
رو اعتدال به ذات خود دارای مشکلی نمی باشد، اما گاهی این 
اعتدال صورت خود را تغییر داده و تبدیل به مصلحت فردی 
و  بهره برداری های سیاسی  مورد  و  و گروهی خاص می شود 
جناحی قرار می گیرد. در حقیقت این دیگر اعتدال نیست که 
برای  است  پرچمی  بلکه  است،  گذاشته  ظهور  عرصه  به  پا 
گروهی خاص با اهداف خاص، آن هم کسانی که نمی توانند 
چنین  پوشش  در  کنند. چراکه  دفاع  مستقیماً  اهداف خود  از 
شعاری می توان دیگران متهم را به افراطی گری کرد، مسئله ای 
که برخی با همین رویکرد، وجود مقدس امیر المؤمنین )ع( را 
متهم به خروج از اعتدال کردند و به او می گفتند که بَس است 
تا کی باید دنبال جنگ و کشتار بود؟ چه زمانی دست از َسر 
ما برمی داری و ما را راحت می گذاری و حضرت خطاب به 
نشان  از جنگ خستگی  باد،  بریده  »دستتان  می فرمودند:  آنان 
داده اید و قلب هایتان را از یاد آن آسوده کرده اید و خود را با 
اباطیل و مطالب گمراه کننده و عذرهای واهی مشغول کرده اید. 
با آنان بجنگید قبل از آن که با شما بجنگند... قسم به خدا گمان 
ندارم شما گفته هایم را عمل کنید.« متهم کردن جبهه حق به 
افراطی گری و شناساندن خود به اعتدال بود که در جنگ صفین 
قرآن ها بر سر نیزه رفت و شعارِ دروغین برابری و برادری و 
اعتدال سر داده شد و معاویه توانست بسیاری از مسلمانانی که 

اعتدال به معنای میانه روی است 
اما میانه روی چیست و از چه 
جایگاهی برخوردار می باشد؟ 

کدام برداشت از اعتدال مطلوب و مناسب 
است و کدام نامطلوب و نامناسب؟ 

در دین اسالم به کدام قسم از اعتدال 
سفارش شده است؟ کدام نمونه از 

اعتدال از نشانه های اهل ایمان به شمار 
می رود؟ و ...، این ها نمونه سؤاالتی 

است که پاسخ به آن ها تحقیق 
گسترده و جامعی را می طلبد که 

از مجال بحث حاضر فراتر است. 
در این جا به طور گذرا و به اختصار 

و با اشاره، مطالبی را در مورد اعتدال 
مطلوب و اعتدال نامطلوب بیان می داریم.

به اسم اعتدال، به كام استعمار
 مصطفی بیگ محمدی

زبان  از  واژه  این  ما  جامعه  در  امروز 
دولتمردان به کّرات شنیده می شود، که 
دائماً آن را تکرار می کنند، از همایش ها 

گرفته تا مصاحبه ها و نطق های خبری.
در دین اسالم بسیار به آن سفارش شده 
است تا جایی که از عالمت های مؤمن 
است.1  شده  ذکر  اعتدال  و  میانه روی 
و  میانه روی  فرمودند:  )ع(  صادق  امام 
را  اعتدال چیزی است که خداوند آن 
)ع(  صادق  امام  باز  و  دارد.2  دوست 
را  عقل(  عقل)سپاهیان  جنود  از  یکی 
علی  حضرت  شمرده اند.3  میانه روی 
که  می فرمایند  خود  اصحاب  به  )ع( 
و  کنید...4  خود  پیشه  را  میانه روی 
شیعه  روایات  و  احادیث  از  بسیاری 
به  نسبت  و  توضیح  را  کلمه  این  که 
کسی  اگر  داشته اند.  ویژه ای  توجه  آن 
بخواهد در مجامع روایی شیعه به دنبال 
این کلمه و هم معنای آن بگردد، قطعًا 
چندین جلد کتاب خواهد شد. از این 
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در سپاه علی )ع( بودند را بفریبد و خود را از شکست حتمی 
و نابودی نجات دهد.5

متهم کردن علی )ع( به تندروی و سر دادن شعار اعتدال بود که 
علی )ع( را بیست و پنج سال خانه نشین کرد گفتند: تو خواستار 
نابودی اسالمي و با این کار می خواهی به منافع شخصی خود 

بررسی!!6
به عنوان  کج فهمی ها  این گونه  نیز  ایران  معاصر  تاریخ  در 
علماء  که  آنجایی  است.  بوده  مردم  گریبان گیر  روشن فکری 
فرهنگ  و  تفکرات  برابر  در  ایستادگی  و  مبارزه  از  َدم  اسالم 
شیطانی و مبتذل غرب می زدند، روشنفکران غرب زده، عالمان 
بابصیرت دین را محکوم به افراطی گری و نادانی می کردند و 
آن ها را دعوت به اعتدال و عقالنیت می نمودند، غافل از این که 
عالمان به تمام حرکات و مبانی اسالم آگاهی کامل داشته اند و 
فرهنگ و تفکرات غربی را ُمغایر با اسالم و دیانت می دانستند. 
وقتی دست به موضع گیری می زدند، عده ای جاهل و نادان آن ها 

را به افراطی گری متهم می کردند.7
از عجایب تاریخ این است که محمدرضا پهلوی نیز از اعتدال 
میانه رو  انسان  را  َدم می زد و خود  افراط  میانه روی و عدم  و 
و طرفدار حقوق مردم می دانست. آن جا که دست به تأسیس 
حزب رستاخیز زده و خود را انسان میانه رو و معتدل دانسته 

و با این کار عوام فریبانه می خواست خود را 
مدافع حقوق ملت نشان دهد.8

در  )ره(  خمینی  امام  مواضع  مقابل  در  و 
برخورد با شاه نیز افراطی القاء می شد. یکی 
در  شاه  رژیم  با  همراه  و  وقت  علمای  از 
مالقات ِسّری با سپهبد مقدم )رئیس ساواک( 
خمینی  امام  و  معرفی  شاه دوست  را  خود 
معرفی  افراطی  و  تندرو  عنوان  به  را  )ره( 
بی پروا  که  دیوانه هایی  را  طرفدارانش  کرده، 
و خرابکار می خواند و امام )ره( را با نوشتن 
نامه، نصیحت و به آرام شدن دعوت می کند.9
زمانی  مقطع  آن  در  است  حالی  در  این 
کشورهای  که  هنگامی  پهلوی  محمدرضا 
اراضی  اوضاع  درباره  نشستی  اسالمی، 
فلسطین اشغالی و سوزاندن مسجداالقصی 
طرف  از  و  کرد  شرکت  داشتند،  الهور  در 
دیگر به آن ها )رژیم صهیونیستی( کمک های 
این گونه  و  ...  کرد.10  و  اطالعاتی  مالی، 
اعتدال!!! خود را این گونه به نمایش گذاشت.
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