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 چکیده 
گذارند، از های مذهبی بر منافع اثر میمتوجه شده بود که ایده اخالق پروتستانوبر از سویی در 

شناسی مذاهب جهان بود که در جامعه سوی دیگر قائل به رابطۀ علی برعکسی در اخالق اقتصادی

نقش  داریاخالق پروتستان و روح سرمایهها که در ارزش .شودخوبی نمایان میتطبیقی دین او به

های ثانویه ویژه مطالعات تطبیقی مذاهب به پدیدههای او بهابتدایی و اصلی داشتند، در دیگر مقاله

این . آورددست میوارد، نقش ابتدایی و اصلی را بهیابند و حوزۀ منافع در بسیاری از متحول می

طور تلویحی و گاه ها، بیشتر بهشدن حوزۀ منافع نسبت به حوزۀ ارزش تغییر دیدگاه وبر، یعنی پررنگ

های اخیر هدف این مقاله این است که با استفاده از تحلیل متون و مقاله. شودطور مستقیم دیده میبه

خصوص دین اسالم، بدین پرسش پاسخ دهد که آیا حوزۀ دینی همچنان هوبر در زمینۀ ادیان و ب

توان ماتریالیستی قلمداد کرد؟ آیا ماند؟ تا چه حد تبیینات اخیر را میبرای او متغیر اصلی باقی می

های فرض دهد که تمام پیشتبیین وبر در مورد اسالم، ماتریالیستی است؟ نتایج این پژوهش نشان می

، همان اثری که برای او داریاخالق پروتستان و روح سرمایه اش با عنوانولین مقالهمهم او در ا

. جهت نبودشهرت جهانی آورد و انگیزۀ مطالعات تطبیقی او شد، با مطالعات تطبیقی بعدی وی هم

کند که وبر تقریباً  در حقیقت، مطالعۀ اخالق اقتصادی مذاهب جهان، اطالعاتی علیه چیزی فراهم می

 .طول یک نسل روی آن کار کرده بود در

 .شناسی دین، دینآلیست، اقتصاد، اسالم، اخالق اقتصادی، جامعهایده :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 داریاخالق پروتستان و روح سرمایه شهرت وبر بیش از همه مدیون مطالعات وی دربارۀ

داری را شیوۀ تولید سرمایه کند که پویاییای را مطرح میوبر در این کتاب نظریه. است( 394 )

ها را در حالت تبادلی با کند و آنداری برگرفته از دین مرتبط میبا ویژگی کار و خویشتن

خواند که متوجه عمل و کنش در داری را نوعی ریاضت میوبر خویشتن. دهدیکدیگر قرار می

پروتستان طور خاص، خصیصۀ اعضای فرقۀ وی این ویژگی را به. اینجا و اکنون است

با توجه به این رابطۀ فرضی بین یک نظام اقتصادی خاص و دینی خاص، وبر ادعا . دانست می

کند که قرابتی گزینشی را کشف کرده که به  شناسایی یکی از دالیل پیدایش و موفقیت می

به نظر وبر نقطۀ شروع این دگرگشت و دگرسانی جوامع و نه . کندداری مدرن کمک میسرمایه

سؤال اصلی وبر (. 23: 933 ،  استونز)ه تنها عامل آن، در دگرگونی نظام اخالقی نهفته است البت

تواند اعمال و ارتباطات اجتماعی در اخالق پروتستان این بود که آیا الهیات و اخالق مذهبی می

در . ویژه اعمال اقتصادی وی را شکل دهد؟ در اینجا تصور ایدۀ دین، مرکزیت یافتانسان، به

آغاز مطالعات تطبیقی، وبر بر آن بود که سازمان اقتصادی را عامل ثابت نگه دارد و متغیر دین را 

داری او در تالش بود که درجۀ مطلوبیت عوامل مادی را با گسترش سرمایه. متغیر مستقل بداند

ید و بر اساس پیمایش دقیق، او در اروپا تقریباً درجۀ مطلوبیت آن دو را برابر د. برابر کند

از (. 314 پارسونز در مقدمه وبر، )عنوان متغیر اصلی در نظر گرفت های مذهبی را بهحرکت

های مذهبی، همچنان نظر او، حتی با وجود آشکار بودن نفوذ و تأثیر عوامل اقتصادی در حوزه

 .(499: 331 وبر، )همتای حوزۀ مذهبی اصل است استقالل بی

ی بین اخالق عقالنی و روح زندگی اقتصادی گفته بود، وبر بر آنچه در مورد رابطۀ علّ 

های کهن، بارها اظهار داشت که او در کارهای دیگرش در مورد آسیا و سایر تمدن. استوار نماند

از نظر . داری مدرن نیستای عمومی است و مخصوص سرمایهطمع برای انباشت پول، مشخصه

توان آن را عامل اصلی پیشرفت صنعتی و میحدی عمومی است که او عالقه برای کسب سود به

رسد وبر بر موضع پیشین خود نظر میگفته بهبراساس موارد پیش. تجاری غرب در نظر گرفت

 (.94 : 314 آندرسکی، )نمانده و گاهی نظریۀ خود را نقض کرده است 
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این موضوع  -شناسی ادیان وبر اغلب جامعه -شناسی در این مقاله با ارجاع به متون جامعه

شود که وبر تا چه حد به نظر خود وفادار مانده و تا چه حد از آن فاصله گرفته بررسی می

است؟ آیا حوزۀ مذهبی برای او همچنان متغیر اصلی و مستقل باقی مانده یا آن را منوط و 

 تا چه حد تبیینات اخیر او را دانسته است؟های دیگر و از جمله اقتصاد میوابسته به حوزه

توان ماتریالیستی قلمداد کرد؟ آیا تبیین  وبر در مورد اسالم ماتریالیستی است؟ شایان ذکر  می

است، این مقاله درصدد این نیست که ثابت کند وبر ماتریالیست است، بلکه بیشتر قصد آن دارد 

. اوستهایی از وبر اشاره کند که کمتر به آن توجه شده است و آن، بعد ماتریالیستی تا به جنبه

شود که اقتصاد شناسی معرفی می  عنوان جامعهدر حقیقت در بیشتر موارد وبر برعکس مارکس به

در این . ای برای اوستکنندهای مثل مذهب متغیر تعیینبرایش جنبۀ زیربنایی ندارد، بلکه مؤلفه

ایم به ر داشتههای ماتریالیستی، شناختی را که تا به امروز از وببین، برخورد با نظرات و تبیین

این پژوهش با آوردن . کندکشد و امکان وجود جنبۀ دیگری در او را به ذهن متبادر می چالش می

-هایی از متون و نظرات او، ما را به شناخت با بعد دیگر او، وبر ماتریالیست، رهنمون مینمونه

از اسالم بررسی قرار طور کلی و سپس نظر و تبیین او در این زمینه نخست نظرهای وبر به. کند

 .شودمی

 کننده  حوزۀ منافع متغیر تعیین

اما با بررسی . آلیستی و ماتریالیستی برودکرد فراتر از تمایزات ایدهوبر به انحای مختلف سعی می

خوریم که بیشتر رنگ و بوی میها و مذاهب دیگر، به متونی برتمدن مطالعات وبر درباره

ها، که خود منعکس کنندۀ عالقۀ وبر به ینۀ استقالل نسبی حوزۀ ایدهدر زم. ماتریالیستی دارند

هایی بین مذهب و اقتصاد است که از نظر او این ها و منافع است، معتقد به سازشتالقی ایده

همچنین از نظر . گیردها در جهت نیازها و منافع مردم صورت میها و انطباقتفسیرها، سازشباز

ن علیه دلبستگی به مادیات همواره تا آنجا پیش رفته که آن را به تابو وی، اگرچه هشدار ادیا

های مذهبی، خودشان به ابزارهای اقتصادی متکی بودند و تبدیل کرده است، ولی چون جماعت

ادامۀ حیات و گسترش دین نیز بدون توسل به ابزارهای اقتصادی ممکن نبود و نیز از آنجا که 

اند، همواره بین دین و اقتصاد ها تطابق یافتهعالیق روزمرۀ توده مذاهب با نیازهای فرهنگی و

ها و منافع وبر نظرش را در مورد تالقی ایده(. 933: 935 وبر، )هایی صورت گرفته است سازش

شوند، ها با منافع جفت نمیها و اندیشهایده»: داردگونه بیان میایناقتصاد و جامعه  در
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ای به نام گر درگیر شوند، فرایند مزبور معموال با فعالیت فکری ثانویهکه آنها با یکدیدرصورتی

تفسیر مذهبی، وحی را با نیازهای جامعۀ مذهبی تطبیق  باز. شودگری میها میانجیبازتفسیر ایده

همچنین به اعتقاد وی هر دینی، (. 39: 939 ؛ به نقل از صدری، 539-511: 331 وبر، )« دهدمی

های ناشی از اصول دینی و مقتضیات مجبور به یافتن راه بینابینی است تا الزامای، در هر دوره

های تا جایی که از نظر او هر جا وعده. ها را با هم سازش دهددرونی حوزۀ معینی از فعالیت

پیامبر یا ناجی با نیازهای قشرهای محروم اجتماعی سازگار نباشد، نوعی دین رستگاری ثانویه 

وبر از سویی در (.   9: 935 وبر، )یابد آید و تکامل میدین رسمی پدید میدر زیر پوستۀ 

گذارند، از سوی دیگر قائل های مذهبی بر منافع اثر میمتوجه شده بود که ایده اخالق پروتستان

شناسی تطبیقی دین او به رابطۀ علی برعکسی در اخالق اقتصادی مذاهب جهان بود که در جامعه

ها، بلکه عالیق مادی مستقیما بر رفتار نه ایده» (312 )براساس نظر وبر . شودمی خوبی نمایانبه

اند، مانند ها خلق شدهطور مکرر توسط ایدهاند؛ با وجود این، تصاویر جهانی که بهها حاکمانسان

و اند که به موازات آنها کنش با نیروی محرکه منافع به جلبان قطار، خطوطی را تعیین کردهسوزن

تواند نقش مهمی در توان برداشت کرد که دین تنها زمانی میاز این متن می. «شودرانده می

وبر به . تحول اقتصادی داشته باشد که انگیزۀ قدرتمند اقتصادی موجود در عالیق را دارا باشد

ه در ها کشان درباره انگیزهها و واژگان مرتبطبینیدهد که جهاناستدالل خویش چنین ادامه می

اند که حامالن تاریخی آنها هستند گرفتهکنش مؤثرند، خود با منافع قشرهای اجتماعی شکل

 (.59: 334 ترنر، )

نظام اخالقی هر دینی، هر اندازه تحت : همچنین است نظر وبر در زمینۀ نظام اخالقی ادیان

بر منابع مذهبی و تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم باشد، باز هم این نظام عمدتاً 

های مذهبی را او این وعده. های مذهبی متکی استها و وعدهتر از آن بر محتوای بشارتمهم

های خود قرار ادیان عمدتاً دنیای ماورا را محور وعده. داندجهانی مینیز اغلب و قویاً این

یی مثل تندرستی، طول هاجهانی بوده است؛ وعدههای این مذاهب قویاً ایناند، بلکه وعده نداده

 عمر و ثروت
شود که اگرچه وبر با گفته چنین برداشت میاز متون پیش(. 991: 935 وبر، ) 

شدت همبسته کند، در نهایت آنها را بهای از اخالق اقتصادی شروع می تحلیل فرهنگی و مذهبی

 .داندو وابسته به منافع و عالیق می

                                                           
 .اندجهانی دادههای اینم وعدهاز نظر وبر اغلب ادیان از جمله اسال   
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 کنندهسبک زندگی، متغیر تعیین
هاست؛ هر گروه با منافع اقتصادی و دیدگاهش به انسان از دیدگاه وبر صحنۀ رقابت گروه جامعه

زادگان، افزایش بورژوازی، او از این دیدگاه در تحلیل کاهش منزلت اشراف. کندو جهان نگاه می

شناسی تطبیقی وی چنین دیدگاهی را در جامعه. بوروکراسی و طبقۀ کارگر آلمان استفاده کرد

عنوان نوعی به اقتصاد و جامعهوبر در کتاب (. 515: 315 بندیکس، )ن نیز استفاده کرد ادیا

کننده بوده، این گونه شان حداقل برای ادیانی خاصی تعیینقانون، قشرهایی را که سبک زندگی

دهندۀ جهان؛ در هندوئیسم، ساحران در کنفوسیوس، بوروکرات سازمان: خالصه کرده است

گرد در جهان؛ در اسالم، جنگاوری که درصدد ؛ در بودیسم، راهب فقیر دورهدهندۀ جهان نظم

دهندۀ گر سیار، سازمانفتح جهان است؛ در یهودیت، تاجر سرگردان؛ و در مسیحیت، صنعت

طریق دین، صرفا یکی از عوامل کند که تعیین شیوۀ زندگی از او در ادامه تأکید می. جهان است

ادی است؛ البته خود این عامل نیز از عوامل اقتصادی و سیاسی تأثیر کنندۀ اخالق اقتصتعیین

وبر، )کنند پذیرد که در چارچوب مرزهای جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و ملی عمل می می

 331 :2 5 .) 

 کنندهمحیطی، متغیر تعیین-شرایط زیست
بعدی از فرهنگ و انۀ تکباورشود که وبر قصد نداشته تا تفسیر علّی معنویتدر مواردی گفته می

گیدنز در مقدمۀ وبر، )بعدی از فرهنگ و تاریخ کند تاریخ را جایگزین تفسیر ماتریالیستی تک

های ماتریالیسم تاریخی ولی گاهی تبیینات خاصی ارائه داده که چیزی غیر از نظریه(. 9 :  93 

ارگانیک و حوادث طبیعی و  شود؛ برای مثال، وابستگی دهقانان به فرایندهایاز آن برداشت نمی

او استدالل . داند دور بودن آنها از زندگی اقتصادی عقالنی را موجب تمایل ایشان به جادو می

های آبیاری در مناطق صحرایی در خاور نزدیک احتماالً یکی از منابع کند که وجود نظاممی

ر، برخالف الهیاتی این تصو. تصور خدایی است که جهان و انسان را از عدم خلق کرده است

از طرف دیگر، او . تولید کرده استاست که در آن، خداوند، انسان و جهان را از اعضای خود باز

علت اکراه مذهبی بورژوازی مدرن و طبقات پرولتاریا را عدم وابستگی آنها به سیر فرایندهای 

وبر، )، نه طبیعی داند که موفقیت آنها در گرو عوامل اجتماعی استهوایی میوطبیعی و آب



 

 

 

 

 

 4932، شماره دو، پاییز و زمستان 44شناختی دوره مطالعات جامعه   462 
 

 

عیار  توان ماتریالیستی تمامگفته، وبر را فقط میبا توجه به نظرهای پیش(. 411-412: 331 

 . خواند

 منافع طبقاتی روشنفکران 
نظر به. داندوبر تفسیرهای دینی جهان و علم اخالق ادیان را ساخته و پرداختۀ روشنفکران می

های شان، سیاسترد نقش روشنفکران و منافع طبقاتیوی، حتی اگر رویکرد علمی بتواند در مو

واسطۀ طبقاتی روشنفکران حامل ناپذیری را پیشنهاد کند، منافع محدود و بیاجتماعی مناقشه

طور کامل جا وبر ظاهرا بهدر این. ها را با منافع طبقاتی خود هماهنگ کنندشود تا آنموجب می

نیز ماهیت ایدئولوژیکی علوم اجتماعی را تأیید اصل مارکسیستی تعیّن اجتماعی آگاهی و 

نظریۀ رادیکال منازعۀ اجتماعی ماکس وبر حتی از طرح منازعۀ اجتماعی مارکسیستی . کند می

های عام در زمینۀ زندگی و بلکه میان دیدگاه منازعه نه تنها میان منافع طبقات،»: فراتر رفته است

طور چشمگیری در فرد به های ارزشیت که داوریولی این هم حقیقتی اس .شودجهان واقع می

 (.53 : 939 ؛ به نقل از صدری، 21: 343 وبر، )« شودرابطه با منافع طبقاتی او تعیین می

یافته و عقالنی از جهان یابد که تصوری نظاماز نظر وبر، رستگاری تنها در جایی اهمیت می

از چه چیزی نجات »خواهد اینکه فرد می. دارائه دهد و نمایندۀ موضع خاصی در قبال جهان باش

از نظر او در این زمینه . بینی وی بستگی داردبه جهان رستگار شود،« خاطر چه چیزیبه»و « یابد

های معنوی تطهیر شود و به تواند آرزو کند که از ناخالصیاحتماالت زیادی وجود دارد؛ فرد می

تواند آرزو کند که روزی از زندان تن رها یزیبایی ناب روح و هستی جسمانی دل ببندد و م

یابد، یا آرزو کند از عبودیت اهریمنی که در جانش ریشه  شود و به هستی ناب معنوی دست

تواند دوانده است، رها شود، و به سعادت جاودانه در پیشگاه خداوند مهربان رهنمون شود؛ می

های پیشین را نیز بدهد، رها فات زندگیآرزو کند از چرخۀ تولدهای مکرر که طی آنها باید مکا

. توان موارد متعددی را اضافه کردشود و به آرامش جاودانی امید داشته باشد؛ به این فهرست می

از نظر . دارکردن نظام جهان استدر پس همۀ این آرزوها همواره موضعی قرار دارد و آن، معنا

روز بهکه روزکر است و با توجه به ایندارکردن نظام جهان بر دوش قشرها روشنفوبر، معنا

شود، نتیجه، این امر شده که دین به قلمرو غیرعقالنی رانده شده تر میبرداشت از جهان عقالنی

شوند، خود، متکی بر های مهم که به زندگانی عقالنی ختم میاما باید توجه داشت، روش. است

هی پذیرفته شده و در روش زندگی ادغام عنوان امور بدیاند که بههای غیرعقالنیفرضپیش
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کم تاحد زیادی ها دارای تعیّن تاریخی و اجتماعی هستند و دستفرضماهیت این پیش. اندشده

شان ها حاملفرد قشرهای بستگی دارند که در طول دورۀ تکوین آنبههای منحصربه ویژگی

شناختی تعین یافته باشند، ی و روانکه با تفکر اجتماعوضعیت منافع این قشرها تا جایی. بودند

-3 9: 935 وبر، )آورند شناسیم، پدید میطور که ما میهای منحصر به فرد آنها را، آنویژگی

بینیم که اگرچه وبر در ابتدا، رستگاری را منوط به تصویر فرد از جهان و در اینجا هم می(. 3 9

بخشی به ویژگی قشرهای عامل شکل داند ولی در نهایت وضعیت منافع راآرزوهای فرد می

 .داندحامل تاریخی ادیان می

 تقلیل اقتدار کاریزما به حوزۀ اقتصاد
گیرند، اما او بر ظهور از نظر وبر، تحوالت اجتماعی از نیروهای اجتماعی متعددی سرچشمه می

ت در چنین وضعی. حرکت آنها توأم با شور و شوق است. رهبران فرهمند تأکید زیادی دارد

. شکندای، موانع طبقاتی و منزلتی در مقابل احساسات جماعتی پرشور فرو میالعادهخارق

: 331 وبر، )شوند  بنابراین قهرمانان و پیامبران فرهمند، نیروهای انقالبی واقعی تاریخی تلقی می

های زندگی عادی ساالری و دیگر نهادها، خاصه نهادهای معمولی، روزمرگیدیوان(. 321

این سخن دربارۀ نظم اقتصادی هم مصداق . هاستفرّه مغایر همۀ روزمرگی. آیندساب میح به

رود، فارغ از هرگونه قضاوت ارزشی کار میکه در معنای کامالً فنی بهمفهوم فرّه، هنگامی. دارد

بر این باور است که استفن جورج، ارمیای نبی، ناپلئون، مسیح، فالن رهبر ( 935 )وبر . است

وی عرب و بنیانگذار فرقۀ مورمون، همگی نوعاً رهبرانی فرهمندند و وجه مشترک همۀ جنگج

شان ایمان دارند و از آنها اطاعت العادههای شخصی فوقآنها این است که مردم به خصلت

پیامبر الهی . طور اخص با مالحظات اقتصادی بیگانه استاز نظر او کاریزمای خالص، به. کنند می

کاریزما در . اش شامل نوعی دعوت، رسالت یا وظیفۀ درونی استور کند، پیامهر جا که ظه

کند، عنوان منبع درآمد تکفیر و طرد میگیری اقتصادی از این فضیلت را بهاش، بهرهنمونۀ خالص

که هر این(.  49: 934 وبر، )ماند تا واقعیت  صورت آرمان باقی میکه البته این امر اغلب به

یک از این مسیرها قرار گیرد، چندان ارتباطی با مقاصد و نیات ان تحول در کدامجنبش در جری

ذهنی پیروان یا رهبر جنبش ندارد، بلکه به چارچوب نهادی جنبش و خاصه به نظام اقتصادی آن 

شدن فرهمند، از جهات بسیار مهمی، با انطباق با شرایط اقتصادی، یعنی با عادی. وابسته است

شود، بلکه در این زمینه، اقتصاد رهبری نمی. ؤثر زندگی روزمره یکسان استجریان همیشه م
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 برجستگی نقش اقتصاد در این زمینه خاص، درست مانند عنوان اثر اصلی وبر،. کندرهبری می

اش است که او برای نیازهای اقتصادی قائل بود که کنندهحاکی از اهمیت تعییناقتصاد و جامعه 

توان نتیجه گرفت می. کندعنوان پیامدهای ناخواسته آن جنبش فرهمند یاد میالبته وبر از آن به

ها در منشأ خواست بر نقش مستقل اندیشهمی اخالق پروتستانهنگام نگارش که وبر به

داری نوین در ابتدای امر به سنخ کرد که سرمایهاو احساس می. داری نوین تأکید کند سرمایه

ها، ای از اندیشهاین سنخ شخصیتی نیز در نتیجۀ اعتقاد به مجموعه. شخصیتی خاصی نیاز داشت

. دارانه بودندداد که مناسب رفتار سرمایههای شخصیتی خاصی را گسترش میناآگاهانه رگه

داری نوین، تحلیل خود را با مفاهیم دینی آغاز بنابراین وبر، با دادن بافتی معنوی به سرمایه

داد، هااهمیت بیشتری مییگرش به نقش منافع مادی در موفقیت اندیشهکند، اما در مطالعات د می

در   رایت میلز. گرث و سی. اچ. اچ)هر اندازه که از نظر محتوا و معنا و هدف واال باشند 

 (.32: 935 وبر،

با توجه به مفهوم کاریزما و البته تفسیر کوتاه وبر دربارۀ ظهور اسالم و پیامبر آن، نشان 

های شناسی جنبشگرایی اقتصادی در جامعهجبرگرایی اقتصادی و تا حدی تقلیلدهد که  می

شود که رهبر کاریزما زمانی در مقام وارسی، معلوم می. کرده استاجتماعی، نقش مهمی ایفا می

های اجتماعی قدرتمندی که آیین جدید را با گروه یا منافع موفق است که پیام او توسط گروه

کند که اگر این قاعده را در مورد وبر استدالل می. دهند، پذیرفته شودمیطبقاتی خویش وفق 

بینی پیامبر، فقط زمانی از لحاظ اجتماعی اهمیت یافت که کار بریم، جهانپیامبر اسالم و اسالم به

آن دادند چراکه این امر در واقع، را پذیرفتند و شکل جدیدی به نشین آن های بیابانقبیله

طور وبر همچنین به(. 59-55، 334 ترنر، )شکل زندگی و منافع اقتصادی آنان بود جهت با  هم

تلویحی اظهار داشت که طرفداران اولیۀ اسالم کسانی بودند که صرفاً به امید کسب غنایم و فتح 

توان گفت اقتدار کاریزما، در شکل ناب خود، فقط در مرحلۀ می. ها تحریک شدندسرزمین

تواند باثبات باقی بماند، مگر اینکه سنتی یا عقالنی یا ترکیبی از کاریزما نمی. آغازین وجود دارد

رسد که وبر به این امر اشاره نظر میهای اقتدار کاریزما چنین بهدر مالحظۀ این جنبه. هر دو شود

خود  کهبرند، درحالیکار میدارد که پیروان، معیارهای سودگرایانه یا مادی را دربارۀ کاریزما به

 . رهبر کاریزما، خواهان به کرسی نشاندن اعتبار خویش بر اساس دعوت به تکلیف است

                                                           
1 H. H. Greth & C. Wright Mills 
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شناسی کاریزمای وبر این است که مفهوم نتیجۀ منطقی از این مالحظات دربارۀ جامعه

کار گرفته است، ها در تغییر اجتماعی بهمنظور اثبات استقالل افکار و انگیزه کاریزمایی را که او به

عنوان پیامبر و رهبر کاریزما، بر تفسیر وبر، موقعیت پیامبر اسالم بهبنا. مورد سؤال واقع شود باید

وبر این پیشرفت را بدین شکل . ناگزیر و منحصراً با برتری نظامی و سیاسی وی حاصل آمد

 منشانه در مکه بود، بیشتر وبازرگانی که در ابتدا رهبر گروه کوچک مذهبی پارسا: خالصه کرد

دهی منافع طوایف جنگجو در کسب غنایم جنگی، اساس طور آشکار دریافت که سازمانبیشتر به

کرد که اسالم مأموریت با اینکه وبر تصدیق می. کندخارجی تبلیغ مأموریت وی را فراهم می

. دهدناب پیامبری بود، در ادامه، تبیین کامال اقتصادی و جبرگرایانه از موفقیت دینی آن ارائه می

با در نظر گرفتن موارد مذکور باید گفت که وبر اقتدار کاریزما را نیز به حوزۀ اقتصاد تقلیل داده 

و از نظر وی عامل اقتصادی در پذیرش کاریزما نقش قاطعی دارد و این موضوع با نظر 

گفتۀ او در مورد کاریزما مغایرت دارد که آن را خالص و بری از مالحظات اقتصادی  پیش

 .تدانس می

 تبیین ماتریالیستی وبر از اسالم 

، تکلیف خود را با (331 ) داریاخالق پروتستان و روح سرمایه وبر در نخستین اثر خود، 

لوحانۀ داری با قصور سادهکند که پیدایش سرمایهاو ادعا می .کندنگرش مارکسیستی روشن می

پذیر کند، تبییناقتصادی تلقی می ها را بازتاب یا روبنای اوضاعماتریالیسمی تاریخی که ایده

کند که چگونه برخی باورهای دینی وبر پژوهش خود را با طرح این سؤال آغاز می. نیست

اما . ایستدجا مقابل ماتریالیسم تاریخی میوبر در این. اندموجب پیدایش ذهنیت خاصی شده

وابسته به شرایط اجتماعی  های ثانویه وعنوان پدیدهها، بههنگام تحلیل اسالم به نقش ارزش

ها که شود؛ ارزشدر واقع چرخشی در کار وبر دیده می(.  5-59، 334 ترنر، )نگرد اسالم می

هایی ثانویه و نقش ابتدایی و اصلی داشتند، به پدیدهداری اخالق پروتستان و روح سرمایه در

دس ادیان و از جمله اسالم را های مقبرای مثال، او ارزش. یابندوابسته به حوزۀ منافع تحول می

این در حالی است که با رجوع . داند؛ تندرستی، طول عمر و ثروتجهانی میهای قویاً اینوعده

های اصلی دین اسالم را اساساً ها و وعدهعنوان منبع اصلی و مشترک مسلمانان، پاداشبه قرآن به

شمارد جهانی را میهای اینقرآن نعمت در بسیاری از مواقع(. 2 : آل عمران)یابیم  جهانی میآن

های برتر و جاویدانی در هایی کوچک از نعمتها همه نمونهدارد که اینو در ادامه بیان می
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داند کند، متاع فانی میآن چیزهایی را که در این دنیا در نظر انسان زیبا جلوه می. بهشت هستند

هایی از طال و نقره و فرزندان و همیان ها ومردم را حبّ شهوات نفسانی، از میل به زن)

ها متاع این( لیکن)فریب است، دار نیکو و چهارپایان و مزارع در نظر زیبا و دلهای نشان اسب

در ادامه آورده است که .  (دنیاست و نزد خداست منزل بازگشت نیکو( فانی)زندگانی 

یک بههای بهشت را یکدهم، نعمتخبر ( در بهشت)ها خواهید شما را به بهتر از این نعمت می

: ای پیغمبر بگو)تر، خشنودی خداست ها خوشفرماید و از همۀ این نعمتشمرد و سپس میمی

های ها که تقوا پیشه کنند نزد خدا باغبرای آن! ها؟خواهید شما را آگاه گردانم به بهتر از اینمی

ر آن جاوید و متنعم هستند و زنان بهشتی است که در زیر درختان آن، نهرها جاری است و د

یکی . 5(خشنودی خدا، و خداوند به حال بندگان بیناست( همه بهتر)ای و از پاکیزه و آراسته

های جهان، از آن سورۀ انسان در مقابل نعمت  5های بهشتی که خداوند در آیۀ دیگر از نعمت

خداوند در این . ازد، نیز چنین استپردکند و به توصیف آن مییاد می« شراباً طهوراً»با عنوان 

بر باالی )نوشاند ها میشان شرابی پاک و گوارا به آنکند که خدایاشاره می« شراباً طهوراً»آیه به 

شان  فام، و خدایبند نقرهشان دستهایبهشتیان، لطیف دیبای سبز و حریر ستبر است و بر دست

دنیایی های اسالم آنبینیم اصل وعدهرو میایناز. 9(بنوشاند( و گوارا از کوثر عنایت)شرابی پاک 

 . دنیایی استهای اصلی و آنای برای شناخت بهتر نعمتهای این دنیا نشانهاست و نعمت

از نظر وبر پیروان اسالم در آغاز تنها جنگجویان طبقۀ اجتماعی خاصی بودند و موفقیت آنها 

ا نیز با تبیین ماتریالیستی، مسلمانان را به گروه جوبر در این. بر فتح نظامی زمین متکی بود

ها را در کسب شدن و عبادت آناو همچنین علت و انگیزۀ مسلمان. جنگجویان فروکاسته است

عبادت مسلمانان در صدر  هایکه انگیزهطلبی آنها خالصه کرده است؛ در حالیغنایم و منفعت

به نقل از ترنر، ) 4گیپ. آر. اِی. رای مثال مثال اِچب. اکنون متفاوت بوده استاسالم و نیز هم

شود؛ گروه اجتماعی براساس نوع تعهد به اسالم نخستین تفکیک قائل می بین سه( 92: 334 

                                                           
المُسَّوَمَۀِ وَ االَنعامِ  وَ زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساء وَ البَینَ و القَناطیر المُقَنطَرَۀِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الفِضَّۀِ وَ الخَیلِ   

 (.4 : آل عمران)نیا وَ اهلل عِندَهُ حُسنُ المَآبِ الحَرثِ ذلِکَ مَتاعُ الحَیاۀ الدُّ

اَزواجٌ مُطَهَرۀٌ و  قُل اَوءُنَبِئُکُم بِخَیرٍ مِن ذلِکُم لِلَّذینَ اتَّقَوا عِندَ رَبِّهِم جَنّاتٍ تَجری مِن تَحتِها االَنهارُ خالِدینَ فیها  وَ 5

 (.2 : آل عمران)ِرضوانٌ مِنَ اهللِ وَ اهللُ بَصیرٌ بِالعِبادِ 

 (. 5: انسان)عَلیَهُم ثِیَابُ سُندُسٍ خُضرٌ وَ إستَبرَقٌ وَ حُلٌّوا أساوِرَ مَن فِضّهٍ وَ سَقَهُم رَبُّهُم شَراباً طَهُوراً  9
4 H. A. R. Gibb 
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طور کامل روح مذهبی اسالم را پذیرفتند و کسانی که دارای اول گروه گروندگان حقیقی که به

روه دوم از طرفداران اغلب تعهد صوری به حس تشخیص دربارۀ وظیفۀ ناب پیامبر بودند؛ گ

این گروه غالبا شامل بازرگانان مکه . های سودجویانه داشتندجنبش جدید داشته و بیشتر، انگیزه

گردان را سد کرده، برای اسالم جلوی بیابان. بودند که اسالم استقالل ایشان را منقطع نساخت

مایانگر گروه سوم هستند که پیوستن آنان به اعراب بدوی ن. بازرگانان سود اضافی فراهم آورد

این درصورتی است که وبر . دلیل تهدید نظامیخاطر وعدۀ غنیمت جنگی بود یا بهاسالم یا به

 .گروه مسلمانان را فقط به گروه سوم یعنی گروه بدویان جنگجو فروکاسته است

را در نظر نگرفته جانبه است و همۀ جوانب رسد بررسی وبر در مورد دین یکنظر میبه

های تری انگیزهطور کاملشناس مدرن، به، روان(313 ،  آلپورت و راس)آلپورت . است

سو و های دینداری به دو نوع دروناو در بررسی به گرایش. داری را بررسی کرده است دین

ه سو، مذهبی است که از درون انسان سرچشماز نظر او مذهب درون. سو اشاره کرده استبرون

شود و نیازهای دیگر، گیرد و عمیق است و برای صاحب آن، نیاز اصلی و درونی تلقی میمی

ای منزلۀ وسیلهسو، مذهبی است که بهاما مذهب برون. دهدعقاید مذهبی را تحت تأثیر قرار نمی

 علت عبادت بندگان در. شودها استفاده میبرای تحقق اهداف دیگر فردی، اجتماعی یا مانند آن

برای مثال امام اول شیعیان، . گفته استمدارک و اسناد اسالمی نیز مؤید نظریۀ پیش

پرستند؛ که این گروهی خدا را به امید بخشش می: اندکنندگان را به سه دسته تقسیم کرده عبادت

کنند که این عبادت بردگان است؛ پرستش بازرگانان است؛ گروهی او را از روی ترس عبادت می

کنند و این پرستش آزادگان پرستش می( اشدوستی)گزاری خدا را از روی سپاس و گروهی

 :کندعبارتی نیکو بیان میسعدی نیز این مضمون را به(. 593البالغه، حکمت  نهج) 5است

  خالف طریقت بود کولیا             تمنا کنند از خدا جز خدا                

الیستی وبر در علت گرویدن مسلمانان به اسالم با سره ماتریاز طرف دیگر، تبیین یک

فرّه از نظر وبر مغایر با همۀ . کاریزمای پیامبر اسالم و مطابق تعریف وبر از کاریزما تناقض دارد

                                                           
1 Alport & Ross 

ۀً  فَتِلکَ عِبادۀٌ العَبید، وَ اِنَّ قوماً عَبَدوا اللّه اِنَّ قوماً عَبَدوا اللّه رَغبَۀً فَتِلکَ عِبادۀٌ تُجّار، وَ اِنَّ قوماً عَبَدوا اللّه رَهبَ 5

 .شُکراً  فَتِلکَ عِبادۀٌ االحرارِ
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ها و نظم منطقی و ای است که با تمامی نهادها و نسبتالعادههاست و وضعیت خارقروزمرگی

 .از جمله نظم اقتصادی مغایرت دارد

 گیریث و نتیجهبح
آلیسم و ماتریالیسم آشکار با هدفی جدلی، که در اشارات مختلف وبر به ایدهاخالق پروتستان 

ها به گوید که این مطالعه کمکی به درک نحوۀ تبدیل ایدهاو می. است، به رشتۀ تحریر درآمد

وبر تأکید  اگرچه. گیری کرده استنیروهای مؤثر تاریخ است و علیه جبرگرایی اقتصادی جهت

آلیستی را جایگزین ماتریالیسم جبرگرایانه کند، اما در مطالعات کند که قصد ندارد تبیین ایدهمی

روشنی، تبیینی  خوریم که یا بهبعدی خود دربارۀ اخالق اقتصادی مذاهب جهانی به مواردی برمی

کننده و اصلی اقل تعیین، دین، متغیر مستقل یا حداخالق پروتستان مانندماتریالیستی هستند یا به

 .نیست

به آن  بینی انسانچه جهانداند، اگراو عالیق مادی را عاملی مستقیم مؤثر بر رفتار انسان می

طریق منافع  قشرهای اجتماعی ها که در کنش مؤثرند، ازبینیالبته خود این جهان. دهدجهت می

بر کاریزما زمانی موفق است که همچنین از نظر وی، ره. اندو حامالن تاریخی شکل گرفته

های اجتماعی قدرتمندی که آیین جدید را برای گروه یا منافع طبقاتی اش توسط گروه پیام

سره که تبیین او در مورد دین اسالم، یکمضاف بر این. دهند، پذیرفته شودخویش وفق می

قتصادی دیده است و او علت گرویدن مسلمانان به اسالم را کامالً ا. ماتریالیستی بوده است

دست آوردن غنایم و جویی فروکاسته است که در این راه در پی به مسلمانان را به گروه جنگ

کند، اگرچه وبر از آن دسته نویسندگان اظهار می( 939 )طورکه ترنر همان. اندمنافع مادی بوده

ی وابسته به طبقۀ شان که مسیحیت اولیه جنبشدلیل این استداللمارکسیست مثل کائوتسکی به

که پیامبری یهود شکلی از اعتراض علنی انجمن سوسیالیستی مخفی بود، کش بود و اینزحمت

اقتصادی از اسالم اولیه ارائه ها و اغلب ای مشابه آنسویهکند، خود وی تبیین یکانتقاد می

 شخص اینطور مهای بههای مقدس ادیان و از جمله اسالم را وعدههمچنین ارزش. دهد می

به بررسی دیگر ( اساساً کاتولیک)رسد وبر با محوریت دین مسیحیت  نظر میبه. داندجهانی می

توان دینی ادیان و از جمله اسالم پرداخته است و لذا دین اسالم را در قیاس با دین کاتولیک می

مانان به دین سره ماتریالیستی او در علت گرویدن مسلضمن تبیین یکدر. تر قلمداد کرددنیایی
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فرّه از نظر . اسالم، با کاریزمایی پیامبر اسالم و با توجه به تعریف وبر از کاریزما در تناقض است

ای است که با تمامی نهادها و نظم العادههاست و وضعیت خارقوبر مغایر با همۀ روزمرگی

 .منطقی و از جمله نظم اقتصادی مغایرت دارد

د مذکور، وبر با دید و منظر اروپایی و با محور قراردادن دین بر مواررسد عالوهنظر میبه

ها و مذاهب کشورهای دیگر و از جمله مسلمانان پرداخته به بررسی تمدن( کاتولیک)مسیحیت 

شد، به بسیار مناسب بود برای تبیین درستی از اسالم، اخالق اقتصادی اسالم بررسی می. است

های هایی از آموزهآن، به بخش های متفاوتسالم و گرایشهای ااین معنا که با بررسی آموزه

شد که بعد اقتصادی دارند تا مشخص شود که آیا اساساً در اسالم قابلیت اسالم توجه می

اسالم در مورد انباشت سرمایه  توانست داشته باشد؟ نظرداری میگیری روح سرمایه شکل

اند؟ بینی و تصاویر و آرزوهای مسلمانان کدامداری چیست؟ جهانعنوان مؤلفۀ اساسی سرمایه به

کدام از این موارد را که دستور اسالم در مورد مصرف و قناعت چیست؟ وبر هیچو نهایتا این

 .موردبررسی قرار نداده است

علت عدم اختصاص وقت کافی برای بررسی دین اسالم، تبیین شود که وبر، بهگفته می

البته شاید این امر در مورد دین اسالم پذیرفتنی . ستا رائه ندادهدرستی از اسالم و مسلمانان ا

ها نیز دیده دیگر ادیان و تمدن باشد، ولی این چرخش فکری وبر، در مطالعات او درباره

ای از اطالعات واقعی را علیه درحقیقت مطالعۀ اخالق اقتصادی مذاهب جهان مجموعه. شود می

های مهم وبر فرضتمام پیش. ل کار کرده بود، گرد آورده استآنچه وبر تقریبا در طول یک نس

، اثری که همراه با شهرتی «داریاخالق پروتستان و روح سرمایه»اش با عنوان در اولین مقاله

 . جهانی برای او بود و انگیزۀ مطالعات تطبیقی او شد، در مطالعات تطبیقی بعدی وی رد شدند
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