طبقه از منظر وِبر
پيشفرضها ،سازوكارها و افقها

دلشاد عبادي

آذر 1397
1

مقدمه
ماكس وبر در  1864در ارفورت ،يكي از شهرهاي ايالت ساكسوني پروس و مركز فعلي ايالت تورينگيا ،به دنيا آمد و در ،1920
در  56سالگي از دنيا رفت .دورهي حيات او مصادف با تﻼطمهاي سياسي فراواني بود .از روي كار آمدن بيسمارك و استقرار
امپراتوري آلمان در  1871گرفته تا جنگ جهاني اول .بهرغم اينكه وبر با نظرياتي همچون »فراغت از ارزشداوري« در گزارههاي
علمي» ،عينيت علمي« و جدايي حيطهي كار علمي از كار سياسي شناخته ميشود ،اما حيات فكري خود او تماماً در نسبت و درگيري
نزديك با وقايع سياسي دورانش گذشت .بنابه قول معروفي ،وبر را ماركس بورژوا ميخوانند .تربورن اين مقايسه را پيشتر ميبرد و
حتي به نزديكيهاي بين وبر و لنين اشاره ميكند و اين دو را دو چهرهي متفاوت ماركس ميخواند :لنين در مقام ماركس پرولتر و وبر
در مقام ماركس بورژوا .وبر نيز همچون لنين با پديدهي امپرياليسم به عنوان يكي از پديدههاي اساسي دوران حياتش درگير بود ،با
اين تفاوت كه لنين منتقد آن و وبر ،طرفدار ريشهگرفتنِ امپرياليسم آلماني به عنوان محافظ ملتي كه در گزند حوادث قرار داشت
محسوب ميشد .اگر پديد آمدن اشرافيت كارگري در انگلستان از نظر لنين ريشهي پاگرفتنِ نظريات ريويزيونيستي محسوب ميشد،
در مقابل وبر آنرا پديدهاي خواستني ميدانست و آرزو داشت كه بهشكلگيري اشرافيت كارگري در آلمان ياري رساند
)تربورن.(273-271 :1976،
وبر از  1897تا  1902دچار فروپاشي عصبي شد كه دستآخر به استعفايش از منصب دانشگاهي منجر شد .او پس از اين دوره
و فائق آمدن بر مشكﻼت ،فصل جديدي را در حيات فكرياش آغاز كرد و دستآخر در  1918پيشنهادي جديد را براي كرسي
استادي در دانشگاه وين پذيرفت ،جايي كه مركز نظريهپردازان اقتصادي مكتب اتريش محسوب ميشد .تكيه زدن وبر بر كرسياي
كه پيش از او در اشغال بومباورك بود ،آغازگر دورهاي تازه براي حيات فكري او بود ،دورهاي كه با رهايي از فروپاشي رواني و
پرداختن به سلسلهمقاﻻتي در باب مجادﻻت روشي با مكتب تاريخي آلمان آغاز شده بود و دستآخر چارچوبهاي نهايي رويكرد وبر
به روششناسي علوم انساني و جامعهشناسي را تعيين كرد.
وبر را بايد محصول دو دست از مجادﻻت دانست .نخست مجادﻻت سياسياي كه حول دولت كورپوراتيستي بيسمارك و
استراتژيهاي سياسي و اجتماعي آن شكل گرفته بود و دوم مجادﻻتي كه وجه »علمي« آن پررنگتر بود و به دور نخست
مناقشات روش ] [Methodenstreitموسوم شده است )مجادﻻتي دربارهي روش علميِ اقتصاد بين مكتب تاريخي آلمان و مكتب
اتريش( .درگيري وبر با مجادﻻت دستهي نخست ،بيشتر حاصل عضويت او در انجمن سياست تأمين اجتماعي

] Verein für

 [Sozialpolitikبود .انجمني كه نسل نخست پايهگذاران آن اقتصادداناني همچون شمولر ،برنتانو و آدولف واگنر بودند )افرادي كه
عموماً متعلق به مكتب تاريخي اقتصادي آلمان محسوب ميشدند و درپي محدود كردن سياستهاي بازار آزاد و كاستن از محبوبيت
اس.پ.د ،حزب سوسيال دموكرات آلمان ،براي كارگران بودند( .اين نسل ،بيشتر طرفدار سياستهاي اصﻼح اجتماعي بيسماركي بودند
و اعتقاد داشتند كه تعارضات طبقاتي و معضﻼت اجتماعي را ميتوان با دخالت دولتي مقتدر ،كه از يك بوروكراسي گسترده برخوردار
است ،تعديل و جبران كرد .در مقابل ،نسل جديد اين انجمن ،كه شامل كساني چون وبر و زومبارت و تونيس ميشد ،بهتدريج نسبت
به اين سياستها ،و بهخصوص ،كاراييِ بوروكراسي دچار شك و ترديدهايي شدند و گرايش بيشتري به سياستهاي ليبرالي پيدا
كردند .حتي ماركسيسم هم جذابيتهايي براي اين نسل داشت ،چراكه تعارضات طبقاتي را جزئي ذاتي از مناسبات بازار آزاد تشخيص
ميداد ،اما گرايشهاي نوكانتي اين نسل و تأكيد بر جدايي بين امرواقع و هنجارها ،به آنها اجازه نميداد كه راهحل ماركسيستي را
راهحلي غيرهنجاري بيابند .سياستهاي سوسياليستي سنتي نيز براي آنها اشتراكهايي با بوروكراسيگرايي بيسماركي داشت.
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بنابراين ،اين نسل بر سر دوراهياي قرار داشت كه از يكسو منتقد سياستهاي بوروكراسيمحورِ بيسماركي بودند )وبر مشخصاً
مخالف طرح تعرفههاي حمايتي بيسمارك در  1879براي پيوند دادن طبقهي زمينداران سنتي )يونكرها( به فعاليتهاي صنعتي و
ادغام آنها با بورژوازي صنعتي صنايع سنگيني چون فوﻻد و زغالسنگ بود و اين سياستها را »فئوداليكردنِ سرمايهي بورژوايي«
تلقي ميكرد( ،و از سوي ديگر ،نسبت به سياستهاي سوسياليستي نيز بدبين بودند .از همينرو درصدد بررسيِ ماهيت و
محدوديتهاي بازار آزاد و دولت ليبرالي برآمدند ،تا اين آخرين سنگرِ ،بهزعم آنان ،مترقي تمدن غربي را اصﻼح و از گزند دشمنان
سوسياليست و كمونيست برهانند )نك به كالينيكوس269-265 :1394،؛ كﻼرك .(245-244 :1991 ،وبر اين موضع را در
كنگرهي اجتماعيِ اوانجليكال )انجمني كه فردريش ناومن در مقابله با كنگرهي حزب سوسيال دموكرات در  1890پايه گذاشته بود(
چنين بيان كرد» :تنها راهي كه مانده انتخاب بين حمايت از طبقهي بورژوا يا طبقهي فئودال كشاورزي است .سوسيال دموكراسي با
كارزارش عليه جامعهي بورژوايي صرفاً به جاده صافكنِ ارتجاع بدل شده است« )به نقل از تربورن.(270 :1976،
در نقد به گسترش بازار آزاد و روابط سرمايهداري ،وبر نيازمند مبنايي اخﻼقيـسياسي بود كه بتواند با اتكا به آن ،درعينحال كه از
سويههاي بهزعم او مثبت گسترش روابط سرمايهداري دفاع ميكند ،به نقد از سويههاي منفي آن نيز بپردازد .رويكرد دوگانهي او
نسبت به گسترش روابط سرمايهداري را ميتوان در نظراتش پيرامون دو پديدهي متفاوت مشاهده كرد :موج مهاجرت كارگران
كشاورزي اسﻼوي به شرق آلمان از دههي  1870به بعد ،و مسئلهي گسترش بازارهاي بورس .در مورد نخست ،افزايش صدور
غلهي آمريكايي و روسي باعث كاهش قيمت اين محصول و كاهش ميزان صادرات آلمان شده بود .در نتيجه طبقهي زمينداران
سنتي )يونكرها( گرايش به استفاده از كارگران مهاجري داشتند كه دستمزد كمتري ميگرفتند و حاضر به زندگي در شرايط سختتري
بودند و عﻼوهبر اين بار مطالبات دهقاني را از دوش آنها برميداشتند .تهاجم اين نيروهاي ويرانگرِ مناسبات پدرساﻻرانه در روستاهاي
شرق البه به زعم وبر ،معادل بود با سقوط فرهنگي جامعهي آلماني ،چراكه كارگران مهاجر ،نه تنها ،جايگاه دهقانان آلماني را متزلزل
ميكردند ،بلكه درعين حال ،مرزهاي شرقي ملت آلمان را در معرض خطرات هجوم بيگانه قرار ميدادند )از ديد او كارگران اسﻼوي
ميتوانستند ستون پنجم دشمن در هنگام حملهي نظامي باشند( )كﻼرك .(246 :1991،از سوي ديگر ،انحﻼل مناسبات
پدرساﻻرانه و سيل مهاجرت دهقانان بيزمينشدهي آلماني ،بر بيثباتي و تعارضات طبقاتي ميافزود .بنابراين ،اين جنبه از گسترش
مناسبات سرمايهداري بيشك نزد وبر امري مذموم تلقي ميشد .عﻼوهبراين ،او در اين وضعيت ،نشانههايي براي بهپايان رسيدنِ
نقشِ تاريخي يونكرها مشاهده ميكرد ،طبقهاي كه با حمايت از سلطنت و پيشبرد منافع خود ،چرخ كشاورزي سرمايهدارانه را به
حركت انداخته بودند اما همين امر ،منجر به منسوخ شدن خود آنان در مقام بازيگري تاريخي در استقرار ملت آلمان شده بود .حال
آنان بايد به اين واقعيت تاريخي سر مينهادند و صحنه را به سود يك بورژوازي مترقي ملّي ترك ميكردند! )بنديكس:1382،
 .(44-40اما ،بعد ديگر گسترش مناسبات سرمايهداري ،اتفاقاً بسيار خواستني و مطلوب مينمود .در مورد گسترش بازارهاي بورس،
وبر بهشدت طرفدار روند گسترش مناسبات بهزعم او »عقﻼني« سرمايهداري بود .چراكه اين مناسبات ،به هرچه »محاسبهپذير«تر
شدن مناسبات بازار كمك ميكردند )همان .(37-36 :او بعدها همينامر را در مباحث روششناسي خود دنبال كرد ،يعني كمك به
استقرار بنيانهاي نظري فردگرايي روششناختي كه از سوي مارژيناليستها در نظريهي اقتصادي پايهريزي شده بود و مشخصاً وبر
به بسط آن در مطالعات جامعهشناختي كمك شاياني كرد .ميتوان گفت اين تﻼش وبر ،بياني بود از مبارزات سياسياش در حيطهي
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روششناسي علمي كه به تثبيت انقﻼب مارژيناليستي و تﻼشهاي اين سنت نظري براي كنار زدن نظريهي كار پايهي ارزش و
جايگزيني مبنايي »ذهني« براي ارزش منجر شد )براي بحث بيشتر نك به كﻼرك.(289-265 :1991،
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اين درهمتنيدگي انگيزههاي فلسفي ،تاريخيـجامعهشناختي و سياسي در واكاوي علمي وبر ،مسئلهاي است كه در ظاهر امر در
تضاد با اشتهار او به تﻼش براي رهايي علم از ارزشهاي بيروني بهنظر ميرسد .شايد بتوان همسو با ماركوزه ،تﻼش وبر براي
رهانيدن علم از ارزشداوري را تﻼشي دانست براي »رها ساختن« علم از مرجعيت و حكَميت در ارزيابيهاي مربوط به هنجارها و
ارزشهاي بيرون از ميدان علم )يعني حيطهاي كه به زعم وبر حيطهي جنگ خدايان تلقي ميشد( و بدل كردن آن به گفتماني تماماً
فني ،تا ازقضا ،از همين رهگذر بتوان با آسودگي علم را در راستاي هر هدف بيرونياي استفاده كرد .به بيان ديگر ،علم بايد فارغ از
ارزشداوري باشد تا بتوان از آن در جهت منافع ملي آلمان استفاده كرد )ماركوزه.(152-151 :2009،
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اما دستهي دوم مجادﻻتي كه نظريات وبر را به شكل نهايي خود رساند ،مناقشات روش ،در دههي  1880بود كه بين دو قطب از
اقتصاددانان ،يعني مكتب تاريخي آلمان و مكتب اتريش ،درگرفت و بعدها متفكران ديگري با گرايشهاي نوكانتي همچون ديلتاي،
ويندلباند و ريكرت را نيز درگير كرد .وبر در عين همسويي به دغدغههاي مليگرايانهي مكتب تاريخي و كساني همچون شمولر ،پس
از بهبود يافتنش از فروپاشي عصبي ،دستاندركار تهيهي مجموعه مقاﻻتي شد كه در آنها به بررسي ريشههاي اختﻼفنظرش با
متفكران مختلف مكتب تاريخي )روشر ،كنيس و استاملر( و برخي تاريخدانان )همچون ادوارد مهيِر( پرداخت .نتايج اين مقاﻻت و
جدايي گامبهگام وبر از پيشفرضهاي مكتب تاريخي بود كه دستآخر ميزان گرايش وبر را به طيف اقتصاددانان اتريشي )همچون
كارل منگر( تعيين كرد .به عبارت ديگر ،وبر استادانه موفق شد كه دغدغههاي مليگرايانهاش را از چارچوب سياستگذاريهاي مكتب
تاريخي جدا سازد و در جامهاي عامتر و »علمي«تر دنبال كند .مجادﻻت اين دو طيف را ميتوان با تأسي از مفاهيم ويندلباند در
طرفداري از دو شكل از روش علمي خﻼصه كرد :روش قانونبنياد ] [nomotheticو روش فردنگار ] .[ideographicكُنه اين بحث به
تفاوت بين روش علوم طبيعي و علوم انساني/تاريخي/روحي باز ميگردد ،مناقشهاي كه نوك پيكان آن به سمت پوزيتيويسم و تﻼش
اين سنت براي كاربست روشهاي علوم طبيعي در علوم انساني يا تاريخي نشانه رفته بود .اگر روش قانونبنياد مبتني بر تعميمبخشي
و همراستا با علوم طبيعي تلقي ميشد ،در مقابل گروهي بر خاصبودگيِ پديدههاي تاريخي و انساني ،تعميمگريزي آنها ،ابتناء بر
كليت تجربهي زيسته ] [Erlebnisو پيوند تجربه و روانشناسي و  ...تأكيد داشتند و روش مناسب براي اين علوم را روش فردنگار
ميدانستند.
1سايمون کﻼرک در اثر درخشانش» ،مارکس ،مارژيناليسم و جامعهشناسی مدرن« ،به تفصيل
به بررسی رابطهی بين نظريات اقتصاد سياسی کﻼسيک ،مارژيناليسم و برآمدنِ
جامعهشناسی مدرن و نسبت اينهمه با تعارضات طبقاتی جامعهی سرمايهداری میپردازد.
او نشان میدهد که چگونه نظريات مختلف اقتصادسياسی کﻼسيک ،سعی در يافتن توجيهات
نظری برای بحرانها و تعارضهای طبقاتی بيرونی داشتند و روند تکامل اين نظريات در
نسبت با امواج مختلف جنبش کارگری چگونه بوده است .بهعﻼوه ،نظريات مارژيناليستی
چگونه سعی در توجيه ميزان سهمبری بﻼتناسب سرمايه از سود توليدی داشتهاند و به چه
نحوی در راستای اين هدف ،میبايست نوعی نظريه ارزشی پايهريزی میشد که در آن نسبت
بين مشارکت کار و سرمايه در مشارکت توليدی مخدوش و قيمت کاﻻ به فايدهمندیِ ذهنیِ
آن احاله میشد .در همين راستا ،جامعهشناسی مدرن نيز در نسبت با تکامل نظريات
اقتصادسياسی کﻼسيک و اقتصاد مارژيناليستی به تکامل خود ادامه داد و در قامت وبر،
به همنهادی مطلوب دست پيدا کرد )کﻼرک.(1991،
2
تعارضات حکم فراغت علوم از ارزشداوری ،به يکی از اصلیترين مباحث دور دوم مجادﻻت
روششناختی بدل میشود که پس از جنگ جهانی دوم ،ذيل عنوان »مناقشهی پوزيتيويسم«
] [Positivismusstreitبين طرفداران عقلگرايی انتقادی )کارل پوپر و هانس آلبرت( و مکتب
فرانکفورت )آدورنو و هابرماس( درگرفت )نک به آدورنو و ديگران.(1977 ،
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همين مناقشه به شكل ديگري بين اقتصاددانان نيز در جريان بود .شمولر كه از طرفداران مكتب تاريخي بود ،در اين سلسله
مباحثات ،كارل منگر اتريشي را به اين متهم ميكرد كه با كوتهبيني تصور ميكند كه ميتواند به تصوير كلياي در علم دست يابد.
گرچه شمولر بهكارگيري مفاهيم كلي را در پژوهش سراسر رد نميكرد ،اما برنامهي پژوهشي او همچون سلسلهاي بي پايان از
تحقيقات تجربي به نظر ميرسد كه هيچگاه به انتها نخواهد رسيد .او تأكيد فراواني به اهميت انباشت دادههاي تاريخي داشت .از نظر
او ،به دليل گستردگي متغيرهايي كه در اقتصاد با آن سروكار داريم ،دستيابي به انتزاعات و قوانين كلي ،نيازمند پيشتحقيقاتي چنان
گسترده بود كه وضع قوانين كلي را به آيندهاي دستنايافتني موكول ميكرد .به همين دليل بايد دانش اقتصادي را مبتني بر مطالعات
تاريخي گسترده كرد .در مقابل ،تأكيد منگر بر آن بود كه اقتصاد بايد ناگزير از نظريات عمومي و كلي بهره بگيرد .در همين راستا
ميتوان با تأكيد بر عنصر سوبژكتيو و ماهيت اتميستي كنش اقتصادي ،دست به نظريهپردازي در اين رابطه زد .ريشههاي اوليهي
فردگرايي روششناختي را ميتوان در اين رويكرد مشاهده كرد )شيونويا.(21-18 :2005 ،
نزديكي وبر با نوكانتيها باعث نشد تا در اين مناقشات تماماً با روشهاي فردنگار همراستا شود و امكان دستيابي به تعميم را
منتفي بداند .هرچند تﻼش او براي ايستادن در ميانهي دو سر طيف ،تا پايان در تمامي مشاركتهايش در مباحث روشي نمايان بود
)براي مثال ابداعِ »تيپ ايدهآل« براي مقابله با كاستيهاي »مفهوم« ] ،([Begriff/conceptاما دستآخر ميتوان با كﻼرك و تربورن
همسو بود كه جامعهشناسي وبري تﻼشي بود براي تثبيت و نجات روششناسي اقتصاد مارژيناليستي و استخراج دﻻلتهاي
جامعهشناختيِ نظريهي كنش عقﻼنيِ اقتصادي مارژيناليستي .به بيان ديگر ،وبر پايهگذار نوعي از جامعهشناسي در مقام علم انساني
بود كه نه در تعارض با علم اقتصاد )كه دايهي تعلق به حوزهي علوم طبيعي را داشت( ،بلكه همراستا با آن بود )كﻼرك:1991،
265-261؛ تربورن.(293-291 :1976،
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برداشت وبر از طبقه
زمينه و پيشفرضها
فهم وبر از طبقه ،عميقاً درهمتنيده با فهم او از قدرت است .او جهان اجتماعي را عرصهي جنگ غايتها ميداند كه در آن همهي
روابط ،مراودات و مناسبات را ميتوان ذيل سازوكارهاي قدرت فهم كرد .ميتوان همراستا با پاركين ،چنين مدعي شد كه جهان وبري
جهاني هابزي است كه در آن جنگ همهباهمه در جريان است )پاركين ،(135 :1384،اما كماكان ميتوان تمايزي بين هابز و وبر
قائل بود :در وبر خبري از لوياتان نيست كه به اين تعارضات پايان دهد و بر فراز اين جنگ همهباهمه ،به زندگي اجتماعي نظام
بخشد .به همين علت ،نقش دولت در چارچوب واكاوي وبر كمرنگ است .در جهان مملو از نيروهاي ناهمگون و متعارض )همان
جهان وبري( ،دولت تنها يكي از سازوكارهاي قدرت محسوب ميشود ،سازوكاري كه در كنار ساير سازوكارها همچون ،طبقه ،منزلت،
احزاب ،بوروكراسي و  ...مناسبات مبتني بر قدرت را سامان ميبخشند .به همين اعتبار ،در نظر وبر ،فروكاستن ستيز اجتماعي به تنها
يك عامل نهايي ،همچون طبقه ،يا تاريخِ جوامع انساني را تاريخ مبارزهي طبقاتي دانستن ،واجد نوعي جزمباوري است كه او
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برای بحث دربارهی رابطهی وبر با اقتصاد مارژيناليستی ،عﻼوهبر پانويس  1در همين
نوشتار ،نک به )کﻼرک ،(289-235 :1991،و برای بحث دربارهی رابطهی وبر با نوکانتیها
نک به )آراتو.(111-92 :1385،
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ماترياليسم تاريخي را به آن متهم ميكند 4.نزد وبر ،سازوكارهاي قدرت متكثرند و از همينرو ،شكل و فرجام مناسبات انساني نيز

متكثر خواهد بود .نه مبارزهي طبقاتي عاملي هميشهحاضر است و نه سوسياليسم پايان اين تعارضات 5.تعارض ابدي ويژگي جنگ
غايتهاست و »دانشمند« ،كه »پيامبر يا عوامفريب« نيست ،بايد حقيقت وجود تعارض غايتها و ارزشها را بپذيرد و حتي لحظهاي
نپندارد كه اين تعارض پايانپذير است )نك به »علم در مقام حرفه« ،در وبر.(180-168 :1392،

6

بنابراين ،آنچه وبر از آن به عنوان طبقه نام ميبرد ،صرفاً يكي از سازوكارهايي است كه از نظر او مناسبات قدرت در زندگي
اجتماعي را سامان ميدهد .مسلم است كه كاراترين مفهوم براي توصيف اين زندگي اجتماعي ،چنانكه وبر آنرا درك ميكند ،مفهوم
»بازار« خواهد بود .بازار از منظر او ،همواره واجد نوعي نابرابري است ،و در عين حال ،عرصهي مراودات و مبادﻻت نيروهاي نابرابر
است ،نيروهايي كه برخي نسبت به ديگري از »امتياز« ] [advantageيا مزيتهايي برخوردارند) .وبر (209-208 :1392،وبر در
مقاطع گوناگون و در رابطه با موضوعات مختلفي به ما ثابت ميكند كه رويكردش بهرغم تاريخي بودن ،هيچ حساسيتي نسبت به
خاصبودگيهاي تاريخيِ مناسبات اجتماعي ندارد ،از همينرو ،در اينجا هم هيچ تمايزي بين بازار سرمايهدارانه و غيرسرمايهدارانه
قائل نميشود.
بايد توجه كرد كه برخي اشتراكات لفظي بين وبر و ماركس ،هرگز به معناي يكسان بودن برداشت آنها از موضوع نيست .براي
مثال ،وقتي وبر مينويسد »» ...دارايي« يا »فقدان دارايي« مقوﻻت بنيادينِ همهي موقعيتهاي طبقاتي هستند« )وبر:1392،
 ،(209مسلم است كه اشارهاي به اين ندارد كه مالكيت بر ابزار توليد ،مقولهي اصلي تعينبخشِ موقعيت طبقاتي بورژوازي و
پرولتاريا است .از منظر او ،دارايي يا فقدان آن )فارغ از اينكه شامل مالكيت بر ابزار توليد شود يا شكل ديگري از دارايي را دربر
بگيرد( تنها از آنرو اهميت دارد كه موقعيت فرد را در بازار بهبود ميبخشد ،اورا از »مزيت« برخوردار ميسازد و متعاقباً موقعيت
طبقاتي اورا نيز تحت تأثير قرار ميدهد .به عبارت ديگر ،مالكيت براي وبر ،از آنرو مهم است ،كه »شانس زندگي« افراد را در بازار
تغيير ميدهد )برين .(58 :1395،بنابراين ،طبقه نزد او ،مفهومي برآمده از واكاوي حيات مادي انساني و سامانهاي تاريخيِ
منحصربهفرد هر دورهي آن نيست ،بلكه مفهومي است براي توضيح نظم ازليـابديِ هابزيـنيچهاي .اگر طبقه نزد ماركس ،مفهومي
بود كه در نتيجهي واكاويِ سامان حيات مادي انساني )شيوهي توليد( و سازوكارهاي آن حاصل شده بود )در مورد سرمايهداري،
حاصل قانون عام انباشت سرمايه و بيانگر اساسيترين شقاق اين جامعه( و متعاقباً براي تبيين و درك بهتر همين سامان بهكار برده
4

ِ تاريخی مورد
البته وبر هميشه از نقد مستقيم مارکس احتراز میکرد وماترياليسم
اشارهی او در اينجا ،عموما برآمده از آثار کسانی همچون پلخانوف است .همچنين،
ِ وبر ،نک به )لوويت.(178-169 :1393،
برای واکاوی جزمهای مکتوم در چارچوب خود
5
تنها افق ضروری و محتومی که از چارچوب تحليلی وبر برمیآيد» ،قفس آهنين«
بوروکراسی است ،يعنی افقی که آزادیهای فردی ليبرالی را تهديد میکند و روند محتوم
تکامل عقﻼنی جامعه پنداشته میشود.
6
»زندگی ما مثل زندگی انسانهای عهد باستان است ،يعنی دورانی که هنوز دنيای انسان
از طلسم خدايان و نيروهای اهريمنی رها نشده بود .تنها تفاوت در اين است که زندگی
ما معنای ديگری دارد .يونانیها گاه در مقابل آفروديت ،و گاه در مقابل آپولر
قربانی میداند ،و هرکسی در مقابل خدايان شهر خودش هم قربانی میداد .ماهم هنوز
همين کار را میکنيم ،تنها تفاوت در جوهر انسانی انسانيت است که از همه ی پوششهای
رمزآلود اما ذاتا اصيل عاری شده و همهی توهمها نسبت به آن فروريخته است .زندگی
اين خدايان و مبارزهی آنها تحت سيطرهی سرنوشت است نه علم ،تنها چيزی که میتوان
فهميد اين است که برای اين يا آن نظام ،الوهيت چيست ،يا به عبارت صحيحتر در اين
يا آن نظام الوهيت چيست؟« )وبر .(172-171 :1392،همانطور که در مقدمه ديديم ،قائل
بودن به اين پروژهی بهظاهر »حداقلی« و کمادعا برای علم ،مانع از آن نمیشود که
وبر در قامت تماموکمال روشنفکر ارگانيکِ بورژوازی آلمان ظاهر نشود.
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شود ،برعكس ،نزد وبر ،طبقه صرفاً يكي از هزاران مفهومي است كه توزيع قدرت را در جامعه توضيح ميدهد .نزد او تضاد و تعارض
جزء ذاتي حيات انساني پنداشته ميشود ،فرضي متافيزيكي كه با دركي انتزاعي از انسان همراه است :تعارض ارزشهاست كه جهان
را بين نيروهاي متعارض تقسيم ميكند ،نه ماديت منافع اين نيروها كه به ارزشها ،جهانبينيها ،ايدئولوژيها و  ...شكل ميدهد.
بنابراين ،نيروهاي متخاصم جهان وبري ،نيروهايي انتزاعياند ،به اين معنا كه نسبتي عيني با نيروهاي مادي حيات انساني ندارند،
پيش از آنها وجود دارند و حاصل آنها نيستند ،بلكه ضروريات خود را بر آنها تحميل ميكنند.
از سوي ديگر و مبتني بر همين درك ،وضعيت طبقاتي براي وبر دستآخر مطابق با وضعيت بازار است .بنابر اين مقدمات ،ميتوان
چنين جمعبندي كرد كه براي وبر ،طبقه ،تنها يكي از متغيرهايي است كه در مناسبات افراد با يكديگر در بازار مؤثر است .به عبارت
ديگر ،طبقه يكي از عناصري است كه بازارِ وبري را ميسازد ،به اين معنا كه شانس زندگي افراد را رقم ميزند .نظم بازار را در نهايت
عامل اقتصادي تعيين ميكند اما متغيرهاي ديگري هم به ميان ميآيند كه به مقابله با اين نظمِ تماماً اقتصادي برآيند ،از جمله
گروههاي منزلتي ] ،[Stand/status groupكه بعدتر به آنها خواهيم پرداخت.

تعريف طبقه و انواع آن
در اثر  800صفحهاي »اقتصاد و جامعه« كه دو سال پس از مرگ وبر منتشر شد ،تنها  4صفحه مستقيماً به بحث طبقه اختصاص
داده شده است .البته سبك اين كتاب شباهت زيادي به واژهنامهها و كتابهاي درسي دارد كه قصد دارند در كوتاهترين شكل ممكن
دقيقترين تعاريف را به دست دهند .بههرحال ،وبر در اين  4صفحه چنين مينويسد»» :وضعيت طبقاتي« را بايد معادل با امكانِ
نوعيِ .1 :فراهم آوردن كاﻻها .2 ،بهدست آوردن يك جايگاه زندگي از منظر بيروني ] .3،[äußere Lebensstellungكسب بختهاي
زندگي از منظر دروني ] [inneres Lebensschicksalتعريف كرد ،امكانهايي كه برآمده از ميزان و نوع كنترل )يا فقدان آن( بر كاﻻها
يا مهارتهاي عملي و استفادهپذيريِ اين كاﻻها و مهارتهاي عملي در جهت كسب عايدي از محل درآمد يا قرارداد درون يك نظام
مشخص اقتصادي هستند» .طبقه« را بايد به معناي گروهي تعريف كرد كه در يك وضعيت طبقاتي يكسان قرار دارند .الف( »طبقهي
مالكيتي« ] [Besitzklasseرا بايد عمدتاً با تفاوتها در مالكيت شناخت ،ب( »طبقهي اكتسابي« ] [Erwerbsklasseرا بايد طبقهاي
دانست كه عمدتاً با شانسِ بهرهبرداري از بازار از رهگذر كاﻻها يا خدمات تعريف ميشود ،ج( »طبقهي اجتماعي« ][soziale Klasse
را بايد كليت آن وضعيتهاي طبقاتياي دانست كه درون آنان امكان تحرك الف( فردي ،ب( نسلي به راحتي ممكن است و بهشكلي
سنخوار رخ ميدهد« )وبر.(177 :1922،
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پيش از هرچيز ذكر اين نكته ضروري است كه وبر در اين باب كه اين سه نوع مختلف طبقه ،سه صورتبندي ممكن از طبقات
هستند يا سه نوع مختلف از طبقات كه در كنار يكديگر حضور دارند ،هيچ سخني به ميان نميآورد و اين مسئله به حدس و
7در ترجمهی انگليسی از »اقتصاد و جامعه« )نک به وبر (1978،فارغ از تغييرات ريز و
درشت ترجمه ،مشخصا نوع دوم طبقه يعنی طبقهی اکتسابی ] [Erwerbsklasseبه »طبقهی
تجاری« ] [commercial classترجمه شده است .ترجمهی انگليسی ديگری در دسترس نبود اما
معادل ديگری که برای اين مفهوم در متون ديگر انگليسی انتخاب شده معادل دقيقتری
است .acquisition class:حتیاﻻمکان سعی کردهايم به متن آلمانی ارجاع دهيم و در موارد
ديگر نيز ،استفاده از ترجمهی انگليسی با برخی جرح و تعديلها همراه بوده است که
مهمترين آن جايگزينی صفت »تجاری« با »اکتسابی« است.
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گمانهاي منطقي ما واگذار ميشود .طبقات مالكيتي و اكتسابي ،به دو دستهي كليِ ايجاباً ممتاز ] [positively privilegedو نفياً
ممتاز ] [negatively privilegedتقسيم ميشوند و او در بحث از مصاديق طبقات مالكيتي و اكتسابي ،از وجود طبقاتي مياني در بين
دو دستهي طبقات مالكيتي ايجاباً و نفياً ممتاز سخن ميگويد .بهعﻼوه ،برخي از اين طبقات ميانيِ مالكيتي را ميتوان ذيل طبقات
اكتسابي قرار داد .بنابراين بهنظر ميرسد كه دستكم بين دو نوع اول طبقات ،يعني مالكيتي و اكتسابي ،شكلي از همپوشاني وجود
دارد .بحث بيشتر در اين رابطه را به پس از بررسي جزءبهجزء اين طبقات موكول ميكنيم .اما فارغ از اين ناهمسازيها ،اين تعاريف
نتايجي مهم در پي دارد.
نخست اينكه طبقه در نسبت مستقيم با ميزان »كنترل« فرد بر وضعيت )اعم از وضعيت اقتصادي بازار و در مجموع ،شانسهاي
زندگي يا جايگاه فرد در زندگي ،رضايت دروني و  (...قرار ميگيرد .همانطور كه اشاره شد ،طبقه براي وبر در پيوندي تنگاتنگ با فهم
او از قدرت ] [power/Machtو سلطه ] [domination/Herrschaftقرار دارد .از نظر او »قدرت به معناي فرصتي درون چهارچوب
رابطهي اجتماعي است كه فارغ از مبنايي كه بر آن مبتني شده است ،اين امكان را به وجود ميآورد كه ارادهاي حتي بهرغم بيميلي
ديگران بر آنها تحميل شود .سلطه اين امكان را ميدهد كه فرماني با محتوايي مشخص ،از سوي افرادي مورد اطاعت قرار گيرد«
)وبر .(28 :1922بنابراين ،آنچه وبر جايگاه طبقاتي مينامد ،بيش از هرچيز تعيينكنندهي ميزان كنترل فرد بر روند زندگي و
پيگيري اهدافش است ،به بيان ديگر ،ميزان تحت سلطه بودن يا سلطهگري ،ميزان امكاناتش براي اعمال قدرت يا تحت انقياد
قدرت بودن .از همينرو ميتوان مشاهده كرد كه دستهبندي مقوﻻت طبقاتي او نيز در راستاي تبيين دقيقتر سلطه و قدرت صورت
گرفته است .از دستهبندي سهگانهي او از طبقات گرفته ،تا دستهبنديهاي خردترِ هريك از انواع طبقه .براي مثال ،توضيحات او
دربارهي طبقات مالكيتي از اين قرار است:
»اهميت اصليِ هر طبقهي مالكيتي در برخورداري از چند چيز نهفته است :الف( انحصار خريد كاﻻهاي مصرفيِ قيمتي ،ب( انحصار
و امكان سياستهاي برنامهريزيشده براي فروش ،ج( انحصار بر امكانِ انباشت ثروت از رهگذر مازادهاي بيش از نياز ،د( انحصار بر
امكان انباشت سرمايهي حاصل ازپساندازها ،يعني ،امكانِ سرمايهگذاري به عنوان سرمايهي استقراضي و كنترلِ متعاقب بر
جايگاههاي اجرايي اصلي در كسبوكار ،ه( مزيت )آموزش(هاي منزلتي پرهزينه.1 .طبقات مالكيتيِ ايجاباً ممتاز نوعاً بهرهور
] [Rentnerهستند و ميتوانند از موارد زير كسب بهره كننده الف( افراد )بردهداران( ،ب( زمين ،ج( معادن ،د( تأسيسات )مالكان
كارخانهها و تجهيزات( ،ه( كشتيها ،و( وامدهندگان )در مواردي همچون احشام ،غﻼت يا پول( ،ز( سهام و اوراق قرضه ]،[Effekten
.2طبقات مالكيتيِ نفياً ممتاز عموماً شامل اين گروهها ميشوند :الف( كساني كه خود دارايي ديگري محسوب ميشوند
]مايملكها) [Besitzobjekte/غيرآزادها( ،ب( طبقهزدودهها ]) [deklassierteپرولتاريا به معناي كهن آن( ،ج( مقروضان ،د( فقرا«
)وبر.(178-177 :1922،
همانطور كه مشاهده ميشود مالكيت براي وبر فراهم آورندهي امكانهاي مختلف است ،امكانهايي كه خصلت انحصاري هم
دارند و در شكل مثبت آن شامل بهرهستاني از محل مالكيت بر اشياء مختلف ميشوند :الف( انحصار امكان خريد ،ب( انحصار امكان
فروش ،ج( انحصار امكان انباشت از قبل مازاد مصرفنشده )بنابراين سرمايه در دست سرمايهدار انباشت ميشود ،چون امكان آن را
دارد كه بيش از نيازش كسب كند( ،د( امكان استفاده از اين انباشت به عنوان اعتبار و سرمايهي استقراضي كه همين امكان متعاقباً
امكانِ كنترل بر جايگاههاي اجرايي را فراهم ميكند )در واقع وبر از اينجا پلي ميزند به نوع دوم طبقه يعني طبقهي اكتسابي .يعني
شكلي از طبقهي مالكيتي به برآمدن شكلي از طبقهي اكتسابي راه ميدهد ،رابطهاي كه وبر هرگز آنرا نميكاود( و ه( امكان
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مزيتهاي منزلتي پرهزينه )مشخص نيست كه وبر چگونه ميخواهد اين مقوله را در سطح ساير مقوﻻت برآمده از مالكيت تعريف
كند .شايد در نتيجهي مورد »الف« يا »ج« ،طبقات مالكيتي بتواند به آموزش و مزيتهاي منزلتي پرهزينه دستپيدا كند اما از نظر
منطقي مشخص نيست كه چرا اين مورد بايد مستقيماً ذيل امكانهاي انحصاري طبقهي مالكيتي بيايد .ميتوان چنين حدس زد كه
احتماﻻً ،از آنجا كه وبر اين مورد را منشاء ساير انواع امكانات و مزيتها ميداند ،پيوندي بين مالكيت و دستيابي به مزيتهاي
منزلتي قائل بوده است ،يا احتماﻻً مزيتهايي مدنظر او بودهاند كه صرفاً بخشهاي فوقاني بورژوازي كه درآمدهاي مازاد گزاف
داشتهاند امكان بهرهمندي از آن را دارند( .بنابر اين موارد ميتوان دريافت كه گرچه صورتبندي طبقاتي وبر استثمار را به رسميت
نميشناسد اما وجود امكانات نابرابر در بازار را تصديق ميكند.
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نكتهي ديگري كه از اين دستهبنديها برميآيد ،غفلت وبر نسبت به خصلت تاريخي شيوههاي توليد است .ممكن است چنين
حكمي دربارهي وبر كه در ميان جامعهشناسان به »مطالعات تاريخي« پرشاخوبرگش مشهور است ،گزاف بهنظر برسد ،اما غفلت
تاريخي مدنظر ما در اينجا ،از صرف اشارات تاريخي فراتر ميرود .وبر در اشاره به دادههاي تاريخي كم نميگذارد ،اما
دستهبنديهايش فاقد هرگونه حساسيت نسبت به خصلت تاريخي يك شيوهي توليد ،يا به بيان ديگر ،خصلت تاريخي يك نظم
اجتماعي مشخص ،است .به هميندليل ،طبقهي مالك بردهدار ،ميتواند در كنار مالكان سرمايهدار قرار گيرد .گويي سازوكاري يكسان
)مالكيت و مزيت برآمده از آن در بازار( سودبري هردوي آنان را مشخص ميكند و تنها تمايز ،تمايز ميان شيء مورد تملك است.
بردهداري ،فئوداليسم و سرمايهداري ،بههيچرو در مقام شيوههاي خاص توليد تاريخي براي او اهميت ندارند ،آنچه مهم است ،مزيتي
است كه »مالك بودن« در اختيار فرد قرار ميدهد ،خواه مالك فردي ديگر باشد ،خواه مالك بخشي از كار او .و اين مزيت هم
دستآخر در دل مناسبات بازار معنادار است ،چراكه ميزان كنترل او بر فرصتهاي بازار را افزايش ميدهد .عجيب بودن چنين
دستهبندياي زماني آشكار ميشود كه بدانيم وبر ،بردهها را بههيچوجه يك طبقه نميداند» :بردهها ،يعني كساني كه سرنوشتشان در
بازار و از طريق فرصت استفاده از كاﻻ يا خدمات براي خودشان تعيين نميشود ،بهمفهوم فني كلمه ،طبقه نيستند ،بلكه »گروه
منزلتي« هستند« )وبر) .(210 :1392،به تمايز گروه منزلتي و كاركرد آن براي نظريات وبر خواهيم پرداخت(.
اما طبقات مياني مالكيتي» :در اين ميان» ،طبقات مياني« ] [Mittelstandsklassenمختلفي وجود دارند كه از رهگذر امﻼك يا
مهارتهاي آموختهي خود گذران زندگي ميكنند .برخي از آنان ممكن است »طبقات اكتسابي« باشند )كارفرماها عمدتاً ايجاباً ممتاز،
پرولتارياي نفياً ممتاز( .هرچند تمامي آنان جزء اين طبقات اكتسابي محسوب نميشوند )دهقانان ،پيشهوران ،كارمندان(« )وبر:1922،
 .(178اين دريافت او از طبقهي مياني پيشفرضهاي طبقهبندي او را آشكارتر ميسازد .طبقهي ميانيِ مالكيتي براي وبر ،طبقهاي
است كه مالك چيزي است )امﻼك يا مهارت( اما بهرهستاني از محل مالكيتش بر آن ،برخﻼف طبقات مالكيتي ايجاباً ممتاز ،تنها به
گذران زندگي منجر ميشود ،نه فراهم آوردن امكان انباشت ثروت ،سرمايه يا مزيتهاي منزلتي استثنائي .نكتهي دوم اينكه ،بخشي
از اين طبقات مياني ميتوانند جز طبقات اكتسابي باشند ،يعني طبقاتي كه به صورت زير دستهبندي ميشوند:
»اهميت اصلي يك طبقهي اكتسابيِ ايجاباً ممتاز در اين موارد نهفته است :الف(

انحصار بر مديريت فراهمآوري كاﻻ ] Leitung der

 [Güterbeschaffungدر جهت منافع اكتسابيِ اعضاي اين طبقه ،ب( دفاع از اين امكانهاي اكتسابي از رهگذر تأثيرگذاري بر
 8او عﻼوه بر تصديق نابرابری در بازار ،مستقيما به کاذب بودن قيد »آزادانه« در
قرارداد آزاد اشاره میکند و موقعيت کارگر و کارفرما را نابرابر میداند .هرچند
اساس تمامی مباحثش پيشفرض گرفتن مناسبات بازار و توزيع نابرابر قدرت در آن است
)آلن.(83 :2004،
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سياستهاي اقتصاديِ سازمانهاي سياسي و ديگر سازمانها .1 .طبقات اكتسابي ايجاباً ممتاز عموماً كارفرما ][Unternehmer

محسوب ميشوند :الف( تاجران ،ب( كاپيتان كشتي ،9ج( كارفرمايان صنعتي ،د( كارفرمايان كشاورزي ،ه( بانكدارها و سرمايهگذاران،
و گاهي ،و( متخصصان داراي مهارتها يا آموزشهاي خاص كه به »حرف آزاد« )مثل وكيﻼن ،پزشكان و هنرمندان( شكل ميدهند

يا ،ز( كارگراني كه بر برخي صﻼحيتها انحصار دارند )چه به صورت طبيعي و چه از رهگذر تمرين و تكرار كسب شده باشند(.2 .
طبقات اكتسابي نفياً ممتاز عموماً كارگراني هستند كه از نظر كيفي انواع متفاوتي را شامل ميشوند :الف( ماهر ،ب( نيمهماهر ،ج(
غيرماهر« )وبر.(179-178 :1922،
امكان انحصاري طبقهي اكتسابي ،امكان بهرهبرداري از بازار ،نه از رهگذر مالكيت ،كه از رهگذر برخورداري از كاﻻها و خدمات
است ،گويي كاﻻ و خدمات از دايرهي اشياء مالكيتپذير كنار گذاشته شدهاند .اين امكان از نظر وبر ناظر بر دو وجه است ،نخست
امكان مديريت توليد ،بهشيوهاي كه در جهت منافع اين طبقه باشد )كاركرد مديريتي( و دوم ،امكان تأثيرگذاري در سياستگذاري
)كاركرد سياستگذارانه( كه ابتناء هر دو بر مفهوم سلطه آشكار است .برخورداران از اين امكان عبارتند از ،الف ( تاجران )احتماﻻً صرفاً
از اين وجه كه به علت دراختيار داشتن كاﻻها ،امكان كارفرمايي و مديريت بر فعاليت تجاري را دارند( ،ب( كاپيتان كشتي كه
مديريت آنرا بر عهده دارد )رجوع شود به پانويس » ،(9ج« و »د« ،كارفرمايان و صنعتي و كشاورزي كه فعاليتهاي صنعتي و
كشاورزي را مديريت ميكنند )نه از آنوجه كه مزيتي از رانت مالكيت نصيبشان ميشود ،كه از وجه كنترل بر روند صنعتي و
كشاورزي( ،ه( بانكداران و سرمايهگذاران )بازهم احتماﻻً از اين وجه كه منفعتبريشان حاصل برخورداري از كاﻻي پول يا سرمايه
است .گويا از نظر وبر ،رانت سرمايه را نميتوان رانت مالكيتي محسوب كرد( ،ز( گاهي ،نه هميشه ،متخصصان و كارگران داراي
مهارتهاي خاص )احتماﻻً تنها زماني كه اين تخصص ،در مقام برخورداري از يك خدمت ،امكانِ منفعتبري فراتر از مزدهاي
معمولي را فراهم آورد( .گروه نفياً ممتاز اين نوع طبقه هم بهطور كلي كارگران هستند.
طبقات مياني اكتسابي» :باز هم در اين ميان »طبقات مياني« قرار ميگيرند ،دهقانان و پيشهورانِ مستقل .بهعﻼوه اغلب :الف(
كارمندان )دولتي و خصوصي( ،ب( گروه »و« از مقولهي طبقات اكتسابي ايجاباً ممتاز ]صاحبان حرفههاي آزاد[ كه پيشتر ذكر شدند و
كارگراني كه داراي ويژگيهاي منحصربهفرد استثنائي هستند )اعم از اينكه بهطور ذاتي از اين ويژگي برخوردار باشند يا براي آن
پرورش يابند يا آموزش ببينند(« )وبر(179 :1922،
پرسش اينجاست كه وبر در تميز بين اين دو نوع طبقه چه نكتهاي را در نظر داشته است؟ اگر هردوي اين طبقات ،تبيينكنندهي
شيوهها و ميزانهاي مختلف كنترل فرد بر شانسهاي زندگي هستند ،چه چيز بين آنها متفاوت است؟ ﻻبد كيفيت متفاوت كسبِ
مزيت .اگر طبقهي اكتسابي ،مبتني بر انحصار مديريتي هم بر فضاي كسبوكار و هم بر فضاي قانونگذاري باشد ،خواهناخواه چنين
برداشت ميشود كه كنترل ناشي از مالكيت ،در نظر وبر ،كنترلي غيراكتسابي بهنظر ميرسد .همكرانگيِ افق ديد وبر با افق حقوقي
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وبر از واژهی  Reederاستفاده کرده است که مترجمان انگليسی ،معادل  shipownerرا برای
آن برگزيدهاند ،بیآنکه تناقض قرارگرفتنِ گروهی »مالک« ذيل دستهی طبقهی اکتسابی،
بهنظرشان عجيب بيايد .واژهنامه  Dudenدر مقابل کلمهی  Reederاز دو معادل نام
بردهاست Schifffahrtsunternehmer.1 :و  . Schiffseigner.2احتماﻻ معنای نخست که میتوان معادل
»کارفرمای کشتیران« را برايش انتخاب کرد ،معنای نزديکتر با منطق دستهبندی وبر
است ،تا معنای دوم که معنای »مالک کشتی« میدهد .درصورت خطا بودن اين گمان ،ﻻبد
در مقطع زمانی مورد نظر وبر ،تمايزی ميان سودبری مالکان از کشتیها با ساير
مالکان وجود داشته است که از نظر او اين گروه را بيشتر به کارفرمايان شبيه
ِ کارفرمايی و مديريتی تأمين میشده است.
میکرده که سود و منافعشان از قبل جايگاه
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مالكيت خصوصي بورژوايي در مقام حقي طبيعي در اينجا بيشتر آشكار ميشود .گويي اين حق طبيعي حتي نيازي به اعمال سلطهي
مستقيم ندارد .بنابراين ،اگر مزيتهاي فرد در كسب شانسهاي زندگي ،وابسته به حق مالكيتش باشد ،ميتوان او را ذيل طبقهي
مالكيتي جاي داد؛ اما اگر اين مزيتها وابسته به نقش مديريتيـكارفرمايي او باشد ،ميتوان او را ذيل طبقهي اكتسابي جاي داد .از
اينرو ،بهنظر ميرسد كه طبقهي مالكيتي براي وبر ،ناظر به كاركرد سرمايهدار در مقام بهرهستان است و طبقهي اكتسابي ناظر بر
كاركرد مديريتي يا كارفرمايانهي سرمايهدار ،بهعﻼوهي بخشهايي از طبقهي كارگر كه كنترل بيشتري بر روند كار دارند .اين ادعا
كه وبر حق مالكيت را پيشفرض گرفته و بدون نقدي تاريخي آنرا پذيرفته احتماﻻً از سوي وبريها پذيرفته نشود .آنها حتي
بهراحتي نميپذيرند كه وبر وجود بازار را پيشفرض گرفته و چنين اشاره ميكنند كه از نظر وبر »بازارها ]نيز[ خود شكلهايي از كنش
اجتماعياند كه موجوديتشان به انواع ديگر كنش اجتماعي ،مانند نوع خاصي از نظم قانوني وابسته است« )برين.(60 :1395،
مسلماً نميتوان وبر را يك ليبراليست تمامعيارِ متعلق به سنت انگليسي به حساب آورد .پيشتر اشاره كرديم كه وبر و همنسليهايش،
تعارضآميز بودن مناسبات بازار را ميپذيرند و از اساس پروژهي خود را در راستاي ترميم كاستيهاي دولت ،پارلمان و اقتصاد ليبرال
قرار ميدهند )براي بحث بيشتر نك به بيتهام .(196-161 ،34-28 :1392،از سوي ديگر ،تعلق خاطر او به سنت نوكانتي و
مكتب تاريخي آلمان ،به اين ميزان او را با مطالعات تاريخي آشنا كرده بود كه چنين حكم كند» :وجود كسبوكار سرمايهدارانه ،وجود
شكل بسيار مشخصي از كنش اجتماعي را پيشفرض ميگيرد ،شكلي از كنش براي حفاظت از مالكيت فينفسه بر كاﻻها ،همچنين
وجود قدرتي در افراد را نيز براي دسترسيِ علياﻻصول آزادانه بر وسايل توليد پيشفرض ميگيرد :يعني شكل خاصي از نظم حقوقي«
)وبر .(930 :1978،اما در بررسي وبر و مقوﻻتش ،مشكل هميشه با دمهاي خروس است .پيشتر هم ذكر كرديم كه او مشخصاً
ادعا ميكند كه اين وضع مالكيت است كه دستآخر وضعيت طبقاتي را تعين ميبخشد .اما اين باعث نميشود كه در دستهبندياش از
طبقات ،مبناي اصلي را بر سلطه قرار ندهد .در اين رابطه ميتوان حدس و گمانهاي زيادي زد .احتماﻻً همانگونه كه او در رابطه با
قدرت گروههاي منزلتي اشاره ميكند ،قدرت اقتصادي متغير نهايي تعيينكنندهاي است كه در گذر زمان ميتواند حتي به منزلت بدل
شود ،يعني منزلت كه از اساس در مقابل قاعدهي اقتصادي قرار ميگيرد ،دستآخر ميتواند تابع اين قاعده شود.
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در مجموع ميتوان ادعا كرد كه سرگرداني مقوﻻت وبري ،همپوشاني و تعارض احتمالي بين آنها ،اشارات تاريخي در عين تاريخي
نديدن نظم اجتماعي و مواردي از اين دست ،از آنجا كه همه مبتني بر برداشتي هابزيـنيچهاي از نيروهاي متعارض جهان هستند ،از
آنجا كه اين نيروهاي متعارض خصلت تاريخيشان را از دست دادهاند و از آنجا كه سازوكار اصلي تعينبخش به آنان ،سازوكار سلطه
است ــ يعني سازوكاري كلي و همهجا حاضر كه ميتواند به هرشكلي درآيد يا بر هر رابطهاي سوار شود ،به بيان ديگر ،سازوكاري كه
محتواي تاريخي خود را از دست داده است ــ ناهمسازيهاي خود را چندان نمايان نميكند يا به اشكال مختلف توجيه ميكند.
اما نوع سوم طبقات از منظر وبر ،كار ما را در تشخيص اين امر كه مبناي مقولهبنديهاي او چه چيزي است دشوارتر ميكند.
طبقهي مالكيتي مبتني بر حق مالكيت ،و طبقهي اكتسابي مبتني بر كاركرد كارفرمايانه و كنترل بر روند توليد بود ،اما طبقهي
اجتماعي چيست؟ مجموعهي وضعيتهاي طبقاتياي كه امكان تحرك و جابهجايي فردي و نسلي را ميدهند .او ادامه ميدهد:
»طبقات اجتماعي عبارتند از الف( كليت طبقهي كارگر ــ هرچه فرايند كاري بيشتر به سمت اتوماسيون پيش ميرود ،طبقهي كارگر
بيشتر در مقام طبقهاي اجتماعي ظاهر ميشود ،ب( خردهبورژوازي ،ج( تحصيلكردگانِ ] [Intelligenzفاقد مالكيت و متخصصان
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ارزيابی دقيقتر اين مسائل هنگامی ميسر میشود که به طرحهای واکاوی وبریای رجوع
کنيم که از تکامليافتگی بيشتری برخوردارند .برای مثال ،مسئلهی تبديل انواع
سرمايه در بورديو به روشنی نشان میدهد که دستآخر ،پول و سرمايهی اقتصادی است که
میتواند سرمايهی فرهنگی ،نمادين و حتی اجتماعی را برای فرد به دنبال بياورد.
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)تكنسينها ،كاركنانِ تجاري و ساير انواع آن ،كارمندان دولت ] ، [Beamtentumكه احتماﻻً از منظر اجتماعي ،نسبت به هزينهي

كارآموزيشان ،تفاوتهاي قابلتوجهي دارند( ،11د( طبقاتي كه مالكاند و از طريق آموزش مزيت كسب كردهاند« )وبر:1922،
 (179او در ادامه با اشاره به اينكه بخش آخر »سرمايه«ي ماركس قرار بوده به وحدت طبقهي كارگر بهرغم تفاوتهاي موجود در
مهارتها بپردازد ،ادعا ميكند كه تحرك نسلي از گروه »الف« و »ب« به گروه »ج« سادهتر است و در گروه »د« ،نقش قدرت پول و
امكان خريد هرچيز با آن ،دستكم در مقياس نسلها ،افزونتر ميشود .در ميان گروه »ج« ،بانكها ،شركتهاي سهامي و برخي
كاركنان دولتي نيز امكانِ ورود به گروه »د« را فراهم ميكنند .بنابراين ،چنين بهنظر ميرسد كه طبقهي اجتماعي از منظر وبر شامل
گونهاي وحدت و يكدستي ميشود .براي مثال ،طبقهي كارگر زماني طبقهي اجتماعي ميشود كه فرايند كار يكدستتر شود.
نكتهي ديگري كه وبر مشخصاً براي مقابله با رويكرد ماركسي به طبقه به بحث دربارهي آن ميپردازد ،امكان سازمانيابيهاي
آگاهانهي طبقاتي است .همانگونه كه از برداشت سهگانهي وبر از طبقه هم بر ميآمد ،او در مقولهبنديهاي خود گوشهي چشمي به
چالش با درك ماركسي دارد .تعريف طبقهي اجتماعي ،از سوي وبر ،به مثابهي مجموعهاي يكدست از وضعيتهاي طبقاتي در دل
خود اشارهاي به اين وضعيت دارد كه هر دستهبندي طبقاتياي لزوماً معادل با حضور طبقات بهشكلي اجتماعي نيست )و اينجا صفت
اجتماعي از نظر وبر معادل با نظمي است كه در مقابل نظم اقتصادي بازار قرار ميگيرد ،همان نظمي كه منطق علوم انساني براي
درك و بهچنگ آوردن آنرا منطق »تفهم« ] [verstehenمينامد( .او مشخصاً اشاره ميكند كه وجود طبقات مالكيتي لزوماً معادل
وجود مبارزهي طبقاتي و انقﻼب نيست .براي مثال بردهداران )در مقام طبقهي مالكيتي ايجاباً ممتاز( ميتوانند در كنار دهقانان يا
حتيطبقهزدودهها )در مقام طبقات مالكيتي نفياً ممتاز( بي هيچ ستيزهاي زيست كنند )شاهد مثال او در اين مورد رابطهي بين
سفيدپوستان فقير و زمينداران اياﻻت جنوبي آمريكا است كه اتفاقاً اين سفيدپوستان بيشتر احساسات ضد سياه داشتند و در عوض با
حسي پدرساﻻرانه ،رابطهاي كموبيش كمتعارضي با زمينداران سفيد برقرار كرده بودند( .تعارض بين دو قطب طبقات مالكيتي تنها در
شرايطي خاص امكانپذير است .مثﻼً كنار همقرار گرفتنِ زمينداران و طبقهزدودهها يا وامدهندگان و مقروضان )اغلب بين اشرافيت
شهري در مقابل دهقانان روستايي يا صنعتگران خُرد شهري ــ شاهدمثال او در اين مورد دوران باستان است( .نكتهي ديگر اينكه،
او تأكيد ميكند كه حتي چنين مبارزات طبقاتياي لزوماً به تغيير نظام اقتصادي نميانجامد و اتفاقاً هدف عمدهي آن بازتوزيع ثروت
است ،شكلي از انقﻼب كه او نام »انقﻼب طبقات مالكيتي« بر آن ميگذارد )وبر .(178 :1922،مشخص است كه از نظر او اين
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ِمان در اثر بینظير خود رابطهی وبر با نظم فورديستی اقتصاد آمريکايی را پس از
ر
سفرش به اين کشور بهتفصيل مورد بررسی قرار داده است .اما موضوع ديگری که نيازمند
بررسی است ،ترجمهی وبر به انگليسی از سوی نظريهپردازانی همچون پارسونز و
بهکارگيری هرچه بيشتر وبر برای کنار گذاشتنِ مارکس از واکاوی طبقاتی از سوی سنت
جامعهشناسی آمريکايی است .تفاوتهای موجود در ترجمهی انگليسی با متن المانی وبر،
از سطح بیدقتی فراتر میروند .برای مثال در مورد همين گروه ج ،مترجمان انگليسی از
اصطﻼح »کارکنان يقهسفيد« استفاده میکنند ،اصطﻼحی که در متن آلمانی وجود ندارد.
اين وبريزه کردن مطالعات اقتصادی ،بعدها با آثار معروف پارسونز» ،ساختار کنش
اجتماعی« و »بهسوی نظريهی عمومی کنش« به غايت میرسد .شايان ذکر است که نخستين
ترجمهی انگليسی از »اخﻼق پروتستان و روح سرمايهداری« وبر نيز در  1930از سوی
ِمان هدف اصلی وبر در آن ،در مقام يک »اصﻼحگر
پارسونز صورت گرفت ،اثری که از نظر ر
اخﻼقیـسياسی« پيشبرد پروژهی مدرنيزه کردنِ سرمايهداری آلمان مطابق با الگوی
پيوريتنیـآمريکايیِ نظام فورديستی بود .از نظر او ،وبر در اين اثر ،رياضتکشی
پروتستانی را بهشيوهای تعريف میکند که بهکار شکلدهی به بلوک فورديستی بيايد ،يعی
ِمان :2013،ده،
شکلدهی به يک بورژوازی صنعتی در ائتﻼف با يک »اشرافيت کارگری« )ر
 .(384-378همچنين برای نقدی درخشان به خوانش دلبخواهانهی وبر از اصول کالونيسم و
مغايرت تز وبری با دادههای تاريخی اقتصادی ،نک به پليکانی.1988،
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صورتبندي چالشي است براي صورتبندي طبقاتي ماركسي )البته طبق خوانش خود او از ماركس( كه گويي صرفاً مبتني بر طبقه به
معناي مالكيتي آن است.
از سوي ديگر ،او مشخصاً امكان سازمانيابي آگاهانهي طبقاتي را صرفاً در شرايط خاصي ممكن ميداند .نخست در شرايطي كه
رقباي اقتصادي بﻼفصل و بيميانجي دربرابر هم قرار ميگيرند )مثﻼً كارگران در مقابل كارفرمايان  ،اما نه مقابلِ سهامداران .يا
دهقانان در برابر اربابانِ داراي امﻼك اربابي( .دوم ،زماني كه تعداد زيادي از افراد در وضعيت طبقاتي مشابهي قرار گيرند .سوم ،زماني
كه افراد بهصورت متمركز در يك محل ،مثﻼً محل كار ،قرار بگيرند .و چهارم ،زماني كه از سوي روشنفكران به سمت اين تقابل
راهبري شوند )وبر.(179 :1922،
ابداع مفهومي ديگرِ وبر براي بهچالش كشيدن فهم ماركسي از طبقه ،گروههاي منزلتي است .او ادعا ميكند كه گروههاي
منزلتي برخﻼف طبقات نوعي جماعت هستند .موقعيت طبقاتي منحصراً از طريق اقتصاد تعيين ميشود اما گروههاي منزلتي در مقابل
اين نظم و در برابر بازار كه حيثيت ] [Ehre/honorنميشناسد ،قرار ميگيرند تا از حيثيت اجتماعي گروههايي كه در معرض خطر
هجومات اقتصادي قرار گرفتهاند دفاع كند .البته وبر تذكر ميدهد كه گرچه دارايي هميشه شرط ﻻزم براي منزلت نيست ،اما در
بلندمدت ،گويي قدرت پول بر هرچيزي چيره ميشود و امكان تبديل به منزلت را هم پيدا ميكند .حيثيت منزلتي و اجتماعي مستقيماً
با چيزي ارتباط برقرار ميكند كه او آنرا »سبك زندگي« ] [Lebensführungsart/style of lifeمينامد .درواقع ،اگر طبقات بر حسب
رابطه با توليد و تحصيل كاﻻها دستهبندي شوند ،قشربندي گروههاي منزلتي بر اساس اصول حاكم بر مصرف كاﻻها تعيين ميشود
)وبر180-179 :1922،؛ وبر(215-214 :1392،
بهنظر ميرسد از آنجا كه وبر طبقات و بازار را صرف نيروهايي اقتصادي ميداند ،نيازمند آن است كه مقولهي جديدي را وارد كند
كه در مقابل بازار و منطق اقتصادي آن قد علم كند :گروههاي منزلتي .اگر شيوهي توليد براي ماركس امري يكسره اجتماعي بود،
براي وبر ،بازار جايگزين شيوهي توليد شده است و امور اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و  ...چنان منفك و منتزع از يكديگرند كه گويي
هريك سازوكاري جداگانه دارند و برآيند آنان صرفاً حاصل جمع جبريشان است و برهمكنشي و پيوندهاي چندسويهي آنها .فقدان
نظريهي ارزش ماركسي كه بازهم خصلتي تماماً اجتماعي دارد ،در اينجا كامﻼً به چشم ميآيد و ميتوان حدس زد چرا وبر،
دستآخر ،همسو با مارژيناليستها برداشتي سوبژكتيو از ارزش دارد.
سبك زندگي ،مصرف ،حيثيت ،منزلت و  ...واژگاني آشنا براي كساني است كه با مطالعات جديد آكادميك دربارهي طبقه آشنا
هستند .از مطالعات فرهنگي و تمركز بر مصرف و سبك زندگي گرفته تا مطالعات بورديويي مبتني بر تمايز ،حيثيت و امكان تبديل
انواع سرمايه به يكديگر .پدر معنوي تمام اين جريانات را ميتوان وبر دانست .او همچنين توضيح ميدهد كه در دوران ثبات توزيع
كاﻻها ،يعني شرايطي كه در آن خبري از انقﻼبهاي تكنولوژيك و تغييرات سريع اقتصادي نيست ،قشربندي بر مبناي منزلت به
ميدان ميآيد و برعكس در دوران انقﻼبي ،قشربندي منزلتي و مرزهاي آن دچار تحول ميشود )وبر .(222 :1392،همانگويانه
بودن اين تعريف )بهچالش كشيده شدنِ نظم اجتماعي در اثر انقﻼب اجتماعي!( آنقدر براي ما اهميت ندارد تا نكتهاي كه دربارهي وبر
فاش ميسازد :وبر در مقام روشنفكر ارگانيك بورژوازي ،وظيفهاي ندارد جز رام كردنِ مفاهيم انقﻼبي ،ممكن كردن ائتﻼف طبقاتي و
تأكيد بر نظم تغييرناپذير حيات متعارض انساني .متافيزيك متفكر بهظاهر دشمنِ دگماتيسم ،زماني آشكارتر از هرجاست ،كه مشغول
صورتبندي فرمهاي تماماً تبييني و علمياش است .شايد درك اين نكته نيازمند ظرافت چنداني نباشد كه وبر با صورتبندياش از
كنش انساني )كنش سنتي ،كنش عاطفي ،كنش ارزشي و كنش عقﻼني( ،بهرغمِ ظاهر تاريخي به شكلي غيرتاريخي ،اين اشكال را به
13

اشكال ازليـابدي كنش انساني بدل ميكند ،اما درك همين متافيزيك ،در ساير صورتبنديهاي او نيازمند بررسياي دقيقتر است.
قرار گرفتن طبقه ،منزلت و حزب در كنار يكديگر ،فارغ از آنكه به چه ميزان به عنوان دقتنظر وبر برداشت شود ،نشان از شكستنِ
انحصار عامل طبقه در تبيين كنش اجتماعي دارد ،انحصاري كه ،از نظر وبر ،ماركس و ماترياليسم تاريخي متهم به آن بودند )فارغ از
اينكه چنين ادعايي چقدر صحت دارد(.
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جمعبندي :افق واكاوي
پرسشي كه بيش از هرچيز ذهن را مشغول ميكند ،اين است كه بهرغم تمامي اين ناهمسازيها ،كمدقتيها و دستودلبازيهاي
منطقي در صورتبندي از مسائل ،چرا بايد وبر تا اين اندازه براي جريان اصلي علوم اجتماعي جذاب باشد؟ تقريباً در اكثر نظرسنجيها
دربارهي تأثيرگذارترين كتابهاي حوزهي علوم انساني» ،اقتصاد و جامعه« اگر نخستين انتخاب نباشد ،بيشك در ميان سه انتخاب
اول قرار دارد .اما ببينيم وبر چه ادعاهايي دارد كه او را جذاب ميكند.
وبر با پيش كشيدن مفاهيمي چون منزلت ،سبك زندگي و  ...راه را براي تحليلهايي گشود كه وجه مشترك تمامي آنها تحليل
كنشهاي »نمادين« است .آنچه در اواخر دهههاي هشتاد و نود به »چرخش زباني« و »چرخش فرهنگي« در مطالعات علوم انساني
موسوم شد ،پدر معنوي خود را در وبر مييافت .اين دست تفسيرهاي تازه كه مبتني بر تحليل مصرف ،كنشهاي نمادين ،سبك
زندگي ،تكنيكهاي تمايزبخشي و  ...بود ،طيف عظيمي از نظريهپردازانِ راست و چپ را به خود جذب كرد .علت تفوق اينجريانها
بر فضاي فكري نيازمند بررسياي جداگانه است ،اما آنها در قامت وبر بود كه نظريهپرداز مورد نيازشان را يافتند ،نظريهپردازي كه
مباحث مربوط به واكاوي طبقاتي را از انحصار ماركسيسم بيرون آورد و امكان واكاوي »طبقهي متوسط« را فراهم آورد.
نكتهي ديگر اينكه وبر ادعاي مبارزه با دگماتيسم دارد .قصد ندارد طرحِ تبييني يكپارچه و يكدستي بر جهان بيافكند .از صلبيت
»مفهوم« بيزار است و در پي گشودن آن به سوي تغييرات است .ادعاي تبيين همهچيز را ندارد .طرحي حداقلي از كاركرد و رسالت
علم در ذهن دارد و هزاران خصلت ديگر كه در روزگار نسبيگرايي او را به نيايي ديريافته براي جريان اصلي بدل ميكند.
مهمتر اينكه ،وبر همچون متفكري پنداشته ميشود كه باهوشتر از ماركس بود! اگر ماركس گسترش تعارضات طبقاتي و امكان
رخداد انقﻼب را پيشبيني كرده بود ،وبر از اين هم جلوتر رفت و عاقبت انقﻼب سوسياليستي و قفس آهنينِ بوروكراسي گسترده و
كشندهي آن را پيشبيني كرد .عﻼوهبراين ،او با تعريف بوروكراسي به عنوان نيرومندترين گروه منزلتي كه بدون استفاده از مالكيت يا
حقوق انحصاري در بازار ،امكان سلطه بر افراد و منابع را فراهم ميآورد ،پايهاي نظري را فراهم كرد كه هم به پروپاگانداي ضدانقﻼب
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برای تفسيری از منظر راست از وبر نک به )پارکين .(1384،او مشخصا اشاره میکند که
»قصد وبر از داخل کردن مفهوم منزلت و گروههای منزلتی در نظريهی قشربندی آن بود
که از آن به مثابهی پادزهری برای تحليل طبقاتی محض استفاده کند .بهطور خاص ،وبر
آنرا برای ترديد در تز مارکس دربارهی تقسيم طبقات به دو قطب مخالف بهکار گرفت«
)پارکين .(140 :1384،در مقابل ،برای تفسيری انتقادیتر نک به )آلن .(2004،او نيز
اين مبحث را چنين جمعبندی میکند» :بنابراين ،استدﻻل کلی وبر اين بود که بازيگران
اصلیِ حاضر در نظام موجود را نمیتوان سرمايه و نيروی کار دانست .هر گروه از درون
ِ طيف گوناگونی از گروههايی
به بخشهای مختلفی تقسيم شدهاند و »تعارض طبقاتی« بين
که در بازار شکل گرفتهاند رخ میدهد .بر اين اساس ،کارگران منافع مشترک اندکی
ِ موجود در
دارند ،چراکه اين بازار است که در مرکز بحث قرار گرفته و نه استثمار
سپهر توليد« )آلن.(86 :2004،
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سوخت ميرساند و عاقبت انقﻼب سوسياليستي را عبرتآموز بيان ميكرد ،و هم بهكار تحليلگراني ميآمد كه قصد داشتند جامعهي
پساانقﻼبي شوروي را مورد واكاوي طبقاتي قرار دهند.
همچنين ،دستگاه وبري و تأكيد آن بر بخشهاي مختلف طبقهي سرمايهدار ،عمدتاً در جهت تقويت اين ايدهي عامهپسند و
ملّيگرايانه عمل ميكند كه بايد بين بخش »رانتير« و انگلي سرمايهداران ،و بخش مولدي كه خود قرباني اين بخش انگليست،
تمايز قائل شد )آلن(85 :2004،
و شايد از همهي اينها مهمتر اين مورد باشد كه غفلت چارچوب وبري از استثمار ،اجازه ميدهد كه ائتﻼفهاي طبقاتي بين
بخشهايي از طبقهي كارگر و سرمايهدار ،نه تنها شكل ائتﻼفي سياسي كه شكل دستهبندياي علمي را بهخود بگيرد ،به بيان ديگر،
»ائتﻼف« كه معنايي مشخص دارد و دﻻلت بر انتخاب كموبيش آگاهانهي يك گروه اجتماعي دارد ،از معناي خود تهي شود و ذيل
مقولهبندياي بهظاهر طبيعي قرار گيرد .آنگاه اين امر بههيچوجه اتفاقي بهنظر نخواهد رسيد ،وقتي بدانيم كه ادغام مجدد طبقهي
كارگر به حاشيهراندهشده ،شكلدهي به يك بورژوازي ملي صنعتي در ائتﻼف با بخشي از طبقهي كارگر ،مقابله با عقبماندگي
طبقهي سنتي زمينداران )يونكرها( ،حل معضﻼت دولت ليبرالي و تﻼش براي يافتن پايههاي اخﻼقي و سياسي تازه براي آن و
دستآخر ،پيشبرد صنعتيشدن با الگويي فورديستي و كاستنِ از خطر انقﻼب سوسياليستي ،همه و همه از اهداف سياسي آگاهانهي
وبر بودهاند )نك به ،بيتهام88-78 ،31 :1392؛ بنديكس31-23 :1382،؛ كﻼرك248-244 :1991،؛ رِمان:2013،
.(69-51 ،10
اما چارچوب وبري ،فارغ از دﻻيل جذابيت آن ،چه افقي را عرضه ميكند؟ رابطهي ماركسيسم با آن چيست؟
طبقه براي ماركس واجد سويهاي بالقوه است .طبقه صرفاً مفهومي نيست كه قدرت تبيين واقعيت را براي ما افزايش دهد ،بلكه
افق ما را دگرگون ميسازد .ازهمينروست كه براي او تمايزي بين »طبقه در خود« و »طبقه براي خود« وجود دارد .درمقابل ،طبقه
براي وبر تنها يكي از ابزارهايي است كه ميتوان بهكمك آن جهان را فراچنگ آورد و فهميد .شايد بايد ريشهي اين امر را در مفهوم
»پراكسيس« جست .مشخصاً در اين بعد از اين مفهوم كه بهشكلي راديكال در پي منحل ساختنِ تمايز بين كار نظري و عملي است.
به بيان ديگر ،كار نظري ،صرفاً كاري نيست كه پيشنياز عمل باشد و يك مرحله پيش از آن ،با اتكا به قواعد و ضرورتهاي مستقل،
صورت گيرد؛ كاري كه با اشاره به »واقعيت امور« در پي شناخت »دقيق« و »علمي« است و در مرحلهي بعد ،چنين شناختي ميتواند
به مرحلهي عمل برسد يا نرسد .درواقع ،ماركس با به ميان آوردن پراكسيس ،دستكم در يك وجه ،در پيِ منحل كردن اين تمايز
بيگانهساز انديشه و عمل بود .به اينترتيب ،پراكسيس ،از همان آغاز گام ابتدايي را با هدف مداخلهي فعاﻻنه در »بيرون« برميدارد.
هدفي كه عميقاً همان مرحلهي بهاصطﻼحِ ابتداييِ »شناخت بيرون« را نيز دگرگون ميكند .شناخت و مداخله در جهان ،نه دو
مرحلهي مجزا و كيفيتاً متمايز است كه حاصل بهكارگيري قواي متفاوت انساني باشد )چنان كه در فلسفهي باستان تمايزي بنيادين
بين حكمت نظري و عملي قائل بودند( ،بلكه هردو در پراكسيس انساني منحل ميشوند كه در آن از همان ابتدا شناخت و مداخله
همهنگام است .از همينروست ،كه در پراكسيس ،پيوستگي دروني ويژهاي بين هستيشناسي و معرفتشناسي و روششناسي بهوجود
ميآيد كه از همان آغاز ،شناخت بهاصطﻼح »نظري« و پيامدهاي برآمده از آن را نيز عميقاً دگرگون ميسازد.
درمقابل ،وبر ،در مقام روشنفكر جامعهي بورژوايي ،مقدمات نظري براي تكامل مرزبنديهاي مصنوعي حيات انساني در اين جامعه
را فراهم ميكرد .زنجير طبيعي فرضشدهي شناختــپيشبيني )كه با واژگان خود وبر ميتوان از آن با عنوان »عقﻼنيت ابزاري« يا
»عقﻼنيت معطوف به هدف« سخن گفت( ،در پراكسيس بهگونهاي منحل ميشود كه عمل شناخت و مداخله را در يكجا جمع
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ميكند .به اينترتيب ،چشمانداز شناخت علمي ،از »پيشبيني دقيق« به »رفع بيگانگي« بدل ميشود ،به بيان ديگر ،با پراكسيس از
بند تضاد ابدي »آنچه هست« و »آنچه بايد باشد« رهايي مييابيم و »آنچه بايد ميشويم« .اين همان وظيفهاي است كه وبر در
»علم در مقام پيشه« دانشمندان را بهشدت از آن نهي ميكند ،چرا كه هر »بايد«ي ذيل ارزشگذاريِ هنجاري ميگنجد
)وبر.(169-168 :1392،
بنابراين ،طرح حداقلي وبر از اهداف علم ،مشخصاً در خدمت تثبيت جدايي حوزههاي مختلف حيات انساني در جامعهي بورژوايي
قرار ميگيرد ،جدايياي كه از جدايي بين كار يدي و فكري آغاز شده بود اما به روندي گستردهتر بدل شد كه اين امكان را فراهم
ميكرد كه كليت جامعهي بورژوايي ،در عين ادامهي تكاملي كه واجد بيگانگي بود ،حيطههاي مختلف حيات انساني را چنان منفك
سازد كه امكان برقراري ارتباط بين آنها بهحداقل برسد .در اين راستا ،اهداف هر حوزه را نيز بايد حداقلي تعريف كرد» :اول اينكه،
علم فنِ تنظيم زندگي از طريق محاسبهي اهداف بيروني و فعاليتهاي انساني را به مي آموزد ... .دوم اينكه ،علم متاعي عرضه
ميكند كه سبزيفروش قادر به عرضهي آن نيست ،و آن ارائهي روشهاي انديشيدن و ابزارهاي انديشيدن و آموختنِ انديشيدن
است ... .سومين هدف علم  ...رسيدن به وضوح ]است[ ... .آخرين خدمت علم  ...فينفسه در جهت روشنگري است .در عينحال در
همينجا به محدوديتهاي علم هم ميرسيم« )وبر.(175-174 :1392،
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تﻼش براي تثبيت چنين فهمي ،چنانكه در مقدمه ديديم ،دقيقاً متناظر است با تﻼش او براي فراهم آوردن امكان همساز كردنِ
روش علمي با اهداف ملي .اگر روزگاري مركانتليستها براي توجيه پادشاه براي ترخيص كاﻻهايشان از گمرك ،ميبايست رسالهاي
در باب همسويي منافع ملي با قوانين تجارت آزاد مينوشتند ،حال بازي كمي پيچيدهتر شده بود .وبر نيازمند مفاهيمي علمي بود كه
همسويي با منافع ملي در آنها بهشكلي ارگانيك و دروني پيوند يافته باشد .اگر استراتژي سوسياليستي براي ملت آلمان مضر است،
دانشمند بايد بتواند نشان دهد كه مفهوم طبقهي كارگر ،بيش از آنچه سوسياليستها ميگفتند ،واجد چندپارگي و دستهبنديهاي خُرد
در درون خود است .اين مسئله بههيچوجه به اين معنا نيست كه وبر انسان »عوامفريبي« بود در جامهي »دانشمند« .اشاره به مفهوم
پراكسيس از اساس بهمنظور احتراز از چنين نتيجهگيرياي بود .افق چارچوب وبري افقي بود كه ﻻجرم او را به چنين نتيجهاي
ميرساند .سخن اين نيست كه با بهكارگيري دستگاه مفهومي ماركسي ،تفاوتهاي آن با دستگاه وبري را مشخص كنيم )امري كه
البته در جاي خود بسيار بهجا خواهد بود( ،بلكه در اينجا مسئله بر سر نكتهاي بنيادينتر است .نقطهعزيمت هر نظرگاه است كه افق و
چشمانداز آن را مشخص ميكند .تمايز ماركس و وبر دقيقاً در همين نقطهعزيمت نهفته است .همين نقطهي عزيمت است كه
ماركس را قادر ميسازد رهايي انسان را از بيگانگي صورتبندي كند ،به او امكان ميدهد كه نويد پايانِ پيشاتاريخ انسانيت را بدهد و
اين فرايند را به ميانجيهاي اجتماعيـسياسي آن پيوند زند .نقطهي عزيمت ماركس »پراكسيس« بود .همان چيزي كه حل عقﻼنيِ
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اين برداشت حداقلی از کارکرد و نقش علم ،توامان حاصل بيگانگی و توجيهکنندهی آن
است و علم را صرفا معادل تخصص در يک رشتهی مشخص میداند .هورکهايمر ،ذيل نقد
نظريه سنتی دربرابر نظريهی انتقادی ،اين برداشت حداقلی را اينگونه نقد میکند:
ِ پيشهی
»پيشرفتهای تکنولوژيک دورهی بورژوازی پيوند تفکيکناپذيری با اين کارکرد
علم دارد .از يکسو ،واقعيتهايی را میسازد که برای آن قسم از معرفتِ علمی که
کاربردهای عملی دارد ثمربخش است ،و از طرف ديگر ،کاربرد معرفت موجود را امکانپذير
میسازد ... .مفهوم سنتی نظريه مبتنی است بر فعاليت علمی در نظام تقسيم کار در
مرحلهی معينی از رشد و تحول اين نظام ... .اين ديدگاه هيچچيز دربارهی معنای
نظريه در زندگی انسانی نمیگويد ،بلکه فقط دربارهی معنای نظريه در حوزهی مجزايی
سخن میگويد که بنا به دﻻيل تاريخی ،نظريه در آن پا به عرصه گذارده است .اما
واقعيت اين است که حيات جامعه نتيجهی همهی کاری است که در بخشهای گوناگون توليد
انجام میگيرد« )هورکهايمر.(248 :1388،
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تمامي رموزي است كه نظريه را به رازورزي ميرساند .كنايهآميزتر از اين امكان نداشت كه نظريهپرداز »افسونزدايي« را به
افسونزدگي و رازورزي متهم كنيم! اما افسوني كه وبر درگير آن است چيست؟ در يك كﻼم افسون افق بورژوايي .كتاب »سرمايه«ي
ماركس تﻼشي نظاممند و عظيم بود براي فائق آمدن بر اين افسون .افسوني كه جهاني را از پي تصوير خود ميآفريند .اگر در بند اين
تصوير باشيم ،وبر را در صورتبندي ،مقولهبندي ،توضيح و تبيين اين تصوير ،بدونشك ،موفقتر از ماركس مييابيم )او »همهچيز« را
با »جزئيات فراوان« ديده است!( .اما به محض آنكه راهي به رهايي بيانديشيم ،وبر از راهبري ما باز ميماند و مقوﻻت دقيق و
پرشاخهاش ،چيزي جز تكثير تصوير وارونهي جهان را بازنمينماياند .بنابراين» ،سرنوشت زمانهي ما« ،افق »قفس آهنين« و عقﻼنيت
ابزاري ،چيزي جز بنبست چشمانداز بورژوايي به جهان نيست .بنابراين بورژوا خواندن وبر چيزي وراي ناسزا به يك متفكر است.
اما تكليف نظريهي ماركسيستي با دستاوردهاي چنين افقي چيست؟ آيا جز نقدي درونماندگار و تﻼش براي آشكار ساختن
ناهمسازيهاي دروني چنين چشماندازهايي ،راهكار ديگري را نيز ميتوان در مواجهه با اين افقها برگزيد؟ براي مثال ،تأكيدهاي وبر
كه طبقهي مالكيتي لزوماً نميتواند مبنايي براي مبارزهي طبقاتي مهيا كند ،تأثير يكدست شدن شرايط كاري طبقهي كارگر در
برآمدنش بهعنوان طبقهي اجتماعي ،يا اينكه گروههاي منزلتي بيش از طبقات مبتني بر اقدام جمعي هستند ،يا مهمتر ،تأكيد بر
ايننكته كه تنها زماني اقدامات جمعي از سطح اقدام تودهاي )تودهاي ،معادل كور ،براي وبر( فراتر ميروند كه افراد تفاوت ميان
امكانات و فرصتها را نه چون حقيقتي مسلم كه چون شكل معيني از توزيع دارايي يا ساختار نظام اقتصادي درك كنند )نك به
وبر.(213-210 :1392،
مسئله اينجاست كه آيا جدا كردن چنين بينشهايي از افق فكري متفكر مورد نظر امكانپذير است يا خير .بدونشك اين پرسش
هميشه پاسخي يكسان نخواهد داشت .بهرهگيري از چنين بينشهايي در مقام شكلي از بهرهبردن از انبان عقل سليم بهنظر بيضرر
ميرسد ،مادامي كه بتوان نشان داد اين بينشها پيوندي ارگانيك با افقي متفاوت از افق ماركسيستي ندارند )پرسش ديگري كه پيش
كشيده ميشود اين است كه آيا منبع بهتري براي بهدست آوردن چنين بينشهايي در ادبيات ماركسيستي وجود ندارد؟( .به عبارت

ديگر ،ميتوان ،همچون هر متفكر ديگري ،وبر را به عنوان منبعي براي فاكتهاي تجربي و تاريخي استفاده كرد 14.اما در افتادن به
افق تفكر وبري ،همواره اشتباهي مهلك باقي خواهد ماند .افق بورژوايي تفكر ،افقي است در خود فرومانده ،كه پس از تكامل تاريخي
خود و از رهگذر چهرههايي چون وبر ،موفق شده اين درخودفروماندگي را با اصولي بهاصطﻼح »علمي« همچون »فراغت از
ارزشداوري«» ،عينيتگرايي« يا در يك كﻼم ،ماندن در سطح »واقعيت« و »چيزها چنان كه هستند« ،توجيه كند .به قول آدورنو،

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

14برای يک نمونه نک به )اندرسون (581 :1392،که درعينحال که دقتنظر وبر در فهم
تمايزات فئوداليسم و سلطنتهای پدرساﻻر را میستايد ،نحوهی بهکارگيری آنرا ذيل
چارچوب فرماليستی »تيپايدهآل« مورد نقد قرار میدهد .نمونههای ديگر در استفاده از
وبر در مقام منبع توصيفیـتاريخی ،صفحات.528 ،374 ،217 ،162 ،46:
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