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  بررسي و ارزيابي كتاب
  شناسي شناخت اي بر جامعه ايدئولوژي و اُتوپيا: مقدمه 

  *فرهنگ ارشاد

  چكيده
درواقـع، طـرح اصـول كلـي و مبـاني       اُتوپيـا  و ايدئولوژيمنظور مانهايم از تدوين كتاب 

آدميان  »چگونه انديشيدن« ةشناسي شناخت است. پرسش بنيادين و آغازين او دربار جامعه
 ةبـه زمينـ   فكـران را باتوجـه   ويژه روشـن  انديشيدن افراد و به. او در اين كتاب، شيوة است

پـذيرد   زمـاني صـورت مـي    ـ اي كه انديشه در اين ظرف مكاني اجتماعي و تاريخي زمانه
 ة، محصول دوراتوپيا و ايدئولوژيدنبال همين امر، تدوين كتاب  دهد. به موردبحث قرار مي

ـ   زدة كنوني، به تاريخي بحران الطم كشـورهاي مجارسـتان و آلمـان در    پـرت  ةويـژه در زمان
كند به  رسيدن فاشيزم در اروپاست. او كوشش مي قدرت هاي بين دو جنگ جهاني و به سال

ولي البته راهي برابرهايي از اين بحران فكري  ،مباني چگونگي تفكر و شناخت دست يابد
جارسـتان بـه   ثير همين شرايط از زادگاهش بوداپست و مأت يابد. هرچند او خود تحت نمي

ي فكند. برخي مفسران كتاب مانهايم را اثري فلسـ  آلمان و سپس به انگلستان مهاجرت مي
يافتن به مباني عيني و واقعي تفكـر و   كوشد تا با دست نظر خودش مي اند، ولي او به دانسته

اجتمـاعي از   ــ  گرايي (ارتباطي) انديشه با شرايط تاريخي به اصل نسبت شناخت و باتوجه
  مباحث انتزاعي فلسفه فاصله بگيرد.

  اندازگرايي. چشم ،گرايي نسبت ،معرفت ،شناسي شناخت، اُتوپيا ،ايدئولوژي :ها كليدواژه
  

  مقدمه و طرح مسئله. 1
اين مطالعه است شـايد   ةروشني گوياي موضوع محوري و مسئل هرچند عنوان اين مقاله، به

شناسـي   جامعـه  ةحاضر تـداوم مطالعـه در حـوز    ةالزم باشد اشاره شود كه آثاري مانند مقال
                                                                                                 

  ershadf@gmail.com، ، دانشگاه اهوازشناسي گروه جامعه استاد تمام *
  15/11/1397، تاريخ پذيرش: 01/08/1397تاريخ دريافت: 



  1397 اسفند، دوازدهم، شمارة هجدهمسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   16

پژوهش در اين حوزه در اجتماع علمي ماسـت.   ةشناسي شناخت و توسع معرفت يا جامعه
عنواني آكادميك در ) sociology of knowledge(» شناسي معرفت جامعه«بديهي است مبحث 

كـاوي در ايـن موضـوع     جهاني و در دنياي علم است و بر همين پايه، مطالعه و ژرفسطح 
تـاريخي   ةاي ويژه و مهم در ارتباط با اين مبحث، پيشين همواره شايان اهميت است. اما نكته

علـم   ةبه ميراث ديرين و فرهنگي اين موضوع در شرق و ازجمله در كشور ماست كه باتوجه
گيري آگاهي  شكل ةعرفاني و فلسفي در ايران، نگراني و بازانديشي درباربيني  ويل و جهانأت

از گذشته و نيز در وضـعيت كنـوني آن شـايان اهميـت و كوشـش در ايـن حـوزه اسـت،         
فرهنگـي در   ةويل و پديدارشناسي با مالحظات تاريخي و پيشـين أكه بحث ت خصوص اين به

يابـد.   مي پيش از ي در اين حوزه اهميتي بيشرو بازانديش ما عميقاً گره خورده و ازاين ةجامع
هاي تـاريخي و فرهنگـي ايـن     حاضر، فرصت و بضاعت آن را نداشته كه به رگه ةالبته مقال

 ةنهـاد مطالعـ   كيد بر اين كـار و پـيش  أولي ت ،موضوع در فضاي خاص علمي ايراني بپردازد
در مطالعـات موكـول بـه     تواند هدفي مهـم  نمايد و مي نظر موجه مي تر در اين حوزه به بيش

كنوني، بررسي و ارزيابي رويكرد كارل مانهايم  ةآينده در اين زمينه باشد. هدف مستقيم مقال
ولي شهرت و  ،گذار اين حوزه معرفي كرد توان او را بنيان در اين زمينه است كه هرچند نمي

 ــ  كوشـش نظـري  گامان اين  را از پيش توان او اهميت مانهايم تاحدي است كه مسامحتاً مي
مرجـع در سـطح    يكه منبع اتوپيا و ايدئولوژيكتاب  ةرو بررسي نقادان علمي دانست. ازاين

نيسـت كـه     شـمار آيـد. ترديـدي    جهاني است، كوششي ضروري در اجتماع علمـي مـا بـه   
انـد كـه    گران و انديشمندان كوشايي در اين حوزه در جامعه به ايـن مهـم پرداختـه    پژوهش

  توجه است. ها ستودني و قابل تالش و دستاورد آن
  
  . مروري كوتاه بر زندگي فكري و علمي مانهايم2

در بوداپست از پدري مجاري و مادري آلماني زاده شد. او تنها  1893كارل مانهايم در سال 
چنين دانشگاهي خود را تـا   فرزند اين خانواده بود. كارل آموزش ابتدايي و دبيرستاني و هم

ـ  فلسفه، در همـان بوداپسـت سـپري كـرد. مـي      ةتسطح كارشناسي در رش وان گفـت كـه   ت
اش در  نخسـتينِ زنـدگي   ةسـال مرحلـ   26رفته، آموزش دوران كودكي و جواني و  هم روي

ـ  گيـري شخصــيت و زنـدگي فكـري و فرهنگـي او     بوداپسـت، بـر شـكل    ثير مانــدگاري أت
كـه از فرهنگـي    متوسط نسبتاً مرفه بوداپست تعلق داشـت  ةگذاشت. مانهايم به طبق  برجاي

متوسط، تباري يهودي  ةاين اليه از طبق يتر اعضا يافته برخوردار بودند. بيش نسبت توسعه به
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و همواره آمادگي داشتند كه وفاداري خود را به قدرت موجـود اعـالم دارنـد     داشتهمذهب 
  ).Ketler and Meja 2003: 101 ؛579 - 578: 1368(كوزر 

فرهنگـي پايتخـت مجارسـتان     ةسـدة نـوزدهم، صـحن   يـافتن   نويسد بـا پايـان   كوزر مي
 ةباره در صحن هاي تازة فكري و فرهنگي، يك خوش دگرگوني شگرفي شد، و جريان دست

راه با اين جنبش فكري  هم ويژه بوداپست پديدار گرديد. سياسي و اجتماعي مجارستان و به
مند بودند،  هيكال عالقفكر و نوگرايي كه به علوم اجتماعي راد قشر كوچكي از جوانان روشن

گرد آمدنـد كـه آن    »علوم اجتماعي«نام  و مانهايم جوان هم در اين جرگه بود، در انجمني به
 ة). سپس جرگ580: 1368كرد (كوزر  را نيز منتشر مي »قرن بيستم«اي با عنوان  انجمن، مجله

 ــ  فرانسويهاي  ثير انديشهأت فكري بوداپست به دو دسته تقسيم شد. يك دسته تحت روشن
ـ  ديگر، تحت ةانگليسي و ازجمله كُنت و اسپنسر باقي ماندند و دست ثير الگوهـاي فكـري   أت

تعارض ژرفي با  كه اين دو جناح فكري بوداپست گفتني استآلماني قرار داشتند.  ـ روسي
بوداپست بودند.  ةنشين جامع فكران اقليتي و حاشيه ديگر نداشتند و هردو دسته از روشن يك
بر گئـورگ لوكـاچ،    مانهايم عالوه ةگيري انديش شكل شد. وسيلة لوكاچ اداره مي دوم به ةدست

تـا   1912هاي  كه مانهايم در سال شايان ذكر است. ثير گئورگ زيمل نيز قرار گرفتأت تحت
ديداري دانشگاهي در آلمان (برلين) با زيمـل داشـت و بـا او از نزديـك آشـنا شـد        1914

)Ketler and Meja 2003: 101(.  
كه بـه   1915لوكاچ در رهبري جنبش چپ در مجارستان نقش فعالي داشت. او از سال 

كساني مانند مانهـايم و آرنولـد هـاوزر از     مجارستان برگشت، مجمعي هنري تشكيل داده و
گـرا (پوزيتيويسـم)    گونه افراد از فلسفه و پارادايم علم مثبت هميشگي آن بودند. اين ياعضا

كگـور گـرايش    يِر تر به كانت و داستايوفسكي و اصالت وجودي كي و بيشروي برگردانده 
  ).582: 1368پيدا كرده بودند (كوزر 

انقالب سوسياليستيِ مجارستان روي داد و رژيمي شورايي در آن كشـور   1918در سال 
بر سر كار آمد؛ ولي اين رژيم بيش از يـك سـال نپاييـد. بـا شكسـت جنـبش شـورايي در        

داري كـرده بـود، نـاگزير بـه      پيروي از لوكاچ از ايـن رژيـم طـرف    نهايم كه بهمجارستان، ما
كه لوكاچ نيز به اطريش (وين) پناه برد. مانهايم در  چنان ،مهاجرت از مجارستان به آلمان شد

ولي با جنبش كارگري  ،آلمان، برخالف لوكاچ از درگيرشدن با جريانات سياسي پرهيز كرد
دكتـري   ةدرجـ  1922دلي نشـان داد. او در سـال    آن كشور همفكران سوسياليست  و روشن

بـه پايـان رسـاند     »شناسـي  تحليل ساختاري معرفت«اي با عنوان  را با رساله ةخود در فلسف
  ).Ketler and Meja 2003: 101 ؛584 - 582: 1368(كوزر 
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در ثير كانت، ماركس، و ماكس وبر قـرار گرفتـه بـود،    أت چون لوكاچ تحت مانهايم كه هم
اين تغيير  و ،مند شد هشناسي عالق فكري با آلفرد وبر و ماكس شلر به جامعه آلمان در اثر هم

شناسي، در سـير زنـدگي مانهـايم مهـم بـود. او       در حوزة فعاليت فكري از فلسفه به جامعه
شناسي  نخست به دانشگاه هايدلبرگ رفت و سپس در دانشگاه فرنكفورت به تدريس جامعه

) كـه در پوداپسـت   juliska lang)؛ و در همين سال با يوليسكا النـگ ( 1925پرداخت (سال 
آموختـه   شناسي دانـش  روان ةشاگردي مانهايم بود و مانند او تبعيدي در آلمان، و در رشت هم

 ةرا مانهايم به او تقديم كرده است). شايد عالقـ  اُتوپيا و ايدئولوژيبود، ازدواج كرد (كتاب 
ـ  اش تحـت  هاي پايـان زنـدگي   كاوي در سال و روان شناسي مانهايم به روان ثير همسـرش  أت

كـار خـود ادامـه داد. هرچنـد در آن      در دانشگاه فرانكفورت بـه  1933باشد. او تا سال   بوده
 ،درآمد مكتب فرانكفورت) در آن دانشگاه فعال بود مطالعات اجتماعي (پيش ةسسؤها م سال

مشتركي كه با اين جريان داشـت، بـا آن ارتبـاط    رسد با وجود برخي مواضع  نظر مي ولي به
اصـلي كتـاب    ةمقـاالتي شـد كـه سـپس پيكـر      ةسازماني برقرار نكرد و خود مشغول تهيـ 

ويـژه   گـرا (و بـه   فكـران چـپ   را تشكيل داد. اما او هم مانند ساير روشن اُتوپيا و ايدئولوژي
گلسـتان مهـاجرت كـرد    كوچي از آلمان شد و بـه ان   ناگزير به برون 1933يهودي) در سال 

نظــران  نويســد اگــر درميــان صــاحب روشــني مــي ). آشــتياني بــه585 - 584: 1368(كــوزر 
صورت  ل شويم، دراينئوجود دو جناح اصلي چپ و راست قا شناسي شناخت نيز به جامعه

شتياني] و مانند او را بايد در جناح راست و مـاركس و پيـروان او را در   آشلر [شئلر، به قلم 
بندي كلي، مانهايم در موضعي بينابيني قـرار   گاه در چنين تقسيم فرض كرد و آن جناح چپ

  ).240: 1396 خواهد گرفت (آشتياني
موردحمايـت هارولـد السـكي     )LSE(علوم سياسي و اقتصاد لندن  ةمانهايم در دانشكد

)Harold Laski) و موريس گينزبرگ (Morris Ginsberg    قرار گرفت و بـا مقـام اسـتادياري (
)lecturer( شناسـي تكـاملي    شناسي مشغول شد. گينزبرگ كـه بـه جامعـه    به تدريس جامعه

ـ   مند بود و جامعه هعقالنيت عالق  ةجريـان موردعالقـ   ةشناسي معرفت كارل مانهـايم را دنبال
تان و در زودي دريافـت كـه در انگلسـ    د. ولي مانهـايم بـه  كردانست از او حمايت  خود مي
مطالعـات   ةعلوم سياسي و اقتصاد، نـه زمـان و نـه موقعيـت مناسـب بـراي ادامـ        ةدانشكد
شناسي  رو خط فكري جامعه ). ازاينKetler and Meja 2003: 106شناسي معرفت بود ( جامعه

ريـزي دموكراتيـك و بازسـازي اجتمـاعي      شناسي برنامه معرفت را كنار گذاشت و به جامعه
ويژه جريان چپ بود،  آلماني و به ةثير فالسفأت ديگر، او كه از بنياد تحت رتعبا روي آورد. به
ثير جريانات دست راستي قرار گرفت و به دوركيم و كنت روي آورد و بـا  أت در لندن تحت
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هاي نخست جواني و  نوا شد (گويي دوباره به دنياي فكري سال سياست رفاهي انگليس هم
نشين  صورت يك استاد حاشيه بوداپست بازگشت). مانهايم بهعاليق انجمن علوم اجتماعي 

بـا مرگـي    1947علوم سياسي و اقتصاد لندن ادامـه داد تـا در سـال     ةبه اشتغال در دانشكد
  ).588 - 585: 1368سالگي درگذشت (كوزر  54هنگام، در سن  هناب

  
  . معرفي كلي اثر موردبررسي3

 5رس مـا قـرار دارد، شـامل     آن در دسـت  فارسـي  ةكـه ترجمـ   ايدئولوژي و اُتوپيـا كتاب 
) part( »بخـش «صـورت   ايـن دليـل بـه    رسد اجزاء پيكره كتـاب، بـه   نظر مي است. به  بخش
كتـاب حاضـر    ةكـه در پيكـر   ازاين ها پيش شده كه حداقل چهار بخش از اين قسمت معرفي

هاي مستقل منتشر شده بودند. متن اصلي كتاب كه به  صورت مقاله گنجانده شود، جداگانه به
بخـش منتشـر شـده اسـت. و امـا مـتن انگليسـي         3و در  1929زبان آلماني بود، در سال 

كـه مانهـايم در    را هنگـامي  5و  1بخش است، به اين معنـي كـه بخـش     5) شامل 1936(
نده بـراي  كرده به متن انگليسي افزوده است. بخـش نخسـت را نويسـ    انگليس زندگي مي

تـر از   را كـه چنـدان كوتـاه    5معرفي كتاب به خوانندگان آنگلوساكسون نوشـته و بخـش   
، بـراي معرفـي مبحـث    يالمعـارف ةريدااي  مقالـه  صـورت  هاي ديگر نيست، اصوًال به بخش

در مجموعـه مقـاالتي ديگـر     تدوين شده است. اين بخش نيز قبالً »شناسي معرفت جامعه«
گزينش مانهايم به مـتن انگليسـي افـزوده شـده اسـت (بـراي        بهجا  و در اين 1شده منتشر
براين پنج بخـش، لـوئيز    به بعد مراجعه شود). عالوه 236: 1396تر به آشتياني  بيش ةمطالع

كه كتاب را از آلماني بـه انگليسـي    )Lewis Wirth and Edward Shilsورث و ادوارد شيلز (
مـتن   ة(كه در ترجمـ  اند وتاه بر كتاب افزودهك )foreword(درآمد  اند يك پيش ترجمه كرده

جداگانـه و نسـبتاً    )preface(گفتـاري   چنين لـوييز ورث در پـيش   فارسي نيامده است). هم
هـاي   و فرهنگـي دهـه   ،ويژه شرايط تـاريخي، فكـري   مفصل به معرفي محتواي كتاب و به

گفتـار   اين پـيش كه اثر در آن شرايط توليد و ترجمه شده پرداخته است كه  1930و  1920
گفتـار ورث يـا نـام     پـيش  فارسي آمده است و هرگاه در اين مقاله از ةورث در متن ترجم

شود منظور همين متن مفصل اسـت. متـرجم محتـرم فارسـي نيـز در       مي  دادهخذ أورث م
فارسـي   ةترجمـ  ةبر نسـخ  »گفتار مترجم بر چاپ دوم پيش«نوشتاري سودمند كه با عنوان 

ازسـوي دانشـگاه    1355كند كه چاپ نخست كتاب در سال  روشن مي افزوده اين نكته را
چـاپ   موجود را كه با بازخواني و ويـرايش مجـدد متـرجم بـه     ةتهران منتشر شده و نسخ
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(شايد منظور ايـن اسـت    1380صورت چاپ اول  سپرده شده، ازسوي انتشارات سمت به
پژوهـان قـرار    ر دانـش كه چاپ اول پس از ويرايش و انتشار آن ازسوي سمت) در اختيـا 

هـا اشـاره شـد)     گفتارهايي كـه بـه آن   غيراز پيش كتاب (به ةگان هاي پنج گرفته است. بخش
  ند از:ا عبارت
  ؛رويكرد مقدماتي به مسئله .1
  ؛ايدئولوژي و اتوپيا .2
  ؛اجتماعي و عمل سياسي ةميان نظري ةدورنماي سياست علمي: رابط .3
  ؛اتوپيايي ةروحي .4
  .شناسي شناخت جامعه .5
چاپ اصلي آلماني «كند كه:  را با اين جمله آغاز مي كتاب گفتار خود بر يز ورث پيشيلو

؛ 9: 1380مانهـايم  ( »انتشار يافتايدئولوژي و اُتوپيا در فضايي سرشار از آشوب تند فكري 
Mannheim 1976: xiii(2.    مـوردنظر   ةمانهايم نيز در بخش نخست كتاب كه بـه طـرح مسـئل

 »ساماني انديشه در عصرحاضر هناب«پردازد، قسمت دوم اين بخش را با عنوان فرعي  ميخود 
گـر   جاست كه پـژوهش  مند، بسيار به ايم كه در هر اثر علمي نظام گذارد. آموخته به بحث مي

رو  ايـن  د. ازكنمسئله يا موضوع موردبحث و سپس هدف پژوهش و مطالعه خود را روشن 
هـدف نويسـنده در تهيـه و    ايـدئولوژي و اُتوپيـا   كوشيديم تا درميان سطور بخش نخست 

تر به هـدف كلـي مبحـث     رسد كه مانهايم در اين اثر بيش نظر مي را بيابيم. به تدوين اين اثر
ايـن اثـر. هرچنـد ورث در     ةشناسي شناخت (يا معرفت) توجه داشته تا به هـدف ويـژ   جامعه
ـ  ولوژي و اُتوپياايدئگفتارش بر  پيش ليف كتـاب را بـا برداشـت خـودش     أ، هدف مانهـايم از ت

هرحال، نخستين پرسش مانهايم در آغاز  خواهد شد. به دريافته است، كه در صفحات بعد ذكر
طور غيرمستقيم بيانگر هدف او از انجام اين كوشش علمـي باشـد)    تواند به بخش اول (كه مي
 ).35 ،1ج  :1380 مانهايم( »انديشند؟ راستي چگونه مي به آدميان«خواهد بداند  اين است كه مي
ازطريـق   يابـد كـه گـويي دانـش اجتمـاعي      به وضعيت موجود چنـين درمـي   سپس او باتوجه

، (كه اندكي پيش از او موردتوجه ماكس »شناسي معرفت جامعه« منزلة رهنمودهاي مبحثي به
اصـلي   )thesis(نهـاد   نويسـد بـر   مـي دهنـده باشـد. وي    تواند ياري شلر قرار گرفته بود) مي

هايي از انديشـيدن وجـود دارد كـه تـا زمـاني كـه        شناسي معرفت اين است كه شيوه جامعه
فهـم نخواهـد    كه بايد و شايد قابل ابهام باقي بماند، چنان ةشان در پرد هاي اجتماعي خاستگاه

  نويسد: روشني مي . او سپس به)Mannheim 1976: 2 ؛36: 1380 مانهايم(بود 
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ديگـر نيسـتند    افراد مجزا از يك يانديشند، يا حت ها نيستند كه مي طور كلي اين انسان به
هايي معين، كه در يـك رشـتة    پردازند، بلكه آدمياني هستند در گروه كار انديشيدن مي كه به
وجـود   اي از انديشـه را بـه   هاي مخصوص، سبك ويژه پايان پاسخ به شرايط و موقعيت بي

ــ آورده ؛ 37: 1380مانهــايم (هاســت  موضــع و مقــام مشــترك آن ةكننــد د كــه مشــخصان
Mannheim 1976: 3(.  

كردن مسئله يا موضوع محوري اثر حاضـر و هـدفي    يعني مشخص ،در تكميل اين نكته
گفتار خـود   مترجم فارسي كتاب در پيش ،آيد طور مستقيم يا غيرمستقيم برمي كه از دل آن به

دست آورده، چنين  كتاب به ةبحث را با برداشت درستي كه از درونبر اين اثر، محور اصلي 
  :كند تلخيص مي

ديگر گرايش به تغيير  سو گرايش به حفظ وضع موجود و ازسوي اي ازيك در هر زمانه
آمـدن   شـود. اقـدام بـه حفـظ وضـع موجـود موجـب پديـد         وضع موجـود احسـاس مـي   

كيـد  أگرساختن بيش از حـد گذشـته و ت   هگردد تا انديشه را با آرماني جلو ها مي ايدئولوژي
خطا افكند. توجه به تغيير بنياد پيـدايش   ايستايي و ثبات به ةعوامل ايجادكنند مايه بر فزون

كننده به دگرگـوني را گرامـي    نهند و هم عوامل رهبري اُتوپياهاست كه هم بر آينده ارج مي
  گفتار مترجم فارسي). ، پيش4 :1380مانهايم دارند ( مي

  
  گيري اثر او نويسنده و شكل ساز انديشة . عوامل زمينه4

سال اول زنـدگي خـود را در زادگـاهش بوداپسـت گذرانـد و       26كه گذشت مانهايم  چنان
سال در انگلستان زندگي كرد كـه شـرايط اجتمـاعي محـيط      14 سال در آلمان و 14سپس 

شد. ولي شايد بتوان گفـت  ثر بوده باؤتواند در تحول فكري او م اقامتگاهي هرسه مرحله مي
ترين  نخست، شرايط زندگي در آلمان بيش ةهاي مرحل اي آموزه ثير شالودهأنظر از ت كه صرف

اين بـه اسـتدالل    از  بر مانهايم داشته است. پيشايدئولوژي و اُتوپيا ليف كتاب أثير را در تأت
اشاره شد، و اين  1930و  1920هاي  لوئيز ورث دربارة شرايط آشوب شديد فكري در دهه

شناسي  مانهايم براي تدوين مبحث جامعه ةتبلوريافتن انديش ةشرايط مهمي بود كه در هنگام
گفتـار خـود بـر شـرايط فكـري       معرفت، او را در بر گرفته بود. البته ورث در تمامي پـيش 

هـاي   اش جدال نهد. فضايي كه مشخصه كيد ميأمزبور ت ةزده و فضاي بحراني دو ده آشوب
نشسـت كـه    منه بود و هيجانش تنها با تبعيد يا سكوت اجباري انديشـمنداني فـرو مـي   پردا
گشتند كـه در آن دوره مطـرح بـود. از آن زمـان      لي ميئدفاع براي مسا حلي قابل دنبال راه به
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كشورهاي  انجاميد، در 3وايماردموكرات  هايي كه در آلمان به ويراني جمهوري ليبرال تعارض
ل فكري ئشد. مسا آمريكا احساس مي ةه در اروپاي غربي و اياالت متحدويژ سراسر جهان به

آمدند، درحقيقـت بـر    شمار مي نويسندگان آلماني به ةدر آن روزگار مشغوليت ذهني ويژ كه
  ).Mannheim 1976: xiii ؛9: 1380مانهايم ( افكندكل جهان سايه 
و  1930و  1920هـاي   هـاي فكـري و فرهنگـي دهـه     آشفتگي ةكه دربار ازاين ورث پس

و  ،رفتن هرگونه ايمـان، فهـم   جهاني و ازبين ةهنجاري) در جامع فضاي آنوميك (بي ةتوسع
خـود محصـول ايـن    ايدئولوژي و اُتوپيـا  نويسد كتاب  كند مي كيد ياد ميأمنافع مشترك با ت

نيـز   ،262 - 261: 1396قراري است (كه اين نكته با برداشت آشـتياني   پرآشوب و بي ةدور
هاي تدوين اين كتاب، كوشش درجهـت رفـع ايـن وضـعيت      نطبق است). يكي از هدفم

وجـود آوردنـد. امـا، او     ها را به ساماني هناگوار و تجزيه و تحليل نيروهايي است كه اين ناب
حل روشـني ارائـه    هايي كه با آن مواجهيم راه نويسد اين كتاب براي رهايي از دشواري مي
پـذيري   هـا را مسـتعد حملـه    كند كه آن اسلوبي تنظيم مي را به ل عمدهئدهد، بلكه مسا نمي

 ؛29 - 25: 1380مانهـايم  ( كنـد ازپـيش تجزيـه و تحليـل     كند و بحران فكري مـا را بـيش  
Mannheim 1976: xxv- xxviii .(سـال پايـاني    14ح دورة شر به كه دانيم نمي الزم جا اين در

پيش از اين دوران شكل ايدئولوژي و اُتوپيا زندگي مانهايم در انگلستان بپردازيم زيرا كتاب 
، )LSE(علـوم سياسـي و اقتصـاد     ةكه اشاره رفت در فضاي دانشـكد  چنان بسته بود و او هم

  جا نزديك كرد. تر خود را با خط فكري و آكادميك آن بيش
شناسـي   گيـري فكـري مانهـايم و درواقـع جامعـه      كه جهت گونه مانكنيم، به ه اشاره مي

فيــايي و اجتمــاعي متفــاوت در ثر از شــرايط زنــدگي در ســه محــيط جغراأمعرفــت او متــ
كه بازتاب فكري  طوري بوده، او از ميراث فكري بسياري از پيشينيان خود بهره گرفته به  اروپا
است. در ايـن ترديـدي نيسـت كـه كـارل      گيري  پي ها در مراحل مختلف زندگي او قابل آن

 يو حت ،ويژه كانت، هگل، ماركس، ماكس وبر ثير انديشمندان پيش از خود بهأت مانهايم تحت
  آن اشاره رفت. دوركيم و كنت بوده كه پيش از اين هم به

اند گئـورگ لوكـاچ اسـت كـه      ثير گذاشتهأطور مستقيم بر كارل مانهايم ت كه به از كساني
كه الكس  ثير پذيرفته است. چنانأگرايي از او ت فعاليت ةهت ايدئولوژيك و نظريمانهايم از ج

هاي بين دو جنگ جهاني نفوذ  نويسد، لوكاچ بر بسياري از متفكران سال ) ميAlex Lawالو (
اي در مباني تحليلي خـود از   هاست. او از جهات عمده ژرف داشته و مانهايم نيز يكي از آن

 ةتر جنب (كه بيش» جزيي«بندي او از ايدئولوژي به  كه تقسيم است؛ چنان ثير پذيرفتهألوكاچ ت
هاي  نگري صورت جهان تر به يا تام (كه بيش »كلي«تحريف و خودفريبي دارد) و ايدئولوژي 
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بنـدد)، از ايـن نمونـه اسـت      گسترده در فضاي زندگي جمعي طبقات مختلف شكل مي
)Law 2011: 105گرايـي و   تمـايزي كـه مانهـايم بـين نسـبي     چنين خـواهيم ديـد كـه     ). هم

)، كه شـايد  16: 1373ثير لوكاچ قرار داشته (لوكاچ أت تر تحت شود بيش گرايي قائل مي نسبت
  هاي مستقيم زيمل بوده است. ثير آموزهأت لوكاچ هم از اين نظر تحت
وري، شناسي صـ  ثير مستقيم زيمل قرار گرفته بود؛ البته نه جامعهأت مانهايم نيز خود تحت

ويـژه در رويكـرد    نظر مانهـايم را بـه   »جنگ نوين ةفاجع« ةبلكه موضع انتقادي زيمل دربار
كه پيش از اين هـم اشـاره رفـت مانهـايم      آن مهم ديده است. چنان »شناسي معرفت جامعه«

ـ  ةراه با گروه هماالن خود ديدگاهي راديكال دربار هم  ،خـود داشـت   ةشرايط اجتماعي زمان
دنبـال آن   ، به ماركسيسم گرايش پيدا كرد و به1918روي از لوكاچ و انقالب  هولي او با دنبال

انديشـي   نسـبي  ةتـوان زاييـد   شناسي معرفت مانهايم را مي گرايي روي آورد. جامعه تاريخ به
موازات اين تحوالت فكري، او براي تكميل ديـدگاه   ثر از ماركسيسم دانست. بهأتاريخي مت

شناسي گشتالت گرايش پيدا  مند شده بود، به مكتب روان هآن عالقگرا و ساختاري كه به  كل
 آليسـم  هايـد هاي آلفرد وبر، به مكاتـب فكـري و    كرد و از آن بهره گرفت. او ازطريق آموزه

راه بـا آن از پديدارشناسـي هوسـرل و هايـدگر      ها روي آورد و هـم  نوكانتي ةآلماني و جرگ
  ).595 - 588: 1368ثير نماند (كوزر أت بي

ثير مستقيم ماكس شـلر بـر مانهـايم را ناديـده گرفـت. بـاب       أتوان ت كه نمي سرانجام اين
) گشوده شد و سپس مانهـايم دنبـال   1924شلر ( ةوسيل بار به شناسي معرفت، نخستين جامعه

 شناسي معرفت شلر و مانهايم، كامالً آن را گرفت. البته ديدگاه و شرح اصول محوري جامعه
باره اشاره دارد خود مانهـايم   تر از همه در اين نيست. شايد كسي كه دقيقديگر منطبق  با يك

كـه از   ازايـن  پـس ايـدئولوژي و اُتوپيـا،   از كتـاب   5بخش  ةكه در آخرين صفح است، چنان
نويسـد لوكـاچ در    شناسي معرفت نام برده و مـي  گامان جامعه پيش ةمنزل ماركس و لوكاچ به

هـا   ايـدئولوژي  ةدريدن پـرد  ةزيرا او نيز نتوانست ميان مسئلباره از ماركس فراتر نرفت،  اين
ديگر فرق بگذارد. اين اعتبار از آنِ شـلر بـود كـه     شناسي معرفت ازسوي سو و جامعه ازيك
صورت  شناسي شناخت (يا معرفت) را به مند، كوشيد جامعه هاي بسيار ارزش بر بحث عالوه

بيان جمالتي كوتاه نقدآميز و تفاوت ديدگاه  بيني فلسفي درآورد. مانهايم پس از نوعي جهان
شناسي معرفت، كاري  گيرد كه طرح شلر از جامعه خودش با ماكس شلر، درنهايت نتيجه مي

هاي شگرف، ولي فاقد روش پژوهش روشـن   بيني و سرشار از روشن ،مند، بلندپروازانه نظام
شناسـي باشـد    بـه جامعـه  بدان گونه كه درخور يك علم فرهنگي متمايـل   است اجرا و قابل

كيد دارد. أثير متفكراني كه در باال نام برده شد تأ). آشتياني دربارة ت394، 279: 1380مانهايم (
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نويسـد نـزد مانهـايم نيـز ماننـد دوركـيم،        ثير ماركس بر مانهـايم مـي  أوي ضمن يادآوري ت
مل اجتمـاعي)  تواند تطابق درست و واقعي بين انديشه و كردار (كنش يا ع اي كه مي ضابطه

گردد و با پذيرش اين  را برقرار و تعيين كند، جامعه و مناسبات كنشيِ اجتماعي مفروض مي
» گرايـي  شناسـي  جامعـه «(پراگماتيسـم) مانهـايم بـا    » گرايـي  عمل«فرض (يا اصل موضوع) 

)sociologism( آشتياني  او پيوند مي) 83 - 82: 1396يابد.(  
  

  درون اثرها و محورهاي فكري  فرض . پيش5
شايد بتوان گفت موضوع محوري و اصلي موردنظر مانهايم در اين كتاب همانا بيان موضوع 

كنـد كـه    روشـني بيـان مـي    اسـت. او بـه   »شناسـي معرفـت   جامعه« منزلة مبحثي به ةو وظيف
چـون نظريـه    شناسي است كه هم هاي جامعه ترين شاخه شناسي معرفت يكي از جوان جامعه

 ــ  د و در پـژوهش تـاريخي  كنـ ان شناخت [معرفت] و هستي را تحليل خواهد رابطه مي مي
هايي را كه اين رابطه طي تحول فكري و معنوي بشر  كوشد صورت شناختيِ خود مي جامعه

  علمي: ةاو، هدف اين شاخ ةجويي كند. به گفت خود گرفته پي به
است.   انديشه و عملناسبات متقابل ميان ثر بر تعيين مؤسو كشف معيارهاي علمي م ازيك
دار و  اي ريشه شيوه ديگر، اميد دارد كه با انديشيدن كامل در اين مسئله از آغاز تا پايان به ازسوي

اي متناسـب بـا موقعيـت حاضـر دربـارة اهميـت عوامـل غيرنظـري          خالي از تعصب، نظريـه 
  .)Mannheim 1976: 237 ؛340: 1380مانهايم ( كندكننده در شناخت عرضه  مشروط

 بـر  و دانـد  مانهايم روش و بينش پوزيتيويستي را براي اين تالش علمـي نامناسـب مـي   
 كيدأت ضمن فرانكفورت، مكتب ياران با نوا هم و تازد مي خودش زمان علم مبهم گرايي نسبي

 تلقـي  در بايـد  كـه  دارد بـاور  پوزيتيويستي، پارادايم از انتقاد در و عمل و نظر بستگي هم بر
 كـه  نمايد . به اين ترتيب، چنين مي)224 ،146: 1380 مانهايم( كنيم نظر تجديد علم از خود
 كـه  شـكل  همـان  بـه  و است مانهايم ةشناسان جامعه ةرسال ةمنزل به اُتوپيا و ايدئولوژي كتاب
 اثـر  ايـن  بـا  خواهد مي فقط نه گويي داده، قرار كتاب فرعي عنوان را شناخت شناسي جامعه
 ايـن  از كـه  دارد را آن ادعـاي  بلكـه  ،كنـد  معرفي را عمومي شناسي جامعه از ويژه اي شاخه
 صفحات ةنمون براي( نگريست اجتماعي هستي به متفاوت نگاهي با] بايد و[ توان مي طريق
  را مطالعه كنيد). 1380مانهايم  138 - 133

ويـژه در كتـاب    شناسي شـناخت كـارل مانهـايم و بـه     آشتياني كه خود در كليت جامعه
تـر   بـيش  ةشهر) بسيار غور كرده (بـراي مطالعـ   شناسي و آرمان (يا آرمانايدئولوژي و اتوپيا 

  نويسد: ليفي آشتياني مراجعه شود) ميأشود به اين اثر ت اين مقاله، توصيه مي ةدربار



 25   ...اي  ايدئولوژي و اُتوپيا: مقدمهبررسي و ارزيابي كتاب 

، يـك انديشـة   »ولوژي و اتـوپي ئايـد «ت مانهايم پيرامون خشناسانة شنا در بحث جامعه
شـود و آن ايـن اسـت كـه انديشـه و شـناخت        او محسوب ميتحقيقات  اصولي مسير

بلكـه هرگونـه    ،محصول رابطة مجرد بين شناسنده و شناختني (سـوژه و ابـژه) نيسـت   
وابسـته بـه   «يابـد و لـذا پيوسـته     شناختني در فضاي اجتماعيِ معين تولد و تكوين مـي 

عي و تـاريخي  اجتمـا » مقيد به وضـع «نيز  مندي همعيني است كه اين عالق» مندي هعالق
ت ئشناسندگان در جامعـه نشـ  » پيوند خاستگاهي«باشد كه از  اي مي مشخصِ انضمامي

هسـتي  «را بـه  » وابسـتگي وجـودي فكـر   «ها درنهايـت  »خاستگاه«گيرد و خود اين  مي
  ).436 - 435: 1396دهند (آشتياني  نشان مي» اجتماعي

گاهي با كلماتي متفاوت، اين طور مكرر و  كه مانهايم به اي و محوري ديگر اين بحث پايه
تفكـر آرزومندانـه، همـواره در امـور انسـاني      «كـه   كنـد  نكته يا ايده را در كتاب مطرح مـي 

تـاريخي   ةنويسـد، هـر دور   كـه مـي   يا ايـن  .)272 ،184: 1380 مانهايم( »كند خودنمايي مي
ـ هايي [به زبان مترجم، عقايدي] بوده كه از مرز نظام موجود  ايده ةدربردارند  انـد  ر رفتـه فرات

ي] كـه بـا نظـم    هـاي  ها يا فكرت هايي [آرمان مانهايم درمقابل ايده نظر به .)258 ،174: همان(
هـايي هـم    ها يـا فكـرت   روند، ايده ندارند و از حد واقعيت فراتر مي  جاري تناسب و توافق

مانهايم نظامِ عمالً موجـود   ةگفت كنند. به وجود دارند كه سازگار با موقعيت موجود عمل مي
نيسـتند و از   هايي كه با شرايط موجود سازگار شود و درمقابل، ايده ناميده مي )topia( »توپيا«

زبـان مانهـايم    روند، ممكن است ايـدئولوژي يـا اُتوپيـا باشـند. بـه      موقعيت موجود فراتر مي
محتويات  در تحقق مضامين وصورت بالفعل  فراتر از موقعيت كه به اند هايي ها ايده ايدئولوژي

 ).Mannheim 1976: 174- 175 ؛260 - 258: 1380 مانهـايم ( يابنـد  مـوردنظر، توفيـق نمـي   
گوييم، واژه را صـرفاً   نويسد، هرگاه دربارة اتوپيا سخن مي مي )utopia( اُتوپيا سپس دربارة

ديـدگاه نظـام   بريم و منظور از آن اتوپيـايي اسـت كـه فقـط از      كار مي در مفهومي نسبي به
؛ 262: 1380مانهـايم  آيـد (  نظـر مـي   ناپذير بـه  معيني كه هنوز موجود است، تحقق اجتماعي

Mannheim 1976: 177(ترتيب، توپيا در سير تاريخ همواره ازطريق تحوالت انقالبي  . به اين
اي  مانـده  ديگر، توپيا يا نظام مسـتقر و موجـود، فقـط پـس     عبارت شود. به به اُتوپيا تبديل مي

راه تـاريخ   ،رو مانـد. ازايـن   ها برجاي مـي  پلشت است كه بر اثر فرونشيني اتوپياها و انقالب
جا به توپياي بعدي و بـر   صورت جريان متناوبي است از سير تبديل توپيا به اُتوپيا و از آن به

كنـيم كـه مانهـايم در     مـي  اشاره ).Mannheim 1976: 178؛ 264: 1380مانهايم همين قياس (
اي قائـل   فكران نقش برجسته هاي انديشمند جامعه و روشن يل توپيا به اُتوپيا، براي گروهتبد

وسـيلة   هـاي فراتـر از واقعيـت، بـه     آرزومنـدي  ها و چه آن ايده است، به اين معني كه چنان
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 تبـديل  اُتوپيـا  بـه  ايـدئولوژي  نشـوند،  تبديل كردار به شاخص و معين اجتماعي هاي گروه
  .)Mannheim 1976: 174 ؛258: 1380مانهايم ( شود نمي

است   اي اصلي فهم اثر موردبررسي، درواقع همان مفاهيم عمده كليدهاي رسد مي نظر به
شناسـي شـناخت [يـا     و جامعـه  ،اُتوپيـا  ،كه در عنوان كتاب گنجانده شده است: ايدئولوژي

اسـت كـه     هـايي  آرمـان ها يا  ايده ةورث، ايدئولوژي، مجموع تلخيص لوئيز ةمعرفت]. برپاي
هـا يـا    كننـد؛ و اُتوپيـا مجموعـة ايـده     ها را درجهت حفظ وضع موجود رهبري مـي  فعاليت
 شـوند  هايي درجهـت تغييـر نظـم رايـج مـي      آمدن فعاليت هايي است كه موجب پديد آرمان

در بخش دوم كتاب، ايـدئولوژي   مانهايم .)Mannheim 1976: xxiii؛ 23 - 22: 1380مانهايم (
ـ كنـد: ايـدئولوژي جز   را در دو معني يا در دو سطح جداگانه و متمايز تحليل مي ي و كلـي  ئ

)particular and total.( هـا و اظهـارات فـرديِ     شامل ايـده  ي يا ويژه، معموالًئايدئولوژي جز
آگاهانـه تـا   هـاي نا  و دروغ ،هـا  هـا، تحريـف   طرف مقابل است كه ممكن است با كژنمـايي 

 و ).Mannheim 1976: 49؛ 99 - 98: 1380مانهـايم  راه باشـد (  آگاهانه و خـودفريبي هـم   نيمه
و عمدتاً ايدئولوژي  ،اجتماعي معين ـ هاي يك گروه تاريخي ايده ةايدئولوژي كلي، مجموع

طبقاتي است كه نماينده ساختار كلي انديشه در يك دوران تاريخي معين اسـت (همـان).   
هـا،   اصـطالح ايـده   كنند كه اين بـه  افزايد كه هردو مفهوم ايدئولوژي ثابت مي مياو سپس 

ها و موقعيت و مقام او در فضـاي اجتمـاعي پيرامـون او اسـت      تابعي از وجود صاحب آن
 ). اگر مشاهداتمان را بر فرايندهاي ذهني كـه در Mannheim 1976: 50 ؛100: 1380 مانهايم(

و او را يگانه حامل ممكن ايدئولوژي بينگاريم [ايـدئولوژي   گيرد محدود كنيم فرد شكل مي
ي] هرگز به درك كل ساختار فكري و معنوي متعلق به گروه اجتماعي در آن موقعيـت  ئجز

ــق نخــواهيم يافــت   ــين، توفي ــاريخي مع ــايم (ت . )Mannheim 1976: 52 ؛102: 1380مانه
پنـداري] در حـد وسـط، ميـان دروغـي      اي [يا  ي، داللت بر پديدهئدر معناي جز ايدئولوژي

؛ 105: 1380مانهايم قرار دارد ( ،در قطب ديگر ،كاري] در يك قطب و خطا [يا فريب ،ساده
Mannheim 1976: 54.(  

شـود افـراد بـا ديـدي      گردد كـه چگونـه مـي    دنبال سازوكاري مي بر اين پايه، مانهايم به
المثلـي كـه در    وند. او سپس به ضربخود آگاه ش ةبر عنصر ايدئولوژيك در انديش انتقادي،

نشين يك چيز است و  كاخ ةانديش«كند كه  زمان ماكياولي رايج بوده، از زبان او نقل قول مي
نظر  ). بهMannheim 1976: 56؛ 107: 1380مانهايم ( »مردم كوچه و بازار چيزي ديگر ةانديش

شناسـانه اسـت    كاري جامعـه مند توجه به عنصر ايدئولوژيك در انديشه  مانهايم شيوة روش
  نامد. دري از ايدئولوژي مي ). او اين كار را پردهMannheim 1976: 56؛ 107: 1380مانهايم (
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ديگـر   ي و كلي ايدئولوژي را براي تحليل از يـك ئكند كه مفهوم جز مانهايم استدالل مي
ـ كه درشرايط موجود بسيار بـه هـم نزديـك شـده و مفهـوم جز      كند؛ درصورتي جدا مي ي ئ

  افزايد: شود. او مي ايدئولوژي با مفهوم كلي آن ادغام مي
اجتمـاعي بـه    ــ  منزلة نماينـده يـك موضـع معـين سياسـي      پيش از اين هر رقيبي به

اعتبارشـدن سـاختار    شد، ولي اكنون با بـي  هاي آگاهانه و ناآگاهانه متهم مي پردازي دروغ
گير مـا بـه حريـف     آشوب فكري دوران تدوين كتاب] نگاه خرده ةكلي آگاهي [در زمان

انديشيدن نيست   درست انگاريم كه ديگر قادر به چنان است كه گويي او را موجودي مي
  .)Mannheim 1976: 61 ؛114: 1380 مانهايم(

چـه را   تواند به ما ياري دهد تا آن كند كه فلسفه مي او نخست در قضاوتي كلي اشاره مي
 ؛)Mannheim 1976: 58 ؛110: 1380 مانهايم( بازشناسيممتن حقيقي زندگي جدا شده،  كه از
شود  فلسفه كشف نمي ةوسيل برد كه اين امر تنها به كند و پي مي مي  اين نكته را تكميل سپس

 از غيـر  كـه  بـرد  مـي  پـي  ترتيـب  همين به و ،)Mannheim 1976: 60 ؛112: 1380 مانهايم(
شـناختي   نيست، بلكه تحليـل جامعـه    شناسانه نيز بسنده هاي روان فلسفه، توسل به بررسي

 گيـري كنـد   ي را به كلي پـي ئتواند سير تحول مفهوم ايدئولوژي جز جانبه است كه مي همه
مفهـوم   تحـول  سير بررسي را گرايش اين و). Mannheim 1976: 68 ؛123: 1380 مانهايم(

 شناسـد  شناسـي شـناخت [يـا معرفـت] مـي      ي به كلي و از كلي به جامعـه ئايدئولوژي جز
اشـاره   كـه  كتابش قسمت آخرين در مانهايم). Mannheim 1976: 69 ؛124: 1380 مانهايم(

  .نويسد شناسي معرفت دارد مي جامعه ةبر تاريخچ
 مطلب دل تا او معناكاو ژرف هاي»نگاه« كه ماركس، با درحقيقت شناخت شناسي جامعه

 اجتماعي طبقات و قشرها از هريك ماركس در چون اما. پوشيد هستي جامة كاويدند، مي را
ــار در كشــند، مــي دوش بــر را هــايي ايــدئولوژي بــار  و دريــدن پــرده عمــل هنــوز وي آث
 :1380 مانهايم( نيست تمييز قابل شناخت شناسي جامعه از ها ايدئولوژي ساختن  صورتك بي

  .Mannheim 1976: 278(7 ؛393
كـه   ، درحـالي ايـدئولوژي و اُتوپيـا  برخي مفسرانِ ديدگاه مانهايم بر اين باورند كه كتاب 

انـد.   سياسي دانسـته  ـ را با خود دارد، آن را اثري فلسفي شناسي شناخت جامعهعنوان فرعي 
كـه مانهـايم اميـد دارد بتوانـد      عمده توجه شده است: نخست اين ةدر اين كتاب به سه نكت

اعتمـادي سياسـي چيـره شـود؛ دوم، بـا       شناسي معرفت، بر ايدئولوژي و بـي  كمك جامعه به
اي  اجتماعي مناسـبي بـراي وظيفـه    ةفكر دارد، اين گروه را الي مفهومي كه مانهايم از روشن
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شناسـي   گرايـي در جامعـه   قبل ذكر شد؛ و سوم، مانهايم بر مفهـوم فعاليـت   ةداند كه در نكت مي
فكر را عاملي براي باالبردن  شناسي معرفت و روشن تيب، جامعهكيد دارد و به اين ترأمعرفت ت

). بـه  Kettler and Meja 2003: 104داننـد (  گري بين نظريه و عمل مي آگاهي عمومي و ميانجي
كـه يـك اثـر فلسـفي باشـد، يـك مـتن         ازايـن  رسد اين اثر مانهايم بيش نظر مي اين ترتيب به

متـون مربـوط بـه تـاريخ فلسـفه و       ةمطالعـ  نويسـد بـا   اسـت. آشـتياني مـي     اسيكشن جامعه
پـذيري خـرَد انسـاني در     توان فهميد كه انجام تحليل عام اعتبار و واقعيت شناسي مي معرفت

شناسي فلسفي بوده است  عهدة معرفت ها و تا شروع عصر جديد به ساختن آن قرن آغاز عنوان
تـدريجاً بـه تحقيقـات     ل معرفتـي را ئطرح مسـا  ةو اين در آغاز دوران جديد است كه وظيف

 ةشناسي (اپيستمولوژي) شناخت در حيط سپارند و سرانجام بررسي معرفت شناسي مي جامعه
  ).253: 1396گيرد (آشتياني  شناسي معرفت) قرار مي شناسي شناخت (يا جامعه جامعه

شناسي معرفت مانهايم شيوة انديشيدن آدميان و كسب  يكي از موضوعات بنيادين جامعه
جامعـه و   ةكنيم كه مانهايم در تحليل رابطـ  . اشاره مياستست كه محصول انديشه آگاهي ا

متقابل فكر (آگاهي) و عمل قرار داشـته   ةرابط ةثير آموزة دوركيم دربارأت سو تحت فرد ازيك
ثير ماركس قرار دارد كه هستي اجتماعي فرد را مقدم أت اي ژرف تحت گونه ديگر، به و ازسوي

اي كه در سطور قبل به گـروه   همين نكته و نيز با اشاره ةداند. در دنبال ميبر آگاهي اجتماعي 
ورزي و  ترين دستاوردهاي انديشـه  فكران را كه حامل بيش فكري شد، مانهايم روشن روشن
اجتمـاعي گـروه    ــ  ديده و به تحليل موقعيت تـاريخي  »قشر انتلكتوال«صورت  به اند آگاهي

گروه اجتماعي «صورت  فكران را به كه روشن مانهايم درحالي پردازد. فكران مي فراطبقة روشن
گشـاي   هـا را راه  شناسـد، هـم آن   ) و پويا مي210: 1396آشتياني  ة(به ترجم »درحال اهتزاز
يا شناوربودن، يا به  »اهتزاز«حال اين حالت در  داند. اما درعين هاي اجتماعي مي تحقق آرمان

فكـري، بيـانگر    دنيـاي روشـن   4»پيوسـتة جامعـه   مهـ  انديشـان نابـه   روشن«مجيدي،  ةترجم
) اين قشر اجتماعي است. درهرحال، مانهـايم  213: 1380لنگرگاهي (مانهايم  نااستواري، بي

داند و در بعد نظري و انتزاعي  فكران و خردمندان جامعه مي رسالت بزرگي را برعهدة روشن
هـاي   با تشـخيص و تحليـل تعـارض   تواند  تر جامعه مي بر اين باور است كه اين گروه آگاه

كه ) synthesis(بردهاي تركيبي جديد  راه ةها در جامعه دست به ارائ بيني جهان فكري و تضاد
هـا ترجمـه كـرده) درجهـت رفـع       ها و سـبك انديشـه   سازي ايده صورت تركيب مجيدي به

نده ارائـه  حلـي پويـا و سـاز    كه آيـا راه  هاي انديشگاني و كنترل جامعه بزند، ولي اين تناقض
  ).212 ،157: 1380 مانهايم( استمل أمخرب جاي ت يبردي ايستا و حت دهد يا راه مي
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 برعهـده  را ها ايده و ها انديشه سازي تركيب كه اند جامعه فكران روشن اين مانهايم زعم به
سازي كلـي معمـوالً، برطبـق خواسـت و ارادة گروهـي اجتمـاعي        دارند. گرايش به تركيب

كه از طبقه فراتر  اند كه نمايندگان و معرف طبقه و قشر اجتماعي مشخصيگيرد  صورت مي
جويند. اين حـد وسـط ممكـن اسـت      و فروتر وحشت دارند و گريزگاهي درحد وسط مي

هايي  نفع آن گاهي ماهيتي ايستا يا پويا داشته باشد. معموالً اتخاذ موضع حد وسط در عمل به
صورت موضع حد وسط، ماهيتي ايسـتا داشـته و    ناند و دراي است كه به قدرت دست يافته

رونده نخواهـد بـود. وگرنـه بايـد درجهـت       درجهت حفظ وضع موجود عمل كرده و پيش
تا راهي به جلو پيدا كند. اين وضعيت هوشياري  كنددگرگوني ساختار قدرت موجود عمل 

 ؛213: 1380 مانهـايم ( كنـد  مـي خاصي را دربرابر واقعيت تـاريخي عصـر حاضـر ايجـاب     
Mannheim 1976: 137(. ان درواقع بايد وابستگي فكر روشن كه داند مي خوب را اين مانهايم

فكران  نظر مانهايم روشن دار) نداشته باشند. به سرمايه ـ سوداگر ةبه طبقة خاصي (عمدتاً طبق
ي تعميـق  ول ،قرار دارند »پيوستة اجتماعي هم نابه«ثبات و  به همين خاطر در يك موقعيت بي

پيوسـتگي اجتمـاعي    هـم  آگاهي ازطريق آمـوزش و كسـب دانـش و افـزايش آگـاهي نابـه      
اي  جا مانهايم اشاره شود. در اين ها مي فكران را تخفيف داده و باعث وحدت نسبي آن روشن

 كنــد مــيشناســي سياســي  شناســي معرفــت و جامعــه هــاي جامعــه ثير آمــوزهأگــذرا بــه تــ
تار سـاخ  كـه  حال درعين آشتياني). Mannheim 1976: 144-146 ؛223 - 222: 1380  مانهايم(

سـاختن تضـادها و   فكـران در برمال  فته و به نقـش روشـن  ذهني مانهايم را شايان اهميت يا
هـا بـه هـم و     ساختن ماهيت تضادهاي اجتماعي و گذاردادنِ آن تشديد تضادها براي روشن

توانـد   دارد، اين را هـم نمـي   از انديشة در تاريخ بشري توجه ها به سطوح باالتر كشاندن آن
فكر و خردمند جامعـه يـا حـداقل بخشـي از      ناديده بگيرد كه گاه ممكن است اقشار روشن

ـ  ها كه بيش آن مالت و مطالعـات نسـبتاً   أتر داعية رهبري در اجتماع را دارند، پس از انجام ت
بينـي نسـبتاً    پرداختن يك ايدئولوژي يـا جهـان   ساختن و ژرفي كه در عقايد خود، تدريجاً به

بيني يـا   گاه بكوشند اين جهان آن را تعبدآميز بپذيرند و اي دست يابند يا تفكري متخرب بسته
  ).212 - 210: 1396د (آشتياني كننايدئولوژي را بر ساير اقشار اجتماعي و كل جامعه تحميل 

 ةدهنـد  تشكيل هميشه تصديق كنيم كه معانياي بار و بر نويسد ما بايد يك كيد ميأمانهايم با ت
يابنـده   يافته و همواره تحـول  جهان ما چيزي نيستند جز ساختاري ازلحاظ تاريخي تعين

 ؛133: 1380 مانهـايم ( پـذيرد و از هـيچ لحـاظي مطلـق نيسـت      آن انسان كمال مي كه در
Mannheim 1976: 76 .(و  مفهـوم سـاختار  نويسد،  مي مانهايم نظري مباني معرفي در كوزر

نظر مانهايم تفكر  او قرار دارد. به ةهاي انسان در كانون انديش رابطة متقابل آن با افكار و ايده



  1397 اسفند، دوازدهم، شمارة هجدهمسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   30

هـاي ديگـر اجتمـاعي و در درون يـك      فعاليتي است كه بايـد آن را در ارتبـاط بـا فعاليـت    
شـناختي   ارچوب ساختاري درنظـر گرفـت. در دنيـاي فكـري مانهـايم ديـدگاه جامعـه       هچ
تجربه گروهي موردتفسـير   ةهاي گوناگون فردي را از همان آغاز در زمين خواهد فعاليت مي

ثيرات گروهي موردبررسـي  أاجتماعي و ت ةارچوب زمينهقرار دهد. يعني تفكر را بايد در چ
  ).564 - 563: 1368قرار داد (كوزر 

يك كژفهمي  گرفتن خالقيت فردي را انديشد، ناديده كه ساختاري مي حالي مانهايم درعين
اي نو از ذهن فـرديِ يـك    پرسد، اگر نكته داند. او مي شناسي مي بزرگ در سير تحول جامعه

سرچشـمه   ،رود هاي نظـام موجـود فراتـر مـي     شخص واحد فردي كه از حصار محدوديت
 ؛274: 1380 مانهــايم( ؟آن را از كجــا بايــد انتظــار داشــت ةنگرفتــه باشــد پــس سرچشــم

Mannheim 1976: 180 .( ـ  درايـن  كـه  كنـد  مـي  يـادآوري  او گرچـه اره نبايـد راه مبالغـه و   ب
نمايـد، فقـط    امـري تـازه مـي    »فرهمند«چه در دستاورد فرد يكتاي  را پيمود. آن انديشي مطلق

 ةزماني در آينده ممكن است براي زندگي جمع سودمند واقع شود كه از همان آغاز با مسـئل 
تنهـايي موقعيـت    ممكن نيسـت كـه فـرد بـه     براينجاري مهمي از جامعه در ارتباط باشد. بنا

هـايِ تـاكنون    تاريخي اجتماعي را درهم بريزد. تنها زماني كه استنباط اُتوپيايي فرد با جريـان 
 ها را متجلـي سـازد، وقتـي كـه بـه ايـن صـورت بـه         موجود در جامعه هماهنگ باشد و آن

صـورت   عمل درآيـد، فقـط درآن  مرحلة  وسيلة آن به نگري تماميِ گروه پيوند يابد و به جهان
توان با تالش در راه برقراري ايجاد نظامي ديگر، نظام موجود را به مبارزه طلبيد.  است كه مي

توان گفت كه يكي از خصايص بسيار اساسي تاريخ جديد اين اسـت كـه در    درواقع، باز مي
كـردن   نبندي تدريجي براي عمل جمعي، طبقات اجتماعي فقط هنگـامي در دگرگـو   سازمان

آينـد كـه آرزوهـاي آنـان در بطـن اُتوپياهـاي        ثري درميؤصورت عامل م واقعيت تاريخي به
  ).Mannheim 1976: 187 ؛275: 1380 مانهايم( متناسب با موقعيت تغييريابنده تجسم يابد
پذيري اُتوپياها موقعيت ساختاري آن  كليد فهم افزايد سپس مانهايم در سخني مختصر مي

  كند (همان). است كه در هر زمان معيني از آن اُتوپياها پشتيباني ميقشر اجتماعي 
تحليـل او در  ، ااُتوپيـ ايـدئولوژي و  پاياني و بنيادي در رويكرد مانهـايم در كتـاب    ةنكت

اي  گونـه  كه بـه  اين از است. او در كتاب مزبور پس »اندازگرايي چشم«گرايي و  موضوع نسبت
موضع انتقـادي   )362 ،254: 1380 مانهايم( فلسفيگرايي  نسبيدارومريز دربرابر  مبهم و كج

ناپـذيري بـا    طـور اجتنـاب   كـه بـه   كنـد  نهاد مـي  شناسي را پيش گيرد، الگويي از شناخت مي
 ،)relativism(گرايـي   جـاي نسـبي   جا بـه  فرايندهاي اجتماعي موجود درگير است. او در اين

 ،)Mannheim 1976: 70 ؛125: 1380 مانهـايم ( داند تر مي را مناسب )relationism(گرايي  نسبت
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 كشاند. او مي )perspectivism( »اندازگرايي چشم«موضع به را مانهايم كه است نهاد پيش اين و
 )1380 اتوپيـا  و ايدئولوژينوا با مجيدي (مترجم فارسي  ) هم1396كه آشتياني ( توجه اين قابل
را ) relativism( ولـي  ،انـد  ترجمـه كـرده   گرايـي  نسبت را مانند مجيدي، )relationism( واژة

اند. ولي درهرصورت اختالفي در  كردهگرايي ترجمه  گرايي و آشتياني، نسبيت مجيدي نسبي
كه در هردو منبع، مانهايم در  ويژه اين شود. به بيان نظر مانهايم در اين دو منبع مهم ديده نمي

اندازگرايي  گرايي در ارتباط با چشم ه نسبتگرايي شناخت، راه چاره را توسل ب نقد بر مطلق
مجيـدي و بـا كمـي     ةداند. مانهايم (در ترجمـ  آشتياني) مي ة(يا موقعيت ديدگاهي به ترجم

گرايي)، داللت بر اين ندارد  گرايي (و نه نسبي نويسد نسبت تغيير در مقابله با متن اصلي)، مي
كيد دارد كه برخي از احكام أت اماگونه معياري براي درستي و نادرستي وجود ندارد.  كه هيچ
بنـدي كـرد، بلكـه     صـورت مطلـق قاعـده    توان بـه  لحاظ ماهيتي كه دارند نمي ها را به و گفته
 ؛362: 1380 مانهايم(انداز موقعيتي معين ممكن است  ها فقط برحسب چشم بندي آن فرمول

Mannheim 1976: 245.(  
شناسـي   كنند كه مانهايم سرانجام نتوانست از جامعـه  ييد ميأنوا باكوزر ت كتلر و مجا هم

گـران   تجربي [پوزيتيويسم] جدا شود و تا آخر در شكاكيت خود باقي ماند. ايـن پـژوهش  
مدرنيست)  كه ادعاي برخي مفسران كه مانهايم را پساساختارگرا يا پسانوگرا (پست درحالي

   مـدرن قـرار دارد   كنند و بـاور دارنـد وي در فضـاي بـين مـدرن و پسـت       دانند، رد مي مي
)2003: 100-101.(  

در  مانهايم پس از اشاره به شرايط تاريخي، پايگاه اجتماعي پژوهنده و نسبيت ومحيطـي 
  نويسد: اندازي خود مي توضيح موضع چشم

 چه در آندر اين معني داللت دارد بر نحوة نگرش شخص به يك موضوع، » انداز چشم«
 ،انداز، بنـابراين   تفكرش، چشم ةكند، و چگونگي تحليل و تعبير آن با شيو آن ادراك مي

چنين بـر عناصـر كيفـي در     چيزي بيش از تعين صرفاً صوري تفكر است. اين واژه هم
هـا غافـل    ساختار انديشه اشاره دارد، عناصري كه منطق صوري ناب لزومـاً بايـد از آن  

اگـر   يسبب همين عوامـل، دو شـخص، حتـ    توان گفت كه به ت ميأجر مانده باشد. به
اي همانند  شيوه قياس، را به ةقانون تناقض يا قاعد منطقي، مثالً ـ سانِ صوري قواعد يك

هـاي متفـاوتي داشـته باشـند      كار برند، ممكن است دربارة موضـوعي واحـد، داوري   به
  ).Mannheim 1976: 244 ؛349: 1380 مانهايم(

شناسـي معرفـت اسـت.     شدة مانهايم در جامعـه  اندازگرايي روش پذيرفته چشمدرواقع، 
نويسد، مانهـايم بـراي پـرداختن بـه      شناسي معرفت مي كوزر در تشريح روش او در جامعه
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كند، يكـي روش بررسـي    هاي فكري، دو شيوه را سفارش مي هاي فرهنگي و پديده موضوع
 ةگر روشن شود و ديگري شيو ها براي پژوهش ذاتي پديده ، تا معناي درون»درون«ل از ئمسا

گـر نيـز    بازتاب يك فرايند اجتماعي كه خود پژوهش منزلة ، به»بيرون«ل از ئپرداختن به مسا
نگرد. به اين  انداز خود مي ناگزير با آن فرايند درگير است و به آن برحسب موقعيت و چشم

ــار  ــت درب ــب درك معرف ــده ةترتي ــه  آن پدي ــا مشــروط ب ــ ه ــاعي وجــود ي ــاه اجتم ا پايگ
). لوئيز ورث تشخيص داده است كه مانهايم اين روش 565: 1368است (كوزر   گر پژوهش

هـاي پايـاني    را از ويليام جيمز و ديدگاه پراگماتيسم تقليـد كـرده اسـت. مانهـايم در سـال     
ــدگاني ــت زن ــف (  اش در گف ــورت ول ــا ك ــويي ب ــر موضــع  أدر ت )Kurt Wolffوگ ــد ب كي

  گويد: اندازگرايي مي چشم
مانيم كه روي يك پلة گردان درحـال حركـت    كسي مي ما در كنجكاوي تجربي خود به

 ارچوب نگـرش هـ ديـد و چ  ةهرچه زاوي ،نگرد. بنابراين جا به جهان مي ايستاده است و ازآن
]frame of reference[ شـود، آگـاهي او از    آفرينند، عوض مـي  هاي مختلف مي او، كه فرهنگ

مانده و بـه   شناسي در يك قرارگاه ثابت باقي شناخت ،ديگر كند. ازسوي عالمِ بيرون تغيير مي
كوشـد تـا    رو مـي  هاي مختلف را ببينـد و ازايـن   اندازها و زاويه دهد تا چشم فرد اجازه نمي

موجوديت و حق تفكر پويا را انكار كند. پس يك شكاف فرهنگي بين نگـرش تجربـي بـه    
آليســتي وجــود دارد.  هشناســي ســنتي ايــد ماهيــت دانــش [معرفــت] و فــروض شــناخت

اندازگرايي،  جاي پيروي از رويكرد چشم شناسي از مد افتاده [سنتي/ پوزيتيويستي] به شناخت
انـدازگرايي انسـان    كوشد تا درمقابل اين نگرش جديد مقاومت كند. طبق نگرش چشـم  مي

انـداز   از فراسـوي چشـم  تواند دانشي مطلق  انداز ببيند و نمي تواند جهان را از چشم فقط مي
  ).Kettler and Meja 2003: 100خود داشته باشد (

  
  . نقد و ارزيابي اثر6

قوت و ضعف اثر موردبررسـي   ةتر اين است كه نقاط عمد در اين قسمت هدف ما بيش
محترم انتظار داشته باشد بداند كه آيا اين نقد و ارزيـابي،   ةبازشناسي شود. شايد خوانند

 ةگيـرد يـا مـتن انگليسـي كـه مورداسـتفاد       صرفاً با تمركز بر متن فارسي اثر صورت مي
نقد شكلي و نگارشي و رواني اين اثر، روشن اسـت كـه ايـن     ةمترجم بوده است. دربار
نمايـد كـه ارزيـابي     منطقي مـي چنين،  . هماستفارسي متمركز  ةكار صرفاً بر متن ترجم

مـا   ةبه نياز دانشجوي ايراني و اجتمـاع علمـي جامعـ    جامعيت اين كتاب نيز بايد باتوجه
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صورت پذيرد. اين هردو جنبه به قسمت بعدي اين مقاله موكـول شـده كـه در آن تنهـا     
رو نخست به نقد محتوايي پرداخته خواهد شد كه  شود. ازاين اثر بحث مي ةترجم ةدربار

شود كه ارزيابي محتوايي اثـري   رتباط خاصي با متن انگليسي يا فارسي ندارد. اشاره ميا
شناسان نامي در سطح جهـاني   چيني از ارزيابي جامعه شود عمدتاً با خوشه كه بررسي مي

  انجام گرفته است.
  

  نقد محتوايي كتاب 1.6
ايـدئولوژي و اُتوپيـا    كتـاب  ةهاي عمد در مطالبي كه در معرفي اثر آمد، به نكات و موضوع

شمار آيند. ازجمله گفته شد كـه هرچنـد    توانند نقاط قوت اثر به مي اشاره شد كه برخي هم
[يـا معرفـت] اسـت،    شناسـي شـناخت    اي بر جامعـه  مقدمهعنوان فرعي كتاب موردبررسي 

 ةكـه وي تحليـل رابطـ    آيـد، چنـان   شمار مي شناسانه كارل مانهايم نيز به جامعه ةدرواقع رسال
طـور كلـي    بـه  مثابه برنهاد [تز] اصلي خود در تحليل اجتماعي انديشه و ساختار جامعه را به

  كند كه:  روشني ادعا مي دانسته است. او به
اي از دقـت و   ايـن دليـل رسـيدن بـه مرحلـه      شناسي شناخت تنها به تحقيق در جامعه

تقابـل در  دهد كه در هـيچ قلمـرو ديگـري از فرهنـگ، بسـتگي م      صراحت را نويد مي
پذيريِ خود قلمـرو انديشـه نيسـت.     روشني و آشكارايي و دقيقاً تعين تغييرات معني، به

 است فرهنگي و اجتماعي تغيير دادن نشانالعاده حساسي براي  زيرا انديش شاخص فوق
  ).Mannheim 1976: 74 ؛130: 1380 مانهايم(

پوزيتيويسـتي در مطالعـات   بـودن روش و نگـرش    مانهايم چندبار به نامناسب و ناكافي
تـوان الگـو يـا     طبيعي جديد را نمي ـ كند علم رياضي كه اشاره مي كيد دارد. چنانأفرهنگي ت

كنـد كـه اسـتنباط     روشني اسـتدالل مـي   طور كلي دانست. درادامه به سرمشقي براي دانش به
ي بينـي مشخصـ   گرايانه دربارة علم، كـه زيرنهـاد پوزيتيويسـم اسـت، خـود در جهـان       عقل
 مانهـايم ( اسـت دارد و در ارتباط با تمايالت و منافع سياسي معينـي پيشـرفت كـرده      ريشه
علـوم   كـه  ايـن  بـر  كيـد أت ضـمن  ورث لـوئيز ). Mannheim 1976: 148 ؛227 - 226: 1380

پردازد كه از معنا و ارزش برخوردارند، اين نقد مانهايم  هايي مي بررسي موضوع اجتماعي به
ها و منافع عملي در تحوالت اجتمـاعي توجـه چنـداني     ثير ارزشأبه تبر پوزيتيويسم را كه 

مانهايم در فضاي علمي اروپا و آمريكـا را   فسوروپر نقدندارد با ديد مثبت نگاه كرده و اين 
  ).Mannheim 1976: xxiii ؛22: 1380 مانهايم( دهد ميخدمتي بزرگ تشخيص 
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، شناسـي  جامعـه  بزرگـان  ةانديش و زندگي خودش، مرجع كتاب در كه اين ضمن كوزر
شناس بزرگ، ازجمله زندگي و انديشـة كـارل مانهـايم را تشـريح و تفسـير       جامعه دوازده

متقابل دانـش يـا    ةگذارد و بررسي رابط وجوگرانة او انگشت مي كند، بر كوشش جست مي
كه  معرفت و جامعه ازسوي مانهايم را كاري مهم تشخيص داده، ولي بر او اين نقد را دارد

تـر   روشني مشخص نكرده است. كوزر هم مانند بـيش  ماهيت وابستگي اين دو حوزه را به
مـان  أو انديشة مانهايم در آن اثر، بر نقاط قوت و ضـعف او تو ايدئولوژي و اُتوپيا مفسران 

متقابـل انديشـه و    ةدانستن كـارِ مانهـايم در رابطـ    كه او ضمن مهم گذارد. چنان انگشت مي
سـازي   سـازي را در نـاهم   ويـژه ايـن نـاهم    شناسـد و بـه   ساز مـي  جامعه، روش او را ناهم

دهد كـه مانهـايم    داند. كوزر اين را تشخيص مي ناپذير مي اندازهاي گوناگون اجتناب چشم
  ).565: 1368سازي در كارش وجود دارد (كوزر  پذيرد كه تناقض و ناهم خودش نيز مي
ون اساساً با مانهايم موافق اسـت. او جايگـاه مانهـايم را درميـان گروهـي از      رابرت مرت

محـور   ةهـا همـ   كند كـه ايـن   وجو مي پردازان اجتماعي از ماركس تا سوركين جست نظريه
بحثشان رويكردهاي متفاوت دربارة روابط بين دانش و ديگر عوامل وجـودي در جامعـه و   

شناسـي   جديدي در جامعـه  ةهايم به تدوين شاخفرهنگ است، و در اين زمينه است كه مان
 پـنج شناسـي معرفـت شـامل     پردازد. بد نيست اشاره شود كه الگوي مرتـوني از جامعـه   مي

  موضوع محوري است:
 هاي وجودي توليدات ذهن؛ پايه ـ
 اند؛ شناختي انواع و ابعاد مختلف توليد ذهن كه موضوع تحليل جامعه ـ
 ي وجودي؛روابط ويژه بين توليدات ذهن و مبان ـ
 كاركردهاي توليدات ذهني مشروط به عوامل وجودي؛ ـ
 آيد. دست مي ها روابط نسبت داده شده به شرايطي كه تحت آن ـ

نظر او با مهارت و بيـنش كـافي    مرتون ضمن حمايت از مانهايم در طراحي كتاب كه به
ادعاهـاي  كند كه مباني نظري مانهايم سست است زيـرا هـم    حال، فكر مي درعين تهيه شده،

داند و هم تعريف او از توليـدات ذهـن را مـبهم تشـخيص      فلسفي مانهايم را ترديدآميز مي
ماكس » نوكانتي«دهد. مرتون درنهايت باور دارد كه بحث مانهايم چيزي فراتر از ديدگاه  مي

  ).cited Kettler and Meja 2003: 107-108كند ( هرچند مانهايم اين را انكار مي ،وبر نيست
نويسند اگر بخواهيم براساس اسـتدالل تومـاس كـوهن در     يد كتلر و فولكر مجا ميديو

تنهـا يـك مـدل     تحليل او از پارادايم علمي دربارة مانهايم ارزيابي و نقد كنيم، او درواقع نـه 
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تـر   شناسـي او بـيش   بلكه تضاد ميان موضوع و روش نگرش به جامعه ،مشخص ارائه نداده
دارد، ولي هيچ  نظر او كارِ مانهايم فقط ما را به تفكر وامي ديگر، به عبارت آميز است. به چالش

ها اين  نظر آن اين استدالل، به ةآيد. برپاي گزارة مستقل و جديدي از كتاب مانهايم بيرون نمي
تـوان   ). مـي ibid.: 108-109شـود (  اثر مانهايم امروزه ديگر در رديف متون كهنه بررسي مـي 

گيـري كلـي پرداخـت كـه هرچنـد انـدكي از دانشـوران         به اين نتيجـه  ها اين ارزيابي ةبرپاي
صـورت يـك    شناسي مانهايم به شناسي و روش ولي معرفت 5ثير مانهايم قرار گرفتندأت تحت

  جريان فكري پويا درنيامده است.
ايـدئولوژي  ) با خواندن متن اصلي آلماني Alexander Scheltingالكساندر فون شلتينگ (

آسا  هاي اين اثر كه با تكيه بر ديدگاه نوكانتي نگاشته شده، نقد يورش بلندپروازي بر ،و اُتوپيا
نظـر   اسـت. بـه   گرايي درغلتيـده  كند كه در يك دور باطل نسبي برد و مانهايم را متهم مي مي

هايي گرفتار  آميختگي ابتدايي بين معنا و ارزش ايده نوعي درهم شلتينگ، مانهايم در اين اثر به
نظر كوزر اين اثر مانهايم  ). بهibid.: 107( كار گرفته است شناختي به در تفسير جامعه آمده كه

زماني كه منتشر شد توجه برخي از غيردانشگاهيان را به خود جلب كـرد و موجـب اظهـار    
فكران وابسته بـه ايـن جريـان،     ها و روشن نظرهاي موافق و مخالف قرار گرفت. كمونيست

وجـوي   نقالبي ندانسـتند. افـرادي ماننـد مـاركوزه و آدورنـو جسـت      حد كافي ا  كتاب را به
منزلة وانهادن عمل ماركسيستي  دور از نبرد طبقاتي مانهايم را به طرف و به سياست علمي بي

). 602: 1368ساز جناح چپ آن را ستودند (كـوزر   فكران ناهم شناختند و تنها برخي روشن
كه نشان دهد كه از نقاط قوت اثر هـم غافـل نمانـده،     اين نكته، براي اين از  البته كوزر پيش

نويسـد گرچـه مانهـايم در زنـدگي،      فكري وارسته بازشناخته و مي روشن منزلة مانهايم را به
بخشـي   شناختي خود را تغيير داده در اعتقـاد بـه كيفيـت نجـات     بارها نظر سياسي و جامعه

  ).599 :هرگز دچار ترديد نشد (همان» فكران وارسته روشن«
  

  فارسي اثر مروري بر ترجمة. 7
فارسي) اشاره شـده   ةدر اين قسمت نخست به نقد شكلي، ساختاري و جامعيت اثر (ترجم

  سپس به ارزيابي كيفيت ترجمه و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته خواهد شد.
  
  و جامعيت اثر ،ارزيابي شكلي، ساختاري 1.7
مقاله)  ةمعمولي (نويسند ةر اين خوانندچيني ازنظ طرح جلد كتاب صحافي و حروف ةدربار
قبول است. از جهت نگارش متن و  قوت خاص يا ضعف آشكاري وجود ندارد و قابل ةنقط
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نوشـتاري   ةويرايش (شيو ةرسد. فقط دربار نظر مي رواني نوشتار نيز اثري پخته و مطلوب به
انتشاراتي اثـر (سـمت)   تر متوجه سازمان  رسد بيش نظر مي به اي وجود دارد و كلمات) نكته

طور جداگانه به آن اشاره خواهد شد. از نظر جامعيت اثر بديهي اسـت   است كه در پايان به
شناسي معرفت (يا شـناخت) در كشـور مـا و در     به سرفصل درس جامعه اين كتاب باتوجه

درس را مبنايي بـراي   ةشد زماني كنوني نوشته نشده و منطقي نيست كه طرح تصويب ةبره
تـر   ابي كتاب قرار دهيم. شايد اين اثر براي سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد، بـيش ارزي

دكتري اسـت  ة شمار آيد و تحليل و نقد اساسي آن مناسب دور درسي به يك مرجع و كمك
ـ  بر فصول پـنج  بررسي و منسجم است. و باالخره، از نظر ساختاري عالوه كه اثري قابل  ةگان

ـ   نظران بوده اسـت، نمـي   ده و موردقبول صاحبكرن كتاب كه مانهايم خود تدوي ثير أتـوان ت
  فراموش كرد. را بعدي آن، به قلم لوييس ورث ةگفتار مترجم فارسي و مقدم مثبت پيش

  
  ارزيابي كيفيت ترجمه 2.7
ازسوي آقـاي   1355كه در آغاز مقاله اشاره شد، كتاب موردبررسي و ارزيابي، در سال  چنان

وسيلة انتشارات دانشگاه تهران در اختيـار   فارسي برگردانده شد و به دكتر فريبرز مجيدي به
سـيلة  و با ويرايش مجدد مترجم محتـرم بـه   1380پژوهان قرار گرفت، سپس در سال  دانش

حاضر قـرار دارد. مـتن    ةمقال ةسمت منتشر گرديده كه اين نسخه در اختيار نويسند ةسسؤم
ستايش است كه بـر توانـايي آقـاي دكتـر      پخته و قابل ةيك ترجم ةكتاب، نمون ةشد ترجمه

دهد.  اثر موردبحث گواهي مي ةمجيدي بر كار ترجمه و نيز تسلط ايشان بر موضوع و درون
الزم اسـت برخـي    اي نيز مانند هر اثـر ديگـر از ايـن دسـت،     همه، در اين كار ترجمه بااين

ات سمت انجام پـذيرد كـه در ايـن    ويژه انتشار ها ازسوي مترجم و به ها و ويرايش بازنگري
  يابد. صورت، كيفيت ترجمه اثر بسي بهبود مي

مـتن فارسـي    15 ة) متن اصـلي مطـابق بـا صـفح    xviii ةاي در (صفح براي نمونه، جمله
اين نگرش تجلي همان مفهوم كهن قانون طبيعي است كه «صورت زير ترجمه شده است:  به

كه از هنجارهاي كردار متفكر رنـگ پـذيرد،    جاي آن حقايق طبيعت، به ةبرطبق آن تفكر دربار
 و )natural law( به دو تركيـب  جا باتوجه در اين». آورد خود به خود اين هنجارها را فراهم مي

)facts of nature( اي است كه ممكن است ذهن  گونه كه در متن انگليسي آمده، بيان مطلب به
مفهوم فيزيكي آن كشانده شود. من ترديدي  بهزبان به علوم طبيعي و طبيعت  خوانندة فارسي

هيچ ارتباطي با علوم طبيعي ندارد و ) natural law( تركيب دانند كه ندارم كه مترجم محترم مي
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فارسي مصاحب آمده، قـانوني اسـت كـه بسـياري از علمـاي       المعارفةدايرطوركه در  همان
هـم نيـز    )facts of nature( دومعبـارت   تقدند و ...عوجود آن م حقوق و اخالق و اجتماع به

كه متـرجم   هيچ ارتباطي به طبيعت فيزيكي ندارد. كلمة فَكت معادل با حقيقت نيست، چنان
اند و معناي تركيب يا اصطالح باال  ترجمه كرده» امر واقع«صورت  محترم خودشان گاهي به

واقـع بـه همـان    امـر  «صـورت   تواند بـه  انگليسي به انگليسي آكسفورد مي ةنام كمك لغت به
با دقـت كـافي انتخـاب    » حقايق طبيعت«رو، معادل  ترجمه شود و ازاين» صورتي كه هست
  خوانيم:  فارسي) مي ة(ترجم 16سطر  161كه در صفحة  نشده است. يا اين
له چشم غفلت فروبست. امـا،  ئكنندة اين مس انگيز و گيج هاي تشويق توان بر ويژگي نمي

رسد دو لغـزش در ايـن جملـه روي داده اسـت.      نظر مي به با مراجعه به متن انگليسي،
رسـد كـه    نظـر مـي   انگيـزي نـدارد و بـه    معنـاي تشـويق   )disquieting( نخست، كلمـة 

كـه   جا شايد يك اشتباه تايپي صورت گرفته است. دوم اين آميز باشد كه در اين تشويش
 ورت زيـر صـ  نيسـت و جملـه بايـد بـه     )disregarding( معادل» چشم غفلت فروبستن«

  له را ناديده گرفت.ئكنندة اين مس آميز و گيج هاي تشويش توان جنبه شد: نمي ترجمه مي

كه در كتاب موردبررسي اگر بخواهيم فقط سه واژه يا مفهوم كليدي در اين اثر  ديگر اين
نخست با همان  ةهستند كه دو واژ) knowledge( ها ايدئولوژي، اُتوپيا و را مشخص كنيم، آن

فارسـي   ةصورت كلم سوم به ةتلفظ التين و فقط با الفباي فارسي در متن ترجمه آمده و واژ
ترجمه شده است. درست است كه برخي منابع معتبر و مرجع مـا، كلمـاتي   » شناخت«ناب 

اند و مترجم كتـاب   مانند دانش، آگاهي، معرفت، شناخت، و دانايي را معادل اين واژه دانسته
اند، ولي چون  صورت دانش يا معرفت ترجمه كرده ندرت اين واژه را به ر هم گاهي بهحاض

ها  انتخاب يكي از اين معادل ةاين اثر است بايد دربار ةترين و پر بسامدترين واژ درواقع مهم
 )cognition( ةپور و آشوري) واژ شد. همان منابع معتبر (مثالً استادان آريان تري مي دقت بيش

دانيم كه مفهوم اين دو  اند، ولي آن دو بزرگوار و همة ما هم مي ترجمه كرده» شناخت«را هم 
سـان   با هم متفاوت است و در يك متن واحد كه هردو واژه نقش كليدي دارند نبايد به يك

متن فارسي (مطـابق   68 ةدومي است. در صفح ةواژ ةاولي نتيج ةواژ ،ترجمه شوند. درواقع
محصـوالت  «را از  )knowledge( اولـي، يعنـي   ةمتن اصلي)، مانهايم خـود واژ  26 فحةبا ص

» كاگنيشـن « ةآكسفورد هم كلمـ  ةنام داند و در لغت مي )cognitive process(» فرايند شناختي
 ةيـابي بـراي كلمـ    رسـد معـادل   مي  نظر رو به درست به همين صورت معنا شده است. ازاين

ه است. البته يكي از نقدهايي كه بر مانهايم وارد اسـت ايـن   خواست تري مي دقت بيش» نالج«
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دخالـت داشـته    )knowledge( كردن معنـاي  بند نمانده و در مبهم كه خودش به اين معنا پاي
است. اين را هم نبايد از نظر دور داشت كه اين كتاب از زبان آلماني به انگليسي و سپس از 

آلماني با آن ميراث غني فلسفي و ذخاير لغـوي  انگليسي به فارسي ترجمه شده است. زبان 
شناسـي   مانهايم، انتقال مباحث شناخت ةانتزاعي و انضمامي بسيار زياد و ساختار ذهني ويژ

هاي متمـادي در   (اپيستمولوژي) و انتزاعي را مشكل كرده است براي نمونه آشتياني كه سال
را مطـرح و   )Erkenntnisو () Wissen( كلمـات  ةآلمان تلمذ و تحقيق كرده مشـكلِ ترجمـ  

گفتة خودشان همواره  هترجمه كرده هرچند ب »معرفت«و دومي را  »شناخت«ناگزير اولي را 
بخـش مĤخـذ و    483 ،109 - 103: 1365بنـد نمانـده اسـت (آشـتياني      به اين تفكيك پـاي 

، الزم بود كه مترجم محترم، با آن ترجمه پختـه و سـنجيده   ةهمه در ترجم مستندات). بااين
نهاد نويسنده سطور حاضر اين اسـت كـه بهتـر     تر كنند. پيش اين ابهام مانهايم را كمي سبك

) knowledge( و» شـناختي «و حالت صـفتي آن  » شناخت«صورت  به) cognition( ةبود كلم
درسي دانشگاهي ما هم درس  ةكه در برنام ترجمه شود؛ چنان» معرفت«يا » دانش«صورت  به
(دانـش/ معرفـت)    دهيم و برتري معناي فارسي بر عربي را ارائه مي »شناسي معرفت جامعه«

  است.  تر فهميدن مهم ولي درست ،هم مهم است
انـد   را همان ايـدئولوژي آورده  )ideologyة (چنين در متن فارسي، مترجم محترم واژ هم

بسـامد و  را كه  )ideaة (ولي كلم ،توجيه است) اند، كه تاحدودي قابل (درواقع ترجمه نكرده
ترجمـه  » عقيـده «صـورت   تر از ايدئولوژي نيست در سراسر مـتن بـه   اهميت آن در متن كم

رسـاند. وانگهـي در مـتن     را مـي » ايده«فقط بخشي از معناي » عقيده«كه  اند. درصورتي كرده
را  )idea( اصلي ارتباطي مفهومي و لغوي بين ايـدئولوژي و ايـده وجـود دارد، مـوقعي كـه     

شود و دانشجو بايد با استنباط و  كنيم اين ارتباط جوهري و صوري قطع ميترجمه » عقيده«
راحتـي برقـرار    كه در متن اصلي اين رابطه به زحمت خود اين رابطه را پيدا كند، درصورتي

هـا   اي ديگر هم در متن يافته شده كه چون اهميـت آن  هاي ترجمه بوده است. برخي اشكال
  شود. ذكر آن خودداري مي تر از موردهاي قبلي است، از كم

ترين بنگاه دولتي انتشار كتب علـوم   كه انتشارات سمت كه درواقع مهم پاياني اين ةنكت
نوشتن، اختيار را به نويسنده داده و خود  ةانساني در ايران است، گويي براي ويرايشِ شيو

دارنـد كـه    شناسان و ويراستاران دانشـگاهي مـا بـاور    هيچ راه و روشي ندارد. امروزه زبان
ديگر جدا شوند و نيز نوشتن و گفتن كلمـه بـه هـم نزديـك      هرچه كلمات مستقل از يك

نـواختي در نوشـتنِ كلمـات، اصـلي      چنين رعايت يك شود. هم تر مي شود، فهم آن راحت
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، »شـكلگيري «، »تكنگاشـت «، »تحريفگريهـاي «ابتدايي است. در اين متن با كلماتي ماننـد  
 ةحاضر گذاشته تا كلم ة(فتحه را نويسنده مقال» سمتگيريهاي«، »رخشونتبا«، »جهتگيريهاي«

حـق   خـوريم كـه بـه    و غيره برمـي  ،»فريبكاريهاي«، »يكجانبگيهاي«شود!)،  خواندهدرست 
، »بشـدت «، »بـزودي «چنين در كلمـاتي ماننـد    دهنده است. هم ها مشكل و آزار خواندن آن

، »خـودي خـود   بـه «ولي كلماتي ماننـد   ،اند هم چسبيده و بسياري از اين دست، به» بظاهر«
ديگر جدا نوشته شده، كه معلوم نيسـت ايـن جـدايي و     و ... از يك ،»جاي به«، »موضع به«

  كنند. اي پيروي مي چسبيدگي از چه قاعده
  

  گيري . نتيجه8
دقيـق كتـاب    ةالزم است اشاره شود كه چندي پس از اتمام مقاله و پيش از انتشار آن، مطالعـ 

 ) بـراي 1396اثـر اسـتاد منـوچهر آشـتياني (چـاپ دوم      شناسي شناخت كارل مانهايم،  جامعه
ميسر شد و دريغ بود كه در تكميل نوشتار حاضر از اين اثر استفاده نشـود   اين مقاله ةنويسند

چنـين،   گفتار (هـم  انجام رسيده است. دوست دارم در اين پي  بختانه، چنين كاري به و خوش
برده در متن ايـن   ارجاع مكرر به اثر نام بر ي بسيار كوتاه) اشاره كنم كه عالوهگير نتيجه منزلة به

كـه، بحـث    تـر آن  ها گـرفتم و طرفـه   اين نوشتار، نيز از اثر مزبور ايده ةچكيد ةمقاله، براي تهي
ت كـارل  خشناسي شنا رسد. جامعه گفتار همين كتاب به پايان مي حاضر با چند جمله از پيش

آليسـم و ماترياليسـم، بـين متافيزيـك و      هاي متموج است كه بـين ايـد   شناسي مانهايم، جامعه
شناسي  جامعه سو به ديالكتيك و بين شلر و ماركس در نوسان است. اين تموج و نوسان ازيك

ديگر، از صالبت و اسـتواري   اي بخشيده و ازسوي پذيري خالقانه شناخت او نرمش و انعطاف
  ).11: 1396(آشتياني  شناسانة او كاسته است! جامعههاي  بعضي از اصول و شالوده

مند در مبـاني   اساسي و نظام ةلزوم مطالع ةتحقيق دربار ةكه در طرح مسئل در پايان، چنان
دادن  به سوق نند كارل مانهايم باتوجهكيد شد، كساني ماأيا معرفت ت» شناسي شناخت جامعه«

فكران جامعه و  جايگاه روشن ةايي درباره شناسي شناخت، نوآوري جامعه ةتفكر ما در حوز
و » گرايــي نســبت«چــون  هــا در جوشــش و اهتــزاز انديشــه و رويكردهــايي هــم ثير آنأتــ
چنين بـر   توان با نگاهي نقادانه بر اين رهنمودها (و هم اند كه مي ارائه داده» اندازگرايي چشم«

بررسـي و تحليـل منـتظم و    نظران ديگر در اين حوزه انديشه و علم) براي  رويكرد صاحب
خودمان (مثالً با تمركز بـر آثـار فـارابي،     ةتر سير انديشه و شناخت (معرفت) در جامع دقيق

بسياري از انديشمندان ما درطول تاريخ) بهره گرفـت و بـراي    خواجه نصيرالدين طوسي و
  .تر انديشه استفاده كرد گسترش و استعالي بيش
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