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Abstract
The Caliphate of Ali (AS) after Uthman is the consensus of Muslims. Ali (AS) is the
only caliph with whom people rushed to his house to pledge allegiance. Ibn
Taymiyyah, like other thinkers, has paid attention to the events of the Caliphate of Ali
(AS) and has accepted his Caliphate per se, but regarding the events of Ali's caliphate,
he has put forward different views that need to be examined. For example, he
considered the establishment of the Caliphate of Ali (AS) to be correct due to the
support of the dignitaries and a number of ordinary people, but then he raised some
doubts. He considered the wars that took place between Ali (AS) and the opposition
as a personal effort to establish the government. However, according to the biography
and words of Ali (AS) as well as historical sources, his attempt to establish the
caliphate system was intended to revive the religion of Islam after the Prophet (S),
and therefore historical reports are contrary to the views of Ibn Taymiyyah. In this
article, we have seeks to analyze the theological and historical views of Ibn
Taymiyyah by using the library method and referring to his works. As a result, it can
be said that Ibn Taymiyyah's principles have clear shortcomings in this regard.
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]تاریخ دریافت١٣٩٩/٠٩/٢٠ :؛ تاریخ پذیرش[١٣٩٩/١١/٠٤ :

چكيده
خﻼفت علي )ع( بعد از عثمان ،محل اتفاق مســـلمانان اســـت و علي )ع( تنها خليفهاي
اســت كه مردم براي بيعتكردن به خانهاش هجوم بردند و اصــرار كردند كه با او بيعت
كنند .ابنتيميه ،مانند ديگر انديشمندان ،به حوادث دوران خﻼفت علي )ع( توجه كرده و
اصـــل خﻼفت حضـــرت را پذيرفته اســـت .اما درباره حوادث دوران خﻼفت ايشـــان
ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كرده اســت كه نياز به بررســي دارد .از باب نمونه ،انعقاد
خﻼفت آن حضرت را به دليل همراهي اهل شوكت و تعدادي از امت درست دانسته اما
سـپس دچار ترديد شده است .وي جنگهاي رخداده ميان علي )ع( و مخالفان را از باب
تﻼش شخصي براي تثبيت حكومت دانسته است .در حالي كه در سيره و گفتار علي )ع(
و نيز در منابع تاريخي به تﻼش آن حضرت براي تثبيت نظام خﻼفت به قصد اقامه دين
پس از پيامبر )ص( اشاره شده و گزارشهاي تاريخي نيز برخﻼف ديدگاههاي وي است.
در اين نوشتار كه با استفاده از روش كتابخانهاي و با مراجعه به آثار ابنتيميه گرد آمده،
كوشـــيـدهايم آراي كﻼمي و تـاريخي ابنتيميه را تجزيه و تحليل كنيم .ميتوان گفت
مباني ابنتيميه در اين باب كاستيهاي روشني دارد.
كليدواژهها :امام علي )ع( ،ابنتيميه ،خﻼفت ،بيعت.
 .١برگرفته از :المان آقام اغﻼناف ،تحليل آراي ابنتيميه در مورد اهل بيت )ع( ،رسـاله سـطح چهار ،استاد راهنما:
عليرضـا ميرزايي ،جامعة المصـطفی العالمیة ،مجتمع آموزش عالي حكمت و مطالعات اديان ،مدرسه عالي كﻼم و
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مقدمه
امامت و خﻼفت از مهم ترین مباحث تاریخی ،سـیاسی و کﻼمی در تاریخ اسﻼم است
که از ســـده های نخســـتین اســـﻼمی تا دوران کنونی همواره محل توجه جریانها و
اندیشـمندان مسـلمان بوده اسـت .اهمیت این مسـئله از آنجا ناشی می شود که برخی
جریان های سـیاسـی و کﻼمی در صـدر اسـﻼم و در دوران معاصر به دلیل برداشت و
تفسیر متفاوت از مسئله خﻼفت به وجود آمده است .از همین رو اندیشمندان مسلمان
و جریان های فکری و معرفتی با پردازش تاریخی و کﻼمی به این مسئله نظر کردهاند.
از جملـه کســـانی کـه مســـئلـه امـامت و خﻼفت را محل توجه قرار داده احمد بن
عبدالحل یم بن تیمیه اسـت .وی در آثارش در اهمیت این مســئله به احادیثی از رســول
خدا )ص( استناد کرده که در آنها به وجوب اطاعت و حفظ اجتماع مسلمانان و پرهیز

از تفرقه و مرگ بدون شناخت امام )مرگ جاهلیت( اشاره شده )ابنتيميه(٤١٢/٤ :١٤٠٦ ،

که نشـان از اهمیت مسئله در نزد وی است .ابن تیمیه چگونگی انعقاد ظاهری خﻼفت
خلفای راشـدین ،از جمله امام علی )ع( ،را به تفصیل بازخوانی کرده است .از آنجا که
وی شـخصـیت شناختهشده ای در میان جریانهای کﻼمی نص گرا و سلفی به حساب
میآید ،بررســـی ها ،گزارش ها و تحلیل های تاریخی وی نیز به نوعی محل توجه این
جریان ها اسـت و در مواجهه با مخالفان غیرسـلفی ایشـان به آنها استناد میشود .آنچه

ابن تیمیه را به عنوان شـخصیتی شناخته شده در جهان اسﻼم و میان جریانهای کﻼمی
نمـایـان کرده آرای کﻼمی و حـدیثی او اســـت .امـا کمتر به گزارشها و تحلیل های
تاریخی وی پرداخته شــده اســت  .برای درک کامل آرای وی میطلبد به گزارشها و
تحلیل های تاریخی او نیز توجه کنیم که این نوشــتار با توجه به این نیاز شــکل گرفته
اســت .این نوشــتار با شــیوه کتابخانه ای و با مراجعه به آثار ابن تیمیه و برخی منابع
معتبر تاریخی گرد آمده و با روش توصـیفیتحلیلی موضوع ر ا بررسی و ارزیابی کرده
است.
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خﻼفت و حوادث دوران خﻼفت امام علي )ع( از ديدگاه ابنتيميه
 .١چگونگي شكلگيري خﻼفت امام علي )ع(

ابن تیمیه در مواضـع مختلفی از آثارش با اقرار به خﻼفت حضرت علی )ع( ،امام )ع( را
آخرین خلیفه از خلفای راشدین دانسته است )همان ٤٩/٧ ،١٦/٦ ،٤١٣/٤ ،٥١٥/١ :و ٤٥٣؛ همو،

 ١٠٢/٣ :١٤٢٦و ٢٥٠؛ همان ،(٢٩٢ ،٢٧٠ :اما درباره نحوه انعقاد و اســتمرار خﻼفت حضــرت
علی )ع( و خلفای راشدین ،مﻼحظاتی دارد که محل تأمل است .در قضایای پس از قتل
عثمان ،به زعم ابنتیمیه ،فتنه بروز کرد )همو (٢٥٢/٣ :١٤٢٦ ،و عموم مردم و اهل شــوکت
بـا امـام علی )ع( بیعت کردند .وی در این زمینه تردیدی ندارد )همو٢١٨/٣ :١٤٠٦ ،؛ همو،

 . (١٦٣/٢٥ :١٤٢٦به اعتقاد وی ،خﻼفت هم از طریق بیعت امت و هم از طریق بیعت اهل
شوکت منعقد میشود )همو.(٣٣٦/٨ :١٤٠٦ ،
 .٢حوادث دوران خﻼفت امام علي )ع(

ابنتیمیه ضــمن پذیرش مســئله بیعت مردم با امام علی )ع( ،در نقد شــیعیان که خﻼفت
خلفـای قبل از امام علی )ع( را نمی پذیرند ،و در راســـتای تبیین حوادث و رخدادهای
دوران خﻼفت آن حضرت ،مسائلی را متذکر میشود:
 .١ .٢به وجود آمدن فتنهها

ابنتیمیه اگرچه معتقد اسـت امام علی )ع( ا ز خلفای راشدین و سابقین در اسﻼم است،
امـا به عقیده او در زمان خﻼفت امام علی )ع( دین اســـﻼم ظهور نیافت ،بلکه فتنهها به
وجود آمد و دشــمنان اســﻼم )کفار ،نصــارا و مجوس( بر آنها طمع کردند )همان-١٧/٤ :

 . (١١٨در این دوره رحمتی کـه در زمان عمر و عثمان برای مؤمنان بود وجود نداشـــت.
قتل و کشـتار مسـلمانان و لعن و نفرینهایشـان شدت یافت و مبارزه علیه کفار متوقف
شـد و کفار با طمع ورزی به وضـعیت مسلمانان ،اموال و شهرهایشان را تصاحب کردند
)همان .(٤٨٥/٤ :به اعتقاد وی ،در دوران خﻼفت امام علی )ع( ســرزمینهای جدیدی فتح
نشد .جنگها محدود به جنگهای داخلی بود و خونهای بسیار در این زمان ریخته شد
)همان .(١٩١/٦ :با آنکه ابنتیمیه مسئولیت این خونریزیها را متوجه امام علی )ع( ندانسته
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اما غیرمســتقیم کوشــیده اســت در مقایســه میان خﻼفت امام علی )ع( و خلفای قبلی بر
اساس مﻼک قراردادن فتوحات خلفای قب لی ،خﻼفت حضرت علی )ع( را فاقد دستاورد
مهمی برای اسﻼم قلمداد کند )همان.(٤٢٠-٤١٩/٦ :
ابنتیمیه بدون در نظر داشــتن انصــاف در تحقیق ،علل و انگیزههایی را که ســبب
مخالفتها با امام علی )ع( و منشـأ بروز جنگها شـد ،نادیده انگاشته است .نقد دیگری
که میتوان به رویکرد وی در بیان شـــکلگیری جنگها و فتنهها در زمان حاکمیت امام
علی )ع( وارد کرد این اســت که فتنهها و جنگها در دوران امام علی )ع( محدود نبوده
و در زمان عثمان نیز فتنه و آشوبهایی واقع شده که وی به آنها نپرداخته است )ابنقتيبه،

.(٥٤-٤٦/١ :١٤١٠
 .٢ .٢فقدان جايگاه ميان صحابه و امت

دومین مســـئلـهای که ابنتیمیه در زمینه حوادث دوران خﻼفت امام علی )ع( مطرح کرده
تﻼش برای تقلیـل پشـــتوانـه جـایگـاه حکومت و خﻼفت آن حضـــرت ،از طریق قلّت
بیعتکنندگان در مقایسـه با سـایر خلفا است .وی معتقد است در دوران خﻼفت امام علی
)ع( نصف یا کمتر از نصف امت با امام علی )ع( بیعت کردند» :امور بر او سخت گشت و
نصـف امت یا کمتر یا بیشـتر ،با او بیعت نکردند ،بلکه بسیاری از امت با او جنگیدند و او

نیز با آنان جنگید و بسیاری از مردم هم نه با او جنگیدند و نه او را همراهی کردند« )همان:

 .(١٠٥/٤در جای دیگر تصـریح کرده اسـت که امام علی )ع( به خﻼفت رسید و بسیاری از
مردم وﻻیت معاویه یا کســی غیر از او را پذیرفتند )همان .(٨٩/٢ :همچنین ،در تکمله دیدگاه
خویش به این مسـئله اشـاره کرده که برخی از مشاهیر صحابه مانند عبداﷲ بن عمر ،اسامة
بن زید ،ســعد بن ابیوقاص و  ...با امام علی )ع( بیعت نکردند )همان .(٥٤٢-٥٣٥/١ :این در
حـالی اســـت که آنها با خلفای قبلی بیعت کرده بودند .وی در این زمینه در برخی آثارش
حتی تا مرتبه تشکیک در وقوع خﻼفت امام علی )ع( پیش رفته است:
مردم درباره خﻼفت علي اقوال پريشـاني داشتند :گروهي ميگفتند او امام است

و معاويه نيز امام اســت  ...گروهي ميگفتند در آن زمان امام عام وجود نداشــته
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بلكـه زمان فتنه بوده اســـت  ...گروهي ميگفتند علي امام اســـت و در قتالش
مصيب است .همچنين ،كساني ،از صحابه مانند طلحه و زبير ،كه با او جنگيدند

نيز در اجتهـادشـــان مصـــيباند  ...گروه چهارمي علي را امام ،و او را مجتهد

مصيب ميدانستند و مخالفانش را مجتهد مخطئ  ...گروه پنجمي ميگفتند علي
با وجود اينكه خليفه است و نسبت به معاويه به حق نزديكتر است ،ولي ترك

قتال بهتر بود )ابنتيميه.(٥٣٩-٥٣٧/١ :١٤٠٦ ،

وی همچنین مینویسد:
بســياري از بنياميه در اندلس بودند  ...ميگفتند :علي خليفه نبوده اســت ،زيرا
خليفه كسـي اسـت كه مردم بر سـر او اجماع داشـته باشند ،در حالي كه درباره

علي اجمـاعي نبوده اســـت .و عدهاي از آنان در خطبه نماز جمعه معاويه را به

عنوان خليفه چهارم نام ميبردند و پس از نام سه خليفه ،نام معاويه را ميبردند
و علي را ذكر نميكردند )همان.(٤٠٢ -٤٠١/٤ :

برخﻼف رویکرد ابنتیمیـه می توان گفـت در کنار امام علی )ع( اصـــحابی همچون
عمار یاســر ،ابنعباس و دیگران قرار داشــتند ،اما ابنتیمیه بدون ذکر موضــع یاران امام
علی )ع( در صــدد اســت زمان خﻼفت علی )ع( را دورانی پر از اختﻼف میان صــحابه
نشـان دهد و این گونه القا کند که بسـیاری از صحابه و تابعین با امام )ع( نبوده و با امام
بیعت نکردند ،بلکه با امام جنگیدند )همان.(٢٣٤/٨ :
نکته دوم در رد این دیدگاه ابن تیمیه ،این است که برخﻼف آنچه ابن تیمیه ادعا
کرده که بیشتر مردم با علی )ع( بی عت نکردند ،خود امام علی )ع( در نامه نگاری با
معاویه به بیعت مهاجرین و انصار با خودش اشاره کرده است .آن حضرت در این
نـامـه نگـاری ثبوت خﻼفت ابوبکر ،عمر و عثمان را از طریق بیعت ،نزد معاویه و
دیگران پذیرفته دانسته و به معاویه یادآوری می کند که تو از جمله طلقاء هستی و
خﻼفت برای طلقاء حرام است و باید با نماینده امام که نامه را همراه او به سوی
معـاویـه فرســـتاده بیعت کند )المنقري . (٣٠ -٢٩ :١٤١٠ ،منابع تاریخی هم برخﻼف
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دیـدگـاه ابن تیمیـه گزارش کرده اند .طبری به نقل از محمد بن حنفیه چنین آورده
است:
من پس از كشـتهشـدن عثمان در كنار پدرم علي )ع( بودم .آن حضرت به منزل
وارد شـد و اصـحاب رسولاﷲ )ص( اطرافش اجتماع كردند و گفتند» :اين مرد
)عثمان( كشــته شــد و مردم ناگزير بايد امام و رهبري داشــته باشــند و ما امروز

كسـي را سـزاوارتر از تو براي اين امر نمييابيم .نه كسي سابقه تو را دارد و نه
كسـي از تو به رسـول خدا )ص( نزديكتر است« .علي )ع( فرمود» :اين كار را

انجام ندهيد ،چراكه من وزير شــما باشــم بهتر از اين اســت كه اميرتان باشــم«.

گفتند» :نه به خدا ســـوگند ،ما دســـت برنخواهيم داشـــت تا با تو بيعت كنيم«.
حضـرت فرمود» :پس )مراسـم بيعت( در مسجد باشد ،چراكه بيعت من مخفي

نيست و جز با رضايت مسلمانان عملي نميشود« )الطبري ،بيتا.(٦٩٦/٢ :

همچنین ،طبری در جای دیگر از ابیبشیر عابدی اینگونه نقل کرده است:
در زمان قتل عثمان در مدينه بودم .مهاجرين و انصـــار ،كه طلحه و زبير نيز در

بين آنـان بودند ،نزد علي )ع( آمدند و گفتند» :اي اباالحســـن! بيا تا با تو بيعت

كنيم« .امام )ع( فرمود» :من نيازي به حكومت بر شــما ندارم و با شــما هســتم.
پس هر كه را برگزينيد او را خواهم پذيرفت؛ بنابراين ،حاكمي براي خود اختيار

كنيـد« .آنـان گفتنـد» :بـه خدا قســـم كه غير از تو را برنخواهيم گزيد« )همان:

.(٦٩٦/٢

ابناثیر نیز در

 ،برخﻼف ابنتیمیه ،گزارش کرده است:

چون روز بيعت با علي كه روز جمعه بود فرا رسيد مردم در مسجد گرد آمدند

و علي بر منبر باﻻ رفت و در حالي كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش

بودند فرمود» :اي مردم! اين ،حكومت شما است .هيچ كس به جز كسي كه شما
او را امير خود گردانيـد حق امارت بر شـــما را ندارد .ما ديروز هنگامي از هم

جدا شـديم كه من قبول وﻻيت را ناخوشـايند داشتم ،ولي شما جز به حكومت

من رضايت نداديد )ابناﻻثير.(٧٠٠/٢ :١٤٠٧ ،
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ابنکثیر نیز معتقـد اســـت بیعـت با امام علی )ع( بعد از اصـــرار و بیعت خواص و
صحابه بزرگ و با حضور اکثریت مطلق مردم و با فوریت واقع شده است )ابنكثير:١٤٠٨ ،

 .(١٨١/٧در کنار گزارشهای تاریخی که خﻼف دیدگاه ابنتیمیه درباره میزان و چگونگی
بیعت صــحابه و مردم با امام علی )ع( اســت ابنتیمیه درباره ادعای بیعتنکردن اکثریت
بارها گرفتار تناقض شـــده اســـت .او به بیعت عموم مردم با امام علی )ع( تحت عنوان
»فبایعوا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب« اعتراف کرده است )ابنتيميه .(١٦٣/٢٥ :١٤٢٦ ،در
جای دیگر معتقد اسـت بیشتر مسلمانان با امام علی )ع( بیعت کردند» :و علی بایعه کثیر

من المســـلمین و اکثرهم بالمدینة علی أنه أمیر المؤمنین« )همو .(٢١٨/٣ :١٤٠٦ ،همچنین،
ابنتیمیه در برخی آثارش انعقاد امامت و سـلطه حاکم اسﻼمی با موافقت اهل شوکت را
شـرط دانسـته و بیعت اکثریت را شـرط نمیداند ،بلکه بیعتی که موجب قدرت و سلطه

شــود از نظر او کافی اســت )همان .(٣٣٦/٨ :در جای دیگر معتقد اســت در ثبوت امامت
ابوبکر و کســـی دیگر نیازی به اجماع نداریم و این اجماع را در امامت احدی شـــرط
نمیدانیم )همان.(٣٤٤ :
مهمترین بحثی که میتوانیم در این قضـــیه رهیافت محســـوب کنیم این اســـت که
ابن تیمیه معتقد اسـت امام علی )ع( در قتل عثمان هیچ نقشی نداشت و به کشتهشدن او
تمایل نیز نداشـــت )همو٤٠٦/٤ :١٤٠٦ ،؛ همو .(٤٦/٣٥ :١٤٢٦ ،پس اینکه برای رســـیدن به
خﻼفـت یک نفر را نابود کنی جزء برنامه علوی نبود .بنابراین ،امام علی )ع( بعد از قتل
عثمـان ،خلیفـه تعینیـافتـه از طرف امـت اســـت کـه واجــبالبیعـه ،واجــباﻻتبـاع و
واجباﻻنتصار است .اما با این حال برخی از اصحاب برخﻼف این عمل کردند.
 .٣ .٢گونهشناسي و مشروعيت جنگهاي زمان امام علي )ع(
اصــلیترین نکته در این بحث این اســت که ابنتیمیه معتقد اســت مســلمانان فقط یک
خلیفه میتوانند داشته باشند )ابنتيميه .(٤٦/٣٥ :١٤٢٦ ،کسانی که با امام علی )ع( جنگیدند
برای خﻼفت نجنگیدند و هیچ کس نیز ادعا نداشـــت که در زمان خﻼفت امام علی )ع(
به امامت شـایسـته تر بوده اسـت ،بلکه همه امت بعد از قتل عثمان بر افضلیت علی )ع(
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معترف بودهاند )همو .(٣٢٩-٣٢٨/٦ :١٤٠٦ ،جنگ امام علی )ع( با اهل جمل و صفین جنگ
بـا اهـل بغی بوده اســـت )همو .(٣٥/٣٥ :١٤٢٦ ،بـا توجه به اینکه امام علی )ع( در زمان
خﻼفتش ســه جنگ داشــت ،ابنتیمیه جنگهای امام )ع( را که برای بقای حکومت بود،
چنین برمیشمرد:
الف .جنگ جمل

بعـد از انعقـاد خﻼفـت علی )ع( ،اهـل جمـل تمرد ،بغی و طغیانگری کردند .آنها انتقام
قصــاص قاتﻼن عثمان را شــعار خود کردند و به این بهانه به جنگ امام علی )ع( آمدند
)الطبري ،بيتا .(٤٥٠-٤٤٩/٤ :ابنتیمیه این بهانه را نمیپذیرفت .چون معتقد اســت اوﻻً امام
علی )ع( در این مسـئله مسئولیت نداشت و به کشتهشدن عثمان راضی نبود و تمایل هم
نداشــت )ابنتيميه .(٤٦/٣٥ :١٤٢٦ ،ثانیاً بعد از آنکه معاویه به حکومت رســید ،کســی را
قصــاص نکرد )همو .(٤٠٨-٤٠٧/٤ :١٤٠٦ ،پس در خصــوص جنگ جمل ،هیچ مســئولیتی
متوجه امام علی )ع( نمی شـــود .زیرا اهل جمل علیه خلیفه قانونی قیام کرده بودند و به
شـهر بصـره رفته و در آنجا اردو زده بودند .امام علی )ع( فقط به تقابل با آنان برخاست

که وظیفه هر پیشوا و امامی است.
ب .جنگ صفين

درباره جنگ صفین نیز که به تبع جنگ جمل اتفاق افتاد ،ابنتیمیه هیچ توجیهی ندارد و
توجیهاتی که بیان میشـود ،از نظر وی پذیرفتنی نیسـت .ابنتیمیه اطاعت شامیان از امام
علی )ع( را واجـب میدانـد و علـت نبرد امـام علی )ع( بـا آنهـا را برای انجامدادن این
واجب ارزیابی میکند )همو.(٨٦ :١٤١٤ ،
ج .جنگ نهروان

جنـگ با مارقین در منطقه نهروان که میان لشـــکر امام علی )ع( با خوارج انجام شـــده
است؛ ابنتیمیه این جنگ را جزء اعمال برجسته امام علی )ع( میداند )همو١١٦/٦ :١٤٠٦ ،؛

همو .(٢٥٩/٢٨ :١٤٢٦ ،بنابراین ،امام علی )ع( بعد از قتل عثمان خلیفه تعیینشــده از طرف

امت اسـت که واجبالبیعه ،واجباﻻتباع و واجب اﻻنتصـار اسـت .اما برخی از اصحاب
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برخﻼف این عمـل کردنـد .ابنتیمیه در اینجا در تأیید امام علی )ع( میگوید جنگ امام
علی )ع( با مارقین به امر پیامبر )ص( بود و همه ائمه اســﻼم درباره این جنگ اتفاق نظر
داشتند )همو.(٢٣٧/٣ :١٤٢٦ ،
د .تناقض نمايي در تخطئه و تبرئه مخالفان امام علي )ع( در جنگ جمل و صفين

چنـانکـه بیـان شـــد ،به طور کلی ابنتیمیه در جنگهای رخ داده میان آن حضـــرت و
مخالفانش ،حضـرت را خلیفه مسـلمانان و برحق میداند و قصور در جنگهای رخداده
را بیشتر به مخالفان ایشان منتسب می کند .اما در ادامه وی به برخی مسائل اشاره میکند
کـه بـه نوعی مخالف نظریات نخســـتین او اســـت و در آنها به دنبال تبرئه مخالفان آن
حضـــرت اســـت .در این کشـــاکش تنـاقضهای آشـــکاری در نظریات وی با دیگر
دیـدگـاههـایش و نیز گزارشهـای تاریخی میتوان دید .مثﻼً وی گاه از شـــکل نگرفتن
جنگها سخن میگوید و درباره جنگ های جمل و صفین که به زعم او جنگ زمان فتنه
اسـت ،میگوید اگر جنگ نمیشد بهتر بود )همان ، (٢٧٠/٤ :در حالی که این ادعا با مبانی
خود وی مخـالفـت دارد .چون وقتی یک نفر خلیفه واجباﻻتباع اســـت و با وجود او
خﻼفت برای کســـی جایز نیســـت ،باید با او بیعت ،و از او اطاعت میکردند .اما با این
حال او در یک جا این حرفش را جبران کرده اســت؛ آنجا که میگوید چون مســلمانان

فقط یک خلیفه میتوانند داشته باشند و آن علی بن ابیطالب )ع( است )همو.(٨٦ :١٤١٤ ،
شــامیان این واجب را اتیان نکردند ،کوفیان و یاران امام علی )ع( با شــامیان به این دلیل
جنگ کردند که آنها را به انجامدادن این واجب وادار کنند.
آنجـا که ابن تیمیه گفته امام علی )ع( برای خﻼفت جنگیده نه برای دیانت ،و جنگید
تا از او اطاعت کنند و در مال و جان مردم تصـرف کند )همان (٣٣٠-٣٢٩/٨ :سخنی است
دور از واقعیت .زیرا حفظ خﻼفت اسﻼمی که در علی )ع( منعقد شده بود جزء واجبات
دینی اســـت .لـذا وقتی جنـگ هـای امـام علی )ع( را تحلیـل میکنیم ،نمیتوان از آنها
ریاســتطلببودن را اســتنباط کرد .اگر هم برای بقای حکومت جنگیده باشــد ،این حق
امام علی )ع( است و خود ابنتیمیه نیز علی )ع( را در همه جنگهایش به حق نزدیکتر
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دانسـته است )همو .(٢٦٥/٤ :١٤٢٦ ،بهعﻼوه ،این سخن ابنتیمیه با گفتار و رفتار امام علی
)ع( سـازگار نیست .حتی خود ابنتیمیه هم امام علی )ع( را از زاهدان دنیا معرفی کرده
است )همان (٤٨٩/٧ :که در تضاد با ادعای او درباره هدف جنگ علی )ع( است و خود او
در جای دیگر برخﻼف این ادعا منکر جنگ برای امامت و حکومت شده و معتقد است
اهل جمل و صـفین و نهروان برای انتصاب امامت فردی غیر از امام علی )ع( نجنگیدند
و معاویه و طلحه و زبیر ادعا نکردند که امام هستند )همان.(٣٢٧/٦ :
بـا اینکـه ابنتیمیـه هر ســـه گروه از جنـگکننـدگان با امام علی )ع( را اهل بغی و

طغیانگر مینامد )همان (٣٥/٣٥ :ولی می کوشد حساب جنگ خوارج را از دو جنگ جمل
و صــفین جدا کند )همو .(٣١ :١٤٠٥ ،وی برای اثبات ادعای خود به فعل امام علی )ع( در

جنگ جمل استناد میکند که امام )ع( در دو جنگ جمل و صفین به کشتهشدگان هر دو
طرف نمـاز خوانـد و آنهـا را برادران خودش نـامید که علیه او طغیان کردهاند .او معتقد
اســـت برخﻼف آن دو جنـگ کـه امـام علی )ع( نـاراحـت بود ،برای جنگ با خوارج
خوشحال بوده است )ابنتيميه٣٠-٢٩ :١٤٠٥ ،؛ همو.(٣٦/٣٥ :١٤٢٦ ،
ابنتیمیـه خونهـای ریختهشـــده در جنگهای امام علی )ع( را با اجتهاد امام )ع( و
بیشـــتر از زمان قبل از امام )ع( توصـــیف کرده )همو (٢٨٦/٦ :١٤٠٦ ،و جنگهای امام با
مخـالفان ،غیر از جنگ با خوارج ،همه را برای حکومت میداند )همان .(٣٣٠-٣٢٩/٨ :وی
در تحلیل جنگ های امام علی )ع( ،مخصوصاً دو جنگ جمل و صفین گفته است که در
جنگهای امام علی )ع( هیچ مصــلحتی نبود و بر اســاس احادیثی که از پیامبر اســﻼم
)ص( درباره جنگهای زمان امام علی )ع( آورده ،از کســـانی که در جنگهای امام علی
)ع( شـرکت نکردند و نه همراه امام بودند و نه در صف مخالفان امام ،تعریف و تمجید
میکند و مدعی میشــود که این احادیث دال بر آن اســت که جنگ نه واجب بوده و نه
مستحب ،و جنگ امام علی )ع( ،مخصوصاً دو جنگ جمل و صفین که مد نظر او است،
جنگ فتنه بوده است )همان.(٥٤١-٥٤٠/١ :
ابنتیمیـه حتی برای اثبـات ادعـای خود راجع به صـــحیحنبودن جنگهای جمل و
صـفین میگوید علی )ع( ،بعدها از عملکرد خود پشیمان شد و اظهار ندامت کرد )همان:
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 (٥٢٦/٨و در شبهای صفین می گفت خوشا به حال عبداﷲ بن عمر و سعد بن مالک که
اگر عمل نیک انجام دادند اجری عظیم بردهاند و اگر خطا کردهاند اشتباهی کوچک بوده
است )همان.(١٤٥ :
اما برخﻼف نظر ابنتیمیه ،این مســببان جنگها بودند که از عملکردشــان پشــیمان
بودند .عایشــه از ســفر خویش به بصــره که به وقوع جنگ جمل انجامید بســیار اظهار
ندامت میکرد و میگفت» :دوســت داشــتم در ســوگ ده فرزند مانند حارث بن هشــام
مینشــســتم اما همراه پســر زبیر ،این راه را نمیپیمودم« )الحاكم النيســابوري،١٣٨/٣ :١٤١٧ ،

ح .(٤٦٧٣زبیر نیز وقتی حضـــرت علی )ع( حـدیث پیامبر اســـﻼم )ص( را برایش بیان

می کند ،از او جدا ،و از حضـورش در آن نبرد کامﻼً پشیمان و ناراحت میشود )ابناﻻثير،

 .(١٢٨/١ :١٤٠٧حتی پسر عمر که ابنتیمیه از او یاد کرده و گفته است امام علی )ع( او را
به دلیل شرکتنکردن در جنگها ستوده است ،از اینکه در کنار علی )ع( علیه معاویه که

فئه باغیه بود نجنگیده است تأسف میخورد )القرطبي ،بيتا.(٧٧/١ :
این ســخنان و اســتدﻻلهای ابنتیمیه برخﻼف واقع اســت .چون رســول خدا )ص(
وقوع تمامی این جنگها را پیش بینی کرده بود و امام علی )ع( را دســـتور داده بود تا با
ناکثین ،قاســطین و مارقین بجنگد .حتی عایشــه و زبیر را از شــرکت در این جنگها بر
حذر داشته است )العسقﻼني٤٦-٤٥/١٣ :١٤٣٤ ،؛ ابنكثير.(٢٣٦/٦ :١٤٠٨ ،
ابنتیمیه ادعا کرده اســـت که جنگ امام )ع( در جمل و صـــفین به امر پیامبر )ص(
نبوده و با رأی خود امام )ع( بوده است )ابنتيميه .(٤٩٦/٤ :١٤٠٦ ،در حالی که در کتابهای
اهل ســنت روایات بســیاری وجود دارد که پیامبر اســﻼم )ص( به امام علی )ع( دســتور
داده اســت با آنها بجنگد )الحاكم النيســابوري ،١٦٢/٣ :١٤١٧ ،ح ٤٧٣٧و ح٤٧٣٨؛ ابنكثير:١٤٠٨ ،

٣٣٩/٧؛ ابناﻻثير ،بيتا.(١٠٨/٤ :
ابنتیمیه درباره شــرکتکنندگان دو طرف در جنگهای صــدر اســﻼم ،مانند جمل و
صـفین ،معتقد است با اینکه با هم جنگیدند ،ولی همگی بر اساس آیه  ٩سوره حجرات
مسـلمان بودند )ابنتيميه .(١٧٨/٣ :١٤٢٦ ،او معتقد اســت درباره اختﻼفات و جنگهایی که
بینشـان اتفاق افتاده باید ساکت بود ،چون برخی از خبرها در این خصوص کذب است
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و همگی مجتهـد بودند .وی میافزاید با این حال امام علی )ع( از معاویه و کســـانی که
همراهش بودند افضــل و به حق نزدیکتر بود ،به ســبب حدیثی که ابوســعید خدری از
پیـامبر اســـﻼم )ص( نقـل کرده اســـت که می فرماید» :تمرق مارقة علی حین فرقة من
المسلمین ،تقتلهم أدنی الطائفتین إلی الحق« .این حدیث دﻻلت میکند که با اینکه هر دو
گروه )گروه امام علی )ع( و معاویه( حقاند ،ولی امام علی )ع( به حق نزدیکتر اســت.
اما کسـانی که در زمان فتنه در جنگ شـرکت نکردند ،مانند سعد بن أبیوقاص ،ابنعمر
و دیگران ،از احـادیثی کـه درباره جنگ زمان فتنه شـــنیده بودند ،تبعیت کردند .دیدگاه

اکثریت اهل حدیث نیز همین است )همان.(٢٥١ -٢٥٠ :
ه .مشروعدانستن جنگ امام علي )ع( با خوارج

نظر کلی ابنتیمیـه دربـاره خوارج منفی اســـت و در چنـد اثر خویش آنها را نکوهش کرده
است .او برخﻼف دو جنگ جمل و صفین که معتقد بود بدون نص پیامبر اسﻼم )ص( اتفاق
افتاد ،درباره جنگ خوارج معتقد اســت جنگ حضــرت علی )ع( با خوارج با نص حضــرت
پیامبر )ص( و به امر آن حضـــرت )ص( بوده و همه اصـــحاب پیامبر )ص( درباره جنگ با
خوارج اجماع داشتهاند )همو .(٢٣٢/٦ :١٤٠٦ ،وی در جای دیگر درباره خوارج مینویسد:

اين گروه مارقه اهل حروراء ،كه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب و يارانش با آنها
جنگيدند ،همان كســاني هســتند كه از اســﻼم خارج شــدند و بر اميرالمؤمنين
شـورش كردند .علي و سـاير مسلمانان را تكفير كردند و ريختن خون و غارت
اموال مســـلمانان را حﻼل اعﻼم كردند  ...از راههاي متواتر از پيامبر )ص( نقل

شـده است كه درباره خوارج فرمودند» :همانند تيري كه از كمان خارج ميشود
آنها از دين خارج ميشوند« )همو.(٣٠ :١٤٠٥ ،

وی خوارج را به کشـته شـدگان شـرور در زیر آسمان توصیف کرده و در مقابل آنها
کشـتهشـدگان سپاه امام علی )ع( را به بهترین کشتهشدگان توصیف کرده است )ابنتيميه،

 .(٢٣٦/٣ :١٤٢٦در جـای دیگر دربـاره خوارج ادعا میکند که از پیامبر اســـﻼم )ص( به
صـورت متواتر بر قتال آنها امر شده و امام علی )ع( بعد از جنگ با آنها خوشحال بود و
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صــحابه و امامان اهل علم به جنگ خوارج اتفاق داشــتند )همو٥٣٢/٤ :١٤٠٦ ،؛ همو:١٤٢٦ ،

 .(٣٦/٣٥به نظر وی ،خوارج ،مروانیان ،بســیاری از معتزله و دیگران که به علی )ع( ایراد
وارد میک نند ،همگی خطاکار ،گمراه و بدعتگذار در این خصوصاند )همان.(٣٩٠ :
نتيجه
خﻼفت و امامت از مهمترین مباحث تاریخی ،کﻼمی و ســیاســی در اسﻼم است که ریشه
پیدایش برخی جریانهای ســیاســی و کﻼمی در دوران متقدم و امروزه به این مســئله باز
میگردد .به سـبب اهمیت مسئله خﻼفت ،اندیشمندان و صاحبنظران مسلمان برای تبیین
چیستی و چگونگی آن آثار متعددی نگاشته و دیدگاههای مختلفی مطرح کردهاند .ابنتیمیه
نیز که شـخصـیتی شـناختهشـده در کﻼم و تاریخ اسـت ،مانند دیگر علمای اهل سنت در
آثـارش امام علی )ع( را بعد از عثمان چهارمین خلیفه مســـلمانان دانســـته ،ولی راجع به
حوادث و رخدادهای دوران خﻼفت آن حضــرت دچار برخی تردیدها و تناقضها شــده
اســت که این تردیدها و تناقضگوییها نیاز به بررســی دارد .او از انعقاد خﻼفت امام علی
)ع( پس از عثمان سخن میگوید اما میکوشد با برشمردن همراهینکردن برخی صحابیان
در بیعتنکردن با آن حضـــرت و همراهینکردن با آن حضـــرت در دوران خﻼفتش ،در
انعقاد خﻼفت ایشــان تشــکیک کند .وی از حضــور و تﻼش مردم و اهل شــوکت برای
بیعتکردن با امام علی )ع( سـخن میگوید و آن را در تحقق بیعت کافی میداند ،اما شمار
بیعـتکنندگان را کم میداند و از این طریق دچار تناقضگویی میشـــود .گزارشهایی در
باب آغاز فتنهها و جنگها در زمان خﻼفت آن حضــرت مطرح میکند و به نوعی به دنبال
مقصر جلوهدادن حکومت آن حضرت در پیدایش جنگها و فتن است ،اما راجع به وجود
فتنهها و جنگها در زمان خلیفه ســوم ســکوت میکند .او از برحقبودن امام علی )ع( در
جنگها به عنوان خلیفه مسـلمانان یاد میکند اما از مقصـردانسـتن مخالفان آن حضرت در
دو جنـگ جمـل و صـــفین طفره میرود .در مجموع ،میتوان گفـت مبانی و دیدگاههای
ابنتیمیه در ضـــمن اینکه با برخی رخدادها و گزارشهای تاریخی و دیدگاههای مورخان
مسلمان در تناقض است ،با گفتار خود او نیز تناقضهایی دارد.
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منابع
 ،تحقیق :محمد یوســف الدقاق ،بیروت :دار

ابن اﻷثیر ،علی بن محمد ).(۱۹۸۷/۱۴۰۷
الکتب العلمیة ،الطبعة اﻻولی.

 ،تحقیق :علی محمد معوض ،عادل أحمد

ابن اﻷثیر ،علی بن محمد )بیتا(.
عبد الموجود ،بیروت :دار الکتب العلمیة.

 ،جده:

ابن تیمیة ،أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ).(۱۹۸۴/۱۴۰۵
دار القبلة ،الطبعة اﻻولی.
ابن تیمیة ،أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ).(۱۹۸۶/۱۴۰۶
 ،تحقیق :محمد رشاد سالم ،الریاض :جامعة اﻹمام محمد بن سعود اﻹسﻼمیة ،الطبعة اﻻولی.
ابن تیمیـة ،أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ).(۱۹۹۴/۱۴۱۴

 ،تحقیق :حماد

سﻼمة ،بیجا :مکتبة المنار ،الطبعة الثانیة.
ابن تیمیة ،أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ).(۲۰۰۵/۱۴۲۶

 ،بیجا :دار الوفاء

للطباعة والنشر والتوزیع ،الطبعة الثالثة.
 ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار اﻷضواء،

ابن قتیبه ،عبداﷲ بن مسـلم ).(۱۹۹۰/۱۴۱۰
الطبعة اﻻولی.

 ،بیروت :مکتبة المعارف ،الطبعة السابعة.

ابن کثیر ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر ).(۱۴۰۸

الریاض :دار الحرمین،

الحاکم النیسابوری ،محمد بن عبد اﷲ ).(۱۹۹۷/۱۴۱۷
الطبعة اﻻولی.

تحقیق :محمد

الطبری ،أبی جعفر محمـد بن جریر )بیتـا(.
أبوالفضل إبراهیم ،القاهرة :دار المعارف ،الطبعة الثانیة.
العسـقﻼنی ،أحمد بن علی بن حجر ).(۲۰۱۳/۱۴۳۴

 ،بیجا :الرسالة

العالمیة ،الطبعة اﻻولی.
القرطبی ،یوســف بن عبد اﷲ بن عبد البر )بیتا(.

 ،تحقیق :علی محمد

البجاوی ،بیجا :بینا.
المنقری ،نصـر بن مزاحم ).(۱۹۹۰/۱۴۱۰
الجیل ،الطبعة الثالثة.

 ،تحقیق :عبد السﻼم محمد هارون ،بیروت :دار
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