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According to Max Weber, religion is a social phenomenon. He defined religion using a 

functionalist approach. In the functionalist view of religion, the active and ultimate origin of 
existence is left out and only the religious statements are looked at without considering its 
beginning and end. Max Weber -unlike other sociologists- did not just rely on the 
functionalist view. He has also investigated other aspects of religion in sociology of religion 
as well. In Weber's thought, religion is a set of teachings that includes beliefs and morals to 
achieve salvation. In this idea, God is placed at the head of the world as the source of values, 
the prophet is placed as the bearer of God's message and the driver of social changes, and the 
savior is placed as an intermediary between God and people, who is responsible for 
conveying people's prayers and wishes to God and the guarantor of salvation and the reducer 
of sufferings. In ethics, asceticism and avoiding sins are two main components. Faith in 
beliefs and adherence to morals lead to salvation. In this article, God, prophet, savior, sin, 
asceticism and salvation are the keywords depicting religion in the viewpoint of Max Weber 
and the descriptive-analytical method of the geometry of religion is utilized. 
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  چكيده

يك پديده اجتماعي است. وبر با رويكرد كاركردگرايانه به تبيين دين انديشه ماكس وبر گستره  دين در
و صرفاً به  شوديكردگرايانه به دين مبدأ فاعلي و غايي هستي كنار گذاشته مدر نگاه كارپرداخته است. 

- برخالف ساير جامعه اما ماكس وبر شود،يگرفتن ابتدا و انتهاي آن نگريسته منظرديني بدون در يهاگزاره
هاي اير جنبهي دين خود به بررسي سشناسجامعهو در شناسان صرفاً به نگاه كاركردگرايانه اكتفا نكرده است 

 براي باورها و اخالقيات شامل هاست ك تعاليم از ايمجموعه دين نيز پرداخته است. دين در انديشه وبر
 به پيامبر گيرد،مي قرار هاارزش مبدا عنوان به عالم رأس در خدا انديشه اين در. است رسيدن به رستگاري

 گيردمي قرار مردم و خدا بين ايواسطه عنوان هب منجي و اجتماعي تغييرات محرك و خدا پيام حامل عنوان
 در است. هارنج كاهنده و رستگاري كننده تضمين و خدا به مردم هايخواسته و دعا رساندن مأمور كه

 موجد اخالقيات به بنديپاي و باورها به ايمان. است اصلي مؤلفه دو گناه از پرهيز و زهد اخالقيات نيز
كه در اين نوشتار  يدواژگاني هستندرستگاري كل و زهد ،، گناهمنجي ، پيامبر،خدا .است رستگاري به صولو

  را به تصوير كشيده است. هندسه دين در نگاه ماكس وبرتحليلي -بر مباني روش توصيفي
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  مقدمه -١

تواند نيازهاي و تعامل با ساير افراد بشر نمي انسان موجودي اجتماعي است كه بدون حضور در جامعه
ها از طرفي براي رفع كنش .ابديخود را تأمين كند. در سايه اجتماع است كه حيات انساني رشد و بالندگي مي

قانوني كه جنبه پاسخگويي داشته باشد و بتواند  هستيم،زندگي اجتماعي نيازمند به قانون در ها و نزاع
ها همواره همراه انسان ي، دين پديده اجتماعي است كهشناختجامعهدر رويكرد  رفع كند.نيازهاي انسان را 

رفع  سازينهزماعتقادي اديان و اصول  ها، ارزشديني . قوانينتوان يافتنمي ي براي پيدايش آنئمبد وبوده 
بندي يمك تقسبوده است. دين در ي بشر و حل برخي از مشكالت جوامع در طول تاريخ نيازهاي اجتماعي

هايي شود. منظور از اديان الهي آن دسته از دينالهي تقسيم ميكلي به دو گروه اديان الهي و اديان غير
ني هستند كه چنين ادياگروه دوم  دانند.هاي خود را فرو فرستاده از سوي خالق جهان ميهستند كه آموزه

شناس ازجمله پيشتازاني است كه به بررسي عنوان جامعه) به١٨٦٤-١٩٢٠ماكس وبر ( .ادعايي ندارند
 عنوان يك پديده اجتماعيدين را بهكاركرد پرداخته است. وي  در زندگي اجتماعي انسان كاركردهاي دين

داده است. درواقع ماكس وبر به بررسي ارتباط اديان و طبقات  قرار يموردبررسو با تأكيد بر مسائل اقتصادي 
 ويژه در مسائل اقتصادي پرداخته است.ان مختلف بر زيست اجتماعي، بهمختلف اجتماعي و تأثير ادي

اند. نخست، دين مطالعه و بررسي قرار داده جامعه شناسان، دين را از سه منظر مورد يكلر طو به
دوم، رويكرد مفهومي است هاي اجتماعي مورد مطالعه بوده است. مركزي براي درك كنشعنوان هسته به

توجه  دانانيو اله پژوهانيند كهيدرحال شود،يم هاختارها و رفتارهاي سازماني اديان پرداختكه در آن به س
جامعه مانند  هاييستمنحوه تعامل دين با ساير س هو نوع سوم مطالع كننديخود را بر باورها متمركز م

ر قسم اخير است. ديني ماكس وبر متمركز ب يشناساقتصاد، سياست و فرهنگ است. عمده مطالعات جامعه
كالوينيسم  يژهوكه مسيحيت پروتستان به اي استيوهماكس وبر به دليل نشان دادن شاهميت تحقيقات 

به وجود  دارييهمحيطي مساعد براي ظهور سرما ي،كوشبر فردگرايي و سخت يددر اروپاي غربي با تأك
شناسي دين و آشنايي با انديشه جامعه ).  بررسي ديدگاه متفكران به نامClements, 2008: 159-160( آورد

در » دين«پژوهي است كه در راستاي آن، هاي دينآنان در ضمن ترسيم هندسه دين از جمله ضرورت
را علم تفهم كنش اجتماعي  يشناسماكس وبر جامعهشود.  هاي كاركردگرايانه به خوبي تبيين مينگره

. گيرديقرار م يبه عنوان محرك اعمال و رفتار موردبررسكه در آن نگرش و انديشه افراد جامعه  دانديم
وبر معتقد بود كه ما  .كنش اجتماعي است هاييزهبر انگ يدماكس وبر تأك يشناسنكته كليدي در روش

درك  دهنديعملكرد انسان را با كشف معاني ذهني كه بازيگران به رفتار خود و ديگران نسبت م توانيميم
دارند ي مهمنقش ساختارهاي اجتماعي،  ي سازندههااني ذهني در درك قوانين و قاعدهكنيم. ازنظر وبر، مع

)Frers, 2008: 546(.  
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 و گسترش ديدگاه ماكس وبر در خصوص دين و به بررسي متعددي اعم از كتاب و مقاله آثار
ي مذهبي مباني جامعه شناس«يافته است از جمله مقاله حسين بشري با عنوان  اختصاصآن  كاركردهاي
هاي جهان است و كه در پي بررسي انديشه وبر در رابطه با جامعه شناسي مذهب و تمدن» ماكس وبر

داري و صنعت سپس به بررسي ديدگاه وبر در مورد اسالم و جوامع اسالمي در ارتباط با عدم توسعه سرمايه
ختي ماكس وبر درباره پيدايش و فرضيه جامعه شنا«پردازد. محمدعزيز بختياري در مقاله در اين جوامع مي

انديشد و در صدد است كه دهد كه وبر بر اساس قالب ذهني خاص درباره دين مينشان مي» تكامل اديان
هاي تر را به زمانهاي دورتر و اشكال پيچيدههاي ديني را به زماناشكال به ظاهر ابتدايي دين و گزاره

به تحليل آثار ماكس » عه شناسي دين از ديدگاه ماكس وبرجام«تر نسبت دهد. برايان موريس در نزديك
رسد اي راجع به دين پرداخته است و به اين نتيجه ميشناسي دين و مطالعات مقايسهوبر از جمله جامعه

اما زند.  شناسي دين وبر تا حد زيادي در اطراف سه مفهوم سنت، كاريزما و عقالنيت دور ميكه جامعه
 بر آثار يددر اين نوشتار با تأك. استوبر در انديشه » ماهيت دين«مغفول مانده، بررسي در اين ميان آنچه 

هندسه دين در انديشه ماكس وبر چگونه «در پي آن هستيم كه  پيرامون آن يهاو نوشته ماكس وبر
پيدايش «، »ماكس وبر چه تعريفي از دين ارائه كرده است؟«االتي مانند ؤهمچنين پاسخ به س» است؟

خدا، پيامبر «،  »اضالع هندسه دين در انديشه وبر كدام است؟«، »ديان در هندسه ديني وبر چگونه است؟ا
جايگاه سعادت در انديشه وبر و راه وصول به آن «و » و منجي چه جايگاهي در انديشه ديني وبر دارد؟

خدا، پيامبر و رستگاري كه وبر از دين با محوريت است  ياهندسهو  ماهيت ديننيز پيرامون » چگونه است
 و پردازديبه معرفي اجمالي اديان جهاني م ،در تحقيقات خود با محوريت دين. او به تصوير كشيده است
در مقاله  به دنبال ارائه هندسه مشتركي از اديان است. ويوجوه اشتراك اديان ضمن جستجو درباره 

 كند.ختي پديده اجتماعي دين را بررسي ميشنابا نگاهي روان» يهاي جهانشناسي اجتماعي دينروان«
معرفي هاي كنفوسيوس، هندو، بودايي، مسيحيت و اسالم آيين جهاني وبر در آغاز مقصود خود از اديان

در ادامه دين يهوديت را ). وي ٣٠٣: ١٣٨٢وبر، برد (يمي به كار گذارارزشكند و كلمه دين را فارغ از يم
 دهد.قرار مي يعنوان دين ششم موردبررسبه دارد و اسالمي مسيحيت دليل نقشي كه در فهم تاريخ به

او  هاي بازمانده ازينگارديني كه در تك يشناساز دين بايد جوانب گوناگون جامعهوبر  براي يافتن تعريف
  را مورد جستجو  قرار داد. بازتاب دارد 

ندازيم. رابرت ا. هيوم در كتاب اديان ادر ابتدا نگاهي اجمالي به برخي نظرات پيرامون مفهوم دين مي
بزرگسال يا  اي ساده است كه هر بچه عاقل و بالغدين به اندازه«گويد: زنده جهان در مورد فهم دين مي

اي جامع و پيچيده است كه براي فهم كامل و تواند يك تجربه ديني حقيقي داشته باشد و به اندازهمي
). سادگي دين از آن جهت است ١٨: ١٣٦٩(هيوم، » باشدزيه و تحليل ميگيري تام از آن نيازمند به تجبهره

هاي ديني در جوامع هاي ديني براي همه قابل درك است و از طرفي تنوع بسيار زياد صورتكه حداقل
مختلف ارائه تعريف جامع و مانع از دين را پيچيده كرده است. اميل دوركيم جامعه شناس معروف فرانسوي 
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دين عبارت است از دستگاهي «، دين را چنين تعريف كرده است؛ »ور بنياني حيات دينيص«در كتاب 
همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتي يعني مجزا [از امور ناسوتي]، دست نايافتني؛ اين باورها و 

ا امت] متحد ها هستند در يك اجتماع اخالقي واحد به نام كليسا [ياعمال همه كساني را كه پيرو آن
). تعريف دوركيم  به دليل طرح دو عنصر باورها و اعمال، از تعاريف تك ٦٣: ١٣٨٣(دوركيم، » كندمي

شود. از طرفي وجود امر مقدس (الهوتي) به نوعي توسعه در تعريف است كه شامل اديان بعدي متمايز مي
دهد ينمدارد تعريف دقيقي از دين ارائه به دليل نوع نگاهي كه به مقوله دين ماكس وبر شود.  الهي نيز مي
تعريف دين و اينكه دين به چه معناست در ابتداي بحث امكان ندارد اگر هم تعريف ممكن «: و معتقد است
  )Weber, 1965: 1(».گيردبحث صورت مي يجهنت باشد تنها در

و ترسيم هندسه دين به شناخت ماهيت  قدميكوبر را  )،٣٠٦: ١٣٨٢وبر، تفكيك دين از معرفت ديني (
بلكه معرفت ديني است.  ،دين نيستشود يآنچه در گستره زمان دچار دگرگوني م .نزديك كرده استدين 

از زمان  يادر هر برهه كهيطوربه ،اجتماعي است هاييتمعرفت ديني متأثر از ساير علوم و موقع
و پيراستن دين از  شوديپيشين م يهانوين و هماهنگ با نيازهاي جامعه جايگزين معرفت يهامعرفت

علت وبر مستقيماً با  براي شناخت ماهيت اصلي دين كاري دشوار است. ،متحول يهااين سنخ معرفت
پيوندهاي ميان اديان مختلف  ،دين ذات و سرشتتبيين  يجابهندارد و در آثار خود  كاري ديني يهاگزاره

شناسي جامعه«البته با تأمل در آثاري مانند  دهد.مي قرار مطالعه موردرا  هاي ديگر زندگي اجتماعيو جنبه
، منتشرشده»  دين، قدرت و جامعه«كه در كتاب » هاي جهانييندي اجتماعي شناسروان«مقاله و  »دين
نوع خاصي از رفتار اجتماعي است كه بايد آثار و منشأ دين  .هايي از تعريف دين را يافتتوان ريشهمي

بر هاي مافوق طبيعي و متافيزيكي است. وظيفه آن تنظيم روابط با قدرت داد. قرار يبررستبعات آن را مورد
 »دين« د،كنقرباني و پرستش ظهور مي ،صورت نيايشروابط انسان با نيروهاي فراطبيعي كه به اين اساس،
شود ميده مينا »خدا«شود كه از سحر و جادو متمايز است و آن موجودي كه مورد پرستش است، ناميده مي

 .)Weber, 1965: 28سحر مورد پرستش و توجه است متفاوت است (و و با ديو كه در جادو 
البته منشأ نگاه كاركردگرايانه به دين رجحان . ماكس وبر با رويكرد كاركردگرايانه به دين نگريسته است

ن بوده است. برخي در و دشواري كشف حقيقت دي يبلكه از سر ناچار ،ها نبودهنظري آن بر ساير نگرش
تقليل دادند و  داريينو دين را صرفاً به آثار د انديدهراه را برگز ينترپاسخ به ماهيت و حقيقت دين، كوتاه

از البالي انگاره كاركردگرايانه  وجود ينا اما با)، ١١٧: ١٣٨٨حيدري، آن را ناديده پنداشتند ( يهاساير جنبه
در واقع در رويكرد كاركردگرايانه صرفاً به  شود.و چيستي آن پديدار مي دين هاييتبه دين برخي از واقع

شود و نظري به ارزيابي باورها و اعمال ديني ندارد. بر اين تبيين كاركرد باورها و اعمال ديني پرداخته مي
از شمول » حقانيت و يا عدم حقانيت اديان«و يا » اثبات وجود خدا و يا نفي وجود خدا«اساس گزاره مانند 

تبيين روش كاركردگرايانه خارج است. لذا با اين رويكرد، تصوير هندسه دين بين اديان اين جهاني و دگر 
فراواني بر آن دارد معنا بخشيدن  يديكي از كاركردهاي اصلي دين كه وبر تأك جهاني تمايزي نخواهد بود.



  هندسه دين در انديشه ماكس وبر  ▪١٣٤

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

 يددرواقع وبر با تأك ).٥٤: ١٣٨٩(فصيحي،  واقعي است يهاتجربهبا توقعات  يبه زندگي و توجيه ناهماهنگ
 رغمياديان را نمايان كند. عل كنندهيهدرصدد است سرشت توج يافتهبر عدل الهي كه در اديان گوناگون تبلور

 هايمؤلفهاز باور به عدل الهي و توجيه مسأله شر در جهان را  توانيتعريف مستقل از دين م عدم ارائه يك 
  .ه وبر دانستتلويحي دين در انديش

 تكامل تدريجي اديان -٢

را به بررسي سير تكامل و تطور اديان كشانده است كه با بررسي وبر  شناسانه به دين،نگاه جامعه
 دوبر معتقد است اعتقاد به ماوراء طبيعت اعتقا شود.هاي ابتدايي آغاز و به مسيحيت و اسالم ختم ميدين

 ترينييشكال خاصي در جوامع بشري وجود داشته است. در ابتدابه ا اعصار كه در همه است يشمولجهان
، عناصر اين جهاني و رنگ بوي جادويي محور اصلي اعتقادات را تشكيل اييلهشكل خود يعني دين قب

و سالمتي تمركز خوشبختي  لذا بيشتر جنبه عالئق مادي آن پررنگ است و بر نزول باران و ؛داده است
چيز نامتعين، مادي ولي ناديدني  رفتار مذهبي يك گونه تريندر ابتدايي). ٣٤: ١٣٧٩(موريس،  داشته است

بعدها اين  .اثري از خداي متشخص و معين نيست و پنداشتندرا داراي قدرت خدايي مييرشخصي و غ
  .)Weber, 1965: 3-4نام حيطه تحت نظارتشان شناخته شدند ( تدريج بانام بهخدايان بي

پرستش يك خداي اصلي ( گرايانهتدريج به تك خداپرستي كليتپرستش خدايان به وبر معتقد است كه
هاي ان و دولتنگرايي در بين مردم عادي مصر و كاهبا رواج عقل تبديل شد. )در كنار خدايان ديگر

د. جايگاه او باال بردن ساالر با حذف چندخدايي و معرفي خداي واحد فرعون، شاه را بهگراي ديوانتماميت
 بر اين روال تك خداپرستي مسيحيت و اسالم نيز از اديان قبلي همچون يهوديت سرچشمه گرفته است

)Weber, 1965: 24.(  دو عنصر ويژه در . او داندسحر ميو ماكس وبر منشأ پيدايش دين را در جادو
رباني كردن در ابتدا ق«داند و معتقد است: مي جادو گرفته از ريشهرا يعني نيايش و قرباني » پرستش خدا«

وسيله آن خدايان را وادار به برآوردن نيازهاي مردم كنند. برخي نيز براي رفع يك وسيله جادويي بوده كه به
 :Weber, 1965( »كردند كه باكمي تغيير در معنا وارد دين شدعنوان سپر قرباني را پيشكش ميبال و به

الهام  خود ترين شكلكه در ابتدايي هاستيازهاي انسان پاسخي به ن در نگاه وبر نيد بدين ترتيب .)26
 فردسير تكاملي خاص و منحصربه در جوامع بشري با گسترش عقالنيت و گرفته از سحر و جادو بوده است

 .از منشأ الهي آن خبري نيست .يك پديده صرفاً اجتماعي است دين ديگريعبارتاست. بهخود را طي كرده 
   هايي شده است.حسب نيازهاي اجتماعي و فردي دچار تغييرات و دگرگونيعي ديگر بهمانند هر پديده اجتما

  اضالع اصلي هندسه دين  -٣

صورت جست و گريخته در ساير و چه به هاينگارخود چه در قالب تك محورينوبر در سير مطالعات د
شده ماهيت دين نزديك شد، به كيكه از دين به تصوير م ياهندسهاز طريق آثارش، بعد از معرفي اديان 



 ١٣٥   ▪حسين راهنمايي  /حسن كرمي محمدآبادي
 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

به اضالع معرفتي  آنبا شناخت و . اين هندسه درواقع برگرفته از وجوه مشترك اديان جهاني است است
 كه تعاليم است از ايمجموعه وبر هندسه دين نگاه در .شويمييش نزديك مپدين در انديشه وبر بيش از 

 مبدأ عنوان به عالم رأس در خدا هندسه، اين در. ستا رستگاري براي رسيدن به اخالقيات باورها و شامل
 عنوان به منجي و اجتماعي تغييرات محرك و خدا پيام حامل عنوان به پيامبر گيرد،مي قرار هاارزش
 كننده تضمين و خدا به مردم هايخواسته و دعا رساندن مأمور كه گيردمي قرار مردم و خدا بين ايواسطه

اصلي در انديشه دين  مؤلفه دو گناه از پرهيز و زهد نيز، اخالقيات در. است هارنج كاهنده و رستگاري
  است. رستگاري به وصول موجد اخالقيات به بنديپاي و توصيفات آن به ايمان. است پژوهي وبر

  باورها -٣-١

  خدا -٣-١-١
. دهديمادامه ان بررسي مفهوم خدا در ادي و با پيدايش دين آغازاز چگونگي  شناسي دين راوبر جامعه

حال ارواح خيرخواه و بدخواه، مادي ولي درعينبه  ) مآنيميس، جانمند انگاري (برخي اديان مبتني بر جادو
د. دين بودايي نيز كه معتقد نكنكه در امور دخل و تصرف مي دارند ثر در زندگي انسان اعتقادؤنامرئي و م

. خدايان ممكن است يك معناي جهاني )١٧٦: ١٣٨٣د، فرونبه رستگاري است، با مفهوم خدا بيگانه است (
 ييد. از طرفي يك دين ممكن از چندخدانيا اينكه مختص به فرد و شهر و منطقه خاصي باش ؛داشته باشد
 »خداپرست هستندتنها يهوديت و اسالم است كه ذاتاً و به معناي حقيقي آن تك«؛ خدايييكباشد و يا 

)Weber, 1965: 20(.  
آوران و حامالن اديان يعني پيامبران متفاوت حسب اديان مختلف و پيامرسازي از خداوند را بهوبر تصوي

تصويري ، شريعت باشد يا به تعبير ديگر پيامبر رسالت بنياد باشدداند. اگر پيامبر ديني از پيامبران صاحبمي
و مهربان، كه  قهار  است شود، يك تصوير شخصي و معين از خداونديكه از خداوند در آن دين ديده مي

واقع تصويري از خداي  بخشد. درو هم مي . هم مجازات مي كندكندهم عذاب مي است و هم مهربان
آموزگار -شريعت نبوده بلكه به تعبيري پيامبرآور آن از سنخ صاحباما در ادياني كه پيام ،دهدفعال ارائه مي

وبر، ( كه براي هركس قابل كسب نيستشود مي از خدا ارائهتصويري غيرشخصي و غير معين  ،است
برگرفته از  و است ماهوي اين تفاوت در تصوير خالق جهان در اديان يك تفاوت ).٣٢٤-٣٢٣: ١٣٨٢

   .زنده پنداري اشياء است كه در اديان ابتدايي وجود داشته است ها وتصوراتي مانندِ اسطوره
دسته خداي درون زميني يا اين جهاني و برون  به دودر نگاه كالن به اديان، وبر خدايان متصور را 

هندسه  و در رأس اضالع . خدا ضلع اصلي)٦١: ١٣٨٩(فصيحي،  آن جهاني تفكيك كرده است يا زميني
صرفاً يك مؤثر است و در  ،مثل بودا وجود دارد هايينديني وبر است. خدا در تصور حداقلي كه در برخي آ

 ترينيو عقالن ينتربه تصوير كشيده شده است و در كامل ياو محله ايلهيصورت قباشكال ابتدايي آن به
ماوراء  شكل خود در اسالم و يهوديت در قالب خداي واحد و احد نمايان شده است. اعتقاد به موجودي



  هندسه دين در انديشه ماكس وبر  ▪١٣٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

بين همه اديان مشترك است و سير تطور آن نيز از  يباً كه حاكم بر نظم و نظام هستي است تقرالطبيعي 
  .توجه ماكس وبر بوده است ابتدايي تا عقالنيت آن مورداشكال 

  پيامبر -٣-١-٢
درواقع پيامبر مدعي وساطت بين خدا و  .دين استضالع هندسه ا در انديشه وبر يكي ديگر ازپيامبر 

عنوان عامل تغييرات و تحوالت فرهنگي و فراگذشتن از يك نابسامان بهو مردم و حامل پيام خداوند است 
يك اجتماع  وسيلهينبد شود.يمدانسته اجتماعي به يك سامان فرهنگي و اجتماعي واال  فرهنگي و

طور شخصي حامل به كه مطلقاً وجودي است«پيامبر در انديشه وبر  كند.تر را به مردم عرضه ميعقالني
كه در اين كند.موجب رسالتي كه دارد، يك آيين ديني يا يك حكم الهي را ابالغ ميفره ايزدي است و به

گذار يك دين باشد بنيان ،كه سخني كامالً نوآورده باشداو وحي قديم را به طرزي نوين اعالم كند، يا اين
كند. همچنين ازلحاظ مفهومي مهم نيست كه دعوت او به تشكيل يك امت جديد گر، فرق نمييا اصالح

يين او گرويده باشند. آنچه مهم است يا تنها به آ ،بسته باشندبينجامد يا كه مريدانش به شخص او دل
. وبر ميان پيامبران برحسب كاركردهاي مختلفي كه از خود )١٨٥: ١٣٨٣(فروند،  »رسالت شخصي است

است. برخي پيامبران  قائلاند، تفكيك حال در بسياري از كاركردها مشابه هم بودهاند و درعينبروز داده
برخي ديگر از پيامبران شريعت و قانون جديدي را به جامعه  .نداشريعت اصطالح صاحبيا به» آورقانون«

بوده است. وبر حضرت » پيامبر آموزگاري«به تعبيري و  انداند و بيشتر جنبه الگويي داشتهعرضه نكرده
داند و از شريعت و قانون آور مياي مشهور از پيامبران صاحبموسي (ع) و پيامبر اسالم (ص) را نمونه

  .شماردياي از پيامبر آموزگاري برمهندو را نمونهپيامبران برخي  طرفي
 .توان ادعا كرد كه هيچ پيامبري از قشر روحانيون نبوده استپيامبران از روحانيون متمايز هستند و مي

گيرد، ولي داعيه ت ميأوبر معتقد است كه مشروعيت يك روحاني از خدمت او به يك دين و سنت نش
اش استوار است. به همين خاطر آموزگاران هندي برهمن هاي شخصيتيوحي و جاذبهيك پيامبر بر پايه 

آمدند. پيامبر هرچند مانند ساحر داراي فضيلت اسرائيل نيز روحاني به شمار نمياند و پيامبران بنينبوده
يامبر پ«كند: ابالغ مي شده رايبلكه آنچه به او وح ،عمل او هيچ سنخيتي با سحر ندارد ؛شخصي است

گونه نيست. پيامبر مدعي كند، اما جادوگر ايناش اعمال ميهاي ذاتياش را تنها به خاطر موهبتمعجزه
هاي الهي است، اما جادوگر يك شخص متبحر در ارتباط از طريق وحي است و جان رسالتش تبليغ آموزه

 .)Weber, 1965: 46( »گويي و تعبير خواب استپيش
 ؛داندفي و پيامبران مصلح اجتماعي را پيامبر به معنايي رايج و الهي آن نميشناسان فلسوبر اخالق

هاي زيادي به هرچند كه وجوه شباهت زيادي دارند. فرزانگان يوناني مانند امپدوكلس يا فيثاغورث شباهت
ي بخشي بر جاكم از خود ميراثي از منش زندگي و راه رستگاري با داعيه نجاتپيامبران دارند و دست

حدفاصل فيلسوفان و پيامبران از  .خورداند. اين سنخ معلمان رستگاري در هند نيز به چشم ميگذاشته
پيامبران تمايز آنان با  .اندهر دو اينان فيلسوفان صاحب مكتب بوده .كنفوسيوس تا افالطون گسترده است



 ١٣٧   ▪حسين راهنمايي  /حسن كرمي محمدآبادي
 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 :Weber, 1965امبران است (كه از ويژگي پياست روحيه و قدرت عاطفي در تبليغ در عدم برخورداري از 

واقع وبر معتقد است كه پيامبران  اند. درعامل اصلي تحول دين از جادو به عقالنيت، پيامبران بوده .)53
سبك زندگي  يدهو سازمان ريزييهاند كه هركدام به شيوه خاص خود در پاآوراني بودهآموزگاران و قانون

. پيامبران با انديدهاز جانب خداوند، كوش هايييامپ يقرعملي چه از طريق عمل شخصي خود و چه از ط
و  هايطبيعت در قالب دستوارت عملي و بر حذر داشتن از ناهنجار ءتبيين جايگاه انسان و رابطه با ماورا

گرايانه انسان را » منجي«و نگاه » رستگاري«دعوت كردند و با تصوير كشيدن » ايمان«ما را به » تابو«
واقع هستند كه به يدواژگانياند. رستگاري، تابو، زهد و منجي همه كلاضت ترغيب كردهو ري» زهد«به 

  .دهدياضالع هندسه دين را در نگاه ماكس وبر تشكيل م
  منجي -٣-١-٣

، لذا اعتراف به گناه در اديان مطرح دانستنديايجاد رنج مگناه را عامل كشيشان و جادوگران به نظر وبر، 
كه بتواند رنج را از بين ببرد. به اين كردند رفتارهايي را توصيه مي كاهنانو  جادوگران«بر اين اساس  .شد

هاي اي در مسير برآوردن خواستهترتيب، منافع مادي و معنوي جادوگران و كاهنان عمالً و به نحوه فزاينده
 »يناج« كيحول وجود  نيو مكرر، اعتقاد به د عيشا يتهايبر اثر فشار محروم  لذاپابرهنگان قرار گرفت؛ 

 مانند هاوجود اسطوره ،عنصر اصلي در فرايند پيدايش نگرش منجي .)٣٠٩: ١٣٨٢وبر، ( شكل گرفت
. ها مورد پرستش قرار گرفتندكه بعدها همين اسطوره در اديان است هاي حاكم بر طبيعت و ارواحاسطوره

هاي شجاعت وجود خارجي نداشتند به اسطوره اي كه اصالًحتي افسانهيا و ان ملي و قومي گاهي نيز قهرمان
  . گرفتنديها مورد پرستش قرار مشدند و بعدها همين شخصيتو مبارزه تبديل مي

رسانيد. مردم را به خدا مي يهااي بين خدا و مردم بود كه دعا و خواستهواسطه منجي در انديشه وبر
او را ، دارا بودنسبت به بقيه افراد منجي كه  هاي برتريهاي خاص و ويژگيخصلتاعتقاد بر آن بود كه 

تك افراد جامعه ها را بكاهد و رستگاري را كه هدف زندگي است براي تكدردها و رنجساخت قادر مي
هايي هستند كه بعدها هاي از اسطورهاسرائيل نمونهتضمين كند. كريشنا در هند و جدعون در ميان قوم بني

در آيين زرتشت كه «است؛  اشكال گوناگوني داشته گرايانه در اديانگره منجين. در مقام ناجي ظاهر شدند
بخش را در نظام سرشت نقش ميانجي و نجاتداراي مفاهيم مجرد بسياري بود، يك شخصيت پاك

بدين معنا كه شخصيتي تاريخي با مشروعيتي  .شده استرستگاري بر عهده داشت. عكس اين مورد نيز واقع
   .)٣١٠: ١٣٨٢(وبر،  »يافتارتقا مي» ناجي«كرد به مقام ها و ظهورهاي مكرر پيدا ميجزهكه از طريق مع

  اخالق -٣-٢

- جهاني توانست تأثير بهفرقه كالوينيسم مسيحيت پروتستاني با رستگاري دگرجهاني و رياضت اين
وبر دكترين كالون  به عقيده«داري داشته باشد. سزايي در تحوالت اقتصادي جديد و ايجاد روحيه سرمايه

هاي رواني كه ايجاد نمود، باعث به وجود آمدن اخالق فردي با داشتن منطق خاص خود و با عكس العمل



  هندسه دين در انديشه ماكس وبر  ▪١٣٨

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

داري گرديد. اين اخالق همان است كه وبر تحت عنوان (اخالق و اقتصادي مناسب براي رفتار سرمايه
شناسي دين، آن نيست كه ر در جامعه). هدف اصلي وب٧٢: ١٣٧٩(روشه، » كندپروتستاني) از آن ياد مي

هاي ديني بر ساير رفتارها داران و تأثير گزارهعلل و باورهاي ديني را بررسي كند، بلكه به پيوند ميان دين
داري يكي از كاركردهاي بخصوص رفتار اقتصادي پرداخته است. تأثير آموزهاي ديني بر توسعه سرمايه

- هاي اخالقي پروتستاني مانند رياضتر با در كنار هم قرار دادن آموزهمهم دين در نگاه ماكس وبر است. وب
مدارانه به كار و انجام وظايف دنيوي و تالش براي دستيابي به جويي و زهد از طرفي و نگاه تكليف

    داري پي برد.هاي اخالقي پروتستاني و ايجاد روحيه سرمايهرستگاري توانست به وجود رابطه بين آموزه
  گناه-١-٢-٣

شدن اعتقادات ديني برخي از پندارهاي ناروا و باطل از دين رخت بربست و  يدرگذر زمان و باعقالن
هاي ديني و اعتقادي حاكم شد و نتيجه آن اخالقي شدن اديان بود. بدين جاي آن عقالنيت بر گزارهبه

پيچي از اراده خدا تعبير شد عنوان سر اجتماعي به ينهزم فردي و چه در ينهزم سبب اعمال ناهنجار چه در
 معنا بوده است.يا همان گناه در اديان شكل گرفت. مفهومي كه در سحر و جادو تقريباً بي» تابو«و مفهوم 

ها به ناتواني خدا نسبت داده ها و نامراديوبر معتقد است با پديد آمدن اين مفهوم در اديان اجابت نشدن
درواقع مكافات و انعكاس اعمال خود را عدم اجابت شد و محسوب ميبلكه گناهان انسان مانع اجابت  ؛نشد

  .)١٨٠: ١٣٨٣فروند، ( دانستاحت خداوند از ناتواني در اجابت مبري و سانسان 
  زهد -٣-٢-٢

 ،يكي از مفاهيم پركاربرد در انديشه وبر مفهوم زهد و رياضت است. هرچند كه زهد معاني مختلفي دارد
ديني همراه -يزهد يا رياضت رفتاري است اخالق«شده است؛  يك معناي آن اشاره اما در آثار وبر فقط به

اي در اختيار اراده كند، در اين معنا كه موجود انساني خود را وسيلهكه اين رفتار را خدا هدايت مي يباوجدان
كامل از دنيا و طوركلي زهد دو مصداق دارد؛ گاهي با رويگرداني به .)١٨٦: ١٣٨٣(فروند،  »داندالهي مي
. باشدبايد رويگرداني فقط خدا انگيزه اصلي از اين  شود.يممحقق  و هر آنچه رنگ تعلق گيرد آنمظاهر 

صرف  زهداما مصداق ديگر  خورد.به چشم ميهاي كاتوليكي نمونه اين نوع زيست زاهدانه در راهب
است.  هاآنواهب دنيا بدون دل بستن به ، استفاده از مبلكه برعكس ؛نيست آنرويگرداني از دنيا و مظاهر 

 اخالق و تقوا ،وكاركسبو اشتغال به اجتماعي  ،زندگي خانوادگيضمن پرداختن به  به عبارت ديگر، زاهد
داند و به اي از لطف خدا به خود ميوكار را نشانهموفقيت در كسب كند ويمخويش رعايت  رفتاررا در 

. به عقيده وبر زهدگرايي كه در مذهب پروتستان وجود )١٨٧: ١٣٨٣، فروندشود (مي اميدوار سعادت خود
: ١٣٨٨عضدانلو، نوع زهدگرايي است ( ترينيو عقالن گيرديدارد همه ابعاد زندگي انسان را تحت كنترل م

شده در مسئله رستگاري است. هر ديني با نگاه هاي ارائهحلجويي و زهد از راهاصل مسئله رياضت .)١١٩
: الف ١٣٦٠بشيريه، عنوان چالش اصلي زندگي بشر است (مسئله بهاين ئولوژي خاص خود در پي حل و ايد
چهار گونه اساسي اديان، مسئله زهد و رستگاري به  با نگاه به روش و رهيافت). وبر معتقد است كه ١٣٤
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  :قابل تصور است
دنبال سعادت و رستگاري شخص به كه طي آن، رستگاري اين جهاني به همراه رياضت جويي؛  :اول 

ها و ثمرات نظر از خوشياز طريق رياضت و فعاليت و كار شديد در اين جهان است و از طرفي نيز با صرف
در  .گري و اعراض از دنياديگر جهاني، به همراه صوفي : رستگاريجويي است. دومفعاليتش درپي رياضت

توان به نمي و ترك متعلقات مادي و دنيوي نياين طريق باور بر اين است جز با طرد زندگي اين جها
ها و اميال را كند و لذتميتوصيه  و گذر از دنيا را به ديگران  تفاوتييسعادت رسيد. صوفي ديگرجهاني ب

گري به همراه رهيافت صوفي :داند. نمونه كامل اين انديشه در بودا وجود دارد. سومارزش ميموقتي و بي
البته پذيرش  ،جهان مبتني استاين انديشه در آيين تائو وجود دارد كه بر پذيرش اين جهاني است. نمونهاين
رياضت جويي با رهيافت  :ترين درگيري با مسائل و مظاهر دنيوي است. چهارمجهاني در ضمن كماين

ع شود. اين نويافتن رستگاري در اين صورت با غلبه كامل بر اميال دنيوي محقق مي .ديگر جهاني است
  ).Hamilton, 2002: 164جويي در مسيحيت وجود دارد (رياضت

صورت مفصل ديدگاه خود را در مورد اسالم مطرح شناسي دين بهوبر در فصل شانزدهم كتاب جامعه
به دو مسئله جزيه و غنائم را  اسالم عنصر اصلي و هسته مركزيو ضمن معرفي جهاد به عنوان  كندمي

كند و اين دو را در تشكيل قشر مرفهي از جهادگران اسالمي بسيار ح ميمطرعنوان متفرعات مهم آن 
با ثروت راهبان مسيحي اين دو نوع ثروت را كامالً در جهادگران ثروت  او  در مقايسه داند.ميين آفرنقش

 .استبا جهان خاص خود در پي سازگاري  هاييوهاسالم با ش .)Weber, 1965: 262داند (هم مي تضاد با
لباس  و گاهي در مدينه با گيردياز دنيا را پيش م يريگو كناره شوديظاهر ممخفيانه  صورته در مكه بهگا

آنچه وبر در پي آن است  ).٢٠٣: ب ١٣٦٠بشيريه، سازد (يو ارتش ملي اعراب را م شودينظامي ظاهر م
 .حوريت پروتستان است، اخالق و عبادت در اسالم و مسيحيت با ميدئولوژيدرواقع مقايسه سه ضلع ا

پروتستان است كه اسالم در سايه مقايسه با آن از زهد كمتري برخوردار ، درواقع پايه اصلي انديشه وبر
 گونهيناما در پروتستان ا ،در تشكيل انديشه و حتي اخالق داشته است اييهاست. جهاد در اسالم نقش پا

اما  ،تك افراد متصور استتكبراي نقش فعال اخالقي را بلكه  پذيرد،ياسالم انفعال از جامعه را نم .نيست
است. ديني  پروتستان ثقل كالم و انديشه وبر مسيحيت پروتستان، مذهبي منفعل و رياضت محور است.

هايش هرچند در برخي از نوشته ؛هاي آن رشد كرده است و انديشه او متأثر از آن استكه وبر با آموزه
  ).٣٠٦-٣٠٥: ١٣٨٢ر، وبكند (طرفي ميادعاي بي

  رستگاري -٤

زندگي انسان  تواندياز مفاهيم واال و ارزشمند در اديان است. وبر معتقد است رستگاري م» رستگاري«
نياز به رستگاري نيازي اساسي و همگاني است كه در همه  او نظر معنادار كند؛ از يجهنت را غايتمند و در

راي عقالني كردن و نظم دادن به تصورات انسان از هستي ها باديان با شدت و ضعف و در قالب تالش
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كه دارند متفاوت  يدئولوژي. اما اين رستگاري در اديان برحسب ا)٦٠: ١٣٨٩(فصيحي،  نمود يافته است
آنند رستگاري در چارچوب اين جهاني ارائه دهند. در انديشه وبر رستگاري است. اديان اين جهان در پي

و بر  يافتهاهميت يافت كه تصويري نظام ازپيشيشاست و اين مفهوم زماني بمفهومي ارزشمند و كهن 
اين تصوير درواقع معنا و كيفيت زندگي و موضعي را كه در قبال  .هاي عقالني از هستي ارائه شدپايه داده

كلي  كند و مسيربان قطار نقش ايفا ميتصوير از جهان درواقع مانند سوزن .كندشود روشن ميآن اخذ مي
كند از چه كند. درواقع اين تصوير كلي از هستي است كه مشخص ميزندگي را براي انسان مشخص مي

هاست و چيزي بايد نجات يافت و از كجا به كجا بايد رفت. گاهي سعادت انسان در رهايي از دردها و رنج
  .)٣١٧: ١٣٨٢وبر، شود (به مطلوب خالصه مي يدنرس گاهي هم در

رستگاري در جهان  ، به دنبالگيري اعتقاديدين يا مانند مسيحيت و يهوديت با جهت، به اعتقاد وبر
داند و كوشش آن شده كه دنيا را هدف مي يا اينكه صرفًا بر مبناي مناسكي بنا)؛ ديگر است (دگر جهاني

كن هرچند كه مم .هايي چون كنفوسيوس و تائو از اين قسم هستندآيين و جهت سازگاري با دنيا است
جهاني بوده و در اما كامالً اين ،است اين قسم از اديان ظاهري كامالً پيچيده و فقهي دشوار داشته باشند

   ).١٦٨: ١٣٨٣فروند، پي سازگاري با دنيا هستند (
است كه زمينه ساز  توجه وبر مورد از مسائل» تنش ميان دين و رفتارهاي ديگر اجتماعي«مسئله 

در اديان رستگاري وجود دارد. يكي از علل اصلي صرفاً ها اين تنش ه اوست.تكوّن هندسه دين در انديش
مبتني بر نزاع و درگيري با اجتماعات  ،ها سرشت خاص نبوي اين اديان است. اين سرشتايجاد اين تنش

اش را به خاطر تبعيت از او رها هركس كه نتواند خانواده :موجود است؛ مانند حضرت مسيح (ع) كه فرمود
عنوان نهاد وارد شود. درواقع با تنش و شكاف بين دين و خانواده به ماتواند در حلقه مريدان نمي ،دكن

دست به شمار ين ا ازديگري  هجرت مسلمانان و ترك خانواده و آشيانه نمونه .اجتماعي مواجه هستيم
سي كه سبب بروز برخي ح، . از طرفي وجود حس انقالبي در اين نوع اديان نيز انكارناپذير استآيديم

مانند . اوصافي هاي اجتماعي كوچك پذيراي آن نبودندشود كه ساختهرفتارهاي خاص اخالقي مي
تنش با حاكميت،  .)١١٢-١١١: ١٣٨٨عضدانلو، ( »عشق به هم نوع حتي اگر دشمن باشد«و » دوستينوع«

ايي است كه وبر به آن پرداخته هتنش ) نمونه١٧٤ -١٧١: ١٣٨٣فروند، (تنش با اقتصاد و تنش با هنر 
 در پي ايجاد بنيادهاي اجتماعي موجود در آن و برخي رفتارهاي جاري درواقع دين با گذر از اجتماعاست. 
رفتارهاي  ي كه باهايتنش .شودميواقع ها بعد مرتبه ديگري از تنشدر مرحله موردنظر خود است.  نوين

 نگاه ي. درربا، تشويق به صدقه و قناعت به زندگي حداقلحرمت  دمانن واقع شود؛ اقتصادي حاكم بر جامعه
 مختلف مراتب در كه است هاآن بودن زاتنش رستگاري، بر مبتني اديان اوليه هسته وبر شناسيجامعه
 كه كندمي ارائه هستي از متافيزيكي و پيوستههمبه تصورات سري يك ديني هر. است داشته بروز و ظهور

 ساختارهاي زدنهمبر پي در دين حقيقت در خورد.مي چشم به نيز اخالقي و عملي وراتدست آن كنار در
 هايگزاره كارگيريبه و خود خاص هايانديشه پايه بر جديد اجتماعي ساختار ايجاد و موجود اجتماعي
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 داناشدنيج جزء بودن زاتنش هسته اساس اين بر است. هاتنش و برخوردها آن برپايي الزمه كه است عملي
  .است وبر انديشه در دين

  گيرينتيجه -٥

 هاييدين در نگاه ماكس وبر در پي پاسخ به نيازهاي بنيادين انسان در حوزه انديشه و توجيه ناسازگار
كه از عقالنيت برده  ياجغرافيا و گستره خود و نيز بهره يمقتضاهر ديني به پديد آمد. موجود در هستي

اند. درواقع و به تصوير كشيدن هستي معنادار مشترك تنكه همه در ساخ دهديم مختلفي ارائه يهاپاسخ
  .از هستي است رمركزي دين تصويري معنادا يهسته
دين در گستره انديشه وبر يك پديده اجتماعي است و مانند هر پديده اجتماعي تطوراتي درگذر تاريخ  

ايست كه با ماهيت دين به گونه .رد داشته استفدرواقع دين سير تكاملي خاص و منحصربه .داشته است
علمي و  يهاساير ساختارهاي اجتماعي مانند اقتصاد، سياست و هنر براي ايجاد نظم نوين و بر پايه آموزه

هاي ديگر ديني، ترين عنصر دين يعني تصور و پرستش خدا تا گزاره. از مهمخيزديعملي خود به تنش برم
. حسب نيازهاي فردي و اجتماعي شدشتر بشر دچار تكامل و حتي دگرگوني بهبا رشد عقالنيت هر چه بي

كند. بر اين اساس شناختي يمنيازهاي جامعه خود تفسير  حسببهكه هر نسل، محتواي دين را يطوربه
 فهم در خود اين از اديان داريم با اديان نخست و زمان پيدايش آن بسيار متفاوت است و اكنونهمكه 

  .سازديم مواجه مشكالتي با را ما يند دقيق
 از جملهضمن بيان كاركردهاي دين  تا اما كوشيد ،ماكس وبر گرچه تعريف مستقل از دين ارائه نكرد

ماهيت  ءخود تعريفي از آن شده را جز يمقتضاهر دين بهدر كليدواژه عدالت كه  ،معنا بخشي به زندگي
  .استمعنا بخشي به زندگي  با عدالت در پي دين ،دين بداند. به تعبيري

گيرد، هاي ديني بدون نگاه به مبدأ و معاد مورد بررسي قرار ميبه دين، گزاره كاركردگرايانهدر رويكرد 
شناسان صرفاً به نگاه كاركردگرايانه اكتفا نكرده است و براي تبيين اما ماكس وبر برخالف ساير جامعه

است.  يفات خود آن را نشان دادهدين پرداخته و در تأل يهاخصهاصلي خود به تبيين و تقرير ساير مش نظريه
هندسه دين را  توانيلذا طبق ادعاي نگارندگان م ،درواقع وبر از اين منظر نگاه جامعي به دين داشته است

كه خداوند در رأس آن و در جايگاه مبدأ  يااز آثارش استخراج كرد. هندسهدر دو محور باورها و اخالقيات 
اما در برخي ديگر اديان مانند  داراست، حداقليجايگاه  . گرچه در برخي اديان خداكنديم ينيآفرنقش

يهوديت و اسالم، خداوند به جايگاه واالي خود و به تعبير ماكس وبر به نهايت عقالنيت يعني توحيد رسيده 
 زند.يآن دين پيوند م آورميابه سبك و شيوه پرا است. وبر تصويري كه از خداوند در اديان بازتاب دارد 

. كنديصرفاً اسوه و آموزگاري است كه با منش و رفتار خود جلوه خوب زيستن را نمايان م آوريامگاهي پ
خدايي غيرشخصي و غير معين است كه براي هركسي قابل  كنند،يپيامبران تبيين م گونهينخدايي كه ا

باشد يك تصوير شخصي و معين از خداوندي كه  يعتشرآور و صاحباما اگر پيامبر قانون ،كسب نيست
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. پيامبر در گستره تفكرات دهديبخشد، ارائه مكند و هم ميهم عذاب ميهم قهار است و هم مهربان، 
وفان مصلح اجتماعي متفاوت سكه با روحانيون و فيل سازديماكس وبر يكي ديگر از اضالع هندسه دين را م

. پيامبران در نگاه ماكس وبر تفاوت گيرديي دروني پيامبران سرچشمه ماست و اين تفاوت از كاريزما
كه با  انديامدهكه دين با سحر و جادو متفاوت است. پيامبران ن يطورهمان ،جوهري با جادوگران دارند

وحي و  در پي ارائه سبك زندگي عقالني در پرتو قواي فوق طبيعي، مشكالت انسان را حل كنند بلكه
شود، برخالف شيوه يبا قواي بشري حل م در اين سبك از زندگي، مشكالت هستند و خداوند ارتباط با

  مورد توصيه جادوگران.
واسطه بين مبدأ و بشريت باور به وجود  مبدأ هستي كه مقوم دين است واعتقاد به ماكس وبر عالوه بر 

در اديان برحسب  هرچند داند.يمثابت دين  ءغايت و هدف را با عنوان رستگاري جز ،كه پيامبران باشند
 ،. رستگاري مانند نيروي محركخود در توصيف آن متفاوتند جهاني و دگرجهانيو نگره اين يدئولوژيا

مسئله ديگري كه هندسه دين در  دارد.يم و از ناهنجاري و تابوها باز دهديانسان را به ايمان سوق م
شده هاي ارائهحلجويي و زهد از راهاصل مسئله رياضت .زهد و رياضت است كند،يانديشه وبر را تكميل م

در مسئله رستگاري است. به عقيده وبر زهدگرايي كه در مذهب پروتستان وجود دارد همه ابعاد زندگي 
نوع زهدگرايي و زهد مطرح در دين  ترينيعقالن ي اين نوع از زهد راو گيرد.يانسان را تحت كنترل م

  .دانديي ميك زهد حداقلرا اسالم 
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