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Abstract 

Constitutional law is one of the most important fields of legal knowledge 
and its close connection with political science has led thinkers in the other 
fields of humanities to discuss the concepts and principles of this 
knowledge. Max Weber, one of the most important thinkers of recent 
centuries, has carefully reflected upon the knowledge of law, especially 
Constitutional law. He lived in a turbulent time and witnessed the rise of 
Germany as well as its decline. In the midst of World War I, Weber 
addressed Constitutional law issues and provided analyses in this regard 
and later played a vital role in drafting the Weimar Constitution. He was a 
supporter of the presidentialism and the extraordinary powers of the 
president, which were enshrined in the Weimar Constitution and later 
created many problems. This article aims to examine Weber's theory of 
Constitutional law and to explain his outlook and interpretation towards 
issues such as the president, parliament, and democracy. 
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 یماکس وبر و مسائل حقوق اساس

 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعلعلوم انسانی،  ، دانشکدهیحقوق عموم اریدانش   ن مرادخانی فردی
  

 

 چکیده
باعث شده  استي آن با عل  س  كی دانش حقوق است و ارتباط نزد ی ها حوزه   ن ی تراز مه   ي ك ی   ي حقوق اساس 

انسان  ی ها حوزه   گر ی د   شمندان ی اند است   مفاه   ز ي ن   ي علوم  ا     ي در خصوص  اصول  بگو   ن ی و  . ند ی دانش سخن 
تامالت   ي اساس  ق حقو   ژه ی درباره دانش حقوق و بو   ر، ي اخ   ی ها سده   شمندان ی اند   ن ی از مهمتر   ي ك ی ماكس وبر  

زمانه   ي قي دل  در  او  است.  م   ی ا كرده  آن   ست ی ز ي پرآشوب  افول  و  آلمان  گرفتن  لدرت  شاهد  در   و  بود. 
خصوص ارائه داد و   ن ی در ا  یي ها ل ي پرداخت و تحل   ي اول، وبر به مسائل حقوق اساس   ي بحبوحه جنگ جهان

لانون اساس  او طرفدار    ی ا نقش عمده   مار ی وا   ي بعدها در نوشتن  العاده فوق   ارات ي و اخت  ي است ی ر    ی رژداشت. 
را بوجود   ی و بعدها مشكالت متعدد گنجانده شد    مار ی وا  ي نظرات در لانون اساس   ن یجمهور بود كه ا   س ي رئ 

و نگاه او به   ر يلرار داده و تفس   ي را مورد بررس  ي وبر در حقوق اساس   ه ی است كه نظر   نی آورد. هدف مقاله ا 
 . را شر  دهد   ي دموكراس جمهور، پارلمان،    س ي مانند رئ  ي مسائل 

 .جمهور، دولت  سیرئ  ،یماکس وبر، پارلمان، دموکراس  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و سدهماكس  در  انساني  علوم  متفكران  بزرگترین  از  یكي  گستره  بر  است.  اخير  های 
رو از وبرِ  های رایج جای داد. از این بندیمطالعات وبر باعث شده است نتوان او را در دسته

روشجامعه سياست،  عال ِ  حقولدان،  لرون شناس،  متخصص  التصاددان،  مور ،  شناس، 
شه تاریخ  متخصص  سياسي،  فعال  دین وسطي،  فيلسوف،  كردهر،  یاد  و...  و شناس  اند 

حوزه در  او  شارحان  كه  دارد  وجود  او  مورد  در  نيز  وسيعي  بسيار  مختلف  ادبيات  های 
بعنوان  نگاشته را  او  اول  درجه  در  دارد  وجود  ایران  در  وبر  مورد  در  كه  ادبياتي  اند. 
و در چند اثر معدود و    اند و چند اثر نيز او را بعنوان التصاددانشناس معرفي كردهجامعه

عالِ بعنوان  شمار  بجز انگشت  نيز  وبر  اندیشه حقولي  درباره  است.  معرفي شده  سياست    
  1چند مقاله كوتاه تقریبا ادبياتي در ایران وجود ندارد. 

وبر لبل از هر چيز یك حقولدان است و حيات او حيات حقولي است. به گفته یكي  
 2. به معنای والعي كلمه نيز دو رساله حقولي اوست  از محققين تنها كارهای آكادميك او

خانوادگي سنت  بر  بنا  دانشگاه  ااو  به  حقوق    دلبرگیهاش  آنجا  در  و  به    خواند  رفت 
محض رفتن به دانشگاه در درس حقوق مدني: مجموعه لوانين و نهادها ثبت نام و شركت  

مهمي   استادان  او  با    دركرد.  را  مدني  حقوق  داشت.  حبسلرحقوق  بين ،  با  قوق  را  الملل 
گذراند و   ركهي گو  برونوو تاریخ حقوق را با  ستي گن ، حقوق اداری و اساسي را با یدي اج

درس كرد.  چكه یتراو    مومسن گفتارهای  در  پایان   3شركت  تا  حقوق  در  او  تحصيالت 
مند شده بود رساله دكتری خود را  دوره دكتری ادامه یافت و او كه به حقوق روم عالله

 

اندیشهحقوق  ي شناس  جامعه  در  وبر   ماكس  یها شهیاند  نقد   و  ي»بررس  زاده،يعل   عبدالرضا  رک  نمونه  یبرا.  1 های  «، 

و پارادای    زاده، »حقوق اداری بروكراتيك (؛ محمدحسين زارعي و آزیتا محسن1384، )9حقولي، سال سوم، شماره  

در   مندرج  اداریاندیشهوبری«،  حقوق  مجد،  های  انتشارات  )تهران:  ویژه  محمدرضا  و  جاللي  محمد  كوشش  به   ،

های حقولي، سال اول، شماره  اللهي، »مشروعيت حكومت از دید اسالم و ماكس وبر«، اندیشهحسين رحمت(؛  1393

4( ،1382 .) 

2. Wilhelm Hennis, Max Weber: Assy in Rconstruction, Translated Keith Tribe 

(London: Allen & Unwin, 1988).  
3. Stephen Turner, Weber: Lawyer as Social Thinker, Regis Facts (New York: 

Routhedge, 1994) &   
ریج، ترجمه  برمن هارولد و چارلز رید، »ماكس وبر در مقام مور  حقوق« مندرج در ترنر، استفان، وبر راهنمای كمب 

 . 302( ص  1398سجاد احمدیان )تهران: انتشارات علمي فرهنگي،  
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نوشت. چون    ستي گن و    تي گلداشمهای ميانه زیر نظر  های تجاری در سدهشركت  درباره
ای نيز  در آلمان آن زمان برای وارد شدن به مقام تدریس در دانشگاه باید رساله جداگانه

مي نظر  نوشته  زیر  روم  در  زمين  مساله  مورد  در  دیگری  رساله  نوشتن  با  او    تئودور شد، 
به مشاغل  در این ح   زني مت  آگوستو    مومسن  او  یابد.  به مقام استادی دست  وزه توانست 

حقولي عالله داشت و یك بار ه  سعي كرد وارد شغل و حرفه حقولي شود، اما ولتي در  
به    1886سال   نيست،  حقولي  مشاغل  مرد  فهميد  و  شد  رد  حقولي  مشاوره  آزمون  در 

 1. منصب دانشگاهي روی آورد
جنبه از  یكي  دنبال  به  مقاله  بساین  اساسي  های  حقوق  یعني  وبر  اندیشه  ناشناخته  يار 

اعظ    بخش  كه  است  آن  وبر  اندیشه  از  جنبه  این  بررسي  مشكالت  از  یكي  است. 
یادداشت  نوشته و  پراكنده  بصورت  و  نيست  او  آكادميك  كارهای  در  حوزه  این  های 

به مسائل حقوق اساسي داشته است  است. پرسش  به    ؟مقاله این است كه وبر چه نگاهي 
و    باور داشت  اساسي  لانون  از  خاصي  تفسير  وبر  عصر،  آن  آلمان  فضای  به  توجه  با  ما 

همچنين   او  شود.  انتخاب  مردم  رأی  توسط  جمهور  رئيس  كه  بود  ریاستي  نظام  طرفدار 
نگاه   داشت.  تنگاتنگي  رابطه  رئيس جمهور  با  كه  داشت  پارلماني  نظام  از  خاصي  تفسير 

ير متفاوت او از دموكراسي باعث شد از نوع  خاص وبر به نقش رهبر در یك كشور و تفس
های فكری ترین زمينهخاصي از حكومت طرفداری كند كه بسياری معتقدند یكي از مه 
بعد از مرگ وبر شد. در این مقاله كوشش مي با روش توصيفي و پيدایش فاشيس   شود 

ویي افكنده شود. البته  ای بر این جنبه از اندیشه وبر پرتتحليلي و استفاده از منابع كتابخانه
های  بر خواننده پوشيده نيست كه مسائل و موضوعات حقوق اساسي بسيار فراتر از بحث

تر بودند تأمل  این مقاله هستند، اما وبر تنها در مورد برخي از موضوعات كه به نظر او مه 
 كرده است. 

 . وبرِ حقوقدان1
اروپا    ازهای مهمي  آلمان و بخش خواند سلطه ساویني بر حقوق  حقوق مي  زماني كه وبر

نيز ساویني مي  ري تأثيبحاك  بود و او ه  از این جریان   خواند و رویكردهای  نماند. وبر 

 

 . 303پيشين، ص  برمن هارولد و چارلز رید،. 1
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اندیشهكارانهمحافظه و  اساسي  حقوق  به  داشتای  آلمان  حقولي  از    1. های  بتدریج  او 
رشته كه  التصاد  به  و  گرفت  فاصله  باحقوق  ولي  شد؛  عاللمند  بود  جوانتر  حال    ای  این 

خود   عالیق  نكرد. را  هرگز  رها  حقوق  مي   2به  نشان  وبر  آثار  معروفترین  به  او  نگاه  دهد 
نوشته در  را  حقولي  تحليل  بكار  همواره  به    3.برديمهایش  اول  جهاني  جنگ  از  بعد  او 

حقوق اساسي بازگشت و در تدوین لانون اساسي وایمار حضور    خصوصاًمباحث حقوق  
  4فعال داشت. 
پيچيدهاندیشه بسيار  حقوق  در  وبر  ميهای  آنها  از  برخي  به  كه  كرد.  اند  اشاره  توان 

دیدند بر اروپا حاك  بودند اما با  ها كه حقوق را بعنوان دستورات حاك  ميپوزیتيویست
اوج   پوزیتيویس  همچنان در  البته  پدید آمد.  مباحث  این  ساویني و شاگردانش خللي در 

 5.گفت كه پوزیتویس  در اروپا بسيار رشد كرده بودمي  لدرت بود و وبر در فضایي سخن 
شد. حقولي  پوزیتيویس   به  منجر  حقولي  عقالنيت  وبر  گفته  زمان    6به  آن  در  همچنين 

كانتي تفكرات  نتيجه  مفاهي ،  از  سيستمي  از  شده  تشكيل  جهان  یك  بعنوان  و  حقوق  ها 
های مه   )یكي دیگر از بحث  8ت.پذیرف  ري تأثوبر نيز از این مباحث بسيار    7ها بود.نئوكانتي
بعنوان متخصص حقوق    تأملاروپا   بعنوان ميراث مه  اروپا بود و وبر  درباره حقوق روم 

وبر همچنين هدف حقوق را از اخالق و مذهب جدا    9ي داشت.مهمروم در این فضا نقش  
یگری  نكته د 10دانست و معتقد بود حقوق باید از دیگر منابع كنترل اجتماعي جدا شود.مي

 

1. Stephen Turner, op.cit. p. 3. 

2. Ibid. p. 5. 

وبر،  .  3 ماكس  رک  نمونه  زمانبرای  گذر  در  انتشار،  شهر  سهامي  شركت  )تهران:  كاویاني  شيوا  ترجمه   ،1384  )

زاده )تهران: انتشارات سمت،  نژاد، مصطفي ترابس وبر، التصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابيماك

وبر،  1384 ماكس  كاشاني  دارهیسرما  رو   و  وتستانپر  اخالق(  منوچهری  پریسا  و  رشيدیان  عبدالكری   ترجمه  ی، 

 (. 1373)تهران: انتشارات علمي فرهنگي، 

 

4. Stephen Turner.op.cit. p. 6. 

5. David Trubek, “Max Weber on Law and the Rise of Capitalism”, Wisconsin 

Law Review, No. 3, (1972), p. 736. 

6. Max Anter. a, Weber's Theory of the Modern State: Origins, Structure and 

Significance, Trans by Keith Tribe. 4th ed (Palgrave Macmillan, 1972) p. 185-194. 

7. Stephen Turner, op.cit. p. 13. 

8. Ibid. p.18. 

9. Ibid. p. 21. 

10. David Trubek.op.cit. p 736. 
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كه در اندیشه حقولي وبر مه  است بررسي بحران حقوق در وایمار است كه وبر، كلسن،  
 1اند.را نشان داده  توما، هلر و اشميت آن

هایي كه وبر در آن ورود كرده است مباحث  ترین و البته پركارترین حوزهیكي از مه 
ل اثبات این نكته بود كه  شناسي حقوق است. وبر از طریق مطالعه تاریخ حقوق بدنياجامعه

او    2تاریخ حقوق، تاریخ عقالني شدن است.حركتي بسوی عقالني شدن و    ،حقوق غربي
اینگونه مي ابتدا حقوق كاریزماتيك شكل  سير تحول عقالني شدن حقوق را  دانست كه 

توسط   حقوق  انحصار  معتمدان،  توسط  تجربي  كشف  ترتيب  به  سپس  است،  گرفته 
به گفته او تجربه مدرنيته و به    3ای به وجود آمده است.حقوق حرفهامپراطور و در نهایت  

تجربه غرب  در  حقوق  دیگر  تبع  كشورهای  حقوق  با  و  است  فرد  به  منحصر    تاً ي ماه ای 
است تفكيك  4.متفاوت  برخي  بود  معتقد  همچنين  مانند او  هستند  غلط  حقوق  در  ها 

حقول مالک  هيچ  بر  كه  عمومي  حقوق  از  حقوق خصوصي  جامعهتفكيك  و  شناسي  ي 
مبتني نيست و این سخنان كه یكي از این دو مربوط به دولت است و دیگری فرد، بر یكي 

سخنان درستي نيست. دوم تفكيك بين حقوق    ،نابرابری و بر دیگری برابری حاك  است 
بين حقوق سابجكتيو و حقوق آبجكتيو و چهارم   تفكيك  پوزیتيو. سوم  طبيعي و حقوق 

 5.شكلي و ماهویتفكيك بين حقوق  
اند این است كه وبر بسياری از مفاهي   ای كه شارحين وبر كمتر به آن توجه كردهنكته

  رادولف خود را از حقولدانان گرفته است. برای نمونه مفهوم كاریزما را از حقولداني بنام  
كرد و این مساله را در كليسا بررسي مي  6گرفت كه متخصص حقوق كليسایي بود   سوه 
و مفهوم اعتبار و   7توان حقوقِ بدون اجبار داشت. مفهوم به رسميت شناختنونه ميكه چگ

حقوق  مهمترین    8ریشه  از  یكي  بود.  گرفته  وام  حقولدانان  از  وبر  كه  بود  مباحثي  از  نيز 

 

1. Peter Gorden & John McCormick.ed, Weimar thought a Contested Legacy 

(Princeton University Press 2013) p. 55. 
 . 232( ص  1383، عبدالحسين نيك گهر )تهران: نشر توكا، ي ماكس وبرشناسجامعهژولين فروند، . 2

 . 243همان، ص . 3

 .95( ص 1384ان: نشر لقنوس، ، شهناز مسمي پرست )تهروبر ماكسفرانك پاركين، . 4

 . 239-236فروند ژولين، پيشين، صص  . 5

6. Stephen Turner, op.cit. p. 104. 

7. Ibid. p. 99. 

8. Ibid. p. 90. 
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كه   عصر  آن  داشت    ري تأث حقولدانان  لرن  آن  حقولي  اندیشه  بر  البته  و  وبر  بر  فراواني 
ایرینگ    نگیریا ردپای  ميبود.  و  است  زیاد  بسيار  وبر  آثار  مقالهدر  موضوع  ای  تواند 

ایرینگ است. اندیشه وبر،  به گفته محققين منبع اصلي  باشد.  ایرینگ    1مستقل  با خواندن 
با سنت و تئوریمهمتوان بخش  مي های سياسي و حقولي را فهميد. منبع  ي از رابطه وبر 

ا مشروع،  خشونت  انحصار  بعنوان  دولت  تعریف  در  استوبر  مساله   ایده  2.یرینگ  و 
شكل اصل  را  هدف  ایرینگ  بود.  حقوق  هدف  مساله  بررسي  جهان  ایرینگ  دهي 

ميمي منافع  تعارض  نيز حل  را  و هدف حقوق  رو     3. دانستدانست  كتاب  در  ایرینگ 
به    4حقوق روم، منافع را بنيان حقوق خواند و وبر مفهوم منفعت را از ایرینگ گرفته است. 

ها  وق، تئوری صرف نيست و اجبار است و این را ایراد ساویني و رمانتيكنظر ایرینگ حق 
از    متأثروبر در خصوص رابطه دولت و حقوق نيز    5وبر ه  بود.   دیي تأدانست كه مورد  مي

توسط كلسن به اوج    دهی ابعدها این    6. یكي از حقولدانان بزرگ آلماني یعني ژلينك بود
ها بر  در زمانه وبر، نئوكانتي  7از وبر بود.  متأثرل چپ  اند كلسن یك ليبرارسيد و حتي گفته

یكي از    ري تأث گزید. شاید این مساله تحت  ها دوری ميهمه چيز غلبه داشتند اما وبر از آن
یعني   وبر  دهه    استادترین  مه   شري ف  كونوهمكاران  در  شعار    1860هایدلبرگ  كه  بود 

نئوكانتي نقد  و  كانت  به  بودبازگشت  داده  را  نئوكانتي  .ها  منتقد  تعارض  فيشر  و  بود  ها 
ميسيست  آنها  تفكر  نتيجه  را  بنيادین  مفروضات  تعارض  یا  بر   8دانست.ها  عالوه  وبر 

نقد او   ، برای نمونه .پرداختپذیری از حقولدانان، به نقد و مباحثه با حقولدانان نيز ميري تأث
ل نهایي و هدف نهایي در  در فلسفه حقوق بسيار معروف است كه به مفهوم عل  استاملربر  

معتقد بود استاملر نتوانسته است بين بودن و باید بودن تفكيك    9، اندیشه استاملر حمله كرد
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اندیشه كه شكل  1. لائل شود این  با  نتایج آنوبر همچنين  ها جدا از جامعه  های حقولي و 
 2.ها بخشي از مفاهي  حقولي است مخالفت جدی كردهستند و اعتبار آن

آنك است، با  من  از صالحيت  فراتر  حقوق  عل   بود  گفته  وبر  كه    3ه  بكری  نكات  اما 
فضای   در  فقط  وبر  باشند  معتقد  وبر  شارحين  كه  است  شده  باعث  گفته  حقوق  درباره 

مي فهميده  حقولدانان  مایرفكری  گفته  به  كه    ،شود.  همانطور  است  حقولدان  یك  وبر 
او را شكل دادند.حقوق و تاریخ روم اندیشه ، دوست نزدیك وبر رادبور   گوستاو  های 

های حقولي لبل از خودش در او جمع نيز او را متفكری معرفي كرده است كه همه اندیشه
 4حقوق را گامي جلوتر ببرد.   فلسفهشده بود تا 
این  علي او،    شهیاندرغ   حقولي  اندیشه  از  بزرگان  از  برخي  ستایش    برمن  هارولدو 

به  داند.  در این حوزه برجسته نميرا  حقوق، كارهای وبر  یكي از بزرگترین محققان تاریخ  
حق مطلب    ،رغ  ارزشمند بودناشارات وبر به كليسا و حقوق كليسایي علي  ،اعتقاد برمن 
.. نيز سخنان او همين ایراد  .  هندو و بودایي و،  یهود  ،كند. در مورد حقوق چين را ادا نمي

اینكه در این ح با  او وبر  به گفته  تاریخرا دارند.  به معنای  وزه تحصيل كرده  نگار حقوق 
 5. رایج كلمه نيست

 . وبر و مفهوم سیاست 2
های حقوق اساسي او در  رو مه  است كه برخي از دیدگاهنگاه وبر به مساله سياست از این 

 و  6پدرش وكيل و نماینده پارلمان اند. خانواده وبر سياسي بودند.  ذیل این نگاه مطر  شده 
بود. وزیر كشاورزی و تجارت از خویشاوندان او و    شتاگیراته بودجه  ها عضو كمي سال

با نخبگان سياسي آن زمان  تاجراني بزرگ بودند. خانواده او همچنين  خانواده و فاميلش 
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داشتند نزدیك  بسيار    1.ارتباط  سياست  به  بود  شده  بزرگ  فضایي  چنين  در  كه  وبر 
نامهمي یاد  اندیشيد و سودای كار سياسي داشت و در  پنهانش  بعنوان عشق  ای از سياست 
بود  2. كندمي پدرش  لييبراليس   ناسيونال  او  اوليه  به گفته همسرش  ب  3. موضع سياسي  عدها 

و حتي وارد حزب دموكراتيك آلمان ه  شد و   4مایل  مدتي به حزب سوسيال دموكرات
ميعلي انتخاب  فرانكفورت  انتخاباتي  حوزه  در  بود  مطمئن  اینكه  حزبرغ   یك    شود، 

نمو او  جایگزین  را  عادی  انجمن    كه5دفرد  با  وبر  كرد.  اندوهگين  بسيار  را  او  مساله  این 
 6كرد.هایي برای آنها الامه ميسياست اجتماعي نيز رابطه نزدیكي داشت و سخنراني

در    زندگي و  بود  سياسي  اندیشمندی  او  بود.  سياسي  رویدادهای  تجلي  وبر  افكار  و 
ست مرد عل  و عمل باشد. با آنكه برای منصب دانشگاهي  خوا سياست نقش داشت و مي

علي ولي  رسيد،  عل   مقام  در  چيز  همه  به  نكرد  بسيار  تالشي  سياسي  كار  به  اینكه  رغ  
برای آن تالش مي و  او هميشه رویای  عالله داشت  نبود.  این حوزه موفق  كرد هرگز در 

ت در آینده كشور به او  ولتي همسرش به او گف7فراخوانده شدن از سوی ملت را داشت. 
مي احساس  بود  گفته  وبر  آورد،  خواهد  داشته  روی  دریغ  من  از  را  چيزی  زندگي  كن  

ميهن مي  ترولچ   8است. و  سياستمدار  باطن  در  او  ميگوید  كه  بود  پرشور  دید  پرستي 
مي را  نادرستي  مسير  اجازه  كشورش  شرایط  اما  داشت  را  آن  رهبری  آرزوی  و  رود 

ارهای سياسي مانند كاندید شدن در مجلس، شایعه وزیر خارجه شدنش،  او در ك 9داد.نمي
وایمار اساسي  لانون  تدوین  به  و كمك  ورسای  مذاكرات صلح  در  ه  شركت    شركت 

بود.    .كردمي سياست  مورد  در  او  دیدگاه  او  نشدن  سياستمدار  اصلي  علت  در  شاید  او 
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انامه باید  و  است  مصالحه  از  ناگزیر  سياستمدار  نوشت  خودداری  ای  مهمالت  افشای  ز 
 و وبر بعنوان یك انسان دانشگاهي لادر به این كار نبود.  1كند 

والعگرایانه بود كه به احتمال زیاد آن را از ماكياولي گرفته    كاماًلنگاه او به سياست  
او از ماكياولي   نامه  ري تأث بود.  كند كه  اش اشاره ميهای جوانيزیادی پذیرفته است و در 

نيز    2دن شهریار ماكياولي است. مشغول خوان به او ارجاع ميبعدها  به گفته  داد.  به كرات 
نيست.محققين،   تصادفي  ماكياولي  و  وبر  دغدغه  3شباهت  از  جدا  یكي  وبر  اصلي  های 

نزدیك كرده  ماكياولي  به  او را  این دیدگاه  و  بود  ارزشي  مسائل  از  مسائل والعي  كردن 
و سياسي اعتقاد داشت و سياست را بر اساس منطق و  وبر مانند او به استقالل للمر  4است.

چرخد  داد و معتقد بود زندگي سياسي، حول محور لدرت ميروش تنالضات توضيح مي
نویسد كسي كه وارد سياست شده است باید بداند او مي  5و سياست ميدان منازعه است. 

نيروهای شيطاني شده است. للمرو  دی  6وارد  از  نيز  وبر نظریه مصلحت دولت  تامالت  گر 
او سياست را ابزار دولت    7كرد.بود كه او را به اندیشمندان سده شانزده ایتاليا نزدیك مي

دانست كه انحصار مشروع خشونت را در دست دارد و نسبتي بين سياست و خشونت  مي
مي با خشونت    8كرد.برلرار  دموكراتيك،  هياتي حتي  و  لباس  هر  در  سياست  وبر  نظر  به 
اندیش نباشد. به  گرایانه باعث شد كه در سياست، آرمانهمين دیدگاه والع  9د. ارتباط دار

ناپذیر بشر است كه حيواني سياسي باشد اما بداند كه سياست راهي  نظر وبر تقدیرِ اجتناب
تواند ه  باشد. هر كسي كه  به سوی خوشبختي و عدالت و صلح جاویدان نيست و نمي
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از هر چوارد سياست مي لبل  این حقيقت  شود  به  و  باشد  آزاد  توهمات  این  از  باید  يزی 
او در    1. ناپذیر انسان با انسان در زمين گردن نهدبنيادین اعتراف كند كه به منازعه اجتناب

سياست یعني تالش برای سهي  شدن در لدرت یا تاثيرگذاری    :نویسدتعریف سياست مي
ياسي است، یعني منافع موجود در  گویي  موضعي سبه گفته او ولتي مي  2بر توزیع لدرت.

ای در پاسخ به آن مساله یا انتخاب آن  توزیع یا حفظ یا انتقال لدرت، نقش تعيين كننده
 3تصمي  دارد. 

نویسد كسي  گرایي در سياست بيزار بود و ميچنانكه اشاره شد وبر به شدت از آرمان
آید كه  كند وضعي پيش ميالمللي را مطر   كه بجای ميهن، آینده سوسياليس  یا صلح بين 

طلبانه دست  از عالیق سلطنت  1918همچنين ولتي در    4االن در آلمان با آن روبرو هستي .
طلب بودی ، با عقل  گفت ما كه با للب خود سلطنت  نكهیماخواه شد به  كشيد و جمهوری
جمهوری شدی . خود  بر    5خواه  آدميان،  خوشبختي  و  صلح  رویای  بجای  بود  گفته  وبر 

 6ه ناشناخته تاریخ بشری نوشته شده است هرگونه اميد را فروبگذار؛ آنگاه داخل شو آیند
هایش  یكي دیگر از نكات اصلي اندیشه وبر، ملي بودن تفكر او بود و برای آلمان و بحران 

نه  مي ما  وظيفه  او  گفته  به  بلكه    ن يتأماندیشيد.  آیندگان  برای  خوشبختي  و    نيتأم صلح 
 7دانست. نش ملي است و ارزش نهایي را نيرومندی دولت ملي مي همبستگي برای بقا و م

مي پارلماني  و حكومت  دموكراسي  از  باالتر  را  ملت  منافع  به    8دانست. او حتي  او  عالله 
فردیناند تونيس نوشت هرگز موهبت   به  آلمان  از شكست  بعد  بود كه  به حدی  تا  آلمان 

 9ام. الهي متولد شدن در آلمان را نادیده نگرفته
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پرداخت و آن را یك حوزه مستقل از فعاليت انسان ناميد.  وبر به مفهوم امر سياسي ه   
 1او معتقد بود سياست، اخالق ویژه خود را دارد و به تفاوت اخالق و سياست پرداخت. 

بينند های سياسي را نميگرایي بود و كساني كه والعيتفضيلت سياسي برتر برای وبر والع
تحقيرآميز   لحني  ميبا  ایدئولوژیك«  كسب    2ناميد.»ادبای  برای  سياستمدار  او  باور  به 

و معتقد بود سياست بدون   3های اوست خصيصه  ء طلبي جز كند و لدرتلدرت تالش مي
نيستند سازگار  ساده  اخالق  با  نيز  مبارزه  وسایل  و  نيست  لهر  بدون  مبارزه  و  او    4. مبارزه 

و كشمكش و تعارض را ذات    5يات انساني سلطه انسان بر انسان را والعيت گریزناپذیر ح
مي اجتماعي  نيست. زندگي  شدني  حذف  كه  را    این   به  6دانست  انساني  حيات  ترتيب 

تواند دست به انتخاب  دید كه انسان از ميان آنها ميهای متعارض ميای از ارزشمجموعه
 7. بزند

شدن سياستمدار  برای  بود  معتقد  ویژگي  ،وبر  فرد  باید  در  خاصي  داشته  های  وجود 
مس احساس  شوق،  را  شدن  سياستمدار  برای  خصوصيت  سه  و  تناسب  ئ باشد  و  وليت 

به گفته او شوق به تنهایي كافي نيست، حتي اگر از صمي  للب باشد و باعث    .دانستمي
احساس  نمي و  درآید  هدف  یك  بصورت  اینكه  مگر  باشد،  سياستمدار  كسي  شود 

این هدف را راهنمای عمل خو به  لرار دهد. در غير  مسئوليت  به لول  این د    مل یزصورت 
این،   بر  عالوه  است.  روشنفكران«  عالله  مورد  »رمانتيس   یا  سترون«  »هيجان  یك  تنها 

به گفته وبر   ها در عين تمركز و آرامش دروني نيز الزم است.شدن از والعيت متأثرتوانایي 
ي  ناشسئوليتي كه دومي  مهدفي و بيبي  :در عرصه سياسي فقط دو گناه كبيره وجود دارد

 8از اولي است. 

 

 . 9-138ماكس وبر، پيشين، صص  . 1

 . 58دیوید بيتهام، پيشين، ص   .2

 . 58ماكس وبر، پيشين، ص  . 3

 . 713ریمون آرون، پيشين، ص . 4

 . 112. پيتر السمن، پيشين، ص  5

 . 84هام، پيشين، ص  دیوید بيت . 6

 . 82ماكس وبر، پيشين، ص  . 7

 . 5-134همان، صص . 8



 55 |مرادخانی  | یماکس وبر و مسائل حقوق اساس

 

همه   است.  توجه  لابل  برای كشورش  راهكار  و جستجوی  آلمان  درباره  وبر  دیدگاه 
حيث  این  اند و وبر نيز از  اند تفكر كردهزیستهای كه ميمتفكران بزرگ در شرایط زمانه

 1نوشت. مستثني نيست. وبر در فضای كاپيتاليس  صنعتي و فضای پسابيسماركي آلمان مي
دوران حيات وبر با صدراعظ  آهنين آلمان یعني بيسمارک و رایش اول دره  تنيده شده  

به گفته او سياست آلمان، ميراث    2است و آلمانِ پسابيسمارک نقطه فه  اندیشه وبر است. 
بيسمارک است و آینده دولت آلمان وابسته به توسعه لدرت صنعتي یا هر سياست است  

لدر برای  كوششي  است.كه  و    3ت  بود  پيچيده  بسيار  نوزده   لرن  آلمان  در  لدرت 
مي انتخاب  مردم  توسط  ميرایشتاگ  باعث  امپراطور  متعدد  اختيارات  اما  شد  شد 

مس بار  از  نظاميان  و  ميئ بروكراسي  وبر  و  مشكل  وليت شانه خالي كنند  این  برای  كوشيد 
و رهبری جنگ نگاه انتقادی  به ریاست آلمان    1917همچنين او تا سال    4حلي پيدا كند.راه

مقاله   در  خصوصا  كرد  توجه  داخلي  سياسي  ساختار  اصال   به  آن  از  بعد  اما  داشت، 
ای  در مقاله  1906وبر در    5دموكراتيك كردن لانون اساسي كه بصورت جزوه منتشر شد.

درباره انقالب روسيه به بحث از توسعه ليبرال دموكراسي پرداخت و اعالم كرد آلمان به  
دارد. رفر نياز  اساسي  مدل  6م  دو  آن  به  نگاه  با  و  توجه كرد  نيز  آمریكا  و  انگليس  به   ،او 

به دنبال  لوی كردن التصاد و لدرت آلمان بوده است و    انتقاداتي بر آلمان وارد كرد. او 
داری  اعتقاد داشت كه آلمان بسيار دیرتر از انگليس و آمریكا به اهميت و توسعه سرمایه

 7برده است.پي
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 . وبر و مفهوم دولت 3
اساسي و و  بنظریه حقوق  وبر درباره دولت  او مطر  شد. سخنان  نظریه دولت  بطن  ر در 

جامعه در  و  است  پيچيده  بسيار  آن  مطر  انواع  زیادی  مباحث  آن  درباره  دولت  شناسي 
و   1داندشده است كه از موضوع مقاله ما خارج است. وبر دولت را مفهوم فرمانروایي مي

و   3به اعتقاد او دولت با لدرت دره  تنيده است   2ال او ایجاد یك دولت لوی است. هاید
تعریف مي فيزیكي  نيروی  از  استفاده  مبنای  بر  اهدافش كه  مبنای  بر  نه  را  و   4كرد دولت 

اند. به باور او  ها بر زور بنا شدهگفته بود این سخن تروتسكي درست است كه همه دولت
نهادها تنها در صورتي حق استفاده از  دولت تنها مرجع استفاده   از خشونت است و سایر 

اداره انحصار خشونت مشروع نيز از طریق حقوق ر     5روز را دارند كه دولت اجازه دهد. 
انحصار خشونت در دست دولت را از ایرینگ گرفته بود. نيچه نيز كه سياست    6دهد.مي

 7نبوده است. ري تأث يبزمينه در این   احتماالًدانست را خشونت سازمان یافته مي
سه عوامل  به  توجه  وبر  ه   حاكميت  و  جمعيت  سرزمين،  یعني  دولت  تشكيل  گانه 

مفهوم ملت تاكيد مي بر  و  بود  پرشور  ناسيوناليست  او یك  كرد و آن را در كرده است. 
به نظر وبر دولت مدرن در جایي بوجود    8دانست. دولت مي  سي تأس عامل    ، كنار سرزمين 

كه مي ویژگي  آید  این  سياسي  باشد:  جامعه  داشته  را  كه    -الف ها  لانوني  و  اداری  نظ  
باشد لانوني  مصوبات  به  منوط  آن  اعمال    -ب  ، تغييرات  كه  اداری  دستگاه  ي  رسم یك 

انجام دهد بر مصوبات لانوني  الزام  -پ  ،اداری را طبق مقررات مبني  التدار  آوری  وجود 

 

1. Anter.a, op.cit. p. 48. 

2. Wolfgang Mommson, The Political and Social Theory of Max Weber Collected 

Essay (Chicago: University Press, 1989) p. 25. 

 . 785ص   ریمون آرون، پيشين،. 3

 . 104فرانك. پاركين، پيشين، ص . 4

 . 92، ص نيشيپ ،جامعه لدرت نید، وبر سماك. 5

6. Anter. A, op.cit. p. 174. 

 . 187برایان ترنر، پيشين، ص . 7

 .104تا   102فرانك پاركين، پيشين، صص . 8



 57 |مرادخانی  | یماکس وبر و مسائل حقوق اساس

 

همچنين به نظر او باید    1يت استفاده از زور.مشروع  -تو    گرددكه بر همه اشخاص اعمال  
   2.كندلدرت غيرشخصي باشد و از آن تحت عنوان ماشين زنده یاد مي

های دولت در آلمان عصر ویلهل   اخذ شده از تئوری  تماماتفكرات وبر درباره دولت  
تعریف او از دولت همان تعریف ایرینگ و شوپر و هدف دولت   ،به گفته محققين   3است.
است. مفهوم دولت به مثابه شكل حكومتي را از نيچه، گربر،    نكي ژل و  وسیپرن سخن هما

رابطه دولت و لانونيت را از ژوزف فون هلد، مفهوم عمل محور دولت را    ؛الباند و ژلينك
ژلينك و  فوستل  تریسيلكف؛  از  و  پریوس  از  را  ملت  با  دولت  و    ؛رابطه  دولت  رابطه 

 4.رابطه دولت و حقوق را از ژلينك وام گرفتبروكراسي را از الين ژیسنكي و  
خاصي   جایگاه  او  دولت  نظریه  در  كه  است  وبر  اندیشه  اصلي  مفاهي   از  بروكراسي 
ناگزیر   آن  از  جدید  جهان  كه  است  جدیدی  مفاهي   از  بروكراسي  وبر  اعتقاد  به  دارد. 

بي  5است  از سلطه  نيست. زیرا هيچ شكلي  اداری  از سازوكار  این    6نياز  بر  بود كه او  باور 
ها و  این مفهوم برای خود ویژگي   7ترین ابزار لدرت است. بروكراسي از نظر فني پيشرفته

اصولي دارد مانند سازمان مستمری از وظایف اداری، صالحيت معين ادارات، لابليت فني  
جود خدماتي معين تحت حمایت لانون  وها و لواعد اداری،  اداره، مكتوب بودن تصمي 

مراتب، استخدام از طریق مسابقه، پاداش منظ  مالي، وجود  ان، وجود سلسلهبودن كارمند
مرحمت و  لطف  نه  اساس ضوابط  بر  كارمندان  ارتقای  امكان  انضباطي،  همچنين    .كميته 

 8د. نو متصدی، حق تصرف جایگاه را ندار ندكارمندان مالك ابزارهای اداره و شغل نيست 
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پروسي بود كه با دموكراسي از    مشخصااسي  در تعریف سنتي، بروكراسي نوعي نظام سي 
نوع اروپایي در تعارض است، اما وبر آنرا به سازمان اداری مخصوص جوامع مدرن تغيير  

  1داد.
وبر بر این باور بود كه بروكراسي بسيار لدرتمند شده و باعث شده است جای مقامات  

 2ي مه  نظریه وبر بود. ای از تقدس ویژگهاله  ازسياسي را بگيرد و جداكردن بروكراسي  
اند: این است كه كارگزاران دولت مدرن دو دسته  باشدميای كه در اندیشه وبر مه   نكته
مقاممقام و  اداری  سياسي.های  مسئوليت    3های  هيچ  سياسي  مقام  برخالف  اداری  مقام 

لبال خط در  از دستورالعملمشيشخصي  اداری  مقام  ندارد.  تبعيت ميها  مقاها  اما  م  كند 
است هوادار  دنبال  به  عهده  4. سياسي  والع  در  اداری  و  بروكراسي  دستگاه  او  نظر  دار  به 

را غصب و با فراتر   است اما بتدریج آن  شود كه برای آن تجهيز شدهعملكرد سياستي مي
پيامدهای زیان از محدوده خود  ایجاد ميرفتن  برای حكمراني  ترتيب    5كند.باری  این  به 

گرا است  شود. بروكراسي بسيار پيچيده و تخصصیژه خود خارج ميبروكراسي از كارو
بتدریج باعث ميگرایي در حوزهو این تخصص شود موضع های مالي، نظامي و حقولي 

رو  از این   6. ي شودفاتیتشراین متخصصان بر نظر شهریار غلبه كند و شهریار بتدریج مقامي  
های اداری بود. یكي  حقيقت حكومتِ مقام  پادشاهي بود اما در  ظاهراًآلمان آن زمان نيز  

های  ها و حوزهریزی شده نيز این بود كه همه ساحتاز علل مخالفت وبر با التصاد برنامه
 7. كردهای اداری ميزندگي فرد را متكي به مقام

بروكراسي به این دليل برای وبر مساله بود كه تمایل دارد نقش خود را گسترش دهد  
اسي را به اداره عادی امور فرو بكاهد. در غياب رهبر سياسي نيرومند،  و مساله رهبری سي 

مقامات بلندپایه اداری لادرند بواسطه دانش تخصصي، مقامات سياسي مثل وزرا را تحت  
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وبر دنبال دولتي بود كه بتواند دستگاه بروكراسي را تابع خود كند،  1.نفوذ خود درآورند
و ریاست دستگاه اداری با یك   2حق سياستمدار است زیرا به نظر او نظارت بر بروكراسي  

فرد غير اداری مثل رئيس جمهور و یا شاه است. به این ترتيب او لصد داشت برای رهایي  
 دست به دامن رئيس جمهور شود. ، انسان از لفس آهنين بروكراسي

 . قانون اساسي وایمار و نقش رئیس جمهور 4
ا لانون اساسي نگاهي ویژه  به  ست. او در بجبوبه جنگ جهاني اول و زماني كه  نگاه وبر 

نمي را  او  اساسي شد.  لانون  مباحث  وارد  بود  نگارش  در حال  وایمار  اساسي  توان  لانون 
  و های لانون اساسي و ه  رده هرمان هلر، كارل اشميت  های تئورییك متفكر در حوزه

ت با آوردن یك بند  گف داد و ميهانس كلسن دانست، زیرا اولویت را به امور دیگری مي
نمي اساسي  لانون  امری  در  تا  گردد  فراه   بسياری  شرایط  باید  و  رسيد  رویاها  به  توان 

او شكل نظر  به  همه دستگاهمحقق شود.  مثل  اساسي  لانون  فني  های  ابزارهای  دیگر  های 
است  دیگری  مسائل  در  اصل  و  وسيله    3هستند  سياسي كشور یك  ساختار  كرد  تاكيد  و 

برای    1917  با این حال در  4شكل دولت و رهبر یك مساله تكنيكي است.   است نه هدف و
هایي برای اصال  امور تدوین كرد و زماني كه هوگو پریوس  های پارلماني طر كميسون

ای  وبر در مقاله  5نویس لانون اساسي وایمار شد از وبر ه  دعوت كرد.مشغول نوشتن پيش 
ده آلمان را بررسي كرد و نوشت مسائل مربوط های احتمالي لانون اساسي برای آین طر 

اما مهمترین مساله برای آلمان و آینده آن این است كه آیا  لانون اساسي مه  هستند،  به 
 6بورژواری آمادگي پذیرش مسئوليت سياسي و یك رو  سياسي خودآگاه را دارد. 

گردد. او  مي  اظهارنظر وبر در لانون اساسي وایمار به نقش رئيس جمهور باز  نیترمه 
بياورد   بوجود  لدرتمند  لانوني كه رهبری  از  آلمان،  و شكست  اول  از جنگ جهاني  بعد 
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و او به نقش رهبر  2زیرا معضل آلمان در آن زمان فقدان رهبری كارآمد بود  1،دفاع كرد
به نقش وبر در این خصوص نگاه    3. داشتتوجه جدی   نيز  مانند مومسن و هنس  كساني 

بر كاریزمای غيرشخصي و بعد از آن   1913ال برخي معتقدند او لبل از  با این ح4اند. كرده
مي تاكيد  شخصي  كاریزمای  فراموشي  بر  به  را  او  اول  دیدگاه  وبر  شارحين  ولي  كرد، 

 5سپردند.
او گفته بود انتخاب من یك دموكراسي رهبرمحور است تا یك ماشين بروكراسي كه  

داشت برعهده  رئيس جمهور  را  وظيفه  كاریزماتيك  ب  6. این  باید جنبه  رهبر  وبر،  اعتقاد  ه 
در موالع    7.داشته باشد و بتواند با پيامدهای بروكراسي و احزاب سياسي به مقابله برخيزد

مي تصور  كه  است  انساني  والعي،  رهبرِ  فوقبحراني  استعداد  دارد. العادهشود  رهبر    8ای 
او ابتدا  9. در حال جنگ استي  نظامسياسي با رهبر بروكرات متفاوت است و مثل فرمانده  

رئيس   همان  یا  رهبر  مولعيت  بود  پارلمانجمعتقد  در  امكان    ،مهور  شدن  فراه   موجب 
شود اما بعد از  از دست بدهد عزل مي   راشود و اگر اعتماد عمومي  نظارت بر فعاليت او مي

بتواند جهت باید  رهبر  تغيير داد و گفت  لاطع  گيریجنگ جهاني نظرش را  های سياسي 
  10داشته باشد و باید از پارلمان مستقل باشد و لدرت خود را بطور مستقي  از مردم بگيرد. 

تواند از جایگاه توده در فرایند سياسي غافل  به اعتقاد وبر هيچ نوعي از لانون اساسي نمي
مي توده  و  یا  شود  خياباني  سياست  مانند  غيرعقالني  و  نامنظ   شكل  سوی  به  تواند 
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نه درگير شدن توده در سياست بلكه شيوه درگيری آنها مه     رون یا  ز دیكتاتوری برود. ا
كه اعتماد و اعتبار خود را    2شد  يت يسي ب پلهبه این ترتيب وبر معتقد به رئيس جمهور    1است.

توان اختيارات  ها را از دست داد ميگيرد. به اعتقاد او رهبر هرگاه اعتماد تودهاز مردم مي
گرفت  پس  او  از  حتي  3را  مي  و  مردم  بود  است  گفته  بعيد  كه  بزنند  دار  را  رهبر  توانند 

مي و  باشد  داشته  سخن  این  به  باوری  ه   براخودش  در  پارلمان  رهبر  بدانست  ر 
 4كاریزماتيك لدرتي ندارد. 

يس  ئلانون اساسي وایمار یعني انتخاب مستقي  ر  41وبر با این تفكرات در تدوین ماده  
تيارات او نقش داشت. در مورد اول تردیدی نيست اما  آن در مورد اخ  48جمهور و ماده  

اند كه او به دنبال یك مجریه  گفته بيشتر مفسران وبر 5.هایي وجود دارددر مورد دوم بحث
بود. در    6لوی  مقاله  1919او  كرد در  دفاع  مردم  توسط  رئيس جمهور  انتخاب  از  و    7ای 
ر دموكرائانتخاب  بزرگ  »فرمان  را  مردم  توسط  جمهور  »نگهبان  يس  حتي  و  سي« 

دانست. حقيقي«  نوشته  8دموكراسي  در  اوليهوبر  سياسي  از  های  كه  بود  فردی  دنبال  اش 
ي در درون  عمومگفت امكان تحقق رهبری مبتني بر آرای  درون پارلمان ظهور كند و مي

دارد.  پارلماني وجود  ر  9نظام  از  ئایده  برآمده  مردم  رأيس جمهور  و   1918از    احتماالً ی 
لانون اساسي آینده آلمان مطر  شد و در كميته لانون اساسي نيز از آن دفاع كرد و    مقاله

از آن به بعد ویژگي محوری اندیشه وبر شد. او با اعضای كميته، اختالف نظر داشت. بقيه  
گفتند ریس جمهور باید جانشين پادشاه بشود و نقشي در حكومت نداشته باشد اما وبر مي

ی مستقي  مردم انتخاب  رأدانست كه با  يس جمهور لدرتمند ميئزم ربازسازی ملي را مستل
كرد كه  شود و بتواند از طریق رفراندوم به مردم مراجعه كند اما همچون گذشته تاكيد مي
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زمينه باید  در  پارلمان  نباید  او  عزل  در  عمل  ابتكار  ولي  باشد،  سياسي  رهبر  آموزش  ساز 
ده درصد هرگاه  و  باشد  پارلمان  است  اختيار  كافي  عزل  برای  نخواهند  را  او  در   1. مردم 

هایي برای حزب دموكرات كرد و از حكومت ریاستي دفاع كرد.  سخنراني  1919و    1918
استفاده مي نوع حكومت  این  برای  اصطال  سزاریس   از  مياو  اما سعي  آن  كرد  به  كرد 

بدهد. دموكراتيك  رهب   2وجهي  نامحدود  لدرت  با  دموكراسي  نوعي  و  سزاریس   است  ر 
 3ارجاعات مكرر او به عنصر سزاریِ سياست مدرن، مساله برانگيز شده است.  

 . پارلمانتاریسم 5
پس از رئيس جمهور مفهوم پارلمان و پارلمانتاریس  برای وبر بسيار مه  بود. با آنكه او از  
حكومت ریاستي دفاع كرده بود و نقش رئيس جمهور را برجسته كرده بود اما به پارلمان 

بسياری داشت.   به نظر اوو وظایف آن عالله  پارلمان    ،ویژگي دموكراسي سياسي مدرن 
به نظر او اگر   4ادامه دارد.   تر ي شومپی همگاني است كه بعدها این ایده را  رألدرتمند و حق  

بوجود مي نوعي سياست سلبي  باشد  مناصب  پارلمان ضعيف  دنبال  به  آید و سياستمدارن 
وليت  ئ د خواهند رفت. اما سياست ایجابي مستلزم پذیرش مسي برای اعضای حزب خوئجز

مي جذب  پارلمان  از  را  خود  نيروهای  حكومت  و  است  و  سياسي  پاسخگوست  و  كند 
پارلمان    ،به گفته وبر  5  شود.پارلمان مكان جذب نيرو و آموزش رهبران سياسي آینده مي

و به مطالعه عميق پارلمان در  ا  6.كل ماشين اداره دولتي نياز دارد  برلوی به كنترل عمومي  
و با بررسي طبقه متوسط در آلمان به این نتيجه رسيد كه    7انگليس و آمریكا نيز پرداخت

گيری رهبری  حل نامحتمل برای شكلتفسير ليبراليس  انگليسي و دموكراسي پارلماني راه
 8. آلمان خواهد بود

 

 . 360همان، ص . 1

 . 33همان، ص . 2

 . 180سوین اليسن، پيشين، ص . 3

 . 184دیوید بيتهام، پيشين، ص  . 4

 . 166-165همان، صص . 5

6. Magalhães Pedro, op.cit. p. 292. 

7. Mommson Wolfgang, The Political and Social Theory of Max Weber Collected 

Essay, op.cit. p. 17. 

 . 210برایان ترنر، پيشين، ص . 8



 63 |مرادخانی  | یماکس وبر و مسائل حقوق اساس

 

نقش  او  اندیشه  در  مانند  پارلمان  دارد  متعددی  تبلور  تضميهای  شخصي،  آزادی  ن 
اهميت    1نيروهای اجتماعي متكثر و سازش بين آنها و آموزش و گزینش رهبران سياسي. 

پارلمان برای وبر بيش از هر چيز به خاطر نقشي بود كه پارلمان در پيدایش رهبران سياسي  
بل  تواند پيش برود. او تا ل به نظر وبر رهبر دموكراتيك بدون یك پارلمان لوی نمي  دارد.

دفاع   پارلمانتاریس  خالص  از  آلمان  انتخاب    كرديماز شكست  پارلمان  توسط  رهبر  كه 
داد و معتقد بود پارلمان از كسب لدرت زیاد  و به الگوی انگليسي پارلمان ارجاع مي2شود 

پارلمانِ لوی، ضامن حفظ حقوق  به اعتقاد او    3كند. توسط یك رهبر انتخابي ممانعت مي
مقاب در  افراد  است. مدني  رهبر  لدرت  اعمال    4ل  ابزار  را  پارلمان  از  برآمده  رهبری  او 

دانست كه در شرایط مدرن نظارت بر عملكرد سياسي و تنها شكل ممكن دموكراسي مي
پارلمانمي او  اندیشه  بگيرد. در  به خود  ه  وسيله خدمت رهبران سياسي است    ،توانست 

یكي پارلمان نمایشي كه نه    شدایز لائل  او ميان دو نوع پارلمان تم  5. ه  بستر آموزش آنها
دوم پارلمان متعالي كه حكومت در مقابل    ؛توانست كارمند تربيت كند نه رهبر سياسيمي

و برای نمونه از پارلمان نمایشي آلمان و پارلمان لدرتمند انگليس سخن    6او پاسخگوست 
مي دفاع  پارلمان  لدرت  از  وبر  ترتيب  این  به  لگفت.  موازنه  تا  بروكراسي  كرد  با  درت 

مي فكر  كه  بياورد  ميبوجود  كنار  را  پادشاه  حتي  انتخاب  كرد  پيشنهاد  حتي  او  گذارد. 
ارائه داد. پارلمان را  پارلمان  7مستقي  رئيس جمهور توسط  معتقد است  وبر  بيتهام  خواهي 

 8در چارچوب ليبرال دموكراسي و باور راستين او به دموكراسي بوده است. 
ناگاه و در بحبوحه جنگ جهاني تغيير كرد و به صراحت گفت نظام    اما نظرات او به 

سرنوشت و  مصم   رهبری  پرورش  به  لادر  تنش پارلماني  این  رفع  برای  و  ساز  نيست  ها 
  ، برای برآوردن نياز به رهبری وحدت ملي را فراه  كندكه  تواند شخصيت نيرومندی  نمي
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توانستند به عضویت دولت درآیند س ميزیرا در نظام آلمان نمایندگان مجل1بوجود بياورد 
به دولت مي زماني كه  پارلماني  او رهبران  اعتقاد  به  را كنار ميو  نهند. روند عالیق خود 

همچنين به اعتقاد او در آلمان یك نظام اداری متخصص و آموزش دیده وجود دارد كه  
ت ضعف پارلمان، و به عل  2ای در ضعف پارلمان داردبسيار لوی است و نقش تعيين كننده

بلوغ یك به گفته او  توانند به طور دائ  در پارلمان باشند.  افراد دارای توانایي رهبری نمي
های پر زرق و برق حكومت پارلماني بستگي ندارد بلكه به آن بستگي دارد  ملت به جنبه

به  به نظر او لدرت سياسي نه به پارلمان كه    3كه ملت برای حل و فصل امور آماده باشد.
 4ها بستگي دارد.اعتماد و اطمينان توده

نخبه عنصر  ميان  تعادل  حفظ  برای  بود  تالشي  او  پارلماني  حكومت  و  نظریه  گرایانه 
منتخب،   جمهور  رئيس  و  شد  تعادل  این  خوردن  بره   باعث  او  بعدی  طر   اما  ليبرال 

برخي محدودیت  وبر  مستلزم  بود كه  ليبرالي  ب  لباًلهای  تاكيد كرده  آنها  بویژه حق بر  ود 
مواجه مي با خطر  را  پارلمان  استقالل  كه  رئيس جمهور  تنها  انحالل مجلس توسط  كرد. 

شد و البته حق مردم برای رفراندوم حقي  امكان نظارت بر این نظام به خود مردم محول مي
  5نمایشي بود؛ چون ابتكار عمل با رهبر است نه جامع سازمان نيافته. 

وبر  سن ممو نظر  است  پارلمان  معتقد  نهادن  مستلزم كنار  پارلمان  ليبرال  درباره  خواهي 
بود رد   فراه  كرده  انسان  برابر  برای حقوق  مباني  نظریه حق طبيعي را كه  او  است، زیرا 

بنيان  مي فروپاشي  و  پارلمان  كنترل  باعث  حزبي  یافته  سازمان  دستگاه  اینكه  دیگر  كرد. 
های  است، زیرا وبر حقوق و آزادی  زي آمي اغراقكمخواهي شد. این نظر مومسن  پارلمان

برخالف مومسن دنبال دموكراسي    تي اشم  گوستاونهاد و به همين دليل  سياسي را ارج مي
اندیشه وبر است.  پارلماني سرانجام در شرایطي    6پارلماني در  شد كه    سي تأس دموكراسي 
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ليصر تضعيف شد  گيری  بسيار متفاوت از شرایط مورد انتظار وبر بود و به علت عدم كناره
 1و سرانجام به جمهوری منجر شد.

به آن دسته از متفكراني بود    ليبراليس  ملي پسابيسماركي و متعلق  به سنت  وبر متعلق 
به گفته گيدنز در آلمان، بورژوازی    2. كه خواستار پارلماني شدن امپراطوری آلمان بودند

بيسمارک باعث وحدت شده بود  و سياست    3انداختن انقالب را نداشت ليبرال توان به راه
اما انتقاد اصلي او از بيسمارک این بود كه ملتي فالد هرگونه آموزش سياسي و فالد اراده  
سياسي بجای گذاشته است. بيسمارک دست پارلمان را از لدرت كوتاه كرد. این كار در  

بين كوتاه بالغ را از  بلندمدت مجال پروش رهبران سياسي  اما در  به    مدت مفيد بود  برد و 
سياسي در آلمان   خل به نظر وبر    1890با مرگ بيسمارک در    4بحران جانشيني منجر شد. 

نمي كه  آمد  كردبوجود  پر  جدید  سياسي  رهبر  با  را  آن  بيسمارک    5.توان  او  اعتقاد  به 
مسنمي و  مستقل  سياستمداران  یك  وليتئ توانست  گرفتن  از شكل  و  كند  تحمل  را  پذیر 

جلوگ پارلماني  و  دولت  گذاشت  بالي  ملت  كل  برای  را  ویرانگری  ميراث  و  كرد  يری 
بي به  شدكشور  دچار  سياسي  برای    6. ارادگي  بود  تالشي  وبر  پارلماني  حكومت  نظریه 

البته این نكته لابل ذكر است كه وبر با آنكه   7حفظ رهبر بدون معایب حكومت بيسمارک. 
ام بود  بيسمارک  مانند  التدارطلبي  سياسي  رهبران  رهبران  منتقد  به  داشت  اميدی  اگر  ا 

توده تا  بود  بزرگ  از محققين ضعف ساختار حكومت مشروطه  سياسي  به گفته یكي  ها. 
به   متكي  محور  رهبر  دموكراسي  سوی  به  را  وبر  شد  آشكار  بيسمارک  جانشيني  با  كه 

اما بعدها بعد از    8یك دموكراسي برخوردار از رهبر كاریزماتيك برد،  وحمایت عمومي  
 9.بازگشتجنگ جهاني اول به بيسمارک و ميراث او  شكست در
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 . دموکراسي در اندیشه وبر6
اساسي حقوق  اندیشه  در  مفهوم  این  از  او  خوانش  و  دموكراسي  از  وبر  نقش  فه   اش 

ی داشت. اینكه چرا او به رئيس جمهور اختيارات وسيع و چرا به حضور مردم نقش  اعمده
 موكراسي نهفته است.   داد در فه  او از مفهوم دپررنگي مي

مقولهدر   وبر  تقسي   اندیشه  هنگام  و  ندارد  وجود  دموكراتيك  مشروعيت  نام  به  ای 
و 1كندبندی از انواع مشروعيت از سه نوع مشروعيت سنتي، حقولي و كاریزمایي یاد مي

مي مطر   كاریزما  ذیل  ميدموكراسي  تاكيد  همواره  او  به  شود.  دموكراسي  كه  كرد 
هدف   خود  مي2نيست خودی  فن  نوعي  را  دموكراسي  یك    3دیدو  به  رسيدن  برای  كه 

به نظر او   5انتخاب حاكمان است، نه ایجاد لدرت سياسي مشروع. و آن غایت  4غایت است 
نمي لدرت  پراكندگي  یا  كاهش  باعث  گفته خودش    6شود. دموكراسي  از  به  من  منظور 

حكومت فعاالنه  مشاركت  و  فعاليت  صرف  كردن،  ساختار  شوندموكراتيك  در  دگان 
 7چنين نيست.   لزوماًتواند از نتایج دموكراسي باشد، اما  اجتماعي نيست. این مشاركت مي

حكومت برابر  حق  كه  دموكراسي  سياسي  مفهوم  او  باور  استنباط  به  آن  از  شوندگان 
گيری یك گروه منزلتي متشكل از  ممانعت از شكل  -الف  :شود مستلزم دو شرط استمي

بر منصبان  و  صاحب  مقام  كسب  نفع    -بای  به  ادرای  دستگاه  اختيارات  كردن  محدود 
یا دموكراسي    8ي.عموم گسترش نفوذ حوزه افكار   ندارد  بيشتر وجود  به اعتقاد او دو راه 

كمك   به  رهبری  بر  حكومت    س يتأسمبتني  یعني  رهبر  بدون  دموكراسي  یا  حزبي 
حرفه رسالت.سياستمداران  بدون  ت   9ای  انتخاباتي  سيست   نمونه)او  را  از  ناسبي  ای 

دانست( به اعتقاد او در هنگام نياز به رهبر والعي، رئيس جمهور  دموكراسي بدون رهبر مي
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عمومي   آرای  به  مراجعه  طریق  از  كه  صورتي  مي  اتتخابدر  باشد  همچون  شده  تواند 
  1دریچه اطمينان عمل كند. 

مي نفي  را  مردم  حضور  و  سنتي  معنای  به  مستقي   دموكراسي  را  وبر  آن  و  كرد 
مي كوچك  اجتماعات  بودمخصوص  روسو  مخالف  و  مردم  اراده  منتقد  او  و   2دانست. 

او با سازش با فرانسه بر سر   ،همين باورها  به دليلِ  3گفت اراده مردم نوعي توه  است.مي
عمومي   آرای  به  مراجعه  و  كرد  مخالفت  مسخره    در لورن  را  آلزاس  مساله  خصوص 

بر او سياست خيابان  4دانست. مبتني  ي و سندیكاليس  نارس را افراط و تفریط دموكراسي 
اعتبار باشد و احزاب  ها دانسته و معتقد بود ولتي حكومت پارلماني ناتوان و بيآرای توده

روشنفكران   لدرت  باعث  رهبران  روحي  ضعف  باشند،  نداشته  سازماندهي  سياسي 
 5كند. یاد ميهای عوام را زشود و این خطر حكومت تودهنشين ميكافه

برای   بيشتر  و  رهبر  بدون  تا  باشد  رهبر  با  دموكراسي  بيشتر  باید  او دموكراسي  نظر  به 
ماهيت   مورد  در  لوندرف  با  مذاكره  در  عمومي.  حاكميت  حفظ  تا  است  رهبری  حفظ 

به    6گزینند كه به او اعتماد دارند. مردم رهبری را برمي  ،دموكراسي گفت: در دموكراسي
او دموكراسي حقيقي را انتخاب    7بيسيتي بود دار دموكراسي با رهبر پلهاین ترتيب او طرف

ست نه شيوه پارلماني و حق مستقي  مردم برای انتخاب او را  ندامستقي  رئيس جمهور مي
دموكراسي   اصل  تمسخر  را  پارلمان  به  آن  دادن  و  ناميد  دموكراسي«  بزرگ  »فرمان 

دولت  8دانست.مي در  دموكراسي  او  اعتقاد  دموكراسي  به  اول  وهله  در  مدرن  های 
اندیشهپله این  با  او  است.  رهبرمحور  دموكراسي  و  رفت.  بيسيتي  سزاریس   سراغ  به  ها 

پرسي است و هدف سزاریس  راهي برای لدرت مستمر با استفاده از تهدید و استفاده همه
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استفاده همه به  تهدید  یا  استفاده  نمایندگان  از  مثل  مقاماتي  ترساندن  عليه  پرسي،  الدام  از 
است.  رهبر  را    1اراده  دارند  اعتماد  او  به  كه  رهبری  مردم  دموكراسي،  در  بود  گفته  وبر 

گوید اكنون خفه شوید و از من اطاعت كنيد و  كنند، سپس رهبر ميمستقيما انتخاب مي
 2اگر رهبر مرتكب اشتباه شود باید برای او چوبه دار مهيا كرد. 

اعتقاد داشت و به نظر او با توجه به ماهيت جامعه مدرن  او به انتخابات در دموكراسي  
ی وجود ندارد و محروم كردن توده به بهانه  رأهيچ راهي برای كاهش جنبه همگاني حق  

و. تحصيالت  و  ندارد.اندهیآ.  .شغل  منزله    3ی  به  دموكراتيك  انتخابات  بود  معتقد  وبر 
دهد از مولعيت حزبي  ا اجازه ميپرسي است و به آنهاعتماد به رهبران فردی و نوعي همه

  4های دولت برخوردار شوند. های مستقل از محدودیتمشيبرای تعيين خط
زد.   دست  ه   انگليس  و  آمریكا  دموكراسي  نقد  به  پيروزیاوبر  انتخاباتي  و  های 

نتيجه عوام انگليس را  پيروز نوعي دیكتاتوری  فریبي مياحزاب در  دانست و رهبر حزبِ 
مثل یك  آوربوجود مي نماینده مجلس و وزیر كابينه  این كشور حتي  او در  اعتقاد  به  د. 

مي دستور  آنجا  از  و  است  حزب  نداردكارمند  غایي  بنياد  دیگر  انسان  و  به    5.گيرند  او 
نقد مي نظام آمریكا را ه   آمریكا ظاهری است. شدت  او دموكراسي  اعتقاد  به  به   6كند. 

جدایي لوای    ،شود و لانون اساسيانتخاب مي  نظر او اگر چه رئيس جمهور توسط مردم
 400تا    300ی دارد و  اگستردهحكومتي را اعالم كرده است اما رئيس جمهور اختيارات  

بكار مي را  مقام مدیریتي  به  هزار  متعلق  انتخابات است كه  پيروزی  غنيمت  این  و  گمارد 
بود خواهد  پيروز  حزب  آن  7برجستگان  باید  منطقه  هر  سناتورهای  را  كه   8. كنند  دیي تأها 

را نظام  داد كه جكسون آنتقسي  مقامات اداری بعد از پيروزی ریاست جمهوری ر  مي
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همچنين معتقد بود احزاب بدون اصول در امریكا كه مردم را به دیده تحقير    1تاراج ناميد.
بسيار  مي توانا  به    مؤثر نگرند در روی كار آمدن مردان  ندارد.  آلمان وجود  در  است كه 

حمایت   آن  از  لدرتمندی  باشگاه  است.  پایين  به  باال  از  آمریكا  در  حزبي  نظام  او  باور 
و شهرداریمي پي كسب سود هستند  در  فقط  و  تاراج  كند  و  غنيمت  مهمترین هدف  ها 

 2هستند.
هيچ دلبستگي به دموكراسي و اشكال    وگرا بود  والع  كاماًل  ، وبر در شر  دموكراسي
مفهوم ح نداشت.  مي پارلماني  دیده  او  آثار  در  ندرت  به  طبيعي  ق  مخالف حقوق  و  شود 

مي متافيزیكي  را  آزادی  از  ميل  مشهور  دفاع  او  به  بود.  و  كمي   چستاتیرخواند    عالله 
  3داشت. 

زمينه را  او  است  شده  باعث  دموكراسي  مورد  در  او  بدانند. سخنان  هيلتر  ظهور    4ساز 
سياری از متفكران بزرگ لرن نوزده   فاشيس  از دل تحوالت فكری آلمان پدید آمد و ب

و آغاز لرن بيست  آلمان مته  به آماده كردن فضای نظری فاشيس  هستند كه وبر نيز در  
لرار دارد.   آنها  نمي  ري تأث درباره  ميان  نازیس   بر  بهوبر  داد.  پاسخي  لاطع  به طور    هر   توان 

زندگي بود  گفته  و  بود  نازیس   كارهای  از  بسياری  مخالف  او  دستاوردهای    حال  بدون 
ندارد. زیستن  ارزش  بشر  حقوق  كه    5عصر  بود  كرده  تاكيد  ملت  همچنين  تعریف  برای 

نباید فقط بر مسائل عيني مشترک استفاده كرد، برای نمونه عامل نژاد و خون الزم نيست  
به نظر وبر ملت   6ستگي ملي الزم است. ب و زبان ه  اگرچه مه  است اما كافي نيست و هم 

یابد كه برخي عوامل مشترک بين مردم وجود داشته باشد و آنها را دیت ميجایي موجو
 7از دیگران متمایز كند. این عامل باعث همبستگي عليه بيگانگان شود.
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های نانوشته  وبر یكي از پدرخواندهرغ  این اظهارنظرهای لاطع، بسياری معتقدند  علي
است. ليبرالي  ضد  و  سياسي  شدت  1رادیكاليس   به  نامهخبهنوبر  در  و  بود  به  گرا  هایش 

گرایي فرهنگي وبر به ظهور فاشيس  در  و این نخبه  2گرایي دفاع كرده است ميخلز از نخبه
آلمان  3آلمان كمك كرد. در  رهبری سياسي  فقدان  منتقد  رئيس    4او همچنين  و طرفدار 

يل دیگر  یكي از دل  6كاریزمای نازیس  ه  وبری بود.5جمهوری با اختيارت امپراطور بود.
اتهام،   و ریرپذي تأثاین  لانونيت  و  مشروعيت  در  اشميت  آنچه  اوست.  از  اشميت  ی كارل 

بود. وبر  آرای  بسط  خدمت  در  گفت  اساسي  لانون  و    7نگهبان  طبيعي  فرزند  را  اشميت 
او   اندیشه سياسي  و    8. انددانستهتداوم  را در تصمي   وبر و اشميت  از محققين  یكي دیگر 

ه  وبر را متعلق به سنت مشروطيت و    اسكات  الرنس   9داند. ماش ميرادیكاليس  از یك ل
نمي دیده  10داند. ليبراليس   ليبرالي  سنت  در  را  وبر  بيتهام،  مانند  برخي  حال  این  اند. با 

درس كه  است  این  رئيس  حقيقت  درباره  او  مقاله  و  برلين  در  سياست  درباره  وبر  های 
وایما بحران  درباره  اشميت  كارهای  با  هستند.جمهور  مشابه  مورد   11ر  در  وبر  دیدگاه 

نقش روش به  فروكاستن  دموكراتيك  عمل  دیي تأهای  ابتكار  مورد  صوری  نيز  رهبر  های 
بيسيتي رئيس    12كارل اشميت لرار گرفت  برداریهبهر پله  التدار  و نظریه اشميت در باب 

است شده  گرفته  وبر  نظریه  از  جاهای   .جمهور  اشميت  محققين،  از  یكي  گفته  خالي    به 
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پر مي را  آنها  وبر خودش چگونه  اینكه  و  پر كرد  را  وبر  مبه  خواهد اندیشه  ابد  تا  كرد 
 1ماند. 

 گیرینتیجه
های بسيار پيچيده و دشوار دانش حقوق است كه پيوندهای  حقوق اساسي یكي از شاخه

را   آن  پيچيدگي  و  اهميت  انسان  سياسي  حيات  و  روزمره  زندگي  و  سياست  عل   با  آن 
شناسي متوجه  كند. بسياری از متفكران بزرگ در حوزه سياست و فلسفه و جامعهميبيشتر  

اند. ماكس وبر و سخناني گرانبها گفته  دهي شیانداهميت این حوزه شده و در خصوص آن  
ترین اندیشمندان سده نوزده  و بيست  از زمره این اندیشمندان است. بعنوان یكي از مه 

ح  در  را  خود  تحصيالت  كه  نقش  او  نيز  سياست  حوزه  در  و  بود  رسانيده  پایان  به  قوق 
و جامعه تاریخ حقوق  به  وبر  البته  شد.  اساسي  اهميت حقوق  متوجه  است؛  شناسي  فعالي 

های دليقي كرده است. در این  پردازیحقوق ه  عاللمند بود و در آن خصوص نيز نظریه
 .استشده بر روی تامالت وبر در حقوق اساسي تمركز  صرفاًنوشته 

اندیشيد. او كه در عصر بيسمارک و پسابيسمارک وبر فرزند زمان خود بود و ملي مي
او در  زیست شاهد شكلمي بود.  این لدرت  افول  لدرت و همچنين  اوج  آلمان و  گيری 

و   اساسي  حقوق  حوزه  اهميت  متوجه  آلمان  در  لدرت  ساخت  و  فرایند  این  بررسي 
اسا  خصوصاً  لانون  در  شد.  اساسي  چهارچوبلانون  حكومت،  شكل  نهادهای  سي  بندی 

آزادی و  لرار  لدرت  نهادها  رندي گيمها  رابطه  و  به شكل حكومت  از هر چيز  بيش  وبر   .
آزادی  پرداختيم و  از حقوق  به و  آلمان  بود كه  آن  دنبال  به  او  است.  نگفته  ها سخني 

ب نداشته  معایب آن حكومت را  اما  برسد  بيسماركي  لدرت  امپراطوری و  از  عظمت  اشد. 
رو از مدل خاصي دفاع كرد كه به سيست  ریاستي نزدیك بود. نقش رئيس جمهور در  این 

از   او  فه   بود.  جمهور  رئيس  با  نزدیك  ارتباطي  دارای  ه   پارلمان  و  برجسته  بسيار  آن 
دموكراسي و تفسير او از این نهاد در پرتو نگاه او مردم، رئيس جمهور و پارلمان فهميده 

ن وبر در این حوزه تا به امروز به شدت محل منالشه و اختالف ميان مفسران  . سخناشوديم
 .دانندساز ظهور فاشيس  ميو شارحان اندیشه اوست و بسياری مفاهي  وبری را زمينه
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  .(1398ي، فرهنگ يعلم انتشارات: تهران) انیاحمد سجاد ترجمه ،جیكمبر یراهنما

،  هرمس  نشر  :تهران)  رامبد  محمود  ترجمه  ،وبر  ماكس  یفكر  یمايس  ،نهاردیرا  كس،یبند -
1388).   

    .(1392، لقنوس نشر  :تهران) ی نور ی هاد ترجمه ، مدرن استيس و  وبر ، دیوید تهام،يب -
 .(1384، لقنوس نشر  :تهران)  پرست يمسم شهنازترجمه  ،وبر ماكس فرانك، ن،يپارك  -

 (.1398، شهیاند نگارستان  :تهران) ی بد ع زهرا ترجمه  ،تهي مدرن تا  خیتار وبر، ،انیبرا ترنر، -
 (. 1393ي، ن نشر  :تهران) ي ثابت هوشنگ ترجمه ،يشناسجامعه یهاهینظر جرج تزر،یر -
  .(1383، توكا نشر : تهران)  گهر كين  نيعبدالحس ،وبر ماكس  يشناسجامعه  ن،يژول فروند، -

  چاپ  ،يگيب  ممعصو  اكبر  ترجمه  ،ياجتماع  هینظر  بر  يخی تار  ی درآمد  الكس،  كوس،ينيكال -
 (.1394، آگه نشر  :تهران) چهارم

  :تهران)   شش   چاپ  پرست،  يمسم  شهناز  ترجمه  ،كيكالس  ياجتماع  اتینظر  ،انی  ب،یكرا -
 .(1391، آگاه   انتشارات

  نشر  : تهران)   ی محمد  د ي مج  ترجمه  ، وبر  شهیاند  در  يشناسجامعه   و  استيس  ي، آنتون  دنز،يگ -
   .(1377، لطره 

https://orcid.org/0000-0003-1590-4347
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  استفان،  ترنر،  در   مندرج  «،تي مشروع  و   لدرت   است،يس:  انسان   بر  انسان   »سلطه   تر،يپ  السمن، -
 .(1398ي، فرهنگ يعلم انتشارات   :تهران)  انیاحمد سجاد ترجمه ج،یكمبر یراهنما وبر

  هرمس،  نشر:  تهران)  چهارم   چاپ  ن،یتد  احمد  ترجمه  ،جامعه  لدرت  نید  ماكس  وبر، -
1389 .) 

 (.1393، مرداد بكتا :ل ) زاده  ني حس حسام  س ،ياليسوس ماكس وبر، -
 زادهتراب  يمصطف  نژاد،ي تراب  مهرداد  ،یمنوچهر  عباس  ترجمه  ،جامعه  و  التصاد  ماكس،  وبر، -

 .(1384، سمت انتشارات   :تهران)

  سا یپر  و   انیديرش   یعبدالكر  ترجمه   ،یدارهیسرما  رو   و   پروتستان  اخالق   ماكس،  وبر، -
 . (1373ي، فرهنگ يعلم انتشارات  :تهران) ي كاشان یمنوچهر

 .(1384، انتشار يسهام  شركت  :تهران)  يانیكاو وا يش ترجمه  ،زمان گذر در  شهر ماكس، وبر، -

 

 هامقاله 

  ،يحقول  یهاشه یاند  ،«وبر  ماكس  و  اسالم   دید  از  حكومت  تي»مشروع  ن،يحس  ،ياللهرحمت -
 .(1382)، 5ه شمار ، اول سال

  ، ی«وبر   یاداپار  و  كي بروكرات  یادار  حقوق»   زاده،محسن  تایآز  و  نيمحمدحس  ،يزارع -
  :تهران)  ژه یو  محمدرضا  و  يجالل  محمد  كوشش  به  ،یادار   حقوق  یهاشه یاند  در  مندرج

 .(1393، مجد انتشارات
 حقوق«،   يشناسجامعه  در  وبر  ماكس  یهاشه ی اند  نقد  و  ي»بررس  عبدالرضا،  زاده،يعل -

  .(1384)، 9 شماره   سوم، سال ،يحقول یهاشه یاند
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