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رۀ ر دودها شکل گرفت، اکنون فلسفۀ سیاسی آرنت، که زیر شکنجه و آزارِ نازی

 گیرد.زده و ناآرامِ ما جانی تازه میآشوب

 

شدگان گورس در زمانی که هانا آرنت در اردوگاه بازداشت 1940در ماه می 

 رساند نجامترین کارهایی را به ابُرد یکی از معقولجنوب غربی فرانسه به سر می

 در»های وار انجام دهد: او کتابتواند در وضعیتی سراسر کابوسکه آدمی می

اختیار کالوزویتس و بی« دربارۀ جنگ»وست، اثر پر« رفتهجستجوی زمان از دست

خوانند تا های کارآگاهی ژرژ سیمِنون را خواند. امروز مردم آرنت را میداستان

 بریم.سر میکنندۀ روزگاری را بفهمند که در آن بهتنگنای سخت و سرگردان
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زمانی پس از انتصاب دانلد ترامپ به مقام ریاست جمهوری، کوتاه 

ترین وش( شاهکارِ هانا آرنت در لیست پرفر1951« )وتالیتاریسمهای تسرچشمه»

اه ت کوتگرفت. از آن زمان به بعد جمالها در ایاالت متحد آمریکا قرار کتاب

ر ازنشبهای اجتماعی هشداردهندۀ او در باب زندگی سیاسی پساحقیقت در رسانه

نگارِ تاریخ )به قول خودش(،« مهاجر غیرقانونی»شود. آرنت که روزگاری می

ون ود اکنید بگر ابتذال شرّ حکومتی و مدافع آغاز سیاستی جدتوتالیتاریسم، تحلیل

 متفکر سیاسیِ عصرِ دوم بربریت فاشیستی است.

تنها مخالفانِ ناسیونالیسم راست افراطی نیستند که در حال فهم دوبارۀ  

( نیز AfD) آلمان گرای افراطیِ آلترناتیو برایآثار هانا آرنت هستند. حزب راست

کاره های نیمهقولهای خود را در پژوهشی رسمی با آوردن نقلسعی دارد دعوی

کردید که تصورش را هم نمی AfDاز آرنت آراسته کند. رسالتِ روشنگرانۀ 

نت انا آردر گفتمان عمومی است. آنها بر اساس گفتۀ ه« وضوح و شفافیت»ایجاد 

رناک دقیقاً در جایی خط»دهند که قدرت میای به ما هشدار به شکل زیرکانه

ه گوید کالبته آرنت این را هم می« رسد.شود که قلمرو عمومی به پایان میمی

یت حما دار از سوی انبوه مردمشود که نخبگانِ سرمایهقدرت زمانی خطرناک می

اییِ کند و نیز تنهشوند، زمانی که نژادپرستی نهادهای دولتی را تصاحب میمی

باطلِ  خیالِ ی هرشدۀ رها از واقعیتْ افراد را به سوآورِ زیستن در جامعۀ اتمیزهجرن

 دهد که آنها را همراه با یکدیگر نگاه دارد.مبتذلی سوق می

درست است که آرنت قلمرو عمومی سیاست را به دلیل شفافیت  

درست  بخشد و همچنینپسندید که به امر زندگی با دیگران میمستحکمی می

گوید؛ ست که آرنت از نوعی جمهوری سیاسی بر پایۀ منافع مشترک سخن میا

پس به همین دو دلیل است که باید امروز هانا آرنت را بخوانیم. اما تعهد آرنت به 

خواست سیاست را به ( دعوت به ناسیونالیسم نیست. آرنت میpluralityتکثر )

خاطر آنچه هستیم ببینیم. اما این درون روشنایی بکشاند تا ما بتوانیم یکدیگر را به
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کند بپذیریم، بدین معنا نیست که ما باید آنچه خود سیاست را آشکارا ویران می

ها انگیزترینِ هستیبلکه تنها باید به چیزی اذعان کنیم  که واقعاً آن را نفرت

 و بعد به آن تن در ندهیم. -دانیم می

زی باشد که باید از آن ( چی2018و  2017و اگر در دو سال گذشته ) 

د برس کردیم نیست چهمان آنچه فکر میدرس بگیریم این است که واقعیت سیاسی

نی زیست نیز دوراخواستیم باشد. دورانی که هانا آرنت در آن میبه آنچه می

کوش و بینی بود و هانا آرنت باهوش، سختتاریک، پرآشوب و غیر قابل پیش

القی و اخ دیشیدن و دقیق اندیشیدن از لحاظ سیاسیانپرکار بود، آرنت در سریع 

شت، ندا انگارانه اعتمادهای سادهها و همانندسازیهمتا بود. او به مقایسهبی

ر و د نشده شیوۀ ضعیفی بودبینیهای تاریخی اندیشه برای درک امور پیشسنّت

گذارد. می« اندیشیدن بدون حفاظ»عوض مهارتی بود که آرنت نامش را 

 ها و مشکالتهایی که امروز آرنت در مقام متفکر سیاسی دربارۀ دشواریدرس

 یست.های کاساندرا از فصل اول تاریخ بشریت نبرای ما دارد، کمتر از درس

در شهر  1906نامۀ آرنت است. او در سال اندیشیدن کلید زندگی 

طرز  به داشتنی وکونیگزبرگ )زادگاه کانت( متولد شد، تنها فرزند بسیار دوست

اوانی ت فرو از همان ابتدا موضوعا گرا بوداستثنایی باهوش از پدر و مادری چپ

رنت آقتی برای اندیشیدن دربارۀ آنها داشت. اولین موضوع اندیشه پدرش بود، و

ن و جنو هفت ساله بود پدرش به بیماری سفلیس مبتال شد و رفته رفته کارش به

ئن امطمناندیشید و آن را عجیب و دش میمرگ انجامید، او به جهانِ در حال گر

ها در ای که با هوکردنیافت. سپس یهودستیزی را تجربه کرد، یهودستیزیمی

ز اسیاری ببا  زمین بازی او را غافلگیر کرد و سریع فهمید در آزاردیدن از کودکان

م یک مقا بزرگساالنِ دور و برش سهیم است. مادرش به او یاد داد زمانی که در

 .کند گیرد باید در مقام یک یهودی از خودش دفاعدی مورد حمله قرار مییهو
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کننده بود. اما اندیشیدن اندیشیدن اولین دفاع آرنت در برابر جهانی گیج 

شیدن داد؛ اندیاش انجام میشد بیش از آنچه او با ذهنهمیشه تبدیل به چیزی می

 وتادش بود که او از اسراه و روش آرنت برای بودن در جهان بود. این درسی 

اله بود آرنت هجده س 1924زمانی معشوقش مارتین هایدگر آموخته بود. در سال 

عید برد. و برای نخستین بار مارتین هایدگر را در دانشگاه ماربورگ مالقات ک

ا گر یکند( شلوار چرمیِ هایدشان خطور میاست که )همانطور که برخی به ذهن

  اوبست آرنت را به تختخوابِاش میاش را روی شانهای که او چوب اسکیشیوه

 حث اینکرد و آن بکشانده باشد، آرنت با شور و اشتیاق بحث هایدگر را دنبال می

ورزیم. آرنت اندیشیم، وجود داریم و عشق میبود که ما از طریق کلمات می

 «ما از راه زبان آلمانی یکدیگر را مالقات کردیم.»بعدها گفت: 

اندیشد آرنت کلمات بسیار اهمیّت داشتند زیرا انسان با کلمات میبرای  

زبان  ه سهگردد. آرنت بو برای انسان زیستن در کنار یکدیگر با کلمات ممکن می

ن اندیشید. بعدها گفت زباخواند و مینوشت و دستِ کم به شش زبان میمی

 یوانهدفته که رفته راش مردم بودند آلمانی که دیوانه نشده بود، در بیست سالگی

ا رنها شدند و حتی کسانی که اندیشمند و دارای عقل سلیم بودند و آرنت آمی

نی افزوکه به شکل روز آورد در برابر واقعیت سیاسیدوستانِ خود به شمار می

ام ر مقکردند. آرنت دنشینی میصدا عقبشد در مقام مخالفانی بیناخوشایند می

ۀ شیو نعمت مهاجر داخلی را نداشت و بقیۀ عمرش به یک یهودی تجمل و ناز و

تمامی مورد اندیشید که روزگاری حق وجود او را بهبازگشتش به جهانی می

 کرد.پرسش و تردید قرار داده بود و حال او برای آن مبارزه می

اندیشیدن جانِ آرنت را بیش از یک مرتبه نجات داد. مطالعات اولیۀ  

اسی اروپایی چند تصور غلط را برای او ایجاد کرده بود، آرنت دربارۀ تاریخ سی

( در محافظت از او در Rights of Man) تصور غلط دربارۀ توانایی حقوق انسان
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اند. کند که نهادهای سیاسی فروپاشیدهبرابر خشونت، خشونتی که زمانی فوران می

 زد.عصر ظلمت که فرا رسید هانا آرنت متناسب با آن عصر دست به کنش 

گشتاپو آرنت را به دلیل پژوهش دربارۀ پروپاگاندای  1933در سال  

ضدیهود دستگیر کرد، آرنت خیلی زود فهمید در تور یک مأمور گشتاپوی 

کار مخالف افتاده است، فقط با او حرف زد و خودش را از زندان رهانید. در تازه

که آرنت به آن تعلق  ایدر پاریس وقتی برای تمام زنان جامعۀ پناهنده 1940سال 

صاحب فرزند نبودند فراخوان آمد که « دشمن بیگانه»داشت، برای زنانی که از 

جمع شوند، او یکی از معدود افرادی بود که  1وربرای تبعید در محل وِلدروم دی

ومرج تهاجم ها را داشت. آرنت در میان هرجدل و جرئتِ ترسیدن از بدترین

کسانی که در آنجا ماندند به –شت گورس گریخت ها از اردوگاه بازداآلمان

های سیمِنون بیرکِناو تبعید شدند. آرنت در مارِسی از درس-اردوگاه آشوویتس

دربارۀ حقّه و کلَک به درستی استفاده کرد و کاری کرد که مقامات مسئول فکر 

 کنند شوهرش قبالً دستگیر شده است.

و  AfDی رشد یافت که حزب هایفهم سیاسی ِبالغِ آرنت در همان مکان 

یان ، در مهاجردانند: در میان جوامع مدار و دردسرساز میشان آنجا را مسألهدوستان

ها و در میان زدهندارها، در میان فلکحقبازان پناهندۀ فراری، در میان حقه

ر د الزارناربای خودخوانده بود، اصطالحی که از ها. او طردشدهها و نافرمانگستاخ

در  یفوسعاریه گرفته بود، متفکری که از ماجرای در متفکر رادیکال یهودی به

 یجادسازی هیچ محافظی در برابر نژادپرستی افرانسه آموخته بود که همگون

د و شان بودنمردم«ِ قراوالنپیش»کند. آرنت مدعی بود که طردشدگان پناهنده نمی

 کرد که در میان آنها باشد.او خود افتخار می

دانند د، آنها میانخوبی فهمیدهچیز را بهوزی همهفعاالن پناهندگانِ امر 

ای بشردوستانه که باید حل آنچه رخ داده بود فقط بداقبالی برای دیگران، یا مسئله

                                                           
1Velodrome d'hiver 
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شد نبود، بلکه تغییردادنِ جهان بود، برای نسل آرنت فهماندنِ این و فصل می

ۀ تلخ زیبایی به در مقال 1943موضوع به مردم خود نوعی مبارزه بود. آرنت در سال 

خواهد بداند که تاریخ معاصر گونۀ کس نمیظاهراً هیچ»نوشت: « ما پناهندگان»نام 

ای که دشمنانش او را به جدیدی از وجود انسانی را خلق کرده است؛ گونه

« های اقامت اجباری.اندازند و دوستانش او را به اردوگاهاردوگاه کار اجباری می

خارج شد و به نیویورک رفت و رفته رفته جایگاهش را  پس از آن آرنت از اروپا

های روشنفکری در ترین جمعدر میان گروهی که به زودی تبدیل به یکی از مهم

شد پیدا کرد، جمعی که در آن هانس جوناس، اروینگ هاو، رابرت قرن بیستم می

 کارتی و دبلیو اچ اودن جای داشتند.لووِل، رندال جارِل، مری مک

عکس  1944رِد استاین، پناهندۀ یهودی دیگری بود که در سال فِ 

در  هانا آرنت  -و زیبایی –مشهوری از آرنت گرفت، عکسی که تجسمِ جدّیت 

ره نده خیه آیبها بود: او به نیمرخ به دیوار تکیه داده است، با خونسردی این سال

ل رش در حااش قرار دارد که خاکستشده است و سیگاری بین انگشتان کشیده

اش بود نفروریختن است. آرنت همان قدر که عمیقاً و از روی عادت عاشق دوستا

 عاشق سیگارکشیدن هم بود.

های گیریتابی توأم با شهرت فکری و بدگمانیِ موضعبا وجود بی 

 1975عمومی، آرنت در نیمۀ دوم عمرش حلقۀ دوستانش را حفظ کرد. او در سال 

در کنار دوستانش از دنیا رفت. این همنشینی با پس از صرف یک شامِ خوب 

گونۀ جدید وجود »قدر که شخصی بود معترضانه و سیاسی هم بود. دوستان همان

شد. پناهندگان ها نمیبرای هانا آرنت فقط شامل قربانیان آزار و اذیت نازی« انسانی

ان یهودی، همانند پناهندگان امروزی از مناطق جنوبی جهان، از نگاه دیگر

تفالۀ »گونه که آرتور کوستلر خود را شدند، یا همانموجوداتی اضافی پنداشته می

نامید، کوستلر نیز همانند آرنت گام در راه پناهندگی نهاده بود. حتی می« زمین

های مرگ آشکار شود آرنت پی برده بود که پیش از آنکه دهشت کامل اردوگاه
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هنوز هم نکرده «  بشریت بنا نکرد.هیچ چیز مقدسی را بر برهنگی محضِ»جهان 

 است.

ای ناهمدل این فقط بدین دلیل نبود که مردم به واسطۀ پروپاگاندای توده 

د. ها هم بوتدهی جهان به شکل دولت ملّ و بدرفتار شده بودند، بلکه پیامدِ سازمان

شود از تمام کشورها گوید وقتی یک شخص از یک کشور رانده میآرنت می

 «]و این[ یعنی او در واقع از بشریت رانده شده است.» شود رانده می

ویژه برای آنها که مشغول تأسیس حقوق بشر قابل انتقال نبود. این، به 

قتی ودست بودند، اخبار بدی بود، های ناسیونالیست و از نظر قومی یکدولت

ق فاشد این اتهای جدید تقسیم میاروپا پس از جنگ اول جهانی به دولت ملّت

ها هم رخ داد. برای فلسطینی 1948ها رخ داد، در سال برای یهودیان و سایر اقلیت

 ود. اوبین و زیرک بآرنت در مورد اسرائیل به دردسر افتاد اما او باز هم روشن

هود صرفا ی،راه حل مسئلۀ  بیستم قرن رویدادهای تمامی تقریباً همانند» نوشت 

مار شوسیله ها، را به وجود آورد و بدینی عربی جدیدی از پناهندگان، یعندسته

 «.نفر افزایش داد 800000تا  700000ها را به حقها و بیدولتبی

فقط یک سازمان سیاسیِ غیرناسیونالیست یا سازمانی که دست کم  

برای  ردی راهر ف« حق»تواند ناسیونالیسم را در جایگاه خودش قرار داده باشد می

 جتماع بهتا بتواند سخن بگوید و در مقام عضوی از ا –کند تضمین « حق داشتن»

یّت نسانابودنِ خودِ آرنت به او آموخته بود که ما وطنرسمیت شناخته شود. بی

راه  تر ازخودمان را با هم، از راه دوستی، صحبت کردن، کنشگری و از همه مهم

رخ  حال د ما درما آنچه را در جهان و در خو»سازیم. او بعدها گفت: سیاست می

ن ن سخکنیم، تنها از راه سخن گفتن دربارۀ آن و در حیدادن است انسانی می

 «آموزیم که انسان باشیم.گفتن دربارۀ آن می

را برای مجلۀ  1961هانا آرنت محاکمۀ آدولف آیشمن در سال  

 نیویورکر پوشش داد.
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انی دشوار دانست آموختنِ انسان بودن در روزگارِ غیرانسهمچنین او می 

ر این درنت آو گاه امری غیرممکن است. افرادی شیفتۀ این هستند که به اشتباهات 

ا کار ر این گونه که در مواجهه با زنان اندیشمند بسیاریباره اشاره کنند، همان

 مردها بارۀکنند، میزان چشمگیری ناله و شکایت دربارۀ اشتباهاتی که آرنت درمی

ازی نقعیت این است که دو مرد مورد سؤال هر دو داشته است وجود دارد. وا

بودند: آدولف آیشمن، مجری ارشد کشتار جمعی، کسی که آرنت گزارش 

دش از ونسرمحاکمۀ او در اورشلیم را برای مجلۀ نیویورکر نوشت، او با تحلیل خ

به  1933پرده از یک رسوایی برداشت؛ و هایدگر که در سال   ابتذال شرّ مدرن

د. شیوست و زیر سایۀ توجهات آن حزب رئیس دانشگاه فرایبورگ حزب نازی پ

 انگیز بود، اما در ضدیهود بودنطلب و تاحدی رقتای فرصتهایدگر نازی

براز گر اهایدگر هیچ شکی وجود نداشت. آرنت به طور قابل درکی از رفتار هاید

 انزجار کرد و به طور کمتر قابل درکی بعدها هایدگر را بخشید.

او  قیقت هایدگری که آرنت سرانجام گذاشته بود به زندگیدر ح 

ی زگاربرگردد، همانند بسیاری از مردان سالخوردۀ نوستالژیک برای آنچه رو

 نامید وخویش می« جنگل»ای بود که آرنت را بودند، کمی احمق بود، خودشیفته

آن  یانمرای کرد. جذبۀ نسبتاً عجیب ماجسازی میخود با آرنت افسانه از گذشته

فا ر ایدو نقش چندان مهمی در رابطۀ آرنت با همسر دومش یعنی هاینریش بلوش

ایر سرای نکرد که مردی بسیار باهوش و بسیار جذاب بود. درست است که بلوشر ب

بین قعرنت وایز آزنان، از جمله دوستانِ آرنت هم بسیار جذاب بود اما در این باره ن

 ن بهکرد و همیشه موقع نگریستنویسی میت حاشیههای آرنبود. بلوشر بر متن

ل دلی درخشید. اگر آرنت سرانجام هایدگر را بخشید به اینهایش میآرنت چشم

یاز نرنت بود که بیش از آنکه آرنت به هایدگر نیاز داشته باشد، هایدگر به آ

 داشت.
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گر گیری بود که بعدها معلوم شد چندان هم حیلههایدگر روباه حیله 

. از بود اش برای خودش دامی پهن کردهبوده است، او با اندیشۀ درخودفرورفتهن

. بود اندیشیِ انتقادی مردی متمایزسوی دیگر آیشمن با فقدان کامل خویشتن

 SSشد سازمان موساد آیشمن را در آرژانتین دستگیر کرد، آیشمن فرمانده ار

ر سال های مرگ بود، دگاهنازی، کسی که مجری انتقال یهودیان اروپایی به اردو

و به در ر در دادگاه محاکمه شد. آرنت مصمم بود که به دادگاه برود و رو 1961

ای در نگاه کند. آرنت دریافت مردی که در اطاقک شیشه« کابوس زنده»این 

و  گویی اما عادیروح و ناتوان در هر گونه مهملدادگاه نشسته است مردی بی

تمامی ا بهرنا آرنت را متهم کردند به اینکه او آیشمن ای است. بسیاری هاکلیشه

و اکند: دانست چه میدادند آیشمن دقیقاً میغلط فهمیده است. شواهد نشان می

دۀ آشکارا انسانِ بدی بود. اما آرنت هرگز ادعا نکرد که آیشمن مرد سا

به طور »ای بود؛ در عوض آرنت گفت آیشمن با طنزی شخصیتی خوردهفریب

قید و شرط بی« ور محضبه ط»فکر بود. اصطالح باری بیو به شکل فاجعه« محض

 فکریِ آیشمن اشاره دارد نه به جرمی که صورت گرفته است.به بی

وگوی دونفره درون یک نفر است، گوید اندیشیدن گفتآرنت می 

اتل قخواهد با یک کس نمیوگویی که ما همیشه در سرهایمان داریم و هیچگفت

ن رّ همیذال شبه استثنای مردانی همانندِ آیشمن. منظور آرنت از ابت–وگو کند گفت

 ا بهردهد وقتی یک سیستم انتقال جدید فکری به فرد اجازه میاست. همین بی

کند یمکه  گیرد پیامدهای اخالقیِ کاریها به اجساد به کار میمنظور تبدیل آدم

قط یک نه ف –جنایتکار قرن بیستمی بود ای جدید از را در نظر نگیرد. آیشمن گونه

خواست از توانست و نه میکُش بلکه دشمن بشریت چراکه او نه میجانیِ نسل

 انداز هرکسی غیر از خودش فکر کند.چشم

فکری پوچ بود که بسیاری را گریِ شیطانی نبود بلکه بیاین حیله 

واقعاً شکل نت بهروزی و رنج و مرگ کرد. این چیزی بود که آرمحکوم به سیه
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های ای دربارۀ دورانِ خودش دریافته بود. جامعۀ اتمیزه و انباشته از رسانهسابقهبی

پذیر مان این امر را امکانتناسب زندگیجمعی همراه با بیشتر بروکراتیزه شدن بی

 ساخته بود. اکنون نیز ادامه دارد.

یی گوید قدرت در جازند وقتی میحرف غلطی نمی AfDحزب  

اما  شود که پاسخگوییِ عمومی در آنجا دیگر وجود نداشته باشد.خطرناک می

ابر در بر ادگیدهد که برای ایستدقیقاً در چنین لحظاتی است که آرنت به ما یاد می

 ه شکلبزمانی که همه »پوپولیسم الزم است بیشتر از لحاظ سیاسی فکر کنیم: 

ر ه فکران قرار گرفتند آنهایی کفکرانه تحت تأثیر کردار و باورهای دیگبی

 «شود.ش میآیند چرا که ... فکرکردن تبدیل به نوعی کنکنند از خفا بیرون میمی

نوشت. رسوایی اسناد پنتاگون در  1971آرنت این عبارات را در سال  

الۀ ت مقاوایل آن سال رخ داده بود. یک سال بعد واترگیت اتفاق افتاد و آرن

اع ها امروز به آن ارجای که خیلیرا نوشت، مقاله «دروغگویی در سیاست»

ی دهند. دروغگویی در سیاست همیشه وجود داشته است، آرنت نوشت: چیزمی

تی وقعیکه برای جمهوری آمریکایی جدید و خطرناک بود دروغگویی نبود بلکه م

اسی، هیچ پایه و اساز حقیقت غیرقابل تشخیص شده بود. بی بود که در آن دروغ

، و یفتهشوند همانقدر آزاد و رها که غرولندهای آخرین خودشها پخش میقعیتوا

مدت، های طوالنیها، بازداشتکودکان در اردوگاه –آمدآنچه به نظر ناممکن می

 شود.دوباره ممکن می -فکرشعور و ناسیونالیسم فاقد 

توان فکر را صرفِ کنش توان ایستادگی کرد؟ چطور میچطور می 

کرد؟ یکی دیگر از مقاالت آرنت دربارۀ نافرمانی مدنی بود. او این مقاله را با 

« آیا قانون مُرده است؟»دهنده است: پرسشی آغاز کرد که هنوز پرسشی تکان

اقتدار اخالقی قانون ای دربارۀ مطالبات باالتر از قانون یا آرنت هیچ گونه فانتزی

پروراند. مهم قانون بود چراکه قانون داستانی برای انجام کار خوب در سر نمی

اگزیستانسیال بود که تاریخ سیاست قانون اساسی آمریکایی را به یکدیگر 
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چسباند. به همین دلیل است که نافرمانی مدنی برای دفاع از قانون باید کنش می

ۀ سیاسی است که در معرض خطر است نه وجدان سیاسی جمعی باشد: این جامع

های دانشجویی و ضد جنگ ویتنام از جنبش 1970فردی. آرنت در اوایل دهۀ 

کرد زیرا او باور داشت که کنش آنها چیزی جدید، خارج از سنّت حمایت می

« مردم جدید»او همیشه برای آنهایی که  –سازد سیاسی ضرورتاً خوب، می

اما او همچنین فهمیده بود که قانون، همانند خود نظام  شت.نامیدشان وقت دامی

جمهوری، بر روی خشونت و نژادپرستی و تسخیر بنا شده بود. پرسش 

دردسرسازتر در قلب این مقاله نیز پرسش امروز است: چرا باید از قانونی دفاع 

 تری، چهسازی و طرد شما بنا شده است؟ به شکل گستردهکنید که بر روی محروم

ها، طردشده–شود افتد وقتی آنان که مردم زائد جهان نامید میاتفاقی می

شان اندیشه -ندارهاپوست و حقپوست و رنگینپناهندگان، مهاجران، مردمان سیاه

 کنند؟را تبدیل به کنش سیاسی می

توانست به این پرسش پاسخ آرنت در اواخر قرن بیستم در آمریکا نمی 

 وانست به روش خودش به سیاست قابل تغییر کنشگریِتبدهد، زیرا او نمی

آنها  بارۀپوستان فکر کند. در نهایت، این مردان نازی نبودند که آرنت درسیاه

بود.  فوردپوست جوانی به نام الیزابت اِکدچار اشتباه شده بود، بلکه زن سیاه

نزاس کادر شهر لیتل راک آر 1957اِکفورد دختری بود که در عکسی که در سال 

رای بکردنِ حق خودش گرفته شد، در میان جیغ و داد مردمانِ سفیدپوست قانونی

 تحصیل عاری از تبعیض نژادی را به تصویر کشید.
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ر آرنت استدالل کرد که اِکفورد در آن سن و سال نباید چنین با

شد و آموزش یک موضوع اجتماعی و عمدتاً خصوصی ای را متحمل میسیاسی

کان رالف الیسونِ نویسنده به آرنت پاسخ داد که در جنوب تمام کودبود. 

 شوند چه خودشان و پدر و مادرهایشانپوست از روزی که متولّد میسیاه

د. . آرنت خاموش شکنندشان بیاید یا نه، بار سیاسی بر دوش خود حمل میخوش

ست شک یگرانکردن از نگاه داین یکی از معدود مواقعی بود که آرنت در داوری

 خورد.

توانیم حدس بزنیم که آرنت دربارۀ سیاست امروز ما چه فکری ما نمی 

فت واهد گخما  کرد، اما او از تالش ما در این مورد قدردانی نخواهد کرد. او بهمی

ها ینر بدترنتظابرای خودتان فکر کنید. اما آرنت ما را با یک پیام مهم ترک کرد: ا

مل کر و عتر فان را برای آن آماده کنید اما برای چیزی بهرا داشته باشید و خودت

 کنید. غیرممکن همیشه ممکن است.

 
 


