ـﺪﺋﻮﻟﻮژی
ـﺎﻟﯿﺘﺮ ِ اﯾـ
ـﺮ ﺗﻮﺗـ
ﻋﻨﺎﺻـ
از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﺑﺪﯾﻊ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ

ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﮐﺘﺎب ﭘﺮآوازه و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم سیستم
توتالیتر را ﺑﻪ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .او ،ﺑﻪ
دﯾﺪﯾﻪی ﻣﺎ ،در زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺑﺪﯾﻊ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ِ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« و ﮐﺎرﺑ ُﺮد آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ارﮐﺎن
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺪﯾﻊ آرﻧﺘﯽ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
درﯾﺎﻓﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژه »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهِ ﻫﺠﺪه ،در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب  1789ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  20ژوﺋﻦ  ،1796ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
آﻧﺘـﻮان د ِﺳﺘﻮت دو ﺗﺮاﺳـﯽ ،1از »اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی« ﭼـﻮن داﻧـﺶ اﯾـﺪهﻫﺎ و
رﺷﺘﻪای از ﻋﻠﻮم ﻧﺎم ﻣﯽﺑ َﺮ َد .از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﮐﺎرﺑ ُﺮد ِ اﯾﻦ
واژه ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوﭘﻬﻠﻮﯾﯽ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،پژوراتیو )ﺑ َﺪﮔﺮا(
ﯾﺎ ﻏﯿﺮهی آن ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ،
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﯽ رواج ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪهِ ﻧﻮزده و ﺳﺪهِ ﺑﯿﺴﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
سوسیالیسم واقعاً موجود ،ﺑﻪ وﻓﻮر در ادﺑﯿﺎت و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﻪی زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو ،ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎرهی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ِ اﯾﻦ واژه ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎمﻫﺎ و
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻘﻮﻟﻪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮان
از اﯾﻦ واژه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﺎرا ﺑﻪ دﺳﺖ داد؟
———————————————
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ 2ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺑﺎرهی ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ
را ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .او دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد را

در ﺳﺎل  ،1949ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻫﯿﺘﻠﺮ ) (1945و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ) ،(1953ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب زﯾﺮ
ﻧﺎم سیستم توتالیتر 3در ﺳﺎل  1951ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﻘﺸﯽ درﺟﻪ اول و ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آرﻧﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎزی در آﻟﻤﺎن )– 1933
 (1945و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی )در دوره 1945ﺗﺎ  (1953ﻣﯽزﻧﺪ.
در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﮐﺘﺎب ،او اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ را ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را رژﯾﻢﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ِ
دﯾﮑﺘــﺎﺗﻮری و اﻗﺘــﺪارﮔﺮا ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﮐــﻪ واژه
»ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ« ،ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم ،از ﺳﻮی ﭘﺎرهای ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﻣﻮرﺧﺎن و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎنِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻪ و ﻣﯽرود ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ
واژه »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﺎرت »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ« ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰﻫﺎی ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ درﺑﺎرهی وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﻪﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آﻟﻤﺎنِ ﻧﺎزی و ﺷﻮروی ِ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮی ﺑﺰرگ
در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب آرﻧﺖ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪهِ رژﯾﻢﻫﺎی
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
وﯾﮋﮔﯽ اول ،ذرهای )اﺗﻤﯿﺰه( ﺷﺪن ﺗﻮدهای  masseاﺳﺖ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪی
ﺧﻮد ﮐﻨﺪه و از ﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮد راﻧﺪه .ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﻓﺎﻧﺎﺗﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺳﺘﻮه
آﻣﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن اﮐﻨﻮن ﺧﺎرج از اﺣﺰاب ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎی
آﻟﺖ دﺳﺖ
دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
رﻫﺒﺮی ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ… اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در رﻫﺒﺮ ،در ﭘﯿﺸﻮای ﺟﻨﺒﺶ،
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دوم ،وﺟﻮد رﻫﺒﺮی ﻗﺪرﻗﺪرت ،ﺑﺮﺗﺮ و ﺑ َﺮی از ﺧﻄﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺰب واﺣﺪ )ﺣﺰب – دوﻟﺖ( ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﮐﺎرﺳﻤﺎﺗﯿﮏ )ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮ ّهﻣﻨﺪ( ﺑﺎﺷﺪ.
اﺗﻮرﯾﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺧﻮد در رأس ﻫﺮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری را
ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮم ،وﺟﻮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیای دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و
ﺑﺴﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دروﻏﯿﻦ و ﮐﺎذب ﺟﻔﺖ و
ﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽاش ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺴﯿﺤﺎﺑﺎوراﻧﻪ )ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﺎﻧﻪ(
آن اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻬﺮ ِ رادﯾﮑﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮّه اﺳﺖ .ﺗﺮور دوﻟﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮه اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﭘﻨﺠﻢ ،اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻘﺾ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﺎﺑﻮدی
آزادیﻫﺎ ،ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ.
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺸﻢ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻫﻢ در ﺧﺎرج.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ
در راﺳﺘﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻮق ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻌﺮﯾﻒ آرﻧﺘﯽ ِ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚِ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻮژهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ارﮐﺎن ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
آن ،ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻃﺮح
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ ،در واﭘﺴﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد )سیستم توتالیتر( ،در ﺑﺨﺶ
ﭼﻬﺎرم و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ایدئولوژی و ترور :نوع جدیدی از رژیم ،4آرﻧﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻮﺗﺎه و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺘﺎب درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه و ﻋﻤﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی از آن ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﺪف
آرﻧﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻪ اراﺋﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزی« از
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی«،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖِ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
درآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻗﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻪ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درآورد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب آرﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺷﺮح ﺣﺎل
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد در دورهی ﺑﯿﻦ
دو ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور آرﻧﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی،
در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪش

ﺑﺮای ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،و دوﺑﺎره ﯾﺎداوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮ ،در ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﺎرﺑ ُﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺧﺪﻣﺖِ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
———————————————
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻄﻖ اﯾﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ ﮐﻠﻤـﻪ و از دﯾـﺪ
رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ »ﻟﻮژی«  logieدر »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی«  idéologieﭘﺎی
لوگوس  logosﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ داﻧﺶ
راﺳﺘﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دُکسا  Doxaﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻤﻨﺪ )ﻣﺤﺘﻤﻞ(
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی،
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺧﻮد را دﯾﺴﮑﻮر

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ادﻋﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ

درﺑﺎرهی اﯾﺪه اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ،از ﻧﮕﺎه آرﻧﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی
“ﻣﻔﯿﺪی” ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ،ﻧﻪ
از ﭘﯿﺶ  a prioriﺑﻠﮑﻪ در ﭘﭙﺴﯿﻦ  a postérioriﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ.
» اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ را از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ِ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﭘَﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮی در اﯾﻦ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ« .
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اﯾﺪه در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻌﻘﻮل« اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮ ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻧﮕﺎه
آرﻧﺖ ،اﺑﺰاری اﺳﺖ ،وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎن.
آرﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ) Weltanschauungﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ( اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺸﯽ از دﻧﯿﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و ﮐﻠﯿﺖ
آن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .اﯾﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی،
ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻨﺪه ،در ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮدن،
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن و ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ در
ﻣﻨﻄﻖ وﯾﮋهی اﯾﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﯿﺎنداری
)ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی( ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ )ﭘﺮاﺗﯿﮏ(.

» آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ »اﯾﺪه« ]در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی – ﻣﺘﺮﺟﻢ[ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
»ﻣﻨﻄﻖ« وﯾﮋه ﺧﻮدِ آن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ِ ﺧﻮدِ «اﯾﺪه« اﺳﺖ
و ﻣﺴﻠﺰم ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ« .
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ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺳﺨﻨﯽ وﯾﮋه و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﭼﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪانِ ﻣﺎﻗﺒﻞ آرﻧﺖ در ﺑﺎرهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﻒ
واﻗﻌﯿﺖ ،ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﺬب ،ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻋﻠﻤﯽ و
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ،در ایدئولوژی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
آلمانی ) ،(1846 -1845ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
پژوراتیو )ﺑ َﺪﮔﺮا( ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﻮن وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل،
ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺮوﺗﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﮑﻮسِ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﻗﻌﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻣﺤﺪود و ﺗﻨﮓ ِ آنﻫﺎ و در ﺗﻘﺴﯿﻢ
ـﺎرﯾﮏ
ـﺎق ﺗـ
ـﮋه در اﺗـ
ـﻪِ اُﺑـ
ـﻮﯾﺮ واروﻧـ
ـﺎن ﺗﺼـ
ـﺎر ،ﺑﺴـ
ـﺎﻋﯽ ﮐـ
اﺟﺘﻤـ
 .camera obscuraآنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ« ﺳﺨﻦ راﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺗﯿِﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر  Etienne Balibarدر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﺄﻟﻪِ ﺳﻠﻄﻪ را ﭼﻮن رﮐﻨﯽ دروﻧﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار
در
داده ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر ،فلسفه مارکس ،رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر(.
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ زن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﻬﻮدی ،ﮐﻪ در  1933از ﭼﻨﮓ
ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد ،در ﺳﺎل
 1951ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ او از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻧﻮ آور و ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزده و ﺑﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ِ ﺧﻮد ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺄ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی ،اﺟﺰاﯾﯽ و ﯾﺎ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ارﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪی
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ آرﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ﻫﻤﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .
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)ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.

آرﻧﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ در ﻫﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و آرﻧﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اول ،ادﻋﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺮوزه
ﻫﺴﺖ و در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
» ﺑﺎ ادﻋﺎی روﺷﻨﮕﺮی در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ وﻋﺪهی ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل را ﻣﯽدﻫﺪ و آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ
ﺣﺘﻤﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .
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ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ دوم ،در راﺳﺘﺎی ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ،
ﺗﻤﺎﯾـﻞ آن ﺑـﻪ »ﺧﻼص ﮐـﺮدن ﺧـﻮد از ﻫـﺮ آزﻣـﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ،آزﻣـﻮﻧﯽ ﮐـﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از آن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮا ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﺎ در ﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪای
ﮐﻪ در ﺣﺎل
در ﺗﻤﺎﯾﻞ
اﻋﻼم اﯾﻦ
»ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ«

رخ دادن اﺳﺖ 9«.در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ دوﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺧﻮد از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﺎ
ادﻋﺎ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ »ﺧﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮ« اﺳﺖ وﺟﻮد دارد،
ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﻧـﺰد

»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،در
ﭘﺮده ﻧﮕﻪﻣﯽدارد ،ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪِ آرﻧﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ،آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد و ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮهاش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺲ
ﺷﺸﻤﯽ

ﮐﻪ

ﺗﻨﻬﺎ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

اﻣﮑﺎن

ﭘﯿﺪاﯾﺶ

آن

را

ﻓﺮاﻫﻢ
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ دوم ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور آرﻧﺖ:
» اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺧﺪاد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑ َﺪ را زﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﯿﺘﯽ ﺳﺮی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر واﻧﻤﻮد
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ﮐﺮدن “واﻗﻌﯿﺘﯽ” دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ« .

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ آرﻧﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ِ
»ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی اﺛﺒﺎﺗﯽ« ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺧﻼص ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ از
واﻗﻌﯿﺖ و آزﻣﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻏﺎزﯾﺪن از
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻮل ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آزﻣﻮن ﭘﺴﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﯿﺰد .در
اﯾﻦ ﺟﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪه از ﻫﺮ دﻏﺪﻏﻪی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻨﺠﯽ ِ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮد.

»در وﻫﻠﻪی اول ،از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮیِ ﺑﺮﻫﺎنآوریِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺣﺎﺻﻞ آزﻣﻮن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در وﻫﻠﻪی دوم ،از
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از آزﻣﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﻫﺎنآوری ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آزﻣﻮن ﭘﺴﯿﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﮐﺎر ﺗﻔﮑﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺑﮏﺑﺎر ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﺪﯾﻬﯽ ِ آﻏﺎزﯾﻦ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎز ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
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ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از واﻗﻌﺖ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﮔﯿﺮد« .

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،اﺟﺰای ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻫﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮد -1 :ادﻋﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎم
و ﺗﻤﺎمِ ﺗﺎرﯾﺦ -2 .ﺧﻼص ﮐﺮدن ﺗﻔﮑﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪاری آزﻣﻮن،
واﻗﻌﯿﺖ و رﺧﺪادﻫﺎی واﻗﻊ ﺷﺪه -3 .ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪاوم ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ از اﻧﮕﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻮل ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،ﺑﺪﻋﺖ آرﻧﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻪ در
ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻣﻘﻮﻟﻪِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﭼﻪ در ﮐﺎرﺑ ُﺮد اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ
و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻗﯿﻖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ،در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ِ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺗﻤﻮدار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ در ﻫﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻋﻨﺼﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ  ،ﭼﻮن ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و ﯾﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ دو،
ﺑﻪ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
اﻣﮑـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ایدئولوژی را ازآنِ خود نمایند و آن را ﺑـﺮای
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .آرﻧﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪِ آن ﭼﻪ ﮐﻪ
جنبش توتالیتر ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﻪروﺷﻨﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ،از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪهِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
اوﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ »ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« را
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون آن ﮐﻪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون
آن ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑ َﺮ َد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪون »اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن« ،زﯾﺮا ﻫﺮ »اﻧﺪﯾﺸﻪ«ی واﻗﻌﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﺮ دم زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑ َﺮ َد .ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،آن زﻣﯿﻨﻪی ذﻫﻨﯽ و رادﯾﮑﺎل ِ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﻧﻪ ،ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺎرﯾﺦ

ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﯽزﻧﺪ .در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻄﻠﻘﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻧﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞﻫﺎ ،دُﮔﻢﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﯾﺎ
اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑ َﺮﯾﻦ )ﺳﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ( ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی ،ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻨﯿﺘﯽ
ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ) (totalisantو ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ .از دﯾﺪ
ﻣﺎ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪهِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻣﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮد ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﻫﻢ راه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﯾﻤﺎن و دﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﯾﻨﯽ اﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎ دﯾﻦ ِ وﺣﯽ ﯾﺎ دﯾﻦ ِ ﺳﮑﻮﻻر.
دوﻣﯿﻦ ﺟﺰء ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺧﻼﺻﯽ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از آزﻣﻮن،
ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ِ اوﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدار
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢﻫﺎ ،اﺻﻞﻫﺎ و دُﮔﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن،
ﭘﺮاﺗﯿﮏ و واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی ِ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻬﺎن – ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل رﯾﻤﻮن آرون ﯾﮏ سیستم کلی تفسیر تاریخی – سیاسی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی
ﺧﻮد ﺳﺮﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ – ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺮدن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ذﻫﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آزﻣﻮن آزار دﻫﻨﺪه را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﻧﻪ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯿﺖِ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ »ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮ« اﺳﺖ رد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .واﻗﻌﯿﺖ »ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮی« ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻮام ﻣﺨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ ﺣﺰب ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑ َﺮﯾﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﺎن آن ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﺪه در اﯾﻦ ﺟﺎ،
ﺑﺎ دور ﺷﺪن و آزاد ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ و واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪ( ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻮن ﺳﻼﺣﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت در آوردنِ
آنﻫﺎ از راه دروغ و ﻋﻮامﻓﺰﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺎﻣﻞ آن ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
از آزﻣﻮن ﺑﺮﻧﯿﺂﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ زاده ﺷﺪهی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪهی
ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از راه ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و اﺻﻮﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﻠﻢﻫﺎ ) ،(postulatsﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﮑﺎر و ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ » ،اندیشه ،به جای
گشایش به بُرونبودگی ) (extérioritéو دگربودگیِ ) (altéritéجهان،
هدفِ بلعیدن جهان در درون واقعیت خاص خود چون تنها و یگانه مطلق
را دنبال میکند… این واقعیتِ چیزها نیست که معنای واژهها را

تعیین میکند ،بلکه واژهها هستند که به شکل خود چیزها را دوباره
خلق میکنند… واژههایی که قادر میشوند تمامیت جهان را در کام خود
فرو برند 13« .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،ﺧﻮد ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »خصلت
بیرحمانه دیالکتیک« در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ »پیامدهای ایدئولوژیکی را تا آن جا میگسترد
که از نهایتِ انسجام منطقی خود خارج میشوند« و ﺑﻪ ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ .و آرﻧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪی زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
» “ﻃﺒﻘﻪی رو ﺑﻪ زوال” ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻧﮋادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ “ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ”
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ وﺟﻮد “ﻃﺒﻘﺎت رو ﺑﻪ زوال” را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦﺑُﺮد،
ﻧﮋاد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﺑﯽراﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ “ﻧﮋادﻫﺎی ﻧﺎﻻﯾﻖ” را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ،ﺻﺎف و ﺳﺎده ﯾﺎ
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ﻓﺮدی ﺑﯽﺷﻌﻮر ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺰدل«.

———————————————
ـﻮم
ـﯽ از ﻣﻔﻬـ
ـﺖ آرﻧﺘـ
ـﺎرهی ﺑﺮداﺷـ
ـﻪ درﺑـ
ـﻢ ﮐـ
ـﺎن ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿـ
در ﭘﺎﯾـ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ آن ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﻮط ﻧﺎزﯾﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢِ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ،در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
سیستم توتالیتر ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦ را از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻨﺎﺻﺮی از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪای ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ،
آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ را از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
در ﻣﻼﺣﻈـﻪی اول ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻫﺎﻧـﺎ آرﻧـﺖ ﮐﺘـﺎب سیستم
توتالیتر ﺧﻮد را در اواﺧﺮ  1940ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯽ آورد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ،در زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻧﺎزﯾﺴﻢ
ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮون آﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،آرﻧﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺪه ﻗﺒﻞ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ایدئولوژی آلمانی زدﻧﺪ و در آن ﺟﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ،ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه در زﻣﺎن ﺣﯿﺎتﺷﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ،

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻓﺶ روﻧﺪ ،اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪی ﺷﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه در آﻟﻤﺎنِ ﭘﺴﺎﻫﮕﻠﯽ ،در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﻠﺴﻔﻪای
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪون ﯾﮏ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ِ اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ِ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺖ را از ﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،از راه اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎب ،وﺟﻮد ِ ذﻫﻨﯽ
) ،(idéalitéﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،وﺟﺪان ﺑﺸﺮی ،اﺧﻼق ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺣﻘﻮق ،ﺳﯿﺎﺳﺖِ
دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎنِ اﺛﺮی و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ،از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ِ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠﻂ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻂ ،ﺗﺠﺮﯾﺪﻫﺎ ،ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎ ،ﭘﮋواکﻫﺎ و در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﺑﺎزﻧﻤﻮدﻫﺎی ِ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ واروﻧﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﯿﺎت واﻗﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه و از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺗﻮﻟﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی آنﻫﺎ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ در اﺳﺎس ،ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ در زﯾﺮﺑﻨﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای واﻗﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
اﻣﺎ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺮ رﮐﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن اﺳﺖ ،ﮐﺎر و ﺑﺎر و
دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮی دارد .ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﺪﺋﺎل ،ﺑﺎ ادﻋﺎی در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪی ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﺿﺪ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه و از ﺳﻨﺦ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ،ﮔﺴﺘﺮش و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪی آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺟﺎ،
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﻧﺎدرﺳﺖ،
وﻫﻤﯽ،ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ واروﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ایدئولوژی
آلمانی ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار واﻗﻌﯽ ﻗﺪرت ،دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪ و
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ادارهی اﺑﺰاری ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺎﻟﺒﯽ و اﻧﻘﯿﺎد ﺗﻮدهﻫﺎ،
در ﻣﻌﻨﺎی وﯾﮋهی اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی آرﻧﺘﯽ ِ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻣﻼﺣﻈﻪی دوم ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آرﻧﺖ ﻣﻔﻬﻮم »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠﻂ« را از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻂ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ایدئولوژی
آلمانی ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠﻂ را اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و
ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،از ﺳﻮی آرﻧﺖ ،در اﺟﺰای ذاﺗﯽ )درون
ﺑﻮدی ،ﻧﻬﺎدﯾﻦ( ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺖ

ﮐــﻪ ﻧــﺰد آرﻧــﺖ ،دﺳــﺖِ ﮐــﻢ در سیستم توتالیتر» ،اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژی«،
رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ،در ﻣﻌﻨﺎی ﭘﮋوراﺗﯿﻮ )ﺑ َﺪﮔﺮا( ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ واژه ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ از وﺟﻮدﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،اﯾﺪهای ،ﮐﻪ در آنﻫﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻠﻄﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی دروﻧﯽ و ذاﺗﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺳﻮم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ِ ﻫﺎﻧﺎ
آرﻧﺖ ،ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺷﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آزﻣﻮﻧﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ
دورهای ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو رژﯾﻢ ﻧﺎزی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آرﻧﺘﯽ در ﮐﺘﺎب سیستم توتالیتر دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﻠﻄﻪ زد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو رژﯾﻢ ﻧﺎزی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﻧﺎ
آرﻧﺖ ،در ﺑﺎرهی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ از رژﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ
ﺑﻠﮑـﻪ دﯾﻨـﯽ ﯾـﺎ ﺗﺌـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﮐﺘـﺎب سیستم توتالیتر ﻫﺎﻧـﺎ آرﻧـﺖ و
اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ آن از ارزش ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻧﻘﺪ
و ﻧﻔﯽ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی«ﻫﺎ و در ﭘﯽرﯾﺰی ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از
ﺳﻠﻄﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
اﻧﺪﺑﺸﻪی آرﻧﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
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