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 کتاب مرور

  دین، قدرت، جامعه، اثرِ ماکس وبر

  1394ترجمه احمد تدین، انتشارات هرمس، چاپ ششم، 
 

  1فرهنگ ارشاد

  

  )15/08/98رشتاریخ پذی، 15/05/98فت(تاریخ دریا 

 

  مقدمه

شود مجموعه مقاالتی از ماکس وبر است که از بررسی میمعرفی و اثري که در نوشتار حاضر 

دار آلمانی انتخاب شده است. گزینش این مطالب که در شناس کالسیک و ناممیان آثار این جامعه

، گردآوري و 2استاران)زبان آلمانی بوده از سوي هنس گرث و سی. رایت میلز (به عنوان ویراصل به

) به وسیلۀ 3از ماکس وبر(با عنوان:  1946به زبان انگلیسی ترجمه و براي نخستین بار در سال 

خاطر اهمیت آن چندین بار هاي بعد، بهموسسه انتشاراتی دانشگاه آکسفورد منتشر شده و در سال

صورت  1977یسی چاپ سال ترجمه این اثر به فارسی از روي نسخه انگل چاپ مجدد رسیده است.به

 دین، قدرت، جامعهوسیلۀ موسسه انتشاراتی روتلج منتشر شده و به فارسی با عنوان:  گرفته که به

تدوین شده ممکن است خواننده  4عنوان مرور کتابجا و بهانتشار یافته است. در نوشتاري که در این

موضوع بررسی (نظریات ماکس وبر)  انتظار داشته باشد که از همان آغاز به تلخیص و معرفی اثرِ

صفحه کتاب را در  100جا که ویراستاران در بخش مقدماتی (که نزدیک به پرداخته شود ولی از آن

نوشتار نیز همین   اند، در اینبر گرفته) به شرح زندگی علمی وبر و مواضع و تحول فکري او پرداخته

دست شود با مرور کتابی بهجا که ارائه میدر این کار گرفته شده و در واقع تمامی مطالبیرویه به

 

  ershadaf@gmail.com                           . استاد دانشگاه شهید چمران اهواز  1

٢.  H. H. Gerth and C. Wright Mills  
٣. From Max Weber, ١٩٤٦, Oxford University Press. 
4. book review  که در مجالت علمی جهان متداول است).(چنان  
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آمده که عنوان آن در پیشانی این نوشتار ذکر شده است و البته همه این تلخیص و نیز بخش کوتاه 

  هدف بررسی و معرفی کتابی مطرح شده که موضوع این نوشتار است.پایانی، به

  

  معرفی کلی اثر

گفتار فصل است. ویراستاران در پیش 17فتار و گکتاب دین، قدرت، جامعه شامل یک پیش

اند و در باره وسواس و کتاب، چگونگی گزینش مقاالت از میان آثار فراوان وبر را توضیح داده

نکات بسیار  - شناسی از آلمانی به انگلیسیویژه ترجمه متن جامعهبه - مسئولیت خود در ترجمه

فصل کتاب  17تی کتاب که شامل سه فصل از اند. سپس در بخش مقدمامهمی را یادآوري کرده

نامۀ، عالیق سیاسی و مواضع فکري ماکس وبر بوده و به قلم خود ویراستاران است در باره زندگی

هاي علم و سیاست؛ قدرت؛ اند. چهارده فصل بعدي در چهار بخش با عنوانشرح نسبتاً جامعی داده

شود که فصل چهارم و پنجم، دو ست. اشاره میدین؛ ساختارهاي اجتماعی در کتاب گنجانده شده ا

استخراج  اقتصاد و جامعهو فصل ششم تا دهم از کتاب  1918رانی وبر در دانشگاه مونیخ در سال سخن

(از ماکس  هاي جهانیاخالق اقتصادي دینهاي یازدهم، سیزدهم، شانزدهم و هفدهم از کتاب شده؛ فصل

هاي داري (اثر مشهور وبر)و باالخره، فصلتستانی و روح سرمایهوبر)، فصل دوازدهم از کتاب اخالق پرو

توان گفت، می ها گزینش شده است.چهاردهم و پانزدهم از منابع متفرقه مثل مجموعه مقاالت کنگره

فصل در بخش مقدماتی که  3فصل یا مقاله در میان آثار وبر و همچنین با  14ویراستاران با انتخاب این 

بندي نسبتاً اند که با توجه به گنجایش یک جلد کتاب، جمعاز دیدگاه وبر است، کوشیدهتفسیر خودشان 

  .1تفسیري او ارائه دهند - شناسی علمیشناس کالسیک و روشجامعی از رویکرد این جامعه

  

  بررسی کوتاهی از زندگی و خاستگاه فکري ماکس وبر

جارت پیشه و مادري آزاداندیش و کرده، سیاست پیشه و تاز پدري تحصیل 1864وبر در سال 

جا پدرش عضو سالگی به برلین مهاجرت کرد و در آن 5پارسا زاده شد. او همراه با خانواده در 

خاطر موقعیت فکري، سیاسی و شغلی پدر، وبر درروابط شوراي شهر، و سپس رایشتاگ شد. به

پیدا کرد. او پس از اتمام دوره خانوادگی، با مشاهیر و متفکرانی مانند دیلتاي و یاسپرس آشنایی 

دبیرستان، در دانشگاه هایدلبرگ به تحصیل در رشته حقوق پرداخت و این رشته را تا اخذ درجه 

 

. بررسی و نقد این کتاب از سوي گروه علوم اجتماعی شوراي بررسی ونقد متون درسی علوم انسانی (پژوهشگاه علوم 1

سی اختصاص یافته و در همایش بررسی انسانی) به نویسنده واگذار شده که بخشی از آن که به نقد ترجمه این اثر به فار

زودي در مجموعه مقاالت آن همایش ) ارائه شده که امید است به97هاي متون تخصصی علوم اجتماعی (اسفند چالش

  شود.منتشر شود و بخش مرور و معرفی اثر (با تفصیلی بیشتر) در این نوشتار ارائه می
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اي که وبر برآن تمرکز کرده بود محل تالقی تاریخ اقتصادي و حقوقی بود و دکتري ادامه داد. حوزه

اش نیازمند به آموحتن زبان کمیل رسالهرساله دکتري او نیز در همین زمینه تدوین شد وي براي ت

  ایتالیایی و اسپانیایی بود.

  ) به 1887ماکس وبر در بیست سالگی به ناسیونال لیبرالیسم عالقمند شد و سه سال بعد (

  پژوهانه ). پس از ازدواج با خانم ماریان، زندگی دانش401 - 38لیبرالیسم گرایش پیدا کرد (صص. سوسیال

  سالگی به مقام استادي دانشگاه ه فرایبورگ و سپس هایدلبرگ رسید.ر سیتري داشت. دموفق

) که تا 1897پس از اشتغال در این دانشگاه مهم، طولی نکشید که وبر دچار بحران روانی شد (سال 

کارانه کوشید از رمانتیسیسم محافظهسختی گرفتار کرد. اما در همان حال مینیم او را بهوسه سال

دوري گزیند. در همین زمان پس از سفرهایی که در چند کشور اروپایی، از جمله ایتالیا و  [خانوادگی]

بهبودي نهاد و به  ماهه از آمریکا داشت، رفته رفته حالش رو بهدیداري سه 1904سپس در اواخر سال 

ها و به دنبال عضویت در هیات تحریریه مجله آرشیو علوم کار دانشگاهی برگشت. در این سال

نظران علمی (از جمله فردیناند تونیس و گئورگ اجتماعی و سیاست اجتماعی با بسیاري از صاحب

  زیمل) و نامداران سیاسی آشنایی و ارتباط بیشتري یافت.

  هاي انقالبی در روسیه عالقمند شد و حتا زبان روسی یاد گرفت تا به جریان 1905در سال 

رد. در عین حال او در پرتو احساسات ناسیونالیستی، با روحیه طور روزانه در جریان انقالب قرار گیبه

گذاشت. به همین دلیل گري نیز همدلی داشت ولی گرایش به دموکراسی هم ذهنش را آسوده نمینظامی

پایانی به  هاياو در باره جنگ جهانی اول که در پنجاه سالگی وبر آغاز شد موضعی دوگانه داشت. در سال

این داران کشاورز پرداخت و بهسازي و سرمایههاي اسلحهم و قمار میان کارخانهنقد از امپریالیس

نتیجه رسید که این جنگ هم دعوایی براي بازتقسیم قدرت جهانی است که نهایتاً بر ماهیت فرهنگ 

  ).48 -  46و  28 – 27تاثیر خواهد گذاشت (صص. 

ري) است، اعتقاد دارد که رهبران ساالاو در حالی که خود شارح رویکرد بوروکراسی (دیوان

ساالري ساالري را داشته باشند. چون از نظر وبر، دیوانسیاسی باید دانش فنی الزم براي مهار دیوان

  تنها در مقام ابزاري فنی، معنادار و قابل توجیه است ولی تشکیالتی مناسب براي پذیرش

ساالري و اقتدار آن (که نمودي با دیوان). از این رو، گویی او 51هاي سیاسی نیست (ص. مسئولیت 

رسد که وبر در برخورد با ساختار نظر میاند) موضعی دوگانه و تعارض آمیز داشت. بهبارز از مدرنیته

 

مند است. در صورتی که به منابع دیگر ارجاع شود از روش قاعدهها به متن ترجمه فارسی کتاب  . این شکل ارجاع1

طور کلی، تلخیصی از فصل اول تا سوم کتاب است شود که این قسمت از مقاله بهمتداول پیروي خواهد شد. اشاره می

  دهد.کتاب را پو شش می 87 - 2که صفحات 
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اندیشگانی مارکس و هچنین در رد یا پذیرش رویکرد فروید در تحلیل تفکر و رفتار اجتماعی 

  دچارهمین تعارض فکري بوده است.

فکري و همراهی داشت و مهمترین اثر او، همسر فرهیخته وبر که همواره با او هم خانم ماریان،

گوید همدلی او را پس از مرگ شوهرش ویرایش و منتشر کرد، درباره وبر می اقتصاد و جامعهیعنی 

 ها سال در اندیشۀقدر شدید بود که دهبا مبارزه پرولتاریا براي داشتن زندگی انسانی و آبرومندانه آن

گفته رسید. استدالل او، بهبندي به نتیجه منفی میاما همیشه در جمع –ها بود پیوستن به حزب آن

  همسرش، این بود که: 

تواند یک سوسیالیست یا مسیحی واقعی و صمیمی باشد که آماده باشد انسان تنها در صورتی می

اي که از ضر باشد از زندگی فرهنگیهمچون بینوایان زندگی کند. و این تنها در صورتی میسر است که حا

اش میسر نبود. درآمد استادي خاطر بیماريشود چشم بپوشد. این کار براي وبر، بهرنج آنان مهیا میدست

  ).49بود (ص. » فردگرا«عالوه او شخصاً او به رانت سرمایه بستگی داشت. به

بک تفکر حاکم بر کار وبر، ترین سمهم«کنند که گرث و میلز در پایان فصل دوم اشاره می

یعنی همان میراث نمادین روشنگري است [این نکته ممکن  )positivism(گرایی بینش مثبت

رسد نظر میاست براي برخی خوانندگان این نوشتار و همچنین اصل کتاب، قابل تامل باشد و لی به

نگري بود: منظور آیندهي بهنگرتشخیص ویراستاران اثر درست باشد]. او در صدد ساختن ابزار گذشته

بینی براي توانستن. این عنصر فلسفه اثباتی آگوست کنت، نقش بینی، و پیشدانستن براي پیش

رسید از برخورد می» مکتب تاریخی«نامه او به که شجرهاي در نگرش وبر داشت. با اینتعیین کننده

  ). 52(ص. » بعدي با تاریخ بیزار بودآموزنده و تک

هاي سایه و روشن ساختار اندیشگانی وبر پاراگراف فصل دوم کتاب شاید در فهم گوشه آخرین

این منظور که از ها پرداخت؛ اما نه بهتحلیل آنوبر اطالعات وسیعی گرد آورد و به«کمک نماید. 

اش را که طریق تامل در وضعیت تاریخی انسان، به پناهگاهی امن راه ببرد و پاسخ به نیاز مذهبی

هاي تطبیقی [تاریخی] به مجموعه خواست با بررسیجواب مانده بود در آن بجوید. ... وبر میبی

هاي سیاسی در جهان معاصر یاري کند. این دانش در گیريقوانینی دست یابد که او را در جهت

 رسیقدرتی است که در پشت تالش او براي دستواقع نوعی قدرت است و این خود انگیزه انسان بی

گیري و مواضع فکري به دانش و معرفت نهفته است. شاید با توجه به این عالیق سیاسی بتوان جهت

 ).53(ص. » وبر را درك کرد

  داري، تجسم اند. ازدیدگاه او سرمایهنامیده» لیبرال مایوس«دانیم، وبر را که میچنان

آزادي بر پایۀ احساسات [عقالنیت ابزاري] است؛ [که در آن] خواست  1زدودگی عقالییشخصیت

 

١ . rational impersonality  
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. آزادي در بهترین حالت، پوششی است براي 2شودمشخص می 1دور خود تنیدنپیله بهغیرعقالنی و 

- جهانی از روزمرگیعنوان گریزي اینپاالي هنر بهآمیز و نیز براي تجربه روانمصاحبت و همدلی محبت

از آن برخورارند و این همان آزادي بدون کردگان هاي نهادین. آزادي امتیازي است که داراها و تحصیل

اشخاص را به سیاست   برابري است. وبر، برخالف لیبرالیسم کانت و همفکران او، آموزش و تولید اجتماعی

داند. بنا بر این، بدبینی او در زمینه آزادي سیاسی و اقتصادي، با بدبینی او در زمینه و اقتصاد وابسته می

  ).87 – 86شد (صص. هاي ممکن براي انسان معاصر تکمیل مییتهنر و فرهنگ و انواع شخص

  

  میراث فکري وبر

اي کوتاه از سه فصل نخست کتاب موضوع بررسی است؛ توضیحاتی که گذشت، در اقع خالصه

رسد معرفی رسا و نظر میوسیلۀ ویراستاران کتاب در این اثر گنجانده شده و بههایی که بهفصل

آید، اي که در پی میاند. در شرح فشردهشناس کالسیک ارائه دادهجامعه مفیدي از دیدگاه این

را به منزله توان آنباشد و میفصل بقیه کتاب است که مستقیماً به قلم و زبان وبر می 14تلخیص 

  شمار آورد.ویراستاران) به - میراث فکري وبر (البته به گزینش گرث و میلز

، هدف نویسنده آن است که بداند سیاستمداران “3حرفهسیاست در مقام ”در فصل چهارم، 

ها چیست. او با توجه به پیشینۀ تاریخی اروپا، اشراف محلی، هاي آناي کیانند و ویژگیحرفه

نگاران و مقامات حزبی را به عنوان روحانیون و فضال، اعیان و نجبا، وکال و قضات، و روزنامه

دهد که سیاستمدار باید داراي سه خصوصیت او توضیح می نماید.اي معرفی میسیاستمداران حرفه

طلبی نیز از خصایص هر باشد: شوق، احساس مسئولیت، و حس تناسب. او معتقد است قدرت

سیاستمدار است که اگر با احساس مسئولیت مهار نشود و سیاستمدار، قدرت را براي قدرت بخواهد 

  پردازد.صل به شرح رابطه سیاست با اخالق میانجامد. در پایان ففریبی میکار او به عوام

 

١ . privacy  
با ترجمه اقاي دکتر تدین کمی متفاوت است زیرا با مراجعه مستقیم و مطابقت دادن با متن اصلی . این پاراگراف  2

 ) نگارش یافته است. 74 -73(صص. 

  . این واژه نیز از مفاهیم ویژه و حساس وبر است که  از لوتر وام گرفته و در فصل سوم کتاب اخالق پروتستانی و روح  3

کند که معادل کلمه است که خود وبر آن را توضیح داده و پیشنهاد می Berufل کلمه آلمانی داري تشریح شده و معادسرمایه

calling  انگلیسی است که به معناي فراخواندن و قبول مسئولیت اخالقی و اعنقادي است اما حتا در متن انگلیسی گرث و میلز

را به سلیقه خود ترجمه کرده ولی هیچ کس آن را به این پیشنهاد وبر نادیده گرفته شده و در متون فارسی هم هر کس آن 

» حرفه«تري نسبت به ،، معادل مناسب»وظیفه«صورت وظیفه و مسئولیت اخالقی و اعتقادي ترجمه نکرده است شاید واژه 

ن انتخاب شده که در مت  vocationشود که در این فصل و فصل بعدي کتاب موضوع بحث، واژه حرفه معادلباشد. اشاره می

  درنظر گرفته شده است. Berufانگلیسی همین واژه براي ترجمه کلمۀ آلمانی   
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در معناي “ وضعیت علم در مقام حرفه”این است که بداند هدف وبر در تدوین فصل پنجم 

پرسد: سهم مثبت و واقعی علم در زندگی عملیِ  مادي و معنوي آن چیست. او در همین زمینه می

لم فن تنظیم زندگی از طریق که عگوید: اول این) او در پاسخ می174شخصی چیست؟ (ص. 

که علم، روش اندیشیدن و ابزار آموزد. دوم اینما میهاي انسانی را بهمحاسبه اهداف بیرونی و فعالیت

دهد. و سوم، علم راه رسیدن به وضوح و رس ما قرار میاندیشیدن و آموختن اندیشیدن را در دست

). وبر در این فصل 176 -174صص. شناخت حقایق و فاصله گرفتن از توهمات شخصی است. (

که عنوان یک اقتصاددان سیاسی معرفی نموده؛ ضمن اینجایگاه خودش را در فضاي علمی زمان به

داند شناسی، تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی و فلسفه فرهنگی نزدیک میدنیاي فکري خود را به جامعه

  دارد.تقیم یا غیرمستقیم اعالم میطور مسفکرمآبی را بهفروشی و روشنو نفرت خودش از فضل

اقتصاد و عنوان فصل ششم کتاب است که شاید مهمترین فصل کتاب “ ساختارهاي قدرت”

رسد این فصل گویاي عنوان کتاب و حتا هدف تدوین این اثر بوده است. این نظر میاست. بهجامعه 

 اي اقتصادي امپریالیسم؛ و ه؛ بنیان»هاي بزرگقدرت«فصل شامل سه قسمت است: اعتبار و قدرت

است.  1فرض اساسی او این است که هر سازمان سیاسی بر مبناي قدرت خود داراي اعتبارملت. پیش

او در این بحث به عملکرد بیرونی و درونی ساختار قدرت توجه دارد. وبر در تشریح عملکرد بیرونی، 

و امپریالیسم را بر این پایه تعریف نموده تاثیر بنیادي اقتصاد بر گسترش ساختار قدرت تاکید دارد به

باور وبر عملکرد درونی ساختار داند. و اما بهو آن را بستري مناسب براي توسعه قدرت و ثروت می

نظر او مقوله ملت بر پایه مفاهیمی مانند زبان است. به» ملت«گیري و تبیین قدرت، مبناي شکل

شود؛ بلکه مفاهیم همبستگی و تعلق تعریف نمی خونی و تبار مشترك و حتا احساسمشترك، هم

  هاي فرهنگی) ناظر بر مفهوم ملت است و این مفهوم ارتباط بسیار نزدیکی با ارزشی (ارزش

کم غیرقابل جایگزین معموالً بر تفوق [اعتبار] یا دست» ملت«دارد. معناي » اعتبار«هاي جذابیت

فرد بودن آن گروه [یا مردم] طریق ترویج و منحصر بههاي فرهنگی تکیه دارد که باید از بودن ارزش

 ).202 - 197حفظ و تقویت شود (صص. 

است. این فصل دربرگیرندة ده زیرعنوان و “ طبقه، منزلت، حزب”فصل هفتم متمرکز بر تشریح 

هاست: نظم اجتماعی و قدرت وابسته به اقتصاد؛ تعیین موقعیت طبقاتی از طریق موقعیت شرح آن

هاي ؛ تضمین3هاي مبارزه طبقاتی؛ حیثیت منزلتیناشی از منافع طبقاتی؛ سنخ 2اقدام جمعی بازار؛

قشربندي منزلتی؛ تفکیک قومی و کاستی؛ مزایاي ناشی از منزلت؛ شرایط اقتصادي و پیامدهاي 

 

١. prestige  
٢. communal  
٣. status honor  
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در نهایت همان موقعیت بازار است و شک » موقعیت طبقاتی«گفته وبر، قشربندي منزلتی؛ احزاب. به

  ). 210 -209ارد که عامل اصلی ایجاد طبقه، منافع اقتصادي است (صص. ند

-) ویژگی1شود: گانه آغاز میهاي چهاردهعنوان- و با زیر“ ساالريدیوان”فصل هشتم با عنوان 

هاي مناسب با ساالري شامل چهار نکته، وجود حوزه قضایی ثابت و رسمی؛ تقسیم فعالیتهاي دیوان

قوانین  کمکساالري؛ اختیار صدور فرمان از سوي مقام رسمی بهبع دیوانمقاصد ساختارهاي تا

نیازها ) پیش3) جایگاه یا موقعیت کارمند. 2مربوطه؛ تامین تدارکات روشی براي انجام امور مربوطه. 

) 6) تغییرات کیفی وظایف اداري. 5) رشد کمی وظایف اداري. 4ساالري. گیري دیوانو علل شکل

ساالري مدرن و عقالیی نظام ساالري و قانون (دیوان) دیوان7ساالر. سازمان دیوان مزایاي فنی

ها هاي اجتماعی (که به اشتباه کاهش تفاوت) توازن تفاوت9) تمرکز ابزارهاي اداره. 8داري). سرمایه

ا ساالر که در آن کنش جامعوي جاي کنش تعاملی ر) ماهیت پایدار دستگاه دیوان10ترجمه شده). 

) پیامدهاي 11ساالر ابزاري براي جامعوي کردن مناسبات قدرت است. گیرد و سازمان دیوانمی

) مراحل رشد 13ساالري در ساختار قدرت. ) جایگاه دیوان12ساالري. اقتصادي و اجتماعی دیوان

 ) عقالیی شدن آموزش و پرورش.14ساالري. دیوان

ترین فصل کتاب و شامل سه قسمت کوتاه ،»شناسی اقتدار فرهمندانهجامعه«فصل نهم، 

هاي عام فره، مبانی اقتدار فرهمندانه و علت ناپایداري آن؛ و سلطنت فرهمندانه) است. (ویژگی

ساالرانۀ مدرن متکی بر عقالنیت ابزاري (غیرشخصی) خالصه گفتار وبر این است که اگر اقتدار دیوان

اعتبار منزلتی و ثروت خانوادگی استوار است، اقتدار و قانونمندي و اقتدار سنتیِ پدرساالرانه بر 

اي و اعتبار اقتصادي متکی باشد، بیشتر بر فرهمندانه  بیش از این که به دانش تخصصی و حرفه

هاي شخصیِ رهبرانه و جذب مرید و فرمانبردار استوار است شرایط درونی ساختار اجتماعی و ویژگی

اش هدایت کند رسالتاگر کسانی که رهبر فرهمند احساس میگفته وبر، ). از این رو به280(ص. 

 ).208هاست او را نپذیرند، ادعاي فرهمندي او هیچ اعتباري نخواهد داشت (ص. آن

گفته وبر ساختار ، در واقع مکمل دو فصل قبلی است. به»معناي انضباط«فصل دهم با عنوان 

کند. با این وجود چنانچه این الگوي نی پیروي نمیاقتدار فرهمندانه، خودفرمان است و از قانون بیرو

اقتدار دوام بیاورد، ناچار به اجراي نوعی انضباط است ولی چون انضباط مورد تفسیر عقالئی پیروان 

  ). 287شود (ص. گیرد باعث کاهش اهمیت اقتدار میقرار می

وم (دین) است ، نخستین فصل بخش س»هاي جهانیشناسی اجتماعی دینروان«فصل یازدهم، 

(اثر وبر) برگرفته شده است. وبر شش دین معروف هاي جهانی اخالق اقتصادي دینو از کتاب 

عمل آورده به» فارغ از ارزشگذاري«درستی جهانی را مورد بررسی تاریخی قرار داده و این کار را، به

بر گرفته، بحثی  صفحه از کتاب را در 40است زیرا وبر شخصاً مشی سکوالر دارد. این فصل که 

طور کلی در بحث دین و جامعه) هاي فرعی است. هدف وبر در این فصل (و بهپیوسته و بدون عنوان
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ویژه بررسی و تبیین اخالق اقتصادي در جامعه، تشریح رابطه متقابل دین و زندگی اجتماعی و به

واملی چون اخالق، تطبیقی است. او پس از توضیحی مفصل که در باره جایگاه ع -نگاهی تاریخی

کشی و عقالنیت در ادیان مختلف داده به تشریح تاثیر قشرهاي رستگاري، عدالت، رنج و ریاضت

بر وضعیت رایج دین و تاکید اعضاء این قشر بر خواست رستگاري فردگرایانه پرداخته است. » مدنی«

  ده و تمایل به وچرا کرکند که قشرهاي مدنی در باره سرنوشت خود بیشتر چوناو اشاره می

  و  1محور -داري ذوق). در این بحث، دو الگوي دین322گرایی عملی [ابزاري؟] دارند (ص. عقل

داري به بعد). الگوي دین 326شود (ص. محور] معرفی و تشریح می -[کلیسا2ايداري تودهدین

  یوي را تحقیر محور، بیشتر فردي و متمایل به وحدت عارفانه و مراقبه بوده و زندگی دن -ذوق

محور قشرهاي مدنی،  -داري ذوقاي ویژه غرب را پیش کشیده که  دینخصیصهکند. سپس، وبر می

اي) رسیده و دست از شیوه مراقبه ساالر (تودهمحور و روحانی -کاري با دین رسمیِ کلیسابه مصالحه

هاي شیوهفرایند، به شود. در اینجذب می» فعال«کش و عارفانه برداشته و در یک فرقه ریاضت

مراقبه حاصل گریزي و توسل بهپذیرد که رستگاري با جهانزدایی از جهان روي آورده و میافسون

). پس از آن 329گردد (ص. کشی در همین جهان میسر میشود بلکه با کار فعاالنه و ریاضتنمی

 – 331مل رسیده (ص. کاداري نیمهشناسی دیننوعی سنخبرحسب جایگاه اخالق اقتصادي، به

  پردازد.از اقتدار در ارتباط با تاثیر دین می  مشهور خود 3) و در پایان به تشریح الگوهاي نظري339

عنوان دارد و از کتاب مشهور وبر، “ داريهاي پروتستانی و روح سرمایهفرقه”فصل دوازده، 

گزینش شده است. در این فصل فارسی نیز ترجمه شده که به دارياخالق پروتستانی و روح سرمایه

داري هاي پروتستانی و کلیساهاي محلی در همراهی با توسعه سرمایهطور کلی در باره تاثیر آموزهبه

شود. در این فصل به بحث در باره اجراي مناسک دینی از جمله غسل تعمید، عشاي ربانی بحث می

درن با مسیحیت و فرق پروتستانی اي مگونههاي برادري پرداخته که همه بهو گسترش باشگاه

داري ایمانیِ متمرکز بر زندگی مربوط است. بیشتر منظور وبر از طرح این مبحث، زوال تدریجی دین

  هاي عرفی ودنیوي شدن مسیحیت در غرب است.دنیاي دیگر و توسعه گرایش

به تاریخ  طور کلی، به»هاي آنگیريهاي دینی در جهان و جهتدنیاگریزي«در فصل سیزدهم، 

هاي هند که مهد اخالق دینی و خوار شمردن این جهان است توجه نموده و ابعاد و انگیزه

هاي دنیاگریزي و معناي ساختار ) انگیزه1دهد: هاي فرعی زیر شرح میدنیاگریزي را با عنوان

اقتصادي؛  ) حوزه4) طرق خوارشماري دنیا؛ 3شناسی ریاضت و عرفان؛ ) سنخ2ها؛ عقالنی این انگیزه

 

١ .virtuoso religiosity   
٢. mass religiosity  
٣. ideal types  
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) سه نوع 9) حوزه خردورزي؛ 8) حوزه تمایالت جنسی؛ 7) حوزه زیباشناسی؛ 6) حوزه سیاسی؛ 5

  محور). -داري ذوقرستگاري و دین -اعتقاد به عدل الهی (ثنویت و عدل الهی، تقدیر الهی، و خود

، نخستین فصل بخش چهارم کتاب »داري و جامعه روستاییسرمایه«فصل چهاردهم، 

آید وبر نظام کشاورزي سنتی جامعه طور که از عنوان فصل بر میارهاي اجتماعی) است. همان(ساخت

ویژه داري نوخواسته بههاي دور در گذشته داشته و در تعارض با سرمایهروستایی را که ریشه در سده

ا و با برخی جا وبر وضعیت آلمان را با انگلیس و آمریککشد. در ایندر آلمان بوده به شرح و بحث می

ویژه در شرق این کشور، کند که در آلمان، بهاز دیگر کشورهایی اروپایی مقایسه نموده و استدالل می

تواند داري مقاومت کند و نه میتواند در مقابل هجوم سرمایهداري نه میبقایاي قدرتمند نظام زمین

کشد،  با تاکید نهادن بر پیش میدار شود. در این فصل که نکات قابل مطالعه فراوانی را سرمایه

تفاوت در تحوالت اجتماعی شرق و غرب آلمان و از سوي دیگر با مقایسه وضعیت آلمان با 

 نماید. تطبیقی فراهم می - کشورهاي دیگر، زمینه را براي یک مطالعه تاریخی

کند. او ها بحث میآلمانی 1، در باره هویت»هویت ملی و یونکرها«در فصل پانزدهم با عنوان 

زادگان یونکرهاي آلمانی (حد اقل در مقایسه با جامعه تحلیل خود را با جمعیت اشرافی و نجیب

نویسد یونکرها نه تعدادشان زیاد است و نه از نظر سیاسی قدرت زیادي کند. وبر میانگلیس)آغاز می

برد که شود پی می نشینگوید که اگر کسی چندي با یونکرها هم). او در ادامه می445دارند (ص. 

هاي جمعیت آلمان افزاید که یونکرها تنها یکی از نمونهاند نه اشراف و میواقع در زمره عوامها بهآن

نظر او در آلمان از اشرافیتی وزین و داراي سنت مثبت سیاسی ). به449 -447هستند (ص. 

ص آلمانی وجود ندارد (ص. زادگی خاعنوان اشرافاي بهبرجسته، اثري نیست و پدیدة اجتماعی

گوید: پایان فصل میتاریخی جامعه آلمان در  -). پس از تشریح این وضعیت اجتماعی451 -450

  ). 455 -454آلمان سرزمین پدران خود نیست و نباید باشد بلکه سرزمین فرزندان خود است (ص. 

وبر بحث خود  را بر عنوان دارد، » هندوستان، برهمنان و نظام کاستی«در فصل شانزدهم که 

بدون نظام «کند. وي تاکید دارد که توصیف تاریخی مفصلی درباره نظام کاستی در هند متمرکز می

گوید برخی ). او می458(ص. » کاستی مقدم بر هر چیز، هیچ هندویی وجود نخواهد داشت

ح پنج توان یافت. در این فصل و طی تشریهاي تفکر کاستی را گاهی در غرب هم میخصیصه

 عنوان یک ساختار مهم اجتماعی در آن جامعه بررسی موضوع، موجودیت کاست در هند را به

) سلسله مراتب اجتماعی 4) کاست و گروه منزلتی؛ 3) کاست و صنف؛ 2) کاست و قبیله؛ 1کند. می

 

ترجمه نموده. هرچند » تهوی«استفاده شده که مترجم فارسی کتاب، آن را  character. در عنوان فصل از واژه  1

رسد ترجمه فعلی هم آسیبی به نظر میکنیم ولی بهترجمه می» منش«را هویت و واژه قبلی را  identityمعموالً واژه 

 محتواي بحث نزده است.
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سازد که گرایی. وبر در ضمن تشریح این پنج موضوع خاطرنشان می) کاست و سنت5ها؛ کاست

اقتصادي در اوایل سدة بیستم در  -سخت نظام کاستی، تا چه حدمزاحم توسعه اجتماعیر جانحضو

  هند بود است. 

است. مقام ادیبان در چین پیشینه تاریخی دیریه » ادیبان چینی«فصل پایانی (هفدهم) در باره 

  آثار نوشتاري ها تاثیر تعیین کننده بر سیاست حکام داشتند. رسد. آنداشته و تا عهد باستان می

نیز در چین عمري طوالنی دارد. ادیبان  (که بعداً ارزش شرعی و قانونی پیدا کردند)1نامهوقایعنام به

را مطرح » آسایش عمومی«و همچنین » وظیفه اداره«تر از آن و مهم» اداره«در آثار خود مفهوم 

خدمت سرشت امپراتوري، فقط با به نویسد: امپراتور بنا بر ذات وکردند. در سطور پایانیِ فصل میمی

  توانست حکومت کند. این فصل شامل ها و مشاغل دولتی میگرفتن ادیبان با صالحیت در مقام

  ) کنفوسیوس؛ 1هایی است که هر کدام در حدي کمابیش بسنده تشریح شده است: عنوانزیر

) 4شناسی؛ ر سنخ) جایگاه نظام آموزشی کنفوسیوسی از منظ3) گسترش نظام امتحانات؛ 2

) نظراتی در باره مشی 7) اعتبار و مقام؛ 6مردان؛ ) آرمان نیک5ادیبان؛ » حیثیت«و » منزلت«

  ) نظام سلطانی وخواجگان در مقام مخالفان سیاسی.8سیاسی؛ 

  

 سخن پایانی 

شرح شود قرار بر این نیست که بهمنظور مرور و معرفی کتاب تدوین میهایی که بهدر نوشته

کوشد که اثر را در ط قوت و ضعف و یا نقد اثر پرداخته شود. روشن است که چون نویسنده مینقا

اي و تاییدي غیرمستقیم بر اهمیت و نقاط قوت اثري حدي که دریافته است معرفی نماید خود اشاره

شناسان معرفی آن پرداخته شده است. از سوي دیگر، ماکس وبر یکی از معدود جامعهاست که به

السیک و معتبر است و نقد تفکر و نظریات او ادعاي بزرگی است و این کار باید از سوي کسی ک

نظر نامی داشته و در واقع کاوي قابل قبولی در کلیۀ آثار این صاحبپیش کشیده شود که ژرف

ثر است. البته ترجمه این ا» وبرشناس«عمري را در مطالعه موشکافانه آثار وبر سپري کرده و در واقع 

دانیم که نیاز نیست. با این همه، به خوبی میتردید از نقد بیفارسی نیز کار خطیري بوده و بیبه

مترجم محترم این اثر، تجاربی طوالنی و ارزشمند در ترجمه متون مهم علوم اجتماعی دارند و اگر 

هایی بر ترجمههم جایی براي نقد اثر باشد در حدي است که بر هر کاري از این دست (و از جمله 

رسد براي نظر میپژوهان ارجمند تقدیم کرده) وارد است. ولی بهکه نویسنده سطور فعلی به دانش

  تکمیل معرفی و بازشناسی این اثر مهم کالسیک، ذکر سه نکته در این سخن پایانی ضرورت دارد.

 

١. Annals 
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ی از میان آثار وسیلۀ هنس گرث و سی. رایت میلز ویراسته شده (یعننکته نخست، این اثر به

صفحه تدوین  100در  -اي طوالنی طور انتخابی گردآوري، و سپس ترجمه و با مقدمهوبر، به

.به زبان انگلیسی منتشر شده است. بنابر From Max Weberاصلیِ   با عنوانکتاب مورد نظر گردیده) و 

مثابه نویسنده یا مولف بهدر عنوان کتاب آمده، ذکر مجدد نام او  وبراین در متن انگلیسی چون نام 

رسیده و در واقع مولف یا تهیه کننده این اثر، همان یراستاران نظر نمیدر روي جلد کتاب ضروري به

) ذکر شده  Editorsعنوان ویراستاران (هستند لذا در روي جلد نسخه اصلی نام گرث و میلز به

دین، «کلی تغییر کرده و به ن کتاب بهرسد. اما در نسخه مترجم فارسی، عنوانظر میمنطقی هم به

مولف در زیر عنوان آمده و  صورتبه در عنوان کتاب حذف و تبدیل گردیده و نام وبر» قدرت، جامعه

دانیم که کلی حذف شده است. مینام ویراستاران در روي جلد و همچنین در صفحه عنوان کتاب به

فارسی اي که عنوان نسخه ترجمه شده بهکلمه ساز دارد. هرچند آن سهعنوان کتاب اهمیتی هویت

هاي محوري تفکر وبر و عناوین سه بخش کتاب حاضرهستند ولی را تشکیل داده در واقع موضوع

انگیزاند که در نسخه اصلی منظور بوده این عنوان کتاب، تصویر و تفسیري متفاوت با عنوانی را بر می

ز نظر ماخذ شناسی و ماخذیابی هم در پی دارد. مثالً اگر است. این کار اشکاالتی دیگر، و از جمله ا

شناسی، اثر ریمون آرون مراحل اساسی اندیشه در جامعهدانشجویی به مطالعه آثاري مانند کتاب 

اي از کتاب دین، قدرت، جامعه از اند در این صورت نامی یا نشانهکه نظریات وبر را شرح داده بپردارد

  ماکس وبر نخواهد یافت.

» کتاب مرجع«نکته دوم، گذشته از این که اثري که به معرفی آن پرداخته شده قطعاً یک 

هاي التین از سوي مترجِم انتخاب شده ازاء واژههاي فارسی که بههست و افزودن فهرست معادل

امري ضروري بوده که جاي آن در این ترجمه خالی است. و نکته سوم و ویژه درباره دو واژه مهم و 

و دیگري » understanding«صورت سی در اندیشۀ وبري است که در متون التین، یکی بهاسا

»interpretation « ترجمه شده است (براي » تفسیر«و » تفهم«است و به فارسی عموماً، به ترتیب

 دین، قدرت، جامعهدر حالی که در کتاب  .پور، خرمشاهی، صدارتی، پرهام)نمونه، آشوري، آریان

   interpretative) و گاه ادراك ترجمه شده و 66گاه شناخت (صفحه  understandingکلمه 

)ترجمه شده و این قابل 68و  66هاي تعبیري، ادراکی و گاهی هم تفسیري (صص. معادل صورتبه

  تواند براي خواننده سرگردانی در پی داشته باشد.تامل است و می

نظیري هنوز هم منبع و مرجع مهم و شاید کم دین، قدرت، جامعهبا همه این نکات، کتاب 

شناسی در المللی جامعهشناسی وبري است. در شرایط کنونی که انجمن بینبراي مطالعه جامعه

ویکم بحث از بحران فکري در نظریات اجتماعی را مطرح کرده و والرشتاین آستانه سده بیست

سده بیستم به بیست و یکم) بحث مهم هاي پیچ شناسی در سالالمللی جامعه(رئیس انجمن بین
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هاي خرد هاي تاریخی واقعیتکشد، مطالعه وبر که بر مطالعه بنیانبحران در نظام جهانی را پیش می

هاي وبر کند. آموزهو کالن اجتماعی تاکید دارد، بازخوانی این کتاب براي ما اهمیت بیشتري پیدا می

تماعی و روش علمی و توجه دادن به موضوعات مهمی و نیز تالش شخصی او در مواحهه با علوم اج

ساالري، قدرت، دین، اخالق، و ساختارهاي اجتماعی (از طبقه و منزلت تا نقد نظام چون دیوان

هاي داري) شایان توجه است. این نکته درجامعه کنونی ما که از یک سو گرایش به روشسرمایه

شناسی تاریخی مورد توجه بیشتري مطالعات جامعه کیفی، تفسیري و تلفیقی و همچنین بازتاکید بر

ها ها که به مطالعات نظري و آکادمیک عالقه دارند و چه آنقرار گرفته، واکاوي آثار وبر چه براي آن

نماید. و مشغولند، مطالعه نقادنه وبر ضروتی انکارناپذیر میگذاري اجتماعی دلکه در سیاست

نقد نظام سرمایه داري پرداخته و در این بستر، با مفاهیم نظري  سرانجام، وبر خود مانند مارکس به

شود یا طور کلی مدرنیته با نقد بنیادي مواجه میمهمی همچون بورکراسی، اقتدار، مشروعیت، و به

روش خواند، براي ما که هنوز براي رسیدن بهها و حتا نقد نظرات خودش فرا میخواننده را به نقد آن

ویژه کتاب دین، قدرت، جامعه درازي در پیش داریم، خواندن انتقادي آثار وبر و بهعلمی نقد، راه 

  یابد.اهمیت دوچندان می


