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  چکیده
عمده در ایـن اثـر بـه شـرح و      طور بهسیوطی  .مالک است موطأشرح مختصر سیوطی بر  تنویر الحوالک

ی بـه  الحـدیث  فقـه اي  مذکور را مجموعه ۀتوان نوشت رو می اینازاست؛ بسط مفهوم متن احادیث پرداخته 

 خصـوص  بـه پیشـینیان   ۀعلوم حدیث بوده و آگاهی از شیور سای ۀالحدیث ثمر فقهحساب آورد. شناخت 

نجامد. لـذا  بی مااند به تصحیح یا تعمیق فهم تو چون سیوطی در فهم احادیث مینگاري هم عشارحان جام

ی الحـدیث  فقـه روش  انتقـادي  واکـاوي تحلیلـی بـه    از روش توصیفی این جستار درصدد است با استفاده

روایـات   ۀرا در زمـر  موطـأ تالش کرده تا روایات رغم آنکه سیوطی  به بپردازد. تنویر الحوالکسیوطی در 

در گیري روایات جعلـی فـراوان    و شکلمان نقل و نگارش حدیث اتوجه به اوضاع نابس ،جلوه دهد صحیح

نیز انتخاب نهایی و  موطأ مایانگر آن است که حتی آخرین نسخۀن ،مالک و تجدیدنظرهاي مکرر وي زمانۀ

بر روایات موقوف و مقطوع و عنایت به عدم حجیـت آراء و فتـاواي    موطأقطعی مالک نبوده است. اشتمال 

وي پس از طرح مباحث سـندي، از طـرق   دلیل دیگري بر بطالن دیدگاه سیوطی است.  ،صحابه و تابعین

و مجـاز و دوري از   مفاهیم حقیقتطرح مباحث بالغی و توجه به  است. پرداختهیث احاد گوناگون به شرح

شمردن مصـادیق وقـوع نسـخ،      حد امکان و اندك گري، جمع میان احادیث متعارض تا تجسیم و ظاهري

از  کـافی و وافـی   یافتنن  بهره گذاشتن انبیا و  ارث مسئلۀعدم رعایت انصاف در تبیین مسائل کالمی مانند 

  الحدیثی سیوطی است. از جمله محاسن و معایب روش فقه آیات قرآن در شرح احادیث

  ، فهم حدیث.الحدیث فقه سیوطی، ، مالک بن انس،تنویر الحوالک، موطأ :ها واژهکلید
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    مقدمه. 1

بـه   مالـک در پاسـخ  اهل سنت است.  ۀیکی از فقهاي چهارگان مالک بن انس  فیتألموطأ

ف کتـاب، آن را  یپس از تأل و نمود موطأن یعباسى اقدام به تدو ۀفیمنصور خل درخواست

موافقـت   ى در محتواى کتـاب بـا او  و چون همگ نه عرضه کردیتن از فقهاى مد فتادبر ه

 موطـأ  )246ق، ص1404 ابوزهـو،  محمد(.دینام شده معناى موافقت به وطأم داشتند، آن را

دوم نگاشـته شـده و بـه     ۀسـد اهل سنت است که در  ۀافتی نیى تدوین کتاب روایتر کهن

گاه علمـى  یجا دلیل مالک به موطأکتاب  )295ق، ص1428(ابوریه، .ده استیدست ما رس

اى  ژهیـ در نگـارش، از احتـرام و   يز دقـت و یـ ان اهل سنت و نیو فقهى صاحب آن در م

تـر   تر و پرمنفعـت  طبق باور شافعی پس از کتاب خدا، هیچ کتابی صحیحبرخوردار است. 

 مالک را در موطأدهلوي  )9ص ،1ج تا، بی زرقانی،.(ه استدشروي زمین ظاهر ن موطأاز 

آورده کـه سـایر    کتب حدیثی به شمار نخست ۀطبق ۀبخاري و مسلم در زمر صحیحکنار 

 موطـأ  )231ص، 1ج ،ق1426 ،دهلـوي .(رسـند  ها بـه قـدر و منزلـت ایشـان نمـی      کتاب

مالک بن  صحابه و تابعین و نیز فتاواي شخصیاحادیث نبوي، اقوال و فتاواي  دربردارندۀ

؛ 235ص، ق1418شـمالی،  .(انس است کـه برحسـب کتـب فقهـی ترتیـب یافتـه اسـت       

قاضی عیاض به هیچ کتـاب   از نظر )26ص، ش1392؛ پاکتچی، 189صتا،  الجبوري، بی

و از شـواهد ایـن    )70، ص2م، ج1970قاضی عیـاض،  (هداعتنا نش موطأچون حدیثی هم

ابـن   ا�سـتذکار  و التمهیـد از جملـه:  اسـت؛  شروح بسیاري بر آن نگاشته شده  اعتنا آنکه

 ،المنتقـی  يهـا  ابوالولید بن الصفار و سه شرح از ابوالولید الباجی بـا نـام   الموعبلبر، عبدا

کشـف  هـاي   دو شرح مطول و مختصر بـا نـام   ،موطأاز دیگر شروح  .ا�ستیفاءو  ا�سماء

سـیوطی از   تـألیف  تنـویر الحوالـک شـرح علـی موطـأ مالـک      و  المغطأ فی شرح الموطأ

تنـویر   عمـده در  طـور  بـه سـیوطی  . و محدثان اهل سنت استنگاران  ترین جامع برجسته

بـه شـرح و بسـط     د شروح قبل از خـود اسـت،  که در عین اجمال متضمن فوای الحوالک

تـا مخاطـب را بـه    خـود پرداختـه    هاي  ه جستن از شیوهمفهوم متن احادیث با بهر دربارۀ

مـذکور را   ۀتـوان نوشـت   رو مـی  حـدیث نزدیـک گردانـد. ازایـن     ۀمقصود اصـلی گوینـد  

إل ق توسـط المکتبـ  1389در سال  تنویر الحوالک ی به حساب آورد.الحدیث فقهاي  مجموعه

عبـدالعزیز   همچنین این اثر بـا تصـحیح محمـد    چاپ و منتشر شد. الکبري مصر التجاریإل
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انتشـار یافتـه اسـت.     انتشارات دارالکتب العلمیـه بیـروت   توسطق 1418خالدي در سال 

اثر  إسعاف المبطأ فی رجال الموطأانضمام کتاب  این اثر را به بیروت نیز ةالجدید دارالندوة

بـه زیـور طبـع     و سـامان داده  در قالب سـه جلـد   مالکموطأ رجال  ۀدیگر سیوطی دربار

    است. آراسته

 احادیـث  بسط و شرح در سیوطی روش انتقادي واکاوي حاضرنوشتار اساسی  ۀمسئل

هایی  ، ذهن یک محقق با پرسشاساسی ۀمسئلاست. با عنایت به همین  الحوالک تنویر در

ارزیـابی   بـه  الحـدیث  فقـه  عالمان از برخی همانند آیا سیوطی :شود مواجه می از این قبیل

چگونـه بـه ایـن امـر     ؟ اگر آري، به چـه دلیـل و   است در این اثر پرداخته سندي روایات

 بهـره  بهتر آن فهم براي ابزارهایی چه از مبادرت ورزیده است؟ وي در شرح متن حدیث

وي از  آن توجه داشته است؟ میزان اسـتفادۀ است؟ آیا وي به تعارض روایات و رفع  برده

ب�غـات مالـک و فتـاواي     ۀنظر سیوطی دربار چگونه است؟ آیات قرآن در شرح روایات

در تبیـین ضـرورت و    چگونـه اسـت؟   در مواردي که مستند روایی نیاورده، شخصی وي

 هـاي  شـاخه  انـواع  میـان  در اهمیت این تحقیق بیان چند مطلب �زم است. نخست آنکه

 در آن از گیري بهره یعنی حدیث اساسی مقصود با تري مستقیم گونۀ به آنچه حدیث، علوم

 مـرتبط  زندگی در بخشیدن تحقق و درآوردن عمل ۀصحن به و انسانی و الهی علوم سایر

 الحـدیث  فقـه  شـناخت  چراکه) 8ص ،ش1384 مسعودي،(است الحدیث فقه دانش بوده،

 )63ص ،ق1400 نیشـابوري،  حاکم(.است استوار بدان شریعت و بوده حدیث علوم ثمرۀ

 ،نـدارد  حجیـت  اگرچه احادیث فهم در پیشینیان منش و شناخت روش مطلب دوم آنکه

 خصـوص  به )206ش، ص1384مسعودي، .(نجامدبی ما فهم تعمیق یا تصحیح به تواند می

 و روایـات  بـه  گسترده ۀاحاط با سیوطی همچون نگاري جامع شارحان نوشته آثار این اگر

سوم لزوم توجـه بـه احادیـث و     ۀنکت .باشد حدیث کتب با مداوم ارتباط و پیوسته قرائت

زیرا افزون بر اینکه در برخی مواضع، متـون قابـل اتکـایی     ؛آراء پیشوایان اهل سنت است

بزرگانی از امامیه که  چنان ؛ثر استشیعه نیز مؤ نهد، در فهم عمیق روایات در اختیار ما می

   )175ش، ص1389، و.(هماند داشتهبه این امر اهتمام و ع�مه حلی شیخ طوسی نظیر 

  پژوهش پیشینۀ. 1ـ1

، کتـب  حـدیث و نقـد   الحـدیث  فقه ،شناسی فهم حدیث علماي فریقین در راستاي روش
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مـنهج   تـوان بـه   اند. از تألیفات اهل سنت در این زمینه مـی  مستقلی را به نگارش درآورده

، ق)1410، اعظمـی ( منهج النقـد عنـد المحـدثین   ، ق)1418، عتر( النقد فی علوم الحدیث

منهج نقد المتن عنـد علمـاء   ، تا) ، بیجوابی( المحدثین فی نقد متن الحدیث النبوي جهود

، عمـري ( دراسـات فـی مـنهج النقـد عندالمحـدثین     و  ق)1413، ادلبـی ( الحدیث النبوي

 روش فهم حدیث توان از اشاره داشت. از آثار اندیشوران امامیه در این حوزه می م)2000

و  الحـدیث   فقـه ، ش)1387، ربـانی ( الحـدیث   فقهاصول و قواعد  ،ش)1384، مسعودي(

، سـلیمانی ( سـنت فهـم   شناسـی نقـد و   روشو  ش)1383، غـروي ( نقد متنهاي  روش

ن با تمرکـز بـر یـک اثـر مشـخص بـه       از سویی دیگر برخی از محققا نام برد. ش)1385

هـا در قالـب مقالـه     اند. برخی از این تـ�ش  لف آن پرداختهمؤبررسی روش فهم حدیث 

، صـرفی » (م�صـالح مازنـدرانی  کافی روش فهم حدیث در شرح اصول ال«ند از: ا عبارت

ش)، 1389زاده و افشـاري،   فتـاحی (» روش فهم حـدیث در وسـائل الشـیعه   «، ش)1385

، رفعـت (مهـدوي راد و  » الحدیـد در فهـم مـتن نهـج الب�غـه      ابی هاي ابن بررسی روش«

، دلبـري و مـروي  (» روش فهم حدیث از منظر شیخ بهایی در کتاب اربعین«و  ش)1390

 صـورت  که در خصوص بررسی روش سیوطی در فهم و نقد حدیث . با تتبعیق)1398

ـ  قاتـه یتطب و یثیالحـد  النقد منهجگرفت تنها به کتابی با عنوان   نیالـد  جـ�ل  ا�ئمـإل  نیب

دسـت  م) 2011(بنکیـران،   يالغمـار  قیالصد بن احمد و يالمناو وفئعبدالر و یوطیالس

هـل  نقد حدیث از جانب سـه تـن از بزرگـان حـدیث ا     ۀشیو کتاب بهاین در یافتیم. وي 

الحـدیث و   ثر بیشـتر بـر مسـائل مـرتبط بـا رجـال      تمرکز وي در این ا اماسنت پرداخته 

هـاي سـیوطی در تشـخیص     بوده و به چگونگی شیوه الحدیث  فقهمصطلح الحدیث و نه 

بـا   لـذا تفـاوت اثـر یادشـده     حدیث صحیح از ضعیف از منظر سندي اشاره داشته است.

و نقـد مـتن    متن تمرکز عمده بر روش فهم که در اینجانوشتار حاضر از آن جهت است 

برخ�ف بنکیران که بیشتر به روش نقد سندي نظر داشـته اسـت. بنـابراین     ،سیوطی بوده

  آید. به شمار میاقدامی جدید  پژوهشی نداشته و ۀنوشتار حاضر سابقتوان گفت  می

  موطأ از نگاه سیوطی  اعتبار سندي .2

بـه   آن است که پیش از شرح متن روایـت،  بر الحدیث  فقهبرخی از علماي  ۀسبک و سیر

ربـانی،  (.روایـت را تبیـین کننـد    خته تا اعتبار و عدم اعتبـار مرتبـۀ  آن پردا بررسی سندي



 روش فقه الحدیثی سیوطی در تنویر الحوالکتحلیل انتقادي    201

 و شـرح  از پـیش  تنـویر الحوالـک   در سیوطی نیز طبق همـین رویـه   )225ش، ص1387

 نشـان دادن  سـبب  ایـن امـر بـه    اسـت.  پرداخته روایات سندي بررسی به احادیث، تفسیر

 موطـأ  بـق بـاور سـیوطی تمـامی احادیـث     طبوده زیـرا   موطأصحیح السند بودن روایات 

آن در سایر منـابع حـدیثی از    مسند و متصل دلیل وجود طریقۀ ههرچند مرسل و منقطع، ب

صحت برخوردار بوده و لذا هدف وي از طرح این مباحـث سـندي صـرفاً نمایـان      مرتبۀ

در سایر منابع حدیثی در راستاي اثبـات   و متصل مسند گونۀ به دیگر روایتطرق ساختن 

از نظـرات ابـن عبـدالبر    جستن   عنایت اصلی او در این بخش بهره .مدعاي خویش است

 مـن  الموطأ یف لما دیالتمه ،دو اثر خویش ي مبسوط و جامع درا شیوه به که وياست چرا

از منظـر   طأ من المرسـل و المنقطـع و المعضـل   فی وصل ما فی المو و دیواألسان یالمعان

، بـه اثبـات صـحیح    )157ـ156ص ،18ج ،ق1405ذهبی، (شناس عالمی رجالی و حدیث

 ،موطأمسند تمامی روایات  با تبیین طریقۀاقدام کرده است. وي  موطأالسند بودن روایات 

 ۀاي مسند غیـر از طریقـ   طریقه وردم 4دانسته که تنها در  روایت 61تنها را ب�غات مالک 

) 377و  375، 373، 300، ص24، جق1387عبدالبر،  ابن(.شود شناخته نمیبراي آن مالک 

رسـول  عبدالبر روایت عطاء بـن یسـار از    به نقل ابنسیوطی  هاي این بخش آنکه نمونهاز 

د و نسـائی از  وبخاري، مسلم، ابـوداو  مسند حدیث را از ۀطریق را مرسل دانسته و اکرم

اي از  در پـاره  )69، ص1، جتـا  سـیوطی، بـی  (.بکره آورده است ود از ابیواابوهریره و ابود

ذیـل حـدیثی از    مـث�ً . کند یمموارد سیوطی به نقل خود در تصحیح سندي روایات اکتفا 

جـریج و ترمـذي از طریـق     د از طریق ابنوداو مسند آن را به نقل از ابی ۀطریق ،باب وضو

یـا   )49، ص1، جتا بی ،سیوطی(.سفیان بن عیینه از محمد بن المنکدر از جابر آورده است

ارسال روایت سعید بن مسیب را به طریق متصـل از بخـاري و مسـلم     الحدودذیل کتاب 

سـلمه از   از زهري از سعید بن مسیب و ابیه مزح شعیب بن ابی :بدین گونه تصحیح کرده

جهـت حـل اشـکال     ندرت به اقوال علماي دیگـر بـه   نیز به )39، ص3، جهمان(.ابوهریره

عبـاس از رسـول    دارد نقـل ابـن   القابسی بیان می ۀگفت به. دي احادیث استناد کرده استسن

این مـاجرا خـود    عباس در زیرا ابن ؛الفتح از مرس�ت است در سفر به مکه در عام اکرم

 ،اسـت  یـک صـحابی   مسـیر سـفر نبـوده امـا چـون او     در  مکه بوده و همراه پیامبر در

 ایـن حـدیث را   زیرا به هر روي او از دیگر صـحابه  مرس�ت او در حکم مسندات است
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 ،گاه به ادراج موجود در متن روایت اشاره داشـته  )275، ص1، جهمان(.است سماع کرده

حجر  به نقل ابن مثال يبرا .کند یمتر را بیان کرده یا از اظهار نظر خودداري  صحیح ۀطریق

، 1، جهمـان (.اشاره داشته است ذیل روایات مربوط »المؤذن«و » لم یغسله«به ادراج الفاظ 

ـ  ؛مختصـري داشـته اسـت    ۀیان نیز اشـار اوسیوطی به توثیق رجالی ر) 87و  83ص  رايب

المدینی  به نقل ابنبنت عبدالرحمن او را ثقه و حجه دانسته که  ةَعمرَ شرح حال نمونه در

 ،عبـدالبر ثقـه   به نقل ابن را ابن السباق) یا 21، ص1، جهمان(است مورد تأیید عائشه بوده

محمـد   ابـی  ) و در شـرح حـال  84، ص1، جهمـان (معرفی کردهتابعی و از بزرگان مدینه 

معـروف بـه ا�قـرع و از     اسمش نافع بن عبـاس  آورده: عبدالبر به نقل ابن ةمولی ابی قتّاد

با تکیه بر نظـرات  م�حظه می شود که سیوطی  )10، ص2، جهمان(.بزرگان تابعین است

کـه   یشته تـا جـای  ر بخشیدن به سند احادیث مالک داسعی در اعتبایا آراء خویش، ع�م أ

   )8، ص1، جهمان(.را صحیح برشمرده است موطأتمامی روایات 

د. نخسـت  شـو  سه دلیل، بط�ن نظر وي آشکار می سیوطی با اقامۀ ارزیابی دیدگاه در

 خـود  کتـاب  در تجدیدنظر به مکرراً زندگانی خویش طول در انس بن مالکجناب  آنکه

 )188صتـا،   الجبوري، بـی (ه است.کرد حذف را آن از روایاتی ،مرتبه هر در و زده دست

 دارد ارتبـاط  او فرديِ شخصیت به سو یک از تجدید نظرهاي مکرر مالک بن انس مسئلۀ

 هـا  آن روایـات  قبـول  و راویـان  به اعتماد به نسبت اي اندازه تا و نقاد محتاط، شخصی که

 دیـن  حـدیث  علـم همانـا  « گفـت:  مـی  خـود  شـاگردان  به خطاب که جایی تا بود بدبین

 هـا  سـتون  کنار این در من کنید. اخذ می کسی چه از را خود دین که بنگریدپس  ستشما

حـدیثی را   ایشـان از  یـک  هـیچ  از امـا  گفتنـد  می اهللا رسول قال که کردم كدر را تن هفتاد

 نقـل  براي اما بود المال بیت تولیت ۀشایست امانت جهت از آنان از برخی آنکه با ؛نپذیرفتم

 اذعان باید دیگر سویی از )191ق، ص1395خطیب بغدادي، (».نداشت ص�حیت حدیث

 اهـل  حـدیث  بـر  حاکم نظام در موجود نابسامانی بیانگر مالک مکرر تجدیدنظرهاي کرد

 و نقـل  در رویـه  بـی  آزادي از ناشـی  نابسامانی این .است بوده آن وینتد دوران در سنت

 بـه  هجـري  دوم قـرن  در حـدیث  تـدوین  فرمان صدور از پس که است حدیث نگارش

معـارف،  (.شـد  وضع و جعل حدیث هزار ها ده کوتاه زمانی در آن نتیجۀ در و آمد وجود

 بـن  مالـک  جملـه  از محـدثان  براي صحیح روایات تشخیص رو ازاین )33ش، ص1397
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 فتـۀ گ بـه  و هبرآمـد  تجدیـدنظر  مقـام  در دائمـاً  کـه  طـوري  به شد؛ همراه دشواري با انس

 روایـات  تمـام  ،بود مانده زنده دیگري مدت مالک اگر ،يقل از عتیق الزبیرن به فرحون ابن

 اسـت  آن کـ�م  ایـن  معناي و )119، ص1م، ج2011فرحون،  ابن(بود کرده ساقط را خود

  .ه استنبود مالک نهایی و قطعی انتخاب نیز موطأ ۀنسخ آخرین حتی که

 و مقطوع موقوف ،منقطع ،مرسل صدها حدیث دربردارندۀ  موطأکتاب  دلیل دوم اینکه

کنـد کـه    فتاواي صحابه و تـابعین مـی  و  ءو مقطوع حکایت از آرا احادیث موقوفاست. 

، 2ق، ج1406آمـدي،   ؛207، ص3ق، ج1404سبکی، (.ندارند عی حجیتیرش نظر قطعاً از

در خصـوص    )260، ص1، جق1413غزالـی،   ؛854، ص2ق، ج1406؛ زحیلـی،  157ص

سـیوطی   و عبـدالبر  ابـن  علمایی نظیرکه هرچند  بیان کرد باید نیز احادیث مرسل و منقطع

حت ایـن  در صورت ص ،اند برآمده این روایاتطرق مسند و متصل در ت�ش براي تبیین 

اسـت.   یافتـه مسند ارتقا  ۀبه درج طأمووضع روایات کتاب  توان گفت نهایت میدر  ادعا

وجود معیارهـاي دیگـر   صحیح نیست بلکه  ي الزاماًندا باید توجه داشت هر حدیث مسام

و عدم شذوذ و علت نیز باید مورد بررسی قـرار   عادل و ضابط بودن رجال حدیثچون 

  )111ش، ص1388صبحی صالح، (.گیرد

مسائل زیادي وجود دارد که روایتی در ذیل  طأموهاي کتاب  در باب آنکه اشکال سوم

. ي و نظر خویش فتوایی صـادر کـرده اسـت   أآن وجود ندارد بلکه مالک تنها بر اساس ر

معن بن عیسی بیـان  ست که ا این در حالی )691ـ678، ص2ج ق،1406 مالک بن انس،(

ه در کـار خـود دچـار خطـا و     من بشري هسـتم کـ  « :گفت از مالک شنیدم که می دارد می

 ».اگـر موافـق بـا سـنت بـود آن را بپذیریـد       ؛ي و نظر من بنگریـد أدر ر .شوم صواب می

تـوان   هرگـز نمـی  لذا طبق اقرار جناب مالک،  )8، ص10ق، ج1404عسق�نی،  حجر بنا(

که لیث بن سعد بیـان کـرده کـه     یتا جای ي و نظر او را مصون از خطا و اشتباه دانستأر

ابوریـه،  (.بـود  اهللا ه نظر مالک در آن مخالف سنت رسـول ه را جمع نمودم کمسئلهفتاد 

 هاي فرض گرفتن ورود مبانی و پیش مزید بر این مطلب توجه به در نظر )299ق، ص1428

قیاس سـخت  با مکتب فقهی عراق مبنی بر رأي و  وي ؛ زیرامالک در تدوین کتاب است

ي و قیـاس نبایـد   أد روایـی بـه ر  اش بر آن بود که با داشتن مستن مخالفت داشت و عقیده

مالـک   ۀدر نهایت باید گفت با عنایت به سـیر  )26ش، ص1377چی،  مدیرشانه(.کرد اتکا
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حابه و تـابعین و نیـز   مشـکوك و بیـان اقـوال و آراء صـ    در نقد راویان و حذف روایات 

، بـرخ�ف  موطـأ ، سخن سیوطی مبنی بر صحیح السند دانسـتن روایـات   فتاواي شخصی

 اصول و موازین علمی است.  

  سیوطی در فهم احادیث ۀشیو .3

ـ ازمنـد فهـم دق  یگـر متـون کهـن ن   یچون د ث، همیدرك مفهوم و مراد حد ق مفـردات و  ی

گـر قـرائن اسـت.    یاز د يریگ ن بهرهیت و همچنیتوجه به زمان صدور روابات آن با یترک

 هـاي  شـیوه « یازمند بررسیث کتاب موطا نیدر فهم احاد یوطیاز روش س یافت درستیدر

هـاي   روش ،ن کتـاب یـ در شـرح او بـر ا   با کاوش در ادامه توسط او است. »ثیفهم حد

  .گردد تبیین می اتخاذشده از جانب وي در فهم روایات

  بیان معناي لغوي. 1ـ3

ـ    هایی روشیکی از  اي که سیوطی در فهم و شرح احادیث از آن بهره جسـته، تبیـین معن

تقلیـدي و   ۀتوان این طرق متعدد را ذیل دو شـیو  . از نگاهی میاست از طرق متعددلغات 

تقلیدي، شارح با مراجعه به کتب لغت در پـی یـافتن مقصـود     اجتهادي گنجاند. در شیوۀ

کشـف معنـاي اصـلی، قـول لغـوي را       ، محقق بـراي اجتهادي ۀدر شیواما خویش است. 

ن دیگـر و حصـول اطمینـان،    انسته و تنها در صـورت همراهـی قـرای   تنهایی حجت ند به

یم به منابعی مستق طور بهلذا خود  )125، ص2ش، ج1370مظفر، (.پذیرد حجیت آن را می

 هاي تفسیري گزاره و إلاللغ دینی و ادبی کهن، کتب فروقالحدیث، متون   چون کتب غریب

تقلیدي و اجتهادي در تبیین معناي لغات بهره بـرده   سیوطی از هر دو شیوۀ .کند رجوع می

  است.  

معنـا و مفهـوم الفـاظ ناآشـناي      دربـارۀ شـده   الحدیث نوشته گاهی وي به کتب غریب

معناي جامـه   به إلنهایلفاع را به نقل از صاحب  ۀواژنمونه  رايب ؛است احادیث استناد کرده

؛ 21، ص1، جتـا  سـیوطی، بـی  (گیـرد  بـر مـی   را در که تمام بدن کند یمو پوششی معرفی 

شـده  معناي شخصی که دچار زکـام   لفظ مضنوك را به و )261، ص4ق، ج1399اثیر،  ابن

 :بسـنده کـرده   کتب لغتصاحبان نقل از  به گاه )135، ص3، جتا سیوطی، بی(است دانسته

معناي رسیدن مسافر بـه منـزل میزبـان در پایـان      تعریس را به ۀواژ خلیل فراهیدياز قول 

ن مهمان در ابتداي شـب را شـامل   وارد شد و به قصد خواب و استراحت دانسته کهشب 
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وي گاهی  )328، ص1ق، ج1409خلیل فراهیدي، ؛ 33، ص1، جتا بی ،سیوطی(.شود نمی

در بیـان معنـاي مـذي آن را بـه دو      ده اسـت: کـر خود بسنده  ۀفظی تنها به گفتدر شرح ل

تر دانسـته و آن را آبـی سـفید و روشـن و      صورت مذي و مذي خوانده و اولی را فصیح

 یـا  )63، ص1، جتا بی ،سیوطی(هنگام م�عبه قبل از جماع خارج شدهرقیق دانسته که به 

مراد از وعثـاء   و )39، ص2، جهمان(معنی چوبی شبیه گوه و میخ گرفته است شظاظ را به

ا هاي یک واژه ر گاه نیز مترادف) 143، ص3، جهمان(.داند را شدت، سختی و مشقت می

مترادف  استطابه :ند ازا هایی از این قبیل عبارت نمونه ؛توضیح بیشتر بیان داشته است رايب

)، 129، ص1، جهمـان (هافُصـاد ها مترادف یقُواف)، ی49، ص1، جهمان(استجمار و استنجاء

رو213، ص2، جهمـان ()، العـاهر متـرادف الزانـی   78، ص2، جهمـان (ع�ءأمترادف  ةذ ،(

. دانسـته اسـت   مترادف رفَسـتنی  را کَضَتنیر و )5، ص3، جهمان(ضبتأسفت مترادف غَ

جـاي اسـم بـردن از کتـاب، از      ي الفـاظ بـه  معنا تبیینگاهی در  وي )78، ص3، جهمان(

ـ  به او استناد جسته؛ ۀگفت برده و به لف کتاب ناممؤ را  »خـالف الـی فـ�ن   «جـوهري   ۀگفت

، 1، جهمـان (.که از دیـده پنهـان گشـته، آورده اسـت     آوردن آن شخص هنگامی معناي به

هـا اسـتناد    لفـان آن هـاي مؤ  گاه براي تبیین معناي یک لفظ به چندین اثر و گفته )150ص

حـاتم و جمـاعتی از    ي خداج از قول خلیل، اصمعی، ابـی نمونه در معنا رايبکرده است؛ 

ـ  مفهـوم مرمـاتَین بـه    ۀ) یـا دربـار  106، ص1، جهمان(اهل لغت بهره جسته خلیـل،   ۀگفت

  )150، ص1، جهمان(.کرده استاثیر و رافعی استناد  زمخشري، ابن

  سیوطی در این بخش بایـد اذعـان داشـت وي شـرط اساسـی بهـره       ۀدر تحلیل شیو

ـ  نظر داشـته اسـت.   را مـد ر جستن صحیح از کتب لغت یعنی مراجعه به منابع کهن و معتب

اهمیت دارد که معناي لغات در گذر زمان دچار تحول شده و محقق بایـد   رو این امر ازآن

سیوطی  ۀه رجوع کند. استفادکتب لغتی که در عصر صدور حدیث نوشته شدبه  کم دست

زمـان بـا    ق) که دوران زنـدگانی وي هـم  175ـ100(خصوص از نظرات خلیل فراهیدي هب

مالک و عصـر درخشـان نشـر حـدیث      موطأدوران تدوین کتب و مصنفات حدیثی نظیر 

در بیـان معنـاي لغـات،    اجتهادي سـیوطی   از سوي دیگر شیوۀاست.  ستودنیشیعه بوده، 

 النهایـه است. در این زمینـه وي بسـیار از   متمرکز  الحدیث غریببیشتر بر استفاده از کتب 

 :براي نمونه نک(.تألیف در این زمینه استترین  که کاراترین و برجسته اثیر بهره جسته ابن
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 ۀرغـم شـیو   . به)87 و 47، 38، ص3، ج136، 106، ص2، ج322، 63، 33، ص1ج، همان

نبرده که این امـر در   إلاللغ مناسبی از کتب فروق ۀ او در دو مورد یادشده، وي بهرۀپسندید

نـک:  (.دقیقی از تفاوت الفاظ ارائه نداده است ادفات وي مشهود بوده چراکه تبیینبیان متر

 به متون ادبـی کهـن نظیـر اشـعار     شمار همچنین وي در حد انگشت بند قبل همین مقاله)

مقالـه آورده   ۀقرآنی و روایی عنایت داشته که مصادیقی از آن در ادامـ  عرب و استعما�ت

نجستن وي از استعما�ت قرآنی که هم معتبرترین متن دینی و ادبی بـوده و    شود. بهره می

تـوان بـه سـیوطی وارد     نقد دیگري است کـه مـی  هم منشأ پیدایش حدیث و صدور آن، 

    دانست.

  بیان مباحث صرفی .2ـ3

شد، توجـه   هاي حروف نوشته نمی صدور حدیث، حرکت راي از عص در برههاز آنجا که 

لحاظ صرفی، در فهـم حـدیث و تبیـین مفهـوم      کل واژه و چگونگی تغییرهاي آن بهبه ش

ـ ) 79ـ74، صش1384مسعودي، (.حائز اهمیت استالفاظ  ت سیوطی نیز به این امر عنای

ابـدال و قلـب، مفـرد و جمـع،      و بـه در شرح و تفصیل احادیث از آن بهره جسته داشته، 

 مـث�ً  ؛استاصلی لفظ و... پرداخته  ۀریش منصرف و غیرمنصرف، تأنیث و تذکیر، تصغیر،

، 2، جتـا  سـیوطی، بـی  (.ر دانسته که به کمی و قلّـت مـال اشـاره دارد   غُنَیمه را لفظی مصغّ

در  )7، ص2، جهمـان (.است نترس دانسته معناي بهاي فارسی  کلمهرَس را مطْ ۀ) واژ4ص

الف مقصوره ذکـر شـده   با یاء بیان داشته که هم با الف ممدوده و هم الحفْ ۀخصوص واژ

نیز بیـان کـرده    است؛ با الف ممدوده را مشهورتر دانستهآمدن آن  المطالعصاحب  هرچند

نقـل از زمخشـري    ) بـه 23، ص2، جهمـان (.داند اند که آن را اشتباه می برخی الحفیاء گفته

یافتـه   آن تبـدیل  ۀه بوده و اینکه مشخص نیست همزبد را جمعی دانسته که مفرد آن الدباء

دلیل تأنیـت و علـم    هاي غیرمنصرف ب یهود را واژه )78، ص2، جهمان(.از یاء است یا واو

وي گـاه   )78، ص3، جهمـان (.خاصـی د�لـت دارد   ۀفیودن دانسته که بر اسم قبیله و طاب

نقـل یـونس آن را لفظـی     بـه جهـنم   ۀواژ ۀنمونه دربـار  رايمباحث صرفی را بسط داده؛ ب

 معنـاي  بـه نث و علَـم  ؤعربی م  ۀاز بسیاري از نحویان واژنقل  بهانباري  ابن ۀگفت عجمی، به

شدت و سـختی و   معناي بهدر اصل جهنام  را آنعمرو  نقل ابی بهچاه بسیار ژرف و عمیق، 

، 1، جهمـان (.عبرانی از کهِنّام دانسته است ۀواژ را  آنابو موسی مدنی  ۀنهایت طبق گفت در
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   )36ص

  ان مسائل نحويبی. 3ـ3

ندرت و در موارد معدودي با بیان نکـات نحـوي، سـعی در برداشـت بهتـر و       سیوطی به

إن کـانَ  «ذیـل روایـت    مث�ً گاهی به ک�م خویش بسنده کرده؛ تري از روایات دارد. دقیق

، إن را مخففه از ثقیله دانسته که اسم آن ضمیر شأن محـذوف بـوده و   »لَیصلّی... اهللا رسول

�م در لَیصلّی را �م فارقه برشمرده که بر سـر خبـر إنّ آمـده تـا مشـخص شـود کـه إن        

یوشک أن یکونَ خَیرُ مالِ المسـلمِ  «در روایت  )21، ص1، جهمان(.مخففه بوده و نه نافیه

را خبـر و   اسـم و مرفـوع و غـنم   را ، خیـر  »غَنماً یتبع بها شَغف الجِبالِ و مواقـع القَطـرِ...  

، 3، جهمـان (.اسـت دانسته دلیل عطف بر شغف منصوب  هب را و مواقع منصوب برشمرده

نظـر ترجیحـی    هاي مختلف نحوي یک روایت را بیان داشـته و  گاه نیز صورت )139ص

خبـر   »أسـفل «را موصـوله و   »ما«» ما أسفل من ذلک... «...؛ در عبارت کند یمخود را ذکر 

هرچنـد ممکـن اسـت     ؛موصول بوده ۀصل کان محذوف و منصوب دانسته که در مجموع

گاهی به مرجع ضـمیر  وي ) 104، ص3، جهمان (.فعل ماضی باشد »أسفل«و شرطیه » ما«

التی أمـر   ةفتلک العد«... از حدیث حاصل شود؛ مث�ً در روایت  اشاره کرده تا فهم بهتري

که همان حالـت طهـر    ةرالمذکو إلیا حال ةرا العد »ها«مرجع ضمیر » أن یطلق لها النساء اهللا

هاي محققان استناد جسته؛ در  گاه به گفته )96، ص2، جهمان(.و پاکی است، دانسته است

و با تقـدیر گـرفتن    از قاضی عیاضنقل  به» الثُّلُثُ و الثُّلُثُ کثیرٌ... اهللا رسولقال «... روایت 

تواند منصـوب   الثلث اول هم می دارد: لذا بیان می فعل، سعی در فهم بهتر از روایت داشته

باشد و هم مرفوع؛ نصب آن با نقش مفعول و با تقدیر فعلی ماننـد أعـط الثلـثَ اسـت و     

مبتدا براي خبري  عنوان بهفاعل با تقدیر فعلی همچون یکفیک الثلثُ یا  عنوان بهرفع آن یا 

   )230، ص2، جهمان(.محذوف یا خبري براي مبتداي محذوف است

  هاي موطأ اختالف نسخهبیان . 4ـ3

، توجـه کـرده   موطأهاي  اي به اخت�ف نسخه تبیین واژه برايسیوطی  ،اي از موارد در پاره

 ۀنمونه به اخـت�ف نسـخ دربـار    رايبدهد؛  یکی را ترجیح مینظرات مختلف را آورده و 

خطابی و نقل  بهیحنی را  ۀواژاشاره داشته؛  الحدودیحنی یا یجنی ذیل روایات کتاب  ۀواژ

کـه خـود نظـر      بیدن آورده درحـالی دمر خوا معناي بهاکثر بزرگان علما از حنا، یحنا، حنوا 
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خـم و مایـل    معنـاي  بـه عبدالبر را پسندیده و آن را در اصل یجنی از جنأ داراي همزه  ابن

 )38، ص3، جهمـان (.شدن دانسته و حالت صرفی آن را أجنی یجنی اجنـاء آورده اسـت  

حـذَف و خَـذَف    ۀدو واژ میـان ؛ کنـد  یمگاه نیز دلیل ترجیح خود را در گزینش لفظ بیان 

پرتـاب   معناي بهداند زیرا خذف  اولی را صحیح می» حذف ابنه بالسیف...«... ذیل روایت 

ـ    حـالی اي بـوده در  یا هستهردن و انداختن با سنگریزه، ریگ ک السـیف   ۀواژ ۀکـه بـه قرین

 )70، ص3، جهمان(.تر است بریدن و قطع کردن صحیح معناي بهشمشیر، حذف  معناي به

نقـل   بـه آنکه خود اظهار نظـري کنـد؛    اي را آورده بی گاه نیز قول دیگران در ترجیح نسخه

اشـتباه دانسـته و    را »� یخـرُجکم الّـا فـراراً منـه    «عبارت  ،النضر عبدالبر در حدیث ابی ابن

ـ  دانسته چرا »� تَخرُجوا فراراً منه«عبارت صواب را  لیـل حـال   د هکه منصوب بودن فـراراً ب

نفی موجـود در   سبب در نظر گرفته شود به و اگر نقش آن استثنا بودن آن است و نه استثنا

   )91، ص3، جهمان(.ک�م باید مرفوع بیاید

  تبیین مراد و مصداق الفاظ. 5ـ3

منظـور   اي از موارد ذیل شرح روایات به تبیین مصـداق خـارجی و مـراد    سیوطی در پاره

ورزد. وي گاهی با استناد به روایات دیگر اقدام به ایـن عمـل    عبارات و الفاظ مبادرت می

 ۀاز روایـت ابـوهریره، سـور   نقل  بهرا  »کذا ۀکذا و سور ۀسور«نمونه مراد از  راي؛ بکند یم

ـ   بقره و کوثر دانسته که مردي با عطاي آن ه بـه زنـی، او را بـه    ها در قالب صـداق و مهری

پیـامبر   ۀدرخصـوص مـراد از وجـه تسـمی    یا  )63، ص2، جهمان(.آوردهمسري خود در

طالب در مسند احمد بن حنبل اسـتناد کـرده و    بن ابی  حمد، به روایتی از علیابه  مخات

رعـب   ۀواسـط  هگذاري را وجوه برتري پیامبر اس�م بر سایر انبیا نظیر فتح ب علت چنین نام

، 3، جهمـان (.دانسته اسـت  مفاتیح ا�رض)(و وحشت و در اختیار داشتن کلیدهاي زمین

البـاجی  نقـل   بـه مراد از أسـواف را   گاه نیز از سخنان محققان دیگر بهره جسته؛ )163ص

، 3، جهمـان (.مکانی در اطراف شهر مدینه میـان دو زمـین سـنگ�خی بیـان کـرده اسـت      

قرطبـی تـرك امـور    نقل  بهدار را  شخص روزه ۀدربار »�یجهلْ«مقصود از عبارت  )87ص

داري نیز مباح  زدن و دشنام دادن دانسته که هرچند در غیر از ایام روزهسفیهانه مانند فریاد 

در مواردي سخنان  )287، ص1، جهمان(.نبوده اما در چنین ایامی باید مؤکداً رعایت شود

ـ  دهد؛ نهایت نظري را ترجیح می مختلف علما را طرح کرده و در نـام  ه مراد از شخصی ب



 روش فقه الحدیثی سیوطی در تنویر الحوالکتحلیل انتقادي    209

دانسـته کـه در جنـگ    باطا القُرَظـی   عبدالبر همان ابن ابناز نقل  به حمن بن الزبیر راعبدالر

ابن منده و ابونعیم مبنی بر اینکه مراد عبـدالرحمن   ۀقریظه با یهود شرکت داشته و گفت بنی

در برخی موارد نظـرات  ) 67، ص2، جهمان(.کند یمرد را بن الزبیر بن زید بن أمیه باشد 

را  »نـواه «ذیل روایات ولیمه مراد از  مث�ً ؛است مختلف را بدون ترجیح سخنی بیان داشته

درهم از ط�، طبق قول برخی از علمـاي مـالکی مـذهب ربـع      خطابی و نووي، پنجنقل  به

. گرفتن ط� بودن آن، برشمرده اسـت  درهم بدون در نظر و از دید ابوعبید مطلق پنج دینار

قاضی عیاض انتقال نقل  بهرا  »و منبري علی حوضی«مراد از عبارت  )77، ص2، جهمان(

 بسیاري مفهوم ایـن عبـارت را  نقل  بهبر حوض در قیامت دانسته و  و نصب منبر پیامبر

حاضر شده و به اعمال شایسته مشغول شـده   اشخاصی دانسته که در دنیا بر منبر پیامبر

سـیوطی گـاه اسـم     )202، ص1، جهمان(.شوند نهایت در قیامت وارد بر حوض می و در

دارد؛ مغیـث   او نقل شـده بیـان مـی    ۀدربارعنوان مصداق خارجی که روایت  شخص را به

 )، سواد بـن غزیـه  96، ص2، جهمان()، آمنه بنت غفار86، ص2، جهمان(المغیره بنده بنی

 عنـوان   بـه  دست بوده که در شرح روایت مربوط هایی از این ) نمونه128، ص2، جهمان(

ـ  در بیان این اسامی گاهی نیز بـه  و رجل آورده شده است. ةمصداق الفاظ زوج، امرأ  ۀگفت

از نووي ضمیه بن سعد الحمیـري و مـراد از   نقل  بهمحققان استشهاد کرده؛ مراد از یتیم را 

 )169، ص1، جهمـان (.حجر، ملیکَه جده أنس بن مالک دانسته اسـت  ابننقل  بهالعجوز را 

اي بسنده کرده؛ ا�َسـکَرکَه را شـرابی    خود در تبیین مراد و مصداق واژه ۀگفت وي گاهی به

 ۀمراد از األجناد را پنج منطق )56، ص3، جهمان(.شده از سدر یا ذرت دانسته است ساخته

   )89، ص3، جهمان(.فلسطین، اردن، دمشق، حمص و قنسرین برشمرده است

  بالغی بیان مباحث. 6ـ3

هاي ادبـی   به زیبایی مختصراي موجز و  گونه هتفصیل احادیث، ببه هنگام شرح و سیوطی 

اشاره داشته تـا   مبالغه و قت و مجاز، تشبیه، کنایه و تعریضو ب�غی روایات از قبیل حقی

ورد این عمل، درك بهتري براي مخاطب حاصل شود. وي گاه با اسـتناد بـه کـ�م    ااز ره

 ةإنّ شد«... نمونه ذیل شرح حدیث  رايب ؛ان به این امر مبادرت ورزیده استنظر صاحب

اکثـر بزرگـان چـون قاضـی عیـاض و       بیان داشته؛» ...ةفَأبردوا بالص� حرّ من فَیحِ جهنّمال

اند به اینکه  نووي روایت را حمل بر حقیقت کرده و به ظاهر آن تمسک کرده و قائل شده
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کـه برخـی    حـالی خنکاي نماز باید رفـع کـرد در   ۀوسیل هروز و فصل گرما را ب حرارت نیم

اسـت از آتـش حـرارت     اي نمونهروز  اند گرماي نیم روایت را از باب مجاز دانسته و گفته

وي  )36، ص1، جهمـان (.نماز خود را از آتش جهنم دور کنیـد  ۀاقام ۀواسط هجهنم پس ب

اي  کنایـه  را »یضـحک اهللاَ الـی رجلَـینِ...   «خـدا در روایـت    ۀاز الباجی مراد از خندنقل  به

اي از  خنـده اینکـه  تعـالی یـا    نعام و اکرام و پاداش از جانب حـق دریافت ا ۀمنزل ه بهدانست

 )17، ص2، جهمان(.سوي فرشتگان و خازنان بهشت و حام�ن عرش مقصود بوده است

بـه  » اما أبوجهمٍ فَ� یضَع عصـاه عـن عاتقـه...   «... موجود در روایت  ۀو در خصوص آرای

موضعی از بدن مابین گردن و محـل   معناي بهسخن نووي استناد کرده مبنی بر اینکه عاتق 

اینکه بیان شده عصایش بـه   ،با اینکه جاي عصا در دست است اتصال بازو و کتف بوده و

خواب و خـوراك عصـا بـه    مجاز است از اینکه همواره در هر حالی چون  ،هدوشش بود

اي اسـت   خود این ک�م کنایـه  جاز گفته شده عصا به دوشش بوده وم طور به ،دست بوده

، 2، جهمـان (.تـر اسـت   که اولی صـحیح السفر بودن  یا دائمکرّات  از ضرب و شتم زنان به

باز شدن » یوم ا�ثنَینِ و یوم الخَمیسِ... إلِالجنّتُفتَح أبواب «از الباجی عبارت نقل  به) 99ص

. هاي بهشت را کنایه از بخشش گناهان بزرگ و نیل به درجات وا� برشمرده اسـت  درب

ین چگونگی فهـم بهتـر   وي گاه نیز با استناد به روایات دیگر به تبی) 101، ص3، جهمان(

...» أمرَ بِإحفاء الشَّـواربِ «وایت از مباحث ادبی پرداخته است. ذیل رجستن   حدیث با بهره

به زدودن کامل و نـه فقـط   ، النهایهاز صاحب نقل  بهمذکور با بیان وجود مبالغه در روایت 

ـ  صـاحب حکم کرده است. سپس دلیل  دن شاربکرکوتاه   طبقـات را روایتـی در   إلالنهای

یعنی عبداهللا بن عمـر دانسـته دالّ بـر اینکـه او      فوق سعد در شرح حال راوي روایت ابن

عمـر را زدودن کامـل شـارب دانسـته      ایبند بوده و از جمله کارهاي ابنشدت به سنت پ هب

هـاي موجـود در    آرایـه  به سخن خویش در بیانسیوطی گاه  )123، ص3، جهمان(.است

آشـکار شـده و    کرده تا شاید از این رهگذر ب�غت کـ�م رسـول خـدا    حدیث بسنده

� قَطـع فـی   «نمونه در شرح حدیث  رايب ؛شودتوجه خواننده به الفاظ متن روایت جلب 

شـرایط قطـع کـردن     ۀدربار» ثَمرٍ معلّقٍ و � فی حریسه جبلٍ فَإذا أواه المراح أو الجرین...

   )47، ص3، جهمان(.مرتب اشاره داشته استلف و نشر غیر ۀبه آرای دست سارق

به معـانی مجـازي و کنـایی و کـاربرد اسـتعاره و      نکردن توجه  شایستۀ بیان است که
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گري و قائل شدن به تجسیم و نیـز برداشـت    تشبیه، موجب ایجاد انحرافاتی چون ظاهري

بـا طـرح    ، سـیوطی کـه ارائـه شـد    هایی لذا طبق نمونه ؛شود ناصواب فقهی از روایات می

چنین وي بـه وادي افـراط در ایـن    است. هم جستهاز این انحراف دوري  مباحث ب�غی،

 باب هرگونه تأویل و تفسـیري  ،مجازگویی ا عدم اشاعۀب اي که گونه هزمینه کشانده نشده ب

؛ بنـابراین  نکرده و حمل بر حقیقت را اولویت کار خویش قرارداده را به وادي حدیث باز

   ست.افراط و تفریط کشانده نشده ا باید گفت در این بخش به ورطۀ

  بیان مباحث تاریخی. 7ـ3

گـاه بـه شـرح مسـائل     براي فهـم بیشـتر از حـدیث     اقتضاي محتواي احادیث، سیوطی به

اسـت.  اقـدام کـرده    ورسوم عرب جـاهلی  تاریخی همچون بیان جزئیات غزوات و آداب

چه بیشتر مخاطب با فضاي صـدور حـدیث و تحصـیل    حاصل این عمل وي، آشنایی هر

سیوطی آگاهی از اسباب صدور  ۀعقید که به چرا ؛استتري از مضامین روایات  درك دقیق

انواع علوم حدیث حدیث همانند اط�ع از اسباب نزول قرآن حائز اهمیت بوده و یکی از 

ن رد یـا  محققان بدونقل  بهدر همین راستا وي گاهی ) 34، ص1، جهمان(.آید به شمار می

اي در سال پنجم  ذات الرقاع را غزوه الباجی،نقل  به نمونه رايب ؛قبول آن اشاره کرده است

آن اشاره کرده؛  ۀ. سپس به وجه تسمیدحکم نماز خوف نازل ش هجرت دانسته که در آن

پـیچ دانسـته    دار یا با پاهـایی کهنـه   پینه هاي وصله دلیلش را حضور سربازان اس�م با پرچم

یادي را مجبور به راهپیمایی بودنـد. یـا اینکـه    زیرا ایشان در این نبرد پیاده بوده، مسافت ز

آن منطقه جنـگ اتفـاق افتـاده     رقاع را نام کوهی به رنگ سیاه، سفید و قرمز دانسته که در

طبق سخن نووي » إنّ الشّمس و القمر آیتان... «...ذیل روایت  )192، ص1، جهمان(.است

ایشان کسـوف را مـ�زم واقـع    عقاید انحرافی اعراب جاهلی اشاره کرده مبنی بر اینکه به 

رزنـد  گرفته را به مـرگ ابـراهیم ف   دانستند و لذا کسوف صورت شدن یک مرگ عظیم می

ایشان به خورشـید و مـاه و    ۀگون هاي مقدس دادند. همچنین به نگاه رسول خدا نسبت می

تکاي بـه کـ�م   وي گاهی با ا) 194، ص1، جهمان(.پردازد این روایت می ۀواسط هرد آن ب

ورسـوم عـرب جـاهلی پرداختـه      تاریخی از باورهـا و آداب  هاي خویش به شرح گزارش

شده اشاره داشـته   فرد کشته ۀخصوص دربار هاز جمله به تطیر و فال بد زدن ایشان ب ؛است

اقوال مختلف پرداخته، سپس قـولی  نقل  بهاي از موارد  در پاره )123، ص3، جهمان(.است
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گزیند. ذیل روایتی در خصوص غُلول یا همان دزدي از غنائم قبـل از   را با ذکر دلیل برمی

کـه   حـالی ل را در روز حنین بیـان داشـته، در  عبدالبر انجام این عم از ابننقل  بهتقسیم آن، 

کـه در روایـت سـخن از یهـود بـوده      جی یعنی روز خیبـر را پسـندیده چرا  خود نظر البا

در مواردي بـا   )15، ص2، جهمان(.استکه در روز حنین یهودي حضور نداشته  درحالی

 ؛شده در روایـت دارد  سعی در فهم بهتر از اتفاقات طرح ،واکاوي دقیق نسب یک شخص

طرق مختلفی که محرمیت او نسبت  »ام حرام بنت ملحان«نمونه در خصوص نسب  رايب

چنـین گـاه بـا بیـان مسـائل      ) هم20، ص2، جهمان(.را ثابت کند، آورده است به پیامبر

ـ «تاریخی و سبب نزول آیه، در پی کشف مراد جدي حدیث برآمـده اسـت. مـراد از      إلآی

مائـده   ۀنسـاء و نـه سـور    ۀموجود در سـور  ۀواحدي را آی اسباب النزولاز نقل  به »التیمم

   )158، ص1ق، ج1411؛ واحدي، 75، ص1، جهمان(.دانسته است

  تبیین عام و خاص. 8ـ3

سیوطی گاه به عموم و خصوص الفاظ و عبارات روایت توجه کرده است. در مـواردي  

از قاضـی  نقـل   بـه صرفاً به ذکر نظرات مختلف پرداخته و قولی را ترجیح نداده اسـت.  

اشاره کـرده   النبی به زمان زندگانی پیامبر إلمدین ۀدربارعیاض به خاص بودن روایتی 

هـا را بیـان داشـته     روایـت بـراي تمـامی زمـان    و نیز سخن نووي مبنی بر عـام بـودن   

نقـل   بـه گاه نیز بـه سـخن یکـی از محققـان بسـنده کـرده؛       ) 85، ص3، جهمان(.است

حکم همانندي مجـوس بـه اهـل کتـاب را عـام ندانسـته بلکـه مخصـوص          عبدالبر ابن

وي ) 264، ص1، جهمـان (.پرداخت جزیه و نه امور دیگر مانند ازدواج برشمرده است

را بـه شـهر مدینـه     »قتـل الحیـات  «مثال نهـی از   رايبک�م خود اکتفا کرده؛ نقل  بهگاه 

، 3، جهمـان (.اختصاص داده یا اینکه عموم حکم در تمامی بـ�د را طـرح کـرده اسـت    

مضمون جستن از   در تبیین عام و خاص روایات، بهرهسیوطی  ،) از دیگر طرق142ص

جواز یا عدم جواز دوري گزیدن از دوستان و آشـنایان   ۀسایر احادیث است. وي دربار

و مدت جواز آن، با استناد به روایاتی از صحیح مسلم به عموم و خصوص ایـن حکـم   

  )99، ص3، جهمان(.در مصادیق گوناگون اشاره داشته است

  بیان مباحث کالمی و فلسفی. 9ـ3

از اقـوال  نقـل   بهی و ک�می سیوطی در شرح و تفصیل احادیث، گاه به تبیین مطالب فلسف



 روش فقه الحدیثی سیوطی در تنویر الحوالکتحلیل انتقادي    213

جبرئیـل بـر رسـول    . وي در خصوص چگونگی نزول کند یمیا خویش اقدام  علما سایر

ل محققـانی چـون امـام الحـرمین،     یـک ملـک بـه اقـوا     عنـوان  بهوحی،  به هنگام خدا

از جمله به محال عقلـی بـودن یـا نبـودن     عبدالس�م، بلقینی و القونوي پرداخته است.  ابن

در عین مفارقت روح، تصرف در بدن دیگـر در عـین اسـتقرار در بـدن اول     حیات جسم 

عـدم نـزول    مبنـی بـر   با استناد به سـخن البـاجی  ) 15، ص1، جهمان(.اشاره داشته است

مادامی که ایشـان در میانشـان حضـور داشـته، ایـن امـر را        عذاب بر امت پیامبر اس�م

، 3، جهمـان (.فضیلتی مخصوص ایشان نسبت به سایر انبیاي الهی برشمرده است عنوان به

ندانسـته   به باطن امور را کلی و مطلـق  از نووي، علم غیب رسول خدانقل  به) 154ص

دلیـل سـخن    به وارد خاص مشروط به اذن خدا مقید ساخته است. در ادامهبه م را  آنبلکه 

ـ  زیرا مردم موظف به هم پرداخته،  بـه   ن مـردم تبعیت و اقتدا به رسول بوده و از طرفـی ای

باید طبـق  همانند پیروانش در حکم قضاوت و امثال آن  باطن امور آگاه نبوده لذا پیامبر

گاه نیز به اخت�ف ک�می میان فـرق اسـ�می    )197، ص2، جهمان(.ظاهر امور عمل کند

ذیـل روایـت    از جانب انبیا نگی به ارث گذاشتنچگو مورد دراست. سیوطی  کردهاشاره 

، اجماع علمـاي اهـل سـنت را بـر عـدم ارث      »صدقه ترکنا ما نورث � ا�نبیاء معاشر إنا«

گذاشتن اموال تمام انبیا و نظر برخی از اهل سنت مبنی بر اختصاص این مسئله به پیـامبر  

طرح کرده، سپس نظر مخالف امامیه دالّ بـر امکـان بـه ارث گذاشـتن امـوال از       رااس�م 

خویش از عائشـه چنـین نقـل کـرده کـه:       مالک به طریقۀ را ابراز داشته است. ب انبیاجان

هنگام وفات ایشان قصدکردند تا عثمان بن عفان را نـزد ابـوبکر    به همسران پیامبر اکرم

بیـان   سؤال نماید. آنگـاه عائشـه گفـت: آیـا رسـول خـدا      بفرستند تا از سهم میراثشان 

 سـیوطی ». مانـد صـدقه اسـت    گذاریم و آنچه از ما می ما انبیا ارثی به جا نمی«نداشت که 

و جواز به ارث گذاشـتن   دلیل حال بودنش هب »صدقه« ۀواژ را منصوب دانستن امامیهدلیل 

دانسته است. سپس به عدم تفاوت منصـوب یـا مرفـوع     اموالی غیر از صدقه از سوي انبیا

برداشـت   و فاطمه زهـرا  علیامام دانستن این واژه اشاره کرده و با فصیح شمردن 

   )155، ص3، جهمان(.ایشان از این روایت را مخالف با نظر علماي امامیه دانسته است

این روایت از جانب علمـاي امامیـه صـرفاً     در ارزیابی سخن سیوطی باید گفت نپذیرفتن

نبوده بلکه تعارض ایـن روایـت بـا آیـات قـرآن و      » صدقه«دلیل منصوب خواندن لفظ  هب
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دقیق و منصفانه  طور بهترین د�یل ایشان بوده که سیوطی  از مهم اهللا رسولسنت قطعی 

بـا آن  » � نـورث مـا ترکنـا صـدقه    « . از جمله آیاتی که روایتبه تبیین آن نپرداخته است

 نمـل: (»داوود مانُیسـلَ  وورِثَ«نظیـر   کننده بر ارث بردن از انبیـا  مخالفت دارد، آیات د�لت

ـ  فَهـب  عاقرًا یامرَأَت وکَانَت یورائ منْ یالْموال خفْت یوإِنّ«) و 16 ـنْ  یلم  نْکلَـد لـ و  یرِثُنیا*ی

نْ رِثُیوی آلِ مقُوبع لْهعاجبِّ ور ضنخسـت سـلیمان نبـی     ۀاست. در آی )6 و 5مریم: (»ایر

مریم، حضـرت زکریـا از خدوانـد     وود نبی معرفی شده و در آیات سورۀوارث پدرش دا

شود در این  از زکریا و آل یعقوب ارث ببرد. مشاهده می» ولی«بوده تا آن » ولی«خواستار 

ن تقدمان و متأخرااند. لذا م پیامبران الهی وارث پیامبرانی دیگر معرفی شدهآیات، دو تن از 

را خ�ف قرآن و » إل� نورث ما ترکنا صدق«از علماي امامیه با استناد به این آیات، حدیث 

   )134ق، ص1403؛ صدر، 269ق، ص1371 طاووس، ابن(.اند جعلی دانسته

معیار دیگر در سنجش این روایـت، تعـارض آن بـا سـنت قطعـی و سـخنان قطعـی        

انـد   نقـل کـرده   است. علماي فریقین به طرق متعدد از رسول اکرم اهللا رسولالصدور 

رضـایت و عـدم    را نشـانۀ  که ایشان رضایت و عدم رضایت دخترشان فاطمـه زهـرا  

ه و آزار و اذیت او را بسان آزار تن خویش معرفی کرد ا برشمرده و او را پارۀرضایت خد

؛ 211، ص2ق، ج1412کوفی، ؛ 1903، ص4ج م،1972مسلم، (.و اذیت خود دانسته است

ست کـه چگونـه   ال اینجاسؤ )21، ص5ق، ج1422بخاري،  ؛164ق، ص1417، بابویه ابن

 ۀو پنهـان داشـتن آن از پـار   » إل� نورث ما ترکنا صـدق « ۀبا جمل امکان دارد رسول خدا

   )115ق، ص1403صدر، (.ناخشنودي و اذیت و آزار او را فراهم آورد زمینۀ، تنش

ب حال با عنایت به تعارض روایت مذکور بـا قـرآن و سـنت، علـت تـرجیح منصـو      

موافق آیات قـرآن   یادشده چنین، روایت مشخص شده زیرا با قرائتی این» صدقه«خواندن 

ارث خواهد بود. اگر  آیات عمومی در تعارض با ،اگر مرفوع خوانده شود که درحالیبوده 

آیـد و ایـن    ها به حساب نمـی  گذارند ارث آن جا میه اي که ب مردم صدقه گفته شود همۀ

خواهـد   بیان عبارتی واضح» صدقه«و لذا منصوب خواندن  یستن حکمی مختص به انبیا

بـه  زند. در پاسخ باید گفت: مراد از ایـن روایـت توجـه     سر نمی که از سوي پیامبر بود

در ایـن حکـم    اي کـه انبیـا   گونه هها و مأموریت خاص ایشان است ب تفاوت مراتب انسان

   )6صق، 1414مفید، (.ها الگویی براي سایر مردم باید قرار بگیرد اولویت داشته و عمل آن
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مطلب دیگر آنکه برخی از مفسران اهل سنت، مراد از ارث در آیات فـوق را ارث در  

و   مال و لذا روایت مذکور را مخـالف بـا آیـات قـرآن ندانسـته      نبوت و علم دانسته و نه

در نقـد   )212، ص9ق، ج1410رازي،  فخر(.اند تخصیصی بر آیات عمومی ارث برشمرده

بستن لفظ میراث در غیر مال از باب مجاز اسـت و اسـتعمال    این سخن باید گفت به کار

دالّ بر ایـن امـر وجـود نداشـته بلکـه      اي  تنها قرینه آنکه نه به قرینه دارد. حال مجازي نیاز

انّی خفـت  «و » رب رضیا« ۀبا قرین ،وراثت علم و نبوت باشد» یرثنی«برعکس اگر مراد از 

   )95 و 94، ص7ق، ج1385طوسی، (.سازگاري ندارد» الموالی

 واحـد  در ارزیابی سندي این روایت نیز باید گفت هرچنـد نـزد عالمـان امامیـه خبـر     

خبـري کـه مخـالف بـا کتـاب و سـنت قطعـی باشـد          ،آور اسـت  محفوف به قرائن علم

با کتاب و  این روایت مخالف ،طور که گذشت هاي چنین خبري را ندارد و همان شاخصه

بـودن ایـن روایـت اسـت      شه خود قرینه و شاهدي بر آحادسنت قطعی است. سخن عای

، 2، ج1382عسـکري،  (.شمارد بوبکر برمیکه علم حکم تقسیم میراث انبیا را تنها نزد اچرا

را از  مرکب، شمشیر، عمامـه و زره پیـامبر   علیامام از طرفی آن هنگام که  )96ص

ابوبکر طلب نمود، ابوبکر سخن او را بر ادعاي عباس عموي پیامبر مبنـی بـر درخواسـت    

ها صـدقه بـود،    واگذار کرد. اگر این علیحضرت را به ها  آن ا�رث ترجیح داد و سهم

تن دهـد و دسـت بـه چنـین      علیامام چه دلیل و توجیهی داشت که ابوبکر به سخن 

) از دیگـر تناقضـات رفتـار و گفتـار     26ق، ص1414مفید، (.اقدامی علیه سخن خود بزند

هایشـان   عنوان عالم به این حکم آنکه وي به زنان پیامبر رخصت داد تا در خانـه  هابوبکر ب

برنـد بیـرون نکـرد. همچنـین وي      به این جهت که از پیامبر ارثـی نمـی   بمانند و ایشان را

بـه خـاك بسـپارند. چگونـه      اهللا رسولشه در کنار یا�رث عا وصیت کرد او را در سهم

توان قبول کرد که ابوبکر ماترك پیامبر را صدقه و از آنِ تمام مسلمانان بداند اما بـدون   می

   )114ق، ص1403 صدر،(.در آن تصرف کندها  آن اذن

  استناد به آیات قرآن. 10ـ3

است. وي در این زمینه نیـز  ندرت در شرح احادیث، از آیات قرآن بهره جسته  سیوطی به

تا اینکه ک�م خویش را طـرح   نظرات دیگران پرداختهنقل  بهها بیشتر  همانند سایر قسمت

 الباجی اسـتناد بـه  نقل  به» و إنه لَن یغلب عسرٌ یسرَینِ...«... نمونه ذیل روایت  رايب ؛سازد
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آن  »یسـر «دلیل نکره آمـدن   کرده و به )6ـ5شرح: (»سرایسرا إِنَّ مع الْعسرِ یفَإِنَّ مع الْعسرِ « ۀآی

که معرفه آمده و بـه یـک نـوع سـختی      »عسر«را دو نوع آسانی متفاوت دانسته برخ�ف 

 )52توبـه:  (» نییقُلْ هلْ تَرَبصونَ بِنا إِإلَّ إِحدى الْحسـنَ « ۀبخاري به آینقل  بهاشاره دارد. سپس 

بـه مفهـوم پیـروزي در جنـگ و رسـیدن بـه        »حسنیین« معناي بهرا  »یسرین«اشاره کرده، 

 در» قضاء اهللاِ أحـقُّ... «...ذیل روایت ). 5، ص2، جتا سیوطی، بی(.پاداش الهی دانسته است

ـ  «باب فضیلت آزاد ساختن بردگـان و کنیـزان، اسـتناد بـه آیـات       ف یفَـإِخْوانُکُم  یالـد نِ و

ي از نـووي در راسـتا  نقـل   بـه ) 7حشر: (» و ما آتاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه« و) 5احزاب: (»کُمیموال

قـولی از   بدون ذکـر گاه نیز خود  )9، ص3، جتا سیوطی، بی(.فهم بهتر حدیث کرده است

در » خـذیها و اشـترطی لهـم الـو�ء...    «...سایر محققان، اشاره به آیات کرده؛ ذیل روایـت  

اسـتناد جسـته    )7اسـراء:  (»إِنْ أَحسنْتُم أَحسنْتُم لأَنْفُسکُم و إِنْ أَسـأْتُم فَلَهـا  « ۀهمین باب به آی

اي، با استفاده از روایات دیگـر بـه    گاهی پس از بیان آیه )8، ص3، جتا سیوطی، بی(.است

 »إلیجعلَ اللَّه لَهنَّ سـب یأَو « ۀتفسیر آیه اشاره کرده است. ذیل روایتی در کتاب الحدود، از آی

سلم، مراد از آیـه را سنگسـار   م صحیحبهره جسته سپس با اشاره به روایتی از ) 15نساء: (

، باورهاي خـویش  البته ساختگی اي بیان داشته است. گاه نیز با استناد به آیه شخص زناکار

 »اذا زنیـا فارجموهـا   إللشـیخ و الشـیخ  ا« ساختگی ۀین باب به آیکار ساخته؛ ذیل همرا آش

سـیوطی،  (.پرداخته و نسخ ت�وت و باقی ماندن حکم در این آیـه را یـادآور شـده اسـت    

ه آیات قرآن اشـاره کـرده   وضوح مطالب نحوي و لغوي ب رايگاه نیز ب )41، ص3، جتا بی

ـ را به دو معناي �زم و متعدي دانسته؛ شـاهد مثـال معنـاي �زم را     »هلُم« ۀاست. واژ  ۀآی

ــم إِلَ« ــایهلُ ــاي متعــدي را ) 18احــزاب: (»ن ــهداءکُم«و معن ــم شُ دانســته ) 150انعــام: (»هلُ

  ) 225، ص1، جتا سیوطی، بی(است

کتـابی   مثابـۀ  بـه  موطـأ  به نقش و جایگاه آیات قرآن در شـرح احادیـث  نکردن توجه 

ی سـیوطی  الحـدیث   فقـه هاي وارد بر روش  ، یکی از آسیبفقه و احکام ۀشاخص در حوز

قـرآن   ،ترین منبع اسـتنباط و اسـتنتاج احکـام شـرعی     و اصلی ترین است. در حقیقت مهم

 ؛عتبر دیگر در این راستا نیز متکی به آن استمنبع م مثابۀ اي که سنت به گونه کریم است به

 نحـل: (.شـود  ا�تباع بودن آن در قرآن تبیین می چراکه اصل و اساس حجیت سنت و �زم

 شایسـته اسـت   و فهم احادیث مرتبط با آن منظور دستیابی به احکام شرع ) به7 ؛ حشر:44
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تحلیـل و  تمامی آیات مرتبط بـا یـک حکـم شـرعی درکنـار یکـدیگر مـورد تجزیـه و         

زیـرا   ؛تري از روایات فقهی حاصل گـردد  تا از این رهگذر فهم دقیق گیرد بندي قرار جمع

. شـود  کردن معناي دو یا چند آیه حاصل مـی  ضمیمه واسطۀ م شرعی بهگاهی استنباط حک

آیـات   وسـیلۀ  آیات خاص، تقیید آیات مطلـق بـه   واسطۀ عنایت به تخصیص آیات عام به

که  سار نظرداشت به آیات مبین از جمله مواردي است ل در سایهمقید و تبیین آیات مجم

بایـد   و فهم احادیـث مـرتبط بـا آن    هنگام استنباط و استنتاج احکام شرع از آیات قرآن به

  نادیـده  معنـاي  بـه گفتن است که پیگیـري چنـین رونـدي     شایستۀمورد توجه واقع شود. 

عنـوان قـراین گسسـته در     سایر آیات به به و بافت آیات نیست بلکه عنایت گرفتن سیاق

قراین پیوسـته،  عنوان  قرآنی به کلمات و جم�ت ماقبل و مابعد یک عبارت عین توجه به

ضرورت و اهمیت توجه به آیات قرآن براي شرح احادیـث  رغم  به شود. واقع باید مدنظر

توجـه   موطـأ هنگام شرح و بسط معناي روایـات   به سیوطی خصوص احادیث فقهی، هو ب

بایسته و شایسـته   طور به نداشته و از این مرجعها  آن تضمن مفهومکافی و وافی به آیات م

اي که کمتـر از ده مـورد اسـتفاده از آیـات در شـرح احادیـث از        گونه به است؛ بهره نبرده

    شود. دیده می در سرتاسر اثر جانب وي

  استشهاد به شعر و مثَل عرب. 11ـ3

اختـه  استشهاد به اشعار و امثال عرب، به شرح و تفسیر روایـت پرد در مواردي با سیوطی 

کـار رفتـه   ه برداشت معناي واژگان ب سبب هشمار، بیشتر ب است. این موارد هرچند انگشت

پوششی از جـنس پشـم    معناي بهجمع مرط و  را آن »مروط« ۀواژ ۀدربارنمونه  رايب ؛است

کسـاهم ثوباهـا فـی الـدرع راده/ و فـی      «دارد:  گونه که شاعر بیان مـی  و ابریشم دانسته آن

 »غلـس «) یا در خصوص معنـاي  21، ص1، جتا سیوطی، بی(»المرط لفا و ان رد فهما عبل

آهسـته بـا روشـنایی صـبح      طـور  بـه تاریکی پایان شب دانسته در آن هنگـامی کـه    را  آن

عینـک أم  کـذبتک  «دارد:  بیان مـی  1شود و شاهد سخنش را شعري از اخطل درآمیخته می

گاه بـا بیـان شـعر، بـه      )22، ص1، جهمان(».غلس الظ�م من الرباب خیا� رأیت بواسط/

نخستین مراحل کاربست یک اصط�ح در میـان عـرب اشـاره کـرده اسـت. در توضـیح       

رمت بی/ الـی أخـري کتلـک     ةمقفرفان جاوزت «با استشهاد به بیت  »هلُم جرَّا«اصط�ح 

ف عـرب را  وعرمداند که این اصط�ح  ، او را نخستین کسی می2از عابد بن زید »هلم جرا
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تبیین مصـداق یـک لفـظ، از شـعر      سبب گاهی به ).225، ص1، جهمان(.بیان داشته است

عرب شاهد آورده است. در خصوص مصداق شب قدر، قول ابوحنیفه مبنی بـر ابهـام در   

کرده سـپس بـه شـعر    هاي ماه رمضان را ذکر  مصداق آن و احتمال داشتن هریک از شب

، همان(.استشهاد کرده است »و عیناها فادر ةالقدر بکل شهر/دائر إلو لیل« ۀالنسفی در منظوم

آن به ذکـر   گاه در بحث از طرق سندي حدیث و اخت�ف نظر محدثان در) 300، ص1ج

حجر به طعـن   العربی از جانب ابن نشاهد اقدام کرده است. در تأیید نظر اب عنوان بهاشعار 

ـ   فخذوا عن العربی أسمار الدجی/« العربی اشاره داشته: بیلیه به ابناهل اش  إلو خـذوا الروای

ث، به امثـال  گاه نیز براي درك معناي بهتري از حدی) 370، ص1، جهمان(».عن امام متقی

 قمـی نقل  بهرا  »إذاً کاألرقم إن یترك یلقَم و إن یقتَلْ ینقَم«عبارت  عرب اشاره کرده است.

ـ « هاي مشهور در میان عرب دانسته است که در روایتی ذیل باب از مثل آورده  »سـائبه  إلدی

   )77، ص3، جهمان(.شده است

  جمع بین دو حدیث متعارض. 12ـ3

عنایت به تعارض و اخت�ف در میان احادیث، هم در فهم مخاطب از مفهوم مـتن و هـم   

به تعارض احادیث توجـه داشـته،   سیوطی در فهم مقصود واقعی متکلم اثرگذار است. لذا 

جمـع  هـا   آن که نتواند میان یصورت ی در جمع میان احادیث داشته و دربا ذکر د�یل سع

نمونه ذیل روایتـی در خصـوص وقـت نمـاز      رايب ؛به وقوع نسخ اشاره کرده است ،کند

مالک با روایات دیگر چون نقل ترمذي از رافع بن  موطأموجود روایت صبح، به تعارض 

ته فجـر کـاذب دانسـ    ۀهنگامـ  وقت نماز صـبح را بـه   روایت مالکخدیج پرداخته است. 

اسـت. وي  شـده  نزدیک به فجر صادق برشـمرده   در روایت ترمذي وقت آن که درحالی

دلیـل   کـه بـه  هـاي مهتـابی دانسـته چرا    رافعی روایت دوم را فقط مخصوص شـب نقل  به

، زمـان نمـاز   جهت احتیاط ها و تشخیص سخت فجر کاذب، به روشنایی هوا در این شب

شـافعی معنـاي لفـظ    نقـل   بهموکول کرد. سپس  نزدیکی زمان فجر صادق به صبح را باید

نوعی با توجیه معناي لفظ، برداشـت   فجر دانسته و نه روشناي صبح و بهرا همان  »اسفار«

چنین از روایت مؤید از ابن ارض را منتفی دانسته است. همعتأخیر نماز صبح از روایت م

وي گاهی که امکان جمـع  ) 22، ص1، جهمان(.استماجه از مغیث بن سمی بهره جسته 

حکـم   دربـارۀ باشد به وقوع نسخ اشاره کرده است. ذیل روایـاتی  نمیان روایات متعارض 
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در سفر را ابـراز داشـته   حجر مبنی بر منسوخ دانستن حکم روزه  سخن ابن روزه در سفر،

سخ، در مراحـل پایـانی   شایان ذکر است قائل شدن به وقوع ن )275، ص1، جهمان(.است

شـود و یـک    حدیث و پس از اطمینان از عدم امکان جمع، ادعا و قبول می تحقیق دربارۀ

لبـی  و ایـن مط  )318، ص6تـا، ج  ثانی، بـی  شهید(حل عرفی، عمومی و ابتدایی نیست راه

ـ   درستی آن را در سیوطی بهاست که  شـرح او دالّ بـر انـدك دانسـتن      ۀنظر داشـته و روی

    مصادیق وقوع نسخ در روایات است.

  بالغات و فتاواي مالک و موقوفات صحابه . دیدگاه سیوطی دربارۀ13ـ3

، در بخش ارزیابی سندي بـه آن اشـاره رفـت    که در عبدالبر ابناقتباس سیوطی از نظرات 

ب�غات مالک از دیـدگاه   مشهودي نمایان است. طور بهشرح ب�غات و موقوفات صحابه 

 : نخست روایاتی که طریقۀ مسند و متصـل آنـان غیـر از طریقـۀ    دو دسته است عبدالبر ابن

دوم چهار روایتی است که هرچند به اذعان وي  موجود است و دستۀبا همان الفاظ مالک 

ـ   آن شناخته نشده،جز مالک براي  اي طریقه اي کـه   گونـه  همعناي آن صحیح دانسته شـده ب

آمـده   به طرق مسند و متصل در منابع حـدیثی  مورد یک جز به شبیه مضمون این روایات

دقیقـاً همـین    عبـدالبر  ابنسیوطی با نقل نظرات  )300، ص24، ج1387، عبدالبر ابن(.است

تـوان بـه حـدیثی     نخست می دستۀ هاي کند. از نمونه موضع را در قبال ب�غات لحاظ می

سـاء  النّهی عن قتـل النّ « ) و93، ص1تا، ج سیوطی، بی(»ةما جاء فی النّداء للص�« باب ذیل

ـ  اشاره کرد )7، ص2ج ،همان(»و الوِلدان فی الغزو ترتیـب طریقـۀ متصـل آن را بـه      هکه ب

دوم ذیـل ایـن    ۀچهار روایـت دسـت  مسلم آورده است.  صحیحماجه و  ابن سننسندي از 

، 1ج ،همـان (»ا�ستمطار بالنّجوم«)، 121، ص1ج ،همان(»هوالعمل فی الس«اند؛  ابواب آمده

 »مـا جـاء فـی حسـن الخلـق     «و  )299، ص1ج ،همـان (»القدر إلما جاء فی لیل«)، 199ص

جز روایت نخست که صرفاً بـه صـحیح المعنـی بـودن آن اشـاره       به )94، ص3ج ،همان(

را از بعـد  روایـات  کند، معناي مشابه مضمون سه  دیگري برایش ذکر نمی ۀداشته اما طریق

از  آورده اسـت.  ترمذي جامع حاتم و ابن ابی تفسیر شافعی، ا�مطریقی غیر مالک به سند 

که سیوطی ب�غات مالک را صحیح السند و یا �اقل صحیح المعنی دانسته، به شـرح   آنجا

دیگري غیر از ب�غـات وجـود داشـته،    مسند در ابوابی که احادیث البته  ؛غات پرداختهب�

ه نظر کرد از شرح ب�غات صرف لی وي، شرح آن روایات بوده و در اکثر موارداهتمام اص
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  از دیدگاه وي است.در شرح ب�غات  نداشتن اولویت که این امر نشانگر

ابه در خصوص موقوفات صحابه، سیوطی مـذهب شـافعی را قبـول مرسـ�ت صـح     

لـذا وي   )172، ص1ج ،همان(.از طرق دیگر داشته باشد که مؤید و مقومی  دانسته مادامی

از سـنخ   ایـن موقوفـات  کـه   ، تأکید داردعبدالبر ابنصحابه با اتکا به سخن  موقوفات ذیل

آراء اجتهادي صحابه نبوده بلکه با ذکر طرق مسـند آن، ایـن روایـات را همـان احادیـث      

سیوطی حـاکی از   ۀبا این حال روی )94و  54، ص1ج ،همان(.برشمرده است اهللا رسول

بـه شـرح احادیـث مرسـل صـحابه       ابی که احادیث مرفوع وارد شـده، آن است که در ابو

   )126و  100، ص1ج ،همان(.ندرت پرداخته است هب

و این فتاوا بـه د است.  فتاواي شخصی مالک نقل شده مالک، موطأهایی از  در بخش

ـ  و در خ�ل الفاظ آن گاه پس از نقل حدیث :آمدهصورت  صـورت مسـتقل و    هو گاه ب

که هیچ حدیث دیگري وارد نشده اسـت. بـا تتبعـی کـه صـورت گرفـت        جدا در بابی

و حدیث دیگـري   ي شخصی مالک آمدهد سیوطی در مواردي که فقط فتواشمشخص 

 جِراح«، »تقفی الع رطُالشّ« هاي باب هیچ شرحی را بیان نداشته است؛ همانند نقل نشده

این عمـل  )، 81ـ3، ص3ج ،همان(»المیراث فی القَسامه« ،»فی التّدبیر الوصیإل«، »بالمکاتَ

وي حاکی از آن است که وي فتاواي شخصی مالک را جزء احادیث به حساب نیاورده 

به شرح آن اقدام نکرده است. مؤیـد   ،آراء شخصی مالک دیده ان رابلکه چون این سخن

در چنـد   و سیوطی ک پس از ذکر احادیث آمدهکه فتاواي مال است مواردي این مطلب

مختصـر آورده   طـور  بـه  را شـرحی » مـا جـاء فـی البـول قائمـاً     «مورد از جملـه بـاب   

دلیـل وجـود احادیـث بـه فتـاواي       هدیگر سیوطی ب عبارت به )84، ص1ج ،همان(.است

اي داشته اما در جایی که حدیثی نیامده و فقـط فتـاواي مالـک     نیز اشارهشخصی مالک 

  بوده، شرحی را بیان نداشته است

توان دریافت سیوطی  ب�غات و موقوفات صحابه گفته شد، می ۀبا توجه به آنچه دربار

پرداختـه و در   موطـأ در شرح احادیث اولویتی را در نظر داشته و ابتدا به روایـات مسـند   

فتـاواي شخصـی وي در    صورت وجود موقوفات صحابه، ب�غات مالک و بعد در مرتبۀ

صورت محدود و انـدك بـه شـرح ایـن      هها، ب آن باب حدیثی و با قبول صحت اسانید آن

      نیز اقدام کرده است. روایات
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  گیري یجهنت .4

مالک، هـدف   موطأشرح بر ، تنویر الحوالکسیوطی در  یالحدیث  فقه روش ارزیابی نقادانۀ

در این اثر، نتایجی از این دست حاصل شـد. سـیوطی در    ی این نوشتار بود. با دقتاساس

ابتدا به وارسی سندي روایـت اقـدام   ، الحدیث  فقهمانند برخی از عالمان  بهتألیف خویش 

اسـت.   برشـمرده  را در شمار روایات صـحیح  موطأو از این رهگذر تمامی روایات  کرده

نهـایی   و عدم تأیید نسخۀ مالک در نقد راویان و حذف روایات مشکوك عنایت به سیرۀ

و بیان اقوال و آراء صحابه و تابعین و نیز فتاواي شخصـی در   توسط وي از یک سوموطأ 

کـه سـخن    نشانگر آن اسـت  از سوي دیگر و توجه به عدم حجیت این آراء و فتاواموطأ 

�ف اصول و موازین علمی است. وي ، برخموطأدانستن روایات  سیوطی مبنی بر صحیح

از هـا   آن جهـت درك بهتـر مضـامین    در شرح و تفصیل روایات به پس از وارسی سندي،

بـه   زوایاي گوناگونی ورود کرده است. تبیین مطالب صرفی و نحوي، تبیین معناي الفـاظ 

از اقـدامات وي در   و ک�مـی  ب�غی حث تاریخی،، طرح مبادو طریق تقلیدي و اجتهادي

عدم رعایت جانب انصاف در تبیین مسائل ک�می مورد نزاع فرق اس�می  ست.این راستا

نجسـتن   هـاي گریبـانگیر روش اوسـت. بهـره     از آسـیب  چون حکم ارث گذاشتن انبیاهم

ترین منبع و مرجع استنباط احکام در شـرح   عنوان اصلی بایسته و شایسته از آیات قرآن به

 ی سیوطی است. ويالحدیث  فقهاشکال دیگري است که متوجه روش  موطأروایات فقهی 

امکان پرداختـه و در غیـر    تا حدها  آن ن روایات به جمع بینتعارض میا ۀمشاهد هنگام به

لذا در این حیطـه بـه وادي افـراط     ؛وع نسخ را طرح کردهوقدر موارد اندکی این صورت 

ب�غـات مالـک را    ،عبدالبر ابنبا تأیید سخن  سیوطی است. ستودنیکشیده نشده که امري 

صـحیح المعنـی دانسـته و موقوفـات صـحابه را از سـنخ آراء        کـم  دستیا  صحیح السند

به حسـاب   اکرم را روایات پیامبرها  آن اجتهادي ایشان نشمرده بلکه با ذکر طرق مسند،

 سـیوطی در ابـوابی کـه    توجـه آورده و لذا به شرح این روایات نیز اقدام کرده است. البته 

نـدرت بـه شـرح     هبعد و ب ه شرح این احادیث بوده و در مرتبۀب ،شده احادیث مسند وارد

 دربـا تفکیـک میـان احادیـث و فتـاواي شخصـی،       ب�غات و موقوفات اهتمام دارد. نیـز  

فقط فتاواي شخصی مالک آمده و روایت دیگري وارد نشده، به شرح  مواردي که در بابی

    فتاواي وي نپرداخته است.
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