
 

 

ی دیننزلهمداری بهسرمایه  

 والتر بنیامین

پورمترجم: نیما عیسی  

 

های ی ناقص حاوی بصیرتنوشته شده است. این نوشته 1921ای است از والتر بنیامین که در نوشتهرو دستی پیشیادداشت مترجم: فقره

شود دریافت که بنیامین در این سازد. از اشارات مستقیم و غیرمستقیم این مقاله میپرمغزی است که ما را با سیرِ تفکر او بیش از پیش آشنا می

شود ادعا کرد که تحلیل وبر را رادیکالیزه کند. حتی می« اخالق پروتستانیِ»تز کوشد داری است و میمشغول الهیات سیاسی سرمایهه دلدور

هایی هستند به جملگی پاسخ« ی پاساژهاپروژه»در « وارهکاالی بت»و « خاستگاه درامِ سوگناک آلمانی»فرهنگیِ جنبش اصالح دینی در 

ی رادنی به ترجمه Capitalism As Religionای است از شده در این فقره و یحتمل الهیات سیاسی وبر. این مقاله ترجمهحهای طرپرسش

الزم به ذکر است که به دلیل ناتمامی این مقاله برخی از . «1913-1926های والتر بنیامین ای از نوشتهگزیده»لیوینگستون در جلد نخست 

 دپهلو هستند.جمالت ناقص، مبهم و چن

*** 

 

ها و ها، رنجاضطراببخشیدن به همان داری تسکینـ این بدین معناست که کار سرمایه مشاهده کرد داری یک دین را بشود]دلِ[ سرمایه شاید در

داری ـ نه صرفاً، طبق باور وِبِر، اثبات ساختار دینی سرمایه ها در آستین داشتند.هایی برای آنپاسخ شدهشناختهاست که ادیانِ  هاییپریشانی

ـ حتی امروزه نیز به جدلی بیای ذاتاً دپدیده در مقاممقیّد به دین، بلکه مشروط و ی فورماسیونی منزلهبه . انجامدمیبار ، همگانی و بالهتتهوسرینی 

 به رئوس کلی آن دست یابیم.  بتوانیمبعدها شاید ، گرچه. ایمآمدهکه در آن گرفتار  بریم فرودامی تر در شود خود را هرچه بیشنمی

داری ی نخست، سرمایه. در وهلهداری را از هم تمیز دادساختار دینیِ سرمایهن وجود دارد که بشود سه جنبه از این امکا اکنون نیز همهذا، حتی مع

داری هر چیز که تاکنون وجود داشته است. در سرمایه ترین نوع آنهم یحتمل از افراطیآن دارد، cultic 1که خصلتی مطلقاً کیشیدینی است 

از ، یا الهیات، نیست. dogma ای از اصول اعتقادیی ویژهداری واجد هیچ مجموعه؛ سرمایه2داش با این کیش است که معنا دارتنها در نسبت

داری در پیوند است: استمرارِ ی سرمایهکردنِ کیش با دومین مشخصهانضمامی . این ]قسم[یابدمیی لحنی مذهب نیز گراییفایده ،نظرهمین نقطه

هیچ  ]برای این کار[ .سعادت و رؤیاییچیزی  ]چشمداشتی برای[ هم بی هیچیک کیش است آن به جا آوردنِداری سرمایهدارانه[. کیشِ ]سرمایه

خود مقدس  زرق و برقِکوه و ش تمامداری سرمایهکه آن این است هولناک  تعبیر ،نباشدروزِ عید  کهی نیست وجود ندارد. روز« روز غیرتعطیلی»

کیش که، د. و سوم اینبرساناثبات به چرای خود را وچونوفاداری بیاین است که هر عابد باید  ههر روزحکم ؛ گذاردپیش روی ما به تماشا می را

، بی هیچ امکانی موجدِ گناه است ]خود[ داری احتماالً نخستین نمونه از کیشی است کهسازد. سرمایهبدل میداری گناه را به امری شایع سرمایه

ای[ احساسِ شدید گناه که تسکینی ]گونهاست.  آمدهتر گرفتار این نظام دینی زیر هجوم پرشتاب جریانی بزرگاز این لحاظ،  .دادنکفارهبرای 

اش را بدهد، بل از آن روی که گناهانی خواهد کفارهنه بدین خاطر که می دهد،داری[ را مستمسک قرار مییابد کیشِ ]سرمایه]برای خود[ نمی

بر گناه  را در نظامی داخل سازد که خداهمیشه بار برای فرو کند، تا یکدر ذهن آگاه ، تا آن را کندشمول بدل را به امری جهان گناهقصد دارد 

داری یا اصالح آن این امید بست که خود کیشِ سرمایه بهتوان . نمیبیدار کند او دل دادن را درکفاره یچرخهبه  استوار است و بدین وسیله عالقه

اعالم انصراف کامل از این دین امکان جبران گناهان ( یا حتی جستن به یک رکنِ پایدار در آن استامکان توسل اشکه الزمهیک دین ) در مقام



 

 

جا که خدا نیز ناکه تا پایان تاب بیاوریم، تا بد کندایجاب می است،داری سرمایهنامش که  ،دینیماهیت این جنبش  .دادن[ را فراهم آورد]یا کفاره

الواقع امید پنهانِ ای که فی، نومیدیمستولی گرددأس و نومیدی بر جهان گیرد، تا آن درجه که ی دوشرا بر  انتمامی بار سنگین گناهعاقبت به

دهد اصالح هستی ارائه نمی ای[ برای]برنامه داری به هیچ وجه مسبوق به سابقه نیست، در دل آن دینی وجود دارد کهاین جهان است. سرمایه

که این به  شایددینی جهان بدل گردد  وضعیتِنومیدی به  که ی، تا زمانستانومیدی  بسط داریسرمایهکند. بلکه نابودی کامل آن را پیشکش می

ی این عبورِ سیّارهنمرده است؛ بلکه در هستی بشری ادغام گشته است.  ]هنوز[ . لیکن اواستپایان  رو بهخداوند  تعالیِبیانجامد. و رهایی رستگاری 

. این انسان همان اَبرمرد است، مان[ مشخص ساخت]برایدر تنهاییِ مطلق مسیرش همان خصایلی است که نیچه  و منزل یأس میاناز « انسان»

خدای  این است که داریسرمایهی چهارمین مشخصهبه اطاعت از آن همت گماشت. داری را بازشناخت و یعنی نخستین کسی که دینِ سرمایه

بجای آورده داری[ در برابر الوهیتی اش در اوج باشد. کیشِ ]سرمایهانکه گناه نامش را صدا زنندانی آن باید از آن پنهان باشد و شاید تنها زم

 ی زیر پا گذاشتنِ رمز و راز این خامی است. منزله؛ هر ایده یا تصوری از این خدای نابالغ بهاست نابالغشود که می

 موجبدارانه است. به کامالً و سراپا سرمایه این کیشی اندیشه. تفوق یابندداری کیش سرمایه کشیشانِکه است  در گرو اینی فروید نیز نظریه

دهد ]لیک[ می بهرهسرمایه است، که  ی گناه، خودِ ایده ، ]یعنی[شدهسرکوب ]میل[ ، آنتر گرددجای آن دارد روشن چنانهمیک قیاس عمیق، که 

 . دوزخ ناخودآگاه با

 آخرالزمانی« جهشِ»ی جابجاشدن به منزلهی اَبرمرد ایدهی نیچه است. فلسفه مرهونِعمدتاً بندی خود را صورتی دینی دارانهمایهپارادایمِ تفکر سر

 .است و گسسته ، منقطعالبته در تحلیل نهایی انفجاریو مداوم، قسمی تشدیدِ آشکارا به معنای ، بل نیست تزکیه و توبهدادن، دین، کفاره تغییرِبا 

 اَبرمرد انسانی است که بدون .دبا هم مغایرت دار non facit saltum 3اندازداو چیزی را جا نمیتشدید و توسعه بدین معنا که ر، به همین خاط

است.  علم کردهاز میان آسمان قد  راستیکرسیده است؛ او انسانی است تاریخی که  ی کنونینقطهمسیرش به تغییری در  ترینکوچکایجاد 

( نیز اش )حتی برای خود نیچهکه مشخصهانجام گرفته  یافتهک توسط ]قسمی[ انسانیتِ تشدیدافال خوردنِشکافاین بینی کرده بود که نیچه پیش

و  ی سادهبهرهاز رهگذرِ زند سر باز می جهتای که از تغییر داری. مورد مشابه دیگر مارکس است: سرمایهاستو  هدر معنای دینی آن گناه بود

 شود. )توجه کنید به ابهام شیطانی این کلمه( هستند به سوسیالیسم بدل می 4schuldگناه کارکردهای  همان مرکب که

 داری دینی است متشکل از ]یک[ کیشِ ناب، که فاقد هر گونه اصل اعتقادی است. سرمایه

این چیزی است که نه فقط در رابطه با کالوینیسم، بلکه در خصوص ) پیدا کرده استتوسعه و بسط عنوان طفیلیِ مسیحیت داری بهسرمایهدر غرب، 

داری ـ ـ یعنی، سرمایه خود ذیلِ تاریخِ طفیلی ساساً جا که تاریخِ مسیحیت ا(، تا بداندیگر کلیساهای ارتودکس مسیحی نیز باید نشان داده شود

 . قرار گیرد

ها. ]باید دید[ روحی که از خاللِ های کاغذی انواع دولتدیسانِ ادیان مختلف و اسکناسای انجام داد[ بین تصاویر مربوط به قشود مقایسه]می

 گوید[. گوید ]چه میها سخن میطرح زینتیِ اسکناس

 .262، ص [Reflexions sur la violence] تأمالتی درباب خشونتداری و قانون. خصلت کفرآمیزِ قانون. سورل، سرمایه

 .44[، ص Politik und Metaphysik] سیاست و متافیزیک]اریش[ اونگِر، داری با مهاجرت. غلبه بر سرمایه

 ، یا چیزی شبیه به این. داریی سرمایهساختار جامعه]ادوارد[ فوکس، 

 .1919-1920[، جلد دوم، Aufsatze zur Religionssoziologie] شناسیِ دینمجموعه مقاالتی درباب جامعهماکس وِبر، 



 

 

، اول[، جلد Die Soziallehren der christlichen kirchen und Gruppen] های اجتماعی کلیساهای مسیحیآموزهاِرنست  ، 

2191.  

 زیر دو. شناسیِ شوئنبرگمخصوصاً نگاه کن به کتاب

 . 144[، ص Aurfruf zur Sozialismus] دعوت به سوسیالیسملَندائِر، 

ی زندگی زاهدانه نه مادّی( در فقر وو نومیدیِ روحی )[ نوعی]داری است. ی عصر سرمایهکه مشخصه وجود دارد بیماری ذهنیها: یک نگرانیدل

شاخصی است برای حس گناهی « هانگرانیدل»احساسِ گناه است. آلود موجدِ انواع یأسچنین وضعیتی این دوش.بسان یک خانه به واردرویش

 ای که همگانی، غیرفردی و از اساس مادی است. شود، یأس و نومیدینومیدی برانگیخته می ی یأس وکه به واسطه

 داری مستحیل ساخت. داری را تسهیل نکرد؛ بلکه خود را در سرمایهمسیحیتِ مربوط به دوران جنبش اصالح دینی رشدِ سرمایه

در سرتاسر جریان تاریخ آغاز کرد، تا بدان وجود بین اسطوره و پول بایست با تحقیق و تفحص در خصوص پیوندهای مشناختی، میاز حیث روش

 ی خود را بنا نهد. را به خود جلب کند که اسطوره مسیحیتعناصرِ از قدر همین ای برسیم که پول توانستنقطه

 ی خدای ثروت. مثابهبه 5پلوتو/ فرهنگ واژگان کارهای نیک / مواجبی که باید به کشیش پرداخت شود /  بهاخون

 . 56، ص 1816[، Reden uber die Beredsamkeit] سخنانی درباب بالغتآدام مولِر، 

این ترازنامه  داری:و سرمایهدانش ـ  یسبعانهنیز و بخش برای ما رهایی لیکـ  گرتخریب  ماهیتِاعتقادیِ اصلِ بین ی اتصالرشته]یافتن[ 

 .نابودی و عدم راهم  شودرهایی و رستگاری را موجب می ی دانشی است که همنزلهمبه

نیست، بلکه معتقد بودند به « ترمعنوی»و « واالتر»در آغاز، کافران نه فقط بر این رأی بودند که دین در خدمت به مصلحتی درک این نکته که، 

به بیان دیگر، شفافیتی که شود. ی یک دین میمثابهی به دارفهم و درک ما از سرمایه غنایِاست موجب  practicalجهانی[ عملی ]و اینشدت 

در امروِز از وضوح همین مقوالت  ترروشنیافت ابداً بدان دست میخود « استعالیی»یا « آلایده»ی خویش در خصوص ماهیت دین در زمانه

ی عضوی از اجتماع به منزلهرا پروراندند دین بودند یا افکار و عقایدی جز دین در سر میرو، دین نیز افرادی که بیداریِ مدرن نبود. از اینسرمایه

  .  کند چنین می ددرست به همان شکل، بورژوازی مدرن نیز در رفتارش با اعضایی که سودآوری چندانی ندارن .داشتخود ملحوظ می

       ی انگلیسی از رادنی لیوینگستون.ی تحریر درآمد و در طول حیات بنیامین هرگز به چاپ نرسید. ترجمهبه رشته 1921این فقره در سال 

       

 

 . منظور دینی است که همچون دیگر ادیان عشاقِ سینهچاک، مناسک، آیینها و فرقههای خود را دارد. م. 1 
طور های جدیدی را بهها، مناسبات و زمینناپذیرش برای مصادره به مطلوب کردنِ همه چیز، به قول ژیل دلوز، حوزهداری با اشتهای سیری. باید به یاد داشت که سرمایه 2

برای اخذ ارزش  شمفرط آن ذاتِ انبساطی و همچنین میلبا بخشد. یا به زبان ماتریالیسم تاریخی، سرمایه ها قلمرو میکند و سپس دیگر بار بدانزدایی میاوم قلمرومد
 .م.شودمیارزش مبادله بر ارزش مصرف موجب تسلط  اضافی از همه چیز و همه کس

                                                   



 

 

                                                                                                                                                                    
3  .Non facit saltum :  باور، این فقره ی عقلشود: او قادر نیست بجهد[ است. در فلسفهالفظی آن می]معنای تحت« اندازداو چیزی را جا نمی»در التین به معنای

 گذارد. )مترجم انگلیسی( ضعفی در طبیعت باقی نمی مبیّن این انگاره است که خداوند نقطه
 )مترجم انگلیسی(«. گناه»است و هم « قرض»هم به معنای  Schuldی آلمانی . کلمه 4
 م. . است های هادِس خدای مردگان و فرمانروای زیرزمین به معنای ثروتمندیکی از نام Plutoپلوتو در اساطیر یونانی، .  5


