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0Fد. خمتار مروفل  -ترمجة 

1 
 

 

 : مقدمة
   

ثمة خطأ شائع مفاده أن ظهور الرأسمالية قد ارتبط أبدا بالنمو الديمغرا��، لقد ذهب �� هذا 

فهل �تجاه �ارل ماركس ملا أكد بأّن ل�ل مرحلة اقتصادية قواني��ا الديمغرافية ا�خاصة ��ا، 

الديمغرا�� �� الواقع لم يكن ال��ايد  ساهم فعال النمو الديمغرا�� �� أور�ا �� ميالد الرأسمالية؟

سببا وحيدا �� نمو الرأس املال، فعوائد املعادن الثمينة لم تخدم لوحدها هذا الغرض. �حيح أ��ا 

م إ�� ثورة �� �سعار تمخض ع��ا بروز أش�ال جديدة من تنظيم العمل، 1530أدت �� أور�ا سنة 

                                                      

هذا النص هو عبارة عن آخر فصل من فصول املحارضات التي كان يلقيها ماكس فيرب، نرشت ألول  - 1 - 1

مرتجم أع�ل ماكس  2006سنة  ونقلها اىل الفرنسية Wirtschaftsgeschichte تحت عنوان:  1924مرة سنة 
 L’épanouissement de l’esprit capitaliste (Max Weber  (Trad.)وذلك تحت عنوان   J. P, Grosseinفيرب املعروف 

http:// enquete.revues.org/document 132.html  انظر: 

GROSSEIN J. P, L’épanouissement de l’esprit capitaliste (Max Weber) (Trad.) 
http://enquete.revues.org/document132.html    
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�جتماعية. لكن  تجسدت �� التمركز السريع لكم هائل من السيولة النقدية �� يد �عض الطبقات

 هذا لم يكن سببا �افيا �� ظهور الرأس املال. 

لقد عرفت ا�جتمعات الغر�ية تقدما ديمغرافيا متسارعا خالل القرن الثامن العاشر و��اية 

القرن التاسع عشر، ذات ا�حراك عرفته الص�ن إذ ارتفع �عداد الس�ان ف��ا خالل تلك الف��ة من 

ع مئة مليون �سمة، لكن بالرغم من ذلك فإن الرأسمالية ف��ا لم �شهد ست�ن وسبع�ن مليون ا�� أر�

تقدما يذكر، بل ع�� العكس من ذلك تماما لقد عرفت تراجعا وا�حا. إن النمو الديمغرا�� �� 

الص�ن قد أنتج ت�خما وتزايدا �� حجم طبقة الفالح�ن الصغار، بينما �� أور�ا فقد ارتبط ذلك 

كمة للفئات الرثة (البلور�تار�ة) ال�ي تحولت بالفعل ا�� قوة عمل منتجة باستغالل العائالت ا�حا

 لل��وة، لقد �ان �جحافل العمال �� مثل هذا الظرف الفضل الكب�� �� بزوغ الرأسمالية.

لدينا �� الهند أثناء ا�حكم الروما�ي ما �عزز هذا الطرح، إذ عرفت البالد �� تلك الف��ة إنتاجا 

 مينة، بلغ حجمه خالل �ل سنة ما قيمته خمس وعشرون مليون سست��س منهائال للمعادن الث

العملة الرومانية. إن هذا املتغ�� داخل السوق الهندية لم ينتج عنه سوى الرأسمال التجاري 

 Les trésors desوالسبب �� ذلك �عود، ا�� اختفاء جل املعادن الثمينة �� مخا�ئ "الراجا"، (

radjahs دون تحول هذه ال��وات ا�� سيولة نقدية تخدم و�ساعد ع�� خلق )، لقد حال ذلك

مؤسسات رأسمالية عقالنية. إن هذا املثال �عزز لدينا ما سبق لنا اف��اضه، إذ ال يمكن لل��وة أن 

ت�ون وحدها املسؤولة �ش�ل مباشر وذا�ي ع�� �شوء الرأس املال. إن السر �له هنا مرتبط �ش�ل 

 قته لل��وات الثمينة. تنظيم العمل أثناء معان

باإلم�ان أن �عدد �مثلة حول هذا املوضوع، ففي اسبانيا ال�ي وصلت إل��ا املعادن الثمينة 

املكتشفة ع�� أمر��ا، وتزامن ذلك مع ال��اجع ا�حاد �� نمو الرأسمال وذلك �سبب فشل ثورة 

سة التجار�ة املتبعة وا�سداد السيا )Charles Quint) (ع�� امللك communerosال�ومين��وس (

من قبل ك��اء اسبانيا، واستن�اف املعادن الثمينة �� �غراض العسكر�ة �ل ذلك �ان قد ساعد �� 

تفو�ت الفرصة ع�� اسبانيا، ليستقر ��ا الرأس املال ويستتب فغادر��ا بذلك سيول املعادن 

عدادا م��ا لذلك ا�حدث، الثمينة لتع�� ا�� دول أخرى (خالل القرن ا�خامس عشر) �انت أك�� است

بحيث انخرطت �خ��ة �� إعادة بناء وتنظيم عملها فهيئت بذلك الظروف املالئمة لظهور الرأس 

 املال ونموه.
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من هنا ندرك بأنه ال النمو الديمغرا�� وال عائدات املعادن الثمينة، بإم�ا��ما أن يؤديا إ�� ظهور  

نموه �� قبل �ل ��يء ذات أصول جغرافية، يؤ�دنا �� الرأسمال الغر�ي. إّن الشروط ا�خارجية �� 

ذلك ما الحظناه �� �ل من الص�ن والهند، حيث جسامة ت�اليف النقل ش�لت عبأ كب��ا ع�� 

ا�حركة التجار�ة، فمنعت من �ش�ل نظام رأسما�� ي��ض ع�� التجارة. بخالف الغرب امل��امية 

فإّن ذلك سمح له بتطور معاكس، �ش�� هنا إ��  أطرافه �� البحر املتوسط املعروف ب��اء أ��اره،

أهمية املعطى البحري ودوره �سا��ي منذ �شوء ا�حضارة القديمة ال�ي �عد بامتياز حضارة 

ساحلية ظهرت �� البحر املتوسط، فع�� خالف مياه الص�ن وأعاص��ها العنيفة، فإن مياه 

�له لم يؤدي �� ��اية املطاف ا��  املتوسط �جعت حركة النقل ال�ي �انت جد مواتية. لكن ذلك

 ظهور أي نوع من الرأسمالية آنذاك.

تناميا م��ايدا لرأسمال وذلك بخالف  Florence�� الف��ة ا�حديثة أيضا عرفت فلور�سا 

، لقد �ان مركزه هذه املرة املدن الصناعية الداخلية �� الغرب Veniseو Gênesجينيس وفنيسيا 

�حاجة املتصلة با�حرب و�ش�ل أدق حاجة ا�جيوش الغر�ية وكذلك وليست املدن البحر�ة. إن ا

ا�حاجة إ�� املرفهات �� املدينة أدى إ�� ظهور رأس املال، لكن �عود ونقول أن ا�حاجة �� حد ذا��ا 

ليست عنصرا �افيا، ف�ي �� كذا حالة أدت إ�� ظهور أش�ال العقالنية ترجمت ��"ورشات" صغ��ة 

ميع العمال �ش�ل ضاغط داخل مؤسسات تمركزت �لها حول إمارات مؤقتة بفر�سا، أو �� تج

 صغ��ة �� أملانيا.

�� الواقع إن الفضل �� �شوء الرأسمالية ووجودها، �عود باألساس ا�� املؤسسات املداومة 

العقالنية وا�� فعل ا�حاسبة العقال�ي وكذا التقنية العقالنية وا�حق العقال�ي. لكن هذه العوامل 

تكفي، ف�ي تحتاج إ�� وجود الروح العقالنية الضرور�ة لعقلنة نمط ا�حياة وال�ي يمكن  وحدها ال

ترجم��ا �� املرجعية ال�ي تحكم �قتصاد العقال�ي، هذا �ع�ي أن جميع العالقات �جتماعية إنما 

تصدر عن �خالق، حيث ت�ون بدايا��ا �و�� ذات مرجعية تقليدية ينظم سلوكها ويعدله فعل 

 ملقدس، فا�جال �قتصادي بحسب هذا املضمون تحكمه التقاليد ا�ُجدودية(من �جداد). ا

إن هذا النمط من التفك�� ال يزال متواصال ومتغلغال ح�ى وقتنا ا�حاضر، يحكمه �� ذلك 

عامل�ن أساسي�ن: فهو من جهة مرتبط باملصا�ح املادية البحتة، ففي الص�ن مثال ملا أرادوا �غي�� 

خطوط السكك ا�حديدية أو عقلنة وسائل أو طرق النقل، رفض �عض املوظف�ن ذلك وهذا مسار 
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بحجة أنه ��دد مداخل��م الظرفية، نفس �مر نجده �� العصر الوسيط بالغرب وكذلك �� الف��ة 

ا�حديثة ملا استحدثت السكك ا�حديدية، فبسبب هذه �ر�اح الظرفية ال�ي تخدم املوظف�ن 

ت والباعة، عطلت التقليدانية البدائية التقدم نحو العقلنة. أما العامل الثا�ي وأ�حاب العقارا

ا�حائل دون ظهور العقالنية، فيتمثل �� التنميط ال�حري لألفعال، فا�خوف من �غي�� نماذج 

ا�حياة املعتادة وذلك بذريعة استجالب العقو�ات ال�حر�ة ال�ي قد تحدث من جراء ذلك، أمر 

غفاله، لكن هذا �مر يخفي وراءه امتيازات ومنح مادية �ستفاد م��ا من جراء موجود ال يمكن إ

 هذه املعتقدات ال�حر�ة. 

أن ف��تنا املعاصرة املتصفة  فاالدعاءإن هذه العراقيل التقليدانية لم �عطل الرغبة �� الر�ح، 

بقة ليست �� بالعقالنية و�الرأسمالية، تنطوي ع�� رغبة جامحة �� الر�ح تفوق العصور السا

الرأسمالية ا�حديثة �� الواقع لم ينشطوا �� هذا �تجاه،  �ا�حقيقة سوى فكرة طفولية. إن ممث�

 �عد تقليدهم للباعة الشرقي�ن �ورتيس و���ا
ّ
فهذين �خ��ين الذي  Cortès et Pizzarre ر إال

يف��ض أن ي�ونا أك�� تمثيال لهذه الرغبة، لم يكن يدر بخلدهما أبدا فكرة �قتصاد العقال�ي. لكن 

لنتساءل، إذا �انت الرغبة �� الر�ح �� �ونية بطبعها، فما �� الشروط ال�ي أدت ا�� شرعن��ا وا�� 

 عقلن��ا ح�ى تنتج مؤسسات رأسمالية عقالنية؟ 

هذا �ش�ال نوع�ن من التحليل، كالهما يرتبط بمسألة الرغبة �� الر�ح، فع��  يجتمع حول 

املستوى الروابط الذاتية، فإّن التشبث بالتقاليد و�عالقات ال��احم فيما ب�ن أفراد العش��ة أو 

العائلة، يجعل من فكرة الر�ح الغ�� ا�حدود مستبعدة، يطلق ع�� هذه �خالق �� مثل هذه 

م أخالق الداخل، �� املقابل وع�� النقيض من ذلك توجد أخالق ا�خارج، فهذه �خ��ة املرحلة اس

مبنية ع�� فكرة غياب روابط ال��احم العائ�� �ش�ل شامل، وحلول محلها عالقات �فراد الغر�اء 

عن �عضهم البعض، الذين يتحولون إ�� أعداء فيما بي��م وذلك �لما احتدم التنافس والصراع 

 يق �ر�اح وامل�اسب، عندئذ تصبح الرغبة �� تحقيق الر�ح غ�� محدودة. ع�� تحق

أمام هذا الوضع سيحدث التطور التا��: ستقتحم روح ا�حساب ا�جموعات التقليدية فتحطم 

عالقات ال��احم القديمة، إذ بمجرد أن يدخل ا�حساب إ�� قلب العائلة فإّن �قتصاد بداخلها 

عندئذ تنت�ي عالقات ال��احم غ�� ا�حسو�ة و�حل محلها وضع ا�حدود سيتغ�� ولن يصبح مشاعا، 

الذي تمليه الرغبة �� الكسب و�� الر�ح. للعلم فإّن الغرب هو أول من عرف هذا التطور الذي 

انكشفت فيه الرغبة �� الر�ح وُسِمح لها باالنتشار و�التمدد، بذلك ي�ون مبدأ الكسب قد دخل 
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خ��، الذي تمخض عنه تنظيم وتقن�ن �قتصاد �ش�ل شامل ع�� مستوى �قتصاد الدا

 ومتصا�ح مع مبدأ الرغبة �� الر�ح، الذي حظي ��امش هام من ا�حر�ة. 

لكن ثمة بلدان توفرت لد��ا أسباب �شوء النظام الرأسما�� ولم يحدث لها هذا التطور، �� بالد 

ن تحقيق الرغبة �� الر�ح خارج ببابل والص�ن مثال، لم يكن هنالك أي حاجز موضو�� يحول دو 

العش��ة ذات �قتصاد املشا�� أو ا�جما��، لكن بالرغم من ذلك لم نالحظ أي تطور لرأسمالية 

ا�حديثة، أما �� بالد الهند فإن الرغبة �� تحقيق الر�ح لم تكن محظورة إال ع�� طبقت�ن مرموقت�ن 

لطائفت�ن ال يجوز لهما العمل �� جميع املهن. أال وهما طبقة ال��اهمة وطبقة الرجا، فأبناء هات�ن ا

ال��ه�ي مثال ال تبيح له التقاليد العمل إال �� مهنة الطبخ إذ �عتقد أنه هو الوحيد الذي يتمتع 

بيدين نظيفت�ن، أما الراجا فال يجوز له (شأنه �� ذلك شأن ال��ه�ي) أن يتعامل بالفوائد مع من 

بادالت هو قاصر فقط ع�� طائفة الباعة. العهد القديم لم استدانه باملال، فهذا النوع من امل

�عرف هو �خر سوى القوان�ن املشروعة �� القرض و�� الفائدة. إن مقولة: "ع�� البائع أن ي�ون 

" ت�خص هنا مجمل �خالق الرومانية �� �قتصاد، لكن بالرغم من ذلك caveat emptorحذرا" "

 الرأسما�� ا�حديث لدى أتباع العهد القديم. لم يحصل هنالك أي نوع من النمو 

�ستخلص من ذلك �له، أن "جينات" الرأسمالية ا�حديثة إنما تنشأ وتتخصب ضمن 

الفضاءات النظر�ة الرافضة للرأسمالية ذا��ا، وليس ضمن النظر�ات �قتصادية الداعمة لها كما 

 هو حاصل بالشرق و�العهد القديم.

قية لالقتصاد الكن��ي، فإنه باإلم�ان إجمالها �� املقولة املوروثة ع�� مستوى املرجعية �خال

عن املذهب �ر�ا�ي(الرافض لعقيدة ألوهية املسيح ويعرف �� �دبيات املسيحية باسم 

Arianisme ال�ي تقول: "أن الباعة غ�� مرغوب ف��م عند هللا" فهم ال يتقيدون با�حرمات وال (

و�ان  فظت هذه الصيغة ع�� قيم��ا ح�ى القرن ا�خامس عشرينشغلون بإرضاء الرب، لقد حا

، ا�� أن تراجع أثرها وانتكس وذلك تحت الضغوط Florenceمعمول ��ا بمدينة فلور�سا 

 �قتصادية والتغ��ات ا�ختلفة ال�ي حدثت آنذاك. 

سما�� إّن مناهضة �خالق اللوثر�ة وقبلها �خالق ال�اثوليكية، �جميع أش�ال النشاط الرأ

وتوجسها من العالقات الال�خصية املتداولة فيه، قد أفقدها �عض من تأث��ها وسيطر��ا ع�� 

تلك العالقات، إذ رفضت هذه �خ��ة باملطلق البقاء تحت حكم أخالق الكنيسة. لقد �ان �� 
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�م�ان معا�جة أخالقيا و�ش�ل مباشر العالقة ال�ي تحكم السيد بالعبد، لكن استحالة فك 

رتباط ب�ن مشروطية الَدين بالرهن، ال�ي أحكمت قبض��ا ع�� مختلف ��شطة �قتصادية � 

واملبادالت التجار�ة، قد كبل جميع العالقات وجعلها ال تتحرك إال ضمن ثنائية السيد والعبد. 

بذلك ي�ون اقتصاد العصر الوسيط الذي �انت �سري فيه روح الكنيسة قد أق��ي جميع أش�ال 

ا�حر وقيد عملية البيع والتسو�ق وذلك بحجة مخالف��ما ملبدأ "السعر املنصف التنافس 

 والعادل"، وكفالة العيش �جميع الناس �عيدا عن أي ار��ان مسبق.  

 لكن كيف تم ا�خروج من هذه الذهنية والتحرر من قيودها �قتصادية؟. 

هذه املفاهيم، مثلما يذهب  إنه من غ�� املمكن ابتداء، أن ي�ون لل��ود �لمة ا�حسم �� �سف

 Sombertإ�� ذلك 
ّ
، فوضعية ال��ود السوسيولوجية �� العصر الوسيط ال يمكن �شب��ها آنذاك إال

بطائفة من الطوائف الهندية داخل مجتمع ال طائفية فيه، إذ �انوا يمثلون �� تلك الف��ة الشعب 

الطائفة لدى ا�جانب�ن، ذلك أن الوعد  املنبوذ، مع مراعاة بطبيعة ا�حال للفارق املوجود �� مفهوم

الدي�ي الهندو��ي �عت�� نظام الطائفة ذو قيمة خالدة، إذ �� مكنة الفرد أن يطأ عنان السماء 

ماداما أنه ينشط داخل ح�� طائفته، و�ج��د ع�� املستوى ال�خ��ي ح�ى يتجاوب مع �ل��امات 

فإنه سيعرض نفسه إ�� النبذ و�حكم  املفروض تأدي��ا، لكن إذا ما حاول ا�خروج عن طائفته،

 عليه بالعذاب �� جهنم و�تحول ا�� لقمة سائغة �� أمعاء الكالب. 

ه سيأ�ي يوم �سود فيه نظام طائف��م و�تغلب ع�� نظام الطبقة 
ّ
أّما الوعد ال��ودي فإنه يرى أن

وب فهم القائمة املسيطرة. فال��ود اليوم مص��هم مسدود من جراء ما جناه أجدادهم من ذن

بالنسبة للمسيحي�ن فإن الوعد هو ما وعد به املسيح أتباعه بتعميم السالم -�عاقبون ع�� ذلك، 

وليس �� مستطاعهم ا�خروج من هذه الوضعية  -ع�� العالم وهذا ما مثله هو بنفسه �� الناصرة

 إال إذا خاضوا ثورة اجتماعية عارمة.

نية، فصنفوا ع�� أ��م "شعب ع�ئ" م�ا��م لقد �ان ينظر لل��ود �� العصر الوسيط نظرة دو 

خارج ا�جتمع ال��جوازي، فال يحق ألي تجمع مدي�ي استقبالهم، وذلك لعدم استطاع��م املشاركة 

�� نفس التعاو�ذ املسيحية، لذلك هم محل توجس من قبل ا�جميع. أما ع�� املستوى التجاري فلم 

 Lesسيحي�ن املعروف�ن باسم ال�اوورسي�ن يكن ال��ود وحدهم من يوصف باملراب�ن، التجار امل

cahorsins  حسب القاموس الفر���ي)Larousse  هم متعاملون بنكي�ن أغل��م من منطقة
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ال�اوورس، ظهروا �� القرن الثالث العشر و�تعاملون بالر�ا)، هم أيضا �انوا ع�� هذه الصفة إذ 

حماي��م، حيث �انوا يدفعون لهم مقابل ام��نوا تجارة الفضة وذلك �عدما حظوا بمباركة �مراء و�

 ذلك مستحقات ورسوم من التجارة ال�ي �انوا يزاولو��ا. 

�ان أقل �شددا  -و�حكم أ��م مسيحيون -إال أن الفرق بي��م و��ن ال��ود، أن التعامل معهم 

ت�اد تجمع  وإقصاء ما داما أ��م يقاطعون التجارة مع ال��ود، فا�جاميع املسيحية الوسيطية

بخطابا��ا ودعوا��ا، ع�� عدم جواز استجابة امل�حي�ن ا�خلص�ن إ�� دعوات ال��ود وإكراميا��م، 

 .كما ال يجوز للم�حي�ن ا�خلص�ن أيضا التصاهر معهم اقتداء بذلك �س��ة �جداد

 ثمة سبب آخر �عود إ�� نبذ ال��ود وعزلهم، أال وهو خصوصي��م الدينية والطقوسية ال�ي ال

تج�� لهم العمل إال �� تجارة الذهب والفضة، وتحرم عل��م العمل الزرا�� ع�� سبيل املثال 

وتحفزهم مقابل ذلك ع�� �علم القوان�ن، فذلك يتسق والتعاليم ال��ودية ويسهل مباشرة عل��م 

عملية تجارة الفضة ع�� وجه ا�خصوص، يحدث ذلك �� الوقت الذي �انت فيه الكنيسة تحرم 

ل بالقروض الر�و�ة، ال�ي يرى ف��ا ال��ود أ��ا جزء ال يتجزأ من �عاليمهم الدينية، فهم ال التعام

 يخضعون للكنيسة وال لقواني��ا وهذا �� حد ذاته سبب �اف �� ��ميشهم وإقصا��م. 

يضاف ا�� ذلك تمسك ال��ود بثنائية أخالق الداخل وأخالق ا�خارج، ال�ي توصف بدائيا 

الداخلية تضبط املعاملة ب�ن ال��ود، وتحرم عل��م التعامل البي�ي بالر�ا  بينما  بال�ونية فاألخالق

أخالق ا�خارج ف�ي تنظم العالقات مع �جانب والغر�اء، ف�ي تج�� التعامل معهم بالفوائد 

الر�حية، ��ذا املع�ى فإّن ال��ود مرتبطون �شدة بالثنائية ال�ونية لألخالق. هذه الثنائية �سمح لهم 

أخذ الفائدة من الغر�ب غ�� ال��ودي، كما �سمح لهم أيضا باأل�شطة الالعقالنية ع�� املستوى ب

�قتصادي، نذكر م��ا هنا تأكيدها الشديد ع�� ضرورة أخذ الضرائب وكذا تمو�ل الدول باملال، 

ك وهذا �غض النظر ع�� طبيعة ا�حكم ا�جاري �� تلك الدول. لقد اكتسب ال��ود ع�� القرون بذل

جلبت لهم الشهرة وكذلك شهية �خر�ن، لكن �مر هنا يقتصر فقط ع��  الرأسمال  سمعة

املنبوذ وليس الرأسمال العقال�ي الذي ظهر �� الغرب، فال��ود ليس لهم فيه أي فضل يذكر، 

 �� �رض املسيحية. 
ّ
 فنظام كبار املقاول�ن هو ذو م��ة  مسيحية خالصة ولم يفكر فيه إال

ال��ود عن ميالد الرأسمالية ا�حديثة، ليس له من تفس�� يذكر سوى عدم مشارك��م  إّن غياب

، بل ح�ى خارج هذا النظام لم يكن بمستطاعهم التواجد، Les corporations�� نظام التعاونيات 
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ففي بولونيا مثال، �ان �� متناول الفئات الرثة من ال��ود أن ينظموا  أنفسهم ضمن ُبنا العمل 

س أو ح�ى املقاوالت واملصا�ع، لك��م امتنعوا عن ذلك إّن أخالق ال��ود التلموذية املستأ�

والتقليدية جدا تحضر ذلك . إ��ا تكره التجديد أك�� بذلك ح�ى من الشعوب البدائية ا�ح�ومة 

بال�حر، لكن بالرغم من ذلك فإن لل��ودية �عض التأث�� �يجا�ي ع�� الرأسمالية العقالنية 

إذ حفزت املسيحية ع�� رفض ال�حر املعروف لدى اثن�ن أو ثالثة طوائف مشرقية  ا�حديثة،

 (واحدة م��ا �� اليابان).

�� واقع �مر ال يوجد دين �ستطيع ترو�ض ال�حر �ش�ل �امل، وما أنجزه ال��ود �� هذا الباب 

ة املمجدة (املدين Canaan �عت�� عمل غ�� مسبوق. فا�خصومة الشديدة ال�ي �انت ب�ن كنعان 

(إله ال��اك�ن والزالزل Yahvé )، و��ن يا�� Baalل�حر إله الزراعة واملعروف باسم �عل 

والطواع�ن). وتمكن �خ�� من إبطال �حر ا�خصو�ة لدى �عل وإفشاله، وفض املؤمن�ن به من 

حوله، جعلت م��ا ال��ودية مادة خصبة ألجل �طاحة بال�حر إذ مهدت بذلك الطر�ق أمام 

سيحية ح�ى تصبح ديانة أساسية معادية ومضادة لل�حر. إنه بفضل هذه الكيفية استطاعت امل

ال��ودية إنتاج املؤثرات الهامة ال�ي ستخدم تار�خ �قتصاد. ذلك ألن سيطرة ال�حر خارج الدائرة 

املسيحية، �ان قد ش�ل أحد العقبات العو�صة أمام عقلنة ا�حياة �قتصادية، فال�حر ب�ل 

�ع�ي �عقيم التقنية و�عطيل �قتصاد، باإلم�ان أن نذكر هنا عدة أمثلة تدعم هذا  �ساطة

املوضوع، فمثال �� الص�ن وقف الكهنة بوجه املشاريع املرتبطة ببناء الطرقات والسكك ا�حديدية 

عض واملصا�ع وطالبوا بإيقافها بذريعة أ��ا �سبب إزعاجا لألرواح املتواجدة با�جبال و�الغابات أو بب

 مجاري ���ار واملرتفعات ال�خر�ة.

أما �� الهند فإن عالقة الطوائف بالرأسمالية لم تكن با�ختلفة، فبحسب املعتقد الهندي فإن 

استعمال التقنية يحتم أوال ضرورة ترك الهندي لطائفته �صلية، والتوجه نحو طائفة أخرى 

ستبدال روحه ع�� عملية تنا�خ �رواح، ولتكن �� البداية طائفة متدنية، وذلك ح�ى يتمكن من ا

بذلك تطهر روحه وتنظف و�حصل ع�� إعادة امليالد ا�جيد الذي يتعذر حدوثه إال بمغادرته 

 للطائفة �م.

هناك معتقد هندي آخر يقول، أن اختالط الطوائف حري به أن يد�س العالقات ب�ن �فراد  

س املنبع املائي الذي �شر�ون منه ويستغلونه �� لذلك ال يجوز للعمال داخل الورشة، استعمال نف

ا�حاجات ا�ختلفة، فذلك سيعرضهم ال محالة إ�� تدنيس �عضهم البعض لقد احتاجت الهند إ�� 
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مئة عام من �حتالل ال��يطا�ي ح�ى تز�ل عن نفسها تلك العوائق فالرأسمالية ال يمك��ا الظهور 

إن عقلنة نظام ا�حياة جاء إثر انتصار النبوات وسط مجموعة اقتصادية �سيطر عل��ا ال�حر. 

العقالنية الك��ى ال�ي �شر ��ا �نبياء، حيث �ان لهم الفضل �� وضع اللبنات �و�� ملا يمكن أن 

نطلق عليه هنا اسم خيبة أمل العالم، لقد دشنوا بذلك الطر�ق لظهور العلم والتقنية ا�حديثة 

 والنظام الرأسما��.

أن نبوءا��م قد قضت ��ائيا ع�� ال�حر وع�� املقدس التقليدي  الص�ن ع��  لكن هذا ال �ع�ي

سبيل املثال لم �عرف هذا النوع من النبوات، اللهم إال إذا استثنينا ما وفد إل��ا من ا�خارج �اليو 

، الهند �� املقابل لم �عرف سوى دين السالم Taoïsmeو   Lao-Tseu�سو و�الن�عة التاو�ة

والنبوات الك��ى ذات ا�خصوصية الهندية ا�حضة، فبوذا الذي دعا إ�� السالم لم �عت�� نفسه 

يوما أنه مبعوثا إلهيا، يدعوا الناس لالل��ام بنظام حياته، فعملية السالم بحسب البوذية �� 

فناء و�الزهد الصوفي�ن و���قب ا�حياة اختيار �خ��ي حر، إذ ليس �ل الناس معني�ن بال

لص الذين �جروا من الدنيا و�مل�ون 
ُ

�خرو�ة، فهذا الشأن ال يخص سوى الفالسفة ا�خ

. Les stoïciens�ستعداد ال�ا�� لال��حاب من ا�حياة، تماما مثلما حصل مع الفالسفة ال�لبي�ن 

اس مر�د��ا الذين تجردوا للعزلة �� يفهم من ذلك �له أن البوذية �� ديانة نخبو�ة، تخص باألس

 ا�خلوات و�� الغابات، وتحولوا بذلك إ�� عباد وزهاد ال يمل�ون من شؤون الدنيا شيئا. 

هذا عن "الصفوة" فماذا عن عوام الناس، كيف ينظرون ا�� البوذية؟ ال شك أن لعامة الناس 

ون ا�� تقد�س الزهاد وتبجيلهم منظور مختلف عن ذاك الذي تتبناه النخبة، فالعوام عادة ما يميل

بحيث ينظرون إل��م ع�� أ��م أ�حاب م�جزات وخوارق عادات، فهذا �� نظرهم سبب �اف لت��ير 

�قبال عل��م و�نجذاب نحوهم والتقرب م��م وخدم��م، وذلك ح�ى ينالوا إعادة امليالد ا�جيد 

ملصا�ح العينية، هذا �ع�ي أن غاية ما وال��وة الوف��ة والعمر الطو�ل وما شابه ذلك من املنافع وا

يصبوا إليه العوام هو سع��م ا�حثيث من أجل  تحقيق املنافع واملصا�ح هنا �� هذا العالم وليس 

 خارجه.

يت�ح مما سبق أن البوذية �� ديانة نخبو�ة محدودة العدد، ال تخص �� ��اية �مر سوى 

ور ليس مع�ي ال من قر�ب وال من �عيد بما لزم به طائفة العباد والزهاد. فالعلما�ي وفق هذا املنظ

البوذي نفسه من �عاليم وقيود، هذا علما أن التعاليم البوذية ليست �� ��اية أمرها سوى 



 
 د. مختار مروفل -ترجمة -----------------------ازدهار الروح الرأس�لية يف منظور ماكس فيرب تحليل 

      

 

) 293 ( 

مجموعة من النصائح والتوج��ات العامة �� ال��بية و�� السلوك، أي أ��ا ال تر�� ا�� مستوى 

. إن ال��يء �برز �� البوذية هو ا�خدمة املادية الوصايا الوا�حة كتلك ال�ي نجدها �� ال��ودية

املوجهة لطائفة العباد. �ستخلص مما سبق أن جميع الديانات ليست �� وارد التخلص من 

 ال�حر، إنما غاية ما هنالك أ��ا تقوم باستبدال �حر ��حر آخر.

ة واملسيحية بقيت ع�� خالف ديانات الزهد �� الهند ومحدودية تأث��ها ع�� العامة، فإّن ال��ودي

ديانة ا�جماه�� �و��. إّن صراع الكنيسة القديم مع الغنوصية ليس �� واقع �مر سوى صراعا مع 

أرستقراطية املثقف�ن الذي عرفته سائر الديانات �سيو�ة، إذ عمل هذا الصراع ع�� منع حرف 

املسيحية حيث أبلت الكنيسة عن مسارها الطبي��، لقد بدا ذلك حاسما ع�� مستوى ا�جماه�� 

الكنيسة �� هذا الشأن بالء حسنا، خصوصا عندما قاومت ال�حر وعملت ع�� اجتثاثه من وسط 

تلك ا�جماه�� �ش�ى الطرق، أو ح�ى ا�حد من نفوذه والتقليص من تمدده وانتشاره، عندما �عذر 

 استئصاله ومحو آثاره ح�ن ذاك اكتفت الكنيسة �شيطنته والتكف�� به. 

الدرب سارت ال��ودية القديمة من قبل، حيث حار�ت من جان��ا تلك املمارسات ب�ل ع�� نفس 

حزم، فال��ودية و�الرغم من اتفاقها �� كذا من موطن مع �عراف والنصوص الرسولية املصر�ة، 

إال أ��ا اختلفت باملطلق مع ما أقرته تلك �خالق من معتقدات سطحية با�خصوص تأكيدها �� 

ا، أنه بمجرد أن يضع ��سان �حظة موته ع�� صدره من جهة القلب حشرة دبور إحدى �عاليمه

scarabée فإنه سيتمكن من التس�� ع�� آثامه وذنو�ه أمام قا��ي الق��، فيستطيع بذلك أن ،

 يكذب و�ضمن الدخول إ�� ا�جنة. 

مل مع ال�حر إن �خالق ال��ودية �األخالق املسيحية، ال �ع��ف بتلك الوسائط املنقذة وتتعا

بطر�قة التعا�� به ا�� مستوى املقدس، ف�ي ال تضمن بذلك للمخلص�ن أدوات الفلتان من محكمة 

 املوت مثلما تزعم الديانة املصر�ة.

إن تحليل تأث��ات الدين ع�� ا�حياة ك�ل، يتطلب التمي�� ب�ن مجال�ن اثن�ن، مجال العقيدة 

ة، ومجال نمط السلوك الفع�� للبشر      إن الرسمية وما تخ��نه من معاي�� وأح�ام منصوص

العالقة ب�ن ا�جال�ن �� عالقة حكمية، يراقب ف��ا ا�جال �ول ممارسات ا�جال الثا�ي و�تعامل 

 معه بطر�قة امل�افئة وا�جزاء �� هذا العالم أو �� العالم �خر.
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ن تدين العامة من الناس ينب�� أيضا التمي�� ب�ن تدين املر��ن وامل�ون�ن �ك�� حنكة، و��

فالنموذج �ول ال يقدم سوى صورة مثالية ل�حياة اليومية، وال�ي ال يمكن �ل��ام ��ا ع�� مستوى 

ا�جماه�� العر�ضة، فتعاليمه العالية السقف ال تمنح ل�حياة اليومية املعاي�� الضرور�ة. إن هذين 

ا�خصوصية املسيحية مع هذا �مر النمط�ن املذ�ور�ن يختلفان من دين آلخر، حيث �عاملت 

بأسلوب مغاير، منحت فيه الفرصة لتجر�ة التدين املثا�� لُ��كب عالقة مرنة مع �ل��امات 

 Consilia »الواجب تأدي��ا من قبل ��سان العلما�ي وذلك �� إطار ما �عرف بالتصا�ح �نجي��

evangelica » ح النموذج املثا�� ل�حياة اليومية، لكن الذي أبرم ب�ن الطرف�ن، فاملسيحية هنا تمن

دون أن تفرضه ع�� جميع الناس. بذلك ت�ون (أي �خالق املسيحية) قد حافظت ع�� نفسها من 

�ندثار. ف�ي مثل البوذية تم�� ب�ن أخالق العباد و��ن أخالق العامة، فاألفراد �خيار ع�� حسب 

 ويش�لوا جماعة خاصة ��م.مفهومها لد��م ا�جال ال�امل لي���وا العالم 

لقد تكررت ظاهرة الزهد �� تار�خ الديانات �لها و�� جميع �مكنة، ف�ي بالتا�� ليست خاصية 

مسيحية صرفة. إ��ا ��جل بذلك أهمية الزهد الك��ى �� العالم وما اشتمل عليه  من نمط حياة 

نشآت الك��ى ال�ي أقيمت ممن�جة ومنضبطة. إن مثال إقليم التبت يكشف لنا هذه ا�حقيقة فامل

بفضل �ل��ام �سلوك الزهد، �ان له دورا أساسيا �� تجنيب البالد حالة الت�حر املؤكدة 

والدائمة، فلوال تدخل جماعة الزهاد الذين تر�وا حياة �سر والعائالت وفضلوا بدل عن ذلك 

�شهد  Lhassaة الهاصا حياة ا�جماعة، ملا استطاع التبتيون �شييد أ�خم البنيات واملنشآت(بناي

 ع�� ذلك) حيث مهد ذلك ا�� انتشار املعتقدات البوذية �� جميع ر�وع البالد.

�� الغرب الوسيط الذي عرف ذات الظاهرة، فإن تقد�س العقالنية وتمجيدها �عود فضله 

باألساس ا�� جماعة العباد �� تلك الف��ة، الذين �انوا ينظمون حيا��م الغيبية ع�� أساس من 

 ألجلهم لتعلن عن أوقات الصالة �انت ا
ّ
ملنا�ج والوسائل العقالنية، فاألجراس ال�ي لم تكن تدق إال

تنظم �� ذات الوقت ا�حياة اليومية، لتنشط �� �خرى ع�� وقع تلك النواقيس. ��ذا املع�ى فإّن 

ي ع�� �ان اقتصاد عقالنيا، �سهر العباد ولو �ش�ل جزئ monastique laاقتصاد جماعة الدير

خدمته ، فأهمية وجودهم داخل ا�حياة �قتصادية �ان �عت�� جد مهم. و�الفعل فلقد ا��ارت قوة 

إثر تخاصمه مع املستثمر�ن وذلك بمجرد أن امتنع رجال  Veniseبفينيسيا  Doge leالدوق 

عه، لكن الدين، الذين �انوا �شرفون ع�� إدارة شر�اته �� ما وراء البحار ع�� مؤازرته والتعاون م
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بالرغم من ذلك فإن السلوك العقال�ي بقيا محدودا لدى تلك الفئة، فعندما حاولت حركة الفرا�سيس�ان 

Franciscain  بالتعاون مع مؤسسة القطاع ا�خدميtertiaires le secteur  ،توسعة نطاقها ليشمل العلمان�ن

 . confession la فإن ذلك ُوِجه بمعارضة عنيفة من قبل مؤسسة �ع��اف 

لقد استمالت الكنيسة أورو�ا لوقت طو�ل وذلك بفعل تأث�� العقو�ات و�ع��افات، لكن ذلك 

�ان �عت�� بالنسبة ا�� إ�سان عصر الوسيط  خالصا وراحة معنو�ة، ي�جأ إل��ا �لما شعر بالذنب 

ت و�التقص��، فيتوجه حي��ا منكسرا نحو راع الكنيسة ليقدم له �ع��افات و�ضع نفسه تح

تصرف العقو�ات ال�ي تفرضها عليه أخالق الكنيسة، لكن ما أن ا��ار ذلك النظام السلو�ي املمن�ج 

ح�ى غ��ت الكنيسة من أسلو��ا، فهونت من تحذيرا��ا وعقو�ا��ا املسلطة ع�� املع��ف�ن وفتحت 

 سالمها وعفوها �جميع الناس ليشمل الصا�ح م��م والطا�ح.

 Luthérienneم �ش�ل جذري، بحيث أل�� �صالح اللوثري لقد قاطع �صالح هذا النظا

وأل�� معه ازدواجية �خالق ال�ي تم�� وتفرق ب�ن  « Consilia evangelica »التصا�ح �نجي��

�خالق املقبولة لدى العامة و��ن أخالق املر�ون وامل�ونون من ذوي �متيازات �ستثنائية. لقد 

العالم، فذوي الطبائع الدينية القو�ة الذين �انوا يختلون بأنفسهم انت�ى بذلك عصر الزهد خارج 

داخل السراديب، أصبح بإم�ا��م اليوم إتمام ذات ال��يء داخل العالم. لقد استفاد هذا النوع من 

الزهد الدنيوي من تجر�ة الزهد ال��و�ستن�ي ذو �خالق املعتدلة، فهو لم يجرم الزواج و�فرض 

� الزواج مؤسسة عقالنية لإلنجاب وا�حفاظ ع�� النوع البشري، ال��اء هو �خر العزو�ة إنما رأى �

ليس ممنوعا شر�طة أن ال يؤدي ذلك إ�� ال��ف وإ�� البذخ الفاحش�ن دونما ندم، لقد �خص 

هذا �تجاه �� مقولته ال�ي خاطب ��ا "املسيحيون ا�جدد" قائال:  Sébastien Franck�صال��

، لقد أصبح لزاما ع�� �ل واحد من �ن أن couventتخلصتم من السرداب  "هل �عتقدون أنكم

 ي�ون عابد ما بقيا حيا".

إّن هذا التعر�ف ا�جديد لزهد، ال يزال موجود داخل البلدان التقليدية ال�ي تحتضن التدين 

لدينية، ال��و�ستان�ي، حيث نلمس أهميته بالواليات املتحدة �مر�كية ال�ي تحتفي باالنتماءات ا

الواليات املتحدة �مر�كية لم تكن تزل ا�� فإن فإنه ع�� الرغم من انفصال الدولة عن الكنيسة 

غاية ا�خمس عشرة والعشر�ن سنة �خ��ة، �ش��ط �� توظيف الطبيب أو الص���� أو من يرغب 

باالنخراط ضمن دوائر معينة، أن يصرح بوضوح عن انتماءاته الدينية ويس�ي جماعته، 

مستقبله امل�ي مرهون بما سيف�ح عنه من أجو�ة متصلة ��ذا السؤال. يفهم من ذلك أن ف



 

      2015) �/يناير/ف��ايرد�سم�شتاء ( العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 296 ( 

التوظيف �� ا�جاالت ا�حيو�ة واملهنية يقت��ي مسبقا فحص صارما للسلوكيات �خالقية. كما 

يفهم منه أيضا أن �خالق ال��ودية املزدوجة ال�ي تفصل وتم�� ب�ن ما �س�ى بأخالق الداخل 

خارج، ليس لها من م�ان يذكر ضمن هذا ا�جال، ف�ي تتنا�� ومبدأ الصدق وا�جدية وأخالق ا�

�ستقامة، ألخالق و�التا�� ال �ساعد ع�� النجاح �� العمل، لقد روج املعمدون والنساك دون �لل 

"الكفار ال يمكن الوثوق ��م، فصل��م  لضمان النجاح، ذلك ألن ""أفضل وثيقةمثلما يقولون ف�ي 

بنا(تقول العظة) مقتصرة فقط ع�� تحقيق مصا�حهم. و�التا�� ليس لنا من بد سوى طر�ق 

 الصالح و�ستقامة إذا ما أردنا إنماء ال��وة". 

إن هذه �خالق ليست ضر�ا من الدعاية املضللة، إنما �� ترمي ا�� إح�ام التدين قبضته ع�� 

لفعلية، وذلك �غرض تجنيب �خ��ة �نحرافات ال�ي ال يرغب ف��ا التدين وال السلوكيات ا

يحبذها، لكن هذا املنطق سيوقعنا مجددا �� املطب الذي وقعت فيه أديرة العصر الوسيط، 

حيث أدى مس�� اكتساب ال��وة ع�� قاعدة �ستقامة والصالح ا�� انتشار مظاهر البذخ داخل 

فت بذلك بني��ا وتضعضع �سيجها ف�ان ال بد حي��ا من العودة ا�� نقطة ا�جماعات الدينية، فضع

 البداية مجددا وإعادة التأسيس.

لقد حاولت ال�لفينية تجنب الوقوع �� مثل هذا الفخ، فقالت أّن ��سان هو مجرد عامل يقوم 

يجز له ترك  بتسي�� ما استخلفه هللا فيه، إذ حذره من املتع ومن الشهوات لكن �� ذات الوقت لم

الدنيا والهروب من العالم. بل ع�� العكس من ذلك تماما، لقد ِاعُت�� الدفع بالناس نحو املشاركة 

 �� التحكم العقال�ي ل�حياة الدنيو�ة واجبا دينيا. 

، و�قصد ��ا ال�خص العارف « Beruf »إنه من وسط هذه البيئة الفكر�ة جاءت مفردة 

�و�ستنتية للكتاب املقدس. لقد دعا هذا �خ�� ا�� تثم�ن النشاط باللغات املتأثرة بال��جمة ال�

الرأسما�� القائم ع�� الطرق العقالنية ال�ي ير��ى ��ا هللا و�قرها. لقد �انت هذه املسألة بالذات 

(أ�حاب العرش Stuart مثار خالف ب�ن الطهرو��ن(أ�حاب �غلبية �� ال��ملان) و��ن الستيواتي�ن 

الطرف�ن وإن �انا قد انخرطا �� الرأسمالية، إال أن ذلك لم يكن إال �ش�ل عر��ي، �� بر�طانيا) ف

فالطهرو�ن مثال لم �ع��فوا لل��ود بأي مساهمة تذكر �� �شوء الرأسمال، فهم بالنسبة إل��م 

جماعة تمارس أ�شطة غ�� عقالنية محظورة، توصف بالدنيئة و�الساقطة، من ذلك دعمهم 

 القادة بالقروض، وفرضهم للضرائب باإلكراه و�عاملهم بالر�ا..ا�خ. ل�حروب بطر�قة تزو�د 
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هنا، تتمثل أوال �� ضما��ا للضم�� ا�جيد للمقاول  berufإن �ضافة ال�ي جاءت ��ا تلك املهنة 

ا�حديث وكذا الز�ادة �� عدد العمال ا�جادين، إذ �ِعدهم بالسالم ا�خالد �لما ال��موا بالزهد أثناء 

وا باالستغالل، هذا ح�ى ولو لم يقابل تفان��م ذاك بالعرفان و�الشكر من قبل العمل وقبل

 الرأسمالية.

إن السالم ا�خالد الذي �انت �ستعمله الكنيسة �� تلك الف��ة، والذي �ان ��يمن ع�� جميع 

ي منا�� ا�حياة بدرجة ال يمكن تخيلها، يمثل لنا اليوم ��يء آخر. لنشرح هذه املسألة بالتدر�ج، فف

البداية باشرت الكنائس ال�اثوليكية واللوثر�ة(ع�� الرغم من ال��امها بالن�ج التقليدي) �عض 

التغ��ات املهمة، نذكر م��ا ع�� سبيل املثال إلغا��ا لشرط ضرورة �نتساب ا�� �خالق املمتازة، 

أداء �عمال  وفتح الباب أمام �ل من أراد ال�حاق بجماعات الزهد ال��و�ستن�ي، فاالستقامة ��

 �غض النظر عن عمق �يمان تجزئ هنا لتحقيق �نتساب و�نتماء ا�� ذات ا�جماعة.   

إننا لم نجد �� الواقع أي كنيسة أو دين، استطاع ��ذه القوة و��ذه الدقة العالية من وضع 

ا �رضية �عاليم تخدم ��ذا الش�ل إنتاج الفرد الرأسما��. لقد وجدت ال��ضة الرأسمالية أمامه

مهيأة، ف�ي �� واقع �مر لم �شارك إال بالن�ر اليس�� �� إتمام العناصر املش�لة لهذا املشروع 

ا�جديد. لقد �ان الفنانون املثقلون باملصاعب التقنية أول من خاض تجر�ة ال��ضة، تبعهم �� ذلك 

 عمال املناجم و�حق ��م �� ما �عد العلماء. 

نت �عمق من تحديد سياسة �مراء ومهامهم، إال أ��ا لم �ستطع إن ال��ضة وإن �انت قد تمك

التغي�� من روح البشر مثلما فعل ذلك �صالح وأحدثه من تجديد �� هذا ا�جال، نحن �علم أن 

جميع �كتشافات العلمية ال�ي ظهرت �� القرن السادس عشر والسا�ع عشر، جرت ع�� أرض 

و  Luther رجال �اثوليكيا رفضت اكتشافاته العلمية من قبل�ان  Copernic�اثوليكية خالصة، فـ 

Melanchton ع�� العموم إن ر�ط التقدم العل�ي بال��و�ستنتية مسألة يكتنفها �عض من ،

الغموض، فإذا �ان من املؤكد أن الكنيسة ال�اثوليكية منعت وحجرت ع�� العلم أن يتقدم، فإن 

�� �خرى ع�� أحسن حال �� عالق��ا مع العلوم  الطوائف ال��و�ستانتية امل��هدة، لم تكن

ا�خالصة، اللهم إال إذا استثنينا من ذلك ا�خدمات ال�ي �ان يقدمها العلم ا�� الضرور�ات اليومية 

امل�حة والذي �انت ال��و�ستنتية �سمح ��ا، ��ذه الكيفية ت�ون �خ��ة قد منحت الفرصة للعلم 

 لتقنية وتطور �قتصاد.ح�ى ينطلق تدر�جيا نحو هدف خدمة ا
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هذا عن املا��ي أما اليوم، فال يبدوا للمرجعية الدينية أي أثر يذكر ع�� ��سان �قتصادي 

املشار إل��ا سابقا تبدو اليوم بال جدوى، لقد استبدل تدين الزهد باملطلق  Berufا�حديث فمقولة 

�لمة فلقد أحسن برنارد موندوفيل بنظرة �شاؤمية للعالم، لكن ليست بالزاهدة باملع�ى الدي�ي لل

إذ  La fable des abeilles de Mondevilleتصو�ر هذه املرحلة �� روايته املسماة بخرافة النحل

يقول �� هذا �طار، أنه يمكن للمفاسد الفردية ا�خاصة أن ت�ون ذات فائدة ل�جماعة إذا ما 

ثار املرتبطة بالطوائف الدينية استوفت �عض الشروط، إن هذا �ع�ي �ش�ل آخر كنس �جميع �

 من مشهد ا�حياة العامة. 

إّن تفاؤل عصر �نوار واعتقاده با�ساق املصا�ح مع متطلبات الناس، أعقب مباشرة نزعة 

حرك هذا التفاؤل �ل من  الزهد ال��و�ستنتية وحل محلها �� مجال �خالق �قتصادية. لقد

�مراء ورجال الدولة وفئة الكتاب واملؤلفون، ��اية القرن الثامن عشر و�داية القرن التاسع عشر 

ليعملوا �� هذا �تجاه. إن مرجعية أخالق �قتصاد ال�ي ُولدت بأرض الزهد املثا�� لم يبق لها أي 

عاملة لم �عد تؤمن إال بمصا�حها مع�ى يذكر، لقد أفرغت من محتواها الدي�ي فالطبقة ال

و���جام التام معها، فال م�ان �عد ذلك إذن للسالم ا�خالد خارج هذا �طار، إذ أصبح ضمان 

 املستقبل وتحديد املص�� مرهونا بما يحققه الفرد من مصا�ح عينية بحتة. 

ا�ح املادية لقد أفرز هذا الوضع ا�ع�اسات خط��ة، حيث أدى استبدال أخالق ا�جماعة باملص

ا�� غلق الباب �� وجه متنفس، �ان دوره أساسيا �� تخفيف �الم والضغوطات النفسية ال�ي 

�انت تحصل لألفراد، لقد فتح هذا التحول ا�جديد الباب أمام ظهور القلق والتوتر الذي ما ف�ئ 

ية العصر ينموا و�زداد �ش�ل مخيف ومطرد داخل ا�جتمع. لقد ظهر هذا الوضع من قبل �� بدا

 ال��ونزي الرأسما�� ثم �� ��اية الرأسمالية البدائية ليتكرر مجددا �� القرن التاسع عشر. 

----------------------------------------------------- 
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