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چكيده 
هـا سـخن بـه      توسعه و پيشرفت از جمله مفاهيم عامي است كه بسيار درباره آن           

هـاي بـومي رشـد و پيـشرفت از جملـه      تالش براي شناخت راه. مده است ميان آ 
عليرغم چنين تالشي   . هاي اساسي جامعه ايراني در زمان حاضر بوده است        دغدغه

رسد توجه به كنشگر و فاعل انساني در امر توسعه مغفـول واقـع شـده         به نظر مي  
ل و نـه در     روايتي صحيح از كنشگري اقتصادي ايرانيـان نـه در زمـان حـا             . است

هاي كالني است   آنچه هست تنها استيالي تئوري    . ي تاريخي موجود نيست   گذشته
روست كه در اين    از اين . اندكه به طرق مختلف داليل عدم پيشرفت را توضيح داده         

اي بر خصوصيات فردي ايراني در حوزه اقتصاد بـه عمـل            مقاله تأكيد و توجه ويژه    
�ِ روايـت   مقايسه و تطبيق با اخالق اقتـصادي آمده و تالش گرديده اين خصائص در     

شايد از  . شده توسط ماكس وبر از ديگر اديان و خصوصا دين پروتستان قرار بگيرد            
روح –�ِ عـدم پيـدايش      منظر مقايـسه بتـوان بـه توصـيف و تبيينـي از چرايـي              

.  در معناي وبري آن دست يافت-داريسرمايه

. داري، تاريخ مشروطهقتصادي، روح سرمايه اخالق اقتصادي، رفتار ا:واژگان كليدي

myeganeh@ut.ac.ir.دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 1
tazad@ut.ac.ir.استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 2
smtohidlou@gmail.com.دكتراي جامعه شناسي توسعه و اقتصاد. 3
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مقدمه
ونگـاه جوامـع، نـوع   پيـشرفت بهمربوطمباحثوتوسعههاينظريهدرمهمفاكتورهايازيكي
پرداختـه وسـاخته كـه هـايي نگرشوباورها. استسرمايهوثروتدربارهمردمهايداشتهباور

بـا نـوعي بـه يكهروكارندوكسباحبصكهاستمردميهنجارهايوهاسنتياوفرهنگ
رفتارهـاي كـه هاستانگيزانندههمينوباورهاهمين. ارتباطنددرداراييودرآمد، ثروت مقوله

يشدهتعيينپيشازسيرهايخطوروالشودنميديگر. استآوردهبوجودراايويژهاقتصادي
وتوسـعه كالسـيك نظريـات ازبـسياري ودانـست مفـروض مختلـف كشورهايبرايراتوسعه

بهكهانددادهجديدترينظرياتبهراخودجاياقتصاديكالسيكنظرياتازبسياريهمچنين
. دارندايبرجستهنگاهجوامعرسوموآدابوفرهنگ، باورها

هــاي امــروزه پــذيرش جايگــاه عامليــت در كنــار ســاختارهاي موجــود امــري شــايع در عرصــه 
خـورد هاي كـالن بـه چـشم مـي    شناسياي به موضوع جامعه نقدهاي ويژه شناسي است و    جامعه

). 179: 1385الجوردي، (
اسي كالن در واقع نقدي است به غفلت آنان از اين امر كه هم ننقد به جامعه ش«

هاي اجتماعي در ايجاد وضعيت) به تعبير هابرماس سيستم(هاي كالن جامعه برساخت
هاي كالن به يكسان سبب نامطلوب ماندن ره و ساختموثرند و غفلت از زندگي روزم

). 180: 1385الجوردي، (» شودشرايط اجتماعي مي
 اما بـا وجـود ايـن كمتـر تـاريخ اقتـصادي سـراغي از فـرد و عامـل و بـه دنبـال آن فرهنـگ و                

ي دهنـده پذيرش فرهنگ به عنوان يكي از زيربناهاي شكل       . هاي وي گرفته شده است    باورداشته
پردازان اجتماعي از كالسـيك تـا متـأخر، و هـم نـزد اقتـصاددانان                اقتصادي هم نزد نظريه    رفتار

اما به لحاظ تجربي رفتار اقتـصادي و حتـي كنـشگري    . نهادگراي امروز امري پذيرفته شده است 
. �ِ ايرانـي انديـشيده شـده اسـت    شناسياقتصادي از جمله مواردي است كه كمتر در حوزه جامعه     

شناسـي اقتـصادي يكـي از داليـل ايـن      شناسـي در حـوزه جامعـه   ورديويي جامعهنبود سازمان ب  
توانـد مـا را بـه سـمت         هاست، حال اينكه شناخت همين رفتار اقتصادي است كه مي         محدوديت

. اي آن رهنمون سازدموضوع ثروت، نقش آن، جايگاه آن و پيامدهاي توسعه
زا از جملـه  هـاي توليـدي و اشـتغال   ليـت ي آن در فعا در واقع موضوع تجميع ثـروت و اسـتفاده        

اي كـه تنهـا راه      دغدغـه . توانـد باشـد   هاي اقتصادي امروز ما در امر توسعه مـي        ترين دغدغه مهم
توجه و اهتمام ويـژه بـه تـرويج فرهنـگ           . شودزايي و حل مشكل بيكاري هم قلمداد مي       اشتغال

بـه جامعـه تحويـل دهـد، از جملـه       مـوفقي را  1كارآفريني و ايجاد فضايي كه بتواند كارآفرينـان       

1. entreprenurship
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. هاي حاكم در اين زمينه بوده استاستراتژي
 از همين سـؤال و      1اي كه اين مقاله برآمده از آن است،         بنابراين نقطه آغاز و شروع كار پژوهشي      

ي تمامي آنچـه بـه   توجه به اين موضوع كه فرد ايراني به واسطه. دست آمده استاهتمام ويژه به  
يده اعم از دين، سنت و تاريخ، چه رفتـاري در قبـال ثـروت دارد و تـا چـه انـدازه                       او به ارث رس   

نظـر بـه   . شودبرايش توليد ثروت ارزشمند است، چيزي است كه در اين مقاله بدان پرداخته مي             
زيـستند   مـي - قبـل از انقـالب  - كارآفريناني كه در اين دوران و كمي پيشتر2مشكالت اجتماعي 

اي در ميان ايرانيان دارد كه تجميع ثروت به تنهايي ارزشـمند نبـوده              نهنشان از يك سنت ديري    
رسد كساني كـه در تمـام عمـر صـرفا بـه توليـد و تجميـع سـرمايه                    است؛ و يا حتي به نظر مي      

اند كه بـا تعريـف سـنتي انـسان          هايي فاقد ابعاد گوناگون و مادي قلمداد شده       اند، انسان پرداخته
از ديگرسو اين باورداشت تاريخي از عدالت كه ثـروت          .  زيادي دارند   فاصله - انسان معنوي  -كامل

كشي از ديگران، خود عاملي بوده است براي        در دست هيچ انساني جمع نخواهد شد مگر به بهره         
چنين نحوه نگرشي كه به عنوان يكي از مشكالت اجتمـاعي        . مذموم قلمداد كردن ثروت اندوزي    
اي دارد كـه متعلـق بـه    ريشه در تاريخ و نهادهاي غيـر رسـمي  كارآفرينان ايراني ياد شده است،      

. امروز و ديروز نيست
ي اخالقي باشند كه كنـشگر مـا آن را از طـرق متفـاوت      رسد اين رفتارها دروني شده    به نظر مي  

توان چنين برداشت كرد كه هنجارها و باورهاي افراد تحت عنـوان            درواقع مي . دروني كرده است  
از ايـن   . ها و رفتارهاي ما به عينيت خواهد رسيد       ي دروني شده و در قالب كنش      هاي اخالق آموزه

هـا در قالـب رفتـار و    ي عينيـات آن   ي افـراد نيازمنـد مـشاهده       شـده  رو براي فهم اخالق دروني    
. ها هستيمكنش

هـاي  ها همان كـنش شود و مقصود از آن جا استفاده مي  هايي كه در اين مقاله جابه     رفتار و كنش  
تواند آگاهانه يا ناآگاهانه بر اقتصاد و عوامل اقتصادي تأثيرگذار باشـد و يـا        يتمندي است كه مي   ن

روست كه واحد تحليلـي كـه از آن يـاد    از اين . ها تفسير اقتصادي به دست داد     اينكه بتوان از آن   
هايي از ايـن اخـالق بـه دسـت خواهـد      بنديشده همان اخالق اقتصادي است و در نهايت دسته   

ها و رفتارهاي اقتصادي و يا مـرتبط و تأثيرگـذار بـر اقتـصاد                همان كنش  آمد، اما واحد مشاهده   
. است

شناخت موضع ايرانيان دربارة ثروت، سرمايه و امور اقتصادي بسته به باورهايي دارد كه در طول                
فرهنگي حـذف  توان از موضوعات روست كه تاريخ و آثار آن را نمي     از اين . اندساليان دروني كرده  

تواند نتايج ارزشمندي را به همـراه  براي شناخت وضعيت موجود دقت در وضع گذشته مي  . نمود

. بوده است"رفتار اقتصادي ايرانيان در دوره مشروطه "اين مقاله برآمده از تز دكتري با عنوان . 1
.  استقاعدتا تنها بخش اجتماعي مشكالت مدنظر بوده و توجهي به موانع دولتي و بيروني مد نظر نبوده. 2
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. سـازد �ِ ايرانيـان در گذشـته را ارزشـمند مـي          ي رفتار اقتـصادي   همين مهم مطالعه  . داشته باشد 
تـر بـدان   تر كمدامنهاي كه به دليل تمركز مطالعات تاريخي در ساختارها و نهادهاي پهن           مطالعه

ي انـساني   كمتر كتاب تاريخي و روايت و تحليل تاريخي است كه تنها به سوژه            . توجه شده است  
آنچه هـست   . انسان تاريخي به عنوان كنشگر اقتصادي كمتر شناخته شده است         . نظر كرده باشد  
 و از اين روسـت كـه شـناخت   . هاي سياحان و يا راويان تاريخ استلهايي از نقل قو تنها پراكنده 

. تواند سودمند باشدها نزد ايرانيان ميتجميع اين ويژگي
گير و در اكثر مواقـع غيـر قابـل انجـام     نظر كردن به موضوعي خرد در دل تاريخ كاري بس وقت      

هايي از اين دست نياز به برگرفتن برشي از تـاريخ وجـود دارد، برشـي كـه       است، لذا براي روايت   
. هايي ارزشمندتر در ارتبـاط بـا مـسائل روز جامعـه برسـاند      تبيينتر وبتواند ما را به نتايج دقيق  

. آنچه از رفتار اقتصادي ايرانيان در اين مقاله روايت خواهد شد متعلق به دوران مـشروطه اسـت                 
گيري جرياني كه اغلـب آن را       هاي شكل در واقع از دوره سلطنت ناصرالدين شاه به عنوان زمينه         

علت انتخاب اين دوره نيـز تنهـا بـه          . اند، تا برآمدن رضا خان    ساندهبه عنوان جريان مدرن بازشنا    
. گرددنوع برداشت عموم از آن دوران باز مي

. شـود هاي تاريخي، مشروطه به عنوان آغاز ارتباط ايران با غرب شناخته مي           در بسياري از روايت   
ي آثـار و نتيجـه    . دگردنـ كردگان ايراني درغـرب بـه ايـران بـازمي         اي كه بخشي از تحصيل    زمانه

هاي بـارزي در سـاختارها و   اصالحات اميركبير در عرصه آموزش تا حدودي نتيجه داده و تفاوت        
ها را در مواجهه    سفرهاي متعدد شاه و اطرافيان به غرب نيز آن        . شودنهادهاي اقتصادي ديده مي   

. با دنياي مدرن قرار داده است
تـا  . دهنـد ست كه نهادهاي اقتصادي خود را نشان مي       درواقع از اواسط دوران ناصرالدين شاهي ا      

به مرور برآمدن دولتـي     . پيش از آن تنها دستگاه بدون حساب و كتاب ماليه وجود داشته و بس             
گيـري  ي ايرانـي، شـكل    با چند وزير، تشكيل وزارت تجارت، راه يافتن بانـك بـه داخـل جامعـه               

ها، ساختارهاي اقتـصادي را در  مشابه آننهادهاي مختلف اقتصادي اعم از مجلس وكالي تجار و       
مانند هرچند اين ساختارها تنها در حد ساختار و يك نام باقي مي           . نشاندها مي كنار ساير ساخت  

آيد، اما به هر ترتيـب، ايـن        وجود نمي  اقتصادي به دنبالشان به    و چندان قانون و نهادهاي رسمي     
طبيعتـا  .  ايراني باشديل اقتصاد مدرن در جامعةساز تشكتوانسته زمينهدوران زماني است كه مي   

توانـد  هاي اقتـصادي ايرانيـان را نيـز مـي         ورود چنين ساختاري به جامعه ايراني رفتارها و كنش        
حضور حداكثري تجار و فعاليت ايشان در زمان مشروطه نيز ناظر به اهميت امـر               . برجسته سازد 

اي تواند به عنوان لحظه   براين اين دوره تاريخي مي    بنا. اقتصاد در فعل و انفعاالت آن روزگار است       
كه به گمان بسياري زمان تغييرات بزرگ در امر اقتصاد است، نمونه خوبي براي مطالعه تاريخي                

. باشد
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اي را كه در اين مقالـه قـرار اسـت بـدان             هاي اصلي توان سؤال با توجه به آنچه ذكر آن رفت مي       
: ود كهپرداخته شود اينگونه صورتبندي نم

ها بوده است؟ اند كداماي كه ايرانيان ِ دوران مشروطه بدان متصف بودهاخالق اقتصادي
چگونه بوده است؟ ... نوع نگاه مردم به موضوعاتي چون، ثروت، سرمايه، كار و

آنچه مهم  . هاي اقتصادي است  آنچه موضوع اصلي اين مقاله است موضوع اقتصاد و رفتار و كنش           
هاي اقتصادي خالق مشروطه كـه رفتارهـايي اسـت كـه مـردم در قبـال ثـروت        است نه سياست 

هاي زندگي ايشان از منظر اقتصادي و نيز باورهـاي ايـشان دربـاره كـار، پـول و             سبك. اندداشته
اي يـاد  داري و بودن يا فقدان آن در جامعـه توان از روح سرمايه  نمي. ثروت موضوع اين كار است    

تمامي آنچـه در بخـش اقتـصادي ايـن          . تصادي آن جامعه چيزي ندانست    كرد و درباره اخالق اق    
دوران موجود است نيز تنها رفتار سياسي بخشي از بدنه اقتصادي ِ فعال در دوران مشروطه بوده              

هاي زندگي و گذران روزمره ايشان سخني جامع به ميـان آمـده             كمتر درباره سبك  . است و بس  
. است

ن�ِ ادياوبر و اخالق اقتصادي
كتــاب اخــالق پروتــستان و روح "عمــده فعاليــت وبــر در زمينــه اخــالق اقتــصادي مربــوط بــه 

 و همينطور مقاالتي است كه در زمينه اخالق اقتـصادي در ديگـر اديـان بـه تبـع                 "داريسرمايه
. رسانده است

هاي كالوني و لوتري سعي دارد تفاوت كنـشي را كـه ايـن دو آمـوزه دينـي            وبر با اشاره به آموزه    
در واقع بر اين باور است كه زهدگرايي اخالقي كالوينيستي فضايي را            . ايجاد ميكند، شفاف سازد   

بنـابراين  . داري و به دنبال آن انواع پيشرفت شودتواند منجر به روح سرمايه    كند كه مي  ايجاد مي 
ق هـايي كـه نمايـاي ايـن اخـال     در آثار وبر تعاريف موجود از اخالق اقتصادي و يـا حتـي كـنش              

هرچنـد كـه تنهـا      . هستند، اغلب مصبوغ و مسبوق به دين و انواع باورهاي منفك از دين اسـت              
اي وبر اخالق پروتستاني و يا كالوني را به عنوان نمونه آرماني اخالق اقتـصادي       . عامل آن نيستند  

همين ايده است كه باعث    . داري شود تواند منجر به پيدايش روح سرمايه     گيرد كه مي  در نظر مي  
. اي در مطابقت با نوع نگاه كالوني تعريـف شـود          شود كليه آثار ديگر وي درباره اديان به گونه        مي

در واقع اگر اخالق اقتصادي كالوني به عنوان نمونه آرماني و سرآمد اخالق مذهبي در نسبت بـا                  
ا داري تعريف شود، انواع ديگري از اخالق اقتصادي وجـود دارد كـه رنـگ اديـان يـ                  روح سرمايه 

. هـاي سـنتي و عـاطفي بـوده اسـت          هـا كـنش   باورهاي ديگري را به خود گرفته كـه نتيجـه آن          
داري و نگرش مـدرن بـه   ساز پيدايش روح سرمايههايي كه عقالني نبوده و يا حداقل زمينه كنش

. جامعه نيستند
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اميپـرداختن بـه تمـ     . هاي متعددي خورده اسـت    ها انتقادات و تكمله   كار وبر در خالل اين سال     
طبيعتـا  . توانـد كمكـي بـه سـاماندهي نظـري آن نمايـد      گنجد و نه ميها نه در اين مقاله مي    آن

اي را با بسياري از نقدهاي متعلق بـه مكاتـب           گرايانه وبر فاصله  پذيرش چارچوب و نوع نگاه عقل     
رفتـه  اما با توجه به اقتصادي بودن سؤال و پاسخي كه براي آن درنظر گ             . ديگر ايجاد خواهد كرد   

هـاي وبـري    از پنداره- نهادگرا و نوبليست اقتصادي پيرو وبر -توان به نقد داگالس نورث    شده مي 
: از اخالق اقتصادي اديان اشاره كرد

باعثكالونيسمويژهبهپروتستانمذهبياخالقگرفتنتيجهتواننميوبراز تحليل«
ومذهبينگرشميانباطيارتكوشدميوبرديگرسوياز. استشدهداريسرمايهرشد
كهدهدنمينشاناونمايد، امابرقراراقتصاديرفتاروهاارزشميانهمچنينوهاارزش
رااقتصاديسيستمرشدكهانجامد ميهاييسازمانونهادهاخلقبهتوالياينچگونه
.)135:2005نورث،(» آورند ميپديد

با كمك همين نقد    . شودقتصادي در نقد فوق خالصه مي     ي اتصال كار وبر با نئونهادگرايان ا      نقطه
-است كه ايشان از مفهوم نهادها استفاده نموده و بر تأثيرگذاري نهادهاي رسمي و غيـر رسـمي            

. گوينـد بر روي قواعد اقتـصادي نئوكالسـيك سـخن مـي          -كه قواعد كنش ميان آدميان هستند     
. گيري مواضع اقتصادي بدان نيازمنديم    لكاري كه به جهت تبيينِ ربط بين پذيرش باورها و شك          

اما با توجه به اينكه اين مقاله تنها به توصيفي از اخالق اقتصادي ايرانيان بسنده خواهـد كـرد و                    
هـاي اوليـه مـدنظر دارد، لـذا نيـازي بـه       سازيسازي و شاخصارجاع به وبر را تنها درحد مفهوم      

. وجود نداشته استهاي نظري مكمل براي اين مقاله استفاده از نگاه
: توان كار نظري كار را از منظر وبر به شرح زير صورتبندي نمودهاي فوق ميبا توجه به داللت

شـناخت  . موضوع اصلي و سؤال اصلي ما توصيف وضعيت اخالقي و اقتصادي ايرانيان بوده اسـت    
 پيـدايش و    وبـر و شـرايط    » داريروح سرمايه «هاي مختلف باور اقتصادي با كمك مفهوم        صورت

داري از مفاهيم داغ و حساس مورد نظر وبر بوده          روح سرمايه . پذير باشد تواند امكان ظهور آن مي  
. است

اخـالق اقتـصادي و كـم و       .  بوده اسـت   "اخالق اقتصادي "موضع مورد توجه وبر در اغلب آثارش        
 منفـك از    اخالق اقتصادي خـود   . شودداري مي كيف آن است كه عاملي در پيدايش روح سرمايه        

برخي باورهاي ديني و عوامل ديگري است كه افراد به شكل اكتسابي در دوران اجتماعي شـدن                 
. گيرد اخـالق اقتـصادي اسـت      آنچه در اين كار مورد توجه اساسي قرار مي        . آموزنددر جامعه مي  

كـه  هاي منتج از كالوين، فرهنگي خاص را ايجـاد نمايـد            تواند همانند آموزه  اخالق اقتصادي مي  
هـا و   تواند تحت تأثير اديان ديگـر، سـنت       داري شود، همينطور مي   منجر به پيدايش روح سرمايه    

وبر عنواني كه بر اين نـوع اخـالق كـه           . باورهاي مرسوم از اخالق اقتصادي كالويني فاصله بگيرد       
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ي گيـرد را اخـالق اقتـصاد      تر و يا اديان با آداب ويژه خود شكل مي         منتج از آداب و رسوم سنتي     
 دو سـنخ    "اخالق اقتـصادي سـنتي    " و   "اخالق اقتصادي كالوني  "در واقع   . سنتي نام نهاده است   

تواند باشد، كه با توجه به نظريات وبـر صـورتبندي شـده    آرماني اساسي براي اين مطالعه نيز مي  
او زنـد و    هايي مـي  اي در اين مراحل دست به انتخاب      مراحل تاريخي مهمي وجود دارد كه جامعه      «. است

هـاي حيـات كمـك      داند، انتخاب ميان روندي كه به پيشبرد تفكيك گـستره         ها را دوتايي مي   اين انتخاب 
). 383: 1389كرايب، (» بخشدگري را تداوم ميهاي سنتي كنشكند و روندي كه شيوهمي

هـايي اسـت    شود توجه به موارد خاص و نمونه      آنچه از روش شناسي فردگرايانه وبري حاصل مي       
اتفاقي كه بـه لحـاظ روشـي در آثـار او            . هاستاند و بررسي و مقايسه آن     فتار نيتمند داشته  كه ر 

. بسيار افتاده است و بنابراين است كه در اين مقاله نيز از همان روش استفاده شود
اين شيوه شناخت مورد خاص، يعني ديدن مورد خاص در مقام نشانه يك كل « 

سبكي كه - گيردكارانه آلماني سرچشمه ميمحافظهزيربنايي از انديشه رمانتيكي و 
ويلهلم ديلتاي آن را به شكلي ثمربخش و با ظرافت و زيركي تحسين برانگيزي بسط 

).68: 1387وبر، (» داد
در عمده كارهاي وبر، جهت برقراري ارتباط بين باورهاي ديني و اخالق اقتصادي منفـك از آن،                 

ديان توجه ويژه مبذول گشته، چرا كه اين بخش از منظر وبر            بر نحوه سلوك و رفتارهاي آييني ا      
در اين كـار نيـز      . شناسانه را دارد  شناسي اجتماعي اديان بوده و قابليت كار جامعه       مبتني بر روان  

. ها و مظاهر ديني و سنتي پذيرفته شده نزد ايرانيان چشم پوشيدتوان از آييننمي
 اخالقي ناشي از آن است كه داراي فوايد نه آموزه اخالقي يك مذهب بلكه سلوك« 

 خاص " خلق و خوي "روان شناختي متناسب با تلقي هر مذهب معين از فوايد آموزش 
براي پيوريتنيسم اين . دهد كلمه را تشكيل مي" جامعه شناختي"آن مذهب به معناي 

 شرايط اي از زندگي بود كه به نحو روشمند و عقالني تعيين شده بود و درسلوك نحوه
). 250: 1371وبر،  (»داري جديد را هموار نمود سرمايه" روح"معين راه 

مفاهيم حساس وبري 
ي كار كـه خـوانش تفهمـي از         باتوجه به اينكه روش كار مطالعه تاريخي است و با نظر به شاكله            

 اسـاس  بايست رجوع به اسناد را بـر     هاي كيفي مي  تاريخ مدنظر قرار دارد، لذا همانند ديگر روش       
دهنـد،  دسـت مـي  سؤال اصلي و مفاهيم داغ و حساسي كه تجارب پيشين و چارچوب نظري بـه           

. آغاز نمود
داري، تشابه مسئله و صورتبدي اصلي كار با نمونه كار وبـر در اخـالق پروتـستان و روح سـرمايه              

ن ايـ . دهـد شـود، بـه دسـت مـي    برخي از مفاهيم اساسي را كه در كار وبر پراهميت شمرده مـي     
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. داري در غرب نيز بوده استهاي روح سرمايهكنندهاي همان تبيينمفاهيم به گونه
وبر با تحليل چند مدرك معتبر در تاريخ غرب گذر از سه گردونه اساسي تاريخي و تلفيـق ايـن                    

اخـالق  . شـمرد دانـد، برمـي  داري مـي ساز آنچه خود روح سرمايهسه شرط و خصوصيت را زمينه   
از خـالل  . ي كـالوني هـاي زهدگرايانـه   هـاي لـوتري و آمـوزه       در انديشه  breufم  فرانكلين، مفهو 

هايي از آنچه بـدان اخـالق پروتـستاني گفتـه شـده شـكل       ها و باورها بخشهركدام از اين آموزه  
بر اين اساس مفاهيم مركزي اين پژوهش با توجه به نظريات وبر از اين قرار خواهد                . گرفته است 

: بود
هـاي  داري به عقيده ماكس وبر مبتنـي بـر وجـود نـوعي از بنگـاه      سرمايهروح  : اريدروح سرمايه 

. هاسـت ها و سازمان عقاليي كار و توليد وسـيله آن توليدي كه رسيدن به حداكثر سود هدف آن       
همين پيوند ميل به سود، به انضباط عقالنـي اسـت كـه از لحـاظ تـاريخي وجـه تمـايز خـاص                        

هاي حريص و پول پرسـت در همـه جوامـع شـناخته             آدم. دهدميداري غربي را تشكيل     سرمايه
اند اما مورد نادر و احتماال يگانه وجود اين گـرايش اسـت كـه ميـل بـه                   شده جهان وجود داشته   

پرستي نه از طريق فتوحات، سوداگري يا ماجراجويي بل از راه گـردن نهـادن بـه انـضباط و          پول
). 601: 1386آرون، (استفاده از علم ارضاء شود

ماكس وبر در بخش اقتصادي كتاب اقتصاد و جامعه درباره تعاريف سود و سـرمايه، يـا مبادلـه و           
اي كـه در اخـالق   رسـد توجـه ويـژه   اما به نظر مي. ها سخن رانده استبازار و نيز انواع مطلوبيت 

يم داري دارد جداي از تعاريف اقتصادي مشروحي است كـه از مفـاه            پروتستان به مفهوم سرمايه   
هرچنـد كـه در تعريـف       . انـد اقتصادي چه توسط وبر و چـه ديگـر اقتـصاددانان بـه دسـت داده               

جـويي را مـد نظـر قـرار داده اسـت امـا بـا تقابـل قائـل شـدن بـين            داري تمايز از ثروت   سرمايه
. داري به وجهه اجتماعي اين مفهوم پرداخته استگرايي و سرمايهسنت
-استشدهبرشمردهجامعهدينيخصوصياتآنهايعلتزايكيكه-داريسرمايهروحتفاوت

آغازازاندوزيثروتروحيهزيرا. نيستاندوزيثروتتوسعهميزاندرداريسرمايهماقبلروحو
زنـدگي ازمعينـي نوعمفهومبهداريسرمايهروحكهحرفيمهمترين. استداشتهوجودتاريخ
جديديهايموقعيتبهنسبتواكنشواست، برخورد هبودروروبهانبااخالقياصولبهمقيد
مـذهبي تربيـت كمـك بـه داريسرمايهديگربيانبه. ناميدگراييسنتراآنتوانميكهاست
داري را در برابر سـنخ ديگـري       وبر مفهوم روح سرمايه   . ...آيدفائقسنتيروحيهبرتواندميبهتر

گرايي در فعاليت اقتـصادي     سنت. دادناميد قرار مي  مياز فعاليت اقتصادي كه ان را سنت گرايي         
وبـر،  ( قابـل مـشاهده اسـت   ... دهند ودر هرجا كه كارگران كار كمتر را به مزد بيشتر ترجيح مي          

1379 :57( .
بخشي به كار و تبديل شغل به تكليـف،         اي و ارزش   از طرف ديگر او با اضافه كردن روحيه حرفه        
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اي كـه بـا   وجهـه .  اجتماعي و فراتر از اقتصاد دست گـذارده اسـت  در تعاريف مختلف بر عنصري   
 بخش زيادي از بار معنايي متفاوتش را از مفهوم سرمايه و مطلوبيـت              "داريروح سرمايه "عنوان  

اينجاسـت كـه بـراي نـشان دادن ماهيـت ايـن روح و روحيـه بـه سـراغ               . دهـد مبادله نشان مي  
. خواندساز اخالق پروتستاني مينهها را زميهاي فرانكلين رفته و آنآموزه
: داريهاي فرانكلين براي به دست آمدن روح سرمايهآموزه
. وقت طالست. 1
. اعتبار، سرمايه است. 2
تواند پول پول مي. به ياد داشته باش كه پول داراي ماهيتي زياد شونده و مولد است. 3

.  ترتيب الي آخربزايند و به همينتوانند بيشتربزايد و اخالف آن مي
. آدم خوش حساب شريك مال مردم است. 4
از پول خرد مراقبت كنيد اسكناس از -ها را به دقت نگه داريدحساب درآمد و هزينه. 5

. خود مراقبت خواهند كرد
كل . وقت را بيهوده تلف نكنيد. كوشي خود را بشناسانيدهمواره به دورانديشي و سخت. 6

ردد نه تنها ارزش خود را از دست داده است بلكه پولي را كه پولي كه بيهوده صرف گ
. توانست توليد كند نيز از دست داده استمي

خير اعلي در اين اصول اخالقي كه كسب هرچه بيشتر پول است آميخته با پرهيز شديد از تمام                  
امر آنچنان مطلقـا  اين . گرايانه استلذايذ آني زندگي و باالتر از همه كامال عاري ازهر آميزه لذت        

شود كه از ديدگاه عادت فرد مفرد يا منفعت او كامال غير مادي و مطلقا               هدفي در خود تصور مي    
 بـه عنـوان هـدف غـايي     "كـسب "آدمي محكوم به پـول در آوردن و  . آيدغير عقالني به نظر مي 

. )409-407: 1389كرايب، (اش استزندگي
شود پيوند نزديك و ناگسستني با ارزش بخـشيدن  اد ميداري از آن يآنچه به عنوان روح سرمايه   

كارگيري مجدد سرمايه دارد    به كار و استفاده از تمام قوا و استعدادهاي انساني در راه توليد و به              
سـاز  كـشي اقتـصادي را زمينـه     هاي ديني و اجتماعي نوعي رياضـت      و از اين روست كه با مشوق      

اي بـه مـذمت ثـروت    خاصـي از دينـداري كـه بـه گونـه          نوع  . داندداري مي پيدايش روح سرمايه  
. آيندداري به كمك مياند نيز در اين نوع نگاه به سرمايهشهره
. اسـت مذموماخالقينظرشود، از آميزگناهجوييلذّتوبطالتموجبكههنگاميفقطثروت
طريـق ازثـروت كـسب باشد، ولـي  بطالتوخوشگذرانيهدفكهاستبدوقتياندوزيثروت
: 1380وبـر،    (استشدهتوصيهعمالاست، بلكه جايزاخالقاًتنهانهتكليفيكدروظيفهانجام
14 .(



%8� �������	 
 ����� ������� ��	��	 ����	 ������  /� ���  !" / #���$%& /'�"(�)*+&*

Beruf در-هاي او بـسيار توجـه كـرده اسـت     به عنوان فردي كه وبر به انديشه  -لوتر: 1 ياتكليف 
تـازه وقيـق دتفسيربهاولدرجهكلي، در طوربهپروتستانياخالقباكاتوليكياخالقسنجش

هـا پروتـستان جديـد ترجمهءدرمقدسكتاب"تكليف" يا همان    "خويشكاري"ياBerufواژه
هـاي ترجمـه تـا كالسـيك مقدسكتابازآنهايريشهبررسيبهپژوهشگرانهوكندميتوجه

معنـاي دارايآلمـاني زبـان درواژهايـن كهدهدمينشاناو. پردازدميعهديناروپاييمختلف
استديگرسوياز»دينيفريضهومذهبي، رسالت دعوت «وسويكاز»شغلوپيشه «انهدوگ
درحقيقـت دركـه اسـت يافتـه رادوگانـه معنـايي بـار ايننيزپروتستانمللاغلبمياندرو

ديني-دنياييمفهوميكويابدميهماهنگويافتهوحدتويگانهمعناييپروتستانيهايآيين
. كندميالقارااييگانه

هاي پروتستاني گرديد كه تقسيم بيانگر آن جزم محوري همه شاخه Beruf مفهوم «
زندگي خداپسندانه . نمودكاتوليكي احكام اخالقي به دستورات و ارشادات آن را طرد مي

كشي زاهدانه، بلكه فقط با انجام نه با فراتر رفتن از اخالقيات دنيوي و توسل به رياضت
باشد و يوي كه جايگاه هر فرد در زندگي براي وي مقرر كرده است، ميسر ميوظايف دن
طريق وي در هر شرايطي يگانهيانجام وظايف دن. ...اوست [ Beruf]"تكليف"اين همان 

زندگي خداپسندانه است و اين طريق و فقط اين طريق مرضي خداست و از اين رو همه 
ترديدي نيست كه . يكساني برخوردارندامشاغل مشروع در نظرخداوند از ارزش مطلق

توجيه اخالقي زندگي شغلي دنيوي يكي از مهمترين نتايج نهضت كليسا و بخصوص 
شغل . گرايانه باقي ماندمفهومي سنت Beruf  براي لوتر مفهوم،....شخص لوتر است

"سازگار"چيزي است كه انسان بايد آن را چونان فرمان خدا بپذيرد و خود را با آن 
گرايانه ايده ديگر موجود را كه شغل در يك تكليف و شايد يگانه اين صبغه سنت. نمايد

بنابراين، تنها . تكليفي است كه خدا براي انسان مقرر كرده است، در محاق قرار داد
اي منفي بود، يعني اگرچه تبعيت وظايف  حاصل شد نتيجه"نتيجه اخالقي كه مستقيما

ه ملغا شد، اما در همان حال تبعيت از مافوق و تسليم به دنيوي از وظايف رياضت كشان
).90-79: 1380وبر، (» گرديدوضع موجود زندگي تبليغ مي

هاي اين اخالق كه مورد توجه وبر قرار گرفته   ها و شاخص  بطور خالصه ويژگي  : هاي كالوني آموزه
: ير استو درواقع سنخ آرماني وي براي مطابقت با ديگر اديان شده، از قرار ز

هـا،  ارزشمندي كار به عنوان عاملي براي افزايش اعتماد به نفس، عاملي دفاعي در برابر وسوسـه               
مالك ارزيابي كار ثمرات دنيـايي آن خواهـد   . عاملي براي اجراي اراده خدا و غايت زندگي انسان      

شده كرده كه از آن معناي كار به مثابه تكليف اخالقي و ارزشي استفاد مييكي از واژگاني است كه وبر از آن استفاده ميBerufواژه آلماني . 1
.است
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. بود
 اعمال جادويي، نگرش منفي نسبت به هنر، روابط جنسي و نفي همه         : هاي صريح ها و ارزش  الزام

نمادگرايي، مراسم اعتراف به گناه و تشريفات دفن مردگان، نگرش تحقيرآميز نـسبت بـه فقـر و             
نفـي  اعتمادي به روابط انساني در عين حال اتكا به درستكاري، انـزواي عميـق درونـي،               فقرا، بي 

.هاي دنيوي، گناهكار منفور و دشمن پروردگارلذايذ نفساني و شادي
ها از سنت، اعتقاد به پلوراليسمي كـه در         ، حذف انواع تقدس   عقالني: پذيرفته شده سبك زندگي   

 پذيرفتـه شـده،   هـاي دنيـوي  بـرداري آن اوج اخالقي معنـا نـدارد، اعتقـاد بـه ديـن بـراي بهـره        
آسايي، استفاده مـنظم از سـرمايه،       ها، مخالفت با تن   داري هوشيارانه و سركوب خواسته    خويشتن

دهنده ت و عاملي براي اعتماد ديگر مؤمنان، مسئوليت اخالقي تراكمي، ياري          صاحب اخالق تجار  
. berufنظم بوروكراتيك، باور به رسالت انسان در زندگي يا 

در شـهر حالـت خلـسه رياضـت         . ترين مكان بروز و ظهور اين دين      به لحاظ ساختاري شهر مهم    
. شودتر ظاهر ميرود و عرفاني رنگ پريدهكشانه از دست مي

روحانيون به عنـوان رهبـران دينـي بـه دنبـال عبـادات مـذهبي و وظـايف ارشـادي، تـصويري                       
.  از احترام برخوردارند"روح آسماني"غيرشخصي از رهبران ديني وجود دارد و به شكل يك 

.انسجام درون ديني و گسيختن از قيود خويشاوندي، شمول ناپذيري اجتماعي

اخالق اقتصادي اديان مختلف 
هاي مختلف انجام داده است به آيـين و تمـدن چينـي     در مجموعه كارهايي كه درباره تمدن وبر
ها در هند، آيين و اخالق يهوديت در فلسطين و اخالق و مـنش              هاي كاست ، آيين )كنفوسيوس(

در انتهاي عمر خويش نيز پژوهشي ناكامـل بـر روي اسـالم انجـام داده                . ها اشاره دارد  پروتستان
هـا را از منظـر رشـد و    هاي مختلف ايـن اسـت كـه آن   هاي وبر درباره تمدن   نوشتهويژگي  . است

اي آرمـاني و تأثيرگـذار بـر        درواقع اخالق پروتستان براي وبر نمونه     . كندپيشرفتشان مقايسه مي  
هـا، ايـن نگـاه تطبيقـي     در ساير مطالعات وبر درباره ديـن و تمـدن     . داري بوده است  روح سرمايه 
. وجود دارد

در . توان به جدول انطباقي زير رسـيد مطابقت آنچه وبر درباره اديان مختلف به دست داده مي      از  
ها زماني  اين فرهنگ . هاي مختلف است  اي از صورتبندي اديان و فرهنگ     واقع جدول زير خالصه   

هاي اجتماعي و روابـط بـين افـراد بـا           ي اجتماعي دارند كه نقش ايشان در كنش       قابليت مطالعه 
روست كه روابط بين آدميـان      از اين . ها، ساختارها و مفاهيم ديگر مشخص شود      فراد، گروه ديگر ا 

ي انـسان بـا    ي انـسان بـا خـدا، رابطـه        ها، رابطـه  تحت عناويني چون رابطه انسان با ديگر انسان       
از طرف ديگـر نـشان دادن       . بندي شده است  ي انسان با خودش تقسيم    طبيعت و هستي و رابطه    
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بـراي  ) نمـادين و غيـر نمـادين      (سبت به مفاهيم اقتصادي اعم از ثروت و سرمايه          موضع ايشان ن  
بررسـي تعـامالت انـساني بـراي شـناخت فـرد و             . شناخت اخالق اقتصادي ارزشمند بوده اسـت      

. كنشگر اقتصادي ارزشمند است
هاي اخالقـي اديـان مختلـف بـه زعـم وبـر، ذيـل        اي از ويژگيبنديبنابراين در جدول زير دسته 

اقتـصادي تهيـه شـده ارائـه     -اجتمـاعي -هاي ارتباطيهاي مختلفي كه بر اساس ويژگي شاخص
ي تـاريخ و اسـناد تـاريخي بـوده          اي براي مطالعـه   آيد مقدمه آنچه در جدول زير مي    . خواهد شد 

 شده مفاهيم حساسي هستند كـه حـساسيت نظـري محقـق را بـراي                در واقع مفاهيم ياد   . است
. بندي اطالعات آن برانگيخته استتهي تاريخ و دسمطالعه

. هاي جدول زير به تمامي از مقاالت و كتب وبر به دست آمده استداده

 از ديد وبر1هاي مختلف نشأت گرفته از اديان مقايسه اخالق: 1جدول 

وع
وض
م

اخالق اسالمياخالق يهودياخالق هندواخالق كنفوسيوساخالق پروتستان

خدا
 و 
ان
نس
ا

به خدايي فرا اعتقاد 
دنيوي، نفي جادو گري

اعتقاد به نظم كيهاني، 
مدارا با جادوگري

اعتقاد به متافيزيك، 
خداي (اعتقاد به ثنويت 

شخصي و عقيده به 
باور شديد ) ذاتي الوهي

به سحر و جادو

انسان ابزاري در دست 
خدا، امت خاص 

خداوند بودند، يهوه و 
لعل خداي مورد 

ش ايشانپرست

خداي واحداعتقاد به 

ان
جه
 و 
ان
نس
ا

سازگاري با جهان از 
طريق تالش بي وقفه 
براي كسب فضائل در 
پيشگاه الهي، آرمان 
دگرگوني بالنده

انطباق با دنيا، براي 
حفظ هماهنگي بين 
آسمان و زمين، آرمان 

نظم

كثرت گرايي اخالقي و 
مالت عرفاني وأت
اعتنايي به جهان بي

براي رسيدن به نجات 
عمومي

 دنبال آرامش در به
پرتو خدا، عرضه كننده 
خردگرايي اخالق 

گرايانه

اسالم حاوي لذت و 
طرد توآمان با توجه به 
گروهي كه در آن 

. حضور دارند
ياصوفيهٰجنگجويان

تشيع

ت
خلق

 از 
دف

ه

خويشتن داري 
هوشيارانه به منظور 
مهار طبيعت شرورانه، 
انشا و تحقق اراده الهي

خويشتن داري 
نه به منظور هوشيارا

حفظ شأن و رسيدن 
به كمال نفس

خويشتن داري به 
جهت داشتن زندگي 
بهتر در زدگي بعدي و 
ترفيع در كاستي كه در 

شوند آن متولد مي
)تناسخ ارواح(

جهان در آينده جايي 
براي حكمراني يهوديان 

رسيدن به . خواهد بود
فضيلت نزديك، عمر 
طوالني و خوش نامي

به ظاهر رستگاري 
اما تبديل به . روياخ

آماده سازي افراد براي 
مبارزه با اهداف مختلف 

. گشت

. ايده اوليه از جدول مقايسه پيوريتنيسم و آيين كمفوسيوس توسط بنديكش گرفته شده است. 1
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ني
 دي
ري

هب
و ر
ن 
سا
ان

پيامبري سنت و جهان 
را بدان گونه كه هست 

. دهدشيطاني جلوه مي
انسان به مدد تالش 

تواند به خير و خود نمي
. نيكي دست يابد

نبود پيامبري ناشي از 
حرمت و خدشه 

ناپذيري سنت، انسان 
تواند از خشك ارواج مي

پرهيز كند و خوب 
نكه آباشد به شرط 

رفتار درستي داشته 
حضور اديبان. باشد

هاي اعتقاد به قدرت
ها به عنوان برهمن

روشنفكران و روحانيون 
احترام به . خانوادگي

. هامرتاض

شمار چه پيامبران بي
در نقش پيامبر ناب و 
روحاني و چه در نقش 

 با ارتباطشان. پادشاه
پيامبران راستين در 

. حد استهزا بود
پيامبران قدرتمند بر 
ايشان حكمراني 

. كردندمي

پيامبر اسالم آداب و 
رسوم اوليه را منطبق 
بر آداب و عادات همان 
باديه نشينان وضع كرد 

اي در و تغييرات عمده
. ابتدا نداد

ني
سا
ط ان

رواب

تبعيت همه مناسبات 
انساني از وظايف انسان 

برابر خداونددر 

وفاداري به خانواده به 
عنوان عنوان اصلي 
حاكم بر همه روابط 

انساني

اعتقاد به تقدس روابط 
خويشاوندي و پايبندي 
به كاست و قبيله و 
روابط صلب درون 

كاستي

آريستوكراسي نظامي 
هاي در گروه

هاي خويشاوندي، گروه
اي يا خانوادگي قبيله

گسترده با كيش و 
نياي مشترك

اي و يرو اخالق قبيلهپ
انساني و نه يك جهان 

بيني مذهبي

دي
صا
 اقت
الق

اخ

قانون و توافق عقالني 
به مثابه مبناي 
معامالت تجاري، 

هاي هاو انجمنكانون
داوطلبانه، قانون و 
تشكيالت اداري 

عمومي

روابط خويشاوندي به 
منزله زمينه دادو 
ستدهاي تجاري، 

هاي ها و انجمنكانون
ه، قانون و داوطلبان

تشكيالت اداري 
عمومي

كاست و روابط قبيلگي 
. زمينه روابط تجاري
تقابل فرهنگي به 

واسطه مستعمره بودن، 
. عالقه به شغل دولتي

اي خود را دارماي حرفه
. داشتند

قراردادهاي محكم و 
مؤيد به سوگند، 
توصيف برادري، 

حمايت از بدهكاران و 
بيگانگان در كنار سنت 

 اعتقاد .جنگ و جهاد
به عمل

روحيه لذت جويانه 
دين امساك و . صرف

زهد اين جهاني نبود

عي
تما
 اج
ايه
سرم
اعتماد به همه برادران 

ديني
عدم اعتماد به همه 

افرادي كه عضو خانواده 
. سترده نيستندگ

اعتماد به اعضاي 
كاست و ممنوعيت 

 با ديگر جارتباط و ازدوا
هاكاست

آيين برادري و اعتماد 
 كيشان و به هم

سالمت در اخالق

اياعتماد داخل قبيله
ايه
سرم

 و 
ت
ثرو
به 
اه 
ثروت به مثابه وسوسه نگ

و نتيجه جنبي يك 
زندگي توام با فضيلت

ثروت به مثابه مبنايي 
براي حفظ شأن و 
رسيدن به كمال نفس

عدم تعلق انسان به اين 
. دنيا و نفي ثروت

ارزشمندي زمين و 
ها بر اعتبار كاست

مالكيت زميناساس 

انسان براي عمل زاده 
ثروت به . شده است

مثابه مبنايي براي 
حفظ شأن و رسيدن 
به فضيلت نزديك

تجمالت و دارايي باعث 
عالقمند به . افتخار

كشورگشايي به جهت 
. غنائمكسب 

اده پروتستاني قرار د-با توجه به اينكه وبر اخالق اقتصادي ديگر اديان را در مقابل اخالق كالوني
توان با توجه به اي در مقابل اخالق پروتستاني باشد، مياست، اگر قرار به ساختن سنخ آرماني

:  آوردهاي مختلف، مواردي به قرار زير را به دستاي آيينجدول مقايسه
. گرايي زاهدانه، عرفان گرايي ناب و ناديده گرفتن جهان منزه-
. ي استفاده از نظام زندگي عقالني ِ پيوستهجا انجام وظايف سنتي از روي وجدان به-
.  توجه به نيت اعمال به جاي خود عمل و ثمراتش-
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.  نوع نگاه به گناه و جهت گيري تأملي-
.  فراغت از هرگونه تكليف و رسالت دنيوي-
.  كم منزلت بودن كار و توجه به آن صرفا به جهت گذران حداقلي ِ مايحتاج زندگي-
. ستگاري به سبب انجام گناه نااميدي از ر-
.  اتالف وقت زياد-
.  عقالني نبودن باورهاي اقتصادي-
. ها نگاه منفي به ثروت و سرمايه و تجميع آن-
- هاي مذهبيبر اساس تصميمات ذهني و آني دولتمردان و شخصيت...  قضاوت، معامله و-

. نبودن قانون مدون
. روت شود قوانين خاص ديني كه مانع از توزيع ث-
. زندگي در حال-جهاني تمايالت و لذايذ آني اين-
). ها قدسيت بخشي به سنت( اعتبار خرافات و باورهاي سنتي غير عقالني -
.  كم توجهي به مشاغل توليدي و صنعتي و اعتبار بخشيدن تنها به كشاورزي و زمينداري-
.  قدسيت نهاد ديني و روحانيون-
. هااي معطوف به ارزش نسبتا عقالني تنها به دستههاي محدود شدن كنش-
. هاي مختلفگيرياي بر تصميم استيالي روابط خويشاوندي و قبيله-

اي كه از ميان نظريات وبر هاي ارتباطي و اقتصاديبنديبا توجه به نظريات ياد شده و شاخص
 تحت عنوان اخالق پروتستان آل وبريبه دست آمد و همينطور با مدنظر قرار دادن دو تيپ ايده

هاي مكرر و بررسي و رجوع به تاريخ و توالي. توان به مطالعه تاريخ پرداختو اخالق سنتي مي
مشاهده كنشگران اقتصادي براي انجام تحليل اخالق اقتصادي نزد ايشان از مراحل بعدي كار 

. است

توصيف اخالق اقتصادي ايرانيان
هايي كه در انـواع اخـالق سـنتي و پروتـستاني از منظـر               ه و تفاوت  با توجه به همان مفاهيم اولي     

خـاطرات و   هـا،   اقتصادي به دست آمد، و با نظر به مطالعاتي كه در ميان كتب تاريخي، سفرنامه              
هايي از اخالق اقتصادي ايرانيـان فـراهم        ديگر اسناد موجود از آن دوران به انجام رسيد، شاخص         

.  استويژگي اخالقي ايرانيگر هايي كه روايتشاخص. شد
براي مطالعه رفتار ايرانيان با توجه به قلت كتب و اطالعاتي كه مـستقيما دربـاره فاعـل انـساني                    

شمار اسنادي بود كه هرچه بيشتر به جزئيات توجه داشـته         سخن بگويد نياز به مطالعه تعداد بي      
همـين  .  اخالق ايرانيان دست يافت    باشند، شايد كه در اين ميان بتوان به حقايقي درباره رفتار و           
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ي طور سفرنامه ها، خاطرات روشنفكران و صاحب منصبان و همين       موضوع عاملي بود كه روزنامه    
هـا بـا   سـفرنامه . نمودكساني را كه در آن روزگار در ايران بودند را براي اين مطالعه ارزشمند مي             

توانـست نكـات   وچكترين موضوعات ميتوجه به دارا بودن يك نگاه از بيرون و دقت و توجه به ك        
اما به جهت پرهيز از درگير شدن با نگاه منفـي مستـشرقين   . قابل توجهي را در اختيار قرار دهد 

هاي ايشان اشاره شود كـه يـا بـه تكـرار          نويسان، تالش شد تنها به موضوعاتي از گفته       و سفرنامه 
. اي تأييد شده استه گونهتوسط افراد مختلف اشاره شده و يا توسط اسناد داخلي هم ب

گيري يا فقـدان موضـوعي   در نهايت براي شناخت اوضاع اقتصادي ايران و دريافت وضعيت شكل  
 و خوي نماياي وبري داري بايد به مقايسه و تطابق اين اخالق با دو دسته خلق      چون روح سرمايه  

. شددست زده مي
طبيعتـا ايـن    . قي در دوره مورد مطالعـه     آيد توصيفي است از وضعيت اخال     جدولي كه در زير مي    

اي از تـاريخ و اجتمـاع قـرار         رفتارها كه سازنده و يا برگرفته از اخالق اقتصادي اسـت در زمينـه             
هـايي كـه مـستقيما در ارتبـاط بـا اقتـصاد             هاي ياد شده حتي اگر شامل ويژگي      مقوله. گيردمي

جدول زير در راستاي    . گذار خواهند بود  اي ديگر بر روي اقتصاد اثر     هستند نباشد، الجرم به گونه    
. مشاهده و توصيف رفتار اقتصادي ايرانيان در دوره مشروطه برآمده است

مقايسه اخالق ايراني و اخالق پروتستان: 2جدول 

وع
وض
م

اخالق پروتستان
هاي وبري ارائه شده توصيفي از اخالق اقتصادي در ايران بر اساس ايده آل تايپ

ظريدر فصل چارچوب ن
دا
 خ
ن و

سا
اعتقاد به خدايي فرا ان

دنيوي، نفي 
جادوگري

اعتقاد به فراماده براي رسيدن -اعتقاد به خداي واحد و قادر مطلق و واضع تقدير و سرنوشت
به شناخت از خدا، جهان، زندگي و سرنوشت

اعتقاد و اجراي ظواهر دين مثل خمس و -خداپرستي بدون تعصبات ديني-دينداري سنتي
ترك امور ظاهري باعث ترك اعتبار -ات، نماز و روزه، مجالس روضه خواني و نذري دادنزك

.شددر جامعه مي
حتي فقر و نداري و -)جايي خارج از خويشتن و جامعه (تحويل هر امر به خدا و امام زمان 

.هر باليي تحويل به سرنوشت و تقدير خواهد شد
- ديني و با زبان ديني حتي در دوره مشروطهتالش براي عرفي كردن دين با كمك مفاهيم
.دهددر برابر عرف هم شريعت و هم ارباب فرمان مي

لذا مذهب را تنگ . شودخدا بيش از چارچوب ديني در چارچوب سنتي تعريف مي
.كندگيرند و عرف و عادت بر دين غلبه مينمي
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ت
يع
طب
 و 
ان
س
ان

سازگاري با جهان از 
وقفه طريق تالش بي

كسب فضائل براي 
در پيشگاه الهي، 
آرمان دگرگوني 

بالنده

در لحظه خوشي كردن و در مجموع به -دنيا و جهان برايشان حاوي طرد و لذت توامان
ديده حقارت نگريستن به آن
عدم پيدايش تخصص و تقسيم كار و در -تالشي براي تغييرسازگاري با آنچه هست و بي

امور هنري و -نچه هست از طريق تقليدكنار آن وجود حس پذيرش و جابجايي آ
.جات به اين روش رشد كرده استتزئيني

سوادي و عدم بي-سستي در پذيرش علم-جهل و ناآگاهي نسبت به اطراف و جهان ماده
مطالعه و آشنايي با اطراف

مهارتي و پيدايش فرهنگ كار ايراني بر اساس موارد ياد شده لذا ضعف اراده، ناموزوني، بي
.شودبلي و اتالف وقت از آن ناشي ميتن

ي
دين
ي 
بر
ره
 و 
ان
س
ان

پيامبري سنت و 
جهان را بدان گونه 
كه هست شيطاني 

انسان . دهدجلوه مي
به مدد تالش خود 

تواند به خير و نمي
.نيكي دست يابد

روحانيون آداب و رسوم شناخته شده اجتماعي از دين را نظاره كرده و نمايندگي خدا بر 
محل رجوع مردم از تولد تا مرگ و مورد مراجعه جهت پرداخت خمس و . تندزمين هس
.شودها تامين ميامور اقتصادي ايشان از خالل همين پرداخت... زكات و

در دوره ياد شده اصالت نزد ايشان در عدم تغيير بوده مگر در شرايطي كه حضورشان با 
نه و مشروطه مواضع اغلب در درباره تاسيس مدارس، عدالتخا. مشكل مواجه شده بود

.راستاي تحكيم جايگاه بوده است
بسته به پادشاهاني كه سركار -ارتباط نهاد ديني و نهاد سلطنت به شكل دائمي و موقت

.دانستگاهي پادشاه با كسب مشروعيت خود را نماينده خدا بر زمين مي. بودند

ان
س
و ان
ن 
سا
تبعيت همه ان
مناسبات انساني از 

سان در وظايف ان
برابر خداوند

گرايي افراطي و ترجيح منافع قوم، ايل و خانواده و پذيرش و روابط انساني متكي به خانواده
.هاي خانواده بر دوش خودتعصب در سلسله مراتب ايلي و پذيرش سختي

در خارج از خانواده روابط و تعامالت زياد و در اين تعامالت ادب ذاتي و افراطي رعايت شده 
.نبود كار تيمي و سهم بري و تعاون-ظاهر و درون متفاوت و رفتارها منافقانهاما 

در جريان اين ارتباطات بيروني بسته به نفع شخصي و خانوادگي داراي روحيه فريب و دالل 
.گيردرفتاري كه از طرف همتايان مورد پذيرش و تشويق قرار مي-صفتي و نيرنگ

نبودن آزادي در رفتار بر -گيري اخالق عموميدم شكلنبودن زمينه عمومي تعامل و لذا ع
تر و خضوع با باالدست به اساس خصلت ذاتي داراي همراهي با هم رديف و تكبر با پايين

.عنوان اصل

ت
وش
سرن

 و 
ان
س
خويشتن داري ان

هوشيارانه به منظور 
مهار طبيعت 
شرورانه، انشا و 
تحقق اراده الهي

تالش -ل و بي حركتي و باور به بي تأثيري در آينده هستيباور به سرنوشت مقدر و انفعا
براي زيستن در لحظه حال و تالش براي فهم مقدرات از طريق توسل به فراماده و يا 

.رويابافي
هايتالش براي رسيدن به رستگاري اخروي از طريق خويشتن داري در برابر خواست

.كنند آبرو و اعتبار ميدر مقابل برخي خويشتن داري ظاهري براي حفظ-مادي
وجود فرهنگ انتظار و مهدويت و تحويل جهان به منجي و تفسير غالبا غير حركتي از 

.مفهوم انتظار
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يه 
رما
 س
ن و

سا
ان

)
اد
تص
اق

(

قانون و توافق 
عقالني به مثابه 
مبناي معامالت 
هاوتجاري، كانون

هاي انجمن
داوطلبانه، قانون و 
تشكيالت اداري 

عمومي
مثابه ثروت به 

وسوسه و نتيجه 
جنبي يك زندگي 
توام با فضيلت

احترام به قانون -نبود قانون و توافقات عقالني از پيش مشخص و ناامني نسبت به مالكيت
.زمينداري صرفه اقتصادي دارد-نيست ولي پول براي صرف شخصي احترام دارد

مشاغلي مانند -هاي خارج از قاعدهعالقمندي به مشاغل بدون زحمت و پول درآوردن
.خدمتكاري و مزدبگيري دولتي

-گرايانه صرف فارغ از هرگونه تالش و دنبال سودجويي آني بودنگرا و تجملروحيه مصرف
.انداز و توليدتجميع ثروت براي مصرف خوب و نه براي پس

هاي غير ريسكي براي گذران زندگي و عالقه به وام و قروض و متكي به معدود سرمايه
.حمايت عموم از مظلومين و بدهكاران-القي در پرداخت ديون و عهدهااخبي

.استيالي روابط خانوادگي در كار

ين
اد
 نم
يه
رما
س

اعتماد به همه 
برادران ديني

اعتمادي گسترده و نه در ظاهر اعتماد تنها داخل خويشاوندان و قبيله و ايل معنا دارد و بي
.توهم از خصائص ايشان نسبت به غير استبدبيني و -.نسبت به مابقي وجود دارد

گذاري مالكيت زمين عليرغم نبودن قانون ثبت، به شكل حداقلي تبديل به عاملي براي وثيقه
و تبديل شدن به سرمايه نمادين

.در داخل نهادها جريان داشته است... سرمايه نمادين منفي مثل پارتي بازي، رشوه و
.شدهاي نمادين است كه در مبارزات استفاده ميايهبازار به تنهايي نهادي داراي سرم

تعامل انسان با خدا 
درواقع ايـن تعامـل   . ترين تعامالتي كه انسان ايراني يا ديني دارد تعاملش با خداست   يكي از مهم  

شناخت جايگـاه خـدا     . است كه تا اندازه زيادي بر روي باورها و رفتار ديني افراد تأثيرگذار است             
رسد از جهات متعددي براي يافتن رفتار اقتصادي ايشان تأثيرگذار          رانيان به نظر مي   در زندگي اي  

اما اين خداي واحد در اين دنيا نيـز قـادر           . خداي ذهن فاعل ايراني خدايي فرادنيوي است      . باشد
كننده تقدير و سرنوشت ايرانيان است و هرچنـد كـه دربـاره تقـدير و                خداوند وضع . مطلق است 

هاي متعددي در تعاليم اسالمي وجود دارد، امـا عينيـت بـروز يافتـه از ايـن                 آموزه جبر و اختيار  
اوسـت كـه   . ها در دست اوسـت تعاليم درواقع تصويرگر خدايي است كه سرنوشت و تقدير انسان      

. در مقدراتش خير و شر، گرفتاري و بال، گشايش و آسايش و يا فقر و رفاه را معلوم نموده اسـت                     
. ساز استهاي روزمره زندگي جريان دارد و سرنوشتوچكترين فعاليتخدايي كه حتي درك

باور تقديرگرايي يك پنداشته عام بود كه بين عامه مردم و تجار و يا حتي روحانيون در گـرايش                   
 كـسادي بـازار و   تجار نخبه و بـزرگ آن دوران نيـز در توجيـه           . به اين باور تفاوتي وجود نداشت     

كنند و وسيله دفع ايـن مـشكل اقتـصادي را در            را عنوان مي  ت الهي   تقدير يا خواس  ،  نبودن پول 
). 72: 1384ترابي،  (دانددعا و نذر و استغاثه به درگاه الهي مي
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اين باور تا بدانجا پيش رفته كه در بين برخي از ايرانيـان حتـي انـدك تالشـي بـراي تغييـر در                    
ه تصويري كه هانري رنه دالمـاني دربـاره         به عنوان مثال ب   . شوداتفاقات ناخوشايند نيز ديده نمي    

: توان اشاره كردمواجهه برخي از ايرانيان با بهداشت و بيماري مي
شوند كه وسائل بهداشت در ميان ايرانيان كودكان نوزاد نيم عرياني نيز ديده مي«

كشند اين موجودات كوچك از كودكي رنج مي. ابتدايي هم براي آنان فراهم نشده است
ها معتقد به قضا و قدر و نآگردند و چون والدين  به چشم درد و امراض ديگر ميو مبتال

گويند هرچه مقدر شده آيند و ميها برنميدرصدد معالجه آن، نصيب و قسمت هستند
علت اصلي بي اعتنايي و عدم . توان تغيير دادنميهمان خواهد شد و سرنوشت كسي را 

اي به فرزندان خود توان گفت كه پدر ومادر عالقهميها همين اوهام است و نمراقبت آن
). 225: 1335رنه دالماني، (» ندارد

خـورد، نـه نيـاز بـه حركـت و           چنين سرنوشت مبهمي كه به تمامي به دست پروردگار رقم مـي           
هاي انساني براي اينكـه در  شناختي از سر كنجكاوي . فعاليت كه نيازمند شناخت منفعاالنه است     

شناخت چنين سرنوشتي نيز توسط اموري فرامادي تنهـا       .  چيزي رقم خورده است    اين طالع چه  
. ميسر خواهد شد

كنيم پرداختن به استخاره و فال و رويم و مشاهده مياز اين روست كه هرچه در تاريخ جلو مي
اينچنين است كه در ايران دوره قاجار كاري . هاستنجوم براي شناخت صحت و سقم حركت

جالب اينجاست كه اين ماجرا هيچ . شده جز با گرفتن تقويم و سعد و نحس ايامانجام نمي
ديده واز شاه مملكت گرفته كه براي حركت و سفر خويش تقويم مي. اي هم نداشته استقاعده

محتي در موقع تاجگذاري سالطين هم اين نكته بايد كامال رعايت شود و در ساعت سعدي انجا
اش تا بازاري و تاجري كه مدام حتي براي زمان معامله) 246: 1335رنه دالماني، (شده مي

ي جديدشان يمن بودن زمان استفاده از جامهي مردمي كه براي خوشكرده و تودهاستخاره مي
روند و نه به كار بدون مشورت با منجمان نه به سفر مي«هاآن. اندنيز به دنبال ساعت خوب آن بوده

نجمان اول بايد وضع گردش ستارگان را بررسي و با توجه به اهميت موضوع نظر م. زنندمهمي دست مي
: 1383تانكواني، (» كننداين منجمان گاهي در مسائل پزشكي هم دخالت مي. خود را اعالم كنند

205 .(
افعالي كه با هيچ منطقي قابل . شود كه دست به يك سري افعال هم بزنندهمين باور باعث مي

رنه (ولي ايشان بر اين باورند كه اگر با اعتقاد انجام شوند، نتيجه خواهند دادتوجيه نيست 
). 242: 1335دالماني، 

دينـداري در   . رسـد اي به اسم دينداري نيز مهم بـه نظـر مـي           در كنار باور به خداي واحد مقوله      
. شـود ياسالم بيشتر به تعبد و بندگي و گردن نهادن به قوانين و دستورهاي اسالمي تعريـف مـ                 
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. هرچند كه تعبد و دينداري داراي يك پوسته و ظاهر بيروني و يك ايمان و يقين درونـي اسـت                   
اي دينداري. شود بيشتر يك دينداري سنتي استها از دينداري ايرانيان گفته مي     آنچه در روايت  

. ينـي دينداري فارغ از هرگونـه تعـصبات د  . تواند باشدكه تحت تأثير عرف و فرمان ارباب هم مي        
نكار وجود خدا در ميان     ا«. انداي خداپرستي بدون تعبد را نزد ايرانيان روايت كرده        در واقع به گونه   

و اين نوع طرز تفكر . شود ولي خداپرستي بدون دينداري بسيار رايج استايرانيان خيلي به ندرت يافت مي
رت يك القيدي مـذهبي تجلـي       شود به صو  كه مخصوصا در بين طبقات باالي اجتماع به كرات ديده مي          

صاحبان اينگونه عقايد به مرام     -در زمان پيري  -و غالبا بعد از گذشت مدتي     كند كه البته دوامي ندارد    مي
). 152: 1368ليدي شيل، (»كنندعت ميجاوليه خود و پيروي از اصول مذهبي ر

در واقع آنچه درباره . دالبته اينگونه نيست كه رفتارهاي ديني در كردار ايرانيان نمايان نباش
رفتار ديني ايشان روايت شده ناظر بر اين موضوع است كه دينداري در ميان ايشان وقتي به 

اموري مانند خمس و . شودگردد با جديت و حميت زيادي پيگيري ميامور ظاهري مرتبط مي
وزه و اقامه زكات كه در ارتباط مستقيم با روحانيت در آن روزگار است، يا برپايي نماز و ر

هاي خاص و بر ذمه گرفتن نذورات متعدد از جمله اموري است كه بسيار مجالس عزا در زمان
اي عاملي براي طرد اجتماعي نيز ها به گونهاموري كه ترك آن. شده استبدان اهتمام مي

گشت بسيار اما آنجا كه به دينداري در خفاء باز مي). 279: 1371، 4شهري(توانست باشدمي
اي كه حتي برخود محرمات را حالل و دينداري. هاي افراد آمده استدرباره سهل گرفتن
. گويدواجبات را ترك مي

. هاي حاليه با وصف تعصب مذهبي چندان قيدي به اجراي قواعد و رسوم ندارندايراني«
خورد و تنگ ها بيشتر شبيه است به لباس گشادي كه در هر حال به كار ميمذهب آن

گيرند و به منزله عالمت يك فرقه ايست نه اين كه مذهبي باشد كه زندگاني و نمي
ها در اين مسئله غرابت ندارد و ولي رفتار ايراني. يدآن رو به راه درستي آاخالق مردم از 

ها ريا و پس عمل آن. نمايندكنند مجري مينبايد گمان كرد كه چون آنچه را باور نمي
و بعد از تعصب اولي، مذهب كم كم . ع مذاهب همين طور استتزوير است بلكه در جمي

).145: 1363بنجامين، ("شودبه عادات و رسوم ظاهريمنحصر مي
اي خـداي سـنتي   .  است "خدا  "اي كه در اين ميان وجود داشته و دارد نحوه مواجهه با             اما نكته 

آرام آرام به عرصه سنت ايراني    خدايي كه   . شودها ديده مي  كه در باورها جريان دارد و در زندگي       
شودكه با عرف و عادت تلفيـق گـشته و تـساهل در دينـداري را بـه            اي مي شود و زمينه  وارد مي 

. ارمغان آورد
آميزد كه آرام آرام تفاوت قائل شدن ميان دينداري و عـادت كـاري    دينداري آنچنان با سنت مي    

هر امـر دينـي بـا امـور عرفـي و عـادتي        در چنين شرايطي به راحتي جاي       . نمايدبس دشوار مي  
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ها و عاداتي اسـت كـه شـايد تنهـا بـه          شود و پيامد اين امر قدسي شدن برخي سنت        تعويض مي 
. اي از امور ديني هم نداشته باشددينداري شناخته شود و نشانه

تعامل انسان با طبيعت و هستي 
 طبيعت يـا جهـان هـستي برقـرار          هاي تعامل ارتباطي است كه بين انسان با       يكي ديگر از زمينه   

آنچه وبر درباره اخالق پروتستان نشان داده است عبارت از نوعي سازگاري بـا جهـان از         . شودمي
. طريق تالش بي وقفه براي كسب فضائل در پيشگاه الهي بوده است

تـوان  كنـد نمـي  اما با توجه به نوع تعاملي كه انسان ايراني با خدا و باور به سرنوشت برقـرار مـي             
حس ايراني نـسبت بـه جهـان    . انتظار فعاليت و تحرك را در راستاي ساخت جهان انتظار داشت   

توان ي ايراني ميدرواقع با توجه به خصائص تقديرگرايانه    . هستي حاوي طرد و لذت توامان است      
. اي و تحقير دائمي از جهان و زندگي مادي نزد ايرانيان دست يافتبه نوعي خوشي لحظه

توان انتظار داشت كه كنكاش،     جهان و طبيعت موضوع عالقه و انگيزه براي كار نباشد نمي          وقتي  
ايـن  . شناخت و هرگونه تغييري در اصول و قوانين مصرح در اين جهان ارزشمند به نظـر برسـد              

ايراني جماعت ميل بـه   . تواند بيايد اي مي هاي لحظه هاي آني و خوشي   جهان تنها به كار استفاده    
كـرده،  هاي راه بسيار سفر مي     گلگشت در طبيعت را بسيار داشته و عليرغم تمام سختي          تفريح و 

. ها سفرهاي زيارتي بوده استسفرهايي كه در رأس آن
ت و صحرا و در شيكي از تفريحات مهم ايراني به تفرج رفتن دسته جمعي است در د«

هاي خوشمزه و رينيسايه درختاني كه چندان فراوان نيست با صرف مقدار متنابهي شي
» كنند اما هميشه در حوزه خانوادهها زنان نيز شركت ميدر اين گردش. چاي تازه دم

). 71: 1376دلريش، (
اي براي دوري گزيدن ايرانيان از تحـصيل سـواد و آمـوختن علـم تجربـي              همين نوع نگاه زمينه   

 عنوان يك امر بيرونـي بـراي        توان اينچنين بيان نمود كه تا زماني كه جهان به         درواقع مي . است
ايشان موضوعيت پيدا نكرده بود، تحصيل علم فـي نفـسه داراي ارزش نبـود و از علـم تنهـا بـه                       

همين امر عاملي براي جهل مفرط نسبت به جهان و مـاده در             . كردندخواندن و نوشتن اكتفا مي    
كليه طبقات اجتمـاعي    اي فراگير دارد و در بين       اين موضوع دامنه  . دوره مورد مطالعه شده است    

. جاخوش كرده است
سررشته در كند، خواند، سفر ميروزنامه نميخواند، تاجر ايراني سواد ندارد، كتاب نمي«

روحش خبر ندارد ايران به چه محصول به عمل آوردن ندارد كه آن را چگونه به كاربرد، 
تاجر ايراني ز است، ران است چه براي مملكت بد است، از فهم آن عاجحيمحتاج است، 

حساب ندارد، خودش هست و ريش و توپي و اشرف الحاج روي اسمش و مجلس روضه 
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خواني سرسالش، ديگر چه دارد، شايد ميل هم ندارد كه چيزي بداند، در اين حال اين 
سر و قد هيكل عبارت است از يك عمامه آب طالكاري و يك ريش انبوه مشكي يا قرمز، 

آيا توقع داريد  چاكي با صورتي عبوس و به خيال خودش موقر، خميده در قباي سه
1). 33حبل المتين، سال  (»تجارت ايران بهتر از اين باشد؟ 

اي بـراي شـكل نگـرفتن تخـصص در جامعـه            نبودن علم و سواد در جاي خود به نـوعي زمينـه           
وقتـي  .  باشـد  تواند مؤيد تقسيم كار در عرصـه صـنعت و تكنولـوژي نيـز             شود، عاملي كه مي   مي

اي رخـت بربنـدد، تـوان و انـرژي     بداعت و خالقيت به دليل آشنا نبودن با جهان ماده از جامعـه    
توانـد بـراي زنـدگي      مردمان آن سرزمين به نوعي معطوف به تقليد از آنچه ديگران دارند و مـي              

روسـت كـه در     از اين . شودشناسانه داشته باشد، مي   ي زيبايي مورد استفاده قرار گيرد و يا زمينه      
اند هرگونـه تقليـد از صـنايع و يـا امـور طبيعـي               تعاملي كه ايرانيان با جهان بيرون برقرار نموده       

عالقمندي و مهارت مؤكد ايـشان      . اندارزشمند قلمداد شده و ايرانيان در آن صاحب مهارت شده         
 چنداني ندارد اما در كـار  قوه ابداعايراني «. تواند باشددر زمينه خلق آثار هنري ناشي از اين امر مي      

). 18: 1361پوالك، (» گيرد زود مطلب را مياو. ستتقليد سخت كوشا
موضوعيت عدم تالش براي تغيير جهان و ماده اطراف در كنار تقديرگرايي مفرط ايراني فرهنگي          

هـاي لـوتري     وبري كه در آموزه    "كار به مثابه ارزش   "را ايجاد نموده كه مختص ايشان است و با          
آنچه از سر انفعال در هر تغيير عايـد انـسان ايرانـي شـده       . ه آن اشاره شده بسيار متفاوت است      ب

. مهـارتي، ضـعف اراده و نـاموزوني اسـت         تالشي، تنبلي، گذراندن اوقات فراغت به بطالت، بـي        بي
. اي تأثيرگذار باشدتواند بر روي امور اقتصادي در جامعهخصائصي كه مستقيما مي

كشد و احيانا خريد چند ذرع پارچه از ها طول ميك معامله شيئي ساعتدر ايران ي«
كند و در طي اين مدت فروشنده و مشتري مرتبا با هم حرف ميصبح تا ظهر دوام پيدا 

اند و فروشنده براي افتد كه مطلقا از اصل موضوع خارج شدهاه اتفاق ميگزنند و مي
ها ها و حكايات و افسانهني و ضرب المثلهاي باستامشتري روايات تاريخي و سرگذشت

اين طرز معامله با منطق اروپايي كه براي وقت قايل به قيمت و اهميت . كنندرا نقل مي
يد ولي با منطق ايراني موافقت دارد زيرا اين ملت يعني توده براي آاست جور در نمي

ي دنياي ديگران زندگي اين دنيا و قيمت وقت و غيره اهميتي قالي نيست و فقط برا
. باشدقالي به اهميت مي

روند كه متعلق ره اين دنيا از همان آغاز كودكي اين ملل دنبال چيزهاي نامعلومي مي... 
نيست و شايد در دنياي ديگر هم يافت نشود ولي در عوض براي يافتن اين چيز موهوم 

). 149: 1385دوگوبينو،(» گذارندميوو نامعلوم همه حقايق مادي حسات را مهمل

.1925اول مه / 1343 شوال 7. 1
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تعامل انسان با رهبري ديني
كنـد ايـن نكتـه      هايي كه وبر درباره رهبري ديني در اخالق پروتستان مطرح مـي           يكي از ويژگي  

است كه پيامبران سنت جهان را شيطاني معرفي كرده و نياز به رهبري ديني را براي طـي ايـن                    
اي كـه آينـده آن چنـدان معلـوم      هاين نوع نگاه كه در جهـان ناشـناخت        . دانندطريق ضروري مي  

هـاي  هـاي پروتـستان و چـه در آمـوزه     چه در آمـوزه    -هاي مختلف نيست و آموزه تقدير به مدل     
رهبرانـي كـه مؤيـد و       .  وجود داشته است، وجود رهبران ديني را ضروري ساخته است          -اسالمي

نمايندگان ديني در   از اين روست كه روحانيون به عنوان        .  و آخرتي سعادتمند باشد    ضامن آينده 
. اي بودندجامعه ايراني نيز داراي جايگاه ويژه

گيرنـد و حتـي در امـورات        ايرانيان از زمان تولد تا زمان مرگ در ارتباط با روحـانيون قـرار مـي               
بخـش زيـادي از   . مربوط به اقتصاديات ديني چون خمس و زكات، اين طبقه حضور فعال دارنـد      

ي ديني دارند توسط روحانيون بـه انجـام رسـيده و همـين امـر                هاي اقتصادي كه زمينه   فعاليت
. تضمين اقتصادي نهاد روحانيت را نيز برعهده گرفته است

جايگاه و اعتبار اين طبقه تا حدي است كه پادشاه نيـز مـشروعيت خـويش را از ايـشان كـسب                      
ميـزان  . اشـد كند همواره تأييدكنندگاني از اين گـروه نـزد خـويش داشـته ب             كند و تالش مي   مي

. هاي متفاوت كامال مختلف بوده است     نزديكي سالطين به روحانيون و تعامل بين ايشان در دوره         
شدند به همـان ميـزان      همانطور كه روحانيون در نزد مردم نمايندگان خدا بر زمين شناخته مي           

 دينـي در    اي زعامدار امور  كردند نيز خود را به گونه     پادشاهاني كه از ايشان مشروعيت كسب مي      
هاي فاحـشي دارد و در دوره مـورد     هاي متفاوت تفاوت  اين موضوع در دوره   . انددانستهجامعه مي 

. بحث به دليل مقابله و انتقاد روحانيون از شاه اين امر به سطح پاييني تنزل كرده بود
بـه  بـاور   . شـدند روحانيون در دوره مشروطه به عنوان يكي از حاميان مهم مشروطه قلمداد مـي             

اينكه هرگروهي كه در جريان مـشروطه از آن دفـاع كـرده بـه طمـع و بخـاطر خواسـت و بـاور          
. تواند از اهميت و جايگاه اين گروه در پيدايش مشروطه بكاهد          شخصي يا گروهي خود بوده، نمي     

هـا و  اي باعث انحالل و اضمحالل مشروطه شد و اولين جرقه مخالفـت  هرچند عاملي كه به گونه    
بنـدي و   خواهان را زد، بازهم حضور روحانيون مشروعه خواه و دسـته          هاي مشروطه يچند دستگ 

. هاي ايشان بوده استكشيصف
هاي موجود در ميـان روحـانيون   اي كه بايد در اين رهگذر از نظر دور نداشت تنوع و تفاوت            نكته

الب مـدارس  خوانـان و سـادات و طـ   طيف روحانيون از مراجع تقليد بزرگ تـا روضـه    . بوده است 
تحصيالت ديني طوالني اما كم هزينه بـود و بـستر اصـلي تغييـر               . گرفته است علميه را دربر مي   

ملي بـراي حـضور افـرادي در        از ايـن رو عـا     ) 58: 1381كدي،  (مدآرتبه اجتماعي به حساب مي    
. انداي از سواد نداشتهميان روحانيون شده بود كه چندان بهره
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ت بسيار داشت و مورد تكريم عامه و احترام دولتيان بود و و چون مقام روحانيت اهمي«
در كليه امور مداخله داشت هرسال هزارها نفر از زارعين و كشاورزان دهات و كسبه 

مدند و از اين راه تفوق و آدست از كار خود كشيده و در جرگه طالب علوم دينيه در مي
سوادي مقام كافي بود كه مرد بيكردند و براي رسيدن بدان برتري بر ديگران پيدا مي

ريش بلندي گذارده عمامه بزرگي بر سر و عبايي بر دوش گيرد و در مجالس درس و 
هاي علميه هلماي بزرگ براي درك و فهم علومي كه بحث شد و بيست سال حوزه

ها سؤال كند يا مورد نآكه كسي از معلومات نتحصيل الزم داشت وارد شود بدون آ
). 21: 1383زاده، ملك(»  واقع شوداعتراضي كسي

ها با يكديگرتعامل انسان
هاي اجتماعي و باعث پيدايش نهادها در سطح جامعـه        گيري كنش ساز شكل روابط انساني زمينه  

 پروتستان انسان به خاطر انسان بودن ارزشمند است و تعـامالت     اي مانند جامعه  در جامعه . است
در ايـن جامعـه بخـاطر روابـط و         .  بر روي زمين معنـادار اسـت       انساني بخاطر انجام وظايف الهي    

اي حقوق و تكـاليف افـراد در قبـال هـم بـه مـرور         هاي قومي و قبيله   تعامالت خارج از چارچوب   
. خـواهي دسـت يافـت   هـاي حقـوق بـشر و يـا برابـري     توان به آمـوزه   شود و از آن مي    تعريف مي 

. شودهاي انساني ميق عمومي براي مواجهههايي كه در نهايت منجر به پيدايش اخالآموزه
هـا  هـايي كـه فـرد در آن       اما اگر روابط انساني بيشتر در غالب خانواده، قبيله، ايل و ديگـر گـروه              

حضور دارد تعريف شود، در اين صورت تمامي روابط در راستاي پيدايش يك قدرت مركـزي در                 
اقع تمامي روابط به منافع خانوادگي و يا        در و . مقابل انچه در بيرون وجود دارد بسيج خواهد شد        

در چنين فضايي است كه تعصبات خانوادگي وقومي نيـز          . اي تقليل داده خواهد شد    ايلي و قبيله  
اين تعصبات هم در برابر هجوم خارجي و هم در برابر هرگونـه تغييـر در عـادات و                   . نمايدرخ مي 

. دهدآداب و سلسله مراتب داخلي خود را نشان مي
. ي شهري مراوداتي اجتماعي رانيز داشـته اسـت  رغ از اين فضا انسان ايراني خصوصا در جامعه       فا

تعامل، مالقات، گپ زدن، بذله گويي و خوش گذراندن در          . اين مراودات بيش از حد انتظار است      
يـك ادب ذاتـي و افراطـي در        . شـود كنار يكديگر اصلي است كه در مراودات روزانه رعايـت مـي           

. ارتباطات نشسته استصورت اين 
 اهالي تهران عموما مردماني شوخ و بذله گو و خوش صحبت هستند و بذله گويي و «

تاجر موفق كسي است  حتي ....دهندنميشيرين زباني خود را در هيچ حالتي از دست 
ها را صد در صد داشته باشد، يعني خوش صحبت، كه خصوصيات و روحيه نژادي ايراني

طبع باشد و تجار ايراني غالبا اين طور هستند و در بازار مرتب مشغول بذله گو و شوخ 
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بذله گويي و تعريف حكايات خوشمزه و لطيفه هستند و به همين جهت هم تجار ايران 
-184: 1389بروگش، (» در مقايسه با تجار كشورهاي ديگر در كار خود موفق هستند

183 .(
هـاي فـردي   طلبير كنه و باطن روابط انساني فرصت      اما اگر از صورت و ظاهر كمي دور شويم، د         

كـاري، توسـل بـه      گري، دغـل  آنجاست كه صفات حيله   . توان ديد در راستاي منافع جمعي را مي     
خصايصي كـه از تـوهم و بـدبيني نـسبت بـه      . سازددروغ و انواع اين خصايص خود را نمايان مي      

ميـزان  . آيـد وجود ميخانواده و قوم به  هاي خارج از محدوده     اطرافيان و غير حساب كردن انسان     
اي اين بدبيني و يا برخورد خاص با افراد بسته به دوري و نزديكي و ميزان مراورده و يـا مـسئله                    

. شودبه نام نان و نمك خوري يا رودربايستي تعريف مي
ر انجـام  توان دليل عدم توانـايي ايـشان د  با توجه به آنچه از روابط ايرانيان به دست داده شد مي     

بسياري از سياحان از بدبيني فطري ايرانيان نسبت بـه      . بري را نشان داد   كارهاي تيمي و يا سهم    
روست كه در ميان ايشان كـسب و كـار   از اين). 99:1365فلور(اند تعاون و كار تيمي سخن گفته 
. ها و در راستاي نفع خانوادگي معنادار استمشترك در محدوده خانواده

)هدف از خلقت( و سرنوشت تعامل انسان
داري هوشـيارانه بـه منظـور مهـار طبيعـت           هاي كالوني خويشتن  وبر هدف از خلقت را در آموزه      

 و تعامـل انـسان   اما همانگونه كه در رابطه.  استشرورانه و انشاء و تحقق اراده الهي تعريف كرده  
دنيا در سـطح فـردي و   با خالق هستي يادآوري شد، موضوع يك سرنوشت از پيش مقدر در اين    

اي با حضور منجي در سـطح عمـومي شـرايط را درباورهـاي ايرانـي بـه سـمت يـك                      يك آينده 
شـود، بهتـرين هـدف از      هاي ديني تبليـغ مـي     از سوي ديگر آنچه در آموزه     . عملي خواهد برد  بي

اين رسـتگاري از طريـق افعـال دينـي و          . اندحضور در اين جهان را رستگاري اخروي معنا كرده        
ازاي اجتمـاعي آن درصـورت وجـود نيـز چنـدان در      تواند محقق شود و مابه   رفتارهاي فردي مي  

. ميان عامه مردم جدي گرفته نشده است
اي زيـستن در    عملي و انفعال واين تحقير زندگي مادي در برابر رستگاري اخروي به گونه            اين بي 
روست كـه توسـل بـه فرامـاده،         ز همين ا. ي حال را در ميان ايرانيان به ارمغان آورده است         لحظه

. خيالبافي و رويابافي مشاهده شده در ميان ايرانيان نيز قابل تبيين خواهد شد

)اقتصاد(رابطه انسان و سرمايه 
 باوري است كـه بـه زعـم وبـر در     "ثروت به مثابه وسوسه و نتيجه جنبي يك زندگي توام با فضيلت   "

اما در جامعه ايراني آنچه واضح است ثـروت يـا پـول بـراي     . ها ريشه دوانده است ميان پروتستان 
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رسد و توليـد و  استفاده شخصي ارزشمند است، اما از آنجا كه منابع در جامعه محدود به نظر مي 
- جز خود فرد-رو همين ثروت در نزد ديگريدهد، از اين  ارزش افزوده چندان خود را نشان نمي      

رو يكـي از   از اين . اي از رفتار غلط اقتصادي صاحب مال      نهتواند امري مذموم باشد و حتي نشا      مي
هاي ايرانيان پنهانكاري در زمينه به نمـايش درآوردن ميـزان ثـروت و بـه نـوعي مـدفون       ويژگي

گزيننـد مـصرف   روش ديگر اقتصادي كه در برابـر ثـروت و سـرمايه برمـي    . كردن ثروتشان است 
. لي نيز به خود گرفته استمصرفي كه به مرور خاصيت تجم. رويه آن استبي

آورد مانند او در نحوه استفاده از پولي كه به دست مي. ايراني صرفه جو نيست«
دهد به جاي پس انداز كند، و ترجيح ميها عمل ميصوص انگليسي خها بهاروپايي

فقيرترين فرد ايراني خوب . كردن، پولش را خرج خوب خوردن و خوب پوشيدن بكند
اي به جز در بين فقيرترين رعايا و گروه كثير گدايان حرفه. پوشد ميخورد و خوبمي

هاي متعدد و گوناگوني فرد ايراني خواسته. بينيمكمتر كسي را با ظاهري ژنده پوش مي
گزارش (» دهددارد و در زندگي به مسائل تجملي و ظاهري اشتياق فراوان نشان مي

). 13: 1373هيات بازرگاني هند، 
 بـردن از  تجميع ثروت بخاطر مصرف بهتر آنقدر جريان دارد كه از هرفرصتي بـراي بهـره  باور به   

سـنت قـرض يـا وام گـرفتن در هـر فرصـتي، از جملـه         . اموال و امور مادي بايـد اسـتفاده كـرد         
. خصايصي است كه بسيار بدان اشاره شده است

ست بند و يا قاليچه ايرانيان به قدري در فكر وام هستند كه وقتي يك گوشواره و يا د«
 شيء را Ĥنتوانكنند كه ايا در مورد لزوم ميكنند قبل از همه چيز فكر ميخريداري مي

). 38: 1385گوبينو، (» گرو گذاشت و يا فروخت و به زبان ساده به پول تبديل كرد
لـب  شـود و اغ هاي سنگين داده مـي هايي كه بخاطر عادت به بدعهدي ايرانيان در قبال وثيقه   وام

هـايي  هرچند كه ربا در شرع اسالم حرام شمرده شده اما ايرانيـان راه     . هاي زيادي است  داراي ربا 
كننـده مـوارد   سودجويي آني از جمله خصائص جمـع . اندرا براي موجه جلوه دادن آن پيدا كرده      

رونـد و بـه     توانند در بازپرداخت ايـن ديـون خـويش طفـره مـي            ايرانيان تاجايي كه مي   . باالست
. بدعهدي در اين زمينه شهره هستند

شـده  زمينداري و مالكيت زمين امري است كه در ايران در همواره تاريخ ارزشمند شـمرده مـي                
ها در زمين نزد بازرگانان قلمداد شده و لذا ما صـاحب         صرف مال در زمين بهتر از دفن آن       . است

. هستيم... طبقه تاجر زميندار، كارمندان زميندار، مزدبگيران زميندار و
عملي شده است، از ايـن روسـت   ساز تبليغ بي همانگونه كه گفته شد فرهنگ كار در ايران زمينه        

مزدبگيري امكان امتنـاع از كـار را در قبـال           . شودترين شغل برشمرده مي   كه مزدبگيري مطلوب  
يـن دسـت   تواند با انعـام، رشـوه و امـوري از ا   پولي كه مي. دست آوردن پول فراهم كرده است     به
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مشاغلي چون خدمتكاري يـا كارمنـدي دولـت جـزو ايـن دسـته از                . گيرتر هم به نظر آيد    چشم
. آيندمشاغل به حساب مي

 خواهان دارد و بخش زيادي از افراد سرشناس نير از خدمتگذاري خدمتكاريدر ايران «
و اگر به دست گرفتن خدمات به عنايات شخصي بستگي دارد . به مدارج باالتر رسيده اند

: 1378دوروشوار، (» مخدوم را از خادم خوشش آيد به شايستگي و كارداني نيازي نيست
100 .(

سرمايه نمادين 
توان در روابط و تعامالت انساني بـدان اشـاره          ترين فاكتوري كه درباره سرمايه اجتماعي مي      مهم

ه بـرادران دينـي را   وبر در اخالق پروتستان اعتمـاد بـه همـ         . كرد، موضوع اعتماد اجتماعي است    
اما به نظـر  . دانداي كه سومبارت آن را ويژگي خاص اخالق يهود هم مي   آموزه. عنوان كرده است  

رسد اين ويژگي در ميان ايرانيان در غالب اعتماد به اعضاي خانواده، قوم، قبيله يا ايـل خـود                   مي
. را نشان داده است

د داشته و در نـوع بـرون گروهـي آن ديـده      در واقع اعتماد اجتماعي به شكل درون گروهي وجو        
هـاي  تواند زمينه پيدايش برخي از تمتـع      هاي اجتماعي خود مي   طبيعتا نبودن سرمايه  . شودنمي

. اقتصادي را سلب نمايد
اما اگر از مفهوم سرمايه نمادين تنها به دنبـال سـرمايه اجتمـاعي نباشـيم و كليـه امـوري كـه                        

تـوان بـه   مـي ) 1385دوسـوتو،  (سرمايه شوند را درنظـر بگيـريم،   اي تبديل به  توانند به گونه  مي
مالكيتي كه هرچنـد دسـتخوش حـوادث قـرار     . مالكيت غير ثبت شده زمين در ايران اشاره كرد      

گرفته است، اما در نهايت ريشه و اصلوب آن باقي مانده و تنها چيزي كـه باعـث خـرد شـدن و                       
. ا قانون ارث در اسالم بوده استها و يهاي ماليكت بوده ورشكستگيشكسته شدن

. اند فراتر از كاركردهاي نهادي خود عمل نمايند       توانستهبرخي نهادهاي موجود در جامعه نيز مي      
نهادي كه بـيش از تـأثيرات اقتـصادي ناشـي از       . به عنوان مثال نهاد بازار يكي از اين نهادهاست        

توان به نقـش ايـن نهـاد    مي. ده استكرروابط اقتصادي در جامعه حضور داشته و نقش بازي مي       
. گيري نهضت مشروطه اشاره نموددر شكل

گيرينتيجه
شمار وقايعي است كه بر ايرانيان رفته و خود معلـول اتفاقـاتي بـوده كـه بـر            مشروطه يكي از بي   

ارزش و اعتبـاري كـه بـه اقتـصاد داده           . اخالق و فرهنگ ايراني تأثيرات خـود را گذاشـته اسـت           
نمايد، ايـن دوران را     الشي كه براي گسترش نهادهاي اقتصادي در اين دوران رخ مي          شود و ت  مي
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از . هاي اقتـصادي تبـديل كـرده اسـت        گران تاريخي به دوراني با پشتوانه     به زعم برخي از تحليل    
روست كه اگر قرار بر بررسي رفتار و خصوصيات اقتصادي ايرانيان باشد، ايـن دوران يكـي از                  اين

فاعل شناسايي كه به دليل . ي ايراني استها براي بررسي اين مهم از خلقيات سوژه   بهترين زمان 
ي نـوع  شود و يـافتن حقـايق دربـاره   ها قرار مي نگارينفوذي محذوف اغلب تاريخ   بي قدرتي و بي   
پـذير  ي سلوك ايشان جز با بيرون كشاندن جزئيات از دل اسـناد موجـود امكـان               زندگي و نحوه  
. نخواهد بود

توان ها به جهت تبيين بهتر مي     بندي آن بندي خلقيات روايت شده براي ايرانيان و دسته       ز جمع ا
ايــست از تقــديرگرايي، ســازگاري، چنــين برداشــت كــرد كــه اخــالق اقتــصادي ايرانــي آميــزه 

. خواهيكاري و امنيتمحافظه
 باشـد نـه بـا عينـك     اگـر قـرار  . هاي ايراني را تبيين خواهد نمود  معجوني كه كليه رفتار و كنش     

شناسان است، كه بـه  همانگونه كه مدنظر بسياري از شرق     -بدبيني و بدگويي به فرهنگ ايرانيان     
ايـن  . خوريمجهت توصيف و تبيين شرايط آن روزگار به تاريخ نظر افكنيم، به خصائص باال برمي          

ل خلقيات ايرانيان گيري بسياري از مواردي باشد كه در جدوساز شكلتواند زمينهچهار مورد مي 
توانـد بخـش زيـادي از خـصوصيات ايرانيـان را      مواردي كه هر كدام مـي     . ها اشاره شده بود   بدان

خصائصي كه تا حدودي در نزديكي سنخ آرماني سنتي مورد نظر وبر قرار گرفتـه و         . تبيين نمايد 
عملي، بير و هم در مفهوم سرنوشت مقد    .  پروتستاني فاصله زيادي دارد    -از روش و منش كالوني    

هاي بسياري با ايـن     انداز، تفاوت هم در مفاهيم مربوط به كار و تالش و هم در نوع مصرف و پس              
اينچنين است كه اگر قرار باشد نسبت به رواج توسعه و رشـد و شـكوفايي                . شوداخالق ديده مي  

رهـاي  توان بـدون تامـل بـر فرهنـگ و اخـالق و باو     صنعت و اقتصاد در جامعه حساس بود، نمي       
. ساز رشد اقتصاد هستند بدان دست يافتخاصي كه زمينه

تـوان  ي اين مقاله باشيم مـي در واقع اگر به دنبال پاسخي در راستاي نظرات وبر به پرسش اوليه       
مفـاهيمي كـه خـود در       . خصوصيات يادشده را به عنوان فرهنگ و اخالق غالب ايراني برشماريم          

سـاز شـكل    تواند زمينه گيرد و اين خود مي    هاي آن قرار مي   تناقض با اخالق پروتستاني و ويژگي     
 و بـاور و آداب و عـادات ايـشان           اي كه بـه فرهنـگ     خصلت ويژه . داري باشد نگرفتن روح سرمايه  

افـزاري  بازخواهد گشت و امكان نقد و بررسي روند توسعه در كشور را نه به شكل و شيوه سخت                 
. دكه به شكل نرم افزاري به دست خواهد دا

اي كه موسع توسعه باشد در جامعه خود را ننماياند، كاري از دست صنعت              گونهوقتي فرهنگ به  
در طـول تـاريخ بـه كـرات شـاهد بـروز صـنايع نـوين و          . و تكنولوژي به تنهايي برنخواهـد آمـد       

لـه  ها كه به منزايم، اما جدا كردن تكنولوژي از علم مورد نياز آن      تكنولوژي با معناي عام آن بوده     
ايـن  . باشد، چيزي است كه رادعي در برابر توسـعه و پيـشرفت خواهـد بـود               روح عمومي آن مي   
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مسئله به معني وارد كردن فرهنگ بيگانه در كليت آن نيست، بلكه نظـر بـه پيـرايش از برخـي                    
باورهـايي كـه حتـي      . ها ملموس است  عادات و ترويج باورهايي دارد كه براي پيشرفت نياز به آن          

هـاي جديـد و   تنهـا خـوانش  . ها دست يافتاسالمي نيز بدان-هاي ايرانير ميان آموزه  توان د مي
. طلبدمروجاني فهيم مي

سـاز پيـرايش نكـات      تواند زمينه شناخت خلقيات ايراني در تاريخ و بسط اين نگاه تا به امروز مي            
به دنبـال آن    منفي رسوب كرده در اخالق اقتصادي ايراني و تالش براي بسط توسعه فرهنگي و               

. توسعه اقتصادي در كشورمان باشد
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Abstract
Development is one of general concepts that have been spoken highly 
about it. Trying to understand indigenous ways of development have 
been a major concern of Iranian society up to now. Despite these 
efforts, seems the actor and the subject has been neglected in the 
development. Not the present or the past history, true and complete 
story of Iranian economic activists is not available. The only thing is 
the hegemony of substantial theories that have explained non-
development in different ways. Hence, this paper focuses on the 
Iranian economic characteristic and tries to compare and implement 
this feature to economic ethic narrated by Max Weber from other 
religions, particularly Protestant religion.  The objective is to achieve 
the description and explanation of the reason of non- appearance of 
spirit of capitalism as Weber pointed. The historical period chosen for 
this study is Naseri’s era up to rise of Reza Khan.
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