » [می.آدر به و واگذار را دتیام.]. استیی ها واژه ها نیا مارکس، دید از 

 ادامه در. باشد کارگرانی راهنما تا است کرده نصب کارخانه سردر   بر دار هیسرما که

ی         طرهیس تحت   جهان   ی  نید ت  یموقع نیامیبنی برای دینوم و أسی  که دید میخواه

 .استی دار هیسرما

............................................................ 
 ۱۳۹ص ،۲۰۰۱ نیامیبن -۵



 ستمیس درون تری اساس اریبس تیالوه کی مظاهر ازی کی فقط ها اسکناس ن،یا وجود با

 و ثروتی خدا... پلوتو» ن،یامیبن دید از ای ممونا،ی خدا پول،: استی دار هیسرمای نییآ

ی نید قدرت به دانهینوم وی تهاجمی  حمله کی بهی ارجاع قطعه، ی  شناس کتاب در«  .رفاه

 گوستاو ۱۹۱۹ در که[ سمیالیسوس فرخوان] Aufruf zum Sozialismus کتاب: شودی م دهید پول

 پس  ارتش دست به آنکه از شیپ درست بود، کرده منتشری هودی-یآلمان ستیآنارش الندوور،

 ذکر نیامیبنی شناس کتاب ادداشتی در کهیی  صفحه در. شود کشته خیمون انقالب شکست از

 :سدینوی مالندوور است، شده

 

 همان اصل در( Gott" )خدای " کلمه که داد نشان ،(Wörterbuch der Philosophie)  مائوتنر تسیفر

 (.Gegossene«[ )قالب» ای« گچ» ای«]شده ذوب»ی عنی دو هر و است،( Götze")بت"

      انیآدم از سرانجام و مکد،ی م را انیآدم اتیح و است زنده اوی  واسطه به که است انسان دست محصول خدا

 عطای زندگ او به انیآدم که[  Gott] ییخدا تنها ،[ Götze] بت تنها ،(Gegossene) قالب تنها. شودی م تر پرقدرت

 در ها قدرت همه صاحب پول شتر؛یب پول و دیزای م پول پول، است؛ زنده و مصنوع پول[. Geld]است پول اند، کرده

 .است جهان

 زندهی زیچ به لیتبد کهی روح اند؛ آورده دشیپد انیآدم که روح کی جز ستینی زیچ خدا که ندینب امروزی حت که ستیک

 فاقد تماما   که زیچ آنی عنی ما؛ی زندگ[ Slnnی ]معن شده پول که نیا و ؛[Unding] والیه کی ؛[Ding]است شده

 (۶).ندارد وجود پول جزی گرید رفاه است؛ رفاه نفسهی ف است، رفاه خود آورد؛ی نم رفاه پول است؟[ Unsinnی]معن

 در الاقل میتوانی م اما است، موافق الندووری آرا با زانیم چه تا نیامیبن میدانی نم ما البته

................................................... 
 
 ۱۴۴ص ،۱۹۱۹ الندوور -۶



 استی مثال است، آمده قطعهی شناس کتاب در که قسمت نیا که  میبزن حدس هیفرض کی حد  

 ست،یمارکس کی دگاهید از. دیفهمی می دار هیسرما نید« ینییآ کیپرات»  از او آنچه از

سرما ازی کی فقط پول  دگاهید به ۱۹۲۱ در نیامیبن اما ، -شان نیتر مهم ونه -است هیمظاهر 

 به تا  سورل ژرژ دگاهید به ای است، تر کینزد الندوور ـبخش  یآزاد سم  یالیسوس و کیرمانت

 نقد منظور به رای ستیمارکس میمفاه که ستپاساژها در بعدتر تنها. انگلس و مارکس دگاهید

« یدار هیسرما معابد»ی  منزله به را سیپاری پاساژها و بردی م کار به کاال ی  شیفت ن  ییآ

 ناتمام و شگرف کتاب آن و ۱۹۲۱ قطعه نیب کمـرنگ  تداوم کی ن،یا وجود با. کندی م لیتحل

 ،(اسکناس و طال)پول جوان، نیامیبنی برا صورت، هر به. دارد وجود ۱۹۳۰ی ها سال از

 دخالت   وی دار هیسرما نیدی ها بت ها، تیالوهی برا استیی ها نمونه کاالها و ثروت

 چیه» آنکهی ورا بخشد؛ی م تداوم را نییآ داریپد که ،یستیتالیکاپی زندگ در آنها« کیپرات»

 «.ستین معنای دارا زیچ

 نییآ عمر»: است نیچن است، مت صل نییآ صلب   ت  ی  ماه به که ،یدار هیسرما دوم خصلت

 بدون] sans trêve et sans merci نییآ کی بزرگداشت»ی دار هیسرما« .استی دائم

  ؛لیتعط امـی  ا نه و ندارد،یی جا آن در«  یعاد  روزهای»   ». است[ بس آتش /صلح بدون و رحمت

 تک تک ؛تمام روزها را دربر می گیرد  مقدّسش پهنه ی تأللوِ  که انگیز رعب  معنای این در

 گرید بار کی احتماال   نیامیبن« .است پرستندگانش تکِ  تک تمامِ  و تام بیعتِ  از حاکی روزها

/  سمینیکالو از متأثر رفتار    روشمند   قواعد   بر که ردیگی م سرنخ وبر ی  پروتستان اخالق از



« جهان دری ا حرفه کار ی  نیدی ابیارز» وی زندگ چرخ بری دائم نظارت ،یدار هیسرما

 (۷)«.شودی م اجرا مند نظام و وستهیپ طور به وقفه، بدون کهی تیفع ال»  -کندی م دیتأک

 احتماال   کند،ی م« لیتعط ـامی  ا» از سخنی وقت نیامیبن: sans trêve et sans merci:  وقفه بدون

 داران هیسرما قت،یحق در: هیکنا با نه و ها، واژه همان با با  یتقر رد،یگی م را وبری  دهیا

    بار به بطالت وی هودگیب کردندی م گمان چون رای کیکاتول ل  یتعط ـامی  ا شتریب تن،یوریپ

 گسترش» با استی مساو روز هر ،یدار هیسرما نید در ن،یبنابرا. کردندی ملغ آورد،ی م

 و خشم با شگرانیستا کهی خالل در -یی دارا ای بورس سهام مراسمی عنی -«مقد س تأللو  

 چیهی دار هیسرما ت  یفع ال. کنندی م دنبال را سهامی ها ارزش نزول و صعود« مفرط تنش»

 زمستان، تا بهار از شام، تا صبح از: کندی م حکم افرادی زندگ بر تابد؛ی برنم رایی  وقفه

 نیامیبنی  قطعه است، کرده خاطرنشان ندنریل تیبورکها که طور همان. گور تا گهواره از

   ی  سراسر گسترش   در کینامید نظام کی ی منزله به وبر از رای دار هیسرما افتیدر

 آن از بتواندی کس رسدی نم نظر به که ریرناپذییتغ سرنوشت کی رد؛یگی م اشی جهان

  (۸).زدیبگر

 دکردنیتولی  مشخ صه ن،یدی  منزله بهی دار هیسرما شاخص تیخصوص نیسوم  سرانجام

ل احتماال  ی دار هیسرما»: است گناه  ستینی ا کف اره که است نییآ  کی ی نمونه نیاو 

(entsühnenden) د عوض در و   کی نیامیبن چشم از دیپرس خود از توانی م« .است گناه مولـ 

................................................................. 
 ۱۸۰ص ،۱۹۸۴ وبر، -۷
 ۲۰۱ ص ،۲۰۰۳ ندنریل -۸



 از ؟ باشد توانستی م چهی دار هیسرما نید روح با تخالف در وی  ا کف اره نییآی  نمونه

 آنی  نمونه دیشا است، شده قلمداد ریناپذیی جدای دار هیسرما از قطعه در تیحیمس که آنجا

 وم  ی» به معموال   که است پوریک وم  ی دش،یع امی  ا ازی کی که باشد تیهودی یا کف اره نید

 هیفرض کی فقط نیای ول. است«  کف اره روز» قشیدقی معنا اما شود،ی م ترجمه« آمرزش

 .است نشده آن بهی ا اشاره چیه قطعه در و است

 :دهدی م ادامه ریز استدالل بای دار هیسرما نید کردن محکوم به نیامیبن

 

 داندی نم کهیی والیه گناهکار تیذهن ک. یشودی م داده سوقیی والیه حرکت کی درون بهی دار هیسرما ق،یطر نیا به 

ی جهانی برا بل گناه؛ نیای برا کف اره پرداخت منظور به نه بماند،ی باق نشییآ صاحب همچنان کف اره پرداخت با چگونه

 کهیی جا تا گناه نیا در خدا کردن ریدرگ منظور به ازهمه، باالتر و. کند ذهن وارد زور به را آن که آنی برا گناه، کردن

 . شود ارهکف   به لیما سرانجام خدا خود

 

ه خواندی م«  Schuldی  واژهی طانیش ابهام» او آنچه به نهیزم نیا در نیامیبن  -کندی م توج 

 (۹.)استی گناهکار/ گناه و قرضی: معناها به واحد آن در کهیی  واژه

ی بده نیبی وندهایپ و ربط  به ضمنا   که دید مشابهی استدالل زین وبر ماکس در توانی م

 که رای زمان»  تنیوریپی بورژوا منظر   از: پردازدی می نید گناه و ،یاخالقی  فهیوظ ،یمال

  سرقت بهی اله عظمت و جالل به خدمت از کند،ی م صرف اشی شخص اهدافی برای کس

........................................................... 
ی دار هیسرمای نید نظام در توانی نم که است استوار فرض نیا بر قطعهی خیتاری ندنر،دورنمایل ببورکهارت نظر به -۹
 ۷۸-۱۷۷ صص ، ۲۰۰۳ندنریل ک ن. کرد سوای اقتصاد قرض از رای " ریاساط گناه"
 



 ن،یا بر افزون. خدا به مقروض و شودی م زین گناهکاری کس نیچن ن،یبنابرا« .است برده

 ریمد کهی کس به نسبت و شده، واگذار او به کهی ملکیما قبال در یفیوظای آدم که دهیا آن»

 کار با... دیبا او. کندی می نیسنگ اتیحی رو ـنـشیخـیَ  ثقل   تمام با...  دارد،  است، مسئولش

 به را گناه زور به»: نیامیبن انیب نیا (۱۰)«ی.استراحت ای وقفه چیه بدون بخشدی فزون را آنها

 لیتحل وبر که دارانه هیسرمای /  تنیوریپ کیپرات از ستین دورتری لیخ ،«کندی م وارد ذهن

 .است کرده

 فقط نیا. دارد تری کل   و تر عیوس تی  اهم کی نیامیبن استدالل که ام آن بر من ن،یا وجود با

ی جهان °گناه: است« مقروض» اش هیسرما برابر   در و است، گناهکار که ستین هیسرما

 از: اند شده مقروض و آورند دست به پول اند نتوانسته رایز اَند گناهکار هم تنگدستان. است

 لذا است،ی رستگار و انتخاب ازیی  نشانهی اقتصاد تی  موف ق وبر، ست  ینیکالوی برا که آنجا

 -هیسرما دوران در رایز است، شدهی همگان زین Schuld. اند شده محکوم وضوح به تنگدستان

 کار محافظه کی – مولر آدام کتاب ازی قسمت به بنا است؛ شده منتقل نسل به نسل ازی دار

 که -نوزدهم قرنی اجتماع لسوفیف وی دار هیسرما ضد   شد ت به اما ،یآلمان کیرمانت

 :است آورده قطعهی شناس کتاب ادداشتی در را نامش نیامیبن

 انمرگش با و ندکردی م لشتحم   دیبا که بودی زیچ فقط  بودند، گرفتارش ها نسلی برخ گذشته در که ،یاقتصادی بداقبال

 ازی ا توده  شود،ی م انیب طال با وندیپ در کهی رفتار و کردار تمام به شده لیتبد اکنون اما شد،ی م دیناپد

 (۱۱) .کندی می نیسنگی آتی ها نسلی رو و شودی م تر نیسنگ و نیسنگ که[  Schuldmassen]قرض

................................................................. 
 ۷۸-۱۷۷ صص ،۱۹۸۴وبر -۱۰
 ۲۸  ص ،۱۸۱۶مولر -۱۱



 رونیب رو نیا از و گناهکاراَند تنگدستان اگر: شودی م ریدرگی همگان گناه نیا در زین خدا

 از حذف عقوبت دچاری دار هیسرمای  جامعه در اگر و رند،یگی م قرار رحمتی  رهیدا از

 در معادلش زبان به ای ،«.است بوده نیچنی اله ـتی  مش» که روست آن از اند، شده جامعه

 که گفت توانی نم ایآ پس. است بوده نیا بر بازاری  اراده که رو آن از ،یدار هیسرما نید

 است، گناهکار که خداست نیا -است نیامیبن دگاهید که – مقروضان و تنگدستان دگاهید از

ی جهانی گناهکار روند کیشر کینزد از خدا باشد، که هرکدام ؟یدار هیسرما همراهش وبه

 . است

 در: مییبگو سخن است وبر از متأث ر که قطعه شروعی  نقطه ازی روشن به میتوانی م تاکنون

 از که گفت و داشت نید کی ی منزله به مدرنی دار هیسرما از[ نیامیبن] کهی لیتحل

 نظر به که است نوشته ازی قسمت ن،یا وجود با. آمد دیپد سمینیکالو شکل رییتغ وی دگرگون

 ای وبر اما باشد، شده لیقا خیتار در ریفراگی بُعدی دار هیسرمای برا نیامیبن رسدی م

 :ستندین موافق آن با مارکس

 

 ارتباط در بل سم،ینیکالو با ارتباط در فقط نه را نیا -است کرده رشد تی  حیمس انگل کی صورت به غرب دری دار هیسرما

 خیتار الزاما   تی  حیمس خیتار ،یینها لیتحل در کهی طور به -داد نشان توانی م زین تیحیمس ارتدکسی ها انیجر گرید با

 . استی دار هیسرمای عنی انگلش،

 

ی قول نقل ،یشناس کتاب ادداشتی در اما کند،ی نم هیفرض نیا استداللی برای کوشش نیامیبن

 -Der Geist der Bürgerlich-Kapitalistischen Gesellschaft ](۱۹۱۴ ) پرابهام کتاب کی از آوردی م



 هیعل جدل در کوشدی م( هودهیب) فوکس، بالدیآرش برونو مؤل فش، که( ییبورژوای دار هیسرما روح

 در زین وی ا صومعه  نظم   ی  نیزهدنش در شتریبی دار هیسرما جهان که کند اثبات وبر

  (۱۲).دارد شهیریی وسطا قرونی سایکل قدرت به پاپ ی  بخش تیمرکز

 به دنیبخش تیکل   ،یدار هیسرما دری همگان ی  گناهکار« یی  والیه» روند   نیای  جهینت

 :است أسی وی دینوم

 

 ورزد اصرار انتها تا راهش بر تا است وابسته -استی دار هیسرما همانا که-ی نید جنبش نیا تی  ماه به أس،ی وی دینوم

 آنچه. داشت دیام گرید نتوان که برسدی أسی وی دینوم تیوضع چنان به جهان تا شود، گناهکار مشخصا   و تماما   خدا تا

ی  کننده نابود استی نید بل  ست؛ین اصالحات نید نشید که است نیا است، سابقهی بی خیتار ثیح ازی دار هیسرما در

 .رودی می رستگار د  یام ت،یوضع نیا از بعد و گردد جهان ی  نید تیوضع تا ابدی یم گسترش چنان أسی وی دینوم. اتیح

 

ی بنی  ارهیس انتقال و گذار شاهد» ما که کندی م اضافه چهین از گفتن سخن نیح در نیامیبن

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

der Verzweiflung]» 

      ذکر اخترشناساسانه و شاعرانهی ها هیتک با زیانگ شگفت صیتشخ نیا در چهین نام چرا

 در را وکسرش کمی ب تجس م   است، دیام هر ی  ا شهیر اب  یغ °أسی وی دینوم اگر شود؟ی م

amor fati  وار چک شی  ضربه کی با را آن لسوفیف که« سرنوشت به عشق» ابد،ی یم  

...................................................... 
 ۱۸-۱۴ صص ،۱۹۱۴فوکس -۱۲



 نیاست،ا  amor fatiی آدم اتیحی برا من فرمول»: کندی م وعظ Ecce  Homo کتاب در

        … تیابدی  همهی برا نه و پس، به نه و شیپ به نه باشد، متفاوت تا نخواهدی زیچ که

ل فقط نه         (۱۳)«...آن به دنیورز عشق بل... استی ضرور آنچه تحم 

 تیخصوص بر که استی ا چهین وبر   ماکس نیا. ستینی دار هیسرما برسر   چهین بحث البته

 با»  الزاما   نه و -میتسل سر از مدرن، دوران سرنوشتی  منزله بهی دار هیسرما ر  یناگز

 ی  باور سرنوشت با وبر ،یپروتستان اخالقی  صفحه نیآخر در. کندی م اذعان -«عشق

ی زندگی  وهیش ظفرمندی قدرت با»مدرن ی  دار هیسرما که کندی م نشان خاطریی  نانهیبدبب

 ما  یمستق که را آنان فقط نه و کندی م نییتع اند، آمده ایدن به قلمروش در که رای کسانی  همه

 «.اندی اقتصاد کسبی پ در

 افراد کاال، دیتول ونالیراس نظام آن در که است زندانیی  گونه با اسیق قابل ت،یمحدود نیا

 بردوش دیبای ماد  ی کاالها و ایاشی برای نگران باکستر، منظر از» : است دهیکش بند به را

 اما« .باشد افتادن نییپای  آماده لحظه هر که وزن سبکی ردا کی مانند:  باشد سانیقد

   ( ۱۴[)stahlhartes Gehäuse] .است کردهی آهن قفس کی به لیتبد  را ردا نیا  سرنوشت،

 استادانی برخی برا: دارد وجود stahlhartes Gehäuseی برای چندی ها لیتأو ای ها ترجمه

 ای کاسه» کی یبرخی برا و ،(صومعه کی در که طور همان)است« حجره»کی دانشگاه،

ل قابل اما. دارد پشت بر حلزون که آن مانند ،«الک                           نیا وبر که است نیا هیفرض نیتر تأم 

............................................................................. 
 ۳۵ص ،۲۰۰۷ چهین -۱۳
 ۱۸۸ ص ،۱۹۸۴ وبر -۱۴
 



ی سیانگل تنیوریپ شاعر ازی شعر در« أسی وی دینوم ن  یآهن قفس» عبارت از را ریتصو

 قفس أس،ی وی دینومی  خانه]Haus der Verzweiflung, Stallhartes Gehäuse. است برگرفته( ۱۵)انیبون

ی معناشناخت ساحت   درهمان را خود ما ن،یامیبن تا وبر از: أسی وی دینوم نیآهن قفس ،[م.نیآهن

 نظام نیا چرا اما کند، فیتوص رای دار هیسرما نظام   رحم  یب منطق   کوشدی م که میابی یم

ر توانی م پرسش نیای برا پاسخ چند کند؟ی م أسی وی دینوم دیتول  :شد متصو 

ی  منزله به خود فیتعر بای دار هیسرما م،یدید که طور همان چون ز،یهرچ از شیپ( الف

 لیبد کی رفت، برون راه کی ؛ متفاوتی  ندهیآ کی مدرن، اقتصاد ی  ضرور وی عیطب فرم

ی  منزله به را خود و است،« ریناپذ مقاومت» شیروین: سدینوی م وبر. آوردی نم تاب را

 . ( fatum)کندی م مطرح ریزناپذیگر سرنوشت   کی

 کهی تیاکثر کاهد؛ی فروم« نیزم لعنت» به رای انسانی  جامعه مطلق تیاکثر نظام، نیا( ب

 که است آنی  نشانه شانی اقتصاد شکست رایز باشد، داشتهی رستگار بهی دیام تواندی نم

ی دیام اند، گناهکار شان سرنوشت خاطر به. اند گرفته قراری اله رحمتی  حلقه از رونیب

. کندی نم رحم ندارند، پول که آنان به -پول-یدار هیسرما نیدی خدا. ندارندی رستگار به

 کند؛ی م بودن نیگزیجا را داشتن و است« اتیح و بودن» ی  رانیو ،یدار هیسرما( پ

 نیای. انسان روابط نیگزیجا رای مال روابط ؛یانسان ات  یفیک نیگزیجا را کاالشده ـت  ی  کم  

  بسط عیوس طور به را آنی دار هیضد سرما شمندانیاند اما شود،ی نم دهید قطعه در استدالل

.................................................................... 
 .۱۹۸۱ انیاکیریت -۱۵

 



 ذکری شناس کتاب ادداشتی در را شان نام نیامیبن که ستیالیسوس-کیرمانت مؤلفان: اند داده

. مولر آدام کارانه، محافظهی  گونه در زین و -سورل ژرژ و الندوور گوستاو: است کرده

 که است همان هیشب ،[م.بیتخر]Zertrümmerung  است، آورده نیامیبن کهیی  کلمه که است جالب

: است آورده شرفتیپ از حاصلی رانیو فیتوصی برا خیتاری  فلسفه  ازدهم  ی تز در

Trümmern[خرابه،م]. 

 لذا است، ندهیافزا وی دائم -هیسرما به اشی بده -یبشری  جامعه« گناه» که آنجا از( ت

 و شتریب رشد به  وستهیپ طور به دار هیسرما. دهدی نم دست کف اره ای دیامی برای فرصت

 و بشکند؛ درهم شیرقبا توس ط خواهدی نم اگر است ازمندین اش هیسرما به دادن وسعت

 .کنند ادا را خود قرض بتوانند تا رندیبگ قرض پول شتریب و شتریب دیبا تنگدستان

ت دری رستگار تنها ، هیسرما نید برطبق( ث  ،یدار هیسرما توس ع در است؛ نظامی ابی قو 

ی     منته أسی وی دینوم دیتشد به تنها« نسخه» نیا اما کاالها؛ شتریب و شتریب انباشت   در

 . شودی م

 که ستین قطعه دری ارکان اما ،یانحصار نه و اند، تناقض در گریکدی با نه ها هیفرض نیا

 به ن،یامیبن ن،یا وجود با. کرد قناعت ها پاسخ ازی کی به ای کرد، ارائهی بند جمع کی بتوان

 :کندی م همراه رفت برون راه   اب  یغ با را أسی وی دینوم رسدی م نظر

 

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

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



 نه و اشی فرد وی ماد   نوع از نه ست؛ینی رفت برون راه که رسندی م جهینت نیا به هراس در« های نگران». شوندی م

 .اشی اشتراک وی جمع نوع از

  

      ن  ید ی  قلمرو حکمران آنان رایز ست،ین رفت برونی راه راهبان ی  نیزهدنش سلوک

 کی از نظام و ستینی وهم جزی فرد ناب  ی زهایگر. برندی نم سؤال ریز رای دار هیسرما

 .کندی می ریجلوگی اجتماع ای یجمع دسته ،یاشتراک رفت   برون راه

 راه دیبا که است معتقد ،یدار هیسرما نیدی  خورده قسم دشمن نیا ن،یامیبن  ن،یا وجود با

 هیسرما از خروج»ی برا شیشنهادهایپ ازی برخ مختصر، طور به او. افتی یرفت برون

 :کندی م اشاره آنها به کم دست ای دیآزمای م را« یدار

 این»: کاملشی کژرو و انحراف لیدل به است، رممکنیغ نیای. دار هیسرما نید اصالح  ـ۱

 نیا چون -دین این بازسازی و اصالح از یا داشت انتظار آیین خود از توان نمی را کّفاره

 نید نیا مشخ صی ها جنبهی برخ اساس بر ستیبای م گرفت،ی م صورت اگر اصالح

 «.یشکن عتیب از نه و -رفتیپذی م تحق ق

 هیسرما ان  یخدا از مانع: استی فرد تماما  ی عمل رایز ست،ین رفت برون راه  ی شکن عتیب

 -باشد رفرم از سخنی وقت. ندهند ادامه جامعه بر شانی حکمران قلمروی القا به تا شودی نم

 قطعه ی  بعدی  صفحه در که همان د؛یگو سخن دیبا الندوور گوستاو که جاست همان نجایا

هی و قدرتمندی لیخ( پول) خدا»: است کرده ذکر را نامشی شناس کتاب در نیامیبن  شده تاز ک 



ی اقتصاد رفرم کی سامان، دیتجد کی ی لهیوس به توانی نم چنانکه است،

[Tauschwirtschaft]  (۱۶) .برانداخت را آن 

 :بود نیچن چهین. نبود دشمن کی حکم در نیامیبنی برا چهین. ابرانسانش و چهین ـ۲

 

 به نه رای آخرزمان« جهش»  ابرانسانی  شهیاند... شدی دار هیسرما نید قتحق   شگامیپ دانسته کهی کس نیلاو    »

 عوض بدون که استی خیتاری فرد ابرانسان،... دهدی م انتقال تراکم وی بخش تقو   بل توبه، و هیتزک کفاره، واگرد،

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

ی حتی)نید دگاهید از کهی انسان رساند؛ی م بیآس است، کرده فراهم را مقدماتش انسان به حد از شیب قدرت و تقو   دادن

 (۱۷ «).ماندی می باق گناهکار و است گناهکار( چهینی برا

 

 فقط ابرانسان»: است نیچن ممکن خوانش کی م؟یکن لیتأو دیبا چگونه را مبهم قسمت نیا

Hybris [،ر،میاساط در تکبری خدا تکبر ].توس ع و قدرت به معطوفی  اراده کند،ی م دیتشد را    

 را آنان و ندارد انیآدم أسی وی دینوم و گناه دری دخل او را؛ی دار هیسرما نیدی منتهای ب

 را خود کهی افراد جانب از استی گریدی تقال   فقط نیا. گذاردی م تنها خود سرنوشت  با

 نیآهنی  حلقه از که ،[elite]دهیبرگز ستوکرات  یآر کی یسو ازیی تقال   ای پندارند،ی م مستثنا

 هیسرما منطق دیبازتول به فقط تشیفع ال قت،یحق در اما ،زدیبگر خواهدی می دار هیسرما نید

 نیامیبن نقد از بخش نیا کنم اعتراف دیبا من و است هیفرض کی فقط نیا. انجامدی می دار

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

 ۱۴۵ ص ،۱۹۱۹ الندوور -۱۶
 ۱۰۲ ص ،۱۹۸۶ نیامیبن -۱۷



 

 .ماندی می باق مرموز کامال   منی برا چهینی  درباره

 قیطر از: است کرده شینوک را خودی دار هیسرما مارکس در» -مارکس سمیالیسوس( ۳

 دو در] schuld از استی محصول خود که شود،ی م سمیالیسوس به لیتبد مرک ب سود و سود

 هنوز نیامیبن ها سال نیا در« (. دیکن توجه واژهی طانیش ابهام به[ ) گناه و قرضی معنا

 را سمیمارکس از الندوور گوستاو نقد اوان آن در احتماال   او. داندی نم مارکس ازی ادیز زیچ

  Kapitalsozialismus یی گونه دنبال به مارکس ست،یآنارش شمندیاند نینظرا از: کندی م دنبال

 [ganz und gar] یتمام به را سمیالیسوس که« یدار هیسرما»ی نوع: است ی(ا هیسرما سمیالیسوس)

« زندی م جوانه»ی دار هیسرما از که دیتولی ستیالیسوسی  وهیش کند؛ی می ته تشی  ماه از

[entblüht]»، روشن اما (۱۸)«.واعتبار دیتول به دنیبخش تیمرکز قیطر از همه، از باالتر 

 به هم واحد آن دری عنی کند،ی م رجوع schuld مفهوم به نه،یزم نیا در نیامیبن چرا ستین

 نیدی ها مقوله دری ستیمارکس سمیالیسوس او،ی برا حال هر در«. گناه»به هم و« قرض»

. کندی نم ارائهی واقع رفت برون راه کی نیبنابرا و ماند،ی می باقی زندانی دار هیسرما

 با ۱۹۲۴ در خصوص، نیا دری ا شهیر صورت به نیامیبن تیذهن میدانی م که طور همان

 ایآس تئاتر کارگردان با مالقات با البته و)   لوکاچ  ی  طبقاتی آگاه و خیتار  کتاب    خواندن

 .شودی م دگرگون( زیالس

 

...................................................... 
 ۱۴۲ ص ،۱۹۱۹ الندوور -۱۸



     قیطر ازی دار هیسرما بر غلبه»ی: دار هیسرما از رفت برون راه و اونگر شیار( ۴

Wanderung[میرو ادهیپ:کلمه نخستی معنا،.]. ،اونگر Politik und Metaphysik،منظور (.۱۹) ۴۴.ص 

 جنگل در( کلمه نیای معناها نیتری معمول ازی کی )یرو ادهیپ ، Wanderung از نیامیبن

: کندی م انیب نیچن خود اونگر شیار. است مهاجرت کلمه نیا از منظورش -ستین

Wanderung der Völker[مردمان مهاجرت.] که-کتابش ۴۴ صفحه در او که استی زیچ آن نجایا 

 : سدینوی م -است کرده ذکر نیامیبن

 

 در« یدار هیسرما نظام» هیعل حمله...مردمان مهاجرت ای اصطکاک، بدون گذار ا: یدارد وجودی منطق انتخاب کی تنها

  زیچ هر از شیپ دیبا افت،ی یدار هیسرما برابر دری تیموفق   بناست اگر... است شکست به محکوم همواره اعتبارش مقر  

 هرگونه است قادر دانشیدرم نظام آن رایز ،[heraustreten]کرد ترک را[ Wirkungsbereich]اشی سیمغناط دانیم

 (۲۰).کندی خنث و جذب را خود هیعل عمل

 

 مهاجرت]Völkerwanderung بای داخل جنگ کردن نیگزیجا سندهینو هدف ،یینها لیتحل در

 اونگر شیار« یکیزیمتاف ،یستیآنارش»ی ها دهیا بهی وافری  عالقه نیامیبن. است[ مرمان

 او ایآ میدانی نم ما ن،یا وجود با. گفتی م سخن شولم به شیها نامه در او از و داشت،

  قطعه: نه ای دانستی م درست و مناسبی راه را« یدار هیسرما از رفت برون راه»نیا

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

 ۱۰۳ ص  ،۱۹۸۶ نیامیبن -۱۹

 ۴۴ ص ،۱۹۸۶ اونگر -۲۰

 



  (۲۱).دهدی نم دست بهی سرنخ

 فراخوان]Aufruf zum Sozialismus در که گونه آن الندوور، گوستاو ـخواهیآزاد سمیالیسوس ـ۵

 آوردهی شناس کتاب ادداشتی در نیامیبن کهی بعدی  صفحه در. است شده ارائه.[ م.سمیالیسوس

 :میابی یم را ریز استدالل است،

 

 وندیپی بازساز است؛ نو شروع کی سمیالیسوس ؛[Umkehr[ ]انحراف ا]ی است بازگشت سمیالیسوس

[Wiederanschluss ]ها ستیالیسوس... استی انسان روابطی  دوباره فتح است، روح دنیبازدم است، عتیطب با     

 (۲۲.)کنند عتجم   ها کمون در گرید بار خواهندی م

 

 چهین نقدی برا نیامیبن هک است همان ،Umkehr ،بردی م کار به الندوور کهی بیعجی  کلمه

 چیه بدون و رد،یپذی نم را [ Umkehr, Sühne]  ،کف اره ،«رییتغ» او انسان ابر -آوردی م

 ستینی زیچ سمشیالیسوس که مارکس، که طور همان رسد؛ی م بهشت به [Umkehr]ی رییتغ

 نیا قیدقی معنا. [nicht umkehrende]است نداده رییتغ را خود کهی دار هیسرما کی» جز به

- الندوور سمیالیسوس از دفاع در توانی م باشد؟ تواندی م چه بیعجی اسیس-یاتیاله واژگان

ی زندگ به آوردن رو وی انسان روابط عت،یطب به بازگشت ای« رییتغ»یی  گونه مستلزم که

 ی عنی است؛« أسی وی دینوم منزلگاه» از زیگر سم،یالیسوس نوع نیا که گفت -استی اشتراک

............................................................ 
 زمانـمند واژگان با نیامیبن بود،ی مکانی رفت برو راه دنبال به اونگر کهیدرحال زوشتن، فون میوخاهی نظر به -۲۱

 ۲۹۷ ص ،۲۰۰۳زوشتن فون ک ن. دیشیاندی می زیرستاخ
 
 ۱۴۵ ص ،۱۹۱۹ الندوور -۲۲



 نیا از دور اونگر، شیار مانند الندوور،.  است کرده بنای دار هیسرما کهیی جا از زیگر

 بتوانیی روستا مناطق در تا کرد ترک رای دار هیسرما تیحاکم قلمرو دیبا که ستین باور

ی دورنما با تضاد در برنامه نیا او، چشم از اما. آورد وجود بهی ستیالیسوسی ها کمون

 در مردم سریکم عنوان با کتابش، انتشار از پس بالفاصله او: ستینی ستیالیسوس انقالب

 اقدام   -جست شرکت ۱۹۱۲خیمون مدت کوتاه ویی شورای  جمهور در پرورش، و آموزش

 .پرداخت جانش با را شیبها کهیی  شجاعانه

 به را آن ن،یامیبنی  قطعه در ،Umkehr مفهومی  باره دری جالب شرح در بولتس نوربرت

 محتوم، سرنوشت کی ی مثابه بهی دار هیسرما باب در وبر استدالل به پاسخ کی ی منزله

 اره،کف   ،metanoia خ،یتار گسستی عنی حال نیع در ،Umkehr ،نیامیبنی برا. است کرده ریتعب

 راه به قطعه رایز است، گمان و حدس همه نهایا طبعا   (۲۳).انقالب البته... و است هیتزک

 نید« ییوالیه» و رحمیب منطق آشکار،ی عداوت و هراس با تنها کند؛ی نم اشارهی رفت برون

 . کندی م لیتحل رای دار هیسرما

ی دار هیسرما موضوع ،پاساژها آنها شیشاپیپ و ۱۹۳۰ی ها سال در نیامیبنی ها نوشته در

 ساختار کی ی منزله به هیسرما نقد و کاال سمیشیفت نقد به به را خودی جا نیدی  منزله به

 اشاره استدالل دو نیا نیب متقابل شاتیگرا به خاطر، نانیاطم با توانی م. دهدی می ریاساط

 :است آشکار زین ها تفاوت اما ،-یدار هیسرما نیدی ها جنبه به  رجوع  نمونه،ی برا -کرد

.............................................................. 
 
 ۲۰۵ ص ،۲۰۰۳ بولتس -۲۳



 
 

 . استی ستیمارکس وضوح به چارچوب   کی ینظر چارچوب اکنون

 دیناپد  بعدی ها سال تر   پخته ن  یامیبن ی  نظری  طهیح از زین وبر معضل رسدی م نظر به

 نیآخر میتوانی م ،(۱۹۴۰)« خیتاری  فلسفهی  باره دریی تزها» در ن،یا وجود با. است شده

 تز در نیامیبن. میابیب رای وبر استدالل به -صیتشخ قابلی سادگ به امای ضمن هرچند -ارجاع

 ،یآلمان کارگران با»: سدینوی م آلمانی دمکراس الیسوس دری صنعت کار نقد در ازدهم،ی

  (۲۴)«.شد زنده دوباره اشی ویدن شکل در ها پروتستان نزد کار میقد اخالق

 ی شناسانه جامعه ل  یتحل از فراتر اریبس اما وبراست، از ملهم که نیا با نیامیبن۱۹۲۱ی  قطعه

 به را آن بتوان بسا چه که است متعل قی ذهنی  منظومه کی به و رود،ی می و رو   انهیم

 در دیبا را ها لیتأو گونه نیا. کرد ریتعب وبر ازی دار هیضد سرمای ها خوانش صورت

قانهی «  استفاده سوء» کی ی منزله به بزرگ،ی اسیمق  به وبر شیگرا. کرد محسوب خال 

 وی نیبدب ،یگذار ارزش فاقد   دانش   از زهیآم کی دوپهلو، حالت کی از فراتری دار هیسرما

 اخالق ی ها استدالل مخالفش،« شاگردان»ی برخ عوض، در. رفتی نم ،یریگ کناره

 از ملهم و زیآم خصومت ی  دار هیضد سرما[تفک ر] کی دادن گسترشی برا را یپروتستان

 . بردند کار به کیرمانتی ها ستیالیسوس

 دوستانی  حلقه به ۱۴-۱۹۱۲ی ها سال در او است؛ بلوخ ارنست منظومه نیا اختر نینخست

  همان. کرد مالقات را او دلبرگیها در وبری  خانه در کشنبهی هر و وستیپ وبر ماکس

................................................................ 
 ۲۷۴ ص ،۱۹۹۱ نیامیبن -۲۴



ی دار هیسرما» عبارت ،(۱۹۲۱)"مونتسر توماس"  کتاب   در که بود بلوخ نیا م،یدید که طور

 تیحیمس  دریی  فاجعه را آن -کرد« ابداع» را  ،[ Kapitalismus als religion] «نیدی  منزله به

ی ریگیپ خواستار روز آن کهی شاهد (۲۵.)انداخت سمینیکالو گردن به را تشیمسئول و خواند

 : دیگوی م نیکالو هواداران نیب در بلوخ. وبر ماکس...جز نبودی کس شد ات هام نیا

 

 که فقر آرمان رایز رد،یگی م شکل مند نظام و خشن، و سختی قیطر به دیتول کار،ی برای انتزاعی  فهیوظ لطف به

 به و است ثروت دوش بر انداز پس بار  . دارد نقش هیسرمای ریگ شکل در برد،ی م کار به مصرفی برا تنها نیکالو

 طور همان... است توسعه و رشد ازمندین و است، خودش هدفش که شودی م گرفته نظر دری انتراع تیکم   کی صورت

ی های دودلی  هیکل ازی تمام به توسعه دری دار هیسرما اقتصاد است، داده نشان درخشانی طرز به وبر ماکس که

 ی  اقتصاد ی  دئولوژیا ی  نسب ی  حیمسی ها جنبه تمام از زین و است، شده آزاد و شده منفک افته،یی یرهایی ابتدا تیحیمس

 (۲۶.)یوسط قرون

 

           روح رشد در سمینیکالو نقشی  باره در وبری «خنثا ی  شناس ارزش نظر   از» ل  یتحل

 ریتأث تحت و فرد منحصربه ستیمارکس کی -بلوخ ارنست چشم از ،یدار هیسرما

 . شودی م اشی پروتستانی ها شهیر وی دار هیسرما به دوآتشهیی  حمله به لیتبد -سمیسیکاتول

 بلوخی هوادار که آن بدون بود، گرفته الهام مطمئنا   دوستش کتاب از نیامیبن که میدید

  ی  اقتصادی دئولوژیا« ی  نسب تیحیمس»ی ها بزنگاه ای« ییابتدا تیحیمسی های دودل»از

............................................................ 
 
  ۱۲۳ ص ،۱۹۶۲ بلوخ -۲۵
 ۱۱۹ص ،۱۹۶۲بلوخ -۲۶
 



 

 و خیتاری ها قسمتی برخ در توانی م ضمن، در.  ردیبپذ رای وسط قرون سم  یسیکاتول

 از دفاع دریی ها استدالل صورت به که افتی وبر ازیی ها قول نقل  لوکاچ ی  طبقاتی آگاه 

 شیار بعد، چندسال. است رفته کار بهی دار هیسرمای شدگ ءیش از اشی ستیمارکس نقد

 کندی م اشاره زومبات و وبر به ،۱۹۳۲ خیتار بهی جستار در -یدیفرو ستیمارکس کی-فروم

صه نیا ،یخوشبخت حق  ی  دهیا ی رانیو در نقشش خاطر به را سمینیکالو تا  جوامعی  مشخ 

 با اشی نیگزیجا زین و  -یوسط قرون کیکاتول جوامع همچنانکه -یدار هیشاسرمایپ

  (.۲۷) کند محکوم را انداز پس وی کاسب کارکردن،ی  فهیوظی عنیی: یبورژوای اخالقی ارهایمع

قانه»ی ها خوانش در تنش نیای ها نمونه نیرتریچشمگ ازی کی نیامیبن ۱۹۲۱ی  قطعه « خال 

ی    ها پژوهش از استفاده بای آلمانی هودی و کیرمانت ستیالیسوس شمندانیاند که است

     به  ،یدار هیسرما  روح دری پروتستان اخالق خصوص به و وبری  شناسانه جامعه

ات انباری  منزله  ،یدار هیسرما نظام بهی سراسری ورشی کردن مستحکمی برا شان مهم 

 ( ۲۸).اند کرده مطرح کردارش و شیها ارزش

....................................................................................... 
 ۷۷-۵۹ صص ،۱۹۸۰ فروم -۲۷
 نیالتی کایامر خواهیآزاد متألهانی برخی ها نوشته با را نیامیبن" ن  یدی  منزله بهی دار هیسرما" که است جالب -۲۸
      بهی دار هیسرما از نیادیبنی نقد ۱۹۸۰یها سال در ۱۹۲۱ قطعه ازی اطالع نیتر کوچک بدون آنان. میکن سهیمقا

 در وی اقتصای گمایپارادی ضمن اتیاله در نیا آسمان، هوگو نظر به نمونه،ی برا. کردند مطرح پرست بتی نیدی  منزله
" بازار تیحیمس" در کهی نید حیصر میمفاه.دهدی م نشان را خودی دار هیسرما نید که استی ستیشیفتی  روزانه عمل

 مالتوس از بازار اتیاله. دارند مکملی عملکرد فقط -اند کرده جادیا کار نومحافظه متألهان که آنها مثال   -شوندی م افتی
 محراب در را شانی زندگ تا است تنگدستان ازمندین: است کنندهی قربانی  سبعانه اتیاله کی ،یجهان بانک سند تا گرفته
 .است آشکار نیامیبنی آرا با ها تفاوت زین و تناظرها. ۱۹۸۹ نکالمرتیه و آسمان به ک ن. کنندی قربانی اقتصادی ها بت

 

 



 

 


