
 
 1397 پاییزسال هفتم/ 

از  جیرا ریگرا: حلقه مفقوده تصو گرا و کل چهره وبر واقع
 یریروش فهم تفس

 نرگس سوری 

 دهیچک

گرا و  ذهن کردیرو لیاغلب ذ کند یم دایپ تیمسئله تفهم در آن مرکز نکهیوبر به اعتبار ا یریروش تفس

دارد. شارحان شناخته شده وبر  گراکل و گرانیع کردیبا رو یردگرا قرار گرفته که مرز مشخصف

 یشده با اتکاء به متون اصل ینوشتار سع نیاند. در ا نگر قلمداد کرده و درون یرتجربیاو را غ یشناس روش

 یو چگونگ تینیسئله عتا روشن شود م رد،یقرار گ یشیاو مورد بازاند یشناس از روش جیرا ریتصو نیوبر ا

 یشناس و معرفت یشناس یهست یاست. بر مبنا یریمهم در روش تفس یاصل ینیبه شناخت ع یابیدست

 تیکفا مستلزم است یذهن تیکفا مستلزم نکهیا ضمن حیصح یعلّ ریاستنتاج شده از متون وبر، تفس

تفهم را  ینش فرد دال مرکزاگرچه فهم ک گرید یهست و از سو زیامور واقع ن انیو مطابقت با جر یعلّ

. دارد ضرورت پژوهش در یموقت یریگو جهت یعمل حیتوض یبرا زیگرا ن کل کردیاما رو دهد، یم لیتشک

 وبر یتفهم یشناس جامعه در ییگرا کل و ییگرا تینیع از ییها رگه ج،یرا ریتفاس برخالف جهت نیا از

 کالیراد ییفردگرا لیذ را آن یشناخت معرفت و یشناخت یهست ییگرا لیتقل با توان ینم که دارد وجود

 .داد قرارنگر  درون

 .یوجود دانش ،یشناس یهست ،یشناس معرفت ،ییگرا کل ت،ینیع: یدیکل واژگان
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 مسئله طرح
در برابر  یمحور دهیمتهم به ا یستیتویپوز کردیبا رو اسیوبر در ق یتفهم کردیرو غالباً

ها است.  مداخله ارزش مدار بودن در برابر عدم و ارزش ییگرا نیع در برابر ییگرا ذهن ،ییگرا واقع

که  شود یشناخته م یعنوان سنت به یو مارکس یمیدورکبا سنت  اسیدر ق گرید یاز سو

 نیگرا دارد. ا فردگرا و نه کل یکردیرو نیو بنابرا داند یمقدم م «ساختار»را بر  «تیعامل»

 کنش منطقبودن در کتاب  مونیرح شده است. رشارحان متأخر مط یاز جانب برخ دگاهید
را به لحاظ  یمیو دورک یدو سنت وبر ،یشناس جامعه تیدر بحث از ماه یاجتماع

 یستیرا هول یمی. او سنت دورککند یم زیمتما گریکدیاز  یشناس یو هست یشناس معرفت

در مقابل  ؛شود یکه به موجب آن ساختارها بر فرد مقدم شمرده م کند ی( قلمداد مگرا کل)

که کنشگران را به مثابه اتم در نظر  داند یم یشناخت روش ییبر فردگرا یرا مبتن یسنت وبر

 بودن،) دهد یم قرار یفردمبدأ حرکت خود را کنش  یاجتماع تیواقع لیو در تحل ردیگ یم

 .(28و  14-13: 1383

 زعم به. است قائل یوبر و یمیدورک کردیرو نیب یجد یشناخت معرفت زیتما بودن مونیر

را  هینظر کی تیفینگر است که ک و برون یآزمون یشناس بر معرفت یمبتن میروش دورک قواعد او

 یرآزمونیغ یوبر یشناس که معرفت ی. در حالسنجد یمطابقت آن با امر واقع م زانیبه واسطه م

 یاجتماعکنشگران  یاعمال و باورها یمعنا یرا بازساز یشناس نگر است که هدف جامعه و درون

در  میمسئله تأکید کند روش دورک نیدارد بر ا یسع شی. هر چند بودن در بحث خوداند یم

با  یکیاما در عمل روش او قرابت نزد ،نگر است برون یشناس بر الزامات معرفت یمقام نظر مبتن

نگر و  وبر دورن یرینکته تأکید دارد که روش تفس نیتوجه داشت او بر ا دیوبر دارد. با

 (.92-97: 1394 بودن،است ) یآزمونریغ

 ییفردگرا»بر  یکه مبتن لیدل نیرا به ا یسنت وبر زیو تد بنتون ن بیکرا انی مشابهتاً

 وبر دو آن زعم به. کنند یم زیمتما مارکس و میدورک یستیرئال سنت از است «یشناخت یهست

 زیچ هر از شیب ندارد باور یجمع یاجتماع یها یهست به که ثیح نیا از میدورک برخالف

 و فهم کار دادن حیتوض یبرا او یتفهم یشناس جامعه لیدل نیهم به. گرا کل تا است فردگرا

، 149، 172-176: 1391و بنتون،  بیکرا. )است ریکاربردپذ باشد داشته دیبا که ییارهایمع

 یلیبد یوبر  1. به زعم او مفهوم تفهمشود یمطرح م زین گیاز جانب راجر تر دگاهید نی( ا244

 یشناخت فهم جامعه یفرد برا یذهن یاست که بر معنا یعلّ نییتب یستیویتیدر برابر آرمان پوز

وبر و شوتس را که بر تقدم نقش فرد در خاستگاه جامعه باور  کردیتأکید دارد. او رو تیواقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 verstehen 
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در نظر  یرونیب ءیکه جامعه را به مثابه ش داند یم میدورک یگرا کل کردیدارند در تقابل با رو

 دنیبخش ءوارهیدارد از خصلت ش ی. وبر با تأکید بر فرد به عنوان خاستگاه جامعه سعردیگ یم

جامعه مستقل از افراد  ادیخودبن اتیبر ح میو در برابر دورک زدیبپره یاجتماع یبه ساختارها

 .(78-89،79، 92: 1384 گ،یترتأکید دارد )

 یبند میو تقس کیشناسان کالس جامعه یسشنا یو هست یشناس دوگانه از معرفت یتلق نیا

که درصدد  ییها نیسیتئور یاز جانب برخ گرا نیگرا و ع گرا و فردگرا/ذهن دو اردوگاه کل لیها ذ آن

 یپارسونز و جفر و،یبورد دنز،یکنند، طرح شده است. گ قیمتضاد را تلف یها قطب نیاند ا برآمده

و  یشناس معرفت یدهند که از معضل دوپارگ ارائه یکیتئور یاند الگو داشته یالکساندر سع

 یبه زندگ ندواریدارد نگرش فرا یخود سع هیدر نظر دنزیکند. گ یفوق فرارو یشناس یهست

را  ییو فردگرا ییگرا اراده انیجر ندهیکند. او نما ییگرا نیو تع ییگرا اراده نیگزیرا جا یاجتماع

 انیو کارکردگرا میرا دورک ییگرا نیتع نایجر ندهیو نما نکلیچون گارف ینگاران وبر و مردم

 یسع زیتماو  کنش هینظردر کتاب  زین ویبورد .(64-69، 98: 1384 دنز،یگ) داند یساختارگرا م

 یذهن یگرا که به معان ذهن کردیبدان تعلق دارد و رو یمیگرا که سنت دورک واقع کردیرو نیدارد ب

 نیب الجرم ستیبا ینم یشناس جامعه او زعم هب. آورد وجود به قیتلف ینوعکنشگران توجه دارد 

 جادیا قیطر از یسوم راهانتخاب با  تواند یبلکه م ،بزند انتخاب به دست گرا برون و گرا درون کردیرو

 کند حفظ خود یبرا را ها افتیره نیا یدستاوردها یتمام فوق یکردهایرو نیب تناظر ینوع

 .(92: 1390 و،یبورد /657-658: 1393 و،یبورد)

 یبند میغرب را تقس یاجتماع هینظر یمحور اصل یاجتماع کنش ساختار کتابدر  پارسونز

 کردیرا مصداق رو سمیو مارکس ییرفتارگرا ،ییگرا دهی. او فاداند یم سمیآل دهیو ا سمیالیماتر انیم

 کردیرا مصداق رو یباور خی( و تاریوبر کردیرو ژهیو )به یآلمان سمیآل دهیو ا یستیالیماتر

 خلق یدگاهید کنش هینظر نیتا با تدو دیآ یجهت درصدد برم نی. از اکند یم یتلق یستیآل دهیا

 .(99: 1386 دمن،یس) کند ادغام هم با را ییگرا نیتع و یشخص یآزاد که کند

 یکردیبه عنوان رو یوبر کردیشناسان، رو جامعه نیا دگاهیتوجه داشت در د دیمبنا با نیا بر

روشن از  یتا فهم ردیقرار گ گرا نیگرا و ع کل یکردهایبا در کنار رو ستیبا یگرا م فردگرا و ذهن

 هیحاکم بر نظر یگذر از دوپارگ یبه دست دهد. چنانچه پارسونز درصدد بود برا یاجتماع تیواقع

: 1393 تزر،یرکند ) قیتلف یمیدورک یساختارگرا هیرا با نظر یکنش وبر هیغرب نظر یاجتماع

قرار  کالیراد ییفردگرا میپارادا لیوبر را ذ یتفهم یشناس آشکارا جامعه موضع نیا .(533532

 دهد. یآشت ییگرا کل میاز وبر را با پارادا ریتصو نیا دیآ یپس آنگاه درصدد برم ،دهد یم

وجود دارد.  یمیپارادا ییگرا لیو تقل یانگار به دوگانه لیوبر م یشناس از جامعه ریتفس نیا در

از  یوجوه یتفهم میپارادا لیوبر ذ یشناس کردن سنت جامعه فیکه با تعر یبه نحو
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 دهیناد شود، یگرا م و کل گرا نیع کردیبا رو کردیرو نیاو را که موجب قرابت ا یشناس معرفت

که وبر در آثار خود بر آن تأکید دارد، مورد  یکیمتدولوژ یها دقت ریتفاس نی. در اانگارد یم

به چهره  لیگرا و فردگرا تبد باعث شده تا چهره وبر ذهن امر نیتوجه قرار نگرفته است. ا

 یمارکس و یمیدورک یشناس جامعه سنت با یمشخص مرز که دشو یشناخته شده و مرسوم

 تینیمفهوم ع شود یروشن م ،ردیگ قرار یشیبازاند مورد وبر یاصل متون اگر که یحال در. دارد

 ریقسم تفاس نیا 1او است. یشناس معرفت یمرکز یها از دال یکی ینیبه معرفت ع یابیو دست

وجود  ،2نگاشته شده است یشناس جامعه طهیکه در ح یشناس روش یهاکه بعضاً در کتاب جیرا

نادرست و  ریو تصو برد یوبر را به محاق م یشناخت و اسلوب روش یدارد اغلب منطق نظر

 نی. کاربست ادهد یاو ارائه م یشناخت یو هست یشناخت معرفت یها انیاز بن یمبهم

به  تیدر رابطه با روش و منطق بحث وبر در نها قینادق یها یبند و طبقه ها یانگار دوگانه

او را  کردیلزوماً رو توان یآن نم یکه بر مبنا انجامد یاو م یاز نظام فکر یوجوه یانگار دهیناد

تا فارغ از  مینوشتار درصدد هست نیکرد. در ا فیمحض تعر ییگرا ذهن ای ییگرا تیعامل لیذ

او  یریروش تفس یوبر، اسلوب اصل یشناس و معرفت یشناس یفوق با استنتاج هست یانگار دوگانه

 یشناس از روش جیرا ریخواهد شد تا تفس یاسلوب سع نی. پس آنگاه بر اساس امیکن حیرا تشر

شد ضمن  منظور تالش خواهد نی. بدردیو انتقاد قرار گ یشیوبر مورد بازاند یگرا و فردگرا ذهن

و معتبر  ینیبه شناخت ع یابیدست یو چگونگ تینیمفهوم ع گاهیوبر جا یشناس معرفت حیتشر

 یشناس در جامعه گرا یکل کردیرو گاهیوبر جا یشناس یبا بحث از هست گرید یشود. از سو یبررس

 .دشواو روشن 

 یریتفس فهم روش

 ادیخودبن و ءوارهیش یِکل امر ینف: 3یشناس یهست

 ستیبا یم آن یمبنا بر حرکت آغاز نقطه و شناخت ندیفرا یچگونگ ،یریتفس وشر درک یبرا

 یاساس میمفاه از بحث در وبر. میکن حیتشر است، یمتک بدان که را یشناس یهست اول وهله در

 ورود یبرا یمناسب آغازگاه که کند یم مطرح یشناس جامعه فیتعر در را یعبارت یشناس جامعه

و به  کند یم 4یریتفس فهم را یاجتماع کنش که است یعلم یاسشن جامعه: »است بحث به

 .(3: 1374)وبر،  «پردازد یو آثار آن م تیاز ماه 5یعل ینییتب افتنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شناسی در علوم اجتماعی. بنگرید به مقاله عینیت در علوم اجتماعی در کتاب روش 1
 .163-167بلیکی: های پژوهش از نورمن  به عنوان مثال بنگرید به استراتژی 2

3 Ontology 
4 interpretive understanding 
5 causal explanation 
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است گسست  یشناس جامعه نییو تب لینقطه آغاز تحل یکنش اجتماع نکهیبا تأکید بر ا وبر

 کند، یم ادی «کیارگان یشناس جامعه»و آنچه از آن تحت عنوان  یکارکرد یکردهایخود را از رو

که  ینگر تیکل یریاز کل به جزء و به تعب یکارکرد لی. به زعم او تحلسازد یخاطر نشان م

 یهنجارها یو مطالعه صور یعل یها یشمول است، تنها در سطح همگون بر روش جهان یمبتن

 نیکه ب یعنادارو روابط م یانضمام تیواقع لیقادر به تحل جهیو در نت ماند یمتوقف م یقانون

 خود یشناس روش تأکید وبر. ستین روابط نیا کردنمعقول  زیها وجود دارد و ن و قاعده نیقوان

مذکور و  کردیرو ینف یتقابل به معنا نیاما ا ،دهد یم قرار گرا کل کردیرو با تقابل در اگرچه را

جهت او  نیا . ازستین یشناخت جامعه نییتب یبرا ینگرش نیضرورت چن یانگار دهیناد ای

 یکامالً ضرور قیتحق هیگرا در مراحل اول و کل یکارکرد یها لیکه تحل دارد یصراحتاً اعالم م

اما آنچه در  ،کند یقلمداد م ریناپذ اجتناب یموقت یریگ و جهت یعمل حیتوض یاست و آن را برا

 لیاست که تحل نیها و قوان گزاره «کاذب تیشمول» ردیگ یگرا مورد نقد وبر قرار م کل کردیرو

از  یانضمام تی. به زعم وبر واقعردیگ یم دهیناد را معنا در وکاوکند یعنی یانضمام تیواقع هیثانو

 شناخت که یروابط علّ یو معنا ستیتکرار شونده قابل استنتاج ن یها یعام و توال نیقوان

 ریپذ امکان یعلّ یها یهمگون شناخت صرف واسطه به سازد یم سریم را یانضمام تیواقع

. از ابدی یم یمرکز تیوبر اهم یشناس در روش 1«یذهن تیکفا»اساس مفهوم  نی. بر اشود ینم

 تیبدون کفا ،وجود داشته باشند تیاز قطع ییبا درجه باال یو آمار ینظر او هر چند روابط علّ

 سهنف یکه ف ابدی یتنزل م یدرک رقابلیغ یبه سطح روابط عل ها زهیو انگ یو فهم معان ییمعنا

 .(16 و 13:نیشیپارائه دهد ) تواند ینم یمورد بررس تیاز واقع ینییتب

و از  شود یمحسوب م یانضمام تیشناخت واقع یکنشگر شرط اصل یذهن یتوجه به معنا 

کل به جزء از نظر وبر  یکارکرد لیو تحل دهد یم لیرا تشک یشناس جامعه یجهت کار اصل نیا

 روابط دادن نشان صرف به ماندن محدود او. دارد قیحقت یبرا« یمقدمات یآمادگ»تنها حکم 

 نیا بر و داند یم یاجتماع علوم به یعیطب علوم منطق یتسر حاصل را یکل نیقوان و یکارکرد

 یدسترس قابل یعیطب علوم در که افتی دست یشناخت به توان یم یاجتماع علوم در که است باور

که فرد را به  یبه علوم اجتماع شناسانه ستیاه ز. نگاست کنشگران یذهن یمعنا فهم آن و ستین

 ریبه تفس دنیامکان رس رد،یگ یبدن در نظر م تیاز کل یجزئ ایها و  از سلول یا عنوان مجموعه

به صورت  تیدر نظر گرفتن واقع یذهن ی. الزام فهم معناکند یم یکنشگر را منتف یذهن یمعنا

چند فرد منفرد  ای کیرا به عنوان رفتار  یماعمنظور وبر کنش اجت نیمنفرد است. به هم یئتیه

 تیشخص»تحت عنوان  یزیچ یشناخت جامعه لیتحل یبرا کند یو تأکید م ردیگ یدر نظر م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 subjectively adequate 
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نه به  یکه ساخت اجتماع کند یم جابیا یتفهم یشناس وجود ندارد. مقاصد جامعه «کنش یجمع

کنش خاص  افتنیحاصل سازمان  از کنشگران بلکه صرفاً به عنوان یرونیمجزا و ب یعنوان وجود

ها به  کنش «فقط»است که  نیا یتفهم ریتفس یالزام اصل کیجهت  نیشوند. بد یاشخاص تلق

 یمیدورک یشناس وبر با جامعه یتلق نی( ا39-41: 1374 وبر،عنوان عامل در نظر گرفته شوند. )

را  یوجدان جمع می. دورککند یم دایپ زیدارد، تما تیآن مرکز در« یجمع وجدان»که مفهوم 

 یجمع وجدان او زعم به. داند یم ،اند که افراد در آن قرار گرفته یخاص طیاز شرا یمستقل تیواقع

 که دارد خود آن از ءوارهیش یاتیح ایگو جامعه یتلق نیا اساس بر. دارد را جامعه ینوع روح حکم

 با یجمع وجدان کند یم حیتصر میدورک چنانچه. باشد داشته وجود تواند یم افراد کنش از مستقل

اما در  ،(77: 1394 م،یدورک) دهد یم وندیپ گریکدی به را ها آن بلکه کند ینم رییتغ ها نسل رییتغ

 ادیخودبن یا قاعده بر که ءوارهیش یامر عنوان به یجمع و یکل امر وبر یتفهم یشناسجامعه

ا وامدار اجزاء خود است و خود ر یو چگونگ تیماه یبلکه امر کل ،شود ینم تصور است، استوار

وبر  دگاهیآن خواهد برد. از د تیاجزاء راه به فهم کل نیا ینینش برهم یفهم چگونگ نیبنابرا

و مستقل بلکه به عنوان  یرونیب یها چون دولت، ملت و خانواده نه به عنوان ساخت یمیمفاه

نظام  کی لیمنظر تحل نیاز ا جهیو در نت شود یکنش افراد در نظر گرفته م نیحاصل تکو یامر

 ،(56-58: 1367 وبر،است ) یفرد نیبه اندازه نظام اقتصاد آزاد تابع مواز یستیالیسوس یاقتصاد

 ینف را یاجتماع امر یانگاریءش به مثابه ییگرا کل کردیوبر رو نکهیا رغم یتوجه داشت عل دیاما با

 یدر بررس گراکل کردیداشتن رو که لزوم کند یاما در اقتصاد و جامعه به صراحت اذعان م ،کند یم

به عنوان  «یکارکرد کردیرو»( او با تأکید بر 52: نیشیپ. )کند یرا انکار نم یاجتماع تیواقع

 یبرا یکارکرد چهارچوب تنها نه» :یریتفس یشناس جامعه در که کند یم حیتصر گرا کل یکردیرو

حال  نیاما در ع ،هست زین ریناپذ اجتناب بلکه است، دیمف یموقت یریگ جهت و یعمل حیتوض

 مشیاز اندازه بها داده شود و مفاه شیآن ب یاگر به ارزش شناخت .خطرناک خواهد بود اریبس

 .(39: 1374)وبر،  «ردیبه خود بگ 1کاذب تیحالت شمول

که توجه به ساختارها  گراکل لیدرباره وبر تحل جیتوجه داشت برخالف تصور را دیبا نیبنابرا

. است ننهاده رونیب شیخو یتفهم یشناساز جامعه کسرهی دهد یه خود قرار مرا در مرکز توج

 رغمیعل کند یم تأکید مسئله نیا بر بزرگ انیاد یاجتماع یشناس روان از بحث در او چنانچه

 توان یاما نم ،داد لیتقل یسازمان اقتصاد کیرا به صرف کارکرد  یاخالق اقتصاد توان ینم نکهیا

نقش عوامل  ستیبا یم جهیتام و تمام آن هستند؛ در نت نندهیآفر زین یهبمذ یها گفت آموزه

 لحاظ کرد. به زعم او: نهیزم نیدر ا زیرا ن یساختار یاجتماع-یاقتصاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 reification 
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 ،یمذهب شکل نگرفته است. اخالق اقتصاد لهیصرفاً به وس یا یاخالق اقتصاد چیه تاکنون»

 خاص عوامل یبرخ. دارد استقالل ادیز یحد تا دیتردیب انسان به جهان... یها برخالف نگرش

 نییتع. دارند را ریتأث حداکثر آن استقالل زانیم نییتع در یاقتصاد خیتار و یاقتصاد یایجغراف

 یاقتصاد اخالق کننده نییتع عوامل از -یکیفقط -از یکی زین مذهب لهیوس به یزندگ وهیش

 یمرزها چهارچوب در که ردیپذ یم ریثتأ یاسیس یاقتصاد عوامل از عامل نیا خود البته و است

 .(304: 1392)وبر،  «کنند یم عمل یمل و یاجتماع ،یاسیس ،ییایجغراف مشخص

جنگاور،  ایگوناگون اعم از کشاورز  یطبقات اجتماع یدار نیوبر در بحث از نحوه د چنانچه

 ندک یقلمداد م یاز اعتقادات مذهب یدر داشتن شکل خاص یرا عامل موثر یمنافع ماد

 ییفردگرا لیرا ذ یسنت وبر یانگار با سهل توان یمبنا نم نیبر ا .(106: 1382 کس،یبند)

 قرار داد. کند، یم یگرا را نف که هرگونه نگرش کل یکالیراد

 یشناس به عنوان نقطه آغاز جامعه یشناخت کنش اجتماع یگام دوم مسئله چگونگ در

مستلزم  کند یم ادیاز آن  2وان فهم همدالنهآنچه وبر تحت عن ای 1. تفهمشود یمطرح م یتفهم

به واسطه فهم  یکنش خود قائل است. فهم کنش اجتماع یاست که فرد برا ییدرک معنا

 ریپذ امکان شود، یآن محسوب م یبرا یکاف ییگر مبنا که از نظر کنشگر و مشاهده «زهیانگ»

شناسانه دارد و  روان ای یبا فهم فلسف یتفهم مرز مشخص نیدر نظر داشت ا دیبا .شود یم

پژوهش محقق در  ندیمند داشته که بدون لحاظ کردن آن در فرا و قاعده ینیکامالً ع یمنطق

به صرف  یریتفس چیه کند یاساس وبر تأکید م نیخودسرانه خواهد افتاد. بر هم یدام فهم

 ،یذهن تیادر کنار مفهوم کف نیاز کنش باشد. بنابرا یعل یریتفس یمدع تواند ینم ییدقت معنا

 تی. به زعم او همانگونه که کفاابدی یم یوبر نقش مرکز یشناس در روش 3یعلّ تیکفامفهوم 

بدون  زین یذهن تیکفا ،شود یم لیتبد ییمعنا یب یآمار روابط به یذهن تیکفا بدون یعلّ

 یانتزاع و یذهن یریتفس به و دهد یم دست از را خود یعلّ تیو اهم تینیع ،یآمار یها داللت

 ینیع تیواقع از دهیبر یامر یمعنا به یذهن یامر تفهم داشت نظر در دیبا. ابدی یم لیتقل

صورت فهم مذکور به فهم  نیا ریدر غ .باشد مرتبط کنش یواقع روند با ستیبا یم و ستین

قرار دارد.  یتجرب تیبا واقع قیکه در ارتباط وث یشناخت است تا به فهم جامعه تر کینزد یفلسف

وبر مستلزم در نظر گرفتن  یشناس معمول از روش یها برخالف برداشت یشناخت عهتفهم جام

و  «یظاهر کنش»را منوط به درک  حیصح یعل ریرو تفس نیاست و از ا یرونیب تیواقع

اما به واسطه  ،برخوردار باشد ینظر تیاز کفا یریاگر تفس یمبنا حت نی. بر اداند یم ها زهیانگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 comprehension 

2
 empathic understanding 

3
 causally adequate 



  1397پاییز/ بیست  و هشتم شماره/ هفتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 18
 

 

خواهد بود  ینیفاقد ارزش ع یواقع یایدرک کنش در دن ید برانشو دییتأ یرونیب تیواقع

 .(10-13: نیشیپ)

 کرده لحاظ یدار هیسرما روح و پروتستان اخالق کتاب در را یشناس روش مفروضات نیا وبر

تعلق »در بخش  یاقتصاد یها شیدر گرا یمذهب یها آموزه ریتأث دادن نشان منظور به او. است

طرح شده  یرابطه فوق را که به صورت نظر نکهیبه منظور ا «یاجتماع یو قشربند یمذهب

و  یشغل شینشان دهد تفاوت گرا یاجتماع تیآن در واقع ینیتجسم ع انیاست بر بن

. او با اتکاء به دهد یو پروتستان را مورد مداقه قرار م کیدو فرقه کاتول یتأثیرگذاری اقتصاد

 ندگانینما زیو ن هیو صاحبان سرما رانیکه مد ازدس یرا خاطر نشان م زیتما نیا «اشتغال آمار»

 نیدر ب ها کیکه سهم کاتول یاغلب به فرقه پروتستان تعلق دارند در حال یکارگر یفوقان

دارند.  لیتما یور شهیاست و اغلب به ماندن در پ زیناچ اریصنعت بزرگ بس دهید میکارگران تعل

 یریگ اثر چشم چیکه ه دهد یلمان نشان مدر اقتصاد آ ها کینقش کاتول یبررس گرید یاز سو

ها چه در موضع حاکم چه در موضع محکوم  که پروتستان یاند در حال نداشته نهیزم نیدر ا

اساس وبر  نی( بر ا44-45: 1393 وبر،اند. ) نشان داده یاقتصاد ییگرا به عقل یخاص شیگرا

 بر یمذهب شاتیگرا ریثتأ لیتحل یبرا را یذهن یرابطه علّ یو برقرار ینظر ریصرف تفس

 در ینیع روابط وجود را یرابطه علّ نیشرط چن شیبلکه پ ،داند ینم یکاف یاقتصاد اقتضائات

 .کند یم قلمداد یرونیب تیواقع

 یدانش وجود همثاب به یاجتماع علوم: 1یشناس معرفت
مسئله  پرداختن به دهد، یم لیاو را تشک یشناس روش انیوبر که بن یشناس بحث معرفت لیذ در

مباحث در  نی. وبر با طرح اابدی یم یا ژهیو تیاهم 3یو ربط ارزش 2یقضاوت ارزش نیب زیتما

 یصورت مدون بهشده  یگردآور یدر علوم اجتماع یشناس که تحت عنوان روش یسلسله مقاالت

کرده است.  حیرا تشر یو اجتماع یو اعتبار آن در علوم فرهنگ تینیامکان شناخت و ع یچگونگ

 یتجرب تیو واقع یقضاوت ارزش نیب« و اقتصاد یشناس در جامعه یاخالق یطرف یب»در مقاله وبر 

 یشناخت به منظور فهم منطق شناخت جامعه زیتما نیکه توجه به ا شود یقائل م یروشن زیتما

و  یرونیب یتجرب تیدر جهت اثبات واقع یدر واقع گام زیتما نیضرورت دارد. او با تأکید بر ا

که در رابطه با  یقینادق یها از دوگانه ییزدا مسئله در ابهام نیدرک ا دارد؛ یممستقل بر

 :کند یدارد. وبر صراحتاً تأکید م یاریبس تیاهم شود، یوبر مطرح م یشناس روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Epistemology 

2
 value judgments 

3
 related to values 
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 خود میده اجازه و میکن کن شهیر یتجرب لیتحل از را یارزش یها قضاوت یتمام اگر»

 را ها تیاولو یرتریگ چشم و مؤثرتر یروین و یسادگ با میتوان یم باشند خود یایگو ها، تیواقع

 .(30: 1392)وبر،  «میکن مطرح

وجود دارد که  یتجرب یتیواقع میریاست که بپذ نینخست در رابطه با مسئله شناخت ا نکته

 یشخص یها یابیبا ارز زیو ساختار آن منطقاً متما تیکه ماه افتهینضج  یقواعد و اصول انیبر بن

 گونه چیدارد که بدون لحاظ کردن آن ه یا اسلوب و قاعده یتجرب تیواقع نیاخت ااست. شن

جهت به زعم وبر پژوهشگران  نیبه دست نخواهد آمد. از ا یانضمام تیاز واقع یمعرفت

واسطه  نیتفاوت قائل شوند و تنها بد یشخص یها یابیو ارز یتجرب تیاثبات واقع نیب ستیبا یم

وبر به لحاظ  یخواهد شد. آنچه برا ریپذ امکان یشناس جامعهو معتبر در  ینیشناخت ع

 یها و قضاوت یتجرب تیواقع یساختار منطق نیقائل شدن ب زیدارد تما تیاهم یشناخت روش

 نیخواهد شد. به ا یدو منطق محقق دچار کژفهم نیا یدگیتن است که در صورت درهم یارزش

 یخود تسر یرا به ساحت پژوهش یارزش یها قضاوت یهرگاه که محقق ساختار منطق بیترت

 سازد، یم سریرا م یانضمام تیاز تفهم که شناخت واقع جهیو در نت یعلّ لیتحلدهد از 

 ،یفرهنگ یها برخاسته از ارزش یعمل یها یابیآن نوع ارز ی. منظور از قضاوت ارزشماند یبازم

. شود یاذعان داشته م یبررسمورد  دهینامطلوب بودن پد ایو... است که در مورد مطلوب  یاخالق

. او داند یم ریپذ امکان یعینوع قضاوت را تنها بر اساس مفروضات مابعدالطب نیوبر ا

باور است که تنها  نیو بر ا شود یتفاوت قائل م «یهست یها گزاره»و  «یدیبا یها گزاره»نیب

به صورت اعم  یتجربکه علوم  یرا مطرح کنند در حال یدیبا یها گزاره توانند یم یجابیمذاهب ا

. رندیگ یرا در برم «یهست یها گزاره»تنها  یبه صورت اخص به لحاظ منطق یو علوم اجتماع

 ؛کرد استنتاج یدیبا یها گزاره توان ینم یتجرب علوم مفروضاتبنا بر  که است معنا بدان نیا

 سریا مکه معرفت به آنچه هست ر شوند یمحسوب م 1«یوجود دانش»علوم در واقع  نیا رایز

از نظر  .(88، 32-33، 96: نیشیساخت )پ زیمتما 2«یهنجار دانش»ها را از  آن دیو با سازند یم

جهت او در مقاله  نیقابل استنتاج است و از ا یاتیتنها از مفروضات اله یوبر دانش هنجار

 ،کرد است دیکه به دنبال پاسخ به سؤال چه با کسآن کند یتأکید م «حرفه مثابه به دانش»

 یعلوم اجتماع نکهیرجوع کند. به نظر وبر ا یمنج ای امبریپاسخ آن به پ افتیدر یبرا ستیبا یم

 یعلوم تجرب «یشناخت تیمحدود»به خصلت ، ناتوان است یپرسش نیاز پاسخ دادن به چن

جهان و  رامونیشمول پ و جهان یکل یدگاهیبه د یابیعلوم دست نیا یبرا رایز ؛شود یمربوط م

 وبر،است. ) یانضمام تیو خاص از واقع یجزئ یو ماحصل آن تنها شناخت ستیر نمقدو یزندگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 existential knowledge 

2
 normative knowledge 
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 «یجزئ علم»را  یشناس که وبر جامعه کند یم حیرابطه تصر نی( چنانچه آرون در ا136: 1390

دست  تیاما به شناخت کل واقع ،کند یم برقرار یمعتبر یاگرچه روابط علّ رایز ،ردیگ یدر نظر م

 (.120: 1376 آرون،) ابدی ینم

از  تیثیگام نخست را در جهت اعاده ح یدر پژوهش تجرب یبا نقد مداخله قضاوت ارزش وبر

خاص خود را  یمستقل که قواعد شناخت یتجرب تیو از واقع دارد یبرم یشناس در جامعه تینیع

 میدورک «یانگار مجهول»با بحث  یکیخصوص قرابت نزد نی. بحث وبر در اکند یدارد، دفاع م

 میمفاه کند یتأکید م یاجتماع عیدر بحث از قواعد مشاهده وقا میقواعد روش دارد. دورکدر 

 نیاست. از ا یاجتماع تیفهم واقع یمانع اصل کیها و احساسات  ارزش ها، پنداشت شیپ انه،یعام

 میاست که مفاه نیا یاجتماع تیفهم واقع یشناس برا جامعه کیقدم  نیجهت نخست

 م،یدورکقرار دهد ) قیاز تعل یخود را در حالت یو اخالق ینید ،یاسیس اعتقادات ساخته، شیپ

 در یشناس جامعه و تیربتو  ینید اتیح یانیبن صورچنانچه او در کتاب  .(41 و 53: 1387

 فیدارد با گذر از تعار یو سع پردازد یم تیو مقوله ترب نیاز د جیرا فیوهله اول به نقد تعار

/ 30-63: 1383 م،ی)دورک ابدیدست  میمفاه نیا یشناخت عهو جام ینیع فیبه تعر جیرا

و  قیتحق انیدر جر یاز قضاوت ارزش زیدر واقع وبر با تأکید بر پره .(45-54: 1376 م،یدورک

گام  یشخص یها و ارزش ها یداور شیفاصله گرفتن از پ یبرا یانگار با تأکید بر مجهول میدورک

در  ی. هر چند در مراحل بعددارند یبرم ینیع یماعاجت تیاز واقع تیثیدر اعاده ح یمشترک

 دارند. ییها تفاوت گریکدیبا  تیبه شناخت واقع یابیرابطه با چندوچون دست

پرسش مطرح  نیا نکی. اشود یمطرح م یتجرب تیواقع نیگام دوم مسئله شناخت ا در

در چارچوب  یاست؟ مفهوم ربط ارزش ریپذ چگونه امکان یانضمام تیکه شناخت واقع شود یم

شناخت  ندیاگرچه فرا بیترت نی. به اشود یسؤال طرح م نیپاسخ به ا یوبر برا یشناس روش

 تیاز واقع یبخش افتنی تیاما انتخاب موضوع و اهم ،ها مصون بماند از مداخله ارزش ستیبا یم

. وبر با طرح کردن شود یم ریپذ امکان یشخص قیها و عال تنها به واسطه ارزش یبررس یبرا

که  سازد ینکته را خاطر نشان م نیا ها دهیو تنوع نامحدود پد تیمطلق واقع یانیپا یمسئله ب

به  یانضمام تیاز واقع یتا شناخت ستندیقادر ن فرض شیاساساً بدون داشتن پ یعلوم تجرب

محقق از  رایز ،شود یم سریم یامکان شناخت به واسطه ربط ارزش جهیدست آوردند. در نت

ذهن انسان مواجه است که  تیبا محدود گرید یو متکثر و از سو گسترده تیاقعو کیبا  سو کی

 تیاز واقع یتنها با توجه خاص به بخش نیرا ندارد؛ بنابرا تیواقع یتمام دیص تیتور ذهن او قابل

 یها علت دهیپد کیبه زعم وبر  گریمحدود از آن به دست آورد. از طرف د یشناخت توان یم

آن علل را وجهه  یتمام یبررس تواند یقاعدتاً نم یپژوهش تجرب کیه دارد ک یمؤثر مختلف

خواهد افتاد. چنانچه محقق درصدد  معنا یب یها ییگو یچرا که در دام کل ؛همت خود قرار دهد
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را  یبزند و علت یعلّ نشیدست به گز ستیبا یارائه دهد م یا از واقعه یعل ینییباشد تا تب

علل جز به واسطه  نیا نشی. گزداند یاز آن م یه منفرد را ناشواقع یذات تیکه خصوص ندیبرگز

شناخت آن  یبرا تیتنها امکان ورود به واقع فرض شیو داشتن پ ستیممکن ن یربط ارزش

ها  که آن یذات یژگیو ایخصلت  نفسه یف عیاز نظر وبر در خود وقا نکهیا تیاست. نکته حائز اهم

 توان ینم یعیطب علومبرخالف  یاجتماع علوم در و داردن وجود کند میتقس مهم ریرا به مهم و غ

-125و  116: 1392 وبر،) داد قرار تیواقع مهم بخش انتخاب اریمع را نیقوان نظم و یتوال

معنا است محقق در  نیوبر متضمن ا یشناس در روش یمبنا مفهوم ربط ارزش نیبر ا .(124

و شناخت عام  ابدیو خاص دست  یجزئ یتبه شناخ تواند یتنها م یو علوم اجتماع یعلوم تجرب

و محدود به  یجزئ یاز سطح شناخت که1یکل یاجتماع علم دهی. استین ریپذ امکان منطقاً یو کل

 یاجتماع علم»از  دهیا نیمورد نقد وبر است و در برابر ا ابد،یعام ارتقاء  ینیب جهان کیسطح 

را  نیعلم نو نیادیبر خصلت بنو کند یآرون تأکید م لیدل نی. به همکند یدفاع م «خاص

 که است «شدن علم» یعیبر خالف علوم طب یجهت علوم اجتماع نیاز ا داند؛ یم «تیناتمام»

 .(570: 1387 آرون،) رسد ینم انیپا به گاه چیه

 یکل یعلم اجتماع دهینقد وبر به ا یشمول مبنا به معرفت عام و جهان یابیامکان دست عدم

 سمیالیماتر کردینقد رو ضمن« یاجتماع استیس و یاجتماع علوم در تینیع»است که در مقاله 

 یاقتصاد ریکه تفس-را خیاز تار یستیالی. او درک ماترکند یم حیآن را تشر یعیو علوم طب یخیتار

متوجه  یمنطق یکه اشکاالت یجزم یریبه عنوان تفس-ردیگ یدر نظر م یجهان یرا به مثابه قانون

اقتصاد را جامع و  هبا مقول عیوقا کجانبهیو  یتیتک عل ری. وبر تفسدهد یآن است، مورد نقد قرار م

بودن  یتحت عنوان تصادف ها دهیکه به حذف پد -را یشناخت معرفت ییگرا لیو تقل داند ینم یکاف

را از منطق  یوبر منطق علم اجتماع گری. از طرف دداند یم رینوع تفس نینقص ا -شود یمنجر م

. او ساخت کند یم زیبه دانش عام و معتبر هستند، متما یابیدست یداکه در سو یعیعلوم طب

بارو  نیو بر ا کند یم یتلق یو فلسف یاتیرا به مثابه گام نهادن در ساحت اله یعام و کل یها گزاره

 .(110-115: 1392 وبر،را ندارد ) یشناخت امر عام و جهان یسودا یاست که علوم فرهنگ

است که شناخت از  لیدل نیبه ا زیاز هر چ شیب یعلم اجتماع یسودا برا نیبودن ا یمنتف

عام و جهان شمول از  یها منفرد قابل حصول است. گزاره یها تیدر وضع تیواقع یبررس قیطر

هستند. از محتوا و معرفت  یبودن خال یانتزاع لیهستند و به دل یته یتجرب تیواقع یغنا

منفرد است  یانضمام تیزم عطف توجه به واقعحصول شناخت مستل یدر علوم اجتماع نیبنابرا

 یو اجتماع یفرهنگ تیواقع یبعد تک لیمنظور وبر تحل نیکل. به هم کیبه مثابه  تینه واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 general social science 
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. در واقع با داند یو شناخت آن م یتجرب تیمختلف را تنها راه ورود به واقع یاز نقطه نظرها

که  یبه شناخت دنیرس یم اجتماعدر نظر داشت در علو دیبا یبازگشت به مفهوم ربط ارزش

و وابسته  مند خیها تار نگرش و ارزش یها افق رایز ستیمعتبر باشد ممکن ن «جا همه و شهیهم»

 مند زمان است نگرش یها افق به وابسته که زین شناخت جهینت در و هستند یاجتماع طیبه شرا

 .(127: نیشیپ) شود یم محسوب مند مکان و

درباره منطق علوم  یمطالعات انتقاد»در مقاله  یشناخت روشمنطق  نیبر اساس ا وبر

 نیدر ا ری ادوارد مه دگاهید ست؟یچ خیپرسش که موضوع علم تار نیدر پاسخ به ا «یفرهنگ

به دنبال  ییامدهایکه پ یامر کند یتصور م ری برخالف آنچه مه یخی. امر تارکند یرابطه را نقد م

 یخی. آنچه موضوع پرداخت تارستیداشته باشد، ن تیاهم یبه لحاظ عل نکهیا ایداشته باشد و 

 یعنی یبا ربط ارزش یقیارتباط وث شود یدر نظر گرفته م یخیو به عنوان امر تار ردیگ یقرار م

و کدام علل در  شود یمهم قلمداد م یخیکدام واقعه تار نکهیا کند یم دایمحقق پ یمند عالقه

در نظر داشت  دیقرار دارد. اما با یارزش یها دهیا ریت تأثتح ماًیاند مستق آن مؤثر بوده ییدآیپد

و  لیمدار است و تحل و ارزش یذهن یامر «موضوع نتخابا»تنها  یخیتار یها پژوهش طهیدر ح

باشد  یشناس تابع اسلوب روش ستیبا یکه م شود یمحسوب م ینیع یآن امر یعل نییتب

 .(223-225:نیشی)پ

 نیدر حوزه د یخیپژوهش تار کیبه عنوان  یدار هیااخالق پروتستان و روح سرم کتاب

گرا جهت  کل یکردیفارغ از رو یشناس یوبر است. او در سطح هست یشناس از منطق روش یتابع

دارد به صورت  یو سع کند یآغاز م یخیمؤثر تار یروهایبه عنوان ن ها دهیا یحرکت را از بررس

مورد مطالعه  یعقالن یدار هیسرما نیوصورت ن یریگ را در شکل یمذهب یروهایمشخص نقش ن

 درک» قیاز طر یانضمام تیواقع لیبه تحل یگشودن راه یعنیجهت تفهم  نیقرار دهد. از ا

 ،یویدن یکش اضتیر یمذهب یادهای. او در بحث از بنردیگ یوبر قرار م نییتب یمبنا «معنا

را  یاز سلوک زندگ یصخا وهیکه ش -را یمذهب یبرآمده از باورها یشناخت کشف محرکات روان

 گری. از طرف دداند یآن م یانیبن لیو خصا یدار هیروح سرما نییتب یانجیم -موجب شده است

 بندیو خاص پا یو شناخت جزئ یتجرب تیواقع یتک بعد لیبه تحل یشناس در سطح معرفت

عه مجمو نینو یفرهنگ ماد یطورکل و به یدار هیروح سرما شیدایدر پ کند یاست. او تأکید م

را به عنوان  یا کجانبهی یعل لیتحل توان یاز عوامل و بسترها نقش دارند و نم یا دهیچیدرهم پ

وجه از رابطه  کی لیوبر تحل ،یمبنا با توجه به قاعده ربط ارزش نیارائه کرد. بر ا یقاعده کل

 را وجهه همت خود قرار یپروتستان یبا اخالق عقالن دیجد یرابطه روح اقتصاد یعنی یعلّ

که در  یاز علل یکیرابطه مذکور رانه به عنوان تنها علت بلکه به عنوان  لی. وبر تحلدهد یم

بنا بر اصل  رایز دهد یداشته است مورد توجه قرار م ریتأث یغرب یدار هینظام سرما نیتکو
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پذیر  کل امکان کیبه مثابه  یانضمام تیشناختی او اساساً شناخت تام و تمام واقع معرفت

تحوالت  انیبر جر یوبر از نحوه تأثیرگذاری اخالق پروتستان لیاساس تحل نیر ا. بستین

فهم  را قابل یتجرب تیاز واقع یاست که تنها بخش یدر واقع افق نگرش یاقتصاد -یخیتار

منحصراً محصول نهضت اصالح  یدار هیروح سرما نکهیبر ا یمبن یجزم یتز یو مدع کند یم

 در وبر که را یداتیتمه توان یم تینها در( 115، 90، 34: 1392 وبر،) ستیاست، ن ینید

 :داد نشان ریز نمودار صورت به ردیگ یدرنظرم ینیع شناخت حصول یبرا خود یشناس معرفت
 

 

 یکیزیمتاف شمول جهان نیقوان ینف: اعتبار و تینیع
و اعتبار شناخت به  تینیمسئله ع زیو ن یشناس و معرفت یشناس یهست نیب یشناس هر روش در

با  یقیارتباط وث «اعتبار و تینیع»وبر  یریوجود دارد. در روش تفس تیسنخ یدست آمده نوع

 زیمتما یعیدر علوم طب تینیو مرز آن با ع کند یم دایپ یتفهم یشناس جامعه یها انیبن

که در علوم  کند یطرح مرا م یپرسش اصل نیا «یدر علوم اجتماع تینیع». او در مقاله شود یم

 دگاهیورود به بحث و فهم د یبه چه معنا است؟ برا ینیاعتبار ع یدارا قیوجود حقا یاجتماع

 :میکن یگزاره آغاز م نیبا ا یاعتبار تجرب رامونیوبر پ

 به یاجتماع علوم در -است برخوردار مند نظام یدرست ازکه -یعلم استدالل میبخواه اگر»

 رفتهیپذ درست استدالل کی عنوان به زین ینیچ فرد کی جانب از یحت دیبا برسد خود اهداف

آرمان و اصول موضوعه  کی یدرباره محتوا یمنطق لیهرگونه تحل تیموفق ن،ی... عالوه بر ا شود

 یها ناش به آن یبند یاز پا یعمل ای یکه به لحاظ منطق یجینهفته در آن و کشف نتا ییغا

 .(97-98:نیشی)پ «مذکور است ینیفرد چ یدن آن برادر گرو معتبر بو ز،ین شود، یم

 ینیاعتبار ع یمعرفت دارا ینوع ینظر که در علوم اجتماع نیگزاره تأکیدی است بر ا نیا

 توان یمستقل و مجزا از اذهان وجود دارد که م یتیمعنا که در وهله اول واقع نیوجود دارد. بد

شناخت در علوم  گرید ریه دست آورد. به تعبدر مورد آن ب یارزش یها فارغ از قضاوت یشناخت

هاوارزش

 صیعالیقشخ

ورودبهواقعیت

بهواسطهانتخاب

 موضوع

درپرانتزقرار

 هادادنارزش

کاربستاصول

 وقواعدعینی

شناختواقعیت

 انضمامی
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است که  یبا اعتبار تجرب یبلکه شناخت ستین تیاز واقع ختهیو گس یذهن یصرفاً امر یاجتماع

مستقل از  یتیماه یاست. معرفت فارغ از قضاوت ارزش یانضمام تیالزمه آن مطابقت با واقع

 یشناخت طه قواعد و اسلوب روشبه واس توان یآن را م یعلم یکه درست بخشد یذهن به آن م

را  یزندگ یها دهیپد یو فرهنگ یعلوم اجتماع کند یکرد. اگرچه وبر به صراحت تأکید م نییتع

 یذهن یکه چون فهم معنا ستیبدان معنا ن نیا کنند یم لیآن تحل یبا توجه به معنا

به عبارت بهتر  خواهد بود. یذهن زین لیبه تبع حاصل تحل ،ردیگ یکنشگران مورد توجه قرار م

 .کنش است زهیو انگ یذهن یشناس فهم معنا جامعه لیتصور کرد چون نقطه شروع تحل دینبا

 و فلسفه در که نوع آن از طلبد یم را یشناختو روان یذهن یندیشناخت فرا نیپس حصول به ا

 هدد یم لیتشک را یتفهم یشناس جامعه یمرکز دال یذهن یمعنا نکهیا. است جیرا یشناس روان

 به تنها کنش یذهن یمعنا درک. ستین آن نبودن ینیع جهینت در و بودن یذهن یمعنا به

 نیا از. است واقع امر با آن مطابقت مستلزم و شود یم سریم یعلم اسلوب با و ینیع قیطر

 نیبنابرا. کند یم قلمداد است، تیواقع به معطوف که یتجرب یعلم را یاجتماع علوم وبر جهت

 به توجه و یمیدورک سنت بارز خصلت را یاجتماع تیواقع به توجه که جیرا یها لیتحل برخالف

 یشناس توجه داشت که در جامعه دیبا .کنند یم تصور یوبر سنت بارز خصلت را تفهم و تیذهن

به دست  ینیع یاجتماع تیمطابقت با واقع جهیاعتبار خود را در نت یریفهم تفس زیوبر ن یِتفهم

وبر  یبرا یمرکز یا بودن معرفت حاصل از آن مسئله ینیو ع یاجتماع تیواقع نی. بنابراآورد یم

 .(115-116:نیشیاست )پ

است. در  یعیبا علوم طب یدر منطق علوم اجتماع تینیع نیب زیوبر تما یبرا یمسئله اصل

 لیدل نیبه ا زیاز هر چ شیپ .دیآ یم انیسخن به م مطلق تینیعبه  یابیاز دست یعیعلوم طب

بدان معنا  نیشده است. ا رفتهیپذ تیشمول از کل واقع عام و جهان یبه معرفت یابیتکه دس

و ماحصل  ردیبدون دخل و تصرف ذهن موضوع شناخت قرار گ تواند یم تیاست که کل واقع

مطلق و  تینیکه از ع یعیطبدارد. در علوم  یکیزیمتاف یاست که اعتبار یآن دستگاه مفهوم

در نظر گرفته  یزیآن چ تیشمول، نها جهان نیبه قوان دنیرس یسودا شود، یدفاع م عام اعتبار

از  ینیمطلقاً ع لیتحل ی. وبر به لحاظ منطقابدیبدان دست  ستیبا یکه شناخت م شود یم

 وجود ندارد. تیبه شناخت کل واقع یابیامکان دست رایز کند یم یرا ناممکن تلق یاجتماع عیوقا

 و یجزئ یشناخت جهینت در و است ریپذ امکان یبعد کی یها دگاهید از تنها تیواقع شناخت

 به میتعم قابل تواند ینم منطقاً تیواقع از آمده دست به یجزئ شناخت. شود یم محسوب خاص

. ندارد وجود یاجتماع علوم در عام اعتبار به یابیدست عنوان تحت یآرمان نیبنابرا باشد آن کل

. باشد یکیزیمتاف شمول جهان نیقوان تواند ینم یشناخت جامعه پژوهش چیه لیتحل حاصل

 سریم ،شود نهاده رونیب شناخت ندیفرا از یکلهب محقق تیذهن که معنا نیبد زین مطلق تینیع
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 نی. بنابراشود یو امکان شناخت آن محسوب م تیواسطه ورود به واقع یچراکه ربط ارزش ستین

که  ختهیدرهم آم ریانکارناپذ تیواقع نیبا ا یدر علوم اجتماع تینیدر نظر داشت ع دیبا

 لیدل نیها وابسته بدان است. به ا آن یکه معنادار ابندی یم وندیپ ییها با ارزش یتجرب یها داده

در نظر گرفته  لهینه هدف بلکه وس یعل نیدانش به قوان یعیبرخالف علوم طب یدر علوم اجتماع

 را تیواقع از جامع یعلّ نییتب وبر امکان نکهیبا وجود ا .(122-127: 1392 وبر،) شود یم

 نیقوان یبند عام و امکان فرمول یها که شناخت گزاره ستیبدان معنا ن نیاما ا ،داند یم ناممکن

 لیالزام تحل کی یشناخت . بلکه به زعم او دانش قانونکند یم یناممکن تلق یرا در علوم اجتماع

مبنا  نی. بر همشود یم سرینام نییاست که بدون آن تب دهیپد کیاز  یشناخت و جامعه یخیتار

 یکه محقق برا بیترت نی. به اابدی یم یاساس تیدر بحث وبر اهم 1«ینیامکان ع»مقوله 

 نیا به. دهد قرار توجه مورد را یعناصر علّ یکاف یها معلول ستیبا یم نییتب تیبه قطع دنیرس

 یمورد بررس دهیپد انیرمؤثر در ج یعلّ ریمتغ چنانچه کرد فرض دیبا لیتخ یروین با بیترت

 یچه صورت-منتج از آن هستند یها که در واقع معلول -عیوقا ریس بود یصورت نم نیبد

 یبند فرمول جهینت در و یعلّ نییبه تب توان یم یاساس اگرچه در علوم اجتماع نی. بر اافتندی یم

هستند که به  یدقواع یعیبرخالف علوم طب نیقوان نیتوجه داشت ا دیاما با ،افتی دست نیقوان

بر اساس  عیوقا انیاگرچه جر ینیدر امکان ع .(126:نیشیپ) شوند یمربوط م ینیمقوله امکان ع

 تیبر شناخت واقع یبلکه متک ستین یدلبخواه یاما فرض ،شود یبرساخته م یمفروضات ذهن

 .کند یقلمداد م ینیعجهت وبر آن را  نیاست و از ا یتجرب

 با که شود یم مطرح مسئله نیا شد روشن آن یشناخت جامعه یمعنا در تینیع نکهیا از بعد

 دیتمه دو وبر ابد؟ی دست معتبر و ینیع شناخت به تواند یم محقق یاریمع چه کردن لحاظ

 دو لیذ باشد دفاع قابل پژوهش یعلم تینیع تاکاربست  به قیتحق ندیفرا در دیبا که را یاساس

 یتفهم یشناس جامعه در اصل دو نیا. کند یم یبند صورت یعل تیکفا و یذهن تیکفا مفهوم

 «یشناس جامعه یاساس میمفاه» از بحث در او. شوند یم محسوب یریتفس فهم اعتبار اریمع وبر

 :کند یم فیتعر گونه نیا را مقوله دو نیا

 که میریگ یم کار به منسجم رفتار یذهن ریتفس در را یذهن تیکفا مقوله یزمان فقط ما»

 رابطه در رفتار دهنده لیتشک اجزاء که میبفهم احساسمان، و تفکر شده ادتع یها وهیش طبق

 ، امادهند یم لیتشک مینام یم حیصح معموالً که را یبارز ییمعنا بیترک گریکدی با متقابلشان

 محتمل را یعیوقا کسانی شهیهم وقوع اتیتجرب از حاصل یها میتعم طبق یریتفس یوقت

 .(12: 1374)وبر،  «است یعلّ تیکفا یدارا بداند،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 objective possibility 
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سو  کیاز  کند یم ادی «حیصح یِعلّ رِیتفس»اساس آنچه وبر از آن تحت عنوان  نیا بر

که  طلبد یرا م یو دقت آمار یشکل هم گرید یکنش است و از سو یذهن یمستلزم درک معنا

محقق  نیکنش را مشاهده کرد. بنابرا یروند عقالن نیاز تخم ییبتوان به واسطه آن با درجه باال

 ینیو ع ییساحت معنا نیوآمد ب در رفت دیبا ینیحصول به شناخت ع یپژوهش برا ندیدر فرا

 یها وهیش زیسنجش آن ن اریباشد و مع دهیرس یذهن تیبه کفا دیشده با ارائه ریکنش باشد. تفس

 قیاز طر ستیبا یحاصل شده م ینظر تیتفکر و احساسات ما است. در وهله بعد کفا یعادت

 یواقع انیبندی شده با جر صورت یذهن ریشود. چنانچه تفس دییکنش تأ یا روند واقعب سهیمقا

 پیدر مورد ت اریمع نینخواهد داشت. ا یرخدادها در تعارض قرار داشته باشد، اعتبار علم

آورد که دو  انیسخن به م آل دهیا پیت یاز اعتبار تجرب توان یم ی. زمانکند یصدق م زین آل دهیا

 .باشد شده تیرعا آن خصوص در یو علّ یذهن تیکفا اریمع

 یریروش تفس ی: ابزار اصلآل دهیا پیت
وبر محسوب  یریو روش تفس یتفهم یشناس در جامعه یاصل یاز ابزارها یکی آل دهیا پیت

از اصول  یلحاظ شده تابع تیفهم و شناخت واقع یبرا کیتکن نیکه در ا ی. اصولشود یم

. همانگونه که دهد یم لیاو را تشک یشناس روش انیت که بناس یشناس و معرفت یشناس یهست

و  ستین سریم یبه زعم وبر منطقاً در علوم اجتماع یکل تیداده شد شناخت واقع حیتوض

در  آل دهیا پی. تشود یم ریپذ منفرد امکان یانضمام تیواقع یشناخت تنها به واسطه فهم معنا

 نیکه درک ا شود یوارد م یضرورت شناخت کیبه عنوان  نجایا قاًیدق یتفهم یشناس جامعه

و  ینیع هیشناخت چنانچه داع نیا گریخواهد شد. به عبارت د ریپذ منفرد چگونه امکان تیواقع

 نیاحصاء آن باشد. از ا یبرا یعلم یها کیبه تکن یمتک ستیبا یمعتبر بودن داشته باشد م

است  یابزار آل دهیا پیت کند یتأکید م «استیس و یاجتماع علوم در تینیع»جهت در مقاله 

 فیو اساساً گذر از سطح توص کند یم ریپذ مختلف امکان یرا از نقطه نظرها ها دهیکه درک پد

( به منظور 163: 1392 وبر،. )شود یم ریپذ امکان یمفهوم یها به واسطه برساخت نییبه تب

برساخت و  ینگخواهد شد هدف، کارکرد، چگو یدر ادامه سع کیتکن نیروشن شدن ابعاد ا

 .میده حیآن را توض لیخصا نیتر یاصل

 تیدر آشوبگاه واقع یلینظم تحل جادی: اآل دهیا پیهدف از برساخت ت

در علوم  یساز هیمنطق نظر نیکه وبر ب یزیدر تما ستیبا یرا م آل دهیا پینقطه آغاز فهم ت

 یکه در پ یعیطبقائل است، قرار داد. به زعم او برخالف علوم  یعیبا علوم طب یاجتماع

شمول هستند،  با اعتبار عام و جهان یدستگاه مفهوم کیدر غالب  یکل یبه معرفت یابیدست
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و  شهیکه هم میاز مفاه یا تحت عنوان برساخت دستگاه بسته یآرمان یدر علوم اجتماع

با اسلوب و  یدر علوم اجتماع یپرداز مفهوم نی. بنابراشود یجا معتبر باشند دنبال نم همه

امر تابع  نیبه عنوان ابزار تحقق ا آل دهیا پیکه برساخت ت ردیپذ یصورت م یزیداف متمااه

 یبرساخت مفهوم کیبه عنوان  آل دهیا پیکه ت شود یجهت تأکید م نیآن است. از ا

 تیاز واقع یباشد بلکه تنها امکان شناخت بخش تیواقع انیپا یب یغنا رندهیدر برگ تواند ینم

 تیدر واقع یلینظم تحل جادیدر وهله اول ا آناز برساخت  یو هدف اصل کند یم ریپذ را امکان

مورد  دهیپد گانهیمنفرد و  تیاست که به واسطه برساخت خصوص ختهیر و در هم دهیچیپ

 .شود یم ریپذ امکان یبررس

دارد. به  یشناس در جامعه نییبا مسئله شناخت و تب یقیارتباط وث آل دهیا پیت برساخت

 پیو ت کند یم دایفهم پ تیقابل یفکر التیجرح و تعد قیتنها از طر یانضمام تیاقعزعم وبر و

. شود یشناخت محسوب م یانجیم سازد یرا ممکن م التیتعد نیکه ا یبه عنوان ابزار آل دهیا

 تیورود به واقع یبرا یا به مثابه روزنه تیبه واقع یبخش و نظم یبند به واسطه طبقه آل دهیا پیت

 کردیبرخالف رو یتفهم کردیرو نکهی. با توجه به استین شیب یآشوبگاه نفسه یاست که ف

 یگذر کند و به شناخت یکل یو هنجارها نیقوان یدرصدد است تا از شناخت صور یکارکرد

 شود یمحسوب م ریناگز یامر میبرساخت مفاه ابد،یدست  یانضمام تیواقع یبر معنا یمتک

 حیصر یها یبند هدف پژوهش باشد فرمول دهیپد کی نییچنانچه تب .(146، 163: 1392 وبر،)

 یها تیواقع یبند که امکان فرمول یکیبه عنوان تکن آل دهیا پیو ت ابندی یضرورت م یمفهوم

 .کند یم دایپ تیاهم آورد، یمنفرد فراهم م تیخصوص کی لیمنفرد و پراکنده را ذ

 کار به ینییتب و یاکتشاف ،یشناخت مقاصد یبرا آل دهیا پیت اگرچه داشت نظر در دیبا

 تیشناخت واقع یرا مساو یمفهوم یها برساخته ستیبا یاما وبر تأکید دارد که نم ،رود یم

 یمورد بررس تیدرباره واقع یشناخت توانند یهرگز نم نفسه یها ف برساخته نیقرار داد. ا یانضمام

 نیبه کار گرفته شوند. از اشناخت  نیبه عنوان ابزار استنتاج ا توانند یبه دست دهند بلکه م

که  یانیو نه نقطه پا شود یبه شناخت محسوب م دنینقطه آغاز رس ال دهیآ پیجهت برساخت ت

 منظور نیهم به .(80: نیشیپبه حساب آورد ) تیبتوان آن را معرفت تام و تمام نسبت به واقع

 تیواقع نجشس و سهیمقا قیطر از را شناخت به حصول هدف که است یابزار آل دهیا پیت

 خصلت چند ای کی لیذ منفرد یها تیواقع یبند فرمول که معناست بدان نیا سازد؛ یم سریم

 پیبلکه شناخت به واسطه ربط و سنجش ت ،شود ینم محسوب تیواقع شناخت برجسته،

 .دیآ یحاصل م دادهایرو یواقع انیبا جر آل دهیا
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 نگرش فقا با متناسب ییایاتوپ: آل دهیا پیت ساخت بر یچگونگ
 اساس نیا بر. کند یم دایپ ارتباط یارزش ربط و نگرش افق با آل دهیا پیت برساخت نحوه

 ،ردیگ یم قرار یبررس یبرا یتجرب تیواقع از یبخش یمعنادار واسطه یارزش ربط که همانگونه

 نی. به اشوند یمحسوب م زین آل دهیا پیت کیسازنده  یها انتخاب خصلت اریها مع ارزش نیا

 یمختلف آل دهیا یها پیمنفرد ت تیواقع ای دهیپد کیگوناگون از  یها دگاهیاز د توان یم بیترت

 نیاما ا ،گذارد یم ریتأث میبرساخت مفاه یمحقق بر چگونگ دگاهید گریارائه داد. به عبارت د

 اخالقکتاب مبنا وبر در  نیاست. بر هم یو روش یاز قواعد منطق یتابع و ستیخودسرانه ن ریتأث
مفهوم روح  یبند در فصل دوم که به صورت مجزا به فرمول یدار هیسرما روح و روتستانپ

مختلف  یها دگاهیکه د کند یموضع تأکید م نیاختصاص داده شده است، بر ا یدار هیسرما

 پیاو ت نی. بنابرارندیدر نظر بگ یدار هیروح سرما یبرا یمتفاوت یذات اتیخصوص توانند یم

که در  یخاص و مختص به افق نگرش یبرساخت دهد، یارائه م یدار هیروح سرمارا که از  یآل دهیا

با توجه  آل دهیا پیدر هر پژوهش ت .(52: 1392 وبر،) داند یاتخاذ کرده، م یخیپژوهش تار نیا

. شود یبرساخته م کند، یم نییآن را تع یکه موضوع و معنادار یو ربط ارزش یبه مسئله محور

 عام نه و خاص یخصلت پژوهشدر هر  آل دهیا پیتوجه داشت که ت دیل بادر وهله او نیبنابرا

 یدر علوم اجتماع تینی. وبر در بحث از عستین ها مکان و ها زمان همه به میتعم قابل و دارد

 یبرا یسرآغاز مناسب تواند یکه م کند یم انیب آل دهیا پیرا درباره نحوه برساخت ت یا جمله

 تأکید با که است ایاتوپ کی همانند آل دهیا پیت» باشد: کیتکن نیکاربست ا یچگونگ حیتوض

 .(140: 1392)وبر،  «دیآ یم دست به تیواقع عناصر از یبرخ بر یلیتحل

 یتجرب تیکه در واقع لیدل نیبه ا زیاز هر چ شیاست ب ایاتوپ کی آل دهیا پینظر وبر ت از

تنها در  آل دهیا پیحال ت نیاما در ع افتیرا کامالً با آن منطبق باشد  یخاص تیوضع توان ینم

از  یمشخص را داشته باشد که برخ دهیپد کی یمفهوم یبند فرمول یادعا تواند یم یصورت

 لیدل نیموجودند در خود داشته باشد. به هم یتجرب تیخاص آن را که در واقع یها خصلت

 تیدر واقع یا شهیر چیمعنا که ه نیبد بودن یلیبا تخ ستیبا یبودن آن را نم یخصلت آرمان

که به  سازد یخاطر نشان م آل دهیا پیبودن ت یانگاشت. تأکید بر آرمان کسانیندارد،  یانضمام

 تیواقع اتیجزئ یحاصل مشاهده و ثبت تمام آل دهیا پی. تشود یساخته نم یاستقرائ وهیش

را  میمفاه یفیتوص لی. وبر تحلستین یمیتعم ینیمشاهدات و انتزاع قوان لیو آنگاه تحل یتجرب

 اتیجزئ انیاست که از م نیا شود یکه مطرح م یا مسئله رایز کند یقلمداد م رممکنیامر غ

را  آل دهیا پیت نیکرد. بنابرا یتلق یو ذات یماهو ستیبا یرا م کیمتکثر و پراکنده کدام

 شود یکه در برساخت آن به کاربسته م یلیحاصل انباشت مشاهدات دانست و خصا توان ینم

 تیواقع فیتوص آل دهیا پی. تستین یمورد بررس تیمشترک اجزاء واقع دهیچک ایو  نینگایم
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که به  یساز هیجنس نظر گری. از طرف دشود یم سریبا آن م فیاست که توص یبلکه ابزار ستین

متفاوت  شود، یانجام م یاسیکه به روش ق یساز هیبا نظر ردیپذ یصورت م آل دهیا پیت لهیوس

 نکهیا یبرا تیو آنگاه رجوع به واقع هیارائه فرض آل، دهیا پیدر برساخت ت است. نقطه آغاز

 شود ینم محسوب هیفرض آل دهیا پیت. ستین د،کراثبات  اینقض  یرا با مشاهدات تجرب هینظر

 .(140-145:نیشیپ) است هیفرض برساخت ابزار بلکه

 یها دهیاست که از پد دگاهیچند د ای کیبر  کجانبهیدر واقع حاصل تأکید  آل دهیا پیت

مطابقت تام و تمام  یبه معنا یبرساخته مفهوم نیا تینی. از عشود یمختلف و پراکنده احصاء م

و نه  یخیتار تیواقع توان یها را نه م آن لیدل نیآورد به هم انیسخن به م توان ینم تیبا واقع

 پیدر ت لیدل نیبه ا یتجرب تیمنتزع شدن از واقع ییتوانا نیبه شمار آورد. ا یقیحق تیواقع

جنس  ینه بر مبنا شود یساخته م دیو فصل بع دیوجود دارد که بر اساس جنس بع آل دهیا

که از  بخشد یرا به آن م تیقابل نیا آل دهیا پیبودن ت ی. خصلت انتزاعبیو فصل قر بیقر

 پیت نیرا. بنابدشو نییسنجش و تب یبرا ییو مبنا سهیو با آن مقا ردیفاصله بگ یتجرب تیواقع

 یاسناد عل یدارد و آن مهارت در برقرار یکارکرد اصل کی یانضمام تیدر نسبت با واقع آل دهیا

مؤثر  یها علت توان یرخ داده است م تیبا آنچه که در واقع آل دهیا پیت سهیمقا قیاست. از طر

ساخته  یبه درست آل دهیا پیاگر ت .(155-157: نیشیپآن را مشخص کرد ) یانحراف یها و علت

عدم مطابقت با  ایدر صورت مطابقت و  رد،یقرار گ عیوقا ینیبا روند ع سهیشده باشد و در مقا

و به  ابدیروند مذکور دست  حیصر نییکه به تب دهد یمحقق قرار م اریامکان را در اخت نیآن ا

 یعلّ نیی. تبشوند یبپردازد که بنا بر افق انگرش اتخاذ شده قابل حذف محسوب م یحذف علل

 تیآن با واقع سهیو مقا آل دهیا پیوبر به واسطه کاربست ت یتفهم یشناس در چارچوب جامعه

در کتاب  «یشناس جامعه یاساس میمفاه»و همانگونه که در فصل  شود یم ریپذ امکان یتجرب

 و تیواقع بهتر درک امکان 1خالص پیتنها به واسطه برساخت ت کند یو جامعه تأکید م اقتصاد

 ی( از سو1374 وبر،) دیآ یم فراهم یرعقالنیغ عوامل حذف زین و یعقالن عوامل تشناخ زین

قلمداد  یکه وبر آن را ماحصل پژوهش تجرب یاز اهداف اصل یکی آل دهیا پیبا برساخت ت گرید

 اخالق. در کتاب کند یم ریپذ خواسته و ناخواسته امکان یامدهایپ نییتع یعنی .کند یم
 یآل دهیا پیت لیذ یویدن یکش اضتیر یها خصلت نیتر یارائه اصل یدار هیسرما روح و پروتستان

نهضت اصالح  راتیتا تأث دهد یوبر قرار م اریامکان را در اخت نیا یتحت عنوان اخالق پروتستان

را به  کند یم دایپ یدار هیآن با روح سرما یها که آموزه ییسو هم زیبر فرهنگ مدرن و ن ینید

 .(89: 1392 وبر،گران به شمار آورد ) اصالح یمذهب یها زهیه انگناخواست امدیعنوان پ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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 و یاجتماع تیواقع به دهیا از گذر داتیتمه واقع در یتجرب تیواقع با آل دهیا پیت سهیمقا

 سطح در یتفهم یشناس جامعه داشت توجه دیبا مبنا نیا بر. آورد یم فراهم را آن یعلّ نییتب

 نیبلکه ا ،کند ینم توقف آل دهیا پیت قالب در آن ساختبر و یانضمام تیواقع یمعنا فهم

 سهیدر وهله دوم مقا شود؛ یمحسوب م نییمرحله گام نخست در جهت کسب شناخت و تب

که به زعم وبر  ابدی یآن ضرورت م ییدآیو استنتاج علل مؤثر پد یاجتماع تیبا واقع آل دهیا پیت

داشته باشد به لحاظ  ینظر تیند کفاهرچ یعقالن ریتفس کیبدون لحاظ کردن مرحله دوم 

 .شود یفاقد ارزش محسوب م یشناخت جامعه

 آل دهیا پیت بودن ییایاتوپ ای یخیتار: مناقشه کی طرح
 ییایو اتوپ یخیبه صورت همزمان بر دو خصلت تار «یاجتماع علوم در تینیع» در مقاله وبر

دو  نیتوجه داشت که وبر ا ستیبا یفهم منظور او م یتأکید کرده است. برا آل دهیا پیبودن ت

به کار برده است. بدون لحاظ کردن منطق بحث او  یخصلت را به چه معنا و به چه صورت

فهم  یکرد. برا یتلق یساختار یرا تناقض یژگیدو و نیا ینیممکن است در وهله اول برهمنش

 پیت» :میکن یآغاز م مطرح کرده است آل دهیا پیکه وبر در رابطه با ت یا تناقض از دوگزاره نیا

عالقه ما  ینیکه در زمان مع ینیمنفرد مع یهستند که به نقطه نظرها یبرساخت میمفاه آل دهیا

 به یذهن برساخته کی عنوان به آل دهیا پیت». (164: 1392)وبر،  «ربط دارند زند،یانگ یرا برم

 کی نظر نیا از و شود ینم افتی جا چیه یتجرب صورت به و واقع عالم در خود خالص مفهوم

 .(141:نیشی)پ «است ایاتوپ

 یداده شد، او اساساً معرفت را امر حیوبر توض یشناس در بخش معرفت شتریکه پ همانگونه

را که در  یکل یعلوم اجتماع دهیمبنا ا نیو بر هم کند یقلمداد م مند خیخاص و تار ،یجزئ

 پیبرساخت ت نی. بنابرادهد یار مشمول است مورد نقد قر جهان نیو قوان میمفاه نیتدو یسودا

است.  یشناخت قاعده معرفت نیاز ا یبه شناخت تابع یابیدست یاز ابزارها یکیبه عنوان  آل دهیا

که برساخت آن با  یقیارتباط وث زیو ن آل دهیا پیمند بودن ت در گزاره اول وبر با تأکید بر زمان

معنا  نیبد نی. اشمارد یآن م یخصلت اصلرا  آل دهیا پیت «بودن مند خیتار»دارد،  یربط ارزش

مند بودن و  توجه داشتن به زمان زینگرش و ن یها با افق میاست که با توجه به ارتباط مفاه

 یبه لحاظ منطق یخیشمول و فراتار جهان میها، اساساً برساخت مفاه افق نیمند بودن ا مکان

با  یریرابطه گسست ناپذ تیو واقع برخالف فلسفه، مفهوم ی. در علوم اجتماعستین ریپذ امکان

 زیرا ن میبودن مفاه یگذرا و موقت ستیبا یم تیو تحول واقع یدارند. با توجه به دگرگون گریکدی

در علوم  یساز مفهوم ندیکرد. فرا فیشده باز تعر دگرگون یادهایو آنان را بر اساس بن رفتیپذ

 خیجهت وبر تار نیاست. از ا یدائم یندیبلکه فرا ستین «شهیهم یبرا کباری» یامر یاجتماع



 31 تفسیریگرا: حلقه مفقوده تصویر رایج از روش فهم  گرا و کل چهره وبر واقع 
 

 

 یانضمام تیدر واقع یلینظم تحل جادیبه منظور ا یساز را کوشش مستمر مفهوم یعلوم اجتماع

تا  ستیمحقق درصدد ن یساز مفهوم یِروشِ علم کیبه عنوان  آل دهیا پی. در برساخت تداند یم

از نقطه  یتابع یپولوژیاخت تبلکه س ،ها ارائه دهد ها و مکان همه زمان یبرا ییاستعال یپیت

 پیبودن است. ت یخیتار جهیبودن و در نت مند نهیاز زم یمنفرد است که خود تابع ینظرها

 یفهم بخش ستیبا یباز کند م یاجتماع تیشناخت واقع یبه سو یآنکه بتواند راه یبرا آل دهیا

بودن  یخیتار لیدل به قاًیاز زمان را وجه همت خود قرار دهد. دق یدر مقطع خاص تیاز واقع

موجود و تالش در جهت  یها یپولوژیاز ت یعلم را فرارو فهیاست که وبر وظ آل دهیا پیت

 شیرا پ یدیمسائل جد ر،ییدر حال تغ یِاجتماع تیواقع رای. زداند یم دیجد یها پیبرساخت ت

ه است چراک دیجد یها یپولوژیها مستلزم برساخت ت که شناخت آن دهد یمحقق قرار م یرو

 دهند یگذر زمان از دست م لیخود را به دل فیو توص نییتب تیقابل یمیقد یها یپولوژیت

 .(164 و 162: نیشیپ)

بحث او ناظر بر  کند یم یتلق «ایاتوپ» کیرا به عنوان  آل دهیا پیگزاره دوم که وبر ت در

 تیواقع»با  ستیاب یرا نم آل دهیا پیت کند ینحوه برساخت آن است. در واقع آنجا که وبر ادعا م

که قابل  ییبرساخت استعال کی یبه معنا-بودن آن را  یخیتار ریاشتباه گرفت، غ «یخیتار

 نکهیاست با توجه به ا نیوبر ا ینکرده است. بلکه ادعا دییتأ -ها است همه زمان یکاربست برا

 یاجزا یتمام یفیتوص لیتحل بر یمبتن کهشود ) یبرساخته نم یاستقرائ یا وهیبه ش آل دهیا پیت

 آل دهیا پیت. گرفت نظر در کسانی یخیتار تیواقع با را آن توان ینم( باشد یبررس مورد تیواقع

 یاجزا رندهیبرگ در تمام و تام صورت به آن یمحتوا و ستین یانضمام تیواقع برگردان عکس

 تیواقع»و  «یخیتار تیواقع» با را آن توان ینم لیدل نیهم به قاًیدق و ستین یتجرب تیواقع

 ای کیجانبه بر  کیحاصل تأکید  آل دهیا پیتوجه داشت ت دیبا رایانگاشت. ز کسانی «یقیحق

 پیاگرچه ت نیاست. بنابرا تیو اغراق در واقع ییحاصل بزرگنما یریاست و به تعب دگاهیچند د

ا در ر یمورد بررس تیواقع یها خصلت یبرخ دیداشته باشد با «یتجرب اعتبار»آنکه  یبرا آل دهیا

 نیباشد. به هم یآرمان ستیبا یداشته باشد م «یعلّ نییتب» تیقابل نکهیا یبرداشته باشد اما برا

 نی. بر اشود یمحسوب م یآرمان یمنطق یکامالً در معنا آل دهیا پیت کند یوبر تأکید م لیدل

 است یخیتار یاما برساخت شود یبرساخت م یخیرتاریغ یبه نحو آل دهیا پیاساس اگرچه ت

 .(140-143: نیشیپ)

 پیت نکهیا نخست: دارد یم حذر بر آل دهیا پیت خصوص در اشتباه دو از را محققان وبر

 ارائه امکان منطقاً وبر. کرد یتلق یانضمام تیواقع قتیحق و جوهر یبازنما ستیبا ینم را آل دهیا

 در دیبا. داند یم ناممکن بکشاند، ریتصو به را تیواقع قتیحق و تیکل بتواند که یآل دهیا پیت

 امکان بودنش مند نهیزم و بودن فردهب منحصر خصلت به توجه با آل دهیا پیت داشت نظر
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 به توجه با پژوهش هر در آل دهیا پیت نیبنابرا و ندارد را ها مکان و ها زمان همه در کاربست

 تخت همچون ینقش ،یبرساخت میمفاه نکهیا دوم. شود یم ساخته یبررس مورد مسئله

 و شود ختهیآم هم در یتئور با یخیتار تیواقع ستیبا ینم. کند ینم فایا پژوهش در روکرستپ

اساس مرز  نی. بر ادرآورد خود خدمت به را تیواقع شیخو یقیحق اعتبار اثبات یبرا یتئور

 یبرا یجز ابزار آل دهیا پیمعنا که ت نیساخت بد زیمتما خیاز مرز تار دیرا با آل دهیا پیت

 تیواقع یانگار دهیمحقق را در دام ناد خیآن با تار انگاشتن کسانیو  ستین خیفهم تارشناخت و 

به منظور بر حذر داشتن از  قاًیدق ها یپولوژیبودن ت یتأکید وبر بر آرمان .(147:نیشیپ) اندازد یم

 آل دهیا پیت نکهیتأکید بر ا گرید یاست. از سو خیبا تار یمفهوم یها برساخته یختگیآم در هم

با  یا مواجه توان یمختلف م یو تنها از نقطه نظرها ستین تیواقع یتمام رندهیمنطقاً دربرگ

امکان شناخت امر واقع  یبرا آل دهیا پیبودن ت یخیداشت در واقع تأکید بر لزوم تار تیواقع

 ریپذ را امکان یاجتماع تیباشد شناخت واقع یخیکه تار یتنها در صورت آل دهیا پیاست. ت

معنا  نیشمول بودن برساخته شود بد و جهان یخیفراتار هیبا داع آل دهیا پی. چنانچه تکند یم

خواهد داشت، محقق تنها  لیو تعل نییتب تیقابل خیو تار یاجتماع تیواقع یبا دگرگون یکه حت

بودن با  یخیفراتار هیبا داع یپولوژیمبهم خواهد افتاد. برساخت ت یها ییگو یکل در دام

اشاره شد وبر به  شتریهمانگونه که پ رایز ردیگ یوبر در تعارض قرار م یشناس رفتمع یها انیبن

زمان اعتبار داشته باشد،  جا و در همه را که در همه یمفهوم یبرساخت دستگاه یصراحت سودا

در  شود یمحسوب م یبه علوم اجتماع یعیدادن منطق علوم طب یسودا تسر نی. اکند یم ینف

از علوم  زیمتما یبا مقصود یدر علوم اجتماع یپرداز هیو نظر یپرداز مفهومکه به زعم وبر  یحال

 .ردیگ یصورت م یعیطب

 یریگ جهینت
 کرده لحاظ خود یریتفس روش در وبر که یشناخت معرفت و یشناخت یهست مفروضات اساس بر

 گرید یکردهایرو از را یوبر یشناس جامعه سنت که یاصل عنوان به تفهم جیرا ریتفاس برخالف

 بر وبر که تأکیدی از امر نیا د؛یآ ینم دست به واقع امر به رجوع یمجرا از جز کند یم زیمتما

همانقدر مستلزم درک  حیصح یری. به زعم او فهم تفسشود یدارد، روشن م یعلّ تیکفا مفهوم

 یو درون یفهم شهود ی. تفهم به معنایرونیب تیاست که مستلزم مطابقت با واقع یذهن یمعنا

 بایدباشد الجرم  یشناخت بلکه تفهم چنانچه بخواهد جامعه ستین یکنش اجتماع یعنام

 ربط ،یعلّ تیکه اعتبار آن عام باشد. تأکید بر اصل کفا ردیرا به کارگ یو انضمام ینیع یقواعد

 در ینیع شناخت به یابیدست یبرا وبر که است یداتیتمه یارزش قضاوت از اجتناب و یارزش

 دنزیگ و پارسونز ب،یکرا انی بودن، دگاهید برخالف داشت توجه دیبا. کند یم وارد خود بحث
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 یستیآل دهیا ییگرا درون جهینت در و بودن مدار ارزش دام در را یریتفس روش ،یارزش ربط

حدود پژوهش امکان  دیبا تحد یداده شد ربط ارزش حیتوض شتریهمانطور که پ رایز. اندازد ینم

در  یاز قضاوت ارزش زیاصل پره گری. از طرف دآورد یرا فراهم م یمامانض تیواقع ینیشناخت ع

وسواس شناخت  که) یمیدورک یگرا نیع کردیوبر را به رو یپژوهش منطق روش شناخت ندیفرا

که در مقدمه بدان اشاره شد  یجیرا ریکه تفاس ی. در حالکند یم کیامر واقع را دارد( نزد ینیع

شناس  . به زعم وبر جامعهکردند یقلمداد م گریکدیابل مطلق با را در تق یمیو دورک یسنت وبر

 تیها که شناخت واقع از مداخله ارزش ینیبا کاربست اصول ع قیتحق ندیفرا یملزم است ط

معتبر  نکهیا یبرا یریمبنا فهم تفس نی. بر ادکنن زیپره کند، یرا با چالش رو به رو م یرونیب

. دیآ یبه دست م یرونیب تیبه واسطه مطابقت با واقع تینیع نیباشد و ا ینیع ستیبا یباشد م

. به سازد یم ریپذ را امکان یریفهم تفس تینیع یذهن تیدر کنار اصل کفا یعلّ تیکفااصل 

 رای. زشود یم زیمتما یشناخت و روان یوبر از فهم فلسف یشناخت اعتبار تفهم جامعه نیهم

 یو ذهن ینظر یها عه مفروضات و گزارهصرفاً مجمو یشناخت برخالف فلسفه، تفهم جامعه

مورد  دهیاز پد یذهن ریبه دست آورد. تفس یدرون یکه اعتبار خود را از رابطه منطق ستین

است.  یشناخت فاقد ارزش جامعه نفسه یمطابقت نداشته باشد ف واقعامور  انیاگر با جر یبررس

 ینگر محض تلق و درون یآزمونریوبر را غ یشناس بودن که روش مونیر ریبرخالف تفس نیبنابرا

بلکه  ستیو توجه به امر واقع نه تنها مورد غفلت ن تینیاو مسئله ع یشناس در معرفت کند یم

به عنوان  آل دهیا پی. چنانچه تکند یبودن کسب م ینیاساساً تفهم معتبر بودن خود را از ع

از امر  یست که عناصرا نیبودن آن مستلزم ا یآرمان رغم یعل یریابزار روش تفس نیتر یاصل

 یشناس معرفت رایاست ز یخیتار یوبر آل دهیا پیت لیدل نیواقع را در خود داشته باشد. به هم

در آن وجود دارد  زین سمیاز رئال یبلکه عناصر ستیمحض ن یستیآل دهیبر مفروضات ا یاو مبتن

 .ردیقرار گ تیواقع نیوبر بر زم یریفهم تفس یپا شود یکه موجب م

به  یشناس در جامعه ینیو ضرورت شناخت ع تینیجه داشت تأکید بر مفهوم عتو دیبا

تأکید او  رایز ستیخصوص کانت ن به یآلمان یستیآل دهیتعلق خاطر وبر به سنت ا ینف یمعنا

درباره آن به  یمعرفت توان یم یکه تنها از مدخل ربط ارزش یانیپا یو ب دهیچیپ تیبر واقع

از  جیرا ریاست که تفس نی. مسئله اکند یم ییفه کانت را بازنمافلس ریدست آورد آشکارا تأث

از اصول روش  یبا برخ ردیگ یگرا در نظر م ذهن کالیراد ییوبر که آن را فردگرا یشناس روش

 چالش به پژوهش ندیفرا در ها ارزش مداخله از زیپره و یعلّ تیازجمله اصل کفا یریتفس

 با وبر یاجتماع علوم در تینیع مقاله که شود یم روشن یزمان مسئله نیا. شود یم دهیکش

ظاهر  گرانیع یشناس جامعه مقام در نوشتار نیا در وبر رایز. ردیگ قرار یشیبازاند مورد دقت

 نیا رغم یهشدار داد عل دیمعتبر و مطابق با واقع را دارد. اما با یکه دغدغه شناخت شود یم



  1397پاییز/ بیست  و هشتم شماره/ هفتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 34
 

 

 تینی. چنانچه در بحث از عردیگ یگرا قرار نم خام یستیویتیپوز گاهیموضع وبر هرگز در جا

را رد  یکیزیشمول متاف جهان نیبه قوان دنیدر رابطه با رس یعیعلوم طب هیمطرح شد او داع

او را  توان یکه م ستین نیا یبه معنا تینیتأکید وبر بر مسئله ع نی. بنابراکند یم

 کرد. یخام گرا تلق یستیویتیپوز

محض قلمداد  ییبر فردگرا یرا مبتن یریکه روش تفس یجیرا ریتصو ستیبا یم نیهمچن

 یشناس جامعه کند یکرد. اگرچه وبر صراحتاً در اقتصاد و جامعه تأکید م لیتعد کند، یم

اما در  ردیپذ یرا نم یجمع تیتحت عنوان شخص یا بر کنش فرد است و مقوله یمبتن یریتفس

آمده است. از نظر وبر  انین به مکل گرا سخ کردیمتن از ضرورت و لزوم داشتن رو نیهم

است و بدون آن مقوله شناخت با مشکل  یشناخت پژوهش جامعه یگرا مقدمه ضرور کل کردیرو

 یگرا تیعامل توان ینم کند یم یتلق دنزیوبر را آنگونه که گ یشناس مواجه خواهد شد. جامعه

در کتاب  یحت رای. زکه توجه به ساختارها حلقه مفقوده آن است یمحض در نظر گرفت به نحو

 یکه با برقرار کند یمسئله تأکید م نیبارها بر ا یدار هیمعروف اخالق پروتستان و روح سرما

از  یستیالیماتر ریندارد تا تفس یسع سمیکالون یها و آموزه یدار هیروح سرما نیب یرابطه عل

 انیاد یاجتماع یاسشن در بحث از روان مینیب یکند. چنانچه م یرا نف یغرب یدار هیظهور سرما

آشکارا بر نقش  رایز کند یم دایپ یمارکس یا هیطبقات مختلف سو یدار نیاو از نحوه د لیتحل

اساس  نی. بر اکند یتأکید م یاعتقادات مذهب یبرخ شیدایدر پ یاجتماع-یساختار اقتصاد

و  یکسکه او را به سنت مار گرا ینیگرا و ع چهره وبر کل جیرا ریدر تفاس شود یمالحظه م

 نیتر یاست که اصل یدرحال نیمورد غفلت قرار گرفته است. ا کند یم کینزد یمیدورک

 کننده دییتأخود مطرح کرده  یکه وبر در متون اصل یشناس و معرفت یشناس یمفروضات هست

 .کرد یتلق مطلق یگرا ذهن و یفردگرا را او توان ینم که است مسئله نیا
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