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مقدمة

مق ّدمة
من ادلتعارف عليو أن عصر النهضة بعد خروجو من سيطرة الكنيسة شهد تطورا مذىال يف كل ادليادين
وعرف أزمة أخالقية وروحية حادة  ،وىذه األزمة انجتة عن التعارض الكبري بني ما متليو احلضارة الغربية واليت تعرف
أبّنا احلضارة ادلهيمنة وادلسيطرة على االنسان يف مجيع اجملاالت  ،وبني ما ميليو الدين من قيم و سلوكات أخالقية
ترفضها ىذه احلضارة واليت تدعي أن ىذه القيم الدينية ينبغي التخلي عنها ألّنا سبب التخلف وعدم التقدم اىل
األمام لكي يتمكن من االخنراط واالندماج فيما تقدمو ىذه احلضارة من تطور وازدىار مذىل يف مجيع ادليادين.
واألكيد أن احلضارة الغربية جبميع مقوماهتا ادلادية والروحية ىي من بيئة أوربية مسيحية الداينة كما أن
افرازات ىذه احلضارة سواء االجيابية منها أو السلبية كانت تصدر عن مرجعية دينية سواء كان ذلك ابلتأكيد
كما ساد يف العصور الوسطى  ،أم ابلرفض والقطع بني ادلرجعية الدينية والتطور الذي حصلتو احلضارة الغربية مع
الداينة ادلسيحية كما ساد بعد عصر النهضة وعصر األنوار.
ولقد أدت التطورات واالفرازات اليت حققتها احلضارة الغربية اىل حد االفراط وابلتايل أنتجت ضررا وخيما
مس االنسان ابلدرجة األوىل  ،وىذا ما جعل التساؤل حول أمهية الدين وإن صح القول الدين ادلسيحي وضروريتو
وابلتحديد مصداقيتو يف عصر األنوار تساؤال ضروراي وحتميا  ،وىو التساؤل عن ضرورة عودة القيم اخللقية النابعة
من ادلرجعية الدينية لتكون الرافد أو ادلوجو احلقيقي لكل ادلشاريع اليت حققتها احلضارة الغربية سواء كانت سياسية
أو اقتصادية أو اجتماعية ،و شهدت احلضارة الغربية يف العصر الوسيط نوعا من اجلمود الفكري  ،حيث كانت
الكنيسة تبسط سيطرهتا ونفوذىا على مجيع اجملاالت وكانت مبثابة ادلوجو احلقيقي للمشاريع اليت حققتها احلضارة
الغربية حيث كان العقل حتت سلطة الكنيسة  ،ولكن يف عصر النهضة والذي شهد التطور والتقدم اذلائل بعد
حترير العقل من ىذه السلطة مجد ووقف حركة الدين ومل يعد ىذا األخري مبثابة ادلرجعية األساسية يف حتديد و ظبط
كل ادلشاريع اليت حتققها احلضارة الغربية.
لكن ىذا التقدم اذلائل للحضارة الغربية أحدث قطيعة بني كل ما ىو مادي وما ىو روحي ومن خالل ىذا
االنفصال بني اجملال الروحي واجملال ادلادي ظهرت تيارات فكرية حتاول معاجلة ما آل اليو الدين كظاىرة
سوسيولوجية إن صح القول ذات توظيفات شىت على أصعدة االيديولوجيات السياسية واالقتصادية على وجو
اخلصوص.
ورمبا متثل الرأمسالية كنظام اقتصادي مبين على ادللكية اخلاصة لوسائل االنتاج والتبادل وعلى حرية السوق أىم
األنظمة اليت سامهت يف تطوير احلضارة الغربية واليت ساعدهتا على الوصول اىل أعلى مراتب التطور والتقدم
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احلضاري .ويف ىذا الصدد ولد اجلدل الفلسفي حول مسألة " أخالقيات الرأمسالية "  ،فمصطلح الرأمسالية ال
يشري فقط اىل أسواق تبادل السلع واخلدمات واّنا يشري أيضا إىل نظام من االبتكار وتكوين الثروة والتغري
االجتماعي وابلتايل فإن ىناك من يعتقد أبن الرأمسالية نظام ثقايف وليس نظام اقتصادي فحسب ويستحيل
تفسريىا من خالل العوامل ادلادية فقط وهبذا تكون الرأمسالية نظام يظم رلموعة من القيم الثقافية والروحية
واألخالقية ومن ىنا فإنو إبمكاننا دراسة النظام الرأمسايل من وجهة نظر أخالقية.
ومن خالل ىذا التعريف العام للرأمسالية سعى العامل االجتماعي األدلاين ماكس فيرب اىل العودة اىل أمهية الدين
وابلتحديد السلوك ادلعرب للمتدين وابلتايل فهم أتثري السلوك الديين يف بقية النشاطات األخالقية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية  ،ومن ىنا ربط ماكس فيرب بني الربوتستانتية كدين يضم رلموعة من القيم اليت توجو
سلوك الفرد يف خمتلف النشاطات وبني الرأمسالية كوّنا نظام اقتصادي حيتكم أيضا اىل رلموعة من القيم الثقافية
والروحية واألخالقية وليس ابعتبارىا نظاما اقتصاداي وفقط .وللوقوف على حقيقة ىذه األمر جاء حبثي ىذا متناوال
لإلشكالية التالية :
التصور الذي ق ّدمه ماكس فيرب يف األخالق من خالل الربط بني الربوتستانتية والرأمسالية يعترب
هل
ّ
مذهب انساين يتجاوز املذاهب األخالقية املعروفة ؟ وابلتّايل هل كان ماكس فيرب يبحث عن احلقيقة أم أنّه
يريد أن يكون جم ّددا للربوتستانتية ؟
ولإلجابة عن ىذه االشكالية تبنيت اخلطة التالية :
الفصل األول /ادلنطلقات الفكرية لنظرية ماكس فيرب:
ويضم ادلباحث التالية:
ادلبحث االول  /السياج الفكري لنظرية ماكس فيرب
ادلبحث الثاين /النظرية االجتماعية دلاكس فيرب
ادلبحث الثالث /فكرة العقلنة عند ماكس فيرب
الفصل الثاين  /قراءة ماكس فيرب لبعض الطوائف الدينية:
وحيتوي على ادلباحث التالية:
ادلبحث االول  /الربوتستانتية كمذىب ديين أخالقي
ادلبحث الثاين  /قراءة ماكس فيرب لإلسالم واليهودية
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الفصل الثالث /التأسيس االخالقي للرأمسالية عند فيرب :
ويضم ادلباحث التالية :
ادلبحث االول  /مفهوم الرأمسالية
ادلبحث الثاين /اخالق العمل عند ماكس فيرب
ادلبحث الثالث /روح الرأمسالية وادلبادئ االخالقية عند ماكس فيرب
واتبعت لتجسيد ىذه اخلطة اترة ادلنهج التحليلي واترة أخرى و ادلنهج ادلقارن حسب الضرورة  ،ووجدت
رلموعة من الدراسات تقًتب من حبثي ىذا منها دراسة اسيا عمروش وىي رسالة ماجستري بعنوان طبيعة العالقة
بني األخالق والسياسة عند ماكس فيرب ،فأردت أن أوسع رلال الدراسة وذلك مبحاولة الربط بني فلسفة ماكس
فيرب وجتلياهتا يف رلال فلسفة االخالق من خالل الربط بني اجلانب االخالقي الديين والنظام االقتصادي الرأمسايل
وواجهتين عدة صعوابت يف حل االشكال منها الصبغة اليت تناول هبا ماكس فيرب جدلية الربط بني الرأمسالية
والربوتستانتية ،فهي دراسة جتمع بني الطابع الالىويت و الفلسفي على حد سواء  ،لكن رغم ىذا حاولت ابلرجوع
اىل رلموعة من ادلصادر وادلراجع أن اجتاوز ىذه الصعوابت حىت أصل اىل حل االشكال ادلطروح وأرجو أن يكون
حبثي ىذا يف ادلستوى ادلطلوب.


ت

المنطلق ات الفكرية لنظرية ماكس فيبر األخالقية

الفصل األول

الفصل األول :ادلنطلقات الفكرية لنظرية ماكس فيرب األخالقية
سبيز القرف التاسع عشر أبنو كاف فًتة تغَت سريع وضخم على غرار ما حيدث اليوـ فقد أدت الثورات
الصناعية والسياسية كما ىو معروؼ إىل تفكيك بنية اجملتمع  ،و ظهر ما يعرؼ ابلعلوـ االجتماعية اليت
اشتغلت هبذه ادلسائل  ،و كاف لكل من كارؿ ماركس( )Karl Marx) (1883-1818ودوركاًن (-1858
 )1918وماكس فيرب 1أتثَت مهم ومستمر على علم االجتماع وكاف ىؤالء الثالثة من ضمن االوائل الذين
نظروا للمجتمع بطريقة يطلق عليها الطريقة السوسيولوجية  ،وابلرغم من أهنم اشتغلوا بنفس القضااي
االجتماعية و السياسية فهم يلتقوف يف نقاط وخيتلفوف يف اخرى ،وىذا ما دفعنا يف ىذا الفصل اىل توضيح
نقاط التوافق واالختالؼ بُت كل من (ماركس و فيرب) من جهة و (دوركاًن و فيرب) من جهة اثنية لندرؾ ادلرجعية
الفكرية اماكس فيرب .

ادلبحث األول:
السياج الفكري لنظرية ماكس فيرب
أوال  /ماكس فيرب و كارل ماركس:
يعتقد الكثَتوف أف ماكس فيرب أتثر ابدلاركسية الفلسفية يف شبابو لكنو ما لبث أف انصرؼ عنها إىل
مذىب نيتشو يف إرادة القوة والدعوة إىل السيادة وزبلل ذلك بُت احلُت واآلخر نزوات ليربالية  ،ومن ىذا ادلنطلق
فإف فلسفة ماكس فيرب تًتكز على وجود منازعات وتوترات وتصادمات يف احلياة ويف اجملتمع .فاالنساف يف صراع
دائم مع االطراؼ ومع ادلتقابالت وعلى ىذا على الباحث عن فلسفة ماكس فيرب أف يقرأ بعناية أي كتاب من
كتبو ليدرؾ التأرجح ادلستمر بُت ادلعقوؿ والالمعقوؿ  ،بُت التجربة احلية والتصور العقلي.
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و قيل عن فيرب الكثَت و البعض كما قلنا سابقا عده ماركسيا مرتدا أو ماركسيا بورجوازاي والبعض صوره
كأبرز ملهمي علم االجتماع االمريكي ادلعاصر ،وبعض آخر يرى أف قدراتو ادلنهجية والتحليلية تفوؽ بكثَت

 /1ماكس فيرب  Max weberف يلسوؼ اجتماعي واقتصادي أدلاين ولد يف مدينة ارفورت أبدلانيا يف أفريل عاـ ، 1864من أسرة بروتستانتية ،وكاف
وظل لع ّدة سنوات عضوا يف الربدلاف  ،عمل أستاذا يف القانوف يف جامعة برلُت عاـ  ،1892وعمل
والده زلاميا ،عمل يف السياسة يف عهد ابمسارؾ ّ
أستاذا للسياسة عاـ  ،1894وأستاذا لالقتصاد عاـ  ،1896مات عاـ .1920من أبرز مؤلفاتو :العامل ورجل السياسة  ،زلاوالت حوؿ نظرية العلم
االقتصاد واجملتمع  ،األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية.
 2عبد الرضباف بدوي  :ادلوسوعة الفلسفية ،ج ،1ادلؤسسة العربية النشر ،بَتوت  ، 1984،ص .824
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المنطلق ات الفكرية لنظرية ماكس فيبر األخالقية

الفصل األول

قدراتو النظرية وابلتايل اسهاماتو التنظَتية  ،على اف اذلياـ بو يف االوساط السوسيولوجية األمريكية ال يتبدى
فقط هبياـ اتلكوت ابرسونز"  " ParsonsTallcotوأبعمالو  ،بل وأتثر بكثَت من مفهوماتو والقضااي
اليت طرحها خاصة عندما قدـ دراستو الشهَتة حوؿ ( األخالق الربوتستانتية وروح الرامسالية) اليت
حاوؿ فيها أف يناىض الفكر ادلاركسي يف أساسو وجوىره  .حيث قدـ بعض الشواىد وادلعطيات اليت تفيد
أبف االقتصاد ديكن أف يكوف متغَتا اتبعا يتأثر ابدلتغَتات الثقافية والروحية يف اجملتمع .1وىذا ما سنبينو
يف الفصل الثالث.
وىناؾ أيضا من يعتقد أبنو ليست صحيحة تلك القضية اليت رباوؿ التنظَت االجتماعي دلاكس فيرب
أبنو قد أتسس بكاملو من خالؿ ادلناقشة العميقة وادلستمرة اليت قادىا فيرب مع شبح كارؿ ماركس غَت أف
احلقيقة تبُت أف فيرب قد تقابل مع ماركس على نفس الساحات اليت تعرض ذلا ىذا األخَت ،وليس دلواجهة
الفرضيات ادلاركسية  ،ولكن ألف الفرضيات أو القضااي اليت تعرض ذلا ماركس كانت قضااي موضع حوار
واىتماـ من قبل السياؽ االجتماعي احمليط او نسق التفكَت العلمي حينئذ.2
وىذه الدراسة تؤكد أف قضااي احلوار بُت ماركس و فيرب كانت مفروضة من اخلارج أي من السياؽ
احمليط الذي حكم على كال ادلفكرين أف يتعرض لذات الظواىر ومن الثابت أف طبيعة الرأمسالية احلديثة
وأصلها كانت الظاىرة االساسية اليت جذبت انتباه كال منهما.
ينظر كارؿ ماركس إىل اجملتمعات احلديثة ابعتبارىا رلتمعات رأمسالية وكاف الباعث على التغَت
االجتماعي يف العصر احلديث ىو الضغط يف اذباه التحوؿ االقتصادي ادلستمر الذي يعد جزء من االنتاج
الرأمسايل ،حيث تعد الرأمسالية نظاما اقتصاداي أكثر دينامية من أي نظاـ سبقو.
كما تصور ماركس أف الرأمسالية كنظاـ اجتماعي اقتصادي قد تطور بصورة سريعة وبلغ االنتاج
الصناعي ذروتو  ،ومن مث حيتاج إىل رقابتو وتوجيهو بصورة واعية  ،خاصة وأنو موجو إىل ربقيق رغبات
الطبقات الرأمسالية ادلالكة ،دوف غَتىا من الطبقات العاملة اليت انتجتو وتزيده قوة وتطوره بصورة مستمرة
ومن مث فإف احلاجة ماسة لظهور نظاـ اجتماعي جديد يلغي ىذا النظاـ الرأمسايل وذلك من خالؿ إلغاء ادللكية
اخلاصة واحالذلا ابدللكية العامة لوسائل االنتاج.3
ومن ىنا تبٌت كارؿ ماركس منظورا ديناميا ومضادا للرأمسالية ومنها نظرية االستغالؿ و فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائض القيمة
 1عبد الباسط عبد ادلعطي:اذباىات نظرية يف علم االجتماع ،سلسلة عامل ادلعرفة ،العدد ،56الكويت،اغسطس،1981،ص.95
 2علي ليلة :ماكس فيرب والبحث ادلضاد يف اصل الرامساليةا دلعاصرة ،ادلكتبة ادلصرية للطباعة والنشر ،االسكندرية  ، 2004،ص .27
 3عبد هللا دمحم عبد الرضباف :النظرية يف علم االجتماع ،دار ادلعرفةاجلامعية ،االسكندرية ،2006 ،ص.391
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و تنص نظرية االستغالل وفائض القيمة على أف العمل بدوره بضاعة سبتلك مسة خاصة  ،فهو ينتج قيمة
أعلى من شبن شرائو  ،و ابلفعل فالرأمسالية ال تشًتي كل العمل ادلبذوؿ من طرؼ الربوليتاري ،ولكنها ال
تؤدي لو ّاال شبن قوة عملو  ،أي ما يكفيو للعيش والفارؽ القيمي يف ما بُت قوة العمل والعمل ادلنجز
يشكل فائض القيمة الذي ىو منبع رأمساؿ  ،إف الرأمساؿ خيلق ذاتو ويعيد خلقها ابستمرار داخل عالقة
االستغالؿ االجتماعية ىاتو.1
ولقد سخر كارؿ ماركس من فكرة تبادل العمل حيث آمن أبف اسقاط النظاـ الرأمسايل والغاء
ادللكية اخلاصة لوسائل االنتاج مها السبيل الوحيد حلل القضية االجتماعية  ،ولذلك مل يستخدـ نظرية قيمة
العمل بغية مساندة تبادؿ العمل أو برانمج االعتماد ادلايل االجتماعي  ،بل ليربىن على أف ديناميكا النظاـ
الرأمسايل تدفع ابلرأمسالية ايل تدمَت نفسها.
وتتلخص نظرية ماركس أبف كل ما حيدث يف اجملتمع من ظواىر ونظم  ،إمنا يرجع إىل العوامل
االقتصادية  ،فادلادية االفتصادية ىي اساس التطورات السياسية واالجتماعية واألخالقية  ،فالتطور الفكري
مثال إمنا ىو انعكاس للمحركات االقتصادية اليت يرتكز عليها البنياف االقتصادي ،وما يقاؿ عن التطور
الفكري يقاؿ عن صيغ االنقالابت والتطورات االجتماعية  ،فال سبيل إذف لفهم طبيعة اجملتمع قبل ربليل
الدعائم االقتصادية اليت يقوـ عليها  ،ألف احلياة االجتماعية يف نظره من نتاج اجلهاز االقتصادي.2
كما أف فهم فيرب لطبيعة اجملتمعات وأ سباب انتشار احلياة الغريبة يف العامل يتعارض تعارضا شديدا مع
فهم كارؿ ماركس ذلا  ،ففيرب يرى أف الرأمسالية ابعتبارىا طريقة متميزة لتنظيم ادلشروع االقتصادي تعد أحد
العوامل االخرى الرئيسة اليت شكلت النمو االجتماعي يف العصر احلديث.
ويف ىذا الصدد لن اتعمق يف ربليل الرأمسالية من منظور ماكس فيرب وساترؾ ىذا الحقا.
ولقد أكد اتلكوت ابرسونز أف شبة صلة جوىرية بُت ماكس فيرب وكارؿ ماركس حيث شكل ىذا
األخَت نقطة البداية دلختلف التنازالت العلمية دلاكس فيرب ،ذلك أنو من الثابت علميا أف ماكس فيرب قد أتثر
الفعاؿ
ابدلدرسة التارخيية األدلانية حيث كاف لكتاابت و مناقشات ماركس ادلتعلقة ابلرامسالية واالشًتاكية أتثَتىا ّ

 1مصطفى حسيبة :ادلعجم الفلسفي  ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،االردف  ،2009،ص. 498
 2دمحم اضبد بيومي:اتريخ التفكَت االجتماعي ،دار ادلعرفة اجلامعية  ، 2009،ص. 207
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يف فًتة تشكل أفكار ماكس فيرب شلا دفعو إىل تركيز اىتمامو يف ادلرحلة التالية على ظواىر النظاـ االقتصادي
احلديث ابعتبارىا تشكل نسقا اجتماعيا.1
وما ديكن قولو يف ىذا الصدد أف ماكس فيرب مل يؤسس نظريتو دلواجهتو أو الرد على كارؿ ماركس واّمنا
نظر اىل نفس الظاىرة -الرأمسالية  -من منطق سلتلف ومغاير سباما دلنطق كارؿ ماركس حيث أكد ىذا األخَت
أف العامل االقتصادي ىو احملرؾ الوحيد للتطور االجتماعي  ،فليس بصحيح ما يذىب إليو كارؿ ماركس حيث
ال ديكن أف نتجاىل أثر البيئة والدين القومي والًتاث االجتماعي وكل مقومات احلضارة  ،فكل ىذه ادلظاىر
ديكن أف تكوف الدعائم االساسية يف تطور احلياة االجتماعية دبختلف مظاىرىا ورلاالاها .
أ ّما فيما خيص الدين فإف قوؿ ماركس " إف الدين أفيوف الشعوب" ويقصد بو أنو يعطل الناس عن

العمل واالنتاج ىو ،ألف ال ّدين قد يكوف مضيعة للعمل واالنتاج إذا سبسك بو الناس بطرؽ صوفية

أو أساليب دينية تبعدىم عن العمل واالنتاج  ،ولكن التاريخ مليء ابالثبااتت اليت تؤكد أف القيم الدينية
كانت يف كثَت من األحياف دافع إىل عمل أكرب وإىل نضاؿ وكفاح أوسع فاإلنساف الذي يعمل ويكوف مزودا
بعقيدة دينية يكوف عملو دائما أكثر صلاحا وانتاجا.2
ولعل دراسة ماكس فيرب عن األخالؽ الربوتستانتية أكرب دليل على تدعيم ىذا النقد األخَت ادلوجو إىل
كارؿ ماركس كما سنرى الحقا.
اثنيا/ماكس فيرب وادييل دوركامي :
مل يكتف دوركاًن بتكرار آراء السابقُت واالعتماد على مناىجهم يف دراسة الظاىرة االجتماعية من أمثاؿ
اوجست كونت " " August-Comteبل أضاؼ أشياء جديدة جعلت دراستو االجتماعية متميزة.
ومن ادلؤّكد أ ّف أفكار دوركاًن احتلت من الناحية التارخيية مكانة ابرزة يف تطور النظرية االجتماعية
العامة  ،حبيث يتفق الكثَت من ادلفكرين على أ ّف أفكاره قد لعبت دورا ىاما يف أتسيس ادليالد احلقيقي لنظرية
علم االجتماع كنظرية علمية  ،وربديد مالزلها اليت تعيش هبا حىت اآلف  ،ومن ادلنطقي أف تكوف افكار دوركاًن
موضعا الىتماـ فيرب.

 1علي ليلة :ماكس فيرب و البحث ادلضاد يف اصل الرامسالية ادلعاصرة ،ص. 28
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أوال /دلكانة دوركامي يف اطار نظرية علم االجتماع :
اثنيا /ابلنظر اىل طبيعة االىتمام مبمجموعة من القضااي اليت شكلت اطار اتفاقيا وأخالفيا من قبل كل
منهما.
عرب
ومن ادلتعارؼ عليو أف دوركاًن كاف امتدادا للوضعية الكونتية حيث نسجت الفلسفة الوضعية اليت ّ
هبا كونت عن تصوره لعم االجتماع خيوط فكر دوركاًن ،و يظهر ىذا بوضوح يف أتكيده على ضرورة تناوؿ
الظواىر االجتماعية كأشياء  ،وىو التأكيد الذي يعٍت صراحة أو ضمنا زلاكاة العلوـ الطبيعية و تطبيق نظراها
وتصورااها على الظواىر اجملتمعية ،ويف مقابل ذلك صلد أف ماكس فيرب كاف ابألساس امتداد للمثالية.1
ّ
ولتوضيح أبعاد االتفاؽ و االختالؼ بينهما سنركز على النقاط التالية:

 صلد أف فيرب خيتلف عن دوركاًن يف قدرة العلم على مساعدة البشر يف ربديد اجملتمعات اليت ينبغي أف يعيشوافيها اذ يضيف ماكس فيرب الدين اىل جانب العلم.
 و يف مقالة دلاكس فيرب عن احلياد االخالقي ( القيمي) يعترب فيرب احلياد االخالقي مبدأ منطقي وحكمةتتعلق ابلسلوؾ وابعتبار احلياد األخالقي من ادلبادئ ادلنطقية فإنو على عالقة دبجاؿ ادلعرفة  ،التقوًن والوقائع
والتطبيق  ،ومن ىنا يبدو ىذا احلياد على عالقة وثيقة ابلنقد اجلذري للمذىب الطبيعي ويف ىذا يعترب فيرب نظريتو
،شلهدا ذلا دبقدمات ثالث ػ ػ ػ الصلدىا يف التصور الدوركاديي ػ ػ ىي :
يف القيم خاصة بو ّ
عدـ التجانس بُت اجملاؿ ادلعريف و اجملاؿ القيمي. -م ّد اجملاؿ القيمي إىل القيمة غَت األخالقية.

 التصادـ بُت رلاالت القيم اليت ال سبيل ذلا إلجياد حل ذلا ابلوسائل العلمية.2ومن ىذا يطالب ماكس فيرب من األستاذ األكادمي أو الباحث أف دييز ألسباب مبدئية بُت مسألتُت:
ادلوضوعية ادلنطقية وادلعرفة التجربية من جهة ،وذاتية التقوديات العلمية وقابلية ضبلها بشكل موضوعي من جهة
اخرى  ،وحده من يعي ال ذبانس ىذه ادلسألة  ،ومن يقوـ ابيضاحها أيضا وىو من يستطيع أف ال جير
سامعيو " خللط سلتلف اجمل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت مع بعضها البعض " و يتمكن كذلك من رلانبة اخلطر حُت يتطرؽ إىل

 1عبد الباسط عبد ادلعطي:اذباىات نظرية يف علم االجتماع ،ص. 80:
 2ماكس فيرب:العلم والسياسة بوصفهما حرفة ،ذبورج كتورة ،مركز دراسات الوحدة العربية للنشر ،بَتوت ،ط ،2011 ،1ص.90
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أتكيد وجود الوقائع " حيث يتخذ موقفا من مسائل احلياة الكربى ابذلدوء نفسو من دوف تدخل ادلزاج.
دبعٌت أنّو على ادلعلّم األكادديي أو الباحث الذي تقع عليو مهمة التعامل أف يتخذ ادلواقف دبوضوعية وحياد .
ولقد جعل ماكس فيرب واجب اجلامعة مثال يف أايمو تبعا لذلك عدـ تربية اإلنساف على الثقافة فقط
بل " اعداده وجعلو من أىل االختصاص " غَت أنو يؤّكد أف التدرب على االختصاص أمر صحيح لكن ليس
االختصاص الذي ال يريب يف الوقت نفسو على الصالح وعلى االكتفاء الذايت على اعتبار أف فحوى مسائل
احلياة ال ديكن أف ربل ابلتدرب على االختصاص وحسب.
فعلى الباحث او ادلعلّم األكادديي أف يكوف لديو إحساس أبمهية ما ديارسو البشر من أجل أف يدركو
بشكل جوىري غَت أف عليو كما قلنا سابقا بعد ذلك أف يفصل نفسو عن اىتمامو الشخصي إذا أراد أف
يؤسس صدقا دلسألة ذات طابع عاطفي.1
ويف ىذا يعتقد ماكس فيرب أنو على اإلنساف اخلبَت ذو االختصاص والذي يكوف قادرا على النقد الذايت
الذي تعلم أشياء ثالثة  ،أوال اف يقنع ابالصلاز البسيط دلهمة معطاة ،اثنيا االعًتاؼ ابلوقائع والسيما الوقائع
الشخصية غَت ادلناسبة ،مث أف يفصل أتكيده ذلا عن موقفو القيمي  ،واثلثا جعل شخصو خلف الشيء أي أف
يضغط قبل أي شي آخر ،على الرغبة اليت تتمثل بعرض ذوقو الشخصي أو مشاعره االخرى دوف أف يكوف
مدعوا لذلك.2
و دييز لنا ماكس فيرب بُت ثالث انواع من الًتبية ىي :3
الًتبية الكاريزماتية :اليت تقوـ على أساس علم ليس ىو ابلعلم اليومي  ،وىو العلم الذي يستند اىل ما لدىاالنساف من موىبة فطرية.
الًتبية الثقافية :اليت تقوـ على أساس العلم الثقايف وبواسطتو ينمي االنساف صفحة معينة.التدرب على االختصاص :على اساس العلم التخصصي يف اختصاص معُت اذ يصبح اإلنساف بفضل ذلكحرا ومنفتحا وابلتايل على العلم أف
قادرا على القياـ  .هبذا يريد فيرب لصاحب االختصاص النقدي أف يكوف ّ
يهيء أانسا يقّرروف مصَتىم أبنفسهم.
ّ

 1علي ليلة:ماكس فيرب والبحث ادلضاد يف اصل الرأمسالية ادلعاصرة ،ص.36
 2ماكس فيرب :العلم والسياسة بوصفهما حرفة ،ص. 94
3

- Max Weber : le savant et le politique .Traduction de Julien Freund , introduction de Raymond Aron
Librairie Plon , Paris, 1959. P 69

6

المنطلق ات الفكرية لنظرية ماكس فيبر األخالقية

الفصل األول

بينما تؤكد ادلقولة الدوركمية ادلتعلقة بتحقيق ادلوضوعية واليت تؤكد على أف العلم ىو الوحيد الذي يستطيع
أف يوجو اىل طرؽ االصالح واعادة بناء اجملتمع ودلا كانت األزمة يف جذورىا اجتماعية فاف العلم الذي حيلها
ىو علم االجتماع ىذا ىو ادلبدأ الذي قامت عليو حبوث دوركاًن يف علم االجتماع  ،واال ّذباه إىل العلم وإىل
علم االجتماع ابلذات  ،ىو الذي حقق ادلوضوعية يف حبوث دوركاًن ،ولتحقيق ادلوضوعية يف رلاؿ األخالؽ
اعتمد دوركاًن على ادلعطيات ادلستمدة من واقع احلياة االجتماعية واطلق على ىذه الدراسة إسم فيزيقا
العادات االجتماعية واستطاع هبذا ادلنهج أف حي ّدد الروابط بُت االخالؽ ادلهنية والتطور االقتصادي وبُت

األخالؽ الوطنية وبناء الدولة وبُت األخالؽ التعاقدية وتطور البناء التشريعي االجتماعي.1

وابلتايل قد أدرؾ دوركاًن ضرورة مراعاة ادلوضوعية الكاملة أثناء دراسة الظواىر االجتماعية ابعتبارىا
أشياء وكذلك حُت طالب الباحث أف يتجرد من عواطفو عند الدراسة وتعريف موضوعات الدراسة بطريقة دقيقة
وزلددة وكذلك ق ّدـ للباحث االطار النظري ادلرجعي الذي يفسر يف ضوئو الظواىر اليت يتوفر يف دراستها
ويضرب مثاال عن ذلك مؤكدا أف دراسة ال ّدين على أنّو نسيج من الغيبيات قد يتضمن خطر سقوط الباحث

وفشلو يف أتسيس فهم عميق للحياة الدينية للبشر.2

وتشكل طبيعة النظرة إىل احلقيقة االجتماعية موضع خالؼ آخر بُت دوركاًن وماكس فيرب ،حيث
يؤسس ما يسمى ابدلنهجية اجلماعية مبيّنا اف العالقات
يعتربىا دوركاًن خارجة عن الوجود الفردي وابلتايل فهو ّ

احلقيقية بُت (أان) و(أنت) تستند اىل ما نسميو ضلن  ،وأف األفراد وحدات موضوعية تشتملهم وحدة اجتماعية
ىي وحدة التصور اجلمعي ،وعنده اف احلادث االجتماعي ( تصور صبعي) و( سبثل مشًتؾ) وىو واقع خارجي
تصورات مشًتكة تربط بعضها البعض قوانُت
ابالضافة إىل االفراد ،ومفروض عليهم ابلضرورة  ،واجملتمع منظومة ّ
اجتماعية شبيهة بقوانُت الطبيعة.3

ويف مواجهة ذلك صلد أف فيرب يؤسس ما يسمى ابدلنهجية الفردية وقد ربط فيرب ىذه الفكرة االخَتة
– ادلنهجية الفردية – دبفهوـ الشخصية  ،حيث توجو ابلنقد ضد مفهوـ الشخصية دبعناىا الرومانسي –
اجلمايل -ادلفهوـ الذي يسعي عرب ذبربة احلياة وعرب تشكلها أف يرى يف ىذه القدسية عمال فنيا  ،وال تشَت

 1دمحم بدوي  :األخالؽ بُت الفلسفة وعلم االجتماع ،دار ادلعرفة اجلامعية  ، 2000،ص. 186
2
زلمد اضبد بيومي:أسس وموضوعات علم االجتماع،دار ادلعرفة اجلامعية،االسكندرية ،2007،ص. 156
ّ
3
العوا :العمدة يف فلسفة القيم،طالس للًتصبة والنشر،ط،1دمشق ،1986،ص. 196
عادؿ ّ
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ال إىل النظرة الطبيعية وال إىل النظرة اجلمالية إىل ما خيطر يف ابؿ فيرب  .إذ اهنما ال تؤثّراف يف العالقة الداخلية
الثابتة اليت يكتسبها الشخص من خالؿ سَتورة تربية رب ّدد داللة قيّمو وحياتو .ما يتناسب مفهوـ الشخصية

السلوؾ ادلهٍت يتطلب خدمة قضية
ىذا بشكل قريب جدا مع مفهوـ الفردية االنسانية النسكية  ،نسكية الف ّ

فوؽ شخصية وانسانية الف ىذه القضية تفرض االرتباط الثابت ابلقيمة النهائية  ،فردية الف ىذا االرتباط
الثابت عرب سلسلة من القرارات النهائية جيب اف يكوف ارتباط مت اختياره ايضا ،وحُت يقيّض ذلذه
االرتباطات اف تتحقق يتحوؿ الشخص دوف ارادة منو اىل شخصية اذ ا ّهنا قد وجدت اآلف شيطاهنا
وتعلمت اف تطيعو  ،اذ اهنا تستجيب للمطلب اليومي الذي يرفعها.1
ي كاف أف جيد شيطانو  ،وأف يصبح شخصية  ،وأف ديارس
وما أراد فيرب تبيانو ىو أنّو ابستطاعة أ ّ
حياة ح ّددىا بنفسو ،اذ ماق ّدر لو أف يقدـ قضية فوؽ شخصية اختارىا بنفسو وبتفاف ال ىوادة فيو  ،ويفًتض
يؤوؿ ادلرء حياتو  ،والنظاـ االجتماعي الذي جيب عليو
ذلك ابلطبع أف ال تقف األفكار وصور العامل اليت هبا ّ
العيش يف وسطو بوجو احلافز النّسكي البدئي ،كما يفًتض ذلك أيضا ،قبل أي شيء آخر ،أف يكوف اجليل
واعيا ابلعالقة مع العمل الوظيفي ،وأف يكوف ربديده لوضعو ولتكوين شخصيتو ىادائ ابذباه اخلارج ومقبوال
من الداخل.2
وكل ىذا يعٍت أنو بينما كانت نقطة انطالؽ السلوؾ عند دوركاًن " صبعية" صلدىا عند فيرب " فردية"
وبينما ىي متشيئة وخارجية ندركها من خالؿ مظاىرىا ومؤشرااها اخلارجية عند دوركاًن ،صلدىا عند فيرب
من الواجب أف نبحث عن ادلعٌت الباطٍت ادلتض ّمن يف اطارىا .
ويبقى بعد ذلك خالؼ يتعلق بقضية التغَت االجتماعي  ،اذ صلد لدى فيرب اىتماما ابلتغَت كعنصر
أساسي من عناصر التفاعل االجتماعي يفوؽ مستوى اىتماـ دوركاًن هبذه القضية ،حيث يعتقد دوركاًن أ ّف
يتبُت انّو ضروري من الناحية الوظفية  ،فاجملتمع قد ينجح أو يفشل يف ادماج
التغَت االجتماعي حيدث عندما ّ
تطورية (تدرجيية ) ال ثورية.
رلموعة من ادلهاجرين فيو ،والتغَت يف نظره حيدث بطريقة ّ

 1ماكس فيرب  :العلم والسياسة بوصفهما حرفة  ،ص . 208
-Max Weber : économie et société, L'brairie Plon .Paris .p85
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ويف ادلقابل يرى ماكس فيرب أف التغَت االجتماعي ديكن أف حيدث ألسباب عديدة فاألفكار واالخًتاعات
اجلديدة واحلروب  ،وصعود وأفوؿ صباعات القوة واألفراد ادلؤثرين ،وغَتىا من العوامل كلها تساىم يف التغَت
التارخيي وتعد جزءا منو.
كل منهما ذلذه القضية من خالؿ عالقتها ابلقيم الدينية ،
كما ي ّ
تضح االختالؼ يف ىذا اجملاؿ أيضا يف نظرة ّ
فبينما يؤكد دوركاًن على القيم وادلعايَت يف ربرير ادلساس ابحلالة النظامية الراىنة  ،صلد فيرب يوضح من خالؿ
نظريتو عن النبوة وعملية الصياغة العقالنية للكاريزما الدور اآلخر للعنصر القيمي ادلتعلق ابلقيم كوسيلة إرادية
يف إحداث التغَت االجتماعي.1
وكل ىذه االختالفات ال تعٍت أف ادلوقف الفيربي كاف رفضا للموقف الدوركيمي ،إذ نالحظ بينهما
اتفاقات عديدة نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ال على سبيل احلصر اتفاقهما على مواجهة ادلاركسية  .حيث قاـ
دوركاًن بدحض ادلبادئ واألفكار وادلسلمات العامة اليت تقوـ عليها وال سيما حوؿ الغاء ادللكية اخلاصة
واحالؿ النظاـ االشًتاكي الشيوعي  ،حيث رأي أف سبب مشكلة اجملتمع الرأمسايل ال ديكن أف يكوف سببا
اقتصاداي حبتا بقدر ماىو سبب أخالقي من الدرجة األوىل .و ىذا ما أراد ماكس فيرب أف يؤكده .

 1علي ليلة :ماكس فيرب والبحث ادلضاد يف أصل الرأمسالية ادلعاصرة  ،ص . 38
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ادلبحث الثاين  :النظرية االجتماعية دلاكس فيرب
أوال  /علم االجتماع و معٌت الفعل االجتماعي:
ال ديكن فهم الفكر األخالقي دلاكس فيرب دوف التطرؽ إىل معٌت الفعل االجتماعي عنده  ،كما أف فهم
حقيقة الفعل االجتماعي يتطلب منا ادلرور دبرحلة ضرورية ىي علم االجتماع  ،وجاء يف ادلعجم الفلسفي جلميل
صيليا أف علم االجتماع " علم يبحث عن الظواىر االجتماعية من جهة ما ىي خاضعة لقوانُت طبيعية
كغَتىا من الظواىر ادلادية أو احليوية".1
وعلى ىذا يكوف علم االجتماع علم متميز عن العلوـ االنسانية وعلم احلياة  ،فهو يبحث عن طبائع
بشرية خاصة ومتميزة عن تلك ادلوجودة يف علم النفس وتتض ّمن ىذه الطبائع الظواىر االجتماعية والعالقات

اليت تربط بُت افراد اجملتمع واالخالقيات السائدة فيو ،والباحث االجتماعي يهدؼ بصفة عامة إىل تنظيم احلياة
االجتماعية والقضاء على ادلشاكل اليت تواجو األفراد يف عالقتهم مع اآلخرين.2
يعرؼ لنا ماكس فيرب علم االجتماع بقولو  " :ىو علم يهدف إىل فهم الفعل االجتماعي
ويف ادلقابل ّ
بطريقة شارحة ويفسر بذلك أسبابو يف تتابعو وأتثَتاتو ((الفعل )) ىو ىنا سلوك إنساين ( سواء كان فعال
خارجيا أو داخليا ،ختليا أو قبوال ) .كلما وابلقدر الذي يربط بو القائم ابلفعل أو القائمون بو معٌت ذاتيا
جيب أن يكون الفعل االجتماعي ذلك الفعل الذي يتبع يف معناه ادلقصود من قبل فاعلو أو فاعليو سلوك
أفراد آخرين ويتوجو يف تتابعو حسب ذلك".3
وابلتايل فإنّو كما كاف الفعل يوصف أبنّو سلوؾ إنساين من حيث أف الفاعل أو الفاعلُت يروف انّو داؿ
من الوجهة الذاتية  ،فإف ادلطلب العلمي لاليضاح ال ي ّلب االّ اذا كاف الفهم مفروضا من قبل  ،وإالّ تعذر علينا
القياـ بفعل لو معٌت.4
ال يعترب كل نوع من أنواع الفعل االجتماعي ومن األفعاؿ اخلارجية أيضا فعال اجتماعيا تبعا دلعٌت الكلمة
يتوجو تبعا لتوقعػ ػات سلػ ػ ػ ػوؾ عناصر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادية معينة
احملددة ىنا ،إّال أ ّف الفعل اخلارجي يستثٌت من ذلك إذا كاف ّ

 1صبيل صليبا  :ادلعجم الفلسفي ،ج ، 1دار الكتاب اللبناين  ،بَتوت  ، 1982 ،مادة علم االجتماع  ،ص . 38
 2زروخي الدراجي  :اشكاليات أساسية يف مناىج العلوـ االنسانية واالجتماعية  ،دار صبحي للطباعة والنشر  ،ط ،2013 ، 1ص. 99
 3ماكس فيرب  :مفاىيم اساسية يف علم االجتماع ،صالح ىالؿ  ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،2011،ص . 30
 4رودجير بوبنر :الفلسفة األدلانية احلديثة  ،تفؤاد كامل  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاىرة  ،1996 ،ص.162

10

المنطلق ات الفكرية لنظرية ماكس فيبر األخالقية

الفصل األول

أ ّما الفعل الداخلي فال يعد فعال اجتماعيا ّاال إذا توجو تبعا لسلوؾ اآلخرين  ،فال يعترب على سبيل ادلثاؿ
السلوؾ الديٍت كذلك إذا توقف عند حدود التأمل والعالقات ادلنفردة وما إىل ذلك.
وىكذا ديثل الفعل االجتماعي ادلوضوع احلقيقي للعلم االجتماعي وىو الفعل ادلوجو ذباه االشخاص اآلخرين
الذين ديثلوف أمهية للفاعل ،وىو أيضا الفعل الذي نضفي عليو معنا ذاتيا  ،وحياوؿ علم االجتماع تقدًن وصف
تفسَتي لتلك األفعاؿ مستخدما منهجية النمط ادلثايل.1
ومن ىنا ابدع ماكس فيرب تصنيفا رابعيا للفعل االجتماعي على النحو التايل:2
-1

عقالين غائي :من خالؿ توقعات سلوؾ األشياء يف العامل اخلارجي وسلوؾ األشخاص اآلخرين
واستخداـ تلك التوقعات بوصفها "شروط" أو "وسيلة " لغاايت عقالنية مرجوة ومتوقعة ،ألهنا صلاح
لصاحبها.

-2

عقالين قيمي  :من خالؿ االعتقاد الواعي يف قيم أصلية أخالقية أو صبالية أو دينية  ،أو ذات
تفسَت آخر ال غٌت عنها ألي سلوؾ معُت و ال عالقة ذلا ابلنجاح.

-3

انفعايل (عاطفي )  :شعوري خاصة وذلك بفعل أتثَتات راىنة وحاالت شعورية .

-4

تقليدي  :من خالؿ العادة اليت درج عليها الشخص.

ولقد مسي الفعل التقليدي الذي ديارس ألنو كاف ديارس دائما عى ذلك النحو ،والفعل العاطفي (االنفعايل)
ربركو العواطف والفعل القيمي يعتربه فيرب فعال رشيدا ويسميو أيضا الفعل
الذي يصدر عن العاطفة أو ّ
الذرائعي أو الرشيد الذي يسعى ضلو ىدؼ زلدد ،و النوعاف الثالث و الرابع فقط مها اللّذاف يندرجاف ضمن
تبٍت تلك القيم فمن ادلؤكد أ ّف الشخص سوؼ يسعى ضلو ربقيقها
نطاؽ األفعاؿ الرشيدة  ،اذ أنّو عندما يتم ّ
تطور اجملتمعات احلديثة كعملية ترشيد مضطرد يتخلّى فيها العامل
بوسائل رشيدة فقد كاف فيرب ينظر إىل ّ

عما يكتنفو من غموض .3

ويف األخَت ديكن القوؿ أب ّف فيرب يرى أف علم االجتماع قبل كل شيء ىو علم خيتص بدراسة الفعل
االجتماعي ،وىو يرفض احلتمية اليت ديتدحها كل من ماركس و دوركاًن  ،ويعترباف االنساف ضمن نسيج من

 1أنتوين جيدنز  :مقدمة نقدية يف علم االجتماع  ،أتضبد زايد وآخروف  ،دار الكتب العربية  ،ص . 86
2

ماكس فيبر  :مفاهيم أساسية في علم االجتماع ،ص 65

3

جاف فرانسوا دورتيو  :علم االجتماع من النظرايت الكربى اىل الشؤوف اليومية دار الفرقد،دمشق ،ط،2010،1ص.49:
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الضغوط االجتماعية غَت الواعية  ،ويعتقد فيرب أب ّف ىذه الضغوط و ىذه احلتميات ال تعدو كوهنا نسبية
ّ
توجهات تًتؾ على الدواـ مكاان للمصادفة وللقرار الفردي وىو يعترب
ليس ادلقصودأهنا ربتكم قوانُت مطلقة اّمنا ّ

أف اجملتمع نتاج لفعل األفراد الذين يتصرفوف تبعا للقيم وللدوافع وللحساابت العقالنية.

كما أف ماكس فيرب جعل زلور اىتماـ علم االجتماع يركز حوؿ فهم ادلعٌت الذي يعرب عنو الفعل االجتماعي
تفهميا  ،مل يكن فيرب مبتكر فكرة التفهم  ،لكنو ىو
وعلى مسار علم االجتماع أف يكوف ابلدرجة االوىل ّ

الذي أضاؼ إليها بعدا جوىراي  ،وذلك يعٍت أف التفهم لدى فيرب يتوافق مع آداب النزاىة الفكرية ومع خصوصيتو
العلوـ اإلنسانية واالجتماعية  ،وىو يتحصل من التصور القائم على االعتقاد أبف الظاىرات االجتماعية تتأتّى من
النشاط الذي ينطوي على معٌت موجو من قبل الفاعلُت  ،وبعبارة أخرى يكشف التفهم عن ادلعٌت الذي يقصده
األفراد الفاعلوف يف عمل معُت أوعالقة معينة .1
و يلخص لنا ماكس فيرب معٌت الفهم يف النقاط التالية: 2
-1الفهم الراىن :للمعٌت ادلقصود لفعل ما يقوؿ يف ذلك " إننا نفهم على سبيل ادلثال بصورة راىنة معٌت

مجلة  4= 2×2عندما نسمعها أو نقراىا " وىذا يعٍت أنو ( فهم عقالين راىن لألفكار )
-2الفهم الشارح :اننا نفهم تبعا للدوافع ما الذي يعنيو شخص ما ينطق أو يكتب صبلة  4 = 2×2عندما
يفعل ذلك اآلف  ،ويف ىذا السياؽ عندما نراه منشغال حبساب يف بيع وشراء  ،أو تفسَت علمي .تنتمي ىذه
اجلملة اىل سياقو حسب معناه ادلفهوـ ابلنسبة لنا ،أي ّأهنا تكتسب عالقة معٌت تكوف مفهومة ابلنسبة لنا وىو
( فهم عقالين للدوافع ).
وهبذا يذىب فيرب إىل القوؿ أب ّف الفهم علي ادلستوى الذايت الفاعل ديكن التحقق منو كما يلي:3
أ /األوىل تتمثل يف الفهم الذي يركز على ادلالحظة ادلباشرة للمعٌت الذايت .فنحن نفهم ادلعٌت وراء استخداـ
بندقية لصيد حيواف ،ونفهم ادلعٌت الذايت لألفعاؿ غَت العقلية اليت تصدر عن انساف غاضب  .وىذه ادلعاين
نستطيع أف ندركها  ،ألنّنا على وعي وادراؾ ابدلقاصد الذاتية اليت ترتبط ابألفعاؿ ادلماثلة اليت تصدر عنها .

1
زلمد علي مقلد  ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة  ،ط ، 2008 ، 1ص . 30
لوراف فلوري :ماكس فيرب  ،ت ّ
2

ماكس فيبر  :مفاهيم أساسية في علم االجتماع  ،ص 13
3
مح ّمد أحمد بيومي  :أسس وموضوعات علم االجتماع  ،ص 356
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ب /الثانية تتمثل يف فهم الدوافع أو التربير الذي يقدمو الفاعل لسلوكو وذلك عن طريق مايسميو فيرب عملية
التفحص الوجداين .فعن طريق ادلشاركة التعاطفية ديكننا أف نفهم السياؽ العاطفي الذي أ ّدى ابلفاعل إىل

إتياف مثل ىذا السلوؾ.

اثنيا  :النموذج ادلثايل ( :) Idéal typique
يذىب ماكس فيرب إىل تعريف النموذج ادلثايل بقولو " النمط ادلثايل ىو الذي نشكلو بصورة علمية
للنمط الصرف لظاىرة متكررة  ،ومثل تلك التصورات النمطية ادلثالية جندىا على سبيل ادلثال يف ادلفاىيم
والقوانُت اليت تضعها النظرية البحتة لعلم االقتصاد السياسي ،إهنا تعرض ادلسار ادلمكن لفعل إنساين زلدد
إذا كان موجها بصورة عقالنية حبتة  ،دون أتثر أبخطاء أو انفعاالت ،وإذا كان فضال عن ذلك يتوجو بصورة
قطعية تبعا لغرض معُت (اقتصادي ) فقط".1
ولعل السبب الذي جعل ماكس فيرب يسعى إىل وضع ىذا النمط ىو أف ىناؾ أنواع أخرى من األفعاؿ
والعالقات االجتماعية اليت ال ديكن التوصل اليها عن طريق ادلشاركة أو التفحص الوجداين  ،وذلذا يقتضي دراسة
ىذه األنواع -االقتصاد مثال  -من األفعاؿ والعالقات وجود أداة منهجية وىي ما أطلق عليها فيرب النموذج
ادلثايل أو النموذج اخلالص. 2
كما أف فيرب تناوؿ مفهوـ النموذج ادلثايل دبعٌت خيتلف سباما عن مصطلح النموذج ابدلعٌت ادلعياري السائد
للكلمة ،النموذج ادلثايل " للرأمسالية الغربية" .فهو ليس مثاليا دبعٌت أنّو يقيم اجيابيا أوسلبيا ،إنّو مثايل ابدلعٌت
ادلفهومي للمصطلح  .وذلك ح ّىت ديكن ادراؾ خصوصيات منوذج معُت للرأمسالية أو خصوصيات أشكاؿ معينة

من التجمع الديٍت .3

ويشرح لنا جولياف فروند النموذج ادلثايل عرب ىذه ادلقارنة :
إ ّف رجال مثل ىارابجوف الذي جي ّسد منوذج الرجل البخيل يف عمل موليَت ادلسرحي  ،ال نقابلو
يف الواقع لكن حىت ديكن إبراز معٌت البخل يف السجل ادلسرحي  ،من الضروري التشديد بشكل متفرد على بعض

 1ماكس فيرب  :مفاىيم أساسية يف علم االجتماع  ،ص . 36
 2دمحم أضبد بيومي  :اتريخ التفكَت االجتماعي  ،ص . 166
 3دانييل ىارفييو ليجيو  :سوسيولوجيا ال ّدين  ،ترصبة درويش احللوجي  ،ادلشروع القومي للًتصبة  ،ط ، 2005 ، 1ص . 91
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مسات شخصية ما  ،ىذا ىو معٌت النهج اخلاص ابلنموذج ادلثايل الذي يوجزه فيرب يف ادلقطع

التايل ":حنصل

على منوذج مثايل ابلتشديد بشكل متفرد على وجهة نظر أو على أكثر من وجهة نظر

مث العمل على

خلق أو تشييد العديد من الظواىر ادلعطاة ادلعزولة ،منتشرة ومنفصلة عن بعضها ،ظواىر جندىا أحياان
أبعداد كبَتة وأحياان أبعداد صغَتة ،ويف مواضع ال دتاثل مطلقا تلك اخلاصة بوجهات النظر ادلختارة
سابقا ،وذلك حىت ديكن تكوين لوحة من الفكر ادلتمجانس  ،ال جند مثل ىذه اللوحة الفكرية عمليا يف
نقائها ادلفهومي يف أي مكان  :اهنا يوتوبيا .سيكون ىدف العمل التارخيي حتديد إىل أي درجة يقًتب
الواقع أو يبتعد عن ىذه اللوحة ادلثالية يف كل حالة معينة  ،إىل أي قدر جيب مثال إضفاء صفة "اقتصاد
مديٍت" ابدلعٌت ادلفهومي ،على الظروف االقتصادية دلدينة معينة  .ىذا ادلفهوم مطبقا حبذر  ،يقدم اخلدمة
النوعية اليت ننتظرىا لفائدة البحث ومن أجل الوضوح " .1
كما بُت ماكس فيرب أف أفضل طريقة يف دراسة ادلعاين الذاتية للظواىر االجتماعية تتمثل يف استخداـ
النمط ادلثايل ،ويوضح يف ذلك أف بناء أسلوب الفعل الرشيد اخلالص يعٍت تقدًن منط من السلوؾ إىل الباحث
يف علم االجتماع ليساعده يف الدراسة  ،ألنّو عندما يقارف السلوؾ الفعلي هبذا النمط يستطيع فهم األساليب
اليت يتاثر هبا ىذا السلوؾ الفعلي ابلعوامل غَت الرشيدة ،ومن ىنا تكوف ىذه العوامل سبب االضلراؼ عن السلوؾ
ادلتوقع  ،وىذا النمط يعتمد أسلواب مثاليا مفًتضا ديكن ادلضاىاة يف ضوئو و ادلقارنة أيضا اليت تساعد على فهم
ماىو قائم .2
كما حاوؿ ماكس فيرب أف يفصل مفهومو خبصوص النموذج االجتماعي ادلثايل عن مفهوـ النموذج
التارخيي ادلثايل ،والنماذج االجتماعية كما أرادىا فيرب ليست مقوالت نظرية تكوف مدخال ألمر آخر  ،بواسطتها
أو ابرتباطها ببعضها البعض ديكن التوصل إىل وضع نظرية متماسكة تتناوؿ اجملتمع  ،بل اهنا أدوات ووسائل
ديكن بواسطتها اجراء مقارنة مع ادلادة التارخيية  ،وابلتايل فإنو على ىذه النماذج أف تؤدي اىل فهم اجتماعي
للمادة التارخيية .3

 1انظر :دانييل ىارفييو  :سوسيولوجيا ال ّدين  ،ص .92
 2عبد الباسط عبد ادلعطي  :اذباىات نظرية يف علم االجتماع  ،ص.93
 3تيودور فوف أدورنو  :زلاضرات يف علم االجتماع  ،ت جورج كتورة  ،مركز االمناء القومي  ،لبناف ، 1986 ،ص .102
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اثلثا /البَتوقراطية " :" La Bureaucracy
يعترب ماكس فيرب من بُت الذين اىتموا دبوضوع البَتوقراطية ،ويتناوذلا كظاىرة معقدة  ،حيث تشَت إىل
النظاـ الذي يهدؼ من وجهة نظر ادلشاركُت فيو إىل ربقيق غاية ال شخصية  ،ومن مث فهي تستند إىل أسلوب
لتقسيم العمل يتضمن التخصص  ،وىذا التقسيم يرتبط بو تقسيم آخر للسلطة ينتظم بشكل تدرجيي ،حبيث
يتضمن عضوا مركزاي على قمتو  ،و يتحدد دور كل مشارؾ ويدرؾ أف الوظيفة اليت يتصرؼ من خالذلا حبكم
السلطة ادلمنوحة ذلا وليس لتأثَته الشخصي .1
ويعترب فيرب أ ّف السلطة البَتوقراطية ىي سيطرة االدارة و اليت تؤلف احلكومة أو اخلدمات العامة  ،وتشمل
األعماؿ األىلية  ،والتجارية  ،و الصناعية  .فالبَتوقراطية ىي السلطة اليت تشكل أسس االدارة الصناعية
منوا كاجملتمعات
أو التجارية حيث يعترب أف البَتوقراطية الناضجة تنمو وتتقدـ بصورة واضحة يف اجملتمعات األكثر ّ

األوروبية احلديثة سواء كاف ذلك يف ادارة الدولة أـ يف القطاع اخلاص ،وىذه البَتوقراطية موجودة يف الدوؿ

الرأمسالية على وجو اخلصوص .2
ادلتخصص حجر الزاوية يف الدولة واالقتصاد احلديثُت يف الغرب يقوؿ
وجيعل فيرب من ادلوظّف
ّ
يف ذلك  ":إن البَتوقراطي  ،ادلوظف ادلتخصص ذاتو ،ىو من غَت شك  ،ظاىرة قددية جدا يف رلتمعات
عديدة ويف أشدىا تباينا غَت أنو مل يظهر حول ىذه ادلسألة ال يف عصر آخر  ،وال يف قارة أخرى  ،كما
أن الوجود االجتماعي برمتو  ،وأبشكالو السياسية والتكنيكية واالقتصادية مرتبط ابلضرورة وبشكل كلي
بتنظيم ادلتخصصُت والكفوئُت  ،فادلهام األساسية يف احلياة اليومية ىي بُت أيدي بَتوقراطيُت مؤىلُت على
الصعيدين التقٍت والتمجاري ". 3
ويق ّدـ لنا ماكس فيرب منوذجا مثاليا يع ّده النموذج البَتوقراطي ادلثايل أو النقي ويرتكز على عدة مقومات
أساسية و ىي :
 احلقوؽ و الواجبات مصاغة على شكل لوائح و قواعد زل ّددة . تعيُت األفراد وترقيتهم يكوانف على أساس مواىبهم و مؤىالاهم وخربااهم ،وليس على أساس ادلكاانت ادلوروثةأو احملاابة الشخصية .
 1مولود زايد الطبيب  :علم االجتماع السياسي  ،منشورات جامعة السابع من ابريل  ،ليبيا  ،ط ، 2007 ، 1ص.104
 2حناف علي عواضة  :السلطة عند ماكس فيرب  ،رللة األستاذ  ،العدد  ، 206بغداد  ، 2013 ،ص . 5 :
3
زلمد علي مقلّد  ،مركز االمناء القومي  ،لبناف ،1998 ،ص . 6
ماكس فيرب  :األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية  ،ترصبة ّ
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 ضماف احتفاظ الفرد بعملو  ،االّ اذا ثبت عدـ مالئمتو فنّيا لو . تنظيما للمكاانت يف وظائف تندرج ىرميا  ،حبيث تكوف كل وظيفة أدىن ربت اشراؼ الوظيفة األعلى . تقسيما للعمل دبقتضاه يكوف كل موظف يف التنظيم مسؤوال على نوع واحد زل ّدد من العمل . السلطة واحلقوؽ و الواجبات للوظيفة وليس لشاغل الوظيفة ،ومن يشغل وظيفة معينة فانّو اّمنا يكوف شلثالللتنظيم الرمسي .
 رواتب زلددة و معروفة مقدما لدرجة الوظيفة يف التنظيم اذلرمي . ينظر اىل النّشاط االداري كعمل يستغرؽ كل الوقت واجلهد  ،وال ينشغل ادلوظّف بعمل آخر أيخذ من الوقتيكرس للعمل الرمسي .
الذي ينبغي أف ّ

 سجالّت زلفوظة لكل عمل أو نشاط يقوـ بو التنظيم . -عدـ وجود رلامالت أو زلاابه أو خواطر شخصية أو أيّة اعتبارات غَت رمسية  ،و اجلميع داخل التنظيم

على قدـ ادلساواة  ،فال ربيز وال زلاابة .1

الرغم من االجيابيات اليت ربملها االّ ا ّهنا زبلق صعوابت ،وىذا ما الحظو فيرب
إ ّف صعود البَتوقراطية وعلى ّ

حوؿ العالقة بُت البَتوقراطية و النظاـ الرأمسايل فيقوؿ " إن منو البَتوقراطية حتت رعاية الرأمسالية عموما
خلق حاجة ملحة إىل إدارة مستقرة حازمة  ،مركزة و زلسوبة ىذه احلاجة ذات أثر مهلك على كل
أنواع االدارة واسعة النطاق ،وحدىا العودة يف كل حقل  ،السياسي  ،الديٍت و االقتصادي ....اخل
اىل التنظيم على نطاق ضيق كفيلة ابلتخلص من أتثَتىا على حنو ابرز " .2وهبذا فإفّ النظاـ الرأمسايل يف نظر
يسمى ابلبَتوقراطية .
فيرب ىو من أفرز وانتج ما ّ

نلخص البَتوقراطية يف مظهرين مها :
وهبذا ديكن أف ّ

التخصص .حيث تكوف
أ -ادلظهر اإلجيايب :و يتمثل يف التقسيم الدقيق للعمل وفقا لتخطيط مدروس يقوـ على
ّ

الكفاءة وادلقدرة واخلربة ىي األساس ال الوساطة و احملاابة  ،كما أف احلصانة اليت توفرىا البَتوقراطية لألفراد طادلا
يلتزموف ابلقواعد ويثبتوف جداراهم ابلعمل  ،وضماف تدرجهم وارتقائهم فيو  ،ذبعلهم يتح ّمسوف ويبدعوف .

 1مولود زايد الطبيب  :علم االجتماع السياسي  ،ص . 105
 2نقال عن  :بور ريكور  ،زلاضرات يف االيديولوجيا و اليوتوبيا  ،ترصبة فالح رحيم  ،دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة  ،ليبيا ،ط2002 ، 1
ص. 293

16

المنطلق ات الفكرية لنظرية ماكس فيبر األخالقية

الفصل األول

ب -ادلظهر السليب  :يتمثل يف وجود فجوة ال ديكن ذباىلها بُت البَتوقراطية ادلثالية والتطبيق الفعلي ذلا
ويرجع ذلك بصفة خاصة اىل عدـ فاعلية قنوات االتصاؿ واالعتماد على التقارير و التعقيد يف صياغة اللوائح
حبيث ال يستطيع ادلواطن العادي فهم تلك اللّوائح ادلتعلقة دبصاحلة وحبقوقو وواجباتو.1

 1مولود زايد الطبيب  :علم االجتماع السياسي  ،ص .106
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ادلبحث الثالث  :فكرة العقلنة عند ماكس فيرب
اوال /مفهوم العقلنة عند فيرب:
قبل التطرؽ اىل فكرة العقلنة عند ماكس فيرب علينا أ ّوال أف نتطرؽ إىل ضبط مفهوـ العقالنية كمصطلح
حيث جاء يف ادلعجم الفلسفي جلميل صليبا أف" العقالنية  Rationalismeىي القول أبولوية
العقل " .1
والعقالنية تدؿ على قدرة اإلنساف على احملاكمة الواعية بعيدا عن سيطرة ادلشاعر والعواطف واالنفعالت
والعصبيات وااليديولوجيات وعلى االختيار الصائب و تعليل اآلراء وترشيدىا والربىنة عليها  ،وهبذا تقودان
العقالنية اىل االحتكاـ اىل ادلنطق العقلي يف قبوؿ استدالالت اآلخرين أو رفضها ،وعن طريق العقل تلتمس
الصحة يف أفكاران ويف أفكار غَتان ،وبذلك تغدوا العقالنية ادلؤطّر لذلك النشاط الفكري أو الثقايف الذي
ادلسوغات العقلية حيث
يتمحور حوؿ النظر اىل األشياء واحلكم عليها من ادلطابقة أو عدـ ادلطابقة مع ادلقاييس و ّ

تغدو العناية هبذه ادلطابقة دبثابة ميل ونزوع أو اذباه أو منهج تفكَت شليز يف النظر اىل الوجود .2

يعرؼ العقالنية على ا ّهنا " مفهوم اترخيي يتضمن عادلا كامال من التناقضات وعلينا
أما ماكس فيرب ف ّ
أن نبحث عن الروح اليت ولد منها ىذا الشكل ادللموس من الفكر و من احلياة العقالنيُت " .3
 .ولقد أدرج ماكس فيرب عناصر شليزة للعقل وتتمثل يف:
 ىناؾ اضفاء طابع رايضي تق ّدمي على التجربة وادلعرفة  ،وقد بدأ من العلوـ الطبيعية وصلاحااها الباىرة  ،ديتداىل العلوـ األخرى و اىل سلوؾ احلياة نفسو .
 ىناؾ االحلاح على ضرورة التجارب العقالنية والرباىُت العقالنية يف تنظيم العلم وكذلك يف سلوؾ احلياة ىناؾ نتيجة ىذا التنظيم وىو الشيء احلاسم عند فيرب  ،أال وىو تولد وتدعيم تنظيم متمرس تقنيا للموظفُتيصبح الشرط ( احملتم ) ادلطلق لوجودان كلو  ،وهبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذه اخلاصية األخَتة  ،حيدث االنتقاؿ من العقل النظري اىل

 1صبيل صليبا  :ادلعجم الفلسفي  ،ج ، 2ص . 91 :
 2رلموعة من الباحثُت  :مبادئ الفلسفة العامة  ،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ، 2015 ،ص . 128، 127 :
 3ماكس فيرب  :األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية  ،صص . 42 ، 41 :
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العقل العملي وهبذا صلد يف علم االجتماع عند فيرب أ ّف العقالنية الصورية تتحوؿ اىل عقالنية رأمسالية .1
كما أدخل ماكس فيرب مفهوـ العقلنة لكي حي ّدد شكل فاعلية االقتصاد الرأمسايل ،وتشكل العقلنة عنده
التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت عرفتها سَتورة التحديث للتقدـ العلمي والتقٍت
جوىر
ّ
وابلقدر الذي تدخل ادلعرفة العلمية والتقنية يف ىذه ادلؤسسات فا ّهنا تقضي على ادلشروعيات اليت كانت تتأسس
عليها اجملتمعات القددية قبل فًتة التحديث.2
وبتوظيفو دلفهوـ العقلنة عمل فيرب على البحث عن انعكاسات ادلعرفة العلمية والتقنية على مؤسسات
اجملتمع اليت دخلت عصر التحديث ،وعملية العقلنة ىذه ال ديكن فهمها عند فيرب إال ابلرجوع إىل ما يسميو
"بنزع اذلالة السحرية عن العامل" و يقصد هبذا ادلصطلح ذبريد ىذا العامل من أشكاؿ القداسة واالنسالخ
من ادلواقف والتمثالت السحرية والغيبية اليت عرفتها اجملتمعات األوروبية قبل دخوذلا مرحلة الرشد ادلتمثلة
يف احلداثة  .3وهبذا ديكن القوؿ أف العلم يف نظر ماكس فيرب ىو الذي عقلن العامل وخلّصو من السحر واخلرافة
والغييبات وأف فكرة العقلنة قد نبعت من الثورة اليت أحدثتها النهضة العلمية احلديثة .
ويرى ماكس فيرب أبف البَتوقراطية ىي التعبَت التنظيمي عن العقالنية  ،وقد تنبّأ بنمو التنظيمات
البَتوقراطية يف احلجم واألمهية ،و ابلتايل يزداد تشكيل األقساـ ادلتخصصة لكي تعمل من أجل تطبيق ادلعرفة
العلمية اخلبَتة  ،ويذىب فيرب اىل أ ّف العقالنية هبذا ادلعٌت تظهر أوال على الصعيد االقتصادي مث تنتشر فيما
ربرر اجملتمع من
بعد اىل األصعدة االجتماعية األخرى  ،ويف نقده للماركسية يذىب اىل أف االشًتاكية لن ّ
ادليوؿ العقالنية والبَتوقراطية ادلوجودة يف الرأمسالية بل اهنا على العكس سوؼ توسع من نطاؽ العقالنية
والبَتوقراطية .4
ومن بُت التساؤالت اليت تناوذلا ماكس فيرب حوؿ خصوصية العامل الغريب حياؿ اجملتمعات ىي  :إىل أية
عوامل ينبغي أن نعزو والدة العامل احلديث و على وجهة التحديد نشوء الرأمسالية ؟ على ما تقوم وحدانية
الغرب ؟ ىذا السؤاؿ شغل كل الًتاث السوسيولوجي وديكن القوؿ أف " معرفة األصول اليت انبثق منها الغرب
والعامل احلديث تفسر دلاذا شهد الغرب وحده التطو مع هنوض قوي للممجتمع والدولة البَتوقراطية احلديثُت

 1ىربرت ماركيوز  :فلسفات النفي  ،ت رلاىد عبد ادلنعم رلاىد  ،دار الكلمة للنشر  ،القاىرة  ،ط ، 2011 ، 1ص . 210
 2يورغن ىابرماس  :العلم والتقنية كايديولوجيا  ،ت حسن صقر ،منشورات اجلمل  ،أدلانيا  ،ط ، 2003 ، 1ص .43
 3كماؿ بومنَت  :جدؿ العقالنية يف النظرية النقدية دلدرسة فرانكفورت  ،منشورات االختالؼ  ،اجلزائر  ،ط ، 2010 ، 1ص .77 ، 76
 4زلمود عودة  :أسس علم االجتماع  ،دار النهضة العربية  ،بَتوت  ،ص . 136
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وللميول اىل عقلنة العامل تلك ىي التساؤالت األساسية يف التحليل السيسيولوجي وهبذا فإن فرضية
ماكس فيرب حول خصوصية العامل الغريب تكمن يف نظره حول فكرة العقلنة".1
خيص الغرب وحده أو بعبارة أخرى ىي ظاىرة غربية
و العقالنية يف نظر ماكس فيرب كمنهج يف التفكَت ّ

فهو يرى أبف كل حضارة تنصب يف حضارة الغرب تقوـ بوظيفة النقل ال دبهمة االستيعاب والتنظَت ابستثناء
احلضارة اليواننية اليت استطاعت اعطاء األسس الرايضية وذلك ألف اذلندسة يف اذلند مل تعرؼ الربىنة العقالنية
كما أهنا ذبهل بدورىا ادلنهج التجرييب الذي ىو انتج عصر النهضة األورويب ،يؤكد ذلك بقولو " إن البحث
العميق لدى ادلؤرخُت الصينيُت كان يعوزه منهج توسيديد  . Thucydideوقد كان دلكيافيلي  ،من غَت
شك  ،أسالف يف اذلند  ،اال أن كل السياسات اآلسيوية كانت تفتقر اىل طريقة منهمجية ديكن مقارنتها
بطريقة أرسطو  ،وكانت تعوزىم بشكل خاص ادلفاىيم العقالنية .إن األشكال الفكرية الدقيقة يف منهمجيتها
الضرورية لكل عقيدة شرعية عقالنية  ،اخلاصة ابلقانون الروماين وخلفو  ،القانون الغريب  ،ىي أشكال غَت
موجودة أبدا خارج أرواب ،وذلك ابلرغم من البداايت احلقيقية ادلعروفة يف اذلند  ،مع مدرسة ميمامسا
 ، Mimàmsàوابلرغم أيضا من تدوين القوانُت بصورة واسعة  ،كما ىي احلال يف آسيا القددية
واستنادا اىل كل ما عرف من كتب القانون اذلندسية أو غَتىا  .فالغرب وحده ىو الذي يعرف يف ادلقابل
صرحا قانونيا على غرار احلق الكنسي " . 2
ال يبدو ىنا يف ىذا ادلوقف أ ّف فيرب حييد عن الرأي السائد لدى صبهور واسع ويف أوساط الفالسفة
وادلثقفُت الغربيُت عموما يف العصر احلديث ،والقائل ببداية حقيقية للفلسفة والعلم مع اليوانف وفيرب ىنا ال يعود
ابلعقالنية كنمط تفكَت ومنهج للسلوؾ اخلاضع للحساب ومواءمة الوسائل مع الغاايت اىل أرواب النهضة واألنوار
واحلداثة إّمنا جي ّذر ىذا ادلنهج العقالين عند االغريق معتربا مثل كثَت من الفالسفة الغربيُت أف اليوانف ىي موطن
التنوير العقالين ومصدر التحوؿ العميق يف مسار الفكر البشري .
وهبذا يؤّكد ماكس فيرب الغرب ىو أساس كل علم نعًتؼ اليوـ بو ،وذلك يف صبيع رلاالت احلياة  ،سياسيا
اقتصاداي ،اجتماعيا  ،حضاراي ،وىو ال ينكر أبنّو ظهرت رلموعة من العلوـ والفنوف يف احلضارات األخرى غَت
أنو يؤّكد أب ّهنا مل ذبد أسسا منهجية تقوـ على فكرة العقلنة .وىذا مل حيدث إال يف الغرب وابلتايل فإ ّف
العقالنية ظاىرة غربية زلضة .
 1لوراف فلوري  :ماكس فيرب  ،ص . 36
 2ماكس فيرب  :األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية  ،ص .6 ، 5
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غَت أف دعوة ماكس فيرب ىذه عنصرية زلضة فالتنظَت كاف موجودا يف اذلند وقد قيل كثَتا عن أثر ادلنطق اذلندي
عند نيااي  Nyayaعلى أرسطو ،وكذلك عن أثر الرايضيات اذلندية على الرايضيات اليواننية  ،والتنظَت كاف
موجودا عند ادلصريُت القدماء وكذلك عند ادلسلمُت  ،وغَتىا من الفنوف والعلوـ اليت ظهرت يف احلضارات
يروج ذلا ماكس فيرب ،من أف
القددية وىذا امر يثبتو التاريخ و قد ال حيتاج اىل جدؿ ،إف ىذه الفكرة الشائعة اليت ّ

الشرؽ مصدر األدايف والغرب موطن التفكَت احلر و النظر العقلي اجملرد أبعد ما تكوف عن العلمية ،ونشأت بدافع
من العنصرية و التّجٍت يف البحث العلمي و الكثَت من الدراسات االستشراقية أكدت ذلك.
اثنيا /عقلنة ادلعتقدات الدينية:
يعرؼ الالند الدين بقولو  ":مؤسسة اجتماعية متميزة بوجود ايالف من األفراد  ،ادلتحدين آبداء
بعض العبادات ادلنتظمة وابعتماد بعض الصيغ ابالعتقاد على قيمة مطلقة  ،ال ديكن وضع شيء آخر
يف كفة ميزاهتا  ،وىو اعتقاد هتدف اجلماعة اىل حفظو  ،بتنسيب الفرد اىل قوة روحية أرفع من
االنسان  ،وىذه ينظر اليها اما كقوة منتشرة  ،واما كثَتة  ،واما وحيدة ىي هللا"

1

أماّ الدين يف نظر فيرب ىو " نوع خاص من أشكاؿ العمل اجلمعي أو الطائفي يستوجب دراسة الظروؼ
اخلاصة بو والنتائج اليت يفضى اليها وال يتناوؿ فيرب األدايف ابعتبارىا نظما من ادلعتقدات  ،اّمنا ينظر اليها ابعتبارىا
توحد من حوذلا صبوعا كبَتة من ادلؤمنُت بشكل خاص .2
أنساقا لتنظيم احلياة منظومات استطاعت أف ّ

ولقد قدـ لنا ماكس فيرب علم اجتماع أعطاه اسم علم االجتماع الديٍت وذلك يف مؤلفو ( رلموعة

من مقاالت يف علم االجتماع الديٍت ) وىو يعٍت أبنّو علم اجتماع ديٍت خاص بع ّدة أدايف مثل الكونفوشيوسية
واذلندوكية واليهودية على أف علم االجتماع الديٍت اخلاص ال يقتصر يف الغالب على تناوؿ اآلراء االجتماعية
يف الدين الذي يتناولو ذلك أف ىناؾ كثَتا من األدايف اليت ليست ذلا آراء اجتماعية  ،ولكنّها مع ذلك أ ّدت

اىل ظهور كياانت اجتماعية خاصة تكوف موضوع البحث السوسيولوجي الديٍت .3

صحتها
ىم السوسيولوجيا دراسة جوىر الظاىرة الدينية  ،وال مساءلة ىذه الداينة أو تلك يف مدى ّ
وليس من ّ
أو زيفها ،و اّمنا يًتّكز شأف عامل االجتماع يف رصد السلوؾ الذي تتيحو الظاىرة الدينية  ،كوهنا تستند إىل بعض
وتصورات زل ّددة.
التجارب ّ
اخلاصة و إىل غاايت ّ
 1أندري الالند  :موسوعة الفلسفة  ،ت منشورات عويدات  ،بَتوت  ،ط ، 2001 ، 2ص .204
 2دانييل ىارفييو  :سوسيولوجيا ال ّدين  ،ص .93 :
 3عبد هللا اخلرجيي  :علم االجتماع الديٍت  ،رامتاف للنشر و التوزيع  ،ج ّدة  ،ط  ، 1996 ، 2ص .168
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" فالدين ظاىرة سوسيولوجية ذات توظيفات شىت على أصعدة األيديولوجيات السياسية واالقتصادية
و على العامل أن يدرس ىذه الظاىرة بذاهتا ...فادلطلوب علميا ىو درس ما حيدث يف اجملتمع وحتديد نسبة
احلدث الديٍت وقوتو ،وتبيان أثره وأتثَته " . 1
وقد كتب الربوفسور راينهارد بندكس  Reinhard Bendixأحدث من أ ّرخ لفيرب كتب عن
دراستو الشهَتة عن الدين حيث يقوؿ " إن ادلوضوعات الرئيسية الثالثة كانت تدور حول الكشف عن
أثر األفكار الدينية على األنشطة االقتصادية  ،وحتليل العالقة بُت التدرج االجتماعي واالفكار الدينية
وحتديد وتفسَت السمات ادلميزة للحضارة الغربية " .2
وعلى ىذا اىتم ماكس فيرب على عكس ماركس الذي يعترب أ ّف العامل الدينامي متجل يف الصراع
االجتماعي االقتصادي الذي يضع وجها لوجو طبقات اجتماعية متضادة و فيرب ضلى اذباه معاكس لذلك
احملرؾ األساسي .
معتربا أ ّف ال ّدين ىو ّ

وتعد ابلنسبة اىل فيرب صورة الزعيم الكارزمي  ،يف سياقات التغيَت االجتماعي رئيسية ومن ىنا جاء

ربملت مهاـ
االىتماـ البالغ الذي أواله ماكس فيرب للشخصيات الدينية  ،ذات اخلاصيات الكارزمية  ،شلن ّ
التجديد الكربى  .يف اجملاالت األخالقية واالجتماعية والسياسية وبنظرة فاحصة يف موضوع تش ّكل القيادة
السياسية  ،درس فيرب الكارزما وابلتحديد نوعا متفردا من القيادة ادللهمة ذات صبغة نبوية وتبعا لذلك فالنّيب

ىوذلك الشخص الذي أييت دبستج ّد مقابل الدين السائد يف عصره .3

وهبذا يصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاكس فيرب اىل أ ّف الفكر الديٍت كسائر األشكاؿ الفكرية ،فهو خاضع دلسار
العقلنة حيث أف الشخص االجتماعي ابختصار يسعى اىل انتاج تفسَتات لظاىرات تعنيو أو تشغل ابلو
كاألمل و البحث عن السعادة وما شابو  .أو حسبما يؤىلو دوره االجتماعي إىل االىتداء يف سوؽ األفكار اىل
حيق لو أف يستخرج منها خطوطا مسلكية مفيدة وليس
تفسَتات قابلة  ،يف نظره للتصديق واعتناقها على ضلو ّ
يلزـ عن ىذا التص ّور العقالين الذي يدافع عنو فيرب أ ّف الفرد يعتنق ادلعتقدات الدينية ع ػ ػ ػ ػلى أثر عملية استدالؿ

 1يوسف شلحت  :ضلو نظرية جديدة يف علم االجتماع الديٍت ( الطوطمية – النّصرانية – اليهودية – االسالـ )  ،ربقيق أضبد خليل  ،دار
الفارايب  ،بَتوت  ،ط ، 2003 ، 1ص .15
2
سبحمد اجلوىري  ،دار ادلعارؼ  ،ط،1983 ،6ص. 43
اليكس انكلز :مقدمة يف علم االجتماع ّ ،
 3سابينو أكوافيفا  :علم االجتماع الديٍت  ،تعز الدين عناية  ،دار كلمة للنشر  ،أبو ظيب  ،ط ، 2011، 1ص. 58
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منطقي فهو يعترب أ ّف ىذه ادلعتقدات  ،مهما كانت طبيعتها  ،تنتقل ابلًتبية والتنشئة االجتماعية عموما
الفتا إىل أ ّف ادلعتقدات اجلديدة تفرض نفسها بواسطة الكاريزما تلك السلطة اخلاصة اليت دينحها الشخص
االجتماعي للمج ّدد الذي حيرضو على قبوؿ ما يعرضو عليو من نظرايت ومعتقدات جديدة.
نستنتج شلا سبق أف ماكس فيرب كاف لو دور كبَت يف ارساء معامل علم االجتماع فهو مل يكن ال مقلّدا وال
اثئرا على الفلسفات السابقة عنو فهو مثال اىتم دبعيار كارؿ ماركس لتفسَت عوامل التغَت االجتماعي ويف
متجل يف الصراع االجتماعي االقتصادي ويف ادلقابل يرى فيرب أب ّف حل
حُت رأى ماركس أب ّف العامل الدينامي
ّ

ىذه ادلعضلة يف التغَت تكمن يف ّاذباه آخر وىو العامل الديٍت .

أ ّما فيما خيص نقاط التوافق واالختالؼ بُت ماكس فيرب و دوركاًن فهناؾ نقاط اختالؼ عديدة ذكرانىا

سابقا االّ اهنما يتفقاف مثال يف دحضهما لبعض ادلبادىء ادلاركسية .

لعل السبب الذي دفعنا اىل ادلقارنة بينهما ىي مقارنة مفروضة من اخلارج أي من السياؽ احمليط
و ّ
الذي حكم على ىؤالء ادلفكرين أف يتعرضوا لذات الظواىر ومن الثابت أ ّف طبيعة الرأمسالية وأتثَتىا على بنية
اجملتمع خاصة اجملتمع الغريب حيث كانت الظاىرة األساسية اليت جذبت انتباىهم و ابلتايل كاف لكل منهم
رأيو اخلاص يف ىذا اجملاؿ .
وفيما خيص النظرية االجتماعية دلاكس فيرب فقد اعترب علم االجتماع أبنّو العلم الذي حياوؿ أف جيد
فهما تفسَتاي للفعل االجتماعي .وىذا األخَت يعتربه سلوؾ انساين يضفي عليو الفاعل معنا ذاتيا  ،وهبذا اعترب
أ ّف وحدة التحليل األساسية للمجتمع ىي الفرد الفاعل  ،ويذىب اىل أف دراسة الفعل االجتماعي تتطلب
وجود أداة منهجية أطلق عليها النموذج ادلثايل .
ويعترب أيضا ماكس فيرب من أشهر من اىتم دبوضوع البَتوقراطية من خالؿ دراساتو لعلم االجتماع
حيث ع ّدىا ظاىرة غربية موجودة يف ال ّدوؿ الرأمسالية واف النظاـ الرأمسايل ىو الذي انتج النظاـ البَتوقراطي .
ويف مقابل ذلك رأى أب ّف البَتوقراطية ىي التعبَت التنظيمي عن العقالنية وع ّد ىذه األخَتة أب ّهنا ظاىرة
غربية زلضة إذ أدخلها ليح ّدد شكل فاعلية االقتصاد الرأمسايل  ،و تش ّكل عنده فكرة العقلنة جوىر التحوالت
االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف فًتة احلداثة  .وهبذا أيضا دعا إىل ضرورة عقلنة ادلعتقدات الدينية
أل ّف الفكر الديٍت كسائر أنواع الفكر األخرى و أنّو من أىم اجملاالت الفكرية اليت تساىم يف تعديل سلوؾ
االنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف و ابلتايل تغيَت و تعديل بنية اجملتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع  ،وال ديكن القوؿ أبف ماكس فيرب كاف مقلدا لدوركاًن أو كارؿ
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ماركس أو كاف مبدعا من الفراغ ،إذ أنو استفاد من أفكار االثنُت اترة من النقد و التعديل و اترة أخرى من
االستناد إىل بعض أ فكارمها لتكوف ىذه ادلرجعية الفكرية فيما بعد أساسا لتفسَت أخالؽ الرأمسالية والربط بينها
وبُت الربوتستانتية.
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الفصل الثاين  :قراءة ماكس فيرب لبعض الطوائف الدينية
انطلق ماكس فيرب يف تفسَته لفعالية النظاـ الرأمسايل من مبدأ ىاـ مفاده أف الرأمسالية تستمد كياهنا وتوجيهها
وفعاليتها من الربوتستانتية ،يف حُت متيزت ابقي الدايانت كاإلسالـ و اليهودية ابجلمود و العزوؼ عن العمل ومن
ىنا كاف لزاما علينا أف نقف على موقف فيرب من ىذه االسالـ و اليهودية و كيف نظر للربوتستانتية؟

األول :الربوتستانتية كمذىب ديٍت أخالقي
ادلبحث ّ

ّأوال  /التعريف ابلربوتستانتية :

تعرب حركة االصالح الديٍت من احلركات اليت ظهرت يف أرواب و اليت بفضلها ظهرت الداينة الربوتستانتية

أو ادلذىب الربوتستانيت  ، Protestantismوديكن اعتبار حركة االصالح الديٍت يف أساسها ثورة على البااب
والكنيسة الكاثوليكية والثورة على صكوؾ الغفراف وحق البااب ،ويف تل ّقي اعًتافات عبادة هللا تعاىل ومفاتيح

اجلنّة .1

والكنيسة الربوتستانتية حركة اصالحية بدأت يف الكنيسة الكاثوليكية يف القرف السادس عشر متأثّرة
حتولت من حركة اصالحية داخل الكنيسة اىل حركة عقائدية مستقلّة
بدعوات االصالح السابقة ذلا  ،ومن مثّا ّ
ومناىضة ذلا  . 2وهبذا مسّي الذين اعتنقوا مبدأ االصالح الكنسي و خرجوا على الكنيسة الكاثوليكية بروتستنت

يسمى ابالصلليزية بروتسنت وهبذا مسّي اللّذين أمضوا
أل ّهنم عندما أريد تنفيذ قرار احلرماف عليهم أعلنوا احتجاجا ّ
احملتجُت.
القرار بروتستنت أي ّ

3

اثنيا  /التأسيس و أبرز الشخصيات:
جاء اندالع حركة الصالح الديٍت الربوتستانيت التارخيية يف أورواب مع وصوؿ روح النزعة الفردية النهضوية
اىل رلاالت الالّىوت والعقيدة الدينية يف داخل الكنيسة.
ولقد عرفت احلركة الربوتستانتية ثالث زعماء يف ثالث دوؿ سلتلفة و ىم كالتاّيل:
 /1الربوتستانتية األدلانية:
ومؤسس
يتزعمها مارتن لوثر" (1483_1546) " Martin Lutherوىو مصلح ديٍت مسيحي شهَت ّ

ادلذىب الربوتستانيت أبدلانيا .

 1ابراىيم مصطفى  :الفلسفة احلديثة من ديكارت اىل ىيوـ ،دار الوفاء  ،االسكندرية  ،د ت  ،ص .55
2
ادليسرة يف األدايف وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة  ،دار الندوة العادلية  ،د ت  ،ص .621
مانع بن محّاد اجلهٍت  :ادلوسوعة ّ
3
زلمد أبو زىرة  :زلاضرات يف النّصرانية  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ،د ت  ،ص .153
ّ
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وضلوؿ بعدىا اىل
 -يف سنة  1405انؿ شهادة أستاذ يف العلوـ من جامعة أرفورت ولكنّو مل يتم دراستو القانونية ّ

عُت قسيسا لرعاية كنيسة كنتربغ أبدلانيا ،ويف سنة  1510دفعتو نزعتو
الدراسات ّ
الالىوتية  ،ويف سنة ّ 1507

ليتربؾ ابدلقر الرسويل يف روما  ،وىناؾ التقى ابلق ّديسُت
الدينية واخالصو للكنيسة ورجاذلا اىل أف حيج اىل روما ّ
الزىاد من الرىباف  ،ولكن ما إف حل يف روما حىت ىالو ما رأى من دعاوى الغفراف ( غفراف الذنوب  ،امتالؾ
وّ
وتفشي مظاىر الفساد واالضلالؿ اخللقي يف الطبقات العليا من الكنيسة
سر التوبة  ،حق منح صكوؾ الغفراف)ّ ،
بوجو أخص  ،ومن مث عاد اىل أدلانيا خائبا رجاؤه ،ومستنكرا ما رأى  ،وأصبح منشغال بوضع خطة إلصالح
الكنيسة . 1
ويف ىذه الفًتة كاف البااب يف أش ّد احلاجة اىل ادلاؿ  ،ومل جيد سبيال للحصوؿ عليو  ،االّ عن طريق اصدار
و بيع صكوؾ الغفراف  ،أي الصكوؾ اليت تشًتى هبا مغفرة هللا للذنوب ،وكاف يطالب الناس بشراءىا ليغفر هللا
ذنوهبم وهبذا أصدر لوثر بياان حيتوي على مخس وعشرين قضية ض ّد صكوؾ الغفراف.2
ويف الوقت الذي نشط يف أتليف الكتب اليت تعلن مبادئو  ،واليت أصبحت حديث الطبقة ادلتعلّمة يف أدلانيا
شلّا زاد يف التفاؼ الناس حولو وذلذا كلو أصدر البااب حبرمانو يف عاـ  ، 1520ويف عاـ  1529أراد االمرباطور
تنفيذ قرارات احلرماف ض ّد مارتن لوثر فأعلن حكاـ الوالايت االصليلية يف أدلانيا أ ّهنم مستع ّدوف لطاعة أوامر
االمرباطور واجمللس يف كل القضااي الواجبة االّ اليت تتعارض مع الكتاب ادلق ّدس أو اليت يوجد ذلا نص فيو  ،وابلتايل
كرس جهده
رفضوا تسليم لوثر دلندويب االمرباطور  ،وعندما رأى لوثر صعوبة حتقيق دعوة االصالح الكنسي ّ
لقضااي االدياف يف الكنائس االصليلية الناشئة . 3
ولقد كاف ىم لوثر ىو سعادتو األبدية وخاؼ من الشيطاف خوفا مل يقدر كاىنو على ازالتو  ،وكاف يبحث
عن أقوى الوسائل اليت يرضي هبا هللا لي تقي جحيمو  ،وبعد أف شرع يف انكار حق البااب يف بيع ادلغفرة رفض مالو
وصرح أبنّو
ولكنيستو من السلطاف رفضا اتما  ،وأضلى ابلالئمة على الطقوس الدينية واالعًتاؼ وعبادة القديسُت ّ

ال جيوز للنصارى أف يتبعوا غَت ما جاء يف الكتاب ادلق ّدس وأفّ النّجاة األبدية ال تكوف االّ بفضل هللا وكرمو.

 1مانع بن محاد اجلهٍت ادلوسوعة ادليسرة يف األدايف وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة  ،ص . 622
 2عبد الرمحاف بدوي  :موسوعة الفلسفة  ،ج ،2ص . 971
 3مانع بن محاد اجلهٍت  ،ادلوسوعة ادليسرة  ،ص . 622
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 /2الربوتستانتية الروسية :
من زعمائها الروخ ىولدريج زوينجلي" 1531_1484) " Ulrich Zwinglـ)
قسيسا و ىو أحد دعاة احلركة االنسانية اليت بدأت مع عصر النّهضة دعا اىل
 -ولد ونشأ يف سويسرا وأصبح ّ

نفس ادلبادئ اليت دعا اليها مارتن لوثر ،وبدأ دعوتو يف زيوريخ بسويسرا  ،وقد قاوـ استعماؿ الطقوس والصور
والتماثيل يف الكنائس كما عارض فكرة عزوبة رجاؿ االكلَتوس ،وحبّذ ادلسؤولية الفردية يف ادلعتقد حيث
القت دعوة زوينجلي التأييد من السلطات احلكومية يف مدينة زيوريخ  ،فشاعت لذلك دعوتو وأصبح زعيما

للربوتستانت يف جنوب أدلانيا ومعظم سويسرا .1
ذابت تعاليم زوينجلي يف تعاليم جوف كالفن اليت ارتكز يف بعضها على عقيدتو .
 / 3الربوتستانتية الفرنسية  :مع جوف كالفن": (1509-1564 ) " Jean Calvin
 كالفن مصلح ديٍت فرنسي  ،ولقد أشار الباحثوف يف فكر كالفن اىل أنّو أتثّر ابلرواقية  ،كما يشهد على ذلكشرحو لرسالة (احللم )  ،كما أتثّر أبفالطوف اذ ىو يذكره يف  18موضعا من كتابو ( نظم العقيدة ادلسيحية )
ولكن رّّبا كاف أتثّره ابألفالطونية راجعا اىل التأثَت الكبَت الذي كاف للقديس أوغسطُت يف تكوين فكر كالفن
والبعض حي ّدد أب ّف فلسفتو تقوـ أساسا على انكار ثالثة مذاىب وىي :
اتما .
 /1انكار مذىب ادلؤذلة  ،ألنّو يؤكد أ ّف الكوف يعتمد على هللا اعتمادا ّ

علو هللا على الكوف وشخصيتو ادلتميّزة
 /2انكار مذىب وحدة الوجود (أو احللوؿ بتعبَت أدؽ ) أل ّف كالفن يؤّكد ّ
عنو.
 /3انكار حرية االرادة االنسانية والقوؿ ابلقضاء والقدر الشاملُت كل أفعاؿ االنساف . 2
عرفها كالفن بقولو  " :إ ّن هللا اختار منذ األزل
ومل حي ّدد مارتن لوثر نظرية ادلشيئة األزلية حتديدا ّ
اتما  ،وقد ّ

أانسا للنّار وآخرين للجنة " .3وىكذا رأى كالفن الذي مل يفعل سوى ايضاح زعم القديس أوغسطُت أ ّف هللا
قادر على كل شيءّ ،بعٌت أنو خيلق أانس ليكونوا خالدين يف النار غَت مباؿ أبفعاذلم وفضائلهم  ،و ىكذا جعل
كالفن ىذه الفكرة أساس مذىب ال يزاؿ أكثر الربوتستانتيُت اتبعُت لو.

1
ادليسرة  ،ص . 623
مانع بن محّاد اجلهٍت  :ادلوسوعة ّ
 2عبد الرمحاف بدوي  :موسوعة الفلسفة  ،ج ، 2ص . 871
 3غوستاؼ لوبوف  :روح الثورات والثورة الفرنسية  ،ص . 34
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وع ّدؿ كالفن فكرة لوثر يف اشراؼ احلكومة على الكنائس دلا رأى ما حيدث للربوتستانت يف فرنسا
وطالب أبف حتكم الكنيسة نفسها بنفسها ،وىذا ما ّأدى اىل انقساـ الكنيسة االصليلية اىل لوثرية وكالفينية
( االصالحية – الكالفينية ) ومتيّزت حركتو ابالنتشار يف فرنسا فأصبحت الدين الرمسي يف أسكتلندا كما امت ّدت

إىل شرؽ سويسرا  ،و اعتنقها معظم سكاف اجملر .

وتتلخص مبادئ حركة االصالح الديٍت أو ادلذىب الربوتستانيت يف النقاط التالية :
ّ

 -1جعل الكتاب ادلق ّدس ىو ادلصدر الوحيد للمسيحية  ،ورد كل األحكاـ اليت مل ترد فيو  ،وجعل اخلضوع
التاـ الواجب على ادلسيحي لنصوص الكتاب ادلق ّدس وحدىا .
السيئات .
 -2ليس للكنيسة حق غفراف ّ

يفسره  ،فحق التفسَت والفهم للكتاب
كل مسيحي قادر على أف يقرأ الكتاب ادلق ّدس أف ّ
 -3من حق ّ
ادلق ّدس مل يعد مقصورا على رجاؿ الدين فقط  ،وهبذا فقد أزاؿ الربوتستانت ذلك احلجاب الذي أقيم
بُت ادلسيحي وكتابو .
 -4عدـ الصالة بلغة غَت مفهومة .
 -5انكار الرىبنة  ،وعدـ االعًتاؼ بضرورهتا واابحة الزواج لرجاؿ الدين .
 -6عدـ ّاّتاذ الصور والتّماثيل يف الكنائس وعدـ السجود ذلا .
 -7ال تؤمن بنظاـ الكهنة وال ابلبخور يف اذليكل .
 -8ال تؤمن ابلصوـ كفريضة وال ابألعياد اليت تقيمها الكنائس الكربى . 1
ومن ىنا ديكن القوؿ أ ّف حركة االصالح مل تكن اصالحا للمسيحية  ،واّّنا كانت للكنيسة ومسّيت كنائسهم

ابلكنيسة الربوتستانتية أو االصليلية  ،اشارة منهم اىل أ ّف االصليل ىو ادلصدر الوحيد لفهم ادلسيحية بعيدا عن
تفسَتات رجاؿ ال ّدين وتنتشر الربوتستانتية يف كل من أدلانيا  ،اصللًتا  ،الدّنارؾ  ،ىولندا  ،سويسرا  ،النرويج
الشمالية.
وأمريكا ّ

1
زلمد علي أيب زىرة  :زلاضرات يف النّصرانية  ،ص .168
ّ
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اثلثا  /بعض ادلبادئ األخالقية للداينة الربوتستانتية:
وتسمى أيضا ابالصليلية حيث يتّبعوف االصليل دوف
لقد بينا سابقا على أ ّف الربوتستانتية فرقة من النصرانية ّ

فالكل متساووف ومسؤولوف أمامو  ،ويتّبعوف االصليل وما ورد فيو
سواه  ،ويعتقدوف أ ّف لكل قادر احلق يف فهمو ،
ّ

يف مجيع نواحي احلياة  ،االقتصادية والسياسية واألخالقية وابلتايل فا ّف ادلبادئ األخالقية اليت يتّبعوهنا مستم ّدة من
يبشروا قولو
اإلصليل ذاتو  ،وقد ورد يف االصليل ما يؤّكد ىذا القوؿ يف رسالة يسوع عندما أرسل تالميذه لكي ّ

1
يدؿ
" من قبلكم قبلٍت  ،ومن قبلٍت قبل الّذي أرسلٍت "  ،ويف ىذا قصد على أ ّف االصليل ىو الكتاب الذي ّ

ّببشريو فقد آمن ّبن أرسلهم وهبذا دعوه اىل اتّباع االصليل
على ما جاء بو يسوع من عند هللا وابلتايل من آمن بو و ّ
دوف سواه .
ولقد ورد يف االصليل رلموعة من ادلبادئ األخالقية وكذلك بعض التقاليد األخالقية اليت تقوـ عليها الداينة
صح التعبَت الطائفة الربوتستانتية لكوهنا تتّبع االصليل حرفيا دوف سواه وسنح ّدد بعض ىذه ادلبادئ
ادلسيحية أو اف ّ

على سبيل ادلثاؿ ال على سبيل احلصر .

فمثال تقوـ األخالؽ ادلسيحية على مبدأ التآخي  ،ودلا حت ّدث يسوع عن النصح األخوي أ ّكد على ضرورة
ّ
الرجوع اىل االصليل حيث ورد يف قولو  " :اذا أخطئ أخوك اليك  ،فاذىب اليو وعاتبو بينك وبينو  ،فإذا مسح
لك تكون رحبت أخاك  ،وان رفض أن يسمع لك فخذ معك رجال أو رجلُت  ،حت تثبت كل شيء بشهادة
شاىدين أو ثالثة  ،فان رفض أن يسمع ذلم  ،فقل للكنيسة  ،وان رفض أن يسمع للكنيسة فعاملو كأنّو وثٍت
أو جايب ضرائب "  ، 2وهبذا فا ّف الكنيسة وابلتحديد الكتاب ادلق ّدس تعمل على االصالح بُت الناس وابلتّايل

فإ ّف اخالؽ التسامح والتآخي مستم ّدة من االصليل ذاتو .
كما ورد ايضا أ ّف الشيطاف يشهد ابلكتاب ادلق ّدس وأبمهّيتو والدليل على ىذا القوؿ النص التايل " إن كنت

ابن هللا فألق بنفسك  ،أل ّن الكتاب يقول  :يوصي مالئكتو بك  ،فيحملونك على ايديهم لئالّ تصدم رجلك

حبجر " . 3

وهبذا تعترب الكنيسة اليت تعتمد على االصليل عمود احلق يف األخالؽ ادلسيحية وىذا ما ورد يف الرسالة
الرسالة راجيا أن أجيء اليك
االوىل اىل ثيمواثوس حيث يقوؿ الرسوؿ بولس لتلميذه " أكتب اليك ىذه ّ
 1االصليل  :دور الكتاب ادلق ّدس يف الشرؽ األوسط  ،بَتوت  ،ط ، 1995 ، 1ص . 28
 2نفسو  ،ص . 53
 3نفسو  ،ص.7

29

قراءة ماكس فيبر لبعض الطوائف الدينية

الفصل الثاني

تتصرف يف بيت هللا  ،أي كنيسة هللا احلي  ،عمود
بعد قليل  ،فاذا أبطأت أ فعليك أن تعـ ـ ـرف كيف ّ
احلق ودعامتو " . 1
وهبذا فإف الداينة الربوتستانتية تقوـ على مبدأ أساسي وىو االعًتاؼ ابلكتاب ادلق ّدس فقط وجعلو ادلرجع
وخاصة األخالقية منها ،وىذا ما ورد يف الرسالة
الرمسي و البد من العودة اليو حلل وفهم مشاكل الناس
ّ
الرئيسي و ّ

الرب  ،ليكون
الثانية لثيمواثوس "فالكتاب كلّو من وحي هللا  ،يفيد يف التعليم والتّفنيد والتقومي والتّأديب يف ّ

لكل عمل صاحل " . 2
رجل هللا كامال مستع ّدا ّ

ومن بُت ادلبادئ اليت دعت اليها الربوتستانتية أيضا أ ّهنا مل تكتف بتعليم االدياف وحده بل ربطتو ابألعماؿ

ويف ىذا الصدد ورد يف رسالة يعقوب قولو " ولكن ال تكتفوا بسماع كالم هللا من دون العمل بو فتخدعوا
أنفسكم  ،فمن يسمع الكالم وال يعمل بو يكن كالنّاظر يف ادلرآة صورة وجهو  ،فهو ينظر نفسو وديضي مث
ينسى يف احلال كيف كان "  . 3ويف ىذا شرح لقيمة األعماؿ ولكن على حسب االدياف ادلسيحي ومعناه أ ّف

وتصرفاتو اليت تعكس مدى صدؽ اديانو .
القوؿ جيب أف يطبّق ابلعمل على أرض الواقع من خالؿ أفعالو ّ

ولقد وردت أيضا رسالة تؤّكد ىذا " ماذا ينفع االنسان  ،اي اخويت أن ي ّدعي االديان من غَت أعمال ؟

أيقدر ىذا االديان أن خيلّصو ؟ فلو كان فيكم أخ عراين أو أخت عراينة ال قوت ذلما  ،فماذا ينفع قولكم
ذلما  ...أنت تؤمن أ ّن هللا واحد ؟ حسنا تفعل وكذلك الشياطُت تؤمن بو وترتعد  ...ترون اذا  ،أن االنسان
يتربر ابألعمال ال إبديانو وحده "  . 4وىكذا فا ّف الربوتستانتية تدعو اىل االدياف وذلك يف صورتو الواقعية ادلطبّقة
ّ
جيسد أفعاال خَتية على أرض الواقع وابلتّايل فإهنا
من خالؿ التعامل مع اآلخرين ال على االدياف النظري الذي ال ّ
تدعو اىل أخالؽ واقعية عملية تعكس صورة االدياف احلقيقي .

كما جاء أب ّف الغاية من التّجارب يف ىذه احلياة ماىي االّ اختبار حلقيقة ادياف البشر ،وىذا ما ورد يف رسالة
القديس بطرس االوىل " أنتم اللّذين ابإلديان حترسكم قدرة هللا خلالص سينكشف يف اليوم األخَت ،بو
تبتهجون  ،مع أنّكم ال ب ّد أن حتزنوا حينا مبا يصيبكم اآلن من أنواع احملن اليت متتحن اديانكم كما متتحن النّار
الذىب  ،وىو أمثن من الذىب الفاين فيكون أىال للمديح واجملد واالكرام يوم ظهور ادلسيح ". 5

 1االصليل ،ص . 16
 2نفسو ،ص .585
 3نفسو ص .625
 4نفسو ،ص . 627
 5نفسو ،ص . 633
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و من بُت األخالقيات اليت تدعو اليها الربوتستانتية عدـ التمييز بُت الفقَت والغٍت وىذا ما جاء يف رسالة يعقوب
قولو " وما دمتم  ،اي اخويت  ،مؤمنُت بربّنا يسوع ادلسيح لو اجملد  ،فال حتابوا أحدا  ،فان دخل رلمعكم غٍت

يف أصبعو خامت من ذىب وعليو ثياب فاخرة  ،مث دخل فقَت عليو ثياب عتيقة  ،فالتفتم اىل صاحب الثياب

الفاخرة فقلتم لو ((اجلس أنت من ىنا يف صدر ادلكان  ،وقلتم للفقَت  (( :قف أنت ىناك أال تكونوا ميّزمت

أحدمها دون اآلخر وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارىم ؟"

1

ويف ىذا دعوة صرحية اىل الزىد يف احلياة وعدـ تكنيز و تكديس األمواؿ يف احلياة الدنيا ،وىذا ما جاء يف
والصدأ كل شيء وينقب
رسالة مىت قوؿ يسوع  " :ال جتمعوا لكم كنوزا على األرض  ،حيث يفسد السوس ّ
اللصوص ويسرقون  ،بل امجعوا لكم كنوزا يف السماء حيث ال يفسد السوس والصدأ اي شيء وال ينقب

اللصوص وال يسرقون فحيث يكون كنزك يكون قلبك "  .2وىذا يعٍت ا ّف الكنز احلقيقي ىو االدياف والقياـ
ابألعماؿ الصاحلة اليت ّتدـ الرب يف الدنيا واآلخرة وليس ملذات الدنيا وشهواهتا.
وتدعو أيضا األخالؽ الربوتستانتية اىل احملبة والتآخي بُت األفراد وىذا ما جاء يف رسالة يوحنا األوىل :
حيب بعضنا بعضا  ،ال أن نكون مثل قايُت
" أحبّوا بعضكم بعضا فالوصية اليت مسعتموىا من البدء ىي أن ّ

ضحى ادلسيح بنفسو ألجلنا ،فعلينا حنن أن
الذي كان من الشرير فقتل أخاه ...وحنن عرفنا احملبّة حُت ّ
نضحي بنفوسنا ألجل اخوتنا  .من كانت لو خَتات العامل ورأى أخاه زلتاجا فأغلق قلبو عنو ،فكيف تثبت

زلبّة هللا فيو  ،اي أبنائي  ،ال تكن زلبّتنا ابلكالم أو ابللسان بل ابلعمل و احلق " .3

ابإلضافة اىل ىذا فإ ّف ادلسيحية الربوتستانتية تقوـ على رلموعة من التقاليد نذكر على سبيل ادلثاؿ أ ّف

ادلسيح مل ينب كنيستو على ادياف بطرس لكن على بطرس نفسو وىذا ما جاء يف رسالة مىت "وأان أقول لك أنت
صخر وعلى ىذا الصخر سأبٍت كنيسيت وقوات ادلوت لن تقوى عليها وسأعطيك مفاتيح ملكوت
السماء  ،وما حتلّو يف األرض يكون زللوال يف السماء" .4
السماوات  ،فما تربطو يف األرض يكون مربوطا يف ّ

1
2
3
4

االصليل ،ص . 625
نفسو  ،ص . 14
نفسو ،ص . 656
نفسو ،ص . 48
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عرب عنها يسوع برمز ادلفتاح وبتسليمو ىذه السلطة
وكذلك سلطة البااب مثال تكوف متتالية عند الربوتستانت فقد ّ

ادلتتالية من اباب اىل اباب عرب األجياؿ وقد ورد يف االصليل قولو  " :سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات  ،فما
تربطو يف األرض يكون مربوطا يف السماء وما حتلّو يف األرض يكون زللوال يف السماء .1" .وادلفتاح ىنا ال يعٍت
السلطة فقط ولكن انتقاؿ ىذه السلطة من رآسة اىل رآسة  ،وىذا ما فعلو ادلسيح مع بطرس بعدما اعًتؼ
احلي "
ابدلسيح بقولو " أنت ادلسيح ابن هللا ّ

2

وبدوره ادلسيح سلّم بطرس رآسة الكنيسة على األرض .

ولقد أ ّكد العديد من ادلفكرين على أ ّف األخالؽ من وجهة نظر العقيدة ادلسيحية مستم ّدة من القضااي

لكل شيء  ،فا ّف علينا أف
الدينية أو الالّىوتية  ،فانطالقا من العقيدة ادلسيحية اليت ّ
تتضمن أ ّف هللا ىو اخلالق ّ
نسلّم أب ّف ما ىو صحيح أو مستحسن أو الزامي من الوجهة األخالقية ىو كذلك  ،ليس بسبب النتائج ادلًتتبة
عليو  .بل أل ّف هللا أيمران بو ومن ادلفكرين اللذين دافعوا عن ىذه الفكرة ىو الالىويت الربوتستانيت اميل برونر
حيث يقوؿ يف ذلك  " :ا ّن اخلَت جيد أساسو يف ارادة هللا  ...فاهلل ليس فقط قيما على القانون األخالقي
وعلى القواعد األخالقية  ،بل خالقها ...فال شيء حسن االّ السلوك ادلطيع  ،االرادة ادلطيعة  ...ولكن ىذه
يتكون
الطاعة ال متنح لقانون أو مبدأ ديكن أن يعرف مق ّدما  ،بل فقط إلرادة هللا السيّدة  ،احلرة  .ان اخلَت ّ

أي حلظة ".3
من قيامنا دائما مبا أيمر بو هللا يف ّ
ويعترب كتاب األخالؽ ( األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية ) دلاكس فيرب من بُت الكتب اليت حتتل مقاـ
الصدارة يف علم األخالؽ – علم اجتماع القيم – فقد اىتم فيرب يف ىذا الكتاب بوصف نسق جديد من القيم
وىي األخالؽ الربوتستانتية حيث كاف دور ىذا الكتاب فعاال يف القرنُت السادس والسابع عشر وكيف أ ّف ىذه
القيم قد ش ّكلت نسقا اجتماعيا جديدا – روح الرأمسالية وىذا ما سنوضحو الحقا – ويف ىذا الكتاب يعطي فيرب
اىتماما لل ّدين – الربوتستانيت – ليس على أنّو الىوت  ...ولكن على أساس أنّو مصدر للقيم ونسق للدافعية . 4

 1االصليل ،ص . 48
 2نفسو ،ص .48
 3نقال عن  :عادؿ ضاىر  :األخالؽ والعقل  ،دار الشروؽ  ،االردف  ،ط ، 1990 ، 1ص . 193
 4دمحم امحد بيومي  :أسس وموضوعات علم االجتماع  ،ص .175
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ولقد درس ماكس فيرب األخالؽ وذلك يف دراستو الشهَتة ( االخالق الربوتستانتية) حيث حبث يف الداينة
يهمنا ابلتأكيد  ،ما كان جيري
الربوتستانتية و أخالقها ومدى أتثَتىا على سلوكات األفراد يقوؿ يف ذلك  " :ال ّ
الالىوت األخالقي يف تلك الفًتة  ،بغض النظر عن مدلولو العملي الذي ديكن
تعليمو نظراي ورمسيا يف كتب ّ
يهمنا خيتلف عن ىذا اختالفا جذراي انّو
أن يرتديو بفضل نظام الكنيسة  ،واجلهد الرعائي والتبشَت ،ما ّ
اكتشاف احلوافز البسيكولوجية اليت مت ّد جذورىا اىل ادلعتقدات وادلمارسات الدينية اليت ترسم للفرد سلوكو

1
توجو احلياة طبقا
القيم
ف
أب
فيرب
يعتقد
الصدد
ىذا
ويف
.
وتبقيو عليو "
ّ
تتحوؿ يف احلياة اليومية اىل ّاّتاىات ّ
ّ
التغَت االجتماعي
كقوة ثورية وحيدث ّ
للمثل الدينية اليت تساىم يف رسم سلوكات الفرد وتنمو احلركات الدينية ّ

اخلاص بسلوكات األفراد ،وهبذا يدرس ماكس فيرب االخالؽ الدينية ادلتواجدة يف الربوتستانتية من خالؿ اآلاثر اليت
تعكسها على سلوكات االفراد من خالؿ الواقع ادلعاش وادلطبّق ،وليس دراسة الالىوت األخالقي يف جانبو النظري

وفقط .

ولقد اختار ماكس فيرب الداينة الربوتستانتية يف دراستو حوؿ العالقة بُت الربوتستانتية وظهور الرأمسالية على
استدؿ ّبا ورد يف االصليل يف رسالة القديس بولس قولو :
اعتبار أ ّف الربوتستانتية داينة حتث على العمل حيث
ّ
الرب يسوع ادلسيح أن تتجنّبوا كل أخ بطال ((...من ال يريد أن يعمل ال
" ونوصيكم أيّها االخوة  ،ابسم ّ
حيق لو أن أيكل )) "  ، 2وهبذا يعترب فيرب أ ّف العمل يشكل ىدؼ احلياة كما ثبتو هللا أ ّف آية القديس بولس ىذه

صاحلة لكل انساف ومن غَت حت ّفظ وأ ّف االمتناع عن العمل ىو مؤ ّشر عن غياب النعمة

3

ومن خالؿ ىذه الدراسة سعى ماكس فيرب اىل الربط بُت االخالؽ الربوتستانتية وبُت سلتلف النشاطات
وعلى وجو اخلصوص اجملاؿ االقتصادي وىذا ما سنعرضو وابلتفصيل يف موضع آخر.

 1ماكس فيرب :األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية  ،ص . 67
 2االصليل  ،ص .567
 3ماكس فيرب  :األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية  ،ص .136

33

قراءة ماكس فيبر لبعض الطوائف الدينية

الفصل الثاني

ادلبحث الثاين  :قراءة ماكس فيرب لإلسالم و اليهودية
ّأوال  /موقفو من اإلسالم :

لقد كاف أتثَت اإلسالـ يف أوراب خاصة يف القروف الوسطى شامال دليادين كثَتة  ،ومهيمنا على جوانب

عم بدرجة كبَتة مستوايت احلياة األوروبية مجيعا ،وذلك يف مجيع النّواحي
متع ّددة ،وديكن القوؿ أ ّف ىذا التأثَت ّ
االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغَتىا .
ومن بُت القضااي اليت أثَتت يف ىذا اجملاؿ موقف ادلسيحية من االسالـ فكانت ىناؾ آراء ومواقف متع ّددة
تغَتات كربى يف موقف ادلسيحيُت من اإلسالـ بوصفو
إزاء االسالـ  ،ولكن يف القرف السادس عشر حصلت ّ
تصورات القروف الوسطى ( األوروبية ) حوؿ
منافسا ج ّداي يف ميداف العقل والعلم ّ ،
حىت أ ّف مارتن لوثر هت ّكم على ّ

االسالـ  ،وق ّدـ لتأييد وجهة نظره ىذه عيّنات وّناذج تقليدية شلا أمساه خرافة األوروبيُت وجهاالهتم حياؿ اإلسالـ

وإضافة اىل ذلك رفض لوثر فكرة احلروب الصليبية واندى بدال من ذلك بوجوب ّاّتاذ موقف صبور ومتسامح مع
األتراؾ .1
تغَتت فكرة لوثر حيث أنّو كاف من األوائل الذين صاغوا ( ّنوذجا ) جديدا كلّيا للموقف
ولكن سرعاف ما ّ

من االسالـ مستخدما اايه – كنموذج سليب  -يف جدالو العنيف مع الكاثوليكية حيث يقوؿ  " :البااب واالسالم
العدوين اللّدودين للمسيح وللكنيسة ادلق ّدسة  ،ولكن اذا كان االسالم ديثّل
يش ّكالن من  -حيث اجلوىرّ -

جسد ادلسيح الدجال  ،فإ ّن البااب ىو رأسو " .وهبذا الشكل أصبح االسالـ – كما يراه لوثر – مرادفا دلفهوـ

اخلطيئة داخل الكنيسة ادلسيحية  ،وهبذا ادلعٌت فا ّف الكنيسة الكاثوليكية ذاهتا أصبحت يف نظر لوثر ىي االسالـ
وبدءا من ىذه اللحظة أصبح ادلف ّكروف ادلسيحيوف يف أرواب كثَتا ما يعودوف اىل مبادئ االسالـ  ،ليس هبدؼ
ادلناظرة وادلساجلة معو مباشرة  ،بل من أجل استخداـ ّنوذجو كوسيلة يف اجملادالت الالىوتية والفلسفية  ،وىكذا
فا ّف ا ّهتاـ بعضهم بعضا ابإلسالمية أصبح ىو ادلوضة الرائجة بصورة عجيبة بُت الالىوتيُت الربوتستانت والكاثوليك
يف القرف السادس عشر ،حيث رأى الربوتستانت يف اإلسالـ وابلتايل يف الكاثوليكية عمال دوف ادياف ّأما

الكاثوليك بدورىم فقد ا ّهتموا اإلسالـ يف أثناء رلادالهتم ادلضادة للربوتستانتية أبنّو جي ّسد االدياف بال عمل . 2

 1أليسكي جورافسكي  :االسالـ وادلسيحية  ،دار ادلعرفة  ،الكويت  ، 1996،ص . 84
 2نفسو  ،ص . 84
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وضلى ماكس فيرب نفس ادلنحى متّخذا موقفا  -إف صح القوؿ  -معاداي من االسالـ حيث اىتم يف دراستو
للتطور
الشهَتة حوؿ األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية ابلتأكيد على أمهّية الداينة الربوتستانتية يف ّتسيدىا ّ
ادلهمة
احلاصل خاصة يف الغرب وذلك يف ميداف االقتصاد وابلتحديد يف ظهور النظاـ الرأمسايل كأحد األنظمة ّ

يف التطور االقتصادي ،واعتمد ماكس فيرب يف مقاربتو ذلذا ادلوضوع وأتسيسو جململ أفكاره على مقاربة تعتمد
على ادلقارنة بُت رلموع الطوائف الدينية كاإلسالـ واليهودية والكاثوليكية والربوتستانتية .

و تناوؿ ماكس فيرب ال ّدين االسالمي وعادلو احلضاري ابل ّدراسة يف كتاابتو كما فعل مع اليهودية وادلسيحية
بل وعامل ال ّدايانت اذلندية والصينية  ،ولكن شذرات واشارات كثَتة عن االسالـ واترخيو تتخلّل كتاابتو كلّها
وعمد ماكس فيرب اىل مجع نظم وتقاليد احلكم والضبط االجتماعي والسياسي ابلشرؽ وعامل االسالـ حتت
مصطلح الباترديونيالزموس "  "Patrimonialismusوأتيت معاجلة ىذا الشكل من أشكاؿ احلكم ليس
يف األخالؽ الربوتستانتية بل ضمن معاجلتو ألشكاؿ الشرعية و اشكالياهتا يف رلموعتو الكربى االقتصاد واجملتمع
ويرجع ماكس فيرب ّتلّف ادلنظومة أو ظهور الظاىرة – الرأمسالية – اىل األّناط السياسية وأنظمة احلكم
تطور رأمسايل مكتمل بتلك
اليت سادت يف تلك اجملتمعات ،ومن ضمنها اجملتمع االسالمي فجاءت دوف ّ
اجملتمعات . 1
ويعتقد ماكس فيرب أب ّف االسالـ كدين ليس مانعا من موانع الرأمسالية أو أنّو ليست ىناؾ عالقة علّية بُت
االسالـ و الباترديونيالزموس ،و مع ذلك فا ّف الشروط االجتماعية واالقتصادية للنشوء الرأمسايل األورويب – اليد
احلرة والقوانُت ادلعقلنة و االستقاللية ادلدنية – توافرت ّبجملها يف االجتماع االسالمي الوسيط دوف أف
العاملة ّ
يكتمل رغم ذلك الظهور الرأمسايل . 2
كما عاجل فيرب االسالـ يف كتابو ( االقتصاد واجملتمع ) معاجلة زلشوة ابلعداء والكراىية  ،واالسالـ عنده ىو
دين السادة  ،جذوره مسيحية يهودية  ،ما كاف أبدا دين تقوى واخالص  ،واّّنا ىو دين زلاربُت من طبقة
األوؿ للصحابة
احملرؾ ّ
اجتماعية معيّنة  ،ويعتمد صلاحو على االنتصار العسكري على األرض  ،والغنائم ىي ّ
األوائل  ،و احتياجات ادلسلمُت كمقاتلُت ىي اليت ح ّددت النظرة االسالمية للعامل  ،وكل ادلسلمُت عند ماكس
وطوروىا لتتطابق مع أحواذلم ادلعيشية . 3
فيرب انتهازيوف أخذوا رسالة النّيب ّ

 1رضواف السيّد  :سياسات االسالـ ادلعاصر  ،جداوؿ للنشر  ،لبناف  ،ط ، 2فرباير  ، 2015 ،ص . 279
 2نفسو  ،ص . 280
 3أمحد ابراىيم خضر  :ادلسلموف الفيربيوف  ،دت  ،ص 52
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زلمد– صلى هللا
وهبذا خرج فيرب بفكرة الكاريزما كما ح ّددانىا سابقا واليت نسبها اىل األنبياء لكن مل يكن النّيب ّ

عليو وسلم – عند فيرب ىو النّيب الذي نعرفو  ،إنّو يف نظره رجل بٌت سلطتو على السحر  ،ي ّدعي أبنّو يوحى اليو
وأ ّف القرآف الذي أتى بو معجزة وأنّو ينتمي لسلسلة األنبياء كإبراىيم وموسى وعيسى عليهم السالـ  ،كل ذلك
تزمت  ،وشهوانية جنسية  ،وحرمي وشعوذة
زلض ّادعاء عند فيرب ابإلضافة اىل ذلك فإنّو يعترب االسالـ دين ّ
وفوضى حيث عكست كتاابتو عن االسالـ سلتلف أبعاد ىذه الصورة القامتة .1
ولقد كانت آلراء ماكس فيرب أتباع ومتأثروف أبفكاره لكن ىذا ال ينفي وجود معارضُت لو حيث أ ّف ىناؾ
تبٌت االسالـ دينا وىم شخصيات غربية كانت بروتستانتية الداينة .
من ّ

االحتادية
صلد مثال د دمحم صديق وىو أدلاين يبلغ من العمر  33عاما  ،إماـ مسجد بالؿ ّبدينة أخُت أبدلانيا ّ

زلمد صلّى هللا عليو وسلم كما جذبتو
وكاف يف األصل بروتستانتيا قبل إسالمو  ،وقد جذبتو شخصية الرسوؿ ّ
عقيدة االسالـ منذ حداثتو لذلك انصرؼ إىل دراسة األدايف عامة ولو من العمر مخسة عشر عاما ويقوؿ عن
موجها بصفة خاصة
نفسو  " :قرأت كتبا عن البوذية واذلندوسية واليهودية والنّصرانية  ،لكن اىتمامي كان ّ

صورات اليت كانت سائدة يف الغرب حول
لإلسالم وشخصية النّيب ّ
زلمد صلى هللا عليو وسلّم  ،ومل أتقبّل التّ ّ
زلمد ـ صديق إىل تعريف األدلاف ّببادئ اإلسالـ مؤّكدا على ىذه
ىذه الشخصية الكردية "  .ويسعى االماـ ّ
االحتادية . 2
ادلهمة اليت يتبنّاىا ادلركز االسالمي دلدينة أخُت وغَتىا من ادلراكز االسالمية يف أدلانيا ّ
ّ

اثنيا  /موقف ماكس فيرب من اليهودية:

السالـ و ادلعروفُت ابألسباط من بٍت اسرائيل الذي
تعترب اليهودية داينة العربانيُت ادلنحدرين من ابراىيم عليو ّ

السالـ مؤيّدا ابلتوراة ليكوف ذلم نبيّا واليهودية داينة يبدو أ ّهنا منسوبة اىل يهود الشعب
أرسل هللا اليهم موسى عليو ّ
وعممت على الشعب على سبيل
وىذه بدورىا قد اختلف يف أصلها وقد تكوف نسبة اىل يهوذا أحد أبناء يعقوب ّ

التغليب .3

1أمحد ابراىيم خضر  :ادلسلموف الفيربيوف ،ص212
2
زلمد غزت الطهطاوي  :دلاذا اختار ىؤالء االسالـ دينا  ،مكتبة النافذة  ،مصر  ،ط ، 2005 ، 1ص . 180
ّ
3
ادليسرة  ،ص . 485
مانع بن محّاد اجلهٍت  :ادلوسوعة ّ
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تطورا ذا أمهّية
ويشرح لنا ماكس فيرب يف كتابو ( اليهودية القددية ) يف ّ
أي شيء كاف التمثيل اليهودي دلا ىو اذلي ّ
حضارية كربى للتاريخ العادلي ؟ فيقوؿ ":جند يف اليهودية أخالق دينية للسلوك االجتماعي ،أخالق تتّسم
كل حبث ال عقالين
كل سحر كما كانت ّ
بدرجة عالية من العقالنية  ،مبعٌت أ ّّنا كانت ّ
متحزرة من ّ
متحررة من ّ

عن اخلالص اليت متيّز أداين اخلالص اآلسيوي"  .1وهبذا يعًتؼ ماكس فيرب ابليهودية على أ ّهنا كانت بعيدة
حتوؿ كل اختيار
ومتحررة عن التفكَت الالىويت ،وأ ّهنا كانت من بُت الدايانت اليت سامهت يف فكرة العقلنة وأ ّهنا ّ
ّ

وتوجهها ضلو اإلجابة بوسائل عقالنية .
لإلرادة االذلية اىل صيغة عقالنية ّ

فالنّيب اسحاؽ مثلو مثل ادلسيح من بعده  ،يصف الطابع العقالين دلسَتة العامل اليت ال تتح ّدد ابدلصادفة العمياء وال

ومربرات ذكية ومن جانب آخر للطبيعة العقالنية للنّبوة ذاهتا وعليو فإنّو
ابلقوى السحرية  ،اّّنا ّتضع العتبارات ّ

يهم
يف نظر فيرب يكوف " ال ّ
تصرف وفقا لتعاليم الوصااي االذلية وليس التساؤل عن معٌت العامل " ىو الذي كاف ّ
اليهود أكثر من أي شيء آخر  . 2وابلتايل فا ّف العقالنية اليت يتّسم هبا اليهود ليست العقالنية اليت يدعو اليها
ماكس فيرب واليت تتمثل يف اعادة التساؤؿ عن العامل .
ويرى ماكس فيرب أ ّف اليهود ىم أيضا ّنوذجيوف للرأمسالية السياسية وادلالية ولكنّها وقفت اىل جانب الرأمسالية
السياسة وادلضاربة يقوؿ يف ذلك " بكلمة واحدة  ،كانت تقاليدىا ىي تقاليد الرأمسالية
" ادلغامرة " متّجهة ضلو ّ

ادلنبوذة "  ، 3وابلتايل فا ّف العقالنية اليت مارستها اليهودية مل تؤد مع ذلك اىل عقلنة النّشاط االقتصادي .

وىذا يعٍت أ ّف األخالؽ االقتصادية لليهودية ظلّت تقليدية بشكل صارـ وقوي تتميّز " بتقدير ساذج وىو أمر

الشعائر الدينية إلضفاء القداسة والتبجيل على
تقشف وزىد " وكذلك مفهوـ طقوسي من ّ
كل ّ
غريب على ّ
النّصوص.
تطور الرأمسالية وأعترب تقاليدىا ىي تقاليد الرأمسالية
وعلى ىذا سحب ماكس فيرب اليهودية يف دراستو من ّ
وتطور الرأمسالية ،وىذا
ادلنبوذة متّخذا بذلك ّنوذجا آخر للدراسة جعلو النموذج األفضل واحلقيقي لظهور ّ

نتطرؽ اليو ابلتّفصيل يف الفصل الثالث.
ما سوؼ ّ

 1نقال عن  :دانييل ىارفييو  ،سوسيولوجيا األدايف  ،ص . 118
 2دانييل ىارفييو  ،سوسيولوجيا األدايف  ،ص . 119
 3ماكس فيرب  :األخالؽ الربوتستانتية وروح الرأمسالية  ،ص . 139
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فعاؿ يف اتريخ أرواب ػ ػ ػ ػ حسب فيرب ػ ػ ػ ػ ػ حيث
وبناء على ما سبق ديكن القوؿ أف الداينة الربوتستانتية كاف ذلا دور ّ
ولدت ىذه الداينة من حركة االصالح الديٍت يف القرف السادس عشر  ،وقد انتشرت ىذه الداينة يف معظم الدوؿ

األوروبية حيث كانت تعتمد على االصليل كمصدر ذلا ولقيمها األخالقية وابلتايل فا ّف مصدر األخالؽ عندىا
مستمد من االصليل ذاتو .
كما أ ّف ماكس فيرب تعرض ابلدراسة اىل سلتلف دايانت العامل ،و كاف لو موقفا عدائيا لبعض الطوائف
تزمت وشهوانية جنسية وشعوذة وفوضى
الدينية  ،حيث اعترب االسالـ دين زىد ال ّ
حيث على العمل وأنّو دين ّ
كما أ ّكد على أ ّف النظاـ الرأمسايل مل يشهده اجملتمع االسالمي ،وابلتّايل فإنّو بعيد كل البعد عن التّطور االقتصادي
مؤسس ،وأ ّف الرأمسالية اليت شهدهتا ىي
ابإلضافة اىل ىذا ح ّدد ايضا موقفا من اليهودية معتربا أ ّف العمل فيها غَت ّ
رأمسالية تتجو ضلو ادلضاربة والسياسة ،وأ ّف تقاليدىا ىي تقاليد الرأمسالية ادلنبوذة وهبذا اختار ماكس فيرب ّنوذجا

سنوضحو يف الفصل اآليت انطالقا من التساؤؿ
دينيا خاصا بو يف دراستو أال وىي ال ّداينة الربوتستانتية ،وىذا ما
ّ
التصورات الدينية – ابلتحديد الربوتستانتية – يف العامل
أي مدى تؤثر
ّ
الذي طرحو ماكس فيرب وىو إىل ّ
والوجود و يف السلوك االقتصادي –الرأمسايل  -للمجتمعات كافة ؟ لكن برؤية نقدية نتساءؿ مع فيرب ىل
موقفو من االسالـ واليهودية موقف مؤسس قبال أـ أنو موقف جاء بعد الدراسة والتحليل؟ ىذا ما سنبينو يف
الفصل الثالث.
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الفصل الثالث  :التأسيس األخالقي للرأمسالية عند ماكس فيرب
خلّف ماكس فيرب زادا علميا ىاما و رصيدا معرفيا ابرزا ومن بُت أىم أعمالو كتاب ( األخبلؽ
الربوتستانتية وروح الرأظبالية) حيث ساىم ىذا الكتاب يف اثراء رصيده العلمي و الذي كاف ذا انبية
كربى يف مساره الفكري و يف ىذا اؼبؤلف ح ّدد ماكس فيرب اىم النقاط و اؼببادئ االخبلقية اليت
تتحلى هبا الرأظبالية اغبديثة حيث ربطها ابلداينة الربوتستانتية و يف ىذا الفصل سنقوـ بعرض أىم
مفاىيم ماكس فيرب يف ؾباؿ األخبلؽ و عبلقة ىذا األخَت دبجاؿ االقتصاد – الرأظبالية -حبيث
حاوؿ ماكس فيرب أف يوضح كيف يوجو السلوؾ الديٍت  -الربوتستانتية -بقية النشاطات االنسانية
وخاصة االقتصادية و كيف رب ّدد مواقف ذو اصوؿ دينية سلوكا أخبلقيا يطبق بدوره يف الشؤوف
الدنيوية حيث تناوؿ فيرب فكرة " أخبلؽ العمل" موضحا أنبية العمل يف ؾباؿ اغبياة الدنيوية و فوائده
األخروية مع هللا ،كما يبُت كيف سانبت ىذه األخبلؽ اؼبستم ّدة من الربوتستانتية يف ظهور نسق
اقتصادي جديد وىو روح الرأظبالية حيث اعترب فيرب أ ّف الربوتستانتية النسكية – الزاىدة – ىي اليت
وبُت كيف سانبت ىذه
تتحلى أبخبلقيات خاصة ابؼبهنة مع وضع أحد معتنقيها يف صلب اؼبوضوع ّ

األخَتة يف ظهور الرأظبالية مربزا بذلك أىم اؼببادئ األخبلقية اليت ينبغي أف تتحلّى هبا روح الرأظبالية
وىذا ما سنتناولو ابلتفصيل من خبلؿ عرض أىم أفكار ماكس فيرب يف ىذا اجملاؿ .
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ادلبحث األول  :مفهوم الرأمسالية كمذىب
أوال  :تعريف الرأمسالية كمذىب " :"Capitalism
جاء يف اؼبعجم الفلسفي عبميل صليبا أف لفظ الرأظبالية يطلق على النااـ االجتماعي الذي يكوف فيو
العماؿ غَت مالكُت للثروات اليت يستثمروهنا ،ويطلق أيضا على مذىب من يرى أف الفصل بُت العمل ورأس اؼباؿ
أصلح وسيلة لزايدة االنتاج ،وربقيق الرخاء والعدؿ وتوفَت اػبَت والسعادة . 1
وهبذا تكوف الرأظبالية تكوين اجتماعي واقتصادي وبل ؿبل االقطاع ويستند إذل اؼبلكية اػباصة لوسائل
االنتاج واستغبلؿ العماؿ ،ومن مث فالقانوف الرئيسي لئلنتاج الرأظبارل و فوضى االنتاج واألزمات الدورية
والتناقض األساسي يف ىذا النااـ يقوـ بُت اػباصية االجتماعية للعمل واؼبلكية اػباصة لرأس اؼباؿ أي بُت
الطبقتُت الربوليتارية والربجوازية .2
ويعرؼ رأس اؼباؿ على أنو ؾبموعة اؼبصادر أو اؼباؿ اؼبوجود يف وقت معُت والذي يبكن اغبصوؿ عليو
لزايدة معدؿ االستهبلؾ يف الفًتات اؼبستقبلية سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة عن طريق االنتاج وتوجد ثبلث
طرؽ يستخدـ فيها رأس اؼباؿ يف العملية االقتصادية :
 رأس اؼباؿ يساعد على االنتاج رأس ماؿ يستخدـ كوسيلة لتسهيل التحكم يف القوة الشرائية رأس ماؿ يستخدـ كاعتماد مادي لبلستثمار .3وقد نشأت الرأظبالية يف القرف السادس عشر ،ولعبت دورا تقدميا يف تطوير اجملتمع األورويب  ،فحققت
انتاجية عمل أعلى بكثَت مقارنة ابالقطاع وحلت ؿبل االقطاع ،وساعدت على نشوء الدوؿ القومية لكن الرأظبالية
دخلت يف مستهل القرف العشرين أعلى مراحلها واليت تتميز بسيطرة االحتكارات وربكم األقلية اؼبالية ،وتعاظم
النزعة العسكرية .4
 1صبيل صليبا  :اؼبعجم الفلسفي  ،ج ، 1ص . 602
 2مراد وىبة  :اؼبعجم الفلسفي  ،دار قباء  ،القاىرة  ، 2007 ،ص .325
3
ؿبمد سعيد فرح  ،دار الكتب العربية للنشر  ،دت  ،ص .207
ؾبموعة أساتذة  :كتاابت اجتماعية معاصرة  ،ربرير ّ
 4توـ بوتومور  :مدرسة فرانكفورت  ،ترصبة سعد ىجرس  ،دار أواي  ،ليبيا  ،ط ، 2004 ، 2ص . 395
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ويرى ماكس فيرب يف كتابو " االقتصاد والشركة " أف الرأظبالية وىي بعيدة من السياؽ العيٍت لسياسة القوة
االمربايلية ومتطورة يف نقائها العلمي ذي القيمة اغبرة وتكوف بذلك الرأظبالية يف ناره كشكل للزىد االقتصادي
العقبلشل حبيث تعرؼ للوىلة األوذل على أ ّهنا شكل خاص للدورة اؼبالية والقضية عند ماكس فيرب ىي قضية عمل
وال شيء سواه  . 1وىذا ما سنبيّنو الحقا .
اثنيا  /أسس و أشكال الرأمسالية:
 /1ترتكز الرأظبالية اغبديثة على ؾبموعة من األسس و ىي :
 البحث عن الربح بشىت الوسائل إالّ ما سبنعو الدولة كاؼبخدرات تقديس اؼبلكية الفردية وذلك بفتح الطريق ألف يستغل كل انساف قدراتو يف زايدة ثروتو وضبايتها وعدـ االعتداءعليها وتوفَت القوانُت البلزمة لنموىا واطرادىا وعدـ تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية إال ابلقدر الذي يتطلبو
النااـ العاـ وتوطيد األمن
 اؼبنافسة واؼبزاضبة يف األسواؽ نااـ حرية االسعار واطبلؽ ىذه اغبرية وفق متطلبات العرض والطلب واعتماد قانوف السعر اؼبنخفض يف سبيلترويج البضاعة وبيعها . 2
 /2أشكال أو أنواع الرأمسالية اليت عرفها العامل احلديث :
أ -الرأمسالية التجارية  :واليت ظهرت يف القرف السادس عشر حيث يتمثل جوىر الرأظبالية ىنا يف استثمار
اؼباؿ بتوقع ربقيق مكاسب وأرابح ويكمن سر ربقيق األرابح العالية يف التمكن من ربقيق االحتكار بوسيلة
أو أبخرى ،واخراج اؼبنافسُت من السوؽ والتحكم فيو بكل الوسائل ،وحيث أف األرابح كانت تتحقق
من التجارة يف سلع اندرة بدال من ترشيد االنتاج فقد كاف أتثَت الرأظبالية التجارية على اجملتمع ؿبدودا ،وكاف
أغلب سكاف أوراب يعيشوف حياهتم وينجزوف أعماؽبم دوف أف تؤثر فيهم أنشطة أصحاب رؤوس األمواؿ من
التجار. 3
 1ىربرت ماركيوز  :فلسفات النفي  ،ص .216
 2مصطفى حسيبة  :اؼبعجم الفلسفي  ،ص .231
 3جيمس فولتشر  :مق ّدمة قصَتة عن الرأظبالية  ،ت رفعت السيّد علي  ،دار الشروؽ  ،مصر  ،ط ، 2011 ، 1ص . 15
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ب -الرأمسالية الصناعية  :واليت ساعد ظهورىا على تقدـ الصناعة وظهور اآللة البخارية اليت اخًتعها جيمس
وات سنة  ،1770واؼبغزؿ اآلرل سنة  ،1785فبا ّأدى إذل قياـ الثورة الصناعية يف انكلًتا خاصة ويف أوراب عامة
اابف القرف التاسع عشر ،وتفصل بُت االنساف وبُت اآللة. 1

1

مصطفى حسيبة  :اؼبعجم الفلسفي  ،ص .232
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ادلبحث الثاين  :أخالق العمل عند ماكس فيرب
أوال  /مفهوم أخالق العمل عند ماكس فيرب :
العمل ىو الفعل واؼبهنة ،و الصنعة تقوؿ عمل عمبل ،فعل فعبل عن قصد والفرؽ بُت العمل والفعل أف
العمل أخص والفعل أعم ويشَت العمل يف علم االقتصاد إذل كل جهد يبذلو االنساف لتحصيل منفعة وهبذا يكوف
معٌت العمل قريب من معٌت الفعل ،واعبهد والتأثَت والشغل...

.1

يعترب العمل يف اجملتمعات اغبديثة فعل يتم دبقتضاه اشباع الرغبة الذاتية الشخصية واستجابة للحوافز
اؼبادية ،أما يف اجملتمعات البسيطة فالناس ال يعملوف فقط من أجل اشباع ىذه الرغبات واغبوافز وإمبا نزوال على
بعض االلتزامات االجتماعية اليت تلزمهم أف يعملوا لآلخرين مثلما يعملوف ألنفسهم . 2
ويوضح لنا ماكس فيرب فكرة العمل بقولو أف الكلمة األؼبانية  Berufوردبا بشكل واضح الكلمة
اإلقبليزية  Callingتعٍت يف ناره مهمة يف اغبياة أو عمل ؿبدد وأف ىذه الكلمة توحي دبدلوؿ ديٍت دبعٌت مهمة
مفروضة من هللا ويؤكد فيرب على أ ّف ىذه الكلمة  Berufال توجد لدى الشعوب اليت تنتشر فيها الكاثوليكية
وتسيطر بُت صفوفها ولدى شعوب العصور القديبة الكبلسيكية بل يوجد مثل ىذا التعبَت عند كل الشعوب اليت
تسود فيها الربوتستانتية. 3
يرى ماكس فيرب أف ىناؾ فرؽ شاسع بُت الربوتستانتية األؼبانية عند لوثر  ،والربوتستانتية الفرنسية عند
كالفن ،والربوتستانتية السويسرية وغَتىا  ،ويف ىذا الصدد يؤكد ماكس فيرب على أف فكرة الشغل  Berufىي
من نتاج حركة االصبلح الديٍت وأف ىذه اغبقيقة مسلم هبا منذ القروف الوسطى وأف ىذه الفكرة ىي التعبَت عن
اؼبعتقد اؼبشًتؾ بُت كافة الطوائف الربوتستانتية والذي ترفض يف الوصااي األخبلقية عند الكاثوليكية التمييز بُت
الواجب واؼبستحب وأ ّف زبطي اؼبرء قيم اغبياة الدنيا ابلتقشف الرىبٍت  -كما ىو عند الكاثوليك -ليس ىو
الوسيلة الوحيدة للعيش بطريقة ترضي هللا ،بل تكمن الوسيلة يف نار فيرب يف أف يقوـ اؼبرء بواجباتو يف اغبياة دبا
يتوافق مع موقعو االجتماعي . 4
 1صبيل صليبا  :اؼبعجم الفلسفي  ،ج ، 2ص . 105
 2ؾبموعة أساتذة  :كتاابت اجتماعية معاصرة  ،ص . 208
 3ماكس فيرب األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 52
 4نفسو ،ص . 52
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ويف ىذا يعتقد ماكس فيرب أف مارتن لوثر ىو من طور ىذه الفكرة  -فكرة الشغل -لكنو يف ناره فشل فشبل
ذريعا يف اقامة صلة بُت اؼبشاغل الوظيفية واؼببادئ الدينية يقوؿ يف ذلك  " :غري أن لوثر كان يشدد على داللة
العمل الوظيفي كلما اخنرط ابألعمال وادلشاغل الدينوية  ،وىذا ما دفعو إىل مضاعفة تقديره أبن
العمـ ـ ـ ـ ـل الوظيفي ىو أمر خاص...ىذا يكفي يف ذاتو لـ ـ ـ ـ ـكي حيول دون تطور وجهات نظر جديدة
يف اجملال األخالقي " .1
ويف ىذا يسحب ماكس فيرب اسهامات مارتن لوثر يف اجملاؿ األخبلقي ابلرغم من أنو يعًتؼ لو على أنو
طور فكرة الشغل يف ثورتو االصبلحية إالّ أهنا ابءت ابلفشل ألنو دل يستطع اقامة صلة وثيقة بُت اجملاؿ
ىو من ّ
الوظيفي -االقتصادي -واجملاؿ الديٍت.
اثنيا  /أخالق العمل يف الربوتستانتية النسكية عند ماكس فيرب
وبعدما سحب ماكس فيرب فكرة مارتن لوثر عن العمل أو الشغل مؤّكدا أب ّهنا فشلت يف اهباد عبلقة بُت
اجملاؿ األخبلقي واجملاؿ االقتصادي ،وكذلك عندما أقصى كل من االسبلـ واليهودية مؤكدا على أف االسبلـ دين
زىد ال وبث على العمل ،وأف العمل يف اليهودية غَت مؤسس ،أقّر بعد نفيو ىذا أف الطائفة الربوتستانتية ىي
الطائفة الوحيدة اليت ربث على العمل وابلتارل ىي األقرب إذل الروح الرأظبالية يقوؿ وإذا عدان إذل االحصائيات
اؼبهنية يف بلد تتعايش فيو طوائف دينية متعددة ،نلحظ بصورة متواترة  ،واقعا أاثر يف العديد من اؼبرات نقاشات
حادة يف الصحف والكتاابت األدبية واؼبؤسبرات الكاثوليكية يف أؼبانيا ،يتلخص ىذا الواقع يف أف رجاؿ األعماؿ
وأصحاب اغبيازات الرأظبالية وكذلك فبثلي الشرائح العليا اؼبصنفة من اليد العاملة  ،وفوؽ ذلك  ،اؼببلؾ التقٍت
والتجاري ذا الثقافة الرفيعة يف اؼبؤسسات اغبديثة ىم أبغلبية كبَتة من الطائفة الربوتستانتية .2ومن خبلؿ ىذا
النص يتضح حسب ماكس فيرب أف الطائفة الربوتستانتية تسيطر على جل القطاعات واؼبؤسسات اغبيوية القوية
اقتصاداي وىذا دليل على أهنا طائفة تتوفر فيها اليد العاملة بشكل كبَت وىي بذلك تكوف أقرب إذل الرأظبالية.

 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 55
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وقد استخدـ ماكس فيرب التاريخ ليبُت أف اغبياة االجتماعية واالقتصادية ؿبددة بدرجة قاطعة ابلعناصر القيمية يف
تطورىا التارىبي ،ويف ؿباولة إلثبات ذلك الغرض قاـ فيرب ،دببلحاات أساسية اترىبية واحصائية ،وقد وجد أف
الطبقات التجارية الكربى للربجوازية موجودة بكثرة بُت الربوتستانتيُت ،فجزء كبَت من رجاؿ الصناعة والتجارة
ورجاؿ األعماؿ والفنيُت واؼبتخصصُت من الربوتستانت ،أما الكاثوليك دائما يبيلوف إذل الصناعات اليدوية وقد
الحظ فيرب أف بعض ىذه الطبقات يف القرنُت السادس والسابع عشر توجد بكثرة ليس سباما بُت الربوتستانت
ولكن شائعة بُت الكنائس الربوتستانتية الكالفينية يف فرنسا والتجار اؽبولنديُت واؼبتطهرين يف اقبلًتا .
واذل جانب ىذا أرجع ماكس فيرب امساؾ الربوتستانتيُت يف اطار اغبياة االقتصادية اؼبعاصرة ابلنصيب
االكرب من اؼباؿ وابغبصة األكرب من مراكز االدارة قد يكوف انصبا عن ثورة كبَتة انتقلت إليهم ابلوراثة  .1وىذا
يعٍت أف الربوتستانتية ىي الدين الوحيد الذي يبعث حيوية الفرد ووبثو على العمل .
ويف ىذ ا الصدد يقدـ لنا ماكس فيرب بعض العينات اليت تؤكد على صحة قولو ويقدـ لنا مثاال حوؿ
اختيار نوعية التعليم الثانوي مقارنة بُت الربوتستانت والكاثوليك مؤّكدا أف ىذا االختبلؼ ينبغي أف يوضع
يف خانة الفوارؽ من حيث األنبية بُت الثروات اؼبوروثة يقوؿ يف ذلك " :واقع أن نسبة الطالب الكاثوليك يف
ادلؤسسات الًتبوية الثانوية أدىن بكثري من نسبة السكان الكاثوليك قياسا على عدد السكان العام ،لكنو من
غري ادلمكن أن نفسر بذات الطريقة دلاذا كان محلة البكالور ا من الكاثوليك الذين خترجوا من مؤسسات
حتضر للدراسات التقنية وللوظائف الصناعية والتجارية وغريىا ال ديثلون سوى نسبة متدنية جدا قياسا على
نسبة الطالب الربوتستانت بينما تعترب دراسة اآلداب القددية من قائمة أفضلياهتم  ،وبذلك ديكن ادلقابل أن
تؤخذ بعني االعتبار مشاركة الكاثوليك الضعيفة يف رلاالت الكسب ادلستند إىل الرأمسال " 2ولتأكيد قولو قدـ
لنا ؾبموعة من االحصاءات البيانية ليدعم بذلك فكرتو مقدما بذلك مقارنة بُت كل من الربوتستانت والكاثوليك
واليهود وذلك فيما ىبص اختيار نوعية التعليم الثانوي ويقدـ لنا االرقاـ التالية: 3

Max Weber : le savant et le politique.p65

 -2ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص 17

 3نفسو  ،ص . 23
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نوعية التعليم الطائفة

بروتستانت

كاثوليك

يهود

 -الثانوية العامة

%43

%46

%9.5

-الثانوية العلمية

%60

%31

%9

-الثانوية العلمية العليا

%49

%40

%11

 الثانوية األىلية العليااؼبعدؿ

%51

%37

%12

51

38

10

اضافة إذل ىذا يعتقد ماكس فيرب أف كل ؾباالت اغبياة تقع ربت سيطرة يد الربوتستانت ،ويؤكد ذلك من خبلؿ
مقارنتو بُت الربوتستانتية و الكاثوليكية واليت يعتربىا أكثر انفصاال عن العادل ،وصاغ بذلك التعارض البارز بُت
الطائفتُت يف عبلقتهما ابغبياة االقتصادية ابلعبارة التالية  " :الكاثوليكي ىو أكثر ىدوءا ،وىو مسكون بعطش
قليل جدا إىل الكسب ،ويفضل حياة آمنة ،ولو مع مدخول ضئيل جدا ،على حياة ااثرة ورلازفة ولو وفران
لو الثروات واألرلاد  ،تقول احلكمة الشعبية بطرافة  :إما أن أتكل جيدا أو أن تنام جيدا ،يف احلالة احلاضرة
يفضل الربوتستانيت أن أيكل جيدا بينما يفضل الكاثوليكي أن ينام ىادائ" .و هبذا فإف الربوتستانتية يف نار
فيرب ىي الد ين الوحيد الذي يهتم دبباىج اغبياة ويرى أنو على الفرد أف يعيش ابستمتاع وااثرة وؾبازفة وربدايت
وطموحات على عكس ما تتصف بو الكاثوليكية كوهنا منفصلة عن العادل وتدعو اذل الكسل واػبموؿ وتتجاىل
اؼبنافسة والعمل وسبتاز ابلبلّمباالة .وكذلك يف مقارنتو بُت الربوتستانتية والكالفينية حيث تعترب ىذه األخَتة من
الطوائف الربوتستانتية اليت انفصلت عنها سنة  1540على يد جوف كالفن وظبيت ابلكالفينية نسبة إذل زعيمها
جوف كالفن وقد أشران إذل ىذا سابقا .
ويعتقد ماكس فيرب أف الكالفينية ىذه وجدت لتعايم الرب يؤكد فيرب ذلك قائبل  " :إن نشاط
الكالفينية االجتماعي يدور فقط حول تعظيم هللا وتبجيلو من ىنا فإن النشاطية الوظيفية اليت ىي يف خدمة
احلياة الدنيوية للجماعة ،ىي ابلتايل من ىذه الطبيعة ايضا" .1وهبذا تكوف الكالفينية يف ناره وجدت من أجل
تعايم الرب ال غَت ،وأنو على اإلنساف أف يعيش حياة اجتماعية روحانية رابنية خالصة فيصبح ىذا االندماج
 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 73
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للحياة الدينية ابغبياة االجتماعية ملبيا للحياة البشرية ومعربا عن قيمة العمل اؼبعروؼ كفعل لتمجيد الرب وتعايمو
ال لتحقيق مكاسب شخصية.
وإذل جانب ىذا يعتقد ماكس فيرب أبف الكالفينية صورة مثالية حيث تنار إذل العبلقة بُت الفرد واألخبلؽ
على أ ّهنا عبلقة بدوف صراع بينما عند فيرب العكس من ذلك  ،وهبذا يستنتج ماكس فيرب وجود فروؽ يف النشاط
االقتصادي ويف الثراء ،ويف طرائق العمل بُت الربوتستانت والكاثوليك يف أوراب الغربية وأمريكا مث بُت الربوتستانت
أنفسهم بُت اللوثرية والكالفينية.
وقد تناوؿ ماكس فيرب فكرة أخبلؽ العمل وذلك عند الربوتستانتية النسكية -الزاىدة -وميز لنا بُت أربعة
تيارات رئيسية للربوتستانتية النسكية وىي :
الكالفينية Le calvinisme التقوية Le pietisme اؼبيتودية Le méthodismeاؼبعمدانية Baptismeكانت ىذه الفروع ذات عبلقة طبعا أحدىا ابآلخر وال يبكن الفصل بينها دائما بصورة واضحة وال تعٌت
معاعبة فيرب للمذىب الربوتستانيت الزىدي بوصف اترىبي شامل ؼبعتقداهتم لكن بتلك العناصر فقط يف معتقداهتم
اليت ؽبا أعام التأثَت يف سلوؾ الفرد العملي يف نشاطو االقتصادي. 1
وتوصل ماكس فيرب من خبلؿ عرضو ألىم أفكار ىذه الطوائف وىو وباوؿ أف يبُت القواعد الدينية اليت
تقوـ على الفكرة الطهرية عن العمل – اؼبهنة  -ويرى أبنو رغم االختبلفات التفصيلية والتنوع الذي تبديو ىذه
اغبركات النسكية أبشكاؿ شىت فإف ىذه الوجوه ىي ذات حضور وأتثَت فيها ،ويرى بذلك أهنا تًتكز على مفهوـ
اػببلص أو النعمة اإلؽبية وىو مفهوـ مشًتؾ بُت كل ىذه الطوائف.
وهبذا يرى ماكس فيرب أبف االنساف مدفوع إذل أف يراقب بشكل منهجي خبلصو الفردي يف سلوكو اػباص
الذي ينبغي اشباعو ابلنسكية ،ويعٍت مثل ىذ ا السلوؾ النسكي اعطاء الوجود كلو شكبل عقبلنيا يعزى إذل ارادة
1

أنتوشل جيدنز  :الرأظبالية والنارية االجتماعية اغبديثة  ،ص . 96
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هللا مؤّكدا أف ىذه النسكية انتشرت على صعيد السوؽ وتعمل على اشباع روتُت الوجود بطريقتها ومنهجها صانعة
من ذلك حياة عقبلنية يف ىذا العادل الدنيوي وليس أبدا من أجل ىذا العادل .1

ولكن من خبلؿ عرضو ألفكار كل ىذه الطوائف انصب أىم جزء من ربليلو على الكالفينية لكن ليس
على مذاىب كالفن فقط كما نفهم يف العادة .بل بدال من ذلك على تلك اؼبذاىب اجملسدة يف تعاليم أنصار
الكالفينية كبو هناية القرف السادس عشر ويف القرف السابع عشر ويؤكد فيرب ذلك بقولو  " :نقول عمدا إن آراء
كالفن الشخصية ليست ىي اليت سندرسها بل الكالفينية يف شكلها الذي ظهرت فيو حوايل هناية القرن
السادس عشر وخالل القرن السابع عشر على امتداد األراضي اليت كانت سائدة فيها واليت كانت مسرحا
ألكثر أشكال الثقافة الرأمسالية تطورا "  . 2وهبذا وبدد ماكس فيرب الطائفة الكالفينية السائدة يف فًتة القرف
السابع عشر كأحد أىم الطوائف اليت سانبت يف ظهور الرأظبالية .
تبُت لو أف شبة تطابقا بُت العقلية الربوتستانتية يف اقبلًتا والوالايت اؼبتحدة وغَتنبا وال سيما لدى
وقد ّ
اؼبتزمتُت الربوتستانت اؼبعروفُت بػ البيوريتاف  Puritansوبُت االذباه العاـ كبو اغبياة ذلك االذباه الذي وبث على
ّ
العمل بنشاط وحيوية فالربوتستانتية حسب فيرب يف ش ّقها الكالفيٍت بصفة خاصة ،ىي ؾبموعة من اغبوافز اليت
تدفع االنساف إذل العمل واالنتاج وربصيل الثروة واالسهاـ يف زايدة ازدىار اغبياة االقتصادية بل إهنا سبنح اؼبهنة
قيمة أخبلقية كربى وتقدس العمل إذل درجة أهنا ترى يف أتدية العمل أبمانة وحيوية وضباسة واجبا مقدسا ،فمبدأ
العمل لدى بنيامُت فرانكلُت ليس معناه حب اؼباؿ ،أو حب الكسب ،أو حب اغبياة الثرية ،بل ىو صيغة مبدئية
أخبلقية لطرائق العيش اؼبثلي ،وىذا اؼببدأ الكالفيٍت ال يرى يف العمل وسيلة للكسب من أجل العيش ،بل إف
العمل ذاتو ىو فلسفة اغبياة ومعناىا .3
وهبذا يؤكد لنا فيرب أبف الطهرية اإلقبليزية اؼبتحدرة من الكالفينية توفر لنا األساس اؼبنطقي ؼبفهوـ الشغل
ومن أجل ىذا وضع أحد فبثليها اؼبسؤولُت يف صلب نقاشو وىو ريشارد ابكسًت"" Richard Baxter

"1980-1921ـ" واستعرض يف ذلك أىم كتبو حوؿ الثروة وطريقة اغبصوؿ عليها يقوؿ يف ذلك  " :فالثروة مبا

 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 96
 2نفسو  ،ص . 99
 3رضواف السيّد  :سياسات االسبلـ اؼبعاصر  ،ص .273
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ىي ثروة ،تشكل خطرا فادحا ،وإغواءاهتا الحد ذلا  ،والبحث عنها عمل جنوين نظرا لألمهية القصوى اليت
ترتديها مملكة هللا ،ولكنها قبل كل شيء موضع شك من الناحية االخالقية "

1

وهبذا وبذر ابكسًت من اغراءات الثروة ،لكن ىذا التحذير يف نار فيرب موجو فقط إذل استخداـ الثروة يف
سبيل طريقة اغبياة يغلب عليها الرخاء والبطالة حيث أف البطالة وتضييع الوقت نبا يف مقدمة اآلاثـ ،وابلتارل
يزود امتبلؾ الثروات
يعزى بذلك أعلى تقدير أخبلقي إهبايب للعمل يف العادل اؼبادي ابلنسبة للمؤمن ابلكالفينية وال ّ

االنساف أبي إعفاء من االمر االؽبي ابلعمل بصورة ـبلصة يف مهنتة.

وهبذا ترتبط ىذه األخبلؽ الطهرية ابلعمل ارتباطا وثيقا وىذا يعد دليبل قاطعا على أف الشخص الناجح
يف عملو ىو من بُت الناس الذين اختارىم الرب وارشدىم إذل طريق اػببلص يقوؿ فيرب " :فينبغي على االنسان
بغية أتمني خالصو أن يقوم بعمل الرب الذي بعث بو إىل األرض طيلة ما يدوم النهار ،ال البطالة وال ادلتعة
بل النشاط وحده ىو الذي خيدم ز ادة رلد هللا ،تبعا لتجليات ارادتو الواضحة "  ،2وابلتارل فإف ىذه الطائفة
االد خار واالستثمار ،بل إف أتباعها يقدسوف العمل ووبًتموف أرابب العمل
يف نار فيرب تعمل على تشجيع ّ
ابإلضافة إذل فرضها الواجبات والقواعد اليت تنام السلوؾ االقتصادي ،ونبذىا اػبموؿ والتكاسل والتواكل ،وحثها
على اغبركة والنشاط من أجل العمل والكسب ابعتبار العمل سبيبل لتحقيق اػببلص الفردي .
ابإلضافة إذل ىذا يعترب ماكس فيرب من خبلؿ ما كتبو ابكسًت أف العمل ىو دبثابة وسيلة نسكية يقوؿ يف
ذلك  " :العمل ىو بشكل خاص  ،الدواء النوعي الذي ينبغي استخدامو من ابب الوقاية ضد كل
االغواءات اليت مجعتها الطهرية يف عبارة احلياة الفاسدة اليت ال يستهان بدورىا "  .3وهبذا تكوف الطائفة
الربوتستانتية الطهرية أبخبلقها وقيمها تعمل على تشجيع العمل بل وتقدسو وىي ذبعل من العمل الوسيلة
الوحيدة اليت من خبلؽبا يستطيع الفرد التخلص من االغواءات اليت يصادفها يف اغبياة الدنيا كالتكاسل والتواكل
وتقرب إذل هللا .
وذلك من خبلؿ األخبلؽ اليت ربددىا الطائفة الربوتستانتية وكذلك تعترب العمل وسيلة تعبّد ّ

 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية  ،ص .134
 2نفسو  ،ص . 135
 3نفسو  ،ص . 135
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ويضيف ماكس فيرب مسالة أخرى عن العمل ذات أنبية يف حياة الفرد يقوؿ يف ذلك  " :غالبا ما يشكل العمل
ىدف احلياة ذاتو "  ،1ويف ىذا الصدد يؤكد فيرب أنو دل يكن من الطبيعي ابلنسبة لئلنساف أف يكرس نفسو روحا
يفضل ابألحرى أف يعيش حسب عادتو وأف يكسب الكثَت من اؼباؿ الضروري
وجسدا لنشاط مهٍت منتج بل ّ
لتحقيق ذلك حىت يقضي على الروتُت وأف ينخرط حبماس يف العمل ابعتباره ىدفا يف حد ذاتو ولكي يدرؾ العمل
يف نار فيرب كدعوة وشعور ابطٍت ال بد من وجود ّقوة دافعة خاصة يضعها فيرب يف العقلية الدينية اػباصة
ابلربوتستانتية النسكية الكالفينية بصفة خاصة.
ويدلل ماكس فيرب آبية القديس بولس واليت سبق ذكرىا واليت تنص على ما يلي " :إذا دل يرغب أحدكم
أبف يعمل فليكف عن األكل أيضا " ويؤكد على أف ىذه اؼبقولة صاغبة لكل إنساف من غَت ربفظ ،ويؤكد أف
االمتناع عن العمل ىو مؤشر عن غياب النعمة .
وهبذا قبد يف األ خبلؽ الكالفينية أف االنساف يربز ككائن عامل ،ومن ىنا اعادة االعتبار ؼبفهوـ بقي
ؿبتقرا زمنا طويبل وىو العمل وتؤكد جاكلُت روس أنو مع االخبلؽ الربوتستانتية وخصوصا الكالفينية برزت فكرة
العمل وما تنطوي عليو من غٌت وبذلك تربز فكرة العمل االنساشل اؽبادؼ إذل اكثار شبار األرض وأف كره العمل
من وجهة النار الكالفينية داللة على غياب النعمة وأهنا تعطي النجاح الزمٍت الدليل على اختيار هللا كلي القدرة
ابألسرار والذي ىيأ بعضا منّا للخبلص .2
ويؤكد ماكس فيرب على ضرورة اقباز العمل بشكل منام ويستدؿ يف ذلك بقوؿ ابكسًت " :ال ديكن
للمرء أن ديضي مبهمتو إىل هناية انجحة خارج مهنة مضمونة جد ا ،ألن عملو يغدو غري اثبت وغري منتظم
اؼبتخصص ينجز
وديضي فيو من الوقت على الكسل أكثر منو على الكد "  .ونستنتج من ىذا أف العامل
ّ
عملو يف انتااـ يف حُت يال غَته يف تشوش أبدي  ،وال يعرؼ من اجل كسب عيشو ال راحة وال استقرارا ،وهبذا
يؤكد فيرب على ضرورة التخصص يف العمل  ،وعلى اإلنساف االلتزاـ آبداء عملو بطريقة منتامة أاي كاف
ذلك العمل .

 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 136
 2جاكلُت روس  :مغامرة الفكر األرويب  ،ت أمل ديبو  ،أبو ظيب  ،ط ، 1نوفمرب  ، 2011 ،ص . 119
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كما يقر بفكرة مهمة مفادىا أف اغبياة اؼبهنية ينبغي أف تشكل ابلنسبة إذل الفرد سبرينا على فضيلة التقشف،
واختبارا من خبلؿ دور الضمَت يف اؼبهنة  ،للخبلص الذي يفعل فعلو يف العناية النشيطة واؼبنهج اللذين يتفرع هبما
الفرد لعملو ما أيمر بو هللا ليس العمل بذاتو بل العمل العقبلشل داخل اؼبهنة .وابلتارل هبري التشديد يف نار فيرب
دوما يف التصور الطهري على الطبيعة اؼبنهجية يف النسكية الدنيوية وليس كما ىو اغباؿ عند لوثر الذي بُت أنو
على اإلنساف القبوؿ ابلنصيب الذي قطعو هللا لكل واحد بشكل هنائي  .1وتنص ىذه الفقرة على انّو أينما
ينطلق االنساف ويعمل فإنو ىبلق االحتياطات النقدية كوسيلة لعملو وليس العكس ويف أصل ىذا السلوؾ العقبلشل
الذي يبثل يف اإليباف أبف واجبو األكرب على ىذه األرض ىو أف يعمل ببل ىوادة بزىد وعقبلنية.
وىبلص ماكس فيرب إذل أ ّف النسكية الربوتستانتية اليت سبارس أتثَتا يف اغبياة الدنيا أبهنا تتعارض تعارضا
حادا مع التمتع ا لعفوي ابلثروات وتكبح االستهبلؾ ،ال سيما يف ؾباؿ األشياء الكمالية ويف اؼبقابل يكمن مفعوؽبا
البسيكولوجي يف زبليص الرغبة ابلكسب من كوابت األخبلؽ التقليدية كما أهنا تقطع السبلسل اليت تعيق مثل
ىذا اؼبيل إذل الكسب ال بتشريع ىذا اؼبيل فحسب ،ولكن أيضا ابلنار اليو كما يريده هللا ،ويؤكد فيرب على أف
الصراع ضد اغواءات اعبسد والتبعية للثروات اػبارجية ال يستهدؼ أبدا الكسب العقبلشل بل استخداـ األمبلؾ
استخداما عقبلنيا .2وهبذا ال ينكر ماكس فيرب العمل من أجل الكسب اعبيد و بلوغ الثروة وإمبا يؤكد على
ضرورة التحلي ابألخبلؽ اليت تسمح ابلتمتع هبذه الثروة يف اطار ما يريده هللا وهبذا يؤكد على عدـ التبذير
وطغياف اؼبادة على اعبانب األخبلقي وابلتارل يدعو إذل استخداـ األمبلؾ استخداما عقبلنيا لغاايت ضرورية
وانفعة.
ويؤكد ماكس فيرب على ذلك ،وىذا ما ياهر يف قولو  " :إن االستخدام العقالين النفعي للثروات ىو
ما أراده هللا من أجل حاجات الفرد واجلماعة ،ليس التقشف ىو ما ينبغي فرضو على ادلالكني بل استخدام
ثرواهتم لغا ات ضرورية وانفعة "  .3نستنج من ىذا أف ماكس فيرب يؤكد أبف الربوتستانتية النسكية تشجع
العمل ،وربث أيضا على الزىد والتقشف -كما أكدان سابقا  -لكن ىنا ال يعٌت الق ػ ػ ػ ػوؿ بفكرة التقشف و الزىد

 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 137
 2نفسو ،ص . 142
-Max Weber : le savant et le politique.p78
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التفرغ لعبادة هللا فقط كما يفعل الكساذل ،وإمبا يدعو فيرب إذل
السلبيُت ،دبعٌت اعتزاؿ العادل  ،والفرار من اغبياة و ّ
العمل الدؤوب واؼبثابرة والنجاح يف اغبياة اؼبهنية  ،وىو هبذا يؤكد على ضرورة استثمار اؼببلؾ لؤلمواؿ واستخداـ
أمواؽبم من أجل ربقيق غاايت ومنافع للناس وربقيق الرفاىية بشكل فبيز يف ؾباؿ االستهبلؾ اؼبسموح بو أخبلقيا.
وكلما عمل اؼبرء بنار فيرب بنشاط أكثر وحيوية اكرب كاف ذلك لو من عبلمات رضى هللا عنو كما عليو يف
اآلف عينو أال يقتطع من اؼباؿ الذي هبنيو من عملو الدؤوب إال ما ىو ضروري ألف يعيش عيشة راضية يقوؿ
ماكس فيرب يف ذلك اقرا اف شئت قوؿ بعض الطهريُت الربوتستانت  " :إننا ال نعمل فقط لكي نعيش ،بل إننا
نعيش ألجل حب العمل...إن بليدا أو متكاسال ال ديكن أن يكون مسيحيا وال أن حيظى ابخلالص ...إن من
شأن الثراء أ ن يعفيك من بعض االعمال الفذة  ...غري أنو ال يعفيك من العمل واخلدمة مثل أفقر الناس".1
و ىكذا يكوف العمل يف نار فيرب من بُت األمور اؼبهمة اليت توصل إذل اػببلص مع الرب.
ويؤكد فيرب أبف النسكية ىنا تقاتل على ارضية انتاج الثروات اػباصة  ،عدـ االستقامة والطمح الغريزي
وتدين تعقب الثروة لذاهتا ابعتبار ذلك طمعا وعبادة للذىب....اخل ،ألف الثروة لذاهتا ىي اغواء يقوؿ يف ذلك :
" ان النسكية ىي القوة اليت تريد اخلري دوما وال تصنع سوى الشر ،ىذا الشر ادلتمثل ابلنسبة ذلا ابلثروة
وإغواءاهتا  ...وترى النسكية أن ذروة الكراىية ىي يف تعقب الثروة ابعتبارىا غاية يف ذاهتا ،وتعترب يف الوقت
نفسو مبثابة الدليل على الربكة الرابنية ،الثروة كثمرة للعمل ادلهين "  ،ويضيف قائبل " واألىم من ذلك أيضا
أن التقوًن الديين الذي يتناول عمال متواصال  ،ال يتوقف منهجيا ،بل يتم يف اطار مهنة دنيوية  ،بصفتو
الوسيلة النسكية األرقى ،ويف الوقت ذاتو بصفة أكثر األدلة أتكيدا وبديهية على التجدد واإلديان االصلي
أمكن ذلذا التقوًن أن يشكل الرافعة األكثر فعالية  ،اليت ديكن تصورىا ،واألكثر قدرة على نشر ىذا التصور
عن احلياة ،التصور الذي أمسيناه ىنا روح الرأمسالية "  ، 2وهبذا يعتقد ماكس فيرب أبف العمل وسيلة نسكية راقية
ويعمل على ذبديد اإليباف وتثبيتو ولكن ابرتباطو ابلتقوصل الديٍت  -الربوتستانتية  -ويرى أبف الربوتستانتية النسكية
ىي القادرة على نشر التصور الذي يسميو ماكس فيرب بروح الرأظبالية.
فما اؼبقصود بروح الرأظبالية عند ماكس فيرب؟ وما ىي الدعائم والقواعد اليت تقوـ عليها؟ وىذا ما
سنوضحو يف اؼببحث القادـ.
 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 154
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ادلبحث الثالث  :روح الرأمسالية وادلبادئ األخالقية عند ماكس فيرب
أوال  /مفهوم روح الرأمسالية:
ردبا لعبت اعبوانب الفكرية دورا فبيزا يف مبو الرأظبالية وتطورىا يف أوراب ،فاألفكار واؼبعتقدات الدينية تدفع
الناس إذل توجهات ؿبددة ،وتضفي على أفعاؽبم معٌت ،وتنام سلوكياهتم من خبلؿ مناومة قيم ربدد ؽبم كيف
عليهم أف يعيشوا ،وما ىو مسموح ؽبم بفعلو ،وال يوجد شك أ ّف اؼبؤسسات الدينية القوية اخًتقت كل نواحي
حياة البشر يف أوراب خبلؿ القروف الوسطى والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىو ىل ىناك عالقة بني ادلسيحية
ومنو الرأمسالية وتطورىا ؟  ،ولقد كانت أفضل عبلقة معروفة ذبيب عن ىذا التساؤؿ ىي العبلقة اليت وضعها
ماكس فيرب بُت االخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية .وىذا ما سنوضحو من خبلؿ عرضنا ألىم أفكار ماكس
فيرب عن ظهور الرأظبالية وتبياف اؼببادئ األخبلقية اليت تقوـ عليها.
يؤكد ماكس فيرب أف الرأظبالية ال تتعلق ابلرغبة يف الكسب ،وال ابلبحث عن الربح وال ابلسعي اغبثيث
وراء صبع اؼباؿ ،ذلك أف رواد اؼببلىي واألطباء والفنانُت ،واعبنود واللصوص واالسكافيُت كل ىؤالء من مناور
فيرب قد يكونوف مسكونُت هبذه الرغبة اعبموحة ،أو هبذا التعطش الكبَت للكسب ،بل إف ضبّى الكسب وحب
الذىب لدى اسكايف من انبورل قد تكوف أكثر قوة بكثَت فبّا ىي لدى اقبليزي بروتستانيت يعيش يف ظروؼ
مشاهبة فاغباجة للكسب غَت احملدود ال تنطوي أبدا على مقومات الرأظبالية وال حىت على روحها .1

وهبذا يعترب ماكس فيرب الرأظبالية أب ّهنا ظاىرة حديثة أو ىي نسق معقد للغاية يضم ؾبموعة من النام
ذات طبيعة عقبلنية ،مث ىي نتاج العديد من التطورات اليت وقعت يف اطار اغبضارة الغربية ،وهبذا اؼبعٌت يتأكد
التفرد من انحية أخرى أف ىذا النااـ دل ياهر تلقائيا يف اطار حضارات الشرؽ ،ومن ىنا فإف النااـ الرأظبارل
ليس قديبا يف التاريخ ،ومن مث فليس علينا أف لبلط بينو وبُت أشكاؿ النشاط الرأظبارل العديدة ( كالرأظبالية
التجارية والسياسية) اليت عرفت يف الفًتات السابقة من التاريخ الغريب.
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وعلى ىذا يؤكد ماكس فيرب أف الرأظبالية دل تشهد إال يف الغرب انتشارىا الكبَت وأمباطها وأشكاؽبا وميوؽبا اليت دل
تربز يف أي مكاف آخر  .1وهبذا تكوف الرأظبالية يف ناره ظاىرة غربية ؿبضة وحديثة يف نفس الوقت .
كما انّو ابلرغم من تواجد أشكاؿ الرأظبالية يف كل من الصُت واؽبند واببل يف الزمن الغابر والقروف
الوسطى إالّ أنو دل يهتم هبا ،ألهنا ال سبلك األخبلؽ اليت ينبغي أف تتحلى هبا وىذا ما سنوضحو الحقا بل كاف
اىتمامو منصبا عن الرأظبالية كما ىي يف أوراب الغربية ويف أمريكا .
ويبكن أف نلخص مفهوـ الرأظبالية يف نار ماكس فيرب بقولو " الرأمسالية مرادفة للبحث عن الربح  ،عن
ربح دائم القدرة على التجدد من خالل مؤسسة اثبتة  ،عقالنية ورأمسالية اهنا البحث عن ادلردودية اليت تالزم
ادلشروع الرأمسايل...إذا مت البحث عن الكسب الرأمسايل عقالنيا فإن الفعل ادلقابل حيسب على أساس
الرأمسال ىذا يعين أنو إذا استخدم الفعل منهجيا ادلواد أو اخلدمات الشخصية كوسيلة للكسب فإن حصيلة
ادلشروع ابألرقام ادلالية يف هناية مرحلة معينة منو ...ينبغي أن تتجاوز الرأمسال ،أي قيمة وسائل االنتاج ادلادية
ادلستخدمة يف سبيل الكسب عن طريق التبادل " . 2وهبذا تكوف احملاسبة اػباصة برأس اؼباؿ يف نار فيرب ىي
تقييم وعد فرص الربح ،وىي تتقدـ عن طريق مقارنة القيم اؼبالية اؼبناظرة للموجودات ( الثابتة والسائلة) ،الكلية يف
بداية وهناية مشروع واحد يستهدؼ الربح أو يف حالة مشروع يفرز رحبا ابستمرار والقضية عند ماكس فيرب ىنا
ىي العمل وال شيء سواه ويكوف العمل وفق طرؽ عقبلنية.
ويرى ماكس فيرب أبف الشكل اغبديث وابؼبعٌت الصحيح للرأظبالية قد ربدد إذل درجة كبَتة بتطور
االمكاانت التقنية كما ترتبط عقبلنية اليوـ بشكل أساسي إبمكانية تقدير العوامل التقنية األكثر أنبية ،فبا يعٍت
أهنا ترتبط ابلسمات اػباصة ابلعلم اغبديث ،ال سيما بعلوـ الطبيعة القائمة على أساس الرايضيات والتجريب
العقبلشل ،وىو يؤكد بذلك أف اؼبصاحل الرأظبالية دل ربدد والدة الرايضيات أو علم اؼبيكانيكا وإّمبا أراد القوؿ أبف
تلقى يف الغرب دفعا إذل األماـ بفعل اإلهبابيات واؼبنافع االقتصادية
استخداـ اؼبعرفة العلمية استخداما تقنيا قد ّ
اليت وفّرىا على أف ىذه اؼبنافع اؼبهمة جدا على صعيد ظروؼ السكاف اؼبعيشية ىي من شبار البينة االجتماعية

1
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اػباصة ابلغرب  ، 1وكأنّو ىنا يصبو إذل إقامة عبلقة بُت الرأظبالية الغربية وبُت العلم اغبديث وأف هبعل من الااىرة
الرأظبالية ظاىرة غربية ؿبضة  ،وأف الغرب ىو الذي شهد التطور اؼبذىل يف صبيع اجملاالت .
ويضيف أيضا أف الغرب ،يف األزمنة اغبديثة قد شهد شكبل معينا من الرأظبالية ،وىو التنايم العقبلشل
الرأظبارل للعمل اغبر يقوؿ يف ذلك  " :غري أن الغرب يف األزمنة احلديثة شهد وحده شكال آخر من الرأمسالية
ىو التنظيم العقالين الرأمسايل للعمل احلر ( شكليا ) ،وىو ما ال جنده يف أماكن أخرى إال على شكل بدا ات
مشوشة ...فلم يكن ذلك ممكنا من دون عاملني أساسيني مها  :فصل العمل ادلنزيل عن ادلؤسسة  ،وىو
الذي ساد يف احلياة االقتصادية احلديثة واحملاسبة العقالنية وىي مرتبطة بو ارتباطا وثيقا ".2
فإذا كانت توجد أشكاؿ ـبتلفة من الرأظبالية فإف الرأظبالية يف الغرب فقط كما يعتقد فيرب قد أدت إذل
ميبلد إنساف من نوع خاص ،يعرؼ برجل االعماؿ الربجوازي بعبلقة معينة مع العمل وبعقبلنية نشاطو االقتصادي
ويف الواقع ليس البحث عن الربح ىو الذي يبيز الرأظبالية الغربية ،إمبا عدد معُت من االذباىات – "السلوكيات" -
وىو التنايم العقبلشل اغبر ربديدا كفصل اإلدارة اؼبنزلية عن اؼبؤسسة االقتصادية ادخاؿ احملاسبة العقبلنية
وهبذا فإف اؼبسألة اؼبركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزية عند فيرب ىي مسألة ظهور الربجوازية الغربية ،بزوغ انساف من نوع خاص
"  " Le berufsmenscentumأي مبط االنساف الذي يعًتؼ دبهنتو اؼبهمة كقدر أو مصَت ،مبط االنساف
الذي وبقق ذاتو من خبلؿ العمل ويعترب العمل كشيء كهنويت مقدس.
ويؤكد ماكس فيرب يف ىذا الصدد أف القضية األساسية يف اتريخ اغبضارة الشامل ليس تطور النشاط
الرأظبارل ،كنشاط رأظبارل ـبتلف ابختبلؼ اغبضارات وإمبا تطور رأظبالية اؼبؤسسة الربجوازية مع التنايم العقبلشل
للعمل اغبر يقوؿ يف ذلك  " :وبلغة اتريخ احلضارات ،فإن قضيتنا ىي قضية والدة الطبقة الربجوازية الغربية
بسماهتا ادلميزة  ،وىي قضية على عالقة أكيدة ووثيقة  ،أبصل تنظيم العمل احلر الرأمسايل ،ولكنها ليست
مماثلة لو ،ذلك أن الربجوازية كدولة قد وجدت قبل تطور الشكل احلديث الذي خيص الرأمسالية وىذا يصح
على الغرب وحده" .3
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ولقد ارتبطت الرأظبالية أيضا يف نار ماكس فيرب دبا يسمى بػ " التتجَت" دبعٌت ربويل كل شيء إذل مادة للتجارة
وتطور اؼبلكيات القابلة للتبادؿ والبورصة اليت ىي عقلنة اؼبضاربة ،واؼبطلوب ىنا عند ماكس فيرب ىو فهمو يف اطار
التنايم العقبلشل للعمل الرأظبارل فيعترب بذلك أف اغبساب الدقيق والعقبلشل ىو األساس ولكن هبب أف يكوف
ذلك مرتبطا أو قائما على قاعدة العمل اغبر ،وىذا ال قبده يف نار فيرب إالّ مع الرأظبالية الغربية اغبديثة دوف

سواىا .1

وهبذا تكوف الرأظبالية يف نار فيرب ىي السيادة عن طريق التناَت العقلي ،إهنا البحث عن الفائدة اؼبتجددة
ابستمرار يف مؤسسة دائمة قائمة على التناَت العقلي ،إهنا البحث عن العائد  Rentabilitéوىو احملرؾ
االساسي ؽبا.
ولقد اىتم ماكس فيرب من خبلؿ دراستو لتطور الرأظبالية وذلك إبقامتو للحجة على أف األخبلؽ الدينية
الربوتستانتية ىي اليت أثرت أيبا أتثَت يف االقتصاد أي الرأظبالية الغربية اغبديثة ،والسؤاؿ احملوري الذي انطلق منو
فيرب ىو إىل أي مدى تؤثر التصورات الدينية على السلوك االقتصادي-الرأمسالية -للمجتمعات كافة؟
ويف ىذا اجملاؿ أكد ماكس فيرب أف الرأظبالية غدت راسخة ومتمكنة من نفسها حبيث أصبح ذبنيد اليد
قوي
العاملة سهبل نسبيا ،يف كافة البلداف الصناعية ولكنها عاجزة عن بلوغ ىدفها من غَت اللجوء إذل حليف ّ
ؾبسدا يف الًتبية الدينية اليت تساىم يف اعداد أفضل الشروط لًتبية اقتصادية يقوؿ يف ىذا
وهبعل فيرب ىذا اغبليف ّ

"إن القدرة على تركيز الفكر واعتبار العمل واجبا أخالقيا مها أمران متالزمان بسهولة ومقًتانن بذىنية
اقتصادية حتسن حساب إمكانية الكسب األكثر ارتفاعا ،مع قدرة السيطرة على الذات وصرب من شأهنما
رفع نسبة ادلردود بشكل ملحوظ  ،إهنا الًتبية األكثر استعدادا لتقبل ىذا التصور عن العمل بصفتو غاية يف
ذاتو ،استجابة لدعوة داخلية وىذا ما تتطلبو الرأمسالية  .تضاعف الًتبية الدينية من فرص ختطي الروتني
التقليدي وتبني ىذه ادلالحظة الراىنة للرأمسالية أن سؤاال يستحق أن يطرح  :كيف أمكن من األصل قيام
ىذا الربط بني التكيف مع الرأمسالية وبني العوامل الدينية؟" .2ويستخلص ماكس فيرب بعد طرحو ؽبذا السؤاؿ
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العديد من الوقائع ،من قبيل أف ىذا الربط كاف موجودا ويف صيغة فباثلة ذلك أف النفور و االضطهاد اللّذين
تعرض ؽبما ووقع ضحيتها أصحاب االذباه اؼبنهجي انجم وبشكل أساسي عن اػبضوع لعملية اكبراؼ عن
اؼبفاىيم الدينية.
وهبذا تكوف الًتبية الدينية عند ماكس فيرب ىي أفضل وسيلة للًتبية االقتصادية اذ يصبح العمل الزاما
خلقيا ويزيد االنتاج ويتم اخراجو من العمل الروتيٍت التقليدي ،ويستغل فيرب ىذا اؼبعٌت اؼبزدوج أحسن استغبلؿ
عبعل العمل رسالة والرسالة عمل وأيخذ فيرب الفكرة الدينية ووبوؽبا إذل فكرة اقتصادية ؿبضة إلعطاء الرأظبالية
دفعة روحية جديدة ابالذباه إذل الدين .1
والنارية السوسيولوجية اليت وضعها ماكس فيرب يف كتابو (األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية) وذلك
من خبلؿ دراستو لتطور الرأظبالية بدأت من ىذا السؤاؿ :ىل القيم الدينية لإلصالح الربوتستانيت خاصة االجتاه
الكالفيين ذلا أتثري مباشر على تطور الرأمسالية احلديثة؟
ويعترب فيرب أ ّف الكالفينية ىي اليت سانبت يف ظهور وتطوير النااـ الرأظبارل حيث يؤكد ذلك بقولو :
" الكلفانية يف البالد ادلنخفضة (ىولندا) تثري روح ادلشاريع وىذا يتوافق دتاما مع الرأي الذي عرب عنو وليم
بييت"  " W.pettyيف نقاشو أسباب انطالقة الرأمسالية يف البالد ادلنخفضة ويف ىذا ينقل عن غواتن
"  " Gotheinوصفو الشتات الكالفيين يف فرنسا وىولندا أبنو منجم االقتصاد الرأمسايل"  .2وهبذا اؼبعٌت
يؤكد ماكس فيرب أف الكالفينية ىي الطائفة اليت خضعت لئلصبلح أكثر من غَتىا ىي الوحيدة اليت أدت إذل
تطور روح الرأظبالية ويفضل ماكس فيرب اغبديث عما يسميو روح الرأظبالية.
واىتماـ فيرب االساسي ليس تطور النشاط الرأظبارل يف ـبتلف الثقافات ولكن كما قلنا سابقا يبحث عن
همة فيرب إذف كانت يف البحث عن أصل
أصل الربجوازية الرأظبالية الرشيدة ،مع تنايمها العقبلشل للعمل اغبر ،فم ّ
أو مصدر ىذه الروح ،ويذىب إذل أ ّف ىذه الروح قد ظهرت كمحصلة أو كنتاج لؤلخبلؽ الكالفينية ،ويعد ىذا

الفرض رب ّداي لنارية ماركس القائلة أبف العوامل االقتصادية ربدد الشكل الذي تكتسبو الاواىر ،فالعوامل
للروح الدينية مثل اؼبتطهرين.
االقتصادية يف ناره ما ىي إالّ نتاجا ّ

 1حسن حنفي  ،يف الفكر الغريب اؼبعاصر  ،ص . 234
 2ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص .20
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و هبذا يؤكد ماكس فيرب على العبلقة اؼبوجودة بُت الرأظبالية وبُت الربوتستانتية يقوؿ يف ذلك " إن ادلدن وىي مقر
الربجوازية ومركز نشاطها االقتصادي العقالين ىي ابمتياز مقر الفضائل النسكية "  ،1وهبذا فإنّو يوثق الصلة
بُت الربوتستانتية وابلتحديد أخبلقها وىي عقبلنية يف ناره ابلرأظبالية اليت تتسم ايضا ابلطابع العقبلشل .
وابلتارل فإف فيرب يرى أف الرأظبالية دل تاهر كنتيجة لضرورة اقتصادية داخلية كما رأى ماركس  ،بل ظهرت
عن طريق الدفع الذي مارستو قوة خارجية ىي االخبلؽ الدينية اؼبتمثلة يف الربوتستانتية النسكية وابلتحديد
السلوؾ أي أبرزت األفعاؿ
الكالفينية حيث أف ىذه األخَتة ابرزت قيمة اؼببادرة الفردية و ّ
التقشف والعقبلنية يف ّ
الرشيدة اؼبتجو إذل االنتاج والعمل والتأثَت الواقعي يف العادل وادانة تكدس األمواؿ والبذخ اؼبسرؼ وىذه األفعاؿ
تتصف ابلعقبلنية والتنايم يف ـبتلف ؾباالت اغبياة وىذه العقبلنية تتجسد يف مؤسسات الرأظبالية اليت تؤكد على
االنتااـ وابختصار يرى فيرب أف ىناؾ اتفاقا كبَتا بُت غاايت كل من السلوؾ الديٍت والعلماشل حبيث يبكن القوؿ
أف نشأة التوجيو األخبلقي الكالفيٍت كاف شرطا ضروراي اف دل يكن كافيا لاهور الرأظبالية اغبديثة دبعٌت أف غاايت
الفعل يف األخبلؽ الكالفينية توجو اؼبؤمنُت اذل اتباع سلوؾ يتفق مع الروح الرأظبالية اغبديثة. 2
وهبذا يرى ماكس فيرب أف األخبلؽ الربوتستانتية " تفرض على ادلؤمن أن يتخذ سلوك الزىد
فيما يتعلق ابخلريات ادلادية بيد أن العمل بصورة عقالنية من أجل الربح وعدم انفاقو ىو سلوك ضروري
3
يدخ ر اعبزء األكرب من األرابح قصد استثماره واعادة تشغيلو من
لتطور الرأمسالية "  .وابلتارل فإف الرأظبارل ّ
جديد من أجل ربقيق ربح أكرب وأفضل والربوتستانيت يدخر مالو قصد التنسك من أجل سعيو إذل اػببلص

وذلك بصورة فردية فبا هبعل كبل منهما يتخذ األخبلؽ نفسها والسلوؾ نفسو ،وىذا ما جعل فيرب يؤكد أف روح
الرأظبالية قد ظهرت من خبلؿ العقيدة الربوتستانتية أي قبل ظهور الرأظبالية نفسها.
ويفضل ماكس فيرب استخداـ مصطلح روح الرأظبالية حيث يرى أف الروح الرأظبالية قد وجدت يف البلد
الذي شهد والدة بنجامُت فرانكلُت ذي النزعة الرأظبالية اؼبتعالية وذلك قبل أف يتطور النااـ الرأظبارل حيث بدأت
منذ عاـ  1632ترفع الشكاوى ضد االفراط يف اغبساب حبثا عن الربح . 4
 1ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 152
 2فيليب جونز  :النّارايت االجتماعية واؼبمارسات البحثية  ،ص .136
 3نقبل عن :آسيا عمروش ،طبيعة العبلقة بُت االخبلؽ والسياسة عند ماكس فيرب ،رسالة ماجستَت غَت منشورة جامعة اعبزائر"2005/2004" ،2
ص. 68
4
-Max Weber : le savant et le politique.p98
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وتعترب روح الرأظبالية يف نار فيرب ؾبموعة اؼبعتقدات والقيم اليت اعتنقها رجاؿ التجارة والصناعة األوائل ،فهؤالء
الناس لديهم دافع قوي لًتاكم الثروة الشخصية ومع ذلك فهم على العكس سباما من األثرايء يف مناطق أخرى
وتتمثل االذباىات اؼبتضمنة يف روح الرأظبالية ّأهنا مستمدة من الدين حيث لعبت الربوتستانتية عموما دورا يف
التطورية وكاف معام الرأظباليُت األوائل من مناصري ىذه النزعة ،ويذىب
تعزيز ىذه الرؤية وبصفة خاصة النزعة ّ
فيرب إذل القوؿ أبف بعض اؼبذاىب الكالفينية كانت اؼبصدر اؼبباشر لروح الرأظبالية . 1
اثنيا  /التمييز بني الرأمسالية وروح الرأمسالية:
يبيز لنا ماكس فيرب بُت روح الرأظبالية وروح ما قبل الرأظبالية وذلك من خبلؿ عرضو للمثاؿ الذي يقارف
فيو بُت اؼبوظف الكبَت يف الصُت واألرستقراطي يف روما القديبة واؼبزارع اغبديث ،حيث يؤكد على أف الذىب لدى
شخص من انبورل ،أو لدى فبثلي اؼبهن اؼبماثلة يف آسيا ،أو لدى حريف من أوراب اعبنوبية أو آسيا يبدو أكثر ّقوة
بكثَت فبّا ىو على سبيل اؼبثاؿ لدى اقبليزي يعيش يف نفس الاروؼ . 2
ويعٍت ماكس فيرب ىنا أف األخبلقيات اليت كانت تسود ما قبل روح الرأظبالية يف اؼبناطق اليت ال تعتنق
الربوتستانتية تفتقر لؤلخبلقيات اؼبهنية حبيث سبيل إذل الشره واالفراط يف الثروة على عكس االقبليزي الذي يعتنق
الربوتستانتية الذي يكوف فيو االفراط أقل حدة رغم عيشهم يف نفس الاروؼ .
وهبذا يبيز ماكس فيرب بُت ـبتلف أشكاؿ الرأظبالية حيث يرى أبهنا توجد كلها ضمن ؾبتمعات تتميز
" ابدلذىب التقليدي االقتصادي" حيث أف اؼبواقف من العمل اليت يتميز هبا اؼبذىب التقليدي موضحة بصورة
مسهبة بواسطة خربة أرابب العمل الرأظباليُت احملدثُت الذين حاولوا إدخاؿ طرائق انتاجية معاصرة يف اجملتمعات
اليت دل تكن تعرفها من قبل فالعامل التقليدي ال يفكر على أساس زايدة أجرتو اليومية بل يفكر فقط بكمية العمل
اليت هبب عليو اقبازىا لكي يكسب ما يليب حاجاتو االعتيادية بل ؾبرد العيش كما يعيش وكما اعتاد أف يعيش
وهبذا اؼبعٌت ليس اؼبذىب التقليدي غَت قابل اطبلقا للتوافق مع اعبشع إذل الثروة وحيث يعثر على البخل األانشل
يف كل اجملتمعات ،وىو يف الواقع من خصائص اجملتمع ما قبل الرأظبارل أكثر من اجملتمع الرأظبارل

1
ؿبمد اعبوىري  :قراءات معاصرة يف علم االجتماع  ،ص .418
ّ
 2ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 31
 3أنتوشل جيدنز  :الرأظبالية والنّارية االجتماعية  ،ص .298
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ويرى فيرب أنّو هبذه الصورة تواجدت رأظبالية اؼبغامرين اليت انطوت على السعي كبو الكسب عن طريق العنف وعن
طريق اقتطاع حصة من اؼبغازل قبل كل شيء ،وذلك عن طريق اغبروب إما بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة ربت
شكل اثبت من األسبلب النقدية ،أي عن طريق استغبلؿ األشخاص أو عن طريق القرصنة يف صبيع فًتات
التاريخ ،لكن ىذا ىبتلف جدا عن الرأظبالية اغبديثة ،اليت أتسست ال على السعي البلأخبلقي إذل الربح الشخصي
لكن على االلتزاـ اؼبنضبط ابلعمل كواجب .1
كما يؤكد فيرب على أف االختبلؼ اؼبوجود بُت روح الرأظبالية اغبديثة وما قبل الرأظبالية ليس اختبلفا على
درجة التعطش للكسب اؼبارل ،ذلك أف النهم إذل اؼباؿ قدصل قدـ االنساف يقوؿ يف ذلك  " :إننا نرى أن اللذين
خيضعون ذلذا النهم من غري حتفظ  -على غرار القبطان اذلولندي (( الذي يفضل الذىاب إىل اجلحيم لكي
يكسب ادلال ،حىت ولو تعرض احباره للخطر)) ال ديكن ذلم حتت أي عنوان ،أن يكونوا شهودا على روح
حديثة للرأمسالية خاصة جدا  ،روح ديكن أن تعترب ظاىرة مجاعية  ،وىذا وحده ىو الذي يعنينا ففي كل
عهود التاريخ راحت محى الكسب من غري ىوادة تطلق العنان لنفسها خارج كل معيار أخالقي ،كلما رأت
نفسها قادرة على ذلك ظهرت التجارة احلرة  ،على غرار ما حيصل يف احلرب أو القرصنة فاقدة أي كابح
أخالقي يف العالقات مع العناصر الغربية أو مع الذين ال ينتمون إىل نفس اجملموعة االجتماعية ىذه
(األخالق ابجتاه اخلارج) "  . 2و معٌت ىذا أف الرأظبالية القديبة قائمة على اعبشع والشره وأف أخبلقها تتجو كبو
اػبارج وتسعى فقط إذل ربقيق منافع شخصية بينما روح الرأظبالية تعترب ظاىرة صباىَتية مرتبطة ابلوعي.
ووباوؿ فيرب تلمس األساس الناري أو ما يسميو روح الرأظبالية ،فالرأظبالية لديو ليست ىذه القائمة على
فجة اّمبا
األاننية والشره والرغبة يف الكسب ببل أدسل تورع أي رأظبالية الرغبة العارمة يف الذىب فهذه رأظبالية ّ
الفجة ىي مرحلة سابقة على الرأظبالية النارية
الرأظبالية لديو ىي ظاىرة صباىَتية مرتبطة ابلوعي و الرأظبالية ّ

فبينما تقوـ األوذل على أخبلؽ تتجو كبو اػبارج تقوـ الثانية على أخبلؽ تتجو كبو الداخل  ،الرأظبالية الواعية ىي

االستعماؿ العقلي لرأس اؼباؿ يف مؤسسة دائمة والتنايم العقلي الرأظبارل للعمل اغبر.

-Max Weber : le savant et le politique.p54

 2ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 31
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اثلثا  /ادلبادئ والقواعد األخالقية لروح الرأمسالية:
بعد أف ح ّدد ماكس فيرب مفهوـ روح الرأظبالية وكيف أ ّف الربوتستانتية سانبت يف اعطاء روح جديدة
للرأظبالية  ،وبعد أف ح ّدد الفرؽ بُت الرأظبالية القديبة والرأظبالية اغبديثة أراد اعطاء مبادئ أخبلقية خاصة تتّصف
هبا روح الرأظبالية وىي اؼببادئ اليت وضعها بنيامُت فرانكلُت وىي كالتّارل :
 /1الوقت ىو ادلال  :يقوؿ فرانكلُت يف ذلك  " :تذكر أن الوقت ىو ادلال " 1ويشرح فيرب ىذا اؼببدأ أف الذي
يستطيع ربصيل عشر قطع نقدية يف اليوـ من عملو ،وىبتار أف يتنزه أو أف يبقى يف غرفتو مب ّددا نصف الوقت
مع أف ملذاتو وكسلو ال تكلفو أكثر من ستة قطع نقدية عليو أف يعرؼ أف كسلو ليس اػبسارة الوحيدة ،ذلك أنو
يكوف قد أنفق فوؽ ذلك بل ابألحرى رمى طبسة قطع أخرى .
 /2الثقة ىي ادلال  " :تذكر أن االئتمان ىو ادلال "  2يشرح ذلك أنو إذا ترؾ أحدىم مالو بُت يديو بعد انتهاء
أجلو فإنو يكوف قد قدـ رل فائدة اؼببلغ أو كل ما يبكن أف أستفيده من مالو خبلؿ ىذا الوقت ،وىو ما يبكن أف
تستفيده من مالو خبلؿ ىذا الوقت وىو ما يبكن أف يصل إذل مبلغ كبَت اذا تصرفت بكثَت من االعتمادات
واستخدمتها بشكل مفيد .
 /3ادلال بطبيعتو يولد ادلال  " :تذكر أن ادلال ىو بطبيعتو مولد وكثري االنتاج " 3اؼباؿ يولد اؼباؿ وأوالده يبكن
أف تلد أكثر ،وىكذا دواليك فمثبل اذا اشتغلت خبمس قطع نقدية تصبح ستة مث تتحوؿ إذل سبعة وىكذا  ،إذل
أف تصبح مئة قطعة نقدية  ،وكلما زاد عدد القطع النقدية كلما زاد االنتاج أكثر فأكثر والذي يقتل خنزيره فهو
يقتل ذريتها حىت اعبيل األلف ،والذي يغتاؿ قطعة نقود يقضي على كل ما يبكنها أف تنتجو  :أكواـ من اللَتات
االسًتلينية .
 /4الدافع اجليد ىو كيفية احلصول على مال اآلخرين  :تذكر اغبكمة الشعبية  " :يدفع بشكل جيد من
يدفع من جيب غريه "  4فالذي يعرؼ أبنو يس ّدد نقدا وبدقة ويف اؼبوعد احملدد ،إبمكانو يف أي وقت ويف ظل أية
ظروؼ أف يستخدـ اؼباؿ الذي ّادخره أصدقائو ،وىو ذو فائدة كبَتة أحياان ،بعد اؼبثابرة على العمل والبساطة
 1ماكس فيرب  :االخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 26
 2نفسو  ،ص . 27
 3العياشي عنصر :كبو علم اجتماع نقدي ،د ط  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية بن عكنوف .اعبزائر. 2003 ،ص56
 4نفسو  ،ص. 36
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وشاف العيش ال شيء يساىم يف تقدـ إنساف ايفع داخل اجملتمع ّإال الّدقة واالستقامة يف أعمالو ،وابلتارل ينبغي
عدـ إبقاء اؼباؿ اؼبستداف ساعة واحدة بعد اؼبوعد احملدد ،وإال تقفل خزانة صديقك يف وجهك إذل األبد .
 /5أمهية األفعال اليومية لكسب ثقة الناس  :مفاد ىذا اؼببدأ أنو ينبغي االحًتاس من أف تؤثر أكثر األفعاؿ
تفاىة على االعتماد اؼبارل ( القروض ) على أي شخص .1فمثبل صوت مطرقتك يف اػبامسة صباحا أو يف الثامنة
مساء ،هبعل الدائن إذا ظبع ىذا الصوت يبهلك ستة أشهر أخرى أما إذا رآؾ تلعب البليار ،أو اذا ظبع صوتك يف
مقهى خبلؿ الوقت الذي ينبغي أف تكوف فيو يف العمل ،فذلك يدفعو إذل مطالبتك دبا لو يف اليوـ التارل فهو
يطلبو فجأة ،حىت من غَت أف تكوف مهيأ لتسديده إليو .
 /6الظهور مبظهر الرجل الشريف الورع  :ما أ ّكده سابقا يثبت فوؽ ذلك أنك تتذكر ديونك إنك " حينئذ
تظهر كإنسان مدقق وشريف "  .2وىذا ما يزيد رصيدؾ ،حيث هبب االحًتاس من االعتقاد أبف كل ما سبلكو
يعود اليك ،ومن العيش على أساس ىذه الفكرة إنّو اػبطأ الذي يقع فيو كثَتوف فبن يبلكوف أرصدة مالية ،ولكي
تتفادى ذلك إعمل حسااب دقيقا ؼبداخيلك ولنفقاتك .
واعتمادا على ما سبق يؤكد فيرب أف الرأظبالية وعلى الرغم من تواجدىا يف الصُت واؽبند واببل ويف الزمن
الغابر والقروف الوسطى فإ ف االخبلؽ اليت ذكرانىا ابلتحديد ىي اليت كانت تنقصها كما يؤكد أف االرشادات
تؤمن لنا االعتمادات وكذلك الدقة
األخبلقية اليت قدمها فرانكلُت مصبوغة بصبغة نفعية ،والنزاىة مفيدة ألهنا ّ
و االنضباط يف العمل والبساطة والزىد.
وهبذا يؤكد ماكس فيرب أف عناصر اؼبوقف األساسية ؼبا يسميو روح الرأظبالية  -الوقت ىو اؼباؿ  ،االئتماف
ىو اؼباؿ  -ؽبا عبلقة سببية مع الداينة الربوتستانتية حيث يقوؿ يف ذلك  " :نرى أن عناصر ادلوقف األساسية
الذي مسيناه روح الرأمسالية ىي ابلتحديد العناصر اليت اعتربانىا جوىر النسكية الطهرية ادلهنية " . 3
وىكذا فإف فيرب يهدؼ إذل بياف أف الرأظبالية اغبديثة ما ىي إالّ فباثلة أو صورة للقيم الربوتستانتية
 الكالفينية أو الطهرية  -اليت ينار فيها إذل العمل ليس أنّو وسيلة اقتصادية ولكن كفاية روحية وقد حاوؿ فيربأف
-Max Weber : le savant et le politique.p87

 2ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 27
 3نفسو  ،ص . 147
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يبُت كيف أف نسقا اقتصاداي مرتبطا بقيم دينية وأف يتبع ىذه القيم اليت ساعدت على مبو الرأظبالية اغبديثة ،وكيف
أدت ىذه القيم إذل نسق للدافعية السيكولوجية اليت ساعدت على ىذا النمو وما يسميو فيرب الزىد الدنيوي لس
سوى ؾبموعة من القيم اعبديدة اليت عملت على خلق دافعية اقتصادية بُت الربوتستانت ومن مث فقد أدت إذل
ظهور نوعا اقتصاداي جديدا ىو ما يسميو فيرب بروح الرأظبالية . 1
وعلى ىذا ينتهي فيرب إذل القوؿ  " :األمر ابلنسبة لنا ليس كثرة ادلفاىيم اليت طورىا الالىوتيون يف
نظر اهتم األخالقية بقدر ما ىي األخالق اليت تنعش حياة ادلؤمنني العملية أي الطريقة اليت يتم هبا عمليا
توجيو االخالق ادلهنية توجيها دينيا " . 2
وهبذا يبكن القوؿ أف ماكس فيرب يعترب أف الرأظبالية وليدة الربوتستانتية و القيم األخبلقية اليت تتسم هبا
توجو سلوكات الفرد وتكسبو طابعا أخبلقيا يف ؾباؿ اغبياة اؼبهنية  ،وعلى ىذا كاف
ىذه الداينة ىي القيم اليت ّ
ماكس فيرب يطمح إذل عقلنة اغبياة االقتصادية برمتها عقلنة نسكية .
غَت أ ّف أفكار ماكس فيرب واجهت ع ّدة انتقادات من اآلخرين ،وذلك أنّو على الرغم من أ ّف األخبلؽ البيوريتانية
تركت ابلتأكيد بصمتها على مواقف الناس من العمل واغبياة ،وىي اؼبواقف السائدة نفسها يف اجملتمعات الرأظبالية
يف مشاؿ أوراب وأمريكا الشمالية ،ولكن عند تناوؽبا كتفسَت لاهور الرأظبالية قبد أ ّف أثرىا كاف ضعيفا ،وىناؾ أمثلة
كثَتة يبكن ذكرىا ألصحاب مشاريع اقتصادية عامى من الكالفينُت وابلرغم من وجود مبو اقتصادي يف الببلد
اليت ذبذرت فيها الكالفينية  ،فإنّو ال توجد ّأدلة كافية على أ ّف العقيدة الدينية الكالفينية كاف ؽبا دور جذري
أو حتمي يف ظهور الرأظبالية ،ويدافع ىنري كامن  henry kamenابقتناع أبف الدافع دل يكن اؼبعتقدات
الدينية ألصحاب اؼبشاريع االقتصادية الربوتستانت بل حالتهم اللجوئية ،ىي اليت أدت إذل وجود عبلقة شكلية
بُت الكالفينية والرأظبالية . 3
وجو انتقادات إذل ماكس فيرب فبالّرغم من أف توشل يف كتابو
ابإلضافة إذل ىذا ىناؾ ايضا من ّ
( )Religion and the rise of capitalismقد قبل وجهة نار فيرب القائلة بوجود عبلقة عليو بُت
االصبلح الربوتستانيت وظهور الرأظبالية االّ أنو يؤكد أ ّف الكالفينية دل تكن اؼبصدر الدقيق للرأظبالية وال يبكن

1
ؿبمد أضبد بيومي  :أسس وموضوعات علم االجتماع  ،ص .176
ّ
 2ماكس فيرب  :األخبلؽ الربوتستانتية وروح الرأظبالية  ،ص . 156
3
الرأظبالية  ،ص .59
جيمس فولتشر  :مق ّدمة قصَتة يف ّ
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للكالفينية دبفردىا أف تشرح ظبة العبلقات الكلّية بُت الربوتستانتية والرأظبالية ويبكن أف نلخص نقده يف ىذين
االعًتاضُت :
 -1ليس من التصنع أو التكلف اقًتاح أف اؼبشروعات الرأظبالية كاف هبب أف تنتار ويبدو أف فيرب قد يشَت
إذل ذلك حىت وبدث التغي َّت الديٍت يف الرأظبالية .

ؾبرد نتائج لللحركة االقتصادية . 1
 -2أليس أيضا من اؼبعقوؿ أف نذىب اذل أ ّف التّ ّ
غَتات ذاهتا كانت ّ
كما يعتقد أيضا روبرتسوف أف السبب األساسي لاهور الرأظبالية ىو الرأظبالية نفسها  ،فالرأظبالية قد
برزت من الاروؼ اؼبادية للحضارة  ،وليست من بعض اؼببادئ الدينية فالربوتستانتية ال تؤثّر يف الرأظبالية ولكن
الرأظبالية ىي اليت أثّرت يف األخبلؽ االجتماعية للربوتستانتية . 2
 وابإلضافة اذل ذلك فإف الرؤية اليت أطلق عليها فيرب روح الرأظبالية يبكن سبييزىا بوضوح يف اؼبدف التجاريةاإليطالية القديبة بسنوات طويلة قبل أف يسمع أحد عن الكالفينية ويذىب البعض أيضا إذل أ ّف الفكرة
الرئيسية عن العمل يف مهنة و اليت ربطها فيرب ابلربوتستانتية موجودة ابلفعل يف اؼبعتقدات اؼبسيحية .
 وابلرغم فبا يسود دراسة فيرب من علمية و اعتماده على البياانت اإلحصائية إالّ أ ّف الطابع البلىويت قدغلب عليها و خرجت دراستو عن األخبلؽ الربوتستانتية أكثر منها دراسة عن روح الرأظبالية كما
غلبت على األخبلؽ الربوتستانتية التشعبات و التفريعات حىت يفقد القارئ اػبط األساسي يف الدراسة
و اؽبدؼ الذي ترمي إليو و ىو إثبات الصلة بُت االخبلؽ الربوتستانتية و روح الرأظبالية.
 من انحية أخرى يتحدث ماكس فيرب عن روح الرأظبالية و يفيض يف بياف أسسها دوف أف وباوؿ أفيربط الفعل بُت األخبلؽ الربوتستانتية و روح الرأظبالية.
 يدرس فيرب الصلة بُت الرأظبالية و الربوتستانتية و هبعلها صلة اهبابية ،فاألخبلؽ الربوتستانتية ىي اليتأقامت دعائم الرأظبالية ،و ابلتارل هبب اإلبقاء على ىذه األخبلؽ للمحافاة على ىذا النااـ
و إعطائو دفعة روحية جديدة ايدولوجية دينية و ىذا يعٍت فقره الفكري و ضعف أسسو النارية.
 -لقد نشأت الرأظبالية التقنية و الرأظبالية التجارية قبل ظهور الربوتستانتية يف القرف  ،15وكانت مدف

1
ؿبمد أضبد بيومي  :اتريخ التفكَت االجتماعي  ،ص . 296
ّ

2نفسو ،ص . 792
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 إيطاليا و صبهورايهتا فبثلة ؽبذه الصورة اؼببكرة للرأظبالية الصناعية يف القرف  19كانت أكثر إزدىارايف اعبنوب على سواحل البحر األبيض اؼبتوسط منو يف الشماؿ ابستثناء ىولندا و اقبلًتا ,وكانت
اغبركة التجارية أساسا يف اعبنوب بعد عصر االستكشافات اعبغرافية و االستعمار اؽبولندي و االسباشل
و الربتغارل قبل نشأة الربوتستانتية.
ذبٍت على الواقع و على العلم على
 إف ؿباولة تفسَت ظاىرة اقتصادية بعلّة خلقية أو دينية ىو يف اغبقيقة ّالسواء  ,فالاواىر اؼبوضوعية ؽبا عللها اؼبوضوعية  ،وأيّة ؿباولة لتفسَت الاواىر االقتصادية إبرجاعها
إذل امزجة الشعوب و طبائعها على اختبلؼ الطوائف واألجناس تكشف عن نارية عنصرية يتّحد
فيها الدين ابلعنصرية.
 لقد ظهرت الرأظبالية يف اؼبناطق االكثر تصنيعا كما الحظ عادل االجتماع بوكلو و كما الحظ الشاعركينس ،يف ظروؼ اقتصادية معينة ،و لكن فيرب وبيل إذل نارية عنصرية و هبعل ظهورىا يف ىذه
اؼبناطق نتيجة لتميّزىا دبستوى حضاري رفيع ،فالشماؿ أكثر تقدما من اعبنوب و لكن اغبقيقة أف
التصنيع نفسو ىو الدافع لتغيَت العقلية ،قد يكوف الدين أحد العوامل اؼبوجهة ،و لكن ال ّدين يف ىذه
اغبالة يكوف أقرب إذل اإليديولوجيا أي تصور العادل ،لكن فيرب هبعلو العامل الوحيد و يغفل ما سواه
مثل اؽبجرة وتغيَت اؼبكاف ،التجارة البحرية و خَتات اؼبستعمرات و نشأة اؼبدف الساحلية مث اكتشاؼ
اآللة أخَتا ،فبل يبكن تفسَت الرأظبالية اذف بعامل واحد ىو عامل الدين ،ألهنا ظاىرة اترىبية وليدة
األوضاع و زبضع لاروؼ موضوعية دل أيخذىا فيرب يف االعتبار .
 من جهة أخرى حديث ماكس فيرب عن االسبلـ واليهودية وحكمو عليهما ىو حكم ذايت متعصبودليل ذلك أف ىناؾ دوؿ إسبلمية تعاقبت على التاريخ عرفت برواج انامتها االقتصادية  ،وىناؾ
دوؿ اليوـ تفعل النااـ االقتصادي اإلسبلمي و ذبعل منو نااما فعاال ومنافسا كما ىو حاصل يف دولة
ماليزاي  ،كما أف اليهود اليوـ وبكموف قبضتهم على التجارة العاؼبية وىذا ما يتناىف مع ما قالو ماكس
فيرب عن اإلسبلـ وعن اليهودية.
ومن ىنا يبكن القوؿ أف ماكس فيرب دل يكن مفسرا ألخبلؽ الرأظبالية ،وامبا كاف مدافعا عن
الربوتستانتية ،ودل هبد غَت النااـ الرأظبارل لَتبطها بو .حبكم أنو نااـ فرض نفسو فأراد فيرب للرأظبالية
أف تكوف من انتاج الربوتستانتية  ،ومن ىنا تزداد قناعة الناس بفعالية الربوتستانتية وىذا يعٍت أف نتيجة
البحث عن جدلية أخبلؽ الرأظبالية عند فيرب كانت ؿبددة سلفا.

65

خاتمة

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامتة:
ويف األخًن ديكن القول أبن ماكس فيرب كان رائدا من رواد علم االجتماع حيث ساىم يف إرساء معامل ىذا
العلم كغًنه من الفالسفة االجتماعيٌن أمثال دوركامي و كارل ماركس .وهبذا كان دلاكس فيرب دورا مهما
يف أتسيس نظرية يف علم االجتماع كغًنه من ادلفكرين حيث اعترب أن علم االجتماع ىو العلم الذي حياول أن جيد
فهما تفسًناي للفعل االجتماعي  ،وأن ىذا األخًن ىو مبثابة سلوك إنساين يضفي عليو الفاعل معىن ذاتيا .وهبذا
اعترب أن وحدة التحليل األساسية للمجتمع ىي الفرد الفاعل  ،ومن ىنا يذىب اىل التأكيد على أن دراسة الفعل
االجتماعي يتطلب وجود أداة منهجية أطلق عليها تسمية " النمط ادلثايل " حبيث كان فيرب أول من قال هبذه
الفكرة مبعىن النمط ادلثايل للرأمسالية الغربية.
كما اىتم فيرب مبوضوع البًنوقراطية اىتماما واضحا يف كل دراساتو حيث اعتربىا ظاىرة غربية موجودة
يف الدول الرأمسالية وأن النظام الرأمسايل ىو من أفرز النظام البًنوقراطي .ويف مقابل ذلك رأى أبن البًنوقراطية ىي
التعبًن التنظيمي عن العقالنية وعد ىذه األخًنة أيضا أبّنا ظاىرة غربية حيث أدخلها ليحدد شكل فاعلية
االقتصاد الرأمسايل وابلتايل عقلنة اجملال أو اجلانب االقتصادي  ،حيث شكلت عنده فكرة العقلنة جوىر
التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف فرتة احلداثة .و من ىنا دعا اىل ضرورة عقلنة ادلعتقدات الدينية
ألن الفكر الديين ابلنسبة اليو كسائر أنواع الفكر األخرى ،وأنو من أىم اجملاالت الفكرية اليت تساىم يف تعديل
سلوك االنسان وابلتايل تغيًن وتعديل بنية اجملتمع  ،وهبذا سعى ماكس فيرب حنو بلوغ ىدف معٌن وىو عقلنة احلياة
االقتصادية برمتها عقلنة نسكية – دينية – وهبذا استطاع فيرب أن يربز العالقة ادلوجودة بٌن الرأمسالية وبٌن
الربوتستانتية.
ولقد بٌن ماكس فيرب العالقة ادلوجودة بٌن كل من الرأمسالية والربوتستانتية يف كتابو (األخالق الربوتستانتية
وروح الرأمسالية ) حيث كان من بٌن الكتب اليت حتتل مقام الصدارة يف علم األخالق – علم اجتماع القيم –
فقد اىتم فيرب يف ىذا الكتاب بوصف نسق جديد من القيم وىي األخالق الربوتستانتية حيث كان دور ىذا
الكتاب فعاال يف القرنٌن السادس والسابع عشر وكيف أن ىذه القيم قد شكلت نسقا اجتماعيا جديدا – روح
الرأمسالية  -ولكي يبٌن ماكس فيرب العالقة ادلوجودة بٌن الرأمسالية والربوتستانتية عمد على اجراء مقاربة اعتمد
فيها على ادلقارنة بٌن جمموعة من الطوائف الدينية كاإلسالم واليهودية والكاثوليكية والربوتستانتية وتوصل اىل أن
االسالم دين زىد ال حيث على العمل وابلتايل فان النظام الرأمسايل مل يظهر يف اجملتمع االسالمي وكذلك اعترب
اليهودية أن العمل فيها غًن مؤسس وأن الرأمسالية اليت شهدهتا رأمسالية تتجو حنو ادلضاربة وأن تقاليدىا ىي تقاليد
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الرأمسالية ادلنبوذة وأن الكاثوليكية منفصلة عن العامل وتتجاىل العمل وادلنافسة ودتتاز ابلالمباالة وهبذا وصل
إىل نتيجة مفادىا أن الربوتستانتية ىي الداينة اليت هتتم مبباىج احلياة وأّنا تدعو اىل العمل وادلثابرة وفق أخالقيات
حمددة .ومن ىنا جعل ماكس فيرب العالقة بٌن الربوتستانتية والرأمسالية عالقة سببية ألّنما يتخذان نفس السلوك
حيث أن الرأمسايل يدخر اجلزء األكرب من األرابح قصد استثماره واعادة تشغيلو من جديد من أجل حتقيق ربح
أكرب وأفضل والربوتستانيت يدخر ادلال قصد التنسك من أجل سعيو اىل اخلالص وذلك بصورة فردية دما جيعل كل
منهما يتخذ األخالق نفسها والسلوك نفسو وىذا ما جعل فيرب يؤكد أن روح الرأمسالية قد ظهرت من خالل
العقيدة الربوتستانتية وابلتايل فان الرأمسالية يف نظر فيرب ىي وليدة الربوتستانتية.
ومن ىنا توصل فيرب من خالل ربطو بٌن الربوتستانتية وروح الرأمسالية اىل جمموعة من النتائج حبيث:
-

حاول البحث يف العالقة بٌن أخالق الربوتستانتيٌن وبٌن منو روح الرأمسالية مؤكدا بذلك كيفية حتول

األفكار وىو يقصد األفكار الدينية اىل قوى اترخيية فعالة.
كما وضح فيرب الشكل والوجهة اللذين دتكنت احلركة الدينية عربمها على تطور احلضارة ادلادية على أساس
أشكال القرابة االنتقالية  ،فقد وجد خالل دراستو عن األخالق الربوتستانتية أن الرأمسالية احلديثة نشأت من
خالل العقيدة الربوتستانتية مبا تتضمنو من سلوك وأخالقيات عملية .ومن ىنا اعترب أن الدين ىو احملرك
األساسي لألنشطة االقتصادية واالنتاجية  ،فسلوك األفراد يف خمتلف اجملتمعات يفهم يف اطار تصورىم العام
للوجود  ،حيث تعترب ادلعتقدات الدينية وتفسًناهتا احدى ىذه التصورات  ،وىذه التصورات الدينية تعد احدى
حمددات السلوك االقتصادي ومن مث فهي احدى أسباب حتديد السلوك وابلتايل تشكيل الفعل االجتماعي.
وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت اىل ماكس فيرب حول ربطو بٌن األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية
 ،فال ديكن ألحد أن ينكر يف أنو رجل من معارف التاريخ حبيث حقق فتحا عظيما بتسليطو الضوء على أحد
العناصر والعلل واألسرار وادلتمثلة يف الدين الربوتستانيت اليت كانت وراء ّنضة الغرب وذلك من وجهة نظر التأييد
اليت أكدانىا يف مقدمة حبثنا  ،ويف اكتشافو الرابطة القوية بٌن األخالق والعمل  ،وبٌن النظري والتطبيقي  ،وبٌن
الروحي وادلادي وذلك من خالل مالحظتو اليت وجدىا يف الربط بٌن الربوتستانتية وروح الرأمسالية من خالل
أتكيده أنو حيثما وجدت الربوتستانتية واليت تقدس العمل وتشجع روح ادلبادرة انبعثت الرأمسالية ونشطت.
وهبذا ديكن القول أبن ماكس فيرب وىو يشيد أطروحتو كان مدفوعا مبناىضة الفلسفة ادلاركسية  ،اليت ترى
أن األخالق وادلثل ماىي سوى افراز للبنية التحتية  ،أي البنية االقتصادية وألجل أن يدحض وينكس ذلك ادلفهوم
رأسا على عقب  ،ادعى أن الرتكيب االقتصادي الذي مثل عنده البنية الفوقية ما ىو اال افراز لألخالق وادلثل اليت

67

خاتمة

أصبحت عنده مبنزلة البنية التحتية  ،ورمبا ديكننا القول أبن ماكس فيرب فعل بكارل ماركس ما فعلو ىذا األخًن
هبيغل  ،حيث قلب فيرب نظرية كارل ماركس يف قضية التغًن االجتماعي والذي اعترب أبن االقتصاد – ادلادة – ىو
احملرك األساسي  ،بينما فيرب عكس ذلك من خالل أتكيده أن الدين ىو احملرك األساسي لألنشطة االقتصادية
وىذا ينطبق على خمتلف اجملاالت األخرى .
ومن ىنا ديكننا القول أبن ماكس فيرب قد أفلح يف مناىضة ادلاركسية مضيقا بذلك النطاق واحتكر احلق
يف امكانية جعل الدين أبنو احملرك األساسي لألنشطة االقتصادية وكذلك خمتلف األنشطة األخرى يف النحلة
الربوتستانتية دون سائر ادللل والنحل .ومنو فان ماكس فيرب استطاع أن حييي ويبعث من جديد حيوية الدين
الربوتستانيت بعد أن فقد سلطتو يف عصر النهضة حيث ساد االعتقاد أبن الدين مجد الفكر البشري واستطاع
أن جيعلو مثابة ادلرجعية أو ادلوجو احلقيقي جلميع األنشطة االجتماعية  ،والسياسية  ،واالقتصادية  ،واألخالقية
وابلتايل فان ماكس فيرب كان جمددا للربوتستانتية أكثر من أنو كان يبحث عن احلقيقة ولعل ما يؤكد قولنا ىذا من
أنو مل نشهد أي ثورة ضد ماكس فيرب يف ىذا اجملال ولكن على العكس من ذلك فقد ظهرت يف الفرتة ادلعاصرة
دعوة اىل ضرورة الرجوع اىل الدين واالعتماد عليو كمرجعية يف حتديد سلوكات الفرد األخالقية.
وعلى ىذا النحو فإن ماكس فيرب مل يكن جمدد للرأمسالية وابعثا لألخالق فيها ،وإمنا كان ابعثا للربوتستانتية
من خالل ربطها ابلرأمسالية حبكم أن الرأ مسالية اثبتت فعاليتها و جدارهتا وحتولت اىل دين جديد يف ظل تراجع
مكانة ادلسيحية خاصة أمام االسالم .فأراد ماكس فيرب أن يلفت انتباه الناس إىل أن الرأمسالية ولدت من رحم
الربوتستانتية لكن الرأمسالية تربأت من ىذه االمومة و ختلت عن أخالقها.
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