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  يک فيلسوفۀچند دقيقه برای فھم ساد

 

 

خب ميشه االن کلی لفاظی کرد و قلمبه سلمبه گفت . هباری تالمان سالگرد تولد ھانا آرنت، فيلسوف سياسی اکتوبرچھارده 

اما ميشه فلسفه رو خيلی ساده و لذتبخش ھم فھميد بنابراين تصميم گرفتم به اختصار بھتون بگم ھانا آرنت برای خشونتی 

 :که اين روزھا جھان و ذھنمون رو اشغال کرده چه حرفای جالبی داره

بعد از جنگ دوم جھانی، وقتی آيشمن، مجری اصلی . شونت و اطاعت پذيريهھای ھانا آرنت موضوع خ يکی از دغدغه

ھانا آرنت رفتار اين آدم معمولی و خيلی مظلوم رو بررسی کرد تا بفھمه چطور از يه . جنايت ھولوکاست، گرفتار شد

پيش پا «: لب رسيدآرنت در جريان اين تحقيقات به يک مفھوم جا.  به اون وسعت سرزدهئیآدم به اين سادگی خشونت ھا

مشخصی رو طی کنن، خيلی راحت تبديل به آيشمن ميشن و جنايت ۀ ھا يه پروس به اين معنا که اگر آدم. »افتادگی جنايت

 پيش پا افتاده و اونوقت يه استاد دانشگاه، يه بچه مھربون، يک زن آروم يه مرد رمانتيک يا يه ألۀتبديل ميشه به يه مس

 عينی اين ماجرا رو شما تو گوشه گوشه جھان ديروز و ۀ، نمون!ی ميشه يه جانی تمام عيارپيرمرد خواستنی به راحت

ترين کارھا قرار ميگيرن و در کمال  ھای موجه در مصدر ناموجه بينيد و شاھد بوده يا ھستيد که چطور آدم امروز می

 شن اما اين اتفاق و مراحل اون چطور پيش ميرن؟ تعجب اون رو مرتکب می

  : مستندۀنمون

دانست كه كوچكترين فساد مالی در پرونده نداشت و در جريان دادگاه با  آند كه، آيشمن، چنان خود را اخالقمدار می گفته«

توانستم يك يھودی، آشويتس را مجبور كنم مجانی به من عبری ياد بدھد اما من پول اين كار را  من می«: گفت افتخار می

 در اين اخالقمداری ويژه چه توضيحی برای زندانی كردن ًاين فكر ھم نكرده بود كه اصوالآيشمن حتا به . »دادم به او می
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ما حتا يك سيگار يا يك مارك از زندانيان غصب «: گفت ھيملر ھم می. آن يھودی و سپس سوزاندنش وجود داشته است

 Martha Gelhorn,»Eichmann and the( » سنگين خود را بدون تباه كردن اخالق انجام داديمۀنكرديم و وظيف

Private Consciece»: In The View from the Ground.p259.(  

 وقتی. تون رو خوب بيان کنيداحساسکه  ھای آرنت، اول از ھمه الزمه که شما نتونيد فکر کنيد يا اين طبق پژوھش

دست رفتن توان ھمدليه افته از  تون ھم سرکوب شد اولين چيزی که اتفاق مینتونستيد درست فکر کنيد و احساس

)empathie (تونه باعث اين وضعيت بشه؟ اما چی چيزی می  

ھستيم يعنی ساختاری که از نظر ما »  مشروعۀاتوريت«که اين وضعيت پيش بياد ما نيازمند يک  آرنت معتقده برای اين

تونه وجدان مارو  ، میده رسه و جوازی که اون ساختار برای ارتکاب اعمال بھمون می ساختار منسجمی به نظر می

مقدار کمی از ولتاژ برق رو به بدن فالن کس وصل «: برای مثال اگه به ما بگن .  ما رو مصمم کنهۀراحت و اراد

 داوطلب ببينم ١٠٠٠ معتبر از ما بخواد و ما خودمون رو بين ۀسسؤريم اما اگر يه م اگر تنھا باشيم زير بار نمی» !کنيد

 قوی رو ھم بزنيم، چون امکان نداره در درستی يک سيستم پيشرفته با اون ھمه آدمی که  برق فشارۀحتا حاضريم دکم

  ).گرم رو تو نت سرچ کنيد آزمايش استنلی ميلی(قبولش کردن شک کنيم 

خواد ما فکر نکنيم و احساسات ناشی از ھمدلی رو بروز نديم و کارش رو با اتوريته  به نظر آرنت، اون نھادی که می

  :ده کنه، اينو در چند مرحله انجام می ع میمشروع شرو

نقص رو به ما تلقين و اون رو الگوی ما معرفی کنه، بنابر  کنه تصوير يک انسان کامل و بی  در اولين قدم سعی می-١

  .شه اين ھر چيز واقعی از غرايز تا احساساتمون به عنوان گناه يا خيانت سرکوب می

  .شه نقص باشيم با انسان ناقص و پرعيب و ايراد ھر لحظه پررنگ تر می  و بی خوايم انسان کامل  مرز بين ما که می-٢

کنه و ھمزمان پيوستگی بين ما کمالگراھا که  خوان کامل باشن رفته رفته افزايش پيدا می  که نمیئیھا  نفرت ما از اون-٣

 »اونا«گيريم و يک طرف  قرار می» ما«که يک طرف  شه تا حدی یبه عضويت اين ساختار در اومديم، بيشتر م

 .شه  انسان کامل تلقی میۀرحمی ما در حق اونا شجاعت و پايبندی به ايد و بی) ھا ھا غير خودی خودی(

يم گرا عادی بشه اما اين عادی شدن نياز به تقس ھای کمال رحمی و جنايت برای ما انسان شه کينه و بی  حاال تالش می-۴

  کار داره

  . مستقيمی بين جسم و جنايت برقرار کننۀخرج بدن و رابطه تونن حضوری خشونت ب افرادی که می: الف

  ).آدم کشان اداره نشين(که قادر به اعمال خشونت مستقيم نيستن...افراد نخبه شامل دانشگاھيان، مديران، نخبگان و: ب

ھای دسته دوم چی؟ برای اين آدما از  کنه اما آدم ھی خط مقدم نزاع می اول رو با امکانات ساده راۀساختار توتاليتر دست

حسی  و قراردادن اونھا در نظام عريض و طويل بوروکراتيک نوع بی» گذاری جسمانی با جنايت فاصله«طريق 

زنن يا  نويسن حرفی که می کنن مطلبی که می  نتونن بفھمن سخنانی که بيان میًکنه تا اصال موضعی درست می

شه و ھمه اين کارھا برای از بين بردن حس ھمدلی  شون چطور در نھايت منجر به جنايت و خونريزی میيامضا

  .اوناست

که  ھا به جنايت چيز عجيبی نيست ھمچنان ھانا آرنت با واکاوی اين پروسه در واقع نشون داد که آلوده شدن دست آدم

سوزی از اين منظر قابل فھم  ھای آدم ھزاران نفر در کورهاش تو زندان و سوزاندن  گريه کردن آيشمن برای جوجه

  .شه می

ھانا آرنت در اين باره . گيره کار می زمان به به باور آرنت فاشيسم اوباش و نخبگان رو ھم. برايند اين پروسه فاشيسمه

)Origins of Totalitarianism (انسان  خصوصی را در حيات و زندگی اجتماعی ۀفاشيسم ھيچ حوز«: گه می
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» نخبگان و اوباش«ھای مھم چنين شرايطی اتحاد  شود از ويژگی ھای توتاليتر می ساز بروز جنبش تابد و مقدمه برنمی

ھای توتاليتر،  نخبگان جنبش... ھای توتاليتر نه تنھا برای اوباش، برای نخبگان جامعه نيز سخت جاذبه دارند جنبش. است

دھد که اتحاد موقتی نخبگان با اوباش، بيشتر مبتنی  ھای گذشته نشان می بهصفات مشخص اوباش را دارا ھستند و تجر

  .» اوباش اندۀ نابودی تشخص و فرديت به وسيلۀبر اين است که نخبگان با يک شعف راستين تماشاگر صحن

درک کند تونيد خيلی راحت  کار بردم میه ای که برای توضيح نظرات ھانا آرنت ب حاال شما با اطالع از بيان ساده

زنه چطور يه مسلمان نمازخوان با لباس سفيد و بوی  ھا می ترين جنايت چطور يه مسيحی يا يھودی معتقد دست به فجيع

کنه يا چطور فالن مفتی يا واعظ با آن ھمه نزاکت و آرامش و  عطر در قالب داعش، سر يک انسان رو از تن جدا می

کرده در غرب يا شرق در مقام سخنران و  خشونته يا فالن فرد تحصيلزنه که برآيندش خون و   میئینورانيت حرف ھا

ميزنشين و ھمکار يک خط ممتد خشونت و سرکوب   پشت کش  تبديل به آدمً عمال پشت تريبون دانشگاه يا ھرجای ديگه،

  .ميشه

ھای ايمانی و  ھا و مزيت هکنن تکيه به مشخص تونيد به نادانی افرادی بخنديد که فکر می که منبعد خيلی راحت می کما اين

ھای بزرگ محصول يک  کنن که جنايت بشه و فراموش می تونه مانع از بروز فساد و تباھی و جنايت اخالقی افراد، می

سازی، جنايت رو  بره و طی پروسه عادی ساختار دقيق و حساب شده است؛ ساختاری که از امکانات مدرن بھره می

 .ده ن ساختارھای سياسی رو شکل میتري کنه و مخوف پيش پاافتاده می
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