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    شناسی ایرانانجمن جامعه   

 

 دومین همایش ساالنه خوانش انتقادي جامعه شناسان کالسیک چکیده مقاالت 

 : ماکس وبرو مسائل جامعه ایران
 1397اسفند  15و  14

 دانشگاه خوارزمی

 

 برگزارکنندگان: گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و انجمن جامعه شناسی ایران

 

 فرهنگ و ارشاد،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت  :و حامی سازمان هاي همکار
، انجمن علمی دانشجویی مسائل اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ویی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، انجمن ایران دانشگاه خوارزمی، انجمن علمی دانشج
  علمی دانشجویی مددکاري اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 

 گروه جامعه شناسیتهران، خیایان شهید مفتح (دروازه دولت)، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
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    شناسی ایرانانجمن جامعه                     

 دومین همایش ساالنه خوانش انتقادي جامعه شناسان کالسیک 

 1397اسفند  15و  14: ماکس وبر، و مسائل جامعه ایران

  :همایش علمی کمیته

 دانشگاه( آزاده اعظم منصوره دکتر ،)اهواز چمران شهید دانشگاه( ارشاد فرهنگ دکتر ،)تهران دانشگاه( ارمکی آزاد تقی دکتر
 تنهایی ابوالحسن دکتر ،)طباطبایی عالمه دانشگاه( پناهی محمدحسین دکتر ،)الزهراء دانشگاه( باستانی سوسن دکتر ،)الزهرا

 دکتر ،)خوارزمی دانشگاه( زاده سراج سیدحسین دکتر ،)خوارزمی دانشگاه( جواهري فاطمه دکتر ،)اسالمی آزاد دانشگاه(
 پور شارع محمود دکتر ،)مشهد فردوسی دانشگاه( زاده زنجانی هما دکتر ،)نور پیام دانشگاه( مازندرانی زاهدي محمدجواد

 نبوي سیدحسین دکتر ،)خوارزمی دانشگاه( گلچین مسعود دکتر ،)تهران دانشگاه(  شریعتی سارا دکتر ،)مازندران دانشگاه(
 ). خوارزمی دانشگاه(

 )خوارزمی دانشگاه شناسی جامعه گروه مدیر و ایران شناسی جامعه انجمن رئیس( زاده سراج حسین سید دکتر :همایش دبیر

 )خوارزمی دانشگاه شناسی جامعه گروه( نبوي حسین سید دکتر :همایش علمی دبیر

 )خوارزمی دانشگاه شناسی جامعه گروه( قادري الدین صالح دکتر :همایش اجرایی دبیر

 : همایش اجرایی کمیته

 ساسانی عمران طاووسی، سادات زهرا بخشی، مرضیهس دمهن مداحی، جواد: همایش دبیرخانه

 زاهد موسوي شبنم: پوستر طراح

 نژاد موسی ملیحه گل، قره سلیمانی هادي: وبر آثار گردآورنده

  زاده، رجب الهام تبریزچی، آیدا پورمحمدیان، سرین آقازاده، زهرا بازدار، شراره: میهمانان نویسی نام و هدایت

 نعیمی مطهره،  حضیره احمد، اعالئی احسان بابایی، علی امین پورحسین، عارف هنجنی، رضائی فاطمه: سالن مدیریت

  پور هاشم مریم سمیعی، عاطفه زاهد، موسوي السادات شبنم، عناصري علیمراد: عکس گروه

 کنعانی محمد: اجرایی کادر سرپرست
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 برنامه دومین همایش ساالنه خوانش انتقادي جامعه شناسان کالسیک 

 ایران: ماکس وبرو مسائل اجتماعی 

 1397اسفند  14روز اول: سه شنبه 
 پذیرش 14 – 14:15

15,30 – 14,15 
 

 افتتاحیه
 

تاالر ابوریحان 
 بیرونی
 )4(طبقه 

 تالوت کالم اهللا مجید
 خیر مقدم دکتررسول رسولی پور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 گزارش دکتر سیدحسین نبوي، دبیر علمی همایش
هم و جامعه شناسی تاریخی وبر و آموزه هاي آن براي فسخنرانی دکتر فرهنگ ارشاد: 

 شناسی تاریخی ایران پژوهش در جامعه
شناسی اي بر روشسنخ آرمانی دیالکتیکی: حاشیهسخنرانی دکتر حسین ابوالحسن تنهایی: 

 کس وبر و کاربرد آن در فهم مسائل اجتماعی ایرانام

 پذیرایی 15,30 – 16

18-16 
 

 هاي موازي نشست

 )4االر ابوریحان (طبقه ت -نشست علم و روش 
 مدیر نشست: دکتر محمدجواد زاهدي مازندرانی

ختی چگونگی کسب اعتبارِ روش و نتایج در نظریات روش شنادکتر غالمرضا صدیق اورعی: 
 وبر

 تحقیق کیفیبازخوانی تیپ ایدآل وبر در روش شناسی  دکتر کرم حبیب پور گتابی:
 آکادمیک ماکس وبر، متافیزیک علم و آزاديحسام سالمت: 

 ماکس وبر و نقد روحیه سرمایه داريدکتر آرمان ذاکري: 
 هگر و اندیشندشناختی به مثابه سوژه مشاهدهجامعه» مَنِ«ماکس وبر؛ دکتر رحیم محمدي: 

 پرسش و پاسخ
 دانشکده (طبقه سوم) سسالن کنفران -وکراسی ورنشست اقتصاد و ب

 مدیر نشست: دکتر منصوره اعظم آزاده

با نگاهی  کراسی در نظریه وبروروواکاوي عناصر دیالکتیکی بمریم السادات حسینی فر: دکتر 
 ي ایران به جامعه

(ارائه  رانیهاي دولتی ای میزان تطبیق پذیري بوروکراسی وبري درسازماندکتر غالمرضا مقدم: 
 تفسیري)-تاریخییک رویکرد 

حلیل ت: وبر بوروکراسی نظریه هايکامیابی ها وبازبینی شکستدکتر معصومه نصیري پور: 
 ایرانی هاي موردي فساد در سازمان

 جامعه شناسی اقتصادي وبر و امپریالیسم اقتصادي در ایراندکتر حمزه نوذري: 
یوانساالري دبراساس نمونه آرمانی  بررسی تاریخی نظام اداري در ایراندکتر نوروز نیمروزي: 

 وبر
 پرسش و پاسخ
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 1397اسفند ماه  15روز دوم: چهار شنبه 

15:30 -14 
 

 هاي موازينشست

 )4االر ابوریحان (طبقه ت -جامعه شناسی سیاسی 
 مدیر نشست: دکتر محمد حسین پناهی

مسئله  اقتصاد تفسیري ماکس وبر و معرفت شناسی نئولیبرالیسم با تاکید براحمد جعفري: 
 ایران در فهم نئولیبرالیسممندي 

 دولت و کاریزما در جمهوري اسالمی ایران،یک مطالعه وبريمهسا اسداهللا نژاد: 
 صورتبندي جامعه شناختی تئوري کاریزماي وبردکتر مجید فوالدیان: 

 بري پارادوکس مشروطیت ایران و پیامدهاي ناخواسته آنتحلیل ونرگس سوري: 
 والنه ماکس وبر و ایرانئملی گرایی مسدکتر حمید رضا جالیی پور:  

 پرسش و پاسخ
 )  3الن کنفرانس دانشکده (طبقه س -نشست جامعه شناسی تاریخی 

 مدیر نشست: دکتر فاطمه جواهري

اندگی وبر و جواد طباطبایی در باره دلیل عقب ممقایسه روش شناسی دکتر حسین روحانی: 
 ایران

یک در درس هاي نظریه اقتدار وبر براي تحلیل مناسبات جمعی غیر ارگاندکتر رضا صمیم: 
 نتقاديا-اجتماع ایرانی،مطالعه اي تاریخی

برخی مالحظات در  تئوري عام و تطبیقی وبر، -جامعه شناسی تاریخیدکتر رضا عظیمی: 
 گفتمان شرق شناسی در ایرانمورد 

نی نگاهی غیر یوروسنترك به کالسیک هاي جامعه شناسی: بازخوادکتر سید جواد میري: 
 قرائت شریعتی از ماکس وبر

 پرسش و پاسخ

 پذیرایی 16-15:30

18-16 
نشست جامعه 
 شناسی دین 

 و اختتامیه

 )4االر ابوریحان (طبقه ت -نشست جامعه شناسی دین 
 نشست: دکتر سیدحسین سراج زادهمدیر 

 خوانشی در طلب رستگاريریحانه صارمی: 
-زیست  "سبک "جامعه شناسی دین ماکس وبري و  "سنت "دکتر محمود نجاتی حسینی: 
 اسالمی -جهان دین ورزي ایرانی 

 پژوهینقد مبانی فکري ماکس وبر در دیندکتر حسن محدثی: 
 سمو  پروتستانتی» وبر«نظریه ها در ایران، مورد مصرف دکتر مقصود فراستخواه: 

 پرسش و پاسخ
 اختتامیه
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 4 ..........»محور تیفساد جنس« يبر مسئله دیماکس وبر با تأک یبوروکراس يهینظر یتیجنس يریگجهت یبررس

 5 ...................................................................................يوبر يمطالعه کی ران؛یا یاسالم يدر جمهور زمایدولت و کار

 6 ........................................ یاز حکم ارزش یربط ارزش يوبر کیمتخصص مسلمان: تفک یمعرفت شناخت يادهایبن

 7 .................. یسند دانشگاه اسالم يمطالعه مورد: در دانشگاه نید ياستگذاریحلقه مفقوده س: تیاخالق مسئول

 8 ........................................ رانیامروز جامعه ا يآن در مورد مسائل اقتصاد ینییو قدرت تب ياقتصاد یشناسجامعه

 10 .............................................................................................. رانیدر ا يفساد ادار لیتحل يبرا ينسخه وبر يکارآمد

 12 ............................................................................................ واردشده بر آن يوبر و نقدها یشناسروش یخطوط اصل
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 15 ...................................................................................................................................... یشناسوبر: تأمل در نفس جامعه

 16 ................................................. رانیدر ا یبوروکراس لیماکس وبر و تحل یو بوروکراس ينظام ادار یجامعه شناس

 17 ........................................................................................ رانیآن در ا يسازیاقتدار ماکس وبر و بوم یلزوم نقد مبان

 18 ......................................................................... رانیا یبر رابطه فرهنگ در ساختار بوروکراس یتأمل : يساالر وانید
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 به نام خداوند جان و خرد

 

 سخن دبیر علمی

 
امعه جدور کیم و مسایل جامعه شناسی خوانش انتقادي "با توجه به برگزاري موفقیت آمیز همایش 

اه به مهر سال در اسفند دانشگاه خوارزمی بر آن شد شناسی ، گروه جامعه96در زمستان سال  "ایران
این پردازد. بهاي آنان با مسائل جامعه ایران خوانش انتقادي یکی از جامعه شناسان کالسیک و ربط نظریه

م انسانی، ي علورشته هاکار از این رو اهمیت دارد که دانش جامعه شناسی، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین 
تاثیرگذار بخش و  هاي آنان الهامشناسان کالسیک قوام گرفته و هنوز نظریههاي جامعهبر مبناي آراء و نظریه

تبیین مسائل  مند هستند و الزم است تناسب آنها براي فهم وهاي اجتماعی، زمینهاست. در عین حال نظریه
زیابی قرار اي فرهنگی اجتماعی دیگر به صورت انتقادي مورد ارهجوامع مختلف، و کاربرد آنها در زمینه

 گیرد.
شناسان کالسیک خوانش انتقادي جامعه"دومین همایش ساالنه در این راستا، در زمستان سال جاري 

 ی پردازد. م -ماکس وبر –از بنیانگداران اصلی جامعه شناسی دیگر یکی  ،  به"و مسائل جامعه ایران
گاه و نقش ن چهار بنیانگدار اصلی جامعه شناسی (مارکس، وبر، دورکیم و زیمل) جایماکس وبر در میا

أثیر افکار اي از رشد و پیشرفت علم جامعه شناسی در قرن بیستم زیر تبخشی قابل مالحظه .دارد ممتازي
دادن کل نقش مهمی در شخود  شناختی وبر بوده است. وبر با مجموعه آثار پراهمیتهاي جامعهو اندیشه

هاي شناختی داشته است. تأثیر وي مشخصاً  در مجادالت روش شناختی، در نظریهبه تفکر جامعه
شناسی فرهنگ شناسی تاریخی، جامعهشناسی مثل جامعهشناسی، و در حوزه هاي مختلف جامعهجامعه

بته نیمه لعه (الشناسی دین، و نیز در مطاشناسی معرفت، جامعهشناسی اقتصادي، جامعهفرهنگی،  جامعه/
 تمام) دین اسالم... بارز است.

، سرمایه هاي آرمانی، عقالنی شدنمانند کنش اجتماعی، تفهم، گونه وبردستاوردهاي نظري و مفهومی 
را زبان جامعه فداري، علیت، ارزشها، منزلت، مشروعیت، دیوانساالري، اخالق پروتستانی و... به بخش اصلی 

. برخی از گیرندهاي علوم انسانی و اجتماعی مورد استفاده قرار میهمه رشتهند و در اشناسی مبدل شده
ه یک معنا بیشتر اند، طوري که بتقریباً جایگاه یک مفهوم کانونی را یافته "کنش اجتماعی"این مفاهیم مثل 

ازبان رهاي کنش اجتماعی هستند. در هرحال نه تنها فنوعی نظریهبه شناسی در واقع هاي جامعهنظریه
تقیم یا غیر مسجامعه شناسی، شناسی، بلکه نحوه اندیشه و فهم بسیاري از جامعه شناسان و نیز علم جامعه

 مستقیم توسط مفاهیم وبر شکل گرفته است.
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شناسی معهشناسی و نیز امکانی که جارد نظري و مفهومی وبر براي جامعهعلیرغم اهمیت بسیار دستاو   
به ار یا همایشی تا بحال در سمین رسدمسائل اجتماعی ایران دارد، به نظر می بررسی و تحلیلوبري براي 

هاي نظري و بینشی ماکس وبر براي فهم و تبیین مسائل اجتماعی ایران پرداخته صورت انتقادي به ظرفیت
ی این قدرت تبیینو هاي وبر انتقادي افکار و اندیشههمایش حاضر با رویکرد تحلیلی . از این رو نشده است

 ها در مورد مسائل اجتماعی ایران را مورد کاوش قرار داده است.  افکار و اندیشه
ر ماه امسال در تدارك این همایش براي بهرمندي از ظرفیت هاي علوم انسانی و اجتماعی ایران، در شهریو

مچنین این . هفراخوانی براي دریافت چکیده مقاله داده شد و درگاه الکترونیک دریافت مقاله طراحی شد
ي کمیته علمی چکیده مقاله، با داوري اعضا 63همایش در پایگاه استنادي جهان اسالم ثبت شد. با دریافت 

ه از مقال 24همایش، مقاله هاي مناسب براي چاپ و ارائه مشخص شدند. با توجه به محدودیت زمان 
شناسی و بوروکراسی، جامعهنشست با موضوعات علم و روش، اقتصاد  6صاحبنظران و پژوهشگران در 

ئه دهندگان . از همه ارادر نظر گرفته شدارائه براي سیاسی، و جامعه شناسی دین تاریخی، جامعه شناسی
انمندي نظري مقاله و حامیان و همکاران سپاسگزاري می شود. امید است این همایش در ارتقاء کیفیت و تو

ثر براي حل ؤم خت و تبیین و ارائه راه کارهاي، و به شناو کاربردي جامعه شناسی ایران سهمی داشته باشد
هاي ان مقالهمسائل جامعه ایران و بهبود زندگی مردم کمک کند. همچنین امیدوارم بتوانیم با همکاري آن

 این همایش ها را آماده و منتشر کنیم. 
 
 

 ید حسین نبويس                                                                                   
 بیر علمی همایش د                                                                                  

 معه شناسی دانشگاه خوارزمیعضو هیات علمی گروه جا                                                         
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 شناسی تاریخی ایران هاي آن براي فهم و پژوهش در جامعهتاریخی وبر و آموزهشناسی  جامعه

 1فرهنگ ارشاد

شناسی وبر، کاري سهل و ممتنع است. سهل است در مقدمه الزم به یادآوري است که نگاه نقادانه به جامعه   
اقتدار و مدرنیته) دچار تعارض  ،بوروکراسیشناسی خود (مثل که وبر در بسیاري از مفاهیم اصلی جامعه جهتازاین

طور داند، باز هم بهمی ناپذیراجتنابکه ایده بوروکراسی را که در روند تاریخی مدرنیته، امري شود چنانمی
 انجامد و اقتداري را که در بستر بوروکراسی عقالیی و قانونی مشروعیتمی» قفس آهنین عقالنیت«به  ناپذیرچاره

زند و خود وبر پهلو می است) انگیز پرسشود وبر با سلطه (که مشروعیت یا قانونیت آن کند در زبان خپیدا می
هاي نمونه«برخورد موافقی ندارد. از سوي دیگر، نقد بر او مشکل و ممتنع است زیرا طرح مفاهیمی مانند  بااقتدار
(قانونیت) اقتدار و کلیت شناسی تفسیري وبر، یا بحث مشروعیت براي فهم روشمندانه و نظري جامعه» 2مثالی
 ها پرداخت.نقد آنتوان بهسادگی نمیتطبیقی وبر، مباحث پراهمیتی هستند که به -شناسی تاریخیجامعه

ویژه در بر و بهوار حاضر این است که پس از مروري بازاندیشانه در آثار و افکار ماکس تهدف نویسنده از تدوین گف
طبیقی ت -اریخیتشناسی هاي جامعهگیري از شیوهلی او کوشش کنیم تا با بهرههاي مثاشناسی تفسیري و نمونهروش

 ان بپردازیم.ایر دربارهانتقادي  -طبیقیت -شناسی تاریخیشناسی تاریخی و شاید جامعهوبر، به مطالعه جامعه
م تاریخی مارکس ماتریالیسهایی که با ها و شباهتگرایانه ماکس وبر (با همه تفاوترسد نگاه تاریخینظر می به

ه اروپا، آمریکا و شناسی/ تاریخی خود دربارهاي جامعهوبر تحلیل کهاینویژه دارد) مبحثی شایان اهمیت است به
کرد توجه به روی ،بنابرایندهد. اي از اطالعات ارائه میهمچنین چین، هند و ایرانِ (باستان) را بر پایۀ انبوهه

حث خود از قبیل یاب است. ناگفته نماند که وبر عمده مبانوز هم براي ما راهگشا و جهتروشمندانه تاریخی وبر، ه
 همۀ با، روازاین. بردپیش میقدرت و اقتدار، بوروکراسی، دین و فرهنگ را در همان محمل و رویکرد تاریخی خود به

اهم آورده است. اه نظري منسجمی را فراند باید گفت که وبر، دستگهاي او یافتهآمیزي که در گفتهمشکالت تعارض
دهد. ارائه می شناسی اوستهاي مثالی که هسته روشهاي تاریخی خود را با توسل به همان نمونهکه او تحلیلچنان

ها را همچون این کشی و ماننداو در تحلیل تاریخی، مفاهیمی مانند فئودالیسم، امپریالیسم، انسان اقتصادي، ریاضت
-داري و اقطاعیولت«توانیم مفاهیمی چون کشد. آیا ما نیز نمیکه خود ابداع نموده به بحث می» مثالیهاي نمونه«

ا که با توجیه دینی پهلوي ر حتیایران از غزنویان تا قاجاریه و  هزارسالهدر طول تاریخ » اقتدار سلطان«و یا » داري
 نیم؟تحلیل نقادانه ک» هاي مثالینمونه« مثابهبههمراه بوده، 

 
وعیت؛ اقتدار؛ تاریخی؛ مشر -شناسی تطبیقیهاي مثالی؛ جامعهشناسی تفسیري؛ نمونهجامعه واژگان کلیدي:
 سلطه/ سلطنت

                                                             
   ershadaf@gmail.comجامعه شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، نشسته  بازاستاد  - 1

2 .ideal types الگوهاي «یا » هاي آرمانیسنخ«صورت به ام ولی آن رااین معادل را از داریوش آشوري وام گرفته
 اند.هم ترجمه کرده» نظري

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ershadaf@gmail.com
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 »محور جنسیتفساد «ي با تأکید بر مسئله وبر ماکس بوروکراسیي گیري جنسیتی نظریهبررسی جهت

 2علی محمدزاده 1فاطمه ازگلی

 جنسیت فساد«جوامع امروز تبدیل به مسئله شده است،  بوروکراتیکیکی از موضوعاتی که در ساختارهاي     
قرار  استفاده موردي فساد اداري مبتنی بر جنسیت اصطالحی است که درباره» محور جنسیتفساد «است. » محور

است. فساد » نسیج محور سیتجنفساد «بر دو نوع است. نوع اول این فساد، » محور جنسیتفساد «گیرد. می
شاره دارد. اجنسیت محور جنسی، به وجود انتظارات جنسی عالوه بر انتظارات شغلی از زنان از سوي کارفرمایان 

اخت است که در آن به مسائلی همچون پرد» مالی و اداري محور جنسیتفساد «، محور جنسیتنوع دوم فساد 
اي براي ارتقاء جایگاه زنان در سازمان و ار از زنان، وجود سقف شیشهحقوق کمتر به زنان، اولویت تعدیل نیروي ک

مصداق خشونت جنسیتی علیه زنان هستند. در پژوهش » فساد جنسیت محور«شود. هر دو نوع مانند آن اشاره می
نسیت فساد ج«ي هایی در باب مسئلهوبر چه داللت بوروکراسیي حاضر به این مسئله پرداخته شده است که نظریه

جنسیتی خنثی بوده و  ظلحا بهآن است که این نظریه  يدهندهنشانوبر  بوروکراسیي دارد. بررسی نظریه» محور
و  بوروکراسیي امکان بسط مفهومی و نظري نظریه اگرچهتوجهی نداشته است. » فساد جنسیت محور«به موضوع 

 .در این نظریه وجود دارد» فساد جنسیت محور«گنجاندن مفهوم 
 

شونت خ ،فساد جنسیت محور مالی و اداري ،فساد جنسیت محور جنسی ،جنسیت محور فساد واژگان کلیدي:
 ماکس وبر ،بوروکراسیي نظریه ،جنسیتی علیه زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 fatemeozgoli@msc.guilan.ac.ir الن،یدانشگاه گ ی،شناسجامعه ارشدیکارشناس يدانشجو - 1
 mohamadzade.a@um.ac.irمشهد،  یدانشگاه فردوس یشناسجامعه يدکتر يدانشجو - 2



 جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبردومین همایش خوانش انتقادي 

 

5 
 

 ي وبريدولت و کاریزما در جمهوري اسالمی ایران؛ یک مطالعه

 1نژادمهسا اسداله

گیري دولت جمهوري اسالمی ي ساخت دولت در ایران بعد از انقالب و شکلاگر بخواهیم از منظر وبري به مطالعه
آورد؟ اکثر دهد و چه موانعی پدید میي دولت مدرِن وبر چه امکاناتی را در اختیار ما قرار میایران بپردازیم، نظریه

هاي بایست در وضعیتاند که میمهیدي نظري دانستهتاند، آن را ي دولت در وبر پرداختهکه به نظریه شارحانی
آل ت، یک ایدهنیس» انحصاریابیِ زور«تاریخی مختلف صیقل یابد. از نگاه ایشان تعریف دولت در وبر که چیزي جز 

گیري دولت ابر توضیحات وبر نه با غایتِ شکله و بنهاي تاریخی گوناگون انتزاع شدتایپ نظري ست که از موقعیت
دهد که در شان مینآن سروکار دارد. این انحصاریابیِ زور صرفاً ناظر به چیستی دولت است و به ما  و نه با کارکرد

رو هستیم، درواقع دولت داریم. اما رزمینیِ خاصی روبهسدر قلمروِ   -بخوانید خشونت –حق اعمال زور  کههنگامی
شناسی سیاسی خود، از نسبت دولت مدرن هاي جامعهماند. او در کنار دولت، در نظریهجا متوقف نمیر همینوبر د

ترتیب پیچیدگِی  آورد و بدیننیز صحبت به میان می» کاریزما«و » منديقانون«، »مشروعیت«با مفاهیمی چون 
ر متن مفصل به آن خواهیم پرداخت، یک یم، که ددهد. جدايِ از چیستی این مفاهبیشتري به تحلیلِ خود می

دارد که هر تغییر و ي ساخت دولت در ایران بعد از انقالب باشد. وبر بیان میتواند راهبِر ما در مطالعهدقیقه می
گیري دولت و بنابراین  کاریزماست، زمانی که منجر به شکل قدرتمندانقالب کاریزماتیکی که مبتنی بر شخصیت 

صحبت کرد. به تعبیر او  درون ساحت دولت» قدرتمند«توان از تداوم کاریزمايِ شود دیگر نمیمی انحصاریابیِ زور
گردیم که از خود رو میروبه» شدهکاریزمايِ نهادینه«گیرد ما با شکلی از می قانونی شکل زمانی که سازوکارهاي

 موجود است. گذاريِ گر مشروعیت قانونندارد و صرفاً پشتیبان و تأمین» قدرتی«
اشمیت  نی چون کارلکسا موردنقدگیري دولت این شکل از جداسازيِ قدرتِ کاریزما از قدرت دولت هنگامِ شکل

ي دولت وبر در هاي مهمی که آن را برخواهیم رسید، در این متن که با توان تحلیلی نظریهقرار گرفت. سواِي نقد
گیري خواهیم نشان دهیم که آیا پس از شکلارد میدن سروکار ي مشخص تاریخی دولت بعد از انقالب ایرانمونه

دل به یک بدولت جمهوري اسالمی ایران از قدرت کاریزما (رهبر) کاسته شد و موقعیت کاریزماي انقالب ایران 
 -رانگیري دولت جمهوري اسالمی ایاگر بتوان نشان داد که پس از شکل گشت؟ جایگاه نهادین و بنابراین روتینیزه

رت کاریزما و دولت سروکار داریم ما با دو قد -گیریمقانون اساسی فرض می شدن تصویبو  58این دقیقه را مرداد 
بخش قانون نیز بود، آنگاه شاهد چه شکلی از بخش قانون که قدرتو شبیه نقد اشمیت، کاریزما نه صرفاً مشروعیت

 وتعدیلجرحمندي را لت با کاریزما و مشروعیت و قانونت دوهاي تاریخی بودیم که فهم وبري از نسبتعارضات و جدال
 کند؟می

اي . رویکرد روشی تحلیل داده، رویکرد رابطهگیردبرمیرا در  1368تا  1357هايِ ي تاریخی تحقیق ما از سالدهه 
واهند شد و هاي اجتماعی در نسبت با هم تحلیل خاستراتژیک خواهد بود. در این رویکرد عالوه بر آنکه پدیده

ي اجتماعی دهی به پدیدههايِ نیروهاي مؤثر در شکلخواهد بود، تصمیم» ي اجتماعیرابطه«بنابراین دولت یک 
 مدنظر متن، همان دولت، مطالعه خواهند شد. 

 مندي، انقالب کاریزماتیک، جمهوري اسالمیدولت مدرن وبر،کاریزما، مشروعیت، قانون کلیدي: واژگان

                                                             
  asadollahnejad@gmail.comشناسی دانشگاه تربیت مدرس  دانشجوي دکتري جامعه 1
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 تفکیک وبري ربط ارزشی از حکم ارزشی :شناختی متخصص مسلمان تبنیادهاي معرف

 1یلیمحمد جواد اسماع

ن آرمان است. ای» آرمان متخصص مسلمان«شناختی براي  این مقاله به دنبال شناسایی و تدوین اصلی معرفت  
نوان آرمان آموزش اسالمی به عبعد از تأسیس مدرسه عالی دارالفنون در یک فرایند درازمدت، به ویژه بعد از انقالب 

-ام مدرسهعالی انتخاب گردید. این آرمان پاسخی بود به شکاف ایجاد شده بین نظام آموزشی حوزه علمیه و نظ
داري از اهاي  دانشگاه. اما پیگیري این آرمان کمتر در ساحت نظري و بیشتر در شکل هویتی و در قالب تصمیم

ل شورا، تولید نهادسازي، ایجاد سازمان و معاونت، تشکی«جرایی و تأکید بر هاي دولتی و ا طریق ابالغ دستورعمل
هاي بسیاري  ین رویه، مسائل و نگرانیبروز یافته است که ا» هاي مذهبی نامه و برگزاري برنامهسند، تهیه آیین

ست اصل کارب، قابلیت »ربط ارزشی«از » حکم ارزشی«ایجاد کرده است. از نظر مقاله حاضر، اصل وبري تفکیک 
حکم ارزشی  وآرمان متخصص را داراست تا با آرمانی مشروع و ممکن مواجه باشیم. اگر به تمایز جدي ربط ارزشی 

 برپایه( یرعلمیغ فعالیت و) ارزشی ربط مفهوم پایه بر( علمی فعالیت در که کنیم استدالل توانیم¬قائل باشیم، می
  .هاي دینی در دانشگاه تنگ و بسته نیست مشارکت ارزش براي عرصه ،)ارزشی حکم مفهوم

 
 سازي دانشگاه آرمان متخصص مسلمان، وبر، ربط ارزشی، حکم ارزشی، اسالمی :واژگان کلیدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
   gmail.com57esmaili@ بهشتی  دیدانشگاه شه اریاستاد - ۱
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 مطالعه موردي سند دانشگاه اسالمی : حلقه مفقوده سیاستگذاري دین در دانشگاه: اخالق مسئولیت

 1یلیمحمد جواد اسماع

ستگذاري سیا» ناکارآمدي«و » نامشروعیت«، »بودن غیرعملی«کارشناسان و محققان درباره در چهل سال اخیر، 
الیل مذکور را اند. مقاله حاضر بدون این که نقش علل و د دین در دانشگاه، به علل و دالیل متعددي اشاره کرده

پررنگ یافته  سیاستگذاري رانهاد » اخالق مسئولیت«اهمیت تلقی کند، به تأسی از نظریه وبر، ضعف  ناچیز یا کم
 ازي دانشگاهس هاي اسالمی ها و از دیگرسو، ناکامی ها و مخالفت ها، نارضایتی ظن و معتقد است بسیاري از سوء

فرعی،  ها در ضعف اخالق مسئولیت نهاد سیاستگذاري ریشه دارد. نگارنده با طرح یک پرسش اصلی و شش پرسش
وش ر ) به1392اه اسالمی (مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی سال از طریق تحلیل کیفی مضمون سند دانشگ

وین نشده است. تد» اخالق مسئولیت«قیاسی و استقرایی، نشان خواهد داد که سیاستگذاري دین در دانشگاه بر پایه 
ست یم شده اتنظ» اخالق باور«اما این مستلزم بررسی مستقل دیگري است که معلوم شود آیا سند مذکور بر پایه 

 .یا نه
 

 شگاه: اخالق مسئولیت، وبر، سند دانشگاه اسالمی، هدف و وسیله، سیاستگذاري دین در دانواژگان کلیدي
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 آن در مورد مسائل اقتصادي امروز جامعه ایران تبیینیشناسی اقتصادي و قدرت جامعه

 1مهدي امیدي

داري با اتکا مدن سرمایهآا تبیین تاریخی او از بردر ایران، بیش از همه ب ویژهبهشناسی اقتصادي ماکس وبر، جامعه
با افرادي نظیر ریچارد سوییدبرگ و  راستاهمتوان وجود میشده است. بااینبر تحلیل اخالقیات پروتستانی شناخته

اقتصادي را بیش از همه شناسی هاي اساسی او در زمینه جامعهبا اتکا بر بعضی از اظهارنظرهاي شخص وبر، تحلیل
رآمدن امکاناتی توان اهمیت این تغییر نقطه تمرکز را از منظر بجستجو کرد. می "اقتصاد و جامعه"در اثري نظیر 

در سطح  وشناسی اقتصادي ههایی نظیر جامعتوانند براي حوزهشناختی وبر میهاي جامعهمشاهده کرد که تحلیل
خود را به تحلیل  اًدر ایران، عمدت ویژهبهشناسی اقتصادي باشند. حوزه جامعه محدودتري، اقتصاد به همراه داشته

زمانی، بررسی رابطه میان فاکتورهاي اجتماعی و اقتصادي محدود نموده از منظري هم یاروندهاي کالن تاریخی و 
نظیر  روندهاییالنکه تحلیل هاي مارکسیستی، خود را ببا استناد به تحلیل اي دیگر این حوزه، عمدتاًاست. از زاویه

ي نظري هاها از چارچوبفرایندهاي نولیبرالیزاسیون محدود نموده و این در حالی است که اغلب این تحلیل
ها را به تحلیلی پویا در زمینه ها و اطالعات تجربی را نظم و نسق بخشیده و آنقدرتمندي که بتواند داده

توان در آثاري ر این است که چنین چارچوبی را می. مدعاي مقاله حاضاندهرهببیشناسی اقتصادي بدل گرداند جامعه
ها با فاکتورهاي اقتصادي از وبر جستجو نمود که بیش از آنکه بر وجه تاریخی روندهاي کالن اجتماعی و پیوند آن

قابلی که رو هاي متهاي اقتصادي و یا به عبارت خود وبر کنشداللت داشته باشند بر تحلیل ابعاد اجتماعی کنش
 کنند.شده باشند تمرکز می گیريجهتسایر کنشگران  سويبه
ن او در زمینه خاص بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از روش اسنادي، به بررسی آثار وبر و شارحا 

ه امکان تحلیل کبر را شناسی اقتصادي وشناسی اقتصادي بپردازد و از خالل این بررسی وجوهی از جامعهجامعه
 آورد آشکار گرداند.جتماعی را در بسترهاي مختلف فراهم میا -هاي اقتصاديوضعیت کنش

شناسی اقتصادي وبر بیش از آنکه پاسخی به کارل مارکس در تحلیل روندهاي کالن تاریخی از این منظر جامعه 
(امري  باشدرا داشته  یخ با اتکا بر نوعی نگاه فرهنگیسوداي واژگون نمودن تلقی ماتریالیستی از تار صرفاًباشد و یا 

شود) به دنبال آن است که ضمن گفتگو با وبر آشکار می شناختیروشبا بررسی تعدادي از مقاالت  ویژهبهکه 
اي نظیر تی در زمینهحها) اسطوره کنشگري عقالنی اتریشی ویژهبه( مختلف هايجریاناقتصاددانان نوکالسیک در 

ترین باید عقالنی اي که قاعدتاًحتی در زمینهرا ها امکانات فراوان کنش را شکسته و از دل این شکست اسطوره بازار
ز تاریخ آشکار گرداند. در چنین بستري است که وبر ضمن تحکیم تلقی خود ا )(بازار باشدساحت جامعه مدرن 

ر پی آن غلبه دهاي جهان جدید و مامی عرصهسیر برآمدن و گسترش نوعی از عقالنیت در ت مثابهبهمدرن غرب 
ات کنشگري کند که امکان(کنش عقالنی معطوف به هدف) بر سایر انواع، شرایطی را فراهم می کنششکل خاصی از 

 هاي عقالنی شده شناخته شوند.از نوع دیگر نیز در همین عرصه

                                                             
  gmail.com2010mahdiomidi@ ،ییدانشگاه عالمه طباطبا - 1
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چنین انواعی از معطوف به سایر کنشگران و هم هايبدین ترتیب وبر با اتکا بر چارچوبی از کنشگري مبتنی بر نیت 
اجتماعی  -هاي اقتصاديهاي تحلیل کنشنمایند، چارچوباقتدار که کنشگري را در بستري از سیالیت ممکن می

ران، ما را یاري در ای ازجملههایی در تحلیل بسترهاي مختلف اقتصادي، نماید. استفاده از چنین چارچوبرا وضع می
به  موالً معدرك کنیم. چنین بستري گرچه  ترگستردههاي اقتصادي مختلف را از منظري پدیده خواهد کرد که

شود ) نزدیک میدر قالب رفتارگرایی و یا نهادگرایی ثانویه در علم اقتصاد ازجمله( هاي هتردوکس اقتصاديتحلیل
ر قالب یک جریان دبیش از قرار گرفتن  درواقعکند و را نیز حفظ می هاجریانهاي مشخص خود با این اما مرزبندي

گیرد. بدین ترتیب این امکان فراهم یشناسی اقتصادي قرار ماقتصادي منتقد، در قالب جریانی قدرتمند از جامعه
ت کامل موجود در آید که بسیاري از پدیدارهاي اقتصادي نه از منظر فرد منفک عقالنی که با استفاده از اطالعامی

ه افرادي درك زند، بلکه از منظر مجموعهاي خود به کنشی هدفمند دست میحداکثر سازي مطلوبیت بازار به دنبال
دهد نه گر پیوند میدهند و آنچه ایشان را به یکدیها را در بستري از عدم اطمینان انجام میشود که انواعی از کنش

ظر گرفتن نهایی است که تنها با در ديمناي از نیتدستی نامریی یا نظمی خودانگیخته بلکه مجموعه لزوماً
گران است که امکان پدید آمدن هاي دیهاي معطوف به کنششود و از خالل همین کنشدیگري/دیگران ممکن می

 گردد.آن فراهم می هايناپذیريبینیپیشفضایی نظیر بازار با تمامی 
نتقدان، تفکرات اش، از منظر برخی میانهفردگرا شناسیروشسواي آنکه از منظر لیبرالی سیاسی نظیر وبر که 

با  راستاهمتواند یمهاي مثبت یا منفی برخوردار است و چه اندازه نماید، بازار از چه ویژگیسیاسی او را تضمین می
ن را فراهم آاند و یا امکانات رهایی از قفس آهنینی حرکت کند که دولت و بوروکراسی براي جامعه جدید ساخته

هاي هست که پایه اياندازهبهنماید بر براي تحلیل بازار فراهم میوشناسی اقتصادي کانات تحلیلی که جامعهنماید، ام
شناسی جامعه ٔ◌ در زمینهشناسی اقتصادي قدرتمند را فراهم نماید. باید در نظر داشت که پروژه وبر یک جامعه

ر در بررسی رابطه هاي تاریخی وبند. ضمن آنکه دغدغهها) با مرگ او ناقص مااقتصادي (نظیر بسیاري دیگر از زمینه
ل اقتصاددان، در درك وضعیت موجود و تحلی مثابهبههاي او، رهنگی بر دغدغهف -میان اقتصاد و فاکتورهاي اجتماعی

اشت؛ بنابراین داقتصاددانان نوکالسیک و یا حتی برخی همفکران او در مکتب تاریخی آلمان، غلبه  بازار به شیوه
ها شناسی اقتصادي جدید با آنتوان میراث وبر در این حوزه را راهگشاي بسیاري از مسائلی دانست که جامعهنمی

شناسی وط به جامعهبحث خواهد شد، متون مرب تفصیلبهچنانکه گفته شد و در متن مقاله  حالبااینروبروست. 
نوع در این هاي متل بسترهاي اقتصادي و کنشگريتوان نقطه آغاز مفیدي براي بررسی و تحلیاقتصادي وبر را می
 بسترها قلمداد کرد.

 
شناسی جدید اقتصادي، چهارگانه کنش، چهارگانه اقتدار، نظم خودانگیخته، بسترهاي جامعه واژگان کلیدي:

 اي معطوف به کنش سایرینهاقتصادي، کنش -کنش، کنش اجتماعی
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 در ایران نسخه وبري براي تحلیل فساد اداري کارآمدي

 1شهریار امیري میاندوآب

اي که بتوان ظریهننیست. یافتن  دركقابلاست که به سهولت  چندوجهیو  تودرتوبس پیچیده،  ايپدیدهفساد  
کري ماکس وبر فبا آن تمام زوایاي فساد را تبیین کرد امري دشوار است. در این مقاله سعی شده فساد در دستگاه 

فردي و مواجهه با  هايانگیزهو  شناختیروانبررسی علل نزدیک فساد و مطالعه سطوح  قرار بگیرد. موردبررسی
ت از این پدیده کالن امري فردي مدنظر این مقاله نیست، تقلیل پدیده فساد به سطح فردي باعث غفل عنوانبهفساد 

اد در نظام دیوانساالري ایران تر فسرسد براي تبیین جامعبه نظر می .کندمیشده و سردرگمی و ابهام را دوچندان 
بزرگی از فساد را تبیین  يدایره حالدرعینو گویاتر بوده و  ترمناسبعلل دور و بسترهاي بنیادین فساد  يمطالعه

ی. عقالن -انونی قبنیاد تحلیل وبر مبتنی است بر سه تیپ آرمانی سلطه سنتی، سلطه کاریزماتیک و سلطه  .کندمی
میم که در آن داشت پس بهتراست آن را یک نظر تکاملی بنا بوروکراتیکرباره فساد سیاسی و وبر نظري د ازآنجاکه

اي از بین حرفه بوروکراسیبا غلبه  درنهایتجامعه هست که » ابتدایی« فساد نشانه یک مرحله نخستین و بسیار
 خواهد رفت.

هاي کالن . وجود بستراستمتمایل  در پدیده فساد مؤثرسطح تحلیلی دیدگاه وبر، به سمت بسترهاي دور اما 
است که به مناسبات قدرت  تشخیصقابلجتماعی ا -ساختاري تاریخی  مثابهبهتاریخی فساد در تحلیل وبري 

فاصله (به لحاظ زمانی و مکانی) . این ساختار لزوماً بالگرددبرمیو کمک شوندگان  کنندگانحکومتبین  شدهتعریف
تأخیري، مبهم و گسترده عمل کند؛ این وضعیت  صورتبهشود؛ بلکه این بستر ممکن است به پدیده فساد منجر نمی

جتماعی ا -تاریخی سرمنشأهايب تحلیلی به شود، در این چارچوباعث کاهش حساسیت اجتماعی در برابر فساد می
 شود.رداخته میکالن پ

و جایگاه اعضاي قدرت از قبل  رسدمیدر نوع آرمانی سلطه سنتی، قدرت در یک ساختار خویشاوندي به ارث 
رود این است که مناسبات تعریف شده است این ساختار مبتنی بر شایستگی نیست، انتظاري که از این ساختار می

کسب مناصب دولتی منوط به داشتن خویشاوندي و میزان حکومتی در هژمونی هزارتوي هزار فامیل تقسیم شود و 
اکثر کشورهاي جهان سوم فساد مالی و سیاسی،  هايدولتاگر شاهد هستیم که در میان  نزدیکی به قدرت باشد.

-تاریخی بسترهاياست وجود همین  دركقابل زادرون يپدیدهیک  عنوانبهیک پدیده بیرونی بلکه  عنوانبهنه 
هاي دولتی نه بر اساس استخدام فردي مناسب براي یک جایگاه یا جایگاه .باشدمیل دور و کلی اجتماعی و عل

براي خویشاوندان  شأن درخورسازمانی، بلکه بر اساس یافتن (و یا ساختن) شغل و جایگاهی  مأموریتمنصب اداري یا 
 است. موردنظرلح سازمان، بلکه با فرد اصالت نه با مصا دیگرعبارتبه؛ گیردمیصورت  منصبانصاحبسببی و نسبی 

 کنندمیاقتدار کاریزماتیک اغلب با یک ایدئولوژي صریح و روشن همراه است. مردم از رهبران کاریزماتیک تبعیت 
رهبران اعتقاد قوي دارند. امتداد حیات ساختار کاریزماتیک مبتنی است بر  يالعادهفوق هايویژگیبه  هاآنچون 
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غنائم بین هواداران و وفاداران تقسیم شود؛ آنچه  مثابهبههاي دولتی که جایگاه است انتظارقابلنابراین وفادارپروري، ب
کمرنگ شده و قاعده بازي مبتنی  ساالريشایستهاین است که نقش  آیدبرمیاز دو رویکرد سنتی و کاریزماتیک 

و خویشاوند  بازيپارتیوروثی و کاریزماتیک، م -است بر خویشاوند ساالري و وفادار پروري. در بستر سلطه سنتی
بر مبناي  بوروکراتیکعقالنی قدرت -وبر در سلطه قانونی  زعمبه ساالري ممکن است فساد یا انحراف تلقی نشود.

کند؛ ابزار آن اهداف در یک بستر شفاف وسایل را تعیین می موجببهکه  شودمیقواعد صریح و روشن اعمال 
ساالري که با شایسته ايحرفه خودگردانی وسیلهبهو  شودمیاستفاده  اعتمادقابلمتخصصان صالح و  يوسیلهبه

 .گرددمیشود تضمین تعیین می
 
 : ماکس وبر، فساد، نظام بوروکراتیک، سلطه قانونی عقالنیواژگان کلیدي 
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 شناسی وبر و نقدهاي واردشده بر آنخطوط اصلی روش

 2و  علیرضا اسکندري نژاد 1شهریار امیري میاندوآب

ز اشناسی وبر، از سویی، همواره مورد استناد و استفادة اهالی علوم اجتماعی بوده است؛ هنگامی که صحبت روش
ربطی شود، متفکرین بسیاري، به کار وبر و مفاهیمی نظیر قضاوت ارزشی، ربط ارزشی، بیشناختی میمسائل روش

گیرند. مقالۀ حاضر تالشی است براي بهره میود خدهند و از آن براي مالحظات روشی ارزشی و غیره ارجاع می
اقتصاد و «و قسمت ابتداییِ » شناسیروش«شناسی وبر با کمک آثار اصلی او، خصوصاً ترسیم خطوط اصلی روش

شناختی وارد شده است. در کنار این ارجاعات سویۀ دیگر ماجرا اما نقدهایی است که به این مالحظات روش». جامعه
ترین آنها در مقالۀ حاضر تبیین شناسی وبر وارد آمده است که مهمنقدهاي پرشماري نیز به روش متعدد و پرتکرار،

 و تشریح خواهند شد. 
 

 ربطی ارزشی، قضاوت ارزشی  بی شناسی وبر، ربط ارزشی،روش کلید واژگان:
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 داريستانی و روح سرمایهنزد وبر؛ با نظر به کتاب اخالق پروت» عقالنیت«کندوکاوي پیرامون مفهوم 

 1میثم اهرابیان صدر

شناسی هاي نظري همراه بوده است. در خوانش متعارف، و با ارجاع به جامعهنزد وبر با دشواري» عقالنیت«مفهوم    
هاي ها را از یکدیگر متمایز کرده است: عقالنیتشود که او آنشکل از عقالنیت به یاد آورده می 4 دین وبر، غالباً

ها در باب فهم وبر بسیاري از کاوش«اند، برخی از پژوهشگران یادآور شده کهچنانملی، نظري، ذاتی، و صوري. اما ع
توانیم رسد که میبه نظر می». قرار دهند موردتوجهي آن را هاي مهم و چندگانهي جلوهاند همهاز عقالنیت، نتوانسته

به دست دهیم. در این مسیر، » عقالنیت«امکان مشخص از مفهوم  با بازخوانی متون محوري وبر، چارچوبی تا حدّ
سنّت فکري ایدئالیسم آلمانی بوده، این  موردنظرکه  گونهآن، »روح«شود که از طریق توجه به مفهوم پیشنهاد می
روح «نزد وبر دست یابیم. ماکس وبر از » عقالنیت«و » عقل«تر از مفاهیم م کنیم که به درکی دقیقامکان را فراه

سخن گفته و مانند بسیاري تأکید داشته که مرادش از این ترکیب، تنها در انتها، و در دل یک » داريسرمایه
اهمه است که منظور او به بهترین نحو ي واپسین یک مفدهد و در نقطهي اصلی خود را نشان میگو ثمرهـوـگفت

روح «ي مشخص تالش کرده تا کلیدواژه طوربهي روح درنگ کند. شود. او اصراري نداشته که روي واژهدرك می
تفسیر این ترکیب استعاري، به اجزایی مشخص و معّین دست  کلیترا تفسیر کند، تا بتواند از دل » داريسرمایه

گرفت. خود او نیز در بسیاري از  یکیآنبرگرداند و با » عقالنیت«توان با دقّتی زیاد به را می» روح«یابد. در کار او، 
داري، شرح به کار برده است. مقصود او از توضیح روح سرمایه باهماش این دو واژه را معادل هاي نوشتهقسمت

ي روح را شکل گرفته است. وبر واژهاي خاص از فکر و عمل در نوعی نظام عقالنی است که منحصراً در غرب شیوه
، »روح«و » عقالنیت«آورَد، و بنابراین، هنگام استفاده از واژگان با اتّکا به سنّت فکري ایدئالیستی به میان می

ها و فرض، و هم پیشفعلیتشکند: یعنی هم بدنه و کالبد آن، یا هر دو ساحت اَمر عقالنی را مراد می واحددرآن
شود: در مفهوم پذیرتر میفهم» کُنش«وبر به مفهوم  خاصاین نزدیکی و قرابت مفهومی، با رویکرد . اتّکایشنقاط 

ي حاکم بر عمل انسانی. بنابراین، فضایی قاعده داشتن روحچنین فرض شده که رفتار حاوي روح است، و » کنش«
» شوق«یا یک » خواست«یک  يمثابهبهل قبل از این مرحله، عم حتّییابد، یا ي بروز میکه در آن یک رفتار اجازه

گري است. وبر در بخش مربوط به توضیح بررسی و سنجشروح قابل يواسطهبهشود، درك می» اراده«یا یک 
ي ي تیپیک چنین روحی معرفی نموده و نوشتهنمونه يمثابهبه، بنجامین فرانکلین را »داريروح سرمایه«ي کلیدواژه

ي براي کلیه«کند که دعویات فرانکلینی او را نقل و بررسی کرده است. او مشخصاً ادّعا می معروف و پرمخاطبی از
ي آغازین و بسیار گویا باید در اینجا با توضیح یک پدیده». داري بیگانه استي نفوذ سرمایهمردمان خارج از حوزه

توان شویم که چگونه میرو میـبهش شگفت روـرو باشیم؛ تحوّل مرزهاي روح، یا به عبارتی، با این پرسبااهمیت روبه
هاي مختلف عقالنیت، و پدید آمدن یک سازمان عقالنی جدید پرده برداشت؟ پرسش وبر در از دگرگونی ساحت

عقالنی و در جایی دیگر غیرعقالنی ست، و حد و کران این  درجاییچرا چیزي «مشخص این است که  طوربهاینجا 
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توانیم از موانعی صحبت کنیم که روح بر سر راه ، میترتیباینبه؟ کجاستعقل، تا رعقل و غی تمایزها، تمایز میان
اي سخن بگوییم گذارد و در همان لحظه، به پاالیش و از میان رفتن این موانع فکر کنیم و از نقاط ویژهکنش می

توان با ر در اخالق پروتستانی را می، کار وبدرواقعها است که این موانع روحی مرتفع شده است. که درست در آن
داري را شرح این ماجرا که پروتستانتیسم چگونه موانع روحی گسترش سرمایه«اغماض در این عبارت خالصه کرد: 

، در جریان یک تحوّل يرفتهازمیاني ُگسست است. چنین ، شرح این نقطهدرواقعکتاب او ». مرتفع کرده است
یابیم یابد. از این طریق، و در دل چنین رخدادي، ما توانایی آن را میو یگانه می فردهمنحصربعقالنی شکلی کامالً 

 بیرونی مورد بررسی قرار دهیم.  چشمیک را از نظرگاه » عقالنیت«که خود 
یا » داريروح سرمایه«هایی که وبر با آن بر اساس این مقدمات، کوشش محوري این متن آن است تا ویژگی

قرار دهیم، و از طریق تمرکز بر یکی  موردتوجهه، را بازخوانی کرد» داريالنیت حاکم بر دنیاي سرمایهعق«، درواقع
ي تر شدن ابعاد مفهومی واژهداري، در مسیر روشناز متون محوري وبر، یعنی اخالق پروتستانی و روح سرمایه

 .عقالنیت گامی کوچک و مشخص برداریم
 

 عقالنیت، روح : ماکس وبر، عقل،واژگان کلیدي
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 شناسیوبر: تأمل در نفس جامعه

 1نرگس ایمانی

شناسی ساحتی بریده از شناسی، فیگوري متأمل دانست. با این همه، نه این روشتوان در ساحت روشوبر را می   
چشم خیرة «توان گذشته. برخالف، وبر را میمصرفشناسِ تاریخواقعیت است و نه این فیگورِ متأمل، یک جامعه

هاي اي که در آن می زیست، به بنیانیت جاري در عصر و برهه دانست که با نظر به واقع» شناسیجامعه
شناسی، اندازهاي جامعهها، مفروضات و چشماندیشد و پیرو این اندیشیدن و بازنگري در ایدهشناسی میجامعه

زدودگی جهان واقعیت که درون جامعه شناسی نیز رخنه کرده است، را در جامعه شناس به راهکار مقابله با افسون
هاي او نیز در قوالبی همچون داند. به تأسی و تأثیر از این بازنگري است که پژوهشمی» ادسوژة خودبنی«مثابه یک 
علم «توان بیش از هر کجا در مقالۀ شود. این تالشِ وبر را میهاي انتخابی متجلی میآل یا روش قرابتتیپ ایده

مهمترین رسالت جامعه » سوژة خودبنیاد«فت. جایی که در آن وبر با اتکا بر همین انگارة او پی گر» مثابه حرفهبه
که با اتکا  شناسان در کسوت آکادمیسین هاي حرفه اي را تربیت چنین سوژگانی معرفی می کند. من بر این باورم

اي همچون هاي کنشگريگرفتن رویهتوان چنین ادعا کرد که درپیششناسانۀ وبري میبر این رویکرد روش
» فعالیویسم بیشاکت«نوعی رخوت نازایا در جامعه شناسی ایران دامن زده است ــ یا ــ که به » ابلوموفیسم راکد«

ره گستر ــ که خواهان آن است که با نمایش همه جا بودگی اش سعی دارد خودش را در تقابل با این رخوت چی
کند به زعم خودش  ــ که سعی می» شناسی اسالمیجامعه«معرفی کند ــ نیز تحمیل راهکارهاي از باال با عنوان 

شناسی جامعه«وان گسیختگی ارزشی و بالتکلیفیِ نقشیِ آن را معنادار سازد ــ یا گزینش راهکارهاي از پایین با عن
شدة آن خواهان جایگزینی کنش به جاي اندیشه است ــ هیچ یک ــ که در شکل و شمایل ایرانیزه» مدارمردم
توان چنین ادعا شناسی در ایران را بهبود ببخشند. به تأسی از وبر میامعهتوانند وضعیت نابسامان و غیرزایاي جنمی

» شناسیِ ایرانتأمل در نفس جامعه«شناسی در ایران تنها از خالل یک جور کرد که گریز از شرایط فعلیِ جامعه
زتولید ز باممکن و میسر خواهد شد؛ آن هم زمانی که هدفش اندیشیدن به بنیادها و مفروضات اساسی اش و نی

 ورز باشد.    ملشناس در مقام یک سوژة خودآیین و تأجامعه
 

 شناسی ایرانی  فس، سوژة خودبنیاد، جامعهنشناسی، تأمل در روش :واژگان کلیدي
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 جامعه شناسی نظام اداري و بوروکراسی ماکس وبر و تحلیل بوروکراسی در ایران

 فاطمه دهبان سادات محله  ،1سید محمد جواد پاسبان کومله

م شده روي این هدف از مقاله پیش رو، بررسی  سیر تاریخی بوروکراسی(دیوان ساالري) در جوامع و مطالعات انجا  
شود ساالري)، به سلسله مراتبی از اقتدار و مسئولیت اطالق میمفهوم است. بوروکراسی (حکومت ادارات یا دیوان

اش، از آن استفاده شدههایش و رسیدن به اهداف تعیینهنگ ساختن فعالیتکه یک سازمان رسمی، براي هما
روز در زندگی کند. به عقیده وبر رشد و توسعه بوروکراسی، گرایش عمده زمان ماست و نفوذ بوروکراسی روزبهمی

وسایل تولید و متکّی  دایی مقامات اداري، کارمندان و کارگران، از مالکیّتامروزي، با ج شود. جامعهجامعه بیشتر می
هایی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. تنها استثناء ممکن، گروهبه انضباط و آموزش فنی، بدون بوروکراسی نمی

وسیله ها و اشغال کشور بهخواهند بود که مانند دهقانان هنوز مالک وسایل معیشت خود هستند. حتی در انقالب
طور که براي حکومت قانونی پیشین دي به کار خود ادامه خواهد داد؛ همانطور عادشمن، دستگاه بوروکراتیک به

وکراسی انجام وظیفه کرده است. پس از معرفی مفهوم بوروکراسی توسط ماکس وبر و عنوان این موضوع که بور
تند. پرداخ کاراترین و عقالنی ترین روش مدیریت سازمان است، اندیشمندان بسیاري به بررسی و نقد این مفهوم

اسی سرعت رشد فناوري و دانش، خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم، موجب شد که انتقادات شدیدي به بوروکر
ه خود بموجود در دولت ها وارد شود. همچنین سعی در جایگزینی و یا اصالح بوروکراسی ، شکلی بسیار جدي 

ی مردم سد ایجاد ایران در برابر رشد سیاس گرفت. درباره ي بوروکراسی در ایران باید گفت که بوروکراسی دولتی در
ود، افراد شمی کند و موجب بروز روحیه ي ضعف و تردید و بی اعتمادي و محافظه کاري در بین افراد جامعه می 
بگذارند و  در مقابل تامین زندگی شان در دستگاه اداري حاضرند کلیه ي عالیق و نگرش هاي شخصی خود را کنار

انین و مقررات ولتی و خواسته یا ناخواسته همسو با نظام سیاسی عمل کنند. در سازمان ها قومطابق میل مدیران د
ون مداري بلکه زیادي تدوین می شود اما از آنها چندان پیروي نمی شود، اگر هم پیروي شود بعضا نه به دلیل قان

دي مبنی بر اده نمی شود و اسنابه خاطر ترس از مجازات است . به مستند کردن تجارب سازمانی اهمیت چندانی د
ت دانش در عملکرد شغلی افراد نگاه داشته نمی شود. مدیریت دانش ، امري صوري است و مباحث مرتبط با مدیری
گر هم شرح احد گزارشهاي کتابخانه اي باقی می مانند. شرح شغل هاي مناسبی براي کارکنان تدوین نشده است و 

ته پیروي از چنین یرد، بسیار قدیمی است و چندان هم از آن پیروي نمی شود که البشغلهایی در اختیار افراد قرار گ
شکل نمی تواند م با ماهیت وظایف کنونی کارکنان تناسب ندارند، شرح شغل هاي قدیمی که به روز نشده اند و اکثراً

 شده اي-قولهم، تبدیل به  گشا باشد . وضع قوانین و مقررات بیش از حد در سازمان ها و رعایت آنها توسط افراد
عایت قانون طلبد . عدم رعایت قوانین و به سخره گرفتن ر یق و پژوهش بسیاري را در این زمینه میتحق که است

ند خود را مبرا از ، تا حدي بین افراد نهادینه شده است. در سطوح آموزشی ، افرادي که در مراتب باالتري قرار دار
قوانین می دانند .  دانند و دیگرانی را که در سطوح پایین تر قرار دارند ، موظف به رعایتهرگونه رعایت قوانین می 

ین عوامل ي ا همین امر در سطح مشاغل سازمانی نیز وجود دارد و به صورت دور ناتمام ادامه می یابد.مجموعه
مفید بودن قوانین  اما به ماهیت وسبب می شود تا افراد یا قوانین را رعایت نکنند و یا صوري آنها را انجام دهند 

 .ردآوري شده است،توجهی ندارند. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه اي و با جمع آوري مقاله و کتب مختلف گ
 
 شغل،سازمان،وبر،دیوان ساالري،بوروکراسی :واژگان کلیدي 
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 یراناآن در  سازيبومیلزوم نقد مبانی اقتدار ماکس وبر و 

 2، مسلم سلیمانی یان1نادر پروین

 هاينظریه، پذیرش بدون نقد امروزيشناختی، در ایران جامعه ازجملهعلوم انسانی،  هايآفت ترینمهمیکی از       
 شناسیسیبآبراي حل مشکالت اجتماعی و سیاسی ایران امروزي بدون  هانظریهدانشمندان غربی و کاربست این 

و نقد بر مطالعات  شناسیآسیبهاي غربی که همواره سعی شده است بدون ترین نظریهآن است. یکی از مهم
ر اساس منابع و در حوزه اندیشه سیاسی مطابقت داده شود، منابع اقتدار ماکس وبر است؛ ماکس وبر ب شدهانجام

از سوي افراد به  در آن پذیرش دستورهاي مافوق اصلی اقتدار کاریزماتیک که گونه سهانواع مشروعیت، اقتدار را به 
ادات، رسوم و ععلت نفوذ، قدرت، تهور و تجربه شخصیت کاریزما خواهد بود، اقتدار سنتی؛ که ناشی از احترام به 

ه دلیلی منطبق بودن دستورات بقانونی که در این سیستم تبعیت مردم از حاکم  –هاست و اقتدار عقالنیسنت
یشمندان ایرانی به غالب اند .کندو همچنین عقل بشري خواهد بود، تقسیم می شدهوضعو مقررات  حاکم با قوانین

قالنی را ع -ار قانونیاز مشکالت سیاسی در رابطه به اقتدار حاکمیت، تنها اقتد رفتبرونپیروي از ماکس وبر، براي 
سنت و میراث اسالمی در  لیل عمق و نفوذبه د دهدمیتحقیق نشان  هايیافته کهدرحالی، اندشناختهبه رسمیت 

فی بودن و عشایر مهم در کشور و از طرف دیگر احساساتی و عاط ازجملهسنتی قدرت  هايکانونایران، وجود 
حاکمان سیاسی  (سنتی و کاریزماتیک) هم در حوزه انتخاب اقتدارقهرمان گرایی مردم ایران،  باید دو منبع دیگر 

ین مهم نقد اندیشه براي انجام ا روازاینتیارات به حاکم سیاسی، به رسمیت شناخته شود. و هم در  حوزه اعطاي اخ
ماکس وبر  هاياندیشهتحلیلی و در پرتو نقد  –مقاله با استفاده از روش توصیفی  بنابراین .است ضروريماکس وبر 

ر حوزه انتخاب دران امروزي ای گیر گریباناز مشکالت  رفتبرونبراي  کوشدمیدر رابطه با حاکمیت سیاسی، 
 .حاکمان سیاسی راهکاري شایسته ارائه دهد

 
 حاکمیت سیاسی ،نقد، ایران امروزي ،اقتدار ،وبر ماکس :واژگان کلیدي 
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  m_soleimanian@yahoo.com  المیدانشگاه ا خیگروه تار اریو استاد یاز دانشگاه خوارزم یاسالم رانیا خیتار يدکتر - 2

mailto:parvinnader@gmail.com
mailto:m_soleimanian@yahoo.com


 جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبردومین همایش خوانش انتقادي 

 

18 
 

 ایران بوروکراسیملی بر رابطه فرهنگ در ساختار أت : دیوان ساالري

 1نژاد يریمحمد پ

ییر در ماهیت عصر حاضر، عصر مالل آور سلطه دیوانساالرانه و دیوانی شدن جامعه است. صنعتی شدن موجبات تغ   
کش، بوروکراسی . در این کشاشد )که پیامد آن تخصصی شدن و نیاز به هماهنگی بود(کار و نیاز شدید به تقسیم کار 

مه ابعاد و شد ، روز به روز گسترش یافت و بر هبه مثابه اهریمن عصر مدرن و عالی ترین شکل عقالنیت متولد 
مبستگی فرد و شئون زندگی انسان سایه افکند. در چنین زمانه و جامعه اي، سازمان ها به عنوان عامل پیوند و ه

دا به معناشناسی جامعه، مستقیم و غیر مستقیم در زندگی اجتماعی انسان نقشی قابل توجه دارند. در این مقاله ابت
یشل فوکو و مولوژي از بوروکراسی و ویژگی هاي ساخت بوروکراتیک پرداخته ایم و نظریه هاي ماکس وبر، و ترمین

گی اجتماعی مانوئل کاستلز را درمورد کارکردها و کژکارکردهاي بوروکراسی و نقش سازمان هاي مدرن را در زند
ناصر گمشده وروکراسی در سازمان ها، عانسان بررسی کرده ایم. سپس با تأملی بر رابطه بین فرهنگ ایرانی و ب

رمان آن ارائه سازمان هاي دولتی ایران را بررسی و با نقد بوروکراسی و فرهنگ سازمانی ، پیشنهاداتی در جهت د
رایی و گرایش گنموده ایم. این تحقیق نشان می دهد برخی ویژگی هاي فرهنگی ایرانیان ازقبیل اقتدارگرایی، خاص 

نده نگري ذیرش نقطه نظرهاي مخالف، خویشاوندگرایی، گریز از مسئولیت ها، سطح پایین آیدرون گروهی، عدم پ
 .و احساسی و هیجانی عمل کردن تاثیر عمیقی بر ساختار بوروکراسی در ایران داشته اند

 .خویشاوندگرایی ،خاص گرایی ،فرهنگ ایرانی ،سازمان هاي مدرن ،: بوروکراسی واژگان کلیدي
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 دین و معناي زندگی با تأکید بر جامعه دینی ایران دربارهفکري ماکس وبر  اندازچشمنقدي بر 

 1الدینتاجمحمدباقر 

عات مرتبط با دین مانند از دو منظر درونی و بیرونی اقدام به مطالعه دین و موضو طورکلیبه پژوهیدین     
هایی مانند . دانشکندمیسعادت، نجات و برخی موارد دیگر ، امر قدسی، امر دینی، سکوالریسم، عقالنیت، داريدین

شناسی از منظر شناسی و روانهایی مانند فلسفه، جامعهکالم، فقه و تفسیر از منظر درونی به دین پرداخته و دانش
از  ه شناسان کالسیک به مطالعه دینیکی از جامع عنوانبهدهند. ماکس وبر بیرونی دین را موردمطالعه قرار می

شناسی پرداخته و طی آن کوشش نمود ابعاد تاریخی و اجتماعی دین را مورد واکاوي منظر بیرونی یعنی علم جامعه
هاي اساسی پژوهش ازجملهوضوع مهم و کلیدي دین و معناي زندگی توان گفت که مقرار دهد. در همین زمینه می

رتباط با مطالعات دین است. مسأله اصلی و اساسی در ا در هر دو منظر برونی و درونی بوده پژوهاندینبسیاري از 
این کارکرد  شناختیجامعهدر مطالعات  کهاینشد؟ و تواند به زندگی انسان معنا ببخاین است که دین چگونه می

توانند منشأ اساسی معنا ادیان می کهاین .نظیر ماکس وبر قرار گرفته است شناسانیجامعه موردبررسیمهم چگونه 
آلمانی نیز در  شناسجامعهاست. ماکس وبر  پژوهاندینتمامی  موردتوافقبراي زندگی انسانی در این جهان باشند 

ها دین است که تشریح کردند که تن خوبیبهاین زمینه کوشش نموده است دیدگاه خودش را ارائه نماید. ایشان 
ویژگی  ترینمهموبر  ازنظرزندگی رهایی ببخشد.  هايمعناییبیو  هارنجمعنا دهد و او را از  تواند به زندگی انسانمی

را معنادار سازد و  گوناگون زندگی خود هايراهاز  کندمیحیات انسان معناداري آن است و انسان همواره کوشش 
 ازنظرگی را بیابد. د اصل معناداري زندتا از این طریق بتوان شودمیبه دین متوسل  عموماًبر همین اساس است که 

سان معنا بخشی است کارکرد دین در زندگی ان ترینمهموبر ادیان قادر هستند که به زندگی انسان معنا ببخشند و 
توانند چنین نقشی را ایفا کنند. وبر معتقد است که در دنیاي مدرن در اثر ادیان نمی غیرازبهو هیچ نیروي دیگري 

 ايرهاییو راه  شودمیکه انسان در آن گرفتار  گیردمی شکلعقالنیت و سکوالریزاسیون قفس آهنینی گسترش روند 
 ترینمهمهنین رهایی ببخشد. بخشی به زندگی او را از این قفس آبا معناتواند که دین می اینجاستو  یابدنمیهم 

و به  داندمیکرد دین را فقط زمینی و این جهانی این است که ایشان کار توان به دیدگاه وبر وارد نمودنقدي که می
َرويِ انسان ساحت قدسی و متافیزیکی دین امعان نظر ندارد. همچنین ماکس وبر توجهی به نیروي استعالیی و فرا

 .دهدمیو دین نداشته و دین را تا سطح کارکرد دنیاییِ آن تقلیل 
در جریان بوده و بخشی از  وبیشکمروند سکوالریزاسیون  هاگرچاخیر  هايدههاز سوي دیگر، در جامعه ایران در  

ریق دین همچنان اما واقعیت این است که معناي داري زندگی از ط اندکردهجامعه به سمت عرفی شدن گرایش پیدا 
اجتماعی با کارکرد  اه وبر که دین را صرفاً، برخالف دیدگدیگرعبارتبهاز افراد جامعه جریان دارد؛  هاییگروهدر بین 

ین مسلمانان شیعه ایرانی در دین اسالم و در ب ویژهبهنیروي استعالیی و فرارَويِ انسان و دین  کندمیآن بررسی 
عنا بخشی دین به و واکاوي است. در مقاله حاضر کوشش خواهد شد به نقد دیدگاه ماکس وبر از منظر م تأملقابل

 اخته شود.زندگی انسان با امعان نظر به جامعه ایران پرد
 دین، معنا، انسان، زندگی، عقالنیت، سکوالریزاسیون. واژگان کلیدي:

                                                             
  mb_tajeddin@yahoo.com مرکز عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران -شناسی استادیار جامعه 1
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 کس وبر و کاربرد آن در فهم مسائل اجتماعی ایراناشناسی ماي بر روشسنخ آرمانی دیالکتیکی: حاشیه

 1حسین ابوالحسن تنهایی

 ویژهبههاي تاریخی و سیستمی وبر، بعضی و پژوهش میان ازبرخی از شارحین دستگاه نظري وبر بر آن هستند که    
داري و اخالق پروتستانی، تحلیلی دیالکتیکی از تاریخ تمدن اروپاي غربی است، پژوهش وي پیرامون روح سرمایه

هاي مارکس، در نخستین گام، نند تحلیلهاي تاریخی، مادانیم که تحلیل وي از نمونهدرستی و آشکارا میاگرچه به
 يمورداستفادهرحی درست است آیا روش دیالکتیکی شود. اگر چنین شي سنخ آرمانی تاریخی ارزیابی مینهاز گو

 بکار؟ اگر وبر چنین روشی را شناسی وبر استاي پایدار در روشوبر یک اسلوب موقتی در این تحلیل است یا شیوه
اي پایدار ر شیوهاست؟ اگر اسلوب دیالکتیکی وب آیا دیالکتیک وي بر همان اسلوب دیالکتیکی هگلی قرار گرفته بسته

است؟  سازگار شده اشنظريآرمانی او در دستگاه  هايسنخگر شناسی او است آیا روش دیالکتیکی وي با دیدر روش
سائل اجتماعی دیگر کشورها که مصداق سنخ تواند در فهم مشناختی چگونه میکه چنین اسلوب روشو سرانجام آن

 .شناسی نظري مرورپذیر استدر جامعه هاسنخیخی هستند مفید افتد؟ پرسشی که با مدل جابجایی آرمانی تار
 

 آرمانی، دیالکتیک، مدل جابجایی، مسائل اجتماعی سنخ :کلیدي واژگان
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 وبر و ایران ماکس» والنهئگرایی مسملی«

 1پورحمیدرضا جالئی

شناسی (کارل مارکس، ماکس وبر، امیل دورکم و رشته جامعه و کالسیکگذار در میان چهار شخصیت پایه       
امروزي  تر از سه شخصیت دیگر در آموزششناختی وبر سرراستهاي فکري و جامعهجورج زیمل) آموزه

شناختی وبر بخاطر تلفیق هاي روشرود. در آموزش جامعه شناسی در ایران نیز آموزهشناسی بکار میجامعه
هاي اجتماعی یابی) پدیده(یا علت» تبیین«هاي اجتماعی (یا معناکاوي) با پدیده» تفسیر«، »فهم«ه هوشمندان

هاي مهم و مغفول وبر در ایران که یکی از آموزه است. در صورتی هاي او مورد توجه قرار گرفتهبیشتر از سایر آموزه
جتماعی جامعه با هم است، ترکیبی که خود را در ا سیاسی دولت مدرن و اندیشهعقالنی  او میان اندیشه ترکیب

  .دهدوبر نشان می» شناسی سیاسیجامعه«

گراي) مصمم گرا (یا آلمان) به درستی او را یک ملی1392شناسی سیاسی وبر (مثل دیوید بیتهام:شارحان جامعه   
هاي ین است: از یک طرف آموزهآید اکه براي ما مخاطبان ایرانی وبر پیش می دانند. اینک سوالیول میئو مس
شناسی را حال علمی است و جامعهکاو و در عینشناس معنادهد او یک جامعهشناسی وبر نشان میروش

هاي این علم پایبند است و از طرف دیگر او داند و به معیارهاي فراشخصی و عینی تحلیلنمی» پردازيایدئولوژي«
له این جستار أکند. مسپیچ و ایدئولوژیک است دفاع میوضوع به ظاهر ارزشگرایی آلمانی که یک ممصرانه از ملی

توان در کنار هم گذاشت؟ در این نوشته براي پاسخ این است که این دو موضع به ظاهر متعارض وبر را چگونه می
شناسانی جامعه آن متفکران و دهم. اول اینکه وبر ازکنم و توضیح میبه تعارض مزبور دو ادعاي ذیل را مطرح می

ر ربط وثیق و دنیست که مدافع انتزاعی انسانگرایی متفکران عصر روشنگري (مثل کانت) باشد بلکه انسانگرایی او 
-اقع نظریه دولتانضمامی با زمانه و زمینه او در جامعه آلمان است و انتزاعی، رتوریک و غیرمسوالنه نیست. در و

این کشور. ادعاي  سانه از اهمیت ملت آلمان و رابطه متقابل آن با دولتشناملت وبر دفاعی است عقالنی و جامعه
وبر در شرایط کنونی جامعه ایران اتفاقا » گرایی مسوالنهملی«ملت و  -دوم اینکه توجه به مضمون فکري دولت

 .شناسان ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته استمغتنم است و موضوعی است که از سوي جامعه
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 مندي فهم نئولیبرالیسم در ایرانبا تأکید بر مسئله شناسی نئولیبرالیسماقتصاد تفسیري ماکس وبر و معرفت

 1احمد جعفري

 شناسی، نئولیبرالیسم تالش دارد مفهوم انسان اقتصادي را جایگزین مفهوم انسان اجتماعی کند.به لحاظ معرفت   
هاي جامعه شناسان کالسیک توسط اقتصاددانان نئوکالسیک شروع شد. این پروژه معرفتی از نقد و واسازي ایده

هاي ایشان استوار است. اما فریدمن) بر اندیشهنظر کسانی چون هایک و  شناسی نئولیبرالیسم (براي نمونهمعرفت
اند و اغلب آن را به شناسانه نئولیبرالیسم نکردههاي متمادي جامعه شناسان توجه چندانی به بعد معرفتبراي دهه

راي بایدئولوژي راست طرد کردند. در ایران نیز تالش چندانی  مثابۀبهها دیدند و یا مشیاي از خطشکل مجموعه
یا نئولیبرالیسم طرد شده و یا بدون مطالعه پذیرفته شده  هابحثشناسی نئولیبرالیسم نشده است. در اکثر تمعرف

شود تحلیلی از مناسبات اقتصاد تفسیري ماکس وبر و نخستین مراحل تاریخی است. در این مقاله، ابتدا تالش می
دي فهم از نئولیبرالیسم در چارچوب برداشت وبر از منه مسئلهبشناسی نئولیبرالیسم ارائه شود. سپس پروژه معرفت

تصاددانان در بین جامعه شناسان کالسیک ماکس وبر بیش از دیگران مورد توجه اق .شوداقتصاد پرداخته می
شناسانه بین وبر و اقتصاددانان نئوکالسیک براي فهم روابط پیچیده بینش نئوکالسیک بود. توجه به مناسبات معرفت

تصادي خود را در کشمکش آنکه وبر نظریه اق ویژهبهو اقتصاد سیاسی نئولیبرالی بسیار ضروري است.  یشناسجامعه
نت سبین دو مکتب فکري یعنی سنت اقتصاد نئوکالسیک اتریشی (به رهبري کارل منگر و سپس فون میزس) و 

و مکتب داشت ولی داکاتی با هر اشتر هرچندوبر  .کرد بنديصورتتاریخ گراي آلمانی (به رهبري گوستاو اشمولر) 
 زعمبه. پنداشتمینوکانتی خود اقتصاد را علمی تفسیري  هايریشهبیشتر متمایل به مکتب تاریخی بود و بنا بر 

 توانندمیاین علوم نیز  یک علم ایده نگر قابل استفاده نیست، اما عنوانبهوي، منطق علوم طبیعی در بررسی اقتصاد 
ه عناصر مادي در نظر و باورها را به انداز هاانگیزهاشند. اقتصاددان بایستی عناصر ذهنی مثل ی بمناسب تحلیل علّ

 .شتنظري در اقتصاد باور دا هايمدلمنگر به امکان ساخت  هايداللتگیرد. او با استفاده از 
ه علوم او، اقتصاد نه شبی زعمبه. داندنمیشید و معتقد بود وبر چیزي از اقتصاد کهاي وبر را به چالش میزس ایده    

ک فرایند و سپس در طول ی کندمیمیزس اقتصاددان با اصول مسلم شروع  ازنظرطبیعی است نه شبیه تاریخ. 
ه بدیهی هستند که استحکامی شبیه ریاضیات دارند. چون در این نظام اصول اولی رسدمیقیاسی به قضایاي قطعی 

و بر این مبنا در تالش  داندمیتدالل تجربی نیست. وبر اقتصاد را تفسیري پس نتایج نیز موثق است و نیازي به اس
از آزمون  نیازبیا اصول و نتایج خود ر شدتبهنظري را با واقعیت تجربی روبرو سازد ولی میزس  هايسازهاست 

 هايپایهشد تا  داده میزس بخش بزرگی از نظریه خود را که در آینده توسط هایک بسط همهبااین. داندمیتجربی 
 .کرد بنديصورتم را فراهم سازد، بر پایه تحلیل و نقد اندیشه وبر شناسی نئولیبرالیسمعرفت

 داريسرمایهنی جامعه مارکس از منطق متناقض سرمایه به مسئله عقالنیتِ ناعقال سازيواژگوناول اینکه وبر با     
تعریف شکل جدیدي  شد که اعضاي مکتب فرایبورگ به دنبال ايانگیزهیا تمایز امر عقالنی از ناعقالنی رسید. این 

 .را فراهم سازد داريسرمایهناعقالنیت اجتماعی  سازيخنثیاز عقالنیت اقتصادي باشند که امکان 
                                                             

   jafari.course@gmail.comگذاري فرهنگی ، دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتراي سیاست - 1
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کن نیست. او دوم میزس از خود وبر این ایده را گرفت که بدون یک نظام پولی و مالکیت عقالنیت اقتصادي مم   
ه توسط کرش ایده وبر در مورد مالکیت خصوصی مواضع تندي در برابر مارکس و سوسیالیسم اتخاذ نمود با پرو

 .هایک بسط داده شد
نیست. او  فهمابلقسوم اینکه میزس ایده نوکانتی را از وبر گرفت و بر پایه آن به این نتیجه رسید همه واقعیت    

. همه وبر کنش را یک نوع دانست برخالفتماعی وبر نوشت، در کتاب کنش انسانی که بر پایه نظریه کنش اج
بنیاد کنش انسانی میزس تالش  عنوانبهاز نوع هدفمند بوده و پایه اقتصادي دارند. با قرار دادن هدف پولی  هاکنش
به نظریه وبر  برخالفقرار دهد. مدلی که  شناسیمعهجاشناسانه یک جایگزین اقتصادي براي معرفت صورتبهنمود 

 .دنبال درك تفسیري کنشگر اجتماعی نیست
ها بهترین معیار سنجش دانش معرفی موضع نوکانتی میزس و وبر، بازار و نظام قیمت برتکیه پنجم اینکه هایک با   

اي بازاري دولت برکه کرد. هایک با بسط ایده انسان اقتصادي میزس و رد نگرش وي در مورد دولت، نتیجه گرفت 
 .م استهایی که قبالً رقابتی نبود الزی نمودن حوزهسازي و رقابت

شناسی نئولیبرالیسم آمریکایی ریشه در اندیشه عنوان قلب معرفتششم اینکه ایده بنگاه و کارآفرین خود بودن به  
 .تحلیلی و اخالقی وبر دارد که پشتیبان رژیم حقیقت نئولیبرالی در فهم خود، دیگران و جهان است

کند. در بینش مذهبی ها وارد میمنظم اقتصاد را به نظام نشانه صورتبهوبر اولین کسی است که  هفتم اینکه   
هاي د نشانهپروتستان داشتن ثروت نشانه رستگاري و برگزیده بودن بود که به معنی داشتن قدرت است. پس اقتصا

 .سازدا و سازوکارهاي قدرت را ممکن میکند که عملکرد ساختارهسیاسی تولید می
شناسی آن چیزي که در جهان معاصر به نئولیبرالیسم اند تا زمینه معرفتدر مقاله حاضر این موارد بررسی شده

شناسی نئولیبرالیسم شود که بین اندیشه وبر و معرفتمشهور شده بیشتر روشن شود. در کل نتیجه گرفته می
هاي اصلی وبر در مورد در این زمینه توجه به ایدهپیوندهاي بسیار تنگاتنگی وجود دارد که شایسته توجه است. 

رسد. مرور ادبیات پژوهشی کنش، نقش باورها، عقالنیت و مطالعه تاریخی و تفسیري اقتصاد ضروري به نظر می
ویژه از منظر جامعه شناسی نئولیبرالیسم بهحال در کشور ما گامی در جهت فهم پروژه معرفتدهد تابهنشان می

ویژه اینکه از نظر وبر وجود آمادگی ذهنی و روانی براي پذیرش یکی مثل وبر برداشته نشده است. بهشناسان کالس
 .اندرهنگی اجرا شدهفاقتصادي بدون توجه به بستر  هايسیاستاقتصادي ضروري است ولی در ایران اکثر  هايپروژه

 
 رستگاري ،تفسیر ،شناسیمعرفت ،نئولیبرالیسم ،اقتصاد سیاسی :واژگان کلیدي
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 شناسی تحقیق کیفیآل ماکس وبر در روشبازخوانی تیپ ایده

 1پور گتابیکرم حبیب

آن، تحقیقات  اساس برشود و بندي مقاله حاضر، نقدي است که بر تحقیقات کیفی وارد میصورت اصلیِ ایده
، این وضعیت شاید حسرت بازگشت درنتیجهاي و... ندارند و پذیري، مقایسهگذارانه، تعمیمهاي سیاستکیفی، خصلت

دوانگاري اعتبار کمّی و کیفی، معتقد است که  دورازبهنوستالژیک به تحقیقات کمّی را تداعی کند. اما نویسنده 
هاي روشی ها و ممیزات برخوردار شوند، منوط بر اینکه افقتوانند از این خصلتتحقیقات کیفی نیز به سهم خود می

شناسی کیفی، اهتمام در گشودن و تکنیکی جدیدي در این دسته از تحقیقات گشوده شود و جامعه علمی روش
دهد، مفهوم ها که نویسنده ملهم از ماکس وبر پیشنهاد میها نمایند. یکی از این افقآن باب درل ها و تأماین افق

هاي وبر در رابطه با این مفهوم، مربوط به زمانی است که ترین بحثاست که بیشترین و اختصاصی 2»آلتیپ ایده«
عینیت در علوم اجتماعی و سیاست «قاله ، از شرایط عینیت در م»آرشیو سیاست و علوم اجتماعی« سرمقالهوي در 

آل، که سخن گفته و در آن، با آراي محضِ پوزیتیویسم و سوبژکتیویسم مخالفت کرده است. تیپ ایده 3»اجتماعی
، 5وبر است، در کنار مفاهیمی مانند تفهم موردنظرشود و واژه اصلی نیز خوانده می 4»تیپ محض«گاهی با اسم 

 رود. شناسی وبر به شمار میعناصر در دستگاه روش ترینمهمرت علّی از نگرش ارزشی، عینیت و کث
آل، عناصر ذهنی در نظریه و تحقیق هاي ایدهگردد، در نزد وبر، تیپکه به موضوع مقاله حاضر برمیجایی  تا

 کارگیريبهاز  کنند. منظور اوشناسی را از علوم طبیعی متمایز میاند که علوم اجتماعی و مشخصاً جامعهاجتماعی
ه غیرمبهم، دقیق و کامًال کغیرواقعیتی را بسازد «اجتماعی باید یک  دانشمندآل این است که مفهوم تیپ ایده

(وبر، » کننده ملموس است، درك نموداغفال طوربهانتزاعی باشد تا بتوان از طریق آن واقعیتی را که مبهم، ناپایدار و 
آل را براي تلفیق مصادیق و واقعیات عینی در ابزاري مفهومی پیشنهاد داده ه، مقدمه، هفدهم). او تیپ اید1374
هاي انضمامی به پدیده دادن سامان واسطهبهجانبه بر یک یا چند دیدگاه و آل از خالل تأکیدي یکتیپ ایده«است: 

 اساس برهایی که دهگیرد؛ پدیاند، شکل میگسسته، کمابیش حاضر و گاهی غایبو فردي که بسیار آشفته، ازهم
(اقتباس از هِکمن، » اندمورد تأکید در ساختاري تحلیلی و یکپارچه نظم و نسق یافته جانبهیک نظرات نقطههمان 
آل، سمبل ذهنی هاي ایدهت، شناخت واقعیت از طریق مقایسه مصادیق عینی با تیپ). در حقیق47-48: 1391

داري، بوروکراسی، کاریزما و عقالنیت، سرمایه هو مصادیقی چون روحی مطلقی از موارد و مصادیق عینی است. مقوالت
هاي ذهنی ساخت که تمامی ها قالبتوان از آنآل هستند؛ یعنی میهاي ایدههایی از نوع تیپهمگی از دید وبر نمونه

ه هدف نیستند، بلکه نفسآل، براي وبر، فیهاي ایدهرا در خود داشته باشند. تیپ موردنظرهاي ممکن مقوله ویژگی
ها، اي که باید از آن براي درك اهمیت فرهنگی وقایع، در تمایز از صرفِ ثبت وقوع آنیک وسیله هستند؛ وسیله

 ، مقدمه، هفدهم).1374استفاده کرد (وبر، 
وبر، کار  رازنظ بساچهها در تحقیقات کیفی استفاده زیادي کرد؛ توان از آناند که میهاییآل، سازههاي ایدهتیپ

آل) دارد که این مفاهیم، در حقیقت، همان علوم اجتماعی بستگی زیادي به برساخت مفاهیم انتزاعی (محض/ایده
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هاي گوناگون روش خانوادهمرکزي و... هستند که در  هايدالها)ي اصلی/محوري، مقوله گزینشی، ها (تممقوله
ها سَروکار اي، تحلیل گفتمان، هرمنوتیک عینی و... با آنهتحقیق کیفی اعم از تحلیل محتواي کیفی، نظریه زمین

مراتب درختی، سلسله نقشهمفهومی،  نقشه، رویکردهایی چون تحلیل انگاره، هاایندر کنار  اینکه ضمنداریم، 
ر هاي کیفی به شماتحلیل و تفسیر داده مرحلههاي مهم براي ساخت مفاهیم انتزاعی در مفهومی و... نیز از تکنیک

آل در تحقیق کمّی کاربرد وسیعی یافته و محققان آگاهانه و ناآگاهانه هاي ایدهروند. البته گفتنی است که تیپمی
و... که روي متغیرها یا پاسخگویان  3کردن بندي، خوشه2کردن بنديطبقه، 1هاي تحلیل عاملیدر چارچوب روش

شناسی کنند. اما موضوع مقاله حاضر، صرفاً محدود به روشآل استفاده میهاي ایدهدهند، از ابزار تیپصورت می
کیفی است که محققان احتماالً آشنایی کمی با کاربرد و مصادیق این ابزار روشی در این حوزه دارند. به تعبیر وبر 

کنند تا مهارت آل به ما کمک میهاي ایدهتیپ«)، Gerhardt, 1994: 79، به نقل از 90-91 :1949 ,1904(
در تحقیق را توسعه دهیم: آن، فرضیه نیست، اما راهنمایی براي ساختن فرضیه  کردن محکومخود در تقبیح و 

یک چنین توصیفی  آوردن مفراهدهد. آن، توصیف واقعیت نیست، اما قصد دارد ابزارهاي روشنی را براي پیشنهاد می
 ...».ارائه کند 

آل آل در تحقیق کیفی، نویسنده ابتدا به معرفی مفهوم تیپ ایدهشناسی تیپ ایدهکاربرد روش نحوهاما در رابطه با 
شناسی شناسی وبر و البته با تأکید بر موقعیت آن در تحقیق کیفی پرداخته و سپس با تأسی از روشدر دستگاه روش

) تبدیل 1دهد: سازي این روش پیشنهاد میشناس پزشکی، سه گام را براي پیاده، جامعه4اوتا گرهارد پیشنهادي
آلی هاي ایده) تبدیل مفاهیم به تیپ2از حیات اجتماعی به مفاهیم متمرکز براي درك علمی،  5هاي ناهمگوننهایتبی

سایی عناصر ضروري و حذف بقیه، و تصدیق در هاي دانش، شناکه بایستی سه معیار اعتبار، یعنی جامعیت زمینه
آل با وقایع فرهنگی هاي ایدهتیپ دادن قرارو در تقابل  کردن مواجهه) 3تاریخی، را تأمین کنند، و -واقعیت اجتماعی
 شده.فردي و مشاهده

اسخ پم در آل، چند کارکرد مهگیرد که ساختن تیپ ایدهتحلیل کارکردي نتیجه می اساس بردر پایان، نویسنده 
بندي فرضیه ) به صورت2کند، هاي تجربی کمک میسازي داده) به مفهوم1به نقدهاي وارد بر تحقیق کیفی دارد: 

 گشایی مسئلهگذاري و فی به درد سیاستاز اینکه تحقیقات کی زدایی اتهام) به کاربردپذیري و 3کند، کمک می
) تحقیقات 5کند، می اگرایی (مکانی و محتوایی) مبرت کیفی را از اتهام تقلیل) تحقیقا4کند، خورند، کمک مینمی

پذیري مدت و احتمال تعمیمپذیري تحلیلی آن در کوتاهساخته و به تعمیم اپذیري مُبرکیفی را از اتهام عدم تعمیم
قات کیفی پذیري به تحقی) خصلت مقایسه6کند، یمعی کمک ها در بلندمدت از طریق انباشت دانش موضویافته

آل امکان تبیین برحسب تیپ ایده بساچهسازد؛ پذیري آن را ممکن میخود، تعمیم نوبهبهدهد که این موضوع می
 سازد.تنوع تاریخی را ممکن می

 
 پذیريذیري، مقایسهپگرایی، تعمیمگشایی، تقلیلآل، مسئلهتحقیق کیفی، تیپ ایده کلیدي: گانواژ

                                                             
1. factor analysis 
2. classifying 
3. clustering 
4. Uta Gerhardt 
5. heterogeneous infinity  
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 خوانش ایرانی ماکس وبر

 1مهدي حسین زاده فِرِمی

نظریه  اي ژرفمدار بود و به گونهشناس، استاد اقتصادسیاسی، تاریخدان، حقوقدان و سیاست، جامعه»ماکس وبر«    
اندیشمندان علوم توان گفت که از بزرگترین  ود قرار داد. لذا میخشناسی را زیر نفوذ و تأثیر اجتماعی و جامعه

 .اجتماعی در اوایل قرن بیستم بود
مه در علوم ههاي او در فلسفه؛ حقوق و بیش از  اما آموزه ،زمینه دانشگاهی مطالعات او تاریخ اقتصادي بود  

ز جنگ جهانی اهاي بعد  اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. البته توجه وي در علوم اجتماعی به میزان زیادي به سال
همترین مترین و  ترین و نه عمیق گردد. با این حال گسترده پس از معرفی آمریکا توسط پارسونز برمیدوم و 

دو حوزه بررسی  توان در شناسی را نیز می-تأثیرگذاري خود را شروع کرده بود. به همین ترتیب تأثیر وبر بر انسان
 :کرد

 .ري وبر قرار داشتحت تأثیر رویکرد معنایی و تفسید و ترابطه دین و اقتصاد، که در واقع مورد مطالعاتی وبر بو )1
 و

 .است به میزان زیادي حاصل همین تأثیر وبر بودهکه شناسی تفسیري -انسان  )2
نظر او، رفتار افراد آن هر چه بیشتر اي که بهوبر بیشتر به جامعه نوین غرب پرداخته بود، یعنی همان جامعه     

گوید: کل کار ماکس وبر، بر محور می (1947-1893) ست. کارل مانهایمدار درآمده اتحت سلطه معقولیت هدف
 .انداعی، معقولیت تمدن غرب را پدید آوردهیک از عوامل اجتم زند که کداماین پرسش دور می

برعلم بودند، موافق نبود. او عقیده داشت که یک دانشمند راستین وبر با کسانی که در پی یک اخالق مبتنی    
 .هاي ارزشی دست یابديتواند به داورهاي عمل را ارزیابی کند، اما نمیند پیامدهاي احتمالی راهتوامی

 چرایی خوانش وبر در ایران
تفکران ایرانی مشناسی یکی از متفکرانی که همه آثارش به فارسی ترجمه شده است و ادبیات او در آثار  در جامعه

ت و به خصوص مذهب ست که وبر نسبت به سنّا ايعوامل نفوذ، در روش همدالنه. یکی از وبر استزیاد به کار رفته، 
کرد. ایرانیان  داري را مذهب قلمداد می ترین عوامل توسعه و رسیدن به عقالنیت سرمایه داشت. وبر یکی از اصلی

به توسعه  یابی نیز در تاریخ معاصر بسیاري طرفدار این نگرش بودند و به دنبال تغیییر فهم مذهبی براي دست
ده است. با آنکه دینی و خوانش اعتراضی از مذهب در ایران اغلب تحت تاثیر مطالعات وبري بو تیسمبودند. پروتستان

د را از وبر داشتند داند اما ایرانیان خوانش خو وبر بسیار انحصارگر است و عقالنیت را تنها در پروتستان و غرب می
تباط دهند و ماندگی، استبداد و غیرعقالنی بودن سیاست در ایران را به مذهب ارو به دنبال آن بودند که عقب 

 .دانستند طبیعی بود که راه حل برون رفت از این بحران را نوعی پروتستان مذهبی  می
ن جریا«، »جریان انقالبی«، »جریان ملّی«هایی چون؛ بنابراین، در این نوشتار خوانش ایرانی از ماکس وبر، در زمینه

 .شودبا پیوست مطالعه در تحوّالت جامعه ایرانی جستجو می» جریان علمی«و » جریان گذار«، »ایمانی
 ،جریان علمی ،جریان گذار ،جریان ایمانی،جریان انقالبی ،جریان ملّی ،خوانش ایرانی وبر ،ماکس وبر: واژگان کلیدي

 .تحوّالت جامعه ایرانی

                                                             
  Mferemi@gmail.com تحقیقات و فناوري وزارت علوم، یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ - ۱

mailto:Mferemi@gmail.com
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 ي ایران نظریه وبر با نگاهی به جامعه کراسی دروواکاوي عناصر دیالکتیکی بور

 1فرمریم السادات حسینی

ده تا با تحلیل کراسی در نظریه وبر پرداخته و تالش کرواین مقاله با روش تحلیل عنصري به واکاوي مفهوم بور   
یکی  عنوانبه. وبر دیالکتیکی عناصر بوروکراسی به مقایسه و بازیابی این عناصر در نظام بوروکراتیک ایران بپردازد

 ر آن حاکم است،هاي عقالیی دي مدرن که کنششناسی در جامعهجامعه گذاربنیانپردازان کالسیک و از نظریه
ت وبر عناصر مدرن معرفی کرده است. با تحلیل عنصري در نظریا هاي زندگی در دورهبوروکراسی را یکی از شاخص

ي دیالکتیکی مهم و حساس بوروکراسی واکاوي شد و این نتیجه حاصل شد که بوروکراسی در نگاه وبر برآیند رابطه
هنی است و این در هاي عینی و ذپاره عنوانبهدن ششخصی ناگرایی و عناصري چون سرعت بخشیدن به کار، قانون

ها بودن دنبال تبصره گریزي، به، قانونبازيپارتیایران با عناصري چون کاغذبازي،  بوروکراتیکست که نظام ا حالی
 با بوروکراسی واقعی سنخیت ندارد. رجوعاربابو اتالف وقت 

 
 بخشی در کارشخصی شدن، سرعتناوبر، بوروکراسی، عقالنیت، قانون،  :واژگان کلیدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 m_hosseinyfar@yahoo.com دانشگاه و پژوهشگر اریاستاد - 1
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 هاي آن براي بررسی تصوف تاریخیشناسی دین وبر؛ و داللتبررسی اشکال متنوع سنخ شناسی در جامعه

 1آمديخوش یمرتض

همواره برخوردار از » جماعت دینی«یابند و نمو می و نشو» جماعت دینی«داري در بطن تمام اشکال دین     
بررسی سازوکارهاي اجتماعی مرتبط با جماعت دینی ذیل » شناسی دینجامعه«است. در  یافتگیسازمانسطحی از 

شناسی دین وبر جامعه .هاي نظري ماکس وبر استم از نوآوريشود. این مفهوتعریف می» سازمان دینی«مفهوم 
 کلیسا، فرقه/ ذوق محور، /ايتودهجهانی، -جهانی/ آن-عرفان، این شناسی مختلف است؛ نظیر زهد/واجد چندین سنخ

با بسط » سازمان دینی«شناسی دین بررسی . عمدتاً در ادبیات نظري جامعه، بوروکراتیکسنتی فرهمندانه/ جماعت
کوشیم ضمن بررسی نظري هریک است. هرچند، در این پژوهش می کلیسا همراه شده شناسی دوگانه فرقه/ سنخ

 .صوف بپردازیمتهاي آن براي بررسی تاریخ داللتها به شناسیاز این سنخ
 یافتگیسازمانشناسی تاریخی دین، با استفاده از روش اسنادي به بررسی نحوة درنتیجه این پژوهش ذیل جامعه  

این عصر تکوین یافتند و  در» صوفیانه هايسازمان«. پردازدمیصوفیانه از قرن سوم الی هفتم هجري  هايجماعت
اي موجود در ه شناسی بر بسط سنخ چیز هراجتماعی بادوام تا به امروز شدند. براي این بررسی بیش از واجد صور 

زهد و فرهمندي  کهچنانی هستیم، مفاهیم چون اقتدار دینی و انضباط دینی متک ویژهبهشناسی دین وبر، جامعه
  باشند.میصوفیانه  هايجماعت یافتگیسازماناز مبانی 

 
 .زهد ،فرّه ،انضباط دینی ،اقتدار دینی، سازمان صوفیانه ،سنخ مثالی :يواژگان کلید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 -  mortezakhoshamadi@gmail.com 
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 شناسی اقتصادي وبر در ایران امروزبازخوانی جامعه

 1فرشته رضایی

را  اشفکريسیاسی و  هايگیريجهتبار دیگر به تدریس روي آورد، در تالش بود  1918 وبر در سال که زمانی  
انقالبی جناح  گراییآرمانلیبرال و مقابله با  –دموکراتیک  هايگیريجهت گذاريپایهتصریح کند. فعالیت او براي 

 يرسالهآخرین تالش ناتمام وبر یک  2»اقتصاد و جامعه«. کتاب باشدمیچپ در آخرین آثار وي مشهود 
قوقی، سیاسی و مذهبی را در آن بسط داده است شناسی اقتصادي، حجامعه زمانهمشناسی عمومی است که جامعه

و بعد از مرگ توسط همسرش به چاپ رسید. این رساله با موضوع تاریخ جهان در پی آن است که انواع صور 
شناسی اقتصادي در بحث جامعه وبراقتصادي، حقوقی، سلطه و ادیان را در یک دستگاه مفهومی یگانه جا دهد. 

میان یک نوع معین اقتصاد و نوع معینی از نظام حقوقی برقرار  ايرابطهخ دهد که چه پاس سؤالسعی دارد به این 
 است؟

و  کندیموبر بر مبناي گونه شناسی خود از کنش، کنش اقتصادي را از نوع کنش عقالنی معطوف به هدف معرفی 
ابزار حاکمیت قهري  این وردندرآهدف با به انحصار  عنوانبهاین تصور را که کنش اقتصادي یک ابزار است و دولت 

 تأثیرهت معینی بر نظام حقوقی نوع معینی از اقتصاد در ج دیگرعبارتبهرد کرده است.  کندمیخود را اعمال 
بر آن است که عقالنیت بازار آزاد و  شدهتنظیمبازار آزاد و بازار  يمقایسه. وي در تفسیر جوامع کنونی با گذاردمی

 .کرده و اصالت تمدن غربی را نشان دهد تائیدلیبرالیسم را 
صر کنونی چنان عنئولیبرالیستی شده و در  هايسیاستعقالنیت لیبرالیسم توسط جامعه شناسان و منجر به  تائید

 يمقاله. شودمیت احساس به بار آورده که لزوم بازنگري در عادالنه بودن این عقالنی ايگستردهاقتصادي  هايبحران
. این نقد و باشدمیشناسی اقتصادي وبر و نقد اثرات سیاسی این مفاهیم مبانی جامعه يمطالعهل حاضر به دنبا

 .اقتصادي راهگشا خواهد بود هايسیاستبررسی در شناخت وضعیت اقتصادي ایران و اصالح 
 

 لیبرالیسم ،شناسی اقتصاديجامعه ،وبر واژگان کلیدي:
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  yahoo.com202fereshterezai@کارشناسی ارشد پژوهشگري علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی  - 1

2 -Wirtschaft und Gesellschaft 
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 ماندگی ایرانجواد طباطبایی درباره دلیل عقبشناسی ماکس وبر و مقایسه روش

 1حسین روحانی

ماندگی را ترین متفکران ایرانی است که با رهیافتی فلسفی، دلیل عقبسید جواد طباطبایی یکی از سرشناس    
باور است  داند. او بر اینماندگی ایران را امتناع اندیشه میوتحلیل قرار داده است. طباطبایی، دلیل عقبمورد تجزیه

شود. طباطبایی، ماندگی جامعه ایرانی به فقدان عقالنیت فلسفی مربوط میها و عقبالعلل تمامی بحرانکه علت
شناسانه هاي کوتاهی از تاریخ ایران، سرتاسر تاریخ ایران را چیزي جز رویکردهاي خام ایدئولوژیک، جامعهجز برشبه

علّی ه یک رابطه بماندگی ایران روست که او در تحلیل دلیل عقبت ازاینداند و درسو غیاب اندیشه و عقالنیت نمی
گرایانه طباطبایی که همه بحرانهاي رسد. در برابر این رویکرد تقلیلماندگی ایران میمیان فقدان عقالنیت و عقب

 جامعه ایران را به فقدان اندیشه تحویل می کند،
تنها از طریق  هااندیشهو  هاهایداین سخن را به میان آورد که  توانمیشناسی ماکس وبر با بهره جستن از روش 

ضمامی وجود نمواره کلیتی او اندیشیدن، امري اجتماعی است. ه گذارندمیو ساختارها تأثیر  هامیانجی، هارابطه
امتناع تفکر و  ابراین،متعلق به این کلیت انضمامی هستند؛ بن تنیدهدرهمو مناسبات به صورتی  هاایدهدارد که 

وجودیت انضمامی، در ساختار م شدگیقفلامتناعی در تحرك در مناسبات و  عنوانبهاندیشه در سطح اجتماعی 
 عنوانبهبلکه  داريسرمایه دهندهتوضیحعامل  عنوانبهماکس وبر، پروتستانیسم نه  شناسیجامعهموضوعیت دارد. در 

مفهوم  اندوزيمالو  جوییصرفهدر داشتن نگاهی ویژه به کار، زندگی، انسانی را  هايانگیزهعاملی مطرح است که 
و به منشی است در زندگی ا، اختراع پروتستانیسم است بلکه توجه داريسرمایهکه  گویدنمی. ماکس وبر سازدمی

است بدون انگیزه  اياندوزيمالاست، چون  غیرعقالنیاست که در اصل،  اياقتصاديکه وجهی از آن عقالنیت 
و  کوشیسختاضت و نیامده است. ماکس وبر در ری حساببهفردي در آن  جوییکاماست که  ايحسابگريمصرف. 

نیت شود. از عقالمدرن می داريسرمایهکه پیش تازاننده عقالنیت  بیندمیرا  ايغیرعقالنیامساك کالونی، آن عنصر 
با  تنیدهدرهمقالنیت توجه کرد؛ بنابراین عقالنیت وبري، ع داريیهسرماسخن گفت مگر آنکه به  تواننمیمدرن 

که در تحلیل و  گیردمیاین جستار این فرضیه مورد آزمون قرار  دراست.  مندتاریخکردارها و نهادها و عقالنیتی 
و  هاایدهمیان  نیکاارگماندگی، بایستی به ارتباط از این عقب رفتبرونماندگی ایران و ارائه راهکار براي فهم عقب

ضات دیالکتیکی آن را به گرایانه طباطبایی که تاریخ و تناقبا رویکرد تقلیل تواننمیکردارها و نهادها توجه کرد و 
 جامعه ایرانی داشت. هايبحران، فهم و درك صحیحی از دهدمیافراد و عقاید افراد تقلیل 

 
 عقالنیت ماندگی،عقب وبر، جواد طباطبایی، :واژگان کلیدي
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 گذارد؟داري، اخالق دینی را کنار میچگونه روح سرمایه: ماکس وبر و نقد روح سرمایه داري

 1آرمان ذاکري

     
شناسی ایران، هاي جامعهداري به خصوص در کالسهاي ارائه شده از اخالق پروتستان و روح سرمایهشرح        
مطالعه کرده و آن را » داريچگونگی تکوین جهان سرمایه«اثر ماندگار ماکس وبر را در پرتو پاسخ او به  عمدتاً

و » اخالق پروتستان«، از دو جزء مندرج در عنوان اثر، یعنی ها عمدتاًاند. به همین دلیل در این شرحتوضیح داده
، »ابتناي بر ایده فیض الهی«هاي مهم آن یعنی ژگیو وی» ستاناخالق پروت«توضیحات پیرامون » داريروح سرمایه«
و تولد » یهانباشت سرما«موجبات » ناخواسته«به عنوان عواملی که » زهد پروتستانی«و » کار به مثابه تکلیف«

روح «اند. به همین دلیل بخش دیگر اثر وبر یعنی گرفته کید قرارأاند مورد تداري را فراهم کردهجهان سرمایه
 و مختصات آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. » اريدسرمایه

خش دوم کتاب، در فقرات پایانی ب» روح سرمایه داري«اهمیت توضیحات کوتاه اما بسیار پر اهمیت وبر در باب    
گذارد کنار می گیري، اخالق پروتستان را، پس از شکل»داريروح سرمایه«دهد چگونه از این جهت است که نشان می

خواست به تکلیف پیوریتان به میل خود می«کند. اخالق خاص خود را ایجاد کرده و به همه انسانها تحمیل می و
هاي دیر به حیات کشی از دخمهشغلی خود عمل کند. در حالی که ما مجبوریم چنین کنیم، زیرا وقتی ریاضت

م نوین یش را در بناي جهان نظم عظیشغلی انتقال یافت و تسلط خود را بر اخالق دنیوي آغاز کرد، سهم خو
سبک زندگی  اقتصادي ایفا نمود. این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادي تولید ماشینی وابسته است که امروز

اندوزي اقتصادي با مال انی را که مستقیماًو نه فقط کس -شوند همه کسانی را که در این مکانیسم متولد می
نماید و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف شود تعیین ین میاومت ناپذیر تعیبا نیروي مق -اندمرتبط
کشی مذهبی توان ادامه حیات پیشه و روح ریاضت) بر اساس توضیح وبر اخالقیات قناعت190:  1387وبر، »(نماید.

گرگون و همه جهان را د کشی مذهبی کوشیداز هنگامی که ریاضت«یافت. چرا که  داري نخواهنددر جهان سرمایه
سانها کسب کردند همه نفوذ خود را در آن اعمال کند، نعم دنیوي چنان سلطه فزاینده و سرانجام گریزناپذیري بر ان

ته از قفس گریخ -داند؟ قطع کسی چه می شاید به طور -کشی مذهبی سابقه بود. امروز روح ریاضتکه در تاریخ بی
هاي ماشینی استوار شده است دیگر به حمایت آن نیازي ه از وقتی که بر شالودهداري پیروز کاست، اما سرمایه

 ) 191همان : »(ندارد
اند، سرشت فرهنگی را تشکیل نامیده» گراروحیه فایده«در راي ماکس وبر یا آنچه برخی » داريروح سرمایه«   
تر، خود را بر همه جامعه صرف گستردهچه بیشتر براي فراهم کردن امکانات م دهد که با دعوت به تالش هرمی

کند و با مصرف منابع طبیعی تا انتهاي خود تحمیل کرده، به طور همزمان سود صاحبان سرمایه را تضمین می
م یوسانه اعالأسازد که وبر ممی» قفس آهنینی«افکند. فرهنگی که حیات بشر را بر روي کره زمین به تهدید می

 کند راه گریزي از آن نیست. می

                                                             
   arman.zakeri@gmail.com -شناسی از دانشگاه تربیت مدرسدکتراي جامعه  - 1
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مثل "به نظر باکستر، غم نعم دنیوي بایستی ققط «نویسد می» قفس آهنین«وبر در توضیح اصطالح مشهور خود 
نوشت چنین بر شانه اهل تقوا قرار داشته باشد، اما سر "بتوان هر لحظه آن را به دور انداخت هرداي سبکی ک

ندگی همه ما را در بر ز) قفس آهنینی که 190همان : »(بک به قفس آهنین مبدل شود.خواست که  رداي سمی
 گیرد. می
داري،  داري، با اتکا به نقد وبر بر روح سرمایهیکصد سال پس از وبر و در شرایط جهانی شدن هر چه بیشتر سرمایه    
جامعه «معه ایران براي تبدیل شدن به یک ین پرسش را مطرح کرد که آیا میل جاتوان در جامعه ایران نیز هممی

هاي سیاستی موسوم به نولیبرال که قرار بود جامعه ایران را ساله و اجراي بسته 8پس از پایان جنگ » داريسرمایه
ا بفرهنگی را   -د عادت بود که توسط یک حکومت دینی اجرا شدند،و از خالف آم-در همین مسیر پیش ببرند 

 کند؟ ده که اخالقیات دینی را ناممکن میخود به همراه نیاور
هاي ان را چنین توصیف کرده است: آیا جامعه ایران در مسیري قرار نگرفته است که وبر یک قرن پیش سوژه   
کند به ترازي از انسانیت دست یافته است که طلبان فاقد قلب، این پوچی تصور میمتخصصان فاقد روح و لذت«

 ) 191همان : »(استهرگز کسی بدان نرسیده 
به خصوص اگر با برخی دیگر مفاهیم » داريروح سرمایه«توان ادعا کرد نقد وبري از بر اساس آنچه گفته شد، می   

به -تواند در عصر سیطره جهانی نولیبرالیسم پیوند یابد، همچنان می» عدم عقالنیت عقالنیت«اندیشه وبري مانند 
هاي مختلف هنوز در عرصه» دین«ی مانند ما که ، براي جوامع-داريکل سرمایهترین و متاخرترین شعنوان پیچیده

اخالقیات «اندازهاي انتقادي مهمی را  به خصوص از منظر نسبت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حاضر است، چشم
 بگشاید.    -نامید» روح نولیبرال«توان آن را ه امروز میک -» داريروح سرمایه«و » دینی

 

 : ماکس وبر، روح سرمایه داري، اخالق پروتستانی، اخالقیات دینین کلیديواژگا
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 وبر یوجه فراتر از اقتدار سه ياقتدار

 2ماندافشین خُ ، 1قربانعلی سبکتکین ریزي

نوع « يبرمبنا ییهاقدرت در جامعه پرداخته و مدل تیخود به منابع مشروع یاسیس یشناسماکس وبر در جامعه  
کرده است: اقتدار  نییو تب نییرا تع (authority) »اقتدار«داده و سه مدل خود ارائه  (ideal type) »یمثال
 ياچهارگانه يهاکنش اقتدارها که برخاسته از نی. در همه ایو اقتدار سنت یقانون ای کیاقتدار بوروکرات ک،یزماتیکار

نش کو  یکنش عاطف معطوف به ارزش، کنش ،یکنش عقالن یعنی داند،یاقتدار م ازینشیها را پاست که وبر آن
. گذاردیاثر م یاجتماع يهاهیکه از باال بر ال ياسلطه ایبر قدرت متمرکز است؛ قدرت  یاساس نگاه مبتن ،یسنت

 تیریدمحزب، دولت و  ،يمثل رهبر یمیرا در مفاه استیو س دیجویم استیکه وبر اقتدار را در س استدرست 
 نجاستیاست. ا در عمل ياست و شامل هر نوع رهبر ترعیوس یمفهوم استیاما در نظر او مفهوم س رد،یگیدر نظر م

همخوان  یشناسدر جامعه مدرنپستچرخش  توان آن را با مفهومکه می یاسیس یشناسجامعه نیکه در دوره نو
 یدوره نوع نیر احوزه و د نیدر ا م،یانام نهاده یآن را چرخش فرهنگ دیجد یشناسدانست و ما در حوزه جامعه

 ياقتدار ،يگانه وبرسه يتمرکزگرا ياز اقتدار نوظهور که برخالف الگوها ینوع دهد،یاز اقتدار خود را نشان م گرید
قدرت در  ياشبکه عیزکه نَه از مرکز، بلکه برخاسته از تو ياقتدار د،یآینامتمرکز برم يهارتقد عیاست که از تجم

 د،یجد پارادایم در .دینام ياقتدار مجاز ای يااقتدار شبکه توانینوع اقتدار را م نیجامعه است. ا نییپا يهاهیال انیم
حضور دارد  یاجتماع اتیکه در همه تجرب يادهیپد مثابهبه استیاز س يدیبه طرف درك جد یاسیس یشناسجامعه

در جامعه و البته  یطبقات يهاتیها و هوانشقاق تشکل شدن،یجهان يهاانیجر م،یپارادا نیحرکت کرده است. در ا
ستلز در است. مانوئل کا یاجتماع يهاظهور جنبش و شبکه شخصاتم نیاز ا یکیما است،  مدنظرکه  يزیآن چ

 داند،یهادها ماز ن زدایی مشروعیتو  ییزدا را ساختار دینظم جد نیا يهاشاخصه گریاز د» عصر ارتباطات«کتاب 
 تأملیقابلنقش پُررنگ و  توانیرا م یاجتماع يهانقش شبکه م،یماکس وبر وفادار بمان آلدهیا پیه سنت تاگر بنا ب

نوع  دیاشاز کنش وجود دارد که  یگره خورده، شکل يمجاز يکه با مفهوم فضا یاجتماع يهادانست. در شبکه
شکل تازه کنش،  نیاباشد. در  کیکالس يهاکنش يهااز مدل ياافتهیمیتعم شکلهم دیاز کنش باشد، شا يدیجد

 کند،یفعاالنه مشارکت م صورتبهانفعال ندارد و  الت) حعیانتخاب و توز د،یکنشگر در تمام مراحل کنش خود (تول
 يامشارکت توده نی. ادهدیان مها خود را نشدر قالب موج يابه شکل مشارکت توده یگاه تیفعال نیکه ا هرچند

 يهاقدرت عیجاها با تجم یلیدر خ دهد،یبروز م »یتیهو استیس«الب موارد خودش را به شکل و هماهنگ که در غ
 است،یجامعه و س انیه مشکل از رابط نی. اشودیم یاجتماع يهادر بزنگاه کنندهنییتع یبه قدرت لیتبد رکزنامتم

کنندگان (فالوئرها) که با دنبال ی. کسانشودیم فیسست تعر يوندهایکه با پ شودیاقتدار در جامعه م یباعث نوع
. میانام داده »يازاقتدار مج« ای »يااقتدار شبکه« آناست که ما به  يزیهمان چ نی. ارسندیخود به نفوذ و تسلط م

که گرچه  ياتهیاتور پردازد؛یمدل از اقتدار م نیبه مشخصات ا ،یلیو تحل ينظر کردیرو کیبا  روشیمقاله پ
ناتوان  يداراقت نیظهور چن ینیبشیاز پ يکه و رسدیم نظر به یول رسد،یآن به ماکس وبر م یمعرفت هیرمایخم

 .تبوده اس
 

 هویت سیاست ،اقتدار مجازي ،چرخش فرهنگی ،نوع مثالی ،اقتدار :واژگان کلیدي
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   afshinkhomand@gmail.comشناسی دانشگاه خوارزمیجامعهدانشجوي کارشناسی ارشد  - 2
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 شناسی آرمانی او براي ایرانوبر و جامعه

 1دپوریسمانه سادات سد

شود جز شیادي و شناسی مطرح میکرد که اکثر مطالبی که بنام جامعهمیطرح مسئله. وبر همیشه شکوه   
شناسی مطلوب او ایـن اسـت کـه بـه یـاري ایـن دانـش واقعیـت زنـدگی خـود و پیرامون برداري نیست. جامعهکاله

ها ن آن پدیدهمیا ي فرهنگـی و روابـطشناسی باید بتوانیم به معناي هر پدیدهخود را بفهمیم؛ به کمک جامعه
ترین اند، پی ببریم. ماکس وبر، یکی از مهمها را به شکل کنونی دگرگون کردهچنانکـه هستند و نیز عواملی که آن

هاي مختلف علوم اجتماعی داشته است. مورخان نیز هم شناسانی است که تأثیرات زیادي براي محققان رشتهجامعه
اند. کل کار ماکس وبر بر محور هاي وي تأثیر پذیرفتهي تاریخی از اندیشهشناسی و هم تبیین رویدادهااز جنبه روش

هاي اند. اگر بتوان سالیک از عوامـل اجتمـاعی عقالنیت تمدن غرب را پدید آوردهزند کـه کداماین پرسش دور می
هاي علمی، سال گذاريا عصر سیاستر 1935تا  1918شناسی و از گذاري جامعهرا دوران بنیان 1918تا  1905
 د. در این دوران، جامعههاي علمی خوانتوان دوران مشارکتمهد تلفیق است. این دوران را می 1954تا  1935

ه تلقی کردند. با این کار، مجدداً اصالحات ها در یک مجموعتدریج برخی از نظریهتر شدند و بهايشناسان حرفه
شناختی شناخته شد. البته وبر هنگام نشر نخستین شماره از نشریه امعههاي جعنوان بخشی از فعالیتاجتماعی را به

گرایانه مارکسی ارکس گرفتار است و تنها بافهم مادهمتوجهی در سیطره کند به میزان قابلعلوم اجتماعی اعالم می
ین پژوهش، سعی داریم ر اموافقت کند و عالوه بر مارکس نیچه نیز بر تفکر وبر، تأثیر داشت. د  توانداز تاریخ نمی

براي  هاآرمانطور دقیق تشریح کنیم و بررسی کنیم تا چه حد این به روب ازنظرتحلیل آرمانی را در علوم اجتماعی 
از  شدهجمهترقرار داشته است. شیوه این مطالعه در بخش نخست مرور اسنادي منابع  مدنظرعلوم اجتماعی ایران 

 گیرينمونهتماعی با مختلف علوم اج هايگرایش نخبگانپیمایشی بین اساتید و  صورتبهوبر است؛ و در بخش دوم 
که در نگاه  دهدمیبخش نخست نشان  هايیافتهشود. نتایج تطبیق داده می  و شده توزیع هاپرسشنامهدر دسترس 

ی کسی است که علم کند که پژوهشگر حقیقبیان می اًوبر تنها هدف پژوهشگر بایستی پیشرفت علم باشد او صراحت
ب اشرافیت را براي علم بخواهد. و با تمام وجود خود را وقف کارش کند چراکه شایسته نیست، پژوهشی براي کس

کوشد به هر چیز رنگ شخصی علمی و دستیابی به مقاصد سیاسی صورت گیرد. یک پژوهشگر توانمند هرگز نمی
کند به دیگران هم عرض نمایش بگذارد بلکه به تالش میخود را به م هايتوانمنديدهد تا در هر فرصت ممکن، 

شود که ر میاز نگاه وبر، توانمندي یک پژوهشگر زمانی آشکا». کمک کند تا معناي نمایی رفتار خود را بفهمند
سازي دقیق، حتی اگر جذابیت متن او به خطر بیفتد، براي مخاطبان معلوم کند کدام اولویت دادن به مفهوم  ضمن

ند افکار مخالف را با توانمند باشد که بتوا قدرآن، حالدرعینز مباحث او، بر اساس مستندات تجربی است. بخش ا
 .خود همراه کند و نتایج ناخوشایند احتمالی را بپذیرد

 .فهم ،روش ،شناسیجامعه ،ماکس وبر :واژگان کلیدي
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 آکادمیک ماکس وبر، متافیزیک علم و آزادي

 1حسام سالمت

کرد. وبر اما این آزادي را دفاع می صراحتبه» آکادمیک آزادي«از  وسختسفتماکس وبر در مقام یک لیبرال     
فهمید. براي فهم منظور وبر از مُدرسان دانشگاه در فضاي دانشگاه نمی» عملیِ«مترادف حق بیان مواضع سیاسی و 

اي دارد رجوع کرد. وبر یچهن-یزیک کانتیسمی متافاو که خود ریشه در ق» ي علمفلسفه«آزادي آکادمیک باید به 
» هاي عملیگذاريارزش«ها) و ها و هستي فکت(حوزه» هاي تجربیتشریح واقعیت«اش میان میراث کانتی تبعبه

و شأن » استاد«گذاشت. علم با اولی سروکار دارد و سیاست، با دومی. مقام ها و بایدها) تفاوت می(قلمرو ارزش
ي اولی است و ، چیز دیگر. دانشگاه عرصه»سخنرانی«و مقام » سیاستمدار«یک چیز است و شأن » تارگف درس«

کند وبر، اقتضا می زعمبه، »صداقت فکري«ي دومی. ها)، عرصهي عمومی (مطبوعات، احزاب، سندیکاها، انجمنحوزه
» مرگ خدا«اي وبر به متافیزیک نیچه که خط فارق صریحی میان این دو حیطه در کار باشد. از سوي دیگر، میراث

هاي بینیهاي رقیب، جهانپذیر خدایان کوچک (ارزشتکیه دارد که به جهان اجتماعی همچون قلمرو نبرد آشتی
هاي علمی یکی را بر دیگري برتري دارد. دست به داوري عینی زد و با سنجه میانشانتوان نگرد که نمیمعارض) می

است: هر فرد خود باید » تصمیم شخصی«ي دست به قضاوت ارزشی بزند. اینجا حیطه از علم ساخته نیست که
آموزش «بینی کند. با این اوصاف، دانشگاه در مقام قلمرو اش را وقف کدام ارزش یا جهانتصمیم بگیرد که زندگی

اي ندارد مدارانهبینی غایتاي و اساساً هیچ قدرتی، در قبال رد یا تأیید هیچ نظام ارزشی یا جهانهیچ وظیفه» علمی
، گشوده گرااسالمباید به روي هر مُدرسی، چه لیبرال یا آنارشیست و چه سوسیالیست یا و درست به همین دلیل می

هاي پایبند باشند و کالس» داري علمیخویشتن«آنکه مُدرسان به اخالق دانشگاهی در مقام قسمی  شرطبهباشد، 
بینی سیاسی بدل نکنند؛ بنابراین دانشگاه، به نکوهش این یا آن ارزش غایی یا جهان ي تبلیغ یادرس را به صحنه

» آزادي آکادمیک«تفاوت است و نهایتِ در مقام شهروندان آزاد بی هاي سیاسی مُدرسانچشم وبر، در قبال گرایش
 شناسد.یت میشوند، به رسمظاهر » ) علمو زنانمردان («را براي آنان تا جایی که در کسوت 

 
 : آزادي آکادمیک، متافیزیک علم، قضاوت ارزشی، اخالق علمی، تصمیم شخصیواژگان کلیدي
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 سازي مشروطهي دینیي پروژهتحلیل وبري پارادوکس مشروطیت ایران: پیامد ناخواسته

 1نرگس سوري

 جايبهي ایران، نظام خودکامه پیشین دچار دگردیسی شد و نظام سیاسی نوینی با وقوع انقالب مشروطه در جامعه
داد. در نظام استبدادي مطلقه که تا پیش اش را تشکیل میي اصلیکه قانون و حقوق ملت هسته کارآمدآن روي 

ي پادشاه دهساً حقوق ملت جایگاهی نداشت و ارااز مشروطه، شکل غالب ساختار سیاسی در جامعه ایران بود، اسا
ي خودسرانه استبداد گامی بود در جهت تحدید اراده 1324سرمنشأ قانون مملکت بود. استقرار مشروطه در سال 

 براي اینکه حقوق ملت را از تجاوز قدرت نامحدود فرد در امان نگه دارد.
بود در بدو حیات  شدهساقتباه اصول آن از جوامع اروپایی نظام سیاسی مدرنی ک عنوانبه مشروطه وجودبااین 

شد. اگرچه مشروطه  روروبهران مشروعیت دینی و مقاومت اعتراضی نیروهاي مذهبی ي ایران با بحخویش در جامعه
ي جتماعی برآمده از شورش والیات مواجه بود اما هنوز با هستها-انسجامی سیاسیبا معضل بی 1324تا اواخر سال 

هاي آن هنوز به رغم صدور فرمان مشروطیت اصول و بنیانسخت ساختار دینی برخورد پیدا نکرده بود. زیرا علی
اي ین زمان در هالهشکل قانونی و حقوقی علناً طرح نشده بود. ماهیت مشروطه و مبانی آن مانند آزادي و برابري در ا

کرد با تعیین می ن متمم قانون اساسی که رسماً حدود آن رااز ابهام قرار داشت. بنابراین مشروطه تا پیش از تدوی
مدت این نظام سیاسی دیري نپایید زیرا تدوین متمم قانون نشد. اما ثبات کوتاه روروبهي جدي از جانب علما مسئله

ش ن را به چالآرهبران دینی جنبش و نیز مجلس شد که مشروعیت  عنوانبهاساسی سرآغاز اختالفاتی بین علما 
هاي ي تعارض اصول مشروطیت با آموزهکشید. جریانی از علماء در جایگاه اپوزیسیون مشروطه قرار گرفتند و مسئله

) 1325خواهی با تحصن اعتراضی در برابر مشروطه(دینی را مطرح کردند. نیروهاي مذهبی موسم به جریان مشروعه
ر سیاسی را تا پایان مجلس اول متأثر ساخت. تااي بدل شدند که سرشت و سرنوشت این ساخبه نیروي محرکه

سازي مشروطه شدند. وعفراروي از بحران مشروعیت دینی، خواهان مشر منظوربهي اول علماي مخالف در مشروطه
پروراندند و آن را از مجراي تصحیح متمم قانون اساسی و تشکیل ي دینی را در سر میاآنان سوداي ایجاد مشروطه

سازي مشروطه سرشت و سرنوشت کردند. فشار نیروهاي مذهبی مخالف در جهت شرعیقها دنبال میانجمن نظار ف
ي دینی ار مشروطهآن را دچار دگردیسی کرد و پیامدهایی را براي ساختار نظام سیاسی ایران به دنبال آورد.  استقر

اي سکوالر نیز مخالف ایجاد مشروطه مشروطه نبود بلکه علماي حامی این بنیان آل جریان علماي مخالفتنها ایده
ي دینی حرکت شود علما در جهت تثبیت مشروطهي دوم نیز مشاهده میبودند. به همین جهت مشابهتاً در مشروطه

ي ایران بودند، مقاومت نمودند. اي عرفی در جامعهکه خواهان استقرار مشروطه هادموکراتسوسیالکردند و در برابر 
گري آن سعی داشتند سیاستی سازي سازوکاري بود که علما به میانجیي مشروعتأکید بر پروژهي دینی و مشروطه

ن آهمان با دین را تئوریزه کنند تا بدین طریق به مشروطه، مشروعیتی قدسی بدهند. در این نوشتار سعی بر این
ي استه و ناخواستهپیامدهاي خو »دارياخالق پروتستان و روح سرمایه«است با تکیه بر منطق نظري وبر در کتاب 

قرار  موردبررسیقرار گیرد. این مسئله در دو سطح  موردبررسیي اول و دوم سازي مشروطه در دورهي مشروعپروژه
ي مخالف ي اول از مجراي اندیشه و کنشگري علماسازي در مشروطهي دینیي پروژهخواهد گرفت: نخست مطالعه

 ي دوم.گري سیاسی علماي حامی در مشروطهو دوم از مجراي اندیشه و کنش
نوا را براي سازي مشروطه دو پیامد ناهمادعاي نوشتار حاضر این است که فشار نیروهاي مذهبی در جهت مشروع 

این ساختار به دنبال آورد: شرعی شدن و عرفی شدن. تمهیدات این دو روند متناقض به نحو توأمانی در متمم قانون 
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ي پیشنهادي تشکیل انجمن نظار فقها و نیز قیود شرعی به مد: شرعی شدن با اضافه کردن مادهاساسی به وجود آ
ي قضائیه. بنابراین مفاد متمم صورت پذیرفته و عرفی شدن با تفکیک قلمرو محاکم شرعی از محاکم عرفی در قوه

 "زمانهم" طوربهلد یافت که اي توفشار نیروهاي مذهبی در راستاي تطبیق متمم با شریعت، مشروطه يدرنتیجه
شود مشروع سازي که هدف خواسته علماي ي اول مشاهده مینظامی عرفی و شرعی بود. بر این اساس در مشروطه

ي قضائیه بود که به عرفی را به دنبال آورد و آن تفکیک امر سیاسی و دینی در قوه ايناخواسته پیامدمعترض بود، 
سازي مشروطه دو پیامد ناخواسته را ي دوم نیز تالش نظري علما در راستاي مشروعزد. در مشروطهشدن آن دامن 

سازي مذهب. اما باید توجه داشت طبق منطق نظري وبر سازي سیاست و دوم عرفیبه دنبال آورد: نخست عرفی
یش از هر چیز ب آوردبرمی سرهایی از عرفی شدن سازي مشروطه رگهي مشروعشود از دل پروژهاینکه مشاهده می

کند اینکه داري تصریح میي اقدامات علماي معترض است. وبر در اخالق پروتستان و روح سرمایهپیامد ناخواسته
هاي پروتستانی و اقدامات ي آموزهشود پیامد ناخواستهکشی مسیحی زاده میي ریاضتداري از روحیهروح سرمایه

گران دینی هدفی جز رستگاري روح نداشتند و هرگز در اهداف اصالحاو  زعمبهشود. گران دینی محسوب میاصالح
نبودند. بر -گرفتها در تعارض قرار میکه بعضاً با غرض آن-داري ي خویش به دنبال ایجاد روح سرمایهخواسته

اهللا که نگرشی حداکثري به شریعت داشتند و قائل به سیاست مبناي این منطق، علماي معترضی چون شیخ فضل
ي خویش به دنبال تفکیک امر سیاسی از امر دینی نبودند. زیرا در همان بودند هرگز در اهداف خواستهو دیانتِ این

توان امر سیاسی را خارج از شریعت اسالم قلمداد کرد چراکه به تعبیر آنان شریعت قرائت این جریان مطلقاً نمی
علماي معترض طبق  درواقعبشر حکم و قاعده دارد.  الجهتین است و براي تمامی شئونات زندگیاسالمی جامع

آمیختگی و تقریب امر سیاسی و شرعی را دنبال سازي متمم درهمي مشروعچنین دیدگاهی با تعقیب پروژه
هاي آن را موجب سازي متمم در عین اینکه شرعی شدن برخی بخشکردند. اما به نحو پارادوکسیکالی مشروعمی

ي دوم نیز ي قضائیه منجر گشت. طبق این منطق نظري در مشروطهی و امر دینی در قوهشد به تفکیک امر سیاس
ي دینی بودند اما به نحو پارادوکسیکالی ي خویش به دنبال تحقق مشروطهعلماي حامی این بنیان در اهداف خواسته

و دین دامن زد. دفاع سازي سیاست تالش نظري آنان در جهت فراروي از تعارض اصول مشروطه با دین به عرفی
ي توحید و مشروع ها از واگذاري حکومت در عصر غیبت به عموم مردم، ستایش آزادي سیاسی با تکیه بر آموزهآن

اي تشیع ناخواسته صورتبهبه قرائتی دموکراتیک از امامت  اتکادانستن تشکیل پارلمان و دفاع از رأي اکثریت با 
خواه هرگز است که علماي مشروطه حالی درساخت. این محور مبدل میانسان استعالیی خدامحور را به تشیع عرفی

ها آن ي کنشگريسازي مذهب و سیاست را در سر نداشتند بلکه چنین امري تنها پیامد ناخواستهسوداي عرفی
وز ایران نیز ي امري آن براي جامعهو پیامدهاي ناخواسته 57شود. این منطق نظري در رابطه با انقالب محسوب می

آمیخته شود از دل استقرار نظام سیاسی که دین و سیاست در آن به هممشاهده می ترتیباینبهقابل کاربست است. 
زدایی شده سازي زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي استقرار یافته نوعی قدسی تقدسو با هدف خواسته دینی

-ف اجتماعیهاي مختلسازي امر دینی در ساحتي امروز ایران عمومیسربرآورده است. بدین معنا که در جامعه
حکومت دینی مستقر در  کهدرحالیسیاسی سبب شده به نحو متناقضی امر دینی از قدسیت زایل و عرفی شود. 

استقرار ساختار  ناخواسته پیامدزدایی از امر دینی را خواستار نبوده و این پدیده تنها ي خویش تقدساهداف خواسته
 ی دارد. سیاسی است که دین در آن با سیاست همزیستی نزدیک

 .ناخواسته یامدپسازي، مشروطه، سازي، شرعیعرفی واژگان کلیدي:
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 ي پهلوي اولیافته و همسنجی آن با ایران دورهتحلیل تحوالت قشربندي در کشورهاي توسعه

 1اختر شیري

سی یاسیافتگی بر اساس تقسیم قدرت روند تا تفکیکي سیاسی به سمت و سویی پیش میجوامع در مسیر توسعه  
گیري پارلمان در نخستین گام در راه دمکراسیِ نمایندگی، تأسیس پارلمان است. اما شکل .را در جامعه بسط دهند

غییر تگردد. همین امر به جوامعی با تمرکز قدرت در دستگاه سلطنتی موجب کاسته شدن از قدرت پادشاه می
ان جستجو کرد. ییر قشربندي را باید در دربار پادشاههاي تغترین ریشهیکی از مهم .انجامد قشربندي در جامعه می

ي سیاسی تبدیل به پادشاهان براي حفظ میزانی از قدرت سیاسی در دست خود و مشارکت در فرایندهاي توسعه
گر پژوهش داند. در این مقاله هدفگردند که وبر آن را نبرد شاهزادگان و طبقات ممتاز میگرانی فعال میکنش

بر  ژوهشپها در جامعه است. این هاي درباریان و کارکردهاي این فعالیتت قشربندي بر اساس کنشتحلیل تحوال
گرایی ریخی و ویژهشود که نقش مهمِ نسبیت تااساس دستگاه نظري وبر و با استفاده از تحلیل اسناد تاریخی انجام می

 که وبر نیز بر آن تأکید دارد، در نظر گرفته شده است. 
یافته، بخش بزرگی از اختیارات پادشاه در اختیار گیريِ پارلمان در کشورهاي توسعهعتقد است پس از شکلوبر م    

گیرد. در این فرایند، پادشاه و وابستگان وي در دستگاه سلطنتی سعی دارند تا با به استخدام نمایندگان مردم قرار می
از اقشار ممتاز وابسته نبودند و آمادگی داشتند تا به  یکهیچسیاسی به  ازنظربرخی از اقشار اجتماعی که  درآوردن

در قدرت سیاسی نقش مهمی را  همچنانگیرد تا با تکیه بر آنان بتواند نظام سلطنتی خدمت کنند را در اختیار می
. دومین برد؛ اولین قشر اجتماعی، مالها هستند که سواد نوشتن دارندایفا کنند. وبر از پنج قشر اجتماعی نام می

ي شکوفاییِ مکتب اومانیسم بود. سومین قشر از اعیان دربار گرایانه در دورهقشر، باسوادانی با تحصیالت انسان
تشکیل پارلمان قدرت سیاسی خود را از دست داده بودند. چهارمین قشر، اشراف  يواسطهبهشد که تشکیل می

ساالري داشت، عالوه بر آن با در اختیار گرفتن از دیوان گیريبودند که بخصوص در انگلستان نقش بسزایی در پیش
یافت. قشر پنجم، محلی هر روز بیش از گذشته، وابستگی پادشاه به این قشر افزایش می -هاي اداريسمت
کردند. در تاریخ ایران، پس از کرده در دانشگاه بودند که به پیدایش دولت عقالیی نیز کمک میدانان تحصیلحقوق

رنگ شدن نقش پادشاه در قدرت سیاسیِ ب مشروطیت و تأسیس پارلمان، از دست رفتن اختیاراتِ پادشاه و کمانقال
ي رضاشاه، وضعیت دیگري حاکم شد. رضاشاه از ایران منجر به انحالل مجلس با به توپ بستن آن شد. اما در دوره

شت، براي رسیدن به سلطنت استفاده کرد. اما ي احمدشاه که قدرت باالیی دااختیارات نمایندگان پارلمانِ دوره
نمایندگان مردم به مجلس فرستاد؛ نمایندگانی که  عنوانبهبرخی از اقشار اجتماعی را به خدمت گرفت و آنان را 

هاي رضاشاه براي یان، تبدیل به مهرهرگري در مقابل دربااي مبتنی بر کنشصیانت از حقوق مردم در رابطه جايبه
سیاسی به خدمت  -این اقشاري که در ایران پس از تحوالت تاریخی هاي او شده بودند. یدن به برنامهسامان بخش

یافته دارند. اقشاري هایی با اقشار وابسته به دربار در کشورهاي توسعه، بر اساس نسبیت تاریخی تفاوتدرآمدنددربار 
شدند. گروه دیگر، نظامیان بودند که ربار حمایت مینفوذ وجود داشتند که از سوي دهاي ذيدر قالب احزاب و گروه
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ي حقوق براي به واگذار کردن قضاوت آمدند. تأسیس دانشگاه تهران و رشتهاز حامیان حکومت پهلوي به شمار می
التحصیالن این رشته، کارکردي در راستاي کاستن از قدرت سیاسی روحانیون و استقالل بخشیدن به دستگاه به فارغ
هاي بروز گر زمینهي رضاشاه وارد مجلس شوراي ملی شدند، بیانداشت. شناسایی اقشاري که در دورهقضایی 

دهد. از سوي دیگر، دمکراسیِ نمایندگی ثر پادشاه در این روند را نشان میؤاستبداد سیاسی در ایران است که نقش م
وبر هم بر این نکته تأکید دارد که در  نانچهچرفت. ساالري از بین میگرفت و شایستهدر اختیار دربار قرار می

هستند که شانس انتخاب شدن دارند و نمایندگان تبدیل به  مایگانبیدمکراسیِ مبتنی بر انتخابات عمومی، تنها 
آورند. شوند که تنها ظاهري دمکراتیک را براي جامعه به ارمغان میهایی در دست حکومت استبدادي میمهره
طور آورد؛ همانبرده و قفس آهنین وبري را پدید می زوالروبه، بروز فردیت در میان نمایندگان را ي این روندادامه

هاي شاه بود و نقشی منفعالنه ابزاري در اختیار شاه قرار داشت، تسلیم تصمیم عنوانبهي رضاشاه که پارلمان در دوره
گیريِ خفقان قدرت از طرف درباریان داشت، شکلدر قدرت سیاسی داشت. کارکرد دیگري که این شیوه از اِعمال 

آمد و اندك عمومی بود؛ به صورتی که هیچ حرکت و پویاییِ گروهی در جامعه در میان مردم به وجود نمی
هایی که از سوي عشایر در مقابل اسکان اجباري و خلع سالح آنان نمود یافت، توسط نیروهاي نظامیِ وابسته مقاومت

 دند. به دربار سرکوب ش
 عنوانبهگیر مردم در انتخابات را اند که مشارکت چشمرسیده جاییبهیافته اما در زمان کنونی، کشورهاي توسعه     

ن باالیی برخوردار از میزا توسعهدرحالاین مشارکت در کشورهاي  کهدرحالیکنند، عنصر مهم دمکراسی تلقی نمی
گان تب شایسي مردم هم در انتخاشد که آگاهی سیاسیِ توده لحاص جاآني وبر از است. این نتیجه بر اساس نظریه

ن تکیه بر آراي برد. بنابرایمی سؤالي حکومت زیر بهترین شیوه عنوانبهکند و هم دمکراسی را خلل ایجاد می
یش از د، بتوانند به انتخاب افراد شایسته یاري رساننهاي حزبی و گروهی هستند و میافرادي که داراي آگاهی

تأکید بر  همچنان، مانند ایران توسعهدرحالکننده در انتخابات مدنظر است. اما در کشورهاي کمیت افراد مشارکت
ر، کنشی تر، پرشور ساختن فرایند انتخابات است که در قالب مفهومی وبي مردم و به عبارت عاممشارکت توده

گیرِي یمگر که با تهییج و بر اساس عواطف در تصمکنشرود که پس از گذشت زمان ممکن است عاطفی به شمار می
 کند. سیاسی شرکت کرده است، تبدیل به فردي منفعل گردد که حتی اخبار سیاسی را نیز پیگیري نمی
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 خوانشی در طلب رستگاري

 1ریحانه صارمی

هاي دینی را با عنوان ادیان اي از گرایش، شاخهشناسی دینشناسی ادیان و همچنین در جامعهوبر در روان   
و » دینی«اي از دنیا و آخرت، یا کند. منظور او از ادیان رستگاري ادیانی هستند که دوگانهتفکیک می 2رستگاري

در نظر دارند و ضمنِ طرد تمام و یا قسمتی از اموري که به بخش دنیوي و یا عرفیِ این دوگانه مرتبط » عرفی«
 گیرند. رستگاري در نظر می ترشوند، رسیدن به آخرت یا امر دینی را غایت و به عبارت صحیحمی
هاي دینداري متأخر در ایران گیرد اما مشاهدة سبکوبر معتقد است که اسالم ذیل ادیان رستگاري قرار نمی   

توان مشاهده کرد. بسیاري از هایی از ادیان رستگاري را در مواجهات اخیر با اسالم مینمایاند که رگهچنین می
است در خوانش متأخر ما از اسالم  مسیحیت و خوانش پروتستانی از آن ارائه کرده هایی که وبر مختص دینمشخصه

دهد که داري در ایران است، نشان میدهندة چرخش وضعیت دینقابل مشاهده است و این عالوه بر آنکه نشان
داري امروز ایران تواند براي تحلیل دینشناسی دین میبرخالف باور بسیاري از افراد نظریات وبر در خصوص جامعه

توان ایم آن است که آیا میاي که در این مقاله مد نظر قرار دادهمورد استفاده قرار بگیرد. در نتیجه پرسش اصلی
داري حال حاضر ایران مشاهده کنیم؟ بسترهاي کند، در دینوجوهی از ادیان رستگاري را، چنانکه وبر تعریف می

ها پی گرفت اما در این نوشته ما براي پاسخ به این پرسش در ن گرایش را در آنتوان ایمتفاوتی وجود دارند که می
 ایم. داران پرداختهیندهاي معنادار دینی بستر مناسک اعتکاف به بررسی کنش

دارد تا گرایش افراد معتکف را گرایشی در طلب رستگاري قلمداد کنیم. ادیان رستگاري بررسی اعتکاف ما را بر آن می
متقارب است. بررسی » 7رهایی«و » 6کفاره«، »5گناه«، »4فدیه«، »3تولد دوباره«اي چون اه وبر با مفاهیم دینیدر نگ

ترین مواجهه با اعتکاف گرایش به تولد دوباره است، به این معنا که افراد به واسطۀ احساس دهد که اصلیما نشان می
ها کنند و اعتکاف براي آنه بازگشت را در خود احساس میکند نیاز بگناهی که شرایط اجتماعی بر آنان حمل می

رو مفهوم گناه و توانند چون موجودي که دوباره متولد شده است به زندگی بازگردند؛ از اینبستري است که می
ها در این راه زمان و رفاه را به عنوان احساس گناه در میان معتکفین بسیار پررنگ است. از سوي دیگر آن

ها رهایی از متعلقات کنند و در همۀ اینهاي عصر جدید به مثابه کفارة اشتباهات قربانی میدترین داشتهارزشمن
 دهند.مادي و رسیدن به سعادت و رستگاري را مد نظر خود قرار می

کند: گوید و سه روش براي به دست آوردن رستگاري ذکر میوبر از رستگاري عقالنی و رستگاري توده سخن می   
دهد رستگاري از خالل مناسک دینی، رستگاري با انجام اعمال نیک و رستگاري با اصالح خود. بررسی ما نشان می

شود اما که اعتکاف تالشی است براي به دست آوردن رستگاري عقالنی که با وجود آنکه در قالب مناسک اجرا می
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اي فردگرایانه با اعتکاف دارند مدة معتکفینی مواجههجایی که عگیرد. در واقع از آناساساً با اصالح خود صورت می
کنند در عین حضورشان در جمع وجه فردگرایانۀ هاي رسمی اعتکاف همراه نیستند و تالش میو چندان با برنامه

تري اش از اهمیت کمعمل دینی را در نظر داشته باشند بعد مناسک بودن در اعتکاف به نسبت محتواي فردي
ها و فرآیندهاي اصالح شخصی و به اصطالح خودسازي است که محتواي اصلی اعتکاف و این فعالیت برخوردار است
 دهد.را تشکیل می

عتقد است که منکتۀ دیگري که در بررسی ادیان رستگاري مد نظر وبر است، توجه به دوگانۀ دینی و عرفی است. او 
اف و مصاحبه با ین نوشته ما با بررسی وجوه مختلف اعتکاساس ادیان رستگاري بر این تمایز استوار شده است؛ در ا

ایم که این تمایز در معنابخشی معتکفین به حضورشان در مسجد به نیت اعتکاف جایگاه پررنگی معتکفین نشان داده
 دارد.  

شان از اي است که با توصیفات وبر از ادیان رستگاري شباهت بسیار دارد و همین مسأله ندر نتیجه اعتکاف نمونه
کرده داري در ایران با توصیفاتی که وبر عمدتاً در خصوص مسیحیت مطرح میآن دارد که خوانش متأخر از دین

هاي مسیحی به اسالم توان متأثر از ورود آموزهرسد این شباهت را میشباهت بیشتري پیدا کرده است. به نظر می
هاي روشنفکري دینی را از سوي دیگر واردکنندگان گرایشسو و هاي عرفانی را از یکدانست. شاید بتوان گرایش

 رد.ها به خوانش ایرانی اسالم به حساب آواصلی این آموزه
کننده نیست اما تغییر رویکردها بر همین اساس اگر چه خود وبر معتقد بود که توضیحاتش در خصوص اسالم اقناع 

دهد و از همین رو سالم به خوانش مسیحی خبر میانش اهاي معنایی قابل مشاهده از نزدیک شدن خوو چرخش
 ع است.داري فعلی ما قابل ارجاتوضیحات وبر در تحلیل بخش وسیعی از دین
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 شناختی وبرچگونگی کسب اعتبارِ روش و نتایج در نظریات روش 

 2،  مریم اسکافی نوغانی1غالمرضا صدیق اورعی

و نتایج تحقیق است. در این  یکی از مباحث مهم در تحقیقات اجتماعی، اعتبار و چگونگی کسب اعتبار در روش   
 ه عنوان پایه وزمینه اندیشمندانی مانند وبر جایگاه خاصی در علوم اجتماعی دارند که مباحث روش شناختی آنان ب

من تأیید ض ،الگو براي محققان و جامعه شناسان، مورد ارجاعات زیادي بوده و هست. وبر در تعریف خود از روش
اي تفاوت روش تفکیک میان روش تعمیمی و تفریدي، مجادله هاي ویندلباند و ریکرت را بر سر تقسیم علوم، بر مبن

ثالً روان شناسی را در ردة علوم طبیعت قرار داد و ندارد که م پذیرد. به عقیدة وي هیچ دلیلی وجودشناختی نمی
ندارد. او با  نه در ردة علوم فرهنگ. او معتقد است هیچ یک از این دو روش مزیت یا برتري خاصی نسبت به دیگري

کران ریک انتخابی در وسعت بیهحقیقت اذعان دارد که روش هرچه باشد،  ینناپذیري علم، به اتعریف صفت اتمام
بعاد محتمل و تجربی به عمل می آورد. مثالً روش تعمیمی به موجب هدفی که دارد، واقعیتی را در تمامی اواقعی 

گیري دقیق و در خور تشکیل یک هاي قابل اندازهمنفرد بررسی می کند و ضمن آن، تفاوت هاي کیفی را به کمّیت
هش را منحصرًا یده ها را نادیده گرفته و توجقضیۀ کلی ظاهراً موجه، تقلیل می دهد. روش تفریدي عناصر نوعی پد

زي، از به خصلت هاي کیفی و منفرد آنها معطوف می کند. در این معنا هر دو روش به دلیل ضرورت مفهوم سا
لی در دست واقعیت دور می شوند، و بدون این مفهوم سازي نیز شناخت علمی میسر نمی گردد. بنابراین هیچ دلی

کاملتر است. وبر  ا واقعیت بگوییم یکی از این روش ها نسبت به دیگري معتبرتر، درست تر یانداریم که در مقابله ب
ز تجربه گفت اروش را فنی براي شناخت می داند بنابراین تابع قانون کلی فن، یعنی کارآیی است. نمی توان پیش 

ت در استفاده مند، تحقیق و مهارکه فالن روش بهتر از روش دیگر است، آنچه مسّلم است، همه چیز به ذائقه دانش
ند. هدف از مقاله از آن وابسته است، به نحوي که تنها نتایج بدست آمده است که آشکارا اعتبار روش را تعیین می ک

یق است که حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا این گزاره وبر صحیح است که تنها نتایج به دست آمده از تحق
 .ند یا معیارهاي دیگري براي اعتبار روش تحقیق استفاده شده وجود دارداعتبار روش را مشخص می ک

هر علم بدون استثناء با دو چیز سرو کار دارد. از یک طرف مفاهیمی در آن به کار می رود که باید به وسیلۀ تعریف   
منطق قواعد نیل به این دقیق شناخته شوند و از طرفی بر آن است که قضایایی را با استدالل به اثبات برساند.دانش 

دو مقصود را در اختیار علوم گوناگون قرار می دهد. حجت یا استدالل شامل سه گونۀ استدالل، استقراء و قیاس 
است. از بین این سه، قیاس نتیجه اش کامالً معتبر و بدون چون و چراست. برهان، قیاسی است که مقدمات آن 

حسوسات، اولیات، تجربیات، متواترات و قضایایی که حد وسط آنها با آنها منحصراً از قصایاي یقینی یا یقینیات (م
است، حدسیات) تألیف شده باشد. بنابراین قیاس برهانی شریفترین نوع قیاس است. یعنی قیاسی است که هم 

الی براي صورت و هم ماده آن در نهایت استواري و اتقان است و بنابراین نتیجه اش کامالً متیقّن است و در آن مج
چون و چرا و تشکیک نیست. زیرا چون مقدمات برهان از لحاظ جهت ضروري اند نتیجه هم ضروري است. وجه 
استحکام و اتقان ریاضیات و قاطعیت آن همین است که استدالالت آن منحصراً برهانی است و شعر و خطابه و جدل 

عاریف، علوم متعارفه، اصول موضوعه) مبادي متین و و سفسطه در آن راه ندارد. زیرا از لحاظ ماده، مبادي آن (ت
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استوار است و از لحاظ صورت هم ضروب منتیج شکل اول یا شکل دوم در آن به کار می رود. و اکثر اوقات صورت 
قیاسی آن ضرب اول است از شکل اول، که اشرف ضروب است از اشرف اشکال. در این مقاله، نویسندگان با استفاده 

طق صوري در پی نقد این گزاره روش شناختی وبر هستند. علم منطق کشف ضوابط تفکر، طریقۀ از قواعد من
توان به معناي تحلیل کارکردن آن و شناخت عوامل مؤثر در تسریع و بهبود موانع آن است. صوري سازي را می

ار ساختن ساختار منطقی قضایا و استدالالت با توجه به صورت آنها و بدون لحاظ کردن محتواي آنها با هدف آشک
جمالت دانست. در این مقاله از این روش براي نقض گزاره مذکور وبر استفاده شده است. نویسندگان در پایان، با 
استفاده از اصول منطق صوري، گزاره روش شناختی وبر را نقض کرده و به روش هاي اعتبار روش و نتایج اشاره 

 .کرده اند

 روش ،نتیجه ،برهان ،قیاس ،استدالل: واژگان کلیدي
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 انتقادي -اي تاریخیمطالعه :هاي نظریه اقتدار وبر براي تحلیل مناسبات جمعیِ غیرارگانیک در اجتماع ایرانیدرس

 1رضا صمیم

یا ز اقتدار ااي بدون وجود شکلی وبر به ما آموخته است که هیچ جمعی یا به بیان بهتر، هیچ مناسبات جمعی    
سید که شناسی است که بر عکس مارکس معتقد نیست روزي فراخواهد رآید. او جامعهعمال سلطه به وجود نمیاِ

ا کردن شناسی وبر، رهشکلی از مناسبات جمعی بدون وجود روابط سلطه پدیدار خواهد شد. آموزه اصلی جامعه
مناسبات  اي براي تحلیلتدار وبر هم نظریهشهري به نفع تحلیل مناسبات واقعی است. نظریه اقهاي آرمانغایت

ی واقعی هاي ممکن مناسبات جمعشناسی انواع اقتدار نزد او راه را براي تحلیل صورتجمعی واقعی است. گونه
ها یا مناسبات جمعی ارگانیک است و دو نوع کننده نظمانونی، اقتدار یا سلطه ممکنق -گشاید. اقتدار عقالنیمی

ها یا مناسبات جمعی کننده نظمهاي ممکنرساالرانه) و فرهمندانه (کاریزماتیک) اقتدارها یا سلطهاقتدار سنتی (پد
شناسی نههاي بسیاري براي توضیح مناسبات جمعی در ایران بر اساس نظریه و گواند. تاکنون تالشغیرارگانیک

هیچگاه مبتنی  که مناسبات جمعی در ایرانها، ها و پژوهشماکس وبر شده است. من با نتیجه کلی این تالش اقتدارِ
نشده است یا به عبارت دیگر هیچگاه ارگانیک نبوده است موافقم. نکته اینجاست  قانونی ممکن -بر اقتدار عقالنی

ه فراخور کننده مناسبات جمعی غیرارگانیک را باند آن دو نوع اقتدار ممکنها تالش کردهکه اکثر این پژوهش
عنی برخی، یکننده مناسبات جمعی در ایران تلقی کنند. اند اقتدارهاي ممکنکردهکه تحلیل می ايموقعیت تاریخی

ر ایران را شده توسط اقتدار فرهمندانه و برخی دیگر، مناسبات جمعی دمناسبات جمعی در تاریخ ایران را ممکن
توان منطق میبراي اینکه نشان دهم ناند. در این مقاله شده توسط اقتدار سنتی (پدرساالرانه) عنوان کردهممکن

اغ دو شکل تیپیکِ مناسبات جمعی در تاریخ ایران را به سادگی با یکی از دو نوع اقتدار ماکس وبر توضیح داد به سر
ی و دیگري ها سلطنت یعنی مناسبات جمعیِ حکومتام. یکی از آن شکلجمع و مناسبات جمعی در تاریخ ایران رفته

تار سلطنت و دستگاه حکومتی و خانواده در اجتماع انتقادي ریخ -ین مقاله با مطالعه تاریخیخانواده است. در ا
تنی بر اقتدار اي دانست که مبتوان مناسبات جمعیام نه سلطنت را میایرانی و نسبت این دو با یکدیگر نشان داده

تی (پدرساالرانه) د که بر پایه اقتدار سناي به حساب آورکاریزماتیک ممکن شده است و نه خانواده را مناسبات جمعی
ب براي فهم تمایزهاي پذیر گشته است. در این مقاله تالشم بر آن بوده که نظریه اقتدار وبر را تنها، راهی مناسامکان

شناسی و همنطق مناسبات جمعی در اجتماع ایرانی با منطق مناسبات جمعی در اجتماعی که وبر بر اساس آن گون
در اجتماع  رباره اقتدار را طرح کرده است تلقی کنم. وبر مفهومی براي تحلیلِ منطق مناسبات جمعیاش دنظریه

 ایرانی چه در شکل مناسبات جمعیِ حکومتی و عمومی و چه در هیئت مناسبات جمعی خانوادگی و خصوصی
مناسبات جمعی  منطق متمایز نساخته است. باید نظریه اقتدار وبر را امتداد داد تا به مفهومی بسنده براي تحلیل

وع جدیدي از نام چنین مفهومی را برسازم. این مفهوم در اجتماع ایرانی رسید. در انتهاي این مقاله تالش کرده
ی (پدرساالرانه) و فرهمندانه قانونی، سنت -کننده مناسبات جمعی در کنار اقتدارهاي عقالنیاقتدارِ ممکن

  .طق متفاوت مناسبات جمعی در اجتماع ایرانی را توضیح دهدتواند من(کاریزماتیک) است که می
 

اقتدار  ،اقتدار سنتی ،انونیق -اقتدار عقالنی ،اجتماع ایرانی ،مناسبات جمعی ،نظریه اقتدار وبر :واژگان کلیدي
 .فرهمندانه
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 )1391-1381ایران(مطالعه موردي مجله جامعه شناسی  تفسیري وبر در جامعه شناسی ایران -روش تفهمی

 2، مریم رضایی1امید عزیززاده

مقاالت چاپ  شناسی ماکس وبر،  به بررسی روش تحقیق به کار رفته در مقاله حاضر با استفاده از چارچوب روش  
 ار جامعهاي کم وبیش گویا از آث به عنوان نمونه1391تا1381شده در مجله جامعه شناسی ایران دربازه زمانی

وش کمی دهد که روش تحقیق غالب در مقاالت چاپ شده ر-پردازد. نتایج این بررسی نشان می-شناسی ایران می
وانی را هاي غیر مزاحم بیشترین فرا هاي کیفی تکنیک  اسنادي یا سنجه وتکنیک پیمایش است، و درمیان روش

وان این ت ست و میشناسی وبر ا شناسان و محققان ایرانی به روش-ي توجه محدود جامعه-دارند که نشان دهنده
ط با آن یعنی شناسان و محققان ایران توجه محدودي  به کار میدانی وفنون مرتب استدالل را مطرح کرد که جامعه

 .مشاهده ومصاحبه عمیق دارند

 روش شناسی ،اسی ایراننجامعه ش ،ماکس وبر :واژگان کلیدي
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 شناسی در ایرانو برخی مالحظات در مورد گفتمان شرقتطبیقی ماکس وبر، تئوري عام –شناسی تاریخیجامعه

 1رضا عظیمی

مسائل  "تاریخی" بررسیدغدغه  تنهانه اوشناسی تاریخی است. اساسی در جامعه گذارانبنیان ازجملهماکس وبر      
 داريسرمایهریت و آثار خود را با محو نمودمیپیگیري  "تطبیقی" صورتبهاجتماعی را داشت، بلکه این امر را به جد 

. براي این منظور وبر سعی نمود در مطالعات خود همیشه گرفتمیبر فرایند عقالنی شدن پی  تأکیدغربی و با 
اساسی که در این میان مطرح است، این است که به باور وي  نکتهاساسی بین شرق و غرب را بکاود.  هايتفاوت

-با ایجاد یک تعریف مشخص نمودمیوبر سعی  دیگرعبارتیبهتئوري ژنریک و عام هم ممکن است و هم مطلوب. 
تطبیقی  صورتبهرا به دست دهد، سپس این پدیده را  موردنظرنگاه ژنریک خود از پدیده  -البه شکل تیپ ایده

ممکن بلکه الزم و  تنهانهقرار دهد. براي وبر امر تطبیق  موردبررسیبین اروپاي غربی و شرق (اغلب شرق دور) 
 نگاه. کاهیدنمیفرو  "برساخت"به تفاوت بین شرق و غرب قائل بود ولی امر تجدد را به  بااینکه او. نمودمیي ضرور

شناسی تاریخی یعنی مکتب کالیفرنیا مکتب جامعه -تریندرست لزوماًنه -در جدیدترین اخیراًتاریخی و تطبیقی 
، هااینوجود دارد ولی  تأکیداین مکتب همچنان بر تطبیقی بودن  در) نیز پیگیري شده است. 2(مکتب شکاف بزرگ

 دانندمیکه وبر بین شرق و غرب در دوران پیشاسرمایه داري به آن اشاره کرده بود، ناکافی و نامستدل  هاییتفاوت
یر وضعیت آورند، در ایران اما در دهه اخصحبت به میان می 3و تا قبل از جهش بزرگ غرب از نوعی همسانی بزرگ

اخص و تجدد  صورتبه داريسرمایهضمنی  صورتبهیا  صراحتبهاز اندیشمندان  گروهیبه شکل دیگري است. 
که این پدیده  کنندمیگفته امر جدیدي نیست اما این عده اضافه  این، دانندمیاعم را یک پدیده غربی  صورتبه

افراد بیشتر تحت تأثیر گفتمان  اینگرفته است.  شکل "گفتمان غربی"است که در درون  "برساخت غربی"نوعی 
 "تجدد ایرانی" دنبال بهو روایت او از فوکو قرار دارند، از سوي این عده باید  "شناسیشرقکتاب "ادوارد سعید در 

دانسته و معتقدند  غیرممکنتئوري عام را  اصوالًکه  اندگرفتهپیشرفت، ولی در این زمینه چنان ره افراط را در 
 مقایسهامکان  عمالًو  شودمیبرساخت فرو کاسته  نوعیبهاین حالت همه تجدد  دراست.  غیرممکنتطبیق  رگونهه

دارند و دنبال تجدد ایرانی هستند  تأکیدبه بازگشت به سنت  هاآناز  ايعدهاین میان  در. رودمی(تطبیق) از دست 
، این گروه با تقلیل همه دهندنمیراه جایگزینی هم ارائه هم فقط حالت نفی غرب را در پیش دارند و هیچ  ايعدهو 

که به تعداد کشورهاي در جهان تجدد  معتقدندو  کنندمی غیرممکنبه برساخت عمالً هرگونه تطبیق را  هاپدیده
 جوهرگرایی" انواعدر غلتیدن در  منزلهبهاین گروه هرگونه صحبت راجع به اصول کلی و عام تجدد  برايوجود دارد. 

بر  شودمیاین مقاله ابتدا سعی  درشده است.  ربطبیربط و  "هايسازيبومی"امر باعث تولید انواع  ایناست.  "
ایده خاص و "به کمک  شودمیشناسی تاریخی دفاع شود، دوم سعی اساس مبانی وبر، از سنت تطبیقی در جامعه

 -مدرنپست گرایینسبیدر دام  غلتیدنبدون -ظات خاصگرانههم از تئوري عام دفاع شود و هم بر برخی مالح "عام
در ایران ارائه  شناسیشرقدفاع گردد و سوم با عنایت به این نکات برخی مالحظات انتقادي راجع به ناتوانی تئوري 

 شود.
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 و  پروتستانتیسم» وبر«مصرف نظریه ها در ایران، مورد 

 1مقصود فراستخواه

نیز می بینیم.  که مولِّد نیست. این را نه فقط در بازار کاالها بلکه در نظریه ها فرهنگ مصرف در یک جامعه اي
االت ) متعلق به مارکس، در سطح وسیعی وارد مقSurplus value» (ارزش اضافی«مصرف سطحی وبی رویه نظریۀ 

) در صیل چپو کتب و گفتارهاي دو سه دهۀ قبل از انقالب شد و به نوعی چپ گرایی مفرط صوري(ونه تفکر ا
ه یک جرم بجامعه اي انجامید که هنوز سرمایه داري صنعتی در آن برخالف اروپا چندان گسترش نیافته بود و  

م نیز چنین شد. بحرانی نرسیده بود. این رفتاري بود که ما با کاپیتال مارکس هم داشتیم. درباة آراي دین دورکی
اخالق «مله در جامعه شناسی دین وبه طور اخّص در قصّۀ هم در ایران به همین صورت مصرف شد؛ از ج» وبر«

 ». پروتستانی
انشگاه تهران بود این کتاب وبر در آلمان همزمان با انقالب مشروطه در ایران منتشر شد ولی تقریبا مقارن تأسیس د

ان آغاز شده یرکه پارسونز، ترجمه انگلیسی آن را رواج داد. در آن زمان آموزش جامعه شناسی ومردم شناسی در ا
تب « بود ولی خبري از ترجمه فارسی این کتاب نبود. چند دهه گذشت. سالهاي سال حداقل حدود دو سه دهه

ن هم به آ» وبر«در میان ما جریان داشت بدون اینکه هنوز اولین ترجمه فارسی کتاب » پروتستانتیسم اسالمی
یز (رشیدیان این سه دهه اخیر هم که دو ترجمه دیگرن)  انتشار یابد و در 1371صورتی نسبتا دستچین (انصاري، 

ست کم د) منتشر شده است معلوم هم نیست چقدر آن را بدقت خوانده ایم. 1389و ثاقب فر،  1373ومنوچهري، 
غرب حاصل  توسعه سرمایه داري در«به اندازة شهرت سرزبانی شایع و گستردة  این گزارة کلی و غلط انداز که 

صوص حوصله خخیلی ها هنوز در مطاوي پیچیده وظرایف پژوهش ها وآراي وبر در این » دینی بود!تغییر در عقاید 
ف می شده همچنان مصرف می شود همانطور که بقیه علماي خالق ومولّد دنیا در اینجا مصر» وبر«دقت ندارند. 

هستند محققان وگرنه بودند واست تا برسد به هابرماس و فوکو وبقیه در یومنا هذا؛ این البته جریان غالب است 
 . ومتفکران جدي ما که نقد وبررسی عمیقی می کنند از جمله دربارة آراي وبر وداللت هایش در ایران

ست و چه ادر ایران منشأ چه آثار و پیامدهایی شده » وبر«در مطالعه حاضر بحث می شود که مصرف دم دستیِ  
رایی و آرمان گرایی ایدئولوژم ها و  چه حدي از ذهن گرایی و اراده گ مغایر با امور رئال،  چه» ایده آل تایپ هاي«

یکسره به مدد  نیازموده از آن پیدا شده است. از جمله این انتظار خوشبینانه اي که فکر می کنیم جهان عینی را
بظاهر  يتفسیر می توان بهبود بخشید بدون اینکه آن را  تحلیل دقیق انتقادي بکنیم و از جمله این دوکسا

یز به چروشنفکرانه که هرچه در توان داریم تفسیري عقالنی وعرفی از دین به دست دهیم ودر آن صورت همه 
ز چه قرارند خوبی وخوشی حل و فصل خواهد شد بی آنکه توجه کنیم که ابرساختارها و ساختارها وسیستم هاي ما ا

نه باید دست ایجاد می کنیم و با جبرهاي عینی چگوو شرایط دنیاي عینی ما چگونه است وچه مقدار تغییر در او 
ت و قیاس مع از نظریه وبر نیز صورت گرفته اس» زمینه زدایی«به گریبان بشویم. در قضیۀ پروتستانتیسم، نوعی 

 الفارق میان اروپا و ایران شده است. 
 

 ین، تغییرات : وبر، اخالق پروتستانی، شرایط اجتماعی واقتصادي، ساختار، عاملیت وکنش، ذهن و عواژگان کلیدي

                                                             
 دین انجمن جامعه شناسی و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي آموزش عالیعضو گروه تخصصی جامعه شناسی  ۱



 جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبردومین همایش خوانش انتقادي 

 

48 
 

 تئوري کاریزماي وبر شناختیجامعه بنديصورت

 1مجید فوالدیان

گیرد و  قرار موردبررسیدر این نوشته سعی خواهد شد نظریات و نکات مختلف وبر در بررسی پدیدة کاریزما   
وم آن مفه اساس بربندي شود و نظري آن مشخص شود، سپس رویکرد تئوریک مقاله صورت هاي مفهومی وشکاف

بررسی چرایی وجود ابهامات  تبیین و تعریف گردد. براي این مهم ابتدا به شناسانهجامعهسلطه کاریزماتیک با رویکرد 
عی شده است دو سپس بر اساس آراء وبر و شارحین اصلی او س .است شده پرداختهنظري در تئوري کاریزماي وبر 

هایی که بیشتر به صفات و رویکرد اصلی به مسئله کاریزما به صورتی منسجم برساخت شود. رویکرد اول آن
کاریزما بجویند؛ و رویکرد دوم اند دالیل ظهور کاریزما را در فرد صاحباند و سعی کردههاي فردي پرداختهویژگی

ایط عینی و ذهنی به کاریزما و همچنین شر هاآنهاي پیروان و پاسخ نگرشی و رفتاري هایی که بیشتر بر دریافتآن
و  شناختیجامعهاند. در انتها مشخص شده است که رویکرد پیرو محور، رویکردي گیري کاریزما پرداختهشکل
ارد و اعتبار کاریزما دن از رهبر کاریزمایی قرار تجربی است. در این رویکرد اساس بحث بر تلقی پیروا بررسیقابل

ل منجی و کاریزما و قبول پیروان است. همچنین پیروان در شرایط خاصی از نظر روحی و روانی به دنبا تائیدناشی از 
اجتماعی و  هايبحرانهستند که وضعیت روحی خود ناشی از شرایط بحرانی اجتماعی است؛ بنابراین تغییرات، 

 .شودداد میاختاري اجتماعی و نهادهاي ناشی از آن، زمینه و علت اصلی ظهور رهبران کاریزماتیک قلمتحوالت س
 

 محور رویکرد پیرو ،رویکرد رهبر محور ،بحران ،رهبري کاریزمایی ،کاریزمایی سلطه :واژگان کلیدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  fouladiyan@um.ac.irشناسی دانشگاه فردوسی مشهد علمی گروه جامعهعضو هیئت- 1

mailto:fouladiyan@um.ac.ir
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 مسائل دانشگاه و دانشجویی در ایران امروز بازخوانی نظریه پیشه علم و کاربست اندیشه انتقادي وبر براي تبیین

 2کیهان صفري ،1قادري الدینصالح

بر درصدد ودر دانشگاه مونیخ به انجام رسانده است.  1918سخنرانی است که ماکس وبر در سال  "پیشه علم"   
ته است. انسان امروز است که براي علم در زمانه خود او وجود داش هاییمحدودیتتبیین و ترسیم فضاها، امکانات و 

ت ناگزیر از اي که دارد و براي حل این معضالاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی گسترده و پیچیده معضالتبا توجه به 
هاي ایدهترین مکان مراجعه به دانش است. مقاله حاضر با توجه به مباحث و مراجعه به دانش است و دانشگاه مهم

هاي درس در دانشگاه و انتظار و در مقاله پیشه علم به دنبال تبیین و تشریح وضعیت موجود کالس شدهمطرح
ز پردازد. وبر در پی نقد به اخالق غایات در محیط دانشگاهی بود. وبر در این مقاله اتوقعاتی که از آن وجود دارد می

کنند تشبیه می سازيانسانکه دانش و دانشگاه را به کارخانه سرد  دگویمیهاي مختلف سخن وعسر برآوردن رب النّ
زمانی «گوید دهند. وبر مییماز دانشگاه و محیط آموزشی سوق  بینانهغیرواقعهاي و دانشجویان را به سمت برداشتی
 وتحلیلتجزیهشتر از آییم تا چیزي بی: بله، اما ما به جلسات درس میگویندمیآیند که این جوانان به کالس درس می

خواهند و انتظار دارند. وظیفه اوست می ازآنچهواقعیت بیاموزیم. اشتباه جوانان ما این است که از استاد چیزي بیش 
ر اخالق غایات یکی از بمبتنی  شناختیزیباییوبر عرفان گرایی  ازنظر». جوانان ما به دنبال پیشوا هستند نه معلم

بر آن است  همهبااینعی است، اما در علوم اجتما» تجربه«و » عینیت«وبر در پی  .است یگرایعلمترین رقیبان مهم
او عالم  ازنظرتوان به گزینش تحقیق اقدام کرد، توان ارزش را از کار علمی حذف کرد زیرا بدون ارزش نمیکه نمی

اند هنگام تحقیق گاه باشد و آن را اعالم کند تا بتوآاجتماعی باید از ارزشی ماوراي علمی که راهنماي کار اوست 
–هاي خود را آشکار سازد تا بتواند بخش تحلیلی وبر عالم علوم اجتماعی باید ارزش ازنظرخود را از آن جدا سازد. 

هاي دانشگاهی تجربه نگارندگان مقاله از آموزش و حضور در محیط .منطقی کار خود را از بخش ارزشی آن جدا سازد
هاي وبر در مقاله رسد که یادآور بحثهاي درس به نظر میاخیر و نوع مواجهه دانشجویان با کالس چندسالهدر 

، تخریب و ... وجدلبحثپیشه علم است. انتقادهاي تند، عدم عالقه به کالس درس، توقعات رادیکال، گرایش به 
 کردیرو کیبا -از دانشجویان وجهیتقابلهاي درس و در میان بخش مواردي است که در کالس ازجمله
ه روش اسنادي و در برواج پیدا کرده است. مقاله درصدد است با  -مطلق اتیبر اخالق غا یو مبتن شناختیزیبایی

آراء وبر، نگاهی  مواردي مصاحبه با دانشجویان به این موضوع بپردازد. این مقاله درصدد است که با خوانش انتقادي
ر ایران امروز بپردازد؛ و دیک علم  مثابهبهشناسی در دانشگاه ویژه آموزش جامعه طوربهعلم و به وضعیت دانشگاه و 

 هايچالش ؟است یافتهتوسعههایی بسط و بر مبناي چه ابزارها و رویه دانشگاهپاسخ دهد که:  هاپرسشبه این 
انشجویان از اساتید دیک علم در ایران امروز چیست؟ توقعات و انتظاراتی که  مثابهبهشناسی آموزش جامعه رويپیش

هاي خاص بینانه و مبتنی بر اخالق مسئولیت و تا چه اندازه مبتنی بر اخالق غایات و ارزشدارند تا چه اندازه واقع
شناسی م جامعهش و تداوثیري بر آموزأگرایی دانشجویان چه تالق غایات مطلقشناختی است؟ پیامدهاي اخزیبایی

 یک علم تجربی دارد؟ عنوانبه
 شناختیعرفان و زیبایی ،علم ،اخالق مسئولیت ،اخالق غایات مطلق ،دانشگاه ،وبر: واژگان کلیدي 

                                                             
  salahedin.gh@gmail.com ،یدانشگاه خوارزم شناسیعضو هیئت علمی گروه جامعه - 1

 از دانشگاه خوارزمی -در مقطع ارشد –شناسی) آموخته پژوهش اجتماعی (جامعهدانش - 2

mailto:salahedin.gh@gmail.com
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 دین و وجوه عقالنیت آن درباره وبردیدگاه ماکس  بررسی

 1یقدرت اهللا قربان

کند. در دید او، در جوامع ماکس وبر دین و عقالنیت آن را از دو جنبه مختلف اجتماعی و فلسفی بررسی می  
عنی اندیشه دینی یابتدایی میل به بقا و برخورداري از مواهب این جهانی، خود نوعی برانگیزنده رفتار مذهبی است، 

ه سحر و جادو نیز بتوسل  درنتیجههاست، تحقق آن این جوامع از نیازهاي دنیایی مردم جدا نیست و بلکه در جهت
ود متکی است و از خجوامع کاربرد زیادي دارد. در مقابل در جوامع مدرن، انسان بیشتر به عقالنیت  گونهایندر 

سنتی دین،  گردد. وبر، تغییر از ویژگیتر میشود، در این نگرش، دین افسون زدایی و عقالنینگرش جادویی دور می
داند. او درباره عقالنیت دینی بر آن ها میدین عقالنی را نتیجه نیازها و پیچیده شدن شرایط اجتماعی انسانبه 

مساله رستگاري است. با  هايحلراهها در ها و ابهامقضهاي جادویی و رفع تنااست که آن به معناي حذف جنبه
نگرد. از یک یکرد متقابل و متفاوت به دین میو رورسد که وبر از کسانی است که از دمالحظات فوق، به نظر می
داند و از سوي دیگر، هاي انسان داراي نقش اساسی میبینیها و جهاندهی به نگرشرویکرد، او دین را در شکل

تواند سازد. این دو رویکرد میها از دین را بر رفتارها و شرایط اجتماعی و اقتصادي مبتنی میفهم و دریافت انسان
وضع موجود  کنندهتوجیهتواند حافظ و ، دین میسویک، داراي دو کارکرد متفاوت نیز باشد، یعنی از حالرعیند

تواند هم می وباشد و در برابر تغییرات اجتماعی مقاومت کند، از دیگر سو، آن، هم نتیجه تحوالت اجتماعی است 
منبعی براي پویایی و تغییر  عنوانبهکه وبر دین را  گفته شده اگرچهتحوالت دیگري نیز باشد.  منشأخود  نوبهبه

تلقی متغیر او درباره دین است.  دهندهنشانگر وضع موجود که این عامل ثبات و توجیه عنوانبهداند نه اجتماعی می
 أثیرت، برعکسهاي دینی و ر باورها و اندیشهبوضعیت مادي را  تأثیرخواهد در پرتو شناخت ادیان، وبر می درواقع

 .ها را بر روي رفتار اخالقی و اجتماعی و اقتصادي انسان بشناسداین اعتقادات و اندیشه
 

 .تغییر اجتماعی ،کارکرد ،جوامع مدرن ،عقالنیت ،دین :واژگان کلیدي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
   gmail.com48qorbani@علمی گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی عضو هیئت- 1
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 اسالمی انقالبوبر در تحلیل  شناسیروشنقش 

 2، اعظم امامی1نیره قوي

راي بررسی علوم علوم طبیعی را ب هايروش عصرشهمکه اندیشمندان  کندمیماکس وبر در عصري زندگی    
براي » کال یاسپرس« هاياندیشهروش تفهمی را با الهام از  ايشیوهاجتماعی تعمیم دادند. وبر ضمن رد چنین 

ه ابزار انسانی دارد و ب هايکنشوبر اهمیت بسیاري در فهم انواع » روش تفهمی«شناخت علوم اجتماعی به کار برد. 
ما در صورتی معناي  کهآن. یکی کندمیرا پیشنهاد  ؛ و براي نیل به تفهم دو راهشودمیتحقیق جامع شناختی بدل 
لگوي رفتاري دارد که اکه رفتار مذکور عقالنی باشد. چنین عقالنیتی بستگی به  کنیممینوع خاصی از رفتار را فهم 

از طریق همدلی به  توانمیگر نوع معینی از رفتار نامعقول به نظر رسد . دیگر آنکه اکندمیدر نظر ما منطقی جلوه 
نظیر، نوع خالص،  هاییکلیدواژهروش تفهمی خاص خود با تأکید بر  کارگیريبهفهم آن نائل آمد؛ بنابراین وبر با 

شناسان ایرانی با شود. در ایران نیز جامعه متبلور می شناسیجامعهعقالنیت، کاریزما و... اندیشه او در عرصه 
ها تحوالت انقالب اسالمی ترین آنشناسی وبر، به تبیین تحوالت مختلف ایران که مهمگیري از دیدگاه جامعهبهره

وبر در تحلیل انقالب اسالمی به کار  شناسیروشاز اینکه چگونه  اندعبارتاین مقاله  سؤالرو اند ازایناست پرداخته
وبر با سه  شناسیروششناسی، : از منظر اندیشمندان عرصه جامعهکهاینست از ا رتاببرده شد؟ فرضیه این مقاله ع

ن پژوهش توصیفی گونه رویکرد ترمیمی، تطبیقی و انتقادي قابلیت تطبیق بر انقالب اسالمی را دارد. روش انجام ای
 .تحلیلی است

 
 کاریزما ،عقالنیت ،انقالب اسالمی ،نوع خالص ،ماکس وبر ،تفهمی روش :واژگان کلیدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  ghavi@staff.nahad.ir ،یپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالم - 1
  yahhoo.com44azamemami@ ،یپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالم - 2
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 تأملی انتقادي در نسبت میان اسالم و توسعه در ایران بر اساس آراء وبر

 1مسعود گلچین

داري (یا بهتر است بگوییم روحیه ي وبر، در کتاب اخالق پروتستانی و روح سرمایهمضمون کلیدي اندیشه
هاي برخاسته از باورهاي دینِی ها و ارزشي بنیادي است که چگونه نوع معینی از ایدهارانه) طرح این ایدهدسرمایه

دارانه و ز اخالق اقتصادي مساعد براي تفکر و عمل سرمایهاي اتواند به ایجاد گونههاي پروتستانی میبرخی از فرقه
 ي اقتصادي و اجتماعی منجر شود. مساعد توسعه

ي عمل ها و اخالق برخاسته از یک قرائت دینی معین، نوع خاصی از کردارهاي انسانی یا انسان در صحنهارزش
ها و اخالق ها، ارزشي میان ایدهاین ابتدا، رابطه کند. بنابرسازي میاجتماعی و اقتصادي را تولید یا دست کم زمینه

دارانه) مطالعه شده و سپس ي سرمایهاي (و در کار وبر، اخالق و روحیهها و اخالق توسعهها، ارزشدینی با ایده
اي از ونهگنسبت میان کردارهاي دینی و کردارهاي اقتصادي در جریان زندگی روزمره و در گام بعد نسبت میان 

قتصادي مساعد با توسعه مورد بررسی قرار ها و نهادهاي اها، بنگاهگیري فعالیتکر، اخالق و عمل دینی با شکلتف
 گیرد. می
گرا و متعادل در تحلیل رویدادهاي تاریخی و شناسی واقعاز آنجایی که وبر، به طور هشیارانه و بر اساس یک روش  

ي معین به تز تک عاملی نیافتگی یک جامعهداري یا توسعه و توسعهگیري نظام سرمایهاجتماعی عمده همچون شکل
ها، بر اساس اصل قرابت گیري و تعین تاریخ اجتماعی پدیدهي او در شکلباور ندارد و نیز بر اساس نوع اندیشه

توان نمی ه صورتی کهبکنند، آن هم اي متغیرها، همواره عوامل متعددي نقش ایفا میانتخابی و همنشینی منظومه
تاریخی  –هاي اجتماعی ي تحلیلی پیشینی و به نحو جبري سهم و موقعیت آنها را در تعیین پدیدهمطابق یک نسخه

اي دهد که چگونه مجموعهاجتماعی مبتنی بر شواهد تجربی نشان می –مشخص کرد، وبر از راه یک پژوهش تاریخی 
داري و گسترش آن مؤثر گیري سرمایهعی و اقتصادي در شکلاز عوامل و متغیرهاي ذهنی و عینی، تاریخی، اجتما

اي، رشد اند. عناصري همانند روند مستمر تحول و پیشرفت عقالنیت به سوي عقالنیت ابزاري و محاسبهبوده
گیري عمل ها، شکلمحاسباتی آن ها و تحلیل عقالنی وهاي ثبت و ضبط دادهها و ابزارهاي محاسباتی و نظامتکنیک

دارانه به مثابه مظهري از رشد عقالنیت در چارچوب یک دستگاه بروکراتیک دارانه در چارچوب بنگاه سرمایهایهسرم
هاي اجتماعی و سیاسی نسبی و مساعد توسعه و تقویت دارانه)، وجود آزاديو سازمان کار عقالنی (بنگاه سرمایه

ي اخالقی و دینی، رعایت حق مالکیت به مثابه یک وظیفهگذارنده به کار ها و قواعد اجتماعی و حقوقی احترامارزش
هاي اقتصادي و به رسمیت ها در فعالیتو به رسمیت شناختن امکان کسب سود و انباشت سرمایه و بکارگیري آن

آمیز بر مبناي اصول بازار آزاد، شدن قواعد اقتصادي بازار در چارچوب مناسبات عقالنی و ظاهراً مسالمتشناخته
 تولید، انباشت و به کارگیري مجدد سرمایه و ... . کار،

اجتماعی چه نسبتی  –ي اقتصادي حال پرسش ما در این نوشتار آن است که میان اسالم و امکان ایجاد توسعه
گیري انقالب اسالمی. آیا در ي ایرانی امروزي پس از گذشت چهل سال از شکلتوان یافت؛ آن هم در جامعهمی

ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اسالمی و ایرانی براي تحقق آن چه پیشرفت یا توسعه تدوین یک الگوي
شناسی دین و گفته به ویژه در چارچوب جامعهتوان از آراء و دستاورهاي وبر در مبحث پیششود، میخوانده می

                                                             
 شناسی دانشگاه خوارزمیدانشیار گروه جامعه - ۱
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هاي داري داللتوح سرمایهکتاب یا مقاالت وي پیرامون اخالق اقتصادي ادیان بزرگ و اخالق پروتستانی و ر
  راهگشایی بدست آورد؟

 کوشیم با اتخاذ رویکرد تحلیل متن و تطبیق مضامین ارزشی و اخالقی دینی در باورهاي اسالمی ودر این مقال می
سایر  تواند در کنارهاي دینی میبا تکیه بر شواهد تاریخی و اجتماعی نشان دهیم که چه نوع برداشتی از آموزه

ي اجتماعی و اقتصادي ذهنی، عینی، عاملیتی و ساختاري مناسب، به ایجاد فضایی مساعد پیشرفت و توسعهعوامل 
الذکر در نسبت میان اسالم و توسعه، به طور مطلق مثبت یا منفی نخواهد بود بلکه بیانجامد. مسلماً پاسخ سوال فوق

ي این دنیایی به بر ارزشمندي کار و فعالیت اقتصادباید نشان داد که چگونه فهمی از اسالم و باورهاي متعالی آن 
گذارد و چگونه در عین باور به هاي اسالمی متعالی صحه میهاي دنیوي و ارزشنحو عقالنی و معطوف به موفقیت

توان حفظ کرده و هاي اجتماعی و اقتصادي این دنیایی را میهاي متعالی دینی و آخرتی، عقالنیت فعالیتارزش
 . یدتداوم بخش

 
 داريي سرمایهق پروتستان و روحیهایرانی، اخال -اسالم، پیشرفت، توسعه، الگوي اسالمی :واژگان کلیدي
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 روش شناسی وبر در مواجه با مسائل اجتماعی ایران

 1سعید گودرزي

خودش بطور  که بر جریان ها و نظریه پردازان بعداز استماکس وبر از دسته ي بنیان گذاران جامعه شناسی     
که  ثیرات عمیقی داشته است.گستردگی کارهاي وي در زمینه هاي مختلف جامعه شناسی سبب شده استأقطع ت

هایی را شاهد باشیم.اما آنچه در میان این آثار براي ما اهمیت ویژه اي دارد ، مباحث در خوانش وبر بعضاٌ تفاوت
راي ما ي وي است. این مباحث در حکم ستون فقرات کارهاي این اندیشمند بزرگ قرار دارد که بروش شناسانه

 شناسانه است.راهنماي انجام پژوهش جامعه
ي علمی کرد و بخوبی مفاهیم و مواضع فکري هاي روش شناسانه شروع به درك شیوهي درگیريوبر در میانه    

هاي پوزیتیویستی در علوم انسانی و ا آموخت.ازسمتی مشکالت رهیافتهاي مخالف رجریان هاي اصلی در سویه
 د.فرهنگی را آموخت و از سوي دیگر به موانع و ایرادات کاربست صرف روش تفسیري در این علوم پی بر

انسانی  هاي مورد مطالعه در علوماي بود که هم بتوان اثرات علّی را دنبال کرد هم بنابر ماهیت انسانوبر بدنبال شیوه
این  ود و هم کشف عوامل اثرگذار بر کردار.اش فهم درونی بي اصلیمعانی خاص ذهنی آنها را درك کرد. دغدغه

هاي روش شناسانه وبر را بسمت ابداع روشی منحصربفرد رهنمون کرد که توانایی ترکیب بدون نقصی از درگیري
 آورد.هاي پوزیتیویستی و تفسیري را فراهم میروش

گو  باشد ... علمی به موجب اصول موضوع ویژه اش مستقل است ، و هیچ علمی نمی تواند براي علوم دیگر ال هر   
 1383، روندفاعتبار جامعه شناسی به عنوان علم منحصراً به مسائل خاصی که می خواهد حل کند ، بستگی دارد.( 

ي علمی که م و با شیوهار اجتماعی را فهي تفسیر، کردکه بواسطه استعلمی  یاز نظر وبر جامعه شناس.)39: 
 )10:1368، ا تبیین کند. (وبري این کردار ربرگرفته از علوم طبیعی میباشد آثار  پدید آمده

ي کرداري که در پس آنها معانی ذهنی هدایت گر هستند نیاز خود به استفاده از روش وبر با تمرکز بر مطالعه    
بود که به  کند. همچنین وبر در پی روابط  عامی آن معانی ذهنی را تشریح میهمدالنه و درون نگري براي فهم 

 ی اثرات خود را بر کنش اعمال میکند.لّي عشیوه
هاي کسانی که در کشمکش میان رهیافت هاي نظري اي جالب دغدغهي آرمانی بود که به شیوهابداع وبر نمونه     

 کلی بدیع آنها را درهم ادغام کرده بود.مختلف بودند را در خود جاي داده بود و بش
اسانه در در زمان حال بویژه در میان پژوهشگران علوم اجتماعی به وضوح شاهد همان درگیري هاي روش شن    

هاي یج پژوهشرسد کاربست این علوم و نتا زمان وبر هستیم و آنچه در میان این درگیري ها فراموش شده بنظر می
 مورد پژوهش است.آن بسود همان سوژهاي 

هاي نظري پیرامون این مباحث به جمع بندي هاي قابل کاربست نرسد رسد تا زمانی که کشمکش بنظر می    
 نمیتوان انتظار شکوفایی و کارایی در علوم اجتماعی را داشت.

                                                             
 دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی 1
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این قبیل ي آنان با ي نوع مواجهبه همین منظور خوانش و فهم آثار کالسیک هاي جامعه شناسی و مشاهده    
ه از روش یابد. اگر همچون دیلتاي بر کفایت و قطعیت روش هاي تفسیري با استفادی کشمکش ها بسیار اهمیت م

نبه ي تعمیمی و علمی روشمان ) تاکید کنیم و بر این موضع پافشاري کنیم برجself-evidenceخود آشکارگی(
علّی و بحث تکرار پذیري صرف تاکید کنیم خود را از ایم؛ و اگر به روش هاي اي جبران ناپذیر وارد ساختهضربه

ي وبر باید دید ایم.حال بنابر ابداع روش شناسانهدرك موارد منفرد و تحول پذیري موارد مورد پژوهش غافل کرده
فسیري و تاین کار چگونه انجام پذیرفته و هم اینکه دید مکانیزم این روش به چه صورت ایرادات هردو نگاه 

 ستی را رفع نموده است.پوزیتیوی
و دانشگاه  اشدنزاع هاي تئوریک در جامعه شناسی امروز ایران نباید در تبیین مسائل اجتماعی مشکل آفرین ب    

اي ما اهمیت ین مرحله برا را به محلی براي دعواهاي تئوریک و معرفت شناسانه مبدل سازد.اگر که خوانش وبر در
ه مسئوالن و سیاست کت که براي ما بهمراه دارد.بعنوان مثال بارها شاهد بوده ایم اس هایی دارد ، ناشی از راهگشایی

ماري چشمگیري در گذاران امر صرفاً با اتکا به مشاهدات آماري به این نتیجه رسیده اند که در شرایط کنونی رشد آ
اند.در همین ًا نادرستی کردهضگذاري هاي بعبر همین مبنا اقدام به سیاست عرصه هاي گوناگون داشته ایم و صرفاً

هاي فراگیر اجتماعی هستیم که مسلماً این نوع نگاه توان تبیین و تحلیل آن را نخواهد حال ما شاهد نارضایتی
 ي آماري و تاکید بر رشد، تبیینی عقیم بهمراه خواهد داشت.داشت؛ چراکه صرف اتکا به مشاهده

ي کنش و ه مشاهدها خواهد بود ،بطوري که در نگاه اول عالرغم توجه باین باره براي ما راهگش اما نگاه وبر در   
 هاي مورد تحلیل هم توجه دارد و سوال اساسی خود را بر این زمینه طرح میمباحث آماري به درون اذهان سوژه

یلی که من ا آنها براي نارضایتی خود دالها با نگاه من محقق یکی است؟ آیهاي سوژهها و نگرشکند که آیا ایده
 دارند؟ کنم ، گذار فرض میسیاست

گذار بر کنش را شروع کردیم،قطعاً ي تاثیراز زمانی که براي فهم کنش اقدام به درك فضاي فکري و مبانی اندیشه   
مندي از توان پردازش مبتنی بر مشاهدات آماري به دنیاي ایم و عالرغم بهرهاز تبیین هاي صرفاً آماري فاصله گرفته

مان در ایم که این توانی بس  شگرف در تبیین وقایع و مسائل اجتماعی کنونیگران هم راه یافتهنی کنشذه
 اختیارمان قرار خواهد داد.

هاي تئوریک ي درگیريي وبر است، بطوري که با مشاهدههاي روش شناسانههدف این مقاله بررسی دیدگاه    
اش بدان ها دست یافت ن از نتایجی که وبر طی مباحث روش شناسانهزمان زیستش دید که آیا امروز نیز می توا

 استفاده کرد.
» کفایت علّی«و»کفایت معنایی«،»ي آرمانینمونه«،»تفهم«اساس کار وبر با طرح مباحثی پیرامون مفاهیمی از قبیل 

در خالل بکارگیري این ي وبر را ي ترکیب مبتکرانهشکل می گیردکه در این مقاله ضمن پرداختن به آنها شیوه
 گیریم. مباحث پی می
 ي آرمانیروش شناسی،تفهم، مسائل اجتماعی، عینیت، وبر، نمونه  :واژگان کلیدي
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 ماکس وبر در تحلیل مسائل امروز جامعه ایران شناسیروشکاستی 

 1مقدس ینیمب دیمج

با افسون زدایی، از  . از منظر وي، جامعهکندمیعقالنیت رو به تزاید توصیف  ویژگیماکس وبر، جامعه را با       
آهنینی  هايفسقاین عقالنیت متزاید،  هرچندعقالنیت صوري در حرکت است. در نگاه وبر،  سويبهعقالنیت ذاتی 

مدرنیته  هايانآرمالزم عقالنی شدن جامعه است و جامعه براي دستیابی به  طرا نیز ایجاد کند؛ اما این امور، شر
 هايگزینهنتی، سري)، راه بهتري در پیش ندارد. روآوري به جامعه سوسیالیستی یا بازگشت به جامعه (آزادي و براب

و مضاعفی دچار نقصان در آن جوامع، آزادي و برابري به نح چراکهرا انتخاب کرد؛  هاآن تواننمیبدیلی است که 
 .شودمیبا عقالنیت صوري، بهترین جامعه معرفی  ايجامعه، روازایناست؛ 

، در کنش عقالنی عملی (و نه نظري) هايکنشعقالنیت صوري تمام است؟ آیا  –اما آیا دوگانه عقالنیت ذاتی     
 ايدوگانهنه، محصور و محدود است؟ گویا ماکس وبر با رهیافتی تقلیل گرایا» ارزشی«و کنش عقالنی » وسیله هدف«

با رویکردي فرابینانه تر، از این  توانمیکه  رسدمیرا برگزید؛ اما به نظر  هاآنکه ناگزیر باید یکی از  کندمیایجاد 
یران، اجامعه  ازجملهدوگانه و محدودیت تئوریک فاصله گرفت و براي تحلیل مسائل اجتماعی جوامع امروزین 

رن بیست و یکم نسان قادیگري را براي  هايگزینه، بالطبععقالنی دیگري را نیز یافت و  هايکنشو  هاعقالنیت
 .ارائه داد

 
 ماکس وبر، عقالنیت ذاتی، عقالنیت صوري، مسائل اجتماعی، جامعه ایران. :واژگان کلیدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 -majid.mobini@gmail.com   
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 پژوهینقد مبانی فکري ماکس وبر در دین 

 1حسن محدثی گیلوایی

شناس خاصی از قرار داد و مثالً گفت که او صرفاً جامعه يهحوزتوان در درون شناسی نمیماکس وبر را در جامعه      
دان ان، مورّخ، حقوقزمان اقتصاددي خاصی کرد. او همتوان او را محدود به رشتهدین است. در علوم انسانی نیز نمی

م رغزده شد. بهگفتششناس خواندند، که وقتی او را جامعهفیلسوف فرهنگ بود؛ چندان حتّیشناس و و جامعه
اندیشید و هم چون بسیاري دیگر از ن نوزدهمی میجدي قر نحو بهاندیش بود، انتقادي غایتبهکه وبر متفکّري این

مداري، الگوبودگی علوم ، غربروشنگرانهگرایی متفکران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به چهار اصل فکري تکامل
 اشت.باور د وبیشکمطبیعی و سکوالر شدن جامعه و فرهنگ 

ي قرن بیستم به بعد، در تمامی این اصول مسّلم قرن نوزدهمی در علوم طور تقریبی از نیمهتدریج و بهاما به     
ر با بحث از این تشکیکات زیر سؤال رفتن تز سکوالریزاسیون بود. وب يازجملهانسانی، تشکیک روا داشته شد. 

کرد که زوال اجتماعی دین در جهت غروب می یبیناي پیشهطورزدایی و باور به قرابت بین تفکر دینی و اسافسون
وع تفکّر، مانع نهایی خورشید دین، امري محتوم است. عدم تفکیک دین و اسطوره و باور به قرابت بنیادي این دو ن

ادامه یش گیرد و به بازسازي خود زدایی را در پتواند مسیر اسطورهاز آن شد که وبر دریابد نظام فکري دینی می
 یکسرهاي نیز چنین درنیافت که تفکر اسطورهدر جهت ایفاي نقش اجتماعی مؤثر گام بردارد. او هم همچناندهد و 

و در  حضور خواهد داشت همچناندر جوامع غربی نیز در فضاهاي اجتماعی مساعد  حتیاز بین نخواهد رفت و 
 گري خواهد نمود.فرهنگ بشري جلوه

ي وبر حامالن پژوهی وبر، اهمیت محوري بخشیدن به حامالن آغازین دین است. در اندیشهنقد دیگر به دین    
دهد که برخالف نهند. بررسی تاریخ ادیان نشان میباقی می تاریخشآغازین یک دین، اثري ماندگار بر آن دین در 

سانی دین کند که مشکل تشخیص خودهمتغییر می جانبهتاریخی خود چنان بنیادي و همه در روندنظر وبر، دین 
اند و پردازي کردهپژوهان امروزه براي حل این مشکل نظریهگردد و دینبه مشکلی عمده بدل می تاریخشدر 
 اند.سانی دین ذکر کردههایی را براي تشخیص خودهمراه

 
 ن،یاز د ییزدااسطوره ،يااسطوره-ینیتفکر د ون،یزاسیسکوالر :واژگان کلیدي
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 گر و اندیشندهسوژه مشاهده مثابهبهشناختی جامعه» مَنِ«ماکس وبر؛ 

 1رحیم محمدي

کنم؛ هویِت  ) تلخیص1920 - 1864شناختی ماکس وبر (اگر بخواهم درك مختار خود را از دریافت جامعه    
اي با آگاهی است که دوره» ايسوژه«شناختی شناختی او است. من جامعهجامعه» مَنِ«شناس از دید وبر جامعه
ها را هم ویش زندگی کرد، بلکه باید آني خه که نباید تنها در زمانه و جامعهشناختی زیسته و متوجه شدجامعه

انسان و جهان و  تواند بهوارد شده است و می» دانشِ از فاصله«و » آگاهیِ مستقل«؛ بنابراین او به ساحت بیندیشد
ادبیات  وهاي دیگر مثالً کالم ها و آگاهیدانش کهدرحالیواسطه و معقول نگاه کند. هاي اجتماعی به شکل بیهستی

توانند از فاصله شان، خود بخشی از تاریخ و جامعه و جهان هستند و نمیري و شعور عامه در سیر تاریخیو روشنفک
شناسی، برگشته است تا شناس پس از طی یک دوره جامعههاي اجتماعی نگاه کنند؛ اما جامعهبه جهان و هستی

 صورتبهها را تواند آنو فقط او می) به انسان و جامعه و تاریخ نگاه کند observerگر (مشاهده عنوانبه
ها شناسی آن است که نشان دهد؛ چگونه آگاهی؛ بنابراین کار جامعهبیندیشدها کند و در آنشناختی تماشا جامعه

نظمی کنونی و کنند؟ به دیگر سخن، نظم و بیهاي دیگر و انسان و جامعه و تاریخْ نظم یافته و تغییر میو دانش
 است؟ انی فعلیِ جامعه و انسان و سیاست و اقتصاد و شهر چگونه و از کجا پیدا شدهسامسامان و بی

دهد که هنوز در ایران، این من (سوژه) همچنان شناختی نامیدیم، نشان میما سوژه جامعهکه  آنچهاما وضع موجود  
نش ایرانی ماکس وبر و هنوز فهم کامل و خوا درواقعزند؛ می وپادستدر میانه هستن و نیستن یا بودن و نبودن 

زده و شتاب چنانآنهاي ما شناسی خواندههاي ایرانی از او اتفاق نیفتاده است. این روزها حتی جامعهطرح پرسش
سخن هستند یا نه؟ اند یا نه؟ آیا با او همیاد گرفته درستیبهشناسی و وبر را دانند جامعهاند که نمیخبر شدهبی
تواند نشانه هاي مهمی نیز در ایران آغاز شده است که میشاید بتوان گفت در دو دهه اخیر کوشش حالاینبا

 شناسی باشد.شناس ایرانی با جامعهسخنی جامعههم
 هاي ماپرسش

 بر در ایران صورت گرفته است؟هایی از ماکس وو فهم هاخوانشـ تاکنون چه نوع 
 ها چیست؟و فهم هاخوانشـ ارزشِ شناختی این 

 شناس ایرانی از وبر چیست؟ یا چه بوده است؟هاي جامعهـ پرسش
 از ماکس وبر در ایران صورت گرفته است؛ جابههاي ** اگر فهم درست و پرسش

 ـ مطالعه تاریِخ اقتصاد و تاریخِ حقوق در ایران چه وضعیتی پیدا کرده است؟
 رنوشتی پیدا کرده است؟ـ مطالعه مذهب و تحوالت مذهبی در ایران چه س

 جدید چه سرنوشتی یافته است؟ بوروکراسیـ تاریخِ اجتماعی از دیوانساالري ایرانی تا 
 توضیح داد؟ وبر» اد و جامعهاقتص«توان اقتصاد و جامعه ایرانی را به مدد ـ آیا می

 

                                                             
  gmail.com4747mohammadi@شناسی ایران شناسی ایران، انجمن جامعهمدیر گروه جامعه - ۱
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 )تفسیري-تاریخی رویکرد یک ارائه( ایرانی دولتی هايسازمان در وبري بوروکراسیپذیري تطبیق میزان

 2مقدم عسکري رضا، 1مقدم غالمرضا

 با هاییازمانس عمدتاً کارا، و اثربخش هايسازمان که بود باور این بر خود بوروکراسی نظریه طرح با وبر ماکس
 اجتماعیکار تقسیم وپذیري  بینیپیش هاییسازمان چنین ویژگیترین . مهمهستند ،مراتبسلسله بر مبتنی ساختار
 هاست.آن در شفاف

 روشن و خصمش هايدستورالعمل و مقررات سري یک اساس بر کارها تمامی ،هاسازمان این در وِبرزعم به
 برقراري امور، امانج در غیرشخصی روابط برجستگی ،شدهتعریف سازمانیمراتب سلسله وجود و شوندمی هدایت

 تهیه و زياستانداردسا در بوروکراسی مثبت قدرت کارکنان، براي شغلی پیشرفت دقیق نظام وجود شایستگی، نظام
 ایجاد بر وروکراسیب بر تأکید با او که است موارديازجمله  مشاغل وظایف شرح و هارویه و مقررات ،هادستورالعمل

 .بود امیدوار سازمان درها آن استحکام و
 بوروکراسی زیرا داد خواهد افزایش را کارکنان شغلی رضایت بوروکراسیکارگیري به که بود اعتقاد این بر همچنین وبر

 فرد( یکدیگر انتظارات ازها آن دقیق درك امکان وباالبرده  سازمان به و خود به نسبت افراد در را بینیپیش قدرت
 بوروکراسی، هتوسع و ایجاد براي وبر توسط چارچوبی چنین ارائه .آوردمی فراهم هم به پاسخ براي را) سازمان و

 این حتی و است شتهدا همراه بهیافته توسعه کشورهاي در راموردانتقادي  بعضاً و مثبت پیامدهاي و دستاوردها
 .است داده قرارموردنقد  هاانسان کنش انگاشتن ماشینی حد تا را نظریه
 جامعه تاريساخ وضعیت بر گذاري با تفسیري، تاریخی رویکرد به استناد با و نظري چارچوب همین در حاضر مقاله

 پیموده دیگراي گونههب را راه ایرانی سازمان در وبر؛ نظري چارچوب درشده مطرح موارد عمده دهدمی نشان ایرانی،
 بوروکراسی از ياویژه نسخه بازتولید به خود توانستهدرنهایت  ودورگشته  وِبري اولیه اهداف از زیادي حدود تا و

 .بیانجامد ایرانی جامعه خاص
 و فرهنگی-جتماعیا هايزمینه و هاویژگی بر مبتنی کامالً بوروکراسی از جامعه برداشت بوروکراسی، از نوع این در 

 و بروز کندمی یندگینما را حاکمیت منافع که کنش از فضاییمثابه به سازمان تصویر از ایرانی کنشگر تفسیر نیز
 تفسیر دارد، دنبال به را حاکمیتی و فردي نفع تقابل که نگرشی چنین با مطابق را بوروکراسی و کرده پیدا ظهور
 وبري، تایپ آلایده با قیاس در که هستیم بوروکراسی از خاصی شکل شاهد فرایندي چنین در بنابراین؛ است کرده
 .سازدمی نمایان را بوروکراسی ازبیمارگونه  و وارونه عموماً ايگونه
هاي سازمان از یکی کارکنان از نفر 25 با عمیق مصاحبه و تئوري گرندد روش با تحقیقی هايیافته حاصل مقاله این

 تاریخی، هايینهزم تأثیر تحت کامالً دیوانساالري، معناي در بوروکراسی قرائت دهدمی نشان که است ایرانی دولتی
 وبررسی ابلق آن بر حاکم سیاسی اقتصاد گرفتن نظر در با تنها و بوده ایرانی جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

 .است تفسیر

                                                             
 دانشگاهی جهاد یعلم اتیعضو ه ،شناسی جامعه يدکترا - ۱
 دانشگاهی جهاد يپژوهشکده فرهنگ، هنر و معمار یعلم اتیعضو ه - 2
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 منابع به وابستگی مخصوصاً و غیرمولد درآمدي منابع بر وابسته سیاسی اقتصاد نظام بر تکیه تحلیل، این در بنابراین
 تفسیر در محوري نقش ملت – دولت فاصله آن درون در و کندمی ایفا کلیدي نقش نفت، فروش از حاصل درآمدي
رنهایت د که کندمی بازي سازمان سطح در عینی و محدود فضایی در نیز و جامعه کالن سطح در اجتماعی کنشگر

 .گذاردمی جامعه و سازمان با فرد تعامل و عمل هاياستراتژي اتخاذ در بسزایی تأثیر
 رفتن، رد کار زیر از چاپلوسی، گویی،دروغ چون رفتارهایی رواج و شیوع عامل اکنون چارچوبی چنین اساس بر

 محوله، مورا به تعهديبی کار، از نارضایتی ،سازمانیدرون روابط به بدبینی کار، انگاشتن زحمت کار، به منفی نگرش
 انگاري تفرص درآمد،جاي  به هزینه مدیریت پاداش، و تنبیه نظام ناکارآمدي دقیق، ارزیابی و نظارت فقدان

 بلکه ،سازمانیدرون عوامل در نه را، سازمان کارکنان نزد در... و شخصی هايسودجویی براي سازمانی هايمسئولیت
 کرد جستجو لتم -دولت بین فاصله از آمده بیرون تاریخی اعتماديبی هايزمینه بستر بر و کالن سطحی در باید
 داده افزایش را آن ها،دولت به بیشتر نسبی استقالل اعطاي و نفتی درآمدهاي ورود با گذشته قرن یک طول در که
 عقالنیت بروز رايب فرصتی و است داده تقلیل دولتی منافع بر) مردم( فردي منافع تقابل براي محیطی به را سازمان و

 .است نگذاشتهجا  به ایرانی سازمان در وبري
 

 سیاسی اقتصاد ،ملت -دولت نفتی، درآمدهاي دولتی، هايسازمان ساالري،شایسته وبر، بوروکراسی،: گان کلیديواژ
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 هاي عاشوراشناسی مناسک سوگواريآل تایپ ماکس وبر ابزاري تحلیلی براي گونهایده

 1جمشید میرزایی

و کاوش قرار داد. یکی از  موردبررسیتوان از زوایاي مختلف نگریست و هاي عاشورا را میها وعزاداريسوگواري  
شناختی است. در نوشتار پژوهشی حاضر از منظر جامعهپژوهی، مطالعه و بررسی دین هاي دینترین رهیافتمهم

ماکس  3»آل تایپایده«و با عنایت به مفهوم » شناسی دینجامعه«عاشورا از منظر  2سعی بر این بوده که مناسک
 .وبر بررسی شوند

 -فرهنگ شیعیتوان به این باور رسید که محرّم و عاشورا در اجتماعی به جامعه ایران می -با نگاهی تاریخی    
رسد که مناسک عاشورا در این فرهنگ چنان نضج گردد. به نظر میایرانی نقطه عطف و فصلی خاص محسوب می

مناسک عزاداري امام حسین(ع) و شهداي  باآنکهشود و و جزء الینفک آن محسوب می ناپذیرجدایییافته که امري 
 فردمنحصربههاي خاص و شود، اما در ایران ویژگیبرگزار می )نشین(شیعه اسالمیهاي کربال در سایر نقاط و سرزمین

 .آیدمی حساببهدر فرهنگ این سرزمین  شده 4خود را دارد و جزء نهادینه
 .هاي عاشورا بودتوان شاهد یکدستی و همگونی در برگزاري مراسم عزاداريواقعیت این است که در ایران امروز نمی

شناختی مشاهده توان به عنایت به ابزارهاي تحلیلی جامعهاي مختلف سوگواري را میهاین تنوع و گوناگونی و سبک
) است و یکی از مفاهیم آل تایپ (نمونه آرمانی، نمونه ناب یا نوع مثالیکرد. یکی از این ابزارهاي تحلیلی، مفهوم ایده

ناسی علوم اجتماعی وارد کرد شنی به حوزه روششناس شهیر آلما) جامعه1864-1920( وبرمهمی است که ماکس 
ات است و سنخ آرمانی فرضیه نیست، بلکه راهنماي ساختن فرضی«گوید: شناسی افزود. وبر میو بر ذخیره جامعه

وي » ست.اهمچنین، سنخ آرمانی توصیف واقعیت نیست؛ بلکه ابزاري صریح و عاري از ابهام براي چنین توصیفی 
بر  جانبهیکسنخ آرمانی حاصل تأکید «گوید: آل تایپ و کاربست آن می همچنین در مورد چگونگی ساختن ایده

که در  آیدمیهاي منفرد انضمامی به دست یک یا چند دیدگاه است و از طریق ترکیب کردن شمار زیادي از پدیده
یک برساخته هاي مذکور در واقعیت، پراکنده و منفصل و کمابیش موجود و گاهی ناموجودند؛ و برمبنا همان دیدگاه

تجربی هیچ جا یافت  صورتبهشود. این برساخته ذهنی به مفهوم خاص خود در عالم واقع و تحلیلی واحد، مرتب می
ژوهش و تبیین شود و از این نظر یک یوتوپیا است. اگر این مفاهیم با دقت کافی به کار گرفته شوند، براي پنمی

باق بر مناسک آل تایپِ وبر قابل انطاین است که آیا مفهوم ایدهمسئله اصلی پژوهش حاضر » سودمند خواهند بود.
 هاي عاشورا چیست؟عزاداري هاي کاربست تجربی این مفهوم در عرصهترین یافتهعاشورا هست؟ مهم

روش پژوهشی در نگارش این مقاله ترکیبی از روش اسنادي (در قسمت مباحث نظري) و روش مشاهده میدانی    
باید گفت که نگارنده  بارهدراینهاي عاشورا بوده است. هاي عزاداريتی) در بخش شناسایی سبک(مشاهده مشارک

گردشگر در چندین سال متناوب در شهرهاي مختلف کشور (مشهد، کرمانشاه، تهران، نهاوند،  -در جایگاه پژوهشگر

                                                             
  mirzaeiss@yahoo.comدانشگاه تهران،  - ۱

2 - Ritual 
3 - Ideal Type 
4 - Institutionalization 

mailto:mirzaeiss@yahoo.com
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در ت. هاي عاشورا پرداخته اسريهاي سوگواورامین، سمنان، کرج) حضور داشته و به مطالعه و مشاهده تنوع سبک
گردانی، گردانی، نخلگذاري،گهوارهطشت خوانی، قربانی کردن،این ایام مناسک مختلفی نظیر اداي نذورات، روضه

مختلف مانند جامه سیاه،  2هايابژه و 1گیرد و از نمادهااسدي و... انجام میگردانی، مراسم بنیخوانی، عالمتتعزیه
 .شودپرچم، کتیبه، خیمه، اسپند، شمع، طبل، سنج، زنجیر و... نیز استفاده می

توان گفت که در ایران امروز چندین نوع واکنش و سبک عزاداري در ارتباط با این شناختی میبا یک نگاه جامعه
کرد.  بنديصورتآل تایپ در چهار نمونه م ایدهها را با عنایت به مفهوتوان آنپدیده قابل شناسایی است که می

، بلکه گیردبرمیشناسی به این معنی نیست که همه افرادِ جامعهِ عزادارانِ ایرانی را در شناسی یا گونهالبته این سنخ
 از: اندعبارتباشد. این چهار سنخ سوگواري برداري از کنشگران این واقعه میبیشتر یک مطالعه توصیفی و صورت

 -3گرا)،گرا، عوامشکل -(شریعت محور 4گرایانگرایان یا فرمشکل -2گرا)،سنت -(شریعت محور 3گرایانسنت -1
 .نواندیش) -(شریعت محور 5نوگرایان دینی -4 وگرا) قومیت -گرایان (شریعت محورقومیت

ا هنجارهاي یزیباشناختی، محتواي سنخ آرمانی هرچه باشد، از اخالقی، حقوقی، «که وبر گفته است  طورهمان 
کرد، مقایسه تواند داشته باشد و این کارهاي تجربی فقط یک کارکرد میدینی گرفته تا یک اصل فنی... در پژوهش

ترین مفاهیم را با صریح هاهاست تا بتوانیم این واقعیتها و شباهتتعیین تفاوت منظوربههاي تجربی آن با واقعیت
بندي دآوري کرد که تقسیمدر اینجا باید یا» علّی به فهم و تبیین آن نائل شویم. صورتبه توصیف کنیم و دركقابل

ها و مختصات ذکر شده فقط در یک سبک و نوع ویژگی بندي فوق الزامًا به این معنی نیست که تمامیو صورت
 ترینمهمها وجود دارد. در ادامه شود و نیز به این معنی نیست که یک مرز و تفکیک دقیقی بین آنیافت می

 .شود) ذکر می1هاي این پژوهش در قالب جدول شماره (یافته
 هاي عاشورايسوگوار )آل تایپایده( اي انواع چهارگانه)؛ بررسی مقایسه1( شمارهجدول 

  هاشاخص
 گونه ایسبک  

استفاده از  زانیم گفتمان غالب
در  سازوبرگ

 هايعزادار

هدف 
 غالب

به  یدسترس زانیم
 کشور صداوسیماي

جهان،  ستیز
 یشگیسپهر اند

سلطه  اینوع اقتدار 
 يحاکم بر فضا

 يسوگوار
 عتیشر( انیگرا. سنت1

 -محور
 گرا)سنت

 یاقتدار سنت  ادیز یلیخ  

 انی. شکل گر2
 )انیگرا(عوام

 عتیشر(
 -محور
 گرا)شکل

شور و  ادیز یلیخ
 جانیه

مدرن/  
 مدرنپست

 کیزماتیاقتدار کار

 عتی(شر انیگراتی. قوم3
 -محور

 محور)قوم

 یاقتدار سنت    

 عتی(شر ینید انی. نوگرا4
 -محور
 )شینواند

 شیافزا 
 معرفت

و  ییاقتدار عقال  
 یمنطق

                                                             
1 - Symbols 
2 - Objects 
3 - Traditionalists 
4 - Formalists 
5 - Religion Modernists 
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هاي عاشورا هاي عزاداريها و گونهشناسی دین، تالش شد که سبکلی با نگاه جامعهتحلی -در این نوشتار توصیفی

شود ها دیده نمینگر، تفاوت و تمایز چندانی در سوگواريدر ایرانِ امروز شناسایی شود. در نگاه اولیه و دیدي کل
توان شاهد یکدستی و همگونی در برگزاري مناسک عاشورا مطالعات میدانی نشان داد که در ایران امروز نمیاما این 

آل تایپ، چهار نوع کنش بر چشم و با عنایت به مفهوم وبريِ ایده "شناسیعینک جامعه"بود. در اینجا با گذاشتن 
یک نمونه  هايِ عزاداريهر کدام از این سبک و سبک عزاداري در ایراِن امروز شناسایی و صورتبندي شد؛ یعنی

هاي عاشورا طراحی ام مناسک سوگواريناجتماعی به  -اي فرهنگی شود و براي مطالعه پدیدهآرمانی محسوب می
 .شده است

 
 یشناسجامعه ،ینوع آرمان ل،یتحل ،يها، مناسک، سوگوارعاشورا، سبک پ،یتا آلدهیماکس وبر، ا :واژگان کلیدي
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 بازخوانی قرائت شریعتی از ماکس وبری: شناسجامعه يهاکیکالسنگاهی غیر یوروسنترك به  

 1سید جواد میري

 
 تنهانهتوان سخن از خوانش شریعتی از ماکس وبر به میان آورد؟ بسیاري در ایران معتقدند که شریعتی آیا می

شناختی در ایران تأثیر سلبی گذاشت هبنیادین بر رشد و توسعه تخیل جامع صورتبهشناس نبود بل آثارش جامعه
به این پرسش  و یکی از موانع عمده در بسط علوم اجتماعی در ایران بوده است. حال در چنین بستري آیا پرداختن

یت ودست؟ به سخن دیگر، در بستري که حتی موجیکه خوانش شریعتی از ماکس وبر چه بوده است خالف آمد ن
هاي شریعتی مورد مناقشه است آیا سخن گفتن از اهمیت خوانش شریعتی از یکی از کالسیک  گفتمان
شناس خواندن شریعتی التفاتی به نقدهاي اجتماع علمی در ایران نیست؟ البته به نظر من، ناجامعهشناسی بیجامعه

را تکرار نخواهم کرد  هاآندر این بستر دوباره  و امپرداخته هاآندارد که من در جاي دیگري به  ياعمدهاشکاالت 
ی درخواهیم یافت است؛ زیرا با رجوع به آثار شریعت تأملقابلولی پرسش از امکان خوانش شریعتی از ماکس وبر 

ردپاي وبر وجود  مجزا به ماکس وبر نپرداخته است ولی این بدین معنا نیست که در آثار شریعتی صورتبهکه او 
این صورت که شریعتی تا  قرار داد: یکی به یموردبررستوان میرا به دو گونه بته پرداختن شریعتی به وبر ندارد. ال

شناس وبري قلمداد کرد یا خیر؟ و صورت دوم توان او را یک جامعهیا میاست آچه پایه تحت تأثیر ماکس وبر بوده 
ین مفروض وجود دارد که باشد که آیا امکان ا گونهنیاتواند از پرداختن به شریعتی و نسبتش با ماکس وبر می

مانی از وبر و داشت که نه با خوانش فرانسوي از وبر یا خوانش آلاز ماکس وبر  "شریعتی وارانه"شریعتی خوانشی 
که در ایران از  ها حتی خوانش آمریکایی از وبر همخوانی ندارد؟ چرا این پرسش مهم است؟ زیرا بسیاري از خوانش

وبر است که یا  آتالنتیکی از-یورو هاي است یا مبتنی بر یکی از خوانش ياترجمه یا مستقیماً گرددیمارائه  وبر
خوانش "ایرانی  پردازانهینظرآید که برآمده از خوانش پارسونزي یا گیدنزي یا آرونی یا هابرماسی است و به نظر می

ولی شریعتی در  اندندادههاي اروپایی مورد امعان نظر قرار کالسیکدر مطالعات خود از  وجهچیهبهاز وبر را  "ایرانی
آید که پرداختن به خوانش شریعتی این امکان را فراهم خوانش من یک استثناء بر این قاعده است و به نظر می

ین پرسش تالنتیکی دست بزنیم. البته شاید بتوان اآ-هاي یوروکه از منظر ایرانی دست به خوانش کالسیک آوردیم
ساخته است را مطرح کرد که آیا فهم شریعتی از ماکس وبر منطبق بر متن وبر بوده است یا وبري که شریعتی بر

 د.اوي جدي دارکه ناظر بر هرمنوتیک است نیاز به واک دستنیازا ییهاپرسشوبرِ شریعتی است؟ این پرسش و 

 
 
 
 
 

                                                             
 رانیا-تهرانی و مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاه انیو مطالعات اد شناسیجامعه اریدانش - ۱
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 ماکس وبر آراءي مدلی در راستاي کنش شناسی جامعه ایران با نگاهی به ارائه

 2مارال فروغی ،1مهرداد ناظري

اجتماعی است. کنش  هايکنش، شناسایی منطق حاکم بر ايجامعهبدون شک یکی از موضوعات مهم در هر      
اجتماعی یعنی توانایی فهم و درك معناهایی که از رفتارهاي دیگران منتشر و با تفسیر ذهنی طرف مقابل، معنادار 

توانسته  خوبیبهنبوده است اما  تفهمی. البته او بانی روش کندمییاد  4تفهم، در معناي کنش از 3شود. ماکس وبرمی
). وبر بر مبناي درك 102: 1362وبر مرتبط به مفهوم تفسیر است. (فروند،  يظریهندر  تفهمآن را به کار گیرد. 

 دهدمیجدیدي از کنش انجام  شناسیتیپ، برندمی، یعنی تفسیري که مردم در روابط اجتماعی به کار تفهمخود از 
. این تحقیق در 5تمتقابل اجتماعی در جوامع مختلف اس هايکنش وتحلیلتجزیهکه مبناي بسیار مناسبی براي 

 .تهران، بپردازد شهرکالنبه آراء وبر، در  اتکاپی آن است که به تبیین کنش متقابل اجتماعی با 
 يجامعهدر واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمی به انجام رسیده است.  6ايزمینهاین تحقیق با تکیه به روش     

از بین اساتید  هانمونهتوسعه انتخاب شده است و  يحوزهان تن از اساتید و متفکر 10شناخت  اساس بر موردنظر
و مقوله یابی،  سازيمفهوم. پس از اندگرفتهعمقی قرار  يمصاحبهو مورد  شدهانتخاب مسائل توسعه  يبرجسته

اجتماعی را در شهر تهران با تصویري  هايکنش توانمیسنخ آرمانی وِبِر از کنش،  4 مبنايبر  که دادنتایج نشان 
 :باشدمینوین ارائه داد که در مباحث توسعه بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین، کنش شناسی شهر تهران به شرح زیر 

 هايکنشدف، ، ضد عقل، فرا عقالنی و عقل نوگرا بر مبناي کنش عقالنی معطوف به هگراعقل هايکنش    
 ،گراتعصب هايکنشمعطوف به ارزش،  هايکنشنري بر مبناي ه-شی معنوي گرا و ارزشیاحساسی، فرا ارزشی، ارز
توهمی  و رآزاريدگخودشیفتگی،  هیجانی، هايکنشو  سنتی هايکنشعادات گرا برمبناي  مناسک گرا، عرف گرا و

 .اندگرفتهاحساسی شکل  هايکنشبر مبناي 
 

 اراده، انتخاب و تفهم: کنش اجتماعی، واژگان کلیدي
 
 
 
 
 

                                                             
   Mehrdad_nazery@yahoo.comامام (ره) ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه -1
   gmail.com1361ehsanarab@یآموزش تیریکارشناس ارشد مد -2

3 - Max Weber 
4 - Understand 

و  یعاطف هايکنشمعطوف به ارزش،  یمعطوف به هدف، کنش عقالن یکنش عقالن نوع است:چهار بر  یسطح آرمان کیاز نظر وبر کنش در  - 5
 ).1395 ،ي(ناظر سنتی هايکنش

6 - Grounded Theory 

mailto:Mehrdad_nazery@yahoo.com
mailto:ehsanarab1361@gmail.com
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 ابزارهاي مفهومی وبر براي بررسی برخی از مسایل فرهنگی جامعه ایران (نمونه موردي: مسئله زرنگی)

 1سید حسین نبوي

جدیدي به نام علم به بنیان نهادن  ی خودتاریخدانش با  ازآنجاکهشناس مدرن است، اما وبر گرچه یک جامعه      
تا حدودي  بریمبه سر می یخیتار يو ساختارها هاتحت سیطره سنتشناسی کمک کرده است با ما که هنوز جامعه

ر مواردي د، که توسط وبر وضع شده است هم عصر است؛ بنابراین ابزارهاي مفهومی ناشی از دانش نیرمند تاریخی
 .دهد یاري نگ ایرانو فرهجامعه  ترعمیقمطالعه براي تواند به ما می
است  (Practice)یا عمل  (Action)ده  نوع خاصی از کنش هاي تاریخی باقی مانیکی از مسائلی که از گذشته    

تري تر و پیچیدهشود. با ورود ایران به دوره مدرن، به اشکال جدیدتر و متنوعنامیده می» زرنگی«که در اصطالح به نام 
 نیز درآمده است.

براي این  -هیمنظریه و مفا -تر اینکه چه ابزارهاییله مهمی به نام زرنگی را چگونه باید مطالعه کرد و مهماما مسئ   
اي فهم و تبیین مطالعه باید به کار بسته شوند؟ وبر ابزارهایی را شامل راهبردها و مفاهیم وضع کرده است که بر

 آیند:به کار می» زرنگی«
بر میراث دار ، کامالً متمایز است. و»مطالعات فرهنگی«هنگی،  با رویکرد رویکرد وبر به فرهنگ و علوم فر )1

پردازي ویندلباند و ریکرت درباره ارزش است و بر روي مفاهیمی مانند دیلتاي و علوم روحی وي و  نظریه
رح و ري قابل طارزش و معنا و تفسیر و فرشتیهن (تفهم) متمرکز است. مسئله زرنگی اساساً با این رویکرد وب

 فهم و تحلیل  است.
هاي هاي تاریخی، مکانازآنجاکه در جامعه ایران ما با نوع خاصی از زرنگی روبرو نیستیم بلکه برحسب دوره )2

هاي مختلف و متفاوتی را ها و حتی نوع جنسیت، زرنگیها)، نسلجغرافیایی،  مناطق فرهنگی (اقوام و گویش
مثابه یک توان بهاز روش و فن وبري، یعنی تیپ ایدئال، زرنگی را میرو با استفاده توان تشخیص داد ازاینمی

 نوع مثالی در نظر گرفت  و آن را موردمطالعه قرار داد.
 گريزرنگی درواقع یک کنش عقالنی معطوف به هدف است. زرنگی محصول تقویت بخش عقالنی  و محاسبه )3

هاست. در جامعه ایران چه ازنظر طبیعی و چه در تعامل میان انسان  – یو عاطف یدر برابر بخش احساس -
منی به سر و چه ازنظر سیاسی،  کنشگران همیشه در طول تاریخ، در نوعی تنازع بقا و ناا ازنظر اجتماعی

ت اند. موفقیت در رقابت بر سر دست یافتن به منابع کمیاب مانند غذا، امنیت، صحت، پول، مقام، موقعیبردهمی
هاي تري بوده است. یافتن مهارتهاي  متعدد و ژرفورزياجتماعی و دیگر امکانات موردنیاز، مستلزم اندیشه

ها براي  بقاي زیستی و نمادین (فرهنگی) امري کامالً عقالنی است. داشتن این مختلف و به کار گرفتن آن
 شود.ها اکنون بخشی مهم از زرنگی محسوب میمهارت

 زرنگی، کنش عقالنی معطوف به هدف، تیپ ایدئال، عمل، ابزارهاي مفهومی :واژگان کلیدي
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 اسالمی –زیست جهان دین ورزي ایرانی  "سبک "شناسی دین ماکس وبري و جامعه "سنت "

 1سید محمود نجاتی حسینی

شناسی جامعه ادبیات در) که امروزه زیملیهاي مارکسی، دورکیمی، وبري، سنت( دینشناسی هاي جامعهسنت
تئوریک روشن ساختن ماهیت مفهومی  وظیفه برعالوه  -ظرفیت برخوردارند که بتوانند این ازهرکدام  ،2اندمطرح

زیست جهان دین ورزي کمک کنند.  هايچالش و مناقشات فهم به نیزازحیث کاربردي -زیست جهان دین ورزي
 ین هم الزم است و هم ارزشمند است و سودمند.شناسی دهاي جامعهنگاه کاربردي درست به سنت بنابراین

هاي سنت کههم دل،  با این نگاه موافق است و همراه و نیز حاضرروش) بحث  -پرسش  -ایده  -(مساله  پروبلماتیک
 از تريدقیقو  به ما کمک کنند تا هم فهم بهتر توانندمیهم  اينحوهو  نوعیبهشناسی دین هرکدام کنونی جامعه

آن داشته  شمولجهانعام گرایانه و  معناي درآن  مناقشات تئوریک و زیست جهان دین ورزيمفهومی  ماهیت
آن در محدوده خاص  آمپیریک هايچالش حیث ازبتوانیم پدیده زیست جهان دین ورزي را  کهاین و همباشیم؛ 

 گرایانه و محلی آن بشناسیم.
 -دین" نسبت و " دین سیاسی اقتصاد "به فهم  تواندمیی شناسی دین مارکسسنت جامعه کهدرحالیبنابراین 

 "نشان دادن خدمت درظرفیت را دارد که  این نیزشناسی دین دورکیمی جامعه سنت وکمک کند؛ "ایدئولوژي
 توانمیشناسی دین زیملی از سنت جامعه کهاینباشد؛ وهم  "دین مدنی -سیاست "و نسبت  "فلسفه اجتماعی دین

این فرصت  اماسود جست؛  "وجود  –دین  "و نسبت  "گراییدینمحتواي  –فرم  "میق و دقیق براي شناخت ع
به یک بیان  که، "شناسی دین وبريسنت جامعه"در دیگري است. نوع ازشناسی دین وبري براي سنت جامعه

زیملی مستقرشده است،  ،دورکیمیشناسی دین مارکسی، هاي جامعهمرزهاي تئوریک سنت از فراتردر  آمیزاحتیاط
محور  – مضمون چندشناسی دین به فهم امکان گسترده فراهم است تا بتوان برحسب کشش این نوع جامعه این

 3.اندوبريدین  شناسیجامعه در " ارشمیدسی هاينقطه "کلیدي مهم پی برد که در حقیقت 
بحث  نحوه درها محور –جایگاه این مضمون  ها،اینتا ضمن فهرست کردن مرتب  شودمیدر ادامه بحث تالش  

 هااین .ده شوددامبنایی نشان  حالدرعینبه صورتی مقدماتی ولی  نیز اسالمی –زیست جهان دین ورزي ایرانیاز 
نسبت  تاریخ تمدنی، – نسبت دین«: د شدمقاله بحث خواه این درکه به صورتی فشرده  اندهاییمضمون –محورها 

 رهدر  ».اخالق –حقوق و نسبت دین  –سیاست، نسبت دین  –نسبت دین  اقتصاد، –نسبت دین  فرهنگ، –دین 
دین ورزي  والم دین اسوبر هم در حول این مضامین وهم در حول نسبت با شناسی دین جامعهمستندات  محور

 ازخود من  دینی شناختیجامعه هايبرداشتموارد به همراه  این درتعابیر برخی از شارحان وبري  اضافهبه اسالمی
 ارائه خواهد شد. هانسبت این

 
 زي ایرانی اسالمیشناسی دین ورشناسی دین ماکس وبر / جامعهاسالم / جامعه شناسیجامعه: واژگان کلیدي

                                                             
 www.isr.ut.ac.irدانشگاه تهران  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی -دین شناسیجامعه مدیر بخش 1
 nejati.hosseini@gmail.comشناسی ایران انجمن جامعه -مدیرگروه دین  و دانشگاه آزاد اسالمی -شناسی استادیار جامعه 
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 جامعه شناسی دین ماکس وبر و مسائل حوزه دین در ایران امروز

 1نرگس نجارپور نصرآبادي

فزاینده اندیشه ها و مفاهیم دینی،  رشد خرد گرایی اخالقی و افسون زدایی از تصور عقالنی و نظام من شدن    
عناصر آیینی و جادویی دین، موضوع اصلی جامعه شناسی دین ماکس وبر است.  به ظاهر، اولین دسته از علماي 

امعه برخورد جامعه شناسی نمی توانستند در تالش خویش به منظور تشریح جامعه نوین غربی، با پدیده دین در ج
مقوله جامعه شناسی دین در حقیقت، از درون بررسی هاي جامعه شناختی، تجددخواهی و نوگرایی  نکنند و اساساً

متولد گردید و همه بنیان گذاران این رشته و در سطح باالي آن، دورکیم و وبر محور اصلی تحقیقاتشان عبارت بود 
آن در دین به وجود آمده بود. وبر، عقالنیت، به عنوان هستۀ  از جامعه نوین و تحوالت برجسته اي که بواسطه

مرکزي تحلیل جامعه شناختی از دنیاي جدید، در کنه خویش، نظریۀ محوري عرفی شدن دین، فرد و جامعه را 
ان نهفته دارد. وبر آنگاه که در ذیل بحث عقالنیت به افسون زدایی دین اشاره می کند و ادیان عقالنی را درمقابل ادی

جادویی و غیر عقالنی شدة پرستش خدایان متعدد در ادیان ابتدایی معرفی می کند، در واقع به فرایندي در درون 
خود دین نظر دارد که بعد از او با نام عرفی شدن شناخته و معرفی شده است و وقتی که از عقالنیت، عمومیت 

معطوف به هدف را نسبت به دیگر انواع کنش یافتن مالحضات هدف ـ وسیله و افزایش سهم کنش هاي عقالنی 
مطمح نظر دارد، به چیزي نظیر فرایند عرفی شدن فرد توجه دارد و باالخره هنگامی که پاي عقالنیت را به دیوان 
ساالري و اقتصاد و مناسبات اجتماعی می کشاند، از عرفی شدن جامعه سخن می راند. مفهوم دیگري از وبر که 

افسون زدایی  ،مندي براي نظریات جا افتاده تر عرفی شدن در ادوار بعد از خود به ارث گذارده  نکات و مفاد اندیشه
است. وبر در مطالعه برروي تحوالت پدید آمده در ادیان ابتدایی و باستانی که تمامی هستی را قدسی و راز آلود و 

با یکدیگر می دیدند، به این نتیجه می مملو از خدایان متعدد با نقش ها و کارکرد هاي تخصصی و درحال تنازع 
رسد که انسان ها درعقاید دینی خویش، یک روند تدریجی به سوي کاستن از خرافات غیر عقالنی و هرچه عقالیی 
تر کردن باور، اخالق و مناسک دینی را تجربه کرده اند. وبر از فرایندهاي دیگري در موازات و در تکمیل روند افسون 

عقالنی شدن هرچه بیشتر فرد و جامعه سخن گفته است مثل تمایز پذیري انواع فعالیت هاي بشري زدایی از دین و 
که سابقاً جملگی در ذیل ارزش ها و هنجارهاي دینی تحقق می یافتند و یا روندي که علم اثباتی ریاضی و تجربی 

در این خصوص که او را از دیگر باعث شده است تا عنصر قدسی به تدریج از جهان رانده شود. مهمترین بحث وبر 
چامعه شناسان کالسیک و نظریه پردازان عرفی شدن ماقبل و مابعد از خود متمایز می سازد، نگاه نه چندان خوش 
بینانۀ وي به آینده و به سرانجام این فرایند است. درحالی که غالب جامعه شناسان و صاحب نظران، وضع بشر در 

لوب و مؤتمن ارزیابی کرده اند، وبر با ابراز نگرانی از بابت تهی شدن حیات از معنا و دنیاي عرفی شدة آینده را مط
ساختن قفس آهنین آینده به دست خویش، نمی تواند مبّلغ صادقی براي وجه ایدئولوژیک این فرایند باشد. 

بلکه در اکتفاء برجستگی وبر نه در پیش بینی چنین سرنوشتی متحمل براي آیندة بشریت و جوامع بشري است، 
به ابراز نگرانی صرف به جاي پیشنهاد تدابیري براي چاره جویی بوده است. جامعه شناسی دین امروزه سه پدیده 

                                                             
   mina.nasrabadi@gmail.comتهران مرکزواحد   یزاد اسالمدانشگاه آ- ۱
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عرفی شدن یا سه جنبه از پدیده عرفی شدن را مورد توجه قرار می دهد: عرفی شدن در جامعه، عرفی شدن در 
انی رخ می دهد که نهاد دین از سایر نهادهاي اجتماعی افتراق دین و عرفی شدن در مردم . در جامعه این پدیده زم

می یابد . عرفی شدن در دین با تعریف و تبیین عرفی از مفاهیم و شعائر دینی مشخص می شود و در مردم نیز 
دنیوي در بین متدینان همراه است. انقالب اسالمی ایران  هاي عرفی شدن با کاهش تعلقات دینی و افزایش گرایش

به عنوان ظهور اسالم گرایی در اوج عصر مدرن، شگفتی همگان را برانگیخت، تردیدي نیست که نظام اسالمی  که
در برابر امواج عرفی گرایی از فراز و نشیب هایی برخوردار شود و تا رسیدن به یک الگوي نوین در ارتباط دین و 

نگ انقالب اسالمی و پیامدهاي جهانی آن چشم اما به راحتی نمی توان از فره .دولت راهی طوالنی داشته باشد
پوشید و در فضاي درخشش جریان اسالم گرایی و ناکامی هاي مدرنیته، همچنان به تجویز نسخه هاي قدیمی 

سیس تمدن نوین اسالمی از مرزهاي ایران أمدرنیسم پرداخت. امروزه انگاره احیاي فرهنگ اجتماعی اسالم و ت
ین ملت هاي مختلف جهان است.  مقاله حاضر در باب جامعه شناسی دین ماکس گذشته و در حال گسترش در ب

وبر و مسائل حوزه دین در ایران امروز با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه اي مورد بررسی قرار داده 
مسئولیتی دارد.  است و نتیجه این مقاله جامعۀ امرور ایران از معدود جوامعی است که دین در آن حضور فعال و پر

همین امر آن را در موقعیت یک آزمون بزرگ و در برابر یک تجربۀ تاریخی سرنوشت ساز قرار داده است به طوري 
که توفیق یا شکست  می تواند تأثیرات عمیق و ماندگاري بر این جامعه، بر این دین و حتی بر مسیر تحوالت دنیاي 

 .آینده برجا گذارد
 

 ایران ،دین اسالم  ،جامعه شناسی دین ،وبرماکس : واژگان کلیدي
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 هاي ایرانیهاي نظریه بوروکراسی وبر: تحلیل موردي فساد در سازمانها و کامیابیبازبینی شکست

 2،  محمود فرهادي محلی1معصومه نصیري پور

هاي مدرن به ها و بوروکراسی سازمانجامعه شناسان کالسیکی است که در حوزه سازمان ازجملهماکس وبر   
شناسی مورد پردازان علوم مدیریت و جامعهپرداخته است. هرچند نظریه وي بعدها توسط نظریه پردازينظریه

هاي مدرن برشمرد، پابرجا زمانآل ساعنوان تیپ ایدهویژه اصولی که وي بهبازبینی قرار گرفت اما هنوز ارکان آن و به
اي اجتماعی مسئله مثابهبهشوند. با توجه به اینکه مساله فساد اداري در ایران، هستند و براي تحلیل به کار گرفته می

که آیا نظریه  است سؤالاذهان بسیاري از تحلیلگران را به خود معطوف کرده است، مقاله حاضر در پی پاسخ به این 
هاي ایرانی( در دهه اخیر) را داراست؟ این نظریه پس رن وبر، قابلیت تحلیل فساد اداري در سازمانمد هايسازمان

هاي نظري بستشود و با چه بناز گذشت سالیان طوالنی، تا چه میزان در تحلیل مساله فساد موفق ظاهر می
هاي فساد اداري منتشر گزارش ، با استفاده از روش اسنادي مجموعهسؤاالتروبروست؟ براي پاسخگویی به این 

تفاده ) با اس1397 -1387اخیر(  (از هر جناح سیاسی یک روزنامه) در دهه کثیراالنتشارها و نشریات شده در روزنامه
دهد فساد اداري اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان میاز تکنیک تحلیل محتواي کیفی مورد بررسی قرار گرفته

رده بود، حاصل شده کفاصله گرفتن از تیپ ایده آل سازمان مدرن که وبر تشریح  واسطهبه در ایران، تا حد زیادي
ایرانی  هايسازمانعنوان فرهنگ سازمانی مقوم روابط غیررسمی در ، نظریه وبر در تبیین آنچه که بهبیندرایناست. 

هاي به برخی ویژگی ایرانی نیاز است ايهسازمان. عالوه بر این، براي کاربست نظریه وبر در تحلیل نیستاست، موفق 
هاي غربی متفاوت را با نمونه هاآناند و از اساس هاي ایرانی رواج یافتهاجتماعی که پس از انقالب اسالمی در سازمان

دهایی براي بسط نظریه وبر و بررسی ، در این مقاله کوشش شده است تا پیشنهادرنهایتاند، نیز توجه شود. ساخته
 ود.هاي ایرانی ارائه شن با سازماننسبت آ

 
 .، تعهدسازمانیفرهنگ ایرانی،  هايسازمانماکس وبر، بوروکراسی، فساد،  :واژگان کلیدي
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 آن براي نظام دانش در ایران هايداللتیک حرفه و  مثابهبهعلم : پس از یکصد سال

 1رضا نظریان

اي ست. زمانه و زمینهادر دانشگاه مونیخ  1918یک حرفه، عنوان سخنرانی تأثیرگذار وبر در سال  مثابهبهعلم     
کند، بسیار حائز اهمیت است. وبر با مقایسه نظام دانشگاهی در آمریکا، آلمان که وبر در آن این سخنرانی را ایراد می

یند گزینش وضوعات مهم دیگري چون فراکند. مو فرانسه، روندهاي پیش روي نظام دانشگاهی را ترسیم می
هاي یک انشگاه، مشخصهداز یک استاد  انتظارقابلهاي دانشگاهیان، دخالت نهاد سیاست در نهاد علم، توانایی
هاي علم، فرایند وهم زدایی از جهان و... در این سخنرانی دانشمند، وظیفه استاد دانشگاه در کالس درس، ویژگی

براي تحلیل  خصوصبهرسد پس از یکصد سال همچنان اهمیت و تازگی خود را ه نظر میشده است که بگنجانده
، متنیدرونوش رنظام دانشگاهی در ایران حفظ کرده است. در این مقاله، با استفاده از روش دور هرمنوتیکی و به 

تک جمالت آن مقایسه دهیم و کلیت سخنرانی را هم با تک جمالت این سخنرانی را با کلیت سخنرانی تطبیق می
آید در نظر گرفتن سخنرانی وبر در سه سطح بازخوانی، بازسازي و اي که از این روش حاصل میکنیم. نتیجهمی

هاي صریح براي نظام دانشگاهی در ایران اند و داللتهاي وبر همچنان زندهواسازي است. در سطح بازخوانی آموزه
هاي جدید بایست با توجه به گذشت یکصد سال، ترمیم شوند و مصداقر میهاي وبدارند. در سطح بازسازي، آموزه

موردبررسی قرار  خود را در مورد نظام دانشگاهی در ایران بیابند. در سطح واسازي، نارسایی مفهوم وهم زدایی وبر
صورت ه سطح، بهشود. تمامی استنادات براي طی این سگیرد و نحوه کنار هم قرار گرفتن دین و علم، ترسیم میمی

 متنی و با وفاداري کامل روشی انجام خواهد شد. درباره مفهوم نظام دانشگاهی در ایران، به سلسلهکامالً درون
نظران ایرانی در باب آموزش عالی مراجعه خواهد شد که به همت پژوهشکده مطالعات هاي تأمالت صاحبکتاب

 فرهنگی و اجتماعی منتشرشده است. 
 

 ساالري، وهم زدایینظام دانشگاهی، دیوان :يواژگان کلید
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  reza.nazarian@ut.ac.irشناسی فرهنگی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري جامعه ۱
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 شناسی اقتصادي وبر و امپریالیسم اقتصادي در ایرانجامعه

 1حمزه نوذري

بندي وبر از شناسی اقتصادي مورد بررسی قرار می گیرند به طبقههایی در جامعهکه چه پدیده براي درك این  
شود که اهداف هاي صرفاً اقتصادي که شامل اعمال و نهادهایی میپدیدهشود. هاي اقتصادي مراجعه میپدیده

هاي غیر اقتصادي است که نتایج اقتصادي هاي مربوط به اقتصاد شامل پدیدهکنند. پدیدهمی لاقتصادي صرف دنبا
صادي هستند. هاي اقتادي است که متأثر از پدیدههاي غیر اقتصهاي مشروط به اقتصاد شامل پدیدهدارند و پدیده

هاي مربوط به اقتصاد را تحلیل کرده است. اگر این داري پدیدهوبر در کتاب اخالق پروتستان و روح سرمایه
هاي اقتصادي مانند بانک، بورس، بیمه، شناسی اقتصادي با پدیدهبندي مورد قبول واقع شود در حقیقت جامعهطبقه

هاي تواند نتایج آنها را بر پدیدهطالعه می شود سروکار ندارد یا فقط میرشد اقتصادي و ... که در علم اقتصاد متعارف م
شناسی در بین جامعه شناسان اقتصادي بندي و تقسیم کار بین اقتصاد و جامعهغیر اقتصادي مطالعه کند. این طبقه

ماند فروکاهیده قی میجدید مورد نقد قرار گرفته است به این دلیل که جامعه شناسی اقتصادي به آنچه از اقتصاد با
ساس اقتصادي می شود. این در حالی است که اقتصاد نوکالسیک و نظریه انتخاب عقالنی به دنبال ایجاد پایه و ا

گرایی و منفعت هاي اجتماعی را بر مبناي منطق فایدههاي اجتماعی و فرهنگی هستند و همه کنشبراي پدیده
بندي بقهطد نوعی امپریالیسم اقتصادي هستیم. در این شرایط آیا اقتصادي شخصی تحلیل می کنند و عمالً شاه

هاي زندگی اقتصادي را مطالعه می کنند و حتی آید؟ جامعه شناسان اقتصادي معاصر همه عرصهوبر به کار می
بر پا نظر وهاي اقتصادي را نمی پذیرند و از محدودیت و مرز جامعه شناسی و اقتصاد مدتعریف علم اقصاد از پدیده

شناسی اقتصادي را به عنوان پلی رابط بین اقتصاد و جامعه شناسی تواند جامعهبندي وبر میاند. طبقهفراتر گذاشته
و مشروع در  باز تعریف کند اما در حال حاضر با حاکمیت امپریالیسم اقتصادي مواجه هستیم که تنها علم مقبول

شناسی اقتصادي هاي جامعهکند. این نگاه با واکنشمعرفی می نوکالسیک دحوزه تحلیل کنش انسان را علم اقتصا
علوم  شود که به دنبال فراتر رفتن از رویکرد علم اقتصاد متعارف نسبت به رفتار انسان است. هر دوي اینمواجه می

تم صادي خبه دنبال مبناي عالی و انحصاري و ویژه در علوم اجتماعی هستند که در نهایت به امپریالیست اقت
هاي اقتصادي راهگشا است؟ این مقاله پاسخی است به این شود. آیا توجه دوباره به طبقه بندي وبر درباره پدیدهمی

 .پرسش  با توجه به شرایط ایران
 
 .پدیدهاي غیر اقتصادي ،جامعه شناسی اقتصادي وبر ،امپریالیست اقتصادي ،هاي اقتصاديپدیده واژگان کلیدي: 
 

 

 

                                                             
   hnozari@khu.ac.irیگروه جامعه شناس -دانشکده ادبیات و علوم انساتی-یدانشگاه خوارزم-مفتح ابانیخ-تهران -  ۱
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 نمونه آرمانی دیوانساالري وبر اساس بربررسی تاریخی نظام اداري در ایران 

 1نوروز نیمروزي ناوخی

روند  گیريشکلهاي تاریخی ضمن مطالعه سیر تاریخی است تا با بررسی داده آن بردر نوشتار حاضر سعی        
رار گیرد. با توجه ق موردبررسیمدل آرمانی وبر در بحث از دیوانساالري  اساس برساختار اداري در ایران این ساختار 

را با مدل آرمانی کامل رود که تجربه نظام اداري در ایران انطباق به پیشینه تاریخی متفاوت ایران و غرب انتظار می
وش تحقیق راشد. اداري در کشورهاي صنعتی غرب تدوین شده است نداشته ب هايتجربیات نظام اساس بروبر که 

 آوريجمعنیک مطالعه اسنادي مکتوبات و نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تحوالت نظام اداري در ایران و تک
گیري خیر شکلأدهد که با توجه به تبرداري از متون است. بررسی اجمالی مطالعات انجام شده نشان میها فیشداده

مدل آرمانی  هايمؤلفهولت دابزار و ماشین اداري  مثابهبهتوسعه نظام اداري  خیر درأت درنتیجهدولت ملی در ایران و 
سازوکارهاي الزم نظام  تدریجبهوبر حضور تاریخی الزم را در نظام اداري ایران ندارد و پس از استقرار نظام پهلوي 

از  )1397( مجلس هايشپژوهگزارش مرکز اساس  بر هاسالو فراهم گردید و در طی این  ریزيطرحاداري مدرن 
ابطه درآمدهاي نفتی به وارد شدن بدون ضچون  هاییچالشبه توان می تحلیل پیشینه اصالح نظام اداري در ایران

هاي اصالح نظام اداري، هاي ناظر به تدوین برنامهنظام اداري و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب
غولیت نظام اداري با مسائل روزمره و نپرداختن ي اصالح نظام اداري همچون مشهاهاي ناظر به اجراي برنامهآسیب

متولی اصلی اصالح اداري و  عنوانبهبه مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداري و استخدامی 
هاي ناظر به ارزیابی هاي تحول و اصالح اداري در زمان اجرا، آسیبعدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه

هاي مناسب (دقیق هاي اصالح نظام اداري مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخصبرنامه
توان موانعی در مسیر شکاف ها را میکرد که این چالشاداري اشاره  منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصالحو کمّی) به

 .و نمونه آرمانی وبر از دیوانساالري ارزیابی کردبین واقعیت موجود نظام اداري ایران 
 

 نظام اداري، نمونه آرمانی، وبر، دیوانساالري :واژگان کلیدي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
   gmail.com58nimroozi@دانشگاه گلستان شناسیجامعه اریاستاد - ۱
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 معرفی آثار ترجمه نشدة ماکس وبر   - 1پیوست
 1ملیحه موسی نژاد 

-اریخسیاسی، تشناس، استاد اقتصاد ) جامعهKarl Emil Maximilian Weber کارل ماکسیمیلیان امیل وبر (
ود قرار داد. کار خشناسی را تحت تأثیر اي ژرف نظریۀ اجتماعی و جامعهمدار بود و به گونهدان، حقوقدان و سیاست

ي علمی است که هازدایی از علوم اجتماعی و اندیشهعمدة وبر دربارة خردگرایی و عقالنی شدن و به اصطالح افسون
-سی ضداثباتشنامدرنیته مربوط ساخت. وبر چهرة برجسته در بنیاد نهادن روشداري و وي آن را با ظهور سرمایه

کرد عرفی میماي غیرتجربی بلکه به عنوان دانشی شناسی را نه به عنوان رشتهگرایی معاصر بود. کسی که جامعه
از کتب  رخیکه باید کنش اجتماعی را از طریق معانی ذهنی داراي ثبات مطالعه کند. علی رغم ترجمه و نشر ب

 پردازیم:  یمها ماکس وبر، همچنان برخی از آثار وي به زبان فارسی ترجمه نشده است که در ادامه به معرفی آن

  
 "نظریۀ سازمان اجتماعی و اقتصادي"کتاب  -1

 

 

 نویسنده: ماکس وبر

  )Free Press(انتشارات: فري پرس 

                                                                                                       1920سال نشر: 

  454تعداد صفحات: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-Organization-Economic-Social-https://www.amazon.com/Theory
ebook/dp/B003IGDDJS/ref=pd_ybh_a_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3KRZ5ZQQQ1JQYJ
TAWADV 

 

 

 

 

 

                                                             
 malihe.moosanezhad@gmail.comدانشجو دکتري سیاستگذاري فرهنگی دانشگاه خوارزمی                    - 1

https://www.amazon.com/Theory-Social-Economic-Organization-ebook/dp/B003IGDDJS/ref=pd_ybh_a_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3KRZ5ZQQQ1JQYJTAWADV
https://www.amazon.com/Theory-Social-Economic-Organization-ebook/dp/B003IGDDJS/ref=pd_ybh_a_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3KRZ5ZQQQ1JQYJTAWADV
https://www.amazon.com/Theory-Social-Economic-Organization-ebook/dp/B003IGDDJS/ref=pd_ybh_a_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3KRZ5ZQQQ1JQYJTAWADV
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 "تاریخ جامع اقتصادي"تاب ك -2

 وبرنویسنده: ماکس 

 )Dover Publicationsانتشارات: دوور (

 2012سال نشر: 

 434تعداد صفحات: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

https://www.amazon.com/gp/product/B00A73IPX4/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i11 

 

 "هاي باستانیشناسی کشاورزي تمدنجامعه"کتاب  -3

 نویسنده: ماکس وبر

 )Versoانتشارات: ورسو (

 2013سال نشر: 

 433تعداد صفحات: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

https://www.amazon.com/gp/product/B00BE24V0I/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p2_i4 

 

  "مسائل عقالنی اقتصاد تاریخی"کتاب  -4

 نویسنده: ماکس وبر

 )Free Pressانتشارات: فري پرس (

 1975سال نشر: 

 294تعداد صفحات: 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب:

https://www.amazon.com/gp/product/0029340500/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p3_i1 

https://www.amazon.com/gp/product/B00A73IPX4/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i11
https://www.amazon.com/gp/product/B00BE24V0I/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p2_i4
https://www.amazon.com/gp/product/0029340500/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p3_i1
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 "مجموعه مقاالت در حوزة دین"کتاب سه جلدي  -5

 نویسنده: ماکس وبر

 )J.C.B.Mohrانتشارات: جی. سی. بی مهر (

 1922سال نشر: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-Volumes-Religionssoziologie-Aufsatze-https://www.amazon.com/Gesammelte
-Complete/dp/B001UOU4HY/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547461955&sr=1

keywords=Max+Weber+articles&3 
 

 "ها: علم به مثابه حرفه، سیاست به مثابه حرفهسخنرانی"کتاب  -6

 نویسنده: ماکس وبر

 )Hackettانتشارات: هکت (

 2004سال نشر: 

 176تعداد صفحات 

 کتاب:لینک دسترسی آنالین به 

-Hackett-Lectures-https://www.amazon.com/Vocation
-text&ie=UTF8&qid=1548278527&sr=8-f=sr_1_2?s=digitalClassics/dp/0872206653/re

keywords=politics+as+a+vocation&2 

 

 "سیاست به مثابه حرفه"کتاب  -7

 نویسنده: ماکس وبر

 )Ishaانتشارات: ایشا (

 2013سال نشر: 

 52تعداد صفحات: 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-Max-Vocation-As-https://www.amazon.com/Politics
-Weber/dp/9333189394/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547474668&sr=1

keywords=science+as+vocation&3 

https://www.amazon.com/Gesammelte-Aufsatze-Religionssoziologie-Volumes-Complete/dp/B001UOU4HY/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547461955&sr=1-3&keywords=Max+Weber+articles
https://www.amazon.com/Gesammelte-Aufsatze-Religionssoziologie-Volumes-Complete/dp/B001UOU4HY/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547461955&sr=1-3&keywords=Max+Weber+articles
https://www.amazon.com/Gesammelte-Aufsatze-Religionssoziologie-Volumes-Complete/dp/B001UOU4HY/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547461955&sr=1-3&keywords=Max+Weber+articles
https://www.amazon.com/Vocation-Lectures-Hackett-Classics/dp/0872206653/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1548278527&sr=8-2&keywords=politics+as+a+vocation
https://www.amazon.com/Vocation-Lectures-Hackett-Classics/dp/0872206653/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1548278527&sr=8-2&keywords=politics+as+a+vocation
https://www.amazon.com/Vocation-Lectures-Hackett-Classics/dp/0872206653/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1548278527&sr=8-2&keywords=politics+as+a+vocation
https://www.amazon.com/Politics-As-Vocation-Max-Weber/dp/9333189394/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547474668&sr=1-3&keywords=science+as+vocation
https://www.amazon.com/Politics-As-Vocation-Max-Weber/dp/9333189394/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547474668&sr=1-3&keywords=science+as+vocation
https://www.amazon.com/Politics-As-Vocation-Max-Weber/dp/9333189394/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1547474668&sr=1-3&keywords=science+as+vocation


 جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبردومین همایش خوانش انتقادي 

 

77 
 

  "یهودیت باستان"کتاب  -8

 نویسندگان: ماکس وبر، هانس هاینریش گرث و دان مارتیندال

 )Free Pressانتشارات: فري پرس (

 1967سال نشر: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-Max-Judaism-https://www.amazon.com/Ancient
58-ords=max+weber&qid=1547900743&sr=8Weber/dp/0029341302/ref=sr_1_58?keyw 

 

 "شناسی هندوئیسم و بودائیسمدین در هندوستان: جامعه"کتاب  -9

 نویسندگان: ماکس وبر، هانس هاینریش گرث و دان مارتیندال

 )Munshrimانتشارات: مانشریم (

 2000سال نشر: 

 400تعداد صفحات: 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

https://www.amazon.com/Religion-India-Sociology-Hinduism-
Buddhism/dp/8121505712/ref=sr_1_61?keywords=max+weber&qid=1547900743&sr=8-61 

 

(به زبان  1925-1920: اخالق تجاري ادیان جهانی: هندوئیسم و بودائیسم 20ماکس وبر، دورة "مجلۀ -10
 "آلمانی)

 نویسنده: ماکس وبر

 ) (Mohr Siebeckانتشارات: موهر سیدبک

 1998سال نشر 

 415تعداد صفحات: 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-Weltreligionen-Wirtschaftsethik-Studienausgabe-Weber-https://www.amazon.com/Max
188-induismus/dp/3161468392/ref=sr_1_188?keywords=max+weber&qid=1547970957&sr=8H 

https://www.amazon.com/Ancient-Judaism-Max-Weber/dp/0029341302/ref=sr_1_58?keywords=max+weber&qid=1547900743&sr=8-58
https://www.amazon.com/Ancient-Judaism-Max-Weber/dp/0029341302/ref=sr_1_58?keywords=max+weber&qid=1547900743&sr=8-58
https://www.amazon.com/Religion-India-Sociology-Hinduism-Buddhism/dp/8121505712/ref=sr_1_61?keywords=max+weber&qid=1547900743&sr=8-61
https://www.amazon.com/Religion-India-Sociology-Hinduism-Buddhism/dp/8121505712/ref=sr_1_61?keywords=max+weber&qid=1547900743&sr=8-61
https://www.amazon.com/Max-Weber-Studienausgabe-Wirtschaftsethik-Weltreligionen-Hinduismus/dp/3161468392/ref=sr_1_188?keywords=max+weber&qid=1547970957&sr=8-188
https://www.amazon.com/Max-Weber-Studienausgabe-Wirtschaftsethik-Weltreligionen-Hinduismus/dp/3161468392/ref=sr_1_188?keywords=max+weber&qid=1547970957&sr=8-188
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 "دین در چین"کتاب  -11

 نویسنده: ماکس وبر

 )Free Pressانتشارات: فري پرس (

 1968سال نشر: 

 303تعداد صفحات: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب:

https://www.amazon.com/gp/product/0029344506/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p3_i2 

 

 شناختی)هاي جامعهکتاب فرهمندي و نهادسازي (میراث جریان -12

 نویسنده: ماکس وبر

 )University of Chicago Pressانتشارات: دانشگاه شیکاگو (

 1968سال نشر: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب:

f_rwt_hsch_vapi_taft_p8_i4https://www.amazon.com/gp/product/B01FIVZO38/ref=dbs_a_de 

 

 

  "هاي سیاسیوبر: نوشته"کتاب  -13

 نویسنده: وبر

 )Cambridge University Pressانتشارات: دانشگاه کمبریچ (

 1994سال نشر: 

 456تعداد صفحات: 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب:

-Cambridge-Writings-Political-https://www.amazon.com/Weber
-547286956&sr=1History/dp/0521397197/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1 

https://www.amazon.com/gp/product/0029344506/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p3_i2
https://www.amazon.com/gp/product/B01FIVZO38/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p8_i4
https://www.amazon.com/Weber-Political-Writings-Cambridge-History/dp/0521397197/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1547286956&sr=1-
https://www.amazon.com/Weber-Political-Writings-Cambridge-History/dp/0521397197/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1547286956&sr=1-
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  "تفسیر واقعیت اجتماعی "کتاب  -14

 نویسنده: ماکس وبر

 )Scribnerانتشارات: اسکرایبنر (

 1975سال انتشار: 

 302تعداد صفحات: 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-social-interpretation-Weber-https://www.amazon.com/Max
-s&ie=UTF8&qid=1548335149&sr=1reality/dp/0684139472/ref=sr_1_87?s=book

keywords=max+weber&87 
 

 "مقاالتی در باب هنر"کتاب  -15

 نویسنده: ماکس وبر

 )Forgotten Booksشده (هاي فراموشانتشارات: کتاب

 2017سال نشر: 

 84تعداد صفحات: 

 

 لینک دسترسی آنالین به کتاب: 

-Reprint-Classic-Art-https://www.amazon.com/Essays
-1548336362&sr=1Weber/dp/1330688589/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=

keywords=max+weber&92 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Max-Weber-interpretation-social-reality/dp/0684139472/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1548335149&sr=1-87&keywords=max+weber
https://www.amazon.com/Max-Weber-interpretation-social-reality/dp/0684139472/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1548335149&sr=1-87&keywords=max+weber
https://www.amazon.com/Max-Weber-interpretation-social-reality/dp/0684139472/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1548335149&sr=1-87&keywords=max+weber
https://www.amazon.com/Essays-Art-Classic-Reprint-Weber/dp/1330688589/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=1548336362&sr=1-92&keywords=max+weber
https://www.amazon.com/Essays-Art-Classic-Reprint-Weber/dp/1330688589/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=1548336362&sr=1-92&keywords=max+weber
https://www.amazon.com/Essays-Art-Classic-Reprint-Weber/dp/1330688589/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=1548336362&sr=1-92&keywords=max+weber
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 در زبان فارسی ماکس وبر و درباره ماکس وبرکتاب هاي  -2پیوست 

 1قره گل هادي سلیمانی
 

راي این در این بخش تالش شده است که آثار ماکس وبر و نیز کتاب هایی که به صورت مستقیم به بررسی آ
رور شود. یا پشت جلد کتاب ها که توسط مترجم یا مولف تهیه شده، مجامعه شناس پرداخته اند به مدد مقدمه 

ار وبر شامل همه آث مبناي شناسایی آثار، منابع ثبت شده در کتابخانه ملی ایران بوده است و آنچه در ادامه می آید،
 به زبان فارسی و عمده کتابهاي شرح ایده هاي وي در این زبان است.

اساسی جامعه  مفاهیم«و با انتشار سه کتاب  60بر در ایران از میانه دوم دهه از حیث تاریخی ترجمه آثار و
تی با همین آغاز می شود. این روند در دهه هاي آ» شهر در گذر زمان«و نیز » دانشمند و سیاستمدار«، »شناسی

در دهه » امعهجد و اقتصا«و » اخالق پروتستان و روحیه سرمایه داري«شتاب نسبتا کند ادامه یافته و شاهد ترجمه 
یان هاي بن«، »سوسیالیسم«و در نهایت  80در دهه » دین، قدرت و جامعه«و » روش شناسی علوم اجتماعی«، 70

حیث  در دهه جاري هستیم. همانگونه که مشخص است از» جامعه شناسی دین«، و »عقالنی و اجتماعی موسیقی
ه شناسی اقتصاد،  سیاست و عقالنیت است. کتاب جامعمحتوایی این عناوین شامل حوزه هاي روش شناسی، دین، 

یهودیت « دین به نوعی جاي خالی آراي ویر در این حوزه که در ادبیات انگلیسی در قالب آثار متعددي مانند
منتشر شده  »دین در چین«و » اخالق تجاري ادیان جهانی: هندوئیسم و بودائیسم» «دین در هندوستان«، »باستان

» سیاستمدار ودانشمند «و نیز » سوسیالیسم«کند. در مقابل در حوزه متون سیاسی به غیر از کتاب است را پر می 
ست، نوشته ا» حرفه و رسالت سیاستمدار«و  »حرفه و رسالت دانشمند«که ترجمه دو سخنرانی از وبر  تحت عنوان 

لی متونی م اجتماعی هم جاي خاها و سخنرانی هاي سیاسی دیگر وبر ترجمه نشده است. در حوزه روش شناسی علو
 وبر به چشم می خورد. » تفسیر واقعیت اجتماعی«مانند کتاب 

م ولی شتاب می باشی 60در آثار مرتبط به وبر در زبان فارسی هرچند شاهد شروع ترجمه آثار از اوایل دهه 
ادي از آثار درباره نتشار حجم زیبه بعد است که می توان ا 80کند بوده و صرفا از دهه  70انتشار آثار تا میانه دهه 

ت عناوینی مانند وبر را مشاهده کرد. به لحاظ محتوایی هم در این کتاب ها عمدتا با کتابهایی روبرو هستیم که تح
شرح  به» ماکس وبر، درآمدي انتقادي«، »ماکس وبر«، »سیماي فکري ماکس وبر«؛ »جامعه شناسی ماکس وبر«

 سیاست و نیز ؛ در مقابل در حوزه هاي جزئی تر سهم مفاهیم عقالنیت و مدرنیته،ایده هاي کلی وبر پرداخته اند
و نیز مقایسه  دین بیشتر از سایر موضوعات است. تک عناوینی هم به بررسی ایده هاي وبر در حوزه اقتصاد، شناخت

 وي با مارکس پرداخته اند.
 
  

                                                             
  دانشجوي دکتري جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی - ۱
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 بخش اول. آثار ماکس وبر

 
 ناسیشهعامج یاساس میاهفم .1

 ماکس وبرنویسنده: 
 یدارتد صماح ترجمه:

 زرک: مانتشارات
 1367 سال نشر:

 159 تعداد صفحات:
 
 Basic concepts in sociology :یلاص واننع
 
 

ي بزرگ اقتصاد و جامعه شناسی بخشی از مجموعهمفاهیم اساسی جامعه«در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: 
ي فارسی اش جداگانه به زبان انگلیسی برگرداند و ترجمهوبر است که سچِر آن را به خاطر اهمیت ویژهاثر ماکس 

اي است بر مجموعه آثار وبر و کلید افکار و آراي نیز از روي همان صورت گرفته است. کتاب حاضر در واقع مقدمه
معه اثر ماکس وبر است که نظر به هاهمیت بزرگ اقتصاد و جا کتاب حاضر بخشی از مجموعه »رود.او به شمار می

به زبان انگلیسی برگردانده و ترجمۀ فارسی را آن نیز احمد صدارتی در سال » ه.پ. رسچ «طور جداگانه آن، به
ها پیش از سچر، جلد اول از روي همین نسخه انجام داده است. تالکوت پارسونز و اي. ام. هندرسون نیز مدت 1367

اند که این سازمان اجتماعی و اقتصادي به زبان انگلیسی ترجمه کرده جامعه را ذیل عنوان نظریهاقتصاد و  مجموعه
شمار هاي بر کل آثار وبر بهکتاب کوچک اما عمیق و دشوار، بخش مقدماتی آن است و در واقع کلید فهم و مقدم

اي ی برگردانده شده است. این اثر، مقدمهرود. در ضمن این کتاب، نخستین کتاب از آثار وبر است که به زبان فارسمی
هاي علمی، اجتماعی و سیاسی او و همچنین به است مفصل شامل شرح نسبتاً کاملی از زندگی وبر و برخی فعالیت

 .کنداي او را مرور میهاي اولیه یا پایهترین مفاهیم تخصصی و تعریفنحو پیوسته و منسجم، مهم
 

 دانشمند و سیاستمدار .2

 ه: ماکس وبرنویسند
 ترجمه: احمد نقیب زاده
 انتشارات: دانشگاه تهران

 1368سال نشر: 
 189تعداد صفحات: 

 La Savant et le politique  یلاص واننع
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حرفه و رسالت «و  »حرفه و رسالت دانشمند«باره در 1919اي از دو متن سالِ ، مجموعهدانشمند و سیاستمدارکتاب 

او  .ها و نیز غایت آنها را نشان دهدکند که اخالق خاص هریک از این فعالیتسعی می وبر .است »سیاستمدار
دولت  اي از دستگاهکند که او چرخ دندهموقعیت شخص دانشگاهی را در نهادهاي سیاسی آلمان روشن و تأکید می

انشمند در جهان امروز که ساالري است، لذا رسالت دداري و دیواناي مبتنی بر سرمایهچون دانشگاه مؤسسه. است
مشخصه آن تخصصی شدن دانش است، گرایشی است که تشخیص وسعت آن خاصه از آن جهت دشوار است که 

افتد و حقیقت ابدي نخواهد بود و حداکثر دستاورد مثبتی به سبب ترقیات علوم، تولید آن به سرعت از اعتبار می
هاي خود بر تجارب هاي ارزشی و ابتناي تحلیلاع از قضاوتبراي زندگی عملی عرضه خواهد کرد، همراه با امتن

 .به جهان است »نومیدانه«، ارائه نگرشی »مذهبی«، بر خالف »دانشمند«عملی، دستاورد 
کند یا در هدایت آن مؤثر است. دولت، هدایت می »گروه سیاسی«کند که در را کسی تعریف می »سیاستمدار«وبر 

شود، رابطه تعریف می »انحصار قهر فیزیکی مشروع«که خاص آن است به عنوان  ايچون به سبب وسیله زندگی
تأثیر ناشی از شخصیتی (» ماتیکزکاری«گیرد: کند که ممکن است سه شکل به خود بحاکمیتی را تعیین می

نیرویی است که به رهبر است؛ دومی مبتنی بر  اولی مبتنی بر قوه اعتقاد .»قانونی-عقالنی«یا  »سنتی«استثنایی)، 
انسان سیاسی کسی است که براي   .ه عمومی و قانونی مقررات استدهد و سومی مبتنی بر وجسنت به قوانین می

این هدف د: کنکنند زندگی میاِعمال چنین حاکمیتی یا براي داشتن چنین تأثیري در کسانی که آن را اعمال می
چیزي که  اید منابع درآمد کافی داشت،براي سیاستمدار شدن ب وجه اقتصادي قطعی است: او خواهد بود. در آغاز،

شوند. اي میاندك اندك مردان سیاسی دیگر، سیاستمداران حرفه .دهدفرصت الزم براي این کار به دست می
یابد؛ تحول می بنابراین باید بتوانند در پرتو فعالیت سیاسی خود زندگی کنند. در این جهت است که دولت امروزي

 .کندسیاست زندگی می» از راه«سیاست و » براي«در دولت امروزي سیاستمدار 
 

 انذر زمر در گهش .3
 ماکس وبرنویسنده: 

 یاناوی) کورهصنوا (میش هدمقو م همرج؛ تدالنیارتم یلیلحار تتفگشیا پب ترجمه
 نتشارانشرکت سهامی ]: رانه[ت انتشارات
 1369 سال نشر:

 297  :تعداد صفحات
 The City :یلاص واننع
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هر و مذهب ي کار وبر، بررسی چگونگی پیدایش، برآمدن و فرگشت سرمایه داري بود و در این راستا به ششالوده
یاست ورزي و سشد و در نگاه او، چگونگی روي نشان داده است. شهر جایگاه سامان سیاسی و بازار نیز به شمار می

شهرها  يگونه ي تکاپوي اقتصادي، گسترش و آسودگی، یا فرونشست و نابودي شهرها را رقم زده، و حتی چهره 
 دند و وبر در جستجويداري و کالبد آن، یعنی شهر، هر دو گزاره هایی وابسته بورا نیز می سازند. در نظر وبر، سرمایه

داري، و به سامان هاي اجتماعی ـ اقتصادي گوناگون از جمله سرمایه شرایطی است که به هاي خودبسنده و-گزاره
یري اقتصاد گافزون بر این، شهر زمینه ساز بنیاد  .تر گونه هاي زیست گاه جان می بخشندشهر یا به معناي کلی

که وبر به  تآید. پس می توان گفشمار می داري است و جاي گاه رخ نمودن دولت به معناي نوین آن نیز بهسرمایه
 .است شهر به عنوان گزاره اي میانه و کارساز [مداخله گر] نگریسته

به شمار » شهر«آن که زیست گاهی  وبر شهر را با مفاهیم اقتصادي و سیاسی می شناساند و بر آن است که براي
ه دیوانی و دادگاه دست گا. 3. بازار، 2. قلعه و حصار، 1آورده شود، باید چند ویژگی داشته باشد، از جمله، داشتن: 

هم وندان  خودفرمان، خودآیین و خودگردان؛ هم چنین دستگاه سیاسی از انجمن هاي گوناگون برخوردار باشد که
اشد و همه آن بآن آزادانه از سوي دیگر هم وندان برگزیده شوند، پیمانی همگانی در میان همه شهرنشین ها رایج 

که سزامندي همه  برخوردار باشند. در این میان، وبر بر وجود پیمانی همه گیر ها از سزامندي و حقوق سیاسی برابر
سیار پاي فشرده اي براي دادگاهی خودفرمان و جدا از نیروي سیاسی و اقتصادي باشد ب را پشت بانی کرده و شالوده

ردانی و جدایی به خودگ و همین نکته را گزاره ناهمساز شهرهاي اروپاي غربی با زیست گاه هاي شرقی می داند. شهر
وضعیت سیاسی  واز دارایی زمین داران و فئودال ها و نیروهاي داراي زور و توان سیاسی خودکامه یاري می رساند 

 .و اقتصادي نوینی را در برابر این نیروها فراهم می آورد
 

  اخالق پروتستان و روحیه سرمایه داري .4
 نویسنده ماکس وبر
 رشیدیان و پریسا منوچهري کاشانیترجمه: عبدالکریم 

 نشر: مرکز
 1373سال نشر: 

 252تعداد صفحات: 
 عنوان اصلی: 

The Protestant ethic and the spirit of Capitalism 
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صورت شناسی است. این اثر ابتدا بههاي کالسیک جامعهترین متنداري یکی از مهماخالق پروتستانی و روح سرمایه
که وبر از سردبیرانش بود منتشر شد و بالفاصله  1قسمتی در آرشیو علوم اجتماعی و سیاست اجتماعییک مقاله دو 

ترین اثر قرن این کتاب را مهم 2شناختیالمللی جامعههاي زیادي را در محافل آکادمیک برانگیخت. انجمن بینبحث
به چاپ رساند. وي با اجازه  1930در اي است که پارسونز شکل کنونی کتاب حاصل مجموعه .بیستم دانسته است

چاپ شده بود را به  1905و  1904هاي ماریان وبر (همسر ماکس وبر) مجموع مقاله دوقسمتی وبر که در سال
 .شناسی دین در قالب کتابی به انگلیسی ترجمه و چاپ کرداو بر جلد اول جامعه 1920همراه مقدمه 

ی و به طور ري در شمال اروپا هنگامی ظهور کرد که اخالق پروتستاندر این کتاب وبر نوشته است که سرمایه دا
اههاي خودشان خاص کالوینیستی، گروههاي انبوهی از مردم را براي درگیر شدن با کار در جهانی عرفی، توسعه بنگ

نیروي  ی کار،و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت براي سرمایه گذاري برانگیخت. به عبارت دیگر اخالق پروتستان
أثیر خود مهمی در پشت کنش جمعی برنامه ریزي نشده و هماهنگ نشده اي بود که توسعه سرمایه داري را تحت ت

 .قرار داد
 از این کتاب ترجمه هاي دیگري نیز صورت گرفته است؛

 هعطالم انازم: سرانهت ،اريصود انبعمدالبع، ترجمه داريهایرمس و روح انتستروپ القاخ) 1371وبر، ماکس ( -
 .اهاهگشدان یانسان وملع بتک ندویو ت

 ی.، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: جامداريهایرمس و روح انتستروپ القاخ) 1388وبر، ماکس ( -

 
 

 :هعاماد و جصتاق .5
 یاسیس یاسنشهعام، جاديصتاق یاسنشهعامج، یسانشهعامج یاساس میاهفم

 ماکس وبرنویسنده: 
 ادزادهمع یطفصژاد، منیرابرداد ته، مريهوچنم اسبع ترجمه:

 سمت انتشارات:
 1384 سال نشر:

 579 تعداد صفحات:
 
 
 
 
 

                                                             
1 Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 
2 : International Sociological Association 
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آغاز شد و تا ده سال پس از آن هیچ بخشی از این کتاب چاپ نشد. مرگ  1909نوشتن اقتصاد و اجتماع از سال 
.   به طبع رسید آلماندر  وي و کتاب دو سال بعد به کوشش همسر  د کار را متوقّف کر 1920به سال ماکس وبر 

 است. Wirtschaft und gesellschaft: grundriss d. verstehenden soziologie: یلاص واننع
، اديصتاق یاسنشهعام،جیاسنشهعامج یاساس میاهف: مهعاماد و جصتاق« واننع تحال تبق  اقتصاد و جامعه کتاب

 .فصل میباشد 12شامل  کتاب  ت.اس دهر ششتنم 1374 الدر س یولم اراتشتان طهوست «یاسیس یاسنشهعامج
، »شناسی اقتصاديجامعه« ، »شناسی مفاهیم اساسی جامعه «عناوین فصول عبارتند از 

 سیادت « ،»)ساالرانهعقالیی (قانونی ـ دیوانسیادت « »)مشروعیت (سیادت مبناي« ،»سیاسیشناسیجامعه«
ام شورایی و تفکیک نظ« ، »سیادت کاریزمایی«، »اي و سلطه موروثیفئودالیسم، دولت مرتبه« ، »سنتی

 ».نمایندگی «، و »یه و تشکیالت نمایندگیزدایی در تشکیالت اتحادسیادت« ، »احزاب« ،»قوا
 
 
 

 روش شناسی علوم اجتماعی .6

 
 ماکس وبرنویسنده: 

 ترجمه: حسن چاوشیان
 نشر: مرکز
  1382سال نشر: 

 282تعداد صفحات: 
 
  
 

هاي پر این کتاب ترجمه فارسی سه مقاله از مجموع هفت مقاله روش شناسی ماکس وبر است که حاوي اندیشه
مصاف این مایه و راهگشا در زمینه مسایل و معضالت روش شناسی علوم اجتماعی است، وبر در این جستارها به 

هاي اجتماعی و فرهنگی، چگونه امکان پذیر حصول معرفت علمی به پدیده«رود که پرسش بنیادي کانتی می
دو دهه قبل از جنگ جهانی اول و  –ها ، درست همانند زمان نگارش این مقاله21اکنون در ابتداي قرن  » است؟

ترین زمینه مجادله و مواجهه فکري جریان رقیب ترین و مهممباحث روش شناسی هنوز گسترده –آغاز قرن بیستم 
ترین مسایل مورد بحث و مسائل اصلی و نیز مهم کتاب در دوره تاریخی نگارش این .در عرصه علوم اجتماعی است

محتوایی علوم اجتماعی بلکه مسایل روش شناختی بودند. یعنی نه مسایل تئوریک بلکه مسایل متاتئوریک. وبر در 
 حیات ذهنی خود درگیر همین مباحث منطقی و فلسفی علوم اجتماعی شد ترین دورهسخت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 و جامعه قدرتدین  .7

 نویسنده: ماکس وبر
 ترجمه: احمد تدین

 انتشارات: هرمس
 1382سال نشر: 

 555تعداد صفحات: 
 :یلاص واننع
 Selected works = From Max Weber: essays in sociology 

فصل  بخش تدوین و تنظیم شده و نخست به علم و سیاست در دو 4این کتاب پس از مقدمه ویراستاران در 
بخش  .بخش دوم اختصاص به قدرت دارد .به ترتیب سیاست در مقام حرفه و علم در مقام حرفه پرداخته است
ها س وبر در دوران حیات خود رسالهماک .سوم دین و در بخش چهارم به ساختارهاي اجتماعی پرداخته است

ها بعدها به صورت کتابی مستقل درآمده و تعدادي دیگر شماري نوشت که تعدادي از این رسالهو مقاالت بی
توان هایش در کنار یکدیگر کتابی را تشکیل دادند. دین، قدرت، جامعه را میاو به همراه سخنرانی پس از مرگ

هاي هایی که در این کتاب آمده است، در ترجمهقابل توجه آنکه برخی از فصلبندي دوم جاي داد. در دسته
اما به طور  .اندجاي گرفته» دارياخالق پروتستانی و روح سرمایه«و » قتصاد و جامعها«دیگر آثار وبر از جمله

نگاشته یا  هایی است که وبر درباره سه مفهوم دین، قدرت و جامعهها و رسالهکلی این کتاب شامل مقاله
در این کتاب، موضوع اصلی بحث هاي وبر در خصوص دین، قدرت و جامعه این است   .کرده است سخنرانی

که در مذهب نیز با زدودن حالت هاي غیرقابل توجیه و فهم انسانی از دین، عقالنیت حاکم می شود . از نگاه 
ابع محاسبه و پیش بینی پذیرش ساخته است. وبر، جهان نوین خدایانش را رها کرده و همه چیز را عقالیی، ت

او می کوشید تا نشان دهد که چگونه پیامبران با جاذبه هاي فرهمندانه شان توانستند قدرت هاي کاهنان را 
که مبتنی بر سنت بودند از اعتبار بیندازند و چگونه با پیدایش دین مبتنی بر کتاب، فراگرد عقالئی و نظامدار 

 .شد و در اخالق پروتستانی به اوج خود رسید شدن پهنه دینی آغاز
 

 سوسیالیسم .8
 ماکس وبرنویسنده: 

 زادهحسام حسین :ترجمه
 : کتاب فرداانتشارات
 1393 سال نشر:

 80 تعداد صفحات:
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 .است "Weber Political Writing"از کتاب  " Socialism"رجمه فصل : کتاب حاضر تیلاص واننع
فسري براي یگان ا 1918سخنرانی اي است که توسط ماکس وبر نخستین بار در ژوئن سال ترجمۀ » سوسیالیسم«

خستین بار ارتش پادشاهی اتریش (بخش دفاع در برابر تبلیغات دشمن) ایراد شد و در همین سال در وین براي ن
سوسیالیستی در  هاياز وقوع انقالب اي روسیه ترس گسترده 1917در قالب جزوه به چاپ رسید. پس از انقالب 

ویژه در اروپاي مرکزي، وجود داشت. به همین دلیل ماکس وبر این موضوع را براي سخنرانی خود دیگر کشورها، به
 .برگزید

کجاي کند بسیار دقیق و قابل تامل است، خواننده در هیچچه وبر در این سخنرانی در رابطه با سوسیالیسم ارائه میآن
ول سخنرانی طشنیدن سخنان یک فرد افراطی چپ یا راست است. او در تمام  کند در حالمتن احساس نمی

 ،هاي صرف نظري را پیش بکشد ه سوسیالیسم را شرح دهد و در این راه بیش از اینکه بحثبخواهد نوع نگاهش می
 آن است، شیوة بیان کتابکند براي ادعاهایش شواهدي تاریخی اقامه کند. نکتۀ قابل توجه دیگر در متن سعی می

االمکان ساده و به دور از لفاظی سخن بگوید و حقیقتاً وبر کند، پس باید حتی او براي سربازان و افسران صحبت می
 .این سادگی و صراحت را در اغلب مقاطع این سخنرانی به بهترین نحو رعایت نموده است

 
 هاي عقالنی و اجتماعی موسیقیبنیان .9

 ماکس وبرنویسنده: 
 حسن خیاطی ترجمه:

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی انتشارات:
 1396 سال نشر:

 131 تعداد صفحات:
 
 
 
 
 

 عنوان اصلی:
 Rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, 1958. 
 

 شناسان و هم براي موسیقی براي جامعههاي عقالنی و اجتماعی موسیقی، هم  بنیان جستار پیشگامانه ماکس وبر 

پردازد. رود و به مسائل بنیادي می  شناسی عامیانه موسیقی فراتر می دانان جالب خواهد بود، زیرا از سطح جامعه
 .هاي اجتماعی را در هسته ي بسیار خالقانه و بنیان فنی موسیقی بررسی کند کند تا تاثیر عامل وبر تالش می

هاي عقالنی خاصی دارد که عوامل اجتماعی، در  ترین معنا، این بود که موسیقی غربی ویژگی در وسیعبرنهاد وبر، 
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ترین سطوح موسیقی نظري را با این اند. درست یا غلط، برنهاد وبر عمیق ها را ایجاد کرده روند توسعه ي غربی، آن
شناختی و موزیکولوژي به یکدیگر را  متقابل علوم جامعهتوان نیاز داند. به کمک این برنهاد، می  موضوع مرتبط می

 .نیز ارزیابی کرد
 

 شناسی دینجامعه .10
 ماکس وبرنویسنده: 

 محسن ثالثی :ترجمه
 : نشر ثالث انتشارات
 .1396 سال نشر:

 455 تعداد صفحات:
 The sociology of religion :یلاص واننع
 
 

قضیه است که چگونه معانی فرهنگی منافع سازمانی آفرینندگان، ابقاکنندگان و  همتا از ایناین اثر وبر تحلیلی بی
 .کنندانتشاردهندگان فرهنگ را منعکس و منکسر می

گیري کنش انسانی چه دهد که افکار در شکلترین نظریه را درباره این قضیه به دست میاین اثر همچنین جامع
 .نقشی دارند

ها اهمیت یافتند، کند که چگونه معانی مذهبی براي انساندین با این پرسش آغاز میشناسی وبر کارش را در جامعه
ها تسلط دارند. به نظر وبر، پاسخ این پرسش پاسخی تر زندگی آنها همیشه بر بیشکه عالیق مادي فوري آنبا آن

د و دیدگاه تکاملی خود را گردتاریخی است و او براي این پاسخ به دوران آغازین تمدن و قداست جادوگري بازمی
  .گویددرباره آن بازمی

 هاي اخالقی و مذهبی، مسئله پیامبري، موعظه،پیدایش دین، خدایان و جادوگران و کاهنان، آیین

شناسی و انواع رستگاري، هاي گوناگون رستگاري،رستگاريها، طبقات فئودالی، طبقات اجتماعی و دین،راهکاست
نی و فرهنگ، رابطه دین با سیاست، اقتصاد، تمایل جنسی و هنر، یهودیت، مسیحیت و اخالق مذهبی، سامان جها

هاي جهانی دیگر همچون اسالم به سامان اجتماعی و اقتصادي مباحث سامان اجتماعی ـ اقتصادي و رویکرد دین
 .شوندعمده اي هستند که در این اثر بررسی می

تنها کند و نهوبر، اهمیت او را به عنوان یک تحلیلگر تاریخی اثبات می شناسی دین، بهتر از هر کار دیگرکتاب جامعه
 .دهدجوهره بلکه روش متمایز رهیافت تاریخی وبر را به خوبی نشان می
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 بخش دوم. آثار درباره ماکس وبر

 
 
 

  شناسی ماکس وبرجامعه .1
 نویسنده: ژولین فروند

 ترجمه: عبدالحسین نیک گهر
 انتشارات: توتیا

 1362انتشار:  سال
  309تعداد صفحات: 

 
 

هاي  شناسی تفهمی و جامعه شناسی شناسی، جامعه جهان بینی، روش هاي این کتاب به ترتیب به فروند در فصل
در فصل جهان   .است اقتصادي، دینی، سیاسی، حقوقی و هنر و فن از منظر ماکس وبر، پرداخته :تخصصی مثل

مورتوجه فروند قرار » شخصیت وبر«و» هاتعرض ارزش«،»عقالنی شدن «، »نظام واقعیت و«بینی، مفاهیمی چون 
در فصول دیگر نیز با تشریح مفاهیم اصلی فصل(مثال مفهوم جامعه شناسی تفهمی، اقتصادي و ...) به   .گرفته است

تفهمی مفاهیمی  شناسی است؛ براي نمونه براي تشریح جامعه بیان واژگان کلیدي مربوط به مباحث وبر پرداخته
انواع سه گانه مشروعیت، سیاست و دولت، دیوان  .است نیز پرداخته شده» انواع کنش اجتماعی»و » فرد«چون 

داري، رفتار دینی و ... برخی از مفاهیمی هستند  ساالري، پاتریمونیالیسم و مشکالت کاریسم، پرتستانیسم و سرمایه
 .استکه ذیل عنوان فصل چهارم بیان شده

 .فروند که خود شاگرد ریمون آرون بود مهم ترین معرف آثار وبر در فرانسه به شمار می آید
 
 )انهاز ج یادوزدایر (جوب ساکدد مجت یاسنشهعامج .2

 دياونخیداور ش :همرجو ت فیالت
 انتشارات: قطره

 1383سال انتشار: 
 190تعداد صفحات: 

 ص  112،   1374ز، دیرنر مش: نیلبق اپچ
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ي ترجمه "جادوزدایی از جهان" وي انواع حقانیت و نظریات او درباره "ماکس وبر"بخش نخست کتاب، یعنی زندگی 
ها: سازمان"شود: وضوعات شرح و تبیین میهاي وبر با این مها و دیدگاهاست که در پی آن اندیشه "حسین تربیع"

گفتار وبر بر اخالق  پیش"، "ي تجددرهي تاریخ وبر دربانظریه"، "علم سیاست"، "پدرساالري و دیوان ساالري
، براي "نقد نظریه سلطه کاریسماي وبر"و  "آل یا الگوي ناب پنداريتیپ ایده"، "داريي سرمایهپروتستانی و روحیه

وادث تاریخ ج برجسته فرزانگی، ماکس وبر شاهد صحنه ح.... از بلنداي بر"نمونه در کتاب خاطرنشان شده است: 
خالصه کرد که  "Die Entzaubrung der welt"در خالل قرون بود. وي روند عمده تاریخ را در اصطالح 

دوندي جان گرفت و اوهام، اسطوره برگرداند.به دنبال جادوزایی به تدریج خر "جادوزایی از جهان"توان آن را به می
اي پر از آیین و تشریفات، ایزد انه را از صحنه جهان زدود. زمانی بود که مردم جهان را از خالل پردهو احساس شاعر

اي را هاي عدیدهدیدند، در صورتی که امروزه، قطار توریستبانوان و اژدهایان آتش دم و هزاران تصویر ترسناك می
اند و جاي هاي ترسان از خدا نیز اکنون ناپدید شدهانآورد. حتی پروتستهاي ترانسیلوانیا با خود میبه دیدن قلعه

اند. هنگامی که نظام جدید استوار شد، طبق روال و روند خود به راه ادامه داد، خود را به کارکنان دیوانی سپرده
ادهاي گشته است. روح آن در نه (secalarizel)  لیکن اخالق پروتستانی هنوز هم پابرجاست، ولی دین رسته

منیت دیوانی اجامعوي، در جان افراد متشخص مردم، که در جهانی مملو از قواعد و قوانین، درجات لیاقت و جدید 
نگ فرهنگی، بین طبقه متوسط سفید جکه در جریان "ایاالت متحده آمریکا "کنند، حلول کرده است. در کار می

عضاي فرهنگ این جهان را گسسته و به ا "بندهاي"پوست، غرقه در اخالق پروتستانی و فرزندان جوانان آنان که 
هاي تواند در زمینهاند، جامعه شناسی تجدد وبر میاند و تنها به بهاي زیردست ماندن از آن گریختهسیاه پیوسته

زندگی ما زیر سایه اشباح و "چه حد  دریابد که تا اساسی کاربرد داشته باشد. هیچ کس به اندازه وبر نتوانسته
 ."گذشته قرار گرفته استباورهاي دینی 

 
 
 

 مقاالتی از ماکس وبر و درباره ماکس وبر عقالنیت و آزادي: .3

 ندید تم، احنوقم هلدالی :فیالو ت همرجت
 انتشارات: هرمس

 1377سال انتشار:  
 160تعداد صفحات: 

 
 
 



 جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبردومین همایش خوانش انتقادي 

 

91 
 

 
 

ه درباره وي نگاشته آلمانی به همراه مقاالتی کشناس ) جامعه1920ـ 1864در این کتاب، مقاالتی از ماکس وبر ( 
ولفگانگ  پیدایش عقالنیت غربی از دیدگاه ماکس وبر/“شده، گردآمده است .عناوین مقاالت بدین قرار است : 

 ;” تالکوت پارسونز /شناسی دین ماکس وبرههاي منطقی جامعساخت”;” ماکس وبر /قدرت و سلطه”; ”شلوختر
 /چند انتقاد از نظریه اقتدار وبر“ ;” الوبساالري/ پیترام دیوان”; ”تماعی/ تالکوت پارسونزعلوم طبیعی و علوم اج“

داري و ره جهان سرمایهرا دربا” وبر“در آخرین مقاله نگارنده، دیدگاه ” . عقالنیت و آزادي/ کالو ویت”;” پیترام بالو
 . کندمی حاضر بوجود آورده، نقد و بررسیاصل عقالنی شدن و مسائل و مشکالتی که این اصل براي انسان عصر 

 

 اديقتان یررس: بالمر و اسوب ساکم .4
 ررنت انرایبنویسنده: 
 یالد وصیعسترجمه: 

 زرکمانتشارات: 
 1379سال انتشار: 

 346تعداد صفحات:

 

 

اندیشه هاي ماکس وبر فیلسوف و جامعه شناس آلمانی، درباره دین اسالم که مباحث کتاب، شرحی است از آرا و 
نگارنده این مجموعه، اشارات غیر مدون و پراکنده وبر به اسالم را در سه بخش دوران صدر اسالم، دوران میانی و 

اي خود کوشیده دوران جدید گردآوري کرده، سپس به شرح و بسط آن اهتمام نموده است .نویسنده کتاب بنابه ادع
است برخالف وبر از موضعی بی طرفانه به بررسی جامعه شناختی اسالم برآید و گاه نیز دیدگاه هاي وبر را به دلیل 
ضعف منابع تاریخی یا ارزشی داوري هاي ناموجه، نقد و ارزیابی کند .عناوین پاره اي از مباحث کتاب از این قرار 

خاستگاه هاي اسالم، اهللا و انسان، قدیس و شیخ، اسالم و شهر، وبر، حقوق و  است :تفسیر وبر از اسالم، فرهمندي و
 .اسالم،اسالم و افول امپراتوري عثمانی، اصالح طلبی اسالمی و جامعه شناسی انگیزه ها و اسالم و دین زدایی

 از این کتاب ترجمه دیگري نیز صورت گرفته است؛

حسین ، ترجمه پانوشت هاي انتقادي و مقدمه اي بر جامعه شناسی ماکس وبروبر و اسالم؛ با ) 1388ترنر، برایان (
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.علی سلیمی ، عبدالرضا علیزاده)، یبستان (نجف

 

https://bookroom.ir/people/17012/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://bookroom.ir/people/17012/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://bookroom.ir/people/17012/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://bookroom.ir/people/28363/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://bookroom.ir/people/28363/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://bookroom.ir/people/62407/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://bookroom.ir/people/62407/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 روب ساکم ريکف ايمیس .5

 سکدینارد بهنراینویسنده: 
 دبود راممحمترجمه: 

 سرمهانتشارات: 
 1382سال انتشار: 

 535تعداد صفحات: 
 
 
 
 

پیش گفتار چاپ جدید کتاب به قلم گونتر رات بحثی است درباره اندیشه ها و آراي جامعه شناختی ماکس وبر که 
 در پی آن، مقدمه نویسنده در توضیح مطالب کتاب درج میگردد. وي تصریح میکند: ... در رویکرد کتاب حاضر به
آثار وبر، به جاي تاکید بر آثار روش شناختی وبر، بیشتر بر نوشته هاي تجربی او تاکید شده است. مطالعات اولیه او 
درباره کارگران کشاورزي در آلمان شرقی و بورس، که با پرداختن به آنها این کتاب را آغاز میکنم، به شکلی مقدماتی 

در بر میگیرد که وبر در باقی عمر خویش دل مشغول آنها بود. این و ابتدایی مفاهیم بنیادي و مسائل محوري را 
مطالعات به خصوص براي فهمیدن اخالقی پروتستانی بسیار مفید است. در بخش دوم با بررسی سه مجلد کتاب 
جامعه شناسی دینی، به ترتیب درباره مطالعات وبر در ادیان چین، هند و یهودیت باستان بحث میشود... در بخش 

م کتاب، سنخ شناسی وبر در مورد سلطه همراه با جامعه شناسی حقوق و آثار سیاسی وي بررسی میشود. به سو
نظر میرسد وبر خود، احساس میکرد که این بخش از آثارش اصیلترین دستاوردهاي او را در بر دارد. از نظر مفهوم 

من به عنوان شروع مطلب به چشم اندازهاي و دامنه، تحلیل سیاسی او با جامعه شناسی دینی اش برابري میکند. 
فکري وبر در مطالعات اولیه اش پرداخته و تالش کرده ام تا مطالبی را که در آثار بعدي او آمده است، همسو با 

قسمت عمده بخشهاي دوم و سوم عمدتا جنبه تشریحی و  ]مطالب[برداشتی که از اهداف او دارم، ارائه نمایم. 
ازین کتاب درباره زندگی کاري و جهت گیري فکري و شخصی وبر است. مباحث اصلی نیز توصیفی دارد. فصل آغ

جامعه آلمان و اخالق پروتستانی (آثار اولیه وبر و بیان   :در قالب سه بخش و با این موضوعات شکل گرفته است
نی: مطالعه تطبیقی دیدگاههاي فکري او و جنبه هاي عقالنیت اقتصادي در غرب)، جامعه، دین و اخالق این جها

تمدنها (جامعه و دین در چین، هند و فلسطین باستان، و جامعه شناسی دین از دیدگاه وبر) و سلطه، سازمان و 
مفاهیم اساسی جامعه شناسی سیاسی، رهبري کاریزمایی و سلطه، (مشروعیت: جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر 

حکومت نوین و مبارزه براي قدرت، چشمانداز معاصر، و تصویر سلطه سنتی، سلطه قانونی: پیدایش عقالنیت قانونی 
 ).ماکس وبر از جامعه
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 سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر .6

 نویسنده:  آنتونی گیدنز
 ترجمه: مجید محمدي

 انتشارات: قطره

 1383سال انتشار: 
 100تعداد صفحات: 

 
 

 این کتاب ترجمه اي است از:
Giddens, Anthony. Politics and Sociology in the thought of Max Weber, British  
Sociological Association, The Macmillan Press Ltd, 1972. 

که از عنوان آن هویداست تال ش دارد تا به شرح و تفسیر رابطه سیاست و جامعه شناسی در آثار و  چنان کتاب آن
زندگی ماکس وبر بپردازد. فهم غالب وبر در جهان انگلیسی زبان و البته فارسی زبان ناظر به فهمی عینت گرا و فارغ 

ر خصوص تمایز اندیشه جامعه شناختی وبر و از ارزش در آثار وبر است. این کتاب مترصد بر هم زدن کلیشه رایج د
فصل اول، آن دسته از ارتباطات بنیادي را که مبناي «عالئق سیاسی وي است. کتاب در سه فصل تنظیم شده است 

ارزیابی هاي سیاسی وبر از توسعه مورد انتظار در آلمان بعد از بیسمارك هستند، تحلیل می کند. فصل دوم برخی 
یق او به جامعه شناسی و تحت تاثیر قرار گرفتن مطالعات او از سرمایه داري، اقتدار و مذهب را از طرق راهیابی عال

بررسی می کند. و سرانجام فصل سوم و اساسی کتاب با نشان دادن این که چگونه فهم وبر از جامعه شناسی و 
ن تاثیر گذارده، این چشم انداز را فلسفه اجتماعی به مراتب گوناگون بر تکامل ارزیابی او از دانش سیاست در آلما

 ». به نحو باژگونه لحاظ می کند
 سایر ترجمه ها؛
 ) سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر، ترجمه فائزه ضیائی، تهران: اندیشه احسان.1397گیدنز، آنتونی (

 
 

 تاخنش یاسنشهعامر و جوب ساکم .7
 یانیتآشر هوچنمنویسنده: 
 طرهقانتشارات: 

 1383سال انتشار: 
 312تعداد صفحات: 
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شناسی ماکس وبر و جامعه"ي طرح موضوع و مسئله«، »مختصر زندگی و آثار او«سه فصل دارد:  این کتاب 

د آمده است: شت جلپدر توضیحات  ».شناسی شناخت احتمالی وبري جامعهبحث انتقادي درباره«و » "شناخت
شناختی هاي منطقی و معرفتهاي طوالنی از طریق روشها را اندیشمندان بشریت قرنفرایند تفکر و شناخت انسان«

و سپس بعد از  "روانشناسی فکر"ها نخست دانش شاند. در سه قرن اخیر بر این پژوهیابی نمودهجویی و رهپی
شناسی شناسی شناخت که یکی از آخرین فرزندان جامعهاند. جامعهشناسی نیز افزوده شدهمارکس و کنت علم جامعه

ها ي اصلی هستی اجتماعی و تاریخی انسانکوشد تا پیوندهاي خاستگاهی شناخت آدمی را با زمینهجهانی است، می
آدمی یخی خود لذا، این دانش گام مهمی در سپهر نقد اجتماعی و تار .روشن سازد و کم و کیف آن را تبیین نماید

اند که افکار گردد! در این سپهر، بخصوص طی صد سال اخیر، ستارگان درخشانی پدیدار گردیدهمحسوب می
باشد که به همراه مارکس و اند. یکی از این روشنان بدون تردید ماکس وبر میگوناگونی را به بشریت ارائه داده

موده است. مؤلف کتاب حاضر به همراه این اثر کتاب سزایی ایفاء نشناسی علمی نقش بهدورکهایم در ایجاد جامعه
شناسی شناخت (مرکب از مقدمات و کلیات، ماکس شئلر، کارل مانهایم و ي جامعهاي را در زمینهچهار جلدي

ها در جوار اثر حاضر گام کوچکی در راه مارکس) به همت نشر قطره در دست انتشار دارد و امیدوار است که این
 ».شمار آیدشناسی شناخت بهامعهدشوار شناخت ج

 

 
 روب ساکم .8

 نوگف رتوربن سانهنویسنده: 
 دبود راممحمترجمه: 

 سرمهانتشارات: 
 1385سال انتشار: 

 185تعداد صفحات: 

 

 

  .Max Weber mit selbstzeugnissen und bilddokumenten اي است ازاین کتاب ترجمه
) اختصاص دارد. 1920-1864شناس آلمانی، (جامعه "ماکس وبر"هاي این کتاب به بررسی زندگی، احوال و اندیشه

ي ي خانوادگی ماکس وبر معرفی شده، سپس مراحل مختلف زندگی او از زمان تولد تا دورهدر آغاز کتاب پیشینه
شناسی گذاران علم جامعهکس وبر یکی از بنیانشناسی، بازگو شده است. مارشد و بالندگی و تبحر در علم جامعه

، برخی "شناسی تفهمیي برخی مقوالت جامعهدرباره"اي تحت عنوان ، در مقاله1913آید. وي در سال به شمار می
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شناسی، جامعه"قرار است: چه او مطرح ساخت، به طور خالصه بدینمفاهیم اصلی این علم را مشخص ساخت. آن
جا مطرح است، دانشی است که به دنبال درك مفهوم رفتارهاي اجتماعی است و سعی دارد اینبه مفهومی که در 

را باید نوعی عمل انسانی دانست،  "رفتار"تا این دسته از رفتارها را در چارچوب جریان و تاثیراتش بررسی کند. 
عامل یا عامالن نوعی مفهوم  خواه درونی باشد، مثل صبر یا تحمل و خواه برونی، به شرط آن که این عمل براي

شود، عملی است نامیده می "اجتماعی"چه رفتار اما آن .ذهنی داشته باشد و یا چنین مفهومی در پیوند باشد
 ."چنین جریان آن در اجتماع تعیین شده استمشترك که براي عامالن آن نیز مفهوم ذهنی مشترکی را دارد و هم

 
 سارکم ارلر و کوب ساکم .9

 ررنت انرایاز ب اريتفگشیا پ؛ بتوویل ارلکنویسنده: 
 ترسپیمساز منهشترجمه: 

 وسنققانتشارات: 
 1385سال انتشار: 

 184تعداد صفحات:
 
 
 

براي مقایسه برخی منتشر شد، به منزله تالش عمده  1932بررسی کارل لویت درباره وبر و مارکس، که نخست در 
مند و انتقادي، باقی مانده است. کلید این مقایسه را باید اي نظاماز عناصر اصلی اندیشه اجتماعی آن دو، به شیوه

داري در این ادعاي لویت که هر دو متفکر باالتر از هرچیز دیگر دلمشغول مسئله اهمیت و نتایج فرهنگی سرمایه
شناسانه فلسفی هاي انسانهاي میان آن دو را به تأثیر دریافتر او یافت که تفاوتمدرن غربی بودند و نیز در این کا

ابراز » بیگانگی«و مارکس با ایده » عقالنی شدن«ها را با ایده هایی که وبر آندهد، دریافتمتضادي نسبت می
سه جانبه است، که خودش  ايکند، مقایسه او متضمن رابطهاش ذکر میهمان طور که لویت در آغاز مقاله .کندمی

شناسی اگزیستانسیال هایدگر از وجود انسانی طبعا او را به این جانب سوم است. دلمشغولی تمام عمر او به هستی
اي تفسیر کند که گویی مشغولیت اساسی آنان پرداختن به موقعیت سمت هدایت کرد که مارکس و وبر را به گونه

داري، است. هاي اگزیستانسیالیستی هست، بلکه در ظل سرمایهتر نوشتهدر بیشانسانی، نه به طور عام، آن طور که 
گر آورد که مارکس را یا اهل مناقشه سیاسی یا تحلیلهایی به عمل میدر این کار، او اصالحات مهمی در آن دیدگاه

زله دانشمندي تجربی کنند، و وبر را به صورت ظاهري به منداري تعبیر میقوانین حرکت سرمایه» علمی«مطلقا 
همان طور که لویت در جایی دیگر  .گیرندکند در نظر میهاي ارزشی و فلسفه نظر پردازانه پرهیز میکه از داوري

است به حداقل رساندن » بدیلی براي سرمایه مارکس«شناسی وبر در کل نشان دهنده گوید، گفتنِ این که جامعهمی
هاي شخصی بسیار متفاوت آنان در باره زندگی اظر آنان نیست؛ انکارِ فلسفههاي متنهاي موجود در تحلیلاختالف

  .هم نیست
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 ماکس وبر و نظریه پست مدرن: جدال عقل و افسون  .10

 نیکالس گیننویسنده: 
 محمود مقدس؛ با مقدمه حمید عضدانلوترجمه: 

 روزنهانتشارات: 
 1389سال انتشار: 

 263تعداد صفحات:

 

 

 ماهیت کوشدمی بودریار و فوکو لیوتار، –پرداز برجسته پست مدرن مطالعه آراي ماکس وبر و سه نظریهاین کتاب با 
هاي متفاوت هریک به پاسخ نیز و شدن عقالنی نظریه بسط هايشیوه مدرن، پشت و مدرن فرهنگ سیر خط و

پذیرد: نخست، هم در سه بخش عمده صورت میزدایی جهان را مورد بررسی قرار دهد. این معقالنی شدن و افسون
با تحلیل آراي وبر درباره نیهیلیسم فرهنگ مدرن, دوم، با بررسی وجوه این جهانی مقاومت در برابر عقالنی شدن و 

ها و پرداز مذکور با تاکید بر تحلیلزدایی مطروحه در آثار وبر و نهایتاً با خوانش میان آثار وبر و سه نظریهافسون
 . شان به پیدایش، منطق و خط سیر فرهنگ غربهاي خاصخپاس

 
 ماکس وبر .11

 نویسنده: فرانک پارکین
 ترجمه: شهناز مسمی پرست

 انتشارات: ققنوس
 1389سال انتشار: 

 176تعداد صفحات: 
 

 
 

و » سلطه و مشروعیت«، »باورها و کنش اجتماعی«، »هاها و رویهروش«هاي کتاب از چهار بخش با عنواناین 
 شناسیدر جامعه بسیار مهم کالسیک پردازاناز نظریه وبر یکیتشکیل شده است. ماکس» طبقه، منزلت و حزب«

و نقد  بررسی و در چهار فصل اصلی ير مؤلفهطور مختصر در چها، وبر را بهکتاب در این پارکین . فرانکاست
مولف «. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: تاریخی و تبیین اخالقی طرفی، بی، عینیتشناسیکند: روشمی



 جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبردومین همایش خوانش انتقادي 

 

97 
 

حال ستایش او از درعین .دهدکننده نشان میي اجتماعی و سیاسی از منظري تازه و خیرهسهم وبر را در نظریه
شود. کتاب به چهار عنصر هاي وي تعدیل میها و روششده از نظریهکار وبر با انتقادي جسورانه و حسابي گستره

کار تاثیرگذارش "؛ "طرفی اخالقی و تبیین تاریخیبی"، "شناختیرویکرد او به روش جامعه"پردازد: اصلی کار وبر می
 ».و قدرت سیاسیاش در باب اقتدار نظریه"و  "گذاريي دین و سرمایهدرباره

 
 روب ساکم رانکفنروش یاسنشهعامج .12

 دريد صماحنویسنده: 
 آبنیکی نسحترجمه: 

 رویکانتشارات: 
 1390سال انتشار: 

 216تعداد صفحات:
 
 
 
 

،نشریه choiceاز سوي مجله  1992در سال  کتاب حاضر که محصول سال ها تفکر علمی دکتر احمد صدري است،
انجمن کتابداران آمریکا به عنوان بهترین کتاب سال آکادمیک در ایالت متحده آمریکا برگزیده شد. این کتاب ذیل 
دو عنوان کلی جامعه شناسی مذهب ماکس ویر به مثابه جامعه شناسی روشنفکران و جامعه شناسی سیاست ماکس 

اسی روشنفکران به روشنفکران و پایگاه اجتماعی آنها در اندیشه ماکس وبر،متفکر آلمانی می وبر به مثابه جامعه شن
پردازد. اهمیت این کتاب از آن جهت است که تا انتشار کتاب حاضر اثر مستقلی در زمینه جامعه شناسی روشنفکران 

 . دیدگاه وبر انتشار نیافته بود زا
جدیدي براي بررسی روشنفکران و روشنگران و پاسخی به مسائل مربوط در واقع،صدري در مطالعه دقیق خود،روش 

 به نقش و کار ویژه هاي آنها در جامعه ارائه می دهد.وي با استفاده از دامنه گسترده اي از تامالت محققانه به موضوع
 بوده اند.نظمی بخشیده است که تا به حال سخت ترین تالش هاي نظریه پردازان اجتماعی از ایجاد آن عاجز 

بنابراین فرمول بندي نظریه عام و ذهنی روشنفکران و روشنگران توسط وي به طور مستقل با اهمیت است و سهم 
 .عمده اي در اندیشه اجتماعی معاصر دارد
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  ماکس وبر و نظریه سیاست مدرن .13

 دیوید بیتهامنویسنده: 
 هادي نوريترجمه: 

 ققنوسانتشارات: 
 1392سال انتشار: 

 440تعداد صفحات:
 
 
 
 
 

در یادداشت مترجم بر این کتاب می خوانیم: وبر در مقام کسی که سهم عمده اي در توسعه جامعه شناسی داشته 
 است و در کنار جامعه شناسی دانشگاهی خود حضوري فعاالنه اي در سیاست زمانه داشت.

مرد دولت، بلکه مرد علم بود و گهگاه نیز به روزنامه نگاري سیاسی می پرداخت.  ماکس وبر نه مرد سیاست بود و نه
اما در تمام زندگی مشتاقانه خود نگران امور عمومی بود و براي لحظه اي از یاد سیاست غافل نشد، گویی هدف 

 نهایی او مشارکت عملی بوده است.
ایرانی کم تر  جهان براي آن، تبع به و، زبان انگلیسی جهان براي سیاسی مبلغی و مفسر عنوان به او همه، این با 

شناخته شده است. شاید بتوان دلیل این امر را ماهیت مناسبتی نوشته هاي سیاسی وبر دانست که باعث می شود 
 آن ها به سطح موضع سیاسی شخصی او تقلیل یابند و عاري از تحلیل هاي نظري جهانشمول تلقی گردند.

روسیه، به اندازه  1917و  1905س وبر درباره وضع سیاسی آلمان دردوره ویلهلم و انقالب هاي نوشته هاي ماک
نوشته هاي وي درباره جامعه شناسی تاریخی و نظري شناخته شده نیستند، اما براي ارزیابی فراگیر اندیشه او 

 اهمیت بنیادي دارند.
ه سیاسی وبر به دست می دهد. کتاب به بررسی در این کتاب نویسنده جامع ترین گزارش موجود را از نظری

دلمشغولی محوري وبر نسبت به دورنماي پارلمان خواهی لیبرال در جوامع اقتدار طلب در عصر سیاست توده اي و 
سازمان دیوان ساالر می پردازد و نشان می دهد که چگونه این دلمشغولی او را به جانب بازنگري در نظریه 

 هنوز هم داراي نفوذ است.دموکراتیکی کشاند که 
در این کتاب استدالل می شود که تحلیل هاي وبر از بنیان طبقاتی سیاست معاصر، مستلزم تعدیل برخی تفسیر 
هاي مرسوم از جامعه شناسی سرمایه دارانه مدرن اوست. ویژگی خاص کتاب حاضر تسلط کامل نویسنده بر آثار 

 ست.گسترده آلمانی درباره اندیشه سیاسی وبر ا
 این اثر راهنمایی بسیار معتبر درباره فلسفه سیاسی مناقشه آمیز ماکس وبر است.
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نیت دیوان ماکس وبر در مقام نظریه پرداز سیاسی، وبر در مقام طالیه دار ارزش هاي بورژوایی، محدودیت عقال
جامعه، طبقه و دولت: روسیه، لت، جامعه، طبقه و دولت: آلمان، م-ساالرانه، پارلمان و دموکراسی، ملی گرایی و دولت

ا تشکیل می جامعه طبقاتی و رهبري مبتنی بر آراي عمومی، علم اجتماع و عمل سیاسی فصول نه گانه این کتاب ر
 دهند.

 جامعه و سیاست نظریه، و سیاست وبر، سیاسی هاي نوشته سوسیالیسم، نقد لیبرال، خواهی پارلمان بازنگري  
اسی در آلمان ن ساالري و رهبري سیدیوا روسیه، انقالب و آزادي ملی، منفعت و اقتصادي تغییر دانشگاهی، شناسی

رانه، دیوان زمان جنگ، وبر در مقام نظریه پرداز سیاست بورژوازي، پیشرفت مقاومت ناپذیر مدیریت دیوان ساال
ز جمله اکود و بردگی ساالري در مقام نوعی گروه قدرت، دیوان ساالري در مقام قشري منزلتی، سوسیالیسم، ر

 موضوعات و مباحثی است که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بان آزادي، پارلمان در مقام زمینه آموزش رهبري سیاسی، دموکراسی توده اي و نخبگان، پارلمان در مقام پشتی

دار طلب، راهبردي یان اجتماعی دولت اقت، ملی گرایی و پرولتاریا، بن»دولتی قدرت مدار«مفهوم ملت، آلمان در مقام
طلق گرایی، مبراي دموکراسی بورژوایی، جنگ و انقالب، سیاست و طبقه، دورنماي دموکراسی لیبرال، آسیب شناسی 

است در جامعه سرمایه داري، رهبر مبتنی بر اراي عمومی، دموکراسی، سی-انقالب و بلشویسم، شرایط الزم لیبرال
ن ایدئولوژي است بورژوایی، تحلیل کاربردي و جامعه شناسی تاریخی، علم اجتماعی به عنواماکس وبر و نظریه سی

 از جمله مباحث و موضوعات دیگر این کتاب هستند.
 

 ماکس وبر، درآمدي انتقادي .14
 آلن کیرننویسنده: 

 ابوالفضل ذوالفقاريترجمه: 
 دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشاراتانتشارات: 

 1392سال انتشار: 
 317تعداد صفحات:

 
 
 
 .Max Weber: a critical introduction ،2004 اي است ازین کتاب ترجمها

کند که ، نقدي از باورهاي وي را ارائه داده است. این اثر بیان می»ماکس وبر«نگارنده در این اثر، عالوه بر معّرفی 
گرا بوده است. هدف نگارنده در طرفانه و عینیتشناسی وبر، به دور از هرگونه ارائۀ گزارشی جدا از ارزش، بیجامعه

ترین داري بوده است. در این اثر، معروفایدئولوگ ماهر براي سرمایهاین اثر، به چالش کشیدن وبر در جایگاه یک 
است، به صورت گسترده نقد شده است. همچنین، میراث وبر » دارياخالق پروتستان و روح سرمایه«کتاب وبر که 
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وي شناختی وي و سایر مباحث مطرح شده از سهاي روش، بحثبوروکراسیشناسی توسعه، قشربندي وبر، در جامعه
 وي به چالش کشیده شده است

 

 دیشه اجتماعی و اخالقی ماکس وبراي درباره انمرزهاي عقالنیت: رساله .15

 
 

 راجرز بروبیکرنویسنده: 
 پرستشهناز مسمیترجمه: 

 کتاب پارسهانتشارات: 
 1395سال انتشار: 

 176تعداد صفحات:
 
 

شناختی و نیز در مرکز هاي وبر درباره عقالنیت در مرکز کار جامعهآمده است: اندیشهدر نوشته پشت جلد کتاب 
اند و نه به سادگی قابل فهم، بعضا به این ها نه به سادگی در دسترسانداز اخالقی او قرار دارند. اما این اندیشهچشم

تکه برخورد شده و آثارش و معموال به صورت تکهمند نکرد، یا به این علت که با آثار اها را نظامعلت که وبر هرگز آن
گرایی و عقالنی به ندرت در تمامیتش مورد بررسی قرار گرفته است. قصد این کتاب بازسازي بحث عقالنیت، عقل

شناختی و دیدگاه اخالقی وي را روشن مند است تا تاثیر متقابل عمیق و مبهم میان کار جامعهشدن به شکل نظام
 کند.

 انسجام و وحدت را مدرنیته مسئله سرتاسر کارش که کندمی تفسیر ما معاصر متفکر مثابه به را وبر نویسنده 
 به منحصر هايویژگی شناختیجامعه مسئله مدرنیته، خاستگاه تاریخی مسئله شامل »مدرنیته مسئله«. دهدمی
یک زندگی معنادار و ارزشمند در عصر مدرن راه بردن ریخت فرهنگی و نهادي مدرن، و مسئله اخالقی چگونه فرد

 مدرنیته بکاود. از را وبر اخالقی و  شناختیاست. هدف بروبیکر این است که تشخیص و تحلیل جامعه

 

 ماکس وبر: از تاریخ تا مدرنیته .16

 برایان اس. تورنرنویسنده: 
 زهرا عبديترجمه: 
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 اندیشه نگارستانانتشارات: 
 1396سال انتشار: 

 258تعداد صفحات:

شده را موردتوجه طور جداگانه درباره مدرنیته و ماکس وبر اشارهازاین بههاي این کتاب موضوعاتی را که پیشمقاله
اریخی را پیرامون شناسی تشناس تاریخی تعبیر نکردند بلکه جامعهعنوان جامعهاند. این مقاالت وبر را بهقرار داده
شود که بحث اند که از آثار ماکس وبر الهام گرفته است. در این کتاب بیان میاي از موضوعات ارائه کردهمجموعه

 .مدرنیته سؤاالتی را درباره ماهیت درست مدرنیته و مدرنیزاسیون مطرح ساخته استدرباره مدرنیته و پست

 
 وبرتطبیقی دین ماکس  -شناسی تاریخیجامعه .17

 ماکس وبر و دیگراننویسنده: 
 )دبیر مجموعه و ویراستار احمد شکرچی(علی راغب  :ترجمه و گردآوري

 حکمت سیناانتشارات: 
 1397سال انتشار: 

 146تعداد صفحات:
 
 

شامل شش مقاله دربارة جامعه شناسی تاریخی ـ تطبیقی در حوزة ادیان است. سه مقاله مستقیماً از وبر  این کتاب 
و سه مقالۀ دیگر دربارة اندیشه هاي وي به همراه مباحثه اش با گئورگ زیمل، ارنست ترولچ، فردیناند تونیس و 

یسۀ شیوة مواجهۀ ادیان با امور اجتماعی، گئورگ یلینک در نشست جامعه شناسان آلمانی در فرانکفورت است. مقا
ررسی رویکردهاي وبر در حوزة جامعه شناسی تاریخی ب .اقتصادي، طبقاتی و... موضوع مشترك سه مقالۀ وبر است

ـ تطبیقی ادیان و همچنین اندك دیدگاه هاي نظري او دربارة اسالم دلیل اصلی همنشینی بخش هاي پراکنده در 
ر در جمع بندي بررسی ادیان آسیایی معتقد است که خصلت عام زهد آسیایی، سرسپردگی این کتاب بوده است. وب

و همچنین عدم تصعید انگیزة حرص به پیگیري عقالنیِ منفعت و عدم ادغام آن در نظام » منجی زنده«به یک 
 .صورت گرفتپروتستانتیسم » ریاضت کشی دنیوي«عقالنیِ اخالقِ دنیويِ کنش است، امري که در غرب از طریق 

 

 شناسی اقتصاديماکس وبر و جامعه .18
 ریچارد سوئدبرگنویسنده: 

 ترجمه: شهین احمدي
 دنیاي اقتصاد :انتشارات

 1397سال انتشار: 
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 416تعداد صفحات: 
 Max Weber and the idea of economic sociology,c1998  عنوان اصلی:

شناسی جامعه ین این نوع، به تحلیل چگونگی تکوشناسی اقتصاديماکس وبر و جامعه در کتاب ریچارد سوئدبرگ
 .است تالش وبر براي تبدیل آن به یک نوع تحلیل عملی و کارآمد پرداخته و

شناسی اقتصادي وبر اختصاص دارد؛ به ارائه و نقد جامعه اقتصادي،شناسی بخش اعظم کتاب ماکس وبر و جامعه
توان در پیوست یافت. در فصل اول خواننده با نظر وبر در مورد چگونگی گیري تاریخی نظرات او را میشکل
، خواهد بود. در فصل دوم اریخ اقتصادي عمومیتشود. مبناي کار کتاب گیري و تحول اقتصاد در غرب آشنا میشکل

شود. در سه فصل بعدي، به نظر وبر در شناختی وبر از اقتصاد در کتاب اقتصاد و جامعه بررسی میتحلیل جامعه
ها بر رابطه بین اقتصاد و سیاست، اقتصاد و پردازیم؛ این فصلهاي اجتماعی میي اقتصاد با دیگر پدیدهمورد رابطه

قتصاد و علم، الب تکمیلی درباره نگاه وبر به رابطه بین احقوق، و اقتصاد و مذهب تمرکز دارد. در فصل ششم مط
ي درباره عیاقتصاد اجتما فصل آخر هم شامل ارزیابی کتاب د.تکنولوژي، نژاد و چند موضوع دیگر ارائه خواهد ش

اي بین سرگرم ویرایش آن بود و نیز مقایسه 1910هاي دهه کار عظیمی که وبر در سال مبانی اقتصاد است؛
 .شناسی اقتصادي معاصرشناسی اقتصادي وبر و جامعهجامعه

هایی براي پیوند دادن منافع و رفتار اجتماعی در یک تحلیل شناسی، تالشجامعه طوراین اواخر، در اقتصاد و همین
راي به کوشند راهی بي منافع شروع کرده و میاقتصاددانان از ایده واحد صورت گرفته است. این در حالیست که

هاي مختلفی براي هعکس اقتصاددانان عمل کرده و را شناسانآوردن رفتار اجتماعی پیدا کنند، اما جامعه حساب
 ریچارد سوئدبرگ اند.و منافع در ساختار اجتماعی ارائه کرده کنش اقتصادي» آمیختن درهم«

(Richard Swedberg) ي رفتار متکی کردن ایده ر براي پیوند دادن و ادغامتالش وب در این کتاب سعی داشته تا
 .ک تحلیل واحد را به خوبی نشان دهدیي رفتار اجتماعی در بر منافع با ایده
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 دورکیم از پس قرن یکیران: ا جامعه مسائل و دورکیم شناسیجامعه انتقادي خوانش همایش برنامه - 3پیوست 

 1396اسفنندماه  16 و 15 ابوریحان تاالر خوارزمی، دانشگاه

 1396اسفند  15روز اول: سه شنبه 
 ( مدیر نشست دکتر کرم حبیب پور گتابی) 15:30الی  13:30نشست اول 

 تالوت قران مجید و سرود جمهوري اسالمی ایران 
 ناسی ایران)شخیر مقدم دکتر سید حسین سراج زاده (مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعه 

 فرهنگ ارشاد، وحدت آرمانی فرد و جامعه در نظریه دورکیمدکتر 
 دکتر حسین ابولحسن تنهایی، تحلیل دیالکتیکی در دستگاه نظري دورکیم

 دکتر روان هروئت، نوادگان دورکیم یک قرن پس از مرگ اول
 دکتر حسین میرزایی، ژانوس فردگرایی در دیدگاه دورکیم

 پذیرایی 16تا  15:30
 ( مدیر نشست، دکتر قربانعلی سبکتکین) 18:30ا ت 16نشست دوم 

 دکتر حمیدرضا جالئی پور، دو سهم دورکیم و جامعه ایران
 یمدکتر سید جواد میري، احساس دینی و احساس اجتماعی: نگاهی به نقد شریعتی بر جامعه شناسی دین دورک

 یران امروزدکتر صالح الدین قادري، میراث جامعه شناسی دورکیم براي جامعه شناسی ا
 دکتر علی رضا قبادي، دورکیم و مردم شناسی: درسی هایی که از او می توان آموخت

 ارمان ذاکري، دورکیم در ایران: مطالعه انتقادي دورکیم ایرانی
 پرسش و پاسخ

 1396اسفند ماه  16روز دوم: چهارشنبه 
 فیروز)( مدیر نشست خانم دکتر زینب کاوه  15:30تا  13:30نشست سوم: 

 دورکیم اندیشۀ در دیالکتیک راد،قانعی امین محمد دکتر
 ایران اقتصادي مسائل و دورکیم اقتصادي شناسیجامعه نوذري، حمزه دکتر
 ضروري و مکنم اجتماعی علم چگونه و چرا قواعد: کتاب اساس بر دورکیم اندیشۀ بازسازي و بازخوانی گلچین، مسعود دکتر
 .است

 و کاريمحافظه یبرالیسم،نول با مصاف در دورکیم خواهانۀجمهوري شناسیجامعه :اجتماعی امر از دفاع در سالمت، حسام
 گراییدولت
 شناسیجامعه پیشگامان رسو و منتسکیو کتاب معرفی اکبري، یونس

 پاسخ و پرسش
 پذیرایی 16تا  15:30

 (مدیر نشست، دکتر رضا سفري شالی) 18:30تا  16نشست چهارم 
 دورکیم مورد شناسی:جامعه بر شناسیجامعه فرا سیطرة گیلوایی، محدثی حسن دکتر

 نظریه بازخوانی شریعتی، سارا دکتر » جمعی غلیان « پساانقالبی ي جامعه در
 الگزندر فرهنگی شناسیجامعه در دورکیم از فهم نبوي، حسین سید دکتر
 او اندیشۀ در تمایزیافته فرد پردازي مفهوم و دورکیم ایرانی خوانش محمدي، رحیم دکتر
 )شناسی(جامعه تولد :جمعی بازنمایی نژاد،اسداله مهسا

 پاسخ و پرسش
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