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چکیده

 .8درآمد

حدیث به سان هر سخن و کالم ارزشمندی از دو طریق کتبی و شفاهی به نسلهای بعدی منتقل

ابوصالح باذام بین رد و قبول (نمایشی از پشت پرده اتهامات وی)

ابوصال باذام از راویان قرآنی و چالشی میان شیعه و اهل سنت است که محدثان
و علمای رجال بر سر آن بسیار اختالف کردهاند و در برابر مدح هـایش ،اتهامـات
بسیاری بسوی او روانه کردهاند .این نوشـتار بـا جمـ آوری همـۀ مـدارک و قـرائن
توانسته است سه دیدگاه گوناگون نسبت به باذام را گردآوری کند و با جمـ بنـدی
آن ها ،سخن دقیقی نسبت به شخصیت او و روایاتش ارائه کند.
کلیدواژهها :ابوصال  ،باذام ،باذان ،شیعه ،تشی  ،کذاب.

میشده است که در هر دو طریق پدیدهای به نام سند و زنجیرۀ قـائالن حـدیث در اثبـات صـحت
حدیث نقش مهمی را ایفا میکند .بگونهای که ثقه و معتمد بودن این قائالن مـیتوانـد بخشـی از
صحت حدیث را ثابت کند و در برابر ،ضعیف و نامعتمدبودن آن ها ،حدیث را به سوی ضـعف و رد
پیش میبرد.
بنابراین قائالن حدیث ،جایگاهی واال در مسیر زنـدگی حـدیث داشـتهاند و سـرگی و سـالمت
حدیث در گرو سالمت و دقت آنها بوده است .از این رو کشف وثاقت آنها یکی از عناصر اثبـات
سالمت حدیث به شمار میرود .این نوشتار بر آن است که بصورت موردی وضعیت رجالی یکی از

50

راویان حدیث به نام ابو صال باذام (باذان) را به مطالعه بگیرد که دانشـوران رجـالی در تشـخیص
وضعیت رجالی او با یکدیگر اختالف کردهاند.
 .7شناسنامه

أبو صال باذام(ابن سعد ،بیتا ،ج  ،5ص  )122باذان (ذهبـي ،1121 ،ج  ،1ص  )125مـولی أم
هانئ (ابـن سـعد ،بیتـا ،ج  ،5ص  )122هاشـمي (بخـار  ،بیتـا ،ج  ،2ص  )111خـواهر امیـر
مؤمنان ع (ابن سعد ،بیتا ،ج  ،5ص  )122است که دوران نخست زندگی اش را در مکه مـوطن
اسالم (دمشقی ،1115 ،ج  ،1ص  )223در لباس غالمی و خدمتگزاری در خانۀ ام هانئ گذراند
(رامهرمز  ،1121 ،ص  )212و با آزاد شدن ،نیمۀ دیگر را بـه دسـتور زبیـر بـه کوفـه تبعیـد شـد
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(منی  ،1112 ،ص  )11و تا پایان عمرش در موطن شیعه کوفـه مانـد( .بخـار  ،بیتـا ،ج  ،2ص
 )111او در دستۀ تابعان (ذهبی ،1132 ،ج  ،1ص  )217جای میگیرد و در میانۀ سالهای 121
تا  121ق (ابن حبان ،بیتا ،ج  ،1ص  )137چشـم بـر دنیـا بسـته اسـت .او را صـاحب سـه پسـر
دانستهاند که هر سه ثقه بودهاند( .ابن مدیني ،1121 ،ص )11
 .9شخصیت روایی

وضعیت رجالی باذام بر خالف مشخصات شناسنامهای او بسیار اختالفی اسـت و اهـل رجـال بـا
روایات او سه گونه رفتار کردهاند .گروهی از آنها با استناد به ضعف بـاذام ،همـۀ روایـات او را بـی
اعتبار خواندهاند و هیچ یک از آنها را نقل نکردهاند .دستهای برخی از روایات او را نقل کردهاند و
برخی از آنها را نپذیرفتهاند .و برخی دیگر با استناد به وثاقـت بـاذام ،روایـات او را نقـل کردهانـد و
همۀ آنها را پذیرفتهاند .گوناگونی سه دیدگاه مـذکور ،شخصـیت بـاذام و حیثیـت روایـات او را بـه
اضطراب و نابسامانی انداخته است .از این رو الزم است جهـت تعیـین شخصـیت رجـالی بـاذام و
کیفیت روایات او ،طرفداران و براهین هر یک از سه دیدگاه مذکور را مطالعه و بررسی نماییم.
 .8-9دیدگاه نخست :ضع) باذام و رد همۀ روایات او

بیشتر رجال اهل سنت باذام را از دستۀ راویان ضعیف ،مدلس و متروک شمردهاند و از نقل روایات
او دست بریدهاند تا جایی که گاه برخی بر ضعف او ادعای اجمـاع کردهانـد( .جرجـاني ،1121 ،ج
52

نیمسا

 ،2پاورقی ص  )73از این رو الزم است تـا توصـیفات جارحـان در مـورد وی را بررسـی کنـیم .ایـن
توصیفات عبارتند از:
دروزن( ،همان ،ص  )73اعتراف وی به دروغ بودن روایاتش( ،همان ،ص  )71متروک بودن
روایاتش( ،همان) متروک بودن طریق سدی از او( ،همـان) متـروک بـودن طریـق سـدی بخـاطر
حضور بـاذام( ،عقیلـي ،1113 ،ج  ،1ص  )177ضـعف تفسـیرش( ،جرجـاني ،1121 ،ج  ،2ص
 )12دوست کلبی کوفی ضعیف( ،همان ،ص  )11ضعیف بودن روایتش( ،ابن حبان ،بیتا ،ج ،1
ص  )135تــدلیس در نقــل احادیــث از راویــان ثقــه( ،همــان ،ص  )137مــذهب و دروغگــویی در
مذهبش جایی برای توصیف او باقی نگذاشته است( .همان ،پاورقی ص )11
برای بررسی دقیق تر این اتهامات ،آنها را در چند دسته ارائه میکنیم و هر دسته از اتهامات
 .1-1-1برخی از علمای رجال او را به کذب و دروغ متهم کردهاند .این اتهام از سوی سفیان
ثوری بسوی او روانه شده است که از بزرگان و ثقات اهل سنت است .ولی اگر او واقعا ابی صال را
دروغگو میدانسته است؛ چرا خودش از او روایت نقل کرده است( .منی  ،1112 ،ص  )11از ایـن
گذشته ،گزارشگر دیگر این اتهام فردی به نام محمد بن قیس اسـت کـه اگـر همـان محمـد بـن
قیس نخعی کوفی باشد؛ ابن حبان او را «یخطئ و یخالف» خوانده است( .همـان ،ص  )27پـس
نمیتوان به سخن او اعتماد کرد .و از همین روست که برخـی پیـدایش اتهـام کفـر و کـذب بـرای
باذام را بـه دورهای نسـبت دادهانـد کـه بـاذام کرامـات حضـرت فاطمـه سـالم اللـه علیهـا و امیـر
المؤمنین

را بازگو کرد( .امین ،1121 ،ج  ،1ص )112پذیرش این اتهام نسـبت بـه بـاذام آن

قدر برای برخی سنگین بوده است که عبارت «کان ابو صال یکذب» را عبارتی تصـحیف شـده از

ابوصالح باذام بین رد و قبول (نمایشی از پشت پرده اتهامات وی)

بصورت جداگانه ارزیابی میشود.

عبارت «کان ابو صال یکتب» دانستهاند( .عقیلی ،ج  ،1ص )175
جبهه گیری عقیلی رجالی اهل سنت در برابر این اتهام نشان میدهد که شخصـیت بـاذام در
میان علمای رجال اهل سنت ترور شخصیت شده است و نیاز به احیا و بازشناسی دارد.
 .2-1-1برخی روایات او را متروک شمردهاند .این انگـاره بـه عـالم رجـالی «ابـن مهـدی» بـر
میگردد که گویی روایات باذام را نقل نمیکردهاند .امـا در برابـر «ابـن مهـدی» ،علمـایی نامـدارتر
چون «یحیی بن سعید» و «شعبه» که از «ابن مهدی» در رجـال و اهـل حـدیث عـالم ترنـد؛ (ابـن
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تیمیۀ ،بیتا ،ج  ،21ص  )152نظری مخالف دارند و از بـاذام نقـل کردهانـد( .منیـ  ،1112 ،ص
)23
از آن جا که شعبه در طبقۀ اول علمای رجال میایستد؛ سخن او از ارزش و اعتباری بیشتری
برخوردار است و از سوی دیگر ،دیگر مداف باذام یحیی بن سعید است که به رجالی سخت گیر در
میان رجالیون اهل سنت معروف است و بخاری به او اعتماد میکند؛ از ایـن رو مـدح او از اعتبـار
باالیی برخوردار است .پس در تعارض میان سخن ابن مهدی با سخن شعبه و یحیی ،بدون شک
سخن ابن مهدی چندان به چشم نخواهد آمد.
اما برخی از اهل رجال که نسبت به آرای ابن مهدی توجه خاص داشته انـد؛ نظـر وی دربـارۀ
باذام را اینگونه تعلیل کردهاند که تفرد باذام در نقل از ثقات باعث شد تا ابن مهدی او را ترک کنند.
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(ابن حبان ،بیتا ،ج  ،1ص  )137در حالی کـه تفـرد در نقـل از ثقـات علـت تامـه بـر جـرح راوی
نمیباشد .اما با این وجود ،چن انچه رأی ابن مهدی دربارۀ باذام را بپذیریم؛ ترک حـدیث کسـی بـه
معنای جرح وی نیست؛ بلکه بدین معناست که بخـاطر شـبههای کـه از راوی بـه «ابـن مهـدی»
رسیده است؛ از او روایت نمیکند( .ابن تیمیۀ ،بیتا ،ج  ،21ص  )152و ایـن ،امـری اجتهـادی و
حدسی است که جز برای «ابن مهدی» برای دیگران حجـت و اعتبـار نـدارد .چنانکـه بزرگـانی از
اهل سنت چون «یحیی» (استاد ابن مدینی) اظهار کرده است که کسی را ندیده ام که ابی صال
را متروک خوانده باشد .نه «شعبه» او را ترک کرده است؛ نه «زائدۀ» و نه «عبدالله بن عثمان» او را
متروک خوانده است .بلکه از این فراتر از کسی نشنیده ام که بر او خرده گیرد( .عقیلي ،1113 ،ج
 ،1ص 177؛ خرســان ،1123 ،ج  ،5ص  )122از ایــن رو مــیتــوان بــه حــدیث او اعتمــاد کــرد.
(مؤسسة آل البیت ،1111 ،ج  ،11ص  )17چنانکه روایات او را میتوان در چهار کتاب از صحاح
سته مشاهده کرد.
اما جدای از «ابن مهدی» ،برخی این اتهام را به یحیی قطان نیز نسـبت دادهانـد کـه بـه نظـر
درست نمیباشد .زیرا «یحیی قطان» از باذام نقل کـرده اسـت( .جرجـاني ،1121 ،ج  ،2ص 73؛
ابن حنبل ،1123 ،ج  ،1ص  )155و این که دانشور رجـالی اهـل سـنت «شـعبه» ،بـاذام را تـرک
نکرده است؛ به معنای تعدیل وی است .ز یرا نقل «شعبه» از کسی بدین معنا میباشد( .ابن تیمیۀ،
بیتا ،ج  ،21ص )152
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نیمسا

 .1-1-1برخی باذام را به تدلیس متهم کردهاند .این اتهام میتواند سه خاستگاه داشته باشد.
نخست این که وی در نقل از ثقات متفرد بوده است که بحث آن گذشت .و دوم این که وی از ابن
عباس روایت کرده است؛ بی آن که او را درک کرده باشد .اتهام عدم مالقات باذام بـا ابـن عبـاس
انگارهای است که گزارشات تـاریخی بـه روشـنی بطـالن آن را نشـان مـیدهـد( .ن.ک :ذهبـي،
 ،1111ج  ،1ص111؛ ذهبي ،1121 ،ج  ،1ص 125؛ مز  ،1125 ،ج  ،15ص 157؛ حسـیني
میالني ،1121 ،ج  ،2ص  )222و سوم این که ممکن است مراد از تدلیس بـاذام ایـن باشـد کـه
برای روایاتش سندسازی میکرده است .در مورد این اتهام باید گفت که بیشتر روایـات ابـی صـال
مسند نیستند .از این رو نمیتوان او را متهم به تدلیس کرد( .منی  ،1112 ،ص  )11چنانکـه ابـن
عدی و احمد حنبل به کم بودن روایات مسند او اعتراف کردهاند.
از روایات باذام به جهت سندی متفرد هستند( .آلبانی ،1127 ،ص  )137در حالی که تفرد سندی
روایت به تنهایی نمیتواند ضعف روایی راوی را ثبات کند و این دلیل اخ ّس از مدعا است .چنانکـه
برخی از علمای معاصر اهل سنت جرح «ضعیف» دربارۀ باذام را بر ضعف احتمالی حمل کردهاند
(منی ـ  ،1112 ،ص  )11و تضــعیف گذشــتگانی چــون ذهبــی و ابــن حجــر را ضــعف محتملــی
شمردهاند که با متاب و شاهد به قوت میرسـد و قـوی مـیشـود( .همـان ،ص  )12ولـی متـاب و
شاهدی بر این ادعا پیدا نشده است .این اتهام نادرست در جایی خـودش را رسـوا کـرده اسـت کـه
ضعف باذام را برخاسته از مذهب تشی او دانسته اسـت( .مؤسسـۀ آل البیـت ،1111 ،ج  ،51ص
 )17از این رو اتهام ضعف بر باذام ،اتهامی ناروا و غیر واقعی است که جز تشی و شیعه گـری اش
علت دیگری نداشته است.

ابوصالح باذام بین رد و قبول (نمایشی از پشت پرده اتهامات وی)

 .1-1-1گروهی وی را ضعیف خواندهاند .خاستگاه این اتهام احتماال آن بوده است که برخی

 .5-1-1برخی بزرگترین جرح وی را مذهب او شمردهاند .گاه ادعای تضعیف باذام به مذهب
او مستند شده است .باورمندی باذام به شیعه و نقل حقایق و روایات شیعه باعث شد کـه برخـی از
دانشوران رجالی اهل سنت او را برنتافتند و وی را ضعیف انگاشتند .در حالی که اخـتالف مـذهب
دلیل کافی بر ضعف راوی نمیباشد .چنانکه حضور راویان شیعه در میان روایات اهل سنت بسیار
دیده میشود .از این رو با استناد به قاعدۀ ّ
اخس بودن دلیل از مـدعا ،مـیتـوان نادرسـتی دیـدگاه
تضعیف باذام را نتیجه گرفت .چنانکه این حقیقت بـر برخـی از علمـای حقیقـت بـین اهـل سـنت
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پوشیده نمانده است که باذام ثقه است و تضعیف رجالیون در بارۀ او حجـت نیسـت( .ابـن حنبـل،
 ،1117ج  ،2پاورقی ص )111
با توجه به آن چه گذشت؛ دیدگاه نخست مبنی بر رد روایات باذام دیدگاهی نادرست اسـت کـه
به اشتباه یا از روی تعصب مذهبی به وی نسبت داده شده است .چنانکه موضوعات روایات منقول
از او این ادعا را تأیید داللت میکند :حدیث غدیر( ،حسون کریم ،1111 ،ص  )211فضائل امـام
علی

( ،طبراني ،بیتا ،ج  ،21ص  )112فضایل یاران برگزیدۀ امـام علـی

چـون مقـداد،

سلمان و ابوذر( ،طبرانی ،1115 ،ج  ،1ص 125؛ حیال انصار  ،بیتا ،ص  )212مذمت منـافق،
(اصبهاني ،1111 ،ج  ،2ص 123؛ طبراني ،1115 ،ج  ،1صص  )127 – 125منـاظرۀ حضـرت
فاطمه زهرا سالم الله علیها و ابوبکر( ،بـالذر  ،1157 ،ج  ،1صـص  )17 – 15حـدیث مـذمت
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عایشه توسط پیامبر
فضائل امام علی

بخاطر راه اندازی جنگ جمل (تلعکبری ،1111 ،صـص  )13 – 11و
در مناظرۀ معاویه با ضرار بن ضمره( .بحراني ،1111 ،ج  ،2صص – 211

)215
 .7-9دیدگاه دوم :ضع) برخی از روایات او

در کنار دیدگاه نخست ،برخی از دانشوران رجالی نگاهی التقـاطی بـه بـاذام داشـتهاند و برخـی از
روایات او را نادرست شمردهاند .آنها باذام و روایاتش را چنین متهم کرده انـد :روایـاتی صـحی از
شیوخی که آنان را درک نکرده اسـت( ،ابـن حبـان ،بیتـا ،ج  ،1ص  )11اعتـراف او بـه ناراسـتی
روایتش از ابن عباس( ،جرجاني ،1121 ،ج  ،2ص  )71نقل تفسیر از ابن عباس بـی آن کـه او را
درک کرده باشد( ،ابن حبان ،بیتا ،ج  ،1پاورقی ص  )11اعتراف او به قرائت نکردن تفسیر قـرآن
بر کلبی (راز  ،ج  ،1ص  )211که در صورت درست بودن ایـن گـزارش ،همـۀ روایـات تفسـیری
کلبی از ابی صال را بی اعتبار میکند .نقل کلبی از او شایستۀ توجه نیسـت ،تفسـیر قـرآن بـدون
حفظ آن( ،ابن حبان ،بیتا ،ج  ،1پاورقی ص  )11توبیخ به تفسیر قرآن بی آن که قدرت قرائت آن
را داشته باشد( ،همان ،ص  )135متروک بودن روایات تفسـیریش( ،جرجـاني ،1121 ،ج  ،2ص
 )12توبیخ شدن به علت تفسیر قرآن( ،همان) بطالن تفسیرش بگونهای که مفسـران بـه روایـات
تفسیریش اعتنـا نکردهانـد و پیشـینیان تفسـیر او را نپسـندیدند( ،همـان ،ص  )11قـوی نیسـت،
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(ذهبي ،1132 ،ج  ،1ص  )513کم بودن روایات مسندش( .ذهبي ،1111 ،ج  ،5ص )11

نیمسا

توصیفات مذکور از روایات باذام نشان میدهد که برخی از اتهامات وی به این بر میگردد کـه
او از ابن عباس نقل کرده است؛ در حالی که ابن عباس را درک نکرده است.
در پاسخ بدین اتهام میتوان گفت که بنا بر گزارشـات تـاریخی مالقـات بـاذام بـا ابـن عبـاس
گزارهای درست است .چنانکه برخی از علمای اهل سنت بدین واقعیت اذعان کردهاند و با استناد
به این که باذام از تابعان قدیمی است و از صحابۀ بزرگتـری چـون امـام علـی

( ،ابـن حنبـل،

 ،1117ج  ،2پــاورقی ص 111؛ ذهبــي ،1121 ،ج  ،1ص 125؛ منیــ  ،1112 ،ص 11؛ حیــال
انصار  ،بیتا ،ص  )212ام هـانئ ،ابـوهریره و  ...نقـل کـرده اسـت؛ (ابـن حنبـل ،1117 ،ج ،2
پاورقی ص 111؛ منی  ،1112 ،ص  )11نقـل او از ابـن عبـاس نیـز ممکـن و روا اسـت( .ن.ک:
ذهبي ،1111 ،ج  ،1ص111؛ ذهبـي ،1121 ،ج  ،1ص 125؛ مـز  ،1125 ،ج  ،15ص 157؛
دیگر اتهام وارده به روایات باذام این است که برخی از روایات او از طریق کلبی نقل شده است
و کلبی فردی ضعیف است .این اتهام از رایج تـرین اتهامـات وارده بـر بـاذام اسـت؛ بگونـهای کـه
برخی از علمای رجال تنها با استناد به حضور کلبی در طریق باذام ،روایات او را نادیده مـیگیرنـد.
(ابن حبان ،بیتا ،ج  ،1پاورقی ص  )11حال آن که کلبی خود از آن دسته راویانی است که شیعه
بودنش و نقل کرامات اهل بیت

تنها ضعفی اسـت کـه اتهامـات بسـیاری را بسـوی او روانـه

کرده است( .امین ،ج  ،1صص 112 – 111؛ سبحانی ،1113 ،ج  ،2ص  )111از این رو طریـق
کلبی از باذام ضعفی جز شیعه بودن کلبی نداشته است که دلیل کافی بر ضعف او و ضعف طریق
او به باذام نیست .گو این که راویان شیعی بسیاری در میان کتب معتبر حدیث اهل سـنت حضـور
دارند .از همین روست که بزرگانی از دانشوران رجالی اهل سنت چون «ابن عدی» روایـات کلبـی

ابوصالح باذام بین رد و قبول (نمایشی از پشت پرده اتهامات وی)

حسیني میالني ،1121 ،ج  ،2ص )222

بویژه روایات تفسـیری او از بـاذام را پذیرفتهانـد و کلبـی را بخـاطر نقـل ثقـات از او و تأییـد روایـات
تفسیری اش تحسین کردهاند( .سبحانی ،1113 ،ج  ،2ص  )111شایان گفتن است که اتهامات
علیه راویان شیعه تا جایی پیش رفته است کـه در یـک قاعـدۀ رجـالی مـیخـوانیم کـه بسـیاری از
تهمتهای روانه شده بسوی راویان شیعه یا شیعه گرا از روی تعصب و هوی بوده است یا در دوران
اخیر سـاخته شـده اسـت و بـه پیشـینیان نسـبت داده شـده اسـت( .همـان ،صـص )522 – 111
همانگونه که گذشت؛ در برخی گزارشات ،ادعای دروغ بودن روایات کلبی از باذام بـه خـود بـاذام
نسبت داده شده است .در حالی که باذام اگر شخصی متدین بوده است؛ از دروغ آن هم در سط
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نسبت دروغ به ائمه

پرهیز میکرده است و اگر بی دین بوده است؛ دست کم قوۀ عاقله اش

او را از سخن گفتن علیه خود باز میداشته است( .امین ،1121 ،ج  ،1ص )112
اما متهم ساختن باذام به تفسیر قرآن بی آن که توانایی خوانـدن قـرآن را داشـته باشـد و آن را
حفظ باشد؛ اتهام سنگینی است که با شخصیت قرآنی باذام سازگار نیست.
او خود معلم قرآن بوده است و بسیاری از مردم مکـه و کوفـه در سـواد قرآنـی شـان وامـدار او
هستند .و اگر منظور از قرا ئت ،قواعد و آداب قرائت قرآن باشد؛ باید گفت که در دورۀ بـاذام هنـوز
قواعد قرائت به شکل پیشرفتۀ امروزی کشف نشده بود .و اگـر بـر فـرض بپـذیریم کـه وی قرائـت
نمی دانسته است و قرآن را حفظ نبوده است؛ باز دلیل کافی بر رد تفسیر او نداریم .زیرا بسیاری از
مفسران بدون آگاهی از آداب و قرائت قرآن و بدون حفظ آن بـه تفسـیر قـرآن پرداختهانـد و آرای
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تفسیری آنها مورد توجه و تأیید دیگران قرار گرفته است .از این رو برخی بـر آن شـدهاند کـه اگـر
باذام قرائت را بخاطر عجمه بودنش ،خوب بلد نبوده است؛ معذور بوده است و شرب تفسیر قرآن،
حفظ آن یا مداومت بر قرائت آن نمیباشد( .منی  ،1112 ،ص  )15از این رو نه تنها اتهام مـذکور
مردود است؛ بلکه بر خالف این اتهام باید گفت که از روایات و حرفه اش بر میآید که تفسیر قرآن
رشتۀ تخصصی و دغدغۀ اصلی او بوده است .بگونهای که وی در مکه ،کرسی تعلیم قرآن داشته
است (جرجاني ،ج  ،2ص  )73از همین رو بیشتر روایات او در زمینۀ تفسیر قرآن وارد شده است و
برخی تا  152حدیث تفسیری برای او بر شمردهاند (منی  ،1112 ،صص  )11-31و او را در شمار
مفسران آوردهاند( .دینور  ،1171 ،ص 111؛ ابن سـعد ،بیتـا ،ج  ،7ص  )217در واالیـی مقـام
علمی او آمده است که موالی او ام هانئ پس از آزاد کردنش به او گفت :تـو از خانـۀ علـم بیـرون
میروی و مرج سؤاالت مردم خواهی شد( .رامهرمز  ،1121 ،ص )212
همانگونه که گذشت؛ برخی باذام را بخاطر متروک بودن روایات تفسیریش نزد مفسران و عدم
رضایت مفسران از روایات او متهم و توبیخ کردهاند .در حالی که بیشتر اقوال تفسیری ابی صال با
اقوال ائمۀ مفسران صحابه و تابعان موافق است و «طبری» و «ابن کثیر» بیشتر روایات تفسـیری
او را در کتاب خود آورده اند؛ بی آن که خردهای بر ابی صال بگیرند و بر نظرات او ایرادی بیاورند.
یا حتی از نظرات او تعجب کنند؛ اگر چه همیشـه نظـر او را تـرجی ندادهانـد( .منیـ  ،1112 ،ص
 ) 11اما راضی نبودن مفسران به تنهایی جرحی برای باذام نیست؛ زیرا این تعبیر بدین معناست که
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وی از طبقۀ عالی نبوده است( .ابن تیمیة ،بیتا ،ج  ،21ص  )151چنانکه عجمـه بـودن و مرتبـۀ

نیمسا

اجتماعی پایین او ،حجم کم روایاتش و تخصص او در زمینۀ تفسیر و نه احکـام و فقـه مؤیـد ایـن
معنا میباشند که در طبقۀ عالی روات قرار نگیرد.
متهم ساختن باذام به عدم قوت و کم بودن روایات مسندش ،از آن دسته بهانههایی است که
نه تنها ضعفی را برای باذام اثبات میکند؛ بلکه از نگاه مثبت برخی از دانشوران رجـالی متعصـب
اهل سنت پرده بر میدارد که با گفتههای مضـطرب و چندگانـه شـان ،گـاه بـاذام و روایـاتش را تـا
پایین ترین مرتبه فرو میکشند و گاه به اتهام عدم قـوت او و کـم بـودن روایـات مسـندش بسـنده
میکنند .این شیوۀ ارزیابی و داروی لرزان و مضطرب آن ها ،نادرستی داوری و ارزیابی روش جرح
و تعدیل آنها دربارۀ باذام را نشان میدهد .در تأیید این تحلیل همین بس است که برخی در برابر
اتهام قوی نبـودن بـاذام ،او را قـوی شـمردهاند( .ذهبـي ،1132 ،ج  ،1ص  )513چنانکـه تعبیـر
بسیار دچار غلط میشده است و به عمد دروغ میگفته است( .ابن تیمیة ،بیتا ،ج  ،21ص )152
این مقدار از ضعف و اشتباه اندک در روایت با عجمه بودن او ،مرتبۀ اجتماعی پایین و حضور او در
ردۀ بردگان قابل توجیه است.
با توجه به آن چه گذشت؛ اتهامات مذکور نیز اتهاماتی نادرسـت از آب در آمـد کـه بـا حقیقـت
ناسازگار است ،دالیل آنها اخس از ادعاهایش میباشد و یا از روی تعصب مذهبی بـه وی نسـبت
داده شده است.
 .9-9دیدگاه سوم :مدح و توثیق باذام و پذیرش روایات او

در برابر دیدگاه نخست ،برخی از دانشوران رجالی اهل سنت و چندی از عالمان رجالی شیعه نگـاه

ابوصالح باذام بین رد و قبول (نمایشی از پشت پرده اتهامات وی)

«لیس بقوی فی الحدیث» بدین معناست که اندکی در حفظ احادیث ضعیف بوده است؛ نه این که

مثبت و زیبایی به باذام و روایات او داشتهاند .آنها باذام و روایات او را چنـین توصـیف کـرده انـد:
ثقه( ،عجلي ،1125 ،ج  ،1ص  )212تفسیر قرآن بـرای سـدی ،نوشـتن حـدیث ،پاسـخگویی بـه
همۀ سؤاالت تفسیری اسماعیل (سدی کبیر)( ،عقیلي ،1113 ،ج  ،1ص  )175یادگیری قرآن از
برخی قرا مکه و تعلیم آن به دیگران( ،همان ،ص  )177بـدور از هـر خـرده و ایـرادی( ،ذهبـي،
 ،1132ج  ،1ص  )217صــحت طریــق او از ام هــانئ( ،مــز  ،1125 ،ج  ،1پــاورقی ص )571
منکر نبودن روایاتش( ،ابن حبان ،بیتا ،ج  ،1ص  )137نوشته شدن حدیثش ،صحت همۀ طرق
روایــی بــاذام غیــر از طریــق کلبــی( ،رازی ،1111 ،ج  ،2ص  )112آمــوزش دانــش بــه کودکــان،
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(عقیلي ،1113 ،ج  ،1ص  ) 177صرف عمرش در راه آموزش کودکان و آموزش خواندن ،نوشتن
و تفسیر قرآن به مردم (منی  ،1112 ،ص  )5بگونهای که هم در مکـه و هـم در کوفـه بـدین کـار
مشغول بود( ،همان ،ص  )11یحیی بن سعید او را ستوده است و کـارش را نیکـو خوانـده اسـت،
(شوکاني ،1111 ،ج  ،1ص  )112چهار کتاب از صحاح سته روایـات از او نقـل کردهانـد (مـز ،
 ،1125ج  ،11ص  )121و چندی از صاحبان کتب سته او را توثیق کردهاند (مؤسسة آل البیـت،
 ،1111ج  ،11ص  )17و فضائلی را برای او نقل کرده اند( ،حسـیني میالنـي ،1125 ،ج  ،2ص
 )213گروه زیادی از دانشوران بزرر اهل سنت چون «ابونعیم» در اخبار اصفهان از او نقل کرده
اند( ،مرعشي ،1111 ،ج  ،7ص  )111او همچون کلبی به نقل فضائل اهل بیت معـروف اسـت،
(خرسان ،1123 ،ج  ،5ص  )122نقل بزرگان و ثقاتی چون «ابـن عیینـه»« ،حمـاد بـن سـلمه»،
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«هشــیم»( ،مــز  ،1125 ،ج  ،25ص ـص « )252-251اســماعیل بــن ابــی خالــد»« ،ســفیان»،
«اعمش»« ،عاصم» و  ...از او (منی  ،1112 ،ص  )11و پسندیدن تفسـیرش( ،مـزی ،1125 ،ج
 ،25صص  )252-251حسن شمرده شدن و صحی دانسته شدن برخی از روایات او در برخی از
کتب صحاح سته( ،مقریز  ،1122 ،ج  ،11ص  )11نقل ثقاتی چون «منصور بن معتمـر» از او،
برخی از مفسران بنام اهل سنت چون «شوکانی» دیدگاه تضعیف دربارۀ او را بصورت شاذ مـیآورد
و از نگاه مثبت به باذام پشتیبانی میکند( ،شوکاني ،1111 ،ج  ،1ص  )112صال الحدیث که از
مرا تب تعدیل نزد رازی است .و این از آن رو بوده است کـه احادیـث ابـی صـال بـه جهـت اعتبـار
نوشته میشده است( .منی  ،1112 ،ص  )22روایت «شعبه» از ابی صـال بنـا بـر عـرف و عـادت
«شعبه» بر نقل از ثقات به منزلۀ تعدیل ابی صال میباشد( ،ابن تیمیـۀ ،بیتـا ،ج  ،21ص )152
نقل «ابوداود» از او و سکوت دربارۀ او به معنای صال بودن روایت اوست .زیـرا «ابـو داود» خـود
گفته است که روایات کتاب من اگر چیز دربـارۀ آنهـا نگفتـه باشـم؛ بـه معنـای صـال بـودن آن
هاست( ،منی  ،1112 ،ص  )21نقل «طبری» و «ابن ابی حاتم» از ابی صال در تفاسیر خـود در
حالی که آنها به راوی و و روایات کتابشان توجه داشتهاند .چنانکه طبری معیارهـایی چـون عـدم
مخالفت با قرآن ،سنت قطعی ،عدم مخالفت با بدیهیات عقلی ،عدم مخالفت با حقـائق تـاریخی،
توجه به جهت صدور روایت ،اجماع علما و مفسران ،صحت منب و سند روایت ،اسـتعمال شـای و
رایج در کالم عرب را به عنوان مالک گزینش روایـات تفسـیرش نـام مـیبـرد (محمـدی  -اشـرف
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کرمی؛  ،1131ش  )21و ابن ابی حاتم رازی به دقتهای حدیثی و سخت گیریهـای رجـالی در
تفسیرش معروف است( .سبحانی نیا ،1131 ،ش )5
 .4نتیجه گیری

با توجه به آن چه گذشت؛ اتهاماتی چون دروغگویی ،تدلیس و متروک شدن روایات او انگارههایی
باطل و نادرست بوده است که خاستگاهی واقعی ندارند؛ جز این که وی از شـیعیان خـالص بـوده
است و بر مذهب اعتقادی خود پایبند و پایدار مانده است .پس میتوان گفت:
 .1اتهام کفر و کذب در دورهای به باذام نسبت داده شده اسـت کـه ایشـان کرامـات حضـرت
فاطمه سالم الله علیها و امیر المؤمنین

را بازگو کردند.

 .2شخصیت باذام در میان علمای رجال اهل سنت ترور شخصیت شده است و نیاز به احیـا
 .1برخی از اتهامات وارد شـده بـه بـاذام از سـوی اهـل سـنت ،تنهـا نتیجـۀ حـدس و اجتهـاد
شخصی آنها است و برای دیگران اعتبار ندارد.
 .1حضور روایات باذام در چهار کتاب از صـحاح سـته ،گـواه بـر وثاقـت او نـزد ایـن صـاحبان
صحاح است.
 .5اتهام عدم مالقات باذام با ابن عباس ،انگارهای اسـت کـه گزارشـات تـاریخی بـه روشـنی
بطالن آن را نشان میدهد.
 .7بیشتر روایات ابی صال مسند نیستند .از این رو نمیتوان او را متهم به تدلیس کرد.
 .1اتهام ضعف بر باذام ،اتهامی ناروا و غیر واقعی است که جز تشی و شـیعه گـری اش علـت
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و بازشناسی دارد.

دیگری نداشته است.
 .3باذام ،راوی و ناقل چندی از روایات ناب شیعی است.
 .1طریق کلبی از باذام ،ضعفی جز شیعه بودن کلبی نداشته است که دلیل کافی بر ضعف او
و ضعف طریق او به باذام نیست.
 .12متهم ساختن باذام به تفسیر قرآن بی آن که توانایی خواندن قرآن را داشـته باشـد و آن را
حفظ باشد؛ اتهام سنگینی است که با شخصیت قرآنی باذام سازگار نیست.
 .11بیشتر اقوال تفسیری باذام با اقوال ائمۀ مفسران صحابه و تابعان موافق است.
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 .12عواملی چون عجمه بودن ،حضور او در ردۀ بردگان ،حجم کـم روایـات و تخصـص او در
زمینۀ تفسیر و نه احکام و فقه باعث شده است که او در طبقۀ عالی روات قرار نگیرد و تا اندازهای
مغفول و ناشناخته باقی بماند.
 .11برخی از اتهامات وارد بر باذام به مدارکی مستند شدهاند که اخس از اتهامات وارده هستند
و توان کافی برای اثبات این اتهامات را دارا نیستند.
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کتابنامه

 .1آلبانی ،محمدناصر (1127ق) ،أحكام الجناقز ،بیروت :المکتب االسالمی.
 .2ابن تیمیۀ ،مجماعة الفتاوی ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .1ابن حبان ،المجروحين ،تحقیق محمود إبراهیم زاید ،مکۀ ،دار الباز ،بیتا.
 .1ابن حنبل ،احمد (1123ق) ،العلل ،تحقیق وصي الله بن محمود عباس ،بیروت – ریـاض،
المکتب االسالمی – دار الخانی.
 .5ابن حنبل ،احمد (1117ق) ،المسند ،شرح احمد محمد شاکر ،قاهره ،دار الحدیث.
 .7ابن سعد ،الطبقات الكبری ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .1ابن مدینی ،علی (1121ق) ،سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،تحقیـق موفـق عبـد
 .3اصبهانی (1111م) ،ذکر أخبار إصبران ،بیجا ،بینا.
 .1امین ،سیدمحسن (1121ق) ،أعيان الشيعة ،تحقیـق وتخـریج حسـن امـین ،بیـروت :دار
التعارف.
 .12بحرانی ،سیدهاشم (1111ق) ،حليرة األبررار ،تحقیـق غـالم رضـا موالنـا بروجـرد  ،قـم:
مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
 .11بخاری ،التاریخ الكبير ،ترکیا ،المکتبة اإلسالمیة ،بیتا.
 .12بالذری ،احمد بن یحیی (1157م) ،فتاح البلدان ،قاهره ،مکتبة النهضة المصریة.
 .11تلعکبری مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1111ق) ،الكافئة ،تحقیـق علـي ا کبـر زمـاني
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الله عبد القادر ،ریاض ،مكتبۀ المعار .

نژاد ،بیروت :دار المفید.
 .11جرجانی ابن عدی ،عبدالله (1121ق) ،الكامل ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت :دار الفکر.
 .15حسون کریم ،فارس (1111ق) ،الروض النضير في معن حدیث الغدیر ،قم :مؤسسۀ امیر
المؤمنین

.

 .17حســینی میالنــی ،ســیدعلی1125( ،ق) ،اسررتخراج المرررام مررن استقصررا اإلفحررام ،قــم:
شریعت.
 .11ـــــــــــــــ1121( ،ق) ،تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ،قم :مرکز الحقائق العلمیۀ.
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 .13حیال انصار  ،محمد ،الفضاقل العددیة ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .11خرسان ،محمدمهدی ( 1123ق) ،ماساعة عبرد اللره برن عبراس ،بیجـا ،مرکـز االبحـاث
العقائدیۀ.
 .22دمشقی ابن عسـاکر (1115ق) ،تراریخ مدینرة دمشر  ،تحقیـق علـي شـیر  ،بیـروت :دار
الفکر.
 .21دینوری ابن قتیبۀ ( 1171م) ،المعار  ،تحقیق ثروت عکاشة ،مصر ،دار المعارف.
 .22ذهبی (1132ق) ،ميزان االعتدال ،تحقیق علي محمد البجاو  ،بیروت :دار المعرفۀ.
 .21ـــــــــــــــ1121( ،ق) ،تاریخ اإلسرالم ،تحقیـق عمـر عبـد السـالم تـدمری ،بیـروت :دار
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الکتاب العربی.
 .21ـــــــــــــــ1111( ،ق) ،سير أعرالم النربال  ،تحقیـق شـعیب األرنـؤوب ،بیـروت :مؤسسـۀ
الرسالۀ.
 .25رازی ابن ابی حاتم ( 1111ق) ،الجرح والتعدیل ،حیدرآباد – بیروت :مطبعـة مجلـس دائـرل
المعارف العثمانیة  -دار إحیا التراث العربي.
 .27رامهرمزی ( 1121ق) ،الحد الفاصل ،تحقیق محمد عجاج الخطیب ،بیروت :دار الفکر.
 .21سبحانی ،جعفر ( 1113ق) ،ماساعة طبقات الفقرا  ،قم :مؤسسـة اإلمـام الصـادق علیـه
السالم.
 .23سبحانی نیـا ،محمدرضـا؛ ابـن أبـی حـاتم و تفسـیر او ،حـدیث اندیشـه ،دوره جدیـد ،بهـار و
تابستان  - 1131شماره .5
 .21شوکانی ( 1111م) ،نيل األوطار ،بیروت :دار الحیل.
 .12طبرانی ( 1115ق) ،المعجم األوس  ،بیجا ،دار الحرمین.
 .11ـــــــــــــــ ،المعجم الكبير ،تحقیق حمد عبد المجید السلفي ،قاهره ،دار إحیـا التـراث
العربي ،بیتا.
 .12عجلی ( 1125ق) ،معرفة الثقات ،مدینۀ ،مکتبۀ الدار.
 .11عسقالنی ،ابن حجر ( 1121ق) ،ترذیب الترذیب ،بیروت :دار الفکر.
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 .11عقیلی ( 1113ق) ،ضعفا العقيلي ،تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي ،بیروت :دار الکتـب
العلمیۀ.
 .15مؤسسة آل البیت ( 1111ق) ،مجلة تراثنا ،قم :مؤسسة آل البیت.
 .17محمدی ،مجید؛ اشرف کرمی ،علی؛ روشهای نقد احادیث در المیزان عالمه طباطبایی و
جام البیان طبری ،اندیشه تقریب ،پاییز  - 1131شماره .21
 .11مرعشی ( 1111ق) ،شرح إحقاق الحق ،تعلیـق سیدشـهاب الـدین مرعشـي نجفـي ،قـم:
منشورات مکتبة آیة الله العظمی مرعشي نجفي.
 .13مزی ( 1125ق) ،ترذیب الكمال ،تحقیق بشار عواد معروف ،بیروت :مؤسسۀ الرسالۀ.
 .11مقریــزی ( 1122ق) ،إمترراا األسررماا ،تحقیــق محمــد عبــد الحمیــد النمیســي ،بیــروت:
 .12منی  ،ناصر بن محمد بن عثمان ( 1112ق) ،ابا صالح باذام مال ام هران و تفسريره مرن
روایۀ اسماعيل بن اب خالد عنه جمع و دراسۀ ،المکۀ ،جامعۀ ام القری.
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منشورات محمد علي بیضون دار الکتب العلمیة.
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