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بررسی و نقد کتاب بحران های جمهوریت

چکیده
ــل اول و  ــوص دو فص ــوری )به خص ــای جمه ــاب بحران ه ــر در کت ــاالت حاض مجموعه مق
ــا آرنــت از سیاســت در آمریــکا و نقــد وی از رونــدی اســت  ــدة تحلیــل هان دوم( دربرگیرن
ــت  ــود. آرن ــه ب ــی دوم در پیــش گرفت ــن کشــور در دهه هــای پــس از جنــگ جهان کــه ای
به تنــدی رویکردهــای اثبات گرایانــه و کمــی سیاســت گذران آمریکایــی را در جنــگ 
ــل  ــه تحلی ــد. وی ب ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق ــت م ــردن واقعی ــت مخدوش ک ــام از جه ویتن
ــردازد و آن را  ــع مشــترک می پ ــری غیرخشــونت آمیز مناف ــه پیگی ــی به مثاب ــی مدن نافرمان
ــی  ــی مدن ــت نافرمان ــر آرن ــد. از نظ ــز می کن ــی متمای ــه و غیرقانون ــای مجرمان از حرکت ه
نه تنهــا بــا روح قانــون اساســی آمریــکا تضــادی نــدارد بلکــه وی آن را تــالش کنش گــران 
سیاســی در جهــت مقابلــه بــا ســرپیچی های دولــت از قانــون اساســی می دانــد. در 
ــی از  ــة بدیل ــت نظری ــونت«،  آرن ــاره خش ــاب، »درب ــة کت ــن مقال ــوم و مهم تری ــل س فص
بنیادی تریــن مفاهیــم اندیشــة سیاســی غــرب، یعنــی سیاســت،  قــدرت،  و خشــونت ارائــه 
ــونت  ــدرت و خش ــان ق ــه می ــت ک ــی اس ــمندان سیاس ــدود اندیش ــزو مع ــد. او ج می ده
ــر  ــل آخ ــد. فص ــدرت می دان ــادن ق ــر افت ــانة به خط ــونت را نش ــد و خش ــدی می کن مرزبن
ــار  ــه وی در آن به اختص ــاص دارد ک ــت اختص ــا  آرن ــاه ب ــة کوت ــک مصاحب ــه ی ــاب ب کت
ــت در  ــی سیاس ــور کل ــی، و به ط ــی مدن ــالب، نافرمان ــارة انق ــات اش را درب ــی از نظری برخ
ــت  ــر اندیشــة  آرن ــر و دقیق ت ــم بهت ــرای فه ــر ب ــن اث ــة ای ــد. مطالع ــح می ده ــرب توضی غ

ضــروری اســت.

کلیدواژه ها: 
هانا آرنت، نافرمانی مدنی، جنبش دانشجوی، قدرت و خشونت.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 10

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-91-fa.html


35022

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

نقد آزاد

مقدمه
کنــش سیاســی به معنــای ورود افــراد جامعــه و عاملیــت آن هــا در تصمیم گیری هــای 
دولتــی و کالن سیاســی محــور اصلــی اندیشــة آرنــت اســت. در ایــن راســتا، آرنــت 
ــرای عمــل  ــار یکدیگــر ب ــا بازتعریــف مفهــوم قــدرت، آن را حضــور مــردم در کن ب
مشــترک تعریــف می کنــد و آن را از خشــونت )violence( متمایــز می   کنــد 
ــهروندان  ــترک ش ــل مش ــه  عم ــی به مثاب ــش سیاس ــت، 1397، ص. 172(. کن )آرن
ــاد وی تنهــا راه جلوگیــری از  ــت مهــم اســت کــه به اعتق ــرای آرن ــن جهــت ب از ای
ــی  ــراد در فضــای عموم ــه بیشــتر اف ــواه حضــور هرچ ــای تمامیت خ ــور نظام ه ظه
کــردن«  »آغــاز  خــاص  ویژگــی  دارای  انســان ها  اســت.   )public sphere (
ــر  ــو در جهــان هســتند کــه مســیر آینــده را تغیی )αρχειν( به معنــای شــروعی ن
می د هــد. بنابرایــن، کنــش )action( و گفتــار )speech( دو عنصــر حیاتــی بــرای 
سیاســت به معنــای آغــاز کــردن راهــی نــو هســتند. نــگاه آرنــت بــه سیاســت نــگاه 
ــان ها  ــتی انس ــر« همزیس ــوان »هن ــت به عن ــر، سیاس ــن منظ ــت. از ای ــی اس یونان
ــاد  ــا اقتص ــد آن را ب ــوان و نبای ــه نمی ت ــت )ک ــت. سیاس ــن اس ــره زمی ــر روی ک ب
ــت بشــر« )human condition( قــرار دارد.  ــب »وضعی ــی دانســت( در قل یک
منظــور از وضعیــت بشــر، تکثــر انســان ها در جهــان اســت. به گفتــة آرنــت: »تکثــر 
ــه  ــات دوگان ــار،  دارای خصوصی ــش و گفت ــه ای کن ــت پای ــوان وضعی ــانی، به عن انس
ــر را  ــتند یکدیگ ــد نمی توانس ــر نبودن ــان ها براب ــر انس ــت. اگ ــز اس ــری و تمای براب
ــه کنــش«  ــه ب ــاز داشــتند و ن ــار نی ــه گفت ــه ب ــد ن ــز نبودن ــد... و اگــر متمای  بفهمن

.)Arendt, 1998, p. 175(
ــواه  ــای تمامیت خ ــة  نظام ه ــن جنب ــه ویران کننده تری ــد ک ــاره می کن ــت اش آرن
 از بیــن بــردن فضایــی اســت کــه کنــش و گفتــار در آن ظاهــر می گــردد 

■ آرنــت، هانا )1397(. بحران هــای جمهوریت، 
ترجمة علی معظمی، تهران: فرهنگ جاوید

شابک:  978-600-8209-77-5  
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تمامیت خواهــی  ریشــه های  کتــاب  در   .)Arendt, 1998, p. 177-8( 
)The Origins of Totalitarianism( وی برپایی اردوگاه های کار و کشــتارهای 
ــودی  ــت ناب ــواه در جه ــت تمامیت خ ــک دول ــالش ی ــا را اوج ت ــترده نازی ه گس
فیزیکــی و بنیادیــن کنــش سیاســی، فضــای عمومــی و شیئیت بخشــی بــه انســان ها 
ــد  ــی مانن ــای مردم ــت حرکت ه ــرای آرن ــد )Arendt, 1976, p. 438(. ب می دان
نافرمانــی مدنــی، جنبش هــای دانشــجویی،  و شــوراهای شــهری و منطقــه ای بــرای 
ــن  ــی هســتند. در ای ــد حیات ــه ش ــه گفت ــی ک ــتن سیاســت به معنای ــده نگه داش زن
ــور  ــه از حض ــن نمون ــال 1957 بهتری ــتان را در س ــالب مجارس ــت انق ــتا، آرن راس
ناگهانــی مــردم در کنــار یکدیگــر و به وجــود آوردن موجــی از کنشــگری شــهروندان 
 می دانــد کــه بــا کمتریــن میــزان خشــونت پایه هــای دیکتاتــوری را به لــرزه درآورد 

.)Arendt, 1958(
برخــالف ســنت هابــزی1 )کــه خشــونت را مولــد قــدرت می داند( آرنت خشــونت 
ــدا  ــور پی ــم ظه ــن دو باه ــع ای ــر مواق ــه در اکث ــد، گرچ ــدرت نمی دان ــة ق را مالزم
می کننــد. قــدرت بــرای آرنــت وجــه جمعــی دارد و بــه »گــروه تعلــق دارد«. وجــه 
 natural( تمایــز خشــونت جنبــة ابــزاری آن اســت کــه می خواهــد تــوان طبیعــی
strength( را افزایــش دهــد )آرنــت، 1397، ص. 166(. بنابرایــن قــدرت هنگامــی 
ــا  ــگ ب ــد و »هماهن ــرار بگیرن ــر ق ــار یکدیگ ــان ها در کن ــه انس ــد ک ــور می کن ظه
ــر  ــن عنص ــا بنیادی تری ــش، نه تنه ــترک، کن ــل مش ــن عم ــد«. ای ــل کنن ــم عم ه
ــه  ــت ک ــی اس ــاِت جهان ــروی حی ــی و نی ــای عموم ــظ فض ــه محاف ــت، بلک سیاس

.)Arendt, 1998, p. 204( انســان ها می ســازند
ــت  ــای جمهوری ــاب بحران ه ــت در کت ــد، آرن ــه ش ــه گفت ــه آن چ ــت ب ــا عنای ب
ــگری  ــش روی کنش ــرات پی ــا و خط ــع، محدودیت ه ــخ، مناب ــی از تاری ــه تحلیل ب
ــور  ــت به ط ــه سیاس ــت ب ــگاه آرن ــردازد. ن ــکا می پ ــت آمری ــهروندان در سیاس ش
کلــی،  و بــه سیاســت در آمریــکا به طــور ویــژه، نگاهــی غیرحزبــی اســت. بــه اعتقــاد 
ــع  ــی وقای ــه به بررس ــی واقع گرایان ــا نگاه ــت ب ــای جمهوری ــات، بحران ه ــن ن کتلی
ــرکت  ــری و ش ــه کنش گ ــد چگون ــان ده ــا نش ــردازد ت ــکا می پ ــی در آمری سیاس
آمریکایی هــا در سیاســت )کــه از ویژگی هــای بــارز فلســفة سیاســی آمریــکا 

.) Nott, 1972, p. 79( ــت ــی اس ــر فراموش ــت( در خط اس

معرفی اثر و نویسنده
ــر )Hanover( آلمــان  ــر 1907 در هانوف ــت )Hannah Arendt( در اکتب ــا آرن هان
و از یــک خانــواده یهــودی متولــد شــد و در ســال 1975 در نیویــورک درگذشــت. در 

.Hobbes, 1998, p. 58 :1 . برای اطالعات بیشتر دربارة هابز و تعریفش از قدرت نگاه کنید به
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ــت و  ــورگ )University of Marburg(  رف ــه دانشــگاه مارب ــت ب ســال 1925 آرن
زیــر نظــر مارتیــن هایدگــر فلســفه خوانــد.1 ســپس،  بــرای ادامة تحصیــل وارد دانشــگاه 
هایدلبــرگ )University of Heidelberg( و زیــر نظــر کارل یاســپرس تحصیــالت 
خــود را در فلســفه تکمیــل کــرد. آرنــت رســالة دکتــری خــود را دربــارة مفهــوم عشــق 
در نوشــته های ســنت آگوســتین نوشــت. به پیــروی از اســتاد خــود، یاســپرس، آرنــت 
ــه  ــتین پرداخــت بی  آن ک ــة آگوس ــه مطالع ــد« )systematic( ب ــا روشــی »نظام من ب
ــد تضادهــای نوشــته هایش را از  بخواهــد از وی یــک نظــام فلســفی بســازد کــه بتوان
ــا در  ــن نازی ه ــی قدرت گرفت ــرد )Young-Bruehl, 2004, p. 74(. در پ ــن بب بی
ســال 1933 و فشــار بــر یهودیــان، آرنــت ابتــدا بــه پــراگ و ژنــو رفــت و ســپس بــه 
مــدت 6 ســال در پاریــس مانــد. در دوارن اقامــت اش در پاریــس در چندیــن ســازمان 
 Rahel( ــن ــل فارنهاگ ــة راه ــن زندگی نام ــرد و همچنی ــودی کار ک ــرای آوارگان یه ب
ــت  ــال 1941 آرن ــد. در س ــاپ ش ــال 1957 چ ــه در س ــت ک Varnhagen( را نوش
مجبــور شــد فرانســه را تــرک کنــد و همــراه همســر و مــادرش راهــی نیویــورک شــود 

.)Young-Bruehl, 2004, p. 158(
آرنــت تــا آخــر عمــرش در نیویــورک مانــد. در ابتــدا به صــورت پاره وقــت در کالج هــای 
 The New( ــکول ــو اس ــگاه نی ــرانجام در دانش ــه س ــا این ک ــرد ت ــس ک ــف تدری مختل
School( اســتخدام شــد و کار بــر روی پــروژه تمامیت خواهــی را آغــاز کــرد. حاصــل آن، 
ــفی ترین  ــید. در 1958 فلس ــاپ رس ــال 1951 به چ ــی، در س ــت خواه ــه های تمامی ریش
ــای انســان  ــواع فعالیت ه ــة ان ــه مطالع ــه ب ــدار شــد ک ــت بشــر، پدی ــت،  وضعی ــاب آرن کت
)کوشــش labor، کار work و کنــش action( در جهــان می پــردازد. کتــاب مهــم 
ــه  ــام دارد ک ــده )Between Past and Future( ن ــته و آین ــان گذش ــت می ــر آرن دیگ
ــان  ــی می ــل ارتباط ــه پ ــد ک ــا می کن ــت ادع ــر آرن ــن اث ــید. در ای ــاپ رس در 1961 به چ
عصــر حاضــر و گذشــته  از بعــد سیاســی ـ فلســفی شکســته شــده اســت و انســان کنونــی 
 دیگــر امــکان اســتفاده از میــراث ســنت فکــری غــرب در جهــت اســتخراج معنــا را نــدارد 
 )On Revolution( انقــالب  دربــاره   1963 ســال  در   .)Kohn, 2006, p. viii (
)Men in Dark Times( ــی ــان ها در دوران تاریک ــال 1968 انس ــد و در س ــر ش  منتش

فلســفه2  بــه  بازگشــت  بــا  آرنــت  در 1975،   مرگــش  از  پیــش  رســید.   به چــاپ 
پــروژة جدیــدی را دربــارة رابطــة اندیشــیدن و عمل کــردن آغــاز کــرده بــود کــه 
ذهــن  حیــات  عنــوان  تحــت  و   1978 و   1977 ســال های  در  مرگــش  از   پــس 
ــای  ــاالت بحران ه ــوع مق ــید. مجم ــاپ رس ــد به چ )The Life of the Mind( در دو جل

ــة   ــه رابط ــور مخفیان ــود و به ط ــده ب ــر ش ــخصیت هایدگ ــذوب ش ــیار مج ــن دوران بس ــت در ای 1. آرن
.Young-Bruehl, 2004, p. 56 :عاشــقانه  بــا وی برقــرار کــرد. بــرای اطالعات بیشــتر نــگاه کنیــد بــه
ــی« را  ــرداز سیاس ــوان »نظریه پ ــت و عن ــوف نیس ــه فیلس ــود ک ــرده ب ــالم ک ــا اع ــت باره 2. آرن

می دانســت. نوشــته هایش  بــه  نزدیک  تــر 
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ــکا و مشــکالت  ــت از سیاســت در آمری ــادی آرن ــن و انتق ــگاه تیزبی ــت حاصــل ن جمهوری
ــه  ــاب از س ــرد اســت. کت ــگ س ــژه در دوران جن ــن کشــور به وی ــط ای کنشــگری در محی
ــا عناویــن »دروغگویــی در سیاســت«، »نافرمانــی مدنــی«، »دربــاره خشــونت«، و  مقالــه ب
یــک مصاحبــة نســبتاً کوتــاه بــا عنــوان »اندیشــه هایی دربــاره سیاســت و انقــالب« تشــکیل 
ــته های  ــان رش ــه دانش پژوه ــت ک ــن اس ــاب ای ــت کت ــکات مثب ــی از ن ــت. یک شده اس
مختلــف علــوم انســانی می تواننــد از مباحــث آن اســتفاده کننــد. به عنــوان مثــال، فصــل اول 
کتــاب نه تنهــا تحلیــل جالبــی از فراینــد سیاســت گذاری در داخــل آمریــکا ارائــه  می کنــد، 
ــت گذران  ــان سیاس ــی در می ــا اثبات گرای ــم ی ــیطرة پوزیتیویس ــده ای از س ــد گزن ــه نق بلک
دولــت آمریــکا اســت. بخــش دوم کتــاب نیــز بــرای جامعه شناســی جنبش هــای اجتماعــی 
ــارة  ــم »درب ــة مه ــة مقال ــد. مطالع ــه می کن ــی عرض ــث مهم ــالب مباح ــای انق و نظریه ه
خشــونت« بــا توجــه بــه تعریــف نوینــی کــه آرنــت از مفهــوم قــدرت انجــام می دهــد بــرای 

پژوهشــگران علــم سیاســت و اندیشــة سیاســی ضــروری اســت.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــر  ــازی اکث ــت. معادله س ــق اس ــی دقی ــور کل ــی، روان و به ط ــای معظم ــة آق ترجم
ــن را  ــدن مت ــه خوان ــت ک ــده اس ــام ش ــلط انج ــی و تس ــا خوش ذوق ــا ب عبارت ه
تســهیل می کنــد. همچنیــن گاه شــمار آخــر کتــاب و پاورقی هــای متعــدد 

ــد. ــم می کن ــده فراه ــرای خوانن ــروری را ب ــات ض توضیح
در معــدود مــواردی مترجــم محتــرم می توانســت برگــردان روان تــری و 
دقیق تــری از متــن داشــته باشــد. به عنــوان مثــال، در صفحــة 99 ترجمــة )صفحــة 
78 متــن اصلــی( ایــن جملــه را می خوانیــم: »تغییــر پیوســته اســت، ذاتــی وضــع 
بشــر اســت، امــا ســرعت تغییــر چنیــن نیســت«. ایــراد اول جملــه عبــارت »وضــع 
ــم اندیشــه  ــای مه ــه از عبارت ه ــارت )ک ــن عب ــادل انگلیســی ای بشــر« اســت. مع
ــن  ــت از ای ــور آرن ــا منظ ــت. در این ج ــت( »human condition« اس ــت اس آرن
ــام انســان ها  ــرای تم ــه ب ــی اســت ک ــا و ویژگی های ــه خصوصیت ه ــارت مجموع عب
ــه  ــانی ک ــر انس ــه ه ــن، و این ک ــرة زمی ــر روی ک ــردن ب ــت: زندگی ک ــان اس یکس
ــه  ــی اســت ک ــر انســانی در جهان ــا تکث ــردن ب ــر از زندگی ک ــد می شــود ناگزی متول
آن هــا ســاخته اند. بنابر ایــن human condition اشــاره بــه وضعیتــی اســت کــه 
ــم  ــارغ از تفاوت هایشــان، فراه ــرای همــة انســان ها، ف ــن را ب ــر روی زمی ــی ب زندگ
 )human nature( »آورده اســت.1 آرنــت »وضعیــت بشــر« را در برابــر »ذات بشــر

ــودن  ــه زمینی ب ــد شــده«، ب ــا »متول ــای »زمیــن« و ی ــن homo، به معن human .1 از ریشــة التی
انســان  به عنــوان یــک نقطــة اشــتراک داللــت دارد.
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قــرار می دهــد. وضعیــت بشــر هــم شــامل طبیعــت می شــود و هــم شــامل 
ــت  ــه می شــود و خــود بخشــی از وضعی ــه طبیعــت اضاف ــه ب ــات انســان ک مصنوع
بشــر می شــود. امــا همــه این هــا ذاتــی بــرای انســان ها به وجــود نمی آورنــد 
ــش  ــدون زمیــن و مصنوعــات ســاختة بشــر انســان از انســان بودن به نحــوی کــه ب
ــر«  ــت بش ــت »وضعی ــن جه ــود )Arendt, 1998, pp. 9-10(. از ای ــاقط ش س
ــم  ــن مترج ــتند. همچنی ــب تری هس ــای مناس ــان« معادل ه ــت انس ــا »وضعی و ی
ــت و  ــی نیس ــادل دقیق ــه مع ــت ک ــرعت« گرفته اس ــادل »س واژة velocity را مع

ــری اســت. ــة بهت »شــتاب« گزین

بررسی و نقد محتوایی اثر
از دیــد آرنــت دروغ گفتــن و تغییــر واقعیــت )fact(، کــه هــر دو از توانایی هــای انســان آزادی 
ــوة تخیــل بهره منــد اســت، در واقــع خــود یــک کنــش سیاســی اســت و  اســت کــه از ق
چنــان  کــه گفتــه شــد آرنــت آغازکــردن امــری نــو در جهــان را مهم تریــن ویژگــی انســان 
ــای  ــی از ویژگی ه ــد )Arendt, 1972, p. 5(. یک ــی می دان ــی/ اجتماع ــی سیاس و زندگ
حکومت هــای تمامیت خــواه نیــز مخدوش کــردن تاریــخ و حقیقــت تاریخــی از یــک طــرف 
و از بیــن بــردن فضــا بــرای ظهــور کنــش اســت. در ایــن زمینــه آرنــت بــه نکتــة جالبــی 
اشــاره می کنــد. دروغ در سیاســت معمــوالً قابــل پذیرش تــر اســت تــا واقعیــت. آنــان  کــه 
در سیاســت دروغ می گوینــد دروغ را خــود طراحــی می کننــد و آن را بــرای فضــای عمومــی 
ــه ایــن اعتبــار  قابــل پذیــرش  جلــوه می د هنــد. در صورتی کــه واقعیــت برهنــة تاریخــی ب
کــه حاصــل کنــش انســانی اســت همیشــه عنصــر »غیــر منتظــره بــودن« را بــه همــراه 
خــود دارد )Arendt, 1972, p. 5(. به گفتــة آرنــت: »فریــب هیــچ گاه بــا عقــل در تنــازع 
ــرد دروغگــو  ــه باشــند کــه ف ــاً همان گون ــور ممکــن اســت حقیقت ــه ام ــد، چــرا ک نمی افت
ادعــا می کنــد. دروغ هــا اغلــب بــرای عقــل بســیار دلپذیرتــر و خوشــایند تر از حقیقت انــد، 
زیــرا دروغگــو از ایــن مزیــت بــزرگ برخــوردار اســت کــه از پیــش می دانــد مخاطــب چــه 

ــت، 1397، ص. 23(. ــی دارد... )آرن آرزوی
در ادامــة بحــث دروغگویــی در سیاســت، آرنــت »اوراق پنتاگــون« را در واقــع 
ــت  ــت، شکس ــن واقعی ــد، ای ــت می دان ــردن واقعی ــت مخدوش ک ــی در جه تالش
ــه  ــی ک ــام( اســت. بدعت ــک کشــور کوچــک )ویتن ــدرت از ی ــک ابرق ــة ی مفتضحان
ــود نقــش دیوان ســاالری و  در مخدوش کــردن واقعیــت )اوراق پنتاگــون( رخ داده ب
ــکا  ــت آمری تدبیرســتان ها )think-tanks( در شــکل دهی سیاســت گذاری های دول
ــی در  ــد سرســخت اثبات گرای ــت منتق ــای غیرواقعــی اســت. آرن براســاس تحلیل ه
ــالدی  ــای 50 و 60 می ــه در دهه ه ــت ک ــت اس ــژه سیاس ــانی و به وی ــوم انس عل
ــه از  ــه طعن ــدند. وی ب ــناخته می ش ــل ش ــی« تحلی ــا روش »علم ــوان تنه به عن
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»مســئله حل کن ها« )problem-solvers( نــام می بــرد کــه گمــان می کننــد 
 )game theory( بــا به کارگیــری روش هــای کّمــی ماننــد نظریــة بازی هــا 
ــد  ــه کنن ــرای حــل مشــکالت سیاســت خارجــی ارائ ــی قطعــی ب ــد فرمول می توانن
)آرنــت، 1397، ص ص. 26-29(. آرنــت انتقــاد خــود بــه نــگاه  اثبات گرایانــة 

بیــان  می کنــد: این گونــه  را  »مســئله حل کن ها« 
ــی  ــه درصدهای ــه چگون ــناریو ها و این ک ــا، س ــا،  انتخاب ه ــدن گزارش ه ــا خوان ب
ــد... ــبت می دهن ــِش رو نس ــِل پی ــی عم ــتاورد های احتمال ــرات و دس ــه مخاط را ب
ــه  ــد و ن ــه آدم دســت می دهــد کــه ایــن کامپیوترهــا بودن گاهــی ایــن احســاس ب
مســئله حل کن ها کــه باعــث شکســت ]آمریــکا[ در آســیای جنــوب غربــی شــدند. 
ــه نفــس  ــد. اعتمــاد ب ــد،  محاســبه کردن مســئله حل کن ها داوری ]قضــاوت[1 نکردن
ــم  ــی ه ــی از خودفریب ــت حت ــاوت[ نادرس ــه داوری ]قض ــان آن هم ــا در می آن ه
ــی...  ــی منطق ــه حقیقت ــود، ب ــات ب ــی ریاضی ــه گواه ــی ب ــرا متک ــود، زی ــاز ب بی نی
البتــه ایــن »حقیقــت« مطلقــاً هیــچ ربطــی بــه مســئله ای کــه در دســت داشــتند 

ــت، 1397، ص. 57( نداشــت. )آرن
مشــکل ایــن نــوع نــگاه بــه سیاســت ایــن اســت کــه برخــالف علــوم طبیعی کــه با 
موضوعــی )مــاده( ســروکار دارنــد کــه می شــود آن را مســتقالً مــورد مطالعــه و تجربــه 
قــرار داد، عرصــة سیاســت بــا انســان و جهــاِن ســاختة انســان ســروکار دارد کــه در آن 

کنشــگری و الجــرم تصــادف و عــدم قطعیــت وجــود دارد )آرنــت، 1397، ص. 28(.
ــش  ــه نق ــت ب ــه آرن ــود دارد توج ــون« وج ــه در »اوراق پنتاگ ــری ک ــة آخ نکت
تصویــر و هویــت در سیاســت اســت. برخــالف روایت هــای مادی گرایانــه کــه 
ــد  ــت اشــاره می کن ــد، آرن ــه اقتصــاد تقلیــل می دهن ــار بازیگــران سیاســی را ب رفت
ــوان  ــود به عن ــر« خ ــظ »تصوی ــال حف ــام به دنب ــا در ویتن ــه آمریکایی ه ــه چگون ک
ــد براســاس منطــق  ــه بخواهن ــا این ک ــد ت ــرو بودن ــظ آب ــی حف ــدرت و به عبارت ابرق
فایــدهـ  هزینــه رفتــار کننــد. نقــش هویــت و تصویِر-از-خــود )self-image( چنــد 
ــه  ــرای نمون ــک مطــرح شده اســت. ب ــل آکادمی ــاره در محاف ــه دوب ســالی اســت ک
می تــوان بــه کتــاب نظریــه فرهنگــی روابــط بین الملــل نوشــتة ریچــارد نــد لیبــو 
ــا  ــه در آن ریشــة بســیاری از جنگ ه ــرد ک ــاره ک )Richard Ned Lebow( اش
ــی جســتجو  ــراق در ســال 2003 در مســائل هویت ــه ع ــکا ب ــة آمری ــه حمل از جمل

.)Lebow, 2008 ( می شــود 

1 . در متــن اصلــی واژه judgment بــه کار رفته اســت کــه بــرای آن معــادل »قضــاوت« در این جــا 
ــد  ــی می کن ــوا را بررس ــن دع ــای طرفی ــی ادع ــا قاض ــوالً داور ی ــت. در داوری معم ــر اس دقیق ت
و حکــم می دهــد، درحالی کــه این جــا منظــور آرنــت از قضاوت کــردن حذف شــدن قضــاوت 

سیاســت مدار و تحلیل گــر سیاســی در سیاســت گذاری اســت.
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آیــا نافرمانــی مدنــی تخطــی از قانــون اســت؟ آیــا می تــوان گفــت کــه نافرمانــی مدنــی 
خــودش یــک حــق قانونــی اســت؟ آرنــت پاســخ بــه ایــن ســؤاالت را در چارچــوب قانــون 
اساســی آمریــکا بررســی می کنــد و معتقــد اســت کــه نافرمانــی مدنــی بــه ایــن دلیــل بــا 
روح قانــون اساســی ایــاالت متحــده کامــاًل ســازگار اســت کــه اصــل تشــکیل انجمن هــای 
داوطلبانــه از اصــول پایــه ای آن اســت. ابتــدا بایــد ببینیــم آرنــت نافرمانــی مدنــی را چگونــه 
ــدان«  ــا وج ــرض ب ــه وی »معت ــی و آن چ ــی مدن ــان نافرمان ــت می ــد. آرن ــف می کن تعری
ــدة  وی  ــه به عقی ــذارد ک ــرق می گ ــر ف ــن نظ ــد از ای )conscientious objector( می نام
نافرمانــی مدنــی حاصــل گردهــم آمــدن اقلیتــی ســازمان یافته اســت کــه به وســیلة عقیــدة 
ــد )آرنــت، 1397، ص. 76(. عقیــدة مشــترک حاصــل  ــد خورده ان مشــترک به یکدیگــر پیون
ــی را از  ــای مدن ــه نافرمان ه ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت و ای ــق )agreement( اس تواف
معترضــان بــا وجــدان متمایــز می کنــد. وجــدان شــخصی اســت و نمی تــوان آن را به راحتــی 
عمومیــت بخشــید، در نتیجــه وجــدان نمی توانــد مبنــای نافرمانــی مدنــی و کنــش باشــد.

ــم  ــتقل ه ــورت مس ــه به ص ــونت«، ک ــارة خش ــة »درب ــد، مقال ــه ش ــه گفت چنان چ
ــت در  ــت. آرن ــت اس ــته های آرن ــن نوش ــی از مهم تری ــت )1969(، یک ــاپ شده اس چ
ــای سیاســی  ــخ نظریه ه ــدرت در تاری ــف ســنتی از ق ــا تعری ــه ب ــه مقابل ــه ب ــن مقال ای
ــدرت و سیاســت  ــو از ق ــی ن ــی از سیاســت تعریف ــام از درک یونان ــا اله ــردازد و ب می پ
ــر  ــس )πολιτικά( ب ــی آن، پولی ــة یونان ــه از ریش ــت، چنانچ ــد. سیاس ــه می کن ارائ
ــه شــهر و اجتمــاع شــهروندان مربــوط می شــود. در ایــن  ــوط ب ــه امــور مرب می آیــد، ب
زمینه منــدی )context(، سیاســت بــه معنــای هنــر مذاکــره،  گفتگــو،  نــزاع و مباحثــه 
ــان  ــخ نش ــت. تاری ــان اس ــی انس ــی اجتماع ــوط زندگ ــائل مرب ــر مس ــت تدبی در جه
ــراری و  ــن برق ــد و همچنی ــکل نمی گیرن ــی ش ــانی در بی نظم ــور انس ــه ام ــد ک می ده
حفــظ نظــم سیاســی بــا قــدرت گــره خورده اســت. امــا آیــا قــدرت، آن گونــه کــه هابــز 
ــر دیگــری اســت؟ گرچــه خشــونت می توانــد  ــه معنــای برتــری ب ــاً ب ــود، ذات معتقــد ب
بخشــی از قــدرت باشــد، امــا آرنــت ذات قــدرت را به مثابــه کنش گــری سیاســی بــری 
از خشــونت می دانــد )آرنــت،  1397، ص. 167(. در واقــع بــا جداکــردن قــدرت از فــرد 
)آرنــت قــدرت فــردی را »تــوان« می نامــد( و انتقــال آن بــه جمــع آرنــت می خواهــد 

ــد. ــدرت را از بعــد سیاســی آن جــدا کن ــه ق ــردی و منفعت طلبان بعــد ف
در آخــر بایــد نظــر آرنــت را دربــارة خشــونت در بعــد جمعــی آن مــورد ارزیابــی 
ــا ترکیبــی از خشــونت و  ــراً ب ــرار داد. وی اذعــان دارد کــه در جهــان واقعــی اکث ق
قــدرت روبــرو هســتیم )آرنــت، 1397، ص. 166(. انقــالب بهتریــن نمونــه ترکیــب 
ــدرت را از  ــان ق ــه هم چن ــا آن چ ــت. ام ــونت اس ــی( و خش ــش سیاس ــدرت )کن ق
خشــونت متمایــز می کنــد بعــد ابــزاری خشــونت اســت. خشــونت همیشــه هدفــی 
ــت،  ــود اســت« )آرن ــی در خ ــدرت »غایت ــه ق ــی ک ــد، در حال را جســتجوی می کن
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ــر وی  ــه از نظ ــت ک ــن اس ــت ای ــة آرن ــم در اندیش ــة مه 1397، ص. 171(. نکت
هنگامــی کــه قــدرت، کــه مبنــای مشــروعیت اســت، به خطــر بیافتــد و یــا از بیــن 
ــرود  ــت ب ــدرت از دس ــا ق ــد: »هرج ــدا می کن ــور پی ــای ظه ــونت فض ــرود، خش ب

ــت، 1397، ص. 173(. ــد« )آرن ــان می آی ــه می ــان ب ــا خشــونت عری ــت ب حکوم

جمع بندی
ــر  ــت در براب ــرای شــناخت و مقاوم ــالش ب ــوان ت ــت را می ت ــا آرن ــر اندیشــة هان جوه
تمامیت خواهــی دانســت. حکومت هــای تمامیت خــواه تهدیــدی هســتند علیــه 
ــول  ــد. به ق ــش )action( باش ــر و کن ــان تکث ــه هم ــریت ک ــه بش ــانی ترین وج انس
ریچــارد برنشــتاین، آرنــت بــا تمییــز قــدرت از خشــونت می خواهــد آن چــه کــه اکثــر 
ــد را  ــر گرفته ان ــی درنظ ــئلة سیاس ــن مس ــوان مهم تری ــی به عن ــوف های سیاس فیلس
بــه مشــکله تبدیــل می کنــد: این کــه چــه کســی بــر چــه کســی حکومــت می کنــد؟ 
)Bernstein, 2011, p. 6(. در عیــن حــال بایــد دانســت کــه آرنــت آرمانگرا نیســت و 
به خوبــی بــه محدودیت هــای کنشــگری از یــک طــرف، و مؤثربــودن خشــونت از طــرف 
ــی  ــی« هــم در جدای ــت »اغراق ــن به نظــر می رســد اگــر آرن دیگــر، آگاه اســت. بنابرای
خشــونت از قــدرت می کنــد دلیلــش ایــن اســت کــه می خواهــد یــادآوری کنــد اگــر 
ــدرت بدانیــم بیــم آن اســت کــه اساســاً امــکان  ــر از ق خشــونت را جــزء جدایی ناپذی

.)Bernstein, 2011, p. 25( ــرود ــن ب ــش )action( از بی کن
ــان  ــی آزادی انس ــوان تجل ــت ورزی را به عن ــت سیاس ــدد اس ــت درص ــن رو، آرن از ای
ــه  ــازار(  جمــع می شــدند، و ب ــورا )ب ــم در آگ ــان قدی ــد. چنان  چــه یونانی ــظ  کن حف
ــی  ــاختن جهان ــه س ــدام ب ــی اق ــترک و جمع ــورت مش ــو، به ص ــیو کی ــول نِمس ق
ــن  ــد )Que, 2013, p. 123(. ای ــرای خــود و نســل های بعــدی می کردن ــدار ب پای
مســئله را به خوبــی می تــوان در مصاحبــة آرنــت کــه فصــل آخــر کتــاب را شــامل 
ــه اقتصــاد،   ــد ب ــد کــه سیاســت نبای ــت تکــرار می کن می شــود مشــاهده کــرد. آرن
چــه ســرمایه داری چــه سوسیالیســتی،  تقلیــل یابــد. مســئلة بنیادیــن، حکومــت و 

.)Arendt, 1972, p. 221( ــون اساســی اســت قان
الهام بخــش  می تــوان  را  کتــاب  ایــن  در  آرنــت  نوشــته های  مجمــوع  در 
جنبش هــای دانشــجویی و نافرمانــی  مدنــی دانســت. تأکیــد وی بــر عــدم خشــونت 
و منفــک کــردن آن )حداقــل در بعــد نظــری( از قــدرت نیــز در جهــان پرآشــوب و 
ــی کســانی  ــت خوش بین ــد رهگشــا باشــد. گرچــه آرن ــی می توان خشــونت زدة کنون
ماننــد هابرمــاس را در جهــت تأثیرگــذاری حقــوق بین الملــل و شــکل گیری 
ــای  ــر« به معن ــت بش ــدی وی از »وضعی ــدارد،1 صورت بن ــمول ن ــای جهانش هنجاره

               .Habermas, 1998; 1999; 2003  :1. برای نظریات هابرماس در این مورد نگاه کنید به
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نقد آزاد

ــد زمینــه ای  ــودن انســان )earthly-bound creatures( می توان تکثــر و زمینی ب
باشــد بــرای جایگزیــن کــردن جنــگ بــا نوعــی فدرالیســم جهانــی براســاس کنــش 
ــت بوم  ــه زیس ــن ک ــدن زمی ــد گرم ش ــکالتی مانن ــل مش ــت ح ــی در جه سیاس

انســان را به مخاطــره انداخته اســت.
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