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، کند نیرا تمر خلوت تواندیم ندیبیکه فرد خود را تنها م یهنگام

 ی بهترین فرصت برای بازیابی این هنِر گمشده است.اجتماع یگذارفاصله
 

 
رود. در طی چند سال چیز در بالاترین سطح غلط پیش میطور که پیداست همهاین

اد اند. اخیراً اقتصی زشت خود را نشان دادهگذشته پوپولیسم و اقتدارگرایی دوباره چهره

ی دروکردن ما فقط در آستانه ترین حد خود در تاریخ سقوط کرده است وبه پایین

رود، بحران پناهندگی محصولاتِ محیط زیستی ویران هستیم. نرخ خودکشی بالا می

ستیم. رو هگیر روبههمانندِ تب سیاسیِ خفیفی ادامه دارد و اکنون ما با یک بیماری عالم

که  بریمایم و پی میایم، به لبه چشم دوختهی جهانِ متمدن رسیدهانگار به مرزِ نقشه

 ودم وجود دارند.شاخراستی در اینجا هیولاهایی بیبه

دلیلِ آمریکایی به-آورِ آلمانیاما این پایانِ داستان نیست. هانا آرنت، فیلسوف نام

هایی همچون توتالیتاریسم و عشقش به جهان و تلاشش برای معنابخشی به وحشت

توانند به کاِر ما نت امروز میهای آرهولوکاست درخورِ توجه است. بسیاری از واکنش

 اجتماعی به علّت ویروس گذاریفاصلهبسا دهد که چهواقع کارِ آرنت نشان میبیایند. به

ای، که آستری طلایی دارد، آستری که در پیوند دیرینه کرونا نه فقط یک آستر نقره

 شناسی نهفته است.میان سیاست و روان

 

 وگو با خویشتنگفت

های خاستگاه، 1591اش در سال آوری آرنت شاهکارِ منتشرشدهطور شگفتازقضا به

کند یرساند. آرنت خاطرنشان می تنهایی به پایان میرا با تأملاتی درباره توتالیتاریسم

اند. در دورانِ باستان حاکماِن مستبد برای جداکردنِ شهروندان از یکدیگر تلاش کرده

گمانی میان شهروندان مانعِ عملکردِ هماهنگِ مردم و ایجاِد کاشتنِ بذر جدایی و بد

ی مستبدانه را براندازند. آنچه تفاوت داشت، حتی در شود که بتوانند سلطهقدرتی می

 گیرشدنِ تنهایی بود.زمانِ نوشتنِ آرنت، همه
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تمامی سیاسی بود، انزوا عجزِ شهروندان برای عملِ جمعی ای بهنزد آرنت انزوا تجربه

ای ربهای اگزیستانسیال بود، تجدر فضای عمومی و ایجاد قدرت بود. تنهایی بیشتر تجربه

که خصوصیتش ناتوانی در ارتباط با دیگران یا قرارگرفتن در معرض خصومتِ دیگران 

 ، به حد اپیدمیک رسیده است.ان جوانالخصوص میان بزرگسالبود. امروز تنهایی، علی

  خلوتبودن نیست، بلکه باهم برای انزوا و تنهاییکه نوشداروی آرنت عجیب آن

با انزوا و تنهایی متفاوت است زیرا در این دو تنهایِی جسمی لازم است،  خلوت 1است.

خویشتن به شکل اگزیستانسیال تنها نیست، خویشتن با خودش معاشرت  خلوتاما در 

 تخلوکندن است، در ی تنهایی و انزوا قطع ارتباط و دلکند. مشخصهوگو میو گفت

گوی خویشتن با خویشتن، فردِ وفرد با خویشتن و با جهان در ارتباط است. در گفت

وگوی دو خویشتنِ ، گفتدهد. برعکسجهان را برای خودش شرح می گزیدهخلوت

اپذیریِ ی یگانگی و تغییرناز راه ارتباطِ دوباره با انسانی دیگر تأییدکننده گزیدهخلوت

 است. گزیدهخلوتهویتِ فردِ 

یابد. آرنت در در اندیشه، وجدان و خلّاقیت جریان می خلوتنزد آرنت تمرین 

معنای درست کلمه، در  ای، بههر اندیشه»نویسد: می های توتالیتاریسمخاستگاه

 خلوتواقع، به« وگویی بین من و خودم است.گیرد، اندیشه گفتصورت می خلوت

ند: کدر همین مورد اضافه می وضع بشروضعیت طبیعیِ فیلسوف است. همچنین در 

هاست، اما ترینِ عملبسا اندیشیدن انفرادییعنی باخودبودن و از این رو چه خلوت»

                                                      

1 Solitude  
گیرد. جای می lonelinessو تنهایی  isolationنزد آرنت در برابر مفاهیم انزوا  solitudeمفهوم 

ردانده شده به فارسی برگ توتالیتاریسم که با عنوان توتالیتاریسم هایخاستگاهکتاب ی فارسی در ترجمه

موردنظر آرنت،  رسد معنایکه به نظر نمیاست برگزیده  solitudeرا برای  انفراد، مترجم معادل است

فارسی اسیک کلاقیت را برساند. در ادبیات وجدان و خلّ گرفتنشکلیعنی تنهایی توأم با تأمل، اندیشیدن، 

گزیده را به تماشا چه خلوت»خوانیم: رساند. چنان که میبه شکل بهتری این معنا را می خلوتمعادل 

خلـد بـرین  یهروض» )حافظ(،« حاجت است / چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

گر به صحرا دیگران »یا  )حافظ( «محتشمی خـدمت درویشـان اسـت یهمای/ خلـوت درویشـان اسـت 

بدانک خلوت شب بر »)سعدی(، یا  «ایمروند / ما به خلوت با تو ای آرام جان آسودهمیاز بهر عشرت 

 .)مولوی(« مثال دریایی است / به قعر بحر بود دُرهای ناسفته
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علاوه نزد آرنت عملِ به« یک شریک و بدون همراه نیست. تمامی بدونهرگز به

ست که ممکن است روی کاغذ بیایند و با دیگران هاییی بینشاندیشیدن تولیدکننده

 یابی به بقا وهایی که از اندیشیدن به خلقت، دستدر میان گذاشته شوند، بینش

 رسد.مان به ما میشدن به بخشی از جهانِ مشترکتبدیل

منبع وجدان است. آرنت در  خلوتوگوی خود با خویشتن در ن گفتهمچنی

حل نهایی رایِش ی اصلیِ راهی آدولف آیشمان، چهرهبه محاکمه حیات ذهنی مقدمه

ر نویسد دکند و میطور خاص مفهوم ابتذال شر را بازبینی میکند. بهسوم مراجعه می

رور، حسادت، نفرت، طمع یا طور که پیداست شرِ مفرط از سر غمورد آیشمان این

 نویسد:فکریِ محض است. آرنت میدیوسیرتیِ اخلاقی نیست، بلکه از بی

ی کردار جلب شد که بودن در کنندهمایگی و حالت سطحینظر من به کم»

روی تا سطح وچرای کردارهایش را به هیچچونشد او نتواند شِرّ بیباعث می

دنبال کند. آن کردارها کردارهایی  [های آن]هاها یا انگیزهتر ریشهعمیق

ی بسیار واقعی که آن زمان لااقل آن کننده–ی آنها هولناک بودند، اما کننده

انسانی کاملاً عادی و معمولی بود، نه اهریمنی و نه هیولاوار.  -شدمحاکمه می

های خاص در او نبود. و نشانی از اعتقادات ایدئولوژیک راسخ یا انگیزههیچ

ی او و نیز در شد در رفتار گذشتهخصوصیت درخور توجهی که می یگانه

هنگام محاکمه و در تمام مدّت بازجویی پلیس از او پیش از رفتارش به

محاکمه پیدا کرد خصوصیتی کاملًا سلبی بود: آن خصوصیت نه حماقت بلکه 

 1«فکری بود.بی

عیارِ آیشمان در طول محاکمه توجه کرد، به عجزش در آرنت به درماندگی تمام

ها و تشریفات عادی چه بکند و چه بگوید. آرنت در ادامه دانستنِ اینکه در غیاب روال

های پیش پا افتاده، چسبیدن به آداب قراردادی و رایج ها، عبارتکلیشه»نویسد: می

شده است، آنها از ما در از لحاظ اجتماعی بازشناخته بیان و رفتار، کارکردی دارند که

                                                      

، تهران: نشر 1951حیات ذهن، جلد اول: تفکر، هانا آرنت، ی مسعود علیا در کتاب این بخش ترجمه 1 

 ، است. م.11ققنوس، ص 
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ی رویدادها و امور واقع به ای که همهبرابر واقعیت، یعنی در مقابل توجه اندیشمندانه

 «کنند.طلبند، محافظت میموجب وجودشان از ما می

همین غیابِ »دارد که چگونه آرنت حتی در زمان نوشتنِ این کتاب اظهار می

که در آن تقریبًا  [شده است]ی ما ای بسیار عادی در زندگی روزمرهجربهاندیشه... ت

هیچ وقتی برای ایستادن و اندیشیدن نداریم، چه رسد به اینکه تمایلی به این کار داشته 

ای نظر از محتوکند که آیا خودِ اندیشیدن، صرفِآرنت این پرسش را مطرح می« باشیم.

آیا اندیشه عمل اندیشیدن را با وجدان مرتبط  اندیشه، مخالف با بدکاری است؟ و

با خود و به خود "( به معنای con-scienceی وجدان )خودِ کلمه»کند: می

 «کند.نوعی دانستن است که در هرگونه روند اندیشه فعلیت پیدا می "دانستن

 

 از استبداد تا توتالیتاریسم

( از poeisis)الهام یت و برای خلّاقیت ضروری است. تفکیک خلّاق خلوتدر آخِر، 

های متداول ضروری است. اما فرِد منزویِ خلّاق ارتباطش را عمل، پراکسیس و دغدغه

ه ما اضاف کند و با خلق چیزی ملموس به جهانِ مشترکبا جهانِ مشترک اشیا حفظ می

شی ی رومنزلهاز خلّاقیت شخصی به های توتالیتاریسمخاستگاهکند. آرنت در می

کند: وقتی زیر لوای حکومت مستبد فضای عمومی از بین برای مقابله با استبداد یاد می

ترین حالت ممکن است فرد با تفکرات و خلّاقیت خود در فضای خصوصی رود، در کممی

های ی دیکتاتورهاواقع، به شکل تاریخی هنرها اغلب زیر انواع تازیانهبه انزوا برود. به

 اند.منوَر شکوفا شده

برای بازسازی جهان ضروری است.  -وجدان، اندیشه و خلّاقیت- خلوتهر سه اثرِ 

جهانی را خلق کردند که ما در آن ساکنیم. نزد ی اول زیستدر عمل این سه در وهله

یم، آیاصطلاحی فنی است، جهان فضایی دیرپاست که ما در آن به دنیا می« جهان»آرنت 

گذاریم. میریم آن را با امیدواری پشتِ سر میشویم و زمانی که میدر آن ساکن می

جهانْ قوانین، ادبیات، هنر، موسیقی، فلسفه، نهادها و تمامی اشیای فیزیکی را در بر 

دهنده و راهنمای ما هستند و ما مان پناه مشترکگرفته است، چیزهایی که در زندگی

کنند. این جهان مصنوعِ انسان است، و نیز ما را از یکدیگر جدا میآورند را گرد هم می
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اما پایدارتر از عمرِ انسان است. در ضمن از آنجایی که جهان مصنوعِ انسان است 

شود و پایداریِ آن نیاز به بازسازی دارد. این امر بخشی از مستعمل و فرسوده می

 ی هر نسل است.وظیفه

الخصوص میان بزرگسالانِ جوان اعتماد ه در آمریکا علیخوانیم کوقتی در اخبار می

رنت کننده باشد. آباید دلگرم در حال از بین رفتن استبه سایر افراد و نهادهای کلیدی 

. شوندآورد که این امر تا حدی عادی است، نهادها با گذشت زمان فاسد میبه یادمان می

یِ کاِر بازسازبهشکلی درخور دستاوضاع وخیم شده است فقط به این دلیل که ما به 

 لوتخکارِ بهتا حدی به این دلیل که ما به شکلی درخور دست [واقعبه]ایم، جهان نشده

 ایم.ایم. ما تنها بودن را فراموش کردهنشده

آور و های ترسهای اقتدارگرا، ایدئولوژیآورید؟ سیاستآن هیولاها را به خاطر می

اند. آرنت استدلال نابخردانه دوباره به خونخواهی سر بر آورده براندازِرفتارهای خانمان

گرا های سلطهگیرشدنِ انزوا و تنهایی و افزایش محبوبیتِ جنبشکند که میان همهمی

کند یاستدلال م های توتالیتاریسمخاستگاهو پوپولیست ارتباط وجود دارد. آرنت در 

ست. این حسِ گریز از همگان، از جمله گریز ماقبلِ توتالیتر ا [یدوره]که تنهایی خود 

 نویسد:کند. آرنت میپذیر میاز خویشتن، فرد را آسیب

ازد سها را در جهانِ غیرِ توتالیتر برای چیرگی توتالیتر آماده میآنچه انسان»

 ای ماننداین واقعیت است که زمانی معمولاً در برخی از شرایط اجتماعی حاشیه

ی های فزایندهی تودهی روزانهصورت تجربهشد، اکنون بهسنِ پیری تجربه می

ها ای که توتالیتاریسم تودهرحمانهرسد فرایند بینظر میقرن ما درآمده است. به

دهد، گریزِ انتحاری از این واقعیتِ تنهایی باشد. کشاند و سازمان میرا بدان می

توان دلگرم بود نمیچیز کس قابل اعتماد نیست و به هیچدر جهانی که هیچ

شاخِک حساس و نیرومندِ دیالکتیک که انسان را در »و « استدلالِ خودسرانه»

 1«شود.گاه انسان نمایان میهمچون آخرین تکیه« گیردچنگ خود می

                                                      

، ص ثالث، تهران: نشــر 6195، توتالیتاریســمدر کتاب هانا آرنت،  محســن ثلاثیی این بخش ترجمه 1 

 (م.با اندکی تغییر )، است. 993
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 «دلگرم بود توانینم زیچچیو به ه ستیقابل اعتماد نکسچیه»در آن هنگام که 

است که وجدان، اندیشه و  [خلوتدر ]وگو با خویشتن است، گفت خلوتنوشدارو 

 کنند.آورد. این سه نیز جهان را بازسازی میخلّاقیت را به بار می

بداد زیر لوای است خلوتای را باید در نظر گرفت: نزد آرنت برای رفعِ سوءتفاهم نکته

کند، اما را کنترل می ی توتالیتر. استبداد فضای عمومیپذیر است نه زیر سلطهامکان

د. کنهای اندیشه، وجدان و خلّاقیت را حفظ میکند و ظرفیتفضای خصوصی را رها می

کند، از راه وحشت، تنهایی و ایدئولوژی حضورِ توتالیتاریسم به فضای خصوصی تجاوز می

ن به شدکلونیزه خلوتکند. چالِش امروز در تمرینِ خویشتن را نزدِ خویشتن مختل می

 اظِ ذهنی نیست، بلکه حفظ ارتباط با خویشتن و جهان است.لح
 

 فراخوانی برای قهرمانان

ان شخاطر شغلتوانیم قهرمان باشیم. بسیار کسان بهدر این داستان تک تک ما می

گیر لازم است تا کارِ جهان ما شان در خط مقدمِ مبارزه با بیماریِ عالمحضور فیزیکی

را  خلوتاجتماعی باید سعی کنند  گذاریِفاصلهاند به شدهعوتادامه یابد. اما آنها که د

 وگوی خود با خویشتن را از سر بگیرند.هم تمرین کنند، تسلیم وحشت نشوند و گفت

شدت نیاز به بازسازی دارد، اما به احتمال زیاد بازسازی از بالا نخواهد بود. جهانِ ما به

 خلوتشود. در نهایت آنچه ی افراد آغاز میهای هرروزهبازسازی از پایین، از انتخاب

کند ظرفیتِ آغازیدن، و تواناییِ آوردن چیزی جدید به جهان است. نزد آرنت بازیابی می

ای است که تک چیزی یگانه به جهانی که نیاز به بازسازی دارد هدیه ظرفیتِ آوردنِ

کنیم. برای آرنت این هدیه نوعی معجزه است، تک ما هنگام تولد دربافت می

 ی باور و امید است. سرچشمه

است. فرد هرگاه خود را  خلوتهای تنهایی به کردنِ لحظهی ما تبدیلامروز وظیفه

 اجتماعی بهترین فرصت برای گذاریِفاصلهرا تمرین کند،  وتخلتواند تنها ببیند می

بیش از هر زمانی ضروری است، هم برای  خلوترفته است. بازیابیِ این هنرِ از دست

جانِ سالم به در بردن از ویروس کرونا هم برای بازسازیِ جهان. پس از گذراندن دورانِ 

 -شدن برای اندیشیدن، بررسی وجدان و خلق چیزی جدیدکاربهدست– خلوت
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 دست به کار بازسازیِ جهان« پندار و اعتمادبخش با همگنانمعاشرتِ نیک»توانیم با می

 شویم. 
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The Art of Social Distancing According to Hannah Arendt, Fair 

Observer, Mar 32, 3232. 
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