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رزا لوکزامبورگ، : النور مارکس، جنسیترادیکالیسم، عشق و 

  اما گلدمن و هانا آرنت

 و سخن آخر «هانا آرنت»: چهارمبخش 

 

 هایده مغیثی

و سخن  «سنفت للفکی آماا متعلق به  روشنفکر »هانا آرنت:  
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انگیز قرن بیستم، موضوع بیش پردازان بحثهانا آرنت، ازنظریههای زندگی و دیدگاه

 از صدها کتاب و مقاله و گزارش تحلیلی بوده است. 

 های توتالیتر، دارای شخصیتیرژیم پردازنظریهعنوان نخستین آرنت او را بهن اموافق

در مقابل، شناسند. خود می یگر زمانهقوی، استقلال اندیشه، شجاع، و قضاوت

 ستیزیهودی عمیقاً فرهنگ آلمانی و یبیزار، شیفتهاو را یهودی ازخود شنامخالف

پوشیِ آرنت از تشکیل دولت پردهانتقاد صریح و بی دانند. داوری دوم ریشه درمی

آمیز، صلح یدارد، که او آن را با خاورمیانه یهودی منحصراً یعنوان دولتاییل بهاسر

مخالفتِ »دید. آرنت برخوردِ خود را مغایر می گرا و مدافع حقوق بشرسکولار، تکثر

خواند. بسیاری از همکاران و نزدیکان آرنت به غیر عاطفی بودن او، و می« وفادارانه

سیاسی و محصولات فکریِ حتی  یهابه افراد و پدیدهاش نسبت گیرانهداوری سخت

نهضتِ یهود  داشت، اشاره دارند. با این حال، تعهد او به هویت وکسانی که دوست می

 یتسهیل فاجعه صهیونیسم، مانع از محکوم کردن همکاری رهبران یهودی در و

ه نظر او  بنشد که  اش با تقدس بخشیدن به قربانیان فاجعههولوکاست و مخالفت صریح

چند افکار، ی احساساتی بود. واقعیت آن که هرهولناک به امر یتقلیل یک پدیده

های زاگگدور از زیها و مواضع سیاسی آرنت دارای تداوم و پیوستگی و بهنظریه

اش عاری از تناقض عاطفی و برخوردهای اخلاقی روشنفکرانه بود، زندگی شخصی و

 هانا آرنت. زندگی از ر مروری است بر این جنبهنبود. بررسی حاض

هانوورِ آلمان پا به  در ۶۰۹۱متمکن یهودی در  یتنها فرزند یک خانودههانا آرنت، 

ا هبینی سیاسی و اجتماعی برای یهودیان بود. آنها دورانِ خوشجهان گذاشت. آن سال

 تداوم رغمبه –در آلمان  ۶۰دوم قرن  یپس ازاعلام برابری قانونی یهودیان در نیمه

 های گوناگون زندگی اجتماعی، درعرصه امکانِ مشارکت در -ستیز یهودی احساسات

یافته بودند. اجداد  را ارتباط و ازدواج با مسیحیان، علوم، هنر، بانکداری، تجارت، و در

روندانی کردند، و شهپدری و مادری او در کار تجارت و خدمات دولتی فعالیت می

کرده با دیده، تحصیلاحترام اجتماعی بودند. پدر و مادرش افراد جهان برخوردار از

چپ و سکولار بودند. مادر هانا، مارتا، در یک گروه سوسیال دموکرات  هایگرایش

در  ۶۰۶۰ها موافق نبود، از قیام سال که گروهِ او با اسپارتاکیستعضویت داشت و با آن
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ای اریخیت یقیام برلین را لحظه رزا لوکزامبورگ بود وی همارتا شیفتبرلین حمایت کرد. 

 خواست هانای جوان خوب به خاطر بسپارد.دانست که میمی

بازگشتند  ۶آرنت در اوان کودکی هانا به شهر اجدادی خود، کونیگزبِرگ یخانواده

ودِی یت بزرگ یهتجاری مدرن با منابع فرهنگی، دانشگاه، موزه، کتابخانه و جمع که شهر

بزرگِ محبوب و پدر هانا در مترقی در پروس شرقی بود. مرگ پدرروشنفکر، سکولار و 

درهمین دوران « نهایت» قول خودش بر روان کودک و وحشت ازدوران کودکی او، به

بدون  سالگیفرزند بسیار مورد توجه خانواده بود. در پنجعنوان تکشکل گرفت. هانا به

سرود و از کتاب خواندن خواندن و نوشتن بود، در هفده سالگی شعر میمشکل قادر به 

یعنی شهروند « نُرمال»عنوان زنی موفق شد دخترش را به هانا شد. مادرخسته نمی

هانا آرنت پس از درگذشت  ها بعد،سال 2.یهودی، پرورش دهد آلمانی، و نه لزوماً 

است که او را عاری از تعصب  سگزارمادرش، در نامه به دوستی نوشت که از مادرش سپا

ی رویدادها و کنش بر مبنای آن نیز برای هانا از پرورش داد. داوری کردن درباره

ل مدرسه، به دلی نوجوانی آغاز شد. نخستین پیامدِ این ویژگی شخصیتی اخراج هانا از

را  وسازمان دادن یک بایکوت اعتراضی برعلیه یکی از معلمان بود. مادرش بلافاصله ا

ین دانشگاه به تحصیلِ لات برای دو ترم تحصیلی به برلین فرستاد. در این مدت هانا در

و زبان یونانی پرداخت، در خوابگاه دانشجویی اقامت کرد و سال بعد، پس از قبولی در 

 دانشگاه ماربورگ را آغازکرد.  اش، تحصیل درهایدورهکنکور، کمی پیش از هم

 

 آرِنت و مارتین هایدگ 

های ثبات جمهوری وایمار، بهبود شرایط اقتصادی، رشد های تحصیلی هانا سالسال

و  -مانند هانا  -متوسط  یهای آلمان، افزایش تعداد دانشجویان طبقهدانشگاه

 ی، هانا به توصیه۶۰2۱تحصیلی دولتی بود. در پاییز سال  یهزینه برخورداری آنان از

                                                      

۶ Konigsberg 

2 Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World, 
New Haven and London: Yale University Press 1982; p. 12 

 خاطرات مادر هانا، مارتا آرنت  ینقل از دفترچه
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مارتین هایدگر را انتخاب  یعاطفی داشت کلاس درس فلسفه یدوستی که با او رابطه

میان دانشجویان دانشگاه  عنوان پروفسوری نداشت در کرد. هایدگرکه در آن زمان هنوز

نه »های او قولی کلاسشهرت و محبوبیت زیادی برخوردار بود و به از ۶،ماربورگ

در حد نبوغ،  ی، با استعدادچهرهاو مردی خوش 2«ی فلسفه، که خودِ فلسفه بود.درباره

ف توصی -همکاران و هم از دانشجویان ستایشگرش  هم از -گیر دارای طبع شعر، گوشه

باِز قهاری بود و پیوسته با پوشش دهقانان آلمانی در اسکی . هایدگر ضمناً است شده

گرایانه های هستیشد. این پوشش ظاهری با دلواپسیاش حاضر میکلاس درس

یل از صنعتی و روستایی، تجلهای پیشااش به ارزشاو، دلبستگیلیستی( )اگزیتانسیا

تجارب عهد قدیم، وحشت از مدرنیزم و عصر مدرن، هماهنگ بود. نقد فلسفی رادیکال 

درن مو دلبستگی عمیق او به دوران پیشاشناسی، ستایش سنتی، شناخت یاو از فلسفه

اش نسبت به در حال زوال، خصومتبودن مدرنیته و تمدنِ آلمان، انتقادش از تهی

« بازشعبده»اش برای بسیاری از دانشجویان که او را دموکراسی و زبانِ شاعرانه

کننده بود. محور تفکر هایدگر این بود که تمدن غرب از عظمت یونان خواندند سحرمی

معنای هستی، تنزل یافته و قرن بیستم اوِج  باستان، مهد فلسفه، عشق، تعمق در

ظمت تجدید ع فراموشی نسبت به معنای هستی است. از نظر او تنها راهِ نجات، بازیافت و

ی سنت روشنفکری آلمان یونان، یعنی آغاز تمدن غربیِ نهفته در زبان و یدورانِ گذشته

تکمیل شد، سرپوشِ بینش او  3«هستی و زمان»که در کتاب  بود. این افکار

اش به حزب نازی هیتلر و پیوستن ستایش او ازبه  ۶۰33 دموکراتیکی بود که درغیر

 انجامید. 

سو و پیچیدگی تحلیلِ هایدگر، از سوی دیگر، هانای نوجوان را از یک سادگی ظاهر

ها او را مردی شد که بعد یباختههمان روز اولِ کلاس دل از اعجاب کرد و ظاهراً دچار

 2۲قطعه شعری که  دل باخت. او درخواند. هایدگر نیز بلافاصله به هانا « پادشاه تفکر»

                                                      

۶ Marburg 

2 Daneil Maier-Katkin, Stranger From Abroad: Hannah Arendt, 
Martin Heidegger Friendship and Forgiveness, New York & London: 
W.W. Norton & Company, 2010, p. 25 
3 Being and Time 
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 وفایی خودشهای جنگ و خیانت و بیسال بعد یعنی وقتی که ظهورِ نازیسم، ویرانی

اش از دیدنِ این خود شدگیبی ازخودو  هیجان از سرود، –را پشت سر گذاشته بود 

هانا  به های هایدگرها با یکدیگر )نامهاش سخن گفت. مکاتبات آنجوان در کلاس دختر

نگاه داشته(، که پس ازمرگ هر دو در  که او های آرنت به هایدگرو رونوشت نامه

عاشقانه را  یهای این رابطهو پیچیدگی فروددسترسِ پژوهشگران قرار گرفت، فرازو

 کنند. تصویر می

 یجا مانده از این دو، تحول این رابطههای بهاورسولا لودز، ویراستار مجموعه نامه 

دگر های یرابطه با نخستین نامه رُمانتیکاول و  یبیند. مرحلهدر سه دوره می عشقی را

بادقت یادداشت  نشست وکلاس او می با چشمان نافذش در»به این دختر جوان که 

آغاز  ،هانا برای ملاقات با او در دفترش و دعوت او از ۶۰2۲ یدر فوریه «داشتبرمی

های هایدگر و پاسخ یهاقات اول، که با پرسششود. در یادداشت بعدی پس از ملامی

 موضوعات آکادمیک گذشت، هایدگر ی فلسفه، شعر و سایرآرنت درباره یمحجوبانه

، همه چیز باید بین ما ساده»نویسد که باید هانا را ببیند و راز دلش را به او بگوید: می

گز نخواهم توانست روشن و خالص باشد... تو دانشجوی من و من معلم تو هستم. من هر

اش. شاد ب را متعلق به خود بدانم. اما از این به بعد تو متعلق به زندگی من هستی...وت

انی توین ارزوی من برای تو است. تنها وقتی که تو شاد باشی زنی خواهی بود که میا

سایش، عزت و سپاس از زندگی تراوش خواهد آشادی بدهی و درجوار تو شادی، ایمنی، 

  ۶«کرد.

هایدگر که ر اتاق کا دانشگاه و اغلب در یهای محوطههای آنها روی نیمکتملاقات

شد، و گاه در قرار از طریق روشن یا خاموش بودن چراغ اتاق به هانا اعلام می ایمنیِ

 یها مخفیانه و پیوسته به خواستِ مصرانهشد. ملاقاتزیرشیروانی هانا، انجام می اتاق

استاد و  یبا توجه به رابطه های دیگرش وهماهنگی با برنامهتوجه به  هایدگر و با

گرفت و سرشار از ریسک بودن هایدگر و داشتن دو فرزند، صورت می تأهلشاگردی و م

تران قرار کردن با دخهرحال به رابطه برتوانست برای هایدگر که بهبود. افشای رابطه، می

                                                      

۶Maier-Katkin, p. 30  
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های هایدگر سرشار نجامد. نامهگاه بیداشت، به اخراج او از دانشجوان دانشجو شهرت 

ای پس ازیک کنسرت که در جوار از تمنا، نیاز عاشقانه و هیجان عاطفی بود. در نامه

نشستن در کنار تو چنان لرزه بر اندامم انداخت که »نویسد: هانا نشسته بود، به او می

نویسد ری میدیگ پس از دیدار ۶«تحمل بود و مجبور شدم سالن را ترک کنم.غیر قابل

را تجربه نکرده بوده و به « زدگیمثل صاعقه»که پیش از آن هرگز چنین احساسی 

اش یییلاق یخانه نویسی به او کوتاهی نکند. از سفری ازنامه خواهد درالتماس از هانا می

 به هانا از دلنشینی انتظار برای دیدار، از این که جهان دیگر جهان من و تو نیست، و

از  امیدوارم تو همین آرامشی را داشته باشی که من دارم...»نویسد: ت میجهان ماس

زمستان گذشته ماربورگ برای من دلپذیرتر شده، و برای اولین بار مشتاق بازگشت به 

از اشک  2«افتم...خودمان می توفانشود به یاِد می توفانجا وقتی این آن هستم...

هانا و این که عشق او را پذیرفته  یاز نامه ریختن پس از فرصت کوتاِه دیدار، سپاس

هایی خواهم که دستکنم و از خدا میحال من آن را در روح خود حمل می»نویسد، می

کوشد از نظر حتی می هایدگر3«نیالوده به من بدهد تا این جواهر را قدر بشناسم.

 یادداشت نویسد که احتیاج نیست در کلاساکادمیک به هانا کمک کند و به او می

ای به او خواهد داد، و از او نسخه کند وهایش را چاپ میبردارد، چون متن سخنرانی

  خواست که در کلاس به گوش دادن قناعت کند.

 هایهایدگر کاتولیک بود اما با زنی پروتستان ازدواج کرده بود که به داشتن گرایش

بود و از دختران دانشجویی حسود  شد، شدیداًشناخته می نژادپرستانهستیز و یهودی

 یهایدگر بودند دلِ خوشی نداشت. هایدگر اما برای روابط سنتی و محترمانه برِوکه دور

همین رابطه بود  چند ظاهرا معتقد به ازدواج آزاد بود. درل بود، هریخانوادگی ارزش قا

رد، بیسر مکه همسرش در غیاب او، که در یکی از سفرهای طولانی و مکررِ اکادمیک به

                                                      

۶Ursula Ludz, ed. Letters, 1925-1975/Hannah Arendt and Martin 
Heidegger; Translated from the German by Andrew Sheilds. 
Orlando, Austin NewYork SanDiego Toronto London: Harcourt 
Inc.2004,Letter # 14 
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اصطلاح خم به ابرو نیاورد، زندگی زناشویی از مرد دیگری صاحب پسری شد. هایدگر، به

را ادامه داد، و بچه را به فرزندی پذیرفت. همین پسر که در نوجوانی ازاین راز آگاه شد 

آثار هایدگر  هم او بود که وصیِ حفظ و انتشار عنوان پدر وفادار ماند، وبه هایدگر به

ازدواج بیشتر  برقراری روابط خارج از رحال شاید پس از آن بود که هایدگر درهشد. به

 احساس آزادی کرد. 

، و هایدگر نیز به بازکشتهانا به شهر خود ۶۰2۲با رسیدن تعطیلات تابستانی سال 

تا به فراغت به کوهستانی خود که همسرش برای او تدارک دیده بود، رفت  یخانه

دوم کاهش شورعاشقانه است که اورسولا  یپردازد. این همان مرحلهاش بنوشتن کتاب

رافیایی و جغ یتر به فاصلهکند. تغییر یا سکون رابطه به نظر او کملودز به آن اشاره می

ر ه محوری هایدگر مربوط بود. شرایط روحی هانا درآن مقطع را بهتر از-بیشتر به خود

 که در آن تابستان« هاسایه»ای تحت عنوان هنوشتتوان از خلال دلتوصیفی دیگر می

نوشته و برای هایدگر فرستاده بود، درک کرد. این قطعه که از زبان سوم شخص مفرد 

شدگی و تردید آرنت است که بدون خوبی گویای احساس تنهایی، رهانوشته شده به

ر زی -اش نیشاید جوا»خوانیم، برده است. میسر میهمحبوب ب دیدار و دریافت نامه از

این ناخوشی و  او را از این طلسم و از روانِ خود آزاد کند و بتواند بر - آسمانی دیگر

ق آید، و صبوری، سادگی و آزادی برای رشد ارگانیک بیاموزد. اما بیشتر یگمراهی فا

معنا و یک کنجکاوی بیی هاحتمال دارد که این هدر دادنِ زندگی در راه یک تجرب

 هایدلبرگ دانشگاهانتقال به  در این حالت فکر ۶«ادامه یابد... صواب تا به آخرانتها و نابی

هانا  ینامهبه پاسخ  بود، در خبرکه هنوز از این تصمیم بی افتد. هایدگرهانا می به سر

از دورنمای تکرار ساعات وصل سخن  کند ومی از شکیبایی او نسبت به خود تشکر

  خواهد بود.« اندکه تازه یکدیگر را دیده مثل این»گوید که برای او می

های آن دو مارتین هایدگر، با اشاره به نامه هانا آرنت و هاینامهبسیاری از زندگی

بعضی  .است به این واقعیت تکیه دارند که در طول رابطه، هایدگر صدای مسلط را داشته

فرهنگی و  -جتماعیا یاز آنها، با توجه به اختلاف سنی، موقعیت اجتماعی و ریشه

                                                      

۶ Younge-Bruehl, p. 51. 
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قدرت بین آن دو اشاره کرده و  یهانا آرنت و مارتین هایدگر، به وجودِ رابطه مذهبی

 اند. گرانه خواندهعضی رفتار هایدگر را سوءاستفادهب

 راین نظ یتواند تأییدکنندهدر حقیقت رفتار هایدگر در مراحل بعدیِ رابطه، می

پس از آگاهی از تصمیم هانا برای ترک ماربورگ، و  ۶۰2۱هایدگر در ژانویه مثلاً باشد. 

های تابستان فراموش شده بوده، در پاسخ به شکایت هانا از این که او در تمام ماه

تفاوتی نویسد که واقعیت این است که او هانا را فراموش کرده بود، اما نه به دلیل بیمی

و در  کردمباید فراموش میمی من»یا به خاطر شرایط پیرامونی. بلکه به این خاطر که، 

نوشتن هستم فراموش خواهم کرد... این پس  آینده هم وقتی در مراحل نهایی کار

ارتباطات دیگر به خاطر کار  یچه وابسته به انسان است و قطع همهآن کشیدن از هر

یم رغم آن که تصمبه« شناسم.انسانی است که من می یترین تجربهخلاقانه، باشکوه

لی انسانی را با هیچ دلی یتوان ترک رابطهنمی»به ترک ماربورگ را به این دلیل که  هانا

صراحت او را تشویق به رفتن خواند، به« غیر قابل دفاع»و « فرساطاقت»، «توجیه کرد

نویسد رفتن هانا کار درستی است چون به سود او نیست که مرید هایدگر کرد. می

نم، کی تصمیم تو وقتی به خودم فکر میدرباره»شود: بماند، یا این چنین شناخته 

دهد، با ، و ادامه می«گویم آریکنم میگویم نه، و وقتی به خودم و کارم فکر میمی

اش، دلیلی برای ماندن او در ماربورگ وجود آموزش یتوجه به جوانی هانا و مرحله

باشد  بخشو نیروپالاینده کند که شاید تصمیم هانا برای او هم ضافه میاندارد. سپس 

شاید  مثبت این جدایی مستلزم فداکاری از جانب هردو است و تأثیر»که و این

 ۶«عشق آنان باشد. یکنندهتقویت

طور که برخی توان توضیح داد؟ آیا هماناین واکنش هایدگر را چگونه می

ا باید به این ر انی هایدگرزباند، این شیریننویسان، ازجمله مِیر کَتکین، گفتهبیوگرافی

 اش برای او رنگ باخته بود و او را ازای که جذابیتتعبیر کرد که او از پایان رابطه

هانا را،  رفتار 2نمود؟کرد، استقبال میداشت راحت می ریسکی که دربر دردسرها و

توان درک کرد؟ قاعدتًا او از پاسخ هایدگر خصوص پس از ترک ماربورگ چگونه میبه

                                                      

 3۲شماره  ینامه۶ 

2 Maier-Katkin, Stranger From Abroad..p. 31  
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طلبی و وان تصور کرد که فرصتتخود آزرده شده بود. نمی یعاشقانهی هبه گِل

خواهی هایدگر از نظر زنی چنان تیزهوش و از نظر فکری پیچیده، پنهان مانده بود. خود

با صراحت  هایدگر از ،ها بگذرد تا هانا در نامه به همسر دومشبایست سالالبته می

سخن گوید.  ۶«گوی واقعیدر همه مورد یک دروغ» و «نادرست و ترسو»عنوان فردی به

 اش در شهر جدید پس از ترک ماربورگ که هایدگر را وادار کرد یکی ازندادن آدرس

تواند بیان آزردگی شدید و حتی نوعی اش را مأمور یافتن او کند، میدانشجویان

 دانشگاهدر  تحصیل یجغرافیایی و ادامه یجویی هانا باشد. قاعدتًا فاصلهتلافی

، دوست هایدگر از جهات متعدد به سود هانا ساسپریتحت راهنمایی کارل هایدلبرگ 

گ کاری وگوش به زنعشقی با هایدگر به خاطر ضرورت پنهان ینیز بود. از سویی رابطه

مناسب بداند و او را  اش بکشد و وقت را برای دیدارماندن که معشوق چه وقتی میل

اش کشانده بود. از سوی سالانوبه انزوای اجتماعی و دوری از هم سن احضار کند، هانا را

 عنوان استاد راهنما، خلاصدیگراز پیچیدگی نوشتن تز دکترایش زیر نظر هایدگر به

 شده بود.

فکری وجغرافیایی هایدگر  یدایره با این حال پس از مدت کوتاهی، با آن که هانا از 

بودند  ساسپریجدیدی که در اطراف کارل  دوستان قدیم و یخارج شده و به حلقه

هر وقت  ۶۰2۰شود. تا سال سر گرفته میگذشته با هایدگر از یوارد شده بود، رابطه

خواند، اگر لازم بود پیشنهاد سوی خود میهایدگر در سفر بود هانا را با یادداشتی به

د. در گذراندنگر در هتلی سر راه میپردازد و شبی را با یکدیسفر او را ب یکرد هزینهمی

آرنت که در نورنبرگ همراه دوستانش در تعطیلات بود، با  ۶۰2۱یکی از این موارد در 

و و به دیدار ا ن یک لحظه تردید سفرش را قطع کرددریافت یادداشتی از هایدگر، بدو

خود و  که رابطه ادامه یابد، پیوسته ازعشقهایش برای آنهایدگر در نامه 2.شتافت

                                                      

۶ Lotte Kohler, Within Four Walls: The Correspondence Between 
Hannah Arendt and Heinrich Blucher 1936-1968. New York San 
Diego London: Harcourt, Inc. 2000, pp. 115 and 128. 
2 Daniel Maier-Katkin and Birgit Maier-Katkin, “Hannah Arendt and 
Martin Heidegger: Calumny and the Politics of Reconciliation” 
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غیبت خود به علت گرفتاری خانوادگی، بیماری یا جلسات  نوشت و ازتمنای وصل می

ای که به کرسی استادی ۶۰2۱اش در کرد. شاید انتصابکاری و غیره، عذرخواهی می

تعلق داشت، او را که بلندپروازی  ۶پیش از او به دوست و استادش ادموند هوسرل

شان توسط بود. پاسخ هانا به لغو یکی از قرارهای کارتر کردهای داشت محافظهحرفه

هایدگر در این دوران روشنگر این است که عذر او را درک کرده، اما او را دچار ترس و 

دانی و من همیشه را مانند روز اول دوست دارم، تو این را میو من ت»طراب نموده: ضا

 « ام.دانستهمی

 هاسوم رابطه، یعنی رابطه از راه دور و دیدار گ یمرحله چه مسلم است هایدگر ازآن

گرفت، راضی بود. به گاه که به ابتکار و در زمان مناسب برای خودش صورت میو بی

تکان خورده، مثل  نامزدی هانا به او نوشت از خبر یهمین سبب پس از شنیدن شایعه

ند. هضم ک را کاملاً  خبرتواند گرفته شده باشد، و هنوز نمی که چیز گرانبهایی از اواین

داد، تقاضای عکسی از او می ای است که هانا به اوهای بعدی صحبت از شادینامه در

 اگر»نویسد، می پیش داشت، و اش ازامکان ملاقات سرِ راه سفری که دراست و هیجان

با  2«.من عشق خود به تو را از دست بدهم، حق زندگی کردن را از دست خواهم داد

فیلسوف، شاعر و نویسنده، از شاگردان هایدگر و  3،ازدواج هانا با گونتر اشترن این حال

 دهد. از رابطه پایان می ه، به این مرحل۶۰2۰هانا آرنت در  دانشگاهیِهم

خود به هایدگر را از دست نداده بود.  یهانا در بخشی از این مدت، عشق و علاقه

 هایدلبرگ به هایدگر شان دربخشاطمینان ذیر وای، با یادآوری آخرین دیدار دلپدر نامه

کنم: مرا فراموش نکن. و با همان اطمینان... درخواست خود را تکرار می»نوشت، 

.« دانمام را میزندگی فراموش نکن که من با چه شدت و عمقی قدر موهبت این عشق در

ا که هایدگر هم خود و احساس تعلق به کسی ر یانجام خانهنویسد که سرمی اما ضمناً 

                                                      
Human Rights Quarterly , Feb., 2006, Vol. 28, No. 1, The Johns 
Hopkins University, p. 37. 
۶ Edmund Husserl 

2Ursula Ludz ۱2 نامهی شماره 

3 Gunther Stern 
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با این حال حتی یک سال بعد، پس از دیدار هایدگر از او  ۶.شناسد، یافته استاو را می

کننده، بارزترین که چگونه این دیدارِ زندهنویسد ای به هایدگر مینامه و همسرش، در

اش به عشق آن دو بوده، و چگونه با حرکت قطار هایدگر، برای ترین نیاز زندگیمییو دا

  2او مثل همیشه چیزی جز انتظار، انتظار و انتظار باقی نمانده.

بیست ساله در ارتباط بین آرنت و هایدگر وجود تقریباً  یاین نامه یک وقفه پس از

شود. این نامه پاسخ نامه هایدگر به هانا آغاز می درپی -۶۰33-۶۰32دارد که در 

ی و سیاس جا نمانده( نسبت به رفتارهآمیز هانا )که بقاعدتاً شماتت یهایدگر به نامه

اسی این دو، بلکه از نظر سی یتنها از نظر رابطهستیز هایدگر است که نهاکادمیکِ یهودی

قدرت گرفتن هیتلر و نازیسم  فرایندکادمیک آلمان در آچه در فضای فرهنگی و و آن

 3ها هایدگر به ریاست دانشگاه فرایبورگداد، بسیار مهم است. در این سالروی می

امه در این ن ستیزی او شدت گرفته بود. هایدگری یهودیمنصوب شده و شایعات درباره

اتهام را این . او بود هایی خواند که در چند سال گذشته تحمل کردهشایعات را تهمت

قاعدتًا  ۱.کندهانا آرنت رد می اش، ازجمله خوداش با دوستان یهودیبا برشمردن روابط

ت گیری دیگری از او ثبیکننده نبود. اما واکنش یا پقانع این توضیح برای هانا کاملاً 

ت هانا آرن نشده. واقعیت این بود که کمی پس از نوشتن این نامه، و درست زمانی که

آلمان شد، هایدگر به حزب ناسیونال سوسیالیست )نازی( هیتلر پیوست،  ناچار به فرار از

ریاست دانشگاه در  یو ریاست دانشگاه فرایبورگ را پذیرفت. عکس هایدگر در جامه

های او که به ، با مدال حزب نازی بر سینه و سبیل کوتاه هیتلری؛ سخنرانی۶۰3۱

 هایشیافت؛ نامهها خاتمه میر نازیهایل هیتل اش، با سلامشهادت همکاران دانشگاهی

فضای زدودن نفوذ یهود از »درحمایت از یک کاندیدای استادی با اشاره به ضرورت 

ال اش به لیبرزیادی نزدیک بودن»دای دیگری به خاطر و رد کاندی« روشنفکری آلمان

                                                      

۶ Ursula Ludz ۱3 نامهی شماره 

 همان،  ۱۱ی شماره نامه2 

3 Freiburg 

 ۱۲ی شماره نامه۱ 
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 وترین روشنفکر حزب نازی؛ ؛ امید او برای تبدیل شدن به مهم«های وِبریدموکرات

 اش برای انطباق سیستم دانشگاهی آلمان با جنبش نازی، تردیدی درریزیبرنامه

نویسان آرنت و هایدگر با نامهزندگی ۶.گذاردها باقی نمیاو با نازی یهمکاری فعالانه

 ستیز، سازشکار ونظر دارند که آیا هایدگر اساساً عنصری یهودییکدیگر اختلاف

همان ابتدا از این واقعیت آگاه بود، یا فردی بود ضعیف،  زطلب بود، و آرنت نیز افرصت

ی توان انکار کرد که افکار هایدگر دربارهترسو و نان به نرخ روز خور. در هر صورت نمی

انگاری )نهیلیسم( و سقوط، تمدن غرب از هیچ یدهندهعنوان نجاتآلمانی به یاندیشه

 لمانی، درآی متمایز بودن سرنوشت مردم آلمان و ویژگی خاص درباره با افکار هیتلر

کرد و جهت بودند. با این تفاوت که هیتلر به نژاد آلمانی تکیه مینازیسم با یکدیگر هم

 لمانی و زبان و فرهنگ آن. آهایدگر به روح 

 

  آرنت در تبعید

م زندگی فردی، ساز شرایط سیاسی در آلمان و ظهور نازیسهای ویراندگرگونی

ل یو اوا ۶۰2۱پایان سال  هانا آرنت، را نیز متحول کرد. در سیاسی-فکری و فلسفی

شدت دچار بحران بود و میزان بیکاری ط اقتصادی جمهوری وایمار بهی، شرا۶۰2۰

هنرمندان بسیاری را برای گذران زندگی به زحمت انداخته بود. با توجه  روشنفکران و

ن او این که هر دو یهودی اِشترن طبقاتی مشترک هانا و گونتر - فلسفی یبه زمینه

هم نزدیک شدند وپس از نه ماه بودند، در برلین بهجذب شده در جامعه غیر یهودی 

رغم هت رفتند. اشترن برزندگی با هم، تصمیم به ازدواج گرفتند و از برلین به فرانکفو

مکتب  یآوازهپر یفلاسفهاکادمیک و برخورداری ازحمایت درخشان شایستگی 

ودور آدورنو، و دیگران، پس از دو سال تلاش، ئفرانکفورت، ازجمله ماکس هورکهایمر، ت

در کسب موقعیت دانشگاهی ناکام ماند. دلیل عدم موفقیت او ارزیابی منفی همان 

ی ای از تحلیل مارکسیستدر آن نشانه ای بود که شرط پذیرش او بود وحامیان از نوشته

له ئقولی، این مسی بر فرهنگ و تفکر و هنر نبود. بهدارسرمایه ییراتِ جامعهأثتاز 

های مکتب هانا آرنت را، که از لحاظ فکری نیز چندان به مارکسیست احساس منفی

                                                      

۶ Daniel Maier-Katkin and Birgit Maier-Katkin, pp100-104 
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آتش زدن  به هرحال، پس از ۶.فرانکفورت نزدیک نبود، نسبت به این افراد دامن زد

ها، اشترن تصمیم به فرار از آلمان یتلر و نازیو به قدرت رسیدن ه ۶۰33رایشتاگ در 

های آلمان، در کشور گرفت. اما هانا به امید کمک به یهودیان و فدراسیون صهیونیست

 اما او با هوشیاری و زیرکیها، به دستگیری و زندانی شدن او انجامید، ماند. این فعالیت

لافاصله همراه مادرش از طریق گناه است و پس از آزادی ببان را قانع کرد که بیزندان

 اشترن پیوست.  چکسلواکی به پاریس رفت و به شوهرش گونتر

تر شد. آرنت از با آغاز جنگ دشوار آسان نبود و طبعاً مهاجرت سیاسی زندگی در 

 ،دکرطریق کار با یک آژانس یهودی که یهودیان را برای اعزام به فلسطین آماده می

راهل وانهاگن: نوشت و نخستین کتاب خود، کرد، مقاله میمی تأمینزندگی را 

را که پیش از فرار از آلمان شروع کرده اما تمام نکرده  2یک زن یهودی ینامهزندگی

 به چاپ نرسید.  ۶۰۲۱بود، در پاریس به پایان رساند که تا 

شتر ترن بیاش شده بود. مراوداتِ تدریج از نظر احساسی و جنسی ازگونتر دوربه هانا

رن ها بودند. با این حال اشتو اطرافیان نزدیک هانا عمدتاً صهیونیست بود هابا کمونیست

ت رابطه داشت. هانا پذیرف یاصرار به ادامه از پیشنهاد آرنت برای جدایی استقبال نکرد و

 ،۶۰3۱انجام در د. سرکرقرار زمان با مردان دیگری رابطه برکه او را ترک نکند، اما هم

هانا آرنت نیز دو  3آرنت و اشترن اسناد طلاق را امضا کردند، و اشترن به امریکا رفت.

 بلوخر ازدواج کرد.هاینریش  سه سال بعد با

ر یهودی، فعال سیاسی، سخنوری کارگریِ غی یاز یک خانواده ۱بلوخرهاینریش  

نبود که به بهادری قهار در تظاهرات خیابانی بود. جوانی بیش آموخته و بِزنخود

 یهخوردها و حزب کمونیست آلمان پیوسته بود، و در انقلابِ شکستاسپارتاکیست

های حزب کمونیست و نزدیک شدن آلمان نقش فعالی داشت. با تغییر سیاست ۶۰۶۰

                                                      

۶ Young-Bruehl, p. 80 
2 Rahel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman 
3 “Gunther Stern”, Spartacus-educational.com 

۱ Heinrich Blucher 
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گیری هیتلر گیری کرد. به دنبال قدرتاز حزب کناره ۶۰2۱به استالینیسم، بلوخر در 

ها، بلوخر از آلمان فرار کرد و به پاریس رفت. کمونیستها و و دستگیری سوسیالیست

اول عاشق یکدیگر شدند.  یدو از همان لحظههانا آرنت آشنا شد، و هر با ۶۰3۱در 

هوشِ بلوخر و شخصیت بسیار قویِ او، که احساس ایمنی زیادی  آرنت سخت تحت تأثیر

دند. بویکدیگر سنگ هم زاز لحاظ تمایلات جنسی نی ، وداد، قرار گرفته بودبه او می

آنها  ۶.«نیاز داشتم، یافتم اوانجام کسی را که به سر»آرنت به دوستانش گفته بود که 

های را به اردوگاه هاازدواج کردند. با شروع جنگ دولت فرانسه آن رسماً ۶۰۱۹در 

مردان و زنان آلمانی فرستاد. اما هردو موفق به فرار شدند و پس از مدتی  یجداگانه

شان در امریکا، ازجمله اشترن، ویزای اضطراری از زندگی مخفیانه، با کمک دوستان

 هم بسیار نزدیکامریکا دریافت کرده و به این کشور مهاجرت کردند. بلوخر و آرنت به

او با یک زن  یرغم آگاهی آرنت از رابطه، به۶۰۱۹در بودند، و تا پایان زندگی بلوخر

چگونه »ندند. پس از مرگ بلوخر، آرنت به دوستی نوشت هم ماجوانِ یهودی روسی با

 «. توانم به زندگی ادامه دهممی

 

 « سفت للفکیِ آماا ، نه چپ»روشفکر ِ آرِنت، 

تحول فکری عملی و  ،م زدقهانا آرنت را ر ای که سرنوشت فردیشرایط سیاسی

ش، پس خود یگفتهتعهد به یهودیت و به صهیونیسم را نیز پدید آورد. به و سیاسی او، 

گر وقایع باشد و به این نتیجه توانست نظارهچه در آلمان گذشت او دیگر نمیاز آن

د گیرد، بایمی خاطر یهودی بودن تحت تعقیب قرارهوقتی انسان ب»رسیده بود که: 

عنوان یک عنوان یک آلمانی و نه بهعنوان یک یهودی از خودش دفاع کند، نه بهبه

پیش  این درست راهی بود که او در 2«فردی باورمند به حقوق بشر.وطن، یا  -جهان

کرد یل بود؛ استدلال میتفاوت قا« سمیتیسمآنتی»و « نفرت از یهودیان»گرفت. او بین 

                                                      
۶ Derwent May, Hannah Arednt, (1986), p. 47, in “Heinrich Blucher”, 
Spartacus-educational.com 

2 Hanna Arent,. Men in Dark Times, A Harvest Book Harcourt Brace 
and co. San Diego London, 1995p. 202 



 

 
 

 مغیثیهایده  05

ولوژیِ ئکه اولی همیشه به دلایل تاریخی و مذهبی وجود داشته، اما دومی یک اید

سمیتیسم را در این قرن نوزدهم است. یکی از دلایل مهم رشد آنتی یسکولار زاییده

ی که ناچار با هر دولتهدید که یهودیان اروپا تنها ملتی بودند که دولتی نداشتند، و بمی

توجه به این که ماهیت و علمکرد آن دولت چه بود، همکاری و در حاکمیت بود، بی

داران یهود، ازجمله خاندان روتچایلد در فرانسه بارز آن را بانک یکردند. نمونهسازش می

ها و یهودیان اروپایی، که به نظر او بین آن ی. آرنت برای اَعمال خیرخواهانهدانستمی

 کنند قرار گرفته بودند،ییهودیان و واقعیت سیاسی کشورهایی که در آن زندگی م

 . ل نبودیاحترامی قا

فعالیت برای ایجاد  نویسی واز طریق مقالههای اول ورود به آمریکا سال آرنت در

خواهان تشکیل یک ارتش از  گذراند. اومی وحدت عمل یهودیان علیه هیتلر روزگار

شکست هیتلر بهره ببرد  تواند ازکرد که انسان نمییهودیان جهان بود و استدلال می

ن طر رنج بردپاداش به خا یکه سهمی در آن ایفا کرده باشد. چنین کاری مطالبهآنبی

ما هم »داد ن نشان میاست. او باور داشت که تشکیل یک ارتش یهودی به جهانیا

فعالیت سیاسی آرنت گیریِ جهت رابطه با این گفته در ۶«هستیم. گیردرسیاست در

 یکی از»عنوان ای که در آن از او بهدر پاسخ به نوشته ۶۰۱3در . استتوجه جالب

روشنفکران چپ آلمان  یمن از زمره»شده بود نوشت: یاد « روشنفکران چپ آلمان

 ای به تاریخ ونیستم و خیلی دیر به درک اهمیت مارکس رسیدم چون در جوانی علاقه

گوید اگر قرار باشد به سنتی تعلق داشته باشد، سنت فلسفی و می« سیاست نداشتم

ردی عنوان فاش بهبه قولی، قصد آرنت تأکید بر بیداری سیاسی و مبارزه 2آلمان است.

ن تریشدهجالب اما این است که شناخته یچپ. نکته ییهودی بود نه فردی از خانواده

 هانا آرنت بیشتر سیاسی است تا فلسفی.  آثار

 ۶۰3۹های دهههانا آرنت، او در  هاینامهبه شهادت بسیاری از نویسندگان زندگی

 یعنوان دولتتشکیل دولت اسراییل به، صیهونیستی فعال و متعهد بود اما ۶۰۱۹و 

                                                      

۶ Anne Heller, p. 77-78  

2 Elisabeth Younge-Bruehl, pp. 104-105 
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شهروندی  آمد حذف اعراب ازمعتقد بود پی دید ویهودی را نادرست می منحصراً

 درستیِ .بودهای بیگانه خواهد عدالتی، میلیتاریسم و وابستگی به قدرتاسراییل، بی

های نبود با توجه به سیاست اشتأیید دوستان یهودیاو که مورد یگونهمواضع پیامبر

 تحسین است.  این سالها درخور یدولت اسراییل در همه

به پایان  ۶گرایی()تمامیتتوتالیتاریسم  ءمنشاکتاِب تأثیرگذار آرنت،  ۶۰۱۰در 

های بلوخر که در پژوهش شوهرش منتشر شد. آرنت کتاب را به ۶۰۲۶رسید، و در 

، ستیزیبود، تقدیم کرد. کتاب در سه بخش، یهودی شمربوط به آن همفکر و همکار

« سمینبرد تمدن و بربریت ر»شور، و پیچیده از پر یامپریالِسم، و توتالیتاریسم، تحلیلِ

های این ترین جنبهدهد. از مهمه مییولیت انسانی، ارائپاشیدگی معنوی مسو ازهم

را  «توتالیتاریو» یبود. )واژه هادولت از توده یو استفاده« تمامیت»کتاب تحلیل او از 

پرداز سیاسی ایتالیایی، که در برپایی حکومت فاشیستیِ نظریهجیووانی جنتیله، 

ای که بیانگرِ کلیت ساختارها، نقش داشت، وضع کرد؛ واژه ۶۰2۹ یموسولینی در دهه

 های زندگیولوژیِ دولت در بسیجِ تمامیِ مردم و کنترلِ تمامِی جنبهئها و ایدهدف

کند که دیکتاتورهای آرنت اشاره می 2ازجمله اقتصاد، سیاست و مذهب، بود.(

ها و ها هستند، و هدف آنخاص با توده یخواه نیازمندِ برقراریِ رابطهتمامیت

ها فاقدِ آگاهی از منافع ها، و نه طبقات است. تودهشان در سازماندهی تودهموفقیت

مشخص و قابل دسترسی هستند، و چه به صِرفِ هایی مشترک و قابِل بیان در خواسته

های یابی در هیچ گونه تشکلی با هدفقابل سازمان شان تفاوتیخاطر بیهاندازه و چه ب

 –های کارگری ای و یا اتحادیههای حرفهازجمله احزاب سیاسی، تشکل --معین 

، که معیتآوردن این جهد که چگونه هیتلر با به حرکت دردمی توضیح آرنت. نیستند

  3ها داشتند، توانست به قدرت برسد.احزاب سیاسی دیگر نه امیدی و نه توجهی به آن

                                                      

۶ The Origin of totalitarianism 

2 Stanley G. Payne, Fascism: Comparison and Definition, (1980), p. 
73, in “Heinrich Blucher”, Spartacus-educational.com 

3 “Heinrich Blucher”, Spartacus-educational.com 
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ف های مختلهای متعدد از سوی دانشگاهاین کتاب موضوع گفتگو، ستایش و دعوت

سیستی، مارکگرایانه، ایده آلیستی و ضداز برخورد ذات آمریکا از سویی و انتقادات بسیار

ذات پنداشتن هیتلریسم و استالینیسم از سوی دیگر، شد. ن و همعمدتاً به علت همسا

های کنندگان کتاب آن را نماد هیستری جنگ سرد خواندند. آرنت کتاببعضی بررسی

ی انقلاب اکتبر نوشت که نقد و ها ازجمله دربارهدیگری در مورد انقلاب انگیزبحث

آیشمن در انگیخت. اما کتاب پردازان چپ بر های زیادی را از جانب نظریهاعتراض
 عنوان یهودیِهای خصمانه و توصیف او بههانا آرنت بود که او را آماج انتقاد اورشلیمِ

 «دشمن نوع بشر»بیزار قرار داد. آرنت با اقدام دولت اسراییل در ربودن آیشمن،  -خوداز

 یاستفادهاش به سوءمخالفتی نداشت. اعتراضاز آرژانتین برای محاکمه در اسراییل 

 ز ازای متمایعنوان واقعهدولتمردان اسراییل از دادگاه نمایشی برای ثبت هولوکاست به

سایر جنایات جنگی، برای جلب حمایت افکار عمومی جهان به سود اسراییل، علیه 

برای نسل جوانی بود که  ،هاتوجیه عدمِ مقاومت جدی یهودیان در برابر نازی اعراب، و

ندیده بودند. آرنت معتقد بود این پرسش که چرا یهودیان شورش نکردند، دوران هیتلر را 

نشود. این که چرا رهبران  یدهتری پرسال مهمؤدر حقیقت پوششی بود برای این که س

ها همکاری کردند. واقعیت های اشغالی با نازییهودی در سرزمین یشدهشناخته

دیگر به  ها در فرستادن یهودیانِ تاریخی همکاری شوراهای قدرتمند یهودی با نازی

شدت پنهان نگاه داشته شده بود. اِشکال کار به تا انتشار این کتاب به ،های نازیاردوگاه

فایده بودن مقاومت یهودیان اروپا را خواست بینظر آرنت این بود که این محاکمه می

ان ن شود که یهودیتوانست مانع از آپر قدرت اسراییل می نشان دهد و این که تنها دستِ

ها به خاطر رو شوند. آرنت با اشاره به حملات و تهمت هامثل گوسفند راهی کشتارگاه

چه کار خطرناکی که انسان حقیقت را »طعنه به دوستی نوشت کردن این حقیقت به

  ۶«ه دهد.یوریک و پژوهشی در سطح واقعیات ارائبدون دستکاری ت

                                                      

۶ Brightman, ed. Between Friends: The Correspondence of Hannah 
Arendt and Mary McCarthy 1949-1975, New York: Harcourt Brace, 
1995, p. 146 
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اسراییلی نه فقط آیشمن بلکه تمام جهان را  استدلال آرنت این بود که بازپرسان

نی بود. بی. دفاع وکیل آیشمن هم قابل پیشردندکبرای جنایات علیه یهودیان متهم می

دهنده و نه مجری جنایات بود و ه آیشمن نه واضع قانون، نه دستوردفاع این بود ک

نبرگ دفاع ه هرچند دادگاهِ نورهم کسی را نکشته بود. استدلال این بود ک شخصاً

این  قربانی را مردود شناخته بود، دادگاه باید آیشمن را نیز« اطاعت از دستور»اساس بر

وریِ روشن کتاب آرنت ئت ۶جنایت بود.« ماشین یدندهفقط چرخ»جنایات بداند چون 

های مرگ ای که داوطلبانه ماشین کارخانهمردان و زنان معمولی یاین بود که انگیزه

ولوژی افراطی نبود، بلکه بلندپروازی ئانداختند، نفرت فردی یا ایده مینازی را به را

ارش گز»متوسط( و ناتوانی آنان دراحساس ترحم به دیگران بود. در  یطبقاتی )طبقه

استدلال آرنت این بود که شَر دارای عمق نیست، رادیکال نیست  2«ی ابتذال شَردرباره

 تواند درهمین دلیل واگیر دارد و مثل قارچ میای در سطح است. اما درست به و پدیده

 تمام جهان فراگیر شود. 

در حال نوشتن  ماً یآرنت همراه با تدریس در دانشگاه، دا۶۰۱۶تا  ۶۰۱3های سالدر

خواننده، درکتاب پر های متعدد بود.سخنرانی، و شرکت در کنفرانسی ارائهمقاله و 

آرنت به ماهیت فلسفی شَر یا خباثت و  3،انسان وضعیتمرجع و بحث انگیز دیگرش، 

مصالحه و بخشش  یلهئپردازد، و مسی آن میهای اندیشیدن و داوری دربارهشرطپیش

 عیسی مسیح که قدرتِ بخشش تنها از آنِ  یاز گفته دهد. اورا مورد تحلیل قرار می

ند، استفاده شنیز پیش از انتظار از بخشش الهی باید یکدیگر را ببخ هاخدا نیست و انسان

حد مجاز، که قابل بخشش است و جنایت  عنوان تخطی ازکند. آرنت اما بین تجاوز بهمی

م، کند که انتقاشود. با این حال استدلال میل مییکه مستحق مجازات است، تفاوت قا

 .کندای میها را گرفتار واکنشی زنجیرهچون انسان ،دهدارتکاب به جرم را پایان نمی

 

                                                      

۶ Hannah Arendt: Life in Dark Times, Boston. New York: New 
Harvest, 2015, pp.12-15 
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 عاومی و خصوصی یجویانه در حوزهصامحهتکر ِ م
 یسیاسی و حوزه یجویی آرنت در عرصهپرسش این است که آیا این مصالحه

ها ویژه نسبت به هایدگر، نیز تأثیرگذار بود؟ درک کنشبه ،عمومی در روابط خصوصی

طور مشخص در رابطه با مارتین هایدگر عنوان یک زن، بههانا آرنت به هایو واکنش

ای است که به نقش اجتماعی و های ویژهچندان آسان نیست، زیرا دارای پیچیدگی

های روشنفکری قرن بیستم تأثیرگذار در جریان عنوان متفکرینِسیاسی آن دو، به

گونه به هایدگر از ای اعتراض، در نامه۶۰33تر گفته شد که آرنت در ارتباط دارد. پیش

علیه استادان یهودی در دانشگاهی که ریاست  هایدگر ی تصمیماتِ اداریشایعات درباره

آن را به عهده داشت، شکوه کرده بود. اما پس از شنیدن انکارِ هایدگر و حتی پس از 

قطع مکاتبه با او اکتفا کرد. هرچند  آوری هایدگر به حزب نازی، تنها بهاگاهی از روی

هایش ای نوشتهبات و پارههایدگر تا حدودی در مکات یبارهشواهد داوری سخت او در

های ی فیلسوفدرباره ۶۰۱۱ای که در در مقالهمثلاً با دیگران موجود است. 

در  نویس به عضویتِ هایدگرجمله هایدگر نوشت، در زیراگزیستانسیالیست آلمان، از آن

اش در دانشگاه فرایبورگ علیه استادان های او در دوران ریاستحزب نازی و سیاست

خصوص ادموند هوسرل، دوست و استاد پیشین هایدگر که کرسی استادی هیهودی، ب

 د هایدگر پس ازکرهایدگر به ارث برده بود، اشاره کرد. در آن جا آرنت اضافه  او را نیز

لمان، دراختیارِ مقامات فرانسوی قرار داد، و این آمردم  آموزی رای بازبخود را جنگ 

های سیاسی در دانشگاه ینازل اندیشه واقعاًسطح »همان اندازه مضحک است که 

تصمیم  شکستگی او ازدلی هنتیج را ۶۰3۱آرنت درگذشِت هوسرل در  ۶«لمان.آ

ره به بادید، و در اینممتاز از او می یپس گرفتِن عنوانِ استاد بازنشستههایدگر در باز

 2«کار هایدگر جز قتلِ بالقوه نام دیگری ندارد.»کارل یاسپرس نوشت: 

دوستانه با هایدگر و دیدار و مکاتبه با او را پس از نخستین  یبا این حال آرنت رابطه

با که ، و سفرهای متعدد بعدی از سرگرفت. پس از دیدار اول ۶۰۱۰سفرش به اروپا در 
                                                      

۶ Young-Bruehl, 217-18. 
2 Anne C. Heller, Hannah Arendt: A Life in Dark Times, Boston & 
New York, New Harvest: Houghton Mifflin Harcourt, 2015, P. 59 
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و با ا یگوی نه چندان دوستانه با همسر هایدگر که در آن تاریخ از رابطهوتنش و گفت

 ۶۰۱۲ در تا درگذشت آرنت این دو ، دیدارها و مکاتباتهمراه بود آرنت اطلاع داشت

 اش بودههایدگر که هانا عشق زندگی یرسد برای آرنت گفتهادامه یافت. به نظر می

توانست به هایدگر که کوشید به هر طریق میاهمیت خاصی داشت، و تا پایان عمر می

 آن جمله مه دیده بود، کمک کند. ازخاطر همکاری با رژیم نازی لطاش بهنفوذ و شهرت

های انتشاراتی در آمریکا برای ترجمه و چاپ آثار هایدگر فعالیت با مذاکره با سازمان

رفاه هایدگر نگران بود، نیزبرای تجدید رابطه بین او و دوست  کرد. برای سلامتی و

رس سپاش کارل یاسپرس که ضد نازی بود و همسر یهودی داشت، تلاش کرد. یادیرین

اش را با هایدگر گسسته بود و مانند بسیاری از روشنفکران آلمان در رابطه ۶۰3۱در 

 آلمان را داوطلبانه ترک گفته بود.  برد و شهروندیِسویس بسر می تبعید در

حتی تناقضات رفتار آرنت با هایدگر با توجه به شخصیت،  درک پیچیدگی و

ه خوانش ب بعاًطها دگر آسان نیست. تفاوتفلسفی و باورها و کنش سیاسی های یاندیشه

های آن دو مربوط است که اساساً مبنای اگاهی ما از وجود تحلیل متفاوت نامه و درک و

 ی. یک نظر بر این است که رابطهاست، هاای، آن هم پس از مرگ آنچنین رابطه

جددِ کسب م جویانه بوده، ابتدا برای سکس و در آخر برایهایدگر با آرنت پیوسته سود

آبروی از دست رفته، و چاپ آثارش در آمریکا، بوده و این که آرنت هرگز از عشق به 

ممکن است که نتقادی نسبت به او را نداشت. غیرهایدگر آزاد نشد و توانِ ارزیابی ا

همکاری هایدگر با رژیم نازی  یلهئها، مسحداقل در دیدارهای اول این دو پس از سال

گرانه و توجیهی هباشد. پرسش این است که آیا آرنت به بیانیبه میان نیامده 

اه دانشگ« زداییکمیسیون نازی»جنگ به  یای که هایدگر پس ازخاتمهنمایانهمظلوم

ه داده بود، باور داشت؟ او گفته بود یاز تدریس محروم کرد( ارا ۶۰۲۹)که او را تا سال 

بود و امید داشت که مشارکِت  اش ازعضویت در حزب نازی، حفظ دانشگاهکه هدف

امید شد، ود، و زمانی که از چنین تحولی ناها شحزب موجب تحول نازی روشنفکران در

دانست و ادعا کرده گیری کرد. او خود را قربانی رژیم نازی میاز ریاست دانشگاه کناره

ته لببود که گرفتارِ محدودیت برای چاپ کارهایش و تجسس امنیتی هم شده بود. اما ا

رغم آرنت، به . ظاهراًپرداختهحق عضویت در حزب نازی را می ۶۰3۱ سالِ نگفت که تا

و ا ،اش با رژیم نازی تقاضای بخشش نکردکه هایدگر تا پایان عمرهرگز از همکارینآ
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که  ۶ه کرده بود. هایدگر حتی در پاسخ به هربرت مارکوزهئها تبررا از همکاری با نازی

ای از او خواسته بود همراهی با شاگرد او بود، و طی نامه ۶۰32تا  ۶۰2۱های بین سال

ولوژی و اَعمال آنها را محکوم کند، نوشت مردم آلمان از جنایات ئها را تکذیب و ایدنازی

نظر دیگری، چنین  2جنایات استالین را پیش کشید. یلهئخبر بودند و مسرژیم بی

صداقت، و حتی تردید در سهم مهم آرنت  ال بردنِ قدرت داوری وؤس برداشتی را زیر

و مماشات نسبت به هایدگر را با تفکر ، داندسیاسی قرن گذشته، می یرشد اندیشه در

آمیز بین گونه که خواهان روابط صلحداند؛ همانآرنت مرتبط می یجویانهآشتی

این برخوردِ  یها بود. یک نمونهها، و اسراییل و فلسطینیها و یهودیآلمانی

های متعدد به سخنرانی پس از جنگ جویانه، سفرش به آلمان و پذیرش دعوتمصالحه

بود که بسیاری ازروشنفکران ضد فاشیست آلمانی پناهنده به غرب از آن رویگردان 

از پیشگامان آزادی اندیشه درآمریکا نیز بود و که نشتاین، یجمله آلبرت ابودند: از آن

هور جمدر پاسخ به دعوت رییسوی برای سفر به آلمان را نپذیرفت.  شمارهای بیدعوت

عنوان یک یهودیِ دارای عزت نفس، از ارتباط به»هاس، به او نوشت:  ودورئوقت آلمان، ت

 3«لمانی معذور است.آبا هر نهاد 

هانا آرنت، بُرشی از زندگی سیاسی و فکری او که به  هاینامه یکنندهبرای مرور

شگفتی نیست. نکته این است که با توجه به  هایدگر مربوط است خالی ازرابطه با 

ای که عاشقانه یموقعیت نابرابر و تفاوت سن آن دو، تسلیم شدن هانای جوان به رابطه

کرد تا حدود جزییات زمانی و مکانی و حد و حدود آن را پیوسته هایدگر تعیین می

کارانه بودن رابطه با مردی که زن و ریب، هرچند به نادرست و فدرک استزیادی قابل

. این دختر هیجده رابطه نیز جای توهم نبود یبچه داشت آگاه بود و در مورد آینده

 این رابطه بود، سخت ابهت که دو برابر او سن داشت و آغازگرپر ، در برابر این مردِساله

                                                      

۶ Herbert Marcuse 

2 Maier-Katkin (2) pp. 175-77 
3 Anthony Heilbut, Pp. 328-29 
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توانست در برابر نمیزده بع سوداط، با دادهازدستنوجوانی پدر دختر ۶دچار اعجاب بود.

 رهانا دچا»فریبی از او آمادگی مقاومت داشته باشد. هایدگر برای دل یتلاش مصممانه

هنوز جامعه غیر یهودی بود که شده در جذب ای خاص یهودیان همان احساس ناامنی

نوان عهایدگر با انتخاب هانا به« ن بودند.ئنسبت به موقعیت خود دچار تردید و نامطم

ی فلاسفه، فلسفه و هنر ای که با گفتگوهای طولانی با او دربارهخود و رابطهمعشوق 

پذیری عاطفی هانا در با توجه به آسیب 2زدود.ها را میهمراه بود، بسیاری از این تردید

باختن محبوبیت و نفوذ هایدگر در میان دانشجویان، دل آن موقعیت، و آن سن و در

ور تصتوان مشکل می، هرچند داردنجای سرزنش  چندانر هانا و پذیرش رابطه با هایدگ

ها، قادر به کلاسیتوجه هممورد و اکادمیک ممتاز نظر ازاین دختر باهوش، که کرد 

 .ه باشدنبود خود طلبمحور و فرصت -خود با معشوق نابرابر یتشخیص وجود رابطه

مدارای او نسبت به کند تداوم دلبستگی و چه درک رفتار آرنت را دشوار میاما آن

ه ببند پای که هایدگر پس از جنگ و سقوط رژیم نازی است. یعنی دلبستگی زنی

، حقوق صلح ،گراییبه تکثرمتعهد ین حال ع ، و درهویت یهودی و صهیونیسم سیاست و

شی و ککه حتی اگر نسلاست ، به مردی است و مفهوم جنایت علیه بشر ،برابر انسانی

عنوان ناجی آلمان وغرب، و به کرد، به هیتلر بهها را تأیید نمیازیآور نجنایاتِ نفرت

یبورگ را اعظمت حزب نازیِ او باور داشت، و اخراج تمام استادان یهودی از دانشگاه فر

امضا کرده بود. آرنت با توان فکری، صداقت و تعهد به حقیقت، چه در جوانی و  شخصاً

های شخصیتی و اخلاقی معشوق بت به نقصانتوانست نسسالی، چگونه میچه در میان

  تفاوت بماند.بی

و را هانا آرنت که بعضی ا فلسفی هایدگر در بسیاری از نظریات یتردید اندیشهبی

را  هیافت. آرنت به پیروی از هایدگر مدرنیتاند انعکاس میخوانده« گرایِ چپهایدگر»

هایدگر را که  یروانهراست« انقلابیانرژی » دید، هرچندزتناقض میاشاری سرفرایند

                                                      
۶ Richard Wolin, Heidegger’s Children: Hannah Arendt, Karl Lowith, 
Hans Jonas, and Herbert Marcus, Princeton: University Press, 2001, 
p. 37 
2 Elzbieta Ettinger, Hannah Arendt/Martin Heidegger, New Haven: 
Yale University Press, 1995, p. 15 
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تلر ملحق شدنش به هی یدانست، و انگیزهول سقوط یونان باستان میئدموکراسی را مس

اش ازجنبش نماِد بینشِ متفاوت آرنت، هواداریبرد. در جهت عکس به کار میبود، 

وق اش با جنگ ویتنام و هواداری آشکاراش ازجنبشِ حقشوراهای کارگری، مخالفت

اعتبار  ها، شهرت وهای پنجاه و شصت او از توجه رسانهدههمدنی در آمریکا بود. در 

آکادمیک و تجارب گوناگون زندگی و اعتماد به نفس برخوردار بود. تنها توجیه رفتار او 

جوانی، نو یتواند این باشد که دلبستگی عاشقانهها مینسبت به هایدگر در این سال

 سال داد. در نخستین نامه پس از تجدید دیدار دریدگر پیوند میهنوز آرنت را به ها

 وقتی»یک زندگی بود؛  یکنندهنویسد که دیدارشان تأیید، به هایدگر می۶۰۲2

شاید از همین « پیشخدمتِ هتل نام تو را گفت مثل این که زمان ناگهان متوقف شد.

گرانه یهت به هایدگر نیز توجرو بود که پس از آشتی با عشق گذشته، لحن انتقادی او نسب

ای ابداعات فلسفی هایدگر و موضع سیاسی بین پاره ۶۰۱۱سال  ای دردر مقالهمثلاً شد. 

عهد با هایدگر، در پاسخ به آدورنو که دید. اما پس از تجدیدی درونی میااو رابطه

ر داز خطر کردن هایدگر ، «ان فاشیستی خوانده بوداستخو تا مغز»هایدگر را  یفلسفه

ر و س نکردندبود که استادان دیگر کارینوشت این  ونازی سخن گفت برابر رژیم 

و لوتر، و  هگلو  روشنفکری تاریخِهای علمی و پردازی در قالببا سخنخودشان را 

ی . سخنراننزنند یحرف هیتلر، آشویتس و نسل کشی اوگرم کردند تا درباره نیچه 

تر به آن اشاره شد، نیز به که پیش ۶۰33ریاست دانشگاه فریبورگ در هایدگر در مقام 

تردید  جای»وجه تجلی نازیسم نبود، و نوشت، هیچنظر آرنت ناسیونالیستی بود، اما به

  ۶«دانست نازیسم یعنی چه.است که در ان وقت هایدگر می

 یکنندهی زایلنوعکه به آرنت از هایدگر یجالب آن که در برابر این دفاع جانانه

به دستاوردهای اکادمیک آرنت، نسبت  العمل هایدگرعکسبود،  اوو صداقت خود  اعتبار

او تحمل این که نام من در » باره به یاسپرس نوشت، . آرنت در اینبودسکوت محض 

 ی خودم عملاًفضای عمومی مطرح باشد و من کتاب بنویسم را ندارد. من همیشه درباره

صطلاح تا اام که شهرت و کتابی وجود ندارد و من بهته و وانمود کردهبه او دروغ گف

                                                      

۶ Richard Wolin, pp. 50-51 
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ست وقت ا ی کارهای او بنویسم، آنتوانم بشمارم. مگر که دربارهشماره سه بیشتر نمی

 ۶«توانم بشمارم.پذیرد که تا شماره سه و گاهی تا چهار هم میشود و میکه راضی می

دیگری به همسرش  یرد، در نامهبُدر آلمان به سر می وقتی مجدداً ۶۰۲۲ سال آرنت در

ای نیز به عدم تمایل هایدگر همین نامه اشاره کند. درنظری هایدگر اشاره میبه تنگ

چاپ کتاب آرنت و کسب  به دیدار با او دارد و دلیل آن را از سویی ناخشنودی هایدگر از

ل مربوط به دانشگاه یمسااش در دانشگاه برکلی، و از سوی دیگر کرسی استادی

قدرت بین آن دو در متن و  یرابطه یادامه از ها نشانداند. آیا این گفتهفرایبورگ می

ته وابساین مرحله نیز گرمی و سردی رابطه  ، و این که حتی درشتدادیگری  یزمینه

 ؟ بودبه میل هایدگر

 ینحوهر دمعتقد به وجود روابط قدرت جنسیتی نبود  هانا آرنت شاید این که

و  جنبش زناندر حقیقت او برای تأثیر نبود. بی هایدگر رفتاراو از پردازش و تحلیل 

 ، درسیاسی آرنت یاندیشه ،قول سیلا بِن حبیببه و ودل نبیاعتباری قای أجنش حق ر

ی شناختسی را معرفتاو تقسیم کار جن جنسی بود.-همسانی با سنت غرب، دچار کور

 و« فضای عمومی سیاست»دانست، بین انگاشت و به بیولوژی زنان مربوط میمی

ند. زنان به فضای دوم تعلق داشتمعتقد بود  ، ول بودیتمایز قا« فضای خصوصی خانگی»

 مردان است یسیاسی، که جبهه یجنبش زنان نوشت، زنان به جبهه آرنت در انتقاد از

های جنبش زنان در حقیقت یک جبهه است، جبهه یکه همهاین ترمهم اند،ورود نکرده

یابی به اهداف مشخص )جز در مورد امور خیریه( متحد برای دست زنان، خصلتاً یجبهه

 جنبش زنان ماندن گی تلاش برای ایجاد یک حزب زنان، و منحصراًنتیجهاند. بینشده

بن حبیب  2تزاعی بودن آنها است.جوانان، نشانه ان آن، همانند جنبش منحصراً

ت، داش عمومی او قرار-سیاسی یهرچند سرنوشت یهودیان در مرکز اندیشه»نویسد: می

عنوان یک زن، و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زن بودن در جهان هویت او به

سبت به زنانی که در ن»کند، آرنت اضافه می و« وضوح در کار او جایی نداشت.مدرن، به

                                                      

 همان۶ 

2 Elizabeth Young-Bruehl, pp. 95-97. 



 

 
 

 مغیثیهایده  25

دهنده قرار داشتند مشکوک بود و به توان زنان برای رهبری سیاسی موقعیت دستور

 ۶.«قدم بودتردید داشت و در مخالفت با ابعاد اجتماعی آزادیِ زنان ثابت

آرنت به، هیلده فرانکل، دختر جوانی که آرنت به او بسیار نزدیک شد و  ینامه 

این داوری باشد. در این نامه او  یکنندهتأییدتواند ستود، میاو را می« نبوغِ اروتیک»

که هرگز از »در جوار او آحساس آرامشی داشت  از بخت خوب آشنایی با هیلده که

« 2ود[یک روشنفکر ]نب» رو که هیلده ویژه ازآننکرده بود نوشته، به« نزدیکی با یک زن

ی هادههمباحث جنسیتی که در  آرنت به فمینیسم، جنبش حقوق زنان و یعلاقهعدم

 در آمریکا در اوج خود بود طی سالیان تغییری نکرد. ۱۹و  ۶۰۱۹

به استاد و  ادامه داد. وفاداری او آخرعمری هاسال تانگاری با هایدگر را آرنت نامه

فلسفی هایدگر، چه به علت دلبستگی  -معشوق قدیمی، چه به دلیل نفوذ فکری

اش نسبت به روابط قدرت جنسیتی، ه، یا عدم حساسیتنوستالژیک او به عشق گذشت

قلبی  یبه علت سکته ۶۰۱۱در  هانا آرنت .کندتر نمیسانآدرک رفتار آرنت را 

 درگذشت و خاکستر جسدش در کالج بارد به خاک سپرده شد. 

 

                                                      

۶ Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, 
London: Sage Publishers, 1996, pp 1-2 
2 Hannah Arednt letter to Hilde Frankel, January 1950, Spartacus-
educational.com  





 

 سخن آخ 

رفتارهای خصوصی و اجتماعی افرادی که مورد احترام و تحسین  پذیرش تناقض در

های تتفاو از ند، برکنارشتدا ما هستند آسان نیست. چهار زنی که در این نوشته حضور

 زمان خود قراراجتماعی فعالیت ح اندیشه و وسطترین عالی در ،شانسیاسی و نظری

لت گاه ع جدل، و بحث و بودند که آثارشان موردنفوذی پرپردازان نظریهبرخی داشتند؛ 

 ومبارزات سیاسی و نظری آنان و اعتماد به نفس و ی سیاسی بودههاتفرقه و انشعاب

ا درک ام .است ناپذیری تبدیل کردهشکستی یها، آنها را به اسطورهشاناستقلال روحی

روابط  یعرصه ری آنان دهاو واکنش عاطفیدردناک  یِوابستگ ودرونی ی هاکشمکش

چندان  ،رسدمی به نظر شانی آرمانیهاآلایدهو عاشقانه که گاه در جهت خلاف  عاطفی

 ساده نیست. 

ن از شستکه دست مبارزی شکنندگی عاطفی و روانی النور مارکس، زن روشنفکر و

از افسردگی  ییاش را تنها راه رهازندگیکار و فریب محور-خود زندگی خود و نه از مردِ

 یطهدر راب زا لوکزامبورکرآورِ و تعامل حیرت ییخوردگی یافت؛ شکیباو احساس فریب

 یمانندش در صحنهناپذیری سیاسی و شجاعت اخلاقی بیسازشرغم عاشقانه، به

کار مردان فریببا  اما گلدمنی کارانهتنش و سازشبط پُروار؛ سیاسی فکری و یمبارزه

اسی فیلسوف سی آرنت، هانا ینهگراو توجیه آوروفاداری حیرت؛ و اشزندگی بندوبارِبیو 

رسش ما را با پ هیتلر و حزب نازی، یمتعهد به سرنوشت یهودیان، در برابر مردی شیفته

کند. این که چرا و چگونه افراد به رفتارها و روابط فردی می مواجهتری ی بزرگپیچیده

 «تبانی»دهند، یا با عاملین رنج خود در عمل می آور و گاه موهن تنیا اجتماعیِ رنج

  ؟کنندمی

فرهنگی و روانی دارد، که در -ی متعدد سیاسی، اجتماعیهااین پدیده ابعاد و لایه

ی گوناگون از دلایل هاه شد. مروری کوتاه از برداشتیی از آنها اشارهامتن به جنبه

زندگی خصوصی، ورای مبارزات  یعرصهترین پذیری یا تزلزل زنانِ در نهانیآسیب

کمک  بسیار پیچیده یلهئسیاسی و نظریِ آنان، شاید بتواند به درک بهتری از این مس

  کند.
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، و ۶۰۶۱بلشویک در آوریل ت اجرایی حزب أالکساندرا کولونتای، تنها زنِ عضو هی

دولت نوبنیاد شوروی )در سمت کمیسر رفاه اجتماعی(  ییگانه زن عضو نخستین کابینه

اش را کند که زندگی خصوصیتأکید میی خود نامهبلافاصله پس از انقلاب، در زندگی

 اشمبنای استانداردهای خودش سامان داده و همانند مردان، تجربیات عشقیهمیشه بر

رگز پنهان نکرده و اجازه نداده احساسات، شادی یا اندوِه عشق، خلاقیت، فعالیت و را ه

من متعلق به نسلی هستم »نویسد: می دهد. با این حال، شعاع قراراو را تحتی همبارز

 یشهااندوه و تراژدی یکه در یک تقاطع خاص تاریخی پرورش یافت. هنوز عشق با همه

 ام داشت. نقشی خیلیختیِ کامل، نقش بزرگی در زندگیو توهمِ به دست آوردن خوشب

توان آزاد بود. این به هدر دادن می دانستیم چگونهنمی ما زنانِ نسل قدیم هنوز بزرگ...

انرژی روحی و تقلیل نیروی کارمان بود. اشتباه ما این بود که دوباره و دوباره تسلیم 

داشتیم می را در مردی که دوستخود  یشدیم که سرانجام عشقِ یگانهمی این فکر

کوشید می مانبار واقعیت چیز دیگری بود، چون همیشه مردِ محبوبایم و هریافته

ی او انطباق هاما تحمیل کند و ما را مجبور کند خود را با خواستهمنیت خود را به

کولونتای آزادی زنان را تنها با استقرار یک نظام سیاسی و اقتصادی نوین  ۶«دهیم.

روسیه  تعمر در صفوف حزب سوسیال دموکرا یدانست و از همین رو همهمی میسر

نایستاد که بدون دگرگونی در روابط جنسی این نکته باز تأکیدمبارزه کرد. اما او هرگز از 

 سرعت مشابه نظم قدیم خواهد شد. نظم نوین به ،و خانوادگی

اتام، نشان بفمینیستِ بریتانیایی شیلا روورِ ، به بابط عاطفیاپذیری زنان در روآسیب

باورهای  ی حاکم برهاژرفی دارد که زنانی که در مقابله با محدودیت یهااز واقعیت

 کلِ هر فرد به ش اند؛ واقعیتی که درخیزند، با آن مواجهمیاجتماعیِ زنانگی به ستیز بر

ان موانعی است که در پذیری بیآسیب»این دهد، می شود. او ادامهمی متفاوتی نمایان

عنوان انسان وجود دارد. این انسانیت را هنوز مردان بر اساس نان، بهزراه رشد کامل 

تأکید عین حال  روباتام در 2«کنند.می از نظر فرهنگی و اجتماعی تبیین ،تصور خود

                                                      

۶ Alexandra Kollontai, The Autobiography of a Sexually 
Emancipated Woman, Iring Fetscher, ed., New York: Herder and 
Herder, 1971, p. 8 
2 Sheila Robottom, Introductoin to Marx’s Daughters 
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برد و می را به سایه زناننه سهم عظیم فکری و سیاسی پذیری کند که این آسیبمی

را با  پذیری تنها مااین آسیب ، واقعیتِاو به نظر نوعی شکست برای آنان است. بیانِنه 

توانند استقلالِ خود را می کند که زنان چگونهمی این معما یا پرسشِ پیچیده روبرو

 که ناچار شوند که قید احساسات را بزنند یا تسلیم محض آن شوند. حفظ کنند، بی آن

کاوانه له از دیدگاه روانئبه طرح مس فمینیستِ کانادایی، ۶،میلتنروبرتا هَ

 مراتبی میان زن و مرد، حتی دراو با اشاره به وجود روابط سلسله پردازد.می

مفهوم  یهئنویسد، فمینیسمِ مارکسیستی با ارامی مناسباتِ دو جنس،ترین خصوصی

کند که با بسط درک  ییزداابهامای ، توانست از نظریه«امرِ خصوصی سیاسی است»

تولید اجتماعی، فعالیت انسانی را در  یانگلس از ارتباِط تاریخی شکل خانواده با شیوه

عمومی کار و روابط  یخصوصی خانواده و عرصه یمجزا از یکدیگر )عرصهی هدو عرص

ی مارکسیست این بود که تقسیم کار جنسی هادید. استدلال فمینیستمی اجتماعی(

عمومی کار و روابط  یی به عرصهدارسرمایهصوصیِ خانواده در نظام خ یدر عرصه

شود. اما به نظر همیلتون این می تداوم روابط پدرسالارانه منتهی بهاجتماعی تولید، و

ی سلطه و با توضیح دهد چرا زنان )و مردان( با ساختارها تواند کاملاً نمی استدلال

بخشند. می کنند و آن را مشروعیتمی «تبانی»دستی زنان فرادستی مردان و فرو

 د خشونتری کاربپذیری یا نیات نهانی فردی یا حتفشارهای سیاسی و اقتصادی، انطباق

توانند توضیح کافی برای وادار شدن افراد به سازگاری با نظام فرهنگی و اجتماعی نمی

ش دمی و گرایپیچیده و سرشار از تعارض روان آ یمسلط باشند. هَمیلتن توجه به حوزه

استعمارزدگی » 2،کِیت مِیلت ی حاکم اجتماعی، یا آنچه کههابه درونی ساختن ارزش

مراتب جنسیتی این که چگونه سلسلهمثلاً  3داند.می ضروریرا زنان خوانده، « درونی

                                                      

۶ Roberta Hamilton 

2 Kate Millett 

3 Roberta Hamilton, The Collusion with Patriarcy in Roberta 
Hamilton and Michele Barrett (eds) The Politics of Diversity, 
Montreal: Book Centre Inc., 1987, pp. 385-86 
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ی از احساس زن ئتدریج جزدرونی شده و به ۶«منیت»گیریِ شکل یدر مراحل اولیه

 شود. می یشهاو واکنش هارفتارو نسبت به بدن خود، 

شکافد می متقابل عشق و سلطه نکته را بیشتر یدر توضیح رابطه 2جسیکا بنجامین

سی ن کآداند که در می سویهپذیری، را روند یا سیستمی دوسلطه و سلطه یو پدیده

شود در آن مشارکت دارند. او این می کند و کسی که تسلیم قدرتمی که اعمال قدرت

کودک با مادر و پدر که از همان ابتدا در  یدو جنس را با تحلیل رابطه یایندِ رابطهفر

بحث بسیار  یدهد. استدلال ساده شدهمی کند، توضیحمی ذهن کودک جا خوش

زندگی، مادر را که  یپیچیده او این است که کودکان دختر و پسر در مراحل اولیه

بینند. اما در رونِد می ار قدرتمند و در کنترلاست بسی هانیازهای آن یکنندهتأمین

 آلیزه کردنِ او گرایشهویت شدن با پدر و ایده-، به همشانرشد روانی و جنسی

یابند، چون او نماد قدرت و آزادی و استقلال از کنترل مادر است. این پیوندِ هویتی، می

 ودفرزند پسر را تجسم خ راحتی و با دریافت پاسخِ مثبت از پدر، کهبرای کودکِ پسر به

ماند یم گیرد. اما نیاز کودکِ دختر به پیوندِ هویتی با پدر بی جوابمی انگارد، صورتمی

کسی است که از وابستگی آزاد  به ،گونه به عشقشدن نیازِ حسرتو این آغاز نهادینه

ن اتنش میبا ظهور ،پذیری( به گمان اوسلطه )و سلطه یچرخه . به عبارت دیگر،است

ی، ، تلاش برای انکار وابستگ مادر و فرزند یاحساس وابستگی و عدم وابستگی در رابطه

 با این .شودمی آغازکودک )و زنانگی( در چشم  و تنزل ارزش مادر آلیزه کردن پدرایده

رام، مبتنی بر احت یقدرت یا سلطه با رابطه یحال، به نظر بنجامین جایگزینی رابطه

سلطه و  یتواند چرخهمی «باهم بودن»بین دو جنس، و  3اعتماد و وابستگیِ متقابل

  ۱پذیری را پایان دهد.سلطه

                                                      

۶ ego 

2 Jessica Benjamin 
3 Intersubjectivity 
4 Jessica Benjamin, Bonds of Love Psychoanalysis, Feminism, and 

the Problem of Domination, Knopf Doubleday Publishing Group, 
1988, pp. 11-42. 
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هی به توجتواند به کممی کاوانهفمینیسمِ روانی هیانگرادهنده و ذاتگرایشِ تعمیم 

جمله از -ند مؤثرجنسیتی ی هگیری و نهادی شدن سلطدر شکل مناسبات دیگری که

 -فرهنگی، مذهبی و اجتماعی  یهامناسبات اقتصادی، سیاسی، طبقاتی، و ویژگی

تنوع اشکال جدید خانواده و روابط خانوادگی، قابلیت شمول این  علاوه بر این،نجامد. بی

حاضر در واکنش به  یتفاوت زنانِ مطالعهبه هر حال،  کند.می وری را محدودئت

، از جمله شانآورِ مردان زندگیعاطفی و به رفتارهای رنج روحی و پذیریآسیب

. کندمی شمول محتاطتوضیحی فراگیر و همه یهئما را در ارا ،شانجنسی ییگریزپا

رغم رنج آور بودن آن رابطه، به یو ادامه انتخاب النور مارکس و اِما گلدمن حفظمثلاً 

 هانا دهد؛ و کنشمی درنگ پایانبی طرفه رابطه راطور یکبه زا لوکزامبورگ،است؛ ر

یدگر در دوران نوجوانی، کمک زیادی به ها عشقی و جنسی با مارتین یآرنت در رابطه

 کند. نمی اشیدگر در دوران بلوغ سنی و فکریها درک رفتار او با

نویسان، به واقعیتِ فقدان گرایش فمینیستی زنانِ مورد بحث، نامهند تن از زندگیچ

یک از  گلدمن هیچ اامجز اند. در حقیقت، بهاشاره شد، پرداخته هامتن به آن که در

و ای روابط حرفه به عامل جنسیت در به فمینیسم یا اساساًبحث، موردی هاورهطاس

و تساوی حق زنان به استقلال و آزادی ر تنها گلدمن بدادند. نمی ییخانوادگی بها

 جمله حق برخورداری از ارضای نیاز جنسی پای، از آنهاعرصه یجنسیتی در همه

ی یدیگرِ این بررسی، جنبش فمینیستی را جنبشی بورژوا اما او نیز مانند زنانِ. فشردمی

نیز که به فمینیسم  آرنتدید. نظر می ل و نیازهای زنان کارگریارتباط با مساو بی

 صرفاً نان ز بود که ، بر آنمستقلِ سیاسی باور نداشتی هولوژی و اندیشئمثابه یک ایدبه

ی اشتغال را دنبال هاقانون برابری در فرصتوضع مثلًا باید اهداف مشخص سیاسی، 

لوکزامبورگ  ۶.عام سیاسی هماهنگ باشد یل زنان باید با اهداف مبارزهیمساو  کنند

 را مشابه، که روابط مرد و زن در خانواده خانواده ءمنشااز کتاب انگلس، ای جمله از نقلِ

 ،وابطناشی از این رگرفت که ستم جنسی می نتیجه داند،می پرولتاریا بورژوازی و روابط

ن بینش ایکند. می واقعی خاتمه پیدا مانند ستم یهودیان تنها با پیدایش سوسیالیسمِ

                                                      

۶ Elizabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt For Love of the World, 
New Haven and London: Yale University Press, 1982, pp. 95-97. 
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گیری پیشرفت صنعت مدرن به شکل بود که مارکس و انگلس یبینانهتکرار گمان خوش

نه را پدرسالارا روابطحاکمیت انجامد و می اعتنا به جنس و نژادارتشی از پرولتاریای بی

 خواهد طلبید. به مبارزه 

توجهی آنان نسبت به آرنت و لوکزامبورگ و بی« جنسیتی-کور»به هر حال، اگر 

ی هارصهع یتی زنان در همهی پیچیده و نتایج تبعیضات جنسیتی و فرودسهامکانیسم

ن توامی در آنها ندانیم، شانحاکم زمانه یهای مردسالارانهزندگی را نهادینه شدن ارزش

 های و محافظه کاریِ اخلاقی زمانه آنیگرارا انعکاسِ جنسیت شانفمینیستیِ گرایش ضد

یز نجنبش سوسیالیستی  یو حتی رهبران پرآوازه هادید، که در میان سوسیالیست

ه ب مسزنان و سوسیالیکتاب  یوجود داشت. واکنش منفی اگوست بِبِل، نویسنده

یری گدر خاطر، بهتسایتونگ آربایتر یاستعفای رزا لوکزامبورگ از سردبیری روزنامه

تر و اشاره به زن بودن او، که پیشتابیدند، نمی می او با نویسندگان که رهبری او را بریدا

اعتبار ساختن نظرات تلاش رهبری حزب بلشویک برای بی از آن سخن رفت؛ و یا

اپوزیسیون » یدهم حزب درباره یالکساندرا کولونتای، در جریان مجادلات کنگره

شکل  ۶«نپ»اقتصادی  یکه در اعتراض به رشد بوروکراسی حزبی و برنامه« کارگری

ه بوخارین و لنین جمله بسیار گویا است. رهبران حزب، از آنزمینگرفته بود، در این 

وریکِ کولونتای، از توهینِ شخصی به او ئاعتبار کردن نظرات سیاسی و تبرای بی

لونتای کو عاطفی یخودداری نکردند. لنین حتی به طور ضمنی )و غیر اخلاقی( به رابطه

 یعنوان انگیزهاز رهبرانِ گروه، )و همسر بعدی کولونتای( به 2فبا الکساندر شیلاپنیکو

دانست کولونتای هنوز از همسرش، می پشتیبانی او از گروه اشاره کرد، در حالی که

نویسد چگونه می خودش ینامه. کولونتای، در زندگیبودجدا نشده  رسما3ًپاول دیبنکو،

کردند می زیادی او بر اموریی هبه فمینیست بودن و تکی« متهم»رفقای حزبی اش او را 

-ی بود که به انزوایِ خودیهانان بود. مواجهه با چنین برخوردکه تنها در جهت منافع ز

، کارگریمبارزه در صفوف اپوزیسیون  یجای ادامهکولونتای انجامید، و او بهی هگزید
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عنوان نماینده و سپس سفیر دولت شوروی در گزید، و بهوفاداری به حزب را بر

ی خود هاآلوشتن در جهت ایدهد، از کشور خود دور ماند، و به نئکشورهای نروژ و سو

 ۶ادامه داد.

عنی پذیری عاطفی زنان به مگردیم که آسیبشیلا روباتام باز تأکیدمورد  یبه نکته

ا آنان ر یارادهنبوده و نیست و  آنانو نظری  سیاسییا تنزل ارزش سهم عظیم کاهش 

نور عمومی بود، کاهش نداد. ال یدر عرصه شاندر به انجام رساندن آنچه هدف زندگی

ینگ، و تنها چند هفته پیش از با ادوار اول اشمارکس در اوج آشفتگِی زندگی

حفظ میراث مارکس و چاپ آثار ی هگیرِ به انجام رساندن وظیفاش، سخت پیکشیخود

 آثار نظری او در دورانیترین زا لوکزامبورگ، مهمنویسانِ رنامهاو بود؛ به شهادت زندگی

و یوگیهس و یی از لیروحی و عاطفِی ناشی از جدا نوشته شد که او در تلاطم

برد؛ اِما گلدمن ناکامی و می او به سر یی نامتعارف و مردسالارانههاالعملعکس

روانی و عشقی را پیوسته با غرق ساختن خود در فعالیت سیاسی و نوشتن  افسردگیِ

 آرنت با مارتین هانا سیاسی و عاطفی یلهئمشکل و پر مس یکرد؛ و رابطهمی درمان

اِشترن در آغازِ مهاجرت سیاسی به فرانسه، تنها به  گونتراش یدگر و با همسر اولها

ابی نفع یهودیان و به اتمام رساندن کتسامان یافتنِ افکار او و افزایش فعالیت سیاسی به

زنان نمونه در این بررسی هیچ یک از  همچنین،که در آلمان آغاز کرده بود، انجامید. 

د. مردان ثیرِ معشوق نبودنأرو و یا حتی تحت ت، دنبالهشاندر فعالیت سیاسی یا نوشتاری

نظر و توان از این نظر تنها همراه، هممی زندگی رزا لوکزامبورگ و اِما گلدمن را

بار تتولیدات فکری آنان دانست؛ ادوارد اولینگ تحت تاثیر النور و اعی هکنندتسهیل

انگلس، به مارکسیسم  شدرییاش، فرخواندهشخصی او و پدرش کارل مارکس و پدر

آرنت، هرچند که به طور غیرمستقیم از  هانا آثار فلسفی و سیاسیترین گروید؛ و مهم

یدگر ها یتر از اندیشهشمولثیر پذیرفته بود، اما اوجی فراتر و جهانأیدگر تهای فلسفه

 گرفت. 

                                                      

۶ Barbara Evans Clements, Bolshevic Feminist: The Life of 
Alexandra Kollontai, Bloomington and London: Indiana University 
Press, 1979, pp. 193-201. 
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واقعیات بهتر آن است که به توضیحی متفاوت برای درک این اساس، شاید بر 

پذیری عاطفی این زنان بکه آسیتوان ادعا کرد میمثلًا تاریخی مرور شده روی آورد. 

ی ارزشی هاانعکاس داوری، رسدمی عشقی به نظر یآنان در عرصهنچه ضعف آو 

 نیازهای عاطفی و برابر درحاکم است؛ یا این که آنان و انتظارات فرهنگی سالارانه مرد

ی اهکه در فعالیتبوده اند، کاری محافظه از دورهب و رادیکالخود به همان اندازه  جنسیِ

ه اند کرا به نمایش گذاشتهای گیریپی ،ورزیعشق در آنانیا  ؛شانسیاسی و فکری

رای تر ببه جستجوی توضیحی پیچیده. چنین برداشتی ما را مردان است نِآ از معمولاً

. داردمیوا مهربانی و ییبا شکیباهمراه معشوق، حفظ تلاش برای ساده، یعنی ای پدیده

عاشقانه را به این  یرابطه یو تلاش برای حفظ و ادامهوابستگی عاطفی چرا  اساساً

به  اهرطور معمول فاقد منیت مردانه هستند، تظواقعیت نسبت ندهیم که زنان که به

 پندارند. در توجه به این نکات نیز نباید پیشنمی قدرت یوابستگی عاطفی را نشانهعدم

 خود را فراموش کرد. به پیروی از الکساندرا کولونتای، تنها یبودن این زنان از زمانه

بالاخره آن روز خواهد آمد که زنان با همان استانداردهای »توان امیدوار بود که می

  ۶«شود مورد داوری قرار گیرند.می شامل مردان اخلاقی که

کلام آخر این که این بررسی، بی آن که مدعِی رسیدن به پاسخی قطعی باشد، 

ثیراتِ أ، برای درکِ تاحساس همدردی و همبستگیاست، همراه با ای تلاشِ فروتنانه

ِل سی، و عوامروانی، تمایلات نهانِ جن یی پیچیدههاتودرتویِ نیازهای احساسی، انگیزه

پیدا و پنهانِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ عواملی که در ایجاد یا زدودنِ حس اعتماد 

 یهازندگِی خصوصیِ این چهره یعرصهترین به نفس، توان داوری و انتخاب، در نهانی

ای ای، عواطفِ عشقی همانند احساس درد، پدیدهاند. به گفتهدرخشانِ نقش داشته

تواند تذکار می . این مطالعه امادرک برای دیگران استغیر قابلبسیار خصوصی و 

ی هروحی و عاطفی انسانی باشد، که گاه تحت سلط پذیریآسیبی هواقعیتِ پیچید

ونی افراد، بیری هباطِ تشکیلاتی، یا محافظت از وجهضولوژی، یا حفظِ انئپیدا و پنهانِ اید

ای پاره یهاادعا کرد که با در نظر گرفتنِ مشابهتتوان می شود. تنهامی انکار یا سرکوب

 یی این زنانِ برجسته، توجه به تفاوتِ جنسیت در تجربههاو واکنش از رفتارها

                                                      

 ۱همان، ص ۶ 
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ه شاید طرح زمینتر کند. در این ورزی، ممکن است ما را به درک مطلب نزدیکعشق

 پرسش نیمی از پاسخ باشد.


