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  چكيده
 ،شود يماگرچه حرمت و بطالن قمار و گروبندي از مسلمات شريعت اسالمي محسوب      

 سواركاري، تيراندازي و مانندم، به اقتفاي منابع فقهي، مواردي . ق655 مادة در قانونگذار
يي از چه روي در ميراث اينكه چنين استثنا. استكرده شمشيرزني را از شمول اين حكم مستثنا 

 توان يممكتوب فقهي ورود يافته است و نسبت آن با اقتضائات عصر جديد چيست و اينكه آيا 
 فقه اماميه مصاديق نوظهوري را در ذيل موارد منصوصه گنجاند و آنها يها ليپتانسبا استفاده از 

توصيفي به تتبع -يرا تمثيلي و نه حصري دانست يا خير، جستار حاضر را در پژوهشي تحليل
 با تبدل موضوع و تغيير دهد يمنتايج پژوهش نشان . فراگير در مستندات فقهي كشانده است

؛ ستين مذكور را ياراي تأمين مقاصد شارع از تجويز چنان حكمي ةمصداق، موارد ثالث
 بنابراين الزم است با برگرفتن گوهر حكم و در پرتو اجتهاد براساس مقتضيات زمان و مكان،

 .كردمصاديق نويني را جايگزين موارد مزبور 

  
  

  واژگان كليدي 
 م. ق655 مادةسبق، قمار، گروبندي، رمايه،       
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  مقدمه. 1
صراحت قمار و گروبندي را باطل و هرگونه دعاوي مرتبط با آن را  به قانون مدني 654 مادة

، اموري را از اين حكم كلي )655(  بعدادةملكن بالفاصله در . استده كرغيرمسموع اعالم 
 و تيراندازي در همچنين و سواري حيوانات دوانيدن در«: و مقرر داشته استده كرمستثنا 

  .»شود ينم رعايت آنها مورد در قبل مادة مفاد و جائز گروبندي شمشيرزني،
 فقيهان وس  كي مستظهر به مستندات روشن شرعي است؛ چه اينكه از گفته شيپمفاد مواد 

؛ خميني، 185 :1ج، ق1411انصاري، ( شرعي بر حرمت قمار اجماع داشته ة اربعةادلشيعه با استناد به 
، ق1418؛ شيرازي، 368 :1ج، تا يبخويي، ( دانند يمو بلكه تحريم آن را ضروري آيين اسالم ) 7 :2ج، ق1415

 شرع انور، برخي يها آموزه  بين ايشان اتفاق نظر وجود دارد كه دري سوگريد و از ،)142: 3ج
اين  ةجمل از 655 مادة در گفته شيپامور اگرچه با قيد برد و باخت جايز و مباح است و موارد 

: 10ج، ق1418طباطبايي، ( شمار رفته و بلكه مصاديق جواز، منحصر در سه مورد مزبور است بهامور 
 اين است ، پژوهش حاضر شدهيريگ شكل سبب آنچه، اين با وجود .)212: 28ج، ق1404؛ نجفي، 233

مقتضيات عصر تشريع، اگر  ةمالحظ، با يدوان اسبشمشيرزني و مانند  مواردي سو  كيكه از 
 موارد كاربري آن كم دستنگوييم در قياس با روزگار كنوني، متروك و بالموضوع شده است، 

 عنوان بهن گذشته  مثال شمشير و نيزه آنچنان كه در روزگارارايبو ه شددچار تحول فراوان 
 مهارت ويژه و اساسي براي عنوان به، يا سواركاري شد ميابزار و ادوات جنگي استفاده 

 مدلول رواياتي كه مؤمنان  سوگريد از .مجاهدان مطرح بود، ديگر چنان كارايي خاص را ندارند
لح ، با اهداف و مقاصد خاصي شكل گرفته و تابع مصااند دهكررا به چنين اموري تحريض 

شرعي و با تتبع در  ةادلنوشتار حاضر  با مراجعه به مستندات و  رو ازاين؛ اند بوده يا ژهيو
راهكار برآمده و به  ةارائ كالن فقه اماميه، درصدد يها تيظرفميراث مكتوب فقهي، با توجه به 

 به ،گفته شيپبر رفع چالش  افزون حال  نيعكه در  پرداخته استالگويي در اين زمينه  ةارائ
، سپس )الف( شود يمحرمت قمار ذكر  ةادل ابتدا منظور بدين. پويايي و چاالكي فقه منجر شود

استثناي برخي موارد از اين حكم كلي در ضمن بيان مشروعيت عقد مسابقه توضيح داده 
مواضع استثنا و همچنين بررسي  زمينة، در ادامه به نقد و تحليل آراي فقيهان در )ب( شود يم

، و در فرجام كار موقعيت )ج( شود يمعميم حكم مسئله به مصاديق نوظهور پرداخته امكان ت
 ).د(خواهد شد حقوقي بحث مطالعه 

 
  حرمت قمارادلة  .2

 قمار ، قرار گرفته استيپرست بت شراب و فيرد هماز منفورترين محرمات در نزد خداوند كه 
سُر و الْأَنْصاب و الْأَزالَم ينَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ و الْميها الَّذيا أَي«: ديفرما يمخداوند در قرآن . است
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 و قمار و شراب ديا آورده مانيا هك يسانك ي ا؛م تُفْلحونكطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّيرِجس منْ عملِ الشَّ
 رستگار تا دينك يردو آنها از است، طانيش عمل از و ديپل ،)ييآزما بخت ينوع( ازالم و بتها
  .)90: مائده( »ديشو

 نمونه براي. دليل ديگر حرمت قمار روايات متعددي است كه در اين زمينه وارد شده است
ده كر گزارش داده، عياشي در تفسير خود از اسباط بن سالم نقل يحر عاملآنچنان كه شيخ 

 نَيالَّذ هايأَ يا«اي آيه بوديم كه مردي وارد شد و از معن) ع(در محضر امام صادق«: است كه
 »پرسش نمود، حضرت فرمودند مقصود از آن قمار است» بِالْباطلِ مكنَيب مكأَموالَ لُواكالتَأْ آمنُوا

  .)166: 17ج، ق1409، يحر عامل(
در ميان قريش باب بود كه حتي اهل و عيال «: نديفرما يم) ع( در روايت ديگري حضرت
كليني، ( »؛ پس خداوند ايشان را از انجام قمار منع نمودداند يمار خويش را در معرض قمار قر

  .)122: 5ج، ق1407
 و الْخَمرُ إِنَّما«: ةآي خداوند كه يهنگام«: نقل شده است) ع(در خبر ديگري از امام باقر

ريالْمرميس«نازل نمود، از ايشان پرسيده شد كه مقصود از ) ص(را بر پيامبر گرامي اسالم» ...س «
: 5ج، ق1409كليني، ( »شودآن چيزي است كه بدان قمار  منظور هر: فرمودند) ع( چيست؟ حضرت

123(.  
، عملي دهد يمشخص را بر باد  ةسرماياز منظر عقل نيز قمار از آن جهت كه به يكباره 

ه كنيعلت ا  از قماربازان بهياريبس. )557: 2ج، 1372طبرسي، : ك.ر( مذموم و قبيح شمرده شده است
 يارهاك تن به شوند ينمن است برحسب اتفاق به اموال كالن دست يابند، حاضر ك مميگاه
مقابل اگر   در.ماند يمد و اقتصاد از كار باز ي توليها چرخجه ي بدهند، در نتي و اقتصاديديتول

و  گيرد ميشخص شود، چنين فردي در حالت خطرناكي قرار  ةسرمايقمار موجب از بين رفتن 
  .)128: 2ج، 1371مكارم شيرازي، ( است براي جبران آن دست به سرقت بزند نممكحتي 

  وندهست ها يماريب از ياريبس شيدايپ ياصل عامل يروان جاناتيمطابق برخي تحقيقات ه
 يو روح تنها نه است، قمار يباز مشغول هك يشخص ؛است جانيه شيدايپ عوامل نيز از »قمار«

 يعني برند؛ يم سر هب العاده فوق حالت در زين او بدن ازاتجه تمام هكبل ،است دستخوش تشنج
 اختالل يداخل غدد ترشحات در زد،ير يم او خون در يقند مواد شود، يم شتريب قلب ضربان
 دنبال به قمار، انيپا از پس و شود يم يياشتها يب دچار و پرد يم صورت رنگ شود، يم حاصل
 آرامش جاديا و اعصاب نكيتس يبرا اغلب و رود يم خواب به يبحران حالت و اعصاب جنگ

  .)383: 4ج، ق1418طاهري، : ك.ر( شود يم متوسل مخدر مواد ريسا و لكال به بدن، در
؛ 109: 22ج، ق1404نجفي، ( اند دهكر اجماع را نيز در شمار مستندات مسئله ذكر هابرخي فق

 كتاب و سنت، چنين اجماعي در  ازيا ادله با وجود رسد يم نظر به. )139: 16ج، ق1413سبزواري، 
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 هر  در اينبا وجود. و با محظور مدركي بودن مواجه خواهد شد يستنعرض داليل ديگر 
 توان يمو حتي  استحال آنچه مسلم است اينكه حرمت قمار در شريعت اسالم امري قطعي 

  .ضرورت مذهب بر حرمت آن اقامه شده است كردادعا 
  

  مشروعيت مسابقه. 3
 بيان احكام و شرايط شرعي مسابقات به» هيالرما و السبق«ذيل مبحث  اغلبي  اماميفقها

سبق در لغت به معناي تقدم و . )183: 2ج، ق1408؛ محقق حلي، 289: 6ج، 1387طوسي، : ك.ر( پردازند يم
 خداوند كه همچنان؛ )395: ق1412؛ راغب اصفهاني، 85: 5ج، ق1410، احمد بن ليخل(  استافتادن شيپ
؛ يعني كساني كه با انجام اعمال صالح بر ديگران پيشي )10: واقعه( »السابِقُون السابِقُونَ«: ديافرم يم

اشتقاق يافته است، » رمي«رمايه نيز كه از . )220: 3ج، ق1412؛ قرشي، 180: 5ج، ق1416طريحي، ( گرفتند
ر يه تكآنگاه . )17: انفال( »يرم اللَّه نَّكل و تيرم إِذْ تيرم ما و«: رود يمكار  بهدر معناي تيراندازي 

: 19ج، ق1414؛ زبيدي، 335: 14ج، ق1414، منظور ابن( انداخت ير ميه تكخدا بود در واقع ، يانداخت يم
475(.  

 اين واژگان به مناسبت معناي لغوي خود، در اصطالح فقها در مورد مسابقات سواركاري
  .)292: ق1418مشكيني، ( شوند يمفته كار گر به) رمايه( و تيراندازي) سبق(

 و سواركاري از آن جهت تشريع يراندازي كه مسابقه دادن در تاند دهكر اماميه تصريح هايفق
محقق ( شود يمدفاعي مسلمانان و اقتدار هرچه بيشتر آنان منجر  ةبنيشده است كه به تقويت 

 ةشريف ةآياز جمله . اند دهكر استدالل ايشان در اين زمينه به مستنداتي چند. )183: 2ج، ق1408حلي، 
»وا ودأَع ما لَهم تُمتَطَعنْ اسه مج ي بسبراي مقابله با دشمنان اسالمد يو هرچه در توان دار؛ »قُو
. )146: 3ج ،ق1410 ،سيادر ابن ؛37 : 2ج ،ق1405 راوندي، ؛329 : 1ج ،ق1406 براج، ابن: ك.ر( )60: انفال( »دينك

... «: نيز استناد شده است) ع(مشروعيت مسابقه به داستان برادران يوسف خصوص همچنين در
 ما! پدر يا:  برادران يوسف گفتند؛»...متَاعنَا عنْد وسفي نَاكتَرَ و نَستَبِقُ ذَهبنَا إِنَّا أَبانَا اي قَالُوا
، 1387طوسي، : ك.ر( )17: فوسي(» ميگذارد خود اثاث نزد را وسفي و م،يشد مسابقه مشغول و ميرفت
 برادران در توضيح وجه استدالل بايد گفت آن هنگام كه. )81: 2ج، ق1425؛ فاضل مقداد، 289: 6ج

عذري موجه در مورد  ةارائ عنوان به، گردند يم، بدون يوسف به نزد پدر باز )ع(حضرت يوسف
غول انجام مسابقه علت غفلت ما از وي اين بود كه مش: نديگو يم) ع(يوسفحضرت غفلت از 

از اين جهت كه ) ع(حضرت يعقوباز آنجا كه . )144: 9ج، 1364؛ قرطبي، 5: 4ج، ق1404سيوطي، ( بوديم
است، در نتيجه مشروعيت مسابقه استنباط ، به آنان اعتراضي نكرده اند پرداختهآنان به مسابقه 

  .)353: ق1388عالمه حلي، ( شود يم
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؛ 164: 10ج، ق1403اردبيلي، (  مواجه شده استهابرخي فق ةمناقشاستناد به آيات مزبور اگرچه با 
 مسابقه بين فقيهان اماميه اتفاق نظر وجود الجمله يف در مشروعيت حال  نيع در ،)466: تا يبهمو، 
جواز عمل مزبور منحصر در  ةادل؛ چه اينكه )284: 2ج، ق1427؛ ايرواني، 232: 19ج، ق1412روحاني، ( دارد

 مثال كليني در رايب.  استشدهو روايات بسياري نيز در اين زمينه وارد يست ن هگفت شيپآيات 
 منْ يأَواق سبقَها و جعلَ لَيالْخَ يأَجرَ اللَّهرسولَ  أَنَّ«: است كهده كر به سند خويش نقل كافي
 و دهكرركت  شيدوان اسب ةمسابق در) ص(پيامبر گرامي اسالم. )49: 5ج، ق1407كليني، ( »هفضَّ

در اين ) ع(روايات ديگري حكايت از حضور برخي از ائمه. مقداري نقره قرار داد آن را ةجايز
  .)252: 19ج، ق1409، يحر عامل( قبيل مسابقات دارند

 عوض و جايزه صرفاً در برخي عنوان به است كه گروبندي و تعيين چيزي شايان ذكر
 ةادل جايز بوده و ساير موارد مشمول ،ده استمسابقاتي كه نص صريحي در مورد آنها وارد ش

روايت كرده است كه ) ع( از امام صادقسنان بن عبداهللا. حرمت قمار قرار خواهند گرفت
. )49: 5ج، ق1407كليني، ( »النِّضَالَ يعني نَصلٍ أَو حافرٍ أَو خُف يف إِلَّا سبقَ لَا«: حضرت فرمودند

 و شتر( حافر ،)االغ و اسب( خف: موارد زير مجاز است در قطو قرار دادن عوض ف گروبندي
  ).نيزه( ريت و) ليف

به معناي عوضي خواهد بود كه  ،به فتح باء قرائت شود» سبق« ةواژيادكردني است كه اگر 
 بنابراين معناي جمله ،)79: 3ج، ق1407، فهد ابن؛ 103: 6ج، ق1407طوسي، ( شود يمدر مسابقه قرار داده 

 ساير حال  نيعو در  استجايز  مذكور ةگان سه كه گروبندي فقط در موارد شود يمچنين 
 نيز مشروط به عدم تعيين عوض جايز خواهند بود؛ كما اينكه نظر مشهور نيز چنين ها مسابقه
به سكون باء و به معناي مصدر قرائت شود، اصل » سبق«، اما اگر )70: 6ج، ق1413شهيد ثاني، ( است

. غير از موارد مزبور درهرحال غيرمجاز شمرده خواهد شد به يا مسابقهه برگزاري هرگون
 ينف يقتضي الباء انكبإس هو و... إلّا سبق ال«: سدينو يم در اين زمينه المقاصد جامعصاحب 
 »عداها مايف العوض ميتحر يعل إلّا هيف هدالل فال الفتح هيروا يعل و ؛هالثالث عدا مايف هيالمشروع

  .)326: 8ج، ق1414كركي، (
:  كهنديفرما يمنقل ) ص(از قول پيامبر گرامي اسالم) ع(در روايت ديگري حضرت صادق

 و الْخُف و الْحافرَ خَلَا ما صاحبه تَلْعنُ و الرِّهانِ عنْد لَتَنْفرُ هكالْملَائ إِنَّ :قَالَ )ص(اللَّه رسولَ أَنَّ«
 نفرت داشته و مرتكب آن را يبند شرطفرشتگان از . )49: 3ج، ق1413صدوق، ( »النَّصل و شيالرِّ

  .؛ مگر در مورد سواركاري با اسب و شتر و تيراندازي با نيزه و كمانكنند يملعنت 
 حرام و نوعي قمار محسوب گفته شيپدر روايت ديگري هرگونه گروبندي در غير موارد 

 »حرَام قمار كذَل يسو ما و شِيالرِّ و الْحافرِ و الْخُف يف انَالرِّه تَحضُرُ هكالْملَائ إِنَّ«: شده است
  .)284: 6ج، ق1407طوسي، (
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در  يبند شرط و شوند يم حاضر يراندازيت و ياركسوار مسابقات در گروبندي در فرشتگان
  .غير اين موارد قمار و حرام خواهد بود

 اينكه گروبندي صرفاً در همين چند شود يمفاد بنابراين آنچه از مجموع اين روايات مست
  1.قسم حالل و مشروع بوده و ديگر موارد به نص اخبار مزبور حرام است

  
  تحليل فقهي موارد جواز گروبندي. 4

در اين قسمت، در چند مرحله، حكم فقهي جواز گروبندي با مراجعه به منابع شرعي تحليل و 
 .رديگ يم محك سنجش فقهي قرار  و ميزان داللت آن درشود ميارزيابي 

  
  )تنقيح مناط(  استخراج مناط حكم.4.1

تيراندازي و سواركاري داراي مانند در ابتدا بايد گفت مشكل بتوان پذيرفت كه استثناي اموري 
 نظر آنچه مسلم است اينكه بنابر.  دور از فهم بشر باشديها مناط تعبدي محض و يها مالك
 عتيشر امكاح هستند، عقل توسط آنها كدر انكام و افعال يذات بحق و حسن به قائل هك هيعدل
 و بوده آن علل ةسلسل از و امكاح اتكمال هك است يمفاسد و مصالح تابع واقع حسب به
 يعباد امك احاتيجزئ به نسبت گرچها ها مالك نيا. ندهستآنها  دائرمدار بقائاً و حدوثاً امكاح
 از گريد يبعض ةفلسف و مصالح يول، ستين يقطع شفك قابل يرعباديغ امور از يبخش و
 و اتينفسان از دور به هك ها انسان يجمع صائب عقل يبرا اسالم ياجتماع امكاح ژهيو به امكاح

 و شفك قابل باشند، آن گوناگون طيشرا و عيتشر طيمح و فضا به آگاه و بوده جمود
 يبرا فهم رقابليغ و مرموز اسرار يرادا امكاح گونه نيا گفت توان يم نانياطم با و دان يدسترس
 انسان يخداداد عقل شرع، از قبل هك است ييامضا آنها از يا عمده بخش هكنيستند؛ بل ها انسان

  2.است گرفته قرار زين عقل خالقِ شارع و شرع دييتأ مورد و افتهي راه آنها به براستك حجت هك

                                                            
 ة مسابقه با آالت خاص.1:  شونديبند ميتقس توانند يممطابق يك استقرا و حصر عقلي انواع مسابقات در ذيل چهار دسته . 1

 مسابقه با غيرآلت قمار و با قيد .3.  قمار بدون گروبندية مسابقه با آالت خاص.2.  گروعنوان بهقمار و با قرار دادن چيزي 
 در حرمت صورت اول و دوم احدي از فقيهان اماميه ترديد نكرده است.  با غيرآلت قمار بدون گروبندي مسابقه.4. گروبندي

 از آنجا كه نص خاصي در مورد آن وارد شده، در ،كه اشاره شد گونه هماندر مورد قسم سوم نيز ). 369 :1ج، ق1418خويي، (
در باب مشروعيت قسم چهارم نيز اگرچه بين فقيهان . كاري و تيراندازي مجاز شمرده شده استراموري از قبيل سوا

 ).221 :28ج، ق1404نجفي، ( ظاهراً نظر مشهور مشروعيت چنين امري است،  وجود داردنظر اختالف
 و يارتكاز علل به ينقل ةادل از ياريبس در هك است امكاح گونه نيا علل و اتكمال ياجمال كدر بر عقل ييتوانا لحاظ به. 2

 در را ياتيح نيچن ثبوت و دانسته جامعه اتيح يةما را آن قصاص، عيتشر وجه در هكنيا مانند است؛ شده اشاره آنها فهم قابل
 تيروا در اي؛ )179: بقره( »بِالْأَلْبا يأُول يا حياه صِالْقصا يف مكلَ و«: است فرموده آنها به خطاب و شمرده نيب يامر عقال نزد

 امام محضر به قضاوت يبرا د،يبر را يگريد فرد گوش از يقسمت يسك: است آمده )ع(باقر مدمح امام از عمار بن اسحاق
 و ديچسبان خود انكم به را شده دهيبر ةقطع او يول فرمودند؛ يجان فرد از قصاص به مكح حضرت آن شد، آورده) ع(يعل
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پرتو حفظ مصالح مسلمانان و دفاع از  در گفته شيپاستثنائات  ةفلسف، فهم مذكور ةمقدمبا 
 و شمشيرزني يسوار اسب مانند؛ چه اينكه مواردي دشو يم آشكار يخوب بهاسالمي  ةجامعكيان 

 در عصر نزول ،اند داده سالح جنگي از دست عنوان بهاگرچه در دنياي جديد نقش خود را 
و ابزارهاي جنگي  ادوات نيتر مهمو از  ندكرد مي ايفا ها جنگوحي، نقش اساسي  در 

  .شدند يممحسوب 
 كه از جمله )60: انفال( »...قُوه منْ استَطَعتُم ما لَهم أَعدوا و« ة شريفةآيشايان توجه آنكه 

آيه به مسلمانان دستور  ةادام، در رود يمشمار  بهمستندات فقيهان در مشروعيت سبق و رمايه 
 داستيپ  كين. ندكنپيكار با دشمنان اسالم تجهيز  جنگي خويش را براي يها اسب كه دهد يم

 بر روي لفظ توان ينمكه دستور مزبور با توجه به فضا و شرايط عصر نزول صادر شده و هرگز 
را ...  وها پوش زره و ها تانك مدرن، ةاسلح مانندجمود كرد و مصاديق نوظهور روزگار معاصر 

  .داخل در مفهوم و هدف آيه ندانست
مصاديق متعددي بيان » قوه« ةواژ نيز براي گفته شيپ ةشريف ةآيارده در تفسير در اخبار و

به » قوه«نمونه در تفسير قمي لفظ براي . شده است كه از گستردگي مفهومي آن حكايت دارد
  .)279: 1ج، 1363قمي، ( هرگونه سالح تعبير شده است

 به بتوان آن با كه است يزيچ هر شريفه ةآي در قوه از مراد«عالمه طباطبايي معتقد است 
 آن با دفاع و جنگ كه است چيزي هر آن جنگ در آن از مقصود و يافت؛ دست معين مقاصد
ق، 1390طباطبايي، ( »مجرب و كارآزموده جنگي قواي و جات اسلحه انواع قبيل از باشد؛ ريپذ امكان

  .)114: 9ج
  

 الغاي خصوصيت از مورد روايت. 4.2

 از گفته شيپ با عنايت به موارد توان يم، در اين مرحله مذكورپس از فراغت از مطالب 
خصوصيت مورد دست برداشت و حكم فقهي مزبور را به مصاديق نوظهور نيز تعميم و تسري 

 نيتر مهمبا اين توضيح كه حفظ نظام و دفاع از سرحدات و تماميت كشورهاي اسالمي از . داد
 سواركاري و مانندريعت به فراگيري اموري  شيها آموزهدر  سببو به همين  استفرايض 

مجاز شمرده  ةقاعدتيراندازي توصيه شده و حتي برد و باخت مالي را در مورد آن برخالف 

                                                                                                                                            
 يجان تا فرمود دستور زين دوم بار يبرا )ع(ت حضر .ردك قصاص يتقاضا آمده، امام محضر به مجدداً هيعل يمجن افت؛ي اميالت

، ق1409، يحر عامل( »نِيالشَّ أَجلِ مْن الْقصاص ونُيك إِنَّما«: فرمودند و شود دفن يو گوش از دهيبر قسمت و گردد قصاص
 ييجزا امكاح در هك التيتعل ليقب ني ا.است شده وارد هيعل يمجن بر هك است يبيع و يزشت خاطر به تنها قصاص ؛)185 :29ج
 يا نهيقر عنوان به ام،كاح استنباط مقام در، دارد وجود امكاح نيا نارك در هك يازاتكارت زين و است آمده فراوان ييرجزايغ و

 بقائاً و حدوثاً يشرع مكح اساساً يموارد در هكبل دارد؛ اتيروا و اتيآ مدلول قييتض اي و توسعه در يمهم نقش متصل
 .)32 :ق1429منتظري، : ك.ر(ست آنها دائرمدار
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شهيد ثاني در اين زمينه چنين . است تا موجبات ترغيب و تشويق مردمان بدان فراهم شود
 نظر دارند؛ بلكه پيامبر در مشروعيت سبق و رمايه تمامي مذاهب اسالمي اتفاق«: نگارد يم

رزمي را در افراد  در موارد متعددي بدان دستور داده است؛ چه اينكه اين امر آمادگي) ص(خدا
 زيرا موجب تفوق و ،شود يم ديني شمرده ديفوا نيتر مهم و چنين چيزي از دينما يمتقويت 

  .)69: 6ج، ق1413شهيد ثاني، ( »گردد يمبرتري مسلمانان بر دشمنان 
 ،براين اگرچه در روايات وارده سخن از سواركاري و شمشيرزني به ميان آمده است بنا

 با لغو خصوصيت و تنقيح مناط، حكم مسئله را بر توان يمجمود بر ظاهر لفظ موجه نبوده و 
  1. جنگي جديد نيز سرايت داد و در مورد آنها نيز صادق دانستليوساابزارها و 

 كمال هك است يهيبد«: معتقد است مذكورستدالل يكي از فقهاي معاصر با پذيرش ا
 تنها كمال نيا ليتحص امروزه و است؛ بوده مسلمانان يدفاع ةيبن تيتقو موارد، نيا در مسابقه

 ني بنابرا.طلبد يم را يتر شرفتهيپ ليوسا هكبل ست؛ين ريپذ انكام فوق ةگان سه موارد در مسابقه با
 نيا به توجه با پس باشد، جهاد نيتمر و مبارزه يابر يآمادگ عمل، نيا عيتشر از هدف اگر
 متداول گريد يها زمان در آنچه با بوده جيرا) ص(امبريپ زمان در آنچه نيب ،ينيقي كمال
 .)86: 1384سبحاني، ( »ستين يفرق گردد، يم

 
   تبدل موضوع و تغيير مصداق.4.3

 كه جواز موارد اند دهيورز در ضمن بحث از مسوغات گروبندي بر اين نكته تأكيد هابرخي فق
 صرفاً در جايي است كه كاربرد جنگي و آمادگي دفاعي بر استفاده از آنها مترتب شود؛ ذكرشده

 هعد هو ما يعل هالمسابق تصح انما«: در غير اين صورت گروبندي در آنها جايز نخواهد بود
  .)354: ق1388عالمه حلي، ( »للجهاد االستعداد هو انما ياالقص الغرض للقتال؛ اذ
سخن عالمه اين است كه در روزگار كنوني كه شمشير و نيزه و ديگر ادوات جنگي  ةالزم

 مركبي مانند اسب و شتر، وسايل زرهي مدرن و يجا بهو نيز  ردندادنياي كهن كاربرد چنداني 
د  و ناوهاي جنگي پيشرفته پديد آمده است، ديگر گروبندي در موارد ثالثه جايز نخواهها يكشت

                                                            
 معيار با نهايت در العله مستنبط قياس مانند نيز مناط تنقيح اينكه به توجه با اينكه كند خطور ذهن به است ممكن كه سؤالي. 1

 پرسش اين پاسخ به در. چيست در العله مستنبط قياس با آن فرق ،كند يم ملحق موضوع به را ديگري موارد علتي، دادن قرار
 نظر به ،)475 :2، جق1416مكارم شيرازي، : ك.ر( اند برشمرده را بين اين دو مفهوم ييها تفاوت وران هانديش رچه برخياگ
وران معاصر  ه از انديشيا پاره كه همچنان؛ برشمرد توان يم مناط تنقيح و العله مستنبط قياس بين كه تفاوتي نيتر ياديبن رسد يم

 تمسك مناط كشف براي ظن طريق از العله مستنبط قياس است؛ چه اينكه در مناط كشف محور به مربوط ،اند كردهنيز تصريح 
 كه است قطعي آن مناط شود و تنقيح مي استدالل مناط يافتن براي عرفي، قطع اگرچه قطع راه از مناط تنقيح ليكن در ؛شود يم

: ك.ر( ين نوع تنقيح مناط قطعاً حجت استبگذارد و ا صحه قطعي و شفاف طور به تنقيح مورد در  عقالةسيره و عرف
 ).192 :5، جق1418 ،ينيخم
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دفاعي منجر شود، مصداقي براي موارد  ةبني در عصر جديد به تقويت آنچهبود؛ در مقابل هر 
  .جواز خواهد بود

نمونه محقق ايرواني براي . همدلي تام دارند مذكور معاصر نيز با ديدگاه وران شهياندبرخي 
كور را در با پيش كشيدن و طرح عنصر زمان و مكان معتقد است، شايد بتوان تأثير عوامل مذ

و ادوات جنگي جديد را مصداقي نو براي سخن رسول گرامي  كردفرض مسئله پياده 
  .)286: 2ج ،ق1427ايرواني، ( شمار آورد به) ص(اسالم
توجه اينكه تأثير و مدخليت عنصر زمان و مكان در عمليات اجتهاد امري  شايان ةنكت

لي معتقد است كه احكام شرعي با  نمونه محقق اردبيبراي.  در فقه شيعي استشده رفتهيپذ
 و شوند يمخصوصيات، احوال، زمان، مكان و نيز با تفاوت اشخاص، دچار تغيير  ةمالحظ
و در فرايند  هددفقيه حاذق چيزي جز اين نيست كه تأثير عوامل مذكور را تشخيص  ةوظيف

  .)436: 3ج، ق1403اردبيلي، ( كار بندد بهاستنباط 
ست كه در پاسخ به يكي از فقهاي معاصر به عنصر زمان و مكان ديگر امام خميني ا ةنمون

 نجانبيا... «: ندنك يماشاره كرده و از توقف و جمود ايشان بر روي ظواهر احكام اظهار تأسف 
 يجنابعال ةنوشت بنابر. نمك تأسف اظهار ياله امكاح و اخبار از يجنابعال برداشت از است الزم

 مصارف هك نونكا و است، رفته رشكذ هك است يامور ريسا و فقرا مصارف يبرا تنها زكات
 ريت به است مختص »هيرِما «و »سبق «در »رِهان «و ستين يراه است دهيرس آن مقابل صدها به
 هم امروز و است شده يم گرفته ارك به سابق يها جنگ در هك آن، امثال و يدوان اسب و مانك و

 انيعيش هم امروز است، شده »ليتحل «انيعيش بر هك »انفال «و. است موارد همان در تنها
 باعث هك را آنچه و ببرند نياز ب را ها جنگل ييذاك يها نيماش با يمانع چيه بدون توانند يم

 و ندازنديب خطر به را انسان ها ونيليم جان و كنند نابود است ستيز طيمح سالمت و حفظ
 و اخبار از يجنابعال هك گونه آن بالجمله و... باشد آنها مانع باشد نداشته حق هم كس چيه

 يبرا اي و بوده نينش كوخ مردم و برود نيب از ديبا يكل به ديجد تمدن د،يدار برداشت اتيروا
  .)150: 21، ج1386خميني، ( » ...ندينما يزندگ صحراها در شهيهم

يايي و  شهير معاصر مرحوم شهيد مطهري نيز در خالل برخي از آثار خود به پوور شهياند
 و«: صورت نيا به هست ياجتماع اصل يك اسالم در«: استده كرسيالي احكام فقهي اشاره 

 روين دشمن برابر در انكام حد نيآخر تا مسلمانان يا يعني؛ »هقُو منْ استَطَعتُم ما لَهم أَعدوا
 سبق «به فقه در هك است دهيرس دستورها سلسله يك غمبريپ سنت در گريد طرف از. دينك هيته
 فنون امل،ك مهارت حد تا فرزندانتان و خود هك است دهيرس دستور. است معروف »هيرما و

 بوده عصر آن ينظام فنون جزو يراندازيت و يدوان اسب. ديريبگ ادي را يراندازيت و يسوار اسب
 استَطَعتُم ما ملَه أَعدوا و «اصل »هيرما و سبق «قانون اصل و شهير هك است واضح اريبس. است



  
 1400، تابستان 2شمارة ، 51                    فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                  402 

 ندارد؛ اصالت اسالم نظر از اسب و قاطر و مانك و زهين و ريشمش و ريت يعني است؛ »هقُو منْ
 و عصر هر در مسلمانان هك است نيا دارد اصالت آنچه است؛ بودن رومندين ،دارد اصالت آنچه
. باشند رومندين دشمن برابر در يدفاع  وينظام يقوا لحاظ از انكام حد نيآخر تا ديبا يزمان
 شده دهيپوشان يرومندين لزوم تن به هك است يا جامه يدوان اسب و يراندازيت در مهارت لزوم
 يثابت قانون دشمن مقابل در يرومندين لزوم. است آن يياجرا لكش گريد عبارت به و است
 و يازرانديت در مهارت لزوم است؛ اما گرفته سرچشمه يدائم و ثابت اجياحت از هك است
 رييتغ با و ندك يم رييتغ زمان و عصر تناسب به و است ريمتغ و موقت اجياحت مظهر يدوان اسب
 ارك به در تخصص و مهارت و يامروز گرم يها سالح ةيته ليقب از گريد يزهايچ تمدن طيشرا
 .)119: 19ج، 1385مطهري، ( »رديگ يم را آن يجا آنها بردن
  
  د شريعت تحليل مسئله در پرتو مقاص.4.4

نسبت ميان احكام شريعت با  اغلبرايج اجتهاد اين است كه در آن  ةشيواز جمله نواقص 
 كه احكام فرض شيپالبته اين . رديگ يمو مورد غفلت قرار ده شنغايات و مقاصد آن لحاظ 

شده  در بين فقيهان اماميه امري پذيرفتهاغلب ، كند يمشريعت از مصالح و مفاسد خاصي تبعيت 
؛ اما ظاهراً پذيرش چنين )24: 1ج ،ق1417 قمي، ميرزاي ؛57: ق1403 مقداد، فاضل ؛60: 1ج، تا يب اول، ديشه( است

  .كند ينم ايفا ها در مقام عمل، نقش چنداني در فرايند اجتهاد برخي فقيفرض شيپ
حجيت آن سخن بسيار است و ظاهراً چنين  ةنحوهرچند در چيستي مقاصد شريعت و 

 ؛)25: 2ج ،ق1422 شاطبي، ؛286: 1ج ،ق1413 غزالي،: ك.ر( برد يموران عامه  هه انديشاصطالحي نسب ب
 بسياري حكم توان يم شريعت مقاصد به عنايت با كه است اين حاضر نوشتار فرض شيپ لكن
 بدان را شريعت در موجود شرعي احكام ،زانيم يك عنوان به و آورد دست به را فقهي مسائل از

حتي در فرض عدم  ؛نمود ارزيابي شريعت مقاصد محك با را اهآن تيحج و كرد عرضه
  .دكر مؤيدي در مسئله استفاده عنوان به از مقاصد شريعت توان يم كم دستپذيرش اين سخن، 

تقسيم  ة زيردستاحكام به پنج  در ضروري مصالح يا از نگاه انديشوران مسلمان مقاصد
  . )287: 1ج ،ق1413غزالي، ( المصلحت حفظ نفس، دين، عقل، نسل و م: شوند يم

 رددا با چند مصلحت اساسي ارتباط وثيق و پيوسته كم دست كه فرض مسئله، داستيپ كين
 اگر پاسداشت سو  كي؛ چه اينكه از شود يمو به حراست و حفاظت حداكثري از آنها منجر 

 روزگار  اين هدف درشك يباهداف اساسي شريعت در نظر گرفته شود،  ةزمرجان مؤمنان در 
تشريع چنان  ةفلسفجديد با وسايل و ابزار نوين بايد صورت گيرد؛ بدون اينكه اصل و گوهر و 

؛ در اين فرض ابزارهاي كهني كه روزگاري غرض شارع حكيم شودحكمي، اندكي مخدوش 
 مصداقي توانند ينم است، با تغيير كاربري آنها، رنگ باخته و ديگر دهكر يمنحوي تأمين  بهرا 
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ديگر مقاصدي كه پيوند تام با فرض مسئله دارند، . ندشو حفظ مقصد مزبور تلقي براي
. ندا اسالمي ةجامع گرانسنگي از جمله حراست از كيان دين، نسل و مال آحاد يها ارزش

ند، ا پرواضح است تنها در صورت استقرار نيروهاي توانمندي كه مجهز به ابزارهاي نوين دفاعي
و دين خدا  ماند مي، جان و مال آدميان از خطر تعرض مصون ودش ميچنين اهدافي محقق 

 كه مبتني بر  را كه فهم عرفي حكمدينما يمبنابراين بسيار مستبعد . ابدي يمگسترش و ثبات 
و با  كند مي قانون ثابت به يكباره رها عنوان به ،لزوم نيرومندي در مواجهه با دشمنان است

بر اين باشد كه لزوم كسب تخصص و مهارت صرفاً بايد جمود بر روي لفظ، همچنان اعتقاد 
 تيراندازي و سواركاري تعلق گيرد و به حكم فقهي مزبور به چشم حكم تعبدي مانندبه اموري 

  .محض نگريسته شود
محمدجواد مغنيه . همراه داشته است بهموافقت برخي فقيهان معاصر را  مذكور يها استدالل

 مقابله با منظور بهابقه با تير و سواركاري را براي آمادگي معتقد است حديث شريف جواز مس
است؛ حال آنكه بديهي است كه در روزگار ما دشمنان با چنين ابزاري ده كردشمنان دين صادر 

در چنين فرضي . اند داده ندارند؛ بنابراين ادوات مزبور موضوعيت خود را از دست سروكار
 را نام برده است كه سالح رايج گفته شيپصاديق از آن جهت م) ص( گفت رسول خداتوان يم

 عامل عنوان به توانند ينمايشان بوده و پرواضح است كه آن ابزارها در روزگار كنوني  ةزمان
مغنيه معتقد است چنين استظهاري از مستندات .  در مواجهه با دشمنان تلقي شونديا بازدارنده

صحيح و منطبق   از اجتهاديا نمونهبلكه  ،تشرعي، هرگز به معناي اجتهاد در مقابل نص نيس
  .)235: 4ج، ق1421مغنيه، ( با مقاصد شريعت است

 براي. شود يمدر فتواي برخي ديگر از فقهاي معاصر نيز مشاهده  مذكور ةنكتتوجه به 
با توجه به «: عمل آمده است به ايشان از صورت نيبد كه ييدر استفتا يا خامنه اهللا تيآنمونه 

ر، تفنگ، مسلسل يمان و شمشكر و ي اسب و تيجا بهروزه در جنگ و جهاد در راه خدا ه امكنيا
 يراندازيتوان ت يا ميشود، آ يما استفاده ميلت و هواپيكن موتورسي، همچنيگر ادوات جنگيو د
در «: اند فرمودهدر پاسخ . » را با رهان انجام داد؟يگر ادوات جنگي تفنگ و مسلسل و داب
 ي و دفاعياربرد نظامكه ك ير ادوات جنگيما و ساي و هواپكن مسابقه با تانيچن و هميراندازيت

 1.»ال نداردكدارند، اش

  
  
  
  

                                                            
 https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=299#4313: سايت رهبري، بخش استفتائات: ك.ر. 1
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  بررسي حقوقي. 5
 خاص عنوان طور به يا انهيرا يها يباز عام و طور به ي بازة همانند فقه، مقولزي نرانيدر حقوق ا

 يبند شرط مقررات قمار و لي ذدي را باها يباز ندارند و مقررات حاكم بر ي مستقلگاهيو جا
  .مطالعه كرد

 دعاوي و باطل گروبندي و قمار«:  قانون مدني654 مادةپيشتر گفته شد كه مطابق مدلول 
، ق1410جوهري، ( است شده معنا حق ضينق به لغت در بطالن. »بود نخواهد مسموع آن به راجعه

 قانون با ريمغا يحقوق اعمال از تهدس آن بر هك است ياصطالح حقوق، دانش در اما ؛)1460: 4ج
 علت به خواه و باشد يرقانونيغ آغاز از عمل آن خواه ند؛دارن يقانون اعتبار و اثر هك دارد داللت

  همو فساد هم بطالن عام، يمعن نيا در. باشد داده دست از را خود يقانون اعتبار يعارض يامر
 اثر و اعتبار فاقد مزبور، مادة موجب به هك يگروبند و قمار مانند شود؛ يم شامل را بطالن
  .)137: 2ج، ق1406محقق داماد، ( است شده اعالم نامشروع و يقانون

 اصول بر يمبتن هك يمعامالت فيرد در يگروبند و قمار ،يليتحل نظر از آنجا كه از نيبنابرا
 در و ودششخصي مرتكب قمار  كه يدرصورتنگرفته است،  قرار ،ندا ياجتماع نظم و يتجار
 مطالبه تعهد مورد و ابراز دادگاه در سند آن و بدهد به برنده سند خود يبده بابت و ببازد قمار
 تعهد هك دكن ثابت گواهان ةليوس به و ردهك دفاع فوق مادة به استناد تواند يم خوانده شود،
  .)211: 2ج، تا يبامامي، ( ستين مسموع به آن نسبت يدعو و است قمار از يناش مزبور
 مطابق قواعد حقوقي وجه بطالن قمار و گروبندي از اين جهت است كه به رسد يم نظر به

؛ چه اينكه روابط طرفين معامله و سرنوشت آن را همراه با نوعي ابهام شود يمورود غرر منجر 
بسياري از حقوقدانان بر بطالن معامالت تصادفي تأكيد . ندك يمو منوط به تصادف و شانس 

  .)290: 1، ج1376؛ شهيدي، 136: 2، ج1376كاتوزيان، ( اند دهيورز
غير از قمار  بهيكي از مصاديق معامالت نامشروع  شك يببا مناط قرار دادن غرر بايد گفت 

 التين ةواژ كه معادل ييآزما بخت.  استييآزما بختبيان نشده است، مزبور  مادةكه در 
(lottery) مال آوردن دست به به احتمال افراد از يا عده آن ةجينت در هك است ي قرارداد،باشد يم 

 معامله ييآزما بخت يحقوق نظر  از.پردازند يم ينيمع مال يكهر اتفاق، و تصادف راه از ينيمع
 از يكهر كه آن است معامله صحت يبرا ياساس طيشرا از يكي رايز است، باطل و يغرر
 در بداند است معوض عقد نچهچنا و رديگ يم زيچ چه اي و دهد يم زيچ چه بدانند نيطرف

امامي، ( است مجهول امر نيا ييآزما بخت در و آورد خواهد دست به چه دهد يم آنچه عوض
 نقش و كند يم معين را برنده اقبال و تصادف تنها ها مانيپ گونه نيا  در.)212: 2ج، تا يب

 از مصاديق قمار ييآزما بخت، بيترت نيبد؛ شود يم خالصه پيشنهاد قبول در تنها كننده شركت
  .)279: 1376كاتوزيان، ( است؛ خواه در مقام بازي انجام شود يا فروش مالي باشد
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 قمار و م. ق654 مادة به موجب ياز نظر حقوق گفت توان يم يبند جمعبنابراين در 
 .شود ي نمدهيها شن  راجع به آن در دادگاهي باطل است و دعوايگروبند

 مادةدر ) راتيمشهور به قانون تعز( 1375 مصوب يات اسالم قانون مجازيفرياما از نظر ك
 تا شش ماه كي آن به ني ممنوع و مرتكبيا لهي با هر وسيقمارباز«: دارد يمقرر  خود م705

 به هر دو ي و در صورت تجاهر به قماربازشوند يضربه شالق محكوم م 74 تا ايحبس 
 هر رود ي گمان مني بنابرا؛ار كردن است قميمنظور از تجاهر، علن. »گردند يمجازات محكوم م

 و ي مدننوندر قامذكور مشمول مواد نيز  ي مجازي در فضاي و قماربازيبند شرطنوع 
 اقدامات و ارتباطات از لي قبني شود در اي مدعي است كه اگر كسني اجهينت. مجازات باشد

 قي از طرتواند ي نم مطالبات راني طلب را اثبات كند، اني بتواند اي دارد و حتي طلبيكس
و  باخته يلغ ماجراها مباني در اي اگر كسنيهمچن. ردي از طرف بگيها انجام دهد و وجه دادگاه

 با دادن دادخواست و طرح دعوا پول تواند ي ميپولش از دست رفته باشد، به استناد قانون مدن
 و هم دهد ي پس مكني كه پول فرد را برده و اي حالت هم كسنيالبته در ا. رديخود را پس بگ

 . بودهند و قابل مجازات خوا705 مادة، مشمول  است را باختهي پولنيخود فرد كه در قمار چن
 از اغراض عقاليي يا پاره شرعي و با لحاظ يها آموزه قانونگذار با عنايت به حال نيعدر 

 در«:  مقرر داشته است655 مادةو در ده كرمستثنا  مذكور مادةمواردي را از عموم حكم 
 مادة مفاد و جائز گروبندي شمشيربازي، و تيراندازي در همچنين و سواري حيوانات دوانيدن

  .»شود ينم رعايت آنها مورد در قبل
 مزبور حصري بوده و بايد به همان موارد اكتفا شود؛ يا مادة در ذكرشدهدر اينكه مصاديق 

به موارد مشابه تعميم داد، بين  با وحدت مالك، حكم ماده را توان يمو است اينكه تمثيلي 
، ك از نظر وحدت مالتوان يم كه اند كرده از ايشان تأكيد يا پاره. حقوقدانان اختالف است

ه منافع كل و دوچرخه و امثال آن را يورس اتومبك شنا و مانندگر ي در موارد ديگروبند
 در يبه جواز گروبند مزبور اگرچه انحصار مادة مشروع دانست و ، مشابه در بردارندياجتماع
 تسامح در استنباط كي با اندي؛ ولكند يم را ين امريجاب چنيان هم ايب ةنحونه دارد و يامور مع

  .)211 :2ج، تا يبامامي، ( ح دانستيز صحي در موارد مشابه را ني گروبندتوان يم
ر  و بايد دست وحدت مالك نيز امري نارواةضابط يب يريكارگ بهبايد توجه داشت  نكلي

 تا بتوان از مورد حكم الغاي گيرد مطالعه دقت به صدور حكم يها زهيانگاين زمينه علل و 
مطابق آنچه در خالل سطور نوشتار  رو ازاين. و آن را به موارد مشابه تسري داد كردخصوصيت 

 ...، كورس ويسوار دوچرخهمانند  در مواردي 655 مادةمفاد  رسد يم نظر به ،حاضر گذشت
دفاعي  ةبنيدر روزگاران كهن به تقويت  هكبين سواركاري و تيراندازي  رايز ،بود هدنخوا يجار

 كاربرد تام داشتند با موارد ديگري مانند كورس كه امروزه صرفاً جز ها جنگشده و در منجر 
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 يها ورزشاموري مانند  در  تفاوت بسيار وجود دارد؛ لكن،در امور تفريحي كاربردي ندارند
 تيراندازي يسنج مهارت مانندمواردي   ورساند يمويت بنيه و دفاع شخصي مدد كه به تق يرزم
دانست؛ چه اينكه با تبدل موضوع و  يرا جار 655 مادة مالك توان يم  مدرن،يها سالحبا 

 مذكور ةگان سهدفاعي مسلمانان، با مصاديق  ةبنيتغيير مصداق، امروزه تحصيل مالك تقويت 
 و مهارت و مدرن جات اسلحهتيراندازي با مانند  يگريدط موارد يشرا رييتغ با و يستنممكن 

  .رديگ يم موارد مزبور را يجا آنها بردن ارك به در تخصص
 اين است كه آيا ،رسد يمموضوع پژوهش حاضر به ذهن  زمينةديگري كه در  ةنكت

 كنند يم مستقيم در مسابقه شركت طور به صرفاً براي كساني كه ذكرشدهگروبندي در موارد 
  ؟ندكن يبند شرط بر سر برد و باخت توانند يممجاز است يا اينكه ديگران نيز 

 در اين 655 مادة كه اگرچه ظاهر اند كردهبرخي حقوقدانان تأكيد  پرسشدر پاسخ به اين 
 ييها يبند شرط بدون ترديد روح ماده و مباني آن با چنين ،ستين منعي گونه چيهزمينه متضمن 

 در اين قبيل يبند شرطاستثنايي  ةاباح: اري نخواهد داشت؛ چه اينكه اوالًمالئمت و سازگ
؛ شود جنگي منجر يها مهارتمنظور وارد شده است كه به پيشرفت فنون و  بدين، ها ورزش

 بلكه اين قبيل امور ،داشت سودي نخواهد تنها نه يا حرفهلكن دخالت تماشاگران و سوداگران 
 از نظر تاريخي ،كه بيان شد گونه همانر خواهد ساخت؛ در ثاني را از هدف اصلي خود نيز دو

 اين ، ترجمان ميراث مكتوب فقهي است و آنچه در منابع فقهي مورد تأكيد قرار گرفته655 مادة
 مستقيم در مسابقات جايز است و نه افراد كنندگان شركتاست كه گروبندي صرفاً براي 

 گروبندي بر سر برد و رسد يم نظر به رو ازاين؛ )174 :2، جق1416سيستاني، ( خارجي و ناظران بيروني
 باطل است؛ هرچند در تيراندازي و سواركاري و شمشيرزني ها مسابقهباخت ورزشكاران در 

  .)289 :2، ج1391كاتوزيان، ( باشد
 

  يريگ جهينت. 6
موم و  مذشدت به شريعت اسالمي قمار و گروبندي يها آموزه اگرچه در ،مطابق آنچه گذشت

 محكوم ، كه براساس آن صورت گيرديا معاملههرگونه كسب منفعت از آن اكل مال به باطل و 
 امامي مطابق برخي مستندات فقهي، بر اين امر اتفاق نظر دارند كه هايفق ،به بطالن است

حرمت استثنا شده و جايز شمرده  ةادل برخي مسابقات ولو به شرط برد و باخت، از الجمله يف
:  ازاند عبارتشرعي بدانها تصريح شده است  ةادلموارد جواز مطابق آنچه در . دشو يم

به اعتقاد بسياري از فقيهان . سواركاري با اسب و ساير حيوانات، تيراندازي و شمشيرزني
 ةبنيتشريع چنين حكمي از آن روي بوده است كه با تشويق مسلمانان به فراگيري اين امور، 

.  استهشد يم شده و اين امر به اقتدار هرچه بيشتر ايشان منجر دفاعي مسلمانان تقويت
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 ماننداستثناي اموري پژوهش حاضر با قبول استظهار مزبور و با پيش كشيدن اين مطلب كه 
 توانند ينم دور از فهم بشر يها مناط تعبدي محض و يها مالكتيراندازي و سواركاري داراي 

الغاي خصوصيت از مورد روايات، اين نظريه را تقويت باشند، در پرتو استخراج مناط حكم و 
 سرايت داد و در توان يم جنگي جديد نيز ليوساكرده است كه حكم مسئله را به ابزارها و 

بلكه اگر به تحليل قضيه در پرتو اقتضائات زمان و مكان پرداخته  ،مورد آنها نيز صادق دانست
 كهن دنياي جنگي ادوات ديگر و نيزه و مشيرش كه كنوني روزگار شود، بايد گفت اساساً در

 گروبندي ديگر  كلي جايگزين آنها شده است،طور بهتسليحات مدرن  و نداشته چنداني كاربرد
 دفاعي ةبني تقويت به جديد عصر در آنچه هر مقابل در و يستن مذكور جايز ةثالث موارد در

  .بود خواهد جواز موارد براي مصداقي شود، منجر
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