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 89/88                          53مكاسب جلسه 

 اشاره
و يك تحليلي ارائه  ي كرديمبند جمعدر هشت تعبير  را اهل لغت و اقوال تعريف غنا از ديدگاه لغت ابتدا آراء در

مالحظه ششم اين بود كه آيا بحث غنا يك موضوع مرتبط با كيفيت بدون دخالت ماده است يا مربوط به ماده  داديم،

 .يا هر دو در اين امر دخيل هستند و هست

 غنا يشناس لغت
 -شايد با يك شكل ديگري تكرار بشود ه اين مالحظاتو اال هم-كنيم  مي بحث يشناس لغتاز زاويه  فعالً

  اند. دادهدر آن دخيل  رايا ماده  اند هبه نحوي يا آن را وصف ماده دانست و كسانياست  مشهور وصف كيفيت

و  الترجيع الصوت مطرب يا الصوت طرب به صوت معگويد  در لغت ميظاهر لغت همان كيفيت لصوت است 

غنا اطراب و ترجيع  شد شايد گفته مي ملحوظ است؛در قول و كالم محتوا  مثالً ،جايي گفته نشده كالم يا قول مطرب

 لغويين همه در ديدگاهدخيل است اما بدون هيچ تفاوتي  در آن محتوا هم و گيرد مي است كه وصف قول و كالم قرار

 .الغنا صوتكه  اند هگفت يطوركل بهو گاهي  صوت المطرب و صوت مع الترجيعگويند  مي

 ديدگاه علما در باب لغت غنا

آهنگي است كه بر صدا حاكم است نه و شود ترديد كرد كه وصف غنا وصف كيفيت  نمي بنابراين در ظاهر لغت

البته آقاي خوئي و  .شود مي بود غنا مع الترجيع و اطرابشود اگر  مي آهنگ و ريتمي كه عارض بر صدا محتوا،

و آقاي  بعضي بزرگان مثل مرحوم شيخ به اين تمايل دارند اما غالب بزرگان امروز و پيشين مثل حضرت امام

پذيريم كه در لغت غنا وصف  منتهي ما ميندارد  يگويند وصف همان كيفيت صدا هست و محتوا دخالتتبريزي مي

است كه  وصفييك  ندارد بلكه شود صوت هم كار به محتوا و عدم محتوا مي عارض بر صوت وكيفيت صوت است 

 است و بدون اينكه لفظي داشته باشد صادر محتوا يب جاي ترديد نيست كه صوتي كهشود اما  مي عارض بر صوت

 ؛شود يا اگر لفظ هم دارد مهمل است مي
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معلوم است  ،گاهي مولد الفاظ است ولي الفاظ معنا نداردو  بي لفظ مولد الفاظ نيست وصوت بدون حروف گاهي 

شود  مي آهنگ ترجيعي مطرب تا جايي كهباشد داشته مختلفي  يها آهنگتواند  مي كه صوت بي لفظ يا با لفظ مهمل

تركيب شده و  است كهمعنا  داراي ونوع سوم صدايي است كه همراه با معنا و مفادي است كه لفظ توليد كرده اما 

 است. كالم شدهتبديل به 

 مختلف صدا تحاال 

 :دارد چهار حالت درواقع

است و انسان هم اين توانمندي را دارد كه  طور نيا رسد در حيوانات غالباً نمي گاهي صدا به مرحله لفظ  -1

 صدايي توليد بكند كه به مرحله حروف و الفاظ نرسد.

 ؛كند ولي هنوز هم به لفظ نرسيده مي حروفي را توليد با صداي خودگاهي  -2

خواند  مي گاهي يك آهنگ كند كه تركيب شده و لفظ در حد يك كلمه است مثالً مي گاهي حروفي را توليد  -3

 دهد؛ مي فرازوفروديك كلمه به سر هم  و فقط پشت

لفظ با معناي مركبي  ؛كند مي لفظ با معنا توليدو يا  كند؛ مي توليد معنا يبحرف و لفظ  ،اين صدا هم گاهي -4

 گويند. مي كند كه به آن كالم مي توليد

صدايي كه به ، صداي با حرف ،صداي بدون حرف و لفظ :كند پنج شش حالت دارد مي صداهايي كه لفظ توليد

و  كيفيتدر همه اين حاالت صدا  .رسد مي رسد و گاهي هم به كالم مي گاهي به لفظ مستعمل ،رسد مهمل ميلفظ 

 اطراب است. گاهي بدون ترجيع و ودارد كه گاهي همراه با ترجيع و اطراب  روبميز

 بندي جمع

 است و لغت هم همين را ها نياض بر شود كه غنا هر شكلي كه داشته باشد وصف آهنگ عار مي از لغت استفاده

صوت هست چون  ها نيااطراب اينجا اطراب عارض بر صوت است در همه و نظر ما هم همين است، گويد  مي
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شود اما  مي شود و لفظ مستعمل و كلمه و كالم مي صوت جنس اين پنج حالت است منتهي صوت اضافه بر چيزهايي

 .و اطراب هم عارض بر جنس مشترك شده استاست صوت وجود دارد  ها نياجنسي كه در همه 

 غنا وصف عارض لصوت و صوت مشترك و بمنزلة جنس لجميع هذه االقسام الخمسهآنچه مستفاد از لغت است 

 .شود نمي و در اينجا وصف عارض بر محتوا

 نكته

كند از يك  مي كه درجاتي دارد و بعضي حالت اطراب پيدا ها آهنگكه  كنيم اي اضافه مي نكته ،عالوه بر اين

به  يعيرطبيغحالت  وكند  مي است و شدت سرور و حزني ايجاد زيانگ طربآهنگي كه  ،سلسله عوامل متأثر است

شأنيت اطراب  يآهنگ در يك زمانممكن است  ؛كند مي دهد با يك سلسله عوامل ديگري تغيير پيدا مي شخص

اين تأثير  تواند در مي فراواني واحوال اوضاعديگري دارد يعني عرف و حاالت روحي يك جامعه و در زمان  وندارد 

 .بگذارد

و آوردند  مي قديم موسيقي را در قدماي ما جزء رياضيات به حساب مثالً -بحث دقيقي است خيليآهنگ  گاهي

درست است، يك هنر است و همين  و موسيقي در مقوله رياضيات نيست امروزه -كردند مي محاسبه اعداد حساب با

هم تابع درجه  كه شود در سنجش آن يك محاسبه رياضي را آورد ولي حقيقت موسيقي يك حقيقت هنري است مي

مخاطب است و به همين دليل  كننده افتيدرهم تابع ذوق و سليقه و شنيدن دستگاه  و است ها آهنگو  ها تميرو نوع 

روي اين تأثير فرق بكند و عوامل زيادي  ي مختلفها عرفدر شود و ممكن است  مي يك حالت نسبي در آن پيدا

باز هم  ،شود مي آيد مطرب بشود ولي بدون آن غير مطرب مي با مالحظه اين ممكن است وقتي با آن محتوا گذارد مي

مفاد مطرب نيست ولي بودن  و جاييمطرب شده جايي صوت است كه  ،اطراب وصف عارض بر صوت است

درجه  يكيچون اطراب يك امر عيني صد در صد نيست كه بگوييم  تلف در مطرب بودن صوت دخالت داردمخ

تأثير آن به  و شود تأثير دارد مي كه در اين ظرف ريخته ييها مظروفمحتوا و  ؛آورد ديگري نميآورد و  مي اطراب

اگر  شود علت مطرب شدن آهنگ مي شود بلكه نمي يعني خود موصوف اطراب ،نحو حيثيت تعليله است نه تقليديه

بشود و درجه آن مربوط به محتوا است با يك تنقيح مناط  هوهوهم كسي بگويد اطراب بايد عارض بر صوت بما 

فقط وصف صوت نيست و بعيد  كند ولو اينكه بگوييم اطراب مي غنا از اينجا به آنجا سرايت حكمخواهيم گفت 
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آهنگ اين ظرفيت را داشته باشد كه اطراب به او خود البته در جايي كه  ،باشدمحتوا هم در اين امر دخيل  نيست

برد و از  مي فقط محتواي خيالي است كه او را به عالم هپلوتو نسبت داده بشود و اال اگر آهنگ و ترجيعي نيست 

اي  هرجشود ولي د مي پس اگر جايي صوت و كيفيت صوت موصوف به اطراب ، آن غنا نيست.كند مي خود يبخود 

ممكن است بگوييم اين هم مشمول لغت  ،ريخته شده است آن اين است كه محتوا در غالبمعلول از توليد اطراب 

 .قطعي است م نگوييم تنقيح مناط آنهست اگر ه

 است؟ غنا متقوم به اطرابآيا  :سؤال

مطرب شد اگر صرف باشد از  به خاطر اين محتوا غنا متقوم به اطراب است. بحث اين است كه آهنگ جواب:

در لغت اين دقت  وقت چيهترجيع موصوف بي تأثر از محتوا نيست براي اينكه  مطرب شدن رود. مي لغت ما بيرون

نيست كه جايي باشد كه ترجيع محض منشأ اطراب باشد هميشه اين ترجيع همراه با عوامل ديگري است كه فهم 

لغت يك چيز محض ممكن است در آن اثر بگذارد. بح باشد يا شب ص ،گذارد مي مخاطب و عرف و زمانه هم اثر

لغت مأخوذ نيست ترجيع دخالت  علت تامه در، خالص فلسفي نيست كه بگوييم ترجيعي كه علت تامه اطراب است

عامل عمده اطراب ترجيع است ولو اينكه  .تواند پنج يا ده درجه ناشي از محتوا باشد و ميمؤثري در اطراب دارد 

بيش از اين كه ترجيع نباشد  كرد. وصف را پيدا نميكه اگر محتوا نبود آن محتوا تأثير داشته باشد يا ده درجه  پنج

اصل وصف اطراب از محتواي  تأثير اصلي در اطراب ندارد ترجيع گيرد يا اينكه نمي آن را باشد غنا قطعاً ولي اطراب

رجيع مطرب اين است كه نود يا هشتاد درصد منشأ اطراب شده گيرد. ت نمي را ها آنلغت  قطعاً كه خيالي ناشي شده

كه  است جاييدر گيرد. اين بحث  مي در اين حد لغت آن را است كه داشتهباشد و پنج يا ده درصد هم محتوا تأثير 

تش اء خصوصيلغت اين را شامل نشود الغ جايي كه تأثير برجسته دارد. اگرتأثيري در آن داشته باشد نه  الجمله يف

 واضح است.

 چطور؟ عالم نداشتيم دليلي دراگر  سؤال:

بدهيم. اگر  آنجا تسريتوانيم به  مي ،گفتيم از اين دليل غنا مي عالم نداشتيم گيريم هيچ دليلي در مي فرضجواب: 

اين نوع اطرابي كه به نحوي صدا در آن دخالت حسابي دارد  ،است طور آنگوييم كل مطرب  مي به آن حد برسيم

بيش از اين كه تنقيح  ندارد، عرف فرقي در در آن سهيم شده با آنجايي كه فقط آهنگ مؤثر باشد مقداري ولي محتوا

 كنيم منتهي ادعاي فعلي ما بيش از اين حد نيست. مي مناط كل اطراب بكنيم اين را هم بحث
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 ؟ستاحرام  قاًلهو مطلآيا  سؤال:

 سؤال:؟

اين تحليل است بلكه حقيقت  تنها نهاند  هگفت ها آن ،گوييم لغوي صرف است مي حرام نيست. آنچه ما لهو مطلقاً

لهو است ولي در مقام  و داردنموضوعيت كه غنا از باب مراجعه به ادله قول زور و لهو است اند  هگفت ها آناست آنچه 

اين  .است طور نيهم فرق دارد ولي قطعاً خيلياند  هفرمود ها آنبا آنچه اين را بگوييم و تحليل لغوي ممكن است 

گويد غنا  مي ما از اين ارتكاز داريم. لغوي كه ي است كهتحليل بلكهدر مقام نقل لغت نيست  ها دقتو  ها ليتحل

فهمي كه از  روي ارتكاز خود و ها نياندارد كه ما صوت را غير از قول گرفتيم  ها ليتحلتوجه به خيلي از  ،صوت

خيلي از لغويين توجهي به اين  وگوييم فهم محتوا و وصف كيفيت  با دقت ميما  اند، همراودات داشتند منعكس كرد

 انجام بدهد و برداشتي بكند.تواند  مي ندارند. اين تحليل ارتكازاتي است كه كسي

يفيت است و كيفيت مطرب موضوع غنا است منتهي بعيد غنا وصف ك من تأكيد بر اين دارم كه با قول مشهور

شود كه اطراب را  نمي از تأثير محتوا وصول آن به اطراب باشد مانع از ايني ا درجه كينيست كسي بگويد اگر در 

 -آيد بعد ميادله  ازلحاظبحث محتوايي و عميق قصه -به خود صوت نسبت بدهيم. 

 چيست؟ ترجيع مطرب سؤال:

ترجيع صد در صد موجب اطراب  به اين معنا نيست كهلغوي  يها دقتگويد در  مي طرب را كهترجيع م جواب:

هم كه هشتاد نود درصد در آن تأثير  جايي ،وجود دارد اين مفاهيم كه يك حالت نسبي و انعطاف در جايي ،باشد

است نه اينكه اطراب مستقيم گويند به نحو عليت ترجيع مطرب  مي يك مقدار هم محتوا دخالت كرده باز هم و دارد

 محتوا طوري ،كند نه اينكه ترجيع در كنار آن محتوا مي ترجيع را مطرب باواسطهگوييم  . ميبه آن نسبت داده بشود

تواند تأثير داشته  مي از همه آن عواملاي  هيك درج گويد ترجيع مطرب است. مي كه عرف تأثير گذاشتهترجيع  در

گويد  مي زمانه دخالت دارد. در لغت وقتي و برداشت عرف ،د ترجيع مطرب استگوي مي باشد در حدي كه عرف

 دخالت عوامل ديگري در اينكه ترجيع را مطرب بكند در قالب لغت ؛آن نوع دقت عقلي نيست ،ترجيع مطرب

اين  گويد دو عامل در مي درجه شديد باشد يعني كند مي عوامل هم ترجيع را مطرب ،كرد شود نفي و نمي گنجد مي

 جزء العله در ،يعني حيثيت تعليليه است نه تقريريه شود مي درجات ضعيف از همين ترجيع مطرب در اثر گذاشته ولي

يك درصد  ؛ خيلي از عوامل در جايي كه تأثير آنگذارد كه مطرب ترجيع بشود مي تأثيربلكه شود  نمي عرض هم
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و در ترجيع شدن همان حيثيت تقريريه و تعليليه است هم  تحليل فلسفي ،باشد طور نياتواند  مي محدودي باشد

كه آيا اطراب وصف محتوا  ينظر اختالفنسبت داده بشود. در  نه اينكه وصف اطراب به خود آن گذارد مطرب اثر مي

چون اين شود منتهي  مي وصف صوت و كيفيت صوت كه بود اين نظر ما ؟است يا كيفيت است يا هر دو دخالت دارد

اين است محكمات عرض ما ؟ از تأثير عوامل ديگر كه مطرب ترجيع بشود يا نهاي  هعرفي و نسبي است درج مفاهيم

ي مرزبند و كند مي معنا است يعني اينكه اين معنا لفظ را زيبا و مثل تأثير و تأثر لفظ كه جزء وصف كيفيت است،

بگوييم اين شود  اي مي هتا يك درج و هم هست و صدق لغوي داردتأثير  قطعاً گوييم كه كنيم. ما دو نكته مي نمي

همه  تحليل و تعمق عرفي مانعي ندارد اگر اين باب را برداريد بايد نصف الميزان و وصف براي صوت هم هست.

اصول ما تحليل روي ارتكازات عرفي  وكنند كه ارتكاز را خوب بفهمند  مي همه دقت تحقيق علما را كنار بگذاريد

 است.

 مالحظه هفتم
كند  مي مالحظه هفتم اين است كه مقصود از اطراب كه خفت و سبكي را در شخص ايجاددر تحليل مباحث لغوي 

در دربارها و عيشتكده ها همراه با امور شهواني  برد فقط امر شهواني نيست البته غنا غالباً مي و از حال طبيعي بيرون

م غنا شد اعم از طرب شهواني عاطفي و حتي طربهاي طرب كه عنصر مقوم مفهو ،است اما طرب فقط شهواني نيست

كه صوفيه  يمجالس سماعبود؛ كردند طرب معنوي  مي صوفيه مجالس سماع و رقص را بر پا وقتي ؛معنوي است

خاصي دارد و در سفر اخيرم به تركيه شكل  يها اسم و آن هست يي ازها نمونه دهند مي داشتند و به مولوي نسبت

 كه تهييج شهواني ندارد ولي خوانند مي خاصي يها تميرو  ها آهنگ كه بافلش را ديدم فيزيكي مجلس و محا

 تصور نشود كه اطرابي كه در لغت آمده- .كند مي خود يب دارد كه فرد را از خود تهييجات عاطفي روحي و رواني

لغت عام و مطلق است هم طرب  در -حتي آنجايي كه سروري هست مطابق با امور شهواني است ،خفة تصيبه

محرم شهواني و تهييج  يها عنوانطرب شهواني كه باشد غير از عنوان غنايي  ،گيرد مي شهواني و هم غير شهواني را

از حيث  اند هموضوع است نه مثل بعضي از بزرگان كه گفت هوهوشهواني هم دارد چون فرض اين است كه غنا بما 

 يزيانگ طربدر مالحظه هفتم در مفهوم غنا طرب ترجيع و  .زهاي ديگر حرام استبا عناوين شهواني و چي اقتران

اعم از ايجاد طرب شهواني يا عاطفي و روحي و رواني و حتي در يك درجات معنوي و  يزيانگ طربو هست 

ع آوازها كه آن نو ي وجود داردنكته ظريفو شود  مي مشمول غنا ها نياهمه  است.صوفي گرانه و عرفاني  اصطالح به
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برد نه حسن صوتي كه  مي را ايجاد بكند يعني فرد را از حال طبيعي بيرون يرمتعارفيغتواند احوال  مي و صداهايي كه

كه  است قدر متيقنش آنجايي كهقيدي زديم  و است ها نياشدت حزن و سرور مأخوذ در  ،دهد مي به طرف سروري

يعني مراثي و قرآن را هم بگيرد؛  ها نياو  لغت احوال حزنمطمئن نيستيم و  طربهاي مسرت و سرور و شادماني باشد

 يعيرطبيغ يها حالتكند ولي  مي احوال عرفاني يا حزن يا انبساط ايجاد كه و هر چيزي نظير آنچه صوفيه داشتند

 .شود. مالحظه هفتم اعم از شهواني و غير شهواني است مي است همه مشمول اين

 مالحظه هشتم  
ت نه دست دادن حال حزن و شدت حزن و سرور اس طرب ظه هشتم اين كه آنچه در لغت براي ما بيان شدهمالح

بايد ، با ترجيع هم هست و كند مي غزل حافظ مسرتي پيدا با شود يا مي محزون خواندنه سروري كه مثالً با روض

زن آمده نه احوال شادماني يا صدق بكند و لذا در مفهوم طرب شدت ح را باشد كه شدت حزن و سروراي  هدرج

گاهي  ،در شخص پيدا بشود رمتعارفيغشود يك نوع حركات  مي اندوهگين شدن. شدت حزن و سرور كه موجب

اگر كسي حزن را در مفهوم غنا تعميم  ،شود مي خود يباز خود  فرد شود كه مي تنظيم ها آهنگطوري  ها يعزاداردر 

به اين شدت و حزن نرسد  اگر ،شود نمي اشكال يب هم آن شود مي پيدا رمتعارفيغ يها حالت كه ييها آهنگبدهد يا 

پس در غنا ترجيع و طرب است طرب هم اعم از شهواني  ؛و عناوين ديگر هم نداشته باشد مشمول مفهوم غنا نيست

واني و عناوين ديگر شهو به آن درجه نرسد ولي در مفهوم طرب شدت حزن و سرور است  ،و غير شهواني است

 شود. از مفهوم غنا خارج مي نباشد

من هم -كند  نمي اگر معناي متيقن بگيريم بايد سرور را بگيريم ولي ممكن است كسي بگويد سرور و حزن فرقي

نيست ولي شدت و حدت احوال بايد در  وجه يبخيلي  و لذا تعميم روي حزن و سرور -كنم ري نميروي آن پافشا

تواند  نمي بيايد. هيچ فقيهي ها نياخفتي كه در اثر شدت حزن و  ،شدة حزن أو سرورخفة تصيبه لآن ملحوظ باشد. 

در جاي  خفة تصيبه لشده حزن أو سروري طرب اين بود كه ايك معنو موكول به عرف است.  اين را حل بكند

 ا اصول عمليه حلي دارد كه بايد بدر مفاهيم عرفي مرزهاي و تحرك و تهيج. ...ما يوجب االهتزازديگري آمده بود 

 خوب است. گويد اشكال ندارد ولي احتياط مي اصول عمليه، كرد

 شود؟ مسئله حزن چه مي سؤال:
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بايد اين مفهوم  كه كند مانع دارد. شارع به ما يك مفهوم داده مي هم در مفهوم غنا قبولرا اگر كسي حزن  جواب:

ناظر به  و كه كلمه غنا موضوعيتي ندارداند  هحكم يك عده گفت درگوييم  مي را تشخيص بدهيم. االن بحث لغت را

اين فرمايش در بيان حكم درست است و  .زمان بوده كه غنا در خدمت شهوات بوده است آن دروضعي است كه 

خفة تصيبه لشدة حزن أو گويد. لغت تركيب است  مي خواهيم ببينيم لغت چه مي ولياند  هبه اين معتقد شداي  هعد

 بحث حكمي بگوييم غنا موضوعيت ندارد. در . ممكن استيتحرك و يهتز. نشانه اين خفت اين است كه سرور

 مالحظه نهم 
يعني صوت  ،گيرد مي را هم يرانسانيغاينجا مقصود صوت انساني است يا اصوات لغوي ديگر اين است كه بحث 

يا صوتي كه از  ؛شود مي ادا ابزارآالتگاهي مستقيم است و گاهي با  :است كه دو قسم است خارج من الحنجره

حنجره  ازگاهي  يبا و مرجح و مطرب دو حالت دارد؛ز يها صوتگيرد.  مي آن را هم غنا حنجره هم خارج نشود

و ابزار خواند گاهي  مي انسان هم گاهي به طور مستقيم ،شود مي گاهي از غير انسان صادر و شود مي انسان صادر

كند  مي كند يا با دستگاهي حركتي را ايجاد مي را توليد ييصدا  كي و گاهي با دست برد مي آالت و ادواتي هم به كار

 از طريق ابزار و آالت و ادوات و فعاليت ديگري اصوات موزون و نقماتي را ايجاد ،كند مي كه اين صدا را توليد

 ؟صوت انساني استگيرد يا اينكه مقصود  مي را هم ها آن غناآيا  هستكند كه در حد مطربيت  مي

ما يصدر من االنسان و شود انصراف به صوت انساني دارد يعني  مي وقتي صوتي گفتهلغت اين است كه ظاهر 

گر چه صوت از نظر لغوي معناي  ،يا الغنا صوت منصرف به صداي آدمي است الغنا من الصوت، يخرج من الحنجره

اين صوت مستقيم و  اينكهگيرد  مي دو قسم صوت انساني را ولي داردصوت انساني  در جا ظهوراعم دارد ولي در اين

گويند صوت او است وقتي كه اين صوت  مي كند ولي مي يك ابزاري بلندشبا كند يا  مي بدون واسطه انتشار پيدا

براي اينكه در  .دخالت دارد در مطرب شدن آنگيرد ولو اينكه چيزهاي ديگري  مي منتسب به او بشود لغت آن را

گيرد. از نظر حكمي ممكن  ي را نميرانسانيغ هم ترديد في الحلق دارد كهو ترجيع  دارد صوت مع الترجيع اينجا

گيرد اعم از اينكه آالتي  مي گيرد ولي لغت فقط اين را مي انواع ديگر را هم وكنيم  مي اء خصوصيتاست بگوييم الغ

 علي محمد و آله االطهار  اهللا يصل و ؛بگيرد يا نگيرد كاررا به 
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