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چکیده
حدیث فرقه ناجیه یکی از بحث برانگیزترین احادیث در طول تاریخ حیات دین مبین اســام ،با موضوعیت
کالم و فرق اســت؛ زیرا موضعگیریهای متفاوت و بعض ًا متضادی در قبال آن صورت گرفته اســت .در این
تحقیق ،به این حدیث ،مصداقها ،نقاط ضعف ،و موضعگیریهایی که ارباب علم کالم در خصوص آن داشتهاند،
پرداخته میشود .در ادامه ضمن نقد عقالنی محتوای حدیث ،بیان میشود که نمیتوان بر پایه چنین حدیثی،
شروع به شمارش فرق اسالمی کرد؛ زیرا از منطق عقلی یا شرعی برخوردار نیست .بنابراین با توجه به ضعف
سندی و متنی حدیث و موضعگیریهای علما در خصوص آن ،میتوان گفت :این حدیث مورد پذیرش نیست؛
زیرا ،اصل و اساس در اسالم ،عمل بر طبق آموزههای اسالم است ،نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقهای خاص.

کلیدواژهها :فرقه ناجیه 73 ،فرقه ،حدیث تفرقه.
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مقدمه
از آن برآمدهاند که در این بررسی به آن اشاره خواهد
حدیث فرقه ناجیه ،حدیثی است که به موضوعی چالش رفت .ولی آنچه نیاز به اين تحقیق را روشن میسازد،
برانگیــز در طول اعصار ـ از زمانی که این حدیث در این است که اثری مســتقل در باب نقد محتوایی این
منابع کالم اسالمی مشاهده شد ،تا امروز ـ مبدل شده حدیث ،صورت نگرفته است.
است .به نظر میآید دلیل این امر آن دسته از متکلمانی
هســتند که این حدیث را موثق دانسته و به دنبال  73متن حدیث
فرقه در دنیای اسالم گشته و پس از شمارش  73فرقه ،این حدیث در منابع اسالمی بسیار نقل شده است .هم
در صدد مصادره حدیث به نفع خود و فرقهای که بدان منابع اهلسنت و هم منابع شــیعه آن را ذکر کردهاند.
متعلق بودند ،برآمــده و در این راه تمامی فرق مقابل البته اختالفاتی در متــن حدیث و در باب تعداد فرق
خود را به هر طریقی کنار زده و باطل خواندهاند .آنچه اهل آتش و اهل نجات و تعیین فرقه ناجیه وجود دارد
مســ ّلم است اینکه چنانچه فرض را بر صحت بگیریم ،که به آنها پرداخته ميشود.
موضــوع تعیین مصداق فرقه ناجیه برای فرق مختلف ،متن حدیث به این صورت اســت که رسول خدا(ص)
دستاویزی جهت حقانیت قائل شدن برای خود و انکار فرمود« :فافترقت المجوس علی سبعین فرقه .و الیهود
دیگران میشود .ســؤاالتی که در باب این حدیث به علی احدی و ســبعین فرقه و النصــاری علی اثنین و
وجــود میآید ،از اين قرارند :آیا دین اســام به  73سبعین فرقه .و المســلمون علی ثالث و سبعین فرقه.
فرقه تقسیم شده است؟ آیا میشود گفت همه فرقي که و الناجیه أبدا من الفرق واحده»؛« 1مجوس (زرتشت)
مدعی نجات و حقانیت هســتند ،ناجیه هستند؟ اصو ً
ال بر  70فرقه تقسیم شــد ،یهود بر  71فرقه تقسیم شد
معیار و مالک تعیین فرقه ناجیه چیســت؟ آیا میتوان و مســیحیت بر  72فرقه تقسیم شد و امت من بر 73
گفت این حدیث با توجه به اختالفات در مورد تعیین فرقه تقسیم میشود و [تنها] یکی از این فرقهها ،فرقه
فرقه ناجیه ،تعــداد فرق ناجیه و هالکه و  ...صحیح و ناجیه است».
مورد اعتماد است؟
از جمله تفاوتهــا در متن حدیث ،در مورد تعداد فرق
2
در باب بررســی حدیث فرقه ناجیــه ،میتوان گفت :ذکر شده است .در برخي کتب شمار این انشعاب،73 ،
تمامی کتب فرق و مذاهب که در صدد بررســی تاریخ در بعضی دیگر  723و در برخی نیز  71فرقه 4ذکر شده
فرق اسالمی برآمدهاند ،به این موضوع پرداخته و نظر است .حتی در برخی از منابع اهلسنت آمده است که
مخالف و موافق خود را اعالم نمودهاند و حتی بعضی «بنیاســرائیل  71فرقه شدند و امت من (پیامبر اکرم)
ِ
از
مؤلفــان فرق و مذاهب ،پایه کتب را براســاس آن بر يك سوم این شمار متفرق خواهند شد» 5.البته این
گذاشــته و ســعی کردهاند در تاریخ فرق به دنبال  73حدیث به صورت دیگری در کتاب احســن التقاسیم
فرقه بگردند و ســرانجام فرقه مورد نظر و مورد تعلق آمده اســت« :اثنان و ســبعون فی الجنه و واحده فی
خود را فرقه ناجیه معرفی نمایند .البته بعضی از محققان النار» كه مؤلف آن را صحیح دانسته است .البته مشهور
معاصر در عرصه فرق و کالم ،تحقیقاتی در این زمینه
 . 1مســند ،ج ،3ص145؛ سنن ابنماجه ،ج ،2ص364؛ بحار االنوار،
انجام دادهاند که بیشتر به ذكر نظرات بزرگان علم ملل ج ،28ص.4
و نحل و گــردآوری نظریات آنها و همچنین دالیل و  . 2المســتدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص281؛ ســنن الترمذی ،ج،5
ص26؛ مسند ،ج ،4ص102؛ السنۀ ،ج ،1ص.25
استداللهاي ایشان پرداختهاند .البته کسانی نیز ایراداتی
 . 3مجمع الزوائد ،ج ،1ص260؛ المعجم الکبیر ،ج ،17ص.13
به این حدیث وارد کرده و محققانی نیز در صدد دفاع  . 4السنن الواردۀ ،ج ،3ص.624
 . 5مجمع الزوائد ،ج ،7ص.259

برداشتها از حديث
کســانی که حدیث را موثق دانســتهاند ،خواســته یا
ناخواســته حدیث را مصادره به مطلوب کردهاند .اين
مصادره به مطلوبها و بعض ًا تحریفاتی که صورت گرفته،
به شرح زیر است:
 )1الجماعه

 )2ما أنا علیه و اصحابی

در نقــل دیگری ،فرقه ناجیه ،با عبــارت «ما أنا علیه و
اصحابی» ذكر گردیــده ،به طوری که ترمذی در حدیثی
نقل كرده که پیامبر(ص) فرقــه ناجیه را اینگونه تعریف
كرده اســت ...« :ما أنا علیه و أصحابی»؛« 10فرقه ناجیه،
فرقهای اســت كه من و اصحابم در زمره آن میباشند».
مقصود از اصحاب در اینجا مشخص نشده است .الزم به
ذكر است ،بعد از پیامبر(ص) ،صحابه ايشان در اكثر مسائل
از جمله مسئله جانشینی و خالفت ،اختالف كردند.

 )3السواد االعظم

در برخــي روايات ،اهل نجات به صورت «الســواد
االعظم» ذکر و بیان شــده در مواردی که اختالف در
میان امت اســام به وجود آمد ،مسلمانان باید سواد
اعظــم (اکثریت) را دریابند .از جمله انس بن مالک از
«ان امتی ال تجمع علی
رسول اهلل نقل کرده که فرمودّ :
بالسواد االعظم» .او ً
ال؛ در
ضاللة .فإذا اختالف ًا فعلیکم ّ
صحت حدیث مناقشه است .ثانی ًا؛ عمومیت آن صحیح
به نظر نمیرسد؛ زيرا اکثریت الزام ًا دلیل بر حق بودن
نیســت و حتی در موارد متعددی ،کفار در شمار سواد
اعظم هستند ،آیا باید از آنها تبعیت کرد؟

برخــي احادیث ،فرقه ناجیه را اهلســنت و جماعت
معرفی میکنــد .در اين احادیث لفظ «اهل الســنه و
الجماعه» یا «الجماعه» آمده است .از جمله ابنماجه
اين روايت را نقل كرده و ذیل آن چنین آورده اســت:
عرض شد :ای رســول خدا! آنها چه كساني هستند؟
9
 )4پیروان اهلبیت (ما نحــن علیه الیوم أنا و اهل
حضرت فرمود« :الجماعة».
 . 6سنن الدارمی ،ج ،2ص314؛ سنن الترمذی ،ج ،5ص.26
 . 7ر.ک :معانی االخبار ،ص157؛ علل الشرایع ،ج ،1ص.85
 . 8الفرق بین الفرق ،ص.10
 . 9سنن ابنماجه ،ج ،2ص.479

بیتی)

در برخي روايات ،پيــروان اهلبيت به عنوان مصداق

 . 10سنن الترمذی ،ج ،5ص.26
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همــان حدیث «اثنتان و ســبعون فی النــار و واحده
الناجیه» است.
در ذكر لفــظ فرقه یا ملت نیز اختالف وجود دارد .در
برخي روايات لفظ فرقه و در برخي لفظ ملت 6ذکر شده
است .در بخش دوم حدیث یعنی تعیین فرقه ناجیه نيز
اختالفات فراوانی در میان منابع دیده میشود .بنابراين
این اختالفها و تناقضات سبب عدم اطمینان شنونده به
حدیث میشــود .بدین ترتیب تنها موردی که در همه
طرق روایت مشترک است ،اين است که در همه آنها،
حدیث به پیامبر اسالم(ص) منتسب شده است.
آنچه مس ّلم اســت اينکه افتراقی که در این حدیث بر
آن تأکید شــده ،افتراق فقهی نیست؛ زیرا همانطور که
بغدادی میگوید :افتراق در فقه نه تنها مذموم نیســت،
بلکه نزد خدا همگی مأجور هســتند و در اختالفات
فقهی ،فــرق یکدیگر را به گمراهــی متهم نمیکنند و
همانطور که در حدیثی از پیامبر آمده است« :اختالف
علمــاء امتی رحمة» 7،این اختالف باعث شــکوفایی
8
جامعه اسالمی میشود.

در مورد اینکه مقصود از جماعت چه کســانی هستند،
دو نظر وجود دارد .1 :جمع مسلمانان در مقابل یهود،
نصاری و ادیان و مذاهب غیراســامی  .2اهلسنت و
جماعت که غالب دانشمندان اهلسنت ،حدیث را به این
صورت در نظر گرفتهاند .نظر اول مستلزم نجات تمامی
مسلمانان است كه این امر با متن حدیث تعارض دارد،
بنابراين صحیح نیست .نظر دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا
اهلسنت و جماعت نیز به لحاظ فقهی و کالمی به فرق
مختلفی تقسیم میشــوند که بعض ًا در برخی از اصول
خود ،تفاوت اعتقادی با یکدیگر دارند.

فرقه ناجیه معرفي شــده است .در منابع شیعی از امام
علی(ع) نقل شــده که پیامبر اکرم(ص) فرموده است:
«ستفترق امتی علی ثالث و ســبعین فرقه ،منها فرقه
ناجیه و الباقون هالکون ،الناجــون الذین بوالیتکم و
یقتبســون من علمکم ال یعملون برأیهــم ،فاولئک ما
علیهم من سبیل».
 )5معتزله

ابنمرتضی در کتاب طبقــات المعتزله خود حدیثی از
پیامبر اکرم(ص) نقل میکند که فرموده است« :ستفترق
امتی علی فرق ،خیرها و ابرها المعتزله»؛« 11امت من به
فرقههایی پراکنده خواهند شــد که برترین و نیکوترین
آنها معتزله است» .استناد به این حدیث به سود معتزله،
دستکم گواهی روشــني بر گرمی بازار دعوی ناجیه
بودن است.
 )6همه غیر از زنادقه
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عجلونی در کشــف الخفاء آورده است که پیامبر(ص)
فرمود« :تفترق ّامتی علی ســبعین فرقه کلهم فی الجنه
اال فرقه واحده»؛ «امت من  70فرقه خواهند شــد که
همه بهشتی هســتند ،مگر یکی» .در ادامه این حدیث
آمده است :پرسیدند :این یک فرقه کدام است ،فرمود:
«الزنادقه» 12.با همین مضمــون ،دیلمی در الفردوس
آورده اســت که پیامبر(ص) فرمود« :تفترق امتی علی
بضع و سبعین فرقه کلها فی الجنه اال الزنادقه»؛« 13امت
من هفتاد و اندی فرقه میشوند که همه بهشتی هستند،
مگر زندیقان».
این نقل از حدیــث ،نه تنها در مصداق ،بلکه در تعداد
هم مخالف ســایر نقلها اســت .طرفداران این نقل از
حدیث ،بیشــتر آن عده از علمای اسالمی هستند که
مدافع وحدت و تقریب در میان امت اسالم ميباشند و
با توجه به زیادت نقل حدیث و بازار گرم تفســیرها و
برداشــتها از فرقه ناجیه ،نتوانستهاند به سادگی از کنار
آن بگذرند و این نقل را که مبتنی بر تســامح و تقریب
 . 11طبقات المعتزله ،ص.5
 . 12کشف الخفاء ،ج ،1ص.369
 . 13الفردوس ،ج ،2ص.63

است ،بر سایر نقلهای حدیث که تنها یک فرقه را ناجیه
میداند ،ترجیح داده و بر صحت آن پافشاری نمودهاند.
بــرای نمونه ،عبده در برخورد با حدیث افتراق امت و
مسئله فرقه ناجیه ميگويد« :اینکه [در عالم واقع] تنها
یک فرقه ،فرقه ناجی اســت ،حق است؛ زيرا حق یک
چیز و آن همان است که پیامبر(ص) و اصحابش بر آن
بودند .اما تعیین اینکه کدام فرقه ،ناجیه است و کدام بر
همان عقیده و پندار اســت که پیامبر(ص) و اصحابش
بودند .تاکنون برای من روشــن نشــده است؛ زيرا هر
فرقهای از معتقدان به نبوت ،خود را بر همان میداند که
پیامبر(ص) و اصحابش بر آن بودهاند  ...و هر فرقهای
14
بر این برهان میآورد که خود فرقه ناجیه است».
عبده در ادامه ،تشــخیص حق و باطل را در این میان،
کاری بس دشــوار میداند و داوری را دشوارتر؛ زیرا
هریک از فرق اسالمی ،مبانی خود را برگرفته از قرآن
و سنت میداند .وی با اشاره به وجود تمامی اختالفات
در امت اســام و حتی اختالفات در نقل حدیث فرقه
ناجیه ،بیان میدارد« :آنچه در این میان مرا خرســند
میســازد ،چیزی است که در حدیثی دیگر آمده و آن
15
اینکه تنها یک فرقه در تباهی است».
عبدالحلیم محمود شــیخ االزهر نیز از طرفداران این
نظریه اســت .او پس از اشاره به مسئله افتراق امت به
فرقهها و تعداد ایــن فرقهها و نیز پس از پرداختن به
این نکته که «رجال هریک از فرقهها ،از فرقه خویش
دفاع کرده و بر این عقیدهانــد که آنها ،تنها خود آنها،
نجات یافته هســتند و بقیه دوزخیانــد و کار توجیه
عقاید خویش ،آنان را بدین مســير کشــانده است که
هرچــه را به گمان خود کمکی برای خویش بیابند ،به
هم میبافند» 16،از ایــن مینالد که چگونه اختالف و
مبالغه در دوری از دیگران ،مبنایی برای نجات خوانده
17
شده است.
 . 14المنار ،ج ،8صص221و.222
 . 15همان ،ج ،8ص.222
 . 16التفکیر الفلسفی فی االسالم ،ص.98
 . 17همان ،ص.99

البته نقلهای دیگر و با تکرار کمتری نیز وجود دارد .از
جمله احادیثی نیز فرقه ناجیه را اهل حق دانســتهاند،
هرچند تعدادشــان اندک باشــد 18.حدیثی نیز گروه
ناجیه را کسانی میداند که به قرآن و اهلبیت تمسک
19
جویند.
راویان حدیث
جماعتی از صحابه از جمله علی بن ابیطالب(ع) ،سعد
بــن ابیوقاص ،صدی بن عجــان ،عبداهلل بن عباس،
عبداهلل بن عمر ،عمرو بن عوف مزنی ،عوف بن مالك
اشــجعی ،عویمر بن مالك ،معاویه بن ابیسفیان ،انس
بن مالک ،ابوهریره ،ابوالدرداء ،جابر ،ابوسعید خدری،
ابی بن کعب ،عبداهلل بن عمرو بن عاص ،ابوامامه ،واثله
بن اسقع و  ...از راویان این حدیث هستند.

 . 18الخصال ،ج ،2ص.372
 . 19کمال الدين و تمام النعمه ،ج ،2ص.662
 . 20مفاتیح الغیب ،ج ،4ص.193

 . 21الفصل ،ج ،3ص.138
 . 22همان ،ج ،3صص138و.139
 . 23مقاالت االسالمیین ،ج ،1ص.34
 . 24از جمله :عبدالقاهر بغدادی (د 429ق) ،شهرســتانی (د 548ق)،
شریف جرجانی (د 816ق) و مقریزی (د 845ق).
 . 25فیض القدیر ،ج ،2ص.20
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سند حدیث
آنچــه این نوشــتار به دنبال آن اســت ،نقد محتوایی
حدیث است ،اما بايد به سند حديث نيز پرداخته شود.
در باب سند حدیث ،باید گفت :حدیث حاضر در میان
دانشمندان علوم حدیث و کالم ،واکنشهای متفاوتی را
برانگیخته اســت و چه بســا این موضعگیریها بر پایه
نقد محتوایی حدیث باشــد .در مورد ســند حدیث،
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که از وثاقت حدیث،
تا سکوت در برابر آن و حتی ر ّد حدیث ،در میان آنها
دیده میشود.
گروهي از محققان اسالمى حدیث مزبور را با توجه به
شــخصیتهایی که در سلسله راویان حدیث آمده است،
از نظر ســند قابل اعتماد ندانســته و آن را نپذیرفته و
به ضعــف آن تصریح کردهاند .اولین شــخص از این
20
گروه فخررازی اســت که در کتــاب مفاتیح الغیب
در تفســیر آیه  93ســوره انبیاء به این حدیث اشکال

میکند .ابنحزم اندلســی 21و ذهبی دوتن دیگر هستند
کــه در کتب خویش ،به ضعف این حدیث پرداختهاند.
ابنحــزم ميگويد :دو حدیث رســول اهلل «ان القدریه
و المرجئه مجوس االمــة» و «تفترق هذه االمه علی
بضع و سبعین فرقه کلها فی النار حاشا واحده فهی فی
الجنة» از لحاظ ســند صحیح نیستند و خبر واحد به
شمار میروند 22.ابنحزم همچنين معتقد است :احتجاج
به آنها ،کافر دانســتن دیگر مسلمانان را در پی دارد.
ذهبی نیز اشــکال کرده است که به خاطر وجود محمد
بن عمرو بن علقمه بن وقاص لیثی در سلسله روایت،
نمیشود به آن استناد کرد .اين شخص در کتاب تهذیب
التهذیب به عدم حفظ و ضبط متهم است.
گروهی دیگر از دانشــمندان به هیچ عنوان به بررسي
این حدیث نپرداخته و به ســکوت در برابرآن رضایت
دادهاند .از آن جمله ،میتوان ابوالحسن اشعری 23را نام
برد .اینکه چرا ابوالحسن اشعری ـ که از سرآمدان علم
کالم و مؤســس یکی از بزرگترین فرق کالمی یعنی
اشاعره اســت ـ در مورد این حدیث سکوت اختیار
کرده ،خود جای بحث دارد .به نظر میرســد اشعری،
بهترین کار را ســکوت و گذشتن از کنار آن میدانسته
اســت؛ زيرا اگر دالیل کافی برای صحت این حدیث
داشت ،به دفاع از آن میپرداخت و سپس به مصادره
حدیث به نفع اهلسنت و جماعت دست میزد.
گروه ســوم کســانى هســتند که آن را پذیرفته و در
صدد شــمارش فرقههاى 73گانه و تعیین فرقه ناجیه
برآمدهانــد 24.اين گــروه با اعتقاد بــه تواتر و تکرار
حدیث ،ســعی در تصحیح و تأیید حدیث داشــتهاند.
از جمله مناوی در فیض القدیــر به تواتر آن تصريح
دارد 25.حاكم نیشــابوری بعد از نقــل این حدیث در
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المســتدرك علی الصحیحین میگوید« :سندهای این
حدیث به حدی اســت كه با آن میتوان اقامه حجت
نمود» 26.شــاطبی در االعتصام 27و سفارینی در لوامع
االنوار البهیۀ 28این حدیث را تصحیح نمودهاند.
این گروه از دانشمندان ،حدیث را پذیرفته و کوشیدهاند
شمار فرقهها را بر عدد  73منطبق سازند و تالش کردهاند،
فرقه ناجیه را مشــخص نمايند .در این گروه ،میتوان
30
از شــخصیتهای دیگری چون فقیه بلخی 29،بغدادی
و شهرســتانی 31نام برد .فقیه بلخی در بیان االدیان که
کهنترین کتاب ملل و نحل به زبان فارسی است ،اصول
فرق را هشــت اصل میداند و فرق را زیرمجموعه این
هشت اصل میآورد 32.بغدادی در الفرق بين الفرق45 ،
دلیل برای افتراق ذکر میکند ،سپس در پایان ،میگوید:
همه آنچه گفتیم ،شــامل  72فرقه شد  ...و اما فرقه 73
اهلســنت و جماعت اســت که همگی بر یک اصل پا
میفشــارند و آنها فرقه ناجیهاند 33.شهرستانی نیز پس
از اذعان به اینکه در شــمردن فرق اسالمی ،هیچ قانون
مســتند به اصول و نص دینی و یا یک قاعده محکم و
بدون نقص ،وجود ندارد 34،خود دست به شمارش فرق
با قاعدهای جدید میزند.
این گروه که حدیث را موثق دانستهاند ،سعی در شمردن
فرق براســاس اصول فرضی خود داشــته و شروع به
شــمارش کردهاند و همانطور که شهرستانی نیز گفته
اســت ،فقط و فقط سعی در رساندن فرق به این تعداد
بدون اســتناد به مالک معتبر و قانون مستدل داشتهاند.
عــاوه بر این ،خیلی از فرق پس از عصر ایشــان به
 . 26المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1صص.219-217 ،47
 . 27االعتصام ،ج ،2ص.720
 . 28لوامع االنوار البهیۀ ،ج ،1ص.74
 . 29بیان االدیان ،صص.53-51
 . 30الفرق بین الفرق ،صص.7-4
 . 31الملل و النحل ،ص.13
 . 32همان ،ص.55
 . 33الفرق بین الفرق ،ص.27
 . 34الملل و النحل ،مقدمه دوم.

وجود آمده و بدین ترتیب در دایره شمارش آنها قرار
نگرفتهاند .جنجال بر سر این حدیث ،در دوران معاصر
نیز وجود دارد ،به طــوری که امروزه نیز علمای علم
کالم ،بررســی این حدیث را یکی از دغدغههای خود
میدانند و در تحلیل و ارائه نظریهای قاطع نســبت به
حدیث میکوشند.
عبدالرحمن بدوی در کتاب مذاهب االسالمیین معتقد
است که فرق اسالمی قابل شمارش نیستند 35و دالیل
چندی برای نادرستی این حدیث میآورد:
 .1در این حدیث ،ذکر اعداد محدود ،به صورت متوالی
آمده و به نظر ســاختگی اســت و تصدیق آن به نظر
غیرممکن است ،چه رسد به اینکه چنین امری از پیامبر
اکرم(ص) سر زده باشد.
 .2این کار در شأن و وظیفه پیامبر نیست که تعداد فرق
اسالمی را پیشگویی کند.
 .3از این حدیث تا قرن دوم و حتی قرن سوم هجری
خبری نبوده و پس از آن مشاهده شده است.
 .4هر فرقهای پایان حدیــث (فرقه ناجیه) را مختص
و در شــأن خود دانسته است .مث ً
ال اهلسنت و معتزله
هركدام خود را فرقه ناجیه معرفي كردهاند.
 .5برخی از ارباب ملل و نحل ،سعی در شمارش فرق
و رســاندن آن به عدد  73در زمان خود داشــتهاند و
حال آنکه این افتراق بعد از وفات آنها نیز ادامه داشته
36
است.
در مقابل ،آیتاهلل ســبحانی این حدیث را با توجه به
زیــادت نقل در کتب فریقین ،قابــل اعتماد میداند و
اختالفهــا در متن حدیث را موجب خلل در اعتماد به
حدیث نمیداند 37.ایشــان عدد ذكر شده در حديث را
38
به طرق زیر تعبیر میکند:
 .1اين عدد کنایه از کثرت است ،همچنان که در قرآن
 . 35مذاهب االسالمیین ،ج ،1ص.33
 . 36همان ،ج ،1ص.34
 . 37البحوث ،ج ،1صص25و.26
 . 38همان ،ج ،1صص.41-36

 . 39توبه.80 ،
 . 40البحوث ،ج ،1ص.29
 . 41همان ،ج ،1ص.30

نقد عقالنی حدیث
عالوه بر اشــکاالتی که به آن اشاره شد ،نقاط ضعف
حدیث از جهت محتوا ،از اين قرار است:
 .1ارباب ملل و نحل و دانشمندان حوزه فرق و کالم،
در باب مالک و معیار تعیین فرقه ،متفقالقول نیســتند.
همچنین در متون دینی به ویژه قرآن نیز اشــارهای به
این مباحث نشده است.
 .2در آموزههــای دینی چه در قــرآن کریم و چه در
ســیره ائمه معصومان(ع) به ویژه پیامبر خاتم(ص) با
نگاهی وحدتگرا و تفرقهزدا روبهرو هســتیم .قرآن
کریم ،در آیات بسیاری ،مســلمانان را به وحدت امر
میکند و از آنان میخواهد که به ریســمان الهی چنگ
بزنند 42و در کنار یکدیگر امتی منســجم باشند .چنین
حدیثی برخالف مشی تقریبگرای آموزههای اسالمی
میباشــد؛ زیرا این حدیث از یکسو موجب اختالف
میان مسلمان شده و از سوی ديگر باعث جعل احادیث
دیگری شده است.
 .3همانطور که در اشــکاالت بدوی ذكر شد ،مبنای
شــمارش فرقهها مشخص نیســت و معلوم نیست از
لحاظ تاريخي تا چه زمانی را دربر میگیرد.
 . 42آل عمران.103 ،
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ين َم َّر ًة َف َلن َي ْغ ِف َر
نیز آمده است« :إِن َت ْســ َت ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َس ْب ِع َ
اللّ لَ ُه ْــم»؛« 39اگر براى آنها  70بار هم آمرزش طلبى،
هرگز خداوند آنها را نخواهد آمرزيد».
 .2اصول فرق کمتر از عدد فوق اســت و فروع فرق
نیز با معیارهای متفاوتی قابل شــمارش است و شاید
این تفرق تا زمان ظهور حجت ادامه داشته باشد و در
آخرالزمان این تفرق به  73فرقه برسد.
 .3شــمارش فرق و تقســیم به شــعب مختلف ،جدا ً
غیرصحیح و غیرمستدل و حتی غیرضروري است.
خود ایشان با اینکه احصاي فرق را غیرصحیح میداند،
دلیلی که میآورد این است که شاید در آخرالزمان این
تعداد حاصل شــود كه جاي تأمل دارد .با تمامی این
تفاصیــل ،اینکه تکثر در دین اســام پیش آمده ،یک
امر عینی و بدیهی اســت ،لیکن مشکلی که متوجه آن
است ،تکیه بر عدد  73است .ایشان معتقد است که این
حدیث را باید با توجه به احادیث دیگر از پیامبر تفسیر
و تبیین کرد .وي این کار را با توجه به احادیث ثقلین،
ســفینه و امان انجام میدهد و فرقه ناجیه را کســانی
40
میداند که به قرآن و اهلبیت تمسک جستند.
ايشــان از ســوی دیگر براي رد دیگر مدعیان فرقه
ناجیه ،احادیثی را از صحیحین و دیگر منابع ميآورد،
تا نشــان دهد منظور از «ما أنا علیه و اصحابی» ،همه
صحابه نیستند .اين احاديث از آینده صحابه و تقابالت
میان آنها حکایت دارند و بيان ميكنند كه صحابه پس
41
از پیامبر ،به فسق ،ارتداد و بدعت دچار میشوند.
گروه دیگری از دانشمندان هستند که منشأ این حدیث
را غیراســامی میدانند و عقیده دارنــد که از اخبار
یهود و نصاری نشــئت گرفته اســت .اینان عدهای از
مستشرقان هستند .برای نمونه پالگراو ()palgrave
میگوید :این حدیث از اعتقاد نصاری به تقســیم فرق
ایشــان به  72ملت منسوب به  72شاگرد عیسی ـ که

از ایشان در عهد جدید سخن به ميان آمده ـ به وجود
آمده است .همچنین اشتاین شنایدر نیز اعتقاد دارد که
 72ملت از روایات تورات درباره برگزیدن  70نفر از
بنیاسرائیل توسط حضرت موسی ،پدید آمده است.
آخریــن ادعا در مورد این حدیث ،این اســت که این
حدیث حاصل بدفهمی و فهم نادرست حدیث دیگری
اســت و خود این حدیث وجود خارجی نداشته است.
گلدزیهر از مستشرقان مدعی است :اصل حدیث که در
صحیحین و مســانید آمده ،این چنین است« :االیمان
بضع و ستون شــعبه و الحیاه شعبه من االیمان» و این
هیچ ارتباطی به تقسیم فرق نداشته است ،منتها در گذر
روزگار ،منظور از کلمه شعبه ،بد فهمیده شده است.
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 .4عکسالعملهــای متفاوت متکلمــان و محدثان در
رابطــه با این حدیث ،جای تأمل دارد و موجب تردید
در صحت این حدیث ميشود.
 .5تمامی کســانی که وثاقت این حدیث را پذيرفتهاند،
آن را مصادره به مطلوب کرده و ســند ســعادت را به
اسم خود ثبت کردهاند .بنابراين به نظر میرسد با تأیید
حديث ،به دنبال تأیید و حق شــمردن مســلک خود
بودهاند.
 .6این حدیث در میــان منابع قرن اول و دوم و حتی
قرن ســوم هجری وجود ندارد و از قرن سوم در منابع
فرق ظهور میکند .حتی مطرح شــدن و پررنگ شدن
این حدیــث در منابع فرق ،توأم بــا ظهور فرقههای
کالمی و جدالهای میان آنان است .این امر نشانگر این
اســت که این حدیث باب میل فرق بوده است و آن را
دستمایه وجاهت بخشیدن به خویش کردهاند و چه بسا
ساخته و پرداخته همین فرقهها بوده باشد.
 .7این حدیث ،اشــاره به افتراق  71و  72فرقهای در
یهودیت و مســیحیت دارد ،حال آنکه چنین افتراقی با
این کثرت در این ادیان مشاهده نمیشود.
 .8این حدیث چشم پیروان فرق را به حقیقت میبندد
و به نوعی ضمانتی ســاختگی ـ همانطور که یهودیان
خود را قوم منتخب و برگزیــده خدا میدانند ـ برای
آنها ایجاد میکند و آنان را به الابالیگرایی میکشاند؛
زيرا آنان خود را قوم ناجیه میپندارند .همچنین باب
هرگونه مناظره و تفاهم و حتی مکالمه را بین مذاهب
اسالمی میبندد .تفکر سلفیت و وهابیت تکفیری امروزه
این چنین است .آنان معتقدند که خود حقاند و دیگران
ناحق .پس گفتگوی میــان حق و ناحق معنایی ندارد
و اگر تفاهم و همکاری بین آنان و دیگر فرق اسالمی
صورت گیرد ،این کار به نوعی رســمیت بخشیدن به
ناحق و باطل است و بنابراین چنین نمیکنند.
 .9بر طبق آموزههای اصیل دین اســام ،هر آنچه در
معرض نقد عقل و نقل قرار گیرد ،حق اســت و پیامبر
اســام در همین راســتا ،دو ثقل قرآن و عترت را به

مســلمانان معرفی میکند و ائمه معصومان نیز از آنجا
که با بازار جعل احادیث مواجه بودند ،قرآن را مقدم بر
احادیث میدانند و میفرمایند آنجا که دوگانگي میان
قرآن و حدیث پیش آمــد ،حدیث را بر قرآن عرضه
نمایید؛ اگر مخالفتی با قرآن داشت ،نباید آن حدیث را
از ائمــه بدانيد 43و باید در صدور آن از معصوم تردید
ين َها ُدو ْا
ين آ َم ُنو ْا َوالَّ ِذ َ
کرد .خداوند ميفرمايد« :إ َِّن الَّ ِذ َ
هلل َوالْ َي ْو ِم ِ
ين َم ْن آ َم َن بِا ِ
اآلخ ِر َو َع ِم َل
ارى َو َّ
الصابِ ِئ َ
َوالن ََّص َ
ــم َو َال خَ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َال
َصالِحــ ًا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِع َ
ند َر ِّب ِه ْ
ُون»؛« 44کســانی که ایمان آوردهاند و یهود و
ُه ْم َي ْح َزن َ
نصاری و صابئین آنان که ایمان به خدا و روز رستاخیز
آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند؛ پاداششــان نزد
پروردگارشان مس ّلم اســت ،و هیچگونه ترس و غمی
بر آنان نیست» .بنابراين ،در نگاه قرآن ،عامل سعادت،
ایمان به خدا و داشــتن عمل صالح است؛ يعني ایمان
و عمل مکمل يكدیگرند .پس ،صرف عقیده به نجات
یافتگی یک فرقه یا مســلکی که بــدان ایمان داریم،
مالک نیست ،بلکه ايمان بايد با عمل صالح همراه شود.
 .10اینکه مسلمانان در هر مذهبی به حقانیت آموزهها
و اصول اسالمی خود باور دارند ،یک امر بدیهی است.
اما چنانچــه بخواهند در کنار این امــر ایجابی؛ یعنی
حقانیت و سعادت قائل شــدن برای مسلک خود ،به
یک امر ســلبی؛ یعنی اهل آتش و جهنم دانستن دیگر
مسلمانان ،باور داشته باشند ،این امر منجر به شکلگیری
تفکر تکفیری خواهد شد .امروزه خطر شکلگیری این
تفکر خطرناک و تهدید گروههای تکفیری برای دیگر
مســلمانان ،ملموس و واضح است .مگر نه اینکه اینان
فقط خود را مسلمان پنداشته و بهشت را جایگاه قطعی
خویش میبینند و هرکسی را که عقیدهای غیر از آنان
داشته باشــد ،کافر حربی میدانند و در صدد کشتن او
برميآیند و این عمل شــنیع خود را جهاد در راه خدا
میدانند .این تفکر در بیرون از دین اسالم نیز مشاهده
میشود .در دین یهودیت ،بنیاسرائیل قوم برگزیده خدا
 . 43الکافى ،ج ،1ص.62
 . 44بقره.62 ،

است که آفریدههای درجه یک خدا محسوب میشوند
و خود را سید و رئیس عالمیان میپندارند .همین توهم
برگزیدگی و باطل پنداری و زیردســت پنداشتن دیگر
انســانها ،سبب میشود که صهیونیســم و اسرائیل هر
جنایتی را علیه انسانهای آزاده جهان و مسلمانان انجام
دهد .بنابراین باید به خطر اینگونه تفکرات آشنا باشیم
«و َل َتقُولُوا لِ َم ْن
و براساس آموزه قرآن که میفرمایدَ :
َ
الس َل َم لَ ْس َت ُمؤْ ِم ًنا»؛« 45نسبت به كسى كه
ألْقَى ِإلَ ْي ُك ُم َّ
به شما ســام دهد و اظهار اسالم كند ،مگوييد مؤمن
نيســتى» ،عمل نمايیم و بر آموزههایی که به حقانیت
آنها با معیار عقل و نقل رســیدهایم ،باور داشــته و به
رحمت الهی اميدوار باشیم.

 . 45نساء.94 ،
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بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه

نتیجهگیری
 .1این حدیث عالوه بر اینکه خود منشأ اختالف است،
در متــن آن ،تناقضات و اختالفاتــی وجود دارد که
موجب خدشــه در اعتماد به حدیث میشود ،از جمله
مالک و معیــار تعیین فرقه ناجيه و مبنای شــمارش
فرقهها مشخص نیســت و با آموزههاي وحدتگراي

دين اسالم در تضاد است .البته سند حديث نيز ضعيف
است .همچنين عکسالعملهای متفاوت دانشمندان در
رابطــه با این حدیث ،جای تأمل دارد و موجب تردید
در صحت این حدیث ميشود.
 .2این حدیث چشم پیروان فرق را به حقیقت میبندد
و به نوعی ضمانتی ساختگی برای آنها ایجاد میکند و
آنان را به الابالیگرایی میکشاند؛ زیرا باعث اهل نجات
دانســتن خود و اهل آتش دانستن دیگران ميشود كه
در نهایت راه را برای شکلگیری تفکر تکفیری هموار
ميكند .بنابراين هر آنچــه در معرض نقد عقل و نقل
قرار گیرد ،حق اســت كه پیامبر اسالم در همین راستا
دو ثقل قرآن و عترت را به مسلمانان معرفی میکند.
 .3میزان و معیار نجات در قرآن كريم بيان شده است.
همچنيــن پیامبر اکرم(ص) در حدیث ثقلین و احادیث
دیگــری با این مضمــون ،آن را بيان فرموده اســت.
بنابراين نیازی به چنین احادیثی که در صحت و ســقم
آنها شک و تردید وجود دارد ،نیست .با توجه به آيات
قرآن ،اصل و اساس در اسالم ،عمل بر طبق آموزههای
اسالم است ،نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقهای خاص؛
يعني ایمان و عمل مکمل يكدیگرند.
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