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زیمل در مقام جامعهشناس
ماکس وبر
برگردانِ میثاق نعمت گرگانی

یادداشت مترجم:
«یک یهودی تمام عیار ،همم ا جهمت یافمهی ظماهری ،همم ا جهمت رفتمار ،م همم در شمیوهی تفکمر».1
ایممت توفممیفی ا یمممز در

ارشممی اسممت ممه بممرای م یممر شمممو ن شهممماد تهیممه شممهه بممود .ام ممه بممه

غایممت ماهممه م د بسممتهی سمممفو ی شممهری بممرهیت م ت متمماز ممه ی در

دشممهر بممود بممه سمماد ی

حاضر میشه برای مصمود بمودد ا موا مه یهودسمتی ی حما م در جامعمه شهمماد ،شمهر را تمرک نمه م
بخممت جممدز شممهد در سمممت اسممتادی دا شممهاه را در جارافیممایی دیهممر بسویممه .سممرا سام ی م تنهمما
چهار سا پیش ا مر ش ،در  56ساههی عضو هیئت علمی دا شهاه استراسبورگ شه.
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مسممئله مهممی فراتممر ا فممری یهودسممتی ی بممود .جامعممهی دا شممهاهی م رمشممنفکری ام را بر میتافممت م
عممم ً ذهممت م شممیوهی ام را خطر مماک م مخممریز میدا سممت .رمن اهتقاط را ممه م شمی ممریِ یمممز،
در وردیممهد مر هممای جامعهشناسممی ،رمادشناسممی م یباییشناسممی م پممرداختت بممه موضمموعاتی ممه ا
منظر دا شمنهاد علوم ا سما ی پیشپاافتماده م حتمی احما ا مه بمود :مه ی رم ممره ،مُمه م غمدا خموردد،
ام را ه به سینت متفکراد بم رگ مرد مو دهم ،بلکمه متعلم بمه ردهی ا هیشممنها ی می مرد مه بنما بمر
تقویم رار بود فه م پنسا سا بعه سر م لهشاد پیها شود.
ع مهبمرایت یممز ممه تنهما م عممی بمه شممیوهی همارن م اسممتناددهی ممورد ظممر رمنهمای دا شممهاهی
می هاد ،بلکه اساساً تمرجی ممیداد مطماهبش در شمریاع عممومی منتشمر شمود تما مسم ع دا شمهاهی.
ایت ها همهمی بخشمی ا دلیمز اشمناخته ما مهد ام در مامیگ دا شمهاهی بمودن تما بمهادجا مه همومی
ممو ر سممخت ا بی ظمممی عمممهی رمن ام بممه میمماد مممیشمرد .2ویمما بممرای یمممز ممه مهمتممریت
دغهغممهان حفممف فردییممت م پاسممهاری ا اسممتق

م ش ادی فممرد در برابممر موجبییتهممای هنسارهمما م

فرهنگهای عینمی بیرم می بمود ،خمود جامعهشناسمی یم میتوا سمت بخشمی ا هممیت شفمت باشمه ،همدا
د ام هر رمشمی مه ا رمری جامعمهی علممی بمر عضموی تامیمز مردد شد عضمو را متعهمه مرده م
توا ممایی ام را بممرای ابممرا فممردیتش ماممهمد میسمماخت .بنممابرایت هماد و ممه ممه یمماد رای م

می ویممه

یمممز تنهمما ا رری م شثممارن میتوا ممه مو ممهی بممار فردی مت در جامعممهی علم می خممود باشممه .ا ایممت
منظممر اتهممامی همیشممهی ممه مخاهفمما ش بممر ام مارد میدا سممتنه ،یعنممی ششممفتهی م افسار سممیختهی
رمن ام ،بخشی ا اسمتراتیی شمیوهی ا هیشمیهد ام بمود .موافقما ش بما تد یمه بمر بموا غیر ابمز تمماد
یمز ،هر چنمه جایهماهی حاشمیهای در حمو هی جامعهشناسمی م دا شمهاهی بمرایش المز بود مه مهمی
در هماد حما بمر اهمیمت ام در میمهاد

دتمر تفکمر م ا هیشمه تد یمه می رد مه م ایمت در عممز ام را

در جممالی ممرار داده اسممت ممه در حیطممهی جامعهشناسمی رسمممی ممرار می یمرد ،یعنمی درسممت هممماد
حیطهای ه یمز در پی به مجود شمردد شد بود :غریبه یملی.
شممایه بتممواد یکممی ا مهمتممریت دسممتامردهای ام را همممیت سممترهی با خوا یهممای ا تقممادی ا شثممارن م
باث م جمه موافقماد م مخاهفماد در حمایمت م ردی ام دا سمت .مما

مبمر یکمی ا مهمتمریت حامیماد

2

جامعهشناسی | مهر 97

ام بمرای مرمدن بممه میممهاد دا شمهاه م تصممهی سمممت اسمتادی بممود .جامعهشممناب بم رگ شهممما ی یکممی
ا مهمتریت چهرههایی بود ه ضمت قه یممز بمه ایمت مسمئله ش ماه بمود مه همماد ره ماهی در یممز
ه به قه شد میپردا د ،ا ود غلیاد بوا یمز ی است.

ما

مبمر :در ار یمابی شثمار ئمورگ یممز ،پاسم هایماد دربردار مهه م مؤیمه تضمادهای

بسیاری است .ا یک سو ما یریم تما بمه شثمار ام ا قطمه ظمری ما منش شماد دهمیم مه
ویمماً تعممار

شمی اسممت .مشخصمماً جنبممههایی تعییت ننممهه در رمنشناسممی ام غیممر ابممز

بو است .تایج معتنابه ام بایمه بما احتیماری م تمواتری مامعمو ممورد ظمر مرار یر مه م
شمار معهمدی ا شدهما یسمتنه مه بیدر مگ بایمه نمار داشمته شمو ه .عم مه بمر ایمت ا
یک سو شیوه تفسمیر ام بمه ظرمماد عسیم
اسمت م ا سموی دیهمر مام ً خمود را راغم

میشیمه م اغلم

در بهتمریت حاهمت اخوشماینه

بمه تدییمه ایمت ممیدا یم مه شمیوه تالیمز م

تفسیر ام ام ً درخشماد اسمت م مهمتمر ا شد ،تمایج حافمز ا ایمت شمیوها ه مه پیو مهی
جها اپممدیر بمما رمن ام دار ممه م بممه مسممیلهی هممیم مقلیممهی دسممتیافتنی یسممتنه .در ما ممه
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تقریبمماً تممک تممک شثممار ام سرشممار ا ایممهههای ظممری ممو م یافتممههایی بممه غایممت
کتهسنسا ها ه  .تقریباً همر مهام ا تمایسی مه بمه شثمار ام تعلم دار مه ،مه تنهما یافتمههای
معتبممر ممه حتممی ادرسممتهای شد ،در یمماب بمما ا ریممت مهمتممریت دسممتامردهای ابممز
سممتایش دیهممر ا هیشمممنهاد  -ممه بممه ظممر رایاممهای ا ارسممایی م ا ممافی بممودد را سمماره
می ننممه -دربردار ممههی ار ن م ا هی شممی بممرای ا هیشممهی بیشممتر م فراتممر هسممتنه .ایممت
ضیه در ممورد یافتمههای شناختشمناختی م رمنشمناختی ام یم فمادس اسمت ،همر چنمه
به ظر دمباره دسمتِ شخمر ابمز دفماس یسمتنه .بما در ظر مرفتت تممامی ایتهما ،یممز حتمی
شد اه ه به مسمیری اشمتباه ممیرمد تمامماٌ سم امار اعتبمار بمه عنمواد یکمی ا برجسمتهتریت
ا هیشمممنهاد اسممت ،ا هیم نبخش جوا مماد م همکمماراد دا شممهاهی مهممر بممرای شد دیهممراد
ممم

شمری ممه خممودبینی م/یمما هممون پاییتشمماد موجمم

ایسمماد ایممت پویممایی در شدهمما

میشممود ممه بهمسممیلهی مممردی پنساهسمماهه ممه ا مرتبممهی دا شممیاری فراتممر رفتممه اسممت م
هدا ماض است ه به فف اموف ها! تعل دارد سر شوس بیاینه).
چهو ه ایمت دامریهمای متضماد میتوا نمه همسما شمو ه .ضممت قمه سمبک علممی یممز
در دم مممتت لیممهی جامعهشناسممی ام "جامعهشناسممی" م "فلسممفهی پممو ") ،م حظمماع
پیش رم می توا ه در پاس دادد بمه ایمت پرسمش م تعیمیت مردد جایهماه ام بمه عنمواد یمک
ماق

مک نه .امری ه مشخصاً ا مایای بسیاری مسئلهدار است.

بیمممراه یسمممت ا مممر بهممموییم مممه یممممز ا بمممه رسممممیت شمممناخته شمممهد در مرتبمممهی
"استادتمام"ی مه حتمی بمیش ا یمک م میم دهمه پمیش یم شایسمته شد بیبمود بی صمی
ما ممه .دلیممز ایممت امممر – پیشپاافتمماده بممودد شدهمما – بممرای هممر سممی ممه راغمم

بممه

دا ستتشمماد باشممه در بممرهیت م پممرمب شناختهشممهه اسممت .م در خممارا ا شهممماد تسربممه
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شمماد داده اسممت ممه ت نهممای تمممامی دا شممکههها بممرای جممدز م اسممتخهام یمممز
بیحافممز بممود چممرا ممه هادهممای مسممئو

ا جملممه م ارع شمممو ن) فا ممه ارادهی ل م

بممرای خ م د ممردد خممود ا خواسممت پرمسممیهای بلنهمرتبهایا ممه [ ممه ایممت ذهنییممت را
دار ممه] ممه حکممم بممر رد حضممور یمممز در هممر پسممت م مقممامی دا شممهاهی) در هممر جمما
دادها ممه .کتممهی مسممئلهدارتر ایممت حقیقممت اسممت ممه جممها ا شممور م ع ممهی چشمبسممته
بممرای یمممز ،ممه شمارشمماد مماچی بممود ،م جممها ا مجممود رمهممی ا دامراد بسممیار
ذیف ح م رمشنفکر مه علمیرغم قمه ج لیماتی ا شثمار ام ،یممز ممورد تدییمه تممام مه
م بی یهمشرط ایشماد بمودن شممار یمادی ا متخصصمیت فلسمفه ششمکارا ا ام متنفمر بود مه
چرا ه یمز به همیم یمک ا مکاتم

فکمری م فلسمفی ش ماد تعلم

هاشمت یکسمر جمها

ا سممایر ا هی ههممای ممه میتوا ممه در ممار باشممه)  -مو ممهی مشممخخ خصوفممیت
فر ه رایا ممهی مکت هممای فلسممفی در ممماد ممما .همچنممیت پیمهشممهرا ی هسممتنه ممه
شدچناد جهی به واعمه م شماخهها مقیمه بود مه مه همر چنمه مینمهی ماری یممز را در
پاسم بممه برخممی پرسممشها مسممتعه میدا سممتنه مهممی لییممت ممار ام را رد می رد ممه .بممرای
م مما در میمماد ا تصمماددا اد ،میتممواد فمموراد ارعا ممه خشممم علیممه ام را احسمماب ممرد –
مشخص ماً چنممیت بیا مماع م سممخنا ی تبلیممش شممهها ه -م ا میمماد هممماد حلقممهی متخصصمماد
بیا اتی بیمرمد شممهه اسمت مبنمی بمر ایت مه هنمر یممز در هایمت چیم ی جم «جهاسما ی
هوا م یکی ردد دمبارهی شد یست».
مطمئناً ،ایت همرنِ ممابیش متمهام

مه در برهمههایی بمه سمرحهاع بمهخواهی میرسمه،

هر م بممه بممه قممهی منطقممی م ظاممنممه ا یمممز شممه .بممرعک  ،تمما بممه امممرم تمممامی
منتقهاد جمهی افملی ام دسمتِ شخمر خمود را در جایهماهی مشمابه شدچمه یافتها مه مه ممت
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پیش ا ایت بهاد اعتمرای مردهام .همهمی مشمابها ه ،حتمی ایمت هرنهما ا مر مه بمهعنواد
دهیلی موجه بمرای ار ن ضمامع ،بلکمه بمرای مجودشماد بایمه دربردار مههی دلیمز مافی
باشنه .خگ شمیهد مسمخره رمی مام یمک فمرد ،بما مام [پمرچم] جامعهشناسمی ،مه دیهمر
دا شممهاهیاد تممرا ام همممواره بایممه ا شد در عممداز باشممنه م هنممو هممم هسممتنه ،در ایممت
مورد [ یمز] برای توضمی احسماب دشممنیای مه م د همر مشماههه ر د یم م دهسمو ی
عیاد است ،فایت می نه .در ظمر مرفتت ایمت کتمهی لمی شمایه بتوا مه حم مطلم

را

ادا نه :یممز بمرای تصمویر مردد اممر اجتمماعی ،مو مههایی را ا متنموستریت حو ههمای
فهم رراحی رد ،در ما ه غاهباً بمه فمورتی یاسمی .ایمت رمییمهی یاسمی در اداممه بمه دهیمز
ابممز تردیممه بممودد افممو شد مممورد قممه ممرار می یممرد ممه مشخص ماً در تلقممی یمممز ا
مسالز جامعهشناختی مشهود است).
اغلمم

ممموردی ممه یمممز شد را بممه بممه موضمموس مقصممود م رمن خمماد خممود ،یعنممی

" یاب" می نه سمبتاً سمودمنه بمه ظر میرسمهن امما پیمهشمهری متخصمخ بایمه شد مموارد
را بنمما بممر ربیعممت درم ممی خودشمماد یمما در بافممت بهخصودشمماد بررسممی نممه م بیشممک
بایمه ا منظممر ام جنبممه یابپدیرشمماد بممه عنمواد چیم ی "بیرم ممی" هریسممته شممود .ام بایممه
پهیههای را مه بمه ایمت شمکز برساختهشمهه اسمت را تمامماً بمه رمور ضممنی  -در ذاع شد
پهیممهه  -م اشممناختهما هه م درک شممهه بدنممهارد ،بمما در ظممر ممرفتت اجمم ای سمما ههی
سببی شد .ایت تنها تفمامتی تصمادفی یسمت ،بلکمه هماد و مه مه بامث خواهمه شمه تکیمه
بممر دلیلممی دارد ممه ذاتممی در مموعی فممورعبنهی یاسممی اسممت ممه یمممز بممرای مقافممه
خممود سممودمنه مییابممه .م د یق ماً ا شدجمما ممه هم ممماد بمما رد دادد شد اشممتباه ا قطممه ظر
متخصممخ) ،می م اد چشمممهیری ممار رمشممنفکرا ه خم س عرضممه میشممود ،م چممود تالیممز
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ممردد مبنممایی هممایی ممه برداشممتهایش مبتنممی بممر شد بممود را شسمماد مییافممت م ایممت
اشممتباهی جلمموی چشمممان بممودن بعممهِ شممماری ا چنممیت تسربیمماتی ،ا تصممادداد حرفممهای
تمماز ام را بممه تنممهی بممه وشممهای پممرع می ممرد م ضممامعان را دربممارهی ام بممه ا س مام
میرسا ه .معممولً ،یما در ا مر موا مه ،هاظمهی سر وشتسما

مما ی اسمت مه متخصمخ

در یممر پرسممشهایی مبنممی بممر "درسممتی" م پرسممشهای تسربممی اسممت ،یمممز رم بممه
"معنمما"یممی مممیشمرد ممه ا رریم پهیممههها بممه دسممت مممیشمریم یمما میتمموا یم بممامر داشممته
باشیم ه بهست میشمریم).

ایتجاست مه بایمه همکماراد یممز در فلسمفه را بمه پرسمش بهیمریم[ ،شدهما] مه مسمالز
فلسفی م منطقی پیچیههای ه توسمگ یممز بمه عنمواد « یابهما» بمه مار بمرده میشمه تما
لییممت مماهمهود موضمموعاع م ضممایا را تشممری

نممه ،دشمموار مییافتنممه م رما

ممار ام را

بیتوجه به ایت مسئله مه شیما یممز بهماسمطهی ایمت رمن بمه اهمهافش دسمت مییابمه یما
ه ،اغل

با برچس

«بما یهون بمودد» ممورد حملمه مرار میداد مه م بهیتمسمیله بما عمهم

جهی رفتنش به وعی به خود مشرمعیت میبخشیه ه.
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[فرامون کنمیم] دغهغمههای غمایی یممز رم بمه مسمالز متمافی یکی دارد ،رم بمه «معنمای»
ه ی ،م چود ایمت دغهغمهها در تلقمی ام ا مسمالز بمهمعنای ما و ی لممه ذاتمی حضمور
چشمهیری دار ه ،احتمماهش یماد اسمت مه ایمت مسمئله ادیمهه رفتمه شمود مه ام عم مه
بر دستیابی بمه اهمهفش م حتمی بمیش ا شد در پمی توسمعه دادد م پمیش بمردد دغهغمههای
فنممی م ذاتممی رمن م شممیوهی خممود اسممت ،حتممی امممرم م ا منظممر شمممار چشمممهیری ا
پرفوسورهای فلسفهی معتبری مه بمه رمور معممو در نمار همم ربقهبنمهی میشمو ه ،ایمت
ایت بیشتر « تیسهی فرعی» ار ام ماسوز میشود.
مهی دیهر ب

ا ست .م حظاع یاد شهه بایه مطرح می شه ه ،مهی بایه دا بر ایت با شنه ه

ییتی مبنی بر وشممش برای متقاعه ردد مردم دربارهی اهمییت یمز دارم ،س ما ی ه پیش ا
ایت در یر اهمییت موضمموس شممهها ه .بیهیم ارتباری به ایت امر ،ههی مت بررسممی شممیوهی
جامعه شنا سی ام با در ظر رفتت توشماد مفهوم م رمن در دم تاز جامعه شنا سی ا فلی ام
است .یا به توضی

یست ه چرا بایه با خود تقسیرهای یمز ا ذاع جامعهشناسی م معنای

جامعه شناختی مورد ظر ام در یر شویم تا بخواهیم ترجی دهیم ه رمن ام را با برر سی شد
به شمممیوهای به چ نگ شمریم ه به موضمممو عاع منفردی میپردا د .در دمرهای ا ر چه
جامعهشممناسمما ی ه به غایت برایشمماد جهی بود ه ایت رای را پاب بهار ه ه تنها مظیفهی
ظریهی جامعهشناختی تعریف مفهوم جامعه است ،مهی بایه ا ایت مسالز عبور نیم.
برای اینکه به فرا یرتریت شکز ممکت شرمس نم" :جامعه شنا سی" برای یمز علم مطاهعهی
"

نش متقابز" بیت افراد است .ا نود ماض است ه مفهوم " نش متقابز" دربردار ههی می اد
یادی ابهام م پیچیه ی ا ست .در ب سیگتریت معنایش به عنواد اثربخ شی دم سویهی متعهدی
هر چنه ماهمد م معیت) ا ماحهها م تعام ع ظاهر میشممه .برای م ا در مکا یک ،فی یک،
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شمممیمی م در تمام علوم ربیعی م در متک رتریت ج لیاع م تفامع های ممکت ،با تایسی ه
موجودیت عمومیشاد افز بهیهیشاد در ظر رفته میشود.
جاذبه همواره جاذبهای دم جا به اسمممت .ه تنها برخورد دم به ی ه در جهت های مختلف
حر ت می ننه ،بلکه ضربه م اثر به ی متارک بر به ی سا ت ،بر هر دم اثر می دارد با ا تقا
حر ت ،تاییر سممرعت م جهت ا ر ی جنبشممی م توهیه رما) .در ما ه ،در حاهت لی میتواد
فت در لمرمی ما عیت فی یکی ،اثری ه به معنای فری

لمه یکجورهایی متقابز ی ست،

بهعنواد پهیههای عام ،به حمت ت صورپدیر ا ست .ایت ضیه حتی در ارتباط با ت شع شههای
خور شیه بر رمی میت فادس است .ا رچه میت تنها بخش اچی ی ا ا ر ی رمایی م وری
اشعاع خورشیه را دریافت می نه ،به دهیز تشعشعاع ما ود م با تابی بایه می ا ی اثر متقابز
رمی خورشیه اعما شود ،هر چنه بی هایت اچی مهی هنو در مقایسه با شمار پرتوهایی ه
در هکشاد ش اد منتشر میشو ه ،ففر یست.
هنهامی ه در "جامعه شناسی" ففاه  )134یمز فته می شود ه یک نش متقابز ،مینهی
شرایطی است ه «میلی ا ت اعی به سلطه» ،رضایتی ه مابسته به ایت حقیقت است ه عمز یا
ر ج دیهراد مهم یسممت ه چه شممخصممیتی دار ه) ،اثر شممخخ مسمملگ را شمماد میدهه ،م
هنهامی ه ایت را تفسیر می نیم م ا یر ا ا سام ش یم ،به هماد می اد دلهت اثر مشابهی ه با
امکاد فممری اثرپدیری بهسممت میشیه سممر وشممت دیهراد ،حتی دیهرا ی ه فرد مسمملگ ا
مجودشممماد هیم چی میدا ه ،درسمممت برعک

رمه تاتتدثیر – ه به دفعاع در شمو ن

سممربا جهیه میتواد شمماههن بود – سممی ه حتی وچکتریت شممناختی ه ا ام م عینییت
مجود فرما هه هارد ،م تنها ا هارمها ،شهردارها ،ارمنهاد رده پاییت م ایتها را می شنا سنه)،
سممد

با شد م ا ا جهاد فی یکی ،میتواد دریافت ه مفهوم نش متقابز به حهی سممترده
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ا ست ه تنها به مهد ب رگتریت م صنوس ممکت ادر به مفهوم سا ی اثر "یکجا بهای" خاهخ
خواهیم بود ،به عنواد مو ه یکی ا افراد بشمممر ا دیهری اثر بددیرد ،در جایی ه هیم مبنایی
برای نش متقابز مجود هارد...
ترجمه به ا هلیسی :د اهه .اد .هویت
• ایت مقاهه ترجمهای است ا
Georg Simmel as Sociologist, Author(s): Max Weber,
Source: Social Research, Vol. 39, No. 1, Political Economics (Spring 1972), pp. 155-163
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ئورگ یمزن دیویه فری بین ترجمهی شهنا مسمییپرست :شر قنوب
ظریهی اجتماعی

سیک ،یاد رای  ،ترجمه ی شهنا مسمییپرست :شر ش ه
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