ﺻﻨﺎن )ﺧﺎم(
ﺻﻨ ﺞ
َ
ﺻﻨﺞ :ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺸﻘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ از آﻟﯿﺎژ ﺑﺮﻧﺰ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﻔﺖ از آن ﺑﺮ ھﻢ ﺻﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﻨﺞ(  /ﺣﻠﻘﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ در اطﺮاف داﯾﺮه
زﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد داﯾﺮه زﻧﮕﯽ ) / (١ﭼﻨﮓ (٢) .ﺻﻨﺞ در ﻋﺮﺑﯽ در دو ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮم در اﺻﻞ ھ ﻤﺎن ﭼﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ )ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎز رﺷﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺪﯾ ﻤﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮدان و ﻣﻌﺮّب ﺷﺪه اﺳﺖ (٣) .از اﺣﮑﺎم آن در ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت و ﺣﺪود و ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺻﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﮓ و داﯾﺮه زﻧﮕﯽ از آﻻت ﻟﮫﻮ )آﻻت ﻟﮫﻮ( ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﺑﻪ آن ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ) (۴ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺎره ﺻﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ،از ﻓﻘﮫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮐﻼم ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺼﺪاق آﻟﺖ ﻟﮫﻮ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮﺧﯽ ،ﻣﺼﺪاق آﻻت ﻟﮫﻮ ﻧﺒﻮدن آن را ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
داده و ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ (۵) .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،آن را از آﻻت ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺮ ﺷ ﻤﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺷﮏ در ﻣﺼﺪاق ﺑﻮدن آن ﺑﺮای آﻻت ﻟﮫﻮ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ (۶) .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ آن را از آﻻت ﻣﺸﺘﺮک )آﻻت ﻣﺸﺘﺮک( ﺑﺮ ﺷ ﻤﺮده و ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻋﺰاداری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ) (٧ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮان ،آن را از آﻻت
ﻟﮫﻮ ﺑﺮ ﺷ ﻤﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺣﺘﯽ در ﻋﺰاداری ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ(٨) .
) (١اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ج ،٢ص١٢۶؛ ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻻﻓﮫﺎم ،ج ،١۴ص.١٨٣
) (٢روﺿﺔ اﻟ ﻤﺘﻘﯿﻦ ،ج ،١٠ص ١۶۴ـ .١۶۵
) (٣ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،واژه »ﺻﻨﺞ«.
) (۴ارﺷﺎد اﻻذھﺎن ،ج ،٢ص١۵٧؛ اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ج ،٢ص١٢۶؛ ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻻﻓﮫﺎم ،ج ،١۴ص.١٨٣
) (۵ﻏﻨﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﻨﺎء( ،ج ،١ص.٧٠۴
) (۶ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ج ،١٨ص.١۶۶
) (٧ﻏﻨﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ج ،٣ص.١٩۵٧
) (٨ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟ ﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ،ج ،٢ص.٨٣۴

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٢ﻣﻨﺒﻊ

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

ﻣﻨﺒﻊ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮة اﻟ ﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »« ،ﺷ ﻤﺎره.

