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 «داری اخالق پروتستان و روح سرمایه»ی  رساله بهنگاهی 

 سمت: تهران. ترجمه عبدالمعبود انصاری. داری ، اخالق پروتستان و روح سرمایه(۱۷۳۱)وبر، ماکس 

 

 ساالر کاشانی

 

هاای بعادی نامن     در بخا  .  داری، اثر ماندگار مااکس وبار اسات    ی اخالق پروتستان و روح سرمایه این یادداشت، تأملی بر رساله

شناسی علوم اجتمااعی اشااره خواهاد     های وی در بعد نظری و روش ای از آرای وبر در این رساله، به برخی از نوآوری ای چکیده ارایه

 .  شد

هاای ررهنیای ر اط و ر اط در      چه شرایط و عواملی موجب شد که پدیده:  کند د را با این پرس  آغاز میی پژوهشی خو وبر پروژه

 تمدن اروپایی ارزش و اعتبار جهانی پیدا کنند؟  

شاناخت و  ».  گوید شناخت تجربی و تفکر عمیق منحصر به غرب نباوده اسات   کند و می مدرن اشاره می« علم»او به عنوان مثال به 

هاا   ولی در هیچ یک از ایان تمادن  « ی عمیق و پردامنه در همه جا به ویژه هندوستان، چین، بابل و مصر وجود داشته است مشاهده

 .   شناسیم ساب ه نداشته است علم به شکلی که در غرب مدرن می

  ل یارته استزمین تجلی و تکام ای از م ررات ر ط در مغرب قانون به عنوان مجموعه به همین ترتیب

ی ما و چه بسا بی  از ما از احساس هنری  واقع امر این است که ملل دییر به اندازه.  ی هنر مطرح کرد توان درباره را می همین نظر

ولای موسای ی ماوزون    . . .  انواع موسی ی چند صوتی در تمام ن اط جهان رایج بوده اسات . .  .  اند، شناسی برخوردار بوده و موسی ی

 .   همه از محصوالت تمدن غرب است. . .  نی چه هارمونی و چه ترکیب نواهای متعدد و ع ال

اماا اساتفاده   . . .  اناد  ی تزیینای داشاته   ها رایج بوده است و جنباه  تیز در بسیاری از ررهنگ های نوک ی هنر معماری، طاق در زمینه

هاای   شود و نیز استفاده از اصول احادا  سااختمان   ن میهای سبک گوتیگ که موجب ت سیم رشار سنیین ساختما منط ی از طاق

  .  سازی قرون وسطایی، ر ط مختص تمدن غرب بوده است های خاص ن اشی و مجسمه بزرگ و سبک

 . تر از همه روزنامه و مجله ر ط در غرب رایج شد صنعت چاپ در چین وجود داشت، ولی چاص کتب و مهم

هاای اساالمی و چاین وجاود داشات، اماا        ر سارزمین  های غربی باو،  دودی مشابه دانشیاهها که تاح مؤسسات آموزش عالی و مکتب

 های علمی متخصص، ر ط متخص غرب بوده است   های مستدل، منظم و تخصصی توسط هیأت پژوه 

حاصال   های اقتصادی غربای اسات، منحصارا     های دولتی معاصر و سازمان دیده که ستون ر رات دستیاه مدیران و کارمندان آموزش

اناد، ولای    هاا وجاود داشاته    های اداری و حتی کارکنان رنی از لحاظ تااریخی در تماام جامعاه    البته سازمان.  تمدن غرب بوده است

هاای   زیرا در جامعاه .  های اداری متکی نبوده است ای از لحاظ سیاسی، اقتصادی و رنی این چنین به سازمان موجودیت هیچ جامعه

 .   ی کارکنان رنی، تجاری و ح وقی است ی زندگی روزانه به عهدهترین کارکردها غربی مهم

های رئودال وجود داشته ولی حتی دولت رئودالی به مفهوم خاص غریب آن ر ط در  های اجتماعی در جامعه سازمان سیاسی و گروه

 ررهنگ غرب ظهور کرده است  

وانین مصوب و مدیریت متعهد به م ررات یا قوانین ع النای و   مبنی بر قانون اساسی مکتوب، خود دولت به مفهوم یک نهاد سیاسی

 .   مأموران آموزش یارته منحصرا  در غرب پدیدار شده است
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کناد کاه ایان تماایز میاان       او تأکیاد مای  .  ی خودش برساد  کند تا به مونوع مورد نظر و عالقه ی این امور اشاره می اما وبر به همه

 .   «ی معاصر نیز صادق است ترین عامل جامعه یعنی تعیین کننده داری نظام سرمایه»ی  ربارهی غرب و سایر ن اط جهان د جامعه

دار ندارد؛ این انییزه در میاان   داری و سرمایه اندوزی و سودجویی در اصل، هیچ ارتباطی با نظام سرمایه ی مال بدیهی است که انییزه

تاوان   مای .  ازان، گدایان، زنان بدکاره و مأموران راسد دولتای نیاز وجاود دارد   کارگزاران دولتی، پزشکان، امرای ارت ، اشراف، قمارب

رغام   علای . . .  اناد  اندوزی ارتاده ررادی صرف نظر از م ام و شغل به رکر مال کرده است، ای موقعیت ایجاب می گفت هرگاه در جامعه

ی ساودجنویی و    داری عباارت اسات از روحیاه    ایهسارم .  داری نیسات  ی کسب ثروت منحصر باه نظاام سارمایه    گیزه پندار عامیان،

 .   گذاری مستمر سودها با توسل به راه و روش ع النی سرمایه)

هاای تجااری    گیاری از ررصات   داند که بر سودجویی مبتنی باشد و تح ق سود با بهاره  داری را کنشی می وبر کن  اقتصادی سرمایه

داری ع النی کامال  متمایز  ی خاص خود را دارد و با رعالیت سرمایه و عمال  روال و قاعده اهرا  سوداندوزی از راه زور،.  پذیر باشد امکان

باه بیاان دییار رعالیات     .  ی دقیق مبتنی است و اساسا  رعالیتی حساابیرانه و ع النای اسات    داری بر محاسبه رعالیت سرمایه.  است

 .   صی برای کسب حداکثر سود، استوار استی منظم از کاالها یا خدمات شخ داری بر مبنای استفاده سرمایه

های متمدن از جمله چین، هندوستان، بابال و مصار در قارون وساطی و      در تمام جامعه البته سرمایه داری با خصلتی نسبتا  ع النی

وم تااریخی  اما نکته این است که معامالت در این جوامع تا مدت مدیادی تادا  .  داری وجود داشته است ی سرمایه همچنین در دوره

عنوان رعاالیتی موسامی    داری نه به داری و مدیریت سرمایه های سرمایه با این وصف، بنیاه.  زمین را نداشته است معامالت در مغرب

 .   ها به نحوی وجود داشته است ی باستانی دارد و در تمام جامعه بلکه به عنوان رعالیتی منظم و مداوم ریشه

ای  سااب ه  داری از لحاظ کمی و کیفای باه نحاو بای     های غربی بود که نظام سرمایه ه ر ط در جامعهدر عین حال باید توجه داشت ک

اما تماام  . . .  رروش رعال در دادوستدهای داخلی و خارجی در تمام جوامع وجود داشتند البته تاجرهای عمده و خرده.  تکامل یارت

 .   بازی بوده است ارروزی، چپاول، زور و ح ه اصل بیشتر از طریق جنگهای خصلتی سنتی و غیر ع النی داشته و سود ح این رعالیت

داری  داری توسعه یارت که عبارت از سازمان سارمایه  داری ستنی شکل دییری از سرمایه اما در جوامع معاصر غربی، عالوه بر سرمایه

 .  پیدا نکرد داری در هیچ جای دییر تح ق این سرمایه.  بود( به طور صوری)ع النی کار آزاد  

های غیر ع النی، تنها خصالت   طلبی سازمان صنعتی ع النی ع النی هماهنگ با بازار دایمی و به دور از نفوذ سیاسی یا جدا از ررصت

یکی جدایی محال تجاارت از   :  پذیر نبود داری غربی بدون ظهور دو عامل مهم دییر امکان داری غربی نیست   سرمایه ی سرمایه ویژه

 .   ت و دییری حسابداری علمیمحل سکون

به . . .  داری کار آزاد بود ها با سازمان سرمایه داری غربی ر ط ناشی از همراهی آن های سرمایه در تحلیل نهایی اهمیت تمامی ویژگی

جا که نظام کاار آزاد ع النای در    و از آن.   داری است های دییر سرمایه طور دقیق باید بیوییم که نظام کار آزاد اساس تمام پیشررت

 .   توانسته وجود داشته باشد های غیر غربی وجود نداشته، سوسیالیزم ع النی، مفهوم شهروند و پرولتاریا نیز در این جوامع نمی جامعه

هاای   در ررهناگ زیارا چناین رعاالیتی    .  داری محا  نیسات   ی رعالیت سرمایه ی اساسی برای تویسنده توسعه بدین ترتیب مسئله

یاا  .  داری بورژوازی و سازمان ع النی کار آزاد اسات  ی اساسی ظهور سرمایه مسئله.  های متفاوت وجود داشته است مختلف به شکل

داری  ی بورژوایی غربی و خصوصیات آن است که به طور قطع با سازمان سرمایه ی عمده بررسی ریشه به تعبیر تاریخ ررهنیی مسأله

 .   داری معاصر دارد تر از سرمایه ای طوالنی زیرا بورژوازی به عنوان یک طب ه ساب ه.  ای متفاوت است ارتباط دارد یدهکار که خود پد
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هاا و نظاماات    زمین از شایوه  داری مغرب ترین خصایص تمایز بخ  سرمایه به این ترتیب عامل ع النیت از نوع غربی آن یکی از مهم

 . ده استمشابه آن در دییر ن اط جهان بو

.  ی شواهدی به اثباات رسااند   کوشد منفرد بودن ررایندهای اجتماعی مختلف را با ارایه ی خود می ی رساله وبر در بخ  طرح مسئله

در نهایات قصاد دارد   . . .  های مختلفی همچون علوم مدرن، قانون، آموزش عالی، بوروکراسی، معماری، دولت و  او با اشاره به پدیده

داری به عنوان یک رعالیت ع النای   گوید سرمایه وبر می.  ن واقعیت تاریخی که خود قصد بررسی آن را دارد، تأکید کندبر منفرد بود

تر و در نهایت باز هام ساود بیشاتر ویژگای      گذاری گسترده انداز بیشتر به منظور سرمایه در جستجوی سود بیشتر و تالش برای پس

این یک رخداد تاریخی منفرد است که برای شناساایی علال و   .  در غرب اتفاق ارتاده است داری است که تنها منحصر به ررد سرمایه

 . اند، باید به بررسی عمیق همین رخداد در طول تاریخ غرب پرداخت عواملی که آن را ایجاد کرده

 

 داری و وابستگی مذهبی سرمایه

شامار منااطق دارای جمعیات پروتساتان بیشاتر، از      :  کناد  یوبر در این بخ  مجددا  به شواهد موجود در واقعیت تاریخی رجوع م

 . تر است مناطق با جمعیت کاتولیک در میان ن اط دارای پیشررت اقتصادی رراوان

دهد که اکثریت رهبران تجاری، صااحبان   ها وجود دارد نشان می ای به آمار اشتغال در جوامعی که مذاهب گوناگون در آن نیاه ساده

 .  های تجاری جدید پروتستان هستند گران بسیار ماهر و حتی بیشتر کارشناسان رنی و اقتصادی بنیاهسرمایه و نیز کار

توان ادعا کرد که یکی از دالیل این امر، اوناع و احوال تاریخی گذشته است که در آن وابستیی مذهبی بی  از  البته به درستی می

مشارکت در مشاغل اقتصادی یاد شده غالبا متضمن تملک قبلای سارمایه و    . که علت یک ونعیت اقتصادی باشد، معلول آن بود آن

ی  در ساده . ای از رراه ماادی بساتیی دارد   به داشتن ثروت موروثی یا حداقل به د جه ها تا حد زیادی تحصیالت پرهزینه است و این

ر پیشررته بودند، به ویژه اکثریت شاهرهای  مناطق امپراطوری قدیم که از لحاظ اقتصادی بسیا های زیادی از شانزدهم میالدی بخ 

تارین   شاود کاه چارا منااط ی کاه عاالی       جا این سوال تاریخی مطرح مای  بدین ترتیب در این.  ثروتمند به آیین پروتستان گرویدند

   ی مساعدی برای ان الب در کلیسا برخوردار بودند؟ زمینه پیشررت اقتصادی را داشتند از

ی کلیسا بر مردم نبود، بلکه هدف نهادن شاکل جدیادی از    که هدف اصالح دینی در واقع حذف سلطه توجه به این نکته مهم است

ی  توانست تمام قلمارو زنادگی را تحات اداره    سلطه به جای شکل قبلی بود که حاکمیت سنتی کلیسا را که متزلزل شده بود و نمی

در  ۱۳و  ۱۱ی  در ژناو و اساکاتلند و در ساده    ۱۱ی  کاه در ساده   گونه ی کالوینیسم آن حاکمیت قاطعانه.  خود درآورد، اصالح کند

ناپاذیرترین شاکل حاکمیات کلیساا بار       در نیوانیلند و انیلیس اعمال شد، چه بساا تحمال   ۱۳ی  بسیاری از مناطق هلند و در سده

بود که کلیسا دخالت و نظاارت  خواستند، این  ی اقتصادی می طلبان مذهبی در این مناطق پیشررته چه اصالح آن.  زندگی ارراد باشد

یارته ناه تنهاا    حال باید دید چه عواملی موجب شد مردم این مناطق از لحاظ اقتصادی توسعه.  بیشتری بر زندگی مردم داشته باشد

 .   با حاکمیت پیوریتنیسم م ابله نکردند، بلکه با تمام قوا به دراع از آن برخواستند

ها تنها ناشی از ونعیت سیاسی و تاریخی نبوده بلکاه   ها با کاتولیک ها و اختالف آن پروتستانی اقتصادی  علت اساسی داشتن روحیه

 .   باورهای مذهبی نیز در این امر تأثیر داشته است
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 داری روح سرمایه

.  کناد  که یکی از ن اط اصلی و اساسی بررسی اوست، بیشاتر روشان  « داری روح سرمایه»کوشد رضای مفهومی  وبر در این بخ  می

ی یک حادثه منفرد تاریخی بکار برد یعنی مجموعه ای از عناصر کاه   توان درباره عبارت روح سرمایه داری را به نحو مع ول، ر ط می

 . کنیم ای که دارند در یک کل مفهومی جمع می ها را از نظر اهمیت ررهنیی درواقعیت تاریخی، ما آن

حتوا، به پدیده ای داللت دارد که اهمیت آن در منحصر به ررد بودن آن است؛ پای   به هر حال چون این مفهوم تاریخی از لحاظ م

توان تعریف مشخصی از آن بدست داد؛ بلکه باید در جریان بررسی اجزای منفرد آن را از واقعیات تااریخی اساتخرا      از بررسی نمی

طعی باید در پایان بررسی، حاصل شود؛ بادین معنای کاه در    به بیان دییر مفهوم نهایی و ق.  کرد و به تدریج تعریفی از آن ارائه کرد

یعنی بهترین تصویری که دراینجاا   نامیم؛ پیدا کنیم؛ خالل بحث سعی کنیم بهترین تصویر مفهومی را از آنچه روح سرمایه داری می

ن طه نظرهای دییر نیز وجود دارد ی تاریخی مورد نطر ما نیست و  این تصویر، تنها نظر ممکن در تحلیل پدیده.  تواند مفید باشد می

 . سازند که مشخصات دییری به همان اندازه اساسی را عیان می

داری در آغاز پژوهشی کاه در واقاع هادر  شناساایی چناین       ی تعریف دقیق از روح سرمایه کند که ارایه وبر به این نکته اشاره می

ی  کنیم پدیده ای را بشناسیم تحلیل و تبیین تاریخی پدیده کوش  می بنابراین، اگر.  پذیر نیست تعریفی است، به طور کامل امکان

شاود،   تواند شکل یک تعریف مفهومی را داشته باشد؛ بلکه حداقل در ابتدا باید آنچه روح سرمایه داری نامیاده مای   مورد مطالعه نمی

باه ایان منظاور، باه     .  جتناب ناپذیر استدادن چنین توصیفی ا برای اینکه مونوع بررسی به صراحت رهمیده شود؛.  توصیف کنیم

ی تمام آن چیزهایی است که ما باه   کنیم که در برگیرنده شکل اصیل و دست نخورده سندی در مورد روح سرمایه داری مراجعه می

ی  ربااره دنبال آن هستیم و در عین حال دارای این امتیاز است که ارتباط مست یمی با دین ندارد، بنابراین تصاورات ذهنای قبلای د   

 . ها وجود ندارد آن

پاردازد کاه از    های بنجامین رارانکلین مای   ی موعظه تر کردن رضای مفهومی این عبارت در پژوه  خود، به ارایه اما وبر برای روشن

 : های او به روشنی تجلی یارته است نامد در موعظه داری می چه او روح سرمایه نظر وبر، آن

تواند در برابر کار یک روز ده شیلینگ بدست آورد؛ اگر ر ط نصف روز کار کند و نصف  ردی که میبه یاد بسپار که وقت طالست، ر»

 «.  شود؛ بلکه ح وق نصف روز را هم از دست داده است دییر را به بطالت بیذراند نه تنها متضرر هزینه ای می

 «. سود حاصل از آن نیز محروم شده استشیلینگ را از دست دهد نه تنها آن مبلغ را متضرر شده بلکه از  ۵رردی که »

ها نشان دهنده خصلت روح سرمایه داری است؛ اما نباید پنداشت، تمام آنچه مربوط به روح سرمایه داری اسات در ایان    این موعظه

و درساتکاری، وقات شناسای، ساعی و کوشا        . حال آنکه تمام نیرشهای اخالقی وی رنگ سودگرایی دارد.  ها نهفته باشد موعظه

 توان به از ع اید او می.  ها را رضیلت دانست توان آن شوند و به همین دلیل می صرره جویی، مفید هستند زیرا باعث کسب اعتبار می

کند و ارزای  غیر نروری این رضیلت از نظر او  طور منط ی چنین نتیجه گررت که صرف تظاهر به درستکاری هدف را برآورده می

ی ظاهری ایان رضاایل را رعایات     ر ح ی ت شرح زندگی ررانکلین مؤید این نکته است که ر ط باید جنبهد.  نوعی اتالف وقت است

ی او، رضایل اخالقی را ر ط باید تا حدی رعایت کرد که در تح ق هدرهای رردی واقعا  مفید باشاند و اگار تظاهرباه     به ع یده.  کرد

 . ها، هدف را برآورده کند؛ کاری است آن
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ترین حریفی که روح سرمایه داری، به مفهوم نوع معینی از زندگی م ید به اصول اخالقی، با آن روبرو بوده  کند که مهم یوبر اشاره م

در اینجا از هر نوع کوششای بارای   .  نامید سنتگراییتوان آن را  است؛ برخورد و واکن  نسبت به موقعیتهای جدیدی است که می

 : از سوی دییر، با ذکر مثالی باید معنای موقتی آنرا روشن کنیم . دادن تعریف نهایی باید اجتناب کرد

ی کسب درآمد از طریق باال بردن نرخ کارمزد به شکست انجامید؛ الزم بود روش کامال  متفاوتی در پی  گررته  چون توسل به غریزه

.  دادند اکنون با تعداد کمتاری، انجاام دهناد    انجام میشود؛ به این معنا که باید کارگران را وادار کرد تا همان اندازه کاری را که قبال  

هار چیازی کاه باه صاورت مازد پرداخات        . امروز برای هر مح  ی همبستیی روشن میان مزد پایین و سود باال مشاهده پذیر است

مدت زیادی .  ستی کاه  میزان سود است، این همان راهی است که سرمایه داری از آغاز به درعات پیموده ا شود؛ در بردارنده می

ها قبل در گفته ای  دهد تا جایی که پیتر دالکور سال ی مادی کار را ارزای  می این اعت اد وجود داشت که پایین بودن مزدها نتیجه

ولای ماؤثر   .  کنند زیرا ر یرند و تا زمانی که ر یر باشند کار خواهند کارد  مردم کار می منطبق با روح کالوینیسم قدیمی معت د بود،

ها را به خدمت گررت؛  البته، وجود جمعیت مازادی که بتوان با مزد اندک آن.  ی به ظاهر کارآمد محدودیتهایی دارد ودن این شیوهب

برای اینکه بتوانیم مفهوم سنتیرایی را در این باره بهتر روشن کنیم، بد نیست کاه باه زماان    .  ی سرمایه داری است ی توسعه الزمه

سمبارت، در بحث منشأ سرمایه داری، میان ارنای احتیاجاات  .  ی مدیرت اقتصادی را در نظر بییریم ر پدیدهحال برگردیم و این با

 . و ثروتجویی به عنوان دو اصل عمده تاریخ اقتصادی تفاوت قائل شده است

  بدست آوردن کاالهای نروری برای ررع نیازهای شخصی:  اصل اول 

  اند اند که جهت وشکل رعالیت اقتصادی را مشخص کرده تالش برای درآمد اناری از جمله عواملی بوده:  اصل دوم . 

در آغاز دوران معاصر، مدیران سرمایه داری اشراریت تجاری به هیچ وجه تنهاا مناادی و تنهاا حااملین گارای  روح سارمایه داری       

نیاز نجیاب زادگاان     ۱۱ی  عتی نوظهور بیشتر این گرای  را داشتند، حتی در ساده در واقع قشر پایین طب ات متوسط صن.  نبودند

در واقاع نماینادگان واقعای روح سارمایه داری     .  لیورپول و هامبورگ با ثروت موروثی خود نمایندگان کالسیک این گرای  نبودناد 

هام   ۱۱ی  منوسط برخاسته بودناد؛ حتای در ساده    ی این ارراد غالبا  از طب ه.  نوکیسه های خودساخته منچستر و وست رالیا بودند

 . ها توسعه یارت صنایعی که در این دوره ظهور کرد غالبا  توسط تازه به دوران رسیده. ونع بدین منوال بود

زندگی سنتی، نرخ سنتی سود، ساعات کار سنتی، شیوه سنتی تنظیم روابط کارگر و کارررماا و اصاوال    : تجارت خصلت سنتی داشت

ایان رراغات    در یک برهه از زمان ناگهاان، . ها همیی بر سلوک اقتصادی حاکم بودند ی سنتی جلب آن سنتی مشتریان و نحوهگروه 

ی واحد یا دساتیاه بارنادگی و    خاطر ازمیان ررت؛ بدون اینکه دگرگونی اساسی در شکل سازمانی مانند تغییر یارتن به یک کارخانه

ی عمده رروش به روساتاها ررتناد و باا دقات باه       ارتاد این بود که برخی جوانان یک خانوادهبرعکس آنچه اتفاق . غیره صورت گیرد

 . ها را به کارگرتبدیل کردند استخدام کارگران بارنده پرداختند و سپس نظارت دقی ی بر کارشان اعمال کردند و بدین ترتیب آن

ی جدید در صنعت عملی نشاد کال ایان     جریان ارتادن سرمایه آنچه بیشترین اهمیت دارد این است که ان الب مذکور به واسطه به

بلکه روح جدید یعنای سارمایه داری    -روند ان البی با سرمایه اندکی که با قرض گررتن از خویشان رراهم شده بود به حرکت درآمد

بیند و چنین وجهه نظری در  ت مینظام سرمایه داری آنچنان خود را نیازمند از خودگذشتیی در تولید ثرو.  جدید به کار ارتاده بود

برابر کاالهای مادی آنچنان به خوبی در نظام جا ارتاده است و با امکان پیروزی در ستیزه های اقتصادی برای ب ا گره خاورده اسات؛   

ثروتجاویی  ی  این شایوه .  توان مشاهده کرد ی زندگی نمی که امروزه ارتباط روشنی بین این شیوه ثروتجویی با نوع خاصی از رلسفه
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ی دخالات دولات    آید دخالت مذهب در زندگی اقتصادی را به اندازه دییر نیازی به حمایت نیروهای مذهبی ندارد و حتی به نظر می

 . داند غیر موجه می

یر ویژه مکتب نام گرا، اشکال تجارت سرمایه داری توسعه یارته را چاون واقعیتای اجتنااب ناپاذ     برخی از اخالق گرایان آن زمان، به

ها توانستند صنعت توسعه یارتاه در ایان    آن.  خصوص بازرگانی را امری نروری توجیه کنند ها را به قبول کردند و سعی داشتند آن

ولی آیین حاکم، روح ثروتجویی .  ها را چون منبع مشروع سودجویی کنند و بدین ترتیب از لحاظ اخالقی آن را موجه بدانند رعالیت

ع لیرایای مفهاومی تااریخی    .  آور ناموجه میدانست یا حداقل نتوانست تضمین اخالقی برای آن رراهم کناد  را به عنوان عملی شرم

ی  ی ماست که معلاوم کنایم شاکل واقعای و خااص تفکار ع لای زاده        وظیفه.  است که دنیایی از چیزهای گوناگون را در برمیییرد

ی مح  بسیار غیار   ده و این تفکر از دیدگاه نفع شخصی خودخواهانهی تکلیف وعشق بکار بوجود آم ی کیست که از آن ایده اندیشه

 . ترین عناصر ررهنگ سرمایه داری بوده و هست اما یکی از مشخص.  ع النی است

 

 اخالق پروتستان

او باه ایان منظاور مفهاوم     .  ی خود قصد دارد به آن بپردازد، مفهوم اخالق پروتستان است اما دومین مفهومی که وبر در طول رساله

 . دهد تکلیف در آیین پروتستان را مورد تشریح قرار می

فهوم مذهبی به معنای تکلیفی کاه  الاقل به طور نمنی، یک م callingتر از آن در واژه انیلیسی  و شاید وانح Berufدر واژه آلمانی 

 . از جانب خدا م رر گردیده نهفته است

رسد که نه نزد اقوام کاتولیک و نه نزد اقوام دوره کالسیک باساتان هایچ اصاطالحی باا      به نظر می اگر تاریخ این واژه را دنبال کنیم،

شاناخته شاده نباوده اسات، در      ناامیم،  می( ر رردبه معنای رسالت زندگی، حوزه مشخص کا) Berufها  مضمونی مشابه آنچه آلمانی

رسد در ترجمه لوتر از انجیل ایان واژه در معناای    به نظر می.  حالی که چنین اصطالحی نزد تمام اقوام پروتستان وجود داشته است

ن عامیاناه هماه اقاوام    ایان واژه باه سارعت در زباا     از آن پس،.  دقیق امروزی آن اول بار در آیاتی از عیسی سیره به کار ررته باشد

 . پروتستان معنای امروزی خود را کسب کرده است

است و این اندیشاه تل ای انجاام تکلیاف در مشااغل      [ رررم]اندیشه آن هم جدید و محصول نهضت اصالح کلیسا  همانند این واژه، 

همین تل ی بود که ناگزیر باه  .  است ییرد،تواند به خود ب ترین مضمونی که رعالیت اخالقی ررد به طور کلی می دنیوی به مثابه عالی

بیانیر آن  Berufبنابراین، مفهوم .  را نخستین بار بدین معنا خلق کرد Berufرعالیت دنیوی روزمره معنایی مذهبی بخشید و مفهوم 

.  نماود  طارد مای  آن را  جزم محوری همه شاخه های پروتستانی گردید که ت سیم کاتولیکی احکام اخالقی به دستورات و ارشاادات، 

زندگی خداپسندانه نه با رراتر ررتن از اخالقیات دنیوی و توسل به ریانت کشی زاهدانه، بلکاه ر اط باا انجاام وظاایف دنیاوی کاه        

 . اوست[ Beruf] «تکلیف»باشد و این همان  جاییاه هر ررد در زندگی برای وی م رر کرده است، میسر می

مطابق با سنت غالب قرون وساطایی،   او در آغاز کامال.  الیت اصالحیرانه خوی  گسترش دادلوتر این اندیشه را در نخستین دهه رع

طبیعی و اجتناب ناپاذیر حیاات ایماانی اسات، اماا مثال         کرد که گرچه شرط اما امر جسمانی تل ی می کار دنیوی را خواست خدا،

گری مذهبی، مفهوم شغل باه عناوان تکلیاف     ا تکامل اصالحاما ب.  رود خوردن و نوشیدن از نظر اخالقی ری نفسه خنثی به شمار می

ارزش شمرده شد، بلکاه باه    شیوه زندگی راهبانه نه ر ط به عنوان وسیله توجیه ررد در پیشیاه خدا بی.  اهمیت بیشتری کسب کرد

شغل دنیاوی باه    بالعکس،.  ای بود که انسان را از تکالیف دنیوی خود غارل کرده است نظر لوتر ثمره ر دان نوعدوستی خودپرستانه
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هر ررد را به کار کاردن بارای    شد که ت سیم کار، عنوان تکلیف به نظر وی جلوه خارجی عشق به همنوع بود و بدین نحو توجیه می

 لوتر این توجیه ماهیتا اسکوالستیکی را بزودی کنار گذاشت و حکمی را که با تاکید رزاینده حفظ کارد ایان   نماید؛ دییران وادار می

طریق زندگی خداپسندانه است و این طریق و ر ط این طریق مرنای خداسات و     بود که انجام وظایف دنیوی در هر شرایطی ییانه

تردیدی نیست که توجیه اخالقای زنادگی شاغلی    .  یکسانی برخوردارند از این رو همه مشاغل مشروع در نظرخداوند از ارزش مطل ا

 .  خصوص شخص لوتر است کلیسا و بهترین نتایج نهضت  دنیوی یکی از مهم

را از آن اخذ کرده است، رویهمررته موارق تفسیری سنتیرایانه از این واژه بود؛  Berufکرد اندیشه  مرجعیت انجیل که لوتر گمان می

د و در خاور  خصوص گرچه در عهد عتیق تمایلی به رراتر ررتن از اخالقیات دنیوی در شرح حال پیامبران ح ی ی به چشام نمای   به

شود، با وجود این، این کتاب حاوی یک ایده مذهبی کاامال مشاابه باا ایان معناای       موارد دییر نیز ر ط اشاراتی پراکنده مشاهده می

خود بسنده کند و بی خدایان را در تکااپوی کساب ساود رهاا نمایاد و ایان        «رزق»سنتیرایانه بود؛ بدین معنی که هر کس باید به 

 .شوند به مشغله های دنیوی مربوط می» ت که در این کتاب مست یمامعنای تمام عباراتی اس

شغل چیزی است که انسان باید آن را چونان ررمان خادا بپاذیرد و   .  مفهومی سنتیرایانه باقی ماند Berufبرای لوتر مفهوم  بنابراین،

این صبغه سنتیرایانه ایده دییر موجود را که شغل یک تکلیف و شاید ییانه تکلیفی اسات کاه خادا    .  نماید «سازگار»خود را با آن 

 . برای انسان م رر کرده است، در محاق قرار داد

حاصل شد نتیجه ای منفی بود، یعنی اگرچاه تبعیات وظاایف دنیاوی از وظاایف ریانات        بتابراین، تنها نتیجه اخالقی که مست یما

گرچاه نهضات اصاالح کلیساا     .  گردیاد  اما در همان حال تبعیت از ماروق و تسلیم به ونع موجود زندگی تبلیغ میکشانه ملغا شد، 

ها تحت تااثیر شخصایت وی قارار داشات، ولای       بدون تکامل مذهبی شخص لوتر غیرممکن بود و از نظر معنوی مدت[ رررماسیون]

هاا و لوتریهاا از    اماا علات بیازاری مشاترک کاتولیاک     .  برخوردار گاردد  توانست از دوام و عینیت بدون کالونیسم دستاورد لوتر نمی

توان دریارت کاه رابطاه ای    در همان نیاه نخست هم می.  کالونیستها نیزتا حدودی بر همین ویژگیهای اخالقی کالونیسم استوار بود

آیین کاتولیک یا در آیین لوتر بسیار متفاوت  موجود در  کند با رابطه که کالونیسم میان حیات دینی و کسب و کار دنیوی برقرار می

هدف از انجاام ایان پاژوه  هام تعیاین ساهم       .  حتی در ادبیات ملهم از انییزه های صررا دینی هم این مطلب آشکار است.  است

 . است «روحیه سرمایه داری»نیروهای مذهبی در شکل گیری 
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 بنیادهای دینی ریاضتگرایی دنیوی

ها موجب رشاد و گساترش    گرایی دنیوی در آن ی ریانت ی او اندیشه های دینی را که به ع یده ی رساله به بررسی ررقه وبر در ادامه

ی او در تاریخ چهار شکل اصلی پروتستانیسام ریاناتیرا وجاود داشاته      به گفته.  دهد داری شده است، مورد بررسی قرار می سرمایه

 :                  است

 ویژه درسده هفدهم نفوذ عمده پیدا کرد به شکلی که در اروپای غربی به کالوینیسم     . 

 پیتیسم                                     

 متدیسم                                     

 ناشی شدند باپتیستهایی که از جنب   ررقه . 

ز نظر بنیانیذاران  ناه تنهاا حرکتای    ، اه اول بار در اواسط قرن هجدهم در درون کلیسای رسمی انیلستان شکل گررت، کمتودیسم

ایان جناب    .  لکه برای نوعی تجدید حیات روح ریانت کشانه در درون کلیسای کهنه باود ، ببه منظور تشکیل یک کلیسای جدید

 . ز کلیسای آنیلیکان جدا شد، ابا گسترش به امریکا ژهیبه ور ط در طی تکامل خود و 

 را با راست دینی در هلند بر پایه کالونیسم رشد کرد، با پیوندهایی نامحسوس رابطه خود ژهیبه وه نخست در انیلستان و ، کپیتیسم

تا اینکاه در اواخار قارن هفادهم، تحات تااثیر        شد یممذهبی حفظ کرد و ر ط با سایه روشنهای خفیفی از آن متمایز [ ارتدکسی]

یتیسم باه صاورت جنبشای در درون    پ.  دی با مبانی جزمی آن سازگار شوبه خوبر چند نتوانست ؛ هاشپنر، جذب لوتریانیسم گردید

ه تحت نفاوذ زینزنادورف و ب ایاای تااثیر هوسایتها و کالونیساتها قارار        ، کماند و ر ط بخشی از اخوان موراویکلیسای لوتری باقی 

 . لیرغم میل خود برای حفظ خوی  همانند متودیسم مجبور به تشکیل ررقه خاصی گردیدند، عداشتند

اپتیسام پایاان قارن هفاده پیونادهای نزدیکای باا        کالونیسم و باپتیسم در آغاز تکامل خود آشکارا معارض یکدییر بودند، لیکن در ب

یکدییر برقرار کردند؛ حتی در ررق است الل طلب انیلستان و هلند در آغاز قرن هفدهم گذار از یکی به دییاری بسایار نامحساوس    

نیسام و کلیساای   ، گذار به لوتریانیسم نیز به آرامی صورت گررت و همین امر در ماورد کالو دهد یممانطور که پیتیسم نشان ه.  دبو

آنیلیکان نیز صادق است؛ گرچه هم از نظر خصوصیات ظاهری و هم از جهت روحیه پیییرترین معت دان آن، کلیسای آنیلیکاان باا   

   . کاتولیسیسم سنخیت بیشتری دارد

ه ، با یاری پدیاد آماد  مانند اختالراتی که بر سر آموزه های ت دیر و رسات  ها آن نیتر مهمباید توجه داشت که اختالرات جزمی، حتی 

 . کردند یمو از همان آغاز قرن هفدهم پیوسته از حذف وحدت کلیسا ممانعت  شدند یمپیجیده ترین شکل با هم ترکیب 

رسائل برجسته ادبای در بااب آمارزش    .  با مبانی جزمی بسیار متفاوتی پیوند داشته باشند توانند یمستورات اخالقی مشابه ، دبعالوه

بسیار آشکار در   ر هم تاثیر گذاشته و علی رغم تفاوتهایب» ه مرور زمان مت ابال، بتونیح المسائلهای ررق گوناگون به خصوصروح، 

 «. خورد یمسلوک عملی شباهتهای رراوانی میان آنها به چشم 

 

 کالوینیسم

نزدهم و هفادهم کشاورهای کاامال     کالوینیسم در آن زمان منبع الهام باوری بود که مبارزات سیاسی و ررهنیی بزرگ سده های شاا 

در آن زمان و به طور کلی حتی اماروزه آماوزه سرنوشات م ادر     .  پیشررته مانند هلند انیلیس و ررانسه تحت تأثیر آن انجام گررت

و ترین اصل کلیسای اصالح طلب  درح ی ت درباره این مونوع که آیا این آموزه اساسی.  شود ترین ویژگی این باور محسوب می مهم

تواند قضاوتی ارزشای یاا    قضاوت درباره اهمیت یک پدیده تاریخی می.  ای بر آن است اختالف نظر وجود داشته است یا ر ط نمیمه

 . ها تنها جالب توجه بوده و یا در دراز مدت دارای ارزش است یعنی زمانیکه این قضاوت.  دینی باشد

onenote:#کالوینیسم&section-id={BC264C89-DA30-42A1-A034-AB09A03D3537}&page-id={DEA9A8AF-282D-4742-80C0-039433A923AE}&end&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Work%20Notebook/اخلاق%20عملی%20فرقه%20های%20ریاضتگرای%2
onenote:#کالوینیسم&section-id={BC264C89-DA30-42A1-A034-AB09A03D3537}&page-id={DEA9A8AF-282D-4742-80C0-039433A923AE}&end&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Work%20Notebook/اخلاق%20عملی%20فرقه%20های%20ریاضتگرای%2
onenote:#پیتیسم&section-id={BC264C89-DA30-42A1-A034-AB09A03D3537}&page-id={D89732C0-A755-47BB-AD67-4707D2F0A57E}&end&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Work%20Notebook/اخلاق%20عملی%20فرقه%20های%20ریاضتگرای%20پر
onenote:#پیتیسم&section-id={BC264C89-DA30-42A1-A034-AB09A03D3537}&page-id={D89732C0-A755-47BB-AD67-4707D2F0A57E}&end&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Work%20Notebook/اخلاق%20عملی%20فرقه%20های%20ریاضتگرای%20پر
onenote:#متدیسم&section-id={BC264C89-DA30-42A1-A034-AB09A03D3537}&page-id={9ABCDED3-99CB-4142-AC80-1744B56B7734}&end&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Work%20Notebook/اخلاق%20عملی%20فرقه%20های%20ریاضتگرای%20پر
onenote:#متدیسم&section-id={BC264C89-DA30-42A1-A034-AB09A03D3537}&page-id={9ABCDED3-99CB-4142-AC80-1744B56B7734}&end&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Work%20Notebook/اخلاق%20عملی%20فرقه%20های%20ریاضتگرای%20پر
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باا ارازای    .  حکم وحشتناک برای کالوین مانند لوتر از تجربه دینی نشأت نیررته بلکه ناشی از نرورت منط ی تفکرش بوده اسات 

خدا برای انسان وجود نادارد بلکاه   .  نفع آن منحصرا  از آن خداست نه انسان.  یابد ثبات منط ی این تفکر اهمیت آن نیز ارزای  می

 . یعنی تابع هیچ قانونی نیست.  آزاد است( خدا)ر ط و ر ط او  .  انسان برای خدا وجود دارد

شاود کاه    پدر که در بهشت از کتاب عهد جدید آن چنان خصلت انسانی و قابل رهمی دارد که از توبه گناهکار همان در مسارور مای  

 . شود در اینجا وجود ندارد یک زن از بازیارتن قطعه جواهر گمشده خود خوشحال می

ترین هدف زندگی  بود ناگزیر شد راه  را برای رسیدن به سرنوشت م ادر   صر اصالح طلبی دینی که رستیاری ابدی مهمانسان ع

کناد   ررد برگزیده که کالم خدا را ر ط در قلب خود ادراک می.  توانست یاور او باشد در این راه هیچکس نمی.  به تنهایی دنبال کند

 . نیازمند کشی  نیست

ب ررد برگزیده زندگی خود را از دست داده بود و خداوند به خاطر ررد برگزیده شهادت اورا از روز ازل م ارر کارده   مسیح هم به سب

 . درواقع حذف کامل حصول رستیاری از طریق کلیسا و شعائر دینی تفاوت کامال  اساسی با آیین کاتولیک را شکل داد.  بود

بینیم کاه مشااغل تخصصای     حتی در ارکار لوتر هم می.  ترین تجلیل از خداوندرعالیت اجتماعی یک مسیحی رعالیتیست برای بیش

اما آنچه برای لوتر یک پیشنهاد رکری و نامشاخص بااقی ماناد بارای     .  ها بر اساس عشق برادرانه توجیه شده است موجود در تکلیف

یماان طرراداران لاوتر ساعی در حصاول آن دارد      ترین تجربه دینی که ا عالی.  کالوینیستها یکی از عناصر مشخصه نظام اخالقی بود

 . وحدت عررانی با خداست

این ستای  را بایاد در مشایت الهای    .  شناسد که در ستای  پروردگار است تفکر کالوینیستی ایمان ح ی ی را بر حسب اعمالی می

یعت که آرریاده خداوناد اسات    جست و جو کرد که مست یما  توسط کتاب م دس نازل شده یا غیرمست یم توسط نظم عهده دار طب

تواند حالت روح خودرا با روح یکی از برگزیدگان م ایسه کناد و از حالات رای  خاود      طبق کتاب م دس هرررد می.  یابد تجلی می

شاود یاک کالوینیسات     همانطور که گفته مای .  کند کنند، یاری می درح ی ت خدا بندگانی را که به خودشان کمک می.  وقوف یابد

 . کند باب رستیاری خود را رراهم میشخصا  اس

کارد اماا در ورای    از روی وجدان به وظایف سنتی خود عمل مای .  یک کاتولیک عادی قرون وسطی زندگی اخالقی ناپایداری داشت

ی از ا آورد بلکه این اعماال، سلساله   این حداقل کارهای خوب وی نرورتا  یک نظام زندگی پیوسته یا حداقل ع النی را به وجود نمی

توانست آن کارها را برای جبران گناهان  و برای بهتار کاردن امکاناات رساتیاری      کرد او می هرگاه که ایجاب می.  اعمال منفرد بود

اما نیت یک عمال ارزش آنارا تعیاین    .  ها بود البته اخالق کاتولیکی مبتنی بر نیت.  خود به عنوان نوعی بیمه پس انداز استفاده کند

 . کرد ی انجام دهنده آن بود که سرنوشت ابدی یا موقتی اورا تعیین می یک عمل خوب یا بد بر عهدهکرد و ارزش  می

این در از بین ررتن شورای کلیساای انجیلای و متعاقاب    .  تفاوت ریانتیرایی کالوینیستی با ریانتیرایی قرون وسطایی آشکار است

ته این مونوع بدین معنی نیست کاه آیاین کاتولیاک زنادگی را منحصارا  باه       الب.  آن انت ال ریانتیرایی به رعالیت در این دنیا بود

 . سلوکهای رهبانی محدود کرده بود

ی طررداران اصالح طلبی ماذهبی و شااهزادگان پیارو لاوتر وجاود       برای معاصران تفاوت چشمییری میان معیارهای اخالقی درباره

های پیرو لوتر با تأکیادی   عالوه بر این کشی .  شدند ل پست شمرده میاین شاهزادگان به علت می خوارگی و زندگی مبتذ.  داشت

 . که صررا  به ایمان داشتند درم ابل ریانتیرایی نهضت باپتیست کامال  مشهود است
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.  ی ری  راقد یک نمانت روانی برای وادار کاردن اراراد باه زنادگی ع النای اسات       واقعیت این است که لوترینیسم بر اساس آموزه

توانست توسط انییزه های مذهبی گوناگون به وجود  نمانتی که شرط وجود خصلت ریانتیرای دینی بود به خودی خود می چنین

با این حال این آموزه ناه تنهاا انساجام کاامال  بای نظیاری       .  ی کالوینیستی سرنوشت م در ر ط یکی از این امکانات بود آموزه.  آید

 . آن به طور روق العاده بوده استداشته است بلکه تأثیرات روانشناختی 

 : طور خالصه زهد اخالقی در آیین کالونیسم متضمن سه وظیفه مهم است به

زیارا ایان گناهاان در ح ی ات باه       گردد، بیکارگی و بطالت از گناهان کبیره محسوب می بنابراین تنبلی،.  اولین وظیفه کار است-۱

بایستی سهم خود را در حکومت پروردگاار باا انجاام جادی و      ر ررد معت د میمعنای تمرد از مشارکت در حکومت خدایی است و ه

چرا که در آیین کالونیسم کار به منزلاه مشاارکت الزم و مثبات انساان در تجلای       موثر وظایفی که به او محول شده است ادا نماید،

ویاژه در راه   ، بلکاه کاار بایاد خاوب و باه     گردد و بنابراین ر ط کاری نیست که کاری انجاام گیارد   عظمت و جالل خداوند تل ی می

 . هدرهای مفید و تولیدی انجام گیرد

از طرف دییر کار باید به صورت پیوسته و دایم باشد، بنابراین بایستی از اوان کودکی مفهوم کار را به کودک تل ین نمود و به او این 

 . اید به کار ادامه دهداش بدون درنگ و توقف ب مطلب را آموخت که انسان در تمام مدت زندگی

شاود بایاد از خاود     آنچه را که باعث نوازش و تحریک احساسات می.  دوم آنکه ررد مومن باید دارای زندگی سخت و دشوار باشد-۲

د اگر در نتیجه کار، رر.  گردد شعر و ادبیات را نیز شامل می موسی ی، دور کرد و این نه ر ط تمام اشکال رراه مادی است، بلکه هنر،

این ثروت نباید صرف رراه و لذت و تفریح وی گردد و یا به طری ی بارای خریادن رساتیاری خار       مومن، ثروتی جمع آوری نمود،

به عبارت دییار او بایاد ناه    .  همچنان که خست را نیز نباید پیشه خود سازد بپرهیزد،  شود، مومن باید از زندگی پرتجمل و اسراف

بلکه بایستی ثروت خود را در راه رعالیتهای تولیدی جدیدی به کار اندازد و چون انساان تنهاا مباشار و     مسرف باشد و نه مال اندوز،

ناظر اموال و ثروت این دنیاست، بنابراین باید طبق تمثیل کتاب م دس، تا آنجا که قدرت و توانایی کار دارد ایان ثاروت را باه کاار     

 . اندازد و از آن بهره برداری نماید

هر مومنی باید از حداقل آماوزش برخاوردار باشاد تاا     .  ای است برای درک آثار پروردگار این تعالیم، علم تجربی، وسیله بر اساس-۷

بتواند گفته های خداوند را بخواند و اگر برای  امکان داشته داشته باشد، باید در زمینه علوم طبیعی نیز به مطالعه بپردازد تا بزرگی 

 . ق آثارش بر او روشن و مبرهن گرددو ررزانیی خداوند از طری

  
 پیتیسم

تاا زمانیکاه ایان جناب  در     .  ی شروع جنب  ریانتیرای معروف به پیتیسم نیز هست از لحاظ تاریخی آموزه سرنوشت م در ن طه

یباا  تماام   ت ر.  های پیتیست و غیر آن ررقای قائال شاد    درون کلیسای اصالح طلب باقی بود ت ریبا غیر ممکن بود میان کالوینیست

وقوع رستاخیزهای ریانتیرا در درون کلیساای  .  شوند ها طب ه بندی می نمایندگان مشهور پیوریتن بعضی اوقات در ردیف پیتیست

از .  شاد هماراه باود    با تولد مجدد آموزه سرنوشت م در که موقتا  رراموش شده یا کامال  رعایت نمای  -ویژه در هلند به -اصالح طلب

 . ان رسم بر این نیست که کال  اصطالح پیتیست را به کار ببرنداینرو در انیلست

توانستند گاهیاهی مرتکاب خطاای جزئای و نیاز      هایی که م رر شده بود از رحمت باریتعالی برخوردار باشند، می طبق این آیین، آن

دهد مسیحیانی که از تعلیمات کلیسا برخوردار نبودند غالباا  باا روشانی و صاراحت بیشاتری       تجربه نشان می و گناهان دییر شوند؛
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از طرف دییر معلوم شد که شناخت الهیات باه هایچ وجاه اثباات ایماان را از طریاق ررتاار        .  دادند ثمرهای ایمان خود را نشان می

 . مات خداشناسی نیستبنابراین مالک برگزیدگی ارراد تعلی.  کند تضمین نمی

ی کلیسا بود کوشاید پیاروان خاود را در معاباد دورارتااده       پیتیسم با بدگمانی عمیق نسبت به کلیسا و عالمان روحانی که مشخصه

معت دان باه پیتیسام بادون اینکاه ررقاه ای      .  پیتیسم به دنبال آن بود تا کلیسای نامرئی برگزیدگان را در جهان مرئی سازد.  بیابد

نه تشکیل دهند سعی کردند در محارل خود رارغ از وسوسه های دنیوی و بر اساس جزئیاات اوامار الهای زنادگی کنناد و باا       جداگا

درواقع معت دان ح ی ی باا ریانتکشای   .  کردند از تولد مجدد خود مطمئن شوند عالئم ظاهری که در سلوک روزمره خود آشکار می

 . شدن با خدا در این دنیا بهره مند شوندشدید در انتظار این بودند که از ری  یکی 

 . های رکری این نظریه جای خود را حفظ کرد تا جائیکه عنصر ع النی و ریانتیرای پیتیسم بر عنصر عاطفی آن برتری داشت بنیان

 : های رکری عبارتند از  این بنیان

 ای از ری  الهی بود شد نشانه می ای باالتر ی متدیک به طوریکه موجب توریق شخصی در کسب ری  به مرتبه توسعه . 

 ها صبور باشند و کردار  یعنی اگر آن . ای باال از کمال هستند شود که در مرتبه قدرت پروردگار از طریق اررادی اعمال می

 . کند ها عطا می خود را تحت اسلوب انجام دهند خداوند آیات خود را به آن

  
.  تار باود   مضاعف، انکاری را به وجود آورد که به شکل اساسی مشابه کالوینیسم نسبتا  معتدلپیتیسم به عنوان جانشینی برای ررمان 

 . شود های خاص یعنی پس از توبه موثر واقع می یعنی توریق الهی ر ط در موقعیت.  از جمله این ارکار آیین ترمینیسم است

 عبارتند از  روند، هایی که در این نظرگاه اساسی به شمار می ایده

 .  تری از قطعیت و کمال تحت کنترل قانون، نشانه آمرزش است ارت ای منتظم ت وای شخص به درجه همواره عالی-۱

که چنین کمالی را تحصیل کرده باشاند، بادین معناا کاه خداوناد در صاورت انتظاار         کند عمل می مشیت الهی از طریق کسانی-۲

 . نماید ا با اشاره به آنان ال ا میصبورانه و تصمیم گیری به قاعده ایشان، مشیت خود ر

بنابراین روشن است که جهتییری برای ارنای باطنی و عاطفی نیازهای مذهبی در زمان حال هر انییزه ای را که به ع النای شادن   

ولی نیریست، در حالی که برگزیدگان کالونیست به دلیل نیاز به آمارزش خاود و دلمشاغ    انجامید با نظری منفی می عمل دنیوی می

 رضایل پرورش یارته توساط پیتیسام بیشاتر رضاایل کارمنادان، کارکناان،      .  نیریستند انحصاری به آخرت آن را با نظری مثبت می

به حرره خوی  و نیز رضایل صاحبکارانی باا احساساات پدرسااالرانه و تواناع خداپساندانه       ورادار کارگران و تولیدکنندگان خانیی

دار و  گرایی سختییرانه و تالش رعاالنه کارررمای سرمایه عکس، سنخیت اختیاری کالونیسم با قانونبر.  نسبت به زیردست بوده است

 . رود به شمار می «طب ات تن آسا»در نهایت، پیتیسم، صررا  احساس یک تفنن مذهبی برای  و شود؛ بورژوا هویدا می

 

 متدیسم

متدیسم ترکیب عاطفی ولی ریانتیرای یک مذهب با بی تفاوتی رزاینده یا رد اساس جزمی ریانتیرایی کالوینیساتی و مشخصاه     

عنوان متدیسم خود مبین این است که آنچه معاصران این نهضت را .  امریکایی و همانند با پیتیسم اروپایی است –جنب  انیلیسی 

این خصلت از آغااز محاور   .  م و اسلوب سلوک پیروان آن برای حصول ی ین به رستیاری بودتحت تاثیر قرار داده است ماهیت منظ

باه   -دانست و خصلت عااطفی شادیدی   متدیسم از آغاز رسالت خود را در میان توده های مردم می.  های دینی این جنب  بود الهام

 . کسب کرد -ویژه در امریکا
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ر معمول با اخالق ریانتیرا دست یارت که توسط پیوریتنیسام باا ع النیات تاییاد     این مذهب عاطفی با گذشت زمان به وحدتی غی

اعت اد بر این بود .  گفت هر چیز احساسی موهوم است برخالف کالوینیسم که می.  وحدتی که مشکل ذاتی خود را داشت.  شده بود

 . ه بدون واسطه سرچشمه گررته باشدکه اساس مسلم در ی ین به رستیاری احساسی مح  از اطمینان مطلق به عفو است ک

ی ی ین باه رساتیاری آن    اندیشیدن درباره.  برای آن دسته از متدیستها که پیرو آیین سرنوشت م در بودند مشکالتی وجود داشت

 . کند ی ری  و کمال تجلی می چنان که در احساس بی واسطه

تار یعنای    اهرا  بر بنیادهای نامطمئن قرار دارد؛ اما آرزوی زندگی عاالی بنابراین، از نظر وبر، اخالق متدیسم، همانند اخالق پیتیسم ظ

ای موقتی در خدمت آیین سرنوشت م در در آمد، گذشته از این، اخالق متدیسام باه علات منشاأ      رستیاری اخروی، به عنوان چاره

 . ه آن باشدکرد که شکل احیا شد اش، با پیوریتنیسم انیلیسی پیوند نزدیکی داشت و آرزو می انیلیسی

کشی کالونیساتی و   با بی تفاوتی رزاینده نسبت به مبانی جزمی ریانت ترکیب روحیه مذهبی احساسی، اما کماکان ریانت کشانه، 

نام این نهضت به خودی خود نمایانیر خصلت ویژه ای اسست کاه معاصاران بارای    .  باشد می «متودیسم»ها مشخصه  حتی طرد آن

در ایان   «ی این باه آمارزش   »ررتار باه منظاور حصاول    [ متودیک] «با قاعده»اند؛ یعنی ماهیت منتظم و  دهپیروان این ررقه قائل بو

علای رغام هماه    .  نهضت نیز از آغاز همین خواست در مرکز رعالیتهای دینی قرار داشت و مونع محوری خود را کماکان حفظ کرد

 . خورد های پپتیسم آلمانی به چشم می نوعی سنخیت انکارناپذیر میان این ررقه و بعضی گرای  اختالرات موجود،

تار، بارای یاک     اما مجاهده برای یک زندگی عالی.  رسد که متودیسم هم مثل اخالق پیتیسم بر پایه ای متزلزل قرار دارد به نظر می

 . گررت دمت متودیسم قرار میهمچون نوعی جاییزین برای آموزه ت دیر در خ ،«سعادت ثانی»

تاوانیم متودیسام را    در این پژوه ، مای .  کالونیستی احساس مذهبی به صورت تعیین کننده باقی ماند در متودیسم، خصلت اساسا

 . اناره نکرد[  Beruf]هیچ نکته جدیدی به روند تکامل ایده شغل  نادیده بییریم، زیرا این محصول متاخر،

 

 های باپتیستی ررقه

های ثانوی  یتیسم اروپای قاره ای و متودیسم مردمان آنیلوساکسون از نظر محتوای اعت ادی و نیز از نظر تحول تاریخی شان پدیدهپ

[ تعمیدی]برعکس، دومین عامل مست ل در ریانت کشی پروتستانی، غیر از کالونیسم، را باید نهضت باپتیستی .  آیند به حساب می

منونیتهاا و   از آن نشات گررتند یا طرز رکر دینی آن را اختیار کردند، نظیار باپتیساتها،   مست یما ۱۳و  ۱۱هایی که در قرون  و ررقه

هایی اصوال  متفااوت از مباانی    روییم که اخالقیاتشان بر شالوده ها با تجمعاتی مذهبی روبه در این ررقه.  دانست قبل از همه کویکرها،

 . تعالیم کالوینیستی استوار است

رویکرد باپتیستی بیشتر عبارت بود از حصول آمرزش باطنی و روحی که توسط الهام رردی در رارد و ر اط باه ایان طریاق تح اق       

بایستی صبر و انتظار پیشه کند، به روح ال دس امیادوار باشاد و باه     توانست این الهام را دریارت کند، ر ط می هرکس می.  یارت می

در نتیجه، ایمان به معنای شناخت تعالیم کلیسا یاا  .  به دنیا در م ابل آمدن وی م اومت ننمایدهیچ روی با دلبستیی معصیت آمیز 

پرهیاز شادید از   .  بهره مندی از رحمت الهی از طریق توبه جای خود را به احیای تعالیم مسیحیت اولیه در باب انفاس قدسی سپرد

انجیال  ]همراه با شدیدترین حاکمیت احکام کتاب م دس  –روری نباشد ن یعنی ترک هر رابطه ای با مردم دنیا که مطل ا - «دنیا»

های مسیحی نتایجی بود که برای اولین در جوامع باپتیساتی حاصال شاد و     به معنای الیو گررتن از زندگی نخستین نسل[ ساالری

 . مادامی که روحیه قدیمی زنده بود این قاعده دنیا گریزی هرگز به تمامی ناپدید نیردید
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ای به حمد و ثناای خادا    را که به مثابه خدشه[ عبودیت جسم] «مخلوق پرستی»قه های باپتیستی، اصل امتناع مطلق از هرگونه رر

باشد و با اندکی اختالف در کالونیسم ریشه دارد و اهمیت تعیین کننده آن همیشاه خاود را نشاان داده     که ر ط شایسته اوست، می

 . اند حفظ کرده است،

باپتیستی، تحت تاثیر عوامل مختلف، عالقه به اشتغاالت اقتصادی به شدت ارزای  یارته بود و در وهله اول باه صاورت    های در ررقه

اما این اصل حتی پس از متروک شدن، تاثیرات عملی خود را الاقل نزد منونیتها .  های عمومی جلوه کرد امتناع از پذیرش مسئولیت

در عاین  .  نماود  صالحیت انجام هرگونه وظیفه عمومی را سلب می حمل اسلحه یا ادای سوگند، و کویکرها حفظ کرد، زیرا امتناع از

برای کنترل ررتار از طریق آگاهی به مثابه الهام الهی به ررد قائل بود باه ررتاار    حال، اهمیت عظیمی که آموزه باپتیستی رستیاری،

 . سرمایه داری تعیین کننده بود بخشید که برای تکامل بعضی جوانب شغلی باپتیستها خصلتی می

 

 ریاضتگرایی و روح سرمایه داری

برای شناخت ارتباط میان باورهای اصولی و اساسی آیین پروتستان ریانتیرا و تأثیر آن در ررتار اقتصادی روزمره، باید آثاری را کاه  

ه معنی همه چیز بود و موقعیت اجتمااعی  ای که آخرت ب زیرا در دوره.  ی کشیشان است با دقت خاص بررسی کنیم محصول تجربه

های ،  یک ررد مسیحی بستیی به پذیرش او در جمع برادران همکی  داشت، و کشی  از طریق کلیسا، انضباط کلیسایی و موعظه

متجلای   توانیم آن را تصور کنیم، نیروهای مذهبی که خود را از این مجااری  کرد که ما امروزه حتی نمی نفوذی را بر مردم اعمال می

 . کردند، تأثیری اساسی در شکل گیری خصلت ملی بر جای گذاشتند می

های باکستر یکی از کشیشاان پروتساتان بهاره     ی پروتستانی، از آموزه گرایانه ای از اخالقیات ریانت وبر به منظور نشان دادن چکیده

پیوساته باا تجاارب عملای رعالیات کشیشای او        ی اخالقی پیوریتن اسات و  ترین مجموعه کتاب ررهنگ مسیحی او کامل.  گیرد می

 . منطبق شده است

کند کاه باکساتر    او با آثار مشابه دییر، این نکته جلب توجه می ررهنگ مسیحییا  آرام  جاویدان قدیساننیاهی اجمالی به کتاب 

هاای آن   ثروت خطر بزرگی است و وسوسه.  در بحث مربوط به ثروت و مال اندوزی بر عناصر ابیانتیک عهد جدید تأکید خاصی دارد

اسات، بلکاه از لحااظ اخالقای هام      معنای   اندوزی در م ایسه با اهمیت غالب سلطنت الهی ناه تنهاا بای    پذیرد، مال هرگز پایان نمی

برای حصول رساتیاری، عمار انساان بای نهایات کوتااه و       .  ترین گناهان است بنابراین، اتالف وقت و بطالت مهلک.  تردیدپذیر است

ی داناد؛ وقات با    گوید وقت طالست، اما این حکم را به معنایی درست مای  در اینجا باکستر مانند ررانکلین صراحتا  نمی.  گرانبهاست

 . اندازه گرانبهاست، زیرا اتالف هر ساعت آن، اتالف وقت برای تجلیل از عظمت پروردگار است

ایان موناوع   .  ی کار سخت بدنی یاا ذهنای اسات    به هر حال، اثر اصلی باکستر سرشار از موعظه های تکراری و غالبا  پر شور درباره

لیسای غرب به عنوان یک عمال ریاناتیرای ماورد قباول، پذیررتاه شاده       کار در ک.  ی کامال  متفاوت است ناشی از تلفیق دو انییزه

 . است، برخالف آنچه در شرق و در تمام حکومتهای دینی مطرح بود

این اخالق همچنین مدعی است که زندگی انسان بر حسب تکلیف، تمرینی در محاسن ریانتیرایی و دلیلای بار کساب رای  او از     

آنچاه پروردگاار انتظاار    .  شاود  متجلی می کند، ی که او به وسیله آن، حرره خود را دنبال میطریق وجدان است که در توجه و روش

در مفهوم پیوریتنی حرره، همیشه بر این خصلت اسالوبی ریاناتیرایی   .  دارد، نفس کار نیست، بلکه کار ع النی در یک حرره است

بادین  .  سرنوشتی است که خداوند برای ررد م ارر کارده اسات    شود، در حالی که در مفهوم لوتری، تأکید بر قبول دنیوی تأکید می
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هاا بارای    تواند چندین حرره را با یکدییر ترکیب کند مثبت است؛ مشروط بر اینکه آن حرراه  ترتیب جواب این سؤال که آیا ررد می

تغییر حرراه چنانچاه بیهاوده     حتی.  ی مردم مفید باشد و به کسی نرر نرساند و منجر به عدم تعهد به یک حرره نشود ررد و عامه

 . نباشد و برای رنایت خدا انجام گیرد، یعنی از لحاظ اصولی مفیدتر باشد؛ به هیچ وجه مانعی ندارد

از نظر اخالقی محکوم است تن آسایی در اثر دارایی، التذاذ از ثاروت و پیامادهای آن یعنای بطالات و      در آثار پروتستانی، آنچه واقعا

در واقع، دارایی ر ط تا جاایی کاه   .  پی  از هر چیز انحراف از جست و جوی یک زندگی پرهیزکارانه است وسوسه های جسمانی و

شود و در روی زمین انسان بایاد   آرام  ابدی اهل ت وا در آخرت حاصل می بناراین،.  خطر تن آسایی در بر دارد مورد سوءظن است

بناابر اراده آشاکار و بای    .  کارهای آن کس که او را ررستاده است، بکوشاد  تا ررصت باقی است در انجام برای تامین رستیاری خود

بنابراین، اتالف وقت اولاین و  .  رساند بلکه ر ط رعالیت است که به ارزای  عظمت وی یاری می ابهام خداوند، نه تن پروری و التذاذ،

اتالف وقت .  رستیاری انسان بسیار گرانبهاست ختنحتمی سا غایت کوتاه و برای عمر انسان به.  ترین معاصی است در اصل سنیین

یعنی شا  تاا حاداکثر هشات      در تجمالت و حتی در خطاب بی  از اندازه الزم برای سالمتی، گفتیوهای بی ثمر در معاشرت، در

رای زیرا هار سااعتی از آن کاه تلاف شاود با       وقت بی نهایت گرانبهاست،.  ساعت در روز، مستوجب محکومیت مطلق اخالقی است

بای ارزش و   ازاین رو، تفکر منفعالنه نیز الاقل وقتی که به زیان کار روزانه شخص تمام شود،.  ارزای  عظمت خدا کاسته شده است

 . شود حتی مست یما قابل نکوه  است، زیرا این کار کمتر از اجرای رعاالنه اراده خداوند از طریق انجام شغل مرنی خدا واقع می

ثروت اندوزی وقتای باد   .  از لحاظ اخالقی مذموم است شود، هنیامی که موجب بطالت و لذتجویی گناه آمیز میبنابراین ثروت ر ط 

است که هدف خوشیذرانی و بطالت باشد؛ ولی کسب ثروت از طریق انجام وظیفه در یک تکلیف نه تنهاا اخالقاا  جاایز اسات، بلکاه      

 . عمال  توصیه شده است

ی شایوه   کارد و بار توساعه    پردازد که سلوک ریاناتیرا را تشاویق مای    ی پیوریتنی حرره می از نظریه وبر در ادامه به تونیح نکاتی

طوری که مالحظه کردیم، این ریانتیرایی با تمام نیرو علیه یک چیز، یعنای لاذات زودگاذر و     به.  داری زندگی تأثیر داشت سرمایه

 .  سایر خوشیهای آن بکار ررت

ویاژه   طور نیرومندی علیه لذتجویی زودگذر ناشی از کسب ثروت عمل کارد و میازان مصارف، باه     به ریانتیرایی دنیوی پروتستان

از سوی دگر، این تأثیر روانشناختی را داشت کاه مواناع سانتی رد راه کساب کاالهاا را از      .  مصرف کاالهای تجملی را محدود نمود

ی قاانونی داد، بلکاه آنارا باه      شکست و نه تنها به مال اندوزی جنباه قیود غریزی مال اندوزی را در هم  این ریانتیرایی،.  میان برد

مدارع بزرگ کواکرها معت دند، مبارزه علیه هاوا و هاوس   « بارکلی»همانطوری که پیوریتن ها و نیز .  ی مشیت الهی تل ی کرد منزله

 . زه ای علیه استفاده غیرع النی از ثروت بودنفسانی و دلبستیی به اشیای مادی، مبارزه علیه مال اندوزی ع النی نبوده، بلکه مبار

ریانتیرایی مذهبی این تأمین آرامبخ  را به وجود آورد که توزیع نابرابر اشیاء مادی موهبات خاصای از جاناب پروردگاار اسات و      

وده کاارگر و  کاالوین، شخصاا  معت اد باود کاه تا      .  همانند درجات رستیاری، م اصدی پنهانی و ناشاناخته دارد  های طب اتی، تفاوت

 . کنند بیشتر از خداوند اطاعت می ور هرگاه در ر ر و تهیدستی به سر برند، پیشه

همانطور که تاکید بر اهمیت ریانت کشانه شغل ثابت یک توجیه اخالقی برای ت سیم کارتخصصی رراهم کرد، تعبیر کسب سود به 

 . نمود عنوان امری موارق با مشیت خداوند نیز رعالیت سوداگر را توجیه

ویژه مصرف تجماالت   کرد و مصرف به با قدرت علیه التذاذ خودانییخته از دارایی عمل می بنابراین، ریانت کشی دنیوی پروتستانی،

تاثیر روانشناختی آن، آزاد ساختن مال جویی از نواهی اخالقیاات سانتیرا باود و آن قیاود تکااپو باه        در عوض،.  نمود را محدود می
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.  بلکه آن را همچاون خواسات مسات یم خادا تل ای کارد       ر ط از طریق مشروعیت بخشیدن به آن درهم شکست، دنبال ثروت را نه

مبارزه علیه وسوسه های جسمانی و دلبستیی به نعم خارجی، به هبچ وجه علیه ثروت اندوزی ع الیی نبود، بلکه بار ناد اساتفاده    

 . گررت غیرع النی از دارایی صورت می

چیزی که به عناوان  .  نمود غریزی را محکوم می ت خصوصی، کی  ریانت کشی، هم ت لب و هم آزمندی صررادر زمینه تولید ثرو

شد جست و جوی ثروت به خاطر نفس ثروتمند شدن بود، زیارا ثاروت باه خاودی خاود یاک        مال پرستی و غیره محکوم می بخل،

مال جویی به عنوان غایت ری  اعمال نیک، تجلیل اخالقی ازو موارق با  عهد عتیق هماهنگ با ررت و این کی ، وسوسه به شمار می

حتی .  نمود دانست، ولی در همان حال ثروت به مثابه ثمره کارشغلی را نشانه آمرزش الهی تل ی می نفسه را در راس همه خطاها می

وسایله ریانات و در عاین حاال      ترین منظم و دنیوی به عنوان عالی مستمر، تر از آن، ارزش مذهبی کار شغلی خستیی ناپذیر، مهم

ترین و آشکارترین دلیل تولد دوباره انسان و ایمان ح ی ی او، بایاد نیرومنادترین اهارم قابال تصاور بارای گساترش هماان          مطمئن

 . ایم سرمایه داری نامیده روح رویکردی به زندگی بوده باشد که در اینجا

یعنی شیوه زندگی ع النی بر مبنای ایده شاغل باه عناوان     ررهنگ جدید، یکی از عناصر بنیادی روح سرمایه داری جدید، بلکه همه

نامیاده   «روح سارمایه داری »در ح ی ت، عناصر اساسی رویکردی کاه  .  از روحیه ریانت کشی مسیحی زاده شد ،[ Beruf]تکلیف 

 . یکسان است دهد، شد، با آنچه محتوی ریانت کشی دنیوی پیوریتانی را تشکیل می

هاا و ن شاهای گروههاای     اجتماعی و در نتیجه برای اناواع ساازمان   –ایی ریانت کشانه برای محتوای اخالق سیاسی اهمیت ع لیر

اجتماعی از دیر تا دولت است و تنها با تحلیل رابطه ع لیرایی انسانیرایانه و آرمانهای آن برای زندگی و تااثیر ررهنیای و ساپس باا     

توان میزان اهمیات ررهناگ ریانات کشاانه پروتستانتیسام را       معنوی می  و با آرمانهایتکامل تجربه گرایی رلسفی و علمی و رنی 

 . نسبت به سایر عناصر تشکیل دهنده ررهنگ نوین تعیین کرد

ی تکلیاف، از   داری جدید، بلکه روحیه کل ررهنگ جدید، یعنی سلوک ع النی مبتنی بر ایاده  ی سرمایه ای روحیه یکی از عناصر پایه

بناابراین، اماروزه،   .  همان چیزی است که ایان بحاث بادنبال اثباات آن اسات      نتیرایی مسیحی سر برون آورد، و این،ی ریا روحیه

ی متوساط اگار قارار اسات باه شاکل        این خصلت اساسا  ریانتیرای طب ه.  دهد کردارها و رد نظریات، به ناچار یکدییر را شکل می

ساالهای  »در او  حکمات خاود در کتااب    « گوتاه »اشد، هماان چیازی اسات کاه     ای از زندگی درآید و نه صررا  یک روحیه ب شیوه

به نظر گوته تح ق آن به معنای انکاار   .  بخشد خود زندگی می« راوست»عالقه مند به آموزش آن است و در پایان آن به « سرگردان

غرب بای  از کال ررهناگ یوناان     ی ررهنیی  یا عزیمت از یک عصر سرشار از انسانیت، دوست داشتنی است، که در جریان توسعه

 . باستان تکرار نخواهد شد

و « متخصصاان بای روح  »ی  تاوان گفات کاه ایان مرحلاه، مرحلاه       بدرساتی مای   ی ررهنیای،  ی این توسعه ی آخرین مرحله درباره

که هرگز ی ررهنیی به مرحله ای از تمدن رسیده  این جمالت بی معنی، گویای آن است که توسعه.  است« احساسهای بدون قلب»

 . ساب ه نداشته است

های  در مورد نسبتا  مهم بررسی  ایم که واقعیت و راستای نفوذ ریانتیرایی پروتستانیسم را از لحاظ انییزه در اینجا ر ط سعی کرده

 اعی، بهعالوه بر این، الزم است ریانتیرایی پروتستان از لحاظ توسعه و سرشت آن، که خود تحت تأثیر کلیت موقعیت اجتم.  کنیم

 . ویژه اوناع اقتصادی قرار گررت نیز بررسی شود

  



anthropology.ir  16 

 

 بندی جمع

ی  داری، در وهلاه  کوشد برای نشاان دادن قرابات میاان اخاالق پروتساتان و روح سارمایه       شناسی خاص خود می وبر مطابق با روش

داری  هاای مارتبط باا سارمایه     و موعظاه  او برای این کار از کتب اخالقی دینای . های آرمانی از این دو مفهوم ارایه دهد نخست نمونه

 .نماید ی ررهنیی را مشخص می های مهم این دو مجموعه کند و برخی ویژگی استفاده می

 

 داری روح سرمایه اخالق پروتستان

مشایت  »انسان در این دنیا باید از ری  الهای ی این حاصال کناد و     

 بار طباق تجلیاات مسالم    . را تا ررصت باقی است انجاام دهاد  « الهی

ی الهی ر ط کار و رعالیت و نه تفریح و عیاشای عظمات الهای را     اراده

 .دهد ارزای  می

کار یا شغل نتیجه . کند هایمان حفظ می خداوند ما را به خاطر رعالیت

تنهاا توساط ماار و رعالیات اسات کاه       . طبیعی و اخالقی قدرت است

 .توان پروردگار را خشنود کرد می

برای حصول رساتیاری  . گناهان استترین  اتالف وقت و بطالت مهلک

. اندازه گرانبهاست نهایت کوتاه است و از این رو وقت بی عمر انسان بی

اتالف هر ساعت از آن، اتالف وقت برای تجلیال از عظمات پروردگاار    

 .است

ای از محرومیات از رای  پروردگاار     عدم عالقه به کار یا حرره نشاانه 

 .است

و چارای حکام خادا مساتثنا     کاس را از قباول بای چاون      ثروت هیج

 .نیاز هم نباید بیکار بماند کند، حتا ثروتمند بی نمی

شاود   آمیز می جویی گناه ثروت ر ط هنیامی کخ موجب بطالت و لذت

ولی کسب ثروت از طریق انجام وظیفاه  . از لحاظ اخالقی مذموم است

 .در یک تکلیف نه تنها اخالقا  جایز است بلکه عمال  توصیه شده است

نباید عوایاد ناشای از کاار مبتنای بار حرراه را صارف بطالات و         پس 

های  گذاری انداز کرد و در سرمایه بلکه باید آن را پس. خوشیذرانی کرد

 .ای به کار انداخت جدید حرره

توواند در برابر کار یاک روزه ده شایلینگ    رردی که می. وقت طالست

ا باه بطالات   به دست آورد، اگر ر ط نصف روز کار کند و نصف دییر ر

شود، بلکه ح وق نصف روز را هم  ای می بیذراند، نه تنها متضرر هزینه

 .از دست داده است

تاار از  جااویی هاایج چیااز باااارزش  پااس از سااعی و کوشاا  و صاارره 

اگر رردی بادهی خاود را سار وقات     . شناسی و درستکاری نیست وقت

 .دییر به او پول قرض نخواهند داد  نپردازد،

. صاحب تمام ثروت  بداند و بر حسب آن خر  کناد ررد نباید خود را 

 .توانند، پس انداز شوند های اناری می بسیاری از هزینه

بای  از شا  پوناد در     کسی که چهار پنس در روز اناره خر  کناد، 

دهد و به عاالوه از حاق اساتفاده از صاد پوناد نیاز        سال از دست می

 .شود محروم می

ناه تنهاا آن مبلاغ را متضارر     رردی که پنج شیلینگ را از دست دهد 

 .شده بلکه از سود حاصل از آن نیز محروم شده است

است  مردی که پنج شیلینگ از ارزش وقت خود را نایع کند، مثل این

 .ی پنج شیلینیی را در دریا انداخته است که سکه

شناسی، کار و تالش رراوان و ع النی در جهت رسایدن باه ساود     وقت

ها را  اما سود حاصل از این رعالیت. میت داردبیشتر بی  از هر چیز اه

بلکه باید تالش نمود تا حد امکان . نباید برای مصارف بیهود خر  کرد

انداز کارد تاا در    ها، پول حاصل از سود را پس جویی در هزینه با صرره

 .های بعدی به کار آید گذاری سرمایه

 

هاای جدیاد اندیشایدن،     راه. کناد  ی جدیدی از جوامع تأکیاد مای   خلق مجموعهدر « های جدید اندیشیدن راه»وبر در این رساله بر 

: ی پیاروان  باه وجاود آورد    مذهب جدید پروتستاتتیزم به طور کلی دو طریق تاازه در اندیشاه  . انییزند ی کن  را برمی های تازه راه

. داری یاری رساند گیری روح سرمایه ن به شکلبه این ترتیب اخالق پروتستا. ساختن گردآوری پول خلق و خوی حسابیرانه و اخالقی

 .«حسابیری مؤثرترین راه در دستیابی به سود است»داری  چرا که بر اساس روح سرمایه

داری را  او در همین راستا سرمایه. تنها در غرب اتفاق ارتاده است( داری مدرن ظهور سرمایه)پرسد که چرا این تحول  وبر از خود می

هاای اندیشایدن    او پاسخ این پرس  را در شیوه. پردازد یابد و بر همین اساس به بررسی آن می تاریخی منفرد می ای به لحاظ پدیده

هاا ماانع از    دهد در مذاهب شرقی، تأکیاد بار سانت    های او نشان می بررسی. کند ها جستجو می مردمان و به ویژه مذهب متفاوت آن
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داری رشاد بیشاتری یارتاه اسات،      هایی از غرب کاه سارمایه   گردد اما در بخ  یپویایی شده و موجب تشویق تغییرات اجتماعی نم

 .ها تغییر ع النی تشویق شده است ای بوده است که در آن های اندیشه مذهب محرک شیوه

و باا  ای نیکوکار باشاند   بنده« تکلیف»کند که سخت کار کنند تا با عمل درست به  اخالق پروتستان پیروان این مذهب را تشویق می

داری مادرن نیاز چیازی نیسات جاز       ی رستیاری خود کسب کنناد؛ روح سارمایه   کار خود سود و درآمد بیشتری را به عنوان نشانه

سو و عادم   ی ررهنیی به هم از یک نزدیکی این دو مجموعه. پایان در جهت دستیابی به سود ی بهینه از وقت برای تالش بی استفاده

دهد اخالق پروتساتان در   ها بروز و گسترش نداشته است، نشان می داری در آن ر جهان که سرمایهوجود مذاهب مشابه در ن اط دیی

 .ای قرابت انتخابی میان این دو مشاهده کرد توان گونه داری مؤثر بوده است و می گیری و گسترش روح سرمایه شکل

داری،  اکنون در جوامع سارمایه . دینی اولیه تهی کرده است ی دارانه را از انییزه داری، کن  سرمایه اما گذشت زمان و تثبیت سرمایه

باه  . شاود  تل ای مای  « طبیعی»وقفه برای دستیابی به سود هر چه بیشتر امری  شوند که در آن کوش  بی ارراد در دنیایی متولد می

های  ین شرایط یکی از جنبها. شود یابی به پول و سود بیشتر بدون هیچ غایت معنوی دنبال می عبارت دییر تالش شغلی برای دست

 .کند از آن یاد می« قفس آهنین»ی مدرن است که وبر با تعبیر  جامعه

داری، در مادلی تخلایص کنایم،     ی اخالق پروتستان و روح سرمایه شناختی وبر را در رساله اگر بخواهیم دستاوردهای نظری و روش

 :توجه خواهد بودمدل ذیل قابل 

 

 

ی اخاالق پروتساتان و روح    شاود، مح اق در رسااله    شناختی وبر نیز در آن مشاهده مای  ی روش بر اساس این مدل که رئوس برنامه

های دینی در میان پیاروان   ی کن  ی کنشیران در زمینه ای تاریخی از طریق تفهم و درک همدالنه داری ابتدا نمن مطالعه سرمایه

گرایی دینی در مذهب پروتساتانتیزم   یابد که گویای ریانت ی آرمانی دست می داری به دو نمونه های سرمایه و کن  آیین پروتستان

هاایی منفارد    ی آرمانی که هار دو از لحااظ تااریخی پدیاده     وبر سپس با محور قرار دادن این دو نمونه. داری است و ررهنگ سرمایه

  ی کن  مذهبی درک همدالنه

 داری ی کن  سرمایه درک همدالنه

 بررسی تاریخی

گرایی  ریانت

 دنیوی

 

  

ررهنگ 

 داری سرمایه

 قرابت انتخابی
گیری نظام  شکل

 داری سرمایه

 داری سکوالر شدن ررهنگ سرمایه

 ی کن  ع النی معطوف به ارزش به کن  ع النی معطوف به هدف استحاله

 قفس آهنین
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. گیارد  ای قرابت انتخابی را میان این دو نتیجه می پردازد و وجود گونه داری می ن سرمایهی تاریخ پیدای  نظم نوی هستند، به مطالعه

داری، عاالوه بار    گیاری سارمایه   عاملی به خصوص نفی مسلط بودن عامل اقتصااد در شاکل   پردازی تک ترتیب وبر با نفی تئوری بدین

هادف وبار آن نیسات    . کند مسلط بودن عامل اقتصاد را رد می داری، اثبات ن   مهم و تأثیرگذار عوامل ررهنیی بر پیدای  سرمایه

کند تأثیر ایان عوامال را همپاای     اند، بلکه تالش می داری بوده های ررهنیی و اخالقی تنها عامل موجد سرمایه که اثبات کند گرای 

 .عوامل عینی و اقتصادی به اثبات برساند

بازناد و   داراناه رناگ مای    داری، ررته ررته مبانی اخالقی و دینای کان  سارمایه    هکه پی  از نیز اشاره شد، با تثبیت سرمای اما چنان

ی غارب   مسالط شادن چناین رویکاردی در جامعاه     . شاود  یابی به سود به عنوان هدف غایی این کن  در جامعه نهادینه مای  دست

و « متخصصاان بای روح  »ی  ایان مرحلاه، مرحلاه   . ای است کاه وبار آن را قفاس آهناین نامیاده اسات       درآمد رضای اجتماعی پی 

 . است« احساسهای بدون قلب»


