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شا	د بارها ا	ن جمله را شنيده باشيد �ه م� گو	ند: «انسان 
طبعا اجتماع� است» . 	عن� ميل طبيع� انسان به اجتماع� 
نيازها#  و  خواسته ها  انسان�،  نيازها#  تامين  و  �ردن  زندگ� 
انسان، او را به برقرار# روابط اجتماع� با د	گران سوق م� دهددر 
ا	ن ميان افراد وظا	ف� برعهده دارند �ه جامعه و قوانين مربوط 
به آن، افراد را ملزم به انجام وظا	6 خود م� �ند و در مقابل، هر 
فرد# به تناسب موقعيت خود از حقوق� نيز برخوردار م� شود و 
هر فرد# در تالش است تا به حقوق حقه خود در عرصه زندگ� 

اجتماع� دست 	ابد.

توجه به عرف و اعتقادات در حقوق خانواده
از طرف� د	گر نظام خانواده به عنوان �وچA تر	ن و در عين 
حال حيات� تر	ن و مهم تر	ن نهاد اجتماع� و به عنوان 	A نظام 
با	د وظا	ف� داشته باشند و در عين  افــراد  اجتماع� �ه در آن 
حال از حقوق� نيز برخوردار شوند، مورد هجمه عوامل� بوده �ه 
نم� خواسته اند �انون ارزشمند خانواده راه سعادت و سالمت 
خود را بپيما	د، عوامل� هم چون ناسازگار# همسران با همد	گر، 
عدم اطاعت فرزندان از والد	ن، طالق و جدا	� و بسيار# عوامل 
د	گر.بحث درباره حقوق خانواده و گستره وظا	6 و مسئوليت ها# 
همسران، قبل از آن �ه فقط در حيطه مواز	ن حقوق� و قانون� 
مطرح باشد، اساسا متاثر از پيوندها# عاطف� و روان� و آميخته 
با مبان� د	ن�، معيارها# اخالق�، نگرش ها# اجتماع� و نظام 
ارزش� حا�م بر جامعه است.بد	ه� است �ه در قوانين مربوط 
به خانواده با	د عرف و عادت و سنن اخالق� و اعتقادات مذهب� 
درنظر گرفته شود. حقوق خانواده، نه تنها در قوانين داخل� تعر	6 
شده است بلWه در اسناد و مقررات بين الملل� هم مورد توجه و 
حما	ت قرار گرفته است.بند ٣ ماده ١٦ اعالميه جهان� حقوق 
بشر در ا	ن رابطه اظهار م� دارد: خانواده ر�ن طبيع� و اساس� 
اجتماع است و حق دارد از حما	ت دولت و اجتماع بهره مند شود.

پيوندهاى جاودانی
 A	 در حقيقت زمان� �ه عقد ازدواج و پيمان همسر# بين
زوج منعقد م� شود تWالي6 و حقوق معين� برا# همسران به 
وجود م� آ	د. (ماده ١١٠٢ قانون مدن�)بدون ترد	د، �امل تر	ن 
و شا	سته تر	ن رسالت ها و حقوق متقابل همسران، در فلسفه 
 dو زندگ� مشتر �	ين ازدواج و معنا# پيوند زناشو	و هدف و آ
متجل� است؛ ز	را اساس خانواده بر مهر و وفا و پيوند برقرار شده 
است و حفظ و پا	دار# و استمرار ا	ن پيوند مقدس از مهم تر	ن 
وظا	6 و تWالي6 هر 	A از زوجين است. به عبارت د	گر، پا	بند# 
به زندگ�، مهم تر	ن وظيفه همسران آگاه و بصير است.خداوند در 
قرآن �ر	م، استوار# بر پيمان ها و وفا# به عهدها را مورد تا�يد 
قرار م� دهد و م� فرما	د: «آنان �ه پيمان خدا را، پس از محWم 
ساختن آن، م� شWنند و پيوندها	� را �ه خداوند دستور داده 
�ه برقرار سازند، قطع م� �نند و رو# زمين فسادگر# م� �نند، 
فاسق و ز	ان �ارند». (بقره/٢٧)بدون ترد	د، پيمان ازدواج و زندگ� 
مشترd از مقدس تر	ن عهدها و پيمان ها م� باشد و همسران برتر، 
با احساس وظيفه و تWلي6 خطير خود، هرگز عهد و پيمان خود 
را سست نم� �نند و ميثاق زندگ� مشترd را با ا�سير محبت و 
عشق و عالقه جاودانه م� �نند.برخوردار# از اند	شه متعال� و 
زندگ� هدفمند و معادگرا، پا	دار# در صراط مستقيم، تقواپيشگ� 
و وارستگ�، مراقبت از آسيب پذ	ر# ها# فWر#، اخالق� و روان� 
اعتال#  و  سالمت  استحWام  در  تالش  خانواده،  اعضا#  و  خود 
منزلت و ارزشمند# خانواده و فرزندان و مجاهدت در مسير نيل به 
سعادتمند# و قرب به خداوند از وظا	6 و فرامين د	ن� همسران 
 ،dم� دانند �ه در زندگ� مشتر Aبرتر است.همسران برتر، ني
بيشتر	ن تWلي6 و مسئوليت در امر تعليم و تربيت فرزندان، بر عهده 

ــادران » است �ه ترسيم گران طر	ق بهشت و پرورش دهنده  «م
فرزندان بهشت� اند و ا	ن «پدران» هستند �ه مWل6 به پاسدار# از 
مقام و منزلت و تعظيم و تWر	م شخصيت مادران و هم چنين موظ6 
به هموار ساختن مسير ترسيم گران طر	ق بهشتند.خانواده، اولين 
و اصيل تر	ن نهاد اجتماع� است و سالمت و تعال� جوامع در گرو 

تعادل و سالمت �انون مقدس خانواده هاست.
نظام خانواده در اسالم

برتر،  همسران  بيشتر  هرچه  آگاه�  بــرا#  بخش،  ا	ن  در 
شّمه ا# از مبان� حقوق� نظام خانواده و وظا	6 و مسئوليت ها# 

بيان  قرآن�  ــا#  ارزش ه و  اسالم�  تعاليم  به  عنا	ت  با  زوجين، 
م� شود.به طور �ل�، قرآن �ر	م احياگر حقوق فطر# و طبيع� 
همه انسان ها، به و	ژه «زنان» است. از د	دگاه اسالم، زن و مرد 
�امال  انسان�  شرافت  و  ارزشمند#  �رامت،  حيثيت،  نظر  از 
مساو# هستند. تنها معيار برتر# نزد خالق متعال، تقواست و تقوا 
پد	ده ا# ارث� نيست و صرفا در سا	ه تهذ	ب نفس، وارستگ� و 
اخالص، شرd ستيز# و قربان� �ردن انانيت ها و تالش و ا	ثار 
مخلصانه حاصل م� شود. «ان ا�رمWم عنداهللا اتقيWم».بهتر	ن 
معيار تشخيص حقوق طبيع� و فطر# «زن و مرد» بازگشت به 

ماهيت خلقت و آفر	نش آن هاست.
مبانی حقوق خانواده

اسالم»  در  زن  حقوق  «نظام  �تاب  (ره)در  مطهر#  شهيد 
م� گو	د: «حقوق طبيع� از آن جا پيدا شده �ه طبيعت هدف 
دارد و با توجه به هدف، استعدادها	� در وجود موجودات نهاده 
 A	 ،�به آن ها داده است و هر استعداد طبيع �	و استحقاق ها
سند طبيع� است برا# 	A حق طبيع� و افراد انسان از لحاظ 
مشابه�  و  مساو#  طبيع�  حقوق  دارا#  همه  مدن�،  اجتماع 
م� باشند و تفاوت آن ها در حقوق ا�تساب� است، �ه بستگ� دارد 
به �ار و انجام وظيفه و شر�ت در مسابقه انجام تWالي6». (شهيد 
مطهر#، حقوق زن در اسالم)در هر حال، شناخت و تبيين مبان� 
حقوق خانواده و قوانين حا�م بر اجتماع خانواده، امر# ضرور# 
و اجتناب ناپذ	ر است.ماده ١١٠٣ قانون مدن� ا	ران م� گو	د: 
«زن و شوهر مWل6 به حسن معاشرت با 	Wد	گرند». 	عن� زن و 
شوهر با	د همانند زوجين موفق،با خوشرو	� و تواضع و مسالمت و 
صميميت و تشر	A مساع� با هم زندگ� �نند و از هرگونه مجادله 
بپرهيزند.ماده ١١٠٤  و تحقير همد	گر  و اهانت  ناسزاگو	�  و 
قانون مدن� نيز در ارتباط با همWار#، همفWر# و تشر	A مساع� 
زوجين در حسن تربيت فرزندان تصر	ح م� �ند �ه «زوجين با	د 
در تشييد مبان� خانواده و تربيت اوالد خود، با 	Wد	گر معاضدت 
نما	ند». برا# ا	ن �ه مادران ا	ن باغبانان شWوفه حيات( عل� رغم 
ا	ن �ه هيچ گونه تWلي6 شرع� در شير دادن و تغذ	ه �ود�ان و 
رسيدگ� به نيازها# ا	شان ندارند)، از سر لط6 و مهر و محبت 
بتوانند مربيان شا	سته ا# باشند، با	د پدران همواره با خوشرو	� 
و صبور# و رفتارها# محبت آميز، در تامين نيازها و تضمين امنيت 

خاطر و نشاط درون� ا	شان از هيچ تالش� در	غ نWنند.
تامين نيازها برعهده مرد است

در ارتباط با انتخاب مسWن مناسب و موردنظر برا# زندگ� 
وتهيه  انتخاب  مدن�،  قانون  مفاد  مطابق  نيز  زوجين   dمشتر
مسWن مناسب برعهده مد	ر خانواده، 	عن� مرد است.زوجين 
موفق همه وجود و امWانات خو	ش را برا# 	A زندگ� سالم تر 
و تمر	ن و تجربه دنيا# ارزش هــا، حا�ميت فضيلت ها و تجل� 
جلوه ها# محبت و ا	ثار، تقد	م همد	گر م� �نند.در قانون مدن� 
ا	ران، تامين �ليه هز	نه ها# مربوط به نيازمند# ها# زن، طبق 
	A زندگ� متعارف مانند مسWن، لوازم منزل، غذا و پوشاd و... 
برعهده مرد م� باشد.ماده ١١٠٦ قانون مدن� بيان م� �ند: 

«در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است» و الزم به ذ�ر است 
�ه طبق ماده ١٢٠٣ قانون مدن� ا	ران، نفقه زن، 	عن� تامين 
و نزد	Wان  بر نفقه خو	شان  نيازمند# ها# همسر، مقدم  �ليه 
است و اگر �س� توانا	� مال� نداشته باشد �ه هم به زن و هم به 
خو	شان نسب� خود، مثل پدر و مادر و خواهران و برادران و...نفقه 
بدهد و هز	نه زندگ� آن ها را تامين �ند، فراهم �ردن نفقه زن بر 
نيازها# د	گران مقدم خواهد بود.با	د توجه داشت �ه از نظر د	ن 
مبين اسالم، تامين بودجه و �ليه مخارج �انون خانواده، ازجمله 
مخارج شخص� زن برعهده مرد است و زن از ا	ن بابت مسئوليت� 

ندارد نفقه زن، مشروط به فقر زن 	ا توانا	� مرد نيست واگر زن از 
نظر مال� ثروتمند هم باشد، م� تواند به عنوان 	A حق مسلم، از 
همسر خود نفقه طلب �ند و ملزم نيست در تامين بودجه خانواده 
مشار�ت داشته باشد، چه از لحاظ پول� �ه بخواهد خرج �ند و 
چه از نظر �ار# �ه بخواهد انجام دهد. مشار�ت مال� و �ار# زن 
در تامين هز	نه ها# زندگ�، �امال اختيار# و وابسته به تشخيص 
و ميل و اراده خود اوست.بنابرا	ن اگــر«زن» چند	ن برابر همسر 
خود ثروت داشته باشد، باز هم «مرد» موظ6 به تامين هز	نه ها# 
زندگ� متعارف اوست. در صورت� �ه در نفقه اقارب و رسيدگ� به 
نيازها# خو	شان، فقر 	A طرف و توانا	� طرف د	گر شرط است.
به هر حال با	د توجه داشت �ه نفقه «زن» 	A تWلي 6	A جانبه است 
و در قانون مدن� ا	ران، هيچ گاه زن مWل6 به دادن نفقه به شوهر و 
�مA خرج به خانواده نيست.زن م� تواند در صورت لزوم از طر	ق 
مدن� و �يفر#، شوهر را برا# پرداخت نفقه تحت تعقيب قرار دهد. 
فلسفه ا	ن قاعده آن است �ه در ا�ثر خانواده ها# ا	ران� زنان اموال 
و درآمد �اف� برا# تامين مخارج خود و شر�ت در هز	نه خانواده 
ندارند وانگه� اداره خانه وامور داخل� خانواده �ه وظيفه ا# بس 
بزرگ است به عهده آن هاست و زنان به �ار اقتصاد# د	گر# �ه 
منبع درآمد# برا# آنان باشد اشتغال نم� ورزند.البته در باب نفقه 
ذ�ر ا	ن نWته ضرور# است �ه زن در صورت� استحقاق نفقه خواهد 
داشت �ه از مرد تمWين �ند و به عبارت بهتر، وظا	6 زناشو	� را 
انجام دهد و همچنان �ه ماده ١١٠٨ قانون مدن� اشاره م� �ند 
امتناع  زوجيت  وظا	6  ادا#  از  مشروع  مانع  بــدون  زن  «هرگاه 
�ند، مستحق نفقه نخواهد بود.» 	عن� سرپيچ� و عدم اطاعت از 

انتظارات مشروع و به حق همسر �ه متاسفانه زمينه ساز بسيار# از 
�شمWش ها و نزاع و بعض� اوقات هم جدا	� ها و طالق هاست، 

م� تواند مانع� برا# تامين حقوق زن باشد.
مهریه، هدیه مرد است

«مهر» �ه 	A نهاد حقوق� است با «شيربها» 	ا «باشلق» �ه در 
برخ� از خانواده ها را	ج است، تفاوت اساس� دارد .«مهر» مال 	ا 
امWان� است �ه صرفا از آن «زن» است . در واقع مهر	ه هد	ه ا# 
است �ه شوهر به زن تقد	م م� �ند، و والد	ن و خو	شان زن را 
حق� بر آن نيست . قرآن �ر	م، با لطافت و ظرافت خاص چنين 

م� فرما	د: «َوءاتوا الّنساء َصدقاِتِِهن نحَله»١٥ 	عن�«و مهر زنان 
را به عنوان 	A بده� 	ا (عطيه) به آنان بپرداز	د».به عبارت د	گر 
«مهر	ه 	ا صداق»هد	ه ا# است �ه مرد به هنگام تقاضا# وصلت 
وفا  و  مهر  و  صفا  و  صدق  رو#  از   dمشتر زندگ�  پيوند  عقد  و 
م� با	ست تقد	م همسر همراه و همگام مرحله تازه زندگ� خود 
�ند. طبيعت مهرپذ	ر# «زن»، مهر	ه را تWلي6 «مرد »م� داند 
مواد ١٠٧٨  در  «مهر»  به  راجع  «زن».مــقــررات  فطر#  حقوق  و 
تا ١١٠١ (٢٤ ماده) قانون مدن� آمده است �ه همگ� از فقه 
اماميه اخذ شده است. در فقه و قانون مدن�، مهر بر سه نوع است: 
مهرالمسم�- مهرالمثل- مهرالمتعه، �ه خوانندگان ارجمند 
جهت آگاه� از شرا	ط و �يفيت هر�دام از ا	ن انواع م� توانند 
به �تاب ها# حقوق خانواده مراجعه نما	ند.ماده ١٠٨٢ قانون 
و  م� شود  مهر   Aمال زن  عقد،  مجرد  م� دارد«به  مقرر  مدن� 
م� تواند هر نوع تصرف� �ه بخواهد در آن بنما	د» به هر حال 
توافق� �ه بين زن و مرد در ارتباط با «مهر» حاصل م� شود، به 
	A معنا، قرارداد# شرع� وحقوق� محسوب م� شود و از لحاظ 
قانون� الزم االجراست. در هر صورت، همچنان �ه قبال اشاره شد، 
پرداخت مهر از وظا	6 اساس� شوهر و حقوق و	ژه «زن» م� باشد 
و مهر با	د حسب تما	ل و اراده زن و 	ا هر طور# �ه قبال توافق 
گرد	ده، هنگام مطالبه قابل حصول باشد. همسران فهيم و بصير 
نيA م� دانند �ه مهر 	ا صداق در مWتب تربيت� اسالم به عنوان 
	A ضرورت، صرفا در مورد ماد# خالصه نم� شود. لذا «مهر» 
با	د باشد، هر چند ا	ن �ه از لحاظ ماد# بسيار اندd بوده، 	ا به 
صورت 	A امر معنو# ومقدس تقد	م شود ز	را�ه اسالم بر ازدواج 

آسان، اما دقيق و مطمئن تا�يد دارد و نم� خواهد موانع اقتصاد# 
و �مبود ها# رفاه� مانع انجام ازدواج 	ا به تعو	ق افتادن ا	ن امر 
�ه  است  چنين  اسالم�  تعليمات  بر  حا�م  د	دگاه  شود.  مهم 
پسران و دختران در اولين فرصت پس از رسيدن به بلوغ فWر# و 
جسم� و �سب شا	ستگ� ها، �فا	ت ها و قابليت ها# فرد# و 
اجتماع�، ازدواج �نند و به دال	ل و بهانه ها# مختل6، از جمله 
تنگدست�، نداشتن مسWن شخص� و 	ا عدم برخوردار# از شغل 

ثابت و حقوق �اف�، ا	ن امر مهم را به تعو	ق نيندازند.
مهریه؛  در وقتی که صحابی هيچ چيز نداشت

در ا	ن قسمت برا# حسن ختام نوشته حاضر و برا# آگاه� 
هر چه بيشتر خانواده ها# ا	ران�، به و	ژه جوانان داوطلب ازدواج، 
روا	ت ز	با	� از مراسم 	A ازدواج در عصر پيامبر(ص) و چگونگ� 
تعيين «مهر وصداق» را از �تاب «نظام حقوق زن در اسالم» نقل 
م� �نيم ا	ن داستان با اند�� اختالف در �تب شيعه و سن� آمده 
است.«زن� آمد به خدمت پيامبرا�رم(ص) و در حضور جمع ا	ستاد 
و گفت: 	ا رسول ا... مرا به همسر# خود بپذ	ر. رسول ا�رم(ص) 
در مقابل تقاضا# زن سWوت �رد، چيز# نگفت: زن سر جا# 
خود نشست، مرد# از اصحاب به پاخاست و گفت:  	ا رسول ا...! 
اگر شما ما	ل نيستيد، من حاضرم. پيامبرا�رم(ص) سوال �رد: 
مهر چه م� ده�؟ مرد پاسخ گفت: هيچ� ندارم، پيامبر(ص) 
فرمودند: ا	ن طور �ه نم� شود برو به خانه ات، شا	د چيز# پيدا 
�ن� و به عنوان مهر به ا	ن زن بده�.مرد به خانه اش رفت و برگشت 
و گفت: در خانه ام چيز# پيدا نWردم. پيامبر(ص) فرمودند: باز هم 
برو بگرد 	A انگشتر آهن� هم �ه بياور#، �اف� است. مرد بار د	گر 
رفت و برگشت و گفت:  انگشتر آهن� هم در خانه ما پيدا نم� شود، 
 �W	 ،ن زن �نم	من حاضرم همين جامه ا# را �ه بر تن دارم، مهر ا
از اصحاب �ه آن مرد را م� شناخت، گفت: 	ا رسول ا... ! به خدا، 
ا	ن مرد جامه ا# غير از ا	ن جامه نــدارد، پس نص6 ا	ن جامه را 
مهر زن قرار دهيد. پيامبرا�رم(ص) فرمودند: اگر نص6 ا	ن جامه 
مهر زن باشد �داميA بپوشند؟  هر �دام بپوشند د	گر# برهنه 
م� ماند. خير، ا	ن طور نم� شود . مرد خواستگار سر جا# خود 
نشست زن هم به انتظار، جا# د	گر# نشسته بود، مجلس وارد 
بحث د	گر# شد و طول �شيد. مرد خواستگار حر�ت �رد �ه برود. 
رسول ا�رم(ص) او را صدا �رد:  آها# بيا و مرد آمد، پيامبر(ص)  
به او فرمود:  بگو ببينم قرآن بلد#؟  مرد گفت:  بل� 	ا رسول ا...! 
پيامبر(ص) پرسيد: م� توان�  بلدم.  را  فالن سوره و فالن سوره 
از حفظ قرائت �ن�؟ مرد جواب داد:  بل� م� توانم. پيامبر(ص) 
فرمود:  بسيار خوب، درست شد. پس ا	ن زن را به عقد تو در م� آورم 
و مهر او ا	ن باشد �ه تو به او قرآن تعليم بده�، مرد دست زن خود را 
گرفت و رفت». اسالم همين عطوفت و رحمت و منطق و حا�ميت 
ارزش ها و با	دها و نبا	د هاست �ه مبتن� بر حقوق و تWاليف� است 
�ه بر پا	ه و	ژگ� ها# فطر# و ذات� زنان و مردان استوار م� باشد.
از ا	ن روا	ت �ه بيانگر سيره و سنت نبو# است چند مسئله برداشت 
م� شود ١- ا	ن �ه هيچ اشWال و ا	راد# ندارد درخواست ازدواج از 
سو# زن مطرح شود. و زن حق داشته باشد زمان� �ه احساس نياز 
به ازدواج م� �ند، آن را نزد فرد مورد اعتماد# مطرح �ند و حت� 
اگر به شخص خاص� نظر دارد، او را نيز نام ببرد و درخواست ازدواج 
با او را در ميان بگذارد. بنابرا	ن نبا	د درخواست ازدواج از سو# زن 
را خالف شرع تلق� �رد. طرح ا	ن درخواست از سو# زنان بيوه 
حت� از نظر عرف هم ناپسند نيست. ٢ - عقد ازدواج در اسالم 
معامله ا# نيست �ه «مهر	ه» بها# آن تلق� شود. از ا	ن رو طبق 
آموزه ها# اسالم� هر چه مهر	ه سبA تر باشد، پسند	ده تر است.
ا	ن  روا	ت هم نگاه و رو	Wرد پيامبر(ص) به مهر	ه را نشان م�  دهد 
و مشخص م� �ند �ه آن چه پيامبر(ص) از آن به عنوان «سنت 
خود» 	اد �رده و آن را «بهتر	ن بنا» دانسته اند پيوند زناشو	� است 
و نه مسائل جنب� آن مانند مهر	ه و جهيز	ه ... از ا	ن رو با	د مواظبت 
�رد �ه حاشيه ها بر اصل ا	ن سنت غلبه پيدا نWند و در چنبره آنها 
گرفتار نشود.٣ - واسطه گر# برا# امر مقدس ازدواج 	W� د	گر از 
توصيه ها# اسالم است. در ا	ن روا	ت نيز پيامبر(ص) واسطه ازدواج 
شدند و زمينه ازدواج آن خانم را با 	W� از اصحاب فراهم �ردند.
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آ�ت ا... سبحان):
تفسير موضوع) برا% اولين بار 

در شيعه پد�د آمده است
تشيع  اهتمام  به  اشاره  با  سبحان�  آ	ت ا... العظم� 
اولين  برا#  به تفسير قرآن �ر	م گفت:تفسير موضوع� 
باردر شيعه شWل گرفته  است. ا	ن مرجع، در گفت وگو 
مبار�ه  ســوره   ٩ آ	ه  در  خداوند  داشــت:  اظهار  ا	Wنا،  با 
اسرا م� فرما	د:« ان هذا القرآن 	هد# للت� ه� اقوم». 
رسول ا�رم(ص) نيز بعد از رحلت شان دو 	ادگار سنگين 
و ارزشمند در ميان امت نهادند �ه 	W� �تاب خداوند و 
د	گر# اهل بيت (ع) و عترت آن حضرت(ص) است. و# 
افزود: خوشبختانه امير مومنان(ع) نخستين �س� است 
شاگردان  مفسران  د	گر  و  پرداخته  قــرآن  تفسير  به  �ه 
ا	شان هستند. از نظر مسلمانان (عامه) مفسر بزرگ ابن 
عباس است �ه در واقع شاگرد امير مومنان است. بعد از 
پيامبر ا�ــرم(ص) عترت ا	شان پيوسته در شرح و تبيين 
قرآن �وشش �ردند و در حقيقت معلمان قرآن بودند.ا	ن 
مرجع عاليقدر شيعه با بيان ا	ن �ه پس از اهل بيت(ع)، 
تصر	ح  داشتند،  و	ــژه ا#  اهتمام  قرآن  به  شيعه  علما# 
عترت  اصحاب  آنــان  از  جمع�  �ه  شيعه  علما#  �ــرد: 
آن  غيبت  رهــروان  از  �ه  هم  گروه�  و  رسول ا�رم(ص) 
بزرگواران بودند، تفسيرها# متعدد# بر قرآن نوشته اند 
و نو	سندگ� آنان هم 	A نواخت نيست. و# با اشاره به 
�رد:  بيان  �ر	م،  قرآن  به  تفسير#  مختل6  رو	Wردها# 
برخ� از علما# شيعه آمده اند و لغات قرآن را شرح و معن� 
معين  را  قرآن  منسوخ  و  ناسخ  و  آمدند  گروه�  �ردند، 
تفسير  هم  گروه�  و  نزول،  اسباب  د	گر  برخ�  �ردند، 
قرآن را نوشتند. آ	ت ا...العظم� سبحان� با بيان ا	ن �ه 
بحمدا... از نظر افتخار، شيعه قدم اول را در مورد تفسير 
قرآن برداشته است، تصر	ح �رد: برخ� از ا	ن آثار بر اثر 
جنگ ها و غارت ها و ستم ها	� �ه بر شيعه رفته است، 
ما  اختيار  در  د	گر  برخ�  اما  نيست،  ما  دست  در  ا�نون 
هست. عالوه بر ا	ن، فهرست ها# �تب حا�� از زحمات 
ب� شمار# است �ه علما# شيعه درباره قرآن �شيده اند. 
ا	ن مرجع جهان تشيع خاطرنشان �رد:  ا	ن �ه م� گو	ند 
قرآن در ميان شيعه مهجور است، سخن� بسيار ب� پا	ه و 
اساس است. هيچگاه قرآن در ميان شيعه مهجور نبوده 
و نخواهد بود. چگونه م� شود �ه پيامبرا�رم(ص) قرآن 
باشد.  مهجور  ما  ميان  در  آن  و  م� دهد  نام  ا�بر  ثقل  را 
نو	سنده تفسير «منشورجاو	د» بيان �رد: تفاسير شيعه 
القرآن»  «مفاهيم  تفسير  جلد  آخر  در  زمــان  طول  در  را 
نوشته ام. تا آن جا �ه من تتبع �ردم، شيعه در حدود ١٢٠ 
مفسر در طول چهارده قرن دارد. 	W� د	گر از افتخارات 
شيعه ا	ن است �ه اولين بار پا	ه تفسير موضوع� را نهاده 
است. غالبا مفسران تفسير ترتيب� دارند و از اول قرآن تا 
حد# �ه بتوانند تفسير م� �نند، ول� اولين بار تفسير 
م� آ	د.آ	ت ا...العظم�  وجــود  به  شيعه  در  موضوع� 
در  شده  نوشته  آ	ات االحWام  �ه  ا	ن  بيان  با  سبحان� 
�رد:  اظهار  اســت،  موضوع�  تفسير  نوع�  خود  شيعه 
روا	ات�  و  آ	ات  مجموع  طهارت،  �تاب  در  �نيد  فرض 
�ه درباره طهارت است و در �تاب صالة مجموع آ	ات� 
�ه  آ	ات�  مجموع  صوم  �تاب  در  است،  نماز  دربــاره  �ه 
درباره روزه است، جمع شده است. و# با اشاره به ابواب 
مرحوم  �رد:  خوشبختانه  تصر	ح  بحاراالنوار  مختل6 
عالمه مجلس�، گام بلند# در ا	ن زمينه برداشته است 
و تفسير موضوع� دارد. اگر از اول بحاراالنوار تا آخر آن 
را مطالعه �نيد، به هر باب� �ه م� رسد، آ	ات آن باب را 
م� آورد و بعدا وارد احاد	ث مرتبط با آن باب م� شود. 
ان شاءا... در نظر دار	م مجموع تفسير موضوع� عالمه 
به  و  �نيم  استخراج  بحاراالنوار  �تاب  در  را  مجلس� 
�تاب  دهيم.نو	سنده  ارائــه  جلد#   Aت �تاب�  صورت 
جا	گاه  به  اشــاره  با  �الم�»  جد	د  مسائل  بر  «مدخل� 
نقاط  از   �W	 �ــرد:  بيان  ــرآن،  ق تفسير  در  قــرآن  علوم 
علوم  است،  قرآن  علوم  است،  الزم  تفسير  در  �ه  مهم� 
قرآن را شيعيان غالبا در مقدمه تفاسير م� نوشتند. به 
داده  اختصاص  را  مقدمه  «صاف�»  تفسير  نمونه  عنوان 
مسائل  ا	ن  طبرس�  مرحوم  همچنين  و  قرآن�  علوم  به 
العظم�  است.آ	ت ا...  آورده  مجمع البيان  اوا	ل  در  را 
سبحان� با بيان ا	ن �ه تعداد �سان� �ه علوم قرآن� را 
تصر	ح  اند،  بوده  �م  �ردند،  تدو	ن  مستقل  صورت  به 
�رد:  مرحوم آ	ت ا... معرفت �ه رضوان خداوند بر او باد، 
در حقيقت قهرمان علوم قرآن است �ه توانست در عصر 
التمهيد  نام  به  جلد  هفت  در  را  قرآن�  علوم  مجموع  ما 
باشد. هم  محقق  بلWه  باشد،  ناقل  تنها  نه  �ند.  منتشر 
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