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  شناسزیمل در مقام جامعه

 ماکس وبر

 برگردانِ میثاق نعمت گرگانی

 

 

 

 یادداشت مترجم: 

. 1«تفکمر یوهیهمم ا  جهمت رفتمار، م همم در شم ،یظماهر یافمهیهمم ا  جهمت   ار،یتمام ع یهودی کی»

بممرای م یممر شمممو ن شهممماد تهیممه شممهه بممود. ام  ممه بممه  اسممت  ممه ایممت توفممیفی ا   یمممز در   ارشممی

شممهر بممود بممه سمماد ی متمماز   ممه ی در   دی سمممفو ی شممهری بممرهیت م ت بسممتهغایممت ماهممه م د 

شمهر را تمرک  نمه م  در جامعمه شهمماد، شه برای مصمود بمودد ا  موا مه یهودسمتی ی حما محاضر  می

 یمم  تنهمما دا شممهاه را در جارافیممایی دیهممر بسویممه. سممرا سام سمممت اسممتادی بخممت جممدز شممهد در 

  ساههی عضو هیئت علمی دا شهاه استراسبورگ شه. 56چهار سا  پیش ا  مر ش، در 
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م  تافممت میی دا شممهاهی م رمشممنفکری ام را برمسممئله مهممی فراتممر ا  فممری یهودسممتی ی بممود. جامعممه

یِ  یمممز،   ممری را ممه م شمرمن اهتقاط سممت. داخطر مماک م مخممریز میی ام را ذهممت م شممیوه عممم ً

شناسممی م پممرداختت بممه موضمموعاتی  ممه ا  شناسممی م  یباییشناسممی، رماددر وردیممهد مر هممای جامعه

 ،غمدا خموردد م ، مُمهپاافتماده م حتمی احما ا مه بمود:   مه ی رم ممرهدا شمنهاد علوم ا سما ی پیش منظر

 مرد  مه بنما بمر ی ا هیشممنها ی میرده بمه متعلم بلکمه ام را  ه به سینت متفکراد بم رگ  مرد  مو دهم، 

 شاد پیها شود.تقویم  رار بود فه م پنسا سا  بعه سر م  له

همای دا شممهاهی رمن ممورد  ظممر اسممتناددهی همارن م  ی یممز  ممه تنهما م عممی بمه شممیوهبمرایت ع مه

داد مطماهبش در  شمریاع عممومی منتشمر شمود تما مسم ع دا شمهاهی.  هاد، بلکه اساساً تمرجی  ممی می

جا  مه همومی  ها همهمی بخشمی ا  دلیمز  اشمناخته ما مهد ام در مامیگ دا شمهاهی بمودن تما بمهادایت

تممریت م.  ویمما بممرای  یمممز  ممه مه2شمردیممم ادیممرمن ام بممه م یعمممه ی ظمممی ممو ر سممخت ا  ب

هممای هنسارهمما م موجبییتان حفممف فردییممت م پاسممهاری ا  اسممتق   م ش ادی فممرد در برابممر دغهغممه

، همدا باشمهتوا سمت بخشمی ا  هممیت شفمت شناسمی  یم  میهای عینمی بیرم می بمود، خمود جامعهفرهنگ

 مردد شد عضمو را متعهمه  مرده م  زیمتام یبمر عضمو یعلمم ی مه ا  رمری جامعمه یهر رمشم   د ام

  ویممه و ممه  ممه یمماد  رایمم  میهماد بنممابرایت. ختسممایماممهمد م تشیابممرا  فممرد یام را بممرا ییوا ممات

ا  ایممت  خممود باشممه. یعلممم یدر جامعممه تیممبممار  فرد ی مو ممه توا ممهیشثممارن م  یممتنهمما ا  رر مممزی 

دا سممتنه، یعنممی ششممفتهی م افسار سممیختهی منظممر اتهممامی همیشممهی  ممه مخاهفمما ش بممر ام مارد می

ام بمود. موافقما ش بما تد یمه بمر  بموا غیر ابمز  تمماد  ی ا هیشمیهدشمیوه، بخشی ا  اسمتراتیی رمن ام

 همیم هبمرایش  المز بود م یم دا شمهاه شناسمیجامعه یحمو های در ، هر چنمه جایهماهی حاشمیه یمز

 رد مه م ایمت در عممز ام را تمر تفکمر م ا هیشمه تد یمه میبمر اهمیمت ام در میمهاد   ددر هماد حما  

درسممت هممماد  یعنممی رد،یمم ی ممرار  م یرسممم یشناسممجامعه یطممهی ممه در ح اسممت  ممرار داده یدر جممال

 : غریبه  یملی.به مجود شمردد شد بود یدر پ مزی ه   یاطهیح

هممای ا تقممادی ا  شثممارن م ی با خوا یتممریت دسممتامردهای ام را همممیت  سممترهشممایه بتممواد یکممی ا  مهم

تمریت حامیماد باث م جمه  موافقماد م مخاهفماد در حمایمت م ردی ام دا سمت. مما   مبمر یکمی ا  مهم
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شممناب بم رگ شهممما ی یکممی ام بمرای مرمدن بممه میممهاد دا شمهاه م تصممهی سمممت اسمتادی بممود. جامعه

ی در  یممز  ماههایی بود  ه ضمت  قه  یممز بمه ایمت مسمئله ش ماه بمود  مه همماد  رهتریت چهره  مهما

 پردا د،  ا ود غلیاد  بوا  یمز  ی  است.به  قه شد می ه 

 

مؤیمه تضمادهای دربردار مهه م ماد هایدر ار یمابی شثمار  ئمورگ  یممز، پاسم ما   مبمر: 

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

شناسممی ام غیممر  ابممز رمن در  ننممههتعییت یهایشمی  اسممت. مشخصمماً جنبممه ویمماً تعممار 

ام بایمه بما احتیماری م تمواتری  مامعمو  ممورد  ظمر  مرار  یر مه م  معتنابه بو  است.  تایج 

ا  بمر ایمت  یمه  نمار  داشمته شمو ه. عم مهدر مگ باهما  یسمتنه  مه بیشمار معهمدی ا  شد

شیمه م اغلم  در بهتمریت حاهمت  اخوشماینه شیوه تفسمیر ام بمه  ظرمماد عسیم  مییک سو 

دا یم  مه شمیوه تالیمز م ایمت ممی هخمود را راغم  بمه تدییم  مام ً ا  سموی دیهمر م اسمت

  مه پیو مهی ا ها  شد،  تمایج حافمز ا  ایمت شمیوه تمردرخشماد اسمت م مهم  ام ًتفسیر ام 

یافتنی  یسممتنه. در ما ممه ی هممیم مقلیممهی دسممتم بممه مسممیله جها اپممدیر بمما رمن ام دار ممه
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هایی بممه غایممت یافتممه مهای  ظممری  ممو شثممار ام سرشممار ا  ایممهه تممک تممکتقریبمماً 

های . تقریباً همر  مهام ا   تمایسی  مه بمه شثمار ام تعلم  دار مه،  مه تنهما یافتمها هسنسا ه کته

 ابممز تممریت دسممتامردهای های شد، در  یمماب بمما ا  ریممت مهم ادرسممت معتبممر  ممه حتممی

ای ا   ارسممایی م  ا ممافی بممودد را سمماره  ممه بممه  ظممر رایاممه- ا هیشمممنهاد دیهممر سممتایش

ی بیشممتر م فراتممر هسممتنه. ایممت ی ار ن م ا هی شممی بممرای ا هیشممهدربردار ممهه - ننممهمی

 همر چنمهشمناختی ام  یم  فمادس اسمت، شمناختی م رمنهای شناخت ضیه در ممورد یافتمه

هما،  یممز حتمی ا در ظر مرفتت تممامی ایتبم دمباره دسمتِ شخمر  ابمز دفماس  یسمتنه.به  ظر 

تریت اٌ سم امار اعتبمار بمه عنمواد یکمی ا  برجسمتهرمد تمامم اه  ه به مسمیری اشمتباه ممیشد

مهممر بممرای شد دیهممراد بخش جوا مماد م همکمماراد دا شممهاهی  ا هیشمممنهاد اسممت، ا هیمم ن

همما ایممت پویممایی در شد شمماد موجمم  ایسممادپاییتم/یمما هممون  خممودبینی شمری  ممهممم  

 رفتممه اسممت م  ی دا شممیاری فراتممرمرتبممهسمماهه  ممه ا  ی مممردی پنساهمسممیلهشممود  ممه به می

  .تعل  دارد سر شوس بیاینه( ها!هدا ماض  است  ه به فف  اموف 

 قمه سمبک علممی  یممز  ضممتتوا نمه همسما  شمو ه. همای متضماد میچهو ه ایمت دامری

، م حظمماع ("ی پممو فلسممفه"م  "شناسممیجامعه"  شناسممی امجامعه  لیممهیدر دم مممتت 

یمک توا ه در پاس  دادد بمه ایمت پرسمش م تعیمیت  مردد جایهماه ام بمه عنمواد پیش رم می

 دار است.ماق   مک  نه. امری  ه مشخصاً ا   مایای بسیاری مسئله

ی در مرتبمممه یممممز ا  بمممه رسممممیت شمممناخته شمممهد  مممه  بیمممراه  یسمممت ا مممر بهممموییم

صمی   بمود بییم  شایسمته شد بیی  مه حتمی بمیش ا  یمک م  میم دهمه پمیش  "استادتمام"

راغمم  بممه بممرای هممر  سممی  ممه  –همما پاافتمماده بممودد شدپیش –دلیممز ایممت امممر  ما ممه.

م در خممارا ا  شهممماد تسربممه  شممهه اسممت.باشممه در بممرهیت م پممرمب شناخته شمماددا ستت
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ها بممرای جممدز م اسممتخهام  یمممز تمممامی دا شممکهههممای ت ن شمماد داده اسممت  ممه 

ی ل م فا ممه ارادهبممود چممرا  ممه  هادهممای مسممئو   ا  جملممه م ارع شمممو ن( حافممز بی

ایممت ذهنییممت را  ممه ]ا ممه ایبلنهمرتبه هایخواسممت پرمسممیبممرای خمم د  ممردد خممود ا  

حکممم بممر رد حضممور  یمممز در هممر پسممت م مقممامی  دا شممهاهی( در هممر جمما   ممه [دار ممه

 بسممتهچشم یع  ممهدارتر ایممت حقیقممت اسممت  ممه جممها ا  شممور م ی مسممئله کتممه ا ممه.ادهد

بسممیار  ، م جممها ا  مجممود  رمهممی ا  دامرادشمارشمماد  مماچی  بممودبممرای  یمممز،  ممه 

ج لیماتی ا  شثمار ام،  یممز ممورد تدییمه تممام  مه  رغم  قمهعلمی  مهف ح م رمشنفکر ذی

 ششمکارا ا  ام متنفمر بود مه متخصصمیت فلسمفه  یمادی ا شممار  بمودن  یهمشرط ایشمادم بی

سمر جمها  یک ا  مکاتم  فکمری م فلسمفی ش ماد تعلم   هاشمت یمکبه همیم چرا  ه  یمز 

ی مشممخخ خصوفممیت  مو ممه - توا ممه در  ممار باشممه(هممای  ممه میا  سممایر ا هی ه

همچنممیت پیمهشممهرا ی هسممتنه  ممه  ممما. ممماد  در هممای فلسممفیی مکت  رایا ممهفر ه

ی  ماری  یممز را در ها مقیمه بود مه  مه همر چنمه  مینمههه م شماخعمچناد جهی به  واشد

 رد ممه. بممرای دا سممتنه مهممی  لییممت  ممار ام را رد میها مسممتعه میپاسمم  بممه برخممی پرسممش

 –تممواد فمموراد  ارعا ممه خشممم علیممه ام را احسمماب  ممرد ، میم مما  در میمماد ا تصمماددا اد

ی متخصصمماد م ا  میمماد هممماد حلقممه -ا هیممش شممههمشخصمماً چنممیت بیا مماع م سممخنا ی تبل

جهاسما ی » مه هنمر  یممز در  هایمت چیم ی جم  بیا اتی بیمرمد شممهه اسمت مبنمی بمر ایت

 «.ی شد  یستهوا م یکی  ردد دمباره

رسمه، هایی بمه سمرحهاع بمهخواهی می مه در برهمه  ممابیش متمهام  ، ایت  همرنِمطمئناً

تمممامی تمما بممه امممرم  منممه ا   یمممز  شممه. بممرعک ، هر مم  بممه  بممه  قممهی منطقممی م  ظام

ا مه  مه ممت چمه یافتهمنتقهاد جمهی افملی ام دسمتِ شخمر خمود را در جایهماهی مشمابه شد
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عنواد هر  مه بما م هماحتمی ایمت  هرنا ه، همهمی مشمابه .ام مردهبهاد اعتمرای  پیش ا  ایت

دلیمز  مافی ی دربردار مههبایمه  دهیلی موجه بمرای ار ن  ضمامع، بلکمه بمرای مجودشماد

 مه دیهمر  ،شناسمیجامعه]پمرچم[  بما  مام یمک فمرد،  مامخگ  شمیهد مسمخره رمی  .باشنه

باشممنه م هنممو  هممم هسممتنه، در ایممت  زهمممواره بایممه ا  شد در عممدادا شممهاهیاد تممرا  ام  

 ر د یم  م دهسمو ی ای  مه  م د همر مشماهههبرای توضمی  احسماب دشممنی ] یمز[ مورد

ی  لمی شمایه بتوا مه حم  مطلم  را در  ظمر  مرفتت ایمت  کتمه  نه.عیاد است،  فایت  می

ای همتریت حو ههایی را ا  متنموسادا  نه:  یممز بمرای تصمویر  مردد اممر اجتمماعی،  مو مه

در اداممه بمه دهیمز   یاسمیی ایمت رمییمه بمه فمورتی  یاسمی. غاهباً، در ما ه فهم رراحی  رد

 یممرد   ممه مشخصمماً در تلقممی  یمممز ا   ابممز تردیممه بممودد افممو  شد مممورد  قممه  ممرار می

 شناختی مشهود است(.مسالز جامعه

 یعنممی ،خممودخمماد  م رمن مقصممود بممه  بممه موضمموس را شد  یمممز اغلمم  ممموردی  ممه

متخصمخ بایمه شد مموارد  ین امما پیمهشمهررسمه ظر میبمه سمبتاً سمودمنه  نه می " یاب"

شممک بی بررسممی  نممه م شممادخصودبهرا بنمما بممر ربیعممت درم ممی خودشمماد یمما در بافممت 

ام بایممه  . هریسممته شممود "بیرم ممی"پدیرشمماد بممه عنمواد چیمم ی جنبممه  یاب منظممر امبایمه ا  

 شددر ذاع  - ضممنی رمورتمامماً بمه  شمهه اسمت رابرساختهای را  مه بمه ایمت شمکز پهیهه

ی  شممهه بدنممهارد، بمما در  ظممر  ممرفتت اجمم ای سمما  ههما هه م درکم  اشممناخته -پهیممهه 

 و مه  مه بامث خواهمه شمه تکیمه سببی شد. ایت تنها تفمامتی تصمادفی  یسمت، بلکمه هماد

بنهی  یاسممی اسممت  ممه  یمممز بممرای مقافممه ذاتممی در  مموعی فممورعبممر دلیلممی دارد  ممه 

 ظر ا   قطممه شد اشممتباه  بمما رد دادد هم مممادجمما  ممه یابممه. م د یقمماً ا  شدخممود سممودمنه می

 تالیممز چممود شممود، مشممنفکرا ه خمم س عرضممه میمیمم اد چشمممهیری  ممار رم ،متخصممخ(
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یافممت م ایممت مبتنممی بممر شد بممود را شسمماد  می شهای ممه برداشممت مبنممایی  هممایی  ممردد

ای چنممیت تسربیمماتی، ا تصممادداد حرفممه ا  شممماری بعممهِ نان بممودچشممم یجلممواشممتباهی 

ام ی ام بممه ا سممان را دربمماره ممرد م  ضممامعای پممرع می تمماز ام را بممه تنممهی بممه  وشممه

 مه متخصمخ  اسمت  مما ی سما ی سر وشترسا ه. معممولً، یما در ا  مر موا مه، هاظمهمی

های تسربممی اسممت،  یمممز رم بممه م پرسممش "درسممتی"بممر هایی مبنممی پرسممش در یممر

تمموا یم بممامر داشممته شمریم  یمما میها بممه دسممت مممیشمرد  ممه ا  رریمم  پهیممههمممی یممی"معنمما"

  .شمریم(باشیم  ه بهست می

 

مسمالز   مه هما[را بمه پرسمش بهیمریم، ]شد  یممز در فلسمفه همکمارادجاست  مه بایمه ایت

شمه تما بمه  مار بمرده می« هما یاب»ای  ه توسمگ  یممز بمه عنمواد پیچیهه یفلسفی م منطق

رما   ممار ام را  م یافتنممه، دشمموار میموضمموعاع م  ضممایا را تشممری   نممه لییممت  مماهمهود 

یابمه یما ی ایمت رمن بمه اهمهافش دسمت میماسمطهتوجه به ایت مسئله  مه شیما  یممز بهبی

مسمیله بما عمهم م بهیت داد مهمیر ممورد حملمه  مرا« بما یهون بمودد» ه، اغل  با برچس  

 بخشیه ه.جهی  رفتنش به  وعی به خود مشرمعیت می
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« معنمای»دارد، رم بمه   یممز رم بمه مسمالز متمافی یکی غماییی ها]فرامون  کنمیم[ دغهغمه

ذاتمی حضمور معنای  ما و ی  لممه بمهدر تلقمی ام ا  مسمالز ها   ه ی، م چود ایمت دغهغمه

یماد اسمت  مه ایمت مسمئله  ادیمهه  رفتمه شمود  مه ام عم مه ، احتمماهش  چشمهیری دار ه

های بر دستیابی بمه اهمهفش م حتمی بمیش ا  شد در پمی توسمعه دادد م پمیش بمردد دغهغمه

شمممار چشمممهیری ا  امممرم  م ا  منظممر ی خممود اسممت، حتممی ذاتممی رمن م شممیوه فنممی م

شمو ه، ایمت بنمهی میربقهی معتبری  مه بمه رمور معممو  در  نمار همم پرفوسورهای فلسفه

 .شود ار ام ماسوز می« ی فرعی تیسه»ایت بیشتر 

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

پیش ا  ا ی  ه  سمم، ی اهمییت  یمز دارم ییتی مبنی بر  وشممش برای متقاعه  ردد مردم درباره

ی ههی مت بررسممی شممیوهاری به ایت امر، هیم ارتب. بیا هایت در یر اهمییت موضمموس شممهه

سی ام بجامعه فلی ام دم  تاز جامعه توشماد مفهوم م رمن در در  ظر  رفتت اشنا سی ا شنا

م معنای  شناسی یا  به توضی   یست  ه چرا بایه با خود تقسیرهای  یمز ا  ذاع جامعه است.

شویم تا  شناختی مورد  ظر امامعهج سی شد ترجی  دهیم  ه بخواهیم در یر  رمن ام را با برر

عاع منفردی میبه شمممیوه به موضمممو نگ شمریم  ه  به چ چه پردا د. در دمرهای  ای ا ر

ی شمماد جهی بود  ه ایت رای را پاب بهار ه  ه تنها مظیفهغایت برایشممناسمما ی  ه به جامعه

 مهی بایه ا  ایت مسالز عبور  نیم.شناختی تعریف مفهوم جامعه است، ی جامعه ظریه

شرمس  نم:  فرا یرتریت بهبرای اینکه  سیجامعه"شکز ممکت  ی برای  یمز علم مطاهعه "شنا

ی می اد دربردار هه " نش متقابز"اض  است  ه مفهوم ا نود م بیت افراد است. " نش متقابز"

ست. سیگ  یادی ابهام م پیچیه ی ا سویهدر ب شی دم  یی متعهدتریت معنایش به عنواد اثربخ

شممه. برای م ا  در مکا یک، فی یک، م تعام ع ظاهر می ماحهها  هر چنه ماهمد م معیت( ا 
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یاع م تفامعم در شمممیمی م در تمام علوم ربیعی  تایسی  ه متک رتریت ج ل با   های ممکت، 

  شود.شاد در ظر  رفته میافز بهیهی شادموجودیت عمومی

های مختلف ای دم جا به اسمممت.  ه تنها برخورد دم به ی  ه در جهتجاذبه همواره جاذبه

 با ا تقا    دارد ننه، بلکه ضربه م اثر به ی متارک بر به ی سا ت، بر هر دم اثر میحر ت می

 تواد در حاهت  لی میحر ت، تاییر سممرعت م جهت ا ر ی جنبشممی م توهیه  رما(. در ما ه، 

فری   لمه یک فت  ست،  متقابزجورهایی در  لمرمی ما عیت فی یکی، اثری  ه به معنای   ی

شهعنواد پهیههبه شع ضیه حتی در ارتباط با ت ست. ایت   صورپدیر ا های ای عام، به  حمت ت

شیه بر رمی  میت فادس است. ا رچه  میت تنها بخش  اچی ی ا  ا ر ی  رمایی م  وری خور

، به دهیز تشعشعاع ما  ود م با تابی بایه می ا ی اثر متقابز  نهاشعاع خورشیه را دریافت می

  هایت  اچی  مهی هنو  در مقایسه با شمار پرتوهایی  هرمی خورشیه اعما  شود، هر چنه بی

 شو ه، ففر  یست.ش اد منتشر میدر  هکشاد 

ی ،  مینه نش متقابزشود  ه یک (  یمز  فته می134 ففاه  "شناسیجامعه"هنهامی  ه در 

یا  عمز ه مابسته به ایت حقیقت است  ه  رضایتی، «میلی ا ت اعی به سلطه»شرایطی است  ه 

دهه، م میدار ه(، اثر شممخخ مسمملگ را  شمماد ی ر ج دیهراد  مهم  یسممت  ه چه شممخصممیت

م  ا  یر ا  ا سام ش یم، به هماد می اد دلهت اثر مشابهی  ه با   نیمهنهامی  ه ایت را تفسیر می

 سممر وشممت دیهراد، حتی دیهرا ی  ه فرد مسمملگ ا   شیهامکاد فممری اثرپدیری بهسممت می

 ه به دفعاع در شمو ن  –تدثیر دا ه، درسمممت برعک   رمه تاتمجودشممماد هیم چی   می

 سممی  ه حتی  وچکتریت شممناختی  ه ا   ام م عینییت  –تواد شمماههن بود جهیه می سممربا 

شهردارها،  ارمنهاد رده پاییت م ایت، م تنها  ا هارممجود فرما هه  هارد سنه(، ها را میها،  شنا

به حهی  سممترده  تواد دریافت  ه مفهوم  نش متقابزسممد  با شد م ا  ا  جهاد فی یکی، می
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ست  ه تنها به مهد ب رگ صنوس ممکت  ادر به مفهوما خاهخ  "یاجا بهیک"سا ی اثر تریت م

عنواد  مو ه یکی ا  افراد بشمممر ا  دیهری اثر بددیرد، در جایی  ه هیم مبنایی بهخواهیم بود، 

 ..برای  نش متقابز مجود  هارد.

 ترجمه به ا هلیسی: د اهه. اد. هویت 

 ای است ا ایت مقاهه ترجمه •

Georg Simmel as Sociologist, Author(s): Max Weber,  
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