
کسانی که با امام بودند و همراه امام بودند، را می توان در سه 
دسته خالصه نمود. گروهی که فقط بخاطر شخصیتی که امام 
داشت دنبال ایشان بودند، اصال نه خودشان مبانی داشتند و نه 
امام  وقتی  است  طبیعی  که چیست.  می دانستند  را  امام  مبانی 
رحلت کردند آن ها نیز از هم پاشیدند، چون مبنایی در اختیار 
نداشتند بلکه دنبال فردی بودند که از دنیا رحلت کرد. این ها 
یک گروه بودند که مبنا نداشتند یعنی با مبانی جلو نیامدند. گروه 
دوم کسانی بودند که مبانی داشتند اما مبانی ایشان مکتوم بود و 
صالح نمی دانستند آن مبانی را ابراز کنند. مبانی این ها با مبانی 
امام مخالفت داشت، اّما بنا به دالیلی نمی توانستند، مبانیشان را 
اظهار کنند. این ها هم گروهی هستند که بعد از امام با مشکل 
مواجه شدند. بخشی از جریان چپ، مانند جریان کارگزاران 
امام  مبانی  این گونه هستند. رأس جریان سازندگی  سازندگی 
سوم  گروه  نداشتند.  قبول  را  دینی  مسائل  و  در حکومتداری 

در برابر واژه اعتدال 
واژه سـازي نکـرديم

 گفتاري از مهدي مشگی
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گروهی هستند که مبانی امام را قبول داشتند اما به جهت شرایط 
ویژه ای که انقالب دارد و فشارهایی که از خارج و داخل کشور 
وجود داشته است، نتوانستند تحمل کنند. مبانی ایشان صحیح بود 
اما دیگر نمی توانستند ادامه دهند و خسته شده بودند. سه گروهی 
که برشمردیم، همه از رئوس نظام بودند و امروزه جزء اطرافیان 
و یاوران امام محسوب می شوند. این شرایط برای جریانات پیش 
آمد که می گویند دیگر نمی شود ادامه داد، تا کی بگوییم مرگ بر 
آمریکا؟ تا کی با آمریکا مبارزه کنیم؟ تا کی سختی تحمل کنیم؟ 
تا کی می خواهیم با دنیا مبارزه کنیم؟ همین جریانات آن زمان که 
را  امام  در جهان، حرف  فتنه  رفع  تا  امام می گفت: جنگ جنگ 
گوش می دادند، اما امروزه به جایی رسیده اند که متوجه شده اند 
ادامه  و  نیست  ساله  ده  یا  ساله  دو  ساله،  یک  استکبار،  با  جنگ 
دارد. لذا صبر ایشان به پایان رسیده است، اما نمی توانند صریحًا 
بگویند نشدنی است، نمی توانند بگویند ما با موضع امام مخالفت 
لذا شما  بمانند.  انقالب  داریم، چون می خواهند در بستر جریان 
می بینید بسیاری از کسانی که شعارهای انقالبی می دادند ناگهان از 
شعار خود روی گردان شده اند، یک علتش این است که دیگر توان 
مبارزه ندارند. در یک تقسیم بندی در باب مؤمنان بیان شده است 
یک دسته ایمانشان درجه یک است اما گاهی نمی توانند عملشان 
را با ایمانشان منطبق کنند، چون به آن ها فشار شدید وارد شده 
است. افراد متفاوت اند، برخی ضعیف اند و بعضی ها قوی، اشکال 
می کشند،  کنار  فشار  و  در سختی  که  است  این  سوم  گروه  این 
وقتی انقالب مبارز می خواهد، ما نیستیم! ما توان نداریم!  شاید به 
عنوان نمونه بتوان مهندس بازرگان را مثال زد، وی نفاق نداشت. 
او می گفت که امام نیروی خیلی فعال می خواهد، من نیستم من به 
اندازه قلیلی می توانم  عمل کنم. اشکال این گروه سوم این است 
که اینها مدعی انقالب اند و در عین حال حاضر نیستند برای انقالب 

از جان مایه بگذارند.
  

  برخی، مبنای موفقیت را پائین آمدن نرخ ارز می دانند! 
برخی از سیاسیون مبنای موفقیت یک دولت را فقط باال یا پایین 
رفتن نرخ ارز می دانند! مثاًل می گویند زمان آقای هاشمی ارز این 
مقدار بود، زمان میرحسین ارز این مقدار بود. زمان آقای هاشمی 
االن شش  زمان  شد،  برابر  دو  خاتمی  آقای  زمان  شد،  برابر  دو 
برابر شد، مگر مالک ما فقط نوسانات ارزی است؟! اگر مالک ارز 
باشد، شاه را باید موفق دانست، چون زمان شاه قیمت ارز خیلی 
پایین تر بوده است؟ این مسائل، مکافات زمانه ماست. امروزه در 
تلویزیون مناظره می کنند راجع به این که مثال سن ازدواج باال رفته 
است. آیا دلیل آن مسائل فرهنگی است یا اقتصادی؟ هفتاد درصد 
پیامک می زند و  اقتصادی است. کسی که  پیامک زدند و گفتند 
رئیس جمهور مطلوب را کسی می داند که مشکل اقتصادی را حل 
کند، خیلی به دین و فرهنگ نظری ندارد! این ها مشکالت جامعه 
ماست. چه اتفاقی می افتد که توجه مردم به دنیا زیادتر می شود؟ 
جامعه ای که متوجه دنیا شد، دیگر حال مبارزه ندارد و به سرعت 

از مبارزه خسته می شود. 
متأسفانه جوی در جامعه حاکم شده که پول و ثروت را اصیل 
گفته  مثاًل  می آورند.  آن  برای  هم  متعددی  توجیهات  می داند، 
می شود مسلمان باید پولدار باشد! البته این توجیه، توجیه خوبی 
هست، تا مسلمان دستش را جلوی دیگران دراز نکند. کشور باید 
ثروتمند باشد، تا عّزت داشته باشیم. البته این بیان، توجیهی بیش 
نیست، چون می شود سطح زندگی مطلوب برای ملت فراهم باشد 
انرژی هسته ای هم  باشد،  مقتدر  اسالمی  عین حال کشور  در  و 

داشته باشد، ثروت و رشد درآمد ملتش نیز باال باشد.

  درستی یا نادرستی شعار اعتدال؟! 
درستی  شعار  اعتدال  شعار  آیا  که  است  این  مهم  سؤال 
است یا غلط؟ اصال اعتدال معنایش چیست؟ اعتدال بحث 
عدالت نیست بلکه اعتدال یعنی میانه روی. البته ذکر این 
دارد،  ابهام  اعتدال  واژه  خود  که  است  ضروری  مسئله 
باید مالک معرفی شود و اگر بخواهیم مالک بدهیم، باید 
مالک اعتدال را از دین پیدا کنیم. بحث مهم تر این که آیا 
مالک  که خودش  است  واقعیتی  و  حقیقت  اعتدال  خود 
انسان  می خواهد  که  است  روشی  اعتدال،  آن که  یا  شود 
را به حقیقت و واقعیت برساند؟ این سوال مهمی است. 
پاسخ آن است که اعتدال نه خودش مالک برای حقیقت 
و واقعیت است و نه می تواند ما را به حقیقت و واقعیت 
داریم  عالم  در  حقیقتی  ما یک  آیا  آن که  توضیح  برساند. 
که باید به آن برسیم. به عنوان مثال اتومبیل ویژگی هایی 
دارد که راننده باید آن ها را بشناسد بعد که شناخت، ببینند 
کند  رانندگی  کند. چگونه  کار  ماشین  آن  با  باید  چگونه 
سرعت آن باید چقدر باشد و ... نمی توان بدون هرگونه 
مقدمه ای به او گفت با ماشین معتدل برخورد کن یا معتدل 
یعنی  اعتدال  اینجا  اصال  ندارد،  معنا  این  کن،  رانندگی 
چه؟ او باید نسبت سنجی کند، بین واقعیت ماشین و بین 
جاده ای که ماشین در آن طی مسیر می کند. سپس بگوید 

که این ماشین چه سرعتی اقتضاء می کند داشته باشد. 
گاهی اوقات تندروِی ظاهری انسان را به واقع می رساند؛ 
خدا در قرآن می فرماید که مومنین »اشداء علی الکفار«اند، 

اما نسبت به مومنین، »رحماء بینکم«. 
به نظر می رسد که اعتدال به گونه ای همان بحث تسامح 
و تساهل است. حضرت علی )علیه السالم( پنج سال فقط 
دشمنانش  نظر  طبق  )علیه السالم(  علی  حضرت  جنگید، 

افراطی است. 

  در اسالم، واژه ای به نام اعتدال نداریم! 
باید واژه سازی کرد. نقش واژه ها در فرهنگ سازی بسیار 
مهم است، به گونه ای که گاهی یک واژه در جامعه بسیار 
مثل  داشتند،  واژه سازی  امام  مثال  عنوان  به  است.  مؤثر 
معنایی فوق العاده ای  بار  این واژه  »مرفهین بی درد«  کلمه: 
»مترف و  کلمه:  مثل  دارد،  مفاهیم جّزابی  نیز  قرآن  دارد، 
مسرف«. این ها واژه هایی است که در متن آن ها جهان بینی 
خاصی نهفته است. برخی واژه های غربی نیز بار معنایی 
عمیقی دارند و باید نسبت به رواج آن ها در کشور حساس 

بود.
توسعه،  واژه  مانند  است،  بسیار خطرناک  آن ها  از  برخی 
واژه پیشرفت و ...، در تفکرات سکوالریستی واژه ای به نام 
مسرف، مستضعف، قناعت و ... نداریم. یکی از مصادیق 
تولید علم، تولید واژه است که این کار مغفول مانده است. 
واژه اعتدال را نیز ابتدا باید در بوته نقد قرار داد و سپس 
اعتدال  واژه  کرد.  پیدا  مناسب  جایگزینی  آن  برای  باید 
کلمه  بلکه  ندارد،  وجود  دین  در  اصاًل  که  است  واژه ای 
علی  شهداء  لتکونوا  وسطا  »امه  دارد:  وجود  وسط  امت 
الناس«. امت وسط در این جا معنایش این است که پیامبر 
تمام  بر شما شاهد هستند و شما  اکرم و معصومین )ع( 
اصاًل  و  است  وسط  معنای  این  هستید.  شاهد  آفرینش 
معنای میانه روی ندارد. این بحث یک نوع اشراف شهودی 

است نسبت به کل امت ها. 
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ذکر این مسئله رضوری است 

که خود واژه اعتدال ابهام 

دارد، باید مالک معرفی شود 

و اگر بخواهیم مالک بدهیم، 

باید مالک اعتدال را از دین 

پیدا کنیم. بحث مهم تر این که 

آیا خود اعتدال حقیقت و 

واقعیتی است که خودش مالک 

شود یا آن که اعتدال، روشی 

است که می خواهد انسان را به 

حقیقت و واقعیت برساند؟ این 

سوال مهمی است. 


