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تاریخدریافت99/1/9:



تاریختأیید 99/2/9:

زهرا عامری*1
اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفی ت نهاده ای م دنی ،گ ره ه ای
کمترین تنش بین نیرههای سیاسی ه اجتماعی میسر شود .این مفه و یک ی از مه مت رین
راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت ه یک عامل نگهدارند کنشها ه هاکنشهای
زمامدار از افراط ه تفریط است .اعتدال یک کنترل درهنی ه الها گرفته از عقل سلیم است
که عاله بر آنکه همه زمامداران ه حاکمان باید پایبند به آن باشند ،همه افراد جامهه نی ز
باید در افهال ،گفتار ه سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر ه هدف تهیینشد
باز نمانند .نوشتار پیش ره تالش کرد است با مراجهه به سیر ه ک ال امیرالم ممنین
مملفههای سیاست اعتدالگرای علوی را در عرصههای مختلف هاکاهی ه بازشناسی کند.

کلیدواژگان:اعتدال،امامعلی
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اجتماعی ه گفتمان حاکمیت ،تالش میکند آنها را به هم نزدیک کند ت ا ادار جامه ه ب ا

،حکومت،نظامسیاسی،جامعهسیاسی .

* استادیار دانشگاه بجنورد.
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درآمد
7

رومعرفیمیکندد .البتدهواه 


ایمعتدلومیانه
خداوندجامعهاسالمیوبرترراجامعه
رامیتوانازواههای«قوام»«،وسط»،
اعتدالدرقرآنکریمنیامد است،ولیاینمفهوم 
«قصد»«،سواء»و«حنیف»استفاد کرد.همهاینواهگانبااندکیاختالفبدهوضدعیت
میانهوحدوسطاشار دارند.ازسویدیگرواههای«اسراف»«،اتراف»«،تبذیر»«،غلوّ»،
«اعتداء»«،فَرط»«،تفریط»و«قتر»کهدردوسویوضعیتمیانهقراردارندددرارتبداط
وثیقباموضوعاعتدالاست(دایرةالمهارف قرآن کریم ،5831 ،ج ،8ص.)325گرایشبده
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است،میتواندضمناجتناباز

وتفریط

گراییکهرویکردیمیانیبینافراط


سمتاعتدال
خسرانوکسبحسناتایندو،راهیمعقولومنطقیبرایرسیدنبهکمالواعدتالی
علمی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیراپیشرونهدد.ازایدنرواندیشدهورزیو
نظریهپردازیاعتدالگرایانهدرحوز هایمختلفونیزبررسیچگونگیپرداختنبدهآنو
طرحروشهایمطلوببدرایاتخداررویکردهداوراهبردهدایاعتددالیدرعر دههدای
مختلف،بهویژ درحوز سیاستوبازشناسیمؤلفههاووجو آن،مدیتواندددرتعدالیو
پیشرفتیکجامعهمؤثرواقعشود .
ازنظراسالمهرگونهگرایشیبهسویافراطوتفریطبهمعنایخروجازجاد حقیقت
وحقانیتورهسپاریدربیراهههبوطوسدقوطفدردیواجتمداعیاسدتالدذادرهمده
حوز ها،ازجملهسیاستوحکومت،خواهانمیانهرویاست.اعتددالدرحدوز سیاسدت،
گیریواجرااستکهتضمینکنند منافععمومباشددو

شیو ایازسیاستگذاری،تصمیم
بهایجادتوازنهایساختاریدروجو مختلفنظامسیاسییاریرساند.بدراسدااایدن،

گراییومیانهرویحرکتکندوازافدراطوتفدریط


یکنظامسیاسیبایددرمسیراعتدال
دوریگزیندتابهنظامشایستهاسالمینزدیکشود .
ازآنجاکهحکومتحضرتعلی بهترینالگوبراییکنظامسیاسدی داسدالمی
معتدلاست،برآنهستیمتاوجو اعتدالگراییسیاسیرادرپرتواندیشههایآنحضرت
واکاویم .
« .1
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» (بقره :

 .۱مفهومشناسی اعتدال در چارچوب عدالت

اعتدالدرلغتازدوریشه«عَدل»و«عِدل»آمد است«.عَدل»ازعدالتاستوبه
معنایقراردادنشیءدرموضعخودش (نهج البالغه ،حکمت )784وبدهدورازافدراطو

تفریطاستو«عِدل»بهمعنایتوازنوتعادلورعایتحدوسطدربیندوحالازجهت
کمیتومقداروازجهتکیفیتوچگونگی (ابن منظور ،5752 ،ج ،55ص)788وتوازنو
هموزنیوبرابری (جر ،5834 ،ج ،5ص)198است .


قالبکلیدواه «قصد»موردتأکیدوسفارشویژ قرارگرفتهوبامعادلقراردادنآنبدا
مفهومحق،هرگونهخروجازرا اعتدالنوعیستمشمرد شد است (دایرة المعارف قرآن
کریم ،5831 ،ج ،8ص.)325براساااین،اعتدالبهعنواناخالقیشخصییاراهبدردی
ضرورتیمبتنیبرحقمحوریوتعالیماسالمیاسدتتدادرپندا آن

سیاسی داجتماعی،
بتوانبهگسترشعدالتدرحوز هایفردیواجتمداعیهمدتگماشدت.درایدنمعندا،
اعتدالادایحقاستوتنهاسیاستی،سیاستاعتدالگرانامید میشدودکدهنتیجدهآن
گسترشعدالتدرجامعهباشد.اینبرداشتازمفهوماعتدالدرایننوشتارموردپذیرش
قرارگرفتهاست .
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اینکهاعتدالبهمعنایحدوسطیامعنایحدعادالنهباشد،موضوعیاستکههموار 
موردبحثومناقشهبود است.دراندیشهاسالمی«اعتدال»راعمدتاًازریشده«عَددل»
میدانند.عدلفقطبهمعنایحدوسطومیانهنیست،اگرچهدرمدواردبسدیاریآندورا
رویازسرحقطلبینباشدونفاق،دنیاطلبیو


گاهیممکناستمیانه
همشاملمیشود.
قرآنایننوعمیانهروی

هاینفسانیمنشأمیانهرویباشد.


نیرنگبرایرسیدنبهخواهش
راتذبذبنامید است (نساء.)578 575 :دراحادیثاسدالمیموضدوعاعتددالبیشدتردر

 .۲وجوه اعتدالگرایی در سیاست علوی

درکالمامیرمؤمنان اعتدالبامفهومدوریازافراطوتفریطآمد است.امامبارها
سیر رسولاهلل رامیانهرویواعتدالدرامورمعرفیکرد اند (نهج البالغ ه ،حکم ت
.)74سیاستاعتدالگرادرمنطقعلی

،احیاوادامهروشسیاسدیپیدامبراکدرم



هایحکومتیخوداعتدالراسرلوحهتصمیمگیریوعملکدرد

بود.حضرتدرهمهعر ه
میدادا زیراحیاتاجتماعیوسیاسیجامعهراوابستهبهاعتدالوپرهیزازافراط
خودقرار 
وتفریطمیدانست.علی آنانراکهازرا اعتدالبهسدویافدراطوتفدریطکشداند 

729

فرماید:همیشهجاهلرانمیبینیجدزاینکدهیدازیداد روی


خواندومی

شوند،جاهلمی
می

کندویاکممیآورد (همان ،حکمت.)47


می
علتتأکیدامامعلی براعتدال،بهویژ درحوز مسائلسیاسی،ایدناسدتکده
توجهنکردنبهآنباعثاضمحاللوشکستجامعهوایجادندوعیشدکافبدیناقشدار
مختلفمردمیامردموحاکمیتخواهدشد.وجو اعتددالگرایدیاندیشدهعلدویدرسده
حیطهقابلبررسیاست .
۱ـ .۲در حیطه نظام سیاسی (نهادهای حکومت و کارگزاران سیاسی)
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دورشدنازاعتدالعینستموبیداداستوزمامدارانیکهخواهانبرپداییعددالتو
هدایتمردمانهستندبایدهمهبرنامههایخودرابراعتدالاستوارسازند.علدی نده

تنهاخودراملزمبهرعایتاینا لمیدانستکهزمامدارانحکومترانیزبهرعایتآن
اینگونهفرمانداد اسدت:وبایدداز
امرمیکرد.آنحضرتدرعهدنامهمالکاشتربهاو 
کارهاآنرابیشتردوستبداریکهمیانهترینآندرحقباشد (همان ،نامه.)18حضرتدر

رویدرکارها،زیراهرکهازمیانهروی


برتوبادبهمیانه
اینبار چنینتو یهکرد است:
رویبرتابدستمکند،وهرکهبدانپایبندگردد،بهعددالترفتدارکندد (تمیم ی آم دی،
 ،5757ص .)777
درسیر مدیریتیحکومتعلوی،اعتدالگراییدراجرایامورکشور،برایمددیرانو
کارگزاراندولتییکوظیفهعمومیاست :
امابعد،توازکسانیهستیکهمنبرایاقامهوبپاداشتندینازآنهداکمدکمدیگیدرم.
یونخوتگناهکارانرابهوسیلةآناندرهممیکدوبمومرزهداییراکدهدرمعدر 

سرکش
خطرقراردارد،توسطآنهاحفظمیکنم.بنابرایندرموردامورمهمخود،ازخداوندداسدتعانت
بجویوشدتوغلظتراباکمینرمش،درهمآمیزودرآنجاکهمدداراکدردنبهتدراسدت
مداراکنودرآنجاییکهجزباشددتعمدل،کدارازپدیشنمدیرود،شددترابدهکدارگیدر
(نهجالبالغه ،نامه .)77

توانندبهتحققاعتدالگرایییاریرسانند .


هایریلمی
درعر هنظامسیاسی،مؤلفه
۱ـ۱ـ .۲کاهش کاربرد زور و خشونت در تنظیم امور عمومی

731

امکانحلمسالمتآمیزکاریوجودداشت،علی هرگزبهخشدونت،جندگو

اگر
خونریزیمتوسلنمیشد.بهنظرایشاننظاموحکومتبایدازهرظلموسدتمیپرهیدز
کندوهیچگا باتندیوخشونتبامردممواجهنشود.وظیفهحاکمازنظرامامعلدی 

ایجادشرایطیاستکهافرادداوطلبانهوآگاهانهازدستوراتوقوانینپیرویکننددازیدرا
انساندربرابرهرگونهظلموزور،بهطورآشکاریاپنهان،مقاومتمدیکندد.زورگدوییو
استبدادازنشانههایناتوانیاستوآنجاکهمنطقنباشد،اززوراستفاد میشود (رش ید،
 ،5837ص.)534امام

بهزیادابنابیه،حاکمفارا،فرمود:کاربهعدالتکنوازستم



وبیدادب پرهیز،کهستمرعیترابهآوارگدیواداردوبیددادگریشمشدیررادرمیدانآرد
(همان ،حکمت  .)747
ایشانخطاببهمالکبرخیازمصادیقظلمراکهعالو برکیفرشددیداخدروی،در
یادآورمیشود :

دنیانیزدرزوالقدرتسیاسیمؤثراست،

همچنیندرقسمتدیگریازنامهخویشبهمالکمیفرماید :

نسبتبهمردمزیردستهمچونحیدواندرندد ایمبداشکدهخدوردنآندانراغنیمدت
زیراآنانیابرادراندینیتوهستندیاانسانهاییشبیهتودرخلقتکدهگدا ازآندان

شمریا
لغزشهاییسرمیزندوبیماریهایی(اخالقیوروانی)برآنانعار میگرددوبهعمددیدا
خطا،کارهاییبهدستشانجاریمیشود.دراینمواردازعفووگذشتخودآنمقداربهآنان
عطاکنکهدوستداریخداوندبهتوعنایتکندازیراتومافوقآنهاوولیامرمدافوقتدوو
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ازخونریزیبپرهیزوازخونناحقپرواکنکههیچچیزهمانندخونناحقکیفراالهدی
هاراسرعتنمیبخشدوزوالحکومت

مجازاترابزرگنمیکندونابودینعمت

رانزدیکو
رانزدیکنمیگرداندوروزقیامتخدایسبحانقبلازرسیدگیاعمدالبنددگان،نسدبتبده

خونهایناحقریختهشد داوریخواهدکرد،پسباریختنخونیحدرام،حکومدتخدودرا

زیراخونناحق،پایههایحکومتراسستوپسدتمدیکنددوبنیدادآنرابدر

تقویتمکنا
کند ،بهدیگریمنتقلسازد (همان ،نامه .)18

خداباالدستبرهمهاست (همان) .

آنحضرتدرنامهبهفرمانداربصر روشبرخوردکریمانهواحتدرامآمیدزبدامدردمرا
گوشزدکرد ،اوراازخشونتوبدرفتاریباآنانبرحذرمیدارد :
بدانکهبصر امروزجایگا شیطانوکشتزارفتنههاست.بامردمآنبهنیکیرفتارکنو
هایآنانبگشای.بدرفتاریتوراباقبیلهبنیتمیموخشونتباآنهارابه

گر وحشتراازدل
منگزارشدادند،همانابنیتمیممردانینیرومندندکههرگدا دالوریازآنهداغدروبکدرد،
سلحشوردیگریجایآندرخشیدودرنبرد،درجاهلیتواسالم،کسیازآنهاپیشینگرفت
(همان ،نامه .)53

دهدکهبانیکوکاری،درجهوفاداریوخوشبینیمدردمبده


ایشانبهمالکفرمانمی
حکومتراباالببردتابتواندبهآناناعتمادکند:
737

ایمالک!هیچوسیلهایبرایجلباعتمادوالیبهرعیت،بهترازنیکوکاریبهآنان

بدان
وتخفیفمالیاتوعدماجبارآنانبهکاریکهدوستندارند،نیست.پسدرایدنرا آنقددر
بینیبارسنگینورنجآورمشکالت


بینشویکهاینخوش

بکوشتابهوفاداریرعیتخوش
راازتوبرمیدارد (همان ،نامه .)18

۲ـ۱ـ .۲گزینش مقامات بر اساس آراء و رضایت عمومی

تشکیلحکومتبامشارکتحداکثریوحضورهمهسلیقههاوجریدانهدایفکدری،
عالو برنمایشمیزانباالیپایگا مردمیحکومت،بستریبدرایبدروزوظهدورهمده
توانهاوپتانسیلهااست.مشارکتمتراکمسیاسیواجتماعیبهایایجدادیدکجامعده
چند داییدرچارچوبقانونحاکمبرکشوروواگذاریقدرتبدهجریدانهدایسیاسدی
هایتقلیلگرایانهوتندرواست .


اینجریاندرتقابلبااندیشه
مشارکتجواست.

مشروعو
امامعلی تشکیلحکومترامنوطبهحضدورمدردموپدذیرشوپشدتیبانیآنهدا
میفرماید :
میداندو 
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خداییکهدانهراشکافتوجانراآفرید،اگرحضورفراوانبیعتکنندگاننبود،

سوگندبه
ویارانحجّترابرمنتمامنمیکردندواگرخداوندازعلماعهدوپیماننگرفتهبودکهبرابر
شکم بارگیستمگرانوگرسنگیمظلومان،سکوتنکنند،مهارشترخالفترابرکوهدانآن

میساختموآخدرخالفدترابدهکاسدهاوّلآنسدیرابمدیکدردم (هم ان،
انداخته،رهایش 
کسیکهفرمانشپیروینمیشودرأییندارد (همان ،خطبه .)24

چراکه
خطبه)8ا 

مانیکهعثمانکشتهشدومردمروبهسویامامعلی نهادند،امامدرروزبیعت
ز 
حقانتخابرهبریجامعهرابهعهد مردمگذاردوخطاببهآنانفرمود :

ایمردم!اینامرحکومتازآنشماست،هیچکسجزکسیکدهشدمااوراامیدرخدود
گردانید،حقامارتبرشماراندارد.مادیروزهنگامیازهمجداشدیمکهمنقبولوالیترا
ناخوشایندداشتم،ولیشماجزبهحکومتمنرضایتندادید (طبری ، 5349،ج ،8ص717؛

ابناثیر ،5831 ،ص.)597 592

اینحقیقدتدرو دیتپیدامبر
میفرماید :
مؤمنان  

بدهعلدی

نیدزآمدد اسدتاچندانکدهامیدر

رسولخدا بهمنفرمود«:اگرمردمانبرتوگردآمدند،آنچهبهتوفرمانداد امبجا
آوروامرشانرابهعهد گیروگرنهخودرابهکناریفرودآروآندانراواگدذار».پدسچدون
مردمانازگردمپراکند شدند،بهناچاردستفروهشتموخاردرچشم،دید فروبستموخود
رابهکناریکشیدم (ابن ابی الحدید5777 ،ق ،ج ،27ص .)827

732

۳ـ۱ـ .۲اتکاء تصمیمات بر مشورت ،عقل جمعی و کارشناسی علمی

آنحضرتدربیانارزشوجایگا مشورتمیفرمایدد:هدرکدسخدودرأیشددبده
هالکترسیدوهرکسبادیگرانمشورتکرد،درعقلهایآنانشدریکشدد (هم ان،

حکمت  .)575

اعتدالگراییسیاسیدرپرتواندیشهعلوی 


درستوبینقصنمیپندارداازاین

نظامسیاسیاعتدالگرا،دیدگا هایخودراکامالً
رو،بهمشورتبادیگرانپایبنداستوامکانتغییروا الحدرباورهاودیدگا هایخود

رامنتفینمیداند.درایننظامتالشمیشودباپرهیزازیکسویهنگدری،دیددگا هدای
حکومتوکارگزاراندرموضوعاتگوناگونپسازرایزنیباکارشناسدانومتخصصدان،
،بیاختیار
نهاینکهفضابهگونهایساختهشودکهکارشناسانوعموممردم 

بازتنظیمشودا
وتابعدیدگا هاینادرستحاکمیتباشند .
درسطحجامعهکنشگرانزیادیبانظراتیمختلفحضوردارند.نظاماعتدالگرابایدد
منافعمتفاوتگرو هایگوناگونرابادستیابیبهیکاجمداعگسدترد ،فدراهمکندد.در
تصمیمگیریمبتنیبراجماع،قدرتشخصیوکنترلاطالعاتْتابعمشورتوگفتوگدو

کارگزارانحکومتبایدمجریسیاستهایحکومتوحاکمباشنداالبتهاینوظیفه

است.
بااظهارنظرومشورتدرامورمنافاتندارد.دردیددگا امدامعلدی ،زمامدداربایدددر
اموریکهبهمردممربوطاستباآنهامشورتکندوازنظروعقید آندانآگدا شدود:از
گفتنحق،یامشورتدرعدالتخوددارینکنیدازیراخودرابرترازآنکهاشتبا کنمواز
آنایمنباشمنمیدانم،مگرآنکهخداوندمراحفظفرماید (نهج البالغه ،خطبه .)257


ازنظرامامعلی مشورتا لمهمیاستکههمگانبایددرامورمهمخودبدان
اهتمامورزند.اینا لبرایحاکمانومدیرانیکوظیفهقطعیاستاچراکهتصمیمات
آنانسرنوشتجامعهرارقممیزندوعددمبررسدیهمدهجواندبوآگداهیازهمدهآراء،

احتمالخطادرتصمیمگیریراافزایشمیدهد.درهمینراستاامام مدیفرمایدد:آن
کسکهازافکاروآراءگوناگوناستقبالکند ،دحیحراازخطداخدوبشناسدد (هم ان،
حکمت  .)548
موالیمتقیانبهمالکاشترسفارشمیکند:بادانشمندان،فراوانگفتوگوکن،وبا
حکیمانفراوانبحثکن،کهمایهآبادانیوا الحشهرهاوبرقرارینظموقانونیاست
کهدرگذشتهنیزوجودداشت (همان ،نامه .)18

733

۴ـ۱ـ .۲پذیرش تکثر در گرایشها و تشکلهای سیاسی

درهرجامعهایجریانهایسیاسیفعالیوجوددارندکهدر ورتموافقتوهمرأی
بودنبانظامسیاسیحاکم،آنراتقویتوباآنهمراهیمیکنندودر ورتمخالفدت،
درجهتتضعیفوسقوطآنتالشمیکنند.جامعهایکهامدامعلدی بدرآنحکدم
میراندنیزازاینقاعد مستثنانبودوجریانهایسیاسیفعالیدرآنجامعده،درهدردو
هایبنیهاشم،انصدار،بخشدیازمهداجرین،

جبههموافقومخالف،وجودداشتنداجریان
قبایلیمنی،موالیوجریانضدعثمانجریانهدایموافدقبودنددوجریدانهداییچدون
هایبیتفاوتیاچالشیوستیز جویرا

عثمانیه،خوارج،قومیتحمراءوناکثیننیز 
تشکل
تشکیلمیدادند (غفاری ،5831 ،ص .)77

امامباپذیرشتکثرگرو هایسیاسی،آنانراهماننددیگرانبهطورکامدلوبددون
تبعیض،ازحقوقشهروندیبرخوردارمیساخت.حضرتمخالفانخود،خوارجراکدهبده

حقجویانینامیدکهگمرا شد اند (نه ج البالغ ه ،خطب ه.)75ایدن
تکفیراومیپرداختند ،
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نظریهدربار دیگرمخالفانحکومتامام نیزکهبهگمانشانحقباآنانبودوبدرای
حقمیجنگیدند،مصداقپیدامیکند.روزییکیازیارانامامعلی دراینبار ازاو
سؤالکردوویچنینپاسخگفت:هرکهبانیتراست،دریداریحدقبجنگددورضدای
خدایرابجوید،سرانجامششهادتاست (حسن الزین ،5839 ،ص .)558
سیاستامامعلی دربار خوارجاینبودکهتاخونینریزندودستبهغارتاموال
نزنند،درکوفهواطرافآنبتوانندآزادانهزندگیکنند،هرچندشبوروزنعر هدایانکدار
آنانمسجدراپرکندوبرضدامامشعاردهند.روشامامدرایدنبدار ،روشمالیمدتو
جزتحبیبوتذکراتهدایتگرانهچیزدیگری

نرمشبوداچنانکهدرسخنانامامایشان
دید نمیشود.آنحضرتمانندپدریکهبخواهدفرزندانسرکشخودرابهرا بیاورد،با
المالمیپرداختوبهدادوفریادشاندرمسجد

آنانمعاملهمیکرد،حقوقآنانراا 
زبیت

واطرافآناعتنانمیکرد.تمامهمتاماماینبودکهبارامکردناینگرو ،وحدتکلمه

رابهجامعهبازآورد (سبحانی ،5847 ،ص.)457امامدرخصوصناکثینمیفرمایدد:ایدن
گرو (پیمانشکنان)بهسببنارضایتیازحکومتمنبهیکددیگرپیوسدتهانددومدنتدا
هنگامیکهبراجتماعووحدتشمااحسااخطرنکنم،خوفناکنگدردم (نه ج البالغ ه،
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خطبه .)573

اینبیطرفیامام دربرخوردباگدرو هدایمختلدف،بدهویدژ مخالفدانخدود،از

بهروشدن
«مخالفتسیاسی»،نهادیزند وپویاپدیدآوردازیرامخالفانسیاسیضمنرو 
باحکومت،ازحقوقخودبرخورداربودنداحقوقیکهرئیسدولتآنراپذیرفتهبودوخود
مانعازتجاوزبهآنمیشد .

 ۵ـ۱ـ .۲تدبیر و پرهیز از سطحینگری

ازوظایفکارگزاردرنظامیاعتدالگراایناستکهدرتصمیمگیریها،دوراندیشدیو
تعمقراازیادنبردودربرابراخباریکهبهاومیرسدد،مدبراندهبرخدوردکندد.سیاسدت
بهدورازهرگونهشعارزدگیوسطحینگریاقداماتخدودرابدهسدرانجام

اعتدالگراباید
برساند.امامعلی درتبیینوظایفرهبری،سدطحینگدریوتبعیدتازافدرادبددون
تحقیقوتدبیرراامریناشایستبرشمرد اند :

ایشاندرنامهایبهیکیازفرمانددارانشکدهطبدقگدزارشهدابدهامدوالعمدومی
دستدرازیکرد بود،ازاوخواستکهگزارشاموالشرابرایحسابرسیارائهکندتاپس

ازبررسیواثبات حتگزارشها،مجازاتشود :
ازتوخبریرسید استکهاگرچنانکرد باشی،پروردگارخودرابهخشدمآورد وامدام
خودرانافرمانیودرامانتخودخیانتکرد ای.بهمنخبررسید کهکشدتزمدینهدارابدر
داشتهوآنچهراکهمیتوانستیگرفته،آنچهدراختیارداشتیبهخیانتخورد ای.پسهرچه

زودترحساباموالرابرایمنبفرستوبددانکدهحسابرسدیخداونددازحسابرسدیمدردم
سختتراست (همان ،نامه .)77


اعتدالگراییسیاسیدرپرتواندیشهعلوی 


وبرایمنسزاوارنیستکهلشکروشهروبیتالمالوجمعآوریخراجوقضداوتبدین
مسلمانانوگرفتنحقوقدرخواستکنندگانرارهاسازم،آنگا بادسدتهایبیدرونروموبده
دنبالدستهایبهرا افتموچونانتیرنتراشدید ،درجعبدهایخدالیبدهایدنسدووآنسدو

سرگردانشوم (همان ،خطبه .)559

امیرالمددؤمنیندرنامددهبددهمالددکاشددترنیددزپرهیددزازسددطحینگددریدرقضدداوتو
تصمیمگیریراامریالزمدرمدیریتاسالمیوتعاملبامدردمدانسدتهاندد:درتصددیق
سخنچینشتابمکنازیراسخنچینگرچهدرلباااندرزدهندد ظداهرمدیشدود،امدا
خیانتکاراست (همان ،نامه .)18
 ۶ـ۱ـ .۲رفتار میانه با هموطنان غیرهمکیش

منظورازاعتدالگراییدراینجانوعبرخوردباپیروانسایرمذاهبوادیانوتود مردم

است .اینکهگفتمانحاکمباپیرواندیگرمذاهبوادیانچگوندهبرخدوردکندد،یکدیاز
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مالکهایمهمتلقیسیاستبهمفهوممنازعهوتخا مدائمیویاامکدانهمنشدینیو
سازشبرپایهمؤلفههایدوستیاست.امامهموار حقوقاقلیتهایدینیرامدنظرقدرار
می داد.ایشانباتوجهبهساختارجامعهاسالمی،کهدرآنغیرمسلماناننیزحقوحقوقی
دارند،عالو برتو یههایدینی،رفتارانسانیرابدهحاکمدانخدودتو دیهمدیفرمدود.
مالکاشترمیفرماید :

حضرتدرنامهبه
هیچنوععواطفوالطافیراکهدرخاللتعهداتخودنسبتبهاقلیدتهداپذیرفتدهایدد،
اندکنشماریدوهرچنداینعواطفناچیزباشد،مهماست.هرگزرمّهخودرامعذورنداریددو
بهتعهداتخویشخیانتنورزید (همان) .

امامدرنامهایکهبهیکیازکارگزارانخودنوشته،طریقهوکیفیتمعاشرتومددارا
بااهلرمهرابهاوآموختهاست.ایشانتأکیدکرد استکهبامشرکانیکدهبدامداهدم
پیمانندبااعتدالبرخوردکن :
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همانادهقانانِمرکزفرمانداریات،ازخشونتوقساوتوتحقیرکردنمدردموسدنگدلی
توشکایتکردند.مندربار آنهااندیشیدم،نهآنانراشایستهنزدیکشدنیدافتم،زیدراکده
مشرکاندونهسزاوارقساوتوسنگدلیوبدرفتاریهستند،زیراکهباماهمپیمانندداپدس
دررفتارباآناننرمیودرشتیرابههمآمیز،رفتاریتوأمبداشددّتوندرمشداشدتهبداش،
اعتدالومیانهرویرادرنزدیککردنیادورکردن،رعایتکن (همان ،نامه .)59

۲ـ .۲در حیطه جامعه سیاسی و مدنی

اعتدالگراییسیاسیعالو برتعدیلالگدویرفتداروعملکدردنهادهدایحکومدتو
کارگزارانسیاسی،بهمعنایپذیرشرویکردها،الگوهاوسازوکارهاییاستکهباتحقدق
اعتدالگرایانهدرتمامعر هها

فضابهسویافراطنرودوسیاستهای

آنهاتالشمیشود

حاکمباشد.حضوراینمؤلفههادرجامعهسیاسیومدنیبهمعنایایناستکدهجامعده
مدنیدارایوضعیتمتعادلیاستومتناسببااهدافوکارویژ هایشامکانتأثیرگذاری
برقدرتسیاسیرادارد.اینروابطدرمجموعباعثایجادهمداهنگیوکداهشتدنشو
خشونتسیاسیمیشود .
۱ـ۲ـ .۲ترجیح اصالح تدریجی بر انقالب
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نحو انجامکاربهانداز محتواوهدفکاراهمیتدارد.روشاعتدالیبهمعنایانجام
تدریجی،با بروحو لهوآهستهوپیوستهاموراستاحتیافراطدرپیشرفتوتوسدعه
یاسرعتزیاددرتغییروا الحوضعیتموجودنیزمدیتوانددکداریخسدارتبدارباشدد.
کنشگراعتدالیبرایتغییرجامعهرویکدردا دالحطلبدیرابدررویکدردانقالبدیتدرجیح

براسااهمینرویکرداعتدالگرابودکهوقتیحضرتدربار قتلعثمداننظدرداد،
همعثمانرامحکومکردوهمشیو انقالبیونرا:عثمانشدیو بددیدرخودکدامگیدر
پیشگرفتوشماهمشیو بدیدراعترا داشتید (نهج البالغه ،خطبه .)87
۲ـ۲ـ .۲تکثر و تشکل نیروهای اجتماعی

اگرگرو هایاجتماعیاجاز سازمانیافتنراداشتهباشند،تعار هایخشدونتآمیدز
کاهشمییابد.زمانیکهامکانحاکمیتمسالمتآمیزوجودنداشتهباشدومردمازبیدان
دیدگا هایخویشمحرومباشندوگرو هاامکاناتقانونیبراینیلبهاهدافشاننداشدته
باشند،واکنشورفتارشانبرایکسبقدرتخشونتبارمیشدودونظدامسیاسدیرابده
های نفی
هاوتشکل 

بودنگرو 
حق 
ثباتیسوقمیدهد.علی دربار دارای 


سویبی
میفرماید :
اشترچنین 

مالک
به 
خطاب 

اجتماعی

و

اعتدالگراییسیاسیدرپرتواندیشهعلوی 


میدهد.بسیاریازتحلیلگران،افراطدرانقالبهاراازلوازمآنمیداننداامداحتدیایدن
افرادنیزتأکیددارندکهاینمسیربهسرعتبایدبهسمتاعتدالبدرود.افدراطدراغلدب
انقالبهایدنیاوجوددارداامامهمایناستکهبهسرعتاعتددالجدایگزینوعددالتی
فراگیرهمرا باآرامشحاکمشود .
معروفترینجریاندراینبخش،ماجرایشدورشبدرعثمداناسدت.درحدالیکده
بسیاریازمخالفانعثمان،حتیازمیان حابه،رفتاریافراطیداشتند،امدامعلدی 
طرفداراعتدالبودوبههیچرویخودرادرگیدربرخوردهدایتنددنکدرد.امدامعلدی 

انتقاداتخودراداشتوبارهابهزبانآورد.امام ضمنترغیبعثمدانبدهعمدلبده
احکاماالهیودستبرداشتنازبدعتدردینواجحافبهمردم،سعیدرا دالحامدور
حکومتاسالمیداشتوتمامکوششخودرابرایا الحرفتدارخلیفدهبدهکداربسدت.
ایشانواسطهگفتوگومیانمخالفانوخلیفهشدکهایدنکدارنهایدتاعتددالرانشدان
میدهد.امامدرواکنشبهاعترا انقالبیونفرمود:ایناعتراضاتتند،شمارادرمسیری

میدهدکهآیند آنروشننیست (شیخ مفید ،بیتا ،ج .)5
قرار 

،ازآنقشدرهالشدکریانخدداو

هایگونداگونهسدتند
مردمازگرو  
که 
بدان 
مالک! 
ای 

نویسددندگانعمددومیوخصو ددی،قضدداتدادگسددتر،کددارگزارانعدددلونظددماجتمدداعی،
ورانونیدز
نعتوپیشده 

ندگانمالیات،تجاروبازرگانان ،احبان
دهندگان،پرداختکن 


جزیه
میباشند (همان ،نامه .)18
ومستمندان 

نیازمندان

یعنی
جامعه 
پایین 
طبقه 


درکالمامامازهفتطبقهنامبدرد شدد اسدتکدهجدزدوطبقده داهدلجزیدهو
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ایطبقهبنددیشدد اندد.نکتدةبدا

نیازمندانومستمندان دهمگیباعاملشغلیوحرفه
اهمیتدراینفقر ایناستکهمفهومطبقه،معادلومرادفواه  نفبهکاررفتهازیرا
چندسطربعدچنینآمد است:سپسایندوم نف(سپاهیانومالیاتدهندگان)،جزبدا
گرو سومنمیتوانندپایدارباشندوآنقضاتوکارگزاراندولتونویسندگانحکومتاند
الت
اتحادیهوتشدکی 

درقالب

کهامروز 
باتأییداینگرو ها د 

(همان).بنابراین،امام 
جامعهمددنیراپذیرفتدهوازحقدوقمطدرحدرآن،از
خودمیپردازند د 

ازحقوق

دفاع
به 

دفاعکرد است .
جملهحقوقشغلیومالی 

۳ـ۲ـ .۲آگاهی افراد و گروهها از حقوق ،آزادیها و مسئولیتهای خویش
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رقممیخوردکهفردبهحقوقوتکدالیفخدود

بیشترینکارآییوخالقیتافرادوقتی
افراطوتفریطدرهشیاریشناساییور دشودتابتوانبدرایپاسداشدت

آگا باشد.باید
اینحقدوقوتکدالیفاقددامکدرد.آگداهیمدیتوانددچدرارراهگشدایجداد اعتددالو
روشنیبخشمسیردرستباشد.جامعهآگا اجاز انحرافازمسیراعتددالرابدهرهبدران

خویشنمیدهد.آگاهیشهروندانازوظایفحکومتدرقبالایشانوتالشبرایتحقق

شودکهشهروندانمسئولیتپدذیر


حقوقواجرایتعهداتشاندرمقابلحکومتموجبمی
نهتنهاحقدوقمدردمرابدهرسدمیت
وپایدارباشندومشارکتآنهامؤثرترباشد.امام  
میکرد :
میشناخت،بلکهمردمرانسبتبهاینحقوقآگا  

ایمردم!مرابر شماحقیوشمارابرمنحقیواجبشد است،حقشمابرمن(حاکم)
وبیتالمالرابینشماعادالنهتقسیمکنموشدما
آناستکهازخیرخواهیشمادریغنورزم 
راآموزشدهمتابی سوادوناداننباشیدوشماراتربیتکنمتارا ورسدمزنددگیرابدانیدد

(نهج البالغه ،خطبه .)87

حضرتدراینفرمایشبهچهارحقاساسیوکلیدیاشار مدیکنددکدهمدیتواندد
زیربنایتمامحقوقمردمباشد.رعایتاینحقوقازسویحاکم،تضدمینکنندد رشددو
پیشرفتجامعهوشکوفاییمسائلاقتصادیوعلمیوپدایبنددیبدها دولاسدالمیو
انسانیخواهدبود.
پذیرفتهشدةحقوقیدر

حقوتکلیف،دومقولهمرتبطوغیرقابلانفکاکاند.اینا لِ
بیانموالیمتقیانبهزیباییتماممطرحشد است«:حقالیجریلِاَحِدٍالّاجَریعلیهو
الیَجریعلیهالّاجَریله» (همان  ،خطبه.)257براساااین،هرحقدیهمدرا تکلیفدی
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زاد میشودوبرخورداریانسانازهرامتیازیباعثمسئولیتووظیفهایاسدت.انسدان

محق،انسانمکلّفنیزهست.امیرالمؤمنیندرتبیینتکالیفشهرونداندربرابرحداکمو
کارگزارمیفرماید:حقمنبرشماایناستکهبهبیعتبامنوفادارباشیدودرآشکارو

نهانبرایمخیرخواهیکنید،هرگا شمارافراخواندماجابتنماییدوهرگا فرمداندادم
اطاعتکنید (همان ،خطبه .)87
ولیتپذیراسدتکده
پیتربیتانسانهاییمسئ 

بااندیشهسیاسیاشدر

امامعلی 
ریلمسئولیتخویش،حقوقطبیعیخودرادرکندارتکدالیفخدودبازشناسدندوآنهدارا
مسئوالنهمطالبهومحققکنند.بدینترتیبایشانباا الحاترهنیوروانیوفکدری،
اندیشهاجتماعی دسیاسیمردمراازرسوباتاستبدادی دجاهلیپالود ودررسدیدنبده
یاریمیرساند.

نقطهاعتدال
۳ـ .۲در حیطه فرهنگ و ارتباطات سیاسی

۱ـ۳ـ .۲آزادی جریان اطالعات ،ابراز نظرات ،انتقادات و اعتراضات سیاسی

یکیازحقوقمردم،حقآگاهیازروندتصمیمگیریواقدداماتحکومدتاسدتکده
باعثبرقراری،حفظوتوسعهاعتمادمتقابلبینمردموحاکمیتشد ،کمیدتوکیفیدت
سطحمشارکتعمومیومدنیبرایپیشدبرداهددافجامعدهرادرپدیدارد.جریدانآزاد
اطالعاتبهترینسازوکاربرایا الحامور،درنتیجهافزایشکارآمدیحکومتهااسدت.
درنامهایکهبهفرماندهانسپا خویشنوشتهاستمیفرمایدد:نظامیدانآگدا 

علی 
باشید! حقشمابرمنآناستکهجزاسرارجنگىهیچرازىراازشدماپنهداننددارمو
کارىراجزحکمشرع،بدونمشورتباشماانجامندهم (همان ،نامه .)17

اعتدالگراییسیاسیدرپرتواندیشهعلوی 


گفتماناعتدالنمیتواندبدونورودبهعر هفرهنگ،جایگا واقعیخوددرسیاسدت
راپیداکند.اگرچهآنچهدر دحنهعملدیسیاسدتآشدکارمدیشدود،فعداالنسیاسدی،
سیاستمدارانوبهطورکلینیروهایدرگیردرمنازعاتقدرتهستند،امادرپشدت دحنه
مبارز ا لی«منازعهبرسرفرهنگ»است .
توانندبهگسترشاعتدالگراییسیاسی


هاییراکهدرزمینهفرهنگیمی

درادامهمؤلفه
کمککنند،بررسیمیشوند .


مطابقاینسخن،برحاکمالزموواجباستکهغیرازاسرارجنگی،همهاموردیگر
رابامردمدرمیانبگذاردااسرارجنگیرانمیتوانبرایهمهمدردمبیدانکدرداچراکده
دشمنازآنآگا میشود.اماهیچحکومتیبههیچبهاندهایحدقندداردجلدویانتشدار
حقایقرادرمیانمردمبگیرد.حضرتبرایآگا کدردنمدردمازمسدائلگونداگون،بده 739

ورتنوشتاریوگفتاری،جریانهاووقایعرابازگومیکردند .

جریانآزاداطالعاتسببشفافیتاموروآگاهیمردمازاوضاعشد ،زمیندهرابدرای
اظهارنظروانتقادمردمفراهممیسازد.مدیرانبایدشرایطیرافراهمکنندکدهمنتقددان
هاوحکومتهانقددنشدوندواز


اگردولت
آزادانهوبااحسااامنیتبتوانندسخنبگویند.
طریقنقادیمنطقی،ا الحنشوند،درافراطوتفریطغوطهورخواهنددشدد.بدهعقیدد 
رویهایخلفااعترا میکرد
امیرمؤمنانازمنتقداننظامبایدحمایتشود.ایشانبهکج 

ومنتقدانسیاسیرادرچترحمایتخویشقرارمیدادوهرآنچهدرتوانداشدتبدرای
یاریآنانبهکارمیبرد.یکیازاینمنتقدانابوررغفاریاسدتکدهبدیمحابدادسدتگا 
خالفترانقدمیکردوافسادکارگزارانشرابرمالمیساختاتاآنجاکهافشاگریهایاو
عر هرابرخلیفهتنگساختوراهیجزتبعیداوپیشرویشنگذاشدت.امدامازابدورر
حمایتکردوبههمرا گروهیازفرزندانویارانخود،اورادرآخدرینلحظدههمراهدی
کرد (مسهودی5779 ،ق ،ج ،2ص .)815
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گاهیدرموردخودامامعلی انتقادهایی ورتمیگرفتکهازحدادبنیزخارج
میشداولیایشانهیچگا ازایناعترا هاومخالفتهاخشمگیننشد.ایشانهمیشده
باپاسخهایمنطقیومستدلسعیدرقانعنمودنمنتقدمیکرد.روزیمالدکاشدتربده
حضرت اعترا کردکهچرافرزندانعباارابهکارگماشتهاست.امام ضدمن
بیاندالیلفرمود:هماکنوناگرافرادیالیقترازآنانسدرارداریمعرفدیکدنتدابده
حکومتمنصوبنمایم (ابن ابی الحدی د5777 ،ق ،ج ،51ص.)99امیرالمدؤمنینازمدردم
میخواستباانتقادهایسازند ،ایشانرادررا ا الحجامعهیاریرسانند :

بیعتشمابامنبیمطالعهوناگهانینبودوکارمنوشمایکسداننیسدتامدنشدمارا

رابرایخودمیخواهید.ایمردمبرایا الحخودتانمرایداری

برایخدامیخواهموشمام

7
کنید.بهخداسوگندکهدادستمدید راازظالمستمگربستانم (نهج البالغه ،خطبه .)587
۲ـ۳ـ .۲کفایت فرصتهای عمومی برای گفتوگو درباره امور سیاسی

برایگسترشگفتماناعتدالبایدمنطقگفدتوگدوراگسدترشدادواجداز دادکده

« .1لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً و لَيْسَ أَمْهِي و أَمْرهُُُمْ واحِرااً إِِّيرأ أُيِيرامُُمْ لِلر ِ و أَِّْرتُمْ تُهِيراموَِّ ِأ
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لِأَِّْفُسِكُمْ.»...

عمومافراددرفضاییبازوآزادبهگفدتوگدوبپردازنددوحکومدترانسدبتبدهواقعیدت
گفتماناعتدالزمانیمیتواندتداومیابدوبهسرمنزلمقصودبرسد

وجودیاشآگا کنند.

وخودراگفتمانحاکمکندکهمردم،نیروهایا لیومولداینگفتمانهستندرابسیجو
فر تهاوامکاناتالزمرابرایآنهامهیاکند .
بهکارگزارانشمیآموختدرجلساتیعمومی،ساد وبیپیرایهبامردم

امامعلی 
کهمدردمبدهراحتدیسدخنگویندد.
بهپرسشوپاسخبپردازندوعر هایرافراهمکنند 
نامربرایشانپیامددهای

ایشانتو یهمیکردکهکارگزاراندغدغهنداشتهباشندکهای
کمشددناطدالعزمامددارازاوضداع
خطرناکیدارداچراکهکاهشارتباطحضوریباعث 
کشورومردموضعفآگاهیمردمازامورحکومتمیشود.حضرتدرضدرورتفدراهم
کردنفضایعمومیبرایگفتوگوبهمالکچنینتو یهمیکند :


نامه.)18بامردممستقیماًرابطهبرقرارنمود واگرنزدمردممتهمبهستمگریشد،توجیدهو
عذرخودرابیانکندااگررعیتبرتوگمانستمبرد،عذرخودراآشکاراباآناندرمیانگذار
وبااینکارآنانراازبدگمانیبیرونآور (همان) .

فرازیازنامهامام

در

بهفرماندارمکهآمد است :

اعتدالگراییسیاسیدرپرتواندیشهعلوی 


پسبخشیازوقتخودرابهکسانیاختصاصد کهبهتونیازدارندتاشخصاًبدهامدور
آنانرسیدگیکنیودرمجلسعمومیباآنانبنشینودربرابرخداییکهتوراآفرید فروتن
باشوسربازانویارانونگهبانانخودراازسرراهشاندورکنتداسدخنگویآندانبددون
رسولخدابارهاشنیدمکهمیفرمود:ملتی

اضطرابدرسخنگفتنباتوگفتوگوکند.مناز
کهحقناتوانانرااززورمندانبیاضطرابوبهانهایبازنستاند،رستگارنخواهدشد (هم ان،

دربامدادوشامگا دریکمجلسعمومیبامردمبنشین،آنانکدهپرسدشهدایدیندی
دارندبافتواهاآشنایشانبگردانوناآگا راآموزشد وبادانشمندانبهگفتوگوبپدرداز.جدز
زبانتچیزدیگریپیامرسانتبامردموجدزچهدر اتدربدانیوجدودنداشدتهباشددوهدیچ
نیازمندیراازدیدارخودمحروممگردانازیرااگردرآغازازدرگا تدوراندد شدود،گرچدهدر
پایانحاجتاوبرآورد شود،دیگرتورانستاید (همان ،نامه .)74

حضرتازجملهرا هایو ولبهخوشبینیواعتمادبهمردمرااطالعرسدانیبددون
واسطهوحضوربدونهمرا درجمعمدردممدیداندد:وبددانکدهنفدوامدردمراضدی
نمیشوندوقبولنمیکنندکهتوغایبانهادایحقدوقایشدانکدرد تدارودرروحاجدات
ایشانرانشنوی (مجلسی5752 ،ق ،ص.)512حضرتبافرسدتادننماینددگانویدژ ،مثدل
اسامهومالک،بهمیانمردموارسالنامهبرایمردمدرشهرهایمختلف،سعیداشتتا
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سنتارتباطمستقیمبینمردمومسئوالنرارواجدهدوبهکارگزارانخودبیاموزدنسبت

بهمردموعهدهایخویشپایبندووفاداربمانند.
۳ـ۳ـ .۲تسلط باورها و گفتارهای تعاملی و حاشیهای شدن گفتارهای تخاصمی
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پروه اعتدالگراییبااستفاد گسترد ازمنطقمذاکر وگفتوگودرمقابلرفتارهداو
گفتارهایتخا میتعریفمیشود.اعتدالگرایاندربرابرمنتقدانخودواردگفدتوگدوو
اماافراطگرایانتالشدارندتادعاویخدودرابدهشدیو ایارعدابآمیدز

مذاکر میشوندا
وگومینشستوبدا


بهگفت
همرا باسرکوبپیشببرند.امیرمؤمنانباگرو هایمختلف
بردباریوفروتنیدالیلآنانرامیشنید.ایشاندرروزهدایآغدازخالفدت،بدابرخدیاز

کردند،جداگانهگفتوگوکرد.


اریمی
کسانیکهازبیعتباویخودد
معاویهازپذیرشحکومتامام کهمنتخبمردمبود،بدوندلیلموجهاباداشتو
حاضربهواگذاریشامنبود.اودرمقابلامامطغیانوخیر سریپیشهکرد بود.امامبعد
هایفراوان،بازهمبرایاینکهبدونتوسلبهزور،اورا


استداللواحتجاج
ازنامهنوشتن،
بهپذیرشحقوادارد،جریربنعبداهللبجلیرانزداوفرستادتااوراقدانعکندد (منق ری،

5832ق ،ص.)24یارانامام

رابرایگفتوگوبامعاویدهبدهشدام

پسازآنکهایشان

فرستاد،ازاوخواستکهآماد مبارز شود.حضرتدرپاسخآنهافرمود :
مهیاشدنمنبرایجنگباشامیان،درحالیکدهجریدررابدهرسدالتبدهطدرفآندان
فرستاد  ام،بستنرا  لحوبازداشتنشامیانازرا خیراست،اگرآنراانتخدابکنندد.مدن
مدّتاقامتجریررادرشاممعینکردمکهاگرتأخیرکند،یافریبشدادندویاازاطاعتمدن
سرباززد است.عقید منایناستکه برنمود ،باآنهامداراکنید،گرچهمدانعآننیسدتم
کهخودرابرایپیکارآماد سازید (نهج البالغه ،خطبه.)78

باطلحهوزبیربارهاگفتوگوکردوبرایهدایتآنانازهدیچکوششدی

امام 
نیز 
دریغنورزید.وقتیآنانسپاهیعظیمبرایمبارز باآنحضرتآراستند،همچونگذشته
بهروشنگریخدویشادامدهدادوبدافرسدتادننامدههداوسدفیرانیهمچدونصعصرعة
وابنعباا،ازآنانخواستکهدستازهواهاینفسانیخودبردارندوبهعهد
بن وحان 

وپیماننخستینخویشبازگردند ( شیخ مفید ،بیتا ،ص.)853 858حضرتدریکدیاز
خطبههایشفرمود :
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خدایا!طلحهوزبیرازمنبریدندوبرمنظلمکردندوبیعتمراشکستندومردمرابرمن
شانرامیکشدیدما


شوراندند...منپیشازجنگازآنهاخواستمکهبازگردندوانتظاربازگشت

ولیآنانبهنعمتپشتپازدندودستردبرسینهعافیتگذاردند (نهج البالغه ،خطبه.)584


درجریاننبردنهرواننیزحضرتدرحالیکهخوارجمهیایجندگشدد بودندد،بده
محلاجتماعآنهادرقریه«حرورا»حضوریافتوفرمود«:نمایند خودرابرایگفتوگدو
ابنکوّا»رابرگزیدند.ویبهتفصیلاعتراضاتخودرابیانکدردو
مشخصکنید».آنان« 
امامبامتانتپاسخداد (شوشتری ،5847 ،ج ،5ص .)874
نتیجه

اعتدالگراییسیاسیدرپرتواندیشهعلوی 


اعتدالیکگفتماننیست،بلکهیکروشاستوبایدازاینروشدرراستایرقابت
میتواندمجدالبدروزو
گفتمانهایموجوددرجامعهاستفاد کرد.اعتدالروشیاستکه 
ظهوربهگفتمانهاییکهدرجامعهوجودداردرابدهد.امامعلی درهمهعر ههدای
حکومتیخوداعتدالراسرلوحهتصمیمگیریوعملکردخودقراردادازیراحیاتاجتماعی

میدانست .
وسیاسیجامعهرادرسایهاعتدالوپرهیزازافراطوتفریطمحقق 
هایاعتدالگرایانهدرزمینههای

دراندیشهعلویتوفیقدرپیشبردبرنامههاوسیاست
مختلف،درگروتقویتوافزایششاخصهایاعتدالگراییدرسداختاروروابدطسیاسدی
اعتدالگرایدیسیاسدیرانخسدتازامدور

است.نیروهایمنادیاعتدالگراییبایدراهبرد

تحتاختیارخودآغازکنند.رفتارمیانهباهموطندانغیدرهمکیش،کداهشکداربردزورو
یماتوسیاستهابرمشورت،پذیرشتکثردر

خشونتدرتنظیمامورعمومی،اتکایتصم
مؤلفههاییاست
وتدبیروپرهیزازسطحینگری،ازجمله 

گرایشهاوتشکلهایسیاسی
قرارمیگیرد .

کهدراندیشهعلویازسویکارگزارانونهادهایحکومتیموردتوجه
بهجایانقالب،پدذیرش
درفضایجامعهسیاسیومدنینیزتأکیدبرا الحتدریجی 
تکثددروتشددکلنیروهددایاجتمدداعیوآگدداهیافددرادوگددرو هدداازحقددوق،آزادیه داو
مسئولیتهایاجتماعیوسیاسی،شاخصهاییاستکهبااجرایآنمدیتدوانسیاسدت

اعتدالگراراتقویتکرد .

حکومتعلویبااتخاررویکردتعاملیبهجایتخا م،توسعهآزادیجریاناطالعات،
ابرازنظراتوانتقاداتوفراهمسازیفضاهایفیزیکیوفر تهایعمومیبرایارتباط
وگفتوگودربار امورسیاسی،زمینهفرهنگیرابرایحرکتحکومتبدهسدویتعدادل
سیاسیواجتماعیپایدارفراهممیسازد.ازفرمایشهایمتعددامامعلی دراینبار 
میتوانفهرستهاییراتهیهکردودراختیارمسئوالنقراردادتاآنانباتطبیقعملکدرد

خودبراساااینراهنماییها،مدیریتوحکومتخدودرابدهسدیر حضدرتعلدی 
نزدیککنند .
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منابع
 .1ابن ابأ الحايا ،عباالحميا(1444ق) ،شهح ِّهر البغهر  ،ج11و  ،04قرمُ :تابااِّر تيرهلل ا
مهعشأ ِّجفأ.
 .0ابن اثيه(1131ق) ،الكامل فأ التاييخ ،بيهوت :داي صادي.
 .1ابن م ظوي ،جمال الاين محما بن مكهم(1410ق) ،لسان العهب ،بيرهوت :داي اححيراا الترها
العهبأ.
 .4تميمأ تماي ،عباالواحا بن محما(1414ق) ،ههيالحكم و دييالكلم ،قم :دايالكتاب احسغمأ.
 .1جه ،خليل( ،)11۳3فهه گ حيوس ،تهجم سيا حبيب طبيبيان ،تههان :اِّتشايات اميهُبيه.

 .6يشيا ،علأ اصغه( ،)1134سلوک مايهيهلل از دياگا اميهالمؤم ين

 ،تهرهانِّ :شره سرازمان

عمهان و بهسازي شههي.
 .۳الزين ،حسن(« ،)113۱حقوق بشهدي ِّه البغه » ،تهجم مهتضرأ ِّراديي ،فصرل ام الر ه ،
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شماي .0۱
 .3سبحاِّأ ،جعفه( ،)11۳4فهوغ و حيهلل ،قم :مؤسس امام صادق

.

 .۱شوشتهي ،محما تقأ( ،)11۳6به الصباه فأ شهح ِّه البغه  ،تههان :داي اميهُبيه.
 .14شيخ مفيا(بأتا) ،الجمل ،ج ،1قم :مكتب الااويي.
 .11طبهي ،محما بن جهيه(13۳۱م) ،تاييخ الطبهي ،الجزا الثالث ،بيهوت :مطبع بهيل.
 .10هفايي ،هاي(« ،)1131حقوق ماالفان سياسأ دي حكومهلل امام علأ» ،فق و حقوق خاِّواد ،
شماي  41و .40
 .11مجلسأ ،محماباقه(1441ق) ،بحاياحِّواي ،ج ،۳4بيهوت :اِّتشايات مؤسس الوفا.

 .14ررررررررر 1410( ،ق) ،بيسهلل و پ

يسال فايسأ ،قمُ :تابااِّ تيهلل ا مهعشأ ِّجفأ.

 .11مسعودي ،علأ برن حسرين(144۱ق) ،مرهوج الربهب و معرادن الجروهه ،ج ،0قرم :مؤسسر
دايالهجهة.
 .16دايهة المعايف قهتن ُهيم( ،)1131قم :مؤسس بوستان ُتاب.
 .71م قهيِّ ،صهبن مزاحم(1130ق) ،وقعة صفين ،قاهه  :المؤسسة العهبية الحايثة.
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