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کارل ماکسیمیلیان امیل وبر جامعه شناس,استاد اقتصاد سیاسی ,تاریخدان  ,حقوق دان وسیاست مدار بود و به گونه ای ژرف
نظریه احتماعی و جامعه شناسی را زیر نفوذ و تاثیر خود قرار داد
متاثر از  :ویلهم دیلتای  ,فریدیش نیچه و ..
تاثیر گذار بر :کارل یاسپرس  ,گیورگ لوکاج و ..
در 21آوریل سال  1681در یک خانواده ی به طور قطع طبقه ی متوسط در ایرفورت آلمان بدنیا آمد  .تفاوتهای مهم بین پدر و
مادرش تاثیر ژرفی هم بر سوگیری فکری و هم بر رشد روانشناختی او گذاشت .پدر او دیوان سالاری بود که در یک جایگاه
سیاسی نسبتا مهم قرار داشت .او به وضوح بخشی از دستگاه سیاسی بود و در نتیجه از هر نوع فعالیت با آرمان گرایی که ممکن
بود که زندگی شخصی یا جایگاه او در نظام را تهدید کند پرهیز می کرد  .به علاوه پدر وبر مردی لذت طلب بود و به این طریق و
به روشهای زیاد دیگری در مغایرت شدید با همسرش قرار داشت  .مادر ماکس وبر یک کالون گرای با ایمان بود که می توانست
زندگی پارسایانه ای داشته باشد که تا حدود زیادی از لذت های مورد نظر همسرش تهی باشد  .امور او بیشتر آن جهانی بود :او از
اعمالی که گناه بودند و هدفشان رستگاری نبود آشفته می شد .این تفاوتهای ژرف بین این زن و شوهر منجر به تنش زناشویی
شد و هم این تفاوت ها و هم این تنش تاثیر زیادی بر وبر گذاشتند .چون هم چشمی یا تقلید از هر دوی پدر و مادر غیرممکن
بود وبر به عنوان کودک با یک گزینه ی روشن مواجه شد .در ابتدا به نظر می رسید وبر مستعد سو گیری پدرش به زندگی باشد
اما بعد ها او به رویکرد مادرش نزدیکتر شد بدون نوجه به این گزینه تنش ایجاد شده بر اثر لزوم گزینش بین این قطب های
متضاد تاثیر منفی بر روان ماکس وبر گذاشت .طی  6سال تحصیلی در دانشگاه برلین وبر از نظر مالی وابسته به پدرش بود که
همین امر به تدریج به بیزاری انجامید .در این حال او به ارزش های مادرش نزدیکتر شد و بیزاری اش از پدر افزایش یافت و روش
زندگی پارسایانه پذیرفت و بطور ژرف غرق در کارش شد .عادت های کاری او طی یک نیم سال دانشجویی به این قرار توصیف
شدند ( :او با نظم شدید به کار ادامه میدهد زندگیش را با ساعت تنظیم میکند وقت روزانه خود را به صورت دقیق به بخش هایی
برای موضوع های گوناگون تقسیم میکند و با خوردن هاوند گوشت خام خرد شده و  1عدد تخم مرغ نیمرو در اتاقش در عصرها
به روش خود صرفه جویی میکند).
وبر به واسطه هم چشمی با مادرش یک کارگر پارسا کوشا و وسواسی یا به اصطلاح امروزی کارپرست شد .این وسواس عملی در
کار موجب شد او در سال  1678به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه هایدلبرگ مشغول به کار شود  .اما در سال  1679یعنی در
آغاز حرفه ی دانشگاهی وبر پدرش به دنبال یک مباحثه ی خشونت بار بین آنها از دنیا رفت  .پس از آن وبر دچار درد نشانه های
آشکاری شد که منجر به فروپاشی عصبی در او شدند.
وبر طی  8یا 9سال بعد اغلب نمیتوانست بخوابد یا کار کند و تقریبا به طور کامل از حال می رفت .پس از این وقفه طولانی در
سال  1791بخشی از نیروگاه او شروع به بازگشت کردند اما بهبودی کامل او تا سال  1791که او اولین سخنرانی خود پس از
ششم و نیم سال انجام داد

و توانست به زندگی دانشگاهی فعال بازگردد طول کشید .او در سال های  1791و  1791یکی از مشهورترین آثار خود یعنی
اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری را منتشر کرد  .در این کار
وبر سلطه گری دینداری مادرش را در سطح دانشگاهی اعلام داشت  .وبر بیشتر زمان خود را صرف مطالعه ی دین کرد گرچه خود
او از نظر شخصی مذهبی نبود .
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