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چکیده
حديث فرقه ناجيه يكی از بحث برانگيزترين احاديث در طول تاريخ حيات دين مبين اســالم، با موضوعيت 
كالم و فرق اســت؛ زيرا موضع گيريهای متفاوت و بعضًا متضادی در قبال آن صورت گرفته اســت. در اين 
تحقيق، به اين حديث، مصداقها، نقاط ضعف، و موضع گيريهايی كه ارباب علم كالم در خصوص آن داشته اند، 
پرداخته می شود. در ادامه ضمن نقد عقالنی محتوای حديث، بيان می شود كه نمی توان بر پايه چنين حديثی، 
شروع به شمارش فرق اسالمی كرد؛ زيرا از منطق عقلی يا شرعی برخوردار نيست. بنابراين با توجه به ضعف 
سندی و متنی حديث و موضع گيريهای علما در خصوص آن، می توان گفت: اين حديث مورد پذيرش نيست؛ 
زيرا، اصل و اساس در اسالم، عمل بر طبق آموزه های اسالم است، نه اعتقاد به نجات يافتگی فرقه ای خاص.

بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 40/ تابستان 1394

صص 66-57
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مقدمه
حديث فرقه ناجيه، حديثی است كه به موضوعی چالش 
برانگيــز در طول اعصار ـ از زمانی كه اين حديث در 
منابع كالم اسالمی مشاهده شد، تا امروز ـ مبدل شده 
است. به نظر می آيد دليل اين امر آن دسته از متكلمانی 
هســتند كه اين حديث را موثق دانسته و به دنبال 73 
فرقه در دنيای اسالم گشته و پس از شمارش 73 فرقه، 
در صدد مصادره حديث به نفع خود و فرقه ای كه بدان 
متعلق بودند، برآمــده و در اين راه تمامی فرق مقابل 
خود را به هر طريقی كنار زده و باطل خوانده اند. آنچه 
مســّلم است اينكه چنانچه فرض را بر صحت بگيريم، 
موضــوع تعيين مصداق فرقه ناجيه برای فرق مختلف، 
دستاويزی جهت حقانيت قائل شدن برای خود و انكار 
ديگران می شود. ســؤاالتی كه در باب اين حديث به 
وجــود می آيد، از اين قرارند: آيا دين اســالم به 73 
فرقه تقسيم شده است؟ آيا می شود گفت همه فرقي كه 
مدعی نجات و حقانيت هســتند، ناجيه هستند؟ اصواًل 
معيار و مالك تعيين فرقه ناجيه چيســت؟ آيا می توان 
گفت اين حديث با توجه به اختالفات در مورد تعيين 
فرقه ناجيه، تعــداد فرق ناجيه و هالكه و ... صحيح و 

مورد اعتماد است؟
در باب بررســی حديث فرقه ناجيــه، می توان گفت: 
تمامی كتب فرق و مذاهب كه در صدد بررســی تاريخ 
فرق اسالمی برآمده اند، به اين موضوع پرداخته و نظر 
مخالف و موافق خود را اعالم نموده اند و حتی بعضی 
از مؤلفــاِن فرق و مذاهب، پايه كتب را براســاس آن 
گذاشــته و ســعی كرده اند در تاريخ فرق به دنبال 73 
فرقه بگردند و ســرانجام فرقه مورد نظر و مورد تعلق 
خود را فرقه ناجيه معرفی نمايند. البته بعضی از محققان 
معاصر در عرصه فرق و كالم، تحقيقاتی در اين زمينه 
انجام داده اند كه بيشتر به ذكر نظرات بزرگان علم ملل 
و نحل و گــردآوری نظريات آنها و همچنين داليل و 
استداللهاي ايشان پرداخته اند. البته كسانی نيز ايراداتی 
به اين حديث وارد كرده و محققانی نيز در صدد دفاع 

از آن برآمده اند كه در اين بررسی به آن اشاره خواهد 
رفت. ولی آنچه نياز به اين تحقيق را روشن می سازد، 
اين است كه اثری مســتقل در باب نقد محتوايی اين 

حديث، صورت نگرفته است.

متن حدیث
اين حديث در منابع اسالمی بسيار نقل شده است. هم 
منابع اهل سنت و هم منابع شــيعه آن را ذكر كرده اند. 
البته اختالفاتی در متــن حديث و در باب تعداد فرق 
اهل آتش و اهل نجات و تعيين فرقه ناجيه وجود دارد 

كه به آنها پرداخته مي شود.
متن حديث به اين صورت اســت كه رسول خدا)ص( 
فرمود: »فافترقت المجوس علی سبعين فرقه. و اليهود 
علی احدی و ســبعين فرقه و النصــاری علی اثنين و 
سبعين فرقه. و المســلمون علی ثالث و سبعين فرقه. 
و الناجيه أبدا من الفرق واحده«؛1 »مجوس )زرتشت( 
بر 70 فرقه تقسيم شــد، يهود بر 71 فرقه تقسيم شد 
و مســيحيت بر 72 فرقه تقسيم شد و امت من بر 73 
فرقه تقسيم می شود و ]تنها[ يكی از اين فرقه ها، فرقه 

ناجيه است«.
از جمله تفاوتهــا در متن حديث، در مورد تعداد فرق 
ذكر شده است. در برخي كتب شمار اين انشعاب، 2،73 
در بعضی ديگر 723 و در برخی نيز 71 فرقه4 ذكر شده 
است. حتی در برخی از منابع اهل سنت آمده است كه 
»بنی اســرائيل 71 فرقه شدند و امت من )پيامبر اكرم( 
بر يك سوم اين شمار متفرق خواهند شد«.5 البته اين 
حديث به صورت ديگری در كتاب احســن التقاسيم 
آمده اســت: »اثنان و ســبعون فی الجنه و واحده فی 
النار« كه مؤلف آن را صحيح دانسته است. البته مشهور 

1 . مســند، ج3، ص145؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص364؛ بحار االنوار، 
ج 28، ص4.

2 . المســتدرك علی الصحيحين، ج1، ص281؛ ســنن الترمذی، ج5، 
ص26؛ مسند، ج4، ص102؛ السنة، ج1، ص25.

3 . مجمع الزوائد، ج1، ص260؛ المعجم الكبير، ج17، ص13.
4 . السنن الواردة، ج3، ص624.
5 . مجمع الزوائد، ج7، ص259.
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همــان حديث »اثنتان و ســبعون فی النــار و واحده 
الناجيه« است.

در ذكر لفــظ فرقه يا ملت نيز اختالف وجود دارد. در 
برخي روايات لفظ فرقه و در برخي لفظ ملت6 ذكر شده 
است. در بخش دوم حديث يعنی تعيين فرقه ناجيه نيز 
اختالفات فراوانی در ميان منابع ديده می شود. بنابراين 
اين اختالفها و تناقضات سبب عدم اطمينان شنونده به 
حديث می شــود. بدين ترتيب تنها موردی كه در همه 
طرق روايت مشترك است، اين است كه در همه آنها، 

حديث به پيامبر اسالم)ص( منتسب شده است.
آنچه مسّلم اســت اينكه افتراقی كه در اين حديث بر 
آن تأكيد شــده، افتراق فقهی نيست؛ زيرا همان طور كه 
بغدادی می گويد: افتراق در فقه نه تنها مذموم نيســت، 
بلكه نزد خدا همگی مأجور هســتند و در اختالفات 
فقهی، فــرق يكديگر را به گمراهــی متهم نمی كنند و 
همان طور كه در حديثی از پيامبر آمده است: »اختالف 
علمــاء امتی رحمة«،7 اين اختالف باعث شــكوفايی 

جامعه اسالمی می شود.8

برداشتها از حدیث
كســانی كه حديث را موثق دانســته اند، خواســته يا 
ناخواســته حديث را مصادره به مطلوب كرده اند. اين 
مصادره به مطلوبها و بعضًا تحريفاتی كه صورت گرفته، 

به شرح زير است:
1( الجماعه

برخــي احاديث، فرقه ناجيه را اهل ســنت و جماعت 
معرفی می كنــد. در اين احاديث لفظ »اهل الســنه و 
الجماعه« يا »الجماعه« آمده است. از جمله ابن ماجه 
اين روايت را نقل كرده و ذيل آن چنين آورده اســت: 
عرض شد: ای رســول خدا! آنها چه كساني هستند؟ 

حضرت فرمود: »الجماعة«.9

6 . سنن الدارمی، ج2، ص314؛ سنن الترمذی، ج5، ص26.
7 . ر.ک: معانی االخبار، ص157؛ علل الشرايع، ج1، ص85.

8 . الفرق بين الفرق، ص10.
9 . سنن ابن ماجه، ج2، ص479.

در مورد اينكه مقصود از جماعت چه كســانی هستند، 
دو نظر وجود دارد: 1. جمع مسلمانان در مقابل يهود، 
نصاری و اديان و مذاهب غيراســالمی 2. اهل سنت و 
جماعت كه غالب دانشمندان اهل سنت، حديث را به اين 
صورت در نظر گرفته اند. نظر اول مستلزم نجات تمامی 
مسلمانان است كه اين امر با متن حديث تعارض دارد، 
بنابراين صحيح نيست. نظر دوم نيز صحيح نيست؛ زيرا 
اهل سنت و جماعت نيز به لحاظ فقهی و كالمی به فرق 
مختلفی تقسيم می شــوند كه بعضًا در برخی از اصول 

خود، تفاوت اعتقادی با يكديگر دارند.
2( ما أنا علیه و اصحابی

در نقــل ديگری، فرقه ناجيه، با عبــارت »ما أنا عليه و 
اصحابی« ذكر گرديــده، به طوری كه ترمذی در حديثی 
نقل كرده كه پيامبر)ص( فرقــه ناجيه را اين گونه تعريف 
كرده اســت: »... ما أنا عليه و أصحابی«؛10 »فرقه ناجيه، 
فرقه ای اســت كه من و اصحابم در زمره آن می باشند«. 
مقصود از اصحاب در اينجا مشخص نشده است. الزم به 
ذكر است، بعد از پيامبر)ص(، صحابه ايشان در اكثر مسائل 

از جمله مسئله جانشينی و خالفت، اختالف كردند.
3( السواد االعظم

در برخــي روايات، اهل نجات به صورت »الســواد 
االعظم« ذكر و بيان شــده در مواردی كه اختالف در 
ميان امت اســالم به وجود آمد، مسلمانان بايد سواد 
اعظــم )اكثريت( را دريابند. از جمله انس بن مالك از 
رسول اهلل نقل كرده كه فرمود: »اّن امتی ال تجمع علی 
ضاللة. فإذا اختالفًا فعليكم بالّسواد االعظم«. اواًل؛ در 
صحت حديث مناقشه است. ثانيًا؛ عموميت آن صحيح 
به نظر نمی رسد؛ زيرا اكثريت الزامًا دليل بر حق بودن 
نيســت و حتی در موارد متعددی، كفار در شمار سواد 

اعظم هستند، آيا بايد از آنها تبعيت كرد؟
4( پیروان اهل بیت )ما نحــن علیه الیوم أنا و اهل 

بیتی(
در برخي روايات، پيــروان اهل بيت به عنوان مصداق 

10 . سنن الترمذی، ج5، ص26.
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فرقه ناجيه معرفي شــده است. در منابع شيعی از امام 
علی)ع( نقل شــده كه پيامبر اكرم)ص( فرموده است: 
»ستفترق امتی علی ثالث و ســبعين فرقه، منها فرقه 
ناجيه و الباقون هالكون، الناجــون الذين بواليتكم و 
يقتبســون من علمكم ال يعملون برأيهــم، فاولئك ما 

عليهم من سبيل«.
5( معتزله

ابن مرتضی در كتاب طبقــات المعتزله خود حديثی از 
پيامبر اكرم)ص( نقل می كند كه فرموده است: »ستفترق 
امتی علی فرق، خيرها و ابرها المعتزله«؛11 »امت من به 
فرقه هايی پراكنده خواهند شــد كه برترين و نيكوترين 
آنها معتزله است«. استناد به اين حديث به سود معتزله، 
دست كم گواهی روشــني بر گرمی بازار دعوی ناجيه 

بودن است.
6( همه غیر از زنادقه

عجلونی در كشــف الخفاء آورده است كه پيامبر)ص( 
فرمود: »تفترق اّمتی علی ســبعين فرقه كلهم فی الجنه 
اال فرقه واحده«؛ »امت من 70 فرقه خواهند شــد كه 
همه بهشتی هســتند، مگر يكی«. در ادامه اين حديث 
آمده است: پرسيدند: اين يك فرقه كدام است، فرمود: 
»الزنادقه«.12 با همين مضمــون، ديلمی در الفردوس 
آورده اســت كه پيامبر)ص( فرمود: »تفترق امتی علی 
بضع و سبعين فرقه كلها فی الجنه اال الزنادقه«؛13 »امت 
من هفتاد و اندی فرقه می شوند كه همه بهشتی هستند، 

مگر زنديقان«.
اين نقل از حديــث، نه تنها در مصداق، بلكه در تعداد 
هم مخالف ســاير نقلها اســت. طرف داران اين نقل از 
حديث، بيشــتر آن عده از علمای اسالمی هستند كه 
مدافع وحدت و تقريب در ميان امت اسالم مي باشند و 
با توجه به زيادت نقل حديث و بازار گرم تفســيرها و 
برداشــتها از فرقه ناجيه، نتوانسته اند به سادگی از كنار 
آن بگذرند و اين نقل را كه مبتنی بر تســامح و تقريب 

11 . طبقات المعتزله، ص5.
12 . كشف الخفاء، ج1، ص369.

13 . الفردوس، ج2، ص63.

است، بر ساير نقلهای حديث كه تنها يك فرقه را ناجيه 
می داند، ترجيح داده و بر صحت آن پافشاری نموده اند. 
بــرای نمونه، عبده در برخورد با حديث افتراق امت و 
مسئله فرقه ناجيه مي گويد: »اينكه ]در عالم واقع[ تنها 
يك فرقه، فرقه ناجی اســت، حق است؛ زيرا حق يك 
چيز و آن همان است كه پيامبر)ص( و اصحابش بر آن 
بودند. اما تعيين اينكه كدام فرقه، ناجيه است و كدام بر 
همان عقيده و پندار اســت كه پيامبر)ص( و اصحابش 
بودند. تاكنون برای من روشــن نشــده است؛ زيرا هر 
فرقه ای از معتقدان به نبوت، خود را بر همان می داند كه 
پيامبر)ص( و اصحابش بر آن بوده اند ... و هر فرقه ای 

بر اين برهان می آورد كه خود فرقه ناجيه است«.14
عبده در ادامه، تشــخيص حق و باطل را در اين ميان، 
كاری بس دشــوار می داند و داوری را دشوارتر؛ زيرا 
هريك از فرق اسالمی، مبانی خود را برگرفته از قرآن 
و سنت می داند. وی با اشاره به وجود تمامی اختالفات 
در امت اســالم و حتی اختالفات در نقل حديث فرقه 
ناجيه، بيان می دارد: »آنچه در اين ميان مرا خرســند 
می ســازد، چيزی است كه در حديثی ديگر آمده و آن 

اينكه تنها يك فرقه در تباهی است«.15
عبدالحليم محمود شــيخ االزهر نيز از طرف داران اين 
نظريه اســت. او پس از اشاره به مسئله افتراق امت به 
فرقه ها و تعداد ايــن فرقه ها و نيز پس از پرداختن به 
اين نكته كه »رجال هريك از فرقه ها، از فرقه خويش 
دفاع كرده و بر اين عقيده انــد كه آنها، تنها خود آنها، 
نجات يافته هســتند و بقيه دوزخی انــد و كار توجيه 
عقايد خويش، آنان را بدين مســير كشــانده است كه 
هرچــه را به گمان خود كمكی برای خويش بيابند، به 
هم می بافند«،16 از ايــن می نالد كه چگونه اختالف و 
مبالغه در دوری از ديگران، مبنايی برای نجات خوانده 

شده است.17

14 . المنار، ج8، صص221و222.
15 . همان، ج8، ص222.

16 . التفكير الفلسفی فی االسالم، ص98.
17 . همان، ص99.
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البته نقلهای ديگر و با تكرار كمتری نيز وجود دارد. از 
جمله احاديثی نيز فرقه ناجيه را اهل حق دانســته اند، 
هرچند تعدادشــان اندك باشــد.18 حديثی نيز گروه 
ناجيه را كسانی می داند كه به قرآن و اهل بيت تمسك 

جويند.19

راویان حدیث
جماعتی از صحابه از جمله علی بن ابی طالب)ع(، سعد 
بــن ابی وقاص، صدی بن عجــالن، عبداهلل بن عباس، 
عبداهلل بن عمر، عمرو بن عوف مزنی، عوف بن مالك 
اشــجعی، عويمر بن مالك، معاويه بن ابی سفيان، انس 
بن مالك، ابوهريره، ابوالدرداء، جابر، ابوسعيد خدری، 
ابی بن كعب، عبداهلل بن عمرو بن عاص، ابوامامه، واثله 

بن اسقع و ... از راويان اين حديث هستند.

سند حدیث
آنچــه اين نوشــتار به دنبال آن اســت، نقد محتوايی 
حديث است، اما بايد به سند حديث نيز پرداخته شود. 
در باب سند حديث، بايد گفت: حديث حاضر در ميان 
دانشمندان علوم حديث و كالم، واكنشهای متفاوتی را 
برانگيخته اســت و چه بســا اين موضع گيريها بر پايه 
نقد محتوايی حديث باشــد. در مورد ســند حديث، 
ديدگاههای متفاوتی وجود دارد كه از وثاقت حديث، 
تا سكوت در برابر آن و حتی رّد حديث، در ميان آنها 

ديده می شود.
 گروهي از محققان اسالمی حديث مزبور را با توجه به 
شــخصيتهايی كه در سلسله راويان حديث آمده است، 
از نظر ســند قابل اعتماد ندانســته و آن را نپذيرفته و 
به ضعــف آن تصريح كرده اند. اولين شــخص از اين 
گروه فخررازی اســت كه در كتــاب مفاتيح الغيب20 
در تفســير آيه 93 ســوره انبياء به اين حديث اشكال 

18 . الخصال، ج 2، ص372.
19 . كمال الدين و تمام النعمه، ج2، ص662.

20 . مفاتيح الغيب، ج4، ص193.

می كند. ابن حزم اندلســی21 و ذهبی دوتن ديگر هستند 
كــه در كتب خويش، به ضعف اين حديث پرداخته اند. 
ابن حــزم مي گويد: دو حديث رســول اهلل »ان القدريه 
و المرجئه مجوس االمــة« و »تفترق هذه االمه علی 
بضع و سبعين فرقه كلها فی النار حاشا واحده فهی فی 
الجنة« از لحاظ ســند صحيح نيستند و خبر واحد به 
شمار می روند.22 ابن حزم همچنين معتقد است: احتجاج 
به آنها، كافر دانســتن ديگر مسلمانان را در پی دارد. 
ذهبی نيز اشــكال كرده است كه به خاطر وجود محمد 
بن عمرو بن علقمه بن وقاص ليثی در سلسله روايت، 
نمی شود به آن استناد كرد. اين شخص در كتاب تهذيب 

التهذيب به عدم حفظ و ضبط متهم است.
گروهی ديگر از دانشــمندان به هيچ عنوان به بررسي 
اين حديث نپرداخته و به ســكوت در برابرآن رضايت 
داده اند. از آن جمله، می توان ابوالحسن اشعری23 را نام 
برد. اينكه چرا ابوالحسن اشعری ـ كه از سرآمدان علم 
كالم و مؤســس يكی از بزرگ ترين فرق كالمی يعنی 
اشاعره اســت ـ در مورد اين حديث سكوت اختيار 
كرده، خود جای بحث دارد. به نظر می رســد اشعری، 
بهترين كار را ســكوت و گذشتن از كنار آن می دانسته 
اســت؛ زيرا اگر داليل كافی برای صحت اين حديث 
داشت، به دفاع از آن می پرداخت و سپس به مصادره 

حديث به نفع اهل سنت و جماعت دست می زد.
گروه ســوم كســانی هســتند كه آن را پذيرفته و در 
صدد شــمارش فرقه های 73  گانه و تعيين فرقه ناجيه 
برآمده انــد.24 اين گــروه با اعتقاد بــه تواتر و تكرار 
حديث، ســعی در تصحيح و تأييد حديث داشــته اند. 
از جمله مناوی در فيض القديــر به تواتر آن تصريح 
دارد.25 حاكم نيشــابوری بعد از نقــل اين حديث در 

21 . الفصل، ج3، ص138.
22 . همان، ج3، صص138و139.

23 . مقاالت االسالميين، ج1، ص34.
24 . از جمله: عبدالقاهر بغدادی )د 429ق(، شهرســتانی )د 548ق(، 

شریف جرجانی )د 816ق( و مقریزی )د 845ق(.
25 . فيض القدير، ج2، ص20.
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المســتدرك علی الصحيحين می گويد: »سندهای اين 
حديث به حدی اســت كه با آن می توان اقامه حجت 
نمود«.26 شــاطبی در االعتصام27 و سفارينی در لوامع 

االنوار البهية28 اين حديث را تصحيح نموده اند.
اين گروه از دانشمندان، حديث را پذيرفته و كوشيده اند 
شمار فرقه ها را بر عدد 73 منطبق سازند و تالش كرده اند، 
فرقه ناجيه را مشــخص نمايند. در اين گروه، می توان 
از شــخصيتهای ديگری چون فقيه بلخی،29 بغدادی30 
و شهرســتانی31 نام برد. فقيه بلخی در بيان االديان كه 
كهن ترين كتاب ملل و نحل به زبان فارسی است، اصول 
فرق را هشــت اصل می داند و فرق را زيرمجموعه اين 
هشت اصل می آورد.32 بغدادی در الفرق بين الفرق، 45 
دليل برای افتراق ذكر می كند، سپس در پايان، می گويد: 
همه آنچه گفتيم، شــامل 72 فرقه شد ... و اما فرقه 73 
اهل ســنت و جماعت اســت كه همگی بر يك اصل پا 
می فشــارند و آنها فرقه ناجيه اند.33 شهرستانی نيز پس 
از اذعان به اينكه در شــمردن فرق اسالمی، هيچ قانون 
مســتند به اصول و نص دينی و يا يك قاعده محكم و 
بدون نقص، وجود ندارد،34 خود دست به شمارش فرق 

با قاعده ای جديد می زند.
اين گروه كه حديث را موثق دانسته اند، سعی در شمردن 
فرق براســاس اصول فرضی خود داشــته و شروع به 
شــمارش كرده اند و همان طور كه شهرستانی نيز گفته 
اســت، فقط و فقط سعی در رساندن فرق به اين تعداد 
بدون اســتناد به مالك معتبر و قانون مستدل داشته اند. 
عــالوه بر اين، خيلی از فرق پس از عصر ايشــان به 

26 . المستدرك علی الصحيحين، ج1، صص47، 219-217.
27 . االعتصام، ج2، ص720.

28 . لوامع االنوار البهية، ج1، ص74.
29 . بيان االديان، صص53-51.
30 . الفرق بين الفرق، صص7-4.

31 . الملل و النحل، ص13.
32 . همان، ص55.

33 . الفرق بين الفرق، ص27.
34 . الملل و النحل، مقدمه دوم.

وجود آمده و بدين ترتيب در دايره شمارش آنها قرار 
نگرفته اند. جنجال بر سر اين حديث، در دوران معاصر 
نيز وجود دارد، به طــوری كه امروزه نيز علمای علم 
كالم، بررســی اين حديث را يكی از دغدغه های خود 
می دانند و در تحليل و ارائه نظريه ای قاطع نســبت به 

حديث می كوشند.
عبدالرحمن بدوی در كتاب مذاهب االسالميين معتقد 
است كه فرق اسالمی قابل شمارش نيستند35 و داليل 

چندی برای نادرستی اين حديث می آورد:
1. در اين حديث، ذكر اعداد محدود، به صورت متوالی 
آمده و به نظر ســاختگی اســت و تصديق آن به نظر 
غيرممكن است، چه رسد به اينكه چنين امری از پيامبر 

اكرم)ص( سر زده باشد.
2. اين كار در شأن و وظيفه پيامبر نيست كه تعداد فرق 

اسالمی را پيشگويی كند.
3. از اين حديث تا قرن دوم و حتی قرن سوم هجری 

خبری نبوده و پس از آن مشاهده شده است.
4. هر فرقه ای پايان حديــث )فرقه ناجيه( را مختص 
و در شــأن خود دانسته است. مثاًل اهل سنت و معتزله 

هركدام خود را فرقه ناجيه معرفي كرده اند.
5. برخی از ارباب ملل و نحل، سعی در شمارش فرق 
و رســاندن آن به عدد 73 در زمان خود داشــته اند و 
حال آنكه اين افتراق بعد از وفات آنها نيز ادامه داشته 

است.36
در مقابل، آيت اهلل ســبحانی اين حديث را با توجه به 
زيــادت نقل در كتب فريقين، قابــل اعتماد می داند و 
اختالفهــا در متن حديث را موجب خلل در اعتماد به 
حديث نمی داند.37 ايشــان عدد ذكر شده در حديث را 

به طرق زير تعبير می كند:38
1. اين عدد كنايه از كثرت است، همچنان كه در قرآن 

35 . مذاهب االسالميين، ج1، ص33.
36 . همان، ج1، ص34.

37 . البحوث، ج1، صص25و26.
38 . همان، ج1، صص41-36.
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ًة َفَلن َيْغِفَر  نيز آمده است: »ِإن َتْســَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ
«؛39 »اگر برای آنها 70 بار هم آمرزش طلبی،  اهللُّ لَُهــمْ

هرگز خداوند آنها را نخواهد آمرزيد«.
2. اصول فرق كمتر از عدد فوق اســت و فروع فرق 
نيز با معيارهای متفاوتی قابل شــمارش است و شايد 
اين تفرق تا زمان ظهور حجت ادامه داشته باشد و در 

آخرالزمان اين تفرق به 73 فرقه برسد.
3. شــمارش فرق و تقســيم به شــعب مختلف، جداً 

غيرصحيح و غيرمستدل و حتی غيرضروري است.
خود ايشان با اينكه احصاي فرق را غيرصحيح می داند، 
دليلی كه می آورد اين است كه شايد در آخرالزمان اين 
تعداد حاصل شــود كه جاي تأمل دارد. با تمامی اين 
تفاصيــل، اينكه تكثر در دين اســالم پيش آمده، يك 
امر عينی و بديهی اســت، ليكن مشكلی كه متوجه آن 
است، تكيه بر عدد 73 است. ايشان معتقد است كه اين 
حديث را بايد با توجه به احاديث ديگر از پيامبر تفسير 
و تبيين كرد. وي اين كار را با توجه به احاديث ثقلين، 
ســفينه و امان انجام می دهد و فرقه ناجيه را كســانی 

می داند كه به قرآن و اهل بيت تمسك جستند.40
ايشــان از ســوی ديگر براي رد ديگر مدعيان فرقه 
ناجيه، احاديثی را از صحيحين و ديگر منابع مي آورد، 
تا نشــان دهد منظور از »ما أنا عليه و اصحابی«، همه 
صحابه نيستند. اين احاديث از آينده صحابه و تقابالت 
ميان آنها حكايت دارند و بيان مي كنند كه صحابه پس 

از پيامبر، به فسق، ارتداد و بدعت دچار می شوند.41
گروه ديگری از دانشمندان هستند كه منشأ اين حديث 
را غيراســالمی می دانند و عقيده دارنــد كه از اخبار 
يهود و نصاری نشــئت گرفته اســت. اينان عده ای از 
 )palgrave( پالگراو  نمونه  برای  مستشرقان هستند. 
می گويد: اين حديث از اعتقاد نصاری به تقســيم فرق 
ايشــان به 72 ملت منسوب به 72 شاگرد عيسی ـ كه 

39 . توبه، 80.
40 . البحوث، ج1، ص29.

41 . همان، ج1، ص30.

از ايشان در عهد جديد سخن به ميان آمده ـ به وجود 
آمده است. همچنين اشتاين شنايدر نيز اعتقاد دارد كه 
72 ملت از روايات تورات درباره برگزيدن 70 نفر از 

بنی اسرائيل توسط حضرت موسی، پديد آمده است.
آخريــن ادعا در مورد اين حديث، اين اســت كه اين 
حديث حاصل بدفهمی و فهم نادرست حديث ديگری 
اســت و خود اين حديث وجود خارجی نداشته است. 
گلدزيهر از مستشرقان مدعی است: اصل حديث كه در 
صحيحين و مســانيد آمده، اين چنين است: »االيمان 
بضع و ستون شــعبه و الحياه شعبه من االيمان« و اين 
هيچ ارتباطی به تقسيم فرق نداشته است، منتها در گذر 

روزگار، منظور از كلمه شعبه، بد فهميده شده است.

نقد عقالنی حدیث
عالوه بر اشــكاالتی كه به آن اشاره شد، نقاط ضعف 

حديث از جهت محتوا، از اين قرار است:
1. ارباب ملل و نحل و دانشمندان حوزه فرق و كالم، 
در باب مالك و معيار تعيين فرقه، متفق القول نيســتند. 
همچنين در متون دينی به ويژه قرآن نيز اشــاره ای به 

اين مباحث نشده است.
2. در آموزه هــای دينی چه در قــرآن كريم و چه در 
ســيره ائمه معصومان)ع( به ويژه پيامبر خاتم)ص( با 
نگاهی وحدت گرا و تفرقه زدا روبه رو هســتيم. قرآن 
كريم، در آيات بسياری، مســلمانان را به وحدت امر 
می كند و از آنان می خواهد كه به ريســمان الهی چنگ 
بزنند42 و در كنار يكديگر امتی منســجم باشند. چنين 
حديثی برخالف مشی تقريب گرای آموزه های اسالمی 
می باشــد؛ زيرا اين حديث از يك سو موجب اختالف 
ميان مسلمان شده و از سوی ديگر باعث جعل احاديث 

ديگری شده است.
3. همان طور كه در اشــكاالت بدوی ذكر شد، مبنای 
شــمارش فرقه ها مشخص نيســت و معلوم نيست از 

لحاظ تاريخي تا چه زمانی را دربر می گيرد.
42 . آل عمران، 103.
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4. عكس العملهــای متفاوت متكلمــان و محدثان در 
رابطــه با اين حديث، جای تأمل دارد و موجب ترديد 

در صحت اين حديث مي شود.
5. تمامی كســانی كه وثاقت اين حديث را پذيرفته اند، 
آن را مصادره به مطلوب كرده و ســند ســعادت را به 
اسم خود ثبت كرده اند. بنابراين به نظر می رسد با تأييد 
حديث، به دنبال تأييد و حق شــمردن مســلك خود 

بوده اند.
6. اين حديث در ميــان منابع قرن اول و دوم و حتی 
قرن ســوم هجری وجود ندارد و از قرن سوم در منابع 
فرق ظهور می كند. حتی مطرح شــدن و پررنگ شدن 
اين حديــث در منابع فرق، توأم بــا ظهور فرقه های 
كالمی و جدالهای ميان آنان است. اين امر نشانگر اين 
اســت كه اين حديث باب ميل فرق بوده است و آن را 
دستمايه وجاهت بخشيدن به خويش كرده اند و چه بسا 

ساخته و پرداخته همين فرقه ها بوده باشد.
7. اين حديث، اشــاره به افتراق 71 و 72 فرقه ای در 
يهوديت و مســيحيت دارد، حال آنكه چنين افتراقی با 

اين كثرت در اين اديان مشاهده نمی شود.
8. اين حديث چشم پيروان فرق را به حقيقت می بندد 
و به نوعی ضمانتی ســاختگیـ  همان طور كه يهوديان 
خود را قوم منتخب و برگزيــده خدا می دانند ـ برای 
آنها ايجاد می كند و آنان را به الابالی گرايی می كشاند؛ 
زيرا آنان خود را قوم ناجيه می پندارند. همچنين باب 
هرگونه مناظره و تفاهم و حتی مكالمه را بين مذاهب 
اسالمی می بندد. تفكر سلفيت و وهابيت تكفيری امروزه 
اين چنين است. آنان معتقدند كه خود حق اند و ديگران 
ناحق. پس گفتگوی ميــان حق و ناحق معنايی ندارد 
و اگر تفاهم و همكاری بين آنان و ديگر فرق اسالمی 
صورت گيرد، اين كار به نوعی رســميت بخشيدن به 

ناحق و باطل است و بنابراين چنين نمی كنند.
9. بر طبق آموزه های اصيل دين اســالم، هر آنچه در 
معرض نقد عقل و نقل قرار گيرد، حق اســت و پيامبر 
اســالم در همين راســتا، دو ثقل قرآن و عترت را به 

مســلمانان معرفی می كند و ائمه معصومان نيز از آنجا 
كه با بازار جعل احاديث مواجه بودند، قرآن را مقدم بر 
احاديث می دانند و می فرمايند آنجا كه دوگانگي ميان 
قرآن و حديث پيش آمــد، حديث را بر قرآن عرضه 
نماييد؛ اگر مخالفتی با قرآن داشت، نبايد آن حديث را 
از ائمــه بدانيد43 و بايد در صدور آن از معصوم ترديد 
كرد. خداوند مي فرمايد: »ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا 
ابِِئيَن َمْن آَمَن بِاهلِل َوالَْيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل  َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ِهــْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل  َصالِحــًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
ُهْم َيْحَزنُوَن«؛44 »كســانی كه ايمان آورده اند و يهود و 
نصاری و صابئين آنان كه ايمان به خدا و روز رستاخيز 
آورده اند و عمل صالح انجام داده اند؛ پاداششــان نزد 
پروردگارشان مسّلم اســت، و هيچ گونه ترس و غمی 
بر آنان نيست«. بنابراين، در نگاه قرآن، عامل سعادت، 
ايمان به خدا و داشــتن عمل صالح است؛ يعني ايمان 
و عمل مكمل يكديگرند. پس، صرف عقيده به نجات 
يافتگی يك فرقه يا مســلكی كه بــدان ايمان داريم، 
مالك نيست، بلكه ايمان بايد با عمل صالح همراه شود.

10. اينكه مسلمانان در هر مذهبی به حقانيت آموزه ها 
و اصول اسالمی خود باور دارند، يك امر بديهی است. 
اما چنانچــه بخواهند در كنار اين امــر ايجابی؛ يعنی 
حقانيت و سعادت قائل شــدن برای مسلك خود، به 
يك امر ســلبی؛ يعنی اهل آتش و جهنم دانستن ديگر 
مسلمانان، باور داشته باشند، اين امر منجر به شكل گيری 
تفكر تكفيری خواهد شد. امروزه خطر شكل گيری اين 
تفكر خطرناك و تهديد گروههای تكفيری برای ديگر 
مســلمانان، ملموس و واضح است. مگر نه اينكه اينان 
فقط خود را مسلمان پنداشته و بهشت را جايگاه قطعی 
خويش می بينند و هركسی را كه عقيده ای غير از آنان 
داشته باشــد، كافر حربی می دانند و در صدد كشتن او 
برمي آيند و اين عمل شــنيع خود را جهاد در راه خدا 
می دانند. اين تفكر در بيرون از دين اسالم نيز مشاهده 
می شود. در دين يهوديت، بنی اسرائيل قوم برگزيده خدا 

43 . الكافی، ج1، ص62.
44 . بقره، 62.
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است كه آفريده های درجه يك خدا محسوب می شوند 
و خود را سيد و رئيس عالميان می پندارند. همين توهم 
برگزيدگی و باطل پنداری و زيردســت پنداشتن ديگر 
انســانها، سبب می شود كه صهيونيســم و اسرائيل هر 
جنايتی را عليه انسانهای آزاده جهان و مسلمانان انجام 
دهد. بنابراين بايد به خطر اين گونه تفكرات آشنا باشيم 
و براساس آموزه قرآن كه می فرمايد: »َوَل َتُقولُوا لَِمْن 
اَلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا«؛45 »نسبت به كسی كه  َألَْقى ِإلَْيُكُم الَسّ
به شما ســالم دهد و اظهار اسالم كند، مگوييد مؤمن 
نيســتی«، عمل نماييم و بر آموزه هايی كه به حقانيت 
آنها با معيار عقل و نقل رســيده ايم، باور داشــته و به 

رحمت الهی اميدوار باشيم.

نتیجه گیری
1. اين حديث عالوه بر اينكه خود منشأ اختالف است، 
در متــن آن، تناقضات و اختالفاتــی وجود دارد كه 
موجب خدشــه در اعتماد به حديث می شود، از جمله 
مالك و معيــار تعيين فرقه ناجيه و مبنای شــمارش 
فرقه ها مشخص نيســت و با آموزه هاي وحدت گراي 

45 . نساء، 94.

دين اسالم در تضاد است. البته سند حديث نيز ضعيف 
است. همچنين عكس العملهای متفاوت دانشمندان در 
رابطــه با اين حديث، جای تأمل دارد و موجب ترديد 

در صحت اين حديث مي شود.
2. اين حديث چشم پيروان فرق را به حقيقت می بندد 
و به نوعی ضمانتی ساختگی برای آنها ايجاد می كند و 
آنان را به الابالی گرايی می كشاند؛ زيرا باعث اهل نجات 
دانســتن خود و اهل آتش دانستن ديگران مي شود كه 
در نهايت راه را برای شكل گيری تفكر تكفيری هموار 
مي كند. بنابراين هر آنچــه در معرض نقد عقل و نقل 
قرار گيرد، حق اســت كه پيامبر اسالم در همين راستا 

دو ثقل قرآن و عترت را به مسلمانان معرفی می كند.
3. ميزان و معيار نجات در قرآن كريم بيان شده است. 
همچنيــن پيامبر اكرم)ص( در حديث ثقلين و احاديث 
ديگــری با اين مضمــون، آن را بيان فرموده اســت. 
بنابراين نيازی به چنين احاديثی كه در صحت و ســقم 
آنها شك و ترديد وجود دارد، نيست. با توجه به آيات 
قرآن، اصل و اساس در اسالم، عمل بر طبق آموزه های 
اسالم است، نه اعتقاد به نجات يافتگی فرقه ای خاص؛ 

يعني ايمان و عمل مكمل يكديگرند.

- قرآن كريم.
- ابن ابي عاصم، الســنة، تحقيق: محمــد ناصرالدين 
الباني، بيروت، المكتب االسالمي، چاپ اول، 1400ق.

- ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال، ترجمه محمدباقر 
كمره  ای، تهران، كتابچی، 1377ش.

- همو، علل الشرايع، ترجمه محمدجواد ذهنی تهرانی، 
قم، مؤمنين، 1380ش.

- همو، كمــال الدين و تمام النعمه، ترجمه محمدباقر 
كمره  ای، تهران، اسالميه، 1377ش.

- همو، معاني االخبار، تصحيح: علی اكبرغفاری، قم، 
مؤسسة النشر االسالمی، 1361ش.

- ابن حجــر عســقالني، تهذيب التهذيــب، بيروت، 

دارالفكر، چاپ اول، 1404ق.
- ابن حزم اندلســی، الفصل في الملــل و االهواء و 

النحل، قاهره، مكتبة الخانجي، بی تا.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد، ســنن ابن ماجه، تحقيق: 

محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفكر، بي تا.
- ابن مرتضی، طبقات المعتزله، تحقيق: سوسنه ديفلد 

فلرز، بيروت، دارالمنتظر، 1409ق.
- احمد بن حنبل، مســند، تحقيق: ابوالمعاطي نوري، 

بيروت، عالم الكتب، چاپ اول، 1419ق.
- اشــعري، ابوالحسن، مقاالت االسالميين و اختالف 

المصلين، مصر، مكتب النهضة المصرية، 1389ق.
- بدوي، عبدالرحمن، مذاهب االســالميين، بيروت، 
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دارالعلم للماليين، 1085ق.
- بغدادي، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، بيروت، شريف 

االنصاری، 1990م.
- ترمذي، محمد بن عيسی، ســنن الترمذي، بيروت، 

دارالفكر، 1403ق.
- حاكم نيشابوري، محمد بن عبداهلل، المستدرك علی 
الصحيحين، تحقيق: مصطفــی عبدالقادر عطا، بيروت، 

دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1411ق.
- دارمي، عبداهلل بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، تحقيق: 
فــواز احمد زمرلي و خالد الســبع العلمــي، بيروت، 

دارالكتاب العربي، چاپ اول، 1407ق.
- داني، ابوعمرو عثمان بن ســعيد، السنن الواردة في 
الفتن و غوائلها و الساعة و اشراطها، تحقيق: ضاءاهلل بن 
محمد ادريس مباركفوري، رياض، دارالعاصمة، چاپ 

اول، 1416ق.
- ديلمي، ابوشجاع، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: 
سعيد بن بســيوني زغلول، بيروت، دارالكتب العلميه، 

1406ق.
- ســبحاني، جعفر، البحــوث فی الملــل و النحل، 

الداراالسالميه، 1991م.
- سفاريني، شمس الدين، لوامع االنوار البهية و سواطع 
االســرار االثرية لشــرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية، دمشق، مؤسســة الخافقين و مكتبتها، چاپ 

دوم، 1402ق.
- شــاطبي، االعتصام، تحقيق: ســليم بن عيد هاللي، 

عربستان، دارابن عفان، بی تا.
- شهرســتاني، عبدالكريم، الملــل و النحل، بيروت، 

دارالصعب، 1986م.
- طبراني، ابوالقاسم، المعجم الكبير، بيروت، داراحياء 

التراث العربی، 1404ق.
التفكير الفلســفی فی االسالم،  - عبدالحليم، محمود، 

بيروت، دارالكتاب اللبنانی، 1974م.
- عبده، محمد، المنار، مصر، دارالمنار، 1371ق.

- عجلوني، اسماعيل بن محمد، كشف الخفاء، تحقيق: 

احمد قالس، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405ق.
- فخــررازي، محمد بن عمر، مفاتيــح الغيب، تركيه، 

دارالطباعة العامرة، 1308ق.
- فقيه بلخي، ابوالمعالی محمد بن نعمت، بيان االديان، 

تهران، بنياد موقوفات دكتر افشار، 1376ش.
- كليني، محمد بــن يعقوب، الكافی، تهران، دارالكتب 

االسالميه، چاپ چهارم، 1365ش.
- گلدزيهــر، العقيده و الشــريعه فی االســالم، مصر، 

1946م.
- مجلســي، محمدباقر، بحار االنوار، بيروت، مؤسسة 

الوفاء، 1404ق.
- مقدسي، محمد بن احمد، احسن التقاسيم فی معرفة 

االقاليم، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1408ق.
- مناوي، عبدالــرؤوف، فيض القدير شــرح الجامع 
الصغيــر، مصر، المكتبة التجاريــة الكبری، چاپ اول، 

1356ق.
- هيثمي، علی بن ابی بكر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، 

بيروت، دارالمعارف، 1406ق.
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