
 ٢٢٤٤ �ماره ثبت:                                                                                                            

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تکسب به غنا
شود بحث در غنا و تکسب غنا هست مقدماتی را بیان کردیم و بیان شد که صداي صوتی که از انسان صادر می

شود و این صوت کیفیتی دارد که انسان صادر میماده و کیفیتی دارد اصل صوت یک پدیده خاصی است که از 

هرحال یک تواند آهنگ و ریتم هست که در بحث غنا همین آهنگ و ریتم بنا بر بعضی اقوال ارتباط دارد بهمی

شود و گاهی داراي معنا و اصل صوت هست و یک کیفیت صوت، صوت هم گاهی داراي معنا و مفهوم می

 مفهوم نیست.

شود این اختصاص ه در اینجا به آن اشاره شد و در علم موسیقی هم راجع به آن بحث میاین کیفیتی صوتی ک

آن آهنگ کیفیتی که بر صوت عارض  کهبه صوت مبهم معنا ندارد بلکه اصوالً اصوات داراي یک آهنگی هستند 

 شود گاهی صوت معنا هم دارد و گاهی معنا ندارد.می

وقت نتیجه این شد شود و ممکن است صوت غیر انسان باشد آنمیطور که گاهی صوت از انسان صادر همان

ها، یک آهنگ و کیفیت عارضه معنا داریم و هر یک از اینداریم و صوت بی بامعناما در مورد انسان صوت  که

شود و حسن هم صورت حسن تبدیل میدارد و آن آهنگ اگر تناسب ویژه خاص خودش را داشته باشد به

 کنیم.تدریج و به ترتیب عرض میبعد به مراتبی دارد که

 منابع موردبحث
اند در بحث غنا طبعاً ازلحاظ اینکه به بحث موسیقی ربط دارد در همه کتبی که قدما راجع به موسیقی بحث کرده

هاي غنا با آن هم که من آدرس دادم راجع به موسیقی بحث شده و به نحوي بحث اخوان الصفاشفا و رسائل 

طور که طور آمده است در کتب فقهی هم طبعاً همانهاي جدید هم که بیان شد، همینکنم در بحثدا میارتباط پی

روشن است در همه کتب فقهی شیعه در همین بحث مکاسب محرمه بحث شده از کتب قدما بگیرید تا دوره 

اند البته کتبی طرح کردهاند در ضمن بحث مکاسب غنا را هم ماند و گفتههایی که مکاسب نوشتهجدید همه آن

ریاض و جواهر و مکاسب و بعدازآن هم حضرت امام و آقاي خوئی همه این بحث را در  مانند مستند الشیعه

توانید مراجعه طور خاص با این بحث ارتباط دارد و میها آنچه بهاند. عالوه بر اینمکاسب محرمه بحث کرده
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دارد با عنوان آداب السماع، چون خود غزالی از کسانی است که  جلد دوم کتابی کنید به احیاءالعلوم غزالی

معتقد غنا بما هو غنا است نه غنایی که همراه با یک محرمات دیگري باشد و قائل به جوازش است و آدابی 

آمده است آداب السماع، جالب این است که این قبل از کتاب  احیاءالعلومبرایش ذکر کرده و کتابی در 

 ها هم هست.و نهی از منکر و آن بحث معروفامربه

جا و به همین ترتیب است یعنی در جلد دوم هم به طبعش در همین مهجۀ البیضاءایشان معتقد به جوازش بود. 

خالف همه فقهاي مرحوم فیض هم که از قائلین به نوعی جواز هست و بر مهجۀ البیضاءکتاب آداب سماع طبعاً 

 ت.شیعه ایشان یک نظري داشته اس

 نظر این دو بزرگوار است که غزالی از اهل سنت و فیض از شیعه هست. احیاءالعلوم و مهجۀ البیضاءهرحال به

 اقوال در مسئله
 کنیمکنیم و بعد بحث را شروع میاي میبه اقوال در مسئله هم اشاره

فتاده یکدست نیست ترتیب است که در بین عامه بحث حرمت مثل بحث شیعه بحث جااایناقوال در مسئله به

اند اند یا به شافعی نسبت دادهها نسبت دادهبلکه در بین عامه هم قول به حرمت هست که بعضی به مالک و این

حنیفه نسبت داده شده و هم قول به جواز و اباحه به معناي خاص هم قول کراهت هست که به بعضی مثل ابو

 وجود دارد

 اقوال عامه
شود گفت شود بگوییم وجود ندارد بلکه میک نظر خیلی روشن و قاطع و یکدستی میبنابراین در میان عامه ی

خالف خاصه و امامیه که بعد عرض خواهیم کردیم که رأي بیشتر به سمت جواز و حداکثر کراهت است بر

ر از تشود گفت در میان عامه سه قول است و قول به جواز به معناي خاص و کراهت هم شاید شایعبنابراین می

 احیاءالعلوم غزالیها گاهی دو قول نسبت داده شده که در حنیفه یا شافعی و اینقول به حرمت باشد البته مثل ابو

هاي ایشان آمده ازجمله آقاي سبحانی در کتاب هایی که ایشان نسبت داده و در کتب دیگري هم قولآمده و نقل

هم این اقوال نقل شده است.  الفقه علی المذاهب اربعهد در کننمواهبشان معموالً اقوال اهل سنت را هم نقل می

به سمت جواز و کراهت است نه به سمت  غالباًشود گفت سه قول است و فقط این نکته است که تقریباً می
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هایی هم که قائل به طور که معلوم است بحث آناي است که در بین عامه وجود دارد البته همانحرمت، این نکته

طور نیست که قائل به این باشند که آن محرمات جانبی که گاهی غنا داشته ها اینتند مثل غزالی و اینجواز هس

اختالط زن و مرد و آنجایی که همراه با  که ؛ها بوده آن را قبول بکنندکدهها و عیشتسراها و کاخکه در حرم

جدا بشود  هاآنیند فی حد نفسه اگر از گوتهییج و شهوانی و تحریک باشد به این شکل قبول ندارند ولی می

شود جزئیات این می احیاءالعلوم و در الفقه علی المذاهب االربعهمانعی ندارد. این در میان عامه هست که در 

 اقوال را ببینیم.

 

 

 

 اقوال امامیه
ي فراوانی وجود هاتفاوتکنیم چون جزئیات اقوال و اش را اینجا عرض میدر میان امامیه طبعاً ما در حد کلی

بگوییم که اصل حرمت غنا بما هو غنا تقریباً  میتوانیمگوییم از یک منظر کلی در میان امامیه دارد که بعد می

 اند.علیه است و قاطبه فقهاي شیعه به حرمت غنا رأي دادهشود گفت مجمعمی

گویند حرام است قاطبه فقهاي شیعه این میهو غنا را وقت معرکه آراء است اما غنا بماالبته اینکه غنا چیست آن

چه قول به خالف اختالفی که در میان عامه بود که بیشتر هم مایل به جواز و اباحه بودند گرنظر را دارند بر

حرمت هم در بین آن هست در میان خاصه و امامیه قاطبه فقهاي امامیه قائل به این هستند که غنا بما هو هو 

 گوییم.تفصیلش اختالفاتی هست که بعد میچه در گر حرام است

طور نیست که قول به خالفی نداشته باشد عمده و بلکه قاطبه فقهاي شیعه به حرمت غنا بما هو غنا البته این

طور نیست که قول مخالفی نباشد قول مخالفی حال اینمعتقد هستند این مسئله در حد اجماع است اما درعین

شود یکی دو تا بیشتر نیستند که مرحوم فیض و بعضی از بزرگان دینی نقل می از عمدتاً که ؛وجود دارد

گویند، غنا بما هو غنا حرام نیست و حرمت غنا ناشی از مقارناتش است. نه اینکه غنا بما هو غنا حرام بشود می

هیم کرد که نظري دارند که بعد تفاصیل آن را بحث خوا هماین قول نادري است که وجود دارد و مرحوم شیخ 
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ایشان هم به نوعی قائل به این هستند که غنا بما هو غنا حرام نیست ولی غنا همیشه مالزم به این است که غنا 

 حرام است.

 

 

 خالصه اقوال
سه قول بود و بیشتر قائل به جواز یا کراهت بودند در میان خاصه هم یک قول که قول  عمدتاًدر میان عامه 

ما هو غنا حرام است و یک قول هم این است که غنا بما هو غنا حرام نیست منتهی قاطبه فقها است که غنا ب

شود به دو بخش یا دو قول ریزتر تقسیم کرد بعضی گویند غنا بما هو غنا حرام نیست این را میاینکه می

گویند گویند غنا بما هو غنا حرام نیست گاهی مقارن با محرمات است گاهی هم مقارن نیست بعضی هم میمی

غنا بما هو غنا حرام نیست ولی همیشه مقارن با یک حرامی است عنوان موضوعیت ندارد، ولی همیشه با یک 

شاید بشود شیخ را از  که ؛حرامی مقارن است عنوان موضوعین ندارد ولی همیشه همراه با یک حرامی است

 گروه دوم حساب کرد.

حرام نیست قول بسیار نادري  بما هو هورد قول اینکه غنا بنابراین قول به حرمت اجماعی یا شهرت عظیمه دا

در  و ؛انداند بنا بر آنچه بعضی فرمایش ایشان را تفصیل کردهاست که کسانی مثل مرحوم فیض به آن تمایل کرده

گوییم غنا بما هو هو حرام نیست ذاتش حرام نیست گاهی مقارنات گویند که ما که میقول دوم هم بعضی می

 گویند همیشه مالزم با مقارنات است مثل مرحوم شیخ شاید از این قبیل است.ارد بعضی میمحرم د

کاري به تعریف ندارد قبل از  میکنیمشود بیان کرد که سه قول است. این بحثی که االن مطرح این هم تقریباً می

نسبت داده شده و ظاهر  هاآنطور که به ها آنبحث تعریف است قبل از اینکه تعریف باشد مرحوم فیض و این

 گویند غنا بما هو هو موضوعیت ندارد یک تفسیر از فرمایش شیخ هم همین استکالمشان است می

گوید غنا بما هو هو حرام نیست و گاهی اما فرق مرحوم شیخ با مرحوم فیض این است که مرحوم فیض می

ربما یالزم ا هو هو حرام نیست بلکه مالزم با محرمات است و گاهی جدا از محرمات است یعنی غنا بم

که غنا بما  ندیفرمایماما مرحوم شیخ بنا بر یک تفسیر از فرمایش ایشان  المحرمات و أخري یفارق المحرمات،
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همیشه با یک عنوان لهوي همراه است که حرام است. این  یالزم المحرماتهو هو حرام نیست ولی همیشه 

 است و این هم حرام است.همراه با عنوان لهو است که حرام 

 بحث ثمره
گوید آن است و آن هم همیشه مالزم با غنا هست ثمره بیشتر ثمره علمی است تا عملی باشد موضوع حرمت می

 نه اینکه موضوع غنا باشد.

 نظر مشهور
ما گوید باما مشهور که قول اول است بلکه اجماع است در این است که غنا بما هو هو حرام است قول دوم می

فرماید شود و شیخ میشود و گاهی جدا میگوید گاهی همراه با محرمات میهو هو حرام نیست منتهی فیض می

 همیشه با لهو همراه است و حرام است.

 شود بگوییم از یک منظر کالن در میان عامه سه قول است در میان خاصه هم سه قول کلی استدرواقع می

 یت غنا است.اما این در اصل حکم غنا و موضوع

 تعریف غنا
وقت اینجا معرکه آراء است که االن ما وارد آن شود آنشود که غنا میدر فاز بعدي و مرحله بعد صحبت این می

یی که در دست هاکتابکه از ایشان در  مستند الشیعهکنیم که مرحوم نراقی در عرض می اجماالً شویم ولی نمی

اند که پانزده تعریف در هست نقل شده دوازده تألیف از فقها در تعریف غنا آورده و بعضی به آن اضافه کرده

گردد. ولی تا ده پانزده قول در تعریف غنا بحث چه روحش به سه الی چهار نظر اصلی برمیشود گراینجا می

هایی که قائل به حرمت غنا هستند قائل به قول آنشده است در اصل حکم سه قول است که عرض کردیم ولی 

؟ معرکه آراء است که الغناء ما هیوقت اینکه اند آناول در خاصه یا قول به حرمت که بعضی از عامه قائل بوده

هم اقوال لغویین متفاوت است هم اقوال فقها و شاید قریب به بیست تعبیر و تعریف از فقها در تعریف غنا نقل 

 شود جمع کرد.ها را در چهار پنج قول میکه این شده باشد

 این هم یک نگاه کلی به اقوال در این بحث غنا هست و این اقوال مسئله بود.

5 



 ٢٢٤٤ �ماره ثبت:                                                                                                            

 روش بحث
ي قبلی به این شکل است که ابتدا بعد از فراغ از بحث مقدمات ابتدا به هابحثروش بحث ما هم طبعاً مثل 

کنیم با مراجعه به لغت و اقوال فقها و بعد ، بحث تعریف موضوعی میمیپردازیمبررسی لغت و اقوال در تعریف 

کنیم از کتاب و سنت و بعدازاین بحث وارد تنبیهات و فروعات ذیل مسئله هم ادله حرمت را بررسی می

ها را در و حرمت تکسب و این شویم که ده بیست تا فرع و تنبیه در ذیل مسئله است نظیر بحث غشمی

 روع بیان خواهیم کرد.تنبیهات و ف

 معرفی منبع
اند و چهار جلد است کتاب خوبی است موسوعه از کتب علما کتاب غنا و موسیقی که آقاي مختاري جمع کرده

ها را و مجموعه این رساله و بحث امبگویم دو جلدش را پیداکرده توانمیمدر باب غنا است که من تقریباً 

است که بوستان کتاب چاپ کرده است و هر چه از قدما و معاصرین  مروري کردم و اسم آن غنا و موسیقی

آوري کرده و هم از کتب مهم فقهی ي مستقل در باب غنا را جمعهارسالهاند در این کتاب جمع است. هم گفته

افزار است روایات بخش غنا را جدا کرده و اینجا آورده است موسوعه خوبی است و در یک جلدش هم که نرم

 بار احادیث و آیات و روایات بحث را جمع کرده است.کل اخ

 مفهوم غنا
طور که گفتم مفهوم غنا یکی از دشوارترین مفاهیمی است بحث اول ما در ورود به اینجا مفهوم غنا است همان

اي آن در متون روایی ما وارد شد این بحث بسیار مهمی است که باید تعیین که به لحاظ سعه و ضیق دایره

 بکنیم تکلیف

 منظر تعریف غنا
بار از دید لغویین و لغت گویند که ما تعریف غنا را یکطور میاین شوندیمدر اینجا کسانی که وارد بحث 

تواند بار از نگاه فقها، اما خیلی واضح است که تعریف فقها براي ما اعتبار چندانی ندارد میکنیم یکبررسی می

آورند قول لغوي هل لغت است یعنی با مراجعه به لغت معنا را به دست میراهگشا باشد برداشت فقها برداشت ا
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کند که انسان بتواند با ارتکاز عقالئی و عرف عرب دسترسی هم بما هو هو حجت نیست قول لغوي هم کمک می

به دست  پیدا بکند و لذا مالحظه این اقوال چه لغویین چه فقها به این است که ما ارتکاز عرب را در کاربرد این

 بیاوریم.

گاه اصلی و بیشتر باید خود لغت باشد و البته در لغت هم ما هم شاهد این هستیم که تفاوت تعریف تا و تکیه

طور ي دیگري آمده که خود آن هم معرکه آراء است و اینهاواژهحدودي وجود دارد و هم اینکه در تعریف 

 نیست که قضیه را راحت تمام کنیم.

خواهند شبهه مفهومیه را مثال بزنند و مفهومی که دشوار است که معنایش را دقیق ها وقتی میاینلذا در اصول و 

مفهوم غنا است، بسیاري از مفاهیم دیگر را مالحظه کردید مثل تطفیف و  شیهامصداقپیدا کرد یکی از بهترین 

تفاوتی بین اقوال است و  وجوري است و یکی دوها اختالفی داشتند ولی باالخره اختالف جمعغش و این

 کرد.کرد و تعیین تکلیف میدو مشترك لفظی می تاًینهاشد باهم جمع کرد یا می

 ؛کنیمها راه دارد که عرض میاما در غنا به این سادگی نیست کمی دشوار است. البته طبعاً منطق اصولی و این

از لغت و  هاآنطالح فقها است. برداشت بنابراین اولین بحث ما تعریف است و در تعریف هم بحث لغت و اص

شود درواقع تعریف لغوي و اصطالحی داریم ولی تعارف اند تعریف اصطالحی مییی که خودشان کردههادقت

اصطالحی براي ما حجیتی ندارد مگر در حدي که بتواند ما را در فهم از لغت و معنا کمک بکند و اال باید 

 کند.میمه ارتکازات و تبادرات خودش چه استفاده میهرکسی ببیند که از این لغت به ض

 بررسی کلمات لغویین
بندي از اقوال کنند به لحاظ این است که یک تحلیلی یا جمعکه جدا میاول که کلمات لغویین باشد ایندر بخش

غویین است، بندي احوال لشود و اال اصطالح همان تحلیل و جمعگوییم اصطالح میجهت میلغویین دارند ازاین

گوید غنا محرم است؛ اصطالح خاص شرعی و حقیقت شرعی ندارد غنا همان یعنی واضح است که شارع که می

 فهمد آن حرام است.که عرف میاست که در عرف است و همان

طور است یک مواردي از معناي لغوي فاصله اش هست. در غنا هم همیناصل در الفاظ حمل بر معانی لغویه

یی که در هاواژهثل کلمه صلوه در قرآن یا روایات، آنجا معلوم است معناي جدیدي دارد اما اصل در گرفتیم م

 است. حمل االلفاظ علی معانی اللغویهشود متون اخبار و احادیث و آیات و روایات وارد می
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رد مگر یک توانیم بگوییم مفهوم جدیدي براي این وجود دانمی قطعاًغنا هم مشمول همین قاعده است و 

اي پیدا بکنیم که اینجا سعه و ضیقی در آن داده شده است و اال معنایش معناي لغوي است و لذا باید اصل قرینه

 معناي لغوي را پیدا بکنیم و باید ببینیم شارع قیدي زده یا نزده که بحث ثانوي است.

ی فقها وجود دارد یکی اینکه گوییم تعریف فقها علتش این است که دو نکته در تعریف اصطالحاینکه می

خواهند براي غنا بکنند یعنی قیودي که برداشتشان از لغت در تعریفشان دخالت دارد و یکی هم حکمی که می

گویند تعریف اصطالحی است یعنی مفهوم لغوي غنا می کهجهت است آورند ازآندر حکم هست در تعریف می

دانست و آن قید را در مفهوم آورده و مفهوم فقهی پیداکرده این است منتهی او غناي با یک قیدي را حرام می

 است.

 رویکرد اصطالح فقها
او متجلی  شناسی او در این اصطالحپس اصطالح فقها با دو رویکرد است یکی اینکه نوع تحلیل لغتش و لغت

گیرد آن را هم در تعریف دخالت داده و لذا تعریف اصطالحی شده و دیگري اینکه نتیجه حکمی که او بعد می

هرحال آنچه براي ما مهم است این است که ببینیم که این مفهوم که باید از لغت بگیریم لغت راجع شود اما بهمی

 گوید.به آنچه می

 کلمات لغویین
بندي و تحلیلش براي و جمع میآوریمکه بحث لغت است از تعدادي از لغویین کلماتشان را ابتدا در بحث اول 

طور آمده الغناء کالکساء الصوت المشتمل علی در مجمع البحرین ایناما آنچه در کتب لغت آمده  ؛ماندبعد می

 . صوتی که مشتمل بر دو امر باشد:الترجیع المطرب

وبرگشت بدهد و زیر بم بدهد و وبرگشت صدا که صدا را رفتیعنی رفت یکی ترجیع هست یعنی چهچهه زدند

 گویند.خوانی میصدا در گلو که فارسی چهچهه یا آوازه گرداندن ها پیدا بکند.حالت چهچهه و این

خودي است . طرب سبکی و بیمطرب خفۀ تصیبه لشدة حزن أو سرورو مطرب هم که در لغت خواهیم خواند: 

شود کند و سبکی در او پیدا میشود آنچه حالت انفعال پیدا مین یا سرور زیاد ر طرف پیدا میکه به خاطر حز

 دهند.شود کارهایی انجام بدهد که اشخاص عادي انجام نمیکه گاهی موجب می
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موجب ایجاد طرب در شخص بشود. بعضی تهییج هم در طرب  اي داشته باشدصوتی که حالت آوازي و چهچه

 اند.گفته

 .علی الترجیع المطرب أو ما یسمی بالعرف غناء و أن لم یطربالبیان دارد الصوت المشتمل ر مجمعد

رغم اینکه مطرب نیست ولی در گویند علیگوید یا چیزي است که مطرب نیست ولی در عرف به آن غنا میمی

 البیان است.این در مجمع سواء کان فی شعر أو قرآن أو غیرهگویند، عرف غنا می

من رفع صوته و وااله فصوته عند العرب  کل در لسان العرب و نهایه ابن اثیر در این دو کتاب این تعبیر آمده:

هر کس آوازش را بلند بخواند و وااله هم به معناي پشت سر هم درآمدن که تسلسل و ریتم خاصی داشته  غناء،

 گویند.باشد به این صوته عند العرب غنا می

الصوت بلند کردن صدا و منظم و منسجم خواندن آن آمده است، رفع و مواالت این هم که در تعریف رفع 

 آمده است. لسان العرب و نهایهتعبیري است که در 

 .الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب أو ما یسمی فی العرف غناءاین دو تعبیر بود که 

غنا دو اصل دارد یکی غناي مقابل فقر  گوید،میفرماید: الغنا صوت سومین تعریفی که این در مقاییس آمده می

 است که مقصور غنا است یکی هم ممدود است که اصل دوم این ماده است و تعریفش هم صوت آورده است

 معانی صوت
 این صوت باید توجه داشته باشید که خود صوت دو معنا دارد:

اینکه کسی گفته که غنا صوت  یکی همین صداي معمولی است ولی یک معناي صوت آواز خوش است یعنی

خواهد که کیفیت غنایی داشته باشد صوتی که اینجا گفته دانند غنا صوت است صدایی میاست همه عالم می

شده دو معنا دارد اینجا به معناي خاصش مراد است نه اصل آنچه از حنجره یا چیزي بیرون بیاید در اثر 

ود چه صوت طبیعی باشد چه انسانی چه حیوانی، اینجا مقصود برخورد آن با هوا و آن شکلی که صوت پیدا بش

خواهد بگوید که صدایی که مشتمل گوید گویا میصوت خاص است: یعنی آواز درواقع صوت هم که اینجا می

 اي در آن هست.بر ترجیع است و حالت چهچه

شته باشد توجیه بهتري دارد اند این حرف خوبی است این را که دااین احتمال هم هست ولی بعضی تحقیق کرده

شود ولی اینجا اصطالح گوید و رد میطور هم زیاد داریم که یک مفهوم جنسی یک تعریف را میدر لغت آن
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نامند بهتر این است که آن را حمل بر این دیگري هم هست که صوت عالوه بر مطلق صوت آواز را صوت می

 بکنند.

کتاب دارد این تعریف سومی که صوت هم در مقاییس است و هم در در کتاب العین هم آنجا هم کلمه صوت را 

، البته در مصباح صوت الغنا الصوتها همه از کتب اصلی لغت هستند است و هم در مصباح است که این العین

طور خوانی و اینکه ترنم هم در تعریفش آمده که ترنم براي آوازهإذا ترنم بالغناء اش هست که و غنی ادامه

 آید.چیزها می

غنا از سماع است غنا نوعی  الغناء من السماعگوید: تعریف چهارمی که وجود دارد در صحاح هست که می

 خوانی است.ها مرسوم بوده که همان آوازهسماع هست سماع هم همان چیزي بوده که در مجالس و این

واسطه آن طرب ایجاد یزي است که به. آن چالغناء من الصوت ما طرب بهتعبیر پنجم در المنجد آمده که: 

الغنا من گویند، که در این موارد می شود این ما طرب به در المنجد و اقرب الموارد و تاج العروس هم هستمی

 شود و در او اطراب هست.واسطه او طرب ایجاد میآنچه به الصوت ما طرب به

کنم در بعضی از کتب لغت فقط ترجیع آمده کنم ولی فکر میتعبیر دیگري هم هست که من چیزي پیدا نمی

 اش نیست.صوت مشتمل بر ترجیع آمده که مطرب ادامه

 بندي تعابیر اهل لغتجمع
کنید وجود دارد در بعضی آمده صوت در بعضی سماع آمده در بعضی رفع و چنین تعابیري که مالحظه می جمعاً

 وااله.

ی هم جمع بین ترجیع و مطرب شده است این پنج شش در بعضی ترجیع آمده در بعضی هم مطرب آمده بعض

 طور است:بیانی است که وجود دارد. پس این

 گویند.هایی که صوت میاول آن

 گویند.هایی که سماع میدوم آن

 گویند رفع و وااله.هایی که میسوم آن

 گویند صوت مشتمل بر ترجیع.هایی که میچهارم آن

 ب به.گویند ما طرهایی که میپنج آن
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 در مجمع البحرینبود البته  مجمع البحرینکه در  المشتمل علی الترجیع المطربگویند هایی که میششم آن

کند که گویا یک طوري که معنا را خراب می أو ما یسمی فی العرف بالغناء فإن لم یطربگوید عالوه بر این می

 ترجیع کافی است. مثالًخواهد بگوید درواقع می گویند ولو غنا نباشد کهگوید این است یا آنچه مطرب میمی

 لغت طرب
 گوید: خفۀ تصیبه لشدة حزن أو سرور.طور معنا شده میدر مورد طرب هم در مصباح طرب این

شود خود شدنی که عارض بر شخص میخودي و سستی و بیحالت بیخفۀ تصیبه لشدة حزن أو سرور. طرب: 

 کند.خود میو شادي زیاد فرد را بیبه خاطر زیادي خوشحالی یا غم، غم 

خودي است که بر شخص سبکی و بی طرب هی خفۀ تصیبه لشدة حزن أو سروراست که  مصباح المنیردر 

 شود.عارض می

کند و همین خود میشود شادي و غم زیاد طرف را ازخودبیخود میشود ازخودبیچطور کسی که مست می

کند کند که در شرایط عادي نمیشود و کارهایی میاز او صادر می شود که حاالتیخودي منشأ این میبی

 .و العامه تخصه بالسروراش دارد، ها البته در ادامهازجمله رقص و امثال این

گویند آن حالتی که در گویند طرب در خوشحالی و شادي را میولی عامه در عرف عمومی است طرب که می

 گویند.شود طرب نمیغم پیدا می

 

 

 اصطالحات طرب
شود یک اصطالح شود بگوییم طرب دو اصطالح دارد بنا بر آنچه از مصباح و کتب دیگر استفاده میبنابراین می

خود شدن از خود و سستی و انفعالی که در اثر حزن یا سرور شناختی منفعالنه بیعام دارد یعنی آن حالت روان

خفۀ تصیبه یک معناي عام هم دارد که همین است منتهی  شود این معناي مشترك و کلی و عام استپیدا می

 . طرب یعنی ترجیع کرد.طرب فی صوته رجعه و مدهگوید. بعد دارد که و . حزن را نمیلشدة سرور

 .طرب اهتز و طرب فرحا أو هزنادر المنجد هست که: 
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طرّب فی صوته رجعّه و اهتز یعنی تکان خورد و متزلزل شد از شدت فرح یا حزن. اضطرابی به او دست داد. 

گوید به خاطر اینکه این ترجیع و چرا این را میطرب فی صوته یعنی رجعه و مده . طرب آن حالت است مدّه

اهتز و اضطرب فرحا و یعنی  گویند. در المنجد هست که: طربشود و به علتش اطراب میمد موجب طرب می

ه آمده در اهتز هم طرب فی صوته رجعه و مددر المنجد طرب را به معناي اهتز و اضطرب آورده و  حزنا.

گوید که اهتز یعنی تحرك یا هزه یعنی هیجه. اهتز یعنی هیجانی شد این هم معانی است که اینجا ذکر شده می

 است.
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