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 مشکل اساسی ما در حال حاضر شّر ابتذال است. شر ابتذال که گسترش یافت، ابتذال شر هم − 

.خودبه خود تولید می شود

مشخصات تص

« این اصطالح مدتی است که بر سر زبان ها افتاده است، بی آنکه معنا و مقصود آن»: ابتذال شر  

به نظر می رسد گروه شاخصی از به کار برندگان آن مبتال. در نوشته هایی توضیح کافی یافته باشد  

 به ابتذال شر را کسی می دانند که در برابر شّر حکومت والیی مالحظاتی درباره ی سمت و سوی

 تقابل و جهت حرکت داشته باشد؛ و در یک فضای دوقطبی پنداشته، به دعوت برای پیوستن به

.قطب مقابل با پرسش و زنهارگویی برخورد کند

 اگر این برداشت درست باشد، می توان برنهاد که اصطالح ربط موجهی به درک رواج دهنده ی آن

ابتذال در برگردان این اصطالح به فارسی در برابر. در ادبیات سیاسی، یعنی هانا آرنت، ندارد  

banality نشسته که ترجمه ی خوبی نیست، اگر توجه کنیم که هانا آرنت در به کاربستن اصطالح 

کانت حماقت را نه بی اطالعی یا. به بحث کانت درباره ی ساده لوحی و حماقت نظر داشته است  

شّر بزرگ رخ می دهد. کم دانی، بلکه نداشتن توان داوری می داند، ناتوانی در تشخیص خوب و بد  

.اگر کسی که قوه ی قضاوت ندارد، در مقامی قرار گیرد که بایستی تصمیم های بزرگی بگیرد  

این که کارکرد. بزرگ ترین شر وقتی امکان بروز دارد که زندگی انسان ها موضوع تصمیم باشد  

اما بیجا نیست. کسی چون آیشمن با احمق دانستن او توضیح پذیر است، در اینجا مسئله ی ما نیست  

آیا مشکل کسی چون اسدهللا الجوردی ساده لوحی بوده است؟: طرح این پرسش که

 از تعمیم مفهوم حماقت، کشاندن آن از عرصه ی فردی به عرصه ی جمعی، و در حالتی تا حد

کل مردم یک جامعه را در. اکثریت مردم، بایستی محتاط بود، محتاط تا مرز پرهیز، پرهیز مطلق  

 یک دوره احمق پنداشتن، نیاز به خودخواهی بی  حد و حصری دارد که قاعدتاً تنها از احمق ها
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در دوره ی انقالب هر چیزی» – پنجاه وهفتی ها»مردم ایران – آن . می توان انتظارش را داشت  

اگر موضوعِ قضاوت و انتخاب مبنا باشد، می توانیم بگوییم دقت و سخت گیری. بودند جز احمق  

 الزم را در مورد نقشه و برنامه و سابقه ی اسالم خواهان نداشتند؛ فرق ننهادند میان اسالم پنداشته ی

آنان سخت گیر نبودند،. خود و اسالمی که اهرم قدرت است و نام مستعار یک استراتژی شده است  

حماقت. استبداد مانع تجربه اندازی سیاسی آنان شده بود. چون به لحاظ سیاسی کم تجربه بودند  

 محض در آن دوران در حزب رستاخیز، در مجلس چاکرمنش، و کلیت دستگاه شاهی متجلی بود،

شاه مظهر دستگاهی بود که قدرت تشخیص نداشت، حتا زمانی که اعلی حضرت گفت. نه در مردم  

صدای انقالب شما را شنیدم» «.

 اگر قرار باشد علیه ابتذال شر باشیم، بایستی علیه حماقت سیاسی باشیم، بایستی نیروی تشخیص را

الزمه ی تقابل با ابتذال شر، تشویق. تقویت کنیم، باید به بحث دامن زنیم، بپرسیم و بگذاریم بپرسند  

.و ستایش تردید است، و مقابله با بیعت کردن، این بار با نسخه ی تازه ای از والیت

 هر گونه اِعمال والیت، هر گونه تراشیدن ولی برای مردم، مستحکم تر کردن ابتذال شر است، در

 معنای صغیر کردن انسان ها. صغارت خودخواسته به توصیف کانت نداشتن شجاعت برای

.پرسیدن است. مشکل بزرگ ما اکنون عوض کردن نوع صغارت است: رعیت باید رعیت بماند

 فراموشی تاریخی و والیت پذیری مجدد، با سرکوب پرسش گری در ذهن خود، در اطرافیان خود و

فضای انتخاب سیاسی به صورتی تصنعی برپایه ی نقشه ی. در کّل پهنه ی همگانی صورت می گیرد  

 یک جنگ روانی – که شاید بعداً بدانیم طراحان آن کیانند – دوقطبی می شود تا جای بحث و

که شعار حزب هللا در دوره ی انقالب برای جلوگیری از» بحث بعد از مرگ شاه. »پرسش نماند  

جلوی بحث های مضمونی و برنامه ای را. پرسش گری بود، اکنون به صورتی دیگر درآمده است  

 می گیرند، با تحریف گستاخانه ی تاریخ − تا حد تبدیل کودتا به قیام ملی و انقالب به کودتا − راه

حمله به روشنفکری و روشنفکران با حّدت پیش برده. بهره گیری از تجربه های گذشته را می بندند  

 می شود؛عرصه باز می شود برای مبذل ترین پنداشت ها و مبتذل ترین شیوه های برخورد با منتقد و

.مخالف

شر ابتذال که گسترش یافت، ابتذال. از این نظر مشکل اساسی ما در حال حاضر شّر ابتذال است  

.شر هم خودبه خود تولید می شود

 گسترش شر ابتذال باعث می شود جامعه ای که خود را سازمان می دهد و به مقاومت برمی خیزد،

 دیده نشود؛ توجه نشود که مردم به لحاظ برنامه  ی اجتماعی چه می خواهند و در برابر نظام تبعیض

در مقابل، ابتذال گسترش یافته فرا می خواند به بیعت گری جدید، به. و بهره کشی چه موضعی دارند  



 حمله به پرسش و پرسش گران، به حمله به آگاهی تاریخی و ترویج مبتذل ترین شکل های تحریف

.تاریخ که حتا رژیم سرنگون شده هم تا آن حد در جعل و خودنمایی گستاخ نبود

تاک شوهای سطحی، بحث های پر از فحاشی در شبکه های: شر ابتذال، نمودهای روشنی دارد  

این سطحی بودن، در سطح نمی ماند و نکبتی عمیق بار. سه خطی-اجتماعی، تئوری های دو  

.می آورد
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