
 
 ت نظامی مدرننظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحا

 
 ١زهره حاجیان فروشانی

 )٢٩/١٠/٩٧ :تاریخ پذیرش مقالهـ ١٩/٩/٩٦:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسالمی، حفظ کیان اسالم و دفاع از تمامیت 
بسیاری از مقررات اسالم نیز در همین راستا تشریع . ارضی حکومت اسالمی است

مشروعیت این عقد در . از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه استیکی . اندشده
اما . روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختالف نظری ندارند

است که آیا مشروعیت سبق و رمایه،   آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این
، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا اند انچه بسیاری از فقهای متقدم گفتهچن
توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با  می

 استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال ـ روش تحلیلی
ت نظامی مدرن فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحا

جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل 
 .کاربرد نظامی داشته باشند
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 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٣٥٠

 مقدمه
 .دوانی یا شتردوانی و یا تیراندازی است سبق و رمایه نوعی قرارداد برای مسابقه در اسب

بندی را بندی است و اسالم شرطسبق و رمایه با اینکه نوعی شرط] ١٠٤ص ،٢٠، ج٤٨[
منع کرده، اما نظر به اینکه سبق و رمایه برای تمرین جهاد و دفاع است، جایز شمرده 

 : فرمایدخداوند متعال در آیه شریفه می. شده و ادله زیادی بر جواز آن داللت دارد
 اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا"

 )٦٠ :االنفال("آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ 
هر نیرویی که در توان دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید و همچنین «
های ورزیده را؛ تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و همچنین  اسب

 ».شناسدشناسید و خدا آنها را میگروه دیگری غیر از اینها را که شما نمی
است که با هر چه موجب تقویت شما در جنگ با دشمنان  مقصود آیه شریفه این

است که خداوند متعال   این آیه اینوجه استدالل به. گردد، خود را تقویت کنیدمی
دوانی برای جنگ در مقابل دشمنان امر  مسلمین را به آمادگی در تیراندازی و اسب

شود؛ و از فرموده و مسلم است که آمادگی در این امر تنها با تعلیم و تعلم حاصل می
 یک از  زیرا با مسابقه است که هر ـشودآنجا که هدف اصلی تعلیم با مسابقه حاصل می

افراد نهایت تالش خود را برای کسب مهارت مبذول داشته و خود را برای برتری و 
این آیه بر جواز سبق و رمایه  ـ شودپیروزی آماده ساخته و هدف اصلی حاصل می

، ٣؛ ٩٨ص ،٢، ج٤؛ ٣٥٣، ص٣٦؛ ١٤٦ص ،٣ ج ،٢؛ ٢٨٩ ص ،٦ ج ،٢٥. [داللت دارد
 در برخی روایات نیز این آیه شریفه به ]٣٧ص ،٢ج ،١٨؛ ٢٨١ص ،٢١، ج٢٠ ؛٨٠ص ،٣ج

 ١.همین معنا تفسیر شده است
 :جمله کنند؛ ازعالوه بر آیه فوق روایات زیادی نیز بر جواز این قرارداد داللت می

تیراندازی تیری از تیرهای اسالم ": کندنقل می) ع(ید از امام صادقطلحه بن ز
 ]٥١ ص ،٥ ج ،٤٢[ ٢."است

) ص(رسول هللا :...فرمودشنیدم که می) ع(عبدهللا از ابی":ویدگالعالء بن سیابه می
                                                                                                                                                                             

 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَیدُ بْنُ یَحْیَمُحَمَّ. ١
 قَالَ  ـخَیْلِاطِ الْمِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِٰب وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ)ص(رَسُولُ اللَّهِ 

 ]٤٩ص ،٥، ج٤٢؛ ٢٥٢ ص ،١٩، ج١٤[ .الرَّمْيُ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ . ٢

 . الرَّمْيُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ:آبَائِهِ ع قَالَ



  ٣٥١  سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرننظریه مشروعیت 

 در هنگام مسابقه :فرمودکرد و میانداخت و بین آنها مسابقه اجرا میاسبان را راه می گله
مالئکه ) نیزه(و ریش ) اسب و االغ و قاطر(و حافر ) شتر و فیل(خف بندی بر و شرط

 ]٢٥٣ص ،١٩ ، ج١٤[ ١. استشوند و غیر اینها قمار و حرامحاضر می
نیزه و (مسابقه تنها در خف و حافر و  نصل ": کندنقل می) ع( از ابی عبدهللاحفص
گله ) ص(نقل شده که پیامبر) ع(همچنین از امام سجاد ]همانجا[ ٢.جایز است) شمشیر

 ]همان[ ٣.دادانداخت و برای برنده ظروفی از نقره قرار میاسبان را راه می
. کندای از نصوصی است که بر مشروعیت سبق و رمایه داللت مینمونهروایات فوق 

تنها ] ٨١ص ،٣، ج٣[ .نظر دارند  فقها نیز بر جواز این عقد اتفاقعالوه بر این روایات،
است که آیا سبق و رمایه در   ماند اینای که درباره این عقد اسالمی باقی میمسئله

 وسایل جنگی جدید نیز جایز است؟
که در احادیث مذکور، مسابقه تنها در نیزه و اسب و  است   مطلب اینتوضیح

چیزهایی مانند آنها که برای آمادگی جهت دفع دشمن الزم بوده، جایز شمرده شده؛ از 
. شودطرفی بدیهی است که در زمان حاضر دشمن با این وسایل مهیای جنگ نمی

حال با توجه به این . منتفی استبنابراین موضوع اشیاء منصوص، در زمان حاضر، عمالً 
است که آیا سبق و رمایه با اسلحه جدید جایز است یا باید باب   مطلب سؤال اساسی این

 مسابقه به طور کلی از فقه ملغی گردد؟ 
در راستای پاسخ به این سؤال باید بحث را در دو جهت دنبال کنیم یکی مشروعیت 

وض باشد؛ و دیگری سبق و رمایه در این مسابقه در سالح جدید در صورتی که بدون ع
برای این منظور ابتدا نظرات فقها مورد نقد و بررسی قرار . وسایل در مقابل عوض است

 .گرفته و در نهایت نظر تحقیق به طور تحلیلی و با توجه به ادله بیان خواهد شد

                                                                                                                                                                             
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ . ١

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَیْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِي 
 فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ  ـ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ ـ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي یَلْعَبُ بِالْحَمَامِیَقُولُ

 وَ مَا  ـ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ ـالرِّهَانَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُ  ـأَجْرَى الْخَیْلَ وَ سَابَقَ
 .سِوَى ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ

 لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ. ٢
 .وْ نَصْلٍ یَعْنِي النِّضَالَحَافِرٍ أَ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ . ٣
 . وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ ـرَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَى الْخَیْلَ



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٣٥٢

 حکم مسابقه بدون عوض در غیر منصوصات ـ ١
برخی فقها . ر منصوصات، دو قول بین فقها وجود دارددر مورد مسابقه بدون عوض در غی

، ١٢[ .معتقدند مسابقه حتی در صورت بدون عوض بودن در غیر منصوصات جایز نیست
ای از فقها قائل به در مقابل عده] ٣٥٠ص ،٢، ج٣٨؛ ٢٩١ص ،٦، ج٢٥؛ ١٤٥ص ،١ج

 ،١، ج٤٥[. جواز هستند البته به شرطی که غرض عقالیی مهمی بر مسابقه مترتب باشد
و از آنجا که بر مسابقه در تسلیحات نظامی ]٧٠ص ،٦، ج٢٣؛ ٧١٢، ص٥٣؛ ٧١٦ص

مدرن یکی از مهمترین اهداف تشریع احکام اسالمی یعنی آمادگی برای دفاع و جهاد 
 . باشدمترتب است، این مسابقه جایز می

 : اندقائلین به حرمت برای اثبات نظر خود به چند دلیل استناد کرده
، ٣٦[ .اندبرخی فقها برای حرمت این امور به اجماع استناد کرده:  اجماعـ الف

 ]٣٥٤ص
با . است» لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ«  دلیل دوم این گروه از فقها روایت ـب

این استدالل که مسابقه در غیر موارد مذکور در نص نفی شده است و مراد از نفی، نفی 
 ،٢، ج٢٥[ .عیت مسابقه در غیر منصوصات است حتی اگر بدون عوض باشدمشرو
 ]٣٥٤، ص٣٦؛ ٢٩١ص

بنابراین . کند اگرچه بدون عوض باشد مفهوم قمار بر مطلق مسابقه و مغالبه صدق می ـج
 .]١٤٥ ، ص١ ج ،١٢[ .کنداطالقات دال بر حرمت قمار بر حرمت این مسابقات داللت می

با این . ین به حرمت استناد به ادله حرمت لهو و لعب است چهارمین دلیل قائل ـد
 .باشداستدالل که مسابقه در غیر منصوصات مصداق لهو و لعب است و لذا حرام می

 ]٣٥٠ص ،٢، ج٣٨[
اند اما تمام این ادله ای است که قائلین به حرمت به آن استناد کردهل فوق ادلهیدال

اجماع، به فرض تحقق چنین اجماعی، این اجماع در مورد استناد به . قابل مناقشه است
قابلیت استناد ندارد زیرا احتمال دارد دلیل مجمعین نصوصی باشد که مورد استناد فقها 

 .قرار گرفته، لذا این اجماع مدرکی بوده و معتبر نیست
روایت نیز تنها در صورتی بر حرمت مسابقه بدون عوض در غیرمنصوصات داللت 

 سکون باشد؛ در حالی که این امر ثابت نشده "السبق" در "ب"کند که حرکت می
 دو "السبق اال فی خف او حافر او نصل"است که در روایت توضیح مطلب این. است

 در السبق، سکون باشد، "ب"یکی اینکه عالمت .  وجود دارد"سبق"احتمال در قرائت 



  ٣٥٣  سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرننظریه مشروعیت 

 موارد منصوص نفی کند و مسابقه را در غیردر این صورت چون افاده نفی مصدر می
اما در روایت احتمال . کندکرده، بر عدم مشروعیت مسابقه در غیرمنصوصات داللت می

 چنانچه گفته شده  ـ در السبق، فتحه باشد"ب"دیگری هم هست و آن اینکه عالمت 
 قرائت صحیح همین قرائت به فتحه است و قرائت به فتحه نزد محدثین مشهور است

سبق به ( .شود ات فقط مشروعیت عوض نفی میغیر منصوصدر  ـ ]٧٠ص ،٦ ، ج٢٣[
اما اصل فعل در صورتی که ) فتحه ب به معنی عوض مورد گرو در سبق و رمایه است

ماند، به خصوص اگر  دلیل خاصی بر تحریم آن وارد نشده باشد، بر اصل اباحه باقی می
 ئت سبق با فتححتی اگر گفته شود قرا. غرض صحیح عقالئی به آن تعلق گرفته باشد

 ثابت نشده است وجود دو احتمال در روایت داللت روایت بر عدم جواز مسابقه "ب"
به ] ٢٩٩ص ،٤٧ ؛٧٠ص ،٦، ج٢٣. [کند بدون عوض در غیرمنصوصات را ساقط می

 است در حالی که این امر ثابت نیست و "ب" عبارت دیگر عدم جواز متفرع بر سکون
، روایت بر نفی "ب" لیل احتمال وجود فتحهبنابراین به د. اصل عدم منع است

به ] ٧١٢، ص٥٣[ .کندمشروعیت مسابقه بدون عوض در غیر منصوصات داللت نمی
همین جهت است که برخی از فقهایی که سبق و رمایه را منحصر در منصوصات 

دانند، جواز سبق و رمایه را در وسایل جنگی که در روایت ذکر نشده، به شرط بدون  می
 ]٧٠ص ،٦، ج٢٣؛ ٧١٢، ص٥٣؛ ٧١٦ص ،١ ، ج٤٥[ .اندودن، پذیرفتهعوض ب

زیرا . اما صدق قمار بر مطلق مسابقه ولو بدون عوض باشد، قابل پذیرش نیست
؛ ١١٥ ص ،٥ ، ج٣٢[ .مفهوم قمار، به شهادت کتب لغوی، متقوم به رهن و عوض است

 قمار، را نیز در مفهوم بلکه برخی از لغویین، بازی با آالت معده برای] ٤١٢ص ،٧، ج ١٣
بنابراین در صورتی که مسابقه خالی از عوض ] ٤٦٣ص ،٣، ج٢٨[ .دانندقمار دخیل می

اگر اشکال شود . کند و لذا تخصصاً از مفهوم قمار خارج استباشد، قمار بر آن صدق نمی
که در صورت دخالت رهن و عوض در صدق مفهوم قمار، چرا بازی با آالت معده برای 

بدون عوض هم حرام است؟ در پاسخ باید گفت حرمت بازی با آالت معده برای قمار 
بلکه به دلیل ادله . قمار در صورت بدون عوض بودن، به جهت صدق مفهوم قمار نیست

خاصی است که در این زمینه وجود دارد و بر حرمت بازی با آالت معده برای قمار به 
 ،٢، ج٦؛ ٨٢ ص ،٢، ج٥٦. [کنداللت مید) همراه عوض باشد یا بدون عوض(طور مطلق 

 ]٦٤٦، ص٥٧؛ ٣٦ص
، ٣٢( .اما در پاسخ دلیل چهارم باید گفت لهو به گفته کتب لغت به معنی لعب است

لعب نیز به معنی کاری است که دارای نفع و غرض ) ١٧٠،ص٢٠، ج١٣؛ ٢٥٨ ص ،١٥ج



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٣٥٤

ی کاری بنابراین لهو به معنا] ٤٠٣ص ،٢، ج١٣؛ ٧٣٩ص ،١، ج٣٢[ .عقالیی نیست
با این تعریف التزام ] ٧٤٨، ص٥٥[ .رساندای نمیبیهوده است یا کاری که به انسان فایده

به حرمت مطلق لهو ممکن نیست زیرا بسیاری از امور مباح همچون بازی با سنگ، 
غیره، در تعریف لهو داخل است اما حرام نیست زیرا دلیلی بر حرمت  درخت، حیوان و

حتی شیخ ] ٦٦١، ص٥٧؛ ٣٧ص ،٢، ج٦؛ ٨٣ص ،٢، ج٥٦[ .مطلق لهو وجود ندارد
 .انصاری معتقد است هیچ اختالف نظری بین فقها در عدم حرمت مطلق لهو وجود ندارد

بلکه فقط آن قسمی از لهو حرام است که موجب خروج انسان از ] ١٠ص ،١، ج١٢[
 شود به طوری که حکومت عقل نسبت به حرکات و سکنات او مختلحالت طبیعی می

بنابراین از نظر حکمی دلیلی ] ١٦٠ص ،١، ج١٢؛ ٢٠٠ص ،٢، ج٥٠[ گردد مانند غنامی
بر حرمت مطلق لهو وجود ندارد و قدر متیقن از ادله حرمت لهو، فعلی است که حکومت 

 . عقل را نسبت به افعال انسان زائل کند که محل بحث از این قبیل نیست
ای فوائد و اغراض عقالیی است، مانند از نظر موضوعی نیز بسیاری از مسابقات دار

به خصوص در محل . شودفوائد ادبی، جسمی، نظامی و غیره، لذا امر لهوی محسوب نمی
های جدید برای تقویت نیروی نظامی جهت آمادگی برای بحث که مسابقه در سالح
له بنابراین مسابقه در تسلیحات نظامی مدرن تخصصاً از اد. جهاد و دفاع از اسالم است

 ] ٦٦٢، ص٥٧؛ ٨٣ص ،٢، ج٥٦[ .حرمت لهو خارج است
 که هیچ یک از ادله قائلین به حرمت برای اثبات شوداز مطالب مذکور روشن می

در صورتی که دارای فایده و غرض ـ حرمت مسابقه بدون عوض در غیر منصوصات 
 باشد بنابراین وقتی دلیلی بر حرمت وجود نداشته.  کافی نیست ـصحیح عقالیی باشد

مقتضای اصل اباحه شرعی و قبح بالبیان عقلی، اباحه مسابقه بدون عوض در غیر 
مؤید این مطلب . منصوصات است البته به شرطی که دارای فایده و غرض عقالیی باشد

است که سیره متشرعه از علما و عوام، بر انجام مسابقات در غیرمنصوصات با اغراض   این
لذا از آنجا ] ٣٠٠، ص٤٧؛ ٦٥٨ ، ص٥٧؛ ٢٢٠ص ،٢٨ ، ج٢٦[ .است عقالیی استقرار یافته
های نظامی مدرن دارای مهمترین اغراض عقالیی و شرعی یعنی که مسابقه در سالح

 . باشدآمادگی برای جهاد و دفاع است، جایز می
 

  حکم مسابقه همراه با عوض در غیر منصوصاتـ٢
اند که  سه موضع اتخاذ نمودهدهد فقها در این بابمراجعه به کتب فقهی نشان می

 .شوددر ادامه به بیان این نظریات و نقد و بررسی آنها پرداخته می



  ٣٥٥  سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرننظریه مشروعیت 

 منصوص موارد غیر در نظریه عدم جوازـ ٢ـ١
منتهی فقیهان این . دانندبسیاری از فقها این عقد را فقط در موارد منصوص جایز می

گروهی . شوندو دسته تقسیم میدهند، به دکه اکثریت آن را متقدمین تشکیل می گروه،
ها بدون توجه به هدف تشریع این قرارداد اسالمی، مشروعیت این عقد را به موارد از آن
 ؛١٨٥ص ،٢، ج٤٤؛ ٣٤٣ص ،٢، ج٢٤؛ ٢٩٠ص ،٦ج، ٢٥ [اند در نص منحصر کرده  مذکور

] ٢١٧ص ،٢، ج١٥؛ ٨١ص ،٣ج ،٣؛ ٤٤١، ص٢١؛ ٣٤٣ص ،٢، ج٢٢؛ ١٦٤ص ،٣، ج٣٧
رغم این اند ولی علیر به غرض اصلی مشروعیت این قرارداد توجه داشتهاما گروه دیگ

 ،٣، ج٢[ .انددقت نظر در موارد جواز این عقد به مذکورات منصوص بسنده نموده
 ،٦، ج٢٣؛ ٣٤٨ص ،٢، ج٣٨؛ ٣٦٤ص ،٢، ج٣٩؛ ٢٥٦ص ،٦، ج٣٥؛ ٣٥٣، ص٣٦؛ ١٤٦ص
، ٢٦؛ ٣٦٣ـ٣٦١ص ،٢٢، ج٩؛ ٤٠ص ،٢، ج٣٠؛ ٥٧، ص٣٣؛ ٧١٦ص ،١، ج٤٥؛ ٦٩ ص
 ] ٧١١، ص٥٣؛ ٢١٩ص ،٢٨ج

 :اند که عبارتند از این فقها برای اثبات نظر خود به چند دلیل استناد کرده
، بر عدم )منقول محصل و(برخی فقها معتقدند اجماع، به هر دو قسم : اجماع )الف

 ]٢١٩ص ،٢٨، ج٢٦[ کندجواز سبق و رمایه در غیر موارد منصوص داللت می
 .زیادی وارد شده که مسابقه را در موارد خاصی محصور کرده استات روای :روایات)ب

یا  )شتر و فیل( ای نیست مگر در خف مسابقه: اند روایت شده که فرموده) ع(از امام صادق
ای از  این روایت نمونه] ٢٥٢ ص،١٩ ج ،١٤[ ١)نیزه( یا نصل )االغ قاطر، اسب،( حافر

ها  شده که به تعدادی از آناین مضمون وارد روایات متعددی است که در کتب روایی با 
 .در مقدمه اشاره شد

قه در غیر موارد منصوص را نفی حال، این گروه از فقها با استناد به این روایات مسابهر به
اند و سپس سه مورد  مسابقه را نفی کرده) ع(ه معصومینکنند با این استدالل که ائم می

در حقیقت ] ٢١٩ص ،٢٨، ج٢٦؛ ١٤٧ص ،٣، ج٢ ؛٢٩١ ص ،٦، ج٢٥[ .اندرا استثنا نموده
مقصود این فقها این است که استثنا بعد از نفی مفید حصر است بنابراین مسابقه در غیر 

 .موارد منصوص جایز نیست
است که مسابقه در غیر موارد   دلیل دیگری که برای این نظریه ارائه شده این )ج

اند که مسابقه   بعضی تصریح کردهبلکهمنصوص در حرمت و فساد ملحق به قمار است 
 ]٤٧١، ص٤٦ ؛٣٥٠ ص ،٣ ج ،١٧؛ ٢١٩ ص ،٢٨ ، ج٢٦[ .ها خود قمار است در آن

                                                                                                                                                                             
 :قال) ع( محمّد بن یعقوب عن غلی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص عن ابی عبدهللا. ١

 .السبق اال فی خف او حافر او نصل یعنی النضال
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است که این معامله برخالف اصل است، لذا به   نظریه ایندلیل دیگر قائلین به اینـ د
مقصود از اصل در اینجا قواعد ] ٣٥٠ص ،٢، ج٣٨[ شود مذکور در نص اکتفا میموارد 

عی است چون مسابقه در بعضی از وجوه مشتمل بر لهو و لعب و قمار است که در شر
است که این امور جایز نیست مگر در  پس اصل این. شریعت اسالم از آنها نهی شده است
ظاهراً این دلیل به همان دلیل ] ٣٦١، ص٢٢، ج٩[ مواردی که شرع اجازه داده است

 .داندد منصوص را قمار میگردد، که مسابقه در غیر موارسوم برمی
 

 نقد و بررسی این نظریهـ ٢ـ٢
در مورد . اند قابل خدشه و اشکال استتمام دالئلی که این فقها برای نظریه خود آورده

اند باید گفت با وجود روایات متعددی که در این  اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده
 . نیست و قابلیت استناد نداردزمینه وجود دارد این اجماع مدرکی بوده، لذا معتبر

برای پاسخ به حصر روایت در موارد منصوص، باید مالک سبق و رمایه مورد بررسی 
آید، قرار گیرد؛ و با توجه به اینکه بحث از مالک سبق و رمایه در اثبات نظریه دوم می

 .این دلیل در نظریه دوم پاسخ داده خواهد شد
د گفت ظاهراً مسابقه در تسلیحات نظامی مدرن در جواب دلیل سوم و چهارم نیز بای

  توضیح مطلب این. شودولو در مقابل عوض باشد، از نظر موضوعی، قمار محسوب نمی
عرف مطلق . است که برای اثبات موضوع قمار باید به عرف و کلمات لغویین مراجعه شود

مسابقه و غلبه در زیرا قطع داریم در عرف به . داندمسابقه در مقابل عوض را قمار نمی
حسن خط، تجوید، قرائت قرآن، مسابقه دو و به طور کلی مسابقاتی که دارای غرض 

؛ ٢٤ ص ،٢، ج٦ [.شود و لو عوضی را برای برنده قرار دهندعقالیی است، قمار اطالق نمی
اما در مورد رجوع به کتب لغویین، از اطالق کلمات بعضی از آنها ] ١٩٥ ص ،٢ ج ،٥٠

، ١٣؛ ١١٥ ص ،٥ ، ج٣٢[ شود که مطلق مسابقه در مقابل عوض قمار استاستفاده می
] ٦٥٣، ص٤١[ ظاهر برخی دیگر و] ٤٦٣ص ،٣ ج ،٢٨[اما صریح برخی ] ٤١٢ص ،٧ج

بنابراین به . ست که آالت معده برای قمار در صدق مفهوم قمار دخالت دارد دال بر این ا
 آنها برای صدق عنوان قمار بر مطلق توان از کلماتدلیل اختالف در کلمات لغویین نمی
حداقل در صدق عنوان قمار بر ] ٢٤ص ،٢ ، ج٦[ .مسابقه در مقابل عوض استفاده کرد

شود و در موردی که شک مسابقه همراه با عوض، در غیر آالت مُعده برای قمار، شک می
 زیرا .در صدق مفهوم قمار داشته باشیم استناد به اطالق ادله حرمت قمار جایز نیست
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از ] ١٠ص ،٢، ج٦؛ ٣١٩ ص ،١ ، ج٥٨[ .استناد به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست
زیرا . توان ملحق به قمار کردهای نظامی مدرن را نمینظر حکمی نیز مسابقه در سالح

 ،١٧، ج١٤. [ آمده، اکل مال به باطل است١دلیل حرمت قمار، همانطور که در روایات
ه هیچ غرض عقالیی صحیحی بر آن مترتب نباشد بلکه باطل هم عملی است ک] ١٦٧ص

بنابراین ] ٤٧٥ ص ،٤، ج٥٩[ .زیانبخش بوده و منجر به هالکت و فساد جامعه گردد
چنانچه در روایات . باشدحرمت قمار به دلیل مفاسد عظیمی است که بر آن مترتب می

 را تحف العقول، در علت ممنوعیت محرمات، داشتن مفسده محض و عدم مصلحت
در قرآن کریم نیز قمار همردیف . ٢موجب حرمت قمار و دیگر محرمات برشمرده است

 .برشمرده است) تنها قطعه سنگی بودند و که شکل مخصوصی نداشتندبتهایی  (انصاب
ردیف  دهد خطر قمار به قدری زیاد است که هماین امر نشان می) ٩٠ :المائده(

لیدی و  جزء اعمال شیطان قلمداد شده پرستی قرار گرفته و همچنین رجس و پ بت
توان  را نمی ـولو در مقابل عوض باشد ـ بنابراین مطلق مسابقه در غیر منصوصات. است

زیرا در بسیاری از این مسابقات فوائد عقالیی مهمی . از نظر حکمی ملحق به قمار کرد
وص در وجود دارد؛ به خص... همچون تقویت دین، تقویت جسم، تقویت قوه تفکر و

مسابقه در تسلیحات نظامی مدرن که یکی از مهمترین اهداف عقالیی و شرعی یعنی 
لذا این مسابقات از نظر حکمی نیز به قمار . آمادگی برای دفاع و جهاد مترتب است

 . شوندملحق نمی
اساس این نظریه یا باید عقد سبق و رمایه به طور کلی از حقوق اسالم به عالوه بر
  ـ  حالی که خیلی بعید است این تشریع اسالمی با این فوائد عظیمملغی گردد در

                                                                                                                                                                             
الَکُمْ ٰ أَمْو ـوا ال تَأْکُلُواقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي. ١

 فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ  ـ وَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ ـقَالَ نَهَى عَنِ الْقَِمارِ» ١«بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ 
 )١٦٦ص ،١٧وسایل، ج( .ذَلِکَ

 فَکُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ -وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ... الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ. ٢
 أَوْ هِبَتِهِ ـ أَوْ فِیهِ الْفَسَادُ ـ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَکْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ ـ أَوْ کَسْبِهِ أَوْ نِکَاحِهِ أَوْ مِلْکِهِ أَوْ إِمْسَاکِهِ

فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَکْلِِه ـ وَ ... ءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ عَارِیَّتِهِ أَوْ شَيْ
ـ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِکَ حَرَامٌ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ 

ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ الْبَرَابِطِ ـ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ ـ وَ  الَّتِي هِيَ حَرَامٌ کُلُّهَا ـ الَّتِي یَجِي
لْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ ـ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ ـ وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً ـ وَ لَا الصُّ

لْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ ـ وَ جَمِیعُ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ ـ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ ا یَکُونُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ شَيْ
 ).٨٣، ص١٧، ج١٤... (التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ کُلِّهَا
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مختص زمان ائمه باشد؛ یا باید  ـ اندچنانچه بسیاری از فقها به این فوائد اذعان نموده
دوانی و شمشیرزنی و  قائل شویم این حکم یک حکم تعبدی محض است و نفس اسب

حتمال اول بعیدتر و از نظر بسیاری سایر منصوصات موضوعیت دارد که این احتمال، از ا
با لحاظ همه جوانب این تفکر فقهی، در جواب ) ره(امام خمینی. از فقها مردود است

الزم است از برداشت جنابعالی از اخبار و اینجانب ": ز فضالی قم نوشته استیکی ا
تص است رهان در سبق و رمایه مخ... بنابر نوشته جنابعالی.  تأسف کنماحکام الهی اظهار

شده  های سابق بکار گرفته می به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگ
بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و ... است و امروز هم تنها در همان موارد است

روایات برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا 
 ]١٥٠ـ١٤٩ ، ص٢١ج ،٥[ ."حراها زندگی نمایندبرای همیشه در ص

 
 رمایه نظریه جواز در قالب عقد سبق وـ ٢ـ٣

ی فوق، برخی فقها با در نظر گرفتن هدف و و غایت تشریع این عقد در مقابل نظریه
اسالمی از موارد منصوص تعدی کرده و سبق و رمایه را در تسلیحات نظامی جدید نیز 

 ،٥، ج٢٧[ .اندخی از این فقها به طور قطع فتوا به جواز دادهمنتهی بر. اندجایز شمرده
، ص ٤٧؛ ٧٥٦ص ،٢، ج٥٠؛ ٥٠٨ص ،٨، ج٣١ ؛٢٠٤ص ،١٩؛ ٢٦٣ص ،٤، ج٤٩؛ ١٦٠ص

اند بلکه صحت را محتمل اما برخی با این قاطعیت فتوا نداده] ٢٨٦ص ،٢، ج٧؛ ٢٩٩
، ٤٠؛ ١٧٣ص ،٢، ج١٦؛ ١٣٧ص ،٢، ج١١؛ ١٣٩ص ،٣، ج٥٤[ انددانسته و بعید ندانسته

از اظهارات محقق اردبیلی در تفسیر روایات نیز جواز ] ١١٩ص ،٢، ج٥٢؛ ٢٨١ص ،٢ج
 گردد ای که کاربرد نظامی و دفاعی داشته باشد، استنباط میسبق و رمایه در هر وسیله

 ] ١٧١ص ،١٠، ج٤٣[
در حقیقت قائلین به این نظریه عالوه بر جواز سبق و رمایه در وسائل منصوص در 

 دلیل این قول این .دانندوایات، سبق و رمایه را در وسایل نظامی مدرن نیز جایز میر
 آمادگی برای  ـاند چنانچه بسیاری از فقها اذعان نموده ـاست که مالک سبق و رمایه 

، ٣٩؛ ٢٥٦ص ،٦ ، ج٣٥؛ ٣٥٣ ، ص٣٦؛ ١٤٦ ص ،٣، ج٢. [جهاد و دفاع از اسالم است
، ٣٠؛ ٥٧، ص٣٣؛ ٧١٦ص ،١، ج٤٥؛ ٦٩ص ،٦ج، ٢٣؛ ٣٤٨ص ،٢، ج٣٨؛ ٣٦٤ص ،٢ج
 ،٤، ج٤٩؛ ٧١١، ص٥٣؛ ٢١٩ص ،٢٨، ج٢٦؛ ٣٦٣ـ٣٦١ص ،٢٢، ج٩؛ ٤٠ص ،٢ج

هیچ اختالف نظری : داردشهیدثانی در مسالک اظهار می] ٢٠٤ـ٢٠٣ص  ،١٩؛ ٢٣٥ص
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در برخی مواضع به آن ) ص(بین مسلمین در شرعیت این عقد وجود ندارد بلکه پیامبر
شودکه از اهم فواید ای است که بر این عقد مترتب مییل این امر فایدهدل. امر کرده است

گردد زیرا این عقد سبب تقویت قوای نظامی و غلبه بر دشمن در دینی محسوب می
شود که از بزرگترین ارکان اسالم است و به دلیل این فایده جهاد با دشمنان خدا می

 ]٦٩ص ،٦ ، ج٢٣[. شودده، خارج میاست که از لهو و لعبی که معامله از آن نهی ش
. این مالک از مجموع آیات وروایاتی که در این زمینه وجود دارد قابل برداشت است

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ ": فرمایدخداوند متعال در آیه شریفه می
 "مُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ الَ تَعْلَالْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ

در این آیه به کسب قوه برای آمادگی جهت مقابله با دشمن تأکید شده  )٦٠:االنفال(
، ٤٢؛ ٢٥٢ص ،١٩، ج١٤[ قوه به تیراندازی تفسیر شده) ص(در روایتی از پیامبر . است

] ٥١ص ،٥، ج٤٢[ . تیری از تیرهای اسالم تعریف شده استو تیر اندازی] ٤٩ص ،٥ج
دوانی احکامی بیان شده و مسابقه در  سپس در روایات دیگری برای تیر اندازی و اسب

 ].٢٥٣ص ،١٩، ج١٤[ آن و قرار دادن عوض در مقابل آن را جایز شمرده است
د و مقابله با دوانی، برای آمادگی برای جها از تأکید آیه بر کسب قوه و تمرین اسب

دشمن و تفسیر قوه به تیراندازی و سپس بیان جواز مسابقه در مقابل عوض، در 
شود که مالک جواز مسابقه در دوانی، در روایات دیگر، برداشت می تیراندازی و اسب
استدالل مذکور به . دوانی آمادگی برای جهاد و دفاع از اسالم است تیراندازی و اسب

 : تبیین استصورت برهان زیر قابل
 .دوانی الزم است برای آمادگی جهت مقابله با دشمن، کسب قوه و تمرین اسب: مقدمه اول
 .مقصود از قوه، تیراندازی است: مقدمه دوم

 .دوانی الزم است برای آمادگی برای مقابله با دشمن، تمرین تیراندازی و اسب: نتیجه
 :دهد را تشکیل می ـبه نتیجه مطلوب برای رسیدن  ـنتیجه این برهان، مقدمه برهان بعدی

 . دوانی الزم است برای آمادگی جهت مقابله با دشمن، تمرین تیراندازی و اسب: مقدمه اول
 .دوانی، مسابقه در مقابل عوض جایز است در تیراندازی و اسب: مقدمه دوم

 .برای آمادگی جهت مقابله با دشمن، مسابقه با عوض جایز است: نتیجه
آیدکه مالک تشریع سبق و رمایه تقویت نیروی  به دست میبنابراین از مجموع ادله

دوانی  نظامی مسلمین برای جهاد و دفاع از اسالم است و مسابقه در تیراندازی و اسب
لذا مذکورات در روایات  .برای آمادگی نظامی جهت صیانت از اسالم تشریع شده است
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در نتیجه، از لحاظ .  همه آالت جنگی وجود داردخصوصیتی ندارد بلکه این مالک در
دوانی و تیراندازی با تسلیحات نظامی مدرن  مشروعیت سبق و رمایه، تفاوتی بین اسب

 ] ٥٠٨ ص ،٨ ج ،٣١[ .وجود ندارد
بر این اساس ذکر اسب و شتر، شمشیر، نیزه و تیر وکمان در نص از آن جهت بوده 

آن دوران بوده است نه اینکه این وسایل که این امور وسایل متداول نظامی در 
، ٥٠؛ ٢٣٥ـ٢٣٦ص ،٤، ج٤٩؛ ٢٨٦ص ،٢، ج٧. [اندخصوصیت و ویژگی خاصی داشته

ین روایات در مورد غالب وارد به عبارت دیگر ا] ٥٠٨ ص ،٨ ، ج٣١ ؛٧٥٦ ص ،٢ج
یعنی از آن جهت که مالک اصلی در تشریع سبق و رمایه آمادگی برای جهاد . اند شده

شده، به ذکر  جهاد غالباً با وسایل منصوص در روایات واقع می) ع(در زمان ائمهبوده و 
بنابراین وقتی روایت حمل . این موارد اکتفا شده؛ وگرنه این وسایل ویژگی خاصی ندارند

 . کندبر غالب شود دیگر داللت بر حصر نمی
ائل به عدم دهد برخی از فقهایی که قجستجو در عبارات فقهای متقدم نیز نشان می

جواز سبق و رمایه در غیرمنصوصات هستند، از آن جهت بوده که سالح متداول در زمان 
شیخ در مبسوط در تعیین وسائلی که سبق و . ها همان مذکورات در نص بوده استآن

چون  .پرتاب سنگ سبق و رمایه جایز نیست در" :داردآنها جایز است اظهار می رمایه در
عالمه حلی و صاحب  ]٢٩١ص ،٦، ج٢٥ [".شودنگ استفاده نمیاز این وسیله در ج

از این ] ٣٦٤ص ،٢، ج٩؛ ٣٥٤، ص٣٦. [اند حدائق نیز شبیه همین مطلب را ذکر کرده
شود که محور جواز سبق و رمایه در نزد ایشان کاربرد نظامی عبارات فقها استنباط می

 عالمه حلی نیز این مطلب سخن محقق اردبیلی در تحلیل اظهارات. آن وسیله بوده است
از عبارات عالمه برداشت " :نویسدایشان پس از بیان نظرات عالمه می. کندرا تأیید می

بنابراین به نظر ایشان، . شودشود، استثناء میشود که هر آنچه در جنگ استفاده میمی
شان مسابقه در هر چیزی که کاربرد نظامی ندارد، حرام است به همین دلیل است که ای

 ،١٠، ج٤٣ ["بانه لیس للحرب": اندبرای تحریم همه امور مذکور اینگونه استدالل کرده
انما یصح ": داردست که عالمه در جای دیگر اظهار می مؤید این مطلب این ا] ١٧١ص

 .]٣٧٣ص ،٢، ج٣٤ ["السبق علی ما هو عده للقتال
 بوده که مالک اصلی شود که در نزد ایشان مسلماز این عبارات فقها استنباط می

سبق و رمایه تقویت قوای نظامی مسلمین برای دفاع از کیان اسالم است و در استنباط 
بنابراین شاید . اند عدم جواز سبق و رمایه نیز از همین امراستفاده کرده موارد جواز و
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گیری کرد که دلیل اکتفاء بسیاری از فقهای متقدم بر منصوصات شرعی، بتوان نتیجه
 بر لفظ روایات نبوده بلکه دلیل نظر آنها این بوده که در زمان این فقها نیز جمود

 .تسلیحات متداول نظامی همان موارد مذکور در روایت بوده است
توضیح مطلب  ]١٦٧ص ،١٠، ج٤٣[ دلیل دوم این نظریه استناد به اصل جواز است

ینکه علم به حرمت آن است که بر اساس ادله شرعی، اصل جواز هر چیزی است، تا ا  این
همچنین بازی با . بنابراین، چون علم به تحریم قمار وجود دارد، حرام است. حاصل شود

های  اما مسابقه در سالح. بندی هم نباشد، بر اساس ادله حرام استآالت قمار ولو شرط
جنگی غیر منصوص جایز است، زیرا روایات بر حصر این عقد در منصوصات داللتی ندارد 

هیچ دلیلی در حرمت کند؛ بنابراین یچ دلیل دیگری نیز بر ممنوعیت آن داللت نمیو ه
 ]٣٠٠ص ،٤٧[ .آن وجود ندارد

 
 دیگر قالب عقود نظریه جواز درـ ٢ـ٤

برخی فقها معتقدند مسابقه در غیرموارد مذکور در روایت، مانند شنا و تسلیحات نظامی 
بنابراین . اجاره عنوان جعاله یا ه بلکه بامنتهی نه باعنوان سبق و رمای. مدرن صحیح است

ها آن شود و آثار عقدسبق و رمایه در شرایط این عقود جاری می این مسابقات آثار و بر
البته شرط صحت این  ]٣٨١ ،٣٧٣ ص ،٥ ج ،١٠؛ ٢٨٦ ص ،٢١ ج ،٢٠[ . ندارد وجود

یل دارند بر است که هدف و غرض راجح یا مباحی که عقال به آن تما  نوع مسابقات این
بنابراین اگر به انگیزه ] همانجا[ .آن مترتب باشد و همچنین لهوولعب محسوب نشود

تحصیل مال با وسایل غیرشرعی باشند که ادله لهوولعب شامل آن بشود،  لهوولعب یا
صورتی که همراه عوض باشد  اجرای آن حرام است ولو اینکه بدون عوض باشد و در

است که این   دلیل این قول این] ٣٨١ ،٣٧٣ص ،٥ج ،١٠[ .شودحرمت آن شدیدتر می
اینگونه مسابقات وجود  آنجا که غرض عقالنی مباح یا راجح شرعی در فقها معتقدند از

از طرف دیگر بر اساس روایات عقد سبق . دارد دلیلی برای منع این مسابقات وجود ندارد
موارد منصوص نفی  از غیرو رمایه، باشرایط خاص خود، منحصردر موارد مذکور است و 

این مسابقات، این مسابقات  بنابراین به دلیل ترتب غرض عقالنی غیرمحرم بر. شده است
 ]همان[ .در قالب جعاله یا اجاره صحیح است

 
 بررسی این نظریه و نقدـ ٢ـ٥

غیر موارد  اول بطورکلی مسابقه در است که نظر  این نظریه اول در تفاوت این نظریه با
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اما بنابر نظریه سوم مسابقه در . دانستا ملحق به قمار و حرام میمنصوص ر
آنها جایز  قالب جعاله یا اجاره صحیح است ولی عقد سبق و رمایه در غیرمنصوصات در

در موارد مذکور در  به این دلیل که عقد سبق و رمایه براساس روایات، منحصر. نیست
موارد  روایات در وه دوم نیز قائل به حصربنابراین از این جهت که فقهای گر. روایت است

 شوند و همان پاسخی که در نظریه اول درگروه اول مشترک می منصوص هستند با
 عالوه بر .شوداینجا هم جاری می موارد منصوص داده شد روایات در جهت عدم حصر
 ررسد مسابقه در قالب اجاره صحیح نباشد، زیرا درست است که ظاهر ه این به نظر می

عقد اجاره، معلوم بودن طرفین عقد،  دو عقد بذل عوض در مقابل عمل است؛ منتهی در
یعنی اجیر و مستأجر در هنگام عقد، شرط صحت اجاره است، که این شرط در مسابقه 

گیرد و تعیین سابق در عقد  زیرا در مسابقه عوض به سابق تعلق می. شودمحقق نمی
قین به طرف عقد، انعقاد آن در قالب اجاره صحیح بنابراین به جهت عدم ی. ممکن نیست

 ]٢١٧ص ،١٢ ، ج٨[ .نیست
برخی  رغم اتحاد در مسابقه در قالب جعاله اشکالی ندارد اما جعاله وسبق و رمایه علی

 مثال جعاله عقدی جایز است در( وجوه، در بعضی از آثار و شرایط با یکدیگر تفاوت دارند
 و در صورت انعقاد در قالب جعاله باید شرایط عقد )که سبق و رمایه الزم است حالی

به هرحال اگر کسی وحدت مالکی که در نظریه قبلی تبیین . جعاله در آن رعایت شود
توان از عقد جعاله شد، را نپذیرد، برای اثبات جواز مسابقه در تسلیحات نظامی مدرن می

 جعاله راجح شرعی است وزیرا این مسابقه، دارای غرض صحیح عقالیی و . استفاده کرد
 . که حالل و در نظر عقال مورد قصد و توجه باشد، صحیح استیبر هر کار

 
 تحلیل مسئله و بیان نظر برگزیدهـ ٢ـ٦

ترین دلیل  ل اول قابل پذیرش نیست؛ زیرا مهمشود که قواز مطالب مذکور آشکار می
ه احتمال دارد حصر در این نظریه استفاده حصر از روایات سبق و رمایه است در حالی ک

منحصر ) ع(یعنی از آن جهت که وسایل جنگی در زمان ائمه. روایت به اعتبار واقع باشد
بر این اساس روایات . اند این موارد را ذکر کرده) ع(در اشیاء مذکور در روایات بوده، ائمه

 ]٣٠٠، ص٤٧. [اصالً داللتی بر منع مسابقه در تسلیحات نظامی جدید ندارد
توضیح مطلب این است . رسد قول دوم نیز با این اطالق صحیح نباشده نظر میاما ب

که فقهای قائل به نظریه دوم عالوه بر مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی 
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دانند؛ در حالی که بسیاری از مدرن، این عقد را در موارد مذکور در روایات نیز جایز می
. شود و کاربرد نظامی ندارد گی محسوب نمیموارد منصوص در زمان حاضر سالح جن

  ـکه در نظریه دوم تبیین شد ـ بنابراین با توجه به مالک تشریع این عقد اسالمی
 و .شودتوان گفت این عقد فقط در وسایلی جایز است که سالح جنگی محسوب می می

رمایه یعنی شوند، موضوع سبق و از آنجا که این وسایل در هر زمان و مکانی متفاوت می
ها جایز است، با توجه به شرایط زمانی و مکانی و وسایلی که این عقد اسالمی در آن

بنابراین عقد سبق و . شودگیرد، تعیین میوسایلی که در جنگ مورد استفاده قرار می
رمایه در منصوصات تا زمانی جایز است که این موارد، وسایل جنگی محسوب شده و 

های برخی فقها نیز این نظر قابل  از نوشته. می مسلمین شوندموجب تقویت قوای نظا
 ].٣٧٤ـ٣٧٣ ص ،٥ ، ج١٠؛ ١٥٤ ص ،٢ ، ج٢٩[ استنباط است

است که مالک اصلی این تشریع اسالمی، چنانچه در نظریه دوم   دلیل این نظریه این
تبیین شد، تقویت نیروی نظامی مسلمین برای صیانت و حفاظت از اسالم در برابر 

نان است و مسلم است که دفاع از کیان اسالم و حفظ استقالل و صیانت از حدود دشم
آن در مقابل دشمنان، قانونی ثابت و غیرقابل تغییر است، که عقل و فطرت آن را تأیید 

موکول به ... اما کیفیت دفاع، نوع سالح، لزوم خدمت سربازی و عدم آن و. کندمی
بنابراین تدوین باب سبق و رمایه و . کند تغییر میمقتضیات زمان است و با تغییر زمان

بیان احکام آن و احادیثی که در این باب نقل شده، احکام اصلی و ثابت اسالمی نیستند 
که شارع به صورت اساسی بیان فرموده باشد بلکه تطبیقی برای آن حکم کلی و ثابت 

نان در آن زمان شود و هدف اصلی آن تحصیل قدرت کافی در مقابل دشممحسوب می
. اما در عصر حاضر احکام باید مطابق مقتضیات همین عصر تطبیق شود. بوده است

اعتباری ندارد بلکه مالک سالح معروف و متداول در هر ... بنابراین اسب و تیر و نیزه و
این موارد را در روایت ذکر فرموده به این ) ص(هللالعصر و زمانی است و اینکه رسو

، ١٩. [ موارد مذکور در آن زمان سالح معروف و متداول جنگی بوده استدلیل است که
خالصه غایت و غرض اصلی  ] ٧٥٦ص ،٢، ج٥٠؛ ٢٣٥ ص ،٤، ج٤٩؛ ٢٠٤ـ٢٠٣ص

تشریع سبق و رمایه تقویت و آمادگی مسلمین برای دفاع از اسالم در مقابل دشمنان 
بنابراین وقتی مالک سبق و . اندچنانچه بسیاری از فقها به این مطلب اشاره کرده. است

های جدید در و سالح) ص(رمایه این امر باشد تفاوتی بین اسب و نیزه در زمان پیامبر 
و از طرف دیگر با منتفی شدن کاربرد نظامی منصوصات شرعی . زمان حاضر وجود ندارد

 .در عصر حاضر، دلیلی برای مشروعیت این عقد در آنها وجود ندارد
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ز وحدت مالک، برای تجویز عقد سبق و رمایه در سالحهای اگر کسی استفاده ا
توان از عقد جعاله برای تجویز مسابقه در این  مدرن، را نپذیرد یا در آن تشکیک کند، می

زیرا مسابقه در تسلیحات نظامی مدرن دارای غرض صحیح عقالیی و . امور استفاده کرد
ظر عقال مورد قصد و توجه باشد،  جعاله بر هر کارى که حالل و در نراجح شرعی است و

 . صحیح است
 
 نتیجه

زیرا .  سبق و رمایه در صورتی که بدون عوض باشد در تسلیحات نظامی مدرن جایز است. ١
 ـ هیچ یک از ادله قائلین به حرمت برای اثبات حرمت مسابقه بدون عوض در غیر منصوصات

بنابراین وقتی دلیلی . افی نیستک ـ در صورتی که دارای فایده و غرض صحیح عقالیی باشد
بر حرمت وجود نداشته باشد مقتضای اصل اباحه شرعی و قبح بالبیان عقلی، اباحه مسابقه 
. بدون عوض در غیر منصوصات است البته به شرطی که دارای فایده و غرض عقالیی باشد

ی و شرعی های نظامی مدرن دارای مهمترین اغراض عقالیلذا از آنجا که مسابقه در سالح
 .باشدیعنی آمادگی برای جهاد و دفاع است، جایز می

 سبق و رمایه در مقابل عوض، در تسلیحات نظامی مدرن جایز است اما در .٢
زیرا مالک سبق و رمایه تقویت قوای . بسیاری از موارد مذکور در روایت جایز نیست
یاری از موارد منصوص در حالی که بس. نظامی مسلمین برای جهاد و دفاع از اسالم است

بنابراین با توجه . در زمان حاضر سالح جنگی محسوب نمی شود و کاربرد نظامی ندارد
توان گفت این عقد فقط در وسایلی جایز به غایت و هدف تشریع این عقد اسالمی می

 بنابراین عقد سبق و .شوداست که، در هر زمان و مکانی، سالح جنگی محسوب می
صات تا زمانی جایز است که این موارد، وسایل جنگی محسوب شده و رمایه در منصو

لذا با منتفی شدن کاربرد نظامی منصوصات . موجب تقویت قوای نظامی مسلمین گردند
 .شرعی در عصر حاضر، دلیلی برای مشروعیت عقد سبق و رمایه در آنها وجود ندارد

ق و رمایه در سالحهای اگر کسی استفاده از وحدت مالک، برای تجویز عقد سب. ٣
توان از عقد جعاله برای تجویز مسابقه در این  مدرن، را نپذیرد یا در آن تشکیک کند، می

زیرا مسابقه در تسلیحات نظامی مدرن دارای غرض صحیح عقالیی و . امور استفاده کرد
 جعاله بر هر کارى که حالل بوده و در نظر عقال مورد قصد و توجه راجح شرعی است و

البته مسابقه در قالب جعاله در هر امری که غرض عقالیی حاللی داشته . اشد، صحیح استب
. گردد جایز می ـ...مانند تقویت جسم، تقویت ذهن، توسعه علوم و فرهنگ اسالمی و ـ باشد
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دوانی و تیراندازی با تیر و  بنابراین مسابقه در قالب جعاله در منصوصات نیز، مانند اسب
 .گرددتی که با غرض صحیح عقالیی، مانند تقویت بدن، باشد، جایز میکمان، در صور

 
 منابع
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