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  كانت يياستعال ةفلسف پرتو در وبر ماكس ابژكتيويتة ليتحل

  
  ، سيد سعيد زاهد زاهدانيسيداسماعيل مسعودي

 )30/08/97، تاريخ پذيرش 16/05/97(تاريخ دريافت
  

 نوزدهم قرن يشناختروش مجادالت يِفلسف پرسش نيمهمتر حامل وبر ماكس :دهيچك
 ياجتماع و يفرهنگ علوم در “تهيويابژكت” تيماه و معنا«: است بوده ستميب قرن لياوا و
 از استفاده و “يارزش حكم” و “يارزش يآزاد” يِستيويتيپوز ةدوگان از گذر با او ».ست؟يچ

 مسير توانست آلمان ي جنوب غربينوكانت مكتبطرح شده توسط  “يِارزش ربط”اصطالحِ 
ربط ”فهم و تبيين جايگاه  اما .آورد فراهمو ابژكتيويته آن  يفرهنگ علومتاسيس  يبرا ياژهيو

هاي آن، يابي به ابژكتيويته در علوم فرهنگي و همچنين يافتن ضعف براي دست“ ارزشي
اش را به پشتوانة آباء فلسفي“ ربط ارزشي”نيازمند تأمل و بازخواني فلسفي است. ماكس وبر 

به سرانجام رساند؛ اما رجوع وبر به كانت در آثار “بازگشت به كانت”(از جمله ريكرت) با 
دار اش به صورت مختصر و كامالً جسته و گريخته بوده است. اين مقاله، عهدهشناختيروش

بازطراحي منظم انديشه وبر براي تبيين جايگاه ربط ارزشي در ابژكتيويته براساس فلسفة 
اين فلسفه است. تحليل استعاليي و كانتيِ “ تعاليياس”كانت به خصوص با تاكيد بر وجه 

مسئله ابژكتيويته ماكس وبر، به لحاظ روشي از سنخ فلسفة علوم اجتماعي بوده و داراي دو 
بعد تفسيري و انتقادي همزمان است. با تفسير ابژكتيويته ماكس وبر براساس فلسفة 

 هم شرط  ؛“پيشيني” رطش و حد ةمثاب به “ارزش” استعاليي كانت روشن گرديد كه 

هاي فرهنگي است. از همين رو، هر چند ربط ارزشي شرط گيري و هم شرط فهم ابژهشكل
  ابژكتيويته تحقيق است اما اساساً  يك شرط سوبژكتيو است. 

 .وبر ،كانت ربط ارزشي، ،يياستعال ارزش، ته،يويابژكت: يديكل مفاهيم

  

 
 (نويسنده مسئول) دانشجوي دكتراي دانشگاه شيراز .                  s.e.masoudi@gmail.com 
 دانشيار دانشگاه شيراز .                           zahedani@shirazu.ac.ir 
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  مقدمه
 قرن تمام طول در يفلسف سواالت نيمهمتر تهيويابژكت و تهيويسوبژكت مسائل يكل طور هب

(مك كارتي،  داد قرار مسائل نيا با مواجهه در قاًيدق را خود گاهيجا وبر ماكس و بودند نوزدهم
 نديفرا جمله از گريد مباحث كنار در يا مسئله وبر ةشياند در تهيويابژكت مسئله اما ).217: 2009
 ياجتماع فلسفه بحث نيترياصل بلكه ست،ين...  و هاكنش انواع ،يدارهيسرما ليتحل شدن، يعقالن
 مباحث كل رو، نيهم از. دهد مي شكل را يو يشناس جامعه يمبنا ياجتماع فلسفه و است وبر

 ترنر،( كرد مطالعه تهيويابژكت بحث پرتو در ديبا را وبر ياقتصاد يحت و يفلسف ،يشناخت جامعه
1393 :30 .(  
 جامعه كي ت،يلو كارل نظر از. است – كلمه قيدق يمعنا به – يچندبعد يشمندياند وبر اما
 ستياليستانسياگز لسوفيف كي را او اسپرسي كارل ؛)70: 1393 ت،يلو((است يفلسف شناس

 داند مي يآلمان سميآلدهيا فلسفه و سميويتيپوز انيم پل را وبر وزيه ).5: 1989(ياسپرس،  داند يم
 يا جنبه از). 297: 1386 وز،يه(داشت يايژگيو نيچن كه بود يكس تنها معاصرانش انيم از كه
از همين رو، گرث . )6: 2004(ويلسون،  است يآلمان براليل سنت و كانت سنت دار راثيم وبر گر،يد

(گرث و ميلز، » آراي روش شناختي وبر آشكارا مديون فلسفة روشنگري است«و ميلز معتقدند 
 است داده پرورش خود در و كرده درك زين را انسان و جهان از ياچهين افتيدر برو). 66: 1392

) 107: 1376 آرون،( رسد مي گوش به يهگل ينوا وبر مِيمفاه و ريتعاب يبرخ در). 31: 1393 ت،يلو(
 از ياريبس و بود ،ينوكانت فلسفه انگذارانيبن از يكي كرت،ير شاگرد يو كه اين تينها در و

   ).1990؛ اوكس، 3: 1976؛ برگر، 1387 وبر،( دهديم ارجاع كرتير به را خود يها شهياند
 تامالت مركز در را تهيويابژكت مسئله تفكرش، بودن يچندبعد و يدگيچيپ نيهم با وبر
 علوم در ايآ. است يفرهنگ علوم در تهيويابژكت امكان درخصوص يو پرسش. دهد مي قرار اش يفلسف
 شود؛ مي طرح يگريد مسئله پرسش، نيا متعاقب دارد؟ وجود تهيويابژكت به دنيرس امكان يفرهنگ
 يتلق تهيويابژكت موانع عنوان به صرفاً ايآ كه اين و دارند يفرهنگ علوم در يتيمدخل چه ها ارزش
   دارد؟ يعيطب علوم با يتفاوت چه يفرهنگ علوم در تهيويابژكت و ارزش نسبت كه اين و شوند؟ مي

 يآزاد” ليقب از ياصطالحات و خورده گره ارزش مسئله با تهيويابژكت مسئله رو، نيهم از
 نظر به اما. است دشوار گره نيا بر يشاهد تهيويابژكت مسئله نييتب يبرا“ 2يارزش حكم” و "1يارزش
 اند شده طرح سميويتيپوز مباحث ةغلب با نوزده قرن در اصطالحات نيا و ارتباط نيا 3نيوگل

 
1  .  value freedom 
2 . value judgment 
3 Voeglin, Eric  
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 “يشناختروش يامجادله” 1يكارتمك ريتعب به نوزدهم قرن سراسر در لذا و ؛.)96: 2000(وگلين، 
 در وبر ماكس. )217: 2000(مگ كارتي،  شود روشن تهيويابژكت و ها ارزش نسبت تا گرفت شكل
 و) كرتير جمله از( 2بادن مكتب ينوكانت يها شهياند به رجوع با و داشت قرار مجادالت نيا مركز

  . داد انجام تهيويابژكت نيهمچن و فوق اصطالح دو از عيبد يبازخوان كي كانت خود به رجوع با مهمتر
 ليام جمله از آن صاحبنظران و يستيويتيپوز شهياند كه است يضرور نكته نيا ذكر البته

 ليام و) 1903- 1815( 3ييرنوو برناد چارلز مانند يفرانسو يها ينوكانت ريتاث تحت زين ميدورك
 ضمن “5يفلسف يدرسگفتارها” در ميدورك. )39: 2005(پيگيرينگ،  بودند) 1921- 1845( 4بوترو
. دهد مي قرار مداقه مورد را علمي تيفعال يبرا كانت تفكر يها امكان كانت، آراء يليتفص يبررس
 مقوالت است معتقد و كند مي وارد يو 6مقوالت بحث بخصوص كانت آراء بر يينقدها ن،يا بر عالوه
 از را خود يحدود تا ميدورك رو، نيهم از. )41: 2004(دوركيم،  هستند ياجتماع انسان فاهمه
  .  دهد مي قرار خود ياجتماع ليتحل چارچوب در را كانت ينحو به و كند، مي جدا يكانت سنت
 وبر آثار در. رود مي كانت يها شهياند سراغ به تر يفلسف البته و متفاوت يقرائت با وبر، ماكس اما

 يجاها در بلكه دهد، قرار ياجتماع ليتحل چارچوب در را كانت بخواهد كه شود نمي مشاهده ييجا
 خود مباحث يبرا را كانت يشناس معرفت دستگاه تياهم اش يشناسروش مقاالت جمله از مختلف
  . كند مي گوشزد
 به. كانت خود نه دانند مي ينوكانت مكتب شاگرد را وبر ز،يچ همه از شيپ و شيب حال، نيا با

 با وبر نسبت تهيويابژكت و ارزش بحث بخصوص و وبر آراء حيتوض در شارحان اكثر ليدل نيهم
. ) 1990ك. اوكس، . ر( كنند مي يبررس را كرتير يعني استادش خاص طور به و ينوكانت مكتب

 را وبر ليتحل است ممكن ييجاها در بلكه و ستين يكاف اما است مهم و يضرور چند هر امر نيا
 و گاهيجا كند مي ديتاك نكته نيا بر “7وبر ةمسئل ةمثاب به كانت” مقاله در باركر. كند خطا دچار
  ).224: 1980(باركر،  است شده واقع مغفول وبر يهاشهياند ليتحل يبرا كانت تياهم

 اما است وبر دگاهيد در ارزش با آن نسبت و تهيويابژكت بحث محور چند هر مقاله نيا در
 كانت. شد خواهد انجام كانت 8يياستعال فلسفه افق به تقرب در يبررس نيا ها،ليتحل اكثر برخالف

 نسبت ينيشيپ( ينيشيپ طيشرا كه است پرسش نيا يبرا يپاسخ دنبال به خود يياستعال فلسفه در
 
1. McCarthy, George  
2. Baden school  
3. Charles Bernard Renouvier 
4. Émile Boutroux 
5. Durkheim s’ Philosophy Lectures 
6. Categories  
7. Kant as a Problem for Weber 
8. Transcendental  
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 توان مي كيزيف و ياضير علوم در چگونه است؟ كدام آن تهيويابژكت و شناخت كسب) تجربه به
 در شناخت ينيشيپ طيشرا فهم دنبال به مشابه ينحو به زين وبر د؟يرس يضرور و يكلبه  نيقوان

 يياستعال ليتحل همان شناخت ينيشيپ طيشرا فهم كه ييآنجا از رو، نيهم از. است يفرهنگ علوم
و به عبارت ديگر در پرتو فلسفة استعاليي  يياستعال ليتحل سطح در را وبر تهيويابژكت مسئله است،
  . ميكن مي يبررسكانت 

بنابراين مسئله اصلي اين مقاله، اين چالش ماكس وبر است كه چگونه ضمن حفظ فرديت و 
ها نائل شويم كه همين شناخت براي  هاي تاريخي به شناختي از معناي آن انضماميت پديده

نيز قابل درك و توجيه منطقي باشد (يعني شناخت شخصي نباشد) و به عبارت ديگر، “ ديگران”
است و همچنين “ انتخاب ارزشي”كه انتخاب پديده مورد پژوهش در علوم فرهنگي بر مبناي  وقتي

است چگونه اين شناخت براي ديگران معتبر يعني “ ربط ارزشي”فهم معناي آن پديده بر مبناي 
باشد. چالش اختصاصي ماكس وبر جمع ميان حضور ارزش ها در فرايند تحقيق و رسيدن “ ابژكتيو”

ها در فرايند تحقيق است (مانند است. ماكس وبر نه به دنبال حذف ارزش ويتة علميبه ابژكتي
- پوزيتيويست ها) و نه به دنبال حذف ابژكتيويتة علم (مانند مطالعات فرهنگي يا مباحث پست

ها را به رسميت داشته باشد و هم ارزش“ علم فرهنگي”خواهد  مدرنيستي) است؛ بلكه هم مي
بنيادين اين است كه جمع ميان اين دو چگونه ممكن است؟ به زعم نگارنده  بشناسد. حال مسئلة

حل بنيادين اين مسئله با رجوع به فلسفة استعاليي كانت مقدور خواهد شد؛ هر چند وبر در موارد 
) به اهميت بنيادين دستگاه 1387بسيار اندك و به تلويح در مقاالت روش شناسي خود (وبر، 

بندي نظري و فلسفي خود  كند اما هيچ گاه صورت اي مباحث خود اشاره ميمعرفت شناسي كانت بر
كه جايگاه كانت را  را در بحث ابژكتيويته روشن نكرده است. حتي اكثر شارحان وبر بيش از آن

ها (ريكرت و ديلتاي) را مورد تاكيد قرار دادند. اين مقاله تالش  آشكار كرده باشند جايگاه نوكانتي
حل نموده و “ استعاليي”خصوص بحث  و مسئلة وبر را در پرتو فلسفة كانت و به دارد اين چالش

مورد ارزيابي قرار دهد. بنابراين ما اجزاء اصلي مورد لزوم انديشه وبر يعني ارزش، معنا، عليت، سنخ 
. آل و در نهايت ابژكتيويته را در بستر فلسفة استعاليي كانت بازخواني و بازسازي خواهيم كردايده

البته بايد توجه داشت تاثيرپذيري وبر از نيچه و عدم متابعت كامل وبر از كانت ما را وادار خواهد 
  كرد براي تكميل طرح ابژكتيويته به نيچه نيز اشاره داشته باشيم. 

 

 سنخ پژوهش: فلسفة علوم اجتماعي
رايطي براي علم طور كه اشاره شد مسئله اصلي اين مقاله اين است كه وبر چه شرطي يا ش همان

(مابعدتجربه يا تجربي)  1بودن و ابژكتيو بودن علوم فرهنگي قائل است؟ آيا اين شرايط پسيني

 
1. A posteriori 
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(ماتقدم تجربه) است؟ اگر پسيني (تجربي) باشند، تابع احوال اجتماعي،  1هستند يا پيشيني
آورد كه قابل  اي فراهم تواند ابژكتيويته شوند در اين صورت، چگونه مي تاريخي، شخصي و ... مي

قبول براي همگان باشد و اگر پيشيني (عقلي محض) است چگونه بگوييم اين علم تجربي است، در 
تاريخي هستند؟ به عبارت ديگر، ماكس وبر ناچار - دانيم علوم فرهنگي، علوم تجربي كه مي حالي

اي  را كه ريشه است نزاع ميان تجربه و عقل (يا به تعبير خود وبر، شكاف ميان واقعيت و مفهوم)
  تاريخي دارد، اين بار به منظور تاسيس علم جديدي (علوم فرهنگي) واكاوي نمايد. 

ها (اليب ها (از جمله الك و هيوم) و راسيوناليستاين نزاع در قرن هفدهم ميان آمپرسيست
به  اش“فلسفه استعاليي”يا “ فلسفه انتقادي”نيتس و اسپينوزا) بوده كه كانت در قرن هجدهم با 

كند؛ نزاع ميان  تركيب ميان آنها پرداخت. در قرن نوزدهم، اين نزاع به شكل ديگري ظهور مي
ها و مشاهدات عيني و ها بر واقعيتها(ي هگلي)؛ تاكيد پوزيتيويستآليستپوزيتيويست ها و ايده

ن نزاع قرن هگل. در ميانة اي“ ايدة مطلق”ها و مفاهيم، و به خصوص ها بر ايدهآليستتاكيد ايده
هاي نوكانتي شعار خود را بازگشت به كانت اعالم كردند تا بتوانند همچون نوزدهم بود كه جريان

-فائق آمدن كانت بر جريان هاي معارض قرن هفدهمي، بر نزاع ميان پوزيتيويست ها و ايده آليست

  فائق آيند.  ها قرن نوزدهمي
آيند، متعلق به جريان  بر وبر به شمار مي ترين فيلسوفان موثرريكرت و ديلتاي كه از اصلي

بازگشت به كانت (نوكانتي) بودند. اما انديشمندان نوكانتي كه سوداي بازخواني كانت به منظور غلبه 
ها انديشمند بودند كه هر كدام به نحو  هاي معرفتي قرن نوزدهم را داشتند بالغ بر دهبر بحران

  خاصي از انديشه او توجه كردند. اند و به بخش  متفاوتي به كانت بازگشت
حال مسئله ما اين است كه بازگشت ماكس وبر به كانت را چگونه تفسير و تحليل كنيم؟ ماكس 

آليست ها فائق آيد؟ اين ها و ايدهخواهد با اين بازگشت بر نزاع ميان پوزيتيويست وبر چگونه مي
  سازد؟  ر ميبازگشت چگونه امكان تاسيس علوم فرهنگي را براي وبر مقدو

شرايط آپريوري (پيشيني) علوم فرهنگي ”تحليل استعاليي ابژكتيويته ماكس وبر و اين پرسش كه 
هاي فلسفة علوم اجتماعي ؛ از سنخ پرسش“به نحوي كه تامين كنندة ابژكتيويته علم باشد كدامند

  كند: ف ميمدخل فلسفة علوم اجتماعي را چنين تعري) 1999نامة فلسفة كمبريج (فرهنگاست. 
هاي علوم اجتماعي است... و قصد دارد اين مطالعة منطق و روشفلسفة علوم اجتماعي «

به انجام رساند. فلسفه علم اجتماعي مانند فلسفه  2تفسيري از علوم اجتماعيمطالعه را با ارائه 
علوم  2دربارةدارد. از يك طرف[جنبه توصيفي]،  1و تجويزي 3علم طبيعي دو جنبة توصيفي

 
1. A priori  
2. Interpretation of the social sciences (لد شدن از نگارنده مقاله استتاكيد ب) 
3. Descriptive  
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ها و غيره؛ ها، فرضيههاي تجربي، تئوريها، استداللها، روشاجتماعي است: مواردي از قبيل تبيين
جا فيلسوف نيازمند  رخ داده است. در اين 3و به طور كلي، آنچه كه به واقع در ادبيات علم اجتماعي

اجتماعي را تحقيقات گسترده در حوزهاي مختلف علوم اجتماعي است تا بتواند تحليلي از علوم 
اي با عمل دانشمندان مطابقت داشته باشد. از طرف ديگر[جنبه بندي كند كه به طور شايستهفرمول

و فرضيات به  هاي علمياي كه در آن نظريهاست: بررسي ايده 4شناختيمعرفتاي تجويزي]، زمينه
[منطقي]  7آن (تجربي و نظري) توجيه عقالنيهاي مطرح و پايه 6يا محتمل 5حقيقيعنوان امر 

هاي علم اجتماعي ارائه ها و عملاند. در اينجا فيلسوف قصد دارد يك ارزيابي انتقادي از روششده
  ).704: 1999(اودي،    دهد 

بر اين اساس، فلسفه علوم اجتماعي، تفسيري از علوم اجتماعي است كه داراي دو جنبة 
شناختي، هاي آن عمل دانشمندان اجتماعي از حيث منطقي و روش دادهتوصيفي و تجويزي است و 

باشند. از همين رو، در اين مقاله تفسيري از  سازي، نحوة تبيين مسئله و ... مياز قبيل نظريه
دهيم. بر اين اساس، مفاهيم اصلي  ابژكتيويته ماكس وبر براساس فلسفه استعاليي كانت ارائه مي

-دهند از جمله: ارزش، معنا، عليت و سنخ ايده مسئلة ابژكتيويته را تشكيل ميانديشه وبر كه شاكلة 

كار برده است اما  گيرند. بنابراين هر چند وبر اين مفاهيم را به آل؛ تحت تفسير استعاليي قرار مي
ها ارائه نداد چون اساساً رجوع وبر به كانت خيلي كلي و جسته  صراحت تفسير استعاليي از آن به

ته بوده است و حتي تعداد معدودي از شارحان وبر نيز به شكل موردي و جزئي به چنين گريخ
اين مفاهيم را با توجه  تفسيري اشاره كردند. اما  ما در اين مقاله در يك طرح جامع، منظم و علمي

كنيم و لذا بخش هاي اصلي مقاله از جمله  به دستگاه فلسفه استعاليي كانت تفسير استعاليي مي
و ... هم با همين مالحظه تفسيري انتخاب شده “ تفسير استعاليي معنا”، “فسير استعاليي ارزشت”

اند. بديهي است در راستاي به انجام رساندن اين هدف مقاله از بخشي از آراء وبر و نيز بخشي از آراء 
به زعم  شارحان وبر كه بيشترين قرابت را داشته اند گزينش و ارائه شده است. اما در مجموع،

تفسير از انديشه وبر است كه توسط “ يك”نگارندگان، تفسير استعاليي از مسئله ابژكتيويته صرفاً 
نويسندگان مقاله ارائه شده است و هر چند اين تفسير با خود آراء وبر و برخي شارحان او همخواني 

                                                                                                                                  
1. Prescriptive  
2. About (تاكيد ايتاليك از خود كتاب است)  
3. social science literature  
4. Epistemic (تاكيد ايتاليك از خود كتاب است)  
5. True  
6. Probable  
7. Justified  
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صاحبنظران و جامعه  رأي نويسندگان نيست؛ اما با اين حال، ممكن است برخي دارد و لذا تفسير به
  شناسان چنين تفسيري را محل مناقشه بدانند.  

  
  ارزش و تهيويابژكت

 ،2يارزش حكم: ازجمله است برده كار هب مختلف بيترك 20 از شيب در را “1ارزش” ةواژ وبر
 ،8يارزش ةابژ ،7يارزش يچندپارگ ،6يارزش يهادهيا ،5يارزش ليتحل ،4يارزش ربط ،3يارزش يآزاد

 ،13يينها ارزش ،12يارزش ييگراينسب ،11يارزش يريگ جهت ،10يارزش ستميس ،9يارزش عالئق
 ،18يارزش تيعقالن ،17يارزش نشيآفر ،16يارزش يهاتيموقع ،15يارزش يسپهرها ،14يارزش ميمفاه
  .... و 19يارزش موضوعهاصول

 و دهيچيپ را وبر كار در ارزش مسئله ليتحل وبر متناقض بعضاً و متنوع متعدد، باتيترك نيهم
 يناقص و ساده يبند صورت يدگيچيپ نيا به توجه بدون وبر شارحان يبرخ چند هر. كند مي دشوار

: داد ليتقل ريز اصل دو به را وبر ارزش مسئله) 2005( سوئدبرگ: دادند ارائه مسئله نيا از
 مورد مختلف يها ارزش انيم يداور در تواند نمي علم) 1: كه كنند درك ديبا ياجتماع دانشمندان

 يا هيپا يها ارزش به كينزد يليخ صورت به قيتحق يها ابژه) 2   يارزش يآزاد: رديگ قرار استفاده
  ).179: 2005(سوئدبرگ،  يارزش ربط: هستند مرتبط كنند مي يزندگ آن در كه يا جامعه

 
1. Wert  / value 
2. Werturteil  يا  Wertungen /    value-judgment 

3. Wertfreiheit   /   value-freedom 
4. Wertbeziehung  /  value-relation يا  value-relevance  

5. value-analysis  
6 .Wertideen  /  value-ideas 
7. Value-fragmentation 
8. Wertobjekt  /  value-object 
9. value-interests  
10 .Value-system 
11. Value-oriented 
12. Value-relativism 
13. Ultimate value  
14. Value-concepts 
15. Value-spheres 
16. Value-positions 
17. Value-creation 
18. Wertrationalitat  /  value rationality  
19. Value-axioms  
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 را وبر مباحث همه يو دهد؛ ارائه يترقيدق يبند صورت تا كرده يشتريب  تالش) 2007( براون
  :است گنجانده سنخ چهار ليذ

   )57: 2007(براون،  يارزش يآزاد: 1يعلم قيتحق ةمسئل عنوان به ها ارزش
   )109ي (همان: ارزش ربط: 2يعلم قيتحق شرط شيپ عنوان به ها ارزش
  ) 165ي (همان: ارزش ليتحل: 3يعلم قيتحق ةابژ عنوان به ها  ارزش
  )  207(همان:  دئاليا سنخ: 4يعلم قيتحق ابزار عنوان به ها ارزش

 يبرا يسيانگل يهامعادل يبرخ ميشو متوجه كه شود مي شتريب ييجا در مسئله ابهام اما
 معتقد) 1994( سيهن “يارزش يآزاد” اصطالح خصوص در مثالً. است نارسا وبر يآلمان اصطالحات

. است شده وبر از ها بدفهمي از ياريبس منبع يسيانگل در Wertfreiheit ةترجم يدشوار« است
 يها شكل به تواند مي كه يعبارت است؛ Value Freedom آن يسيانگل ةترجم نيتر سرراست
 To be free of value آن از بايناز يول قيدق ةترجم كي اما. رديگ قرار ريتفس مورد گوناگون

: است شده استفاده neutrality ةواژ از بارها هايبدفهم نيا از يريجلوگ يبرا البته. باشد مي
ethical neutrality  اي  value neutrality .موجب هم باز عبارت نيا از استفاده حال، نيا با 

 نيهم به. است نداشته يمنظور نيچن و نكرده استفاده آن از وبر اساساً چون شد خواهد سوءفهم
(هنيس،  »Wertfreiheit: ميبر مي كار هب را يآلمان اصل همان مسائل نيا از يريجلوگ يبرا منظور،
1994 :113.(   
 آشكار كامالً وبر ياجتماع علوم يشناسروش كتاب اول ةمقال عنوان خصوص در مسئله نيهم
 معادل از كه بوده »اقتصاد و يشناس جامعه در “ياخالق يطرف يب” يمعنا« آن يفارس ةترجم: است
 The Meaning of "Ethical Neutrality" in Sociology and Economicsيسيانگل

 'Der Sinn der 'Wertfreiheit « آن يآلمان اصل كه يحال در ؛)1: 1949(وبر،  شد برگردان

der okonomischen und soziologischen Wissenschaften« ةترجم هم اما. است 
 را Wertfreiheit مهم ةواژ چون كنند مي فهم سوء دچار را خواننده يسيانگل ةترجم هم و يفارس
- يمنطق اصطالح كي كه يحال در دهد؛ مي ليتقل ياخالق - يشناخت روان اصطالح كي حد در
 و يارزش احكام ديق از علم كي “يآزاد” مسئله« است معتقد وبر رايز است؛ يستياليستانسياگز

 به استادان ايآ كه ستين كساني سوال نيا با وجه چيه به ،يمنطق اصل نيا اعتبار و معنا نيهمچن

 
1. Values as a Problem of Scientific Inquiry 
2 .Values as a Precondition of Scientific Inquiry 
3. Values as an Object of Scientific Inquiry 
4. Values as an Instrument of Scientific Inquiry 



  كانت يياستعال ةفلسف پرتو در وبر ماكس ابژكتيويتة ليتحل

61 

 يها دئاليا ،ياخالق اصول از برگرفته كه را خود قبول مورد يارزش احكام ستيبا مي سيتدر هنگام
  ).18: 1387 وبر،( »نه اي كنند انيب اند، يفلسف ياندازهاچشم اي ،يفرهنگ
 برده كار هب اصطالح دو “1يارزش حكم” يبرا وبر  دارد؛ وجود زين گريد واژگان در چالش نيا
 value يسيانگل اصطالح كي دو هر يبرا كه. Wertungen  و     Werturteil: است

judgment اول اصطالح يبرا چند هر يسيانگل معادل نيا كه است نيا مسئله اما. رود مي كار هب 
  .)113:  1994(هنيس،  ستين مناسب دوم اصطالح يبرا اما بوده مناسب

گزيني انگليسي و يا فارسي نيست بلكه نحوة ناشي از معادلاما ابهام واژگان و انديشه وبر، صرفاً 
به سبكي در آلمان (مانند هگل و ماركس) تعلق دارد كه  گرث و ميلزنگارش ماكس وبر نيز به تعبير 

نحوي كه متن بسيار مغلق و  برند به كار مي عبارات متعدد و طوالني را پشت سر هم در يك جمله به
به انگليسي كه اساساً ساختار جمالت كوتاه و فشرده است بسيار  ثقيل خواهد شد و ترجمة آن

  : هشت). 1392سخت خواهد بود و انتقال مطلب ممكن است به درستي انجام نگيرد (گرث و ميلز، 
و نيز سبك نگارش  واژگان ينيگز معادل از يناش يها فهم سوء و ها ابهام از پس ب،يترت هر به

 كه “يارزش حكم” و “يارزش يآزاد” دوگانه يبند طبقه. است واژگان نيا تيماه يبعد مسئله ،وبر
 از محقق كه داند مي محصل ييجا در را تهيويابژكت بوده؛ يستيويتيپوز غرور از يناش نيوگل ريتعب به
 در ها ارزش گذاردن كنار يمعنا به نيا و شود كينزد “يارزش يآزاد” به و يدور “يارزش حكم”

 اصطالح« كه، يحال در. است بودن “2فرض شيپ فاقد” يمعنا به گر،يد عبارت به و قيتحق نديفرا
 يتيموقع قيطر از را شيمعنا يعني است؛ يمعن فاقد خود يخود به) werturteil( 3يارزش حكم

 باشد؛) tatsachenurteile( 4هاتيواقع به مربوط احكام مقابل در تيموقع آن كه كند مي حاصل
 تيواقع به مربوط يايقضا تنها آن در كه بود شده ساخته يستيويتيپوز غرور ةليبوس تيموقع نيا

 “ويسوبژكت” جامعه و 5روح درست نظم به مربوط احكام كهيحال در بودند، “ويابژكت” جهان يها
 دوم نوع يايقضا كهيحال در رند،يگ قرار “يعلم” يبررس مورد تواند مي اول نوع يايقضا تنها. بودند

 اعتبار از يخال نيبنابرا و 6يانتقاد دييتا از ناتوان هستند، يشخص ماتيتصم و حاتيترج انگريب كه
 و رديپذ نمي را يستيويتيپوز تيموقع و وضع نيا وبر اما. )96: 2000(وگلين،  »هستند 7ويابژكت

 
 مالحظات به توجه با اما است؛ برده بكار »ارزشي قضاوت« معادل اجتماعي علوم شناسي روش كتاب فارسي مترجم .1

  . است تر مناسب »ارزشي حكم« معادل آمد خواهد ذيل در كه نوكانتي و كانت فلسفه
2. Presuppositionless  
3. value-judgment  
4. judgments concerning facts  
5. Soul  
6. critical verification 
7. objective validity 
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 احكام” نيب كه هنگامي«: دهد مي قرار فرضشيپ نيهم از پرسش را خود متيعز ةنقط اتفاقاً
 معرفت ينوع كه است نيا ما فرضشيپ م،يشو مي قائل زيتما اصول، در ،“يتجرب دانش” و “يارزش
 تيواقع در يليتحل نظم” جاديا هم آن كه دارد، وجود ياجتماع علوم در دوشرطيقيب اعتبار يدارا

 مسئله ،]1دانش و ارزش مطلق ييجدا يعني[ فرضشيپ نيهم اكنون. است “يتجرب ياجتماع
  ). 104: 1387 وبر،( »ماست
 بر كرت،ير خود استاد از يتاس به ،يبشر دانش در ها ارزش گاهيجا نييتب يبرا وبر رو، نيهم از
 طرح با وبر). «value-relevance2( يارزش ربط: كنديم ديتاك ها ارزش يبندمقوله از سومي نوع
 نيهمچن و جامعه و خيتار يريگشكل در را هاارزش نقش و گاهيجا خواهديم “يارزش ربط” ةمقول
 به دنيرس در تهيويابژكت يشناختمعرفت تياهم جهت از بخصوص علم يابياعتبار ةنحو در
 روش مقاالت در را كار نيا او. )221: 2009(مك كارتي،  »دهد نشان 4»قتيحق« و 3»اعتبار«

) 1904( »ياجتماع استيس و ياجتماع علوم در تهيويابژكت« مقاله در خصوص هب و خود يشناخت
 نييتع كه است يخاص علمي “5عالقة ِ” يفلسف ريتفس« يارزش ربط است معتقد وبر. دهد مي انجام
 يارزش ربط حيتوض در او). 47: 1387 وبر،( »است يتجرب لِيتحل مسائلِ و موضوع انتخاب ةكنند
: كند مي فيتعر نينچنيا را خود كار موضوع كه آورد مي فلسفه خيتار كتاب در 6ندلبانديو از يعبارت
 ميمفاه از يا كرهيپ صورت به جهان ةدربار را خود نظرات يياروپا انسان آن يط كه ينديفرآ

 نيا هرچند. داند مي »فرهنگ به يو يارزش ربط« از يناش را ندلبانديو فيتعر نيا وبر. آورد در علمي
 ةدربار تواند مي مشابه، يِارزش ربط صورت در اما ستين ياجبار ها“فلسفه خيتار” ةهم يبرا فيتعر
  ). 64: 1387 وبر،( رود كار هب خيتار همه بلكه و ها فلسفه خيتار همه

 در كه داشت يشناختروان يريتفس “عالقه ” ةواژ از دينبا كه است يضرور نكته نيا به توجه اما
 يفلسف يريتفس يدارا واژه نيا وبر، ريتعب به بلكه، شود؛ يشناختروان زين يارزش ربط آن جهينت

 شد مشهور كرتير با كه را يارزش ربط ةمقول وبر«: ديگو مي هابرماس ورگني رو، نيهم از. است
 ربط ل،يدل نيهم به. )14: 1988(هابرماس،   »برد كار هب يمنطق-يياستعال حالت در و رفتيپذ

 - يياستعال شرط بلكه ست،ين فرهنگ و يارزش نظام با افراد يشناختروان و يشخص ارتباط ،يارزش
  . (همان) »است يفرهنگ علوم در تجربه ممكنِ يِها ابژه يريگ شكل« يمنطق
  

 
 .است نگارنده از توضيح اين .1

2. Wertbeziehung  
3 .Validity  
4. truth 
5. interest 
6. Windelband  
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  تهيويابژكت و ارزش يياستعال تفسير
)a( كانت نزد 1“يياستعال” يمعنا  

(كمپ اسميت،  شد قائل زيتما “2يمتعال” و “يياستعال” انيم كه است يكس ننخستي كانت
 ها ابژه به نسبت دانش يياستعال دانش. ينيقي دانش كي يبرا است نامي يياستعال ).73: 2003

 آن يمتعال كه يحال در«. هاست ابژه به نسبت ما 3ينيشيپ شناخت طيشرا و تيماه بلكه ستين
 به كه دارد داللت يا ينيشيپ عناصر بر يياستعال دارد، قرار تجربه از فراتر كامالً كه است يزيچ

 يياستعال است؛ 4ناشناخته شهيهم يمتعال. دارد قرار يا تجربه هر انيبن در ينيشيپ طيشرا عنوان
 ممكن ،يتجرب اي ينيشيپ از اعم را، دانش انواع همه تجربه، طيشرا نييتع با كه است يزيچ آن
 نقد كتاب در يياستعال يبرا كه – كينزد البته – يگريد متفاوت يمعنا. )75(همان:  »سازد مي
 ند،يها ابژه يبرا استفاده قابل حال نيع در و اند ينيشيپ كه يتصورات همه: «برد مي بكار محض عقل

 يمتعال و طرف كي از يتجرب با زشيتما حيتوض قيطر از يياستعال از فيتعر نيا. هستند يياستعال
 ابدي نشأت محض عقل از كه است يياستعال يوقت مفهوم اي شهود كي. شود مي روشن گريد طرف از
   (همان). »دهد دست به را ها ابژه ينيشيپ شناخت زمان، همان در حال نيع در و

 ها ابژه يبررس به لسوفانيف گريد مانند تا ستين آن بر كانت« اسپرس،ي كارل ريتعب به ن،يبنابرا
 يچگونگ نيا). 134: 1390 اسپرس،ي(»هاابژه از ماست ييشناسا يچگونگ ةدربار او يبررس بپردازد؛
 شناخت يِنيشيپ عناصر در را آن و كرده طرح كانت كه است يياستعال استنتاج همان ييشناسا

 كه چنĤن اصل، كي چونان است مفهوم كي حيتوض ،يياستعال 5شرح از من ةستينگر«. است افتهي
). B40: 1387 كانت،( »افتيدر را ينيشيپ يبيترك يهاشناخت گريد امكان اصل آن ةهيپا بر بتوان

 و مستلزم تجربه كه است داده صيتشخ گر،يد كس هر از ترژرف و ترروشن كانت« رو، نيهم از
 بلكه تجربه، “ةجينت” نه آنها وجود كه دارد وجود يچند مِيمفاه. است ميمفاه از استفاده متضمن

  ). 158: 1394 هارتناك،( »است تجربه “شرط”
 تر قيدق انيب به اي موجود اي ابژه به دنيرس شروط يمعنا به را تهيويابژكت كانت اساس، نيا بر
 شروط ته،يويابژكت نيبنابرا .دنماي يم فيتعر شود، يم وضع ابژه آن موجب به كه يياستعال شروط
  .كند يم يبررس را معرفت يياستعال
  

 
1. Transcendental  
2. Transcendent  
3. a priori 
4. Unknowable  

 .  است “اصل تاسيس” معناي به بلكه ندارد، اي ساده معناي كانت در “شرح” دهد، مي گادامر كه توضيحي با .5
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)b( وبر نزد يياستعال يمعنا  
 سخن كانت از صراحت به گرش،يد يشناخت روش مقاالت در نيهمچن و تهيويابژكت مقاله در وبر
 از يجملگ« علم يةنظر و يشناس معرفت يادهايبن همه مدرن عصر در كه است نظر نيا بر و گفته
 در نه را خود يشناختروش انداز چشم رو، نيهم از). 163: 1387 وبر،(»رنديگ مي سرچشمه كانت

 كانت ةشياند مدار بر بلكه يستيآمپرس يشناسمعرفت و يمدرس كيكالس يشناس معرفت چارچوب
 يةنظر ياصل يراهنما كانت محض عقل نقد كتاب« است معتقد يكارتمك ل،يدل نيهم به. سازد مي
 وبر يشناس روش در كه است باور نيا بر زين 1يسگاد.  )221: 2009(مك كارتي،  »است وبر علم
 و تجربه ساخت در ميمفاه تياهم ،يياستعال روش از استفاده: دارد وجود يكانت اساس و هيپا چهار

 ياتكا شناخت، قابل ريغ ةنفس يف تيواقع و يداريپد ينمودها شناخت انيم زيتما دانش،
 از منبعث موارد نيا ةهم البته ؛)42: 1987(سگادي،  هاارزش و تهيويسوبژكت بر قيتحق تهيويابژكت
 نيا به شناخت شروط و طيشرا ييِاستعال ليتحل با كانت رايز است، كانت يياستعال ليتحل همان

 معرفت نوع نيهم است؛ رممكنيغ ميمفاه از استفاده بدون يتجرب معرفت كسب كه ديرس جهينت
 بر كه هستند يزيچ آن صرفاً هم نمودها نيا و ابدي نمي تحقق يداريپد ينمودها قلمرو در جز زين

 وارد شناخت شرط و حد عنوان به ارزش ييِاستعال ليتحل در كانت البته. شوند مي داريپد سوژه
 به را مهم نيا كانت يياستعال ةفلسف چارچوب در و اشينوكانت نهيزم به توجه با وبر اما است نشده
  . رساند انجام
 در را ياجتماع و يفرهنگ علوم توانست كه است مسئله نيهم وبر بزرگ يدستاوردها از يكي

 ليتحل و شناخت يةنظر وبر« واقع، در و دينما سيتاس و طرح يكانت مدرن يشناس معرفت چارچوب
. )226: 2009(مك كارتي،  »داد انتقال ياجتماع علوم در تهيويابژكت مباحث به را كانت يياستعال

 كاركرد و ساختار: «كرد مطرح يفرهنگ علوم تهيويابژكت خصوص در را كانت ياصل مسئله همان وبر
 وبر،(»ست؟يچ شود، مي استفاده آنها از گريد علوم ةهم مانند كه ،يفرهنگ علوم در ميمفاه يمنطق

 يياستعال ليتحل يمبنا بر وبر شهياند در تهيويابژكت ليتحل ديبا ل،يدل نيهم به ؛)133: 1387
 تيعل و معنا ارزش، ةجمل از وبر شناخت يةنظر ياصل عناصر ةهم آن، متعاقب و رديپذ صورت يكانت
  . شوند داده شرح و حيتوض مبنا نيهم بر

)c( ارزش يياستعال فسيرت  
 و مكان پردازد؛ مي زمان و مكان يياستعال شرح به اول نقد يياستعال اتيحس بخش در كانت

 شوند، حاصل شهودها انتزاع از كه اند يانتزاع مفهوم نه و باشند ينيپس كه اند يتجرب يامر نه زمان
 ةهم صورت زمان و مكان. هستند ينيشيپ يانتزاع و تجربه هر به نسبت كه انديمحض شهودات بلكه

 
1. Thomas Segady  
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: 1387 كانت،( آنهاست شناخت و دارهايپد امكان يكل “شرط” رو، نيهم از اند، يحس يدارهايپد
B41,B49  .(دهد پاسخ خود يياستعال يها پرسش به خواهد مي يياستعال اتيحس ليتحل با او :

). 116: 1394 كانت،(است ممكن چگونه محض يعيطب علوم است؟ ممكن چگونه محض اتياضير
 از  ؛“چگونه؟ است؟ ممكن محض يفرهنگ علوم ايآ”: نديب مي مواجه پرسش نيا با را خود وبر اما

 از پرسش به پرسش نيا ،)122: 1387 وبر،( »است 1يارزش مفهوم كي فرهنگ مفهوم« كه آنجا
 از. “است؟ ممكن محض يارزش علوم ايآ” كه شود مي يبندصورت نحو نيبد و شده يمنته ارزش

  . است يكانت يياستعال پرسش كي ،»ارزش و يتجرب معرفت ةرابط« يعني وبر، مسئله رو، نيهم
 و رهانديم يارزش يآزاد و يارزش حكم دوگانه از را خود ،يياستعال پرسش نيا به پاسخ در وبر

 در كند، مي ليتحل اديبنارزش را تيواقع و فرهنگ يوقت ل،يدل نيهم به. كند مي توجه يارزش ربط به
 ما يبرا يتجرب تيواقع. است يارزش مفهومي فرهنگ، مفهوم«: دارد نظر يارزش ربط به واقع،

 بخش فقط فرهنگ،. ميده مي ربط يارزش يها دهيا به را آن كه شود مي ليتبد “فرهنگ” به هنگامي
: 1387 وبر،(»دارند معنا و تياهم ما يبرا يارزش ربط ليدل به كه رديگ مي بر در را تيواقع از ييها

 از بخش آن گر،يد عبارت به دارند، يارزش بار تاًيماه ياجتماع تيواقع و فرهنگ نيبنابرا). 122
 شرط يارزش ربط يعني باشد؛ مانيها ارزش با ربط در كه شود مي داريپد ما بر تيواقع و فرهنگ
 تيقابل مان ممكن يها تجربه قلمرو در صرفاً ما چون و است ياجتماع و يفرهنگ يها تجربه ظهور
 مكان كانت يبرا كه همانطور. كند مي نييتع را ما دانش قلمرو و حد يارزش ربط م،يدار دانش كسب

 قابل حد نيا در صرفاً يبشر معرفت كل اساساً و يعيطب علوم و بود ما ممكن يها تجربه حد زمان و
. بود خواهد ما يفرهنگ علوم جهينت در و ما يفرهنگ تجربه حد يارزش ربط وبر، يبرا است، يابيدست
 شكل شرط كه بوده يمنطق - يياستعال ةمقول كي يارزش ربط هابرماس، ريتعب به رو، نيهم از
 يها دهيا بودن 2ينيشيپ يآشكارساز وبر هدف« تيلو ريتعب به و است؛ يفرهنگ علوم يها ابژه يريگ

  است خاص پژوهش هر ةمحدود در)  83: 1393 ت،يلو( »يارزش
  : دهد مي حيتوض است يفرهنگ علوم انيبن كه را يياستعال ةمقول نيا تهيويابژكت  ةمقال در وبر
 يكل طور به اي را، يخاص فرهنگ ما كه ستين نيا يفرهنگ علوم ةهم يياستعال فرض شيپ«

 كه ميهست 4يفرهنگ يموجودات ما كه است تيواقع نيا بلكه م،يدان مي 3ارزشمند را، يفرهنگ هر
 گذاشته عهيود به ما در جهان به 6معنا ياعطا و جهان به نسبت يارياخت 5ستاريا اتخاذ توان و اراده

 
1. value-concept 
2. a priori  
3. valuable 
4. cultural beings  
5. Attitude  
6. Significance  
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 ةدربار قضاوت به آن پرتو در كه دهديم سوق سمت بدان را ما باشد، چه هر معنا، نيا. است شده
 در) يمنف چه و مثبت چه(بامعنا يهادهيپد ةمنزل به و مينيبنش انسان وجود از يخاص يها دهيپد

 ما يبرا مذكور يها دهيپد باشد، داشته هم ييمحتوا هر ستاريا نيا. ميده نشان واكنش ها آن برابر
 به مشروط يفرهنگ دانش... است معنا نيهم براساس فقط علمي 1ةعالق و دارند يفرهنگ يمعنا

   .)128: 1387 وبر،( »است  2يارزش يها دهيا اي گذارارزش يهادهيا
. دارد را گاهيجا نيا ارزش مطلق بلكه باشد داشته يياستعال حالت تواند نمي يارزش يمحتوا چيه

 است، يخاص ارزش نوع هر از فراتر كه هاست ارزش مطلق وجود گرو در ما جهان و ما تيموجود
 شرط يارزش يها دهيا. شوند مي محسوب يفرهنگ دهيپد اندازه كي به نيد و فحشاء وبر، ريتعب به

 3ينيشيپ يمعنا به يياستعال شرط و اند يفرهنگ علوم و يفرهنگ يها دهيپد ظهورِ امكانِ ييِاستعال
 به وبر نزد ارزش يياستعال ليتحل نيبنابرا. است آن فهم و يفرهنگ ةديپد به نسبت ارزش بودنِ
  . است يمنطق شرط كي و ينيشيپ امر كي ارزش،: دارد وجه دو ارزش كه است آن يمعنا

 
)d( معنا يياستعال فسيرت  

 اديبنقانون علوم برابر در يفرهنگ علوم تيماه كند مي تالش خود يشناخت روش مقاالت در وبر
 انجام “معنا” تيمحور با علوم نيا تيماه نييتب. دينما روشن را هستند يعيطب علوم از متاثر كه
 يمعنا به توجه با را يزندگ يهادهيپد كه هستند ييها رشته “يفرهنگ علوم” از منظور«: شود مي

 تيواقع” يفرهنگ علوم در وبر ياصل ةدغدغ). 121: 1387 وبر،( »كنند مي ليتحل آنها يفرهنگ
 نه شوند مي مالحظه شانيخيتار تيفرد در يفرهنگ يها دهيپد ت،يواقع نيا در كه است؛ “يانضمام

 يحال در دارد، خود به مخصوص يمعنا كي شيخو تيفرد در دهيپد هر. شونده تكرار يتوال كي در
 علوم چند هر وبر. است قانون كي از تكرار قابل مصداق كي صرفاً دهيپد اديبنقانون علوم در كه

 ارزش” كه را تيواقع “ياساس” جنبه اما كند نمي رد را ها دهيپد انيم يعلّ روابط و اديبنقانون
 در. نديب مي ها دهيپد يفرهنگ يمعنا در بلكه دارهايپد در نهفته قانون در نه دارد “شدن شناخته

-منظومه يمعنا و تياهم يةپا بر كه است ريپذ امكان هنگامي فقط يفرهنگ عيوقا شناخت« واقع،

 نيا كه دهد نمي نشان ما به يقانون چيه اما. شود استوار منفرد، تيوضع هر در تيواقع انضمامي يها
 فقط پرسش نيا به گفتن پاسخ ابد؛ي مي مصداق لحاظ چه به و هاتيوضع كدام در معنا و تياهم

 »شود مي دهيد آنها پرتو در همواره فرهنگ كه ييها دهيا است، سريم يارزش يهادهيا براساس
  ». 27 :1387 وبر،(

 
1. interest 
2. evaluative ideas (Wertideen) 
3. A priori  
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 حاصل يارزش يهادهيا هيپا بر زين معنا و دارند تحقق امكان معنا هيپا بر يفرهنگ علوم نيبنابرا
 ياديبنارزش داشت توجه ديبا اما. هستند اديبنارزش و اديبنمعنا علوم يفرهنگ علوم لذا و شود مي
 علوم در يارزش يمحتوا چيه و يخاص يارزش چيه. مطلق ارزش نه است ارزش مطلق يمعنا به

 جهان هايريگ جهت صورت عنوان به صرفاً ارزش بلكه بود نخواهد شمولجهان و مطلق يفرهنگ
 يويپرسپكت چارچوب در ،يانسان كنش يمعنا از وبر يفرهنگ ليتحل« گر،يد عبارت به است؛ شمول
 »است 1شمولجهان يارزش احكام از يعار اما) value-laden بار ارزش( ارزش از سرشار كه است

  . )102: 2003(مك كارتي، 
 را يارزش يهادهيا بخواهد محقق كه افتد مي خطر به ييجا در تيواقع يمعنادار است معتقد وبر

 نديفرا در ها ارزش حذف يمعنا به دينبا را يارزش يآزاد رو، نيهم از كند حذف علمي كار از
 مقدور است آن يمعنا فهم واقع در كه انضمامي تيواقع ليتحل صورت نيا در رايز كرد يتلق قيتحق

 ما« پس). 129: 1387 وبر،( گرفت نخواهد شكل يفرهنگ علوم بيترت نيا به و شد نخواهد
 با ما يبرا زيچ چه كه ميكن كشف يتجرب يها داده در “فرضشيپ فاقد” پژوهشِ با ميتوان نمي

  ).212: 1387 وبر،( »معناست
 كه كرد تصور دينبا اما هستند ويسوبژكت همه ها ارزش چند هر كه دهد مي تذكر وبر حال، نيا با
 يگروه يبرا و معتبر يگروه يبرا يعني آورد؛ خواهد بار به ويسوبژكت جينتا تماماً يفرهنگ علوم

 نيا اما هستند ليدخ مفهومي يها انگاره ساختن در ها ارزش چند هر رايز. باشد اعتبار يب گريد
 داند مي آن به ديمق را خود محقق كه است شهياند قواعد تابع بلكه ستين خودسرانه بودن ليدخ

  ). 132: 1387 وبر،(
 دست هب يتجرب استنتاج و مشاهده راه از رديگ مي شكل ارزش چارچوب در معنا كه ييجا آن از

 است معتقد وبر رو، نيهم از. شود مي بار هادهيپد بر ما يارزش يهادهيا توجه با بلكه آمد؛ نخواهد
 بر تواند نمي كه بداند است محكوم باشد دهيچش را) كانت فلسفه( معرفت درخت ةويم كه يعصر«

 نيا ديبا خود بلكه ابد،يدر را جهان يمعنا جهان، ليتحل نيتر كامل يحت جهان، ليتحل جينتا اساس
 ديبا بلكه ندارد ينيشيپ يمعنا چيه وجود ياقتضا يوبر جهان). 96: 1387 وبر،( »نديافريب را معنا
 معنا هر كه است يانسان يجهان يوبر جهان رو، نيهم از شود، خلق انسان تهيويسوبژكت توسط تماماً

 رديگ نمي دهيناد علوم اديبن در را ارزش و معنا گاهيجا حال، نيا با كند مي ينف را يمتعال يارزش و
 يفرهنگ تجربه به نسبت چند هر ارزش و معنا نيبنابرا. برد مي بكار يياستعال حالت در ها آن بلكه

 يفرهنگ تجربه حد و شرط كه هستند انسان فكر مقوالت از يا مقوله واقع در اما اند ينيشيپ انسان
  . اند يفرهنگ علوم و

 
1. Universal  
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 ذهن يياستعال ساخت كي را ياجتماع جهان« كه دهد مي را امكان نيا وبر به يكانت جهان
 يفرهنگ علوم در معنا “نشيآفر” از سخن يوقت رو، نيهم از. )225: 2009(مك كارتي،  »بداند
 انسان ذهن مقوم ثيح منظور بلكه داشت آن از يشخص و يشناختروان ريتفس آن از دينبا شود مي
) فاهمه ينيشيپ مقوالت همان( ذهن يياستعال ساخت بدون كانت نظر از. است جهان با نسبت در

 نيبنابرا. داشت نخواهد وجود جهان تر، قيدق عبارت به و برد مي سر به تام كثرت در كسرهي جهان
 شهياند در مقوالت و جهان كه چند هر شوند، مي محقق ذهن ينيشيپ مقوالت با  آن يمعنا و جهان
 عالئق براساس زمان طول در وبر شهياند در آن مقوالت و يفرهنگ جهان و ثابت و يقطع كانت
  . كند مي رييتغ محقق
 ةمثاب به بلكه خود از خارج نه را تيواقع ديبا انسان ،يوبر جهان در ت،يلو نظر از رو، نيهم از
 عنوان به توان نمي را فرد و دولت گريد. “كند خلق” را آن يمعنا و رديبگ نظر در “خودش” تيواقع

 در. ندارد وجود ينيشيپ يفرهنگ دهيپد چيه چون كرد تصور يا شده نيمتع شيپ از يجوهرها
-شيپ گرفتار بلگه ميشو مي خارج علمي چارچوب از تنها نه ييجوهرها نيچن گرفتن مفروض صورت

  ).  90: 1393 ت،يلو( ميشو مي يمتعال يها يداور
 يياستعال گاهيجا در ارزش – يارزش ربط براساس است يفرهنگ علوم اديبن كه معنا ن،يبنابرا

 طرف از و) كانت از وبر تاثر( ما فهم مقوالت حاصل طرف، كي از معنا لذا و شود؛ مي خلق – يمنطق
 است) چهين از وبر تاثر(دارد قرار انيخدا و ها ارزش متكثر جهان در كه ما تيشخص از يناش گر،يد

   ).232: 2009(مك كارتي، 
  
)e( عل يياستعال فسيرتتي  

 تهيويسوبژكت ليذ زين) تيعل( يعلّ رابطه آن، يمعنا و جهان ساخت بر عالوه وبر، شهياند در
 بلكه يتجرب تيواقع در نه و نفسهيف تيواقع در نه تيعل كانت يبرا. رديگ مي قرار كانت يياستعال

 مفهوم اي مقوله دوازده فاهمه، ميمفاه يياستعال جدول ليذ كانت. دارد قرار فاهمه مقوالت در
 و) 144: 1394 كانت،( نهاست آ از يكي 2تيعل اي 1معلول و علت رابطه كه شمارديم بر محض

). 147: 1394 كانت،( »اندممكن تجربه ينيشيپ اصول فاهمه مقوالت اي فاهمه محض ميمفاه«
 برقرار دارهايپد انيم يعلّ ةرابط ،وبر ريتعب به دانشمند ذهن و ،كانت ريتعب به انسان فاهمه نيبنابرا
  ).272: 1387 وبر،( »است ما فكر يهامقوله از يامقوله تيعل« چون كند مي

 
1. Cause and effect  
2. Causality 
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 ديبا دانشمند آنچه از ممكن يهاعلت تينهايب تعداد شود مي يبررس تيعل يوقت« وبر، نظر از
 كي يبررس در يعني. )227: 2009(مك كارتي،  »دارد وجود كند انتخاب مهم يها علت عنوان به
 تواند مي علت يشماريب تعداد بلكه نيمتع و مشخص علت كي نه معلول، عنوان به يفرهنگ دهيپد
 محقق است ممكن ريغ ها آن ةهم منظور داشتن و يبررس چون است نيا مسئله حال باشد ليدخ

 و يمنطق اتيعمل مداك با«: است نيا وبر پرسش جا نيا در. كند مي يبررس و انتخاب را كيكدام
 سپهر از يخاص يهامولفه و هامعلول ياساس يهامولفه نيب ميكن ثابت قطع طور هب ميتوانيم چگونه
 فقط كار نيا« كه است نيا وبر پاسخ »دارد؟ وجود يعلّ ةرابط نيچن كننده، نييتع عواملِ يِنامتناه

 اتيعمل نيا كه كند تصور يكس اگر خصوص هب ست،ين ريپذ امكان عيوقا انيجر ساده ةمشاهد با
 عيوقا تمام از فرض، شيپ بدون و يذهن يعكسبردار ينوع يعلّ روابط به دنيرس يبرا يمنطق

 نيچن اگر يحت -  اند وقوع حال در بحث مورد يمكان - يزمان مختصات در كه است يروان و يكيزيف
 شامل كه رديگ مي صورت يفكر ينديفرا يط ،علل با هامعلول نييتب بلكه. باشد ممكن يزيچ

 رخ نديفرا نيا در انتزاع نيتر كننده نييتع و نياول). 249: 1387 وبر،( »هاست انتزاع از يا سلسله
 و جرح يخاص صورت به اي و ميبگذار كنار را) علل( كننده نييتع عوامل از يكي  ما اگر كه دهد مي
 گريد يجهت در) ها معلول( عيوقا انيجر كه داشت امكان عام، يتجرب قواعد طبق ايآ م،يكن ليتعد
 اتفاق قبال كه يصورت همان به اي باشد؟ مهم ما عالئق يبرا كه كند جاديا يتفاوت آنچنان و كنند ريس

 كنندهنييتع عامل آن فتديب اتفاق بود سابق در كه يشكل به كه يصورت در ابد؟ي مي ادامه بود افتاده
  ).262: 1387 وبر،( است تياهميب يعلّ لحاظ به علّت اي

 »يخيتار نييتب در يكاف تيعل و ينيع امكان« عنوان با يا مقاله در را مسئله نيا تيماه وبر
 كه مهم يفلسف فرضشيپ نيا دييتا ضمن مقاله، نيا در او. است داده حيتوض) 240: 1387 وبر،(
 مسئله لذا و داند نمي يكاف يفرهنگ علوم در را آن ،»است ما فكر يهامقوله از يامقوله تيعل«
 در كه شود روشن آن براساس كه »ابدي يا ژهيو تيخصوص تيعل« تا كند مي طرح را تيعل “تيكفا”

 است سازگار ها آن اعتبار يادعا با هاگزاره يرقطعيغ اريبس يمحتوا چگونه« يخيتار و يفرهنگ علوم
 است سازگار يعلّ يهايتوال از دسته آن ساختن در آن يسودمند با ها گزاره نيا چگونه نيهمچن و

 به را مسئله نيا شتريب نييتب وبر). 272: 1387 وبر،( »دارند وجود محتوا، تيقطع عدم رغم به كه
  . است نشده نوشته هرگز البته كه دهد مي ارجاع ندهيآ در گريد يا مقاله نوشتن

 و رديگ مي صورت هاآن “عالئق” به توجه با دانشمندان توسط يعلّ رابطه نييتع نديفرا نيبنابرا
 نييتع دانشمند “يارزش ربط” با نسبت در عالئق شد گفته نيشيپ يهابخش در كه طور همان
 ارزش نسبت كه شد متذكر ديبا هم باز اما. دارند نقش يعلّ ةرابط نييتع در ها ارزش لذا و شوند؛ مي
 حدود و حد دو، نيا نسبت ل،يدل نيهم به ؛يتجرب سطح نه است يياستعال سطح به مربوط تيعل و

 يدارهايپد انيم يعلّ ةرابط بخواهد كه يبشر شناخت هر. كند مي مشخص را يبشر شناخت
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 علوم در يعلّ ةرابط “فرضشيپ بدون” كشف يادعا لذا و است؛ بارارزش كند نييتب را يفرهنگ
 معناست نيبد يفرهنگ علوم در تيعل بودن يياستعال پس. است رممكنيغ و يرمنطقيغ يفرهنگ

 عبارت به است) a priori( ينيشيپ ،يفرهنگ شناخت هرگونه به نسبت بارارزش يِعلّ ةرابط كه
 تجربه بر مقدم “بارِارزش يعلّ ةرابط” چارچوب در منحصراً ،يفرهنگ يِعلّ شناخت نوع هر گر،يد

  . است ريپذامكان
  
   مفهوم و آلدهيا سنخ يياستعال فسيرت .1

 از بلكه ستين يشناخت روش ياستراتژ كي اي وبر يشناس جامعه از بخش كي صرفاً دئاليا سنخ
 جامعه ينظر ميمفاه همه وبر چون. دهديم شكل را يو يشناس جامعه اديبن بودن، دئاليا جهت
 زين چهارگانه يهاكنش انواع مفهومي يبنددسته يحت) 47: 1393 وبر،(داند مي “دئاليا” يشناس

 اديبن وبر يبرا كه 1“معنا” ن،يا بر عالوه). 51: 1393 وبر،؛ 77: 2004كيدران، ( هستند “دئاليا”
 “دئاليا” هم باز است،...  و منطق حقوق، جمله از ها دانش ريسا از آن زيتما وجه و يشناس جامعه
  ). 26- 25: 1393 وبر،(است
 تيواقع نه و دارد يخيتار تيواقع نه كه است مفهومي ساخته كي« “دئاليا سنخ” وبر نظر از

 ماكس مفهوم يريگشكل يةنظر خود، مهم كتاب در برگر توماس). 145: 1387 وبر،( »يقيحق
 ،ييمحتوا)2 ،يمنطق)1: دهد مي حيتوض را “دئاليا سنخ” همبه مرتبط جنبه سه ،)1976(وبر
 دهيچيپ متعدد يها دهيپد از شده منتزع مفهوم كي “دئاليا سنخ” يمنطق ةجنب در. يكاركرد)3

 كي تحت يهمگ اما هستند درجه اختالف يدارا يتجرب لحاظ به ها دهيپد نيا چه اگر كه است
 تيواقع و دئاليا سنخ يمحتوا انيم يمنطق ةرابط جا نيا در ياصل مسئله. اند شده منتظم مفهوم
 در. دهد نشان را يتجرب تيواقع تواند مي دئاليا سنخ يمعرفت- يمنطق لحاظ به ايآ كه است؛ يتجرب
 هاانسان كه دهد مي حيتوض را ييهاطرح و هنجارها از يخاص انواع  “دئاليا سنخ” ،ييمحتوا ةجنب
 نيا از يناش زين افكار و ها كنش انواع و رنديگ مي ميتصم ها آن براساس يخاص يها تيموقع در

 آن براساس كه است قيتحق ياكتشاف ابزار كي “دئاليا سنخ” ،يكاركرد ةجنب در. هستند ماتيتصم
  ).154: 1976(برگر،  شوند مي كشف يتجرب خاص موارد

 يهاسنخ«. شود مي حاصل “سهيمقا” روش قيطر از “دئاليا سنخ” يابزار و يكاركرد ةجنب
 آن تحت نمونه حكم در را مشخص كنش اي تيوضع كي كه ستندين ييها طرح هرگز دئاليا

 سهيمقا ها آن با كنش اي تيوضع كه هستند دئاليا يِحد مفهوم كي صرفاً بلكه م،يكن يبند طبقه
 از يفرهنگ دانش نيبنابرا). 145: 1387 وبر،(»شود آشكار آن معنادار و مهم يها مولفه تا شود مي

 
1, sinn= meanin 
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 گونه آن ،)اسيق: يكل امر ليذ يجزئ امر دادن قرار( يكل قاعده ليذ يفرهنگ دهيپد دادن قرار قيطر
 هم نيا بر تالش ن،يهمچن شود؛ نمي حاصل كند، مي اقتضا اديبنقانون و يعيطب علوم منطق كه
 شود حاصل يكل قاعده كي ،يفرهنگ يها دهيپد متعدد موارد دادن قرار هم كنار از  كه ستين
 پس. يياستقرا نه و است ياسيق نه “دئاليا سنخ” لذا، و ؛)استقراء: يجزئ امر از يكل امر استنتاج(

 قيطر از تنها كه است يخيتار و يفرهنگ دهيپد هر انضمامي تيفرد فهم دنبال به يفرهنگ دانش
  .1شود مي حاصل دئاليا مفهوم كي با “سهيمقا”

 ميمفاه يمنطق تيموقع يسازروشن جهت در شتريب وبر تالش است معتقد برگر همه، نيا با
 يگذار نام اساساً و است –...  و تيعقالن ،يدارهيسرما دولت، ،يكراسوروب مانند –) دئاليا سنخ(
 كه شد دهينام “سنخ” جهت آن از “دئاليا سنخ”. ه استشد انجام مبنا نيهم با “دئاليا سنخ”

 نيا به شانيظاهر فرم چه اگر ستند،ين خالص و يكل ميمفاه رنديگ مي شكل نجايا در كه مييمفاه
 بلكه رئال نه يتجرب تيواقع و ميمفاه ةرابط كه شد دهينام “دئاليا” جهت آن از و است؛ صورت

گرث و ميلز نيز معتقدند كه وبر محققان علوم اجتماعي را ). Burger, 1976: 156(است دئاليا
كه از مفاهيم منطقاً كنترل شده و بدون ابهام استفاده كنند،  يا اين«ديد:  مخير ميان دو گزينه مي

كه از واقعيت تاريخي جدا شده اند؛ يا از مفاهيم كمتر دقيقي كه پيوند نزديكتري با دنياي  مفاهيمي
آل هستند را انتخاب كرد و ماكس وبر مفاهيم نوع دوم كه همان مفاهيم سنخ ايده» دارندتجربي 

  ). 71: 1392(گرث و ميلز، 
 خود كه است نيا ي كه بايد بررسي شودگريد ةمسئل است؛ مفهوم كي “دئاليا سنخ”اما اگر 

يعني صرفاً در پرتو  يپساكانت جهان در تنها وبر شهياند در “مفهوم” تيماه فهم ».ست؟يچ مفهوم«
  :كند مي حيتصر وبر خود كه طور همان است؛ فلسفة كانت امكان پذير

 
 كانت،(intellectus  archetypus :است وبر ايدئال سنخ شبيه كه دارد التيني اصطالحي اول نقد كتاب در كانت .1

1387 :B723 .(برد مي بكار منظور بدين را اصطالح اين كانت: دهد مي توضيح كانت كتاب در را اصطالح اين ياسپرس 
) archetypus( اي نمونه و ايريشه هاي سنخ عنوان به ديگر شناسايي نحوة دو با را ما واقعي شناسايي نحوه كه

 هاي نگرش جز كه چيزي به ماست؛ شناسايي از فروتر كه انديشد مي شناسايي اي گونه به سو يك از« كانت. كند مقايسه
 ديگر اي گونه به ديگر سوي از. گردد مي آشكار  ما شناسايي بخش روشنايي كار سنجش، اين با: نيست برهم و درهم
 آن، با ما شناسايي سنجيدن كه است خدايي و شهودي دانش يك شناسايي اين. ماست شناسايي از فراتر كه انديشد مي

 با محض عقل شناسايي نحوه مقايسه با كانت بنابراين). 131: 1390 ياسپرس،( »كند مي آشكار را ما محدود طبيعت
 را بشري عقل خصوصيات و ها ويژگي تام، شهودي عقل شناسايي نحوه با و عقل بخش انتظام قوه فاقد شناسايي نحوه
 هاي سنخ عنوان به صرفاً بلكه ندارند خارجي وجود اساساً كانت فلسفه به توجه با شناسايي نحوة دو اين. شناسد مي

 هاي“سنخ” و كانت هاي“سنخ” ميان تاريخي يا منطقي ارتباط بخواهيم آنكه بدون.است كرده منظور را ها آن اي نمونه
 داشته توانيم مي را استفاده اين ؛)است ايجداگانه تحقيق نيازمند و نداريم شاهدي حاضر حال در چون( كنيم برقرار وبر

 . است شانكليت در امر دو “مقايسه” بلكه استقراء نه و قياس نه دو هر استفاده روش كه باشيم
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 “ديبازتول” ميمفاه ةفيوظ كه بود نيا بر فرض... يمدرس كيكالس يشناس معرفت چهارچوب در«
 ميمفاه تمام بودن يواقع ريغ به وستهيپ رو، نيهم از. است گرانليتحل ذهن در “ويابژكت” تيواقع
 ميكن توجه مدرن يشناسمعرفت ياديبن يهاشهياند نيمضام به اگر اما. شد مي اشاره روشن و يقطع
 يعقل مهار يبرا يليتحل ييابزارها اساساً ميمفاه ها آن طبق و رند،يگ مي سرچشمه كانت از يجملگ كه

 سنخ فقط ضرورتاً قيدق ينيتكو ميمفاه كه تيواقع نيا آنگاه هستند، ن،يهم فقط و ،يتجرب يهاداده
  ). 163: 1387 وبر،( »داردينم باز ها آن ساختن از را ما هستند، دئاليا

 1ديبازتول كي وبر، يشناس روش نيهمچن و يپساكانت يشناس معرفت در مفهوم ن،يبنابرا
 ن،يهمچن. است يفرهنگ و يتجرب تيواقع 2برساخت كي بلكه ستين يفرهنگ و يتجرب تيواقع

 صورت يفلسف ريتعب به واقع، در و دارند....  و گر ميتنظ نقش ميمفاه كانت فلسفه در كه طور همان
 يها داده يعقل مهار يبرا يليتحل يابزارها ميمفاه زين وبر يبرا هستند يتجرب و يحس يها داده
 يها داده بدون يعقل ميمفاه يمدرس كيكالس يشناس معرفت در كه، يصورت در است؛ يتجرب
 يكانت يشناسمعرفت در اما باشند؛ داشته تيواقع با مطابق يمحتوا يدارا توانستند مي يتجرب
  . هستند يتوخال و پوچ يتجرب يها داده بدون ميمفاه

 بلكه ستين يتجرب صرفاً امر ؛يديبازتول مفهوم نه است يبرساخت مفهوم كي كه دئاليا سنخ
 تهيويسوبژكت براساس “برساخت” كي رو، نيهم از است؛) يكانت يياستعال عقل( يعقل صورت يدارا

 يِخيتار يِندهايفرا و روابط كه است ويسوبژكت ريتصو كي الدهيا سنخ« پس. است يياستعال
) فيتال اي( بيترك ،است يدرون تناقض از يعار كه مفهومي روابط از نظامي كي در را مشخص

 توسط آن شدن فيتال يمعنا به دئاليا سنخ بودن ويسوبژكت اما). 263: 2015(رحمان،  »كند مي
 يذهن يمعنا به نه  شود مي آشكار فيتال نيا قيطر از تنها يفرهنگ تيواقع كه است سوژه عقل

 دئاليا سنخ« رو، نيهم از. كند فيتحر را تيواقع كه ،3پروكرست تخت همچون وبر ريتعب به بودن،
 يمنطق صرفاً كمال جز يكمال گونه چيه به يااشاره چيه و ندارد يارزش احكام به يربط چيه

 تيواقع آن ةليوس هب كه است يضرور يامر يآرمان سنخ حال، نيا با). 153: 1387 وبر،( »كند نمي
 است يراه تنها و شود؛ مي مشتبه روزمره زبان ةليبوس زيچ همه آن بدون و شود مي آشكار يتجرب
  ). 168: 1387 وبر،( »كند مي جدا مانيا از را علم« كه

 نه( ويسوبژكت انيبن چند هر) ميمفاه نيهمچن و( “دئاليا سنخ” كه است نيا ياساس نكته اما
 عيوقا ياساس عناصر دئال،يا سنخ« چون. است قيتحق تهيويابژكت و اعتبار ضامن اما دارد) يذهن
 افتي تيواقع در كه )Gedankenbilder( ويسوبژكت يهافيتأل ساختن با را ياجتماع و يخيتار
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 فراهم را شناخت تهيويابژكت امكان آن بردن كار به با ريمس نيا از و كند مي برجسته شوند نمي
  ). 232: 200(مك كارتي، »كند مي

 ميمفاه انيم“  1يرعقالنيغ شكاف” ةمسئل« كند مي طرح نجايا در وبر كه يگريد ياساس مسئله
 چيه به ليتقل قابل و بوده يرعقالنيغ تيواقع كه، معنا نيا به. است ) 15: 1922(وبر،  »تيواقع و

 بر در را تيواقع انيپا يب يغنا توانندينم...  مفهومي يهادستگاه از كي چيه. «ستين مفهومي طرح
  ) . 161: 1387 وبر،(»رنديبگ

 به ارجاع با و است يفرد و انضمامي ت،يواقع اول؛: دارد ليدل دو شكاف نيا وبر نظر از
 هستند، يانتزاع كه ليدل نيا به م،يمفاه. شود مي فيتعر زشيمتما و كتاي تاًيفيك يها مشخصه

 امر كي عنوان به را تيواقع دوم؛. كنند ديبازتول را تيواقع تيانضمام و يفيك تيفرد توانند نمي
 حال در مرتباً نيهمچن و تينهايب داًيشد و تاًيفيك تيواقع يدگيچيوپ م،يكن مي تجربه دهيچيپ

. آورد فراهم كل كي عنوان به تيواقع از جامع فيتوص كي توانينم پس. است يدگرگون و تحول
 يسازمفهوم كامل طور به تواند نمي آن، از يجزئ چيه نه و كل كي عنوان به نه ت،يواقع ن،يبنابرا«

  . )20: 1990(اوكس،  »شود
 جهت بر كامالً “ارزش” ةمقول اما شد، نخواهد پر چگاهيه يمنطق ثيح از چند هر شكاف نيا

 تياهم ما يبرا ها،تيواقع انيپايب يغنا در كه يزيچ از معرفت كسب امكان«. دارد ريتاث آن يريگ
 يهادهيا يمبنا بر آخر، ليتحل در كه است، خاص يژگيو با يينظرها نقطه كاربرد به بسته دارد،
 از تيواقع از يبخش انتخاب امكان يارزش يها دهيا). 169: 1387 وبر،( »اند افتهي جهت 2گذار ارزش

 كنند مي مشخص ها دهيا نيا تر، قيدق ريتعب به و كند مي فراهم را دهيچيپ و تينها يب تيواقع انيم
  . دارند شناخت و دانستن ارزش تيواقع از بخش كدام كه

 طرف از و هستند ينيشيپ يتجرب يها داده و تيواقع به نسبت ميمفاه طرف، كي از ن،يبنابرا
 دئاليا سنخ و شده يساز مفهوم آن جنبه كدام بر ديتاك با و تيواقع نيا از بخش كدام كه اين گر،يد

 از يبخش بر)  141: 1387 وبر،( »جانبه كي ديتاك حاصل دئاليا سنخ« چون – شود ساخته آن
  . شد خواهد ممكن يارزش ربط يمبنا بر  -  است تيواقع

 شوند مي شناخته دئاليا يهاسنخ و ميمفاه يريكارگ هب قيطر از يفرهنگ و يتجرب يها دهيپد پس
- شيپ يارزش ربط گر،يد عبارت به. رنديگ مي شكل يارزش ربط با نسبت در زين دئاليا سنخ و ميمفاه و

 يريگ شكل شرط و حد ارزش يعني. است دئاليا سنخ و ميمفاه يريگشكل يياستعال يمنطق فرض
  . شد نخواهد ممكن يا تجربه چيه و يفرهنگ مفهوم چيه ارزش بدون است، يفرهنگ ميمفاه
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)f( تهيويابژكت يياستعال فسيرت  
 تهيويابژكت اصطالح از وبر كه دهنديم توجه ما به) 1997( نگرير تزيفر و) 1393( تيلو كارل

 ؛)80: 1393 ت،يلو ؛ 123: 1997رينگر، ( است كرده استفاده(”“)  1قولنقل يهاعالمت در شهيهم
 يحال در اند؛ داشته ادعا و گفته گرانيد كه كند مي ليتحل و نييتب را ياصطالح وبر كه، معنا نيا به

 نيتر ياصل. كند مي نقل گرانيد زبان از را آن فقط و است نگرفته مفروض را يتلق نيا خودش كه،
 استيس و ياجتماع علوم در “تهيويابژكت«” ةمقال كند، مي ليتحل را اصطالح نيا وبر آن در كه ياثر

 آورده قول نقل عالمت در تهيويابژكت اصطالح مقاله متن در هم و عنوان در هم كه است »ياجتماع
 از گرانيد يتلق مقاله، يهابخش و ها ليتحل از ياريبس در وبر كه شود دقت ديبا نيبنابرا. است شده

 به ناظر ةتيويابژكت يبررس و ليتحل نيا ضمن در و كند مي يبررس و طرح را تهيويابژكت اصطالح
  . دهد مي نشان زين را خود نظر مورد يفرهنگ علوم

 تهيويابژكت خود چون ست،ين يروش يحت اي و يكيتكن سطح ته،يويابژكت ةدربار وبر ليتحل سطح
 از سخن نباشد روشن تهيويابژكت تيماه كه، هنگامي تا و است؛ نگرفته مفروض را گرانيد يتلق با

 و حدود ليتحل وبر، ليتحل سطح پس. بود خواهد مورديب آن به دنيرس يها روش و ها كيتكن
 ليتحل همان يمنطق طيشرا و حدود يبررس. است تهيويابژكت امكان عدم اي امكان يمنطق طيشرا

 از پرسش لسوف،يف كي مقام در وبر سطح، و گاهيجا نيا در نيبنابرا. ماست نظر مورد يياستعال
 تا تهيويابژكت يادعا يبشر حد كه كند مي طرح را مسئله نيا ن،يهمچن. كند مي تهيويابژكت امكان

. باشد داشته تهيويابژكت ةدربار تواند مي ييادعا چه بودنش، بشر اقتضائات همه با بشر يعني كجاست؛
 است، بشر وجود ريناپذكيتفك و يذات جزء ارزش است؛ ارزش ،يبشر نياديبن اقتضائات نيا از يكي
  كجاست؟ تا آن حدود و ستيچ تهيويابژكت آن، وجود با

 مطلقاً علمي ليتحل: «است معتقد وبر يياستعال پرسش نيا به پاسخ در و ليتحل سطح نيهم در
-نظرگاه از مستقل تواند نمي ليتحل كه معنا نيا به .ندارد وجود “ياجتماع يهادهيپد” از “ويابژكت”

 – ناآگاهانه اي آگاهانه حاً،يتلو اي حاًيصر – ها آن براساس موضوعات كه باشد يخاص “يبعد كي” يها
 نيا بر نگرير). 115: 1387 وبر،( »شوند مي داده سازمان ينييتب مقاصد جهت در و ليتحل انتخاب،

 2ديبازتول ةمثاب به را دانش كه است يغلط تصور رد وبر، “ويابژكت” مطلقاً ليتحل انكار« است نظر
 اتيخصوص تمام و تام يريگشكل امكان يعني ديبازتول. )123: 1997(رينگر،  »پندارد مي جهان

 اساساً چون امكان؛ نيا انكار يعني تهيويابژكت انكار نيبنابرا. علم مفهومي دستگاه در جهان انضمامي
 جمله از سم،يويتيپوز اصول وبر، نظر از لذا،. دارد وجود “يرعقالنيغ شكاف” مفهوم و جهان انيم
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 وبر تالش لذا و ؛)225: 2009(مك كارتي،  باشد يفرهنگ علوم ةتيويابژكت معمار تواند نمي سم،يرئال
 كه – يعيطب علوم راه از را ياجتماع و يفرهنگ علوم در آن راه كه بود نيا بر تهيويابژكت ليتحل در
 و “يارزش يآزاد” دوگانه پس ).179: 2005(سوئدبرگ،  كند جدا – بود كرده دنبال سميويتيپوز

 يتلق هودهيب وبر يبرا بود يستيتويپوز يدگما و غرور از يناش ن،يوگل ريتعب به كه “يارزش حكم”
  . شد نخواهد يتلق ياجتماع علوم تهيويابژكت ركن نيمهمتر “يارزش يآزاد” گريد و شود؛ مي

 نه جهان برساخت ةمثاب به را تهيويابژكت ،يفرهنگ دانش و دئاليا سنخ بودن يساخت مقابل، در
 رو، نيهم از د؛يبازتول نه شود مي برساخت يوسازيابژكت نديفرا در ابژه. كند مي تصور جهان ديبازتول
 نيبنابرا ست،ين  2تيواقع اي  1ءيش ابژه،. ندارد را يفرهنگ ةديپد تمام و تام اتيخصوص يفرهنگ ابژه
 شود نمي آشكار شناسا سوژه بر 3نفسه يف ءيش ،يعني هستند، كه آنچنان چگاهيه تيواقع و ءيش

 اعتبار«  پس. شد خواهد آشكار است ريپذ امكان يفكر مقوالت قيطر از كه آنها 4ييبازنما بلكه
 از استفاده با انضمامي تيواقع به دنيبخش نظم يةپا بر منحصراً يتجرب يها دانش  يةكل 5ويابژكت
 در ما معرفت 7يها فرضشيپ يعني هستند، ويسوبژكت خاص يمعنا به كه است استوار 6ييهامقوله

  ).  168: 1387 وبر،(»شود مي دهيد هامقوله نيا
 دانش و معرفت به ليتبد مقوالت قيطر از فقط و فقط انضمامي تيواقع و يتجرب يها داده
 اي گانهدوازده مقوالت. هستند انسان ةفاهم به مربوط و ويسوبژكت اساساً هم مقوالت. شد خواهند

 ت،يعل عرض، و جوهر ،يحدگذار سلب، ت،يواقع ت،يتمام كثرت، وحدت،( گانهدوازده محض ميمفاه
 بوده انسان فاهمه و عقل از يناش صرفاً كانت يبرا) ضرورت عدم، و وجود امتناع، و امكان مشاركت،

 كانت حال، نيا با). B 106 كانت،(هستند “ينيشيپ” يتجرب يها داده به نسبت كه انديزيچ تنها و
 اما است امدهين مقوالت جدول و يبند طبقه ليذ چند هر كه دارد وجود يگريد مفهوم است معتقد
 محمل مفهوم نيا ؛شميانديم من حكمِ م،يده حيترج اگر اي مفهومِ،«: است ميمفاه تمام محمل
 در ديبا همواره نيبنابرا و است؛ يياستعال ميمفاه محملِ جهينت در و است، عام طور به ميمفاه تمام
 كانت،( »است يياستعال حال نيع در خود كه در اين صورت شود گرفته نظر در ميمفاه نيا شمار

A341/B399 .(  
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 هر و است گانهدوازده محض ميمفاه و مقوالت ياصل محمل سوژه يعني ندهيشياند من ن،يبنابرا
 سوژه پس رد؛يگ مي شكل شناخت و شود مي ليتبد ابژه به مقوالت و سوژه به ارجاع با يتجرب داده
 شرط ،1يآگاه يفيتأل وحدت« ةمثاب به سوژه رو، نيهم از است؛ تهيويابژكت و ابژه يريگ شكل اديبن

 بلكه دارم، ازين آن به ابژه كي شناخت يبرا خودم كه يشرط صرفاً نه است، شناخت نوع هر ويابژكت
  . (B 138)»شود بدل ابژه كي به من يبرا تا باشد آن تابع ديبا شهود نوع هر كه يشرط چنان
 يفيتال وحدت محمل بر هم آن و مقوالت قيطر از شناخت و تفكر. نظرندهم وبر و كانت نجايا تا
 “تهيويابژكت” يبرا ديبا و تواند مي آنچه« ت،يلو ريتعب به رو، نيهم از. است ريپذ امكان سوژه يآگاه

 نجاستيا در ياساس مسئله اما). 80: 1393 ت،يلو(»ستين “تهيويسوبژكت” يواه انكار دهد رخ علمي
 يمبنا “يارزش ربط” كه اين بر يمبن وبر داتيتاك با ايآ دارد؟ ارزش با ينسبت چه تهيويسوبژكت كه

 كانت ةمقول دوازده كنار در مقوله كي عنوان به ديبا را ارزش است، يتجرب ميمفاه و دئاليا سنخ
 ديبا را ارزش كه اين اي. داد شيافزا توان مي را كانت مقوالت اند يمدع زين يبرخ كه آنچنĤن داد؟ قرار
  .  شميانديم من يعني است مقوالت همه محمل كه داد نسبت مفهومي همان به

 است يكانت چارچوب در ديگويم سخن مقوالت از خود يشناس روش مقاالت در وبر كه گونه آن
 داند مي ينيشيپ چند هر را ارزش اما. كند مي صحبت يمقول وحدت اي تيعل از كه هنگامي جمله از
 بودن ينيشيپ عوض، در. دهدينم اطالق آن به يمقول اتيخصوص اي و شمارديبرنم مقوالت جز اما

 يفيتال وحدت در ارزش دهد؛ مي نسبت “شمياند مي من” نياديبن حكم اي مفهوم آن به را ارزش
 صورت “ارزش به متصف ةسوژ” توسط عالم در يفكر فيتال نوع هر يعني دارد؛ حضور سوژه يآگاه
  . است “محقق يارزش ربط” همان “ارزش به متصف ةسوژ”. رديگ مي

 خيتار چهين. است شده ممكن چهين ةفلسف به وبر رجوع با سوژه به ارزش اتصاف يفلسف امكان
 صاحب( ديمر سوژه جز يزيچ يفلسف متفكرِ ةسوژ يعني داند مي اراده خيتار را فلسفه و كيزيمتاف
 با را ها ارزش جنگ وبر و است متفكر يها اراده جنگ از يناش چهين انيخدا جنگ. ستين) اراده
 هر به نسبت يارزش ربط اي ارزش به متصف سوژه اي ديمر سوژه. برد بكار انيخدا جنگ از يتاس
 در و ينيپس آن يمحتوا اما است ينيشيپ ارزش صورت اي مطلق چند هر. هستند ينيشيپ يامر
  . شد خواهد تعارض و نزاع گرفتار جهينت

 سوژه بر علم يها ابژه ظهور يياستعال شرط عنوان به بلكه يمتعال امر عنوان به نه ارزش نيبنابرا
 در نه و يمتعال سطح در نه دارد حضور يياستعال سطح در ارزش. بود خواهد تهيويابژكت همان يعني

  . است تهيويسوبژكت به قائم و ارزش به قائم يياستعال سطح در تهيويابژكت رو، نيهم از ؛يتجرب سطح
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  يريگ جهينت
 خارج“يارزش يآزاد” و “يارزش حكم” دوگانه از را ارزش كانت مسئله به رجوع با توانست وبر

 يبرخ كه گونه آن -مينيب مي حل راه نيا در يدوگانگ ينوع وبر، آراء به هياول نگاه در چند هر. دينما
 با بخصوص و قتريدق نگاه با رسد مي نظر به اما – است بوده دودل و مذبذب وبر معتقدند شارحان

 و شد خواهد تر رنگ كم و رنگ كم تذبذب نيا كانت ةفلسف باالخص و يفلسف سطح به توجه
  . شد خواهد يمشخص هدف و جهت يدارا و منظم يفكر دستگاه كي به ليتبد وبر يفكر دستگاه

تفسير ”، “استعاليي معناتفسير ”، “تفسير استعاليي ارزش”در اين مقاله، با تبيين چگونگي 
، “تفسير استعاليي ابژكتيويته”و نهايتاً رسيدن به “ آلتفسير استعاليي سنخ ايده”و “ استعاليي عليت

توانستيم انديشه وبر دربارة ابژكتيويته را در يك دستگاه فلسفي منظم و عميق بازخواني كنيم؛ تا 
بيشتر و فهم صحيح  ايراني با دقت علمي شناختي توسط پژوهشگرانكارگيري آن در سطح جامعه به

تر شده و تالش هاي بيشتري تري همراه باشد و ضمن آن، به محدوديت هاي سوبژكتيو آن نيز آگاه
  هاي معرفت شناختي آن نمايند.  جهت بازخواني فلسفي آن و حل چالش

در درك و  ميخصوص پژوهشگران ايراني را دچار نقصان و كج فه آنچه پژوهشگران آراء وبر و به
كند، همين عدم رجوع  تفسير آراء معرفت شناختي وبر و به خصوص مسئلة ابژكتيويته و ارزش مي

هاي ماكس وبر است. در ايران، رايج ترين تفسير فلسفي از آراء وبر ذيل  فلسفي اصيل به انديشه
ست اما وبر فلسفة تنومند نيچه صورت گرفته است كه هر چند در جاي خود بسيار اساسي و مهم ا

دهد؛ در حالي كه وبر،  گرايي و پست مدرنيستي قرار ميهاي برساخترا يكسرة در وادي خوانش
داند. از همين  هاي مي هاي خود را صراحتاً و تلويحاً متاثر از كانت و نوكانتي منشاء بسياري از انديشه

انت، تفسيري از ماكس وبر رو، در اين مقاله با تحليل و تفسير انديشه ماكس وبر براساس فلسفه ك
و “ اعتبار”شناختي با توجيه روش“ علم فرهنگي”گذار  ارائه شده كه ماكس وبر در قامت بنيان

  خاص آن نشان داده شد. “ ابژكتيويته”
و “ علم فرهنگي”تواند بر اساس آن  بنابراين، فلسفه كانت تنها چارچوبي است كه وبر مي

؛ در حالي كه، در تحليل و تفسير وبر غالباً اين پيوند و مخصوص آن را شكل دهد“ ابژكتيويته”
اتصال مورد غفلت واقع شده است. اما اذعان و التفات به اين چارچوب و پيوند، انديشه ماكس وبر را 

  نمايد.  از خوانش هاي پوزيتيويستي و پست مدرنيستي، حتي ماركسيستي مجزا مي
است و نه “ علم”؛ در وهلة اول “استعاليي”وبر در پرتو تحليل و تفسير “ علم فرهنگي”

، چون اساساً شرايط استعاليي به دنبال تعيين حدود و شرايطي است امكان علم و “1مطالعه”
علوم فرهنگي “ هاي استعالييفرضپيش”كه وبر از  ابژكتيويته آن را فراهم نمايد، پس هنگامي

 
1. Study  
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هاي استعاليي (ربط فرضو، پيشاست. از همين ر“ علم”كند، به دنبال تاسيس يك  پرسش مي
كند؛  ارزشي) وبر از سنخ تجربه نيستند اما ناظر به تجربه بوده و حدود و شرايط تجربه را معين مي

مانند مقوالت استعاليي كانت. از همين رو، با تفسير كانتي از وبر، راه و انديشه وبر از خوانش هاي 
  شود.  پست مدرنيستي جدا مي

است و از همين رو، از علم اجتماعي پوزيتيويستي “ فرهنگي”هلة دوم، در و“ علم فرهنگي”
هاي پوزيتيويستي) نيست بلكه در اينجا، به مثابة ابژة علم (مانند پژوهش“ فرهنگ”شود.  متمايز مي

و به عبارت ديگر “ ارزش”شناختي علم است، چون اساساً فرهنگ براي وبر، عين به مثابة شرط روش
يا “ علوم اجتماعي”كه از  است. شايد به همين دليل باشد كه وبر بيش از آن “ربط ارزشي”عين 

ها كند تا بر تمايز خود و پوزيتيويست استفاده مي“ علوم فرهنگي”استفاده كند از “ جامعه شناسي”
  تاكيد بيشتري نمايد. 

ها، علم  پديدهتوان دربارة اشياء يا  بنابراين، اين پرسش فلسفي كانت كه، با چه شرايطي مي
شمول باشد؛ و پاسخ وي كه، شرايط آپريوري تجربي داشت و در عين حال، آن علم، ابژكتيو و جهان

فاهمة بشر (يعني همان مقوالت استعاليي) كه در عين غيرتجربي بودن ناظر به تجربه هستند امكان 
توان  شود: چگونه مي كرار ميآورند؛ بار ديگر در انديشه وبر ت علم بودن و ابژكتيو بودن را فراهم مي

هاي تاريخي و فرهنگي شناخت داشت و در عين حال ابژكتيو باشد؟ و  ها يا پديده نسبت به ابژه
است با اين اصل بنيادين كه فرهنگ (يا ربط ارزشي)، به مثابة “ علم فرهنگي”پاسخ وبر؛ تاسيس 

  شرط آشكار شدن و شناخت هر ابژه فرهنگي باشد. پيش
هاي هگلي، آليستمتمايز از ايده د وبر براي تاسيس يك علم (البته علمياما، هر چن

هاي ضد ها و حتي فيلسوفان ضد روشنگري (مانند نيچه) و رمانتيستها، ماركسيستپوزيتيويست
را دنبال كرد؛ اما پاسخ و راه حل وي همچنان » بازگشت به كانت«علم)، بهترين مسير و معبر يعني 

در كجاي دستگاه “ پيشيني (آپريوري)”ت كه: ربط ارزشي به مثابة شرط دچار اين چالش اس
شناختي بشر قرار دارد؟ اگر ربط ارزشي در دستگاه فاهمه بشر (به تعبير كانتي) باشد آنگاه بايد 

پذيرد و يا صراحتاً آن را اعالم  عقلي محض باشد، در حالي كه وبر به سختي چنين امري را مي
ستگاه فاهمه بشر نباشد آنگاه پيشيني نيست و پسيني خواهد شد و در نتيجه كند؛ و اگر در د نمي
تواند شرط هر نوع شناخت در علوم فرهنگي باشد يعني علم بودن علوم فرهنگي را سلب  نمي
كند كه ربط ارزشي عقلي محض (پيشيني)  نمايد. بنابراين، وبر از يك طرف صراحتاً اعالم نمي مي

پذيرد تجربي محض (پسيني)  باشد؛ در نتيجه دچار چالشي است كه  است و از طرف ديگر نمي
شناختي وبر به مثابة يك اصل روش“ آلسنخ ايده”كانت دچار آن نبود. اين چالش فلسفي دقيقاً در 

آل از يك طرف عقلي محض نيست (يعني به تعبير وبر در طول زمان يابد چون، سنخ ايده بروز مي
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ديگر پسيني محض نيست (يعني به تعبير وبر اساساً وجود خارجي و كند) و از طرف  تغيير مي
  تاريخي ندارد بلكه يك ساخت عقلي است). 

كارگيري آن در ميان  به اين ترتيب، وبر دچار چالش فلسفي است؛ اما اين چالش مانع از به
وان يك اصل به عن“ ربط ارزشي”آل با مبناي شناسان نشده است، به اين تصور كه: سنخ ايدهجامعه
است. با اين حال، صورتبنديِ “ علوم فرهنگي”شناختي تنها مسير دستيابي به ابژكتيويته در روش

دهد كه هر چند وبر يكي از تري به ما نشان ميتر و روشنكانتيِ مسئلة ابژكتيويته وبر، به نحو دقيق
(از جمله  شناسان متعدديشناسي بوده و راه حل وي توسط جامعهدر جامعه“ ابژكتيويته”مناديان 

كار رفته است، اما نتوانست براي آن راه حل مكفي و نهايي ارائه دهد به نحوي كه دچار  در ايران) به
در  شود و هر فهمي چالش فلسفي نباشد، يعني براساس اين راه حل، اساساً ابژكتيويته محقق نمي

كارگيري  و جامعه شناسان ايراني در بهعلوم فرهنگي دچار سوبژكتيويته است. بنابراين پژوهشگران 
كه  راه حل وبر براي ابژكتيويته يا بايد با رجوع مجدد به فلسفه، چالش آن را برطرف نمايند و يا اين

  به سوبژكتيو بودن آن التفات و اذعان داشته باشند. 
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