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نقد و برریسکتابسریه و قرآننقد و برریسکتاب

نقد فرهنگنامه 
کودکان و نوجوانان 

يژگى هاى اين اثر چنین است:  برخى و
کودکان و نوجوانان به نگارش درآمده، اما براى همۀ  کتاب براى   1. اين 
که دست کم سواد خواندن دارند، در هر سن و سال و در هر مرتبۀ  کسانى 
که باشند، مفی���د است؛ به عبارت ديگ���ر در بردارنده اطالعات  علم���ى 
که ممکن  کتاب به موضوعات فراوان  عمومى براى همه سطوح است. 
کودک���ان و نوجوانان باش���د، پرداخته اس���ت؛ از جمله:  است م���ورد نیاز 
گیاهان، حیوانات، اصطالحات  کشورها، شهرها،  معرفى دانشمندان، 
يک و شیمى  دين���ى، اصطالحات رايج در دانش هاى مختلفى چون فیز
کتاب هاى  زش، واژه هاى مهم  در  کتاب هاى مه���م، انواع ور و پزشکى، 

درسى دبستان و راهنمايى و سال هاى اول و دوم دبيرستان و ... .

کودک���ان و نوجوان���ان، ترجمه ان���د و در   2. بيشت���ر دائرةالمعارف ه���اى 
ى از آنها انتخاب مدخل ها و توضیح آنها مطابق با نیاز و فرهنگ  بسی���ار
ين اين فرهنگنامه بر اساس نیاز جامعۀ ماست. کشور ما نیست؛ اما تدو

کودکى با عبارات مستحکم،  کودکان و نوجوانان از سنین  کار   3. س���ر و 
زمین���ۀ رشد آنها در ام���ر نويسندگ���ى را فراهم مى سازد. عب���ارات ساده و 

يژگى ديگر اين اثر است. روان و در عین حال استوار، و

ين  گونه اى که آخر يژگى ديگر کتاب، گستردگى مدخل هاست؛ به   4. و
يخ چاپ شده )ج 13( به پايان حرف »خ« رسیده  که تا اين تار جل���دى 

است.

کتاب خالى از عکس رنگى است. انتخاب  کمت���ر صفحه اى از اين   .5 
يبا و حرفه اى به آن جاذبه اى خاص داده است. عکس هاى رنگى ز

کودک���ان و نوجوانان در   در خ���ور ذک���ر اس���ت جل���د سیزده���م فرهنگنام���ه 
ين اين اثر، نشر يافته است. يزى براى تدو سى امین سال شروع برنامه ر

کت���اب، متوج���ه پاره اى   اينجان���ب هنگ���ام مطالع���ۀ برخ���ى مقاله هاى 
که هنگام  ی آنها را الزم دانستم، با اين امید  ايراده���ا در آن شدم. يادآور

گیرند. تجديد نظر، مورد توجه قرار 

کتاب هاى اسالمى، تابستان 1384، شماره 21  گذشته نیز در مجلۀ   در 
که در  کتاب داشته ام. در اينجا ب���ه ايرادهايى مى پردازم  نق���دى به اين 

آن مقاله نیاورده ام.

گفتن���ى است: مدخل ها به ترتیب الفباي���ى است و از ذکر شماره جلد و 
کلمه در همۀ نقل ها، مدخل است. کرديم. اولین  ى  صفحه خوددار

کتاب ه���ا در عص���ر م���ا از جه���ات مختلف���ى چ���ون: محتوا،  ي���ن  معتبرتر
يراي���ش، صفحه آرايى و ... دائرةالمعارف ها  جامعیت، استحکام نثر، و
گستردگى و اتق���ان آنها به سرعت م���ورد استقبال قرار  هستند. ب���ه دلیل 
کرد اين  مى گیرن���د و از منابع تحقی���ق و مرجع مى شوند؛ لذا باي���د تالش 
ين ضعف، نشر يابن���د. چنین استقبالى از دائرةالمعارف ها  آث���ار با کمتر
کتاب ه���ا بيج���ا نوشته شود.  سب���ب ش���ده است اي���ن عنوان، ب���ر برخى 
که شايسته عنوان  ى است  کودکان و نوجوانان از جمله آث���ار فرهنگنام���ه 
يژگى هاى درخ���ور توجه آن،  دائرةالمع���ارف اس���ت؛ چ���ه اينکه نظر ب���ه و

کرد. کسب  ى اسالمى را  کتاب سال جمهور نشان 

چکیده: در عرص ح��ارض، معتربترین کتاب ها از جهات 
خمتلف��ى نظ��ر حمت��وا، جامعیت، اس��تحاکم ن��ر، ویرایش، 
صفحه آراىی و ...، دائرةاملعارف ها هس��تند. ییک از این دایرة 
املعارف ها، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان است. نویسنده 
در نوش��تار حارض، خنس��ت به اختصار، ب��ریخ از مهم ترین 
وی��ژیگ های کت��اب را ذکر نموده و س��پس به بی��ان ایرادات 
مندرج در بریخ مقاله های کتاب مذکور، همت مگاشته است.

کلیدواژه: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، نقد کتاب.

سید حسن فاطمى  موحد نقد و برریس کتاب

کودکان و نوجوانان؛  فرهنگنامه 
ير نظر توران ميرهادى )خمارلو( و ايرج  کودک؛ ز کتاب   شوراى 

 جهانشاهى؛ 13 ج، تهران: شرکت تهيه و نشر 
کودکان و نوجوانان فرهنگنامه 
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 آشپ���زى: فن و هنر تهی���ه غذاست از مواد خام خوردنى، به کمک پختن 
گاه بدون پختن. و 

که به صورت  پز به فروش مى رسد  امروزه بعضى مواد اولیه براى پخت و
ک���ه براى تهیه غ���ذا از اينگونه م���واد استفاده  نیم پخ���ت هستن���د. کسى 
گفته مى ش���ود؛ بنابراي���ن واژۀ »خام« در  ک���ار او آشپ���زى  کن���د، ب���از هم به 

يف بى مورد به نظر مى رسد. تعر

کتاب من  ين اثر ابن بابويه  ابن باِبَويه يا ابن بابويه: ... معروف تر
که دسترسى به فقيه ندارد( است ...  کسى  اليحضره الفقيه )= 

کتاب عيوِن اخباُر الرضا ... .
کلم���ه »کتاب« ج���زء عن���وان »کتاب م���ن اليحضره  ال���ف( تص���ور ش���ده 
کلمه سیاه نش���ده و در ترجمه عن���وان نیز به  الفقی���ه« نیس���ت و لذا اي���ن 

چشم نمى خورد و در نتیجه ترجمه نارسا شده است.

کتاب خود را  کتاب خويش مى گوي���د: عنوان  شی���خ صدوق در مقدمۀ 
کلمه  گرفته اس���ت: »کتاب من اليحضره الطبی���ب«؛ بنابراين  از اي���ن اثر 
»کت���اب« ج���زء عن���وان است و ع���الوه بر سیاه ش���دن باي���د در ترجمه هم 

مى آمد.

کتاب ديگر شیخ صدوق بايد اينگونه باشد: »عیوُن اخباِر   ب( اعراب 
الرضا«

کارهاى   احکام پنجگانه شرعى: ... انجام دادن يا انجام ندادن 
مکروه و مباح نه پاداش دارد، نه مجازات.

ي���را شخص طب���ق دستور شارع  کار مکروه پ���اداش دارد؛ ز مسلم���ًا ت���رک 
کرده است. عمل 

که از  اديب الممالک فراهانى )1277 - 1335 ه�. ق(: ... به اين سبب 
خاندان قائم مقام فراهانى بود، به اديب الممالک فراهانى معروف شده 

ک به دنیا آمد. است. در يکى از روستاهاى ارا

که  گوي���ا نويسن���ده مقال���ه ب���ا فراه���ان آشناي���ى نداشت���ه و نمى دانست���ه 
ک اس���ت. در نتیج���ه علت ملقب ش���دن او به  منطق���ه اى در اط���راف ارا

»فراهانى« را خويشاوندى با قائم مقام فراهانى دانسته است.

گلدار ... . گياهى است علفى،  اسفند يا اسپند: 
گیاه اسفند پرداخته شده است؛ در  ت���ا پايان اين مقاله، تنها به توضیح 
که جا داشت به دوازدهمین ماه سال شمسى نیز اشاره مى شد؛  حال���ى 

چنان که ذيل ارديبهشت، آبان و آذر چنین است.

ک مجلدات قبل است � اين نقص  که پيوست و استدرا  در جل���د پنج � 
جبران نشده است.

اقرار: در اصطالح حقوقى اعالم حق يا اعالم انجام دادن عملى 

ياد آن آبى به نظر  کم آن بى رنگ، ولى مقدار ز  آب: ... مقدار 
مى رسد.

که علت آبى به نظر رسیدن  ظاهرًا نويسنده متوجه اين نکته نبوده است 
ياد آن نیست، بلکه عل���ت آن آبى بودن رنگ آسمان  ي���ا، حجم ز آب در
يا شده  که  انعک���اس تصوير آن، سبب آبى به نظررسی���دن آب در اس���ت 
يا سفید به نظر خواهد رسید؛  گر آسمان ابرى باشد، رنگ آب در است و ا

ياد است. که حجم آن ز در حالى 

که وظيفۀ اصلى آن خاموش کردن  آتش نشانى: سازمانى است 
که در  کسانى است  ى ها و نجات دادن  آتش در آتش سوز

گرفته اند... . محاصرۀ آتش قرار 
وظیف���ه آتش نشان���ى در چند صفحه توضیح داده ش���ده است؛ اما تنها 
که اين تنها  ى معرفى ش���ده است؛ در حالى  زه با سانحه آتش سوز مب���ار
يک���ى از وظاي���ف اين سازم���ان است. وظیف���ۀ اصلى و ع���ام آتش نشانى 
نج���ات مردم و حفظ اموالشان از مطل���ق سوانح است؛ از جمله: نجات 
ير آوار  کانال آب، نجات محبوس شدگان در ز سقوط کنندگان در چاه يا 

يا آسانسور، مقابله با حیوانات وحشى و موذى مانند مار و ... .

ى اتحاد  ى به پهناور کشور کشور آسيا،   آسيا: ... در ميان 41 
کشورهايى به  کوچکى مالديو، يا  وى، و به  جماهير شور

کم جمعيتى مالديو و قطر جاى دارند. پرجمعيتى چين و هند و 
در ضمن مقالۀ آسیا، نقشه اين قاره درج شده و اتحاد جماهیر شوروى 
کشیده شده است. در همین جلد اول، ذيل  ى پهناور  کشور ب���ه عنوان 
کشور  مدخل »آذربايجان« آذربايجان اي���ران توضیح داده شده است و 
آذربايج���ان معرفى نشده است و در صفحه ه���اى 63 و 67 و 68 در سه 
نقش���ه از استان ه���اى آذربايج���ان اي���ران، همسايه شمالى اي���ران، اتحاد 

جماهیر شوروى ضبط شده است.

ين جلد نخست به  که زمان تدو  در نگاه ابتدايى چنین به نظر مى رسد 
پي���ش از متالشى شدن شوروى باز مى گردد؛ ام���ا در مقاله آسیا، صفحه 
114، داخل کادر نام کشورهاى آسیايى آمده و در آن نام هاى آذربايجان، 
گرجستان  ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، 

و ازبکستان به چشم مى خورد.

گرچ���ه در مت���ن مقاله، سخ���ن از 41 کشور در آسیا به می���ان آمده، اما در   ا
کشور ضبط شده است. کادر مذکور نام 48 

گراف مقاله آسیا، چنین است: »کشورهاى تازه استقالل يافته  ين پارا  آخر
برو هستند. فق���ر اقتصادى، تکیه بر  گونى رو گونا ى ه���اى  آسی���ا با دشوار

ى سّنتى، نداشتن صنايع سنگین ...«. ز کشاور

پاشى ش���وروى نوشته ش���ده است و  گوي���ا ابت���داى مقال���ه پي���ش از فرو  
پاشى. انتهاى آن پس از فرو
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يکايى(، پ���وپ، آرتور،  سويس���ى(، پو، ِادگ���ار آلن )شاع���ر و نويسن���ده امر
کارشن���اس هنر ايران( پورداود، ابراهیم  يکايى و  اپهام )شرق شناس امر
کتاب اوستا(، پوشکین، آلکساندر سرگیويچ )شاعر و نويسنده  )مترجم 
و، لوييجى )نمايشنامه نوي���س ايتالیايى(، پيرنیا، میرزا 

ّ
روس���ى(، پيراندل

يخ نوي���س اواخ���ر قاج���ار و اواي���ل پهلوى(،  حسن خ���ان مشیرالدول���ه )تار
پيکاسو، پابلو )نقاش اسپانیايى(.

کودکان و  گفته ش���ود: تخصص اف���راد ف���وق، در زمین���ۀ   ممک���ن اس���ت 
ى در مورد  ک���ار گف���ت: برخ���ى از آنها  نوجوان���ان اس���ت. در ج���واب بايد 
رگان  کودکان و نوجوانان ارائ���ه نکرده اند؛ مثاًل حجم معرفى مهندس باز
گذشته همه  بي���ش از سه براب���ر معرفى آيت اهلل بروج���ردى است. از اي���ن 
شیعی���ان باي���د با قضی���ه مرجعیت آشناي���ى داشته باشن���د و آشنايى با 

مراجع تقلید، مورد نیاز همۀ قشرها در سنین مختلف است.

ي���ر و دانشمند بودند؛  رگان و شهید باهنر هر دو نخست وز  مهن���دس باز
که زندگى  رگان بيش از سه صفحه اس���ت، در حالى  ام���ا زندگى نام���ه باز

دکتر باهنر در همان مجلد به يک صفحه هم نمى رسد.

 حج���م ان���دک معرفى امام���ان معص���وم)ع( در جلد سوم ب���ا اينکه به هر 
کدام مدخلى مستقل اختصاص يافته، جلب توجه مى کند.

ک���ه مقايسه حجم   آنچ���ه ذکر ش���د، نمونه هايى ان���دک از مواردى است 
مقاالت نشان مى دهد.

ين سلسله پادشاهى ايران   پهلوى )1304 - 1357 ش( آخر
است... .

مقال���ه »پهل���وى« به تفصیل به معرف���ى سلسله پهل���وى از ظهور تا سقوط 
پرداخت���ه است. جلد هشت���م از صفحه 180 � 183 به عوامل قیام مردم و 
خواسته هاى آنان و سقوط پادشاهى اختصاص دارد. اين بخش علت 
کرده است و به اين  پديدآمدن انقالب را بيشتر مسائل اقتصادى مطرح 
کاپيتوالسی���ون در مجلس،  ام���ور نیز اش���اره شده است: تصوي���ب اليحه 
وج���ود اختن���اق و استبداد، تشکیل حزب رستاخی���ز، مناسبات نزديک 

يخ از شمسى به شاهنشاهى. شاه با دولت اسرائیل و تغیير تار

يح   در اي���ن قسمت به عامل اصل���ى و اساسى پديدآم���دن انقالب تصر
و  پيام ه���ا  در  قی���ام،  ابت���داى  از هم���ان  ام���ام خمین���ى  اس���ت.  نش���ده 
کتاب صحیف���ه نور در دسترس اس���ت - همواره  ک���ه در  سخنرانى ه���ا - 
که بارها از صدا و  شع���ارش اسالم خواهى بود. سخنرانى در سال 1343 
سیما پخش شده، يکى از نمونه هاى آن است: »اى سران اسالم، به داد 
اس���الم برسید. اى علماى نجف، ب���ه داد اسالم برسید. اى علماى قم، 

به داد اسالم برسید« )صحیفه امام، ج 1، ص 420(.

که در فرهنگنامه نیامده، داد اسالم خواهى   متأسفانه تنها خواست���ه اى 

يان آن به اقرارکننده و سود آن به ديگرى مى رسد. که ز است 
که اقرار به زنا مى کند،  کسى  کسى نمى رسد.  همیش���ه در اقرار سودى به 

کسى مى رسد؟ چه سودى به 

وى بدن  که در داخل و يا ر انگل ها: موجودات زنده اى هستند 
که ميزبان ناميده مى شوند، زندگى مى کنند. موجودات زنده ديگر 

ال���ف( ندانستیم چرا عنوان مقاله ب���ه صورت جمع است. الزم بود مفرد 
باشد و جاى آن قبل از مدخل »انگلس« است.

 ب( دانشنام���ه دانش گستر در جلد 3، صفح���ه 238 »انگل« را اينگونه 
که روى بدن يا درون بدن موجود ديگرى  ى  کرده است: »جاندار معنا 

با نام میزبان زندگى مى کند و براى غذا وابسته به میزبان است«.

يف دانشنامه دانش گست���ر دقیق تر است و به صرف  به نظ���ر مى رسد تعر
زندگى موجود زنده اى بر يا در موجود زنده ديگر به آن انگل نمى گويند.

که ... .  بت: مجسمه اى است از جنس سنگ، چوب يا فلز 
گاهى آن را از  همیش���ه جنس مجسمه از سه جنس مذکور نب���وده، بلکه 

ِگل و حتى از خوردنیجات درست مى کردند.

ر اخبار ائمُة  کامل آن َبحاراالنوار الجامعة لدر  َبحاراالنوار:... نام 
وشنى ها فراهم آورنده اخبار  ياى ر االطهار است، به معناى در

امامان اطهار.
کسر با است. الف( جمع »بحر«، »ِبحار« به 

 ب( »ائم���ه« بايد الف و الم داشته باشد و نیز به دلیل مضاٌف الیه بودن 
بايد مجرور باشد.

که  ياهاى نور  کتاب بحاراالنوار چنین است: در  ج( معناى دقیق عنوان 
گرد آمده اند. جواهرات اخبار ائمه اطهار در آنها 

 در عنوان بحار، سخنان ائمه)ع( به جواهر تشبیه شده اند، اما در ترجمه 
لحاظ نشده است.

بروجردى، آيت اهلل سيدحسي���ن طباطبايى )1254 - 1340 ه�. ش( 
از علماى مشهور و از مراجع بزرگ شيعه است... .

حج���م ش���رح حال معظ���ٌم له در قی���اس با ديگ���ر اشخاص جل���ب توجه 
کّل را  که مرجعیت  کم مانندى بود  مى کند. آيت اهلل بروجردى از علماى 
يب ب���ه اتفاق مراجع تقلید تا عصر حاضر  ب���ه عهده داشت و پس از او قر
گ���ردان ايشان بودند. مى بينیم حجم معرفى اين شخصیت برجسته  شا
که اف���رادى در موقعیت به  شیع���ى، به يک صفح���ه نمى رسد؛ در حالى 
مرات���ب پايين تر، با حجم بيشتر معرفى شده اند. برخى از آنها عبارتند از: 
پروست، مارسل )رمان نويس فرانسوى(، پروکوفیف، سرگئى، سرگیويچ 
يش )معل���م و نويسنده  )آهنگس���از روس���ى(، پستالوتس���ى، يوه���ان هاينر
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کتاب )يهودى،  که غيرمسلمانان يا اهل  يه: مالياتى بود   جز
ردشتى( ساالنه به حکومت اسالمى مى پرداختند و در  مسيحى و ز

مقابل از حمايت حکومت اسالمى برخوردار مى شدند.
گرفت���ه مى ش���ود ن���ه از هر  رتشت���ى  ي���ه تنه���ا از يه���ودى و مسیح���ى و ز جز

ير الوسیله، ج 2، ص 497(. غیرمسلمانى )امام خمینى، تحر

کالم و يا بياِن رفتار پيامبر اسالم)ص( و عالوه بر آن   حديث: به 
گفته مى شود... . کالم و رفتار معصومان)ع(  نزد شيعيان به 

 پس از پيامبر)ص(، برخى اصحاب او و خلفا از روايت و کتابت حديث 
که در نوشتن و روايت احاديث  يرا از آن بيم داشتند  کردند؛ ز جلوگیرى 
يز )خالف���ت 99 - 101 ق(،  بن عبدالعز کافى نشود؛ تا اينک���ه عمر دق���ت 
ين  ى و تدو هشتمی���ن خلیفه اموى، دست���ور داد تا حديث ها جم���ع آور
کتاب هاى متعددى را در اين زمینه تألیف  گردد. از آن پس، مسلمانان 
کتاب ها به  ين اي���ن  کردن���د. نهج البالغ���ه و صحیفه سجادي���ه از مهم تر

شمار مى روند.

ال���ف( سنت شامل تأيي���د رفتار و سخ���ن ديگران از س���وى معصوم)ع( 
نی���ز مى شود )همین ايراد در مدخل ه���اى »اجتهاد« و »اجماع« نیز ديده 

مى شود(.

 ب( تعبی���ر »ع���الوه بر آن« اين توهم را به وج���ود مى آورد که »معصومان« 

يک کننده  انقالبى هاست. هرچند موارد مذکور در مقاله نیز از عوامل تحر
م���ردم ب���رای شرک���ت در انقالب ب���ود، ام���ا مح���رک اصل���ى، بى اعتنايى 
ي���م ب���ه احک���ام اسالمى بود. بل���ه، در پاي���ان اين قسمت آم���ده است:  ژ ر
ى رسید«. غافل از اينکه انقالب  »انق���الب اسالمى در 22 بهمن به پيروز

ترسیم شده در مقاله، رنگ اسالمى ندارد!

که مدخل »انق���الب اسالمى اي���ران« واقع بينانه تر به   در خ���ور ذک���ر است 
کامل قطعنامه اى  تبیي���ن انقالب پرداخته است. ذيل آن مدخ���ل متن 
که در مجلس جشن به مناسبت آزادى امام خمینى در فیضیه در سال 
1343 خوان���ده شد، آمده است. يکى از م���واد آن چنین است: »اجراى 
قوانین اسالمى به صورت کامل خود و احیاى سنت هاى متروک دينى« 

)ج 4، ص 67(.

که پيامبر اسالم)ص( را نديده اند،  تابعين: مسلمانانى هستند 
ين و انصار را ديده و از آنها  ولى اصحاب آن حضرت از مهاجر

کرده اند. وايت  حديث شنيده و ر
کرده  که شخص، حديث شنیده و روايت  شرط تابعى بودن اين نیست 

باشد )ر.ک: معجم مصطلحات الرجال و الدراية، ص 37(

که   تسبيح: ... استفاده از تسبيح در اسالم از زمانى آغاز شد 
حضرت محمد)ص( به حضرت فاطمه)س( فرمودند: پس از هر 

گفتن ثواب بسيار دارد. نماز 33 بار سبحان اهلل 
که پيامبر ي���اد حضرت فاطم���ه)س( داد، شامل 34 بار اهلل  تسبیحات���ى 
کب���ر، 33 ب���ار سبح���ان اهلل و 33 بار الحمدهلل مى ش���د )ر.ک: کتاب من  ا

اليحضره الفقیه، ج 1، ص 320، ح 947(.

کند و  که پيوسته در زندگى به خداوند توکل  کسى   توکل: ... به 
تسليم اوست، مِتوکل مى گويند.

مَتوک���ل به فت���ح »ت« درست است. در جلد 3، صفح���ه 262 نیز دو بار 
کسر »ت« ضبط شده است. متوکل به 

 »متوکل« اسم فاعل از باب تفّعل است و بايد تاى آن مفتوح باشد.

ين منبعى  يم، نهج البالغه قديمى تر کر  جاهليت: ... بعد از قرآن 
گفته شده است. که در آن از دورۀ جاهليت سخن  است 

پي���ش از نهج البالغ���ه نی���ز کتاب هاى ف���راوان، از عص���ر جاهلیت سخن 
از س���وى  اي���ن مناب���ع توصی���ف جاهلی���ت  ب���رای نمون���ه در  گفته ان���د؛ 
بن ابى طال���ب نزد نجاشى آمده اس���ت: مسند احمدبن حنبل، ج  جعفر
يخ يعقوبى،  1، ص 432، ح 1740؛ سی���ره ابن هشام، ج 1، ص 359؛ تار

ج 2، ص 29؛ تفسیر على بن ابراهیم قمى، ج 1، ص 177.

که به اهتمام سید   نهج البالغ���ه مشتمل بر سخنان امام على)ع( است 
کتاب هاى  ي���ن همۀ  گ���رد آمده و عص���ر او بعد از تدو رض���ى )م 406 ق( 

مذکور است.
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ى از فقيهان با آن موافق  که بسيار يات نوينى ابراز داشت  نظر
ى  که يک باز ى شطرنج  نبوده اند، از جمله فتواى حرام نبودن باز

که مشکوک به طرب نباشد. فکرى است و نيز آن نوع موسيقى 
ال���ف( دو فتواى مذکور از امام خمینى، نو نب���ود، بلکه پيش از او نیز اين 
که آيت اهلل محمدحسن  يات وجود داشت. در م���ورد شطرنج وقتى  نظر
قدي���رى پيامى انتقادى در مورد اين فتوا به امام خمینى نوشت، ايشان 
ى - پيش از او - فتوا به  کرد آيت اهلل سیداحمد خوانسار در جواب اشاره 
ى با شطرنج بدون ب���رد و باخت داده بود )ر.ک: صحیفه امام،  ج���واز باز

ج 21، ص 151(.

 در م���ورد موسیقى هم ديدگاه هاى فقه���ا بسیار متفاوت است و علماى 
ک���ه نسب���ت ب���ه موسیق���ى فتواي���ى آسان ت���ر  بزرگ���ى پي���ش از او بوده ان���د 

داشته اند.

ى شطرنج جايز  که ب���از  ب( ام���ام خمینى ب���ه صورت مطلق فت���وا نداد 
کار نباشد و نیز از  اس���ت، بلکه با دو شرط جايز دانست: برد و باخت در 

بودن خارج شود. متن سؤال و جواب چنین است: ابزار قمار

کلى از دست داده باشد  بودن خود را به ط���ور  الت قمار گ���ر شطرنج، آ  »ا
ى  گردد، باز زش فکرى از آن استفاده  و چ���ون امروز تنها به عنوان يک ور

با آن چه صورتى دارد؟

گر برد و باخت���ى در بين نباشد،   ج���واب: بسمه تعالى . به ف���رض مذکور ا
اشکال ندارد« )صحیفه امام، ج 21، ص 129(.

گر موسیقى مشکوک به طرب نباشد،  که ا  ج( در فرهنگنامه آمده است 
گر مشکوک بود، جايز نیست. حال آنکه طبق فتواى  جايز است؛ يعنى ا
که مطرب ب���ودن آن مشکوک  گوش دادن ب���ه موسیقى اى  ام���ام خمینى 
اس���ت، عیبى ندارد. ايش���ان در جواب از سؤال در م���ورد حکم موسیقى 

بارها چنین نوشته است:

 »موسیق���ى مط���رب ح���رام اس���ت و صداه���اى مشک���وک مان���ع ن���دارد« 
)استفتائات حضرت امام خمینى، ج 3، ص 604(.

شامل پيامبر)ص( نمى شود.

کتاب���ت حدي���ث، بيم داشت���ن در   ج( يک���ى از توجیه ه���اى مانعی���ن از 
کتاب���ت ب���ود. داليل ديگر آن���ان پيشگیرى از اي���ن امور بود:  بى دقت���ى در 
کتابى  يت قرآن، مشتبه شدن قرآن به سنت، پيدايش  اختالف، مهجور

هم شأن قرآن.

که علت اصلى، پيشگیرى   ام���ا برخى دانشمندان شیعى بر اين باورند 
يژه ام���ام على)ع( و نی���ز پيشگیرى از  از نش���ر فضاي���ل اهل بي���ت)ع( به و
کجروى ها بود  آشناش���دن م���ردم و ايستادگ���ى آنها در براب���ر بدعت ه���ا و 

يخ حديث، ص 101 - 121(. )ر.ک: اسداهلل جمشیدی، تار

کتابت حديث پيامبر)ص( بود   د( آنچ���ه از آن جلوگیری به عمل آم���د، 
گرد نیامده تا  و در نهج البالغ���ه و صحیفه سجاديه سخنان آن حضرت 

کتابت حديث نوشته شوند. ى  پس از آزادساز

بان عربى از َحَرَم به معنى   حالل و حرام: ... واژه حرام در ز
کار يا چيزى است. منع کردن و بازداشتن 

حرام از َحُرَم به ضم »ر« است.

 حوزه علميه: ... طلبه ها ... تالش مى کنند تا احکام فقهى را 
يم، سنت پيامبر)ص(، اجماع و عقل(  کر از منابع اصلى )قرآن 

کنند ... شيخ محمدرضا مظفر )1256 - 1322 ه�. ق( ...  استنباط 
آيت اهلل خمينى )1280 - 1368 ه�. ش(...

الف( يکى از منابع فقه، سنت است و شامل سنت پيامبر)ص( و ديگر 
کرم)ص( نیست. معصومان مى شود و منحصر به سنت رسول ا

 ب( آيت اهلل مظفر در سال 1355 ق دانشکده اجتهاد و در سال 1376 
ک���رد. مسلمًا او بعد از مرگ���ش نمى توانسته  ق دانشک���ده فق���ه را تأسیس 
يخ تولد اوست نه سال  اي���ن فعالیت ها را انجام دهد. سال 1322 ق تار
درگذش���ت. وى در سال 1383 ق برابر ب���ا 1342 ش از دنیا رفت )ر.ک: 

گلشن ابرار، ج 2، ص 680 - 686(

 ج( س���ال تولد ام���ام خمینى در ب���اال 1280 ه�. ش است، ام���ا در مدخل 
»خمین���ى، سید روح اهلل مصطفوى« سال تولد ايشان 1281 ه�. ش ثبت 

شده است.

که در شناسنامه ايشان درج شده، يعنى  يخ همان است  ين تار  معتبرتر
سال 1279 ه�. ش.

 خيام )حدود 439 - 517 ه�. ق(
يخ درگذش���ت او بدون  در مدخ���ل »جب���ر« زندگى عمر خیام آم���ده و تار

اظهار ترديد سال 515 نوشته شده است.

باره برخى مسائل،  وح اهلل مصطفوى: ... او در خمينى، سيد ر


