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تألیـفمحمـدبننعمـتبنعبیـدهللبلخی،بـهتحقیقو

تصحیــحجعفـرواعظــی،چـاپاقبـال،تهـران1389،

400صفحه،ناشر:مؤلف.

ــاب از جملۀ قدیمی ترین کتب راجع به ادیان و مذاهب  این کت

ــت و تا آن جا که می دانیم روتین کتاب  ــت که در دست اس اس

ــت که در 485 هجری در بلخ نوشته  ــی در این زمینه اس فارس

ــواداالعظم  ــتین کتاب فارسی، ترجمۀ س ــت و نخس شده اس

ــت که اصل عربی آن تألیف ابوالقاسم اسحاق بن محمدبن  اس

ــمرقندی )متوفی 345 هـ . ق(  ــماعیل مشهور به حکیم س اس

ــان نوح بن منصور  بوده و ترجمۀ آن در بخارا به امر امیر خراس

ــری صورت گرفته و در توحید  ــال 370 هجری قم در حدود س

است.

بیان االدیان در پنج باب است. در باب اّول ادیان و مذاهب 

ــالم به آفریدگار  ــه ای را نام می برد که پیش از آمدن اس متفرق

ــفه و رومیان و  ــته  اند؛ مانند عرب و عجم و فالس ــاده داش اعتق

ــا و هندوها و زنگیان؛  ــیان و عبریان و ترک ه قبطیان و حبش

ــت. در باب دوم  ــان این اقوام ذکر کرده اس ــام خدا را به زب و ن

مذاهب پیش از اسالم را شرح داده است و منظورش از مذهب، 

دین است نه شعبه ای از دین که در آن مذاهب فالسفه و یهود 

ــتیان و بت پرستان و هندوان و تناسخیان  و مسیحیان و زردش

ــرح داده  ــطائیان را ش و صائبان و زندیقال و قرمطیان و سوفس

ــرح داده است که بعد از  ــت. در باب سوم »خبر تفرقه« را ش اس

این ذکر خواهد شد و در باب چهار از مذاهب اسالم سخن رفته 

ــت که شامل مذاهب اهل سّنت و شیعه و خوارج و ُمَجبِّره و  اس

ُمَشبِّهه و صوفیه و ُمرِحئه است.

ــانی است که به دروغ اّدعای خدایی  باب پنجم دربارۀ کس

ــوایی  ــری کردند و از جماعتی که اّدعای امامت و پیش و پیغمب

کردند ذکری نرفته است. زبان کتاب، فارسِی فصیح و سلیسی 

است که هنوز به تصنع گرفتار نشده است و نثری زیبا دارد.

این کتاب گرانقدر چند بار چاپ شده است و نخست شارل 

ــۀ السنۀ شرقّیۀ پاریس  شفر )Charles Shefer( مدیر مدرس
)متوفی 1902( در سال 1883 آن را در جلد اّول کتاب منتخبات 

فارسی )یعنی Chrestomathie persane از صفحۀ 132 تا 

ــۀ آن را نیز بدان منضم ساخت  171( چاپ کرد و ترجمۀ فرانس

و حواشی و تعلیقاتی هم برافزود. 

سپس عّباس اقبال آشتیانی از روی چاپ شفر آن را مجدداً 

چاپ کرد و حواشی و تعلیقاتی بر آن افزود؛ اّما این چاپ حاوی 

ــید احمد کسروی  ــهوهای فراوانی بود که س ــتباهات و س اش

ــر  ــمارۀ مجلۀ پیمان که خود منتش ــه ش تبریزی آن ها را در س

ــفند 1313 و فروردین 1314 به تفصیل  می کرد در بهمن و اس

ــاالت در کتاب کارند  ــمرد. این مق ــا زبانی تند و گزنده برش و ب

ــروی گردآوردۀ یحیی ذکاء چاپ شرکت کتاب های جیبی  کس

در سال 1352 از صفحۀ 521 تا 534 نیز چاپ شده است.

ــاس اقبال فاقد باب  ــه تبع آن چاپ عّب ــفر و ب اّما چاپ ش

ــد در جلد دهم  پنجم این کتاب بود و این باب که بعداً یافت ش

ــا 318 در 1341  ــگ ایران زمین از صفحۀ 282 ت ــۀ فرهن مجل

شمسی به تصحیح مرحوم محمدتقی دانش پژوه چاپ شد. بعداً 

هاشم رضی و محمد دبیرسیاقی و سپس محمدتقی دانش پژوه 

ــای دیگری از این  ــنماز زاده چاپ ه با همکاری قدرت هلل پیش

ــۀ بنیاد موقوفات  ــد. چاپ اخیر در مجموع ــاب عرضه کردن کت

دکتر محمود افشار منتشر شده است و متأسفانه اغالط مطبعی 

فراوانی دارد که در بعضی موارد باعث سوءتفاهم می گردد.

ــیلۀ آقای جعفر  ــان که به وس ــد بیان االدی ــا چاپ جدی اّم

واعظی صورت گرفته است مزایای فراوانی بر چاپ های قبلی 

ــات و توضیحات  ــح اغالط آن ها و تعلیق ــاوی تصحی دارد و ح

بیـاناالدیـان

مصطفیذاکـری*

* استاد بازنشستۀ دانشگاه.
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مفید فراوانی است که برای تحقیق پایان نامۀ کارشناسی ارشد 

ــگاه تهران فراهم کرده و سپس در هیأت کتاب منتشر  در دانش

نموده است.

ــی دربارۀ نام مؤلف کتاب با مراجعه  تحقیقات آقای واعظ

ــال 485  ــه منابع مختلف و مکان و زمان تألیف آن )یعنی س ب

ــان فخرالملک فرزند نظام الملک  هجری قمری در بلخ در زم

ــی از وزرای سلجوقیان( و مذهب مؤلف که نوعی تمایل  طوس

ــّیع در آن دیده می شود ولی ظاهراً سّنی روشن بینی بوده  به تش

ــت که مذاهب مختلف را غالبًا با نوعی تسامح می نگریسته  اس

ــخت بر آن ها تاخته است و  ــت، جز در مورد باطنیان که س اس

احتمااًل اگر هم شیعه بوده است در زمان حکومت سالجقه که 

ــیوۀ مبارزه با اسماعیلیه و تشّیع را برای ترضیۀ خاطر خلفای  ش

ــّیع برای او  ــی در پیش گرفته بودند، امکان تظاهر به تش عّباس

فراهم نبوده است.

واعظی کتاب را با مقابله با چند نسخه تصحیح کرده است 

که ظاهراً اساس کار ایشان همان نسخه  ای بوده است که شفر 

از روی آن چاپ کرده بود و میکروفیلم آن در کتابخانۀ مرکزی 

ــت و با مراجعۀ به آن معلوم کرده است که  ــگاه تهران اس دانش

شفر و عّباس اقبال درست آن نسخه را استنساخ نکرده اند و در 

ــخه مغایرت دارد، اّما چون  موارد زیادی چاپ آن ها با اصل نس

این نسخه فاقد باب پنجم بود این باب را از روی نسخۀ موجود 

ــی نجفی در قم تصحیح کرده اند و  در کتابخانۀ آیت هلل مرعش

ــخه ها فقط به عنوان کمک به تصحیح مورد استفاده  سایر نس

بوده است. تعلیقات و حواشی و معرفی رجال و بلدان مذکور در 

متن همه در پانوشت ها آمده است. 

ــال تواضع اعتراف می کند )ص 54( که  آقای واعظی با کم

ــتادانی که قباًل این کتاب را تصحیح  ــاگردان اس خود در حّد ش

ــیار و مراجعه به منابع  ــد نمی داند ولی با صرف وقت بس کرده ان

ــت این تصحیحات و اصالحات را  ــته اس متعدد و معتبر توانس

ــت  ــد: نخس ــت به اتمام می رس انجام دهد. کتاب با پنج فهرس

فهرست آیات قرآن، دوم فهرست عبارات عربی، سوم فهرست 

ــعار عربی و فارسی، چهارم فهرست اعالم اشخاص و پنجم  اش

ــت منابع و مراجع که این فهرست اخیر بسیار بلند باال و  فهرس

شامل تعداد کثیری کتاب و مقاله است که 34 صفحه از کتاب 

را اشغال کرده است و این خود حاکی از زحمات طاقت فرسای 

ــت در کار تصحیح و تعلیق این کتاب که باید  آقای واعظی اس

به او در این باب تبریک گفت. 

اّما »حدیث تفرقه« که در باال ذکر شد حدیثی است منقول 

ــی در منابع مختلف  ــارات مختلف ــول که با عب ــرت رس از حض

ــاده ترین صورت آن به رویت ابوهریره از  ــده است و س نقل ش

ــت: »افترقت الیهود علی احدی و سبعین خرقه  پیامبر چنین اس

ــبعین فرقه و تفترق اّمتی  ــت الّنصاری علی اثنتین و س وافترق

ــبعین فرقه« یعنی یهودیان به 71 فرقه پراکنده  علی ثالث و س

شدند و مسیحیان بر 72 فرقه و امت من هم به 73 فرقه منقسم 

ــد. در برخی روایات اضافه کرده اند که از هر کدام از  خواهند ش

آن ها فقط یک فرقه نجات می یابند و حّتی برخی فرقه ها ناجی 

ــث را برخی از فحول علما  ــخص کرده  اند. این حدی را هم مش

ــه ابن خرم ظاهری  ــکیک یا رد قرار داده اند چنان ک مورد تش

ــّنت  ــی )متوفی 456 هـ .ق( که از فحول علمای اهل س اندلس

ــت در کتاب الفصل فی الملل واالهواء والنحل )ج 3 ص 292(  اس

ــد و امام فخر رازی  ــند صحیح نمی دان این حدیث را از نظر س

ــیر کبیر خود در تفسیر آیۀ  )متوفی 606 هـ . ق( در کتاب تفس

93 سورۀ انبیاء می گوید که برخی در صّحت این خبر سرکوفت 

زده  اند و گفته اند اگر مراد از 72 فرقه گروه های متفّرق در مورد 

ــد تعداد آن ها بدین پایه نمی رسد و اگر منظور  اصول ادیان باش

ــتر از این و چندین برابر این  ــیار بیش ــد بس تفرقه در فروع باش

است و در کتاب دیگرش اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین 

)صص 74 و 75( می گوید اگر خبر حاکی از آن باشد که مسلمانان 

ــند و  ــر 73 فرقه اند دیگر جایز نخواهد بود که از آن کمتر باش ب

ــند زیانی ندارد و ما در این کتاب مختصر  اگر بیش از آن ها باش

ــیاری از فرقه های مشهور را ذکر نکردیم که اگر می کردیم  بس

ــط در یک فرقه از  ــا که فق ــد و چه بس ــد برابر این ها می ش چن

فرقه های روافض -یعنی امامّیه- 73 فرقه بتوان یافت.

برای آراء اشخاص دیگری که در صّحت این حدیث تردید 

کرده یا آن را رد کرده اند مراجعه شود به کتاب مانحن فیه یعنی 

ــی در صفحات 92 تا 95 آن ها را  ــان  االدیان که آقای واعظ بی

برشمرده اند.

ــک کرد؛ زیرا  در حقیقت می توان در صّحت این حدیث ش

ــود پیامبر یهود 71 فرقه و  ــب این حدیث در زمان خ که برحس

ــد از آن نیز تفرقه ادامه  ــیحیان 72 فرقه بوده اند و البد بع مس

ــت و معلوم نیست  ــده اس یافته و بر تعداد این فرقه ها افزوده ش

مالک این جدایی و تفرقه چیست؛ آیا در اصول اعتقادی است 
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ــور که در باال دیدیم در اصول تعداد آن ها  یا در فروع. همان ط

ــت و حّتی اگر مته به  ــیار بیشتر اس ــیار کمتر و در فروع بس بس

خشخاش بگذاریم به تعداد نفوس خالیق راه هایی به اعتقادات 

ــاید هیچ دو نفری را نتوان یافت که  دینی وجود دارد؛ یعنی ش

ــد. دیگر آن که تفرقۀ  عقاید دینی آن ها عینًا با هم منطبق باش

ــت در حالی که در  ــلمانان را بر تفرقه یهود افزونی داده اس مس

واقع چنین نشد و مسیحیت تنها دینی است از دین های بزرگ 

ــت به  ــده اس ــه از ابتدا تاکنون دچار تفرقۀ عظیمی ش عالم ک

ــرایع و فرایض دینی  نحوی که اختالف عقاید و اختالف در ش

در میان آنان به حدی زیاد است که شاید نتوان حّتی یک اصل 

اعتقادی ثابتی را ذکر کرد که همۀ آن ها از قدیم تا امروز دربارۀ 

آن متّفق بوده باشند. حّتی تثعیث که از اعتقادات اصلی و مهّم 

آن هاست مورد قبول همۀ فرقه ها نبوده است و نظرهای بسیار 

ــروزه هم اختالف میان  ــی دربارۀ آن ابراز کرده اند و ام متفاوت

ــت به طوری که بعضی از آن ها را  ــمان اس آن ها از زمین تا آس

ــال 2006 میالدی در  ــاید نتوان اصاًل مسیحی نامید. در س ش

ــد  ــکیل ش ــیحی که در آمریکا تش کنفرانس بین المذاهب مس

ــرکت کردند که  ــیحی ش ــیصد فرقۀ مس نمایندگان بیش از س

ــاید وجه اشتراک آن ها فقط در نام مسیحی بود و این اندازه  ش

اختالف در هیچ دینی دیده نشده است و این اختالفات هم در 

اصول اعتقادی )یعنی تئولوژی( و هم در فروع آن است و هنوز 

هم گاه و بیگاه مذاهب جدیدی در مسیحّیت به ویژه در آمریکا 

ــدود نشده  ــازی در این دین مس ــود و باب مذهب س پیدا می ش

ــال اخیر دو مذهب عمده بر مذاهب  ــت و در همین صد س اس

مسیحی افزوده شد که طرفداران بسیاری دارد: یکی فرقۀ علم 

  Christain Science ــی به عنوان ــالمتی که به انگلیس و س

 Mary Baker ــت که خانمی به نام مری بیکرادی معروف اس

ــیار به ویژه در  ــداع کرد و اکنون پیروان بس Eddy در 1875 اب
آمریکا دارد و دوم فرقۀ مورمورن ها Mormons که شخصی 

به نام جوزف اسمیت Joseph  Smith آن را اختراع کرد. حال 

ــلمانان را افزون تر  با این اوصاف چگونه می توان فرقه های مس

از فرقه های مسیحی انگاشت؟

دیگر آن که اکثر فرقه هایی که به نام فرقه های اسالمی یا 

مذاهب مسلمانان نام می برند در حقیقت فرقۀ جداگانه ای نبوده 

ــت بلکه یکی از میان افراد یک فرقه در مورد خاصی نظری  اس

ــت که به نام او ثبت شده است. مثاًل در کتاب فرهنگ  داده اس

ــکور معتزله را 13 فرقه  ــتۀ محمدجواد مش ــالمی نوش فرق اس

ــت که اگر نام آن ها را در همان فرهنگ پیدا کنید  ــته اس دانس

خواهید دید که اختالف شان غالبًا فقط در یک جمله است. اگر 

ــگاه کنید، درمی یابید که  ــۀ فرقه ها را هم در این فرهنگ ن بقی

اغلب اختالف شان در همین حد است. آیا با ابراز یک جمله یک 

ــخ مثبت باشد هم اکنون  فرقۀ جدید به وجود می آید؟ و اگر پاس

در تهران بیش از چند میلیون مذهب وجود دارد.

دیگر آن که اکثر قریب به اتفاق این فرقه ها از بین رفته اند 

ــپس  ــته و س ــی برخاس و جرّقه ای بوده اند که در زمانی از آتش

خاموش شده است.

ــامل پیروان  ــالمی از جهت فروع ش امروزه فرقه های اس

فقه حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی و اباضی و زیدی و شیعه 

ــیعۀ امامّیه و اسماعیلیه و  ــت و از جهت اصول هم شامل ش اس

سّنی و اباضی و زیدی اند و دیگر از این بیشتر تجزیه نمی شوند 

ــند و اختالفات دو فرقۀ  ــا به زحمت به 12 فرقه می رس و این ه

اسماعیلی نزاری و مستعلبّیه هم چندان نیست که بتوان آن ها 

ــاب آورد. اّما در مورد صوفیه امام  را دو فرقۀ کاماًل جدا به حس

ــی آیا آن ها یک  ــار آن را فرقه نامید ول ــتین ب فخر رازی نخس

فرقه اند یا 72 فرقه بر حسب طریقت و سالسل آن ها و بعضی 

ــلمان نمی دانند تا  ــیاری از فرق صوفّیه را اصاًل مس از علما بس

جزو فرق اسالمی شمرده شوند.

ــای ملل و نحل  ــم حقیقت فوق برخی از علم اّما علی رغ

ــانند و  ــعی کرده اند که تعداد فرقه ها را به حّد 73 فرقه برس س

ــده اند و فکر نکرده اند که  ــکال ش در این کار دچار تکلّف و اش

ــت  ــت و هر لحظه ممکن اس ــا قیامت زمان زیادی باقی اس ت

ــوند که چون پیمانۀ 73 فرقه پر شده  فرقه های دیگری پیدا ش

ــت. علی هذا باید  ــت آن ها جایی در این میانه نخواهند داش اس

قبول کرد که حدیث مذکور جعلی است و زحمات آن هایی که 

خواسته اند جدول آن را پر کنند هم نامشکور است.

ــبرد  در خاتمه توفیق بیش از پیش آقای واعظی را در پیش

تحقیقات از خدا خواستاریم.  

■


