
 شیدان وثیق

 8172 ژوئن – 7931 خرداد

cvassigh@wanadoo.fr 

vassigh.com-www.chidan 

 

 ایدئولوژی توتالیتر   عناصر

 هانا آرنت در پرتو نگاه بدیع

 

« ایدئولوژی»را به پروبلماتیک  سیستم توتالیتر به نام و بنیادین خودهانا آرنت چند برگ از کتاب پرآوازه 

ی بیستم، تعریفی  ی سده ی ما، در زمان تاریخی نگارش این اثر، یعنی در نیمه او، به دیدیه. اختصاص داده است

گر و به طور  سلطه های ها توسط جنبش و کارُبرد آن« ایدئولوژی»ی  دهنده نوآورانه و بدیع از عناصر توتالیترِ تشکیل

در پرتو تبیین بدیع آرنتی « ایدئولوژی»موضوع بحث ما در این جا، بررسی ارکان توتالیتر . دهد ویژه توتالیتر ارائه می

 . باشد و اهمیت این دریافت در گفتمان سیاسی و فلسفی امروزی می

 02در  نخستین باربرای . شد  عاخترا ،فرانسه 9871 انقالب در پی، هجده پایان سدهِ در « ایدئولوژی»واژه 

 تراسی دو ِدستوتآنتوان متفکر فرانسوی،  ،9811ژوئن 
ای از علوم  و رشته ها ایده دانش چون «ایدئولوژی» از ،7

یا ( بَدگرا) پژوراتیومعناهای مثبت و منفی،  و دوپهلویی به علت ،این واژهکارُبرِد  ،تا کنون هنگاماز آن . بََرد نام می

و  مارکسیسم رواج در پیویژه  ، بهاصطالحاین  ،امابا این همه . استمورد پرسش قرار گرفته همواره  ،آن ی غیره

سوسیالیسم حداقل تا فروپاشی سیستم ، بیست نوزده و سدهِ  ی دوم سدهِ  در نیمه های سوسیالیستی تئوری

به کار گرفته ، ها زبان ی همه ی کشورها و  همه در سیاسی و فلسفی گفتمانو  در ادبیاتبه وفور  ،واقعًا موجود

 یعنی این .استچنان مطرح  این واژه هم سازیِ  مفهوم اعتبار ی درباره و تردید پرسش ،از این رو .شده است

تا چه اندازه  ،«ایدئولوژی» مقوله مختلف یا متضاد معناهایو  ها با توجه به ابهام ،کهشود  طرح می مسأله

  ؟به دست داد و کارا فلسفی، اسییس، منسجم مفهومی این واژهاز  توان می

 ---------------------------------------------

های توتالیتاریسم را پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز  ی خاستگاه درباره تحقیقی و تحلیلیکار  8 هانا آرنت

از مرگ استالین  پیشو  (9191) چهار سال پس از سقوط هیتلر، 9191ی خود را در سال  نوشته او دست. دکن می

شود،  منتشر می 9119در سال  9سیستم توتالیتر نام زیر کتاباما نوشته به صورت  .رساند به اتمام می ،(9111)

 . است ایفا کرده در تاریخ بشر بار و فاجعه درجه اول یتوتالیتر نقش پدیده کهی دوراندر 

و استالینی در اتحاد  (9191 - 9111)مان آرنت، در کتاب خود، دست به بررسی دو سیستم نازی در آل

نامد و تصریح  های توتالیتر می ها را سیستم در دیباچه کتاب، او این نظام. زند  می( 9111تا 9191در دوره ) شوروی

با این که واژه . کنند میمتمایز  و اقتدارگرا دیکتاتوری های کالسیکِ  رژیم ها را این سیستم چند ویژگیکند که   می

رفته و شناساِن سیاست به زیر سؤال  فیلسوفان، مورخان و جامعه ای پاره، چون مفهوم، از سوی «لیتاریسمتوتا»

ها  نیز برای بعضی «ایدئولوژی توتالیتر» و در نتیجه عبارت« ایدئولوژی»خوِد واژه  با این کهرود،  می

ی ویژگی سیستم  ی هانا آرنت دربارهنسبت به تزهاتوان گفت که  رفته می هم روی، اما باشند می برانگیز پرسش

 نظران در بین صاحب ی بزرگاتفاق نظر ،استالینی برقرار شد شورویِ ی و ناز سانی که در آلمانِ  به ،توتالیتر

 .وجود دارد سیاسی و فلسفی

یگانه  ویژگیتوان در شش  های توتالیتر را می تمیز دهندِه رژیم های شاخصبنا بر خوانش ما از کتاب آرنت، 

 :کنیم ها را چنین خالصه می ما آن که شان دادن
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 .رانده خود ی از طبقهو کنده  ی خود  از ریشه است که masse ای شدن توده( اتمیزه)ای  ذره ،اول ویژگی

 اکنون اینان. اند و زیر فشار اقتصادی و بیکاری به ستوه آمده اند تبدیل شدههایی فاناتیک  به انسانکه  هایی توده

شوند  گیرند، سازماندهی و متشکل می قرار می هایی شوند، تحت القای دکترین بسیج می اب سنتیخارج از احز

سیستم توتالیتر را  های پایهاین همانی است که ... گیرند قرار می توتالیتر ی یا پیشواییرهبر و  آلت دست

 شوند می، از خود بیگانه ندگیر میتبلیغات سیستم قرار  ی های جنبش توتالیتر تحت سلطه توده .دهد تشکیل می

  .پیدا نمایند ،جنبش یپیشوا، در رهبردر  ه طور کاملب خود راهویت روند تا  میو 

 یا رهبر( دولت –حزب )تواند حزب واحد  که می ست خطاری از قدرقدرت، برتر و بَ  یوجود رهبر، ویژگی دوم

همانند پیامبر، حقیقت  ،سیستمهرم خود در رأس که با قرار دادن  ای اتوریته. باشد( مند مرجع فرّه)کارسماتیک 

  .سازد می آشکارها  انسان ایبررستگاری را  به سوی ممکن و قابل اطمینانراه تنها مطلق و 

 پیرامونست که ا  کننده توده دولتی، توتالیتر، همه جا حاضر و بسیج ای ، وجود ایدئولوژیویژگی سوم 

مسیحاباورانه  خصلت نیز اش شود، که شاخص اصلی میجفت و جور  و کاذب هایی دروغین واقعیت

 .آن است( بخشانه نجات)

های مختلف و هر مخالف واقعی یا بالقوّه  ، به کار گرفتن قهرِ رادیکال علیه جمعیت، اقلیتویژگی چهارم

 ،شود شبهه نظامی و غیره اِعمال میکه توسط پلیس مخفی، میلیشیای  ،انتظامیترور دولتی و . است

 . به شمار آیدجنایت علیه بشریت  دانتو می

های زندگی اجتماعی و انسانی، خصوصی و  ، اِعمال قدرت کنترل حکومتی بر تمام زمینهویژگی پنجم

 .ی مدنی پلورالیسم و جامعه ها، نابودی آزادینقض کامل حقوق بشر، . عمومی است

 .ی کامل هم در داخل کشور و هم در خارج جنگ برای سلطه، ویژگی ششم

توتالیتاریسم در راستای خصوصیات فوق با حرکت از تعریف  توضیح معنا و مفهوماما موضوع گفتار ما در این جا، 

 ،ایم تعیین کرده نوشتاردر این برای خود  ی که ا گسترده از چهارچوب سوژه بسیار بحثِ این آن نیست، چه  آرنتیِ 

طرح ما در این جا،  گفتار، موضوع عین حالدر  .شود رج میخا ،ارکان توتالیتر آن درمفهوم ایدئولوژی تبیین  یعنی

 کتاب خود فصلبه واقع، در واپسین . نیست هم که فلسفه بدان پرداخته ای گونه به« ایدئولوژی» پروبلماتیک

و غیر  کوتاه، آرنت به طور 4رژیماز  نوع جدیدی: ایدئولوژی و ترور، در بخش چهارم و زیر عنوان (سیستم توتالیتر)

به بررسی دست و عمد دهد و سپس به طور ویژه  از ایدئولوژی به دست می دریافتی مجموع کتابمده در ع

، نه ارائه آرنت در این بخشهدف  .زند می قرار گیرندجنبش توتالیتر ی  استفادهتوانند مورد  که می آن ی ازعناصر

، با وجود «ایدئولوژی»چگونه  ن مهم است کهدادن اینشان خود، بلکه  دیدگاهاز « ایدئولوزی»از  تبیین و تعریفی

سیستم که  از آن لحظهبه طور مشخص ، درآیدخدمت  جنبش توتالیتر  بهتواند  می آن، گوناگونتعاریف 

  .باشند را به تصاحب خود درآورد می گری سلطه مستعد برای که ایدئولوژی ی سازندهعناصر شود  می قادر  توتالیتر

های جنبش  و توانائی ها شرح حال ویژگی، به طور مشخص و در یک کالمآرنت،  موضوع کتاببدین ترتیب، 

 اینبه باور آرنت، ایدئولوژی، در . استو کمی پس از آن  جهانی بزرگ بین دو جنگی  دورهموجود در  واقعاً  توتالیترِ 

در . شود حنه میهای سودمندش برای توتالیتاریسم وارد ص ، تنها از طریق برخی از سازندهتاریخی چهارچوب

این ویژگی   به بررسی کنیم، این است که میدوباره یاداوری  ونتیجه، آن چه در این جا برای ما اهمیت دارد، 

ما در عین حال نشان خواهیم . بپردازیم ،گری توتالیتر سلطهبه  در خدمت ،ایدئولوژی دیگرو هر گونه  ایدئولوژی

 نگاه داشته چنان هماهمیت خود را  به طور کلی گری در خدمتِ سلطه ایدئولوژیداد که در دنیای امروز کارُبرد 

 .است

 ---------------------------------------------



شود، علم  ی برایموضوعتواند  از این رو میو  استایده  منطقبه معنای  ایدئولوژیرسد که  به نظر می

شناختی، عنصر  از دید ریشهبه معنای واقعی کلمه و . دگیرن شناسی قرار می انورجکه جانوران موضوع  گونه همان

یا  سخن حقیقیکه از دیدگاه افالطونی را  یونانی logos لوگوسپای  idéologie «ایدئولوژی»در  logie« لوژی»

، ایدئولوژی .کشد است، به میان می (محتمل)شایمند یا  نادرست عقیده که Doxa ُدکسادر برابر دانش راستین 

ی ایده ابراز  نمایاند که درباره ، خود را دیسکور  یا سخن علمی مینسا بدین. کند می علمی بودن ادعای بنابراین،

کند،  حقیقت این است که در چنین سخنی که خود را علمی معرفی و اعالم میاما، از نگاه آرنت،  .شود می

 پسیندر پبلکه  a prioriپیش  نه از ،اها ر توان آن می البته ، کهوجود دارندگری  برای سلطه" مفیدی"عنصرهای 

a postériori بازشناخت .    

که گویا بابت این ها را از  آن. هستندعلمی  ای  فلسفه کنند که می ادعاها  ایدئولوژی »

است که  پَسین دیدگاهی فرزانگی  تنها اما . شناسند میبه رسمیت  دارند خصلت علمی

توتالیتر   سلطه برایدهد که  را می ها وژیایدئول ایندر  عناصری امکان کشفبه ما 

 5« .سازند سودمند میایدئولوژی را 

کانتی، بلکه  گر اصل تنظیم به مفهوم افالطونی است و نه« معقول» به معنای، به واقع، نه ایدئولوژی در ایده

 کهگوید  آرنت می. ای است برای توضیح  کلی و فراگیر جهان  وسیله ،است یبیشتر، باز هم از نگاه آرنت، ابزار

در  دنیااز  یبینی است، بینش هانج یعنیاست، ( به زبان آلمانی) Weltanschauungیک  ایدئولوژی ی ایده

، تاریخ گذشته ایدئولوژی، هم زمان،ی  ایده .است آن  بودن انحصاریاختصاصی و چنین در  همو  آن  کلیت و  تمامیت

ها همه در  این .است آن  ناپذیر بودن و بازگشت بودن ناپذیر اجتناب ،بودن در مسلم، آینده تاریخ و یکنونتاریخ 

، خارجی عاملی ( گری میانجی)داری  میاندخالت و بدون ، گیرند جای می ی ایدئولوژی ی ایده منطق ویژه

 .(پراتیک)یا عملی  تجربی

ویژه « منطق»بخشد،  می[ مترجم –در ایدئولوژی ]« ایده»نقشی جدید به آن چه که  »

خارجی  عاملاست و مسلزم هیچ « ایده«که پیامد  خود   جنبشیاست، یعنی  آنخود  

 6« .حرکت انداختن خود نیستبرای به 

ی  آرنت در باره ماقبل که دیگر فیلسوفان یا اندیشمندانِ متفاوت از آن چه  جدید،و   ویژه یسخنتا این جا، 

تحریف واقعیت، ایدئولوژی چون : اند ن باره چه گفتهها در ای آن. نشده است بیان ،اند طرح کرده ایدئولوژی

در  پیشتر،، راستی به .شناساند واقعیت می با  برابرعلمی و  خود را حقیقتِ  ،کذب های بازنمایی یا ها پنداشت

: سخن رانده بودند (بَدگرا) پژوراتیواز ایدئولوژی در مفهومی مارکس و انگلس ، (9791 -9791) ایدئولوژی آلمانی

ها در  فعالیت واقعی انسان و معکوسِ  سروته شدهیافته، تغییر شکل  ی نتیجه، چون خیالچون وهم و  ولوژیایدئ

در اتاق تاریک  اُبژه تصویر وارونهِ  و در تقسیم اجتماعی کار، بسان ها تنگِ آنمحدود و  ناسبات اجتماعیِ م

camera obscura. اتیِن بالیبار گفتهو به  دندبو سخن رانده« حاکمایدئولوژی » ازچنین  هم ها آن Etienne Balibar 

فلسفه بالیبار، ) .رکنی درونی و تفکیک ناپذیر قرار داده بودند چونمسألِه سلطه را  ایدئولوژیمفهوم  تبیین در

 (.نوشتاردر پایان   نامه ، رجوع کنید به کتابمارکس

 ایاالت متحده آمریکابه  گریزد و می ازیسمن چنگ از 9111، که در آلمانی و یهودی اندیشمند زن اما آن چه که

آور و بدیع  ، نونوینی ژ، آن چه که در تحلیل او از ایدئولوکند طرح میبرای نخستین بار  9119، در سال برد می پناه

 ولی، به خودِی خود توتالیتر نیستند، بیست وهای نوزده  های سده ، این است که ایدئولوژیآید به شمار می

ها را برای  که این ایدئولوژی داجزایی و یا اگر بتوان گفت ارکانی هستنی، بدون استثنأ دارای عناصرها  ی آن همه

 :گوید به بیانی دیگر آرنت می. سازند توتالیتر سازگار می ی  سلطه



باشند، اما این عناصر به طور کامل  عناصری توتالیتر می دارای ها ی ایدئولوژی همه »

تأکید از من )  1« .نمایند و نمو توانند رشد ها می آن توسطیتر و های توتال تنها در جنبش

  (.است

این . دارند توتالیتر یخصلت ویژهدر هر ایدئولوژی وجود دارند که به طور  سه عنصر ویژه به افزاید که آرنت می

  کند؟ می توصیفها را  سه عنصر کدامند و آرنت چگونه آن

هر آن  توضیح به طور کلی .است تاریخ جهان ی مسائل بر توضیح همه یایدئولوژ ادعای، اول توتالیتر عنصر

قادر به شناخت تمام گذشته،  ایدئولوژیاین که  . خواهد بوددر آینده هست و  در گذشته بوده، امروزه چه که

  . است مطلق یقینیکنون و آینده با 

 ی همهامل ک   ی توضیح وعدهتفکر ایدئولوژیک ، چیز هر روشنگری در با ادعای »

  2« .کند میبینی  پیش با حتمیت آینده را و دهد میرا  حال وگذشته  ،رخدادهای تاریخی

خالص کردن خود از »به آن تمایل به توضیح همه چیز،  ایدئولوژی گرایش راستای در، دوم توتالیتر عنصر

 کهای  تجربه  ر بارهدحتا  گیرد، فرا نمیجدید چیز  از آن هیچ ایدئولوژی که آزمونیاست،  آزمونیهر 

در تمایل ایدئولوژی به آزاد کردن خود از توان  را می یدر بیانی دیگر، این عنصر دوم 3«.رخ دادن است در حال

که البته برای « حقیقتی»است وجود دارد، « خقیقی تر»، با اعالم این ادعا که واقعیتی دیگر که نشان دادواقعیت 

سازد، در پرده  که خود را پنهان می وجود دارد واقعیتی دیگر «ایدئولوژی»نزد  سان، بدین. استنامرئی  مردم

 توسطکه تنها  وجود دارد واقعیت نهانییک  .کند مخفی می محسوس های پدیدهدر پشت خود را دارد،  می نگه

حس  .اش برداشته شود و نقاب از چهره گرددشود، آشکار  کشفتواند  می، به گفتِه آرنت، حس ششم

تبلیغات توتالیتر از این عنصر دوم  71.نمایدفراهم را  امکان پیدایش آنتواند  تنها ایدئولوژی میششمی که 

 :آرنت باوربه . کند می برداری را بهره بهترین ی خود درجامعه برای استوار کردن سلطه

تزریق  معنایی پنهان هر رخداد عمومی و ملموس بهکه  کوشد میایدئولوژی همواره  »

 شدهمخفی سری نیتی  ،عمومی که پشت هر عمل سیاسی   زندرا  د گمان بَ  این و کند

که به قدرت  هر گاه های توتالیتر، جنبشبا حرکت از این نگاه ایدئولوژیکی،  .است

کی خود ایدئولوژیادعاهای  بنابر دیگر" واقعیتی"وانمود کردن دست به کار  رسند، می

  77« .زنند می

ایدئولوژی  توسط« اثباتیی ها روشبرخی »آرنت، به کارگیرِی  گفته بنا بر ،سوم توتالیتر عنصرسرانجام، 

هایی که  فرض روش عبارت است از آغازیدن از پیش گونه این .است آزمونبرای خالص کردن اندیشه از واقعیت و 

 با آن مقابله به ای که هیچ آزمون پسین نتواند گونه به کردناستدالل  شوند و به جای اصول بدیهی گرفته می

ی  دغدغه از هر رهانیده که حرکتیاز کند و همه چیز  می تولید باز توسط خودرا  در این جا اندیشه خود. برخیزد

   .شود عملی و تجربی است استنتاج می حقیقت سنجیِ 

نبوده  آزمونحاصل  ایدئولوژیکی آوری   برهان اول، از آن جا که حرکت فکری   ی در وهله»  

تنها و یگانه عنصر برآمده و  که از آن جای دوم،  در وهله و باشد می خود از بلکه برخاسته

آوری  در نتیجه روند برهان ،شود تبدیل به اصلی بدیهی می آزمونشده از  پذیرفته

تفکر نتواند اختاللی در کار  یپسین آزمونکند که هیچ  ای ادامه پیدا می همواره به گونه

 ی ، نقطهشدندآغازین برقرار  بار که اصول بدیهی   بکقع، به وا. ایجاد کند ایدئولوژیکی

 ایجاد مزاحمتتوانند برای تفکر ایدئولوژیکی  نمی بعدیتجارب  و شود آغاز معین می

   78« .تواند از واقعت چیزی فراگیرد تفکر نیز نمی گونه کنند، به همان سان که این



 :فرموله کرد در سه شاخص توان میلیتر هر ایدئولوژی را اجزای توتا آرنت، بازشناسی هانابنا بر . خالصه کنیم

و رخدادهای واقع  ، واقعیتمیانداری آزموناز هر گونه  تفکرخالص کردن  -0. تاریخ تام و تمامِ توضیح  ادعای -9

  . شوند گرفته میاصول بدیهی به جای که  هایی انگارهبا حرکت از  توسط خودتفکر مداوم  بازتولید -1 .شده

و چه در  ایدئولوژیسازی مقولِه  دهد، چه در مفهوم را تشکیل می آرنتی بدعته که، از دیدگاه ما، آن چ

دقیق در همین سه فرمول باال، در مناسبت با  یا  گونه  بهی سیاسی،  در فلسفه و اندیشه این مقولهکارُبرد 

وجود  عنصریعناست؟ در هر ایدئولوژی این به چه م .شود می ی ایدئولوژی، تمودار دهنده عناصرِ توتالیتر تشکیل

از نوع  تئوکراتیک یهای رژیم ، بهدو  اینیک جنبش توتالیتر ، چون نازیسم یا استالینیسم و یا افزون بر به دارد که 

گری  و آن را برای سلطه دنازآِن خود نمایایدئولوژی را  دهد که  امکان میچون جمهوری اسالمی ایران،  اسالمی

را  ایدئولوژینامد، عناصر توتالیتر  می جنبش توتالیترآرنت، با حرکت از مطالعِه آن چه که  .دنرخود به کار گی

 ایدئولوژی، نگاهی به این سه جزء سازندِه  تر اکنون، از نزدیک. کند داده و تعیین می روشنی تشخیص به

 .اندازیم می

 خود رسالت پیامبرانه به دوانیده و  ریشه  ژیایدئولوهر که در   خودکفایتی روشنفکرانهیک  عبارت است از اولی

تردید که  آن بدون ،داشته باشد یپرسشاز خود  که آنبدون  همه چیز توضیح. دهد میرا  «چیز همهتوضیح »

واقعی زمانی  ی «اندیشه»، زیرا هر «اندیشیدن»بدون  توضیح ،بنابراین .بََردزیر سؤال  به خود راو  نماید

ی ذهنی و  زمینه آن ،توتالیتر ایدئولوژی عنصر نخستینپس  .بََرد پرسشود را هر دم زیر که بتواند خ اندیشد می

دست به توضیح و تشریح تاریخ سیستمانه، کامل و تام و تمام  یا  گونهبه  که استاز پیش موجودی  رادیکالِ 

، ها اصلآینده بنا بر دنیا در  سرنوشت به نسبت ی استیقین مطلقدر بیانی دیگر،  .زند می زمان حالگذشته و 

یک از   ها ی این همه .ندناپذیر و تغییر ثابت، مستقرکه ( ها سرنمونه)بَرین  یالگوهایمقدس یا  هایی قانون و  ها ُدگم

 و توتالیتر (totalisant) کننده  سرجمعکنند که  خلق میذهنیتی  یعنی ،سازند می ایدئولوژییک سیستم فکری، 

بدون  ،«همه چیز»تام و تمام  توضیح امر قرار دادن ، باایدئولوژیجزء سازندِه این  ،به راستیما،  از دید .است

را  ایدئولوژیتوتالیتر،  عناصر دیگر با راه هم ،تواند ، میرسالت وظیفه و در برابر خود چون  ،تردید و پرسشداشتن 

  .سکوالر دینِ وحی یا  تا دینِ مدنی بیشتر، ولی نه همیشه، اما دینی  ،نمایدتبدیل  دینایمان و ای  گونه به

به این جزء . است واقعیت یا و آزمون، پراتیک ازو نافرمانِی ایدئولوژی  استقالل، خالصی شامل ن جزءدومی

توسط آزمون، پراتیک و واقعیت  و مسلط های مستقر و ُدگم ها اصل، ها حکم کهشود  نمودار میزمانی اولی  طریقِ 

یک سیستم فکرِی مدعی علمی بودن و توضیح  تبدیلاست که امکان  ین همانای. شوندیا نفی  رفتهزیر پرسش 

که به خودی خود سرجمع کننده  سیاسی –سیستم کلی تفسیر تاریخی یا به قول ریمون آرون یک  -جهان 

پست شمردن  در کالمی دیگر، موضوع بر سر .سازد را فراهم می گری ه یک ایدئولوژی در خدمت سلطهب - نیست

واقعیت را به نام   ای سیستمانه کند و به گونه را انکار می  هندهد  آزارآزمون که هر  است توسط ذهنیتی واقعیت

و  نامرئی استمخفی و  عوام نزدکه « تری حقیقی»واقعیت . نماید رد می است« تر حقیقی»واقعیتِ دیگری که 

. برای مردم استبرداشتن از معنای نهان آن  آن و پرده ساختنرین قادر به آشکار بَ  یا حزب یا پیشاهنگ تنها رهبر

. شود می (پروپاگاند) تبدیل به تبلیغات واقعیتخود از تجربه، پراتیک و کردن  آزاددر این جا، با دور شدن و ایده 

 آوردنِ  به اسارت دربا و    ها توده که تنها با بسیج گری در خدمت هر جنبش سلطه هولناکچون سالحی  تبلیغات

   .پایدار بماندتواند  میاست که فزیبی  دروغ و عوام راهاز ها  آن

  بلکه زاده برنیآمدهکه از آزمون  است جنبش فکری شامل آن ایدئولوژی ی سازندهسومین جزء سرانجام، 

ها و  فرضیهاز راه  این همه. شود دست خود خلق می به و استخود  ی آورندهبه وجود ، باشد می ی خود شده

 .شوند گرفته می جاودانهو غیر قابل انکار ، هایی مطلق ، یعنی حقیقت(postulats) ها مسلم به جای اصولی که

 بلعیدن ، هدفِ جهان( altérité)و دگربودگِی ( extériorité)بودگی  ُبرون گشایش بهاندیشه، به جای  » ،در این جا

چیزها نیست که معنای  این واقعیتِ  ...کند دنبال میچون تنها و یگانه مطلق را  خود خاصواقعیت  درون جهان در

که قادر  هایی واژه... ندکن دوباره خلق میچیزها را به شکل خود هستند که  ها واژهکند، بلکه  را تعیین می ها واژه



خصلت »زیر عنوان  ، خود،است که هانا آرنتی این همان 79« .در کام خود فرو برندشوند تمامیت جهان را  می

را  پیامدهای ایدئولوژیکی»دهد، زمانی که رهبر رژیم توتالیتر  در ایدئولوژی توتالیتر توضیح می «رحمانه دیالکتیک بی

و آرنت . دنانجام و به یاوه گویی می« دنشو گسترد که از نهایتِ انسجام منطقی خود خارج می تا آن جا می

 :دهد می ارائهی زیر را  نمونه

تشکیل محکوم به مرگ  گفتند که از افراد ای می به طبقه" رو به زوال ی طبقه"  »    

. شدند بایست نابود می می "را نداشتند شایستگی زندگی کردن" ی کهنژادهای؛ شد می

مایندگان نگرفت که  نتیجه نمی وپذیرفت  را می" طبقات رو به زوال" وجودهر کس که 

 ودانست  اد نمیرابطه با  نژ کردن را بی ، هر کس که حق زندگیُبرد بیناز باید را  ها آن

 شعور بیفردی ، صاف و ساده یا کردنابود باید را " نژادهای ناالیق"گرفت که  نتیجه نمی

 74«.بزدل یا بود

--------------------------------------------- 

 ارائه مالحظاتی را و عناصر توتالیتر آن ی برداشت آرنتی از مفهوم ایدئولوژی درباره که میدان در پایان الزم می

نازیسم و  سقوطدر شرایط پس از جنگ جهانی دوم یعنی  ،متفکر آلمانینشان دادیم که  در این نوشته .میده

 ایدئولوژی های توتالیترِ  ویژگیبه بررسی دست  ،سیستم توتالیتردر اثر خود به نام  ،رو به پایان استالینیسمِ 

ویژه  ی، بها انهگر سلطه عملهر را برای  این گونه تفکرکه ایدئولوژی عناصری از ی  راه مطالعهاز  زند و این را می

   .گذاریم خود در میان می دریافتسه مالحظه را از  .دهد انجام می سازندآماده ، هر جنبش توتالیتربرای 

ی  به رشته 9192را در اواخر خود  سیستم توتالیترکه هانا آرنت کتاب  توجه کنیم، باید اول ی  در مالحظه

آورد، یعنی همان گونه که تأکید کردیم، در زمانی از تاریخ که بشریت از نازیسم خارج شده بود و  ر میتحریر د

 نبودپروبلماتیک ایدئولوژی، آرنت در همان موقعیتی  رابطه بادر نتیجه، در . رفت که از استالینیسم نیز برون آید می

زدند و  ایدئولوژی آلمانینگارش  دست به این دو که یعنی زمانی قرار داشتند،مارکس و انگلس  یک سده قبل که

نوشته معروف خود، که  دست با ها آنآن چه که  .کردند اعالم بار برای اولین را ماتریالیسم تاریخی خود در آن جا

 که در ی بودایدئالیسم روند، مصافشبه خواستند  می، انتشار نیافتشان  در زمان حیات گاه در ضمن هیچ

 ،کرد ای نظری که تصور می فلسفه. گشته بود حاکمدر جنبش فکری ، هگلی ساپویژه در آلماِن  هب شان، ی زمانه

خواست  که می یایدئالیسم. تغییر دهد دنیا راتواند  می انقالبی، یک دگرگونیِ اساسی،  دگردیسیِ بدون یک 

بشری، اخالق، مذهب،  وجدانافیزیک، ، مت(idéalité)های ناب، وجوِد ذهنی  واقعیت را از باال تغییر دهد، از راه ایده

حال آن که تمام جهاِن اثری و غیر واقعی، از دیدگاه ماتریالیسم جدید . و غیره دولتی حقوق، سیاستِ 

 و ها ها، پژواک ، بازتابها تجرید جز ایدئولوژی مسلط یا غیر مسلط، نیستمارکس و انگلس، چیزی  نمایندگیِ   به

یا وارونه از فرایند حیات واقعی یعنی از نیروهای مولده و از مناسبات اجتماعِی  نادرست در یک کالم بازنمودهایِ 

است  زیربنا، توسط عمل انقالبی درخواهند گفت اساس، چندی بعد  درها، تنها با دگردیسی  ی آن  به گفته. تولید

زمانی که در پی  و در دومپس از جنگ جهانی هانا آرنت، اما . ای واقعی تغییر داد توان جهان را به گونه که می

در  او ای که مسأله .مشغولی دیگری دارد تبیین سیستم توتالیتر از مسیر رکن ایدئولوژیک آن است، کار و بار و دل

تن حقیقت، مانند سیستمی ایدئال، با ادعای در اختیار داش چگونه ایدئولوژی به: کند چنین است طرح می شکتاب

خواه و از سنخ  رهایی گر، ضد یک جنبش سلطه مام مورد استفاده قرار گیرد؟تام و ت  ی تواند برای سلطه می

 ،ی آن هر گونه، از هایی از ایدئولوژی بر چه شاخص غیر، برای استقرار، گسترش و حفظ حاکمیت خود،توتالیتر یا 

ادرست، تخیلی، ن یواقعیت این نقطه نظر که بازتاباز « ایدئولوژی»نماید؟ در این جا، تواند تکیه  می

شود،  تعریف مینزد مارکس و انگلس  ایدئولوژی آلمانیکه در  بسانی، است  یا وارونه و وهمی،خیالی، پنداشتی

ی   اداره برای   ای درت، دستگاه پروپاگاند و وسیلهبه مانند ابزار واقعی قایدئولوژی ، بلکه گیرد قرار نمیمورد توجه 



نظر  ، مدتوتالیتاریسم ین مقوالت در پیکربندی آرنتیِ ی ا  ویژهدر معنای  ،اه انقیاد توده و قالبی ، سازماندهیابزاری

  .گیرد میقرار 

به طور  که کند نمیبررسی  جهتاز این  را «ایدئولوژی مسلط»، باید گفت که آرنت مفهوم ی دوم در مالحظه

که  ایدئولوژی آلمانی در یک طبقه اجتماعی مسلط را نشان دهد، باز هم به مانند ایدئولوژیمشخص خاستگاه 

 تواند می ی توتالیتاریسم از سوی دیگر در نمونه که چیزیخواند،  طبقه مسلط می ی ایدئولوژی مسلط را اندیشه

که  خود (درون بودی، نهادین)ذاتی  اما ایدئولوژی، از سوی آرنت، در اجزای. باشد تأمل برانگیز و مشروع می

توان به  در یک کالم، می .شود میو بررسی مطالعه گری قرار گیرند،  اندیشی و سلطه جزم توانند در خدمت می

، در معنای پژوراتیو رفته هم ، روی«ایدئولوژی»، سیستم توتالیترطور خالصه گفت که نزد آرنت، دستِ کم در 

ناصر ها ع ای، که در آن ذهنی، ایدهبلکه چون بغرنجی از وجودهای  شود اعتبار نمی بی یا منفی واژه، (بَدگرا)

  .شود ، تبیین میباشند ی درونی و ذاتی، حاضر می سلطه، به گونه

توتالیتر شایندگی پروبلماتیک  ،هانا آرنتبه اعتراف خوِد  که تصریح کنیمباید  ،نهاییو  سومی  در مالحظه

با این . دهد می تقلیل شوند، می دو رژیم نازی و استالینی به محدود ای که دورهآزمونی و کارایی مفهوم را به 

 سیستم توتالیترهای آرنتی در کتاب  بدون در نظر گرفتن اندیشه توان نمیرو   به هیچکه امروزه  بر آنیمما  وجود

 . زداز ایدئولوژی و سلطه  ای دست به تحلیل شایسته

 های پایه ی  بارهدر  ،آرنت هانا های اند، گفته رفته بینبا این که دو رژیم نازی و استالینی از 

 چنان هم که دنساز میرا ای  اندیشه، ایدئولوژی های توتالیتر   توتالیتاریسم و ویژگی ولوژیکایدئ

، نه تنها سکوالر یا الئیک بلکه دینی یا کنونی اقتدارگرایهای  از رژیم شناخت برای. است  امروزی

واالیی  نظری و عملیارزش  از های بدیع آن و ایده هانا آرنتسیستم توتالیتر  کتاب ،تئوکراتیک

خواهانه از  ریزی تئوری و عمل رهایی پیها و در  «ایدئولوژی»در نقد و نفی  .است برخوردار

اساسی است  ی آرنت و غیره، اندبشه، ایدئولوژیکی، دینی سیاسی، اقتصادی های گوناگون سلطه

      . آید ما میبه یاری و 

--------------------------------------------- 

 ها یادداشت

مدار و فیلسوف  ، افسر، سیاستAntoine Destutt de Tracy (9819 - 9711)ِدستوت دو تراسی آنتوان : 7
 .9810فرانسوی، سردار انقالب در 

 . ، متفکر سیاسی و فیلسوف آلمانی تابع آمریکاHannah Arendt (9121 - 9181)هانا آرنت : 8

  ..(ک.ک.ر) نامه در زیر ، رجوع کنید به کتابLe système totalitaire سیستم توتالیتر :9

 .(.ک.ک.ر. )رژیماز  ی نوین ا گونه: ایدئولوژی و ترور  :فصل چهارم، سیستم توتالیتر :4

 .091، صفحه سیستم توتالیتر: 5

 .098. جا، صهمان: 6

 .091. همانجا، ص :1

 .091. همانجا، ص :2

 .091 .همانجا، ص: 3

   . 091. ، صهمانجا: 71

 .002 – 091همانجا، صفحه های  :77

 .002. همانجا ص :78

 .(.ک.ک.ر) 107و  101های  صفحه، کنفرانس هانا آرنت :79

  .009، صفحه سیستم توتالیتر :74

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Destutt_de_Tracy
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