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چکیده

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

شطرنج پیشینهای دست کم دو هزار ساله دارد که در سیر تطوّر تاریخیاش
تحوالت کاربردی و ماهوی زیادی در آن رخ داده است و انواع گوناگونی از
آن در دل فرهنگ های مختلف پدید آمده است .این تحوالت تأثیر مستقیمی
در استنباط حکم فقهی شطرنج دارد .در این میان یک یا چند نوع از انواع آن
فی نفسه یا به جهت آلت قمار بودن مورد نهی قرار گرفته است؛ اما بسیاری از
انواع شطرنج در زمان صدور نهی مرسوم نبوده است و یا هنوز اختراع نشده
است  .تسرّی حکم حرمت به این دست شطرنجها ،با چالش هایی همراه است.
توجه به تفاوت پدیده های حقیقی و اعتباری ،بازشناسی میزان وحدت و کثرت
در پدیدهها و تعیین م نطق حاکم بر آن در موضوعات احکام شریعت ،حاکمیت
مقولۀ اسمگرایی یا واقع گرایی در ثبوت و سریان حکم شرعی ،همه در دستیابی

تاریخ تأیید99/8/79:
 .1تاریخ دریافت99/1/72 :
 .2عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ علوم اسالمی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
m.mkamali@yahoo.com
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به حکم شرعی انواع شطرنج های نوظهور یا غیرمرسوم زمان صدور روایات
تأثیرگذارند .البته وجود اطالقی که بتوان تسرّی حرمت را بدان مستند نمود
آسان نیست؛ چه آنکه روایات تحریم گرِ شطرنج در فضایی صادر شدهاند که
نوع خاصی از شطرنج مرسوم و معهود بوده است و حتی برخی از آنها در پاسخ
به پرسش از حکم شطرنج روایت شده اند .با ناتوانی روایات در اثبات تحریم
انواع شطرنج راه برای اصول عملی باز میشود و چهبسا بتوان با تمسک به اصل
برائت ،جواز برخی از انواع شطرنج را نتیجه گرفت؛ گرچه این نتیجه منافاتی
با نیکویی احتیاط ندارد.
واژگان کلیدی :سیر تطور شطرنج ،انواع شطرنج ،اسمگرایی ،تحول ماهوی ،بازی.

مقدمه

1

استتتنطاح مکت توستتی ففی ف ایندی بستتیار پیدیدو و دقید دارد  .یکی از م امل استتتنطاح

موضوع شنا سی ا ست .مفهوم شنا سی و تعیین گ ست ۀ موضوع کاری ففیهان ا ست و تا ففی
موضتتوع را ب لحام مفهوم شتتناستتایی نکند نمیتواند مکت دهد؛ چ آنک مکت وابستتت ب
مو ضوع ا ست و تا مو ضوع رو شن نطا شد سخن از مکت بیمعنا ست .چنانک ففها در غنا
مکت ب م مت دادواند؛ اما اینک غنا چی ست و مؤلف های آن کدام ا ست پ س شی از مفهوم
ً
غنا ست ک ففی باید بدان پا سخ دهد ک مثال مف صود از غنا صوت مط ب ا ست یا صوت
م ّجع .آری پس از تعیین و تطیین مفهوم آن توسی ففی تشخیص مصداق ب عهدۀ مکلف یا
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

متخصصان در آن موزو است.
مفهومشناسی موضوع خود گاهی بسیار پیدیدو و زمانب است .این ف ایند در ب خی از
موضوعات ب واژوشناسی رجوع ب ع ف و پ سش از متخصصان و کارشناسان در آن زمین
نیازمند است و در ب خی موضوعات دیگ عالوو ب آند ذک شد مستلزم مطالعات تاریخی
ً
ف هنگی واجتماعی است خصوصا هنگامی ک آن موضوع تاریخی ب درازای زندگی بش
داشت و در پیچ و تاب زندگی انسان دچار تغیی و تحوالت بسیاری شدو باشد .وقتی ک
موضوعی دچار تغیی شدو و موقعیت تازوای در نظام زندگی پیدا ک د در استنطاح مکت آن

 .1از آنجا ک ف ایند استنطاح بسیار پیدیدو و تخصصی است عموم م دم ب ای تشخیص وظیف باید ب م اجع
معظت تفلید م اجع نمودو و شایست نیست مفالۀ ماض را دستمایۀ عمل خویش ق ار دهند.
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میبایست ب تحوالت و موقعیت جدید آن موضوع توج نمود.
ً
تغیی و تحول در موضوعات ففهی معموال ب دو شیوو روی میدهد :تحول ماهوی و تحول
کارک دی .تحول کارک دی ب این معناست ک موضوع بدون تغیی در ماهیت کارک د و استفادۀ
قطلی خود را از دست بدهد و دارای کارک د اجتماعی جدیدی شود و یا اینک ضمن مفظ
ً
کارک د گذشتۀ خود کارک د جدیدی ب دست آورد؛ مثل موسیفی ک کارک د کنونی آن کما و
ً
کیفا با کارک د گذشتۀ آن بسیار متفاوت است .اما تحول ماهوی یعنی موضوع در ماهیت خود
تغیی ک دو و ب چیزی غی از آند ک پیشت بودو است تطدیل گ دد .تحول ماهوی گاهی در
موضوعات ططیعی و ب واسطۀ سطبهای تکوینی رخ میدهد؛ مانند تطدیل سگ ب نمک یا
ش اب ب س ک ک از آن ب استحال یا انفالب تعطی میشود و گاهی در مفول های ع فی و
اجتماعی ب سطب تغیی ات تاریخی ف هنگی و اجتماعی پدید میآید .این موضوعات ب
اقتضای زندگی اجتماعی انسان پدید آمدو و ب اقتضای تغیی و تحوالت زندگی اجتماعی در
مع ض تغیی و تحول ق ار میگی ند .لیکن از آنجا ک تحول در این دست موضوعات ام ی
ً
محسوس نطودو و معموال ب صورت تدریجی و در زمانی طوالنی پدید میآید از چشتها
پوشیدو ماندو و ب آسانی قابل شناسایی نیست .بدیهی است ب رسی تحوالت کارک دی و
ماهوی موضوع در کنار اصل موضوعشناسی نفش مهمی در استنطاح امکام ففهی دارد.

یکی از مو ضوعات ع فی و پدیدوهای اجتماعی ک ب نظ میر سد مو ضوع شنا سی ن شدو و

ستتی تطور ف هنگی -تاریخی آن مورد توج ق ار نگ فت استتت شتتط نت استتت .شتتط نت
پدیدوای اجتما عی ا ست ک در طول تاریخ هت دچار تحوالت کارک دی شدو ا ست و ام وزو
بی شت ب عنوان یک ورزش و م سابف شناخت می شود تا آلت قمار و هت از تحوالت ماهوی
بین صیب نماندو ا ست .اگ چ در فف معا ص تحول کارک دی شط نت (آلت قمار بودن یا

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

پیشینه

نطودن شط نت) ب صورت جزئی مورد توج ق ار گ فت است؛ اما تحوالت ماهوی آن ب کلی
تا ب ام وز مغفول واقع شدو است.
کسی ک ب روایات و دیدگاوهای ففها در خصوص شط نت نگاو کند خواهد دید ک در
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روایات بازی و خ ید و ف وش شط نت منع شدو است 1و از اینرو همۀ ففها در طول تاریخ
ً
اسالم چ در میان اهل سنت و چ تشیع معموال در مورد شط نت ب اظهار مکت پ داخت اند.

در این میان اغلب ففها شط نت را م ام بعضی (منابل ) آن را مک وو 2و بعضی (شافعی)

مالل 3دانست اند .ففهایی ک ب م مت شط نت فتوا دادواند از نظ مالک تح یت س دست

میشوند :بعضی وجود رهن و در میان گذاشتن جایزو را علت م مت دانست اند؛ یعنی
معتفدند شط نت اگ ب صورت ش حبندی و ب د و باخت انجام شود م ام است؛ اما اگ بدون
ب د و باخت انجام گی د م مت آن را محل اشکال دانست اند .4مشهور ففها عنوان «بازی با

آلت قمار» را علت م مت دانست اند متی اگ با آن قمار نشود .بعضی نیز ص فنظ از
م مت از باب قمار یا آلت قمار خود عنوان شط نت را مالک م مت دانست و علت م مت
ً
را مطغوضیت نفسی شط نت دانست اند .ططعا در نظ اینان اگ شط نت آلت قمار باشد یا با آن

قمار زدو شود م متش از دو جهت خواهد بود .5ولی هیچیک تا ب مال ب اصل مفولۀ شط نت
و تحوالت ماهوی آن در دل ف هنگهای مختلف نپ داخت است .اینک شط نت چیست چ

انواعی دارد و کدام نوع آن مفصود است تا ب مال مورد مطالع ق ار نگ فت است .6ب نظ

میرسد علت واضحانگاری مسأل و مف وغ پنداشتن موضوع بودو است؛ چ اینک شط نت
بازیای پ سابف و بسیار مع وف است .از این رو ففها ب علت شناخت شدو بودن نیازی ب
موضوعشناسی امساس نک دواند؛ ولی این پندار دقید نیست؛ چ اینک کسی ک اندک
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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تحفیفی راجع ب شط نت و تاریخدۀ آن داشت باشد خواهد دید ک این بازی یک شط پدید
نیامدو و سی ی دستکت دو هزار سال را طی ک دو و ب لحام جغ افیا و زمان تطور بسیاری
پیدا ک دو تا ب شکل ام وزی درآمدو است.
 .1ر.ک :کلینی الکافي ج 6صص532-534؛ صدوق الفقیه ج 3ص 53و ج 5ص 6و 48و 519؛
طوسی تهذیب ج 3ص66؛ م عاملی وسائل الشیعة ج 12صص.376-318
 .2جزی ی الفقه على مذاهب االربعة ج 7ص.47
 .3همان ج 7ص.42
 .4خوانساری جامعالمدارك ج 3ص.72
 .5جمعی از مؤلفان مجلۀ فقه اهل بیت ج12و 18ص.314
 .6تنها یک ففی در پاسخ استفتائی در مورد شط نت و خ ید و ف وش آن م مت را ب خصوصیات قدیت شط نت
مفید نمودو است( .بهجت استفتاءات ج 5ص)443

پیدایش شطرنج

در مورد پیدایش این بازی اختالف نظ وجود دارد .از لحام تاریخی کهنت ین سندی ک در

آن از بازی شتتط نت ستتخن گفت شتتدو رستتالۀ کارنامۀ اردشتتی بابکان استتت .1بعضتتی مطدأ
پیدایش شط نت را بازی چتوراجی یا چتورانگ  2در هند دان ست و معتفدند این بازی از سوی

پادشتتاو هند هم او هدایای دیگ ی ب پادشتتاو ای ان هدی شتتد و در ای ان رواج پیدا ک د؛ ولی
بع ضی آن را ساختۀ ای انیان کهن و قطل از دورۀ سا سانیان میدانند ک از ای ان ب هند رفت و
بعد از مدتی مدید دوبارو از هند ب ای ان آمد و بعدها در میان اع اب و خلفای اموی و عطاسی
و پس از آن میان مغولها متداول شتتدو و ستتپس از ط ید آف یفا و اندلس ب اروپا وارد شتتد.
ب خی دیگ مطدأ شط نت را س زمینهای دیگ ی هتچون چین یونان م ص رومانی و غی و
دانستتت اند .ب ه رو شتتط نت پس از شتتیوع در ممالک استتالمی و پس از راویابی ب ممالک
غ بی در سال  1661میالدی آنچنان در اروپا ف اگی شد ک متی ا سففی مع وف ب بازی
شط نت پ داخت و توسی پاپ الکساندر دوم مورد مؤاخذو ق ار گ فت و بازی شط نت ممنوع
اعالم شد .بازی شط نت علیرغت ممنوعیت کلی سا مورد ا ستفطال م دم ق ار گ فت و کلی سا
ناگزی شد در سال 1466میالدی ممنوعیت شط نت را لغو کند .بعدها اسفف اسپانیایی ری
لوپز خود صامب تئوریهایی در بازی شط نت شد.3

ک ب جایگزین شدن شط نت مدرن با شط نت قدیت منج شد .4این سی با تغیی ات تدریجی
تا آنجا ادام پیدا ک د ک شط نت اکنون تطدیل ب یک بازی جهانی با فدراسیون و مسابفات
بینالمللی شدو است.

 .1هاشمینژاد کارنامۀ اردشیر بابکان ص.34
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در اواخ ق ن پانزدهت میالدی تغیی ات مهمی در قوانین و مف رات بازی شط نت روی داد

2. Catarina.
 .3دربارۀ پیشین تاریخ شط نت ر.ک :اندلسی التعریف ص142؛ رواندی راحةالصدور صص568-562؛
رب ت شطرنج را از پایه بیاموزید ص2؛ فلد  1001روش جالب برای مات کردن در شطرنج صص2-8؛
نوابی سیر شطرنج ایران در جهان ص4؛ یکتایی پیشینۀ تاریخى شطرنج بخش اول صص 26-68و
بخش دوم صص 97-91و بخش سوم ص.112
 .4رممانی گنجینۀ طالیى شطرنج ص13؛ نوابی سیر شطرنج ایران در جهان ص.197
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ب ه مال آند مهت است این است ک شکل نخستین شط نت با بازی کنونی بسیار متفاوت
بودو و در این سی دو هزار سال انواع گوناگونی از شط نت پدید آمدو ک ب مسب شکل و رنگ
صفح تعداد خان ها تعداد شکل و نام مه وها و همینطور شکل م کت آنها و قواعد بازی
تفاوت بسیاری بین آنها دیدو میشود تا آنجا ک دست بندی آنها تحت یک بازی بسیار سخت ب
نظ میرسد .بعضی انواع بازی شط نت را متی تا دو هزار نوع شم دواند ک مطالغ آمیز ب نظ
میرسد؛ ولی ب خی از مهتت ین انواع شط نت ک تاکنون پدید آمدو بدین ش ح است :شط نت
قدیت شط نت هندی شط نت پارسی(ای انی) شط نت ات نت شط نت طویل شط نت تام
شط نت جوارمی شط نت مصون (ذوات الحصون) شط نت دای و شط نت رومی شط نت
کطی یا شط نت تیموری شط نت ع فا شط نت چهارچه و(شومگهی) شط نت شاو دیوان (شاو
مست) شط نت پیادین (شط نت پیادگان) شط نت شی و بز شط نت زندو شط نت غائب
شط نت هفت کوکب (17ب وج) شط نت زورازوری شط نت شوگی شط نت بلیتز(ب ق آسا)
شط نت  966بابی فیش شط نت انتحاری (خودکشی) شط نت اسکاتلندی شط نت س بعدی
شط نت ششضلعی شط نت س نف و شط نت چهارنف و شط نت کاپابالنکا شط نت وزی
خشمگین یا همان شط نت استاندارد ام وزی و. ...
مال با توج ب سی تطور تدریجی شط نت ام وزی و انواع متعدد و مختلفی ک از آن ب
وجود آمدو است باید دید ک روایات م مت شط نت ب ف ض تمامیت سند و داللت آیا
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

شط نت را ب شکل مطلد و با همۀ انواع دی وزی و ام وزی م ام میکند یا اینک شکلی خاص
ً
از شط نت را ک در زمانهای گذشت خصوصا در سدوهای آغازین اسالم و زمان صدور
روایات در ابتدای مکومت بنی عطاس متداول بودو م ام خواهد ک د؟ همینطور باید تحفیفی
صورت پذی د ک کی و کجا و چ نوع از شط نت یا شط نتها ب عنوان بازی قمار استفادو
ً
میشدو و اگ ف ضا یک یا چند مدل از آن آلت قمار محسوب میشدو دیگ انواع بازی آن
چ مکمی پیدا خواهد ک د .این روند در مورد بازی ن د پاسور بیلیارد و مانند آن نیز صادق
است .هتچنین از این ب بعد اگ تغیی ات بیشت ی در شط نت صورت پذی د و انواع جدیدی
از آن شکل گی د مکت آنها چ خواهد بود؟
باید دانست بازیابی و شناسایی شط نت م سوم در زمان صدور روایات بسیار سودمند و
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راهگشاست چ آنک در این صورت شط نجی ک روایات ب طور متت ب م مت آن پافشاری
دارند آشکار میشود و میتوان با محوریت آن تس ی م مت ب دیگ انواع شط نت را دنطال
ک د .این گمان وجود دارد ک شط نت م سوم در آن زمان شط نت هندی ب روایت راوندی
بودو است؛ چنانک شط نت مجوس –ک در ب خی روایات منع شدو است -ب امتمال زیاد
همین شط نت است؛ زی ا شط نت مجوس یعنی شط نت ای انیان و شط نت ای انیان همان
شط نجی است ک از هند ب ای ان آمد و میان اع اب متداول شد ک ب امتمال زیاد همان
شط نت هندی ب روایت رواندی است .اهمیت موضوع آنجا آشکار میشود ک شط نت هندی
ب روایت راوندی با تغیی اتی در کارک د ب خی مه وها ب شط نت وزی خشمگین تغیی نام داد
و شط نجی ک ام وزو م سوم است با همین ساختار و کارک د است .نگارندو علیرغت مطالعۀ
ف اوان در این زمین و م اجع ب کتابهای مدیثی و تاریخی و بسیاری از کتطی ک در رابط با
شط نت نگارش شدو است ب نتیجۀ قطعی و قابل اعتمادی در این زمین دست نیافت .از این
رو پیشف ض آن است ک شط نت م سوم زمان امامان ب ای ما ناشناخت است .ب رسی
تحوالت ماهوی شط نت و پیدایش انواع شط نت از منظ تأثی ی ک در مکت ففهی آن
میگذارد پنج ۀ جدیدی است ک این مفال ب دنطال ط ح و بازخوانی مطانی و مؤلف های
مؤث در آن است.

قطل از ورود در بحث اصلی و یافتن پاسخی ب ای مسائل فوق بهت است ب ای اش اف و درک
بهت سی تدریجی شط نت و تحوالت ماهوی آن ب ش ح مخت ص بع ضی از انواع متفاوت

شط نت پ داخت شود.
 .1شطرنج هندی به روایت بیرونی

در این شتتط نت ک ب اعتفاد بعضتتی همان بازی چتورانگ استتتت 1چهار بازیکن ب بازی

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

شرح مختصر بعضی از انواع بازی شطرنج

میپ دازند .ه بازیکن دارای چهار پیادو و یک شتتاو یک رخ یک استتب و یک فیل استتت ک

 .1قاضیزادو تصحیح کتاب الشطرنج ص.8
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ط ز ق ارگ فتن مه وها در شکل نشان دادو شدو است .در این بازی از مه ۀ وزی یا ف زین خط ی
نیستتت و ب ای تعیین م کت مه وها از دو تاس استتتفادو میشتتود .از دو تاس شتتش وجهی ک
شمارۀ  5و  6در آنها معادل  1و  4محسوب میشدو است .اگ تاس شمارۀ  1آید پیادو یا شاو و
اگ  3 2و 4آید ب ت تیب رخ اسب و فیل م کت دادو خواهد شد .ه بازیکن در ه نوبت دو
تاس میاندازد و بستتت ب شتتمارۀ تاس مه وهایش را دو بار م کت میدهد .اگ ه دو شتتمارو
م بوح ب یک مه و باشد دو بار مه و در جهت های مجاز م کت دادو میشود و اگ م بوح ب
دو مه و با شد آن دو مه و م کت دادو می شوند .در این بازی میتوان شاو م یف را ب ا سارت
گ فت .م کت مه و ها نیز ب این
صورت است ک فیل میتواند یک
خان ب جلو یا ب ه یک از زوایا ب
صتتورت ّ
مورب م کت کند و مه ۀ
م یف را بدین صورت ض ب کند
ب این دل یل ک ه ند یان اعت فاد
داشتتتند این خان ها جایگاو پاها و
خ طوم ف یل استتتت .آنگو ن ک
بی ونی توضیح میدهد م کت شاو
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

و ستت باز در این بازی هتچون م کت آنها در شتتط نت مشتتهور و م کت رخ همانند م کت
معهود فیل (در زمان بی ونی) در قط ها و تا س خان ا ست و م کت فیل همانند م کت معهود
رخ در جهات مستفیت و م کت اسب نیز ّ
مورب و ب شکل معهود در شط نت مشهور است.1
 .2شطرنج هندی به روایت راوندی
ططد گزارش راوندی در ق ن  6شط نجی ک هندیان ساختند ب سیار شطی شط نت ام وزی
مت شکل از  64خان و صفح ای  8در  8بودو ا ست .ه ط ف دارای  8مه ۀ سوارو و  8مه ۀ
پیادو بودو ا ست .کیفیت بازی در آن نظی بازی ام وزی شط نت بودو مگ آنک مه ۀ وزی و
 .1بی ونی تحقیق ما للهند صص.133-131
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فیل م کتشتتان با م کات ام وزی متفاوت
بودو استتتت .مه ۀ وزی ّمورب ب چ هار
ط ف ب صتتورت یک خا ن یک خا ن
م کت میکند و در زوایا مه وهای م یف
را میز ند و ف یل نیز ّمورب ا ما دو خا ن
م کت ک دو و در خانۀ دوم مه وها را ض ب
میکند .در این شط نت پیادو اگ ب منتهای
سی خود ب سد تطدیل ب وزی میشود.1

 .3شطرنج ذوات الحصون
تعداد خان های این شتتط نت  16در  16استتتت ک مجموع میشتتود  166خان ؛ ب عالوۀ
چهارخان دیگ ک در چهار کنت صتتفح ق ار دارد و ب منزلۀ مصتتن استتت .اگ پادشتتاو در
م صن ق ار گی د مادامی ک در آنجا باقی بماند از ه خط ی م صون خواهد بود ن میتواند
کسی را ض ب کند و ن کسی میتواند او را ض ب کند .در این شط نت تعداد مه وهای سوارو
در ه ط ف  2عدد ستتوارو ب نام استتد یا
شت ک در کناروها و بعد از رخ ق ار دارد و
گزارش آملی مان ند م کت رخ ولی ب
صورت ّ
مورب ا ست نظی م کت فیل در

شط نت ام وزی2؛ اما ططد گزارش راوندی
م ثل م کت ف یل ّ
مورب استتتت؛ با این
تفاوت ک فیل یک خان میپ د و در خانۀ

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

 2عدد پیادو بیشت است .م کت اسد ططد

 .1راوندی راحةالصدور صص.569-568
 .2آملی نفائسالفنون ج 3صص.466-464
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دوم مینشیند؛ ولی اسد دو خان میپ د و در خانۀ سوم مینشیند .1در این شط نت ه گز پیادو
تطدیل ب وزی نمیشود.2

 .4شطرنج  4در 11
تعداد خان های این شط نت  4در  16یعنی  64خان است .راوندی مطدع آن را بزرجمه دانست
ا ست .تعداد مه وها در ه ط ف  16مه و  8سوارو و  8پیادو ا ست .از جانب ع ض رخها در
زوایا ق ار گ فت و شاو و وزی در و سی آنها .جلوی شاو و وزی دو ا سب و جلوی آنها دو فیل و
در جلوت پیادو ها در دو ردیف  4تایی ق ار گ فت و در طول ب جانب م یف م کت میکنند.
م کت مه وها بستتان شتتط نت قدیت (هندی) استتت؛ لیکن بازیکن در م کت دادن مه وها آزاد
نیست و م کات مه وها با انداختن کعطتین یعنی دو تاس مشخص می شود .اگ کعطتین  1بیاید
پیادو م کت دادو می شود اگ  2آید رخ اگ  3اسب اگ  5وزی و اگ  6آید شاو م کت دادو

میشتتود .3اگ  6آمد و شتتاو خان ای ب ای م کت دادن نداشتتت مکت مات را ندارد و الزامی ب

م کت دادن نیستتتت؛ ولی م کت ک دن و ضتت ب مه ۀ م یف در گ وی موافد بودن کعطتین
است .ب عنوان مثال اگ رخ زی ض ب پیادو باشد تا عدد  1نیاید پیادو مد ض ب ندارد .در این
شط نت پیادو تطدیل ب وزی میشود .شکل این شط نت در ذیل آمدو است.
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

 .1راوندی راحةالصدور ص.517
 .2آملی نفائسالفنون ج 3صص.466-464
 .3راوندی راحةالصدور ص516؛ آملی نفائسالفنون ج 3ص.466
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 .5شطرنج گرد (رومی)
صفخۀ شط نت رومی یا شط نت گ د ب
صتتورت دای و استتت و در وستتی آن دای ۀ
کوچکت ی ق ار دارد ک شتتاو در صتتورت
درماندگی ب آنجا پناو ب دو و مادامی ک
آنجا باشتتد در امان استتت .میان این دو
دای و ستتت دای ۀ دیگ ق ار دارد ک ه نیت
دای و را ب هشتتت قستتمت تفستتیت ک دو
مجموع خان ها ب جز دای ۀ مصتتن 64
عدد می شود .شاو و وزی در دای ۀ آخ ک از هم بزرگت ا ست ق ار گ فت در جلوی آنها در
دای ۀ بعدی دو فیل در دای ۀ بعدی دو اسب و در دای ۀ اول کنار مصن دو رخ ق ار گ فت و در
ک نار این مه و ها در میستت و و میم نۀ ه کدام  4پ یادو ق ار میگی د .م کت مه و ها در این
شط نت هتچون م کت مه وها در شط نت قدیت است مگ آنک در این شط نت همۀ فیلها
امکان ض ب یکدیگ را دارند و پیادوها در صورت مواج شدن از روب و همدیگ را ض ب

می کنند .ططد گزارش آملی در این شتتط نت پیادو تطدیل ب وزی نمیشتتود1؛ اما ططد نفل

 .1شطرنج  7کوکب و  12برج
تعداد خان های صفح در این نوع شط نت ماصل ض ب عدد  7در  12است ک عدد کواکب
و ب وج ا ست .م کت مه وها ب ا ساس کعطتین تعیین و سی م کت آنها ب سان م کت فلک
ه کوکب متفاوت ا ست .زمل  7خان م شت ی  6خان م یخ 5خان آفتاب  4خان زه و
 3خان عطارد  2خان و ماو  1خان م کت میکند.

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

راوندی این تطدیل صورت میپذی د.2

آملی در ش ح چگونگی انجام بازی مینویسد:
 .1آملی نفائسالفنون ج 3ص.466
 .2راوندی راحةالصدور ص.517
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مه و را در میان نطع (صفح ) بنهند و کعطتین بزنند .ه ک را آید آغاز باختن کند و یك
مه و ب دارد و ب ه کدام از آن خان ای او ک خواهند بنهند چنانک اگ زمل باشد خواهد
در جدی بنهد و خواهد در دلو و علیهذا پیوست یکی او یکی م یف بازد و تا مه و تمام
بنهند .آنگاو ه مه و ک خواهد ب دارد و ب ه خان ک خواهد بنهد پس اگ ب خان ک
آن کوکب را در آن خان رجعت بود چندانک آمدو باشد باز پس آید و هت ب این وج
میبازند تا آنک شمس و مشت ی ب یك جانب آیند و م یخ و زمل ب جانب خصت و
ب دن او این است .و چون این مثال ب دائ و است ب  17ب ج قسمت ک دو و ب زی ه ب ج
نام آن کوکب ک صامب آن خان باشد نوشت صورت او بنهادیت ب این وج .

1

 .7شطرنج کبیر(تیموری)
در شتتط نت کطی بازی در صتتفح ای  16در  11انجام میگ فت استتت .در آن مه وهایی ب نام
زراف شی گاو و گو سفند و چیزهای دیگ افزودواند ک آملی ب علت عدم تطویل از ش ح

قوانین و م کات آنها خودداری ک دو استتت .2ابنع بشتتاو ابداع این شتتط نت را ب تیمور لنگ
نسطت دادو و ش می مختص از چگونگی ق ار گ فتن مه وها در آن نگاشت است ک تصوی

آن چنین است:3

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

 .1آملی نفائسالفنون ج 3ص.462
 .2همان ج 3ص.462
 .3ابنع بشاو عجائبالمقدور ص.792
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این نوع شط نت در کتاب سی شط نت ای ان در جهان توسی آقای نوابی در آخ کتاب
توضیح دادو شدو است.
 .8شطرنج پیادگان (پیادین)
در این نوع از شط نت در ه سوی صفح تنها یک شاو و  8پیادو ق ار دادو میشود و خط ی از

مه وهای سوارونظام نیست.1

 .9شطرنج شاه دیوانه(شاه مست)
در این بازی در یک ستتوی صتتفح ففی شتتاو ق ار دارد ک یک تن کار همۀ مه وهای دیگ را

انجام دادو و باید تنها ب مفابل با همۀ مه وهای م یف بپ دازد.2
 .11شطرنج خودکشی(انتحاری)

هدف از این نوع شط نت از دست دادن تمام مه وهای خودی است و بازیکنی ک زودت همۀ
مه وهای خودش را از دستت دهد ب ندو استت .اگ مه وای بتواند مه ۀ دیگ را بزند باید این
کار را بکند .در این بازی شتتاو را هت میتوان زد .این بازی ب «مط نت» شتته ت یافت قوانین
آن همانند قوانین شط نت ا ست ب جز در کیشدادن و هتچنین شاو میتواند زدو شود .در

 .11شطرنج اسکاتلندی
در این بازی ابتدا سفید یک م کت انجام می دهد .سپس سیاو مد دو م کت پیدا میکند
و پس از آن ستتتفید مد ستتت م کت و همین طور تا پایان  .اگ یک بازیکن کیش بدهد

نوبتش تمام میشود.4

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

این نوع بازی در صورتی ک مه وای در مع ض زدوشدن ق ار گی د باید مذف گ دد.3

 .1یکتایی پیشینۀ تاریخى شطرنج بخش سوم ص.169
 .2همان.
 .3باشگاو خط نگاران جوان تاریخچۀ شطرنج در ایران و جهان  16م داد .YJC.IR/FA/NEWS/4023606 1391
 .4همان.
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 .12شطرنج وزیر خشمگین
بعد از گذشت چند ق ن از ورود شط نت ب اروپا در اواخ ق ن پانزدهت و در مدود سالهای
 1485میالدی تغیی ات مهمی در شتتط نت روی داد ک ب جایگزین شتتدن شتتط نت مدرن با
شتتط نت قدیت (شتتط نت هندی ب روایت راوندی) منج گ دید .این بازی ب علت قدرتی ک
مه ۀ وزی در آن پیدا ک د ب شتتط نت وزی خشتتمگین شتته ت یافت .الطت بعدها با متداول
شدن این نوع شط نت قید وزی خ شمگین ب تدریت ب ف امو شی سپ دو شد و ب این بازی
شط نت ب صورت مطلد اطالق گ دید.
در قوانین شط نت قدیت ب استثنای رخ اسب و پیادو ک شیوۀ م کت آنها با قواعد ام وز
ً
مطابفت داشت م کات سای مه وها (شاو فیل و وزی ) با اصول فعلی کامال مغای بود .عمل
ً
ً
قلع رفتن اساسا وجود نداشت و شاو ففی در اولین م کت خود استثنائا میتوانست دو خان
جاب جا شود و وزی مانند فیل م کت میک د منتهی در ه نوبت ففی یک خان و فیل در ه
م کت مجاز بود یک یا دو خان روی قط تغیی محل بدهد و اگ خانۀ اول ک در مسی او واقع
شدو بود ب وسیلۀ مه وای اشغال بود میتوانست از روی آن بپ د و در خانۀ دوم بنشیند و یا مه ۀ
م یف را در خانۀ دوم بزند و یا از خانۀ مطدأ ب شاو م یف ک در مسی او بود کیش بدهد ک با
تغیی قوانین در مورد شاو وزی و فیل مف رات ام وزی شط نت مدرن ب وجود آمد.1

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

بازشناسی حکم فقهی شطرنج

ً
بیان شد ک مالک م مت شط نت اختالفی ا ست و مجموعا س مالک ب ای م مت شط نت
بیان شدو ا ست .بع ضی مالک م مت را ب د و باخت دان ست اند .ططد این مالک هیچ تفاوتی
میان انواع شط نت از نظ مکت نیست .ه نوع شط نت در ف ض بازی ب د و باخت م ام است
و در غی این صتتورت خی  .دستتتۀ دوم کستتانی هستتتند ک مناح م مت را آلت قمار بودن
دانستتت اند .ططد این مالک ض ت وری استتت ک ب رستتی شتتود کدام نوع از انواع قدیت و جدید
شط نت آلت قمار مح سوب می شوند و کدام یک خی  .آن د ست ک آلت قمارند بازی با آنها

 .1ر.ک :رممانی گنجینۀ طالیى شطرنج ص13؛ راوندی راحةالصدور صص568و515؛ صف ی
کهنترین نوشتۀ فارسى در آموزش شطرنج ص.72
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م ام و آن د ست ک آلت قمار نی ستند بازی با آنها مالل ا ست .میماند انواعی ک در آلت قمار
ً
بودن آنها شک داریت ک مکت شک در مسأل بعدا خواهد آمد .اما دستۀ سوم  -ص ف نظ از
م مت از میث قمار یا آلت قمار -شتط نت را فینفست م ام دانستت اند و مستتند آنها روایاتی
ا ست ک از شط نت ب نحو مطلد نهی ک دو و آن را از باطل ب شم دو ا ست یا آن را مجو سی
خواندو و دستتتور ب ت ک آن دادو استتت 1 .مطابد این مالک باید ب رستتی شتتود ب ف ض ک از
روایات فوق م مت ذاتی شتتط نت استتتفادو شتتود آیا همۀ انواع آن م ام استتت یا نوع یا انواع
خاصی از آن؟ تم کز مطامث پیشرو ب تطیین و تططید م مت ب اساس این مالک است.

مؤلفههای مؤثر در حکمشناسی موضوعات تغییریافته

از منظ ففهای د ستۀ سوم روایاتی ک ب طور مطلد از شط نت نهی ک دواند مالک م مت

شط نت تلفی می شوند .استناد ب این روایات ب ای اثطات م مت انواع شط نت در گ و توج
ً
ب مؤلف هایی است ک ذیال بیان میگ دد.
 .1تفاوت موضوعات حقیقی با موضوعات اعتباری
موضوع امکام ش ع تکوینی و ططیعی یا اعتطاری و ساختگیاند .آب طال خون ش اب و
خوک موضتتوعاتی مفیفی و تکوینیاند و مکمشتتان ملیت طهارت م مت و نجاستتت
ستتاخت های شتت ع استتت و گاو از اعتطارات ع ف استتت ک م دم آنها را ب خاط امتیاجات
ف دی و اجتماعی و یا ب جهت روابی انسانی و یا اغ اض دیگ پدید آوردواند .ب عنوان مثال
نماز و مت گ چ ب لحام فعل مکلف مفیفیاند؛ اما ماهیاتی مجعول و اعتطاریاند ک
کیفیتشتتان بستتت ب اعتطار موالستتت .هتچنین بیع اجارو و ستتای عفود و ایفاعات اموری
اعتطاریاند ک معتط آنها ع ف یا ش ع است.
انواع بازیهای متداول ب طور عام و شط نت ب طور خاص اموری اعتطاری و ق اردادیاند.

تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

ا ست .مو ضوعات اعتطاری و ساختگی ب ست ب اعتطارکنندو و سازندۀ آن گاو از اعتطارات و

امور اعتطاری دارای دو خصوصیتاند ک آنها را از امور مفیفی جدا میکند .اول آنک وضع و اعتطار

 .1م عاملی وسائل الشیعة ج 12صص.376-318
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آنها ب دست معتط است و این سطب میشود ک بست ب زمان و مکان و اغ اض معتط دچار تغیی ات
ً
ً
کمی و کیفی گ دند؛ خصوصا اعتطارات بش ی ک ب تطع تغیی زندگی بش دائما دستخوش تغیی و
ً
تحول است .در مفابل امور تکوینی از یک ثطات نسطی ب خوردارند و اگ امیانا تغیی ی در آنها رخ
دهد تغیی آنها ب ص ف ارادۀ اف اد و ب اعتطار آنها نیست بلک ب جهت تغیی اسطاب و علل تکوینی
است .تفاوت دوم آن است ک امور اعتطاری ب خالف امور مفیفی دارای ماهیتی مفیفی و جنس
و فصل منطفی نیستند و لذا جامع مفیفی بین انواع آنها وجود ندارد.1
 .2ماهیت بازی و پیدایش انواع بازیها از دل یکدیگر
شط نت یک نوع بازیست .بازی ام وزو خود یکی از مفول های پیدیدو و در عین مال هم گی
در زندگی بش است ک نیازمند واکاوی هم جانط است .اینک بازی چیست و ارکان آن کدام
ا ست و تفاوت آن با ورزش یا تف یح چی ست پ سشهایی ا ست ک پا سخ ب آنها اگ ممکن
باشد بسیار دشوار است .نگاهی کوچک ب انواع و اقسام بازیها از بازیهای گ وهی گ فت
تا بازی های دو نف و یا انف ادی از بازی های پیدیدو گ فت تا بازی های ستتتادو از بازیهای
بزرگان گ فت تا بازیهای کودکان ک هم نام بازی را یدک میکشند خود گویای این مطلب
استتت ک یافتن جامعی مفیفی ب ای انواع مختلف بازی ام ی دشتتوار بلک ناممکن استتت.
این موضوع ن تنها دربارۀ مفهوم بازی ب طور عام صادق است بلک ب ای انواع خاص بازی
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

نیز صدق میکند؛ چ اینک در مفوالتی از جنس بازی و ورزش ب سیار م سوم ا ست ک در
ً
یک بازی تغیی اتی صتتورت میپذی د و بازی جدیدی از دل بازی قطلی متولد میشتتود؛ مثال
بازی تنیس با تغیی اتی از قطیل تغیی زمین ب میز و کوچک شتتدن توپ و راکت و تغیی قوانین
تطدیل می شود ب بازی جدیدی ب نام پینگپنگ .همین بازی با تغیی اتی ب ا سکواچ تغیی نام
میدهد .ه س بازی منشأ وامدی دارند و در هم توپ و راکت مشت ک است؛ ولی س بازی
مجزا هستتتند .مثال و نمون روشتتن دیگ ورزشهای رزمی استتت .تکواندو کارات جودو
کنگ فو ووشتتو و ...روح و منشتتأ وامدی دارند و هم در ستتی تکامل ورزشهای رزمی ب

 .1ر.ک :ططاططایی اصول فلسفه و روش رئالیسم ج 7مفالۀ ششت صص739-138؛ کمالی و اکط یان
معرفت شناسى گزارههای اخالقى صص.176-99
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وجود آمدواند و در هم از دست و پا ب ای ض ب زدن ب م یف و غلط ب او استفادو میشود؛
ولی بازیهای متفاوتی هستند.
شط نت نیز بسان بازیهای دیگ در طول زمان دچار تغیی ات کمی و کیفی زیادی شدو و
انواع بسیاری از آن متولد شدو است ک گاهی شطاهت چندانی ب یکدیگ ندارند .ص ف نظ از
انواع عجیب و غ یب شط نت اگ تنها شط نت ام وزی را با شط نت قدیت مفایس کنیت خواهیت
دید تغیی ات کمی و کیفی زیادی بین همین دو نوع شط نت وجود دارد .ب عنوان مثال صفحۀ
شط نت ب صورت سفید و سیاو رنگآمیزی شدو است .در ابتدا مه وها سیاو و س خ بودو و االن
سیاو و سفید شدو است .در م کت بعضی از مه وها هتچون وزی فیل و شاو تغیی ات مهمی
صورت پذی فت است .اسامی بعضی از مه وها مانند وزی و فیل تغیی ک دو است .مه ۀ تاس ک
در انواع ابتدایی بازی وجود داشت و بازی را تا مد زیادی دائ مدار شانس ق ار میدادو مذف
شدو است .عنص زمان ب بازی افزودو شدو و قوانینی جدید هتچون شاوقلع آنپاسان م کت
دو خان ای س باز و ...ب بازی اضاف شدو و بعضی از قوانین قطلی تغیی ک دو است.
با توج ب تغیی ات صورت پذی فت آیا میتوان گفت مفیفت شط نت تغیی یافت و بازی
ً
ام وزی بازی دیگ ی شدو است یا خی ؟ انواع دیگ بازی شط نت چطور؟ اساسا مالک تمایز
بین موضوعات چ بودو و ماکت ب تمایز آنها کیست؟

اشیا اگ چ ممکن است اصل وامدی داشت باشند و مادو و ریشۀ آنها یکی باشد؛ اما مالک
تعدد و تمایز آنها ب صتتورت آنهاستتت ن ب مادۀ آنها .صتتندلی و میزی ک ه دو از چوب
درست شدواند دو شیء محسوب می شوند ن یک شیء؛ چون صورت آنها متفاوت است.
متی ممکن ا ست یک شیء خودش مادۀ شیء دیگ با شد و شیء دوم از تحول شیء اول
پدید آمدو باشتتد؛ اما چون در صتتورت با آن متفاوت استتت شتتیء جدیدی با خواص جدید
ً
شم دو می شود و امکام آنها لزوما یکی نیست؛ همانند ش اب ک از انگور پدید میآید؛ ولی
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 .3تمایز اشیا و قاعده «شیئیة الشیء بصورته ال بمادته»

مفیفت دیگ ی استتت و مکمش با مکت انگور متفاوت استتت .بناب این آند مالک تمایز
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اشیا از یکدیگ است صورت آنهاست ن مادۀ آنها و این قاعدوای عفلی است ک هت مکما

ب آن اذعان دارند 1و هت بسیاری از ففها.2

در مورد بازیها نیز با توج ب قاعدۀ مذکور آند باعث تمایز آنها از یکدیگ است
صورت آنهاست ن مادۀ آنها .م اد از صورت در بازی اجزا شکل قوانین و هدف بازی
است و م اد از مادو جنس تشکیلدهندۀ اجزا و اموری خارج از بازی و قوانین آن است ک
تغیی آنها تغیی در اصل بازی ب مساب نمیآید .ب عنوان مثال اگ جنس زمین بازی یا توپ
یا متی بازیکن تغیی کند ماهیت بازی عوض نمیشود مثل تنیس در زمین خاکی با تنیس
در زمین چمن ک ه دو یک بازی است؛ ولی اگ قوانین بازی یا اجزا و اهداف آن تغیی کند
ممکن است اصل بازی متفاوت گ دد.
در خصوص شط نت جنس صفح و مادو ب کار رفت در مه وها هیچ مدخلیتی در بازی
ندارد و تغیی آنها چون م بوح ب مادۀ شیء است سطب تغیی ماهیت بازی نمیشود؛ اما تغیی
اصل مه وها و تعداد آنها و همینطور تغیی شکل صفح و مه وها و تعداد خان ها و تغیی در
قوانین م کت یا اهداف تغیی ات صوری است ک ممکن است ماهیت بازی را عوض کند
متی اگ کماکان همان نام قطلی ب آن اطالق گ دد.
 .4حاکم به تبدّل موضوع
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

اگ چ مالک تمایز و تعدد ا شیا صورت نوعی آنها ست و با تغیی صورت نوعی ماهیت و
ّ
مفیفت شیء دگ گون میشود؛ اما ماکت ب تغیی و تطدل صورت نوعی عفل است یا ع ف؟
اگ عفل ماکت باشد از آنجا ک از ع ف دقیدت است اندک تفاوت در آثار و صورت نوعی
ّ
شیء را باعث تغیی ماهیت و تطدل مو ضوع خواهد دان ست .اما ع ف م سامح گ ا ست و با

 .1ر.ک :ابنسینا رسائل ص166؛ صدرالمتألهین الحکمة المتعالیة ج 9ص37؛ همو العرشیة ص754؛
سطزواری شرحمنظومة ج 1ص.766
 .2کاشف الغطا الفردوس االعلى ص796؛ ن اقی مشارق االحکام ص749؛ نائینی منیة الطالب ج7
ص93؛ اصفهانی حاشیة کتاب المکاسب ج 4ص62؛ آملی مصباح الهدی ج 7ص379؛ بجنوردی
القواعد الفقهیة ج 6ص88؛ آملی المعالم المأثورة ج 5ص334؛ خویی فقه الشیعة ج 3ص86
و737؛ همو التنقیح کتاب الطهارة ج 7ص135؛ مائ ی شرح العروة الوثقى ج 7ص 336و .339
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ّ
اندک تغیی صوری مکت ب تطدل ماهیت و مو ضوع نخواهد ک د .تغیی ات باید ب قدری زیاد
باشد ک ع ف مکت ب تطدل ماهیت نماید.
از دیدگاو ففها میزان در موضوعات ش ع نظ ع ف است ن عفل .در خصوص بازی
شط نت عفل تغیی یک یا دو قانون از قوانین بازی شط نت یا اضاف و کت شدن یکی دو مه و
ً
را باعث تطدل واقعیت میداند؛ اما قطعا ع ف ب این میزان تغیی مکت ب تطدل ماهیت
نمیکند .ع ف ظاه نگ است ن واقعنگ  .آند از دیدگاو ع ف سطب تطدل ماهیت است
وجود تغیی ات اساسیای هتچون تغیی ات گست دو در قوانین یا مه وها یا شیوۀ بازی است ک
ب چشت آید .همینطور تغیی هدف بازی و اضاف شدن عنص شانس توسی مه ۀ تاس
تغیی ات صوری بزرگی است ک از منظ ع ف ممکن است باعث تطدل مفیفت بازی باشد.
شط نت مدرن ام وزی علیرغت تغیی اتی ک در آن روی دادو و پیش از این بدان اشارو شد
چون هدف و غالب قوانینش همان هدف و قوانین قطلی است و شکل ظاه ی آن و چینش
مه وها تغیی ی نیافت است از منظ ع ف همان شط نت سابد است ک کمی تغیی یافت و
بازی جدیدی محسوب نمیگ دد .یا شط نت ذاتالحصون ک تفاوتش تنها در چهارخانۀ
ً
اضافی است ع فا بازی دیگ ی محسوب نمیشود.
اما شط نت پیادگان یا شط نت انتحاری ک هدف در آنها متفاوت بودو و چینش مه وها یا
ً
نوع بازی و قوانین آنها تفاوت چشتگی ی دارد ع فا بازی دیگ ی قلمداد میشود .همینطور
بازی ک دن آنها اختالف فامشی با یکدیگ دارد بازیهای متفاوتی با شط نتهای دیگ
هستند متی اگ ب آنها عنوان شط نت اطالق گ دد.
 .5اسمگرایی یا واقعگرایی

امکام ش ع دائ مدار ا سامی و عناویناند یا دائ مدار م ّ
سمیات؟ ب دیگ سخن عنوانی ک
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شط نت گ د یا شط نت س نف و یا س بعدی ک ظاه ی بسیار متفاوت با یکدیگ داشت و نوع

شتتارع موضتتوع مکت ق ار میدهد تا چ اندازو اصتتالت دارد و ففی تا چ اندازو باید روی آن
عنوان تکی نماید؟ ب خی از ففها همۀ اصتتتالت را ب عنوان دادو و مکت را دائ مدار استتت
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دان ست اند ک از آن ب «ا ستگ ایی» یا «ظاه گ ایی» تعطی می شود .1در نظ اینان مکت تابع
نام موضتتوع استتت و تا وقتی آن نام باقی استتت مکت نیز ب ق ار استتت؛ اگ چ متی واقع و
ّ
مستتمی تغیی ک دو باشتتتد .2در مفابل گ وهی از استتت و عنوان عطور ک دو و مکت را روی
ّ
مستتمی و هو یت ب دواند .ب اعتفاد آنها استتت و عنوان مدخلیتی در مکت ندارد و اگ گفت
می شود امکام دائ مدار ا سامیاند از این جهت ا ست ک ا ست ط ید ب م ّ
سمی ا ست ن

بیشت  .3از این مطنا ب « ّ
مسمیگ ایی» یا «واقعگ ایی» تعطی می شود .4ب خی نیز ب استگ ایی
ّ
مستتمی ج یان یافت اند؛
و واقعگ ایی ه دو اهمیت میدهند؛ ب این بیان ک امکام شتت ع ب
منتها بواستتطۀ استتت .5لذا هت بفای استتت مهت استتت و هت بفای واقعیت و چنانچ ه کدام
ً
تغیی یابد مکت ملغا میگ دد .مستتلما این س ت رویک د متفاوت بودو و قابل جمع با یکدیگ
نیستتتند و ففی باید مطنای خود را مشتتخص نماید .ب رستتی این مستتأل ک مد با کدام گ وو
است مجال دیگ ی میطلطد؛ ولی بدون شک اتخاذ ه یک از مطانی فوق در استنطاح مکت

مسألۀ شط نت با توج ب تغیی اتی ک در آن روی دادو است تأثی گذار است.

ظهور اطالقی روایات تحریم در انواع شطرنج

با عنایت ب مؤلف های پیشگفت تغیی ات مختلفی ک در شتتط نت روی دادو و انواع متفاوتی
از آن پدید آمدو است از چهار ف ض خارج نیست:
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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ف ض اول :گاهی تفاوت بین انواع شط نت با شط نت مورد نهی در زمان صدور روایات یا
 .1علیدوست و جهانگشای «اسم گرایى ،کارکردگرایى و هویت گرایى در فقه هنر» مجلۀ الهیات هن
شمارۀ 16صص.9-6
 .2بح انی الحدائق الناظرة ج 4ص527؛ سطزواری مهذب االحکام ج 11ص46؛ همدانی مصباح
الفقیه ج 7ص 36و ج 2ص157؛ مکیت مستمسک ج 9ص61؛ آملی مصباح الهدی ج3
ص134؛ خویی موسوعة ج 73صص.155-153
 .3انصاری کتاب الطهارة ج 4ص94؛ رومانی فقه الصادق ج 3ص785؛ خوانساری جامع المدارک
ج 2ص173؛ آشتیانی کتاب الزکاة ج 1صص 129و384؛ محفد داماد کتاب الصالة ج 5ص.368
 .4علیدوست و جهانگشای «اسم گرایى ،کارکردگرایى و هویت گرایى در فقه هنر» مجلۀ الهیات هن
شمارۀ 16صص.9-6
 .5ک کی جامع المقاصد ج 1ص181؛ ن اقی لوامع االحکام ص762؛ ن اقی مستندالشیعة ج9
ص181؛ یزدی العروة الوثقى ج 7ص.723

تغیی ات پدیدآمدو در همان شط نت منهی ب گون ای است ک ن باعث تفاوت است شدو است
و ن ع ًفا موجب تطدل ماهیت ّ
مسمی گ دیدو است .در این صورت موضوع پاب جا بودو و
مکت م مت در هم جاری است.
ف ض دوم :گاهی تغیی ات ب قدری است ک از نظ ع ف هت است و عنوان بازی عوض
شدو است و هت ماهیت آن .در این صورت تس ی م مت ب انواع متفاوت شط نت صحیح
نیست؛ چ ب مطنای استگ ایی چ ب مطنای مسمیگ ایی و چ ب مطنای اصالت است و
مسمی .وجود شطاهتهایی بین آنها -متی اگ این شطاهتها زیاد باشد -نیز سطب تس ی
مکت م مت ب آنها نیست؛ چ آنک قیاس باطل است؛ مگ در ف ضی ک علت و مناح
م مت شط نت کشف شود و در همۀ انواع موجود باشد.
ف ض سوم :تغیی اتی صورت گ فت و است و عنوان بازی عوض شدو است؛ اما از نظ ع ف
ً
ماهیت همان ماهیت سابد است و ّ
مسمی مفیفتا تغیی نک دو است .در این ف ض بناب

استگ ایی و بناب اصالت است و ّ
مسمی م مت قابل تس ی نیست؛ چون عنوان عوض شدو
ّ
مسمیگ ایی م مت تس ی مییابد؛ چون ماهیت همان ماهیت سابد است
است؛ ولی بناب
و عنوان دخلی در مکت و موضوع ندارد.
ف ض چهارم :تغیی ات ع ًفا سطب تفاوت ماهیت و مفیفت ّ
مسمای بازی شدو است؛ اما

است؛ اما ب مطنای استگ ایی م مت پاب جاست؛ چون عنوان باقی است .الطت مش وح ب
آنک اطالق روایات قابل اثطات و استناد باشد .پیدایش چنین اطالقی وابست ب ام از مفدمات
مکمت است؛ چ آنک آنگاو اطالق شکل میگی د ک موال عالوو ب استفادو از الفاظی ک با
توج ب معنای جامع خود صالمیت عمومیت و اطالق دارند در مفام بیان باشد و از ق ین ای
منافی با اطالق در سخن خود به و نگی د .همینطور قدر متیفنی در مفام تخاطب وجود
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نام و عنوان تغیی ی نک دو و کماکان ب آن شط نت اطالق میشود .در این صورت بناب مطنای
مسمیگ ایی یا اصالت است و ّ
ّ
مسمی م مت اثطات نمیشود؛ زی ا ماهیت بازی دگ گون شدو

نداشت باشد ک لفظ را از اطالق ساقی کند یا آنک ق ائن داخلی و خارجی سطب انص اف
مفیفی شوند .ممکن است نسطت ب وجود این ش ایی در اطالق روایات م مت شط نت
اشکاالت ذیل مط ح گ دد ک اطالقگی ی بست ب پاسخ آنهاست:
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اشکال اول :در ف ض مذکور ک انواع مختلف شط نت ب لحام ماهیت و ّ
مسمی متفاوت
ً
از هت بودو ولی ع ف دربارۀ همۀ آنها نام شط نت را ب کار میب د این کارب د قطعا از قطیل
اشت اک لفظی است ن اشت اک معنوی؛ چون اشت اک معنوی نیازمند جامع است و در ف ض
تفاوت ّ
مسمی جامعی مفیفی بین انواع مختلف و ف اوان شط نت با این هم تفاوت صوری
وجود ندارد و اگ اشت اک لفظی و جامع اسمی باشد گفتن واژۀ شط نت و ارادۀ همۀ انواع
و اقسام مختلف شط نت ممکن نیست مگ ب مطنای جواز استعمال لفظ وامد در بیش از

یک معنا ک یا صحیح نیست -چنانچ مشهور معتفدند -1و یا دستکت خالف ظاه است.2
این اشکال اطالقگی ی ب مطنای استگ ایی را متی در مسائل دیگ غی از مسألۀ شط نت نیز
با چالش مواج خواهد ک د.

اشکال دوم :ص ف نظ از اشکال اول در ف ض تفاوت ماهوی مس ّمای انواع شط نت در

صورتی اطالق شکل میگی د ک موال در مفام بیان مکت همۀ انواع مختلف مادث و قدیت
شط نت بودو و الف و الم «الشط نت» نیز در روایات الف و الم جنس باشد تا شامل همۀ
انواع شط نت شود مال آنک با توج ب م سوم بودن نوع خاصی از انواع شط نت در زمان
صدور روایات و عدم متداول بودن یا مادث بودن همۀ انواع آن امتمال عهد بودن الف و الم
ً
ّ
اگ نگوییت متعین است دستکت محتمل است؛ خصوصا ب ق ینۀ پ سش راوی «ان سئل
ّ
ً
عن الشط نت» ک از مکت شط نت سؤال میکند .مسلما راوی از شط نجی میپ سد ک
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

شناخت شدو و م سوم است و امام هت در پاسخ میف ماید «شط نت مجوس را ب اهل آن
واگذارید» ک صحطت از نوعی شط نت خاص است .این مطلب در روایتی دیگ ب شکل
ِّ ْ ْ َّ ْ
بارزت ی مشهود است ک راوی از امام میپ سد« :ما تفول فی الشط نت التی یلعب بها» 3ک
سخن دربارۀ شط نجی است ک در آن زمان بازی با آن م سوم بودو است .بناب این اگ چ
اصل در الف و الم جنس است؛ ولی با توج ب ق ینیت سؤال در بسیاری از روایات و
 .1آخوند خ اسانی کفایة االصول ص36؛ ع اقی بدایعاالفکار ص154؛ نائینی اجودالتقریرات ج1
ص41؛ مظف اصولالفقه ج 1ص.28
 .2ططاططایی قمی آرائنا في اصولالفقه ج 7ص166؛ صدر بحوث في علم االصول ج 3ص165؛ مکارم
انواراالصول ج 1ص.145
 .3م عاملی وسائل الشیعة ج 12ص.376
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همینطور معهود بودن نوع خاصی از شط نت در میان مسلمانان و دربار خلفا امتمال دارد
مفصود بیان م مت همان شط نت متداول و معهود باشد و با وجود ق ین استناد ب اصالة
الظهور با مشکل مواج است؛ زی ا اصالة الظهور امتماالت بدون پشتوان را دفع میکند؛ اما
با وجود ق ین ج یان سی و ب عمل و استناد ب اصالة الظهور روشن نیست .آری در روایت
ْ
ِّ ْ ْ
«الشط نت من الطاطل» پ سشی وجود ندارد؛ اما عالوو ب معهود بودن نوع خاصی از شط نت
داللت روایت ب م مت قابل نفد است؛ چ آنک ه باطلی م ام نیست وگ ن بسیاری از
کارها در ج گۀ فعل م ام جای میگ فتند .ب ای اطالقگی ی این امتمال باید ابطال گشت و
اثطات شود ک شارع در مفام بیان مکت همۀ انواع شط نت بودو است .عالوو ب آن ممکن است
ادعای انص اف شود؛ یعنی ب علت معهود بودن نوع یا انواع خاصی از شط نت در زمان صدور
روایات و ف اوانی استعمال واژۀ شط نت در آنها ادعای انص اف اطالقات ب همان اف اد و انواع
معهود مط ح شود؛ چ آنک کث ت وجود با متداول و معهود بودن متفاوت است؛ زی ا کث ت
وجود با کث ت استعمال مالزم ندارد؛ اما متداول بودن و معهود بودن ب کث ت استعمال
میانجامد .ب ای اثطات تمامیت این اطالقات این ادعا نیز باید ابطال گ دد.
الطت ممکن است پاسخهایی نیز ب ای اشکالهای فوق مط ح باشد؛ اما با توج ب آند
بیان شد تس ی مکت م مت ب دیگ انواع مختلف شط نت ففی در صور ذیل ممکن است:
ً
الف .امکام دائ مدار است و عنوان باشد و ع فا عنوان شط نت ب همۀ این بازیها صدق

ج .ب ف ض تفاوت است و ّ
مسمی علت و مناح م مت شط نت کشف شود و این مناح

در همۀ انواع موجود باشد.
ً
در غی این صور م مت انواع مختلف شط نت با اشکال مواج است و نهایتا ملیت و م مت
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کند و اطالقات شط نت نیز تام و تمام باشد.
ً
ب .امکام دائ مدار ّ
مسمی باشد و ع فا ومدت ماهوی میان شط نت زمان صدور روایات
و دیگ شط نتها از جمل شط نت کنونی وجود داشت و ّ
مسمی یکی باشد.

آنها مورد شک و ت دید ق ار خواهد گ فت ک در ادام مکت آن جداگان بحث خواهد شد.
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حکم شک در مسأله و اقتضای اصول عملی

ً
ططد مالک اول ک م مت شط نت ب ا ساس ش حبندی و ب د و باخت ا ست شک مو ضوعا

منتفی است و بین انواع شط نت از جهت م مت ش حبندی تفاوتی نیست؛ اما ب اساس مالک
دوم (آلت قمار) و سوم (م مت ذاتی) شک تصوی خواهد داشت؛ ب این صورت ک ب مطنای
ً
دوم میدانیت ک بعضی از انواع شط نت در گذشت خصوصا در زمان صدور روایات و در عهد
ً
خلفای اموی و عطاستتی یا بعد از آن آلت قمار بودواند؛ ولی اینک همۀ انواع خصتتوصتتا انواع
جدیدت آن آلت قمار بودو باشند معلوم نیست؛ بلک در بسیاری از آنها معلوم العدم است .ب
ه صورت در خ صوص آلت قمار بودن نوع یا انواعی از شط نت ممکن ا ست شک دا شت
با شیت در این صورت مفت ضای ا صول عملی چی ست؟ ب عنوان مثال در خ صوص شط نت
مدرن ام وزی یا همان شط نت وزی خشمگین ک در ق ن پانزدهت میالدی با ایجاد تغیی اتی در
م کت ب خی مه وها و ب خی قوانین متداول شدو ا ست اگ این شط نت از منظ ع ف همان
شط نت گذشت ک آلت قمار بودو است محسوب گ دد م مت باقی است مگ اینک از آلت
قمار بودن خارج شدو با شد؛ اما ب ف ض ک بازی جدیدی قلمداد گ دد ا صل آلت قمار بودن
آن از بدو پیدایش یعنی ق ن پانزدو تاکنون مورد ت دید است ک در ف ض شک اصل عدم در آن
ً
جاری خواهد شد .این نتیج در مورد سای انواع شط نت ک جدیدا مادث شدو یا میشوند نیز
صادق است؛ هتچون شط نت کاپابالنکا و شط نت  966بابی فیش ک در ق ن نوزدهت توسی
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دو شط نتباز مع وف اخت اع شدند.

ً
هتچنین ططد مالک سوم ب ف ض ک ع فا ه یک از انواع شط نت بازی جدیدی

محسوب شود و از ط فی اطالقات م مت ب خاط عدم تمامیت شامل همۀ انواع شط نت
نشود آند قطعی است م مت نوع یا انواعی است ک در زمان صدور روایات در جوامع
مسلمانان م سوم و متداول بودو و مورد نهی ص یح امامان معصوم واقع شدو است؛ اما
اینک آن انواع کداماند یا اینک مکت دیگ انواع غی م سوم یا مادث شط نت در زمان صدور
روایات چیست شک وجود دارد .بازشناسی مکت این صور نیز در گ و م اجع ب اصول
ً
عملی است .ب عنوان نمون در خصوص شط نت مدرن ام وزی اگ ع فا این شط نت همان
شط نت سابد باشد م مت شامل آن خواهد شد و شکی در این جهت وجود نخواهد داشت؛
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اما اگ بازی جدیدی شم دو شود و ّ
مسمای آن متفاوت شدو باشد و اطالقات نیز ب جهت
آند گفت شد شامل آن نگ دد شک در م مت آن از قطیل شک در اصل تکلیف بودو ک
مج ای اصل ب ائت و مکت ابام است .این نتیج در مورد دیگ انواع جدید شط نت ک پس
از عص صدور روایات مادث شدو و می شوند صادق است.
اما انواع مختلف دیگ شط نت ک در گذشت و در عص ائم  متداول بودواند چگون اند؟
آند مسلت است اینک علت اجمالی داریت یک یا چند مدل از این انواع متعلد مکت م مت واقع
شدواند؛ یا فی نفس یا ب خاط آلت قمار بودن؛ اما اینک همۀ آنها آلت قمار بودو باشند یا در
روایات متعلد م مت ق ار گ فت باشند معلوم نیست .اطالقات نیز ممکن است ب جهاتی ک گفت
شد تمامیت نداشت باشند .بناب این در میان صدها مدل از انواع شط نت یک یا چند مدل م ام
است و دیگ انواع مکمشان مشکوک است .در این صورت مفتضای اصول عملی چیست؟
دو صورت قابل تصوی است :یا ب هیچ وج معلوم نیست چ نوع از انواع شط نت م ام
بودو و هست و یا اینک با ب رسی و فحص تاریخی-روایی دانست میشود ک فالن نوع خاص
از شط نت م ام بودو است .صورت اول ذیل شطهۀ مکمیۀ تح یمیۀ اجمال نص ق ار میگی د؛
مانند غنا ک م ام است؛ اما اینک غنا صوت مط ب است یا صوت م ّجع معلوم نیست .در
شطهۀ تح یمۀ اجمال نص اگ قدر متیفنی بود مثل صوت مط ب م ّجع ب همان اخذ میشود

و در ماعدای قدر متیفن شک در اصل تکلیف است ک ب ائت جاری میشود .1اما اگ قدر
م مت از قطیل شک در مکلفب  2میشود ک دو مالت دارد :اگ اط اف شطه غی محصورو
باشد امتیاح تام و ت ک همۀ اط اف الزم نیست و اگ محصورو باشد اگ چ امتیاح تام الزم
است؛ اما این در صورتی است ک همۀ اط اف شطه محل ابتالی مکلف باشد .بناب این در
این ف ض ولو اقسام و انواع مختلف شط نت با این مجت از تنوع محصورو باشد باز هت
امتیاح تام الزم نیست و میتوان نسطت ب بعضی از اط اف ب ائت جاری ک د؛ چون همۀ انواع
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متیفنی وجود نداشت و م ام دائ میان امور متطاین بود مسأل ب خاط علت اجمالی ب اصل

 .1انصاری فرائد االصول ج 7ص115؛ نائینی فوائد االصول ج 3ص388؛ ع اقی نهایةاالفکار ج 3ص.767
 .2انصاری فرائد االصول ج 7ص724؛ ع اقی نهایةاالفکار ج 3صص.763-767
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شط نت ک اط اف علت اجمالی هستند مورد ابتالی ملکف نیستند .1اما اگ با فحص مشخص
شد ک کدام نوع یا انواع شط نت م ام یا آلت قمار بودو است در این صورت مکت م مت
مختص ب همان مورد یا موارد است و نسطت ب دیگ انواع شط نت اصل مکمی ب ائت یا اصل
موضوعی عدم قمار جاری میشود.
اگ کسی علیرغت هم تطورات و تغیی اتی ک در شط نت ب وجود آمدو است در اصل
ً
تغیی موضوع و اینک بازی ع فا بازی جدیدی شدو باشد ک مکت جدید طلب کند شک
داشت مفتضای اصول عملی چیست؟ یا اینک در اصل تغیی ات شط نت ت دید داشت چ باید
ک د؟ آیا میتوان ب س اغ اصل استصحاب رفت و موضوع یا مکت را استصحاب ک د؟ اگ
نسطت ب تغیی عنوان و است بازی شک داشتیت چطور؟
در خصوص شک نسطت ب تغیی نام میتوان از اصل عدم نفل استفادو نمود و عدم تغیی
را نتیج گ فت؛ اما نسطت ب دو شک دیگ باید گفت :گاهی شط نت قدیت ک موضوع م مت
بودو با تمام خصوصیات و قواعد آن معلوم است و شک در این است ک آیا ام وزو در آن
تغیی اتی رخ دادو یا ن ؟ اینجا میتوان ب استصحاب تمسک ک د و مدوث تغیی در آن را منتفی
نمود اما گاهی شط نت جدید با هم خصوصیات معلوم است و شک در مورد شط نت قدیت
است ک آیا همین بازی بودو یا اینک در گذشت قواعد آن با االن متفاوت بودو تا شط نت دیگ ی
قلمداد شود؟ در اینجا نمیتوان استصحاب ک دو و شط نت قدیت را از میث قواعد با شط نت
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

کنونی یکی دانست؛ چون استصحاب قهف ایی است ک ب اعتفاد مشهور باطل است.
اما اگ شک در تغیی موضوع ب جهت روشن نطودن مفیفت مفهوم موضوع و ت دید در
خصوصیات معتط در آن باشد در این صورت ن جای استصحاب مکمی است و ن جای
استصحاب موضوعی .استصحاب مکت م مت جاری نیست؛ چون استصحاب مکمی تنها
در صورتی جاری است ک بفای موضوع مح ز باشد و در ف ض شک در موضوع و عدم ام از
آن استصحاب مکت جاری نیست .استصحاب موضوعی نیز جاری نیست؛ چون مفیفت و
ماهیت موضوع روشن نیست و با توج ب تغیی اتی ک در آن روی دادو م دد است بین چیزی
ً
ً
ک قطعا منتفی است و ام ی ک قطعا باقی است .ب دیگ سخن در ف ض اخی در مفیفت
 .1انصاری فرائد ج 7صص.735-733
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شک در این جهت است ک آیا شط نت با همان خصوصیات سابد ک االن منتفی شدو است
موضوع م مت بودو است تا با زوال آن خصوصیات م متش منتفی شدو باشد یا اینک آن
خصوصیات دخالتی در مفیفت موضوع و م مت مت تب ب آن نداشت است و با زوال آنها
کماکان موضوع و مکت باقیاست؟ در این صورت اگ بخواهیت اصل بفای موضوع یعنی
بفای شط نجی را ک در گذشت موضوع م مت بودواست نسطت ب عص ماض استصحاب
کنیت -ب این نحو ک شط نت سابد ک م ام بودو است هنوز وجود دارد و بعد نتیج بگی یت
بازی کنونی همان شط نت موضوع م مت است -میشود اصل مثطت (ب ف ض ک این دو
الزم و ملزوم باشند ک ثابت نیست) و اگ بخواهیت همان شط نت سابد را با وصف موضوع
ً
م مت بودن استصحاب کنیت ب این نحو ک بگوییت شط نت کنونی قطال ک تغیی اتی در آن
صورت نگ فت بود موضوع م مت بود االن پس از مصول تغیی ات شک داریت کماکان
موضوع م مت است یا ن ؟ موضوع م مت بودن همین شط نت را استصحاب کنیت چنین
استصحابی ب استصحاب مکت ب میگ دد ک بیان شد جاری نیست .1بناب این با توج ب

نیست .استصحاب تنها در ف ضی درست است ک یفین داشت باشیت خصوصیات متغی م ّفوم

موضوع نطودو و ب میثیثت تفییدی دخالتی در مکت ندارند.2

ممکن است کسی بخواهد با استصحاب کلی م مت را ب شط نت جدید ام وزی تس ی
ً
دهد؛ ب این شیوو ک ف د سابد شط نت قطعا مصداق م ام یا مصداق آلت قمار بودو است و
ف د مادث جدید از این جهت مشکوک است و نمیدانیت کلی م مت یا کلی آلت قمار در
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تغیی اتی ک در شط نت رخ دادو است ن استصحاب در مکت شط نت جاری است و ن در
ً
موضوع .بل اگ آند تغیی ک دو ّ
مفوم شط نت نطودو و ع فا از قطیل تغیی در اموال موضوع
بودو است استصحاب مکت و موضوع جاری است؛ اما اگ ع ًفا ّ
مفوم موضوع بودو و ب
ً
میثیت تفییدی دخیل در مکت بودو است مکت قطعا منتفی است؛ چون موضوع منتفی است
و همینطور در ف ض شک در اینک ّ
مفوم بودو یا از قطیل اموال باز هت استصحاب جاری

 .1ر.ک :انصاری فرائد االصول ج 3ص793؛ ملی اصولالفقه ج 11ص8؛ خویی مصباحاالصول
ج 7صص729-728؛ صدر بحوث في علم االصول ج 3ص.152
 .2خویی مصباحاالصول ج 7صص729-722؛ رومانی زبدةاالصول ج 4ص.158
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ضمن این ف د باقی است یا خی ؟ بفای کلی م مت یا بفای کلی آلت قمار را در ف د جدید
استصحاب میکنیت .پیمودن این راو نیز س از بیراه در میآورد؛ چ ا ک از نوع استصحاب
ً
کلی قست دوم یا سوم است و اگ جاری باشد نهایتا اصل بفای کلی قابل اثطات است؛ اما
وجود کلی در ضمن همین ف د را اثطات نمیکند؛ یعنی نمیتوان گفت شط نت م ام یا شط نت
آلت قماریای ک باقی است همین ف د کنونی شط نت است؛ مگ از باب اصل مثطت ک

مجت نیست 1و ب گفتۀ اصولیان از قطیل استصحاب کلی وجود آب ک در موض ب ای اثطات
ک بودن آب موجود در موض است.2

ممکن است با تمام این م فها گفت شود درست است ک ب خی قواعد و مه وهای شط نت
تغیی یافت است؛ ولی ب خی از مه وها مثل اسب رخ و پیادو با تمام م کات گذشت کماکان
در شط نت مضور داشت و تغیی ی در آنها و قواعد و خصوصیاتشان رخ ندادو است .لذا
شط نت کنونی ب خاط هم او داشتن همان بعض مح ّ م م ام است .پاسخ آن است ک در
ً
ف ض مذکور نهایتا از قطیل شطهات تح یمۀ اقل و اکث میشود؛ زی ا شک داریت موضوع
م مت بازی شط نت تمام آن با همان خصوصیات گذشت است یا بازی با تکتک اجزای آن
ً
م ام است .آیا بازی با همۀ مه وهای شط نت با هت م ام است یا مثال م کت دادن مه ۀ اسب
ک ب همان صورت قدیت م سوم است نیز م ام است؟ در شطهات تح یمیۀ اقل و اکث اگ
اقل و اکث استفاللی باشد م مت اقل متیفن است و نسطت ب م مت اکث ب ائت جاری
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

میشود؛ ولی اگ اقل و اکث ارتطاطی باشد م مت اکث قطعی است و نسطت ب اقل ب ائت

جاری میشود .3مثل م مت مجسم سازی ک نمیدانیت ت اشیدن کل پیک و م ام است یا
ت اشیدن نیت تن نیز م ام است ک در ف ض شک نسطت ب اقل ب ائت جاری میشود .شط نت
نیز در ف ض فوق از قطیل اقل و اکث ارتطاطی است ک نسطت ب اقل ب ائت جاری میشود.

 .1انصاری فرائد االصول ج 7ص.735
 .2ر.ک :انصاری فرائد االصول ج 7ص 684و ج 3ص781؛ فشارکی الرسائل ص122؛ رومانی
منتقىاالصول ج 6ص351؛ همو زبدةاالصول ج 4ص.159
 .3انصاری فرائد االصول ج 7ص.722
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جمعبندی و نتیجهگیری

شتتط نت در ستتی تطور تدریجی خود در گذر ز مان عالوو ب تحوالت کارب دی د چار

دگ دی سیهای ماهوی زیادی شدو و انواع و اق سام زیادی از آن از دل ف هنگهای گوناگون
پدید آمدو است .در روایات شط نت فینفس یا ب جهت آلت قمار بودن مورد نهی ق ار گ فت
است؛ اما بسیاری از اقسام شط نت در زمان صدور نهی یا م سوم نطودواند و یا هنوز اخت اع
نشدو بودند .تس ی مکت م مت ب این اقسام تنها با این روشها ّ
میس است:
 .1این همانی ع فی این اقسام با شط نت م ام ام از شدو و ع ف هم را یک بازی قلمداد نماید.
 .7ب ف ض تفاوت ماهوی میان انواع شط نت عنوان شط نت ب هم صادق باشد و مدار
امکام نیز ب استگ ایی گذاشت شدو و اطالقات روایی ثابت باشد.
 .3علت م مت شط نت دانست شدو و در همۀ اقسام وجود داشت باشد.
در غی این صورت م مت این دست از انواع شط نت مورد شک و ت دید است .در ف ض
شک نیز با توج ب تغیی ات ماهوی شط نت تمسک ب اصل استصحاب ب ای تس ی مکت
م مت یا اثطات بفای موضوع راهگشا نیست؛ بلک متی میتوان با استناد ب اصل ب ائت
ملیت دستکت بعضی از انواع شط نت را ک محل ابتالی عموم م دم است اثطات نمود .الطت
این منافاتی با مسن امتیاح ندارد.

 .1آخوند خ اسانی محمد کاظت کفایةاألصول قت :آلالطیت چ1569 1ق.
 .7آشتیانی می زا محمدمسن کتابالزکاة ،قت :انتشارات زهی  -کنگ و چ1576 1ق.
 .3ابنسینا رسائل ابنسینا قت :انتشارات بیدار 1566ق.
 .5ابنع بشاو عجائبالمقدور فى اخبار تیمور (زندگانی شگفتآور تیمور) ت جمۀ محمدعلی نجاتی
ته ان :بنگاو ت جم و نش کتاب  7436شاهنشاهی.
 .4اصفهانی محمدمسین کمپانی حاشیة کتابالمکاسب قت :أنوارالهدی چ1518 1ق.
 .6آملی شمسالدین محمدبنمحمود نفائسالفنون في عرائسالعیون ته ان :اسالمی 1381ش.
 .2آملی می زا محمدتفی مصباحالهدی في شرح العروةالوثقى ته ان :مؤلف چ1386 1ق.
 .8آملی می زاهاشت المعالم المأثورة قت :مؤلف کتاب چ1566 1ق.
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منابع و مآخذ
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 .9اندلسی صاعد بن اممد التعریف بطبقاتاالمم تحفید غالم ضا جمشیدنژاد ته ان :م کز
پژوهشی می اث مکتوب 1326ش.
 .16انصاری م تضی فرائداالصول قت :مجمع فک اسالمی چ1577 7ق
 _______ .11کتابالطهارة ،قت :کنگ ۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظت انصاری چ1514 1ق.
 .17باشگاو خط نگاران جوان تار یخچۀ شطرنج در ایران و جهان موجود در وبسایت اینت نتی
باشگاو خط نگاران جوان در تاریخ  16م داد  1391ب نشانی.yjc.ir/fa/news/4023606
 .13بجنوردی سیدمسن القواعدالفقهیة قت :نش الهادی چ1519 1ق.
 .15بح انی یوسف بن اممد الحدائقالناضرة في أحکام العترةالطاهرة قت :دفت انتشارات اسالمی
چ1564 1ق.
 .14بهجت محمدتفی استفتاءات قت :دفت مض ت آیةالل بهجت چ1578 1ق.
 .16بی ونی ابوریحان تحقیق ما للهند بی وت :عالتالکتب چ1563 7ق.
 .12جزی ی عطدال ممن الفقه على مذاهباالربعة [بیجا] :دار امیاء الت اث الع بي [بیتا].
 .18جمعی از مؤلفان مجلۀ فقه اهل بیت قت :مؤسسۀ دائ ة المعارف فف اسالمی ب مذهب اهل
بیت چ.1
 .19مائ ییزدی م تضی شرح العروة الوثقى ،قت :دفت انتشارات اسالمی چ1576 1ق.
 .76م ّ عاملی محمد بن مسن وسائلالشیعة قت :مؤسسة آلالطیت چ1569 1ق.
 .71مکیت سیدمحسن ططاططایی مستمسك العروةالوثقى قت :مؤسسة دارالتفسی چ1516 1ق.
 .77ملی مسین أصول الفقه قت :مکتطة الفف و االصول المختصة چ1537 1ق.
 .73خوانساری سیداممد جامعالمدارك في شرح مختصرالنافع قت :مؤسسۀ اسماعیلیان چ7
1564ق.
 .75خویی سید ابوالفاست التنقیح في شرح العروة الوثقى تف ی علی غ وی قت[ :بینا] چ1
1518ق.
 _______ .74فقه الشیعة –کتابالطهارة تف ی محمدمهدی خلخالی قت :مؤسسۀآفاق چ1518 3ق.
 _______ .76مصباح األصول تف ی محمدس ور مسینی بهسودی قت :موسسة امیاء اآلثار االمام
الخوئي چ1577 1ق.
 _______ .72موسوعة اإلمام الخوئي قت :مؤسسة إمیاء آثار اإلمام الخوئي چ1518 1ق.
 .78راوندی محمد بن علی بن سلیمان راحةالصدور و آیةالسرور در تاریخ آل سلجوق تصحیح
محمد اقطال ته ان :انتشارات اساطی 1384ش.
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 .79رب ت ریدارد شطرنج را از پایه بیاموزید ت جمۀ ق بان یوسفپور و محمد رفیعنژاد ته ان :ت م
چ1324 1ش.
 .36رممانی عطدال ممن گنجینۀ طالیى شطرنج 000 ،سال با نوابغ ته ان :انتشارات ف زین چ1
1327ش.
 .31رومانی سیدصادق مسینی فقه الصادق قت :دار الکتاب چ1517 1ق.
 .37رومانی محمد منتقى األصول قت :دفت آیت الل سیدمحمد مسینی رومانی چ1513 1ق.
 .33رومانی محمدصادق زبدة األصول ته ان :انتشارات مدیث دل چ1387 7ش.
ّ
 .35سطزواری سید عطد األعلی مهذب األحکام قت :مؤسسۀ المنار چ1513 5ق.
 .34سطزواری مالهادی شرحمنظومة ته ان :نش ناب چ1329-1369 1ش.
 .36صدر محمدباق بحوث في علم األصول بی وت :الدار االسالمیة چ1512 1ق.
 .32صدرالمتألهین الحکمة المتعالیة في االسفار العقلیة االربعة بی وت :دار امیاء الت اث چ1981 3م.
 .38صدرالمتألهین العرشیة ته ان :انتشارات مولی 1361ش.
 .39صدوق محمد بن بابوی کتاب من ال یحضره الفقیه قت جامعۀ مدرسین موزو چ1513 7ق.
 .56صف ی آق قلع علی گزارش می اث مفالۀ «کهن ترین نوشته شناخته شده فارسى در آموزش
شطرنج» دورۀ دوم سال سوم شمارۀ  31و  37ف وردین و اردیطهشت 1388ش.
 .51ططاططایی سیدمحمدمسین اصول فلسفه و روش رئالیسم ته ان :انتشارات صدرا چ1365 7ش.
 .57ططاططایی قمی تفی آراؤنا فى أصول الفقه قت :محالتی چ1321 1ش.
 .53طوسی محمد بن مسن تهذیب األحکام ته ان :دار الکتب اإلسالمیة چ1562 5ق.
 .55ع اقی ضیاءالدین بدائع االفکار فى األصول تف ی می زا هاشت آملی نجف اش ف :المططعة
العلمیة چ1326 1ق.
 _______ .54نهایة األفکار تف ی محمدتفی ب وج دی قت :دفت انتشارات اسالمی چ1512 3ق.
 .56علیدوست ابوالفاست و جهانگشای اباجلو هادی «اسم گرایى ،کارکردگرایى و هویت گرایى در فقه
هنر» فصلنامۀ الهیات هن شمارۀ دهت پائیز 1396ش.
 .52فشارکی محمدباق بن محمدجعف الرسائل الفشارکیة ،قت :دفت انتشارات اسالمی چ1513 1ق.
 .58فلد ف درین  1001روش جالب برای مات کردن در شطرنج ت جمۀ محمد مهدی پاک فط ت
ته ان :نش ای ان زمین چ1326 3ش.
 .59قاضی زادو مجیدو تصحیح ،ترجمه و شرح بخشهای ریاضى کتاب الشطرنج ،متون برگزیده از
عدلى ،ابوبکر صولى و دیگران پایان نامۀ کارشناسی ارشد در رشت تاریخ علت دانشگاو ته ان دفاع
شدو در شه یور سال 1393ش.
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 .46کاشف الغطا محمد مسین الفردوس األعلى قت :دار أنوار الهدی چ1576 1ق.
 .41ک کی محفد ثانی جامع المقاصد فى شرح القواعد قت :مؤسسة آل الطیت چ1515 7ق.
 .47کمالی محمد مهدی و اکط یان رضا فلسف و کالم اسالمی «معرفت شناسى گزارههای اخالقى
بر مبنای نظریۀ ادراکات اعتباری عالمه طباطبایى» دانشگاو ته ان سال چهل و هشتت شمارۀ اول بهار
و تابستان 1395ش.
 .43کلینی محمد بن یعفوب الکافى ته ان :دار الکتب اإلسالمیة چ1562 5ق.
 .45محفد داماد سید محمد کتاب الصالة قت :دفت انتشارات اسالمی چ1516 7ق.
 .44مظف محمد رضا أصولالفقه قت :دفت انتشارات اسالمی چ1536 4ق.
 .46مکارم شی ازی ناص انواراألصول تف ی اممد قدسی قت :مدرسۀ امام علی بن ابی طالب چ7
1578ق.
 .42نائینی محمدمسین أجودالتقریرات تف ی سیدابوالفاست خویی قت :مططعة الع فان چ1
1347ش.
ُ
 _______ .48فوائداالصول تف ی محمد علی کاظمی خ اسانی قت :جامعۀ مدرسین موزۀ علیمۀ
قت چ 1326 1ش.
 _______ .49منیة الطالب فى حاشیة المکاسب ته ان :المکتطة المحمدیة چ1323 1ق.
 .66ن اقی مولی اممد مستند الشیعة في أحکام الشریعة قت :مؤسسة آل الطیت چ 1514 1ق.
 .61ن اقی مولی محمد لوامع األحکام في فقه شریعة اإلسالم قت[ :بینا] چ[ 1بیتا].
 _______ .67مشارق األحکام قت :کنگ ۀ ن اقیین مال مهدی و مال اممد چ1577 7ق.
 .63نوابی عطدالحسین سیر شطرنج ایران در جهان ته ان :شطاویز 1328ش.
 .65هاشمینژاد قاست کارنامۀ اردشیر بابکان ت جم از متن پهلوی ته ان :نش م کز چ1369 1ش.
 .64همدانی آقا رضا مصباح الفقیه قت :مؤسسة الجعف یة إلمیاء الت اث چ1516 1ق.
 .66یزدی سیدمحمدکاظت ططاططایی العروة الوثقى بی وت :مؤسسة األعلمی للمططوعات چ1569 7ق.
 .62یکتایی مجید بخش اول مفالۀ «پیشینۀ تاریخى شطرنج» مجلۀ ب رسیهای تاریخی شمارۀ پنجت
و ششت سال چهارم 1358ش.
 _______ .68بخش دوم مفالۀ «پیشینۀ تاریخى شطرنج» مجلۀ ب رسیهای تاریخی شمارۀ اول
سال پنجت 1359ش.
 _______ .69بخش سوم مفالۀ «پیشینۀ تاریخى شطرنج» مجلۀ ب رسیهای تاریخی شمارۀ دوم
سال پنجت 1359ش.

