ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺮداز ﻏﺮﺑﯽ
)(۱
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪورزی در ﻏﺮب ﻧﺎﻣﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮدی ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ )۱۹۷۵ـ  (۱۹۰۶ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺪر را در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﺳﺖ داد و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﺎدر دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮد ،ﺻﺎﺣﺐ دو ﻧﺎﺧﻮاﻫﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ او را ﻣﯽ آزردﻧﺪ .او اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدری ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺎل زودﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻤﺮۀ ﻋﺎﻟﯽ دﯾﭙﻠﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﭙﻠﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ از ﺳﻮی آﻣﻮزﮔﺎر ،از
ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ او ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ را از زادﮔﺎﻫﺶ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻪ
 Marburgو ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺘﺎدی ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ "اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﯽ آﻣﻮزد !".اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زن و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ او اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ ﮐﺮد .راﺑﻄﮥ اﺳﺘﺎدی  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدی  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﮥ
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ و ازدواج ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش
ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﮑﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ را ﺑﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد.
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺰودی ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻔﺮت ﺷﺨﺼﯽ از او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد و
اﻧﺘﻘﺎدات او ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺎری از ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ
او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ اش را ﻧﺪاد از آن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.
در ﻣﻮرد رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آرﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﯾﻬﻮدی ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﯾﻬﻮدی ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﻨﺎن از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮی ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن "اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ" را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد و ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮاﯾﺶ را درﺑﺎرۀ " ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ ﻧﺰد آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﻣﻘﺪس" ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ای از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺪاوری و از ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺘﺎن ﻫﺰار
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد؟
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﯾﯿﻨﯽ را اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﻤﮑﺮۀ ﻏﺮﺑﯽ ،از رم ﺗﺎ ﺗﯿﺴﻔﻮن و از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺎ آﺗﻦ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ آﯾﯿﻦ "ﺑﺨﺸﺶ"
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﮑﻢ "دﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﺪان ،ﭼﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ!" ﻣﯽﺷﺪ .زﯾﺮا اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص در
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن اﻧﺒﻮه ﮐﻮران و ﺷﻼن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .واﻧﮕﻬﯽ "ﺑﺨﺸﻮدن" از ﺳﻮﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺰدی
اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺎز دارد .از اﯾﻨﺮو اﻧﺴﺎن ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻫﻢ ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﻮدن ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای او در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ادﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد )۱۹۲۹م (.ﮔﺎم ﺑﻌﺪی
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ روز ﺑﺮوز ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﺪل ﺷﺪ و ﺧﻮد از
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری روﯾﮕﺮدان ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺨﻔﯽ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد ﺑﺮﯾﺪه ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از رﻓﺘﺎر ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﮔﺮوه ،ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﮐﺮد .اﻣﺎ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎزﺟﻮی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ و ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ روز آزاد ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ )ﻣﺎرچ ۱۹۳۳م (.در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺖ،
از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ روﺑﺮو ﺑﻮد:
از ﯾﮏ ﺳﻮ آﻧﺎن ﮐﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ( ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻧﺎزی روی آوردﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ )ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﻬﻮدی
ﺑﻮدن( از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺑﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﻣﻮﺟﯽ ﮔﺬرا ﻣﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺳﻮم ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﻣﺪار و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی او ﺑﻮد .ﯾﺎﺳﭙﺮس ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از
او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ!:
"ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻬﻮدی از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ".
اﻣﺎ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪۀ ﻧﺎزی را ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﯾﺎﻓﺖ
آﻟﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش در ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ .در داوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ را ﻧﺎﺷﯽ از دراﯾﺖ او داﻧﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﺪ .او در ﭘﺎرﯾﺲ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮارﯾﺎن از آﻟﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺎل
۱۹۳۹م .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﺶ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ او را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻌﻨﻮان "ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب" دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اردوﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﮕﺮﯾﺰد۱۹۴۱) .م (.او ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً آراﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮیاش ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺮ از ﺑﺤﺮان و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻮد.
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﮐﻨﺎر آن درﺑﺎرۀ "ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن" و
"ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻟﻤﺎن" ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﮐﺘﺎب "ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﯽ ﯾﻬﻮدی در آﻟﻤﺎن دوران رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ"
ﺑﻮد .در آن آرﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ۱۸۳۳) Rahel Varnhagenـ۱۷۷۱م (.را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮥ زﻧﺎن ﯾﻬﻮدی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﺮن ۱۸م.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺛﺮوت و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ Rahel .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ،ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ زد و آن ﺑﺮﮔﺰاری ) Salonﻣﺤﻔﻞ ادﺑﯽ( در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺰودی در ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ "ﻣﺤﺎﻓﻞ ادﺑﯽ" ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﺸﺎر و آرای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﮑﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،از ﻫﺎﯾﻨﻪ و ﻫﮕﻞ ﺗﺎ وﻟﺘﺮ و دﯾﺪرو ،ﮔﻮش دﻫﻨﺪ .ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﮔﺎﻣﯽ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺑﺮآﻣﺪن آن را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ "ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ" را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .وی دو دﻫﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ
ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد آزار و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟
او ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺪﻟﯽ )"ﭘﯿﮑﺮه"( ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ
آن را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﮐﺘﺎب او در اﯾﻦ ﺑﺎره از دو ﺑﺨﺶ " آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و راﺳﯿﺴﻢ" ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺴﺎل ۱۹۴۹م .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت
در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ﺻﺎدقاﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ زد و ﮐﺘﺎب را در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺎل ۱۹۵۱م .ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ۱۹۵۵م .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرۀ
"اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ" ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در آن دوران ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ درﺑﺎرۀ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل ۱۹۴۹م .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ و ﯾﻬﻮدی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺰادی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد
ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ از ﺑﯿﺎن آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ دﻫﮥ  ۵۰ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻏﺮب ﻧﯿﺰ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺑﺸﺮ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ آرﻧﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﻃﺮﻓﯽ
از ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر او ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺟﻠﻮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در "داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻠﺴﻔﯽ" آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﯿﺎﻣﺪ( ،و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ از وارد آوردن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ او )از ﺟﻤﻠﻪ "ﻋﺎﻣﻞ  ("CIAروﯾﮕﺮدان ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻫﻨﮓ ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ را دو دﻫﻪای ُﮐﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
روﺷﻨﻔﮑﺮان آﻧﺴﻮی دﯾﻮار آﻫﻨﯿﻦ را واداﺷﺖ رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻬﺎن را از درون درﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻮۀ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ "اﻧﻘﻼب آرﻧﺘﯽ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
داﻣﻦ زد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮات ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در ﻧﻮﺳﺎزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻨﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ را در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺼﯿﺐ او ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ )از "ﺗﺌﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ" ﺗﺎ "ﻓﻠﺴﻔﮥ وﺟﻮد"( آراﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را ﺑﺪون ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻤﺮد .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺛﺮات "ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس" او در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
ـ ﻧﻤﻮﻧﮥ اول آﻧﮑﻪ او در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ "ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ" ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺎرﻧﮑﻮ و ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری ..ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮورش
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روزیﻫﺎ ،اردوﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در دوران اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در ﻫﻤﮥ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ـ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن" اﺳﺖ .ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻂ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺷﺖ .ﻫﺮ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺮن )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ( ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺮد و زن رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی دو ﺟﻨﺲ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ورای ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز
زﻧﺎن در ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرداری از آن ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ﻣﺮدان ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﺎر آﺷﺘﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی "ﻣﺮداﻧﻪ" ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﮥ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﻧﺸﺎن داد ،ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﻓﻘﻂ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان و
ﺑﺎﯾﺪ از آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در دوراﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
او اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺑﺎ دﯾﺪی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد و
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻧﻮﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،آن را ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ راه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد،
ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻬﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ از دﺳﺖ داد.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک در ﻣﺎﺟﺮای آدوﻟﻒ آﯾﺸﻤﻦ روی داد .ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﺸﺘﺎر
ﺷﺮ ﻣﺠﺴﻢ" ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮدی ﺣﻘﯿﺮ و
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﯾﻬﻮدی ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ آﯾﺸﻤﻦ را ﻧﻪ ﯾﮏ "ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه و ّ
اﻧﺴﺎﻧﯽ "ﺑﯽﻓﮑﺮ و ﺗﻤﯿﺰ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮدۀ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ،ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻓﺮﯾﺐ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را
ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اردوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮگ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ آﻟﺖ دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن ﺑﺪل
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ" "ﻗﺪرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﺪان را ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﮐﻮره ﻫﺎی آدم ﺳﻮزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدی او ﻧﯿﺰ او را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﻫﺮ ﺳﻮ آﺗﺸﺒﺎر ﺗﻬﻤﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را
"ﺑﺪ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ" ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮدش را "ﺷﻬﺮتﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰش را ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ" ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ او در زﻣﺎن
زﻧﺪﮔﯽ اﺛﺮات اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮوری در ﻏﺮب ﺑﺪل ﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:

ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ـ
ورزی ﺑﺮﺳﯿﻢ ،از ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ و آزادﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی را ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻼ ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ ،آن را
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﻣﺜ ً
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ "ﺳﺎده ﻟﻮح" ﻣﯽ داﻧﺴﺖ! )(۱
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی و دادﭘﺮوری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ آدورﻧﻮ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ او از واﻟﺘﺮ
ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ در ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،آدروﻧﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام راه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد!
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ـ
ﺳﺎﮐﻦ و ﺑﺪون آزادﻣﻨﺸﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻗﻀﯿﮥ ﻋﮑﺲ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﺘﺮﮔﯽ از
ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻮﯾﮋه از ﺳﺪۀ ۱۹م .اﻏﻠﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻬﻮدیﺗﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﻻﯾﯽ اﺧﻼق و ارزش
آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺮوزه اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی ﺑﺪون ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﺮون اﺳﺖ و ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺎرورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ را در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ ،ادﻋﺎی داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ دوﺳﺘﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞﺳﺘﯿﺰی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮوری ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
(۱)Kurt Sontheimer: Hannah Arendt. Der Weg einer großen Denkerin, 2006, S.32

