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 درآمد

الدین سیوطی از دانشوران نامی جهان اسالم در حلدی،، فقله، تفسلیر، عللوم ادبلی و تلاری  اسلت. جالل
ای علمی دنیای اسالم پرآوازه است. شافعی ملذهب بلودن و شلهرت ه ای روایی و ادبی او در حوزهه مجموعه

کله توجله و  یاسلت. درحلال های او، سبب کم توجهی به برخی دیگر از آثار پرشمار او شده نگاشتهچبد کتاب از 
و پلژوه  در  ای مستقل او با محوریلت سلیره، مباقلب و فضلایل اهلل بیلته واکاوی در برخی نگاشته

کله پاسداشلت و ای  هسلازد. بله گونل یای دیگر از باورهای او را آشکار م هالبالی آثار روایی وتفسیری وی، چهر 
 دهد. یای الیه دوم اندیشه سیوطی را تشکیل مه ، ببیانمبدی به اهل بیت هعالق

در بللین دانشللمبدان اهللل سللبت بلله زمللان پیللدای  فللر  اهللل سللبت  نگللاری اهللل بیللتمبقبللت
 االربعتنن و مناقتب الهدت، ص هتال الهدت،  ،نزول القرآن فی مناقب اهل البیت گردد. آثاری چون  یبرم

فرای،السهطین فی فضتایل الهرضضتی والزهترا   (،430از ابونعیم اففهانی )متوفای ح،یثاً فی امر الهد، 
فضتایل اهتل  (،385)متوفلای دارقطبلی به قلم ص مسن، فاطهل(478)متوفای جویبی شافعیاز  والسبطین

 گبجلی شلافعی نوشلته نالبیتان فتی اابتار هتاحب الزمتا صاز ابوالمؤید بلخی)متوفای قرن چهلارم( البی 
بله  ینتایب  الهتن ل لت و  القربتی ،(۶52)متوفلای کمال الدین شافعی اثر مطالب السنؤل(، ۶58)متوفای

جتناهر  ( و303)متوفلای نسلاییاثلر  اصتای  لیتی بتن ابتی طالتب(، 1294)متوفایقبدوزی حبفیقلم 
نیلز بله عبلوان  سیوطی در همین راستا قابل ارزیابی هستبد.نیز ( 911)متوفایسمهودی موری  العق،ین

تبیلین  دربلا نگلارش آثلاری مسلتقل  بهلره نمانلد و یین خلوان گسلترده بلا یکی از برجستگان عور خود از
 کرد. ثبت اهل بیت یادکببدگان، نام خود را در زمره جایگاه اهل بیت

 پژوهش پیشینه

جایگللاه اهللل »، «ش(1389در روایللات تفسللیر ثعلبللی ) مباقللب اهللل البیللت»نوشللتارهایی چللون 
، مطالعله مباقلب نگلاری اهلل سلبت دربلاره اهلل بیلت»، «ش(1385از دیدگاه ابوحبیفه ) بیت

، «ش(1377ای تشللی  در مسللبد احمللد )هلل جلوه»، «ش(1399) ُ رر الستتهف فتتی اابتتار الستتبفمللوردی 
واحلدی »، «ش(139۶ی الولحیحین )بر پایله مسلتدرع علل تحلیل قرآنی روایات فضائل اهل بیت»

هریک بله ارزیلابی مبقبلت نگلاری « ش(1400) ضاسیر البسیفدر  نیشابوری و روایات شأن اهل بیت
در  بررسی سبد احادیل، مباقلب اهلل بیلت»اند. برخی نوشتارها مانبد  هیکی از دانشوران عامه پرداخت

در فلحیحین  مباقلب اهلل بیلتهای سبدی روایلات  ینیز تبها به بررس« ش(1381) هحیح بخار 
-نیز بله آسلیب« ش(1393) تسامح فضائل نگاران در روایات فضایل اهل بیت»پرداخته است. مقاله 

پرداخته است. بر اسام تتب  بله عملل  نگاران در روش نقل فضائل اهل بیتشباسی رویکرد فضیلت
ه  حاضلر بلا درع ایلن کاسلتی ای سیوطی تاکبون مورد بررسی قرار نگرفتله اسلت. پلژوه آمده، نگاشته

را به ترتیب تاریخی، سلامان داده و بله ارزیلابی رویکردهلای  برخی از نظرات سیوطی درباره اهل بیت
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 تفسیری، حدیثی و تاریخی وی در این زمیبه پرداخته است.

 سیوطی و آثارش

شلافعی در روز  خضلیری سلیوطی بلن محملد ابلی بکلر کملال الدین عبلدالرحمن بلنابوالفضل جالل
 کشور مور بله دنیلا آملد دریکی از شهرهای غربی نیل  «أسیوط» هجری در 849یکشببه اوایل ماه رجب 

در (. وی 1/33۶: 1418)سلیوطی،  سیوطی در هشت سالگی حلاف  قلرآن شلد (.45: 2003)سیوطی، 
 ش بلقیبلی شلدسلبب شلگفتی اسلتاد وشلت ورا ن شرح االستعاذل والبسهیلاولین اثرش به نام سالگی  17

تدریس جمی  علوم را از مشای  خود دریافت  اجازه افتاء و 87۶در سال (. سیوطی 137: 2003)سیوطی، 
نشلان از اعتقلاد قلبلی او در بلی اعتبلایی بله حاکملان  ذم الزیارل االُمترا  نگارش کتاب (.14)همان،  کرد

   سیاستمدار است.
تی در عللوم حلدی،، عللوم قلرآن، تفسلیر، تلاری ، ، افتاء و نگارش تألیفلاوی پس از چهل سال تدریس

کبلونی( مبیلل ) در جزیلره الروضله لفات  پرداخلت وؤ تکمیل م به عبادت وفقه، علوم لغت و ادبیات عرب 
حافلل ایلن دوره  الت،ریس التنایس لن الاتنا  وهمه کتب خود را وقف اهل علم کرد.کتاب  ساکن شد و

در قلاهره  دار فلانی را وداع گفلت و 911 سلال جمادی االولیسرانجام در سحر شب جمعه نوزدهم  .است
 (.1/7: 1440)سیوطی،  دفن شد نزدیک باب سیده عایشه دختر امام فاد 

را وسلعت  ویلیفلات أموضلوعی تدامبله ، در برخلی از آنهلااجتهلاد  آشبایی سیوطی با عللوم مختللف و
ملورد، اسلتاد  4۶0را  عالمله شلعرانی آنهلا بخشید. درباره تعداد دقیق آثار او نظرات مختلفی مطرح است.

)سلیوطی،  دانبلد یملورد مل 425وکلارل بروکلملان  5۶0، فلوگلل ۶00، ابلن ایلام 5۶7 جمیل بک اعظم
ث ِبِنعَهتل الیتلوی در کتاب  (.15/ 1: 13۶8  300 ،خودنوشلت اوسلت زندگیباملهکله بخشلی از آن  التح،ُّ

که پلس از آن نگاشلته  حسن الهحاضرل فی اابار الهصر و القاهرلدر کتاب . سیوطی شمرد یبرماثرش را 
برخلی حلدود یلک  ایی در چبلد فلفحه وهل واره هبرخی آثلار سلیوطی مقالل برد. یخود را نام ماثر  430 ،شد

جهت  و  ضاستیر الت،رالهنثنرکله  یجلای تلا، دانل همجلداتی ضخیم عرضه شلد اما آثار معروف او در اند. هکتابچ
 اند. هبه چاپ رسید جلد 12و در ا الجنام 

شباسلی، علوم قرآن، علوم ادبی، لغت مانبد تاری ، حدی،، تفسیر،گوناگونی  موضوعاتدر آثار سیوطی 
)ملدرم  مبطلق وکلالم رجال، فقه، افول، درایه الحدی،، ترجمه نویسی، شرح کتب حدیثی، حال وشرح

بایلد توجله  ای داشلته اسلت. هسلیوطی بله حلدی، توجله ویلژ است. هتحریر شد (2/550: 1395تبریزی، 
بسلیار  ین جهت خدمات اوااز  رکود علمی مسلمین نگاشت. داشت سیوطی آثار خود را در عور انحطاط و

دی علآثارشلان سله بدر ادبیات عربی نویسبدگانی کله » نویسد: یراسگین گیب درباره او م قابل توجه است.
سبک سلاده  به خاطر جامعیت و آثار او .استباشد وجود نداشتبد به همین جهت آثار سیوطی باور نکردنی 

 (.125: 2003؛ سیوطی، 149: 13۶2)هامیلتون،  «خیلی زود در کشورهای اسالمی رایج شد
 «والتشلبه او تعّطللفّوض احادی، الوفات »به سبب وجود عبارت  . برخیبودشافعی  ،سیوطی در فقه
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  (.21: 1414 )سیوطی، دانبد یبه تفویض م باورمبداورا در یکی از قوایدش، 
، یلادکرد فضلایل ایشلان در احادیل، هلایی مانبلد نگلارش کتلب مسلتقل دربلاره اهلل بیلت یویژگ

از زبللان پیللامبر  و یللاران او، تبیللین پللاداش محبللت بلله اهللل بیللت تفسللیری، رکللر برتللری علللی
، حلاکی از توجله سلیوطی بله نگلارش و نیز اظهار بیزاری ایشان از دشمبان اهل بیلت اسالم
نگلاری سلیوطی دربلاره فلحابه رسلول ای ببیادین شیعه مانبد توّلی و تبّری اسلت. رویکلرد مبقبلته آموزه

، ای نخستین، مبحور بله نگلارش کتلب مسلتقل دربلاره فاطمله زهلراه و مسلمانان دوره خدا
باشلد. ایلن ملوارد هلر چبلد دالیلل اسلتواری بلر گلرای   یمل و مهدی موعلود لبعلی بن ابی طا

ارادت ویلژه سلیوطی بله اهلل  آشلکاری بلر  هتوانبد نشان یشوند اما م یارزیابی نم سیوطی به اهل بیت
 باشد.  از دشمبان اهل بیت وی بیزاریاو و ، دیدگاه تقریبی بیت

 در آثار سیوطی الف( یادکرد مفهوم اهل بیت

 سیوطی با محوریت اهل بیت آثار -1

نگلاری و ای سلیوطی بله دو گونله تلکه در نگاشلته یادکرد سیره، مقام، فضایل و آالم اهلل بیلت
مسلتقلی در  آثلار ای مباسبتی در البالی کتب حدیثی، تفسیری و تاریخی قابلل افلراز اسلت. ویه گزارش

حدی، با سلسله دقیق راویلان آنهلا در  ۶0مجموعه  ،ن آثارای یکی از دارد. بیان سیره و مقام اهل بیت
 بلردارنلام احیا  الهّی  باضایل اهل البیت  است که به فرازمبدی همه جانبه اهل بیت فضایل و
گرچله . دارد سن انتخاب نام این کتاب نشان از عالقه فراوان وی بله دودملان رسلول خلدااست. ح  

ترتیب احادی، بیانگر مبظومله معرفتلی  کبد ولی انتخاب و یاظهار نظرخودداری مین کتاب از ا سیوطی در
   است. وی نسبت به اهل بیت

بله روایلات مبقلول از حضلرت  خلود رااز تحقیقلات  سلتر سیوطی در نگارش مسانید فلحابه بخشلی 
مستن، فاطهتل  حلدی، اسلت.1390بلر  افلزوناختواص داده اسلت کله  «مسبد علی»با عبوان  امیر

 سلخبان برخلی و نام نگاشته دیگلر سلیوطی دربلاره فضلایل حضلرت زهلرا ور  فی فضیدا ما الزهرا و
مسبد فاطمه الزهلرا رضلی اللله عبهلا » کبد: یوی کتاب را پس از حمد الهی چبین معرفی م ایشان است.

بعلها و وللدها  وعلیها والروایات المتعلقه بسیده نساء العلمین فاطمه الزهرا خاتمه ببات سید العالمین علیه 
این عبارت حاکی از ارادت ویژه سیوطی به (. 47: 1414)سیوطی،  «وسایر اهل بیتها فلوات رب العامین

 روایت است که در آن بی  از سی مودر مهم اهل سلبت و 284است.کتاب مذکور شامل  اهل بیت
الثغتنر اند. همچبین با نگلارش  هگرفتقرار سیوطی  ایه مببای گزارش عامه، نفر از راویان معتبر ۶0حدود 

یلن رسلاله ا درسیوطی  دارد. یاظهار م عالقه خود را به اهل بیت، الباسهل فی فضایل السی،ل فاطهل
بله تسلبیحات پلس از نملاز بله  ارمغلان پیلامبر ،نظیر زندگی فاطمه یقباعت ب زیستی و هبه ساد

: 1422)سلیوطی،  کبلد یاشلاره مل فاطملهزیه اندع یجه مهریه و ،ای برای فاطمه هعبوان هدی



 

 

ت
نقب

م
ت

ل بی
 اه

رد
دک

 یا
 و

ری
گا

ن
 

در 
ار 

آث
طی

یو
س

 

 67 
 
 

 الحتاو  لیاتتاو حلدی، در  200و نیلز بیلان بلی  از  العرف النر   فی اابتار الهدت، (. کتاب 54-59
 ایی از توجه سیوطی به اندیشه مهدوّیت است.ه نیز نمونه درباره امام زمان

، جتام  االحا یت ، التاستیر بالهتورنرالُ،ّرالهنثنر فتی در البالی دیگر آثار سیوطی مانبد  افزون بر ایبها،
فضلایل و آالم  بلاره سلیره،نکاتی در  احادی، و جه  الجنام  و ضاریخ الخیاا ، اإلکییل فی استنباط التنزیل

 شود. ییافت م اهل بیت

 اهل بیتمفهوم  سیوطی درباره تفسیری نگره -2

جلری » نیلز از بلاب قاعلدهآیلات دیگلری  نلازل شلده و آیات فراوانی از قلرآن در شلأن اهلل بیلت
ای هل خلود گزارش آثلارسلیوطی نیلز در  هسلتبد. مبطبلق اهلل بیلتبر و بیان مودا  اّتم  «وتطبیق

سلوره  33ریلل آیله  بلرای نمونلهدهلد.  یدر قرآن و ارتباط این دو ارائه مل فراوانی از عظمت اهل بیت
در  فرملای  حضلرت ،زیر کساء یملانی پیلامبر اسلالم پس از نقل گرد آمدن اهل بیت احزاب

: 1404)سلیوطی،  «اللهم هوالء اهلی واهلل بیتلی» آورد: یچبین م حسبین معرفی علی و فاطمه و
مهما کان معی فی درجاتی یلوم القیامله» نیز روایت نبوی ، و(5/198  «من احّببی وأحّب هذین و أباهما و ا 

 کبد. یرکر م را (28: 1985)سیوطی، 
ک َفَتْرضیَو لَ »رضایت در آیه  سیوطی از  رضایتمبدی اهل بیلت ( را5)ضحی/   «َسْوَف یْعطیک َربُّ

؛ 8: 1421؛ هملان، 3/۶0۶: 1408)سلیوطی،  شلود یعقوبلت مل داند کله سلبب نجلات آنهلا از یافراد م
 (22شلوری/ )« ومن یقترف حسلبه» را تفسیر آیه ت اهل بیت پیامبرمودّ  (.۶/3۶1: 1404همان، 
بلودن محبلت ایشلان در قللب را نشلانه ایملان  و دارا( ۶/۶: 1404هملان، ؛ 5: 1421)سلیوطی، دانسته 

 (،۶1)آل عملران/  آیله مباهلله در پلیوی (. ۶/7: 1404؛ هملان، 7: 1421)سلیوطی،  کبلد یمعرفی مل
 و بلر حسلبین را «َابباَءنلا»مورد اتفا  اغلب علمای مسلمان را نقل کلرده و واهه  همان قرائت شیعی و

َسبا» عبارت ؛ هملان، 2/39: 1404؛ هملان، 15: 1371)سلیوطی،  دانلد یطبق ملبم بر علی را «َانف 
2007 :۶9.)  

 در نگره تفسیری سیوطی عبارتبد از:  ای یادکرد مفهوم اهل بیت پیامبره مهمترین نمونه
در  (1/۶0: 1404)سلیوطی،  پذیرش توبه حضرت آدم به واسطه سوگبد دادن پروردگار به خمسه طّیبه

ْر َعَلیهلا»تطبیلق آیله ؛ سوره بقلره 37 تبیین آیه لالول َو اْفلَطبل الوة ْهَللک بل
َ
لْر أ م 

ْ
مراجعله  بلر (132)طله/ « َو أ

در آالم فرزنلدان آنهلا  و دسلتور الهلی بلر فلبر پیلامبر بله مبلزل عللی و فاطمله پیامبر
)سلیوطی،  اهلل بیلت پیلامبر در (23 )شوری/  «فی القربی»انحوار  (؛4/313: 1404)سیوطی، 

لی »تطبیق (؛ 230: 2007؛ همان، ۶/۶: 1404 ْم فل ه  َئبة َبلوم لوا َلب  م  لل
لْن َبْعلدل ملا ظ  لهل مل لی اللة وا فل ذیَن هاَجر  َو الة

ون وا یْعَلم  کَبر  َلْو کان 
َ
َرول أ ْجر  اْْلخل

َ
ْنیا َحَسَبًة َو ََل عبداللله بلن عقیلل پلس از  جعفلر و، علی بر (41)نحل/ «  الدُّ

 (.4/118: 1404)سیوطی،  بر ایشانای مکیان ه تحمل ستم
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 درباره مفهوم اهل بیت نگره روایی سیوطی -3

 ای قرآنلی و تفسلیر آنهلاه ا، داللته نه تبها به شأن نزول برای اثبات فرازمبدی اهل بیت سیوطی
ای مهم روایی سیوطی در ایلن بلاره ه ایی از گزارشه نمونه گیرد. یدارد بلکه از سبت معتبر نیز بهره م توجه

)سلیوطی،  امبیلت بخشلی آنلان بسان ستارگان آسلمان و هدایتگری اهل بیتبه شرح ریل هستبد: 
حلدی، ثقللین بلا (؛ نقل 7)همان،  بر رعایت حقو  اهل بیت وفیت پایانی پیامبر(؛ 8: 1421

در ارکلان  محبت اهل بیت محوریت(؛ 19)همان،  طریق 4با « کتاب الله وعترتی اهل بیتی»عبارت 
اتوللال شللجره سللادات بلله  و بلله پیللامبر اسللالم فاطملله انتسللاب اوالد(؛ 17ایمللان )همللان، 

 حلدی، غلدیر(؛ بیلان دقیلق 20)هملان، امبیت گستری در سایه رجلوع بله اهلل بیلت؛ پیامبر
 رپلس از جریلان غلدی عملر بله عللی جملله ابلوبکر و تبریلک فلحابه از(؛ 2/293: 1404)سیوطی، 

(؛ 28: 1421)سلیوطی، آزاردهبلدگان عتلرت وی  بلر دشلمبان و خشم پیلامبر(؛ 117/ 3)همان، 
 ،اختواص شفاعت پیامبر به دوسلتداران اهلل بیلت(؛ 1/150: 1404)سیوطی،  سفیبه نوح حدی،

قیاملت از  ای چهارگانله دره پرسل ؛ فرزنلدان عللی و فاطملهبله رعایلت حقلو   تأکید پیامبر
تأکید بلر ادب آملوزی فرزنلدان بلا محوریلت ؛ محبت اهل بیت امکانات جسمی و، عمر، مورف مال

در حضلیره قلدم  قرار گرفتن اهل بیت( و 30: 1421)سیوطی،  اطاعت از اهل بیت دوستی و
 .(119)همان،  قبه بیضایی که سقف آن عرش است الهی در

ْم   َمْن »وایت نبوی ر  ه  َحبة
َ
بْ   أ

َ
ه  َو َمْن أ ه  اللة َحبة

َ
ه  أ ْبَغَضه  اللة

َ
ْم أ درباره نتیجه محبلت یلا دشلمبی بلا اهلل  «َغَضه 

از فرزنلدان  بلر انتسلاب مهلدی موعلود بشارت پیلامبر ،(120/ ۶: 1404)سیوطی،  بیت
هلدایت  بله کشلتی نلوح بلرای نجلات بخشلی اّملت و تشلبیه اهلل بیلت ،(129)همان،  فاطمه

روایت اسلت کله سلیوطی تبهلا در کتلاب  4ضمون م ،اهل بیتهالکت دوری کببدگان از  مسلمین و
 پردازد. یبه رکر اسباد آنها م احیا  الهی 

 اهل بیتبا  آنهارابطه جایگاه خلفاء و  -4
بلله فللاعلی  ای حللدی، عاملله، جریللان مبلل  نگللارش وفللیت پیامبرخللداه در بسللیاری از نگاشللته

آشکارا، فرد مان  نگارش را، عملربن  است. با این همه سیوطی هگزارش شد« رجل  »ناشبام با آوردن کلمه 
را بیلان  از وی پس از خواستگاری او از فاطمله خّطاب معرفی کرد؛ حتی جریان اعراض پیامبر

به همراه افتخار اخلّوت بلا  فاطمه و برای تزویج علی در ادامه موافقت پیامبری و کبد.  یم
 (.193-191: 1414)سیوطی،  کبد یدعا برای فرزندانشان را گزارش م و پیامبر

گاهی خلیفه اول از برخی احکلام وسیوطی،  یلن نقلپ پلس از رسلیدن بله خالفلت را ا اقلرار وی بلر ناآ
لیت  عللیکم و اّنی قد ایها البام!» کبد: یچبین گزارش م إن  لسلت  بخیلرکم فلان احسلبت  فلأعیببونی و و 
  .(80-77: 1371)سیوطی، « أسأت  فقومونی



 

 

ت
نقب

م
ت

ل بی
 اه

رد
دک

 یا
 و

ری
گا

ن
 

در 
ار 

آث
طی

یو
س

 

 69 
 
 

سلکوت ای سلیوطی عبارتبلد از: ه در نگاشته ایگاه خلفاء و رابطه آنان با اهل بیتایی از جه نمونه
اعتلراف ابلوبکر بله (؛ 71: 1414ء )سلیوطی، ابوبکر در برابلر اسلتدالل عللی بلر ارد بلردن فرزنلدان انبیلا

(؛ 29: 1414)سلیوطی،  اظهار پشیمانی از آن در روزهای واپسین عمرش و حرمتی بر بیت فاطمه یب
)هملان،  «عللی فلیکم أقیلونی أقیلونی فلست  بخیرکم و»گفتن عبارت  با اعتراف ابوبکر به فضل علی

 (؛43۶: 1424)سلیوطی،  «اّن لی شیطان یعتریبلی» شیطانی همراه اوست، اعتراف ابوبکر به ایبکه ؛(80
(؛ 171: 1371)سلیوطی،  نباشلد در آن حاضلر پباه بلردن خلیفله دوم بله خلدا در مشلکلی کله عللی

گاهی درباره میراد جّده از ماترعل  اعتراف خلیفه اول بر  (.2/127: 1404)سیوطی،  تمیّ  ناآ
ْم »پاس  کوببده زنی از قری  براسام آیله  درهم و 400پس از نهی خلیفه دوم از مهریه بی  از  َو آَتیلت 

ْبه  َشیئا وا مل ذ  خ 
ْ
ْبطارًا َفال َتأ نة قل ْحداه  لن »   عمر را با عبارتپاس سیوطی، (،20)نساء/  «إل ل  البلام أفقله  مل ک 

َمر . باید توجه داشت سیوطی در جمل  آوری روایلت گلاهی (2/133: 1404)سیوطی،  کبد یگزارش م «ع 
اولین کسلی کله بلا حلق »د کب یکرد. برای نمونه درباره عمر به اسباد خود از ابی بن کعب نقل م یتسامح م
گیلرد  یرا مل اولین کسی که خدا دست او کبد و یخدا سالم م اولین کسی که به دهد عمر است و یدست م

ی بلن کعلب در توجه به وجود اّبل جعلی بودن این روایت با .(117: 1371)سیوطی،  «کبد یو وارد بهشت م
 روشن است.آیاتل نافی تجسیم  و سبت متواتره آن با محتوای مخالفت سبد آن و

 از نظر سیوطی مخالفان اهل بیت -5

ای مدیبله ه جابر بلن عبداللله انولاری در کوچله ،گزارش سیوطی پس از رحلت پیامبر اسالمبر  ببا
 ای انولار، باشلد کلافر اسلت. هر کس مبکلر او بهترین مردم جهان است و علی» گفت: یم گشت و یم

)سلیوطی، « نظلر کبیلد هر که امتباع کرد بله حلال ملادر او تربیت کبید و فرزندان خود را به دوستی علی
را مایله ورود  دشمبی با اهلل بیلت ،وی بر اسام روایت ابن عبام از رسول خدا (.1/51: 1999

 (.9: 1421داند، هر چبد آن فرد عبادات فراوان داشته باشد )سیوطی،  یبه جهبم م
 کبلد ینقلل ملنکلوه  ایلن دو  روایات بسلیاری در «معاویه باب یزید و»با گشودن فولی با عبوان  وی

حکومت کردن معاویه بر سیا  پادشلاهان توان به  یا مه از مهمترین این نکوه  (.85: 1371)سیوطی، 
(، پلذیرش 19۶)همان، گذاری بدعت والیتعهدی در اسالم به دست معاویه  ه، پای(199: 1371)سیوطی، 

 اشاره کرد. (194: 1371)سیوطی،  سبیل تألیف قلوب اسالم معاویه بر
ال یزال أمر أّمتی قائملا بالقسلح حّتلی » کبد: ینقل م چبین ود از رسول خداسیوطی به اسباد خ

وی جبایلت یزیلدیان در واقعله حلّره را  .(208: 1371)سلیوطی،  «یزیلد  لله  یکون أّول من یثلمه رجل یقال
 دانسلته و کاریزید را مردی گباه او داند. یهتک حرمت زنان با عّفت م سبب کشته شدن بهترین فحابه و

ای کله  هاز خلدای یگانل ای مردم!» گفت: یکبد که به مردم عور خود م یز قول عبدالله بن حبظله نقل ما
آسلمان بلر  قیام علیه یزیلد آن قلدر خلودداری کلردیم کله ترسلیدیم از به خدا قسم از شریک ندارد بترسید.



 

 

 70 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ــا

شم
 ،

هم
زد

دوا
 ،

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

14
00

 

 

و شلراب  کبلد یمباشرت مدختران خود  خواهران و یزید کسی است که با مادران و سرمان سبگ فروریزد،
 (.228: 1371)سیوطی، « کبد ینماز را ترع م نوشد و یم

ج  » کبد: یچبین نقل م نیز درباره خوارج را سیوطی فرمای  پیامبر ْوم    یْخر 
َ
لْن   ق لی  مل تل مة

 
وَن   أ یْقلَرء 

َشی ْم بل هل َراَءتل َلی قل کْم إل َراَءت 
َ
ْرآَن َلیَس ق َللی اْلق  کْم إل َشلی ٍء َو اَل َفلاَلت  ْم بل هل ْم  َفلاَلتل هل لیامل َللی فل کْم إل لیام  ٍء َو اَل فل

َشی لَن ا بل لوَن مل
 
ق ْم یْمر  یه  ْم َتَراقل ه  ز  َفاَلت  َجاول ْم اَل ت  َو َعَلیهل ْم َو ه  ه  َله  نة

َ
وَن أ ْرآَن یْحَسب  وَن اْلق  ْسلاَلمل کَملا ٍء یْقَرء  ْْلل

یة مل َن الرة ْهم  مل  (.135-134: 1985)سیوطی، « یْمر    السة
ا هل ارائه کرده است؛ بلرای نمونله ایلن گزارش خالفان اهل بیتبسیاری از م ایه سیوطی گزارش

دشلمبی شلدید معاویله بلا (؛ 143)هملان،  به دست خلوارج شهادت علیتوان به ایبها اشاره کرد:  یم
کوه پیامبر (؛105: 1414)سیوطی،  علی ریلل  از برخی افحاب در بی مهری به اهل بیت شل

(؛ 7/229: 1914)سلیوطی،  شباسلایی مبافقلان بله دشلمبی بلا عللی ه؛سلوره مائلد118-117آیات 
گریسللتن مللروان بللر جبللازه مطهللر امللام (؛ 155: 1414)سللیوطی،  مبللافق بللودن مخالفللان فاطملله

ایی چلون ه انتساب بدعت(؛ 191: 1371)سیوطی،  بر فریبکاری او هشدار امام حسین و حسن
اخلذ ؛ اخته کردن خادمان؛ نماز کاستن تکبیرات اران و؛ خطبه خواندن قبل از نماز؛ ندننشسته خطبه خوا

)هملان،  یزیلد کراهت مردم از بیعت بلا(؛ 201-200: 1371توسح معاویه )سیوطی،  بیعت برای جانشین
 .قری  به دستور یزید در واقعه حّره نفر از فحابه و 3۶0کشته شدن بی  از ( و 205

 معاویه چبین آمده اسلت: و علیباره فرزندش در سؤال بن حببل به  احمداز پاس   در گزارش سیوطی
دوا، َفجاؤا الی رجٍل قلد حاربله وقاتلله فلأطروه کیلادًا » َان علّیًا کان کثیر اَلعداء، ففتَ  له اعداؤه عیبًا فلم َیجل

اسلیری  و امام حسلینیزید از قتل » نویسد: یم ضاریخ الخیاا وی در (. 199: 1371)سیوطی،  «مبهم له
 وی داستان ورود سر مطهر املام حسلین (.139: 1371)سیوطی،  «بسیار خوشحال شد اهل بیت

ابلر مولعب ر ب آن سلرمختار در بعلد از برابر مختار و سپس سر ابن زیاد در برابر ابن زیاد و به داراالماره کوفه در
 (.85)همان،  داند یای تاری  مه رمسپس سر موعب در برابر عبدالملک مروان را از د بن زبیر و

ای حکوملت خلود ه بود که برای استحکام پایله یکی از دشمبان اهل بیتخلیفه عباسی، مبوور 
ای بلزر  ه شخولیت وی نه تبها شیعیان بلکه فقها و .وارد کرد ای فراوانی به محبان اهل بیته رنج

عبداللله  بنبه جرم پشتیبانی از ابراهیم  ابوحبیفه راچبانکه  آزرد. یسخت م ،وی مخالف بودند عامه را که با
)هملان،  سلیوطی بلا نقلل ایلن ملاجرا به زندان افکبد. شال  زد و عباسی در عرا  رهبر قیام ضد ،محض

 گذارد. یبه نمای  م جویی خود را نسبت به اهل بیتحق روحیه انواف تاریخی و (259
بلود کله در ابتلدای  عافلر بلا املام کلاظممهلدی عباسلی م ،یکی دیگر از دشمبان اهل بیت
وللی در  (.3/132: 13۶2)یعقلوبی،  عفوعمومی سیاسلی اعلالم کلرد خالفت برای جلب حمایت مردمی،
فسادهای اخالقلی و  سیوطی هاشم را پی گرفت. یجویی با بب هروند کیب زمان کوتاهی چهره دگرگون کرد و

 (.259: 1371)سیوطی، کبد  یرا گزارش م ای او به اهل بیته ستم
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 ب( سیره پژوهی سیوطی درباره اهل بیت

 در آثار سیوطی بن ابی طالب علی جایگاه -1

الجبلهل و أخلو شلأحلد  العشلرهل الم» کبد: یرا چبین معرفی م امام اول شیعیانسیوطی آشکارا  هود لهلم بل
هره علی فاطمهل سیده نساء العالمین و أحد   لملاءل رسولل اللهل بالمؤاخاهل وفل السلابقیَن فلی االسلالمل و أحلد  الع 

هاد الملذکورین و الَشجعانل المشهورین و الربانیّین و را  وی در ادامله عللی «.الخطبلاءل المعلروفین الز ّ
 عرضله داشلت بله پیلامبر قرآن را جمل  آوری کلرد و ،داند که در عور پیامبر یاولین نفری م

 (.1۶۶)همان، 
اختولاص ایلن  و سوره مجادله برای دیدار بلا پیلامبر 12آیه  پس از نزول فدقه دادن علی

آن را از جملله سلیوطی عمل بله املام اول مسللمین شلأن نزوللی اسلت کله بسلیاری علملای اهلل سلبت 
: 1435؛ حللاکم نیشللابوری، 2/521: 1989؛ متقللی هبللدی، ۶/185: 1404)سللیوطی،  انللد هپذیرفتلل

ها أنا مدیبه العلم»سیوطی روایات نبوی  (.2/524 کمله » ،(1/415: 1999)سیوطی، « وَعلی  باب  الحل أنا دار 
، الّلهلم وال َملن وااله وعلادل َملن علاداه» ،)همان( «وعلی  بابها  را بلا اسلباد« من کبلت  ملواله  فعللی  ملواله 

: 1371)سلیوطی،  «علی  مّبی و أنا من علی» ،(1۶9: 1371؛ همان، 4۶-45: 1983)سیوطی،  مختلف
أنلت مّبلی » ،(173)هملان،  «ملن آری علیلًا فقلد آرانلی» ،(172)همان،  «ی علی عباَدهالبظر  إل» ،(1۶9

قاتل علی )تأویل( القلرآنل کملا قاتللت  عللی »( و ۶/71: 1404)سیوطی،  «بمبزله هارون من موسی اّنک ت 
 شلیعیان، میلان فلدها روایلت نلاظر بله املام اول از ای هبه عبوان نمون ( را173: 1371)سیوطی،  «تبزیله
حلٍد » از قول ابن عبام دو روایت مشهور:. همچبین کبد ینقل م علی َثمان عشرٍه َمبقبه ما کانلت َلل کانت لل

َل فلی عللی» و ،(172: 1371)سیوطی،  «هذه االمه زل
)هملان،  «ما نزل فی أحد من کتاب الله تعالی ملان 

 کبد. ینیز رکر م را (171
گللاهی علللی از ترتیللب، شللأن نللزول، زمللان  در  فرازمبللدی اهللل بیللت مکللان دقیللق نللزول آیللات و وآ

: 1414)سلیوطی، « ابا الریحلانتین»به  ، وفف علی(2/493: 1421؛ همان، 203)همان،  تفسیرآیات
پیروزی مسللمین  ،(172: 1371)سیوطی،  آب دهان پیامبربه با تبرع  شفای چشم علی ،(17۶

بلله حضللرت  تشللبیه علللی ،(۶/521: 1404)سللیوطی،  در جبللگ احللزاب بلله واسللطه وجللود علللی
ای هلم در  هعلد این بیان که یهودیان با عیسی مخالفت کردنلد و برای او بر دعای پیامبر و عیسی

 ،(55-54: 1985)سلیوطی،  بله او بیبلی شلباهت اوضلاع عللیپلی  راه محبت او افراط پیشه کردند و
گاهی علی مانبلد  از پیلامبر بلری عللیمیراد ،(185: 1371)سیوطی،  از تمام دقایق قرآن آ

: 1371)سلیوطی،  آیه دربلاره عللی 300نزول  ،(100: 1414)سیوطی،  جانشیبی هارون پس از موسی
حشلر  ،(17۶)هملان،  ا در اثلر جابجلایی محلل اولیله قبلره مدت تا پبهان ماندن قبر افلی علی ،(172

تطبیلق  سلوره حجلر، 2عبلوان مولدا  آیله  بله( 17۶)هملان،  قیاملت همراه کلافران در مخالفان علی
سلعد بلن  شگفتی ،)همانجا( ترین مؤمبینشریف بر علی به عبوان امیر و« یا اّیها الذین آمبوا» عبارت مودا 
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اص به خاطر دارا
ّ
شلقی نامیلدن قاتلل  ،(158: 1414)سلیوطی،  عللیبرجسته  های یبودن ویژگ ابی وق
امللام اول  برخللی کلمللات قوللاریللادکرد  و (173: 1371)سللیوطی،  توسللح پیللامبر اسللالم علللی

 هستبد. ای سیوطی در بیان فضایل علیه ای از نگاشته هنمونمسلمین، 
قضا هملان عللم  مبظور از «.أقضاَکم علی» فرمود: شیعه آمده است که پیامبر از طریق عامه و

 پیلامبرافلحاب  ترینل  هفقی علی ؛کبد یین اسام ثابت ما سیوطی بر بیب  عمیق است. فقه و
گلاهی بله  ،«سبعه أحلرف»وی در علوم قرآنی ضمن طرح بح، حدی،  (.1/58: 1999)سیوطی،  است آ

گاهی عللی ( و2/4۶۶: 1421دانسته )سیوطی،  اختیار علی باطن قرآن را در ظاهر و بله عللم  آ
کبلد )سلیوطی،  ییلاد مل شلیعیان پاسداشت مقلام املام اولرا در  «َسلونی َعن کتابل الله» حدی، آسمانی و

1408 :1/15 .) 

 سیوطی در آثار فاطمه -2

 در فضلایل، مستن، فاطهتل الزهترا و الُثغنُر الباسهل فی فضایل السی،ل فاطهلکتاب مستقل  نگارش دو
حلاکی از  پس از وفات رسول خلدا ای فاطمهه ای از رنج هپار  اخال  و ها، یبرجستگ امتیازات،

 برتللرین زنللان عللالم» نویسللد: یبلله مقللام بللزر  بللانوی عالمیللان اسللت. وی مللمعرفللت سللیوطی  ارادت و
رضللاعل وَیغضللب » وی روایللت نبللوی(. 2/23: 1414)سللیوطی، « اسللت اطمللهف إن الللله َیرضللی لل

فانّملا فاطمله » روایلت و( 12۶: 1985؛ هملان، 143: 1414)سلیوطی،  خطاب به فاطمه« للغضبکل 
؛ هملان، 70: 1422)سلیوطی، کبلد یرکلر مل باقب حضرت زهلرام را در« بضعه مّبی یؤریبی ما آراها

1999 :2/208.)  
در معلراج و  واسلطه خلوردن طعلام بهشلتی توسلح پیلامبر هبل خلقت جسمانی فاطمه زهلرا

: 1404؛ هملان، 2/138: 1999)سلیوطی،  ر حضلرت زهلرامطّهل استشمام رایحه بهشلت از وجلود
 اش یمحبللت پللدر بللر دختللر گراملل ری ایشللان ودر بیمللا بللا پیللامبر ، همراهللی فاطملله(4/153

(، 82)هملان، به نیازمبدان از همه آنچه در خانله داشلت  بخشبدگی فاطمه(، 85: 1414)سیوطی، 
 و دسلتور پروردگلار بلر تلزویج عللی ،(48-47)هملان،  از فاطمله جریان اسلتقبال پیلامبر

فرزنلدان او بلر  و( 115: 1414)سیوطی،  بر زنان بهشتی سیادت فاطمه(، 107)همان،  فاطمه
)سللیوطی،  آخللرت در دنیللا و سللیادت همسللر فاطملله(، 70-۶9: 1422)سللیوطی،  جوانللان بهشللتی

ای زیسلللتی هللل مرارت ،(128: 1414)سلللیوطی،  حلللدی، تسلللبیحات حضلللرت زهلللرا ،(72: 1422
: 1914)سلیوطی،  بر پاداش شیرین آخلرت بله او و وعده پیامبر در زمان پیامبر فاطمه

از  بازدیلد پیلامبر ،(194: 1414)سلیوطی، دفن شبانه حضرت  (،۶/3۶1: 1404؛ همان، 33،39
 بله دسلتسلفارش بله انحولار تغسلیل (، ۶/3۶: 1404)سلیوطی،  پس از بازگشت از سفرها فاطمه

 بله پیلامبر اسلالم معبلوی فاطمله ای ظاهری وه شباهت ،(1/18)همان،  علی سماء وأ
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ای بهشلتی هل بهتلرین مرکب قیاملت و اسلتفاده از در مبعود شلدن فاطمله ،(۶9: 1422)سیوطی، 
)هملان،  است از فرزندان فاطمه ایبکه مهدی بر بشارت پیامبر ،(113: 1414)سیوطی، 

: 2002؛ هملان، 4/177: 1404)سلیوطی،  زملان پیلامبر بر فدع در لکیت فاطمهام ،(197
بیلان مقلام  سلیوطی در ایهل گزارش(، از مهمتلرین 2۶ء/ )اسلرا «وآتل ری القربلی حقله»ریل آیه  (1۶1

 است.واالی فّدیقه طاهره 
کبدکه وی به اسماء ببلت عملیس  یبرای روش تدفین خود را چبین نقل م سیوطی وفیت فاطمه

حبشله بلرای مردگلان  فرمود دوست ندارم پیکرم مانبد سایر زنان کفلن شلود. اسلماء علرض کلرد درکشلور
ایلن پیشلبهاد را پلذیرفت و دسلتور سلاخت تلابوت را  پیکر آنها معلوم نباشد. فاطملهسازند تا  یتابوتی م

 عایشه پس از شلهادت حضلرت زهلرا ،ای تاریخیه ببابر گزارش (.205: 1414)سیوطی،  فادر کرد
رفت اما اسماء مان  ورود او شد. عایشله گالیله را نلزد پلدر خلود ابلوبکر  برای غسل او به مبزل فاطمه

شلوی  اسلماء گفلت: ایلن دسلتور فاطمله  یم برد. ابوبکر به اسماء گفت: چرا مان  همسران پیامبر
سلیوطی در انتهلای ایلن ( 78: 1422)سلیوطی،  ست که جز علی و من کسی پیکلر او را نبیبلدا زهرا

 (.92: 1414)سیوطی، « مان  عایشه شد کر پس از شبیدن این جمله بازگشت وابوب»نویسد:  یگزارش م
ا، اسباد گوناگونی برای یلک موضلوع حلدیثی رکلر کلرده اسلت. بلرای ه وی در بسیاری از این گزارش

 ضدت یب اثرتار، لهتحاح ستتّ همله  سلسلله اسلباد آن را در پس از بیان تسبیحات حضرت زهرا نمونه
 (.57-55: 1422)سیوطی،  کبد یرکر م دقیق مسن، لیی طبری و

 در آثار سیوطی امام حسن -3

هلذان إببلای » حلدی، نبلوی دانلد و یرا آخرین خلیفه مبووفه از طرف خدا مل امام حسن ،سیوطی
: 1371 )سلیوطی، دانلد یرا مبطبق بر حسبین مل «احب من یحبهما وإببا إببتی، اللهم إنی احبهما فأحبهما و

مانبلد  و عقیقه برای او، مباقب فراوان املام حسلن توسح پیامبر حسنگذاری امام نام(. 189
 سلفر پیلاده بلرای ادای حلج25سیادت، حلم، وقار، جلود، کراهلت از جبلگ وکشلتار، محبوبیلت نلزد ملردم، 

 است. دوم شیعیانامام  از سیره و مقامسیوطی  ایه ای از گزارش هنمون (189-185: 1371)سیوطی،
من به هیچ چیلز »است:  کرده را چبین گزارش مقام امام حسن در تجلیل ازروایت ابن عبام وی 

پیاده بله حلج رفلت،  بار 25ام ولی حسن بن علی  هجز به ایبکه در جوانی پیاده به حج نرفتم افسوم نخورد
« سله بلار همله املوال  را بلا فقلراء تقسلیم کلرد رفتبلد و یای خلوب در جللو او راه ملهل کله مرکب یدرحال

ای فراوان آن حضلرت بله ه بخش  از فقرا و دستگیری امام حسن مجتبی (.190: 1371)سیوطی،
بلار  طول عملر دو در خورد. امام حسن یحدی بود که در تاری ل زندگانی هیچ یک از بزرگان به چشم نم

وی علللت شللهادت امللام )همللان(.  سلله بللار نیمللی از امللالع خللود را در راه خلدا ایثللار کللرد همله دارایللی و
دختر اشع، بن قیس بلا دسیسله یزیلد بله بهانله قلول  ،دست همسرش جعدهه را مسمویت او ب حسن



 

 

 74 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ــا

شم
 ،

هم
زد

دوا
 ،

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

14
00

 

 

 (.192کبد )همان،  یجعده رکر مازدواج با 

 از منظر سیوطی امام حسین -4

 نویسلد: یمل رسلد، یمل وقتی بله فاجعله شلهادت حسلین ،ت یزیددوره حاکمیّ  سیوطی در گزارش
(. 207: 1371)سلیوطی،  «قلب تحمل یادآوری آن را ندارد داستان قتل حسین آنقدر جان سوز است که»

خبار علیای ه گزارشسیوطی،  ن وهبگلام رفلتن بله فلفیّ  بر محل شهادت حسین روایی مانبد ال
؛ هملان، 32۶: 1371؛ هملان، ۶/31: 1404)سیوطی،  یاران  و گریه آسمانیان بر شهادت حسین

گلاه  بلا وجلود حضلور در سینم سلمه از شهادت حخبر یافتن ا   ،(2/12۶: 1405 مدیبله بله واسلطه آ
را گلزارش  (2/12۶: 1405؛ هملان، 227: 1371)سلیوطی،  در علالم خلواب شدن توسح پیامبر

: 1424)سلیوطی،  خورشلیدگرفتگی ،(79: 1424)هملان،  خونبار شلدن آسلمان کبد. همچبین او به یم
گاهی اهالی شام از زمان شهادت حسین(405 )سلیوطی،  خورشلید شدن آسلمان واز روی تاریک  ، آ

؛ 2/235)هملان،  تغییلر اوضلاع جلوی ای زمین وه جاری شدن خون تازه از زیر سبگ(، 2/237: 1405
ی تغییلر . سیوطکبد یگزارش م حوادد پس از شهادت امام حسین( را به عبوان 22۶: 1371همان، 

 »کبد:  یرا چبین بیان م اوضاع جوی پس از شهادت امام حسین
 
تل الحسین احمّرت له اْلفلا   لما ق

ر ملادر »نویسلد:  یو در گزارشی دیگر از علی بلن مسلهر ملا (.۶/31: 1404)سیوطی،  «السماءل اربعه أشه 
فلورت  هگفت: من در زمان کشته شدن حسین دختری جوان بودم، در آن ایام آسمان تا مدتی ب یبزرگم م

 )همان(. درآمده بود )سرخ فام( علقه
مدام کلمله اسلترجاع را بلر زبلان  سیوطی ابن عبام شبی با پریشانی از خواب برخاست وببا بر گزارش 

افلحاب  هملراه  و ای از خلون حسلین هرا در خلواب دیلده بلود کله شیشل آورد. وی پیامبر یم
؛ هملان، 227: 1371)سلیوطی،  کلرد یگالیله مل از املت  بله خلاطر رفتارشلان بلا حسلین داشت و

1405 :2/12۶). 

 در نگاه سیوطی دامام سجا -5

میَن اْلَغلیَ  َو »آیه  در سیوطی یکی از موادیق نیکوکاران اءل َو اْلکلاظل لرة اءل َو الضة لرة لی السة لوَن فل ق  ذیَن یْبفل الة
بین ْحسل بُّ اْلم  ه  یحل امل َو اللة کله  انلد هآورد. دانلد یمل ( را امام سلّجاد134)آل عمران/   «اْلعافیَن َعنل البة

ظرف از دسلت  بلر فلورت  جهت وضو، غفلت کرد و هبگام ریختن آب بر دست امام کبیز امام
 بلبد کرد و به کبیز نگریسلت. خوی  سر ،شد. امام افتاد که سبب شکافتن فورت امام امام

فلراز  ،خشلم خلود را فلرو خلوردم. کبیلز در ادامله فرملود: را خواند، امام« والکاظمین الغی »کبیز آیه 
آن  املام ،«واللله یحلب المحسلبین»بلا خوانلدن  فرمود تلو را بخشلیدم. خواند و امامبعدی آیه را 

 (.2/73: 1404)سیوطی،  خادمه را آزاد کرد
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 در کالم سیوطی صادقین -6

اسلت. گسلتره روایلات از نکلرده اشلاره مسلتقیمی  به فلادقیندر آثارش سیوطی رسد  یبه نظر م
از روایلات  وری هنگلاری را بله سلمت نگلارش و بهلر حدی، فادقین در موضوعات مختلف، هر پژوهشگر و

گاهی از انبوه دستاوردهای معرفتی اماملان شود. یایشان رهبمون م پلس از حضلرت  سیوطی نیز با آ
ای ه عالقله این دوری گزیبی را باید در علل احتمالی ، با تعمد از رکر آنها خودداری کرده است.سجاد

سیوطی و قدرتمبدی عامه جستجو کرد. بسیار محتمل است که سیوطی وضعیت حاکمیت عور مذهبی، 
خلودداری کلرده اسلت. بله هلرروی  یادکرد احادیل، فلادقین از ،برای رهایی از اتهام تمایل به تشی 

قللوب  در ، عاملی برای اثبات فرضیه نفور محبت اهل البیتسیوطیآثار  در سایر امامان کردیاد 
 حق طلبان است.

 از منظر سیوطی امام رضا -7

، 200ملأمون در سلال»کبلد:  یبه والیتعهدی را چبین گزارش م سیوطی جریان انتخاب امام رضا
میان خانلدان  در خطاب به آنها گفت: و یک مکان گرد آورد که بی  از سه هزار نفر بودند در ببی عبام را

 شلود. ینمل پیلدا لرضلادین برتر از علی بلن موسلی ا عباسی هیچ کس از لحاظ فضل و ورع و علوی و
البتلله نبایللد از نظللر دور داشللت  (.223: 1371)سللیوطی،  «سللپارم یملل ببللابراین والیتعهللدی خللود را بلله او

 نیز نگاشته است. ساس فی مناقب بنی العباسال  سیوطی کتابی در بیان فضایل عباسیان با نام
 3۶آیله  ریلل تفسلیر امام رضابیان  گزارش پرس  یحیی بن اکثم درباره حاّل  حضرت آدم در حج و

 (.1/58: 1404در آثار سیوطی است )سیوطی،  ایی از یادکرد امام هشتم شیعیانه نمونهسوره بقره 

 امام زمان -8

مربلوط بله عولر ظهلور اسلت. وی در  و نگاشته سیوطی دربلاره املام زملان العرف النر  کتاب 
و روایلات مربلوط بله ا (.4: 1432)سیوطی،  خواند یم« فاطمی مبَتَظر»را  امام مهدی ،مقدمه کتاب 

: چهلل حلدی، نویسلد یمل الحتاو  لیاتتاو در  سلیوطی .(2)هملان،  دانلد یرا معتبر مل قیام مهدی
: 2000)سلیوطی،  ام هو روایلات دیگلری کله وی نیلاورده اسلت را افلزود درباره مهدی موعودابونعیم 

 سبد حدیثی که مهلدی گانه دانسته و هخلفاء دوازدجزو را  ین کتاب، مهدیا . وی در(7۶، 2/55
لد فاطمله» کبد. هم چبین روایت نبوی یداند تضعیف م یرا عیسی بن مریم م را « المهدی من عترتی من و 

 (.4/557: 1435؛ حاکم نیشابوری، 19۶: 1414)سیوطی،  کبد یام سلمه گزارش م از
. بلرای نمونله ریلل توجه داشت حب الزمانآیات قرآن پیرامون حضرت فا سیوطی به تفسیر اثریل 

ال تقوم الساعة حتی یمللک اَلرض رجلل » کبد: ینقل م سعید خدری از پیامبروسوره حج از اب 7آیه 
أجللی الجبهلة أقبلی اَلنلف یملال اَلرض قسلطا و   مبی  من أهل بیتی أجلی أقبی و لف  أبی داود المهدی

ی » با بیلان روایلت ( و۶/57: 1404)سیوطی،  «بینعدال کما ملئت قبله ظلما وجورا یکون سب  س اْلَمْهلدل
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ی َلیَلٍة  ه  فل ه  اللة ح  ، یْولل ْهَل اْلَبیتل
َ
اأ بة در آیله تطهیلر  ایشان را مولدا  اهلل بیلت در دوکتاب خوی ،« مل

 (.2/1۶0: 1999؛ همان، 78: 1432)سیوطی،  داند یم
و بیعلت ایشلان بلا وی میلان رکلن و مقلام با رزمبلدگان بلدر  تساوی تعداد یاران مخلپ امام زمان

در آخرالزمان  اش مهدی هبواسطه قیام رری ت پیامبراثبات خاتمیّ  (،5/240: 1404)سیوطی، 
اقلوام  ظهلور دجلال و ،(2/87: 1408)سلیوطی،  در پاس  به شبهه حاکمیت عیسی مسیح در فرجام دنیا

 ظهلور مهلدی ایه بله عبلوان نشلانه (۶/58: 1404)سلیوطی،  قتلل نفلس زکیله یاجوج وملاجوج و
 ( و4/21۶: 1404)سلیوطی،  ، همراهی افلحاب کهلف بلا املام زملان(3/127: 1408)سیوطی، 

ایی از یلادکرد ه (، نمونله۶/57)هملان،  در دوره اخلتالف شلدید املت اسلالم بشارت بر ظهور مهدی
 در آثار سیوطی است. سیره و مقام امام دوازدهم شیعیان

چبلین  دربلاره او بله اسلباد خلود از رسلول خلدا داند و یرا خلیفه الله م هدیسیوطی امام م
بالء شدید من سللطانهم حتلی تضلیق عللیهم اَلرض فیبعل،   آخر الزمان  یبزل بأمتی فی»کبد:  یمروایت 

الله رجال من عترتی فیمأل اَلرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا یرضی عبه ساکن السماء و سلاکن 
ض ال تدخر اَلرض من بذرها شیا اال أخرجته و ال السماء شیا من قطرها اال فبته یعلی  فلیهم سلب  اَلر 

َل اللله  » روایت مشهور(. همچبین، ۶/58)همان،  « سبین أو ثمان أو تس  الة یْوم  َلَطلوة ْنیا إل
َن الدُّ َلْو َلْم یْبَق مل

اًل مل  یهل َرج  ی یْبَعَ، الله  فل یلهل اْسلَم َرللک اْلیْوَم َحتة بل
َ
ی، َواْسلم  أ ه  اْسلمل لی، یلَواطل   اْسلم  ْهلل َبیتل

َ
ی أ ْهلل

َ
ْن أ ْو مل

َ
ی، أ بم

ی بل
َ
را بله اسلباد خلود از پیلامبر  (۶/58: 1404؛ همان، 115: 1371؛ همان، 2/۶1: 2000)سیوطی، « أ

 کبد. ینقل م خدا

 نتیجه

را در گلوهر وجلودی خلود  کوش شافعی مذهب، بذر محبت بله اهلل بیلتسیوطی دانشمبدل سخت
ای خلوی  آشلکار کلرده اسلت. توجله ویلژه سلیوطی بله گلزارش سلیره، ه پروریده و ثملرات آن را در نگاشلته

ای مختلف تألیفات حدیثی، تفسلیری، تلاریخی ه توان در گونه یرا م ای اهل بیته فضایل، جایگاه و رنج
در کبلار انولاف  و تبیین سیره اهل بیت ای مستقل در پاسداشت مقامه و فقهی او مشاهده کرد. نگاشته

و درنده خویی دشمبان آنان، احتماالتی هستبد که انگلاره باورمبلدی  وی در گزارش تاریخی از اهل بیت
، ای وی دربلاره عللیه کببد. فراوانی نگاشته یسیوطی به حقانّیت مذهب تشی  در حوزه عقاید را تقویت م

سلازد. یلادکرد سلیره و روایلات  یمقام ارزشمبدل ثقل افلغر، آشلکار مل، توجه او را به و حسبین فاطمه
ای سیوطی نیز گواه خلوبی بلر حقانّیلت اندیشله موعلود موجلود در تبلار ه در نگاشته مربوط به امام زمان

بلا رویکلرد  است. به هر روی آثار سیوطی، مباب  در خوری برای سلیره پژوهلی اهلل بیلت اهل بیت
عقاید گوناگون، فلار  از یلک سلو  مسلمان بااحوال دانشوران  بررسی آثار وافزون بر این،  کبد. یعاّمه فراهم م

 ت اسالم خواهد گشود.ای امّ ه اندیشه وحدت آحاد و ای نویبی در تقریب وه افق ،های مذهبی ینگر 
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