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، از همان ابتدا در خدمت جنگی ایدئولوژیک علیه خواسته یا ناخواستهآثار هانا آرنت،  :ی مترجممقدمه

 یروسیه مبتذل. امروزه که بار دیگر جنگ سرد رونق گرفته است، تا جایی که به شکلی چپ قرار گرفت
هدفی سیاسی و ایدئولوژیک دنبال  تربیشهانا آرنت  هایاندیشه به خوانند، رجوعرا هم چپ می کنونی

 ی سیاسی.تا کنکاشی در اندیشه کندمی

رژیم از ستیزی چپدهد. تری خود را نشان میاین اهداف ایدئولوژیک در ایران به شکل عریان

گیرد. در این میان طیفی از می بر ی پهلوی را درتا خاندان از حاکمیت افتاده اسالمی حاکم
ند، را پساواقعیت خوان آتوان میای که پردازان رنگارنگ را هم باید لحاظ کرد که در زمانه«نظریه»

د بتواننچه و هرآن خود قرار داده یپایهبی تاریخی، چپ را آماج حمالت نیاز از هر استدالل و واقعیتبی
 . برندستیزی خود بهره میاز آرای آرنت درخدمت چپ

آلمان، در  وقت دانشگاه ماربورگو پرفسور پاره ( اندیشمند سیاسیFrank Deppe) پهفرانک دِ

 «مارکسیستی ینظریهبحران و نوسازی »اش به هنگام وداع به موضوع رانیسخندر  ۶۰۰۲ژوئیه  ۵۱
 مورد استموضوعی  ستم، کهی سیاسی قرن بیجایگاه هانا آرنت در اندیشهبه  در متن زیر او پرداخت.

 ند.ک شد جنگ سرد رونقی دوباره پیداور نمیمناقشه وارد شد، تص به این که او زمانی .پردازدمناقشه، می
  ی سیاسی امروز.خواندن نوشتار او کمکی است به درک بهتر جایگاه آرنت در اندیشه

*** 

ترین نمایندگان تفکر سیاسی در قرن بیستم به رسمیت شناخته شده یکی از مهم اکنونهانا آرنت 

 ۶۰۰۲ تبردر اکبه مناسبت صدمین سال تولدش ها اش در رسانهاین موضوع با حضور همیشگی اخیراً است.
 هانا آرنت را عمدتاً جمله چپ آلمان غربی( )از که چپ آلمان به یاد آوردنداز خود  یانتقاددر  .آشکار شد

جایگاه واالی  ،۵۸۸۵-۵۸۹۵ هایاز طرف دیگر بعد از چرخش سال ؛«ندبود قرار داده راست در جایگاه»
ها ز چپای امالحظهتعداد قابلسوی از سرعت  بهسیاسی قرن بیستم پرداز نظریهترین عنوان مهماو به

. خود او از چنین اندانگیزبرمی هایی رایی احتیاط را گوشزد و پرسشهاچنین چرخشستایش شد. 

رسید او در به نظر می (Gert Schäfer 1997:128) نظر گِرت شِفر هب . بنابودهایی بیزار برچسب
 انیر جردبه واقع نه جا نیستم. من کمن هیچ»گفت: میو  نشیندبین چند صندلی می اشزندگیدوران 

و خود  آزادی را برگزید تا اسیر نباشداو  [۵]«ی.گرید یاسیس یهشیاند چیهنه در  کنمیحرکت م یاصل
رتبط م یدر مناقشهگِرشُم شوئلم به  شهوری متوصیف کرد. او در نامه« کامالً مستقل یروح»چون را هم

ن م و رویکرد هاکند، این است که استداللچیزی که شما را آزرده می»آیشمن خود نوشت:  - گزارش با
 تم.است که من مستقل هساین  کنندهناراحت ینکتهعبارت دیگر: به ؛متفاوت است، عادت داریدچه با آن

به هیچ سازمانی تعلق ندارم و همیشه فقط برای خودم سویی که از  مقصودم از این عبارت این است

لسینگ دارم، که به نظر  کنِ فکر خودت عبارت دیگر من اعتماد بسیاری به سویزنم، و از حرف می
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 Arendt) .«آن شود گزینجای تواندنمی ی“اعتقاد” هیچباور عمومی و  هیچایدئولوژی، من هیچ 

1999: 185[)۶]  

ساده  تی سیاسی یا علم سیاسفلسفه، فلسفهدانشگاهی نظیر ای رشتهدانش بهاو  چنین انتسابهم
از شده توسط بچشمانی » با خواست سیاست راباشد، بلکه می« سیاسی یفیلسوف»خواست . او نمینیست

: گفت ۵۸۲۱ ا گونتر گاوس در سالب ییگوو(. او در گفتSchäfer 197: 140) واکاوی کند« فلسفه

 Arendt) «.سیاسی است ینظریه ــ چنین سخن گفتبتوان از آن  اصالًاگر  ــ من یحرفه»

 عنوان علمبهشناسی چون جامعههم ــ متحده ابتدا در ایاالت ــسیاست که علم مدرن  (2005:46
. بدون شک او به صف روشنفکران بزرگ قرن بیستم بودد، نزد او بیگانه شوتجربی تعریف می اجتماعی

 دادنرارتوجه ق برای مورد ویکم مناسبتی شدتولدش در آغاز قرن بیست گردصدمین سال که تعلق دارد

 (، ژان پل۵۸۰۱)متولد  تئودور آدورنو نظیر )هابسبام( و روشنفکرانش«هانهایتبی قرن»این  یدوباره

مدار حزب سیاست ،هربرت ونر( یا ۵۸۰۲ چون هانا آرنت متولد)هم (، ولفگانگ آبندروت۵۸۰۱) سارتر
سیاری های بهنوز هم پرسش اشسیاسی ی، که استحالهت آلمانکراوسوسیال دمحزب و آلمان  کمونیست

ی دهندهمتولد شد، سازمان[ ۵۸۰۲] هانا آرنت در همان سالچون همآدولف آیشمن البته  کند.طرح میمرا 

« شرّ» تجسد ترکم او را ،۵۸۲۵ عنوان ناظر جریان دادگاه در سالبه نابودسازی یهودیان اروپا که آرنت
ها ای انسانتوده کشتارویژه هو ب یتوتالیترنظام  که وحشت دانستارمندی ک تربیش نفسه قلمداد کرد وفی

رو و از این اجرا درآوردبهــ  یفرمانده بوروکراتیک یک ماشین مجری چونهم ــرا بدون احساس گناه 

 را اعطا کرد. مبتذلیک امر  ظاهر« شرّ»به  ــ حداقل در پیشگاه دادگاه ــ

در آمریکا  ۵۸۱۵ در سالبار نخستین  آغاز شد و توتالیتاریسم یی دربارهکتاببا  که آرنتهانا  کار
ر ما . اگتعلق داردجهانی پس از پایان جنگ  جنگ سرد عصر به ،و شهرت جهانی او را رقم زد منتشر شد

طور هب را ــ کاری و سوسیالیسممثل لیبرالیسم، محافظه  ــهای اصلی تفکر سیاسی یشگرا انکشاف

. یک گرایش[ آسان نیست ]در کردن هانا آرنتبندیکه دسته خواهیم دید، [۱بندی کنیم]فشرده جمع
ه بحران ب بیستماز قرن و آغ نوزدهمعنوان گرایش اصلی تفکر بورژوایی( در پایان قرن )به لیبرالیسم

 لخال ، که خود درشد مواجهبا برآمد سوسیالیسم و جنبش کارگری  سو. از یک شودعمیقی دچار می

کمونیسم و یعنی  ــ دیگریکدرحال ستیز با  ــبه دو گرایش بزرگ و پس از آن جنگ جهانی اول 
ازی سی دولت مقتدر و طبیعیکارانهافسون محافظه ،دیگر سویاز  شد. تجزیهکراسی ودمسوسیال

 یطلبانهتوسعه هایکه سیاست ترکیب شد امپریالیستی هایایدئولوژی برآمدنابرابری اجتماعی با 
 و طلبانهتوسعه هایسیاست و خواستار اتخاذ کردمی تجلیلرا ریالیستی اممند قدرتهای ولتد

. بود «خطر سرخ»گیرانه در داخل علیه اقدامات سخت حمایت از در خارج و جویانهستیزه

ا هم کارکرد ر ( اینیهودستیزی )ازجمله ینژادی شناسانههای زیستآموزه گاهآغاز یسم،داروینسوسیال
 تاریخبه دانانی که تاریخند. تضمین کنرا ای علیه چپ توده یبنیان که داشتندبرای سیاست امپریالیستی 
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و  گراییعلیه عقل« شورش»ی زمانه به مثابهاین دوره معموالً به  پردازند،میفلسفه، هنر و ادبیات 
 نری برگسونی هبلکه به فلسفهچه ند. آنان در این رابطه نه فقط به فردریش نیدهمی ارجاعپوزیتیویسم 

گری عنوان حامل روشنبه« ردف»کنند. باور بورژوایی به مفهوم می اشاره نیز روانکاوی زیگموند فرویدو 
، شودان پیشرفت به واقعیت تبدیل میعنوعقل بههنگام همی بورژوایی جامعهدر تاریخ که به اینو باور 

 (.Deppe 1999: 109 ffکنید با  )مقایسه .به لرزه درآمده بوداز بنیان 

)پیش از همه انقالب اکتبر،  ها)هابسبام( را با دو جنگ جهانی، انقالب «عصر فجایع« »۵۸۵۱ اوت»
های (، بحران اقتصادی جهانی، رژیمچنین شروع انقالب ضداستعماری و جنگ داخلی در چینهماما 

ینی، که ( و سرانجام با رژیم استال«هولوکاست») عام یهودیان اروپا توسط فاشیسم آلمانیفاشیستی، قتل

. میشل وینوک ، گشوداوج خود رسید نقطه نخستینبه  ۱۰ یهای دههها و دادگاهدر امواج دستگیری

 Belleروزگار زیبا ) از ــ را هاروشنفکرانی را که این گسست (،۵۸۸۸) فرانسوی روشنفکرانمورخ 

Epoque)[۱تا عصر فجایع و سرانجام تا ] می های اتسالح یبه واسطه ]جهانی[ تحکیم نظام متخاصم

آن تأمل کردند،  ازسرگذرانده و بر ــ ایدئولوژیک( تندمالً زمان همراه با چاشنی کا)هم گ سرددر جن
 .نامد( میGeneration de la Crise)« نسل بحران»عنوان به

ــ  د هایدگر و یاسپرس()نز دانشجوی بااستعداد فلسفه و ی محترمادختری از خانواده ــآرنت هانا 
 ،تی آلمانانجمن صهیونیس رئیسفلد، کورت بلومنبا سیاسی نداشت.  تمایلتقریباً عنوان زنی جوان به

همسرش با نخستین همراه آرنت  (Arendt/Blumenfeld 1995).آشنا شد هایدلبرگبا  ۵۸۶۲ در

 زندگی کار روی تاریخ یواسطهآرنت بهدر برلین ساکن بود.  ۵۸۶۸ از)الیاس گونتر آندرس(  گونتر اشترن
رنگ شدن با جامعه و هممعضل  با هویت یهودی خود، (Rahel Varnhagen) راحل فارنهاگن

بعد از بازداشتی کوتاه توسط  تغییر داد: اییشهطور رهگی او را بزند ۵۸۱۱ . سالکنار آمد یهودستیزی

های صهیونیستی کار برای سازمان ،و تعقیب و فرار دوباره ۵۸۱۰ تا جادر آنگشتاپو به پاریس گریخت. 

 ۵۸۱۵ رد .هاینریش بلوشر، آشنا شد کرد. در پاریس با والتر بنیامین دوست بود و با همسر دومش،می
رای ابتدا بو  از این زمان او ساکن نیویورک شد به آمریکا شد. مهاجرت)همراه بلوشر و مادرش( موفق به 

که کرد. تا زمانیکار می (Der Aufbau) بائودر آفنام ه یهودی ب -یی مهاجران آلمانمجله

های خاستگاه، بود. بعد از موفقیت کتابش« فاقد تابعیت»کسب کرد،  ۵۸۱۵ شهروندی آمریکا را در
عداد در ت با شهرت جهانی بود. ینویس و دانشمند، مقالهنویسنده او دیگر ۵۸۱۵ در سال، توتالیتاریسم

 انیرسخنی برای ارائهعهده گرفت. را بهسمت پروفسور مهمان آمریکا  برجستههای زیادی از دانشگاه
های در سال [۲شد.]نثارش می از جوایز و بزرگداشت انبوهیو  [۱]کردسفر می همواره به اروپا و آلمان

 نیویورک را داشت. ی جدید تحقیقات اجتماعیمدرسه ( او عنوان پروفسوری در۵۸۹۱) پیش از مرگش

؛ همسرش ۵۸۲۸ کارل یاسپرس ند:ه بوددنیا رفت از عبارتی مرشدان او پیش از اینبهترین دوستانش به

  از جهان رفت. ۵۸۹۲ مه؛ فقط مارتین هایدگر کمی بعد از او در ۵۸۹۰ هاینریش بلوشر
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 افکاربر  عارفینامت سیاسیِ ثیرأتشان هایکه از طریق نوشته از روشنفکرانی بود یآرنت تجسد نوعهانا 
از  آرنت، ولی خودشان به لحاظ سیاسی در هیچ سازمانی شرکت نداشتند. دگذاشتنمی عمومی

روشنفکری ی جامعه نوعیِی نماینده او [۹]های سیاسی فاصله گرفته بود.ی سازماناز همه ۵۸۱۰  یدهه
 زنند و آنپیوند می« لیبرال»با مفهوم  هارا آمریکایی انروح آزادش فرهنگِ بود کهنیویورک بعد از جنگ 

نیز د عنوان دشنام برای روشنفکر منتقبه ــ که تا چه حد در سمت راست ایستاده باشندبسته به این ــرا 

نیز با  (Partisan Review) پارتیزان ریویو یپیرامون مجله محیط روشنفکری برند.کار میهب

رنت آ یان. مکاتبات مشدمی مشخص)معموالً یک نفر(  های سابقمهاجران، یهودیان و کمونیستحضور 

 Arendt/McCarthy) .محیطاین  شناختنمنبع باارزشی است برای  ،ارتی نویسندهکو ماری مک

الیسم ناسیونال سوسی[ پرفروش، که در آن ی ]کتابینویسندهعنوان به ــ هانا آرنت ،وجوداین  ( با1995

 ژیکِآرایش رزمی ایدئولودر  ــ ندشده بود ی توتالیتر مشخصایی از سلطههعنوان گونهو کمونیسم به
 یاسشد که از طرف می منتشرنشریاتی  شماری از مقاالت او درتعداد بیبود. « زن نقش اول» جنگ سردْ

 ود کهب از دالیلی یکیاین  رزا لوکزامبورگ(. یدرباره پتر نتل کتاب )از جمله نقد شدندمین مالی میأت

چنین تحت شرایط هم ــدشمن جنگ سرد را نپذیرفته بودند و  -که ایدئولوژی دوست ها در غرب،چپ

با  ــ در جمهوری فدرال آلمان(آلمان ارتیسم/ممنوعیت حزب کمونیست ک)مک سرکوب جدید
  ی انتقادی بگیرند.هانا آرنت فاصله [، از۹مخالف بودند]« ایقهوه»و « سرخ»سازی سانهم

داشت. او به این  را (۵۸۱۱) شدهیهودی راندههانا آرنت عنوان  ]آثار[ منتشرشده نخستینیکی از 

 (Gursگورس ) گاهوعنوان زندانی اردو به عنوان فراری، فاقد تابعیتبه را ی شخصی خودوسیله تجربه
 کندیرا مشخص م« عصر توتالیتر»اساسی ی هنگام او یک نشانه. همکندمی توصیفدر جنوب فرانسه 

 ودخ توتالیتاریسمدر کتاب را  ــ موضوعیت داردامروز هم و  ــها را فصل تریندهندهتکانیکی از و 

پایان این  در (.Arendt 1986: 426 ff) .اختصاص داده است به آن «مردم فاقد تابعیت»ی درباره
فراریان بر ی تابعیتبی هامروزاست که  آزادی پرنده حقوقی قدیمیاین یک وضعیت بی»نویسد: میفصل او 

رتکب م که فردِ بودیک عمل  حقوقی قدیم پیامدشرط که بی، فقط این پیشکنداعمال میدر تمام جهان 
ا چنین گوی ..نیست. درکار دیگر، کردمیطور خودخواسته طرد هی انسانی بی آن خود را از جامعهوسیلههب

 در ی متمدن، بربرها را درون خود پرورش داده است،تنیدهدرهمکامالً ی جهانی است که یک جامعه
د رانیم شرایط زیستیانسان را به یک  شماربی های درونی میلیوندر یک فرآیند تجزیه حال که همان
جا، همان) «کنندقبایل وحشی یا بربرهایی هستند که خارج از هرگونه تمدن زندگی می ساساً شبیهکه ا

« نابودی انسان»]نازی[ و سازوکار  های مرگکه او اردوگاهپس از آن در پایان کتاب، ــ جادر آن (.۱۹۰

 ،توتالیترخطر عظیم ابداعات » که دهدنشان می ــ (۲۹۲جا، )همان تحلیل کرد نیزرا  «تحقیر فرد»و 
ی و سرزمینی بیوقفهگسترش بی)زیرا( در عصر رشد سریع جمعیت و  ...است انسان ختنساسطحی
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 “سطحی”گرانه درواقع ها به معنای مقوالت فایدهای از انسانجا بطور مدام تودهدر همه ،وطنیبی

 (۹۰۶جا، همان) .«شوندمی

در او  .بیستم های قرنپاسخ به دالیل فاجعه برای دادنهایی است تالش با تنیدهدرهمآرنت هانا  کار

بار یک [۸](85 :1969) گونه که آدورنوهمان ــ کهاین در داشته باشد روشنفکر مایل بود سهمی مقام

ادامه  ریتبرب: »ه بوددآدورنو اضافه کر «.آشویتس بار دیگر وجود نداشته باشد» ــ ه بودبندی کردصورت
یعتاً این دو مسئله طب .«را ایجاد کرده بودند ادامه پیدا کنند شاگشتازکه آن شرایطی که ب مادامیدارد، 

زد ندر برده بودند، به تحرک درآورد. ما جان سالم به« فجایع» تمامی نسل روشنفکرانی را که از عصر

در  ــای چپ هبا تحلیلمتفاوت است شویم که آشکارا بحران قرن مواجه می ی ازتشخیص باهانا آرنت 

 ین تفاوتا ها و فاشیسم بود.داری/امپریالیسم با جنگکه مبتنی بر پیوند سرمایه ــ سنت مارکسیسم
و اربورگ در معنوان شاگرد هایدگر که به است آرنتبر تفکر سیاسی  یوجود یفلسفه ثیربه تامربوط 

« جنایتکار»حتی  ــ «ترسو»ایدگر ه نسبت بهاش را «وفاداری» او .به او منتقل شد در هایدلبرگ یاسپرس

فیلسوفی »عنوان آموزگارش به ــ ۵۸۹۱کرد( تا  بندیصورت ۵۸۱۱چنان که او بالفاصله بعد از )آن
 [۵۰].حفظ کرداش ماربورگی معشوقچون و هم« برجسته

چون همرا زمان  و هستیلف ؤم ،۵۸۲۸تولد هایدگر در  گرددر بزرگداشت هشتادمین سالرنت آ

ین کرد. ا« زنده»ها را دوباره ( تفکر پرداخت و این«شور»چنین )و هم موضوع بهکه  ای ستود«شورشی»

« ایحرفه کژدیسگی» ،«داد ای تنماه به وسوسه ۵۰مدت بار بهیک ... سال پیش ۱۱»که هایدگر 
ک )کانت ی نشان دادی متفکران بزرگ نزد همهتوان میبه مستبدان را  گرایشزیرا »؛ آیدشمار میبه

هربرت  ،طور مثالهب ــشاگردان دیگر هایدگر  [۵۵](Arendt 1969: 902« ).استثناء بزرگ است(

هانا  تعلق خاطر ،وجود با این [۵۶].رفتار تندتری با استاد داشتند ۵۸۱۱ بعد از ــ مارکوزه یا گونتر آندرس
سیونال هایدگر با نا یی فلسفهرابطهی مسئله اکه آشکار بودزیاد چنان  شو اثرهایدگر شخص  هب آرنت

 ای که( و شیوه۵۸۶۲) زمان و هستیبا مؤلف  محتواییاین پیوند  [۵۱زد.]می پسرا نیز سوسیالیسم 

 یربارهد فیلسوف یزن ملأت ــتفکرش را  تکینگیکشد، مفهوم سیاست خود را از آن بیرون می آرنت

 [۵۱].سازدمیبر ــ سیاست

 ومندی، میانگی فاصله»ورت است که به این ص هستی و زمانی مدرن در نقد هایدگر به جامعه

]یا  علن شایع عنوانسازند که ما بهچیزی را می ، آن(das Man) همگنانی وجود چون شیوهتسطیح هم
 رتعبیجهان و  هایتفسیری ابتدا همه سپهر شناسیم. اینمی [۵۱](Öffentlichkeit) [پهر عمومیس

ند و کهمه چیز را تیره می سپهر عمومیکند... را پاسداری می کند و با حق کامل آندازاین را تنظیم می
 Schönherr-Mannنقل از«).دهدبرای همگان رواج می چون آشنا و قابل دسترسامر پوشیده را هم

که در آن هر  کند،می بازگوشماران را معنای بیو بیسخنان تهی « همگنان»با هایدگر  (2006:19
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هان ج» غایب است. مندیپایان مرگ، تناهی وی معضالت مهم زندگی مانند ی دربارهاهشیاری و اندیشه
های واژه با« )بیگانگی»مایگی، جهان اصالت، جهان بیبی ی مدرن، جهان، جهان جامعه«همگنان

 طور که رودیگر زافرانسکیهمان ــاصالت بی محیط زندگی مارکس جوان( است. توصیف هایدگر از این

 ساختن ایتودهبر  ی استنقد» شامل توصیف : اینزمانه دارد انه ازدانق یمضمونآشکارا  ــ کندکید میتأ

 مندقدرت صنعت نمایش ینچن، هم[۵۲کراسی(]و، زندگی عمومی عصبی )یعنی در دمساختن و شهری

 مدرن محیط زندگی، هایجنبهو  ــ« بخواهی و سطحیروحی دل ، زندگیزدگی هرروزههیجانج، رای
 .ستشان زوال نیافته اها و بافت اجتماعیزمین، هنوز سنت ایکشاورزان در ارتباط با تکهجایی که مثالً 

(Safranski 1994: 194) ــ شود، به سوبژکتیویتهآزادی منحصراً به آزادی و شور تفکر مربوط می 
در « انسان»کننده است که هایدگر تعیین برای امر سیاسی. سپهرنون بنیادی اجتماع و نه به اما نه به قا

 [۵۹].کندخود را گم میو  شوددر این روزینگی متالشی می ،اصالتی همگناناین بی

طور همان ــ ایگرایانه به تمدن تودهنخبه -اعبارتی نقد بورژو، بهای از زمانهتشخیص بدبینانه چنین

بود... این  ۵۸۶۰ یآلمانی دهه منصبانصاحبامر مشترک » ــ کندمی کیدأس تکه یورگن هابرما

، سازی از زبان مادری، بتروحوارگی ی دانشگاهیان، بتگرایانهنفس نخبهبه ایدئولوژی شامل اعتماد
کا ها در فرانسه و آمریکه مدت ای بودشناسانهنگاه جامعه سمت و سوی غیبت، تحقیر تمام امور اجتماعی

هیلیسم قهرمانانه، ین بارکیفیت رقت» (Habermas 1989: 16-17) «.و غیره شدمی آموزش داده

حفل م ، برادران یونگر، کارل اشمیت وکار، با اشپنگلرمحافظه -هایدگر را با خویشاوندان فکری انقالبی
کاری آلمانی ی تاریخ محافظهدر مطالعاتش درباره لِنک کورت جا()همان.دهدپیوند می[ ۵۹]عمل

 که این عناصرِ داده استـ نشان ـ در جمهوری وایمار« کاران جوانمحافظه»اصطالح موج به ویژهبه ــ

نحطاط اشوند: کتاب نقد مدرن در نهایت از طریق ضدیت با سوسیالیسم و مارکسیسم باهم متحد می
 «سرخ یبانقال»ی عبارتی خطر رشدیابندهبا طلوع سوسیالیسم و بهزمان هم ، اثر اُسوالد اشپنگلر،غرب

ی به ردّیه (474 :1994) .رودیگر زافرانسکی[۵۸](.Lenk 1989: 139 ff) .آیدبه روی صحنه می

شود(: یاجه ممو نیزجو )و به این وسیله با ساختمان فکری آرنتِ دانش کندمی اشارهآدورنو علیه هایدگر 

رانده  ای پیشرا به گونه “سنت فلسفی”وجود داشت که  یفیلسوف هم علیه ایکینه ،رَد سیاسی بر عالوه»
. این دان، وجود نداشتهترین مخالفان روح فلسفیشناسی و روانکاوی، این بزرگبود که گویی جامعه

نسبت  رهایدگقیر توجهی و حتی تحآدورنو بی.. اشد.ب بایست آدورنو را خشمگین کردهمی انگارینادیده
 «.کندمی هایدگر برمال “گراییشهرستان” عنوانبهمدرنیته را  “علمی”این استاندارد به 

 همیتا انتقادی زمانه توسط هانا آرنتْ تشخیص درگفتمان توده، که همواره گفتمان نخبه هم هست، 

؛ زیگموند نداختراه الوبن بهگوستاو  ( اثر۵۹۸۱) هاشناسی تودهروان رااین گفتمان  [۶۰].مرکزی دارد

 آن (۵۸۱۰) هاقیام تودهگاست با و اُرتگا یه (۵۸۶۵) واکاوی منای و شناسی تودهروانفروید با 
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رهنگی ف یبدبینانه موج چونهم قرن بیستم آثاردر گفتمان توده و متمایز ساختند.  ندراندرا به پیش

حث ب ،طور مثالهب شویم:میمواجه نیز چپ  در با این گفتمان ما این عالوه براما  رقم خورد.بینادین 

ی گفتمان توده در تاریخ.« هاتوده»ی روانهشمار به نقش پیشهای بییا اشاره ایاعتصاب توده

فرانسه تا  ۵۹۹۸از انقالب  ــها به سیاست واکنش نشان داد تودهکارانه، بطور دفاعی به هجوم محافظه
ای در ابتدای قرن بیستم در کشورهای توده هایابو اعتص عمومی کارگری برای حق رأیمبارزات جنبش 

)پیشاهنگ( نزد چپ  ی توده و رهبریرابطه از این لحاظ،روسیه(.  ۵۸۰۱نه فقط در انقالب و )گوناگون 
 ستکاریدای موضوع شناسی تودهروان کند.می ایفا یحزب( نقش مهم از لنینیبرداشت ویژه با )بهنیز 
 مثالًه ک موضوعی، کندبینی میپیشدهند نمایش می را سیاستهای انبوه که رسانه از طریقرا ها توده

تر این دقیق بررسی [۶۵].پرورانددر سر می ــ گوستاو لوبن با توجه به ــ« نبرد من»آدولف هیتلر در 
ه ی ما هرچزمانه گرایانه در آگاهی مسلطگیری نخبهچراکه جهت بود؛سودمند می در جزییات گفتمان

، ای، ورزشاپ، توریسم تودههای جمعی، فرهنگ پهنگام رسانهکه همشود، درحالیگیر میجای تربیش

 اند.به واقعیت زندگی بدل شده تربیشیا نفر میلیون  ۶۰شهرهایی با آمد، مصرف و کالنورفت

این چالش را بازتاب  گرامشینزد « مدنی»ی و جامعه« سیاسی»ی جدایی جامعه ــجامعه  برای چپْ

 به قصد بهبود شرایط زندگی وشود برای مبارزه جهت مشارکت و آموزش تبدیل به میدانی می ــ دهدمی
. کنندهستند که در شهرهای بزرگ مدرن زندگی می کارگران مزدبگیراین  تر،بطور دقیق .«هاتوده» و کار

د فروپاشی فرآین در حکم را سیاسی فضای زتعریفباسان و بدینامر سیاسی  اجتماعی شدنِ کارانحافظهم
های این گفتمان از جانب راست هستند. بوروکراسی کلیدواژه و شدنایتودهوری، ا: فندهندمیتشخیص 

 سازیِسیاسی» :کار برد هبه این معنا ب ۵۸۱۱ از پیشرا « تمام و امدولت ت» اصطالح مثالًکارل اشمیت 

دولت ”مندی بلکه از ضعف تبدیل به نه از نیرو و قدرتتکثرگرا یک دولت حزبیِ . »«دازاین انسانی کل

کند، چراکه باید مطالبات تمام زندگی دخالت می سپهرهایدر تمام  این دولتشود؛ می“ تمام و تام
تاکنون رها از دولت قدم  اقتصاد‹ عبادتگاه›ویژه او باید به را برآورده سازد. به نفعهای ذیگروه

هرحال تاکنون از طریق دو برای چپ بهکراسی ودم (Schmitt 1985: 340, 342) «. بگذارد...

ها و نهادهای خودگردانِ جامعه، و ها از طریق شکلشارکت سیاسی تودهم (۵است: شده  تعریفمعیار 

 اجتماعیکراسی ودم ی حق رأی عمومی( وبه عالوه مندی دولتقانون) صوری کراسیوپیوند با دمدر  (۶
کراسی وبه عبارت دیگر: آزادی، که با دم [۶۶].بنیادی شهروند در مقابل دولت( حقوق اجتماعی )به معنای

  [۶۱].تعلق دارند دیگریکبه « مسائل اجتماعی»حل راهسیاسی و حقوق بنیادی در پیوند است، و 

در امور عمومی را تضمین  فعال برای هانا آرنت این معنا را داشت که حق شهروندان بر شرکتآزادی 
ز اآرنت »دهد. کارانه را رواج میسازی امر اجتماعی تردید محافظههرحال در مقابل سیاسی. او بهکندمی

-Young) .گویدمینویس او نامه، این را زندگی«سپهر امر اجتماعی انتظار کمی داشت

Bruehl1991: 359) ،را در اثرشکه او آن ،عنوان پراکسیس، بهاو «اقدام»مفهوم  از این لحاظ 
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 چهآن» اندازهای هنجارینِو چشمتاریخی  هایتجربهدهد، می بسط [Vita Activa] زندگی فعال

جا ( دقیقاً همینHabermas 1984: 404) .کند، بیان مینامیممی« کراسی مشارکتیوما امروز دم را
مثال در  طوره)ب فهمدرا می آن کراسی رادیکالِوی دمآرنت نقش جنبش کارگری سوسیالیستی و برنامه

ری جنبش کارگ« اجتماعیهای اقتصادی و خواسته»ی سیاسی را از هنگام او این برنامهشکل شوراها(. هم

ی اقتصادی تحکیم یک برنامه ــ بنابر دریافت او ــ(؛ زیرا Arendt 1981: 210/211) کندجدا می
  [۶۱].کندرا برای توتالیتاریسم باز می و اجتماعی برای برابری، آزادی را نابود و راه

 وجود دارد که روشن بخشی« ی توتالیترهای سلطهرچشمهعناصر و س»ی در پایان کتابش درباره
از یک طرف به افکار هایدگر، و از طرف دیگر به  آرنتدرک و تشخیص زمانه نزد  تا چه اندازه کندمی

اندازد های توتالیتر میراحتی به دام جنبشهای مدرن را بهچه انسانآن»گفتمان مدرنِ توده متعهد است. 
ن ست. اییابنده اافزایش رهاشدگیِ جا،کند، در همهی توتالیتر آماده میخوبی برای سلطههها را بو آن

که طوریهب گسلد،می هم از دهد،هم پیوند میها بهها را در بحرانکه انسان ی آن چیزهاییگویی همه
ی که دستگاه سلطه وحشت آهنینِ یتسمه تماد ندارد.چیز اعهرکس از دیگری جدا شده و دیگر به هیچ

چون مه کشاند،رهیده می جنبش از بند هایی را که سازماندهی کرده است، به یکتوتالیتر با آن توده
خود را  هواداران با آن صاحبان قهر توتالیتررسد که به نظر می “روحسرد و بی”و منطق  گاهآخرین تکیه

 Arendt) «.اعتماد است هنوز به آن کمدستچیزی که  عنوان تنها؛ بهکنندترین کارها میی شنیعآماده

استنتاج عِلّی)تاریخی( از فاشیسم آلمانی و  یک کوشش برایدر مرکز تأمالت آرنت  (729 :1986
 و ارزشی جهانمدرن که به بیای تودهانسانِ رهاشدگیِ وجودی »، بلکه تز قرار نداشت استالینیسم

 افراداصلی  یخصیصه» (Heuer 1987: 84) .قرار داشت، «منتهی شده فروپاشی فضاهای سیاسی
بودن ریشهارتباطی و بیگری یا حماقت و نداشتن آموزش، بلکه بیای نه وحشیی تودهدر یک جامعه

 شدن ایتوده ما امروزه در تمام نقاط جهان تحت شرایط یک» (Arendt 1986: 513) «.است
مقاومت بهتر یا بدتری را در برابر کنیم، که میی تمام ساختارهای اجتماعی زندگی روندهپیش

 (۱۰۱جا، همان) «.دنکنفراهم می تی، سیاسی و اجتماعیهای سنبندیصورت

ه قرن هستند، ب نهایت ایدئولوژی و وحشت اش درساسیی توتالیتر، که عناصر اسلطه هایسرچشمه
زمان ای همی تودهی طبقاتی به جامعهگردند: برای آرنت انحالل دولت ملی و تبدیل جامعهبازمی نوزدهم

کاتب مختلف دانان م. تاریخآیندبه شمار میهای پیدایش یهودستیزی، امپریالیسم و نژادپرستی شرطپیش

)بیش از همه  زیرا در قرن بیستم [۶۱]؛مناقشه خواهند داشت هاطرحبودن این  ی پذیرفتنیهمواره درباره
های ملی بدون شک ولتهای ضداستعماری( سیاست قدرتِ دچنین در جنبشجنگ جهانی، و همدو در 

اشیسم آیا ویژگی ف که بودمی نیزرو پرسیدنی دست آورد. از اینه ی از قرن نوزدهم بتربیش معنا و اهمیت

ن دلیل ازجمله به ای ــ کرددرک« هابنیان»از این واقع  در توانرا می حتی استالینیسم روسی یا آلمانی و

قش های سیاسی و تناسب قوا بین طبقات، نبخشیدن به استراتژی که نزد هانا آرنت تالش برای روشنایی
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در جنگ  توتالیتاریسم او ینظریه [۶۲.]های توتالیتر در اروپای قرن بیستم وجود ندارددولت و دیکتاتوری
ینیسم در توضیح فاشیسم و استال« نظریه»عنوان بسیار زیادی داشت، با این حال به یاسیس سرد تأثیر

توتالیتاریسم خود را بر رخدادهای تاریخی تحمیل کرده  ینظریه او»ماندگاری نداشت؛ زیرا 

های معتبر و درخشانی واکاویبا این حال تحلیل او تا امروز شامل تکه (Augstein 2006) «.است
 «نژاد و بوروکراسی»ی ارتباط چنین دربارههم و در مورد نقش یهودیان و یهودستیزی در قرن نوزدهم

  [۶۹.]ردازدپسیاست امپریالیسم انگلیس در آفریقا می مثالً «امپریالیسم» به آن در بخش است، که او

جدا  ۶۰ یی دههکارانهی گفتمانِ بحرانِ محافظهاز ساختارهاالبته آرنت خود را با انتخاب موضوع 

شده  آزادی هدیهبرای توتالیتاریسم و  بابه مبارزه  ــ طور که در ابتدا تأکید شدهمان ــ کند. اثر اومی

نه  نه مثبت» ــ بودبا اشاره به گوته گفته زمانی طور که او همان ــ «رفتار با جهان» اشنوشتهاست. 
 عصر ، یانقد تضادهای مدرنیته (Young- Bruehl 1991: 265) .بود« انتقادی کامالًبلکه  ،منفی

عنا رادیکال به این م شوند،رسند و منفجر میمی به نهایت واقع در های توتالیتر قرن بیستمکه در نظامنو، 
سازی النیی فرآیند عقعنوان نتیجه، که ماکس وبر به«پوشش فوالدی بندگی»این نقد خیلی هم از  .است

رنو در که هورکهایمر و آدو« شدهمدیریتجهان » ، یا از تشخیصِ، دور نیستینی کرده بودبمدرنیته پیش

ای عنوان رفع تضادهنه به انسان تک ساحتی، و بعداً هربرت مارکوزه در دیالکتیک روشنگری

 نقد کرده بودند. اش«پایان»چون تثبیت و داری، بلکه همسرمایه

تأکید  (Animal Laborans) «کارکن حیوان»بر پیروزی  زندگی فعال ]کتاب[ آخرین فصل

 و «شودی شاغالن دگرگون میمعهاش به جای انکشافی کار در واپسین مرحلهجامعه»کند؛ زیرا می

خود مدرنیته از طریق سکوالریزاسیون به (Arendt 1981: 314) .طلبدرا می« خودکار کارکردن»این 
شود، جهانیت که همراه عصر نو شروع میدر واقع بی»اما،  ــ )نیچه: خدا مرده است!( دهدتشخص می

بشریت »شناسد جامعه فقط یک چیز را می یتوسعه ی پایانی(. مرحله۱۵۶، جا)همان «است سابقهبی
ن البته او در ای .بود منفی به تمام معنا یایاتوپیک برای هانا آرنت که  ــ( ۱۵۱جا )همان «شدهاجتماعی

 شدن وای، تودهسازیآوری، صنعتیبیند که با فنی مدرن را میجامعه یتوسعهمسلط امر گرایش 
 ای وجود ندارد ودر این نقطه ظاهراً دیگر امر امیدوارکننده .خورده استوروکراتیزه شدن و غیره پیوند ب

به « نفیم ایاتوپی»کردنی نیست. فراموش عام(و قتل« اردوگاه»طور کلی: ه)ب وحشت ناشی از آشویتس
جوامع  های دمکراتیک صوریچنین نظامهم ، بلکهستتوتالیتر پیوند نخورده ا این ترتیب فقط با نظام

فرهنگ  های تخریب یکرو هانا آرنت به نشانهاز این کند.یافته را تهدید میداری صنعتی و توسعهسرمایه

د: به دهواکنش نشان می با وحشت ــ عنوان مهاجربه ــو  با حساسیتکراتیک در آمریکا وسیاسی دم

و ابتدای  ۵۸۲۰ یخر دههوا، به جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت در ا۵۸۱۰ یارتیسم در ابتدای دههکمک

ن عیّتنیز نابودسازی امر سیاسی  سیاست نابودسازی و یواسطهبهبحران قرن بیستم  [۶۹.]۵۸۹۰ یدهه
 (Breier 1992: 23).کندمضاعف پیدا می
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 فتسهانا آرنت مفهوم  ،ی مدرن و سیاست مدرنجامعه تحول یبدبینانه کامالًانداز این چشم در برابر
 بودن را برایش به ارمغان« دختر مأیوس ارسطو»ی نشاند که آوازهمیبرخود را  هنجارینسخت سیاست  و

چون بایست همشود که میچنین فهمیده میفلسفی سیاست  تأمل (.Fritz Vanahme 1993) آورد

 انقالب یدربارهرا در پایان کتابش  آن او ؛روشن سازد را توسعه مسلطِ هایتیرگی گرایشری، پرتو نو

 آرنت (.Arendt 1963: 362) « از ظلمت مخلوق به روشنایی امر انسانی رسیدن»چنین تعریف کرد 
سی دیگر ک باستاناز دوران »داند: میاما او دقیقاً «! سیاست آزادی است معنای»کند که قاطعانه ادعا می

مر او عملی،  نظری بر این نظر نیست که معنای سیاست آزادی است؛ )زیرا(... در عصر جدید، به لحاظ
اعتبار ) «آوری تحول اجتماعی آزادو محافظت از بار تأمین زندگی جامعه ای برایعنوان وسیلهبه سیاسی

بین جامعه و سیاست رابطه  ما با تنش دوباره جادر این (Arendt 1993: 28/30) «.(ه استداشت

یاست، تخریب س -. قرن بیستم قرن ناکندمیسیاسی او را متأثر  -های فلسفیکه تحلیل شویممواجه می

در » ــ های مشترک آنهخصیص ــکه  ها استها و انقالبسیاست توسط قهر است. این قرن جنگ
ارج و رو به خ ارعابها رو به داخل های توتالیتر که ابزار آنویژه دیکتاتوریهب، «قرار دارد خشونت نشان

ی زمینهاکنون در پس ــ ۵۸۹۰ در سال« قدرت و خشونت» جستاردر  (۵۶۱ـ۵۶۱جا )همان .جنگ است

 گردییککند که قدرت و سیاست به او تأکید می ــ های دانشجویی در جهانجنگ ویتنام و شورش
 مداراپذیریقدرت تنها به «. تعلق دارد /کشوریتمام اجتماعات دولتی جوهربه »اند؛ زیرا قدرت متعلق

 چونهم ،ی خشونت استباشد. ترور عنصر سلطه مداراپذیرتواند گاه نمینت برعکس هیچنیاز دارد. خشو

خود  یفتوص بسان ــاین امر یابد. که سرانجام خود را در بمب اتم می سازیت و نظامیاحتسلی گسترش

 :Arendt 1970) .بنیادی مفهوم پیشرفت است رسمیت نشناختنو به زمان انکارهم ــ مدرن یجامعه

82)[۶۸]  

 مامید تپیش از همه رَ امر این یتفکر است. نتیجهشرط آزادی سیاسی برای هانا آرنت آزادی پیش
یز به از هر چ بلاو ق به این وسیله برند؛اش را از بین میه سوژه و آزادیک است« های سیستمینظریه»

مارکس  یماتریالیسم تاریخی و گزارهبه  از جمله ــ رسدمی «دانش شناسیجامعه» و نیزی هگل فلسفه
ستی عکس ه، بلکه بهکندشان را تعیین میست که هستیهااین نه آگاهی انسان»که این مبنی بر

آزادی سیاسی به معنای دسترسی آزاد به  (MEW 13: 9) «.کندشان را تعیین میشان آگاهیاجتماعی
)مفهوم منافع که به  شمارنظرات بی آن گیری نظر حاصل فرآیندی است که درشکلاطالعات است. 

در  کند(، برای او در این رابطه نقشی ایفاء نمیایط بازتولید اجتماعی منتج شده استی خود از شرنوبه
ک یبنیادی رسند. شرط می انجامی اقدامات سیاسی به بارهانداز تصمیم دربا چشم عمومی بحثیک 

بلکه  ،نیست عبارتی دولت قانونیبه یا «محدود تبا قدر یحکومت»آزادی فقط اساسی قانون 

گوهر واقعی بحث » (Arendt 1963: 281) «.( در مشارکت فعال در امور عمومی استحق)شهروند»

 (Schäfer 1997: 146)نقل از  «.(سازدمی) را زندگی سیاسی
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ه مفهوم امر آرنت بهانا  تحلیلی یا حتی ماتریالیستیِ ـ تجربیآلیستی و نه هاید ـهنجارین  رویکردِ
پیش از  زندگی فعالبرای یونانیان »گرداند. یونانی بازمی شهردولت آله درخشندگی ایدهرا باو  سیاسی

د که به ها بودنشده در فعالیت. کار و تولیدکردن ضرورت تنیدهعملهرچیز زندگی سیاسی بود، زندگی 
شهر را تأسیس و تدول یا پراکسیسْ عمل کهدرحالیکردند، انسان خدمت می ارضای نیازهای مادی

ی محدوده( »oikos) «اقتصاد»برخالف  (Young-Brühl 1991: 442) «.کردمحافظت می
اسی ی سیحوزه جایگاه آزادی منحصراً در»فان یونانی یعنی برای فیلسوبود، « آزادی قلمروشهر دولت
 یک سختی در برابربه شهر طبعاًآل از دولتاین تصویر ایده (Arendt 1981: 33) «.شده بود تعیین

این تصویر در او  (.Canfora 2006: 34 ff کنید با آورد.)مقایسهتاب می تاریخی-بازبینی انتقادی

در  ــ« خوب»انقالب  نزد او به این دلیلکه  گنجاندهم میرا ( ۵۹۹۲)بعد از  انقالب آمریکا )تاحدودی(

طور جدی با حاکمیت مردم، هکه این انقالب برا ، چرسدنظر میبه ــ پاریس ۵۹۹۸ ]انقالب[ مقایسه با
درگیر  ظرگیری نگو و شکلوتبحث و گفتقسیم قوا، فدرالیسم و سرانجام با اهمیت فضای عمومی برای 

 پیش از همه ــ حقوق بشر نشاندن کُرسی به، ۵۹۸۱ تالش انقالب فرانسه بعد از. در مقابلْ بوده است
را خفه کرده « روح آزادی» طریق قهر، درنهایتاز  ــ ی برابرحقوق شهروند تر ازی برابری فرابرنامه
 (.Arendt 1963: 183 ff) .است

افراد آزاد « آزاد همبستگی»عنوان آل بهشهر ایدهداند که رویای یک دولتخوبی میهانا آرنت به
های برابر تعیین کند. نسانا شهرِانداز یک دولتدر چشم مردم راتواند مفهوم حاکمیت نمیوجه هیچبه

ی ست؛ و نقد آرنت به جامعهمتضمن مفهوم نخبگان هم ه ــ نقداً حتی به بیان نیامده ــتوده گفتمان 
 هایرایشچنین با گ، بلکه همبرابری )سوسیالیستی( فقط متضمن چالش با ایدئولوژیای همواره نهتوده
در مورد  که) رسدبه این ترتیب او به این نتیجه می [۱۰].است شدنو مدرن اجتماعی سازسطحهم

 تمایل به»منطبق است( که موضوع آزادی،  هاآن با واقعیت دارانِی بردهو جامعه باستانیشهر دولت

ود. شپیش برده میمشارکت در بحث عمومی توسط یک گروه نخبه به ( و355 :1963) «آزادی عمومی
روه گوید، کی به این گگزیند؟ چه کسی میچه کسی این گروه نخبه را برمی”پرسد: درنگ میاو بی»

 طهالیگارشیک سلهای فهمد که با شکلرا می« این مفهوم امر ناخوشایند در»و او طبعاً  ــ« “تعلق دارد
تر محافظت عالی« اشرافیلتی شکل دو»آزادی در یک  با این وصف (355جا )همان.است همبسته

آزادی عمومی، »نویسد: میچنین  ی انقالبدربارهی آن در پایان کتابش د، که او دربارهشمی

ر دی قلیلی خواهد افتاد که برای امور همگانی سپس به دوش عده بودن گوخوشبختی همگانی و پاسخ
ی ها به هرحال گروه نخبهآن» (.ff 161 :1999«).به آن تمایل دارندهای اجتماعی و شغلی تمام الیه

 اش...، در خدمت آنیفهوظ دادن تواند ادعا کند که انجام، و هیچ دولتی نمیسیاسی یک کشور هستند
که هانا آرنت این(. ۱۱۸ جاهمان«)دهدها را در اختیارشان قرار نمیمناسب آن عمومی نیست و فضای

جدید  گان چرخشینخب ینظریهبه این دهد، کامالً می بسط ی انقالبدربارهر کتابش این تأمالت را د
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 روپایی عصرهای اشورایی در انقالب و پیش از همه نظام ــانقالب ی ای که بر عهدهوظیفهدهد: می

 [۱۵]کردن این گروه نخبه است.انتخاب گیرد،قرار می ــ جدید

 اندکشجا میبه آن را آلِ مفهوم سیاست، هانا آرنتایده ـهنجاری نتعیّ ازقاطع  پافشاریسان، بدین

خن س« امید»عنوان که از انقالب بهــ  غافلگیرانه در افکارش باشد یرسد این چرخشنظر میو به ــ

)و این پیش از های عصر جدید را تاریخ انقالب (۵۸۲۱)«ی انقالبدربارهاگرچه او در اثرش ، بگوید

قالب ان». نگردانداز منفی میدر چشم تربیشهای پرولتری قرن بیستم مربوط است( همه به انقالب

مان گخوبی هب توانمی ؛داشت« امیدسوسوی »پافشاری بر  ایناهمیت بزرگی در  ۵۸۱۲ در «مجارستان

 نظامبه فروپاشی سال بعد  ۱۰ بیش از که سرانجام بوده هاییجنبشبه خیرمقدم  ین انقالبکه اکرد 

 ۵۸۲۰و  ۵۸۱۰ هایهای ضداستعماری دهه. انقالبدر اروپای مرکزی و شرقی انجامیدسوسیالیسم دولتی 
ای ی تودهجامعه اند.البته از جانب هانا آرنت مورد توجه قرار نگرفته ۵۸۱۹-۵۸۱۹یا انقالب کوبا بعد از 

د که شونهایی به چالش کشیده میهمواره از طریق انقالب ــ بر امید آرنت بنا ــهای توتالیتر و رژیم
-در-عملی تجربه»ها[ ]انقالب این بخشند.می واقعیت به روح آزادی اندک مانیزمعموالً فقط برای 

 که کنداهمیت شوراها را کشف می در این بافتارهانا آرنت  (40 :1963).دگذارنمیدر اختیار را « آزادی

، «در پایین»خودگردانی  هایاندام چونهم، هایی متفاوتبا نام به بعد ۵۲۱۹ در تانانقالب انگلس زمان از
انقالب فضای آزادی  های. این اندامبه وجود آمدند کار، در ارتش و در نهادهای دولتی در کمون، در محل

 یطهسویی به واسکه از  مردم خالف نمایندگی بنابر ذات خود ضدحزبی هستند، یعنی»ها سازند؛ آنرا می
گیری جهتشوند، تعیین میها بینیها یا جهانایدئولوژی یاز سوی دیگر به واسطه منافع طبقاتی و

 (Heuer 1987: 106نقل از .«)کنندنمی

 کنند... گیریتصمیمخواهند میشوراها » گویدها میآن یبارهدر ۵۸۹۰در سال  ایدر مصاحبه آرنت
در او  «.کنم)یک دولت شورایی( امکان ایجاد یک مفهوم نوین دولت را مشاهده می در این جهتمن 

 بگاننخا ت پذیر استکانام انتخابیخود یک فرآیند طریقاین به »که  کندرا تکرار می تز خود این مورد

در این حوزه  (Arendt 1970: 133) «.، ایجاد شوندتمایل دارند... که به امور عمومی واقعی سیاسی
 طلقاًم های عصر جدید( در انقالبمشابه شوراهای سازمان )یا نقش شوراها پیرامونی اساسی العهمط نیز

در را ازان سربو متضاد شوراهای کارگران  نقشفقط کافیست شود؛ به تأیید تزهای هانا آرنت منجر نمی
 یاندازههای عصر جدید از جانب آرنت بهی اجتماعی انقالب. هستهبه یاد آوریمانقالب نوامبر آلمان 

 سازیکراتوام فرآیندهای انقالبی دمتمدر درست است که  ،هرحالبه [۱۶]گیرد.کافی مورد توجه قرار نمی
های زمانبین سا تضاداین  ،دیگرسوی  دررگونی عمیق مناسبات قدرت اجتماعی و دگ از یک سو رادیکال

ا و مسیرهای انقالب ایجاد ههدف زمان چارچوبی برای بحث عمومی در مورد)که هماز پایین  خودگردان
ا زیاد با شدت کم یرا  (شودمیت توسط یک حزب دولتی ساخته درنهای )که قدرت دولتی تمرکز( و کردند

اشت برد کند؛ زیرای این تضاد را روشن نمیپیچیده تالاثر هانا آرنت معضاما  .رخ داده استو پُرتنش 
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 متناسب با ،نه برای عدالت اجتماعیو کند عمل می که فقط برای آزادی «ناتمام یانقالب» او از
 .نیست مو بیست مهای جدید قرن نوزدهانقالب هایپیچیدگی

 انقالبی (Storlokken 2006« )زا لوکزامبورگنظرات ر»تأثیر تحتاین تز هم که او  روازاین
شود هاینریش بلوشر اشاره می شکننده نیست. معموالً در این رابطه به همسربود، به نظر من کامالً قانع

لمان آ عضو حزب کمونیست( و «اسپارتاکیست»کننده در انقالب نوامبر )شرکت ،پرولتر به هر حالکه 
لحاظ بههانا آرنت آشنا شده بود،  ی که در پاریس بابوده است. بلوشر در واقع زمان (KPO))اپوزیسیون( 

( و ۵۸۸۲) با هانا آرنتبُریده بود، چیزی که مکاتبات  از مارکسیسم/کمونیسمکامالً و سیاسی  نظری

 ر مقابلد کنند.نیویورک آن را تأیید می کالج باردهای بلوشر در رانیسخنهای نوشتهبعضی از دست

حلیل تو  اجتماعی -یدر مقابل تفکر جدید علم ترکُلی، یا مارکسیسمی نظریهتاریخ  و نیز مارکس کار

او از  وجود دارد که با درکهانا آرنت  یدر اندیشهساختاری  مانعی اساساً ،سیاست ماتریالیستی -انتقادی

واهند خ راه« زمانو هستی »ایدگر و دوباره به ه هابنیان همبسته است. واکاویفلسفه و آزادی تفکر 

  .برد

ی در باره ی( روی کتاب۵۸۱۲و  ۵۸۱۶های )یعنی بین سال توتالیتاریسمآرنت بعد از کتاب 

زندگی بعضی از نتایج این کار در  (Young- Bruehl 1991: 384 ff) .مارکسیسم کار کرد
 ش با. البته چالمنتشر شدند بین گذشته و آینده جستارهای و مجموعه ی انقالبدرباره، فعال

از  مارکس تحلیل دهد که آرنتنشان می زندگی فعالی تاریخ او در کار و فلسفه مفهوم مارکسیِ

بازگشت به  [۱۱]عبارتی درک نکرده است.را نشناخته و بهدارانه و کار مزدی سرمایهتولید کاالیی  نظام
 گزینجای تواندنمیفعالیت فارغ از کار( عنوان کار، تولید و پراکسیس )به یعنی بخشی ارسطواثر سه
جا دوباره همان مانع فکری این در .شوددارانه و تضادهایش ی کار سرمایهیافتهی توسعهجامعه واکاوی

لی و لحاظ تحلیبه هرگز آرنتکه مانعی کند، قد علم می اجتماعیبندی صورت یا برابر مفهوم جامعه در

 مایهسری مشهور مارکس در جلد سوم از گزاره بایستیدرواقع هانا آرنت می. آن غلبه نکرد مفهومی بر

یرونی ب اقتضاءضرورت و  مقید به که کارشود می آغاز هنگامی واقع فقطبهآزادی  قلمرو»شد: می خرسند
قط ف ...آزادی در این قلمروقرار داردی سپهر تولید مادی سوفراماهیتش  به بنا قلمرو این پایان پذیرد؛

بیعت با ط را وساز خودسوخت ،شده، تولیدکنندگان همبستهماعی، که انسان اجتتواند در این باشدمی
 یدرتق چونهمآن  یتحت سلطه کهجای آنهالنه تنظیم کنند و تحت کنترل جمعی خود درآورند، باقع

انکشاف  یعنی واقعی آزادیقلمروی ماند. ضرورت باقی می قلمرویی ازند... اما این همواره باشکور 
بر آن تواند می تنها گرچه ،شودمی آغاز فراسوی این قلمرو چون هدفی در خودْهم انسانی نیروهای
 :MEW 25« ).ای استروزانه شرط پایه کار ش شکوفا شود. کاهشاچون بنیانضرورت هم قلمروی

ی تضاد کنندهکند که این مشخصادعا می ( اما95 :1981) شناسدآرنت این گفتاورد را می (828
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ی وظیفهبا این وجود  درک کرد،« ضرورت طبیعی ابدی» چونهمنشده نزد مارکس است که کار را حل
 اشتباه است! اساساً. این تفسیر به انقالب پرولتری محول کردکار را رهایی انسان از 

« ایدئولوژی سرخ»وجود دارد که در آن او به تأیید  از آرنت جاماندههای در ماترک بنامه اکنون
 یراههبیش از آبوها[ کمها ]فاشیستیاکه قهوهدرحالی»د، ندار« ی کامالً محترماشجره»که پردازد می

ری جنبش کارگ این او به بر عالوه (Heuer 1987: 48-49« ).بیرون آمده بودند کنار خیابان

یاست عمومی از س یکلایجاد شبه تالش برای  ــ با افکار شورایی ــبود که  سوسیالیستی اولیه حق داده

 کند که ازرا تأیید می« اروپایی طبقه کارگر( »210/11 :1981) زندگی فعالدر آرنت پرداخته بود. 

که » است،« ترین و شاید تنها فصل را نوشتهیکی از باشکوه»)مجارستان(  ۵۸۱۲تا  ۵۹۱۹های بانقال
 :شودهم می یک پیشنهادشامل نظر این  «.دهدرا به مردم غرب می کنندهبارآوری طلوعامید به 

«. اییرشو یک نظام بادکننده نزد مردم اعتبار و ناامیحزبی اروپایی موجود و بی نظام کردنگزینجای»

بودن مطالبات  ... در رادیکالگری جنبش کارگریانقالبی» که کندهنگام او تز خود را تکرار میهم

خورد(، آن جایی است که با ادعای چشم )می ، بلکه تنها چیزی که در آن به(نیست)اقتصادی و اجتماعی 
فهم  قابل هم زا لوکزامبورگدلی او با ردر این رابطه هم «گذارد.یک شکل دولتی جدید پا به صحنه می

انباشت هم در ]کتاب[  لوکزامبورگبودن « غیراُرتدکس»برای آرنت  (Arendt 2006) .خواهد شد
عنوان به را« انباشت اولیه»ها او تز مارکسی در آناو که  هم در تحلیل امپریالیسم جالب استو  سرمایه

 لنینی ینظریه نقد لوکزامبورگ بهآرنتْ بدیهی است که  [۱۱].داری را رد کرده استتاریخ سرمایهپیش
که  ؛ مطالبیکندبرجسته میسرکوب آزادی در انقالب روسیه  یدربارهرا اش انتقادی اظهارات و نیزحزب 

ی هاخانواده محیطاز این گذشته آرنت مجذوب  در زندان به تحریر درآورده بود. ۵۸۵۹ لوکزامبورگ در
ه ب طور مشخصبهو  ،گ از آن ریشه گرفته بودلوکزامبور زاشود که راالصلی در لهستان میدییهو
در  زا لوکزامبورگر ایکند. سرانجام او از موضع حاشیهمی اشاره شبین رُزا و لئو یوگی ی عاشقانههرابط

( بود که ۵۸۶۱ حزب کمونیست آلمان در عنوان دبیر)به برد. این روت فیشرجنبش کمونیستی هم نام می
 به هرحال (Abendroth 1976: 72) .بود یدهنام« سفلیس در جنبش کارگری»را « لوکزامبورگیسم»

متنی که ما به  [۱۱]به چالش نپرداخت.زا لوکزامبورگ ربا اثر ای و پایهطور واقعی بهدانشمند  تِهانا آرن
در  ی لوکزامبورگ اثر پتر نتلنامهزندگیخیلی خوب کنیم، مربوط است به مرور انتقادی آن استناد می

 سرمایه انباشتاز دوبار در بخش امپریالیسم در پانوشت  توتالیتاریسمکتاب آرنت در . ۵۸۲۵سال 

وجه مناسب هیچموقعیت را به ی انقالبدربارهدر کتاب آرنت  [۱۲].دکنقول مینقل لوکزامبورگ

 طور مفصل به لوکزامبورگ بپردازد.بیند که بهنمی

سم سوسیالی «مارکسیستغیر »ی نمایندهسان لوکزامبورگ را ب زار خواهدمی که آرنت این تالش
 در مباحث لوکزامبورگمواضع  حذف با فقط چرا که این امر، نیستکننده قانع، به تصویر بکشدانقالبی 

 امبرو انقالب نواول در جنگ جهانی  شهایچنین مواضع و فعالیترویزیونیسم و اعتصاب سراسری و هم
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ین های پیرامون لنبه پای بلشویکلوکزامبورگ که « خدمت ابدی»از اگر طراحی شود. تواند می]آلمان[ 

سم، با پیشتاز سازی سوسیالیی عملی پیادهبا غلبه بر قهر سیاسی و طرح مسئله» ــ نویسدو تروتسکی می

 Luxemburg« )بردن پُرقدرت جدال کار و سرمایه در تمام جهان المللی بودن و با پیشپرولتاریای بین

ی زادآ»ی گزاره به« انقالب روسیه»ی درباره ]لوکزامبورگ[ نویسستدــ ذکر نشود و  (141 :1968
بد فهمیده  مالًکانویس گاه این دستآن، ها تقلیل یابدبلشویک های، یا نقد سیاست ملیت«دگراندیشان
  [۱۹].خواهد شد

 بودواقعیت توجه نکرده به این  ــ یعنی در اوج جنگ سرد ــ ۵۸۲۰و  ۵۸۱۰های هانا آرنت در دهه

محرک  ۵۸۲۹ که جنبش دانشجویی سال ۵۸۹۰ یپیش از نوزایی مارکسیسم در دهه حتی ــکه در غرب 

 «ی کامالً محترمِشجره»یک سنت نظری مارکسیستی متمایز و مستقل وجود داشت که  ــ آن بود

یسم رکسی مادربارهپری اندرسون این موج را در کتاب خود  پیش رانده بود. را به« ایدئولوژی سرخ»
 دهد. او نویسندگان مورد نظرش را مثلکراسی و سوسیالیسم دولتی جای میودمبین سوسیال ما غربی

لوکاچ، کُرش، گرامشی، بنیامین، هورکهایمر، مارکوزه، آدورنو، سارتر، آلتوسر، پوالنزاس و غیره ]در این 

دانان مثال تاریخ طوربهها عالوه بر آن (Anderson 1978: 46) .کندبندی میسنت نظری[ دسته
رکسیست ی( بودند که خود را مابرجسته )مثل ایزاک دویچر، اریک هابسبام، آلبرت سُوبول، ارنستو راگیونیر

شان تعلق داشتند. هانا آرنت با این به احزاب کمونیست کشورهایبرخی از آنان کردند و داد میقلم
اران، ب های پیرامون پُل سویزی و پُلبا مارکسیست ،ی این موجدورهبا نمایندگان هم و نیزدانشمندان 

های در سال« چپ نو»، با مغزمتفکران کردندرا منتشر می مانتلی ریویوی جلهم که در نیویورک

روشنفکران و اهل فرهنگ در احزاب بزرگ کمونیست در ایتالیا و  محیط فکریبا  و نیز، ۵۸۲۰ یدهه

کامو بدون شک » نوشت، ۵۸۱۰ یسه در اوایل دههسفری به فراندر آرنت  فرانسه هیچ ارتباطی نداشت.
ها و عالیتف به دلیلدر مقابل سارتر و مرلوپونتی «. در فرانسه وجود دارد اکنون بهترین انسانی است که

 Young-Bruehl).یرندگمورد شدیدترین انتقادها قرار میها شان در این سالهای سیاسی چپگزینه

1991: 388/389)[۱۹]  

هم  ردایدئولوژیک جنگ س که غبار درگیریبعد از اینحتی هانا آرنت  گرفت کهنتیجه باید درپایان 
ستم در قرن بیاروپایی داری( )ضدسرمایه چپ یپرداز سیاسی در خط سنتعنوان نظریهفرونشست، به

با موفقیت جهانی کتاب  ــ چه بخواهد چه نه ــایدئولوژیک جنگ سرد  نیست. او در جدال گنجاندنی

ی ابزاری از تزهایش برای ، اگرچه او به استفادهدر خط مقدم جبهه قرار داشت خود توتالیتاریسم

، از ی علم سیاسترشتهدانشهای دانشجو در نسل ،داشت. باوجود اینرغبت کمی  بَدوی هایآژیتاسیون
رزیابی سان ایکم و کمونیسم را فاشیس که او، هنگامیها در غربوم سیاسی تا ژورنالیستعل استادان

ی بعد از پایان جنگ سرد و بعد از فاجعهالبته  .برندعنوان شاهد اصلی نام می، از او بهکرد

تفکر انتقادی »عبارتی یک به ــ« گشودهمارکسیسم »یک ی وظیفه ،بیستمسوسیالیسم/مارکسیسم قرن 
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ودن برای آماده بچنین ، بلکه هماشتباهات و کمبودهابرخی  کردن بهتوجه فقط نه بایستمیــ  «گشوده
به  .ی استآموختن های دیگرلیلها و تحینظریههای فکری، که چه چیزی از تالشباشد  این پرسش

او متفکر  .گرفته شودثر هانا آرنت نادیده ا بایددارانه نضدسرمایه -انتقادی یفکرنوسازی تدر  این جهت
 شانرانهان بود که استقالل روشنفکاز روشنفکر ینوع مظهر ای مؤثربود؛ او به شیوهی برجسته ادهو نویسن

دود به حوجه فقط مرو نقد توتالیتاریسم او به هیچد. ازایننفهممی« آزادی تفکر»کردن از را در محافظت
عتی صنکراسی در جوامع و، بلکه خطرات نابودی آزادی و برچیدن دمفاشیسم و کمونیسم نبوده است

ی درباره ای نوشتمقاله ۵۸۹۱ رگش درکمی پیش از مآرنت  .فته را هم مورد اشاره قرار داده استپیشر

 در« قدرت جهانی شماره یک»که  پرداختجا او به تحلیل بحرانی در آن«. سال انقالب آمریکا ۶۰۰»
ی و برد. بازنگرسر میهها و افتضاح واترگیت در آن بهای اقتصادی آن سالپیامد جنگ ویتنام، بحران

در نگاه او با ضرورت نقدکردن شدید  ،«هایشی فراز و نشیبدویست سال آزادی با همه»قدردانی از 
استعداد کالهبردار و مافیای بی یچنین است که مشتگویا »شود: گر میجلوه واقعیت سیاسی این روزها

  (Arendt 1999: 170« ).خود کنندرا ازآن  “ترین قدرت جهانیبزرگ”اند حاکمیت موفق شده

معطوف کرد که برای بخشی از چپ تابو شده ی یهابه حوزه نگاه خود راهایش هانا آرنت با تحلیل

 بایدها اگرچه آن ــ پناهندگان و غیره، نژادپرستی، های توتالیتر، یهودستیزیژیمخصوصیت ر بود ــ
بود،  کرده فتوصیی توتالیتر، که هانا آرنت در رژیم استالینی که آن عناصری از سلطه کردندتصدیق می

درگیر  گذشته هانا آرنت خود را از ایندولتی سهم داشتند.  -ی سوسیالیستینهایت در شکست تجربه در

گرایی با گرایش خود به اکونومیسم و تقلیل ــمارکسیستی  یکل اندیشهموضوعاتی کرده بود که در 

پیش از همه چالش با  خارج شده بودند.کار و به مدت طوالنی از دستور  محاق رفته به ــ طبقاتی
این باشند که  ها هم باید مراقبسرانجام چپ [۱۸]و اهمیت آن.و قتل عام یهودیان اروپا یهودستیزی 

، ی شورایی پیوند خورده استایدهزا لوکزامبورگ و دلی با انقالب، با ره به همخواست آرنت برای آزادی ک
م که برای سوسیالیسم فقط تحت شرایطی فکر کنی ایاگر ما بتوانیم به آینده به فراموشی سپرده نشود.

علق هانا آرنت به آن میراثی ت د، آنگاه کارند بلکه گسترش پیدا کننحق آزادی فردی و جمعی محدود نشو
 نا شود.ب دبایمی یدارد که بر بنیان آن نظم نوین
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 هایادداشت
ن ام. مایستادهیکجا نام. من هیچپرسید کجا ایستادهشما از من می خُب»گفت:  ایدر مجادله آرنت ۵۸۹۶در سال  [.۵]

ور ویژه طهخواهم ب. درواقع نه به این دلیل که میکنمواقعاً در موج تفکر سیاسی حال حاضر یا هر موج دیگر شنا نمی
 :Arendt 2005) «کجا نیستم.هیچ مناسب واقعکه من به  به این دلیل است تربیش اساساً ــدر نوع خود بدیع باشم 

111) 

ام وجه در زندگیمن به هیچ اوالً»پاسخ داد:  چنین آرنت به پرسش شولم، که آیا عاشق مردم یهود خود نیست [.۶]
ری یا هرچیز دیگ کارگر یام، نه آلمانی، نه فرانسوی، نه آمریکایی، از جمله نه طبقهعاشق هیچ جمع یا مردمی نشده

 ناتوان هستم. دوم اما به عشقکامالً های دیگر ورزم و نسبت به تمام عشقمی درواقع فقط به یارم عشق که هست. من
ما  دانم به نوعی به سرشتچه میآنو  عاشق خودم م. منداشتتردید یهودی هستم،  مکه من خودبه یهودیان، چون

ر مورد مردم شده دعدالتی مرتکبکه بی توانم در مورد کل پرسش فقط یک چیز را تأیید کنم،می نیستم... تعلق دارد،
 (Heuer 1987: 62« )شود برانگیخت.عدالتی که بر مردم دیگر اعمال میاز بی تربیشمن قطعاً مرا 

 ;Deppe 1999) .تفکر سیاسی در قرن بیستممقایسه شود با جلدهای تاکنون منتشرشده از کتاب من  [.۱]

Deppe 2003; Deppe 2006) 

[۱.] Belle Epoque تا شروع  ۵۹۹۱ساله در اروپا که از  ۱۰ی تنش تقریباً ای نمادین است برای یک دورهنشانه
 م. -گیرد.را دربرمی ۵۸۵۱جنگ جهانی اول در 

در ویسبادن « Jewish Cultural Reconstruction»هانا آرنت با نمایندگی  ۵۸۱۰تا مارس  ۵۸۱۸ اوتاز  [.۱]
این ه که ب شوکه شده بودها آلمانی تربیشبودن  جانببهتفاوتی و حقی آلمان او از بیدرباره شگزارش کار کرد. در

از آلمان کابوس نابودسازی و وحشت  ترکمکجا هیچ»و جنگ را هضم کرده بودند. « رایش سوم»ی فاجعه وسیله
که خورد، اینچشم میجا یک چیز بهشود. همهگو نمیئی آن گفتاز آلمان درباره ترکمی جایشود و هیچاحساس نمی

یا  است سخت است که آیا این امتناع عمدی از سوگواری موضوع ها وجود ندارد، اما گفتن اینهیچ واکنشی به رخداد
  (Arendt 1993: 24« )است. واقعی ناتوانی احساسیبیان 

در ارتباط با آگنس هلر  (11 :2005) هایمرکه اخیراً کورت زونت آرنت« ایحاشیه»یا حتی « ویژه موضع»تز  [.۲]
 ودستگاه مسلط فرهنگ و علم.تواند به طرز فکرش مربوط باشد و نه به قبول او درون دمتکرار کرده است، فقط می

گذاری حدت(. گروهی که در جریان بنیان)و گروهی ساخته شد بنام ایخود Judah Magnesدر فلسطین پیرامون  [.۹]

کننده کرد. مگنس در آمریکا یک سازمان پشتیبانیعربی را نبال می -همکاری یهودی افکار ازجملهدولت اسرائیل 
کرد. هانا آرنت هم فعالیت می ــ شناس داوید ریسمندر کنار افرادی مانند اریش فروم و جامعه ــدرست کرد که در آن 

وقت  هنوز برای نجات سرزمین یهودی»با این عنوان نوشت:  ایمقاله Commentary یمجله در ۵۸۱۹ دراو 
 ها فعالیت نکرد.( پس از آن او دیگر در این سازمان.Young-Bruehl 1991: 321 ff کنید با )مقایسه «.هست

هانا آرنت برای این مشهور شد »نویسد: می آرنت تولد روزسالصدمین ( به مناسبت ۶۰۰۲) فرانسیسکا آگوستین [.۹]
که  گونه بد استکرد: شوروی هماننیازهای سیاسی غرب را برآورده می اش قبل از آغاز جنگ سردْیافتهکه تز انکشاف

تر به سختی قابل دسترسی بودند. نوشت، اطالعات دقیق ۵۸۱۰ یناسیونال سوسیالیسم. زمانی که او کتاب را در دهه
 «کرد.در جنگ سرد اما مشکلی ایجاد ندانست، اینکه او از نظام شوروی کم می
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)اطرافیان هورکهایمر و آدورنو( داشته باشد؛ در « هافرانکفورتی»توانسته تمایلی به نمیوجه هیچبههانا آرنت  [.۸]
از امر برد. این نام می (Arendt/Blücher 1999: 127« )هاباند خوک»عنوان تحت حتی  را هاآن شمکاتبات

]همسر سابقش[ در کسب مدارج دانشگاهی  طور مثال شکست گونتر اشترنه)ب یک طرف دالیل شخصی داشته است
تر دوستی او با والتر بنیامین در پاریس(. از طرف دیگر آرنت یا از این مهم ۵۸۶۰ یدر فرانکفورت اواخر دهه

 Young-Bruehl 1991: 132, 241 کنید با )مقایسه کردارکسیست اُرتدوکس برآورد میمرا « هافرانکفورتی»

ff.بود. کامالً بیگانه یامر دارانه و نقد ایدئولوژی نزد شاگرد مارتین هایدگرشدن سرمایه(؛ تأمل بر پیوند اجتماعی 

(؛ از طرف دیگر این Arendt/Heidegger 1998) این رابطه از یک طرف در مکاتبات مستند شده است [.۵۰]
( تقویت و تحقیقات Cathérine Clément: Martin und Hannah, 1999)زن را  نویسندگان تخیلرابطه 

مارتین  هانا آرنت وبرگ منتشر شده است: ای توسط آنتونیا گروننی گستردهگی مطالعهتازبه جدید را برانگیخت.
 .۶۰۰۲، مونیخ/زوریخ هایدگر، سرگذشت یک عشق

خواستم  ناشر ازمن »نوشت:  ۵۸۲۰منتشر شد، او به هایدگر در اکتبر  ۵۸۱۹در  Vita Activa آرنت وقتی کتاب [.۵۵]
 ــرفت یش میا درست پبین م چیزبه کسی تقدیم نشده است. اگر همهدید که کتاب  دخواهی بفرستد...ان را برایت کتابم

ماً حاصل کتاب مستقی تقدیم کنم؛ پرسیدم آیا اجازه دارم کتاب را به شمااز شما می ــنه من  مابین است نه شما منظورم
 :Arendt/Heidegger 1998« )دار شماست.چیز وامروزهای اقامت در فرایبورگ است و از هر نظر و تقریباً همه 

149)  

ها، رانیسخن» ای به هایدگر نوشت که در آن از او درخواست کرد،نامه ۵۸۱۹آگوست  ۶۹هربرت مارکوزه در  [.۵۶]
 خدمت کرده« یرژیم»، و از خود انتقاد کند که به «بازپس بگیرد»را رسماً  ۱۱/۵۸۱۱اش، از سال «ها و اعمالنوشته

ت عادی را به یک وضعی وحشتنیست کرد، سربه ــفقط به این دلیل که یهودی بودند  ــها یهودی را است که میلیون
یل ها تبدبه اموری خونین ضد آنچه را که واقعاً با مفهوم آزادی و روح و حقیقت پیوند داشت، ی آنتبدیل کرد و همه

به »های رژیم نازی نوشت: ی جنایتدرباره و ]از نازیسم[ امتناع کرد گیری رسمیهایدگر در پاسخ خود، از فاصله«. کرد
توانم ها یهودی را کشتار کرد...، فقط میی رژیمی که میلیوندرباره کنید،اظهار می ایرادات سنگین و برحقی که شما

ترتیب در مورد  این امر به همینرا گذاشت و سپس مردم شرق آلمان  ،جای یهودیانهب بایستمیاضافه کنم که 
که ترور اتفاق افتاد، نزد افکارجهانی آشناست، درحالی ۵۸۱۱ چه ازکند، با این تفاوت که آن( متفقین صدق میوحشت)

در یک  ۵۸۱۸در سال هایدگر  (.Farias 1989: 372 ff« ).خونین نازیسم درواقع از مردم آلمان پنهان شده بود
ای انهکارخهمانند ی تغذیه است، در اساس شدهحاضر یک صنعت ماشینیکشاورزی درحال»در برمن گفت:  رانیسخن

ها، همانند ی غذایی آنمحاصره ها وبستن راه سرزمین های مرگ، همانندهای گاز و اردوگاهدر اتاق هاجنازهکردن 
 بایستی نزد هانا آرنت آشنا باشد. این نگرش هایدگر می (۱۹۲جا )همان« های هیدروژنی.ساخت بمب

( و Farias 1989فاریاس)های به این پیوند توجه کرد. نوشتههنگام زنده بودن هانا آرنت کارل لوویت  [.۵۱]
ابتدا در  نوشته هر دو؛ اندئولوژی نازیسم را اثبات کردههایدگر و اید تفکرارتباطات مضمونی بین  (Faye 2005فای)

، رون دوبواهای فرانسوی مثل سیماگزیستانسیالیستاش هم شاگردان پیشینفرانسه منتشر شدند، جایی که هایدگر )
 کرد( یک انجمن بزرگ هواداران داشت و دارد. را رد آمدند، اگرچه هایدگر اینحساب میبهژان پل سارتر و مرلوپونتی 

( را نسبتاً .Deppe 2003: 157 ff)مقایسه « دار رایش سومدان تاجحقوق»چنین کارل اشمیت آرنت هم [.۵۱]

 از تربیش) شودبه دفعات و تاییدآمیز از او نقل قول می توتالیتاریسمدر کتاب  .کنددوستانه و مثبت ارزیابی می

ی قانون اساسی و ترین انسان در حوزهاو بدون شک مهم»گوید: ی کارل اشمیت میدربارهجا آن. لوکزامبورگ!(رزا
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 گاه موفق نشد؛. اما هیچها تبدیل کندتا این را به حقوق نازی کردتالش بسیاری  (او)و است... در آلمان حقوق مردم
 (Arendt 1986: 544) «.دفاع ساختنداستعدادهای درجه دو و سه را جانشین او کردند و او را بی سرعتبه هانازی

نه قربانی و تا همین امروز در خدمت انجمن هواداران کارل اشمیت است که استاد خود را « ایاسطوره»چنین 
 کنند.میپردازی چهره آلمانیکنِ ذهنی فاشیسم صافجاده

 سیاوش جمادی است. هستی و زمانهای فارسی مفاهیم هایدگر برگرفته از مترجم فارسی مترجم: معادل [.۵۱]

ان عنوبه هستی و زماناش خود را در شناسی آزادیوجود هستی تواند باشد، که هایدگر باهیچ شکی نمی» [.۵۲]

 (Safranski 1994: 202« )دهد.کراسی پلورالیستی نشان میومخالف دم

ل گی و تمایوجه شیفتهکه این به هیچ»کند درستی به این اشاره می( بهBrumlik 2006:1484بروملیک ) [.۵۹]
جز هیز بچمند دیده شود، هیچی آرنت اگر دستگاهشخصی نبود که آرنت را به سمت مارتین هایدگر کشاند. نقد جامعه

  «. بیان شد هستی و زماندهد، که در نشان نمی را هایدگر “همگنان”نوع دیگری از نقد 

آلمان را « یآزادی و تولد دوباره»ی جمهوری وایمار که تقاضای جنبشی بود در دوره Tat-kreisمترجم:  [.۵۹]
نال ی جنبش خود ساخته بودند که پیشاناسیومایهها ترکیبی از ناسیونالیسم و پوپولیسم راست را دستداشتند. آن

 سوسیالیسم بود و بدون شک بر آن تأثیر داشته است.

دکترای خود را کسب کرد و تا پایان زندگی دوست نزد او ت از ماربورگ بعد از عزیمآرنت هانا ، که کارل یاسپرس [.۵۸]
ذهنی  ی وضعیتدرباره»به شدت انتقادی و بدبینانه منتشر کرد  زمانه ی ازتشخیص ۵۸۱۰رد اعتماد او بود، در سال و مو
توسط )کراسی ودم سازیآوری و پیادهبا فن ــ...« باشد چیز نیست که مورد پرسش ن، هیچچیز تق و لقهمه» ــ« هزمان

. به این وسیله جهان به دست اندهای بوروکراتیک مستقر شدهچنین دستگاههم ،«های تودهسلطه» حق رأی عمومی(
جمله به این دلیل غریب است که  از فنی ]زبان[شود. این افتد و به همین نحو تکرار و تکرار میگان میمایهمیان

ای مقاله ۵۸۱۲ در دهد. هانا آرنتاصوالً مورد توجه قرار نمیخطر فاشیسم را  ۵۸۱۵در سال آشکارا فیلسوف بزرگ 
یک »تندی نقد کرد و هر خطای او را در برابر ، که در آن هایدگر را بهلای اگزیستنسیی فلسفهمنتشر کرد در باره

گنجانده  شبعدها او نخواست که مقاله در مجموعه آثار (Young-Bruehl 1991: 310).نشاند« خدمت یاسپرس
 شود.

انحالل »ی نتیجه عنوان)به« هاتوده»ی ( او درباره502 :1986« )ی توتالیترهای سلطهعناصر و سرچشمه»در  [.۶۰]
 جایی که ما با گروه سروکار داریم، آن است، و فقط به جا مربوط به آنهمه “توده”بیان »نویسد: می«( ی طبقاتیجامعه

در هیچ سازمانی  تفاوت هستند،که بسیار زیاد هستند، یا به دلیل اینکه نسبت به موضوعات عمومی بیکه یا به دلیل این
ی جمعی مربوط است، یعنی در تجربه شده و اداره شده دنیای، که به منافع جمعی، به یک کنندخود را متشکل نمی

 .«ای، در هیچ انجمن شغلیاتحادیهخودمدیریتی محلی، در هیچ  المنافع، در هیچ نهادهیچ حزبی، در هیچ انجمن مشترک
تواند می، نهای حزبی پوشش دادطور مثال، که تمام جامعه را با یک شبکه از سازمانهای فاشیسم آلمانی ببنیان توده

 .فهمیده شود ( دقیقا۵۸۱۱ًاز  چنین قبل)هم از طریق این حکم

سازمان  معضالت( ».Deppe 2003: 91ff) ی سیاسی در قرن بیستماندیشهدر جلد دوم کتابم  [.۶۵]

« یآمریکایقرن »و با «( فوردیسم»)یعنی  «تولید انبوه»ها با عصر زمان رابطهام و همرا بحث کرده« ایی تودهجامعه
  ام.را نشان داده
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م مارکسیس»چنین در قانون اساسی در جمهوری وایمار بود هم دانانوع مرکزی تحت نام مباحثات حقوقاین موض [.۶۶]
 (Blau1980 , Abendroth 1984 کنید با )مقایسه .طور مثال اتو باوئر(ه)ب« اتریشی

قانون نویسندگان لیبرال  ــ« آزادی، برابری، برادری»های حلبا راه ــ ۵۹۹۸در « فرانسه انقالب»در پیامد  [.۶۱]
ع شوند. جم دیگریکتوانند با که آزادی و برابری نمیمبنی بر این اندنمایندگی کرده درکی رااساسی پیش از همه 

نابرابری  ـصوصی ـرسمیت شناختن و دفاع از مالکیت خپیش از هرچیز به ـشرط آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی ـپیش

یک ق )یعنی از طری نشاندنِ سیاسیِ برابری اجتماعی تنها از طریق فسخ آزادی ممکن است کرسی اجتماعی است. به
اسی در دمکر»ی اش دربارهی هانا آرنت، آلکسیس دوتوکویل، در نوشتهدیکتاتوری(. یکی از نویسندگان مورد عالقه

را  هااندازد: یکی انسانکار میدو گرایش را به همان برابری»خالصه کرده است: ( این نگرانی را چنین ۵۹۱۱) «آمریکا
ها را از راهی طوالنی، ها را ناگهان به آنارشی براند؛ دیگری آنتواند آنو می بردمیدر مسیر مستقیم به سمت آزادی 

فرانسه تاکنون چپ اجتماعی  از انقالب( Tocqueville 1956: 178) «کند.سخت اما مطمئن به بردگی هدایت می
و چپ سیاسی این موضع را نمایندگی کرده است که آزادی بدون برابری اجتماعی تنها به نفع اقلیت ممتاز مالکان 

 خواهد بود.

« خوب»جا انقالب دهد. در آنگسترش می ی انقالبدربارهتر در کتابش این نظرات را او بعداً مفصل [.۶۱]

Founding Fathers der USA (1776 ff)  خوب»شود: انقالب مقایسه می ۵۹۹۸فرانسه « بد»با انقالب »
را به  خواست برابری اجتماعیمی« بد»برای گفتمان آزاد و عمومی بنیان گذاشت؛ انقالب  یسیاسی بود، یعنی چارچوب

توطئه برای »؛ کندصدق می ۵۹۹۸تا حدی در انقالب چیزی که در ضمن فقط ) ی قهر سیاسی عملی سازدوسیله

 فلیپو بوناروتی همدست توطئهبعد از طریق کتاب  سال ۶۰کشف شد، اما تازه  ۵۹۸۱گراکوس بابوف در سال « برابری

 روشن شد.

رسی بر»نویسد: می تولد ای به مناسبت صدمین سالگرددر مقاله (Sheila Benhabib 2006) شیال بن حبیب [.۶۱]
ررسی ب ی آرنت را برآورده نکرده است، به این دلیل که اینتشخیص زمانه‹ ی توتالیترهای سلطهعناصر و سرچشمه›

ت دانان درک او از بوروکراسی تحنگاری و حتی مالحظات ادبی بود... تاریخنویسی، فلسفه، روزنامهترکیبی از تاریخ
مدرن ناپدید شدن اجتماع و احساس ی ]فرآیند[ تزهای او درباره هااند؛ آنکشیده های توتالیتر را به پرسشرژیم

 «اند...در دوران پیش از بر مسند قدرت نشستن هیتلر را رد کرده‹ ایانسان توده›ی رهاشدگی نزد رشدیابنده

ی تحصیلی برای تحقیق هزینهکمکاو تقاضای « Origins»آگاه بود. بعد از انتشار  یکمبود خود او از چنین [.۶۲]
 مناسب غیبت یک چالش تاریخی و مفهومی Originsکمبود جدی : »نوشتکرد. او در تقاضانامه  در مورد مارکسیسم

دیتمار هنکه -کالوس» (Young-Bruehl 1991: 384 از نقل«)های ایدئولوژیک بلشویسم است.زمینهبا پس
الش کردند، ها تدهد، که همکاران بنیاد سالهانا آرنت برای تحقیق توتالیتاریسم در درسدن گزارش می مدیر سابق بنیاد

زدایی نهم شوروی استالینتیجه...هانا آرنت)خودش(... بی -نقاط ارتباط بین نازیسم و دیکتاتوری شوروی پیدا کنند 
 (Augustin 2006« )حساب نیاورده بود.بههای توتالیتر ( را جزو رژیمDDRشده و هم رژیم آلمان شرقی )

کامالً نادیده گرفته شد.  ۵۸۱۰ی هنگام مقبولیت کتاب در دهه ها...عناصر و سرچشمهبخش امپریالیسم در  [.۶۹]

. در این بخش را رد کرده بودکرد که آرنت آنیسم تلقین میلنین ـ با مارکسیسمرا  ینزدیکی مُسلّم ]امپریالیسم[ مفهوم

 اشانباشت سرمایهاو ]کتاب[  (Arendt 1986: 254/5).کندزالوکزامبورگ هم اشاره میاو به ر پانوشت در یک

که با مارکسیسم نه در شکل اُرتدکس آن و نه در شکل »رسیده است « نتایجی»ن به که اینامد، برای اینرا جالب می
خواهد بود که به دلیل این پانوشت از این صحبت شود جا(. البته این غلوآمیز همان«)داشتنخوانی اش همشدهاصالح
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ه به داری هستند کهای جدید از سرمایهتر تحلیلاساساً مهم طور جدی با اثر لوکزامبورگ درگیر بوده است.هکه آرنت ب
 ۹۰ی در دهه خورند:برای انباشت سرمایه گره میدارانه تز لوکزامبورگی مبنی بر ضرورت وجود مناسبات غیرسرمایه

؛ و «(گیهمیش رویای کوتاه رونقِ)»از جنگِ  اش از پایان موج گسترده بلند دوران طالیی بعدبورکهارت لوتز با تحلیل
آرنت ) « امپریالیسم»ل به فصدوباره The new Imperialism (2003) وید هاروی که در کتابشتازگی دیبه

 کند. زا لوکزامبورگ( رجوع میچنین رهم

 نوشت که ایمقاله ــکمی قبل از مرگش ــ  ۵۸۹۱به مناسبت دویستمین سالگرد انقالب آمریکا آرنت در سال  [.۶۹]
 161 :1999« ). برند...اش در بحران بسر میجمهوری...و نهادهای آزادی»کند که در آن از این ]ایده[ حرکت می

ff.) 

 یاصل ر هایدگر، این پروبلماتیک را در اولین جلد اثرچنین شاگگونتر آندرس، همسر سابق هانا آرنت و هم [.۶۸]

 دهد.( در مرکز توجه قرارمی۵۸۱۲) شدگی انسانسپری، اشفلسفی

ی بارههای کاتولیکی دردیدگاه» از Little Rock (1957)ی تبعیض نژادی در بارهدر ایآرنت در مقاله [.۱۰]

سیاسی دفاع  -او صریحاً از الغای تبعیض حقوقی جادر آن (.ff 95 :1991).ددفاع کر «و برابری سیاهانی مسئله
ای که در آن خطوط ی تودهیک جامعه»زند؛ زیرا حرف می« بر تبعیض حق اجتماعی ضروری...»زمان از کند، اما هممی

ادغام تری برای کمسطح شده باشند، خطری برای خود جامعه و خطر های گروهی همتفاوت محو شده باشد و تفاوت
 (۵۰۱، جا)همان« جوشند.شود که از فرای جامعه میهایی سیرآب میشان از سرچشمهافرادی است که هویت

 ی پارلمانتاریسم را در این دیده استوظیفه ــنسبت به شکل حکومت پارلمانی  باوجود تردیدش ــماکس وبر  [.۱۵]
تر  رادیکالجا اساساًنمایندگی انتخاب کند. هانا آرنت در اینکراسی وکننده سیاسی را در یک دمهای رهبریکه شخصیت

های تاکنونی در انقالب کند. تحت شرایطی کهاست؛ چراکه او این وظیفه را به انقالب و نظام شورایی محول می
 انتخاب شده توسط شوراها، که« آریستوکراسی»اند، تصور یک کراسی شورایی همواره شکست خوردهورویکردهای دم

 شود.از قانون اساسی، دولت قانونی و آزادی عمومی دفاع کند، نیز به قلمرو رمانتیسم سیاسی رانده می

کند که هیچ انقالبی در این موقعیت استدالل می امااست.  آگاه« ی اجتماعیمسئله» از اهمیت آرنتگمان بی [.۱۶]
دهد، زندگی انسانی تحت بالی فقر قرار بشری قَد میی جا که حافظهتا آن»ی اجتماعی را حل کند. نیست که مسئله

مر تواند ادعا کند که این اکس نمیرسد هیچشده به نظر میداشته است، و اگر امروز این بال در کشورهای غرب ناپدید
 و انسان را از درماندگی را حل نکرده است “ی اجتماعیمسئله”هرگز  یهای غربی است. هیچ انقالبمدیون انقالب

ای انقالب مجارستان در سال های بعد از قرن هجدهم، به استثنتمام انقالب که این در حالی استنرهانیده است. 
و  اری اجبو نیروهای عظیم درماندگی و محرومیت را در مبارزه با سلطه ندکردی انقالب فرانسه را دنبال نمونه ،۵۸۱۲

 (Arendt 1963: 142) «ند.ی ترازو گذاشتسرکوب در کفه

 نام دارد. سرمایهبلکه « کار»اثر اصلی مارکس نه  [.۱۱]

 بار از جانب بورژوازییک رخداد منفرد، یک اقدام به سلب مالکیت برای یک مارکس ... یسرمایه انباشت اولیه» [.۱۱]
 :Arendt 1968« )نگه دارد. سر پانبود... برعکس، سلب مالکیت باید همواره از نو تکرار شود، تا سیستم را  نوپا

31) 

 Arendt) پرداختهای پاریس( والتر بنیامین برتولت برشت و پیش از همه )دوست سال به جدّیتبا واقع  هبآرنت  [.۱۱]

1971; Schöttker/Wiziska 2006نویس ستایش کرد، کسی که نامهعنوان شاعر و نمایششت را به( او بر
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مین د، به جنبش کمونیستی پیوست و به هکرهای واقعی ضدیت با محرومیت، فاشیسم و استثمار مبارزه بنابر انگیزه
رده ک منطبقاش را با سیاست حزب اخالقی ایهای ریشهعنوان یک روشنفکر و هم رانهدلیل هم استقالل خود را به

 خیتزهای فلسفی تاریی آرنت با سرنوشت ویژه داند.نویس در زبان آلمانی میقالهترین ماو بنیامین را مهم بود.

جا یکا برد و آنها را به آمرنوشته را به او سپرد. او آن؛ زیرا بنیامین پیش از مرگش دستداشت بنیامین ارتباطی تنگاتنگ
نفر شک داشت که آخرین  آن دو. او به داد« اجتماعی هایپژوهش یسسهوم»تحویل هورکهایمر و آدورنو از 

کرده ی حساب صفیهتطور رادیکال با تفکر پیشرفت هب نوشتهدست بنیامین در آن ی بنیامین را نابود کنند.نوشتهدست
از  تلی» روی او )در آینده( که پیشِ، درحالی«واحدی فاجعه»نگرد به یک به پشت سر می« ی تاریخفرشته»بود: 

ی کند، که همواره توسعهکراسی آلمان را نقد میودمبنیامین سوسیال ۵۵(. در تز ۸کشند )تز می« ها... سر به فلکویرانه
الیسم راه خواهد م به سوسیکه سرانجا پیشرفتی ،بودمعنای یک قانون طبیعت( فهمیده  )به عنوان پیشرفتآورانه را بهفن

 خواهد پیشرفت سلطه بر طبیعت و نه پسرفتمیچه کار است،... فقط مارکسیستی از آنی این مفهوم عامیانه»برد: 
تشخیص  اب ۵۸۱۵که بدبینی بنیامین در سال آشکار است  (Benjamin 1965: 84/85,87« ).کند قبولجامعه را 

فرانکفورتی شک داشت که این بدبینی ممکن است به « هایمارکسیست»آرنت به  .بودزمانه نزد آرنت کامال منطبق 
تاریخ اپیش یدورهجا برخطا بود؛ زیرا هورکهایمر و آدورنو درست در همین برسد. او در این« غیرمارکسیستی»ها نظر آن

ها هیچ وقت که درواقع آن )چیزی بودند دور شده درباره پیشرفت کامالً از تفکر مارکسیستی« دیالکتیک روشنگری»
 اذعان نکردند(.

 Felix(، فلیکس تیش )Lelio Bassoلِلیو باسو )(، Gilbert Badia) بادیا ژیلبردر کنار نِتل پیش از همه  [.۱۲]

Tychو هم ،)( چنین آنا الشیتساAnna Laschitzaدر آلمان شرقی درباره )لوکزامبورگ پژوهش کرده و ازی ر
 اند.نوشته

ی وارشان و وفادارل نمونهبی خود، قدرت عمانقال قاطع از طریق اقدام لنین و رفقا...»نویسد: در همین متن او می [.۱۹]
 .«ی انجام دادنی بودمناسبات سختچنین تحت ، براستی کاری کردند که شان به سوسیالیسم جهانیمستحکم

(Luxemburg 1968: 140) 

بال دن« هابا هیجان در تلویزیون و روزنامه»پاریس را ابتدا هانا آرنت و هاینریش بلوشر  ۵۸۲۹رخدادهای ماه مه  [.۱۹]
اعالم  ،دوست بودعنوان مهاجر بهدر پاریس بندیت که با والدینش ـ  نهدانیل کوآرنت همبستگی خود را با کردند؛ 

توان را میدلی این هم (Young- Bruehl 1991: 562/3« ).احتیاج به پول دارد»پرسد که آیا کند و از او میمی
، هبندیت مخالفان جناح مارکسیستی جنبش کارگری فرانس-نههای خشمگین اطراف کوکه آنارشیست دادتوضیح چنین 

داده  نت هوشمندانه تشخیص. آر، بودندخورده بودیست بر آن استالین»که مُهر حزب کمونیست فرانسه اما پیش از همه 
 تریشببندیت و -نهی سیاسی کونامهطور که زندگیهمان ــنهایتاً  ضداقتدارگراییخواه شورش ی آزادیهستهکه  بود
، ذوب کندگیری میدر یک ضدتوتالیتاریسم لیبرالی که پیش از هر چیز علیه چپ سیاسی جهتــ ها ثابت کرد آن

  .خواهد شد

ز نژاد انزد مارکس، انگلس و لنین زیرا »درستی به این کمبود اشاره کرد: به برشت بهاش راجعهانا آرنت در مقاله [.۱۸]
نه  رنتیجهدشد، که شناخته می هاعنوان سوسیالیسم احمقجا صحبتی نیست، و یهودستیزی در بهترین حالت بههیچ

.« ود نداردها به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی واقعاً وجها و تقریباً تمام سوسیالیستفقط برشت بلکه تمام کمونیست
(Arendt 1971: 100) 
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