
  اعتدال واژه ای مشترک 
می کنند.  تقسیم بندی  گونه  دو  را  واژه ها  لغت شناسی،  علم  در 
برخي از واژه ها هستند که از نظر معنا دارای مصداق مشخصی 
هستند؛ به همین دلیل معانی روشنی دارند. مانند واژه صندلی؛ 
متوجه  مخاطب  است،  صندلي  این  می شود:  گفته  که  هنگامی 
سؤال  شما  از  دیگر  و  نمی کند  شک  لذا  می شود،  شما  منظور 
نمی کند؛ چراکه واژه صندلی به یک شیء خارجی داللت دارد 
و همه افراد هم معنای آن را متوجه می شوند. و هم در مصادیق 
آن دچار اشتباه نمی شوند اما برخي از واژه ها هستند که داللت 
بر معنایی خاص می کنند و تشخیص مصداق آن معانی سخت 
و دشوار است. جهت استفاده از واژه هایی که دارای دو یا چند 
به  متکلم،  نظر  مورد  مصداق  درک  جهت  و  هستند  مصداق 
چند عنصر نیاز داریم که مهم ترین آنها قدرت اجتهاد است. از 
آنجایی که واژه هایی این چنینی در هر عصر و زمانی ممکن است 
مصداقی را به خود اختصاص دهند و با تغییر شرایط، مصداق 
آن ها نیز متفاوت شود، لذا تشخیص مصداق صواب از مصداق 
ناصواب، نیازمند قدرت اجتهاد است، در غیر این صورت فرد 
نمي تواند مصداق حقیقی این معانی را تشخیص بدهد. بنابراین 
خود و دیگران را به اشتباه و خطا می اندازد. از جمله کلماتی که 
این چنین است، واژه  عدالت است. معنای لغوی واژه عدالت این 
است »هر چیزي را در جاي خود قرار دادن و حق آن را عطا 
کردن«. اما اینکه جایگاه آن شیءکجاست و میزان حقش چقدر 
است؟ نیازمند اصول و قواعدی است که تنها نزد مجتهد است. 
پس اگر هر فردی واژه عدالت را هرجا و هرطور که خواست 

بکار برد، مشکالت فراوانی بوجود می آید. 
واژه اعتدال نیز چنین است. لفظ اعتدال معانی مختلفی دارد و هر 
معنایی مصداق خاصی را شامل می شود. این واژه هم در جبهه 
حق و هم در جبهه باطل، توسط افراد مختلف و به مناسبت های 
مختلف استفاده شده است اما قدرت فهم این که کدام گروه معنای 
اعتدال را درست تشخیص داده است، کار هر کسی نیست. لذا 
باید دقت شود کسی که این واژه را بکار می برد، آیا در مصداق 
واقعی اش استعمال کرده است یا خیر، به عبارت دیگر، با چه 

رابطه گرگ و میش 
درسايه اعتدال 

 سیدمحمد حسینی

مقدمه
جریانی که خود را طرفدار »اعتدال« 
می نامید، توانست در انتخابات ریاست 
جمهوری با اختالف ناچیزی از سایر 
رقبای خود پیشی بگیرد و کرسی 
ریاست جمهوری را صاحب شود تا 
عمال قوه مجریه کشور را در دست 
گرفته باشد. آنچه ذهن مردم را به خود 
اعتدال است که مدام توسط این جریان مشغول کرده و باید بررسی شود، معنای 
مطرح می شود. 
از طرف دیگر این جریان چنین وانمود 
می کند که دولت قبلی دچار افراط یا 
تفریط بوده و ما رویه اعتدال را در پیش 
گرفته ایم. می خواهیم بدانیم این ادعا تا 
چه حد صحیح است لذا باید به بررسی 
اهداف و عملکرد آن ها بپردازیم تا از 
این طریق توان تحلیل و بررسی حوادث 
حال و آینده را داشته باشیم.
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معیار و مالکی این معنا را استفاده کرده است. امروز دولتمردان 
شعار اعتدال را مطرح کرده اند، اولین سؤال این است که منظور 
شما از اعتدال، چیست؟ با چه معیار و مالکی به آن رسیده اید؟ 
جریانی  سوی  از  امروز  آنچه  می دانید.  اعتدال  مصداق  را  آن  و 
می داند،  این جریان  اصل  اساساً  و  دولتمردان  همراه  را  که خود 
از واژه اعتدال  روبرو هستیم این است که یک برداشت خاصی 
دارد نه یک برداشت مجتهدانه. اعتدال از نظر آن ها یعنی از افراط 
و تفریط دوری کردن؛ حرف درست و زیبایی است. اما وقتی وارد 
مصادیق افراط و تفریط یا اعتدال می شویم، می بینیم برداشت ها 
با مالک ها و معیارهای جریان حق یعنی  کاماًل متفاوت است و 
قرآن، روایات، سیره ائمه معصومین)ع( و بیانات حضرت امام)ره( 
حضرت آقا و با مبانی و ذاتیات انقالب اسالمی در تعارض است.

 وقتی ذاتیات انقالب اسالمی را با شعار اعتدال از آن بگیرید، دیگر 
انقالبی نخواهد ماند. قوام انقالب اسالمی به ذاتیات و مؤلفه های 
محوری اش می باشد که لحظه ای عدول از آن ها، انقالب را به مرز 
نابودی می کشاند. استکبارستیزی به طور عام و »مرگ بر آمریکا« 
به طور خاص، از شعارهای محوری و خطوط قرمز انقالب اسالمی 
بوده و هست که امروزه عده ای درصدد آنند که بگویند این روحیه 
است. پس  قرار گرفته  اعتدال، تحت الشعاع  با شعار  آن شعار  و 
کمرنگ  یا  محو  پی  در  ناخواسته  یا  خواسته  که  هستند  عده ای 
کردن شعارهای اصلی انقالب و در نهایت استحاله انقالب اسالمی 

هستند.

  دیپلماسی با چاشنی اعتدال  
ادبیات  باید  خارجی،  سیاست  حوزه  در  اعتدال  شناخت  برای 
سیاسی  حوزه  در  اعتدالیون  ادعای  کنیم.  بررسی  را  دولتمردان 
معقول  اما  بود  امپریالیسم  می توان ضد  که:  است  خارجی چنین 
حرکت کرد. در واقع آن ها خطاب به ما می گویند: ما هم مثل شما 
اما مشکلی که شما دارید، این  امپریالیسم بجنگیم  با  مي خواهیم 
است که می خواهید غیرمعقول بجنگید اما ما مي خواهیم معقول 
و منطقی با امپریالیسم بجنگیم. معقول و منطقی از نظر آن ها یعنی 
چه؟ یعنی این که چرا برویم سراغ دشمنی، جنگ و مسائلی از این 
دست، می رویم مشکالتمان را با مذاکره و گفتگوی رو در رو حل 
بگویید:  امام حسین)ع(  به  که  این است  مانند  بیان  این  می کنیم. 
»حال که شما می خواهید با یزید مبارزه کنید مانعی ندارد، اما از 
راه معقول این کار را انجام بدهید. یعنی شما ابتدا کاري کنید که 
به دربار یزید راه پیدا کنید و با او همکاري کنید تا از این طریق  
بتوانید با یزید مبارزه کنید. بعد آرام آرام که ِعّده و ُعّده شما زیاد 
شد، ثروتي به دست آوردید و یاراني را جمع کردید آن موقع مبارزه 
کاماًل  می دهید،  انجام  شما  اآلن  که  این کاری  اما  کنید.  شروع  را 
نامعقول و غیرمنطقی است. یعنی وقتی شما بدون ِعده و ُعده وارد 
میدان مبارزه شوید، فقط منجر به هالکت خودتان می شود و ثمره 
گرفته  نتیجه  از همین جا  آمریکا  با  مذاکره  بحث  ندارد«.  دیگری 
می شود. این استدالل آن هاست که چه لزومی دارد با آمریکا رابطه 
نداشته باشیم؟ با آن ها مذاکره می کنیم و این بهترین و معقول ترین 

کار است.
که  می آورند،  تاریخی  مثال  کار خود، شاهد  تأیید  برای  بعد هم 
اآلن شرایط مانند زمان صلح امام حسن)ع( است و باید مانند امام 
حسن)ع( که با معاویه صلح کرد؛ ما نیز با آمریکا صلح کنیم تا از 
این طریق بتوانیم منافع مان را تأمین کنیم. از سوی دیگر به امام 
حسین)ع( می گویند: »چرا وحدت امت اسالمي را بر هم می زنید؟ 
مگر نمی دانید ما در شرایط صلح هستیم. شما خودتان را با یزید 
هماهنگ کنید تا بعدا به منافع تان برسید.« لذا این افراد نه تنها مطرح 

جاسوسی،  النه  تسخیر  همچون  اعمالی  بلکه  هولوکاست  کردن 
می دانند  تندروی  را  این دست  از  مسائلی  و  مشرکین،  از  برائت 
هزینه  جز  چیزی  و  شدید  خارج  اعتدال  حد  از  و  مي گویند:  و 
برای کشور درست نکردید. وقتی گفته می شود: بسیار خوب! مدل 
رفتاري شما در برخورد با نظام سلطه چگونه است؟ پاسخ می دهند: 
مدل رفتاري ما، مدل ترکیه است؛ یعني: من اسرائیل را به رسمیت 
مي شناسم، با او پیمان نظامي و اقتصادي هم مي بندم، اما به رفتارش 
به رسمیت  به عنوان یک کشور  اسرائیل  اما وقتي  انتقاد مي کنم! 
شناخته شد، دیگر در حوزه بین الملل نمی توان گفت حزب اهلل لبنان 
تروریست نیست، دیگر نمي توان گفت حماس تروریست نیست. 
چرا نمی توان گفت؟ چون اسرائیل به رسمیت شناخته شده است و 
یک گروه کوچک یعنی حزب اهلل لبنان دارد به یک دولت رسمي 

تعرض مي کند. 
مدام  نباشید؛  اقتدار  دنبال  شما  می گویند:  جریان  این  طرفی  از 
نگویید: که باید مقتدرانه عمل شود. اقتدارگرایی موجب سقوط 
حکومت ها است. اگر عقاید این گروه پذیرفته شود، نهایتاً منتهی 

به سکوالریزم می گردد.

   برقراری اعتدال اجتماعی بجای عدالت اجتماعی!  
متعددی  موارد  در  کشور  داخل  فضای  در  اعتدال گرایی  مصداق 
ظهورو بروز داشته است. باالترین شعار اعتدالیون در داخل، عمل 
کردن به قانون است؛ این که همه باید به قانون احترام بگذارند و 
طبق قانون عمل کنند. این حرف تا اینجا درست است و مشکلی 
ندارد، اما تفسیر آن ها از قانون خیلی مهم است. می گویند: هر چه 
مورد قبول اکثریت مردم است، قانون می شود. این حرف برگرفته 
از اندیشه لیبرال دموکراسی غرب است و منجر به این می گردد که 
ارزش های جامعه طبق خواسته اکثریت جامعه انتخاب شود. هرچه 
غیر از این باشد، جامعه را خشن و کسل می کند، لذا شعار »جامعه 
دنبال  به  یعنی  باز«  ادامه آن مطرح می نمایند. »جامعه  را در  باز« 
تحقق جامعه ای هستیم که در آن به حقوق افراد احترام گذاشته 
می شود لذا هرچیزی مخالف با حکم افراد جامعه باشد، دیکتاتوری 
محسوب می شود و خشونت را در پی دارد. با این تفسیر حکم ولی 
فقیه می شود، حاکمیت فرد بر جامعه که این نوع حاکمیت، خروج 
از اعتدال است. بنابراین ولی فقیه باید در سطح کالن تصمیم گیری 
کند و در حوزه های فردی دخالت نکند. یعنی ولی فقیه حق ندارد 

قانونی را وضع کند که فردیت افراد را از آن ها بگیرد.
از آنجایی که این جریان در ادامه جریان سازندگی و اصالحات 
است، لذا جریان اعتدال آمده تا برای تحقق جامعه مدنی آخرین 
تالش های خود را به کار بندد و جامعه را به آن نقطه برساند. در 
جامعه این چنینی که آرمان آن تحقق جامعه مدنی است و حقوق 
مثل  مقوله ای  دیگر  شود،  رعایت  باید  کامال  فرد  خواسته های  و 
حجاب یک ارزش اجتماعی تلقی نمی شود. لذا هر بیانی در این 

زمینه، محکوم به افراط یا تفریط است.
این مسئله در اقتصاد نیز مطرح است که مهم ترین پایه آن اتکا به 

اقتصاد آزاد است. اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد بدون عدالت.
البته همه این ها یک هدف مشترکی را دنبال می کند و آن زندگی 
مسالمت آمیز در جهان کنونی است؛ اگر بخواهیم در جهان امروزی 
به راحتی زندگی کنیم و مشکلی نداشته باشیم باید به هر قیمتی در 
داشته  مسالمت آمیزی  زندگی  مردم جهان،  و  کنار سایر کشورها 

باشیم. 
سخن آخر این که اعتدالیون در پی این هستند که به اسم اعتدال، 
انقالب اسالمی را از جمهوری اسالمی سلب کنند و از  ذاتیات 

جمهوری اسالمی تنها اسمی باقی بماند.
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