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 ... وبرماكس  ۀبازخوانى نظري

  وبرماكس  ةبازخواني نظري

  داري و در همبستگي معنادار و مثبت سرمايه

 پروتستانتيسم

  ∗∗∗∗محسن زندي

  چكيده
مطالعات تطبيقى  _های حوز ترين نوشته ، از مهمداری خالق پروتستان و روح سرمايها

شناسى دين است كه با وجود گذشت بيش از صدسال از پيدايش آن، هنوز  و جامعه
. طـراوت و تـازگى دارد  نيافته، ويژه در كشورهای توسعه وگو بر سر آن، به هم گفت
 - همانند مـاركس و ديگـران - ها و آثار ماكس وبر شهيران انديدانيم در ا چنانچه مى
حاضـر وجـه  ۀها شده است؛ بر همين اساس، مقالـ ها و بدفهمى بدخوانى ىدچار برخ

مـذكور  ۀاز نظريـۀ وبـر، در رسـالدقيـق همت خود را معطوف خـوانش و توصـيفى 
ز از داوری و نقد، تنهـا بـه نشـان دادن مسـيری كـه بـه نظـر راه يند و ضمن پرهك مى

  .ندك ىدرست داوری و بارآوری اين نظريه است، بسنده م

  ها  واژه كليد
توسعه و  روانشناسى اجتماعى دين، عقالنيت، تقدير ازلى، اخالق ن، يد ىشناس جامعه

    .سمي، پروتستانتتكليف بودِن كار 

                                                           

         Zandi_mohsen@yahoo.com) دانشگاه اديان و مذاهب(پژوهشگر روانشناسى دين  ∗
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  مقدمه

، تحقيقـات عميقـى 1آلمانى ۀشناس و اقتصاددان برجست ، مورخ، جامعه)م1920ـ1864(ماكس وبر 
 ۀكـرد تـا بـه مطالعـ او خود را آماده مى. مذهب با پيشرفت اقتصادی انجام داده است ۀدربار_ رابط

هـای مختلـف، و تـرابط  تـأثير و نفـوذ دين ۀبيـنش اجتمـاعى، دامنـدربـار_ ای  رشته تطبيقى و ميان
هـای اجتمـاعى و  طور كلـى، همبسـتگى ميـان كنش بينى و دنيانگری با مباحث توسـعه و بـه جهان

شناسان كالسيك اروپـايى  ماكس وبر از جامعه. ويژه باورهای دينى بپردازد رها و بهاقتصادی با باو
 ۀاو در زمينـ. شناسى با بينش تفّهمى تفسيری عجـين شـده اسـت است كه نام او در فرهنگ جامعه

زبان بـا  خواننـدگان فارسـى. آثـار بسـياری دارد 2شناسى، اقتصـاد، تـاريخ، فرهنـگ و ديـن جامعه
، شناسـ� علـوم اجتمـاع� روش، اقتصـاد و جامعـه: هـای آثار آشـنايى دارنـد؛ زيـرا كتاب اين بسياری از 

. از او ترجمـه شـده اسـت دانشمند و سیاسـتمدار، شهر در گذر زمان، 3داری اخالق پروتستان و روح سرمایه
  .افتيتوان  ىِوبِر به زبان فارسى م یها دگاهيبر اين، منابع ديگری نيز دربار_ آرا و د افزون 

آثـار . اعتنـايى و يـا بـدفهمى بـوده اسـت ها و آثار ماكس وبر غالباً دچـار بى شهيدر ايران، اند
دربـار_ كـه آثـار انتقـادی  به نود سال به فارسى ترجمه شـدند؛ حـال آن كيماكس وبر بعد از نزد
  ۀبـه فارسـى منتشـر شـد؛ و ترجمـ 1358رودنسون در سال داری  اسالم و سرمایهوبر، همچون كتاب 

. )20ــ 17ص، 1377زادگان،  مهدوی( شد منتشر 1374در سال  داری اخالق پروتستان و روح سرمایهمغلوط 
روشـنفكری ايـران، حضـور پررنـگ  ۀتوجهى بـه وبـر در جامعـ ل بىيترين دال شايد يكى از مهم

های اخير اسـت كـه حتـى  های ليبرالى در سال های ماركسيستى پيش از انقالب و گرايش گرايش
های وبر را به نفـع خـود تفسـير و مصـادره نمودنـد و از تصـويرهای مخـالفى چـون تبيـين   شهاندي

و حتى  ، غفلتوبر برای قرن بيستم» قفس آهنين«بينى  ويژه پيش ای از آرای وبر، و به مدرنيته پست
  .)19همان، ص(اند  های ضّدمدرنش پس رانده خاطر رگه كه او را به ؛ و يا اين4تغافل نمودند

شناسى كمتـر توجـه شـده اسـت؛ زيـرا بـا  سوی ديگر، به داليلى چند، به دقت او در روش از 
وبـر در شـرايط  ۀانديشـ ايـران،  شناسى پيشين  گرايى بر جامعه دو رويكرد ماركسيسم و اثبات ۀغلب

ارامكـى، (گفتـه، مطـرح شـده اسـت  شيانفعالى، در راستای نقد و يا جايگزين، برای دو رويكرد پ
  .)83ـ 82، ص1377

هنگامى . او قلمرو دين است ۀانديش ترين كانون  مهم عميق وبر،  ۀگريزان يالت دينبا وجود تما
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و يا يك وحـى  بما هو دين دين ۀپردازد، توجه او به دين به منزل كه وبر به پژوهش دربار_ دين مى
يابـد،  ن درمىدان از ديـ او مفهومى نيست كه متكلم و االهـى ۀآسمانى نيست؛ يعنى موضوع مطالع

های  ها و ديگر جنبـه ای ميان تصورات دينى با پذيرش تكليف  خواهد بفهمد كه چه رابطه بلكه مى
بنـابراين، . های اقتصـادی سـلوك انسـانى در جامعـه وجـود دارد ويژه با جنبـه سلوك انسانى، و به

بـه  علمـ�، او نگـاه عبارت ديگـر به. شناختى به دين متمركز است  توجه وبر بيشتر بر رويكرد جامعه
بيـان و  صـددمفاهيم آن است؛ برخالف عالمـان دروِن ديـن كـه در  عّل�دنبال تبيين  دين دارد و به

ای از  عنوان مقولـه ديـن بـه در تبيـين علمـى، . عقـل مـدرنانـد و نـه تبيـين آن بـا  تفسير مفاهيم دينى
آن از زبان علـوم اجتمـاعى  شود و در نتيجه، در تحليل فرهنگ بشری و تاريخ انسانى نگريسته مى

گشـايى  و در تبيـين آن از رمز انگاشـته شـده كـه ديـن اسـطوره و خرافـه  شود؛ و يا اين استفاده مى
 ىهايش، حتــ در تمــام شــاخه(هرحــال، نگــرش علمــى بــه ديــن  بــه . شــود ای اســتفاده مى اســطوره

محصـول ) آن دانسـتتوان روش وبر را نيـز جزئـى از  پديدارشناسى دينى متأثر از هوسرل كه مى
، تـا 6و عينيت بخشيدن به موضـوع مـورد مطالعـه اسـت 5شناسى كانتى دوران مدرن، سنت معرفت

  . )29ـ23ص، 1382خاتمى، (تبديل شوند  علمهای معرفتى نيز به  همانند علوم تجربى، اين حوزه
 یدار هیرمااخـالق پروتسـتان و روح سـشناسى دين بـه اسـتثنای مقـاالتى كـه در  آثار وبر در جامعه

مجموعه مقـاالت «عنوان با كه  اند هايى بخش اول رساله: شوند نوشته است، به دو بخش تقسيم مى
آغـازين آن بـا عنـوان  ۀاين مجموعه بـه جـز مقالـ  .شود از آن ياد مى» شناسى دين مربوط به جامعه

ث وبـر در خصـوص ترين مباح ، مهم)see Gerth & Mills, 1949(» روانشناسى اجتماعى اديان جهانى«
  .اديان چين، اديان هند و اديان فلسطين باستان را در خود جای داده است

وار و مبسـوط  نگـاری نظـام ، كه بخـش مهمـى از تك»شناسى دين جامعه«عنوان  بخش دوم با
م منتشـر شـده 1925د، پس از مرگ وی در سـال يآ ىحساب م به اقتصاد و جامعـهوبر، يعنى كتاب 

شـايد  شناسـ� حقـوق جامعهامـا . اند ه به هم را پوشش دادهيشب ىاساساً موضوعات اين دو بخش . است
های سياسـى و اقتصـادی در آن  ترين اثر ماكس وبر باشد؛ زيرا كليد فهم تحليل وبر از پديده مهم

  . قرار دارد
شـناخته  داری اخـالق پروتسـتان و روح سـرمایه ۀشناسى دين، نخست با رسال جامعهدربار_ آثار وبر 

ايـن  . شـمار آورد تـاريخ عقلـى جديـد در مغـرب زمـين بهدربار_ شد كه بايد آن را اثری بزرگ 
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ای  ويژه آن را رّديـه رساله را در آغاز شاهكاری در راستای تبيين كامل جهان مدرن دانسـتند و بـه
ع مـادی منـاف«ايـن حكـم ماركسيسـم كـه  ای بـه   ماركس و جواب حمله  ۀبر ماترياليسم جبرگرايان

وبـر  _تدريج، روشن شد كـه در طـرح گسـترد اما به. شمار آوردند ، به»مقدم بر ديگر عوامل است
ای بـيش نبـوده  ، رسـالهداری اخالق پروتستان و روح سـرمایه شناختى دين، جامعه  - برای تفسير تاريخى

اوج  ۀكـه نقطـ ناي شناسى دين بود، نه  جامعه ۀاين رساله سرآغاز حركت ماكس وبر در زمين . است
اكنون اثری كالسيك اسـت كـه شـايد چـون  داری اخالق پروتستان و روح سرمایه. آثار او بوده باشد

سـند_ يد؛ اما به هرحال بايد آن را در چارچوب كل آثـار نويايحساب ن سابق ديگر يك شاهكار به
بـدون فهـم دقيـق  لهفهم آرای وبـر در ايـن رسـا 7.طور مجزا و جدا از آنها آن ارزيابى كرد و نه به
. ، تقريباً نـاممكن اسـتاقتصاد و جامعهويژه كتاب  شناسى دين، و به جامعه _آثار ديگر وی در حوز

شـك هنـوز  ترين اثر ماكس وبر بـوده، و بى معروف داری اخالق پروتستان و روح سرمایه ،وجود با اين
در  شيهـا ىژگيون و های تاريخى مـورد بحـث در آ اين كتاب به دليل اهميت مشكل . هم هست

ل وسـيعى مـورد تفسـير قرارگرفتـه و آثـار متعـددی كرد تعبير جاری از ماترياليسم تاريخى به شـ
   8.آن نوشته شده استدربار_ 

هــای وبــر بــود و اولــين مقصــد تحقيقــات او يــك رشــته  اثــر مــذكور فقــط ســرآغاز پژوهش
سـه مجلـد از آنهـا بـه اتمـام  شناسى دين بود كـه نگـارش جامعه ۀهای تطبيقى در زمين نگاری تك

و ) هندوييسـم و بوديسـم( ادیـان هنـدی، ديگـری )كنفوسيانيسم و تائوئيسـم( دین چین�رسيد؛ يكى 
بـه  »بررسى اسالم«وبر به هنگام مرگش قصد داشت جلد چهارمى هم شامل  9.یهودیت باسـتان ومس
اوليـه و كاتوليسيسـم قـرون اسالم، مسيحيت دربار_ او طرح پژوهشى مشابهى  10.ن كتاب بيفزايديا

نتايج ايـن تحقيقـات ناتمـام، . اين آثار با مرگ او متوقف شد نگارش  ۀادام. وسطى در نظر داشت
  . )5، ص1377تاونى، (انتشار يافته است  شناس� دین جامعهدربارۀ مجموعه مقاالت در سه جلد با عنوان 

  وبر ۀفرضي
فكر ساده و عميـق اسـت كـه  اين  ماكس وبرشناخت  شناسى دين وبر و روش مركزی جامعه ۀهست

به ارجاع نهادهای اجتمـاعى و رفتارهـا بـه طبقـاتى از  ) توهمانند پارِ (برای درك يك جامعه نبايد 
بسنده كرد، بلكه بايد منطق درونى آنها را بر اساس تلقى مابعـدالطبيعى يـا دينـى بيـرون  ها بازمانـده
نظـر  از نظر وبر بايد عاملى را يافت كـه اگـر از تفكـر حـذف شـود، وقـوع رويـداد مـورد. كشيد
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  . )4، ص1384وبر، ( متصور نباشد
خـود را در  )ىيعنى عقالنيـت غربـ( اش ختىشنا ماكس وبر در موضوع اصلى مطالعات جامعه

داری نـوين  كـه چـه عـواملى در پيـدايش سـرمايه اول، اين: دهـد اصـلى قـرار مى پرسـشبرابر دو 
او  ۀداری نوين چيست؟ فرضـي كه ماهيت و امتيازهای خصلت سرمايه اند؟ دوم، اين رگذار بودهيتأث

بى تلقـى خـاص از باورهـای مـذه كيدر پاسخ به پرسش اول آن است كه يكى از عوامل مؤثر، 
های مثـالى عقالنيـت،  پرسـش دوم، او بـا تبيـين نمونـهدربـار_ و   نسبت به زنـدگى دنيـوی اسـت،

  . )10، ص1377زادگان،  مهدوی( آيد در مقام پاسخ برمى  داری و مانند آن سرمايه  بوروكراسى،
گيـرد  داری و آيين پروتستان چنين نتيجه مى روح سرمايه ۀوی از تحقيقات خود در باب رابط

ــانكــه  ــأثير مســتقيمى در فعاليت جه ــراد ت ــای دنيوی بينى اف ــرا ه ــال، در نظــام  یشــان دارد و ب مث
های اقتصادی آنان را تحت تـأثير  داری جديد عنصر مهم روحى و معنوی افراد كه فعاليت سرمايه
، گـامى در داری اخـالق پروتسـتان و روح سـرمایه. های آيين پروتستان است دهد، همانا آموزه قرار مى

   11.بيين و تحليل اين نظريه استت
بـا ه ك نيشود؛ از جمله ا پرسش اساسى آغاز مىبا طرح چند  داری اخالق پروتستان و روح سـرمایه

شـكل  های و اجتماعى و سياسـى، از نظـر تـاريخى، هريـك به علوم، فنون و سازمانه ك وجود آن
تحـوالت عميـق فرهنگـى و  اند، چرا معين در طول تاريخ بشری و در جوامع مختلف وجود داشته

عبارت ديگر، اصوالً فرآيند  ها، ابتدا در جهان غرب ظاهر شدند؟ به اقتصادی برآمده از اين پديده
كـه در  سازماندهى نوين علمى، سياسى، اقتصادی و هنری، محصولى غربى اسـت و بـا وجـود اين

ست و هنر وجـود داشـته دنيای قديم و در بسياری از كشورهای ديگر، هم علم و هم اقتصاد و سيا
شـگرفى  ۀكشورهای خاص تحوالت و توسـع ىتر، تنها در برخ قيطور دق است، اما تنها غرب و به

عظيم اقتصـادی، رشـد  ۀداری نوين و توسع چرا سرمايه. وجود آمده است های يادشده به در حوزه
رشـد علـوم طبيعـى مبتنـى بـر   ای، سـازمان عقالنـى مؤسسـه شـدن،  شهرسازی خودمختار، صنعتى

تبع آن حسابداری عقالنى، گسترش حقوق عقالنـى، گسـترش نيـروی كـار آزاد و  رياضيات و به
بـه ) غـربكم برای اول بـار در  دست(، تنها در غرب ...داری پيشرفته و بازار آزاد، بورس و بانك

داری غربـى اسـت كـه  اصلى وبر، پيدايش شكل خاص و جديد سرمايه ۀظهور رسيد؟ مسئل ۀمنص
  .است ىبر نوع خاصى از عقالنيت مبتن
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اش اثبات كند كه رفتار آدميـان در جوامـع گونـاگون تنهـا  او خواسته است تا با روش تفّهمى
بينى ايشـان  ای از جهـان و حلقـه »هسـتى«وقتى قابل فهم است كه در چارچوب كلى تلقى آنان از 

وبـر، (قرار داده شود؛ يعنى ذهنيت آدميان را نيز بايـد در تحـوالت اجتمـاعى مـورد نظـر قـرار داد 
شـود، تنهـا جزئـى از ايـن  ى كـه از آنهـا مىي؛ اصول اعتقادی جزمى دينى و تفسـيرها)4، ص1384
ها، نـاگزير بايـد  فتار افراد و گروهاند و اجزای ديگری نيز وجود دارند كه برای درك ر بينى  جهان
هـای دينـى  خواهد ثابت كند كـه تلقى از سوی ديگر، ماكس وبر مى. دين را درك كرد ۀمجموع

رفتارهـای  _كننـد های دنيـايى در يـك ديـن، از عناصـر تعيين ژه نوِع نگـاه بـه دنيـا و مقولـهيو و به
روند، و نه معلـول  شمار مى جوامع بههای اقتصادی  اند و در نتيجه يكى از علل دگرگونى اقتصادی

  . )770ـ767، ص1385گيدنز، ( پندارد آن؛ چنانچه ماركسيسم مى
دانـد كـه  شناسـى را علـم تفّهـم كـنش اجتمـاعى مى شناس دين است كه جامعه او يك جامعه

، 1384وبر، (كند  برای يافتن تعبيری علّى از ماهيت و آثار آن كنش اجتماعى را درِك تفسيری مى
؛ كه نقش اصـلى ايـن محـرك در شمارد معان� ذهن� و نوع نگرش فاعل را محر\ک رفتار او م�و  )25ص

شناســى ديــن او،  در راســتای مطالعــات جامعه. نگری دينــى اســت جهــان _جوامــع دينــى بــر عهــد
كــرد؛ زيــرا  شناســى، هــدف مــاكس وبــر را تــأمين نمى شناســى متــداول در مطالعــات جامعه روش

تـوان فهـم آنهـا را  پوزیتیویسـت�رو، روش  نيهسـتند و از همـ) كيفى( معنـانخ باورهای مذهبى از س
تواند از ذهن فاصله بگيرد و خـود را بـه عـين نزديـك  آليستى نيز به سختى مى ندارد و روش ايده

او . رو بـود شـناختى روبـه بنابراين، وبر در آغاز كار خود با يك مشكل روش. )1385عليزاده، (كند 
اش را از طريق روش  شناختى مشرب خود، مشكل روش پيروی از پيشينيان آلمانى در بخش اول با

مثـالى، يـا  ۀكند، و در تبيين اجزای ماهيت غربى با طرح نمونـ حل مى 12»درون فهمى«يا » تفهمى«
بـه  23، ص1386صـدری، ( سـازد راه را برای خود همـوار مى 13)نوع خالص(آل  نوع آلى و تيپ ايده

شناختى از روی مـرز  كند تا در مطالعات جامعه شناختى سعى مى لحاظ روش وبر به رو، از اين. )بعد
گرايى، وبر اعتقـاد داشـت  در ارتباط با اثبات. آليستى و پوزيتيويستى حركت كند ان روش ايدهيم

طور مسـاوی  سـو، و تفسـير مـوردی از سـوی ديگـر، بـه كه تبيـين مبتنـى بـر قـوانين كلـى از يك
نيـز ) ها آليسـت ايده(گرايـان  ديگرنـد، و در مقابـل ذهن ر واقـع مكمـل يكهای مشروع و د روش

. ان جهـان بشـری و عـالم طبيعـى وجـود نـدارديـاش اين بـود كـه تفـاوت بنيـادينى م بحث اصلى
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او روش . متدولوژی وبر شامل چهار عنصِر تفهم، نوع خالص، نگرش ارزشى و كثرت علل اسـت
، 1384وبر، (داند  های اجتماعى مى ها در پديده بينى ير جهانتفهمى را بهترين روش برای بررسى تأث

  . )4ـ3ص
ايـن  شناسى  های اجتماعى است و هدف جامعه شناسى، علِم كنش جامعه ماكس وبر،  _به عقيد

ايـن نـوع  جريان آن از لحاظ اجتماعى، بـه فهـم  _است كه با تفسير كنش اجتماعى و با تبيين نحو
، تفسیريعنى درك معانى؛   ،تفهم: كار رفته است سه اصطالح اساسى بهاين تعريف   در. كنش برسد

صورت مفاهيم منظم؛ زيرا ذهنيت عنصری از واقعيت اجتماعى است كه  يعنى بيان معنای ذهنى به
آرون، (های موجـود در رفتارهـا  يعنـى بيـان باقاعـدگى  ،تبیین ؛ و)4، ص1384وبر، ( قابل درك است

گــران  فــاعالن و كنش: رســد همــين روش اســت كــه او بــه ايــن پرســش مىبنــابر . )624، ص1364
داری  نظام سـرمايه) ايجادكننده نه ( _كنند ساز و تسهيل ای كه نوع رفتار آنها حامل، زمينه اجتماعى

دوم،  ۀو در وهل اند ای بوده  بينى ه نگرش و جهاناول، دارای چ ۀاست، در وهل  نوين در غرب بوده
های دينى ايشـان تـا چـه انـدازه رفتارهـای اقتصـادی جوامـع  ست، تلقى ا  ها دينىبينى آن اگر جهان

اين فرضـيه را مطـرح كـرد كـه يكـى از  اين پرسش   دهد؟ او برای پاسخ به گوناگون را شكل مى
داری  عوامل مهم دخيل در فراگردی كه از طريق آن، صورت خاص عقالنـى و اروپـايى سـرمايه

اديـان مختلـف  ۀاين فرضيه، دست به مقايس در پى اثبات . مذهبى باشد تحول يافت، احتماالً عامل
  .)229ـ214، ص1368فروند، (جهان زد 

ان يـم ۀكشد و رابط داری نوين را به تصوير مى عالى، اخالق پيورتنى و سرمايه ۀوبر از راه نمون
ى پيـدايش كـه يكـى از متغيرهـای اصـل سـپس بـرای اثبـات اين. كنـد هـم مطالعـه مى اين دو را با

هميلتـون، (كشـد  شناسى تطبيقى اديان را پـيش مى داری نوين، اخالق پيورتنى است، جامعه سرمايه
  . )608ـ601ص ،1377؛ آرون، 264ـ255، ص1377

داری نوين، عامل مذهبى، گرچـه يـك عامـل  سازی برای پيدايش سرمايه از نظر وبر در زمينه
در ايـن بررسـى تفهمـى او بـين . )109ــ 105ص، 1380هاشـمى، (ضروری بوده، اما شرط كافى نيست 

ــ ــرمايه ۀروحي ــه س ــؤمنى را ب ــر م ــه ه ــتان ك ــوين و اخــالق پروتس ــو و  كاركردن از يك داری ن س
ايـن نـوع اخـالق،  . بينـد لّف كـرده بـود، پيوسـتگى نزديكـى مىكجويى از سوی ديگر م رياضت
مـنظم و عقالنـى در جهـت  كند كه عبارت است از كار بـا روش داری را اقتضا مى سرمايه ۀروحي
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دنبال  به. انجامد و قناعت از سويى ديگر كه در نتيجه، به انباشت سرمايه مى  تحصيل سود از سويى
طور طبيعـى  ای كه در تعقيب كسب سود به روش منظم و تأكيد بر امساك است، بـه  چنين روحيه
انباشـت . ن وجـود داردگذاری در آ آيد كه امكان انباشـت مجـدد سـرمايه دست مى مازادهايى به

عنوان  داری نوين و توفيق در رشـد مـداوم اقتصـادی، بـه سرمايه برای پويايى اقتصاد عظيم سرمايه
گرچه عنصر دوم، يعنـى قناعـت (ای ضروری است  های مادی جوامع نوين، مؤلفه يكى از ويژگى

برای ديـن  ،گری عليتىن دور از يكسويه ه وبر بهكتوان گفت  بنابراين، مى). شود و زهد، مذّمت مى
) به نحو علت ُمعِّده و نه علت تامه(ايجاد ساختار اقتصادی خاصى، تأثير   عنوان نوعى معرفت در به

  . قائل است
سـازی خـاص خـودش از  آل او برای بررسى ايـن مطلـب ابتـدا تعريـف خاصـى بـا روش ايده

  .دهد مىارائه ... عقالنيت و  داری، ماهيت و روحِ آن، بروكراسى، سرمايه

  داری و بوروكراسى سرمايه
وجـود داشـته و  یپـيش از و یدار هيه از سـرماكـ ىفـير و تعريداری با تصـو تصوير وبر از سرمايه

تـوان بـا  داری وبر را نمى سرمايه. اند، متفاوت است ه اقتصاددانان پس از او داشتهك ىفيبا تعر ىحت
خـوِد  _انـداز دی شناخت؛ زيرا اين عوامل بهاز قديم موجوِد تحصيل سود و تعقيب منافع ما _انگيز

داری وبـر را همچنـين نبايـد صـرفاً بـه سـود حاصـل از  سـرمايه. تاريخ تمدن بشری قدمت دارنـد
هايى مانند  بودن رفتار اقتصادی گروه  عقاليى ۀهای مختلف، كه در بهترين حاالت به وسيل فعاليت

صـورت  ها، مؤسسات بيمه، و حتـى به ن، بانكفروشا فروشان و نيز عمليات خرده بازرگانان، عمده
  . شوند، تعريف كرد بازی و بورس بازی مشخص مى تجارت، سفته

ى تفسيری اسـت و نـه اقتصـادی، يـا هـر ختشنا   داری، يك تعريف جامعه تعريف او از سرمايه
اری و وجود آورده است كه از لحاظ حد مقد داری را به  نوعى از سرمايه... «چيز ديگر، اما غرب 

داری غـرب نـه  سـرمايه. وجود داشته است، تفـاوت دارد نيش از ايپآن، با آنچه  نيز نوع و جهت
هـای تجـاری از  كـه از طريـق جداسـازی فعاليتلداری آزاد اسـتوار اسـت، ب تنها بر اصل سـرمايه

  . )21، ص1985وبر، ( »شود ها و عمليات دفترداری شناخته مى خانواده
داری  چندين نوع سـرمايه -  ا توجه به روش او در ساختن انواع خالصب  - بنابراين، در نظر وبر

است كه رسـيدن  ىهای اقتصادی و توليدی مبتن بنگاهبر نوعى  داری مّد نظر او سرمايه. وجود دارد
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هـدف آنهاسـت، و شـيوه و كـار آنهـا نيـز ) انتهـای سـرمايه معنای تـراكم بى بـه(به حداكثر سـود 
النى كار و توليد كـه البتـه عقالنيـت و سـازمان بوروكراسـى نيـز معنـايى عبارتست از سازمان عق
لحـاظ تـاريخى   همين پيوند ميل به سود و انضباط عقالنـى اسـت كـه بـه. متفاوت با گذشته دارند

داری سـنتى زمـان حـال  هـای سـرمايه خـود و بـا نظامش از يپـداری غربى را بـا  وجه تمايز سرمايه
هـا وجـود  هـا و مكان زمانهمـۀ جويى در  اگرچه عطش سود و استفاده رو، از اين. دهد تشكيل مى

. نظر او ارتباطى ندارد داری مد حدوحصر، با روح سرمايه جويى بى  داشته است، اما سود و استفاده
داری  سـرمايه. ای ارتبـاط دارد كردن عقالنـى چنـين سـائقه دهى و متعـادل داری با سـازمان سرمايه

ــان جســت ــودی  هم ــونده«وجوی س ــى و »تجديدش ــداوم، عقالن ــدی م ــاه تولي ــوعى از بنگ ، در ن
  .وجوی بازدهى بيشينه است داری، با عقل سودمحور عملى، در جست سرمايه. دارانه است سرمايه

داری جديـد غربـى  داری وجود داشته است، اما سـرمايه های ديگر هم سرمايه گرچه در تمدن
سازماندهى عقالنى كـار نيـز وابسـته بـه . كار آزاد ۀاندار دادن عقاليى سرمايه عبارتست از سازمان

حسـابداری  )2و ابـزار توليـد؛ و » بنگاه توليـدی«از » جدايى خانوار«) 1 :تحقق دو شرط زير است
  . با رياضيات، حسابداری و اقتصاد نوين مرتبط است عقالنى كه دقيقاً 

معنای جديـد اسـت و  غربى بـهداری  های سرمايه ترين ويژگى دهى عقالنى كار از مهم سازمان
های اصـلى مدرنيتـه  آوری، هـر دو پديـده ساالری و توليـد مبتنـى بـر فـن ديوان ،تعبير پيتر برگر به
اوراق بهادار، تأسيس بورس يا مركز  ۀبانكداری نوين، توسع. )53، ص1381برگـر، (روند  شمار مى به

... و بازاريابى و فروش محصـول  - عقالنى سودآزمايى است _كه شيو - معامالت پول و سهام هم
  . )604 ـ 599، ص1364آرون، (اند  همه با سازمان عقالنى كار مربوط

گـاه عقالنيـت ابـزاری بـر  كه تجلى) ساالری در معنای عام ديوان(دهى يا بوروكراسى  سازمان
حد عقاليى امور است كه كارآيى را به  _معنای شكل سازمانى ادار زندگى انسان مدرن است و به

منحصـر بـه فـرد جوامـع غربـى نيسـت، امـا  یهـا ىژگي، گرچه از و)11، ص1384 وبر،( اعلى برساند
بوروكراسى جديد ساختاری جديد و منحصر به فرهنگ غرب دارد و عبارتست از سازمان پايدار 

ای تخصصـى دارد كـه در  ان افراد متعددی كـه هريـك وظيفـهيهمكاری منظم و تعريف شده، م
ساالر و  ممكن است با شخصيت و خانوار او بيگانه باشد؛ يعنى ديوان - الف سنتبرخ - حال عين

تـوان گفـت از  كارمند دستگاه بوروكراسى مدرن شغلى جدا از زنـدگى خـانوادگى دارد كـه مى
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شـده اسـت؛ بنـابراين،  تعريف او همچون جزيى از نظـام از پـيش . ز جداستيشخصيت خاص او ن
های انتزاعى و مقررات  نها بايد قوانين را بشناسد و به پيروی از فرمانساالر و كارمند، ت يك ديوان

ايـن شـغل هـيچ ارتبـاطى بـه مسـايل شخصـى او . انـد عمـل كنـد دقيقى كه برای او تعريف كرده
هرگونـه . اسـت» صـالحيت«سـاالری، مفهـوم  يك مفهوم كليـدی ديگـر در نظـام ديوان 14.ندارد

ابسته به اين اختيار قانونى، تنها برای قلمـروی از زنـدگى كـه اختيار قانونى و هر كارگزار اداری و
 به آن تخصيص يافته و فرض است كه از شناخت تخصصـى الزم در آن قلمـرو برخـوردار اسـت

  .)55، ص1381برگر، (
داری  سازمانى نظام سرمايه  ۀهست - گويد هابرماس مىه ك گونه همان - طور خالصه بنابراين، به

اسـت كـه از اقتصـاد  یا بنگـاه اقتصـادی) مدرنيزه شدن جامعه و دولت مدرن اسـتكه مالزم با (
ــى دارد؛ تصــميمات ســرمايه ــه ســمت  خــانوار جــدا شــده اســت؛ حســابداری عقالن گذاری را ب

لحاظ صــوری آزاد را  كنــد؛ نيــروی كـاِر بــه های كــاال، سـرمايه و بــازار كــار هـدايت مى فرصـت
سـازمانى دولـت نيـز  ۀهست. كند از دانش علمى استفاده مى اندازد؛ صورت كارآمد به جريان مى به

اسـت؛ يـك نيـروی  ىمبتنـاست كه بر يك نظام مالياتى مركزی و دايمى  یا نهاد عمومى عقالنى
نظامى دايمى با فرماندهى متمركز دارد؛ انحصار اختيار وضـع قـانون و اسـتفاده مشـروع از زور را 

، يعنى بـه شـكل زمامـداری مقامـات دارای )بوروكراسى(ى كشور را با دستگاه ديوان _ادار و دارد
  . )242، ص1، ج1384هابرماس، ( كند سازماندهى مى ،مناصب تخصصى

ها  گـر تمـدنيای طـوالنى در د داری، اگرچـه سـابقه ساالری، همانند سـرمايه درنظر وبر ديوان
چـه وبـر تعريـف گر. رده اسـتكـدارد، اما نوع مدرن آن تنها در تمدن غربى پيـدا شـده و رشـد 

امـا تعبيـر كلـى وی ايـن اسـت كـه بوروكراسـى شـكل  از بوروكراسى ارائه نداده است،  یا ژهيو
بوروكراسى كه قـدمتى ديرينـه دارد يـك سـازوكار اجتمـاعى . عقاليى امور است _سازمانى ادار

اسـت  شدن اما بوروكراتيزه شدن، بخشى از فرايند كلى عقالنى  كند؛ است كه كارآيى را زياد مى
عقالنيت ابـزاری بـر زنـدگى انسـان مـدرن و سـلب اختيـار افـراد از سرنوشـت  ۀكه حاكى از غلب

  .)11، ص1384 وبر،(كه از آن گريزی نيست  ىخويش است؛ همچون قفس آهنين
 ۀبــه تبيــين و تعريــف جامعــ )363-320ص( اقتصــاد و جامعــه مــاكس وبــر در فصــل ســوم كتــاب

اين بند از كتاب وبر، تعريف را به شرح زيـر بيـان   با تلخيص ژولين فروند. پردازد بوروكراسى مى
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  : شود قانونى است كه بر اصول زير بنا مى ۀنوع سلط ۀترين نمون بوروكراسى عالى :كند مى
های تعيـين شــده توسـط قــوانين و مقــررات؛  وجـود خــدمات معـين و بنــابراين، صــالحيت .1

 و_يشـگيری الزم بـرای اجـرای آنهـا بـه  های تصـميم ی كه وظايف و نيـز قـدرتا گونه به
  .اند روشنى تقسيم و توزيع شده

معمـوالً . كننـده از كارمنـدان در اجـرای وظايفشـان ها و مقـررات حمايت نامـه وجـود آيين .2
اصـلى  ۀكـه خـدمت دولتـى تبـديل بـه حرفـ لعمری است، چندان ا اش مادام كارمند وظيفه

  .اشتغالى ثانوی در كنار شغلى ديگر و نه  شود مى
افتـه اسـت و دارای ي شدت سازمان كه نظام اداری به اين  وجود سلسله مراتب وظايف؛ يعنى .3

توانـد بـه  دسـت مى اين امكان كـه مرجـع پـايين ست، با خدمات تابع و مقامات مديريت ا
و  ىاست و نه گروهـ ساالری اين ساخت اداری معموالً تك  مرجع باالدست متوسل شود؛

 .تمركز، گرايش دارد ۀبه برترين درج

گيـرد، يعنـى  تحصيلى انجام مى ۀورودی، امتحان و يا گواهينام ۀانتخاب كارمندان با مسابق .4
  . داوطلبان بايد از تخصص برخوردار باشند

صورت دسـتمزد ثابـت و حقـوق بازنشسـتگى بـه  كارمندان به پردازی به وجود نظام مواجب. 5
اساس سلسـله مراتـب داخلـى دسـتگاه اداری و  دستمزدها بر. گام ترك خدمت دولتهن

 .ها درجاتى دارند اهميت مسئوليت

وجود حق نظارت مقامات اداری بر كار زيردسـتان، احتمـاالً از طريـق تأسـيس كميسـيون  .6
  .انضباطى

 .باالترضوابط عينى و نه به دلخواه مقام  ۀوجود امكان پيشرفت كارمندان بر پاي .7

توانـد مالـك مقـام و وسـايل  جدايى كامل شخص از وظيفه؛ چراكـه هـيچ كارمنـدی نمى .8
 . )231ـ221فروند، ص(اش باشد  اداری

كـه بـا اسـتفاده از (بوروكراسـى  - ابزاری -های اصلى تشكيالت كامًال عقالنى بنابراين، ويژگى
، مـردم را بـه همكـاری بـرای رسـيدن بـه يـك هـدف )حداقل ابزار برای رسيدن به حداكثر سود

  تقيسـم كـار، سلسـله مراتـب آمريـت، قـوانين و مقـررات،: عبارتند از كند،  ق مىيتشكيالتى تشو
، 1384عضــدانلو، (.. .جايگــاه اعضــا، نگهــداری، بايگــانى و حفــظ پرونــده، ارتبــاط بــا مــراجعين و 

  . )127ـ126ص
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كـه بتـوان ميـان  آن اقتصاد مالى جديد گسترش يافتـه اسـت، بى ۀبوروكراسى امروزی با توسع
: اندركارند كــه عوامــل ديگــری هــم دســت ايــن دو پديــده پيونــد علـّـى خطــى برقراركــرد؛ چــرا 

ارتباطـات و  سـهولت ۀهای گروهى، تمركز روزافزون در سـاي شدن حقوق، اهميت پديده عقالنى
 ۀويژه توسـع های فعاليت بشری و به گسترش دخالت دولت در انواع حوزه  ها، يافتن بنگاه مركزيت

  .)231ـ221فروند، ص(سازمان عقالنى فنى 
جوامـع نـوينى همـۀ ذاتى  یها ىژگيوهای مهم و از  بوروكراتيكى از بخش ۀوبر سلط _عقيد به

حـال در ايـن نظـام  ، ولـى بـا اين)754ــ 753 ص،1385ز، گيـدن(اند  را پذيرفته مدرناست كه مديريت 
. ايجاد تحرك در دولـت، يـا اعمـال وظـايف اختصاصـى سياسـى نيسـت كارمندان اداری  ۀوظيف

شده  است كه بايد مقررات را اجرا كند و مطابق دستورات از پيش تعيين  كارمند، ماشين متحركى
رو كارمنـدان  ايـن از .برای ابتكـار يـا مبـارزهكارمند برای انضباط تربيت شده است، نه . عمل كند

بـرای د يبامعموالً وزرای بدی خواهند بود و بر همين اساس،  شدن روح ابتكارشان،  خاطر كشته به
گـزينش مـردان سياسـى و مـديريتى تـراز بــاال قواعـدی متفـاوت از قواعـد انتخـاب كارمنــدان و 

كرد نظـام آلمـانى در جهـت  جهت بود كه وبر توصيه مى شايد بدين. كار بست ها را به بوروكرات
  .)637آرون، ص(پارلمانى تغيير يابد 

ه كـن اسـت يدهند، ا تَن مى ىرمنعطفها به چنين نظام غي د انسانيه در دوران جدك نيل اياما دل
دهـد كـه بـر  كننـد، دسـتمزدی مى ن دستگاه كار مىيكسانى كه در اهمۀ دستگاه بوروكراسى به 

ــين شــده اســت ــه يــك ويژگــى ديگــر نظــام . اســاس قواعــد معينــى تعي ــا را ب وجــود دســتمزد م
ســت كــه معنا كــه پرداخــت دســتمزد خــود مســتلزم آن ا رســاند، بــدين ســاالری امــروز مى ديوان

ه چـه شـد كـه كـ نيـگـر ايو پرسش د .)604آرون، ص(ای داشته باشد  بوروكراسى منابع مالى ويژه
ن پرسـش وبـر مـا را بـه يـوجود آمـد؟ ا آن، بـه _وجوه متمايزكننـدهمۀ بورژوازی غربى، با  ۀطبق

  15.شود داری و در نتيجه اخالق پروتستانى، رهنمون مى سرمايه ۀروحي

  داری از منظر وبر سرمايه ۀروحي

  ۀدنبال سود است و اين طـرز تفكـر و روحيـ مند به طور عقاليى و نظام داری نوين به سرمايه ۀروحي
بـه نظـر . )9، ص1384وبـر، (داری يافتـه اسـت  سرمايه ۀگاهش را در موسس ترين تجلى جديد مناسب

اصـل تقـدير ازلـى و تكليـف  (وبر سرمنشأ اين روحيه در رياضت اين دنيـايى اخـالق پروتسـتانى 
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دهـد كـه مقصـودش ايـن نيسـت كـه  خود او تـذكر مى ،البته. )65، ص1985وبـر، (است ) بودِن كار
نار داری در ك اخالق پروتستانى است، بلكه مقصود اين است كه سرمايه  _ن زاييديداری نو سرمايه

داری در آغـاز  عوامل ديگر، از اخالق پروتستانى نيز تأثير پذيرفته است و اگرچـه خـوی سـرمايه
دهى به غرب نوين داشته است، اما امروزه ديگـر جـايى در  در شكل یا عصر جديد نقش برجسته

 ۀسـاالران داری و عقالنيت بـا نظـام بوروكراتيـك و ديوان نظام اقتصادی ندارد و سرنوشت سرمايه
  :گويد او مى. )10، ص1384وبر، (جديد تناسب يافته است 

اكنون مقيد به شرايط فنى و اقتصادی توليد ماشينى است كه زنـدگى ] ... اين نظام[
گـران  پيرايش... كنـد آينـد تعيـين مى تمام افرادی را كه در اين سازوكار به دنيا مى

  . )182ـ181، ص1985وبر، (خواستند به تكليف عمل كنند، ما ملزم به آنيم  مى
داری  روش نوع آرمانى، در تشريح روح سـرمايه داری مورد نظر خود، با  او پس از تعريف سرمايه

دسـت آوردن  ه بهكـرد يگ ىبه يك تاجر و ديگران، بهره م) Ben Franklin(اندرز بن فرانكلين  از 
ای بـرای ارضـای  پول از نظر اجتماعى خود يك هدف، يك حرفه و يك الزام است و تنها وسيله

كه  - يك فرد برای افزايش سرمايه ۀوظيف _چنين ديدگاهى نشان دهند. ستيهای انسانى ن خواسته
جا مورد نظـر اسـت آن نيسـت  آنچه در اين«است؛  - ديآ ىشمار م در حقيقت، خود يك هدف به

بـه آن ژه است كه انسـان يكه طرز زندگى شخص را در جهان معين كند، بلكه نوعى اخالقيات و
  . )50، ص1985وبر، ( »گيرد خو مى

ارتبـاط ميـان كـارگر و كارفرمـا را پـيش  ۀداری، مسـئل سـرمايه ۀروحيـ ۀوبر برای تفهيم مسئل
. دادنـد در گذشته كارگران با هدف افزايش دستمزد، ساعات كار خـود را افـزايش نمى. كشد مى
به نظر وبر ايـن امـر در . بودند برخوردار» خميده ۀمنحنى عرض«عبارت علمى، كارگران از يك  به

اسـت  هـدف�شـود كـه گـويى  انجام مى یا گونه داری به كار در سرمايه. داری صادق نيست سرمايه
خود وظـايف خـود  ۀخاطر حرف كارفرما نيز به. خيزد كه از رسالت انسانى و برای كسب سود برمى

ای يـا  معنای كاری و حرفـه بلكه به معنای دينى آنها، البته نه به - را با فداكاری، اخالص و زيركى
نظر وبر، كيفيات اخالقى كارفرما برای انجام كـار، نـوعى  دهد كه به چنان انجام مى - كسب سود

. ن معنـای دينـى نـدارديداری نـو هـم در سـرمايه آيـد كـه البتـه اين شمار مى به» رسالت و تكليف«
، نـه حـرص و آزمنـدی صـرف و سـاده، 16)هطبعاً اوليـ(داری  سرمايه ۀبنابراين، منظور وبر از روحي
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بنـدوباری، بـه نيـت كسـب  طلبى و بى خود و پرهيـز از لـذت ۀكوشى و افزايش سرماي بلكه سخت
  . سود و انباشت سرمايه است

گونه تعبيـر شـود كـه تعهـد  نيد ايهای سودمحور دنيای جد حال، اگر اين شكل فعاليت با اين
عملـى اسـت، چگونـه  - هنجارهای عقل سـودمحور ۀلطبرآمده از س - اخالقى برای رفاه زندگى

تـوان در  حساب آورد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش را مى به» تكليف و رسالت«عنوان  توان آن را به مى
ــر جســت ــه نظــر او در مكتــب كــالون، . وجو كــرد اخــالق پروتســتانى وب ــداز به» آســايى تن«ب  _ان

 _انـداز به اقتصـادی بازرگـان،ايف ، برای روح انسان خطرناك اسـت و در مقابـل، وظـ»آزمندی«
عنوان ابـزاری بـرای تكـريم و  توان بـه حرفه و پيشه را مى. گر وظايف مذهبى قابل احترام استيد

ترين شـكل تعهـد  عـالى. )230-229بـومر، ص(كار بـرد  تعظيم هرچه بيشتر خداونـد بـروی زمـين بـه
مـؤمن بـا توجـه بـه اصـل تقـدير و اخالقى انجام وظيفه در امور دنيوی است؛ بـدين معنـا كـه هـر 

ن و كـدوش دارد كه ادای آن از مسير زنـدگى روزمـره مم تكليفى از سوی خداوند به سرنوشت، 
  .)10، ص1384وبر، (سر است يم

   17اخالق پروتستانى

د، يـانجامداری مـدرن  كه بـه سـرمايه ىعقالنيت مدرن حامالن ،و پاكدينان ها از نظر وبر كالونيست
گران  اصالح ۀالبته، بايد ميان عمل و نيت و لوازم ناخواست. )250ـ249، ص1، ج1384، هابرماس( هستند

 ۀهـدف آگاهانـه و حتـى ناآگاهانـ» داری سـرمايه ۀروحيـ«اصالح ترغيـب و تـرويج . تفاوت نهاد
خواهد نشان دهد كـه  اما وبر مى. طلبان بزرگ و رهبران پروتستانى نبوده است  يك از اصالح هيچ

تـدريج در ايـن جهـت  ههايى بودند كـه ب ها و محرك انگيزه _نان مستعد و دربرگيرندهای آ آموزه
دسـت خداونـد و  كالون، مبنى بر تقدير و سرنوشت محتـوم انسـانى به _آموز ژهيو كردند؛ به عمل 

بنابر اين اصل، خداوند افـراد خاصـى را بـرای سـعادت اخـروی . لزوم تالش انسانى برآمده از آن
بنابراين، هر . بودن آنها سعادت و موفقيت در امور دنيوی است منتخب ۀاست و نشان ردهكانتخاب 
تمام تالش خود را در جهت موفقيـت ايـن دنيـايى  بودن،  افتن از منتخبي اطمينان ید برايمؤمنى با

بنابراين، اصـل دوم كـه وظيفـه و رسـالت بـودن كـار اسـت، از اصـل اول سرچشـمه . كار گيرد به
ن نهفتـه اسـت و يعقالنيت صوری ابزاری نـو ؛ در رسالْت دانستن كار، )10، ص1384، وبر(رد يگ ىم

 ىكه بر همان عقالنيـت صـوری مبتنـ -داری جديد  سرمايه حامالنمعناست كه وبر ايشان را   بدين
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بسته به گـزينش و ) state of grace(آمرزش و رحمت االهى و توفيق هركس . شمارد مى - است
كسى كه رحمـت خداونـدی بـرای . كه از ازل تا به ابد جاری است ،ر االهى استتغييرناپذي _اراد

عنوان امـری كـه تنهـا  رحمـت و آمـرزش بـه. او مقدر شده يا نشـده اسـت، از آن گريـزی نـدارد
توانسـت در آن سـهمى  شـد؛ امـری كـه انسـان نمى قدرتى مطلقه بـود، متصـور مى _محصول اراد

كارگرفتن  بنـابراين، بـه. يفيـات ايمـان و اراده پيونـد داده شـودداشته باشد يـا بتوانـد بـا عمـل و ك
هـای خداونـد متعـال، عصـيان و اسـتكبار و نافرمـانى اسـت  جهـانى در مـورد فرمان معيارهای اين

  .)367ـ363، ص1384عضدانلو، (
هـای مـذهبى متفـاوت بـاهم  ها، در مناطقى از آلمان كـه گروه ه پروتستانكدهد  وبر نشان مى

هـای اقتصـادی را در اختيـار  تـرين موقعيت نند درصدهای نامتعادلى از ثـروت و مهمك ىم ىزندگ
ــد ــت نمى 18.دارن ــن ثاب ــذهبى عامــل تعيين گرچــه اي ــای م ــد كــه متغيره ــد كن های  پيشــرفت _كنن

های اجتماعى، اين مسئله را طرح  بينى در كنش اش در مؤلفه جهان اند، ولى او بنابر نظريه اقتصادی
گيری فعاليـت افـراد و گروهـا مـؤثر  های مـذهبى در نـوع جهـت كند كه ممكن است دريافت مى

گـذرد و  مىسـرعت  به د،ان كه در حكم موقعيتى ساده های آماری ماكس وبر از اين تحليل. باشند
در اين مورد، مسئله عبـارت اسـت از برقراركـردن نسـبت موجـود . پردازد تر مى به مطالعات عميق

  . ای تفهمى های عملى، به شيوه دينى و تلقى معينى از برخى مشكل ۀانديش  ميان يك
وی بـا . تطبيقـى در بررسـى ايـن فرضـيه اسـت  ۀاز مطالع یريگ بهرهوبر گر ماكس يرد دكيرو

داری در ديگر آثار خود، درصدد برآمده اسـت تـا تعيـين  مذهب پروتستان و سرمايه ۀلعبسط مطا
 - داری غربـى از نـوع سـرمايه - داری كند كه آيا شرايط اجتماعى و مذهبى برای تشكيل سـرمايه

انـد يـا  مسـاعد بوده) مانند چين، هند، تمـدن ابتـدايى يهـود يـا تمـدن اسـالمى(ها  در ديگر تمدن
رسـد كـه گرچـه بسـياری از نمودهـای  او بـه ايـن نتيجـه مى ،در نهايـت. تا چه اندازهنامساعد، و 

داری غربـى  های غير از غرب وجود داشته و دارند، اما وجوه خاص سرمايه داری در تمدن سرمايه
هـم در تمـدن  بـار و آن  كه عبارت است از تلفيق سودجويى با انضباط عقالنى دركـار، تنهـا يك

  .ته استغربى صورت پذيرف
كند كه احتمـاالً طـرز تلقـى معينـى در قبـال  تطبيقى اين مسئله را برای او طرح مى ۀاين مطالع

 یرگـذاريهمان عامِل تفاوت تأث، وجود آمده است تأثير باورهای مذهبى به كار كه خود آن تحت
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د داشـته وجـو -ای از زمـان  هم تنها در برهه و آن -در آن موجود  است كه تنها در غرب و اديان 
، 1384وبـر (توان به كمك آن خصوصـيت جريـان تـاريخ مغـرب زمـين را تبيـين كـرد  است و مى

  .س وبر استكشۀ مايدر اند یا اين پرسش، پرسش بنيادی. )10ـ9ص
 داری و روح مـذهبى پروتســتان كشـاند كـه روح سـرمايه ايـن مسـئله او را بـه ايـن فرضــيه مى

به بيان آرون، اخالق پروتستانى مورد نظر وبر اساساً عبارتست از  19.با هم دارند همبستگ� معنـاداری
ويژه بـا الهـام از مـتن مـواعظ  بـه -كالون عرضه شده و وبـر یتلقى معينى از اين مذهب كه از سو

  : كند زير بيان مى ۀآن را در پنج قضي ۀخالص - وست مینستر
فرماست، اما  يده و بر آن حكمعالم، وجود دارد كه جهان را آفر یيك خدای مطلق، ماورا .1

  . ذهن محدود آدميان قادر به درك اين خدا نيست
را از لحاظ رستگاری يا عذاب از ازل تعيين  قادر و ناشناخته قسمت هريك از مااين خدای  .2

  .كرده كه اعمال ما در تغيير حكم خداوندی تأثيری ندارد
  .خاطر كبريايى خويش آفريده است  خدا جهان را به .3
خاطر  در هـر حـال، وظيفـه دارد بـه - چه رسـتگار و چـه محكـوم بـه عـذاب ابـدی -انسان . 4

  . كبريای االهى كار كند و بر گستر_ قلمرو خداوند بيفزايد
گنـاه و مـرگ  ۀامور دنيوی، طبع بشری كه از گوشت و پوست ساخته شده، همـه در حيطـ .5

  . ى از لطف خداوندی استيعطاقرار دارند و رستگاری انسان تنها موهبتى كامًال ا
های مذهبى هـم  صورت پراكنده در ديگر تلقى اين قضايا بههمۀ كند كه  ماكس وبر تأكيد مى

اسـت و از  گانـهيتركيبى اصـيل و ] در مذهب كالون[اين عناصر  ۀوجود دارند، اما تلفيق مجموع
امكـان  یا مـذهبىكـه در چنـين بيـنش  ني، انخست. شود جاست كه نتايج مهمى حاصل مى همين

ارتباط ميان ذهن متناهى مخلوق و ذهنى نامتنـاهى خداونـد . پيدايش هرگونه تصوف منتفى است
ی ضد مناسكى است و آگاهى را بر ا اين تلقى مذهبى همچنين تلقى. خالق هم از قبل ممتنع است

وانـد و ت جای توسل به مناسـك و اوراد، بـه شـناخت نظمـى طبيعـى كـه علـم مى دارد تا به آن مى
 ۀسـاز توسـع نظر او ايـن تلقـى مسـتقيماً آماده بـه. )608ــ 607آرون، ص(بايد كشف كنـد بپـردازد  مى

وبـر، ( پژوهش علمى و مخالف هر نوع خرافات و استناد به امور مابعـدالطبيعى در كـار دنيـا اسـت
  . )122ـ121، 1373
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چـون او بـا  ؛شـد ونـى مىبه اعتقاد وبر، انسان معمولى از اين آموزه عميقـاً دچـار تشـويش در
انسـان، در . توانست بفهمد كه مورد رحمـت خداونـد اسـت يـا نـه های ظاهری نمى توجه به نشانه

، و حتـى انجـام اعمـال شـريعت و )نفى واسـطه(كس، حتى كشيش  برابر اين خدا تنهاست و هيچ
بـه او تواننـد  هـم نمى) نزد كشـيش(های مقدس و عضويت در اجتماعات مذهبى و اعتراف  آيين

  . )367ـ363، ص1384عضدانلو، (كمك كنند تا اين وضعيت را درك نمايد 
پس در اين وضعيت چه بايد كرد؟ آموز_ كالون اين بود كه انسان فقط با داشتن ايمان واقعـى 

دانـد كـه آيـا سرنوشـت او از جـنس نجـات  هر انسانى اگرچـه نمى. تواند خود را تسكين دهد مى
عنوان   خـود را از برگزيـدگان بدانـد و تمـام ترديـدها را بـهه كـاست است يا شقاوت، اما موظف 

ايـن . شـد ای از ضعف ايمان تعبير مى نشانه همثاب فريب شيطان رد كند؛ زيرا عدم اعتماد به نفس، به
نفس  وقفه در خدمت خداوند، اعتمـاد بـه كار بى ۀوسيل شود كه فرد مؤمن به نگاه به خود باعث مى
كالونيسـم . كـرد روی زمـين تقويـت مى خداوند به _ری مؤثر برای اجرای ارادخود را همچون ابزا
در نبوِد ايـن . دارد يابى به رستگاری را از ميان برمىدست ۀانيگرا آسا و غيركنش تمام عوامل معجزه

تواند اميدوار باشد كه اوقات سستى  ها، فرد مؤمن نبايد وقت خود را هدر دهد و نمى وسايل و راه
تنهـا زنـدگى و  20.تری و در راه خير جبـران كنـد اش را در زمان ديگر و با عزم راسخ التىمبا و بى

گرايش بـه رياضـت . ره شوديتوانست برخوی طبيعى انسان چ حياتى ملهم از تفكر و كار مدام مى
سرچشـمه ) سـلوك(شـدن  طلبان وجـود داشـت، از همـين عقالنى كه در ايمـان و اعتقـاد اصـالح

» داری  روح سـرمايه«كشانه بود كه پيوند كالونيسم و  تمايل و گرايش رياضتگرفت، و همين  مى
  .)73ـ69، ص1382بنديكت، (داد  را نشان مى

كه بتوان نشان داد كه آيا اين عقايد كالونى حقيقتاً مشوق كنش اجتمـاعى و كـاِر  اما برای اين
هـای  هـای كـالونى، انگيزه ه آموزهشـد كـ لحاظ تاريخى نشان داده مى اند يا نه، بايد به امان بوده بى

وبـر بـا طـرح ايـن پرسـش در ذهـن خـود، بـه بررسـى . اند آورده وجود مى مؤثری را در پيروان به
. پـردازد مى...) همچون ريچارد باكستر، جان بونيان و(  مكتوبات مذهبى و ارشادی علمای پيورتن

دادن وقـت را نكـوهش كـرده و  ر، و هد)ولو برای ثروتمندان(نكردن  شدت، كار مكتوباتى كه به
ارزش  ترديدهای مـذهبى، احسـاس بـى(ها  وسوسههمۀ عنوان يك عامل دفاعى در برابر  بِر كار به

صورت كه انسان بايد در حمد و ستايش خداونـد از  كند، بدين تأكيد مى...) بودن، اميال جنسى و
بـرای رحمـت (بـودن خـود   ن وسـيله از برگزيـدهيـعمركوتاه خود استفاده كند تـا بـه ا ۀهر لحظ
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تـاونى، ( ؛مالك قضاوت در مـورد كـار نيـز، محصـوالت ناشـى از آن اسـت. ابدياطمينان ) االهى
ن معنا كه آيا ثمراتى كه بر مطلوبيت كار در نظر خداوند داللت دارنـد، در آن وجـود يبه ا )1377

دارد يا نه؟ از نظر اخالقى نيز كسب سود و ثـروت خـوب اسـت و تنهـا بـه شـرطى بـد اسـت كـه 
البتـه، بـه  -شخص را به كاهلى و عياشى بكشاند، اما در نظر خداوند كاركردن و ثروتمنـد شـدن 

حسـاب  ايـن توليـد و قناعـت كـه نـوعى زهـد به. ده اسـتيپسند - نى و گناهدور از شهوات نفسا
های  ها و تالش اين باشد كه از ترغيب به فعاليت شود تا تمام توان زاهد پيورتنى  سبب مى  د،يآ ىم

همچنـين آنـان . مشغولى به امور دنيوی به دور و در امـان بمانـد جهانى، از خطرات ناشى از دل اين
در نظر وبر، اين توليـد . دهند دادن به عواطف در زندگى شخصى هشدار مى ميداناغلب در مورد 

ترين  عقالنيـت را كــه از اصــلى ،شــود نـه كــه موجــب انباشـت ســرمايه مىيمكفعاالنـه و مصــرف 
  .)74ـ72، ص1382بنديكت، (داری است، پرورش داد  های مدرنيته و سرمايه مؤلفه

اش نشـان دهـد كـه  كند تا بـا روش تفهمـى تالش مى ارید هیو روح سرما اخالق پروتستانوبر در 
تـدريج مشـوق  هـا و پنـدهای متكـى بـه آنهـا، مسـتقيم و غيرمسـتقيم، و به منطق ذاتـى ايـن آموزه

هـای معطـوف بـه كسـب  وقفه در فعاليت و تالش بى )اصل اساسى بوروكراسى نوين ( ريزی برنامه
  .اند سود اقتصادی بوده

های كالونى صورت گرفـت،  نوآوری در فهم دينى كه توسط پروتستانسه بنابراين، به نظر او 
دخالت عقل در ايمـان و  ،نفى واسطه ميان خالق و مخلوق: داری مدرن شد عاقبت منجر به سرمايه

ايـن سـومى از نظـر وبـر . دانسـتن كـار اش، با تكليف و رسالْت  ىكوشش برای بهبود وضع زندگ
كـه  یا گونـه داری بـازی كـرده اسـت، به عتى نظام سرمايهاقتصادی و صن ۀنقش اصلى را در توسع

  .مستقيم و همبستگى معنادار وجود دارد ۀداری رابط سرمايه ۀميان اخالق پروتستانى و روحي
بـرای : ديـداری نـوين انجام بـاره الجـرم بـه سـرمايه عبارت ديگر، سـه تعلـيم اساسـى در اين به

دنيـا و تـابع هواهـای  ۀكن؛ كم مصـرف كـن و دلبسـتاطمينان از رستگاری خود زياد و دقيق كار 
ببخش؛ زيرا آنچه كه مذموم است انباشـت ) صورت فردی و اجتماعى به(نفسانى نباش؛ از اموالت 

  21.)367ـ363، ص1384عضدانلو، (. د آنيثروت است نه تول
كـه داری نـوين ايـن اسـت  سـاز پيـدايش سـرمايه ترين زمينه شناسانه، شايد اصلى از نگاه روان

ای از عنايــت و توجــه خــاص  آوردن ثــروت را نشــانه دســت پروتســتانتيزم، پيــروزی در كــار و به
ثروت را همۀ كند كه نبايد  حال، توصيه مى  نيشمارد؛ اما با ا را ناپسند نمى داند و آن آفريدگار مى
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ار ك در راه سود شخصى مصرف كرد، بلكه بايد قسمتى از آن را برای پيشبرد اصول مسـيحيت بـه
. سـتايد جويى و امسـاك را همـواره مى مسيح صرفه _برد و همچنين معتقد است كه مذهب و سير

  . )1377تاونى، (قسمت اول اين توصيه شايد در هيچ آيين ديگری نظير نداشته باشد 
شدن بـرای كـار و تكليـف دانسـتن  العاده قائل چون ارزش فوق ىاز منظر وبر، افزون بر عوامل

در اروپای غربى و آمريكا در قـرن  -ا كيردن مهاجرت به آمرك مصرف ه بر كمآن و همچنين تكي
   22.را فراهم كرده است یدار هيسرما ىنه توسعۀ صنعتيزم  - هجدهم و نوزدهم

كـرد و  خالقانه را از كار حذف مىتجربۀ  مندی از گر، پيورتنيسم معموالً رضايتيد يىاز سو
 ۀنفسـه وسـيل غايِى آن آخرت بود و كار پرمشـقت، فى كار به اين مفهوم، فرمانى خدايى و هدف

وار و  ردن از سـِر تكليـف، ماشـينكرو كـار از اين. آمد شمار مى افتن از آمرزش االهى بهي اطمينان
 ۀرحمانـه در مراحـل اوليـ ىب ىشـك و بهـره كبسـا بـا مـزِد انـد دور از احساسات شخصى، و چه به

  .)75، ص1382  بنديكت،(شد  لحاظ مذهبى، مجاز شمرده داری، به سرمايه
حاصـله  ۀشـناختى نيـز بـه تقويـت نتيجـ ای جامعه شـناختى، مؤلفـه اما دركنار ايـن عامـل روان

هـای بسـيار  ديگر، سازماندهى اجتماعى مذهبى و تشكيل انجمن یه از سوكن معنا يپرداخت؛ به ا
كـه  شـد هـم مىترل اجتماعى اعضـا ها سبب كن دست پيورتن به متحد و با سبك زندگى مشترك

مـذهبى پـای  عالوه بر كنترل شديد اعضا با دقت بسيار بـر جـداكردن غيرمؤمنـان از ايـن اجتمـاع
شد و خطر طردشـدن  ديگر در معامالت تجاری مى و اين امر سبب اعتماد مؤمنين به يك فشرد مى

اليم شد كه تع گيری اجتماعى سبب مى اين سخت. بزرگى بودز خود ضمانت اجرايى ياز اجتماع ن
  اين آموزه،. )1377تاونى، ( 23مند القا و آموخته شوند روش _اخالقِى مبتنى بر تشرع پيورتنى، به شيو

ای دوسـويه اسـت  متـأخر دارد كـه انديشـه ۀسـازی در مدرنيتـ نزديكى بسـياری بـا مفهـوم جهانى
، 1994فريدمن، (است ) كردن جزئى و جزئى كردن كلى، بر اساس يك سيستم معرفتى واحد كلى(

  .)100، ص1992؛ رابرستون، 240ـ239ص
اند  های كالونى، سرانجام به اين نتيجـه رسـيده س وبر، برخى فرقهكد_ مايچنين است كه به عق

را چونان دليلى برای گزينش خود نزد خدا بدانند  و احتماالً پيشرفت اقتصادی كه پيشرفت دنيايى
ــى هــركس را نســخ ــدگى آخرت ــدگى دن ۀو زن ــامشــابهى از زن ، 1384عضــدانلو، (ى او بشــمارند يي

اش نسبت به رستگاری اخـروی او  يقينى آورد تا از هراسى كه بى كار روی مى فرد به. )366ـ363ص
  .)135 ـ131، ص1371وبر، (را در آن فرو خواهد برد، رها شود 
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ن انـد؛ در ايـ فردگرایـی _كنند نگری دينى، تسهيل برآمده از جهان شناختىِ  اين محصوالت روان
تـدريج  محصول مدرن اين اعتقاد اين است كـه به. اعتقاد هركس در برابر خدای خويش تنهاست

كـار  .شـود قبـال ديگـران، در ايـن اعتقـاد، ضـعيف مى نـوع و وظيفـه در اشـتراك بـا هم  احساس
ايــن فرديــت  .)611-609آرون، ( عقالنــى، مــنظم و ثابــت، ســرانجام در حكــم اطاعــت از خداســت

: كنـ(دارد  - های مدرنيتـه اسـت ترين مؤلفـه كه از اصـلى -ابه بسيار با فردگرايى لحاظ ثمره تش به
  .يابيم ت را در جوامع غيرغربى نمىياين فرد ۀوبر، نمون _به عقيد. )1379ملكيان، 

ــ ــى«مهــم ديگــر، شــيوع  ۀمؤلف ــه نظام» عقالنيت ــدكردن ادار خــاص اســت كــه ب ــت و  _من دول
مهـم از نظـر   ۀنكتـ. ديـمداری در تمدن غربى انجام مندی و قانون های اقتصادی و نيز قانون فعاليت

داری  وبر اين است كه اگرچه اين همبستگى معنـادار ميـان اخـالق كـالونى و پيـورتنى بـا سـرمايه
ازغـدی، (ت نوين وجود دارد، اما آنچه در بطن پذيرش تكليف وجود دارد، ماهيتاً غيرعقالنـى اسـ

عقالنيـت ابـزاری بـر زنـدگى  ۀگـاه غلبـ ه بوروكراسى اگرچه تجلىكطور  همان. )62ـ43، ص1382
. انســان مــدرن اســت، امــا ايــن غلبــه مســاوی اســت بــا ســلب اختيــار افــراد از سرنوشــت خــويش

رده و به اسارت درآورده اسـت و كآهنين است كه انسان را محاصره  ىبوروكراسى همچون قفس
د بتوانــد عقالنيــت نظــام يبــه اعتقــاد وبــر، تنهــا نيرويــى كــه شــا. يــزی از آن نيســتهــيچ راه گر

كردار عقالنى مبتنـى بـر . )11ـ10، ص1384 وبر،(است  کاریزماساالری را درهم بشكند، نيروی  ديوان
داری نوين و بلكه تماميت فرهنگ مـدرن  سرمايه ۀترين عناصر روحي كه يكى از اساسى - تكليف
كه محصول زهدگرايى پروتستانى و پيورتنى است، اما از دو سو انسان مـدرن غربـى  اينبا  - است

از يك سو با ايجاد خالء شديد عـاطفى كـه در اثـر حـذف احسـاس مـذهبى : را به چالش كشاند
ايجـاد شـد و از سـوی ديگـر، بـا ايجـاد نظـامى اقتصـادی اجتمـاعى كـه  ،متكى بر رحمت االهى

كه انسان غربى به نحو جبری در آن بـه  یا گونه ا به اسارت كشيد؛ بهآهنين انسان ر ىهمچون قفس
عبای تملكات را دور ستر كر بايبه تعبتوانست  آيد و برخالف زاهد پيورتنى كه آزادانه مى دنيا مى
نـى و اقتصـادی توليـد سـت كـه در شـرايط فيى اعبـا پوشـيدنانسان مدرن غربى ملزم به  .بيندازد

داند كه در آينده چـه كسـى در  كس هم نمى ن تبديل شده است و هيچماشينى به يك قفس آهني
  . )182ـ181، ص1985؛ وبر 18، ص1384وبر، (اين قفس خواهد زيست 

در  - عبارت ديگر آيا اين توصيه بـه زهـد و به. البته، اينها كه برشمرديم تنها دستاوردها نيست
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 دارد؟ ه در توليد باال و مصرف كم نگـاه مـىاولي ۀانباشت سرمايه، آدميان را با همان روحي - نتيجه
ار كمتر انسانى را با همـان عقايـد زمـان يگونه نيست و پوِل بس دهد كه اين تاريخى نشان مىتجربۀ 

بـه نظـر وبـر . كنـد گرداند و اين امر اعتباری جا را برای آن امر حقيقى تنگ مى پولى مشابه مى بى
هــا گرفتــار يــك  بــه اعتقــاد او، پيورتن. م انجاميــدر بــه ســكوالريزيايــن نــوع تفســير دينــى، نــاگز

ای ناخواسـته بـود كـه امـروزه شـاهد آن  سكوالريزاسيون پنهان و تـدريجى شـدند، و ايـن نتيجـه
ريزی و  هــای اقتصــادی از ويژگــى برنامــه فعاليتهمــۀ مــواعظ آنهــا بــا برخــورداركردن . هســتيم
 _خود بـه تضـعيف شـيو ۀنوب ن امر بهداری سبب تشويق و ترغيب موفقيت دنيوی شد و اي خويشتن

ــدگى رياضت ــكشــانه انجام زن ــز رياضت. دي ــن ني ــيش از اي ــه پ ــه  كشــى فرق ــت ب ــرو رهباني های پي
 _آن، همـين امـر شـيو ىده بود و در پـيكشى انجام های قبل از رياضت ثروتمندشدن آنها در زمان

جهت، جنبش احيای متديست قرن  به همين. انداخته بود زندگِى منشأ كسب اين ثروت را به خطر 
اصالح رهبانيت، مشابهت نزديكـى داشـت،  ۀهای اولي هجدهم كه جنبشى پيورتنى بود و با جنبش

  . )1377تاونى، (كشى را هدف خود قرار داده بود  همانند آنها رياضت
علـق كـه  ۀمباركـ _سـور 7ــ6آيـات  یهت نزديكى دارد با محتـواشناسانه، شبا تۀ روانكاين ن

از جمـالت  یا باره وبر به نقل پاره در اين. »دارد ابد، سر به طغيان بر مىيانسان وقتى خود را غنى ب«
  :پردازد مى» خطر همیش�g زوال دین ناب«دربار_ ) John Wesley(جان وزلى 

انـدازه نيـز  يش يافته است، به همانبينم هرگاه ثروت افزا ترس من اين است كه مى
؛ زيرا دين بايد به ضرورت، هـم پشتكار،كوشـش و ...جوهر دين كاسته شده است

اما . آورد همراه مى هم قناعت و امساك را موجب شود و اينها به ناچار ثروت را به
وقتى كه ثروت افزايش يافت، غرور و خشم و عشق به دنيا نيـز در تمـام اشـكالش 

ــى ــى م ــرد فزون ــيون، . گي ــه ســمت سكوالريزاس ــان ب ــد حركــت پنه ــن فراين در اي
ــه و  سخت ــى را گرفت ــت االه ــرای حكوم ــالش ب ــای ت ــودگرايانه، ج ــى س كوش
  .)76، ص1382بنيدكت، (آيد  وجود مى بورژوا به _وخوی اقتصادی ويژ خلق

  در باب عقالنيت وبری

عـام و تـاريخى  ۀك مسـئلشناسى دين در نگاهى به گذشـته بـه يـ وبر در مطالعات خود در جامعه
چـرا در خـارج از «: گری كنـد كند كه در تمام عمر خود كوشيده تا دربـار_ آن روشـن اشاره مى

شـدن خـاص  كدام وارد مسير عقالنى نه هنری، نه سياسى و نه اقتصادی، هيچ اروپا نه رشد علمى، 
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  . )77ـ69، ص1379وبر، (زند  شناسى تطبيقى مى او برای بررسى عقالنيت دست به دين» غرب نشد؟
 _دهند_ عقالنيت ويژ شمرد كه نشان ها را برمى ای از پديده سياهه  او از باب تعريف به مصداق،

كند كـه دانـش نظـری را در چـارچوب  ن اشاره مىياند؛ از جمله به علوم طبيعى نو فرهنگ غرب
تخصصـى شـدن . گـذارد مىشـده بـه آزمـون  های كنترل دهد و آن را با آزمايش رياضى قرار مى

 ديگـر اخـالقِ  _پديـد. شـود های دانشگاهى نيز به ايـن امـر اضـافه مى های علمى در حوزه فعاليت
شـدن جامعـه و  عقالنى زندگى اسـت كـه بـا مدرنيزه  _داری است كه بخشى از ادار اقتصاد سرمايه

 . )241، ص1، ج1384هابرماس، (دولت مدرن مرتبط است 

وبـر . دارد ىمختلفـای بسياری از متفكـران، مفهـومى پيچيـده و معـانى مفهوم عقالنيت به ادع
ه آنچه از يك نظر و يا يك سنت عقاليى است، كداند و معتقد است  مفهوم عقالنيت را نسبى مى

بنـابراين، بـا توجـه بـه ايـن نكتـه . )26، ص1985وبـر، (ممكن است از نظر ديگـر غيرعقاليـى باشـد 
وبـر خـود ميـان دو معنـای . ان جديـد پرداخـتالنيـت غـرب در دورعق شناسـ� دیرینهبايست به  مى

ايـن   سـو وی از يك 24.عقالنيت نظری و عقالنيت عملى ابـزاری تمـايز نهـاده اسـت ىعنيمتفاوت 
عقـل عملـى قـرار   _كـه در حـوز ااين معنـ . برد كار مى معنای عقالنيت ابزاری هدف به مفهوم را به

اهـداف و بـرآورد دقيـق مـؤثرترين وسـايل و ابزارهـا جهـت  تلويحاً تعريف روشـنى از  گيرد، مى
ای است كـه حتـى عقالنيـت  عقالنيت ابزاری عقالنيت مدرن، . وصول به آن اهداف را در بردارد
تعبير فوكو، اين هدف كلى در دنيـای  گيرد كه به كار مى اش به نظری را نيز در مسير هدف ابزاری

شـود  تعريـف مى» قـدرت«ادالت علمـى بـا توجـه بـه مدرن، قدرت و طلب سلطه است و تمام مع
  .)مترجم ۀ، مقدم1384و، كفو(

  تعبير ديگر، علم برخالف مدعای روشنگری، خود حامل نوعى ايدئولوژی است كه از ايـن به
تسـلط بـر امـور  ىدر پـايـن كـنش عقالنـى . )12ـ9، ص1386ديويد ولف، (باب به دين شباهت دارد 

بنـابراين، . )8، ص1384وبـر، (؛ بنابراين، يك مدل علمى است و نه يك هنجار ارزشـى استبيرونى 
اين اساس تعييـين   منظور از رفتار عقالنى معطوف به هدف رفتاری است كه جهت آن منحصراً بر

از لحـاظ (هايى كـه  عنوان وسـايل متناسـب بـا هـدف را بـه) ذهنـى(شود كه انسان چه وسايلى  مى
اينچنـين عقالنيـت ابـزاری  . )652، ص1377آرون، (گيـرد  نظـر مى يش ندارنـد، دريك معنا ب) ذهنى
مديريت بوروكراتيك است و همين است كه اسارت را بر انسـان مـدرن تحميـل كـرده  ۀمشخص
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تبـديل ) و به تعبير فوكو؛ بـه سـوژه(هر چيز، حتى خوِد انسان را به شىء و  )8، ص1384وبـر، (است 
  .كرده است
ُ  مى كه آن خالصه   .)1374وبر، : كن(عد عمده دارد توان گفت كه تعبير وبر از عقالنيت سه ب

شـدن نگـرش علمـى بـر معـارف  رهيمعنای چ دنيا؛ اين به) intellectualization(شدن  تعقلى .1
های انديشه و خالقيـت در   حوزه ۀبه نظر وبر در روند تاريخ مدرن اين نگرش بر كلي. انسانى است

  .هنر غلبه يافت یاه غرب، حتى حوزه
ــه) instrumentalization(شــدن  ابزاری .2 حصــول «معنای  عقالنيــت؛ يعنــى رشــد عقالنيــت ب
منظور وبر اين اسـت كـه مالحظـات مربـوط بـه . »هدفى معين با استفاده از محاسبات _شد حساب

ابزار موجود در جهت كسب اهداف مطلوب وجه غالب كـنش افـراد  ۀكارگيری بهين چگونگى به
  .بيند ساالرانه مى داری مدرن و نهادهای ديوان وبر مظاهر عينى اين نوع عقالنيت را سرمايه. تاس

طور  گيری اخالقيـاتى كـه بـه معنای شـكل عقاليى شدن اخـالق؛ يعنـى رشـد عقالنيـت بـه .3
كارگيری  ايـن نـوع كـنش از نظـر بـه. مند و روشن، معطوف به اهداف ارزشى معينى هسـتند نظام

بارز اين نـوع عقالنيـت  ۀنمون. )65، ص1985وبر، (ابزار عقاليى، اما از نظر اهداف غيرعقاليى است 
عبارت ديگـر،  بـه. )9ـ8، ص1384وبر، (مشاهده كرد  داری اخالق پروتستان و روح سـرمایهدر توان  را مى

دينى نمـاد و  كه به نظر كالونيسـم و پـاك -وقفه  كار و تالش بى وقتى زهد در مصرف با اعتقاد به
ايـن تكـاثر از نظـر هـدف . د آمـديـتلفيق شد، انباشت و تكاثر سرمايه پد - دليل ايمان واقعى بود

  .)122، ص1370  وبر،(يرعقاليى است؛ گرچه ابزار آن به روش عقاليى انتخاب شده است غ
زنـدگى  _سـازی فزاينـد عقالنى ۀاين پرسش باقى است كه وبـر در فرضـي همه، جای  نياما با ا

نظر داشته است؟ و آيا خـود بـا ايـن معنـا از عقـل در دوران مدرنيتـه،  اجتماعى، چه چيزی را مدّ 
صـدری، (شده است؟   ها واقع ن اندازه مورد استقبال فرامدرنيتا ا چرا عقالنيت وبر،  موافق است؟ و

ظاهر مـدعى  آثـار وبـر بـه. روشن است كه مفروضات وی چيزهای بسـياری اسـت. )161، ص1386
يعنى به نظر وبر عقـل در پـارادايم   اند؛ تاريخى در راستای تمايزات ساختاری فزاينده ۀنوعى توسع
هايى را جـايگزين  ايـده آن، فرايندی است كه عاليق اقتصـادی و  _تايخى فزايند ۀتوسعمدرنتيه و 

كـاهش و ، گرا را بر مصدر تفسير مابعدالطبيعى از جهان نشاند و در نتيجه دين ساخت، علم اثبات
اين نگرش وبر را به انجام مقايسات تطبيقى ميان . همراه آورد  تنزل مناسك آيينى و جادويى را به
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 ّ را  و اديان جهـانى ديگـر سـوق داد و او گرايى اخالقى شد كه موجب عقلمسيحى  ـت يهودیسن
داری و  سـرمايه، كشاند كه بسترسازی بـرای عقـل مـدرن و در نتيجـه -غلط بسا  چه - به اين نتيجه

بـه  او اين تفسير را با روند رو. بداند دنياگرای كالونى بينى بوروكراسى مدرن را منحصر در جهان
دانست؛ چنانچه اگر علم در دينى رشد نمايد آن ديـن  یسكوالريزاسيون در چنين تفاسيری مساو

علم در نهاد خود و حتى فرهنگ مدرنيتـه كـه ادعـای  به سكوالريزاسيون خواهد نهاد؛ هرچند رو
ايـن تفسـير را . )12-9ص ،1386ولـف، (زدايى دارد، در درون خود يك ايدئولوژی است   ايدئولوژی

  . گيری كردند اس و فوكو تأييد و پىهابرم
وبر بـا بـدبينى  - ن اشاره شديپيش از اه كگونه  همان - در پاسخ به پرسش دوم نيز بايد گفت

اسـارت انسـان در قفـس آهنـين . )20، ص1384وبـر (نگـرد  مـدرن مى ۀجامعـ _كامى به آينـد و تلخ
ای از باورهـای  فضـای خـالىساالری مدرن و همچنـين سـرخوردگى انسـان از  های ديوان سازمان
هميشـگى   ۀدغدغـ ،شـده اسـت ىجای دين ناش كه از نشستن علم اثباتى به مدرن ۀجامع _اغناكنند

 شـده... و ها بـه او و نشـاندن او در رديـف نيچـه  مدرن سبب توجه پستامر د همين يوبر بود و شا
  .)20ص ،1384  ؛ وبر،161ص ،1386صدری، (است 
از عقالنيـت وبـری ) فرامدرن، ناسيوناليسـتى، ليبراليسـتى(سير مخالف سه نوع تف هك نيجه اينت

ايـن دو نحلـه   كه با باالگرفتن بحث مدرنيسم و پست مدرنيسم، طرفداران هريك از 25وجود دارد
 ،3 _، شـمار1386مجلـه ارغنـون، : كنـ(اند تا آرای وبر را با موضع فكری خـود تطبيـق دهنـد  كوشيده

  . )293ـ291ص

  شناسى تطبيقى  غربى و دين داری سرمايه

، هندوئسـيم و يهوديـت آيين كنفسيوس چينىدين به  ىشناس مطالعات ديگر ماكس وبر در جامعه
 - شناسـى تطبيقـى اديـان بـزرگ ايـن مطالعـات، طرحـى از جامعه  وبـر در. بدوی اختصاص دارد

ائـه ار - هاسـت نگری بـا ارزش جهـان ۀبراساس روش خاص خود كـه همـان روش تفهمـى رابطـ
  :كند او دو پرسش زير را مطرح مى. دهد مى

های ديگـری جـز  در تمـدن ،آيا معادل زهد دنيايى كه اخالق پروتستان مثال بارز آن است .1
رفتـار  ۀكـه سرچشـم آيـا تفسـير دينـى موافـق بـا دنيـا  عبارت ديگر شود؟ به تمدن غربى يافت مى
كـه از مـذهب پروتسـتان در  باشـد فتـاریوجود دارد كه قابل مقايسـه بـا ر ،اقتصادی معينى باشد
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توان در جای ديگری غير از تمدن غرب چنين چيزی يافت؟  ؟ آيا مىاستغرب سرچشمه گرفته 
های دينى را روشن كرد، و بـا توجـه  توان انواع متفاوت بنيادين تلقى و در افقى باالتر، چگونه مى

ى از مناسـبات موجـود ميـان شناسـى ديـن بـا قواعـد عمـوم به همـان روش تفهمـى، نـوعى جامعه
  های اجتماعى و رفتارهای اقتصادی پديد آورد؟ های دينى، كنش تلقى

اخـالق پروتسـتان و روح تفكراتـى اسـت كـه بـه نگـارش كتـاب  _پرسش نخست مستقيماً زاييد

جـای ديگـری جـز   داری در هيچ با اين پاسخ كه نظام اقتصادی سرمايه. است  ه انجاميد ی دار سرمایه
تـوان  كشـاند كـه آيـا مى اين دريافت تاريخى، او را بـه ايـن پرسـش مى  .غرب توسعه نيافته است

هـای  هـای خـاص تلقى ، برآمـده از ويژگىیا كم تاانـدازه اقتصادی، دسـت ىژگياين و گفت كه 
  رب است؟دينى جاری در غ

م نـا» غيـاب«طـق جـان اسـتوارت ميـل، روش من است كـه در ىاين وجه تحليل بر چيزی مبتن
همۀ تعبير علمى،  و بهاوضاع و احوال همۀ در نگاه ابتدايى اگر . )281، ص1374تفضلى، (گرفته است 

 تفـاوت نتـايج _توان در مشاهد های غربى و غيرغربى يكسان بوده است، پس مى در تمدن متغيرها
در ايـن   دانست كه »مذهب«همانا عامل را های ديگر  ب در تمدنيتنها عامل حاضر در غرب و غا

داری  كـه همـان نظـام اقتصـادی سـرمايه عليت ميان عامل مذهبى و معلول آن ۀصورت اثبات رابط
 -های ديگـر پذيرد كه در تمدن روست كه وبر مى از همين. كننده خواهد بود استداللى قانع ،است

داری  يك نظـام اقتصـادی سـرمايه ۀبسياری از شرايط الزم برای توسع - مثال، در تمدن چين یبرا
بـارت كـه ع متغيـر مـذهبىعنـى اين نظـام، ي  ۀفراهم بوده و تنها يكى از متغيرهای الزم برای توسع

ايـن  فقـدان  ،اوبـه بـاور . وجـود نداشـته اسـت ،پول وكار ،بينانه به دنيا است از همان تفسير خوش
تمدن غربى از عـواملى اسـت كـه توسـعه نيـافتگى چنـين نظـامى در آن  _متغير در خارج از حوز

  . )753، ص1385گيدنز، (كند  ها را تبيين مى تمدن
شناسـى  كـه بـه جامعه اقتصـاد و جامعـهدر بخشـى از كتـاب  وبـراما در باب پرسش كلى دوم، 

وبـر مفهـوم عقالنيـت مـادی  _بـه عقيـد. پردازد پردازد، به بسط و تفصيل آن مى عمومى اديان مى
عقالنيـت پروتسـتانى و  _انداز به  و حتى به يك معنا، افتينگری چينى  توان در جهان ابزاری را مى

داری مـدرن  نظـام سـرمايهچـون بـه   تر از آن است، اما اين عقالنيت مادی چينـى، شايد هم معقول
  .)615ـ614آرون، ص(هايى دارد  معنای خاص تفاوت داری به سرمايه ۀنينجاميد، پس با توسع
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وجه  گونه نيست كه به هيچ به نظر وبر عقالنيت امری نسبى است و در هيچ آيين و مكتبى اين 
در را ن غـرب هسـت ای كه در تمـد ، وجود داشته است، اما عقالنيت ابزاری ای از عقالنيت معانى
مثـال، در هنـد نيـز فراينـدی عقالنـى  یبـرا. )173ــ165، ص1384وبـر، ( ردكتوان پيدا  يك نمى هيچ

ای بـا   گرا و در چـاچوب مابعدالطبيعـه وجود داشته اما عقالنيـت هنـدی در داخـل دينـى مناسـك
ــى  ــاتى دين ــام طبق ــخ ارواح و نظ ــت تناس ــد و كــنشمحوري ــته اســت رش ــد. داش ــه عقي ــر،  _ب وب

داری اسـت؛ زيـرا از اصـول بسـيار نيرومنـد  يك اقتصـاد سـرمايه ۀگرايى دينى مانع توسع مناسك 
رد كـه كـتوان به وبر در باب كالونيسم نيز وارد  همين اِشكال را مى(كاری اجتماعى است  محافظه

كالونيسم حضوری پررنـگ داشـته  یشده از سو گرايى برآمده از قوانين وضع در آنجا نيز محافظه
، 1386ولـف، (كار اسـت  شـدت محافظـه و حتى شخصيت كالون و حكومتى كـه بنـا نهـاد، به تاس
ـــع، درحـــالى كـــه شـــرط دگرگونى )300و  178، 119-117ص ـــاريخى جوام گسســـتن از   هـــای ت

دليـل . بـوده اسـت )قـوی آن اسـتو نمودهـای  نز نماينـدگاگرايى ا مناسك كه( كاری محافظه
هـا از هـم متمـايز  انـواع فعاليت گرا،  كار و سـنّت دو نيز اين است كه در جوامع محافظه تقارن اين 

گونـه جوامـع سرشـار از  اين نيستند، تمامى ابعاد اقتصادی و سياسى و زندگى خصوصى افـراد در 
  .)508ـ505، ص1385گيدنز، (های واحد اجتماعى و مذهبى است  ارزش

طبقاتى است كه عالوه بـر تعـارض بـا  ۀداری در اديان هندی، پذيرش جامع يگر سرمايهمانع د
  . )508-505ص ،1385گيدنز،   ؛617-616ص  آرون،( ندك ىهای فردی، امكان رقابت را نيز سلب م آزادی

 ىهای قـرون وسـط هكه با توجه به تعريف زهد پيورتنى، سازمان زندگى در خانقا وبر درحالى
 ،دانست، اما به نظر او آيين كنفسـيوس و اسـالم داری مى را ذاتاً دارای عقالنيت متناسب با سرمايه

و همـين سـبب عـدم بـروز . يادشده اسـت  اند كه مانع بروز عقالنيت ذاتى ای گرايى غرقه در سنّت
كين بـا وسور. غرب، در اديان يادشده، استشده در تفسير كالونيستى موجود در دنيای  نتايج واقع
  : نويسد دهد و مى مبانى وبر، اين نظر او را مورد نقد قرار مى توجه به 

های آشكار خود نسـبت بـه  مهری دانم چرا آيين كنفوسيوس با توجه به بى من نمى
گرايانـۀ آشـكارش در بـاب هسـتى   طبيعى و صوفيانه، نگرش الادری  یاديان ماورا

 ۀافوق عـادتش، و بـاالخره نظريـهای عملـى مـ طبيعى، مشخصه یموجودات ماورا
جادوستيزی  ۀتر و با روي اش در تعليم و تربيت انسان، بايد موهوم وار و عقالنى نظام

  .)Sorokin. 1927, p. 695( »كمتری نسبت به آيين مسيحيت يا يهود قلمداد شود
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ای و  اسـطوره یا گرا و تـا انـدازه سـازد كـه پـس چـرا اديـان سـنّت كين خاطرنشـان مىوسور
داری جديد در آن ديار نشده و ژاپن با حفظ  آميز سرمايه موفقيت ۀ مردم ژاپن، مانع توسع ِادويىج

، 34، شمعرفـتماهنامـه (اش، قـرار دارد  هم از نوِع غربـى يافته، آن هايش جزو كشورهای توسعه سنت
  .)42ـ41ص

لوژی اسـالمى بـه ايـدئو كنـد كـه  رودنسون نيز با زير سؤال بردن تفسير وبر از اسالم، ادعا مى
  :نويسد وی مى. گرايى مانع عقالنيت وبری نيست وجه سنّت  هيچ

داری  واضح است كه ديـن مسـلمان، وی را از توسـعه در مسـير نيـل بـه سـرمايه پر
ايـن   كه مسيحيت، اروپای غربـى را بـه اين تر از آن  جديد باز نداشته است و روشن

  .)Rodinson, 1947. pp. 76-117( داده استنمسير سوق 
صـورتى  داری به يافته و همسـو بـا نظـام سـرمايه توسعه »تبعى« ،گرايانه او ادعا دارد كه اخالق عقل
  .مقدم بر آن تكامل يافته است

و نمونه بارز آن كه توسـعۀ آن بـا تكيـه بـر آيـين  ىكه نظر وبر هم دربار_ اديان شرق نتيجه آن
سـال پـيش از  15(ربـار_ اسـالم كـه در ايـران و جى آغاز شد، و هـم د ه با امپراطوری مِىكشينتو 
  .ر اميركبير آغاز شد، ايراداتى دارديبه تدب )جى مِى

  شناسى ماكس وبر  قوت جامعهۀ نقط

ديد و ژرفای تعمـق منحصـر بـه  _او گستر. های اخير است ماكس وبر از نادرترين دانشمندان سده
. شناسـى او در برابـر روش انحصـارگرا و خشـك پوزيتيويسـتى ويژه تقويـت روش فردی دارد؛ به
دانـد و معتقـد اسـت كـه  شـناس مى اش فراتـر از يـك جامعه العاده سبب دانش فوق  گيدنز او را به

برخـى . )753، ص1385، گيـدنز(شناس زد  توان به سادگى به او برچسب جامعه همانند ماركس، نمى
کـارل برخى نيز همچون  و )389، ص1387خاتمى، (آورند  ىحساب م اول فيلسوف به ۀوبر را در درج

شاخصى از نوعى تفسير فلسفى از آثار وبـر اسـت  ۀدهند كه نمون دست مى تفسيری از وبر به لویـت
اعى دوران جديـد زده، بـه مقـام فيلسـوف اجتمـ شناسـى علـم كوشد وبـر را از مقـام جامعه كه مى

: كنـ(برساند؛ اين بازخوانى از شخصيت و آثار وبر هم موافقان بسيار و هم مخالفـان فـراوان دارد 
  .)293 -291، ص1373، یان و اباذريمرتضو

شناسى دين همـت گماشـت،  جامعه ۀخود در زمين ۀای كه وبر به تدوين نظري  در فضای فكری
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. اندك بود جتماعى امكان پژوهش عينى و دقيق بسيار سبب آشفتگى روشى در علوم انسانى و ا به
شناسـى علـوم رايـج بـود، اشـاره  ها كه در روش هياين فضای آشفته به برخى نظر برای نشان دادن 

  .نمك ىم
هايى كه شايد بتوان  ماترياليسم تاريخى و از سوی ديگر نظريه ۀهای جبرگرايان از سويى نظريه
وجـه مشـترك . )22، فصل1385  گيدنز،(ياد كرد وجود داشتند » هنجاری یها هينظر«از آنها با عنوان 

تفكـر دينـى را بـه ماننـد هـر نـوع  ۀتبع پـارادايم پوزيتيويسـتى، رابطـ اين رويكردها اين بود كه به 
هـای اجتمـاعى و سياسـى و  تعبير ديگـر غيـرعلم تجربـى، بـا واقعيت ديگری از تفكر انتزاعى و به

آورند، بدين صورت كه بايد يكى را بـر ديگـری مقـدم  ىحساب م طرفه به ای يك  اقتصادی رابطه
هـای  ايـن واقعيت ه كـنگری پرطمطراق، اعتقـاد داشـت  ماترياليسم تاريخى در يك سطحى. ردك

  . نمايد اند كه نوع خاصى از تفكر و در نتيجه، كنش اجتماعى را معين مى اجتماعى
و  بر اين بـاور بـود كـه ايـن فكـر و بـاور دينـى  - برخالف ماترياليسم تاريخى - رويكرد دوم

عبارت بهتـر رويكـرد اول،  بـه. انجامد اصوالً هر نوِع ديگری از تفكر است كه به عمل تاريخى مى
دانسـت و بـا  عنوان يـك روبنـا مى است و آن را بهك ىو اقتصادی فروم ساخت اجتماعىدين را به 

ايـن خـود  رويكرد دوم اساسـاً اعتقـاد داشـت كـه . ردك نگاه يك محصول ثانويه آن را مطالعه مى
، یان و ابـاذريمرتضـو(های اجتماعى و علت اصلى رويدادهای اجتماعى است  عزيمت حركت ۀنقط

  .)293-291، ص1373
كدام بارور نبودند و عمـًال  نگر بودند و در واقع هيچ گرا و يكسويه اين دو رويكرد هردو تقليل

ديـدگاهى كـه . شناسى دين فراهم آورنـد زارهای الزم برای جامعهۀ جامع و ابينتوانستند يك نظر
هـا  وبر در برابر ماركس مطرح كرد، اهميت دادن به نقش عوامل اقتصادی از جملـه ذهنيـت عامل

به نظر وبر عوامل غيراقتصادی، نقشى اساسـى در تكامـل اجتمـاعى . های اجتماعى است در كنش
بينى  های مذهبى كالونى و پيورتنى در پديـد آمـدن جهـان مثال، ارزش یبرا. اند مدرن بازی كرده

هـای  كـرد، برآمـده از دگرگونى گونه كه ماركس فكر مى و آن نددارانه نقش اساسى داشت سرمايه
  .)769 -768، ص1385گيدنز، ( نداقتصادی نبود

اقتصادی يـا زيرسـاخت اسـتوار اسـت كـه  _ای بر مبنای يك شالود به اعتقاد ماكس، هرجامعه
  همـان،( انجامد ىيعنى نهادهای سياسى، حقوقى و فرهنگى م  غيير در آن به تغييراتى در روساخت،ت
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های تكاملى و هم ماترياليسم تـاريخى، گرچـه بـه درك برخـى  به نظر وبر هم نظريه .)694ـ693ص
بــرای تحليــل  ،عنوان يــك چــارچوب كلــى بــهكننــد، امــا  تغييــرات عمــده در تــاريخ كمــك مى

كوشش بـرای تبيـين  ،اوبه اعتقاد . دارند  ای های قابل مالحظه های اجتماعى محدوديت دگرگونى
محكـوم بـه   طور كلى برحسب انطباق با جهان مـادی يـا عوامـل اقتصـادی، دگرگونى تاريخى، به

  .شكست است
ه در نهايـت، تـوان گفـت كـ وجـه نمى اما بـه هيچ  اگرچه اين عوامل بدون ترديد مهم هستند،

دگرگـونى اجتمـاعى ممكـن  تـک عـامل� ۀهيچ نظري. تحت كنترل آنهاست توسعهفرايندهای كلى 
عوامـل ديگـری عـالوه بـر عامـل . نيست بتواند گوناگونى تكامل اجتماعى بشری را توضيح دهد

همان اندازه يـا بيشـتر  های حكومت، و ايدئولوژی، اغلب به اقتصادی، ازجمله قدرت نظامى، شيوه
مختلـف و متنـازع در نظـر  توازنى ظريف ميـان انـواع نيروهـای ۀبايد جامعه را به مثاب. مهم هستند
ين، بنـابرا. خورد انقالب يا يك رهبر قهرمان به سود يك پيامد ويژه برهم مى  جنگ، گرفت كه با

  . )306، ص1368كوزر، (نظر داشت هميشه بايد عنصر احتمال را در 
توانـد ماهيـت تغييـرات  تنهايى نمى ای بـه ين اسـت كـه هـيچ نظريـهامروزين سخن وبر ا ۀنتيج

توان تحت سه عنوان  در نتيجه عوامل مؤثر بر دگرگونى اجتماعى را مى. اجتماعى را توضيح دهد
، 1385گيـدنز، (عوامـل فرهنگـى ) 3و  ؛سـازمان اجتمـاعى) 2 ؛محـيط فيزيكـى) 1: بندی كرد جمع
ــه آن. )695-694ص ــش كــه در جامعه ُطرف ــر دو جنب ــنخســت: اساســى وجــود دارد ۀناســى وب  ۀ، جنب

وجـه  ،شـود و ديگـر گر مى معنای ذهنى جلوه ۀشناسى او وجه ايستای آن است كه در مقول جامعه
  .گر است پويای آن است كه در مباحث تاريخى وبر نمايان

نقشـى محـوری دارد و » كـنش اجتمـاعى«شناختى مـاكس وبـر مفهـوم  جامعه یها دگاهيدر د
ــای جامعه ــام كاره ــر در تم ــالش وب ــناختى و جامعه ت ــن ش ــى دي ــای  او شناس ــم و درك معن فه

درونـى رفتـار و روابـط اسـت؛ زيـرا از نظـر وبـر سـاختارها و نهادهـای اجتمـاعى جـدا از  ــ  ذهنى
-12، ص1384وبـر، ( ندنيسـت ،بخشد هم به آنها اهميت مى سازد و كه هم آنها را مى های انسان فعالت

در واقع، آثـار وبـر . شناس، تفسير كنشى است كه بر مبنای معنای ذهنى است ژ_ جامعهيكار و. )13
  .)88، ص1383فروند، (تالشى برای يافتن مبانى عينى دنيای ذهنى ديد  ۀرا بايد به مثاب
گرايى و  لحاظ روشى با هر دو جريان اثبـات بهوبر ديگر اگر به اين موضوع بنگريم،  ۀاز زاوي
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 سو ين مبتنى بر قوانين كلى از يكاولى وبر تأكيد داشت كه تبي ۀدر زمين. تالقى بود آليسم در ايده
. ديگرنـد واقع، مكمـل يك هايى مشروع و بـه طور مساوی روش و تفسير موردی از سوی ديگر، به

هفـتم قـرن نـوزدهم در آلمـان  ۀدر آغـاز دهـ نوکـانت�ب كه با گسترش مكتنيز  آليسم  مكتب ايده
از مهمتـرين كـه ويندلبانـد، ريكـرت، زيمـل و ديلتـای  آن ىژگـيترين و گسترش يافـت و عمـده

آنهـا بـرخالف . انديشمندان آنند، تمايزنهادن ميان علوم طبيعى و معرفت اجتمـاعى و انسـانى بـود
طبيعى و در نتيجه، تالش برای كشف قوانين كلى سازی علوم انسانى به  گرايان، شبيه ادعای اثبات

تـاريخ اسـت، را از هـم مسـتقل  - را خطا و اين دو علم كه يكى موضوعش طبيعت و ديگری ذهن
جهـان بشـری بـا  انيـمگرا اين بـود كـه  های ذهن آليست بحث اصلى وبر در برابر ايده. دانستند مى

انجامد وجود نـدارد و در نتيجـه در يم آنها بعالم طبيعى تفاوت بنيادينى كه به جدايى در روش فه
هم عينيـت و هـم  ام�ان عین� و علیت کاف� در تبیین تاریخ�،فصلى از كتاب روش تحقيق خود با نام 

  . )272ـ240، ص1384وبر، (عليت را در علوم انسانى روا دانست 
، عينيت و ارزش ها، معانى اصطالحاتى چون قانون، علت آليست گرايان و ايده اثبات اوبه نظر 

دنيای آدمى آزاد اسـت و  عتقد بودندكه م - گرايان در نتيجه برخالف ذهن. اند را درست نفهميده
كارگيری تبيـين  در مـورد بـه - انين طبيعت در آنها كـاربرد نـداردهای علت و معلولى و قو تحليل

بـه يـاری تببـين علّـى تـوان  باالترين كاری كـه مى«به اين نتيجه رسيد كه  ،علّى در علوم فرهنگى
تفـاوت حتمـى و قطعـى در تـوالى  ،انجام داد تشخيص آن عاملى است كه اگر ناديده گرفته شود

؛ يعنى بايد عـاملى را يافـت كـه اگـر از تفكـر حـذف شـود، وقـوع »رويدادها پديد خواهد آورد
  . ناميد »های فرضى روش تحليل«وی اين روش را . رويداد مورد نظر متصور نباشد

، نگـرش )آرمـانى(تفهم، نـوع خـالص : لوژی وبر اساساً چهار عنصر است كه عبارتند ازمتدو
 ّ تنها به مهمتـرين آنهـا جا،  نيدر ااين چهار مفهوم  انيم از. )4ــ2، ص1384وبر، (ى ارزشى، كثرت عل

  .خواهيم پرداخت» تفهم«يعنى 
شناس آلمـانى، ژان دوريسـين در سـال  بار، تاريخ كه نخستين - به نظر منتقدان وبر، مفهوم تفهم

وبر در تفسـير تفهـم از . كار رفته است در آثار او دوپهلو و اندكى مبهم به - توسعه دادآن را  1850
تفهم از نظر . سود جسته است... ليپس و  ، گتيل اتليفانلدانديشمندانى چون ديلتای، ريكرت، زيمل، 

  .)89، ص1383  فروند،( تفسير و از سوی ديگر به مفهوم عليت مرتبط است وبر از سويى به مفهوم
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اش در  شـناختى و مطالعـات ژرفكاوانـه های روش ای كه وبر، عـالوه بـر تمـامى بررسـى  زمينه
اين بود كه دانش اجتماعى مطلـوب  ای داشت،   ريشه ۀگون آن به ۀمسايل گوناگون، سعى در مطالع

ايـن دانـش واقعيـت زنـدگى خـود و   ايـن اسـت كـه بـه يـاری  دفهـ« 26.ما دانش واقعيات است
كـه  ها چنان پديـده انيـم فرهنگـى و روابـط _معنای هر پديـد به بيان ديگر به. ميمهپيرامونمان را بف

  .)72، ص1949وبر، (» اند، پى ببريم شكل كنونى دگرگون كردهبه هستند و نيز عواملى كه آنها را 
نفسـه چگونـه بـوده  ه گذشـته فىكـسـت يته نكن  ، دانستن اينبنابراين، هدف پژوهش تاريخى

كـه چطـور بـه حكـم ضـرورت تـاريخى وضـع  اين  و نـه )170، ص1384وبر، () همانند رانكه(است 
ح يپژوهش تاريخى بايد به توض). پنداشت چنانكه ماركس مى(بايست چنين بوده باشد  گذشته مى

صـورت كنـونى  و عوامل، وضـع گذشـته را به كه كدام علل چگونگى وضع كنونى بپردازد و اين
ترين آنها در عصـر مـا  عمده ،اين عوامل يادشده و در واقع  با توجه به اين يكى از. درآورده است

» بخشى از تـاريخ حيـات بشـر«داری هم خود چيزی بيش از  است، هرچند  سرمايه» داری سرمايه«
  . نيست

شـناختى  خـود از روش جامعه ۀبـرای اثبـات فرضـي، داری اخـالق پروتسـتان و روح سـرمایهدر وبر 
اش  از متغيرهای اصلى نظريـه 27»نوع آرمانى«روش او الگوسازی يا ساخت . رديگ ىبهره مای  ويژه
های فرعـى يـك پديـده  تمام ويژگى) تاريخى يا غير آن(های خاص  وضعيت ۀوبر با مطالع. است

كنـد كـه بـا آن ماهيـت متغيـر مـورد  ى مىها، مدلى طراحـ اين وضعيت ۀپاي و بركند  را خارج مى
ــا اين. نهــد نــام مى» نــوع آرمــانى«او خــوِد ايــن روش را . آورد نظــرش را درمــى كــه  ايــن روش ب

رو، وبـر بـا  باشـد، از همـين علمـ�خواهـد  ت، اما در پارادايم مدرنيتـه اسـت و مىسيپوزيتيويستى ن
دارد كـه بـا كمـك آن بتوانـد،  بررسى اعمال و رفتار پروتستانتيسـم، سـعى در ايجـاد يـك مـدل

ايـن روش گرچـه  .قـرار دهـد آزمون تجربیداری مورد  اقتصادی را در سرمايه ۀشرايط تحقق توسع
اول،  28.د، اما با مشكالتى نيـز روبروسـتيد در برابر انحصارگرايى پوزيتيويستى مفيد به نظر آيشا
های مورد نظر از محتوای عمومى خود منتزع شـده و بنـابراين،  كه با ايجاد نوع آرمانى، پديده اين

. شـود دوم، در اين روش عامِل زمان ناديده گرفتـه مى. سازی بيش از حد خواهد شد موجب ساده
سنت  آليستى بودن اين روش كه هميشه روحى غالب در ترين اشكال نيز عبارت است از ايده مهم

  .)بخش سوم: مترجم و نيز ۀ، مقدم1386؛ بابايى، 509، ص1385كانرتون، (فلسفى آلمان بوده است 
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هـايى  خوانى و نيز سخنانش در باب اديـان ديگـر نيـز ناهم  وبر ۀدربار_ حقايق تاريخى و فرضي
. است به عنوان مثال اسكاتلند پروتستان يكى از بزرگترين شواهد نقض برای نظريۀ او وجود دارد

وبـر را  ۀانتقادات وارد شـده بـر رسـاله و نظريـ _برخى متفكران عمد اما با وجود تمام اين انتقادها
بـاب هـدف  ها در فهمى اين كج يكى از . )229، ص1380بومر، (دانند  از كژفهمى مى ىربط و ناش بى

جـدا از  )780-769ص ،1385گيـدنز، (البته، انتقادهای ديگر نيـز وجـود دارد . كاری وبر است ۀو زمين
شناختى وبر در برابر انحصارگرايى روش علم در آن روزگـار، اهميـت ديگـر وی  مقاومت روش

تعبير ديگـر، تفسـيری غالـب از  يـا بـهو  نمودن مركز ثقل تمدن جديـد، يعنـى عقالنيـت در مطرح
را كـه وبـر در كتـاب  داری اخـالق پروتسـتان� و روح سـرمایه ۀمقالـ. عقالنيت در دوران مـدرن اسـت

چرا كنِش عقالنى معطوف بـه هـدف ) 1: اساسى دارد ۀ، دو مسئل29خود نگاشت» شناس� دین جامعه«
  گرايى چيست؟  اين نوع عقل سرنوشت ) 2و  فقط در غرب سلطه يافت؟

دانند، و اين مؤلفـه را در  گرايى مى پردازان مدرنيسم را برآمده از همين مؤلفة عقل بيشتر نظريه
؛ چه آنها )32ملكيان، ص( شمارند ترين عوامل پيدايش فرهنگ مدرن مى فردگرايى، جزو مهم كنار

و چـه ...) لوكاچ، آدورنو، هوركهايمر، فوكو، دريـدا و(د نده كه مدرنيسم را مورد حمله قرار مى
جملــه پــوپر و  هـا از همراه ليبرال هابرمـاس و آپــل بــه(كننــد  از آن دفــاع مى یا گونـه آنهـا كــه بــه

  . )يگراند

  دگاه وبريپيشنهادهايى برای جلوگيری از بدفهمى د
و  ىكيهرمنـوت یبسيار مهم توجه داشت تا از خطـا ۀدر تحليل ديدگاه ماكس وبر بايد به چند نكت

  :مينك ىفرض مطرح م سهته را در قالب كن چند نيا. در امان ماند ىبدفهم
ــرض اول، ــرخالف دو ف ــ ب ــد ۀنظري ــاال،   _يادش ــى در ب ــدن تقليل ــكوفا ش ــبب ش ــه س آنچ

فرض ساده است كـه  سياسى وبر شد، همين پيش ىشناس شناسى دين و جامعه شناسى، جامعه جامعه
  . های اجتماعى اعتقاد داشت واقعيت ۀعقايد، در مقابل حيط ۀطور نسبى به استقالل حيط او به

توانسـتند  ىكردند فكر را تا حد واقعيـت اجتمـاعى تقليـل دهنـد، نم انديشمندانى كه سعى مى
. ای اسـت ای كه شرط فهم هر انديشه كافى نزديك شوند؛ نزديكى _انداز به یا  هيچ سنّت فكری به

آشـنا شـود، بـه غنـای   آن سـنت  ای نزديك شود و با قلمرو عقايد مـذهبى هركس به سنّت فكری
در آن سـنت را  ،كنـد و در نتيجـه يابد و نسبت به آن سنت احسـاس فروتنـى مى عجيبى دست مى
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تـوان  اين همان روش همدالنۀ پديدارشناختى اسـت كـه مى. آورد گرايى نمى قالب محدود تقليل
يعنى اسـتقالل  ؛بنابراين، فرض اول استقالل نسبى است. نحوی وبر را متعلق به اين سنت دانست به

  . )، بخش پريچارد1385پالس، : كن(های فكر و از جمله فكر مذهبى و منافع مادی  نسبى حيطه
هـای انتخـابى  مخالفت با انحصارگرايى عليتى و جـايگزينى آن بـا فـرض قرابت فرض دوم،

 _ايـد توان همچون ماترياليسم تاريخى گفت كه آن  ها نمى ايدئولوژی اين معنا كه دربار_  است؛ به 
 قرابتـ�تـوان گفـت كـه  فكری يا سخن مذهبى، روبنايى برای نفع طبقاتى معين است؛ بلكه تنها مى

ديگر قرابـت  اين تفكر اجتماعى و آن منفعت سياسى و اقتصادی با يك  اين معنا كه وجود دارد؛ به
عبارت ديگر، ايـن تـازه  به. عنوان يك مسئله بايد به بررسى آن پرداخت ای دارند كه به و نزديكى

و نتيجـۀ  انيـانگارانه آن را پا كه همچـون ماترياليسـم تـاريخى، سـاده ابتدای تحقيق است و نه اين
  .پژوهش بدانيم

ای مـورد عالقـه و اقبـال   بـاره، عقيـده شود به يك ه چگونه مىكن پرسش مطرح شود يد ايشا
... طلب و ايدئولوژی طبقـاتى، انقالبـى، اصـالح  اين مقبوليت به يك ۀمردم قرار گيرد و و در نتيج

سخ بـه ايـن پرسـش اسـت در پا. كه تا چندی پيش مورد اعتنای آنها نبود شود؟ حال آن تبديل مى
كه نقش ذهنيت و بررسى ذهن و انديشۀ نهفته در آن كه مورد تأكيد وبر و پيروان اوست، نمايـان 

  .شود مى
ها و در نتيجـه، طراحـى نتـايج دقيـق بـرای  غيرقابل مهندسى بودن دقيق انديشـه، فرض سوم

بينى عقايد و افكار  پيش رو، فرض سوم عدم پافشاری ابتدايى بر عواقب غيرقابل از اين. آنان است
تواند بنشيند، مهندسى كنـد و عقايـدی را  ای از اجتماع نمى واقع هيچ طبقه اين معنا كه در به. است

. مثال، قدرت سياسى را تصرف كند یايدئولوژی تبديل شود؛ تا بتواند برا تدوين كند كه به يك 
همچون رفتـار بـا مسـايل در   رفتاری،توان  عقايد منطق خاص خود را دارند در نتيجه با عقايد نمى

دهنـد  های اجتمـاعى و تـاريخى نشـان مى واقعيت. داشت) بينى تبيين، كنترل و پيش(علوم تجربى 
 ۀاين عقايد همچون خنجری بـر قلـب نيـات اوليـ اند، اما در عمل  ار عقايدی مطرح شدهيبس كه چه

عمـل، همـين  ۀفكر و حيط ۀسبى حيطيكى از مظاهر استقالل ن. آن نشسته است _كنند افراد تدوين
  . است

. انـد بينى شوند كـه كـامًال غيرقابـل پيش از جريانات اجتماعى مى یا عقايد عموماً سبب سلسله
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داری بـرای كالونيسـِم  سـرمايه  ۀنهد نتيجـ نگشت مىاعنوان مصداق بر آن  يكى از نكاتى كه وبر به
پيورتنيسـم پاكـدين ابتـدايى اسـت كـه اگـر  كاِر ابتدايى، و رونـد سكوالريزاسـيون بـرای  محافظه

ا از آن پرهيـز يـرده و كـشـدت بـا آن برخـورد  داشـتند به رهبران آنهـا از چنـين نتـايجى خبـر مى
  .نمودند مى

داری در غـرب و نقـش پروتستانتيسـم، از همـين  سـرمايه _نحـو ۀۀ خـود در زمينـيـوبر در نظر
ه برخالف تصور برخى منتقدين وبر، سخن وبـر كبنابراين، بايد متوجه بود . گيرد ها بهره مى فرض
داری در غـرب،  علّـى، سـرمايه  ۀاين نيست كه در يـك رابطـ  داری اخالق پروتستان و روح سرمایهدر 

ايـن  ايـن نيسـت و اگـر مخـالف  وجه سـخن وبـر  ايجاد شد؛ به هيچ اصالح مذهبى و پروتستانيسم 
داری  ايجـاد سـرمايه نظر وبر اگر بـرای   به. تاس ه كامًال با آن مغايركشود گفت  مفهوم نباشد، مى

عامل در تمـدن   اين عوامل در تمدن اروپايى، سيزده عامل از   مثًال پانزده عامل الزم باشد، چهارده
اصـلى ايـن  ۀهـم مسـئل وجـود بـاز اما بـا اين ،عامل در تمدن يهودی وجود دارد  فرض ده هند و به

  وجود آمد و نه در شرق؟ ب بهاست كه چرا كاپيتاليسم تنها در غر
ای اسـت كـه  ه علتش وجود فيوز يا ماشهكد بتوان گفت ي، شاگفته شيپهای  با توجه به فرض
اين ماشه چه بود؟ ايـن ماشـه عقالنيـت  . ها وجود نداشت گر تمدنيولى در د ،در تمدن غرب بود

بـه  ،چنانچه گذشت كه البته ژه تكليف بودن كار بوده استيو برآمده از نگاه كالونيسم به دنيا و به
ارامكـى، (عاطفه سرچشـمه گرفتـه اسـت  نظر وبر غربت انسان مدرن نيز از همين نگاه خشك و بى

1373( .  
دو ه شايد برخى فكر كنند كه كالونيسـم و پروتستانيسـم كرد ك ین توهم دوريد از ايالبته، با

گرفتـه ايـن نتيجـه  اين سخن  از اند و ظهور اين دو مسيحيت را عقلى كرد و  شدت عقلى هب بهمذ
ای پديد آوريد تا تمدن جديـد و كاپيتاليسـم ظهـور پيـدا كنـد و بَـر  كه بايستى نيروی عقلى شود

همين  دينى كه داريم عقلى نيست و يا عقالنيت در آن ضعيف است و به هك همين مبنا اظهار شود
اما شـايد بتـوان گفـت كـه قضـيه  ،)پيوست، 1380مرديها، : كنمونه، ن یبرا(م يجهت توان توسعه ندار

تری  ضـدعقالنى ۀجنبـ یا لحاظ عقالنيـت نظـری تـا انـدازه كامًال بر عكس است؛ پروتستانيسم بـه
  .شناسى و بحث تقدير ازلى ويژه در انسان دارد؛ به

ار بيشـتر و در يهوديـت يحتى عقل به معنای عقل معاش و عقل عملى حتى در كاتوليسيسم بس
پيچيده و پيشـرفته دارد  تر بود؛ چرا كه يهوديت يك فقه اقتصادی كامالً  مراتب افزونو اسالم، به 
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پـس چـرا . فقـه اسـالمى و شـيعى اسـت) معنای اعـم معـامالت بـه(كه قابل قياس با فقه معـامالت 
ايجـاد  يهوديت و اسالم كه تفكری بسيار ريـزبين دربـار_ تنظـيم روابـط بـين افـراد دارنـد، سـبب 

دند؟ و يا فرهنگ حاكم بر تجارت و تجار بازاری ما با وجود برخورداری از سـنّتى كاپيتاليسم نش
اصــلى مــاكس وبــر در   ۀايــن پرســش دغدغــ د؟ پاســخ يــانجاميداری مــدرن ن بــه ســرمايه ،ديرينــه
بنـابراين،  )13 _، شـمارانیـک ، مجلـه1372، یصـدر: كنـ(اسـت  مطالعات تطبیق� ادیـانو  شناس� دین جامعه

كار است همان عقالنيت ابـزاری اسـت كـه در  نيتى كه نهفته در نگاه پروتستانى بهمقصود از عقال
اندوزی و توجيه دينى آن وجود داشت كه البته اين عقالنيـت در درون خـود  كار و سرمايه نگاه به

  .پروراند عقالنيت را مى يك آنتى

  های ديگر وبر و تطبيق آن با انديشه ۀراهكاری برای تحليل نظري
برای تحليل تز وبر و روزآمـدنمودن تـوان آن، آن را بـه پـنج اليـه تحليـل  توان ىمرسد  مى نظر به

بعدی مربوط بـه  ۀاول مربوط به مقام گردآوری و داوری اين انديشه است و دو الي ۀكرد؛ سه الي
  :بارآوری آن

  ميان باور و كنش وجود دارد؟ ىآيا ارتباط. 1
  ميان باور دينى و كنش اجتماعى وجود دارد؟ ىآيا ارتباط .2
  داری وجود دارد؟ اقتصادی سرمايه ـ   ميان باور دينى كالونى و كنش اجتماعى ىآيا ارتباط. 3
اقتصـادی  ـ  توانـد بـه باورهـايى منجـر شـود كـه بـه كـنش اجتماعى كدام تفسـير دينـى مى. 4

  داری بينجامد؟ سرمايه
ناشـى از آن بـه همـان انـدازه و   ۀدينـى و روحيـ  ری، باورهـایدا سرمايه ۀآيا با آمدن روحي .5

   )5، فصل1388زندی، : كن( ماند؟ اگر نه، چه بايد كرد؟ داری مى سرمايه اصالت اوليه و پيش
 ین، موجب خـوانش و داوريد ىاجتماع ىم روانشناسيه در پاراداين نظريا به نظر نگارنده، نهادنِ 

  _ه را متعلـق بـه حـوزيـن نظريـكـرد غالـب كـه ايو بر خـالف روشود؛  ىه مين نظرياز ا یتر قيدق
ــر مى شناســى مى عهجام ــه نظ ــد، ب ــد دان ــر ا ، روحِ رس ــحــاكم ب ــن نظري ــي ــل اول،  ۀه در درج تحلي
اسـت؛ كـه بـه  ىكـنش اجتمـاع  _ر آنهـا در حـوزيها و تـأث  انسـان یفـرد یباورها اختى ازشن روان
 _اسـت و در مراحـل بعـد در حـوز ىاجتمـاع ىاسشن ن نوع نگرش در اصل متعلَق روانيا ى،عبارت
  .رديگ ىقرار ممعرفت  ىشناس  جامعه
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  ها نوشت پى
 

توني و ورنر سومبارت متعلق به مكتب تاريخي جديد در . اچ. ماكس وبر به همراه آر ،لحاظ مباحث اقتصادي به. 1
ايشان معتقدند كه روش تاريخي تنها روش بررسـي در علـم اقتصـاد اسـت و هريـك در بررسـي        . علم اقتصادند
وبر و توني نقش اخـالق  . كنند داري را توجيه مي با تحليلي خاص، پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه اقتصادي خود

دانند؛ در حالي كه سومبارت، توسعة اقتصادي را بـه   داري مؤثر مي پروتستاني را در توسعة اقتصادي نظام سرمايه
نظـر تـاريخي    لعة اقتصاد از نقطهمكتب تاريخي از يك طرف به مطا. داند و عوامل ديگر مي» اخالق يهود«سبب 

ديگر جدا  توان از يك هاي اقتصادي و اجتماعي را نمي دادند و از طرف ديگر، معتقد بودند كه پديده اهميت مي
ايـن مكتـب بـه دو شـاخة قـديمي و جديـد تقسـيم          .بردند كار مي آنها در مطالعة جامعه روش تكاملي را به. كرد
نگرش تاريخي وبرِ متأثر از مكتـب    نگاري اقتصادي نيز، لحاظ تاريخ به. )207-197ص ،1384تفضلى، : نك(. شود مي

كنيس است كه البته وبر بر آنها انتقاداتي هم داشت و . نگر دو تن از استادان بزرگ او، ويلهلم روشه و كي تاريخ
 . )3ص ، 1384وبر، (رد كبر صحت و اعتبار برخي از تعاليم اقتصاددانان كالسيك نيز تأكيد 

  . دار بوده است اين بدان معنا نيست كه وِبِر فردي دين البته، . 2
  :شناختي اين اثر به شرح زير است تابكمشخصات . 3

. اچ. ، مترجم انگليسـي تـالكوت پارسـونز؛ بـا پيشـگفتاري از آر     داری اخالق پروتستان و روح سـرمایهس، كوبر، ما
 .1371 ، )سمت(ان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سازم: تاني؛ ترجمة عبدالمعبود انصاري، تهران

: ؛ ترجمة عبدالكريم رشيديان، پريسا منوچهري كاشـاني، تهـران  داری اخالق پروتستان و روح سرمایه س،كوبر، ما
  .1373 شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

، 1373 ، ارغنـون: كنـ(صـورت گرفتـه اسـت     نيـز  ،ديگري به قلم حسـن چاووشـيان    اش ترجمة وبر بر رساله از مقدمة 
  ).3 شمار_

هاي فاحش، قلب كامل مطلب،  يادشده، ترجمة آقاي انصاري، آميخته با غلط ةقابل ذكر است كه از ميان دو ترجم
اشـانى، كمنـوچهری (گشاسـت  اين ترجمه مقالة زيـر بسـيار راه   باب مشكالت  در. است هاي ناموجه حذف يا اضافه

ترجمـة دوم بـرخالف ترجمـة    . )45ـ42ص .72، تير 13 _سال سوم، شمار ،کیان، »بار يك اثر كالسيك تأسف ۀترجم«پريسا، 
  .هاى متن اصلى را با خود دارد اول يادداشت

براي مثال، ميشل فوكو در مباحث خـود در بـاب   . اي انديشة او بسيار مورد توجه قرار گرفته است بعد فرامدرنيته. 4
هـاي   مدرن از وبر بهره غلبة عقالنيت ابزاري بر جامعة دربارة گن هابرماس در مبحث خود جامعة انضباطي و يور

  . )1، ص1384وبر، (. اند فراوان برده
بنـدي مـاكس وبـر، نظريـة ريكـرت و بـدين ترتيـب         توان گفت كه نظرية صورت شناسي وبر مي در باب معرفت. 5

 .)E ۀ، ضميم1386 صدری،  :نك(گيرد شناسي كلي كانت را مفروض مي معرفت

له و لذا قابـل  ئدر دوران جديد آنچه بتواند عيني شود، مس«: گويد به اين سخن گابريل مارسل توجه كنيد كه مي. 6
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: كبيشتر ن  برای مطالعۀ(» توان يافت كه علمي باشد بررسي است؛ در غير اين صورت، يك راز است و پاسخي نمي
 .)29ـ23ص ،1382خاتمى، 

عقالنیت و آزادی، مقاالت� از ماکس ، »شناسي دين ماكس وبر هاي منطقي جامعه ساخت«وت، كتال پارسونز،: كن .7

ايـن مقالـه در واقـع     .86-29ص .1379هـرمس،  : تهران ،يداهللا موقن و احمد تدين ة، ترجمماکس وبر ۀوبر و دربار
 ةيس آمريكـايي بـر ترجمـ   نـو  شناس برجسته و دشوار ، جامعه)1979ـ1902(اي است كه تالكوت پارسونز  مقدمه

  :ماكس وبر نگاشته است اثر »شناس� دین جامعه«انگليسي كتاب 
Weber Max, the Sociology of Religion, Beacon Press Boston. 1963, pp. xix- Ixvii. 

تعدادي از  شناس� اندیشه در جامعه مراحل اساس� سیركتاب  658ريمون آرون در حواشي بخش ماكس وبر، در ص. 8
  .برده استاين آثار را نام   ترين مهم

  :اند هرسه اثر به انگليسي برگردانده شده و در دسترس. 9
Weber, Max, (1951) The Religion if China, trans. by Hans H. Gerth, The Free Press. 
 .Ancient Judaism, trans. by Hans H. Gerth and Don Martindale, The Free Press (1952) ,ـــــــــ

 .The Religion if India, trans. by Hans H. Gerth and Don Martindale, The Free Press (1958) ,ـــــــــ

  .C)مۀ يضم ،1386، یصدر(: هاي وبر دربارة اسالم نك براي آگاهي بيشتر دربارة ديدگاه. 10
بـدين   اوهاي بـزرگ فكـري دوران مـا دامـن زد؛ زيـرا       اخالق پروتستاني، به يكي از جدالدربارة مقاالت وبر . 11

ايـن    امـا او بعـدها  . شيده بـود كبه چالش » ايجابي ماترياليسم تاريخي  نقد«ترتيب تفسير ماركسيستي از تارخ را با 
  . تحقيق را كنار نهاد

جاي عامل يا عامالن در تاريخ يا جامعه گذاشـت و   را بهكه بايد خويشتن  عبارت است از اين» تفهم«از نظر وبر . 12
عبارت ديگر تفهم حركتي  ؛ به)276، ص1369هيوز، (به اين وسيله عمل تاريخي يا اجتماعي از درون احساس كرد 

عنصري از واقعيت اجتماعي  ذهنیتبراي وبر ضرورت روش تفهم در اين نهفته است كه . است از برون به درون
 .)4، ص1384وبر، (عيني است  ةمطالعاست كه قابل 

را در  )ideal type(آل  ، نوع انتزاعي و ايده)pure type(صلدر مقابل نوع خا اقتصاد و جامعـهوبر در متن كتاب . 13
شناسي عموماً از نوع آرماني و انتزاعي  اما پس از وي مفسران آثارش و نويسندگان كتب جامعه. نويسد پرانتز مي

تر با منظـور وبـر    تر و منطبق نوع خالص را صحيح ةاستفاده از واژ اقتصاد و جامعهمترجم كتاب . اند استفاده كرده
  ).1386صدری، : كن(وع ميانگين تفاوت بسيار دارد؛ شايان ذكر است كه نوع خالص با ن). 5ص(داند مي

مجموعـه مقـاالت همـایش نقـد تجـدد از ، خرد جاودان: كن  گشاست، باره ره گرايان در اين مباحث انتقادي سنت 14.

  .1381،، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانگرایان معاصر دیدگاه سنت
علـوم   ةداري غـرب بـه خصوصـيات ويـژ     شكل معاصر سـرمايه ناگفته نماند كه از نگاه بسياري از انديشمندان، . 15

داران در كابرد عملي  داري، تا اندازة زيادي از منافع سرمايه پيشرفت علوم و فنون در سرمايه. جديد وابسته است
  .)208، ص1384تفضلى، (اصول اقتصاد سرچشمه گرفته است
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گونـه كـه امـروزه در     همـان   تغييـر هويـت داده اسـت،   اين روحيه در طـي زمـان    پذيرد كه  زيرا وبر خود نيز مي. 16
  .معنا ندارد» تالش از روي وظيفه«و » قناعت«فرهنگ غربي چيزي به نام 

پــردازد و علــت آن را در  هـاي مهــم پروتستانتيســم، تسوينگليانيسـم اســت كـه وبــر بــه آن نمـي     يكـي از شــاخه . 17
كنيم؛ زيرا پـس   تسوينگليانيسم جداگانه صحبت نمياز «: كند گونه ذكر مي اين  هاي بخش دوم كتابش يادداشت

 .)193ص ،1373وبر، (...اهميت خود را به سرعت از دست داد كه مدتي كوتاه در موضع قدرت قرار گرفت،  از آن

 ديدرنگ آيين پروتستان را پذيرفتند، به سرعت به شـكوفايي اقتصـا   جهت نيست كه مناطقي از اروپا كه بي بي. 18
كـار بـود، نـه برآينـدي       طور غيرمنتظـره و تصـادفي ناشـي از اهتمـامي دينـي و نـو بـه        دي كه بهرسيدند؛ دستاور

گراث،  مـك(شود  نهضت اصالح ديني رهنمون مي ةاين مطلب ما را به تأثير اقتصادي انديش. شده و عمدي حساب
 ).500-499، ص1382

سنگين عملي اعتبار  ةكه وزن... و گاورنیتز، کانیgهام، تولرتشترولتش، شولتز، : وبر حامياني نيز دارد از قبيل ةنظري .19
 .)516ـ 515، ص1382گراث،  مك( اند حمايت از همين تفسير گذاشته خويش را در

ه در ك و يا چنان» ماند كار نمي بي ،كسي كه آخرت در پيش دارد«: آمده است البالغه نهz 42خطبة ه در ك چنان. 20
zآمده است كه امروز روز عمل است و نه حساب و فردا روز حساب است و نه عمل البالغه نه.  
افتادگي مسلمانان در قرون اخيـر را   ، يكي از عوامل عقبسیری در نهz البالغهمرتضي مطهري در كتاب استاد  . 21

شـان  اي دهد كه به نظر مي رايها معنايي از زهد . دانند اشتباه آنان از برخي مفاهيم ديني و از جمله زهد مي  برداشت
آن كم  ة، كه نتيجبه آن حال دل نبستن ست از كار و توليد زياد و در عينمعناي صحيح زهد است و آن عبارت ا

 ).143، ص1376مطهری، : كن(مصرف كردن و بخشش به ديگران است 

مهـاجرت قـوم    ةسـئل وبـر در آثـارش بـه م   . ايـن زمينـه داشـته اسـت     افزون بر اينها، مهـاجرت نقـش اساسـي در     .22
در بسـياري مـوارد،   ... «: گويـد  هـاي بخـش اول مـي    او در يادداشـت . اسرائيل به مصر باستان، پرداختـه اسـت   بني

، 1373وبـر، (؛ »هايي با تمدن كهن ناممكن بـود  هاي وسيع از سرزمين داري، بدون مهاجرت پيدايش صنايع سرمايه
  ). 99ص
چـون    كند، قانون براي كالونيست، يك معيار آرماني براي عمل است، اما بر لوتري سنگيني مي«: گويد وبر مي .23

نـد،  كرد بالفعـل از مقـدس شـدن محكـوم مـي     ها را به وحشت  ها، لوتري كالونيست. براي او دست نايافتني است
، 1373وبـر، (كردنـد   قـانون و تكبـر مـتهم مـي    برابر  آميز در ها را به بندگي اسارت ها كالونيست كه لوتري درحالي

  .)203ص
  .)80 _، شمار1383 ،معرفتكالبرگ، مجله : نك(اند  چهار نوع عقالنيت وبري برشمرده ،البرگكچون همالبته برخي  24.
نامـة مبـاني نظـري     ، ويژهارغنـون ة، فصلنام»وبر و زيملدربارة يادداشتي «مرتضويان علي و اباذري يوسف؛ : كن.25

 .293ـ291، ص3ة، شمار1373سم، سال اول،مدرني

 علـي مرتضـويان،   ة، ترجم»داري از نظرگاه عقالنيت تفسير وبر از جهان بورژوا، سرمايه«، كارك  لويت،«: كن. 26
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 :بخش دوم از كتاب زير است ةاين مقاله ترجم  .324-309، صارغنون

Lowith, Karl, (1993) Max Weber and Karl Marx, trans. by Hans Fantel (London: George Allen and 

Unwin. 

4. ideal type 

م در برخـي  ك آليسم، دست گرايي آن در ايده دليل افراط گونه كه بيشترين انتقاد نسبت به پديدارشناسي به همان. 28
 ).1387خاتمى، : كن( هايش است شاخه

و تاريخ اقتصادي  داري سرمايه ةن روش وبر در زميناي اشكاالت مصداقي واردشده بر  براي مطالعه در باب  همچنين
  :كن

Schumpeter, Joseph, (1963) History of Economic Analysis, New Yorkw: Oxford University Press pp. 

 .827ـ817
ايـن كتـاب از    ترجمه كرد و  ،يدار پروتستان و روح سرمایه اخالق كتاباين مقدمه را همراه با  تالكوت پاسورنز . 29

پروتسـتاني و روح   اخـالق  ةمقدمـ «ايـن مقالـه بـه     شود و به همـين سـبب    اين مقاله گشوده مي آن زمان به بعد، با 
 . شهرت يافته است »داري سرمايه
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  نامه كتاب

ــون، عقالنيــت  .1 وزارت فرهنــگ و ارشــاد : تهــران ،15 _، شــمار)مقــاالت ۀمجموعــ(ارغن
كـه (مدرنيسم و پسـت مدرنيسـم   ۀنام ويژه: 12و11_و نيز شمار. 1386 اسالمى، چاپ دوم،

  ).اند منتشر شده 1386تحت دومجلد با عنون مبانى نظری مدرنيسم در سال 
، فصــلنامۀ هفــت آســمان، »اخــالق پروتســتانى در صدســالگى«) 1383( ،اســالمى، سيدحســن .2

  .23شماره 
: انبـاقر پرهـام، تهـر ۀ، ترجمشناس� اندیشه در جامعه مراحل اساس� سیر) 1377( ،آرون، ريمون .3

  .علمى فرهنگى
، قبسـات، فصـلنامه »دين و توسـعه ۀالگوی تحليل وبر از رابط«) 1377( ،آزاد ارامكى، تقى .4

  .هفتم _شمار  سال سوم،
. مــارکس، گ. ک، انگلــس. ف. لودویــ{ فوئربــاخ و ایــدئولوژی آلمــان� )1386(، بابــايى، پرويــز .5

  .نشر چشمه: تهران. پلخانف
محمـد  ۀ، ترجمـنوسـازی و آگـاه�: خانمـان ذهـن بی) 1381(برگر، پيتر، بريجيت، هانسفريد،  .6

  .نشر نى: تهران. ساوجى
نشـر : تهـران ،محمـود رامبـد ۀ، ترجمـسیمای فکـری مـاکس وبـر) 1382( ،بنديك، راينهارد .7

  .هرمس
 ،رديهـاممرتضـى  ۀ، ترجمـدالیل عمل� و انتخاب عقالنـ�: کنش ۀنظری )1381(، ير بورديو، پى .8

  .نقش و نگار: تهران
 ۀداری، واقعيـت و اسـطوره، مجموعـ انفورماتيك و سرمايه  ۀجامع )1383(، خسرو پارسا، .9

  .نشر آگه: مقاالت، تهران
ماكس وبـر، دربار_ ، مقاالتى از ماكس وبر و عقالنیت و آزادی )1379(، پارسونز و ديگران .10

  .هرمس: تهران ،يداّهللاٰ موقن و احمد تدين ۀترجم
 ۀمؤسسـ: محمـدعزيز بختيـاری، قـم  ۀ، ترجمـدیـن باب هفت نظریه در) 1385( ،پالس، دانيل .11

  .آموزشى و پژوهشى امام خمينى
  . نشر مركز: تهران ،احمد خزاعى ۀ، ترجمداری دین و ظهور سرمایه) 1377(  ،. ه. تاونى، ر .12
شناسـ� مـاکس  ای بـر جامعه های انتقـادی و مقدمـه بـا پانوشـت( وبـر و اسـالم) 1380( ،ترنر، برايان .13
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حـوزه و  _پژوهشـكد: ترجمۀ حسين بستان، علـى سـليمى و عبدالرضـا عليـزاده، قـم ،)وبر
  .دانشگاه

  .نشر نى: تهران ،تاریخ عقاید اقتصادی، )1384( ،تفضلى، فريدون .14
، سـال کیـان مجلـه ،»ايدئولوژيك  شناختى دين مفهوم جامعه«) 1372(عباس،   توسلى، غالم .15

  .15 _سوم، شمار
  .سخن: تهران ،شناس� دین� جامعه) 1380(  ، ــــــــــــ .16
های هوسـرل و  جستاری در زنـدگ� و اندیشـه: و زمانۀ پدیدارشناس�  زمینه) 1385(جمادی، سياوش  .17

  .ققنوس: ، تهرانهایدگر
  ۀفرهنــگ و انديشــ _پژوهشـكد: ، تهــرانپدیدارشناســ� دیـن )1382(خـاتمى، ســيد محمـود  .18

  .اسالمى
  .نشر علم: ، تهرانر غربیمدخل فلسفۀ معاص، )1387( ، ــــــــــــ .19
  .آموزشى و پژوهشى امام خمينى ۀموسس: ، قمجزوۀ درس� پدیدارشناس� ، ــــــــــــ .20
  .آموزشى و پژوهشى امام خمينى ۀموسس: ، قمجزوۀ درس� هgل ، ــــــــــــ .21
گرايان  مجموعـه مقـاالت همـايش نقـد تجـدد از ديـدگاه سـنت) 1380( ،ِخَرد جاويـدان .22

  .انتشارات دانشگاه تهران: معاصر، تهران
  کتـابفصلنامه داری،  داری از زبان اقتصاددانان سرمايه نظام سرمايه) 1378( ،دادگر، يداّهللاٰ  .23

  .سوم _، سال سوم، شمارنقد
حسـين  ۀ، ترجمـایی و هرمنوتیـ�فراسـوی سـاختارگر: میشل فوکو) 1384( ،دريفوس، هيوبرت .24

  .نشر نى: تهران ،بشيريه
  ۀمؤسس: ، تهرانشناس� توسعه بحث� در مبان� جامعه: عقالنیت) 1378( ،پور ازغدی، حسن رحيم .25

  . معاصر ۀفرهنگى دانش و انديش
شـركت : تهـران ،محسـن ثالثـى ۀ، ترجمـداری اسالم و سـرمایه) 1358( ،رودنسون، ماكسيم .26

  .ىهای جيب سهامى كتاب
احمـد تـدين و شـهين  ۀ، ترجمـشرایط اخالق� رشد اقتصادی) 1381( ،...دانيل، و  روزيدس، .27

  . هرمس: تهران احمدی،
: محسـن ثالثـى، تهـران ۀ، ترجمـشناسـ� در دوران معاصـر نظریـۀ جامعه، )1374(ريتزر، جرج  .28
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، )تحليـل تـز مـاكس وبـر( داری االهیات پروتسـتان و فرهنـگ سـرمایه) 1388(زندی، محسن،  .29
  .دانشگاه اديان و مذاهب: قم ،كارشناسى ارشد ۀنام پايان

: رحـيم قاسـميان، تهـران  ۀ، ترجمـیهودیان و حیات اقتصادی مدرن) 1384( ،سومبارت، ورنر .30
  .نشر ساقى

فاطمـه  ۀ، ترجمـتکـه و تفکـر سـیار هویـت چهل: زدگ� جدیـد افسون) 1380( ،شايگان، داريوش .31
  . نشر فرزان :وليانى، تهران

، سـال سـوم، شـماره انیـک، مجله »س وبركن مايد ىشناس جامعه«) 1372( ،احمد  ،یصدر .32
13 . 

  .كوير: حسن آبنيكى، تهران ۀ، ترجمشناس� روشنفکران ماکس وبر جامعه )1386( ــــــــــــ، .33
  .نشر نى: ، تهرانشناس� آشنایی با مفاهیم اساس� جامعه )1384( ،عضدانلو، حميد .34
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمشناس� معرفت جامعه) 1385( ،عبدالرضا و ديگران  عليزاده، .35
  . ايران : گهر، تهران عبدالحسين نيك ۀ، ترجمشناس� ماکس وبر جامعه) 1383( ،فروند، ژولين .36
افشين جهانديده و نيكو سرخوش،  ۀ، ترجمتولد زندان: مراقبت و تنبیه) 1384( ،فوكو، ميشل .37

  .نىنشر  :تهران
 .طرح نو: خشايار ديهيمى، تهران ۀ، ترجمامروزین علوم اجتماع� ۀفلسف) 1381( ،فِى، برايان .38

آدورنــو، هابرمــاس، بنيــامين، هوركهــايمر، (شناســ� انتقــادی  جامعه) 1385( ،كــانرتون، پــل .39
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