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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 نتيجه بحث در مقام دوم
نيست ولي بازي با آالت است ادله تحريم تمام نبود،  بردوباختيي كه درجانتيجه بحث در مقام دوم اين شد كه 

ي به اين نكته بكنيم كه برگشتي است به ااشارهبه مقام سوم بپردازيم  آنكهگرچه احتياط در ترك آن هست. قبل از 

ي در بعضي از مباحث قبلي داشتيم و آن اينكه گرچه ما به آن شكل و با آن حّدت و انكتهشد. ي سابق بحث مياادله

بر اينكه بايد روايات عامه و تاريخ آن را ديد، در  ددارنديتأكشدّتي كه مرحوم آقاي بروجردي و بعضي از مكاتب فقهي 

يي و خوشكلي كه بين نظر مرحوم آقاي  ميكنيميم و فكر ها در مباحث فقهي نيستآن حد قائل به دخالت اين بحث

 مرحوم آقاي بروجردي هست، صحيح است.

 نقش تاريخ و پيشينه در مقام استنباط
كنم و مباحث تفصيلي آن جاي ديگر است. در مكاتب فقهي كه وجود دارد و رويكردهايي كه ي عرض مياهيحاش

ويكردها و اتّجاحات متعددي وجود دارد، يكي از مباحثي كه در آن ها يا رفقهاي ما دارند از جهات مختلف مكتب

نقش مراجعه به اخبار و  خصوصبهرويكردها مقداري متفاوت است اين است كه نقش تاريخ و پيشينه يك بحث و 

يات و اخبار گفتند رواروايات و اقوال عامه در مقام استنباط، چه اندازه هست، اينكه ما مراجعه كنيم ببينيم عامه چه مي

گفتند، اقوالشان چيست، در استنباط و اجتهاد و دستيابي به يك نظريه درست اجتهادي در مباحث فقهي چه مي هاآن

 اين چه مقدار نقش دارد؟

 انواع رويكردها:
كه بهاي  -هم در متقدمين بودند و هم در متأخرين-يك رويكرد آقاي بروجردي و كساني از اين قبيل  -1

ي بر فقه اهيحاشاين بود كه فقه خاصه و اماميه  هاآندادند و گاه تعبير عه به اقوام عامه ميزيادي به مراج

ي است بر فقه عامه، هاقيتعلحاشيه است و  كينيااست كه  واردشدهعامه است. حتي تا اين اندازه تعبير 
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اخبار و احاديث ما به نحوي همه ناظر بر آن فضايي است كه عامه در آن حاكميت داشتند و آراء و انظاري 

گويد داشتند و آنچه در روايات ما آمده است ناظر به آن حوزه و قلمرو است. به تعبير ديگري اين نظريه مي

 نيا صدورينه و متن اصلي و بستر متن سني است، زم هااينتاريخي و اجتماعي و  ازنظرمتن صدور روايات 

ها بوده است كه جريان داشته ي فقه خاصه، فقه عامه و روايات و اخبار عامه است. آنريگشكلروايات و 

 فرمودند.شده است و ائمه هم چيزي ميشده و بحث ميسؤال مي وقتآنفضا  آن دراست و 

بايد يك بهاي خيلي  وقتآنشود تي وارد فقه هم مينظر است كه اگر كسي اين نظر را بپذيرد عمًال وق كينيا

ها مقايسه كند و در يك حد ها را ببيند اين روايات را با آنزيادي، به مراجعه به اقوال عامه بدهد روايات و اقوال آن

ست عامه همه د حاكميت و جريان اجتماعي، اندداشتهها حرف زيادي به اين امر بها دهد. فضا، فضايي بوده است كه آن

اقليتي در درون يك جامعه بزرگ سني بوده است و آن مكاتب ديگر بودند كه فضاي اجتماعي در  شيعه هم بود

كردند. شيعه هم در آن فضا قرار نوشتند، سؤال ميدستشان بوده است و احاديث داشتند اخبار داشتند درس داشتند، مي

بايد توجه داشته باشيم ناظر به اوضاع احوال  هااينشود همه ه ميشود جوابي دادداشت و طبعاً اگر سؤالي از امام مي

ها وجود داشته چون زمينه كار بوده است بايد بررسي شود ممكن است قرائن و شواهدي در آن واحوالاوضاعاست. 

ها را بايد ديد چون آن هرحالبهباشد كه موجب شود فهم ما از اين اخبار و احاديث خودمان زياد شود و تغيير كند. 

ديدگاه است كه در معاصرين و  كينيامؤثر است در قرينيت و شاهد بودن و شكل دادن به فهم ما از روايات و اخبار 

نيست  ورطنيامتأخرين مرحوم آقاي بروجردي ميداندار اين نگاه و نظريه بودند و خودشان روي اين زمينه نظر داشتند. 

 ورطنيااست، كساني در طول تاريخ فقه بودند كه  دارشهيرد و اين مكتب را از او گرفته است كه بگوييم استادي داشتن

 ي بوده است به اين نكته بيشتر توجه بوده است.سن ويي كه اختالط شيعه درجافكرمي كردند كم هم نبودند مخصوصاً 

تقريبًا  ؛ابل اين بخواهيم بگوييمداشتند. اگر ما در نقطه مق تيعنا وآقاي بروجردي به اين بحث خيلي توجه  -2

يك اكثريت تقريباً در نقطه مقابل اين هستند. مثالً كسي اگر به فقه خود مرحوم شيخ  نيمتأخردر معاصرين و 

توجه دارند ولي خيلي برجسته نيست بعد كه بياييم  هااينمراجعه كند حاال ايشان گاهي اوقات به اقوال و 

 ويي در دوره متأخر خوي مثل آقاي كس و استكه بيايند اين خيلي كمرنگ  حاال مرحوم نائيني و سيد يزدي

گويند رواياتي كه متعارض شد بايد اعتنا ندارند، گاهي مي مطلقاًنه اينكه  .اعتنائي ندارند هااينآقاي تبريزي 
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خواهيد مرجع موافقت مخالفت عامه را ببينيم بايد اقوال عامه را بدانيم، وقتي مي ؟ببينيم قول عامه چيست

 همين حدي كه در مرجحات به آن توجه داشته باشند.

گويند، نياز ما به شناخت تاريخچه ها هم چه ميكنند يك حالت معلوماتي است ببينيم كه آناگر هم اقوال نقل مي

يي كه درجادانند مگر مواردي، مثالً ث فقهي، چندان نياز عميق مؤثر در بحث نميسني بحث، تاريخچه عامه در يك بح

گفتند قول رايج در آن زمان چه بوده است تا ببينيم ها چه ميدهيم طبعاً در احتمال تقيه بايد ببينيم آناحتمال تقيه كه مي

ي بگويد اين تقيه است. كسشود نمي گريداست اين تقيه بوده است يا نبوده است. اگر ديديم آن زمان قول رايجي نبوده 

يكي در بحث تقيه است. يكي در مرجحات است كه بعد از تعارض يكي از مرجحات مخالفت عامه است بايد ببينيم 

به اين توجه نشود، ولي در نظرشان برجسته نيست. اين هم ديدگاهي در  مطلقاً نه اينكه  گفتند. گاهي همها چه ميآن

 است. طرفنيا

اي دارند و هم ديدگاه مرحوم آقاي بروجردي و حالت ميانه كه هستندكساني مثل حضرت امام و فقهايي  -3

اين سه تا ديدگاه و  -به آن شدت و حدت هم نيست حالنيدرع-دارند  موردتوجهمكتب فقهي ايشان را 

هاي جد به زمينه تاريخي بحث طوربهرويكرد در اينجا هست. ديدگاه و رويكرد اول رويكردي است كه 

مگر در  اندتوجهكمدر عامه وجود دارد توجه دارند. ديدگاهي كه به اين مطلب بسيار  آنچهفقهي با تأكيد بر 

 گويند.و نياز داريم ببينيم كه عامه چه مي يي كه معيارهايي داريمجاها

ي داشته باشند در اين اانهيمريباً شايد حالت شود گفت تقكه مي هاي هم مثل حضرت امام و آناانهيمهاي ديدگاه

شود كه همه را هاي ميانه هم طيفي دارد، نميبوده است، ديدگاه گونهنياامام و برخي ديگر  مثالًزمينه تقريباً در مكتب 

 يكدست بگوييم در چه حدي به اين مسئله توجه دارند.

 گانهبررسي رويكردهاي سه
ي در كنار طوركلبهدر حقيقت به اين است كه  ،مرحوم آقاي بروجردي است رويكرد اول كه رويكردبازگشت  -

در اعصار اول خيلي توجه دارند يعني رويكرد  همبه قدما و مشهور خود ما  -يعني بازگشتي هم نباشد -اين

و اقوال  گويد، زمينه بحث را بايد در عامه بررسي كنيم تا بياييم سراغ رواياتآقاي بروجردي عالوه بر اينكه مي
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براي ما  -زمينه صدر اول و يكي دو قرن اول دو سه قرن اول- همگويد خود خاصه خاصه، عالوه بر اين مي

ي اژهيودر بين متقدمين يك ارزش  هااينخيلي مهم است كه چه نظر دادند و بر همين اساس براي شهرت و 

 ديگر است. زيچكقائل هستند اين هم ي

و اين رويكردي كه بيشتر بعد تاريخي مسائل را توجه دارد، همه ابعادش را تبيين كنيم.  خواهيم وارد اين شويمنمي

به تاريخ و گذشته مسائل در فقه و نگر است قهي آقاي بروجردي يك مكتب تاريخيشود گفت مكتب فولي تقريباً مي

ارزش  كي نياا است براي هاي اهل سنت است. يك بعد هم شهرت و اقوال قدمبعد اين همين بحث كي توجه دارد.

 خاصي قائل هستند.

بودند خيلي  گونهنياخيلي توجه ندارد، خدا رحمت كند مرحوم آقاي تبريزي هم  مسئلهاما ديدگاه دوم به اين  -

كردند. اين دو ديدگاه است دادند آنجا توجه مييي كه احتمال دخالتي ميجابه اين چيزها توجه ندارند در

 هم هست كه عرض كردم.ي اانهيمهاي ديدگاه

آدم  كهيوقتما رويكرد آقاي بروجردي را به آن شدت و حدت خيلي قبول نداريم عمالً ما در طول بيست، سي سال 

را ببينيد  طرفنيارا ببيند بعد  هاآنهاي اهل سنت و روايات برود حرف شود كهمسائل فراوان ديده است كم جايي مي

است خيلي زياد نيست. به نظر من در  داشدهيپي خيلي عجيب غريبي زهايچاست و  داكردهيپكه تغيير اساسي 

فرمايشات آقاي بروجردي چيز فراواني كه بتواند از تأثير اين مسئله نشان داده شود نيست، بيشتر مايل به دو و سه 

ي به قصه بودند كه اعتنايب باًيتقريي يا مرحوم آقاي استاد تبريزي كه خوهستيم منتها نه به آن شكلي كه مرحوم آقاي 

 ببينيم چه گفتند و روايات چه بوده است.

 ي است كه بيشتر به دومي متمايل است.اانهيمرويكرد ما، رويكرد سوم و  -

است  حپس گفتيم در اهتمام و ضرورت مراجعه به اقوال عامه و روايات و زمينه فقهي عامه، سه رويكرد و اتجا 

 ارزشكم. رويكرد دوم رويكردي است كه دارند ديتأك و تأثير آن مسئلهكه بر اهميت  رويكرد مثل آقاي بروجردي

دارند. ما هم فكر  هاايني شايد مثل امام و اانهيمهستند. يك رويكرد  هااينيي و امثال خومثل آقاي  هاايندانند كه مي

ها چه اين بود كه ببينيم احاديث و اقوال آنبه  اعتنايبشود كنيم رويكرد ميانه متمايل به دوم درست است. نميمي

در حدي است. منتها در همان درصد براي اينكه استفراغ وسع شود بايد مراجعه كرد احتمال  همآنگويند، ولي تأثير مي
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كه احتمالش -ها در اجتهاد ما وجود دارد به خاطر وجود اين احتمال قرينيت و دخالت آن آراء و اقوال و احاديث آن

اجتهادي ما خيلي اثر  ودستگاهدمبايد مراجعه كرده و توجه كرد. ولي اينكه فكر كنيم اين بنا است در  -عقاليي است هم

ي است كه شايد در صد مسئله دو يا چهارتا ممكن است درصدكهم نيست، ي تغيير دهد، در اين حد هااينبگذارد و 

 .كنيممي پيداي انكتهدقت كنيم يك  هاآنبه  كه ؛باشد گونهنيا

شود تحليل كرد و اين سه رويكرد را مي .جاي خود، بحث مهمي استدر ي بود البته بحث امعترضهجمله  كي نيا

 نكات و جوانب زيادي بحث كرد و من اجمال آن را عرض كردم كه در ذهن شريفتان باشد.

 گانهديدگاه حضرت امام و رويكردهاي سه
ي اانهيمي است حاال خود حضرت امام و ديگران همه طيف دارند يك ديدگاه اانهيمديدگاه حضرت امام يك ديدگاه 

 كند يعني به سمت رويكرد دوم.يي و تبريزي تمايل پيدا ميخوي كه بيشتر به سمت آقاي اانهيمپذيريم ولي را ما مي

 ؟تقدمين كه الزم نيست ديده شودسؤال: براي يك فتوا حتمًا قول م

 هااينشهرت و  اندداشتهي مطرح بوده است و مهم بوده است و همه به آن توجه امسئلهي يجاهاجواب: بله در 

 يي كمي اثر دارد.جاها

آمده است و اقوال عامه را نقل  در كتب متقدمين خود ماآمده است  هاايناست در خالف و  گونهنيادر حد اقوال 

 است. مطلب كينياولي متأخرين براي ما هيچ ارزشي ندارند  ديادهيشنو  اندكرده

 تواند يك تأثيري بگذارد.اما اين كافي نيست براي اينكه رواياتشان مي

 هااينمهم نيست و لذا خيلي از  هااينمذهب و  و توثيق كافي است ،در خبر ،از ديدگاه اصولي كه متأخرين دارند

آوريم  دست بهتوانيم روايتي با همين معناي رجالي خودمان منابع عامه چقدر مي غير امامي ثقه هستند اما اينكه در

 .ميكنيمداستان ديگري است. اگر وقت شود راجع به آن بحث 

ما روايات عامه را ديديم، دو رويكرد  آنجااگر يادتان باشد  ،در بحث غيبت مثالًيي كه ما داشتيم. هابحثدر كل اين 

 :است

 شد.تأكيد مي »ِبمَا َيكْرَه ِذكُْركَ أَخَاكَ«در روايات عامه در تعريف غيبت روي  -
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 ».كشف ماستره اهللا«شد. در روايات خاصه روي ستر تأكيد مي -

بود كه روي امر مستور در روايات تأكيد » كشف ماستره اهللا«جمله كشف جمله ديگري در روايات بود همان 

شد ما هم روي آن امر مستور يك عنايتي داشتيم گرچه نهايتاً گفتيم هر يك ه تأكيد ميها روي يكرشد. ولي در آنمي

روايات ما با عنايت روي داديم كه قوي مي كرديم احتمالها كه ميمراجعه به آن هرحالبهاز اين دو تا كافي است ولي 

 ند خيلي چيزي نيست.كنكند. ولي خيلي جاها وقتي مراجعه ميستر و سَتر و مستور بودن تكيه مي

 تفاوت رويكردي روايات عامه با روايات خاصه
ي كه رواياتي من ديده بودم ااندازهآن -ي در بحث قمار عرض كنيم در بحث قمار انكتهاين را كه گفتم براي اينكه، 

در بحث قمار چيز خاصي كه بگوييم تفاوت رويكردي در روايات  -و بعضي از دوستان اينجا روايات را جمع كردند

عامه و حتي در اقوالشان با ما هست چيز خاصي وجود ندارد تقريباً همه مضاميني كه در بحث قمار در روايات خاصه 

ها در اخبار و مجامع روايات عامه آمده است كه بخش دست من است مضموم آنها قريب است و هم است، به آن

تقريباً همين منوال دارد يعني  كه ؛بينيديي از اين قبيل ميهاكتابهم در جاي ديگر مالحظه كنيد در كنز العنوان و  يبعض

ي كه با بحث ربط دارد و انكته -اين حاشيه بود-فضاي روايي بحث عامه با فضاي روايي خاصه تفاوت چنداني ندارد. 

تأكيد كنم اين است كه در روايات عام فضاي متفاوتي با فضاي روايات خاصه در باب قمار شاهد نيستيم. تقريباً همان 

 مضامين و مطالب است.

يل كه من ديدم يا اينجا آمده است در روايات خاصه بيشتر ذ اندازهشود اين است كه تا اين تفاوتي كه احساس مي

ها نيست ولي ربط اين روايات با آيات با آيه بقره و مائده و آيه شود گفت كه آنآيات بود و به آيات توجه داشت. نمي

روايات خاصه به اين آيه  در شتريبآيه و روايات گره بيشتري به اين آيات خورده است و ائمه (ع)  پنج چهارسوره حج 

در مضامين و مطالب تفاوت چنداني نيست كه  بازهماست ولي  تركمرنگقدار ها اين مسئله يك م. در آناندكردهتوجه 

 -اي است در ذيل اخبار، تكمله مطلب كه درواقع كينياگذارد. اثري مي تصور شود كه اين در فهم ما از روايات حتماً 

نكات را در  نيا وه باشيم آخر بحث اخبار بايد عنواني بخورد كه نگاهي هم به اخبار عامه داشت -آيات را بحث كرديم

 شود.ذيل آن بياوريم اين تكميل بحث سابق مي
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 چون رواياتشان قبالً؟ اندكردههاي اهل سنت اين نيست كه روي آيات تأكيد سؤال: يكي از ويژگي

صوري نيست و اين نكته هم از دور آدم چنين ت طورنيادانم چقدر بتوانيم اين را بگويم ولي در اينجا كه جواب: نمي

 نيست. ورطنيادانم چقدر باشد ولي در اينجا نمي كاركرد مسئلهدارد ولي بايد روي 

ي ما را از روايات تغيير دهد چرا ممكن است بنددستهاين چيزي نيست كه خيلي فضاي فهم ما را از روايات يا 

 تفاوت ريزتري هم باشد هست. اين هم از اين نكته.

 بغيرآالت المعده و المتعارفهمقام سوم: لعب مع الرهان 
 بحث كرديم: حالتابهما دو مقام را 

 »مع الرهان«مقام اول لعب به آالت بود  -

 مقام دوم لعب به آالت بود بدون رهان كه ما در اين ترديد داشتيم كه بشود قائل به حرمت شد.-

كند و در آن بازي ه، لعب است، بازي ميمقام سوم، لعبي است كه مع الرهان است اما به غيرآالت المعده و المتعارف

دهد با شطرنج يا با جوز و بيض نيست با يا متعارفه نيست بازي كه انجام مي دهعمبردوباخت هست اما بازي با آالت 

گذارد و يك بازي براي كند. انگشتر يا تسبيحش را ميتوپ است با چيزي از اين قبيل است. با همين ليوان قمار مي

 كند.مي خودش تنظيم

البته هماني كه غير آالت معده يا آالت متعارفه است اگر در يك مدتي شيوع پيدا كند همان آالت متعارفه يا آالت  

كند. در حدي نيست كه عرف بگويد ي است كه اتفاقي كسي با آن بازي ميزيچشود. فرض اين است كه معده مي

 داكردهيپيا رواج  شدهساخته نيست كه براي بازي بردوباخت گونهنيابردوباخت با آن آالت، معده يا متعارفه است. 

 باشد كه با اين امر بازي بردوباخت داشته باشند.

 ؛ي بكنندبندشرطافرادي نادراً در گوشه و كنار با انگشتر يا تسبيح يا كتاب يا با هر چيزي بردوباختي داشته باشند  

زمين خورد بايد پول بدهد از اين قبيل  آنكهر كه زمين زد بايد بگيرد، گيرد هبردوباخت در آن هست مثالً كشتي مي كه

بازي  اصالً ها هست اعم از اين است كه خودش يك بازي باشد بازي متعارف باشد يا اينكه نه يي كه در بچههايباز

هست اما رود، بردوباخت اينجا مالك است آن ابزاري كه در بردوباخت به كار مي كهمتعارف هم نيست چيزي 
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يا اين است كه اصالً ابزار بازي نيست مثل انگشتر كه مال بازي  حاال معده للقمار يا متعارف قمار نيست. ابزارآالت

ي قماري نيست، هر بازاسبابكنند. يا اينكه ابزار و وسيله بازي است ولي ي ميبندشرطدارند با آن  هاايننيست ولي 

 مطلقاًكند كه آالت معده و متعارفه قمار نيست، يا در اينجا مطرح است با ابزاري بردوباخت مي آنكهگيرد. دو را مي

كنند و ي ميبندشرطبا آن  هااينآالت لعب نيست مثل انگشتر، يا آالت لعب است ولي نه لعب قماري، مثل توپ، ولي 

 بردوباخت دارد.

ي است يك ارديليمده ميليون و حاال كه فوتبال  ونيليمكبرد ي گويند هركهگيرند ميدو تا تيم مقابل هم قرار مي 

ي از كياگر از بيرون جايزه بگذارند -برده است بدهد فعالً بحثمان بين برنده و بازنده است  آنكهميليارد بازنده بايد به 

ي هركسبگيرد.  ارديليمك بين خودشان قرار گذاشتند كه هر تيمي برد از تيم مقابل ي -كنيممقامات بعد است كه بحث مي

ي متعارف است ولي ذاتاً بازي قماري نيست يا اينكه هايبازبدهد، حاال اينجا  قدرنياكه در اين بازي باخت بايد مثالً 

بندد براي اينكه حدس و احتمالي شرط مي زيچكغالبًا بر اساس ي هم هايبندشرطكند. در ي ميبندشرطسر انگشتر 

 د، چيزي كه مجهول و شانسي است و هيچ اصل و اساسي هم ندارد.در آن بردوباخت باش

كه هر كس  اندگذاشتهيك مقدار پولي را  هركدامسؤال: يك پولي را شخص سوم نگذاشته است بلكه خود طرفين 

 برنده شد آن پول جمعي را بردارد؟

گويد هر كه برد كل اين بعد مي دانگذاشتهپانصد ميليون  هركدامجواب: اين مشمول همين بحث است، وقتي دو طرف 

كه  ونيليمنصف آن مال خودش است، در پانصد  دارديبرم هچآن، اين هم مشمول بحث ما است براي اينكه دارديبرمرا 

 حالت قماري دارد و محل بحث است. درواقعمال طرف است 

گيرد. بحث ما اعم است گاهي آالت معده آالت بازي نيست و گاهي آالت بازي است نه بازي قماري، هر دو را مي

ي روي يك حدس و بندشرطاست مثل  ارزشيب تيخاصيبدهند فعل از جهت ديگر گاهي آن فعلي كه انجام مي

گيرند، كشتي شي در آن است مثًال كشتي ميكسي ببازد. گاهي هم ارز چه وگمان، كار ارزشي ندارد كه چه كسي ببرد 

روند براي همه خاصيتي دارند اول صبح مي هاايندود شود يا ميگرفتن يك نوع ورزش است دارد ورزيده مي

برد  آنكهگويند مي رونديم باهمدهيم. به او مي قدرنياي براي اينكه بروند باالي كوه، هر كه زودتر رسيد آنجا روادهيپ

 كند.فرقي نمي هااينپنجاه تومان بگيرد.  مثالً باخته است  آنكه بايد از
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براي اينكه  انددهيچهاي كامپيوتري دو قسم است بعضي معده للقمار است ساخت و باخت آن معلوم است بازي

بردوباخت هاي كامپيوتري براي اما خيلي از بازي ؛شوديماول يا دوم  مقام و ديآيمكه در بحث قبلي  بردوباخت شود

بنابراين  ؛شودبدهند مشمول مقام سوم ميكنيم و بردوباخت در آن قرار نيست. ولي اگر كسي گفت ما اينجا بازي مي

مقام سوم اين است كه بردوباخت است اما نه با آالت قمار، بلكه يا با آالت بازي غير قماري يا با غير آالت بازي، 

شود از طرف ديگر اعم است از اينكه آن كاري كه در آن بردوباخت مي و ؛دگيرچيزهاي طبيعي و عادي، هر دو را مي

يك منافع عقاليي داشته باشد مثل كشتي و چيزهايي از اين قبيل يا اينكه منافع عقاليي ندارد همان شير و خطي كه 

د هيچ منفعتي ندارد يبيا شطرفآند يا يبيا طرفشنيااندازد باال كنند كه اين ببرد آن ببرد منفعتي در آن نيست ميمي

 بيشتر يك سرگرمي است.

 دهم؟گويد اگر اين كار را بكني اين مقدار به شما ميسؤال: استاد در اين سؤال باخت نداشت مي 

 گوييم.هاي بعدي ميبحث ديگر است در بحث كيآنجواب: 

يا دو تيم يا دو فرد يا گروه است گذارند و بردوباخت بين دو نفر يي است كه دو نفر بين خودشان شرط ميجانيا

در مقامات بعد بحث  كه ؛شوديماست هر چيزي كه گروه بيرون و ناظر قرار دهد بحث ديگري  موردبحثاين االن 

 كنيم فعًال بين خودشان است ممكن است فرد باشد يا گروه باشد.مي

كه در تعابير و لغت آمده است  هااينرهان و  كنيم، بردوباخت مالي مقصود است، يعنيبردوباختي كه در اينجا مطرح مي

برد يا مي آنچهكند ولي معناي اين همان بردوباخت مالي است يا اثمان و نقود باشد يا كاالها يا اجناس باشد، فرقي نمي

م است اقتصادي بايد ماليتي داشته باشد منتها اين ماليت گاهي در اثمان و نقود است پول است، گاهي ه ازلحاظبازد مي

كنيم كه او رتبه يك را آورده است كه در اجناس و كاالها است، ولي بايد چنين بردوباختي باشد. كسي كه ببرد اعالم مي

 كنيم از اين قبيل چيزها.مرد برتر اعالم مي مثالً عنوانبهكنيم هر كه برنده شد گويند بازي مياين خيلي مهم است مي

ندارد بلكه  يمالدهند كه ارزش نويسند و ميي ميزيچدهند مثالً د يا لوح ميي كه جنبه اعتباري دارزيجوااين 

آيد، اگر امتياز باشد امتياز مقصود نيست. اگر پشتوانه مالي داشته باشد در بحث مي هااينكنند از شما، اينجا تشكر مي

كنم. ممكن است اشگاه برات درست ميگيريم هر كه برنده شد يك امتياز مثالً، بگويد كشتي ميارزش مالي دارد مي

، در مورد رؤساي جمهور آمريكا وقتي رياستش تمام شودينمي اعتباري منشأ درآمدهايي بشود آن شامل زهايچ
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روي  جمهورسيرئاسم  كهنيهمكتاب مانند او هست ولي  هزار صدنويسد كتابي كه او نوشته است شود يك كتاب ميمي

 .آورديدرمآن است خيلي پول 

شود كه گذارند و اين احترام موجب ميشد ديگر همه طور ديگري به او احترام مي برنده تيم تاپنجوقتي در بين 

كه آن رهان نيست.  ديآيدرماندازند جلو و در آن جلو افتادن او يك پولي جاي ديگري اگر خبري است اول او را مي

 شده باشد. ردوبدلست نه اينكه در خود اين بازي يك ماليتي ا داكردهيپنتايج جايگاه اجتماعي است كه  هاآن

 مفهوم رهان
 ماليت و بردوباخت آنچهمعناي رهان اين است. معناي رهان يا حتمًا اين است يعني  كهسرّ نكته اخير هم اين است 

ر هم دارد كه چيزي رهان يعني آن چيزي كه ماليت دارد در ميس» راهنه فغلبه«قمار دارد كه رهان  در، دارد رهن است

باز ماليت است معناي آن اين است اگر شبهه مفهوميه باشد قدر  همآنآيد كه مي دست بهآن چيزي راحت  واسطهبهكه 

 گيرد.شود فراتر از آن چيزي نميمتيقنش همين اموري است كه ماليت دارد و بردوباخت مي

ي انكتهگذارند وسط؟ حاال اين هم شود پول را كشورها ميي كه انجام ميارشوهسؤال: االن در سطح كشورها با 

 است

 درواقعمثالً دو تا دولت يا دو تا تيم  هاي متعدد و جديدي استجواب: يك بحث قديمي اينجا وجود دارد كه شكل

كنند اين آيند بازي ميكنند، رؤساي تيم هستند بعد دو نفر ميامضا مي قرارداديي كه دو تا تيم بين خودشان جاهماناز 

گذارد، آيد جايزه ميرود كه از بيرون كسي ميآيد بحث يا در بحث بعدي ميي است. آيا اين در اين ميانكته

چيزي  شانسهيكز كنند ببينيم اگفته شود كه بين دوتايي كه خودشان بازي مي طورنيابايد  عجالتاًو  القاعدهيعل

خود آن دو مالك است. اگر آن پولي كه بنا است داده شود از بيرون  نهشود يا چيزي داخل مي شانسهيكيا به  ديآيدرم

 آيد.نيست احتماالً اين در بحث بعدي مي هاايناست از اموال 

 شود؟ها بين خودشان قمار ميسؤال: آن بااليي

 كنيم سؤال خوبي است.كنيم در پايان بحث راجع به اين بحث ميءاهللا بعد بحث ميجواب: اين را بايد بحث كنيم انشا
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 نتيجه بحث
شد مقام اول، بردوباخت با غير آالت معده. بنابراين در مقام سوم بحث بردوباخت است نه با آالت معده كه مي

 :نكاتي كه بحث كرديم

 .دارديكي اين بود كه بردوباخت به غير آالت معده دو مصداق  -

گاهي بردوباخت به آالت بازي نيست با چيزهاي ديگري است. گاهي بردوباخت با آالت بازي است منتها نه  -

 نكته بود. كينيابرد. بازي قماري، آالت بازي ديگري است كه در قمار به كار مي

 كنم تا فردا.ضوع ميشويم و طرح مووارد بحث مي نكات مقدماتي براي تحرير محل نزاع و جايگاه بحث بود هااين

 مهم بحث نكات
 خورد.يك نكته مقدماتي ديگر كه بايد عرض كنيم اين است كه اين بحث با بحث سَبق و رمايه ديگر گره مي -1

 كه گاهي كار، كار فايده دار است و گاهي نيست.اينيك نكته ديگر  -2

 يك نكته ديگر اين بود كه آن چيز بردوباختي بايد امر مالي باشد. -3

است و حتمًا آنجا را بايد ببينيم در سَبق و  خوردهگرهارم اين است كه اين بحث با مبحث َسبق و رمايه نكته چه -4

ي و تيراندازي سواراسبكه شنا و  در سه چيز »الرهانَ إال«گويند كه رمايه اين طور كه مشهور است اين را مي

 شود بردوباخت باشد.گويند مياست كه در روايات آمده. آنجا مي

 بحث اين است كه آيا كًال غير اين سه امر بردوباختش حرام است يا نيست؟

و يكي هم در بحث َسبق و رمايه آنجايي كه بحث  شود يكي اينجاميبررسي بحث مقام سوم حداقل در دو جاي فقه 

 شود.يي از اين قبيل مطرح ميهايبازتيراندازي و 

 همآنها، اگر ي شود. بشود بازيترعامدر فقه بوده است يك كتاب شود آن سَبق و رمايه كه البته ترجيح داده مي

و  اندداكردهيپها امروز شود ما در فقه يك كتاب بازي بايد داشته باشيم با توجه به دامنه و شيوعي كه بازينمي ورطآن

به ذهن بيايد كه الزم شود. بازي و ورزش هر دو است. خيلي مطلب دارد ابتدا شايد احكام زيادي هم در آن پيدا مي

ي كند ولي به گمانم به اين اندازه ظرفيت دارد كه يك كتاب فقهي شود، ما زيرهيپانيست يك كتاب جداي فقهي برايش 
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جست و گريخته در مكاسب هر وقت به اين بحث ربطي با بحث بازي يا ورزش يا هنر داشت سه تا موضوع مهم دنياي 

موضوعات بسيار مهم امروز  هااينبازي ورزش، هنر،  هرحالبهتوجهي كرديم. ولي و  ميازدهامروز است نقدي به آن 

است يعني اين سه چهارتا موضوع از آن موضوعاتي است كه چون احكام و  گونهنياهستند است يا مثل خود رسانه هم 

 خواهد. اين هم نكته چهارم مقدماتي.مسائلش زياد است و جاي كار دارد، كتاب فقهي مي

 ن سه چهار نكته مقدماتي بود نكته پنجم هم باشد براي فردا.اي

 و آل محمد. محمديعل اهللايصلو 

 


