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مدرناستیسۀینظرووبرماکستاب کي برنقد

*حسین جمشیديمحمد

دهکیچ
تـرین مـتن   عنـوان مهـم  بـه ،نگارش دیوید بیتهـام ،مدرناستیسیۀنظرووبرماکستابک

معـارف سیاسـی در   ةگسـتر ژه در یوهنقد بلزومبه باتوجهسیاسی ماکس وبرۀدرباب اندیش
اي تحلیلـی و این کتاب که با شیوهنقد قرار گرفته است.وبررسیدموراختصاربهاین نوشتار 

اختصـار بـه   بـه دهـد  یدست مبهوبر یاسیسۀیگزارش را از نظرنیترجامعبا نگاه تاریخی
طلـب  در جوامع اقتداربرالیلیخواهپارلمانيوبر نسبت به دورنمايمحورۀی دغدغبررس

دهد که چگونـه  ینشان مپردازد و یمانهساالروانیدهايو سازمانياتودهاستیدر عصر س
ـ اه اسـت.  کشـاند کراسی دموۀیدر نظريجانب بازنگربهرا وادغدغهنیا یینمـا راهاثـر  نی

یسـاختار منطقـ  يدارانسـبتاً هکـ بـاآن وماکس وبر استیاسیسۀفلسفةدربارمعتبر اریبس
دوربـه ادبـی قـل ثو،، طمطـراق یدگیـ چیفهم برخوردار است و از پقابلمتنی نسبتاًبوده از
از نقـد  نیازهر اثر علمی دیگر بیچونهم. اما م استکبر آن حاطرفانه بیيردیکو روبوده 

قـرار  بررسـی  موردو نگارشـی  یمنطقيارهاین نوشتار براساس معیدر ا،رونیازا؛باشدینم
ـ بـه آن هـاي و کاسـتی شده است محاسـن  یان سعکاالمیگرفته و حت و يداورشیدوراز پ
بیان شود.  یکیاربافتن در ت

.، نقدمدرن،سیاسیۀنظری، دیوید بیتهام،مدرناستیسیۀنظروبر و ماکس:هادواژهیلک

مقدمه. 1
که از فرهنگ دیگـري  گاهآنویژه هب،فرد در موضوعات خودشان ازسوییآثار مهم یا منحصربه

زیـرا کـاالیی   ،رسـد مـی نظر بهتر تنها نقدشان ضرورينه،ردندگوارد جامعه و زبانی دیگر می
ها دشـوارتر  درنتیجه نقد آناندازه درك وهمانبهبلکه ،حال فرهنگی هستندوارداتی و درعین
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و ،صیردن، تشخکروروی، زیابیارزگونه موارد نقد که مستلزم. چه در اینشودمیتر و مشکل
با مطالعـه و بررسـی کتـاب کـه بـا شـناخت آن       است نه صرفاًده از ناپسندیپسنديِجداساز

تـا: بـی (معلـوف  »عیوب و محاسـن آن «راحتیهب،صورت. درغیراینشودمیفرهنگ حاصل 
ـ اریـ در نقـد روش و مع ،يرونیازهمآشکار نخواهد شد.)1،830ج ـ ا می ت یـ ز اهمیـ زان نی
شـوند و  یوتاه نمـ کبلند و ه در سرما و گرما، در عشق و نفرتکییها و مترهازانیم«: ابدییم

).1،17ج : 1381يحائریی(صفا» دارندیها سرعت ثابتتینسبيایچون نور در دنهم
هـا و جوامـع دیگـر وارد جامعـه و     ویژه براي آثاري که از فرهنـگ هبنقد ،اساسنیبرهم

حاصـل اصـل   خـود رایـ ز؛اسـت کننـده  تعیـین اساسی و ضرورتیکگردند فرهنگ ما می
خوانیم:از زبان امام مجتبی (ع) میهکن است یاست. اچنین گزینشی نش و ضرورت یگز

ودعیـ و هیـ وذیمابطنـه جنـب ی، فمعقولـه یفتفکریالفیکمأکولهیفتفکریلمنعجب«
و از کنـد یمـ یو وارسشهیاندجسمشخوراكةدربارکهیاز کسدرشگفتم؛ هیردیماصدره
و نکـرده یوارسـ و روحـش عقـل يغـذا اما درمـورد  ؛ورزدیممضر اجتنابيهایخوردن
.)218، 1ج: 1404(مجلسی »کندیپر مپستيهاشهیرا از اندقلبش

ـ نقـد مع در ثانیـاً ؛دانش و معرفت ضروري استۀعرصنقد در اوالً،نیبنابرا ار و روش ی
افتنیـ یکیا در تـار یـ ،یونـه تعصـب، دشـمن   دوراز هرگبهباشد تا یو انسانید عقالنیز باین

.دشوحقیقت روشن 
ــتار ــن نوش ــاب ،در ای ــاکسکت ــر و م ــۀوب ــدرنسیاســتنظری ــام ،م ــد بیته ــر دیوی ،اث

یی نمـا راهعنـوان  بـه تعبیر ولفگانـگ مومسـن   بهگیرد. این کتاب که موردنقدوبررسی قرار می
: پشـت جلـد)   1392(بیتهـام آمیـز مـاکس وبـر    مناقشـه سیاسـی  ۀفلسـف ةدربـار بسیار معتبر 

ی خاص را به خـود اختصـاص داده   موردتوجه قرار گرفته و در متون علمی سیاسی جایگاه
پـردازان  ارزش بررسی و نقد را دارد. دیوید بیتهام خود از دانشـمندان و نظریـه  ،حقیقتاً،است

نـد از:  اارتعبـ اویفین آثار تـأل یترمهمو داراي آثار متعددي است. علوم سیاسی و اجتماعی
ـ بونیکوبا همکاري )یبا دموکراسییآشنا(یست؟چیدموکراس قـدرت يسـاز مشـروع ، لی

ۀجامعـ و ،یدموکراسـ ي،وپاسـخ دربـاب آزاد  نوآموز، پرسـش ينماراه: یموکراسد)، 1382(
... .و،)1383(و حقوق بشریدموکراس)،1378(لیبونیکوبا همکاري،یمدن

که در آن قدرت تحلیل و بیان محتـوا  استیخاصکدر نگارش آثارش صاحب سبوي
تـوان بـاالي تحلیـل او    ،روزایـن دهد. اثیر قرار میأو هدف نویسنده سبک نگارش را تحت ت

ـ  ها براي بیان دقیقها و عبارتتر از واژهبیشةاستفادراه با هم ویـژه در ایـن اثـر    هتر مقصـود ب
.ر استکفشه ویاندياو از خود داراگر آن است کهبیاناثرنیچنهمشود.دیده می
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اثریمعرف. 2
کـه  ينـور يهـاد ۀترجمـ تهـام بـا   ید بیویف دیتأل،است مدرنیسۀیس وبر و نظرکماتاب ک

تحلیـل وبـر از بنیـان    ةدربردارنـد ، )1392(بیتهـام نشر یافتـه اسـت  توسط انتشارات ققنوس
اسـتاد  اندیشـمند و  ه خـود  کـ ،تهـام ید بیـ ویدسیاست مدرن اسـت.  ۀساالراندیوانطبقاتی و 

تـاب  کایـن  چـاپ دوم  ۀمقدمزبان تعلق دارد، در یسیانگليایو به دناستدانشگاه منچستر 
تـر از  زبـان ناشـناخته  یسـ ین خواننـدگان انگل یدربـ یاسـ یپرداز سهیدر مقام نظررا س وبر کما
درنتیجـه ؛)25:همـان (دانـد یمـ معاصر یشناسجامعهگذاران هیاز پایکیس وبر در مقام کما

سیاسـی او بـراي   ۀاندیشـ را بیان شرح و تفسیري خاص از تابکن یهدف خود از نگارش ا
مقصـود محـوري   «کنـد: میاو با صراحت اعالم.)همان(کندعنوان میزبان یسیانگلةخوانند

) و 383: همـان (...»سیاسی وبر اسـت  هاي مند از نوشتهشرحی نظامدادندستبهاین مطالعه 
.)25:همان(کندسیاسی وبر ضروري قلمداد میۀاندیشآن را براي فهم سرشت ،لذا

ـ کییهاباوجود تفاوتنویسنده  یاجتمـاع دانـش وبـر و  یاسـ یسيهـا ن نوشـته یه ب
شناسی تـاریخی او جامعه) و تحلیل کاربردي و386-383: همان(ماکس وبریدانشگاه

ـ ی،تـاب کبا اشاره به عنـوان  قائل است) 399-386:همان( از ارتبـاط  ،اسـت مـدرن  یسیعن
ۀجامعـ شـدن  یـک راتکشدن و بورویه براساس عقالنک،وبریشناسن جامعهیق بیعمچندان نه

به مقصـود  کندکهیکمک مچون به ما«. چرا؟ ندکیمسیاسی او بحثۀیمدرن بنا شده، با نظر
ـ او در این ارتباط سعی بـر  .)383: (همان»میببریپ(وبر)اويهانوشتهیاصل یگزارشـ ۀارائ
مـورد دراشاولیهيهالیاز تحلآثار اودره کدارد است مدرن یسب وبر درباۀیمند از نظرنظام

مباحـث او دربـاب  ا یه یروس1905مربوط به انقالب يهاپروس گرفته تا مقالهیاسیر سییتغ
تمرکـز نویسـنده بـر   ،است. لـذا مطرح شدهآن ازپسآلمان در زمان جنگ و وانیناصالح ق

اقتصـاد  تاب کاست تا یاسیاست معاصر و مسائل سیه مربوط به سکاز وبر است ییهانوشته
است.)1384(وبر یشناختجامعهيه اثرکو جامعه
ارل کـ یمناسـبت يهاتوان از نوشتهیه مکطورهماناین باور است کهبرتهام یب،قتیدرحق

روش ةدربـار مهـم  يشـواهد ،)1377(مـارکس  بناپارتییلوهجدهم برومرس، مانند کمار
یو مناسـبت یاسـ یسيهـا دست آورد نوشتهبهس کماریاسیسۀیت نظریو ماهیاسیل سیتحل

.)46: 1392(بیتهام برخوردارندياصهین خصیچنیکوبر هم از 
و آثـار سیاسـی وبـر    هـا  نوشـته در ایـن کتـاب در  چنین دیوید بیتهام در بررسی خود هم

؛انـد مطـرح نشـده  وبـر  یشـناخت جامعـه يارهـا که در کـ است یاسیسین غنیدنبال مضامبه
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یراسـ ک، سرشت دمویاسیسيجامعه، تحول رهبردرقدرت ش برسرِکشمکچون ینیمضام
.)47- 46:همـان (سکو بـرع یملـ یاسـ یسيبر ساختارهایالمللنیبير تضادهایمدرن، تأث

شـدن  میش در جهت سهکشمک«یعنیاست دارد، یسةدرباره وبر کیفیتعریحتنظر بیتهام به
» درون دولـت يهـا ان گروهیها، خواه مان ملتیع قدرت، خواه میبر روند توزيرگذاریدر تأث

)Weber 1971: ، لـذا ابـد و  یینمـ بررسـی بسط و يبراییجااقتصاد و جامعهتاب کدر )494
؛نـد کیندان مچدوازنظر نویسنده وبر را یاسیسيهااش در نوشتهکنکضرورت ۀلئمسن یهم

ةدربـار وبـر  دیدگاه مـاکس  توان به یگر میها بهتر از هر متن دن نوشتهیدر ا،زعم اوبهه کچرا
اي هسـتند کـه در کـار    هـا حـاوي مضـامین غنـی    ایـن نوشـته  «، زیـرا  بردیپمدرناستیس

.)47: 1392بیتهام (»نداشناختی او غایبجامعه
ۀارائـ چنین این نکته حائزاهمیت است که نویسنده در این کتاب سعی کرده اسـت بـا   هم

هاي بـورژوایی  نگاه او را به ارزش)42:همان(سیاستةوبر دربارۀ نظریمند از گزارشی نظام
یـت از آن و  و حما،)192- 161:همان()، لیبرال دموکراسی و پارلمانتاریسم110- 77:همان(

.کند) شرح و بررسی 40- 34:همان(نقد سوسیالیسم
مـوردنظر وبــر هــم در نگــرش  یراســکا بورویــيســاالروانیـ دةدربــارتهــام یبحـث ب 

.)153- 113:همـان (استاش حائزاهمیت جديسیاسینظریۀ شناختی او و هم در جامعه
مـدرن از  ۀجامعـ شـدن  یـک راتکو بورويسـاالر وانیه دکداندمیآشنا با آثار وبر ةخوانندهر 
یمـدل اقتصـاد و جامعـه  کتـاب دراو وبر اسـت و  یشناختات جامعهیدر نظريدیلکم یمفاه
ـ نظرگونـاگون  ه مفسـران  ک)1384(وبرنموده استارائه رایراسکاز بورویانتزاع ات وبـر  ی
ساالري جداکردن دیوانتهام، ینظر ببهمهم این است که اند. اما بحث پرداختهبهآن ةدرباربارها 

نظریـۀ  وار ویژگـی مهـم   و ماشین،روحمقدس و برخورداري آن از خصلت دقیق، بیهالۀ از 
نگاه بیتهـام،  شود. درو این موضوع در آثار سیاسی او دیده می)1392:117بیتهام (وبر است
از یلـ یخواننده بـا تحل )328- 243:همان(هیاست آلمان و روسیسرةدرباوبر يهادر نوشته
وبـر اسـت.   سیاسـی ۀنظریـ خاصِ ویژگی ه کشود یرو مان جامعه و دولت روبهیتعامل م

خـود  یاسـ یو سیرا بـه مـتن اجتمـاع   یراسکبورون دسته از آثاریوبر در اازمنظر بیتهام، 
و تعامـل آن یراسکبورویذاتيهاتیمحدودةدربارياهیخواننده نظريگرداند و برایبرم

تعبیر نویسنده:  به.)153- 115:همان(دهدیدست مبهیاجتماعيهاروها و گروهیر نیبا سا
، و ١گیـرد ساالري در متن اجتماعی و سیاسی خود قرار مـی دیوانهاي سیاسی، نوشتهدر 

ساالري وتعامل آن بـا سـایر   هاي ذاتی دیوانمحدودیتةدرباراي وبر نظریه،ترتیببدین
.)47: (هماندهددست میبههاي اجتماعی نیروها و گروه
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به شرح زیر است:مدرنیاستسۀنظریووبرماکسساختار کلی کتاب 
سـت مـاکس وبـر و نگـرش و زنـدگانی او    ةشـامل مبـاحثی دربـار   :گفتـار متـرجم  پیش

بـه شـرایط   او باتوجـه ۀمترجم در این قسمت از کتاب به ماکس وبر و اندیش.)19- 9:همان(
پردازد.میزمانه

هـاي بـارز کتـاب    در آن نویسنده به هدف کتـاب و مشخصـه  :مقدمه بر چاپ دوم کتاب
هـدف اساسـی   ،در نگـاه او .)42- 25: همـان (سیاسی وبر پرداختـه اسـت  ۀخود و نیز نظری

هاي مهم آن برمبنـاي  سیاست مدرن و ویژگیةکتاب بررسی تحلیلی دیدگاه ماکس وبر دربار
هاي سیاسی اوست.نوشته

يهـا بـه نوشـته  این فصـل در :»یاسیپرداز سهیس وبر در مقام نظرکما«تاب، کفصل اول 
یدانشـگاه یشناسـ اسـت و جامعـه  یه، و سیـ اسـت و نظر یبـا س هـا آنۀوبر و رابطـ یاسیس

ده دارد هرگونـه  یـ عقسیاسـی وبـر   ۀدر بیان نظریـ سنده ینو.)76- 43: همان(اختصاص دارد
اسـتوار  یاسـ یغـات س یو تبلیار علمـ کان یآگاهانه ميزید بر تمایوبر باآثارر معنادار از یتفس

ـ  یه وبـر در زنـدگ  کاست يزیبر تماین مبتنیه اکباشد  و یدانشـگاه يهـا ن نقـش یخـود ب
او را در یاسـ یسيهـا نوشتهيهایژگید ویبایعنی،)48- 46:همان(ه استقائل بودیاسیس
سـنت  یوبـر را درون نـوع  یشناسـ جامعـه يهـا یژگـ یرد و وکـ یبازخوانیاسیسيانهیزم

د.  یفهمیعلمدانشگاهی و
سـه نمونـه از   فصـل : در ایـن »يبـورژواز يهـا دار ارزشهیطالوبر درمقامِ«فصل دوم، 

ـ تـا د شـود یمـ یبررسـ سیاسـی  مسائل خاص ةدرباروبر يهانوشته وبـر نسـبت بـه   دگاه ی
تـرین  مهـم .)114- 77:همـان (شودروشن خواننده يبراموردنظر اویاسیعام سيهاارزش

عنـوان ویژگـی مهـم    بـه سیاسـی  ةاقتصـادي و حـوز  ةحوزاین فصل بیان تعامل میان ئلۀمس
.)109:همان(معاصرش استۀبرداشت وبر از جامع
ـ : در این فصـل، »ساالرانهوانیت دیعقالنيهاتیمحدود«در فصل سوم،  اسـت  یسۀنظری

ـ یاو، یشـناخت م جامعـه یمفـاه ن یتريدیلکاز یکیق یمدرن وبر ازطر ،»يسـاالر وانیـ د«یعن
ـ «بعـداز  ،نظر نویسنده. به)160- 115همان:(شودیمبررسی  ـ ، پد»نـده یشـدن فزا یعقالن ةدی

ات وبـر یـ مـدرن در نظر ۀجامعـ يهـا یژگـ ین ویتراز مهمساالري)(دیوانشدنیکراتکبورو
ه کـ خواهد نشـان دهـد   یفصل من یتهام در ایبهاي اساسی است. محدودیتاما داراي ،است

اسـت  ی، دولـت و س ساالري جدیـد یا دیوان»یراسکبورو«وبر سیاسیۀنظریبراساس چگونه 
دهد.  یر خود قرار میتأثتحتمدرن را 
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رد وبـر دربرابـر   یکـ بـه رو نویسنده در ایـن فصـل   .»یراسکپارلمان و دمو«فصل چهارم، 
ن یـ ه در اکـ )196- 161:همـان (ازدپـرد یاست مدرن مـ یدر سیراسکبورویمنفيمدهاآیپ

درآورد؟ تاسـ یرا تحـت نظـارت س  يسـاالر وانیتوان دیشود: چگونه میپرسش خالصه م
ه تنهـا در  کـ نـد  یبیمـدار مـ  اسـت یاز سياوبر پاسخ را در گونهسیاسی آثار بررسیتهام در یب

یراسـ کبوروتوانْبتواند با قدرت و افته باشد تا یمند پرورش قدرتیپارلمانیاسیساختار س
گیـرد کـه   نویسنده در این فصل نتیجـه مـی  ،بنابراینند.کیاسیسو مدیریت،پیرو، رهبريرا 

ـ برداشت وبـر از پارلمـان بـر     ۀصـبغ تـر  ایـن رابطـه بـیش   امـا ،جامعـه متکـی اسـت   ۀنظری
فلسفی.ۀصبغشناختی دارد تا جامعه

در یـی گرایملـ بحـث  بـه  » ملـت ـ و دولتییگرایمل«کتاب با نام فصل پنجمبیتهام در 
ییبـورژوا ینگرشـ یاو را تجلییگرایو مل)242- 197: همان(پردازدمیوبر سیاسیۀنظری

تنهـا در ایجـاد   نـه نظر نویسنده دیدگاه وبر در این باب بهداند. یمبر لیبرال دموکراسی مبتنیو 
تضـاد طبقـاتی   ۀلئمسـ نقش خودآگاه آن درموردو هویت ملی بلکه در»فرهنگ«ارتباط میان 
.)237: همان(یافتهم تبلور می

ها نویسنده در این فصل براساس نوشتهاست.»و دولت: آلمان،جامعه، طبقه«ششمفصل
ـ بـه تعامـل م  هاي سیاسی وبر درمورد وضـعیت سیاسـی آلمـان باتوجـه    وتحلیل ت یـ ان واقعی
درنگـاه  یت قـانون اساسـ  یاهمو یطبقاتيهاو ساختار و نگرشیاسیت سیو واقعیاجتماع

یابـد کـه   و درمـی )288- 243:همـان (پـردازد میان جامعه و دولت در آلمان یمۀرابطبه وبر 
.)283:همان(کنندمانند یا تغییر میگرشان است که پابرجا میطبقات حمایتبرپایۀ ها رژیم

قبل، برمبنـاي نیز شبیه به فصل ،»هیو دولت: روس،جامعه، طبقه«،در هفتمین فصل کتاب
سـنده  ینویطبقـات و نگرشیاسیسهاي تیو واقعیاجتماعهايتیان واقعیمدوجانبه تعامل 

پـردازد  یوبـر مـ  یاسـ یسيهـا نوشـته براسـاس هیان جامعـه و دولـت در روسـ   یـ مۀرابطبه 
.)334- 289:همان(

در »یعمـوم يبـر آرا یمبتنيو رهبریطبقاتۀجامع«نامبا کتابفصل هشتمنویسنده در 
میان رهبري سیاسـی و طبقـات   ۀرابطبه بررسی تر نسبت به دو فصل پیشینتحلیل کلییک

آوردسیاسـی وبـر و بنیـان اجتمـاعی آن روي مـی     ۀمیان نظری،ترعمیقعبارتبه،اجتماعی یا
ي سیاسـی  ان رهبـر یـ میه چه ارتبـاط کن است یتهام ایبۀدغدغدرواقع، .)382- 335:همان(

دهندگان اسـتوار اسـت و   يرأةتودآن بر یاسیان سیه بنکوبر موردنظر یعموميبر آرایمبتن
یابـد براسـاس   جاسـت کـه نویسـنده درمـی    ایـن وجـود دارد؟  یاسـ ینش سکنقش طبقه در 

مـدارانی بـا   (درطول جنگ جهانی اول) نیازمند رهبـري سیاسـت  هاي ماکس وبر، ملتنوشته
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یعنـی  ،)375: (همانخیابانی و غرایز آنی غالب گردندهاي عقالنی بود که بر سیاستۀاندیش
اي را بگیرد.عقل جاي احساسات توده

نویسنده قائـل اسـت کـه    است.»یاسیو عمل سیعلم اجتماع«موضوع فصل نهم کتاب: 
ـ ايبـرا یدنبال پاسـخ به، واپسین بحث کتابوبر، درسیاسیۀنظریمند ح نظامیبعداز تشر ن ی

تعامـل  چه نـوع  وبر با هم سیاسی ۀنظریدر یاسیسکنشویاجتماعدانش ه کپرسش است 
نظریـه سیاسـی وبـر از دو اصـل     ةنظـر او، شـالود  بـه .)425- 383: همـان (دارنـد  تمایزيو 

ــاي دادن عقالنیــت ســرمایهمحــوري علــم اجتمــاعی او یعنــی نشــان ۀموضــوع داري و ابتن
شود.دموکراسی مدرن بر رهبري تشکیل می

و ،شناسـی انگلیسـی، در دو قسـمت آثـار وبـر و آثـار فرعـی       تاب نیز کتابدر انتهاي ک
.)440- 427:همان(اي کوتاه قرار گرفته استچنین نمایههم

اثریلکيهایژگیو. 3
ند از:  ااختصار عبارتها بهاین ویژگی

ده یـ وضـوح د بـه نویسـنده ر آثار یز چون ساین اثر نیخاص در اینگرشکوجود سبـ
و »یعلمـ «هـا و قواعـد   بـه چهـارچوب  ویـژه یئبهـا اوه کـ ن است یآن اوشودیم
د الهـام گرفتـه اسـت.   یـ در علم جدییگراه از نگرش اثباتکدهدیمجدید» روشی«

و یاثـر تصـنع  یـک ،حـال امـا درعـین  ؛فرماستمکاثر حبریکیانکروح منوعی پس 
يدارا،باشد؛ لـذا یاز آثار متعدد نميبرداراز ترجمه و گرتهياگونهفیا تألیبافته همبه

ــاختار ــارچوب و س ــژچه ـــنویســندهة وی ــیـ ــر تاحــدودي مبتن ــی«ب »منطــق عمل
یفرماست و نشان از ذهنـ مکواحد بر آن حیاست و نگرشــ)33: 1370(اسپریگنز

دارد.گرو تحلیل،یمنطق،منسجم
و یسـ ینوروانلحاظ نگارشی در آن زیاد اسـت و  بهبودنلیثقو،، طمطراقیدگیچیپـ

البتـه نقـش ترجمـه در ایـن     رد. یـ گیمـ ناش را دربـر سرتاسـر نوشـته  ينگارسانیک
.تسافهمقابلحال کتاب نسبتاًوضعیت بسیار دخیل است. اما بااین

نـه  سـنده او را بـه   ینوۀشـان یبـه نگـرش آزاداند  توجـه باوبریاسیسۀنظریپردازش به ـ
هـاي عجوالنـه یـا    نسبت به مـاکس وبـر سـوق داده اسـت و نـه بـه داوري      شیفتگی 

که خـود در پایـان فصـل اول    گونههمان،درواقعغیرمنطقی نسبت به او واداشته است.
:کندمیمطرح 
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هـاي اجتمـاعی و سیاسـی وبـر     آوردن فهمی روشـن از ارزش دستبهنخست ما ۀوظیف«
ــه چ ــاســت، چراک ــراي بحــث ه ــارارچوبی ب ــنظرةدرب ــی ۀی ــراهم م ــی او ف ــازدسیاس »س

.)1392:70بیتهام(
ورد:آاي منتقدانه در انتهاي کتاب مییا با شیوه

ۀمطالعـ (تمایز میان واقعیات و قضاوت ارزشی) به هاییباید روشن باشد که چنین داعیه
توانـد  برعکس ... اتخاذ قسمی نظرگاه ارزشی روشن و معین مـی .کندحاضر کمکی نمی

.)420:همان(...سیاسی وبر کمک کندیۀنظرگزارشی منسجم از ۀهم به عرض

هـاي وي دیـدگاه از نقـد رااو،نظر وبـر او دربرابر یاعتدالوبیش کماین موضع،بنابراین
.بازنداشته است

بـا  خاص آثار سیاسی وبـر درارتبـاط  )Kaplan 1964(وبیش بر منطق درونیتکیۀ کمـ
سیاسـی وبـر بـر بنیـان اجتمـاعی     نظریـۀ  شناختی او و درنتیجه بنـاکردن  آثار جامعه

سیاست.شناختی براي نگاه بهیعنی طرح مبناي اجتماعی و جامعه)1392:335بیتهام (
ترین ویژگی کتاب پیداکردن بنیان اجتماعی نگرش سیاسی مـاکس وبـر اسـت؛    از مهمـ

ـ   شناسی مشناخی و هستیاما نویسنده بنیادهاي معرفت ۀاکس وبـر را در بررسـی نظری
سیاسی وبر توجهی درخور نسـبت بـه   ۀنظریسیاسی او نادیده گرفته است. او در بیان 

،اصـطالح بـه ،شـناختی او و مبانی نظري و فلسفی وبر ندارد. هرچند به مبناي جامعـه 
سیاســی وبــر و علــم اجتمــاعی او تــوجهی عمیــق کــرده اســتۀنظریــمیــان ۀرابطــ

تـري بـه شخصـیت وبـر، مقتضـیات      عالوه نویسنده توجه کـم هب).377- 376:همان(
هاي او از اندیشمندان دیگر دارد.ثیرپذیريأیا ت،زمانه

ها و آثار وبـر و دادن گزارشـی مفصـل    کامل کتاب در استفاده از نوشتهجامعیت نسبتاًـ
ۀنظریـ و نمـادین از  ،منسـجم جانبه،که تصویري همهبرمبناي آثار سیاسی او، درحالی

تعبیـر سیاسـی بـه  یـۀ نظردهد. هرچنـد  سیاست مدرن ارائه نمیةحوزسیاسی وبر در 
اما ایـن  .)18: 1370(اسپریگنز »یافته استتصویر نمادین از کلیت نظم«اسپریگنز بیان

تعبیـر مومسـن،   بـه ،حالگیرد. درعینموضوع در کتاب با وضوح موردتوجه قرار نمی
ـ  ۀنظریترین گزارش موجود را از دیوید بیتهام جامع« »دهـد دسـت مـی  هسیاسی وبـر ب

.: پشت جلد)1392(بیتهام 
مطالب کتاب حاوي نقد نظرهـاي دیگـران درمـورد مـاکس وبـر و      اي ازبخش عمدهـ

،بررسـی و پاسـخ یـا   اي منطقـی بـه   شیوهخوبی و با هاي اوست که نویسنده بهاندیشه
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ماننـد رویکـرد اشـتدینگ و میتسـمان    ؛ سـت ها پرداختـه ا یید آنأبه ت،درصورت لزوم
یـا بحـث   ، 67تـا  65صـفحات  یا مباحث لوویـت و آبراموسـکی در   )،63- 61ص(

کاربرد مفهوم منازعه و نسبت داروینیسم اجتمـاعی درمـورد موضـع او در ایـن بـاب      
صـفحات  اشـمیت در  یا نظـر 338- 335و یا نظر فون فریر در صص)،88- 87ص(

... .کتاب و191و190

و نقد اثریبررس. 4
بررسی و نقد صوري و شکلی1.4

مـاکس وبـر   «عبارتسنده یاست. نوبه محتوایشنام آن باتوجهن اثریایدر بررس،تهکن نیاول
بیـان  «هـدف آن را  ه خـود کیدرحال،تاب آورده استکرا در عنوان » سیاست مدرنۀنظریو 

یـا  )1392:25بیتهـام  (سیاسـی او ۀاندیشـ یا تفسیري خاص از »سیاسی وبرۀاندیشسرشت 
ـ منـد از  گزارشی نظامۀارائ دانسـته اسـت.   )44: همـان سیاسـت مـدرن (  ةوبـر دربـار  ۀنظری

در »واو«لـذا کـاربرد   ؛پـردازد که به خود ماکس وبر یا زندگانی و شخصـیت او نمـی  درحالی
رسـاند. پـس   آمده است به ذهن انسان میچه در متن کتابعنوان کتاب چیزي فراتر را از آن

ـ  ـ نظرمـاکس وبـر و   «جـاي عبـارت   هآیا بهتر نبود نویسنده ب از عبـارات  »مـدرن اسـت یسۀی
ـ نظربررسـی  «تر یا حتی دقیق» ماکس وبرۀاندیشسیاست مدرن در ۀنظری«تري چون دقیق ۀی

کرد؟می... براي عنوان کتاب استفادهو»ماکس وبرسیاسیآثارمدرن در استیس
ـ ــ یاساسيافقدان مقدمهتیحائزاهمۀتکن،نیدوم ـچـاپ اول کتـاب  ویـژه در هب

،، طرح پژوهشی نویسـنده ورود به آنةنحوله و ئگوناگون مسيایبه زوااست که در آن 
و بیان کلیت آثار ماکس وبر ،و نیز معرفی شخصیت، نگرش و زندگانی، مقتضیات زمانه

مقدمـه بـر   «بحثی با نـام  ارائۀ هرچند این نقیصه در چاپ دوم و با در آن پرداخته باشد. 
تاحدود ناچیزي جبران شده است اما در این مقدمه نیـز بـه   )42-25: همان» (چاپ دوم

تـر  بلکه بـیش ،اي توجه نشده استمسائل اساسی آغازین موردنیاز براي یک کتاب اندیشه
سوسیالیسـم و نقـد ،)34- 28:همـان (لیبـرال خواهی به بحث بورژوازي، رهبري، پارلمان

يابـود مقدمـه  یبهتـر مـ  رو،زایـن ) که البته مهم نیز هست توجه شده است. ا42-34: همان(
شخصیت و زنـدگانی و آثـار   و نهیشیو پيآمد و چهارچوب نظریمکتابيدر ابتدایاصول

نظـر  بـه شـد.  یرح مـ ورود بـه بحـث در آن مطـ   يهـا نهیزممهم وبر و سایر مسائل مرتبط و 
است.و بررسی کرده سنده عجوالنه بحث را مطرحیه نوکرسد یم



1396، شمارة هشتم، بهمنهفدهم، سال هاي علوم انسانینامۀ انتقادي متون و برنامهپژوهش120

نسـبت بـه آرا و   يریـ گجـه یتـاب بـه نت  کدر کتاب ایـن اسـت کـه   صوري ۀکتن،سومین
کتـاب فاقـد   رو،زایـن ا؛نشـده اسـت  یهـا تـوجه  شده و رونـد تحـول آن  مطرحيهادگاهید

است.پایانیگیرينتیجهتر از آنبندي و مهمجمع
بـراي هـر   ـــ بـودن فصـول   طـوالنی به ویژه باتوجههبــ که بهتر بود نویسنده این،چهارم

ساخت.هاي هر فصل را مطرح میبندي و بیان خیلی مختصر یافتهفصل یک جمع
؛و ادبـی اسـت  ،اي تحقیقـی، پژوهشـی  نکته این است که کتـاب فاقـد پیشـینه   ،پنجمین

پـردازد دیدگاه سیاسی ماکس وبر نمـی نظریه ونویسنده به کارهاي دیگران درمورد،روزاینا
درمورد دیـدگاه  خالء زمان نویسنده،روازهمین؛کندهاي هریک را بیان نمیو مزایا و کاستی

جدا از جامعیت و قدرت تحلیـل  ـخوبی روشن نیست و نیز نوآوري نویسندههسیاسی وبر ب
تر براي مطالعـه  چنین بهتر بود در هر فصل به معرفی منابع بیشاست. همبیان نشده ــلهئمس

شد.مینیز توجه
ۀصـفح در ،متعددي در متن دیده می شـود. بـراي مثـال   هاي چاپیغلطوبیش کم،ششم

104ۀصــفحاســت. »جــوزف شــومپتر«کــه صــحیح آن آمــده اســت»یــوزف شــومپتر«27
»مشـتمل تـر  «49صـفحۀ ».غنی«جاي هب»ايغنی«60صفحۀ .»موضوعی«جاي هب»موضعی«
است که رسا نیسـت و یـا   آمده»تبدیل«جاي هب»تبدل«36صفحۀ ، یا در»مشتمل بر«جاي هب

صـفحۀ در »اندیشمندي مانند وبر«چنین عبارت، هم»آلایده«جاي هب»ایدئال«117فحۀصدر
... .و»تواندمیاندیشمندي مانند وبر «که بهتر است بشود: 12سطر 383

هـا و  واژهۀترجمـ که ترجمه اسـت و متـرجم دقـت خـوبی را در     ایندلیلبهکتاب ،هفتم
سیاسـی و  دانـش ةحـوز هاي موجود در ترجمهعبارات کتاب داشته است و شاید بتوان بین 

حـال در رعایـت   امـا درعـین  ،فهـم دانسـت  قابلخوب و اي نسبتاًالملل را ترجمهبینروابط 
کتـاب  26ۀصفحعنوان مثال در بهباشد. گذاري تاحدودي ضعیف مینگارشی و نشانهقواعد 

اسـتفاده  »شـمارد برمـی «ۀاز کلم»شماردمی«جاي بهپنجم بهتر است در پاراگراف دوم، سطر
از مضـامینی غنـی   »ايمضـامین غنـی  «جاي عبـارت  بهدوم در سطر47ۀصفحشد؛ یا در می

در «ۀحه فعل جمع براي نهـاد مفـرد آمـده اسـت: یعنـی جملـ      شد. در همین صفاستفاده می
بایـد  »گیرنـد ساالري در متن اجتمـاعی و سیاسـی خـود قـرار مـی     دیوانهاي سیاسی، نوشته

صورت زیر بیاید:به
اجتمـــاعی و سیاســـی خـــود در مـــتن هـــاي سیاســـی نوشـــتهســـاالري در دیـــوان«
».(دارد)گیردمیقرار
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وبـر در  «جـاي عبـارت   بهپاراگراف دوم سطر اول 199ۀصفحآید در نظر میبهچنین هم
، بهتـر اسـت از عبـارت   »دادسخن داد«جاي به»خود چنین داد سخن دادۀرانی افتتاحیسخن

جـاي  به» وصفبااین«خط آخر بهتر است از 255ۀصفحاستفاده شود؛ و یا در » سخن گفت«
استفاده شود.»اینباوصف«

کـه یادداشـتی کـه او    صورتبدینسطر آخر، 51ۀصفحعنوان مثال در بهنیاز به ویرگول 
دنبـال ابتکـار عمـل جدیـدي در قـوانین      بهبه اعضاي انجمن فرستاد و در آن 1912در سال 
در 45ۀصـفح یـا در  مشـی اجتمـاعی بـود؛ و   خـط رةاو درباۀترین اظهاریکاملد؛رفاهی بو

... .رسد ونظر میهگر قراردادن ویرگول الزم بدیبعداز اما ازطرف،نهمسطر،پاراگراف اول
ۀصـفح در ،بـراي نمونـه  .شودکرات دیده میهتکرار کلمات گاه حتی در یک جمله نیز ب

پـاراگراف دوم سـطر   342ۀدر صـفح »نیسـت «ۀ؛ یا تکرار کلم»میان«ۀکتاب، تکرار کلم30
....وآخر

... او سیاسـت و دانـش را  «مانند: عبـارت  ؛ گفتار مترجم نیز گاه ایراد هستحتی در پیش
،15ۀ صـفح در »مـدار و سیاسـت دانشـمند جـدا کـرده اسـت      بخشیده است: دانش سیاست

دارد.»جدا«و »دانشمند«بین»را«که این عبارت نیاز به درحالی
کـه بهتـر اسـت    31و 29نمونـۀ صـفحات   »مشـغولی دل«اي ثقیل و محاورهةکاربرد واژ

باشد یا عبارت »بپردازد«که باید 79صفحات در »بپرداخت«واژة بیاید یا »دغدغه«آن جاي به
بشود.» فرد و ویژهفهمی منحصربه«که بهتر است » فردي خاصفهم منحصربه«388صفحۀ 

باشد که مانع از رسایی و فهم درسـت  لغت میبهلغتصورت بهاثر گاهی ۀعالوه ترجمهب
داري سیاسـی  اما این حقیقت دارد که نزد وبـر طـرف  «59صفحۀ عنوان مثالبه؛باشدمتن می
شـروع اسـتدالل سیاسـی    ۀاخالقی مستلزم تحلیل تجربـی اسـت؛ نقطـ   ۀموعظۀپایبهدرست 

ۀدارانـ جوامـع سـرمایه  «و یا در همان صـفحه از عبـارت   ».آگاهی از واقعیت اجتماعی است
هاي کشاورزي تابع حجم زمین«عبارت 255صفحۀ آید. و نیز در میان میبهسخن » دامنهپهن

صـفحۀ  یـا در ».سرعت درحال گسـترش بـود  بهها ثیر فشار آنأنظام امالك محبوس تحت ت
...».توان گفت کهاز دیدگاه وبر، نمی«پاراگراف چهارم سطر اول بهتر است گفته شود 258

و سیاسـت  مـدار دانـش سیاسـت  «: 15صفحۀ مبهم و داراي اشکال مانند وجود جمالت 
روزافـزون  ۀتوسـع «26صـفحۀ  یـا  7و 6سـطر  25صـفحۀ  . یـا  »دانشمند جدا کرده اسـت 

غفلـت نسـبی در درون علـم    «27صـفحۀ  یا زائد است.ۀجملکه خود در »داريخودسرمایه
180صـفحۀ یـا در  باشـد. »غفلت نسبی درمورد دانش سیاسـی «که صحیح آن باید »سیاسی
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در کند. یـا آمده که معناي متن را نارسا می» دیگرازطرف«، عبارت »نقش دوم«عبارت جايبه
بنـد دوم،  57صـفحۀ  عالوه هب، »...هاي سیاسی نوشته«:بند دوم ایراد نگارشی دارد46صفحۀ 

بند دوم آن زائد است.117فحۀدر صو، 78صفحۀ نیز 
121تـا  115صـفحات  چنین نبود فصاحت و وجود تطویـل در مـتن ماننـد مباحـث     هم
باشد.از دیگر موارد صوري و شکلی اثر می...کتاب و

بررسی و نقد محتوایی2.4
وشناسانهمعرفتو یمنطقياوهیشبااستبهتریاسیسيهاهینظریدر بررسمعموالً.1

: 1385يدی(جمشـ یعملـ منطـق ويبازسـاز منطقازیبیترکــ یبیترکمنطقمراعات
ۀنظریـ و عناصـر و اجـزاي   ،سیاسی را در سه بحث کلی مبانی، مفـاهیم ۀنظری) ـ 327-328

تا هم بـه تصـویري منسـجم و نمـادین از نظریـه برسـیم و هـم        وبررسی قرار دادموردبحث
که ساختار این کتاب نه بـر مبنـاي منطـق    درحالی،تر گرددفهمقابلتر و ساختار کتاب منطقی

رو،زایـن اسـت. ا منطق در عمل یا منطـق بازسـازي  برمبناي،طور کاملهب،ترکیبی است و نه
ویــژه هکــه نویســنده بــه مبــانی نظــري و فلســفی بــکتــاب ایــرادي اساســی دارد و آن ایــن

ـ و ،شناسی ماکس وبر و نیز مقدمات مربوط به زنـدگی، آثـار  شناسی و روشمعرفت او ۀزمان
نظریـه و  ۀ)، رابطـ 57- 1392:49هـاي سیاسـی وبـر (بیتهـام     نپرداخته است. و تنها به نوشته

هـم خیلـی   ) آن70- 61ص (شناسی دانشـگاهی جامعهو سیاست و ،)61- 57ص (سیاست
پـردازد.  خر کتاب مـی آهم در ) آن420- 383ص و علم اجتماعی و عمل سیاسی (،مختصر

و آثـار)، مبـانی و مفـاهیم اساسـی     ،گانه (زنـدگی، زمانـه  بهتر بود بعداز بیان مقدمات سه،لذا
آمـد.  پیوسته و منظم میمهقالب منطقی بهشد و بعد مسائل و عناصر نظریه در یکمطرح می

روش نویسنده باعث شده است که ازسـویی جـاي برخـی مسـائل ماننـد نگـاه وبـر بـه         ،لذا
اختار کتاب دقیـق  دیگر سسوي... خالی بماند و ازحکومت و انواع آن یا نگاه او به انقالب و

)426- 383ص زیرا بهتر است فصل نهم علـم اجتمـاعی و عمـل سیاسـی (    ؛رسدنظر نمیهب
بعـداز  )196- 161ص بعداز فصل اول بیاید نه در آخر کتاب. یـا بهتـر بـود فصـل چهـارم (     

پارلمـان بعـداز بحـث    ۀلئلحـاظ منطقـی مسـ   بـه زیـرا  ،آمد) می242- 197ص فصل پنجم (
بهتـر  )382- 335ص چنین فصل هشتم که بحث رهبري اسـت ( گیرد. هممیگرایی قرار ملی

دار از فصـول ششـم و هفـتم یعنـی آلمـان و روسـیه بیایـد و فصـل دوم: طالیـه         قبـل است 
عنوان نتایج اصلی بحث مطرح شود.بههاي بورژوایی بهتر بود در آخر و ارزش
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حال تحلیلـی نیو درع،قیجذاب، عمبه روش موردنظر خود باتوجهبحث را نویسنده .2
کتاب برمبناي روشی کـه نویسـنده پـیش    رو،. ازایناستده کررده و حق مطلب را ادا کان یب

ةعمـد دادن دو فصـل  اختصـاص جاي هگرفته توانسته مسائل خود را بیان کند. البته بهتر بود ب
) و فصـل هفـتم  288- 243ص،»جامعه و طبقـه و دولـت آلمـان   «(کتاب یعنی فصل ششم

ـ  ) به مباحث اساسی334-289ص،»جامعه و طبقه و دولت روسیه«( سیاسـت  ۀتـر نظری
،مدرن مانند هویت و ملیت، فرهنگ، نژاد و ملیت، انقالب و اصالح، حکومت مطلـوب 

پرداخت و مطالب این دو فصل را نه به عنوان دو فصل مستقل و طوالنی بلکـه در  ... میو
،»ملـت ، گرایـی و دولـت  ملـی «(ذیل فصل پنجممثالًملت یاـ ذیل بحثی با عنوان دولت  

البته محتواي کتاب بـا فهرسـت آن داراي انطبـاق خـوبی     ساخت.) مطرح می242-197ص
) نویسـنده سـه نقـش    196- 161ص،»پارلمـان و دموکراسـی  «در فصل چهـارم ( است. مثالً

گرایـی،  لتشـک هاي امروزي یعنـی آمـوزش رهبـري سیاسـی و     اصلی پارلمان در دموکراسی
و رهبـري نخبگـان و حمایـت از افکـار عمـومی و      ،پروري و جایگـاه آن در شـناخت  نخبه

و ،صـورت مسـتند، مسـتدل   بـه هاي عمـومی  دادن به آن و حمایت از حقوق و آزاديجهت
مطابق با عناوین مندرج در فهرست کتاب بیان شده است.

آزادبیـان رابطـۀ خوبیهبوبرسیاسیۀنظریبهترفهمبرايوخودشبررسیدرنویسنده.3
آخـر لفصـ درراوبـر مـاکس سیاسـی نظریـۀ آن در درك ثیرأتـ وسیاسـی عمـل باهاارزش

درایجادشـده تـوهم بـه توجـه عـین دربحثایندراو. استساخته) مطرح 420- 386ص(
هـاي قضـاوت وهـا واقعیـت منطقـی منزلـت میـان تمایزاثربراجتماعیعلمازايدوره

نظرگـاه اتخـاذ بهــاستانسانیهايدانشدرشناسیروشمهممسائلازیکیکهــارزشی
هـر دركيبراطبعاًووبرسیاسینظریۀدرك ي) برا440: 1392یتهام(بمعینوروشنارزشی

شـناخت درنویسـنده گرایـی ارزشازنشـان کـه گذاردمیصحهدیگرسیاسیفلسفۀو یهنظر
بـا کـه وبـري تمـایز وجداسـازي ایـن دروبرماکسبهانتقادينگاهوسوازیکسیاسیعمل
) دارد.66- 52: 1370(وبراستگرفتهقراراشتراوسچونمحققانیموردتوجهتربیشدقت
هـا بـا   ارزشۀرابطـ چه در باال مطرح شد نویسنده در فصل آخر نسبت به به آنباتوجه.4
بـه بنیـان معرفتـی و فلسـفی وبـر      اما باتوجـه ؛نمانده استتفاوت بیسیاسی وبر ۀنظریدرك 
هاي معنـوي و اخالقیـات از دانـش و پـژوهش علمـی      سو و جایگاه اصل تمایز ارزشازیک

میـان  ۀرابطوبر ضروري بود که نویسنده این موضوع اساسی را یعنی ۀاندیشدیگر در ازسوي
بـا نگـاه بـه سیاسـت     سیاسـت و دیـن و اخالقیـات را بـا    ۀرابطـ ویژه ههاي معنوي بارزش

مـوردنظر وبـر   ۀعامیانداد و تمایز درس حکمت وبررسی مستقل و روشن قرار میموردتوجه
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چنـین  کرد. هـم گرا مشخص میفضیلتۀخردمندان) با درس حکمت متعالی و 50: همان(را
ئـو  هـاي مهـم افـرادي چـون ل    سیاسی و دیـدگاه ۀاندیشزبان نئوکانتی در درك ثیر أتبه زیان 

در این مـورد بـا   نویسنده ،. درواقعنموداشتراوس و ریمون آرون در این خصوص توجه می
سیاسـی و درك آن توجـه   ۀاندیشها با ارزشۀرابطۀلئشناختی به مسوبیش جامعهکمنگاهی 

ارزش و دانـش و معرفـت و اندیشـه برتـر از آن اسـت کـه       ۀرابطـ که اهمیت دارد، درحالی
کـاري و افتـادن در دام   محافظـه اي جـز  ایـن نـوع بررسـی نتیجـه    گونـه بررسـی شـود.    این

گوید:که وبر خود مییدرحال،هاي موجود ندارد و حاصل آن مصالحه استواقعیت
تواند دسـت بـه مصـالحه بزنـد یـا از      پژوه نمیدانش... پژوهی استدانشمن ۀاما وظیف«

:Frye, 1967(»ها خودداري ورزدو یاوه‘مهمالت’افشاي  124-125(.
هرچند نویسنده با قدرت تحلیلی خوبی بنیان اجتماعی و طبقاتی نگاه به سیاست مـدرن  .5

) نیـز  328- 289ص ) و روسـیه ( 283- 243ص آلمان (جامعۀ کند و به واقعیات دو را بیان می
بـه  ،پـردازد چه در خود آثار سیاسی وبر آمده است میبه آنصورت خاص و مفصل باتوجهبه

ـ ات یمقتض هـاي سیاسـی یـا در    چـه در نوشـته  صـورت مسـتقل و جـدا از آن   بـه وبـر  ۀزمان
ـ اهمکه درحالی؛کندهاي سیاسی وبر آمده است توجهی نمیرانیسخن مقتضـیات زمانـه  ت ی

سیاسـی کـم  ۀنظریـ و شـه یانديریـ گلکدر شـ ــاي یا جهانیملی، منطقهۀاعم از جامعــ
ه بـدون  کـ ن اسـت  یمانند و منظور اید میبه مرواریاسیات سینظر«گنز: یر اسپریتعببهنیست. 

).49: 1370(اسپریگنزندیآیوجود نمبهكعامل محر
سازي اصطالحات تخصصی تـالش خـوبی کـرده اسـت و     نویسنده هرچند در معادل.6
ـ   ،دقت را اعمال نموده استنسبتاً سـازي  معـادل خـوبی  هاما در برخی مـوارد اصـطالحات ب
ماننـد  شـود؛ مـی شدن درك متن یـا بـدفهمی آن   مشکلاي که این امر باعث گونههب،اندنشده
ـ که احتمـاالً 172ۀصفحقول نقل یـا  »دموکراسـی پارلمـانی  «بایـد  »قـانون اساسـی  «جـاي  هب

علـم  «آوردن متـرداف چنـین  داد. هـم و نظـایر آن را قـرار مـی   »نظام سیاسی«یا »مشروطیت«
کتاب.419ۀ صفحدر »شناسیجامعه«و »اجتماعی

جبـر  ؛ 10ص ،دامنهپهنداري سرمایهند از:ااصالح عبارتقابلچنین برخی اصطالحات هم
؛ جنبـۀ  41ص ،افتـادگی ازریخـت ؛ 37ص ،تلفیقـی دارانـۀ  هدولت سرمای؛ 37ص،تکنولوژیک

و... .؛ 57ص،، مخلوط اظهارنظرهاي سیاسی131ص ،شدهحفاظتدانش ؛ 83ص، وارنمونه
موردنظر ماکس وبر یعنـی بررسـی و کشـف    ۀلئترین مسمهمخوبی بهکه نویسنده باآن.7

و ،بنیان اجتماعی سیاسـت یـا ابتنـاي سیاسـت بـر جامعـه و ارکـان آن ماننـد طبقـه، ملـت          
حیث کـاري پژوهشـی و بسـیار    ساالري را موردبررسی تحلیلی قرار داده است و ازایندیوان



125مدرناستیسۀینظرووبرماکسکتاب ي برنقد

تعمـد آن را نادیـده   اساسی غفلت کرده یا بهۀلئاز یک مساما او،مند را ارائه کرده استارزش
ـ که روند کلی بحث کتاب و نتـایج  گرفته است و آن این هـایش  آمـده از آن و یافتـه  دسـت هب

سیاسی نیسـت بلکـه از جـنس    ۀفلسفسیاسی یاۀمعناي اندیشبهسیاسی ۀنظریغالباً از جنس 
کـانون  ،درنهایـت «سازد:رایش مطرح میکه مایکلگونهآنیعنی ؛ شناسی سیاسی استجامعه

گردد هایی از ساختارهاي اجتماعی و رفتار متمرکز میشناسی سیاسی بر آن جنبهتوجه جامعه
سـپس وي آن را متضـمن   .)15: 1377(راش »کننـد سیاست کمک و آن را تبیـین مـی  که به

ـ   داند: نقش دولت و اعمال قدرت، ارتبـاط رفتـار   بررسی چهار موضوع می ۀسیاسـی بـا زمین
،)1377:15تغییـر جوامـع (راش   نحـوة  و ،ها با سیاسـت جامعـه  اجتماعی آن، ارتباط ارزش

کتاب بادقـت بنگـریم، محـور اصـلی کتـاب ازبـین ایـن موضـوعات        که اگر به متندرحالی
هـاي  هـاي اجتمـاعی آن و تاحـدودي ارزش   موضوع دوم یعنی ارتباط رفتار سیاسی با زمینـه 

) است. و لذا نتیجه نیز این اسـت  109- 104: 1392(بیتهامیاست جامعه استبورژوایی و س
که سیاست موردنظر وبر سیاست بورژوایی و بوروکراتیک و عقالنی (مـوردنظر وبـر) و نیـز    

نویسد:بیتهام میطبقاتی و درنهایت داراي بنیان اجتماعی طبقاتی است. مثالً
پـرداز  پردازي بورژوازي، یعنی نظریـه اش نظریههاي سیاسینوشتهۀزمینکه وبر را در این

له. ئسیاست بورژوازي، بنامیم هم توصیف موضعی سیاسی است و هم تعریف یـک مسـ  
داراي آگـاهی  «یـا  »خـود آگـاه  «کرد، او بورژوایی میکید أتات کرّبهکه خود وبر چنانهم

.)104: همان(بود»طبقاتی
سیاسـی مـاکس وبـر    ۀاندیشـ سیاسی یا ۀنظریرا درواقع پرداختن به توان این کارلذا نمی

باشـد تـا   شناسی ماکس وبر میتر بررسی جامعهمعناي دقیق کلمه دانست بلکه این امر بیشبه
هـاي سیاسـی او صـورت گرفتـه     سیاسی او، هرچند ازخالل بررسی نوشـته ۀاندیششناخت 

دادن نشـان براي «سازدکتاب مطرح می47ۀ صفحچه نویسنده در برخالف آنۀباشد. درنتیج
هـا توجـه خـواهیم کـرد نـه     اثر حاضر به مضمون آنبرهاي سیاسی وبر اهمیت نظري نوشته

پـی. هـاي جـی.  ها بپردازیم یا مانند کتـاب به خصلت تاریخی آن٢که مانند کتاب مومسناین
،)47:همـان (دهـیم هـا را مـدنظر قـرار    آنۀگونـ حکایتت شسرنو٤و السی درونبرگر٣مایر

اي یا نظري.شناختی است تا اندیشهکه تحلیل نویسنده غالباً جامعهدرحالی
هـاي  نویسنده در فصل آغازین کتاب مطرح کرده است کـه در ایـن کتـاب بـه نوشـته     .8

دهـد کـه   حیث موردنظر قرار مـی ها را ازاینویژه ویژگی اصلی آنهپردازد و بسیاسی وبر می
منـدیم کـه   هها از این جهت عالقـ ما به آن«نویسد:تحلیل سیاسی هستند. او میهایی از نمونه
.)48:همان(»هایی از تحلیل سیاسی هستندنمونه
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مورد باید به نکات زیر توجه داشت:که در ایندرحالی
ـ     نمـی سیاسی یک اندیشمند صرفاًۀبراي بررسی نظری.1 ویـژه  هتـوان بـه آثـار سیاسـی ب
ةکنگـر که براي نهادهایی خاص مانند انجمن سیاست اجتماعی یا هایینوشتهها و رانیسخن

) تکیه کرد.49: هماناجتماعی پروتستان (
تواند معیار خوبی براي گـزینش آثـاري باشـد    معیار برخورداري از تحلیل سیاسی نمی.2

سیاسـی  چیـز سیاسـت و اندیشـه    همـه کنند. زیرا که دیدگاه سیاسی یک اندیشمند را بیان می
شود.ازطریق تحلیل سیاسی و در قالب تحلیل سیاسی بیان نمی

ها و رخدادهاي روزانـه  مسائل در واقعیتۀهمتحلیل سیاسی تابع مسائل روز است و .3
افتـد قابلیـت تحلیـل    آنچه اتفاق میۀهمعالوه هافتند. بهم در یک عمر محدود اتفاق نمیآن

و اگر هم باشد چگونـه تعـدادي تحلیـل    ها نیست.آنۀجانبهمهندارد یا فرصت براي تحلیل 
ـ )57همـان:  » (اي در سیاستمصالحی جهت بنانهادن نظریه«عنوان بهتواند سیاسی می کـار  هب
گرفته شود.

) 77:همـان » (مسـائل خـاص!  ةدربـار هـاي وبـر   هایی از نوشـته نمونهۀمالحظ«آیا با .4
(همـان)  »هـاي عـام سیاسـی او   ر تعیین نظرگاه و ارزشبهترین ابزا«عنوان بهها توان از اینمی

استفاده کرد و به نتایج صحیحی نیز رسید؟
افتـادگی آن  سـاالري و ازریخـت  تعبیر نویسنده دو عامل باعث تغییـر شـکل دیـوان   به.9

بینی علمی که طبق آن هیچ جهانالف.ند از: ا) و این دو عامل عبارت41- 40همان:شود (می
محرکـۀ سـلطۀ   نیـروي  ب.و؛پذیر نیستفهمپذیر یا توضیحبراي عقل بشري اصوالًنیرویی 

تـوان  تـر مـی  بررسی دقیقبا که عملی بر جهان که در اخالق پروتستانی ریشه داشت. درحالی
ساالري را تقویت نمایند یا شکل آن را دیوانتواند می،ویژه دومیهدریافت که این دو عامل، ب

وبیش از کتاب ماکس وبـر  کمکه گونههمان،گسترش تغییر دهد. براي مثالدرجهت توسعه و 
توان دریافـت کـه عامـل دوم در    ) می1371(وبر داريسرمایهروحوپروتستاناخالقبا نام 
است.ساالري جدید نقش داشتهدیوانداري و بورژوازي و درنتیجه سرمایهایجاد 
یـا کـه گو کنـد مـی مطـرح رابحـث ايگونهبهکتاب خود 43صفحۀدر نویسنده.10

دوایـن واسـت بـودن سیاسـت مترادف بـا مفسـر و مبلـغ    سیاسیداشتن مشارکت فعال 
یعنـی در  ؛ گونه نیستاینگونه غالباً که ایندرحالی.ورزياندیشهوپردازينظریهابمترادف

تـرازآن  مهـم معناي مبلغ سیاست بـودن نیسـت و  بهبسیاري از موارد مشارکت در سیاست 
اند و نـه در سیاسـت جـاري مشـارکت     بسیاري از اندیشمندان بزرگ نه مبلغ سیاست بوده

یا ابونصر فارابی یا هگل و روسـو  ،اند. مانند سقراط، افالطونپرداز بودهاما نظریه؛اندداشته
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وضـوح بهاي خود گوید که وبر در آغاز راه حرفههمسرش به ما می«چنین عبارت... همو
) نیـز  1392:43(بیتهـام » قائـل بـود  ورزان ارجاز زندگی اندیشـه بیشبراي زندگی فعاالنه 

ورزي دربـاب سیاسـت) بـا    (مشارکت در سیاسـت و اندیشـه  هانشان از این است که این
نیستند.  دیگر مترادفیک

ۀلئمسـ کتـاب  177و176صـفحات  گرایی درمربوط به دموکراسی و نخبهدر بحث.11
اسـت و فقـط بـه نقـش     گرفتـه شـده   دهینادسندهیتوسط نویچرخش نخبگان در دموکراس

چرخش نخبگـان در  ۀلئمسکه اگر درحالی،ها توجه شده استتودهدادن نشانواکنشمحدود 
توانند با پرورش و ساخت نخبگان جدیدي در قـدرت ایفـاي   ها نیز مینظر گرفته شود، توده

.ندکننقش 

گیري. نتیجه5
تـرین  مهـم عنوان به،دیوید بیتهامنگارش،رامدسیاستنظریۀووبرماکسبررسی کلی کتاب 

اي رساند کـه نویسـنده بـا شـیوه    ما را به این نتیجه میسیاسی ماکس وبراندیشۀ متن درباب 
گـزارش را نیتـر جامع٥اي و نظريتر اندیشهشناختی و کمجامعهـبا نگاه تاریخیتحلیلی و

ی اسـ یسیـۀ نظراز لحاظ دربرگیرندگی و شمول بسیاري از مسائلی که مطـرح شـده اسـت    به
جانبـه از  و همـه ،تصویري منسجم، نمادینارائۀ جاي هبکتاب . اما دهدیدست مبهوبر ماکس
یخـواه پارلمـان يوبر نسبت به دورنمـا يمحوردغدغۀی بررسسیاسی ماکس وبر به نظریۀ 

و ياتـوده اسـت یدر جوامع اقتـدارطلب در عصـر س  رهبري ۀلئو نقش طبقات در مسبرالیل
جانـب  بـه را وادغدغـه نیدهد که چگونه ایپردازد و نشان میمانهساالروانیدهايسازمان
خـاص کتـاب حاضـر تسـلط کامـل      یژگـ یوه اسـت. کشـاند کراسی دمویۀنظردر يبازنگر

وبر است.یاسیسشهیاندةدرباریآلمانةگستردبر آثار سندهینو
بـه سیاسـت   مـاکس وبـر  نگاه ةدربارمعتبر اریبسیینماراهاثر نیادرنتیجه باید گفت که 

کلیتی منسـجم و نمـادین و   ةدربردارند، اما استشناسی سیاسیمدرن برمبناي نگرش جامعه
سیاسی او درباب کلیت سیاست معاصر نیست.ۀنظریجانبه از دیدگاه و همه

هانوشتیپ
و یدر مـتن اجتمـاع  يساالروانید،یاسیسيهادر نوشته«غلط چنین آمده است: در متن کتاب به.1

....»دنریگیخود قرار میاسیس
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