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شماره هجدهم - مرداد ١٤٠٠

ر،  مخالف خير، اسمى است جامع رذايل،   َ شر: ش 
خطاها، بدى ها، فساد و ظلم.

مفاهيم،  از  هاله اى  چنان  در  كنونى  عصر  در  بشر 
همچون، خير و شر، خوبى و بدى و ضرر و منفعت قرار 
به سوال ساده  اى هم چون شر  پاسخ  است كه  گرفته 

چيست؟! گاه سخت و دشوار است.
ابتذال  به  را مبتال  بشر  آرنت جهان روايى كنونى  هانا 
شر مى داند و فقدان قدرت تعقل در انسان را منشأ شر 
معرفى مى كند. از خود بيگانه شدن مردم و تمايل به 
دست يازيدن به يك ايدئولوژى و همسان سازى ديگر 
تماميت خواه  نظام هاى  اساسى  اهداف  از  افراد جامعه 

است.
برادران  كتاب  ابليس  شخصيت  در  شر  وجه   ديگر 
زباِن  و  شاعرانه  نحوى  به  او  است.  نمايان  كارامازوف 
فلسفى شخصيت رو در روى خود را مجاب مى كند كه 
. باورپذيرى شخصيت و رفتار  همه چيز مجاز است
ابليس وجه بارز اوست. او با تاكيد بر من درونى ( و نه 
انكار ايمان به خدا) و لزوم ايمان به آن انسان را درگير 

شك و ترديد مى كند.
در جايى ابليس مى گويد اگر همه چيز در جهان معقوالنه 
بود هيچ اتفاقى نمى افتاد.  در واقع داستايوفسكى شر 
را از مفهوم كهن خود دور كرده و به آن روح زندگى 
عطا كرده، روحى كه در جهان مدرن همه چيز را مجاز 

مى داند و در عين حال آزادى را مى طلبد.
ايران، طالبان همان  ما،  حال بايد ديد در همسايگى 
ابليسى (شرى) است كه در ٢٠ سال گذشته فرصت 

كرده تا روح زيستن را در خود بيابد؟
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