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 کشتند که شیعه است!در زمان سلطان محمود می

 کشتند که سنی است!زمان شاه سلیمان می

 بابی است! کشتند کهزمان ناصرالدین شاه می

 طلب است!مشروطهکشتند که زمان محمدعلی شاه می

 کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است!زمان رضا خان می

 کار است!کشتند که خرابزمان پسرش می

 ... 

 کشتند که یهودی است!در آلمان هیتلری می

 ها است!دار فلسطینیکشند که طرفحاال در اسرائیل می

 ها است!جاسوس صهیونیستکشند که ها میعرب

 کشند که فاشیست است!ها میصهیونیست

 !کشند که کمونیست استها میفاشیست

 کند!کشند که پدرسوخته از چین حمایت میها میروس

 زند!زاده سنگ روسیه را به سینه میکشند که حرامها میچینی

 نیای بشریت... ای است این دخانهکشند و چه قصابکشند و میکشند و میو می

 ها(احمد شاملو )سخنرانی

 

 مقدمه
 

 و سرکوب شکنجهتیرباران، تیراندازی، اعدام، عاملین، آمرین و مجریان 
معترضان خیابانی کیستند؟ آیا اینان انسانند؟ فکر،  و زندانیان سیاسی

فهمند و از درک شرارت و که نمیاحساس و وجدان دارند؟... یا آن
جنایتی که مرتکب می شوند، عاجزند؟ آیا اینان بیمارند یا آنطور که 

 ند و معذور؟! مأمورکنند خود ادعا می
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ان ادیطوالنی و تاریخی دارد.  ای، سابقهو جنایتها شرارتهای پیرامون ریشهبحث 

نام هبیک موجود غیرانسانی و غیرزمینی ی هوسوس هبرا شرّ ارتکاب به های کهن، و آیین

ه . فالسفدادندمی ، و یا حلول یک روح خبیث در جسم و جانِ فرد شرور نسبتابلیس

تی ارائه ه و نظرات متفاوو خاستگاه آن بسیار نوشت راجع به تبیین شرّنیز و اندیشمندان 

  1است. آوری شدهجمعسوزان نایمن توسط  اند کهکرده

کمک متدهای علمی، یک تشریح علمی هشناسی، تالش شد تا بجُرم با پاگیری علم

 2،(1۱۹۱-1۳۸۱نام سزار لمبروزو )هدست داده شود. یکی از پزشکان بهشرّ بی هاز پدید

قاتل و جانی را مورد مطالعه قرار داد و از روی تشابهات آناتومیک یا  ۸۳۸ یجمجمه

آنان به این نتیجه رسید که بزهکاران به دو دسته تقسیم  یفیزیولوژیک جمجمه

نشان داد  ۸(1۱2۱-1۳۸۱شوند: دیوانگان و بزهکاران مادرزاد. بعدتر انریکو فری )می

که عالوه بر عوامل ارثی، عوامل محیطی و اجتماعی نیز در ارتکاب به جرم و جنایت 

د را افزودند که عبارت بودند پیشین، سه گروه جدی یرو به دو دستهنقش دارند. ازاین

از: مجرمین اتفاقی، عادتی، احساسی )هیجانی(. این حکایت تا به امروز تاریخ طویلی را 

  این نوشتار خارج است.ی هاز سر گذرانده که از حوصل

بسیار مورد توجه های جنایت بحث حولِ ریشه ،پس از سرنگونی نازیسم در آلمان

ک یدهشتناک، در اشکالی وسیع و  یهم در ابعادناک، آنجنایاتی هولزیرا  ؛قرار گرفت

ر، پای آدولف هیتلبهرا صرفاً تقصیرات ی ههمشد مسلماً نمی. متمدن رُخ داده بود کشور

نگاری انوعی ساده نوشت؛ این «دافرا»خالصه و  ۸و هنریش هیملر 4جوزف گوبلز

 ها(ما )کولیروها، ، یهودیدگرباشانها، د. کشتار کمونیستآمحساب میهژورنالیستی ب

 های میلیونیهمکاری تودهتفاوتی و حتی ، بیدر سکوت ،و معلولین جسمی و فکری

                                                      

 است.  Modern Philosophy، فلسفه مدرن (Susan Neimanکتاب سوزان نایمن )عنوان  1

2 Cesare Lombroso 

۸ Enrico Ferri 

  هیتلر و آخرین صدراعظم آلمان نازی. وزیر اطالعات، تبلیغات و امنیت 4

Heinrich Himmler ۸ افتخار من »نیروهای اس اس بود که شعار معروفش این بود:  یفرمانده

 Mein Ehre heisst Treue «وفاداری من است

https://fa.wikipedia.org/wiki/چزاره_لومبروزو
https://fa.wikipedia.org/wiki/انریکو_فری
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هم مردمی که تا دو دهه پیش از آن، پرچم برابری و سوسیالیسم صورت گرفته بود؛ آن

 ها چه گذشته بود؟ چطورراستی بر آلمانیهرا بر سقف اروپا به اهتزار درآورده بودند. ب

 گمان این بهت خود شریک کنند؟ بیاها را در جنایها قادر شده بودند تا تودهنازیست

های آلمانی نیست، اما بحث بر سر آن برانگیز ضدنازیستمعنی انکار مبارزات ستایش

  های وسیعی است که جنایات نازیسم را ممکن کردند.توده

، عیتسبدِ نرمالیزه شدن رونها بود که جستجوی یافتن پاسخ برای این پرسش در

و اقتدارگرا، توجه  امع مدرنوهم در جآنجنایت،  اجتماعیِ یابیمقبولیتفرایند و 

شناسی روانی ه. از همین دوره نیز بود که مطالعدکرخود جلب هشناسان را بجامعه

 محققان قرار گرفت. ی همورد عالقــ  یشناسی فردجای روانهــ ب یاتوده

شرّ » یکه در قرن بیستم سروصدای زیادی بپا کرد، نظریههایی نظریهیکی از 

امانوئل  7(Radical evil) «شرّ رادیکال»تئوری بود که در تقابل با  ۱هانا آرنت« مبتذل

عمل را به هر  رادیکال شرّ ،«عقل یدین در محدودهی هرسال»در ارائه شد. کانت کانت 

، ترس، دفاع از خود)مثل  شناخته شده یکه با یک انگیزه کرده بودطالق باری اشرارت

صورت بودن آن، عامدانه  از شرّفرد شرور  آگاهیرغم (، و علیو غیرهاخاذی حسادت، 

  گرفت.می

وسیع و  هایشقاوتها و تواند جنایتاین بود که تئوری کانت نمی آرنتادعای 

هم با ا که توسط افراد معمولی، آنــ ر ۳هاست نازیستاهولوکابعاد ر ــ دانگیز هول

                                                      

Hannah Arendt ۱ یهودی در آلمان دنیا آمد. در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد.  یدر یک خانواده

ستیزی برای مدت کوتاهی بازداشت شد. پس از آزادی به گیری یهودیبا روی کار آمدن نازیسم و اوج

به اعتراف  که پاریس و امریکا مهاجرت کرد. اندیشه ها و آثار آرنت در طول زمان دچار چرخش شدند

 بود. اه آیشمن دادگثیر أتحت تخود او 

radis 7  ای است. نتیجتا منظور کانت جنایاتی بودند که ریشه و انگیزه شناخته شدهبه معنی ریشه

 داشتند.

ه ای است کترین فاجعهموضوع این کتاب، نه تاریخ بزرگ»نوشت کتاب آیشمن نوشت: آرنت در پی ۳

 ای از سرگذشت مردم آلمانو نه تاریخچهتاکنون بر سر یهودیان آمده، نه روایتی است از توتالیتاریسم 

 «ای نظری در باب ماهیت شر هم نیست.وجه رسالهرایش سوم؛ و البته به هیچ یدر زمانه
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گیرند، توضیح دهد. با همین استدالل نیز بود که افتاده صورت میپاپیشهای انگیزه

نوشت که ترجیح  ،1۱۱۸سپتامبر  2۹به تاریخ  ۱،کارتیاش به مری مکنامهآرنت در 

 کانت «رادیکال شرّ»در تقابل با را  ریشهبی وسطحی یا شرّ  «شرّ مبتذل»تا  ددهمی

  .گیرد کارهب

ا به ر« شرّ مبتذل»ی هنوشتار حاضر تالش خواهد کرد تا با نگاهی انتقادی، نظری

ها وریترین تئهم به دو دلیل. اول اینکه این نظریه یکی از مطرحخواننده بشناساند؛ آن

آمران، عامالن، قاتالن ی هکه، برای محاکمبرای تبیین شرارت و جنایت است؛ دوم این

هایی که فردا برپا خواهند شد، نیاز هست که از همین امروز سرکوبگران، در دادگاه و

انی توانند جخیزند، خود نمیآماده شویم. مسلم است کسانی که علیه جنایت برپا می

  باشند.

  

 «شرّ مبتذل»ی هنظری خاستگاه
همچون آرنت شکل گرفت. آیشمن  1۹این نظریه در جریان دادرسی آدولف آیشمن

س یئرعنوان بهدر جریان جنگ جهانی دوم  ؛ه بوددنیا آمدهبدر آلمان  1۱۹۱در سال 

 1۱42و در سال  شدکار همشغول ب 11امنیت آلمان نازی یدر اداره ،امور یهودیان

انتقال یهودیان اروپا به ی هپروژکه در آن  دکررا تنظیم  12زهپروتکل کنفرانس وان

 - 1۸«حل نهاییراه»اسم رمز با  -های هولوکاست )کشتار جمعی( در لهستان اردوگاه

گرفت و عهده هولیت اجرای این پروژه را بئمس شخصاًآیشمن بود. بندی شده فرمول

هزار یهودی را به  44۹ ،تا پایان خدمتش 1۱44 هایسال یموفق شد تا در فاصله

 آشویتس بفرستد. 

                                                      

Mary McCarthy ۱ (1۱12-1۱۳۱نویسنده، روزنامه ) .نگار و دوست هانا آرنت 

 مراجعه کنید.  ویکیپدیابرای کسب اطالعات بیشتر به  1۹

11 RSHA; Reichssicherheitshauptamt 
12 Wannsee Conference 

 به اطالعات بیشتر. لینک دسترسی1۸ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/آدولف_آیشمن
https://fa.wikipedia.org/wiki/آدولف_آیشمن
https://fa.wikipedia.org/wiki/راه_حل_نهایی
https://fa.wikipedia.org/wiki/راه_حل_نهایی
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 گریخت و آرژانتیناش به به همراه خانواده آیشمن ،پس از سرنگونی آلمان نازی

کار شد. در بهعنوان جوشکار در شرکت مرسدس بنز مشغول هب ،با مشخصات جعلی

به  ،یل )موساد( او را شناسایی کرده، ربودهئاسراطالعات ا یادارهموران أم 1۱۱۹سال 

جرم جنایت علیه هب ،اورشلیمدر  1۱۱2سال در  آیشمن. دندکره و محاکمه یل بردئاسرا

 دار آویخته شد. بهبشریت 

 و جلسات دادگاه حضور داشت 14یکلیهدر  گار نیویورکرنعنوان خبرهآرنت بهانا 

 دنبال کرد. دقتبهنیز دادگاه را مربوط به مباحثات  ،جلسات دادرسیضمن گزارشِ 

من آیش»های این دوره، بعدتر در کتابی با عنوان های ذهنی و اندیشهها، مشغلهیادداشت

 (. 1۱۱۸د )شمنتشر  1۸«در اورشلیم، گزارشی از شرّ مبتذل

نان چنقطه عطفی در زندگیش بود؛ زیرا آنآیشمن به اعتراف آرنت، روند دادرسی 

 نتایج این نمود. آن حلیلباقی عمرش را وقف تفحص، تحقیق و تثرش کرد که أمت

کتاب  ( و1۱71) 1۱«تفکر و مالحظات اخالقی» یازجمله، جزوهآثار آرنت  درمطالعات 

های اول و دوم پس از آماده کردن بخشاند. البته آرنت بازتاب یافته 17«حیات ذهن»

                                                      

اند که او تنها در چند جلسه البته در این امر جای تردید هست. بعضی از منتقدین آرنت مدعی شده 14

 شرکت داشته است. 

Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil 1۸ گزارش رادیو فردا. به 

سه ترجمه از این کتاب ( 2۹2۹اکتبر  ۸۹ - 1۸۱۱آبان  ۱) بی.بی.سی( و 14۹۹شهریور  2۱)جمعه 

آیشمن در اورشلیم: گزارشی در باب ابتذال شر »شوند. ظاهرا دو ترجمه عنوان زودی وارد بازار میهب

 به کارگردانی« هانا آرنت»را بر خود دارند. ضمنا بر اساس همین کتاب، فیلمی نیز با عنوان « )شرارت(

 2۹12نام دارد در سال  Hannah Arendtکه مارگارت ون تروتا تهیه شده که دیدنی است. این فیلم 

 .لینک دسترسی. ه استساخته شد

 1۱ 1۱71Hannah Arendt, Thinking and Moral Considerations, یاین کتاب با ترجمه 

 عباس باقری توسط نشر نی منتشر شد.

17 e of the MindThe Lif «مسعود علیا توسط انتشارات ققنوس منتشر  یهبا ترجم« حیات ذهن

 شد.

https://www.radiofarda.com/a/eichmann-in-jerusalem-book-hanna-arendt-persian-translations/30817016.html
https://www.radiofarda.com/a/eichmann-in-jerusalem-book-hanna-arendt-persian-translations/30817016.html
https://www.bbc.com/persian/arts-54705134
https://www.bbc.com/persian/arts-54705134
https://www4.bflix.to/movie/hannah-arendt-2ln4/rl7898m
https://www4.bflix.to/movie/hannah-arendt-2ln4/rl7898m
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اختصاص داشتند ــ و پیش از شروع « اراده»و « تفکر»که به ترتیب، به « حیات ذهن»

ـ در سن مربوط می «قضاوت و داوری»که به  بخش سوم ــ  1۳سالگی درگذشت. ۱۱شد ـ

 ثیرأتای در جریان دادرسی آیشمن اتفاق افتاد که چنان العادهاما چه چیز خارق 

 شگرفی بر هانا آرنت گذاشت؟ 

ه او ابداً یک آرنت به این نتیجه رسید کدر جریان دادرسی به اتهامات آیشمن، 

یز نبا هیتلر، گوبلز و هیملر  عالوه،ه. بنیست یا بیمار «غیرعادی»یا  «سادیست»فرد 

است که از هرگونه نیّات  «(ترسناکی یک انسان عادی )معمولی»فرق دارد و به شکل 

ستیزی، راسیسم و غیره های بدخواهانه و یا باورهای ایدئولوژیک ــ مثل یهودیو انگیزه

  1۱.ستــ مُبرّا

قدر مرا تحت تأثیر قرار داد که ممکن نبود یشمن[ آنعمقیِ آشکارِ عامل ]آکم»
های ها و انگیزهانکاری را که در عمل او وجود داشت به ریشهبتوانم شرِّ غیرقابل

 همین کمدست –تری ربط دهم. اعمال او هیوالوار بود اما خودِ عامل عمیق
 و عادی فرد یک کامالً – شدمی محاکمه داشت اکنونهم که حقیقی شخص

 2۹«.نداشت شباهتی هیوال و دیو به و بود معمولی
تواند مرتکب چنین می فرد عادیک طور یچبه ذهن آرنت رسید که ال ؤسپس این 

 شود؟ وارییوالاعمال ه

پس کندوکاش حول شخصیت، خانواده و محیط پرورشی آیشمن را آغاز کرد. آرنت 

پُرکار، جدی، منظم، قانونمدار و  ،فکرخوش ،باهوشعادی، فرد دریافت که او یک 

گذاشت، در انجام وظایف احترام می مقرراتبه قانون و که بود شناس وظیفه یکارمند

                                                      

توسط مسعود علیا ترجمه و « اراده»و « تفکر»صورت دو جلد جداگانه با عناوین هاین دو بخش ب 1۳

 اند. منتشر شده

1۱ ‘no sign in him of firm ideological convictions or of specific evil motives’, 

Thinking and Moral Considerations, 1۱71 

های پلیس از آیشمن و حضور ی بازجوییشدهصفحه از متن پیاده ۸۱۹۹دقیق  یآرنت بعد از مطالعه

 .این گونه استنتاج کردجلسات محاکمه وی  یشخصی در کلیه

2۹ Thomas White, What Did Hannah Arendt Really Mean by the Banality 

of Evil?, Aeon, 2۸ April 2۹1۳ 

https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil
https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil
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داد تا در را دقیقاً انجام میها دستورات و فرامین باالدستیکرد و شغلی تردید نمی

 های بیشتری نائل شود. مراتب شغلی، به موفقیتسلسله

 قدرتکه ؛ چونبود «فکربی»شد که آیشمن یک موجود مدعی آرنت  -با این همه 

ش ویژه قربانیانهب -جای دیگری هبتشخیص خوب از بد را نداشت و قادر نبود تا خود را 

ا . همین نیز سبب شد تآنان به نتایج کارها و عواقب اعمالش بنگرد چشمبنشاند و از  -

 :به یک جانی بدل گردد

این افراد نه  اش بودند. وها شبیهبود که خیلیمعضل آیشمن دقیقاً این »
طور ترسناکی عادی بودند و هنوز هم هغیرعادی بودند و نه سادیست؛ بلکه ب

دست هتواند بکارِ خونخواران متعصب نیست؛ بلکه می کُشى صرفاًآدمهستند... 
دهند. کارشان را انجام می ای نیز انجام شود که صرفاًکارمندان خسته

کاری جز پشتریشه یا مبتذل[ نیز باشد... او به تواند سطحی ]بیورزی میشرارت
ت.... دیگری نداش یهیچ انگیزه خود، ابداً یالعاده در پاییدنِ پیشرفت شخصفوق

وجه با حماقت یکسان هیچکه بهفکری محضِ او ــ آیشمن احمق نبود. این بی
ن ترین جنایتکاران آشدن به یکی از بزرگنیست ــ بود که او را مهیای تبدیل

دوران کرد... او قادر به تفکر از منظر یک شخص دیگر نبود. در فقدان این 
اتی شد که تقریباً محال بود اوج وقاحت آنان را تواناییِ معرفتی، او مرتکب جنای

 21 «بفهمد...
 دارد:را بیان می« شرّ مبتذل»نظری تئوری  یبانم ،فشردهطور ههمین پاراگراف، ب

انند تومیپذیرند. آنها دست بیماران روانی صورت نمیهصرفاً بجنایات فجیع و عظیم 

ه به هایی کنیز انجام شوند؛ یعنی همان «فکربی»ولی  معمولی های کامالًدست انسانهب

اندیشند، قادر نیستند خود را جای دیگران )یا قربانیان خود( شان نمیعاقبت کارهای

بگذارند و از منظر آنها به اعمال خودشان بنگرند، از تشخیص و تمیزِ شرّ از خیر و زشتی 

 د. طور خالصه فاقد یک توانایی معرفتی هستنهاز زیبایی عاجزند و ب

                                                      

21 Arendt, Hannah, 1۱۱۱, Denbanala ondskan. Eichmanni Jerusalem. 

Översättning: Barbro Lundbergoch, p. 2۱2 
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 اند؟ شرور بالفطرههای اجتماعی را به ارث بردهآیا این افراد این کمبودها و نارسایی

 اند؟هستند؟ یا خود قربانی

 .آیندآیند، بلکه بار میدنیا نمیهبالقلب و قسیجالد  ،ها، جانیانساننظر آرنت هب

 ،ت و شرارتخباث ودیعه نهاده نشده،هکسی ب «ذات» یا «طینت»در ارتکاب به جنایت 

 اشخاص در جریان کار و .ندسته؛ بلکه اکتسابی و آموختنی ندفطری یا ارثی نیست

و  مراتبی( و اقتدارسلسلهزندگی در یک سازمان اجتماعی که بر هیرارشی )ساختار 

وچرا از فرامین پیروی کنند و وظایف چونآموزند که بیاطاعت استوار است، می

شوند و آماده می «فکربی»، آنها یفرایندشان را انجام دهند. در جریانِ چنین شغلی

گردند تا به جنایات هولناک دست بزنند و یا به درجاتی در جنایت شراکت جویند. می

تواند به دست خود فرد صورت بگیرد؛ مورد مثالش فردی است می فراینداین  ،عالوههب

خواهد شرّ نخرد، کسی کاری به کارش توجه است، میهای رژیم حاکم بیکه به سیاست

. داوریش را بکار نگیردی هاش بماند و اندیشه و قونداشته باشد، در انزوا و دنیای ذهنی

 های بسیار ساده، دست به جنایات هولناک بزند. انگیزه تواند با توسل بهاین فرد نیز می

های آرنت و در نوشتاری هدر اندیش« ورزیاندیشه»و « تفکر»جاست که از این

ترین عنوان یکی از بزرگهیابند؛ تا آنجا که از نیندیشیدن بای میبعدی او جایگاه ویژه

  برد!نام می هاجنایت

رو اینازاند. را دریافتهاهمیت تفکر و قدرت آن 22توتالیترهای نظر آرنت رژیمهب 

لشکری از سربازان مطیع، تهی، کنند یک نظام اجتماعی سازمان دهند که سعی می

ادار به و وفخدمت فرمانبردار، خوشفکر، گو، بیقربانرو، بلهتفاوت، تسلیم، دنبالهبی

حرکت درآورد. هشان را بماشین جنایت بیاورد تابار هبنظام، وطن )امت(، رهبر و پرچم 

                                                      

totalitaire 22 خواه است که برای حفظ اقتدار خود، به خشونت به معنی حکومت ایدئولوژیک و تمامیت

کند. این واژه ابتدا در قرن بیستم در های فردی و اجتماعی را نفی میشود و آزادیو ترور متوسل می

رفت.  کارهای هیتلر و استالین نیز بهر برای حکومتایتالیا برای حکومت موسولینی به کار برده شد. بعدت

باید توجه داشت که حکومت توتالیتر با حکومت دیکتاتوری و استبدادی و پلیسی فرق دارد؛ و بر چهار 

شود گفت که به ( حزب. به این معنی می4( رهبر ۸( کتاب 2( ایدئولوژی 1ای متکی است اصل پایه

 نظام توتالیتر خصوصیات دیگری نیز دارد که در کتاب .نظام توتالیتر استتعبیر آرنت حکومت ایران یک 

 توتالیتاریسم هانا آرنت به تفصیل توضیح داده شده اند. 
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مرور هبکه شوند غرق  در وظایف شغلیچنان افراد باید در این ساختار اجتماعی آن

ورزی، انتقاد و اعتراض را از دست بدهند، از اندیشیدن به عواقب کارها و قابلیت اندیشه

 . رژیم هستندماشینِ جنایت در ای دندهنفهمند که چرختا  شان بازبایستندرفتارهای

 ورزیده و مدعیکید أتانتشار کتاب آیشمن، آرنت بر همین نکته ها پیش از سال

ن ماشیهل و عادی قادر شد تا أبود که نازیسم با تکیه و تمرکز بر کارمندان مت شده

 : جنایتش را به چرخش درآورد

 
اس. اس و گشتاپو، سازمانِ فراگیرِ هیملر بر  یبرخالف واحدهای اولیه»

شاغلین  بر متعصبان، قاتالن فطری و یا افراد سادیست متکی نبود، بلکه تماماً
  2۸(1۱4۸) «.وار استوار بودمعمولی و عیال

 

که آرنت روند دادرسی به اتهامات آیشمن را بود با استناد به همین استدالل نیز 

ز را بر میفردی که قاضی و دادستان  شدی دعمد و کرتشبیه  «کمدی مهیب»به یک 

 .ارددناعمالش ی از فهمو  کاند که دراتهام نشانده

 

روى از قواعدِ بیانِ ها، عبارات دم دست، و دنباله. کلیشه..مدی مهیبکنوعى »
ای در حراست از ما در مقابل مرسوم و استاندارد، نقش اجتماعى شناخته شده

ها و وقایع، به صرف رخداد یعنی در برابر فشارهایى که همهواقعیت دارند؛ ی
نسبت به این فشارها واکنش  کنند. اگر ما دائماًمان وارد مىشان بر ذهنبودن

ا در ما تنه یشدیم. تفاوت آیشمن با بقیهدادیم خیلی زود خسته مینشان مى

 24 "این بود که او بوضوح هیچ یک از این فشار ها را نمی دید.

 

                                                      

2۸ Arendt, Hannah, 1۱7۳, The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in 

the Modern Age, p. 2۸2 . 

24 Arendt, Thinking and Moral Consideration - a lecture, 1۱71, p. 41۳ 

https://pensarelespaciopublico.files.wordpress.com/2014/02/hannah-arendt-the-jewish-writings-2007.pdf
https://jonudell.net/h/arendt.pdf


 ی. کهن 11 

افراد، در جریان کار و زندگی در یک رژیم توتالیتر، به موجودات ی هاما آیا هم

ها، مبارزات و توان مقاومتشوند؟ با این حساب چطور میفکر و جانی بدل میبی

هر دو در یک که آیشمن و آرنت ــ اعتراضات فردی و اجتماعی را توضیح داد؟ چرا 

، دو سرنوشت ندنمودرژیم توتالیتر رشد یک ی هند و در سایمدآ( بدنیا 1۱۹۱سال )

و دیگری د ش بانزنداننازیست شد و دیگری ضدنازیست؛ یکی یکی  متفاوت یافتند؟ چرا

 ی؟زندان

توضیح آرنت این است که آن یکی چنان شد چون روی اعمال و رفتارش فکر نکرد 

شدن در رفت چون یجانفرایند از  هنتیجدرفکری نشد و که آن دیگری دچار بیحال آن

یکی از نتشخیص  ابلیتاندیشید، به اخالقیات پایبند ماند، وجدانش را قاضی کرد و ق

 را در خود پرورد:  بدی

 

ترین ابعادش تا مردمِ عادی، شرارت را در بزرگد شناتوانی در تفکر سبب ...  »
یست. تفکر ن یسابقه بود. ]سطح[ دانش بیانگر درجهنحوی که بیهانجام دهند، ب

آنچه که اهمیت دارد، قابلیت تشخیص خیر از شرّ و زیبایی از زشتی است. 
ها بدهد که در این لحظات حساس، این توانایی را به انسان "تفکر"امیدوارم که 

 2۸ «از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کنند.

 

رخوردار باختیار و انتخاب الیتر از تفرد حتی در جوامع تور آرنت، نظهبه این معنی، ب

، به دکافیست بیندیشباید مسئولیت اعمال و رفتارش را بپذیرد. تنها  هنتیجدراست و 

 «و معذوری مأمور»ی هتا از پیل های اخالقی پایبند بماند و وجدانش را قاضی کندارزش

 «کرفبی»از استحاله به موجود و خود را  برسد «و مسئولی مأمور» یدرآید و به مرتبههب

دال بر اینکه ــ او  ،وکیل آیشمن یآرنت، دفاعیهبا همین استدالل نیز مصون بدارد؟ 

                                                      

2۸ Arendt, Hannah, 1۱۱۱, Denbanala ondskan. Eichmanni Jerusalem. 

Översättning: Barbro Lundbergoch, p. 2۱2 
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و بر حکم  دپذیرمینرا ای از یک چرخ دنده در ماشین عظیم نازیسم بود ــ دندانه

 2۱ .زندمییید أتمهر دادگاه ــ یعنی اعدام آیشمن ــ 

 

 آرنت  یآرابازتاب 
ها، از جمله . بعضیوبرو شدهای متفاوتی رواکنشو نظریات آرنت با  اهزارشگ

 مورد نقد قرار دادند. شدیداً او راو بعضی دیگر  27نظر شدندلئونارد کوهن با او هم

 2۳استنلی میلگرامنام هشناس امریکایی بدادگاه آیشمن، یک روانسه ماه بعد از 

دور از مباحثات فلسفی، در آزمایشگاه و به کمک متد علمی، ادعای هبتصمیم گرفت تا 

قرار بررسی مورد را  ــ های عادی در جنایات نازیسممجرم بودن آلمانیآرنت ــ دال بر 

دانشگاهی ترتیب داد و مدعی شد که هدفش ی هیک مطالع ، اودهد. برای این منظور

زیادی  تعدادرا با انتخاب  2۱لگرمبررسی کارکرد حافظه است. بعد آزمایش معروف می

 جریان یکبرگزیده شده بودند به اجرا گذاشت. داوطلبان در  از افراد عادیکه داوطلب 

خبر بودند ــ در جایگاه معلم آزمونگر بی ــ که از آن کامالً ساختگیو جواب ال ؤس

جایگاه نشانده شدند و همکاران میلگرم ــ با تظاهر به داوطلبین گروه دوم ــ در 

                                                      

ه کند ککید میأاش به کارل یاسپرسِ فیلسوف تآیشمن در نامه یآرنت سه سال بعد از محاکمه 2۱

 شرارت آیشمن ناشی از عدم تمایل او به اندیشیدن بود.

 هنوونارد کئآرشیو لرا می توانید در ثیر از آرنت شعری سرود که متن آنأاو به ت 1۱۱4در سال  27

عر (. در این ش/cohen-leonard-of-work-and-words-https://lithub.com/theبخوانید. )

یک آدم معمولی  نویسد که او کامالًکوهن ضمن توصیف رنگ چشمان، رنگ مو، وزن و قد آیشمن می

خب چه انتظاری داشتید؟ آیا منتظر بودید »پرسد: بود با ده انگشت دست و پا و هوش متوسط. و بعد می

 «بود؟!داشت و دیوانه میهای نیشِ دراز و بزاق سبز رنگ میکه او چنگال، دندان

 Stanley Milgram ،Obedience to Authority: An Experimentalاسامی التین:  2۳

View ، فیلم سینماییExperimenter ،تلویزیونی  یهبرنامminutes ۱۹ ،Thomas Blass  و

Jerry M. Burger. 

دست هتری از این آزمایش بمفصل حکه توضی ویدئوییبه اطالعات بیشتر در ویکیپدیا و  لینک2۱ 

 .دهدمی

file:///C:/Users/JA/Downloads/آرشیو%20لئونارد%20کوهن
https://lithub.com/the-words-and-work-of-leonard-cohen/
https://www.youtube.com/watch?v=NtoDZ5C3FeU
https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمایش_میلگرام
https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمایش_میلگرام
https://www.youtube.com/watch?v=u3nforMcJfQ
https://www.youtube.com/watch?v=u3nforMcJfQ
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شونده نشستند. در جریان هر آزمایش یکی از داوطلبین )در نقش معلم( به همراه آزمون

کمک یک های که بیکی از همکاران میلگرم )در نقش محصّل( در دو اتاق جداگانه

از کلمات زوج )مثل ستی فهرنشستند. بعد ای از هم جدا شده بود، میشیشهی هپنجر

شد. محصل فرصت کوتاهی داشت تا آنها را از دو نفر داده می آب ــ موز و ...( به هر

گفت و محصل )همکار میلگرم( برکند. بعد داوطلب )معلم( یک کلمه )مثل آب( را می

وقتی پاسخ غلط بود از داوطلب داد )مثل موز(. مرتبطش را پاسخ می یبایست کلمهمی

مرور ولتاژ برق را باال هو ب محصل بدهد بهشوک الکتریکی شد تا )معلم( خواسته می

که کرد؛ حال آنخبر از ساختگی بودن آزمایش بود، چنین میداوطلب هم که بیببرد. 

 .دکنقطع را کند تا شوک لتماس میپیچد و اخود میهدید محصل بمی

ی هاطاعت از اقتدار: یک مشاهد»که در کتابی با عنوان  هاآزمایشنتایج این 

 4۸۹تا حاضر شدند داوطلبین  از ٪۱۸ .دهنده بودتکانمنتشر شد،  (1۱77) «تجربی

 . وارد کنندشان به محصلشوک  ولت

ز تکرار دیگران نیبعدها توسط توماس بالس و جری برگر و که میلگرم تست نتایج 

توانند دیگران را شکنجه کنند و شاهد داشتند که افراد عادی میکید أتند، دشیید أتو 

هم تنها به آن دلیل که از جانب یک مقام صاحب اتوریته )که در آن شان باشند،زجر

و کرد( از ااینجا بازیگری بود که روپوش سفید پوشیده و خودش را دکتر معرفی می

  خواسته شده بود.

ار شرکت کرد و اظه «شصت دقیقه»تلویزیونی  یهمیلگرم در برنام، 1۱7۱در سال 

 : داشت

 
آوری از هزاران نفر جمعهایم جریان آزمایشبر اساس مشاهداتی که در »

ت، سهام که مبتنی بر نتایج این آزمایشاشخصی اشتدبرام، و براساس کرده
های مرگِ مشابه با آلمان نازی در ایاالت متحده کنم که اگر اردوگاهادعا می

هد بسادگی یافت خواها اردوگاه یهکنیم، نیروی انسانی کافی برای ادارسیس أت
 «.شد
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غول که مش داوطلبین در این آزمایشمیلگرم، یکی از تست سال پس از انجام اولین  ۱

 سربازی در ویتنام بود به میلگرم نوشت:  یگذراندن دوره

 
دانستم که چرا باید کسی را عذاب بدهم. اما حاال من در زمان آزمایش نمی»

 به دست خود مافوق دستور طبق ما. فهمممی رااین جنگی هدر بحبوح
 «.است ماناعتقادات با کامل تناقض در که زنیممی ییکارها

 

این آزمایش  آرنت زد. یآرادیگری بر یید أتمهر  ۸۹«آزمایش زندان استنفورد»بعدتر 

 دانشجو 21گان کنندانجام شد. شرکت 1۱7۸زیر نظر دکتر فیلیپ زیمباردو، در سال 

شان توسط روانیجسمی و که سالمت جایگزین احتمالی( بودند  ۸ ی)به اضافه

 11نفر نقش زندانی و  1۹بر اساس قرعه، قرار گرفته بود. یید أتمورد های مربوطه تست

زندانی که به همین منظور ساخته شد جا شبهرا تقبل کردند و در زندانبان نقش نفر 

دو گروه  یابد و رفتار مدت دو هفته ادامههآزمایش بقرار بر این بود که  داده شدند.

ـ موردهای مخفی ــ بدون اطالع شرکتتوسط دوربین ما امطالعه قرار گیرد.  کنندگان ـ

 ۸1.نددر روز ششم متوقف کردآزمایش را شد که بار و فاجعه وخیمقدری هاوضاع ب

 ۸2«یشیطانثیر أت»که در کتاب فیلیپ زیمباردو، تحت نام نتایج این مطالعات  

 ساالر و یک فضایراقتدساختار اداشت که در یک کید أتمنتشر شد، بر این واقعیت 

 .بسازند جانیان وحشی عادی افرادتوانند از می ساالر،قدرت

                                                      

۸۹ Stanford Prison Experiment ، Philip Zimbardo  

در این  تندیمسبی.بی.سی نیز زیر را ببینید.  ویدئویبخوانید یا  ویکیپدیابرای اطالعات بیشتر در  ۸1

ساخته شده همین تجربه نیز بر اساس  عالوه چند فیلم سینماییهب که دیدنی است. هخصوص تهیه کرد

( 2۹1۸ )سال The Stanford Prison Experiment( و 2۹1۹)سال  The exprimentکه 

 اند. از آن جمله

۸2 The Lucifer Effect by Philip Zimbardo  

https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمایش_زندان_استنفورد
https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمایش_زندان_استنفورد
https://www.youtube.com/watch?v=frfPUKPw21M
https://www.youtube.com/watch?v=frfPUKPw21M
https://www.youtube.com/watch?v=F4txhN13y6A
https://www.youtube.com/watch?v=XhiC2xc0x_g
https://www.youtube.com/watch?v=HVFAwytPkgE&list=PLCMp2U4xlkz28q2hrAbIEMJ86dgTnpWS2
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جه مورد تو هانا آرنت« شرّ مبتذل»تئوری دنبال انتشار نتایج فوق، بار دیگر هب

 در تبیین هاهنظریترین مطرحیکی از  عنوانهمحققان و اندیشمندان قرار گرفت و ب

 .مورد بحث مجدد قرار گرفت شرارت و جنایت

آرنت پرداختند و  یآرابا  البته در این میان کم نبودند کسانی که به مخالفت

در  ،نتبتینا استنگها، متعلق به نقداو را مورد نقد قرار دادند. یکی از نخستین  ینظریه

 «شرّ مبتذل»یان نظریه بود. او معتقد بود که بن ۸۸«آیشمن پیش از اورشلیم»کتاب 

با ینا اساس است. بتریشه( متکی بود، از پایه بیآیشمن )سطحی و بیی هکه بر انگیز

استناد به مدارک فراوان نشان داد که ــ برخالف نظر آرنت ــ آیشمن ابداً یک فرد 

 دهای افراطی نبود، بلکه برعکس، او یک نازیستِ باورمند بوساده، معمولی و فاقد انگیزه

قب و نسبت به عواه نژادپرستانه به جنایت دست زدقویِ های با انگیزههم آگاهانه، آنکه 

است. اما در جریان دادرسی توانسته بود خود را  هوقوف کافی و کامل داشتکارهایش 

 . شناس پنهان کندوظیفهبوروکراتِ  کیی ههنرمندانه زیر لوای فریبند

مدعی شد که در دفتر  ۸4«آیشمنی همحاکم»دبورا لیپستات نیز در کتاب 

و ادفاع و نژادی  یآیشمن به تصفیهحکایت از باور که ه یافتی را خاطرات آرنت موارد

 -که اگر آیشمن پیش کشید را ال ؤسعالوه دبورا این هاست. ب از هولوکاست داشته

 ،همکارانش در همدستی باپس چرا  ،واقعاً از عواقب کارش ناآگاه بود -قول آرنت هب

 ۸۸؟را نابود کرد مدارک مربوط به جنایات جنگیی هکلی

مشابه االت ؤسبا  نیز نویس و دوست نزدیک هانا آرنتکارتی، رمانمری مک

در  آرنت نیزی هدورو گرشوم شولِم، فیلسوف هم ۸۱بردال ؤسآرنت را زیر ی هنظری

                                                      

۸۸ Bettina Stangneth, Eichmann Before Jerusalem, 2۹11 

۸4 Deborah Lipstadt, The Eichmann Trial, 2۹11 

Gershom Scholem ۸۸ . 

. ndt really mean by the banality of evil?What did Hannah Are یبرداشت از مقاله

 فارسی یترجمه

 باال منبع ۸۱

https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=622bba9d1f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_28_01_42&utm_medium=email&utm_term=0_411a82e59d-622bba9d1f-69535341
https://www.aasoo.org/fa/articles/منظور-هانا-آرنت-از-
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یک شعار و نه یک تحلیل  صرفاً« شرّ مبتذل»ی هنظری :نوشت (1۱۱۸به او )ای نامه

 ۸7.استرمغز پُ

با طرح  ۸۳«سیاسی چیست و چگونه با آن مبارزه کنیم؟ شرّ»آلن ولفِ در کتاب 

یک  شناسیتوان با روانشد که شرارت و جنایت سیاسی را نمیمشابه متذکر  یانتقاد

 نوشت.را به پای عدم تمایل به اندیشیدن و آن آور توضیح دادموجود مبتذل و مالل

 

 نقادانه بندیجمع
را بیماران جانیان های جمعی که با نگرشِ غالب بر رسانهتئوری آرنت  -

 .تفاوت داشته و دارد، کنندتلقی کرده و میروانی و اشخاص غیرمعمولی 

درد دراماتورژی هفات بیشتر بیصگونه توایننظر آرنت هب

(dramaturgy یا )«تحلیل خوردند تا یک می« پردازینمایش

د که به قصند هستای انگارانه ولی آگاهانهتوجیهات سادهها . ایناجتماعی

ساخته و پرداخته  )شهروندان معمولی( «ما»جانیان از کردنِ متمایز 

بباورانند که شهروندان عادی، جانی و شرور « ما»شوند تا به می

از  توقشوند! وقتی هم که به این برداشت سطحی باور بیاوریم، آننمی

تواند انجام می« ما»تالش برای فهمِ عمق و ابعاد فجایعی که به دست 

که مکرر این نکته یادآوری آرنت با  روازاین !مانیممیباز ،شوند

طرز هو ما نیز بهستند،  «ما»طرز وحشتناکی مانند هکاران بجنایت

که در  کند یمسئولیترا متوجه « ما»کوشد وحشتناکی شبیه آنانیم، می

  .اریمو رفتارهایمان دقبال تصمیمات 

« الشرّ رادیک»ویژه تئوری هب -شرّ آرنت با پیشینانش ی هتفاوت نظری -

عامل )سوژه( بود. آنان ارتکاب به شرارت را به ی هبر سرِ انگیز -کانت 

قوی برای ارتکاب به جرم نسبت ی هیک شرّ ذاتی و یا داشتن یک انگیز

                                                      

 باال مأخذ ۸7
۸۳ Alan Wolfe, in Political Evil: What It Is and How to Combat It? (2۹11) 



 ی. کهن 16 

دارتر باشد، وسعت تر و ریشهبودند هرچه انگیزه قویدادند و مدعی می

 یکه در نظریهآنتر خواهد شد، حالتر و بزرگو ابعاد جرم نیز وسیع

شوند که یا دست کسانی انجام میهترین جنایات بشرّ آرنت بزرگ

ورزی و تشخیص خیر و بد های توتالیتر از اندیشهدست خود و یا رژیمهب

دار، به جنایات مهیب های ریشهاز به داشتن انگیزهنیمحروم شده و بی

 زنند.دست می

ه کند کای تشبیه میهای توتالیتر را به کارخانهسو رژیمیکآرنت از  -

خدمت هسازد تا آنها را بهویت و ازخودبیگانه میفکر، بیهای بیانسان

شده باید بگیرد و از سوی دیگر مدعی بود که همین انسانهای معیوب

ل توس ابها را گرا و باوجدان باشند و حتی این قابلیتورز، اخالقدیشهان

شان و اعمال رفتاردر خود بپرورند. پس مسئول  ۸۱دیالوگ سقراطیبه 

هستند و باید در صورت همکاری با رژیمِ توتالیتر، محاکمه و حتی اعدام 

 شوند. 

تا آنجا که نتیجه  ؛کنداغراق می« اخالق»و « تفکر»رنت در اهمیت آ -

فکری و عدم رویکرد اخالقی بیی هگیرد جنایت و شرارت نتیجمی

 ماید تان کند و وجدانش را قاضی دانتقکافیست فرد بیندیشد، ا .هستند

شناسی های جامعهحال آنکه یافته شدن در امان بماند! آیشمناز گزند 

ورزان، یشهدهند که خیلی از جانیان و جالدان، به خیل اندنشان می

داران تعلق دارند! کم نیستند جانیانی که از سر گرایان و وجداناخالق

کنند، از سر لطافتِ طبع موسیقی رحمی، گیاهخواری پیشه میدل

ی فرسایآفرینند و در باب اخالق، قلمنوازند و آثار بااحساس هنری میمی

 کنند!می

                                                      

نظر او اشخاص اگر بیاموزند که دایم هکند. بزیادی می کیدأبحث سقراط ت یآرنت روی شیوه ۸۱

 بحث سقراطی یال ببرند و در دیالوگ با خود و دیگران شیوهؤها را زیر سفرضو پیش هادانسته یهمه

  را پیشه کنند بر قابلیت تفکر خود و قدرت تشخیص بدی از خوبی می افزایند.
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 یراآزیادی برای محبوبیت  «زندان استنفورد»میلگرام و تست نتایج  -

 .رفتال ؤسها زیر علمی این تستمقبولیت آرنت آورد. اما خیلی زود 

ا انگیزگی )یضمناً مطالعات بعدی نشان دادند که ادعای آرنت دال بر بی

رادیکال( آیشمن نادرست بود. به این معنی، تئوری شرّ ی هنداشتن انگیز

  غلط بنا شده است.ی همبتذل بر یک شالود

در نبود. او « مور و معذورأم»ابداً یک آیشمن برخالف نظر آرنت،  -

جرم سرپیچی از ههم بای به ترس از اعدام آناشارههیج دفاعیاتش 

د یاش را از دور بوسخانواده را ستود،کشورش رد، بلکه قوانین و فرامین نک

ود بو موظف ف مکلّ، کشورش د که به پاس احترام به پرچمِرککید أتو 

ابداً  ی او. به این معنکندقررات جنگی را اجرا و از فرامین متابعت تا م

بود که تا  «ولئو مسمور أم»نبود بلکه عمیقاً یک « و معذور مأمور»یک 

احساس مسئولیت کرد و پرچم و رهبرش  ،به وطنآخرین نفس نسبت 

  به آنها وفادار ماند!

جانی و جالدسازی را صرفا به جوامع فرایند تئوری شرّ مبتذل آرنت،  -

جمله از  -کند. حال آنکه بعضی از اندیشمندان توتالیتر محدود می

مدرن  یجامعهدر هر  فراینداین که بر این باورند  - 4۹زیگمونت باومن

چرا وچونبیاطاعت و بوروکراتیک ــ  هرمیاجتماعی ختار ساکه بر یک 

تواند شکل بگیرد. یکی از می، است مبتنیاز مقررات و فرامین 

نیز نشان داده « ماتس آلووسون»سازماندهی بنام ی همتخصصین حوز

ای مثل سوئد قابل مشاهده است! نامی که در جامعه فرایندکه این 

 41است.« حماقت کارکردی»آلوسون برای این پدیده انتخاب کرده 

جای هیافته که ب گونه سامانای که سازمانِ کار آننظر او، در هر جامعههب

                                                      

4۹ Zygmunt Bauman 

onal StupidityFuncti -Mats Alvesson  41.  ماتس آلوسون که سوئدی است اسم

Funktionell domhet های زیادی ها و مصاحبهرا برای تئوری خود انتخاب کرده. از او سخنرانی

  در یوتیوب موجود است.
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حماقت »رشد خالقیت، ابتکار و استقالل فکری در کارمندان، 

قول آرنت هاراده و بکند، خطر پرورش عناصر بیرشد می« کارکردی

  فکر هست.بی

(، فردی به دست قهرمانِ داستان 1۱42آلبر کامو )« بیگانه»در رمان  -

شود؛ چرا که باور نمیشود و هیچ احساس بدی در قاتل پیدا میکُشته 

که آنکند، بیجا هم آیشمن جنایت میدارد آن یک حادثه بود. در این

 اششغلی و ملی یبار بداند؛ چرا که باور دارد به وظیفهعملش را شرارت

 یکه بدون داشتن انگیزهیم ربپذیعمل کرده است! به این معنی اگر 

ه باورش برای این قلم توان دست به جنایت زد ــ هرچند کقوی نیز می

صورت باید یک توجیه قوی برای ارتکاب به آن دشوار است! ــ در آن

مبارزه علیه »، «صدور دموکراسی»، «دوستانهحمایت بشر»داشت؛ مثل 

 و ...!  «حفظ امنیت ملی»، «!(خیالی)ساختگی/دشمن 

ها ببرد و دالیل اجتماعی شرارت و دست به ریشهرنت که قرار بود آ -

های بسیار، داستان را با را بکاود، پس از صغرا و کبرا کردن جنایت

دهد و های اخالقی خاتمه میمسئولیت فردی و پایبندی به ارزش

فرایند که بر حکم اعدام کسی ــ که او را قربانی تر آنجالب

خواهی به خونزند، مییید أتپنداشت ــ مهر سازی می«فکربی»

 !دنکمیدفاع  ــ اعدامــ یعنی و از یک جنایت دولتی  خیزدبرمی

ا کشد، امساالری را به نقد میتئوری شرّ اگرچه فرهنگِ اطاعت و اتوریته -

که فساد رود؛ قدرت بد است چوناز مذمومیت قدرت و اتوریته فراتر نمی

 آفریند! که جنایت میآورد و اتوریته و اقتدار بد هستند چونمی

ر کتاب تر درنت بر یک تحلیل غیرطبقاتی بناشده که پیشتئوری شرّ آ -

ی هابطور مشروح توضیح داده شده بود: افراد در رژیم« توتالیتاریسم»

 شان ــ از جملههویتی هآیند بلکه همفکر بارمیتوتالیتر نه تنها بی

شکل، بیی هدهند و به تودشان ــ را نیز از دست میهویت طبقاتی

گردند که ماشین سرکوب و جنایت رژیم ای بدل میهشدمنعطف و مسخ

به این معنی آرنت این واقعیت را نادیده  آورند.را به گردش درمی
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هویت به منظور تداوم حاکمیت طبقاتی بیی هگذارد که همین تودمی

ه های توتالیتر تنها ببرد که رژیمعالوه آرنت از یاد میهاند! بتربیت شده

 «ترویج»و « تبلیغ»موازات ورزند. آنها بهمبادرت نمیها توده« تحمیق»

، «رترو»گیرند: شان از سه عنصر دیگر نیز بهره میهای ضدانسانیارزش

دهند و در برابر کسانی که به سپردگی تن نمی«. تطمیع»و « تهدید»

ند شوکنند، ترور، زندان و شکنجه میرژیم مقاومت میشویی زمغماشین 

ن با تهدید یا تطمیع به سکوت یا همکاری وادار و سایر ناسازگارا

در هگریزند و جان بگردند. امثال آرنت هم که از این مهلکه میمی

نشینند و راجع به توتالیتاریسم برند، در فراغت خاطر میمی

نی به این مع گیرند!کنند و جوایز نفیس فلسفی میپردازی میتئوری

های افراد، «اطاعت»زد، در پس پردانمی« منافع»ی هآرنت به مقول

بیند و توجه ندارد را نمی شغلی و اجتماعیارتقای موقعیت اقتصادی، 

 ،ورزان تروراندیشهو است بردار هزینه «تمرد» ،امع توتالیترودر جکه 

  !شوندمیفکران تطمیع و بیها تحمیق تودهمداران تهدید، اخالق

که کند چونمی فهم جلوهتئوری شرّ مبتذل، پیچیده و سخت -

تناقضات بسیار است. شاید تفسیر سقراط از خودش، ی هدربرگیرند

مریدش یعنی آرنت باشد. سقراط خود را به ی هبیشتر شایست

کرد که هرکس لمسش کند فلج تشبیه می« داربرق یسفرهماهی»

شود؛ چرا که خودش فلج است! آرنت نیز همچون سقراط، می

که خودش در دنیایی از تناقضات د، چونکنخوانندگانش را گیج می

 ،فاهیم فلسفیمهای هزارتوخواننده را در قدری هبسرگردان است. او 

 ،یک تحلیل تاریخیاز که چرخاند میمباحثات آکادمیک شناختی و روان

 د که به انتقادِشومی آنی هشایستافتد و دور میاجتماعی و سیاسی 

  42ها سپرده شود!موشی هجوند

                                                      

مارکس و انگلس در پیشگفتار لودویک فویر باخ و پایان فلسفه کالسیک آلمان اشاره می کنند که  42

بمنظور تسویه حساب با باورهای فلسفی خود مطالب زیادی را در نقد فلسفه کالسیک آلمان نوشتند که 
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 -مردمان عادی  ماند که چه حکمی علیهآرنت در این تناقض باقی می -

های تفاوتی، عدم مقاومت و همکاری به تداوم رژیمکه با سکوت، بی

شود که نه می ندقدر فراواننآنان آ»صادر کند:  -رساندند توتالیتر یاری 

شان را شود همگیشان را محاکمه و مجازات کرد و نه میهمگی

 «بخشید!

زیسم علیه نا ناگفته نماند که تئوری ضدتوتالیتاریسم هانا آرنت، عموماً -

شود؛ کار گرفته شده و میهآلمانی و کمونیسم روسی )و حتی مارکسی( ب

ها جزئی از هویت مغزشویی و تحمیق تودهفرایندی غافل از آنکه 

 های فاشیستی است. های کاپیتالیستی ورژیمنظام

روابط و  تحلیلدون وان گفت این است که بتآنچه که در خاتمه می -

د، نشوای که در آن جانی و جالد تربیت و پرورده میمناسبات اجتماعی

شود نمی هستند، جانیانی هنداکه زاینده و پرورشرایطی و بدون تغییر 

  .خاتمه یابدبازتولید جالد و جانی انتظار داشت که 

 کارل مارکس: ی آخر آن که به قول و نکته
وان تآید این است که به چه حقّی میحال پرسشی که در این باره پیش می»

 بر آن، تمامی فردی را برای تأدیب و یا هراساندن دیگران تنبیه نمود؟ افزون
های آماری این واقعیت را به بهترین وجهی شواهد تاریخی موجود و داده

 بیل تا به امروزف چنین تصوری، از زمان قاالبر خ کنند که دقیقاًاثبات می
مجازات نتوانسته است که دنیا را بترساند و یا این که اصالح نماید... آیا 

های ی انگیزهتوهّمی بیش نیست اگر که بخواهیم فرد را به همراه مجموعه
ای که از همه سو ی شرایط اجتماعی پیچیدهاش، و به همراه مجموعهواقعی

انتزاعی جایگزین سازیم! این  کامالً «آزادِ ی اراده»آورند، با یک بر او فشار می
ی خودِ فردِ مجرم است، چیزی جز بیان نظریه که گویا مجازات برآمدِ اراده

                                                      

د که بر دانتیجه اش دو کتاب قطور شد که به انتشارات وستفالی سپرده شد. اما بعد از مدتی ناشر خ

بدالیل شرایط حاکم امکان چاپ و نشر کتاب وجود ندارد. پس از توضیح این ماجرا مارکس و انگلس 

ما با رضایت مندی این دست نویس ها را به انتقاد جونده موشها سپردیم زیرا هدف اصلی ما "نوشتند: 

  "بود شده حاصل -بود خودمان برای موضوع شدن روشن که –



  

 
 

 «مأمور و مسئول»یا « مأمور و معذور» 21

جویی با اِعمال مجازات به حقّ تالفی - «قصاص»متافیزیکی قانون قدیمی 
نیست که خواهان درآوردن چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان،  -مثل 

باشد. اگر بخواهیم به صراحت و با کنار نهادن و ریختن خون در برابر خون می
ای لهجز وسیبهتمامی تعبیر و تفسیرها گفته باشیم، مجازات چیزی نیست 

نظر از برای دفاع از خود در مقابل نقض شرایطی که، صرفدر دست جامعه 
ماهوی آنها، برای تداوم حیاتِ این جامعه ضروری محسوب های گیویژ
ای است که شود. حال، ]جا دارد که پرسیده شود که[ این چگونه جامعهمی

خود را به  سبُعیّت شناسد، وابزاری بهتر از جلّاد برای دفاع از خویش نمی
یر به تغی زند؟... آیا بایسته نیست که عمیقاًقانونی جاودانه... جار می عنوان

 4۸«سیستمی بیندیشیم که تولیدگر و پرورشگاه این جرایم است؟

 

  

 

 

                                                      

( نوشته مارکس، ترجمه 1۳۸۸) «انگلستان بانک مقررات – کابدن آقای یجزوه –مجازات اعدام » 4۸
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