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�أخالق الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية
منال املعمر َّية
يف مقال ِه «ماك�س فيرب :الدين و�أخالق العمل والر�أ�سمالية» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -يناق�ش الباحث اللبناين ب ّراق زكريا «الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية» ،وهي �أطروحة �أعلنها ماك�س
فيرب �سنة  ،1905قدَّم من خاللها ت�صورا لت�أثري ال�سلوك الديني يف بقية الن�شاطات الأخالقية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .ماك�س فيرب ينحدر من �أ�سرة متدينة ذات نزعة
بريوقراطية� ،أما اهتمامه الأكادميي فتوزع على االقت�صاد والتاريخ والقانون وعلم االجتماع ،ف�ضال عن الفل�سفة .وتعد درا�سته «الأخالق الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية» من الأعمال امل� ِّؤ�س�سة
يف علم االجتماع الديني؛ وفحواها �أن الأخالق الربوت�ستانتية -الكالڤينية بخا�صة -كانت من �أهم العنا�صر التي �أ�سهمت �إ�سهاما كبريا يف تطور الروح الر�أ�سمالية احلديثة.
�إذ �إن تلك الأخ�لاق قد �أنتجت قيمًا ومعايري �شجَّ عت على العمل احلر
والتن�سُّ ك واالدخار ،وبذلك خلقت مناخا ذهنيا خا�صا �ساعد بدوره على
تطور «امل�شروع االقت�صادي احلر» ،وبالتايل على منو وتطور الر�أ�سمالية
الغربية .وقد اتخذ فيرب من درا�سته هذه �أ�سا�سا يدح�ض به -دومنا ق�صد
منه -نظرية كارل مارك�س يف �أمر غلبة العن�صر االقت�صادي و�سيطرته
على توجيه الفكر الديني وامل�شاعر الروحية .فقد كان مارك�س ينظر �إىل
الربوت�ستانتية بح�سبانها �أيديولوجيا الر�أ�سمالية ،ذاهبا �إىل �أن الظاهرة
الدينية تعد ظال للظاهرة االقت�صادية ،و�أن خا�صية ال�سلوك الديني
حتددها الطبقة االجتماعية التي تظهر يف و�سطها ،م�ستبعدا العامل
الديني من �أن يكون ذا �أث��ر يف التغري االجتماعي ،ذاهبا �إىل �أن امللكية
الفردية -وكذلك العالقات االقت�صادية وال�صراعات الطبقية -كانت
هي العامل امل�ؤثر يف تطور اجلن�س الب�شري؛ وبالتايل عقلنة االقت�صاد.
�أم ��ا م��اك����س ف�ي�بر ،فعك�س ال�ق���ض�ي��ة ،مقيما احل�ج��ة ع�ل��ى �أن الأخ�ل�اق
«الكالڤينية خ�صو�صا» هي التي �أث��رت �أمي��ا ت�أثري يف االقت�صاد ،بل يف
ظاهرة اقت�صادية تعترب قمة ما بلغه التفكري العقالين االقت�صادي؛
الر�أ�سمالية الغربية احلديثة.
فالربوت�ستانتية -ح�سب فيرب -يف �شقها الكالڤيني ،هي جمموعة من
احل��واف��ز ال�ت��ي ت��دف��ع الإن���س��ان �إىل العمل والإن �ت��اج ،وحت�صيل ال�ث�روة،
والإ�سهام يف زيادة ازدهار احلياة االقت�صادية ،بل �إنها متنح املهنة قيمة
�أخالقية كربى ،وتقد�س العمل لدرجة �أنها ترى يف ت�أدية العمل ب�أمانة
وحيوية وحما�سة واجبا مقد�سا ،كما تعتربه �سبيال لتحقيق اخلال�ص
ال �ف��ردي .وي ��رى ف�ي�بر �أن الكالڤينية ف��ر��ض��ت تنظيما ��ش��دي��د ال��وط ��أة
والق�ساوة لل�سلوك ،وهي متثل يف منظوره �أكرث �أ�شكال الرقابة الكن�سية
على ال�ف��رد �إزع��اج��ا باملطلق ،ول�ك��ن على ال��رغ��م م��ن ذل��ك فقد حتملت
البلدان ذات االقت�صادات الأك�ثر تطورا ه��ذه (الطهرية) املتزمتة! بل
راحت تدافع عنها وتنا�صرها.
وال�ط�ه��ري��ة ه��ي امل �ب��د�أ ال ��ذي ت�ق��وم عليه تعاليم ال�لاه��وت الكالڤينية،
والتي حت�ض املرء على التحكم يف نزواته و�شهواته ،وحتثه على الزهد
والتق�شف ،لكن لي�س الزهد والتق�شف ال�سلبيني مبعنى اعتزال العامل
واالعتكاف يف �صومعة والفرار من احلياة ،و�إمنا التن�سك يف هذا العامل،
واخل ��و� ��ض يف م �ع�ترك احل �ي ��اة ،وال �ن �ج��اح يف احل �ي��اة امل�ه�ن�ي��ة ،وحت�صيل
الرثوة ،ومراكمة املال؛ ا�ستجابة لنداء رباين داخلي ي�شعر املرء جتاهه
بواجب �أخالقي .وبذلك؛ غدت الرثوة وفق تعاليم الالهوت الكالڤيني
م�ؤ�شرا للمرء على ا�صطفاء اهلل �إي��اه؛ فالعمل الفعال تعبري عن جمد
اهلل ،و�أمارة من �أمارات اال�صطفاء القائم على احلياة املعا�شة بتق�شف.

وم ��ن ُه �ن��ا ،ف�لا ب ��دع م��ن �أن ت�ك��ون م�ث��ل ه ��ذه ال ��روح ال�ت��ي �أث �م��رت تلك
الإنتاجية الكربى يف العمل بعيدا عن البذخ وال�ترف ،قد و َّل��دت منطا
معي�شيا �أث��ر ب���ص��ورة مبا�شرة يف روح الر�أ�سمالية ب��إي�ج��اد م�ن��اخ م ��ؤاتٍ
لنموها وتطورها .ولهذا كله ينزع ماك�س فيرب �إىل �أنه قد كان لل�سلوك
التق�شفي دور ه��ام يف ��ص�ي��اغ� ٍة عقالنية ل�ل��وج��ود ب��أ��س��ره من�سوبة �إىل
م�شيئة اهلل ،كما �أدى ال�ضبط امل�ستمر للنف�س ب�صورة منهجية �إىل عقلنة
ال�سلوك ال �ف��ردي ،وب�ه��ذا غ��دا ال� ُ�ط�ه��ري ق ��ادرا على الإ��س�ه��ام يف تنظيم
امل�ؤ�س�سات وبالتايل عقلنة االقت�صاد.
ومب��ا �أن الر�أ�سمالية يف االقت�صاد -ب ��ر�أي فيرب -كانت نتيجة العقلنة
املتزايدة للح�ضارة الغربية منذ العهد اليوناين ،ف�إ َّنه يرى ب�أنها عقلنة
نوعية ،خا�صة باحل�ضارة الغربية ،على ال��رغ��م م��ن �أن��ه ُي�ق��ر ب��أن��ه قد
ك��ان ثمة عنا�صر �أول�ي��ة �أو جنينية للر�أ�سمالية يف املجتمعات القدمية
(املجتمع البابلي وال�صيني ،)...وهي عنا�صر متثلت يف التقنية والقانون
العقليني ،والكفاءة التي يتمتع بها الإن�سان ليتبنى بع�ض �أ�شكال ال�سلوك
العقالين العملي ،وكذلك القوى الدينية ،ناهيك عن الأفكار الأخالقية
والقيمية املتعلقة بها والتي تكون ال�سلوك .لكن فيرب يرى �أن التنظيم
ال �ع �ق�لاين ال��ر�أ� �س �م��ايل ال��دق �ي��ق ل�ل�ع�م��ل احل ��ر ،وف���ص��ل ال�ع�م��ل امل�ن��زيل
ع��ن امل�ؤ�س�سة ،واملحا�سبة العقالنية ،وت�ط��ور امللكيات القابلة للتبادل،
والبور�صة ،هي �أهم العنا�صر التي ميزت الر�أ�سمالية الغربية احلديثة.
وم��ن خ�لال البحث ال��ذي قدمه ماك�س فيربُ ،يكن ا�ستظهار �أن ثمة
�شوفينية غالبة تظهر على تفكريه ،خا�صة يف جنوحه �إىل القول بفرادة
احل�ضارة الغربية ومركزيتها وتقدمها على �سائر احل�ضارات الكونية
الكربى مبا يف ذلك احل�ضارة الإ�سالمية.
وفيما يتعلق بت�صوره للعالقة بني الإ��س�لام والر�أ�سمالية ،ينزع فيرب
�إىل �أن الطبيعة الوراثية للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الإ�سالمية ،قد حالت
دون ظهور املقدمات ال�ضرورية للر�أ�سمالية ،وب�صورة خا�صة :القانون
العقالين ،وال�سوق احل��رة ،واالقت�صاد النقدي ،والطبقة الربجوازية
واملدن امل�ستقلة .ثم �إن الإ�سالم لديه نقي�ض من جوانب عديدة للمذهب
الطهري ،خ�صو�صا جتاه الن�ساء وامللكية والكماليات ،و�أنه يف ظِ ل نظام
الإقطاع الوقفي والبريوقراطية الإرثية -ال �سيما يف الدولة العبا�سية
واململوكية والعثمانية -مل يكن بالإمكان ظهور متطلبات العقالنية
املمهدة للر�أ�سمالية.
وهكذا ،ف��إن حمور ت�صور فيرب للمجتمع الإ�سالمي ،يتمثل يف املقابلة
ب�ين ال�ط��اب��ع ال�ع�ق�لاين وامل�ن� َ�ظ��م للمجتمع ال�غ��رب��ي ،خ��ا��ص��ة يف م�ي��دان
ال�ق��ان��ون وال�ع�ل��وم وال���ص�ن��اع��ة ،وب�ين الأو� �ض��اع التع�سفية ،واال��س�ت�ب��داد،

وال�لاع�ق�لان�ي��ة ،وع ��دم اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي يف املجتمع
الإ�سالمي .بيد �أن فيرب مل يكن الوحيد يف ت�صوره هذا للإ�سالم ،فقد
ك��ان��ت وج�ه��ة النظر ه��ذه ه��ي ال���س��ائ��دة ل��دى منظري الفكر ال�سيا�سي
والفال�سفة واالقت�صاديني الكال�سيكيني يف القرن التا�سع ع�شر فيما
مي�س ال�ف��روق��ات ب�ين املجتمعات ال�شرقية والغربية م��ن حيث �أمن��اط
حياتهاُ ،
ونظمها ال�سيا�سية ،وطرائقها يف التفكري وال�سلوك� ،إذ كانوا
ي �ن��زع��ون �إىل �أن ث �م��ة ف ��روق ��ات ك�ب�رى ال مي �ك��ن ط�م���س�ه��ا ب�ي�ن �أوروب� ��ا
الإق�ط��اع�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت حت�م��ي ح��ق امل�ل�ك�ي��ة وب�ي�ن اال��س�ت�ب��داد ال���ش��رق��ي،
والنزعة الإرثية التع�سفية التي مهدت لظهور ظروف اقت�صادية جامدة
حالت دون منو الر�أ�سمالية.
وبالرغم من ال��رواج وال�شهرة التي نالتها نظرية ماك�س فيرب� ،إال �أنها
واجهت بع�ض االنتقادات ،موجزة كما يلي:
 نزوع فيرب �إىل التعميم ا�ستنادا لعينات قليلة �أو غري ممثلة. انطالقه من �أن الذهنية الربوت�ستانتية هي املحرك الأ�سا�سي لنموالنظام الر�أ�سمايل ،ذاهال عن �أن ثمة عوامل �أخرى �ساعدت �-إن مل تكن
قد حركت -عجلة النمو الر�أ�سمالية؛ مثل :تدفق املعادن واملواد الأولية
وال�ن�ق��ود ،وت�ط��ور ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن ت�ط��ورات علمية
وثقافية وتكنولوجية�...إلخ.
 ر�أى البع�ض �أن هذه الذهنية االقت�صادية كانت �أقدم من الكالڤينية،ومتثلت بروح التمرد لدى احلرفيني يف وجه ا�ستغالل الإقطاع والكني�سة
والعمل ال�شاق؛ �أي �أنه ميكن النظر �إليها كذهنية اقت�صادية /اجتماعية،
وال ي�شرتط �أن تكون ذهنية دينية �أو خلقية فح�سب.
 نبه بع�ضهم �إىل �أن النا�س لي�سوا بحاجة �إىل نداء ديني لل�سعي وراءاملال وحت�صيل الرثوة� ،إذ �إنهم جمبولون على هذا .على �أن فيرب قد �أكد
يف �أكرث من مو�ضع �أن الق�ضية لي�ست تعط�شا للرثوة والك�سب!
 لعل �أ��ش��د م��ا ي��ؤخ��ذ على ماك�س ق��ول��ه ب �ف��رادة العقالنية الأوروب �ي��ةوتع�صبه للح�ضارة الغربية ،و�إيال�ؤه للوراثة البيولوجية الدور الكبري
يف هذا املجال ،كما لو �أن العقالنية والنبوغ وما يرتبط بهما من �سلوك
اجتماعي واقت�صادي ،ه��ي م��ن خ��وا���ص الإن���س��ان الغربي يرثها �أب��ا عن
ج��د.ل�ق��د حظيت ه��ذه الأط��روح��ة ببع�ض ال�ترح�ي��ب م��ن ج��ان��ب علماء
ال�لاه��وت ومقارنة الأدي ��ان وال�سو�سيولوجيني ،مع �أن كثريا من �سوء
الفهم -كما اعرتف فيرب نف�سه -قد �أحاط بدرا�سته هذه ،ب�سبب اخللل
ال��ذي اع�ترى طرائقه يف التعبري ،والتدليل القا�صر ال��ذي اتخذ �شكل
الربنامج ال الدرا�سة التحليلية.
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