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، از همان ابتدا در خدمت جنگی خواسته یا ناخواستهآثار هانا آرنت،  :ی مترجممقدمه
. امروزه که بار دیگر جنگ سرد رونق گرفته است، ایدئولوژیک علیه چپ قرار گرفت
 هایاندیشه به خوانند، رجوعرا هم چپ می کنونی یتا جایی که به شکلی مبتذل روسیه

ی تا کنکاشی در اندیشه کنددنبال می را هدفی سیاسی و ایدئولوژیک تربیشهانا آرنت 
 سیاسی.

ستیزی چپدهد. خود را نشان می تریاین اهداف ایدئولوژیک در ایران به شکل عریان
گیرد. در این می بر ی پهلوی را درتا خاندان از حاکمیت افتاده رژیم اسالمی حاکماز 

ای که پردازان رنگارنگ را هم باید لحاظ کرد که در زمانه«نظریه»میان طیفی از 
تاریخی، چپ را آماج  نیاز از هر استدالل و واقعیتند، بیرا پساواقعیت خوان آتوان می

ستیزی بتوانند از آرای آرنت درخدمت چپچه و هرآن خود قرار داده یپایهبی حمالت
 . برندخود بهره می

 وقت دانشگاه ماربورگو پرفسور پاره ( اندیشمند سیاسیFrank Deppe) پهفرانک د  

بحران و »به هنگام وداع به موضوع  اشرانیسخندر  ۲۰۰۶ژوئیه  ۱۵آلمان، در 
ی جایگاه هانا آرنت در اندیشهبه  در متن زیر او پرداخت.« مارکسیستی ینظریهنوسازی 

 به این که او زمانی .پردازدمناقشه، می مورداست موضوعی  ستم، کهسیاسی قرن بی
خواندن نوشتار او  کند. شد جنگ سرد رونقی دوباره پیداور نمیمناقشه وارد شد، تص

  ی سیاسی امروز.کمکی است به درک بهتر جایگاه آرنت در اندیشه
*** 

ترین نمایندگان تفکر سیاسی در قرن بیستم به یکی از مهم بعنوان اکنونهانا آرنت 
به ها اش در رسانهاین موضوع با حضور همیشگی اخیرا   رسمیت شناخته شده است.
 به یاد آوردنداز خود  یانتقاددر  .آشکار شد ۲۰۰۶ اکتبردر مناسبت صدمین سال تولدش 

قرار  راست در جایگاه» هانا آرنت را عمدتا   جمله چپ آلمان غربی( )از که چپ آلمان
جایگاه واالی او  ،۱۹۹۱-۱۹۸۱ هایاز طرف دیگر بعد از چرخش سال ؛«ندبود داده
ای مالحظهتعداد قابلسوی از سرعت  بهسیاسی قرن بیستم پرداز نظریهترین عنوان مهمبه

هایی را یی احتیاط را گوشزد و پرسشهاچنین چرخشستایش شد. ها از چپ
فر هب . بنابودهایی بیزار . خود او از چنین برچسباندانگیزبرمی رت ش   Gert) نظر گ 

Schäfer 1997:128) نشیندمیبین چند صندلی  اشزندگیرسید او در دوران به نظر می 
 چیهنه در  کنمیحرکت م یاصل انیدر جربه واقع نه جا نیستم. من کمن هیچ»گفت: میو 
چون و خود را هم آزادی را برگزید تا اسیر نباشداو  [۱]«ی.گرید یاسیس یهشیاند
رُشم شوئلم به  شهوری متوصیف کرد. او در نامه« کامال  مستقل یروح»  یدر مناقشهگ 

کند، این است که چیزی که شما را آزرده می»آیشمن خود نوشت:  - گزارش مرتبط با
 ینکتهعبارت دیگر: به ؛، متفاوت استعادت داریدچه با آنمن  و رویکرد هااستدالل
سویی که از  مقصودم از این عبارت این است است که من مستقل هستم.این  کنندهناراحت

دیگر من  سویزنم، و از به هیچ سازمانی تعلق ندارم و همیشه فقط برای خودم حرف می
ایدئولوژی، لسینگ دارم، که به نظر من هیچ  کنِ  فکر خودت عبارت اعتماد بسیاری به
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 :Arendt 1999) «.آن شود گزینجای تواندنمی ی“اعتقاد” هیچباور عمومی و  هیچ

185[)۲]  

ی سیاسی یا علم فلسفه، فلسفهدانشگاهی نظیر ای رشتهدانش بهاو  چنین انتسابهم
 خواست سیاست راباشد، بلکه می« سیاسی یفیلسوف»خواست . او نمیساده نیست سیاست

 ییگوو(. او در گفتSchäfer 197: 140) واکاوی کند« چشمانی باز شده توسط فلسفه» با

چنین سخن بتوان از آن  اصال  اگر  ــ من یحرفه»: گفت ۱۹۶۴ ا گونتر گاوس در سالب
ابتدا در  ــسیاست که علم مدرن  (Arendt 2005:46) «.سیاسی است ینظریه ــ گفت

د، نزد شوتجربی تعریف می اجتماعی عنوان علمبهشناسی چون جامعههم ــ متحده ایاالت
صدمین  که . بدون شک او به صف روشنفکران بزرگ قرن بیستم تعلق داردبوداو بیگانه 

 یدوباره دادنتوجه قرار برای مورد ویکم مناسبتی شدتولدش در آغاز قرن بیست گردسال
(، ۱۹۰۳)متولد  تئودور آدورنو نظیر هابسبام( و روشنفکرانش)«هانهایتبی قرن»این 

هربرت ( یا ۱۹۰۶ چون هانا آرنت متولد)هم (، ولفگانگ آبندروت۱۹۰۵) سارتر ژان پل
 ی، که استحالهت آلمانکراوسوسیال دمحزب و آلمان  حزب کمونیست مدارسیاست ،ونر

چون هانا همآدولف آیشمن البته  کند.طرح میمهای بسیاری را هنوز هم پرسش اشسیاسی
ی نابودسازی یهودیان اروپا که دهندهمتولد شد، سازمان[ ۱۹۰۶] آرنت در همان سال

نفسه قلمداد فی« شر  » تجسد ترکم او را ،۱۹۶۱ عنوان ناظر جریان دادگاه در سالبه آرنت
ها ای انسانتوده کشتارویژه هو ب یتوتالیترنظام  که وحشت دانستارمندی ک تربیش کرد و

اجرا بهــ  یفرمانده بوروکراتیک یک ماشین مجری چونهم ــرا بدون احساس گناه 
را اعطا  مبتذلیک امر  ظاهر« شر  »به  ــ حداقل در پیشگاه دادگاه ــرو و از این درآورد
 کرد.

 ۱۹۵۱ در سالبار نخستین  آغاز شد و توتالیتاریسم یی دربارهکتاببا  که آرنتهانا  کار
پس از پایان  جنگ سرد عصر به ،و شهرت جهانی او را رقم زد منتشر شددر آمریکا 

مثل لیبرالیسم،   ــاصلی تفکر سیاسی  هاییشگرا . اگر ما انکشافتعلق داردجهانی جنگ 
که  خواهیم دید، [۳بندی کنیم]طور فشرده جمعهب را ــ کاری و سوسیالیسممحافظه
عنوان گرایش اصلی )به . لیبرالیسمیک گرایش[ آسان نیست ]در کردن هانا آرنتبندیدسته

. شودقی دچار میبه بحران عمی بیستماز قرن و آغ نوزدهمتفکر بورژوایی( در پایان قرن 
جنگ  خالل ، که خود درشد مواجهبا برآمد سوسیالیسم و جنبش کارگری  سواز یک 

کمونیسم یعنی  ــ دیگریکدرحال ستیز با  ــبه دو گرایش بزرگ و پس از آن جهانی اول 
ی دولت مقتدر و کارانهافسون محافظه ،دیگر سویاز  شد. تجزیهکراسی ودمو سوسیال

که  ترکیب شد امپریالیستی هایایدئولوژی برآمدنابرابری اجتماعی با  سازیطبیعی
و خواستار  کردمی تجلیلرا ریالیستی اممند های قدرتولتد یطلبانهتوسعه هایسیاست
گیرانه اقدامات سخت حمایت از در خارج و جویانهستیزه و طلبانهتوسعه هایسیاست اتخاذ

ی شناسانههای زیستآموزه گاهآغاز یسم،داروینسوسیال. بود «خطر سرخ»در داخل علیه 
 یبنیان که داشتندبرای سیاست امپریالیستی کارکرد را هم  ( اینیهودستیزی )ازجمله ینژاد
فلسفه، هنر و ادبیات  تاریخبه دانانی که تاریخند. تضمین کنرا ای علیه چپ توده
گرایی و پوزیتیویسم علیه عقل« شورش»ی زمانه به مثابهاین دوره معموال  به  پردازند،می
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 ی هنری برگسونچه بلکه به فلسفهند. آنان در این رابطه نه فقط به فردریش نیدهمی ارجاع
عنوان به« ردف»کنند. باور بورژوایی به مفهوم می اشاره نیز روانکاوی زیگموند فرویدو 

ان عنوعقل بههنگام همبورژوایی ی جامعهدر تاریخ که به اینحامل روشنگری و باور 
 Deppeکنید با  )مقایسه .به لرزه درآمده بوداز بنیان ، شودپیشرفت به واقعیت تبدیل می

1999: 109 ff.) 

)پیش از  هاهابسبام( را با دو جنگ جهانی، انقالب) «عصر فجایع« »۱۹۱۴ اوت»
(، و جنگ داخلی در چین چنین شروع انقالب ضداستعماریهماما همه انقالب اکتبر، 

 عام یهودیان اروپا توسط فاشیسم آلمانیهای فاشیستی، قتلبحران اقتصادی جهانی، رژیم
های ها و دادگاهو سرانجام با رژیم استالینی، که در امواج دستگیری( «هولوکاست»)

فرانسوی مورخ . میشل وینوک ، گشوداوج خود رسید نقطه نخستینبه  ۳۰ یدهه
 Belleروزگار زیبا ) از ــ را هاروشنفکرانی را که این گسست (،۱۹۹۹) نروشنفکرا

Epoque)[۴تا عصر فجایع و سرانجام تا ] یبه واسطه ]جهانی[ تحکیم نظام متخاصم 

 ــ ایدئولوژیک( تندمال  زمان همراه با چاشنی کا)هم گ سردهای اتمی در جنسالح
( Generation de la Crise)« نسل بحران» عنوانآن تأمل کردند، به ازسرگذرانده و بر

 .نامدمی

د هایدگر و )نز دانشجوی بااستعداد فلسفه و ی محترمادختری از خانواده ــآرنت هانا 

 رئیسفلد، کورت بلومنبا سیاسی نداشت.  تمایلتقریبا  عنوان زنی جوان ــ به یاسپرس(
 Arendt/Blumenfeld).آشنا شد هایدلبرگ در ۱۹۲۶ در ،انجمن صهیونیستی آلمان

 ۱۹۲۹ از)الیاس گونتر آندرس(  همسرش گونتر اشترنبا نخستین همراه آرنت  (1995
 Rahel) راحل فارنهاگن زندگی کار روی تاریخ یواسطهآرنت بهدر برلین ساکن بود. 

Varnhagen) ،کنار  یهودستیزیرنگ شدن با جامعه و هممعضل  با هویت یهودی خود

بعد از بازداشتی کوتاه توسط  تغییر داد: اییشهطور رهگی او را بزند ۱۹۳۳ سال. آمد
های برای سازمان ،و تعقیب و فرار دوباره ۱۹۴۰ تا جادر آنگشتاپو به پاریس گریخت. 

 کرد. در پاریس با والتر بنیامین دوست بود و با همسر دومش،صهیونیستی کار می
به  مهاجرت)همراه بلوشر و مادرش( موفق به  ۱۹۴۱ در .هاینریش بلوشر، آشنا شد

ی مهاجران ابتدا برای مجلهو  از این زمان او ساکن نیویورک شد آمریکا شد.
که شهروندی کرد. تا زمانیکار می (Der Aufbau) بائودر آفنام ه یهودی ب -یآلمان

های خاستگاه، کتابشبود. بعد از موفقیت « فاقد تابعیت»کسب کرد،  ۱۹۵۱ آمریکا را در
با شهرت جهانی  ینویس و دانشمند، مقالهنویسنده او دیگر ۱۹۵۱ در سال، توتالیتاریسم

عهده را بهسمت پروفسور مهمان آمریکا  برجستههای در تعداد زیادی از دانشگاه بود.
از  انبوهیو  [۵]کردسفر می همواره به اروپا و آلمان رانیسخنی برای ارائهگرفت. 

( او عنوان ۱۹۷۵) های پیش از مرگشدر سال [۶شد.]نثارش می جوایز و بزرگداشت
بهترین دوستانش  نیویورک را داشت. ی جدید تحقیقات اجتماعیمدرسه پروفسوری در

؛ همسرش ۱۹۶۹ کارل یاسپرس ند:ه بوددنیا رفت از عبارتی مرشدان او پیش از اینبه

  از جهان رفت. ۱۹۷۶ مههایدگر کمی بعد از او در ؛ فقط مارتین ۱۹۷۰ هاینریش بلوشر
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 سیاسی   ثیرأتشان هایکه از طریق نوشته از روشنفکرانی بود یآرنت تجسد نوعهانا 
، ولی خودشان به لحاظ سیاسی در هیچ سازمانی دگذاشتنمی عمومی افکاربر  نامتعارفی

سیاسی فاصله گرفته  هایی سازماناز همه ۱۹۵۰  یاز دهه آرنتشرکت نداشتند. 
 بود که فرهنگ  روشنفکری نیویورک بعد از جنگ ی جامعه نوعی  ی نماینده او [۷]بود.

که بسته به این ــرا  زنند و آنپیوند می« لیبرال»با مفهوم  هارا آمریکایی انروح آزادش

کار هبنیز عنوان دشنام برای روشنفکر منتقد به ــ تا چه حد در سمت راست ایستاده باشند
نیز  (Partisan Review) پارتیزان ریویو یپیرامون مجله محیط روشنفکری برند.می

. شدمی مشخص)معموال  یک نفر(  های سابقمهاجران، یهودیان و کمونیستبا حضور 
این  شناختنمنبع باارزشی است برای  ،ارتی نویسندهکآرنت و ماری مک یانمکاتبات م

ی نویسندهعنوان به ــ هانا آرنت ،وجوداین  ( باArendt/McCarthy 1995) .محیط
ی ایی از سلطههعنوان گونه[ پرفروش، که در آن ناسیونال سوسیالیسم و کمونیسم به]کتابی

« زن نقش اول» جنگ سرد   آرایش رزمی ایدئولوژیک  در  ــ ندشده بود توتالیتر مشخص
مین مالی أت سیاشد که از طرف می منتشرنشریاتی  از مقاالت او در شماریتعداد بیبود. 
بود  از دالیلی یکیاین  ی رزا لوکزامبورگ(.درباره پتر نتل کتاب )از جمله نقد شدندمی

چنین هم ــدشمن جنگ سرد را نپذیرفته بودند و  -که ایدئولوژی دوست ها در غرب،چپ که
در جمهوری آلمان ممنوعیت حزب کمونیست /ارتیسمک)مک تحت شرایط سرکوب جدید

[، از هانا آرنت ۸مخالف بودند]« ایقهوه»و « سرخ»سازی سانبا هم ــ فدرال آلمان(
  ی انتقادی بگیرند.فاصله

 را (۱۹۴۴) شدهیهودی راندههانا آرنت عنوان  ]آثار[ منتشرشده نخستینیکی از 
عنوان و به عنوان فراری، فاقد تابعیتبه را ی شخصی خودداشت. او به این وسیله تجربه

هنگام او یک . همکندمی توصیفدر جنوب فرانسه  (Gursگورس ) گاهوزندانی ارد
ها فصل تریندهندهتکانیکی از و  کندرا مشخص می« عصر توتالیتر»اساسی ی نشانه
مردم فاقد » یدرباره خود توتالیتاریسمدر کتاب را  ــ موضوعیت داردامروز هم و  ــرا 

پایان این فصل او  در (.Arendt 1986: 426 ff) .اختصاص داده است به آن «تابعیت
بر تابعیتی بی هامروزاست که  آزادی پرنده حقوقی قدیمیاین یک وضعیت بی»نویسد: می

یک عمل  حقوقی قدیم پیامدشرط که بی، فقط این پیشکنداعمال میفراریان در تمام جهان 
طور خودخواسته طرد هی انسانی بی آن خود را از جامعهوسیلههمرتکب ب که فرد   بود
ی تنیدهدرهمکامال  ی جهانی گویا چنین است که یک جامعه ..نیست. درکار دیگر، کردمی

ی در یک فرآیند تجزیه حال که همان در متمدن، بربرها را درون خود پرورش داده است،
قبایل  ساسا  شبیهد که ارانمی شرایط زیستیانسان را به یک  شماربی هادرونی میلیون

 (.۴۷۰جا، همان) «کنندوحشی یا بربرهایی هستند که خارج از هرگونه تمدن زندگی می
نابودی »]نازی[ و سازوکار  های مرگکه او اردوگاهپس از آن در پایان کتاب، ــ جادر آن
خطر » که دهدنشان می ــ (۶۷۶جا، همان) تحلیل کرد نیزرا  «تحقیر فرد»و « انسان

)زیرا( در عصر رشد سریع جمعیت  ...است انسان ختنساسطحی ،عظیم ابداعات توتالیتر
ها ای از انسانجا بطور مدام تودهدر همه ،وطنیسرزمینی و بیی بیوقفهگسترش بیو 

 (۷۰۲جا، همان) «.شوندمی “سطحی”گرانه درواقع به معنای مقوالت فایده
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 های قرنپاسخ به دالیل فاجعه هایی است برای دادنتالش با تنیدهدرهمآرنت هانا  کار
 گونه که آدورنوهمان ــ کهاین در داشته باشد روشنفکر مایل بود سهمی در مقاماو  .بیستم

آشویتس بار دیگر وجود نداشته » ــ ه بودبندی کردبار صورتیک [۹](85 :1969)
که آن شرایطی که  مادامیادامه دارد،  بربریت»: ه بودداضافه کر آدورنو «.باشد

این دو مسئله طبیعتا  تمامی نسل  .«را ایجاد کرده بودند ادامه پیدا کنند شاگشتازب
در برده بودند، به تحرک درآورد. ما جان سالم به« فجایع» روشنفکرانی را که از عصر

با متفاوت است شویم که آشکارا اجه میبحران قرن مو ی ازتشخیص بانزد هانا آرنت 
داری/امپریالیسم با که مبتنی بر پیوند سرمایه ــ در سنت مارکسیسم ــای چپ هتحلیل
 آرنتبر تفکر سیاسی  یوجود یفلسفه ثیربه تامربوط  این تفاوت ها و فاشیسم بود.جنگ
 .به او منتقل شد در هایدلبرگ و یاسپرسدر ماربورگ عنوان شاگرد هایدگر که به است
چنان که او )آن« جنایتکار»حتی  ــ «ترسو»ایدگر ه نسبت بهاش را «وفاداری» او

فیلسوفی »عنوان آموزگارش به ــ ۱۹۷۵کرد( تا  بندیصورت ۱۹۴۵بالفاصله بعد از 
 [۱۰].حفظ کرداش ماربورگی معشوقچون و هم« برجسته

زمان  و هستیلف ؤم ،۱۹۶۹تولد هایدگر در  گرددر بزرگداشت هشتادمین سالرنت آ
تفکر پرداخت و ( «شور»چنین )و هم موضوع بهکه  ای ستود«شورشی»چون همرا 
ماه  ۱۰مدت بار بهیک ... سال پیش ۳۵»کرد. این که هایدگر « زنده»ها را دوباره این

به مستبدان  گرایشزیرا »؛ آیدشمار میبه« ایحرفه کژدیسگی» ،«داد ای تنبه وسوسه
« .)کانت یک استثناء بزرگ است( نشان دادی متفکران بزرگ نزد همهتوان میرا 
(Arendt 1969: 902)[۱۱]  هربرت مارکوزه یا  ،طور مثالهب ــشاگردان دیگر هایدگر

تعلق  ،وجود با این [۱۲].رفتار تندتری با استاد داشتند ۱۹۴۵ بعد از ــ گونتر آندرس
ی رابطهی مسئله اکه آشکار بودزیاد چنان  شو اثرهایدگر شخص  هب هانا آرنت خاطر
با مؤلف  محتواییاین پیوند  [۱۳زد.]می پسرا نیز هایدگر با ناسیونال سوسیالیسم  یفلسفه
کشد، مفهوم سیاست خود را از آن بیرون می آرنت ای که( و شیوه۱۹۲۶) زمان و هستی

 [۱۴].سازدمیبر ــ سیاست یدرباره فیلسوف یزن ملأت ــتفکرش را  تکینگی

مندی، فاصله»ورت است که به این ص هستی و زمانی مدرن در نقد هایدگر به جامعه
سازند که چیزی را می ، آن(das Man) همگنانی وجود چون شیوهو تسطیح هممیانگی 
 سپهر شناسیم. اینمی [۱۵](Öffentlichkeit) [پهر عمومیس]یا  علن شایع عنوانما به

را پاسداری  کند و با حق کامل آندازاین را تنظیم می تعبیرجهان و  هایتفسیری ابتدا همه
چون آشنا و قابل کند و امر پوشیده را همهمه چیز را تیره می سپهر عمومیکند... می

با هایدگر  (Schönherr-Mann 2006:19نقل از«).دهدبرای همگان رواج می دسترس
که در آن هر هشیاری و  کند،می بازگوشماران را معنای بیو بیسخنان تهی « همگنان»

 غایب است. مندیپایان مرگ، تناهی وی معضالت مهم زندگی مانند ی دربارهااندیشه
مایگی، جهان اصالت، جهان بیبی ی مدرن، جهان، جهان جامعه«جهان همگنان»
 محیط زندگی مارکس جوان( است. توصیف هایدگر از این هایواژه با)« بیگانگی»
 انه ازدانق یمضمونآشکارا  ــ کندکید میتأ طور که رودیگر زافرانسکیهمان ــاصالت بی

، زندگی ساختن و شهری ساختن ایتودهبر  ی استنقد» شامل توصیف : اینزمانه دارد
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ج، رای مندقدرت نمایشصنعت  ینچن، هم[۱۶کراسی(]وعمومی عصبی )یعنی در دم
مدرن محیط  هایجنبهو  ــ« بخواهی و سطحیروحی دل ، زندگیزدگی هرروزههیجان
ها و بافت زمین، هنوز سنت ایکشاورزان در ارتباط با تکهجایی که مثال   زندگی،
به آزادی و  آزادی منحصرا   (Safranski 1994: 194) .شان زوال نیافته استاجتماعی

 سپهرنون بنیادی اجتماع و نه به اما نه به قا ــ شود، به سوبژکتیویتهشور تفکر مربوط می
در  ،اصالتی همگناندر این بی« انسان»کننده است که هایدگر تعیین برای امر سیاسی.

 [۱۷].کندخود را گم میو  شوداین روزینگی متالشی می

ای گرایانه به تمدن تودهنخبه -اعبارتی نقد بورژو، بهای از زمانهتشخیص بدبینانه چنین
آلمانی  منصبانصاحبامر مشترک » ــ کندمی کیدأس تطور که یورگن هابرماهمان ــ

ی دانشگاهیان، گرایانهنفس نخبهبه بود... این ایدئولوژی شامل اعتماد ۱۹۲۰ یدهه
سمت و  غیبت، از زبان مادری، تحقیر تمام امور اجتماعی سازی، بتروحوارگی بت

و  شدمی آموزش دادهها در فرانسه و آمریکا که مدت ای بودشناسانهنگاه جامعه سوی
هیلیسم قهرمانانه، هایدگر را ین بارکیفیت رقت» (Habermas 1989: 16-17) «.غیره

 ، برادران یونگر، کارل اشمیت واشپنگلرکار، با محافظه -با خویشاوندان فکری انقالبی
ی تاریخ در مطالعاتش درباره ل نک کورت جا()همان.دهدپیوند می[ ۱۸]محفل عمل

در جمهوری « کاران جوانمحافظه»اصطالح موج به ویژهبه ــکاری آلمانی محافظه

سوسیالیسم نقد مدرن در نهایت از طریق ضدیت با  که این عناصر   داده استـ نشان ـ وایمار
با زمان هم ، اثر اُسوالد اشپنگلر،غربانحطاط شوند: کتاب و مارکسیسم باهم متحد می

به روی صحنه  «سرخ یانقالب»ی عبارتی خطر رشدیابندهطلوع سوسیالیسم و به
ی به رد یه (474 :1994) .رودیگر زافرانسکی[۱۹](.Lenk 1989: 139 ff) .آیدمی

 نیزجو )و به این وسیله با ساختمان فکری آرنت  دانش کندمی اشارهآدورنو علیه هایدگر 
سنت ”وجود داشت که  یفیلسوف هم علیه ایکینه ،َرد سیاسی عالوه بر»شود(: اجه میمو

ترین شناسی و روانکاوی، این بزرگرانده بود که گویی جامعه ای پیشرا به گونه “فلسفی
بایست آدورنو را خشمگین می انگاری. این نادیدهاند، وجود نداشتهمخالفان روح فلسفی

 “علمی”این استاندارد نسبت به  هایدگرتوجهی و حتی تحقیر آدورنو بی.. اشد.ب کرده
 «.کندمی هایدگر برمال “گراییشهرستان” عنوانبهمدرنیته را 

 انتقادی زمانه توسط هانا تشخیص درگفتمان توده، که همواره گفتمان نخبه هم هست، 
گوستاو  ( اثر۱۸۹۵) هاشناسی تودهروان رااین گفتمان  [۲۰].مرکزی دارد اهمیت آرنت  

و  (۱۹۲۱) واکاوی منای و شناسی تودهروان؛ زیگموند فروید با نداختراه الوبن به
گفتمان توده و متمایز ساختند.  ندراندرا به پیش آن (۱۹۳۰) هاقیام تودهگاست با اُرتگا یه

 این عالوه براما  رقم خورد.بینادین فرهنگی  یبدبینانه موج چونهم قرن بیستم آثاردر 
یا  ایبحث اعتصاب توده ،طور مثالهب شویم:میمواجه نیز چپ  در با این گفتمان ما

ی گفتمان توده در تاریخ.« هاتوده»ی روانهشمار به نقش پیشهای بیاشاره

از انقالب  ــها به سیاست واکنش نشان داد توده، بطور دفاعی به هجوم کارانهمحافظه
ای توده هایابو اعتص عمومی فرانسه تا مبارزات جنبش کارگری برای حق رأی ۱۷۸۹

از این روسیه(.  ۱۹۰۵نه فقط در انقالب و )در ابتدای قرن بیستم در کشورهای گوناگون 
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 از لنینیبرداشت ویژه با )بهنیز نزد چپ )پیشاهنگ(  ی توده و رهبریرابطه لحاظ،
 از طریقرا ها توده ای موضوع دستکاریشناسی تودهروان کند.می ایفا یحزب( نقش مهم

آدولف  مثال  که  موضوعی، کندبینی میپیشدهند نمایش می را سیاستهای انبوه که رسانه
تر دقیق بررسی [۲۱].پروراندمیدر سر  ــ گوستاو لوبن با توجه به ــ« نبرد من»هیتلر در 
 گرایانه در آگاهی مسلطگیری نخبهچراکه جهت بود؛سودمند می در جزییات این گفتمان

های جمعی، فرهنگ هنگام رسانهکه همشود، درحالیگیر میجای تربیشی ما هرچه زمانه
یا نفر میلیون  ۲۰شهرهایی با آمد، مصرف و کالنوای، ورزش، رفتاپ، توریسم تودهپ

 اند.به واقعیت زندگی بدل شده تربیش

این  گرامشینزد « مدنی»ی و جامعه« سیاسی»ی جدایی جامعه ــجامعه  برای چپ  
شود برای مبارزه جهت مشارکت و آموزش تبدیل به میدانی می ــ دهدچالش را بازتاب می

 کارگران مزدبگیراین  تر،دقیقبطور  .«هاتوده» به قصد بهبود شرایط زندگی و کار و
امر  اجتماعی شدن   کاران. محافظهکنندهستند که در شهرهای بزرگ مدرن زندگی می

: دهندمیفرآیند فروپاشی تشخیص  در حکم را سیاسی فضای زتعریفباسان و بدینسیاسی 
این گفتمان از جانب راست هستند. کارل  هایبوروکراسی کلیدواژه و شدنایتودهوری، افن

 :کار برد هبه این معنا ب ۱۹۳۳ از پیشرا « تمام و امدولت ت» اصطالح مثال  اشمیت 
مندی نه از نیرو و قدرتتکثرگرا یک دولت حزبی  . »«دازاین انسانی کل سازی  سیاسی»

زندگی  سپهرهایدر تمام  این دولتشود؛ می“ تمام و دولت تام”بلکه از ضعف تبدیل به 
ویژه او را برآورده سازد. به نفعهای ذیگروهکند، چراکه باید مطالبات تمام دخالت می
 :Schmitt 1985) «. تاکنون رها از دولت قدم بگذارد... اقتصاد‹ عبادتگاه›باید به 

است: شده  تعریفهرحال تاکنون از طریق دو معیار برای چپ بهکراسی ودم (342 ,340

در پیوند  (۲ها و نهادهای خودگردان  جامعه، و ها از طریق شکلشارکت سیاسی تودهم (۱
کراسی ودم ی حق رأی عمومی( وبه عالوه مندی دولتقانون) صوری کراسیوبا دم

به عبارت  [۲۲].بنیادی شهروند در مقابل دولت( حقوق اجتماعی )به معنای اجتماعی
مسائل »حل راهکراسی سیاسی و حقوق بنیادی در پیوند است، و ودیگر: آزادی، که با دم

  [۲۳].تعلق دارند دیگریکبه « اجتماعی

در امور  فعال برای هانا آرنت این معنا را داشت که حق شهروندان بر شرکتآزادی 
سازی امر اجتماعی تردید هرحال در مقابل سیاسی. او بهکندعمومی را تضمین می

، این «از سپهر امر اجتماعی انتظار کمی داشتآرنت »دهد. را رواج می کارانهمحافظه
مفهوم  از این لحاظ، (Young-Bruehl1991: 359) .گویدمینویس او نامهرا زندگی

 بسط [Vita Activa] زندگی فعال را در اثرشکه او آن ،عنوان پراکسیس، بهاو «اقدام»
کراسی وما امروز دم را چهآن» اندازهای هنجارین  چشمو تاریخی  هایتجربهدهد، می

جا آرنت نقش ( دقیقا  همینHabermas 1984: 404) .کند، بیان مینامیممی« مشارکتی
طور مثال ه)ب فهمدرا می  آنکراسی رادیکال  وی دمجنبش کارگری سوسیالیستی و برنامه

های اقتصادی و خواسته»سیاسی را از  یهنگام او این برنامهدر شکل شوراها(. هم
بنابر  ــ(؛ زیرا Arendt 1981: 210/211) کندجنبش کارگری جدا می« اجتماعی
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ی اقتصادی و اجتماعی برای برابری، آزادی را نابود و تحکیم یک برنامه ــ دریافت او
  [۲۴].کندرا برای توتالیتاریسم باز می راه

وجود  بخشی« ی توتالیترهای سلطهرچشمهعناصر و س» یدر پایان کتابش درباره
از یک طرف به  آرنتدرک و تشخیص زمانه نزد  تا چه اندازه کنددارد که روشن می

های چه انسانآن»افکار هایدگر، و از طرف دیگر به گفتمان مدرن  توده متعهد است. 
ی خوبی برای سلطهها را بهاندازد و آنهای توتالیتر میراحتی به دام جنبشمدرن را به

ی آن ست. این گویی همهیابنده اافزایش رهاشدگی   جا،کند، در همهتوتالیتر آماده می
که طوریهب گسلد،می هم از دهد،هم پیوند میها بهها را در بحرانکه انسان چیزهایی

که  وحشت آهنین   یتسمه تماد ندارد.چیز اعهرکس از دیگری جدا شده و دیگر به هیچ
جنبش از  هایی را که سازماندهی کرده است، به یکی توتالیتر با آن تودهدستگاه سلطه

رسد که به نظر می “روحسرد و بی”و منطق  گاهچون آخرین تکیههم کشاند،رهیده می بند
عنوان ؛ بهکنندترین کارها میی شنیعهواداران خود را آماده با آن صاحبان قهر توتالیتر

در مرکز  (Arendt 1986: 729) «.اعتماد است هنوز به آن کمدستچیزی که  تنها
ل ی)تاریخی( از فاشیسم آلمانی و استالینیسم یک کوشش برایتأمالت آرنت  قرار  استنتاج ع 

و  ارزشی جهانمدرن که به بیای تودهانسان  رهاشدگی  وجودی »، بلکه تز نداشت
 یخصیصه» (Heuer 1987: 84) .قرار داشت، «منتهی شده فروپاشی فضاهای سیاسی

گری یا حماقت و نداشتن آموزش، بلکه ای نه وحشیی تودهدر یک جامعه افراداصلی 
ما امروزه در تمام نقاط » (Arendt 1986: 513) «.بودن استریشهارتباطی و بیبی

تمام ساختارهای اجتماعی زندگی  یروندهپیش شدن ایتوده جهان تحت شرایط یک
تی، سیاسی و های سنبندیصورتمقاومت بهتر یا بدتری را در برابر کنیم، که می

 (۵۰۵جا، همان) «.دنکنفراهم می اجتماعی

 نهایت ایدئولوژی و وحشت اش درساسیی توتالیتر، که عناصر اسلطه هایسرچشمه
ی آرنت انحالل دولت ملی و تبدیل جامعهگردند: برای بازمی نوزدهمهستند، به قرن 
های پیدایش یهودستیزی، امپریالیسم و شرطزمان پیشای همی تودهطبقاتی به جامعه

بودن  ی پذیرفتنیدانان مکاتب مختلف همواره درباره. تاریخآیندبه شمار مینژادپرستی 
جنگ دو )بیش از همه در  زیرا در قرن بیستم [۲۵]؛مناقشه خواهند داشت هاطرحاین 

های ملی بدون شک ولتهای ضداستعماری( سیاست قدرت  دچنین در جنبشجهانی، و هم
 که بودمی نیزرو پرسیدنی دست آورد. از اینه ی از قرن نوزدهم بتربیش معنا و اهمیت

« هابنیان»از این واقع  در توانرا می حتی استالینیسم روسی یا آیا ویژگی فاشیسم آلمانی و
بخشیدن به  ازجمله به این دلیل که نزد هانا آرنت تالش برای روشنایی ــ کرددرک

های توتالیتر در های سیاسی و تناسب قوا بین طبقات، نقش دولت و دیکتاتوریاستراتژی
 سیاسی در جنگ سرد تأثیر توتالیتاریسم او ينظریه [۲۶.]اروپای قرن بیستم وجود ندارد

ینیسم در توضیح فاشیسم و استال« نظریه»عنوان بسیار زیادی داشت، با این حال به
توتالیتاریسم خود را بر رخدادهای تاریخی تحمیل  ینظریه او»ماندگاری نداشت؛ زیرا 

های واکاویبا این حال تحلیل او تا امروز شامل تکه (Augstein 2006) «.کرده است
چنین هم و ش یهودیان و یهودستیزی در قرن نوزدهممعتبر و درخشانی در مورد نق
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 مثال   «امپریالیسم» به آن در بخش است، که او« نژاد و بوروکراسی»ی ارتباط درباره
  [۲۷.]پردازدسیاست امپریالیسم انگلیس در آفریقا می

ی کارانهی گفتمان  بحران  محافظهاز ساختارهاالبته آرنت خود را با انتخاب موضوع 
توتالیتاریسم  بابه مبارزه  ــ طور که در ابتدا تأکید شدهمان ــ کند. اثر اوجدا می ۲۰ یدهه
با زمانی طور که او همان ــ «رفتار با جهان» اشنوشتهآزادی هدیه شده است. برای و 

 -Young) .بود« انتقادی کامال  بلکه  ،نه مثبت نه منفی» ــ بوداشاره به گوته گفته 

Bruehl 1991: 265) های توتالیتر قرن که در نظامنو،  عصر ، یانقد تضادهای مدرنیته
این نقد  .به این معنا رادیکال است شوند،رسند و منفجر میمی به نهایت واقع در بیستم

سازی ی فرآیند عقالنیعنوان نتیجه، که ماکس وبر به«پوشش فوالدی بندگی»خیلی هم از 
که « شدهمدیریتجهان » ، یا از تشخیص  ، دور نیستکرده بود ینیبمدرنیته پیش

انسان تک ، و بعدا  هربرت مارکوزه در دیالکتیک روشنگریهورکهایمر و آدورنو در 
نقد  اش«پایان»چون تثبیت و داری، بلکه همعنوان رفع تضادهای سرمایهنه به ساحتی

 کرده بودند.

 (Animal Laborans) «کارکن حیوان»بر پیروزی  زندگی فعال ]کتاب[ آخرین فصل
ی شاغالن معهاش به جای انکشافی کار در واپسین مرحلهجامعه»کند؛ زیرا تأکید می

 (Arendt 1981: 314) .طلبدرا می« خودکار کارکردن»و این  «شوددگرگون می
اما،  ــ )نیچه: خدا مرده است!( دهدخود تشخص میمدرنیته از طریق سکوالریزاسیون به

(. ۳۱۲، جا)همان «است سابقهشود، بیجهانیت که همراه عصر نو شروع میدر واقع بی»
 «شدهبشریت اجتماعی»شناسد جامعه فقط یک چیز را می یتوسعه ی پایانیمرحله
البته او در این  .بود منفی به تمام معنا یایاتوپیک برای هانا آرنت که  ــ( ۳۱۳جا )همان

، سازیآوری، صنعتیبیند که با فنی مدرن را میجامعه یتوسعهمسلط امر گرایش 
در این نقطه ظاهرا  دیگر  .وروکراتیزه شدن و غیره پیوند خورده استشدن و بایتوده

و « اردوگاه»طور کلی: ه)ب ای وجود ندارد و وحشت ناشی از آشویتسامر امیدوارکننده
توتالیتر پیوند  به این ترتیب فقط با نظام« منفی ایاتوپی»کردنی نیست. فراموش عام(قتل

داری صنعتی و های دمکراتیک صوری جوامع سرمایهچنین نظامهم ، بلکهستنخورده ا
های تخریب یک فرهنگ سیاسی رو هانا آرنت به نشانهاز این کند.یافته را تهدید میتوسعه

دهد: واکنش نشان می با وحشت ــ عنوان مهاجربه ــو  با حساسیتکراتیک در آمریکا ودم
واخر ، به جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت در ا۱۹۵۰ یارتیسم در ابتدای دههکبه مک

سیاست  یواسطهبهبحران قرن بیستم  [۲۸.]۱۹۷۰ یو ابتدای دهه ۱۹۶۰ یدهه
 (Breier 1992: 23).کندن مضاعف پیدا میتعی  نیز نابودسازی امر سیاسی  نابودسازی و

هانا  ،ی مدرن و سیاست مدرنجامعه تحول یبدبینانه کامال  انداز این چشم برابردر 
دختر مأیوس »ی نشاند که آوازهمیبرخود را  سخت سیاست هنجارین و سفتآرنت مفهوم 

فلسفی  تأمل (.Fritz Vanahme 1993) بودن را برایش به ارمغان آورد« ارسطو
 مسلط   هایتیرگی گرایشری، چون پرتو نوبایست هممیشود که چنین فهمیده میسیاست 
از »چنین تعریف کرد  ی انقالبدربارهرا در پایان کتابش  آن او ؛روشن سازد را توسعه

قاطعانه  آرنت (.Arendt 1963: 362) « ظلمت مخلوق به روشنایی امر انسانی رسیدن
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 باستاناز دوران »داند: میاما او دقیقا  «! سیاست آزادی است معنای»کند که ادعا می
دیگر کسی بر این نظر نیست که معنای سیاست آزادی است؛ )زیرا(... در عصر جدید، 

و  تأمین زندگی جامعه ای برایعنوان وسیلهبه امر سیاسیو عملی،  نظریبه لحاظ 
 :Arendt 1993) «.(ه است)اعتبار داشت «آوری تحول اجتماعی آزادمحافظت از بار

که  شویمبین جامعه و سیاست مواجه میرابطه  ما با تنش دوباره جادر این (28/30

سیاست، تخریب سیاست  -. قرن بیستم قرن ناکندسیاسی او را متأثر می -های فلسفیتحلیل
در » ــ های مشترک آنهخصیص ــکه  ها استها و انقالبتوسط قهر است. این قرن جنگ

ها رو به داخل های توتالیتر که ابزار آنویژه دیکتاتوریهب، «قرار دارد خشونت نشان
« قدرت و خشونت» جستاردر  (۱۲۳ـ۱۲۴جا )همان .و رو به خارج جنگ است ارعاب
 ــ های دانشجویی در جهانی جنگ ویتنام و شورشزمینهاکنون در پس ــ ۱۹۷۰ در سال

تمام  جوهربه »اند؛ زیرا قدرت متعلق دیگریککه قدرت و سیاست به  کنداو تأکید می
نت نیاز دارد. خشو مداراپذیریقدرت تنها به «. تعلق دارد کشوری/اجتماعات دولتی

 چونهم ،ی خشونت استباشد. ترور عنصر سلطه مداراپذیرتواند گاه نمیبرعکس هیچ
 بسان ــاین امر یابد. که سرانجام خود را در بمب اتم می سازیت و نظامیاحتسلی گسترش
بنیادی مفهوم پیشرفت  رسمیت نشناختنو به زمان انکارهم ــ مدرن یخود جامعه توصیف

  [۲۹](Arendt 1970: 82) .است

پیش از  امر این یتفکر است. نتیجهشرط آزادی سیاسی برای هانا آرنت آزادی پیش
به  برند؛اش را از بین میه سوژه و آزادیک است« های سیستمینظریه» د تمامیهمه رَ 

از  ــ رسدمی «دانش شناسیجامعه» و نیزی هگل از هر چیز به فلسفه بلاو ق این وسیله
ست هااین نه آگاهی انسان»که این ی مارکس مبنی برماتریالیسم تاریخی و گزارهبه  جمله

شان را تعیین شان آگاهیعکس هستی اجتماعی، بلکه بهکندشان را تعیین میکه هستی
آزادی سیاسی به معنای دسترسی آزاد به اطالعات است.  (MEW 13: 9) «.کندمی

ی )مفهوم منافع که به نوبه شمارنظرات بی گیری نظر حاصل فرآیندی است که در آنشکل
، برای او در این رابطه نقشی ایفاء ایط بازتولید اجتماعی منتج شده استخود از شر

 انجامی اقدامات سیاسی به بارهانداز تصمیم دربا چشم عمومی بحثدر یک  کند(نمی
 یا «ت محدودبا قدر یحکومت»آزادی فقط اساسی یک قانون بنیادی رسند. شرط می
( در مشارکت فعال در امور عمومی حق)شهروند»بلکه  ،نیست عبارتی دولت قانونیبه

نقل ) «.(سازدمی) را گوهر واقعی زندگی سیاسیبحث » (Arendt 1963: 281) «.است
 (Schäfer 1997: 146از 

هانا آرنت به  تحلیلی یا حتی ماتریالیستی   ـ تجربیآلیستی و نه هاید ـهنجارین  رویکرد  
برای ». گرداندیونانی بازمی شهردولت آله درخشندگی ایدهرا باو  مفهوم امر سیاسی

. کار و تولیدکردن عملپیش از هرچیز زندگی سیاسی بود، زندگی  زندگی فعالیونانیان 
کردند، انسان خدمت می ها بودند که به ارضای نیازهای مادیشده در فعالیتضرورت تنیده

-Young) «.کردشهر را تأسیس و محافظت میتدول یا پراکسیس   عمل کهدرحالی

Brühl 1991: 442)  اقتصاد»برخالف» (oikos« )آزادی قلمروشهر ی دولتمحدوده »
شده  تعیینی سیاسی حوزه جایگاه آزادی منحصرا  در»فان یونانی یعنی برای فیلسوبود، 
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 سختی در برابربه شهر طبعا  آل از دولتاین تصویر ایده (Arendt 1981: 33) «.بود
او  (.Canfora 2006: 34 ff کنید با .)مقایسهآوردتاب می تاریخی-یک بازبینی انتقادی

 به این دلیلکه  گنجاندهم میرا ( ۱۷۷۶)بعد از  انقالب آمریکا )تاحدودی(این تصویر در 
که را ، چرسدنظر میبه ــ پاریس ۱۷۸۹ ]انقالب[ در مقایسه با ــ« خوب»انقالب  نزد او

فدرالیسم و سرانجام با اهمیت فضای طور جدی با حاکمیت مردم، تقسیم قوا، هاین انقالب ب
تالش انقالب . در مقابل  درگیر بوده است گیری نظرگو و شکلوتبحث و گفعمومی برای 
تر ی برابری فرابرنامه پیش از همه ــ حقوق بشر نشاندن ُکرسی به، ۱۷۹۳ فرانسه بعد از

 .را خفه کرده است« روح آزادی» طریق قهر، درنهایتاز  ــ ی برابرحقوق شهروند از
(Arendt 1963: 183 ff.) 

« آزاد همبستگی»عنوان آل بهشهر ایدهداند که رویای یک دولتخوبی میهانا آرنت به
 شهر  انداز یک دولتدر چشم تواند مفهوم حاکمیت مردم رانمیوجه هیچبهافراد آزاد 

متضمن مفهوم نخبگان  ــ نقدا   به بیان نیامده حتی ــتوده های برابر تعیین کند. گفتمان نسانا
 فقط متضمن چالش با ایدئولوژیای همواره نهی تودهست؛ و نقد آرنت به جامعههم ه

 شدنساز و مدرن اجتماعیسطحهم هایچنین با گرایش، بلکه همبرابری )سوسیالیستی(
و  باستانیشهر دولتدر مورد  که) رسدبه این ترتیب او به این نتیجه می [۳۰].است

آزادی  تمایل به»منطبق است( که موضوع آزادی،  هاآن با واقعیت داران  ی بردهجامعه
پیش برده مشارکت در بحث عمومی توسط یک گروه نخبه به ( و355 :1963) «عمومی

گزیند؟ چه کسی چه کسی این گروه نخبه را برمی”پرسد: درنگ میاو بی»شود. می
را « این مفهوم امر ناخوشایند در»و او طبعا   ــ« “این گروه تعلق دارد گوید، کی بهمی
 با این وصف (355جا )همان.است همبسته الیگارشیک سلطههای فهمد که با شکلمی

ی آن در د، که او دربارهشتر محافظت میعالی« اشرافیلتی شکل دو»آزادی در یک 
آزادی عمومی، خوشبختی همگانی و »نویسد: میچنین  ی انقالبدربارهپایان کتابش 

در تمام ی قلیلی خواهد افتاد که برای امور همگانی سپس به دوش عده بودن گوپاسخ
ها به هرحال گروه آن» (.ff 161 :1999«).به آن تمایل دارندهای اجتماعی و شغلی الیه
 دادن ادعا کند که انجام تواند، و هیچ دولتی نمیی سیاسی یک کشور هستندنخبه
ها را در اختیارشان قرار مناسب آن عمومی نیست و فضای اش...، در خدمت آنیفهوظ
 بسط ی انقالبدربارهر کتابش که هانا آرنت این تأمالت را د(. این۳۵۹ جاهمان«)دهدنمی
ی که بر عهده ایوظیفهدهد: گان چرخشی جدید مینخب ینظریهبه این دهد، کامال  می

 گیرد،قرار می ــ جدید روپایی عصرهای اشورایی در انقالب و پیش از همه نظام ــانقالب 
 [۳۱]کردن این گروه نخبه است.انتخاب

جا به آن را آل  مفهوم سیاست، هانا آرنتایده ـهنجاری نتعی   ازقاطع  پافشاریسان، بدین

که از انقالب ــ  غافلگیرانه در افکارش باشد یرسد این چرخشنظر میو به ــ کشاندمی
تاریخ  (1963)«ی انقالبدربارهاگرچه او در اثرش ، سخن بگوید« امید»عنوان به

های پرولتری قرن بیستم مربوط )و این پیش از همه به انقالبهای عصر جدید را انقالب
اهمیت بزرگی  ۱۹۵۶ در «انقالب مجارستان». نگردانداز منفی میدر چشم تربیشاست( 
 ین انقالبکه اگمان کرد خوبی هب توانمی ؛داشت« امیدسوسوی »پافشاری بر  ایندر 
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سوسیالیسم  نظامبه فروپاشی سال بعد  ۳۰ بیش از که سرانجام بوده هاییبه جنبشخیرمقدم 
و  19۵۰ هایهای ضداستعماری دهه. انقالبدر اروپای مرکزی و شرقی انجامیددولتی 
البته از جانب هانا آرنت مورد توجه قرار  1957-1958یا انقالب کوبا بعد از  1960

همواره از طریق  ــ بر امید آرنت بنا ــهای توتالیتر ای و رژیمی تودهجامعه اند.نگرفته
 به روح آزادی اندک مانیزشوند که معموال  فقط برای هایی به چالش کشیده میانقالب
در اختیار را « آزادی-در-عملی تجربه»ها[ ]انقالب این بخشند.می واقعیت

 از که کنداهمیت شوراها را کشف می در این بافتارهانا آرنت  (40 :1963).دگذارنمی

 خودگردانی هایاندام چونهم، هایی متفاوتبا نام به بعد ۱۶۴۸ در تانانقالب انگلس زمان
. این به وجود آمدند کار، در ارتش و در نهادهای دولتی ، در کمون، در محل«در پایین»

 بنابر ذات خود ضدحزبی هستند، یعنی»ها سازند؛ آنانقالب فضای آزادی را می هایاندام
 یاز سوی دیگر به واسطه منافع طبقاتی و یسویی به واسطهکه از  مردم خالف نمایندگی

 Heuerنقل از «).کنندگیری نمیجهتشوند، تعیین میها بینییا جهان هاایدئولوژی

1987: 106) 

خواهند میشوراها »گوید ها میآن یبارهدر ۱۹۷۰در سال  ایدر مصاحبه آرنت
)یک دولت شورایی( امکان ایجاد یک مفهوم نوین  در این جهتمن  کنند... گیریتصمیم

 طریقاین به »که  کندرا تکرار می تز خود مورد در ایناو  «.کنمدولت را مشاهده می
... که به امور عمومی واقعی سیاسی بگاننختا  پذیر استکانام انتخابیخود یک فرآیند
ی اساسی العهمط نیزدر این حوزه  (Arendt 1970: 133) «.، ایجاد شوندتمایل دارند

به  مطلقا   های عصر جدیدانقالب( در مشابه شوراهای سازمان )یا نقش شوراها پیرامون
و متضاد شوراهای کارگران  نقشفقط کافیست شود؛ تأیید تزهای هانا آرنت منجر نمی

های عصر ی اجتماعی انقالب. هستهبه یاد آوریمدر انقالب نوامبر آلمان را سربازان 
درست  ،هرحالبه [۳۲]گیرد.ی کافی مورد توجه قرار نمیاندازهجدید از جانب آرنت به

رگونی عمیق و دگ از یک سو سازی رادیکالکراتوام فرآیندهای انقالبی دمتمدر است که 
از پایین  های خودگردانبین سازمان تضاداین  ،دیگرسوی  درمناسبات قدرت اجتماعی 

ا و مسیرهای انقالب ایجاد ههدف زمان چارچوبی برای بحث عمومی در مورد)که هم
با را  (شودمیت توسط یک حزب دولتی ساخته درنهای )که قدرت دولتی تمرکز( و کردند

ی این تضاد پیچیده تالاثر هانا آرنت معضاما  .رخ داده استشدت کم یا زیاد و پُرتنش 
کند عمل می که فقط برای آزادی «ناتمام یانقالب» برداشت او از کند؛ زیرارا روشن نمی

 مو بیست مهای جدید قرن نوزدهانقالب هایپیچیدگی بامتناسب  ،نه برای عدالت اجتماعیو 
 .نیست

 Storlokken« )زا لوکزامبورگنظرات ر»تأثیر تحتاین تز هم که او  روازاین

 شکننده نیست. معموال  در این رابطه به همسربود، به نظر من کامال  قانع انقالبی (2006
کننده در انقالب نوامبر شرکت ،پرولتر به هر حالشود که هاینریش بلوشر اشاره می

بوده است.  (KPO)آلمان )اپوزیسیون(  عضو حزب کمونیستو ( «اسپارتاکیست»)
و سیاسی  نظریلحاظ بههانا آرنت آشنا شده بود،  بلوشر در واقع زمانی که در پاریس با

( و بعضی 1996) با هانا آرنتبُریده بود، چیزی که مکاتبات  از مارکسیسم/کمونیسمکامال  
در  کنند.نیویورک آن را تأیید می کالج باردهای بلوشر در رانیسخنهای نوشتهاز دست
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در مقابل تفکر جدید  ترُکلی، یا مارکسیسمی نظریهتاریخ  و نیز مارکس کار مقابل
 یدر اندیشهساختاری  مانعی اساسا   ،سیاست ماتریالیستی -حلیل انتقادیتاجتماعی و  -یعلم
 هابنیان همبسته است. واکاویوجود دارد که با درک او از فلسفه و آزادی تفکر آرنت  هانا

  .خواهند برد راه« زمانو هستی »ایدگر و دوباره به ه

در  ی( روی کتاب۱۹۵۶و  ۱۹۵۲های )یعنی بین سال توتالیتاریسمآرنت بعد از کتاب 
بعضی از نتایج این  (Young- Bruehl 1991: 384 ff) .ی مارکسیسم کار کردباره

منتشر  بین گذشته و آینده جستارهای و مجموعه ی انقالبدرباره، زندگی فعالکار در 
دهد نشان می زندگی فعالی تاریخ او در کار و فلسفه . البته چالش با مفهوم مارکسی  شدند

را نشناخته و دارانه و کار مزدی سرمایهتولید کاالیی  نظاماز  مارکس تحلیل که آرنت
کار، تولید و  یعنی بخشی ارسطوبازگشت به اثر سه [۳۳]عبارتی درک نکرده است.به

ی جامعه واکاوی گزینجایتواند نمیفعالیت فارغ از کار( عنوان پراکسیس )به
جا دوباره همان مانع فکری این در .شوددارانه و تضادهایش ی کار سرمایهیافتهتوسعه

 هرگز آرنتکه مانعی کند، قد علم می اجتماعیبندی صورت یا جامعهبرابر مفهوم  در
ی از گزاره بایستی. درواقع هانا آرنت میآن غلبه نکرد لحاظ تحلیلی و مفهومی بربه

 هنگامی واقع فقطبهآزادی  قلمرو»شد: می خرسند سرمایهمشهور مارکس در جلد سوم 
 به بنا قلمرو این بیرونی پایان پذیرد؛ اقتضاءضرورت و  مقید به که کارشود می آغاز

تواند در این فقط می ...آزادی در این قلمروقرار داردی سپهر تولید مادی سوفراماهیتش 
با طبیعت  را وساز خودسوخت ،شده، تولیدکنندگان همبستهماعی، که انسان اجتباشد
آن  یتحت سلطه کهجای آنهالنه تنظیم کنند و تحت کنترل جمعی خود درآورند، باقع
قلمروی ماند. ضرورت باقی می قلمرویی ازند... اما این همواره باشکور  یقدرت چونهم

  فراسوی این قلمروچون هدفی در خود  هم انسانی نیروهایانکشاف  یعنی واقعی آزادی
ش شکوفا شود. اچون بنیانضرورت هم بر آن قلمرویتواند می تنها گرچه ،شودمی آغاز
آرنت این گفتاورد را  (MEW 25: 828« ).ای استروزانه شرط پایه کار کاهش
نشده نزد مارکس ی تضاد حلکنندهکند که این مشخصادعا می ( اما95 :1981) شناسدمی

ی وظیفهبا این وجود  درک کرد،« ضرورت طبیعی ابدی» چونهماست که کار را 
 اشتباه است! اساسا  . این تفسیر به انقالب پرولتری محول کردکار را رهایی انسان از 

وجود دارد که در آن او به تأیید  از آرنت جاماندههای در ماترک بنامه اکنون
ها یاکه قهوهدرحالی»د، ندار« ی کامال  محترماشجره»که پردازد می« ایدئولوژی سرخ»

-Heuer 1987: 48« ).بیرون آمده بودند کنار خیابان یراههبیش از آبوها[ کم]فاشیست

با افکار  ــبود که  ری سوسیالیستی اولیه حق دادهجنبش کارگ این او به بر عالوه (49
زندگی در آرنت از سیاست عمومی پرداخته بود.  یکلایجاد شبه تالش برای  ــ شورایی

 ۱۸۴۸ هایبانقال کند که ازرا تأیید می« اروپایی طبقه کارگر( »210/11 :1981) فعال
که » است،« ترین و شاید تنها فصل را نوشتهیکی از باشکوه»)مجارستان(  ۱۹۵۶تا 

هم  یک پیشنهادشامل نظر این  «.دهدرا به مردم غرب می کنندهبارآوری طلوعامید به 
دکننده نزد مردم اعتبار و ناامیحزبی اروپایی موجود و بی نظام کردنگزینجای» :شودمی
گری جنبش انقالبی» که کندهنگام او تز خود را تکرار میهم«. اییرشو یک نظام با

، بلکه تنها چیزی که (نیست)بودن مطالبات اقتصادی و اجتماعی  ... در رادیکالکارگری
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خورد(، آن جایی است که با ادعای یک شکل دولتی جدید پا به صحنه چشم )می در آن به
 .قابل فهم خواهد شد هم زا لوکزامبورگردلی او با در این رابطه هم «گذارد.می
(Arendt 2006)  انباشت هم در ]کتاب[  لوکزامبورگبودن « غیراُرتدکس»برای آرنت

انباشت »ها او تز مارکسی در آناو که  هم در تحلیل امپریالیسم جالب استو  سرمایه
آرنت  بدیهی است که  [۳۴].داری را رد کرده استتاریخ سرمایهعنوان پیشبهرا « اولیه

سرکوب  یرا دربارهاش انتقادی اظهارات و نیزلنینی حزب  ینظریه نقد لوکزامبورگ به
در زندان  ۱۹۱۷ ؛ مطالبی که لوکزامبورگ درکندبرجسته میآزادی در انقالب روسیه 
االصلی در دیی یهوهاخانواده محیطاز این گذشته آرنت مجذوب  به تحریر درآورده بود.

ی هبه رابط طور مشخصبهو  ،گ از آن ریشه گرفته بودلوکزامبور زاشود که رتان میلهس
زا ر ایکند. سرانجام او از موضع حاشیهمی اشاره شعاشقانه بین ُرزا و لئو یوگی

حزب  عنوان دبیر)به برد. این روت فیشرلوکزامبورگ در جنبش کمونیستی هم نام می
« سفلیس در جنبش کارگری»را « لوکزامبورگیسم»( بود که ۱۹۲۴ کمونیست آلمان در

و طور واقعی بهدانشمند  ت  هانا آرن به هرحال (Abendroth 1976: 72) .بود یدهنام
کنیم، متنی که ما به آن استناد می [۳۵]به چالش نپرداخت.زا لوکزامبورگ ربا اثر ای پایه

لوکزامبورگ اثر پتر نتل در سال  ینامهزندگیخیلی خوب مربوط است به مرور انتقادی 
انباشت از دوبار در بخش امپریالیسم در پانوشت  توتالیتاریسمکتاب آرنت در . ۱۹۶۱

موقعیت را  ی انقالبدربارهدر کتاب آرنت  [۳۶].دکنقول مینقل لوکزامبورگ سرمایه
 طور مفصل به لوکزامبورگ بپردازد.بیند که بهوجه مناسب نمیهیچبه

 «غیر مارکسیست»ی نمایندهسان لوکزامبورگ را ب زار خواهدمی که آرنت تالشاین 
مواضع  حذف با فقط چرا که این امر، نیستکننده قانع، به تصویر بکشدسوسیالیسم انقالبی 

چنین مواضع و رویزیونیسم و اعتصاب سراسری و هم در مباحثلوکزامبورگ 
از اگر طراحی شود. تواند می]آلمان[  نوامبرو انقالب اول در جنگ جهانی  شهایفعالیت

 نویسدهای پیرامون لنین و تروتسکی میبه پای بلشویکلوکزامبورگ که « خدمت ابدی»
سازی سوسیالیسم، با پیشتاز ی عملی پیادهبا غلبه بر قهر سیاسی و طرح مسئله» ــ

« رمایه در تمام جهانبردن پُرقدرت جدال کار و س المللی بودن و با پیشپرولتاریای بین
(Luxemburg 1968: 141)  ی درباره ]لوکزامبورگ[ نویسدستــ ذکر نشود و
ها بلشویک های، یا نقد سیاست ملیت«زادی دگراندیشانآ»ی گزاره به« انقالب روسیه»

  [۳۷].بد فهمیده خواهد شد کامال  نویس گاه این دستآن، تقلیل یابد

واقعیت به این  ــ یعنی در اوج جنگ سرد ــ ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های هانا آرنت در دهه
که جنبش  ۱۹۷۰ یپیش از نوزایی مارکسیسم در دهه حتی ــکه در غرب  توجه نکرده بود

یک سنت نظری مارکسیستی متمایز و مستقل  ــ محرک آن بود ۱۹۶۸ دانشجویی سال
پری  پیش رانده بود. را به« ایدئولوژی سرخ« »ی کامال  محترم  شجره»وجود داشت که 

کراسی ودمبین سوسیال ما ی مارکسیسم غربیدربارهاندرسون این موج را در کتاب خود 
دهد. او نویسندگان مورد نظرش را مثل لوکاچ، ُکرش، و سوسیالیسم دولتی جای می

گرامشی، بنیامین، هورکهایمر، مارکوزه، آدورنو، سارتر، آلتوسر، پوالنزاس و غیره ]در 
مثال  طورها بهعالوه بر آن (Anderson 1978: 46) .کندبندی مینظری[ دسته این سنت
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دانان برجسته )مثل ایزاک دویچر، اریک هابسبام، آلبرت ُسوبول، ارنستو تاریخ
به احزاب برخی از آنان کردند و داد میی( بودند که خود را مارکسیست قلمراگیونیر

با نمایندگان  و نیزآرنت با این دانشمندان  شان تعلق داشتند. هاناکمونیست کشورهای
 باران، که در نیویورک های پیرامون پُل سویزی و پُل، با مارکسیستی این موجدورههم
های در سال« چپ نو»، با مغزمتفکران کردندرا منتشر می مانتلی ریویوی جلهم

روشنفکران و اهل فرهنگ در احزاب بزرگ  محیط فکریبا  و نیز، ۱۹۶۰ یدهه
سه در اوایل در سفری به فرانآرنت  کمونیست در ایتالیا و فرانسه هیچ ارتباطی نداشت.

در فرانسه وجود  اکنون کامو بدون شک بهترین انسانی است که» نوشت، ۱۹۵۰ یدهه
شان در سیاسی چپ هایها و گزینهفعالیت به دلیلدر مقابل سارتر و مرلوپونتی «. دارد

 :Young-Bruehl 1991).یرندگمورد شدیدترین انتقادها قرار میها این سال

388/389)[۳۸]  

ایدئولوژیک  که غبار درگیریبعد از اینحتی هانا آرنت  گرفت کهنتیجه باید درپایان 
 چپ یپرداز سیاسی در خط سنتعنوان نظریههم فرونشست، به جنگ سرد
ایدئولوژیک جنگ  نیست. او در جدال در قرن بیستم گنجاندنیاروپایی داری( )ضدسرمایه

در خط مقدم جبهه  خود توتالیتاریسمبا موفقیت جهانی کتاب  ــ چه بخواهد چه نه ــسرد 
رغبت  بَدوی هایی ابزاری از تزهایش برای آژیتاسیون، اگرچه او به استفادهقرار داشت

وم عل ی علم سیاست، از استادانرشتهدانشدانشجو در  هاینسل ،داشت. باوجود اینکمی 
سان ارزیابی یکم و کمونیسم را که او فاشیس، هنگامیها در غربسیاسی تا ژورنالیست

بعد از پایان جنگ سرد و بعد از البته  .برندعنوان شاهد اصلی نام می، از او بهکرد
عبارتی به ــ« گشودهمارکسیسم »یک ی وظیفه ،بیستمی سوسیالیسم/مارکسیسم قرن فاجعه
، برخی اشتباهات و کمبودها کردن بهتوجه فقط نه بایستمیــ  «گشودهتفکر انتقادی »یک 

های فکری، که چه چیزی از تالشباشد  آماده بودن برای این پرسشچنین بلکه هم
 یفکرنوسازی تدر  به این جهت .ی استآموختن های دیگرلیلها و تحینظریه
ی اده. او متفکر و نویسنگرفته شودثر هانا آرنت نادیده ا بایددارانه نضدسرمایه -انتقادی

ان بود که استقالل از روشنفکر ینوع مظهر ای مؤثربرجسته بود؛ او به شیوه
رو نقد د. ازایننفهممی« آزادی تفکر»کردن از را در محافظت شانروشنفکرانه

، بلکه خطرات حدود به فاشیسم و کمونیسم نبوده استفقط م وجهتوتالیتاریسم او به هیچ
فته را هم مورد اشاره قرار کراسی در جوامع صنعتی پیشرونابودی آزادی و برچیدن دم

سال  ۲۰۰»ی درباره ای نوشتمقاله ۱۹۷۵ رگش درکمی پیش از مآرنت  .داده است
« قدرت جهانی شماره یک»که  پرداختجا او به تحلیل بحرانی در آن«. انقالب آمریکا

سر هها و افتضاح واترگیت در آن بهای اقتصادی آن سالدر پیامد جنگ ویتنام، بحران
در  ،«هایشی فراز و نشیبدویست سال آزادی با همه»برد. بازنگری و قدردانی از می

گویا »شود: گر میجلوه نگاه او با ضرورت نقدکردن شدید واقعیت سیاسی این روزها
ترین بزرگ”اند حاکمیت استعداد موفق شدهکالهبردار و مافیای بی یچنین است که مشت

  (Arendt 1999: 170« ).را ازآن خود کنند “قدرت جهانی

معطوف کرد که برای بخشی از ی یهابه حوزه نگاه خود راهایش هانا آرنت با تحلیل
پناهندگان و ، نژادپرستی، یهودستیزیهای توتالیتر، ژیمخصوصیت ر چپ تابو شده بود ــ
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ی توتالیتر، که هانا که آن عناصری از سلطه کردندتصدیق می بایدها اگرچه آن ــ غیره
ی نهایت در شکست تجربه بود، در کرده توصیفآرنت در رژیم استالینی 

خود را درگیر موضوعاتی کرده  گذشته هانا آرنت از ایندولتی سهم داشتند.  -سوسیالیستی
 ــ گرایی طبقاتیبا گرایش خود به اکونومیسم و تقلیل ــمارکسیستی  یکل اندیشهبود که در 

پیش از همه چالش با  خارج شده بودند.کار و به مدت طوالنی از دستور  محاق رفته به
 هم باید مراقب هاسرانجام چپ [۳۹]و اهمیت آن.و قتل عام یهودیان اروپا یهودستیزی 

زا لوکزامبورگ و دلی با انقالب، با ره به هماین باشند که خواست آرنت برای آزادی ک
 ایاگر ما بتوانیم به آینده ی شورایی پیوند خورده است، به فراموشی سپرده نشود.ایده

د نبرای سوسیالیسم فقط تحت شرایطی فکر کنیم که حق آزادی فردی و جمعی محدود نشو
هانا آرنت به آن میراثی تعلق دارد که بر بنیان آن نظم  د، آنگاه کارنگسترش پیدا کنبلکه 
 بنا شود. دبایمی ینوین
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 هایادداشت
کجا ام. من هیچپرسید کجا ایستادهشما از من می ُخب»گفت:  ایدر مجادله آرنت ۱۹۷۲در سال  [.۱]
. درواقع نه به کنمام. من واقعا  در موج تفکر سیاسی حال حاضر یا هر موج دیگر شنا نمیایستادهین

که من به  به این دلیل است تربیش اساسا   ــطور ویژه در نوع خود بدیع باشم هخواهم بمیاین دلیل که 
 (Arendt 2005: 111) «کجا نیستم.هیچ مناسب واقع

وجه من به هیچ اوال  »پاسخ داد:  چنین آرنت به پرسش شولم، که آیا عاشق مردم یهود خود نیست [.2]

ام، نه آلمانی، نه فرانسوی، نه آمریکایی، از جمله نه نشدهام عاشق هیچ جمع یا مردمی در زندگی
ورزم و نسبت به تمام می یا هرچیز دیگری که هست. من درواقع فقط به یارم عشق کارگر یطبقه
تردید یهودی هستم،  مکه من خودناتوان هستم. دوم اما به عشق به یهودیان، چونکامال  های دیگر عشق
توانم در مورد می نیستم... ما تعلق دارد، دانم به نوعی به سرشتچه میآنو  عاشق خودم م. منداشت

 تربیششده در مورد مردم من قطعا  مرا عدالتی مرتکبکه بی کل پرسش فقط یک چیز را تأیید کنم،
 (Heuer 1987: 62« )شود برانگیخت.عدالتی که بر مردم دیگر اعمال میاز بی

 Deppe) .تفکر سیاسی در قرن بیستممقایسه شود با جلدهای تاکنون منتشرشده از کتاب من  [.3]

1999; Deppe 2003; Deppe 2006) 

[4.] Belle Epoque له در اروپا که از سا ۳۰ی تنش تقریبا  ای نمادین است برای یک دورهنشانه

 م. -گیرد.را دربرمی ۱۹۱۴تا شروع جنگ جهانی اول در  ۱۸۸۴

« Jewish Cultural Reconstruction»هانا آرنت با نمایندگی  ۱۹۵۰تا مارس  ۱۹۴۹ اوتاز  [.5]

ها آلمانی تربیشبودن  جانببهتفاوتی و حقی آلمان او از بیدرباره شگزارش در ویسبادن کار کرد. در
 ترکمکجا هیچ»و جنگ را هضم کرده بودند. « رایش سوم»ی فاجعه وسیلهاین که به  شوکه شده بود

گو ئی آن گفتاز آلمان درباره ترکمجایی شود و هیچاز آلمان کابوس نابودسازی و وحشت احساس نمی
 ها وجود ندارد، اما گفتن اینکه هیچ واکنشی به رخدادخورد، اینچشم میجا یک چیز بهشود. همهنمی
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« است. واقعی ناتوانی احساسیبیان است یا  سخت است که آیا این امتناع عمدی از سوگواری موضوع
(Arendt 1993: 24)  

در  (11 :2005) هایمرکه اخیرا  کورت زونت آرنت« ایحاشیه»یا حتی « ویژه موضع»تز  [.6]

تواند به طرز فکرش مربوط باشد و نه به قبول او ارتباط با آگنس هلر تکرار کرده است، فقط می
 ودستگاه مسلط فرهنگ و علم.درون دم

)وحدت(. گروهی که در  گروهی ساخته شد بنام ایخود Judah Magnesدر فلسطین پیرامون  [.7]

کرد. مگنس در عربی را نبال می -همکاری یهودی افکار ازجملهگذاری دولت اسرائیل جریان بنیان

در کنار افرادی مانند اریش فروم و  ــکننده درست کرد که در آن آمریکا یک سازمان پشتیبانی
 Commentary یمجله در ۱۹۴۸ دراو کرد. هانا آرنت هم فعالیت می ــ شناس داوید ریسمنجامعه

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

هانا آرنت برای »نویسد: می آرنت تولد روزسالصدمین ( به مناسبت ۲۰۰۶) فرانسیسکا آگوستین [.8]

نیازهای سیاسی غرب را برآورده  اش قبل از آغاز جنگ سرد  یافتهاین مشهور شد که تز انکشاف
 ۱۹۴۰ یگونه بد است که ناسیونال سوسیالیسم. زمانی که او کتاب را در دههکرد: شوروی همانمی

در دانست، تر به سختی قابل دسترسی بودند. اینکه او از نظام شوروی کم مینوشت، اطالعات دقیق
 «کرد.جنگ سرد اما مشکلی ایجاد ن

)اطرافیان هورکهایمر و آدورنو( « هافرانکفورتی»توانسته تمایلی به نمیوجه هیچبههانا آرنت  [.9]
 :Arendt/Blücher 1999« )هاباند خوک»عنوان تحت حتی  را هاآن شداشته باشد؛ در مکاتبات

 طور مثال شکست گونتر اشترنه)ب از یک طرف دالیل شخصی داشته استامر برد. این نام می (127

تر دوستی یا از این مهم ۱۹۲۰ ی]همسر سابقش[ در کسب مدارج دانشگاهی در فرانکفورت اواخر دهه
ارکسیست اُرتدوکس مرا « هافرانکفورتی»در پاریس(. از طرف دیگر آرنت  او با والتر بنیامین

شدن (؛ تأمل بر پیوند اجتماعی.Young-Bruehl 1991: 132, 241 ff کنید با )مقایسه کردبرآورد می

 کامال  بیگانه بود. امری دارانه و نقد ایدئولوژی نزد شاگرد مارتین هایدگرسرمایه

(؛ از Arendt/Heidegger 1998) طرف در مکاتبات مستند شده است این رابطه از یک [.10]
 ,Cathérine Clément: Martin und Hannah)زن را  نویسندگان تخیلطرف دیگر این رابطه 

برگ ای توسط آنتونیا گروننی گستردهگی مطالعهتازبه ( تقویت و تحقیقات جدید را برانگیخت.1999
 .۲۰۰۶، مونیخ/زوریخ و مارتین هایدگر، سرگذشت یک عشق هانا آرنتمنتشر شده است: 

نوشت:  ۱۹۶۰منتشر شد، او به هایدگر در اکتبر  ۱۹۵۸در  Vita Activa آرنت وقتی کتاب [.11]
به کسی تقدیم نشده است. اگر دید که کتاب  دخواهی ان بفرستد...را برایت کتابمخواستم  ناشر ازمن »

پرسیدم آیا اجازه از شما می ــنه من  مابین است نه شما منظورم ــرفت میا درست پیش بین م چیزهمه
کتاب مستقیما  حاصل روزهای اقامت در فرایبورگ است و از هر  تقدیم کنم؛ دارم کتاب را به شما

  (Arendt/Heidegger 1998: 149« )دار شماست.نظر و تقریبا  همه چیز وام

ای به هایدگر نوشت که در آن از او درخواست نامه ۱۹۴۷آگوست  ۲۸در  هربرت مارکوزه [.12]
، و از خود «بازپس بگیرد»را رسما   ۳۴/۱۹۳۳اش، از سال «ها و اعمالها، نوشتهرانیسخن» کرد،

فقط به این دلیل که یهودی  ــها یهودی را است که میلیون خدمت کرده« یرژیم»انتقاد کند که به 
چه را که واقعا  با ی آنرا به یک وضعیت عادی تبدیل کرد و همه وحشتیست کرد، نسربه ــبودند 

هایدگر در پاسخ «. ها تبدیل کردبه اموری خونین ضد آنمفهوم آزادی و روح و حقیقت پیوند داشت، 
به »رژیم نازی نوشت:  هایی جنایتدرباره و ]از نازیسم[ امتناع کرد گیری رسمیخود، از فاصله

ها یهودی را کشتار ی رژیمی که میلیوندرباره کنید،اظهار می ایرادات سنگین و برحقی که شما
را گذاشت و سپس مردم شرق آلمان  ،جای یهودیانهب بایستمیتوانم اضافه کنم که کرد...، فقط می

 ۱۹۴۵ چه ازاین تفاوت که آنکند، با ( متفقین صدق میوحشتاین امر به همین ترتیب در مورد )
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که ترور خونین نازیسم درواقع از مردم آلمان پنهان شده اتفاق افتاد، نزد افکارجهانی آشناست، درحالی
در برمن گفت:  رانیسخندر یک  ۱۹۴۹در سال هایدگر  (.Farias 1989: 372 ff« ).بود

ای کردن کارخانههمانند تغذیه است، در اساس  یشدهحاضر یک صنعت ماشینیکشاورزی درحال»
ها، ی غذایی آنمحاصره ها وبستن راه سرزمین های مرگ، همانندهای گاز و اردوگاهدر اتاق هاجنازه

بایستی نزد هانا آرنت آشنا این نگرش هایدگر می (۳۷۶جا )همان« های هیدروژنی.همانند ساخت بمب
 باشد. 

 Fariasفاریاس)های به این پیوند توجه کرد. نوشتههنگام زنده بودن هانا آرنت کارل لوویت  [.13]

ئولوژی نازیسم را اثبات هایدگر و اید تفکرارتباطات مضمونی بین  (Faye 2005( و فای)1989

اش هم شاگردان پیشینابتدا در فرانسه منتشر شدند، جایی که هایدگر ) نوشته هر دو؛ اندکرده
آمدند، حساب میبه، ژان پل سارتر و مرلوپونتی رهای فرانسوی مثل سیمون دوبوااگزیستانسیالیست
 کرد( یک انجمن بزرگ هواداران داشت و دارد. را رد اگرچه هایدگر این

( .Deppe 2003: 157 ff)مقایسه « دار رایش سومدان تاجحقوق»چنین کارل اشمیت آرنت هم [.14]
به دفعات و تاییدآمیز از او نقل قول  توتالیتاریسمدر کتاب  .کندرا نسبتا  دوستانه و مثبت ارزیابی می

ترین او بدون شک مهم»گوید: ی کارل اشمیت میدربارهجا آن. لوکزامبورگ!(رزا از تربیش) شودمی
تا این را به  کردبسیاری  تالش (او)و است... در آلمان ی قانون اساسی و حقوق مردمانسان در حوزه

استعدادهای درجه دو و سه را  سرعتبه هانازی گاه موفق نشد؛. اما هیچها تبدیل کندحقوق نازی
تا همین « ایاسطوره»چنین  (Arendt 1986: 544) «.دفاع ساختندجانشین او کردند و او را بی

کن  ذهنی صافنه جادهقربانی و است که استاد خود را  امروز در خدمت انجمن هواداران کارل اشمیت
 کنند.میپردازی چهره آلمانیفاشیسم 

سیاوش  هستی و زمانهای فارسی مفاهیم هایدگر برگرفته از مترجم فارسی مترجم: معادل [.15]

 جمادی است.

هستی و خود را در  اششناسی آزادیوجود هستی تواند باشد، که هایدگر باهیچ شکی نمی» [.16]
 (Safranski 1994: 202« )دهد.کراسی پلورالیستی نشان میوعنوان مخالف دمبه زمان

وجه که این به هیچ»کند درستی به این اشاره می( بهBrumlik 2006:1484بروملیک ) [.17]

آرنت اگر ی گی و تمایل شخصی نبود که آرنت را به سمت مارتین هایدگر کشاند. نقد جامعهشیفته
دهد، که در نشان نمی را هایدگر “همگنان”جز نوع دیگری از نقد هچیز بمند دیده شود، هیچدستگاه

  «. بیان شد هستی و زمان

آزادی و تولد »ی جمهوری وایمار که تقاضای جنبشی بود در دوره Tat-kreisمترجم:  [.18]
ی جنبش خود مایهترکیبی از ناسیونالیسم و پوپولیسم راست را دست هاآلمان را داشتند. آن« یدوباره

 ساخته بودند که پیشاناسیونال سوسیالیسم بود و بدون شک بر آن تأثیر داشته است.

دکترای خود را کسب کرد نزد او ت از ماربورگ بعد از عزیمهانا آرنت ، که کارل یاسپرس [.19]

به منتشر کرد  زمانه ی ازتشخیص ۱۹۳۰رد اعتماد او بود، در سال و تا پایان زندگی دوست و مو
چیز نیست که ، هیچچیز تق و لقهمه» ــ« هی وضعیت ذهنی زماندرباره»شدت انتقادی و بدبینانه 

ی سلطه» )توسط حق رأی عمومی(کراسی ودم سازیآوری و پیادهبا فن ــ...« باشد مورد پرسش ن
گان مایه. به این وسیله جهان به دست میاناندهای بوروکراتیک مستقر شدهدستگاهچنین هم ،«هاتوده
جمله به این دلیل غریب است که  از فنی ]زبان[شود. این افتد و به همین نحو تکرار و تکرار میمی

 دهد. هانا آرنتاصوال  مورد توجه قرار نمیخطر فاشیسم را  ۱۹۳۱در سال آشکارا فیلسوف بزرگ 
تندی نقد کرد ، که در آن هایدگر را بهلای اگزیستنسیی فلسفهای منتشر کرد در بارهمقاله ۱۹۴۶ در

بعدها  (Young-Bruehl 1991: 310).نشاند« یک خدمت یاسپرس»و هر خطای او را در برابر 

 گنجانده شود. شاو نخواست که مقاله در مجموعه آثار
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 عنوان)به« هاتوده»ی ( او درباره502 :1986« )توتالیتری های سلطهعناصر و سرچشمه»در  [.20]

 آن است، و فقط به جا مربوط به آنهمه “توده”بیان »نویسد: می«( ی طبقاتیانحالل جامعه»ی نتیجه
بسیار زیاد هستند، یا به دلیل اینکه نسبت به  کهجایی که ما با گروه سروکار داریم، که یا به دلیل این

، که به منافع جمعی، کنندتفاوت هستند، در هیچ سازمانی خود را متشکل نمیموضوعات عمومی بی
ی جمعی مربوط است، یعنی در هیچ حزبی، در هیچ انجمن تجربه شده و اداره شده دنیایبه یک 
بنیان  «.ای، در هیچ انجمن شغلیاتحادیهدر هیچ  خودمدیریتی محلی، المنافع، در هیچ نهادمشترک

، های حزبی پوشش دادطور مثال، که تمام جامعه را با یک شبکه از سازمانهای فاشیسم آلمانی بتوده
 .فهمیده شود ( دقیقا  ۱۹۳۳از  چنین قبل)هم تواند از طریق این حکمنمی

سازمان  معضالت( ».Deppe 2003: 91ff) ی سیاسی در قرن بیستماندیشهدر جلد دوم کتابم  [.21]
و «( فوردیسم»)یعنی  «تولید انبوه»ها با عصر زمان رابطهام و همرا بحث کرده« ایی تودهجامعه

  ام.را نشان داده« قرن آمریکایی»با 

قانون اساسی در جمهوری وایمار بود  دانانوع مرکزی تحت نام مباحثات حقوقاین موض [.22]
 , Blau1980 کنید با )مقایسه .طور مثال اتو باوئر(ه)ب« مارکسیسم اتریشی»در  چنینهم

Abendroth 1984) 

نویسندگان  ــ« آزادی، برابری، برادری»های حلبا راه ــ ۱۷۸۹در « فرانسه انقالب»در پیامد  [.23]
توانند آزادی و برابری نمی کهمبنی بر این اندنمایندگی کرده درکی راقانون اساسی پیش از همه لیبرال 

رسمیت شناختن پیش از هرچیز به ـشرط آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی ـجمع شوند. پیش دیگریکبا 

نشاندن  سیاسی  برابری اجتماعی  کرسی نابرابری اجتماعی است. به ـو دفاع از مالکیت خصوصی ـ
تاتوری(. یکی از نویسندگان مورد دیکیک )یعنی از طریق  تنها از طریق فسخ آزادی ممکن است

( این ۱۸۳۵) «دمکراسی در آمریکا»ی اش دربارهی هانا آرنت، آلکسیس دوتوکویل، در نوشتهعالقه
را  هااندازد: یکی انسانکار میدو گرایش را به همان برابری»نگرانی را چنین خالصه کرده است: 

ها را ها را ناگهان به آنارشی براند؛ دیگری آنآنتواند و می بردمیدر مسیر مستقیم به سمت آزادی 
از ( Tocqueville 1956: 178) «کند.از راهی طوالنی، سخت اما مطمئن به بردگی هدایت می

انقالب فرانسه تاکنون چپ اجتماعی و چپ سیاسی این موضع را نمایندگی کرده است که آزادی بدون 
 الکان خواهد بود.برابری اجتماعی تنها به نفع اقلیت ممتاز م

جا انقالب دهد. در آنگسترش می ی انقالبدربارهتر در کتابش این نظرات را او بعدا  مفصل [.24]
شود: مقایسه می ۱۷۸۹فرانسه « بد»با انقالب  Founding Fathers der USA (1776 ff)« خوب»

« بد»برای گفتمان آزاد و عمومی بنیان گذاشت؛ انقالب  یسیاسی بود، یعنی چارچوب« خوب»انقالب 
تا حدی چیزی که در ضمن فقط ) ی قهر سیاسی عملی سازدخواست برابری اجتماعی را به وسیلهمی

کشف شد،  ۱۷۹۵گراکوس بابوف در سال « توطئه برای برابری»؛ کندصدق می ۱۷۸۹در انقالب 
 فلیپو بوناروتی روشن شد. وطئههمدست تبعد از طریق کتاب  سال ۲۰اما تازه 

 تولد ای به مناسبت صدمین سالگرددر مقاله (Sheila Benhabib 2006) شیال بن حبیب [.25]

ی آرنت را برآورده تشخیص زمانه‹ ی توتالیترهای سلطهعناصر و سرچشمه›بررسی »نویسد: می
نگاری و حتی ، فلسفه، روزنامهنویسیبررسی ترکیبی از تاریخ نکرده است، به این دلیل که این

های توتالیتر را به پرسش دانان درک او از بوروکراسی تحت رژیممالحظات ادبی بود... تاریخ
ی رهاشدگی مدرن ناپدید شدن اجتماع و احساس رشدیابندهی ]فرآیند[ تزهای او درباره هااند؛ آنکشیده
 «اند...در دوران پیش از بر مسند قدرت نشستن هیتلر را رد کرده‹ ایانسان توده›نزد 

ی تحصیلی هزینهاو تقاضای کمک« Origins»آگاه بود. بعد از انتشار  یکمبود خود او از چنین [.26]
غیبت یک  Originsکمبود جدی »: نوشتکرد. او در تقاضانامه  برای تحقیق در مورد مارکسیسم

-Young از نقل«)های ایدئولوژیک بلشویسم است.زمینهبا پس مناسب چالش تاریخی و مفهومی

Bruehl 1991: 384) «هانا آرنت برای تحقیق توتالیتاریسم در  دیتمار هنکه مدیر سابق بنیاد-کالوس
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ها تالش کردند، نقاط ارتباط بین نازیسم و دیکتاتوری دهد، که همکاران بنیاد سالدرسدن گزارش می
زدایی شده و هم رژیم آلمان هم شوروی استالیننتیجه...هانا آرنت)خودش(... بی -د شوروی پیدا کنن

 (Augustin 2006« )حساب نیاورده بود.های توتالیتر به( را جزو رژیمDDRشرقی )

کامال  نادیده  ۱۹۵۰ی هنگام مقبولیت کتاب در دهه ها...عناصر و سرچشمهبخش امپریالیسم در  [.27]
را کرد که آرنت آنیسم تلقین میلنین ـ با مارکسیسمرا  ینزدیکی ُمسل م ]امپریالیسم[ گرفته شد. مفهوم

 :Arendt 1986).کندزالوکزامبورگ هم اشاره میاو به ر . در این بخش در یک پانوشترد کرده بود

رسیده است « نتایجی»ن به که ایایننامد، برای را جالب می اشانباشت سرمایهاو ]کتاب[  (254/5

جا(. همان«)داشتنخوانی اش همشدهکه با مارکسیسم نه در شکل اُرتدکس آن و نه در شکل اصالح»
طور جدی با اثر هالبته این غلوآمیز خواهد بود که به دلیل این پانوشت از این صحبت شود که آرنت ب

داری هستند که به تز های جدید از سرمایهحلیلتر تاساسا  مهم لوکزامبورگ درگیر بوده است.
برای انباشت سرمایه گره دارانه لوکزامبورگی مبنی بر ضرورت وجود مناسبات غیرسرمایه

از  اش از پایان موج گسترده بلند دوران طالیی بعدبورکهارت لوتز با تحلیل ۸۰ی در دهه خورند:می
 The new وید هاروی که در کتابشتازگی دیبه؛ و «(همیشگی رویای کوتاه رونق  )»جنگ  

Imperialism (2003) زا لوکزامبورگ( رجوع چنین رآرنت ) هم« امپریالیسم»ل به فصدوباره

 کند. می

 ــکمی قبل از مرگش ــ  ۱۹۷۵به مناسبت دویستمین سالگرد انقالب آمریکا آرنت در سال  [.28]
اش در بحران جمهوری...و نهادهای آزادی»کند که در آن از این ]ایده[ حرکت می نوشت که ایمقاله

 (.ff 161 :1999« ). برند...بسر می

چنین شاگر هایدگر، این پروبلماتیک را در اولین گونتر آندرس، همسر سابق هانا آرنت و هم [.29]
 دهد.( در مرکز توجه قرارمی۱۹۵۶) شدگی انسانسپری، اشفلسفی اصلی جلد اثر

های کاتولیکی دیدگاه» از Little Rock (1957)ی تبعیض نژادی در بارهدر ایآرنت در مقاله [.30]
او صریحا  از الغای تبعیض  جادر آن (.ff 95 :1991).ددفاع کر «و برابری سیاهانی ی مسئلهبارهدر

زند؛ حرف می« بر تبعیض حق اجتماعی ضروری...»از  زمانکند، اما همسیاسی دفاع می -حقوقی
سطح شده های گروهی همای که در آن خطوط تفاوت محو شده باشد و تفاوتی تودهیک جامعه»زیرا 

هایی شان از سرچشمهتری برای ادغام افرادی است که هویتکمباشند، خطری برای خود جامعه و خطر 
 (۱۰۵، جا)همان« وشند.جشود که از فرای جامعه میسیرآب می

ی پارلمانتاریسم را در وظیفه ــنسبت به شکل حکومت پارلمانی  باوجود تردیدش ــماکس وبر  [.31]

کراسی نمایندگی انتخاب کند. هانا وکننده سیاسی را در یک دمهای رهبریاین دیده است که شخصیت
است؛ چراکه او این وظیفه را به انقالب و نظام شورایی محول  ترجا اساسا  رادیکالآرنت در این

کراسی شورایی همواره شکست وهای تاکنونی رویکردهای دمدر انقالب کند. تحت شرایطی کهمی
انتخاب شده توسط شوراها، که از قانون اساسی، دولت قانونی « آریستوکراسی»اند، تصور یک خورده

 شود.ه قلمرو رمانتیسم سیاسی رانده میو آزادی عمومی دفاع کند، نیز ب

کند که هیچ انقالبی در استدالل می امااست.  آگاه« ی اجتماعیمسئله» از اهمیت آرنتگمان بی [.32]
، زندگی دهدی بشری قَد میجا که حافظهتا آن»ی اجتماعی را حل کند. این موقعیت نیست که مسئله

شده به نظر انسانی تحت بالی فقر قرار داشته است، و اگر امروز این بال در کشورهای غرب ناپدید
هرگز  یهای غربی است. هیچ انقالبتواند ادعا کند که این امر مدیون انقالبکس نمیرسد هیچمی
 که این در حالی استو انسان را از درماندگی نرهانیده است.  را حل نکرده است “ی اجتماعیمسئله”

ی انقالب نمونه ،۱۹۵۶ای انقالب مجارستان در سال های بعد از قرن هجدهم، به استثنتمام انقالب
و  ی اجبارو نیروهای عظیم درماندگی و محرومیت را در مبارزه با سلطه ندکردفرانسه را دنبال 
 (Arendt 1963: 142) «ند.ی ترازو گذاشتسرکوب در کفه

 نام دارد. سرمایهبلکه « کار»اثر اصلی مارکس نه  [.33]
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بار یک رخداد منفرد، یک اقدام به سلب مالکیت برای یک مارکس ... یسرمایه انباشت اولیه» [.34]

نبود... برعکس، سلب مالکیت باید همواره از نو تکرار شود، تا سیستم را  نوپا از جانب بورژوازی
 (Arendt 1968: 31« )نگه دارد. سر پا

یتبا واقع  هبآرنت  [.35] های پاریس( والتر بنیامین برتولت برشت و پیش از همه )دوست سال به جد 
عنوان شاعر و شت را به( او برArendt 1971; Schöttker/Wiziska 2006) پرداخت

واقعی ضدیت با محرومیت، فاشیسم و استثمار  هاینویس ستایش کرد، کسی که بنابر انگیزهنامهنمایش
عنوان یک روشنفکر د، به جنبش کمونیستی پیوست و به همین دلیل هم استقالل خود را بهکرمبارزه 

ترین او بنیامین را مهم کرده بود. منطبقاش را با سیاست حزب اخالقی ایهای ریشهو هم رانه
بنیامین ارتباطی  تزهای فلسفی تاریخیی آرنت با ت ویژهسرنوش داند.نویس در زبان آلمانی میمقاله

ها را به آمریکا برد و نوشته را به او سپرد. او آن؛ زیرا بنیامین پیش از مرگش دستداشت تنگاتنگ
نفر شک  . او به آن دوداد« اجتماعی هایپژوهش یسسهوم»جا تحویل هورکهایمر و آدورنو از آن

طور رادیکال با تفکر هب نوشتهدست بنیامین در آن بنیامین را نابود کنند.ی نوشتهداشت که آخرین دست
، «واحدی فاجعه»نگرد به یک به پشت سر می« ی تاریخفرشته»کرده بود: ی حساب تصفیهپیشرفت 
 ۱۱(. در تز ۹کشند )تز می« ها... سر به فلکتلی از ویرانه» روی او )در آینده( که پیش  درحالی
 )به عنوان پیشرفتآورانه را بهی فنکند، که همواره توسعهکراسی آلمان را نقد میودمسوسیالبنیامین 

این مفهوم »م به سوسیالیسم راه خواهد برد: که سرانجا پیشرفتی ،بودمعنای یک قانون طبیعت( فهمیده 
 نه پسرفت خواهد پیشرفت سلطه بر طبیعت ومیچه کار است،... فقط ی مارکسیستی از آنعامیانه

 ۱۹۴۱که بدبینی بنیامین در سال آشکار است  (Benjamin 1965: 84/85,87« ).کند قبولجامعه را 

فرانکفورتی شک داشت « هایمارکسیست»آرنت به  .بودتشخیص زمانه نزد آرنت کامال منطبق  اب
بود؛ زیرا  جا برخطابرسد. او در این« غیرمارکسیستی»ها که این بدبینی ممکن است به نظر آن

کامال  از تفکر « دیالکتیک روشنگری»تاریخ اپیش یدورههورکهایمر و آدورنو درست در همین 
 ها هیچ وقت اذعان نکردند(.)چیزی که درواقع آن بودند دور شده درباره پیشرفت مارکسیستی

(، فلیکس Lelio Bassoل لیو باسو )(، Gilbert Badia) بادیا ژیلبردر کنار ن تل پیش از همه  [.36]

ی ( در آلمان شرقی دربارهAnna Laschitzaچنین آنا الشیتسا )(، و همFelix Tychتیش )
 اند.لوکزامبورگ پژوهش کرده و نوشتهازر

ل بی خود، قدرت عمانقال قاطع از طریق اقدام لنین و رفقا...»نویسد: در همین متن او می [.37]
چنین تحت ، براستی کاری کردند که به سوسیالیسم جهانی شانوارشان و وفاداری مستحکمنمونه

 (Luxemburg 1968: 140) «ی انجام دادنی بود.مناسبات سخت

با هیجان در تلویزیون »پاریس را ابتدا هانا آرنت و هاینریش بلوشر  ۱۹۶۸رخدادهای ماه مه  [.38]
در پاریس بندیت که با والدینش ـ  نهدانیل کوآرنت همبستگی خود را با دنبال کردند؛ « هاو روزنامه

 -Young« ).احتیاج به پول دارد»پرسد که آیا کند و از او می، اعالم میدوست بودعنوان مهاجر به

Bruehl 1991: 562/3) های خشمگین اطراف که آنارشیست دادتوضیح توان چنین را میدلی این هم

حزب کمونیست اما پیش از همه ، مخالفان جناح مارکسیستی جنبش کارگری فرانسه بندیت-نهکو
ی هستهکه  نت هوشمندانه تشخیص داده بود. آر، بودندخورده بودیست بر آن استالین»که ُمهر فرانسه 
 تربیشبندیت و -نهی سیاسی کونامهطور که زندگیهمان ــنهایتا   ضداقتدارگراییخواه شورش آزادی

گیری در یک ضدتوتالیتاریسم لیبرالی که پیش از هر چیز علیه چپ سیاسی جهتــ ها ثابت کرد آن
  .، ذوب خواهد شدکندمی

نزد مارکس، زیرا »درستی به این کمبود اشاره کرد: به برشت بهاش راجعهانا آرنت در مقاله [.39]

عنوان سوسیالیسم در بهترین حالت به جا صحبتی نیست، و یهودستیزیهیچاز نژاد انگلس و لنین 
ها ها و تقریبا  تمام سوسیالیستنه فقط برشت بلکه تمام کمونیست درنتیجهشد، که شناخته می هااحمق

 (Arendt 1971: 100« ).به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی واقعا  وجود ندارد
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