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پرســـمانی و یا تیرتاویلی اســـت اولی ناظر به ویژگی آتاز فرهنگ
پرســـر گری و ای اد زمی نه ای برای مرجعیت زایی کالم پ یامبر و
قرآن در این مقطع ز مانی و دومی ب یانگر هیم نه ی خوانر عرفی و
قرائت استاندارد بر تفسیر سعید که البته برخی از مفاهیم بنیادین تشیع
از آن اســتانا شــده ،این خوانر عرفی ،همانطور که میدانیم ،بعدها
تحت عنوان فهم پذیری قرآن ،تبدیل به بحای کامالا علمی گشـــ ته
استک
واژههای کلیدی :ســـعید بن جبیر ،تاریخ تفســـیر امامیه ،تفســـیر
روایی ،تفســـیر کوفه ،گفتمان کاوی تاریخی ،گفتمان محمد ،نبوت
شناسیک
مقدمه
در این پژو هه تالش داریم با اع مال روش "گفت مان کاوی تاریخی"  ،به واقع یت
1

فضای تفسیری کوفه در مقطع زمانی نیمه دوم قرن نخست نزدیک شده و بافتی را که بستر
شکلگیری جریانها و گفتمانهای تفسیری شیعه بوده بیشتر بشناسیم لذا "مسئلهی اصلی"
ما در این ا این ا ست که سعید بن جبیر در این ف ضا چه خوان شی از رویکرد قرآنی شیعهای
دارد که در حال طیّ کردن مراحل تکوین خود می باشـــد و تالش کرده چه تصـــویری از
چهرهی قرآنی آن ارائه دهد؟ دتدتهی اصـــلی و روح حاکم بر روایات تفســـیری ســـعید
 . 1اصطالح فارسیِ "گفتمان کاوی"  ،ظاهر اا برای نخستین بار توسط آقای محمد ن صراوی استعمال شده و
معادل التین ""historical discourse investigationرا برای آن برگزیده اســتک این اصــطالح با
تحلیل گفتمان ( )discourse analysisمتفاوت استک نگارنده به تفصیل ،شیوه های یادشده را در رساله
ی دکتری و هم چنین مقاله ی مربوط به تحلیل روایات تفسیری "اصبغ بن نباته" توضیح داده استک
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چیسـت؟ آیا میتوان گفتمانهای تیر شـیعی او را نیز در سـایهی گفتمانهای شـیعی تحلیل
نمود و آنها را با توجه به فرآیند تبیین "اجمال بهتفصیل" معارف شیعی در قرن نخست که
دورهی "تاصیل" یا پایهریزی اندیشه است ،گفتمان1هایی شیعی قلمداد نمود؟
پاســـخهای احتمالی به این ســـؤاالت را با درنظرگرفتن واقعیت اجتماعی کوفه در این
مقطع زمانی 2و نیز ویژگی های این دوره 9میتوان به این صـــورت مطرح نمود که احتماالا
میراث برجای مانده از ســعید بن جبیر ،آمیزهای از گفتمانهای شــیعی و تیرشــیعی هم چون
تاریخی و فقهی (در دیالکتیک تعاملی 4با قَ صّاص و فقیهان اموی) با شدک اکنون پس از ذکر
 1ک "گفتمان" در فضای فکری این پژوهه عبارت از آن چیزی است که به دنبال تابیت یک باور و آموزه در
جامعه اســت به تعبیر دیگر ،گفتمان عبارت اســت از شــکل گیری یک جریان ثابت و موثر درباره ی تحلیل
یک آموزه بنگرید مقاله ی "بررســـی دو نظریه درباره ی وارثان برگزیده ی قرآن" (با تاکید بر احاد یث
امامیه) ،راد ،علی  ،قاضی زاده ،کاظم  ،1931 ،از منظر زبان شناسی نیز "گفتمان" را چارچوبی می دانیم که
نحوه ی تعامل نگره های متعدد با یکدیگر را مشـــخی می کندک مالا ما در این پژوهه برای اطالف لف
"گفتمان" بر یک چیز ،تعدد و تکرر نگره ها (یا کنر های زبانی) مربوط به آن می باشدک
 2ک این که جریان اموی و عباســی قصــد تبدیل این شــهر به "بازار اندیشــه" را داشــت به طوری که معرفت
دینی قابل معامله با شد ،به همین منظور رواج و پ شتی بانی پدیده ی دا ستان سرایی تو سط ق صاص را تو سط
حکومت و هم چنین فقیه ســازی و کانالیزه کردن فقها را در این دوره شــاهدیم ،نتی ه ی تالش های امامان
در این میان به تدریج کوفه را تبدیل به مرکزی مهم برای تبادالت اندیشـــه ســـاخت ،به گونه ای که امکان
نداشت فردی از صحابه یا تابعان ،شناخته شده باشد و در عین حال از تعامل با کوفه برکنار باشد (بنگرید به
کتاب "معالم اال سالم االموی" از سید کمال الحیدری ،و نیز کتاب الر سائل الع شر فی االحادیث المو ضوعه
فی کتب السنه ،حسینی میالنی و هم چنین مقاله ی اسالم اموی بنیادها و آموزه ها ،محمدعلی مهدوی راد)ک
 9ک ویژگی هایی چون آمیختگی میان شـــیعه و اهل ســـنت و نبود مرزی تفکیک کننده میان آن دو و آتاز
دوره ی پرسر گری که به تدریج با ویژگی "مرجعیت" در حال پیوند خوردن استک
 4ک منظور از دیالتیک در این جا ،دیالکتیک هگلی نیســت که قائل به ســازش تناق

ها و اضــداد در وجود

اشــیا  ،ذهن و طبیعت اســت بلکه مراد از آن ،گفت و گویی تعاملی ،دوســویه و متناظر با ســایر جریان های
اجتماعی مطرح در سطح جامعه استک
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مباحث مقدماتی ،به تحلیل روایات تفســـیری ســـعید با تأکید بر روایات قرآن تبیینی 1او
میپردازیم:
 .1تحلیل محتوایی روایات "قرآن تبیینی" سعید بن جبیر
 .1-1دو گونه بودن تعامل سعید بن جبیر در موضوع تأویالت شیعی
در میان روایات قرآن تبیینی ســعید ،موضــوعی که در ابتدا جلب نظر میکند ،دوگونه
بودن مواجهه او با آیاتی اســت که بهواســطهی روایات تفســیری ،با مضــامین شــیعی پیوند
خوردهاند و این دوگونه گی ،مخاطب را به تفاوت رویکرد تفســـیری ســـعید در مواجهه با
آموزههای شــیعه بنیان ســوف میدهد ســعید در مواجهه با اینگونه آیات ،گاهی آنها را بر
مضامین شیعی تطبیق داده و زمانی دیگر تفسیری صرفاا لغوی یا زبانی از آنها به دست داده
است2ک
افزون بر موارد یادشده نمونههایی نیز وجود دارد که تعامل سعید با آنها فاقد رویکرد
دوگانهای ا ست که شرح آن گذ شت به این معنا که برخی روایات تف سیری سعید صرف اا
زبانی است و به مقوالت شیعی نظر ندارد و پارهای دیگر تنها به آموزههای شیعی پرداخته و

 1ک منظور از روایات "قرآن تبیینی" ،روایاتی است که به تحلیل متن و ارائه ی معرفت درون قرآنی از گزاره
ها و قضایای قرآنی می پردازد (راد ،1939 ،ص )18ک
 2ک از گفتمان های مهم این دسته که به مفاهیم بنیادین شیعی نظر دارد ،می توان به گفتمان "مودت قربی" و
"وصــایت" ذیل آیات "اکمال دین" (مائده )9:و "ابالغ" (مائده )11:اشــاره نمودک موارد بســیار زیاد دیگری
نیز وجود دارد که ناظر به مفاهیم بنیادین ت شیع نی ست اما پاردایم تف سیر روایی شیعی عموماا آن ها را بر امام
علی(ع) و خاندان پیامبر(ص) تطبیق داده ا ستک در این گونه موارد نیز رویکرد دوگانه ی سعید را در تطبیق
بر مصـــادیق شـــاهدیمک نمونه ها را بنگرید ذیل آیات (رعد 1 :و ( )49الرحمن 21:و ( )21بقره( )91 :طه:
)93ک
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تفسیر زبانی از آنها به دست نداده است از هر دودسته نمونههای فراوانی در تفسیر سعید به
چشم میخوردک

1

 .2-1آموزههای غیر شیعه بنیان
در میان روایات تفســـیری ســـعید گزارشهایی با موضـــوعات متعدد فقهی ،تاریخی،
اعتقادی ،2اجتماعی ،9اخالقی و ککک به چشم میخورد اما بسامد باالی موضوعات تاریخی و
فقهی در این میان ،ن شان میدهد وجه شاخی و گفتمان تالب در تف سیر سعید" ،تاریخ" و
"فقه قرآنی" ا ست و شاید بتوان ادعا کرد سعید در پی پُر نمودن این حفرهی معرفتی شیعه
در کوفه بوده و تالش داشــته این قطعه از جورچین تفســیر شــیعه را بازســازی نمایدک به نظر

 1ک برخی از نمونه های دســته ی نخســت را بنگرید ذیل آیات نحل 49 :واقعه 13-18 :تکاثر 8 :هود،11 :
نور99:ک در میان شأن نزول ها نیز به نام امامان در بیان شأن نزول سوره های انسان و کوثر هیچ اشاره ای نشده
اســـتک پاره ای از موارد دســـته ی دوم که فاقد تفســـیر زبانی اند را بنگرید ذیل آیات مریم ،31/محمد11/
س ده 18ک سعید هم چنین درباره آیه ی مباهله (آل عمران )11 :نیز تنها به ذکر سبب نزول آن اکتفا نموده و
هیچ اشاره ای به خاندان پیامبر(ص) ندارد (ترندا)1918 ،ک
 2ک در میان موضوعات اعتقادی آن چه بیر از همه روایات تفسیری سعید را پوشر داده ،موضوع "توحید
و شرا" است برخی از این روایات به گونه ای است که به طور تلویحی به مسئله ی توحید اشاره کرده و
برخی دیگر به صراحت به واژگان توحید و شرا نظر داردک
 9ک برخی از روایات تفســـیری ســـعید به گونه ای اســـت که به طور تلویحی حاکی از برخی جریان های
اجتماعی آن دوره اســت اشــاره ی تیرمســتقیم به جریان زهدگرایی ،که با تعابیر زهاد یا متقین و یا به تعبیر
تربی ها  piety mindedاز آن یادشده ،وجود روایاتی مبنی بر فضیلت یا تقبیح بوم ها (ذیل آیات  31آل
عمران 18 ،ســـبأ) و هم چنین گزارش های ناظر به فرهنگ "جبرگرایی" بازتابی از جریان های اجتماعی آن
دوره است که در تفسیر سعید نیز منعکس شده است
(درباره ی جریان زهدگرایی و جبرگرایی بنی امیه بنگرید:
religious scholars and the omayyads,p 47-48/50
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میرسد حتی موضوعات تاریخی ،به نسبتِ مباحث فقهی ،با رویکرد ذکر سبب نزول آیات
در پیوند با دا ستانهای انبیا  ،بر تف سیر سعید بن جبیر هیمنه دارد 1منع ح ضور قَ صّاص در
کوفه 2از یک ســو و ورود ســعید 9به این حوزه ،این فرضــیه را مطرح میســازد که احتماالا
ســـعید نمایند ی شـــیعه در تحلیل قصـــی قرآن در کوفه بوده و قصـــد داشـــته دیدگاه
اهلبیت(ع)دربارهی نبوت را در قالب گزارههای تاریخی قرآن و قصی مطرح سازدک

4

در حوزهی فقه نیز تحلیل این م سئله که آیا فقه سعید عام ا ست و یا شیعی از اهمیت
زیادی برخوردار اســـت چراکه فضـــای فقهی کوفه در این دوره ،ترکیبی از فقه نحلهها و
مذا هب مختلف بوده اســــتک در این ا پی جویی موارد اختالفی هم چون ن کاح (مت عه و

 1ک هر چند این مســئله برای آیات ابتدایی قرآن صــادف نیســت دلیل آن نیز ح م بیشــتر آیات االحکام در
سوره های نخ ستین ا ستک برر سی حدود  991روایت تف سیری نخ ست سعید بن جبیر نیز این م سئله را تایید
می کند ،هر چه جلو می آییم از تعدد آیات فقهی کاســـته شـــده و آیات با موضـــوعات تاریخی ،جلوه ی
بیشتری به خود می گیردک
 2ک ابن مســعود از کســانی اســت که به نصــیحت زبانیِ قصــاصــان کوفه که در مس ـ د گرد آمده بودند و با
اذکاری خاص مردم را به ت سبیح و تحمید خداوند می خواندند ،پرداخت (طبرانی ،بی تا ،ج  ،3ص  )121در
منابع دیگر چنین آمده که پیر از این نصــیحت زبانی ،دســتور داده بود محل اجتماعشــان که مســ دی در
اطراف کوفه بود را تخریب کنند به همین علت در مســـ د کوفه رحل اقامت افکنده بودند (ابن وضـــاح،
 ،1411ج ،1ص )99ک
 9ک با مقایســه ی راویان تیرشــیعی کوفی که در بحث قصــی ورود پیدا کرده اند نیز می توان این بحث را
تحلیل نمودک
 4ک روایتی به نقل از ابوحمزه ثمالی از امام ســـ اد(ع) که ضـــمن آن حلقه های مفقوده و پاره های آیات
مربوط به سوره ی یوسف را تبیین نموده شاهدی بر ادعای یادشده است و نشان می دهد این رویکرد (نقل
جزئیات قصـــی) ،مورد توجه یا اهتمام اهل بیت(ع) نیز در این بازه ی زمانی بوده اســـت (ثابت بن دینار،
 ،1421ص  211عیاشی ،بی تا ،ج  ،2صی  219-112بحرانی ،بی تا ،ج  ،9ص )193ک
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طالف) ،ارث ،حج ،زکات ،خمس و نبیذ میتواند پا سخ گوی م سئلهی یاد شده با شد ،1در
ادامه نیز خواهیم دید که دقیقاا همین اختالفنظرها در تفسیر سعید بازتاب پیدا کرده استک
 .2-2-1گفتمانهای حاصل از کنشهای زبانی "تاریخی"
کاربســـت شـــیوهی "ســـبب نزول" 2و همچنین "رفع مبهمات" 9در مواجهه با آیات
تاریخی در تفســـیر ســـعید جلوهی ای خاص دارد اما روایات تفســـیری ســـعید با رویکرد
تاریخی را در قالب عناوین زیر میتوان سامان داد:
 .1-2-2-1بازسازی گفتمان در حال تخریب "نبوت" در تفسیر سعید
بسامد باالی گزارشهای مربوط به انبیا در تفسیر سعید از یک سو و مورد ه مه قرار
گرفتن مفهوم "نبوت" توســـط بنیامیه از دیگر ســـو در همین دوره این فرضـــیه را به پیر
میکشد که در تفسیر سعید گفتمان "نبوت" اصالت دارد و نه "قصه" گفتمانی که توسط
امام س اد(ع)  4نیز احیا شده استک

 1ک ویلفرد مادلونگ مواردی چون متعه ،طالف و تفاوت در ارث زن و مرد را سه عامل مهم جدایی فقه امامیه
از اهل ســنت به شــمار می آورد و به تفصــیل درباره ی آن ســخن می گوید (مادلونگ ،1981 ،صــی 212
ببعد)ک
 2ک سعید با ذکر سبب نزول آیه سعی کرده تبیینی تاریخی از آن ارائه دهدک
 9ک رفع مبهمات تکنیکی است که با توجه به معاصرت سعید با صنف قصاصین در این دوره ،عرصه ی خوبی
برای تحقیق و پژوهر اســت تا با مقایســه و تطبیق آن دو با یکدیگر ،تفاوت رویکرد هر یک در تبیین حلقه
های مفقوده ی گزاره های تاریخی قرآن باز شنا سی شود م سئله ای که تحلیل آن در حال حا ضر از م ال
این بحث خارج استک
 4ک در این موضــوع دو پایان نامه به نگارش درآمده اســت "بازســازی گفتمان محمد(ص) در صــحیفه ی
س ادیه" از محمد نصراوی و "نقر امام س اد(ع) در معارف اعتقادی امامیه" از سید احمد احمدزادهک

 8گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری «سعید بن جبیر»

نیک میدانیم که سیا ست امویان ،از ابو سفیان گرفته تا معاویه ،جز "ا سالم ستیزی"
نبود 1و برای محو اســالم میبایســت ابتدا نام محمد حذف شــود و تعریفی نو و برســاخته از
رســـول و نبی ارا ئه گردد2ک در ادا مه به تحل یل نمو نه ها به تفک یک دو مب حث "نبوت"
بهطورکلی و یادکرد از "پیامبر اســالم" بهطور خاص خواهیم پرداخت و نشــان خواهیم داد
که پارهای از مبانی سعید در بحث پیامبر شناختی ،منطبق با برخی مبانی کالمی شیعه در این
موضوع استک
 1ک راهبرد امویان در بحث "اسالم ستیزی" مبتنی بر حذف ،مصادره ،تشریک و تردید و در نهایت جعل بود
(بنگرید :حسینی میالنی ،1428 ،ص  911ببعد ،در پژوهشی با عنوان "االحادیث المقلوبه فی مناقب الصحابه"
که به احادیث منزلت ،مباهله ،سیادت اهل بهشت ،سدّ االبواب و کک پرداخته است مهدوی راد ،1982 ،صی
)191-191ک در گزارش های تاریخی نیز در خصــوص عداوت و بغ

معاویه نســبت به پیامبر اســالم چنین

آمده که " ککک وإن ابن أبی کبشة ،لیصاح به کل یوم خمس مرات  ( :أشهد أن محمدا رسول اهلل ) ،فأی عملی
یبقى  ،وأی ذکر یدوم بعد هذا ال أبا لک ! ال واهلل إال دفنا دفنا ککک" (اربلی ،بی تا ،ص  41ابن ابی الحدید،
 ،1918ج  ،9ص )191ک هم چنین ســامی النشــار می گوید" :ابوســفیان و فرزندانر هرگز و حتی لحظه ای به
اسـالم و قرآن ایمان نیاوردند" (النشـار ،1423 ،ج  ،2ص  ،)13یکی از نقل های تاریخی مورد اسـتناد ایشـان
تعبیری اســـت که برای معاویه به کار رفته (الطلیق ابن الطلیق) که اشـــاره به عداوت و دشـــمنی ابوســـفیان با
پیامبر(ص) و آزاد سازی ای شان تو سط ر سول گرامی ا سالم در روز فتح مکه دارد ( کککک فأ صبحتم بعد والیة
أمیر المؤمنین ،و ســـید المســـلمین ،و ابن عم رســـول رب العالمین ،و قد ولیکم الطلیق ابن الطلیق یســـومکم
الخ سف ،و ی سیر فیکم بالع سف ،فکیف ن هل ذلک أنف سکم ،أم طبع اهلل على قلوبکم ،و أنتم ال تعقلون؟کککک
(یعقوبی ،بی تا ،ج ،2ص)211ک
 2ک چنان چه با رویکردی پدیدارشـــناســـانه به قضـــایا بنگریم ،مســـائلی چون منع کتابت حدیث ،ممنوعیت
صـــلوات بر پیامبر(ص) بر فراز منابر ،برتر اعالم کردن جایگاه خلفای اموی نســـبت به پیامبر خدا(ص) به
صــراحت (ابن ابی الحدید ،1918 ،ج  ،)19نمودهای روشــن "نبوت ســتیزی" امویان اســتک این که معاویه
شخصیت بیرونی خود را چنان ساخته و برای خود آن چنان مرجعیت سازی کرده بود که در جایگاه رسول،
مورد خطاب و سوال واقع می شد ،شاهدی است بر ادعای یادشده که از داللت پنهان یکی از روایات سعید
بن جبیر نیز به دست می آید (ترندا ،1918 ،ص ،31ذیل آیه ی  91سوره ی بقره)ک
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 .2-2-2-1نبوت شناسی در تفسیر سعید
ســـخن از یکی از مهمترین مبانی بحث نبوت یعنی "شـــرط احراز" این مقام ،در میان
روایات تف سیری سعید ذیل آیه  241سورهی بقره به چ شم میخورد (ترندا ،1918 ،ص
)119ک به نظر میرســد ســعید در این ا در پی تولید یا تابیت تفکری اســت که مبنای شــیعی
دارد و آن اینکه انبیا از نســل یکدیگرندک در روایات منســوب به امام صــادف 1نیز به این مبنا
اشاره شده استک مسئلهی دیگر اشاره به "لزوم ایمان به انبیا و تبعیت و پیروی از ایشان" در
تف سیر سعید ا ست (بنگرید :تف سیر سعید بن جبیر ،روایات تف سیری او ذیل آیات هود 41:و
رعد )21:که در تفکر شــیعی و با اســتناد به برخی آیات و روایات ،2الزام یادشــده از ارکان
دین شمرده شده استک
د ستهی دیگر از روایات تف سیری پیامبر شنا سانه ی سعید ناظر به برخی از ویژگیهای
ف
انبیا ست 9ک این میان ،قول تف سیری سعید در مو ضوعاتی چون مغلوب ن شدن انبیا و م صدا ِ
 1ک عن عبداهلل بن س ن ننابی عن اب عبداهلل لْ هنتَللَ ن ب ال ُد لرُكَُ اْلبص ن ننبر هباد ممم ارااَ

ر ا ت ،سن ن نتاال

ک از زنبرهَ راجع بَ ک سر اسبئل پبسخ هب اابم صبرق(ع) بَ آی هبست کَ رر خبش از آی آاده
ا ل ُتا لْ اْلر لبم َ ل
اس ن ننتد ممم اب بن َّ اََبَُ نبلَب هْ لان ن لس نسن ن ن لل اْلنبلَباممم اُ َأر ا لْ اْلص ن ني ل
ص ن ن نب ُأ
ط
ُ
ُ
ُ
لس بح اْل ل
بهَلَب لة ال شبا أن سببن ُأ (االحت اج ،1419 ،ج ،2صی )991-991ک البته به دلیل حساسیت انتساب
ُ
یک نظریه به دین یا مذهبی خاص ،به ماهیت جدلی کتاب های احت اج و لزوم فحی از تک تک روایاتی
که می خواهد مبنای اعتقاد قرار گیرد ،توجه داریم ،هر چند در این جا به تفصـــیل به اعتبارســـن ی روایت

ندرداخته ایمک
 2ک بقره ،191:نســـا  14:احادیث را بنگرید در کتاب نبوت ،محمد بیابانی اســـکویی ،بخر های مربوط به
"ایمان و اقرار به انبیا و رسل" وهم چنین "سایر ویژگی های انبیا"ک
 9ک از جمله "مغلوب ن شدن انبیا در حین ان ام ر سالت" (انفال 41:و آل عمران" ،)111:اهل مع صیت نبودن"
(یو سف" ،)111:روا نبودن اکل صدقه" برای ای شان (یو سف 12:و  11و  84و  81و " ،) 88تبعیت مح

"

برخی از انبیای الهی چون ابراهیم(ع) از خداوند (صافات( )111:که ضمن این بحث ،اشاره به موضوع ذبیح
نیز دیده می شود) و بی نیازی انبیا از سحر و جادوگری (بقره)112:ک

 01گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری «سعید بن جبیر»

ذبیح (ا سماعیل و نه ا سحاف) از جمله مواردی ا ست که با مبانی شیعی تطابق داردک با وجود
ویژگی "اهل مع صیت نبودن" که بدان ا شاره شد ،نقلهایی از سعید وارد شده که بهطور
تلویحی حکایتگر گفتمان "عدم عصــمت" ،به معنای مشــهور و متعارف علم کالم (شــیخ
صــدوف ،شــیخ مفید ،1414 ،بخر مربوط به "العصــمة" در هر دو جلد ،صــی  31و -128
 ،1)123برای انبیا و به تبع آن برای امام است2ک
سخن از ادیان آسمانی تحت عنوان (اهل الملل) وجههی دیگر روایات تفسیری سعید
در موضوع نبوت است که آنها نیز منطبق با آرای شیعی است9ک

 1ک جناب آقای محمدحسین فاریاب نیز در بحث عصمت ،آثار متعددی نوشته اند ،در یکی از مقاالت ایشان
تحت عنوان "بازخوانی براهین عقلی متکلمان امامیه بر عصمت امام تا پایان قرن پن م ه ری" ،صی -112
 ،119قلمرو عصمت امام به خوبی تبیین شده استک
 2ک نمونه ها را بنگرید ترندا ،1981 ،ذیل آیات بقره 124:احزاب 13:یوسف 24:درباره ی همّ یوسف و
مسئله ی عصمت او بنگرید :نفیسی ،شادی میرهاشمی ،فاطمه1939 ،ک
 9ک یادکرد از دین ابراهیم و عدم سنخیت آن با یهود و م سیحیت از جمله م سائلی ا ست که در تف سیر سعید
وجود دارد و با مبانی شیعی سازگار است (عنکبوت ،)21:نکته ی جالب در این جا رویکرد دیالکتیکی سعید
با گفتمانی ا ست که ق صد فرامو شاندن ذکر و یاد پیامبر(ص) را دارد چرا که ابراهیم(ع) جدّ ای شان به شمار
می آیدک نمونه ی دیگر اشاره به آیه  4سوره ی محمد ( ت ضننع ابرا ا زارهب) است که بر خروج "عیسی
بن مریم" تطبیق داده شده و به روشنی گویای ایده ای شیعی در این زمینه است که به خروج عیسی(ع) پیر
از حضــرت مهدی عج باور دارد و نشــان می دهد این گفتمان که منظور از جنگ در این آیه ،جنگ نهایی
اســت و منظور از جنگ نهایی نیز نبرد ادیان اســت در عصــر ســعید وجود داشــته اســتک (بنگرید :راد ،علی،
 ،1939تحلیلی بر احادیث ک شتار در قیام امام مهدی عج ،دان شنامه ی امام مهدی عج برپایه ی قرآن ،حدیث
و تاریخ ،ج  ،3صی  431ببعد)ک
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 .3-2-2-1محمد شناسی 1در تفسیر سعید
میدانیم که نام محمد ،اگر نگوییم از همان آتاز و در صدر ا سالم ،د ستکم از بدو
ورود به مدینه اســـمی ع،لم ،مختی پیامبر بود 2بازتاب این واقعیت را حتی در خطبه های
برجای مانده از عرب نیز میبینیم 9ابوســفیان ،معاویه و پسازاین دو ،عموم خاندان بنیامیه با
عِلم به این واقعیت ،همواره ســـعی داشـــتند ع،لم بودن این نام از پیامبر اســـالم را زدوده و
"نبوت" را به خود منتسب کنندک

4

 1ک گزینر این تعبیر در این جا کامال متعمدانه و هدفمندانه صورت گرفته است به نظر می رسد شیعه از آن
رو که نام "محمد" در این بازه ی زمانی مورد ه مه بوده ،سعی در بازتولید گفتمانی م شخی با این نام در
سطح جامعه داشته استک شواهد یا مستندات این سخن در ضمن مباحث ارائه خواهد شدک
 2ک یکی از شواهد رو شن این ادعا عبارت "اش ننأد أی ً دا رس ننتا اهلل" در اذان ا ست که در مدینه به گوش
می رسیدک
 9ک نک :احمدزکی ،بی تا ،خطبه ی  19از أکام بن صـــیفی ،ص  111خطبه  11از عطارد بن حاجب بن
زراره ص  114-119خطبه  24از سفانة بنت حاتم ،ص  113خطبه  28از سعد بن عبادة ،ص  119عبارت

" فت اََطَ َت ف َت ََقَت اََطَ ً ،ط د صن ننَه اََطَ عَََ سن ننَ

صن ن ن

ککک" در پا سخ ابن عباس به نامه ی

معاویه (ابن قتیبه ،1411 ،ج  ،1ص )191ک
 4ک در این زمینه بنگرید خطبه ها و گفت و گوهایی که میان معاویه و ابن عباس رد و بدل شـــده و یکی از
مضامین مهم آن ها بحث از نبوت و مفاخرت قبایل عرب نسبت به این مسئله استک (احمدزکی ،بی تا ،خطبه
ی  31تحت عنوان "مقال ابن عباس" ،ص  ،)33برخی گزارش های تاریخی نیز حاکی از مورد خطاب قرار
دادن معاویه با تعبیر "پیامبر یا نبی" اســـت که از ســـوی او نیز مورد مخالفت قرار نگرفته اســـتک (ابن اثیر،
 ،1319ج  ،4ص  )11و یا گزارش هایی که نشـان می دهد در مناطقی از عالم اسـالم ،این تفکر که معاویه از
فرستادگان الهی است ،رواج داشته است (مقدسی ،1331 ،ص )933ک

 02گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری «سعید بن جبیر»

این میان کاربست واژهی محمد 1در میان روایات تفسیری سعید ،دقیقاا مقارن با زمانی
که گفتمان محمد(ص) تو سط صحیفه س ادیه در حال بازتولید ا ست ،2میتواند حاکی از
معارضــه ی گفتمان تفســیری ســعید با قدرت حاکم آن روز باشــد و نیز بازتابی از فضــای
اجتماعی آن دوره مبنی بر این که علمیت یادشـــده برای پیامبر ص ،تا این زمان هم چنان
هیمنه و ت سلط دا شته ا ستک نکتهی ب سیار مهم در میان روایات تف سیری محمد شنا سانه ی
ســـعید" ،مرجعیت بخشـــی" به گفتار و کردار پیامبر(ص) اســـت که در رابطهای تقابلی با
رویکرد "مرجعیت زدایی" امویان قابل تبیین است9ک
دستهی دیگر از روایات تفسیری محمدشناسانه ی سعید رویکرد دوگانهی او را در دو
موضـــوع مهم "ســـاحت قدســـی" پیامبر(ص) و نوع مواجههی وی با پدیدهی "وحی" 4و
 1ک هر چند سعید از القابی چون ر سول اهلل یا النبی نیز ا ستفاده کرده اما یادکرد از محمد ،نمود رو شن تری
داردک برخی از نمونه های کاربســت نام محمد را بنگرید :ترندا ،1981 ،ذیل آیات نور ،99 :رعد ،1 :یس:
 ،1ن م ، 11 :جن ،28 :قدر1 :و2ک
 2ک بنگرید پایان نامه محمد نصــراوی با عنوان "بازســازی گفتمان محمد(ص) در صــحیفه ی ســ ادیه" ،به
راهنمایی آقای دکتر پاکتچی ،دانشگاه عالمه طباطباییک
 9ک به نظر می رســد پیر از تابیت این مفهوم در ذهن مخاطب ،نخســت می بایســت "جایگاه" پیامبر(ص)
تبیین شود تا ب ستر پذیرش مرجعیت یاد شده مهیا گرددک م سئله ی تبیین جایگاه را در برخی از روایات سعید
می بینیم (تفسیر سعید بن جبیر ،ذیل آیات نور 12:و ،19منافقون )9 :در مرتبه ی بعد به مواردی برمی خوریم
که در پی تابیت مرجعیت بخ شی یاد شده ا ست (نمونه را بنگرید ذیل آیه ی  49سوره ی هود که سعید در
پاسخ سوال فردی که در انتساب پسر نوح به ایشان تردید کرده ،به اعتبار سخن پیامبر(ص) استناد می کند)ک
 4ک برای نمونه ســـعید در مواجهه با آیاتی از جمله یونس 34:که داللت ظاهری آن ها خدشـــه به مقام نبوت
پیامبر(ص) در اخذ آموزه های وحیانی اســت ،یک جا با عباراتی چون (لم یشــک رســول اهلل و لم یســئل)
هرگونه شک و ابهام در م سئله ی وحیانی بودن آیات قرآن را از ساحت پیامبر(ص) می زداید اما در موارد
دیگر هم چون (حج ،) 92:خبری از قدا ست یاد شده نی ست و گزارش سعید هم سو با تایید اف سانه ی ترانیق
در موضـــوع نزول وحی بر پیامبر(ص) اســـتک او هم چنین ذیل ن م" 12:فاسـ ـ دوا اهلل واعبدوا" م دداا به
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همچنین "رویکرد توحیدی" 1ایشــان به تصــویر کشــیده اســتک گفتنی اســت در اینگونه
موارد ،کاربســت تعبیر "رویکرد دوگانه" در صــورتی صــحیح خواهد بود که با شــیوههای
اعتبارســن ی روایت ،صــحت انتســاب آنها به ســعید بن جبیر ثابت شــود ،چه بســا برخی از
گزارش های تاریخی یادشـــده که ظاهر آن ها داللت بر عدم عصـــمت انبیا دارد ،با تئوری
برچسب به بزرگان قابل توجیه باشدک
 .3-2-1گفتمانهای حاصل از کنشهای زبانی "فقهی"
در این ا ما با تفکیک کنر های زبانی فقهی به ســـه عرصـــهی "عبادی" " ،مالی" و
"اجتماعی" سعی داریم تا در ابتدا نگرههای برجستهی هر یک را شناسایی نموده و آنگاه به
بحث از شیعی بودن یا عام بودن آن بنشینیمک
بررسی روایات تف سیری سعید ن شان میدهد نگرهی قابل توجه در مو ضوعات فقهی ـ
عبادی ،نگرهی "احکام حج" اســتک فلســفهی تعداد پرشــمار اینگونه روایات در تفســیر

افســانه ی ترانیق اشــاره کرده و با آن مخالفتی نکرده اســت (ترندا ،1981 ،ص )911ک ســعید هم چنین در
پاســخ به ســوال فردی که از آیات  94و 99ســوره ی قیامت می پرســد مبنی بر این که آیا مطالبی هســت که

رسول اهلل(ص) از پیر خود بگوید یا این که همه را خداوند به او امر نموده است؟ می گوید :بل هبََ ان هبل
ن سَ مث انزا اهلل (ا َ َکممم)ک

 1ک روایات ســعید ذیل اســرا  19-19:به گونه ای اســت که اندا تمایل پیامبر(ص) به مشــرکان را در بحث
نگرش به معبودهای ای شان ،صادف دان سته (ترندا ،1981 ،ص  ،)228برابر این گونه اقوال به گزارش هایی
برمی خوریم که اثبات گر توحید خالی پیامبر(ص) است نمونه ها را بنگرید ذیل آیه ی (ص)9 :ک نمونه ی
دیگر ا ستناد پیامبر(ص) به سوره ی توحید در مقابل یهودیانی ا ست که در صفات الهی گرفتار اندی شه های
شرا آلود بودندک سعید می گوید سبب نزول آیه ی  11سوره ی زمر ( اب هدر ا اهلل ق هدره کک) همین واقعه
بوده استک

 04گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری «سعید بن جبیر»

ســعید ،1در کنار اهتمام همهجانبهی امام ســ اد(ع) به موضــوع حج (القرشــی ،1413 ،ص
 ،)221میتواند در تعاملِ تقابلی با رویکرد امویان به کعبه که در شمار مقدسات مسلمین بود
باشـــد اینکه خلفای اموی از هر موقعیتی ســـود میجســـتند تا از این امور مقدس ،تقدس
زدایی کنندک واقعه ف یع حرّه و نگه نداشـتن حرمت شـهر مکه ،تخریب خانهی کعبه توســط
ح اج و ککک (نمونههای بیشـــتر را بنگرید در ســـیوطی ،1418 ،صـــی )219-292ک وقایعی
مشهور از تقدس زدایی های یادشده در این دوران است ،هرچند که این مسئله را از زاویهی
قدرت و سیاست نیز میتوان تحلیل نمود2ک
در موضوعات فقهی ـ مالی نیز نگرهی "انفاف" 9که مواردی چون "صدقات" (بنگرید
ذیل آیات توبه 11:و " ،)119خمس" و "زکات" 4ذیل آن قرار میگیرند به جهت تعدد و
 1ک بنگر ید تر ندا 1981 ،ذ یل آ یات ( ما ئده( ،)31 :حج( ،)21:آل عمران( ،)31:بقره131:و 131و)138
(مائده2 :و39و( )31حج29 :و28و )91ک
 2ک در این جا خوبست به این نکته توجه شود که این مسئله را می توان در مدار حف "قدرت" و طبق اصل
مورد قبول نوع متشـــرعان حاکم نیز دید و تحلیل کرد این که ایشـــان معتقدند "حف حکومت از اوجب
واجبات است" و لذا بر این اساس می توان احتمال داد هنگام تخریب کعبه و یا هر عمل تهاجمی منتسب به
حکومت ،چه بسا مخربان و مهاجمان اشک نیز می ریخته اند و در دل به ان ام آن رضایت نداشته اند (برای
م شاهده ی نمونه هایی از گزارش های تاریخی که داللت بر تقویت ساختار "قدرت" تو سط معاویه دارد و
در صــدد اســت مرکز "قدرت" فعلی یعنی شــام را جایگزین مرکز قدرت پیشــین یعنی مکه نماید بنگرید:
نصراوی ،1934 ،بخر مربوط به "تقابل ح از و شام"ک
 9ک روایات تف سیری سعید در مو ضوع انفاف دو د سته اند یک :آن ها که انفاف را عام معنا کرده و بر شرط
صــحت انفاف (نحل 31 :و بقره ) 211:و عامل ازدیاد آن (ســبأ )93 :متمرکز شــده و دو :آن ها که منظور از
انفاف را وجوب و اســـتحباب زکات (هر دو) (بقره ،294:ماعون )1 :و هم چنین اباحه ی کمک مالی به تیر
مسلمانان (بقره )212:دانسته استک
 4ک از روایات تف سیری سعید در مو ضوع "زکات" چنین برمی آید که وی نزول آیه ی  141سوره ی انعام
(وآتو حقه یوم حصـــاده) را مربوط به قبل از نزول آیه ی زکات می داند آن زمان که مردم چیزهایی را از
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تکرار ،قابل بحث و بررسیاند ،این میان دیدگاه سعید راجع به خمس مهم است ،1نظر سعید
در این خصوص را یا میتوان بر تقیه حمل نمود و یا گفت تنها به یکی از شرایط خمس که
خویشاوندی باشد اشاره داشته و درمقام بیان تمام شرایط نبوده و مسئلهی "سهم امام" تیر از
"خوی شاوندی" ا ستک علیرتم تتبع به رأی فقهی سعید در خ صوص سهم امام د ست نیافتیم
شاید این مسئله به جهت بداهت سهم امام بوده باشدک
موضوعات فقهی ــــ اجتماعی نیز که دتدتهی مفسر از بیان آنها برقراری پیوند میان
آیات قرآن و مســـائل عینی جامعه اســـت ،در تفســـیر ســـعید به نگرههای مربوط به احکام
"نکاح" " ،شراب خواری" و "جهاد" اخت صاص یافته ،این سه مو ضوع از ب سامد و تکرار
بسیار زیادی در میان روایات تفسیری سعید برخوردارندک

مال خود به نیازمندان به طور م ستحبی انفاف می کردند و چون آیه ی زکات نازل شد این آیه را ن سخ نمود

به این دلیل که آیه ی  141مکی ا ست و آیات زکات توبه ( 119:ذ ان ااتاهل صن نندهَ) و بقره ( 49 :اهَ تا
اَصننَت

آ تا اَزکب ) لزوما در مدینه نازل شده اندک سعید هم چنین با توجه به آیه ی ه شتم سوره ح شر معتقد

است الزمست سهمی از زکات را به فقرای مهاجرین اختصاص دادک
 1ک دیدگاه سـعید در مسـئله ی خمس را باید ذیل آیه  41سـوره ی انفال (مشـهور به آیه خمس) دنبال کرد

وی در آن جا مصــداف "ذ اَقرب " را به طور مطلق خویشــاوندی با رســول خدا(ص) معنا کرده و ســخن
صــریحی از امام یا اهل بیت ع ،که منطبق با دیدگاه شــیعی اســت ِدر میان نیســت (و َل لذي اَ ُقرىب هت اإلابم)

(قمی ،1911 ،ج ،1ص  )218عن أيب عبد اهلل(ع) هبا د سن ن ن َتَ عن س ن ننأ اَصن ن ن ت فقبا د كبی َرس ن ننتا اهلل

صَه اهلل عَََ آََ أرب ة أمخبس ََ جبهد ن اَقتام مخس قس بني اقس رستا اهلل صَه اهلل عَََ آََ حنن

نقتا هت َاب اَابس قتَتی د ََس َك  ،سن ن ن ن ننأ َذي اَقرىب هت َاب کک (عیاشــی ،بی تا ،ج ،2ص  )19ای املرار

بذي اَقرىب اهل بَت اَايب ص ننَه اهلل عَََ آََد ب د اَايب اَقبئ اقبم مم (طو سی ،بی تا ،ج ،9ص ))124ک او

هم چنین آیه ی خمس را ناسخ آیه ی نخست همین سوره ( سننوَتنک عن االن با) می داند که طبق گفته ی
برخی از مف سران ،ا سا س اا منافاتی میان این آیه و آیه خمس نی ست تا بگوییم یکی تو سط دیگری ن سخ شده
است (طباطبایی ،1411 ،ج  ،3صی )31-31ک

 06گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری «سعید بن جبیر»

در بحث از احکام مربوط به نکاح ،هرچند روایات تفســیری ســعید متعدد اســت 1اما
واکاوی رأی فقهی او در دو مســـئلهی ازدواج موقت (متعه)  2و طالف 9که از موضـــوعات
اختالفی شیعه و اهل سنت ا ست ،ن شان میدهد فقه سعید در این مو ضوع تطابق چندانی با

 1ک بنگرید ترندا ،1981 ،ذیل آیات بقره229:و  181و  221و  299و  ، 291نســـا 9:و 29و  ،94نور4 :و9
و1و  ،98احزاب92:ک
 2ک عالمه طباطبایی در تفســـیر آیه ی متعه (نســـا  )24 :می گوید :مفســـران متقدم هم چون ابن عباس ،ابن
مسعود ،سعید بن جبیر و ککک به جواز نکاح متعه قائل بوده اند و همین منطبق با مذهب اهل بیت(ع) بوده استک
در میان "روایات تفســیری" ســعید در خصــوص "حرمت یا حلیت متعه" این قول وجود دارد که نکاح متعه
در صدر اسالم وجود داشته اما توسط پیامبر(ص) نهی شده و از ابن عباس چنین نقل می کند که وی جز در
مواقع ا ضطرار متعه را حالل نمی دان ست (الح سینی ،1421 ،ص )113ک در مقابلِ چنین فتوایی ،در میان سایر
روایات فقهی ســعید (و نه تفســیری) ،تصــریح به "حلیت" متعه (المتعه أحل من شــرب الما ) دیده می شــود
(الشــیخ المفید ،1414 ،ص  21ازدی ،1919 ،ص  138صــنعانی ،بی تا ،ج  ،1ص  431میرزا نوری،1418 ،
ج  ،14باب  92نوادر ما یتعلق بابواب المتعه ،ص )481ک حتی در گزارشــی به فعل او نیز اشــاره شــده که در
عمل متعه را ان ام می داد (ازدی ،1919 ،صی)491-491ک این قرائتِ منسوب به سعید بن جبیر نیز می تواند
مستند قرآنی حلیت متعه از نگاه او باشد" :فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمی" (طبرسی ،1912 ،ذیل آیه
ی متعه)ک ســعید هم چنین معتقد اســت چنان چه مراد از متعه عقد زناشــویی دایم باشــد ،به م رد عقد ،جمیع
مهریه بر زن واجب می شود (ترندا ،1981 ،ص )198ک
 9ک موضوع دیگر ،مبحث طالف است ،می دانیم که در خصوص طالف یک جانبه زن و سو استفاده ای که
عرب از آن داشت ،فقه شیعه نسبت به فقه همه ی مکاتب سنی بسیار سخت گیرتر است و قواعد خاصی را
برای طالف وضع می کندک از دیدگاه امامیه طالف البدعه (اطالعات بیشتر در :مادلونگ ،1981 ،ص  )219که
در اهل ســنت رواج دارد ،مطلقاا ممنوع اســت و هرگونه طالف حین دوره ی قاعدگی ،پس از زایمان و یا در
دوران طهر را بعد از آن که آمیزش صــورت گرفته باشــد فاقد اعتبار می داند ،هم چنین هر گونه ســه طالقه
تیر قابل فسخ را نامشروع می داندک آرای فقهی سعید درخصوص طالف ذیل آیات  228و  223سوره ی بقره
(تردندا ،1981 ،ص  )113اجماالا نشان میدهد فقه او منطبق با فقه شیعی استک
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مذهبِ رایج و تالبِ 1آن نداشته و بیشتر منطبق با مذهب شیعه است برای نمونه و بر اساس
شـــواهدی که ارائه شـــد ،میتوان در جمع میان "حلیت مطلق" متعه و "جواز اولیه و نهی
ثانویه" ی آن از نگاه سعید ،این نتی ه را بیان نمود که حلیت مطلق ،ناظر به ا صل نوع حکم
است که متعه اساساا امری حالل است ولی این حلیت ممکن است ناظر به شرایط زمانی یا
اَفرادیِ خاص با شد که نهی نبوی ناظر به بیان این شرایط بوده ا ست ،در م موع سعید قائل
به اطالف این حلیت بوده و آن را مقید به زمانی یا شــخصــی یا شــرایطی نمیدانســته اســتک
تنظیر متعه با نوشیدن آب ،شاهد روشنی بر این سخن استک
فراوانی روایات تفســیری ســعید در موضــوعات مربوط به "شــراب خواری" 2نیز ،با
واقعیت جامعهی آن روز یعنی میگسـاری خلفای فاسـق اموی و به تبع ایشـان عامهی مردم و
تأثیر این پدیده بر حکم فقها ،به خوبی قابل تفسیر و فهم است9ک با توجه به شخصیت شناسی
ســعید ،نوع نگاه او به آیات "جهاد" نیز بســیار مهم اســت شــخصــیت جهادی و ش ـ اعت
سیاسی سعید بن جبیر ، 4او را تبدیل به یکی از مخالفان جدی حکومت و باورمند به حضور
 1ک از کاربست واژه ی اهل تسنن به جهت مشخی نبودن مرزهای اعتقادی و فقهی آن با شیعه در این دوره
احتراز می کنیمک

 2ک سعید ذیل آیه ی  213بقره ( سوَتنک عن اخل ر املَسرکک) به تشریع تدری ی حرمت خمر اشاره کرده منتها
از سه مرحله ی آن یاد می کند و مرحله ی چهارم را مقارن با نزول آیه ی  31سوره ی مائده می داندک سایر
روایات او در این موضوع را بنگرید ذیل آیات مائده 31:و نسا 49:ک
 9ک از این که در دوره های بعد ،مکتب فقهی ابوحنیفه شراب خرما را حالل می دان ست ،می توان حدس زد
در عصــر ســعید نیز که فقه شــیعه و ســنی در ابتدای تکوین و شــکل گیری خود به ســر می برد ،از این قبیل
اختالفات مصون نباشد ،بویژه آن که در همین دوره اهل کوفه با به کارگیری برخی حیل شرعی ،استفاده از
نوعی آب و را حالل اعالم کرده بودندک
 4ک این واقعیت را می توان از نقدهای صریح و کوبنده وی علیه ح اج بن یوسف بدست آورد که نشان می
دهد فردی جســور و بی باا در برابر او بوده و مواجهه ای آشــکار با وی داشــته ،ازدی در کتاب المتوارین
یکی از ده شخ صیتی که ح اج هماره به دنبال وی بود تا د ستگیرش نماید را سعید بن جبیر معرفی کرده،
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جدی در میدان جهاد عملی کرده بود ،هرچند که به دلیل تحت تعقیب بودن ،نمیتوان
ردپای پارهای از آموزههای شـــیعی در باب جهاد را در میراث تفســـیری وی جســـت و جو
نمود1ک
نتیجهگیری
تحلیل و برر سی روایات تف سیری سعید بن جبیر فر ضیههای مطرح در ابتدای بحث را
تا اندازهای تقویت میکند ،چنانکه گذشت شاخصهی تفسیر سعید فقهی و تاریخی است،
با این توضیح که ظهور آموزههای متمایل به شیعه در گزارههای تاریخی او به نسبت فقهی،
برج ستهتر ا ست ،طوری که میتوان او را در حوزهی تاریخ ،تا حدودی ،نمایندهی شیعه در
بیان دیدگاههای اهلبیت(ع) دربارهی نبوت در قالب گزارههای تاریخی قصی انبیا به شمار
آوردک در حوزهی فقه این مسئله نمود کمتری دارد ،به این دلیل که اوالا شکاف میان مذاهب
شــیعه و اهل ســنت در آن دوره به حدی نبوده که بتواند اختالفات فقهی را بهطور صــریح
گزارش نماید و ثانیاا ســـلطهی حاکمیت بر این حوزه و نقشـــی که در هدایت و پیر برد
عبارت ابی شوذب نیز ن شانگر این مهم ا ست که حاکمیت برای د ستگیری وی آماده بود حرمت کعبه را نیز
هتک نماید ازدی ,کتاب المتوارین ,ص  )11اقدام ح اج به شهادت وی نیز نشانگر جایگاه مهم او در بسط
سلطه سیا سی ح اج دارد به گونه ای که حتی بعد از شهادتر نیز وی هماره از ا سارت شخ صیت سعید
بیرون نیامد و در ذهن و زبان ،درگیر او بود (ابن ابی شـــیبه , 1413 ,ج ,1ص  211مزی ،1413 ,ج ,11ص
 )919روحیه ی حماســـی او را عالوه بر گزارش های تاریخی ،می توان در گفته ها ی وی ذیل آیات  31و
 111ســوره ی نســا که ناظر به "ه رت در راه خدا و رســول ص" اســت نیز جســت و جو نمودک (ترندا،
 ،1981ذیل آیات یادشده)ک
 1ک روایات تفســـیری ســـعید در موضـــوع جهاد و مبارزه و هم چنین احکام جنگ را بنگرید ذیل آیات
(مائده( ،)92:انفال11:و  19و ( ،)11نســـا  39 :و ( ،) 31آل عمران( ،)111:زمر 18 :و ( ،)13توبه)89-89 :
(صــف( )4:توبه( )111:ح رات( ،)3 :حج 93 :و ( ،)41مائده 99 :و ( )94انفال( ،)11 :محمد( ، )4:توبه)23 :
و (انفال1 :و)41ک
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گفتمانهای فقهی داشته ،بیانگر هیمنه ی تفکر خلفا 1تا این دوره استک به هر رو در مواردی
چون خمس ،زکات و نکاح متعه که د ستگاه حاکم بهطور م ستقیم مداخله نموده و آنها را
تحت رهبری خود گرفته ،فقه تفسیری سعید بیشتر متمایل به مذهب شیعه است ،هرچند که
در مواردی حکم فقهی مطرح شــده از صــراحتِ مورد انتظار برخوردار نیســت و بیگمان
عنصــر تقیه در اینگونه موارد که مهمترین عامل ثبات شــیعه در این بازهی زمانی بوده ،در
این م سئله دخیل بوده ا ستک در م موع و ضعیت بهگونهای ا ست که اجماالا میتوان وی را
نمایندهی شیعه در کوفه در حوزهی فقه شیعه دانستک
روایات تفسیری سعید در این دو حوزه (تاریخی و فقهی) ،عمدتاا در قالب ساختارهای
بیانیِ "پرســـمانی" و "تیر تأویلی" ســـامانیافته ،با این توضـــیح که پرســـر از گزارههای
تاریخی بیر از فقهی اســـت و روایات جری و تطبیق نیز ســـاختاری دوگونه دارد یعنی
درعینحال که با مضامین شیعی پیوند خورده ،برکنار از تطبیقات سنی نمیباشد ،اما آن چه
بر تف سیر سعید حاکم ا ست ،تمایل وی به قرائت ا ستاندارد ا ست به این معنا که او تالب اا به
فهم و خوانر عرفی 2اکتفا کرده و از آیاتی که تحمل بسط و توسعه دارد تالباا گذر نموده
بنابراین باور به مفهوم "فهمپذیری قرآن کریم" که بعدها در تفاســیر متأخر ش ـیعی هم چون
تفسیر تبیان شیخ طوسی بهوضوح دیده میشود ،در این ا میتواند یکی از شاخصههای مهم
تف سیر سعید بن جبیر به شمار آیدک دقت نظر در تطبیقات شیعی سعید ن شان میدهد اعتقاد
 1ک رواج گفتمان ف ضایل خلفا در مقابل گفتمان ف ضیلت زدایی از اهل بیت(ع) ننی ه ی هیمنه ی خلفا تا این
دوره استک هم چنین نمونه هایی از احکام صادرشده از سوی ایشان در حوزه های متعه ،نماز تراویح و ککک و
رواج آن ها در جامعه تا این دوره ،ادعای مطرح در متن را تقویت می کندک
 2ک برابرِ این قرائت ،نگاه میستیک ( )mysticیا عرفانی یا رمزگرای مفسر به آیات قرآن است که عموماا در
مواجهه با آیات به الیه ی ظاهری آن اکتفا نکرده و به دنبال معنای باطنی آن می باشــد برای نمونه در آیات
مربوط به بهشــت ،چنان چه با عبارت "ورضــوان من اهلل اکبر" مواجه شــود ،افقی جدید را می گشــاید که با
نگاه محدود قابل تشخیی نیست و گویا مفسر می خواهد بگوید اصل اینستک
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وی به گسترهی معنایی لف در کنار پای بندی به فهمپذیری یادشده ،بیشتر به مواردی تعلق
گرفته که ناظر به مفاهیم بنیادین تشیع از جمله "مودت قربی"" ،مقام هدایتگری امامان" و
"اهل الذکر" بودن ایشــان میباشــد ســعید در اینگونه موارد با احاطه به اهمیت و اســاســی
بودن مفاهیم یادشده ،سعی کرده به همان اندازه که به معنای ظاهری واژه نظر داشته ،مفهوم
باطنی آن را نیز مورد توجه قرار دهدک ضــمن آنکه تکرار چنین گفتمانهای در تفســیر او،
نشان از اهمیت آنها در سنت تفسیری شیعه داردک
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