
را  عدالت  و  اعتدال  مفهوم  دو  میان  تمایز  باید  ابتدا  در 
مشخص نماییم. اعتدال به لحاظ لغوی به معنای حد وسط 
است، برخالف عدالت که الزامًا به این معنا نیست؛ عدالت 
به معنای »قرار گرفتن هر چیزی در جای خود« است. البته 
همیشه  اعتدال  در  اگرچه  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 
یافتن  از  پیش  اما  است،  میانه روی  و  وسط  حد  از  سخن 
حد وسط، باید مبدأ بحث را در مبانی سیاسی بلکه باالتر 
تا  کرد  ایدئولوژیکی مشخص  و  اعتقادی  مبانی  در  آن،  از 
نقطه  اگر  مبدأ، حد وسط معین شود، چراکه  مبنای آن  بر 
آغازین و مبدأ ما در مبانی متفاوت باشد، حد وسط و به تبع 
آن مقصود ما از اعتدال نیز متفاوت خواهد بود. این مطلب 
شکل گیری  در  اعتدال  اجتماعی  زمینه های  تعیین  مستلزم 
معنای اصطالحی آن و مشخص نمودن نقطه شروع و مبدأ 
است. تفکیک میان معنای لغوی اعتدال که همان میانه روی 
زمینه های  به  توجه  با  که  آن  اصطالحی  معنای  و  است 
همچنین  و  است  گرفته  شکل  جامعه  عرف  و  اجتماعی 
تفاوت آن ها با عدالت، سوءاستفاده از این مفهوم را دشوار 
می کند، چراکه نه اعتدال واژه زشتی است، نه عدالت و نه 
جامعه از عدالت بی نیاز است و نه از اعتدال و نه حد وسط 
یک امر قبیحی است. اما سخن این است که صدر و ذیل 
مبنایش چیست تا حد وسط را دقیق انتخاب کنیم. در محور 
مختصات ریاضی اگر عدد صد در نظر باشد، میانه آن پنجاه 
است، اما اگر عدد 80 مورد نظر باشد، میانه 40 است. به 
همین صورت وقتی بحث اعتدال در عرصه اجتماعی مطرح 
و  صدر  که  هستند  اجتماعی  فضاسازی های  این  می شود، 
ذیِل محور و حد وسط را تعریف می کنند. پس جهت دست 
یافتن به معنای اعتدال در ایران امروز پرسیده می شود، کدام 
اعتدال؟ اعتدال در عرصه اجتماع یا اعتدال برگرفته از مبانی 
اسالم. مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( در روز تنفیذ رئیس 

جمهور یازدهم فرمودند: اسالم همان اعتدال است، اسالم 
همان وسطی است که نباید چیزی را سلیقه ای از آن کم و 
زیاد کرد، بلکه باید علی المبنی سخن گفته شود. به طور مثال 
حد وسط در پوشش اسالمی همان است که شریعت تعیین 
کرده است، یا نماز همان گونه که در دین تعریف شده است، 
همان حد وسط است؛ انسان سالم ایستاده، فرد ناتوان متکی 
به تکیه گاه و اگر آن هم نشد، نشسته نماز را به جا می آورند. 
البته در اسالم برخی موضوعات حکم مشخصی دارد، مثل 
نجس  باشد،  خون  عین  خون،  همان  که  زمانی  تا  این که 
این مطلب  اما وقتی خون، استحاله شد، پاک است.  است 
به لحاظ فیزیکی نیز قابل درک است و برخی موضوعات 
را نیز دین به عرف واگذار کرده است، نظیر این که به چه 
می گویند، »زیبایی« و به چه می گویند، »زینت«. یا این که به 
چه می گویند، »تواضع« و به چه می گویند، »تسلیم«. اما در 
جمهوری اسالمی به چه رویکردی می توان گفت اعتدال؟ 
مردم دقیقًا با رویکرد اعتدال، برای فرار از افراط و اباحه گری 
زیرا  آوردند؛ چرا؟  عدالت روی  دولت  به  اصالح طلب ها، 
آزادی، عدالت، حقوق شهروندی،  زیبای  با واژه های  آنان 
با  کردند  سعی  و  آمدند  عرصه  به  غیره  و  سیاسی  آزادی 
افکارسازی، برای آن مفاهیم، مصادیق جعلی درست کنند. 
ولی از آن جا که در بدنه جامعه برخی مبانی حک شده بود، 
عینی،  بازخورد  در  شعارها  این  بودن  واقعی  غیر  آرام آرام 
آزادی، خروج  این  که  دریافتند  مردم  و  داد  نشان  را  خود 
از حریم عقیده شد، این آزادی تسلیم در برابر دشمن شد، 
بی بند وباری شد، این گونه از آن دولت روی گردان شدند 
و به دولت عدالت روی آوردند. منظور این نیست که همه 
کارهایی که در دوران اصالحات انجام شد، غلط بود بلکه آن 
دولت یک زمینه غلط را به وجود آورد که موجبات خروج 
آزادی  این  گفتند  نیز  مردم  کرد.  فراهم  را  اعتدال  مرز  از 

عزت گريزی اعتدال نیست
 حسن غفاري فر
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مردم دقیقاً با رویکرد اعتدال، 

برای فرار از افراط و اباحه گری 

اصالح طلب ها، به دولت عدالت 

روی آوردند؛ چرا؟ زیرا آنان با 

واژه های زیبای آزادی، عدالت، 

حقوق شهروندی، آزادی سیاسی 

و غیره به عرصه آمدند و سعی 

کردند با افکارسازی، برای آن 

مفاهیم، مصادیق جعلی درست 

کنند. ولی از آن جا که در بدنه 

جامعه برخی مبانی حک 

شده بود، آرام آرام غیر واقعی 

بودن این شعارها در بازخورد 

عینی، خود را نشان داد و مردم 

دریافتند که این آزادی، خروج 

از حریم عقیده شد، این آزادی 

تسلیم در برابر دشمن شد.



را نمی خواهیم، این رهاشدگی فرهنگی را نمی خواهیم، این 
مقاومت  ما  نمی خواهیم،  را  سیاسی  مواضع  در  عقب نشینی 
می خواهیم. دولت بعدی هم خطاها و سرسختی هایی انجام 
مقاومت  مرزهای  تا عده ای همه  بستری شد  دوباره  که  داد 
را خارج از اعتدال فرض کنند. چرا؟ چون آنجا مبنا عزت 
اسالمی بود، اینجا رفاه مالی شد و اال، االن کدامین شاخص 
اقتصادی ما کمتر از زمان جنگ است: ماشین هایی که مردم 
دارند، خانه هایی که در اختیار دارند، میوه هایی که می خورند، 
فقر  ولی  داریم،  نسبی  فقر  امروزه  بله،  دارند،  که  تفریحی 
واقعی نداریم. به جرأت می توان گفت که تاکنون از 50٪ آن 
به دارایی واقعی عبور کردیم.  انقالب،  اول  فقر واقعی دهه 
اعتدال در سیاست خارجی چه می شود؟ وقتی شما  معنای 
فضاسازی کردید به گونه ای که رفاه را ضرورت معنا کردید، 
رفاه زدگی را حیات معنا کردید، وقتی رفاه زدگی حیات شد، 
اعتدال چه می شود؟ اعتدال این است که شما حیات را حفظ 
کنی، پس هر چه با حیات مخالف است، باید با آن مبارزه 
چه  است.  تحریم  می کند،  تهدید  را  ما  حیات  آنچه  و  کنی 
چیز عامل تحریم است؟ مقاومت در بخش انرژی هسته ای و 
بحث فلسطین و دفاع از گروه های مقاومت. پس باید در این 
سیر دقت کرد که ابتدا رفاه را حیات معنا کردند؛ در حالی که 
انسان  انقالب، حداقل های معیشت کفاف یک  اول  در دهه 
معیشت  حداقل  مبنای  بر  را  اضطرار  و  می کرد  را  مسلمان 
تعریف می کردند اما در دهه چهارم انقالب اضطرار چه معنا 
افکارسازی  وسط  حد  یافتن  برای  عده ای  شد.  رفاه  شد؟ 
کردند، به جای آن که بر مبنای افکارسنجی و با حفظ مبانی، 
به  امروزه عده ای میزان مقاومت را  پیدا کنند.  حد وسط را 
جای صِد دهه اول انقالب، به بیست تنزل دادند، چرا؟ چون 
این  به  ورود  اجتماعی  زمینه  بردند.  باال  را  مادی  توقعات 
عرصه چه بود؟ می خواهند خط مقاومت را تضعیف کنند، 
یعنی عدد صد که شد چهل، چهل را هم به بیست تبدیل کنند 
و مردم را به یک وحشتی بیاندازند و بعد از آن اعتدال را به 
نحو دلخواه تعریف کنند. این گونه نقش زمینه های اجتماعی 
در تعیین معنای اعتدال مشخص می شود. چگونه می توان حد 
معیشت  که حداقل  مردمی  کرد؟  معرفی  مردم  به  را  اعتدال 
را  آن  کافی می دانستند و  دفاع مقدس  مقاومت در  برای  را 
اعتدال قلمداد می کردند، همین مردم را که چندین برابر هم 
بهره مندند به سویی سوق می دهند که بگویند آمریکا ما غلط 
بر  که  است  این  علتش  می کنیم،  تحلیل  چنین  چرا  کردیم! 
فرض خالی بودن خزانه، هیچ دولتی نمی آید این مطلب را 
اعالم کند که خزانه خالی است. ما غیر از این هیچ تحلیل 
را حد  اعتدال  می خواهند  برخی  این که  جز  نداریم  دیگری 
وسط اجتماعی تعریف کنند، نه حد وسط مبنایی. حد وسط 
مبنایی دین را مقدم بر جان می داند، حد وسط مبنایی عزت را 
مقدم بر شکم می داند. این عده مبنا را کنار گذاشتند و اعتدال 
مد نظر آن ها اعتدال اجتماعی است، آن هم اعتدال اجتماعِی 

خودساخته با افکارسازی های متعدد. 
وسطی  و حد  دین  معیار  با  را  رفتارها  برخی  بخواهیم  اگر 
که دین به جامعه نشان داده است، سنجید، مشاهده می شود 
برخی خالف اعتدال حرکت می کنند. چه شده که این ها به 

این سمت رفتند؟ 
شده اند  برخی عوض  گفت:  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
در واقع وقتی یک فرد به یک زندگی خاص خو گرفت، او 
دیگر اعتدال دینی و خود دین را در قالب همین زندگی و 

مناسبات می فهمد. سعدبن ابی وقاص جزء  هشت یا ده جوان 
که  آورده اند  بود،  )ص(  اکرم  پیغمبر  به  آورنده  ایمان  اول 
وقتی مسلمانان در شعب ابیطالب در حصار بودند، مشرکی 
به پیامبر )ص( توهین می کند، سعد با زدن استخوان بر سر 
آن مشرک او را زخمی می کند. این اولین خونی بود که یک 
مسلمان در راه دفاع از اسالم از شرک گرفت. اما در حالی که 
در  ابی وقاص  سعدبن  همین  را  شیعی  روایت  مشهورترین 
رابطه با امیرالمومنین )ع( نقل می کند و سابقه انقالبی او به 
کنار  آن روز،  آمریکای  به عنوان  معاویه  با  گونه ای است که 
نمی آید، هر چند با او معامله اقتصادی می کند، بده و بستان 
فرد  اما همین  نمی دهد.  ترجیح  )ع(  علی  به  را  او  اما  دارد. 
الزام ندارد انسان آمریکایی  در سقیفه چه نقشی دارد؟ پس 
شود تا غلط عمل کند، الزام ندارد همیشه سابقه بدی داشته 
باشد، تا غلط عمل کند. علت لغزش او در شورا چیست؟ 
علت آن بود که او دنیاگرا شده بود، سردار قادسیه شد، شهر 
کوفه را ساخت و این شیخوخیت تاریخی، این شیخوخیت 
سیاسی  شیخوخیت  این  نظامی،  شیخوخیت  این  مهندسی، 
عرصه  در  او  که  به گونه ای  کرد  درست  وجهه ای  او  برای 
شعب  در  که  او  شد.  حقیر  فهمش  و  شده  زمینگیر  مادی 
ابیطالب سه روز در هفته، یک وعده غذایی مصرف می کرد، 
بعدها زمانی را تجربه کرد که در آن عصر، زبیر طال را با تبر 
می شکند. امروزه هم گرفتار کسانی هستیم که در نهایت رفاه 
می باشند و این در حالی است که امام )رحمة اهلل علیه( فرمود: 
سیلی خورده ها را به مجلس بفرستید، اما برخی امروزه سیر 
خورده اند یا سیلی خورده؟ چنین فردی در تنگنا قرارگرفتن 
رفاه اطرافیان را تنگنای ملت، و رفاه اطرافیان را رفاه ملت 
می بیند. اگر عرض کردم یک مقدار خطا از دولت قبلی بود، 
فراهم  را  اجتماعی  زمینه  برخی خطاها  که  معناست  این  به 
کرد، دولت جدید اعتدال را بازتعریف کند. پس اینجا اعتدال 
اجتماعی  بسترهای  با  اعتدال  نشد،  تعریف  دینی  مبانی  با 
بازسازی شد، برخالف مبنای اسالم، برخالف مبنای دهه اول 
انقالب، برخالف مبنای امام )ره( و برخالف مبنای رهبری 
و لذا اعتدال این گونه بیان می شود که فقط نباید سانتری فیوژ 

بچرخد، بلکه بایستی اقتصاد هم بچرخد.
برخالف دین نمی گویند بلکه به این  در واقع برخی تعمداً 
نوع زندگی عادت کرده اند. ما باید شعارهای دولت را یک بار 
می کردند،  پیشین  دولت  به  که  انتقاداتی  کنیم؛  مرور  دیگر 
مردم  به  که  وعده هایی  داشتند،  قبلی  دولت  از  که  مطالباتی 
دادند، این سه مسئله را با هم در نظر بگیریم و واقعیت های 
با بصیرت افزایی  بیاوریم، بدین صورت،  دولت قبلی را هم 
یا  و  حزبی  برخورد  یا  جوسازی  بخواهیم  این که  بدون 
چه  جامعه،  حقایق  و  برسند  واقعیت  به  کنیم،  بداخالقی 
اقتصادی و چه فرهنگی را دریابند. در زمان کنونی بایستی با 
آگاهی بخشی، بدون ایجاد هیجان کاذب، عصبانیت و هرگونه 

حرکت خیابانی، شفاف سازی کرد.
برخی افراد دنبال این نیستند که مبانی ما را زیر سوال ببرند، 
این  در  و  کنند  تحریک  را  ما  که  این هستند  دنبال  به  بلکه 
دوباره  شود،  بسته  روزنامه ای  اگر  شوند،  پیروز  تحریک 
می خواهند صحنه 76 را ایجاد کنند تا بتوانند از دل او مجلس 

ششم را دربیاورند و حادثه 18 تیر را ایجاد کنند. 

74

شماره   25
پاييز92

برخی افراد دنبال این نیستند 

که مبانی ما را زیر سوال بربند، 

بلکه به دنبال این هستند 

که ما را تحریک کنند و در 

این تحریک پیروز شوند، اگر 

روزنامه ای بسته شود، دوباره 

می خواهند صحنه 76 را ایجاد 

کنند تا بتوانند از دل او مجلس 

ششم را دربیاورند و حادثه 18 

تیر را ایجاد کنند. 


