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 چكيده

مدرن و نيز تحوالت بنيادين آن مذهب را يك علت   يل خود از ماهيت جامعهتوكويل و وبر در تحل

هاي مدرن نقش  هاي مختلفي در ظهور نهادها و نظام اند. از نظر آن دو عوامل و زمينهمؤثر تلقي كرده

شود. در اين نوشتار سعي بر آن  اند و مذهب در اين ميان تنها يکي از علل مهم محسوب مي داشته

هاي اصلي الگوي تئوريکي كه وبر و توكويل براي تحليل نسبت مذهب با  ن تشريح بنياناست تا ضم

هاي منطقي كه در بحث آن دو وجود  ترين تمايزها و شباهت اند، مهم واقعيت اجتماعي تئوريزه كرده

شناختي كه آن دو در خصوص  دارد، استنتاج شود. بدين منظور نخست معضل نظري و بحران جامعه

اند، تشريح خواهد شد. سپس منطق و قواعد نظري كه بنيان تحليل آن دو  مدرن مطرح كرده  جامعه

دهد، توضيح داده خواهد شد و در نهايت از خالل اين مباحث با مقايسه تطبيقي هر دو  را تشکيل مي

 شود. هاي آن پرداخته مي ها و شباهت الگوي تئوريك به تفاوت

 

 ريت، بحران معنا، شموليت، منطق نظري.واژگان كليدي: اتوس، استبداد اكث
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 طرح مسئله

شناسان كالسيك، وبر و توكويل نقش مذهب را در تحوالت اقتصادي و سياسي  در ميان جامعه

اي كه در  علل پيچيده  زعم اين دو نيروهاي مذهبي در كنار مجموعه اند. به مدرن بررسي كرده  جامعه

اند، سهم جدي در ظهور نهادها و ساختارهاي مدرن  هاي اجتماعي مؤثر بوده ايجاد دگرگوني

درصدد برآمد تا نقش  داري اخالق پروتستاني و روح سرمايه  اند. وبر با نگارش كتاب پرمناقشه داشته

باروهاي مذهبي را در سلوک زندگي، فرهنگ و تکوين تمدن به رسميت بشناسد. او ضمن اجتناب از 

هاي مذهبي در مقام خالق نظام اقتصادي معرفي  ه در آن ايدهجانبه و تك عليتي ك ارائه تحليلي يك

نيروهاي مذهبي و نيز چگونگي تأثيرگذاري كمي و « سهم»شوند، بيش از هر چيز سعي دارد تا 

گيري نظم عقالني نوين تبيين كند. وبر  هاي مؤثر در شکل كيفي آنان را به نسبت ساير علل و زمينه

ضروري   توان نتيجه هاي مذهبي را مي ديدگاه كه باورها و ايدهدر اين سطح از تحليل خود، اين 

دهد تا بدين واسطه نقش مذهب را با اتکاء به  تحوالت اقتصادي دانست در حالتي از تعليق قرار مي

گرايانه نسبت به رويکرد ماترياليسم  هاي دروني آن توضيح دهد. بدون اينکه موضعي نفي آموزه

( از طرف ديگر توكويل نسبت بين دين و آزادي را بررسي 19: 9919)وبر، تاريخي اتخاذ كرده باشد. 

دموكراسي كرده و اين نسبت را در چارچوب الگويي تئوريك مدون تشريح كرده است. او در كتاب 

عنوان علت مؤثر  سعي دارد تا نسبت مذكور را به انقالب فرانسه و رژيم پيش از آنو  در امريکا

 اي دموكراتيك براي تمامي جوامع معرفي كند.استقرار و دوام نهاده

شناختي از رابطه و نسبتي كه نيروهاي مذهبي يا  وبر و توكويل بر مبناي منطق نظري جامعه

ديگر آن دو براي درک  عبارت آوردند. به كنند، سخن به ميان مي ها با واقعيت اجتماعي پيدا مي ايده

كنند كه در  اجتماعي الگوي تئوريکي ترسيم مي-ها بر سير تحوالت تاريخي چگونگي تأثير ايده

شود. در نوشتار حاضر سعي  پذير مي هاي اجتماعي امکان چارچوب آن فهم ارتباط مذهب با دگرگوني

دهد، تشريح  بر آن است تا در وهله اول معضل نظري كه سرآغاز بحث توكويل و وبر را تشکيل مي

شناختي كه آن دو سرنوشت جوامع مدرن را مبتال  معهشود؛ زيرا تنها با شناسايي معضل و بحران جا

كنند، درک كرد. در  ها برقرار مي توان جايگاه مفاهيم، روابط منطقي كه بين گزاره دانند مي به آن مي

آيند چگونگي تأثير نيروهاي مذهبي را  شناختي كه براساس آن درصدد برمي  وهله بعد منطق جامعه

اي كه از خالل تشريح معضل و منطق  حث قرار خواهد گرفت. مسئلهبر واقعيت نشان دهند، مورد ب

ها روشن شود. بدين ترتيب پرسش  الگوي تئوريك آن  شود تمايزات و شبهات نظري آن دو تالش مي

مشخص اين نوشتار اين است كه الگوي نظري كه وبر و توكويل براي تحليل نقش نيروهاي مذهبي 

 كنند چه شباهت و تفاوتي با يکديگر دارند؟ وريزه ميدر تحوالت تاريخي جامعه مدرن تئ

 (1121-1111الكسی دو توکويل )

 2آزادی و برابری1معضل نظری: تعارض 

جوامع را حركتي جبري  9توكويل در پيشگفتار كتاب دموكراسي در آمريکا روند دموكراتيزه شدن

الب دموكراتيك عظيم در شرايط تواند آن را متوقف كند. او از يك انق داند كه هيچ نيرويي نمي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Liberty 

2 Equality 

3 Democratization 
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سرعت در  كند كه به آورد و آن را ادامه جرياني دائمي در تاريخ قلمداد مي كنوني سخن به ميان مي

دهد. درنتيجه دنياي مدرن احتياج به نظريه  سراسر جوامع اروپايي سيطره خود را گسترش مي

استقرار نهادهاي دموكراتيك را  سياسي جديدي دارد كه قادر باشد اختالالت و تعارضات ناشي از

وفصل كند و بنابراين يك الزام چنين شرايطي چيزي است كه توكويل از آن تحت عنوان  حل

كند. بدين ترتيب فرايند دموكراتيزه شدن جوامع مستلزم  ياد مي« هدايت و تعليم دموكراسي»

و مکان و نيز مقتضيات و  هايي است كه مطابقت دموكراسي با زمان بسترها و زمينه« ايجاد ارادي»

سازد و به اين واسطه معايب و پيامدهاي منفي كه از استقرار ناگهاني و  پذير مي افکار مردم را امکان

زعم  كند. توكويل با ارجاع به تجربه جامعه فرانسه كه به آيد، اصالح مي تصادفي اين نظام حاصل مي

كند توسعه نهادهاي  شد يافت، تأكيد ميمثابه طفلي بدون سرپرست ر او در آنجا دموكراسي به

دموكراتيك مستلزم ايجاد تحول در اعتقادات، عادات و باورهاي مردم است زيرا در غير اين صورت 

توان از  آورد كه نمي هايي بار مي گذارد و تنش انقالب دموكراسي تنها در وجوه مادي اجتماع تأثير مي

بنابراين اگر سير قطعي و حتمي جوامع كنوني  (.19-19و  66: 9919آن پرهيز كرد )توكويل،

توانند با هم برابر  اند كه مي اي رسيده رود و افراد در جوامع به مرحله سوي دموكراتيزه شدن مي به

باشند و به تعبير ديگر خواست برابري به جزء الينفك مطالبات سياسي تبديل شده است، تناقضات 

ها  حل گذر از آن آيد كه ايجاد روحيه و اخالق دموكراتيك راه هايي در نظام سياسي پديد مي و آسيب

آيد  زعم توكويل در چنين شرايطي پديد مي ترين تناقضاتي كه به شود. يکي از اصلي محسوب مي

تعارض آزادي و برابري است. او تحت تأثير آراء منتسکيو كه در متن دموكراسي در آمريکا نيز بارها 

پردازد كه آزادي و برابري چگونه و در چه ساختار سياسي  ن بحث ميدهد به اي به او ارجاع مي

(. بايد در نظر داشت دموكراسي از نظر 931-936: 9981توانند با هم سازگار باشند )آرون، مي

توكويل بيش از هر چيز به معناي برابر كردن شرايط است و بنابراين اگرچه جامعه دموكراتيك 

ي را ندارد، اما بيشتر افراد در آسايش و رفاه قرار دارند و تمايزات هاي اشراف قدرت و شکوه حکومت

شود. در نتيجه همه افراد به لحاظ سرشت انساني مساوي انگاشته  ذاتي و موروثي اصل انگاشته نمي

شود بيشتر مردم به نام ملت  شوند و از حق رأي يکساني برخوردار هستند كه به تبع باعث مي مي

شکلي در سطح فکري و سبك زندگي افراد پديد  ن جهت دموكراسي نوعي همحکومت كنند. از اي

كند كه همگي با هم برابر هستند )توكويل،  آورد كه مشروعيت خود را از اكثريتي اتخاذ مي مي

9919 :993.) 

با توجه به اينکه توكويل بر اين باور است در شرايطي كه روند برابري به امري عام و فراگير  

تواند بر بنيان نابرابري قرار گيرد، مسئله اساسي براي او چگونگي  شود، آزادي نمي تبديل مي

بايد  نشيني دو اصل آزادي و برابري در جوامع مدرن است. براي فهم تعارض اين دو اصل  برهم

تعريف توكويل از آزادي را بدانيم. او آزادي را بيش از هر چيز با نبود استبداد و حکومت خودكامه 

كند و بر اين باور است كه بايد در برابر قدرت عاليه اجتماعي قوه قانوني وجود داشته  ف ميتعري

باشد تا آن را كنترل كند. به عبارتي او نگرش مشابهي با منتسکيو دارد كه حد اعالي آزادي را تا 

كند  ميداند كه آزادي به حد اعال نرسيده باشد و از اين جهت ايده تفکيك قوا را مطرح  آنجا مي

اجتماعي كه با قانون تحديد نشده باشد، -(. به زعم توكويل قدرتي سياسي916: 9919)منتسکيو، 

افتد. با در نظر داشتن  شود و آزادي در چنين شرايطي به خطر مي به استبداد و خودسري ختم مي

كند، روشن  ديدگاه توكويل در مورد آزادي تناقضي كه اين اصل با برابري در دوران مدرن پيدا مي
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اي  شود. از نظر او اكثريت در جوامع دموكراتيك با توجه به اصل برابري داراي قدرت مطلقه مي

سازد و در نتيجه اگرچه برابري اصلي  شود كه زمينه را براي استبداد از راه قانون ميسر مي مي

يل در اينجا شود، اما آزادي حلقه مفقوده اين شرايط است. توكو مسلم در اين جوامع محسوب مي

هايي را كه نظام دموكراسي در دوران جديد با آن روبه رو است،  ترين بحران در واقع يکي از اصلي

شود. تحت دو نوع حکومت  ياد مي 9«استبداد اكثريت»كند كه از آن تحت عنوان  بندي مي صورت

كراتيك. شود: حکومت خودكامه فردي و حکومت دمو منصبان با استبداد توأم مي رفتار صاحب

استبداد اكثريت آسيبي است كه نظام دموكراتيك با آن مواجه است و به تعبيري به نسبت 

شود شود، نوعي استبداد مضاعف محسوب مي استبدادي كه در حکومت خودكامه اعمال مي

 (.918-939)پيشين، 

د، كند حاكميت به اكثريت مردم سپرده شو كه حکومت دموكراسي ذاتاً ايجاب مي ازآنجايي

كند كه با اتکاء به قانون مشروعيت تام دارد و در نتيجه اقليت  اي پيدا مي اكثريت قدرت مطلقه

اي كه  ها را ندارد. توكويل بر اين باور است قدرت مطلقه جامعه توانايي مقاومت در برابر قدرت آن

مه در رژيم كند تا اكثريت در قامت فرد خودكا اكثريت در اين جوامع دارد زمينه را فراهم مي

استبدادي تبديل به نيروي سركوب اقليت و در نتيجه آزادي شود. اين استبداد نوين كه خود ويژگي 

كند. بنابراين اگرچه  بر فکر و انديشه قدرت نامرئي خود را اعمال مي جوامع جديد است با تکيه

دند، اما در كر واسطه سيطره بر جسم اشخاص قدرت و سيطره خود را حفظ مي سالطين پيشين به

واسطه سازوكارهاي ذهني و غيرمادي اراده افراد را تحت  هاي دموكراتيك به دوران مدرن جمهوري

ترتيب حيطه آزادي و كنشگري فرد تا حدودي است كه اكثريت آن را  اين آورند. به انقياد خود درمي

نه تخطي از حدود رسد؛ بعدازاين هرگو واسطه آراء آنان به تصويب مي شناسد و به به رسميت مي

مثابه  پذير نخواهد بود و باعث خواهد شد فرد در صورت عدول از قاعده اكثريت به شده امکان تصويب

عنوان اصل بنيادين نظام  (. بنابراين برابري به931-933شخصيِ بيگانه از جامعه طرد شود )پيشين: 

استبداد »د و به عبارتي نوعي گير دموكراسي در تعارض با آزادي انديشه و استقالل فردي قرار مي

 كند. گيرد كه به نحو مشروعي اكثريت، اقليت را از آزادي محروم مي شکل مي« دموكراتيك

تواند به دو وضعيت منجر شود: از  صورت بالقوه مي بر اين اساس، اصل برابري در دوران مدرن به

كه به « استبداد دموكراتيك»شناختي يعني  يك سو آزادي و از سوي ديگر بردگي. اين بحران جامعه

تعبير توكويل در صورت عدم هدايت و اصالح نظام دموكراسي سرنوشت محتوم جوامع مدرن خواهد 

بايست با ميانجي سومي از اين  دارد كه مي« آزادي و برابري»بود بيش از هر چيز ريشه در تعارض 

شناسي كه توكويل از روند  سيبتعارض فراروي كرد. از سوي ديگر بررسي تجربه انقالب فرانسه و آ

عنوان  دهد، معضل برابري و آزادي را به سوي استقرار يك نظم دموكراتيك به دست مي حركت آن به

كند. به زعم او تا  بندي مي هاي جدي كه نظام دموكراسي با آن مواجه است، صورت يکي از چالش

ن انقالب حاكميت داشت آزادي و پايان رژيم پيشين فرانسه دو سوداي اصلي كه بر اذهان كنشگرا

ها با يکديگر ائتالف بسته و به اعتراض انقالبي دامن زده بودند. استقرار  برابري بود كه نيروهاي آن

نهادهاي دموكراتيك و سازش آن با نهادهاي آزاد از اهداف جدي انقالبيان فرانسوي بود، اما به 

  يج گرايش به آرمان آزادي از بين رفت و زمينهتدر زوال رفت به محض اينکه اين نسل انقالبي روبه

ترتيب پذيرش يك حکومت استبدادي كه  اين بازگشت به حکومت فردي بار ديگر فراهم آمد. به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tyranny of the majority 
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همگي افراد در آن با هم برابر باشند جايگزين تالش براي سازش اصل برابري و آزادي شد و در 

دند اقتدار متمركزي سر برآورد كه نافي آزادي بود تازگي سلطنت را براندازي كرده بو اي كه به جامعه

( بنابراين انقالب دموكراسي در فرانسه نهايتاً قادر به فراروي از تعارض 991-996: 9919)توكويل،

 دهد. شود و به برابري در بردگي ذيل حکومتي اقتدارگرا تن مي آزادي و برابري نمي

سوي جامعه سياسي  ه در مسير حركت بههايي كه جامعه فرانس توكويل ضمن تحليل دشواري

صورت عام روند دموكراتيزه  رو بوده، در واقع بحران و معضلي را كه به مبتني بر آزادي با آن روبه

رو در پيشگفتار دموكراسي در آمريکا اختالالت ناشي  كند. ازاين شدن با آن مواجه است، تشريح مي

داند كه حركت كوركورانه و تصادفي  هايي مي بحراناز انقالب دموكراسي در فرانسه را نمود بارز 

 سوي استقرار نهادهاي دموكراتيك بدان مبتال خواهند بود. به

بندي معضل اجتماعي دوران مدرن ذيل تعارض برابري و آزادي درصدد  توكويل بعد از صورت 

پژوهش تجربي  شناختي پاسخي براي حل اين معضل فراهم آورد. آيد تا بر بنيان منطقي جامعه برمي

او در مورد دموكراسي در آمريکا مبنايي است كه توكويل منطق نظري خود را براساس آن استوار 

گونه كه در مقدمه كتاب آمده او در بررسي نظام دموكراسي در آمريکا به ماوراي  ساخته است. همان

ال تيپ از  يك آيدهاين تجربه خاص توجه داشته است و بيش از هر چيز درصدد بوده تا با برساخت 

شود  وضعيت دموكراسي آمريکايي، علل و موجباتي كه استقرار و دوام دموكراسي را موجب مي

استنتاج كند. به زعم او در جهان كنوني تنها تجربه انقالب دموكراسي آمريکا تقريباً به حدود طبيعي 

(. 18-11و  13: 9919ل، ورسوم مردم رشد يافته است )توكوي خود رسيده و آزادي هماهنگ با آداب

اجتماعي آمريکا زمينه تجربي است كه توكويل قواعد -از اين جهت بررسي وضعيت نظام سياسي

كند كه به زعم او قابل اطالق به همه جوامع است. او براساس اين تيپولوژي  عامي از آن انتزاع مي

كند.  واجه است، تشريح ميحل فراروي از معضالتي كه نظام دموكراسي در دوران مدرن با آن م راه

هايي كه اين الگوي نظري  در ادامه بحث سعي خواهد شد تا منطق نظري بحث توكويل، بنيان

 سازد، توضيح دهيم. براساس آن نضج يافته و نيز مفاهيم نظري را كه به اين منظور مي

 ها منطق نظری: مبناها و بنيان

هاي اصلي الگوي نظري خود  يرها و گزارهدر اين بخش فهم ارتباط منطقي كه توكويل بين متغ

حلي  سازد، مورد توجه قرار خواهد گرفت. او بر مبناي منطق و قاعده عامي سعي دارد تا راه برقرار مي

براي بحران اجتماعي استبداد دموكراتيك يا در تعبير ديگر تعارض برابري و آزادي ارائه دهد. 

كند در نظام سياسي آمريکا دو اصل برابري و آزادي  ميتوكويل در كتاب دموكراسي در آمريکا تأكيد 

با هم سازگاري يافته و نوعي دموكراسي ليبرال حکمفرما است. در نتيجه مورد خاص آمريکا اين 

آورد تا سلسله عواملي كه موجبات زيست اين دو اصل متعارض را فراهم آورده  فرصت را پديد مي

عنوان يك تجربه  كه بايد در نظر داشت تجربه آمريکا بهاي  است، بررسي و تحليل شود. اما نکته

بودگي شرايط اين جامعه را خاطر نشان سازد، مورد توجه  فرد كه بيش هر چيز خاص منحصربه

 نيست بلکه مسئله انتزاع قواعدي است كه در بستر اجتماعي ديگري نيز قابل كاربست است.

سازد و  اي استوار ميشناختي عام جامعهتوكويل جهت و نقطه آغاز حركت خود را بر قاعده 

افکار و »توان حركت از  كند. اين قاعده را مي براساس آن نتايج و پيامدهاي بحث خود را استنتاج مي

ديگر او درصدد است تا روشن سازد  عبارت دانست. به« ساختار و واقعيت اجتماعي»سوي  به« ها ايده
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صورت مشخص  اصي از ساختار اجتماعي )در اينجا بهگيري صورت خ چگونه عقايد و افکار به شکل

صراحت تأكيد  به« دموكراسي در آمريکا»شود. از اين جهت در مقدمه  نظام سياسي( منجر مي

كند در اين پژوهش تجربي فهم اينکه اعمال زاييده كدام عقايد هستند، هدف اصلي او را تشکيل  مي

ي عقايد و اعمال را حلقه مفقوده دوران مدرن بستگ (. او عدم ارتباط و هم11دهد )پيشين: مي

داند و تحول در معتقدات مردم را يکي از عوامل اصالح و تعديل  خصوصاً نظام سياسي فرانسه مي

بر « ژاک كنن هوتر»كند. از اين جهت برخي مفسران توكويل مانند  نواقص دموكراسي قلمداد مي

عي و سياسي ندارد بلکه نقش تفکر و ايده را در اين باورند كه او اعتقادي به جبر تحوالت اجتما

(. براساس اين تفسير منطق نظري توكويل مبتني 19: 9911كند )هوتر، تغيير اجتماعي برجسته مي

انگارانه است كه توجه به تعين و ضرورت واقعيت اجتماعي در آن مغفول انگاشته  اي ايده بر قاعده

ل با توجه به تأكيدي كه بر متغيرهاي بيروني و عيني شده است. اين تفسير از الگوي نظري توكوي

ها هسته مركزي تحليل  ترتيب اگرچه نقش افکار و ايده اين بايست تاحدي تعديل شود. به دارد، مي

اي افتاده  انگارانه گرايي ايده دهد، اما اين بدان معنا نيست كه او به دام تقليل توكويل را تشکيل مي

دهد مدل  كه از چرايي تداوم نهادهاي دموكراتيك در آمريکا به دست مي باشد. زيرا او در تبييني

 عنوان علت مؤثر نقش مركزي دارد. كند كه يك علت به نظري چند عليتي تدوين مي

آل دموكراسي كه استنتاج شده از وضعيت تجربي نظام سياسي  توكويل با تشريح تيپ ايده

نظام دموكراسي را در آنجا به دنبال آورده است ذيل آمريکا است عوامل اصلي كه تداوم و استقرار 

اند از: نخست شرايط طبيعي، دوم  دهد. اين سه علت عبارت يك مدل نظري سه علتي توضيح مي

 ورسوم. قوانين و نهادهاي سياسي و سوم آداب

داند كه خارج از اراده افراد جامعه  هايي مي او شرايط طبيعي ايالت متحده را ازجمله كيفيت

مينه مساعدي براي بقاي جمهوري دموكراتيك فراهم آورده است. عوامل طبيعي مانند گستردگي ز

هاي  ها، نداشتن همسايگان بيگانه كه باعث شده هرگز در معرض جنگ سرزمين و حاصلخيزي آن

هاي سراسر  بزرگ و قتل و غارت بيگانگان قرار نگيرند؛ همچنين نداشتن پايتخت بزرگ كه فعاليت

آن متمركز شود زمينه را براي رفاه و آسايش اين جامعه فراهم آورده است. به زعم توكويل ملت در 

عوامل مادي كه رفاه اكثريت مردم آمريکا را موجب شده در هيچ ملت ديگري سابقه نداشته است و 

شود،  اين عامل خصلت دموكراتيك نظام سياسي را كه برابري در آن اصل بنيادين محسوب مي

 (.986-988: 9919كند )توكويل،  تقويت مي

اند:  از سوي ديگر قوانين و نهادهاي سياسي به سه صورت در حفظ نظام دموكراسي دخيل بوده

اي حکومت كه اين امکان را براي ايالت متحده فراهم آورده تا ضمن  نخست كيفيت فدرال و اتحاديه

باشد. دوم تشکيالت  داشتن قدرت يك جمهوري بزرگ، امنيت يك جمهوري كوچك را داشته

هاي  وتفريط دهستاني كه در تعديل استبداد اكثريت نقش مهمي دارد. سوم قوه قضائيه كه از افراط

كند. در آخر هم اخالق و روحيات ملت آمريکا علت نهايي است كه توكويل  توده مردم جلوگيري مي

ترتيب توكويل بعد از  اين دهد. به بخش جدي از تحليل خود از نظام دموكراسي را بدان اختصاص مي

 بندي تشريح مدل نظري چند علتي خويش، علل مذكور را طبقه

تري از منطق نظري او به دست آورد. به  توان فهم دقيق بندي مي كند كه با تحليل اين رتبهمي 

  توان نقش زعم او اگرچه شرايط طبيعي و قوانين در استقرار جمهوري دموكراتيك تأثير دارند و نمي

بندي شود،  اند طبقه وجود اگر اين علل براساس ميزان تأثيري كه داشته ها را انکار كرد بااين نآ
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و  911-199اند )پيشين:  ورسوم مؤثر بوده شرايط طبيعي كمتر از قوانين و قوانين كمتر از آداب

براي ورسوم علت مؤثر و به تعبير ديگر علت حياتي است كه  (. اين بدان معنا است كه آداب193

كند مساعدترين شرايط  دوام دموكراسي اهميت انکارناپذيري دارد. تا آنجايي كه توكويل تأكيد مي

توانند نقش  ورسوم مناسب نظام دموكراسي وجود نداشته باشد، نمي طبيعي و قوانين چنانچه آداب

نين مساعد ورسوم مناسب حتي در غياب شرايط طبيعي و قوا را داشته باشند، اما آداب« علل كافي»

نقش « اخالق»رو از نظر توكويل  عنوان علت كافي نظم دموكراتيك را برقرار سازد. ازاين تواند به مي

توان  واسطه اخالق مي كند كه به مركزي دارد و تجربه دموكراسي آمريکايي اين قاعده عام را تأييد مي

تفسير از مدل نظري توكويل هاي ناشي از دموكراسي را تعديل كرد. با در نظر داشتن اين  تعارض

هاي جامعه متهم كرد، زيرا او جداي  توان او را به ناديده انگاشتن تأثير عوامل بيروني و ضرورت نمي

عنوان كيفيتي خارج از اراده انسان قائل است و بر نقش ساختار  از نقشي كه براي محيط طبيعي به

انگاري نقش اخالق  ند. اين تحليل با مطلقك نظام سياسي در روند دموكراتيزه شدن جوامع تأكيد مي

گيرد، اما بايد در نظر داشت متغير اخالق در الگوي   اي ديگر در تعارض قرار مي و انکار عوامل زمينه

 نظري توكويل حکم سنگ زيرين استقرار و تداوم جمهوري دموكراتيك را برعهده دارد.

ش مركزي اخالق را در تداوم نظام نق« ايجابي»توكويل عالوه بر اينکه بر مبناي منطقي 

دهد به چه دليل اهميت و  نشان مي« سلبي»بر منطقي  كند با تکيه دموكراسي آمريکا تشريح مي

ديگر توكويل در يك سطح به اين مسئله  عبارت اي براي اخالق و رسوم قائل است. به العاده تأثير فوق

يت مطلوب قرار دارد و چه عواملي در اين پردازد كه به چه دليل دموكراسي در آمريکا در وضع مي

مطلوبيت دخيل هستند، اما در سطح ديگر با اتخاذ رويکردي تطبيقي ضمن قياس وضعيت ايالت 

كند كه اگر در  متحده با ساير ملل آمريکايي كه شرايط مشابهي با آن دارند اين مسئله را مطرح مي

 ل آن چيست.اين جوامع نظام دموكراسي استقرار نيافته است، عام

عنوان يکي از ملل آمريکايي به لحاظ شرايط طبيعي مشابهت بسياري با ايالت  آمريکاي جنوبي به

هاي بيکران همگي  هاي عظيم و ثروت هاي پهناور، اراضي حاصلخيز، رودخانه متحده دارد: سرزمين

توانست در مواهب طبيعي هستند كه آمريکاي جنوبي از آن برخوردار است اما هرگز دموكراسي ن

آنجا امکانيت پيدا كند. بنابراين شرايط طبيعي قادر نبوده نتايج مشابه ايالت متحده را براي آمريکاي 

جنوبي به دنبال بياورد و دليل اين امر به نظر توكويل تفاوت در روحيات اخالقي آنان با ساكنان 

بر اينکه شرايط طبيعي انگوآمريکن است. از سوي ديگر كشور مکزيك در آمريکاي شمالي عالوه 

شود،  مشابهي با ايالت متحده دارد، همان قوانين فدرالي را كه در اين نظام سياسي به كاربسته مي

(. از اين جهت 196-191حال دموكراسي در آنجا حاكميت نيافته است )پيشين: پذيرفته بااين

يزات سياسي وجود داشته توكويل در تبيين اينکه چه چيزي در درون يك ملت باعث شده تا اين تما

اي كه ساكنين مشرق آمريکا در شرايط كامالً متفاوتي به لحاظ ساختار سياسي با  گونه باشد به

ورسومي متناسب با دموكراسي  ساكنين مغرب آمريکا قرار داشته باشند، بر عدم وجود اخالق و آداب

 كند: طرح ميبر اين قراين تجربي اين ايده را  كند. توكويل با تکيه تأكيد مي

وبيگاه به سبب بروز حوادث و اتفاقات زودگذر مغلوب و  گرچه تمايالت ذاتي دموكراسي گاه»

شود. بايد توجه داشت فرهنگ خصوصاً عادات و رسوم روي تمايالت ذاتي دموكراسي نفوذ  پنهان مي

شتر است و اين مطلب تنها از تأثير حوادث و اتفاقات كمتر نيست، بلکه دوام آن بي و تأثير دارند كه نه

 (.961پيشين: «)خوبي آشکار است متحده به در اياالت
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كند كه از تجربه جامعه آمريکا فراروي  بنابراين توكويل در نهايت الگوي نظري كالني ارائه مي

كند كه قابليت كاربست و  يابد. بدين معنا كه تئوري عامي تدوين مي كرده و شموليت تام مي

تعميم به جوامع ديگر باشد. اين  هاي اجتماعي داشته باشد و قواعد آن قابلمطابقت با ساير بستر

قاعده عبارت است از اينکه با توجه به نقشي كه روحيات اخالقي در ايجاد و حفظ نهادهاي 

سوي دموكراتيزه شدن  دموكراتيك دارد و با توجه به اينکه سير قطعي و حتمي جوامع مدرن به

سعي داشته باشد نظام دموكراسي را در جامعه خود مستقر سازد اين امر اي  رود چنانچه جامعه مي

پذير نخواهد شد مگر اينکه ابتدا اخالقياتي متناسب با اين شکل ساختار سياسي پديد آورد.  امکان

تواند  بايست تقليدي از اخالقيات حاكم بر جامعه آمريکا باشد بلکه مي اين اخالقيات لزوماً نمي

 (.191اي ايجاد شود )پيشين: گ و بستر اجتماعي هر جامعهمتناسب با فرهن

آنچه تا اينجا تشريح شد در واقع الگوي تئوريك عامي بود كه توكويل در پاسخ به معضل نظري 

ورسوم كه در مدل نظري او چنين نقش  و عيني جوامع مدرن پرورانده است. اينکه اخالق و آداب

شود بخش مهمي  ايجاد و تعديل دموكراسي مؤثر واقع مي اي در مركزي دارد چگونه و به چه واسطه

دهد. در ادامه درصدد خواهيم بود تا ارتباط روحيه اخالقي  از الگوي تحليلي توكويل را تشکيل مي

با ساختار سياسي و نيز اينکه چگونه در ديدگاه توكويل  –عنوان ميانجي معضل برابري و آزادي به -را

آورد،  شود كه امکان فراروي از معضل برابري و آزادي را فراهم مي مياي  اخالق تبديل به ميانجي

 تشريح كنيم.

 مثابه نظريه سياسی پيوريتانيسم به

داند، بستر تاريخي  توكويل جداي از سه علتي كه در پيشرفت و هدايت دموكراسي آمريکا دخيل مي

اي مورد توجه قرار  ز علل زمينهعنوان يکي ا ها و عاليق كنوني را نيز به و نقش مبدأ و منشاء سنت

دهد. از نظر او نزديکي به دوران تشکيل آمريکا برخالف ساير ملل ديگر اين امکان را پديد آورده  مي

تا بتوان جزئيات عواملي كه در ايجاد و پيدايش آن تأثيرگذار بوده است، تحليل كرد. مهاجران 

اجتماعي كنوني را تشکيل -د، قانون و نظام سياسياي كه به امريکا سفر كرده بودند، منشاء عقاي اوليه

حزبي سابقه -هاي سياسي دهد. اين مهاجران از ممالکي هجرت كرده بودند كه در آنجا فعاليت مي

 ها رواج داشت. آن  خواهانه در بين طوالني داشت و بنابراين تمايالت آزادي

لف آمريکا مستقر شدند تنها در هاي مخت توكويل بر اين باور است از بين مهاجراني كه در بخش

كه ديگر مهاجران از  ميان مهاجران انگلستان جديد سطح فرهنگ باالتر قرار داشت و درحالي

ها شده بود. مهاجران ساكن انگلستان  فرهنگ بودند كه فقر باعث مهاجرت آن مردماني فقير و بي

خويش هجرت كرده بودند و به از وطن « شان  عقيده»اي يعني پيروزي  بنابر هدف و مقصود عاليه

شدند كه به قصد اينکه آزادانه خداي خويش را  محسوب مي« زائراني»نظر توكويل بيش از هر چيز 

بپرستند جالي وطن كردند. مذهب اين مهاجران پيوريتن بود، مذهبي كه به زعم توكويل بستر و 

وريتن در مباني و اصولي كه زمينه جمهوري دموكراتيك را در آمريکا فراهم آورده است. آيين پي

بدان متکي است همسويي و مطابقت نزديکي با اصول و بنيادهاي نظام دموكراسي و آزادي دارد 

تعارضي با آزادي و اصول « نفسه في»ها  (. اين بدان معنا است كه آموزه98-99و  96)پيشين: 

نفسه  که آيين پروتستان فيكنند. اين دموكراسي ندارند بلکه در جهت تقويت و استحکام آن عمل مي

بيني ديني ارائه  با اين اصول سياسي سازگاري و مطابقت داشته باشد بدين معنا است كه جهان
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اصول سياسي مذكور است. در اين « حامي»ترين مفروضات آن مقوم و به تعبيري  دهد كه اصلي مي

روان يك كيش ديني تبديل به عنوان پي ها به راستا توكويل سعي دارد تا روشن سازد چگونه پيوريتن

اي شدند كه جريان دموكراتيزه شدن جامعه آمريکا را تسريع و  بالقوه« نيروهاي اجتماعي»

 پذير كردند. امکان

حال يك نگرش  نبود بلکه درعين 9از نظر توكويل پيوريتانيسم تنها يك عقيده مذهبي

هاي ديني اين  كرد. آموزه قت ميبا جمهوري و دموكراسي مطاب« كامالً»بود كه اصول آن  9سياسي

جهاني و  پرداخت بلکه امور اين جهاني و رستگاري فردي نمي تنها به امور آن آيين در بطن خود نه

اقتصادي به همان ميزان داراي اهميت بود. از اين جهت آنان در اولين اقدام خود -زيست سياسي

ها الزمه  سي تشکيل دادند كه به زعم آنمنظور تنظيم و اداره امور، جامعه سيا بعد از مهاجرت به

رفت. وجود چنين روحيه ديني در بين مهاجران انگلستان  بسط عقايد مسيحيت به شمار مي

اي كه اصل استقالل  گونه شد به جديد عاملي است كه گرايش آنان به استقالل و آزادي موجب مي

ترتيب در بين تمامي  اين . بهدهات براي اولين بار در بين ساكنان انگلستان جديد مستقر شد

مهاجراني كه در سرزمين آمريکا سکنا يافتند تنها در بين ساكنان انگلستان جديد اين امکان پديد 

اجتماعي داخلي خود را برعهده -آمد كه ذيل دولت انگلستان مسئوليت اداره تشکيالت سياسي

 (.93-91گيرند )پيشين: 

طوركلي تمدن انگلوآمريکن را نتيجه  موكراسي و بهتوكويل سازگاري آيين پيوريتانيسم با د

ترين عاملي  نشيني اين دو اصل متعارض مهم داند. تلفيق و هم مطابقت دو اصل آزادي و مذهب مي

سو با عقايد  مثابه نهادي هم است كه اين امکانيت را در پيوريتانيسم پديد آورده تا نظام دموكراسي به

يابد و به تعبيري جزئي از  مي« مقدس و الهي»م آزادي وجهي آن پذيرفته شود. در پيوريتانيس

شود و از اين جهت تالش در راستاي تحقق آزادي و تحکيم مناسبات  محسوب مي« معتقدات ديني»

 شود. مثابه امري ديني قلمداد مي آن در زندگي اجتماعي به

يتن است كه باعث از معتقدات ديني پيور 1«وظيفه مقدس»عنوان  يا آزادي به 9آزادي مقدس

شود تا پيروان اين آيين براي حفظ و استقرار آزادي اجتماعي همانگونه تالش كنند كه براي  مي

سو هستند  جهت و هم كنند. مذهب و آزادي آنچنان در موازين هم انجام وظايف ديني ديگر عمل مي

گونه مانعي  يابد و هيچ يكه اين باور پذيرفته شده است با رعايت قوانين الهي، بشر به آزادي دست م

آيد. به تبع اين نگرش آزادي نيز مذهب را حافظ اخالق و  در راه رسيدن به اهداف سياسي پديد نمي

گري آن در ساختار سياسي قادر نخواهد بود در جامعه بقا و  داند كه بدون ميانجي قوانين جامعه مي

هاي پيوريتاني و اصول دموكراسي سبب  آموزه« دروني»سويي ( اين هم91و  91تداوم يابد. )پيشين: 

توان در تجربه  شده است تا آزادي در ايالت متحده چنان گسترشي پيدا كند كه نمونه آن را نمي

پذير بودن  استقرار نهادهاي دموكراتيك در جوامع اروپايي پيدا كرد. در پيوريتانيسم ايده امکان

باعث شده است پيروان اين آيين كه در وهله اول جهاني و مادي  رستگاري از رهگذر توجه به امر اين

وظيفه »رسند، تالش براي رفاه و آزادي خود را يك  غرقه در امر معنوي و آن جهاني به نظر مي

 بدانند. « مقدس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 religious doctrine 

2 political theory 

3 holy liberty 
4 noble exercise 
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از نظر توكويل آن اصلي كه در ساكنان انگلستان جديد باعث شد تا مذهب و آزادي قادر به 

ند اين بود كه قاعده اين سازگاري مبتني بر جدايي ساحت قلمرو نشيني و سازگاري با يکديگر شو هم

ها اصول سياسي و حکومت امري است كه كامالً در حيطه اختيار  دين و سياست بود. بنابر نگرش آن

انسان قرار دارد و بنابراين قواعد و قوانين آن تابعي از اراده او است. اما در حيطه دين اصول ثابت و 

صورت تام  ا و عقايد موردپذيرش قرارگرفته و در واقع آزادي تنها در ساحت سياسي بهه اليتغير آموزه

پذيرفته شده و دامنه نفوذ خود را به قلمرو دين گسترش نداده است. آزادي و مذهب با تفکيك 

اند  آميزي را ميسر ساخته زيستي مسالمت اصول خود و عدم تسري و مداخله در حيطه يکديگر هم

ها نسبت  اي پيوريتن گونه ها پذيرفته شده بود به . در مذهب انقياد و سرسپردگي آموزه(96)پيشين: 

عنوان  به فرقه خود تعصب بسياري داشتند، اما در سياست، آزادي و تساهل و تغيير و دگرگوني به

 هاي مهاجر، زائراني بودند كه آزادي و اخالقيات شد. بدين گونه پيوريتن اصل بنيادين نگريسته مي

ها به جا گذاشتند كه زمينه  متناسب با آن را به سرزمين آمريکا ارمغان آوردند و ميراثي را براي آن

ورسومي كه در  مساعدي براي ايجاد دموكراسي فراهم آورد. به زعم توكويل به لحاظ تاريخي آداب

مشخص روحيه  صورت فرما است در اين اخالقيات ريشه دارد، اما اينکه به شرايط كنوني آمريکا حکم

اخالقي در وضعيت فعلي آمريکا چگونه به تداوم و حفظ دموكراسي و آزادي ياري رسانده بحثي 

 است كه در ادامه تشريح خواهد شد.

 کاتوليسيسم دموکراتيك

توكويل در بخش هفتم دموكراسي در آمريکا ديدگاه خود در مورد چگونگي تأثير اخالق و 

به  "mores"دهد. او كلمه اخالق را مترادف با  ك را توضيح ميورسوم در نهادهاي دموكراتي آداب

معتقدات »گيرد و ازآنجاكه مبناي اخالق را  معناي كيفيت روحي و معنوي يك ملت در نظر مي

داند، سعي دارد رابطه اخالق ديني و نظام دموكراسي آمريکا را تحليل كند. او با اين گزاره مي« ديني

اي سياسي وجود دارد كه متناسب با اصول آن است. اين هر مذهب نظريهكند كه در كنار  آغاز مي

هاي يك مذهب نزديکي يا دوري به شکل خاصي از نظريه و  ها و باورداشت بدان معنا است كه آموزه

ترتيب كاتوليسيسم كه مذهب بيشتر ساكنان آمريکاي شمالي  اين شوند. به نظام سياسي را موجب مي

خواه است كه در آن اصول مذهب و سياست كامالً مطابق  مسيحيت جمهوريدهد يك  را تشکيل مي

ترين طبقات در ايالت  و هماهنگ با يکديگر هستند. از نظر توكويل فرقه كاتوليك جز دموكراتيك

دانند،  دموكراسي مي« دشمن غريزي»متحده است؛ از اين جهت برخالف كساني كه كاتوليسيسم را 

باورهايي كه در اين آيين وجود دارد امکان دموكرات بودن پيروان را فراهم  ها و كند آموزه تأكيد مي

(. فراتر از اين توكويل در تبيين انقالب فرانسه و وضعيت نهاد دين در آنجا 199آورده است )پيشين: 

كند در ايمان مسيحي يا كاتوليسيسم هيچ باوري وجود ندارد كه با  اين مسئله را مطرح مي

عنوان عارض قرار گيرد. بر اين مبنا در انقالب دموكراسي فرانسه مسيحيت نه بهدموكراسي در ت

عنوان يك  نفسه به عنوان نهادي سياسي نقد شد و در نتيجه مسيحيت فيايماني مذهبي بلکه به

 (.99-99: 9919ايمان قلبي با جريان دموكراتيزه شدن فرانسه در ستيز نبود )توكويل، 

بندي بين پيروان وجود ندارد و همگي به لحاظ شخصيت انساني در يك  در فرقه كاتوليك رتبه

كه نگاه خاصي به افراد ندارد و فرايض و اعمال ديني « برابري ديني»سطح قرار دارند. اين 

در جامعه ايجاد « برابري سياسي»كند، زمينه مناسبي براي رواج  ها تفويض مي يکساني را بر آن
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بخشي از سازگاري اصول مذهب و سياست را در سايه عملکرد  كند. از سوي ديگر توكويل مي

اندازه  كس به دهد. به زعم او در آيين كاتوليك هيچ مورد تحليل قرار مي« روساي مذهبي»

طلبانه ندارد. روساي ديني كاتوليك نه تنها هرگز با  در حيطه سياسي تمايالت مساوات« كشيش»

اند بلکه براي مطابقت دادن مباني مذهب  نپرداختهها و نظريات دموكراسي به مخالفت  بنيان

ها با تفکيك قائل شدن بين عالم معنوي و واقعيت  اند. آن كاتوليك با جمهوريت تالش كرده

سياسي، استقالل اين دو ساحت متمايز را به رسميت شناختند و ضمن پذيرش اصول اليتغير 

ترتيب نظريه ديني  اين اد گذاشتند. بهديني، اراده انسان را در كشف اصول و قواعد سياسي آز

ها را  نشيني آن روساي كاتوليك مبني بر تفکيك ساحت دين و سياست، موجبات هماهنگي و هم

نهاد دين در حوزه « ارادي»(. در كاتوليسيسم به نحو 199-199: 9919آورد )توكويل، فراهم مي

وحدت نظر دارند. به همين كند و روساي ديني همگي در پذيرش اين اصل  سياست دخالت نمي

توان يافت كه نافي و مخالف نظريه سياسي دموكراسي  دليل هيچ نظريه ديني در اين آيين نمي

 (199-199: 9919/ توكويل،18-89: 9913باشد. )توكويل، 

شود. اينجا  ورزي قائل مي بين مذهب و صورت خاصي از سياست« پيوند ذاتي»توكويل نوعي 

بحث منتسکيو در روح القوانين در كتاب بيست و چهارم روشن است و آنجا از  تأثيرپذيري توكويل از

آورد )منتسکيو،  سويي اسالم با استبداد سخن به ميان مي سنخيت مسيحيت با حکومت معتدل و هم

اي براي  (. بنابراين اگرچه توكويل تفکيك سياست و دين در كاتوليسيسم را زمينه169-1269: 9919

داند و در نتيجه قائل به نقش مستقيم و بالواسطه مذهب در امر  و دموكراسي مياستقرار آزادي 

هاي  گيرد. بر اين اساس آموزه در نظر مي« مباني سياسي»عنوان يکي از  سياسي نيست اما آن را به

اي فراهم آورده است تا استقالل نهاد سياسي  زمينه« غيرمستقيم و سلبي»صورت  آيين كاتوليك به

و در نتيجه اصول آن ازجمله آزادي و برابري قوام و ثبات يابند. توكويل چگونگي حفظ شود 

كند كه در ادامه بدان  تأثيرگذاري اخالق برنهادهاي دموكراتيك را از وجوه ديگري نيز تحليل مي

 پرداخته خواهد شد.

 نشينی برابری و آزادی مذهب ميانجی برهم

واسطه  كند كه نهاد دين در آمريکا به مطرح مي توكويل در سطح دوم تحليل خود اين بحث را

صورت باواسطه انتظام جامعه را  تأثيري كه بر روي نهادهاي ديگر جامعه ازجمله خانواده دارد به

را به دست دارد. « اخالق»جهت دارا است كه هدايت  شود. مذهب اين تأثيرگذاري را ازآن موجب مي

ر و نفوذي كه بر روي زنان دارد امکان ايجاد و بازتوليد از نظر او مذهب در آمريکا از طريق تأثي

اخالق را در خانواده و به تبع جامعه دارد. اين مسئله باعث شده است خانواده در آمريکا به نسبت 

كشورهاي اروپايي از ثبات و پايداري بيشتري برخوردار باشد. توكويل پايداري نهاد خانواده را يکي از 

داند و بر اين باور است كه بخش جدي از  نظام سياسي آمريکا ميعوامل ثبات جامعه و 

كه فرد  هاي جامعه در كشورهاي اروپايي ناشي از ناپايداري نهاد خانواده است. درحالي نابساماني

آمريکايي نظم و آرامش را در بنيان خانواده خود تجربه كرده است و تمايل دارد آن را در جامعه نيز 

شود كه تا  ترين مولد اخالق فردي و جمعي جامعه محسوب مي ابراين مذهب اصليعملياتي نمايد. بن

كند و بدين واسطه امکان آزادي و استقرار  هاي افراد را تعديل مي اندازه زيادي تمايالت و خواسته

ميانجي است كه به نظر توكويل امکان « حافظ و مولد اخالق»عنوان  كند. مذهب به نظم را ميسر مي
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واسطه  سازد. در جوامع دموكراتيك كنوني كه به از معضل تعارض آزادي و برابري را ميسر ميفراروي 

شود، مذهب از طريق حدود و قيود اخالقي از  آزادي كامل براي افراد ملت در نظر گرفته مي« قانون»

ي كند. بنابراين اگرچه قوانين بيروني جامعه حد افتادن اكثريت در دام خودكامگي جلوگيري مي

شود، سيطره و نفوذ قوانين اخالقي بر افراد به لحاظ دروني حدود اعمال  براي آزادي انسان قائل نمي

كند. به عبارتي مذهب با كنترل غيرمستقيم آزادي مطلق، امکان آزادي  ها را محدود مي اراده آن

ند مستلزم اين آورد زيرا اينکه اكثريت در جوامع مدرن آزادي داشته باش اكثريت ملت را فراهم مي

همان ميانجي ناب دروني « اخالق مذهبي»نظر كنند.  است كه افراد از بخشي از آزادي خود صرف

آورد. بر همين مبنا توكويل تأكيد  نظر كردن را فراهم مي است كه به بهترين وجه امکان اين صرف

زمينه و امکان  صورت مستقيم مروج آزادي در معناي سياسي آن نيست اما كند اگرچه مذهب به مي

كند. دقيقاً بدين معنا است كه آزادي و مذهب در آمريکا الزم  رواج و تداوم آن را در جامعه فراهم مي

 (.191-191: 9919شوند )توكويل،  و ملزوم يکديگر تلقي مي

يابد. از نظر او تجربه  تحليل توكويل در اين سطح نگاهي كاركردگرايانه نسبت به نقش مذهب مي

تواند در ادامه حيات  است و مي« مفيد»دهد مذهب تا چه اندازه براي جامعه  شان ميآمريکا ن

هاي خود را طرح  ترين ايده نهادهاي دموكراتيك مؤثر باشد. بنابر چنين نگرشي او يکي از اصلي

هاي دموكراتيك بيش از ساير اشکال حکومت به مذهب احتياج  كند مبني بر اينکه جمهوري مي

شود، اگر قيود اخالقي ايجاد نشود، جامعه  ر شرايطي كه تمام قيود سياسي برداشته ميدارند. زيرا د

با بحران استبداد اكثريت مواجه خواهد شد. در اين صورت غرض از استقرار نظام دموكراسي در 

يابي به آزادي و برابري نقض خواهد شد. بنابراين به رسميت شناختن نقش  جوامع مدرن يعني دست

كه  -حل ناگزيري براي تمامي جوامع مدرن هاي دموكراتيك راه عنوان ميانجي حيات نظام مذهب به

صراحت اعالم  شود. توكويل به محسوب مي -روند حتمي دموكراتيزه شدن را سپري خواهند كرد

داند. به عبارتي ساختار  نياز مي كند كه حکومت استبدادي و نه آزادي خود را از مذهب بي مي

دي كه مبتني بر اراده فرد خودكامه است اساساً باوجود مذهب كه استبداد را تعديل حکومت استبدا

 (.199گيرد )پيشين:  كند، در تعارض قرار مي مي

نگرش توكويل در اين بحث مشابه بحث ماكياولي در كتاب گفتارها است. از نظر او نيز نهادهاي 

معي بر نفع شخصي را در افراد جامعه شود كه امکان ترجيح نفع ج هايي محسوب مي مذهبي ميانجي

كند )ماكياولي،  ها تقويت مي آورد و خصلت ويرتو را كه الزمه حفظ آزادي است در آن پديد مي

دهد تا عالج  (. توكويل نيز مذهب را ميانجي بين دو اصل آزادي و برابري قرار مي11-13: 9911

 شود و از آن گريزي نيست. وب ميتعارضات و تناقضاتي باشد كه ذاتي حکومت دموكراتيك محس

 9دموکراتيزاسيون مستلزم سكوالريزاسيون

سويي مذهب و آزادي در نظام دموكراسي آمريکا  همانطور كه مفصالً در باال توضيح داده شد هم

در « سويي هم»شود كه استقرار و دوام آن را موجب شده است. اين  ترين عاملي قلمداد مي مهم

تني بر قاعده خاصي است كه او براساس آن تجربه پيروزي دموكراسي در چارچوب بحث توكويل مب

كند. از نظر توكويل در آمريکا آزادي و مذهب  آمريکا و شکست آن در انقالب فرانسه را تشريح مي

جهت و متفق با يکديگر هستند اما اين اتحاد ماحصل جدايي نهاد دين از نهاد سياست  كامالً هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Secularization 
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آمده است. اما  دست شود كه از دوري و تفکيك قلمروها به نزديکي محسوب مي است. به عبارتي نوعي

در تجربه فرانسه ادغام و اتحاد نهاد دين و نهاد سياست باعث شده تا آزادي و دين دو مقوله ناسازگار 

كند كه  ها در عالم سياست مشاهده مي و متعارض قلمداد گردد. او در آمريکا با مطالعه نقش كشيش

ها را از مداخله در سياست  شان آن گونه دخالتي در اداره امور سياسي ندارند و غرور صنفي هيچ ها آن

 دارد. بازمي

در آمريکا اگرچه قدرت مذهب به نسبت ساير جوامع اروپايي كمتر است اما نفوذ آن پايدارتر 

استوار  9«نهاد بشر»جاي اتکاء به نهاد سياست بنيان خود را بر  است. به اين دليل كه نهاد دين به

عنوان  طور فطري تمايالت معنوي و ديني دارد و مذهب به ساخته است. به زعم توكويل بشر به

ها و  پاسخي به نياز طبيعي سرشت انسان است. مذهب تا آنجا كه بر اميد« اميد»اي از  جلوه

تواند بقاي  د ميدهد، تکيه دار هايي كه به دلهره وجودي انسان در برابر آالم و مصائب مي نويد

حکومت درآميزد با   ( اما چنانچه با قدرت199-199: 9919خويش را استمرار بخشد. )توكويل، 

زوال آن قدرت، مذهب نيز رو به اضمحالل خواهد رفت و چنانچه دشمني سياسي با حکومت پديد 

ه را تأييد آيد، مذهب نيز از اين دشمني در امان نخواهد بود. تجربه انقالب فرانسه اين مسئل

شدند، واژگوني  كند. انقالبيون فرانسه تحت تأثير روشنفکران كه رهبران سياسي محسوب مي مي

كردند. زيرا در نتيجه اتحاد نهاد  شرط دگرگوني نظام اجتماعي قلمداد مي  نهاد كليسا را پيش

صور كليسا و سياست، نهاد كليسا بيش از آنکه نهادي ديني محسوب شود جزء نظام سياسي ت

شد. در واقع كليسا با بخشيدن هاله مقدس خود به حکومت خودكامه به تداوم و بقاي آن ياري  مي

طور مشترک  رسانده بود و با اقتدار دنيوي همکاري داشت. از اين جهت كليسا و حکومت به

ها را نشانه  شدند كه هدف دگرگوني نظام اجتماعي آن دشمن سياسي انقالبيون محسوب مي

 (.919-919: 9919د )توكويل،گرفته بو

عنوان عامل اصلي ثبات دموكراسي در آمريکا،  تأكيد بر جدايي نهاد دين و نهاد سياست به 

بايست بر اين دو نهاد متمايز اصول و قوانين متفاوتي كه خاص آن  پذيرش اين اصل است كه مي

ل سياست بر نظام است حاكم باشد. به عبارتي اصول مذهب بر نهاد دين حاكميت دارد و اصو

يك از اين دو اصول در قلمرو ديگري دخل و تصرف  فرما است و هيچ اجتماعي جامعه حکم-سياسي

شود.  تعريف مي« آزادي در قلمرو و حدود»كند. بر مبناي اين تفسير، آزادي در نگاه توكويل  نمي

هاد دين از آن مصون شود و ن يعني اصول آزادي سياسي تنها در قلمرو نهاد سياست به كار بسته مي

است. به تبع دين نيز در حيطه خود آزاد بوده و بر اصول خودبنياد خويش استوار است و اين اصول 

 دهد. را به نهادهاي اجتماعي ديگر تسري نمي

بنابر قاعده جدايي نهاد دين و نهاد سياست كه تداوم نظام سياسي آمريکا را به دنبال آورده 

كند كه با توجه به اينکه تغيير و عدم ثبات خصلت اصلي  را استنتاج مي است، توكويل اين اصل عام

بايست از اتحاد مذهب و سياست در اين نظام احتراز كرد.  شود مي جوامع دموكراتيك محسوب مي

زمان با تغييرات و تحوالتي كه بنا بر قوانين و  زيرا چنانچه مذهب با نظام دموكراسي درآميزد هم

شود، مذهب نيز در معرض نابودي قرار خواهد  جز الينفك دموكراسي محسوب ميسيستم انتخاباتي 

 (.193: 9919گرفت )توكويل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 man himself 
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شود كه با توجه به سير قطعي  بندي نهايي نظريه توكويل اين ايده طرح مي بنابراين در صورت 

ي تداوم و سوي دموكراتيزاسيون، جدايي نهاد دين و نهاد سياست يکي از عوامل اصل جوامع مدرن به

شود. در نتيجه دموكراتيزاسيون و سکوالريزاسيون دو  پايداري نهادهاي دموكراتيك محسوب مي

سو و همراه خواهند بود. زيرا به زعم  با يکديگر هم« ضرورت به»شوند كه  جرياني محسوب مي

اد يك واسطه ايج هايي است كه جز به توكويل فرايند دموكراتيزاسيون همراه با معضالت و بحران

روحيه اخالقي كه زاده مذهب است امکان فراروي از آن وجود ندارد. اما در وهله بعد با تشريح قاعده 

نشيني مذهب و آزادي در جوامع مدرن كه مبتني بر جدايي نهاد مذهب و نهاد سياست است،  هم

دموكراتيك  شود كه سکوالريزاسيون فرايند ناگزيري است كه جوامع  اين نتيجه نهايي استنتاج مي

خود با آن مواجه خواهند بود. چنانچه در تحليل تجربه انقالب فرانسه تأكيد دارد « ابقاء»براي 

بايست جدايي نهاد دين و سياست در دستور كار قرار گيرد؛  منظور استقرار و تداوم دموكراسي مي به

را با قدرت بگسلد،  و اگر در شرايط كنوني فرانسه ايمان مذهبي آزاد گذاشته شود و پيوند خود

 (.191تواند نقشي مشابه مذهب در جامعه آمريکا داشته باشد )پيشين:  مي

عنوان يك جريان قطعي دوران مدرن نه تنها به ثبات نهادهاي  از نظر توكويل سکوالريزاسيون به

معناي  آورد. بنابراين در رساند بلکه بقا و حيات نهاد دين را نيز به دنبال مي دموكراتيك ياري مي

شود. زيرا  ديگر سکوالريزاسيون با كمك به بقا مذهب در واقع ثبات نظام دموكراسي را موجب مي

وضوح نشان داده  همانگونه كه در باال تشريح شد تجربه ادغام نهاد دين و نهاد سياست در فرانسه به

رود. در نتيجه با  يابد بلکه مذهب نيز رو به نابودي مي است كه نه تنها نظام دموكراسي ثبات نمي

شناختي كه در ابتداي بحث طرح شد مبني بر تعارض آزادي و برابري و  بازگشت به معضل جامعه

بندي  توان پاسخ نظري توكويل به اين مسئله را بار ديگر صورت بحران استبداد اكثريت اكنون مي

معضل مذكور قلمداد  عنوان مولد اخالق جمعي، واسطه فراروي از كرد: توكويل ميانجي مذهب را به

« تفکيك قلمروها»سويي مذهب در نظام دموكراسي را تابع قاعده  نشيني و هم  كند اما هم مي

كننده در نظام دموكراسي داشته باشد  كننده و اصالح داند. مذهب قادر نخواهد بود نقش تعديل مي

معه تحقق يابد. از نظر عنوان ميانجي تحقق نقش مذهب در جا مگر اينکه فرايند سکوالريزاسيون به

كند اما با هدايت اخالق جامعه  صورت مستقيم در سياست دخالت نمي توكويل مذهب در آمريکا به

در نظام اجتماعي و « غيرمستقيم»صورت  مثابه تأثيرگذاري مستقيم در نهاد بشر است، به كه به

يست مذهب را جز اركان با گذارد و دقيقاً در حالت دوم است كه به زعم او مي سياسي تأثير مي

 سياسي جامعه آمريکا محسوب كرد.

 (1111-1122ماکس وبر )

 تاريخی-مثابه محرکه تحوالت اجتماعی معضل نظری: نيروهای مذهبی به

ها و وقايع عام در تمامي  كند كه برخي پديده وبر بنا بر منطقي تطبيقي اين مسئله را مطرح مي

ها تنها در تمدن غرب به منصه ظهور  آن« الني و منتظمعق»اند اما صورت  ها وجود داشته تمدن

رسيده است. بنابراين مسئله عام وبر در وهله اول فرايند عقالني شدن وجوه مختلف جوامع غربي 

مطالعه كند. مسئله   و عللي كه تکامل و تکوين اين فرايند را موجب شده  است؛ او سعي دارد زمينه
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و به تبع نقش دين در اين فرايند را  9هاي عقالني شدن ن زمينهخاصي كه وبر سعي دارد از خالل آ

 داري عقالني در غرب است. بررسي كند چرايي ظهور نظام سرمايه

و مؤسسات آن تنها در غرب و در دوران « داري سرمايه»بحث وبر بر سر اين مسئله نيست كه 

توان  مع متمدن پيشين ميكند در تمامي جوا جديد به وجود آمده است و از اين جهت تأكيد مي

فرد تمدن  داري را يافت. آنچه از نظر او خود ويژگي و خصلت منحصربه اشکالي از مؤسسات سرمايه

دارانه  سازمان عقالني سرمايه»داري يعني  شود رشد شکل ديگري از نهاد سرمايه غربي محسوب مي

داري ماجراجويانه و  سرمايهشود:  داري تمايز قائل مي است. او بين دو نوع سرمايه« كار آزاد

داري  توان از سنخ سرمايه داري را مي داري عقالني. به زعم وبر اشکال پيشين سرمايه سرمايه

ماجراجويانه دانست كه خصلتي غيرعقالني و رباخوارانه داشته و براي به دست آوردن ثروت دست به 

كه جوهره اين نوع از « جستجوي منفعت»و « تکاپوي ثروت»زده است. ويژگي  جنگ و غارت

نفسه ارتباطي  تمامي جوامع و ادوار تاريخي است و في دهد قابل اطالق به داري را تشکيل مي سرمايه

پايان براي كسب ثروت را  (. او حرص بي93و  91كند )پيشين:  داري پيدا نمي با شکل نوين سرمايه

ام كردن اين خصلت را منطبق با داند و در اصل تعديل و ر داري عقالني مي در تعارض با سرمايه

جستجوي منفعت از طريق فعاليتي مستمر، »داري عقالني را  داند. وبر سرمايه ماهيت حقيقي آن مي

(. و بر اين 93كند )پيشين: تعريف مي« دارانه در پي منفعتي همواره تجديد شونده عقالني و سرمايه

كند. چراكه در جوامع پيشين  ا اثبات ميبودگي و انحصار اين صورت از نهاد اقتصادي ر مبنا خاص

كه در غرب سازمان عقالني كار صورت  شود درحالي داري عقالني يافت مي تنها اشکال اوليه سرمايه

كه مبتني بر حسابداري عقالني و جدايي اداره خانه از موسسه -يافته خود را  منسجم و تکامل

 كند. پيدا مي-اقتصادي است

دارد مبني بر اينکه تنها تمدن  بندي مسئله برمي را در راستاي صورت وبر تا بدين جا گام اول

داري عقالني گذر كرده است.  داري به شکل نوين سرمايه غربي است كه از اشکال غيرعقالني سرمايه

كند كه جايگاه و اهميت مسئله مذهب  اي سعي مي او در گام بعدي با پرسش از چرايي چنين پديده

اي كه بايد در نظر داشت پرسش  ديني را در تبيين آن روشن سازد. نکته9قصورت خاص اخال و به

داري عقالني در مقابل ساير اشکال آن در واقع پرسش از چرايي  وبر از چرايي ظهور نظام سرمايه

است. چراكه بايد در نظر داشت وبر وجود مؤسسات « عقالني بودن»خصلت اصلي آن يعني 

داند اما دقيقاً خصلت عقالني بودن شکل نوظهور  امع پيشين ميداري را پديده عام جو سرمايه

شمارد كه احتياج به تحليل دارد. بدين منظور وبر اين مسئله  اي بديع مي داري غربي را پديده سرمايه

هايي ايجاد  داري غربي در اثر چه عوامل و زمينه كند كه شکل خاص و جديد سرمايه را مطرح مي

داري نوين از يك سو به امکانات  عقالنيت سرمايه« امروزه»دارد كه  ذعان ميشده است. او در پاسخ ا

قدر متأثر از قواعد حقوقي  هاي علم جديد وابسته است و از سوي ديگر همان فني و به تبع به ويژگي

داري نوين  گرايي كه در نظام سرمايه و مديريتي است. از نظر وبر هرگونه تحليل خصلت عقل

است اما اين به معناي نفي ساير عوامل « اقتصاد»لزم در نظر گرفتن اهميت يافته مست تجسم

عملي را -كه اتخاذ انواع معيني از رفتار عقالني 9تأثيرگذار نيست. بلکه بايد نقش عوامل روحي
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اند  است در نظر گرفت. زيرا هر جا كه اين نوع رفتارها با موانع روحي مواجه شده  پذير ساخته امکان

 (.99-99رو شده است )پيشين: تار عقالني اقتصادي با محدوديت روبهتکامل رف

دهنده به رفتار  وبر با تأكيد بر اينکه نيروهاي مذهبي در گذشته ازجمله عوامل اصلي شکل

با  9اي بين باورهاي مذهبي رسد كه چه رابطه بندي اين پرسش مي اند از اين مقدمات به صورت بوده

توان نقش  وجود دارد كه در پرتو فهم چگونگي اين رابطه مي 9صاديوخوي اقت شکل خاصي از خلق

منظور اينکه  داري نوين درک كرد. وبر به مذهب را در به وجود آمدن خصلت عقالني بودن سرمايه

شده است بر بنيان تجسم عيني آن در واقعيت اجتماعي نشان  صورت نظري طرح رابطه فوق را كه به

تفاوت گرايش شغلي و تأثيرگذاري اقتصادي دو « قشربندي اجتماعي تعلق مذهبي و»دهد در بخش 

دهد. او با اتکاء به آمار اشتغال اين تمايز را خاطر  فرقه كاتوليك و پروتستان را مورد مداقه قرار مي

سازد كه مديران و صاحبان سرمايه و نيز نمايندگان فوقاني كارگري اغلب به فرقه  نشان مي

ديده صنعت بزرگ بسيار  ها در بين كارگران تعليم كه سهم كاتوليك درحالي پروتستان تعلق دارند

ها در  وري تمايل دارند. از سوي ديگر بررسي نقش كاتوليك ناچيز است و اغلب به ماندن در پيشه

ها  كه پروتستان اند درحالي گيري در اين زمينه نداشته دهد كه هيچ اثر چشم اقتصاد آلمان نشان مي

اند  گرايي اقتصادي نشان داده حاكم چه در موضع محکوم گرايش خاصي به عقل چه در موضع

رفتار اقتصادي فرقه كاتوليك و پروتستان را ناشي از عقايد و   (. وبر اين تفاوت در11-13)پيشين: 

وخوي اقتصادي متناسب با خود را  داند بدين معنا كه اخالق ديني، خلق ها مي باورهاي مذهبي آن

 ه است.پديد آورد

كه « عقلگرايي اقتصادي»بازنمايي عيني تفاوت دو فرقه كاتوليك و پروتستان در گرايش به 

استناد »وضوح از سرنوشت شغلي و تأثيرگذاري اقتصادي آن دو قابل استنتاج است، در واقع حکم  به

النيت دارد كه وبر با اتکاء به آن لزوم در نظر گرفتن نقش مذهب را در تبيين خصلت عق« تجربي

 9كند. بر اين اساس او مسئله اصلي خود را بررسي همبستگي روح داري مدرن، مطرح مي سرمايه

دارد چراكه بنابر شواهد تجربي فرقه پروتستان  زندگي اقتصادي جديد با اخالق پروتستاني اعالم مي

، اما بايد در (91داري دارد )پيشين: اقتصادي قرابت نزديکي با روحيه سرمايه-به لحاظ جايگاه شغلي

نظر داشت چنانچه از مسئله خاصي كه وبر در اين پژوهش به دنبال آن است انتزاعي صورت گيرد، 

كه به زعم او جريان ناگزير جوامع مدرن -« عقالني شدن»روشن خواهد شد كه منشاءيابي فرايند 

داري  سرمايههاي عقالني شدن نظام  پروژه عامي است كه وبر ذيل مطالعه ريشه -شود محسوب مي

كند و با  ديگر وبر از مسئله و معضل اجتماعي كنوني آغاز مي عبارت كند. به غربي آن را بررسي مي

هاي اوليه آن  سرچشمه  آيد تا صيرورت تاريخي اين معضل را با مطالعه مطالعه تاريخي درصدد برمي

 روشن سازد.

ر در انتهاي بحث خود از آن معضلي كه جوامع مدرن با آن مواجه هستند وضعيتي است كه وب

كند. اين وضعيت بيش از هر چيز ناشي از پيشرفت عقالنيت در  ياد مي 1«قفسه آهنين»تحت عنوان 

داري نيز از آن مصون نمانده است )پيشين:  سازمان بوروكراسي است كه نظام اقتصادي سرمايه

شود كه  انسان حاكم مي اين فرايند نوعي نظم مکانيکي غيرارادي بر زندگي  (. در نتيجه919
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بايست الجرم براي بقا در چنين سيستمي از آن پيروي كند. به عبارتي وبر دوران مدرن را اسير  مي

داند كه فرايند بروكراتيزه شدن به آن دامن زده است. زيرا بايد  مي« نظم غيرشخصي اجباري»يك 

وانين عقالني غيرشخصي كه مبتني در نظر داشت بوروكراسي سازماني است بر بنيان اداره و اجراي ق

بر قوانين مکتوب و عامي است كه كم و بيش ثابت هستند و فعاليت فرد در درون اين سازمان بر 

(. به زعم وبر برآيند چنين فرايندي عاري شدن 911: 9983گيرد )وبر،  اساس اين قوانين شکل مي

ي سعي دارد تا بستر و زمينه گذار به اين است. او با كاوشي تاريخ« معنا»انسان از روح، عاطفه و نيز 

داري عقالني جستجو  توان در تکوين نظام سرمايه كه نمود بارز آن را مي-نظم غيرشخصي اجباري را 

هاي تاريخي معضلي كه جوامع مدرن مبتال به آن هستند،  بررسي كند. تا بدين واسطه ريشه -كرد

اي تاريخي اين مسئله مورد توجه وبر قرار گرفته ه روشن شود. مذهب صرفاً به عنوان يکي از ريشه

بستگي منطقي بين باورهاي مذهبي  كوشد تا يك رابطه هم نفسه در نظر گرفتن آن مي است كه با في

داري مدرن يعني عقالنيت برقرار سازد. در ادامه بحث سعي خواهد شد  ترين خصلت سرمايه و اصلي

 ر مبناي آن استوار است، توضيح داده شود.اي كه الگوي نظري وبر ب تا منطق و قاعده

 ها منطق نظری: مبناها و بنيان

داري عقالني در غرب است. تبيين او از اين پديده  مسئله خاص وبر تبيين چرايي ظهور سرمايه

اي است كه جهت حركت، نوع رابطه علي، جايگاه متغيرها و نحوه  مبتني بر منطق و قاعده

را  9«ماترياليسم تاريخي»كند. وبر چند جا در كتاب اخالق پروتستان  يشان را تعيين م تأثيرگذاري

اي مبني بر تأثير زيربناي اقتصادي بر روبناي عقيدتي است نقد  طرفه علي يك  رويکردي كه بر رابطه

ها را بر اساس منطق ماترياليسم تاريخي، سادلوحانه و  كند. تا آنجا كه بعضاً تحليل برخي پديدهمي

اين نگرش، منطق بحث خود را در « كنار»(. او در 13و  38: 9919انگارد )وبر، مي مهمل محض

ها و تبديل شدن  دهد و تالش دارد كه تأثير تاريخي ايده قرار مي« تفهم عقالني»اخالق پروتستان بر 

ي كه جنبه كيف« تفهم همدالنه»آنها به نيروهاي مؤثر تاريخي را مورد توجه قرار دهد. به اين منظور 

دهد و مبتني بر درک ذهني كنش افراد تشکيل دهنده جمع است،  ها را مد نظر قرار مي پديده

(. بايد در نظر داشت اتکاء وبر بر منطق 998-991: 9989دهد )وبر،  مبناي منطق او را تشکيل مي

قرار دادن يا نفي منطق ماترياليسم تاريخي كه با ماركس « در مقابل»تفهم عقالني به معناي 

شود، اما در  شود، نيست. زيرا اگرچه برخي نقدها به اين رويکرد از جانب وبر مطرح مي شناخته مي

داري  انگارانه از چرايي ظهور سرمايه كند ارائه تحليلي ايده عين حال مکرراً در متن كتاب تاكيد مي

جزمي است عقالني مبني بر اينکه اين نظام اقتصادي مخلوق نهضت كليسا است، تزي احمقانه و 

 (.19: 9919)وبر، 

فهم منطق نظري وبر در اخالق پروتستان مستلزم دقت به حد و حدود و قيدهاي است كه او 

تاكيد ويژه بر آنها دارد. در غير اين صورت ممکن است اين تناقض مطرح شود چگونه منطق بحث او 

انگارانه است. قيد اول اينکه وبر  هاي ايده زمان ماترياليسم تاريخي و تحليل مبتني بر نفي و تأييد هم

افتاده باشد و نقش « گرايي علي تقليل»كند كه بدون اينکه خواسته باشد در دام  صراحتاً اعالم مي

ها را ناديده انگارد، تنها يك وجه از رابطه علي يعني تأثير اخالق پروتستاني بر روح  ساير علل و زمينه

اي از علل مادي و  پيچيده ت. او آشکارا مجموعه درهمداري را مورد كاوش قرار داده اس سرمايه
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داند و تاكيد بر نقش نيروهاي مذهبي را تنها  داري عقالني دخيل مي تاريخي را در ظهور سرمايه

(. از سوي ديگر 81و  91كند )پيشين:  تاكيد بر يکي از نيروهاي تاريخي مؤثر در اين امر قلمداد مي

يان اخالق ديني و اقتصاد و قشربندي اجتماعي است. بدين معنا كه اي دوسويه م وبر قائل به رابطه

گيري نوع خاصي از اخالق ديني را مورد توجه قرار داده است. او اين  تأثير شرايط اقتصادي بر شکل

كند به  دنبال مي« هاي جهاني اخالق اقتصادي دين»پروژه را در مجموعه مقاالتي كه در پيرامون 

اي صرفاً به وسيله مذهب شکل نگرفته است...تعيين شيوه  چ اخالق اقتصاديتا كنون هي»زعم او: 

كننده اخالق اقتصادي است و اين عامل نيز از عوامل  زندگي به وسيله دين فقط يکي از عوامل تعيين

پذيرد كه در چارچوب مرزهاي مشخص جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و  اقتصادي و سياسي تأثير مي

 (.991: 9983وبر، «)كنند ملي عمل مي

هاي ديگري كه در  اي نقش عوامل و زمينه صورت آگاهانه بنابراين وبر در اخالق پروتستان به

دهد تا نقش نيروهاي مذهبي و  اند، در پرانتز قرار مي داري مؤثر واقع شده ظهور روحيه سرمايه

اينکه وبر را براساس هاي دروني توضيح دهد.  ها را با اتکاء به آموزه چگونگي تأثيرگذاري آن

را بر واقعيت   شناساني قلمداد كرد كه نقش ايده هاي نادقيق عامليت و ساختار، جز جامعه دوگانه

ي  جانبه شود. زيرا او تفسير يك اجتماعي ترجيح داده است، تخطي از منطق بحث او محسوب مي

داند )وبر،  ناپذير و نادرست مي مکاناز تاريخ و فرهنگ را به يك اندازه ا 9انگارانه و روح 9گرايانه ماده

9919 :919.) 

قيد دومي كه در فهم منطق وبر بايد در نظر داشت اينکه او شموليت زماني و مکاني براي رابطه 

داري برقرار ساخته است، قائل نيست. به عبارتي او اين  علي كه بين اخالق پروتستان و روح سرمايه

بايست دو مرحله نظام  دهد. براي فهم اين مسئله مي ميها تعميم ن رابطه را به همه موقعيت

داري و مرحله  گيري نظام سرمايه داري را از نظر وبر تفکيك كرد: مرحله تکوين و شکل سرمايه

داري در  گيري روح سرمايه داري. به زعم او اخالق پروتستاني با كمك به شکل استقرار و ثبات سرمايه

داري  داري ايفاي نقش كرده است. اين درحالي است كه سرمايه يهواقع در تکوين اوليه نظام سرما

استقراريافته كنوني مبتني بر نظمي است كه به شرايط فني و اقتصادي توليد ماشيني متکي است و 

(. بنابراين وبر 919-919ديگر نيازي به حمايت نيروهاي مذهبي براي بقاي خود ندارد )پيشين: 

داري به كار بسته است قابل كاربست براي فهم بقا و  ن تکوين سرمايهالگوي تئوريکي كه براي تبيي

 داند. داري مدرن نمي استقرار مکانيسم كنوني نظام سرمايه

او است. رابطه علي كه او « قيد تحليلي»سومين قيد در فهم منطق بحث وبر توجه داشتن به 

است. بدين معنا « ه علي با واسطهرابط»گيرد يك  داري عقالني در نظر مي براي تحليل ظهور سرمايه

آورد؛ بلکه از  سخن به ميان نمي« داري نظام سرمايه»كه وبر از تأثير مستقيم اخالق پروتستاني بر 

كند. قائل بودن به اين تمايز مفهومي يعني تمايز بين  بحث مي« داري روح سرمايه»تأثير علي آن بر 

واسطه آن نحوه تأثيرگذاري نيروهاي مذهبي را  بهداري سازوكاري است كه وبر  نظام و روح سرمايه

داند  داري را نيز مستقيم نمي دهد. از طرف ديگر وبر تأثير اتيك پروتستان بر روح سرمايه توضيح مي

دهد. وبر قيد تحليلي ديگري نيز احضار  توضيح مي« اتوس»بلکه اين تأثيرگذاري را با مفهوم ميانجي 

دهد و آن مفهوم پيامدهاي ناخواسته در برابر مفهوم  ق را تشکيل ميكند كه بنيان رابطه علي فو مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 materialistic 

2 spiritualistic 
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خود هرگز در « اهداف خواسته»پيامدهاي خواسته است. بر اين اساس نهضت اصالح ديني در 

داري را  اقتصادي نبوده است بلکه به وجود آمدن روح سرمايه-جستجوي ايجاد اصالحات اجتماعي

(. بنابراين با دقت بيشتر 81: 9919عتقادات صرفاً ديني دانست )وبر، ها و ا تنها بايد از تبعات آموزه

داري و اخالق  شود كه وبر قائل به يك رابطه علي غيرمستقيم ناخواسته بين روح سرمايه روشن مي

پروتستاني است. بدون در نظر داشتن اين قيدهاي منطقي كه وبر با حساسيت در الگوي تئوريك 

ته است، تنها شبحي مبهم از منطق تبيين او فهميده خواهد شد. در ادامه ها را به كار بس خود آن

بحث سعي خواهد شد تا ايده اصلي وبر را يعني چگونگي تبديل شدن اخالق پروتستاني به يکي از 

 نيروهاي تاريخي تأثيرگذار، توضيح دهيم.

 گرايی اقتصادی گرايی اقتصادی به عقل گذار از سنت

داري عقالني  سوي تحليل چرايي ظهور سرمايه اخالق پروتستان راه خود را بهوبر در فصل دوم كتاب 

گشايد. اين بخش از بحث وبر حکم سنگ زيرين تحليل او را دارد. چراكه در اين فصل روشن  مي

كند و چرا اخالق  داري تأكيد مي اي تحت عنوان روح سرمايه شود اساساً وبر به چه دليلي بر پديده مي

شود. بايد در نظر  داري در الگوي نظري او احضار مي منظور تبيين ظهور روح سرمايه هپروتستاني ب

گيرد و با  گيرد كه در ابتداي آن اخالق پروتستاني قرار مي اي از علل را در نظر مي داشت وبر زنجيره

شود. اغلب شارحاني كه تفسيري از  داري عقالني ختم مي هايي واسط به نظام سرمايه زنجيره

داري  اند مانند آرون، ريمون بودن و ژولين فروند پيوند روح سرمايه شناسي دين وبر ارائه كرده معهجا

ديگر وبر در وهله اول با ايجاد  عبارت به 9اند. داري عقالني را مورد توجه قرار نداده با ظهور نظام سرمايه

قي گذار به نقش اخالق داري تمهيدات منط داري و نظام سرمايه يك رابطه علي بين روح سرمايه

كه تشريح اين گذار منطقي و علي حلقه مفقوده بحث شارحان  آورد. درحالي پروتستاني را فراهم مي

گرايي  يابد كه سعي دارد گذر از سنت داري آنجا براي وبر اهميت مي مذكور است. مفهوم روح سرمايه

كه  9از نيرومندترين موانع درونيگرايي اقتصادي را توضيح دهد. از نظر او يکي  اقتصادي به عقل

بايست آن را  داشت طرز تلقي بود كه مي دارانه بازمي ها را از تطبيق با يك اقتصاد سرمايه انسان

داند.  گرايي مي داري را سنت ( او روح حاكم بر دوره ماقبل سرمايه69ناميد. )پيشين:  9«گرايي سنت»

ترين خصايل آن را ضمن توضيح چند  كند و اصلي گرايي پرهيز مي وبر از تعريف كردن مفهوم سنت

انسان فطرتاً مايل به اكتساب »گرايي اقتصادي  ترتيب در سنت اين سازد. به نمونه اقتصادي روشن مي

پول هر چه بيشتر نيست، بلکه فقط مايل است به شيوه گذشته به زندگي ادامه دهد و همانقدر 

داري در  ( از نظر وبر نظام سرمايه69پيشين: «)دارد.درآمد كسب كند كه براي همان زندگي ضرورت 

وري نيروي كار و به تبع افزايش سود همواره با مقاومت  پيشبرد اهداف خود مبني بر افزايش بهره

گيري  گرايي مواجه بوده است. اين روحيه اقتصادي زمينه شکل داري يعني سنت روح ماقبل سرمايه

ر آن شيوه زندگي، نرخ سود، مقدار كار و نحوه تنظيم روابط يك اقتصاد سنتي را فراهم آورد كه د

بود. آنچه كه به زعم وبر انقالبي در اين شرايط اقتصادي پديد « سنت»كار در آن همگي تابعي از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسي از ريمون آرون، كتاب مطالعاتي در آثار  مراجعه شود به كتاب مراحل اساسي سير انديشه در جامعه -9

صفحه  دشناسي ماكس وبر از ژولين فرون و كتاب جامعه 919-936ي  شناسان كالسيك از ريمون بودن صفحه جامعه

918-919 

2 inner obstacles 
3 Traditionalism 
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پذير ساخت، دميده شدن روح جديدي در حيات  آورد و زمينه گذار به اقتصاد عقالني را امکان

داري است كه از نظر وبر هرجا شکوفا شود سرمايه و  روح سرمايه اقتصادي بود. اين روح جديد همان

داري يکي از علل مؤثر گسترش  نمايد. بنابراين روح سرمايه منابع پولي را به همراه خود خلق مي

كند كه براي بررسي نيروهاي مؤثر در  شود. وبر صراحتاً اعالم مي داري محسوب مي نظام سرمايه

ر داشتن مسئله كميت اولويت ندارد بلکه كاوش در تغيير كيفي پديد آمده داري در نظ توسعه سرمايه

 (.68-19داري اهميت بيشتري دارد )پيشين:  يعني ظهور روح سرمايه

دهنده روح  شود اين است كه عناصر اصلي تشکيل اي كه در ادامه بحث مطرح مي مسئله

كند تا  ورده است. وبر تالش ميداري چيست كه چنين انقالب و دگرگوني را به دنبال آ سرمايه

بندي  داري به دست دهد و نهايتاً به اين صورت آلي از روح سرمايه براساس مواعظ فرانکلين تيپ ايده

مثابه  اي كه با تکيه بر يك روش منتظم و عقالني از طريق عمل به روحيه»رسد:  از مفهوم مذكور مي

ايده عمل به تکليف از طريق انجام شغل ايده  (. از نظر او66پيشين: «)تکليف به دنبال سود است

داري  دهد كه در دوره ماقبل سرمايه داري را تشکيل مي شاخص اخالق اجتماعي نظام سرمايه

كند مبني بر اينکه چه  شد. وبر پرسش صريحي مطرح مي عنوان يك خصلت اخالقي منفي نهي مي به

هاي ماقبل  كسب ثروت كه در دورهعاملي باعث شد كه ايده عمل به تکليف از طريق شغل و 

داري خصلتي اخالقي بيابد؟ او با طرح اين  داري خصلتي غيراخالقي داشت در دوره سرمايه سرمايه

داري را مورد كنکاش قرار دهد. بنابراين وبر زنجيره  پرسش در واقع سعي دارد تا منشاء روح سرمايه

داري عقالني  لت مؤثر گسترش نظام سرمايهداري يك ع كند: روح سرمايه علي اين چنيني دنبال مي

داري كه در رابطه مذكور نقش متغير علي را بر عهده  شود حال بايد پرسيد روح سرمايه محسوب مي

هاي است. او دو ديدگاه را در مورد چگونگي پيدايش روح  دارد، خود معلول چه عوامل و زمينه

داري را بازتاب  ترياليسم تاريخي كه روح سرمايهدهد: نخست رويکرد ما داري موردنقد قرار مي سرمايه

كند كه در صورت  داند. وبر با تکيه بر شواهد تجربي اين مسئله را مطرح مي شرايط مادي مي

ترين  كه مهم 91توان توضيح داد كه در فلورانس قرن  پذيرفتن رويکرد ماترياليسم تاريخي چگونه مي

داري را  كه جوهره روح سرمايه -عنوان تکليف به شده ايده شغل داري محسوب مي مركز سرمايه

داري در آن  كه سرمايه 98كه در پنسيلوانيا قرن  توجيه بوده است. درحالي غيرقابل -دهد تشکيل مي

ظهور نکرده اين اخالق شغلي موردپذيرش قرارگرفته است. دوم ديدگاه سومبارت است كه 

داري نيز جزئي از  د كه به تبع آن روح سرمايهدان گرايي اقتصادي را محرک اقتصاد جديد مي عقل

گيري  گرايي در شکل پذيرد كه عقل شود. وبر اين ديدگاه را مي گرايي در نظر گرفته مي پديد عام عقل

كند كه بايد پرسيد  داري مؤثر واقع شده است اما او با تأكيد بر تاريخ عقلگرايي تأكيد مي روح سرمايه

گرايي عملي را  دهد. از نظر وبر عقل داري را تشکيل مي مه روح سرمايهگرايي سرچش كدام نوع از عقل

(. بنابراين بايد اين پرسش را مطرح كرد 13-11داري دانست )پيشين:  توان منشاء روح سرمايه نمي

داري است از كدام نوع مشخص از زندگي  مثابه تکليف كه عنصر اصلي روح سرمايه كه ايده شغل به

شود كه به چه دليل  ست. با در نظر داشتن اين زنجيره نظري اكنون مشخص ميعقالني زاده شده ا

رسد. زيرا به زعم وبر  داري مي وبر در نهايت به ارتباط علي بين اخالق پروتستاني و روح سرمايه

زاده از مذهب پروتستان است. « گرايي ديني عقل»داري از آن منشاء يافته  گرايي كه روح سرمايه عقل

 گيرد. بحث چگونگي اين مسئله مورد توجه قرار مي در ادامه
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 کدام پروتستانتيسم؟

مثابه تکليف هستند.  ها ديني مولد ايده شغل به ها و باورداشت مسئله اصلي وبر اين است كه كدام آموزه

هاي  گيرد و تأثيرگذاري فرقه عنوان يك كليت همگون در نظر نمي او بدين منظور پروتستانتيسم را به

هاي لوتريسم پتانسيل ايجاد يك سبك زندگي منتظم  انگارد. از نظر او آموزه ف آن را يکسان نميمختل

عاملي « Beruf»داري از آن سربرآورده باشد، ندارد. تلقي متمايز لوتر از مفهوم  و عقالني كه روح سرمايه

انب خدا مقرر شده به معناي تکليفي كه از ج« Beruf»سازد.  است كه او را از كالونيسم متفاوت مي

هاي  شود و از اين جهت جزم محوري تمام فرقه است محصول نهضت اصالح ديني محسوب مي

هاي نخستين فعاليت خود گسترش داد اما  دهد. لوتر اين انديشه را در دهه پروتستانتيسم را تشکيل مي

اما در مرحله بعد لوتر  در وهله اول اين مفهوم نزد او جنبه جسماني و دنيوي داشت و نه جنبه اخالقي.

عنوان تنها شيوه زندگي خداپرستانه مورد توجه قرار داد. از اين جهت وبر سهم و نقش  كار دنيوي را به

در نزد لوتر « Beruf»كند. اما بر اين باور است مفهوم  لوتر در توجيه اخالقي فعاليت دنيوي را انکار نمي

شود كه او قادر نباشد پيوندي ميان فعاليت  باعث ميماند و اين مسئله  در چارچوبي سنتي باقي مي

 .(89-89هاي مذهبي برقرار سازد )پيشين:  دنيوي و آموزه

گرايي  نباشد، مشيت Berufگرايانه شود لوتر قادر به گذر از مفهوم سنت آنچه كه باعث مي

و اراده  9مشيتكند. لوتر  فزاينده اوست كه تأثيرپذيري او از ديدگاه سنت آگوستين را منعکس مي

بيند و فعاليت شغلي نيز از اين قاعده استثنا نيست.  هاي زندگي حاضر مي خداوند را در تمامي عرصه

ها تعيين كرده است باقي  از اين جهت به نظر لوتر افراد بايد در شغل و وضعيتي كه خداوند براي آن

ر انديشه لوتر در تعارض با گرايي د بمانند و براي تغيير وضعيت خود تالشي نکنند. عنصر مشيت

(. 81گيرد )پيشين:  قرار مي -بخشد كه نظمي عقالني به زندگي مؤمنان مي -كشي فزاينده رياضت

شود بلکه انفعال و  كشي فعال نمي اي براي رياضت گرايي تبديل به محركه ديگر مشيت عبارت به

هاي زهد  كه از مشخصه شود. از سوي ديگر ايده وحدت عرفاني پذيرش شرايط شغلي را سبب مي

شود فرد براي رسيدن به  لوتري است و با احساس خواري ناشي از گناه درآميخته است باعث مي

كه -گرايي  سوي عرفان و احساس رستگاري دست به كوششي منفعالنه بزند و زندگي مذهبي او به

در  9«آموزه عفو»يگر كشانده شود. از سوي د -گيرد مکرراً در تعارض با رياضت كشي دنيوي قرار مي

لوتريسم كه براساس آن مؤمن قادر بود تا با پشيماني تائبانه رحمت از دست رفتني را مجدداً به 

شناختي براي ترتيب دادن  هاي روان شد اين شاخه از پروتستانتيسم فاقد محركه دست آورد باعث مي

راين اگرچه لوتريسم نقش بناب .(919-919و  991-998به يك سبك زندگي عقالني باشد. )پيشين:

هاي دروني اين فرقه موانع  برعهده دارد اما آموزه Berufجدي در تئوريزه كردن مفهوم و انديشه 

سازند. در  ناپذير مي داري امکان آوردند كه امکان پيوند آن را با روح سرمايه  گريزناپذيري پديد مي

در آن براي شکل دادن به عنصر اصلي  واسطه موانع دروني كه نتيجه لوتريسم پيش از هر چيز به

شود. او  عنوان تکليف وجود دارد، از پژوهش وبر كنار گذاشته مي داري يعني شغل به روح سرمايه

كند اما معتقد است بدون كالونيسم اين دستاوردها  ضمن اينکه دستاوردهاي لوتريسم را انکار نمي

هاي مذهبي برقرار  سم ميان زندگي شغلي و آموزهاي را كه در كالوني آورد. وبر نوع رابطه دوام نمي

اي است  گونه هاي مذهبي در كالونيسم به داند. به زعم او آموزه شود كامالً متفاوت از لوتريسم مي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 providence 

2 Doctrine grace 
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هاي  كه در لوتريسم آموزه آورند درحالي كه نقش محركه يك زندگي عقالني و منتظم را فراهم مي

(. بنابراين دليل چرخش وبر از لوتريسم به 86يشين:مذهبي مانع اصلي چنين امري است )پ

كالونيسم را بايد در اين امر جستجو كرد كه اولي مانع ايجاد عقالنيت منتظم دنيوي است و دومي 

شود. از اين جهت بايد در نظر داشت پروژه وبر در كتاب  عامل ايجاد اين عنصر حياتي قلمداد مي

روهاي مذهبي است: نقش مانع و عامل ايجاد روح اخالق پروتستان بررسي نقش دوگانه ني

داري. او صرفاً درصدد نيست تا توضيح دهد چگونه نيروهاي مذهبي در چهره كالونيسم زمينه  سرمايه

داري را فراهم آوردند بلکه خواهان آن است تا تشريح كند به چه صورت  و بستر ظهور روح سرمايه

اي  ن يك شاخه اصلي پروتستانتيسم فاقد هرگونه محركهعنوا نيروهاي مذهبي در چهره لوتريسم به

 داري بودند. در جهت ايجاد روح سرمايه

 کالونيسم: آيين خلق رستگاری

داري اين است كه رابطه علي  يك دغدغه اصلي وبر در رابطه با پيوند اخالق پروتستاني با روح سرمايه

هاي بنيادين پروتستانتيسم استنتاج  زهمورد بحث بايد منحصراً از خصايل مذهبي و به عبارتي آمو

گيرد بلکه آموزه در  نفسه مورد توجه وبر قرار نمي صورت في ها به شود. از سوي ديگر تأثير آموزه

يابد.  ها دارد، اهميت مي شناختي در آن ارتباط با مؤمنان و نقشي كه در برانگيختن محركات روان

پروتستانتيسم يعني كالونيسم، متوديسم، پيتيسم و ترتيب او ضمن بررسي چهار شاخه اصلي  اين به

عنوان تکليف را روشن نمايد. وبر براي رسيدن به  كند بنيادهاي مذهبي ايده كار به باپتيسم سعي مي

دهد و از اين جهت تکيه بر  اين مقصود با روش تفهم همدالنه كنش مؤمنان را مورد توجه قرار مي

ل وبر پيرامون سبك زندگي مذهبي پروتستاني را تشکيل احساسات و عواطف بخش اصلي از تحلي

شود،  ترين جزم آن محسوب مي را كه شاخص 9دهد. او در بحث از كالونيسم آموزه تقدير ازلي مي

ترين احساسات و رفتارهايي را كه به تبع آموزه تقدير در  دهد؛ و اصلي مبدأ حركت خود قرار مي

 كند. شود، تشريح مي ك خاصي از زندگي منجر ميگيري سب آيد و به شکل مؤمنان پديد مي

حکم تأثيرناپذير و تغييرناپذير خداوند اشاره دارد كه براساس آن برخي  آموزه تقدير ازلي به

گيرند. ايمان و يا اعمال  يافتگان قرار مي شدگان و برخي ديگر در زمره نجات ها در زمره لعنت انسان

اند، ندارد. به تعبير ديگر  عيت و جايگاهي كه در آن قرار گرفتهگونه دخالتي در موق اين دو دسته هيچ

شود و اراده انسان قادر به  جهاني او محسوب مي كننده سرنوشت اين اراده خدا و نه اراده انسان تعيين

تغيير اين سرنوشت نيست. آموزه تقدير ازلي، خداوند را تبديل به سوژه مطلق و انسان را تبديل به 

سازد. بنابراين قرار گرفتن در دو وضعيت لعنت و رحمت تابعي از اراده خداوند است.  ابژه مطلق مي

هايي كه  ها و واسطه آيد اين است كه تمامي ميانجي اي پديد مي اي كه به تبع چنين آموزه مسئله

تواند تغييري در وضعيت خود پديد آورد اعم از انجام مناسك ديني، كليسا و  انسان از طريق آن مي

شوند. بر اين مبنا احساسي كه در نتيجه آموزه تقدير ازلي در پيروان كالونيسم  شيشان نفي ميك

است زيرا پيرو اين آيين برخالف پيروان لوتريسم و « احساس تنهايي دروني»آيد  پديد مي

ترين دغدغه خود يعني  كاتوليسيسم هيچ نقطه اتکاي انساني و حتي معنوي براي رسيدن به مهم

(. فراتر از اين پيروان كالونيسم حتي به اراده خود و فيض 991-999نداشتند )پيشين: رستگاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Doctrine of predestination 



 13 هت و تمايز منطق نظری توکويل و وبر پيرامون نقش مذهب در ...شبا  

 

 

توانستند اميدوار باشند زيرا بدين معنا بود كه حکم ازلي خدا به طريقي ولو اينکه  خداوند نيز نمي

 تغيير باشد. واسطه خودش قابل به

گرايي احساسي پالوده  يي و عرفانگرا ي تقدير ازلي كالونيسم را از جادو گرايي، مناسك آموزه

آورد، جايگزين  ساخت و در عوض توكل انحصاري به خداوند كه انزواي عميق مؤمنان را به دنبال مي

آمد  طرق ديگر رسيدن به رستگاري كرد. در چنين وضعيتي حالت اضطراب ديني در مؤمنان پديد مي

آورد، محروم شده بودند.  شان فراهم مي اريزيرا آنان از تمامي دستاويزهايي كه اطميناني براي رستگ

بود. در برابر اين بحران ديني، كالون دو « يقين به آمرزش»بنابراين مسئله اساسي براي پيرو كالونيسم 

كند: نخست اينکه وظيفه فرد است كه خود را رستگار به شمار آورد و دوم فعاليت  توصيه را مطرح مي

 (.993و  999شانه رستگاري در نظر گرفته شده بود )پيشين: مثابه ن ناپذير شغلي كه به خستگي

بر فعاليت شغلي براي اطمينان يافتن از آمرزش دقيقاً بدين معنا است كه پيرو آيين  تکيه

توانست با انجام  كند. او برخالف يك كاتوليك يا لوتري نمي اش را خلق مي كالونيسم خود رستگاري

يابد بلکه خداي كالونيسم خواستار يك زندگي سرشار از اعمال اعمال نيك منفرد به رستگاري دست 

بايست تمام ساحت زندگي خويش را براساس اين اصل سازماندهي كند.  نيك بود و بنابراين فرد مي

عنوان ميانجي رستگاري افراد باعث شد تا سلوک اخالقي  ناپذير به فعاليت شغلي مستمر و خستگي

كشي منظم و عقالني تبديل شود. اين انتظام اخالقي دامنه نفوذ  نامنظم فرد تبديل به يك رياضت

خود را به زندگي مؤمنان گسترش داد و سبك زندگي منتظم و عقالني پديد آورد. اين تغيير بنيادي 

داند، تبعات آموزه تقدير ازلي و ايده كار  به حالت رستگاري مي 9كه وبر آن را گذار از حالت طبيعي

ها ايمان پيروان كالونيسم تبديل به  (. به تبع اين آموزه999تگاري است )پيشين: عنوان نشانه رس به

كرد.  ها شود تجسم عيني پيدا مي بايست براي اينکه واسطه رستگاري آن شد كه مي« ايماني فعال»

ها زمينه پديد آمدن ايماني منفعل را  هاي آن ترين آموزه كه در لوتريسم و كاتوليسيسم اصلي درحالي

 انگاشتند. كشي منتظم كالوني را به ديده امري منفي مي اهم آورد كه رياضتفر

هاي محوري سه فرقه پيتيسم، متوديسم و باپتيسم در  وبر در ادامه بحث با پرداختن به آموزه

ها متفاوت است  كند كه اگرچه طرق رسيدن به رستگاري در اين فرقه نهايت اين مسئله را مطرح مي

كردند  عيت از يك سبك زندگي عقالني را تنها راه رسيدن به رستگاري قلمداد ميها تب اما همه آن

يابد كه ويژگي  (. بنابراين وبر در انتها به تيپ ايده آلي از پروتستانتيسم دست مي961)پيشين: 

 كشانه عقالني براي رسيدن به رستگاري است. شاخص آن اتکاء به سلوک رياضت

داري  اصلي وبر مبني بر اينکه منشاء جوهره اصلي روح سرمايهبنابراين در بازگشت به پرسش 

شود كه اين منشأ  توان جستجو كرد، مشخص مي عنوان تکليف را در چه چيز مي يعني انجام كار به

گرايي  بايست در عقلگرايي پروتستاني جستجو كرد. آموزه تقدير ازلي محركه ايجاد اين عقل را مي

  دهد. پروتستانتيسم با شركت فعاالنه اليت شغلي مستمر تشکيل مياست كه هسته مركزي آن را فع

گرايي  گرايي ديني كه در تعارض با مناسك سوي عقل زدايي از جهان راه را به در جريان افسون

ترتيب نقش تمام نيروهاي ماورائي جادويي و حتي ديني در  اين كند. به جادويي قرار دارد، هموار مي

شود و كار فزاينده انسان در  ها يعني رستگاري كنار نهاده مي پروتستان ترين دغدغه تحقق اصلي

بر اراده  تنهايي و با تکيه بايست به گردد. پيرو پروتستانتيسم مي  زندگي دنيوي جايگزين آن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 status nature 
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ناپذير خويش صليب مرگش را تا مقصد رستگاري به دوش بکشاند و اين سياق از سلوک در  خستگي

گرايي نقش مؤثري داشته است. اما بايد در نظر داشت هدف خواسته  و عقل زدايي پروژه افسون

يك از نمايندگان نهضت اصالح ديني تدوين آموزه در جهت اصالح اجتماعي و مشاركت در  هيچ

هاي مذهبي  زدايي و عقلگرايي نبوده است. بلکه اين امور تبعات ناخواسته انگيزه پروژه افسون

شود. بنابراين نبايد پنداشت نهضت اصالح ديني كه هدف  م محسوب ميگذاران پروتستانتيس پايه

خواسته آن ايجاد اصالحاتي در درون كليسا بوده، اصالح اجتماعي، اقتصادي و سياسي را نيز 

هاي  جاي بحث وبر در سطح آموزه اي در دستور كار خود قرار داده است. تا بدين صورت آگاهانه به

عنوان تکليف هستند،  شناختي را كه مولد ايده شغل به محركات روانكند و صرفاً  ديني بحث مي

گردد  كند. در سطح بعدي بحث كه هدف اصلي وبر است او به واقعيت اجتماعي بازمي شناسايي مي

هاي بنيادين  صورت مشخص پيوند ايده ها را در آن جستجو كند و بنابراين به تا نقش ايده

 كند.را مطالعه مي داري پروتستانتيسم و روح سرمايه

 پيوريتانيسم: حافظ گهواره انسان اقتصادی

داري با رجوع به واقعيت عيني درصدد  منظور درک رابطه علي اخالق پروتستاني و روح سرمايه وبر به

هاي بنيادين مذهب پروتستاني و دستورالعملي كه براي زندگي  ي ايده آيد با تشريح رابطه برمي

كند، چگونگي اين فرايند را تحليل نمايد. او در اين سطح از تحليل خود  يروزمره اقتصادي تجويز م

ها است،  نگري ديني آن نگرش و رفتار اقتصادي پيروان مذهب پروتستانتيسم را كه متأثر از جهان

ترتيب خصايل اصلي سبك زندگي اقتصادي كه بر بنيان  اين دهد. تا به مورد كنکاش قرار مي

 افته است، روشن شود.هاي ديني نضج ي آموزه

اي از كالونيسم از اين جهت كه شالوده منسجمي براي ايده شغل  عنوان شاخه پيوريتانيسم به

گيرد. او ريچارد  منظور استنتاج روابط فوق مورد توجه وبر قرار مي آورد، به عنوان تکليف فراهم مي به

شود،  الق ديني پيوريتاني محسوب ميترين تصنيف اخ ها كه آثار او كامل باكستر را نماينده پيوريتن

توان در جهت اعتالي عظمت  واسطه فعاليت و كار مستمر مي كند. از نظر باكستر به مطالعه مي

هاي زندگي روزمره پالوده سازد.  تواند پيرو پيوريتاني را از وسوسه خداوند حركت كرد. تنها كار مي

وند بدان امر شده بود، مورد تأكيد باكستر قرار نفسه كه توسط خدا عنوان غايتي في بنابراين كار به

كه  شد. كسب ثروت تنها درصورتي مثابه محروميت الهي تلقي مي اي كه پرهيز از كار به گونه داشت به

منظور عمل  كه اگر به شد درحالي گرفت مذموم شمرده مي نفسه هدف فرد قرار مي عنوان غايتي في به

شد. بنابراين موقعيت  د از نظر ديني كامالً موجه محسوب ميش به تکليف اخالقي بدان اقدام مي

عنوان آنچه مشيت خداوند به آن تعلق گرفته است مشروعيت ديني  سوداگر و عمل كسب سود به

گرديد. اين  هاي پيشين به لحاظ اخالقي نهي مي كه اين رفتار اقتصادي در دوره پيدا كرد. درصورتي

كند تأثير مستقيمي بر  اماً كنش اقتصادي افراد را سازماندهي مييافته كه تم اخالق اقتصادي نظام

فرد  دارانه دارد. اين تأثير از طريق شکل دادن به يك سبك زندگي منحصربه شيوه زندگي سرمايه

توان در اخالقيات پروتستانتيسم جستجو كرد  پذير شده است كه به زعم وبر منشاء آن را مي امکان

 (.961-911)پيشين: 

شد بلکه استفاده  عنوان خواست خدا نفي نمي ين سبك زندگي پيوريتني كسب ثروت بهدر ا

گرفت. در نتيجه اين رفتار يعني محدوديت در مصرف و  غيرعقالني از آن مورد اعتراض قرار مي
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گذاري مولد  توجيه اخالقي كسب ثروت عقالني، انباشت و افزايش سرمايه از طريق سرمايه

گرفته بود كه در آن فعاليت سوداگر  خاص بورژوازي شکل 9عبارتي اخالقيپذير شد. به  امکان

هاي روح  وخو را يکي از نيرومندترين محركه شد. وبر اين خلق عنوان امري ديني توجيه مي به

متناسب با خود را پديد آورد كه در واقع  9هاي پيوريتني، خلقيات داند. اين آموزه داري مي سرمايه

دادند  تار هستند. به تبع اين خلقيات نيز سبك زندگي متناسب با خود را شکل ميهايي براي رف طرح

شود. زيرا  كه به زعم وبر يك عامل منسجم و مؤثر در حفظ گهواره انسان اقتصادي محسوب مي

عنوان تکليف و  ي شغل به گرفته براساس اخالقيات پيوريتني محركه و مولد ايده سبك زندگي شکل

داري يعني انجام شغل  ورزي بود كه با عنصر اصلي روح سرمايه همراه قناعتانباشت ثروت به 

منظور تبيين نقشي كه اخالقيات  سويي داشت. بايد توجه داشت وبر به عنوان تکليف سنخيت و هم به

گذارد.  گيري سبك زندگي بورژوايي داشته است تأكيد خود را بر مفهوم اتوس مي پروتستان بر شکل

ي  وخو و عادت، زمينه ني نه مستقيماً بلکه طي روندي تاريخي با تبديل شدن به خلقاخالق پروتستا

الساعه اخالق  ايجاد سبك زندگي ِخاص اقتصادي را فراهم آورده است. بنابراين وبر از تأثير خلق

تدريج و طي فرايندي تاريخي به اتوس تبديل  آورد بلکه اين اخالق به پروتستاني سخن به ميان نمي

-ها در تحوالت تاريخي است. اين مسئله بسيار اهميت دارد كه وبر براي تحليل نقش ايده شده

هايي را  كند بلکه بين ايده و واقعيت ميانجي ها بر واقعيت بحث نمي واسطه آن اجتماعي از تأثير بي

ري دا ي علي بين اخالق پروتستاني و روح سرمايه كند. مفهوم ميانجي كه وبر در رابطه احضار مي

دهد چگونه اتيك پروتستان طي روندي تاريخي به  خواند اتوس است. او با اين مفهوم نشان مي فرامي

 اي را پديد آورده است. اتوس تبديل شده و از اين طريق سبك زندگي اقتصادي ويژه

داري و اخالق پروتستاني وجود دارد  سويي كه بين عناصر بنيادين روح سرمايه وبر با اثبات هم 

داري از روحيه  هاي اصلي روح سرمايه كند كه خودويژگي و خصلت نتيجه نهايي را استنتاج مي اين

را « زاده شدن»(. دقت به اينکه وبر فعل 989-981است )پيشين: 1زاده شده 9كشي مسيحي رياضت

 داري اي كه بين اخالق پروتستاني و روح سرمايه برد براي فهم نوع رابطه در عبارت فوق به كار مي

بستگي را خاطر نشان  رابطه علي مستقيم و نه صرف هم« زاده شدن»شود، ضرورت دارد.  قائل مي

سازد. اما بايد در نظر داشت اين رابطه علي مستقيم خصلتي خاص و نه عام، موقتي و نه  مي

داري كه عمل به تکليف شغلي را به  هميشگي دارد. بدين معنا كه در دوران مدرن نظام سرمايه

طلبد احتياجي به احضار اخالقيات پروتستاني براي حفظ روح  عقالني و مستمر مي صورتي

واسطه اخالقيات پروتستاني مولد روح  داري ندارد. اگر در وهله اول اراده انساني كه به سرمايه

شد اكنون با سيطره نظم نوين اقتصادي كه خصلتي خودانگيخته دارد  داري محسوب مي سرمايه

شود؛ و در اين  ني با اجباري كه زاده فرايند بروكراتيزه شدن است برانگيخته ميهاي انسا اراده

دهي  دخالتي ندارد بلکه واقعيت كه براساس عقالنيت صوري سازمان« اراده انسان»برانگيخته شدن 

 كند. خويش را بر او تحميل مي  هاي ها و خواهانيت شود، ضرورت مي

كند با دقت تحليل نماييم، پاسخ او به اين  ي خود طرح مياگر زنجيره علي كه وبر در الگوي نظر

شود. اخالق پروتستاني  داري عقالني تنها در غرب ظهور كرد، روشن مي پرسش كه چرا نظام سرمايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ethic 

2 Ethos 
3 spirit of Christian asceticism 

4  was born 
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داري از آن نشأت گرفته با حلقه واسط در  شود كه روح سرمايه محسوب مي  گرايي كه سرچشمه عقل

ر واقع شده است. از اين جهت او در بررسي اخالق اقتصادي فرد مؤث تحقق اين پديده منحصربه

كند، فقدان صورت مشخص دين هندو، كنفوسيوس و اسالم را مطالعه مي هاي جهاني كه به دين

داري  گيري سرمايه شود را دليل عدم شکل اخالقياتي مشابه آنچه در پروتستانتيسم مشاهده مي

داري مدرن در  ر يك مانع اصلي پديد آمدن شيوه سرمايهداند. به زعم وب عقالني در اين جوامع مي

اين جوامع را بايد در روح حاكم بر كل نظام جستجو كرد كه خصايل اصلي آن تحت تأثير اخالق 

 (.111: 9983شود )وبر،  ديني تعيين مي

اي در پديد آمدن وضعيت مدرن كنوني داشته است: از يك سو  اخالق پروتستاني تأثير دوگانه

صورت خاص را بايد در  صورت عام و نظام اقتصادي به ء نظم عقالني حاكم بر نظام اجتماعي بهمنشا

اين اخالق ديني جستجو كرد از سوي ديگر به طرز پارادوكسيکالي منشاء بحران دوران مدرن يعني 

گرفتار شدن در قفسه آهنين و تهي شدن زندگي از معنا و روح را نيز بايد در اخالق پروتستاني 

شود اين هر دو تأثير تبعات ناخواسته نهضت اصالح ديني هستند.  يابي كرد. اما مکرراً تأكيد مي ريشه

معنايي در مقاصد  داري و هم از بحران بي سرمايه  نمايندگان اين نهضت به يك اندازه هم از روح

ي واقعي كلمه معنا اند. اينکه از پروژه خلق رستگاري كالونيسم كه به معنا آگاهانه خود بيگانه بوده

آورد، درگذر زمان نظم اجباري  بخشيدن و جهت دادن به زندگي مؤمنان را به دنبال مي

ها  آورد الزاماً ربط وثيقي با آموزه معنايي زندگي انسان را به دنبال مي اي زاده شود كه بي خودانگيخته

رديابي در  يطره يافته قابلكند. به زعم وبر بخشي از فرهنگ مادي كه در دوران مدرن س پيدا نمي

كشي ديني پروتستاني است. قفس آهنيني كه سرنوشت محتوم جوامع كنوني را تشکيل  رياضت

: 9919ست كه تغيير ماهيت داده است )وبر، دهد در واقع همان رداي سبکي مؤمنان پيوريتاني مي

داري عقالني(  يههاي اجتماعي مدرن را )در اينجا سرما خواست صرفاً واقعيت(. وبر نمي919

هاي اجتماعي مدرن نيز مستلزم كاوش  يابي تاريخي كند، بلکه به زعم او فهم دقيق بحران ريشه

ها مؤثر واقع شده است ولو اينکه اين  هاي است كه در تولد اين بحران تاريخي و يافتن سرچشمه

 ها با ماهيت بحران در تناقض باشند. سرچشمه

 گيری نتيجه

شناختي كه بين الگوي تئوريك توكويل و وبر وجود دارد اين است كه وبر  رفتترين تمايز مع مهم

حل را تجويز  برخالف توكويل كه با شناسايي معضل جوامع مدرن ذيل استبداد اكثريت اين راه

توان از اين بحران فراروي كرد، در برابر بحران قفس آهنين از  كند كه با اتکاء به اخالق ديني مي مي

كند. او بازگشت به اخالقيات پروتستاني را كه هم متضمن ايجاد  حلي پرهيز مي گونه راهي هر ارائه

كند. بيش از هر چيز به اين دليل كه جوامع  داري بود، توصيه نمي معنا و هم ايجاد روحيه سرمايه

 داند كه سازوكارهاي اين منطق از بنياد متمايز از مراحل اوليه مدرن را تابع منطق خاص خود مي

داري است. وبر بنابر انتظار خود از علم در پژوهش خود نيز تنها به بررسي پيامدهاي  تکوين سرمايه

پردازد.  است، مي  اي كه در تاريخ اروپا ايفا كرده خواسته و ناخواسته اخالق پروتستاني و نقش دوگانه

دايان متعدد ياد بحران معنا به تعبير وبر جزء الينفك جوامع مدرن است كه از آن ذيل ستيز خ

هاي  كند. اين يك نبرد دائمي است و علم قادر نيست منطق انتخابي براي گزينش از بين ارزش مي

بايست خدا و اهريمن خويش را خود انتخاب  رو هر كس مي مختلف در اختيار انسان قرار دهد و ازاين
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كشي مسيحي  ه نفوذ رياضتترتيب اگر در نتيج اين (. به969-969: 9919/ترنر، 19: 9989كند )وبر، 

معنايي يك پيامد ناخواسته  در جهان نظم نويني بر زندگي روزمره سيطره يافته است كه معضل بي

كند و نه جايگزين ساختن  شود، وبر نه بازگشت به آيين مسيحيت را تجويز مي آن در نظر گرفته مي

 علم را تا منبع زايش معنا باشد.

او در پي ارائه تجويزي براي فراروي « علم تجربي»يز تلقي او از شناسي خاص وبر و ن  بنابر روش

صورت اعم  نيست. زيرا بنابر ديدگاه وبر علوم تجربي به« چه بايد كرد»از بحران دوران مدرن يا ارائه 

تواند پاسخي براي اين پرسش كه چه بايد كرد و چگونه زندگي  صورت اخص نمي و علوم اجتماعي به

دهد. زيرا بنا بر منطق علم تجربي كه خصلت اصلي آن ناتماميت است اين امکان بايد كرد، ارائه 

كند اگر كسي به دنبال رسيدن به  اي صادر كرد. او تأكيد مي وجود ندارد كه حکم قطعي براي مسئله

هاي پيامبر يا ناجي  هاي فوق است بايد از دامان علم فارغ شود و به موعظه پاسخي براي پرسش

اي را كه از  بايست وسايل رسيدن به هدف و پيامدهاي خواسته و ناخواسته علم تنها ميمتوسل شود. 

 (.996و  993: 9919شود، تشريح كند )وبر،  اتخاذ اين وسايل منتج مي

تمايز ديگر مربوط به اصل شموليت الگوي تئوريك وبر و توكويل است. وبر قائل به قيد زماني و 

كند. او تحت هيچ شرايطي نقشي  است كه در بحث خود لحاظ ميمکاني معيني براي روابط منطقي 

تعميم به شرايط كنوني نظام  داري داشت، قابل كشي مسيحي در زايش روح سرمايهكه رياضت

كه در آن مذهب و روحيه اخالقي  -كه توكويل الگوي تئوريك خود را داند. درحالي داري نمي سرمايه

داد. او در بحث از  به تمامي جوامع مدرن تعميم مي-شود يعلت مؤثر استقرار دموكراسي محسوب م

هاي نظري او ناظر به وضعيت يك  كند گزاره اروپا تأكيد مي  ميزان اعتبار نتايج تحليل خود درباره

(. توكويل حد زماني 191: 9919ملت نيست بلکه ناظر به وضع تمامي جوامع مدرن است )توكويل، 

ي  رايي ثبات دموكراسي آمريکايي قائل نيست و از اين جهت نظريهو مکاني براي تحليل خويش از چ

 شود. شمول محسوب مي او برخالف وبر الگويي كالن و جهان

يك قرابت مهم تحليل وبر و توكويل از نقش نيروهاي مذهبي ناظر بر تأكيدي است كه بر مفهوم 

د نقش اخالق و مذهب را در دارند. بايد توجه داشت وبر و توكويل كه سعي دارن« اتوس و مورال»

واسطه اخالق بر واقعيت اجتماعي  الساعه و بي سياسي تشريح كنند از تأثير خلق-تحوالت اقتصادي

آوردند. وبر براي توضيح نقشي كه نيروهاي مذهبي در شکل دادن به عنصر  سخن به ميان نمي

را احضار « اتوس»انجي داري يعني شيوه زندگي عقالني داشته است مفهوم مي حياتي روح سرمايه

ي  كند. اتيك پروتستان طي روندي تاريخي به اتوس و منش تبديل شده و بدين طريق زمينه مي

از تأثير مستقيم اخالق  ديگر او عبارت گيري سبك زندگي بورژوايي را پديد آورد است. به شکل

ي آن از  آورد بلکه از تأثير باواسطه داري سخن به ميان نمي گيري روح سرمايه پروتستان بر شکل

كند. توكويل نيز كه اخالق را شرط  دارانه بحث مي وخويي سرمايه طريق اتوس يعني ظهور خلق

لساعه اخالقيات آمريکايي بر ا شمارد از تأثير خلق ضروري ثبات و تداوم نهادهاي دموكراتيك برمي

از تأثير  moralبر مفهوم ميانجي  آورد؛ او نيز با تکيه پايداري نظام دموكراسي سخن به ميان نمي

  گيري روحيه و منش دموكراتيك را عامل ثبات نظام كند. توكويل شکل اخالقيات مذهبي بحث مي

ورسوم در تحليل او مركزيت  آدابداند و به همين دليل مفهوم فرهنگ و  دموكراسي آمريکايي مي

ي آن بر  دارد. از طرف ديگر توكويل در بحث از نقش غيرمستقيم مذهب در آمريکا از تأثير باواسطه

آورد. هم مفهوم وبري اتوس و هم مفهوم توكويلي  خانواده و ايجاد اخالق جمعي سخن به ميان مي
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تدريج پديد آمده  روند تاريخي و به وخو و منشي است كه طي مورال ناظر بر به وجود آمدن خلق

اي بر واقعيت تأثير  الساعه است. اين بدان معنا است كه از نظر آن دو ايده به نحو مستقيم و خلق

شود. بنابراين از نظر  تاريخي مؤثر واقع مي-هاي واسطي در تحوالت اجتماعي گذارد بلکه با حلقه نمي

شخص مذهب( طي فرايندي تاريخي و تدريجي در صورت م ها )در اينجا به وبر و توكويل ايده

 اند. تحوالت سياسي و اقتصادي جامعه مدرن ايفاي نقش كرده

ها آليست محض نيستند. آن شبهات مهم ديگر در مورد توكويل و وبر اين است كه آن دو ايده

مدل  كنند. توكويل هاي ساختاري و عيني را در ظهور تحوالت مدرن نفي نمي نقش عوامل و زمينه

دهد. وبر نيز  مادي را نيز مورد توجه قرار مي-كند كه عوامل عيني نظري چند عليتي را تئوريزه مي

كند سعي ندارد رويکرد ماترياليستي را نفي كند و عوامل  بارها در متن اخالق پروتستان تصريح مي

کي از مجموعه عنوان ي فکري را مقدم برشمارد، بلکه سعي دارد نقش باورهاي مذهبي را به-ذهني

هاي رايج توكويل و وبر را ذيل رويکرد  توان براساس كليشه علل مورد توجه قرار دهد. بنابراين نمي

گرايِ مطلق قرار داد زيرا آنان در الگوي نظري خويش نقش علل ساختاري و  گرا يا ذهني عامليت

 اند. اند و بدان پرداخته مادي را انکار نکرده



 11 هت و تمايز منطق نظری توکويل و وبر پيرامون نقش مذهب در ...شبا  
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