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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
را تنبیهات و فروع مربوط به بحث غنا ، ازآنپسغنا پرداخته شد و  هبه ادل ،غنا شناسیمفهومبعد از بررسی لغوي و 

حرمت غنا مطرح شده  هفرض استثناي آن از ادلبود که  استثناییاین تنبیهات، مربوط به شش که یکی از دنبال نمودیم 

سه عنوان از آن  ،به اکنونکه تا در ذیل بحث غنا وجود دارد حدود بیست فرع، نکته و تنبیه دیگر نیز  .بررسی شدبود و 

 ایم.قرار داده موردبحثرا 

 تنبیه چهارم
بنا یا  ع مطربصوت مرجَّ .ستا غنام مقوّ یکی از دو مفهوم، ما گفتیم آنچهاست که ترجیع عالوه بر آن فرع چهارم  

ست که هیچ تردیدي در آن ا ترجیع از مفاهیم مقوم غنا ،درهرحال و مجالس لهوع مناسب صوت مرجَّ ،نظر دیگر بر

، مفهوم غنا آن را ولی در آن ترجیع نباشد ؛انگیز هم باشدصدایی حتی مناسب مجالس لهو یا طرب اگر . حالنیست

 ،ها که ممکن است نسبی باشدترجیع هم بر خالف مفهوم اطراب و اینو چون در مفهوم غنا ترجیع وجود دارد  ؛گیردمین

عی تارهاي صدا از حالت گفتگوي طبیعی و وضع عادي بیرون بیاید و نو آنچهترجیع یعنی  ؛ زیرایک مفهوم نسبی نیست

این  و مفهوم نسبی نیست ،این مفهومکه شود ج در صدا ایجاد و تموُّ وبرگشترفتکند و نوعی صوتی با این صدا بازي 

 .روشن است

 بررسی دو نظریه در باب نسبت مفهوم ترجیع و حُسن با یکدیگر

 آقا رضا اصفهانی) هنظری( اول الف: نظریه
که این صوت  این استنظر اول،  .دو نظریه وجود دارد اینجادر سن چیست؟ با مفهوم حُ، مرجَّع مفهومنسبت این  اما

ه در آن ترجیع نیست و صوت حسنی کشود به صوت تقسیم می صوت حسن ،نوعی صوت حسن است منتهی ،مرجع

قبل از  اند و لذا در تعریف غنا نیز،طور فرمودهاین یک نظر است که بعضی این .ن ترجیع هستحسن دیگري که در آ

جزء اصفهانی که  رضا آقاحاج مرحوم مثالً  .دانندم میاهیم مقوّسن را از مفآورند و حُ، حسن هم میع بگویندکه مرجّاین

هم  حضرت امامهاي کتب غنا نیز چاپ شده است و رساله هجدایی هم دارند که در مجموع هاند و رسالمعاصرین بوده

حسن هم در  ،گویدآقایانی است که می ازجمله، متأثر هستنددر مفهوم غنا از ایشان و  در کتاب خودشان از او نقل کرده

 .سن هم در او ملحوظ استحُ ،گوییم، ترجیع که میدرواقعمفهوم غنا مأخوذ است و 
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 دوم ب: نظریه

 مطرح در بحث هدو نظری ثمره
بهتر، حسن در  به عبارت( ،مأخوذ است یا مأخوذ نیست ،مفهوم حسن درآیا ترجیع  که؛ یعنی اینثمره این دو نظر

شود که اگر فرض بگیریم که یک صوت مرجعی در این نکته ظاهر می مأخوذ است یا مأخوذ نیست؟) ،مفهوم ترجیع

، حال اگر چنین چیزي مفروض کند؛ ولی حالت طرب را ایجاد میزیبا نباشد اصالً و کندایجاد  باشد که حالت طرب هم

ولی  الت مرجع و اطراب داشته باشد؛صوتی ح که ممکن استبراي این، داراي ثمره است. این دو نظر ،وقتشود آن

 بنا برولی در او ترجیع است و  ؛آیدحساب نمیصوت حسن به شناختیزیباییاز نظر ، اینجاکه در حسن نداشته باشد 

این دو نظر ثمره  ،وقتاگر چنین چیزي وجود داشته باشد آن .در او هست اطراب فعلی و شدنیبعد خواهیم گفت،  آنچه

 ؛که مرجع و مطرب استرغم این، علیاین صوت آنگاه گوید حسن دخیل در مفهوم هستمی آنچهکه براي این ؛دارد

 .شودوم غنا میاین صوت هم مشمول مفه ،وقتنیست آندر ترجیع گوید حسن دخیل که می؛ ولی آنن نیستسَولی حَ 

له ؛ اما حقیقت مسئواضح نیست کلمات؛ گرچه که این نکته در شاید هم باشد طور باشد و البتهگیریم که اینفرض می

یعنی  ؛هستالبته این  و حالت ترجیع داشته باشدن هم برایش صدق نکند، سَصدایی که حَ ،این است که ممکن است

 ؛در آن باشدج طنین و تموّ داشته باشد و حالت وآمدرفت ،صداکه ممکن است  ؛ یعنیسن نیستبا حُ ی که مساوقترجیع

شود و ثمره بوده و از حسن جدا میشود مرجع و مطرب که در این صورت، اگر اطراب هم در او فرض ولی زیبا نباشد 

اي باشد که خوانی، ممکن است آوازهمثالعنوانبهدخالت دارد یا ندارد.  اینجاسن هم در کند که بگوییم مفهوم حُپیدا می

، گوییمکه میالبته این پذیر است.و این امکانکند اد در شخص ایج غیرعادينوع حالت ولی یک  ؛آیدزیبا به حساب نمی

منکر و نکره صدق عنوان  یصوت؛ بلکه ممکن است بر نکره باشد حتماًکه الزم نیست  ،نیست حسن مأخوذ در ترجیع

این  ،وقتاگر چنین چیزي باشد آن .کند، حالتی از خوشی و طرب را ایجاد حالدرعیناما  ؛ن هم نیستسَولی حَ ؛نکند

 .فرض هم داشته باشد ظاهراًو ظهور دارد 

 اهللا اعرافیشناسی و نظر آیتبررسی مبناي مسئله از منظر مفهوم
 دهیم و احیاناًر ما مبنا را کلمات لغویین قرار اگکه آید می به نظرشناسی چیست؟ ناي قصه از نگاه مفهوممبسؤال،  

یک از کتب طوري نباید باشد و در هیچ، مفهوم مقوم آنحسن ،گویندمفهوم عرفی را می همها فقهایی هم که به نحوي آن

گیریم که اطراب در مفهوم مرجّع هم اسمی از حسن وجود ندارد و فرض میو است سن برده نشده لغت هم اسمی از حُ

یین و حتی فقها و نام و نشانی در کلمات لغو، هیچ مالزم با حسن نبینیماگر اطراب را  ،بنابراین ؛مالزم با حسن نیستهم 
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به از آقایان مانند، مرحوم اصفهانی که معدودي  ، از آن وجود ندارد. بلی! تنهااندشده شناسیمفهومهایی که وارد آن

سن را در کسی مفهوم حُ ،هاغیر این اند و إالّامام هم آن را پذیرفته به نحوياند و شان بیان کردهآن را در رساله نحوي

از  ،وقتشود آنائی نمیولو حسن مّ ؛اگر کسی به این رسید که اطراب بدون حسنبلی!  .است نکردهمفهوم غنا مأخوذ 

حسن در این که بگوید کسی طور مستقل که بهاینولی  ؛تواند در مفهوم بگوید، میکه این با آن مالزم استباب این

معاصرین که چنین نفر از دو  ،جز یکیالبته  .استنگفته  راکس، چنین چیزي نه فقها و نه لغویین؛ هیچ، مأخوذ است

باشد متصور هم اگر اطرابی بدون حسن ، اگر فرض کنیم بنابراین ؛اند و چیز خاصی نیستلیلشان آوردهچیزي را در تح

ق و مالزم با حسن باشد و مساو ،اگر اطراب . بلی!ستا مأخوذ در مفهوم غنا ،حسنکه توانیم بگوییم ، دیگر نمیباشد

 ،چون مالزم با آن هست کهاین به علت؛ خوذ نیستوقت، مفهومش باز هم مأآن ن نداشته باشدسَجز صوت حَ  مصداقی

ولی در مفهومش  ؛بلکه از باب مالزمه عینی و خارجی ؛ل در مفهومنه از باب تدخّ ؛ اماهر جا غنا باشد آن هم هست

 .کندفرق می ،باشدالبته اگر در نهایه و ابن اثیر  باشد.میمأخوذ ن ظاهراً

 !کنند) از این نظرشان عدول می85هجلسبعد ( هتوجه: استاد در جلس

 تنبیه پنجم
اطراب  هشناسی واژلغتث همان بحمباحث مربوط به اطراب است،  ازجملهفرع پنجمی که باید به آن پرداخت و 

و است در قاموس و لسان العرب آمده  آنچه بنا برکه گفتیم بررسی کردیم، اطراب را  هواژ ما وقتی شناسیلغت دراست. 

که گفتیم دانند، میکه مشهور فقها آن را صوت مطرب میبه مشهور نسبت داده شده نیز ها در مصداق الکرامه و این

مطلق  به معنايرفتیم که اطراب ، سراغ این نکته میوقتاطراب که مأخوذ شد آنو اطراب باید در مفهوم مأخوذ باشد 

چیزي غیر از آن نیست و ترجیع است  به معناياند که اطراب را احتمال داده رجیع است که مرحوم شیخ اینتحسین و ت

 پنجم هنکت. گفتیم قدر متیقن را باید بگیریم این چیزي است که مرحوم شیخ دارندبر آن دارد این هم می هیا قیدي اضاف

در قاموس  ،غیر از معاصریندر حداقل ، این مفهوم که گفتیمبراي این ؛اخذ کردیم است که ما اطراب را در مفهوم غنااین 

که مقصود اند دادهنسبت به فقها  و بعضی بزرگانو در کلمات فقها هم صاحب مصداق الکرامه است و لسان العرب آمده 

در نگاه فقها نیز و کالم  صوت مطرب است ، مرادگویندمی اینجادر فقها که که معلوم است از غنا صوت مطرب است و 

طور همان ،بنابراین ؛انداي از معاصرین هم گفتههمین کالم فقها را عدهو  ، همان کالم عرف و لغویین استشناسیوممفه

 ؛کنیمأخذ باید اطراب را در مفهوم نیز ما است، که این اطراب در کتب اصیل لغت آمده و به مشهور فقها نسبت داده شده 
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اطراب در  که بگوییم، باید قدر متیقن را بگیریم و اینجادر  با اطرابیا بدون اطراب  ،مفهوم دارد که دوحتی اگر بگوییم 

 .آن مأخوذ است

 اطراب هواژشناسی در باب لغت دو مطلببررسی 

 مطلب اول
 و دراست از کتب اصیل لغوي قید اطراب آمده  ، سه مورداینکه در دواول  ه. نکتدو نکته براي ما مهم است اینجا در 

، براي ما گویندکنند و مفهوم عرفی را میشناسی میکه لغتاز حیث این است و کلمات فقها نیزآمده  کلمات فقها نیز

 .است مستند

 مطلب دوم
االنسان و گاهی به معناي ما یوجب الخفّه فیآید مطلق ترجیع می به معناي، که اطراب گاهیدوم آن است  هاما نکت 

است، ترجیعی در آمده  است که اگر اطرابهم مثل مرحوم شیخ فرموده  اینجادر  آمده است.صباح المنیر آید که در ممی

حمل را باید اطراب که آید می به نظر کهدرحالی ؛اندر هم به این سمت تمایل پیدا کردهبعضی بزرگان معاصو ن هست آ

اطراب  ،م به ترجیعایجاد طرب است و اگر ه معناي به اینجادر ش امعناي ظاهريو طرب بگیریم از بر معناي افعال 

مقام معظم است و  معلول را بر علت گذاشتنو از باب اسم شود ز باب این است که آن موجب طرب میا ،گویندمی

 به معنايو اطراب این مطلب تمام نباشد  ،آیدمی به نظرپذیرفتند که مرحوم شیخ را در درسشان می هرهبري هم این نکت

چه به این معنا هم به کار رفته ؛ گروجهی ندارد ،رب و حملش بر معناي ترجیعیعنی ما یوجب الطّ ؛اشعاديلیه و او

 .حالت مجازي داردیک  ،ولی آناست؛ 

 اهللا اعرافیو نظر آیت استدالل کالم در مقام حاضر
عی که یکی هم معناي ترجیو یکی معناي ترجیع دارد  ،اطراب دو معنا داردکه بگوییم و این را هم نگوییم  اگر 

ما باید قدر  ،دو معنا هم داشته باشدو کند خودي در دیگري ایجاد میو حالت بیشود موجب خفتی در روح دیگري می

است یا ، مطلق معناي ترجیعکه  دانیم؛ زیرا نمیکنیم ، باید اکثر قیود را در آن أخذگوییممیغنا که و متیقن را بگیریم 

در مبناي مشترك  را قیداً یعنی اکثرُ ؛باید معناي اقل را بگیریم حتماً ،کندکه تحریم می اینجا . دراي هم داردچیز اضافه

و این همان ال بد منه است  ،و لذا این هم یک مطلب است که أخذ قید اطراب در معناي غنابگیریم لفظی بین اقل و اکثر 

 .جایی برسیمنشد به ،منتهی، عرض کردم که خدمت مقام معظم رهبري داشتم ايخصوصی هاست که من در جلس اينکته

 .من هم قبول نکردمو ایشان قبول نفرمودند 
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 اطراب شناسی واژهمفهوم بندي کالم در بابجمع

 اوالً 
است و این چیزي در کلمات فقها هم به آن اشاره شده و در کتب لغت آمده  ،مفهوم اطراب، کالم ما این است که اوالً 

 گوییممی اوالً ، ما داشته باشد همحتی اکثر اگر اطراب، دو معنا  از طرف دیگر هم .ن دست برداشتنیست که بشود از آ

 ب است.سبب به اسم مسبّ هاز باب تسمی ،گوینداطراب میبه ترجیع هم که و ما یوجب الطرب است  ،معنایش که

 یاًثان
است و شبهه مفهومیه که در مقامی که تحریم روي مفهومی آمده  ومشترك لفظی است  ،اگر این را هم نگوییم ثانیاً،

شود که اطراب هم دارد و لذا بیشتري دارد که این هم ترجیعی میباید آن را بگیریم که قدر متیقن است و قید  ،شودمی

، روي منطقی که عرض کردم حتماً در مفهوم غنا ما طرب را باید  ،بنابراین ؛محکمی است هپایاین بحث،  هپایما  به نظر

باید قدر متیقن را بگیریم و حکم در قدر متیقن  ،مفصل توضیح دادم که مشترك لفظی بین اقل و اکثر که شدو کنیم أخذ 

را دارد  يقیود بیشتر آنچهباید  ،تولی اگر الزام هس ؛بگیریمقید کمتر دارد را  آنچهباید  ،اباحه است ،اگر حکم ،اثر دارد

ا با تمام قاطعیت از این م، بنابراین ؛کندهم همان صدق می اینجا و در دقیق و مهمی بود که عرض کردم هاین نکت .بگیریم

باید  !مأخوذ است یا نههم ها هو و اینمناسب للّکه اما اینمأخوذ است و  ،کنیم که قید اطراب در مفهوم غنادفاع می

ی است مطلب پنجماین  .که تشریح کردماست با این منطقی مطلب، این  .چون مفهوم لغوي نبود ؛کنیماش صحبت بارهدر

 که بیان کردیم.

 تنبیه ششم 
. طرب را باید بفهمیم ،»یوجب الطربما «یعنی  ؛ع مطربمرجّ گوییم،است که وقتی میششم این بحث  تنبیه و فرع

نیز در تعریف طرف،  اینجا .حزنالسرور أو الالنفس لشدة الطرب کند؛ خفۀکه خفتی در نفس ایجاد میآن است طرب، 

آن،  به خاطرکه  ايالعادهفوقشادي است؛ یعنی آمده کلمات  هدر هم ،که ناشی از شدت سرور است ايخوديحالت بی

در  و حزن و سرور است ،اینجا در رود. اصل؛ یعنی مقداري از حالت طبیعی بیرون میشودمی خودبیاز خود  شخص

 آمده است.سرور الحزن أو اللشدة در بعضی منابع،  .سرور دارد ،بعضی کتب

 سؤال
 ؟شودیا شامل حزن نیز می گیرددر برمیصرف را  مفهوم طَرَب، شادي
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آید شادي و حزن با هم می به معنايگاهی و آید ؛ یعنی گاهی به مفهوم شادي میدو نوع مفهوم دارد ، طرببنابراین

که دو جور با توجه به این، اطرابی که در مفهوم غنا مأخوذ استکه شود سؤال می اینجا در ،وقتگیرد آنو هر دو را می

د و شدت سرور موجب خفت را و خفت حاصل از شدت سرور اناست و بعضی آن را اختصاص به سرور داده معنا شده

 اینجادر اند، را با یکدیگر آوردهحزن السرور أو اللشدة و سوي دیگر نیز بعضی،  اندنیاوردهو حزن را گویند را طرب می

لغت اطراب  هدربار در لغت ما دو جور مفهوم ؛ زیراتردید پیدا شدنیز، دوباره  اینجاتوجه کنیم که در چه باید بگوییم؟ 

 داریم. اول، سرور و دوم، سرور و حزن هر دو.

 پاسخ
فقط  ،یعنی بگوییم ؛مناسبت با حکمش همین است که باید قدر متیقن را بگیریم ،نیز اینجاجواب آن است که در 

ما باید  ،شودگوییم بین خاص و عام که میمی که ما غنائیاست در مفهوم غنا دخیل است یا آن  آفرینشادي آنچه

مفهومیه  هشبه؛ یعنی شک داریم که عبارت از حزن باشد، کندکه شادي ایجاد میرا  آنچه در غیر یعنی ؛اخص را بگیریم

شمول که توانیم بگوییم ، نمیمفهومیه است هشبه و چون شودشود یا نمی، آن هم داخل در این مفهوم میدانیمو نمیاست 

ی سرور و حزن بعضو اند را گفتهبعضی فقط سرور  .اندکنیم. در لغت دو جور گفتهاصول عملیه می دارد و لذا رجوع به

را تنها شود یا شادي ایم که تعریف دوم را بگیریم که دامنه حرمت أوسع می، ماندهاند. چون دو جور گفتهاندبا هم گفتهرا 

گوید است که میوقتی  مانند مفهومیه است، ههم چون شبهه، شبه اینجا. در شودحرمت أضیق می هبگیریم که دامن

و شود مفهومیه می هشبه بنابراین، صغیره را شک داریمو دانیم یا کبیره؟ کبیره را می صغیره استاجتناب از  ،عدالت

کند که ما قدر متیقن اقتضا میقاعده  .طور استهم همین اینجا . درکنیمو رجوع به اصول عملیه میگیرد صغیره را نمی

را  اقلباید ما که آید می به نظرکند. ایجاد می غیرمتعارفیست که شادي اصوات مرجعی ا، همان را بگیریم که در مفهوم

هم یک مطلب  ایناي که دارد، جاي تمسک به اصول است. مفهومیه هشبه به خاطرو  بگیریم و بیش از آن مشکوك بوده

 ها را بگیریم.شاديصرف آید که باید می به نظرراجع به اطراب که 

 هاداريآور در مراثی و عزابحثی پیرامون جواز صوت حزن
آور ، صوت شاديها اگر صوتمراثی و ایندر گفتیم که گردیم که دیروز میاي برمیمطلب، به آن نکتهاز این  حال 

خواند آن وقتی طرف مصیبت می اگر واقعاً . بلی!غنا باشد همشمول ادلکه معلوم نیست  ،ور باشدآو صوت حزننباشد 

صوت،  اگر خود کیفیت اما ؛است، این اشکال دارد قرار داده را در آنبتی مفهوم مصی ،منتهیکند صدا، تولید شادي می

، در اشکال داشتنش بحث کندزده مییم که طبعش این است که طرف را غمنوعی از کیفیات صوتیه دارآور باشد که حزن

 در مفهوم غنا، صوت ملحوظ است.. است
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 تنبیه هفتم

 اهللا اعرافیآیت نظریه
خواهیم به آن ، از نگاه دیگري میاینجا ایم و درغنا گفتهشناسی در مفهوم این را قبالًکه بحث بعدي در اطراب  

 ،که شادي همیشهبراي این .نیست هوهللشّ  و مساوق با مفید مساوي ،گوییممی اینجابپردازیم، آن است که اطرابی که در 

 هعمد مانند ؛جنسی نیست هاز مقول اصالًهاي دیگر هم داریم که ديشا ؛ بلکهجنسی نیست به معنايهاي شهوانی شادي

گر ا ،بنابراین ؛آیدحساب نمی؛ ولی از مقوله امور جنسی بهکندطرب و شادي ایجاد می موجود که يهاهمین موسیقی

 ،در مفهوم داریم آنچهکه خیر! آید می به نظر؟ هوه و تهییج شهوانی مقصود استللشّ هکسی سؤال کند که آیا در غنا، افاد

مجالس مجالس لهو،  ه، باز هم همآواز مناسب مجالس لهو باشد، قید غنا اند کهبعضی فرموده آنچهحتی  و اطراب است

طور نیست این که بحث شهوانی باشد وبدون این ،کندو نوش میاست که عیش  يمجلس لهو کهمانند آن ؛شهوانی نیست

 به معناي شهوت جنسی ،اینجامراد ما از شهوت جنسی در  .با شهوت باشد هم، مسابقامثال لهو وشادي،  که طرب،

اعمال افراد کوچک و بزرگ  هگوید که بر اساس آن، هماي که فروید می، نه شهوت جنسیگویدخاص است که عرف می

افراد ها خیلی وقت .ولی نه عیش و نوش جنسی ؛شادي همیشه یک نوع عیش و نوش دارد دهد.را بر آن تطبیق می

شهوت بر او  چنانچهحال، که در عالم شهوت بروند. بدون این ،کنندخوانند و کیف دنیا میشوند و میم جمع میدور ه

یک احتمال  بنا برها مثل مرحوم فیض و این . بلی! افرادياین عنوان جدیدي است ،اضافه شد و تهییج شهوانی بود

که ما و هاست شهوت و اینتنها از باب این است که مسیر حرمتش و  ستند بگویند که خود غنا حرمت نداردخوامی

اطراب مفرح  و شودح را شامل میکیفیت مفرگیرد و که حزن را نمیدر بحث قبلی گفتیم  گوییم.مشهور آن را نمی

 به معناي شهوتِ  هولو در غیر مقول ؛بلکه مفرح ؛للشهوه باشد ، این مفرح الزم نیست که مفیدمشمول حکم است منتهی

کند که از مقوله شهوانی نیست؛ اي ایجاد میولو شادي .گیرد، حرمت دارد و مفهوم غنا آن را میاینجادر . اص جنسیخ

توان گفت برد، داراي اشکال است. میکند و از حالت عادي بیرون میي ایجاد میخودبیبعش این است که طولی چون 

 شود.در این موارد، شهوت به معناي عام حاکم می که

 تنبیه هشتم
اطراب  ،این است که در اطراب ،کنیمایم و باز به شکل دیگري مطرح میهکرداشاره به آن  قبالًبحث مهم دیگري که 

دارد طرب بالفعل  ،گیردکه انجام می آوازخوانیانندگی و هست که این خو وقتیا اطراب شأنی؟ یک فعلی مقصود است

. بالفعل این حالت را کندخودي را در شخص ایجاد میبی و همان شدت سرور است که خفت همطرب و کند ایجاد می
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 کهطوريبهرا دارد؛  کندوقت هست که اطراب، شأنیت این امر را که خفت و شدت شادي ایجاد اما یک ؛کندایجاد می

در  ولی االن ؛آورددرمیجمعی را به این حال  طبعاً ،ضاع مناسب باشدفراهم باشد و او شرایطاگر جایی باشد که سایر 

عوامل مزاحمی وجود دارد که که این به خاطراینکه تکرار شده یا  به خاطر فالن موقعیت این تأثیر را ندارد. حال یا

ولو  ؛کنددر او ایجاد میباشد که آرامشی از طریق ممکن است  ،شود و اگر هم تأثیري داردگذارد طربی در او ایجاد نمی

ولی این صدا از  ؛ها در آن نیستاین نوع مقوله و طور نیست که خفت و شدت سروري باشدولی این ؛آرامش تخیلی

 .کندبراي افراد ایجاد میهمان وضع را  ،هاي عادي و طبیعیکه در حالتاست صداهایی 

 نظر مشهور فقها
یت اطراب است. در شأن گویند که مالك،، دومی را میفقها و غالبوجود دارد  اینجادر این سؤال مهمی است که  

است. مرحوم شیخ نیز در شأنیت که مالك، گویند می معموالً ،شودهمین استفتائاتی که از معاصرین در این مسئله می

که راجع به غنا جمع شده  پنج جلد رسائل ،چهار هدر مجموع، استفتائاتاند. این مکاسب، همین شأنیت را مطرح کرده

 آنجااست و در آوري مناسبی انجام شده و جمعکه خیلی جالب است است معاصرین آمده  استفتائاتجلد آخرش است، 

که فعلیۀ نه این ،له شأنیۀ ایجاد الطرب و شأنیت االطراب یعنی ما ؛مراد از اطرابجواب داده شده است که  معموالً

 احتمال اول هم هست.اما  ؛گویندطور میاین غالباًاین را  .االطراب باشد

 مذکور بررسی مبناي مسئله

 جهت اول
تا بر اساس آن حکم دهیم و بگوییم که اطراب  اي وجود داردکه مبناي قصه چیست و چه مبنا و پایهببینیم باید  

یا  .حرمت نیست ،کندحالت را ایجاد نکه اگر این  به حیثی؛ کندین االن باید این حالت را ایجاد همو خواهد فعلی می

ن ایایجاد طرب نکند.  ،بالفعل کهاین ولو ؛حرام است ،کند! مراد شأنیت اطراب است و االن هم که ایجاد نمیکه نهاین

 .کندچگونه معنا میرا اطراب  ،لغتباید ببینیم که این است که نمود. جهت اول،  موضوع را باید از دو جهت بررسی

 این خفۀٌ  .سرور که ما لشدة سرورش را قبول کردیمالحزن أو الخفۀ تعرض االنسان لشدة  عبارت است از تعریف لغت

یک بحث این است که در مفهوم پس  ؟گیرده را هم مینی، خفۀ فعلیه است یا شأمقصودش ،سرورالتعرض االنسان لشدة 

مفهوم مطرب که ت؟ و ممکن است کسی بگوید فعلیت است یا شأنیت اس ،در مفهوم لغت و لغت چه مفهومی مأخوذ است

است، اگر بخواهیم از منظر این یک بحث  .فعلیت دارد ،که در لغتیعنی ما له شأنیۀ ایجاد الطرب یا این ؛لغویا

 ت کنیم.باید مفاهیم را حمل بر فعلی اوالًکه است این یک مطلب . آن را بررسی نماییملغوي  شناسیمفهوم

 8 



 ٢٣٣١�ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                     

 جهت دوم
ز نظر عرفی چه ا ،شود، این مفهوم که در دلیل أخذ میاز تعریف لغوي نظرقطعکه با آن است دوم و جهت مطلب  

این هم یک و شود ن این است که حمل بر همان فعلیت باز اصل در عناوی همدر این مرحله  ؟شودبرداشتی از این می

 .قاعده است

 در مسئله اولیه بررسی اصل و قاعده
. شود، باید حمل بر فعلیت شودو هر عنوانی که در دلیل أخذ میشود این است که حمل بر فعلیت  اصل در عناوین 

 ،حمل عناوین بر امور شأنی .باشدو هم مؤمنه رقبه هم باید بالفعل این رقبه، یعنی ، أعتق الرقبۀ المؤمنه ،گویدوقتی می

، هم در مفاهیم لغوي، وقتی لغت بنابراین ؛شودعناوین، حمل بر امور فعلی میاصل این است که و خالف اصل است 

 ،عناوین دراصل  ،گیرد، وقتی در سیاق دلیل قرار میبعد ههم در مرحلو ظاهرش فعلیت است  ،طور استگوید اینمی

 شود بگوییمنمیو فعلی است  ،آید؛ یعنی عناوینی که در ادله میاصولی است یاین خودش اصل و حمل بر فعلیت است

، رقبه یا مؤمن و گویدبلکه وقتی می . خیر!کند یا این وضع را داشتتوانست این حالت را ایجاد ، میطور بودکه اگر این

گیرد. این یک کسی که شأنیت عالم دارد را نمیبالفعل عالم است و  گوید، عالم یعنی کسی کهمیاکرم العالم عالم که در 

، چیزهاي واضح ولی واضح است منتهی ؛جاي بحث دارداست؛ اما ته شده چه در اصول هم مفروض گرفاصل است؛ گر

 ،است و مناسب است که در اصولدر اصول بحث نشده مطلب این  .کند، فروعات خوبی پیدا میشوداگر مستقل بحث 

شواهدي ممکن است قرائنی و  ؛ ولی در مواردي،ین یک اصل استا .قرار بگیرد موردبحث ،عناوینال الفعلیه فیاصالۀ

 .وجود داشته باشد که ما را از اصل بیرون ببرد

 آن در بحث حاضر اصلی و اثر و ثمره خالف قاعدهبررسی استثنائات 
که در مطرب و ما یقال به اینربَ .کند، حالت استثنائی پیدا ولی جاهایی ممکن است ؛فعلیت در عناوین است ،اصل 

مناسبی که  شرایطمطرب است؛ یعنی این کیفیت در  این صوتکه گوید میوقتی  ؛ یعنی عرفطور استهمیناطراب نیز 

که عرف در ربما یقال به این ،عوض شد و طرب ایجاد نشد شرایط چنانچهحال  .کندطرب ایجاد می ،شودبا او جمع می

گوید ، عرف میرم العالمگوییم اککه وقتی میشود؛ براي ایندر مفهوم عالم است، تفاوت قائل می آنچهاین نوع موارد، با 

روز درس بخواند  که اگر دوبراي این ؛که استعداد خوب دارد و همه چیز آماده استاست عالم شأنی  ،اینجاکه عالم در 

 آنچهیعنی  ؛ولی مطرب ؛شأنا نه فعالً عالمٌ ،گوید؛ بلکه میاین عالم استکه گوید ، عرف باز هم نمیآیدبه سرعت باال می

است که االن دیگر آمده  شرایطهمین وضع کیفیت در  و شود، موجب شادي میهم جمع و مرتب باشد طشرایاگر سایر 

که ممکن است کسی بگوید  .کندکه شادي ایجاد میبینیم ، میببریم شرایطهمین را در آن  اگر ولی ؛کندشادي ایجاد نمی
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مورد عالم با آن  اینجایک مقداري و مطرب است  ،این صوتکه گوید ؛ یعنی عرف میکافی است شأنیت اینجادر 

؛ شودکند و صوت مطرب میحالت مشتقی پیدا می کهوقتییا خود مفهوم طرب است  به خاطر. حال، یا تفاوت دارد

 ؛در بحث مشتق هم آمده است. این بعید نیستکه این مطلب کند ، معنا را از ماده متفاوت میحالت مشتقی چون گاه

یک نوع ارتکازات و  ،اینجاکه در بگوییم نیست گیرند بعید ا دارند که مطرب را مطرب شأنی میی که فقهیعنی فرمایش

و این بعید  شأنیت االطراب و ماه شأنیتۀ الطرب یعنی ما فی ؛شودفی وجود دارد که مطرب که گفته میمفاهمات عر

گوید، ، می»ولو کان قلیال« دیگودارد که می ، دلیلهم اصل آن است منتهیاذکار در و چه اصل همان است ؛ گرنیست

 کهبعید نیست  ولی ؛شودباید تأمل  اینجا. حال در گوید صادق است، میحالدرعینولی  ؛قلیلش که مسکر نیست

، که از نظر مفاهمات عرفیاین به خاطر؛ کندتواند ایجاد طرب دارد که می شرایطی آنچهعرفاً؛ یعنی » صوت مطرب«

ولی  ؛نیست بی دخالتسایر عوامل  کند. قطعاًمطرب أخذ نمی فعلیت را در صوتِ یعنی ؛هستطور اینکند که فکر می

 .باید یک حالت طبیعی باشد

 اهللا اعرافی در مسئلهنظر آیت
را همان اصلی  ،شودعارض  اینجادر اگر هم شکی و باید بگوییم اصالۀ الفعلیه  نظر دهیم،قواعد طبق بخواهیم اگر  

ولی یک است؛ طرب فعلی که مراد، بگوییم و باید قدر متیقن را بگیریم باید بگوییم؛ یعنی گفتیم هاي قبلی میبحث که

، شأنیت اطراب را براي صدق اطرابگوید، را میصوت مطرب  ذهن آدم این ظهور قوي است که عرف کهمقداري در 

 همطرب شأنی  در و اید بگوید که طرب فعلی حرام استب ،داند و لذا اگر کسی بخواهد در مقام فتوي باشدکافی می

 آنچهیعنی  ؛مطرب است یصوتکه کنیم ؛ یعنی وقتی فکر میارتکازات ما است ،عرفقائل به احتیاط واجب شود. 

؛ یعنی به ذهن عرف .مطرب است عصوت مرجّصوت مطرب و ، االصول وجود داردشأنیت آن حالت در این صوت علی

گاهی در بعضی چیزها، ولی گوید؛ نمیعالم  ما شأنیۀ العلم راکه مثل این لطرب.ما له شأنیۀ ا ،م مطربچسبد که بگوییمی

از ، اینجاکه کنم فکر می .ولی بعضی جاها نیست ؛شأنیت هم کافی است ،در صدق مشتق ،بعضی جاها. مشتق هم دارد

اصل فعلیت است و اصل  ،کنیمید البته اگر ترد .بداندهم عرف کافی را شأنیت  ،هایی است که در ماده یا مشتقآن مشتق

بعید نیست  ،دنگویطور میاینهم شود که غالب فقها ؛ ولی اگر اطمینانی به طرب پیدا این است که قدر متیقن را بگیریم

نی پرهیز در آن است که از طرب شأ باید بگوید احتیاط واجبباشد، فتوا را بگوییم و اگر کسی بخواهد در مقام که این 

 نماید.
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