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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اشاره
تعبير در باب غنا  7 شديم اولين مبحث معناي غنا در لغت بود در كتب لغت غنا بعد از بيان مقدماتي وارد بحث

 ،صوت و ترغيبه، ترجيعالتحسين  ،رفع الصوت و مواالته ،سماع ،صوت ؛بود ترتيب اين بهكرديم كه  آوري جمع

 ؛است ترتيب اين به كهكه در لغت آمده مالحظاتي داريم اي  هگان 8-7نسبت به تعابير  ،اطراب، ترجيع مع االطراب

 مالحظات در باب لغت غنا

 مالحظه اول
از چهار پنج معناي اول يا تعريف گفتيم هر يك  كهترجيع و اطراب است  ،كليدي و پايه هاي مفهوممالحظه اول 

يا اينكه مقصود  و سماع صوتمانند  ؛دهد نميبه اعم است يا تعريف به ترجيع كه تعريف به اعم چيز خاصي را به ما 

كه عبارت از ترجيع  رسيديم به دو مفهوم و واژه كليدي در شناخت مفهوم غنا . پساست ترجيع ،از صوت يا مواالة

 بود.و اطراب 

 دوممالحظه 
 با تبديل صدا و تردد صدا در زيباسازيترجيع نوعي  ؟مالحظه ثانيه اين بود كه اين دو مفهوم به معناي چيست

 .اختالفي نيست معنا در لغت روي اين گوييم ميحنجره كه به يك معنا آواز و چهچه 

منجد و بعضي كتب لغت ال دراگر آنچه در مصباح آمده با آنچه  كهمفهوم اطراب و طرب هست  ،مفهوم ديگر پايه

شخصي حاصل  طرب سبكي و خفت و بيخودي است كه به خاطر شدت حزن يا سرور درجمع بكنيم، ديگر آمده 

 .مثل رقص ؛شود مي غيرطبيعيو موجب يك نوع هيجانات و تحركات  شود مي

ت حزن يا اثر شد معناي خاص و معناي عام، معناي عام طرب هيجاناتي است كه در ؛دو معنا داردپس طرب 

هم همين است  معناي دوم ،شود مي غيرطبيعيو هيجانات تحركات  يو موجب نوع آيد ميبه وجود  فردسرور در 

 .منتهي در خصوص شادي و سرور و خوشحالي است
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 نتيجه مالحظات اول و دوم

 ؛آوريم ميبعد مالحظات را  كنيم مياقوال در هشت تعبير تنظيم بعد از نقل  تنظيم بحث در پس

 ؛رسد ميكليدي و پايه اين هشت تعبير به ترجيع و اطراب  هاي مفهوماولين مالحظه اين است كه 

كه مشترك بين حزن و  دارد عام و خاصي طرب هم دو معنا ،ترجيع روشن است معنايمالحظه دوم اينكه 

 سرور است؛ آن سرور است و معناي خاص

 ه سوممالحظ
كه از و مرجع زيبا  صوت يعني غنا يريم يعني همه قيود را جمع بكنيمدر مالحظه سوم اگر غنا را درجه آخر بگ

به صورت چهچه و و  -شود مي منصرف به صدايي است كه از آدمي صادر ها اينچون همه - شود ميصادر  انسان

طرب شادماني و سرور است كه و به معناي خاص، هست  آن در انگيز طربحالت  در آمده و قلصوت في الح

 ، جنس آنشود ميمتيقن را بگيريم اين  اگر بخواهيم قدر .شود ميمثل رقص  غيرطبيعي هاي حالت موجب نوعي

 .ناشي از سرور و شادماني است غيرعاديصوت انساني تحسين شده مرجع و مطرب است يعني هيجانات 

 گانه نتيجه مالحظات سه

 ؛داردبا مالحظه قيودي كه بيان كرديم غنا حداقل چهار يا پنج اصطالح 

 صوت الحسن -1

 وه هولو اينكه حالت چهچ رود ميحداقل در مجازي اين به كار  وگاهي مقصود از غنا همان صوت الحسن است 

در تحليل رواياتي كه تغنوا  .بالقرآن ممكن است حمل بر اين بكنيم طرب در آن نباشد در قرآن گاهي دارد تغنوا

ن غير از صوت حسن كالت بحث آينده اين است كه در قرآاز مش يكيو بالقرآن دارد توصيه به غناي به قرآن شده 

است كه غنا به معناي صوت  اين ، يك جواببه كلمه غنا توصيه شده و در ميان علما بحث است كه غنا يعني چه

و چرخاندن اي  هحالت چهچ خواند مييعني وقتي قرآن را به صورت ترتيل  قلترتيل الصوت في الحالحسن است. 

 ؛بعيد نيست كه صوت الحسن باشد و هم باشد بايد بگوييم ترجيع كه درجات دارد اگر لو نباشدصدا در گ
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 عمرجصوت  -2

باشد يعني عالوه بر اينكه تحسين شده ترجيع در آن اعمال  عالصوت المرجاصطالح دوم اين كه غنا به معناي 

 ؛سواء كان مطربا أو لم يكن مطربا شده

 اعم مطرب -3

 ؛جعي كه مطرب باشد اعم از حزن و سروراصطالح سوم صوت حسن مر

 ها شادي درمطرب  -4

 .كند ميايجاد  ها شادياصطالح چهارم صوت حسن مرجع مطرب در طربي كه در 

يا بعضي مجاز است  شود ميبگوييم همه به نحو حقيقت است مشترك لفظي  اگر دارد را برد چهار كاربرداين  غنا

 .استفاده كرد شود مياصطالح دو و سه و چهار كاربرد دارد و از كلمات لغويين  مخصوصاً ؛بعضي حقيقت

 بندي بحث جمع

 عنوان بهبه مفهوم ترجيع و اطراب  نهايتاً ها آنكرديم و با تحليل  بندي ردهپس كلمات لغويين را در هشت گروه 

مجازي  ياچهار اصطالح حقيقي  شود مي ها اين بندي جمعبا  ومفاهيم كليدي رسيديم و اينكه اطراب دو معنا دارد 

 براي غنا پيدا كرد.

 ممالحظه پنج
داشته باشيم كه يكي از چند معنا را اي  هاين كه واژه غنايي كه در روايات وارد شده است اگر قرين ممالحظه پنج

كه  شود ميهار احتمال نداشتيم اين واژه مردد بين سه يا چاي  هاما اگر قرين ؛كنيم ميبه آن قرينه أخذ  بگويد طبعاً

اعم از  ،مطلق صوت مرجع يا صوت مرجع مطرب بين شود ميمردد مطلق حسن مراد نيست  ،مطلق ترجيع است

 قطعاً وقت آن ربعلو لم تكن هناك قرينة علي تعيين اهدي هذه المعاني االسرور يا مطرب عند السرور،  حزن و

يكي از سه معناي  كه به حسن صوت ترغيب شده است بلكهاست معناي اول مقصود نيست براي اينكه خيلي روشن 
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كه  الصوت المرجع يا الصوت المرجع المطرب به سرور و الحزن يا الصوت المرجع المطرب عند السروربعدي است 

 هاي خوشيدر شخص است كه در آن شدت مأخوذ است نه صرف  غيرطبيعيموجب شأنيت ايجاد رقص و تحركات 

 :مشترك لفظي دو قسم است عنوان بهمردد كه شد  ،طبيعي

 ؛آيد ميو چشمه و چشم  متباينه مثل عين كه به معناي شمس يك مشترك لفظي مردد بين معاني

قسم دوم مشترك لفظي تردد مشترك لفظي بين معاني عام و خاص است مثل كلمات فلسفه و علم كه معناي عام 

معناي خاصي داشته  ياباشد كه غنا يعني صوت الحسن معناي عامي داشته  شود ميكه  خود اينو خاصي دارد يا 

اخص باشد المطرب في السرور.  ،صوت المرجع المطرباخصي داشته باشد  معناي ،باشد يعني صوت المرجع

 .معاني از عام به خاص است ندارد بلكهدارد چند مشترك لفظي است ولي معاني متباينه  مراتب سلسله

نأخذ مشترك لفظي قرينه بر تعيين اهدي المعاني بود اگر  اصولي اين است كهمشترك لفظي از نگاه  فرق دو

در متباينات با جاي اعم و اخص فرق  آنمنتهي مجمل كه شد نتيجه  شود ميمجمل  ،اگر قرينه نبود ،شود مي بالقرينه

 گوييم مي ،كار نيستتعيين معنايي كرد براي اينكه قدر متيقني در  شود ميكه ن شود ميدارد در متباينات مجملي 

 درهرحالچون قدر متيقن  رساند نميجايي كه اعم و اخص است اجمال به قدر متيقن ضرري ؛ اما مجمل نهايي است

لذا مجمل  ؛ وهست ،آن هست و دوم و سوم و چهارم هم باشد باشد مطرب عند السرور در اعممعناي  ،ستمعنا هدر 

در مشتركات لفظيه عام و خاصي موجب اجمال كامل  شود ميمشتركات لفظي متباينه موجب اجمال كامل  بودن در

و اجراي برائت در  شود ميشبهه بدوي  و چيزي براي ما ثابت نشده مابقيدر  گيريم ميبلكه قدر متيقن را  شود مين

 بهكه غنايي كه در روايات مذمت شده اين است  گيريم ميكه در باب غنا اي  هنتيج. و اصل عدم است شود مين آ

همان معناي  كه غنا يك معنا دارد گوييم مياگر اين باشد  ،معناي آخري است بقيه قيود همه تعريف به اعم است

معناي سوم و چهارم است يعني صوت مرجع  معناي غنا فقطيا اين كه  مطلق يا معناي سوم و چهارم استمطرب 

كه گفتيم اي  هطبق قاعد .سه چهار اصطالح دارد كه عام و خاصي و مشترك لفظي استاگر اين را هم نگوييم ، مطرب

اگر  ،شود ميصوت مرجع مطرب  بازهم كه در مشترك لفظي مردد بين عام و خاص بايد قدر متيقن را بگيريم

تحركات يعني آنچه هيجانات شادي نوعي حالت رقص و  گوييم ميبخواهيم قدر متيقن كامل بگيريم مطرب سروري 

الصوت المرجع كه غنا از ديدگاه لغوي يا يك معنا دارد يعني  شود ميحاصل كالم اين  ،كند ميايجاد  غيرطبيعي

را اعم و اخص بگيريم يا سه چهار معنا دارد ولي نتيجه هر دو يكي است براي  حداقل اين است كه مطرب المطرب

كه گفته صوت آنمنتهي  ؛گويند مي و همه صوت مرجع مطرب بگوييم يك معنا دارد و اينكه اگر قرينه نداشته باشيم
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چند معنا هم  كه قيود نهايي بايد همه قيود را در تعريف أخذ بكنيم يا چند معنا دارد اعم است در به يا ترجيع تعريف

 گيريم ميداشته باشد بر اساس قاعده اصولي كه در مشترك لفظي عام و خاص قرينه نداشته باشيم قدر متيقن را 

در مجمع البحرين دارد و في  الصوت المرجع المطرب بلكه مطرب عند السرور شود ميخروجي اين تحليل  بازهم

 است. طور اينالعامه 

 سؤال:؟

در  ببينيم خواهيم ميصوت المرجع عن الطرب سروري ما هم  گويند ميطرب دو معنا دارد في العامه  جواب:

مجمع البحرين يا شايد و  است طور اينلغت  دربوده است.  جا همانمنصرف به  دزيا احتمال به گفتند ميچه  عامه

 .رود ميبه سمت رقص و آواز  با شنيدن غنا ذهن انسانمصباح باشد. 

 سؤال:؟

مانند بقيه قيود در آن حد تأكيد نداريم ولي روش قاعده تحليل معنايي و قدر و  روي حزن و سرور ما جواب:

 . ممكن است قيودي ديگري باشد كه بايد از روايات بيرون بياوريم در لغتكنم ميض است كه عر همينمتيقن 

هر مرجعي اين حالت را ندارد  است، عموم و خصوص مطلق كه بين مرجع و مطرب الصوت المرجع المطرب است

ت بايد قيد نيس ها اينو چهچه هم دارد آواز خوش  خواند مييا شعر حافظ  خواند مييا قرآن  گويد ميكسي اذان 

 أخذ بكنيم. آنمطرب را در 

 سؤال:؟

. قدر متيقن يعني تمام قيودي اند آوردهداريم و در لغت بعضي از لغويون قيد مطرب هم نكار به فقيه و فقه جواب: 

. گوييم ميصوت آدمي حسن مرجع مطرب و گاهي عند السرور را هم  ؛است ها اينكه در كلمات آمده جمع بكنيم 

بكنيم اگر ندانيم كه در روايت كدام از يك معاني آمده بايد قدر متيقن را بگيريم راه  اين كار رااگر مجمل باشد بايد 

معناي كامل را  خواهند نميصوت يا سماع يا حسن يا مرجع  گويند ميكه  هايي آن استدو راه  .ديگري نداريم

تعريف كامل در مجمع البحرين آمده كه مرجع  ،گويند ميود را يعني بعضي از قي كنند ميبگويند همه تعريف به اعم 

 ؛يك معنا بيشتر نيست يا اين است كه بعيد نيست وليتعريف شده  لغت به يك قيدي از معاني است و مطرب دارد در

 شود ميچهار اصطالح  و مطرب هم دو نوع است ،مطرب، صوت مرجع، صوت حسن ؛چند معنا دارد گوييم مييا 

قدر متيقن معناي اخص است كه  ؛اصولي مجمل بشود بايد قدر متيقن بگيريم ازلحاظ وبدون قرينه باشد  وقتي كه

همه قيود  كه آن گوييم مي ؟كند مي، معناي اول يا دوم يا سوم را نهي كند ميهمه قيود در آن گرفته شده وقتي كه نهي 
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عباراتنا شتا و حسنك  جهيدرنت .شود مير آن جاري و برائت د شود ميشبهه بدويه و  دانيم نميبقيه را  را دارد،

صوت مرجع همه  ،حسن گويد ميكه همه قيود در آن جمع است. منتهي بقيه كه  گويند ميرا  معنايي. همه واحدوا

و كتب لغت است  چند معنا در گويند مين يك معنا همه گوييم مييا كم له من نظير في اللغه كه  كند ميتعريف به اعم 

وقتي معنايي بدون قرينه و مشترك بود و عام و خاص بود معناي قدر متيقني كه  كه اين است و عقالئي اصوليقاعده 

در آن برائت جاري كرد. بنا بر رويكرد  شود ميبقيه اجمال دارد و  ،شود ميهمه قيود در آن جمع است محور اصلي 

 .شود مياما نتيجه همان  لغت يك معنا دارد در رويكرد دوم چند معنا دارد گوييم مي اول

 سؤال:؟

. اقل كه شود ميمعناي عام عام  قيد را دارد به لحاظ بيان قيدي اقل قيداً نقدر متيقن آن است كه بيشتريجواب: 

غنا حرام  گوييم ميوقتي  ،بگوييم از دليل خارج است شود مين و در دليل مراد هستكه يم هست مطمئن گوييم مي

از قرائن  نظر قطعقاعده عقالئي اصولي با اين . شود ميري در دليل هست بقيه مشكوك مطرب سرو مرجع است قطعاً

 .است

 سؤال:؟ 

ولي حرفي نشد كه در تحليل بگوييم ما يسمي  گويم ميما يسمي في العرف يك تحليل ديگر دارد كه بعد جواب: 

. عرف عرب اين نيست آيد مينيم چه چيزي از آن بيرون يما يسمي في العرف را تحليل بكنيم بب خواهيم ميبالغنا 

 گوييم ميكه ارجاع به اين خيلي عجيب است مگر يك تفسيري از آن داريم كه بعد  گوييم ميدر حجاز بوده را آنچه 

 دراي  هاين خنده دارد منتهي نكت ما يسمي في العرف بالغنابگويد كه  شناس لغتاگر آن نباشد خيلي عجيب است كه 

لغت را معنا بكند ما يسمي في العرف اين است.  ما يسمي في العرف بجهل علم يا عقلهست و اال لغت بگويد كه  آن

دو  توانيم مي كه درصورتيكاري كرد.  شود مياين چيزي است كه عرف در آن ثابت است و ن گويد ميقدر متيقنش 

و تعريف درست  لغوي تعريف به اعم است هاي لقوتحليل كالن از لغت ارائه بدهيم يكي اين است كه بگوييم همه 

با ارتكازات عرفي معنا را به دست  كند ميقول لغوي بما هو هو حجت نيست كمك  ،مطرب است جامع همان مرجع

يك معنا  گوييم ميكه ببينيم معنا در عرف چيست پس يا  كند مياطميناني به اين پيدا بكنيم. لغت كمك  و بياوريم

سه چهار اصطالح دارد و مشترك لفظي است تا اينجا كار لغوي  گوييم ميجمع است يا  آندر است كه همه قيود 

اگر قرينه نداشتيم چون مشترك نوع  ،بسم اهللاگر قرينه داشتيم  گوييم مي ؛كار اصولي است ،اما چه معنا بكنيم ؛است

 .شود مي ريدوم است بايد قدر متيقن را بگيريم براي بقيه برائت جا
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 .مالحظه ديگر بحث را تكميل بكنيم با چند

 مالحظه ششم
 و محتوي هم دخالت دارد؟كه اين غنا در كيفيت است يا ماده  آوريد مياينكه شما از لغت به دست  مالحظه ششم

در ماده  ويژگييا اينكه تاريخي در فقه ما است كه غنا آيا كيفية لصوت فقط  دار ريشهاين يك سؤال بسيار مهم 

 هر دو دخالت دارند. و ماده يعني محتواي كالم باطل و مهيج يا اينكه تركيبي است ؛هست

 شود مييا غنا عارض بر ماده و محتوا  هل الغنا كيفيت العارضه لصوتاين يك نكته اساسي در باب غنا است كه 

ا گاهي بدون معنا وصف كيفيت است يا وصف ماده و محتوا است يا اينكه هر دو دخالت دارند. گفتيم اصوات م و

اين صوتي كه ماده  درواقع شود ميجايي كه با معنا است معنا است كه همان لفظ مهمل و مستعمل  داراي گاهي ،است

حاكم  و يك ريتم و آهنگي دارد كه بر آن كند ميو محتوا دارد كه با شعر حافظ يا با غزل متنبي مضاميني را افاده 

 .است

غنا وصف آهنگ يا  و و ريتم و تن كه كيفيت اين است موصوف اين غنا است ها آهنگبحث اين است كه اين 

ريتم يا كيفيت است يا وصف براي محتوا است يا اينكه هر دو دخالت دارد كه البته اين را با نگاه به ادله مفصل در 

 ؟شود ميداشت از نگاه لغوي چه بر ببينيم خواهيم ميولي قبل از اينكه به آن برسيم  ؛كنيم ميتنبيهات بحث 

اگر آن گفته  نگفته است،قول يا كالم  وغنا صوت گفته شده  ها ايندر همه  كه استاين مشهور و ظاهر لغت 

كه  شود ميآهنگي از او صادر  ،شايد در آن محتوا هم دخالت دارد ولي گاهي صوت بدون معنا است گفتيم مي شد مي

بدون  گيرد ميتي هم مورد استفاده قرار گاهي آال شود ميادر گاهي مستقيم از حنجره و دهان ص كه خيلي مهيج است

است  كالم صوت مرجعنگفته  ،صوت است به معناي در لغت غنا .اينكه معنايي در كار باشد و همان تأثيرات را دارد

كلمات لغوي همه  ؛بدون معنا باشد يابر صوت سوار شده است و ممكن است اين صوت با معنا باشد  ها اينترجيع و 

و با ترجيع و اطراب  شود ميصوت هم از حنجره صادر  دهد ميمعروض و موصوف و جنس تعريف را صوت قرار 

اطراب ولو اينكه  ،چرخاندن صوت در گلو است و وصف صوت بلكه ترجيع هم كار به معنا ندارد ،انجام شده است

مطرب است و لذا اين قيد به همان كيفيت  صوت مرجع يف است يعنياما اينجا قيد تعر شود ميدر معنا هم پيدا 

مقصود از اطراب اطرابي نيست كه  و لذاصوت است  و اينجا قيدي است كه موصوف و جنس تعريف آن خورد مي

 طرف را در هيجانات شهواني و غير شهواني ببرد.  هكسي با گفتن قص
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 سؤال:؟

ت چه معنا داشته باشد و چه معنا نداشته باشد آن جهتي ولي اعم از قول است و قيد تعريف نيس گيرد مي جواب:

وصفش در معناي قدر متيقن و كه در لغت مقصود است صوتي است كه زيبا است و در حنجره چرخانده شده و البته 

كه موجب تحركات و هيجانات  غيرمتعارفياست شادي يا حزن  انگيز طرباين است كه اين چهچه صوتي  نهايي

ولي قوليت در  شود مي. بنياد و هسته اصلي همان صوت است صوت هم شامل قول كند ميايجاد است  غيرمتعارف

 آن دخالت ندارد صدايي كه چنين آهنگي پيدا كرده است.

اند كه ماده هم در آن  به سمت ديگري رفتهاما مرحوم شيخ انصاري و آقاي خوئي  گويند ميهمين را مشهور فقها 

و مطالعه و مداقه است كه  تأمل قابل كهاما نكته ظريفي ؛ از لغت آورد شود مياست كه دخالت دارد. اين استنباطي 

مثالً  از چهچه و گرداندن صدا در گلو هست كه با فالن محتوياي  هصوت مرجع بايد مطرب بشود گاهي يك درج

ولي اگر  ؛كند ميد طبيعي در افراد ايجا هاي حالتولي اگر با محتواي قرآني باشد  شود ميمطرب  توصيف يك زن

يكي است ولي به نحوي ماده در اين دخالت كرده كه  ها اينمحتواي يك ترانه مبتذل بشود درجه آهنگ و ريتم و 

 ها ايناين را كسي نگفته ولي اگر دقت بكنيم تا حدي حرف آقاي و خوئي و  ؛اين صوت مطرب بشود يا نشود

اما  ،يعني درست است كه عنوان غنا وصف صوت و كيفيت است نه ماده ؛اند بحث نكرده طور ايناينكه ولو  شود مي

 بشود يا نه. انگيز طربوت با آهنگ گاهي ماده هم دخالت دارد كه اين ص

اين  ،صوت نيست خواهد مي. آن دليل ديگري كند ميو ايجاد طرب  كند ميو فيلم توليد  گويد ميقصه سؤال:؟ 

مطرب نيست ولي همين ريتم و  ،غزل عرفاني در مورد امام زمان بدهيد صوت با اين آهنگ اگر محتواي قرآن يا

 هرچقدركه  آيد مييي در سطوحي ها آهنگ در يك عرف . مثالًشود ميآهنگ اگر محتواي مبتذل داشته باشد مطرب 

ن هيجان بخش است هر محتوايي هم در آ خيليمطربي داريم كه  هاي ترجيعيك  ،شود مين انگيز طرببه آن بدهي 

ولي  كند مياگر اين محتوا را به آن بدهي آن حالت را پيدا ن كهداريم اي  هباشد همين است ولي حدود مرزي و ميان

همان آهنگ است منتهي تأثير گذاشته كه اين آهنگ مطرب باشد يا مطرب  ؛اگر محتواي ديگري در آن ريخته بشود

كه  شود مي جاهايي معنا موجب واين دخالت ندارد  صوت مطرب بگويد در يك جايي معنا در خواهد مينشود. لغت 

عرف و لغت  دركرده ولي  شد ولي معنا هم كمكصوت مطرب  ،يعني معنا هم دخالت دارد اين صوت مطرب بشود؛

صلي اهللا علي محمد و آله  و .شود ميمطرب ناين صوت مطرب است ولي اگر همين با آن محتوي بشود  گويد مي

 االطهار
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