انسجامی است که وبر از طریق مفهوم عقالنیت حاصل میکند.
زيمل خود نيز روش خويش در «فلسفه پول» را با اين عبارت
تصريح ميكند« :وحدت ايــن پژوهشها در اين امكان نهفته
است كه كليت معناي حيات را ميتوان در هر يك از جزیيات
آن يافت ».بر همين اساس ،پديده پول نيز در وهله اول به منزله
ابژهاي كامال جزيي و محدود تعريف ميشود و سپس اين پديده
جزيي به كليت جامعه تسري مييابد .البته اين شيوه در كليه
آثار زيمل مشهود است.
زیمل کتاب «فلسفه پول» را در سال
 1900منتشــر کرد و این کتاب در
محتوای دو بخشی
سال  1907با  700صفحه ،تجدید
کتاب فلسفه پول
چاپ شد .کتاب شامل دو فصل و هر
فصل حاوی ســه بخش است که در
آن او پول را بــه هر پدیده اجتماعی
قابل تصور مربوط میداند.
فلسفه پول که زیمل ابتدا آن را «روانشناسی پول» نامیده بود
به دو بخش تقسیم میشود :بخش اول که پول را به مثابه متغیر
وابسته بررسی میکند« ،تحلیلی» نامگذاری شده و بخش دیگر
که پول را به عنوان متغیری مستقل در نظر میگیرد «ترکیبی»
نامیده شده اســت .در حالیکه بخش تحلیلی تکوین نظری
پول را در راستای عینی کردن و استقالل دادن به ارزش شرح
میدهد ،بخش ترکیبی پیامدهای پولی شــدن همگانی را بر
حسب دیالکتیک آزادسازی فرد و شیءانگاری روابط اجتماعی
بررسی میکند .آزادسازی و شخصیتزدایی از فرد ،عقلگرایی
و عقالنیسازی زندگی ،اصطالحات کلیدی هستند که زیمل در
نشانهشناسی (تشخیص) مدرنیته به طور عام و روابط اجتماعی
سوداگرانه به طور خاص به کار میبرد.
بخش اول کتاب زیمل تحلیلی است و هدف آن پیدایش پول
فارغ از پیششرطهای زندگی اجتماعی است .او نوعی مطالعه
از پول را پیشنهاد میکند که از رویکرد خالص اقتصادی فراتر
میرود .زیمل در تالش است فراتر از جایگاه پول در بازار رفته و
با ارتباط دادن آن به فرهنگ و جامعه ،درباره فهم عمیقتری از
«ارزیابی و روانشناسی رایج ،حتی پیشفرضهای متافیزیکی»
بحث کند.
در قسمت اول کتاب ،زیمل در بخشــى با عنوان رابطه میان
کیفیت و کمیت به شرح موضوع کمیت پول مىپردازد و در واقع
آن را بازنماى انتزاعى شدن هرچه بیشتر تجربهها و تفکر بشر
مىداند .به طور مثال ،زیمل ،پول را بنا به سرشت و ماهیتش
کاملترین بازنمایىکننده و نماد نوعى گرایششناختى در علوم
مدرن مىداند؛ یعنى گرایش به تقلیل تعینات کیفى به تعینات
کمى .همین تجربه در علوم مدرن را مىتوان به سایر حوزههاى
زندگى نیز تســرى داد ،آنهم البته با قید این شــرط که به هر
حال کنشهاى بشرى با داشتن عناصر روانى و فیزیکى هنوز
واجد رگههایى از کیفیتاند و به قول زیمل «فقط متافیزیک
مىتواند پدیدههایى را بسازد که به تمامى عارى از کیفیتاند»،
اما در جهان تجربى به راستى این فقط پول است که به تمامى
از قید کیفیت آزاد بوده و کیفیت آن تماما در کمیتش خالصه
مىشود .بدینســان پول به قدرت و محوریتى رازآمیخته در
حیات اقتصادى و غیراقتصادى بدل مىشود .اگر پول را با هر
دلیل اخالقى و غیراخالقى فاقد این قدرت و محوریت بدانیم،
یا آن را به وســیلهاى صرف براى لذت بردن اشیا و امور خاص

تقلیل دهیم و خالصه آن را به حاشیه زندگى برانیم ،آنگاه منکر
قدرت و نفوذ عینى پول شدهایم .گرچه پول وسیلهاى ناب است،
اما همین وسیله ناب مىتواند به غایت یا هدفى فىنفسه و در
خود بدل شود و همین امر کافى است تا پول را پدیدهاى چنین
رازآمیخته و شبحگون سازد .به لحاظ عینى نمىتوان تصور کرد
پول همراه با هنر ،زیبایى ،عشق ،آرمانهاى اخالقى و غیره در
رده اهداف غایى زندگى جا دارد .پول با قدرت و نفوذ بىحد و
مرز خود در زندگى مدرن مىتواند همه این اهداف را به وسیله
بدل کند .در انواع و اقسام تیپهاى شخصیتىاى که زیمل به
تحلیل آنها مىپردازد ،مىتوان به وضــوح این قدرت عینى را
مشاهده کرد .براى مثال ،در تیپ شخصیتى خسیس ،پول به
هدفى مطلق بدل مىشود ،به نحوى که آن را حتى نمىتوان به
هیچ نوع لذت خاصى منتسب کرد .صرف حضور و وجود پول
در زندگى خسیس مایه لذت او اســت ،بىآنکه رابطه او با پول
شکل یک لذت انضمامى را به خود بگیرد .در اینجا نکته مهم آن
است که وقتى خسیس آگاهانه از استفاده کردن از پول به عنوان
وسیلهاى براى کسب هرگونه لذت خاص خوددارى مىکند ،او
میان وضعیت ذهنى خود و موقعیت عینى و عملى پول شکافى
عمیق و پرناشدنى ایجاد مىکند .این جایگاه عینى و عملى پول
در زندگى مدرن آن را با همه روابط ،شــخصیتها و کنشها
گره مىزند ،بنابراین گوناگونتریــن و متضادترین تیپهاى
شخصیتى به طور یکسان تابع و وابسته به پول هستند.
بخش دوم ،فلسفه پول به آشکارسازی کارهای انجام شده در
مورد پول در دنیا میپردازد .ایــن دنیا ،دنیای افراد ،فرهنگ و
جامعه است .این موضوع زیمل را به سمت تحلیل پول در روابط
آزاد افراد هدایت میکند .به نظر زیمل ،پول شــخص را آزاد
میکند ،چون الزام استفاده از پول تنها با تولید کار یا فروشنده
در بازار و نه خود شخص مرتبط است.
زیمل در بخــش ترکیبی فلســفه پول ،اثــرات جهتگیری
عمومی ،عینی شــدن ،انتزاعی شــدن و پولی شدن همگانی
روابط اجتماعی را روی آزادی ،فرهنگ و سبک زندگی انسان
بررسی میکند.
فصل دوم کتاب حول فلســفه پول ترکیبــی بحث میکند و
مربوط است به آشکارسازی کارهای صورتگرفته درباره پول
در دنیا که دنیای افراد ،فرهنگ و جامعه است .زیمل دو مفهوم
مبادله را در فلسفه پول به کار میگیرد :یک مفهوم محدودتر
که به مبادله اقتصادی مربوط میشــود و ویژگی آن قربانی و
برابری است( ،باید چیزی داد تا چیزی گرفت) و دیگری مبادله
ب ه معنای کلیتر است که هنگام مبادله چیزی از دست نمیرود.
مبادله کلی هرگونه تعاملی میتواند باشد ،مانند مبادله عشق،
دانش ،توجه ،شخص و...
به عنوان وسیله مبادله ،براى پول علىالسویه است که با چغندر،
با الوار و یا با اسلحه مبادله شود« .همه انواع کاالها به یک ارزش
به پول تبدیلپذیر هســتند ،در حالىکه پول بــه انواع کاالها
تبدیلپذیر است».
حال میتوان نقل قول ابتدای این مقالــه را بهتر درک کرد و
همینطور درکی کلی از مفهوم مورد اشاره زیمل به دست آورد.
کتاب چندوجهی «فلسفه پول» چندین سروگردن از کارهای
پیشین زیمل باالتر است .خود او مینویسند :عالقهام را ...به هر
چه پیش از «فلسفه پول» نوشــتهام از دست دادهام .این یکی
واقعا کتاب من است؛ بقیه برایم رنگ باختهاند ،تو گویی هر کس
دیگری میتوانست آنها را نوشته باشد.
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