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روزهـاي سـه   » تبیین مفهوم اعتـدال «همایش ملی 

شنبه و چهارشنبه مورخ پنجم و ششـم شـهریورماه   

هـاي مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک     در مرکز همایش

در ایـن  . مجمع تشخیص مصلحت نظام برگـزار شـد  

انجمـن علـوم سیاسـی ایـران و     همایش که با همت 

مرکز تحقیقـات اسـتراتژیک و بـا مشـارکت انجمـن      

جامعه شناسی و انجمن ایرانی مطالعـات فرهنگـی و   

ــاحبنظران و     ــی از ص ــد جمع ــزار ش ــات برگ ارتباط

، در هاي گونـاگون علـوم انسـانی   اندیشمندان عرصه

قالب سه نشسـت علمـی مفـاهیم بنیـادي و مبـانی      

حـوزة سیاسـت، و اعتـدال    نظري اعتدال، اعتدال در 

به ارائـه   هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعیدر حوزه

ــدال    ــوم اعت ــوص مفه ــود در خص ــرات خ ــه نظ نقط

  . پرداختند

همایش با تالوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شـد  

 و سپس دکتر حسین سلیمی دبیر علمی همایش به

ــزارش پرداخــت  ــه گ ــراد ســخنرانی و ارائ وي در . ای

نقــاط عطــف تحــوالت داشــت کـه   سـخنانی اظهــار 

هاي نوین سیاسـی  سیاسی در ایران و پیدایی اندیشه

 ساز پیوندي و اجتماعی در این سرزمین تاریخ

 

 

 

 

 

سرگذشت طـوالنی و پرفـراز و   . اندناگسستنی داشته

تـرین  گـر آن اسـت کـه مهـم    نشیب ایرانیـان نشـان  

هـاي  تفکرات سیاسـی و اجتمـاعی، و نیـز گفتمـان    

هـاي سیاسـی   تحول آفرین در نقاط عطف دگرگونی

در دوران پـس از پیـروزي انقـالب     .انـد شکل گرفته

اسالمی ایران نیز، در درون نظام جمهوري اسـالمی،  

هـاي  تحوالتی به وجـود آمـده کـه گفتارهـا و نظـام     

بـه  . معنایی متفاوتی را با خود همـراه داشـته اسـت   

در نخبگان  عبارت دیگر تحوالت سیاسی و دگرگونی

هـاي  حاکم همواره با ظهور گفتارها، واژگان و نظـام 

اگر تحـول سیاسـی را   . معنایی تازه همراه بوده است

هاي گفتمانی بـدانیم  نتیجه و حاصل تحول در حوزه

-این تغییر طبیعی است و در واقع تغییر در گفتمان

ها و نخبگـان حـاکم را بـه    ها، دگرگونی در سیاست

گر تحول سیاسی را اسـاس و منشـأ   اما ا. همراه دارد

تغییر در گفتارهـا و معـانی بشـماریم، نقـاط عطـف      

گیــري گفتارهــاي و تحــول سیاســی ســرآغاز شــکل

هاي تازه در میان نخبگـان و جامعـۀ سیاسـی    نگرش

در هر دو صورت تحوالت سیاسی بـا تغییـر   . هستند

ــام ــول در    در نظ ــارتی تح ــه عب ــایی و ب ــاي معن ه

اجتماعی همراه هستند و  گفتارهاي سیال در عرصۀ
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گیـري  با آغاز هر تحول سیاسی بایـد منتظـر شـکل   

گفتاري تـازه و پیـدایش معـانی و مفـاهیم مرکـزي      

توان بنابر این می. هاي سیاسی بودجدید در منظومه

اي کـه در  غیرمنتظره انتظار داشت با تحول سیاسی

بـه وقـوع    1392انتخابات ریاسـت جمهـوري سـال    

ۀ جدیدي از اندیشیدن و شـیوة  پیوست، سبک و گون

اي از کنش سیاسی در ایران متولـد شـده اسـت    تازه

که شـاید منشـأ تحـوالتی بـزرگ در تـاریخ انقـالب       

 .اسالمی باشد

 

دبیر علمی همایش در ادامه بیان داشت که تا کنون 

تعابیر و تفاسیر مختلفی از مفهوم اعتدال و معناي و 

ه هنـوز هـیچ   نتایج برخاسته از آن بیان شده است ک

ـ   یک نتوانسته ه عنـوان تفسـیر   اند جایگـاه خـود را ب

هـاي متعـدد و تعـابیر    برداشـت . اصلی آن باز کننـد 

متنوع از مفهوم اعتدال موجب شده تا نیاز به تبیین 

و توضیح مفهوم اعتدال بیش از هر زمان در آغاز بـه  

گـامی  این همـایش  . کار دولت یازدهم احساس شود

گویی به این مطالبـۀ اجتمـاعی   نخستین براي پاسخ

نظرانـی بـا   در این همایش اسـتادان و صـاحب  . است

اند تـا از  هاي فکري و نظري مختلف گردآمدهگرایش

ــه ایــن پرســش کــه اعتــدال   منظرهــاي متفــاوت ب

ممکن است معانی ارائه شـده  . چیست؟ پاسخ گویند

هاي اهل اندیشه با یکـدیگر  در این همایش و دیدگاه

حتی گاه متضاد باشـند، امـا همـین     منطبق نبوده و

آیـی  امر موجب خواهد شـد کـه در جریـان گـردهم    

هـاي مختلـف، تفاسـیر گونـاگونی از مفهــوم     نگـرش 

اعتدال ارائه شود تا نخبگان و مسئوالن با تـدقیق در  

این معانی بتوانند راهی جدیـد بـراي فهـم و کـنش     

گیـري معـانی و   گمـان شـکل  بی. اجتماعی بگشایند

معنایی جدید با یک یا چند همـایش و   هايمنظومه

پذیر نیست و این امر نیازمند گفتگوي نخبگان امکان

زمان و بازیابی مفاهیم در جریان کنش اجتمـاعی و  

ها راه را بـراي  اندیشیاما این گونه هم. سیاسی است

هایی را براي این طریق جدید خواهد گشود و دریچه

نوین متفکـران و   هايبازتابیدن پرتوي تازه از اندیشه

  .اهل سیاست در ایران باز خواهد کرد

  

 :مقوله ي اعتدال از  نگاه وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی 

اعتـدال انـدك خواسـتن    : دکتر علـی ربیعـی  

  .نیست بلکه اندك اندك خواستن است
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در ادامه دکتر علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتمـاعی  

سـی بـه ارائـه    و عضو هیئت مدیره انجمن علـوم سیا 

مـن جنـاب   : وي اظهـار داشـت  . سخنرانی پرداخـت 

سـال اسـت کـه     30آقاي دکتر روحانی را به مـدت  

سال نیز از نزدیـک همکـار    20شناسم و بیش از  می

واقع گفتار و کـرداري کـه در عـرف     به. ام ایشان بوده

. شود در ایشان وجود دارد جامعه اعتدالی خوانده می

چه توضیح خواهم داد کـه  طرح ایده اعتدال نیز اگر 

، امــا در قــاموس    بنیــانی جامعــه شــناختی دارد  

از اولین . شخصیتی ایشان نیز متجلی و متصور است

روز بعد از پیروزي آقاي دکتر روحـانی در انتخابـات   

کار کرد  کارگروهی براي تبیین مفهوم اعتدال آغاز به

. و من مـدیریت ایـن کـارگروه را بـه عهـده داشـتم      

این کـارگروه بـا متفکـران بسـیاري کـه       بنابراین در

برخی از این بزرگان اکنون در بـین سـخنرانان ایـن    

کوشـیدیم تـا   .وگو شـد  همایش هستند بحث و گفت

هـاي فکـري مختلـف و     اندیشمندانی متعلق به نحله

هـاي سیاسـی گونـاگون را     داراي تعلقات به گـرایش 

رو، انبـانی از   از ایـن . وریـم  وگو گرد هـم آ  براي گفت

هاي بیان شده از سوي دیگران درباره اعتدال در  دهای

واقعا دشوار است که وقتی مدتی بـا ایـن   . ذهن دارم

ایـد، حقـوق معنـوي دیگـران را      ها دمخور بـوده  ایده

هاي خـود و   رعایت کنید و بدون مخلوط کردن ایده

امـا قصـد دارم ایـن    . ایده خود را بیان کنید  دیگران،

هـایی را   ند محور، دیـدگاه کار را انجام داده و ذیل چ

  .درباره اعتدال مطرح کنم

ــی       ــه برخ ــدادن ب ــت ن ــرداي اولوی ــدال، در ف اعت

هاي مختلف ظهـور کـرده    هاي مردم در دوره مطلوب

یـی   از این رو می تـوان گفـت اعتـدال، مقولـه    . است

است که از شرایط اجتماعی دو دهه و نـیم گذشـته   

وردن آ اعتـدال تـالش بـراي کنـار هـم      . خیـزد  می بر

. توسعه اقتصـادي، توسـعه سیاسـی و عـدالت اسـت     

البته همه نیروهاي اجتماعی به یکسان خواستار هـر  

برخی بیشتر بر توسـعه اقتصـادي   . سه عنصر نیستند

اعتـدال،  . کننـد  و برخی بر دو وجه دیگر تاکیـد مـی  

هـایی   خواست اجتماعی براي گریز از همـه خسـران  

از وجوه ذکر  است که در سایه اولویت ندادن به یکی

اي  خـواهی مرحلـه   اعتـدال  .شده حاصل شـده اسـت  

تر شده بر مطالبه محور شـدن مـردم اسـت؛ بـه      بالغ

شـوند بـه سـطحی از     عبارتی مطالباتی که بیان مـی 

خواهی کوتاه  اعتدال. اند جانبه اند که همه بلوغ رسیده

هـا   هـا و راضـی شـدن بـه حـداقل      آمدن از خواسـته 

شناختی در مطالبه  روش نیست، بلکه نوعی عقالنیت

خواسـتن باشـد امـا      شاید اندك انـدك . کردن است

کـم کـم حرکـت کـردن بـه      . خواستن نیست  اندك

سوي اهداف بزرگ است اما به اهداف کم قائل شدن 

 .نیست

اگــر بپــذیریم کــه مــردم از پایــان جنــگ تحمیلــی 

تـــاکنون، بـــراي چنـــد هـــدف زیـــر تـــالش و در 

تـوانیم   انـد، مـی    ههاي گوناگون شرکت کرد انتخابات

خـواهی را بهتـر تبیـین     شرایط رسـیدن بـه اعتـدال   

اند از، بهبـود وضـعیت    این اهداف عبارت بوده. کنیم
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هــاي  اقتصــادي و معیشــت، تحقــق حقــوق و آزادي

اساسی تصریح شده در قانون اساسی، رابطه مثبت و 

سازنده با جهان و ارتقاي جایگاه ایرانیان در جهـان،  

هـاي   منـدي  در همه انواع بهـره  افزایش سطح عدالت

در سطح کشـور  ) قدرت و منزلت(مادي و غیرمادي 

اي، غلبه با یکی از این اهداف بوده یا  که در هر دوره

امـا وقتـی بهبـود    . به هدفی اولویت داده شده اسـت 

هـاي پـس از    وضعیت معیشتی و اقتصـادي در سـال  

جنگ در دستور کار قرار گرفت، هر سه هدف دیگـر  

خـواهی  اعتـدال . درجـه اول خـارج شـدند     تاز اولوی

محصول مشاهده نقصـان در بـرآوردن چهـار هـدفی     

  .اند است که مردم تا به امروز داشته

خواهی فقـط محصـول اجتمـاعی شـرایط     اما اعتدال

درونی نبوده و محصول بیم از شـرایط خـارجی نیـز    

یـی   جامعه ایران نیز متاثر از شـرایط منطقـه  . هست

ال، تجربــه جنــگ داخلــی در بــه هرحــ. بــوده اســت

سوریه، اشغال خارجی در عراق و افغانستان، مداخله 

نظامی مستقیم در لیبی، ادامه اعتراضات در بحرین، 

بحران در مصر، و مسائل پیش آمده در جامعه ترکیه 

به غیر از مردم عادي، نخبگان سیاسـی نیـز    .اند بوده

هـاي ملـی و    شرایط منجر به پیـدایش ایـن بحـران   

خـواهی نـوعی   اعتـدال  .کننـد  یی را رصد مـی  همنطق

هاي ناشی از احتمـال دچـار    واکنش به بیم و هراس

شدن به وضعیت مشابه کشورهاي برشمرده شده نیز 

هاي سیاسـی یـا مسـووالن     ممکن است گروه .هست

نظام، کشـور را در چنـان قـدرتی ببیننـد کـه بـروز       

که نگارند، اما مردم ااساس بی هایی را بی چنین پدیده

حتـی اگـر   . کننـد  همواره مثل مسـووالن فکـر نمـی   

چنین خطري واقعیت نداشته باشد، و امنیت مطلـق  

است » احساس ناامنی«براي کشور برقرار باشد، این 

که اهمیت بیشتر داشته و به کنش مردم شکل داده 

گرایـی  مردم به شرطی پـاي گفتمـان اعتـدال    .است

دمندي کنند کـه سـو   ایستند و از آن حمایت می می

 .عملی آن به اثبات برسد

این به آن معناست که هر تعریفی از اعتدال باید بـه  

هاي مترتـب   این سوال نیز پاسخ دهد که سودمندي

بر سیاست مبتنی بر اعتـدال اسـت، قابـل تعریـف و     

ــود  ــافتن خواهــد ب ــداوم ی ــل ت ــه  .قاب در صــورتی ک

منـدي اعتـدال بـروز کنـد، مـردم و نیروهـاي        فایده

هاي الزم براي حمایت از این گفتمان  زهسیاسی انگی

در چنین شـرایطی بـدیهی اسـت     .را خواهند داشت

طلب، نهایت تالش خـود   که مخالفان گفتمان اعتدال

ــی  ــراي ب ــده از    را ب ــه برآم ــداماتی ک ــردن اق ــر ک اث

ایـن تـالش    .اعتدالخواهی است به کار خواهند بست

از اقدام براي تحمیل کردن تعـاریفی از اعتـدال کـه    

شکارا با خواست مردم در تضاد است آغاز شـده و از  آ

هـاي برگـزاري    همین جاست کـه یکـی از ضـرورت   

ایـن چنـین    .شـود  چنین همایشی نیـز آشـکار مـی   

بندي مفهومی از اعتـدال  هایی باید به صورت همایش

امـا   .که معطوف به نتایج سودمند باشد کمک کننـد 

اگر سودمند بودن را شـرط اول تـداوم و هژمونیـک    

شدن اعتدال تلقی کنیم دومین شـرط مهـم تـداوم    
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گرایی نهادینه شدن ساختارهاي مولـد نتـایج    اعتدال

ما بیش از هر چیز نیازمند حرکت بـه   .سودمند است

هایی هستیم که  سوي ایجاد و نهادینه کردن سازمان

 .هاي سیاسی از میان نرونـد  در توفان زمانه و گردش

ه کـدامین  خواهم به ایـن سـوال پاسـخ دهـم کـ      می

سـاختارهاي مولـد نتــایج سـودمند قـدرت در برابــر     

 تغییرات سیاسی تاب بیاورند؟

هاي فکري با وجود بـاال و   کنیم که گروه مشاهده می

پایین شدن فضاي سیاسی و اجتمـاعی، همـواره بـه    

ــل    ــر ســاختاري عرصــه سیاســی، عم ــوان عناص عن

هـاي   نشـان داد گـروه   1392انتخاب سال  .کنند می

 .شدت بر نتیجه انتخابـات تـاثیر گذاشـتند   فکري به 

و بـازیگري در عرصـه انتخابـات، محصـول       بسیج آرا

تشکیالتی بود که افرادش حضور داشتند هر چند به 

امـا چـرا موجـودیتی     .شدند صورت رسمی دیده نمی

شود، قادر است چنین تاثیري بر فضاي  که دیده نمی

در بخشی از پاسـخ   .سیاسی و اجتماعی باقی بگذارد

این واقعیت نهفته است که تشکیالت و سـاختار بـه   

رسمیت شناخته نشده، پشتوانه و نیـروي اجتمـاعی   

تغییرات ایجاد شـده در   .کند بزرگی را نمایندگی می

ایران در سه دهه گذشته، ایـن نیـروي اجتمـاعی را    

براي این تشکیالت هرچند غیررسـمی خلـق کـرده    

ه بگیـرم  خواهم نتیجـ  از این بحث مختصر می .است

ــاختاري  ــر س ــه آن عناص ــدرت دوام آوردن و  ک اي ق

کننــده  تاثیرگــذاري دارنــد کــه برآینــد و نماینــدگی

بنابراین، هژمونیـک شـدن    .نیروهاي اجتماعی باشند

گرایی و تبدیل شدن آن به عناصـري  گفتمان اعتدال

ساختاري که مداوم باشد، نیازمنـد پیونـد یـافتن آن    

گرایی باید ان اعتدالگفتم.با نیروهاي اجتماعی است

ردن نیروهاي اجتماعی کتداوم خود را در نمایندگی 

بر این اساس، تمهید کـردن   .موثر جامعه ایران بیابد

شناختی دقیق از نیروهایی کـه پشـتوانه    فهم جامعه

آینـد، اهمیـت راهبـردي     این گفتمان به حساب می

بندي معنـاي اعتـدال نیـز بایـد      هرگونه صورت .دارد

ی صورت گیرد کـه خواسـت ایـن نیروهـاي     ی گونه به

تـوان   به این ترتیب، می .اجتماعی در آن بازتاب یابد

گفت تعریف کـردن اعتـدال، بـه همـان انـدازه کـه       

کنشی معرفتی است، کنشی سیاسی اجتمـاعی نیـز   

هرگونه تعریفی از اعتدال، تاثیري بر نیروهاي  .هست

اجتماعی خواهـد داشـت و در توزیـع آینـده قـدرت      

شـرایط تـداوم هژمونیـک شـدن      .خواهـد بـود   موثر

به توازن برقرار کردن میان تعریـف    گفتمان اعتدال،

ــت  ــاي معرف ــر مبن ــاي سیاســی و   ب شــناختی و مبن

  .شناختی این مفهوم بستگی دارد جامعه

اگـر   .وگو، مکانیسم تعریف کردن اعتدال است گفت 

یعنی قایـل بـه ایـن     ،بپذیریم گفتمیی را که  مقدمه

دهنـده   هر معنایی از اعتـدال بایـد بازتـاب    باشیم که

خواست نیروهاي اجتماعی باشد، به دنبـال آن بایـد   

بپذیریم که تعریف کردن اعتدال باید بر اساس نوعی 

توافق بـا اجمـاع نسـبی میـان نیروهـاي اجتمـاعی       

اگر چنین توافقی وجود نداشته باشـد،   .صورت گیرد

ــرا  ــز برق ــاي اجتمــاعی نی ــدال و نیروه ر نســبت اعت
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براي رسـیدن بـه چنـین توافـق و اجمـاع       .شود نمی

وگـو   گفـت .وگو عنصري ضروري است احتمالی، گفت

  باید در همه سـطوح و بـاالخص در سـطح نخبگـی،    

براي تعریف کردن اعتدال در لحظات تاریخی خاص، 

ــرد ــکل بگی ــدال،    .ش ــه اعت ــذیریم ک ــر بپ ــی اگ حت

بینانه و لحاظ کردن مقـدورات در   خواهی واقع آرمان

گاه مساله ایـن خواهـد    هاست، آن رداختن به آرمانپ

شد که آرمان چیست؟ واقعیت چیست؟ و مقـدورات  

ــن پرســش  ــافتن ای ــراي ی ــه  چقــدر اســت؟ ب ــا، ب ه

ــت  ــازوکارهاي گفــ ــدیم  و ســ ــو نیازمنــ  .گــ

  

گرا کـه در آن مـردم    اي اعتدال به امید تحقق جامعه

ورزي اعتـدالی را درك کننـد و    سودمندي سیاسـت 

انـد،    را که همواره به دنبال آن بـوده  اي چهار خواسته

در ضمن، امیدوارم رابطه میان دولت . به دست آورند

هـاي علمـی در همـه ایـامی کـه پـیش رو        و انجمن

داریم، مبنـی بـر احتـرام متقابـل، همکـاري، نقـد و       

بررسی سازنده به پیش رود و گامی در جهت تحقـق  

  .زندگی بهتر براي ایرانیان باشد

  

  

  

  دیان و معناي اعتدالنهاون

علم، اخالق و عقالنیـت  : دکتر محمد نهاوندیان

  .هاي اصلی اعتدال هستندریشه

دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتـر رئـیس جمهـور    

وي . سومین سخنران مراسم افتتاحیه همـایش بـود  

ترین معنا مقابله با افراط معنا کرد  اعتدال را در ساده

در انتخابــات  گفتمــان اعتــدال کــه:و اظهــار داشــت

جمهوري اخیر مطـرح شـد و مـورد اقبـال و      ریاست

استقبال مردم قرار گرفت، نیاز جدي به تبیـین دارد  

شاید مردم بـه  . یی دارد و هر کس در این باره وظیفه

اند و در این انتخابات با اقبال  وظیفه خود عمل کرده

از این کلمه یک پیام جـدي، محکـم و هوشـمندانه    

تـرین معنـا اعتـدال بـه مفهـوم       ساده در. ارائه کردند

مردم تصویري از افراط داشتند . مقابله با افراط است

  .اند آن را چشیده بودند و اکنون به آن نه گفته

وي با تاکید بر وظیفه اندیشمندان در تبیین مبـانی  

هاي حرکت اعتـدالگرایی   باید ریشه: اعتدال ادامه داد

اعتــدال در هــر . پایــدار در جامعــه، شناســایی شــود
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هـا سـازگاري    روید و با برخی از اندیشـه  بستري نمی

هـاي   حـوزه . داشته و با برخی دیگر ناسـازگاري دارد 

هاي دیگر نیز باید  ریانهمزیستی جریان اعتدال با ج

مدیران نیـز بایـد   . توسط اندیشمندان شناسایی شود

مصادیق رویکرد اعتدال را در تصمیمات خود اعمـال  

هاي هـر   کنند، اکنون مردم از مواجه شدن با التهاب

شـود وظیفـه سـوم معطـل      نمی. اند روزه خسته شده

وظیفــه دوم قــرار بگیــرد بایــد بــین اندیشــمندان و 

ــک ر  ــدیران ی ــود  م ــه وج ــویه ب ــه دو س ــد  ابط . آی

ورزي در تبیین مفهـوم اعتـدال بایـد در سـه      اندیشه

سطح ادامه پیدا کند، اعتدال در همه مراحل اندیشه 

بایـد   .تصمیم و مناسبات باید مورد توجه قرار گیـرد 

مفـاهیم اصـلی اعتـدال بـا مفـاهیم اصـلی اســالم و       

اندیشه اسـالمی تبیـین شـود، پیـروزي اعتـدال در      

ات در واقع نشان از نجات انقـالب و تاکیـد بـر    انتخاب

ما اعتدال را از مطهـري  . اندیشه اصیل انقالب داشت

 .ایم و بهشتی آموخته

در تجربــه : دکتـر نهاونــدیان در ادامــه بیـان داشــت  

تاریخی ملت ایران دیدید که گاهی عدم پایبندي به 

هایی بیانجامـد    تواند به افراط راهکارهاي اسالمی می

گرایـی بـه    گاهی افراط. ار با منافع ما نباشدکه سازگ

اجبار مانند جنگی تحمیلی بر ما اعمال شد و گـاهی  

هاي همـراه بـا ناخالصـی     به دلیل غلبه برخی اندیشه

ها نتایجی به همـراه   بر ما تحمیل شد که این اندیشه

الزمـه رشـد و   . داشته و خاطراتی بر جـاي گذاشـت  

عبرت گرفتن شکوفایی انقالب تشخیص اشتباهات و 

از مصادیق سوءتدبیر است تا بدین شکل بـه حسـن   

  .تدبیر برسد

ــت و    ــدال در روش و مــنش دول اگــر بخــواهیم اعت

جامعـه نهادینــه شــود، بایــد بــدانیم کــه ریشــه اول  

بر همین اساس هیچ وزیري نبایـد  . اعتدال علم است

گیـرد   به خود جرات دهد که براي تصمیمی که مـی 

اگر مسوول یک دسـتگاه  . دتوجیه علمی نداشته باش

علمی، عالم رشته نباشد در این صورت از تصمیمات 

خیزد زیرا میوه جهل جز افراط و  او حتما افراط برمی

وي با بیان اینکه دومین ریشه اعتدال  .تفریط نیست

اخالق صحیح مبتنی بـر اعتـدال   : اخالق است، گفت

و . است، گسترش اخالق را باید الزمه اعتدال بـدانیم 

اگرچه ما عقـل  . یشه سوم در اعتدال عقالنیت استر

فردي را تا حدودي بلد هستیم، اما در خـرد جمعـی   

دانیم خرد جمعی مبتنی بـر   اشکاالتی داریم که نمی

هـا را کمتـر    ایـن تمـرین  . اعتدال به چه شکل اسـت 

هـاي رویکـرد    مـردم بایـد بالفاصـله میـوه    . ایـم  کرده

 .اعتدال را بچشند

اقتصاد اعتدالی : زه اقتصادي گفتوي با اشاره به حو

بر اساس سه مفهوم اساسی تعامل، تعـادل و عـدالت   

رویکرد اعتدالی هم منـافع فـردي و هـم    . چرخد می

مصالح عمومی را مـورد توجـه قـرار داده و نهادینـه     

در ایـن مسـیر بایـد بـه جـاي محاسـبات       . کنـد  می

منـدي نحـوه    یی و بر هم زننده به دنبال قاعده لحظه

 .دولت در اقتصاد باشیمدخالت 
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گیري میان حق و باطل  میانه. روي است اعتدال میانه

بـراي شـناخت حـق    . اعتدال خود حق اسـت . نیست

اعتـدال بـه   . گرایی داشته باشـیم باید رویکرد اعتدال

. نیسـت هـم  سـت، امـا کنـدروي    نیمعناي تنـدروي  

سرعت و شور داشتن در تعارض بـا اعتـدال نیسـت،    

اعتـدال  . ر مبتنی بر شعور استاعتدال به معناي شو

به معناي متانت در تصمیم است و شتابزدگی در آن 

باید حرکت معقول مردم در مقایسـه بـا    .جایی ندارد

گرایی در حافظه تاریخی نهادینه شود که ایـن   افراط

ــان و      ــاریخ نویس ــندگان، ت ــک نویس ــا کم ــدام ب اق

اعتدال باید به یک مسـیر  . گیرد هنرمندان انجام می

هـاي مـنش    تبـدیل شـود و جوانـان جاذبـه     حرکت

  .اعتدال را به تجلی برسانند

مـن  : دکتر حسن روحانی به همـایش پیام 

را محملـی   با ادراك خویش از اعتدال، آن

  .دانم براي بهتر زیستن ایرانیان می

در پایان مراسم افتتاحیه، پیام دکتر حسـن روحـانی   

به همایش تبیین مفهوم اعتدال توسط مشاور رئیس 

مرکز تحقیقـات اسـتراتژیک، دکتـر محمـد حسـین      

  : در این پیام آمده است. مالیري قرائت شد

به همه اهل علم و صاحبان فضل که در ایـن جمـع   

اند تـا بـراي فهـم اعتـدال، دامـن عقـل و        گرد آمده

بسیار عالقـه منـد   . کنم ستدالل را بگیرند، سالم میا

بودم و در کنار یکدیگر، هواي  بودم در میان شما می

ي معطر به رایحه تعقل و تأمل جمعـی در بـاب    تازه

اعتدال را، که امید دارم نویدبخش راهی نو و دورانی 

امیـد بخـش و سراسـر تـدبیر باشـد، در سـینه فـرو        

وفیق حاصل نشده است، اما حال که این ت. بردیم می

سـخنی مـی    شمارم تا بـا کوتـاه    فرصت را مغتنم می

ــنم     ــاس ک ــما احس ــان ش ــود را در می ــواهم خ  .خ

 

را بــر مردمــان وطــنم  اي اســت کــه آن اعتـدال، واژه 

عرضه کردم تا آنـان را بـه ضـرورت آغـاز راهـی نـو       

فرابخوانم، و امید را در دل افراد جامعه ایشـان زنـده   

را محملـی   خـویش از اعتـدال، آن  من با ادراك . کنم

بـاور داشـتم کـه    . دانم براي بهتر زیستن ایرانیان می

بینانه است؛ از امیر مؤمنان  خواهی واقع اعتدال آرمان

هر که همراه آرزوي خویش تـازد،  «آموخته بودم که 

دانستم کـه آرزوهـا را    و می» .مرگش به سر دراندازد
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اعتـدال  باید با بند مقـدورات اسـیر کـرد تـا جانـب      

هـم از او آموختـه بـودم کـه اعتـدال و      . رعایت شود

عـدل بـر چهـار شـعبه     «عدل نسبتی وثیق دارنـد و  

نگرنده، و دانشی پی به حقیقـت   بر فهمی ژرف: است

برنده، و نیکو داوري فرمودن، و در بردبـاري اسـتوار   

و آن شـق از دولتمـردي کـه بـر فهـم ژرف،      » .بودن

نصـاف، و بردبـاري   دانش، داوري بر مـدار اخـالق و ا  

امـا  . آزارد استوار نباشد، اعتدال ندارد و خالئق را می

واژگان چون گفته آیند، گاهی از گوینده جـدا و بـه   

اکنون این واژه، ملکی . حیات مستقل خویش درآیند

اســت کــه هــر جوینــده، در آن بــراي خــود ملکــی  

جوید؛ و ظرفی اسـت کـه هـر گوینـده بـراي آن       می

دانم که تـدبیر،   اما نیک می. کند مظروفی تدارك می

شود؛ و امیـد، بـا    بر هر معنایی از اعتدال مترتب نمی

هاي مردمان سرزمینم  هر خوانشی از اعتدال در قلب

 .گردد جاري نمی

ــا عقــال همنشــینم، و از خــرمن   ســال هاســت کــه ب

ــت ــه معرف ــان خوش ــنم ش ــیاري . چی ــاطرم، از بس خ

ه کفایت ارج هاشان، که دولتیان متاع عقل را ب گالیه

امـا امـروز بسـیار    . سـت  ها انباشـته  نهند، خاطره نمی

خرســند و خداونــد را شــاکرم کــه راه دولتمــردي و 

ورزي را، با یاري جستن از صاحبان معرفـت،   سیاست

و با پیشگامی دولتیان در مطالبه کردن خـرد و رأي  

که هـر   به همین سان، شادم از آن. آغازیم ایشان، می

ام؛ و  به وعده خویش عمـل کـرده  چند قدمی کوتاه، 

هاي علمـی را در کسـب    که گفته بودم، انجمن چنان

هـا   هـا، و تنظـیم اقـدام    هـا، تـدارك برنامـه    شـناخت 

دهیم چـرا کـه ایـن گـرد هـم آمـدن،        مشارکت می

حاصل همت سه انجمن از بزرگـان علـوم انسـانی و    

این همیـاري  . پرور است اجتماعی این سرزمین نخبه

به فال نیک گرفتـه، و امیـد دارم در    اندیشی را و هم

همه روزهایی که از مسئولیت خویش در پیش دارم، 

مستظهر به کـوهی از خـردورزي، تحلیـل و تبیـین،     

 .نقد و نظر، و راهنمایی شما باشم

هـا   اندیشـی  امید دارم بر بستر درایتی که از این هـم 

هـایی کـه عزیمـت     شـود؛ بـر همـه عـزم     حاصل، می

ما را از تعـالی و بهـروزي بازدارنـد،    اند تا مردم  کرده

انـد، بگشـاییم؛ و    هایی که بسـته  چیره گردیم؛ و گره

همواره به یاد داشته باشیم که امیر مومنان فرمودند 

ها، و گشوده  خدا را شناختم از سست شدن عزیمت«

رو، امید دارم به یاري یکدیگر،  از این» .ها شدن بسته

ر بر آن مترتـب، و  به فهمی از اعتدال برسیم که تدبی

 .امید از چشمه آن جوشان باشد

با این امیـدواري، دو روز سراسـر مملـو از مباحثـات     

و . هاي زیرکانه، براي شما آرزومنـدم  عالمانه و مداقه

اگرچه از غیبت خویش در میان شما ناخرسندم، امـا  

مطمــئن باشــید ایرانیــان و دولــت تــدبیر و امیــد از 

 .  راوان خواهند بردهاي ف ماحصل تالش شما، بهره
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  :نشست علمی نخست

  مفاهیم بنیادي و مبانی نظري اعتدال

              

  

دکتر کاشی، اعتـدال را گفتمـان نـدانیم     

بلکه به مثابه ي خط مشـی در عرصـه ي   

  سیاست نگاهش کنیم

امکان پذیري یا عدم امکـان   :دکتر مالیري

  پذیري تفکر اعتدال به مثابه ي پارادایم

از اتمام مراسم افتتاحیه و پذیرایی، همـایش بـا   پس 

برگزاري نشست علمی نخست و پنج سخنرانی ادامه 

وند، اسـتاد دانشـگاه تربیـت    دکتر صادق آئینه. یافت

مــدرس نخســتین ســخنران ایــن نشســت بــود کــه 

یـابی تفکـر اعتـدالی در    مباحث خود را حـول ریشـه  

 وي بیـان . تاریخ تشیع و سنت اهل بیت ارائـه نمـود  

همـواره بـا افـراط و    ) ع(داشت که مشی ائمه اطهـار 

هاي تفریط منافات داشته است و براي این امر مثال

تاریخی فراوانی علی الخصوص در مـورد برخـورد بـا    

این در حالی است که در تـاریخ  . دشمنان وجود دارد

هـایی از  ي پس از دوران حیـات ایشـان نمونـه   شیعه

بـه  . شـود یده مـی افراط و تفریط در تفسیر و عمل د

تـوان اعتـدال را یافـت و در     جز تکیه بر حکمت نمی

گیـري از   هـا و بهـره   حقیقت اعتدال پیمودن فضیلت

مشی مقابل اعتدال خارج شـدن از جـاده   . خرد است

گیري  افراط و تفریط است و در حقیقت اعتدال بهره

  .ها است خردمندانه و استفاده حکیمانه از فرصت

در ادامه دکتـر محمـدجواد غالمرضـا کاشـی عضـو      

بـه ایـراد   هیئت علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبـایی     

در » اعتـدال «وي پیروزي شـعار  . سخنرانی پرداخت

جمهوري اخیـر را فرصـتی تـاریخی     انتخابات ریاست

براي کشور خواند و در عین حال تاکید کرد که اگـر  

تجربـه  ایـم   قرار باشد در راهی که در آن قرار گرفتـه 

ــواهیم      ــق نخ ــا موف ــیم قطع ــرار کن ــته را تک گذش

کاشی بـر ضـرورت عـدم اصـرار بـراي سـاختن       .شد

اساسـا  «: گفتمانی براي اعتدال تاکیـد کـرد و گفـت   

اعتدال یک گفتمان نیست بلکه یک روش است و ما 

هـاي   باید از ایـن روش در راسـتاي رقابـت گفتمـان    

 اعتدال روشی اسـت . موجود در جامعه استفاده کنیم

هـایی کـه    تواند مجال بروز و ظهور به گفتمان که می

وي در ادامه با اشاره » .در جامعه وجود دارد را بدهد
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رسد ترکیب دولت آقاي روحـانی   به اینکه به نظر می

اهللا  شباهت بسیار زیادي به ترکیب دولت دوران آیت

هاشمی دارد ابراز امیدواري کرد که اعتدال روحـانی  

کاشی براي نمونه به . ی نباشداز جنس اعتدال هاشم

آقـاي  «: مساله سنت و مدرنیته اشـاره کـرد و گفـت   

هاشمی معتقد بود که نیازي نیست ما تمام مدرنیته 

را بپذیریم و از سوي دیگر معتقد بود ضرورتی نـدارد  

آقاي هاشـمی  . تمام سنت را نیز دربست قبول کنیم

معتقد بود تا حدودي از دنیاي مدرن و تا حدودي از 

اما واقعیت . عالم سنت براي اداره کشور بهره بگیریم

شـد   شاید اگر می. این است که این امر شدنی نیست

کاشی همچنـین بـر اینکـه    » .شود خوب بود اما نمی

سازي نیست و اگر بخواهد این  وظیفه دولت گفتمان

: کار را انجام دهـد آن را ضـایع خواهـد کـرد، گفـت     

رشـد و بالنـدگی   دولت باید فضا و بسـتري را بـراي   

. ها و امکان تضارب آنها با یکدیگر فراهم کند گفتمان

 .سازي کار روشنفکران است و نه دولتمـردان  گفتمان

ما تجربات زیادي دربـاره اعتـدالگرایی داریـم، ولـی     

یی باشد؛ یک تجربـه   تواند تجربه تازه اعتدالگرایی می

هـاي   بنـدي  ما از اعتدال مربوط بـه سـاختن صـورت   

هـاي   کنـد همـه شـکاف    است که تالش میگفتمانی 

یـک تجربـه دیگـر    . اجتماعی را در خود منحل کنـد 

این است که در این جدال گفتمانی یک سـر جـدال   

مثال طبقات فرودسـت و  . بر سر دیگر توفق پیدا کند

اما حاصل ایـن  . گرایان و مدلگرایان فرادست و سنتی

حاصل ایـن اسـت کـه گروهـی خـود را در      . چیست

دهد و گروه دیگر را در حاشیه و تمام  ر میکانون قرا

 .آیـد  هـا در شـکل گفتمـانی پـیش مـی      این صـورت 

ترین شانس در عرصـه سیاسـی ایـن اسـت کـه       مهم

میدان حکمت و عرصه سیاست را حتـی االمکـان از   

تنازعات گفتمانی بکاهیم و حوزه حکومت را به عقل 

بروکراتیک و تکنوکراتیک و به حوزه علمی نزدیکتـر  

بایــد چنــد محــور را بیــان کنــیم کــه ایــن  . کنــیم

ــدال ــان   اعتــدالگرایی آن اعت ــدال گفتم نباشــد؛ اعت

نیسـت، بلکـه یـک روش اسـت کـه ایجـاد تنوعـات        

همچنـین  . دانـد  گفتمانی را به منزله یک فرصت می

کاهش اعتدال بـه جـاي فکـر کـردن بـه تنوعـات و       

تعارضات گفتمانی موجود به منزله فرصت باید دیده 

ش شود که حتی االمکان از تعلق صرف به شود و تال

آن مستقل عمل شود و اجازه، فرصت و امکانات هـر  

هـا را   چه بیشتر و غنی ظـاهر شـدن تمـام گفتمـان    

همچنین اعمال اقتدار و حتـی خشـونت    .فراهم کند

در مواقعی که تنوعات گفتمانی و فرآیند رقابت بـین  

هاي خشـونت آمیـز ظـاهر     تنوعات خود را در صورت

یابـد لـذا بـا     کند خشونت سیاسی مشروعیت مـی  یم

صرف نظـر کـردن از مفهـوم گفتمـان اعتـدال ایـن       

توانـد  اعتدال مـی  .شانس اعتدال را از جامعه نگیریم

فضایی فراهم کند که تعارضات گفتمانی موجـود در  

طلبانه یکـدیگر، امکـان   جامعه به جاي نفی خشونت

یـن صـورت   تعامل مدنی با یکدیگر بیابند و تنها در ا

  .است که دوام خواهد یافت

. دکتر داود فیرحی سخنران سـوم ایـن نشسـت بـود    

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهـران در سـخنرانی   
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خود بیان داشت که در اندیشه اسـالمی اعتـدال بـه    

طلبـی و   مثابه نظریه وجود ندارد مانند نظریه اصـالح 

توان ردپاي آن را به عنوان نظریـه   اصولگرایی و نمی

اساسا رابطه نصـوص دینـی بـا نظریـات را     . پیدا کرد

چرا که نصوص دینی ماننـد  . باید با احتیاط نگاه کرد

زمین است و انواع مواد در آن وجود دارد، اما وقتـی  

بینیم سر از رادیکـال   بخشی میه صورت بنظریات را 

آوریم و ایـن باعـث بـه افـراط کشـیدن       بودن در می

دبیـات اسـالمی از دو   اعتـدال در ا  .شـود  نظریات می

 2عـدل و   1: ریشه مرتبط با هم اتخـاذ شـده اسـت   

. عدل به معناي توازن و کـردار متـوازن اسـت   . عدل

زیستن در میانـه و فـارغ از افـراط و تفـریط، و ایـن      

اعتـدال  . رسد سخن معروف که؛ بار کج به منزل نمی

به این معنی، شـواهد زیـادي در نصـوص اسـالمی و     

هاي اعتـدال بـه    از ویژگی. ان داردنظریه هاي متفکر

توان بر تصمیم و کردار مبتنی بـر   معناي نخست می

برخـی متـون اسـالمی    . اندیشه و دانش اشـاره کـرد  

چهار ویژگی زیـر را از مختصـات عمـومی اعتـدال و     

 :اند انسان معتدل شمرده

 .اندیشه در زوایاي امور -1

 .تکیه بر دانش وآگاهی -2

 .کارها و مسائلداوري نیکو در  -3

 .استواري در صبوري و شکیبایی -4

دهد که اعتـدال بـه معنـاي     این مالحظات نشان می

تواند فاقد معیـار   عدل؛ یعنی توازن و میانه روي، نمی

به طـور کلـی فقـدان مبنـی و     . و مبناي روشن باشد

عدل، در . معیار مساوي فقدان توازن است و بالعکس

ر دادن هر چیز در جاي ادبیات اسالمی به معناي قرا

خود، و بنا براین، تصمیم و عمـل بـر اسـاس معیـار     

طبـق ایـن تعریـف، هـر گفتـار و      . هاي رو شن است

. کننــد را ظلـم تلقــی مــی » معیــار«کـردار خــالی از  

مسلمانان، بر خالف یونانیان، دو معیار متفـاوت را از  

عمل بر اسـاس شـریعت در    -1: اند کردههم تفکیک 

عمل بر مدار قانون در  -2 .قطعی شرعحوزه تکالیف 

. ها و امور نوعی یا عمومی جامعه حوزه حقوق، آزادي

در جامعه اسالمی احکـام قطعـی شـریعت را معیـار     

قاطع حل و فصل اختالفات در حـوزه هـاي مهمـی    

دانند و در ایـن مـوارد    مثل حدود و دیات و غیره می

هایی  اما در حوزه. بینند احتیاج به معیار دیگري نمی

که احکام قطعـی شـریعت وجـود نـدارد، یعنـی بـه       

اصطالح فقیهان، حوزه مباحات اصلی اسـت و همـه   

ها، و بسیاري از امور عمـومی؛ اعـم از    حقوق و آزادي

گیـرد، بـه    سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را فـرا مـی  

. اسـت » قـانون «اندیشند که همان  معیار دیگري می

سه نوع عـدل   متفکران مسلمان در تبیین مسئله، از

پول، = عادل اصغر/عدل -1: گویند یا عادل سخن می

که معیار ارزیابی ارزش کاالها، حل مشکل مبادلـه و  

عـادل  /عـدل  -2 .ابـزاري بـراي حـل اخـتالف اسـت     

قانون، که معیاري براي سنجش اعتدال و بی = اوسط

طبق ایـن  . اعتاللی شهروندان در گفتار و کردار است

ضـرورتاً الزم و نشـانه اعتـدال    نظر، عمل بـه قـانون   

هرچند ممکن است قانون مطابق انصاف نبوده . است
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اما تا زمـانی کـه قـانونی    . و نیازمند اصالح بوده باشد

ــت     ــار اس ــر و معی ــت، معتب ــرده اس ــر نک -3 .تغیی

انصاف، که مبنـاي وضـع و اصـالح    = عادل اکبر/عدل

قوانین کشور بر اساس نیازها و اخالق عمـومی و بـر   

) الـف (مختصات چهارگانه پیش گفته در بند مبناي 

ــت و     ــش، داوري درس ــه، دان ــی؛ اندیش ــت، یعن اس

 .هاي الزم در فرایند وضع و تغییـر قـوانین   شکیبایی

این قسمت سوم، یعنی اعتدال بـه مثابـه انصـاف در    

مفـاهیم عـدالت و    اسـت کـه   وضع و اصالح قـوانین 

اعتدال را با دموکراسی و رأي همه یا اکثریت پیونـد  

  .دهد؛ اعتدال به مثابه روش می

دکتر محسن الویري چهارمین سخنران این نشست، 

اعتـدال را در  عضو هیئت علمی دانشـگاه بـاقرالعلوم   

وي . گستره تاریخ تمدن اسالمی مورد بحث قرار داد

اظهار  رسد با بیان اینکه میراث دین ما به اعتدال می

 اعتدال به مفهوم ارسطویی با فرهنـگ دینـی  : داشت

اعتدال از منظـر واژه شـناختی بـه    . ما متفاوت است

مفهوم به خـود پـذیرفتن اصـل و نهادینـه شـدن و      

و عـدل نیـز در   . استقرار عدل در یـک پدیـده اسـت   

تـرین تعریفـی کـه     ترین و در عین حـال دقیـق   رایج

دارد قـرار  ) ع(ریشه در سـخنان امیرالمـومنین علـی   

بـر همـین   . گرفتن هر چیز در وضـع مطلـوب اسـت   

هاي لغت عربی برداشـت   ساس آنگونه که از فرهنگا

شود، واژه اعتدال تقریبا در همه کاربردهاي خود  می

به مفهوم قرار داشتن و قرار گرفتن در وضع بهینه و 

اعتـدال هـر   . مطلوب و برخورداري از تناسـب اسـت  

روي ترجمه شده است،  ان فارسی به میانهزبچند در 

ج ارسـطویی یعنـی   اما الزاما منحصر بـه مفهـوم رایـ   

گرایی که هـم   میان هر چیز را گرفتن نیست و کمال

در فضاي اخالقی همواره رو بـه تزایـد و تکـاثر دارد،    

تواند به عنـوان پشـتوانه نظـري اعتـدال در نظـر       می

گرفت و اعتدال به این معنی به هیچ روي نکوهیـده  

نیست و خـود از برتـرین مصـادیق عـدل بـه شـمار       

، خانوادگی، سازمانی،  هاي فرديرود و همه قلمرو می

نهادي، حکـومتی و اجتمـاعی زنـدگی بشـر را دربـر      

اما این شمول تنها در مـواردي اسـت کـه    . گیرد می

بر همین اسـاس  . دار باشد اعتدال در آن قلمرو معنی

یابد در باورها  چون اعتدال فقط در رفتارها معنی می

و  توان و نباید از اعتدال سخن گفـت  ها نمی و ارزش

اعتدال در صحنه رفتارها نیز شـکل و قالـب ثابـت و    

جاودانـه نــدارد و در هــر موضــوعی متناســب بــا آن  

موضوع و تابع شـرایط گونـاگون بـا مصـلحت خـرد      

اعتـدال بـه مفهـومی کـه      .شـود  جمعی سنجیده می

گرم  گذشت، داراي یک پشتوانه استوار دینی و پشت

مین و ها نمونه از آیات قـرآن و روایـات معصـو    به ده

گزارش از سیره آنهاست و این آموزه دینـی همپـاي   

هـاي مختلـف تمـدن پیشـین      ها در الیه دیگر آموزه

مسلمانان جاي یافت و این تمدن را بـه رنـگ خـود    

در نگاه کلی تمدن اسالمی به رنگ باورهـا و  . درآورد

هاي اسالمی است، اما روشـن اسـت کـه ایـن      ارزش

سـالمی  سخن بـدان معنـی نیسـت کـه در تمـدن ا     

 .رفتاري بر خالف این باورهـا صـورت نگرفتـه اسـت    

هـاي   هاي عمل به آمـوزه  تاریخ اسالم آکنده از نمونه
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لـذا اعتـدال از   . دینی اعتدال و دعـوت بـه آن اسـت   

گـري ناسـازگار نیسـت و ریشـه در      اساس با انقالبـی 

هـاي تمـدن    یکـی از ویژگـی  . هاي دینـی دارد  آموزه

گرایی نامید  ي و اعتدالورز توان اعتدال اسالمی را می

و بر گستره تمدن اسالمی اعتدال رواج داشت و اگـر  

بخواهیم چند ویژگی براي تمدن اسالمی برشماریم، 

  .ورزي است تردید یک ویژگی اعتدال بی

دکتر محمد حسین مالیـري آخـرین سـخنران ایـن     

نشست بود که پتانسیل بدل شدن اعتدال بـه مثابـه   

ه علم را موضـوع سـخنان   یک پارادایم از منظر فلسف

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات . خود قرار داد

استراتژیک ابراز داشت ریشه اعتدال نخستین بـار در  

طــب یونــانی مطــرح شــد کــه بــر اســاس آن اجــزا  

جسمانی باید در تعادل باشند و نظـر ارسـطو تحـت    

اعتـدال ارسـطویی عمـل    . تاثیر آن تفکر طبی اسـت 

و مطلوب است و براي ایـن  کردن دریک نقطه بهینه 

ارسـطو  . خواند امر ما را به دریافت حکمت عملی می

دانـد و متفکـران    در جایگـاه اعتـدال مـی    فضیلت را

مسلمان تحت تـاثیر حکمـت عملـی ارسـطو بودنـد      

وي در ادامه  .دانستند چون ارسطو را حکیم الهی می

شـناختی مـورد بررسـی    اعتدال را از منظري هستی

قـرار داده و الزامـات تفکـر اعتــدالی بـه مثابـه یــک      

  . پارادایم را بر شمرد
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  :نشست علمی دوم

  اعتدال در حوزة سیاست

  

  :دکتر دهقانی فیروزآبادي 

اعتـدال گرایــی، پرهیــز از گفتمــان هــاي  

  افراطی و تفریطی سازش و ستیز

  

اعتدال آیا : دکتر سجادپور پاسخ می دهد

 گرایی می تواند بر توازن ها و تعادل هاي

ضروري و گوناگون سیاست خارجی ایران 

  استوار گردد؟

راهکارهاي اجرایـی کـردن   : دکترکوالیی 

ــارجی    ــت خ ــدال در سیاس ــرد اعت رویک

  جمهوري اسالمی ایران

پس از استراحت یک و نیم ساعته که براي پـذیرایی  

ناهار و اقامه نماز در نظر گرفته شده بود، همایش بـا  

دومین نشست علمی خود در بعـد از ظهـر روز سـه    

در این نشست به مفهوم . شنبه به کار خود ادامه داد

اعتدال در حـوزه سیاسـت اختصـاص داشـت شـش      

نخسـت  . سخنران به ارائـه مطالـب خـود پرداختنـد    

دکتر حسین سلیمی، دبیـر علمـی همـایش و عضـو     

هیئت علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبـایی بـه ایـراد       

وي . سخنرانی با عنوان دال مرکزي اعتدال پرداخـت 

از زمانی که واژة اعتدال بـه عنـوان   اظهار داشت که 

نمایۀ یک نگرش سیاسی اجتماعی نـوین در جامعـۀ   

سـت در  ایران مطرح شد، این پرسش که اعتدال چی

در . میان اهل اندیشه بیش از هر زمان برجسته شـد 

واقع اعتدال به مثابۀ یک دال نـوین وارد گفتارهـا و   

دالــی کــه در ســیالن . هــاي سیاســی گشــترقابــت

ها و گفتارهاي مختلف در جامعۀ ایران معانی اندیشه

در واقـع چـون   . گیـرد مختلف و متفاوتی به خود می
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ونـاگون بـازگو کننـدة    هاي معنایی گگفتارها و نظام

هـاي سیاسـی متفـاوت هسـتند،     ها و گرایشاندیشه

دال اعتدال در پرتو این گفتارها، معانی متفاوتی بـه  

رسـد در دوران پـس از   به نظر می. خود گرفته است

، دال اعتـدال  1392انتخابات ریاست جمهوري سال 

ور بوده و در این میـان  در میان گفتار مختلف غوطه

تفاوت در محیط فکري ایران به خـود  چهار معناي م

اعتدال به معناي میانـه روي و گریـز از   : گرفته است

-گرایی، اعتدال به معناي اصـول طلبی و اصولاصالح

طلبــی گرایــی معتــدل، اعتــدال بــه معنــاي اصــالح 

کار، و اعتـدال بـه معنـاي رویکـرد عقالیـی      محافظه

هـاي مختلـف سیاسـی در    در واقـع گـروه  . ضدافراط

انـد کـه ایـن واژه و نیـز جریـان      تـالش کـرده  ایران 

-سیاسی اجتماعی برآمده از آن را در یکـی از قالـب  

ــدان   ــان معنــایی ب ــرار دهنــد و چن هــاي مــذکور ق

رسد کـه ایـن مفهـوم داراي    اما به نظر می. ببخشند

نقاط و مفاهیمی مرکزي و در عین حـال مفـاهیمی   

توانـد آغـازگر گفتـاري    متضاد است که به تدریج می

مفاهیمی مثل . ید در فرهنگ سیاسی ایران باشدجد

طلبـی  طلبی، و توسـعه گرایی، تحولگرایی، واقععقل

گرایـی،  در کانون این واژه و مفاهیمی چون خشونت

گري و نفی دسـتاوردهاي تمـدن   بنیادگرایی، افراطی

جدید در نقطۀ مقابل ایـن واژه در کـاربرد رایـج آن    

واژه قرابـت  بـه ایـن شـکل ایـن     . قرار داشـته اسـت  

نزدیکی با مفهوم فضیلت حـد وسـط کـه در تـاریخ     

فضیلت حـد  . کنداندیشۀ اسالمی طرح شده پیدا می

هاي ارسـطویی بـود کـه بـه     وسط برگرفته از اندیشه

وسیلۀ فیلسوفان مسلمان وارد واژگان اسالمی شد و 

به دلیل آن که مفهوم معـادل آن در اندیشـۀ دینـی    

و تفکرات یونـانی و   وجود داشت به حلقۀ وصل علوم

اندیشۀ دینی بدل شد و زمینۀ پیوند این دو جریـان  

از . تمدنی و خیز بلند تمدن اسـالمی را فـراهم آورد  

این رو چنان چـه در شـرایط نـوین تحـول جهـانی،      

اعتدال بتواند همان کارکرد مفهوم فضیلت حد وسط 

را در تاریخ تمدن اسالمی بیابد و موجب پیوند میان 

تـوان  ی و فرایندهاي جهانی شـود، مـی  تمدن اسالم

  .  انتظار داشت که همان کارکرد تاریخی را ایفا نماید

در ادامه دکتر ابوالفضل دالوري عضو هیئـت علمـی   

ــوص   ــاحثی در خص ــایی مب ــه طباطب دانشــگاه عالم

ومات توسعه سیاسـی در اعتـدال ارائـه    جایگاه و ملز

رویکرد اجتنـاب از تغلـیظ   وي بیان داشت که . نمود

کند مباحث انتزاعی و یا منازعه جویانه را توصیه می

هـاي موضـوع مـورد    ها و مشخصـه کوشد مولفهو می

را بـر ایـن اسـاس    ) توسعه سیاسـی اعتـدالی  (بحث 

از نظـر دالوري  . مفهوم سازي و مصـداق یـابی کنـد   

اعتدال سیاسی مفهومی انتزاعی و نسبی است و هـر  

افـراط و   از دوري یـا  رويمیانـه  نظیـر  –تعریف کلی

 و انضـمامی  معنـاي . کاهـد نمی آن ابهام از –تفریط

 فضـاي  دقیـق  شـناخت  بـا  فقط مفهوم این ترروشن

 موجود هاي بندي قطب و نظر مورد جامعه بر حاکم

 بـه  گـذرا  نگـاهی  با. شودمی فهم و بحث قابل آن در

 در تـوان مـی  ایـران  امروز اجتماعی و سیاسی فضاي

دي را میـان  شـدی  هـاي بنـدي  قطـب  ها حوزه همه
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: نیروهاي سیاسی و رویکردهاي آنـان مشـاهده کـرد   

در حـوزه اقتصـاد، رویکـرد دولـت محـور و مداخلـه       

گرایی شدید در مقابل رویکـرد بـازارگرایی نـاب؛ در    

حــوزه سیاســت خــارجی، رویکــرد ســتیزه جــویی و 

مبازره طلبی در مقابل رویکرد ادغام در نظم موجـود  

نتـرل شـدید و   جهانی؛ در حوزه فرهنـگ رویکـرد ک  

گرایی در مقابل رویکرد آزادسـازي کامـل؛   قیمومیت

در حوزه سیاست داخلی،  رویکرد سیاسـت زدایـی و   

امنیتی کردن امور سیاسی در مقابل رویکرد سیاست 

شناسایی دقیق ایـن قطـب   .... زدگی و آنارشیسم؛ و 

توانـد بـه   هـا مـی  بندي ها و یافتن نقاط میانه در آن

هـاي رویکـرد   لفه ها و مشخصهشناسایی و تبیین مو

تـا  . هـا یـاري رسـاند   اعتدالی در هر یک از این حوزه

آنجا که به توسعه سیاسی مربوط اسـت، بـاز هـم در    

هاي شدیدي را هـم در مـورد   بنديایران امروز قطب

موضوعیت و اولویـت آن و هـم در مـورد مضـمون و     

در قطب بندي اول، طی . محتواي آن  شاهد هستیم

ر رویکردي که اصـوالً هـیچ موضـوعیتی    دو دهه اخی

و بـه عبـارت دیگـر    (براي این مقولـه قایـل نیسـت    

ســاختارها، گفتارهــا و رویــه هــاي سیاســی رســمی 

در ) داندموجود را کامل و بی نیاز از هر اصالحی می

مقابل رویکردي قرار داشته که تغییـرات اساسـی در   

این سـاختارها را اولویـت اصـلی و شـرط هـر گونـه       

در . در حوزه هاي دیگـر قلمـداد کـرده اسـت     اصالح

مورد قطب بنـدي دوم کـه البتـه میـان قـائالن بـه       

ضرورت توسعه سیاسی به وجود آمده، رویکردي کـه  

-توسعه سیاسی را به کارآمدي دولـت محـدود مـی   

آرایـی کـرده کـه    ساخته در مقابـل رویکـردي صـف   

دموکراتیزه کـردن همـه جانبـه و تغییـر در مبـانی      

ام سیاسی را اولویت هـر گونـه پـروژه    مشروعیت نظ

رسد در ایـن  به نظر می. کرده استتوسعه قلمداد می

مورد نیز مدعیان و حامیان رویکرد اعتدالی بایـد بـا   

دقت در چند و چون، ملزومات و پیامدهاي هر یـک  

بندي نقاط میانه مناسب را شناسایی از این دو قطب

از نتـایج   وي در ادامه برخی. و تعریف و تبیین کنند

مطالعات خود در خصوص وضعیت توسـعه سیاسـی   

در ایران را در قالب نمودارهایی ارائه نمود و بـر ایـن   

گرایـی بـراي توسـعه    اساس برخی از الزامات اعتدال

  .سیاسی ایران را مورد شناسایی قرار داد

دکتر محمد رضـایی،  عضـو هیئـت مـدیره انجمـن      

ــات،    ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــی مطالع ــومین ایران س

سخنران این نشست بـود کـه سـخنرانی خـود را بـا      

هـاي آن در  موضوع مفهوم شناسی اعتدال و داللـت 

وي سخنان خـود را  . توسعه سیاسی ایران ارائه نمود

ــا مخالفــت بــا برخــی از نظــرات دکتــر کاشــی در   ب

سازي از اعتـدال آغـاز   خصوص ضرورت عدم گفتمان

نی از کرد و بیان داشت که هیچ واقعیـت غیرگفتمـا  

بـه  وي اظهار داشـت کـه    .نظر قابل شناسایی نیست

شناختی جامعه ایران، اعتدال در دلیل شرایط هستی

تواند دال محکمی براي معناي حدوسط یا میانه نمی

اي تازه در حیات سیاسـی کشـور باشـد؛    ایجاد جبهه

گرایانه از اعتـدال بـه ضـد خـود     چرا که، درك میانه

خاصــمات ویژگــی تعارضــات و ت. شــودتبــدیل مــی
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هـاي  وجودشناختی همیشگی مناسبات میـان گـروه  

ها و مردم بـا نظـام   سو و گروهرقیب با یکدیگر از یک

در چنـین شـرایطی،   . سیاسی از سـوي دیگـر اسـت   

گـرا، تکیـه بـیش از    هاي میانهمشکل اصلی برداشت

از سوي دیگر، اعتدال بـه  . حد بر توافق عقالنی است

هـا هـم   زي این شکافسابراي منحل معناي کوشش

این مشخصـاً تجربـه مـا در    . مقرون به نتیجه نیست

-ها براي یکسانجامعه ایران است که در آن کوشش

هـا و  سازي جامعه به تشـدید شـکاف  سازي و همگن

-بـرون  لـذا، راه . هاي پراکنده منجر شده استهویت

هـا و بـه   رفت از این معضـله، پـذیرش ایـن شـکاف    

هاي متکثر به جاي توافـق  شناختن عقالنیترسمیت

به بیان دیگر، اعتدال به معناي تـأمین  . عقالنی است

شـناختن  و تضمین شرایط اولیه بـراي بـه رسـمیت   

توانـد جبهـه   هاي موجـود مـی  تعارضات و کشمکش

اي را در اداره امور کشور بگشاید که بـه معنـاي   تازه

ــوع پسااصــالحدقیــق کلمــه جبهــه طلبــی و اي از ن

  . استگرایی پسااصول

دکتر الهـه کـوالیی اسـتاد دانشـگاه تهـران نیـز در       

گرایی در سیاست خارجی جمهـوري  سخنانی اعتدال

اسالمی ایران نویدبخش پایان دوره تحمیـل آرزوهـا   

 کـوالیی بـا بیـان اینکـه    دکتر. هـا دانسـت  بر واقعیت

انقـالب   هايجمهوري اسالمی ایران بر اساس آرمان

ناعادالنه حـاکم بـر   رویارویی با نظم در پس اسالمی 

-جهان و زیر پرسش قراردادن مبانی نظـام سـرمایه  

-داري و نیز نظام کمونیستی، نخستین مراحل شکل

 گیري این نظام را با محیط بـین المللـی شـکل داد   

هاي اسـالمی در نخسـتین    طرح آرمان: اظهار داشت

هاي الهی و اسالمی  دهه پس از انقالب بر پایه آرمان

می ایران نقـش مبـارزه بـا نظـام     جمهوري اسال. بود

القـراي   گیري ام سلطه و حمایت از محرومان و شکل

 اما برخالف این نگرش کردرا دنبال میجهان اسالم 

نشـین بـا یـک     یک کشور مسلمان ناگزیر به جنگ با

هـاي  بـا شـروع جنـگ و حمایـت    . شدنظام سکوالر 

هاي جهـانی از رژیـم بعثـی عـراق،     جانبه قدرتهمه

ــاي ــان ه ــار   بنی ــور دچ ــرفت در کش ــعه و پیش توس

هاي سـنگینی شـد کـه سـرانجام گسـتره و      خسارت

تهدید قـرار داد   عمق آن بقاي نظام سیاسی را مورد

. از سوي ایران منجر شـد  598و به پذیرش قطعنامه 

گرایی در شرایط پایان جنگ هشت ساله سپس عمل

عـراق بــا ایـران تکــوین یافـت، تــا شـرایط را بــراي     

. جانبه کشور پس از جنگ فـراهم آورد بازسازي همه

هــاي چشــمگیر ایــن تحــول کــه در پــی دگرگــونی

زدایـی در  اجتماعی داخلی رخ داد، تـنش  -اقتصادي

اما فشار . سیاست خارجی را غیرقابل اجتناب ساخت

گرایی کـه ایـن بـار در پیونـد بـا سـاختارهاي       آرمان

قرار گرفته بود، بار دیگـر   نظامی در کشور -اقتصادي

یافت، بدان گونه که با فرستادن پرونده برنامه  شدت

اي جمهــوري اســالمی بــه شــوراي امنیــت و هســته

تبدیل آن به یـک موضـوع امنیتـی، امکـان تحقـق      

انـداز را مـورد تردیـد    شده در سند چشماهداف اعالم

ــرار داد ــه سیاســت وي. جــدي ق ــت   ب خــارجی دول

در دولـت    :هاشمی رفسنجانی اشاره و تصـریح کـرد  
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المللی مورد توجه قرار  هاي بین هاشمی واقعیت آقاي

گـویی بـه    گیرد و نیازهاي داخلی و ضرورت پاسخ می

این نیازها و همچنـین سیاسـت خـارجی مبنـی بـر      

گیرد، بنـابراین   هاي منطقه شکل می پذیرش واقعیت

اي و  هــاي منطقــه  دولــت ســازندگی از ظرفیــت  

وي در مـورد سیاسـت    .گیـرد  المللـی بهـره مـی    بین

: جی هشت سال دولت اصالحات خاطرنشان کردخار

در این دوران تـالش بـراي بهـره گیـري از شـرایط      

گرایی است که در آن بـر   المللی در امتداد آرمان بین

هــاي بصــري تأکیــد شــده و بحــث سیاســت   ارزش

ها مورد اقبال گسترده جهانی قـرار   وگوي تمدن گفت

کوالیی در بخشـی دیگـر از سـخنان    دکتر  .گیرد می

ــو ــتخ ــه سیاس ــود   د ب ــت محم ــارجی دول ــاي خ ه

نژاد نیـز اشـاره کـرد و گفـت کـه مجموعـه        احمدي

اهداف اعالم شده در برنامه سیاست خـارجی دولـت   

گرا نسبت بـه اهـداف    نهم برتري اهداف ایدئولوژیک 

ملی اسـت کـه ایـن بـا بازنشسـته کـردن نیروهـاي        

المللی را مورد انکـار قـرار    هاي بین متخصص واقعیت

هـایی اجـرا    در دولت نهـم و دهـم سیاسـت    .دهد می

شود که در جامعه جهانی کمتر مثـالی بـراي آن    می

هاي خـارجی بـه پدیـده     وجود دارد که این سیاست

شـود و   المللـی تبـدیل مـی    امنیتی براي محیط بـین 

کشوري که تا دیروز ادعاي رهایی کشورهاي دنیـا را  

المللــی  داشــت تهدیــدي بــزرگ بــراي جامعــه بــین

تبـدیل شـدن ایـران بـه پدیـده       .شـود  یمحسوب م

ها و  امنیتی براي جامعه جهانی سبب ایجاد قطعنامه

فشارها توسط آمریکا با حمایت جامعه جهانی علیـه  

گرایــی و یــا  ذهــن ،تمرکــز بــر اعتــدال .ایــران شــد

رویاگرایی را در سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی   

کنار خواهد زد و پایان تالش براي تحمیل آرزوها بر 

  .ها خواهد بود واقعیت

در ادامه دکتر سیدجالل دهقانی فیروزآبادي، اسـتاد  

دانشــگاه عالمــه طباطبــایی در ســخنرانی خــود بــه 

گرایـی در سیاسـت خـارجی    تبیین گفتمان اعتـدال 

از نظر وي گفتمان . جمهوري اسالمی ایران پرداخت

سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران در دولـت    

توان گفتمان اعتدال یا اعتـدال گرایـی    یازدهم را می

نامید که در قالب گفتمان کالن اسالم گرایی تعریف 

اي کـه رفتارهـا و راهبردهـاي     می شـود ؛ بـه گونـه   

ر دولـت  سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران د  

یازدهم نیز در قالب گفتمان اعتـدال گرایـی تکـوین    

بـه طـور کلـی اعتـدال بـه دو      . شود یافته و اجرا می

در معنـاي  . صورت سلبی و ایجابی تعریف مـی شـود  

سلبی ، اعتدال بـه معنـاي نفـی افـراط و تفـریط و      

از ایـن رو،گفتمـان   . پرهیز از این دو حد مـی باشـد  

هـاي  از گفتمـان  گرایـی را مـی تـوان پرهیـز    اعتدال

گرایـی  افراطی و تفریطی سازش و ستیزش یا آرمـان 

اما گفتمان . گرایی انفعالی تعریف کردتوهمی و واقع

گرایی در معناي ایجـابی و مثبـت بـر اسـاس     اعتدال

ها، دال متعالی و عناصر مقوم آن مختصات ، شاخص

دال مرکـزي و متعـالی گفتمـان    . تعریف می گـردد 

ل و توازن است که بر حسب ایـن  گرایی، تعاداعتدال

توازن بین آرمان و واقعیـت  : شود موارد تلخیص می
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گرایــی؛ تــوازن بــین انــواع گرایــی و واقــعیــا آرمــان

عقالنیت؛ توازن بین مصالح اسـالمی و منـافع ملـی؛    

توازن بین اهداف سیاست خارجی؛ توازن بین اهداف 

و ابزار سیاست خارجی؛ تـوازن بـین عناصـر قـدرت     

توازن بین اعمـال قـدرت و دیپلماسـی؛ تـوازن     ملی؛ 

بین حـق و تکلیـف؛ تـوازن بـین سـه اصـل عـزت ،        

ــت    ــاختار سیاس ــوازن در س ــلحت؛ ت ــت و مص حکم

بر مبناي .  خارجی؛ و توازن در توسعه روابط خارجی

دال مرکزي توازن در گفتمـان اعتـدال در سیاسـت    

خارجی ، عناصر و دقایق آن به ایـن صـورت تعریـف    

گرایـی و خـردورزي؛ واقـع بینـی و     قـل ع: می گردد

-گرایی معطوف به نتیجـه؛ تحـول  گرایی؛ تکلیفواقع

گرایـی  گرایی سـازنده و مـوثر؛ توسـعه   گرایی؛ تعامل

متوازن؛ امنیت طلبی؛ منزلـت طلبـی؛ صـلح طلبـی     

  .گراییگرایی؛ و کمالمثبت؛ عدالت

آخرین سخنران این نشست دکتر سید محمد کاظم 

-لمـی دانشـکده روابـط بـین    سجادپور عضو هیئت ع

وي در سخنانی اظهـار  . الملل وزارت امور خارجه بود

داشت که سیاسـت خـارجی ایـران بـا وجـود همـه       

ها، سیاستی نیست که در  ها و تفریط ها، افراط چالش

در واقـع آرامـش   . انحصار یک فرد و سـازمان باشـد  

ــور و     ــام مح ــت نظ ــی از سیاس ــران ناش ــونی ای کن

اشاره به این کـه فـرایض هـر    او با . کشورمحور است

کشور با کشورهاي دیگر متفاوت است و این مسـاله  

گرایی مورد توجه قـرار بگیـرد، ادامـه     باید در اعتدال

سیاست خـارجی، ماهیـت، اهـداف و اجراهـاي     : داد

اي از  در واقع سیاست خارجی مجموعه. ترکیبی دارد

باید بـه حـوزه سیاسـت    . هاي مختلف است موزاییک

وارگی داشته باشیم، زیرا سیاسـت   ه اندامخارجی نگا

هـا ترکیبـی از جسـم و روح     خارجی هماننـد انسـان  

اســت کــه جســم آن را ســاختارها و جغرافیــاي آن  

هـاي   دهد و روح آن متشکل از مجموعـه  تشکیل می

در طول تاریخ چند هزار سـاله  . انسانی و زمانی است

ن ها میـا  ها و واکنش المعارفی از کنش توان دایره می

اي  المللی یافت که طیف گسـترده  ایران و جامعه بین

. دهـد  ها تا اتحادها را تشکیل می تحریم ها و  از جنگ

ایــران هروقــت نتوانســته اســت تصــمیمات درســت 

بگیـرد، جسـمش در عـذاب بـوده و هـر زمـانی کـه        

تصمیمات درسـت و بـه جـایی اتخـاذ کـرده اسـت،       

یاسـت  گرایی در س در واقع اعتدال. تنومند شده است

خارجی مستلزم نگاه توامـان بـه جغرافیـا و انقـالب     

ــه  . اســالمی اســت ــد توجــه یکســانی ب ــع بای در واق

  . ساختارهاي معنایی و مادي داشته باشیم
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  :نشست علمی سوم

هاي اقتصادي، فرهنگی و اعتدال در حوزه

  اجتماعی

  

دکتر سعید لیالز و آزاد سازي اقتصادي و 

  اعتدال 

  

  :مقصوديدکتر مجتبی 

توسعه نا متوازن و نـابرابري منطقـه اي،   

مهم ترین موانع گسترش اعتـدال گرایـی   

  در میان اقوام ایرانی

 :دکتر قـانعی راد 

گفتمان اعتـدال و  

درمــان چــالش  

توسعه یافتگی در 

  کشور

سومین نشست همایش تبیین مفهوم اعتـدال صـبح   

روز چهارشنبه و بـا سـخنرانی تعـدادي از اسـاتید و     

شناســی و اقتصــاد هــاي جامعــهصــاحبنظران حــوزه

اولین سخنران این نشسـت دکتـر سـید    . برگزار شد

ــراج ــین س ــگاه  حس ــی دانش ــت علم ــو هیئ زاده عض

خوارزمی بود که مقاله خـود را بـا عنـوان تـاملی در     

هاي رویکرد اعتدالی در رویـارویی بـا مسـائل    داللت

ئل وي بیان داشت که مسا. اجتماعی ایران ارائه نمود

اجتماعی از جمله موضـوعاتی اسـت کـه در عرصـه     

گفتگوها و رقابـت هـاي سیاسـی در جوامـع امـروز      

هـاي  معمـوال احـزاب و جریـان   . جایگاه مهمی دارند

سیاسی پیش و پس از مبارزات انتخاباتی مسـائلی را  

کننـد توجـه افکـار    کننـد، تـالش مـی   برجسته مـی 

عمومی را بـه سـمت آن موضـوعات و اهمیـت آنهـا      

کنند که رقبایشان کنند، افکار عمومی را توجیهبجل

انـد یـا تـوان، شایسـتگی و     توجـه به آن مسـائل بـی  

کارآمدي الزم براي حل آنهـا را ندارنـد؛ و در مقابـل    

معمـوال  . خود از این توانایی و کارآمدي برخوردارنـد 

هاي کاندیـداها و  مردم براساس ارزیابی که از توانایی

یارویی با مسائل اجتمـاعی  هاي سیاسی در روجریان
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در عین حـال،  . دهند و بالعکسدارند به آنها راي می

هایی که بـراي  تعریف مسائل اجتماعی و نیز راه حل

هـا و  شـود، بـا ایـدئولوژي، نظـام ارزش    آنها ارائه می

ایـن  . هـا ارتبـاط دارد  همچنین منافع افـراد و گـروه  

کنند که چه چیزي یـک  ها و منافع تعیین میارزش

و ) تعریـف مسـئله  (مسئله اجتماعی با اهمیت است 

گـاه  ).کارارائه راه(حلی براي آن مناسب است چه راه

هــایی در جریــان یــک مبــارزه انتخابــاتی، کلیــدواژه

شود که در فضاي گفتمانی موجـود جنبـه   مطرح می

دهنـده ایـدئولوژي،   کنـد و بازتـاب  نمادین پیـدا مـی  

ر تعریف مسئله و هاي یک کاندیدا دها و برنامهارزش

در . کار بـراي مواجهـه بـا آن مسـائل اسـت     ارائه راه

انتخابـات اخیــر ریاســت جمهـوري در ایــران کلمــه   

چنــین جایگــاهی پیــداکرد و در فضــاي  "اعتــدال"

گفتمانی رقابت سیاسی جاري توجـه اکثریـت را بـه    

وي در ادامــه اظهــار داشــت کــه  . خــود جلــب کــرد

هـاي اکثریـت    زشهاي عام یک جامعه لزوما ار ارزش

هـاي مـد نظـر     نیست و در این میان بایـد بـه ارزش  

مساله اجتماعی در چارچوب . ها نیز توجه شود اقلیت

ي دموکراتیـک نیـاز    دیدگاه اعتدالی به یـک برنامـه  

دارد که این برنامه تنها از طریق گفت و گـو امکـان   

میانه روي یعنی حد وسـط بـین   . اجرایی شدن دارد

ي تـوام   نی نفـی هـر نـوع برنامـه    یع. افراط و تفریط

 .باخشونت و به رسمیت شناختن دیگران

سپس دکتر محمد فاضلی عضو هیئت علمـی مرکـز   

تحقیقات استراتژیک بود کـه سـخنرانی خـود را بـا     

هـاي سـاختاري    موضوع اعتدال و غلبه بر عدم توازن

ها  که دولت اعتدالی، آرمان وي با بیان این. ارائه نمود

و اولویت دادن به نیازها در جامعـه   ها گذاري و هدف

رضـایت داشـتن یـا    : را متفاوت خواهد دیـد، افـزود  

هـا   گویی دولـت  نداشتن از یک دولت در میزان پاسخ

به نیازهاست، از این رو براي دولت اعتـدالی اولویـت   

نبایـد  . اي حـائز اهمیـت اسـت    دادن به نیازها مساله

لی فکر کنیم اگر کسـی در کـردار و رفتـارش اعتـدا    

برخورد کـرد بـه آن معناسـت کـه در عملکـرد هـم       

کنـد، مـثال برخـی اقتصـادادانان      اعتدالی برخورد می

معتقدنــد آقــاي هاشــمی بــا وجــود رفتــار و مــنش  

اش در  ي تعــدیل ســاختاري اش امــا برنامــه اعتــدالی

بنابراین مهم آن است که . اقتصاد منجر به افراط شد

سـاختاري  اگر کسی ادعاي اعتدال دارد رویکردهاي 

اعتدال را باید ساختاري تعریـف  . را نیز معتدل سازد

هـا و   اي از سیاسـت  کرد، نـه کنشـی، اعتـدال بسـته    

تواند توانـایی   اقدامات است که به طور ساختاري می

. کشور ها را براي پاسخگویی به نیازها به وجود آورد

هاي جامعه تعریف کاملی  این بسته باید از نیازمندي

ر عین حال معتقدم نیازها باید به طور د. داشته باشد

مـا بـراي    .کلی در چارچوب دموکراسی تعریف شوند

هایمان به دولت با ظرفیت نیـاز داریـم    اجراي برنامه

در حالی که ما در کشور به طـور سـاختاري همـواره    

ایم یعنی ایـن کـه ایـن     هاي بی ظرفیت داشته دولت

ی کننـد  ها نتوانستند اوال نیاز را خوب شناسـای  دولت

ــوبی    ــه خ ــاز آن را ب ــایی نی ــورت شناس ــا در ص دوم

ریزي و بـراي رفـع آن نیـاز تخصـیص بودجـه       برنامه
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بــراي . دهنـد و در نهایـت اجـراي ضـعیفی داشـتند     

داشتن دولت با ظرفیت نیاز به اصالحات بروکراتیک 

هـاي متعـدد در کشـور در     متاسـفانه شـکاف  . داریم

هـاي   انهاي مختلف مـا را در مواجـه بـا بحـر     زمینه

ها ، شـکاف   جدي قرار داده است از جمله این شکاف

وجـود ده میلیـون فقیـر در    . بین فقیر و غنی اسـت 

سال گذشته  8متاسفانه طی . کشور زنگ خطر است

هـاي غلـط ، نـابرابري اقتصـادي و      به خاطر سیاست

تـا پـیش از   . اجتماعی در کشور متحرك شده اسـت 

قیـر در  کـرد و ف  آن غنی در یک منطقه زنـدگی مـی  

هـا   منطقه دیگر اما امروز به برکـت برخـی سیاسـت   

کنند و فقر دچار  شهر هم تردد می ها به پایین پورشه

یک شکاف ضد امنیتی بزرگی شده است و جامعه را 

اعتدال محصول شناخت واقع بینانـه   .کند تهدید می

ما باید مولـدان ایـن شـناخت را    . و خردگرایانه است

عتدال با تغییر همراه است ا. نیز به رسمیت بشناسیم

نه با محافظه کاري و البته تحول خواهی منتهی بـه  

هـاي   دولـت روحـانی قطعـا سیاسـت     .نتیجه و امیـد 

هــا  گیــرد کــه ایــن سیاســت انقباضــی را پــیش مــی

این فشارها تنها بـا امیـد   . کند فشارهایی را ایجاد می

اند تحمل شود و از سـویی معتقـدم اعتـدال و    تو می

ري، تنها در چارچوب گفت و گو محقق تعادل ساختا

 .شود می

در ادامه این نشست دکتر مجتبـی مقصـودي عضـو    

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسـالمی و رئـیس انجمـن    

علوم سیاسی ایران سخنرانی خـود را حـول موضـوع    

اگـر  وي اظهار داشـت  . ها در ایران ارائه نمودقومیت

و رونـد  پدیده قومیت و سیاسی شدن هویـت قـومی   

بـه  و به صعود آن را در هفتاد سـاله اخیـر درایـران    ر

رسـمیت بشناسـیم،   مثابه یـک واقعیـت موجـود بـه    

ــین و   ــم، تبیـ ــریط در فهـ ــراط وتفـ ــاً، افـ مشخصـ

سیاستگذاري مهمتـرین معضـل پدیـده قومیـت در     

ایران و در مقابل بنظر می رسد، اعتـدال شـاه کلیـد    

عـدالت و اعتـدال   . برخورد بهینه با این مساله اسـت 

توام با واقع بینی و خردورزي در فهم و تبیین پدیده 

یـی همـراه   "باید هـا  و نبایـدها  "قومیت در ایران با 

صورت مسـاله   "شناسایی"در گام اول؛ مستلزم. است

-و متعاقب آن پذیرش مسئولیت عملکردها، سیاست

هاي هویتی و پیامدهاي آن و از جمله فرصت گذاري

هاي ذینفـع  رفها و چالش هاي آن از سوي همه ط

و به ویژه از سـوي دسـت انـدرکاران نظـام سیاسـی      

نفی صـورت مسـئله، مشـکالت ایـن حـوزه را      . است

ازبــین نخواهــد بــرد و بــا مبــانی اعتــدال، عــدالت و 

ــه . خــردورزي ناســازگاري دارد در گــام بعــد، هرگون

سپاري و فرافکنـی، اعمـال و اجـرا، تفسـیرها،     بیگانه

اي و شخصـی، بـه   هـاي سـلیقه  ها و برداشـت روایت

هـا  نمـایی هـا و یـا بـزرگ   ها و فراموشـی رانیحاشیه

هـاي افراطـی، فـرار از مسـئولیت و     سـازي وبرجسته

بـدین لحـاظ، اعتـدال بـا     . پاسخگویی تلقی می شود

اعتدال با لوازم و الزامـاتش   .همبسته است "انصاف"

 هـر چنـد  ي برخورد با مسائل باشـد،   تواند شاکله می

و تنهـا  باشیم که اعتـدال بهتـرین   توانیم مدعی  نمی

  . است این حوزه روش  برخورد با مشکالت



 
 

24                                         

 

تمایل ندارند به موضـوع   بعضاهاي اقتدارگرا  دولت   

بـروز   آن را باعـث طـرح   ، چرا کـه ها بپردازند قومیت

متاسـفانه  . نـد دان کشـور مـی   بـراي مشکالت بیشتر 

 ،سـالهاي گذشـته  کشورمان در ها در  قومیت موضوع

در  ،رسی در حـوزه اجتمـاعی و فرهنگـی   به جاي بر

و ایـن رونـد آثـار     گرفـت ي امنیت ملـی قـرار    حوزه

فرامـوش نکنـیم کـه     .داشـته اسـت   در بـر سویی را 

نخبگان سیاسی منـاطق   ،در مقطع انتخابات معموال 

 مطالبـات و نواحی مختلف کشـور از ظرفیـت هـاي    

استفاده می  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي  سیاسی،

 -کنند و با دامن زدن بدان ها سعی در بسیج قـومی 

نظام از طرفی چون . انتخاباتی به نفع خویش هستند

، بـا  نیز به دنبال مشارکت حـداکثري اسـت  سیاسی 

ظرفیت هاي مطالباتی واکنش مثبتی نشـان  افزایش 

ی بـه  مطالبـات  در واقع افـزایش ظرفیـت  ،  نمی دهد

در یـک   بـه موقـع   همراه عدم پاسخگویی مناسـب و 

بیشتر را ها  ها و عدم تعادل نابسامانی، ي طوالنی دوره

ــی  ــکل م ــار مش ــه را دچ ــد و جامع ــواردي . کن در م

از موضوعات و مشکالت قـومی و قبیلگـی   کاندیداها 

نـد کـه   نک مـی و یا استفاده انتخابـاتی  سوء استفاده 

از یک منظر امـري طبیعـی و از منظـر دیگـر      شاید

همـواره   عموال به صورت رسـمی م. بنظر برسدتهدید 

هـا در کشـور    اقـوام و قومیـت   مطرح می نماییم کـه 

فرصت هستند، اما هیچ وقت از آنها به بهترین شکل 

ایـن حـرف   واقعیت آن است کـه  . کنیم استفاده نمی

خـرد ورزي،   بـا خـود  اعتـدال   .ی بیش نیسـت تعارف

چــارچوب ایـن  انصـاف و عـدالت را در بـر دارد و در    

در . مسـاله و مشـکل  را بپـذیریم   رت صـو ابتدا بایـد  

و  انتقـادي مرحله بعـد پـذیراي گفتگـوي صـادقانه،     

راه باشیم و اجازه دهـیم مسـائل و مشـکالت     شفاف

 گرایـی  قانون در این عرصه.منصفانه خود را بیابدحل 

و الزام طرفین به پایبنـدي هـاي قـانونی و از جملـه     

پیش بینی کننده حقوق گروه هاي فرهنگی و اصول 

ــاعی  ــل    اجتم ــاي ح ــرین راهکاره ــه مهمت از جمل

اصـول  . اسـت اقوام مشکالت کشور و به ویژه مشکل 

. قانون اساسـی بایـد کـف انتظـارات قـومیتی باشـد      

هـا   ي قومیـت  تساهل و مدارا مبناي اعتدال در حوزه

باید باشد و از سویی اعتماد بـه اقـوام ایرانـی شـرط     

  .تدال استاع

-دکتر محمد امین قانعی راد، رئیس انجمـن جامعـه  

شناسی سخنران بعدي بـود و مقالـه خـود را حـول     

گرایـی  موضوع روابط دولت و جامعه در بستر اعتدال

وي بیان داشت که گفتمان اعتدال داراي . ارائه نمود

زمینه هـاي  . یک زمینۀ عام و یک زمینۀ خاص است

سو با چـالش اساسـی    تکوین گفتمان اعتدال از یک

توسعه در تاریخ معاصر ما پیوند دارد و از سوي دیگر 

به فضاي سیاسـی سـال هـاي اخیـر و از جملـه بـه       

کشمکش هاي گفتمـانی محافظـه کـاران و اصـالح     

چـالش  .  طلبان در شرایط انتخاباتی بـاز مـی گـردد   

ملت را می توان مسئلۀ اصلی توسـعه   -تکوین دولت

توسـعه یـافتگی   . نسـت در کشورهاي جهان سـوم دا 

» تعـاملی -تکـوین هسـتار دو گانۀمسـتقل   «مستلزم 

در فراینـدهاي  .جامعـه اسـت   -ملت یا نظـام  -دولت
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توسعه، نظـام سیاسـی بـا ویژگـی  اقتـدار قـانونی و       

پایدار و جامعه با ویژگـی هـاي ارتبـاطی و تفـاهمی     

تکثر گرا، در تعاملی پویا و سازنده با همدیگر توسعه 

عیت با ایجاد اعتماد بین حاکمان و این وض. یابندمی

مردم مانع بروز شکاف بـین حکومـت و جامعـه مـی     

ملت به عنوان یـک  -درك پروژه تکوین دولت. گردد

برنامۀ تکنوبوروکراتیک به معناي دولت سازي بـدون  

جامعه سازي اسـت کـه سـرانجام از طریـق تشـدید      

شکاف بـین نظـام و جامعـه بـه شکسـت و ناکـامی       

زمینۀ قریب بـراي تکـوین   . ی انجامدفرایند توسعه م

گفتمــان اعتــدال بــه کشــمکش هــاي گفتمــانی در 

در سـال هـاي   . فضاي سیاسی کشور باز مـی گـردد  

نظـام  «اخیر، رابطه  حکومت و مـردم نـه بـه شـکل     

 صـورت  بـه   بلکـه  »ملـت  –دوگانـه تعـاملی دولـت    

 را خـود  »گـون  ملت و گون دولت قطبی دو ناسازة«

 بـه  ملت و دولت بین شکاف وضعیت و داد می نشان

  گـرا  جامعـه  و گرا نظام متقابل ایدئولوژي دو صورت

گفتمان اعتدال در میانـۀ  . خود را متبلور می ساخت

تعارض هاي گفتمانی مزبور معنا پیدا  کرد و  مـورد  

سـرانجام در شـرایط حسـاس    . استقبال قرار گرفـت 

بحران سیاسی و اقتصادي، با کنشـگري برجسـتگان   

طلب و عاملیـت پیـروز   کار و اصالحافظهدو گروه مح

انتخابات، بخش زیادي از اعضاي ایـن دو قطـب کـه    

یکی مدافع آبروي نظام و یکی مـدافع حقـوق ملـت    

بود و  به ترتیب بر اقتدار نظام و رشد جامعـه مـدنی   

بـدین  . تاکید داشتند به ائتالف با همـدیگر رسـیدند  

-یانـه ترتیب گفتمان اعتدال به عنوان تالشی براي م

گیري بین نظام و جامعه در شرایط خاص سال هاي 

گفتمـان اعتـدال در صـورت فـائق     . اخیر  ظهور کرد

آمدن بر شکنندگی ناشی از وجود  عناصر گفتمـانی  

متفاوت می تواند چالش توسعه یافتگی در کشـور را  

این راه حل  به عنـوان شـیوه اي بـراي    . درمان کند

ـ   / رفع شـکاف بالفعـل   ت و ملـت در   بـالقوه بـین دول

جامعۀ ایرانی می تواند  با تقریـب دو راه حـل نظـام    

سازي و جامعه سازي، رابطـۀ متقـابالً سـازندة بـین     

حکومت و جامعه را  تقویـت کنـد و از سـوي دیگـر     

رابطۀ تعاملی نظام و ملت  بـا سـاختن یـک فضـاي     

فرهنگی اصلی، فهم و کنش مشترك در قلمروهـاي  

رهنگـی را تحــت  اقتصـادي، سیاسـی، اجتمــاعی و ف  

تاثیر خود قرار می دهد و با  میانجیگري ارتبـاطی و  

شناختی در میان کنشـگران متکثـر جامعـۀ امکـان     

فهم فرهنگی و کنش اجتمـاعی مـؤثر  را  گسـترش    

  .می دهد

پس از یک پذیرایی کوتـاه دور دوم ایـن نشسـت بـا     

پور عضو هیئت علمی سخنان دکتر حمیدرضا جالیی

وي سـخنان خـود را بـا    . یافـت  دانشگاه تهران ادامه

طرح این پرسش که اعتدال به عنوان مشی سیاسـی  

هاي سیاسی دیگر دارد؟آغاز کـرد   چه نسبتی با مشی

مشی اعتدالی دقیقا در برابر مشـی افراطـی   : و گفت

ها ممکن است خوب، مـومن و بـه    افراطی. قرار دارد

طلب باشند امـا بـه پیامـدهاي     دنبال تغییرات عدالت

آنهـا  . و تاثیر آن بر وضع مردم توجه ندارنـد عملشان 

اي  در ایجاد سازگاري بین اهـداف و وسـایل دغدغـه   
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ندارند و اساساً دغدغه معیـار مثـل حقـوق، اخـالق،     

را ندارنـد و کسـانی بـا آنهـا بـه مخالفـت       ... قانون و 

مشـی  . کننـد  پردازنـد را اگـر بتواننـد محـو مـی      می

بــی طل سیاســی اعتــدالی بــا مشــی سیاســی اصــالح

طلبـی نگـران ابعـاد     مشـی اصـالح  . پوشـانی دارد  هم

خواهد آن را به طور آرام،  نامطلوب جامعه است و می

در ایـن معنـا،   . آمیز و اخالقـی تغییـر دهـد    مسالمت

ــدال ــه    اعت ــبت ب ــدریجی و آرام نس ــی ت ــی مش گرای

هــا و  طلــب اصــالح. تــر اســت طلبــی قــدیمی اصــالح

امــا  اعتــدالگرایان نظــر خاصــی بــه عقالنیــت دارنــد

کنـد بسـیار    عقالنیتـی کـه اعتـدالگرایی دنبـال مـی     

مشـی  «پـور بـا بیـان اینکـه      جالئـی . تر اسـت  وسیع

انـدیش قـرار    کـاري روشـن   اعتدالی در کنار محافظه

کاران نسبت بـه تغییـرات    محافظه: ، اظهار کرد»دارد

نگرانند و معتقدنـد ممکـن اسـت در تغییـرات نهـاد      

کل شـوند امـا در   دچار مش... خانواده، دین، دولت و 

اندیش هستند و معتقدنـد در برابـر    عین حال روشن

وي در ادامه . توان چندان مقاومت کرد تغییرات نمی

: با اشاره به انتخابات ریاست جمهـوري اخیـر گفـت   

چه شد که روحانی به عنوان یک فرد معتدل پیـروز  

انتخابات شد اما آقـاي والیتـی کـه او هـم حـرف از      

رد؟ جامعه سیاسی ایـران هشـت   اعتدال زد راي نیاو

آنچه که اتفـاق  . گري خسته شده بود سال از افراطی

ــتالف   ــات کــرد، ائ ــروز انتخاب افتــاد و روحــانی را پی

رو در  کـاران میانـه   طلبـان و محافظـه   نانوشته اصالح

آقاي روحانی ابتدا چیزي بـه  . حمایت از روحانی بود

در  نام گفتمان اعتدال را بیان کردند، امروز سخنانی

طـور کـه وقتـی محمـد      شود همان این باره گفته می

پیروز شد سه سال بعـد   76خاتمی در انتخابات سال 

متاسفانه در جامعـه  . گفتمان اصالحات شکل گرفت

گرایـی گسـترش    هاي گذشـته آنقـدر افـراط    در سال

یافت که تا روزهاي آخر منتهی بـه انتخابـات ادامـه    

هاشـمی  دیـدیم کـه افـرادي مثـل      وقتی می. داشت

گـري   شوند، نشانه افـراط  رفسنجانی رد صالحیت می

ــی  ــر م ــت و اگ ــارف راي   اس ــانی و ع ــتند روح دانس

کردند اما چـون   آورند آنها را هم رد صالحیت می می

آورند ردشان  کردند که در انتخابات راي نمی فکر می

تـرین چـالش    تـرین و اصـلی   پور مهـم  جالئی. نکردند

گرایـی دانسـت و    راطاعتدال را زنده شدن دوباره افـ 

گرایی در ایران یـک مافیـا نیسـت بلکـه     افراط: گفت

گرایی در ایران دولت پنهان است و اگـر   پایگاه افراط

گرایــی را مهــار نکنــد کــاري  آقــاي روحــانی افــراط

وي در عـین حـال، عامـل    . تواند از پـیش ببـرد   نمی

توانبخش اعتـدالگرایی در جامعـه سیاسـی ایـران را     

: ن رویکرد دانسـت و تصـریح کـرد   عقبه اجتماعی ای

گــرا بایــد تــالش کنــد ائــتالف بــین دولــت اعتــدال

طلبان را در حمایـت از خـود    کاران و اصالح محافظه

ها به اعـتال   توان با استفاده از رسانه حفظ کند که می

  . و حفظ آن کمک کرد

پس از آن دکتر هادي خانیکی استاد دانشگاه عالمه 

ي دانشــگاه و ربــارهطباطبــایی ســخنرانی خــود را د

وي در خصوص اعتـدال، دانشـگاه،   . اعتدال ارائه کرد

اي را کـه   این مساله: فرهنگ و سیاست اظهار داشت
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کنـیم رابطـه ایـن     هاست در ایران دنبال مـی  ما سال

اي  مفاهیم با یکدیگر است و هر کدام در یک بسـته  

  دانشگاه در جهان و در ایـران الیـه  . قرار گرفته است

وح مختلفی را پشت سر گذاشته است و مـا  ها و سط

نـوع   5به لحاظ نظري از پیدایش و تحـول حـداقل   

با تکیه بـر  . ایم دانشگاه را در دوران متاخر شاهد بوده

مفهوم ساختاري اعتدال کـه پـذیرش نـوعی موازنـه     

، فرهنگـی و   هاي گریزناپـذیر اجتمـاعی   میان دوگانه

ه را توان وضعیت تـاریخی دانشـگا   سیاسی است می 

هاي قبل مـورد مطالعـه    در ایران به خصوص در دهه

زده یـا دانشـگاه    قرار داده و عوارض دانشگاه سیاست

با بیان اینکـه یـک    وي .گریز را بررسی کرد  سیاست

مساله براي دولت جدید این است که دانشگاه چطور 

در اینجـا  : تواند فضاي آرامی داشته باشـد، افـزود   می

هویت دانشـجویی برجسـته   نظریه توسعه سیاسی بر 

از زمان نهضـت ملـی شـدن نفـت تـا دوره       .شود می

بینـیم کـه دانشـگاه     اصالحات و زمان فعلی مـا مـی  

ــاعی    ــاي اجتم ــود را از فض ــروعیت خ ــار و مش اعتب

-اعتـدال مـی   .گیرد و مساله آن نیز نظـم اسـت   می

به دنبال پاسخگو کردن دانشگاه در برابر نیاز  بایست

ایــن اســتاد دانشــگاه عالمــه  .صــنعت و بــازار اســت

طباطبایی در پایان با طرح این موضوع کـه مرحـوم   

هـا را زده   سال پیش ایـن حـرف   106دهخدا نیز در 

بود اما تا زمـانی کـه مسـاله علـم و آدم حـل نشـود       

در   :کند گفت آمدن و رفتن افراد مشکلی را حل نمی

حال حاضر دانشگاه داراي دیسیپلین نبوده و از ایـن  

  .اش با سیاست و فرهنگ دچار اختالل است هرو رابط

در ادامه دکتر سـعید معیـدفر عضـو هیئـت علمـی      

دانشگاه تهران بیان داشت کـه گفتمـان اعتـدال در    

خـردورزي،  : بیانات رئـیس جمهـور عبـارت اسـت از    

باوري و دوري از افـراط و تفـریط، تـوازن میـان      علم

خواهی ضـمن حفـظ اصـول،     آرمان و واقعیت، تحول

ت اخالق و قانون، تقدم منافع ملی بـر منـافع   حاکمی

هـاي همـه    حزبی و جناحی، رعایت حقـوق و آزادي 

ایـن گفتمـان بـه    . شهروندان و پاسخگویی به جامعه

هــاي  رســد تفــاوتی بنیــادین بــا گفتمــان نظــر مــی

ایدئولوژیک و جناحی دارد و تالش دارد تا خود را از 

، ایـن گفتمـان  . هاي پیشین بازشناسی کنـد  گفتمان

مبناي خود را بر پذیرش واقعیت، خرد، علم، منـافع  

هاي همه اقوام و ملل ساکن در  ملی، حقوق و آزادي

گـذارد، اگرچـه    ایران زمین و تعامـل بـا جهـان مـی    

بنـد   هـا نیـز پـاي    خواهد به اخالق، اصول و آرمان می

در عمل، چهـار رویکـرد کـالن بـه فرهنـگ و       .بماند

سط دولتهـا تجربـه   ریزي فرهنگی در جهان تو برنامه

شده است که قطعا گفتمان اعتدال اگر بخواهد اصل 

محوري را وجه همت خود قرار  بینی، خرد و علم واقع

توانـد خـارج از یکـی یـا ترکیبـی از ایـن        دهد، نمی

اتخـاذ یـک   : رویکرد ایدئولوژیک -1. رویکردها باشد

گرایانه و سعی در  ایدئولوژي گروهی یا جناحی آرمان

ابتنـاء  : رویکرد بنیادگرایانه -2ه جامعه، تحمیل آن ب

بر کتاب مقدس و اتخاذ تفسیري ارتـدوکس از آن و  

ــه،   ــر جامعـ ــال آن بـ ــعی در اعمـ ــرد  -3سـ رویکـ

اتکا بر دریافتهاي اندیشمندانه از جامعه : گرایانه نخبه

و فرهنگ توسط اصحاب دانـش و اهـالی فرهنـگ و    
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دهاي هنر در یک جامعه و تبدیل آن به نهادها و بنیا

فرهنگی و از این طریق سعی در تـرویج فرهنـگ در   

ــه  ــدیش (جامع ــان نوان ــگ نخبگ ــرد  -4) فرهن رویک

فرو کاستن فرهنگ به آنچـه در زنـدگی   : گرایانه واقع

روزمره جریان دارد و سعی در باز نمـایی و بازتولیـد   

سیاست اعتدالی در عین حال که نگـران  : گفت . آن

ــه و ارزش ــه تغی  جامع ــاي آن اســت ب ــع ه ــرات وق ی

. نهایت موفقیت در عمل حاصل شـود   گذارد و در  می

کنترل بـر فرهنـگ بـدون درنظـر گـرفتن واقعیـات       

ــت   ــه مقاوم ــا ب ــاریخی آن تنه موجــود و پیشــینه ت

به گفته این عضو . شود فرهنگی میان افراد منجر می

هیئت علمی دانشگاه تهران هر نوع سیاست و برنامه 

مـی از فرهنـگ   ریزي فرهنگی بایـد در شـناخت عل  

در جامعـه  ...) قومی و منطقـه و (تحوالت و تنوع آن 

  .مبتنی باشد

دکتر فرشاد مومنی دیگر سخنران این نشسـت بـود   

که در سخنرانی خود سه گونه نگاه اقتصـاددانان بـه   

وي . مسئله اعتدال در اقتصاد را از هم تفکیک نمـود 

در ادامه بیان داشت که به لحاظ مفهومی اعتدال در 

گرایـی   گرایی قرار دارد و براي این افـراط  ر افراطبراب

گیرنـد،   فیلسوفان علم اقتصاد سه منشاء در نظر مـی 

گري در نگـاه بـه امـر     بینی ، انتزاعی تک سبب: افزود

. انگـاري ایـن سـه منشـا هسـتند      اقتصادي و مطلـق 

اعتدال ناظر به نفی تجاوز به حقوق دیگران و مبتنی 

هـاي زیـادي از    نی فهـم بر عدل است و در تجربه ایرا

ها یکی به  این مساله وجود دارد که در بین همه این

ــري   ــی و دیگـ ــاختاري افراطـ ــدیل سـ ســـمت تعـ

کلید بحث در . گرایی افراطی مورد توجه است عدالت

رویکردهاي اعتدالی بـه مسـاله اقتصـاد در بـاالترین     

راستاسازي منافع فردي با مصالح جمعی و  سطح هم

. ا مالحظات بلندمـدت اسـت  مالحظات کوتاه مدت ب

متاسفانه هم تعدیل و هم عـدالت در بـدترین شـکل    

گـذاري در ایـران اجـرا     قابل تصور در عرصه سیاست

شده است که موجب یک بیزاري عمومی در جامعـه  

بایـد  . شد و باید در آن بازنگري عمده صـورت گیـرد  

در جامعه اشتغال به جـاي اعانـه و تولیـد بـه جـاي      

ــرف و مال ــرویج مص ــاي  ت ــه ج ــدت ب ــات بلندم حظ

در . رویکردهاي کوتاه مدت مورد توجـه قـرار گیـرد   

اقتصاد سیاسی رانتـی بهتـرین مفـاهیم کـش پیـدا      

کنند چه رسد به مفهوم اعتدال که در ذات خـود   می

وي با اشـاره بـه در اولویـت    . داري است مفهوم کش

قرار گرفتن مساله اقتصاد در دولـت یـازدهم، اظهـار    

اقتصادي در فوریـت و اولویـت قـرار    که امر  این: کرد

گرفته است، قابل فهم و پذیرش است، اما این خطـر  

وجود دارد که اگر امید براي مدیریت امـر اقتصـادي   

هاي سیاسی شود به سمت محورها  معطوف به مولفه

نگر که آثار مخربـی بـراي جامعـه     هاي کوته حل و راه

  . دارند خواهیم رفت

ران این همـایش بـود   دکتر سعید لیالز آخرین سخن

ــدگاه هــاي خــود را در خصــوص آزادســازي  کــه دی

کـه   بـا بیـان ایـن   وي . اقتصادي و اعتدال بیان نمود

سـال   100زننده تعادل جامعه ایـران در   عنصر برهم
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هاي اخیـر نیـز بـاز     گذشته نفت بوده است و در سال

زننده تعادل جامعـه بـوده    هم نفت عامل اصلی بر هم

ن عدم تعادل همواره در شرایط ای: است، تصریح کرد

و تنگناهــاي سیاســی و اقتصــادي و ارزي اتفــاق    

هـا در زیربناهـا رخ   یعنی ایـن عـدم تعـادل    .افتاد می

دهند و بعد از آن است که در نتیجه آنها نیاز بـه  می

امروز که : وي گفت. خوردتبیین اعتدال به جشم می

صحبت از اعتدال و تعادل به میـان آمـده اسـت بـه     

ر این است که نفت نداریم و یـا پـول نفـت بـه     خاط

تـر،   یافتـه  هر چه جوامـع توسـعه  . رسد مان نمی دست

شان کمتـر   ها و خروج از اعتدال دامنه و شدت تالطم

تـر و در حـال گـذار     مانده است و هر چه جوامع عقب

. افتـد  باشند تحوالت بـا شـدت بیشـتري اتفـاق مـی     

ل مصر، خوشبختانه ما از برخی کشورهاي منطقه مث

خیلی جلوتر هستیم و در خـرداد  ... سوریه، تونس و 

تـوانیم   یک بهار را پشت سر گذاشتیم، البته نمی 92

بگوییم که رادیکالیزم از دو طیف سیاسـی در کشـور   

کـه   وي با بیـان ایـن   .آورد دیگر یک دفعه سر بر نمی

دیـد اعتـدال از    مفهوم اعتدال نسـبی اسـت و بایـد   

بـدترین  : شـود، گفـت   یدیدگاه چه کسی تعریـف مـ  

عدالتی زیر نقاب عدالت در مقطـع کنـونی اتفـاق     بی

بود و تا  24شاخص فالکت  74در سال . افتاده است

این شاخص ثابت بود اما ظرف چهـار سـال    88سال 

اکنون مشکل  .رسیده است 65تا  60این شاخص به 

اصلی این است که چگونه بتوانیم بدون اینکـه نـرخ   

ــورم را از  ــه% 50ت برســانیم رشــد اقتصــادي % 70 ب

از نظر وي اعتدال در . منفی را به باالي صفر برسانیم

اقتصاد تنها از یک مسیر میسر است و آن آزادسازي 

یعنی اینکه ابتدا دولت . هر چه بیشتر اقتصادي است

چتري حمایتی براي تمامی شهروندان شامل تـامین  

حداقل کالري مورد نیاز روزانـه، آمـوزش و پـرورش    

ایگان و یک نظام بهداشتی و طب ملی فـراهم آورد  ر

ــادي    ــازي اقتص ــازي آزادس ــه حداکثرس ــپس ب و س

  . مبادرت نماید

همـایش  علمـی  ، دکتر حسین سلیمی دبیر در پایان

بندي مطالـب ارائـه شـده در دو    در سخنانی به جمع

واري نمود که ایـن  دروز برگزاري پرداخت و ابراز امی

خبر داد اراده گام نخست آخرین گام نباشد و از این 

موضـوع  محوریت هایی با که برگزاري چنین همایش

اعتــدال بــراي نیــل بــه یــک چــارچوب مفهــومی و  

هـاي  و البته بـا افـزودن دیگـر جنبـه    از آن عملیاتی 

   .تداوم خواهد یافت ،مغفول مانده در این همایش




