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ونگارششيوهيوپژوهشروشپژوهش،موضوعلحاظ

اسـتكالسـيكشناسانجامعهازيكيحياتشزمانهمچنين
وسمارككارلدوركهايم،اميلكنت،آگوستباهمراهكـه

روشاهميت.اندنهادهبنيانراشناسيجامعهتوپارهويلفردو
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مقدمه

وپيچپرسـياربراهامـروزتاكردپيشنهادبرايشراناماينكنتآگوستكهزمانيازشناسيجامعه
پارهايچندهركردهانـد،خدمتعلمزانگارهاينبهبسياريشخصيتهاي.استكردهطيراخمي

كارلهبميتوانجملهآنازنداشـتند؛خوشـيدلچندانبدانندشناسجامعهراآنهاكهاينازآنهااز
فيلسوفنبيشتريراخودكـهزيمـلگئـورگوسياسـياقتصاددرمتخصصراخودكهماركس
جامعهشناسـانازپارهايمعاصرجامعهشناسانكوششبااخيردهههايدر.كرداشارهميناميد

واستاختهپرداسپنسرآثارهربرتبهترنرجاناتان.گرفتهاندقرارمجددتوجهمـوردكالسـيك
استگماشتههمتزيملگئورگآثارترجمةوبررسيبهنيزفريزبـيديويـد



ازارشآثفردبهمنحصرويژگيهايخاطربهزيملگئورگ
ونگارششيوةوپژوهشروشپژوهش،موضوعلحاظ

يككالسـشناسـانجامعـهازيكـيحياتشزمانهمچنين
ارلكدوركهايم،اميلكنت،آگوستباهمراهكـهاسـت

بنيانراشناسـيجامعـهتـوپـارهويلفـردووماركس
شتفكراتدرشكبياوزندگيخاصشرايط.نهادهاند

يهوديخانوادةيكفرزندآخـريناو.استبودهگذارتأثير
"ريبـهغ"طعـمزنـدگياشطولدروبودبرلينساكنتبار

گونه"زابسياريتجربةخودوبودچشيدهبسياررابـودن
.تداشرابـود،كردهتبيينآثارشدركه"اجتماعيهاي



گئورگثـارآاخيـرتفسـيربـاز.اسـتتوجهقابلنيزمدرنهاپستبرايزيملشناسيروشاهميت
سعيكهميدهندصتشخيچنينواينشتاينها.استگشتهمنتشر(شدهنوينمابعدزيمل)عنوانبازيمل
روايتدميخواهكـهشـودمعرفـيليبرالـينـوگراييصـورتبـهزيمـلتـااسـتشـدهبسـيار

.كندارايهرا»فرهنگفاجعة«همانيعنيعيني،فرهنگچيرگيجهتدرتاريخيروندازفراگيري
ابعدنوگرامانديشمندعنوانبهرازيملميتوانشدتهمينباكهميكننداستداللآنهاروي،هربه

ديگريازكدامهيچودارداعتبـارمعرفـينـوعدوهـركـهپذيرندميواينشتاينها.كردمعرفي
شقدوگرايينومابعدونوگراييمـا،نظـربـهكـهمـيكننـداسـتداللچنـينآنها.نيستتردرست

كهميشونديادآورآنان.دارندتداخلهمـديگردرانـدگفتـاريقلمروهـاييبلكهنيستند،همدافع
نوگراييمابعديحتوضكهميكننداحساسوليدهنـد،دسـتبـهزيملازنوگرايانهايتفسيرميتوانند

استسودمندترزيملمورددر







سـوياززيملچههركهباشدبودهاينواقعيتشايد
ميشد،ولمقبوشناختهبيشـتردانشـگاهياشغيـرمخاطبـاني

ـراراصاوبـهبيشـترنيـزتخصصـيغيرمجالتناشران
.رساندچاپبهآنهامجالتدررامقاالتشكـهمـيكردنـد

ردنكپيدادرزيمـلخواسـتبـرعـالوهشـايدكوتاه،سخن
تمجـالناشـرانبيشـترعالقـةدانشـگاهي،غيـرمخاطبان
انجريايندرنيزاو،هاينوشتهبـهمخاطبـانايـنمحبـوب

متقابـلكـنشفراگـرديـكواقع،درامراين.باشدداشتهنقش
ناشرانريميانجيگبهاشدانشگاهيغيرمخاطبانيوزيملميان

بودتخصصيغيرمجالت



بود،گاهدانشبهوابستهاعضايازيكياوگرچه•
.دانسـتنميخودآنازرااودانشگاهولي

قشنچنينيكميتوانستاينخاطربهزيمل
داردنگـهخودبرايرادشواريوحاشيهاي

غيرشنوندگانپشتيبانيوتأييدبهكـه
ستنيبداينجادر.بوددلگرماشدانشگاهي

دريقجزبهدانشگاهدرزيملكهشويميادآور
انميـدرآنكهحال،نداشتمريديهيچنفوذ

رايببسياريپيروانادباهـلروشـنفكران
.بودآوردهگردخود

در سن شصت سالگي ديده از 1918او در سال  
جان فرو بست



/ـويفرانسفيلسوفباشالركهگونهآنعلمي،روحيادآوريبا
ومحدودكامالًپديدهيكمطالعةبرايزيمـلاسـت،دادهشـرح

كوچكيجسـتاردرمـثالً.نمـيدهـدخـرجبـهجـديتمشخص
دربـارةشـوقوشـوربـاكـهمـيكنـيممشـاهدهزنانـهفرهنـگدربـارة

ازدواجزنـان،جنسـيتمـايالتكـار،تقسيمگوناگون،موضـوعهـاي
حرفريزيكرياضات،ورمـانهمـدلي،احسـاسبـورژوازي،

ـافتنيصـدددراوديگـر،موضوعيبهموضوعيازپريدنبا.ميزند
نيسـت،دكنمرتبطخودشانمياندررااشياكهنظاممنديگوناگوني

كهزمانيحتي.استگوناگونينفساست،مهـمبـرايشآنچـهبلكـه
نيستلياتكنوشتناشنتيجـهمـيپـردازد،اساسـيمسـايلبررسـيبـه

استگفتگوبلكه



:زيمل در مقاله اي در مورد جامعه شناسي خانواده مي نويسد

دركهارميچهـسهازدواج:قبيلازيافتميتواننيزرامختلطانواعازبرخياشكال،اينكناردر...
كهيبنددمپيمـاندختـرازدواج،بـهشـروعهنگـامبـهجـاايـندر.استشدهديدهعربيقبيلهيك
توصيفانهمتعجبمسـافريـك.باشـدوفـادارخـودشـوهربـههفتـهروزهـايازمشخصـيتعدادبراي

آنوهشدبررسيدخترمـادروپـدرتوسطازدواجبرايدامادهدايايمورديدرچگونهكهميكرد
سرانجامكهاينات.نبودقبولقابـلهفتـهدرزنوفاداريروزدوازبيشتركهميشدتصورناچيزقدر
ها،بهشنسهها،دوشنبهمندختر"كـهمـيكـردبيـانراجملـهاينعروسمادرزدنهايچانهازبعد

ازديگرينوعپوستسفيدمسلمانانموقـتازدواج."!بودخواهدوفادارتوبههاجمعهوهاپنجشنبه
بودهانونيقدارد،بستگيشدهتعيينپيشازشـرايطبـهكـهازدواجهـااين.داردهمراهبهراازدواج

طولبهدهشتوافقپيشازمدتبرايفقطوميگيردانجاموصلتاينروحانيونتوسطمعموالًو
همانوشدهشناختهقانونيازدواجاينازحاصلهـايبچـهسـال،99تـاساعتيكاز-ميانجامد

دارندرادائمـيازدواجازحاصـلبچههايمشروعيت



از ديدگاه زيمل

عيتموق.اسـتنشـدهحـذفامـروزيمـدرنخـانوادةازكاملطوربهشايدروانشناسيويژگياين
ازتحمايجهـتاوكـهوظيفـهايعنـوانبـهكـهشـوهرمـاديفـداكاريبازنيكخوبنسبتاً

اوليهجوامعدرزنـانبـرايشـيربهاازتـراهميـتبابسيارواستمرتبطدهد،ميانجامهمسرش
واستشدهتوزيعزنـدگيكـلدرمـاديفـداكارياينكهواقيعتايندليلبهاما.ميشودمحسوب

بهبتنسانتقاليمرحلـهاو،خانوادهنهواستزنخودسودبهمستقيمطوربهكهاينويژهبه
شدميپرداختجهيزيـهيـكعنـوانبـهعـروسبـهشـيربهاكـهميشدگرفتهنظردرمرحلهاي



:از ديدگاه زيمل

كهداشتزيچيآنارزشبردنباالبهتمايلكهميشدحفظفداكاريازهاييجنبهآندقيقاًپس.
افزايشرااوازكشيبهرهوظلماصلدركهزن،يكآوردنبدستبرايفداكاري.بودشدهكسب

روانيويژگيكحاويطريقايـنبـهمـيآورد،پـايينشـيءيـكحدتارااوشخصيتودادمي
شدمنجراوموقعيتمجـددارزشـيابيبـهمسـتقيمآنگيـريشـكلكـهبودشناسي



گروه دونفره و گروه سه نفره

گروهاگر.بودعهجامباارتباطآغازتبيينبرايشناسيجامعهدرالگوييزيملگئورگدونفرهگروه
يكخيابانيكمثـل»مجـازياجتمـاعيروابط"آنگاهبدانيمطرفهدوخيابانيكمانندرانفرهدو

مخاطباننهايكشيدهـورابهاكنونمخاطبانشانبوهبرايبازيگرصحنهرويمكالمات.استطرفه
.اسـتشـدهتبـديلنمايشپردةياصحنهرويستارةبراي

رويبـرمـلزيگئـورگكـار.برگـرديمگذشتهبهبايدماآيندهبراينظريهيكسـاختبـراي
جوامـعاز»ازجديـدتعاريفسمتبهراماقهرمانپرستشدربارةكوليهورتونچارلزكـاروانـزوا
دوروههايگبهكهاوليهروابطكهميدانستزيمل.ساختخواهدرهنمون"فناوريبرمبتنيآتـي
.هستندعـهجاميـكدرمنـزويافـرادروابـطآنهـاوميدهندشكلهستنداجتماعيروابطاوليننفره
.ميشودنفرهدوگروهگرفتنشكلباعثآزاديوانزوا



:زیمل

مونهن(فرزنـدبدونشوهروزن)زوجكهپردازدميدوعضويگروهبهنفري،يكگروهازپس
ناصرعسـادةتعدادباعضويدوگروهزيستي،جامعهصورتعنوانبه.استآنتيپيكنوعي

عضويودگـروهعـالوهبـهگروه،اعضايانگيزههايياخصوصياتبانهميشودتعيينشريك
حذبدوائـتالفمثـلدارنـد،رافرديگيريتصميمتواناييكهجمعيواحددوازاستممكن
.استاوتمتفديگـرگـروههـايهمـةازعضـويدوگـروهكيفـي،لحـاظاز.شـودتشكيلسياسي

احدويكبانهوداردكـارسروديگريبافقطدارندگانمشاركتازيكهركهجهتايناز
«مـيكنـدمنحـلراگـروهعضـو،يكعنوانبهدوعضويگروه»جمعي
راافـرادازيـكهـرازمسـتقلبـيشوكـمفرافـرديتشـكيالتويژگيهايعضويدوگروهچـون
بـانمـيتوانـدكـسهـيچودارنـدمشـتركمسـؤليتگـروهبقايبرايآنهاازيكهر،ندارد

ازگـروه،پشتشدنپنهانياديگري،عليهائتالفدادنتشكيلباديگري،بهمسؤليتشواگذاري
كندخاليشانهمسؤليتش



ناختياش جامعـه شبا ورود شخص ثالثي در گروه دو عضوي، همـة ايـن ويژگـيهـا و ايـن پيكربنـدي 
هم «دارد، اعفي كـاركرد مضدرست مثل كاركرد درها و پلها، شخص ثالث هـم . به كلي تغيير ميكند

ج طه گري واسو ب با ميـان الف روابط غير مسـتقيم به محض آن كه . »وصل ميكند، هم جدا ميسازد
با اين . يف شونديا تضعاسـت تقويت به روابط مستقيمشان افزوده شود، اين روابط مسـتقيم ممكـن 

بط در گروه هر قدر هم كه رواميكننـد، زيرا وصف، اين روابط بيشتراوقات صورت پيچيدهاي پيدا 
اس كند كه كه يكي از آنها احسفـرا ميرسد سه عضوي همبسـته و بـي درز باشـد، هميشـه لحظـهاي 

ن يك ميان دو شخص، به صرف داشترابطـهاي عاطفي هـر «.از سوي دو تاي ديگر طرد شده اسـت
.»مـيشـودملتهـب تماشـاگر، 



مسألة زمان تاريخي

شودميعالقمندفلسفيمسائلبهمجدداًعمرشاواخردرزيمل
ادايجرادامنهميانموضوعاتبامقالهتعداديعالقهاينكه

هـمفسرشـتدربـارة«بـهمـيتـوانجملـهآنازكـهمـيكنـد
»اريخت)سازندة(مقوممفاهيم«،»تاريخيزمانمسألة«،»تاريخي

مقاالتاينخوشبختانهكهكرداشـاره»فلسـفهتـاريخدربارة«و
مسميشهناز»توسط،«اكسگاي»ازمفصلمقدمةيكبا

.استشدهبرگرداندهفارسيبه«پرست
ثابهمبهتاريخموضوعمينويسد:مقالهاشاينمقدمهدرزيمل

دوهـرآينـدهوحـالازبايـد.اسـتگذشتهنظريساختاري
.شودمتمـايز

گای اکس



دركنندهتعيينهايمؤلفهازيكزمانكهميشودنتيجه•
رابطة.يدبگيرنظردررازيرپرسـش.استتاريخمفهوم

ميظرنبهچيست؟تاريخديگرهايمؤلفهوزمانميان
نامكاكهوضوحيآنبههنوزپرسشاينكهرسد
رااريختبودنمندزمانزيمل.استنيافتهپاسخي.دارد

ميداندآناصليشروطاز



پنهان كاري

ردهكبررسيراآنزيملكهاجتماعيهايازگونهيكي
خـودرازداريبارازدارفرد.استرازدارياست

ايـنعمنـافازوكـردهحفـظرازصـاحببـارانزديكـياش
ياردفكهاستواقعيتي،راز.ميگرددمنـدبهـرهكـارش
هـمانـدمـيتوكـارايـن.مـيدارنـدنگهپنهانديگرافرادي

نظراز.منفيشيوهايباهموشودانجاممثبتشيوهايبـا
بشردستاوردهايمهمتـرينازيكـيكـاريپنهـانزيمـل،

مرحلةازانسانگذاردهندةنشانكاريپنهان.است
وميشودانبيبالفاصلهدريافتيهردرآن،كهاستكودكي

انامكـمبيناز.داردقرارهمگانديدمعرضدرتعهديهر
پنهـانجهـانياست؛آشكارجهانكناردرجهانيوجود

ارددآشكارجهـانبـركننـدهتعيـينتـأثيراتيكـه



درباره تاريخ فلسفه

بوددهكرآمادهافتتاحيهمراسمبرايراآنكهزيملسخنرانياين
لسفهفبهاوعالقةكهزمانيميشوداوعمرآخـرسالهـايبهمربوط
افرادنامبهاداستنحـداقلبـااومقالـهايندر.بوديافتهافزايشدوباره
پيرامونسائلموفلسفه،وعلموتاريخ،وفلسفهرابطةميكندتالش
رياتنظوعلميهاينظريه«افتادگيمداز»او.دهدتوضيحراآنهـا

برايسسپوشودشناختهآنهانادرستيكهميدانداينبهمنوطرا
:يگويـدمفلسفينظرياتوعلمينظرياتبينشدنقائلتمييز

ه نظريههـاي در فلسفه، ميعار قطعي فلسفي حقيقت ايجاب ميكند ك»
فلسـفي گذشـته نتوانـد بـه

ه وسيلة همان نحوي رد شوند يا استعال يابند كه نظرية زمين مركز ب
نظرية خورشيد مركز رد شد

«يافتاستعاليا



نميكند،نبـالدرامشخصـيكاركهكسييا،زنپرسهعنوانبهرازيملديگران،نيزوواينشاينها•
كنندميتوصيف



زيمل پرسه زن

راقـيدقينكـاتزيمـلبرايزنپرسهواژةازاستفاده•
دراساسيمفهـوميزنـيپرسـه.داردهمـراهبـه

.استفرهنگيپديدههايترينمهمازبرخيدرك
ويفرانسسنتيدرمفهـومايـناصيلشكلچندهر

گذشـتهقـرندوطـولدرامـااسـت،يافتـهقوام
استدادهاختصاصخـودبـهراعظيمـيادبيـات



زيمل خوشه چین

برايكهاستديگرياصطالحچينخوشه•
چينشهخويك.ميشودبردهكاربهزيملتوصيف

رشكاكهاستحريففنهمهفكرروشننوعي
انجامباشـددسـترسدركـهچيـزيهـربـارا

يـااجتمـاعيجهـانازگونـاگونيتكههاي.ميدهد
هنگفرازپـارههـاييتكـه»زيملـي،تعبيـربـه

.داشتندقرارزيملدسترسدر«عيني



جامعه شناسي صوري 

تمقبوليگاههيچهرچنداوصوريشناسيجامعه•
اتبمكدرمسـتقيمطوربهاحتماالًامانيافتعام

تفكيكبرتأكيدواستگذاشتهتأثيرشناسيجامعه
متأثربايداجتماعيتحليلهـايدررامحتواوصورت

.ـتانسدتـوپـارهبازماندهومشتقاتمفاهيمواواز
الترسبهتوجهبابايدشناسيجامعـهروي،هـربـه

اعياجتمزندگيعلميبررسيهماناكهخوداصلي
بهنهودبپردازهستهابهكهكندتالشانسانهاسـت

انپيشـينيبهنگاهينيمباراهايندروبايدها
قهايافگشايشجهتدراستوارترهرچهگـامهـايي

برداردعلمجديد


