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 چکيده
 نیزخلدون ابن ازدانست  شناسی معرفتدر جامعههای منسجم گر بحثتوان آغازکارل مانهایم را می

تحلیلی وبا -با روش توصیفی بر همین اساس در این مقاله. شودعنوان پدر جامعه شناسی یاد میبه 

شناسی و همچنین تعیین های معرفتبررسی و مقایسه دیدگاهبه  ای معتبرخانهتکیه بر منابع کتاب

به ا توجه ب. پرداخته شده استپارادایم دکتر توکل های معرفتی این دو متفکر بر اساس کننده

مانهایم در خصوص عمق تعین اجتماعی معرفت، که  توان نتیجه گرفتپارادایم دکتر توکل می

داند و این در حالی است که ابن را وابسته به خاستگاه اجتماعی میصورت و محتوای معرفت 

درمورد سطح تعین اجتماعی معرفت، مانهایم قائل به . خلدون قائل به تعین صوری معرفت است

تواند سطح ت که تنها یک تحقیق تجربی میسعلت و معلولی در معرفت نیست و معتقد ایک تعین 

که عقل گیرد برای اندیشه مراحلی را در نظر میو ابن خلدون نیز  .تعین اجتماعی را مشخص کند

خاستگاه اجتماعی عمل میاند و عقل نظری به صورت مستقل از حسی و عقل دارای تعین علی

، گروه، طبقه، ملت، فرد یا افرادهای اجتماعی معرفت را به سطوح اندیشهمانهایم سطح تعین . کند

این در حالی است که ابن خلدون در . دادهای هر عصر تعمیم میی جهانی و نسلجامعه، جامعه

سلط در تعین ممانهایم در مورد عامل  .آوردسخن به میان می هصبسطح اجتماعی تعین از مفهوم عُ

در خصوص  .ی مقامی که برای تحقیقات تجربی در جامعه شناسی معرفت قائل استبه واسطه

این در حالی است که ابن خلدون برای . کندر تعین عاملی رااز پیش تعیین نمیعامل مسلط د

 .عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شکل دادن معرفت سهم قائل است

 ناسی، تعیین کننده های معرفت، مانهایم، جامعه شناسیابن خلدون، معرفت ش :يديکل واژگان

 .، مقایسه تطبیقیمعرفت
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 مقدمه      

که هر متفکری  بدین نحو. بوده استعلمی بسیاری از مسائل های تطبیقی میان متفکرین غرب و شرق همواره روشنگر مقایسه

در این مقاله سعی . ها را آگاهانه اتخاذ کرده باشد و خواه ناآگاهانهکند؛ خواه این پیش فرضهایی کار خود را آغاز میهمواره با پیش فرض

رویکرد ابن خلدون به معرفت، رویکردی وجود شناختی است، نه  .شناختی این دو متفکر را روشن سازیمهای معرفتفرضبرآن است تا پیش

شود و هیچ تفاوت جوهری بین انسان ر میبرزندگی انکادر رویکرد غایت شناختی است که استقالل عقل و قدرت و تفوق آن . غایت شناختی

ن براین، قدرت تفکر، معرفت و روح افزو. انسان فقط جانوری است که بیش از موجودات دیگر تکامل یافته است. وجود ندارد تحیواناو 

آمده  به وجوداجتماعی روزمره و فرآیند تاریخی از طریق ادراک حسی و دیگر سوائق های ییهای متقابل و رویااند که در جریان کنشاموری

شناختی می توان گفت که رویکرد وی، وجود تفاوتی جوهری بین انسان و حیوان قائل است، به صراحتخلدون ابن ولی از آنجا که. است

 .(033:1884،علیزاده)شناسی معرفت، جنبه ی ثانوی دارد غایت شناسی انسان مبتنی است ووجود است؛ یعنی مفهوم معرفت و اندیشه، بر

کند ی اندیشیدن وی آغاز نمیواحد و نحوه هایش راعمدتاً از فردشناسی معرفت بررسیکه جامعهکند مقابل ابن خلدون مانهایم مطرح میدر 

ادامه دهد، بلکه جامعه شناسی شناخت درصدد « اندیشه اندیشه چون»ی فیلسوفان راهش را مستقیماً تا بلندیهای انتزاعی تا سپس به شیوه

ی افراد در های تفکیک شدهماعی درک کند؛ موقعیتی که اندیشهاست که اندیشه را دربستر عینی و مشخص یک موقعیت تاریخی ـ اجت

درست . اندیشد سخنی است نادرستتر، گفتن اینکه فرد واحدی میبه بیان دقیق. آورندمی بر سر درون آن به صورتی بسیار آرام وتدریجی

بنابراین رویکر  (88:1834،مانهایم)ندیشیده اند شرکت داردهای دیگر پیش از او ادر اندیشیدن بیشتر به آنچه انسانتر آن است که وی 

 .مانهایم به رغم رویکرد ابن خلدون، رویکردی غایت شناسانه به معرفت است

  جامعه شناسی معرفت مانهایم

ت کافی گرایی کنبه عقیده ی مانهایم، اثبات. انستنیز مانند شلر، اثبات گرایی را پیش درآمد جامعه شناسی معرفت می د مانهایم  

ی اجتماعی هانش برای توضیح ذهنی ـ روحی پدیدهبنابراین، ناچار بود از هر نوع ک. دانستنا را عنصری توضیحی نمیعنبود چرا که کنت م

کاری وبر نیز رضایت بخش نبود چرا که ی ی او، شیوهالبته به عقیدهرای حل این مسأله به سراغ ماکس وبر رفت؛ مانهایم ب. صرف نظر کند

یا شروع کند چرا پو شناسی معرفت با تاریخ گراییاست که جامعه ی مانهایم، مهم اینبه عقیده. رایانه از حقیقت نداشتوبر تصوری نسبت گ

بینی و واقعیت شناسی معرفت ارتباط میان جهانی مانهایم موضوع جامعهبه عقیده. تغییر پذیر استریخی و ای تاکه حقیقت، پدیده

آلفرد وبر یکی از . های متنوع و وضعیت اجتماعی ـ تاریخی آنهاستیان ساختارهای آگاهی انواع ذهنیتی متر رابطهو به بیان کلیاجتماعی 

یب فرهنگی و محتوای حیات و های اجتماعی و فرهنگی، ساخت هستی و ترکچگونه شکل کهپرداخت استادان مانهایم به این موضوع می

شوند که ها طوری ساخته میها و رسانههای زندگی، ساختگیرند؟ چگونه بر اساس شکلباط با یکدیگر قرار میهای فرهنگی در ارتگرایش

ایی که آلفرد وبر برای جامعه شناسی فرهنگ تعیین کرد و برای مانهایم به هکنند؟ از جمله وظیفهروحی امکان تأثیر پذیری پیدا می عناصر

همچنین ترکیبات فرهنگی و روحی یعنی در واقع  بلکهارث گذاشت این بود که نباید صرفاً به بررسی تآثیر ساختارهای اجتماعی پرداخت؛ 

مانهایم برای . با معناست« یک محصول فرهنگی»ی آن کنش ههر کنش انسان، یا نتیج. (194:1884،کنوبالخ)معنا را نیز باید بررسی کرد

 . مند، و تفسیر اسنادیمعنای عینی، معنای بیانی نیت: کندیز میتحلیل معنا سه بعد برجسته را از یکدیگر متما

ی به اطالعات ازو برای دریافتم آن معنا نی ی درونی خود دریافت می کنیمینی، معنایی است که ما از مشاهدهمقصود از معنای ع

در این سطح از معنا نیازی نیست که فردی که در . تصور کنید فردی در حال غرق شدن است. ی مورد نظر نیستدقیق در خصوص پدیده

به ما معنای غرق شدن را منتقل دهد ی او و اعمالی که در آب انجام مییدن صدای کمک از سوال غرق شدن است را بشناسیم فقط شنح

اگر شود به عنوان مثال  شود که در آن به رغم معنای عینی، جدایی از ذهنیت دیده نمیمند به سطحی از معنا گفته میمعنای نیت. کندمی

ح از معنا، معنای فردی که در حال غرق شدن است را بشناسیم و مطلع باشیم که وی شنا بلد نیست و اینگونه متوجه خطرشویم به این سط

مقصود از تفسیر اسنادی شکلی از معناست که گوینده قصد بیان آن را نداشته و در بیان وی نیز حضور ندارد، بلکه . شودنیتمند گفته می

و معموالً شود جا ثبت میآنچه در این. وارهفه گرفتن، طنین صدا و در کل عادتهمانند شکلک، قیا .بدون قصد ونیت بیان شده است

تفسیر اسنادی را . های فرهنگی و اجتماعی شخص بوده که در عمل او بازتاب یافته استاز زمینهای عمومی دارد، ممکن است ناشی خصیصه

تواند سندی باشد برای سبک خاص قلموی نقاشی می. نیز به کار گرفتهای فرهنگی توان برای بافتهای منفرد، بلکه مینشنه فقط برای ک

 (191،همان) .نقاش
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 مانهایمـ انواع معنا از نگاه  کل ش

 

شناسی معرفت جامعهمحور اصلی . تفسیر اسنادی مشروط است به وجود نیتی پوشیده و تناسب با معنای تاریخی ـ اجتماعی

فه ی خود را شود که جامعه شناسی معرفت وظییان معنا و هستی در نظر گرفته میی مدر تفسیر اسنادی، رابطه. باط استمانهایم همین ارت

های اجتماعی است که پشت اربردی میان تفکرات ذهنی با گروهای کضوع جامعه شناسی معرفت کشف رابطهمو. داندیتوضیح همین رابطه م

فردی نیست؛ بلکه منظور وی در اینجا چیزی « وضعیت طبقاتی»منظور مانهایم از رابطه در اینجا، ارتباط ناشی از . اندایستادهاین تفکرات 

بدین معنا که شناخت اصول منطقی ندارد و شناخت و معرفت . نامدمی« وابستگی خاستگاهی»یا « هستی پیوستگی با»است که آن را 

هستی نه تنها بر  عوامل. می نامد« عوامل هستی»سازند و او آنها را بیرونی هستند که شناخت را میاین عوامل . شوندمیذهنی تعیین ن

مثال مانهایم  به عنوان .کنندها را نیز تعیین میها و مشاهدهبندی تجربهی صورتو شیوهبلکه محتوا، شکل، جوهر  گذارندشناخت تأثیر می

یعنی  .کندواسطه دارند؛ تعریف میبی هایی که پیوند عمیقی با امر واقعی، ملموس، وی درونی ارزشکاری را، هستهمعنای مدلل محافظه

فظه کاری نیز از همین طبقه ی محاهستند؛ و حامیان اولیه سنت متجلیفضایلی که در سبک زندگی اجتماعات زمیندار 

 .(98:1838،گلور)بودند

های دیگر باید آن را در ارتباط با فعالیت نگرانه به افکار بود و او معتقد بود که تفکر فعالیتی است کهمانهایم مخالف رهیافتی ذره

ای از ر و محتوای معرفتی همواره مجموعهدر پس افکا .(978:1888،کوزر)رون یک چهارچوب نظری در نظر گرفتهای اجتماعی و در دگروه

ت به صورت مقطعی در شناخت تأثیر گذارند و نه به صور های روزانه نیستند بلکهیداداین تجارب تنها محصول رو. تجارب جمعی قرار دارند

 .گیرندشکل میهمچنین در ارتباط با علوم انسانی وحی و بلکه در ارتباط با تفکر تاریخی، سیاسی، ریک ساختار کلی حاکم بر شناخت، 

ها، تحت تأثیر معتقد است که این دسته از معرفت کند وراازاین معارف استثنا می«فت رسمیمعر»مانهایم در ایدئولوژی و اتوپیا، صریحاً 

های مکتبها، تنها طبقه نیست بلکه فرقه« وضعیت هستی»منظور مانهایم از   .(211:1884،علیزاده)ت اجتماعی یا تاریخی قرار ندارندوضعی

دا کردن هیچ فردی نیست که به تنهایی با جهان روبرو شود و برای پی» .گیردرا نیز در بر می. . . ای شغلی و ههای زندگی، گروهفکری، حوزه

پس بسیار بهتر است که از همان آغاز گفته شود که معرفت . خود بسازداش، جهان بینی برای های تجربی فردیحقیقت آن بر پایه ی داده

یک فرآیند تعاونی زندگی گروهی است که در آن هرکسی در چهارچوب یک سرنوشت مشترک و یک فعالیت مشترک و برای از میان 

هدف مانهایم از کاربرد مفاهیم  (88:1834،مانهایم ؛ 970:1888،کوزر) «می دهد روزدشواریهای مشترک، دانش خویش را ببرداشتن 

ی وابسته به منافع است ونشان دهندهنشان دادن این موضوع است که بخش بزرگی از معرفت ما « وضعیت هستی»یا « پیوستگی با هستی»

چیزی که  های گوناگون، یعنیی میان دنیاخواهیهای گوناگون به مبارزهوضعیت هستی. کنندکسانی است که آن را نمایندگی می مواضع

ا وجودی اندیشه یشناسی معرفت را به عنوان شرایط اجتماعی مانهایم جامعه  .(197:1884 ،کنوبالخ)نامیم، منجر می شودآن را منافع می

ب تاریخی و فراگرد تاریخی سیر رچوای کم و بیش وابسته به یک مکان است و در یک چبه نظر او هر معرفت و اندیشه . دتعریف کرده بو

چشم انداز، چیزی فراتر از صرف یک . قرار دادچشم انداز آن مورد بررسی ای را باید در کند که هر اندیشهوی این نکته را مطرح می. کندمی

ی تفکرش کند و مایهاک میگیرد؛ ادره شخص با آن یک چیز را در نظر میکند کای میچشم انداز داللت بر شیوه. ری استتعین فکری صو

را « در ساختار تفکرعناصر کیفی موجود »چشم انداز چیزی بیشتر از تعین صور معرفت است چرا که چشم انداز ز منظر مانهایم، ا .می سازد

ی معرفت های اجتماعی ـ تاریخی، لزوماً از یک چشم انداز اجتماعی سازد که همهزون بر این مانهایم خاطر نشان میاف. کندنیز تعیین می

همچنین هرچه شخص در باب یک . ارزیابی کردتوان ، صدق نهفته در معرفت را بهتر میاگر چشم انداز صریح باشد. خاص نشأت گرفته اند

شناسی یم تأکید دارد که کار اصلی جامعهمانها. تواند به صدق حقیقی نزدیک شودانداز بیشتری کسب کند، بیشتر می ی خاص، چشممسئله
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منظور مانهایم از صدق مفهوم وجودی صدق به معنای تحقق داشتن . (227:1884،علیزاده)است «ترکیب چشم انداز های مختلف»معرفت، 

به نظر مانهایم این مسأله نیست که به تصویری غیر چشم اندازی برسیم؛ بلکه مهم  .در برابر مفهوم افالطونی صدق به معنای راستگویی است

گذاریم که در آن ای قدم میاد مانهایم از این طریق به مرحلهبه اعتق. کنار هم گذاشتهای گوناگون را در توان دیدگاهمی اینست که چگونه

دیدگاهی که برای توسعه  .باید آرمان دستیابی به دیدگاه مستقل و غیر شخصی، جایش را به آرمان دستیابی به دیدگاهی انسانی ببخشد

 .انداز انسانی، پیوسته در تالش است دادن خویش در قلمرو چشم

ته اند که هستی، حقیقت فی نفسه، پیشینی و مستقل ی زندگی گفدر فلسفه». ی قلمرو حقیقت فی نفسه استمانهایم نفی کننده

ث جزئی و ایست که به موازات دنیای حوادی دوم جهان بینی دوگانهحقیقت فی نفسه، شاخه. ی تفکر استاز فرآیند تاریخی ـ روانشناخت

ودی خود از اعتبار برخوردار است و حقیقت در این جهان به خ. آوردبه هستی، جهان دومی را بوجود می یگریواسطه، با افزودن بعد دبی

در این قلمرو سعی برآن است که مفهومی از معرفت به دست داده . کندسه با آن، متناقض و ناقص جلوه میتمام حوادث و فرآیندها در مقای

مانهایم منکر چنین معرفتی است چرا که از نظر پدیدارشناسی اندیشه، لزومی ندارد فرض شود  .نباشندشود که عناصر انسانی در آن نمایان 

از نظر او، مسأله . (280:1884،علیزاده) است« حقیقت فی نفسه»ود به قلمرو که معرفت خروج از قلمروی رخدادهای عینی و جزئی و ور

های رود، موکداً تأکید و پدیدهحقیقی که در این جهان به کار می یی حاصل از اندیشههاگردد که به دادهفهم پذیرتر می معرفت در صورتی

های جزئی باشد ی حقیقتحقیقت مطلق که همراه با نفی همه مانهایم معتقد بود که اعتقاد به. معرفتی را عمل موجود زنده تلقی کنیم

 .موافق اند ظم موجوداند که با نهمیشه کسانی خطرناک است و طرفداران حقیقت مطلق

های روحی ناشی از آن در یک گروه ی از داشتن جایگاه معین و انگیزهگوید که ناشانهایم همچنین ازسبک فکری سخن میم

و جهت گیری آنها به سوی  کند که هدف آنها صوریها را افرادی تعریف میمانهایم لیبرال. فکری لیبرال ها مثالً سبک. اجتماعی است

؛ یکی و دو عامل بر منش عقالنی آنها تأثیر گذار است. گیری از تمام ابزارهای عقلی ممکن عملی شودنامعلوم است که باید با بهرهای آینده

بینی را ساختار جهانمانهایم همچنین  .(174:1884،کنوبالخ)ره بودن از قدرت برای مدت طوالنیتربیت عقلی و این دنیایی و دیگری بی به

وی . کندسازد، تعریف میزیادی در یک زمان میای از مناسبات تجربی که اساس تجربه و درک زندگی را برای افراد هم پیوستهای به زنجیره

چشم اندازهای بسیار متنوعی دارد که همه در کنار هم معرفت در یک عصر . سازندها تمامیت یک دوران را میبینیمعتقد است که جهان

؛ بلکه این لط استی نگاه غمعنای آن نیست که لزوماً آن شیوهلیل وضعیت هستی خود، دیدگاه خاصی دارد به گروهی به دوقتی . حاضرند

تمامیت به تاریخ وابسته است و در تاریخ تغییر می. شودمای کامل آن در تمامیت نمودار میکند که بازننگر مییااه بخشی از حقیقت را نمانگ

تمامیت به معنای پذیرش دیدگاهای جزئی در درون خود با جهت گیری هدفمند اجزا به سمت کل و حرکت تدریجی در مسیر طبیعی  .کند

-تغییر شرایط تفسیر سبب می ( 171،همان)لکه گسترش دید در نهایت ممکن استشناخت است که هدفش رسیدن به پایان زمان نیست ب

دنیا یا هستی با  در جوامع کوچک و هماهنگ تفسیر. های فرهنگی هر عصر همواره از نو انجام شودبرای مجموعهشود تا تفاسیر اسنادی 

شود اینست پرسشی که در اینجا مطرح می .انحصاری و عمدتاً در انحصار کلیسا بود در عوض در قرون وسطی تفسیردنیا .شودتوافق انجام می

تواند چگونه میجامعه شناسی معرفت . کنندایدئولوژیک بودن متهم میگر را متقابالً به ای هستند و یکدینظام های بستهها بینیکه جهان

های فکری گوناگون به حقایق آیا پذیرش سبک. ایدئولوژیک نباشدموضعی بیرون از این درگیریهای ایدئولوژیک داشته باشد و به اصطالح 

های علمی گوناگون دستیابی به علم ممکن آیا با وجو جایگاه انجامد؟گرایی نمینسبیضرورتاً به در تفکر  تنوع دانجامد؟ آیا وجوگوناگون نمی

رض کنید که شما مشغول نگاه کردن به چیزی هستید مثالً ف. شودگرایی تمیز قائل میگرایی و نسبتمانهایم در پاسخ میان نسبی است؟

-های گوناگون نگاه کرد و مین از زاویهتوایز همین گونه میبه واقعیت ن. ردهای گوناگون نگاه کتوان از زاویهبه این صندلی می. ییک صندل

ن بپذیریم در ای را فکرتبینیم که کامل نیست و اگر ماهیت نسبی بودن انداز خاصی را می ای که به واقعیت بنگریم چشمدانیم که از هر زاویه

 .(172،همان ).ایمصورت بر معرفت خود افزوده

ای تلقی از این دیدگاه، تمامیت پدیده. رودگرایی نیز به پیش میکند، نسبتدر تاریخ تغییر میهمانطور که تمامیت با گذشت زمان 

 عینیت به معنای صرف .امکان شناخت موجب عینیت است. شودابل شناخت است؛ پس عینیت ممکن میشود که از دیدگاه تاریخی قمی

پاسخ دوم مانهایم به  .در کنش نیست؛ بلکه به این معناست که انسان در برابر خود بایستد و خود را بررسی کندی خود نظر کردن از اراده

ن برای رسیدن به های فکری گوناگواین ظرافت را دارد که از جایگاه گراییکنند این است که نسبتگرایی میمتهم به نسبیکسانی که او را 

خاستگاهی تفکر به عهده ی ده کند؛ چرا که غلبه بر وابستگی تفکر به مکان و زمان یا به اصطالح وابستگی ها استفابینیبنیان تمام جهان

هستند که به قول مانهایم از نظر اجتماعی شناورند و وابستگی خاصی اینان کسانی . های فکری گوناگون آشنایندکسانی است که با جایگاه

 .ندارند
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 ایدئولوژي و اتوپيا

های نظام اجتماعی موجود و منافع گروهکنند که ارزشگذاری مثبتی نسبت به ها به نظام عقایدی اشاره میایدیولوژی :دیولوژيای

وب منافع های اجتماعی آنچنان در چارچگروهبه تعبیر دیگر .(217:1834، همیلتون)یا نظام اجتماعی خاصی در گذشته دارد داخل آن، و

بب اختالل در دهند چون سمغایر با منافع خود را از دست میهای خاص سرانجام توانایی دیدن واقعیتشوند که شان به وضعیت وابسته می

. داندقرارگرفتن فرد در چنین وضعیتی مینامد و ایدئولوژی را ناشی از این حالت را وابستگی به وضعیت میاو . شودآگاهی مسلط آنها می

-کنند که آنها را به کار میی دید کسی معنا پیدا میی خود معنا ندارند بلکه از زاویهر به خودمنظور مانهایم از ایدئولوژی اینست که افکا

ایدئولوژی ممکن است . نامدمانهایم ایدئولوژی را فراهستی می. به نظر مانهایم خالق ایدئولوژی خود مردم هستند .(198:1884کنوبالخ؛)گیرد

های فرااهستی برخوردارند اما آرمان برخالف ایدئولوژی از امکان ها نیز از ویژگیآرمان. ا در یابدطوری عمل کند که دیگر فرد نتواند واقعیت ر

مفهوم کلی و جزئی  .مفهوم جزئی ایدئولوژی و مفهوم کلی ایدوئولوژی: از نظر مانهایم ایدئولوژی دو مفهوم متمایز دارد .تحقق برخوردارند

. ماعی روی آورد تا به تحلیل روان شناختیای که بیشتر به تحلیل اجتنظریه. مارکسیستی مطرح شدی ئولوژی، برای اولین بار در نظریهاید

 .معرفی و شناسایی شده است توسط مانهایمصورت بندی عام و خاص از مفهوم کلی اما 

ما در خصوص عقاید و نماید که دهد، زمانی رخ میی طرف مقابل را تشکیل میایدئولوژی که فقط بخشی از اندیشهمفهوم جزئی 

مابیش آگاهانه برای فریبکاریهایی کی این عقاید به منزله. شک بنگریمی شود؛ به دیدهه به وسیله ی طرف مقابل ارائه میتفسیرهایی ک

کج این .  (88:1834،مانهایم)شود که تشخیص ماهیت حقیقی آن با منافع او سازگاری نداردعیتی تلقی میی واقعی موقپوشاندن چهره

آگاهانه و ناهشیارانه و گستره ای شامل تکاپوی های نیمههای ناآگاهانه تا تلبیسعمدی نیستند و طیفی از دروغهای فکری ها و اعوجاجنمایی

ه سان این مفهوم ایدئولوژی کم کم از برداشت متعارف از دروغ فاصلبدین. گیردها را در بر میفریبیحساب شده برای فریب دیگران تا خود

دلیل جزئی  .های ایدئولوژیکی، تفکیکی کامالً ماهوی استغ، به دلیل طبیعت غیر عمدی گزارهاز این رو تفکیک بین ایدئولوژی و درو. گرفت

مفهوم در مقابل  .کندت و به ساختمان کلی ذهن حمله نمینظرهای معین اشاره کرده اسظهارنامیدن این ایدئولوژی آن است که فقط به ا

دهد، به ایدئولوژی های طرف مقابل را تشکیل میی اندیشهمفهوم کلی ایدئولوژی که همه. اردایدئولوژی مفهوم کلی ایدئولوژی قرار دجزئی 

ها و زمانی است که سرگرم بررسی ویژگی البته این اطالق. شودیک طبقه اطالق میمعین، مانند یک عصر یا یک گروه تاریخی ـ اجتماعی 

اگر . شودهای اجتماعی را شامل میبینی گروهمفهوم ایدئولوژی تام کل جهان .(219:1884،علیزاده)آن عصر یا گروه باشیمیب ساختمان ترک

 :توان به نکات ذیل اشاره نمودان کنیم میهای این دو مفهوم را بیفاوتتری تخواسته باشیم به طور دقیق

کر غیر ردد و برای او، داشتن تفگطرف مقابل ایدئولوژیکی تلقی می در مفهوم جزئی ایدئولوژی، فقط بخشی از سخنان( الف

لوژیک محسوب شود، در حالی که در مفهوم کلی، کل جهان بینی طرف مقابل و از جمله دستگاه تفکرش، ایدئوایدئولوژیکی ممکن تلقی می

در . های روانی به ذهن افراد متکی استچرا که پدیدهشناسی است، ی عقاید و تصورات، مبتنی بر روانتحلیل ایدئولوژیکی جزئ( ب .شودمی

این جا پذیرفتنی است که هر دسته یا حزب رقیب برای سنجیدن درستی عقاید، معیارهای مشترکی داشته باشند و همچنین پذیرفتنی 

وم کلی ایدئولوژی یک رویکرد ذهن اما بر مفه. ی خطاها را خشکاندرا نپذیرفت و سرچشمهتوان دروغ با رجوع به این معیارها، می است که

؛ بنابراین محتوا، صورت و حتی چارچوب مفهومی یک اندیشه کارکرد موقعیت یک اندیشمند یا یک گروه اجتماعی شناختی حاکم است

از تحلیل ، هاایدئولوژی، بدون ارجاع به انگیزشایدئولوژی جزئی با روان شناسی عالیق سروکاردارد در حالی که در مفهوم کلی ( ج .است

های مختلف محدود می سازد؛ ذهنی که در زمینههای ساختی ذهن انسان و خود را به توصیف عینی تفاوت شودکارکردی استفاده می

داند؛ اما دومی، فقط معتقد است که بین آن میل را دلیل دروغ یا فریب می مفهوم جزئی ایدئولوژی این یادر نتیجه . گیرداجتماعی شکل می

وهی را از گرهای لذا ایدئولوژیمفهوم جزئی فردگرایانه است؛ ( د .موقعیت اجتماعی خاص و یک چشم انداز معین، هماهنگی وجود داردیک 

ولی مفهوم کلی . توان بررسی کردهای مشترک افراد گروه میگروه یا از طریق گزینش ایدئولوژیهای متمایز اعضای طریق انضمام ایدئولوژی

   .(217:1884،علیزاده) نظام هماهنگ تفکر گروه است تثبیتصدد  در

مفهوم « خاص»بندی رفت ضروری بود و آن حرکت از صورتبعد از تبیین ایدئولوژی کلی، یک قدم دیگر برای جامعه شناسی مع

های گروه کلی، اندیشهصورت بندی خاص مفهوم در . بود و این قدم را مانهایم برداشت «عام»بندی به سوی یک صورتکلی ایدئولوژی 

ی گروه ها، از جمله ی همهبندی عام مفهوم کلی، اندیشهشود در حالی که در صورتشان پنداشته میمقابل یکسره کارکرد جایگاه اجتماعی

قابل، بلکه ی گروه مه فقط خصیصه اندیشهایدئولوژیک بودن، نبه دیگر سخن، . گرددشان قلمداد میگروه خودی، کارکرد جایگاه اجتماعی

ی بسیط عام مفهوم کلی ایدئولوژی، نظریه با ظهور صورت بندی»  :گویدمانهایم می .شودی گروه خودی نیز محسوب می ویژگی اندیشه

خ اجتماعی آن چه زمانی سالح فکری یک حزب بود، به طور کلی روشی برای تحقیق در تاری. ایدئولوژی به جامعه شناسی معرفت تبدیل شد

   .(120:1834،مانهایم)«شودتفکر تبدیل می و تاریخ



 91 -93، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 :اتوپيا

تماعی خاصی در آینده اند لذا از تأسیس نظام اجاز تحقق کامل منافعشان محروم شدهها هستند که اتوپیاها ساختاری از گروه

هنگامی ( یا چگونگی اندیشه)به زبان دیگر حالت ذهن .(218:1834 ،همیلتون)که در راستای تحقق اهدافشان باشدکنند پشتیبانی می

این ناسازگاری همواره از این نکته هویداست  .رسد ناسازگار باشداین حالت ذهنی در آن به ظهور می اتوپیایی است که با حالت واقعیتی که

 .(298:1834،مانهایم)فعلی وجود ندارندت که در موقعیت چنین حالت ذهنی در تجربه، در اندیشه، ودر عمل معطوف به موضوعاتی اس که

-ی و موجود برآورده نشود، به مکانهرگاه تصور آدمی در واقعیت عین. اندیشیدن، همیشه بر بنیاد آرزو در امور انسانی خود نمایی کرده است

دازیهای انسانی، سفرهای پنداری، همواره های پریان، خیال پرها، افسانهاسطوره .اندی آرزو بنا شدهجوید که برپایههایی پناه میها و دوره

بنابراین، . گویدمی« اتوپیا»هایی مانهایم به چنین اندیشه. اند از آن چیزی که زندگی واقعی فاقد آنها بوده استتعبیرهای متغیری بوده

گاری دارد و از حدود آن فعلی ناساز با موقعیتالبته نباید هر حالت ذهنی که . هنگامی اندیشه اتوپیایی است که با واقعیت ناهمساز باشد

های فکری که فراتر از واقعیت است؛ اتوپیایی گیریی مانهایم، فقط باید آن جهتبه عقیده .رود، وضعیت ذهنی اتوپیایی تلقی کردفراتر می

پس اتوپیا به عقایدی . دنابود کنن آیند، مایلند نظام موجود را به طور جزئی یا کلیی عمل در میافکار وقتی به عرصهاین گونه . تلقی کرد

تاریخی ـ اجتماعی مورد نظر نظر به تغییر نظام روند و افزون بر این ه از حدود موقعیت محیطی فراتر میشود کاطالق می

-برال، محافظهی لیلیسم آناباپتیستی، انسان دوستانهکیا. ر نوع ذهنیت اتوپیایی وجو داردانظر مانهایم چهبه  .(213 :1884،علیزاده)دارد

 .کارانه، سوسیالیستی ـ کمونیستی

تأکید ی نزدیک شود و بر آیندهدیده ناشی میی قشرهای ستمو شوق انقالبی و انتظارات تنیده از شور :کياليسم آناباپتيستی( الف

ی نامتعین و ی آیندهاندیشه ید آوردند و این ذهنیت برطبقات متوسط بورژوایی این ذهنیت را پد :انسان دوستانه ي ليبرال( ب .دارد

( ج .در حال توسعه خواهد بود« عصر روشنگری»شان در خالل هنجارهای اخالقیمبهم اصرار دارد که به موقع خود، شاهدی بر شکوفایی 

سوسياليستی ـ برداشت  (د .در این اندیشه، گذشته راهنمای وضعیت کنونی جامعه و اعتبار بخش بالمنازع آن است :کارانهمحافظه

شود ودر عین حال تأکید دارد که ی نزدیک و دور تمیز قائل میشناسد و بین آیندهمی ای پیچیده باززمان تاریخ را به شیوه :کمونيستی

 .(218،همان )ی آینده را نیز شامل می شودهای بالقوهگیرد بلکه گرایشینه تنها گذشته را در بر مزمان کنونی معین، 

 ابه ایدئولوژي و اتوپياتمایز و تش

ار با بنابراین در مقابل عقاید سازگ. نداکرمشت« ود موقعیت خارجی فراتر رفتناز حد»به نظر مانهایم، ایدئولوژی با اتوپیا در ویژگی 

ها اتوپیاها همانند ایدئولوزی .روندد که از حدود آن موقعیت فراتر میی ناسازگار با موقعیت خارجی وجود دارنموقعیت محیطی، دونوع عقیده

ر حال حاضر تحقق یابد، ددهند که موقعیت، تا آن حد که ز کردار را به سمت عناصری سوق میروند؛ زیرا آنها نیاز حدود موقعیت فراتر می

 ر راه تبدیل واقعیت تاریخیمخالفت آمیز دیعنی تاآن میزان و تاجایی که به سبب فعالیت  ؛اما آنها ایدئولوژی هم نیستند. شامل آنها نیست

مانهایم  .(271:1834،مانهایم) روندوفق شوند؛ ایدئولوژی به شمار نمیموجود به یک واقعیت دیگر هماهنگ با مفاهیم و استنباطهای خود م

های اتوپیایی بر خالف اندیشهگیرد که له، این تفاوت مورد توجه قرار میجماز. کندهایی را پیشنهاد مییا، راهبرای تفکیک ایدئولوژی از اتوپ

عقایدی که . ی استهای اتوپیایی و ایدئولوژیکار دیگر نحوه و زمان تحقق اندیشهیک معی. های ایدئولوژیکی، در صدد تغییر و انقالبنداندیشه

روند؛ اما کی به شمار مینبودند، ایدئولوژی ی یک نظم اجتماعی گذشته یا نظم محتملز پندارهای تحریف شدهشود چیزی جبعداً معلوم می

اهداف و اغراض مبتنی  هاز نظر مانهایم اتوپیا نیز ب .شوندیابند؛ اتوپیای نسبی محسوب میکه در نظم اجتماعی آینده تحقق میعقایدی 

آن عناصر را در  فقطقه مند به تغییر ساخت و تبدیل وضعیت جامعه اند که ناآگاهانه، های تحت فشار، آنچنان عالگروه کهگویداو می. است

 .به انکار آنها دارندبینند که تمایل آن موقعیت می

 :تاریخ گري
ناشی از تفسیر او از سرشت تبیین « ائیپوی»اینجا . گیردجامعه شناسی ایستای شلر قرار می مانهایم در مقابلپویای جامعه شناسی 

به دلیل حقیقت . کندند خاصی با تاریخگرائی برقرار میمانهایم پیوحال درست در این نقطه است که روش تفسیر مستند . تاریخگراست

کوشد روح عصری سپری شده تر تاریخی که مفسر بر آن اساس میجایگاهش در بس ی روش تفسیری وابسته است بهاش به مثابهگوئی

ای متفاوتی پذیرفته شده و هصورتتلف به های مخعصر شکسپیری از سوی نسل« روح»و  عصر هلنی« روح»رابازسازی کند، به این معنا که 

از شدت نسبیت بی ارزش است بلکه باید تالش کنیم تا معنا و اما این به آن معنا نیست که بگوئیم چنین شناختی . شوددرک می

باید خاطر نشان کرد که عاملی را که مانهایم برایش نقش تعیین  .(248:1834،همیلتون)خاص آن بفهمیمارادراک تاریخی رادرویژگی ساخت

معنا روح و بیابد اما نه با نیرویی بییین میاو معتقد است که تاریخ خود یک فرآیند معنادار است؛ پس ذهن تع. کننده قائل بود تاریخ است

-جامعه. گرایی را پذیرفته بودبخش بزرگی از میراث تاریخانهایم م .(288:1884،علیزاده)ی معناستبا چیزی که خود منعکس کنندهبلکه 
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تأکید مارکسیستی بر عمل گذشته و نیز با این نظر اصولی نسبی اندیشی تاریخی دانست که از صافی وان زاییده ی شناسی معرفت او را می 

های اجتماعی آنان باید در نظر به بستر ساختاران، بلکه با توجه تکمیل شده بود که نظام های فکری را نه بر حسب تحول ذاتی و مستقل ش

در چارچوب  ی انسانی و هیچ رویداد معنی داری نیست که بتوان آن راهیچ فرآوردهگرایی آلمانی مبتنی بر این عقیده بود که  تاریخی .گرفت

اندیشه و کنش انسانی را تنها  کند که هرنهد و تأکید میگرایی به نسبی اندیشی ارج میتاریخ .(981:1888،کوزر)بی زمان و عام دریافت

 .ی فرهنگی آن دریافت و داوری کردتوان بر حسب زمینهمی

 :علم و تکنولوژي
این حال، محصوالت فرهنگی  با. یابددر باب جهان مادی ثابت تکامل میمعرفت علمی از طریق انباشت تدریجی نتایج همواره معتبر 

بندی و درک هبرای اینکه مقول. ی بدون دلبستگی یا از طریق مفاهیم ایستا بررسی کردهای مشاهدهتوان به طور مناسب با روشرا نمی

ی موضوعات جهان خارجنظیر شود معانی را به سادگی هنی افراد درگیر در آن است و نمیزم تفسیر معانی ذهای فرهنگی مستلدرست پدیده

ن اساس هیچ محصول فرهنگ بر ای .ها و معانی متمایز خود را دارده اجتماعی، ارزشتاریخی و هر گرو یهر دوره. مورد مطالعه قرار داد

هر عصر همتای در این کار باید وجوه بی. پویاستضرورتاً تفسیر معانی . از منظری فاقد زمان تحلیل شودتواند به نحو مناسب بشری نمی

مانهایم معتقد است که روش شناسی پذیرفته شده در علوم پیشرفته، محصول جهان بینی  .(23:1887،مولکی)فرهنگی مورد توجه قرار گیرد

زش دانش شخصی و کیفی کرد؛ ارگرایی دموکراتیک توصیف میبینی این طبقه، که وی آن را جهانجهان . بوژوازی در حال رشد بوده است

و همان طور که بورژوازی به موضع . نست در مقام دانش اصیل قرار گیردواتی که اعتبار و ضرورت عام داشت میکرد و تنها قواعدرا انکار می

ن تسلط برتری سیاسی و اجتماعی دست یافت؛ دانش علمی تجربی و معرفت شناختی همراهش نیز قلمرو زندگی فکری را فراگرفت و برآ

ها البته بعدها با زیرسوال رفتن مکانیک کالسیک ومطرح شدن مکانیک کوانتوم این امر پذیرفته شده بود که بدون در نظر گرفتن کنش .یافت

ی نسبت گرایی توانست نظریهرح شدن نسبیت انیشتین مانهایم میهرچند که با مط. ها اساساً غیرممکن استگیریو فنون درگیر در اندازه

اع اجتماعی وابسته است؛ پا که دانش علمی درهرحال به اوضای ا مانهایم از استنتاج چنین نظریهی علوم نیز بسط دهد امخود را به حوزه

کند که معرفت شناسی بدیل او دقیقاً به همان ترتیب که در مورد علوم این گام تعیین کننده خودداری می او از برداشتن. کشدپس می

رفاً مشابه اند و معرفت قط این را می گوید که این دو قلمرو صبا احتیاط ف. کندلوم مادی هم صدق میست؛ در مورد عتاریخی صادق ا

گرایی تلقی حالت، موردی خاص از اصل کلی نسبتگرایی علوم طبیعی در بهترین نسبت. های مناسب برای آنها مشابه اما متمایزندشناسی

اً به موقع ضرورت اجتماعیی تاریخی ـکنندگان در حوزهمعرفت قابل حصول برای مشاهدهه منظور مانهایم این است که در حالی ک. شودمی

کنندگان جهان مادی تنها تحت تأثیر مشاهدهمعرفت قابل حصول برای . ی فرهنگی، منافع گروهی و نظیر وابسته استاجتماعی آنها، زمینه

آن هردوقسم معرفت ذاتاً محدود وقابل رسد که براساس مانهایم در نهایت به موضعی مین، بنابرای. آنها در زمان و مکان قرار داردموقعیت 

ها یا قیود خاص الزم هر یک از این دو است که محدودیتاما او به تمایز میان این دو قلمرو معتقد است؛ زیرا مدعی . تجدید نظر است

 .(87،همان )ی از لحاظ خصایص کامالً متفاوتندقلمروی نظر

 ي مانهایمهاي فلسفی اندیشه ریشه

های اجتماعی و فرهنگی، ساخت چگونه شکلپرداخت این نکته بود که لفرد وبر استاد مانهایم به آن میاز جمله مواردی که آ

های زندگی، چگونه بر اساس شکل گیرند؟نگی در ارتباط با یکدیگر قرار میهای فرهکیب فرهنگی، محتوای حیات و گرایشهستی، تر

ناگون را کدام اقشار های روحی گوگرایش کنند؟ر روحی امکان تأثیرگذاری پیدا میشوند که عناصمیها طوری ساخته ها و رسانهساخت

. که این تفکرات بر روی کارهای مانهایم موثر بود های روحی با چه تصوری از زندگی همراهند؟کنند وهر یک از این گرایشنمایندگی می

ی بر این عقیده بود که هیچ فرآوردهگرایی آلمان مبتنی تاریخ. گرایی آلمان نیز بودتاریختحت تأثیر مانهایم به طور کلی  توان گفت کهمی

اندیشی تاریخی تاریخ گرایی به نسبی. عام دریافتزمان و بتوان آن را در چهارچوب بیداری نیست که رهنگی انسانی و هیچ رویدادی معنیف

مانهایم از  .ی فرهنگی آن دریافت و داوری کردتوان برحسب زمینهنسانی را تنها میکند که هر اندیشه و کنش اتأکید مینهد و ارج می

ها کلی یا ک افراد را رد کرده بود و برجنبهاین مکتب آیین روانشناختی پیشین اجتماعی شدن تک ت. رواشناسی گشتالت نیز بهره گرفته بود

هایشان دریافت که اجزا راباید در ارتباط با کل نظر روانشناسان مکاتب گشتالتاین اظهار . ورزیدانشناختی تأکید میهای روساختاری واقعیت

مانهایم نیز . (982،همان )مانهایم بسیار سودمند افتاده بودشوند؛ برای ی تصورشان مرتسم میههای ذهنی تنها در ارتباط با زمینو صورت

های البته از مارکسیست. کردهای مارکسیستی خویش زندگی میمیالدی  خاطره 1824ـ1884ی متفکران آلمانی در دههبسیاری از مانند 

بینی در شکل بخشیدن به جهان کرد که موجبات دیگری نیز عالوه برموقعیت طبقاتیامد نبود به عکس، همیشه تأکید میجزمی و ج

 .(888:1831،هیوز)ها موثرنداشخاص و گروه
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 خلدونابنجامعه شناسی معرفت  

او ضمن نقد و بررسی روش و تاریخ نگاری . اجتماعی بودهای تاریخی ـ جدید و ابتکاری در بررسی و تحلیلمبدع روشی ابن خلدون 

های تاریخی، با روشی تبیینی و درک انضباط بین پدیدارها به تحلیل توجه نکردن به علل اجتماعی پدیدهبیشتر مورخان گذشته، به دلیل 

های استقرایی و برهانی از طریق ارجاع مسائل به مبادی امور، از شیوهاو با معیار قرار دادن عقل، . جوامع انسانی و امور اجتماعی پرداخت

ها دات ورسوم اجتماع در کشور و پیشهدهد؛ مانند عاری روی میا آنچه را در اجتماع بشم». یع و وقایع به اصول بهره گرفتحوادث به طبا

نظایر هر یک  ها را بارا به اصول آنها عرضه نکرده؛ آن وقایع و حکایات»گذشته، ، چون مورخان «کنیمآشکار می ها با روش برهانیودانش

روش از آنجا .  «.اندنیازموده و به غور آنها نرسیده تنسنجیده و به معیار حکمت و آگاهی بر طبایع کائنات و مقیاس تحکیم نظر و بصیر

ی ن علت استقرایی است که به مطالعهگیرد، و به ایدور از اوهام و پندارها انجام میعقلی و برهانی است که بر اساس یافتن علل واقعی و به 

 ن چه ابن خلدون دراز آ. کندوع هر یک را تبیین میرده، سبب وقها استخراج کردازد و سپس قضایای کلی را از آنپحوادث جزئی تاریخ می

 :توان نتایج زیر را استنباط کردباب روش در مقدمه بیان کرده، می

نباید امر عینی و واقع را با ( ب .در امور اجتماعی و انسانی، باید ذهنیات یا امور ذهنی را به محک عینیات یا امور عینی زد (الف

ها را بازشناخت و دارای باید طبیعت واقعه. رایی تلقی کردگسهل انگاری و آسان شماری را عینیمشاهده امور خارجی سطحی، یکی گرفت و 

ین باب به عنوان در ا عقل( ج .قالب و مقیاس و معیار برای رد فرع و سطح و ظاهر به اصل و عمق و باطن، و طرح و عرضه جلی بر خفی بود

در همه رود، اما در تحقیق اجتماعی مقصود عقل مطلق که محیط بر همه چیز است نیست؛ در عین حال، عقل را نیز محاط میزان به کار می

ری وجود دارد، اما گرایانه نباید از نظر دور بماند؛ در نتیجه برای قیاس در امور اجتماعی ـ تاریخی اعتبای نسبیت واقعچیز نباید کرد، جنبه

پیشنهاد ابن خلدون این است که این روش را باید در تحقیق تاریخی به  .استقرا نیز جایگاه مهمی دارد، بیش از آنچه دیگران تصور کرده اند

ثغور آن  شود و حدود ودانشی تازه و مستقل میگذاری شمرد؛ خود متوجه بنیانجه به این روش و اصول دیگری برمیوی با تو. کار برد

 (038:1884،علیزاده)نهدعمران نام میرابیان کرده و آن را بحث درباره 

 معرفت شناسی ابن خلدون

ی خود به های خود را در کتاب مفصل مقدمهی تجارب و تأمالت و اندیشهی همهثمره ابن خلدون مدتی از سیاست کناره جست و

ها و تطورات فراد آن بود؛ در عصری پر از جنبشاجتماعی جوامعی که او خود یکی از امقدمه صورت زنده ایست از زندگی . ودیعه نهاد

و ترقی در ها، عصری که مسلمانان از آن پس روی به قهقرا نهادند و اروپاییان راه تعالی ری، عصری پر از انقالبات و کشمکشسیاسی و فک

گریستند و گویی یات و خرافات به نظر انتقادی نمیمورخان دیگر که در روامقدمه کوششی است در راه نقد تاریخ و حمله بر  .پیش گرفتند

ی اجتماعی آن، یعنی ی مهم مقدمه جنبهجنبه .های خود بگنجانندمعارف و معلومات بسیاری در کتاب مقصودشان فقط همین بوده که

ر پیدایش و اختالفات موجود میان آنها و طرق معیشتشان اجتماعات امری واقعی هستند؛ از این رو باید د. های اجتماعی استتعلیل پدیده

های دارد پی برد و به تعلیل پدیدهاو در این جستجو وتحقیق، به تأثیری که مسکن بر زندگی اجتماعی . تحقیق پرداخت به جستجو و

 .(1888:818حنا فاخوری وخلیل جبر، )ینی که بر آنها حاکم است پرداختاقتصادی و کشف قوان

 هها که از اندیشه بات متمایز است؛ مانند دانش و هنری آنها، از حیوانارای ویژگی خاصی است که به وسیلهخلدون انسان دابن از نظر

جویی، از هم رمیدن، همزیستی، دوستی و میان ستیزه. دهدیان زندگی انسان و حیوان نشان میاندیشه نقش خود را در تفاوت م. اندبار آمده

ای که به یاری رای انتظام نیست، زیرا از اندیشهافعال جانوران دیگر، دا» ، با همین صفات در اجتماع حیوانات تفاوت است؛ لذا دشمنی انسانها

عالم خارج از ی جانوران با به اعتقاد ابن خلدون، مواجهه. (372:1878،ابن خلدون)«.بهره استی کار نظم وترتیب را در میابد، بیآن کننده

س را انتزاع کرده و های محسورود و صورتاندیشه از عالم محسوسات فراتر میگیرد و تنها انسان با نیروی تفکر و انجام میطریق حواس 

خدا بشر را از دیگر جانوران به اندیشه متمایز ساخته و این اندیشه را مبدأ کمال و نهایت فضیلت و شرف او بر ». کندسپس ترکیب می

ای که برتر از د بیرون از ذات خود را به اندیشهنتوارویی باالتر متمایز است؛ یعنی میانسان از میان جانوران به نی . . .کائنات قرار داده است 

ذهن خود را در آنها کند و ها را انتزاع میبدان صور محسوس. ار داده شده استحس اوست دریابد و آن نیرویی است که در بطون دماغ او قر

است که در ماورای حس در این پس اندیشه، عبارت از نیرویی . کندهای دیگری تجرید میو سپس از آنها صورت آوردبه جنبش درمی

شود که از این تعریف این امر فهم می .کندو آنها را انتزاع و ترکیب می دهدرا در آنها جوالن میکند و ذهن ها انتزاع شده تصرف میصورت

درت و در رویکرد غایت شناختی است که استقالل عقل و ق. یکردی وجود شناختی است، نه غایت شناختیرویکرد ابن خلدون به معرفت، رو

اند معرفت و روح، اموریافزون بر این، قدرت تفکر، . وجود ندارد شود و هیچ تفاوت جوهری بین انسان و حیوان تفوق آن بر زندگی انکار می

ای از تصاویر و نمادها و روابط قراردادی بین آن این صورت، معرفت مجموعه در. آمده استهای متقابل و به وجود که در جریان کنش

رهنمون  های اطراف خودو هدفمند، در مورد طبیعت و انسانهای سودمند، خوب، ملموس ن امری است که انسان را به واکنشای. نمادهاست
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توان گفت که رویکرد وی وجودشناختی ائل است، به صراحت میان و حیوان قجا که ابن خلدون تفاوتی جوهری بین انسولی از آن. کندمی

عقل که از طریق آن، . ی ثانوی دارد، جنبهاست؛ یعنی مفهوم معرفت و اندیشه، بر وجود شناسی انسان مبتنی است و غایت شناسی معرفت

. مرویی تفوق داردانسان است؛ لذا خالقیت اندیشه بر هر قل باید معرفت حقیقی به دست آید، عاملی متعالی، فعال، اصیل، ذاتی و منحصر به

 .تواند بر آن تأثیر بگذارد و یا به تنهایی آن را متعین کنداشیای مادی نمی

ی اندیشد و در همهی آن میز خود و طریق برآورده شدن شایستهی نیاخلدون، این انسان است که دربارهبنابراین، به اعتقاد ابن

تا در یک  گیردچشم اندازی جامعه شناختی قرار میاین نظر ابن خلدون، بیشتر در . خوردن قابلیت به چشم میاجتماعی، ای مراحل زندگی

انسان در اجتماعی دهد؛ یعنی او بر این باور است که را در اجتماعی شدن انسان نشان میانداز تفکر نظری؛ چه، تأثیر این اندیشه چشم

او از این منظر به . یز هستاز روی تأمل و اندیشه ن کهبل ؛ای اجتماعی نیستز ابتدایی یا به غریزهگفتن به یک نیاپاسخ جامعه تنها برای 

نند یک ناظر جامعه شناس، دخالت اندیشه در زندگی اجتماعی را می بیند و مقام و اهمیت ی اندیشه و جامعه چشم می دوزد و همارابطه

ی جمعی پدیدارهای این نظریه، همچنین بر خصیصه. کندها ثبت میها و دانشا، هنرهر ایجاد پیشهزمان سیاسی جامعه، دآن را در سا

فلسفی ابن خلدون در  دیدگاه .شودعه است و به صورت جمعی شناخته میاندیشه در این دیدگاه، جزء الینفک جام. اجتماعی تأکید دارد

طبق این دیدگاه، ابن خلدون نیز برای اندیشه . گرایان تلقی کردرایان و کلگی عینز حوزهتوان او را ای انسان مشایی است و میمورد اندیشه

سود و معاش »نقش غایت معرفت در این مرتبه، تأثیر بر رفتار و درون انسان است تا  :عقل حسی یا بازشناختی(1:مراحلی قائل شده است

عقل حسی چون . شودی انسان با امور خارج حاصل میاین اندیشه تصوری، از مواجهه. زددور سا« ها را از خودآورد و زیانخویش را به دست 

افزون بر این که این مرتبه از اندیشه، خاستگاه و مبدأ . ک محصور شده، دارای بنیان مادی استی ابزار حسی ادراهمحصور شد یدهودر محد

عت و درک حقایق هستی بازمانده است؛ به سخن دیگر، معرفت انسان در وجودی ماورای طبیعی ندارد و در نتیجه، از شناخت ماورای طبی

شود وآن را در طرز رفتار و عقاید و آداب زندگی بهره مند می ی آن ازای که انسان به وسیلهاندیشه :عقل (2.این مرتبه جزئی و ناقص است

اند از بتو اشود تا آنهحاصل میهایی است که اندک اندک به تجربه برای انسان بیشتر آنها تصدیق .بنددسیاست با هم نوعان خود به کار می

و  ی اول، این مرتبه نیز دارای بنیان مادی استأثیر زمان و مکان است؛ مثل مرتبهدر حیطه ی تی معرفت، این مرتبه. آنها سود ببرد

ی این باور است که ایجاد این مرتبهابن خلدون بر . رفت تصدیقی استبا این تفاوت که این مرتبه، مع؛ خاستگاه وجودی ماورای طبیعی ندارد

 .متأثر است( اجتماعی ـ تاریخی)اندیشه، از عواملی خارج خود دانش، یعنی از عوامل بیرونی 

که هیچ ، چنانکندهره مند میای است که انسان را از علم یا گمان به مطلوبی برتر از عالم حس باندیشه (:تفکر)عقل نظري. (3

یابد و انسان را ها به طرز و شرایط خاصی تنظیم میله ایست که در آن تصورات و تصدیقاین مرتبه، همان مرح. گیردعملی بدان تعلق نمی

ی ما را به فایده شود ووم هایی غیر از جنس خود تنظیم میسپس با معل. کندان جنس در تصور و تصدیق رهبری میبه معلوم دیگری از هم

با تجربه و به مرور دانش، . در نظر ابن خلدون، اندیشه در انسان امری اصیل و ذاتی ودانش، امری اکتسابی است .کندم دیگری آشنا میعلو

پس اندیشه نزد ابن  .گرددگاه آگاهی کسب مییافته و آنل و نفس انسانی به تدریج در اثر حصول صور معلوم کما شودزمان حاصل می

) کنددهد و آنها را انتزاع و ترکیب میکند و ذهن در آنها جوالن میهای متنوع تصرف میکه در ماورای حس در صورتویی است خلدون نیر

پس، اندیشه نه با . داندبیرونی و امر واقع میدیشه را چیزی مستقل از حس و جهانبدین ترتیب، ابن خلدون ان .(374:1878ابن خلدون، 

احب برتری است و اساساً به خاطر، او نسبت به سایر جانوران صبدین. ماورای حس و امر واقع است ع، بلکهحس برابر است و نه با امر واق

را با « اندیشه»ای از مباحث ان سبب شده که ابن خلدون در پارهاین ویژگی اندیشه در انس. ی همین موهبت، برتری یافته استواسطه

بیرونی  فهمد چیزی مستقل و جدا از جهان و دنیایه توسط اندیشه است که انسان میک چرا .(371همان ، )آدمی یکسان بگیرد« نفس»

 .فهمد که چیزی در بیرون او وجود دارد که مستقل از اوست و این که او چیزی سوای محیط و اشیای پیرامون خویش استیعنی می. است

یع جهان وقاهای مهم اندیشه این است که یکی دیگر از ویژگی .بردی چیزی مستقل پی میخویش نیز به منزلهبه همین ترتیب، به نفس 

اندیشه سبب یا علت و مبادی . انددمی معلول اندیشهابن خلدون بر این اعتقاد است که تمام افعال آ. پذیردتنها با نیروی اندیشه تحقق می

من اینکه توان بخشد؛ ضها توسط اندیشه نظم و ترتیب میآندهد، بلکه به نها اعمال و افعال خود را شکل میانسان نه ت .افعال آدمی است

 . (372همان ، ) ی اندیشه و عمل استاین نظم و ترتیب، حاصل رابطه. ردها را نیز داقاعده مند سازی آن

سبب یا  د یک عمل یا یک چیز و به سبب نظم وترتیبی که در میان رویدادها برقرار است، ناگزیر بایدبدین ترتیب، در فرآیند ایجا

ی نظم ضروری و طبیعی میان رویدادها در عالم زادهنظم میان اندیشه و عمل  .علت یا شرط آن را که عبارت از مبادی آن است دریافت کرد

در « شناخت»از نظر ابن خلدون نه تنها  .که هم آدمی به اعمال خود نظم دهد و هم سایر حوادثشود جی است که این خود، باعث میخار

شناختی . دهدن انسان ها را از یکدیگر تمیز میو کیف شناخت بیکند، بلکه کم ز سایر موجودات و مخلوقات جدا میکلی، انسان را امعنای 

ها در نزد ابن خلدون شناخت ها و معلولخت از علتشنا. به نظر ابن خلدون مهم است که به درک و استنباط سبب ها و مسبب ها نایل آید
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ه بر اثر به عنوان مثال وی در کتاب مقدم. با این همه ابن خلدون متوجه تأثیرات جامعه بر اندشیه نیز هست. (378 همان ،) برتر است

باشند؛ از ینکه دو گروه که شبیه هم میپرسد، سبب چیست که در عین انان و بدویان دیده بود از خود مینشیتفاوتی که در زندگی شهر

باشند؟ ابن خلدون برای پاسخ دادن به این سوال قضیه را از سه جنبه مورد بحث همه با هم متفاوت میی زندگی اینمعیشت و نحوهحیث 

دیگر عوامل . دهدله پیوند میافکار و عواطفی که افراد را با جماعات از هر خاندان و قبیست از ایکی عوامل نفسانی که عبارت: قرار می دهد

دیگر عوامل سیاسی یعنی وجود عالقات . جغرافیایی و تقسیم کار و حرفه و صنایع و فنون دارند اقصادی و پیوندی که با ارکان طبیعی و

 .(818:1888حنا فاخوری وخلیل جبر، )امور سلطنت و پیدایش دول وسیاساتمیان روسا و مرئوسان و 

در کنار متفکرانی همچون  وی. ابن خلدون در کنار اندیشمندان اجتماعی قبل از خود دارای افکار اجتماعی خاص خود است

همچنین افرادی همچون . ماکیاولی با روش واقع گرای خود و توماس مورس با روش خیالی خود و هابز با علم االجتماع موضوعی ظهور کرد

پس از وی . تاسپینوزا که می گفت اجتماع عبارتست از واحدی که از همبستگی افراد به وجود آمده است و امتداد و تطور آن را پایانی نیس

روسو می گفت که به هر فردی به عنوان . ژان ژاک روسو مطرح می شود که در کتاب قرارداداجتماعی خود انسان را ذاتاً صالح معرفی کرد

آنگاه نوبت به . یک بشر هنگام تولد حقوقی تعلق می گیرد، و این حقوقی است مطلق از آن او که کسی را حق دخل و تصرف در آن نیست

. منتسکیو می گفت قوانین عبارتست از نسبتهای الزم که از طبیعت اشیاء سرچشمه می گیرند. او« روح القوانین»یو رسید و کتاب منتسک

بدین طریق  .بنابراین میان تشکیالت و سازمانهای سیاسی و امور قضایی و موقعیت جغرافیایی و وضع اقلیمی هر منطقه روابطی برقرار است

گروه کثیری از علما از او پیروی کردند . در تطور بود تا اوگوست کنت پایه گذار واقعی جامعه شناسی نوین ظهور کرد اندیشه های اجتماعی

کنیم؛ وقتی به ابن خلدون رجوع می .علم تالش ورزیدند تا به امروز که علم االجتماع به صورت دانشی وسیع درآمده است و در گسترش این

 :شودبه پذیرفتن این سه اصل منتهی می ی اجتماعات بشریبینیم مباحث او در زمینهمی

که فرد به نیاز انسان به غذا : و این اجتماع مولود دوگونه نیاز است. ای نیستاز این رو از اجتماع چاره: انسان مدنی الطبع است(.  

یوانات درنده کمتر است و او به تنهایی قادر به که قدرت فرد از قدرت حو نیاز به دفاع از خویش  تستنهایی قادر به فراهم ساختن آن نی

و در . روندکنند و از میان میآیند، نمو میمی داجتماعات به وجو .از این رو به همکاری و تعاون نیاز مبرم دارد. آنها نیستدفاع در مقابل 

ی اکتساب معیشت و طبیعی و محل سکونت و شیوهمحیط تمام این حاالت فرمانبردار قوانین ثابتی هستند که بیش از هر چیز تحت تأثیر 

چون این اجتماع  (.2ترنداند، ثابتهای سیاسی، که ذاتاً دستخوش تقلب و دگرگونیو این امور از پدیده. قرار دارد های اقتصادیتولید پدیده

نگرد؛ و معتقد ای بدبینانه به زندگی میبا نظریه ابن خلدون. اد دفاع کندتشکیل شد و عمران پدید آمد، بشر نیازمند به قانونی است که از افر

ابن  (.3از این رو لزوماً و ضرورتاً باید دارای حکومت باشد. است که بشر شریر آفریده شده و حیوانیت و دشمنی و ظلم در طبیعت اوست

و هر دولتی را . از آن عبور کرده است ی آبادانی و عمرانه انسان برای تشکیل دولت و توسعهه ایست کخلدون معتقد است که بدویت مرحل

ی بدویتند و خشونت و دهنسل نخستین همچنان بر قاع. جز اینکه عمر هر دولتی از سه نسل در نمی گذردمانند انسان عمری طبیعی است، 

ین بیم دارند و مغلوب دوری از لذات زندگی و دلیری، و اشتراک در مجد و شدت عصبیت در وجود آنها محفوظ است؛ و همچنان دیگران از ا

شدت روند و اندک اندک و در ناز و نعمت فرو می یابندبه حالت شهرنشینی گرایش پیدا می اما نسل دوم از حالت بدویت .فرمان ایشانند

می کنند و ما نسل سوم عهد بدویت را به کلی فراموش ا. گردندبه سستی و فرمانبرداری متمایل مینهد و عصبیت در آنها رو به کاهش می

پس رئیس دولت دست یاری به سوی . ای پیش آید قدرت مدافعت ندارندو چون حادثه. . . ز یاد می برند حالوت عزت و عصبیت را ا

 .(848ـ840:1878،ابن خلدون )سل چهارم دیگر از دولت خبری نیستو در ن. کنددراز میقدرتمندان 

 عصبيت
کند که عصبیت در اصل این است که آدمی از حریم سرور خود گوید؛ بیان میمیهنگامی که از مفهوم عصبیت سخن خلدون ابن

نسب خالص کند که وی مطرح می. آیدرب آدمی از جانب پدر میبه معنی اقا« عصبه»این کلمه از . حمایت کند و برای پیروزی او بکوشد

وموجب آن، اختصاص یافتن ایشان است به زندگانی ». مشابه آنانند شود از قبیل اعراب و قبایلی کهبانگرد دیده میتنها در میان وحشیان بیا

ست او بادیه نشینی و این زندگانی مشقت بار معلول این. دشوار وتنگدستی وبدی مسکن که ضرورت آنان را دچار این سرنوشت کرده است

پس در حقیقت . ناسل و وضع چرانیدن این حیوان باشندت مراقب توالد و  وناگزیرند ؛آورندش خود را از کار شترداری بدست میکه اعراب معا

زند گونه سرزمینها خوراک شتر را فراهم ساکشاند، تا از درختان آنشیگری و به سوی آن دشتهای خشک میشتر، آنان را بدین زندگانی وح

و گیاه محل سختی معیشت و گرسنگی آب وپیداست که دشت های بی. ن بجویندو در ریگزار نواحی مزبور جایگاه مناسبی برای زاییدن آ

ایشان  در نتیجه عادات و احوال گذشتگان در نهاد. در آن سرزمین پرورش یافته است است، ولی آنان بدان محیط خو گرفته و نژاد ایشان

ین سرنوشت با آنان کند که در ااز این رو هیچ ملتی آرزو نمی. ستی خصال ذاتی وطبیعی آنان شده اکه به منزله چنان رسوخ یافته است

عصبیت در نزد ابن خلدون یکی از . (284:1878،ابن خلدون)«.بنابراین انساب ایشان مصون از اختالط و فساد می ماند. . . سهیم شود 
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ان یند ومردمی که بردیگرآد دریافت دولتهایی که به وجود میاو در ضمن تجارب اجتماعی خو. بزرگترین عوامل تأثیرگذار روی انسان است

. اند، پس پیروزی از نتایج تمدن نیستعادات مردم شهر نشین به دور بودهاند، واز سانی هستند که زندگی دشوار داشتهیابند از کسیطره می

پس پیروزی یکی بردیگری اثر خصوصیات اخالقی وروحی  .برند یک نوع استهایی که دوطرف متخاصم به کار میادر یک نبرد سالحزیر

خلدون این خصوصیات اخالقی وروحی تنها در اقوام بدوی وجود ی ابنبه عقیده. قوای پیروزمند شده استوحدت و انسجام  است، که سبب

اینان به سبب بیابانگردی و دور بودن از مراکز حکومت زودتر از شهرنشینان بر . زیرا بدویانند که می تواندد به سختی و پایداری بجنگند. دارد

، چنانکه هرگاه دونیرو از حیث افراد و آالت نبرد کامالً متعادل باشند، پیروزی از آن طرفی است که به زندگی بدوی ددشمن غلبه می یابن

از سوی دیگر . کندبر تحمل گرسنگی وناراحتی مدد می معیشت توأم است بدوی راع زندگی در صحرا که باتنگدستی وض. ت کرده استدعا

نه نگهبانانی، از این رو در ها نه بارویی دارند و آنها به علت تنگی چراگاه. ویانندمعرض هجوم دزدان و جنگجبدویان بیش از شهر نشینان در 

حنا فاخوری وخلیل جبر، )حوادث ایام بودن خویشان شده است اند و به انتظارو به وحشت خوگرفتهکنند کم جمعیت زندگی می هایدسته

808:1888). 

 ه ابن خلدونتقسيم بندي علوم از دیدگا
ی آنها حس و عقل علوم عقلی و علوم نقلی؛ علوم عقلی، منبع و سرچشمه: م می کندابن خلدون علوم را بردودسته ی عمده تقسی

علم منطق، علم طبیعی، : انسان است که انسان به طور طبیعی فکر خود را راه انداخته و به موضوعات آنها راه یافته است و آن پنج قسم است

علوم نقلی که منبع آنها شارع اسالم و وحی می باشد که نسلی بعد از نسلی از  .الطبیعه، سحر و شعوذهماوراء، االهیات یا (ریاضی)الیمعلم تع

قرآن شامل تفسیر و علم قرائت، حدیث، فقه شامل فرائض و علم اصول فقه، علم کالم، : اند و آن شش قسم استیادگار برده پدران خود به

بندی ابن خلدون از فلسفه و اخالق وتدبیر منزل و یا علم سیاست و تاریخ و جامعه شناسی و جغرافیا در تقسیم. علم تعبیر رویاعلم تصوف، 

 (9:1884 ،ثقفی)استاسمی به میان نیامده 

 نسبی بودن ادراک

نان که هست، با ابزار عقل ادراک چتواند وجود و هستی را، آنادراک انسان نسبی است و او نمی ابن خلدون معتقد است که اساساً

توان گفت که در نتیجه می. محدود و محصور است کندای که حواس ادراکات او، حس مینظر او وجود نزد هرکسی در محدودهبه . کند

ت، دریابد و هسچنان کهتواند وجود را آنپس انسان نمی. کند، چیز دیگریاست و آن چه را که عقل ادراک می حقیقت وجود انسان چیزی

تواند از جمله موضوعاتی که عقل نمی .هایی وجود داشته باشد، باالتر از ادراکات ماها و معرفتماید، و در نتیجه ممکن است شناختادراک ن

. باشدرگذشت آن بعد از جدایی از بدن میآن رادرک کند و به کنه ذاتش پی ببرد حقیقت خداوند، حقیقت نفس و روح و احواالت و س

 .(97،همان )ی موجودات روحانیمچنین حقیقت نبوت و مالئکه و همهه

 هاي معرفت شناختی مانهایم و ابن خلدون بر اساس پارادایم توکلمقایسه ي دیدگاه

عمق تعین، درجه . ی زیر نشان داده شود و تبیین شودگانههای پنجماعی معرفت آشکار شود، باید جنبهکه وجود تعین اجتبرای آن

-ی تعین، از یک طیفی حکایت میلفهواین م :عمق تعين (الف. (98:1884،علیزاده)ین، عامل مسلط در تعین، آماج تعینعین، سطح تعی ت

؛ یعنی به طور مشخص، شودر نفوذ اجتماعی، در نظر گرفته میکند که در یک سوی آن منشأ اجتماعی معرفت و در جانب دیگر، فقط تأثی

معرفت، ( صورت)شکل معرفت، در یک سو ایجاد محتوای تفکر مطرح است و در سوی دیگر، فقط ایجاد و تعییندر باب چگونگی پیدایش 

شناسی مانهایم، می توان گفت که وی محتوا و عمق تعین اجتماعی معرفت در معرفتدر خصوص  .(98:1884،علیزاده)مورد توجه است

وجودی معرفت؛  طرح تعین: گویدگردد که مانهایم مین نکته در اینجا مشخص میای. داندرا به خاستگاه اجتماعی مربوط می صورت معرفت

ها ها و محتواهای آناند، بلکه در صورتنه تنها در تکوین افکار دخیل»یابد اگر نشان داده شود که این عوامل وجودی استحکام بیشتری می

انداز ذهن شناسنده را مشخص تعیین می کنند؛ یعنی در واقع چشمقاطع  ایت تجارب و مشاهدات ما را به گونهکنند و پهنه و شدرخنه می

ی بیان یک مسئله، نوع ها و محتوای افکار، بلکه شیوهی بنیادی، ارزشگذاریهاهایم این بود که نه تنها جهتگیریی اصلی مانداعیه. سازندمی

-گر تغییر مییز بر حسب پایگاه اجتماعی مشاهدهدهند، نان میکنند و سروسامبندی میحتی مقوالتی که تجارب ما را دستهرهیافت و 

از آن جا که ابن خلدون تفاوتی جوهری بین . خلدون معتقد به تعین صوری معرفت بوداین در حالی است که ابن. (978:1888،کوزر)«یابند

وجودشناختی است؛ یعنی مفهوم معرفت و اندیشه،  به معرفت، رویکردی توان گفت که رویکرد وین و حیوان قائل است، به صراحت میانسا

عقل که از طریق آن، باید معرفت حقیقی به دست آید، . ی ثانوی داردنی است و غایت شناسی معرفت، جنبهبر وجود شناسی انسان مبت

تواند بر آن تأثیر اشیای مادی نمی .مرویی تفوق داردعاملی متعالی، فعال، اصیل، ذاتی و منحصر به انسان است؛ لذا خالقیت اندیشه بر هر قل

خدا بشر را از دیگر جانوران به اندیشه متمایز ساخته و این اندیشه را مبدأ ». (033:1884،علیزاده) و یا به تنهایی آن را متعین کند بگذارد

د بیرون از توانیعنی میالتر متمایز است؛ انسان از میان جانوران به نیرویی با. . . کمال و نهایت فضیلت و شرف او بر کائنات قرار داده است 
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ها را بدان صور محسوس. رداده شده استای که برتر از حس اوست دریابد و آن نیرویی است که در بطون دماغ او قراذات خود را به اندیشه

پس اندیشه، عبارت از نیرویی . کندهای دیگری تجرید میآورد و سپس از آنها صورتن خود را در آن ها به جنبش در میکند و ذهانتزاع می

ابن )«کندرا انتزاع و ترکیب می و آنها دهدکند و ذهن را در آنها جوالن میهای انتزاع شده تصرف میاست که در ماورای حس در این صورت

اندیشه را امری  و محتوای داندن را در شکل دادن صورت اندیشه میدر نتیجه ابن خلدون نقش عقل و عوامل موثر برآ .(374:1878،خلدون 

یشه را شکل گرفته از زیرا مانهایم صورت و محتوای اند. باشددرست در مقابل رویکرد مانهایم میداند که این دیدگاه ذاتی و جوهری می

 .دانستجامعه می

شود واز سوی دیگر، به تأثیر م میگیرد، از یک سو به علیت طبیعی ختطیفی را که این مولفه در بر می :درجه ي تعين (ب

داللت  بر یک توالی علت و معلولی« تعین وجودی معرفت»ی تعین مانهایم معتقد بود که در خصوص درجه .(74:1884،علیزاده)احتمالی

ان اندیشه و مانهایم برای بازنمودن پیوند می .(978:1888،کوزر)ی تعین رابازنمایدتواند درجهند، بلکه تنها یک تحقیق تجربی میکنمی

دانست؛ در های فرهنگی میی اجتماعی را علت مستقیم فرآوردهدر مواردی، او نیروها. ساختاراجتماعی، از انواع مفاهیم سود جسته بود

کانون توجه شد که از در مواردی دیگر، تنها مدعی میب و مواردی دیگر، پیدایش یک صورت فکری خاص را به منافع شناساها نسبت می داد

های دیگر، یک نوع گرایش به همبستگی، در عبارتکند، بی آنکه افکار دیگر را درنظر گیرد؛ وباز سا او را به برخی افکار هدایت میشنا یک

ان گفت توسرانجام می. سازدمطرح میهای عقلی های فرآوردههای اجتماعی و تاریخی ویژه و سنخخوانی را در میان موقعیتسازگاری یا هم

آنگاه که از مراحل اندیشه خلدون ابن .(973،همان )بندی نشده استندیشه و جامعه چندان استوار صورتی میان اکار مانهایم، رابطهکه در 

ی ابزار حسی ادراک کند که چون در محدودهل حسی را به عنوان عقلی معرفی میوی عق .بردمرحله برای اندیشه نام می سهاز  کندبحث می

 ،علیزاده)ومبدأ وجودی ماورای طبیعی ندارد افزون بر این که این مرتبه از اندیشه، خاستگاه .رای بنیان مادی استمحصور شده، دا

ی علی و معلولی با تواند در یک رابطمی گیرد در نتیجهل را دارای بنیان مادی در نظر میخلدون این نوع از عقهنگامی که ابن. (038:1884

در تعریف این مرحله از اندیشه وی . عقل است بردخلدون از آن نام میای که ابنی دیگر اندیشهمرحله. گرفته شوداجتماعی در نظر شرایط 

شود و آن را در طرز رفتار و سیاست با همنوعان مند میی آن از عقاید و آداب زندگی بهرهایست که انسان به وسیلهکند که اندیشهح میمطر

ی اندیشه، از عواملی خارج دون براین باور است که این مرتبهخلابن. ی تأثیر زمان و مکان استبه معرفت، در حیطهاین مرت. خود به کار می

به خلدون یجاد این مرتبه از اندیشه را ابنهنگامی که ا .(038،همان )متأثر است( اجتماعی ـ تاریخی)ونیاز خود دانش، یعنی از عوامل بیر

ی علی میان شرایط اجتماعی واین مرتبه از اندیشه قائل توان گفت که در اینجا به رابطهکند؛ در نتیجه میط میعواملی خارج از دانش مرتب

ایست که انسان را از گوید که اندیشهوی در تعریف تفکر می. نمایدمعرفی می( تفکر)ن خلدون عقل نظریی دیگر اندیشه را ابمرحله .است

ایست که در این مرتبه، همان مرحله .گیردچنان که هیچ عملی بدان تعلق نمی کند؛مند میبه مطلوبی برتر از عالم حس بهره علم یا گمان

-مان جنس در تصور وتصدیق رهبری مییابد و انسان را به مطلوب دیگری از هها به طرز و شرایط خاصی تنظیم میصورات و تصدیقآن ت

توان گفت که کند؛ در نتیجه میمند میبه مطلوبی برتر از عالم حس بهره ه اینکه این مرحله از اندیشه انسان رابا توجه ب .(038،همان )کند

ز تجربه قالب ذهن ای با شرایط اجتماعی خاصی ندارد و طبق تعریف به مفاهیم پیشین کانت شبیه است که جدای ااندیشه رابطه این نوع از

 .اندما را شکل داده

ی ، گروه، طبقه، ملت، جامعه، جامعههای فرد یا افرادتوان در سطح اندیشهمسأله تعین اجتماعی معرفت را می: ينسطح تع( ج

گوید؛ منظور او ی اجتماعی یا وضعیت هستی سخن میهنگامی که مانهایم از جنبه. (74،همان )های هر عصر در نظر گرفتنسلجهانی یا 

در نتیجه در خصوص  (197:1884،کنوبالخ)های شفلی و غیره استهای زندگی، گروهفکری، حوزههای ها، مکتبها، طبقات، فرقهنسل

اجتماعی وی به سطح بر خالف مارکس که تعین . توان سطح تعین خاصی را در خصوص تعین اجتماعی معرفت تعیین نمودمانهایم نمی

در  .شوندمتفاوتی در سطح تعین وی مطرح می هایالیهست که ی مارکس را به نحوی بسط داده اشد؛ مانهایم نظریهطبقه محدود می

یکی از مفاهیم کلیدی ابن خلدون عصبیت  .اشاره کرد عصبهتوان به مفهوم تماعی معرفت در کار ابن خلدون میخصوص سطح تعین اج

سازد که نسبت خالص خلدون روشن میبه عنوان مثال ابن .آیدعنای اقارب آدمی از جانب پدر، میبه م« عُصبه» است که وی این کلمه را از

توان تحت لوای یک عصبه در نظر گرفت که در افرادی را می .اندقبیل اعراب و قبایلی که مشابهتنها در میان وحشیان بیابانگرد دیده می 

و به  .مایت کند و برای پیروزی او بکوشدست که آدمی از حریم سرور خود حاصفتی به نام عصبیت مشترک باشند و عصبیت در اصل این

البته باید در نظر  .(800:1888حنا فاخوری وخلیل جبر، ) به نزدیکان و خویشان تعریف نمود توان آن را غرور قومی نسبتمعنای دیگر می

در . (709-898: 1878،مقدمه.)انجامداسی نیز هست که به تحصیل قدرت میداشت که عصبیت فقط حالتی روانی نیست، بل معرفتی سی

های هر عصر ی جهانی یا نسل، گروه، طبقه، ملت، جامعه، جامعهنتیجه در خصوص سطح تعین مانهایم معتقد به سطوح مختلف فرد یا افراد

 . برد که منظور وی از این مفهوم را مشخص کردیمنام می هخلدون از مفهومی به نام عصبدر حالی که ابن. بود
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. اندرا به عنوان عامل مسلط مطرح کردههای مختلفی از الگوی اجتماعی نظریه پردازان، عوامل و بخش :تعينعامل مسلط در ( د

نان بر های اقتصادی تأثیر بیشتری قائلند، اما برخی از آهای پوزیتیویست، برای مولفههای مارکسیستی وبیشتر مارکسیستبرای مثال، حلقه

ین ذکر کردیم که مانهایم ی تعدرجهدر قسمت مربوط به . (71:1884،علیزاده)حتی بر عامل جغرافیایی ورزند وعامل تکنولوژِیک تأکید می

تواند به طور دقیق نشان دهد که یین نکرد و فقط تحقیقات تجربی میرها گذاشت و از پیش تع را« تعین»کند که باید معنای مطرح می

ط زندگی ها از لحاظ درجه ی وابستگی آنها به شرایتوان میان انواع معرفتچگونه میه است و همبستگی شرایط زندگی و فرآیند تفکر چگون

ی جامعهل مسلط قطعی در نظریهمتوان عابنابراین در این خصوص نیز نمی p(04:1838؛ایدئولوژی و اتوپیا)pاجتماعی، تمایز قائل شد

ای است که ی سازمان یافتهلدون، چنین است که جامعه، مجموعهختفکر جامعه شناختی ابناصل اساسی  .شناسی معرفت وی مطرح کرد

برتقدم عامل اقتصادی ی سازمان یافته، او در داخل جامعه. یاسی و فرهنگیی آن عبارتند از عوامل اقتصادی، سکنندهی تعیینعوامل عمده

. خلدون نیستاندیشد که مورد نظر ابنر اقتصادی میلبته مارکس به یک جبا  (193:1877،نصارٌ)ورزدبر عوامل فرهنگی وسیاسی تأکید می

خواهد روندهای اجتماعی، سیاسی و فکری را به زیربنای اقتصادی اجتماع ارجاع دهد و واکنشی که ممکن است از سوی روبنا مارکس می

مالحظه . کامالً دگرگونه است خلدونانداز کلی از منظر ابناین چشم . در نظر او فقط انعکاس دیالکتیک چیزها در ذهن استحاصل شود؛ 

-تقدم مطلق برای عامل اقتصادی نمیخلدون، حاکی از یک آگاهی عمیق از اهمیت عامل اقتصادی در زندگی اجتماعی است؛ ولی او ابن

همانطور که  (089:1884،علیزاده)یستی اساسی است؛ اما عامل یگانه نکنندهماع، عامل اقتصادی یک عامل تعییندر کلیت اجت. شناسد

 .ذکرش رفت وی برای عوامل سیاسی و روحی نیز نقش تعیین کننده قائل است

همگی به ( مانند معرفت دینی، معرفت فلسفی، معرفت علمی و معرفت سیاسی یا ایدئولوژی)انواع مختلف معرفت :آماج تعين( ه

 اظ اجتماعی، دچار تعین قلمداد میه لحی انحای تفکر رابمارکس همه .اندسان، تحت تعین اجتماعی واقع نشدهطور یک

ط چشم اندازهای اجتماعی محدود های اعتقادی، توسی نظامخصوص آماج تعین معتقد است که همهمانهایم در . (71:1884،علیزاده)کند

ت را از تعین ریاضیاالبته وی در آماج تعینش علوم طبیعی و . ی کارگر نیز از این حکم مستشنی نیستشوند، و حتی معرفت طبقهمی

.) های اجتماعی تحلیل گر می داندها و جایگاهو غیر متأثر از ارزشکند زیرا وی آنها را غیرعینی؛ مطلق اجتماعی، مستثنی می

ع می توان از انوا. می داندرا شامل تعین اجتماعی خود . . . ابن خلدون انواع معرفت های سیاسی، دینی، علمی و  . (281:1884علیزاده؛

ها، خلق و خوها، شئون مذهبی ها، هنرآنها تأثیر دارند؛ از جمله دانش مناسابات اقتصادی و سیاسی افراد جامعه بر هایی نام برد که معرفت

دی ـ سیاسی دولت کنیم؛ بستگی عمیقی به تحول اقتصاما ذیل عامل فرهنگی از آن یاد میپیدایش و گسترش این پدیدارها که . وغیره

 ی اقتصادی دارد؛ چهی نزدیکی با دولت، شهر وتوسعهکند که گسترش علوم، رابطهخلدون مطرح میعالوه براین ابن. (178:1877،رنصا)دارد

این هنگامی عالوه بر. (331:1878،ابن خلدون)تمدن به بزرگی و عظمت نائل آید یابد که اجتماع توسعه پذیرد وها در جایی فزونی میدانش»

و خوی ی کسب معاش در اخالق و خلق از تأثیر وضعیت جغرافیایی و نحوهکند؛ ندگی ساده و بادیه نشینی دفاع میسبک ز خلدون ازکه ابن

 .(828:1888حنا فاخوری وخلیل جبر، )افراد سخن به میان می آورد

 سی ابن خلدون و مانهایمشناروش مقایسه ي 

ترین نحو روش مد توانیم به کوتاهجامعه شناسی معرفت بحث کنیم میر شناسی مورد نظر مانهایم داگر بخواهیم در خصوص روش

حقیقت آن است که در علوم اجتماعی، مثل هر علم دیگر، معیار غایی حقیقت یا خطا ». نظر وی را در کتاب ایدئولوژی و اتوپیای وی بیابیم

ضوع شناسایی جانشین این پژوهش نیست؛ اما بررسی مو را از راه پژوهش موضوع شناسایی باید یافت و جامعه شناسی شناخت به هیچ وجه

در علوم . ستپذیرد که رنگ ارزشها و محرکهای ناآگاه و ارادی جمعی را گرفته اای صورت میشود، بلکه در زمینهکاری مجزا محسوب نمی

های قابل تحقیق را برای فرضیههای کلی، بلکه معی است که نه تنها پرسشهای فکری شکل گرفته در قالب جاجتماعی، همین گرایش

در قسمت های قبل مقاله به روش شناسی مورد .  (1838؛04،مانهایم)«آوردبرای نظم دادن به تجربه فراهم میپژوهش و الگوهای اندیشه را 

و البته در دیدن  توان گفت که وی معتقد بود باید امور ذهنی را به محک عینیات زداشاره کردیم که به طور خالصه می ابن خلدوننظر 

. عینیات به ظاهر امور بسنده نکرد و سعی کنیم که به طبیعت امور دست پیدا کنیم و در عین حال از قیاس نیز در کنار استقرا غافل نشویم

ی شود و مانهایم با توجه به پیشینهتیویستی نزدیک میتوان گفت که ابن خلدون در روش شناسی خود به روش های پوزیبه نحوی می

 .پذیرد؛ اما قضاوت ارزشی برایش قابل قبول نیستبر نزدیک است که ربط ارزشی را میفکری خویش به روش شناسی مورد نظر و
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 :نتيجه گيري
عرفتی آنان دارای اهمیت های مناسی معرفت در نظر داشتن خاستگاهمانهایم در خصوص جامعه ش در بررسی آرای ابن خلدون و 

ینی خود در برابر معتزله اشعریان در دیدگاه د. خلدون از حیث کالمی، اشعری بودابن. باشد این دو متفکرتواند توجیه گرآرایی است و می

 بدین بیان که انسان خالق. ی تولید مدد جستندد در معرفت، از رای خود در مسألهی خوص معتزله برای بیان نظریهدر خصو. گیرندقرار می

آفریند و گردد؛ پس اوست که نظر را میآورد و کتابت حاصل میدهد و دستش قلم را به حرکت میدستش را حرکت می اعمال خود است؛

ا آن را، پس از گوید معرفت صفتی است که خدانسان خالق اعمال خود باشد، و میولی اشعری منکر آن است که . زایداز نظر معرفت می

ه که معرفت آفریند و عادت براین جاری شدو خداست که نظر را می. ع نظر استبرحسب عادت تاب پس معرفت،. آفریندنظر، در انسان می

کند، و انسان را که خدا افعال را در انسان خلق میهمچنین اشعریان معتقدند . (191:1888حنا فاخوری وخلیل جبر، )رابعد از آن بیافریند

های قبلی خشی از آرای اصلی خود که در قسمتبخلدون بر توان دلیل تأکید ابنمیدر ذیل این تعاریف . (192،همان )جز کسب هیچ نیست

ی آن، از حیوانات متمایز است ارای ویژگی خاصی است که به وسیلهاین آرا این نکات که انسان د از جمله. مقاله به آنها اشاره کردیم دریابیم

و این اندیشه را مبدأ کمال و نهایت فضیلت و شرف او برکائنات قرار داده است و و خدا بشر را از دیگر جانوران به اندیشه متمایز ساخته 

شناسانه و ه به معرفت در برابر رویکرد غایتهمچنین این نکته که اندیشه نیروی در ماورای حس است و در نتیجه اتخاذ رویکرد وجودشناسان

کته که وی سیر و مهم تر از این نکات اشاره به این ن .کندز حس عمل میعقل نظری که مستقل ا عالوه برآن در نظر گرفتن مفهومی به نام

ابن خلدون یقیناً اعتقاد دارد که احوال اجتماعی و وقایع جامع،  .دانست تا حدی که برای دولتها عمر طبیعی قائل بودتاریخی را جبری می

گوید به عالوه، او به صراحت می .گرددمی و طبیعت اجتماع بر مشمول قانون علیت است و ریشه علیت در وقایع اجتماعی به طبیعت عمران

این نکات  . (08:1884،ثقفی)یعت اجتماعی استی عملکرد اختیاری و ارادی نیست، بلکه نتیجه ضرورت طبحوادث اجتماعی نتیجه: که

 .خلدون آن را پذیرفته است داردیرفتن پارادایم فکری خاصی که ابنهمگی ریشه در پذ

یک تفکر ترکیب گرایش مارکسیستی در کار مانهایم با عناصر برگرفته از سنت آکادم. مانهایم نیز از این قائده مستثنی نیست

کند روش شناسی پذیرفته هنگامی که وی مطرح می. کندت کلی رهیافت مانهایم را مشخص میگری آلمانی جهنوکانتی و همچنین تاریخی

همچنین . های مارکسیستی کار وی را متوجه شدتوان رگهمی در حال رشد بوده است جهان بینی بورژوازیشده در علوم پیشرفته، محصول 

و این . های تفکر نوکانتی وی را مشاهده نمودتوان رگهکند میرا از نسبت گرایی خویش مستثنی میهنگامی که وی علوم طبیعی و ریاضی 

گری وی را مشاهده توان عناصر تاریخیمی .نحو مناسب از منظری فاقد زمان تحلیل شودبه  تواندکته که هیچ محصول فرهنگ بشری نمین

هر  ی فکری پذیرفته شده توسط متفکر بر آرای وی،ی نحلهعالوه برتأثیر خودآگاهانه توان به این نکته اشاره کرد کهدر پایان می.نمود

اگر مانهایم برای  .روی تفکر وی تأثیر گذار است کری درون آن قرار دارد بری خویش است و شرایط تاریخی که هر متفمتفکری فرزند زمانه

روشنفکران نقش شب پا قائل بود؛ به این خاطر بود که در مجارستان زمان وی جامعه انسجام خود را از دست داده بود و هر گروهی دل در 

و به همین دلیل  وناگون فکری در برابر یکدیگر قد علم کرده بودندزیست چشم اندازهای گدر آلمانی که مانهایم می. د داشتگروه منافع خو

خلدون نسبت به انسان که وی ذاتاً و بدبینی ابن .گرفتیدگاه های افراد مختلف در نظر مینزدیک ساختن د ی متفکر رابود که وی وظیفه

ر و سرگردان دیدن جوامع در دور باطل عمران بدوی و گرفت و همچنین قائل نشدن امکان پدید آمدن تمدن برای بشر میآن راشرور در نظ

دید نیز سیاست را امری دوری می پارتوهمانطور که . از رو به قهقرا رفتن مسلمانان و پیشرفت هرچه افزون تر غرب بودعمران حضری ناشی 

 . های سیاسی بودیا سرشار از آشوب و تقلبزیست که ایتالو در زمانی می
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