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آخریــن پله ی نردبان اقتداراز نجــوای صلــح تا خروش جنگ

مذمــت  از  معمــوال  صلــح،  از  ســتایش  در  نوشــته ای  هــر 
ارزش هایــی  و  صلــح  چراکــه  می آغــازد؛  خشــونت  و  جنــگ 
چــون دوســتی، مهربانــی، هم یــاری، کمــک بــه دیگــری و... 
تنهــا در صورتــی معنــا و مفهــوم می یابــد کــه در وضعیــت 
ــاره ی آن هــا ســخن گفــت. حتــی در چنیــن  ــوان درب عــادی بت
دشــوارترین  از  یکــی  صلــح  از  ســخن گفتن  نیــز  موقعیتــی 
کارهــا اســت. وقایــع و رخدادهــای گذشــته هم چــون شــیوع 
بقــای  داد  هنگامی کــه  نشــان  اپیدمــی،  یــک  نابه هنــگام 
انســان در خطــر افتــد،  صلــح و ارزش هــای دموکراتیــک تــا 
انــدازه می توانــد موضوعیــت خــود را از دســت دهــد.  چــه 
نظرگرفــت،  در  موســع  آن چنــان  می تــوان  را  صلــح  معنــای 
ــه دوســتی و  ــا خویــش آغــاز شــود و ب کــه از آشــتی انســان ب
محبــت بــا کیهــان و تمامیــت هســتی ختــم شــود. امــا شــاید 
نگاهــی  به نوعــی  صلــح،   از  تلقــی ای  چنیــن  گفــت  بتــوان 
غیرسیاســی و صرفــا اخالقی ســت کــه از اهمیــت سیاســی و 
اجتماعــی مقولــه ی صلــح می کاهــد. شــاید بتــوان گفــت یــک 
نــگاه غیرسیاســی و صرفــا اخالقــی بــه صلــح ممکــن اســت بــه 

ــد.  ــن مفهــوم دامــن بزن ســوء اســتفاده از ای
ایــده ال  و  از خواســته های مطلــوب  یکــی  عنــوان  بــه  صلــح 
بشــر،  اگرچــه همــواره در کانــون توجهــات قــرار داشــته اســت،  
امــا قبــل از هــر گروهــی،  صلــح از ســوی طرفــداران تضییــع 
در  اســت.  گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد  انســان ها  حقــوق 
حقیقــت مفهــوم صلــح چــه آن گاه کــه از ســوی دیکتاتورهــا 
ــرای تبرئــه ی خویــش و سرپوش گذاشــتن  و خشــونت طلبان ب
بــر واقعیت هــای  دهشــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، و چــه 
هنگامــی کــه از ســوی نظریه پــردازان و فیلســوفان سیاســی 
بــه  بــوده،  مدنظــر  آن،  بــه  دســت یافتن  چگونگــی  دربــاره 
معنایــی انتزاعــی و کلــی بــدل شــده اســت. مفاهیــم انتزاعــی، 
از مفهــوم  بــرای سوءاســتفاده   بهتریــن محمــل و دســتاویز 
ــه ســتایش از  ــا همــان کاری ســت ک ــن دقیق ــح اســت و ای صل

صلــح را دشــوار می کنــد. 
صلــح، می توانــد نبــودِ خشــونت و افــراط درنظــر گرفتــه شــود. 
درواقــع بــاور قابــل اعتنایــی وجــود دارد کــه از منظــر ســلبی،  
بــا  هرگونــه نبــود جنــگ، خونریــزی و خشــونت را متــرادف 
چنیــن  در  می کنــد.  قلمــداد  نوع دوســتی  و  صلح طلبــی 
دیدگاهــی ســتایش از صلــح،  در مخالفــت بــا جنــگ و افــراط 
واقع بینــیِ  بــر  چنیــن چشــم اندازی  اگرچــه  می یابــد.  معنــا 
ملموســی دســت می گــذارد، امــا مطابــق بــا ایــن برداشــت، 
بــرای ســتایش از »چیــزی« بایــد،  بــه نقــد و بررســی چیــز 

دیگــری پرداخــت. 
ایــن درحالی ســت کــه بــه نظــر می رســد در رابطــه بــا موضــوع 
بــه آن  بــه پیــش و از منظــر ایجابــی  صلــح بایــد در گامــی 
کنونــی  احــوال  و  اوضــاع  از  چنان چــه  البتــه  نمــود.  توجــه 
برمی آیــد،  بــرای چنیــن رویکــرد ایجابــی بایــد تــالش  بســیار 
ایــن  از  کوششــی  واقــع  صلــح،  در  روز  پاس داشــت  کــرد. 
دســت اســت کــه می خواهــد بــرای وجــه ایجابــیِ  مقولــه صلــح 

کاری انجــام داده باشــد. 
ســخن گفتن  بــرای  خوبــی  زمانــه  شــاید  خالصــه،  طــور  بــه 
از مقولــه صلــح نباشــد. همــه ی تحــوالت و وقایعــی کــه مــا 
رونــد صلــح  هســتند.  خــالف  بــر  احاطــه شــده ایم،  آن  بــا 
رســانه ها و همــه ابزارهــای ارتباطــی اگرچــه به صــورت مــداوم 
از صلــح و دوســتی ســخن می گوینــد، امــا عمــالً بــر خــالف آن 
ره پیموده انــد. ماننــد رهبــران سیاســی جهــان،  کــه دمــادم 
و  از هرگونــه هم دلــی  امــا  بــر طبــل نوع دوســتی می کوبنــد، 
مفهــوم  می دارنــد.  دریــغ  مقولــه ی صلــح  بــه  عملــی  توجــه 
امــا در عمــل بســیار  پــر بســامد،   صلــح،  اگرچــه پرتکــرار و 
غریــب و مهجــور اســت، و ایــن مهم تریــن دلیلی ســت کــه 
هــر انســان فرهیختــه ای را بــه ســتایش از آن و تعظیــم در 

برابــر کوشــندگان راه واقعــی صلــح وامــی دارد. 

نگاهــیبــهمصادیقصلحدرتاریخاســام؛مانیفســتهاچگونهشــکلمیگیرند؟



در یونــان باســتان جنــگ و صلــح رابطــه ای مبهــم و پیچیــده داشــتند. جنــگ یــک وضعیــِت عــادی و همیشــگی و صلــح تنهــا یــک اســتثا یــا یــک 
آتش بــس موقــت در میــان ســتیزهای طوالنی مــدت تلقــی می شــد؛ بــا این حــال صلــح و ثبــات سیاســی مغتنــم شــمرده می شــد. هــدف جنــگ 
هیــچ گاه نابــودیِ کامــلِ دشــمن نبــود و بــا وجــود ایــن تقابل هــا همــواره بیــن جنــگ و صلــح تعادلــی برقــرار بــود و ایــن بینــش کــه از دوران اســاطیر 
یونانــی بــه ارث رســیده بــود؛ تــا آغــاز جنــگ پلوپونــز ادامــه داشــت. ایــن جنــگ امــا، رابطــه ی میــان جنــگ و صلــح را بازتعریــف کــرد و معنــای 
ــن بازتعریــف  ــه ای ــر کــرد. اندیشــه ی سیاســی افالطــون در پاســخ ب ــی« تغیی ــه »جنــگ داخل ــان شــهرها ب »جنــگ« از درگیــری تدوین شــده می
و هم چنیــن خطــر افراطی گــری در جنــگ توســعه یافــت. اگرچــه او بــا چالــشِ بزرگــی روبــه رو بــود؛ آن زمــان دیگــر هیــچ حکومــت سیاســی 
نمی توانســت در جامعــه صلــح برقــرار کنــد و در نتیجــه افالطــون بایــد یــک سیســتم سیاســی جدیــدی را خلــق می کــرد تــا بــرای مشــکالتی کــه 

ناشــی از جنــگ پلوپونــز ایجــاد شــده بــود، چاره جویــی کنــد. 
ادامه ی این متن را به زبان اصلی می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده مطالعه کنید. 

جنگ و صلح در آتنِ باستان
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نژادپرســتی یــا تبعیــض  نــژادی کــه بارزتریــن و ســاده ترین شــکل آن برتــر دانســتن انســان های سفیدپوســت نســبت بــه سیاه پوســتان و رنگیــن 
پوســتان اســت، کــه در طــول تاریــخ بشــر همــواره بــا آن دســت وپنجه نــرم کــرده اســت، امــا در بعضــی مواقــع ایــن مســئله به صــورت حادتــر و بــه 

شــکل فجیع تــری خــود را نشــان داده اســت.
یکــی از ایــن وقایــع تاریخــی کــه بــرای مبــارزه بــا ایــن تبعیض هــای نــژادی صــورت گرفــت جنگ هــای داخلــی آمریــکا موســوم بــه جنگ هــای 
انفصــال بــود کــه در بیــن ســال های ۱۸۶۱ تــا ۱۸۶۵ میــالدی در بیــن ایالت هــای شــمالی و 11 ایالــت جنوبــی آن رخ داد کــه موجــب آزادی 
سیاه پوســتان و لغــو بــرده داری شــد. چنــد مــاه پــس از پایــان ایــن جنگ هــا در تاریــخ ۲۴ دســامبر ســال ۱۸۶۵ گــروه تروریســتی »کوکالکس کلــن« 

توســط کهنــه ســربازان ارتــش کنفدراســیون آمریــکا کــه نژادپرســتان متعصبــی بودنــد، تشــکیل شــد.
ــه  ــام ایــن ســازمان از واژه یونانــی کوکالکــس ب ــود. ن هــدف از تشــکیل ایــن ســازمان نابــودی و ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان سیاه پوســتان ب

معنــای حلقــه و واژه انگلیســی کلــن بــه معنــای طایفــه تشــکیل شــده اســت.
ــود و موجــب کشــتار  ــالدی بســیار وســیع و گســترده شــده ب ــا ۱۸۶۹ می ــن« در ســال های ۱۸۶۶ ت ــروه تروریســتی »کوکالکس کل فعالیت هــای گ

ــکا شــد. هــزاران سیاه پوســت در آمری
ادامه ی این گزارش را می توانید از طریق اسکن کیو آر کد درج شده در وب سایت ایسنا بخوانید. 

»کوکالکس کلن«وصلیب های شعله ور
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و  فرهنــگ  بــر  دینــی  کنش گــری  اثرگــذاری  و  یک ســو، 
حتــی ابزارهــای فناورانــه در ســوی دیگــر. ایــن چهارچــوب 
گفت وگــوی  امــکان  جدیــد،  روش شــناختی  و  مفهومــی 
نســبت  در  دیــن  کنونــی  وضعیــت  دربــاره ی  را  تحلیلــی 
بــا فرهنــِگ برخــط و برون خــط در بافت هــای اجتماعــی 

آن  متنــوع  جغرافیایــی  و 
ایــن  بــه  مــی آورد.  فراهــم 
پژوهش گــران  طریــق، 
چگونگــی  مطالعــه ی  بــه 
تعامــل  و  بهره بــرداری 
مختلــف  دینــی  گروه هــای 
معاصــر  رســانه های  بــا 
می پردازنــد کــه خــود دارای 
دیجیتــال  فرهنــگ  یــک 
این کــه  هســتند؛  خــاص 
فناوری هــای  چگونــه 
درِک  و  فهــم  نوظهــور، 
و  دیــن  از  را  عمومــی 
بافت هــای  در  معنویــت 
دیجیتــال  کنش گــری 
شــکل و تغییــر می دهنــد. 
ــه، وب ســایت ها  ــرای نمون ب
آنالیــن،  انجمن هــای  و 
جوامــع  مظاهــر  اولیــن 
و  بودنــد،  آنالیــن  دینــی 
امــروز تــا حــدی بــا اشــکال 
و  تعامــالت  از  جدیــدی 
کنش هــای دینــی از طریــق 
اجتماعــی  شــبکه های 
ماننــد فیس بــوک، توییتــر 

کنــار  البتــه در  گاه  و  اینســتاگرام جایگزیــن شــده اند،  و 
هــم قــرار دارنــد و مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. یــا در 
نمونــه ای دیگــر، تلفن هــای همــراه بــا توســعه ی فناوری هــا 
کاربــران  کــه  شــده اند  تبدیــل  هوشــمند  گوشــی های  بــه 
خــود  بــرای  آنالیــن  هویت هایــی  تــا  می ســازند  قــادر  را 

)عهدنامــه ی مالــک اشــتر( قابــل مشــاهده اســت: »اگــر 
دشــمنت تــو را بــه صلــح فراخوانــد، از آن روى برمتــاب 
کــه خشــنودى خــدا در آن نهفتــه اســت. صلــح ســبب 

آســایش ســپاهیانت می شــود و تــو را از غــم و رنــج دور 
می بخشــد.« امنیــت  را  تــو  کشــور  و  می کنــد 

بــا چنیــن پیش زمینــه ای، صلــح امــام حســن بــا معاویــه 
و نظــرات پیرامــون ایــن واقعــه را می تــوان در دو رویکــرد 

توســعه ی  بــا  و  میــالدی  ســوم  هــزاره ی  آغــاز  از  به ویــژه 
پرشــتاب  پیشــرفت های  و  مــدرن  فناوری هــای  روزافــزون 
و  ســخت افزاری  عرصه هــای  در  متنــوع  جهش هــای  و 
نرم افــزاری، چگونگــی تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری متقابــل 
ایــن نوآوری هــا و تحــوالت در تقاطــع بــا فرهنــگ و جامعــه 
مــورد توجــه سیاســت گذاران و پژوهش گــران قــرار گرفتــه 
اســت. در ایــن میــان، برهم کُنــش دیــن و رســانه های نــو 
حتــی  برمی انگیــزد.  را  بســیاری  کنجــکاوی  دیجیتــال،  و 
دوم  نیمــه ی  از  به خصــوص  و  میــالدی   1980 دهــه ی  از 
دهــه 1990، برخــی از پژوهش گــرانِ رســانه و فرهنــگ بــه 
بــه حضــور و فعالیــت گروه هــای دینــی  مســائل مربــوط 
نوظهــور  ارتباطــی  بســتر  یــک  به منزلــه ی  اینترنــت  در 
می پرداختنــد. بــا ایــن وجــود، ابداعــات نوبه نــو و عرضــه ی 
و  ســخت افزاری  فناوری هــای  به روزشــدنی  و  پیوســته 
نرم افــزاری، عرصه هایــی جدیــد و گوناگــون را بــرای حضــور 
بــزرگ  گســتره ی  یــک  در  دینــی  کنش گــران  پویایــی  و 
جهانــی ایجــاد نمــوده؛ کــه ایــن خــود ســبب بــروز تحوالتــی 
جــدی در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی 
شــده اســت. ایــن دگرگونی هــا مســتلزم مطالعــات جدیــد 
بــه  توأمــان  نــگاه  بــا  عمیق تــر  و  متفــاوت  تحلیل هــای  و 
روندهــای کالن و خُــرد، و التفــات بــه رویه هــای جهانــی 

موردپژوهی ســت. و  جزء نگــری  عیــن  در 
گذشــته،  دهــه ی  دو  در  به ویــژه  آکادمیــک،  دنیــای  در 
هماهنــگ بــا بــروز یــک گرایــش مفهومــی و روش شــناختی 
در  فرهنگــی  بــه »چرخش هــای  آن  از  عمومــاً  کــه  مهــم 
 cultural turns in religious( دینــی«  مطالعــات 
 Digital( دیجیتــال«  »دیــنِ  تعبیــر می شــود،   )studies
و  فهــم  بــرای  نــو  چهارچوبــی  به مثابــه ی   )Religion
تحلیــل پویایی هــا و کنش گری هــای دینــی در بســترهای 
گرفــت.  شــکل  )آفالیــن(  برون خــط  و  )آنالیــن(  برخــط 
پژوهش گــران در ایــن قالــب، نــه تنهــا بــه چگونگــی بــروز و 
بیــان و بازنمایــی و کنش گــری دیــن در فضــای دیجیتــال 
تأثیرهــای  بررســی  بــه  هم چنیــن  بلکــه  دارنــد،  توجــه 
متقابــل دیــن و رســانه های دیجیتــال می پردازنــد: یعنــی 
اثــر فرهنــگ و فضاهــای رســانه ای دیجیتــال بــر دیــن در 

»ای مــردم! کســی را بــه خاطــر واگــذاردن حقــش مؤاخــذه 
مــورد  بگیــرد  ظالمانــه  را  دیگــری  حــق  اگــر  و  نمی کننــد 

مؤاخــذه قــرار می گیــرد.«
این جمالت، بخشــی از ســخنان امام حســن )ع( پیرامون 
ــه نقطــه ی عطفــی در  ــه اســت؛ صلحــی ک ــا معاوی ــح ب صل
گوناگونــی  زوایــای  از  و  می آیــد  بــه شــمار  اســالم  تاریــخ 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و همیــن زوایــای متفــاوت، 
بی توجــه  ســلیقه ای،  تحلیل هــای  دســت مایه ی  گاه 
بــه مقتضیــات و شــرایط و شــواهد صلــح اســت. شــاید 
علــت ایــن اســت کــه پدیــده ای ماننــد صلــح کــه برخــالف 
بیرونــی  رویدادهــای  در  نــه  آن  اســاس  و  اصــل  جنــگ، 
هم چــون لشکرکشــی ، صف آرایــی  و اعــالم موضــع صریــح 
در میــدان؛ بلکــه در مذاکــره و گفت وگوهــای خصوصــی 

پنهــان از دیــده ی عمــوم اســت.
در دنیایــی کــه داراالســالم و دارالکفــر، مرزبنــدی  صلــح 
و  مصلحت طلبــی  می کــرد؛  مشــخص  را  جنــگ  و 
مســالمت جویی در قامــت صلــح، چنــدان بــرای مــردم قابل 
درک و پذیــرش نبــود. هرچنــد کــه صلــح میــان دو گــروه از 
مســلمانان نیــز در تاریــخ اســالم قابــل بررسی ســت. یــک 
زمینه ســاز  کــه  اســت  آن، صلــح حدیبیــه  بــارز  نمونــه ی 
فتــح  مقدمــات  فراهم کننــده  و  پیامبــر  تبلیغــی  فعالیــت 
مکــه بــود. جالــب ایــن اســت کــه امــام حســن )ع( نیــز در 
پاســخ بــه بعضــی از معترضــان صلــح بــا معاویــه، بیــان 
می کننــد: »علــت مصالحــه ی مــن بــا معاويــه همــان علــت 
مصالحه اي ســت كــه رســول خــدا)ص( بــا اهــل مکــه در 
حدیبیــه كــرد؛ آنــان كافــر بودنــد بــه تنزيــل و معاويــه و 

اصحــاب او كافرنــد بــه تأويــل.«
صلــح  بــه  دعــوت  از  دیگــری  بلیــغ  و  فصیــح  نمونــه ی 
نهج البالغــه  پنجاه وســه ی  نامــه ی  در  مســلمانان  میــان 

جدیــد  و  ســنتی  مناســک  و  دینــی  مراســم  و  بســازند، 
گروه هــای  و  دیجیتــال  بازی هــای  برنامه هــا،  طریــق  از  را 
ــد. و در  ــی بگیرن ــد و پ ــالً واتــس اپ( انجــام دهن چــت )مث
یــک مثــال دیگــر، پیشــرفت در هــوش مصنوعــی در عمــل 
فرصت هــا و توانمندی هــای جدیــدی را بــرای کنش گــران 

دینــی ایجــاد کــرده کــه خــود مســتلزم مطالعــات متفــاوت 
اســت؛ بــرای تأمــل در مــورد این کــه چگونــه الگوریتم هــا 
و  قــدرت  از  جدیــدی  انــواع  ظهــور  باعــث  ربات هــا  و 
مشــروعیت و مرجعیــت می شــوند و چهره هــا و رهبــران 
و راهبــران دینــی جدیــد را در بســتر و چهارچــوب فرهنــگ 

کــرد: دســته بندی 
بــر اســاس رویکــرد نخســت، امــام حســن کوششــی در 
برنامه ریــزی  بــا  بلکــه  نکــرد،  معاویــه  بــا  مبــارزه  جهــت 

هدف منــد و هوشــمندانه، امــور را بــه گونــه ای مدیریــت 
خاتمــه   و  معاویــه  بــا  صلــح  کــه  را  خــود  نظــر  تــا  کــرد 
دادن بــه جنگ هــای میــان مســلمانان بــود، عملــی کنــد. 
طرفــداران ایــن نظریــه، امــام حســن را پیشــنهاد دهنــده ی 

نموده انــد. ایجــاد  دیجیتــال 
کــه  اســت  مهــم  دین پژوهــی،  منظــر  از  ایــن،  بــر  افــزون 
و  تأثیرگــذاری  کنش گــری،  و  حضــور  نماییــم  دقــت 
تأثیرپذیــری ادیــان و جریان هــای دینــی در ایــن بســترها 
در  عمــالً  دیجیتــال،  به روز َشــونده ی  و  نــو  عرصه هــای  و 
 Multiple Dimensions( ــه ی دیــن قالــب ابعــاد چندگان
of Religion( انجــام می پذیــرد. بــه ایــن معنــا، کنش گــران 
از  دینــی  آیین هــای  و  مناســک  اجــرای  بــرای  تنهــا  نــه 
ابزارهــا و فضــای دیجیتــال اســتفاده می کننــد، بلکــه دیــن 
در قالــب ابعــاد مختلــف خــودش، از باورهــا و آموزه  هــا، 
اخــالق  و احساســات،  تجربه هــا  افســانه ها،  و  روایت هــا 
اجتماعــی  ســاختارهای  و  نهادهــا  و  شــرع  و  قانــون  و 
دیــن گرفتــه تــا فرهنــگ مــادّی و زیبایی شــناختی آن، و 
هم چنیــن در ابعــاد مهمــی مثــل سیاســی و اقتصــادی، در 
بســتر دیجیتــال بــه فعالیــت، تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری 
می پــردازد. بــه ایــن ترتیــب، دیــنِ دیجیتــال محــدود بــه 
فعالیت هــا و پویایــی نهادهــای رســمی دینــی نمی شــود، 
 Everyday( روزمــره  دیــن داری  از  بخشــی  بــه  بلکــه 
Religion( بســیاری از ایمــان داران و کنش گــران تبدیــل 
معاصــر،  ایــران  نمونــه ی  در  مثــال،  بــرای  اســت.  شــده 
نهادهــا،  و  اشــخاص  بهره بــرداری  چگونگــی  بــه  نگاهــی 
نهادهــای  و  مؤسســات  و  بــازار،  و  کوچــه  عــادی  مــردم 
رســمی، دولتــی و حکومتــی یــا خصوصــی و مردم نهــاد، 
بــرای  اینســتاگرام  مختلــف  ابزارهــای  و  فناوری هــا  از 
دینــی،  متنــوع  برنامه هــای  و  دغدغه هــا  یــا  مناســبت ها 
چهارچــوب  در  مطالعــات  ضــرورت  و  اهمیــت  می توانــد 
نمایــان  را  دیجیتــال«  مفهومــی و روش شــناختی »دیــنِ 
ســازد؛ عرصــه ای کــه پیوســته بــا نظریــات و تحلیل هــای 
سراســر  از  گوناگــون  موردپژوهی هــای  و  خُــرد  و  کالن 

می شــود. به روزرســانی  جهــان، 
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معاویــه  اســتقبال  بــا  کــه  دانســته اند  صلحــی  نخســت 
مواجــه شــده اســت.

اصلــی  و تصمیــم  برنامــه ی جــدی  بیان گــر  دوم  رویکــرد 
ــام از  ــوده اســت. ام ــان ب ــا اموی ــارزه ب ــی)ع( مب ــام مجتب ام
همــان روزهــای نخســت امامــت خــود، تــالش کــرد تــا ایــن 
هــدف تحقــق یابــد؛ ولــی وقتــی بــا عــدم هم یــاری و نیــز 
ــت برخــی اشــراف و فرماندهــان ســپاه خــود مواجــه  خیان
شــد و بیش تــر مــردم، خواهــان صلــح شــدند، آن حضــرت 
نیــز بـــه خواســته ی عمــوم مــردم تــن داد. بنابرایــن جنــگ 
و مبــارزه بــا معاویــه، هــدف اولیــه و صلــح، برنامــه ی ثانویــه 

بــوده اســت.
می تــوان گفــت کــه هیچ یــک از ایــن دو نظــر نمی توانــد بــه 
تمامــی حقیقــت و ماهیــِت ایــن صلــح را پوشــش دهــد. 
حســن)ع(  امــام  بگوییــم  کــه  باشــد  آن  کامل تــر  شــاید 
ــن را دور  حــوادث ســابق هم چــون جنــگ نیمه تمــام صفی
از نظــر نداشــته اســت. خواســت عمومــی کــه خســتگی از 
جنــگ یــا عــدم اعتقــاد بـــه ادامــه ی مبــارزه بــا امویــان بــود، 
پیــش از آن کــه امــام در ســاباط مدائــن اعــالم صلــح کنــد، 
ــوان آن را موضوعــی  ــود؛ پــس نمی ت خــود را نشــان داده ب
پنهــان و غیرمترقبــه شــمرد. بــر ایــن اســاس بــا شــناختی 
کــه امــام از شــرایط حاکــم بــر عــراق در دو ســال منتهــی بــه 
ــد تحــرک نظامــی  ــته، هرچن ــی)ع( داشـ ــهادت امــام عل شـ
ــوده  ــی ب ــن امتیازات ــی ســود آن گرفت ــوده، ول ــه نب امیدواران
کــه  آثــاری  اســت؛  پــی داشــته  در  را  آثــار مختلفــی  کــه 
شــاید دشــمن نیــز آن هــا را تصــور نمی کــرد. همان گونــه 
صلح نامــه،  ایــن  دور،  چنــدان  نــه  آینــده ای  در  کــه 
منجــر بــه آشــکار ســاختن ماهیــت معاویــه و امویــان و 
از  زیــادی  بخــش  بــرای  آنــان  دادن  نشـــان  غیرمشــروع  
جامعــه کــه بــه معاویــه چنــدان بدبیـــن نبودنـــد؛ شــد. پــس 
بــر حفــظ  بــا پذیــرش صلــح در زمانــی مناســب، عــالوه 
اهــداف  از گفتمــان،  اقتــدار می تــوان در فضــای برآمــده 

دیگــری را نیــز تأمیــن کــرد.
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