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وأصحابــه و َمــن ل َه ْد ِيهــم
صــاةُ وال َّســا ُم علــى النبــيِّ المصط َفــى ،وعلــى آلِــه
هلل وك َفــى ،وال َّ
الحمـ ُد ِ
ِ
ا ْقت َف��ى .أ َّمــا َبعد...
ایــن واضــح و آشــکار اســت کــه نجــات و ســعادت در دنیــا و آخــرت منــوط بــه پیــروی از راه
و روش اهــل ســنت و جماعــت اســت .امــا از آنجایــی کــه همــه مدعــی راه و روش اهــل ســنت و
جماعــت هســتند ،و گروهــی برخاســته مدعــی بازپــس گیــری ایــن لقــب شــریف شــدهاند و ادعــا
میکننــد ایــن لقــب قرنهــا اســت از آن ربــوده شــده ،بــر اهــل علــم الزم شــد کــه بــه توضیــح ایــن
اصطــاح و لقــب پرداختــه نشــانههای آن را بیــان نماینــد و صفــات کســانی کــه شایســتهی آننــد
را آشــکار ســازند.
ایــن نوشــته بــه بیــان برخــی از ویژگیهــا و نشــانههای اهــل ســنت و جماعــت پرداختــه و
معیــاری را نشــان میدهــد کــه مســلمان را بــرای شــناخت اینکــه «چــه کســانی اهــل ســنت و
جماعــت هســتند» و بــر راه و روش آنــان ســیر میکننــد یــاری میدهــد ،تــا راه آنــان را در پــی
گیــرد و در زمــرهی آنــان داخــل شــود .هــدف از ایــن نوشــته بیــان همـهی اعتقــادات اهــل ســنت و
جماعــت نیســت ،چــرا کــه ایــن عرصـهی کتــب عقیــده اســت ،بلکــه منظــور شــناخت تفاوتهــای
اهــل ســنت و جماعــت بــا دیگــر فرقههــا و ویژگیهــای آنــان اســت.
منظــور از ســنت در ایــن نوشــته علــم و عمــل و اعتقــاد و راه و روشــی اســت کــه پیامبــر ـ
صلــی هللا علیــه وســلم ـ بــر آن بــوده ،یعنــی هــر آنچــه پیامبــر ـ صلــی هللا علیــه وســلم ـ بــا خــود
آورده اســت.
لفــظ «جماعــت» کــه همــراه بــا ســنت آمــده یعنــی یــاران پیامبــر ـ صلــی هللا علیــه وســلم ـ و
کس�اـنی ک��ه ب��ه نیکــی از آن��ان پیــروی نمـ�وده و بــر راه و روش آنــان هســتند.
چــرا کــه اهــل ســنت و جماعــت حریصتریــن مــردم در پیــروی از پیامبــر ـ صلــی هللا علیــه
وســلم ـ و شــناخت احــوال اوینــد و بیــش از دیگــران بــه روش پیامبــر ـ صلــی هللا علیــه وســلم
ـ پایبنـ�د هس��تند .امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هــر کــس ادعــا کــرد بــر منهــج اهــل ســنت و
جماعــت اســت یــا حزبــش را «ســلفی» یــا اهــل حدیــث و اثــر نامیــد حتمــا ادعایــش صحیــح اســت؛
بلکــه مهــم روش او و پیــروی و تمســکش هســت ،نــه نــام و شــهرتش.
ایــن ادعایــی اســت کــه همــه میکننــد ،امــا چنیــن ادعایــی صحیــح نیســت و چنیــن نســبتی بــر
کســی صــدق نمییابــد مگــر بــا محقــق شــدن نشــانهها و ویژگیهایــی کــه بیــان خواهــد شــد؛
اینهــا جداییگــر کســانی اســت کــه ایــن لقــب را محقــق ســاختهاند و کســانی کــه صرفــا ادعــای
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آن را دارنــد .بــرای فهــم بهتــر و آســانتر ایــن مــوارد را در چنــد فقــره ذکــر کــردهام:
 -۱منبــع اهــل ســنت و جماعــت در عقیــده ،کتــاب هللا و ســنت رســول هللا ـ صلــی هللا علیــه
وســلم ـ و روشــی اســت کــه ســلف صالــح بــر آن بودهانــد و فهــم آنــان از نصــوص کتــاب و ســنت.
آنــان نــه عقــل و کشــف و ذوق و رویــا را بــر نقــل ترجیــح میدهنــد و نــه ســخن شــیخ یــا ولــی را
بــر ســخن هللا ســبحانه و تعالــی و پیامبــر خــدا ـ صلــی هللا علیــه وســلم ـ مقــدم میدارنــد.
 -۲اهــل ســنت و جماعــت در عقایــد خــود بــه شــخصی خــاص یــا فرق ـهای خــاص منتســب
نیســتند ،بلکــه بــه ســنت و بــه ســلف منســوبند؛ بنابرایــن آنــان نــه بــه اشــعری منتســبند ،نــه بــه
ماتریــدی و نــه بــه جهــم و جعــد و زیــد و عُبیــد ،و نــه بــه معتزلــه و مرجئــه و َقدَ ریــه ...بلکــه
صرفــا بــه ســنت و بــه صحابــه انتســاب دارنــد« :آنچــه مــن و یارانــم بــر آن هســتیم».
 -۳اهــل ســنت و جماعــت در ســلوک و تزکیـهی نفــس نیــز بــه شــخص یــا طریقـهی خاصــی
منتســب نیســتند؛ نــه بــه گیالنــی و رفاعــی و قــادری و تیجانــی ،و نــه بــه طریقـهی نقشــبندی یــا
علــوی یــا شــاذلی و یــا دیگــر طریقههــا .بلکــه منبــع ســلوک و تزکیــه و اخالقشــان همــان کســی
اس��ت کـ�ه فرمــوده اس�تـ« :همان��ا برــای کام��ل ســاختن مکــارم اخــاق مبع��وث ش��دهام» .کســی
کــه «اخالقــش قــرآن بــود» صلــی هللا علیــه وســلم.
آنــان همانطــور کــه در اصــل دیــن و عقیــده نامــی جــز «اهــل ســنت و جماعــت» ندارنــد،
همینطــور نیــز در ســلوک و تزکیــهی نفــس جــز اهــل ســنت و جماعــت نــام و نســب دیگــری
ندارنــد.
 -۴اهــل ســنت و جماعــت خداونــد را همانطــور کــه امــر نمــوده بــا خشــوع و فروتنــی عبــادت
میکننــد و از خــود یــا دیگــران عباداتــی بــر حســب هــوا و هــوس و دلخواهشــان نمیســازند و
از طریــق خودزنــی و طبــل و رقــص او را عبــادت نمیکننــد!
 -۵اهــل ســنت و جماعــت هیــچ عبادتــی ماننــد دعــا و اســتغاثه و قربانــی و نــذر و غیــره را
بــرای غیــر هللا انجــام نمیدهنــد ،چنانکــه برخــی فرقههــا و طریقههــای مخالــف اهــل ســنت و
جماعــت مرتکــب میشــوند.
 -۶اهــل ســنت و جماعــت بــه زیــارت قبــور تشــویق میکننــد ،زیــرا ایــن کار انســان را بــه یــاد
آخــرت میانــدازد و همینطــور بــرای ســام بــر مــردگان و دعــا برایشــان نــه بــه قصــد تبــرک یــا
درخواســت از مــردگان و یــاری خواســتن از آنــان و یــا مســح کــردن قبــر و طــواف بــه گــرد آن
و قربانــی نــزد قبرهــا و کارهایــی ماننــد ایــن.
 -۷اهــل ســنت و جماعــت هم ـهی صفاتــی را کــه هللا عزوجــل بــرای خــود اثبــات نمــوده یــا
پیامبــرش بــرای وی اثبــات کــرده بــدون تعطیــل یــا تاویــل ،اثبــات مینماینــد .امــا دیگــران صفــات
پــروردگار را نفــی میکننــد ،یــا برخــی از آن را اثبــات و برخــی دیگــر را تاویــل مینماینــد.
 -۸اهــل ســنت و جماعــت معتقدنــد کــه ایمــان گفتــار و کــردار اســت و کــم و زیــاد میشــود.
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آنــان کــردار بدنــی را هماننــد مرجئــه از معنــای ایمــان خــارج نمیســازند و هماننــد خــوارج
مســلمانان را بــه ســبب مطلــق گناهــان و کبائــر کافــر نمیداننــد.
 -۹اهــل ســنت و جماعــت فرقههــای مخالــف خــود را بــه صــرف مخالفتشــان از دیــن خــارج
نمیکننــد مگــر فرقههایــی کــه اصــول کفــر را یکجــا کردهانــد ،ماننــد اســماعیلیه و ُنصیریــه.
 -۱۰اهــل ســنت و جماعــت از کفــار و ملحــدان و مشــرکان و مرتــدان بیــزاری جســته بــا آنــان
دشــمنی میورزنــد و مومنــان را بــه انــدازهی ایمــان و اعمــال نیکشــان دوســت دارنــد و بــا آنــان
مــواالت ورزیــده و بــه یــاری آنــان میشــتابند.
 -۱۱اهــل ســنت و جماعــت یــاران رســول هللا ـ صلــی هللا علیــه وســلم ـ را دوســت میدارنــد
و معتقدنــد همـهی آنــان اهــل عدالتنــد ،و بــا دوســتی آنــان و دوســتی اهــل بیــت پیامبــر ـ صلــی هللا
علیــه وســلم ـ و همســرانش مــادران مومنــان بــه خداونــد نزدیکــی میجوینــد ،و از دشمنانشــان و
کســانی کــه بــه آنــان ناســزا میگوینــد تبــری میجوینــد ،و همینطــور از کســانی کــه در مــورد
آنــان غلــو میکننــد و آنــان را از منزلــت بشــری باالتــر دانســته و یــا قائــل بــه عصمتشــان هســتند
بیــزاری میجوینــد.
دلیــل کتــاب و ســنت صحیــح عمــل
 -۱۲اهــل ســنت و جماعــت در فقــه بــر اســاس اجمــاع و
ِ
میکننــد و ســخنان صحابــه و تابعیــن و تابعیــن آنــان را معتبــر میداننــد و از علمــای بــزرگ
مســلمان امثــال ابوحنیفــه و مالــک و شــافعی و احمــد و علمــا و فقهــا و ائمـهی پــس از انــان کــه
پیــرو ســنت بــوده و نــزد امــت بــه نیکــی مشــهورند ،پیــروی میکننــد.
 -۱۳نــزد اهــل ســنت و جماعــت هم ـهی مســلمانان از نظــر تکالیــف شــرعی یکــی هســتند.
آنــان چیــزی را بــه نــام عامــه و خاصــه ،یــا خاصـهی خاصــه قبــول ندارنــد ،و همینطــور چیــزی
تحــت عنــوان دوگانــهی شــریعت و حقیقــت را بــه رســمیت نمیشناســند ،بلکــه از نظــر آنهــا
هم ـهی دیــن یکــی اســت ،و هم ـهی شــریعت یکــی اســت ،از ســوی پــروردگاری یگانــه کــه بــر
یــک پیامبــر ـ صلــی هللا علیــه وســلم ـ و بــرای هم ـهی مــردم نــازل شــده اســت.
 -۱۴اهــل ســنت و جماعــت در همــه چیــز اهــل اعتــدال و میانـهروی هســتند؛ آنــان در میانـهی
غلــو و جفــا ،افــراط و تفریــط ،و ســهلانگاری و ســختگیری ایســتادهاند.
 -۱۵اهــل ســنت و جماعــت از حریصتریــن مــردم بــه جمــع کلمــه و وحــدت صــف هســتند و
از جملــه عقایــد آنــان ایــن اســت کــه جهــاد و نمازهــای جمعــه و جماعــت را بایــد پشــت هــر امامــی
چــه نیکــوکار و چــه بــدکار برپــا نمــود و معتقــد بــه درســت بــودن نمــاز پشــت ســر اصحــاب
بدعــت و گناهــکاران هســتند ،زیــرا آنــان از هم ـهی مــردم بیشــتر خواهــان اتحادنــد و بیــش از
همــه تفرقــه را بــد میپندارنــد .شــاید از برخــی از منتســبان بــه ســنت و جماعــت کــه روش آنــان
را ب��ه خوب��ی ندانســتهاند اشــتباهی رخ دهــد ،زیــرا اینطــور نیســت کــه هــر کــس منســوب بــه اهــل
س��نت و جماع��ت باش��د حتم��ا ادب و اخ�لاق آن��ان را برگرفت��ه و ب��ه راه و روش آن��ان پایبن��د باش��د.
شــرف ایــن لقــب آنقــدر واال اســت کــه کســانی از غیــر آنــان نیــز خــود را بــدان منتســب کردهانــد.
 -۱۶در میــان اهــل ســنت و جماعــت هــم عالــم و فقیــه اســت و هــم خطیــب و دعوتگــر و هــم
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کســانی کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر میکننــد ،و هــم پزشــکان و مهندســان و تجــار و
کارگــران و ثروتمنــدان و تهیدســتان و رنگیــن پوســتان و ســفید پوســتان و عــرب و عجــم ،چــرا
کــه راه و روش آنــان محــدود بــه دســتهای از مــردم نیســت و میــان اقشــار مختلــف جامعــه تبعیــض
قائــل نیســتند و علــم و دیــن و نســب و ســروری را منحصــر بــه گروهــی خــاص نمیداننــد و
معتقدنــد کــه:
للا أَ ْت َقا ُك ْم} [حجرات]۱۳ :
{إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ َّ ِ
تقواترین شماست)
(بیشک گرامیترین شما نزد هللا ،با
ِ
 -۱۷در میــان اهــل ســنت و جماعــت هــم عابــد زاهــد وجــود دارد و هــم گناهــکار و کســانی
کــه مرتکــب کبائــر میشــوند ،زیــرا آنــان معصــوم از اشــتباه و گنــاه نیســتند ،امــا ایــن اشــتباهات
و گناهــان ،آنــان را از ســنت و جماعــت خــارج نمیســازد ،و بلکــه حتــی ممکــن اســت در
بدعتهــای جزئــی واقــع شــوند امــا بــا شــناخت حــق بــه ســرعت بــه آن بــاز میگردنــد؛ بــه همیــن
ســبب از وصــف اهــل ســنت و جماعــت خــارج نمیشــوند.
 -۱۸اهــل ســنت و جماعــت پیــرو حقانــد و مهربــان نســبت بــه خلــق .گناهــان را بــد میداننــد
امــا بــا گناهــکار نرمخوینــد و از بدعتهــا متتفرنــد ولــی نســبت بــه اهــل بدعــت دلســوزند.

اینها اهل سنت و جماعتند و این مختصری از ویژگیها و صفات آنان است .از هللا
متعال خواهانم با کرم و بزرگواریاش ما را از جملهی آنان بگرداند و امت را بر همان
چیزی متحد سازد که اهل سنت و جماعت بر آن یکجا شدهاند

4

