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«ما در سرشــت خود پول ،چیزی از ذات و جوهر فاحشگی را
تجربه میکنیم .بیاعتنایی و بیتفاوتی پول نسبت به استفاده
از آن ،فقدان تعلق به هر فردی به خاطر عدم ارتباطش با افراد،
عینیتی که ذاتی پول در مقام یک وســیله صرف است و خود
هرگونه رابطه عاطفی را حذف میکنــد .اینها جملگی پول و
فاحشگی را به نحوی شوم قابل قیاس میسازد»
گئورگ زیمل  -فلسفه پول

«گئورگ زیمل» جامعهشناس آلمانی و فیلسوف نئوکانتی قرن
 19و اوایل قرن  20است که از پیشگامان جامعهشناسی به شمار
میرود .او نویسندهای بسیار پربار بود .زیمل بیش از  200مقاله
در انواع مجالت و روزنامهها به چاپ رساند و مقالههای دیگری
نیز پس از مرگش منتشر شــد .او  15اثر عمده در رشتههای
جامعهشناسی ،علم اخالق ،فلســفه و نقد فرهنگی و  5تا  6اثر
کماهمیت دیگر نوشت و پس از اتمام رساله دکترایش ،اولین
اثرش را با عنوان «درباره تمایز اجتماعی» در سال  1890منتشر
کرد .از جمله آثار دیگر وی میتوان به «مساله تبیین فلسفی
تاریخ» و «پرسش اساسی جامعهشناسی» و البته کتاب «فلسفه
پول» اشاره کرد.
بعضی از مفسران زيمل «فلسفه پول» را با كتاب اصلي دوركيم
«تقسيم كار اجتماعي» مقایســه كرده و يا حتي بعضی آن را
نوعي ترجمه مباحث «سرمايه» ماركس به زبان روانشناسي
ميدانند .زیمل در مقدمه فلسفه پول توضیح میدهد مطالعه او
در مورد پول نمونهای از قصد جامعهشناختیاش برای مطالعه
«فردیت زندگی ،کلیت و معنای آن» است.
دنبال کردن روایت اقتصاد از ســوی اندیشــمندان اجتماعی
بسیار جذاب است؛ حال چه روایت کارل مارکس در «کاپیتال»
از شکلگیری سرمایهداری جدید باشد یا روایت ماکس وبر در
«اخالق پروتستانی» ،روایت گئورگ زیمل در «فلسفه پول»
و یا حتی روایت ورنر زمبارت در «یهودیان و حیات اقتصادی
مدرن» و «بورژوا» .در واقع هر روایت دیگری که به سویههای
اجتماعی علم اقتصاد توجه کند.
زیمل نقد مارکسیســتی مفهــوم از خودبیگانگی را تصحیح
میکند ،تعمیم میدهد و پی میگیرد و در همان حال ،تحلیل
وبری عقالنی شــدن فرهنگ و جامعه را منتها با دادن لحنی
متافیزیکی به آن پیشگویی میکند.
محتواي كتاب «فلسفه پول» براي کسانی كه رویکرد ارتدوکس
به ماركسيســم ندارند ،جذاب و گيرا اســت .يعني شكلي از
ماركسيسم كه با نوعي چارچوب سفت و سخت زيربنا  -روبنا
محدود نميشود.
مارکــس هم در ســه آثــار واپســیناش توجه ویــژهای به
کارکردهای پول در جامعه داشت .البته در اولین اثرش با عنوان
«دستنوشتههای فلسفی اقتصادی  ،»1844مارکس بخشی
به نام «قدرت پول در جامعه بورژوا» ارائه کرد .به نظر او ،پول
بازنمای روابط انتزاعی در مالکیت خصوصی است که از روابط
تبادل انسانی تفکیک شده است .پول در راس ازخودبیگانگی
انسان است .ارتباط زیمل با مارکس در مورد مطالعه پول دارای
شباهتها و تفاوتهایی در رویکرد است .از یک طرف ،برخی از
موضوعات کار مارکس دوباره در اشکال دیگر در مطالعه زیمل
ظاهر شده است .اول اینکه زمینهای انقالبی از پول از معامالت
ساده پایاپای تا معامالت پیچیدهتر و حضور پول به صورت کامل
به شکل اسکناس وجود دارد.
شمار ه  38خرداد ماه 1397

در فلسفه پول ،زیمل نظریهای نسبیگرا و زندگیباور از مدرنیته
بر پایه تحلیلی از کارکردهای پول در جامعه مدرن ارائه میدهد.
برای زیمل اقتصاد پولی باعث غیرشخصی شدن روابط اجتماعی
است .نظریه مارکس با فضای سرمایهداری در تولید و ارتباط آن
با پول ،کار و سرمایه مرتبط است ،در حالیکه زیمل بر توزیع و
گردش کاالها متمرکز میشود که در دست ساخت فضای خالق
ارزش در تبادل است.
در حالیکه در کار مارکس ،پــول کارکردهای متفاوتی دارد و
همیشه در مرکز بوده و «متضمن کار انتزاعی است و ارزش آن
توسط شرایط تولید تعیین میشود» ،زیمل با این پول اقتصادی
شده بسیار مخالف است و پول را در گستره قلمرو تجربه انسانی
قرار میدهد .به نظر زیمل ،ارتباط دادن پول تنها به پایههای
مادی آن نوعی تقلیل است و پول بازنمای پدیده اجتماعی به
شکل تعاملی انسانی است .تبادل برای او شکل قاطعی از زیست
اجتماعی است که در آن اقتصاد تنها یکی از اشکال تبادل است،
در حالیکه نظریه ارزش مارکس بر پایه روابط تولیدی با موضوع
انسان و طبیعت از طریق کار اســت .زیمل نظریهای نسبی از
ارزش را مطرح میکند و فرض را بر این قرار میدهد که ارزش
چیزها بر اساس قضاوت ذهنی در ارزشگذاری است .بنابراین،
کاالهایی که بنا بر محدودیت به سختی به دست میآیند ،برای
افراد باارزشتر هستند.
تحلیل زیمل به جــای تاکید بر نقش پــول در دنیای خود ،از
طبیعت زندگی انسان مشتق شــده که نمیتواند منحل شود.
همانطور که پول به عنوان یک نماد خالص رشد میکند ،از نظر
زیمل آزادی در روابط مالکیت پول بهوجود آمده و باعث تعهد
در تعامالت اجتماعی میشود.
پول همانند «نمادی» معرفی شــده که همه روابط اجتماعی
را در خود خالصه کرده و یکجــا بیان میکند« .چنانکه گویی
عمیقترین و عامترین معنای هستی به روشنترین وجه بهتر از
هر جای دیگر در پول بیان میشود؛ گویی صورت و توسعهاش
عملکرد کل جامعه را بیدرنگ قابل رویت میکند».
گرچه زیمل ســاختارهای نهادی
بزرگتــر را موضــوع شایســته
روششناسی زیمل
بررســیهای جامعهشــناختی
میدانســت ،اما باز ترجیح میداد
بیشتر کارش را به بررسی پدیدههایی
اختصــاص دهد کــه خــود آنها را
«کنشهای متقابل اتمهای جامعه» خوانده بود .او بیشــتر به
بررســی الگوهای بنیادی کنشهای متقابل افراد پرداخته و
معتقد بود این الگوها پایه تشــکلهای اجتماعــی بزرگتر را
میسازند؛ همان بررسیای که امروزه جامعهشناسی خرد نامیده
میشود .روشی که او دوست داشــت و به کار برده بود ،همان
تاکید بر یک رشــته صورتهای محدود و بــادوام کنشهای
متقابل بشری است .زیمل در سراســر کارهایش ،کنشهای
اجتماعی فرد را نه جداگانه بلکه در ارتباط با کنشهای افراد
دیگر و ساختارها یا فراگردهای خاص مورد بررسی قرار داد.
روش زیمل انتخاب پدیدهای خاص از جریان تجربه و بررسی
ساختار و تاریخ آن اســت .این روش بیشــباهت به تحلیل
نوع مثالی وبر نیســت که آن را همچون تولید مجموعهای از
عکسهای فوری بیحرکت از واقعیتهای اجتماعی از زوایای
گوناگون در نظر میگرفت ،ولی تعبیر زیمل گسیختهتر و فاقد

