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شخصیت پژوهی ابن تیمیه

بی شک سرآغاز اندیشه ی سلفی گری را باید قرن هفتم و ظهور شخصیتی به نام «ابن
تیمیه» دانست. به عبارت دیگر، هرچند در دوره های پیش اجزایی از اندیشه ی سلفی گری در
میان طایفه ای از مسلمانان دیده می شد، اما در عصر ابن تیمیه، رسماً مذهبی به نام سلفی
گری ابداع شد. در این دوره، حد و مرز مکتب سلفی گری تعریف شد، و بیش ترین کار « محمد
بن عبدالوهاب» نیز پوشاندن جامه ی عمل بر اندیشه ی ابن تیمیه بود. ادامه این مقاله به

زندگی نامه ابن تیمیه و بررسی شخصیت علمی وی پرداخته شده است.

مقدمه
در فصل های گذشته ی این بخش به دنبال یافتن نشانه های مکتب سلفی گری در دوره های
مختلف تاریخ اسالم بودیم و گفتیم هر چند نمی توان در قرن های نخستین اسالم، به صورت
کامل مکتبی را به عنوان سلفی گری تشخیص داد، اما می توان رگه هایی از آن، همچون نقل
گرایی یا حدیث گرایی مفرط را به عنوان نخستین نشانه های مکتب سلفی گری مشاهده کرد.
چنان که بیان شد، معموالً این مبانی، هرچند در برهه ای زمان ظهور کرده اند، اما به علت هم
خوانی نداشتن با اندیشه های مسلمانان، نتوانسته اند به بقای خود ادامه دهند و پس از

مدتی، به خاموشی گراییده اند.
بی شک سرآغاز اندیشه ی سلفی گری را باید قرن هفتم و ظهور شخصیتی به نام «ابن
تیمیه» دانست. به عبارت دیگر، هرچند در دوره های پیش اجزایی از اندیشه ی سلفی گری در
میان طایفه ای از مسلمانان دیده می شد، اما در عصر ابن تیمیه، رسماً مذهبی به نام سلفی
گری ابداع شد. در این دوره، حد و مرز مکتب سلفی گری تعریف شد، و بیش ترین کار « محمد

بن عبدالوهاب» نیز پوشاندن جامه ی عمل بر اندیشه ی ابن تیمیه بود.

1ـ خاستگاه ابن تیمیه
«تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیه» در سال 661 قمری در شهر حران زاده شد. حران که
اکنون از شهرهای ویران ترکیه استف در گذشته شهری آباد و فرهنگی بود و ابن تیمیه، خود
بارها در آثارش آن را مرکز صابئه، بت پرستان و فیلسوفان خوانده است. بزرگان کلیسا آن را

«هلنوپولیس» یا «شهر کفار و مشرکان» خوانده اند.(1:ـ)
حران در دوران خلیفه دوم و به دست «عیاض بن غنم» فتح شد. مردم حران پس از اسالم
آوردن، تحت تأثیر حاکمان اموی، به شدت به بنی امیه گرایش یافتند، تا آنجا که بر اثر تبلیغات
بنی امیه، نماز جمعه را بدون لعن امام علی(علیه السالم) تمام نمی دانستند و هنگامی که در
دوره ی «عمر بن عبدالعزیز»، دستور منع سب اهل بیت پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به

حران رسید، مردم نپذیرفتند و گفتند: نماز بدون لعت ابوتراب درست نیست!(2: ص 25)
شهر حران از نظر مذهبی، محل بالندگی فقه حنبلی بود و خاندان ابن تیمیه و نیاکان وی، به
عنوان بزرگان مذهب حنبلی، به این شهر بالیده اند. بی شک، چنین محیطی در شکل گیری

اندیشه های خانوادگی و شخصی ابن تیمیه بی تأثیر نبود.
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در سال 667 قمری، هنگامی که ابن تیمیه بیش از ش سال نداشت، مردم حران از ترس حمله
ی مغول، شهر را ترک کردند؛ از آن جمله، «شهاب الدین عبدالحلیم» پدر ابن تیمیه، از علمای
دینی شهر بود که به همراه خانواده ی خویش روانه ی دمشق شد. (3: ص 255) از آن پس،
دمشق محل تحصیل و زندگی خاندان ابن تیمیه گردید و وی در همین شهر به تحصیل، و بعدها

به تدریس پرداخت.
دمشق شهری است که در سال سیزدهم هجری فتح شد و «ابوعبیده ی جراح» تا سال
هفدهم، و پس از وی «عیاض بن غنم فهری» تا سال بیستم قمری از جانب نهاد خالفت بر آن
حکومت کردند. سپس، دمشق جوالنگاه بنی امیه و در رأس آنان، معاویه شد. دمشق به علت
هم مرزی با دولن روم و دوری نسبی از مرکز اسالم، و نیز فرمان روایی شخصیتی چون معاویه،
چندان طعم اسالم را نچشید و مردم آن نیز اسالمی را پذیرفتند که بنی امیه برای آن ها تعریف
کرده بودند. شامات در دوران منع تدوین حدیث، بیش از دیگر مناطق آسیب دید؛ زیرا در این
مناطق به دستور معاویه، نه تنها کسی حق نقل حدیث از پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)،
به ویژه احادیث منقبت خاندان وی را نداشت، بلکه جعل احادیث در عظمت بنی امیه و ابداع

مذاهب انحرافی، چون «مرجئه» نیز در دستور کار قرار گرفت.
به ویژه پس از جنگ صفین (فتنه ی اکبر) و ایجاد نظام پادشاهی در شام، تنها نامی از اسالم
باقی ماند و مردم شام، بنی امیه و در رأس آنان، معاویه را مترادف با اسالم می شمردند. در در
این دوران، سب علی(علیه السالم) و فرزندان او ـ که پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) درباره
ی ایشان فرموده بود:«سیدا شباب اهل الجنة» ـ به عنوان سنت مؤکد در سرزمین شام رواج
یافت. «ابو سلمه ی انصاری» می گوید: در شام نشنیدم کسی نام فرزندش را علی، حسن و
حسین بگذارد؛ در حالی که نام معاویه، یزید، ولید و. .. فراوان بود. روزی مردی را دیدم که خطاب
به فرزندش گفت: حسن به من آب بده! با تعجب پرسیدم: نام فرزندت را حسن گذاشته ای؟
گفت: بله! رسم ما در شام این است که فرزندانمان را به علت نافرمانی، لعن می کنیم و
دشنام می دهیم! اهل شام نام فرزندانشان را نام خلفای بنی امیه می گذارند و لعن آن ها،
موجب لعن خلفا می شود. من فرزندانی دارم که نام های حسن، حسین و جعفر است. نام
دشمنان خدا را بر آنان گذاشته ام تا اگر لعنتشان کردم، دشمنان خدا را لعنت کرده باشم!! (4:
ص402) بیگانگی مردم شام با ارزش ها و چهره های شاخص اسالمی، تا آنجا رسیده بود که
وقتی کاروان اسیران کربال وارد شام شدند، مردم شام آنان را نشناختند و خارجی خطاب کردند!
چنین پیشینه ای در قرن های بعدی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشت و در شکل گیری اندیشه
ی چهره های حدیث گرایی مانند ابن تیمیه که گرایش های عثمانی هم داشت، بی تأثیر نبود.

2ـ روزگار ابن تیمیه
اندیشه های هر دوره، همواره تابعی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و دینی آن دوره است. به
عبارت دیگر، شرایط نامناسب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، افزون بر این که امنیت را از میان
می برد، زمینه های بروز اندیشه های انحرافی و خرافی را در جامعه فراهم می کند؛ زیرا
جامعه ای که گرفتار مشکالت و نابسامانی در عرصه های مختلف باشد، توانایی رویارویی با
بحران های سیاسی، اجتماعی و اعتقادی را ندارد. به همین علت نیز در بررسی زمینه های
شکل گیری سلفی گری اعتقادی، ناگزیر باید نگاهی به شرایط و وضعیت اجتماعی و سیاسی

دوره ی شکل گیری آن افکند.
روزگار ابن تیمیه، یعنی نیمه ی دوم قرن هفتم و نیمه اول قرن هشتم، آبستن حوادث گوناگونی
در عرصه های ختلف بود. در این دوران از یک سو، قدرت و بنیه ی مسلمانان در جنگ های
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صلیبی ـ که از سال 489 قمری آغاز شد و تا سال 690 (بیش از دو قرن) ادامه یافت ـ کامالً به
تحلیل رفت و پشت سر خود، میلیون ها کشته و زخمی، و ویرانی های بسیار بر جای گذاشت؛
از سوی دیگر، حمله ی مغول به جهان اسالم در سال 617 قمری، مسأله ای دیگری بود که
شاید بیش از جنگ های صلیبی کمر مسلمانان را شکست و ویرانی های بسیاری بر جای
گذاشت و سرانجام در سال 656 قمری، به برچیده شدن خالفت عباسی توسط هالکوخان
انجامید. فروپاشی خالفت اسالمی که نمونه ی آرمانی حکومت برای اهل سنت بود، آثار بسیار
ویرانگری در جهان اهل سنت، به ویژه در عرصه ی نظریه پردازی آنان بر جای گذاشت. آنان با
این پرسش اساسی روبه رو شدند که در نبود نهاد خالفت، چه نهاد و نظامی مشروعیت
حکومت و خالفت دارد؟ پاسخ به چنین پرسشی، یکی از دغدغه های اصلی ابن تیمیه شد.
«ابن اثیر» آثار زیان بار و ویران ساز حمله ی مغول را چنان می داند که نوشتن آن ممکن نیست
و سپس آرزو می کند که ای کاش مادر مرا به دنیا نیاورده بود. (5: ص 358) در این روزگار،
کتابخانه های بسیاری ویران شد، بزرگان علم و ادب منزوی گشتند و جهان اسالم روند نزولی

خود را که از مدت ها پیش آغاز کرده بود، با شتاب بیش تری ادامه دارد.
از سوی دیگر، منطقه ی شامات و مشخصاً دمشق نیز وضعیتی بهتر از دیگر مناطق جهان
اسالم نداشت. تنها در سال های 658 تا 712 قمری، بیش از پانزده والی در دمشق جابه جا
بود که همواره فراهم کرده  را  ای  زمینه  شدند. ضعف خالفت عثمانی و حکومت ممالیک، 

نه سیاست و شایستگی. (2: ص39) را کنترل می کرد،  شمشیر قدرت 
بی تردید فضای آشفته ی سیاسی، تأثیر خود را بر فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز
خواهد گذاشت. در این سال ها سیل، قحطی، بیماری و زلزله، این منطقه را تحت تأثیر خود قرار
داد؛ برای نمونه، در سال 656 وبا در شام گسترش یافت و آن قدر تلفات گرفت که غسالخانه ها
پاسخ گویی جنازه های قربانیان نبودند. در سال 680 دمشق در سیل فرو رفت و در سال 718
قحطی در شمال مناطق شام و موصل پدید آمد که موجب مهاجرت مردم از این مناطق و کشته

شدن بسیاری از آنان شد. هم چنین در سال 720، زلزله ی شدیدی مصر و شام را لرزاند.
چنین بالیای طبیعی در زادگاه ابن تیمیه، با بی لیاقتی و ناکارآمدی زمامداران همراه شد و پی
آمدهای ناگواری برای جامعه به همراه آورد. نبود محتوا و بحران معنا، زمینه را برای زنده شدن و

فعالیت فرقه هایی انحرافی فراهم کرد که برخی از آن ها عبارت بودند از:
کرامیه، که از گروه های اهل سنت بودند و به تجسیم و تشبیه اعتقاد داشتند؛

نصیریه، که یکی از فرقه های غالت شیعه بودند و می پنداشتند روح خدا در حضرت علی(علیه
السالم) حلول کرده است و به همین علت، ابن ملجم را بهترین خلق خدا می دانستند؛ زیرا

روح الهی را از کالبد جسمانی آزاد کرده بود؛
یزیدیه، که برای یزید جایگاه بسیار واالیی قائل بودن و در مناطق شامات، فتنه های بسیاری را

بوجود آوردند؛ (2: 47 و 48)
ارتباطی مستقمی با سطح عوام زدگی جامعه  فرقه های نوظهور صوفیه، که رشد آن ها 
داشت؛ اینان در فرقه های اصیل تصوف سنی ریشه نداشتند و درفضای آلوده ی اجتماعی رشد

کرده بودند و فقط نامی از تصوف را به همراه داشتند.
در این روزگار، پیش از هر چیز، نیاز به ظهور اندیشه ای تقریبی احساس می شد که با تکیه بر
منابع دینی و ارزش های اسالمی، نوعی هم گرایی و اتحاد میان جهان اسالم ایجاد کند و با
نزدیک کردن مذاهب اسالمی و استناد به مشترکات آن ها، بر اوج گیری و عظمت جهان اسالم

در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی بیفزاید.
اما آنچه درباره ی ابن تیمیه و مذهب سلفی گری روی داد، نه تنها مرهمی بر دردهای بی
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شمار جهان اسالم نبود که همچون غده ی سرطانی جدید، در دل جهان اسالم رشد کرد و به
جای آن که به مبارزه با مکاتب الحادی بپردازد، قلب مذاهب اسالمی را در قالب مکتبی جعلی با

نام «سلفی گری» نشانه گرفت.

3ـ شخصیت علمی ابن تیمیه
دوره ی تحصیل ابن تیمیه در دمشق بود. تحصیالت اولیه را نزد پدرش، «شیخ عبدالحلیم» گذراند
و پس از آن نیز نزد استادان مختلفی که در آن زمان در شام کرسی تدریس داشتند، به تحصیل

پرداخت. در میان استادان وی نام چند زن نیز به چشم می خورد.
به گفته ی «ابن کثیر»، هنگامی که پدر ابن تیمیه در سال682 از دنیا رفتف وی 21 سال داشت
و پس از یک سال، یعنی در 22 سالگی، به جای پدر بر کرسی تدریس نشست. باز به گفته ی
وی، او در حوزه های مختلف، مانند فقه، اصول، علوم نقلی و عقلی مهارت داشت. (6: ص
158) آن چه گفته شد، سخنانی است که شاگردش ابن کثیر درباره ی وی گفته است و این

سخنان را افرادی مانند «ابن قیم» و «مقدسی» نیز تکرار کرده اند.
ابن تیمیه از نظر آثار، افراد پر کاری بوده است؛ تا آن جا که «ذهبی» نگاشته های وی را حدود

300 جلد تخمین زده(7:ـ) و «صفدی» نام بسیاری از آن ها را آورده است. (8: ص 16)
دیدگاه های تیمیه،  ابن  درباره ی شخصیت علمی  اندیشمندان  که  این است  واقعیت  اما 
متعارضی ارائه کرده اند. برخی وی را شخصیتی دانشمند و آگاه روایت کرده و فضایلی را به وی
نسبت داده اند که به نظر، مبالغه آمیز می آید؛ برخی نیز منکر مقام علمی وی شده و او را
صرفاً نویسنده ای پر کار و سریع القلم دانسته اند که در حوزه های مختلف به قلم فرسایی

پرداخته است.
«ابن حجر» از قول ذهبی می گوید: "کسانی که پیرو و دوستدار ابن تیمیه بوده اند، مرا در
اند نیز تعاریف مرا مبالغه آمیز معرفی او مقصر دانسته اند. کسانی که با وی مخالف بوده 
شمرده اند. دوستداران وی نیز از من به خاطر عدم تبیین جایگاه ابن تیمیه رنجیده اند و در
مجموع، طرفداران و مخالفان وی مرا آزرده اند." (9: ص 176) وی سپس به اختالفات خود با ابن

تیمیه اشاره می کند.
کسانی که در مقام علمی وی اغراق کرده و کوشیده اند وی را قطب علمی معرفی کنند و به
وی لقب شیخ االسالمی داده اند، معموالً شاگردان وی هستند. در میان معاصران وی، بیش از
آن که تمجید از وی وجود داشته باشد، با انبوهی از نقدها و اظهار نظرهای مخالف با او روبه رو
می شویم. برای نمونه، «محمد ابوزهره» در کتابی که درباره ی ابن تیمیه نگاشته، ادعا کرده
است همه ی عالمان معاصر ابن تیمیه از او به خوبی یاد کرده و دریای علم او را ستوده اند. وی
ادعا می کند تعداد عالمان معاصر وی که از او تعریف کرده اند، به بیش از صد تن می رسد. (10:
ص 94 تا 95) جالب آن که وی به دلیل اختصار، به چهار تن از عالمان این دوره اشاره می کند:
نخست، ذهبی را نام می برد. ذهبی شخصی است که ابتدا در کتاب «تذکرة الحفاظ» به تعریف
از ابن تیمیه می پردازد؛ اما هنگامی که دیدگاه های غیر اسالمی وی را می بیند، نامه ای تند
به ابن تیمیه می نویسد و وی را درباره ی نظراتش نکوهش می کند. وی در آغاز نامه ای می
نویسد:" خدایا بر من رحم کن و لغزش مرا ببخش! اسف بر نابودی سنت پیامبر و اهل آن." (11:
ص 190) و (12: ص139) شخص دیگری که ابوزهره به عنوان مدافع علمی ابن تیمیه نام می
برد، «کمال الدین زملکانی شافعی» است. کمال الدین، معروف به قاضی القضات زملکانی،
قاضی توانای منطقه حلب بود؛ او دومین شخصی است که در سال 705، با ابن تیمیه به مناظره
پرداخت، و کتاب «الدرة المظیئة فی الرد علی ابن تیمیه» را نوشت. (13: ص190تا 191) و (14:
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ص 744) و (15: ص 846)
به نظر می رسد مهم ترین چهره هایی که به شخصیت پردازی درباره ی احمد بن تیمیه پرداخته
اندف عبدالهادی المقدسی (متولد 744)، ابن قیم جوزی (در گذشته ی 751) و ابن کثیر (در
گذشته ی 744) هستند که هر سه، از شاگردان وی می باشند. آنان در عظمت علمی و دینی
وی بسیار مبالغه کرده اند. در توصیف او گفته اند که حقیقت دین را برای مسلمانان بیان کرد و با
نور وی گم راهی ها از میان رفت؛ (16:ص 325) شخصی که محبت وی، نور محمدی(صلّی الله
علیه و آله و سلّم) را در وجود انسان متجلی می کند. (16: 325) سپس در برابر مخالفان، از
حربه ی توهین استفاده می کنند و می گویند:"کسی که به وی نقد وارد کند، یا جاهل است و

نمی داند چه می گوید و یا به سبب حسد و کینه، تجاهل می کند..." (16: ص 364)
شاید یکی از علت های مهم چنین اغراق گویی هایی درباره ی ابن تیمیه، این باشد که آنان به
درستی می دانستند اندیشه های ابن تیمیه به دلیل ناهم خوانی با اندیشه های مسلمانان،
با چنین اند  رو کوشیده  این  از  از مدتی منزوی می شود؛  برد و پس  به جایی نخواهد  راه 
توصیفاتی، جایگاهی قدسی برای وی فراهم کنند و وی را یکی از نوادر روزگار و بزرگان دین

قلمداد کنند.
به همین دلیل، جدا از مقام علمی وی، برای او کرامات بسیاری هم نقل کرده اند، چنان که ابن
کثیر به مراسم خاک سپاری وی اشاره کرده است و تعداد افرادی را که در این مراسم شرکت
کرده اند، تا دویست هزار نفر مرد و پانزده هزار زن ذکر می کند. (6: ص 135تا 136) آن چه چنین
نقل قول هایی را با شک و تردید همراه می کند، برخی از سخنانی است که شاگردان وی در
همین مراسم گفته اند؛ مانند این که مردم آب غسل وی را به عنوان تبرک خوردند و سدر باقی
مانده از غسل وی را میان خود تقسیم کردند؛ (6: ص 157) برخی از وسایلی را که متعلق به او
بود، با قیمت باالیی خریدند؛ مردم ضجه و ناله زدند و مدت ها روز و شب برای زیارت بر سر
قبرش حاضر شده (16: ص 387) و به قبر او متوسل می شدند. مقدسی اشعاری را در منقبت
قبر وی ذکر می کند. (16: ص 471) ابن کثیر نیز چنین وقایعی را برای ابن تیمیه ذکر می کند.
(6: ص 157) هم چنین درباره ی جایگاه وی در بهشت، خواب های بسیاری تعریف می کنند.

اما اگر تشیع کنندگان جنازه ای ابن تیمیه، از پیروان و دوستداران وی بوده اند، چگونه است که
بر خالف آرای مسلم رهبر خود عمل کردند؟ در حالی که ابن تیمیه حتی سفر برای زیارت
پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و استغاثه به او را حرام می دانست. هم چنین، علت
اصلی حمله ی او به صوفیه، زیارت قبور و گرامی داشت زاد روز بزرگانشان و انجام چنین اموری
بود. چگونه پیروان شخصی که مدرم را حتی از زیارت قبر پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)
نهی می کند و متصوفه را به دلیل کارهای یاد شده سرزنش می کند، درباره ی خود او همان

کارها را، حتی افراطی تر از آن ها انجام می دهند؟
اما با همه ی این تالش ها، نام ابن تیمیه در تاریخ نماند و پس از وی، مکتب سلفی گری افول
کرد تا این که در قرن دوازدهم، محمد بن عبدالوهاب آن را احیا کرد. اکنون نیز اگر نام ابن تیمیه
در محافل علمی برده می شود. صرفاً به علت تالش بسیار دانشمندان وهابی برای احیای وی
به عنوان یک عالم اسالمی است. استفاده از فضای اینترنت، ماهواره، مطبوعات و منشورات، و
دانشگاه های وابسته، از جمله فعالیت های آنان برای احیای این شخصیت است.[1] هم اکنون
کتاب «منهاج السنة» وی به زبان های زنده ی دنیا ترجمه و در قالب های مختفل و به صورت
رایگان در اینترنت تکثیر شده است. تالش های سلفیان وهابی، هر انسانی را به یاد شاگرد
وفادار ابن تیمیه، ابن قیم جوزیه می اندازد که تا چه اندازه برای احیای شخصیت و اندیشه ی

استادش زحمت کشید.
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در مقابل، مخالفان ابن تیمیه بر این عقیده اند که آن چه موجب شهرت وی شده است؛ مقام
علمی او نیست؛ بلکه شهرت وی مرهون مبارزه طلبی های وی بر ضد مسلمات و مبانی
و دین،  عالمان  به  حمله  او،  جوی  ستیزه  ی  روحیه  چنین،  هم  است؛  اسالمی  مذاهب 

است. کرده  معروف  علمی  محافل  در  را  او  برخوردهای خشن، 
ابن حجر در گونه شناسی مخالفان ابن تیمیه می گوید:

" مردم در مورد ابن تیمیه دیدگاه های مختلفی دارند؛ گروهی به سبب آن چه او در رساله ی
حمویه و واسطیه گفته است، و برای خدا دست و پا و ساق و صورت ذکر کرده است و گفته
است که خداوند بر عرش نشسته است، او را از مجسمه می دانند...؛ گروهی به علت عقیده
ی وی نسبت به عدم مشروعیت استغاثه و توسل به پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، او را
زندقه می شمارند و این امر را بی حرمتی و تنقیص پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می
دانند، تا آن جا که برخی، همانند «نور البکری» وی را واجب القتل می دانست؛ دسته ای دیگر،
او را به سبب آن چه به علی(علیه السالم) نسبت داده است، منافق می شمارند؛ عقایدی
مانند این که علی(علیه السالم) فردی ناتوان از سوی دیگر، قدرت طلب بوده است و برای
رسیدن به قدرت تالش بسیاری کرد، اما ناکام ماند؛ و او برای ریاست و قدرت جنگید نه برای
دین! او عاشق ریاست بود...؛ ابوبکر در هنگام اسالم آوردن، مرد کاملی بود و با آگاهی ایمان
آورد در حالی که علی(علیه السالم) کودکی بیش نبود و کودک اسالمش صحیح نیست. دلیل
این گروه بر نفاق ابن تیمیه، حدیث پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است که نسبت به

علی(علیه السالم) فرمود: «یا علی ال یبغضک اال منافق»..." (9: ص 181 تا 182)
دسته ای دیگر، جایگاه علمی او را پذیرفته اند؛ اما با توجه به مواضع ودیدگاه هایضد و نقیض و یا
مخالفت هایش با مسلمات، به این عقیده رسیده اند که وی هرچند دانشمند بوده، اما علمش
از عقلش بیش تر بوده است. چنین دیدگاهی را معموالً برخی از طرفداران وی دارند. «نبهانی»
از قول صفدی می گوید: "کان الشیخ االمام العالم العالمة تقی الدین احمد ابن تیمیه رحمه الله
تعالی علمه متسع جدا الی الغایة و عقله ناقص یورطه فی المهالک و یوقعه فی المضایق".(17:

ص 188تا189)
«حافظ ولی الدین عراقی» نیز چنین عقیده ای دارد و می گوید:"شیخ تقی الدین ابن تیمیه
علمش از عقلش بیش تر بود" و به عنوان دلیل، به اجتهادهای وی در برابر اجماع مسلمین، که

تعداد آن ها به گفته ی وی به شصت مورد می رسد، اشاره می کند. (18: ص 17)
اما جدا از این موارد، برخی از عالمان تراز اول در زمان ابن تیمیه، رسماً با وی به مخالفت
برخاستند، که در میان آن ها می توان به «صفی الدین هندی»[2] (درگذشته ی 715)، «کمال
(در گذشته ی 733)، الدین حلبی»[4]  زملکانی»[3](در گذشته ی 733)، «شهاب  الدین 
«شمس الدین ذهبی»[5] (درگذشته ی 748) و «علی بن عبدالکافی سبکی»[6] (در گذشته
ی 756) اشاره کرد.[7]هم چنین هنگامی که دیدگاه های انحرافی وی جامعه ی اسالمی را
تهدید کرد، عالمان بزرگ چهار مذهب اسالمی، در نامه ای، انحراف وی را از اسالم اعالم کردند.

نام های این عالمان، عبارت است از:
.1«بدربن جماعة» قاضی شافعیه؛

.2«شهاب الدین جهبل»، قاضی مالکیه؛
.3«محمد بن جریری انصاری»، قاضی حنفیه؛

.4«احمد بن عمر مقدس حنبلی»، قاضی حنبلیان. (20: ص 45)
با توجه به آن چه گفته شد، جایگاه علمی ابن تیمیه را می توان در جمالتی کوتاه، چنین وصف
کرد: تقی الدین احمد بن تیمیه، در مقایسه با پیشینیان خود، همانند بربهاری و ابن بطه، جایگاه
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علمی واالتری داشت؛ وی کوشید تا اندیشه های خود را مستدل ارائه کند؛ نه مانند اهل
حدیث که اندیشه هایشان را بدون دلیل و پشتوانه، و در قالب مانیفست های حزبی تدوین می

کردند.
آثار ابن تیمیه، هرچند علمی است، از نظر روش و سبک، به همان سبک ردیه نویسی و پاسخ
گویی به دشمنانش تدوین شده است. برای نمونه، بیش ترین آثار وی در واکنش به مخالفان
صوفی، شیعی، اشعری، یهود و مسیحیان است؛ آن جایی هم که به نظریه پردازی پرداخته
است، بازتابی از روحیه ی مبارزه طلبانه و پرخاش جویانه ی او در برابر مخالفان بوده است. ابن
تیمیه، چه در نوشتن و چه در مباحثات شفاهی بسیار تند و خشن بود و هرگز روش و اصول
علمی را در مناظراتش رعایت نمی کرد.(8: ص 12) برای نمونه، هنگامی که به نقد عقاید
تصوف می رسد، افرادی مانند «محی الدین»، «عفیف تلسماسی» و «ابن سبعین» را سخت
دشنام می دهد؛ در تعابیرش درباره ی «اشعری»، امام اشعریون، از نسبت های غیر علمی و
جاهالنه استفاده می کند؛ برای تحقیر «نجم الدین کاتبی» معروف به «دبیران» که در علم
منطق تخصص داشت، وی را «دُبَیِران» می خواند و هنگامی که از پاسخ گویی به عالمه ی
بزگ،«ابن مطهر حلی» باز می ماند، تعبیر «ابن منجس» را به کار می برد؛ (8: ص 12) و یا
کتاب ضد شیعی اش با نام «منهاج السنة» سرشار از تهمت ها و افتراهایی است که مبتنی بر
شنیده های وی از افراد کوچه و بازار یا تحت تأثیر اندیشه های شیعیان غالی است. وی در این

کتاب با تعابیری مانند «حماقات الشیعة» از مسیر علم و دانش منحرف شده است.
نکته ی دیگری که الزم است درباره ی شخصیت علمی ابن تیمیه ذکر شود، فضای آشوب زده
ی ذهنی و نبود معیار منطقی علمی در اندیشه ی اوست. به عبارت دیگر، هرگز نمی توان
درباره ی ابن تیمیه به نتیجه ی مشخصی دست یافت؛ گاه چنان با عقل سر ستیز دارد که ان را
به بت تشبیه می کند و گاه در مباحث علمی به گونه ای از استدالل های عقلی استفاده می
کند که وی را تا سر حد یک متکلم پیش می برد؛ گاه سخنانی می گویند که کامالً بوی تشبیه
و تجسیم می دهد و او را به حشویه نزدیک می کند و گاه برخی از مفسران دیدگاههایش، با

تکیه بر برخی از نظرات منفردش، وی را ضد تشبیه و تجسیم می شمارند.
در یک کالم، نمی توان نظمی را در دستگاه اندیشه ای ابن تیمیه مشاهده کرد و با توجه به
گستردگی آثار وی از یک سو، و پراکندگی ان ها از سوی دیگر، بررسی اندیشه ی او بسیار
سخت و دشوار است. به همین دلیل نیز در دوران خود او، عالمان اهل سنت در بسیاری از
موارد در می مانند که به کدام نظر ابن تیمیه نگاه کنند؛ گاه او را یک عالم مقید به سنت می
بینند و گاه مخالفت های وی با بنیان های اندیشه ای اهل سنت، آن ها را به تعجب وا می

دارد.
به نظر می رسدچنین آشفتگی فکری در ابن تیمیه، نتیجه ی تعارض های فکری وی است؛ زیرا
از یک سو به دلیل تعصب و تصلب می کوشد در مسیر مذهب سلف حرکت کندف و از حد و مرز
سلفی گری نقلی (احمد بن حنبل) تجاوز نکند اما به دلیل آشنایی اش با فلسفه، علوم عقلی
و اندیشه های دیگر، وارد مباحث عقلی شده و به جای دفع تعارض ها، خود دچار تعارض می
شود؛ و هر چند تأمالت علمی، وی را در مسیر دیگری سوق می دهند، اما به علت تعصب و

ارتجاعف راه نادرست را بر می گزیند و خود را از زحمت اندیشه ورزی رها می کند.
     »    .[3](164  162  :13) .                        :             .                  .[2].                       .[1]

                      «    »      .[7].      1318     .        « »     .[6].            .[5](35  :13) .           .[4].«

(49  32  :19) .     
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