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ماکس وبر

سارا ولی زاده و زهرا محمدی
دکتر افسانه توسلی
دانشگاه الزهرا
پژوهشگری اجتماعی
ترم 4
زندگینامه
ماکس کارل امیل وبر (زاده  ۱۲آوریل  ۲۶۸۱میلادی) در ارفورت ایالت تورینگ آلمان است .بزرگترین
فرزند خانوادهای دارای هفت فرزند و ثروتمند و به لحاظ سیاسی مشهور در حزب لیبرال ناسیونال آلمان بود
پدرش ماکس وبر و مادرش یک کارمند دولت به نام هلن فالنشتاین و یک پروتستان و کالوینگرا ،با
ایدههایی جزمی نسبت به اخلاق پروتستانی بود.

وبر جوان و برادرش آلفرد که او نیز یک جامعهشناس و اقتصاد دان بود در این فضای روشنفکری رشد
کردند .وبر در سال  ۲۶۸۸در حالی که تنها  ۲۱سال داشت نوشتهای تاریخی تحت عنوان کریسمس شامل دو
مقاله «دربارهٔ مسیر تاریخی آلمان با ارجاع ویژه به موقعیتهای امپراتور و پاپ» و «دربارهٔ دوران امپراطوری
روم از کنستانتین تا مهاجرت ملتها» را به پدر و مادرش تقدیم کرد .پیش از این که مشغول به تحصیل در
دانشگاه شود .به نظر میرسید که وبر در جستجوی مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی است.
در سال  ۲۶۶۱وبر به عنوان دانشجوی حقوق در دانشگاه هایدلبرگ ثبت نام کرد .وبر در سال یادشده به
انجمن دوئلینگ (مبارزه مسلحانه دو نفره و رسمی) پدرش پیوست و حوزه کاری پدرش را در حقوق مورد
مطالعه قرار داد .او در کنار تحصیل رشته حقوق به نوشتن مقاله دربارهٔ اقتصاد و تاریخ قرون وسطی و
دینشناسی پرداخت .او همچنین به صورت متناوب در ارتش آلمان در استراسبورگ خدمت میکرد .در پاییز
سال  ۲۶۶۱به خانه پدری بازگشت تا در دانشگاه برلین به تحصیل بپردازد .در هشت سال بعدی عمرش ،او
تنها یک ترم در دانشگاه گوتنگن و دوره کوتاهی را در آموزش نظامی در ارتش گذراند .در  ۲۶۶۱ماکس وبر
رساله دکترای حقوقاش را دربارهٔ تاریخ سازمانهای بازرگانی در سدههای میانه ۲۱۸۸در برلین ارائه داد .دو
سال بعد کارش تحت عنوان «آمادگی به اقرار به گناه ،تاریخ کشاورزی روم و اهمیتش برای حقوق عمومی و
خصوصی» کامل کرد ،از این تاریخ به بعد او آماده میشود تا به تدریس در دانشگاه بپردازد.
در ۲۱۹۱به ایالات متحده برای شرکت در همایش علوم اجتماعی در سنت لوئیس مسافرت کرد .زندگی
در قاره جدید تأثیری شگرف بر وبر مینهد .در سنت لوئیس وبر کنفرانسی دربارهٔ سرمایهداری و جامعه
روستایی در آلمان میدهد .در همین سال وبر بخش نخست اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری و نیز مقاله
دربارهٔ «عینیت شناخت در علوم و سیاست اجتماعی» را منتشر میکند.
در  ۲۱۹۶وبر به روانشناسی اجتماعی صنعت توجه پیدا میکند و دو مقاله در همین زمینه منتشر میکند.
وی همچنین به سازمان دادن انجمن آلمانی جامعهشناسی میپردازد و دست به انتشار مجموعهای از آثار
علوم اجتماعی میزند.
اعتقادات
یکی از مهمترین اعتقادات وبر آن بود که وجود اعتقادات سکولار و اصلاحات در باورهای دینی (دوری از
تعصبات کاتولیک با ورود اندیشههای مادی گرایانه پروتستانی و اصلاحات لوتری) و بطور کلی ،دوری از مذهب
یا افزایش انسان گرایی ،سبب توسعه اقتصادی و رفاه و آبادانی جوامع بشری میشود .وی این اعتقادات را در
کتاب جامعه سرمایهداری و اخلاق پروتستانی شرح دادهاست
مشهورترین کار ماکس وبر در جامعهشناسی اقتصاد مقاله اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری است که
در عین حال آغاز فعالیتهای پژوهشی در زمینه جامعهشناسی دین نیز بهشمار میآید .ماکس وبر ،فرهنگ و

به صورت ویژه مذهب و دین را عاملی میداند که بدون استثناء در شرق و غرب شیوه و راههای پیشرفت
فرهنگی را تعیین کردهاند .بر این پایه خصیصههای ویژه پروتستانیسم زاهدانه (اولیه) باعث توسعه سرمایهداری،
دیوانسالاری ،دولت عقلانیتگرا-قانونمند در غرب شد .در این مقاله وبر تأثیرات پروتستانیسم را بر ظهور و
رشد و نمو سرمایهداری مورد بحث قرار میدهد و میگوید سرمایهداری آن طور که کارل مارکس میگوید
صرفاً نظامی مادی نیست ،بلکه ترجیحاً از ایدهها و ارزشها و آرمانهای مذهبیای سرچشمه میگیرد که صرفاً
نمیتوان با مناسبات مالکیت-تولیدی ،فناوری یا نظام آموزشیاش آن را تحلیل و تبیین کرد.
او با تأثیرپذیری از ویلهلم دیلتای توانست نوع جدیدی از جامعهشناسی را بنیان گذارد که کمتر از علوم
طبیعی الگو میگرفت و جامعهشناسی تفهمی نامیده شد.
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