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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

 قبل دو تکمله در باب تنبیهات جلسه

 در باب تنبیه چهارم تکمله اول:

مطلب  گیریم.می را پی مباحث بعد هکنیم و سپس اداماشاره می گذشتهبحث  هدر تکملدر این جلسه ابتدا به دو نکته 

حسن صوت  این بود که آیا در مفهوم غنا،و آن عبارت از گذشته عنوان نمودیم  هکه در جلساست ی سؤالاول در مورد 

آیا حسن هم مأخوذ است یا  ،صوت و ترجیع و اطراب در مفهوم مأخوذ بود ،به عبارتی؟ هم مأخوذ هست یا نیست

ر مفهوم مأخوذ دانست یا این است که اطراب بدون حسن در صوت شود حسن را دکه میدلیل این ؟مأخوذ نیست

نامی از  ،لب کلمات لغویین. گفتیم که در غار نیست که این محل تردید بود یا اینکه کلمات لغویین را باید ببینیممتصوَّ

 ؛استالصوت و ترقیقه ، تحسینکه غنا شده استدر بین متقدمین در نهایه از شافعی نقل  ،حالدرعیناما  ؛حسن نبود

ب فی صوته رَطَ « کهاست لمنجد در ضمن طرب آمده است. در متأخرین هم مثل أکالم قدما این جمله آمده  در ،بنابراین

، شافعی هتعبیر حسن در نهای، وجود درهرحالاست. ضمن اطراب این حسن را آورده و  »نهه و حسّعه و مدّیعنی رجَّ

عده باید حسن را هم االق، علیو بر اساس منطقی که عرض کردیم ، مکفی استقن را بگیریمقدر متیکه به اینبراي الزام 

شافعی  هدر نهای که هماین به جهت؛ نیست ونشاننامبی، این قصه که در کتب لغتبه خاطر این ؛کنیمدر مفهوم غنا أخذ 

ها حسن هم وارد نقلبنابراین، در  ؛استبحث اطراب و تطریب این مطلب بیان شده ضمن و هم در کتب متأخرین، آمده 

قرار بگیرد یا اگر هم  موردتوجهکه صوتی مصداق غنا قرار بگیر، باید مالك حسن بودن آن نیز براي اینو لذا  شده است

پس غنا عبارت  .کنیمرا أخذ  قیداً  قدر متیقن و اکثرُ اي که أخذ کردیم، بایدبر اساس قاعده ،دو مفهوم داشته باشد غنا

خواهد موضوع حرمت و باید چهار قید در این مفهومی که میع و مطرب است صوت حسنی است که مرجّشود از می

 .کنیمأخذ  شود را
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 در باب تنبیه ششمدوم: تکمله 

در مصباح  همآنمربوط به بحث حزن و سرور است که بحث گذشته باید عرض نماییم،  همطلب دومی که در تکمل

، در مصطلح عرف عام هست آنچه؛ یعنی »ه بالسرورسرور والعامۀ تخصُّالحزن أو الصیبه لشدة تُ الطرب خفۀٌ« هکبود 

که کلماتی براي این .سرور است، اینجا مراد در مناسبی است که هقرین سرور است که عبارتِ والعامۀ تخصه بالسرور نیز

فوقش این است  ؛طور استینمنیز ه اینجاو در رود می به کاربر اساس فضاي عرفی  معموالً ،رودمی به کارکه در لغت 

یعنی عرف  هم بگوییم والعامۀ تخصه بالسرور؛ اگر .باید معناي متیقن را بگیریم بازهم ،دو معنا داردکه بگوییم اگر هم که 

اگر هم و شود ح میاول همین مرجّاز  اصالً ،اگر این را هم بگوییمو تخصیص غنا به سرور است  ،عمومی و متداول

دیروز ارتباط  بود که به مباحثاي این دو نکته ، معناي أقل را باید گرفته و مالك قرار دهیم.دي بین دو معنا باشدیترد

 .داشت

 این دو تکمله نتیجه

در مفهوم غنا حسن  ،طورکلیبهکه در مفهوم مأخوذ است از باب این ،شد که حکماین می ،آن نیز در یکی هنتیج 

در دیگري، را در معناي حرمت بگیریم و  قیداً ما باید اکثرُ ،هم داشته باشد ناکه اگر دو معدخالت دارد یا از باب این

مصباح  در کالم اینعرض کردیم که والعامۀ تخصه بالسرور،  اینجادر ش به بحث سرور است که صطور اختصاهمین

 بحث دیروز بود که بیان گردید.اي تکملهآمده است. این دو مطلب در جهت 

 نهم تنبیه

به که در ذیل مباحث غنا باید به آن بپردازیم آن است که آیا اطراب مطلق است یا نسبی است؛ اي نهمین نکته

 ،؟ در مفهوم ترجیعند یا خیردخالت دارهاي خارجی در آن رو سایر متغی واحوالاوضاعو  ، آیا عرف، زمانعبارتی

چه  در جاي دیگر و چه ده قرن قبل وچه و باشد  اینجادر چه  ،ترجیع در صوت مرجع وتی وجود ندارد نسبی طوراین

دارد که وجود سؤال این جاي  ،اطرابدر اما  ؛ن نیستو هیچ نسبیتی در آدارد  یمطلقو ترجیع مفهوم ثابت  ،امروز باشد

که باشیم، تفاوتی نداشته و جاي این  به هرکدامو چه شأنی و ملزم فعلی بگیریم را ؟ چه اطراب یا خیر است طوراینآیا 

مطلق است به که نسبی است؟ سؤال و بحث وجود دارد که آیا اطراب مطلق است و تغییر و تحولی در آن نیست یا این
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، یا شأناً فعالً  بردمی غیرعاديند که شخص را به حال کطربی می هکه اگر صوتی موجب طرب است و اثارمعناي این

اما اگر عیت را دارد؛ وض ها همینمکان هو هم هازمانها، عرف هدر هماین صوت،  آنگاهبگوییم مطلق است  چنانچه

رب باشد و مط ،زمانییا  شرایطدر یک  و ممکن است یک صوت،شود این وضعیت، متفاوت می بگوییم نسبی است

و شرایط دیگر،  در یک زمانهمان صوت، اما  که احتمال شأنیت را قوي دانستم؛ ناًکند ولو شأچنین احوالی را ایجاد 

اند که این خاصیت را از چنان انس گرفتهآن طرب مردم با این کهاین به جهتحال یا  این شأنیت را هم نداشته باشد.

 .اردرا ند يتأثیرها ئقشان طوري است که این صوت در آنیا نوع ذائقه و عال است دست داده

 اهللا اعرافینظر آیت

وجود دارد و ممکن  اینجانوعی نسبیت در که آید می به نظرکه نسبی است؟ آیا مطلق است یا این ،اینجاحال در  

اصوات و کیفیات صوتی هم  بعضی ازاحتماالً ولی  ؛یک نوع اصواتی باشد که همیشه این وضع را داشته باشد ،است

که بگوییم  بر این اساس، بعید نیستاست  یک مفهوم مطلقمفهوم ترجیع که  برخالفد و کنوجود دارد که تفاوت پیدا می

ی در دستی مطلقیککند و ق، اذواق، ازمنه و امکنه تفاوت پیدا مینسبی است و با اختالف سالی یمفهوممفهوم اطراب، 

بلکه نسبی است و اوامر  ؛مفهوم مطلق نیست ،ترجیع برخالف ،اطراب باشیم که به این، اگر قائل اینجاحال در  .ن نیستآ

؛ یعنی چنین بگوییم را هم حتی اگر شأنیت ؛در آن مؤثر استشخصی، شخصیتی و روحی  هايویژگیزمان و ، مکان

اطراب که در صورت فرض اینوقت آن، شأنیت اطراب ندارد شأنیت اطراب ندارد یا در آن محیط ،امروز صدایی دیگر

 .شودسؤال مطرح می، دو یکی ،نسبی است

، حکم به اختالف زمان و مکانتابع زمان، محیط، مکان و است و آیا  ،یک سؤال این است که اطراب وقتی نسبی شد

دیگري نیز محکوم به حرمت است و غنا بر  شرایطدر هر مکان و زمان و  ؛الجملهاین اطراب فی کهشود یا اینعوض می

صوت مطرب غنا و  که گویدپاسخ مثبت به احتمال دوم دهیم؛ یعنی وقتی می ااینجدر بعید نیست که آن صادق است؟ 

فعلی یا شدنی  ،انگیز، طربدر آن فضاکه باید ببینیم  ،شوداي که عرضه می؛ یعنی بر هر عرف و مجموعهحرام است

صادق  ، بر آنمحیط آنداشته باشد، بعید نیست که بگوییم، غنا در انگیزي شأنی نطرب ،یمحیط اگر در .هست یا نیست

. کند و االن مصداقیتی نداردشود باید مصداق پیدا ، در فضاي متعارفی که مخاطب بر او عرضه مینیست و این مفهوم

دیگر امروز  است و انگیز بوده؛ یعنی در زمان قبل این طربکندفرق  هازمانبخصوص اگر صحت این کالم بعید نیست؛ 

روي این مفهوم و قضایاي حقیقیه است  به نحو احکام باشد؛ چوندیگر مصداق غنا نمی بعید نیست که اینجاو در نیست 
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مکلف است که ممکن  شخصل به عرف و ، محوّکندو کجا صدق نمیکند ، کجا صدق میاین مفهوم کهاست و این آمده

ها یري است که در انسانتغی به خاطرکه صادق نیست، این .صادق نباشدو وقت دیگري این صادق باشد  ،وقتیاست یک

 که االن آن وصف را ندارد.پیدا شده است یا به هر دلیل دیگري زمان و مکان  شرایطا در ی

ي مقدار آنچهزمان مصداق غنا باشد و زمان دیگر نباشد؛ اما یکیعنی  ؛است طوراین هازماندر  گفته شد، آنچه

، مثالعنوانبهگیزي را ندارد؛ ولی انو طربنیست  طوراینآفریقا  هدر منطق مثالً  ،است که در یک زمان ، آناست دشوار

اي عرف این در فض ،چه بعید نیست که بگوییمگر ؛این محل سؤال است .داردانگیزي وجود این طربآسیا  هدر منطق

ه خالف ب ،جاي یک احتیاط بیشتري است اینجا ،منتهی انگیزي نداشته باشدخودش مالك است که غنا نباشد و طرب

 .االن نیستاست و االن هست یا بوده است و که یک زمانی نبوده  آنجا

ممکن است  ،این است که اگر ما اطراب را در مفهوم أخذ کردیم و اطراب را فعلی یا شأنی گرفتیماش عدهاالقعلی

این تابع عرف و  .دیگري نباشد همنطقو اي باشد ، در منطقهزمان دیگر نباشدو در یک چیزي در زمانی مطرب باشد 

 .نداردهم مانعی و داریم در احکام  ماشاءاهللالیرا هر منطقه و هر زمانی هست و این نسبیت  شرایط

ممکن است یک زمانی حرام است. حال،  کندکه انسان کسی دیگري را آزار دهد یا توهین این مثالعنوانبه

هاي دست هست که بعضی حالت ؛ چونگرفتن توهین باشد سینهبهدست ولی زمانی ؛گرفتن توهین نباشد سینهبهدست

دلیل گفته  .این نسبیت هیچ مانعی ندارد . پسولی در آفریقا براي تعظیم است ؛آیدحساب میتوهین به اینجااالن در 

بر این کار و ربما یصدق این مفهوم  . حال این اهانت،و حرام استو اهانت مسلم درست نبوده توهین نکنید است که 

یک چیز  .کندالمناطق که تفاوت پیدا می االعراف و األقالیم ومکنه و األحسب األزمنه أو بحسب ، باخري ال یصدق

ولو اهانت شأنی هم  دیگري خیر؛ هبیاید و در زمان و منطق حساببهاي خاص توهین که در زمان و منطقهشود می

در و انگیز است اي طربمنطقهدر  این صوت . حالبر شما حرام استانگیز شارع گفته است که صوت طرب .بگیریم

در آن زمان حرام بوده  .حرام نیست اینجاو حرام است  آنجا ،اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشد .نیستدیگري  همنطق

ن شأ .دادبر حسب شأن شخص شود خمس را گوید میکه مین است همان شأیا مثل  .این زمان حرام نیستو در 

 ، شأنش متفاوت است.ولی همین شخص در محیط دیگر ؛است طوراینشخص در این محیط 

اکثر چیزهایی که االن مرسوم است و یک طلبه قبل از انقالب در قم شأنی داشت که االن خیلی متفاوت است 

وقت که آنبود یا این که کسی ساعت ببندد و زلف داشته باشد خیلی قبیحاین مثالعنوانبه .وقت خیلی قبیح بودآن

ولی االن  ؛ماشین بخردو از خمس بردارد که شد وقت نمیآن بودند.به عدد انگشتان دست روحانیونی که ماشین داشتند، 

ممکن است  .باشد طوراینکه این تفاوت ازمنه و امکنه وجود دارد و در اطراب هم بعید نیست  .اي ماشین داردهر طلبه
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بیست سال بعد اگر بخواهد این را کنار  ،دهو این کار اشتباه باشد؛ ولی خرد ماشین مدل باالیی بدر شأنش نباشد که 

گذر زمان این  بر اثربعد  ؛ ولیاست یعنی ابتدا یک امر حرام یا اشتباهی ؛است آقاحاجگویند این خالف شأن ، میبگذارد

ناسب مجالس لهو قیدي که مآن حتی  .همین قبیل استشود. اطراب هم از ل میمبدّو حرام نیست دیگر شود و ثابت می

و است  طوراین همآن ،یعنی صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد گویند، غنا؛اي که از فقها میو لعب است که عده

این  عیتی نداشته باشد.وض باشد؛ ولی بعدها چنینمناسب مجالس لهو و لعب بوده  ،ممکن است در زمانی این صوت

 ر مصداق دارد.طوّو تغیر و ت تحول

بوده یا مطرب شود، مناسب مجالس لهو و لعب اي که در آسانسور گذاشته میهمین موسیقیابتدا که در ممکن است 

ولی بعد در اثر بوده باشند؛ حرام  ، مرتکبشوند، کسانی هم که مرتکب میوقتی که طرب شأنی در آن باشدو باشد 

سرودها و  هاآفریقاییکه مثال دیگر ایناست، دیگر حرام نباشد. که شیوع پیدا کرده و از آن فضا بیرون آمده این

ست یا مناسب مجالس لهو و لعب اکه شود بگوییم را نمی هایشخودشان را دارند که بعضی هاي خاصخوانیآوازه

این هم یک مطلب که اطراب مثل  .اشد داستانش جداستب اياگر چیز شهوانی . البتهبه آن معانی استاست انگیز طرب

ر و غیّ التی تتَ ، من المفاهیم النسبیه، شأنی أو فعلیٌ ال یبعد بأن یقال بأن االطراب سواء کان اطرابٌ ،خیلی از مفاهیم دیگر

 االعراف. ر بتطورات االزمنه واالمکنه و ل و تتطوّتتحوّ 

 .ها مناسب استاین هاحتیاط در هم که چه؛ گرباشد رطواینکه بعید نیست گفتیم،  آنچهبر اساس 

 دهم تنبیه

اصواتی است که کیفیات تهییجی و تحریکی در جنگ یا براي دفاع و مقابله و دهمین فرع از مباحث ذیل بحث غنا، 

 هايکه با ریتماست هایی آهنگها و سرود؟ مشمول بحث غنا هست یا نیست. آیا این اصوات، جنبه تشجیع دارد

ها ربطی آیا این .است و رَجَز براي تشجیع ، تهییج در مقام جنگ، حرب و دفاع بوده ونوازند و غرض از آنخاصی می

 ؟به بحث غنا دارد یا ندارد

 فیااهللا اعرنظر آیت

مطرب  صوت مرجعِ  ،چون غنا ؛غنا خارج است همقولمحتاج دلیل خاصی نیستیم از  اینجادر ما که آید می به نظر

؛ زیرا اطراب این است که خوشی در اما اطراب نیست و ممکن است مرجع هم باشد؛هست اگرچه صوت حسن است 
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همراه با خوشی و  ،برد که بیرون رفتن او از حال عاديرا از حال عادي مقداري بیرون می او کند ویایجاد مشخص 

 ؛است غیرطبیعی کند که همراه با سروراست؛ یعنی یک حالت انفعالی پیدا میشدن  خودبیسبک شدن و از خود 

و در او کند افروخته می، او را بربردر شخص را از حال طبیعی بیرون میاگو کند خفتی ایجاد نمی اصالًها این کهدرحالی

ی نوع ؛ بلکههست طوري در آنکه خوشی و شادي انفعالی آنشود بگوییم کند و نمیشدت و هیجان فعال ایجاد می

 .داخل در مفهوم اطراب نیستکه آید می به نظرو کند فداکاري بیشتر  هکند که شخص را آماداو ایجاد می هیجان در

هایی که خوانیهاي جنگی و سرودها و آوازهخوانیکه در لغت آمده است، بر رجز» سرورالخفۀ تصیبه لشدة «عبارت 

 رودنمی به کارکند و ظاهرا این تعریف طرب در او نمی ، صدقرودمی به کارج در مقام جنگ و دفاع و تشجیع براي تهیی

مقوله از مقام و  مقامش طرب نبوده وخوشی و این امور، در مقام لهو،  اصوالً از مقام لغت هم که بگذریم، طورکلیبهو 

، بنابراین ؛، کافی استگیردمیرا ن اینجادر که بگوییم مفهوم براي اینکه شک هم بکنیم،  همین مقدار. دیگري است

 اینجااما اطراب لغوي و عرفی در  ؛مرجع است حسنِ صوتِکه اینولو  ؛نیست اینجاانگیزي در تعریف طرب مطمئناً

 .این مقوله از آن خارج است ،شودو اگر شک هم صادق نیست 

 شوندنمی غنائینکته: اصوات در ورزش نیز غالباً شامل موارد 

شود طرب که دیده میخیلی از مواردي . تمتفاوت اس ،شودها ایجاد میینهم که در حالت ورزش و امثال ا آنچه 

کند و و فرد را تهییج میدهد با مجالس لهو و لعب نیست؛ بلکه صوت خوبی است که به کار نظم میتناسب میا نبوده و 

در مقام جنگ یا  آنچه ،بنابراین ؛باشداطراب نمی ما به نظرو دهد برد که منظم و قوي این کار را انجام به سمتی می

 همآندر شک را در آن نفی کنیم و طرب و اطراب شود، بعید نیست که از قبیل ورزش انجام میدیگري  هايفعالیت

 کند و ما باید قدر متیقن آن را بگیریم.شود، در عدم مصداقیت اطراب کفایت میمفهومیه می هکه شبه جهتازآن

بر آن  هعالو اینجاود که یک صدایی در جایی مطرب باشد و در جاي دیگر نباشد؛ اما در این بنسبیت  منظور ما از

 اساساً  ،شودجنگ خوانده می این سنخ رجزهایی که دردیگري بگوییم که عبارت از این است که  هنکت خواهیممی

دقت شود که حکم  .مصداق این نیست اساساً ؛ بلکهنیست اینجاو در که آنجا هست نه اینو خارج از این مفهوم است 

 کنیم.الهی در هر جایی که مصداق غنا تحقق پیدا کند مطلق است منتهی، ما االن مصادیق و مفاهیم غنا را داریم بحث می

این اطالق حکم است که دخالت زمان  .هر جایی که غنا صادق باشد ،حکم الهی مطلق است بر همه ازمنه و امکنه منتهی

و به کند ، موضوعات را متحول میفقها است که تفاوت زمان و مکان ههم موردقبولاین  و وضوع استو مکان در م
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حکم همیشه انشاء حکم  .شود، بالعرض عوض میشود، حکم که عوض میدرواقعولی  ؛شودتبعش حکم هم عوض می

 .شوداست، این هم عوض میچون موضوع عوض شده  ،و فعلیت حکم امر مطلقی است منتهی

 یازدهم تنبیه

 سؤال:

 ؟آیا مطلق ترجیع مشمول بحث غنا بوده و حرام است یا ترجیع مناسب مجالس لهو و لعب

قید مناسب مجالس لهو و لعب  عبارت از قیدي است که در مقابل نظر جمعی از فقها است که شبحث یازدهم خود

 حالتابهمعنایی که  به همانع مطرب، صوت مرجّ ،گویند، جمعی از فقها میعرض کردیمنیز  طور که قبالًهمان .است

که گوید را میبلکه اطراب  ؛دانداست که اطراب را در غنا مقوم نمینظري  ،در مقابلشو غناست ، آن کردیممیعرض 

 .ترجیع است ،اگر هم باشدیا در مفهومش نیست 

که مناسب است عی مرجّغنا،  گویند کهیم بلکه ؛است ع حرام و غنامطلق مرجّکه گویند ها باز نمیآن ،بنابراین

که گوید دهد یا میهوم دخالت نمیدیدگاه دیگري است که اطراب را یا در مفو این مفهوم  .مجالس لهو و لعب باشد

؛ بلکه ع غناستگویند که مطلق صوت مرجّوقت نمیها هیچاین .نیست چیز جدیديو ترجیع است  ،معناي اطراب

 .مناسب مجالس لهو و لعب است )آورندجاي اطراب قید دیگري میبه( کهعی است مرجّصوت غنا، که گویند می

تواند بگوید که ؛ یعنی کسی نمیع غناستدهد که مطلق صوت مرجّتوانست فتوي کس نمیعلتش این است که هیچ

، کنیدکه از فقها سؤال  اآلن هم .ستا غناخواند، این کند یا سرودي مییا مداحی میخواند وقتی شخص قرائت قرآن می

شود، گفته میمناسب مجالس لهو و لعب  کهاینحال  .مناسب مجالس لهو و لعب باشدغنا چیزي است که گویند که می

 قاعدتاً ؛ بلکهشودید حمل بر مجالس لهو و لعب خاصی عده بااالقعلیکه خودش مفهوم خیلی لغزان و لرزانی است 

 معموالً  و دارد هاي خاصحالتدیگري است که  مانند پارتی و چیزهاياي ویژه به شکلنوعی مجالس لهو و لعبی که 

 .شودهم در عرف فهمیده می

در لغت نیست مفهومی است که اطراب  که اگر کسی بگوید ، هست.کردیمقابل دیدگاهی که در آن سیر میاین نکته م

یعنی  ؛بلکه بگوید اطراب ؛سرور نیستالتصیبه لشدة  ما یوجب خفۀً به معناياست، یا بگوید اطرابی که در لغت آمده 

 ،اگر کسی این را بگوید ،ما قبول نداریم؛ اگرچه که و برخی قبول دارنداست همان ترجیع که در مکاسب هم آمده 

که است مرجعی که غنا، گوید ، میغنا هستکه ع را مطلق بگوید تواند مرجّ، چون نمیگذارد منتهیطراب را کنار میا
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شود که چه ء میالغااند و این به عرف نیز مناسب این مجالس را تحدید نکردهفقها  .اسب مجالس لهو و لعب استمن

با  لهو و لعب ،اینجاپس در  .شود گفتهم نمیمطلق لهو و لعب  ،عدهاالقناسب مجالس لهو و لعب است که علیچیزي م

ن فضاي عرفی خودشان این را فقها از همااست؛ بلکه نیامده که چون این در کتب لغت  ؛باید بگوییمرا اي خاصه هدرج

 .مناسب لهو و لعب است باید قیدي به آن بزنیم که این ، پستوانیم بگوییمرا نمیمرجع  به معنايي چون غنا .اندگرفته

این براي که بگوید کسی ممکن است و سه لغت بود  ،اطراب در دوگویند آن است که اوالً، ها این را میکه اینعلت این

خفۀ  به معناي، طرب را ع فی صوتهرجّ ؛ب فی صوته یعنیطرّ ،اطراب اندگفتهکه بگوید بعضی این ثانیاً، .من کافی نیست

 است.معنا شده  طوراینگفتند که م معظم رهبري این را از مکاسب میمقاکه م یگفتقبالً هم  .گیرندتصیبه نمی

 اهللا اعرافینظر آیت

اي از فقها هم است و عدهاطراب در قاموس آمده  کههمینگوییم ؛ بلکه میها را قبول نداریمکدام از ایناما ما هیچ 

یک معناي مطلق دارد  ،دو معنایی هم .اطراب هستکه باید بگوییم  ،کنندها عرف را تحلیل میآن کهلحاظ این؛ بهاندگفته

 .یک معناي خاص داردو 

، اگر هم نیاورد و آوردمی اینجااي در یعنی قید اضافه ؛همین معنا مقصود استکه معناي خاص را یا باید بگوییم 

که توانیم و نمیباید اطراب را در مفهوم بیاوریم که گفتیم ید قدر متیقن را بگیریم و لذا میما با ،دو معنایی باشد چنانچه

آن و فهمد ؛ یعنی آن چیزي است که عرف میاطراب شأنی است ،اینجادر  اطراب کردیم که، عرض مینیاوریم منتهی

حد و حدودش و اند ها مناسب مجالس لهو و لعب آوردهاین ،قید اطراب که نباشد است که شأنیت اطراب دارد. چیزي

. شودوم نسبی می، مثل مطرب مفهالبته مناسب مجالس لهو و لعب هم اگر بگیریم کنند.حواله میعرف  خودخودبههم را 

ن سیر فقهی، کسانی به آن قائل روي ایه قید مناسبت مجالس لهو و لعب را خواستیم بگوییم این است کاي که مینکته

معنایی  ،قبول دارندهم که در لغت قبول ندارند یا اگر این به خاطر، حال یا گویند اطراب در مفهوم نیستاند که میشده

و آن را کنار شد گرفتند و لذا با ترجیع مرادف و مساوق میمعناي ترجیع می به و قبول ندارند کردیمبرداشت میکه ما را 

مجالس لهو و  تمناسب. آوردندت مجالس لهو و لعب را میپس مناسب ،دنبگوی توانستندنمیکه مطلق هم  .گذاشتندمی

شود ناسب مجالس لهو و لعب که گفته میت که معرض ما این اس ،منتهی .شودنسبی می ،این، مثل آن لعب را که بیاورند

ما  ،اي باشد. البته اگر یک قید اضافهچیزي جز مطرب نیست ،مناسب مجالس لهو و لعبو همان مطرب است  ،درواقع

، این را هم اضافه کنیمدر أقل و أکثر که تردید پیدا چون  ؛کنیمرا هم در موضوع أخذ مجالس لهو و لعب  تباید مناسب
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شود و اگر ، نسبی میکه البته ما قبول نداریم)( بیایدجاي اطراب ، اگر بهم و لذاست که مناسب مجالس لهو و لعبکنیمی

کثیري از فقها از قدیم آمده  هکلمات عددر باز هم چون  ،تفاوتی با مطرب شأنی داشته باشد ،مناسب مجالس لهو و لعب

عبارت از  که غناباید بگوییم ، شود که اگر تفاوت داشته باشدنتیجه این می ،وقتباید أخذ کنیم آنهم آن قید را است، 

که مفهوم گوید می شناسیمفهوموقتی یک فقیه از باب چون  است. لهو و لعب مجالسِ مناسبِ مطربِ عِمرجّ نِسَصوت حَ

که عرف را براي ما بیان ن است براي ما ایهم چون ارزش لغت  ؛نیست شناسلغتکمتر از کالم این  ،عرف این استو 

میزان داراي ارزش است. بله! اگر فقیهی  به همانکنم گوید من معناي عرفی را بیان مییک فقیه نیز میوقتی  و کندمی

این  اشعرفیمعناي  گویدمیولی وقتی  ؛ارزشی ندارد ،گویمعنوان کند که من اصطالح فقهی یا اصطالح خاصی می

ندارد و لذا باید به  شناسلغتاز فالن کمی دستشناسی شناسی و لغتدر عرف، این فقیه عرب چند قرن قبل ،است

 .کنیماعتنا  همآن

اي بر سب مجالس لهو و لعب هم چیز اضافهدر قرون متقدم باشد و لذا اگر منا البته فقیهی که در فضاي عرب و

این را دارند یا مرحوم نراقی دارد و بزرگانی ، شهیدین احتماالً مثالعنوانهب .کنیم، باید آن را هم أخذ مطرب داشته باشد

 .اندآوردهاین قید را  ،از این قبیل

با  تمطرب و مناسبن، مرجع، سَحَ، صوت . قیودي از قبیلدانیمیک از این قیود را در حکم مهم میما هر بنابراین، 

کنیم و حرمت روي این آن أخذ باید  ،احترازي از بخشی داشته باشدهر یک از این قیود اگر یک که مجالس لهو و لعب 

 هشبهکه مفهومی است  ، سهدو ،از مفهوم خارج است یا اگر هم بگوییم قطعاًکه گوییم را یا می مابقیو ید آقدر متیقن می

، ممکن ستا ها جدااین که کنیم. اگر بگوییمو نسبت به بقیه برائت جاري بگیریم را باید قدر متیقن و شود مفهومیه می

براي است این وضع شده لی در مجالس لهو و لعب خوانده شود، وهم نداشته باشد؛ شأنی  انگیزيِاست صوتی طرب

 .اي ندارد، فایدهشوندکه از هم جدا می آنجاالبته شود. س لهو و لعب خوانده که در مجالاین

که باید مناسب گوییم و میکنیم ما در آن تردید میاز هم ب، اگر مطربی بود که مناسب مجالس لهو و لعب نیست

البته من شخصاً ( باشدولی اگر مناسب مجالس لهو و لعب  ؛کندایجاب می طوراینطرب شأنی  مجالس لهو و لعب باشد.

را مواد افتراق و بگیریم  رمتباید جمع القیود را در ح ،بود) طوراینکنم این دو برهم منطبق است؛ ولی اگر فکر می

لحاظ شأنی این دو کنیم که بهما البته فکر میکنیم. بدانیم؛ بلکه جمع القیود را باید أخذ  داخل در حرمت غناتوانیم نمی

شأنی که گرفتیم  ،کنیممنتهی، ما فکر می دنهر دو باید باش ،دمنطبق نباشن باهمها جایی ایندر اگر بر هم منطبق است؛ اما 

مصادیق این از بعضی هم ممکن است  صداوسیماهمین  . درالبته باز هم مصادیقش خیلی زیاد است .تمنطبق اس باهم
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فعلی و شأنی یک بحث و شخصی و نوعی یک بحث است  .به آن وسعت نیست حالدرعین وجود داشته باشد؛ اما

 ما شأنی را بحث کردیم.که دیگري است 

 دوازدهم تنبیه

 شود یا مشمول اصوات ادوات و حیوانان نیز هست؟ن میاإلنساآیا غنا تنها شامل صوت

آمده االنسان و در لغت، صوتصوت انسانی بود که این صوت، یک قیدي با صوت است  ،اینجابحث دوازدهم در 

انگیز هم و قناري یاد بدهند که بخواند و مرجع و طرب فرض بگیریم که به طوطیکه ممکن است این به جهت .است

این اصوات غیر شامل  صوت،آیا این  . حالکنندابزار و ادواتی آن صوت را تولید ولی صوت انسانی نیست یا با  باشد؛

 شود یا خیر؟از صوت انسانی هم می

 الف: قاعده و اصل اولی

آن صوت  تولیدکنندهصوت انسانی موضوع حکم است و اما اگر  ،اینجادر بگوییم جواب آن است که بعید نیست که 

انصراف دیگر  هايصوتنیامده باشد،  هم نااالنسالبته اگر در لغت، صوت .نیست مشمول این حکم و دلیل ،ان نباشدانس

 .شامل صوت غیر انسان بشودبعید است که لغت غنا، به صوت انسانی دارد و 

 دلیل قاعده و اصل اولی

 اینجادر هایی که اما انصراف صوت باشد؛االنسان در مجمع، لسان و مقاییس وجود نداشته ظاهراً تصریح به صوت

 ؛صوت انسانی است ،به انسان است و لذا قدر متیقن مفهوم غنا ،شودگفته می

 خصوصیت ءاغب: کالم در مقام ال

. مثالش هم تربیت حیواناتی مانند بعید نیست ، در بحث ماء خصوصیت از صوت انسان به اصوات دیگرالغاکه چه گر 

ممکن است که بگوییم با  اینجادر  کند.آهنگ تولید میولی  ؛خوانده خودش نمیکقناري و طوطی است یا ادواتی است 

شاید چنین نباشد که گوش دادن به یک  یعنی واقعاً  ؛ء خصوصیت بعید نیستالغاولی با  ؛غنا نیستعرفی، مفهوم لغوي و 
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 ٢٣٣٢�ماره ثبت:  

بیاید حیوانی بیرون  هاز حنجر ؛ اما همان اگرحرام است شود،گیزي که از حنجره انسان صادر میانربط با همانآهنگ 

 .دنندار باهمهیچ فرقی که این دو، آید می به نظرباشد. حالل ، شودیا از یک آالت دیگري خارج 

نیست؛ چون وقتی ترجیع است ترجیع هم و نیست هم صوت  .غنا صادق نیست اینجادر شناسی لحاظ مفهومبه البته

هم انصراف به صوت به انسان در این  . پسآوریمو انسانی بودنش را از ترجیع بیرون میکند از حلق ادا آن را که 

 ناگیرد و انصراف به انسبرنمی را درآالت و ادوات ، التردید فی الحلق که گویدکه ترجیع که میهم اینو کلمات است 

گوییم شناسی میلحاظ مفهوم، بهغنا هجز همین ادل ؛ما اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیمکه آید می به نظر؛ ولی دارد هم

فرقی و سیار قوي است بخصوصیتش  ءالغا، اینجاکه در گوییم لحاظ حکمی می؛ ولی بهشودها نمیشامل اینکه غنا 

کند؛ که صدق ترجیع و غنا نمیاینولو البته  .را از این بشنود یا از آن بشنود این کیفیت صدا و ترجیع و ریتمکه ندارد 

ولی  ؛شودبوده و شامل آن نمیأضیق  ،اینجادر مفهوم که آید می به نظرو انگیزي را به همان شکل دارد ولی آن طرب

 .تواند این مورد را بگیردي خصوصیت، میالغا، با حکم

 به نظر همآنکه بحث سیزدهم هم با ابزار و بدون ابزار بودن است  بود که عنوان نمودیم. مدوازده فرع و تنبیهاین هم 

حال چه با ابزار باشد و چه بدون ابزار، در هر دو صورت حرام است ، مرجع مطرب صوت .تفاوتی ندارد که آیدمی

با ادوات باشد یا که این اطالق دارد  .گوییمهم دارد که بعد میاي حرمت اضافهحرام است؛ گرچه که آالت، خودش 

 وتی ندارد.هم تفا، باز دهد یا حالت جمعی و سرودي باشدتنهایی انجام را بهخوانندگی . حال بدون ادوات باشد

شأنیت اطراب ندارد؛ ولی وقتی  اصالً، اي بدون همراهی با ادواتعرض کنم که گاهی کیفیت صوتیه خواهممیاین را 

؛ ولی البته این تفاوت را داردکه کند ادوات، اطراب پیدا می به خاطر؛ یعنی کندشأنیت اطراب پیدا می ،یدآبا ادوات می

طور فرقی . همینچه با ادوات باشد چه بدون ادوات باشد ، حالاین اطراب را دارد اگر این دخالت را نداشته باشد،

را که شأنیت اطراب  شودمیموجب یا همزمانی جمع شدن که  آنجابله! در  .باشد یچه جمعو چه تنهایی باشد  ،کندنمی

 ،باشدکه مجرد  ،وقتکند آنکه این وضع را پیدا شود موجب میهمراهی این با آن تار و دنبک در او ایجاد کند یا 

 همآنولی اگر بدون  ؛کند، البته فرق میبه این حد برسد . اگراطراب دارد ،باشدکه ولی با آن  در آن نیست؛اطراب 

پس نیز بشود. موجب تضاعف حرمت از حیث عناوین دیگر که ها ممکن است همراهی با آنطبعاً  ،اطراب داشته باشد

 شته باشد. این هم بحث سیزدهم بود که بین شد.تواند دارا میاین نوع تأثیر 
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