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 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 مقدمه
بود. چهارمین استثنایی که در بعضی از کلمات وارد شده است، حداء  غناو مستثنیات حرمت  غنابحث در استثنائات 

باشد که مراد از آن، غناي براي سیر ابل و راه بردن شترها و قافله شترهاست. در بعضی از کلمات به این امر اشاره می

رح شده است. عرض جهت این بحث مط به همینکه در مسئله یک ریشه لغوي و اشاره روایی بوده؛ شده است، براي این

کردیم در برابر اطالقات و عموماتی که در باب غنا بود، در خصوص این استثناي چهارم، دو دلیل اقامه شده است. دلیل 

 اول، همان روایت نبوي بود که دیروز اشاره کردیم که سنداً مشکل داشت و در داللتش هم بحث بود.

 حرمت غنا دلیل دوم بر استثناي چهارم از ادله 

 الف: توضیح و بررسی متن روایت
السالم) است که علیهم( صادقدلیل دوم، روایتی است که در این باب آمده است که روایت سَکونی از امام باقر و امام 

 بْنِ  عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُطور است. در کتاب حج در بخش ابواب آداب سفر باب سی و هفتم آمده است. متن روایت این

 الْحُدَاءُ الْمُسَافِرِ زَادُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ«: قَالَ  ع آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ یَعْنِی بِإِسْنَادِهِ السَّکُونِیِّ عَنِ بِإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنِ

 السَّکُونِی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْمَحَاسِنِ فِی الْبَرْقِیُّ رَوَاهُ وَ .)حَنَانٌ فِیهِ لَیْسَ نُسْخَۀٍ فِی وَ» (جَفَاءٌ فِیهِ لَیْسَ مِنْهُ کَانَ مَا الشِّعْرُ وَ

 تَحْرِیمِ عَلَى یَدُلُّ مَا یَأْتِی وَ الطَّرَبُ مَعَانِیهِ مِنْ الْخَنَا وَ مَجَازٌ فَهُوَ کَالزَّادِ  السَّفَرِ عَلَى مَعُونَتِهِ حَیْثُ مِنْ زَاداً تَسْمِیَتُهُ« :أَقُولُ

  1.»الْغِنَاء

در این حداء و  کهمادامیشود و شعر است مسافر، همان آوازي است که براي بردن شترها استفاده می هگوید توشمی

دارد. » حَنَانٌ فِیهِ لَیْسَ«است. در نسخه دیگري  »جَفَاءٌ فِیهِ لَیْسَ«شعر، جفایی نباشد. این یک نسخه است که در آن، 

 مَا الشِّعْرُ وَ الْحُدَاءُ الْمُسَافِرِ  زَادُ«هست.  اینجابنابراین، سه نسخه در  ؛لیس فیه حنان است نسخه دیگري هم هست که

که . این روایتی است که به آن استدالل شده است. گویا این»)حَنَانٌ فِیهِ لَیْسَ نُسْخَۀٍ فِی وَ» (جَفَاءٌ فِیهِ لَیْسَ مِنْهُ کَانَ

که شتر را راه ببرند و شود؛ براي این؛ یعنی غنا و آوازي است که خوانده می»الْحُدَاءُ الْمُسَافِرِ زَادُ«فرماید، حضرت می

وقت، این مخصص مسافر این است؛ یعنی امر جایزي است آن هبهتر راه برود. طبق این معنا جواز این مسئله است و توش

 وایت است.استدالل به این ر این شود.اطالقات و مقید اطالقات می
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 روایت يب: بررسی سند 
 اما از حیث سند، این روایت هم در من الیحضر الفقیه ؛طبعًا باید هم سند را بررسی کنیم و هم داللت را اینجادر 

آمده است و هم در محاسن برقی آمده است. این روایت، در این دو کتاب نقل شده است و در هر دو هم، نوفلی عن 

ایم. یکی بحث سکونی هست د مشهور نوفلی عن السکونی که بارها راجع به آن صحبت کردهالسکونی است. همان سن

 یکی هم بحث نوفلی است.

 بحث پیرامون وثاقت سکونی
طور که سابق عرض کردیم، توثیقاتی وجود دارد و مرحوم شیخ هم در عُدّه و بعضی کتب در بحث سکونی همان 

که عَمَلَتِ الطائفه بأخباره؛ یعنی به اخبار چند نفر از جمله اخبار سکونی عمل دیگرشان و نیز بزرگان دیگري هم دارند 

 توان سکونی را پذیرفت.شده است و لذا توثیقاتی وجود دارد که می

 مرحوم صدوق بر اعتبار سکونی شبهه
ال اعمل بما  ، أنامثالًاي که در باب سکونی وجود دارد، این است که مرحوم صدوق جایی فرموده است که شبهه 

کند. این در حدي است که موجب شده است سکونی به تنهایی نقل می کنم به آنچهکونی؛ یعنی من عمل نمیینفرد به الس

 اي در مورد این راوي شود.که شبهه

 تفاوت دو اصطالح خبر صحیح و موثق با یکدیگر
سکونی توثیق وجود دارد و با شکل خیلی محکمی مرحوم شیخ دارد که عَمَلَتِ الطائفه بأخباره؛  هدر حقیقت دربار

دیگر  ههمان بحثی است که بر روي مذهبش است. شبه طور گفت که یک شبهه،توان ایناما در مورد شبهات وارده می

 ی عشري نیست و عامی است.که امامی اثناند. براي ایناي است که مرحوم صدوق فرموده، جملههم

غیر امامی،  هاي که امامی باشد و به ثقلذا تفاوت دو اصطالح خبر صحیح و موثق همین است. خبر صحیح؛ یعنی ثقه

 شود.شود؛ بلکه موثق گفته میصحیح گفته نمی

 جواب از اشکاالت پیرامون وثاقت سکونی

 دلیل اول 
اي است که مرحوم صدوق ه ظاهراً مضر نیست و یکی هم جملهپس یک بحث درباره عامی بودن سکونی است ک

که این جمله، عملت ها است. براي اینشیخ و این هشود بگوییم که معارض با جملراجع به ایشان دارد که این را هم نمی
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که یخ را داشته باشد. اینش هبا این جمل همرحوم صدوق در حدي نیست که توان معارض هالطائفه بأخباره هست و جمل

که فتوایی و حدسی و استنباطی خودش را دارد، نه این هکنم، یک جنبایشان فرموده است که من به اخبار آن عمل نمی

اي بنابراین از این دو جهت است که تنها جمله ؛عنوان شهادت مقابل آن قرار بگیردعنوان نقل باشد تا بتواند بهچیزي به

مرحوم صدوق  هگوییم ال یُضرّ و یکی هم جملباشد، یکی عامی بودنش است که می د مقابل وثوق سکونیتوانکه می

بسیار قاطع مرحوم شیخ که  هآید که اوالً، در برابر توثیق و جملنظر میاست که إنی ال أعمل بما ینَفرد به السکونی و به

 تواند مقاومت بکند.عملت الطائفه بأخباره دارد، این کالم صدوق نمی

 دلیل دوم
نقل  درصددکه این جمله شاید، نوعی اجتهاد از طرف مرحوم صدوق باشد و نه این کهبه ایندلیل دوم) (مضافاً  

است که با توجه به بیش از هزار  جهتازاینگردد. برمی اشکال باشد و این ایراد هم احتماالً به عامی بودن سکونی

محکم و قرصی که مرحوم شیخ در عده و جاهاي دیگر دارد،  هابی زیاد سکونی دارد و آن جمل اسماعیل بنروایتی که 

تضعیف مرحوم صدوق قابل اعتنا نبوده و باید سکونی را پذیرفت. مرحوم صدوق کتاب رجالی ندارد و این فرمایشش 

ه این کالم مستند به رأي و اجتهادش را هم در من ال یحضر و در جایی ضمن کتابش فرموده است. البته این احتمال ک

کنم که آن چیزي را نقل می اینجافرماید، من در اي که اول من ال یحضر دارد که میباشد، ضعیف نیست. نظیر جمله

یک اجتهاد است.  درواقعگوییم توثیق عامی ندارد و اش همین است که میخودم قبول داشته باشم که آن هم یک شبهه

گوید من ال أعمل بما ال ینفرد به و بر این اساس، از قبیل غیر ثقۀ یا ضعیف ندارد؛ بلکه می ینجاامرحوم صدوق در 

که این جمله از روي حدس و اجتهاد باشد احتمالش زیاد است و طرف دیگرش هم که فرموده، عملت الطائفه این

گفتیم که سکونی ضعیف ایی داشتیم میتنهمرحوم صدوق را به يجملهاي است. ما اگر این بأخباره جمله خیلی قوي

گفتیم که ضعیف است؛ اما وقتی شیخ بگوید عملت الطائفه و بعد هم می کردیممیاست؛ یعنی اصالۀ الحس جاري 

با  همرحوم صدوق، توان معارض هبأخباره و ظاهراً در دو جا هم این جمله را فرموده است، مستبعد است که این جمل

 جهتازاینشود براي تصحیح اسماعیل بن ابی زیاد سکونی کرد. اشته باشد. این نهایت تالشی است که میکالم شیخ را د

عرض کردم  آنچهابی زیاد سکونی به استناد  اسماعیل بن، تعامل قویمان بر این سمت است که درمجموعاست که ما هم 

 که راجع به سکونی عرض شد. در مورد او هم تمام نیست. این کالمی است هدرست است و معارض

 بحث پیرامون وثاقت نوفلی
 ت و جایگاه بحثبررسی اهمی
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که در روایات بسیار زیادي قرار این به جهتیزید نوفلی، چیزي نظیر سکونی است؛  حسین بناما کالم در مورد  

اي از روایات سکونی، در سند با نوفلی همراه است. البته بینشان عموم و خصوص من وجه گرفته است و بخش عمده

اما شاید در بیش  ؛است. روایتی داریم که هر دو هستند و روایتی داریم که نوفلی است و روایتی داریم که سکونی است

ي که سکونی در آن است، نوفلی هم در آن است و اگر نوفلی هست، سکونی هم هست. مشکل نوفلی سوم اخباراز دو

گوییم ایم، فهرستش را میگفته قبالًچه را ایم. آناین است که هیچ توثیق خاصی ندارد و در این مورد، بارها بحث کرده

بن یزید نوفلی، توثیق خاص ندارد؛ ولی از طرف  دهیم. حسینکنیم را توضیح بیشتري میاي که امروز اضافه میو نکته

کند که به راحتی دیگر، وقوعش در روایات کثیره، امري است که معموالً یک فقیه را خیلی مواجه با عسر و حرج می

بگوید نوفلی اعتباري ندارد و این همه روایت کنار گذاشته شود. نوفلی توثیق خاصی نداشته و توثیقش به یکی از این 

 کنیم.ها و وجوهی است که االن عرض میراه

 هاي وثاقت نوفلیبررسی راه

 راه و دلیل اول
که بگوییم، رجال و روات کامل این بنا براولین راه توثیق نوفلی، وقوعش در رجال کامل الزیارات است. البته  

جال کامل الزیارات را قبول داشته که توثیق رالزیارات، توثیق عام دارند و ایشان هم بر آن اساس موثق است؛ اما این

 گفتیم که تردید داریم. اخیراًگفتیم خیر؛ اما باشم؛ سابقاً می

 را و دلیل دوم
ابراهیم است که این هم توثیق عام دیگري است که ما، این  علی بنتفسیر  اسنادراه دوم توثیق نوفلی، وقوعش در  

 توثیق علی بن ابراهیم را ما قبول نداشتیم.

 دلیل سومراه و 
راه سوم توثیق نوفلی، آن است که بگوییم در معجم آقاي خویی آمده است و مرحوم آقاي تبریزي خیلی روي این  

اي در رجال است و آن قاعده عبارت از آن عنایت داشتند و در مورد نوفلی این را قبول داشتند و آن پذیرفتن قاعده

کافی است.  هاها وارد نشده است؛ عدم ورود قدح، براي توثیق آنآن هآوري که قدحی درباراست که روات مشهور و نام

آور و و نام جاافتادهآور، خیلی ضرورت ندارد. مثل فردي که هزار روایت دارد یا آدم ، توثیق براي افراد نامبه عبارتی

 آنچهها وجود ندارد. نظیر نعنوان تضعیف در مورد آدر روایات و متون روایی ماست و هیچ کالمی به ايشدهشناخته

اي راجع به ایشان تضعیف نیست؛ گرچه توثیق هم نیست. در مورد صدوق در مورد سکونی دارد و هیچ جمله و کلمه
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ها وارد نشده است. با این اي هم در تضعیف و قدح ایننجاشی و شیخ و کشی و امثالهم توثیقی نیست؛ ولی شطر کلمه

کسی که خیلی مشهور باشد، بعید نیست و  هقاعده را بپذیرد. ما گفتیم که این قاعده دربارها ممکن است کسی این ویژگی

 ممکن است که این قاعده را بپذیریم. این هم راه سوم بود.

 راه و دلیل چهارم
دارند این را قبول  به نحوياند و آقاي خوئی هم اشاره کرده اینجاراه چهارم توثیق، کالمی است که حضرت امام در 

نسبت به همین نوفلی راه سوم  مخصوصاً تعالی علیه هم به این مسئله خیلی جازم بود؛  اهللارضوانو مرحوم آقاي تبریزي 

 پذیرفت.را می

 بررسی ضمیمه و مالزمه دو مقدمه در دلیل چهارم
به دو مقدمه  همیمراه چهارمی که در توثیق نوفلی وجود دارد، مالزمه توثیق ایشان با توثیق سکونی است و از ض

اند و در کتب رجالی هم وجود دارد. در تنقیح المقال و جاهاي آید. این را حضرت امام هم در این بحث آوردهمی دست

 مختلف دیگر هم وجود دارد.

 اول هبررسی مقدم
اول آن است که گفته شده است، سکونی توثیق شده است؛ آن هم توثیق با آن قاطعیتی که مرحوم شیخ  همقدم 

 فرماید، عملت الطائفه بأخباره، این یک مقدمه است.می

 دوم هبررسی مقدم
چهارم است و سوم یا باالي سهمقدمه دوم آن است که اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است که باالي دو

چهارم از اخباري که سکونی در سندش هست، سوم و سهتعدادش هم احتماالً در ملحقات معجم باشد؛ ولی باالي دو

فرماید، عملت الطائفه بأخباره؛ یعنی طائفه به مرحوم شیخ که می هوقت، اگر این باشد، جملالسکونی است آننوفلی عن

فلی در آن است کنار بگذاریم، اخبار محدودي از واگر اخباري که ن کنند،که ثقه است عمل میخبرهاي او از باب این

هزار تا  مثالًگوییم، عملت الطائفه بأخبار السکونی، که میجان است در اینیک مقدار شبه استهماند و ایشان باقی می

ها نیست و مربوط نکه بگوییم این عبارت مربوط به آفل عن السکونی است و اینووقت، نهصد تاي آن، نخبر دارد آن

نماید و به این دلیل مستبعد می یک مقدارشود و این این کالم سبک شمرده می یک مقداربه صدتا است، در این صورت 

کند. تعبیر از سکونی نقل می غالباًکه نوفلی گفته شده است که توثیق سکونی با توثیق نوفلی مالزمه دارد؛ به خاطر این
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کنیم. تعبیر شیخ این است که عملت عنوان مدلول التزامی استفاده میقۀٌ بهکه ثقۀٌ، ما از ثشیخ هم این نیست مرحوم 

 الطائفه بأخباره و این هم اطالق دارد؛ یعنی خبرهایی که سکونی در آن واقع شده است.

 بررسی اقوال در راه و دلیل چهارم

 اهللا خوییاهللا تبریزي و آیتآیت الف: نظریه
فرمایند که عملت الطائفۀ بأخباره ها قبول ندارند و میاین راه چهارم است که آقاي خوئی و آقاي تبریزي و این 

که بخواهد دیگري را با این توثیق کند، در مقام این نیست. خواهد بگوید که خود این آقا ثقه است؛ اما این، میدرواقع

بیاوریم را معموالً قبول  به دستوجود مالزمه، توثیق نوفلی را  به خطرنی توانیم از توثیق سکواین مالزمه را که ما می

 اند؛نکرده

 اهللا اعرافیب: نظریه آیت
ولی حقیقتش این است که این وجه، خالی از قوت نیست؛ یعنی عملت الطائفه بأخباره، ناظر به کثرت اخبار سکونی 

عرفی  هبعید نیست که این مالزم جهتازایناند؛ ر او عمل کردهاست و اینکه اخبارش، اخبار مهمی است و طائفه به اخبا

که بگوییم، عملت الطائفه بأخباره، مثل این است که مرحوم شیخ، در فهرست یا در رجال وجود داشته باشد و این

اي است ه یعنی ثقهاین با آن خیلی فرق دارد؛ چون، عملت الطائف واقعاًنیست؛ چون  قبولقابل، این کالم ثقۀبفرماید که 

شود که اگر کس دیگري هم همراهش باشد، باید او اند و طبق این معلوم میعمل کرده به خاطر وثوقش، به اخبارشکه 

از کنار این وجه چهارم بگذریم.  سادگیبهشود خیلی اصرار کرد؛ ولی شاید نتوانیم را هم پذیرفت و لذا گرچه نمی

شود نوفلی را کنار گذاشت و با اطمینان نسبی که بینیم، نمیچهار وجه را با هم می عرض ما این است که وقتی این سه،

 آوریم، شاید بتوانیم خبر نوفلی را قبول کنیم.می به دست

 اهللا اعرافی در پذیرش راه چهارمدالیل آیت
یی نیست. ثانیاً، از آن است و نها تغییر کردهعلتش هم این است که اوالً، در مورد کامل الزیارات که کمی نظرمان  

آور ابراهیم را ولو اینکه قبول نداریم؛ ولی باألخره خودش چیزي است. ثالثاً، آن رجال مشهور نام علی بنطرف، تفسیر 

این تردید  شودنمیها را هم ممکن است که خیلی جاها در شهرت و کثرتش تردید کنیم؛ ولی در نوفلی و سکونی و این

است. عرض ما این است که اگر نوفلی یکی از وجوه در بابش بود،  قبولقابلجمله اخیر مالزمه هم  را داشت. رابعاً، این

کند و خیلی توانستیم این کالم را بپذیریم؛ ولی جمع این چهار وجه در باب نوفلی، تقریبًا انسان را مطمئن میشاید نمی

ائفه بأصحابه، هزار و اندي روایت نوفلی سخت است که با وجود این چهار وجه و کثرت روایات و عملت الط
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است و  ايشدهشناختهکه معموالً روایات نوفلی عن السکونی، در فضاي السکونی را کنار بگذاریم. خصوصاً اینعن

ی قبولقابلو محل خدشه هم نیست و یا بسیار کم است؛ یعنی مضامین، مضامین  غیراصولیو  وکتابحساببیروایات 

 اینجااي در ایات نوفلی در بسیاري روایات معتبر دیگر آمده است و لذا چیزي که شک و شبههاست. مضامین رو

این  هگوییم مجموعزنیم؛ یعنی میاست که ما با نگاه جمعی اینجا این حرف را می جهتازاینبرانگیزد، وجود ندارد. 

نکته  اضافهبهپنجم که اخبار او هم، اخبار مطابق با قواعد اصول است.  هاین نکت اضافهبهچهار، پنج وجه که گفتیم و 

این پنج،  هششم که جمعی از اخباري که در این سند آمده است، در اخبار معتبر دیگر هم آمده است. اگر کسی مجموع

ت. سکونی هم خودش عالوه طور استواند نوفلی را کنار بگذارد و در سکونی هم اینشش نکته را کنار هم بگذارد، نمی

ابراهیم و رجال کامل الزیارات آمده است. اگر یکی از این وجوه به تنهایی بود،  علی بنبر نکاتی که گفتیم، در تفسیر 

تواند ها به تنهایی نمیکند. هر یک از اینها انسان را مطمئن میتوانستیم این مسئله را بپذیریم؛ ولی جمع اینشاید نمی

 تواندنمیکنیم که آدم ها را با هم و با کثرت روایاتشان ببینیم، مشاهده میطمئن به مسئله کند؛ ولی وقتی اینانسان را م

بنابراین، این سند مثل بسیاري از روایات دیگر که  ؛نوفلی عن السکونی را کنار بگذارد. این مطالب به لحاظ سند است

 است. قبولقابلبنابراین، این سند  ؛ر کرد و نپذیرفتاز آن عبو سادگیبهشود داراي این سند است، نمی

 بررسی داللیِ روایت
و حدا هم به  »الْحُدَاءُ  الْمُسَافِرِ زَادُ«اما بررسی روایت از حیث داللت، بحث استدالل در روایت به این شکل بود که  

شود که امر ، معلوم می»الْحُدَاءُ سَافِرِالْمُ  زَادُ«فرماید که معناي تغنّی براي بردن و سوق إبل هست و امام هم که می

لم یکن است؛ خصوصاً که بعد هم قید دارد که ما  »الْمُسَافِر زَادُ«شود چیز حرامی را امام بفرماید که جایزي است و نمی

 ، این نحوه استدالل است.فیه جفا یا خنا یا حنان

 در روایت» حداء« عبارتبررسی معانی لغوي و عرفی 
معناي آید؛ حَداء، یَحدي، حُداء، بهاما این استدالل، متوّقف بر این است که حُداء را معنا کنیم. حُداء که از حَداء می

شان بهتر از همه این اقوال لغوي را نقل کرده است، حضرت امام است که در مکاسب محرمه اینجاچیست؟ کسی که در 

اند. حاصل بحثی که ایشان دارند و مستند به لغت است، این است نقل کرده ها رااقوال لغويِ صحاح و مصباح و همه این

که در مورد حداء، نهایی وجود ندارد. براي این جاافتادهنیست یا یک معناي  یکدستکه در باب حداء، اقوال لغویین 

 چند معنا ذکر شده است.
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 »حداء« لغتبررسی معناي اول 
معناي اصلِ سوقُ اإلبل باشد، حَدا که فعلش و اسم مصدرش حُداء هست، به معناي اول حُداء، این است که حَداء 

ها نیست. این یک معناي سوق بحث آواز و صدا و این اینجااإلبل؛ یعنی ساق اإلبل؛ یعنی شتر را سیر داد و برد که در 

 وقت، حُدا؛ یعنی سوق إبل.است آن

 »حداء« لغتبررسی معناي دوم 
وقت، حُداء؛ یعنی ساق اإلبل بصوته؛ یعنی با صداي خودش و با صداي خود ابل را برد آن معناي دوم حَداء؛ یعنی

 شود.صوت و آوازي که خوانده می

 »حداء« لغتبررسی معناي سوم 
اي که در کتب لغت آمده معانی همعناي سوم حداء، حَدااالبل است؛ یعنی ساق اإلبل بغنائه؛ یعنی تغنّی لإلبل. عمد

 اند.ت امام هم آن را نقل کردهاست و حضر

 و استدالل پیرامون آن» حداء« لغتبندي کالم در معناي جمع
الحسن و آید یا به صوتاإلبل به صوت میمعناي سوقآید و گاهی بهمعناي سوق میاین است که حَداء، گاهی به 

ز معانی هم در اشعار، ادبیات و لغت عرب آید؛ یعنی تغنّی لإلبل و هر یک امعناي سوق اإلبل بالغناء میگاهی هم به

 ق نیست و این تقریباً معلوم است.معناي سوحُداء، به همعناي اول نیست. کلم، قطعاً بهاینجاکار رفته است. حُداي در به

معناي آواز خوشی که براي شتر که حُداء هم، بهاین به جهتبین معناي دوم و سوم، چیز واضحی وجود ندارد؛ 

غنا رسیده است؛ یعنی صوت مطرب یا لهوي است که آن  همعناي آواز خوشی که به مرحلآید و هم بهشود مینده میخوا

 قل مردد بین دو معناست؛ یعنی مشترك بین دو معناست.کار رفته است. این لفظ، حدام بهه

 شود و براي سوق االبل است.اول، معناي صوتی که براي إبل خوانده می

 شود.اي است که براي سوق اإلبل انجام میدوم، تغنیمعناي 

اند. حال این آوازها گاهی آوازهاي خواندهدر عرب این امر متداول بوده است؛ یعنی براي بردن شترها آواز می

ء، غنایی داشته است. حُدا همعمولی و عادي بوده است که غنا نبوده است؛ ولی گاهی در حد باالتري بوده است که جنب

معناي جامع است؛ یعنی صوت  درواقعمعناي سوم است که معناي سوم یا مشترك بین معناي اول و دوم است و یا به

 شود.معنایی که شامل غنا هم بشود که این معناي چهارم و معناي جامع میحسن یا غنا یا صوت حسن به

 ،گیردایی و هم غیر غنایی را میمعناي صوت خوشی است که هم غن، یا مشترك معنوي بهاینجاحُداي در 
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 ، مشترك است.درهرحالمشترك لفظی، بین صوت حسن غیر غنایی و صوتی است که جنبه تغنّی دارد و یا و 

 :معناي سوق نیست. حال یا، بهاینجااگر مشترك لفظی باشد، نهایتاً این است که حُداي در 

 مشترك لفظی است معناي مشترك بین صوت غیر غنائی و صوت غنایی است کهبه -

طور طور است و گاهی آناست که گاهی این زیباییمعناي صوت معناي مشترك معنوي است؛ یعنی بهو یا به -

 است؛ یعنی مشترك معنوي جامع است.

 نتیجه
وقت، ها که باشد؛ یعنی چه بگوییم مشترك لفظی است و چه بگویم مشترك معنوي است آناز این حالت هرکدام

شود و مجمل هم که وقت، مجمل میبه این استدالل کرد. حال چرا؟ چون اگر مشترك معنوي باشد آن شوددیگر نمی

شد، مشترك لفظی است که قدر متیقّنش همان صوت خوش است. اگر این را اقل و اکثر بگیریم، صوت خوشش باقی 

، اگر مشترك درهرحالشود؛ ولی می وقت، کامالً مجملماند و اگر هم بگوییم صوت خوش غنا، اقل و اکثر نیست آنمی

شد و آید. پس یا مشترك لفظی است یا مشترك معنوي است. اگر مشترك لفظی بالفظی باشد، جواز غنا از آن بیرون نمی

توانیم بر اساس آن رود؛ یعنی نمیماند؛ ولی اکثر که حالت غنائی باشد بیرون میقلش میبین أقل و أکثر مردّد باشد، ا

شود به آن استدالل شود و نمییم. اگر هم بگوییم متبایین است که آن هم له وجهٌ است، باز هم مجمل میفتوایی بده

آن است که بگوییم مشترك لفظی است. پس حُداء اگر مشترك لفظی بین صوت حسن غیر غنائی  بنا برکرد. این مطلب 

قل و اکثر هم باشد، اقل را باید بگیریم و اکثر دیگر شود و اگر اوقت، مجمل میو صوت غنایی شد، اگر متباینین باشد آن

، ُحداء؛ یعنی آواز نیکو که معناي جامعی »الْحُدَاءُ  الْمُسَافِرِ زَادُ«در روایت نیست. اگر هم بگوییم مشترك معنوي است، 

نیست و دارد، گاهی حالت لهوي و مطرب است و گاهی حالت غیر لهوي و مطرب است. جامع هم که باشد اجمال 

این  هگوید هم، اجمال ندارد؛ بلکه می»الْحُدَاءُ  الْمُسَافِرِ زَادُ«وقت، گیرد. دیگر آناقسام را می هاطالق دارد؛ یعنی هم

اقسامه، در این معنا وارد به  بجمیعشود؛ اصوات خوشی که براي شتر خوانده می هاقسام؛ چه تغنی چه غیر تغنی و هم

طور شد جواب شود منتهی، اگر اینوقت، شامل همه؛ حتی غنی هم میطور که باشد آنوي است. اینشکل مشترك معن

گیرد و وقت، دیگر غنا را نمیشود یا باید اقل بگیریم و یا مجمل است و آنما چیست؟ اگر مشترك لفظی شد، مجمل می

وقت، باید گیرد. اگر این شد آنرا هم می شویم. اگر مشترك معنوي شد، حُداء همه اقسام و از جمله غناراحت می

گیرد و معناي مشترك معنوي بگیریم همه را میشود؛ اما بهبگوییم حداء را که به معناي مشترك لفظی بگیریم، مجمل می

مجمل نیست، چون همه در یک معنا جمع شده است. اگر این را بگیریم جوابش این است که بین این روایت و روایات 

 
 

9 



 ٢٣١٦�ماره ثبت: 

که سی، چهل روایت که گفته است که غنا حرام است؛ این غنا گاهی شود. براي اینوم و خصوص من وجه میغنا، عم

 اینجادر سوق االبل است و گاهی در مجلس عروسی است. این حداء هم یک نوعش، همان چیزي است که غناي در 

در صوت غنایی براي شتر، این  وقت،است و یک نوعش هم اصوات و اشعار دیگري است که حالت غنایی ندارد آن

باید  وقت،کنند و تعارض که کردند آناجتماع تعارض می هاجتماع که شد، در ماد هشود و ماداجتماع این دو می هماد

رجوع به مرجحات کنیم. رجوع به مرجّحات که کردیم، اگر شهرت را بگیریم، شهرت همان عدم جواز است. اگر هم 

، درهرحالرا بگیریم، مقدم آن روایات غنا است و اگر مخالفت عامه را هم بگیریم، باز آن مقدم است.  موافقت کتاب

 الْمُسَافِرِ  زَادُ «اند. پس، دقیقش این است که چنین استداللی را در کلماتشان نفرموده هحرمت غنا مقدم است. نکت

که این هم داللت بر جواز دارد، منتهی این »الْحُدَاءُ  الْمُسَافِرِ زَادُ«شروع شد که روایت معتبر است و  اینجا، از »الْحُدَاءُ

گوییم که یا مشترك لفظی بین صوت خوش غیر غنائی و صوت غنایی است؛ که اگر این باشد، مجمل حدا چیست را می

که بعید هم نیست که شود یا قدر متیقِن همان غیر غنائی است که ربطی به غنا ندارد. اگر هم مشترك معنوي باشد می

شود؛ براي اینکه شتر برود. این گویند؛ یعنی آواز خوشی است که خوانده میمشترك معنوي باشد؛ چون حداء که می

خواند. اگر این که شعري میهاي عادي دارد، مثل اینآواز خوش گاهی حالت اطراب و لهوي است و گاهی هم حالت

شود غنا، عموم و خصوص من وجه می هشود و اجمال ندارد منتهی، این با ادلوقت، شامل غنا هم میدومی هم باشد آن

کنند و تعارض که بکنند، هر یک از مرجّحات را که بگیریم، باید اجتماع که تغنّیِ براي ابل باشد، تعارض می هو در ماد

محتوایی دارد.  هصوتی دارد و شعر جنب هء جنبحرمت غنا باید مقدم باشد. حدا هغنا را مقدم بدانیم و حرمت غنا و ادل

، حداء براي شتر است. علتش این است که شعر خواندن با نوعی »الشِّعْرُ وَ الْحُدَاءُ الْمُسَافِرِ زَادُ«شعر ربطی به شتر ندارد. 

تر گرفته شده است راحتی و آسایشی که دارد، کمی راحت هگوید که شعر، براي جنبکراهت همراه است؛ اما در سفر می

وقت، مخصص و مقید بود؛ ولی مشکل این است که گفتیم حداء معناي غنا بود آنو ربطی به شتر ندارد. اگر حُداء به

 گیرد.نیست. یا مشترك بین غنا و آوازهاي خوش دیگر است و یا معناي جامعی دارد که هر دو را می غنامعناي به

تواند بگوید که مقید توانیم مطمئن باشیم. وقتی ثابت نشده است، نمیاختصاص حداء به بحث غنا، ثابت نشده و نمی

شود بر حرمت غنا تمام می هباز هم معادله به نفع ادل شود وشود و یا عموم و خصوص من وجه میاست یا مجمل می

 آورد.شود استثنایی از آن بیرون این اساس است که نمی

 بر غنا» حداء« داللتاستدالل استاد پیرامون 
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 جواب اول
طور بود، با خیال راحت معناي غنا نیست. اگر این، بهیکدستطور واضح و جواب اول این است که حداء، به

گفتیم که این مقید است. این معناي دیگري هم دارد که حال، یا مشترك لفظی است یا مشترك معنوي است و در می

دانیم که قدر متیقنش آواز خوش است. بیاوریم. فقط می به دست غنا راتوانیم از این عبارت، افتد که ما نمییري میمس

 جواب دوم

این روایت شریفه، قیدي وجود دارد که این حُداء و شعر، مادامی است که در  هجواب دوم هم این است که در ادام

خواند، اول جفا است؛ یعنی در او ظلم و گناهی نباشد؛ یعنی شعري که می هد که نسخجفاء باش هآن جفا نباشد. اگر نسخ

صوت حسن و شعر، چیز دیگري نباشد. اگر  هخواند، همراه با چیزي غیر از جنبچیز باطلی در آن نباشد و غنایی که می

خواند، نایش آن است که یعنی شعري که میمعناي فحش است، معفیه خناء، باشد که گفته شده است، خناء، به هنسخ

راه نگوید. یک معناي خناء، فحش است و در معناي دیگري که خود مرحوم حر فحش نباشد و حتی به حیوان بد و بی

سوم  هعاملی هم آورده است، خناء، به معناي طرب است. پس یکی از معانی خناء، طرب است؛ یعنی همین غنا. نسخ

 اند. معناي غنا گرفتهاء را هم گاهی بههم حناء است. حن

معناي غنا باشد، ما نیاز به آن طریق نداریم که غنا را از خناء باشد و خناء هم به هجواب دوم این است که اگر نسخ

یکی از  بنا برکه در آن غنا نباشد جایز است. پس  گوید که شعر و حداییبرداریم. اصالً در خود روایت می اینجا

 بنا برها بیندازیم. البته مستثنی شده است و الزم نیست که آن را در جمع و اجمال و امثال این اینجاها، خود غنا نسخه

 به خاطرمعنایش نیست؛ بلکه  به خاطرگوییم، شامل غنا بشود؛ اما این هاي دیگر احتمال دارد که جفا که مینسخه

استثنا  اینجاصراحت از یکی از معانی خناء در یک نسخه، غنا به بنا برخه و یک نس بنا برمصداقش است. پس حداقل 

طور نیست. این هم مطلب دیگري است که در این باب نُسخ این هیک نسخه هست و هم بنا برشده است منتهی، این 

 هست.

 جواب سوم
که روایت دوم و سوم این ولو این جواب سوم هم این است که یکی، دو روایت دیگري که در همین باب آمده است؛ 

 الْفَضْلِ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  الْمَحَاسِنِ فِی الْبَرْقِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُباب، معتبر نیست؛ اما در آن روایات دارد که 

 .2»تُسَبِّح هِیَ وَ دَابَّتِهِ عَلَى یُغَنِّیَ أَنْ أَحَدُکُمْ یَسْتَحْیِی مَا أَ«: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مَشِیخَتِهِ بَعْضِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْهَاشِمِیِّ

 همان. - 2
                                                           



 ٢٣١٦�ماره ثبت: 

طور هم کند. دو روایت ایناو تسبیح خدا می کهدرحالیخوانید؛ کشید براي این شتر غنا میگوید خجالت نمیمی

معناي صوت خوش مانعی یست؛ اما البته غناي بهگوید که غنا درست نمی به نحوي، هرحالبهدارد که معتبر نیست؛ ولی 

تواند، برداشت و تا حدي می هرحالبهندارد. البته این دو روایت دوم و سوم، هر دو مرسله است و اعتبار ندارد؛ ولی 

جمعی که ما داشتیم را تقویت کند که حُداء، داخل در این نیست. این دو روایت، در حد مؤید چیز بدي نیست که 

، غناي لهوي و مطرب درهرحال، شکلی که ما در وجه اول گفتیم که یا مشترك لفظی یا مشترك معنوي است و عدرواق

 ،»تُسَبِّح هِیَ وَ دَابَّتِهِ عَلَى یُغَنِّیَ أَنْ أَحَدُکُمْ یَسْتَحْیِی مَا أَ«کند. تواند در حداء باشد، این دو روایت هم آن را تأیید مینمی

گفت که شد؛ یعنی میمعناي عام بود، این مقیّید میحداء بود و حداء به آنجامهمی است که اگر معتبر بود و  هاین جمل

نباید غنایی باشد منتهی، اعتبار ندارد؛ ولی با موازین جور است و مفاد این مفادي است که اعتبار با آن مساعد است. 

 ن را تأیید کند.تواند آطور است و این دو روایت میقواعد هم همین

 نیست؛ اما مضمونی دارد که جاهاي دیگر هم هست، نکته اخالقی مهمی دارد. معتبرکه این دو روایت با این 

 بحثی اخالقی پیرامون روایت
 هِیَ  وَ ابَّتِهِدَ  عَلَى یُغَنِّیَ أَنْ أَحَدُکُمْ یَسْتَحْیِی مَا أَ«این نکته را هم بگوییم و آن نکته این است که در این دو روایت که  

 ، آمده است،»تُسَبِّح

 در روایت» یستحی« عبارتدو احتمال پیرامون 

 احتمال اول
این یستحیی دو احتمال دارد. احتمال اول، این است که مراد از این حیا، حیاي از خدا و خودش باشد؛ یعنی پیش  

 فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لِلَّهِ  یُسَبِّحُ«که برد، از باب ایناي که تو را میکشی که این دابّهخدا خجالت نمی

 کنی.کنی؛ ولی گناه مید و تو از مسبح خدا استفاده میگوی، دارد تسبیح خدا می)1(جمعه/»الْأَرْض

 احتمال دوم
، او هم نوعی درواقعکشی؛ یعنی احتمال دوم، آن است که معنایش این باشد که تو حتی از همین دابه هم خجالت نمی

 د.تواند بگیرها را میاین هکه مطلق است و همتوجه به این دارد. این دو احتمال است و یا این
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 بیانی پیرامون تسبیح تکوینی و تسبیح تشریعی در موجودات
اي که در این دو روایت است و این نکته مطابق با موازین و قواعد است، همان است که در آیات شریفه هم اما نکته 

که در آیات متعدد  »الْأَرْض فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لِلَّهِ یُسَبِّحُ«کنند. موجودات، تسبیح خدا می هآمده است که هم

ها تواند یک نوع تسبیح تشریعی باشد و هر دو اینتواند تسبیح تکوینی باشد و هم میآمده است. این تسبیح، هم می

کند؛ هم با یک زبان تکوینی که عالم تسبیح خدا می هآیات بگیرد؛ یعنی هم ها راایناحتمال دارد و بعید نیست که هر دو 

اش آیه و وینی، همین وجود موجودات در این عالم و بقائشان و حیاتشان است که نوعی تسبیح است و همهزبان تک

ها استفاده شعور خفی کرده است، بگوییم که همه عالم که مانند مرحوم مالصدرا که از اینبه خداست. هم این هاشار

ها وجود دارد و شواهدي نیز بر این یح آگاهانه در اینشاعر و آگاه است منتهی، درجات شعور متفاوت است. گویا تسب

است و خلقت این عام و  ناآگاهانه، جهان دو تسبیح دارد. یک تسبیح، تسبیح تکوینی است که درواقعمسئله داریم. 

مخلوقات، همه تسبیح الهی است که همان فقر و نیازشان تسبیح خداست و این زبان حال تکوین است. تسبیح دومی هم 

که نوعی آگاهی و شعور و آگاهی دارد و آن هم شواهدي دارد بر این نوعیبهارد که تسبیح تشریعی است که نیاز د

هم این را پذیرفته است.  مالصدرااز این احتماالت، مؤیداتی هست که  هرکدامعالم وجود دارد. براي  ههوشمندي در هم

 یح در این عالم است و آیات هم به هر دو اشاره دارد.این یک مطلب که بعید نیست بگوییم که دو نوع تسب

 تفاوت تسبیح در حیوانات و جمادات 
تر از آن تسبیحی است که در موجودات طبیعی و جمادات دیگر آن است که این تسبیح در حیوانات، قوي هنکت

که تسبیح در حیوانات، نوعی ر ایناست و شواهد داریم ب ترقويوجود دارد. این تسبیح نوع دوم، قطعاً در حیوانات، 

وقت، اگر کسی چشمش را باز گوید که این عالم، مسبّح خدا است آنتسبیح آگاهانه است. مجموع شواهد این را می

کردند؛ اما براي کسی که شنود. در روایات هم دارد که سنگ و سایر اشیاء، به پیامبر سالم میکند، این تسبیح را می

وجه به این هم داشته باشد که در این عالم نوعی قوه کنترل و آگاهی وجود دارد، خیلی برایش چشمش بسته است، ت

گوید که معصیت بار میآن، انسان در محضر خدا معصیت نکند. یک هواسطهایی است که بهمؤثر است. این هم از راه

کنند؛ آیا در از خدا هستند، همه تسبیح خدا میتر هایی که پایینگوید، ایننکن و عظمت خدا را ببین. یک بار هم می

که او طور، حیا کن و خجالت بکش از اینفرماید که اینآلوده سازي؟ می شأن توست که گناه کنی و فضاي جهان را

 کنی!کند و تو گناه میتسبیح می
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