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Abstract 

Philosophy of Money is the most important work of Georg Simmel that is reconsidered 

nowadays in academies after that was neglected during the last century. In contrast to its title, 

this book is not about economics. It is a book on the multidisciplinary subject in the fields of 

philosophy, culture, psychology, social sciences, and economics. This article has two goals; 

first, to introduce the content of this work briefly and second, to analyze the relation of this 

book to academic specialization in scientific disciplines. For the first purpose, the most 

important concepts of the Philosophy of Money are reviewed briefly. The second purpose is 

considered from two aspects; first, what are the reasons for reconsidering this work in 

academies nowadays, after a century of neglect? And second, what relevance can this work 

hold to the humanities and social sciences’ situation in Iran? Therefore, in the first place, the 

Simmel’s theory of social forms is reviewed, and then upon it, concepts such as 

objectification, ramification, subject-object, modernity, aesthetics, end-mean, and the form of 

religion are discussed. In appraising the relevance of Philosophy of Money to academic 

specialization in the contemporary world and especially to the academic atmosphere in Iran, 

nowadays phenomena of the booming of interdisciplinary research in humanities and social 

sciences and the relation of religion to these sciences are considered. 
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 مقدمه. ۱

ههایمقالههوکتهابکههاست(1918-1958)آلمانیشناسجامعهوفیلسو زیملگئورگ
فلسهفهو دیهنفرهنهگ اقتصهاد  شناسهیجامعههاجتماعی شناسیروانزمینۀدرمتعددی
اوازشهدهچها مقهات مجموعههوههاکتابترینمهمنام پولفلسفۀازغیر.استنوشته
ترجمه(نیچههوشوپنهاور:استچنینفارسیزبانبه  (علهمنشهرپرسهت مسهمیشههنازۀ

وفردیهتدربهارۀمقهاتتی (ثالهثنشهرپرسهت مسهمیشهنازۀترجم)دیندربارۀمقاتتی
علهمدرتفسهیردربهارۀمقهاتتی (ثالثنشرپرست مسمیشهنازۀترجم)اجتماعییهافرم

ترجم)اجتماعی ههایکتهاببهرافهزون زیمل(.انتشارسهامیشرکتپرست مسمیشهنازۀ
.استکردهمنتشرهازمینهایندرنیزمتعددیمقات یادشده 
آلمهانیزبهانازههاآنازبرالیکهداردنیزدیگریآثارزیملها کتاباینبرافزون
االهف، علهمبرایمقدمه:مانندهاییکتاب استنشدهبرگرداندهانگلیسیزبانبهحتی
 مهدفلسفۀ کانت ذهنیحیا ومادرشهر تاریخفلسفۀمسائل اجتماعیتمایزدربارۀ
 اجتمهاعییههافهرمبرسهاالتندربارۀییهاپژوهش شناسیجامعه دین گوتهوکانت
 زندگینگرش شناسیجامعهیازمینهیهاپرسش فلسفیفرهنگ فلسفهاصلیمسائل
.هنرۀفلسفدربارۀو

و ههاشناسهیروشها شناسیمعرفتکهاستزیستهمیعلمحیا ازایدورهدرزیمل
رویکهرد.اسهتبودهالودهایمرزبندیتعریفوگیریشکلدرحالانسانیعلومهایرشته
.بهودگرایهیاثبها رویکهردطبیعی علومهایپیشرفتتأثیرتحثدوره ایندرغالبعلمی
زیمهل.بهودبالیدندرحالآلمانهایآکادمیفضایدرنیزهرمنوتیکوتاریخیرویکردالبته

داشهت شهناالتبههتهاریخیییهافترهگرچههوکردمیردراعلمبهپوزیتیویستیرویکرد
.کردنمیکتماندیلتایهرمنوتیکباراالودهایدیدگاهتفاو 

نتهای .بهودکهردهمخاطهبکهمرااوههایپژوهشومطالعا زیملایفرارشتهرویکرد
جایگهاهیاروپهاحتهیوآلمهانههایدانشهگاهرسمیهایرشتهازیکهیچدراوتحقیقا 
ناسهازگاریسهراوبهافیلسهوفانکههبهوداقتصهاددانانموردالشمقدرهمانزیمل.نداشت
تهأثیربهیبهرلیندانشهگاهدرتدریسکرسیدریافتازجلوگیریدراوبودنیهودی.داشتند
بههاکهههبههودنهفتهههاوایفرارشههتهمطالعهها روشدرالشههمایههناصههلیدلیههلامههانبههود 

رویکهردبهاتهربهیشآشهناییبهرای.نداشتسازگاریرشدبهرووآکادمیکگراییتخصص
.کنیممیبررسیرااوهاینظریۀفرماالتصاربهاو شناالتیروش
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 ها نظریۀ فرم. ۲

الها وجهوهچههوکلۀمنزلبهچه جهانکهاستیمبتنفرضنیابرملیزیکارهاتمام
ایهفهرمتوسه کههبهودالواههدتجربههیهاشهناالتبرایممکنهایابژهیهنگامتنها آن
ۀمثابهبههتوانمیراتیواقعازیوجوه دیگرعبار به.(1386:17زیمل)ابندیقوامهاییفرم
؛رنهدیگقهرارسهازندهومقهومیفرمهلیهذکههکهرددركشناالتوتجربهممکنهایابژه

یکههارکردکهههکههردفیتوصههیمفهههومایشههاکلهدرحکههمتههوانمههیرافههرم روازایههن
راجههانتهوانمهیههاآنتحهتکههکنهدمهینییتعرایطیشرایعنیدارد شناسانهشناالت

ینهوعمتعلهقتواندمیجهانهاآنتحتکهیطیشراداد نشانوکردتجربهالا ینحوبه
 .(19همان:)ردیقرارگشناالتوتجربهازالاصی
بههتهوانمهیراازآنیوجوهایجهانکهکندمیفیتوصهاییزبانچونهمراهافرماو
یبهرارایطیشهراکههکهردیتلقهیکلههاییشاکلهتوانمیراهازباننیا.کردترجمههاآن
 روازایهن.(19همهان:)کنهدمهینییتعآنازیالاصوجوهایکلۀمثاببهجهانبودنفهمقابل
آوریهمشهماربههمهلیزیاصهلشهناالتیروشابزارراصور یافرممفهومکهستینگزافه
.(17همان:)

کههکنهدمیانیبرایطیشراآنهایفرضشیپرایز استصور ایفرمعلم مثالیبرا
یعنهیاسهت فرملیدلنیهمبهخیتار.کردیتلقعلمۀابژراایدهیپدهرتوانمیهاآنتحت
مقهوت توسه کههگیهردقراریخیتارشناالتمتعلقتواندمییدرصورتتنهاایدهیپدهر
فهرمنیبنهابرا؛استصاد،زیننیدوهنرهایفرمیبرامطلبنیهم.شوددركخیتارمقوم
 .(19-20همان:)استشناسانهشناالتایمقوله
ههایهیهمادرونتمهام«تواننهدمهیکههدارندوجودیالاصهایفرمکهکندمیادعاملیز
دیهتولهپارچهکیهانیکایجهانیککهکننداحاطهودركطوریرا«شماریبممکنمنطقاً
دیهن هنهر شهناالت کنهدمیذکریکلاییجهانیهافرمنیچنازملیزکهییهامثال.شود
بهرهمهه«ابدیمیقوامیجهانهایفرمنیاۀوسیلبهکهیمتفاوتهایجهاناست.معنو ارزش
.(28همان:)«رندیگمیقرارواحدشناالتیهستیسطحکی

یهکواحدیمحتوا.ابدیمیقوامهافرمازیریکثانواعتوس جهانکهاستبرآنملیز
ایهمحتهوادراسهتممکهنواحدیفرموباشدیمتفاوتهایفرمیرایپذاستممکنپدیده
نیهزانسهاندرمهوردموضوعاین.ابدیتحققمختلفهایپدیدهمتفاو اریبسهایهیمادرون
قهوامههافهرمازمتفهاوتیانهواعتوس انسانهایکنشورفتارهاکهایندلیلبه.استصاد،
شهناالتمتعلهقتنههانههاسهتممکهنیمفروضۀدیپدهرکهگرفتجهینتتوانمیابد یمی
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ههرمهل یزازمنظهر.باشهدنیهزیمهذهبیمعنهاوشناسانهزیبایییابیارزمتعلقبلکه ینظر
ودركههافهرمازیانواعبهتواندمیکهدهدمیشینماراصهیالصنیهمتیواقعازایجنبه
(.26-27همان:)شودافتیدر

شهناالتیهستیارزشزیملکهاستاینکلییاجهانیهایفرمدرتأملقابلبسیارۀنکت
ازتهربهیشعلموشناالتفرمشناالتیهستیارزشکهمعنیبدین داندمیسانیکراهاآن

سهلطهدیگریبرهافرمازیکهیچ زیملدیدگاهاز.نیستدینوهنرشناالتیهستیارزش
نیلکهاستموضوعاینمتضمننکتهاین.کندنمینیازبیدیگریازرافردیکهیچوندارد
مهلیز.اسهتمقومهایفرمۀهمبراساسهاپدیدهدربارۀتأملمستلزممطالعهدرجامعیتبه
قائهلامهاکند میاعترا الا موارددرهافرممیانیمرزالطوطدرتیقطععدمامکانبه

کیههرکهاستآنعلت.نداردوجودجهانیهایفرمنیایپوشهماییتفقامکانکهاست
(.28-29همان:)«کندمیانیبالودالا زبانبهراهانیکالامۀمادتیتمام»هافرمنیااز

آشهکاراکهاو آثارشناسیروشچونانزیملهاینظریۀفرماجمالیمعرفیازپسحال
فلسهفۀکتهابدرروشایهنکهارگیریبهۀنحودارد آکادمیکگراییضدتخصصرویکردی

.کنیمرابررسیمیکتاباینمقوت ومفاهیمترینمهمچنینهموپول


 اشیاۀ فلسف. ۳

معاصهروگذشهتهفیلسهوفانمتعار روشوفلسفیسنتبرالف فیلسو  چونانزیمل
ازمنظهرپیتیهنن ۀگفتهبهه.کهردمیآغازاشیاوسطحیهایپدیدهازراالودۀمطالعالویش 
ۀفلسهف زمهانآنتها.شهدظاهرانقفبیکامفًالودشزماندراشیااززیملنمایشفلسفی 
بهازیمهلامها بهودداشهتهمشهوولبهودمههمعمیقهاًو ازلهیابدی کلی چهآنبهراالود
رسهیدمهینظهربههاهمیهتبهیو زودگذردنیایی چهآنبهراالودتوجهاشیاپردازینظریه
اوازبهود گرفتههانتقهادبادبهدیگرموارددررازیملکه آدورنوتئودورحتی.کردمعطو 

(Pyyhtinen 2010: 112.)کردتقدیرانضمامیاشیایبهفلسفهتمرکزدرتوییراعمالدلیلبه
مقهوت  چنهینههمبلکههنبهود مادیومحسوسچیزهایفق اشیااززیملمرادالبته
راههاآنماننهدو اجتمهاعیههایفهرمعلمهی ههاییافتهههنری آثارها بازنماییهنجارها 

بهاویهژهبههراالهودیافهترهزیمهل اشیادربارۀاندیشیدندر.(ibid.: 113)گرفتمی بر در
نمهودارصرفاًرااشیاظاهریسطحزیملاففطون برالف .کندمیمقایسههگلواففطون

امهوریکههکنهدنمهیتفشزیملکهچنانهم بیندنمیمثلجهانناقصبازتابوبیشکمو
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بهرالف .بهوددادهانجهامهگهلکههچنهانآندهد ارتقافلسفیاصالتسطحبهراسطحی
زیمهلهگل واففطون وسهادگیدررااشهیاکههمعنهاایهنبههاسهت انضهمامیفلسهفۀ
(ibid..)گیردمیجدیبودنشانسطحی
فریزبهیدیوید.استمتعهدالودیفلسفۀاشیابهکاملطوربهفلسفۀپولکتابدرزیمل

و«اقتصهادیامهورظهاهریسهطح«پهولاهمیهتتحلیلبرایاوسرآغازکهشودمیورآیاد
 «پدیهدارهاتهرینتصهادفی« «تهرینواقعهی« «تهرینسهطحی« «زنهدگیظواهروجزئیا »
یهک«سهطحآناز.استبوده«بودنیستییدئالاحدینترکمبازندگیسطحترینتفاو بی»و
کنهدفهاشکههآنتا «انداالتآناصلیاعما،در»توانمیرا «نمونرهیک» «ژرفاسن میل

«شهودمهیحمهلآنتوسه واسهتآنمعنهایکلیهتحاملعناصرشازهریک»چگونه
.(59:1397 زیمل)

پیونهدهایدراندیشهیژر بهاوکندمیآغازاشیاوسطحیهایپدیدهاززیمل درواقع
نمهودارآنجزئیها ازهریهکدررازندگیمعنایکلیتکهکندمیتفشدیگریکباهاآن
راآنالهودکههگونههآن فلسهفۀپهولکتهابدرزیمهلقصهدکهلر هفریشایزنۀگفتبه.کند

سهویبههاقتصهادیرویهدادهایسهطحازراههیکهردنکشهفاسهت کهردهبندیصور 
بایهدهمانهاپهول قبیلازاقتصادی عنصری.استانسانیهرچیزاهمیتوغاییهایارزش
بهرنیهزکراکهاوئر.(95:همان)کندعیانحرکتذاتیهایفرممعتبردائماًنمادۀمثاببهراالود
استآنکهمفهومهستهوحد ایبخشپولکتابفلسفۀرامیتوانبهطورالفصهچنهین
بهرپدیهداریههررسهید دیگریۀنقطهربهتوانمیکلیتاینازاینقطههرازکهکردبیان

(.100همان:)استآنحامیوکندمیتکیهدیگری
شهناالتیروشایمایههدرونگیهردمیقرارزیردرچهآنوپدیدارهاسطحمیانپیونداین
گفتهبههامها (60همهان:)اسهتزیملاثرچنددر ایهنوسهرآغازهاکثهر ایهنفریزبهی ۀ

همتنیدگیدرهم شبکوچیزهاۀ باشهدنزدیکمندنظامروشیبهکهراچیزیکشفپیوندهاۀ
بههمشهوولیدلزیمهلالهود روازایهن.کنهدمهیدشهوارالواننهدگانبهرایاوهایرویهدر

سهبکبامشابهتقریباًچیزیراروشودانستمیشدگییءشنوعیمثابۀبهراشناسیروش
.(همان)کردمیتلقیهنردر

کتهابدرزیملورزیفلسفهوشناالتیروشرویکردوهافرمنظریۀمعرفیازپس حال
وکتهاب ازآنپهس.کنهیممهیمعرفهیراکتهاباینمضامینومفاهیمترینمهم پولفلسفۀ
 رانقهدایهراننخبگهانیۀجامعویژهبه معاصرجهاندرگراییتخصصبافلسفۀپولنسبت
.کردالواهیم
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 کتاب معرفی. ۴

پولکتابفلسفۀدرینگاهکلیبهدوبخشعمدۀتحلیلهیوترکیبهیتقسهیممهیشهود.
اززیرمجموعههسههشهاملالهودفصهلههرواسهتفصهلسهشاملهابخشازهریک
کههمعنهیبهدینشهوند میاللقزندگیدرونازهافرم زیملگاهدیدازاست.هسرفصل
 تحلیلیبخشدرزیمل.کندمیاللقراهاییپیشافرمیااولیههایفرمآدمیانۀاولینیازهای
انهداولیههایفرمموجدکهراایپیشینیشرایطیونیازهاکتاب نخستفصلسهدریعنی

در.دهدتوضیحرابالغپولیاقتصادفرمبههاآنشدنتبدیلگذررهاینازتادهدشر می
بررسیآدمیانمیانرواب وزندگیدربالغپولیاقتصادفرماینتأثیرا آالرفصلسه را
(.18-19همان:)کندمی

روشهنکلدرزندگیپیوندهایوشرای براساسراپولذا استدرصددبخشیک
وتهأثیربراسهاسرازندگیمندیسازمانوذا استدرصدددیگربخشوکندفهمقابلو
.کندفهمقابلوروشنپولییاکار

اقتصهادمخصوصهاًپهولی اقتصادچهآنبهبردنپی»راکتابتألیفازهد اشمولر
.دانهدمهی«اسهتکهردهشانهایتوافقورواب باجامعه وآدمیانبانوزدهم قرنمدرن
و مهدرناقتصهادیزنهدگیمظههرکلیهد کهانونی ۀنقطهونچههمگفتشودمیپول»

.«نمایدمیهایشمشوله

ۀمهاددانهیممیاستبودهکهگونهآناقتصادیوتاریخیلحاظبهپولازماراچهآناو
کنهد اسهتفادهفلسهفیوشهناالتیجامعههلحهاظبههآنازکهتاآن کندمیتلقیالامی
کنهداالهذآنازفرهنگهیو علمهیاجتمهاعی  شهناالتیرواننتهای کههآنمنظهوربه
(.101 همان:)

زنهدگیتحلیهلگویهد مهیاشهمولرکههچنانآن رافلسفۀپولنگارشاصلیهد اگر
راآنضهمنیههد دوران آندرمارکسیسهتیههایاندیشههرواجبههباتوجه بدانیممدرن
زیمهلکهکندمیتصریحفریزبی.دانستتاریخیماتریالیسمۀاندیشبهزیملواکنشتوانمی
تابوددرصدداقتصادیزندگیوپولازتحلیلشالا نوعطریقاز

زنهدگیادغامتبیینیارزشکهیطوربه بسازدتاریخیماتریالیسمزیردرجدیدایطبقه
اقتصهادیههایفهرمایهنکههدرحالیشود حفظفکریفرهنگهایآرماندراقتصادی
شهناالتیروانههایشرطپیشترژر هایجریانوهاگذاریارزشحاصلۀمثاببهالود
(.99همان:)شوندشناالتهمتافیزیکیحتییا
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 پولی اقتصاد. ۵

ومظههرتوانهدمهیجزئهیوسهطحیۀپدیهدههرزیملیافترهبنابرشد اشارهکهچنانهم
ۀبهالقوتهوانوظرفیهتاززیمهلبهرایپهولۀپدیهد.باشهدزنهدگیمعنایکلیتازنمودی
مهدرنبرالهوردارزنهدگیبلکه اقتصادتنهانهماهیتدادننشانوشناالتدرانگیزیشگفت
:گویدمیبارهایندریوئلکارل.است

اونظهرازپهولکههعلهتایهنبهاست بودهپولازتربیشچیزیاوبرایپولمعنای
ازتصهویریچونهانکهل مثابهۀبههمبادلههازتصهویریزیمل.استجهانبراینمادی
یهکمسهل اصهلصهور بههراالودنهایتاًکهکندمیارائه نامتناهیمشتركمناسبا 
(.95همان:)استدادهبس بینیجهان

طورکهههمهاندرسهت بهرآناسهتکههزیمهلۀمطالعهفلسفیبعدبرتأکیدبا اشمولر
اسهتدرصددنیززیملدهد میارائهکارتقسیمازفلسفیهشناالتیجامعهبرداشتیدورکیم
چهه دههدارائهکلمثابۀبهمدرناقتصادیهایفرمازگفتتوانمییاپولازمشابهبرداشتی

بگویهدمهدرناقتصهاددربهارۀبایهدراچههآنههراو.کشاندمیپولفراسویبهراکارشاو
(آوردمیگردپدیدارهایاینمرکزمثابۀبهپولپیرامون نگهاهبهاشارهبا آلتمان.(102همان:
پهولمثهلاقتصادیپدیداریفق کهکندمیتأکیدبزرگ بازارمثابۀبهجهانبهاقتصادیفرم
اسهتکهلازجزئهیهرچیهزینآدرکههبدههدجههانازتصهویریکلیهتشدرتواندمی
(.103-102 همان:)

درآن درپهولیاقتصهادومبادلههنقشچنینهمومدرنجهاندراقتصادجایگاهبهنظر
راپهولحیهثدواززیمهل.گیهردمهیقرارزیملتوجهکانوندرپولنقشمدرنیسمتحلیل

 دومو؛اسهتمهدرناقتصهادبهارزویژگهیکهمبادلهمیانجیمثابۀبه نخست:کندتحلیلمی
دیباچدرفریزبی.پولیاقتصاددرارزشمعادلمثابۀبه اقتصهادجایگهاهبههسهومویراسهتۀ

چیزههامیهانکلهیمیهانجیۀمثابهبهداریسرمایهۀجامعدرپولنقشومدرنتیهمثابۀبهپولی
(.60-61همان:)هاستارزشۀهمکلیمعادلکهکندمیاشاره

ههاابژهازتریبنیادیۀفاصلدرحتیراماکهگویدمیپولگریمیانجیتوضیحدرزیمل
ضهعیفچیزههابههعفقههوارزش حهستهأثرا  واسهطگیبیکهنحویبه دهدمیقرار
تجربههپهولگهریمیهانجیتوسه فقه راهاآنوشودمیقطعهاآنباماتماسوشودمی
راالهودۀواسهطبهیو الودمدارکامل هستیهاآنکهدهدنمیاجازهپول روازاین.کنیممی
(.61همان:)کنندابرازکاملطوربه
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رسهو هاارزشۀهمکلیمعادلچنینهمومیانجیچونانروزمرهزندگیدرتنهانهپول
بلکهکند می

مرکهزیۀنقطآنمثابۀبه هاابژهۀگستردانواعۀهمفراسویانتزاعی کامفًاوجبهراالود
ومشهتركمبنهایچیزههادورتهرین نتریبیگانهمتضادترین کانون آندرکهکشدبرمی
(.61همان:)یابندمیرااتکایشانۀنقط

دومحه «صهرفاًمبادلهآندرکهکندمیکسباستقفلیالودپولیۀمبادلقلمرویاین
جدیهدپدیداراین.(61همان:)«استسومیجدیدپدیداربلکهنیست گرفتنودادنفرایند
مبادلههجهوهرپهولکههکنهدمیتأکیدبارهدرایناسودبرگ.داردفرهنگیالاصیتیمستقلو

(.1994:215اسودبرگ)استفرهنگیپدیدارچونانپولازذاتیتلقیاینواست
پولکتابدرکهکندمطر میپولفرهنگیوجهتوضیحدرفریزبی تحلیهل فلسفۀ

تهاریخیشهدنانضهمامیسهطحازههانظریهۀفهرمبراسهاسپدیدارهاهایتنیدگیهمدر
.کنهدمیمنتقلترانتزاعیسطحیبهراموردمطالعهپدیدارهایوگیردمیفاصلهپدیدارها
ۀزمینهجهایبههفرهنهگنقهدمثابهۀبهبایدزیملنقدگوید میلیبرطورکههمانروازاین

ازتهاریخیبعهدهرگهاهکههمعنیبدین.شودفهمیدهآنسیاسیو اجتماعیهاقتصادی
.شهودمهیفرهنهگکهلتقدیرپولیاقتصادوپولتأثیرا است غایبپدیدارهاتحلیل
شهدنانضهمامیفراسهویچهآنباید»پولاززیملتحلیلکهکندمیگیرینتیجهفریزبی
:شودتلقییابدمیبس تربنیادیبسیارفرایندبرایشاالصییانمادمثابۀبهاشاقتصادی
 زیمهل.(1397:129زیمهل)«کیفهیامرشدنکمیوسوبژکتیوامریافتگیعینیتفرایند
رهنمهونیاقتصهادیامورروییسطحازکهآنبرای»داندمیتفشیراپولفلسفۀالود 
«بینجامهداسهت انسهانیچههآنهردربااهمیتاموروغاییهایارزشبهکهکنداتخاذ
(.همان)


 شدگییءش/ یافتگی تینیع. ۶

بهودنمیهانجی.اسهتداشتهرواجانسانیۀجامعدرپولظهورازپیشتهاترصور بهمبادله
مثابهۀبهه راالهودپولبلکهشود نمیمحدود«گرفتن»و«دادن»فرایندبهدادوستدهادرپول

ارزشۀهمکلیمعادلجدید پدیداری قلمهرویازپهولومبادلهترتیببدین.کشدبرمیها
وذههنازالارججهاندرورودمیفراترسوژهۀواسطبیوشخصیآرزوهایوهاالواست
.یابدمیعینیتسوژهروان
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ههیچکههانهدشهدهکهاتازانبهوهیبههبدلبودندآشنازمانیکهچیزهایی زیملزعمبه
راچیزههاپول.ندارندتاریخیهیچهاآنزیراشود گفتهکهنداردوجودهاآندربارۀداستانی
بهدون مسهتقفًامهروزهفکهریهایابژههمومادیهایابژههم.»استکردهییجاجابهقابل
«انهدشهدهجدادیگریکازافرادوهاابژه.کنندمیحرکتشخصی ونقلحملیانمایندههیچ
(.61-62همان:)

ازجهداکهامفًوبهیشکهم«کههاستقلمروییارزشیۀمبادلقلمرویکندمیتأکیدزیمل
شالود قلمرویهی«و«الودکهارسهازوکاری«شهکلکهقلمروییاست «شخصیهسوبژکتیوۀ
ۀشهدشهئکهارکرد«روابه تمهامۀکنندشئپولالودمدار قلمرویایندرون.داردرا«عینی
ایواسهطه«مثابۀبه«الودالا قواعدطبقیافتهسازمانقلمروییدر»پول.است«شدنمبادله
.(61-63همان:)«پذیریمبادلهمح فرممگرنیستچیزی...پول.»شودمیواقع«مطلق

سهبکپهولکههاسهتبهرآنمهدرنجههاندرمبادلهیابیعینیتدربارۀبورینگرهانس
فقهدانعقفنیهت  اعتنهاییبهیبههمجبهورراشهرهاکفنمردموبخشدمیعینیترازندگی
.کنهدمیپذیرجامعههاغریبهصور بهراآدمیانپول.کندمیفردیالا ویژگیو سرشت
پهولفلسهفۀدرزیمهل.کنهدمهیتبهدیلمحه اشهیایواعیهانبهراآدمیانچنینهمپول
تاحهدواسهتمبتنهییهابیعینیتفرایندبرکهکندمیریزیطر بیگانگیدربارۀرااینظریه
غالبهاًزیمهل.اسهتفراینهدآنناپذیریچارهوفرهنگبیگانگیدادننشانبهمعطو زیادی
گرفتههکهاربهههمنیچهبلکه مارکستنهانهکهمفهومیگیرد میکاربهراشیءشدگیمفهوم
(.114همان:)است


 ابژه ـ سوژه. ۷

زیمهلپهولی اقتصهاددرمبادلههفراینهددرواسطهبیوشخصیپدیدارهاییابیعینیتبنابر
بهدلبودنهدآشناهاسوژهبرایزمانیکهچیزهاییکهکندمیروایتگونهاینرامدرنجهان
تهاریخیههیچههاآنزیراندارد وجودهاآندربارۀداستانیهیچکهاندشدهکاتازانبوهیبه

ههمومهادیههایابهژهههم« اسهتکهردهییجاجابهقابلراچیزهمهپول چنینهم.ندارند
جهدادیگهریهکازافهرادوههاابهژهوکننهدمیحرکتمستقلطوربهامروزهفکریهایابژه
(.61-62همان:)«اندهشد

ومهادیههایابهژهیهافتناسهتقفلوالودکارحاصلازانسانشدندوربهباتوجه زیمل
اسهتکهردهتولیداوالودکهفرهنگیازومحصولشازانسانبیگانگیازتصویریفکری 
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بههواسهتابژکتیهووسوبژکتیوفرهنگشدندورهمازمفزمکهایبیگانگی کندمیترسیم
.«شهودمهیدادهنسهبتتولیهددربلکههمصهر  درتنههانههاهمیهتشبرحسب»کارتقسیم
رفهتنمیهانازوههاآنتهدریجیشهدنسهانیهکبههآدمیهاننیزوتولیدۀفزایندشدنکهتهتک

.شهوندمهیبیگانههشهاننهوعیهستیازانسانیهایسوژه لحاظایناز.انجامدمیفردیتشان
و شیءشهدگی یابیعینیتشدن ذرهذرهشدن تکهتکهفرایندهایازتوجهیقابلشر زیمل
(.122همان:)دهدمیارائهمابهاستآوردهپدیدراهاآنکارتقسیمکهسازیسانیک
کههگونههآننههاماشود میناشیانسانیۀسوژیابیعینیتازتراژدیاین پولفلسفۀدر
بلکههاسهت الودآگهاهیفراینددرانسانیۀسوژضروریشدنبیرونیمثابۀبههگلآرایدر

سوژهدوگانگیآنجایبهزیمل فهرم وزنهدگیدوگهانگی کنهدمهیعرضههمابهراابژهه
اسهتبهرآنالودگیرینتیجهدرفریزبی.(129همان:)ابژکتیووسوبژکتیوفرهنگدوگانگی

پولدرزیملکه قلمهرودواینمیانتضادوسوبژکتیوفرهنگبرعینیفرهنگۀسلطفلسفۀ
(.66همان:)دهدمینشانرافرهنگی


 مدرنیته. ۸

میهانمیانجیمثابۀبهپولشیءشدگیوپولیۀمبادلیابیعینیتمعاصر جهانپولیاقتصاددر
ابژکتیهوفرهنهگۀسهلط.اسهتسهوبژکتیوفرهنهگبهرعینهیفرهنگۀسلطازحاکیچیزها
رقهمراآنزنهدگیکلیهتوانجامهدمهیشخصهیسهوبژکتیوفرهنگدررسو بهرفتهرفته
مدرنیتههازنمهودیزنهدگی معنهایکلیهتازجزئهیمثابۀبه پولزیمل نگاهۀبرپای.زندمی
پهولآندرکههپویاسهتقلمهرویپهولیۀمبادلهقلمهروایهنکهاستبرآنفریزبی.است
بیهانشهاناقتصهادیییجهاجابههدرکههگونهآنچیزهاست میانمح ۀرابطشیءشدگی»
(.63همان:)«شوندمی

مهمهیبعدکهمبادله وپولگردشقلمروۀدرالودبستحرکا پولی اقتصادزبانبه
دررسهو درحهالبلکهاند فرهنگآندرونگسترشدرحالتنهانهاند عینیفرهنگاز

نمهایشرا«نامتناهیسیالیت»اینزندگیمدرنسبک.هستندنیزسوبژکتیوفرهنگالود
اثهرههرازتهربهیشپهولفلسهفۀدرزیمهلکهاستبرآنفریزبی.(64همان:)دهدمی

راعصهررو کلیتو(99همان:)شودمینزدیکمدرنزندگیکلیتتسخیربهدیگرش
نامهدمهی«عصهرفلسهفۀ«رااوفلسفۀپولیوئلکارل.کندمیاالذپولدربارۀتحلیلشاز
(.100همان:)
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شیءشهدهۀمبادلهفرهنهگۀسیطرتحتشخصیآرزوهایوهاالواستمدرن عصردر
دورۀدرروازایهن؛باشدهاانساندرالدمتاقتصادکهایننهآیند درمیپولیاقتصادالدمتبه

بهارهایهندرزیمهل.کنهدمیتهدیدراافراداستقفلابژهفرهنگۀسلطویافتگیعینیتمدرن 
آدمیهانکههکردبیانطوراینرامدرندورۀاصلیطر درستیبهتوانمی بنابراین:»گویدمی
«کنهدههامهیجزئهیازمسهتقلتهربیشهرچهوهاکلوهاکلیتبهوابستهتربیشهرچهرا
آزادیرشهدنمونههبرایبیند میراتاریخمثبتوجهزیملاسودبرگ ۀگفتبه.(112همان:)
مفههوم:دههدمیتشخیصنهادهاوفرهنگرشددرنیزرایتهدیدحالدرعینامافردیت و
(Swedberg 1996: 216.)«عینیرو »و«فرهنگتراژدی»



 شناسی زیبایی. ۹

محه تصهویربههشهناالتیزیبهاییداوری»کهاستبرآنشناسیزیباییدربارۀزیمل
تأییهدراههاآنادراكقابهلواقعیتهیآیهاکهاینازنظرصر فرمشان ونمودبهچیزها 
بهرایجههانیمثابهۀبهه«هنریاثرزیملازمنظرجاکهازآن.شودمیمربوط«نهیاکندمی

فرهنهگبهاقرابتهیشهود میتعریف«داردوجودآنازبیرونچهآنهردرمقابلالویش
دراوکههدارد«انسهانیموجهودا فرهنگمثابۀبهچیزهافرهنگ»بادرحقیقتوعینی

جاهایدرزیملکهایشناالتیزیباییابعاد کلیطوربه.کندمیتحلیلراآنفلسفۀپول
میهانۀفاصهلکلی امروقطعهقطعهامرمیانۀرابطقبیلاز کندمیبرجستهراهادیگرآن
مطهر پهولیاقتصهادازاوبررسهیدرهمههها فرمتقارنعدموتقارنوابژه وسوژه
(.1397:67زیمل)شوندمی

ههسهوژهۀدوگانهازکهسوبژکتیوفرهنگبرابژکتیوفرهنگۀسلطبلکهوتقابلبهباتوجه
دغدغالیزد میبرابژه  زیمهل.اسهتبهودهدوایهنمیهانسازگاریبرایراهییافتنزیملۀ

مناسهبقلمهرویراآن شناسهیزیبهاییوهنهرقلمروبودنشخصیوالودمداریبهباتوجه
بهرایکلهیمعهادلیکه راپولاوگونههمین.داندمیابژکتیووسوبژکتیوفرهنگآشتیبرای
ههایالواسهتکهردنسهازگاربهرایمناسهبیۀعرصهاسهت شخصیومتفاو هایارزش
بهرایبهالقوهقلمهرویزیمل ازمنظرفریزبی ۀگفتبه.کندمیتلقیمتعارضبلکهومتفاو 
الودمهداریبههعنایهتباکهاستشناالتیزیباییقلمرویابژکتیووسوبژکتیوفرهنگآشتی
تسههیلپهولۀوسهیلبههکههاسهتگردشومبادلهۀشدیءشقلمروباهاییقرابتدارایآن 
(.62همان:)شودمی
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داردقهراراالفقینهوشناالتیزیبایییدئالازیملآثارکلپسدراستبرآنگلدشاید
علمهیفعالیهتکلراینببناوزندگیازرااوتفسیرکلکهاستشناالتیزیبایییدئالااینو

فلسهفۀدرنگهریزیبهاییایهنکندمیتأکیدفریزبی.(105همان:)کندمیتعیینرااوزندگی
بههنظهرههموپهولموضهوعبههزیمهلرویکهردبرحسهبههمدارد مرکزیجایگاهپول
 .(1397:125زیمل)فرهنگتراژدیبهاومشوولیدل

 وسیلهـ  هدف. ۱۰

رامهدآکارایوسهیلهنقشمدرندورۀهایمبادلهدرمیانجیوارزشکلیمعادلمثابۀبهپول
پهولوسهیلگینقشکهشودمیموجبپولشیءشدگیومبادلهیابیعینیتاما.کندمیایفا
همدرهد چونانپولوپنهاننظراز ازنقهلبهههوفمانسهتال.شهودظهاهرزندگیشئونۀ

.کنهدمهییهاداست همگانیۀوسیلدرواقعکهجاییدرهمگانی غایتمثابۀبهپولاززیمل
بههوسهایلکههایهن.اسهتمخفیماازاوقا ازبسیاریدرماعملواقعیاهدا کهآنچه

فقه نیهزاههدا درنهایهتکهشودمیتوجیهموضوعاینۀواسطبهشوندمیتبدیلاهدا 
(.74همان:)اندوسایل

منهدههد کهنشزمینهۀدروسهیلهههد برمبتنیعقفنیتدربارۀزیملمفصلتحقیق
تبهدیلههد بههکههاستایوسیلهۀنمونآشکارترینپولکهاستایندادننشانمنظوربه
غایها واههدا بهروسهایلبرتریوتفو،کهاستبرآنزیمل.(109همان:)استشده
آن اصهلیذا ازبیهرونکههچیزههایییعنهیزنهدگی درپیرامونیامرکهیابدمیکمالجا

رازنهدگیکلیهتاگهر.اندشدهالودماناربابحتیوآنمرکزاربابگیرند میقرارزندگی
بهاوآندرشهدناسهیربههایبهفق تکنولوژیۀوسیلبهطبیعتکنترلگاهآنبگیریم نظردر

 زنهدگیاصهلیمرکهزمثابهۀبههمعنهوی وروحهانیامهرکردنالارجدورازوکنارگذاشتن
(.642همان:)استپذیرامکان

 دین فرم. ۱۱

«پهولفلسهفۀدردینهیهایاستعارهاهمیت»نامبهالودۀمقالدراونیکریستیوسیلوردانیل
اندیشهآنهان(.39-40همان:)استدینیزباندرغر،پولفلسفۀکتابکهاندآنبر دینهیۀ

 وحهد ایمان دینیکیفیتسه انآنزعمبه.دهندمیپیوندپولدربارۀاومطالعۀبهرازیمل
تبیهیندرزیملدیگر عبار به.(40همان:)استکاردرنیزپولیکردارورفتاردرفردیتو

.کندمیاستفادهپولۀمطالعبرایهمدینیفرمازفلسفۀپول
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شهدهبحهثاشدربهارهازهمههبهیشاحتمهاتًکهموضوعیشودمیورآیادپرستمسمی
گفتایناست رکهنکهه اعتماد.استاعتماد«دینیشبه»فرمبهوابستهمبادلهکهاستزیملۀ
بههتوانهدنمهیایپهولیاقتصهادهیچآنبدونواستمدرنپولیاقتصادگیریشکلاصلی
تهریندهنهدهتکهانشاید.رودمیشماربهایماننوعیدینیفرمنگاهازدهد ادامهالودحیا 
شناسهیرواندرههردوگویهدمهیکههنگامیالداست وپولمیانزیملآشکارۀمقایسمثال

(.42همان:)دارندریشهمشابهی
عمیقجوهر تناقضها ومتنهوععناصهرتمامکهداردقرارموضوعایندرالداتصورتر
معهادلونمهودتهربیشهرچهپولدینی فرمنگاهاز.یابندمیدستوحد بهاودرجهان
وتهرینبیگانههآندرکههشهودمهیمرکهزیوههاابهژهۀهمازباتتر شودمیهاارزشۀهم

(74همان:)کنندمیمفقا دیگریکباهااندیشهدورترین
راشخصهیتشتهادههدمیامکانشخصبهپولکهادعاایندهدمینشانپرستمسمی

الهدادربرابهرکههداردتصهورایهنباظریفیشباهتچنینهمکندبیان«ایماندهباقیبدون»
ازالهویشتوصهیفدرزیمهل.اسهتالویشازجزئیهیچجانگذاشتنمعنیبهقرارگرفتن

اشهارهنهفتههگهرایشایهنبه«ایماندهباقیهیچبدوناگوازفرمی»ونچهم«الداتشخص»
ایجهادالوهیهتازتقریبهیکهدهدمیامکانانسانیتبهایگونهبهزیملازمنظرپول.کندمی
(.42همان:)کند

چگونههپهولکهکندرامطر میموضوعاینپولباداریدینپیوندهایتبییندرزیمل
میهانۀرابطهبرالا طوربهاو.(43همان:)کنداستفادهدینیۀتجربهایظرفیتازتواندمی
وطهنجههانشخص» «کشورشباپرشورپرستمیهن» «والدینشبامطیعومخلصفرزند»

فرمهی«دارایههاایهنۀهمه.کنهدمهیتأکید«ارتششباحقیقیسرباز»و «انسانیتباپرشور
الهودمرزههایکیفیهاتیچنهین.کردتوصیفدینیراهاآنتوانمیفق کهاند«شناالتیروان
درکههینحهوبههاسهت الویشتنفراسویبهیافتنبس ۀتجربمتضمنوگشایدمیراآدمی
بههراشهخصالودالهواهیتوانهدمهیکههشهودمیمواجهایدیگریباشخصتجربهاین

پهسباشهد «شهناالتیروانفهرم«ایهنداراینیهزپولاگر.کنددگرگونشیوهترینصمیمی
ادیهانکههبودالواهدهاییآنمشابهدهندمیپرورشپولیرواب کههاییظرفیتیابیمدرمی
(.43-44همان:)پرورانندمیراهاآندرجهنهایتتاوگزینندرمیب

آننسبت پولفلسفۀکتابمحتوایمعرفیازپس درآکادمیهکگرایهیتخصهصبهارا
.کنممیبررسیی نخبگانۀجامعوکشورعالیآموزشویژهبه معاصرجهان
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 آکادمی ما با فلسفۀ پول نسبت. ۱۲

سهپهرعلمهیباکتابایننسبتازمستقلقطعاًآکادمیمابافلسفۀپولکتابنسبتبررسی
شهودمهیمربهوطایمطالعهبهدرواقعکتاباینومانسبتبررسی روازاین؛نیستمعاصر
کتهابایهنازآگاهانههپوشیچشمیاغفلتسدهیکبهنزدیکازپسکهاینچراییدربارۀ
درپرسهشایهنپاسهخانهد.آوردهرویکتهابایهنبههجهانعلمیهایانجمنوهاآکادمی
بهسۀمسئلابشدنمواجهدرآکادمیک گراییتخصصدربرابرکتاباین1ایفرارشتهرویکرد
.استنهفته پولچونمهمی
بههانتقهادیو هرمنوتیهکتفهمی  مدرنپستمختلفمکاتبواندیشمنداننقدازپس
وایرشههتهرویکههردهههایکاسههتیوهههاآسههیبشههدنروشههنوگرایههیاثبهها رویکههرد
گودشهتاین.آوردنهدرویایفرارشهتهیافترهبهرفتهرفتههاآکادمیعلم بهگرایانهتخصص

بههویهژهبهه معاصهرعلمهیههایشهاالهتبارشناسهیبههانتقهادیتوجههکهشودمیورآیاد
گفتمهانشهناالتیروشپیچیهدگیافهزایشبهه معاصهرتئوریهکههایفعالیهتمندیتاریخ
معاصهرنظهریوعلمهیتنگناههایدربارۀبازاندیشیدرمشارکتبهروازاینوایرشتهمیان
پهولفلسهفۀدرکهه زیمهلپهردازینظریهایرشته«میان»یا«فرا»متمایزۀشیو.کندمیکمک
قهرارموردتوجههدوبهاره1989سهالازآغازشهدهههایپیشهرفتدرپرتواست شدهمتبلور
ههایفعالیهتومفروضا دربازبینیبرایفرصتیاثراینبهبازگشت روازاین.استگرفته
(Goodstein 2017: 250.)کندمیفراهممعاصرفرهنگیتحقیقا اصلی
واحهدییمحتهوا.ابدیمیقوامهافرمازیریکثانواعتوس جهانکهاستبرآنملیز
ایهمحتهوادراسهتممکهنواحهدیفرمهوباشهدیمتفهاوتهایفرمیرایپذاستممکن
ازیانهواعتوسه انسهانجاکههازآن اونظهربهه.ابهدیتحققیمتفاوتاریبسهایهیمادرون
.ابهدیمهیقوامهافرمازیانواعۀلیوسبهیواحدمتجانسکثرا ابد یمیقواماندازهاچشم
دیپدهر نیبنابرا یابیهارزبلکهه ینظهرشهناالتمتعلهقتنههانههاستممکنیمفروضۀ
نیهمهتیهواقعازایجنبههههرمهل یزازمنظهر.باشهدیمهذهبیمعنهاوشناسانهزیبایی
شهودافهتیدرودركههافهرمازیانهواعبههتوانهدمهیکههدههدمیشینماراصهیالص
(.26-27:1386 زیمل)

ابهدیمهیقهوامیجهانیهافرمنیاۀوسیلبهکهیمتفاوتهایجهانکهکندمیتأکیدزیمل
ندارنهدبرتهریدیگریبریکهیچو«رندیگمیقرارواحدشناالتیهستیسطحکیبرهمه»
(.28همان:)
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وههاآکهادمیدربیسهتمقهرناواالهراززیمهلههایاندیشههبهازالوانیدلیهلترینمهم
گرایهیتخصهصبهرالف اشیاوهاپدیدهبهاوایفرارشتهرویکردجهانعلمیهایانجمن
آنعلمهیههایجریهانازکهجهاناینازبخشیچوناننیزآکادمیما.استرای آکادمیک

بررسهیبهنسبت اینتربیشتوضیحبرای.استپولفلسفۀبانسبتیچنیندردپذیرمیاثر
وفرارشهتگی منهدی مسهئله:پردازممیکشوردرپژوهشوآموزشدربارۀمسئلۀعمدهسه

.دینوعلمنسبت


 مندیمسئله1.12

باشهداجتمهاعیربه دارایمطالعههموضهوعکههاستاینجاایندرمندیمسئلهازمنظور
(Alatas 1995: 125).مسئلهیمنهدیعنهی ربهداشهتنموضهوعتحقیهقهبهجامعهه اعهماز

مناقشها وههاگفتمهانهبداشتنرب وجامعهانضمامیمشکف وهاچالشهبداشتنرب 
ههایپدیهدهوهها چهالشمشکف   مندمسئلهۀمطالعدر بنابراین.نخبگانۀجامعدرنظری
.باشدهاآکادمیدرعلمیتحقیقسرآغازتواندمیجامعهدرسطحی

ازربه اجتمهاعیدقیقهاًتحقیقا زیمهلشد آوردهیمندمسئلهازکهتعریفیبهباتوجه
ازنههکنهد مهیآغهازانضمامیپدیدارهایوسطحیپدیدارهایازکهآنچه برالورداراست
ژرفهایبههانضمامیسطحازپدیدارهاواشیاعمیقتحلیلبااو.فلسفیهایمفاهیمونظریه

وعلمهیهایرشتهتریننظریکهدهدمینشانزیمل ترتیببدین.کندمیغورامورفلسفی
 آدورنهو.باشهندجامعههانضهمامیوعینهیمسائلبهمعطو تواندمینیزدانشیهایشااله
کههبهودکسینخستین»زیملکهکندمیاذعان داشتزیملباکهنظرهاییاالتف باوجود
(.1397:68زیمل)«یافتتوفیقانضمامیموضوعا بهفلسفهبازگشتدر

نظهربههاهمیهتبهیو زودگهذردنیهایی چههآنبهراالودتوجهاشیاپردازینظریهاوبا
(Pyyhtinen 2010: 112-113.)کردمعطو رسیدمی
ایهیفرمهفلسهفه.دانسهتنیبراهوهاآموزهازایمجموعهدینبارافلسفهمل یزمنظراز
احکهاماصهفًکردنیورزفلسفه ینتا.استجهانکردنتجربهازایوهیشاییزندگازیشکل
فریزبی.(1386:34زیمل)استانسانازیالاصنوعنگرشازیحاکیاظهاراتبلکهست ین

اقتصادیامورروییسطحازکهآنبرای»داندمیتفشیراپولفلسفۀزیملکهکندمیتأکید
«بینجامداستانسانیچهآنهردربااهمیتاموروغاییهایارزشبهکهکنداتخاذنمونیره
وتهرینکوچهککهآنبرایاستظرفیتی»دارایزیمل لوکاچازمنظر.(1397:129زیمل)
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ببینهد فلسهفهنهوعذیهلتهامچنهانآنقوتیباراروزمرهزندگیپدیدارهایتریناهمیتبی
(.126همان:)«کندآشکاررافلسفیمعنایوضوحشپسدرویابدوضو کهینحوبه

واشهیابههمنهدمسهئلهنگهاهبایدماآکادمیِوفلسفۀپولانیمنسبتبررسیدر بنابراین
وههاآمهوزشازبسهیاریدرمتأسهفانهمنهدمسهئلهنگهاه.گرفتجدیدرجامعهراهاپدیده
نظهریمهاهیتیکههههاییرشهتهدرتنههانههغفلتاین.استموردغفلتکشورهایپژوهش
.الهوردمهیچشهمبههفهراواننیهزدارندعملیوکاربردیبعدکههاییشاالهدرحتیدارند 
بههاجتمهاعیعلهومسهایروشناسهیجامعهواقتصادمانندهاییرشتهحتیکهاستگونهاین
نشهانههاپدیهدهواشیابهالودفلسفیچرالشدرزیمل.اندشدهتبدیلمح نظریعلوم
مشهکف وههاچهالشبههکههاسهتبرالهوردارظرفیهتاینازفیلسو حتیکهدهدمی

.استموردغفلتشد بهکشوردرکهاینکته.باشدداشتهفلسفیوژر نگاهیانضمامی


 ایفرارشتهمطالعات2.12

وههادیسهیپلینۀسهلطجهانبلکهوماهایآکادمیهایچالشازیکیشد یادکهگونههمان
 پدیهدارهامشهکف  کهاستشدهموجبعلمیتخصصۀغلب.استتخصصیهایرشته
تخصصهیههایرشهتهمیانارتباطفقدان.نشوندمطالعهکاملوجامعنحوبهکشورمسائلو

بهرایراگزافهیوسهنگینههایهزینههعمهل سهطحدرچههونظرسطحدرچهمتفاو  
 ایرشهتهمیهاننهه اسهتایفرارشهتهیفیلسهوفدرواقهعزیمهل.استآوردهباربههاجامعه
تهاشناسهدنمهیرسمیتبهراآکادمیکگراییتخصصوهارشتهمرزبندیاصوتًاوکهآنچه

.کندمیحرکتهارشتهازفراتراو؛ببردپیشبههاآنمیاندرراالودتحقیق
متمهایزکههایگونهبه پولفلسفۀریزیطر برایزیملتفشکهشودمیورآیادفریزبی

بها.(98همهان:)استاثراینسرتاسردراودائمیهد باشد پولشناسیروانیااقتصاداز
انسهانیزنهدگیازایسهویهههیچمسهلما«ًکندمیتأکیدزیملکهاستایفرارشتهنگاهاین
(.57همان:)«استاقتصادیفق گفتبتوانکهنیست

جهایمتنهوععلمهیههایشهاالهقلمرودرآسانیبهزیملکهکندمیتصدیقگودشتاین
تهاریختهاریخ وشناسهیروان شناسهیجامعههوسیاسهیاقتصادمیانهامرزبندی.گیردنمی
قلمروهاوسیاسی علوموحقو، متصهلبوسختبسیارپولفلسفۀمضامینبرایدیگری
معاصهرانشبرایکهاستزیملکاردرمقاصدتنوعهمینو(Goodstein 2017: 215)بودند
.(1397:95زیمل)استکردهدشواررافلسفۀپولکلیمنظربهیافتندست
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ههایفهرمتعریهفبهااواسهت.هرشتهازفراتراوپولفلسفۀویژهبهزیملتحقیقا 
سهطحدررامسهئلهوگهذردمهیعلمهیههایرشهتهودیسیپلینسطحازاصوتًجهانی
وبازشناسهیفهرمچونهانراعلمیاشناالتاو.کندمیمطر رقیبهایشناسیمعرفت
.گویهدمیسخننیزدینوهنرونچهمدیگریهایفرمازآندرکناراماکند؛میمعرفی
بلکههنیسهت قائهلهافرمدیگرازترافزوناعتباریوارزشعلمیشناالتبرایزیمل
زیمهل روازایهن.نگهردمهیسهانیهکشهناالتیهسهتیازمنظهرراجههانیفرمسههر

رداست علمیانحصاروآکادمیکگراییتخصصبهقائلکه راتجربیشناسیمعرفت
نقهدنیهزرادیلتهایهرمنوتیهک پهذیردمهیراتاریخیشناسیمعرفتگرچهاو.کندمی
همهانبههنیزرادینیوهنریهایفرم نهدصحهمیتاریخیهایفرمبهگرچه؛کندمی
اندازهبرایشناالتپدیدارهامعتبرمیداند.بنابراین زیمهلبههمنظهورۀمطالعهجهامعو

مطالعهایندروکندمیبررسیجهانیهایفرمۀهمۀبرپایراهاآنهاپدیدهواشیاکامل
دانهدنمهیدیگهریازبرتهرشهناالتیمعرفهتوشهناالتیهسهتیازمنظهررافرمیهیچ
(Goodstein 2017: 215.)

حتهیعهالی آمهوزشدرنهاكشهتابسهازیایحرفههدورۀدرگویهدمهیگودشتاین
ومتمهایزعلمهیۀشاالمنزلۀبهراشناسیجامعهکردندمیتفشزیملهمکارانکهدرحالی
وشهناالتیمعرفهتانگیهزسهاالههایفهرضپهیشبههراهاتوجهاوکنند تأسیسرسمی
نهوعکههایهننمونهه بهرای.کردمیمعطو هاآنفلسفینتای چنینهموشناالتیهستی
درتوانهدنمهیطبیعهیعلهومدادنشکلبرایشدهشناالتهعینیت اجتمهاعیعلهومقلمهرو
نحهوبههتواندمیاصوتًعلمی«قانون»ۀمقولآیاکهکردمطر راموضوعاینشودحاصل
نیگودشهتا.رودکاربهفرهنگیوتاریخیمتنوعموضوعا بهمربوطتحقیقا درمشروع
یناسهازگارعلهمۀینظرایعلمۀفلسفینظرتنگبایحتاثرنیاکهدادصیتشخیدرستبه
(ibid..)داردالصومتای

ضهرور ازحکایهتمهاهایآکادمیگراییتخصصباپولفلسفۀدیگرنسبت بنابراین
کشهورپژوهشینظاموعالیآموزش.داردکشورپژوهشوآموزشدرایفرارشتهمطالعا 

مناسهببهرایمطالعها فضایوشودمیمدیریتتخصصیوایرشتهنگاهباعمدهطوربه
مسهائلوههاچهالشۀجانبههمههۀمطالع.استفراهمترکمکشورهایآکادمیدرایفرارشته
درعلمهینهوینرویکردههایچنهینهمو کشوردرآموزشیوپژوهشیاقتضائا  جامعه
ایفرارشهتهههایپژوهشومطالعا رویبهکشورآکادمیکفضاهایکهکندمیاقتضاجهان
.شودبازتر
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 دینوعلمنسبتۀمالحظ3.12

پرسهشبااسفمیانقفبپیروزیازپسکشورگذارانسیاستچنینهمومانخبگانۀجامع
ازدیربهاز دیهنوعلمۀمسئلالبته.شدندمواجهعلمودیننسبتۀعمدچالشبلکهوجدی
متنهوعههایاندیشهوآراواستمطر  سکوتریسمومدرنعلومظهورورنسانسازپس
متفاوتیو علهومدربرابهراسفمیانقفبسویازکهچالشیاما.استشدهاظهارآندربارۀ

انقهفب.اسهتمتفهاو دیهنوعلهمۀمسئلتاریخیۀسابقباشدمطر اجتماعیوانسانی
ایفهایاجتمهاعیوانسانیاموردرگذاریسیاستوشناالتدردینکهادعااینبا اسفمی
انسهانیعلوم.کردروروبهجدیچالشیبارامتعار اجتماعیوانسانیعلومکند مینقش
علهمنسهبتورب ۀنحوچالش.کردمیتعریفرقیباینباراالودنسبتبایداجتماعیو
ازفهار .اسهتمطهر مسئلهعنوانبههاآکادمیسطحدرانسانیواجتماعیعلومدردینو
بهرراهاچشمتواننمیچیست نسبتورب ایندربارۀمخالفوموافقهایدیدگاهکهاین
زیمهل.کننهدتبیهینمسهئلهایهندربرابهرراالودایستارناگزیرندهاآکادمی.بستمسئلهاین
.اسهتکردهمعرفیدینینگاهازهاپدیدهۀمطالعبرایراروشییایافترههانظریۀفرمۀبرپای

درمهاههایپهژوهشبههبسهاچه اوپولفلسفۀباآشناییویژهبه زیملهایاندیشهشناالت
.کندکمکآکادمیکگراییتخصصۀسلطفضایدرعلمودیننسبتبررسی
دتوانهمهیکههدههدمهینشهانرامطالعههازاینحوهوروشپولفلسفۀکتابدرملیز

یهااجتمهاعیامر روازاین.ندکتحلیلوبررسیرایپدیداردینیومعرفتیهایفرمبراساس
.شهودمطالعهههنهریحتهیو دینهی شهناالتیهایفرمۀبرپایتواندمیانسانیکنشورفتار
مسئلبرپرتویبتواندمطالعهروشاینبساچه دردیهنبهااجتمهاعیوانسانیعلومنسبتۀ

.استفراوانمطالعا ونظردقتنیازمندقطعاًمبحثاین.بیفکندماجامعه
«فلسهفۀپهولدردینهیههایاستعارهاهمیت»ۀمقالدراونیوسیلورشد یادکهچنانهم
پولکهنداآن بر ایمهان «دینهیکیفیهتسههآنهان.اسهتدینهیزبانبهآمیختهزیملفلسفۀ

.(1397:40زیمهل)کننهدمیبازشناسیپولیکردارورفتاربررسیدررا«فردیتو وحد 
امهورینحهوبههاآنهردویدرکهزیملۀاندیشدرپولو«الدا»تصورتشابهاینبهفریزبی
مبادلههدرکه «اعتماد»دینیشبهفرمبهچنینهم رسندمیوحد بهجهانمتعارضومتنوع
فلسهفۀدر«الوهیهت«مفههومبهباتوجه پرستمسمی.کند اشارهمیالوردمیچشمبهپولو
بهدونراشخصهیتشکههکنهدمیفراهمانسانبرایراامکاناینپولکهکندمیمطر  پول
2.کندبیانایماندهباقی
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دیگهرنوعیازهاییپرسشدین وعلمنسبتدربارۀماۀجامعدرشد یادکهچنانهم
:یمرویهروبههپرسهشگونههدوبهاکلهیطهوربههجامعهدرموضوع ایندر.استمطر 
ههایآموزه دومو؛دارددینبانسبتیچهاجتماعیوانسانیپدیدارهایشناالت نخست
و اقتصهادیاجتمهاعی فرهنگی پدیدارهایتوییروشناالتبهتوانندمیکمکیچهدینی
.بکنندسیاسی

رسهدمهینظهربههکنهد میآغازجامعهدرانضمامیپدیدارهایاززیملکهاینبهباتوجه
فهرمازکههمعنهیبدین گرفتکمکنخستپرسشبهگوییپاسخبرایاوۀاندیشازبتوان
وانسهانیپدیدارهایترجامعوترکاملۀمطالعبرایشناالتیوتاریخیهایفرمدرکناردینی

تهوانمهیدینیفرمۀبرپایپدیدارهاۀمطالعبا ترتیببدین.گرفتبهرهالودۀجامعاجتماعی
.یافتدستدینباهاآننسبتوپدیدارهادربارۀترجامعمعرفتیبه

واسهتالهاموشدومپرسهشدربهارۀفلسهفۀزیمهلرسهدمینظربهکلیینگاهدراما
:شهودمهیتقویتحیثدوازنظراین.بدهدمنفیپاسخیحتیشایدوکندنمیاظهارنظری
بههبرسهاالتیرویکردزیمل دومو؛استدینیۀتجربیافترهبادینبهزیملنگاه نخست
زیمهلازدیهنبهتجربیوفردگرایانهنگاهتبییندرفریزبی وجهنخستدرمورد.نداردعلم
کشهشوغیرالودالواهانههتسلیمازعجیبایآمیزهدربردارندۀداریدینکهکندمیقولنقل

ازحهدیموجهبکههاسهتروحانیتجردوحسیعینیتازوتعالی وفروتنیازپرشور
نظمهیشهود مهیترعالینظمیدرشخصقرارگرفتنوالا  شوقیوشورعاطفی تنش
دوم وجههدرمهورد(.104:همهان)اسهت«شخصهیودرونهیچیزی»شودمیاحساسکه
مانههایمکهارل.کهرداستنادجزئیپدیدارهایواشیاۀمطالعدراوتاریخیرویکردبهتوانمی
کهلرۀدربهاسازندهنظریداشتنبرایقابلیتیاواستعدادکهکردهاستایاشارهنکتهاینهب

مشهاهدهازایهنپهیشکهبودالردیاجتماعینیروهایاهمیتکردنتحلیلبلکهنبود جامعه
(.127همان:)بودنشده

بهرایاستکوششیزیملتفشکهکندمیبندیجمعچنینزمینهایندرپرستمسمی
بنهاههاتجربههازانهواعیهمانسبببهکهکنیم تلقیدینیشبهپدیداریراجامعهالودکهآن
کننهداثراجتماعیرواب بردیگرباراستممکننیزوکنندمیبیانرسمیادیانکهشودمی
آزمهودناسهتعدادوآمهادگیایهنبههدیهدمیپولدرزیملکهایدینیحالت.(44همان:)
درکسهیسهنتیطهوربهکهشدمیمربوطجاهاییدردیندیدنوجدیدداریدینهایفرم
دههدنشهانمهیپهولباداریدینپیوندهای.(همان)نبوددنبالشبهجاآن پهولچگونههکهه
(.43همان:)کنداستفادهدینیۀتجربهایظرفیتآنازتواندمی
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 اثر شكلی نقد. ۱۳

 پولکتاب انگلیسهی متهرجمۀمقدمهسهوم چا دیباچۀناشر گفتارپیششاملفلسفۀ
دربهارۀگفتهارپهسمطالهب تفصهیلیفهرسهتفارسهی مترجمۀمقدمنویسنده ۀدیباچ
نمهایشبههکتهابمحتهوایازمناسهبیانهدازچشهمکههاستهنامنمایۀو متنساالتار
متهرجمۀمقدمکناردر پرستمسمیشهنازدکترالانم فارسیمترجممقدمۀ.گذارندمی

ازاثهرایهن.کننهدمیارائهکتابمضامینازمندیارزشمعرفیفریزبی دیوید انگلیسی
بیشحجمباوجودکاهی کاغذازاستفاده:استعالیبسیارظاهریوفنیکیفیتمنظر
بسهیارکرمهیبههمتمایهلکاغهذرنهگ؛اسهتآنسهبکیۀمایه کتابایصفحه700از

؛استنوازچشم رعایهتویهرایش .زیباسهتوسهادهبسهیارآنپوششوجلدطر و
ناباورانههوعالیبسیارکتابچا و آراییصفحهالوانی نمونهسجاوندی هایعفمت
.استدقیق


 کتاب ۀترجم نقد. ۱۴

دقیهقودارانههامانهتنقهلبرایمحترممترجمتفشوهمتکتاب دشوارالوانیبهباتوجه
بسیارپولفلسفۀمفاهیم کوشهشوازحهدبهیشوسهواسبهامتهرجم.اسهتتقدیردرالور
ۀترجمهۀنسهخدرکهصورتیهمانبهامکانتاحدرامفاهیماستکردهسعیفرساییتقطا

اصهلیمهتنبههنیهزنگهاهیاطمینهانبهرایوبرگرداندفارسیبهاستآمدهکتابانگلیسی
فارسهیۀنسهخاصهالتهبهاصهلیمتنبرگرداندردقتووسواساین.استداشتهآلمانی
.اسهتکهردهحفهظنیهزرااصهلیمهتنبهودندشوارالواناماکرده کمکبسیارپولفلسفۀ
لهسهتانیمتهرجمۀتوصهیکههرسدمینظربه پولفلسفۀدشواریابیودشوارالوانیبهباتوجه
شهد گفتههآندربارۀکهییهاویژگیبهباتوجه فلسفۀپولکتابکهاستبودهدقیقوجابه
(.683-684همان:)استتفسیرنیازمندترجمهازبیش

نهاندافارسهیبهرایراسهنگگهراناثهراینکه مترجمهایگذاشتنبهتفشارجضمن
.مدهمینهادپیشترجمهبهبودبرایبخشچنددررانکاتیاند کردهپذیررسدست

)پایالفبندیبیشازحدبهمتن
ترجمههکههاسهتشدهموجبترجمهدرامانتودقتوسواسمتن جاهایبرالیدر
پرهیهزمفهاهیمتربیشوضو برایهاواژهافزودنازحتیمترجم.کندپیداواژهبهواژهحالت
(43).استشدهگذاشتهکروشهداالل[که]موصولاسمکهینحوبه استکرده
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کههاسهتشایستهنیست روشن«آن»مرجعپرشمارینسبتاًهایجملهدر چنینهم
راآنمرجهعو(127-128)کنهدیهاریراالواننهدهمرجهعایهنبازشناسهیدرمترجم
.کندتصریح

)حفظبساالتارجملهها
صهور وشهکلهمانبهپیرومتعددهایجملهواصلیۀجملشاملطوتنیهایجمله

تهرکوتهاهههایجملههبههطهوتنیهایجملهشکستنبابساچه.استشدهحفظترجمهدر
اسهتبسهیارکتابدرکهپیروهایجملهاگر چنینهم(153).شدمیپذیرترفهمهامضمون
(.206 آالربند154)شودمیگویاتروالواناترشود گذاشتهتیرهال دوداالل

)تقطیعجبندهایطوتنی
نهیموصفحهدوازبیشکهشودمیپیداکتابدرهاییپاراگرا وبندهاکهاینبهباتوجه

کنهدکمهکمطلهبپذیرکردنفهمبههاآنکردنکوتاهوتقطیعبساچهاست صفحهسهبلکه
(186-188 253-255 255-258.)

)استفادهدازعفئمسجاوندی
تهدااللدلیهلبهه(اسهتفهراوانکتهابدرکههمتوالیافعالمیانگذاریفاصلهبرایاگر
وتهرروانبههشهوداسهتفادهویرگهولاز(بنهدهابهودنطهوتنیوپیهروواصلیهایجمله
ازالاصهیۀشهیوچنهینههم.(6سطر125 آالرسطر124)کندمیکمکمتنشدنالواناتر
کتهابدر (آالهرماقبلسطر125)«اگر»ازپسویرگولگذاشتننمونهبرایگذاری عفمت
.الوردمیچشمبه



 گیری نتیجه. ۱۵

مد یکسدهفراموششهدهبهود.درزمهانحیها اونیهزتوجههبهزیملفلسفۀپول
گرایهیتخصهصبهااوناسهازگاریتوجهیبیایناصلیدلیلدرالوریبهایناثرنشد.

شهناالتیمعرفهترویکهرد.بهودشهدهچیرههاآکادمیبراوروزگاردرکهبودآکادمیک
بهرای نظریههایهنبنابر.استمبتنیهافرمنظریۀبرآثارشدیگروفلسفۀپولدرزیمل
ههایفهرمبرپایۀورفتفراترعلمتخصصیوایرشتهساالتارازبایدپدیدارهاشناالت
علمفلسفۀهایشناسیروشبازیمل روازاین.آوردفراهمهاآنازجامعیفهم زندگی
.نداشتسازگاریسرنیز
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تجربههممکهنهایابژهۀمثاببهتوانمیراواقعیتازوجوهیکهاستآنبرهافرمنظریۀ
فرمیعنی.رندیگقرارسازندهومقومیفرملیذکهکرددركشناالتو نیهیتعرایطیشراها
کههیطیشهراداد نشانوکردتجربهالا ینحوبهراجهانتوانمیهاآنتحتکهدنکنمی
ههافهرمایهن.ردیهگقرارشناالتوتجربهازالاصیینوعمتعلقتواندمیجهانهاآنتحت
 دارنهدیسهانیهکشهناالتیمعرفتوشناالتیهستیارزشهنرو دینتاریخ علم ونچهم
وهنهرشناالتیهستیارزشازتربیشعلمشناالتفرمشناالتیهستیارزشکهیمعننیبد
دیگهریازرافهردیهکهیچونداردسلطهدیگریبرهافرمازیکهیچ روازاین.نیستدین
براسهاسههاپدیهدهدربهارۀتأمهلمستلزممطالعهدرجامعیتبهنیل بنابراین.کندنمینیازبی
.استمقومهایفرمۀهم
آنتها.کهردمهیآغهازایاشویسطحهایدهیپدازراالودۀمطالعلسو یفدرمقامملیز
مهلیز امابودداشتهمشوولبودمهمقاًیعمو یازل یابد یکلچهآنبهراالودۀفلسفزمان
معطهو دیرسهمهینظربهتیاهمبیو زودگذر ییایدنچهآنبهراالودتوجهاشیافلسفۀبا
فلسهفۀپهول.استمتعهدالودیاشیافلسفۀبهکاملطوربهفلسفۀپولکتابدرملیز.کرد
تیهاهمپروییغاهایارزشسویبهپولیاقتصاددادیروسطحازیراهکردنکشفدرپی
یذاتههایفرممعتبردائماًنمادمثابۀبههماناراالودپولیاقتصادعنصر.استیانسانامرهر

معنهایتیهکلازاینقطههرازکهایناستپولفلسفۀایهستهمفهوم.دکنمیانیعحرکت
وکنهدمهیهیهتکیگهریدبهریداریپدهرودیرسیگریدۀنقطهربهتوانمیزندگیانسان

ونهدهایپۀشهبکوزههایچۀهمیدگیتندرهمنیاوسرآغازهاکثر نیاالبته.استآنیحام
.کندمیدشواراوراهایرویهدرمندنظامیروشکشف

وشهناالتدریزیهانگشهگفتۀبهالقوتهوانوتیهظرفازۀپهولدیهپدزیمهل ازمنظر
یزیهچپهولیمعنها.برالهورداراسهتمهدرنیزنهدگبلکه اقتصادتنهانهتیماهدادننشان
مبادلههازیریتصهومهلیز.اسهتجههانیبهراینماددلیلکهنیابهاست پولازتربیش
راالهودتهاًینهاکههکنهدمهیارائهه ینامتناهمشتركمناسبا ازیریتصوچونانکل مثابۀبه
آندرکههکندمیکسبیاستقفلیپولۀمبادل.دهدمیبس ینیبجهانمسل اصلصور به

کههاسهتیسومدیجدداریپدبلکهست ین«گرفتن»و«دادن»ندیفرادومح صرفاًمبادله
.داردیفرهنگیتیالاص

ۀمعهادلکلهیمثابهبههالودرا نخست:پولچونانپدیدارفرهنگیجدیداقتضائاتیدارد
یآرزوههاوههاالواسهتقلمهروازپهولومبادلهه بیهترتنیبهد کشد.رمیبهاارزشۀهم

تیهنیعسهوژهروانوذههنازالهارججههاندرورودمیفراترسوژهۀواسطبیویشخص
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شدگیپدیدارهایشخصی چیزهاییکهزمانیبهرایشیءویابیعینیتدلیلبه دوم؛ابدیمی
سهوم ؛کههههیچتهاریخیندارنهدشوند  آشنابودندبهانبهوهیازکهاتتبهدیلمهیهاسوژه
ویسهوبژکتفرهنهگبهرینهیعفرهنهگۀسهلطبههپولشیءشدگیویپولۀمبادلیابیعینیت
ومبادلههیهابیعینیهتچههارم ؛زدو  رارقهممهیمهدرنیزندگیمعناتیکلکهانجامدمی

چونهانپهولوشهودپنههاننظهرازپولیلگیوسنقشکهشودمیموجبپولشیءشدگی
.دشوظاهریزندگشئونۀهمدرهد 

پولکتابفلسفۀازآنآکادمیروبرایهاییهکازبهیشگذشتازپسکهاستمهمما
هتوانهدبهمیکند.اینکتابمینسبتیبرقرارتواندبامارب ومینانچهمسدهازتألیفآن 
 آکادمیهکگرایهیتخصهصویهژهبههمها ۀومسائلجامعههاماوچالشهایمسائلآکادمی

آنازارتباطاین.باشدلحاظمربوطاهمیتبهکهاستمسهئلهمنهدفرارشهتگی ی نسهبتو
درایهنههایینونازکاستیاکهمماهایکند.آکادمیمیمسائلانضمامیجامعهبادینتوجه

برند.میرن هازمینه


 ها نوشت پی
 

یافهتایباشهد چههدررهرشهتهتهرازمیهانایمناسبجااصطف فرارشتهرسددرایننظرمی.به1
منزلهۀرشهتهچنهانبههطورضهمنیههمشودبهایالواندهمیرشتهاصطف میانبهچهای آنرشته
رسهمیتشهناالتهایبههایاصهوتًنگهاهرشهتهیافتفرارشتهشود امادررهیتشناالتهمیرسمبه
ههایعلمهیبهههاودیسهیپلینهانگاهیفراترازرشتهکهزیملبنابرنظریۀفرمچنانشود.همنمی

کند.شد ردمیهارابهشناالتداردوآن

بهبخشفرمدیهندربنگریدتربااندیشۀزیملدربارۀمطالعۀپولازنگاهدینی .برایآشناییبیش2
همینمقاله.
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