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  در شناخت مسایل اجتماعی ایران شناسی وبر هاي روش شاخص
  

  مجتبی میرزایی   یرزایی،حسین م ،کرمانی بتول محمودموالئی

  

 )15/12/98تاریخ پذیرش ، 10/06/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

رویکرد آلیستی آلمانی بر ذهن، آن را به وبر تالش نمود که ضمن تاکید سنت ایده

رفتار شیوه تفهمی و تفسیري بهشناسی وبر، به وشاثباتی و پوزیتویستی نیز پیوند زند. ر

شود که داراي  پردازد و چه بسا از نظر وبر، کردار، زمانی رفتار انسانی محسوب می انسان می

هاي رفتار انسانی زمانی قابل  شناسی وي ویژگی ویژگی و مشخصه عقالنیت باشد. در روش

  بررسی و ادراك است که قابل تفسیر نیز باشند. 

هاي آن  منظور استخراج مهمترین ویژگیشناسی وبر به این مقاله بررسی روش هدف

شناخت و تحلیل مسایل اجتماعی پرداخت. اي بهتر بتوان به گونهها بهبود تا با استفاده از آن

باشد و تالش گردید تا با کندوکاو هرچه  روش مورد استفاده در این تحقیق اسنادي می

هایی  شناسی وي پی برد. در نهایت ویژگی هاي روش یشتر ویژگیشناخت ببیشتر بتوان به

چون تفکیک پدیده اجتماعی و طبیعی از حیث ماهیت و روش خاص مطالعه، چند بعدي 

ها، حرکت بین سطوح خرد و بحث احتمال در روابط بین پدیدهها، توجه به دیدن پدیده

هاي  ساخت ابزار مفهومی و نمونههاي کمی و کیفی،  ها، تاکید همزمان بر روش کالن پدیده

ها و در نظر  اي در تحلیلموضوع ارزش در تحقیقات، اتخاذ رویکرد بینارشتهمثالی، توجه به

  هاي اجتماعی و متعهد بودن  گرفتن بسترهاي پنهان اما موثر و تاثیرگذار در بروز پدیده

تفاده در بررسی فهم مساله، شناخت علل و پیامدهاي آن از نکات ارزشمند قابل اسبه

 مسایل جامعه ایرانی است.

  

  شناسی، نمونه مثالی، مسائل ایران. روشمفاهیم اصلی:  

 

. شناسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتراي تخصصی جامعه                 b.mmolaie@gmail.com  

 .نویسنده مسئول)اسی دانشگاه فردوسی مشهد (شن هیئت علمی و استادیار جامعه   hmirzaei@um.ac.ir  

 .شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوي دکتراي تخصصی جامعه     M_mirzaie1990@yahoo.com  
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  بیان مسئله

هاي اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز تنها معلول یک یا چند علت مشخص  مسایل و بحران

و کند. از بدو ایجاد  ها ضرورت شناخت بررسی جامع را روشن مینیست و شناخت و فهم آن

مطالعه و بررسی مسایل نظران آن هر یک از منظر و رهیافتی بهشناسی صاحب استقالل نسبی جامعه

  .گذاشتندسهم خود آجري بر ساختمان نوپاي این رشته جامعه خود نگریستند و هر یک به

ها را در یک رویکرد خطی قرار آگوست کنت با ارائه روش کالن و دیدگاه خود، جوامع و تمدن 

خواهند کرد  اي جبري از مراحل شناخته شده گذر گونههمگی به ،ها و جوامعاز نظر وي تمدنداد. 

شناخت و  را آنان لیمساتوان جایگاه و موقعیت آنان و نیز  مختلف می جوامع مقایسه با و لذا

ی شناس عنوان واضع و بنیانگذار علم آکادمیک جامعه. پس از وي دورکیم بهکرد برایشان ارائه طریق

جوامع برگزید. وي با تاکید گذاشتن بر  شناختساختارها را براي  یبررسشناسی کالن و  روش

، راه حل مسایل را نه فرد بلکه اجتماع و همبستگی ارگانیک در 1ساختارها و منفعل دانستن انسان

 بین اعضاي آن دانسته است که در صورت نیاز براي تنبیه فرد منحرف از هنجارها، جبران خسارت

شناسی کالن را براي جوامع انتخاب کرد. از نظر  کارآمدترین وسیله است. مارکس نیز دیدگاه و روش

ترین عنصر تبیین کننده مسائل اجتماعی است و سایر نهادها وابسته  عنوان اصلیوي نهاد اقتصاد به

  نحوه عملکرد این نهاد است. به

تر بود و سهم  ر و تاثیرگذارتر و الهام بخشت در این میان تیزبینی، نبوغ و تالش برخی برجسته

تر بود. ماکس وبر یکی از این اندیشمندان و معماران  آنان در ایجاد این بناي نوبنیاد موثرتر و بنیادي

شود که عالوه بر  ها شناخته می پرداز در بین کالسیک عنوان اولین نظریهاین رشته نوپا بود. وبر به

هایش بسیار عمیق و رویکردي  شناسی وي همانند نظریه ارد. گرچه روشفرد نیز توجه دساختارها به

 توجه هاي متفاوت فرد نیز عالوه بر ساختار جنبهاش به شناسی نو داشته با این همه وي در روش

   دهد.نشان می يا ژهیو

عنوان کند و در این میان پژوهشگر به وبر براي فهم رفتار انسان، شیوه تفهمی را انتخاب می

تفسیر و معناداري کنش افراد تحت شود که بایستی به کننده معرفی می عنصر اصلی و مشخص

منزله دو وجه متمایز و مطالعه خویش بپردازد. در تمام مطالعات وي عنصر عقالنیت و تاریخ به

معنی استفاده منطقی و عقالیی از اهداف کند. عقالنیت به مشخص کننده نظریات وي خودنمایی می

قابلیت رسیدن به یک هدف مشخص را  ،ریزي درست شود که با انتخاب برنامه زارها تعریف میو اب

که موارد عقالنیت و تاریخ، به عنوان این). از این رو  با توجه به1392آبادي،  (جالل خواهد داشت

 

باور  "فردگرایی اخالقی"، به ذیري از کانت. این نکته را باید با تأمل بیشتري در نظر گرفت. دورکیم که با تأثیرپ 1

  تواند افراد انسانی را موجوداتی صرفاً منفعل بداند (سردبیر).داشت چگونه می
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 هاي شوند محقق بایستی در برساخت نمونه شناسی و رویکرد وبري شناخته می ارکان اصلی جامعه

  مثالی این دو رکن را مدنظر داشته باشد.

نگري را طلب  شکی نیست که پیچیدگی و چند بعدي بودن مسایل جامعه انسانی ضرورت همه جانبه

رغم انتقادات بر گشاست. علیکند و مطالعه و فهم نظریات مختلف در این خصوص ضروري و راه می

بخش محققان دنیاي مدرن در  تواند الهام می شناسی ویژه وي رهیافت وبر، اما رویکرد جامع و روش

بایست کشف و مورد استفاده قرار گیرد  شناخت مسایل اجتماعی باشد. شخصیت غنی علمی وبر هنوز می

  و مبنایی براي خلق و ایجاد رویکردهاي نوین در مطالعه مسایل اجتماعی نوین گردد.

برخی از این مسایل مشابه همان برد که  اي رنج می جامعه امروز ایران از مسایل پیچیده

مشکالتی است که بسیاري از جوامع اروپایی در ابتداي مسیر مدرنیته تجربه کردند و برخی مختص 

جامعه سنتی در حال گذار است. یکی از موضوعات چالش برانگیز در بین نخبگان و صاحب نظران 

و رشد است که در این زمینه  ایرانی سازگاري یا عدم سازگاري شخصیت ایرانی با فرایند توسعه

  توان از رویکرد  هاي متعدد به رشتۀ تحریر درآمده است. حال چگونه می مطالب و نوشته

شناختی وبري در جهت شناخت و فهم این مسئله و دیگر مسائل مشابه بهره برد. آیا شخصیت روش

تبدیل به نمونه مثالی را دارد  مثابه یکی از مسائل چالش برانگیز در ایران قابلیتسازگار با توسعه به

  یا خیر؟

  

  هاي آن: شناسی وبر و ویژگی روش

شناسی وبر در حل مسایل جامعه را بیان کرد باید  که بتوان نحوه استفاده از روشقبل از این 

هاي این رویکرد ویژه را فهم و درك نمود. وبر از سنت فلسفی غنی آلمان بسیار تاثیر  ویژگی

گرایی و  آلیسم کانتی است و از دگر سو مکاتب تاریخ سو تحت تاثیر سنت ایدهکپذیرد. وي از ی می

فهمی یا  ). وبر از روش درون1388اش تاثیرگذار بودند (فقیه،  گیري اندیشه ها بر شکلسایر جریان

). روشی که براساس 1388برد (لطیفی،  اند بهره می ها دانسته تفهمی که اغلب آن را فرمول آلمانی

قق باید خود را در موقعیت کنشگر قرار دهد تا معناي ذهنی کنش وي را دریابد. به اعتقاد آن مح

برد  گیرد بر محققی که از روش  پوزیتویستی بهره می کار میوبر محققی که روش تفهمی را به

  ).1392شود (ریتزر،  عمق اذهان کنشگران و فهم کنش ایشان نائل میبرتري دارد، چون وي به

دهد در حقیقت وبر  ل تمام رفتارهاي فردي است و تفسیر ذهنی فرد به رفتار معنا میکنش شام

کند در نظر وبر، رفتار  ) اشاره می1392گونه که ریتزر (شود و همان بین رفتار و کنش تمایز قائل می

که کنش جنبه عقالنی رفتار است. همچنین برحسب آن کنشی جنبه کمتر عقالنی است در حالی

دهند دیگران را نیز محسوب  محسوب خواهد شد تا به صرف معناي ذهنی که به رفتار می اجتماعی
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). 1388دهد (فقیه،  گیري صورت گیرد و در دنباله آن تبیین نیز رخ می کنند و بر آن اساس جهت

از نظر وبر، هر رابطه معقول از طریق تفهم باید از طریق علّی نیز قابل تبیین باشد و از این منظر 

توان با نظریه دیلتاي قابل قیاس دانست که در آن تفهم و تبیین دو روش مستقل محسوب  مین

شوند. در حالیکه به تصریح وبر فهم معنایی براي یک کردار، از طریق بازآفرینی ذهنی تجربه و از  می

ر ها زمانی داراي معنا خواهند بود که د). در واقع کنش1368شود (فروند،  گذر همدلی کسب می

جاست که صرف وار نباشد و این فضاي جمعیتی محصور باشد و رفتار صرفاً رفتار تقلیدي و توده

عبارتی رفتاري کنش معنادار بودن مطرح نیست بلکه علّی بودن این کنش نیز مدنظر است. به

وار و تقلیدي در محدوده مبهمی از مرزهاي کنش اجتماعی قرار دارد که در مورد رفتارهاي  توده

  ).1384نتی و کاریزما نیز این امر صادق است (وبر، س

شود که در مطالعۀ کنش انسانی نه تنها بایستی به فهم  از این بحث وبر اینگونه برداشت می

کنش پرداخت بلکه جنبه علی آن را نیز بایستی در نظر گرفت و نه فقط به کنشگر فردي بلکه باید 

  نیز در نظر داشت.  اند راسایر کنشگرانی که با آن در تعامل

باشند که وبر در  می مثالی یا ایدآلی يها نمونهسنت و کاریزما هر دو از انواع اقتدار و 

سخن  یقانون یعقالن وسنتی، کاریزمایی  اقتدار نوع سهاز  وبر پردازد. شناسی خود به آن می روش

 نوع دو در است وجودم یعقالن يها کنش تیحاکم آن در که یعقالن-یقانون اقتدار بجز. گوید می

 مقابل در هم زمایکار گر،ید یعبارتهب. خورد یم چشم به تیعقالن دونب و وار توده رفتار گرید اقتدار

 يروین کی تنها زمایکار میبدان که است مهم نیا و مقررات، مقابل در هم و ردیگ یم قرار سنت

 يهازمان در ییزمایکار يروهاین قت،یحق در. است خلّاق یانقالب ییروین بلکه ستین صرف یانقالب

 يساختار راتییتغ زمان در تنها و هستند يمنزو ییروهاین عنوانهب بحران کی آغاز ای و آرامش

 زمان نیا در انجامدیب حاکم نظام تیمشروع يهابحران به بتواند که یخیتار يدادهایرو و درازمدت

 ریتعب به). 1379 ن،یتد و موقن( ندده یم تیمشروع خود ییزمایکار رهبران به دانیمر که است

 و قداست یمدع تابعان زما،یکار اقتدار در و هستند قداست یمدع ،رهبران ،یسنت اقتدار در تزریر

 اقتدار در اما کنند یم رییتغ درون از مردم زمایکار اقتدار در هرچند. هستند رهبران بودن ییاستثنا

). 1392 تزر،یر( شود یم یمنته یسنت اقتدار به زمایکار داراقت تینها در و است یرونیب رییتغ نیا یعقالن

 خیتار گوناگون ادوار تمام در سلطه يهاشکل انواع که است معتقد وبر کند یم اشاره زین کسیبند

). 1382 کس،یبند( اند بوده یقانون و یسنت ،ییزمایکار مختلف هاي تیپ »لیتعد و انطباق زه،یآم ب،یترک«

   .است بوده تیعقالن تیحاکم خیتار طول در وبر نظر از اقتدار عنو نیبهتر مجموع در

گونه طرح نمود که وبر اقتدارهاي شناسی وبر با مفاهیم اقتدار را این توان ارتباط بین روشمی

کند و سعی در مقایسه انواع آن در اجتماعات مختلف دارد.  چندگانه را در طول تاریخ بررسی می

اندازهاي نظري مختلف را نیز دارد،  قابلیت انعطاف و قابل استفاده در چشممفاهیم مورد استفاده وي 
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گانه قابلیت سنجش و  ها تغییري ایجاد گردد. این اقتدارهاي سهکه در مفهوم اصلی آنبدون این

اي از عناصر  اي انتزاعی است که مجموعه ها را دارد. همچنین به گونه آزمون در تمامی جوامع و زمان

  گیرد.  دربرمی مختلف را

کنند همین دو  دو عنصر عقالنیت و تاریخ، بیش از سایر عناصر در مباحث وبر خودنمایی می

داري وبر است. اگرچه تمام متفکران هم عصر وبر نیز  عنصر نیز سازنده و منشأ نظریه تاریخی سرمایه

ا وبرِ آلمانی که داري در کشورها و مذاهب خاصی اتفاق افتاده است ام معتقد بودند که سرمایه

هاي تاریخی آن بود که در نهایت  دهد در جستجوي ریشه همیشه به عقالنیت وزن بیشتري می

داري عقالنی شد. در  ساز سرمایه ) صالبت اخالقی پیروان کالون زمینه1383مطابق نظر بودن (

الزم و کافی  کند که شرط داري سنتزي انقالبی تولید می حقیقت زوجِ روح عقالنی و پیکر سرمایه

هاي قدرتمند و منظم ). وبر با مشاهده دولت1384داري عقالنی است (پارکین،  براي رشد سرمایه

داري در کشورهاي آمریکا، هلند، بریتانیا معتقد بود براي تبدیل آلمان به یک نظام قدرتمند  سرمایه

یک دموکراسی مدرن  داري صنعتی، نیازمند دموکراسی مدرن است. وبر معتقد بود که در سرمایه

بین اقتصاد و نظام حکومتی پیوند وجود دارد و در این میان طبقات متوسط ایفاگر نقش اصلی 

). در حقیقت براي رسیدن به یک دموکراسی مدرن، بوروکراسی قوي 1384هستند (کیویستو، 

این مشخصات هاي مثالی مشخصاتی دارد. از جمله  الزمست و این بوروکراسی به عنوان یکی از نمونه

در اختیار را » دیل تولیوسا تیمالک« دینبا یعموم يها سازمانکه وجود سلسله مراتب است و این

اي  گونه  . بهکنند دیتول »درآمد« دینبا یدولت يها سازمان گر،یبه عبارت د ).1968 (وبر، باشند داشته

  تري داشته باشد و نیز  للتر و همچنین ساختمانی مج که یک اداره دولتی، نباید کارکنان فراوان

شود،   یخصوص هاي بخش به نسبتکه توانایی ارائه خدمات بیشتر که منجر به درآمد بیشتري این

داشته باشد. بر این اساس اگر سازمانی مطابق معیارهاي نمونه مثالی وبري نباشد معیوب است نه 

 جمله از کیکالس شناسان امعهج ریسا با دولتنظر وبر در مورد  قتیحق در). Ang, 2016متفاوت (

داند که موظف به اجرا  هایی می سري کمیتهها را تنها یکزیرا مارکس دولت. است متفاوت مارکس

 لیتعد را آنند يمجر که را ییهااستیس دیبا عمل در کارمندانهستند. در حالیکه وبر معتقد است 

برداري محض اري براي فرمان) و بدین گونه زیردستان را تنها ابز1382(بندیکس،  نمایند

  داند بلکه عقالنیتی باید داشته باشند تا اصالح و تعدیل انجام دهند. داري نمی سرمایه

داري و بوروکراسی به  گیري نظام سرمایهبا کمی تعمق در اندیشه وبر در خصوص چگونگی شکل

نگریستن،  شناختی منحصر به فرد وي همچون تاریخیهاي روش عنوان نماد عقالنیت جنبه

اي عمل کردن، کالن نگریستن موضوع و در عین حال رفت و برگشت محقق بین سطوح  مقایسه

  کند خرد و کالن خودنمایی می
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هاي دنبال استفاده از روششناسی هم عصر وبر شدیداً به که بسیاري از بزرگان جامعهدر حالی

د، وبر رویکرد متفاوتی را بر پوزیتویستی و علوم سخت در بررسی مسایل اجتماعی جامعه هستن

دنبال کمی کردن صرف بود. به بیند و معتقد است که نباید به گزیند و راه طی شده را خطا می می

امروز دنیاي عقالنیت است دنیایی که تنها باید آن را کمی کرد.  )، جامعه1374تعبیر ریتزر (

کشف و فهم آن نخواهد شد. وي  گونه دیدن دنیاي مدرن باعثکه وبر معتقد است ایندرحالی

مخالف استفاده صرف از یک روش براي سنجش مسئله است و معتقد است هدف علم کشف 

کار گرفت. تري براي شناخت آن باید به ). حقیقتی که رهیافت دقیق1388حقیقت است (لطیفی، 

مبحث عقالنیت  شود که در ابتداي دنیاي مدرن، به پردازانی محسوب می وبر در زمره اولین نظریه

بلکه ناتوانی » زدایی افسون«و » شدن عقالنی«پرداخته است. وي بیماري اصلی دوران حاضر را نه 

). به عبارت دیگر از 1396ناصري و احمدیان،  داند (حاجی بشر در تحمل سرنوشت عصر خود، می

پیچیده،  نگاه وبر ناتوانی در فهم و شناخت صحیح موقعیت، شرایط و مسایل جامعه متغیر و

  مهمترین ناتوانی انسان معاصر است.

تواند از گذشته  وبر برخالف بسیاري از جمله فروید که به صراحت بیان کرده بودند که انسان می

، استرانگخود فرار کند معتقد بود که انسان باید گذشته خود را بپذیرد و راه گریزي از آن ندارد (

انسانی شناخت گذشته و تاریخ آن ن و مسایل مرتبط جهان تر براي فهم انسا گونه ساده. به)1985

ضروري است و حال و آینده انسان ریشه در گذشته آن دارد که براي شناخت حال و آینده آن 

  شناسی وبر نیز قابل مشاهده است.بایست گذشته را نیز فهمید امري که در روش می

 دوگانگی از پیروي به ریکرت و دیلتاي جملهآلمانی از  از فالسفه برخی وبر از قبل و کانت از بعد

ابداع کنند  بیرونی دنیاي فهم با ارتباط در تفکر را نوکانتی روش کانت، تالش کردند تا عین -  ذهن

شوند و مخالفت خود  گرایان جنبشی وسیع در زمینه فرهنگی محسوب می ). نوکانت1392(زمانی، 

). آراي ایشان در نقطه مقابل 2005 ،م کردند (اندرسونرا با آراي روانشناسان و طرفداران کانت اعال

هایش را  گرایان قرار دارد که شناخت انسان برخالف اشیا قابلیت فهم از طریق انگیزه طبیعت

  داراست.

 و گیرد کارهب اش شناسانه جامعه مطالعات در را پوزیتیویستی روش کرد تالش هرچند وبر ماکس

 روشی ابزارهاي استفاده از اما کرد تاکید می بیرون دنیاي تعینی و انسانی جدایی فاعلیت بر

 طبیعی، علوم هايروش از گیري بهره عالوه برکه  داشت آن بر را پژوهش، وبر انجام در گرایانه اثبات

ها  از این رو وي با نوکانتی سعی در ترکیب آن داشته باشد. و داده دخالت را انسانی عامل مقوله

). در حقیقت، اهمیت موضوع عینیت براي وبر نشان از تمایل 1392(زمانی، قرابت اندیشه داشت 

اجتماعی نمود و مبحث آن را در دو  شناسی نیز بود، که وي آن را وارد مبحث علوموي به روان

  ). مطلب فوق نشان 2007، کاوالتوو کیفیت دانش قرار داد ( گیري مفهوم رویکرد متمایز: شکل
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اندازهاي نظري مختلف هاي اجتماعی را از چشمشناسی خود بررسی پدیدهدهد که وبر در روشمی

هاي تاریخ، حقوق، سیاست، اقتصاد، هاي مثالی خود دانشمورد توجه قرار داده و در ساخت نمونه

اي شناسی و فلسفه را توامان استفاده نموده است امري که مطالعاتی بینا رشتهشناسی، جامعهروان

  ناسی وبر را معمول و پذیرفتنی کرده است. شدر رویکرد روش

تعمیمی کاربرد  - هاي تفریديشناسی وبري بیشتر در علوم انسانی و براي استفاده در روش روش

شناسی وبر جایگاه عمده و محوري  ها در روش کند مقولۀ ارزش اشاره می گونه که بروندارد و آن

ارزشمند الهام گرفته از کار وبر همین مقولۀ ارزش رسد یکی از نکات . به نظر می)2001، برون(دارد 

تمایز بین بی طرفی ارزشی و ربط ارزشی در اي روشن بهگونهدر تحقیقات انسانی است و به

که در کارِ کمتر نظریه کند چنانپردازد و تکلیف محققان این حوزه را روشن میتحقیقات می

  پردازي این مقوله به این صراحت بیان شده است.

ثیر این مفهوم مارکس تحت تاوبر اذعان داشته که مارکس هم بر او تاثیرگذار بوده است. وي 

هاي  اند و مانند جنگ افزارهایی در نبرد براي طبقات و گروه بود که افکار تجلی منافع عمومی

هاي ذهنی را نشان دهنده منافع جمعی  ایده ،پیروي از مارکس روند. وبر به اجتماعی به کار می

 تیموقعکه، با توجه به این). 1393نسب،  اند (خوشرو و رضاییاهمیت حائزداند که در نبرد طبقاتی  می

 ،شده فیتعر يبا توجه به منافع نظر یتجرب قیحقاو  است یاتیمسئله ح کی قیوبر در مورد حقا ینوکانت

 قیحقادر زمره کار به طور خود ،یذات يها یژگیاز و یو حوادث به علت بعض اءیشوند. اش یساخته م

 دارند، اصرار آزادي عمل بر که نوکانتی باورهاي کنار در همچنین وبر ).1980، (زارت ستندین

هاي لیبرال دموکراتیک متعهد بوده و معتقد  گرایی صوري و انتقادي و فردگرایی اخالقی و ارزش به عقل

است (خوشرو و  کراتیکدمو هاي آل ایده کننده مارکس بیان انقالبی ایدئولوژي است که که

  ).1393نسب،  رضایی

داري و نقش دین به عنوان عامل یا مانع رشد  هوشمندي وبر را در بحث وي از انواع سرمایه

توان به روشنی دید. موضوعی که در زمانه و عصر وي مورد غفلت  داري عقالنی در غرب می سرمایه

داري سخن  شد. وبر از انواع سرمایه می بود و این پدیده مهم در حد یک متغیر دست دوم نگریسته

داري غنایم (شیوه به چنگ آوردن پول و ثروت از طریق جنگ، چپاول و  گوید: سرمایه می

داري عقالنی  آوري مدام سود و ثروت)، سرمایه داري سنتی (جمع هاي سوداگرانه)، سرمایه ماجراجویی

شد). و به باور  مند مربوط می دقیق و نظام(شکلی از فعالیت اقتصادي که به بازار منظم و حسابگري 

داري عقالنی منحصراً در غرب ریشه داشت (پارکین،  ها تنها سرمایه داري وبر از این انواع سرمایه

داري عقالنی بود که با اخالق پروتستانی نزدیکی و قرابت دارد و حتی در بررسی  ). آن سرمایه1384

عقاید پروتستانی (کالونیستی) و اعتقاد به قضا و قدر که  دهد که چگونه ادیان جهانی نیز نشان می

اي که راه تقرب به خدا  اتفاقا تغییرناپذیر است، باعث شکوفایی اقتصادي در غرب شده است به گونه
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گذاري بیشتر  نه از سختگیري معنوي بلکه از سختگیري اقتصادي و نظم فراوان در جهت سرمایه

  شود. حاصل می

روتستانی را مناسب رشد اقتصادي دانسته و نسبت به دیگر ادیان و مذاهب وبر تنها اخالق پ

کوشی، نظم و انضباط به همراه قناعت تک تک افراد به  چنین باوري ندارد. در تفکر وبري سخت

تعمیمی خود را -شود و در حقیقت وبر بدین صورت دوگانه تفریدي ختم می جوامع یجمععقالنیت 

  دهد.  نشان می

هاي مثالی  شناسی وبري خصوصا نمونه این دوگانه تفریدي و تعمیمی در تمام روشدر حقیقت 

باشد که به تحقیق  کند زیرا این نمونه مثالی از دید وبر، ساختار تحلیلی یا ابزاري می خودنمایی می

به معناي ساختی است که » هاي مثالی نمونه«طور که ذکر شد؛ کند. همان علوم اجتماعی کمک می

اي است که فرایند تفکر عقالنی  عبارتی ایدهشود و یا به دانشمند علوم اجتماعی تولید می در ذهن

شود که وضعیت یا کنش  مثالی محسوب می - کند و تنها یک مفهوم ابزاري شناخت را تولید می

). این الگو از ترکیب 1392آبادي رواري،  گیرد (جالل مشخصی با آن مورد مقایسه و کنکاش قرار می

، یا  تجرید عناصر متعددي است که گرچه در واقعیت وجود دارد، ولی با آن شکل و شمایل ویژهو 

  ).1383اصال وجود خارجی ندارد و یا بسیار اندك است (شیخاوندي، 

شناسی وبر نه تنها جایگاه شود که نظام ارزشی و فرهنگی در روشدر بحث فوق مشخص می

که توسعه سرمایه داري در دنیاي نده و مهم است. چناندست دوم و فرعی ندارد بلکه تعیین کن

داند و در عین حال در این بررسی خود براي رسیدن به غرب را مرتبط با نظام ارزشی آن جامعه می

نتیجۀ مطلوب و واقعی نه یک مذهب و آیین بلکه مذاهب مختلف در جوامع مختلف و در بستري 

  شناسی خود است که ۀ دیگر دوگانه سازي وبر در روشدهد. نکتتاریخی را مورد بررسی قرار می

که ممکن است در واقعیت گیرد چنانرسد جهت روشن کردن ذهن محقق صورت مینظر میبه

  وجود خارجی نداشته باشد اما در شناخت مسائل مثمر ثمر باشد.  

  

  )آل دهیپ ایتهاي مثالی ( نمونه

اند اما اغلب  کار بردهی اصطالحات متفاوتی بهآل، مترجمان فارس در ترجمه اصطالح تیپ ایده

آل استفاده شده است  این کلمات گویاي نظر وبر نیست. هرچند گاهی هم ترجمه آرمانی براي ایده

براي وي معانی دقیقی دارند و پسوند » اندیشه«و » پندار«هاي معادل با  که کلمات و واژهدر حالی

»al«   اضافه شده به واژه»idea « توان آن را به  باشد و می یک کلمه صفت اسمی میبراي

). و 1374ترجمه و تعریف کرد (شیخاوندي، » مجازي«یا حتی » تمثیلی«، »اي اندیشه«، »پنداري«

البته نباید فراموش کرد که هدف اصلی وبر از خلق چنین اصطالحی، آفرینش ابزاري براي پیشبرد 
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ند به درك و توضیح مفاهیم پیچیده فرهنگی اجتماعی ). وبر عالقم2017نظریه بوده است (کرونینگ، 

بوده است. عالقه وي هم به صورت نظري و هم عملی بوده است اما عالقه نظري وي تنها به ساخت 

و حوادث  هاشده است. عالقه عملی وي به فهم فعالیت هاي جهانی ختم نمی انتزاعی، عمومی یا گزاره

مهمترین این اتصاالت، پیوند  .)2005نی است (پساتاس، تاریخی، تطبیقی، همزمانی و غیرهمزما

  ).1983، هاي ساختاري است (هکمنبین تحلیل معانی ذهنی و فرم

اجتماعی از آن طریق موضوع خود  شود که دانشمند علوم اگر فهم تفسیري به روشی اطالق می

گیرد. زیرا هدف وبر،  ار میهاي مثالی وبر در زمره آن قر دهد در نتیجه نمونه را مورد بررسی قرار می

شود  فهم تفسیري از کنش اجتماعی افراد است که در نتیجه به تبیین علمی و علّی وقایع منتهی می

 ).1392آبادي رواري،  (جالل

. وبر دار بدون عالقه به منافع خود است یک مرد سرمایه هاي مثالی نمونهبراي مثال، پوریتن یکی از 

سري کند. مردي که یک اي را معرفی می ک کنش اجتماعی، فرد یا حرفهبه جاي نمایش یک بدل از ی

کند مگر یک احساس غیرمنطقی از  اي را دارد و از ثروت خود چیزي را کسب نمی از الزامات حرفه

مثالی  يها نمونه). از سویی دیگر، گاه 1981که کار خود را به خوبی انجام داده است (ولین، این

چند ساختار از  1جامع يها نشان دادن سازه يتوانند برا یکه م شوند معرفی می يا دهیچیپ ساختارهاي

که انحراف  يبه طور ،روند کار میی بهمدل انتزاع کیارائه به منظور ها آناغلب . کرداستفاده  بعدي تک

 ).1994باشد (دورتی و گلیک، تواند قابل توجه  یمآن آل  دهیا ای یاز نوع افراط

  هایی براي نمونه مثالی مدنظر وبر برشمرد:توان ویژگی با این وجود می

اي  مثالی متوسط و یا حتی میانگین عینی پدیده   ساختاري ذهنی است. در حقیقت نمونه -1

 اجتماعی نیست.

 ابزاري نظري براي درك واقعیت عملی است. -2

 فاقد قضاوت ارزشی است. -3

 داراي ماهیت آزمایشی است هرچند فرضیه نیست. -4

 ن و مکان قابلیت تغییر و انعطاف دارد.در ظرف زما -5

ترکیبی از عناصر انتزاعی است که به تشخیص محقق، براي تعریف پدیده انتخاب و آزموده  - 6

 شوند. می

 گیري است. تحلیلی تاریخی با ساختاري منحصر به فرد براي مقایسه و اندازه -7

  ت ساخت دارند. هاي مختلف که مشابه هم نباشند قابلی به تعداد متفاوت و از دیدگاه -8

 

١. holistic configurations 
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کند و  شناسی وبر ایفا می اي در فرایند علیت در جامعه هاي مثالی نقش عمده در حقیقت نمونه 

اي ساخته شود که قابلیت توصیف کنش اجتماعی را داشته باشد و به وضوح با انگیزه  باید به گونه

). در 2018گ، نیزتضمین شده باشد (سوئدبر» کفایت علیت«کنشگر نیز مرتبط و بدین ترتیب 

 يها یتحقق توال از طریقخاص  جهینت کیکند، بلکه تحقق  ینم ینیب شیپ مثالی  حقیقت نمونه

مثالی   عبارتی دیگر، نمونهبه .)2015، بالزاك( است طیاز شرا یاز اقدامات، در موارد خاص یخاص

به میزان  ها بستهکمال اخالقی نیست بلکه تنها مزیت آن، مزیت منطقی آن است و ارزش آن

  ). 1368شود (فروند،  شان در جریان تحقیق روشن می کارایی

سازد تا از طریق مقایسه با واقعیت تجربی اختالفات و  هاي مثالی را می بنابراین ماکس وبر نمونه

ها در فهم و ها را با مفاهیم روشن و با کمترین ابهام توصیف کند و از آنها را تعیین کند آنشباهت

  هایی هستند از جمله هاي مثالی وبر داراي ویژگیها استفاده نماید. البته نمونه ی پدیدهتبیین عل

توانند ایستا و یا  شوند، ضرورتا مثبت یا منفی نیستند، می که به ندرت در دنیاي واقعی پیدا میآن

بایستی فی هاي مثالی نیز باید ساخته شوند کند نمونهگونه که جماعت تغییر میپویا باشند. همان

هاي مثالی اگرچه از دنیا که نمونهها سازگار با هم باشند و ایننفسه معنا داشته باشند و اجزاي آن

). البته ساخت نمونه مثالی 1395وار از دنیا نیستند (ریتزر،  واقعی استخراج میشوند اما تصویر آینه

در واقعیت تاریخی غرق کند و  وظیفۀ آسانی نخواهد بود چرا که محقق براي ساخت آن باید خود را

منزله شود از آن بهمفاهیم نمونۀ مثالی را از نظر تجربی کافی و غنی سازد بعد از آن است که می

 ابزاري جهت شناخت مسائل پیچیدة انسانی بهره برد.

  

  بحث و نتیجه گیري

بود تا  هاي آنشناسی وبر به منظور استخراج مهمترین ویژگیهدف نوشتار حاضر بررسی روش

اي بهتر بتوان به شناخت و تحلیل مسایل اجتماعی پرداخت. شکی نیست ها به گونهبا استفاده از آن

طلبد و این موضوع امروز به اش روش ویژه شناخت خود را میاي با توجه به ماهیتهر پدیده

طبیعی و هاي هاي اجتماعی متفاوت از پدیدهسادگی مورد پذیرش است که روش شناخت در پدیده

هاي تواند تحلیلهاي اجتماعی میهاي علوم طبیعی در شناخت پدیدهتجربی است. و کاربرد روش

  ناقصی را در پی داشته باشد. در تثبیت و قبوالندن این فهم نقش ماکس وبر بسیار اساسی است.

هاي دیگر شناسیها و عناصري است که آن را نسبت به روششناسی وبر داراي ویژگیروش

تواند مورد توجه بسیاري از محققان و اندیشمندان جامعه ایرانی براي متمایز و برجسته ساخته و می

  شناخت مسایل اجتماعی ایران باشد.

جامعه ایرانی بدلیل شرایط ویژه و خاص خود در حال تجربه بسیاري از مسایل اجتماعی است 

عملی اجتماعی، عدم  مسایل چون بیکه یا در گذشته نداشته و یا بدین شدت بروز نکرده است. 
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گر حقوق شهروندي نبودن، عدم  اعتماد، ناامیدي اجتماعی، شهروندي عمل نکردن و مطالبه

 عدالتی بی تورم، بیکاري، افزایشتر و به روزتري چون  پذیري اجتماعی و یا مسایل ملموس مسئولیت

، طالق، اعتیادفقر،  وجود شی،بین بخ ضعف همگرایی تولید، پیشرفت در ضعف در تناسب درآمدها،

  ).1390)، (یوسفی و اکبري، 1386)، (معتمدي، 7: 1395پور و دماري،  گرانی و ... (سلطانی

توانند کمک شایانی در شناخت مسائل و ارائه  میجامعه شناسان ایرانی در این برهه خاص 

ضروري است و  شناسی ویژههاي آن داشته باشند. اما در این راه انتخاب یک روشحل راه

شناسی وبر، استفاده آن به فهم و هاي خاص روش دلیل ویژگینویسندگان این مقاله معتقدند به

  شناخت بهتر مسایل ایران کمک خواهد کرد.

گردد که وي تک علتی نگریستن را نفی و چند  روشنی مشخص میبا بررسی آراء و افکار وبر به

ها را نه ضروري و نه کند. روابط بین پدیده زین میها را جایگوجهی دیدن مسایل و عوامل آن

کند موضوعی که با می "احتمال"کند و صحبت از نگرد بلکه رویکردي میانه اتخاذ میتصادفی می

  تر است. هاي اجتماعی مناسب پدیده

داند بلکه آن و مشارکت همدالنه نمی "شهود "برخالف تصور قالب و البته اشتباه تفهم را صرفا 

داند. تفهم را ابزاري صرفا جهت فهم کنش و ذهنیات نیازمند تحقیقات منظم و دقیق میرا 

عبارتی توامان در حال برد بههاي کالن خود سود میداند بلکه از آن در تحلیلکنشگران فردي نمی

که وي هاي اجتماعی است. چنانها و پدیدهرفت و برگشت بین سطوح مختلف خرد و کالن واقعیت

هاي کاریزماي  حث اقتدار توأمان به نهاد حکومت، قانون، سنت و عادات و در همان بحث ویژگیدر ب

هاي کیفی و کمی در  داند. استفاده همزمان از روش فرد را منشاء مشروعیت و اقتدار یک رهبر می

شناختی وبر است. یقینا شناخت و تحلیل مسایل کنونی جامعه ایرانی نکته ارزشمند دیگر روش

هاي امروزي کشور مرسوم  گونه که در بسیاري از دانشگاههاي پوزیتویستی آنکید صرف بر روشتا

هاي تفهمی در فهم مسایل جامعه پیچیده ایرانی نتایج ناقص و است و یا تنها تکیه بر روش

  اي به همراه خواهد داشت.  یکسویه

باید در سطح معنا و هم  هاي اجتماعی معتقد است که باید آن را هم براي فهم کامل پدیده

بایست معقول، معنادار و قابل درك  عبارتی روایت محقق از مسایل میسطح علی بررسی کرد به

  هاي مشابه و مکرر باشد. دنبال موقعیتباشد و هم بایست به

هاي اجتماعی را ساخت ابزارهاي  شناسان براي تحلیل مسایل و پدیده وظیفه اصلی جامعه

توان به روشنی به  هاي مثالی می داند. چرا که با ساخت این نمونههاي مثالی می مفهومی و یا نمونه

ها با مفاهیم روشن دست یافت. البته ساخت این ابزارها خود ها و توصیف آن ها، شباهت تفاوت

  نیازمند غرق شدن محقق در واقعیت تاریخی و کامل شدن این مفاهیم از نظر تجربی است.
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نفسه معنادار  لی ممکن است به ندرت در دنیاي واقعی پیدا شود اما باید فیگرچه این نمونه مثا

  باشد. اجزایش سازگاري داشته باشد و متناسب با تغییرات جامعه بازتولید شود.

هاي مثالی و ابزارهاي مفهومی  شناسی ساخت نمونه هاي داخلی جامعه در بسیاري از پژوهش

غفول مانده است. بدون در نظر داشتن یک وضعیت و براي شناخت مسایل اجتماعی کنونی ما م

پذیر چگونه  توان به بررسی این موضوع پرداخت که شهروند مسئولیت مثالی چگونه می حالت

شهروندي است؟ و یا چه تیپ شخصیتی متناسب با رشد و توسعه در جامعه ایرانی است؟ البته رشد 

ها علوم کامپیوتري و آماري و ارتباط بیشتر آنهاي مرتبط و توسعه  شناسی و سایر دانش علم جامعه

دهد تا در ساخت  شناس قرار می شناسی این فرصت را در اختیار محققان جامعه با علم جامعه

  تر از وبر عمل نمایند. مثالی فراتر و دقیق يها نمونه

توجهی بدان انحراف  ارزش داوري در بررسی مسایل اجتماعی نکته اساسی دیگري است که کم

درستی دخالت ارزشی را تا سطح انتخاب در شناخت مسایل را به همراه خواهد داشت. و وبر به

کند کاري که ممکن است براي موضوع مثبت و بعد از آن و در حین تحقیق را منفی ارزیابی می

  نظر رسد.بسیاري از محققان سخت و دشوار به

ت، وي به سطح شناخت و فهم مساله شناسی وبر اس جنبه دیگر روش» علیت«تعهد به مطالعه  

یابی و همچنین شناخت پیامدهاي پدیده اجتماعی  کند بلکه بعد از شناخت مساله، علت بسنده نمی

  گیرد. داند و در مطالعات خود همین مسیر را پی می شناس می را وظیفه محقق جامعه

اي است. بدون  بینارشتهشناسی وبر، مطالعه این مسایل از منظر و رویکرد  نکته مهم دیگر روش 

عملی اجتماعی، عدم اعتماد،  شک در بررسی بسیاري از مسایل حال حاضر جامعه ایرانی چون بی

پذیري اجتماعی صرفا با تکیه  گر حقوق شهروندي نبودن، عدم مسئولیت ناامیدي اجتماعی، مطالبه

یل و مشکالت داراي شناسی ره به جاي نخواهد برد چرا که بسیاري از این مسا بر دانش جامعه

اند که بدون همکاري و مدد گرفتن از تاریخ،  هاي تاریخی، روانی، سیاسی و اقتصاديها و زمینهریشه

  اقتصاد، سیاست روانشناسی، مدیریت و ... شناخت ما ناقص و چه بسا نادرست خواهد بود.

هاي وبر نقشی حلیلها و بسترها پنهان و بسیاراثرگذار در تتوجه به متغیرهاي کالن و زمینه

اي اساسی و بسیار تاثیرگذار و  اي فرعی بلکه پدیده اساسی دارد. نهاد دین براي وبر نه پدیده

هاي دیگر است. یقینا در جامعه دینی ایران، نهاد دین تاثیر بسیار  دهنده بسیاري از حوزه جهت

روانی و خلقی جامعه هاي  ها از سیاست، اقتصاد، آموزش، خانواده و بخش اساسی در همه حوزه

رنگ و یا در کنار و هم داشته است. بر این اساس اگر در بررسی مسایل جامعه ایرانی نقش دین کم

  ها سطحی خواهد بود. وزن سایر متغیرها دیده شود بسیاري از تحلیل
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