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  مقدمه

اسـت   مدار فرانسـوي  دان و سیاست ی، تاریخعالم سیاس، )1859 -1805( الکسی دوتوکویل

در میـان اندیشـمندان و   ، جایگاه قابـل تـوجهی   "دموکراسی در آمریکا"که با نگارش کتاب 

 مریکـا و آکه حاصل سـفر بـه   او در این اثر . به دست آورد پژوهشگران سیاسی و اجتماعی

اجتمـاعی ایـاالت متحـده    ـ تحلیلی جامع از نظام سیاسی  معه است، ر در متن این جاحضو

دهد که ضمن معرفی ساختارها و فرایندهاي اجتمـاعی،   ارایه میآمریکا در اوایل قرن نوزده 

هـاي جامعـه    فرهنگی و سیاسی جامعه آمریکا، تصویري روشن براي مقایسه و تبیین تفاوت

عصر او نیز مخاطبان معاصـر ایـن کتـاب     گان هماروپایی و آمریکایی آن دوره، براي خوانند

شناختی از دیـن و کـارکرد آن    هاي او نوعی واکاوي جامعه بخشی از تحلیل. سازد فراهم می

. خـورد براي اجتماع است که در آثار کسانی مثل امیل دورکیم و ماکس وبر نیز به چشم می

رلوحه آثـار اندیشـمندان   هـاي دموکراسـی، سـ    هـا و کاسـتی   چنین اشارات او به نارسایی هم

هاي توکویـل   جان استوارت میل نگرانی. سیاسی و عالمان اجتماعی پس از وي قرار گرفت

گیرد و متفکران لیبرال نیـز از نسـبت آزادي و    درباره  استبداد اکثریت را در آثار خود پی می

هـاي   ه انجمـن هـاي توکویـل دربـار    افزون بر این، بحث. اند برابري در اندیشه او الهام گرفته

هـاي   هـایی کـه بـه نقـش شـبکه      داوطلبانه و کارکرد آنها در یک نظام اجتماعی، در تحلیـل 

پردازنـد،   هاي جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی در جوامع دموکراتیـک مـی   اجتماعی، سازمان

پردازیم بازخوانی مناسـبات   آنچه در این نوشتار به آن می. بخش و تاثیرگذار بوده است الهام

و دموکراسی نزد توکویل و کارکردي است که دیـن در یـک جامعـه دموکراتیـک ایفـا       دین

  .کند می

گذشته از نوع رویکردي که مسیحیت در قبال سیاست دارد، بحث از رابطه میان دیـن و  

هـا و اخـتالف    نظام سیاسی یا دین و ساختار اجتماعی و حوزه عمومی، با توجه به مناقشـه 

ها و روشن ساختن مسایل چالش برانگیـز کمـک    نظرهاي بسیار در این عرصه، به رفع ابهام

یدگاه توکویل، پاسخ به تردیـدهایی اسـت کـه دیـن و باورمنـدي      ضمنا آشنایی با د. کند می

که دموکراسی دهد  توکویل نشان می. دانند دینی را یکسره مخالف و در مقابل دموکراسی می
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آنچـه اهمیـت و   . داردفرهنـگ دینـی جامعـه    در  بلکه ریشـه  ،دینی نیستغربی نه تنها غیر

کراسی در جوامع مختلف با توجه بـه  بندي مسایل مبتال به دین و دمو ضرورت دارد صورت

پیشینه و زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آنها و تـدوین چـارچوب و سـازوکاري بـراي     

هـاي   هـا و کاسـتی   مندي از ظرفیت و امکانات بالقوه دین در مسیر مقابلـه بـا نارسـایی    بهره

  .هاي مختلف اجتماعی است حوزه

  بیان مسئله

 کاربسـت  بـه  یاسـ یس يسـاختارها  کـرد یرو و حکومـت  کیدموکرات يالگو شدن ریفراگ با

ـ  مقبول وهیش مثابه به یدموکراس  يامـدها یپ رسـاندن  حـداقل  بـه ، جامعـه  اداره و یحکمران

ـ  دغدغـه ، گـردد  مـی همراه  ساختار نوع نیابا  یگاه که ینامطلوب ـ توکو چـون  یمتفکران  لی

 بـا  مقابلـه بـراي   ییراهکارهـا ی، دموکراس يایمزا از يمندبهره ضمنخواستند  می که دیگرد

ـ ا در نید نقش و کایآمر جامعه به نظر با لیتوکو. دهند دست به آنهاي  یکاست ، جامعـه  نی

 یدموکراسـ  و جامعـه  ازداري  پـاس  جهـت  ياپشـتوانه  و رهیـ ذخ عنوان به مذهب و نید به

ـ ا در و پرداختـه  لیتوکودیدگاه  نیا به حاضر نوشتار. پردازد می  پاسـخ  دنبـال  بـه زمینـه   نی

  : بود خواهد ریز يهاپرسش

  است؟ برقرار استیس و نید انیم ینسبت چه لیتوکونظریه  در

  چه نسبتی میان دین و دموکراسی در نظریه او مورد توجه قرار گرفته است؟

ـ تمه و ییتوانا واند  کدام متفکر نیا نظر از یدموکراس کننده دیتهد عوامل  يبـرا  نیـ د دی

  ست؟یچ هاآن با ییارویرو

ـ د انیـ م شـده  برقـرار  نسـبت  توان می ایآ ـ د از( را تیحیمسـ  در یدموکراسـ  و نی  دگاهی

  داد؟ يتسر زین گرید انیاد به) لیتوکو

  ادبیات تحقیق

: کـرد  میتقسـ  یکلـ  دسـته  دو بـه  تـوان  مـی  را شـده  ادی نسبت خصوص در موجود اتیادب

، اسـالم ، تیحیمسـ  از اعم( یدموکراس و نید قالب در را يارابطه نیچن تیکل که یمطالعات

 طـور  بـه  کـه  ییهـا پـژوهش  و انـد داده قرار یبررس مورد) یباستان و یشرق انیاد، تیهودی
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ـ د نسـبت  بـاب  در لیتوکو يهاشهیاند نقد و یبازخوانی، بررس به خاص  یدموکراسـ  و نی

ـ اددیگـر   انیـ م ینسـبت  نیچنـ  سـاختار  میترسـ  و) ییکایآمر یدموکراس و تیحیمس( و  انی

 يچهارجلـد  مجموعه کی دوم جلد. اندپرداخته لیتوکونظریه  به توجه با یاسیس يها میرژ

بـه   خـود  يهـا بخش از یکی در، دارد اختصاص استیس و مذهب به که راتلج انتشارات از

 يواکـاو  یمقـاالت  خالل در را نسبت نیا متفاوت ابعاد و پردازد می یدموکراس و نید رابطه

ـ ا مقـاالت  سـندگان ینو از فـاکس  یجـ  و لورمنیسـ . ال. يا، بـال  رابرت .کند یم  مجلـد  نی

  ). Haynes, 2009(هستند

 نید نقش که هستند یسندگانینو زین زوکرت نیکاتر و واخ میواخ، ینیگلداشتا سیدور

. انـد داده قـرار  یبررسـ  مـورد  را او شهیاند در مذهب گاهیجا و لیتوکو یاجتماع فلسفه در

 از اشیذهنـ  ریتصـو  و نیـ د تیـ ماه خصـوص  در لیتوکو یاصل مفروضات آنها مطالعات

 ,Zuchert( دهـد یمـ  نشان را استیس و نید نسبت و يآزادی، دموکراسی، خواهيجمهور

1981; Wach, 1946; G oldestein, 1975.(  

 جامعـه  در نیـ د یاجتمـاع  ژهیکـارو  کردن لحاظ و نید به لیتوکو نگاه نوع به توجه با

 در نید گاهیجا یمعرف در بتواند انهیکارکردگرا ينظر چارچوب رسدیم نظر به، کیدموکرات

 در انـه یگرااخـالق  وجـه  بـر  تمرکـز  حـال  نیعـ  در. سودمند افتـد  لیدوتوکو یالکس هینظر

 یفرهنگـ  چرخش، استیس شدن یاخالق دیجد ينظر هاي مدل پرتو در نید از او برداشت

ـ ن ینگلهـارت یا یارزش تحول و استیس  کـرد یرو بـه  توجـه  بـا  مـا . اسـت  یبررسـ  قابـل  زی

 افکار و نهادها، باورها، ها عادت کارکرد شناخت بر که تأکیدي و ینوفسکیمال انهیکارکردگرا

 نظـر  بـا  چنین ، همدارد جامعه شناخت يضرور شرط عنوان به جامعه کی) فرهنگ ياجزا(

 در یدموکراس با کایآمر فرهنگ خاص اخالق و ها عادت نسبت یبررس در لیتوکو يآرا به

  . میاداده قرار کار اساس را يکارکرد مدل، کشور نیا

 از استفاده و ینترنتیا يوجو جست و متون مطالعهي، اکتابخانه و ياسناد روش با هاداده

  . اندشده يگردآور مرتبط یآموزش يهاکارگاه جینتا گزارش

  نسبت دین و سیاست در نظریه توکویل

ـ  در، مدرن شهیاند در استیس و نید کتاب در هیبارب سیمور  چهـار ی، کلـ  يبنـد  دسـته  کی
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ـ  قیـ طر از کیهر که دهدیم ارایه استیس و نید انیم نسبت از متفاوت برداشت  یمتفکران

، میریبپـذ  را شـده  ادی يبند دسته چهنچنا. )1384، هیبارب( اندافتهی رواج ورفته  شیپ خاص

ـ یل برداشـت  بـا  که است یمتفکرانشمار  در، المنه و کنستان، الك کنار در لیتوکو  بـه  یبرال

 آنها ییجدا و استیس و نید استقالل به معتقد برداشت نیا. نگرندیم استیس و نید رابطه

. داردیمـ  منظور هم از متفاوت را حوزه دو نیا قلمرو و کارکرد، تیماه و است گریکدی از

 در دخالـت  يبـرا  یتیصـالح  کیـ چیهـ  اسـت یس و نیدی، برالیل برداشت در ،بیترت نیا به

 ژهیـ و بـه  هـا عرصـه  همـه  در يآزاد از سـم یبرالیل قاطع دفاع« واقع در. ندارند يگرید حوزه

 تأکیـد  دو هـر  اسـتقالل  بـه ، رسدیم استیس و نید کامل ییجدا به، نید و استیس عرصه

  . )20، ص1384باربیه، ( »داردیم مصون کامالي، گرید مومتیق از را کیهر و ورزدیم

 اقـامتش مدت  در خود هاي همشاهد از که ياجهینت با و برداشت نیا به اعتقاد با لیتوکو

 یاصـل  علـل  از یکی نوشت »کایآمر در یدموکراس« کتاب در، بود آورده دست به کایآمر در

 ییجـدا  اصـل  بـه  هـا ییکـا یآمر يبندیپای، دموکراس و نید يسازگار در کشور نیاکامیابی 

 طـور  بـه  که است یفرهنگ نهاد نتری مهم نید که آنجا از« او دهیعق به. ستا سایکل و دولت

 و شـه یاند سـاختن  بـارور  قیـ طر از، گـذارد یم ریتأث هاییکایآمر یاسیس یزندگ در میقتمس

 اعتقـادات  میرمستقیغ ریتأث نیا و کرده دایپ را خود ستهیشا گاهیجا، هاانسان یاخالق لیفضا

 »اسـت  بـوده  مـؤثرتر ، اسـت یس بـر  نیـ د میمسـتق  ریتـأث  از، کـا یآمر یاسیس جامعه در ینید

ـ د انیـ م یسنج نسبت در او مفروضات اما. )1، ص1389ي، مرشد(  بـه  و یدموکراسـ  و نی

  ست؟یچ کایآمر در یدموکراس و تیحیمس خاص طور

  نسبت دین و دموکراسیدر دیدگاه توکویل 

 باورها جامعه يبرا نید. اوست دیام مظهر و بشر سرشت و عتیطب در نید، لیتوکو نظر از

ـ د. دارد ازین آن به شیخو دوام و بقا يبرا جامعه که سازدیم فراهم را يدیعقا و  یمنبعـ  نی

 او یاساسـ  و کـالن  يهـا پرسـش  به و بخشدیم معرفت و دهدیم تیهو یآدم به که است

ـ پا و حیصـر ، روشن یپاسخ یزندگ یاساس مسایل بهباید  انیاد. دارد توجه  تـا  بدهنـد  داری

ـ ن، جوامـع  تحـول « مسـلم  طـور  به رایز ؛باشند يبشر یزندگ در اتیح ادامه به قادر  بـه  ازی

 جهـان  به معنا يالقا جهت در که را اعتقادات و ها ، ارزشمیمفاه از يامجموعه يبندفرمول
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  . )238، ص1379، تامپسون( »سازدینم حذف ای یمنتف، است آن در یآدم گاهیجا و

 در هـا انسـان  تمـام  يبرابـر  بـر  تأکیـد  بـا  تیحیمس که است نیا لیتوکو گرید مفروض

ـ ا بـا  او. اسـت  یدموکراسـ  بـا  یهمراهـ  مسـتعد  یذات طور به، ندوخدا شگاهیپ  کـه  بـاور  نی

ـ م برابـر  و يمساو امکانات با یدموکراس  قـانون  شـگاه یپ در آنـان  یکسـان ی و هـا انسـان  انی

 توسـل  بـا  چنین هم لیتوکو. دهدیم یدموکراس و نید يسازگار به حکم، شودیم مشخص

، قـدرت . استهمیشگی  يخطر قدرت و نید اتحاد که کندیم تأکید یحیمس يهاآموزه به

 ،بزند وندیپ آن با را خود سرنوشت نید اگر و است دوام کم و ریرپذییتغ، شکننده نفسه یف

 اسـت  افتـه ی ونـد یپ آن با نید که یقدرت و یاسیس نظام اگر. شود می شکننده اندازههمان  به

 کـه رود  می آن میب، رندیگ قرار رییتغ معرض در شینهادها و نیقوان، رهبران ای شود داریناپا

ـ بارب( شود نابود، است وابسته آن به که یقدرت با همراه نید  سـنده ینو. )298، ص1384 ،هی

 بـا  وحدت که داردیم اظهار و ندیبیم بشر درون را نید قدرت منشأ، کایآمر در یدموکراس

، باشـد  داشـته  همراه به نید يبرا هاي زودگذریازامت است ممکن اگرچه یرونیب يهاقدرت

 درسـت  ،افتی اتحاد حکومت با یمذهب یوقت«: شودیم نید استمرار و تیعموم از مانعاما 

 قطـع  همه بر حکومت از دیبا یول، کندیم دتریشد ياعده به نسبت را خود سلطه که است

 و سـت ین یاسیس قدرت با وندیپ به منوط نیدمانایی . )414، ص1383، لیتوکو(»کند دیام

 يرو فرانسـه  انقالب در که یاتفاق بیانجامد؛ نید ينابود به است ممکن يوندیپ نیچن یحت

، فرانسـه  انقـالب  در. کنـد یمـ  اشـاره  آن به، نیشیپ میرژ و انقالب، گرشید اثر در او و داد

 بـا ، حکومـت  از نفـرت  و خشـم  و گرفتنـد  قرار میرژ یحام يسایکل يرو در رو ونیانقالب

  . گشت همراه حکومت بانیپشت یمذهب التیتشک و نید از نفرت و خشم

 نفـوذ ی، هست، استیس يایدن از رونیب نید دادن قرار با هاییکایآمر است معتقد لیتوکو

 حکومـت  و یاسـ یس قـدرت  از دادند حیترج ییکایآمر ونیروحان. کردند حفظ را رشیتأث و

بکاهـد؛   نید قدرتاز  بود ممکن ییجدا نیا. بمانند امان در آن راتییتغ از تا بپوشند چشم

 چـرا  ،ساخت می داریپا اریبس را آن نفوذ اما گرداندیم خود يروهاین به منحصر را نید رایز

  . )299، ص1384 ،هیبارب( نبود وابسته خودش از ریغ يزیچ به گرید که

 و تیحیمسـ  و اسالم تفاوت به چنین هم لیتوکو، استیس و نید انیم رابطه یبررس در
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 او نگـاه  از. کنـد یم اشاره فرانسه خاص طور به و اروپا و کایآمر در نید به کردیرو تفاوت

ـ دن قـدرت  اتحـاد  و اسـت یس و نیـ د ونـد یپ بر تأکید با اسالم  دری، روحـان  قـدرت  و يوی

 کنـد یم اشارهنیز  اروپا تیوضع به ،گرید يسو از. است مانده ناکام یدموکراس با يسازگار

 از سـا یکل تیحمااما ، رودیم شمار به شده رفتهیپذ يامر استیس و نید کیتفک هرچند که

 ،دارد وجـود  انییـ کایآمر انیم در آنچه رینظ ،نید به اروپا مردم يمند هعالق در، دولت اقتدار

. اسـت  زده رقم را ینید و یآسمان قدرت زوالی، نیزم قدرت زوال با و نموده وارد اختالل

 از و کردنـد یمـ  یتلق یاسیس یدشمن که ینید یبیرق نه را ونیمذهب، سکوالر افراد اروپا در«

 کـه  جهت نیا به بلکه ،خواندندیم خدا ندهینما را او که لیدل نیا به نه ؛بودند متنفر شیکش

 امواج که یزمان و دادیم یاخالق اقتدار شاهان به سایکل. دانستندیم حکومت دوست را يو

، ص 1384باربیـه،  (» دیکشـ  خـود کـام   بـه  زین را نید، گرفت را یاسیس نظام دامان انقالب

299( .  

 از یمـدل  ارایـه ، مـداران  اسـت یس و متفکـران گروهی از  تالش زین یاسالم جوامع در اما

ـ اول اصول بر تأکید ضمن که است بوده ینید حکومت  را کیـ دموکرات يسـاختار ، اسـالم  هی

 یفقهـ  يهـا برداشـت  بـا  کـه  کـرد یرو نیا. کند عرضه یدموکراس معمول يالگوها با مطابق

ـ توف يهابحث تا ینیخم امام و يحائر، ینینائی، نراق يهاشهیاند رینظ( دیجد  و يالشـاو  قی

-انـدازه  تا و عراقي، مالز، رانیا مثل ییکشورها در یعمل يهانمونه و) یمشورت یدموکراس

 یدموکراسـ  و اسـالم  يسـازگار  امکـان  ازتـا   اسـت  بوده برآن، شودیم مشخص، هیترک يا

ـ ییآ هر از شیب اسالم که چرا ،بداند يترموفق نمونه را آن یحت و دیبگو سخن ي، برابـر ی، ن

ـ ا. دهـد یم قرار توجه مورد را نفس کرامت و يآزاد، عدالت  يهـا پـژوهش  در موضـوع  نی

 نید مفهوم به و میگردیم باز شیخو بحث به نجایا دراز این رو،  .است يریگیپ قابل گرید

  . میپردازیم لیتوکو نزد

 او. شناسـد یمـ  طیشـرا  و هـا فرصـت  يبرابـر  با تر بیش را یدموکراس لیتوکو کهگفتیم 

ـ تهد نگران، حکومت وهیش نیا تأیید و نیتحس ضمن  ممکـن  کـه  اسـت  هـایی خطر و دهای

ـ  تأکیـد  جملـه  از، شـود  کیدموکرات جوامع و یدموکراس ریبانگیگر است  بـر  انـدازه  از شیب

 و قـدرت  تمرکـز ، افـراد  شدن زهیاتم و ندهیفزا ییفردگراي، آزاد تیاهم از غفلت و يبرابر
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  . کندیم يرو یناج و محافظ عنوان به نید به که نجاستیا از و، استبداد

ـ ی ،یاساسـ  ياآمـوزه  بـر  کـه  اسـت  تیحیمس قالب در یگاه نید از لیتوکو سخن  یعن

ـ ا ؛)303 ، ص1384 ،هیبارب( بود یمبتن هاانسان تمام يبرابر ـ توکو نظـر  از آمـوزه  نی  در لی

 هـا فرصت در يبرابر و» طیشرا يبرابر« گسترش در و بوده کیدموکرات خود تیماه و ذات

 زمیپروتستانت، سمیتانیوریپ عمدتا نید از، کایآمر تجربه به توجه با یزمان و است داشته نقش

 عامـل  زمیپروتسـتانت  از شیب سمیسیکاتول اوباور  به. کندیم منظور را سمیسیکاتول و کالیراد

 یمـذهب  يآزاد امتـزاج  و بیترک که است ییکایآمر زمیپروتستانت نیا وجود با، است يبرابر

 و یدموکراسآغاز پشتیبان  از زمیپروتستانت. سازدیمممکن  را یاسیس يآزاد با يفرد وجدان

 و» یمذهب« ندیفرا کی بلکه، فرانسه مانند یاسیس انقالب کی نه ،بیترت نیا به و بود يآزاد

ـ ا بـر  لیتوکو. دادسامان  را ییکایآمر یدموکراس سرچشمه و شهیر، شکل رییتغ یفرهنگ  نی

 بـار پایـان   در و اسـت  گشـته  متأثر قیعم یدگرگون نیا از زین ییکایآمر سمیسیکاتول که بود

  . دهدیم قرار تأکید مورد کل کی مثابه بهرا  تیحیمس کیدموکرات تیماه گرید

 ،ابـد ییم تیاهم او عتیطب و بشر روح اقیاشت ای ازین مثابه به نید، لیتوکو نزدسرانجام 

 پس نیا از. سمیسیکاتول و زمیپروتستانت ا، یتیحیمس نید از یاتیاله ای یخیتار شکل کی نه

 و یشخصـ  اعتقـادات  بـه  و گـردد یمـ  شـناختی  روان مباحث ریدرگ اتیاله از شیب لیتوکو

ـ ن« .است انسان يازهاین و دیام، تجربه انگریب که پردازدیم يفرد ـ ید مـان یا بـه  ازی  يبـرا  ین

ـ ام، ایدن نیا یزندگ يورا دیجاو ياندهیآ به دیام، تیقطع و ثبات نیتأم  و یجـاودانگ  بـه  دی

ـ تمام سـمت  به يبشر ذهن شیگرا که آنجا از است معتقد لیتوکو. . . . و يریفناناپذ  و تی

ـ با اسـت یوس مـذهب  لـذا ، سازد هماهنگ را آسمان و نیزم کوشدیم، است یگانگی  بـه  دی

 جلوه مذهب). Mewes, 2005, p 8( »شود حاصل روح يخشنود که گردند سازگار ياگونه

ـ ن مـذهب ، اسـت  يضـرور  بشر قلب يبرا امید که اندازه همان به و است امید از خاصی  زی

  . )413، ص1383 ،لیتوکو( دارد ضرورت

ی، دموکراسـ  توجـه  مـورد  اصـول ي، آزاد و يبرابـر  با تنها نه تیحیمس، لیتوکو نظر از

 ضـرورت  بر چنان هم حال نیا با. رودیم شمار به آن یاصل انیحام از بلکه ،دارد يسازگار

ـ تعب بـه  و واقـع  در. کنـد یمـ  تأکیـد  استیس و نید ییجدا ـ با ریـ درو وان تـر یپ ری ـ م دی  انی
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ـ تم جامعـه  ینسـب  تهیسکوالر و دولت ینسب تهیسکوالر ـ قا زیی  مثـل  ییهـا دولـت «: شـد  لی

 دولـت  تهیسـکوالر  نیتضـم  يبـرا  را خود خاص باتیترت، متحده االتیا و هلند، انگلستان

 و عمـومی  نقـش  مـذهب  که اندیافته ايجامعه در را خود تیمشروع هادولت نیا اما دارند

 در اگرچـه  دولـت  و دیـن  حسـاب ). Peter van der Veer, 2008, p 75(» کندمی ایفا مهمی

 و مـذهبی  ايجامعـه  در فعالیـت  از نـاگزیر  دولـت  ایـن اما بود،  شده تفکیک هم از آمریکا

 .نیسـت  سـکوالر  خـود  ذات در درویر، دموکراسیباور  به. بود آن ملزومات داشتن ملحوظ

 دارد، ابزارهـاي  وجـود  ضـروري  نـه  و احتمـالی  پیوندهایی سکوالریسم و دموکراسی میان

 رژیـم  یـک  امـا  کننـد  تـرویج  و ترغیب را سکوالریسم توانندمی جامعه یک در دموکراتیک

 جـدایی  نیـز  آمریکـا  در. دهد انجام را کار این تواندمی نیز دیکتاتوري ابزارهاي با دیکتاتور

 جانـب  از کـه  هاسکوالریست جانب از نه که بود هاییدرخواست به دولت، پاسخ از کلیسا

 در دولـت  مورد، سـکوالریته  این دردست کم  بودند، بنابراین شده مطرح مذهبی هاياقلیت

 نیـز  توکویـل ). Peter van der Veer, 2008, p 75( رودمی شمار به مذهبی درخواستی واقع

ـ دل بـه  آمریکا هايکاتولیک نویسدمی ـ اقل در و یاجتمـاع  طیشـرا  لی  يآرا بـه  بودنشـان  تی

 ینظـام  بـه  بودنـد  شـمار کـم  چـون  آنهـا  .افتنـد ی شیگـرا  خواهانـه يجمهور و کیدموکرات

ـ ا از وکنند  مشارکت حکومت در بتوانند تا داشتند ازین کیدموکرات  محتـرم  يبـرا  قیـ طر نی

 و اعمـال  در آنکـه  يبـرا  و بودند تیاقل در هاکیکاتول«، کنند تالش حقوقشان شدن شمرده

 »باشـد  احتـرام  مـورد  مـردم  عامـه  حقـوق  کـه  بـود  الزم، باشـند  داشته يآزاد شیخو رفتار

 یقربـان  تـا  خواستندیم ینیردیغ یحکومت چنین هم هاکیکاتول. )402، ص1383 ،لیتوکو(

ـ ید خـاص  منـافع  يریـ گشکل و یاسیس نیمع يروهاین و احزاب یابیکام ـ نظ( ین ) اروپـا  ری

  . نشوند

 و زمیپروتسـتانت  و تیحیمسـ  بـر  تمرکز و توجه وجود با لیتوکونظریه  رسدیم نظر به 

ـ ن مفهـوم  نیهم از استفاده. رودیم شیپ، نید از سوم مفهوم ریمس از، مسیسیکاتول  امکـان  زی

  . سازد یم فراهم گرید مذاهب و انیادزمینه  در را او هینظر کاربست

  کیدموکرات جامعه در نید عملکرد و یدموکراس يدهایتهد

، خـاص  یمـ یاقل اوضـاع  معلـول  دیبا را کایآمر در کیدموکرات اساس دوام لیتوکو اعتقاد به
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ـ توکو( اسـت  تـر  مهـم عامل سوم  نقش انیم نیا از که دانست رسوم و اخالق و نیقوان  ،لی

، عـادات تـا وقتـی   ، نیقـوان  نیبهتـر  و یعـ یطب طیشرا نیمساعدتر چراکه )425 ، ص1383

 نخواهنـد  یکـاف  کیـ دموکرات يجمهور کی اساس دوام يبرا نباشند مساعد اخالق و رسوم

 خـود  نفع به را نیقوان نیبدتر و یعیطب طیشرا نینامساعدتر تواندیم اخالق آنکه حال، بود

 ایـ  یاخالقـ  عـادات  و اعمـال  بـر  که است نید نیا و )430ص ،1383توکویل، ( کند مهار

 بـه  یشناسـ  جامعـه  منظـر  از توکویل واقع در. گذاردیم ریتأث مردم» يفکر و یاخالق وضع«

 ذاتـی  حقیقـت  بر تمرکز یا الهیاتی و کالمی نگاه از و پردازدمی آن اجتماعی کارکرد و دین

 را شهروندي که داندمی اخالقی موازین و قواعد از نظامی را مذهب او. گیردمی فاصله دین

 آن انجـام  بـه  قادر سیاسی نهادهاي که کندمی محدود و دهیراهنمایی، جهت مسیرهایی در

 بـه  را هـا مـذهبی، انسـان   اقتـدار  اسـت  معتقـد  توکویـل ). Heyningen; 2003, p 2( نیستند

-ییتوانـا  از مناسـب  اسـتفاده  بـراي  آنهـا  توانایی که کند، امريمی مجهز اخالقی معیارهاي

 ؛اسـت  الزم کیـ دموکرات جوامـع  يبـرا  ياقتدار نیچن او نگاه از. دارد یبستگ آن به شانیها

ـ تهد معرض در يبشر روح و یدموکراس، بشر، جوامع نیا در رایز  کـه  دارنـد  قـرار  هاییدی

 یمنبع مثابه به مذهب يارتقا در لیتوکو. شود عمل وارد آنها مقابل در تواندیم مذهب تنها

یی، فردگرا. است ییروسو يهاآموزه از ملهم يااندازه تا ،یدموکراس در یاخالق اقتدار يبرا

ـ توکو کـه  هسـتند  هـایی خطر، ...و يآزاد بر يبرابر تقدم، تیاکثر استبداد، سمیالیماتر  راه لی

  . کند یم جو و جست نید در را هاآن با مقابله

 و کنـد یمـ  بحـث  یدموکراس مشخصه وجه منزله به طیشرا يبرابر از لیتوکو که یزمان

ـ اد رشیپـذ  مورد اصول شمار در را هاانسان يبرابر اصل ، تیحیمسـ  خـاص  طـور  بـه ، انی

انجامـد،   نمـی  يآزاد بـه  ییتنهـا  به و ضرورتاً يبرابر که ستین غافل امر نیا از، شماردیبرم

ـ . باشد داشتهدر پی  را استبداد تواندیم یحت بلکه  در يآزاد پرمخـاطره  تیوضـع  از ینگران

-جامعـه  در، لیتوکو نظر به. است آشکار لیتوکو مباحث از ياریبس در طلبيبرابر جوامع

 کـه  یمللـ  یشـگ یهم و یاصـل  هدف« .شودینم تیحما و اعطا يآزادي، برابر بر یمبتن يا

 يآزاد کسـب  يبرا افراد .است مساوات و يبرابر، هستند کیدموکرات یاجتماع وضع يدارا

 بـا ، دندینرسـ  خـود  هـدف  بـه  اگـر  و نـد یآیم در حرکت به یناگهان و عیسر جهش کی با
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 و اسـت  محال آنها تیرضا نیتأم، نشود نیتأم هاآن يبرابر اگر اما شوندیم میتسل تیرضا

ـ  در مـردم ، گـر یدسـخن   به. )52، ص1383 ،لیتوکو( »نشست نخواهند يپا از هرگز  کی

 ؛ درکشـند یمـ  دسـت  يآزاد ازي، برابـر  چـون  يگـر ید الیام با مبادله در اغلبی، دموکراس

 و یاسـ یس مشـارکت ي، آزاد. اسـت  یدموکراس ثبات و دوام يضرور شرط يآزاد که یحال

داري  پـاس . کندیم يریجلوگ استبداد ظهور و قدرت مرکزت از که دهدیمگسترش  را یمدن

 و یاسـ یس حقـوق  دنبـال  به افرادنخست اینکه، : است شرط دو نیتأم مستلزم يآزاد نیا از

 هـا  میتصـم  مسؤولیت فعاالنهکنند؛ دیگر اینکه،  مشارکت یعموم امور در و بوده خود یمدن

ــموقع و ــیس تی ــود یاس ــدیبپذ را خ ــارکت. رن ــراد مش ــانع اف ــز م ــدرت تمرک ــده ق  و ش

 مسـؤولیت  به لیتوکو توجه .سازدیم فراهم گرانید يبرا را يآزاد امکاني، ریپذ مسؤولیت

ـ یل تفکر از فراتر یگاهیجا در را او، عملکردشان و ها یمتصم قبال در افراد  ؛نشـاند یمـ  یبرال

  . است حق هیسو بر سمیبرالیل تأکید مسؤولیت و حق معادله در رایز

 مشـارکت  تشـویق  بـراي  ابـزاري  ،درست و خوب هاي عادت توکویل، گسترش نظر از 

 و خلقیات چنین تثبیت براي نهاد بهترین و آیدمی شمار به فعال شهروندي و مداوم سیاسی

 سـوي  از ايهدیـه  هـا آن آزادي کـه  آموخـت  هاآمریکایی به مذهب«. است عاداتی، مذهب

 ;Hinckely( »بگیـرد  قرار استفاده مورد آگاهانه و شده گرفته جدي باید بنابراین و خداست

1990: p 47 .(مـردم  بـه  را آن از اسـتفاده  شـکل  و کندمی تسهیل را آزادي به مذهب، عشق 

 بـه  دیگـري  حکومـت  هـر  ازبـیش   دموکراتیـک  هـاي توکویل، جمهوري نظر از. آموزندمی

 یاخالقـ  ودیق، شودیم برداشته انیم از یاسیس ودیق که حال همان در اگر .نیازمندند مذهب

ـ ام یتبـاه  و سـقوط  از جامعه ییرها به توان نمی نگردد جادیا ـ توکو( بـود  دواری ، 1383 ،لی

 تحقـق راسـتاي   در را یعمل هر دهدیم اجازه مردم به کایآمر نیقوان که یحال در. )410ص

نادرست  و یرعقالنیغ آنچه هر درباره دنیشیاند از را آنها، نید، دهند انجام شانیهاخواسته

  . آموزدیم مردم به را بودن آزاد هنر، لیتوکو ریتعب به مذهب. داردیم باز است

 بـه  .شـود یمـ  جامعـه  ينابود و یفروپاش مانع، نید واسطه به یدموکراس کردن یاخالق

 ازمنـد ین ریناپـذ  اجتنـاب  ياگونـه  بـه ، لیتوکو مدل اساس بر موفق یدموکراس، گریدسخن 

 شـهروندان  کـه  کنـد  نیتضـم  توانـد یمـ  نید. است ینید مانیا بر یمبتن یاخالقهاي  آموزه
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 و يمـاد  منـافع  از ریـ غ يزیـ چ يسو به شانهای ارزش و قلب و باشند داشته ستهیشا یتیترب

  . گردد تیهدا یشخص

 دو بـه  کـه  اسـت  یمـال  نفع به مفرط اشتغال و یفتگیش، کیدموکرات جوامع گریدمسئله 

 و کنـد یمرو  روبه يدشوار با را يآزادیی، فردگرا. دانجام یم ییگرايماد و ییفردگرا دیتهد

 ثروتمنـد  يبـرا  لیتما«. دیرساف یم را آن يهاهیپا، استبداد خطر معرض در فرد کردن رها با

 تمـام  مقابـل  شـدن  میتسـل  برابـر  در را فرد و یابدمی تیاولو يگرید زیچ هر بر خود کردن

 مضـرّ  دموکراتیـک  آزادي براي ثروت به اشتیاق. سازدمیپذیر  آسیب، خشنودکننده التیتما

 بـراي  خـود  اعضاي بر که است ساختاري سازوکاري فاقد طلب برابري دولت که است، چرا

 برابـري ). Tishman; 2004, p 174 ( »کنـد  اعمـال  اخالقی جامعه، فشاري امور در مشارکت

بـه آن   را خـود  توجـه  و فکر و شوند مادي رفاه تعقیب جذب کامالدارد تا  وامی را هاانسان

-محدودیت .باشد راهگشا وضعیت این در تواندمی مذهب اقتدار پذیرش اما. کنند معطوف

 دموکراتیـک  جامعه یک در زندگی شایسته را او ،کندمی تحمیل هاانسان بر مذهب که هایی

 کـه  بـود  دموکراتیـک  جوامـع  در افـراد  از جدیـد  ايگونه ظهور از نگران توکویل. سازدمی

 کسـی  از را چیـزي  نیز و هستند مدیون کسی به را چیزي ندارند اعتقاد و کنندنمی احساس

 حـوزه  بـه و بدون توجه و مالحظه دیگـران  شوند، می خودخواه و منفرد آنها ؛ندارند انتظار

به یکـدیگر   ظنسوء یا حقارت چشم به مردم که نیست اینمسئله . کنندمی تکیه خود نفوذ

 Heyningen,2003, P( گیرنـد می نادیده را یکدیگر آنها که است اینبلکه مسئله نگرند، می

 و کننـد مـی  تعیین دیگران قبال در افراد براي را وظایفی مذاهب تمام توکویلباور  به اما). 7

 مـذهب . سـازند یمـ  يجـار  آنها روان در ییایدن نیا و يماد اهداف از فراتر راهایی  گرایش

 خــدا خلــق بــه توجــه و مراقبــت و گانیهمســا و کــانینزد بــه يورز عشــق بــه را مــردم

 و هـا  میتصـم  مسـؤولیت  رشیپـذ  مانند زین نوعانهم قبال درپذیري  مسؤولیت. خواند فرامی

 از پـس  یزنـدگ  بـه  اعتقـاد  چنـین  هم. شودیم شمرده یمذهب باور ثمره، آزادانه يهاانتخاب

 و کنـد یم تیهدا تیابد سمت به ایدن نیا زیناچ و زودگذر منافع از را توجه تیاولو، مرگ

 یشخصـ  نفع بیتعق اگرچه. دینمایم دیتحد و لیتعد را ییگرايماد و ییفردگراراه  نیا از

 کمـک  یشخصـ  نفع از درست درك بهکوشد تا  می مذهب اما است یعیطب و معمول يامر

 گـران ید متوجه حال نیع در که يفردهاي  بستگی دل و منافع از درست و کامل یدرک ؛کند
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 نسـبت  مردم ساختن متقاعد مذهب یذات نقش و اساس«. شودیم شامل زین را آنان و هست

ــاط بــه ــان ارتب ــه جامعــه رفــاه و خودشــان شخصــی منــافع می  »اســت کــل یــک مثابــه ب

)Heyningen,2003, P 18 .(يتسـرّ  و بسـط  امکـان  بازهم مذهب براي نقشی چنین تعریف 

 همواره زین اسالم در ،مثال يبرا ؛سازدیم فراهم تیحیمس از ریغ یانیاد به را لیتوکونظریه 

 شـارع  نظـر  در ياخـرو  یزندگ و جامعه به خدمت، نوعان هم به توجهی، اجتماع مسؤولیت

  . است بوده تیاهم يدارا

 يگـر ید مشـکل ی، اجتماع يازهاین و یعموم امور از گرفتن فاصله و ندهیفزا ییفردگرا

 بـه گـرایش  . است دولت قدرت مداوم تمرکز آن و نهدیم کیدموکرات جوامع يرو شیپ را

 به شیخو یاسیس يهايآزاد يواگذار به را شهروندانی، خودگردان مسؤولیت بار از ییرها

ـ ا. است خود يهاقدرت شیافزا و اقتدار گسترش به لیما اریبس که دهدیم سوق یدولت  نی

 کمـک  بـه  شهروندان که یحال در رایز ؛شودیم دیتشد یناآرام و بحران طیشرا در تیوضع

 در و آورنـد ینمـ  رو گریکـد ی بـه  یـی فردگرا و انزوا لیدل به، دارندنیاز  خود از فراتر یمنبع

 تـري  بـیش  قـدرت  مضاعف يهامسؤولیت رشیپذ با هم دولت. کنندیم رو دولت به مقابل

 نظـر  از. دیـ آیمـ  در حرکـت  بـه  کیـ دموکرات يکتاتورید کی ریمس در و آوردیم دست به

 اسـتبداد  از کـه  گـردد یمـ  اسـتبداد  از يدیـ جد نـوع  يریگشکل مقدمه، طیشرا نیا لیتوکو

 و گشـته  انعطـاف  و یدگیـ خم دچار اما شکندینم هم در انسان اراده، است ترمیمال گذشته

 بـرده  برابـر  طـور  بـه  همه، رودیم دست از يآزاد اما شودیم حفظ يبرابر. شودیم تیهدا

 و انجامدیم انزوا قیتشو و دیتشد به خود استبداد نیا. )319ص،1383 ،لیتوکو( شوند می

  . دارد همراه به را هايآزاد تر بیش دیتحد

 تیاکثر استبداد، است کیدموکرات جوامع در يآزاد تیوضع نگران چنان هم که لیتوکو

 خواست یجیتدر شدن محو از که او. کندیم یمعرف يفرد يآزاد برابر در يگرید دیتهد را

ـ اهم، بود مناكیب تیاکثر افکار نفوذ اثر در افراد یواقع یلم و  بـه  نسـبت  تیـ کم افتنیـ  تی

ـ توکو نظـر  از. دانسـت یمـ  کیـ دموکرات جوامـع  در توجه قابل يخطر را تیفیک  سـلطه  لی

 تر بیش افراد از جامعه یآگاه و تیدرا که است نظر نیا بر یمبتن، تیاکثر يمعنو و یاخالق

ـ ا .اسـت  تـر صائب فرد کی نظر از ،دارند ندگانینما تیاکثر که ياهینظر و است  سـلطه  نی
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 مقـدم  تـر  کـم  تعـداد  منـافع  بر دیبا تر بیش تعداد منافع که است اصل نیا بر یمبتن چنین هم

  . )343، ص1383توکویل،  ( شود شناخته

 وکرده  معرفی جابرانه برابري مولود را اکثریت استبداد ،»آمریکا در دموکراسی« سندهینو

. دهنـد مـی  جهت را آن وکرده  وارد افراد اذهان بر سنگینی عمومی، فشار افکار است معتقد

 مسـتقل  هـاي اندیشـه  تمـام  منع به تواندمی دموکراتیک قوانین در یافته پرورش برابري این«

 محـدود  تعـداد  تـرین  بیش عمومی اراده به شهروند هر ذهن حتی که ايگونه به ؛شود منجر

 امـا  شدیاندیب گرانید از متفاوت ياگونه به است آزاد فرد). Heyningen,2003, p 13( »گردد

ـ توکو. شـود  لیتبداي  به بیگانه شیخو جامعه افراد انیمدر  آن از پس است ممکن -یمـ  لی

 در .داردیمـ  نگـاه  محبـوس  یبیعج و محدود طیمح در را افکار، تیاکثر قدرت... «: سدینو

ـ ا از بخواهد که یکس اما دارد وجود کامل يآزاد طیمح نیا داخل ـ دا نی  یقـدم  محـدود  رهی

 و هاشکنجه انواع قبول يبرا را خود روز هر و کند تحمل را یعموم نفرت دیبا شود خارج

 خواهـد  بسـته  شـه یهم او يبـرا  یاسـ یس یزندگ يدرها گرید، کند آماده یروح يهاعذاب

 قابـل  و ملمـوس  همـواره  البته که استبداد نیا مقابل در. )354، ص1383 ،لیتوکو( »...بود

 را آن ایـ  شـود  آن شـرفت یپ مـانع  نتوانسـته  زیچ چیه. ندارد وجود یمانع چیه، ستین درك

ـ توکو. انـد شـده  ردخُ آنراه  در که کند یکسانخشنودي  و تیشکا متوجه  اسـت  معتقـد  لی

 اسـتبداد  برابـر  در دفاع و قدرت ساختن محدود يبرا او و شود محدود دیبا همواره قدرت

 افـراد  بـه  یقـ یحق منفعت صیتشخ در که یزمان همچون مذهب. شود می متوسل مذهب به

-قـانون  در دخالـت  زانیم و یعموم منفعت درست درك يبرا زین را تیاکثر، کردیم کمک

 بلکـه  ،کنـد یم فیتضع را یعموم افکار مذهب که دیگوینم لیتوکو. دهدیم ياری يگذار

 بـه  شـوند یمـ  رینـاگز  افکـار  ؛کنـد  یاخالق را یعموم افکار تواندیم مذهب که است آن بر

. رنـد یبگ نظر در را حاکم گروه ای تیاکثر حقوق تنها نکهیا نه ،کنند توجه زین گرانید حقوق

 شـه یاند غلبـه ، آن از يبـازدار  در عنصر نتری مهم و است یدموکراس آفت تیاکثر استبداد«

 از اطاعـت  ایـ  خـدا  از اطاعـت  ا، یـ میریبگ را خود میتصم دیبا. خداست از اطاعت و ینید

، برسـد  آرامش به دیبا روح .برد سر به دیترد و شک در همواره توان ینم .مستبد يفرمانروا

 او. )1 ، ص1389 ي،مرشـد ( »مسـتبد  ییفرمـانروا  بـه  یسرسپردگ ای خدا به یسرسپردگ با
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 احساس ـ  استیس و نید نسبت از یبرالیل برداشت در يگریداندیشمند  ـ  کنستان با سو هم

ـ د. بیانجامـد  تیـ جبار بـه  تواندیم آننبود  که داندیم يآزاد ضامن را ینید  تیهـدا  بـا  نی

 دولـت  عملکـرد  و یاجتمـاع  یزنـدگ  میتنظـ  بـه ، افـراد  يخـو  و خلق و ها عادتها،  سنت

 و اعمـال  بـر  محدودکننـده  یـی روین مثابه به و کرده قیتشو را یشخص مسؤولیت ،پردازد یم

  . کندیم عمل بشر يهاشهیاند

  جهینت

 بـه  توسـل  با کوشد می، کیدموکرات جوامع يروشیپ یاحتمال يدهایتهد شناخت با لیتوکو

 تیوضـع  بـه  توجـه  بـا  و تیحیمس بر تمرکز با او. کند ارایه هاخطر نیا از يزیگر راه نید

 یمعرفـ  را یدموکراسـ گسترش  و حفظ يهاشرطشیپ، کایآمر جامعه در یدموکراس و نید

ـ  اقتدار از یمنبع نید از او ،بیترت نیا به. کندیم  اتیـ خلق و عـادات  سرچشـمه  و یاخالق

 حفـظ  یدموکراسـ . شد خواهند منجر یدموکراس دوام بهپایان  در که دارد نظر در را حیصح

. یاسیس یوجه تا گذاشت خواهد شینما به را یاخالق یوجه تر بیش زین قیطر نیا از شده

ـ ا و اسـت  آشـکار  اشهینظر يجا يجا در يآزاد به او خاطر تعلق  يونـد یپ در را يآزاد نی

 یدموکراسـ ، لیتوکو نگاه در. کندیم وجو جست آن از برآمده اخالق و مذهب با یناگسستن

 اتیـ ح ادامـه  یحت نه و کندیم شرفتیپ نه ،مذهب نیآفر ثبات و کننده تیتقو يروین بدون

 نیچنـ  شـود یمـ  سبب، اسالم چون گرید انیاد از او خاص برداشت ،نای وجود با. دهدیم

ـ تول در را مـذاهب  ریسا و بداند سریم و برقرار یدموکراس و تیحیمس انیم تنها را ینسبت  دی

 جوامـع  ریـ نظ یجـوامع  يامروز طیشرا به توجه با حکم نیا. کند یابیارز ناکام مشابه جینتا

 یـدنظر تجد و لیتعـد  ازمندین آنها در کیدموکرات يسازوکارها و مناسبات انیجر و یاسالم

هایی که بر تنش و ناسازگاري میان اسـالم و دموکراسـی    الزم است در مطالعه دیدگاه. است

تأکید دارند به نوع برداشت از دین، حداقلی یا حـداکثري، و نـوع برداشـت از دموکراسـی،     

افزون بر این، برخـی از ایـن رویکردهـا    . حداقلی یا حداکثري، سیاسی، اجتماعی توجه کرد

گرایی اسـت   هایی مثل سکوالریسم و نسبی ی دموکراسی به مولفهگرفتار نوعی تقلیل مفهوم

هـاي   آمیـز آنهـا اسـت تـا بـه تعمـیم       و از این رو نیازمند بررسی دوبـاره و کـاربرد احتیـاط   

ها و امکاناتی کـه در دیـن اسـالم وجـود      تر به ظرفیت پیش. نیاندیشیده و نادرست نیانجامد
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سـویی آنهـا بـا     و هـم ) گرایـی  مـداري، شایسـته   پذیرش عقل، تأکید بر برابري، قـانون (دارد 

در اینجـا قصـد   . شـود اشـاره کـردیم    هایی که در فرایندهایی دموکراتیک دنبال مـی  شاخص

ها بپردازیم، بلکه تنها هم رأي بـا   هاي دینی در تحقق عملی این ظرفیت نداریم به توان نظام

دعـاوي دینـی در عرصـه    شویم که بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی و   توکویل یادآور می

اش بـا رونـدهاي    سـویی  عمومی، در قوت گرفتن دین یا ضعف و به حاشیه رفـتن آن، هـم  

  . اش با مناسبات اقتدارگرایانه نقش مهمی دارند نوایی دموکراتیک یا هم

ـ د کـارکرد  بـه ی متفـاوت  نگاه اگرچه لیتوکوسرانجام باید گفت نظریه   و جوامـع  در نی

 تـداوم  امکـان  ریمس نیا از ودارد ی اسیس وی اجتماع روابط مینظت در آنیی توانا و تیظرف

ـ  و هیحاشـ  بـه  را نیـ د شودیم تصور که استی مدرن جوامع در آنی نیآفرنقش و اتیح  ای

ـ تقلکمابیش  ن، نگاهیاوجود  اند، بافرستادهی خصوص حوزه ـ توکو انـه یگرالی ـ د بـه  لی  و نی

 وی غرب جوامع در نکهیا فرض ، بایاخالقي هاآموزه و اصول ازی منبع عنوان به آن ازی تلق

ـ اد مورد باشد، در انطباق قابل و صادق کایآمر خاص طور به  کـه ی اشـتمال  وي حـداکثر  انی

. سـت ین گـو  پاسـخ  کننـد، چنـدان  یم فیتعر خودي برا رای متفاوت و متعدد عملي هاحوزه

-یم عمل جوامع دری اخالق اقتدار منابع مثابه به که دیشیاندیی هالیبد به توانیم چنین هم

ـ ید اصول بای کینزد نسبت حال نیع در و کنند  و سـم یکاتول ریتـأث  سـازوکار  او. ندارنـد ی ن

 برابـر  دری دموکراسـ  از حفاظـت  و کیدموکرات جامعهی مقتض اخالق دیتول بر زمیپروتستانت

-یمـ  فرامـوش یی گو و دهدینم قرار بحث مورد روشنی شکل به زین را روشیپ هايدیتهد

 خود بهی نیع صورت تر کمی دموکراس و نید از اجماع مورد و کدستی هموارهی شکل کند

 در کهي فرد استقالل وي آزاد بر زمیتپروتستان تأکید و سمیکاتولی خواه يبرابر. است گرفته

 اند، امـروز ساخته فراهم کایآمر جامعه در رای دموکراس حفظ وي برقراري هانهیزم او هینظر

نظریه  ایآ کنند؟یم میترس رای تیوضع چه کشور نیا در پروتستان تیاکثر غلبه طیشرا در و

 قابـل ي ابعـاد  و وجـوه  ای و است شیخو تولدی مکان وی زماني هاتیمحدود ریاس لیتوکو

ی بررسـ  اسـت؟  دادهي جـا  خـود  اش، دریاسیس وی نی، دیفرهنگي محتواي را، ورا میتعم

  .برآیند ییهاپرسش نیچن پاسخي وجو جستدر  توانندیمبعدي  مطالعات و تر بیش
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