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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقام پنجم: جعل جوايز براي مسابقات
هاي متأخر رواج بااليي دارد در زمان خصوصبهاين موضوع  و ؛بحث در مقام پنجم جعل جوايز براي مسابقات بود

ي نيست اما به شكل امروزي نبوده است، اين مسئله امروز خيلي رايج و متداول اسابقهيبجعل جايزه براي مسابقات امر 

شود از همين مقوله ها و المپيادها و مسابقات در موضوعات مختلف و جوايزي كه قرار داده مياست انواع جشنواره

قلمروهاي بسيار وسيعي از  ماشاءاهللايال كه هانياو امثال  ي جايزه نوبل، جوايز كتاب سالالمللنيباست. مثالً در سطح 

و  شودي كه قرار داده ميالمللنيبي، ملي، امنطقه، مسابقات و جوايز هاجشنوارهاست المپيادها،  برگرفتهزندگي را در 

عي دامنه وسي و ؛شده است هانياهاي رزمي يا بازي يا مسابقات امثال هاي آمادگيها هم خيلي فراتر از بحثدامنه اين

 هاايناز  هركدامفني  ازنظري مختلف، هابانامالمپيادها و از اين قبيل  زيجواها و مسابقات است، جشنواره داكردهيپ

از نگاه ما در يك مقوله  هانياهاي ريزي داشته باشند ولي المپياد و جشنواره و مسابقات و جايزه و ممكن است تفاوت

ها و شود. فلسفه مهمي دارد يعني حكومتي قرار داده ميازهيجا براي عملي و اقدامي هانيا، در همه رديگيمقرار 

مقصود خودشان است  آنچههاي مختلف براي ترويج ي علمي، نهادهاي ديني و نهادهاي فرهنگي، افكار و ايدهنهادها

و  هايدربازر فيلم و سينما گذارند در مباحث علمي يا در كارهاي هنري بسيار وسيع است و دجايزه و مسابقه مي

جعل جايزه  ،هاي مختلفها و ديدگاهبا ايده هانيادر مسائل فرهنگي و تربيتي و امثال  وها و در مسائل رزمي سرگرمي

 براي اين مسائل بسيار رواج دارد.

 انواع جوايز مسابقات
هاي مختلف، جوايز مسابقات در عرصهمقام پنجم بسيار بحث مورد ابتاليي است و در دوره جديد بسيار رواج دارد 

 :شود دو نوع استكه گذاشته مي
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ي كتاب اي بنويسند فيلمي بسازند، تصويري بردارند يامقالهكه  است براي همه كساني جايزه يك نوع اين است كه -1

 مسئلهيي كه وارد اين هاآناست كه براي همه  سطح آن كي نيا ،ي شوندرانلياتومبمطالعه كنند يا وارد مسابقه 

 ؛دهدچيزي را قرار مي اندشده

گاهي چند رتبه  وگاهي يك رتبه  كهد نگذارسطح ديگر اين است كه براي فائزين و صاحبان رتبه جايزه مي -2

 دو سه نوع است كه رواج دارد و متداول است. هانياكند. مثالً در كتاب سال، مي كسب

 مسابقات، عقد يا ايقاع؟فصل اول: باب فقهي جعل جوايز 
اينكه دليلي  نظر ازقطعدر فصل اول ببينيم كه اين كار به لحاظ فقهي با  ،كنيمدر مقام پنجم در دو فصل بحث مي

شود و قالب فقهي براي جعل جايزه مي هيفقهگنجد و چه سياقت تحريم كند يا نكند، در كدام باب از ابواب فقهي مي

 قصه چيست؟ فرمول فقهي اين تصوير كرد؟

اين فصل اول و بخش اول عرايض ما است جستجوي از فرمول فقهي و قاعده و ضابطه فقهي كه شامل اين امر شود. 

 گيرد؟گيرد يا نمياين را مي نفسه حداست في  ايقاعاست، در كدام عقد است و در كدام  ايقاععقد است يا 

 اطالق عمومي موانع فصل دوم:
اگر اينجا اطالق عمومي درست شد، موانعي كه ممكن است جلوي اين را بگيرد و فصل دوم بحث اين است كه 

 كنيم.عرايضي را تقديم مي شاءاهللانكند چيست؟ در اين دو بخش  ميتحرتخصيص يا 

 هاي فقهي جعل جوايزتقرير فصل اول: فرمول
و قرار دادن جوايز براي  قدامآيد براي تصحيح اين اچيست، به نظر مي مسئلهدر فصل اول كه فرمول فقهي اين 

 چند فرمول في حد نفسه وجود دارد. هانياو سرگرمي و فراغت و امثال  مسابقات فرهنگي، علمي، هنري
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 جعالهراه اول: 
تواند شامل اين بحث شود كه اظهر در بين قواعد و ضوابط و عموماتي كه مي اولين فرمول همان بحث جُعاله است

دهد براي كسي كه اين است كه جُعلي يا مالي را قرار مي ،كه يكي از كتب و ابواب فقهي است همين جُعاله است جُعاله

كاري براي او انجام دهد و تفاوت آن با اجاره اين است كه در اجاره حالت عقدي دارد كه با شخصي براي كار معيني كه 

دهم كه مستأجر و هم اين مبلغ را به شما مي كنند، شما اين كار را انجام بده منخيلي مضبوط و محدد است توافق مي

 شود، اين، اجارهمي همآنبر  و توافقاجير هر دو معين هستند، اجير معلوم است كه اين آقا است كار هم معلوم است 

ه ، اين عقد الزم است اما در جُعاله تقريباً اتفاق است، اگرچ»بالعقود ااوفو«گوييم مي جهيدرنتكه عقد است و  شودمي

جواهر را مالحظه كنيد احتمالي وجود دارد كه جعاله از عقود باشد اما آن احتمال، احتمال قوي نيست غالب فقها 

 كه با آنجا دارد. است ييهاتفاوتاست. اين  ايقاعاجاره يك  برخالففرمايند؛ جُعاله مي

هر كس حيوان من را پيدا كند و بياورد فله » من ردَّ دابتي«است  شدهگم، حيوان او ديگويمدر جُعاله وقتي كسي 

تواند شخص خاص نيست نه اينكه نمي غالباً اجاره اينجا  برخالفالف تومان، در اينجا با شخصي توافقي نكرده است 

نيست  ورطنيااين است كه  جهينتبنابراين در اجاره شخص خاص است اينجا شخص خاص نيست و  ؛باشد، غالباً نيست

كه  كننديمي اعالم ارسانهد، يا در ندهد يا اطالعيه مينكناعالم مي معموالً دهم، اين كار را انجام مي كه كسي بگويد من

 گيرد.جايزه مي هزار صداست هر كس پيدا كند مثالً  شدهگمماشين فالني 

 نكات موجود در جعاله
است اما اينجا  گونهاينايجاد و قبول است كما اينكه در باب اجاره  ندارد، عقد متقوم به طرفين و با عقداين مشابهتي 

 خواهد.متقوم به طرف نيست و طرف معيني ندارد و قبولي نمي

 ايقاع -1
 .است ايقاع ، جعالهبيع، صلح و اجاره برخالف

 عدم لزوم طرف معين -2
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من رد دابتي، «گويد كه آنجا طرف بايد معين باشد، وقتي مي مثل طالق يا عتق برخالفالزم نيست طرف معين باشد 

شود و شايد پنجاه نفر حركت معلوم نيست كه چه كسي بناست اقدام كند، اعالم مي» من رد ضالتي، من رد سيارتي

: از  ايقاععقد نيست و  اوالً بنابراين  ؛كندو يك نفر پيدا مي كننديم خواهد اين مياست كه طرفي كه  ايقاعاتياست ثانياً

دهد كند و آن كار را انجام ميپيدا مي كهآن .گويندكند جاعل ميجعل مي كهآنو  گويندميعامل  اوكار را انجام دهد به 

است و ثانيًا  ايقاعنيست كه عقد شود، و لذا اين گويند عامل، الزم نيست كه عامل معين باشد. پس عامل اينجا قابل مي

 معين الزم ندارد.ي است كه طرف ايقاع

 عدم لزوم(جواز عمل) -3
شروع به كار نكرده است، جايز است. تا  كهيمادامنيست لزوم در آن نيست،  عقد واست  ايقاعبه خاطر اينكه 

تواند برگردد ولو اينكه اعالم كرده است. اگر كسي دنبال پيدا كردن ماشين طرف مشغول به كار نشده است مي كهيوقت

تواند تواند برگردد، يعني اگر دابه را پيدا كرد ديگر نميرگردد، اگر كسي عمل را كامل انجام داد ديگر نميتواند بنبوده مي

 هرحالبهتواند برگردد يا نه؟ محل بحث است ولي عمل مي نيح دردهم بايد پولش را بدهد. منتها بگويد من پول نمي

 جعلي ندارم كسي دنبال آن نرود. تواند بگويد منفسخ كند، طرف مي توانديمجايز است و 

شود فسخش كرد و بالعقود آن را شامل شود و بگويد نمي اوفواي بين كسي نيست كه قراردادتوافقي نشده و تعاهد و 

مثالً ماشين را پيدا شود كه مستحق جعل شود موجب مي كهآنيعني  ؛عمل هم اگر منجر به آن نتيجه نشود، ارزشي ندارد

هم وقت بگذارد و ماشين را پيدا نكند مستحق جعل نيست. استحقاق جُعل به تحقق چيزي است كه  ال ده روزكند وا

است.  »رد السيارة و رد الدابة و تسليمها إلي مالكه«جعل به آن تعلق گرفته است و جاعل آن را طلب كرده است و آن 

 اين هم يك نكته ديگري كه در جعل است.

 منفعت مالك لزوم يا عدم لزوم -4
نكته ديگري كه در جعاله است اين است آيا الزم است كه منفعت آن كار به خود مالك برسد يا الزم نيست؟ 

تومان به  هزار صد كند دايپي است كه كسي ماشين گمشده من را وقتككه الزم نيست به خود مالك برسد. ي اندفرموده
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هر كس ماشين رفيق من را پيدا كند اين را به او  گويماست مي شدهگم است كه ماشين رفيقم يوقتكدهم ياو مي

 جعاله اينجا درست است. بازهم رسد،مي رسد بلكه به رفيق اودهم كه منفعت به او نميمي

گويد هر كس مثالً درباره امام ي است ميطورنياها و مسابقات يا منفعت از منافع عامه است در بسياري از جشنواره

و  دهيم اين، منفعتي به مصلحت عامه است از مسائل عمومي فرهنگي دينيين جايزه را به او مييا انقالب فيلمي بسازد ا

شود فالن فرمول را حل كند ما جايزه است. كسي كه فالن ماهواره را بسازد اين جايزه به او داده مي هانياامثال 

كنند. مثًال در ، موضوعات را اعالم ميميدهيمو ي به اازهيجاي در اين موضوع بنويسد انامهانيپادهيم، يا كسي كه مي

به او  ايجايزهچيزي بنويسد  هانياكه هر كس درباره  كنند، جاهاي مختلف موضوعي اعالم ميوپرورشآموزش

 تواند مشمول جعاله باشد.. اين هم ميدهنديم

باشد. گرچه گاهي طرف معين است ولي و كلي  تواند عمومياست كه طرف معين الزم ندارد، مي ايقاعيپس جُعاله 

بعد از عمل  ،است فسخقابلاست  نشده انجاماست تا عمل  زيجاكه طرف معين ندارد  ايقاعو البته اين  لزومي ندارد

 تواند فسخ كند.نتيجه حاصل شد او مستحق اجر است و ديگر نمي وقتي

داشته باشد كارهايي كه  ايمقصودهقالئيه ع مصلحتدر آن عمل بايد مصلحت و منفعتي باشد، امري باشد كه  -1

براي آن ارزشي قائل نيستند نباشد. اينكه در تاريكي شب درون چاه برود و بيرون بيايد  عقال است و تيخاصيب

بايد  تربيت كنند. ورطآنخواهند معموالً مصلحت عقاليي ندارد، مگر مثالً براي سربازي يا چريكي كه مي

 ها و موضوعات و شرايط مختلف متفاوت است.هم در زمان هانيامصلحت مقصوده عقالئيه داشته باشد كه 

ي كه الزم است در جُعاله باشد الزاماً نبايد به جاعل و كسي كه جايزه گذاشته ا هيعقالئاين مصلحت مقصوده  -2

به رفيق  توانديمكند يا ماشين او را پيدا مي» تيسيارتي او دابمن رد «تواند به او برگردد؛ مثل است برگردد، مي

از مصالح  مصلحتتواند . مي»الصديقي فله عشرتما السيارة من رد«گويد مي نكهيامثلاو يا ديگران برگردد. 

خواهد علم پيش رود يا فالن از همين قبيل است. مي هانياو مسابقات و  جوايزعامه باشد كه در بسياري از 

ديني را رواج دهد يا موضوعي توسعه هنر توليداتي باشد كه بتواند مثالً  ،و اخالقي رواج پيدا كند فرهنگ معنوي

 است ولو اينكه نفع آن به او نرسد. قالئيه مقصودها امور عاين در همهپيدا كند 



                                                                                                              :  2630ماره 

 
 

6

كرد حتمًا بايد تواند فسخ كند ولي وقتي پيدا ي است كه جعل كرده است تا وقتي پيدا نكرده است ميكسبه عهده 

كند خودش اجرتش را بدهد اجرتش هم بر جاعل است نه مالك، اين نوع فضولي مانعي ندارد كاري براي ديگري مي

 هم بايد زير بار مسئوليت بايستد و ادا كند.

 ؟نيست گونهاينانجام دهند ولي در اجاره  را كارتوانند آن سؤال: در جُعاله افراد متعددي مي

ر جعاله افراد متعدي است اما در اجاره طرف معين است، اگر كسي گفت هر كس دابه من را پيدا كرد جواب: گفتيم د

شود همه اين فروع در شرايع است توزيع مي هاآنپيدا كردند بين  باهمدهم، اگر پنج نفر صد هزار تومان به او مي

 مرحوم صاحب جواهر هم اين را آورده است. گرچه هنوز جاي كار دارد.

شود كه  تريكلفتجعاله قديم بايد يك جعاله خيلي  ،هاي جديد طبعاً در فقه نيستو مسابقات و بحث جوايزمنتها 

 هاي امروزي را هم پوشش دهد.بتواند بحث

كنيم يكي از جاهاي آن جعاله است، پنج شش مطلب در باب جُعاله گفتيم كه غالبًا از يي كه مطرح ميهابحث

 جاره است.هاي جعاله و اتفاوت

يا شايد شدم ولي دقت نكردم، جايي كه قابل  امنشدهبايد بحث كرد متعرض اين  وقتآنعين هم نوشتند  نفراگر ده 

ي نور را كشف كرد باالسرعتتكرر باشد قاعدتاً همه بايد مستحق جُعل هستند يعني هر كس فرمولي كشف كرد مثًال 

شود كه دانشمندان دنبال آن بگويد كه سرعت باالتر از نور هم ميباالترين سرعت همان سرعت نور است اگر كسي 

 نبود. طورنياگويند كه نه گويد بعد ميكسي چيزي مي باركهستند هر مدت ي

مصداق آن هستند بايد اجرتش را بدهند بعضي چيزها  و همه اندكردهرا كشف  چيزي باهم نفر دومثالً پنج نفر يا 

شود ولي بعضي چيزها قابل تكرر است. سياره گمشده را پيدا كنند و اين ديگر متكرر نمي نكهيامثلقابل تكرر نيست 

چيزي كه قابل تكرر است بايد به همه، جُعل را بدهند. اگر چند نفر مشتركاً امر واحدي را انجام دادند، آن مبلغ تقسيم 

داد. جعاله اي كه آنجا آمده است  هاآنشود. در آن صورت توزيع است و تكرر جعل است جعل را بايد متعدد به مي

و امروز خيلي فرق كرده است و مصاديق بسيار مهمي دارد كه باب جشنواره و  شدمي هاي فردي تصويربيشتر در حالت

 است. داكردهيپرسوخ  اآلنالمپياد و مسابقه باب بسيار عجيبي است در همه زندگي بشر 
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دهد كه ايقاع است، يي كه عرض كرديم وجهي يا مالي را قرار ميهايژگيوجعاله اين است كه براي يك عملي با اين 

 بعدَ  و شود برگشتآنجا نمي ،باشد شدهانجامعمل  كهيوقتمگر  ،كه الزم نيست طرف معين داشته باشد و جايز است

 العمل الزم است.

 لزوم وجود مصلحت مقصوده عقاليي -5
 عمل باشدعقاليي در آن  اينكه بايد مصلحت مقصودهپنجم 

 عدم لزوم برگشت منفعت به خود عامل -6
تواند به اشخاص قيود آن است الزم نيست به خود عامل برگردد. مي هانيااينكه منفعت مقصوده عقاليي محلله كه ششم 

تفاصيل آن بايد  .فني است هانياگيرد كه البته را مي هانيااطالقات جعاله  ،باشد عايدديگر يا به مصالح و جهات عامه 

جواهر كه نگاه كردم خيلي مشتاق شدم كه  ازجملهو  در كتاب جعاله بحث شود، يك دور كتاب جُعاله را مطالعه كردم

 جعاله را در ده بيست روزي بحث كنم، خيلي كتاب جالبي است.

هم  جواهر درشود و  در شرح لمعه خوانده بوديد تجديد خاطرهآنچه هاي جُعاله مقدمه بحث براي شما بود كه بحث

 جُعاله. عنوانبهي است امعاملهها اصول و عناصر اصلي يك ايقاع و توانيد مالحظه كنيد. اينمي

 لزوم مشخص بودن جعل -7
، به آن سختگيري آنالبته در جُعاله يك نكته ديگري هست كه جعل بايد مشخص باشد منتها مشخص و معين بودن 

 ،ممكن است يك اجمالي هم در آن باشد ولي نه به شكلي كه مجهول مطلق باشد كه در باب اجاره است نيست و لذا

بگويد كسي كه ماشين من را پيدا كند  توانديمولي  دهم،به او مي يزيچكسي كه ماشين من را پيدا كند  ديگويممثالً 

معلوم است.  درواقعدهم. اين براي اينكه دقيقاً معلوم نيست عيبي ندارد ولي قيمت ماشيني كه پيدا شد به او مي سومكي

 اين هم چيزهايي است كه در باب جُعاله است.

دهم، هر كس رتبه دوم را آورد تومان مي هزار صد آوردگويد هر كس رتبه اول جُعاله جايز است مشكلي ندارد، مي

 دهم.يم قدرنيا

 عدم تعين عمل -8
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معين باشد، عامل الزم نيست  نكته ديگري كه در بحث جُعاله است و به بحث ما ربط دارد اين است كه گفتيم در جعاله

ي باال سرعتباشد هر كس اين فرمول علمي را در باب  گونهاينتواند بينابين باشد؛ مثالً تواند معين باشد. ميولي مي

 تاستيبگويد در اين است مي ترنيمعاست كه يك درجه  وقتكگيرد ياين عام است همه را مينور كشف كرد فله كذا. 

دهيم. عامل در اينجا مجهول پول مي قدرنياخواهند بروند وسط ميدان هر كس اول شد تيمي كه آماده هستند و مي

 است گروه تاستيبمطلق نيست كه هر كس يا همه را بگيرد مردد بين اين ده 

گوييد اگر شما اين دابه من را پيدا كردي اين سياره را پيدا كردي ي هم هست كه شما به شخص خاصي ميوقتكي

 توانديم عاملبنابراين در جعاله  ؛شودمي تركينزدبه اجاره خيلي  و دهم. اينجا عامل معين استپول را به تو مياين 

باشد. هر سه قسم در  محصور ريغافراد  ياو محصوري باشند  تواند افراد محدودمخاطب جاعل باشد مي و فرد معيني

 ،رديگيبرماطالقات صحت جعاله اين را هم در  و ؛جهتنيازاجعاله درست است اين هم 

 عدم الزام زمان -9
 تواند در داخل زمان و عمل باشد؟سؤال: جعاله مي

ن را هر كس پيدا كرد هر وقت پيدا كرد جايزه تواند قيد نداشته باشد ايجواب: اين نكته در جعاله است كه جعاله مي

دهم. بعد از يك سال اگر كسي پيدا كرد ديگر هر كس پيدا كرد جايزه مي سال كتواند هم بگويد تا يدهم ميبه او مي

 متبرع است.

اجاره او اين است كه به مالكش برگرداند، استحقاق جعل و  يشرعالبته در اموال اشخاص اگر كسي پيدا كرد وظيفه 

او است اما اگر جعلي قرار داده است و در همان دايره زماني او  فهيوظهم  پيدا كرد نكهيبعدازا ،ندارد چون متبرع است

 المثلاجرتگويند مستحق مي وقتآنشود. اگر جعاله هم به هر دليل باطل شد انجام داده است مستحق آن جعل مي

 شود.مي

با كتاب جعاله يك آشنايي يا تجديدي شد و عناصر  ساعت مينجعاله است در اين ها نزديك ده تا مطلب درباره اين

داشته باشد تا حدي روشن شد اين كبروي قصه بود بياييم در  توانديمي كه انواعو  اجارهو مقومات جعاله و تفاوت با 

 تطبيق آن بر صغراي بحث.
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تواند در محدوده جعاله قرار سابقات و جوايز هست ميدر باب م كهآنبا اين تصويري كه ما از جعاله ارائه كرديم 

 .دهيمجايزه مي قدرنياكند كه هر كس در اين موضوع كار علمي كند اعالم مي گيرد، يعني شخص يا نهاد يا حكومتي

 درشود. يا هر كس فيلمي دهيم مثالً كتاب سال ميچند رتبه جايزه ميبه بنويسد  در اين مورد هر كس كتاب بهتري

اين  حافظ كل قرآن شوددهيم يا كسي كه بهترين قرائت قرآن را ارائه دهد يا زندگي ائمه بسازد چيزي به او مي نهيزم

 دهيم.رتبه يا جايزه را به او مي

ي بكند و اشبههممكن است كسي  .گيرندها همه در جعاله قرار ميهاي مختلف هم مرسوم است ايندر بخش نيا

گذارد يا اينكه جايزه نوبل گذاشت يا فالن جايزه فيلم فجر مي ،گردديبرنمگذارد پول مي كهآنبگويد اين منافع به خود 

 گردديبرم طرفآنبه خود  اناًياحو  نفع اين به عموم ،شودگذارد نفعي به او عايد نميي براي حفظ كل قرآن ميازهيجا

گويد هر كس دابه من يا سياره من را پيدا كند است. اين غير از آنجايي است كه مي ولي يك مصلحت عمومي در اين

فله كذا. ممكن است كسي اين شبهه را مطرح كند گفتيم نه. در جعاله اطالقاتي دارد و آن اطالقات حتي جايي كه 

عموم جامعه از آن » مكلفينعائدٍة الي اشخاص آخرين او إلي عمومٍ «مصلحت و منفعت عائده الي الجاعل نيست بلكه 

كند. جعاله همه ها فرقي نميشوند ممكن است مصالح هم، مصالح دنيوي باشد يا مصالح اخروي باشد اينمي مندبهره

 بگيرد. توانديمها را اين

 داشته باشد يعني خود جاعل هم براي خودش منفعتي قرار دهد؟ بردوباختتواند شكل سؤال: جعاله نمي

يي درست است پنج شش تا مانع دارد موانع آن بايد كجايدر ها و اين بردوباختگوييم طبق قواعد جواب: ما مي

جاي آن كتاب جعاله است اين راه اول  االصوليعلاگر بحث قمار و ميسر شامل اين نشود  گوييممي فعالً .بررسي شود

كه امروز متداول و مرسوم است و با انواع  ها به آن شكليفقهي است. پس براي تجويز مسابقات و جوايز و جشنواره

كه اين اولين طريق و اسلوب فقهي آن بود كه از باب جعاله  دارد وجودهاي فقهي مختلفي كه دارد، طرق و اسلوب

و  نيترعامو  نيترسهلاين  .گيردآيند و در مقوله جعاله قرار ميها همه در كتاب جعاله مياستفاده كنيم بگوييم اين

 شود در اينجا تطبيق داد.راه فقهي است كه مي نيترروان

باشد يا جايزه قرار بدهد براي اينكه جسارتاً  ايمحرمهنيست. يا منفعت  جايزاگر منفعت عقالئيه اي در آن نباشد 

جعاله در آن  است محرمهمرسوم است يا براي ساختن بهترين خمر، كه منفعت  هانيامثالً زيباترين دختر كذا كه در آن 
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نداشته باشد  بردوباختاگر براي شطرنج جعاله قرار دهد و كسي بگويد شطرنج حتي اگر نيست يا  زيجا وحرام است 

لذا  و ؛عمل محرم است طبعاً جعاله در آن درست نيستشرع  ازنظرحرام است باز اين جعاله درست نيست. اگر 

عملي  كهييازآنجاشود، مي استثناشود شود و تصحيح مييز ميله تجوگوييم با اطالق ادله جعامسابقات و جوايزي كه مي

يا  است، شدهء القاباشد منفعت آن  ايمحرمهعمل  اگر شودمي برگزارجشنواره  براي آن و هست كه جعلي براي آن

بيايد بيرون  حرام نيست ولي منفعت عقاليي ندارد اين هم استثناء شده است. كسي در سياهي شب برود درون اين چاه و

پرورانده  خواهد چريكيشود مگر در جايي كه ميي است، اين نميادهيفايبو  لغواين منفعت عقاليي ندارد كار لهو و 

 درست است.براي آن كار شود و برود عمليات پارتيزاني كند كه بايد چنين چيزي هم بداند، ممكن است بگوييم 

هم براي خود اشخاص و هم براي  عقالامروز  ،به دليل اينكه يك نوع فوايد عقاليي در آن است هم هايباز در

ها منافع محلله عقاليي دارد مگر اينكه بازي غير مشروعي آيد انواع بازيديگران منفعت قائل هستند و لذا به نظر مي

ه شود. آنجايي كه منفعت عقالئيخارج مي شودباشد و لذا از اين مسابقات و جوايزي كه با طريق جعاله درست مي

بها نيست يا منفعت آن از منافع محرمه است اين نوع مسابقه و جوايز درست نيست و جعاله آن حرام است و طبعاً معتد

 هم حرمت تكليفي دارد. يعني هم حرمت وضعي و شودكل مال به باطل ميأ خواهد بگيردمالي هم كه طرف مي

چون حرام است يا منفعت در آن نيست و لذا باطل  ،اينكه عملي نيست كه مستحق اجر باشد حرمت وضعي دارد براي

اما اينكه براي حكم تكليفي جُعل قرار دهد و ايقاعش را اعالم كند اگر ترويج ضالل يا  ؛تواند مال را بگيرداست و نمي

م نيست. در اين دو صورت حرمت تكليفي إال في حد نفسه حرا چيزي از آن ابواب باشد، حرام است و ياترويج حرام 

تواند مالي را دريافت كند يا در آن باطل است آن عمل ارزش مالي ندارد و نمي ايقاعندارد ولي حرمت وضعي دارد، 

 مال تصرف كند.

جايي جعلي قرار دهد كه منفعت عقالئيه ندارد اشكالي ندارد، اما در آنبراي فالن كار تكليفاً حرام نيست  االصولعلي

اشاعه فحشاء و يا اعانه  شود، مثالً ترويج ضالل ياهاي ديگري بيايد حرام تكليفي ميكه منفعت محرمه دارد اگر عنوان

غالبًا در آنجايي كه محرمه باشد حرام هست، منفعت  كه ؛شودحرام مي همآن، وقتآنبر اثم شود اگر از آن ابواب شود 

و مسابقات از طريق جعاله و اطالق ادله جعاله قابل تصحيح  جوايزبنابراين همه اين  ؛عقاليي نداشته باشد حرام نيست
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يي كه درجاتكليفاً حرام نيست،  ولي باطل است وضعاً نافذ است اما اگر منفعت عقاليي ندارد،  فاًيتكل واست و وضعاً 

 شود.هم حرام مي فاًيتكلها عالوه بر حرمت وضعي منفعت محرمه باشد عناويني است كه به خاطر آن

كند، هر جايي كه مهارتي را سرگرم مي اهللاخلقمنفعت عقاليي دارد  اآلنغالبًا منفعت عقاليي دارد حداقل بازهاي 

است كه اگر برخورد كند به  هاييوسيلهگذارند يا يك يي ميهاپازليي كه جايا پذيرند، كند كه عقال آن را ميكسب مي

بر اعصاب خود مسلط باشد كه به اين  قدرنيات عقاليي است يك مهارت است كه آدم كشد اين منفعسيم آژير مي

كند، يا اگر خطري نداشته باشد روي قوي مي را باريكي بتواند اين را حركت دهد به نظر من منفعت عقالئيه دارد تمركز

د. چيزي كه در آن خطري وجود دهديوار باريكي راه برود روي طنابي راه برود اين مهارت باالي شخص را نشان مي

عدم  ،خاص، جاهايي كه شك كنيم كه منفعت عقاليي دارد يا ندارد طيشرادارد مثًال چاه رفتن در تاريكي در غير آن 

 است و درست نيست.

درست است، جعاله هم تابع آن است، اجرت بر واجبات اگر كسي بگويد  ،در اجرت بر واجبات بايد بحث كرد

در آنجا اختالف است. اگر كسي بگويد اجرت بر  درست نيستجعاله هم قرار دهد اگر هم بگويد ن براي آتواند مي

ي آن جعل كرد ولي بر عبادات براشود ميو گويند جايز است واجبات كفايي يا صناعات واجب است، آنجا معموالً مي

 هاي زيادي است.بحث هانياي و جارياستگويند درست نيست. در غالبًا مي

 نتيجه راه اول
و مسابقات  جوايزاستثنائاتي دارد؛ انواع اين  درست است منتها االصوليعلآيد اين راه اولي بود كه به نظر مي

به عموم جامعه  عايدبه خودش شود و چه  عايدآنجائي كه مصلحت عقالئيه شرعيه محلله و مقصوده داشته باشد چه 

تواند شود و اگر عمل انجام شد بايد عمل كند، تا قبل از آن مييز و نافذ ميتواند، در اين بحث قرار گيرد و جاشود مي

 ديگر بايد عمل كند. اين طريق اول براي تصحيح مسابقات و جوايز است. بعدازآنفسخ كند ولي 
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 راه دوم: اجاره
است و الزم، و با  ره است كه بگوييم كسي را براي اين كار اجاره يا اجير كند اين اجاره ديگر عقداطريق دوم اج

دهم چون معلوم است. قسمت اجاره را توضيح نمي .ي كه قبالً عرض كردم تفاوت داردعناصر وجعاله در مقومات 

شود كه در شرح لمعه و اجاره دو قسم است يكي اجاره اعيان است، يكي اجاره اشخاص است كه براي اعمال انجام مي

 زيجوا ووم است يعني اجير گرفتن براي كاري است. در مسابقات كتب فقهي مالحظه كرديد، كه اين از نوع د

براي يك بازي يا براي حفظ  تواند اجاره صدق كند،، براي قسم اول قطعاً ميي آن معين باشدهاطرف كهيدرصورت

ا بياييد در اين دهم تا قرآن را حفظ كنيد يگويد من چيزي به شما ميبندد ميطلبه قرارداد مي پانصديا  گروهقرآن، با ده 

 .نوع است كينيست اين  هانيابازي شركت كنيد بحث بردن و 

بندم براي اينكه راجع به عاشورا يا بيداري اسالمي مقاله بنويسيد همه كساني كه مي قراردادمن با شماها  ديگويميا 

خواهد به ميكه اما در قسم بعدي  ،كنندرا اجير مي هاآندهند براي كارشان، شوند كاري انجام ميوارد اين مسابقه مي

. شاءاهللانشود يا نه؟ برنده جايزه بدهد اين در قالب اجاره مي  بعداً

 و آل محمد محمديعلاللهم صل 

 

 
 


