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  مقدمه

، 1920، به دنيا آمد و در و مركز فعلي ايالت تورينگيا در ارفورت، يكي از شهرهاي ايالت ساكسوني پروس 1864ماكس وبر در 
و استقرار  روي كار آمدن بيسمارك سياسي فراواني بود. ازهاي   ي حيات او مصادف با تالطم سالگي از دنيا رفت. دوره 56در 

هاي  در گزاره »داوري از ارزش فراغت«چون  ه وبر با نظرياتي همك  رغم اين گرفته تا جنگ جهاني اول. به 1871امپراتوري آلمان در 
شود، اما حيات فكري خود او تماماً در نسبت و درگيري  ي كار علمي از كار سياسي شناخته مي و جدايي حيطه »عينيت علمي«، علمي

برد و  خوانند. تربورن اين مقايسه را پيشتر مي با وقايع سياسي دورانش گذشت. بنابه قول معروفي، وبر را ماركس بورژوا مينزديك 
خواند: لنين در مقام ماركس پرولتر و وبر  ي متفاوت ماركس مي كند و اين دو را دو چهره ميهاي بين وبر و لنين اشاره  حتي به نزديكي

، با بود درگيراساسي دوران حياتش  هاي پديدهي امپرياليسم به عنوان يكي از  چون لنين با پديده در مقام ماركس بورژوا. وبر نيز هم
محافظ ملتي كه در گزند حوادث قرار داشت  به عنواننِ امپرياليسم آلماني گرفت اين تفاوت كه لنين منتقد آن و وبر، طرفدار ريشه

شد،  ي پاگرفتنِ نظريات ريويزيونيستي محسوب مي شد. اگر پديد آمدن اشرافيت كارگري در انگلستان از نظر لنين ريشه محسوب مي
شرافيت كارگري در آلمان ياري رساند گيري ا شكل دانست و آرزو داشت كه به اي خواستني مي را پديده در مقابل وبر آن

  ). 273-271: 1976(تربورن،

او پس از اين دوره شد.   منجر به استعفايش از منصب دانشگاهيآخر  دست شد كه عصبيدچار فروپاشي  1902تا  1897وبر از 
پيشنهادي جديد را براي كرسي  1918آخر در  اش آغاز كرد و دست و فائق آمدن بر مشكالت، فصل جديدي را در حيات فكري

اي  شد. تكيه زدن وبر بر كرسي پردازان اقتصادي مكتب اتريش محسوب مي استادي در دانشگاه وين پذيرفت، جايي كه مركز نظريه
و  يرواناي كه با رهايي از فروپاشي  بود، دوره اوبراي حيات فكري  تازهاي  باورك بود، آغازگر دوره از او در اشغال بوم كه پيش

وبر  رويكرد نهاييهاي  چارچوبآخر  مجادالت روشي با مكتب تاريخي آلمان آغاز شده بود و دستمقاالتي در باب  پرداختن به سلسله
  شناسي را تعيين كرد. شناسي علوم انساني و جامعه به روش

كه حول دولت كورپوراتيستي بيسمارك و  اي وبر را بايد محصول دو دست از مجادالت دانست. نخست مجادالت سياسي
تر بود و به دور نخست  آن پررنگ» علمي«هاي سياسي و اجتماعي آن شكل گرفته بود و دوم مجادالتي كه وجه  استراتژي

بين مكتب تاريخي آلمان و مكتب  اقتصاد ي روش علميِ (مجادالتي درباره استموسوم شده ] Methodenstreit[روش  مناقشات
 Verein für[ اجتماعي تأمين  انجمن سياستي نخست، بيشتر حاصل عضويت او در  درگيري وبر با مجادالت دسته ).اتريش

Sozialpolitikافرادي كه  چون شمولر، برنتانو و آدولف واگنر بودند گذاران آن اقتصادداناني هم ] بود. انجمني كه نسل نخست پايه)
كاستن از محبوبيت  وهاي بازار آزاد  شدند و درپي محدود كردن سياست عموماً متعلق به مكتب تاريخي اقتصادي آلمان محسوب مي

هاي اصالح اجتماعي بيسماركي بودند  نسل، بيشتر طرفدار سياستاين . براي كارگران بودند) آلمان، حزب سوسيال دموكرات ،اس.پ.د
توان با دخالت دولتي مقتدر، كه از يك بوروكراسي گسترده برخوردار  داشتند كه تعارضات طبقاتي و معضالت اجتماعي را ميو اعتقاد 

تدريج نسبت  شد، به و تونيس مي كه شامل كساني چون وبر و زومبارت ،است، تعديل و جبران كرد. در مقابل، نسل جديد اين انجمن
هاي ليبرالي پيدا  كراسي دچار شك و ترديدهايي شدند و گرايش بيشتري به سياستواييِ بورخصوص، كار ها، و به به اين سياست

ت، چراكه تعارضات طبقاتي را جزئي ذاتي از مناسبات بازار آزاد تشخيص هايي براي اين نسل داش جذابيت همماركسيسم حتي كردند. 
حل ماركسيستي را  داد كه راه ها اجازه نمي ، به آنهنجارهاامرواقع و نوكانتي اين نسل و تأكيد بر جدايي بين  هاي گرايشداد، اما  مي
گرايي بيسماركي داشت.  راسيهايي با بوروك ها اشتراك هاي سوسياليستي سنتي نيز براي آن بيابند. سياستغيرهنجاري حلي  راه
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محورِ بيسماركي بودند (وبر مشخصاً  هاي بوروكراسي سو منتقد سياست اي قرار داشت كه از يك دوراهي بر سربنابراين، اين نسل 
و  هاي صنعتي داران سنتي (يونكرها) به فعاليت ي زمين براي پيوند دادن طبقه 1879يتي بيسمارك در هاي حما  طرح تعرفهمخالف 

» ي بورژوايي كردنِ سرمايه فئودالي«ها را  سنگ بود و اين سياست الد و زغالبا بورژوازي صنعتي صنايع سنگيني چون فو ها آنادغام 
رو درصدد بررسيِ ماهيت و  سوسياليستي نيز بدبين بودند. از همينهاي  كرد)، و از سوي ديگر، نسبت به سياست تلقي مي
مترقي تمدن غربي را اصالح و از گزند دشمنان  ،زعم آنان به ،بازار آزاد و دولت ليبرالي برآمدند، تا اين آخرين سنگرِ هاي محدوديت

وبر اين موضع را در  .)245-244: 1991؛ كالرك، 269-265: 1394(نك به كالينيكوس، سوسياليست و كمونيست برهانند
گذاشته بود) پايه  1890ي حزب سوسيال دموكرات در  ي اجتماعيِ اوانجليكال (انجمني كه فردريش ناومن در مقابله با كنگره كنگره

ي فئودال كشاورزي است. سوسيال دموكراسي با  ي بورژوا يا طبقه تنها راهي كه مانده انتخاب بين حمايت از طبقه«چنين بيان كرد: 
  ).270: 1976(به نقل از تربورن،» كنِ ارتجاع بدل شده است ي بورژوايي صرفاً به جاده صاف كارزارش عليه جامعه

حال كه از  سياسي بود كه بتواند با اتكا به آن، درعينـ  داري، وبر نيازمند مبنايي اخالقي اد و روابط سرمايهدر نقد به گسترش بازار آز
ي او  هاي منفي آن نيز بپردازد. رويكرد دوگانه كند، به نقد از سويه داري دفاع مي زعم او مثبت گسترش روابط سرمايه هاي به سويه

: موج مهاجرت كارگران مشاهده كرد متفاوتي  توان در نظراتش پيرامون دو پديده را ميداري  نسبت به گسترش روابط سرمايه
افزايش صدور ، ي گسترش بازارهاي بورس. در مورد نخست ، و مسئلهبه بعد 1870ي  دهه ازاسالوي به شرق آلمان  كشاورزي

داران  ي زمين آلمان شده بود. در نتيجه طبقهي آمريكايي و روسي باعث كاهش قيمت اين محصول و كاهش ميزان صادرات  غله
تري  رفتند و حاضر به زندگي در شرايط سختگ سنتي (يونكرها) گرايش به استفاده از كارگران مهاجري داشتند كه دستمزد كمتري مي

در روستاهاي   مناسبات پدرساالرانهنيروهاي ويرانگرِ اين تهاجم داشتند.  برمي ها آنبر اين بار مطالبات دهقاني را از دوش  بودند و عالوه
جايگاه دهقانان آلماني را متزلزل  ي آلماني، چراكه كارگران مهاجر، نه تنها، لبه به زعم وبر، معادل بود با سقوط فرهنگي جامعهشرق ا

د او كارگران اسالوي دادند (از دي درعين حال، مرزهاي شرقي ملت آلمان را در معرض خطرات هجوم بيگانه قرار مي كردند، بلكه مي
). از سوي ديگر، انحالل مناسبات 246: 1991ي نظامي باشند) (كالرك، توانستند ستون پنجم دشمن در هنگام حمله مي

افزود. بنابراين، اين جنبه از گسترش  ثباتي و تعارضات طبقاتي مي ي آلماني، بر بي شده زمين پدرساالرانه و سيل مهاجرت دهقانان بي
پايان رسيدنِ  هايي براي به براين، او در اين وضعيت، نشانه عالوه شد. مذموم تلقي ميامري وبر  نزدشك  داري بي ايهمناسبات سرم

دارانه را به  اي كه با حمايت از سلطنت و پيشبرد منافع خود، چرخ كشاورزي سرمايه ، طبقهكرد مشاهده مينقشِ تاريخي يونكرها 
منجر به منسوخ شدن خود آنان در مقام بازيگري تاريخي در استقرار ملت آلمان شده بود. حال  ،همين امرحركت انداخته بودند اما 

: 1382كردند! (بنديكس، نهادند و صحنه را به سود يك بورژوازي مترقي ملّي ترك مي آنان بايد به اين واقعيت تاريخي سر مي
. در مورد گسترش بازارهاي بورس، نمود ميبسيار خواستني و مطلوب  داري، اتفاقاً عد ديگر گسترش مناسبات سرمايه، باما). 44- 40

تر »پذير محاسبه«داري بود. چراكه اين مناسبات، به هرچه  سرمايه» عقالني«زعم او  دار روند گسترش مناسبات به شدت طرف وبر به
، يعني كمك به شناسي خود دنبال كرد شامر را در مباحث رو ). او بعدها همين37-36كردند (همان:  شدن مناسبات بازار كمك مي

ريزي شده بود و مشخصاً وبر  ي اقتصادي پايه ها در نظريه شناختي كه از سوي مارژيناليست هاي نظري فردگرايي روش استقرار بنيان
ي  اش در حيطه از مبارزات سياسيي بود توان گفت اين تالش وبر، بيان شناختي كمك شاياني كرد. مي به بسط آن در مطالعات جامعه
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ي ارزش و  ي كار پايه براي كنار زدن نظريه هاي اين سنت نظري شناسي علمي كه به تثبيت انقالب مارژيناليستي و تالش روش
 1).289-265: 1991شد (براي بحث بيشتر نك به كالرك،منجر براي ارزش » ذهني«جايگزيني مبنايي 

اي است كه در ظاهر امر در  شناختي و سياسي در واكاوي علمي وبر، مسئله جامعهـ  تاريخيهاي فلسفي،  تنيدگي انگيزه اين درهم
سو با ماركوزه، تالش وبر براي  . شايد بتوان همرسد نظر مي بهبيروني هاي  تضاد با اشتهار او به تالش براي رهايي علم از ارزش

 هنجارها و هاي مربوط به در ارزيابي ميتحكَعلم از مرجعيت و  »رها ساختن«را تالشي دانست براي  داوري رهانيدن علم از ارزش
و بدل كردن آن به گفتماني تماماً  شد) ي جنگ خدايان تلقي مي اي كه به زعم وبر حيطه حيطهيعني ( از ميدان علم هاي بيرون ارزش

. به بيان ديگر، علم بايد فارغ از استفاده كرد اي هر هدف بيروني راستايدر  علم را بتوان با آسودگي ازقضا، از همين رهگذرفني، تا 
   2).152-151: 2009باشد تا بتوان از آن در جهت منافع ملي آلمان استفاده كرد (ماركوزه، داوري ارزش

بود كه بين دو قطب از  1880ي  روش، در دههناقشات رساند، م خودي دوم مجادالتي كه نظريات وبر را به شكل نهايي  اما دسته
چون ديلتاي،  هم نوكانتي هاي متفكران ديگري با گرايشبعدها و  اقتصاددانان، يعني مكتب تاريخي آلمان و مكتب اتريش، درگرفت

چون شمولر، پس  ي مكتب تاريخي و كساني هم گرايانه هاي ملي سويي به دغدغه وبر در عين هم. درگير كرد نيزويندلباند و ريكرت را 
نظرش با  هاي اختالف بررسي ريشهها به  ي مجموعه مقاالتي شد كه در آن اندركار تهيه از بهبود يافتنش از فروپاشي عصبي، دست

نتايج اين مقاالت و  يِر) پرداخت. چون ادوارد مه دانان (هم اريخ(روشر، كنيس و استاملر) و برخي ت  متفكران مختلف مكتب تاريخي
چون  دانان اتريشي (هم آخر ميزان گرايش وبر را به طيف اقتصاد مكتب تاريخي بود كه دست هاي فرض گام وبر از پيش به جدايي گام

هاي مكتب  گذاري را از چارچوب سياستاش  گرايانه هاي ملي موفق شد كه دغدغه استادانهبه عبارت ديگر، وبر  .كارل منگر) تعيين كرد
در  با تأسي از مفاهيم ويندلباند توان مجادالت اين دو طيف را ميتر دنبال كند.  »علمي«تر و  اي عام تاريخي جدا سازد و در جامه

]. كُنه اين بحث به ideographicر [ا] و روش فردنگnomotheticبنياد [ روش قانون طرفداري از دو شكل از روش علمي خالصه كرد:
به سمت پوزيتيويسم و تالش اي كه نوك پيكان آن  د، مناقشهگرد تفاوت بين روش علوم طبيعي و علوم انساني/تاريخي/روحي باز مي

بخشي  ميمبنياد مبتني بر تع هاي علوم طبيعي در علوم انساني يا تاريخي نشانه رفته بود. اگر روش قانون براي كاربست روش اين سنت
، ابتناء بر ها گريزي آن تعميم ،هاي تاريخي و انساني بودگيِ پديده شد، در مقابل گروهي بر خاص راستا با علوم طبيعي تلقي مي و هم

 رافردنگوش مناسب براي اين علوم را روش تأكيد داشتند و ر شناسي و ... ] و پيوند تجربه و روانErlebnisي زيسته [ كليت تجربه
  دانستند. مي

                                                           
به تفصيل  ،»شناسی مدرن مارکس، مارژيناليسم و جامعه«سايمون کالرک در اثر درخشانش،  1
ت اقتصاد سياسی کالسيک، مارژيناليسم و برآمدنِ ی بين نظريا بررسی رابطه  به

پردازد.  داری می ی سرمايه همه با تعارضات طبقاتی جامعه و نسبت اين شناسی مدرن جامعه
دهد که چگونه نظريات مختلف اقتصادسياسی کالسيک، سعی در يافتن توجيهات  او نشان می

های طبقاتی بيرونی داشتند و روند تکامل اين نظريات در  ها و تعارض نظری برای بحران
عالوه، نظريات مارژيناليستی  کارگری چگونه بوده است. به  جنبش امواج مختلف نسبت با

چه   بهو  اند بری بالتناسب سرمايه از سود توليدی داشته چگونه سعی در توجيه ميزان سهم
ر آن نسبت شد که د ريزی می ارزشی پايه  نظريهنوعی  بايست در راستای اين هدف، می نحوی

مندِی ذهنیِ  توليدی مخدوش و قيمت کاال به فايده بين مشارکت کار و سرمايه در مشارکت
شناسی مدرن نيز در نسبت با تکامل نظريات  شد. در همين راستا، جامعه آن احاله می

اقتصادسياسی کالسيک و اقتصاد مارژيناليستی به تکامل خود ادامه داد و در قامت وبر، 
 ).1991مطلوب دست پيدا کرد (کالرک، نهادی به هم

ترين مباحث دور دوم مجادالت  ، به يکی از اصلیداوری حکم فراغت علوم از ارزش تعارضات 2
» پوزيتيويسم ی مناقشه«شود که پس از جنگ جهانی دوم، ذيل عنوان  شناختی بدل می روش

]Positivismusstreitپوپر و هانس آلبرت) و مکتب کارل گرايی انتقادی ( ] بين طرفداران عقل
 ).1977هابرماس) درگرفت (نک به آدورنو و ديگران، فرانکفورت (آدورنو و 



5 
 

له سلسشمولر كه از طرفداران مكتب تاريخي بود، در اين همين مناقشه به شكل ديگري بين اقتصاددانان نيز در جريان بود.  
يابد.   تساي در علم د تواند به تصوير كلي كند كه مي بيني تصور مي كرد كه با كوته مباحثات، كارل منگر اتريشي را به اين متهم مي

اي بي پايان از  لهسلسچون  ي پژوهشي او هم كرد، اما برنامه رد نميسراسر كارگيري مفاهيم كلي را در پژوهش  ر بهشمولگرچه 
هاي تاريخي داشت. از نظر  يد. او تأكيد فراواني به اهميت انباشت دادهسگاه به انتها نخواهد ر د كه هيچسر تحقيقات تجربي به نظر مي

تحقيقاتي چنان  يابي به انتزاعات و قوانين كلي، نيازمند پيش تسروكار داريم، دستردگي متغيرهايي كه در اقتصاد با آن ساو، به دليل گ
به همين دليل بايد دانش اقتصادي را مبتني بر مطالعات  كرد. نايافتني موكول مي اي دست وضع قوانين كلي را به آينده ترده بود كهسگ

تا سرا  ابل، تأكيد منگر بر آن بود كه اقتصاد بايد ناگزير از نظريات عمومي و كلي بهره بگيرد. در همينترده كرد. در مقستاريخي گ
ي  هاي اوليه پردازي در اين رابطه زد. ريشه ت به نظريهستي كنش اقتصادي، دسو ماهيت اتمي سوبژكتيوتوان با تأكيد بر عنصر  مي

   ).21-18: 2005 رد مشاهده كرد (شيونويا،توان در اين رويك شناختي را مي فردگرايي روش

يابي به تعميم را  شود و امكان دست همراستا رافردنگهاي  ها باعث نشد تا در اين مناقشات تماماً با روش نزديكي وبر با نوكانتي
بود  هايش در مباحث روشي نمايان تا پايان در تمامي مشاركت ي دو سر طيف، ايستادن در ميانهمنتفي بداند. هرچند تالش او براي 

توان با كالرك و تربورن  آخر مي ])، اما دستBegriff/concept» [مفهوم«هاي  براي مقابله با كاستي» آل تيپ ايده«(براي مثال ابداعِ 
هاي  رژيناليستي و استخراج داللتشناسي اقتصاد ما شناسي وبري تالشي بود براي تثبيت و نجات روش سو بود كه جامعه هم

ني شناسي در مقام علم انسا گذار نوعي از جامعه ي كنش عقالنيِ اقتصادي مارژيناليستي. به بيان ديگر، وبر پايه نظريه شناختيِ جامعه
: 1991،(كالرك بودراستا با آن  ي علوم طبيعي را داشت)، بلكه هم ي تعلق به حوزه بود كه نه در تعارض با علم اقتصاد (كه دايه

  3.)293- 291: 1976؛ تربورن،261-265

  

  برداشت وبر از طبقه

  ها فرض زمينه و پيش

ي  داند كه در آن همه ها مي جنگ غايت ي عرصهست. او جهان اجتماعي را قدرت ا تنيده با فهم او از درهمفهم وبر از طبقه، عميقاً 
راستا با پاركين، چنين مدعي شد كه جهان وبري  توان هم توان ذيل سازوكارهاي قدرت فهم كرد. مي روابط، مراودات و مناسبات را مي

 و وبر هابز توان تمايزي بين كماكان مي)، اما 135: 1384باهمه در جريان است (پاركين، جهاني هابزي است كه در آن جنگ همه
به زندگي اجتماعي نظام  باهمه، همه  : در وبر خبري از لوياتان نيست كه به اين تعارضات پايان دهد و بر فراز اين جنگبود قائل

(همان  گون و متعارض دولت در چارچوب واكاوي وبر كمرنگ است. در جهان مملو از نيروهاي ناهم بخشد. به همين علت، نقش
منزلت،  ، طبقه،چون شود، سازوكاري كه در كنار ساير سازوكارها هم نها يكي از سازوكارهاي قدرت محسوب مي، دولت تجهان وبري)

بخشند. به همين اعتبار، در نظر وبر، فروكاستن ستيز اجتماعي به تنها  و ... مناسبات مبتني بر قدرت را سامان مي بوروكراسي احزاب،
ت كه او باوري اس واجد نوعي جزمي طبقاتي دانستن،  ا تاريخ مبارزهجوامع انساني ر تاريخِيا چون طبقه،  يك عامل نهايي، هم

                                                           
در همين  1بر پانويس  ی وبر با اقتصاد مارژيناليستی، عالوه ی رابطه برای بحث درباره 3

ها  ی وبر با نوکانتی ی رابطه )، و برای بحث درباره289-235: 1991نوشتار، نک به (کالرک،
 ).111-92: 1385نک به (آراتو،
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رو، شكل و فرجام مناسبات انساني نيز  و از همين متكثرندنزد وبر، سازوكارهاي قدرت  4كند. را به آن متهم مي ماترياليسم تاريخي
ويژگي جنگ تعارض ابدي  5.ه سوسياليسم پايان اين تعارضاتحاضر است و ن ي طبقاتي عاملي هميشه نه مبارزهمتكثر خواهد بود. 

اي  ها را بپذيرد و حتي لحظه ها و ارزش تعارض غايت وجود ، بايد حقيقتنيست» فريب پيامبر يا عوام«كه  ،»دانشمند«هاست و  غايت
   6).180-168: 1392، در وبر،»علم در مقام حرفه«ت (نك به پذير اس كه اين تعارض پاياننپندارد 

مناسبات قدرت در زندگي  از نظر او برد، صرفاً يكي از سازوكارهايي است كه به عنوان طبقه نام مي چه وبر از آن بنابراين، آن
مفهوم  كند، را درك مي كه وبر آن چنان يف اين زندگي اجتماعي،صمسلم است كه كاراترين مفهوم براي تو دهد. اجتماعي را سامان مي

مراودات و مبادالت نيروهاي نابرابر ي  ، همواره واجد نوعي نابرابري است، و در عين حال، عرصهاوخواهد بود. بازار از منظر » بازار«
) وبر در 209-208: 1392(وبر، .ندهايي برخوردار ] يا مزيتadvantage» [امتياز«برخي نسبت به ديگري از  كه است، نيروهايي

رغم تاريخي بودن، هيچ حساسيتي نسبت به  كند كه رويكردش به و در رابطه با موضوعات مختلفي به ما ثابت ميگوناگون مقاطع 
دارانه  دارانه و غيرسرمايه جا هم هيچ تمايزي بين بازار سرمايه رو، در اين هاي تاريخيِ مناسبات اجتماعي ندارد، از همين بودگي خاص

  شود. قائل نمي

ها از موضوع نيست. براي  برخي اشتراكات لفظي بين وبر و ماركس، هرگز به معناي يكسان بودن برداشت آن رد كهبايد توجه ك
: 1392(وبر،» بقاتي هستندهاي ط ي موقعيت مقوالت بنيادينِ همه» فقدان دارايي«يا » دارايي« «...نويسد  مثال، وقتي وبر مي

طبقاتي بورژوازي و   بخشِ موقعيت ي اصلي تعين مالكيت بر ابزار توليد، مقوله اي به اين ندارد كه مسلم است كه اشاره )،209
كه شامل مالكيت بر ابزار توليد شود يا شكل ديگري از دارايي را دربر  از منظر او، دارايي يا فقدان آن (فارغ از اين پرولتاريا است.

موقعيت  متعاقباً سازد و برخوردار مي» مزيت«اورا از  بخشد، بهبود ميفرد را در بازار  كه موقعيت اهميت دارد رو بگيرد) تنها از آن
افراد را در بازار » شانس زندگي«ست، كه رو مهم ا دهد. به عبارت ديگر، مالكيت براي وبر، از آن طبقاتي اورا نيز تحت تأثير قرار مي

هاي تاريخيِ  ). بنابراين، طبقه نزد او، مفهومي برآمده از واكاوي حيات مادي انساني و سامان58: 1395برين،دهد ( تغيير مي
اي. اگر طبقه نزد ماركس، مفهومي  چهنيـ  هابزي ابديِـ  است براي توضيح نظم ازليي آن نيست، بلكه مفهومي  فرد هر دوره منحصربه

داري،  (در مورد سرمايه شده بودي توليد) و سازوكارهاي آن حاصل  شيوهي انساني (ي واكاويِ سامان حيات ماد كه در نتيجه بود
كار برده  و متعاقباً براي تبيين و درك بهتر همين سامان به )ترين شقاق اين جامعه گر اساسي و بيان حاصل قانون عام انباشت سرمايه

                                                           
تاريخی مورد  سمِ ماترياليکرد و ه از نقد مستقيم مارکس احتراز میالبته وبر هميش 4

چنين،  چون پلخانوف است. هم جا، عموما برآمده از آثار کسانی هم ی او در اين اشاره
 ).178-169: 1393های مکتوم در چارچوب خوِد وبر، نک به (لوويت، برای واکاوی جزم

» قفس آهنين«آيد،  تحليلی وبر برمیتنها افق ضروری و محتومی که از چارچوب  5
کند و روند محتوم  های فردی ليبرالی را تهديد می بوروکراسی است، يعنی افقی که آزادی

 شود. تکامل عقالنی جامعه پنداشته می
های عهد باستان است، يعنی دورانی که هنوز دنيای انسان  سانزندگی ما مثل زندگی ان« 6

يمنی رها نشده بود. تنها تفاوت در اين است که زندگی از طلسم خدايان و نيروهای اهر
ها گاه در مقابل آفروديت، و گاه در مقابل آپولر  ما معنای ديگری دارد. يونانی

هنوز  داد. ماهم داند، و هرکسی در مقابل خدايان شهر خودش هم قربانی می قربانی می
های  ی پوشش است که از همهکنيم، تنها تفاوت در جوهر انسانی انسانيت  همين کار را می

ها نسبت به آن فروريخته است. زندگی  ی توهم رمزآلود اما ذاتا اصيل عاری شده و همه
توان  ی سرنوشت است نه علم، تنها چيزی که می ها تحت سيطره ی آن اين خدايان و مبارزه

ر اين تر د فهميد اين است که برای اين يا آن نظام، الوهيت چيست، يا به عبارت صحيح
طور که در مقدمه ديديم، قائل  ). همان172-171: 1392(وبر،» يا آن نظام الوهيت چيست؟

شود که  برای علم، مانع از آن نمی ادعا و کم »حداقلی«ظاهر  ی به بودن به اين پروژه
 کمال روشنفکر ارگانيکِ بورژوازی آلمان ظاهر نشود. و وبر در قامت تمام
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نزد او تضاد و تعارض  دهد. قدرت را در جامعه توضيح ميتوزيع صرفاً يكي از هزاران مفهومي است كه  شود، برعكس، نزد وبر، طبقه
هاست كه جهان  شود، فرضي متافيزيكي كه با دركي انتزاعي از انسان همراه است: تعارض ارزش جزء ذاتي حيات انساني پنداشته مي

 دهد. و ... شكل مي ها ، ايدئولوژيها بيني ها، جهان كند، نه ماديت منافع اين نيروها كه به ارزش را بين نيروهاي متعارض تقسيم مي
نسبتي عيني با نيروهاي مادي حيات انساني ندارند، اند، به اين معنا كه  بنابراين، نيروهاي متخاصم جهان وبري، نيروهايي انتزاعي

  كنند. مي تحميلها  كه ضروريات خود را بر آنبل، نيستند ها وجود دارند و حاصل آن ها پيش از آن

توان  . بنابر اين مقدمات، ميتوضعيت بازار اسآخر مطابق با  و مبتني بر همين درك، وضعيت طبقاتي براي وبر دستاز سوي ديگر  
بندي كرد كه براي وبر، طبقه، تنها يكي از متغيرهايي است كه در مناسبات افراد با يكديگر در بازار مؤثر است. به عبارت  چنين جمع

. نظم بازار را در نهايت زند را رقم ميازد، به اين معنا كه شانس زندگي افراد س بازارِ وبري را ميديگر، طبقه يكي از عناصري است كه 
نظمِ تماماً اقتصادي برآيند، از جمله  آيند كه به مقابله با اين كند اما متغيرهاي ديگري هم به ميان مي عامل اقتصادي تعيين مي

   ها خواهيم پرداخت. بعدتر به آن]، كه Stand/status groupهاي منزلتي [ گروه

  

  آن انواعتعريف طبقه و 

صفحه مستقيماً به بحث طبقه اختصاص  4كه دو سال پس از مرگ وبر منتشر شد، تنها » اقتصاد و جامعه«اي  صفحه 800اثر  در
ترين شكل ممكن  دارند در كوتاههاي درسي دارد كه قصد  و كتاب ها نامه واژهداده شده است. البته سبك اين كتاب شباهت زيادي به 

معادل با امكانِ  را بايد »وضعيت طبقاتي««نويسد:  مي چنينصفحه  4هرحال، وبر در اين  ترين تعاريف را به دست دهند. به دقيق
هاي  بخت. كسب äußere Lebensstellung[،3[ از منظر بيروني زندگي جايگاه يك دست آوردن . به2كاالها،  . فراهم آوردن1: نوعيِ

بر كاالها )  (يا فقدان آنكنترل ميزان و نوع ي كه برآمده از هاي امكان تعريف كرد، ]inneres Lebensschicksalاز منظر دروني [ زندگي
عايدي از محل درآمد يا قرارداد درون يك نظام  كسب هاي عملي در جهت اين كاالها و مهارت پذيريِ استفاده و ي عمليها مهارت يا

ي  طبقه«قرار دارند. الف)  يكسان كه در يك وضعيت طبقاتي تعريف كرد گروهيبه معناي را بايد » طبقه« اقتصادي هستند.مشخص 
اي  را بايد طبقه] Erwerbsklasse[  »اكتسابيي  طبقه«، ب) شناختها در مالكيت  عمدتاً با تفاوترا بايد ] Besitzklasse» [مالكيتي

 ]soziale Klasse» [ي اجتماعي طبقه«، ج) شود تعريف مي خدمات ياكاالها  برداري از بازار از رهگذر هبهردانست كه عمدتاً با شانسِ 
شكلي  نسلي به راحتي ممكن است و به اي دانست كه درون آنان امكان تحرك الف) فردي، ب) هاي طبقاتي را بايد كليت آن وضعيت

  7).177: 1922(وبر،» دهد وار رخ مي سنخ

بندي ممكن از طبقات  هرچيز ذكر اين نكته ضروري است كه وبر در اين باب كه اين سه نوع مختلف طبقه، سه صورتپيش از 
آورد و اين مسئله به حدس و  ديگر حضور دارند، هيچ سخني به ميان نمي هستند يا سه نوع مختلف از طبقات كه در كنار يك

                                                           
) فارغ از تغييرات ريز و 1978(نک به وبر،» اقتصاد و جامعه«ی انگليسی از  در ترجمه 7

ی  طبقه«] به Erwerbsklasseی اکتسابی [ درشت ترجمه، مشخصا نوع دوم طبقه يعنی طبقه
ی انگليسی ديگری در دسترس نبود اما  ] ترجمه شده است. ترجمهcommercial class» [تجاری

تری  ر انگليسی انتخاب شده معادل دقيقمعادل ديگری که برای اين مفهوم در متون ديگ
ايم به متن آلمانی ارجاع دهيم و در موارد  االمکان سعی کرده . حتیacquisition classاست:

ها همراه بوده است که  ی انگليسی با برخی جرح و تعديل ديگر نيز، استفاده از ترجمه
 است.» اکتسابی«با » تجاری«ترين آن جايگزينی صفت  مهم
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نفياً و  ]positively privileged[ ايجاباً ممتاز ي كليِ و اكتسابي، به دو دستهطبقات مالكيتي  شود. واگذار ميهاي منطقي ما  گمان
، از وجود طبقاتي مياني در بين و اكتسابي شوند و او در بحث از مصاديق طبقات مالكيتي تقسيم مي ]negatively privileged[ممتاز 

توان ذيل طبقات  را مي مالكيتي برخي از اين طبقات ميانيِعالوه،  به .گويد سخن مينفياً ممتاز  و ايجاباًت مالكيتي ي طبقا دو دسته
پوشاني وجود  اول طبقات، يعني مالكيتي و اكتسابي، شكلي از همكم بين دو نوع  كه دست رسد نظر مي اكتسابي قرار داد. بنابراين به

اين تعاريف ، ها سازي ناهمكنيم. اما فارغ از اين  جزء اين طبقات موكول مي بحث بيشتر در اين رابطه را به پس از بررسي جزءبه دارد.
  نتايجي مهم در پي دارد. 

 هاي فرد بر وضعيت (اعم از وضعيت اقتصادي بازار و در مجموع، شانس» كنترل«كه طبقه در نسبت مستقيم با ميزان  ت اينسنخ
كه اشاره شد، طبقه براي وبر در پيوندي تنگاتنگ با فهم طور  . همانرديگ ميرضايت دروني و ...) قرار  ،زندگي يا جايگاه فرد در زندگي

چهارچوب  به معناي فرصتي درون قدرت«از نظر او  قرار دارد. ]domination/Herrschaftو سلطه [ ]power/Macht[ او از قدرت
 ميلي بي رغم بهحتي اي  ارادهآورد كه  اين امكان را به وجود مياست، بر آن مبتني شده مبنايي كه  فارغ از است كهي اجتماعي  رابطه

» ، از سوي افرادي مورد اطاعت قرار گيردفرماني با محتوايي مشخصهد كه د اين امكان را مي سلطهشود. ها تحميل  ديگران بر آن
روند زندگي و بر  فردي ميزان كنترل  كننده نامد، بيش از هرچيز تعيين چه وبر جايگاه طبقاتي مي بنابراين، آن). 28: 1922(وبر
، ميزان امكاناتش براي اعمال قدرت يا تحت انقياد گري سلطه ياگيري اهدافش است، به بيان ديگر، ميزان تحت سلطه بودن  پي

صورت  و قدرت تر سلطه نيز در راستاي تبيين دقيق طبقاتي او بندي مقوالت دسته توان مشاهده كرد كه مي رو از همين .قدرت بودن
براي مثال، توضيحات او  هاي خردترِ هريك از انواع طبقه. بندي ي او از طبقات گرفته، تا دسته گانه بندي سه دستهگرفته است. از 

  ي طبقات مالكيتي از اين قرار است: درباره

ب) انحصار  كاالهاي مصرفيِ قيمتي،خريد  انحصارالف)  در برخورداري از چند چيز نهفته است: ي مالكيتي اهميت اصليِ هر طبقه«
د) انحصار بر  ،بيش از نياز مازادهاي  رهگذرانباشت ثروت از  امكانِ ج) انحصار بر ،شده براي فروش ريزي برنامههاي  سياستامكان و 

و كنترلِ متعاقب بر  ي استقراضي گذاري به عنوان سرمايه امكانِ سرمايهاندازها، يعني،  ازپس حاصلي  سرمايهانباشت  امكان
 ور نوعاً بهره ايجاباً ممتاز.طبقات مالكيتيِ 1 پرهزينه. يمنزلت (آموزش)هاي  ه) مزيت وكار، در كسب اصلي هاي اجرايي جايگاه

]Rentnerمالكان د) تأسيسات (، ج) معادن، زمينب) ، داران) الف) افراد (برده از موارد زير كسب بهره كنندهتوانند  مي و ] هستند
، ]Effekten[ سهام و اوراق قرضهز) ، احشام، غالت يا پول) چون دهندگان (در مواردي هم و) وام، ها ه) كشتي، و تجهيزات) ها كارخانه

شوند  كساني كه خود دارايي ديگري محسوب ميالف)  شوند: ها مي عموماً شامل اين گروه نفياً ممتاز.طبقات مالكيتيِ 2
» فقراد) ، ج) مقروضان، )به معناي كهن آن پرولتاريا] (deklassierte[ ها زدوده طبقهب) ، (غيرآزادها)] Besitzobjekteها/ مايملك[

  ).178-177: 1922(وبر،

ي كه خصلت انحصاري هم يها هاي مختلف است، امكان ي امكان شود مالكيت براي وبر فراهم آورنده طور كه مشاهده مي همان
ب) انحصار امكان  خريد،: الف) انحصار امكان شوند ستاني از محل مالكيت بر اشياء مختلف مي و در شكل مثبت آن شامل بهره دارند

شود، چون امكان آن را  دار انباشت مي نشده (بنابراين سرمايه در دست سرمايه فروش، ج) انحصار امكان انباشت از قبل مازاد مصرف
ي استقراضي كه همين امكان متعاقباً  ن انباشت به عنوان اعتبار و سرمايهدارد كه بيش از نيازش كسب كند)، د) امكان استفاده از اي

ي اكتسابي. يعني  نوع دوم طبقه يعني طبقه بهزند  جا پلي مي كند (در واقع وبر از اين هاي اجرايي را فراهم مي امكانِ كنترل بر جايگاه
كاود) و ه) امكان  را نمي اي كه وبر هرگز آن رابطه ،دهد ي اكتسابي راه مي ي مالكيتي به برآمدن شكلي از طبقه شكلي از طبقه
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مقوله را در سطح ساير مقوالت برآمده از مالكيت تعريف خواهد اين  هاي منزلتي پرهزينه (مشخص نيست كه وبر چگونه مي مزيت
از نظر پيدا كند اما  پرهزينه دستهاي منزلتي  مزيتآموزش و ، طبقات مالكيتي بتواند به »ج«يا  »الف« ي مورد شايد در نتيجهكند. 

توان چنين حدس زد كه  مي ي مالكيتي بيايد. اي انحصاري طبقهه خص نيست كه چرا اين مورد بايد مستقيماً ذيل امكانمشمنطقي 
هاي  به مزيتيابي  ت و دستبين مالكي پيونديداند،  ها مي جا كه وبر اين مورد را منشاء ساير انواع امكانات و مزيت احتماالً، از آن

هاي فوقاني بورژوازي كه درآمدهاي مازاد گزاف  اند كه صرفاً بخش هايي مدنظر او بوده ، يا احتماالً مزيتقائل بوده است منزلتي
استثمار را به رسميت  وبربندي طبقاتي  گرچه صورت توان دريافت كه موارد مي اين بنابر ).مندي از آن را دارند اند امكان بهره داشته
   8.كند شناسد اما وجود امكانات نابرابر در بازار را تصديق مي نمي

هاي توليد است. ممكن است چنين  وبر نسبت به خصلت تاريخي شيوه غفلتآيد،  ها برمي بندي ي ديگري كه از اين دسته نكته
 غفلتنظر برسد، اما  به گزافمشهور است، وبرگش  پرشاخ» مطالعات تاريخي«به  شناسان در ميان جامعه ي وبر كه حكمي درباره

گذارد، اما  هاي تاريخي كم نمي دادهرود. وبر در اشاره به  جا، از صرف اشارات تاريخي فراتر مي ايندر تاريخي مدنظر ما 
ي توليد، يا به بيان ديگر، خصلت تاريخي يك نظم  هايش فاقد هرگونه حساسيت نسبت به خصلت تاريخي يك شيوه بندي دسته

گويي سازوكاري يكسان  دار قرار گيرد. تواند در كنار مالكان سرمايه دار، مي ي مالك برده ، طبقهدليل مشخص، است. به همين اجتماعي
 كند و تنها تمايز، تمايز ميان شيء مورد تملك است. (مالكيت و مزيت برآمده از آن در بازار) سودبري هردوي آنان را مشخص مي

مزيتي  چه مهم است، اي خاص توليد تاريخي براي او اهميت ندارند، آنه رو در مقام شيوه هيچ داري، به داري، فئوداليسم و سرمايه برده
بخشي از كار او. و اين مزيت هم  فردي ديگر باشد، خواه مالك دهد، خواه مالك در اختيار فرد قرار مي» مالك بودن«است كه 

دهد. عجيب بودن چنين  هاي بازار را افزايش مي بات بازار معنادار است، چراكه ميزان كنترل او بر فرصتآخر در دل مناس دست
ها، يعني كساني كه سرنوشتشان در  برده«داند:  وجه يك طبقه نمي هيچ ها را به شود كه بدانيم وبر، برده اي زماني آشكار مي بندي دسته

گروه «كلمه، طبقه نيستند، بلكه  مفهوم فني شود، به يا خدمات براي خودشان تعيين نمي بازار و از طريق فرصت استفاده از كاال
  .(به تمايز گروه منزلتي و كاركرد آن براي نظريات وبر خواهيم پرداخت) ).210: 1392(وبر،» هستند» منزلتي

] مختلفي وجود دارند كه از رهگذر امالك يا Mittelstandsklassen» [طبقات مياني«در اين ميان، «بقات مياني مالكيتي: طاما 
، ايجاباً ممتازعمدتاً  كارفرماهاباشند (» طبقات اكتسابي«كنند. برخي از آنان ممكن است  ي خود گذران زندگي مي هاي آموخته مهارت

: 1922(وبر،» وران، كارمندان) شوند (دهقانان، پيشه ). هرچند تمامي آنان جزء اين طبقات اكتسابي محسوب نمينفياً ممتازپرولتارياي 
اي  ي ميانيِ مالكيتي براي وبر، طبقه سازد. طبقه بندي او را آشكارتر مي هاي طبقه فرض ي مياني پيش اين دريافت او از طبقه ).178
، تنها به ممتازايجاباً ستاني از محل مالكيتش بر آن، برخالف طبقات مالكيتي  كه مالك چيزي است (امالك يا مهارت) اما بهرهاست 

، بخشي كه ي دوم اين هاي منزلتي استثنائي. نكته شود، نه فراهم آوردن امكان انباشت ثروت، سرمايه يا مزيت گذران زندگي منجر مي
  شوند: مي بندي دستهتوانند جز طبقات اكتسابي باشند، يعني طبقاتي كه به صورت زير  از اين طبقات مياني مي

 Leitung der[آوري كاال  فراهم بر مديريت الف) انحصار در اين موارد نهفته است: ايجاباً ممتازي اكتسابيِ  اهميت اصلي يك طبقه«

Güterbeschaffung [از رهگذر تأثيرگذاري بر  هاي اكتسابي امكانب) دفاع از اين  ،ي اين طبقهاعضا منافع اكتسابيِ در جهت

                                                           
در » آزادانه«وه بر تصديق نابرابری در بازار، مستقيما به کاذب بودن قيد او عال 8

داند. هرچند  کند و موقعيت کارگر و کارفرما را نابرابر می قرارداد آزاد اشاره می
فرض گرفتن مناسبات بازار و توزيع نابرابر قدرت در آن است  اساس تمامی مباحثش پيش

 ). 83: 2004(آلن،
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 ]Unternehmer[ كارفرماعموماً  ايجاباً ممتاز اكتسابي. طبقات 1. ها هاي سياسي و ديگر سازمان هاي اقتصاديِ سازمان سياست
گذاران،  سرمايهدارها و  ) بانكه، كشاورزي كارفرمايان د)، صنعتي كارفرمايانج) ، 9 كشتيكاپيتان  ب)، الف) تاجران شوند: محسوب مي

دهند  شكل ميو هنرمندان)  پزشكان(مثل وكيالن،  »حرف آزاد«به هاي خاص كه  ها يا آموزش ) متخصصان داراي مهارتو، و گاهي
. 2. )باشند ها انحصار دارند (چه به صورت طبيعي و چه از رهگذر تمرين و تكرار كسب شده ) كارگراني كه بر برخي صالحيتز، يا

ج) ، ماهر ب) نيمه، الف) ماهر :شوند از نظر كيفي انواع متفاوتي را شامل ميهستند كه  كارگرانيعموماً  نفياً ممتاز اكتسابيطبقات 
  ).179-178: 1922(وبر،» غيرماهر

برداري از بازار، نه از رهگذر مالكيت، كه از رهگذر برخورداري از كاالها و خدمات  ي اكتسابي، امكان بهره امكان انحصاري طبقه
. اين امكان از نظر وبر ناظر بر دو وجه است، نخست اند پذير كنار گذاشته شده ي اشياء مالكيت ، گويي كاال و خدمات از دايرهاست

گذاري  اي كه در جهت منافع اين طبقه باشد (كاركرد مديريتي) و دوم، امكان تأثيرگذاري در سياست شيوه امكان مديريت توليد، به
. برخورداران از اين امكان عبارتند از، الف ) تاجران (احتماالً صرفاً كه ابتناء هر دو بر مفهوم سلطه آشكار است ه)گذاران (كاركرد سياست

كه   كشتيكاپيتان و مديريت بر فعاليت تجاري را دارند)، ب)   كارفرمايياز اين وجه كه به علت دراختيار داشتن كاالها، امكان 
هاي صنعتي و  و صنعتي و كشاورزي كه فعاليت كارفرمايان، »د«و  »ج«)، 9 ع شود به پانويس(رجو را بر عهده دارد مديريت آن

ل بر روند صنعتي و شود، كه از وجه كنتر وجه كه مزيتي از رانت مالكيت نصيبشان مي كنند (نه از آن كشاورزي را مديريت مي
شان حاصل برخورداري از كاالي پول يا سرمايه  بري گذاران (بازهم احتماالً از اين وجه كه منفعت داران و سرمايه كشاورزي)، ه) بانك

و كارگران داراي  ) گاهي، نه هميشه، متخصصانزكرد)، توان رانت مالكيتي محسوب  است. گويا از نظر وبر، رانت سرمايه را نمي
بري فراتر از مزدهاي  احتماالً تنها زماني كه اين تخصص، در مقام برخورداري از يك خدمت، امكانِ منفعت( هاي خاص مهارت

 .طور كلي كارگران هستند اين نوع طبقه هم به گروه نفياً ممتازمعمولي را فراهم آورد). 

عالوه اغلب: الف)  به .مستقلورانِ  دهقانان و پيشه گيرند، قرار مي» طبقات مياني«باز هم در اين ميان «طبقات مياني اكتسابي: 
 تر ذكر شدند و كه پيشهاي آزاد]  [صاحبان حرفه ايجاباً ممتازي طبقات اكتسابي  از مقوله» و«كارمندان (دولتي و خصوصي)، ب) گروه 

برخوردار باشند يا براي آن   طور ذاتي از اين ويژگي كه به فرد استثنائي هستند (اعم از اين هاي منحصربه كارگراني كه داراي ويژگي
  )179: 1922(وبر،» پرورش يابند يا آموزش ببينند)

ي  كننده دوي اين طبقات، تبييناي را در نظر داشته است؟ اگر هر يز بين اين دو نوع طبقه چه نكتهجاست كه وبر در تم پرسش اين
كيفيت متفاوت كسبِ  البدها متفاوت است؟  هاي زندگي هستند، چه چيز بين آن هاي مختلف كنترل فرد بر شانس ها و ميزان شيوه

ناخواه چنين  گذاري باشد، خواه وكار و هم بر فضاي قانون ي اكتسابي، مبتني بر انحصار مديريتي هم بر فضاي كسب مزيت. اگر طبقه
 كرانگيِ افق ديد وبر با افق حقوقي همرسد.  نظر مي شود كه كنترل ناشي از مالكيت، در نظر وبر، كنترلي غيراكتسابي به برداشت مي

                                                           
را برای shipowner استفاده کرده است که مترجمان انگليسی، معادل  Reederی  وبر از واژه 9

ی اکتسابی،  ی طبقه ذيل دسته» مالک«آنکه تناقض قرارگرفتِن گروهی  اند، بی آن برگزيده
از دو معادل نام  Reederی  در مقابل کلمه Dudenنامه  واژهنظرشان عجيب بيايد.  به

توان معادل  . احتماال معنای نخست که میSchiffseigner .2و Schifffahrtsunternehmer .1است:  برده
بندی وبر  تر با منطق دسته را برايش انتخاب کرد، معنای نزديک» ران کشتی کارفرمای«

دهد. درصورت خطا بودن اين گمان، البد  می» مالک کشتی«است، تا معنای دوم که معنای 
ها با ساير  ميان سودبری مالکان از کشتی در مقطع زمانی مورد نظر وبر، تمايزی

شبيه  کارفرمايانمالکان وجود داشته است که از نظر او اين گروه را بيشتر به 
 شده است. و مديريتی تأمين می کارفرمايیکرده که سود و منافعشان از قبل جايگاِه  می
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ي  گويي اين حق طبيعي حتي نيازي به اعمال سلطه شود. جا بيشتر آشكار مي ايي در مقام حقي طبيعي در اينومالكيت خصوصي بورژ
ي  بقهتوان او را ذيل ط هاي زندگي، وابسته به حق مالكيتش باشد، مي هاي فرد در كسب شانس بنابراين، اگر مزيت مستقيم ندارد.

ي اكتسابي جاي داد. از  طبقهتوان او را ذيل  مي او باشد، فرماييكارـ  ها وابسته به نقش مديريتي اين مزيت مالكيتي جاي داد؛ اما اگر
ناظر بر  اكتسابيي  است و طبقه ستان دار در مقام بهره ي مالكيتي براي وبر، ناظر به كاركرد سرمايه رسد كه طبقه نظر مي بهرو،  اين

اين ادعا   .كنترل بيشتري بر روند كار دارند كه ي كارگر طبقههايي از  ي بخش عالوه به، دار سرمايه ي فرمايانهكاركرد مديريتي يا كار
ها حتي  ها پذيرفته نشود. آن را پذيرفته احتماالً از سوي وبري فرض گرفته و بدون نقدي تاريخي آن كه وبر حق مالكيت را پيش

هايي از كنش  بازارها [نيز] خود شكل«كنند كه از نظر وبر  فرض گرفته و چنين اشاره مي وبر وجود بازار را پيش پذيرند كه راحتي نمي به
. )60: 1395(برين،» تماعي، مانند نوع خاصي از نظم قانوني وابسته استشان به انواع ديگر كنش اج اند كه موجوديت اجتماعي

هايش،  نسلي تر اشاره كرديم كه وبر و هم يسي به حساب آورد. پيشعيارِ متعلق به سنت انگل توان وبر را يك ليبراليست تمام مسلماً نمي
هاي دولت، پارلمان و اقتصاد ليبرال  ي خود را در راستاي ترميم كاستي پذيرند و از اساس پروژه آميز بودن مناسبات بازار را مي تعارض

ديگر، تعلق خاطر او به سنت نوكانتي و ). از سوي 196-161، 34-28: 1392دهند (براي بحث بيشتر نك به بيتهام، قرار مي
وجود دارانه،  وكار سرمايه وجود كسب« چنين حكم كند: كه مكتب تاريخي آلمان، به اين ميزان او را با مطالعات تاريخي آشنا كرده بود

چنين  كاالها، همنفسه بر  گيرد، شكلي از كنش براي حفاظت از مالكيت في فرض مي شكل بسيار مشخصي از كنش اجتماعي را پيش
» گيرد: يعني شكل خاصي از نظم حقوقي فرض مي االصول آزادانه بر وسايل توليد پيش وجود قدرتي در افراد را نيز براي دسترسيِ علي

تر هم ذكر كرديم كه او مشخصاً  هاي خروس است. پيش ). اما در بررسي وبر و مقوالتش، مشكل هميشه با دم930: 1978(وبر،
اش از  بندي شود كه در دسته بخشد. اما اين باعث نمي آخر وضعيت طبقاتي را تعين مي كه اين وضع مالكيت است كه دستكند  ادعا مي

گونه كه او در رابطه با  هاي زيادي زد. احتماالً همان توان حدس و گمان طبقات، مبناي اصلي را بر سلطه قرار ندهد. در اين رابطه مي
تواند حتي به منزلت بدل  اي است كه در گذر زمان مي كننده كند، قدرت اقتصادي متغير نهايي تعيين مي هاي منزلتي اشاره قدرت گروه

   10تواند تابع اين قاعده شود. مي آخر گيرد، دست ي اقتصادي قرار مي شود، يعني منزلت كه از اساس در مقابل قاعده

در عين تاريخي ها، اشارات تاريخي  احتمالي بين آن  اني و تعارضپوش توان ادعا كرد كه سرگرداني مقوالت وبري، هم در مجموع مي
اي از نيروهاي متعارض جهان هستند، از  نيچهـ  جا كه همه مبتني بر برداشتي هابزي نديدن نظم اجتماعي و مواردي از اين دست، از آن

سازوكار سلطه بخش به آنان،  جا كه سازوكار اصلي تعين اند و از آن شان را از دست داده جا كه اين نيروهاي متعارض خصلت تاريخي آن
، به بيان ديگر، سازوكاري كه اي سوار شود يا بر هر رابطه آيدتواند به هرشكلي در كه ميجا حاضر  همه است ــ يعني سازوكاري كلي و

 كند. به اشكال مختلف توجيه ميند يا ك خود را چندان نمايان نمي هاي سازي ناهمــ خود را از دست داده است  تاريخيمحتواي 

كند.  هاي او چه چيزي است دشوارتر مي بندي اما نوع سوم طبقات از منظر وبر، كار ما را در تشخيص اين امر كه مبناي مقوله
ي  بود، اما طبقه كنترل بر روند توليدانه و فرمايي اكتسابي مبتني بر كاركرد كار ي مالكيتي مبتني بر حق مالكيت، و طبقه طبقه

دهد:  او ادامه مي دهند. فردي و نسلي را مي جايي و جابه اي كه امكان تحرك هاي طبقاتي ي وضعيت اجتماعي چيست؟ مجموعه
ي كارگر  رود، طبقه ي كارگر ــ هرچه فرايند كاري بيشتر به سمت اتوماسيون پيش مي طبقات اجتماعي عبارتند از الف) كليت طبقه«

] فاقد مالكيت و متخصصان Intelligenzكردگانِ [ بورژوازي، ج) تحصيل شود، ب) خرده اي اجتماعي ظاهر مي بيشتر در مقام طبقه

                                                           
ای رجوع  واکاوی وبریهای  شود که به طرح تر اين مسائل هنگامی ميسر می ارزيابی دقيق 10

ی تبديل انواع  يافتگی بيشتری برخوردارند. برای مثال، مسئله کنيم که از تکامل
ی اقتصادی است که  آخر، پول و سرمايه دهد که دست سرمايه در بورديو به روشنی نشان می

 ی فرهنگی، نمادين و حتی اجتماعی را برای فرد به دنبال بياورد. تواند سرمايه می
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ي  ] ، كه احتماالً از منظر اجتماعي، نسبت به هزينهBeamtentumها، كاركنانِ تجاري و ساير انواع آن، كارمندان دولت [ (تكنسين
: 1922(وبر،» اند اند و از طريق آموزش مزيت كسب كرده ، د) طبقاتي كه مالك11توجهي دارند) هاي قابل  تفاوتشان،  كارآموزي

هاي موجود در  رغم تفاوت ي كارگر به ي ماركس قرار بوده به وحدت طبقه»سرمايه«كه بخش آخر  او در ادامه با اشاره به اين )179
، نقش قدرت پول و »د«تر است و در گروه  ساده »ج«به گروه  »ب«و  »الف«لي از گروه كند كه تحرك نس ها بپردازد، ادعا مي مهارت

هاي سهامي و برخي  ، شركتها  ، بانك»ج«در ميان گروه  شود. تر مي ها، افزون سلكم در مقياس ن امكان خريد هرچيز با آن، دست
ي اجتماعي از منظر وبر شامل  رسد كه طبقه نظر مي بنابراين، چنين به كنند. را فراهم مي »د«كاركنان دولتي نيز امكانِ ورود به گروه 

  تر شود. فرايند كار يكدست شود كه ي اجتماعي مي ي كارگر زماني طبقه شود. براي مثال، طبقه اي وحدت و يكدستي مي گونه

هاي  يابي پردازد، امكان سازمان مي ي آن ي ديگري كه وبر مشخصاً براي مقابله با رويكرد ماركسي به طبقه به بحث درباره نكته
ي چشمي به  هاي خود گوشه بندي آمد، او در مقوله ي وبر از طبقه هم بر مي گانه گونه كه از برداشت سه ي طبقاتي است. همان آگاهانه

در دل  بقاتيهاي ط دست از وضعيت اي يك ي مجموعه ي اجتماعي، از سوي وبر، به مثابه چالش با درك ماركسي دارد. تعريف طبقه
جا صفت  شكلي اجتماعي نيست (و اين اي لزوماً معادل با حضور طبقات به بندي طبقاتي اي به اين وضعيت دارد كه هر دسته خود اشاره

گيرد، همان نظمي كه منطق علوم انساني براي  نظر وبر معادل با نظمي است كه در مقابل نظم اقتصادي بازار قرار مياجتماعي از 
كند كه وجود طبقات مالكيتي لزوماً معادل  نامد). او مشخصاً اشاره مي ] ميverstehen» [تفهم«را منطق  چنگ آوردن آن بهدرك و 

ان يا توانند در كنار دهقان ) ميايجاباً ممتازي مالكيتي  داران (در مقام طبقه ي طبقاتي و انقالب نيست. براي مثال برده وجود مبارزه
ي بين  اي زيست كنند (شاهد مثال او در اين مورد رابطه ) بي هيچ ستيزهنفياً ممتازر مقام طبقات مالكيتي ها (د زدوده طبقه حتي

داران اياالت جنوبي آمريكا است كه اتفاقاً اين سفيدپوستان بيشتر احساسات ضد سياه داشتند و در عوض با  سفيدپوستان فقير و زمين
تعارض بين دو قطب طبقات مالكيتي تنها در  داران سفيد برقرار كرده بودند). عارضي با زمينت وبيش كم اي كم حسي پدرساالرانه، رابطه

دهندگان و مقروضان (اغلب بين اشرافيت  وامها يا  زدوده داران و طبقه قرار گرفتنِ زمين پذير است. مثالً كنار هم شرايطي خاص امكان
كه،  ي ديگر اين ). نكتهــ شاهدمثال او در اين مورد دوران باستان است هريگران خُرد ش شهري در مقابل دهقانان روستايي يا صنعت

ي آن بازتوزيع ثروت  انجامد و اتفاقاً هدف عمده اي لزوماً به تغيير نظام اقتصادي نمي كند كه حتي چنين مبارزات طبقاتي او تأكيد مي
مشخص است كه از نظر او اين  ).178: 1922گذارد (وبر، بر آن مي» انقالب طبقات مالكيتي«است، شكلي از انقالب كه او نام 

                                                           
ی وبر با نظم فورديستی اقتصاد آمريکايی را پس از  نظير خود رابطه ِرمان در اثر بی 11

است. اما موضوع ديگری که نيازمند   تفصيل مورد بررسی قرار داده سفرش به اين کشور به
چون پارسونز و  پردازانی هم ی وبر به انگليسی از سوی نظريه بررسی است، ترجمه

برای کنار گذاشتِن مارکس از واکاوی طبقاتی از سوی سنت  کارگيری هرچه بيشتر وبر به
ی انگليسی با متن المانی وبر،  های موجود در ترجمه شناسی آمريکايی است. تفاوت جامعه

د. برای مثال در مورد همين گروه ج، مترجمان انگليسی از رون دقتی فراتر می از سطح بی
اصطالحی که در متن آلمانی وجود ندارد. کنند،  استفاده می» سفيد کارکنان يقه«اصطالح 

ساختار کنش «اين وبريزه کردن مطالعات اقتصادی، بعدها با آثار معروف پارسونز، 
شايان ذکر است که نخستين  رسد. به غايت می» ی عمومی کنش سوی نظريه به«و » اجتماعی

از سوی  1930وبر نيز در » داری اخالق پروتستان و روح سرمايه«ی انگليسی از  ترجمه
گر  اصالح«پارسونز صورت گرفت، اثری که از نظر ِرمان هدف اصلی وبر در آن، در مقام يک 

داری آلمان مطابق با الگوی  مدرنيزه کردِن سرمايهی  پروژهبرد  پيش» سياسیـ  اخالقی
کشی  آمريکايِی نظام فورديستی بود. از نظر او، وبر در اين اثر، رياضتـ  پيوريتنی

دهی به بلوک فورديستی بيايد، يعی  کار شکل کند که به ای تعريف می شيوه انی را بهپروتست
: ده، 2013(ِرمان،» اشرافيت کارگری«دهی به يک بورژوازی صنعتی در ائتالف با يک  شکل
ی وبر از اصول کالونيسم و  چنين برای نقدی درخشان به خوانش دلبخواهانه ). هم378-384

 .1988خی اقتصادی، نک به پليکانی،های تاري دهمغايرت تز وبری با دا



13 
 

به   كه گويي صرفاً مبتني بر طبقه (البته طبق خوانش خود او از ماركس) بندي طبقاتي ماركسي بندي چالشي است براي صورت صورت
  معناي مالكيتي آن است.

نخست در شرايطي كه  داند. شرايط خاصي ممكن ميي طبقاتي را صرفاً در  يابي آگاهانه از سوي ديگر، او مشخصاً امكان سازمان
داران. يا  ، اما نه مقابلِ سهام كارفرمايان(مثالً كارگران در مقابل گيرند  ميانجي دربرابر هم قرار مي رقباي اقتصادي بالفصل و بي

ت طبقاتي مشابهي قرار گيرند. سوم، زماني دهقانان در برابر اربابانِ داراي امالك اربابي). دوم، زماني كه تعداد زيادي از افراد در وضعي
صورت متمركز در يك محل، مثالً محل كار، قرار بگيرند. و چهارم، زماني كه از سوي روشنفكران به سمت اين تقابل  كه افراد به

   ).179: 1922راهبري شوند (وبر،

هاي  كند كه گروه او ادعا مي است. يمنزلت يها گروهچالش كشيدن فهم ماركسي از طبقه،  ابداع مفهومي ديگرِ وبر براي به
هاي منزلتي در مقابل  شود اما گروه منزلتي برخالف طبقات نوعي جماعت هستند. موقعيت طبقاتي منحصراً از طريق اقتصاد تعيين مي

طر ي كه در معرض خهاي اجتماعي گروه حيثيتگيرند تا از  شناسد، قرار مي ] نميEhre/honorاين نظم و در برابر بازار كه حيثيت [
دهد كه گرچه دارايي هميشه شرط الزم براي منزلت نيست، اما در  اند دفاع كند. البته وبر تذكر مي هجومات اقتصادي قرار گرفته

كند. حيثيت منزلتي و اجتماعي مستقيماً  شود و امكان تبديل به منزلت را هم پيدا مي بلندمدت، گويي قدرت پول بر هرچيزي چيره مي
درواقع، اگر طبقات بر حسب  .نامد مي] Lebensführungsart/style of life[» سبك زندگي«را  كند كه او آن قرار ميبا چيزي ارتباط بر

 شود هاي منزلتي بر اساس اصول حاكم بر مصرف كاالها تعيين مي بندي شوند، قشربندي گروه رابطه با توليد و تحصيل كاالها دسته

  )215-214: 1392؛ وبر،180-179: 1922(وبر،

ي جديدي را وارد كند  داند، نيازمند آن است كه مقوله جا كه وبر طبقات و بازار را صرف نيروهايي اقتصادي مي رسد از آن نظر مي به
يكسره اجتماعي بود، ي توليد براي ماركس امري  هاي منزلتي. اگر شيوه كه در مقابل بازار و منطق اقتصادي آن قد علم كند: گروه

ي توليد شده است و امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... چنان منفك و منتزع از يكديگرند كه گويي  جايگزين شيوه براي وبر، بازار
. فقدان ها ي آن و پيوندهاي چندسويه كنشي همبرشان است و  و برآيند آنان صرفاً حاصل جمع جبري هريك سازوكاري جداگانه دارند

توان حدس زد چرا وبر،  آيد و مي جا كامالً به چشم مي تماماً اجتماعي دارد، در ايني ارزش ماركسي كه بازهم خصلتي  نظريه
  .از ارزش دارد سوبژكتيوبرداشتي  ها سو با مارژيناليست آخر، هم دست

ي طبقه آشنا  سبك زندگي، مصرف، حيثيت، منزلت و ... واژگاني آشنا براي كساني است كه با مطالعات جديد آكادميك درباره
د. از مطالعات فرهنگي و تمركز بر مصرف و سبك زندگي گرفته تا مطالعات بورديويي مبتني بر  تمايز، حيثيت و امكان تبديل هستن

دهد كه در دوران ثبات توزيع  چنين توضيح مي او هم توان وبر دانست. انواع سرمايه به يكديگر. پدر معنوي تمام اين جريانات را مي
هاي تكنولوژيك و تغييرات سريع اقتصادي نيست، قشربندي بر مبناي منزلت به  در آن خبري از انقالبكاالها، يعني شرايطي كه 

گويانه  همان ).222: 1392(وبر، شود آيد و برعكس در دوران انقالبي، قشربندي منزلتي و مرزهاي آن دچار تحول مي ميدان مي
ي وبر  اي كه درباره انقالب اجتماعي!) آنقدر براي ما اهميت ندارد تا نكتهاجتماعي در اثر چالش كشيده شدنِ نظم  بودن اين تعريف (به

اي ندارد جز رام كردنِ مفاهيم انقالبي، ممكن كردن ائتالف طبقاتي و  : وبر در مقام روشنفكر ارگانيك بورژوازي، وظيفهسازد فاش مي
ظاهر دشمنِ دگماتيسم، زماني آشكارتر از هرجاست، كه مشغول  تأكيد بر نظم تغييرناپذير حيات متعارض انساني. متافيزيك متفكر به

اش از  بندي اش است. شايد درك اين نكته نيازمند ظرافت چنداني نباشد كه وبر با صورت هاي تماماً تبييني و علمي بندي فرم صورت
كلي غيرتاريخي، اين اشكال را به ش رغمِ ظاهر تاريخي به ، به)(كنش سنتي، كنش عاطفي، كنش ارزشي و كنش عقالنيكنش انساني 
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 تر است. اي دقيق هاي او نيازمند بررسي بندي همين متافيزيك، در ساير صورتدرك كند، اما  ابدي كنش انساني بدل ميـ  اشكال ازلي

شان از شكستنِ نظر وبر برداشت شود، ن كه به چه ميزان به عنوان دقت ديگر، فارغ از آن قرار گرفتن طبقه، منزلت و حزب در كنار يك
انحصار عامل طبقه در تبيين كنش اجتماعي دارد، انحصاري كه، از نظر وبر، ماركس و ماترياليسم تاريخي متهم به آن بودند (فارغ از 

  12صحت دارد).چقدر كه چنين ادعايي  اين

  

  بندي: افق واكاوي جمع

هاي  بازي ودل ها و دست دقتي ها، كم سازي رغم تمامي اين ناهم ست كه بهكند، اين ا پرسشي كه بيش از هرچيز ذهن را مشغول مي
ها  بندي از مسائل، چرا بايد وبر تا اين اندازه براي جريان اصلي علوم اجتماعي جذاب باشد؟ تقريباً در اكثر نظرسنجي منطقي در صورت

سه انتخاب  ميانشك در  اگر نخستين انتخاب نباشد، بي» هاقتصاد و جامع«ي علوم انساني،  هاي حوزه ي تأثيرگذارترين كتاب درباره
  كند. اول قرار دارد. اما ببينيم وبر چه ادعاهايي دارد كه او را جذاب مي

ها تحليل  گشود كه وجه مشترك تمامي آنهايي  وبر با پيش كشيدن مفاهيمي چون منزلت، سبك زندگي و ... راه را براي تحليل
در مطالعات علوم انساني » چرخش فرهنگي«و » چرخش زباني«هاي هشتاد و نود به  چه در اواخر دهه ست. آنا» نمادين«هاي  كنش

هاي نمادين، سبك  يافت. اين دست تفسيرهاي تازه كه مبتني بر تحليل مصرف، كنش موسوم شد، پدر معنوي خود را در وبر مي
ها  جريان دازانِ راست و چپ را به خود جذب كرد. علت تفوق اينپر هاي تمايزبخشي و ... بود، طيف عظيمي از نظريه زندگي، تكنيك

پردازي كه  پرداز مورد نيازشان را يافتند، نظريه قامت وبر بود كه نظريهها در  آناي جداگانه است، اما  بر فضاي فكري نيازمند بررسي
  را فراهم آورد.» ي متوسط طبقه«اوي مباحث مربوط به واكاوي طبقاتي را از انحصار ماركسيسم بيرون آورد و امكان واك

 تپارچه و يكدستي بر جهان بيافكند. از صلبي با دگماتيسم دارد. قصد ندارد طرحِ تبييني يك  كه وبر ادعاي مبارزه ي ديگر اين نكته
چيز را ندارد. طرحي حداقلي از كاركرد و رسالت  بيزار است و در پي گشودن آن به سوي تغييرات است. ادعاي تبيين همه» مفهوم«

   كند. گرايي او را به نيايي ديريافته براي جريان اصلي بدل مي علم در ذهن دارد و هزاران خصلت ديگر كه در روزگار نسبي

تر از ماركس بود! اگر ماركس گسترش تعارضات طبقاتي و امكان  شود كه باهوش فكري پنداشته ميچون مت كه، وبر هم تر اين مهم
بوروكراسي گسترده و س آهنينِ قفبيني كرده بود، وبر از اين هم جلوتر رفت و عاقبت انقالب سوسياليستي و  رخداد انقالب را پيش

وروكراسي به عنوان نيرومندترين گروه منزلتي كه بدون استفاده از مالكيت يا تعريف ب براين، او با بيني كرد. عالوه ي آن را پيش كشنده
كرد كه هم به پروپاگانداي ضدانقالب  اي نظري را فراهم پايه ،آورد حقوق انحصاري در بازار، امكان سلطه بر افراد و منابع را فراهم مي

                                                           
کند که  ). او مشخصا اشاره می1384برای تفسيری از منظر راست از وبر نک به (پارکين، 12
ی قشربندی آن بود  های منزلتی در نظريه قصد وبر از داخل کردن مفهوم منزلت و گروه«

طور خاص، وبر  استفاده کند. بهبقاتی محض ی پادزهری برای تحليل ط که از آن به مثابه
» کار گرفت ی تقسيم طبقات به دو قطب مخالف به را برای ترديد در تز مارکس درباره آن

). او نيز 2004تر نک به (آلن، ). در مقابل، برای تفسيری انتقادی140: 1384(پارکين،
ه بازيگران بنابراين، استدالل کلی وبر اين بود ک« کند: بندی می اين مبحث را چنين جمع

دانست. هر گروه از درون توان سرمايه و نيروی کار  اصلِی حاضر در نظام موجود را نمی
هايی  بيِن طيف گوناگونی از گروه» تعارض طبقاتی«اند و  های مختلفی تقسيم شده به بخش

دهد. بر اين اساس، کارگران منافع مشترک اندکی  اند رخ می که در بازار شکل گرفته
اکه اين بازار است که در مرکز بحث قرار گرفته و نه استثماِر موجود در دارند، چر
 .)86: 2004(آلن،» سپهر توليد
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ي  آمد كه قصد داشتند جامعه گراني مي كار تحليل كرد، و هم به آموز بيان مي رساند و عاقبت انقالب سوسياليستي را عبرت سوخت مي
  پساانقالبي شوروي را مورد واكاوي طبقاتي قرار دهند. 

پسند و  ي عامه دار، عمدتاً در جهت تقويت اين ايده ي سرمايه بقههاي مختلف ط وبري و تأكيد آن بر بخش  دستگاه، چنين هم
، ست داران، و بخش مولدي كه خود قرباني اين بخش انگلي و انگلي سرمايه» رانتير«كند كه بايد بين بخش  گرايانه عمل مي ملّي

  )85: 2004تمايز قائل شد (آلن،

هاي طبقاتي بين  دهد كه ائتالف اجازه مي ،استثمار ازوبري چارچوب  غفلت مورد باشد كه  تر اين ها مهم ي اين و شايد از همه
خود بگيرد، به بيان ديگر،  اي علمي را به بندي دار، نه تنها شكل ائتالفي سياسي كه شكل دسته ي كارگر و سرمايه هايي از طبقه بخش

ي يك گروه اجتماعي دارد، از معناي خود تهي شود و ذيل  وبيش آگاهانه كه معنايي مشخص دارد و داللت بر انتخاب كم» ائتالف«
ي  نظر نخواهد رسيد، وقتي بدانيم كه ادغام مجدد طبقه وجه اتفاقي به هيچ اين امر به گاه آنظاهر طبيعي قرار گيرد.  اي به بندي مقوله

ماندگي  ي كارگر، مقابله با عقب ز طبقهر ائتالف با بخشي اصنعتي د ملي  دهي به يك بورژوازي ، شكلشده رانده كارگر به حاشيه
هاي اخالقي و سياسي تازه براي آن و  داران (يونكرها)، حل معضالت دولت ليبرالي و تالش براي يافتن پايه ي سنتي زمين طبقه
ي  ي آگاهانهشدن با الگويي فورديستي و كاستنِ از خطر انقالب سوسياليستي، همه و همه از اهداف سياس برد صنعتي آخر، پيش دست

: 2013؛ رِمان،248-244: 1991؛ كالرك،31-23: 1382؛ بنديكس،88-78، 31: 1392اند (نك به، بيتهام وبر بوده
10 ،51-69.(   

   ؟چيستسيسم با آن ي مارك كند؟ رابطه عرضه مي چه افقي رافارغ از داليل جذابيت آن،  ،چارچوب وبرياما 

صرفاً مفهومي نيست كه قدرت تبيين واقعيت را براي ما افزايش دهد، بلكه طبقه . استاي بالقوه  طبقه براي ماركس واجد سويه
درمقابل، طبقه  وجود دارد.» طبقه براي خود«و » طبقه در خود« روست كه براي او تمايزي بين سازد. ازهمين افق ما را دگرگون مي
ي اين امر را در مفهوم  بايد ريشه ا فراچنگ آورد و فهميد. شايدكمك آن جهان ر توان به است كه مي ابزارهاييبراي وبر تنها يكي از 

شكلي راديكال در پي منحل ساختنِ تمايز بين كار نظري و عملي است.  جست. مشخصاً در اين بعد از اين مفهوم كه به» پراكسيس«
هاي مستقل،  ن، با اتكا به قواعد و ضرورتنياز عمل باشد و يك مرحله پيش از آ به بيان ديگر، كار نظري، صرفاً كاري نيست كه پيش

تواند  ي بعد، چنين شناختي مي است و در مرحله» علمي«و » دقيق«در پي شناخت » واقعيت امور«كاري كه با اشاره به  ؛صورت گيرد
دن اين تمايز كم در يك وجه، در پيِ منحل كر درواقع، ماركس با به ميان آوردن پراكسيس، دست .ي عمل برسد يا نرسد به مرحله

دارد.  برمي» بيرون«ي فعاالنه در  ترتيب، پراكسيس، از همان آغاز گام ابتدايي را با هدف مداخله ساز انديشه و عمل بود. به اين بيگانه
كند. شناخت و مداخله در جهان، نه دو  را نيز دگرگون مي» شناخت بيرون« اصطالحِ ابتداييِ ي به همان مرحلههدفي كه عميقاً 

ي باستان تمايزي بنيادين  متفاوت انساني باشد (چنان كه در فلسفهكارگيري قواي  ي مجزا و كيفيتاً متمايز است كه حاصل به لهمرح
از همان ابتدا شناخت و مداخله در آن شوند كه  بين حكمت نظري و عملي قائل بودند)، بلكه هردو در پراكسيس انساني منحل مي

ود وج شناسي به شناسي و روش شناسي و معرفت بين هستي اي ويژه دروني  كه در پراكسيس، پيوستگي روست، . از همينهنگام است هم
  سازد. برآمده از آن را نيز عميقاً دگرگون مي پيامدهايو » نظري«اصطالح  بهشناخت آيد كه از همان آغاز،  مي

هاي مصنوعي حيات انساني در اين جامعه  كامل مرزبنديي بورژوايي، مقدمات نظري براي ت در مقام روشنفكر جامعهوبر،  ،درمقابل
يا » عقالنيت ابزاري«توان از آن با عنوان  بيني (كه با واژگان خود وبر مي پيش ــ ي شناخت شده فرض  طبيعي كرد. زنجير را فراهم مي

جا جمع  اخله را در يكشود كه عمل شناخت و مد اي منحل مي گونه سخن گفت)، در پراكسيس به» عقالنيت معطوف به هدف«
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، به بيان ديگر، با پراكسيس از شود بدل مي »رفع بيگانگي«به » بيني دقيق پيش«انداز شناخت علمي، از  ترتيب، چشم كند. به اين مي
در اي است كه وبر  اين همان وظيفه». شويم چه بايد مي آن«يابيم و  رهايي مي» چه بايد باشد آن«و » چه هست آن«بند تضاد ابدي 

 گنجد هنجاري مي گذاريِ ي ذيل ارزش»بايد«كند، چرا كه هر  شدت از آن نهي مي دانشمندان را به» علم در مقام پيشه«
   ).169-168: 1392(وبر،

ي بورژوايي  جامعههاي مختلف حيات انساني در  بنابراين، طرح حداقلي وبر از اهداف علم، مشخصاً در خدمت تثبيت جدايي حوزه
تر بدل شد كه اين امكان را فراهم  اي كه از جدايي بين كار يدي و فكري آغاز شده بود اما به روندي گسترده د، جداييگير قرار مي

هاي مختلف حيات انساني را چنان منفك  ، حيطهگي بودبيگان ي كه واجدي تكامل ي بورژوايي، در عين ادامه كرد كه كليت جامعه مي
كه،  اول اين« حداقل برسد. در اين راستا، اهداف هر حوزه را نيز بايد حداقلي تعريف كرد: ها به آن سازد كه امكان برقراري ارتباط بين

هاي انساني را به مي آموزد. ... دوم اينكه، علم متاعي عرضه  ي اهداف بيروني و فعاليت فنِ تنظيم زندگي از طريق محاسبه علم
هاي انديشيدن و ابزارهاي انديشيدن و آموختنِ انديشيدن  ي روش آن ارائهي آن نيست، و  فروش قادر به عرضه كند كه سبزي مي

حال در  نفسه در جهت روشنگري است. در عين است. ... سومين هدف علم ... رسيدن به وضوح [است]. ... آخرين خدمت علم ... في
  13).175-174: 1392(وبر،» رسيم هاي علم هم مي جا به محدوديت همين

ساز كردنِ  كه در مقدمه ديديم، دقيقاً متناظر است با تالش او براي فراهم آوردن امكان هم ، چنانچنين فهمي تالش براي تثبيت
اي  بايست رساله يه پادشاه براي ترخيص كاالهايشان از گمرك، ميها براي توج روش علمي با اهداف ملي. اگر روزگاري مركانتليست

تر شده بود. وبر نيازمند مفاهيمي علمي بود كه  نوشتند، حال بازي كمي پيچيده ت آزاد ميسويي منافع ملي با قوانين تجار در باب هم
. اگر استراتژي سوسياليستي براي ملت آلمان مضر است، و دروني پيوند يافته باشد شكلي ارگانيك به ها سويي با منافع ملي در آن هم

هاي خُرد  بندي رگي و دستهگفتند، واجد چندپا ها مي سوسياليست چه بيش از آني كارگر،  دانشمند بايد بتواند نشان دهد كه مفهوم طبقه
اشاره به مفهوم ». دانشمند«ي  بود در جامه» فريبي عوام«انسان نيست كه وبر  وجه به اين معنا هيچ ون خود است. اين مسئله بهدر در

اي  ارچوب وبري افقي بود كه الجرم او را به چنين نتيجهاي بود. افق چ گيري منظور احتراز از چنين نتيجه از اساس به پراكسيس
 (امري كههاي آن با دستگاه وبري را مشخص كنيم  كسي، تفاوتكارگيري دستگاه مفهومي مار سخن اين نيست كه با به رساند. مي

عزيمت هر نظرگاه است كه افق و  قطهتر است. ن اي بنيادين جا خواهد بود)، بلكه در اينجا مسئله بر سر نكته در جاي خود بسيار به البته
ي عزيمت است كه  عزيمت نهفته است. همين نقطه تمايز ماركس و وبر دقيقاً در همين نقطه كند. انداز آن را مشخص مي چشم

را بدهد و  دهد كه نويد پايانِ پيشاتاريخ انسانيت بندي كند، به او امكان مي سازد رهايي انسان را از بيگانگي صورت ماركس را قادر مي
بود. همان چيزي كه حل عقالنيِ » پراكسيس«ي عزيمت ماركس  پيوند زند. نقطهسياسي آن ـ  هاي اجتماعي اين فرايند را به ميانجي

                                                           
ی آن  کننده علم، توامان حاصل بيگانگی و توجيهاز کارکرد و نقش اين برداشت حداقلی  13

هورکهايمر، ذيل نقد . داند ی مشخص می است و علم را صرفا معادل تخصص در يک رشته
کند:  گونه نقد می را اين  ی انتقادی، اين برداشت حداقلی سنتی دربرابر نظريه  نظريه

ی  ناپذيری با اين کارکرِد پيشه ی بورژوازی پيوند تفکيک های تکنولوژيک دوره پيشرفت«
سازد که برای آن قسم از معرفِت علمی که  هايی را می سو، واقعيت علم دارد. از يک

پذير  ديگر، کاربرد معرفت موجود را امکان ش است، و از طرفکاربردهای عملی دارد ثمربخ
مبتنی است بر فعاليت علمی در نظام تقسيم کار در   سازد. ... مفهوم سنتی نظريه می

ی معنای  چيز درباره ی معينی از رشد و تحول اين نظام. ... اين ديدگاه هيچ مرحله
ی مجزايی  ی معنای نظريه در حوزه گويد، بلکه فقط درباره نظريه در زندگی انسانی نمی

گويد که بنا به داليل تاريخی، نظريه در آن پا به عرصه گذارده است. اما  سخن می
های گوناگون توليد  ی کاری است که در بخش ی همه واقعيت اين است که حيات جامعه نتيجه

  ).248: 1388(هورکهايمر،» گيرد انجام می
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را به » زدايي افسون«پرداز  آميزتر از اين امكان نداشت كه نظريه رساند. كنايه تمامي رموزي است كه نظريه را به رازورزي مي
ي »سرمايه«كتاب رازورزي متهم كنيم! اما افسوني كه وبر درگير آن است چيست؟ در يك كالم افسون افق بورژوايي. زدگي و  افسون

آفريند. اگر در بند اين  مند و عظيم بود براي فائق آمدن بر اين افسون. افسوني كه جهاني را از پي تصوير خود مي تالشي نظام ماركس
را » چيز همه«(او  يابيم تر از ماركس مي شك، موفق بندي، توضيح و تبيين اين تصوير، بدون بندي، مقوله تصوير باشيم، وبر را در صورت

ماند و مقوالت دقيق و  كه راهي به رهايي بيانديشيم، وبر از راهبري ما باز مي اما به محض آن .!)است ديده» نجزئيات فراوا«با 
و عقالنيت » قفس آهنين«، افق »ي ما سرنوشت زمانه«بنابراين،  د.اننماي ي جهان را بازنمي اش، چيزي جز تكثير تصوير وارونه پرشاخه

  ناسزا به يك متفكر است. ورايچيزي بورژوا خواندن وبر  بنابراينبورژوايي به جهان نيست.  انداز بست چشم ابزاري، چيزي جز بن

ماندگار و تالش براي آشكار ساختن  ي ماركسيستي با دستاوردهاي چنين افقي چيست؟ آيا جز نقدي درون اما تكليف نظريه
تأكيدهاي وبر  ها برگزيد؟ براي مثال، توان در مواجهه با اين افق ميكار ديگري را نيز  راه ،هايي انداز هاي دروني چنين چشم سازي ناهم

ي كارگر در  دست شدن شرايط كاري طبقه ي طبقاتي مهيا كند، تأثير يك تواند مبنايي براي مبارزه ي مالكيتي لزوماً نمي كه طبقه
تر، تأكيد بر  ني بر اقدام جمعي هستند، يا مهمهاي منزلتي بيش از طبقات مبت كه گروه اجتماعي، يا اين ي عنوان طبقه برآمدنش به

افراد تفاوت ميان  روند كه فراتر مي براي وبر) ،معادل كور ،اي (توده اي نكته كه تنها زماني اقدامات جمعي از سطح اقدام توده اين
تصادي درك كنند (نك به ها را نه چون حقيقتي مسلم كه چون شكل معيني از توزيع دارايي يا ساختار نظام اق امكانات و فرصت

  ).213-210: 1392وبر،

شك اين پرسش  پذير است يا خير. بدون هايي از افق فكري متفكر مورد نظر امكان جاست كه آيا جدا كردن چنين بينش مسئله اين
ضرر  نظر بي بهبردن از انبان عقل سليم  بهرهشكلي از  مقامهايي در  گيري از چنين بينش هميشه پاسخي يكسان نخواهد داشت. بهره

پيوندي ارگانيك با افقي متفاوت از افق ماركسيستي ندارند (پرسش ديگري كه پيش ها  رسد، مادامي كه بتوان نشان داد اين بينش مي
د؟). به عبارت هايي در ادبيات ماركسيستي وجود ندار دست آوردن چنين بينش شود اين است كه آيا منبع بهتري براي به كشيده مي

اما در افتادن به  14هاي تجربي و تاريخي استفاده كرد. به عنوان منبعي براي فاكتوبر را چون هر متفكر ديگري،  ، همتوان ميديگر، 
تكامل تاريخي افق بورژوايي تفكر، افقي است در خود فرومانده، كه پس از  افق تفكر وبري، همواره اشتباهي مهلك باقي خواهد ماند.

فراغت از «چون  هم» علمي«اصطالح  هايي چون وبر، موفق شده اين درخودفروماندگي را با اصولي به و از رهگذر چهرهخود 
، توجيه كند. به قول آدورنو، »چيزها چنان كه هستند«و » واقعيت«يا در يك كالم، ماندن در سطح » گرايي عينيت«، »داوري ارزش

بنابراين، اگر در . به آن بدل شودانسان كه ممكن است  است از چيزي نفرت اواز  برآمده ن چنان كه هست،عشق بورژوازي به انسا
 باشد.» واقعيت«پي فرارفتن از اين درخودفروماندگي هستيم، نخست بايد زنجيرهاي اين افق را از هم بگسليم، گيرم كه نام آن افق 

  

  

  

                                                           
نظر وبر در فهم  حال که دقت که درعين) 581: 1392ندرسون،ا(برای يک نمونه نک به  14

را ذيل  کارگيری آن ی به ستايد، نحوه های پدرساالر را می تمايزات فئوداليسم و سلطنت
های ديگر در استفاده از  دهد. نمونه مورد نقد قرار می» آل ايده تيپ«چارچوب فرماليستی 

 .528، 374، 217، 162، 46:، صفحاتتاريخیـ  وبر در مقام منبع توصيفی
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