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کارل مانهایم

پانیذ موسوی
فاطمه لطفی
دکتر افسانه توسلی
دانشگاه الزهرا تهران
جامعه شناسی
ترم 4

کارل مانهایم در بیست و هفتم مارس 3981در بوداپست پا به جهان گذاشت
او تنها پسر یك مرد کلیمی مجاری و یك زن کلیمی المانی بود .پدرو مادر او از اعضای آبرومند ولی فاقد
ثروت طبقه متوسط بودند .مانهایم جوان درآموزشگاه بوداپست که به سبکی انساندوستانه اداره می شد تحصیل
کرد و سپس در دانشگاه همان شهر در رشته فلسفه ادامه تحصیل داد.او چندی پس ازاین به آلمان رفت و در
سال تحصیلی  ۳۱۳۱_۳۱یك سال زیر نظر جورج زیمل در برلین آموزش گرفت.
روی هم رفت گفت که آموزش های اولیه مانهایم در زادگاهش بوداپست ،در تحول فرهنگی و سیاسی او
نقش تعیین کننده ای داشتند .کارل مانهایم که هوشی زودرس داشت ،از همان جوانی در گروهی کوچك ولی
بسیار خودآگاه روشنفکران بوداپست شرکت فعالانه داشت .بسیاری از این روشنفکران مانند مانهایم تبار کلیمی
داشتند .اینان از بسیاری جهات با روشنفکران روسی سده نوزدهم همانند بودند و مانند این جوانان روسی به
هیچ یك از قشر ها و طبقات عمده جامعه شان وابستگی چندانی نداشتند
این روشنفکران مجاری از انزوا و حاشیه نشینی شان آگاه بودند و گروهی به آن می نازیدند و گروهی دیگر
از این وضع ناخرسند بودند.
کتاب ایدئولوژی و اتوپیا او درجامعهشناسی معرفت شهرت زیادی دارد و بسیاری او را مؤسس این رشته
میدانند.
مانهایم تحت تأثیر اندیشههای مارکس و همچنین هگل ودیلتای بود .کتاب ایدئولوژی و اتوپیا در دورهٔ
اوج نفوذ مارکسیسم در بین سالهای  ۳۱۱۱تا  ۳۱۱۳بهصورت مقالاتی نگاشته شد .وی در اواخر عمر به تدریج
از مارکسیسم فاصله گرفت و به مسیحیت نزدیك شد .او معتقد بود میتوان از ابزارهای غیر انقلابی نظیر
آموزش و پرورش برای تحقق جامعهای بهتر یاری گرفت.
از نظر مانهایم آگاهی انسان تحت تأثیر پایگاه اجتماعی او قرار دارد و این تأثیر باید مورد توجه نظریهٔ
جدید شناخت قرار گیرد .تأثیر این موارد حتی تا ساخت مقولات فاهمه نیز گسترش دارد و از این نظر او معتقد
بود شناخت شناسی کانتی در نظام علمی جدید پاسخگو نیست.
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