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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فصل اول: مفهوم غنا 
طور که مستحضر مطلب اول بعد از بیان مقدمات در مفهوم غنا بود که در کثیري از روایات وارد شده البته همان

و در کتاب وارد نشده و بیشتر مفهوم حدیثی است تا قرآنی و لذا در هستید مفهوم غنا به این معنا در قرآن کریم 

اي که در باب غنا مورد استدالل قرار خواهد گرفت در آن آیات هم شما جایی واژه غنا را مالحظه حدود ده آیه

ژه غنا را ما وا نیبنابرا ؛ها و مفاهیم دیگر استکنید بلکه آیاتی هم که با این بحث مرتبط باشد در غالب واژهنمی

 در قرآن نداریم در احادیث داریم.

کنم از نگاه لغویین هست و این را بیان می میکنیماز جهت دیگر هم اینکه ما در بحث اول که مفهوم غنا را بحث 

 شود:آید دو گونه تعریف میکه مفاهیمی که در فقه می

تفاوتی دارند که باید به  باهمهد است این دو گاهی تعریف از نگاه لغت است و گاهی تعریف از نگاه فقیه و مجت

شود به لغت و ارتکازات لغوي مراجعه می میکنیمکه ما یک مفهومی را از نگاه لغوي بحث آن توجه کرد، وقتی

 کند دو جهت در این ملحوظ است. ولی وقتی فقیه آن مفهوم را تعریف می

آورد و این برداشت ممکن است حدس و غت مییکی اینکه فقیه برداشت خودش را از ارتکازات و کتب ل

گوید من از مجموعه کلمات طور گفت میاجتهاد او در لغت باشد نه اینکه امر حسی باشد که بگوید لغوي این

 کنم.طور معنا میشناسان و ارتکازي که دارند این مفهوم را اینلغت

حکمی و قیودي که با ادله خاص به آن رسیده  و دوم اینکه فقیه در خیلی از موارد در تعریف خودش آن نتایج

در مفهوم غنا لهو نیست ولی چون این قید را از  مثالًطور نیست که ممکن است بگوییم کند ایندر مفهوم أخذ می

 کند.کند در مقام تعریف آن قید حکمی را در تعریف أخذ میآیات و روایات برداشت می

ه این مسئله هستیم که تعریف فقیه و فقه از یک مفهومی با تعریف لغوي هاي  فقه ما مواجه بدر خیلی از قسمت

اي رسیده و فرق دارد، علتش یکی از این دو نکته است یکی اینکه او در لغت یک نوع اجتهاد کرده و به نتیجه

حرام است ها غنا در این حالت مثالًدوم اینکه قیود حکم را در موضوع أخذ کرده یعنی قیودي که دلیل دارد که 

کند این یک نکته است که آن قیدها در مفهوم لغوي مأخوذ نیست ولی به لحاظ فقهی آن قید را در آن أخذ می
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طور کامل منطبق بینید که گاهی تعریف فقهی با تعریف لغوي بهخارج از این توجه به این داشته باشید که اگر می

 گردد.نیست به یکی از این دو نکته برمی

 عریف فقهی از لغوي تمایزات ت
کند در مفاهیمی که کمی پیچیده باشد و قیود داشته باشد آنچه دخالت دو چیز در اینجا گاهی دخالت پیدا می

شود این است که او براي او یک نوع اجتهاد در مفهوم کرده است و کند و موجب تمایزش از تعریف لغوي میمی

نکه قیودي که به موضوع در ادله اضافه شده آن را در خود تحلیل و برداشت ویژه خودش را دارد و دوم ای

 آید. کند این یک نکته خیلی از موارد به کار میمفهوم أخذ می

 منابع فهم الفاظ و معانی لغوي 
 نکته دیگر هم که اینجا وارد است این است که ما در مقام فهم الفاظ و معانی لغوي دو منبع در اختیار داریم که 

عرب  مثالًمراجعه کنیم یکی لغت است و یکی هم ارتکازاتی است که ما در فضاي آن زبان و ادبیات توانیم می

نیاز کند و مراجعه به لغت و نوع استعمال آن و طور نیست که یکی ما را از دیگري بیآوریم اینبه دست می

 آید.ارتکازي که براي ما از این استعماالت به دست می

شود این بیند براي خودش یک تبادرات و ارتکازاتی تولید میرا می هاکتابي عربی و یعنی وقتی انسان فضا

شود که انسان به یک تعریفی از یک مفهوم برسد این هم ارتکازات به ضمیمه آنچه در لغت آمده مبناي این می

 منبع دارد در مورد.

 معیار رجوع به کتب لغت
در لغت هم آنچه مهم است این است که ما چقدر نزدیک به زمان صدور  معموالًیی که هاکتابلغت هم عمده 

نص بشویم یعنی در قرون اول ما روایات ما صادر شده در آن فضاي و زمان ببینیم که این واژه چه نوع 

چه به سمت قهقرا و قرونی که این نص در آن زمان کرده است هراستعمالی داشته و چه معنایی از آن تبادر می

ها متناسب با آن عصر از ائمه صادر شده است باید ببینیم که در آن زمان چه وضعیتی ر شده چون این واژهصاد

 شود کرد را دارد. این هم یک نکته هست استصحابی که می
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دهد باید در متون قدیم و لذا ارتکازات از استعماالت جایی که انسان مطمئن است تغییر کرده یا احتمال تغییر می

آورد ولی خیلی از موارد یک حالت استصحابی دارد که تغییر نکرده و ببیند که چه ارتکازي به دست می برود

مگر اینکه مطمئن باشیم که تغییر کرده است این هم نکته دیگري است هر یک از این نکات به لحاظ اصولی 

 ي زیادي دارد.هابحث

 که ناظر به اعصار متقدمه هم هست بین ایدینا هست  هاکتاباین  معموالًدر کتب لغت هم 

 کتب لغت مرتبط
 ي ما مالحظه کردید به این ترتیب است.هاآدرسدر  معموالًیی که هاکتابو 

البحرین هم خیلی قدیمی است و خود ایشان مدتی در کتاب عین زمخشري کتاب بسیار قدیمی است و مجمع

و  نهایه ابن  صحاح اللغه و مصباح المنیررفت براي اینکه استعماالت را به دست بیاورد. نشین میاعراب بادیه

ي دیگري هاکتابباز هم  تاج العروسلسان العرب و اي برخوردار است و اثیر و  مقاییس که از یک دقت ویژه

شود به اینکه این لفظ در آن هست ولی دریک لغت هفت هشت تا منبع اگر مراجعه بشود یک اطمینانی پیدا می

 عصر رواج داشته است. 

ي هاآن اگر انسان بخواهد به یک اطمینانی برسد هفت هشت تا را باید مالحظه کند. مجموعاًچند تا دقیق است 

این هفت هشت کتاب اصلی است یکی دو تا دیگر هم  عمدتاًکند و اال کمک می هانیا معموالًنند المنجد دیگر ما

ي اصلی است که بیشتر ناظر به اعصار متقدم است هاکتابممکن است باشد که قاموس هست حدود ده تا از 

چه در جاي خود داشت گرشود به آن اعتماد زیادي ي دیگر هست که از این نگاه نمیهاکتابیک سري از 

 ارزش خودش را دارد.

 مباحث اصولی 
و نظرهایی وجود دارد ولی فکر  هادگاهیدهم  هاآني اصولی در اینجا وجود دارد که ما راجع به هابحثالبته 

 توانیم به آن بپردازیم. کنم االن نمیمی

در بحث اول ما غنا را در مفهوم لغویش  حال گفتیمگردیم. تابهبا توجه به این چند مقدمه به بحث غنا برمی

اند و چه کاربردي شناسان از این واژه چه تعریفی ارائه دادهخواهیم بگوییم لغتخواهیم به دست بیاوریم میمی
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اي هم که ایشان اشاره کردند و آدرسی اند مجموعه اقوال را مشاهده نمودید و البته این نکتهرا براي آن بیان کرده

آن هم به آن چیزي که دیروز گفتیم طبق آنچه ایشان نقل کردند در این حاشیه مکاسب آمده که نهایه که دادند 

زیباسازي صدا و نازك سازي آن هست صدا را  الغنا تحسی الصوت و ترقیقهابن اثیر از شافعی نقل کرده که 

 کندنازك و ظریف می

یعنی از  ؛تا کتاب وجود داشت چطور باید تفسیر کرد باید ببینیم که این تعابیر مختلفی که در این هشت نه ده

شود که چطور می البحرین و مصباح و صحاح و نهایه و لسان العرب و تاج العروس و مقاییسعین و مجمع

در مقام تمییز بین حقیقت و  غالباًرا جمع کرد یک نکته دیگر هم در مقدمه واضح است که در لغت لغویین  هانیا

االسم است و به همین دلیل تعریف به اعم خیلی در شرح غالباًهاي لغوي هم ا اینکه تعریفمجاز نیستند کم

 تعاریف لغویین شایع است 

 تعبیرات لغویین
شود به دست آورد پنج شش تا تعبیر است یک تعریفی است که در بعضی از کتب می هانیااما آنچه از مجموع 

تعبیر در عین و مقاییس آمده و در مصباح هم آمده الغنا الصوت این ، این الغنا الصوتآمده و از غنا به صوت 

 .میکنیمبندي اولین تعریف است ما مجموعه اقوال متفرقه را یک نظم جدید جمع

تفسیر کرد: یکی اینکه بگوییم صوت در اینجا  توانیمالغنا الصوت این یک تعریف این تعریف اول به دو گونه 

معناي مطلق صوت است که اگر این باشد تعریف به اعم است و تعریف به اعم هم فراوان داریم و تعریف به اعم 

گوید گوید دو چیست میگوید نبات یا حیوان یا وقتی میآورد میوقتی اسم گیاهی را می مثالًهم فراوان داریم 

 گوید عدد بین واحد و ثالث، این یک تفسیر از تعریف اول است.میعدد و گاهی هم 

ي لغت هم آمده که هاکتاباند این است که صوت در اینجا معناي خاصی دارد که در تفسیر دوم که بعضی گفته

اي گوید صوت یعنی آنچه در آن ترجیع است یا در همین اغانی که کتاب مشهوري است در آنجا وقتی قصیدهمی

اي از شعر یا یک غزلی که صوت معناي خاصی دارد که گاهی به مجموعه مثالًی عنی گوید صوت،آورد میمی

گویند یعنی این تن ها را صوت میگویند گاهی هم به تنظیمات خاص موسیقی و تارها و تنقصیده و غزل می
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را بگوییم تفسیر دوم از کلمه گویند که درواقع اگر این خاص این تن خاص این تن و آن تن که به آن صوت می

 شود.صوت است صوت به ترجیع و وزن داشتن و آهنگ منظم داشتن نزدیک می

پس در تعریف اولی که صوت گفته شده یا تعریف به اعم است یا اینکه صوت درواقع یعنی همان چیزي که در 

یز جدیدي در این نیست وکتاب و آهنگ موزونی دارد مقصود است پس این چآن ترجیع و وزن است و حساب

گذاریم چون صوت یا معناي عام اند الغنا صوت این را کنار مییی که گفتههاکتابگذاریم این این را کنار می

است یعنی همان کالمی که در آن ترجیع  صوت بالمعنی الخاصدارد که سودي براي ما ندارد، یا اینکه مقصود 

 باشد و تحسین و آهنگ در آن باشد.

دوم که در صحاح آمده است در سه کتاب حداقل بود تعریف دوم این است که الغنا من السماع یا الغنا تعریف 

 سماع.

 شود معنا کرد.نهایتاً صوت را دو گونه میالغنا الصوت این هم در صحاح اللغه آمده یک تعبیر این است که 

 شود؛به همان ترجیع مییک معناي خاص است یک معناي عام است که اگر معناي خاص باشد ملحق 

بیان کرد که دو  توانیماین هم تعریفی است که در صحاح آمده و سماع هم درواقع الغنا السماع تعبیر دوم 

شود اما بعید است که معناي عام اینجا مقصود باشد تفسیر دارد سماع به معناي عام یعنی آن چیزي که شنیده می

سماع یعنی جمع شدن  گفتندیماصطالح بوده که رقص و سماع که  بیشتر سماع معناي خاص دارد که قدیم یک

 خوانی که در آن ترجیع و ترغیب بود.در جایی و آواز

آید ولی در چه احتمال به تفسیر عام و تفسیر خاص میسماع هم به معناي عام بعید است باشد بیشتر اینجا گر

 معناي خاص مراد است. ترتر است و به احتمال قوياینجا معناي عامش کمی ضعیف

خوانند. یا ترجیع و مطرب شوند و میکه معناي خاص سماع یعنی آوازهایی که در آن ترجیع هست و جمع می

 گوییم ندارد.اي جز آنچه بعد میاي است که بار اضافههرحال این هم یک کلمهیا فقط ترجیع، به

خواهیم بگوییم اینجا مقصود می تاًینهافاعل باشد  شود مصدر به معنايشود به معناي عدل باشد و میسماع می

خاص مقصود است یعنی چیزي که در آن ترجیع و ترقیق است و زیباست این مقصود است یا به نحو بین العدل 

چیزهایی است که در  مثالًاي بوده که آداب السماع هرحال یک اصطالح جاافتادهیا به معناي اسم فاعل ولی به

 گوید معناي خاص است. بوده سماع که می هانیای و همه اشعار عرب جاهل
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این دو تعبیر بار جدید براي ما ندارند براي اینکه صوت و سماع به  دیکنیماین هم تعبیر دوم است که مالحظه 

گردد که در آن ترجیعی هست یک معناي عام که چیز خاصی نیست اگر هم به معناي خاص باشد به آن برمی

 دهد.گوییم چیز جدیدي به ما نمیز مفاهیمی که بعد میاطالقی هست ا

این هم تعبیر سومی است که در  رفع صوته و وااله رفع الصوت و مواالته رفعه و واالهتعبیر سوم این است که 

 نهایه در یک بخشی از نهایه ابن اثیر آمده و در لسان العرب نقل شده است.

مفهوم رفع یعنی بلند خوانده و چیزهایی که تن بلندي و رسا داشته باشد رفع الصوت معناي عام است براي 

اینکه ممکن است اصوات غنا هم برایش صادق نباشد ولی صوت رقیقی باشد پس ترکیب رفع و وااله مقصود 

م وقتی مه به لغت مراجعه است و عنایت در واال هست خواندن بلندي که مواالت در آن باشد این مواالت ه

، ولی یک مفهوم خاصی هانیاپشت سر هم آمدن و  اشهیاولبکنیم وااله یعنی در آن ترجیع باشد واال به معناي 

وآمد شود که واال یعنی در آن ترجیع است یعنی آواز بلندي که در گلو رفتپیدا کرده که در کتب لغت گفته می

گوییم این هم تعریفی است که تعبیر می هانیاکند که چهچه و امثال دارد تن و آهنگ و ریتم خاصی پیدا می

 سوم است که در نهایه و لسان آمده.

یع چون واال آواز بلند و پشت سر هم یعنی نظم داشتن به معناي بدون ترجگردیم به قید عبیر سوم هم برمیاین ت

گردد که بعد ترجیع اگر بخواهد باشد که تعریف به عام است اگر هم به معناي ترجیع باشد به همانی برمی

منظم پشت سر هم اگر این تعریف خواهیم گفت درواقع این واال هم مثل صوت معناي مطلقی دارد یعنی صداي 

 گویند.باشد تعریف عام است معلوم است که خیلی صداهاي منظم پشت سر هم است ولی غنا نمی

پس واال یک تعبیر خاصی هم دارد که در بعضی کتب هم آمده یعنی مرجع یعنی ترجیع داد و با صدا بازي کرد 

 گردد.شد به این معنا باشد به آن برمیاي باوآمدي داد که حالت آوازي و چهچهدر گلو و رفت

پس سه تعبیر اینجا آمد صوت، سماع، مواالت، هر سه تعبیر عام دارد که اگر آن باشد تفسیر لغت به معناي عام 

 دهد چیزهاي کلی است که هم در غنا هست و هم در غیر غنا.شده و چیز خاصی دست ما نمی

خاص مثل ترجیع است یعنی صدا را در گلو چرخاندن و  هر سه واژه هم یک تعریف خاص دارد که تعریف

ي طبیعی ترجیعی هاحالتآید چهچه دادن و ریتم و حالت خاص به صدا دادن که از حالت اولیه عادي بیرون می
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وآمدي بدهد و تارها را به شکل خاصی به حرکت دربیاورد ندارد ولی اگر کسی آن را در گلو بچرخاند و رفت

 .شودصوت مرجع می

پس سه تعبیر صوت و سماع و مواالت به معناي عامش ال یفید شیأ به معناي خاصش یرجع الی الترجیع، شکل 

 خاص به صدا دادن است.

بگوید صدا را از حالت طبیعی بیرون آورده و  خواهدیمکاري به زیر بم ندارد یعنی  دیفرمایمرفعی که  احتماالً 

 چهچه آرامی گاهی هم ممکن است تهییجات باالیی داشته باشد. اال آن غنا است پیش خودش هم آرام و با

چهارم هم این است که تحسین و صوت و ترقیقه تعبیر چهارمی است که طبق آنچه در متن مکاسب است و 

این  تحسین الصوت و ترقیقهاثیر از شافعی نقل کرده است اطمینان خوبی هم دارد. تعبیر چهارم را از نهایه ابن

و مطلب قبلی است این هم تعبیر چهارم است معلوم است که تحسین و صوت و ترقیقه اگر به معناي هم شبیه د

شود بگوییم هر صوت زیبایی غنا است نمی قطعاً مطلق زیبایی و ظریف کردن صدا باشد تعریف به اعم است 

با یک شکل خاصی بلکه تعریف به اعم است یعنی جنسش است چون غنا هم یک نوع زیبایی دارد اما زیبایی 

است، اگر هم تحسین الصوت در اینجا بخواهد بگوید که تکیه روي ترقیق و نازك سازي که در اثر آهنگ دادن 

 شود.گردد به همان چیزي که در ترجیع گفته میو ترجیع باشد که برمی

ف غنا تعریف به شود جنس تعریبه معناي عامش می هانیااین چهار تعبیري است که در کتب لغت آمده و همه 

 صورتبهگردد یعنی شکل خاص به صدا دادن و صداي عادي را عام است به معناي خاصش هم به ترجیع برمی

آوردن که خود آواز هم دو معنا دارد آواز به معناي عام یعنی هر صدا ولی آوازي که در اصطالح خاص آواز در

 آورده که زیبا و جذاب شده است. ري درشود یعنی آنچه با آن بازي کرده و به شکل دیگگفته می

مقصودشان  هانیاممکن است بگوییم تحسین و ترقیق همیشه به معناي عام غنا نیست ولی ممکن است بگوییم 

عام است ولی ترقیق که اضافه شده مقصود از ترقیق یعنی با صدا بازي کرده  حتماًاز اضافه ترقیق و تحسین که 

کند. این گردد که بعد خواهیم گفت این نباشد هم فرقی نمیا باشد به ترجیع  برمیکه ظریف شد اگر به این معن

کند نه صرف اجتهاد. چون باالخره خودشان هم در از حیث ذوق لغوي نقل می احتماالًکند نباشد هم فرقی نمی

 تواندیماسی شنفضاي لغت عرب بودند و این حق را داشتند بگویند، کسی که در فضاي لغت است مثل هر لغت

ها و تحلیل خود عبارت کنم نه اینکه از مراجعه به لغويام به عرف این برداشت را میبگوید من از مراجعه
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حسی اینجا هم متصور است نباشد هم خیلی مهم نیست نباشد هم در ترجیع نوعی زیباسازي و ترجیع وجود 

 دارد. 

و التحقیق این است این اجتهاد او در کتب لغت است که گوید کتاب التحقیق فی کلمات قرآن جایی که آخر می

کنم، طور تفسیر کرده مثل تحلیلی که من اال در کتب لغت میاین اجتهاد هم براي ما ارزش زیادي ندارد او این

 بگوید من این را قبول ندارم. تواندیمکسی 

طور است یا اگر سیاري از مواقع لغت همیناین چهار تعبیر است که این تعابیر درواقع یا به معناي عام است که ب

غیر از ترجیع نیست و آن شکل دادن به  هانیااي در گردد چیز ویژهمعناي خاص باشد به بحث ترجیع برمی

شود در مورد قرآن چند مورد ترجیع داریم صدا در گلو است که موجب یک نوع زیبایی و جذابیت در آن می

اند و ما هم در بحث قرآن در تنبیهات ایت داریم آقاي خوئی هم اشاره کردهکه همان معرکه آراء است چند رو

 مفصل این را بحث خواهیم کرد.

گردد به درواقع برمی هانیااین چهار تعبیر است که ما سه تا را عرض کردیم و چهارمی هم اینجا اضافه شد که 

 ترجیع و چیز خاصی در آن نیست که روشن کند که ریز قصه چیست. 

شود تعبیر پنجم همان تعریف به صوتی است که در آن ترجیع باشد صوت با ترجیع، از بعضی از کلمات می

جایی نداریم که فقط ترجیع بیاورد و مطرب استفاده کرد که صوت با ترجیع تعریف غنا هست ما چنین چیزي در

وااله دارد یا صوت دارد تعریف صوت  یی کههاآنگوید وااله و اي که میاش نباشد ولی از همان جملهدر ادامه

 و واال خیلی موارد گفته شده که ترجیع دارد مطرب ادامه ندارد. 

 جواب سوال

. یک کتاب لغت ترجیع بگوید. صوت المشتمل علی الترجیع بال مطربیک کالم لغوي مقابل من بگذارد بگوید 

شود کار کرد به این گویم که میاین مطلب را به این جهت می امکردهمن همه سه چهار جلد کتاب را مطالعه 

گوید واال در تعریف واال ترجیع آمده شود استناد داد حداقل آنچه میشکل ندیدیم ولی این تعبیر را به لغت می

 شود.شود از لغت برداشت کرد پس پنجم ترجیع میاست این یک تعریف است و تعبیر پنجمی است که می

در المنجد و تاج العروس ما طرب  مثالًشود بگوییم جایی که مطرب است و ترجیع ندارد ما طرب به و ششم می

 شود.به است پس ششم تطریب و اطراب می
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البحرین است که الصوت المشتمل شود یعنی همانی که در مجمعهفتم آنچه جمع بین ترجیع و مطرب شده می

طور آمده ترجیع المطرب در در تاج العروس و المنجد این مثالًشود که علی الترجیع المطرب این هفتم می

 البحرین و لسان العرب در یک بیان دیگرش ترجیع مطرب آمده.مجمع

که این  أو ما یسمی بالعرف بالغنا و إن لم یطربگوید که البحرین میالبته هشتم این است که بعضی مثل مجمع

صوت مشتمل علی الترجیع المطرب أو ما یسمی فی تعریفش  گویدکند میرا خراب می زیچهمهیک دفعه 

واقع گوید دردهد که همانی که فقط ترجیع را مینشان می العرف غناء و إن لم یطرب این و إن لم یطرب

یا ترجیع مطرب باید باشد یا اگر مطرب هم نیست حالتی دارد که غنا  تاًینهاگوید فقط ترجیع کافی است می

 .برایش صادق است

گردد به ترجیع و چون همه برمی رودیمشود گفت که در این هشت تعبیري که آمد چهار پنج تا کنار این میبربنا

عنوان ترجیع و مطرب است، یعنی این دو مفهوم است که ما باید  ماندیممطرب، آنچه براي ما در اینجا باقی 

اند ترجیع و مطرب مساوي اینکه بعضی گفتهآید ولو تکلیفش را مشخص بکنیم ترجیع و مطرب، به نظر می

 هستند 

 اما ظاهر قصه اگر دقت بکنیم این است که ترجیع و اطراب عام و خاص مطلق هستند.

 مفهوم ترجیع
معناي ترجیع همان تولید آواز است، یعنی چهچه دادن و زیروبم دادن و بازي کردن با صدا و تارهاي صوتی 

دهد، در اي میشود که حالت چهچهشود این ترجیع میهمراه با ادواتی هم میاست که گاهی تنها آن است گاهی 

کند این ترجیع اي پیدا میخواند یک حالت چهچهکه سرودي میکند یا وقتیاذان هم یک نوع چهچه پیدا می

که مقابل آن  اهنیاکند و امثال کند دلنوازش میاست یعنی بازي کردن با صدا در گلو به شکلی که او را زیبا می

کند و موجب یک نوع صورتی صدا را غلیظ و خشن میصداهایی است که آن هم ممکن است تغییر کند ولی به

 شود.تندي و غلظت در آن می

کند که صدا را زیبا اي پیدا میشود و حالت زیروبم ویژهسازي میترجیع آنجایی است که صدا یک نوع زیبا

کند و حالت زیبایی هم در آن هست؛ نه آن صداهایی که رقت و حسن و پیدا میکند و حالت چهچه و آواز می

شود شود و موجب تنفر میشود ولی خشن و غلیظ میصدایی که در گلو با آن بازي می نه تناسب در آن هست.
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ه زنیم یک وقتی هست این را از حالت طبیعی کطور داریم حرف میپس صداها یک حالت طبیعی دارد که همین

و  چرخاندیماي گونهبرد به سمت غلظت و خشونت یک وقتی هم صدا را در گلو بهتناسب متعارف دارد می

کند مثل اي پیدا میکند تناسب ویژهدهد که زیباتر از حالت طبیعی پیدا میزیروبم و آهنگ و ریتم به آن می

کند و این الصوت المرجع یدا میاي پشود. صدا زیبایی و تناسب ویژهجمال در صورت جمال در صدا می

گشت به همین ترجیع برمی غالباًگشت یعنی صوت و سماع شود که در خیلی از تعابیر به همین ترجیع برمیمی

کند، این یک کند که او را زیبا و مرجع میوبرگشت و زیروبم و بازي با او مییعنی صدا و حسن و رقت و رفت

 مفهوم است.

 مفهوم اطراب و طرب
مفهوم بعدي اطراب و طرب را داریم چون در کل این تحلیل هشت تعبیر ما به دو واژه کلیدي رسیدیم کل آنچه 

ما االن در لغت ببینیم ارتکازات خودمان را هم تحلیل بکنیم همین است غیر از این نیست ارتکازات عربی ما را 

م بزنگاه اصلی قصه است یکی ترجیع است که هم تحلیل بکنیم همین است در متون قدیم هم ببینیم این دو مفهو

 لَصَوْتُ  الْأَصْواتِ أَنْکَرَ إِنَّ«کردنی که به سمت غلظت و خشونت نیست که بشود با صدا بازي کردن است بازي

نه به سمت نازك سازي بیاید ولی نه مطلق نازك سازي، مطلق نازك سازي در آن آیه  )13(لقمان/»الْحَمِیرِ

). آن خضوع در قول یعنی رقیقش 32احزاب/»(مَرَض قَلْبِهِ فِی الَّذِي فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال«شریفه که 

کند ولی رقیق کردن همیشه خواندن نیست، این ترجیع است ترجیع یعنی اینکه صوت را به سمت غلظت و می

ولی همراه با ترجیع است یعنی  سازي در آن هستخشونت نبرده به سمت زیبایی آورده و نوعی رقت و زیبا

دهد بروبرگرد دارد که ممکن است بگوییم در اینجا چهچه در اینجا پیدا شد چهچه و آواز دادن به آواز به آن می

 گویند.آن صداي طبیعی را ترجیع می

یعی یکی همین مفهوم ترجیع که همین است درواقع صوت دریک حالت طب میرسیم هانیاما به دو مفهوم در کل 

شود به سمت شود برد به سمت غلظت و خشونت که موجب تنفر بشود و میوضع متعارفی دارد همین را می

سازي که تحسین و ترقیق جنسش است بعد این تحسی و سازي برد که با تغییر مناسبسازي و مناسبزیبا

فهمیم یعنی شود که همه میمیاش چهچه و آواز آید که با چرخاندن صدا و زیروبم دادنی که نتیجهترقیقی می

 آید.چه به این سمت می
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شود این معناي عام است پس صوت به سمت تحسین و ترقیق و زیروبم دادن و گرداندن در گلو که ترجیع می

 این یک مفهوم است که مفهوم ترجیع است یک مفهوم دیگر هم طرب و اطراب است این را هم باید معنا بکنیم.

 کلیدي نتیجه بحث ما شده که یکی ترجیع است و یکی طرب و ترجیع روشن شد چیست  پس این دو تا واژه

 مفهوم طرب در لغت
الطرب خفۀ تصیبه لشدة حزن طور گفته شده این هم در کتبی مثل مصباح و کتب دیگر هست که طرب هم این

یاد در شخصی پیدا خود شدنی که به خاطر حزن زیاد یا شادي زآن سبکی و انفعال و از خودبیأو سرور 

دهد طرب آن حالتی است که به طرف دست می بردیمشود غم و شادي زیاد فرد را از حالت طبیعی بیرون می

گوید در عرف عام طرب در میو العامه تخصه بالسرور در اثر حزن یا سرور زیاد این در مصباح المنیر دارد 

است نهایتاً به دو معنا خفۀ تصیبه ن طرب در لغت به معناي بنابرای رودیمدر سرور به کار  رودینمحزن به کار 

خود شدن و خودي و از خود بیچه در مقام غم چه در شادي اما معناي دوم اخص است یعنی آن حالت بی

اهتز و انفعال درونی شخص در مقام خوشحالی و شادمانی، در بعضی از کتب مثل المنجد هم دارد که طرب یعنی 

 . حزنااضطرب فرحا أو 

بود که در مصباح بود یک خفۀ تصیبه لشدة حزن أو سرور والعامه تخصه بالسرور پس یک معنا این است که 

 یعنی تحرك یا تهیج.  کنندیمهم که معنا اهتز و اضطرب اهتز گویند طرب یعنی معنا هم این است که گاهی می

. طرب یعنی هیجانی شد در حزن یا فرح هیجانی در او پیدا شد که هیجان حزن یا فرح رسدیمبه هیجان  تاًینها

خود شدن و هیجان باالیی است. این معناي عام است پس نتیجه هم این است که طرب هم حالت از خود بی

مواقع شود و یک معنا هم این است که آن حالت هیجانات خاصی که در است که به خاطر حزن و سرور پیدا می

 کند. این هم معناي طرب است. شود او را شاد میشادي براي شخص پیدا می

کند بگویند که طرب و ترجیع مساوي هستند هر ترجیعی یک طربی استفاده می اندخواستهآید بعضی به نظر می

ور طو هر طربی دنبال یک ترجیعی است یا حداقل همیشه ترجیع مطرب است ولی ظاهرش این است که این

طور نیست که وقتی قرآن شود بگوییم در آن ترجیع هست یا ایندهد میکه به اذان چهچه مینیست وقتی

در  هاوقتخواند با اینکه در آن ترجیع هست ولی طرب و حتی شأنیت اطراب هم خیلی یا شعر می خواندیم

همه یک نوع هیجان در ما  هانیاآید که میخفۀ تصیبه لشدة حزن أو طرب سرور و حزن گوید آن نیست می
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خود کند این مساوي با ترجیع کند اما شدة حزن أو سرور این نیست چیزي که شخص را از خود بیایجاد می

 نیست ظاهرش این است که مساوي با ترجیع نیست. ظاهرش این است که مساوي به ترجیع نیست.

 بنديجمع
یی هافیتعرشت تا تعبیر آوردیم در تفسیر این تعابیر به پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که از لغت ه

گوید به دو واژه اصلی رسیدیم  در کل این گوید یا هر دو را میگوید یا طرب را میرسیدیم که یا ترجیع می

گوید ترجیع است شود آنچه میتعابیر ما به دو واژه اصلی رسیدیم ترجیع و طرب و تعاریف اصلی هم سه تا می

گوید ترجیع مطرب است سه تعریف بیشتر نداریم نتیجه بیش از این گوید مطرب است و آنچه مییآنچه م

 نیست. 

نکته دیگر هم این است که بین ترجیع و طرب عموم و خصوص مطلق است هر ترجیعی طرب نیست بینشان 

ز درآوردن صورت آواوبرگشت صدا و بهدرواقع عموم و خصوص من وجه است ترجیع تولید چهچه و رفت

صورت خاص در سرور نهایتاً گاهی هست که صورت مطلق یا بهاست اطراب هم یعنی کسی را هیجانی کند یا به

کند کما اینکه طرب هم گاهی با کند گاهی طرب ایجاد نمیاي است که طرب هم ایجاد میگونهصداي مرجع به

کند این حاصل عرض ما تا اینجا است ایجاد میشود گاهی با دیدن منظره یا فیلمی در او طرب صدا ایجاد می

آید،  سه در ترجیع و طرب بینشان به دست می هانیاترجیع و طرب در  میکنیمهشت تعبیر یک، دوم تحلیل که 

عموم و خصوص من وجه است و چهارم هم اینکه نتیجه این است که وقتی به لغت دقت بکنیم یک تعریف از 

شود از لغت یعنی ترجیع و یکی هم این است که ترجیع مطرب این دو تعریف را می لغت این است که بگوییم غنا

یعنی صداي  رودیمبه دست آورد بعید هم نیست که بگوییم غنا دو اصطالح دارد هم به معناي عام به کار 

 آوازي ولو آواز مطرب نباشد دوم یعنی صداي مطربی و آوازي که مطرب است. 
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