
بررسی جمالت
اخالق پروتستان و روح سرمایه داری

ماکس وبر
ترجمه عبدالمعبود انصاری

1371. نشر سمت



به،استاروپاییمعاصرتمدنازمتاثرکهفردیهر•
بپرسدخودازبایدجهانیتاریخمسائلبررسیهنگام

هایپدیدهکهشدموجبعواملیوشرایطچه
اعتباروارزشاروپاییتمدندرفقطوفقطفرهنگی

(۲7ص).کندپیداجهانی

ازایمرحلهبهعلمکهاستزمینمغربدرتنها•
.اسیمشنمیمعتبرراانامروزماکهرسیدپیشرفت

(۲7ص)



نظریهبهپیشازچندهرهندوستاندرسیاسیمتفکران•
ازنهاآتحقیقاتولیبودندیافتهدستماکیاولیهای

.بودنمقایسهقابلارسطوآثارباعقلیمفاهیموروش
(۲۸-۲7صص)

هایجامعهدراجتماعیهایگروهوسیاسیسازمان•
فهوممبهفئودالیدولتحتیولیداشته،وجودفئودال
.استکردهظهورغربفرهنگدرفقطآنغربیخاص

(۲۹ص)



وسودجوییروحیهازاستعبارتداریسرمایه•
روشوراهبهتوسلباسودهامستمرگذاریسرمایه
(30ص)عقالنی

واستیمبتندقیقمحاسبهبرداریسرمایهفعالیت•
(30ص).استعقالنیوحسابگرانهفعالیتیاساسا



وتهداشوجودداریسرمایهوسطیقورندرمصروبابلوهندوچینمانندمتمدنهایجامعهدر•
مدتاتجوامعایندرمعامالتکهاستایننکتهاما.استبودهمجددگذاریسرمایهبرمتکی

(31ص).استنداشتهرازمینمغربدرمعامالتتاریخیتتدواممدیدی

ایسابقهبینحوبهکیفیوکمیلحاظازداریسرمایهنظامکهبودغربیهایجامعهدرفقط•
(31ص).یافتتکامل



سرمایههدفشرقی،هایجامعهدر•
الکیتمتوسعهوافزایشبیشترگذاری

(33ص).بوداشرافیوخانوادگی

ایهجامعهبهفقطشهروندمفهومولی•
مفهوموشدمیمحدودغربی

معاصرجوامعآنازصرفابورژوازی
(3۴ص).استغربی



اریدسرمایهتوسطحسابعلمکهاستغربدرفقط•
علمشپیدایبهوگرفتقراراستفادهموردرشدحالدر

ص).شدمنجرعلمیداریدفتریاجدیدحسابداری
3۵)

عالیتفقانونیحامیومناسبمدیریتیوحقوقینظام•
(3۵ص).استیافتهتوسعهغربدرفقطاقتصادی،



فردیکنظرنقطهازاستممکنآنچه•
دفرنظرنقطهازتواندمیباشد،عقالنی
(3۶ص).باشدعقالنیغیردیگری

فتکلیاحساسودینیوجادویینیروهای•
ملهجازگذشته،درهمیشهآنها،برمبتنی

ص).استبودهبشریسلوکدرموثرعوامل
3۶)

اقتصادیحیاتروحرابطهموردایندرما•
مپروتستانیسعقلیاخالقبارامعاصر

(37ص).کنیممیبررسیریاضتگرا



مسالهطرح 

وابستگی مذهبی و قشر بندی اجتماعی•



وفنیرشناسانکابیشترحتیوماهربسیارکارگرانوسرمایهصاحبانتجاری،راهبراناکثریت•
(۴1ص).هستندپروتستانجدیدتجاری،هایبنگاهاقتصادی



ردکارنیرویباالیسطوحومدیریتمشاغلدر•
درانمیهمچنینجدیدتجاریوصنعتیهایبنگاه
ازشتربیهاپروتستانتعدادسرمایهصاحبانمیان

توانمیدرستیبهالبته.استمذاهبسایرپیروان
لاحواواوضاعامر،ایندالیلازیکیکهکردادعا

بیشهبیمذوابستگیآندرکهاستگذشتهتاریخی
شد؛باخاصاقتصادیوضعیتیکعلتکهآناز

(۴1ص).بودآنمعلول



لیعامشکبدوناقتصادی،گراییسنتازرهایی•
ههمقداستمانندرامذهبیسنتقداستکهاست

ص).کندمیتضعیفزیادیمیزانبهسنتیمراجع
۴۲)

طبقات:دگویمیکهنیستدلیلبیکارالیلگفته•
ص).هستند”ماقهرمانانآخرین”دورهاینبورژوای

۴3)



عینومجارستانو”باورایا“و”بادن“در•
هایخانوادهکهعالیتحصیالت
میمفراهخودفرزندانبرایکاتولیک

تستانپروفرزندانتحصیالتباکردند
(۴3ص).بودمتفاوتکامال



کاتولیکهایکردهتحصیلکلدرتجاریوصنعتیفنی،هایرشتههایکردهتحصیلدرصد•
.استستانپروتهایکردهتحصیلکلدرهارشتهاینهایکردهتحصیلدرصدازکمتربسیار

(۴3ص)

جواییدتموردکهتربیتوتعلیمشیوهجاایندرو-محیطازناشیمعنویوذهنیهایویژگی•
(۴۴ص).استبودهایکنندهتعیینعاملحرفهوشغلانتخابدر-بودهاخانوادهمذهبی

ایدهودنیویغیرمسائلبههاکاتولیککهشودتصورچنیناستممکنسطحیتحلیلیکدر•
واقعدرینتبیاین.تفاوتندبیدنیویمتعلقاتومسائلبهودارندخاصیتوجهمتعالیهای

(۴۵ص).استمذهبدوهربهنسبتمردمعامهقضاوتچگونگی



ممکنخوردنخوببهتمایلواقعدر•
برایناکافیولیدرستخصلتیاست

مانآلامروزهایپروتستانازبسیاری
روحیهگذشتهدرهاپروتستاناماباشد،

(۴۵ص).داشتنددیگرای

هکبودندمعتقدهااسپانیاییحتی•
(هاهلندیکالوینیسم)مذهبیبدعت

(۴7ص).استتجارترونقموجب



ردنکواردبهاقداممستقیماهماتریشحتی•
(۴7ص)بودکردهپروتستانورانپیشه

”اولویلیامفردریک“شرقی،آلماندر•
مخالفکهاینوجودباراهامئونایت
لعامترینضروریبودند،سربازیخدمت

(۴۸ص).دانستمیآلمانصنعتیپیشرفت



یتیستپخصلتکهگفتبایدپایاندر•
لماوبودنمذهبیازترکیبیکهها

روشنهمگانبراستبودناندوز
(۴۸ص)است

کهارپیشرفتوکوشیسختروحیه•
نبایدنددهمینسبتپروتستانآیینبه
هایگرایشبازندگیشورعنوانبه

تلقیروشنگریعصربهمربوط
(۴۸ص)کرد



دربارهانینالقوروحکتابهفتمفصلدرمونتسکیو•
بیشنهزمیسهدرآنها:نویسدمیچنینهاانگلیسی

وجارتتتقوا،اند؛کردهپیشرفتدنیامللسایراز
کهدرسمینظربهبعیدمنعقیدهبهآزادیخواهی،

ایهنهادازآنهااستقبالوهاانگلیسیبرتری
نسبتهاآنبهمونتسکیوکهنحویبهآزادسیاسی

(۴۹ص).باشدزاهدانهخصلتبهمرتبطدهدمی



:از موعظه های بنجامین فرانکلین

.به خاطر بسپار که اعتبار حکم پول را دارد•

.به خاطر بسپار که پول بارور است و ماهیتی خودافزون دارد•

.آدم خوش معامله شریک مال مردم است” به یاد بسپار که •

(۵1ص . )تمام اعمال جزیی را که ممکن است اعتبار شخص را تحت تاثیر قرار دهد؛ رعایت کن•



(۵3ص . )تاساخالقی ویژه براستی آنچه در این موعظه ها آمده است؛ تنها رمز موفقیت های شخصی نیست بلکه •

می سرمایه داری در دوران باستان و قرون وسطی در چین و هندوستان  و بابل وجود داشت، ولی همان طور که•
(۵3ص . )دانیم آنها فاقد ویژگی اخالق مورد نظر بودند

(۵۴ص . )بیان می شودغیر معمول شخصیت فرانکلین آن طوری که در کتاب شرح حال او به صراحتی •

ا برخی این امر در عین حال، مبین نوعی احساس است که ب. مردم جامعه های غیر سرمایه داری از آن بیگانه اند…•
(۵۴ص . )عقاید دینی ارتباط نزدیکی دارد

د تقوا و پول اندوزی در درون نظام اقتصادی معاصر تا جایی که از راه قانونی به دست آمده باشد، نتیجه و نمو•
(۵۵ص . )مهارت در عمل به تکلیف است



یفهوظاحساسیعنیخاص،نظریهاینحقیقتدر•
کامالمابرایامروزکهالهیدعوتبهنسبت

(۵۵ص).آشناست

سرمایههایویژگیبامتناسبکامالزندگیشیوه•
حتترادیگرهایشویهکهایشیوهیعنیداری،
تهداشفردیمنشاءتواندنمیدراورد؛خودسلطه
ترکمشهایشیوهمیانازبایدالزامابلکهباشد،

(۵۶ص).شودانتخابانسانیهایگروهزندگی



نخواهدخشبنتیجهتنهانهاندکمزدهایباشد،نیازابتکاروتوجهبهکهزمانیهرکلیطوربه•
وارکهنگامبهمسئولیتاحساسزیرا.بشودهمزیانوضررموجباستممکنبلکهبود،

(۶1ص).استصنعتیکارالزمهخاطرآسایش

(۶۲ص. )سرمایه داری به کمک تربیت مذهبی، بهتر می تواند بر روحیه سنتی فایق آید•



ارضایمیانداریسرمایهمنشابحثدر،سمبارت•
ختاریعمدهاصلدوعنوانبهثروتجوییواحتیاجات
(۶۲ص).استشدهقایلتفاوتاقتصادی

را(جدید)داریسرمایهروحعبارتموقتامااینوجودبا•
نیعقالومنظمجویوجستدرکهایستاریمعنیبه

دربارههاییمثالباکهترتیبهمانبهاستسود
(۶3ص).بریممیکاربهدادیم،شرحفرانکلین



هایمعیارحسببرکهاستبودهجوامعیهایویژگیازیکیحصروحدبیاندوزیثروت•
(۵7ص)بودندماندهعقببورژواداریسرمایهرشدلحاظازغربی

بااخالقیاصولبهمقیدزندگیازمعینینوعمفهومبهداری،سرمایهروحکهحریفیترینمهم•
راآنانتومیکهاستجدیدیهایموقعیتبهنسبتواکنشوبرخورداست؛بودهروبروآن

(۵۸ص).نامیدگراییسنت

(۶0ص . )امروزه برای هر محققی همبستگی روشن میان مزد پایین  و سود باال مشاهده پذیر است•



خش نخواهد ه طور کلی هر زمانی که به توجه و ابتکار نیاز باشد، مزدهای اندک نه تنها نتیجه ب•
ار و زیرا احساس مسئولیت به هنگام ک. بود، بلکه ممکن است موجب ضرر و زیان هم بشود

(۶1ص . )آسایش خاطر الزمه کار صنعتی است

(۶۲ص. )سرمایه داری به کمک تربیت مذهبی، بهتر می تواند بر روحیه سنتی فایق آید•

صل عمده سمبارت، در بحث منشا سرمایه داری میان ارضای احتیاجات  و ثروتجویی به عنوان دو ا•
(۶۲ص . )تاریخ اقتصادی تفاوت قایل شده است



منظم  و را به معنی ایستاری که در جست و جوی( جدید)با وجود این ما موقتا  عبارت روح سرمایه داری •
(۶3ص . )ی بریمعقالنی سود است به همان ترتیب  که با مثال هایی درباره فرانکلین شرح دادیم، به کار م

های خانگی را مثال مدیریت یک بانک، یک تجارت خانه، یک فروشگاه بزرگ یا هر فروشگاهی که کاال•
با این . ته باشدقطعا در صورتی امکان پذیر است که فقط شکل فعالیت سرمایه داری داش. معامله می کند

(۶۴ص . )وصف اداره همگی آنها ممکن است مبتنی بر روح سنتگرایی باشد

ادن  سرمایه آنچه در این باره بیشترین اهمیت را دارد این است که انقالب مذکور به واسطه به جریان افت•
ه با کل این روند  انقالبی در مواردی که من می دانم با سرمایه اندکی ک-جدید در صنعت عملی نشد

یه داری بلکه روح چدید یعنی روح سرما-قرض گرفتن  از خویشان فراهم شده بود به حرکت در آمد
(۶۶ص )جدید به کار افتاده بود



.  ا می کندبدیهی است که قدرت طلبی  و شهرت که از ثروت سرچشمه می گیرد؛ نقش خود را ایف•
حده آمریکا مانند  آنچه در ایاالت مت-وقتی بینش سراسر مردم صرفا به بسط کمی معطوف شود

د؛ جذابیت ارقام  بزرگ وسوسه ای غیر قابل مقاومت  حتی برای شاعران خواهد ش-وجود دارد
(۶7ص )

ر، اما این احساس درست همان چیزی است که از نظر انسان ما قبل سرمایه داری فهم ناپذی…•
صاحب این نکته که فرد باید در زمان مرگ ،. مرموز، بی ارزش و تحقیر آمیز محسوب می شود

اری قابل برای انسان ماقبل سرمایه د. پول و مال زیادی باشد و این تنها هدف زندگی شغلی است
(۶۸ص )-مگر به عنوان غریزه ای ناسالم-تبیین نیست



(70ص . )ر بودوجود ایستار اخالقی همچون ایستار بنجامین فرانکلین غیر قابل تصو{ در ابتدا،}•



فهوم مورد نظر حال فعالیتی که در نهایت از نظر اخالقی فقط تحمل می شد؛ چگونه تبدیل به حرفه به م•
(70ص )بنجامین فرانکلین شد؛ 

خصلت برجسته صورت گرفته است تا اقتصاد عقالنی، به عنوان-به ویژه توسط سمبارت-کوشش هایی •
(71ص . )زندگی اقتصادی جدید و به عنوان یک کل ترسیم شود

ن روح کار در خدمت یک سازمان عقالنی به منظور تهیه نیازمندی های بشر، همیشه در نظر نمایندگا•
(71ص . )سرمایه داری یکی از مهم ترین هدف های حیات شغلی آنها بوده است

محاسبه دقیق همچنین یکی از خصوصیات اساسی یک اقتصاد سرمایه داری فردگرا این است که بر اساس•
(7۲ص . )عقالنی استوار است و با دور اندیشی در مسیر موفقیت اقتصادی قرار  می گیرد



فه  کامال عقل در این فرایند، پروتستانیزم فقط زمانی مهم است که مرحله ای قبل از توسعه فلس•
(7۲ص . )گرایانه محسوب می شود



:لوترمفهوم تکلیف از دیدگاه 
تحقیقهدف 

نیآلماواژهازحتیکهنیستشبهجایاکنون•
Berufواژهدربیشتریوضوحباشایدو
یفهوظمعنیبهدینیمفهومیبهcallingانگلیسی

تلویحاحداقلشده،مقررخداجانبازکهای
ردواژهیکرویبیشترچههر.استشدهاشاره
نایمعشود،میبیشترتاکیدعینیموردیک

(73ص).شودمیروشنترآنتلویحی

ه ایده حرفه مانند واژه آن، جدید و محصول  مرحل•
(7۴ص . )اصالح طلبی مذهبی است



بهاخالقیمتونیبندتقسیمکهاستپروتستانهایفرقهتماماساسیاصلحرفه،مفهومبنابراین•
(7۴ص).سازدمیاعتباربیراهاکاتولیکتوسط”احکاموهاموعظه”بخشدو

درنکتهنایلوترنظربه.استاخوتعینینمودحرفهمفهومدرکارواژهمقابلدرلوتر،نظربه•
(7۵ص).شودمیمشاهدهکنندکاردیگرانبرایکندمیمجبورراافرادکهکارتقسیماصل



یتفعالازاخالقیتوجیهنوعاینکهنیستتردیدی•
یطلباصالحدوراننتایجترینمهمازیکیدنیوی،
(7۵ص).استبودهلوترازمتاثرویژهبهمذهبی،

یمدنبالراداریسرمایهازخاصیتفکرخودکرامول•
(7۶ص).کند

وکسلدرآن،دینیمعنیبهحرفهمفهومکهتبعاتی•
رتصوآنازمتفاوتیکامالتغییراتداشت،دنیوی
(77ص).گرفت



یاودندبتفاوتبیدنیویاموربهمسیحیانحواریون،عصردر•
اولیه،یانمسیحزیرا.داشتندآنبهسنتیلزومانگرشیحداقل
(77ص).بودندآخرتومعادبهامیدازسرشار

ست؛دانمیجسمانیامریعمدتاراتکلیفکهجاآنازلوتر•
لبطاصالحیکعنوانبهفعالیتشهایسالنخستیندر

تفاوتیابزیادیارتباطکهبودایستاریتاثیرتحتمذهبی،
میمربوطدنیویکاربهکهجاآنتا-داشتشناختیمعاد
کردهبیانفرانتسمسیحیانبهخوداولنامهدرپائولینکه-شد

(7۸ص).است

ارزشدنیویاموربهافزونروزاشتغالموازاتبهلوتراما•
(7۸ص).شدمیقایلدنیویکاربرایواالتری



یجزئحوادثدرحتیالهیمشیتبر(لوتر)اوافزونروزتاکید•
پروردگارایدهربمبتنیوسنتیتعبیریبهمنجرپیشازبیشزندگی،

(7۸ص).شد

(7۹ص . )بدین ترتیب مفهوم حرفه برای لوتر سنتی ماند•

بهولوترونچ،بودعرفانازعقبترقدمیکلوترینیسمگفتتوانمی•
شالودهضعیفتدربیشتریتاثیرعرفان،بامقایسهدراوکلیسایویژه
تاموردنایدرعرفانیایستار)داشتندعقالنیاخالقروانشناختیهای

روانشناسیباقیماندهحدودیتاوپیتیسمروانشناسیماندهباقیحدی
(۸0-7۹صص)(استعرفانازکواکر



وترلخوددینیتکاملبدوندیناصالحنهضتهرچند•
اثیرتتحتروحینظرازهامدتتاونیستتصورقابل

نمیرلوتکالوینیسمبدونامااست،بودهاوشخصیت
(۸0ص).کندکسبدائمیملموسموفقیتتوانست

اخالقمیانرابطهدربارهراخودبررسیمابنابراین•
یعنینکالویآثارازداری،سرمایهروحوقدیمپروتستان

ص)کنیممیشروعپیوریتنهایفرقهسایروکالوینیسم
۸۲)



دوستانهانانسهایطرححامیانیااخالقیفرهنگاساسبرجامعهبنیانگذاراندینیطلباناصالح•
وارکدرآنهاتوجهمرکزشوند،نمیمحسوبفرهنگیهایآرمانبااجتماعیاصالحاتبرای

(۸3ص).بودروحرستگاریفقطزندگی،

چهدینالحاصنهضتهاینظریهارزشیابیبرایکوششیهیچتحقیقایندرکهگفتتوانمی•
(۸3ص).استنشدهانجامدینیارزشنظرازچهواجتماعینظراز



انیسمپروتستاخالق عملی فرقه های ریاضت گرای 

( کار می رودبه مفهومی که در این جا به)در تاریخ چهار شکل اصلی پروتستانیسم ریاضت گرا•
:وجود داشته است

.یدا کردکالوینیسم به شکلی که در اروپای غربی، به ویژه در سده هفدهم نفوذ عمده پ( الف•
پیتیسم( ب•
متدیسم( ج•
.فرقه هایی که از جنبش باپتیست ناشی شدند( د•



غیرکلیساهایازآنهاتمایزحتیونبودندجدایکدیگرازکامالهاجنبشاینازیکهیچ•
(۸۵ص).نیستروشنبدرستیدیناصالحنهضتریاضتگرای

توجهگرفته،هنادیدکامالرااخالقینظریهواصولیبنیادهایماکهنیستدرستتصوراینالبته•
(۸7ص).ایمکردهمحدود-استتعیینقابلکهجاییتا–عملیاخالقبهفقطراخود

ترینمنطقیوترینثباتبابررسیبافقط،تاریخیواقعیتدقیقمرزبندیبودنممکنغیرعلتبه•
(۸۸ص).بودامیدوارآنهاخاصاهمیتفهمبهتوانمیها،شکل



کالوینیسم( الف

مهممقدر،سرنوشتآموزهامروزه،حتیکلیطوربه•
تحقیقدر.شودمیمحسوبباوراینویژگیترین

اصلتریناساسیآموزه،اینآیاکهموضوعایندرباره
است،آنبرایضمیمهفقطیاوطلباصالحکلیسای
(۸۸ص).استداشتهوجودنظراختالف

لستانانگکلیسایدرانشعاباول،جیمزسلطنتزماندر•
ربارهداصولیطوربههاپیورتنودربارکهاینازبعد
ص)شدرناپذیاجتنابکردندپیدانظراختالفآموزهاین
۸۹)



کالوینیسم( الف

هارچوبچدرچگونهوشدشروعچگونهمقدرسرنوشتآموزهکهسوالاینبهتوانیممیفقط…•
برای.بودرمیسراهدوازامراینتحقق.بدهیماجمالیپاسخیگرفت،جایکالوینیستیالهیات

یقینازنوعیباضفیدینیمعنای،بعدبهآگوستینزمانازمسیحیمومنانپرشورترینوفعالترین
بهنبایدوتاسعینیقدرتیکفراوردهتنهافیض،کهنکتهاینبهیقین.استشدهترکیب

میسبرعکدقیقارافراینداینکالوین{دومروشدر}…شوددادهنسبتفردیشایستگی
ص).دبرپیآموزهایناهمیتبهبیشترمخالف،الهیونباخودهایمجادلهخاللدراو.دانست

۹1)



کالوینیسم( الف

منطقیضرورتازناشیبلکهنگرفته،نشاتدینیتجربهازلوترمانندکالوینبرای”وحشتناکحکم“•
آننفع.یابدمیافزایشنیزآناهمیتتفکراینمنطقیثباتافزایشبابنابراین.استبودهتفکرش
(۹۲ص).داردوجودخدابرایانسانبلکهندارد،وجودانسانبرایخداانسان،نهخداستآنازمنحصرا

گناهکارتوبهازکهداردفهمیقابلوانسانیخصلتچنانآنجدیدعهدکتاباز”بهشت“درکهپدر•
جاینادرشود،میخوشحالخودگمشدهجواهرقطعهبازیافتناززنیککهشودمیمسرورقدرهمان

کامالاحکامیاواستبشریادراکماورایکهگرفتهقرارجایگاهشدرمتعالیوجودی.نداردوجود
کردهیمتنظازلروزازراعالمجزئیاتکوچکترینوداشتهمقرررافردهرسرنوشتناشدنیشدرک
بایدکرد،آنزانگیشگفتانسجامتسلیمراخودکهنسلیبرایانسانیغیرغایتبهآموزهاین…است
(۹7ص).استفردواقعیتنهاییسابقهبیاحساسآنوباشدداشتهمهمبسیاراینتیجه



کالوینیسم( الف

ر آیین لوتر به که د)این موضوع یعنی حذف کامل حصول رستگاری از طریق کلیسا و شعائر دینی •
.تفاوت کامال اساسی با آیین کاتولیک را شکل داد( استنتاج خود نرسید

بلکه،جادوییابزارازنوعیهیچفقطنهبودندشدهمحرومپروردگاررحمتازکهافرادیبرای•
نامطلوبهایآموزهشدنترکیب.نداشتوجودفیضیافتنبازبرایایوسیلهنوعهیچاصال

ایستارلیلدسویکازفرد،درونیانزوایبا،جسمانیچیزهرفسادوخداوندمطلقعروجقابلیت
عناصرزیرا.استندیوفرهنگدرعاطفیواحساسیعناصرتمامبهنسبتپیوریتنیسممنفیکامال

آلودشرکخرافاتوتوهماتباعثونیستندموثررستگاریبهوصولبرایعاطفیواحساسی
ایجاداحساسیفرهنگنوعهربااساسیمخالفتبرایایزمینهایستاریچنینبنابراین.شوندمی
هاانساندوستیبهاتکاعلیههشدارهاییصورتبهانگلیسی،پیوریتنادبیاتدرویژهبه…کندمی

(۹۵-۹۴صص).استشدهتکرارمکررا



کالوینیسم( الف

الوینیست با ه رغم ضرورت عضویت در یک کلیسای حقیقی به منظور رستگار شدن، رابطه یک ک•
(۹۵ص . )خداوند در انزوای روحانی عمیق برقرار می شد

سازماناظلحازکالوینیسمقطعیبرتریکهرسدمینظربهگونهمعمانکتهایناولنگاهدر•
داشتهارتباطاشدنیایینزدیکهایپیوندازفردکردنجدابهتمایلباتواندمیچگونهاجتماعی

(۹۶ص).باشد

ندهرچ.کردعملجهتهماندرکهافزوددیگریتمایلنیروهااقتصاداینبهکالوینیسم•
به)القاخوفردمیانتضادیشناخت،میمسئولکامالدینیموضوعاتدررافردکالوینیسم

(۹7ص).دیدنمی(گاردکهیرکیسورننظرموردمفهوم



کالوینیسم( الف

از مرگ نه مساله اساسی این است که چگونه آموزه سرنوشت مقدر در عصری تولد یافت که موضوع زندگی پس•
(۹۸ص )فقط از تمام تعلقات دنیوی مهم تر، بلکه از بسیاری جهات قطعی تر از آنها بود؟ 

برگزیدگانمعجدرفردعضویتتشخیصبرایثابتیمالکآیاکهشودگرفتهنادیدهتوانستنمیسوالاین•
(۹۹ص)دارد؟وجود

بههاتردیدمامتباوبداندبرگزیدهبندگانجملهازراخوداستموظفمطلقافردکهبوداینبرباورسویکاز•
.استناقصفیضجهنتیبنابراینوایمانیبینتیجهنفسبهاعتمادعدمزیرا.کندمبارزهشیطانیهایوسوسهعنوان

(۹۹ص)

ور دینی سده عالی ترین تجربه دینی که ایمان طرفداران لوتر سعی در حصول آن دارد، به ویژه آن گونه که در تط•
(100ص . )هفدهم توسعه یافت، وحدت عرفانی با خداست



کالوینیسم( الف

(101ص . )تعالی  مطلق واجب الوجود  نسبت به جسم ، حلول حقیقی خدا در روح انسانی را غیر ممکن می ساخت•

اعمالی : د؟ جواب این است اینک اگر فراتر رویم و سوال کنیم که تفکر کالوینیستی، ایمان حقیقی را بر حسب چه اعمالی می تواند بشناس•
(101ص . )که در ستایش عظمت پروردگار است

درکاررایبدرونیقدرتیبر،(اهللاولیاء)اورفتارهمیشگیهایآرمانواساسیهایخصلتحداقلکهاستشعوروآگاهیدرفقط•
(10۲ص).استگرفتهانجامنیزاودستبهبلکهاستخداوندخواستتنهانهسلوکاین..استمبتنیخداوندعظمتراه

صراحتباهاهفرقوطلباصالحکلیساهایدرکهرافکریخطاینبارهاوبارهالوترطرفدارانکهاستمعلومهمگانبرواقعیتاین•
(103ص)دادندقراراعتراضموردراکاربهرستگاریارجاعآموزهیعنیشد،میدنبالایفزاینده

ص . )کردمهم این که  از روی وجدان به وظایف سنتی خود عمل می. یک کاتولیک عادی قرون وسطی زندگی اخالقی ناپایداری داشت•
103)



کالوینیسم( الف

وانعنبهراجادوکردنمنسوخوزندگیکردنعقالنیجریانهاکاتولیک•
.کردنددنبال(هاآنازقبلیهودیانو)هاپیوریتنازکمترتقریبارستگاریوسیله

(10۴ص)

بوداریرستگیعنیمتعالیهدفیکبهمعطوفمنحصراحوارییکزندگی•
کالواستشدهعقالنیکامالدنیاایندرآنهازندگیدلیلهمینبهدقیقاو

(10۵ص).داردقرارزمیندرخداشکوهافزایشهدفتاثیرتحت

شادرونیمعنایلحاظازهموظاهرلحاظازهممسیحیگراییریاضتمسلما•
قروندریحتخودصورتترینغربیدرامااست؛متفاوتیبسیارچیزهایاشمل

داشتهعقالنیخصلتیقطعاباستان،عهددرحتیآنازمتعددیصورووسطی
(10۵ص).است

رهبانیتوایگناتوسقدیسهایریاضتگراییبهکهفعالخویشتنداریاین•
ص).بودسمپیورتنیعملیآرمانترینمهمبخشید،پایاندیگرجاهایدرعقالنی

10۶)



کالوینیسم( الف

وکنترلباکهازدسوادارراانسانتاکردسعیعقالنیریاضتگرایینوعهرمانندپیوریتنکلیسایامروزیزبانبه•
ایندروندکعملبود،آموزندهویخودبرایکهآنهاییویژهبهثابتهایانگیزهاساسبراحساساتسرکوب

(10۶ص).دهدشخصیتانسانبهکردسعیروانشناختی،خاصمعنای

هاییآرمانترینیعالنتوانستنامنظماخالقیلحاظاززندگییک،کاتولیکآیینبیشتراخالقیاعتدالعلیرغم•
(107ص).سازدبرآوردهبود،شدهمقررعادیافرادزندگیبرایحتیکهرا

.باشدداشتهرانیدیمفهومبهزندگیترینشایستهتوانستمیراهبشخصفقطکهبوداینواقعیتترینمهماما•
ترینمقدسرازی.کردمیجدازندگیازبیشتررااوشدمیحاکمفردبرریاضتگراییبیتشرچههرجهتایناز

(107ص).یابدتفوقدنیویاخالقتمامبرکهبوداینفردوظیفه

میرهبانیتالدنببهکهروحانیپرشورهایطبیعتآنوشدمتوقفریاضتگراییوروزمرهزندگیبینجدایی•
(10۸ص).کننددنبالدنیویمشاغلوهاحرفهدرراخودریاضتگرایهایآرمانبودندناگزیراکنونرفتند



کالوینیسم( الف

حکاماهاکالوینیستمشهورساالریدیوانکهاستیاداوریبهالزم•
بهارقدیمعهداخالقیاحکامهاکالوینیستمشهورساالریتورات

(10۹ص).گرفتمینظردرجدیدعهداخالقیاحکاماعتبارهمان

کهالوینیستیکپروتستانیریاضتگرایاخالقیسلوکانتظامآناینک•
سطحیامالکطوربهبود،شریککاتولیکیزندگیعقلیاشکالبا

مداومطوربهپیوریتنآیینپیرووآگاهفردکهنحویبهشودمیبیان
(110ص).باشدداشتهنظارتخودفیضحالتبرتواندمی

آموزهوقراردادهتوجهموردراکالوینآیینفقطجااینتاما•
فهوممبهپیوریتناخالقاصولیسابقهعنوانبهرامقدرسرنوشت

ص).ایمکردهفرضشده،عقالنیاسلوبیلحاظازواخالقیسلوک
111)



کالوینیسم( الف

متعالیومعتبرهنجارهایدرمطلقجبرگراییباایمانترکیب•
ص).بودالعادهفوقکاریکخودخودیبهخداوندکامل
111)

توبهیقطرازهمیشهکهلوتربهمنسوبگناهانبخشایشاصل•
ص).استمانظرموردعقالنیاحکامفاقداست،امکانپذیر

11۲)

امکاناتنایازیکیفقط”مقدرسرنوشت“کالوینیستیآموزه•
نهودخشیوهبهآموزهاینکهایمشدهمتقاعدحالاینبا.بود

یراتتاثبلکهاست،داشتهنظیریبیکامالانسجامفقط
ص).استبودهنیرومندای،العادهفوقطوربهآنروانشناختی

113)



پیتیسم(ب

شجنبشروعنقطهمقدر،سرنوشتآموزهتاریخیلحاظاز•
اینکهزمانیتا.هستنیزپیتیسمبهمعروفریاضتگرای

غیریباتقربود،باقیطلباصالحکلیسایدروندرجنبش
هاینیستکالویوپیتیستهایکالوینیستمیانبودممکن

(11۴ص).شدقایلفرقیپیتیستغیر

عالمانوکلیسابهنسبتعمیقبدگمانیباپیتیسمترتیببدین•
دررادخوپیروانکوشیدبود،کلیسامشخصهکهروحانی

(11۵ص).بیابد،افتادهدورمعابد

اشخاصینامباکهلوترینیسممبنایبرآلمانیپیتیسمتوسعه•
ازاست،خوردهگرهزیندندرفوفرانکاسپنسر،مانند

(11۶ص).برگرداندرویمقدرسرنوشتآموزه
تیسمفیلیپ اسپنسر، پدر پی



پیتیسم(ب

آنعاطفیرعنصبرپیتیسمریاضتگرایوعقالنیعنصرکهجاییتادوباره،اما•
این.دکرحفظراخودجایما،نظرموردنظریهفکریهایبنیانداشت،برتری

:ازبودعبارتفکریهایبنیان
ایمرتبهبهفیضکسبدرشخصیتوفیقموجبکهطوریبهمتدیکتوسعه(1•

.دبوالهیفیضازاینشانهشد،میکمالویقینازباالترحتیوباالتر
مالکازحالتیچنیندرکهشودمیاعمالافرادیطریقازپروردگارقدرت(۲•

هنددانجاماسلوبتحتراخودکرداروباشندصبورآنهااگریعنیهستند،
(117ص).کندمیاعطاآنهابهراخودآیاتخداوند

فرانکهنمونبرای-نداشتعمومیتچندهرخصوصیاعترافبامخالفتعالوهبه•
(11۸ص).بودهاپیتیستازبسیاریمشخصه-نبودآنمخالف

ردکلیساها،سایربامقایسهدراخوتانجمنارزشترینمهموصف،اینبا•
کهبودکلیفیتتخصصیکاریکداشتنومسیحیتترویجمسیحی،فعالزندگی

(1۲0ص).شدمیمحسوبآنهابرایحیاتینیروییک



پیتیسم(ب

عیت ریاضتگرایی آن روی هم رفته، وقتی پیتیسم آلمانی را از نقطه نظری که برای ما مهم است در نظر بگیریم، باید به عدم قاط•
.  رینیسم حاصل شده بودمعترف باشیم که مسلما از ثبات آهنین کالوینیسم، ضعیفتر و تا حدودی از نفوذ و خصلت عاطفی لوت

(1۲0ص )

فعالیت دنیوی، نمی توانست برای عقالنی کردنارضای عاطفی زمان حال بنابراین واضح است که مبانی نیازهای مذهبی برای •
(1۲1ص . )انگیزه ای نیرومندتر از نیاز برگزیدگان کالوینیسم برای اثبات شیفتگی کامل آنها به آخرت باشد

رینیسم سنتی که مقید از طرف دیگر این نیاز برای انتشار سلوک متدیک در دیدن مسیحیت مطلوبتر از ایمان سنت گرایانه لوت•
(1۲1ص . )به کلمات و شعائر دینی بود، در نظر گرفته می شد

ایناطالقچهگربود،مرفهطبقاتبرایمذهبینقشیک،ریچلقولبهپیتیسممحضعاطفیشکلکهاینآخرکالم•
تحتکهمردمی(اقتصادیخصلتجملهاز)خصلتیهایتفاوتازبعضیتبیینامانیست،جامعوجههیچبههاخصوصیت

(1۲۲ص).کندمیکمکداشتند،قرارریاضتگراجنبشدواینازیکیتاثیر



متدیسم(ج

رایی کالوینیستی و متدیسم، ترکیب عاطفی ولی ریاضتگرای یک مذهب، با بی تفاوتی فزاینده یا رد اساس جزمی ریاضت گ•
(1۲۲ص . )آمریکایی و همانند  با پیتیسم اروپایی است-شمخصه جنبش انگلیسی

ا عقالنیت تایید شده اینک این مذهب عاطفی به وحدتی غیر معمول با اخالق ریاضتگرا دست یافت که توسط  پیوریتنیسم ب•
(1۲3ص . )بود

تواند حتی در این بر  طبق این آیین ، فردی که بدین شیوه برگزیده می شود به اتکای فعالیت فیض الهی در درون خود، می•
(1۲3ص . )دنیا به تقدسی نایل آید

(1۲3ص )عمل صالح منطبق بر این قانون به رغم اهمیت زیاد احساس طبیعی مورد توجه بود•

تاکید کرد که اگر 1771وسلی، برخی اوقات حرفه ها را به عنوان شروط فیض توصیف می کرد و در بیانیه آگوست سال •
(1۲3ص . )شخصی به حرفه های نیک اشتغال نداشته باشد یک مومن واقعی نیست



آرزوی  اما.  از نظر ما اخالق متدیسم همانند اخالق پیتیسم ظاهرا بر بنیادهای نامطمئن قرار دارد•
درآمد،  زندگی عالیتر یعنی رستگاری اخروی، چاره ای موقتی در خدمت آیین سرنوشت مقدر

ی پیوند نزدیکی گذشته از این اخالق متدیسم به علت منشاء انگلیسی اش با پیورتینسم انگلیس
(1۲۵ص . )داشت و آرزو می کرد که شکل احیا شده آن باشد

ی شد، ولی به دنبال و تشرف به متدیسم به طور اسلوبی ترغیب م” تغییر کیش و آیین“عمل عاطفی •
(1۲۵ص . )حصول آن ، لذت بی شائبه از همراهی با خدا احساس نمی شد



فرقه های باپتیست( ه

نهضت های بعدی در این بخش پیتیسم قاره اروپا و متدیسم مردم آنگلوساکسون را از لحاظ محتوا  و نیز  از لحاظ اهمیت تاریخی و ایجاد•
.مورد بررسی قرار می دهیم

رهنگ در و تاثیر آن ها بر گسترش ف-خصلت تمام این جمعیت های مذهبی که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ اصول بسیار مهمند•
(1۲۶ص . )چیزی است که قبال بدان اشاره کرده ایم-جای دیگری باید روشن شود

وی در خدمت برای باپتیست ها رستگاری از راه ایمان،  همان طور که در تمام مباحث مذهبی شان تکرار کرده اند از نظریه حرفه ی دنی•
عنوی توفیق الهی را شامل این نظریه مالکیت م. مسیح، به شکلی که جزم ارتدوکسی قدیمتر را تحت تسلط قرار داده بود، کامال متفاوت بود
(1۲۶ص . )می شد، اما این حالت توسط روح القدس در فرد و از طریق مکاشفه فردی به دست می آمد

در آموزه کالوین فرقه های باپتیست از این انگیزه های غالب، در دوران نضج گیری خود،  یک اصل دائمی را حفظ  کردند که قبال با آن•
(1۲7ص )آشنا شدیم، ولی اهمیت اساسی آن همواره خود را نشان می دهد؛

اکر ها به طور از نظریه استمرار وحی، آموزه بسیار مشهور  اهمیت تصدیق باطنی روح در عقل و وجدان تعمیم یافت و سپس توسط کو•
(1۲۸ص . )منسجمی کامل شد



حتی رار داشت که اما چون نظریه سرنوشت مقدر رد شده بود، خصلت عقلی ویژه اخالق باپتیسیتی از لحاظ روانی، عمدتا بر نظریه انتظار حلول روح ق•
(1۲۹. )امروزه مشخصه محافل کواکرهاست و توسط بارکلی به خوبی تحلیل شده است

.  وصی دفاع کردندوجود داشتند که قاطفعانه از فضیلت های عملی دنیوی و نظام مالکیت خص”  منو“بورژواهای مرفه حتی در این نسل و همچنین قبل از •
(130ص )

ملک هر نوع مالکیت به تا به امروز، آموزش و ت” دانکارد” با این وصف، غیر از جمعیت های نیمه اشتراکی دوران اولیه، یک فرقه ی باپتیستی یعنی فرقه •
(130ص . )جز ضوریات زندگی را محکوم کرده است

خصلتی کالیف دنیویدر عین حال اهمیت زیادی که اموزه باپتیستی رستگاری برای نق شوجدان به منزله حلول خدا در فرد قائل بود، به سلوک افراد در ت•
(131ص . )داد  که در گسترش روح سرمایه داری بیشترین تاثیر را گذاشت

•



کاملطوربهرد،کتشدیدراباپتیستهایفرقهدنیویریاضتگرایکهدیگریمهمعنصراهمیت•
(131ص).استشناختنقابلدیگریرابطهدرفقط

اسبابتواندمینتنهاییبهقطعاولیشودصنعتپیشرفتموجببساچهدولتبازرگانیمقررات•
(13۲ص).کندفراهمراداریسرمایهروحیهپیشرفت

دنبالدیگرفهوظیدادیم،قراربررسیموردراحرفهدربارهپیوریتننظریهمذهبیهایبنیاداینکه•
(13۲ص).استتجارتدنیایدرآننتایجکردن



داریریاضتگرایی و روح سرمایه 

یر آن در رفتار برای شناخت ارتباط میان باورهای اصولی و اساسی آیین پروتستان ریاضت گرا و تاث•
ص . )کنیماقتصادی روزمره، باید آثاری را که محصول تجربه کشیشان است با دقت خاص بررسی

133)

می -مام اهدافالبته نه برای ت-پروتستانیسم ریاضت گرا را به خاطر هدفی که در این فصل داریم•
(13۲ص . )توان به منزله یک کل واحد مورد بررسی قرار داد 

شابه دیگر، یا فرهنگ مسیحی با آثار م” آرامش جاویدان قدیسان“اینک با نگاهی اجمالی به کتاب •
ناصر ابیانتک این نکته جلب توجه می کند که باکستر در بحث مربوط به ثروت و مال اندوزی بر ع

(13۵ص . )عهد جدید تاکید خاصی دارد

خشیدن به کالوین نه تنها در ثروتمند شدن کشیشان مانعی نمی دید، بلکه  مال اندوزی را در غنا ب•
(13۵ص . )حیثیت آنها ضروری می دانست

(13۶ص . )بنابراین اتالف وقت و بطالت مهلکترین گناهان است•



الباغوتکراریهایموعظهازسرشارباکستراصلیاثرحالهربه•
(13۶ص).استذهنییابدنیسختکاردربارهپرشور

نیست،باکسترقبولموردطبعافطنهکاربهتعهددربارهاستثنائاتاین•
وچونیبقبولازراکسهیچثروت،کهداردبسیارتاکیداوبلکه

بیکارنبایدهمنیازبیثروتمندحتیکند،نمیمستثناخداحکمچرای
دنکرکاربهنیازیخودهایخواستهارضایبرایاوگرچهبماند
(137ص).ندارد

توسطهکبودچیزهاییجملهازجامعهدرهاحرفهوکارتقسیمپدیده•
به-کنیممیمراجعهاوبهبحثایندرماکه–آکویناستوماس
(13۸ص).استشدهتعبیراشیاازالهیطرحمستقیمنتیجهعنوان



ص )ف دینی بودبنابراین جهان آن طور که بود باید پذیرفته می شد و این به خودی خود یک تکلی•
13۸)

ید می شود؛ در در مفهوم پیوریتنی حرفه، همیشه بر این خصلت اسلوبی ریاضت گرای دنیوی تاک•
. رر کرده استحالی که در مفهوم لوتری، تاکید بر قبول سرنوشتی است که خداوند برای فرد مق

(13۹ص )

اظ اخالقی بنابراین ثروت فقط هنگامی که موجب بطالت و لذت جویی گناه آمیز می شود از لح•
(1۴0ص . )ثروت اندوزی وقتی بد است که هدف خوشگذرانی  و بطالت باشد. مذموم است



اخالقیوجیهتیکثابت،هایحرفهریاضتگراییاهمیتبرتاکید•
(1۴0ص)آوردمیوجودبهجدیدتخصصیکارتقسیمبرای

اشیایومقدساشیایمیانکهشدیدیتمایزاساسبرهاپیوریتن•
عنوانبهرا”اآپوکریف”کتاباکیدطوربهبودند،قایلمقدسغیر

(1۴1ص).کردندردکاذبانجیل

کهبود”عتیقعهد“ازهاییبخشانبربیشترتاکیدتمامولی•
میهخداپسندانسلوکازاینشانهرانیایشصوریمشروعیت

(1۴۲ص).دانست



ویژهبهرا،نیسمپیورتاساسیاخالقیتمایلبعد،ادوارودورهآننویسندگانازاعممولفانوقتیبنابراین•
(1۴۲ص).فهمیدندمیدرستکامالشناختندمیانگلیسییهودیتعنوانبهانگلستان،در

هنوزکهیزانگوسوسهایوظیفهمللخصوصیاتبرعتیقعهدهنجارهایبازندگیتاثیرهایتحلیل•
(1۴3ص).استنگرفتهانجامیهودقوممورددرحتیبدرستی

کردند،حفظارریاضتگراسلوکاصلیعنیخود،اساسیخصلتوضعیت،اینبامقابلهدرهاپیوریتن•
.باشداصلکیصرفاتواسنتنمیورزشازهاکواکرحتیوهاپیوریتنبیزاریصورتاینغیردرزیرا

(1۴۴ص)

(1۲۵ص . )محسوب می شدآور از نظر پیوریتن ها زیان هنر نمایشی •



عظمت جاودانی  هنر البته نباید فراموش کنیم که آیین پیوریتن دنیای تضاد در برداشت  و احساس غریزی•
(1۲۶ص . )در میان رهبران آن یقینا از احساس شوالیه ها قویتر بود

یازیباشناسیسحارضایباعثکهفرهنگیکاالهایقبالدربردباریکهکنیمتوجهواقعیتاینبهباید•
وجودکند،ادایجایهزینهنبایدکهاینیعنیمعینمحدودیتیکعلیههمیشهیقیناشد،اندامزیبایی
(1۴۶ص).داشت

لذتجوییعلیهومنیدنیرطوربهپروتستاندنیویریاضتگراییکهگفتخالصهطوربهتوانمیجااینتا•
ودمحدراتجملیکاالهایمصرفویژهبهمصرف،میزانوکردعملثروتکسبازناشیزودگذر

(1۴7ص).نمود

•



نقطهازدچنهروکرد،پیدامصداقپرستیتجملظاهریاشکالدرعقالنیغیراستفادهایناما•
شدهمحکومشرکهمنزلبهپیوریتنقانوناساسبر،رسیدمینظربهطبیعیفئودالی،تفکرنظر

(1۴7ص).است

بهراثروتتحصیلریاضتگرایی،خوب،کارهایاخاقیارزیابیقیاسبهوعتیقعهدطبقزیرا•
برکتازیانشانهتکلیفیکثمرهعنوانبهولیدانستمیسرزنشقابلذاتاهدفیکعنوان
(1۴۸ص).کردمیمحسوبالهی

آنذیرناپاجتنابوعملینتیجهشود،میتلفیاندوزیثروتبامصرفدرمحدودیتوقتی•
(1۴۸ص)اجباریریاضتگراییطریقازسرمایهانباشت:استروشن



امروزواستداشتهوجودادوارتمامدروجاهمهدرکهتمایلیآناین،برعالوه•
با،اشرافهطبقدرثورتمندمتوسططبقهجذبیعنیاست،نیرومندبسیارآلماندر
(1۴۸ص).استشدهمهارضرورتافئودالیزندگیشیوهبهپیوریتنتفاوتیبی

محضتشویقازاینالبته-یافتتداوموگسترشپیوریتنبینیجهاننفوذکههرجا•
بورژواییعقالنیاقتصادیزندگییکتوسعهموجب-استترمهمسرمایهانباشت

(1۴۹ص).شد

باورانهدنیارتاثیبامستمرمبارزهتاریخمعنی،یکبهرهبانیتتاریخکلواقعدر•
(1۵0ص).استثروت

کهیمذهببزرگهاینهضتکاملتاثیرگوید،میجاایندروسلیکهطورهمان•
معموالرد،داقرارآنهاریاضتگراییآموزشتاثیردراقتصادیتوسعهدرآنهااهمیت

(1۵1ص).آیدمیپدیدمذهبیمطلقااحساساتکردنفروکشازپس



ردهکرشدکامالبورژواییاخصطوربهاقتصادیاخالقیکاینک•
(1۵1ص).است

کارگرهکاستآمیختهایدهاینباهافرقهریاضتگرایآثارهمهاکنون•
ریدیگامکانمعاشامراربرایکهفردییعنیایمان،باولیساده،
(1۵3ص).استپروردگارخشنودیمایهندارد،

که،آنانحصاری–مالیشکلدرزندهاجتماعیسازمانباکالوینسم•
درویژهبهبود،شدهپذیرفته”هااستوارت“انجیلیهایموعظهدر

شالودهاساسبرانحصارگرانبادولتوکلیسااتحادیعنیلودنظریات
الفانمخمیانازتماماانرهبرانکرد،مخالفتمسیحیاجتماعیاخالق

وممتازسیاسینظرازتجاریداریسرمایهنوعاینسرسخت
(1۵3ص).بودنداستعماری



زیار.یمهستکاریچنینبهمجبورهممادهند،انجامراتکلیفکهخواستندمیهاپیوریتن•
قشنشد،روزمرهزندگیعرصهواردوخارجرهبانیهایصومعهازگراییریاضتکههنگامی

(1۵۵ص).کردایفاجدیداقتصادینظمعظیمساختماندرراخود

کند،قرمستآندرراخودهایآرمانوبسازدنوازرادنیاکهبودباوراینبرریاضتگراییچون•
.استاشتهندسابقهایدورههیچدرکهکردپیداانسانزندگیبرایفزایندهسلطهمادیاشیای

(1۵۶ص)

لحاظازراسمپروتستانیگراییریاضتنفوذراستایوواقعیتکهکریمسعیفقطجاایندر•
(1۵7ص).کنیمبررسیمهمنسبتاموردیکدرهایشانگیزه


