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Abstract
Today, a type of computer game has become popular in which 

payments are made from the loser’s accounts. Due to the nature 
of winning and losing, these types of games are very similar to 
gambling at first glance. Therefore, a public demand has been made 
for the jurisprudential assessment of this type of payout, whether it 
is gambling or not. The subject of gambling in computer games has 
been discussed in contemporary jurisprudential research, but only 
the jurisprudential ruling of this type of game has been studied, 
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and the method of recognizing gambling other than that has not 
been discussed. An innovation introduced in this article is the use 
of the subject analysis method with a jurisprudential approach in 
the study of various computer games and financial payments within 
them. While introducing the types of payments in computer games, 
the method of recognizing and matching the payment directions 
that make the games gambling has been presented. In conclusion, 
the method of determining the subject and the verdict (ḥukm) of 
the cases in which the payment for gambling cannot be identified 
is stated.

Keywords: Computer Games, Gambling, Financial Payments, 
Topicology of Gambling.
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چکیده 
نوعــی از بازی های رایانــه ای امروزه رواج پیدا کرده اند کــه در آن ها پرداخت هایی از 
دارایی های طرف بازنده انجام می شود. این نوع بازی ها به جهت داشتن ماهیت ُبردوباخت 
در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین رو موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی 

فقهی این نوع پرداخت ها ازجهِت قمار بودن یا نبودن آن شده است. 
موضوع قمار در بازی های رایانه ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده است، اما در 
آن ها تنها حکم فقهی این نوع بازی ها بررســی شده اســت و از روش بازشناسی قمار از غیر 

آن، بحثی صورت نگرفته است.

1 . خادمی کوشــا، محمدعلی. )1401(. موضوع شناســی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای. 
فصلنامه علمی  پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 8 )27(. صص: 137-162.

*  این مقاله برگرفته از مباحث خارج فقه نویســندۀ مســئول در ســال 1397 اســت که توسط نویسندۀ دوم 
)محمود عبداللهی( بازنویسی و تکمیل شده است.
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نوآوری این مقاله به کارگیــری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعۀ انواع 
بازی های رایانه ای و پرداخت های مالی داخل آن ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت ها در 
بازی های رایانه ای، مدل روش  شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودِن 
بازی ها هســتند معرفی کرده اســت. در نهایت، روش تعیین موضــوع و حکم مواردی که 

جهت پرداخت قماری در آن ها قابل شناسایی نیست، بیان شده است.
کلیدواژه ها: بازی های رایانه ای، قمار، پرداخت مالی، موضوع شناسی قمار.

مقدمه
بازی های رایانه ای در دنیای امروز یک ســرگرمی  جذاب  در دسترس عموم افراد 
جامعه محســوب می شــود. داشــتن چالش و تالش بازی کن برای رفع چالش، از 
ویژگی هــای جذابیت بخش بازی های رایانه ای اســت. آنچه به جذابیت این پدیده 
می افزاید، دریافــت جایزه درصورِت حل چالش و برندگی و نیز پذیرش شکســت 
درصورِت ناتوانی در حل آن چالش است. این پرداخت ها که همراه ُبردوباخت است 
در نــگاه آغازین شــباهت زیادی با قمــار دارند و رواج این نــوع بازی ها بین عموم 
مردم موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی فقهی این پرداخت ها ازجهِت قمار بودِن 

پرداخت مال در این بازی ها شده است. 
موضوع فوق در دروس ســطوع عالی حوزه های علمیه و تحقیقات فقهی معاصر 
مورد غفلت نبوده اســت و هرکدام به گونه ای به پاسخگویی پرداخته اند، اما با وجود 
ایــن، در آثار مکتوب و منتشرشــده تاکنون دربارۀ حکم فقهــی بازی های رایانه ای 
خصوصًا ازجهِت موضوع شناســی قمار در این نوع از بازی ها هیچ کتاب و مقاله ای 
پیدا نشد. این در حالی است که در برخی استفتائات فقهی برای بعضی از بازی های 

رایانه ای حکم حرمت داده شده است.
بر این اســاس، به عنوان گام های آغازین در موضوع شناســی قمار در بازی های 
رایانه ای، آنچه در این مقاله مورد توجه است روش مطالعۀ پرداخت های مالی به منظور 
بازشناســی پرداخت های قماری از غیر قمار اســت. موضوعی که علی رغم اهمیت 

به جهت روشی بودن، کمتر مورد توجه بوده است. 
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برای موضوع شناسی فقهِی پرداخت های داخل بازی، الزم است این پرداخت ها از 
جهات چهارگانۀ مبدأ، مقصد، مورد و نیز جهت پرداخت، بررسی شود، زیرا هرکدام 
در قمار بودِن پرداخت تأثیر دارند. مثاًل اگر مبدأ پرداخت در بازی، یکی از دو طرِف 
بازی نباشد بلکه سامانه به صورتی طراحی شده باشد که خودش به برنده امتیاز  دهد یا 
این که مقصد پرداخت یکی از دو طرِف بازی نباشد بلکه نرم افزار به گونه ای طراحی 
شده  باشد که از بازنده چیزی را کم  کند و به طرف مقابل هم چیزی ندهد و یا مثاًل 
مورد پرداخت، صرفًا یک کاراکتر غیرقابل معاوضه و فاقد ارزش مالی باشــد و فقط 
در داخل همان بازی قابل اســتفاده باشــد، در همۀ این مثال ها پرداخت داخل بازی 

فاقد شرایط قمار بودن است. 
بررســی اقسام پرداخت ها و روش شناخت هرکدام در بازی های رایانه ای نیازمند 
تحقیقی دیگر است. آنچه در این مقاله مورد بحث است فقط راه های شناخت جهت 
قماری در پرداخت های مالی ازســوی یک طــرِف بازی به طرف دیگر )چه یکی از 
طرفین رایانه باشد و چه نباشد( بعد از باختن پرداخت کننده است. پرداخت مالی در 
بازی های رایانه ای در مواردی که شــامل بعد از باختن یک طرف نمی شود، از موارد 
شبهۀ قماری نیســت و به همین دلیل، فعاًل محل بحث نیست و صرفًا پرداخت های 

مالی که بعد از باختن یک طرف است محل بحث است. 
مطالعــات فقهــی پرداخت هــای مالــی در بازی هــای رایانــه ای کــه به منظور 
موضوع شناســی قمار انجام می شود دارای چند مرحله است: گام اول عبارت است 
از تحلیل موضوعی پرداخت های مالی و شناخت اقسام مختلف جهت پرداخت در 
بازی های موجود، زیرا این تنها راه تصور صحیح موضوع پرداخت های مذکور برای 
بازشناسی قماری بودن است. با توجه به این که یکی از مشکالت افراِد دین مدار، چه 
تولیدکننده یا توزیع کننده و یا مصرف کننده به طور عمده، تشخیص مصداق پرداخت 
قماری در این نوع بازی اســت، گام دوم عبارت است از تطبیق قمار پس از تبیین و 
تحلیل مفهوم قمار و بررســی وجود عناصر و ارکان آن در پرداخت های داخل بازی 
رایانه ای. در گام سوم با توجه به این که گاهی تالش های افراد مکلف برای تشخیص 
موضوع، به شــک در مسئله منتهی می شــود، ارائۀ راهکارهایی عملی در مواجهه با 
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شک است که نوعی مطالبۀ عمومی است و برای تعیین تکلیف استفاده از بازی های 
رایانه ای ضرورت دارد. 

نوآوری این مقاله ارائۀ گام های ســه گانۀ فوق در مســیر موضوع شناسی قمار در 
پرداخت های پس از باخت اســت که بــا به کارگیری روش تحلیلی و رویکرد فقهی 
در مطالعــۀ انواع بازی های رایانــه ای و پرداخت های مالِی داخل آن ها، مدل تطبیقی 
موضوع شناســی فقهــی در بازی های رایانه ای را ارائه می دهــد و ضمن معرفی انواع 
پرداخت های مالی در داخل بازی های رایانه ای، روش های شناخت جهات پرداختی 
که موجب قماری بودن بازی ها هســتند معرفی کرده است و درنهایت، روش تعیین 
موضوع و حکم مواردی را که جهت پرداخت قماری در آن ها قابل شناسایی نیست 

بیان نموده است.

1 - تبیین جهت پرداخت قماری
اهل لغت برای تبیین معنای قمار قیود مختلفی را ذکر کرده اند، مثل لعب )بازی( 
)جوهری،1410ق،  799/2؛ طریحی، 1416ق،  463/3(، رهان )گرو( گذاشــتن در ُبردوباخت 
)طریحی،1416ق،  463/3؛ ابن سالم، 1384ق، 14/2؛ ازهری 2001م، 317/8؛ ابن سیده 1417ق، 18/4(، 
آالت قمــار )ابزار مخصوص قمار( )طریحی، 1416ق،  463/3(، و نیز مغالبه )مبارزه برای 
پیــروزی بر طرف مقابل( )جوهــری، 1410ق،  799/2 ؛ حمیــری، 1420ق، 5629/8؛ فیروزآبادی، 

1426ق، 465/1(.
در بین فقیهان نیز مفهوم قمار به عنوان موضوع حرمت مورد اختالف است. برخی 
بازی با آالت قمار را قمار دانســته اند )اردبیلی، 1403ق، 41/8( و برخی تصریح کرده اند 
که بازی با این آالت حتی بدون ُبردوباخت نیز قمار اســت )انصــاری، 1415ق، 375/1؛ 
عاملی، 1414ق، 24/4(. ولی برخی ادلۀ حرمت قمار را به بازِی ُبردوباختی با آالت قمار 
منصرف دانسته اند )نجفی، 1422ق، کتاب المکاســب، 61؛ انصاری، 1415ق، 372/1( در حالی 
که در نظر برخی هرگونه بازی ُبردوباختی قمار اســت )خویــی، 1417ق، مصباح الفقاهه، 
154/1؛ نجفی، 1422ق، سوال و جواب، 138؛ روحانی، 1412ق، 397/14 ( و این نظر به اهل عرف 
و لغت نســبت داده شده است و ذکر آالت قمار در تعریف قمار موجب دور دانسته 
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شده اســت )خویی، 1417ق، مصباح الفقاهه، 375/1(. همین نظر پایانی در این مقاله پذیرفته 
شده است. 

در این نوشتار آنچه به عنوان جهت قماری در پرداخت مالی از آن یاد می شود، از 
قید مراهنه )گروگذاری در ُبردوباخت( در مفهوم قمار گرفته می شود. به این صورت 
کــه طرفین بازی دارایی معینی را بــرای ُبردوباخت در بازی همراه دارند و فرد برنده 
صرفًا به جهت برنده بودن است که چیزی را از بازنده دریافت می کند. بنابراین جهتی 
که در پرداخت مالی قمار محســوب می شــود، وجود چیزی ازسوی دو طرف بازی 

برای ُبردوباخت در بازی است. 
براساِس اختالفی که در مفهوم قمار به عنوان موضوع حرمت مطرح است در این  
مســئله بین فقها اختالف نظر وجود دارد که آیا وجود جهت ُبردوباختی در پرداخت 
ازســوی بازنده به برنده به تنهایی می تواند موجب قماری شــدن و حرمت بازی شود 
یــا این که وجود قیود دیگری مانند ابزار قمار بودن نیز ضرورت دارد؟. برخی صرف 
وجــود پرداخت به جهت قماری را در بازی بــرای صدق عنوان قمار کافی می دانند 
)حائــری، 1418ق، 237/10( ولی برخی کافی نمی داننــد اما آن را در حکم قمار و حرام 
می داننــد )انصــاری، 1415ق، 375/1( و برخی نیز عالوه بر این کــه آن را قمار نمی دانند 
حکــم آن را نیز حرام نمی دانند )نجفی، 1404ق، 109/22(. از آنجا که بحث پیرامون این 
مســئله خارج از مسائل این نوشــتار اســت، این مقاله با مبنا قرار دادن این که وجود 
مراهنه و ُبردوباختی بودِن جهت پرداخت، موجب قمار بودن بازی است، به بررسی 
اقسام جهت پرداخت و راه های تشخیص آن و تطبیق آن بر مصادیق خارجی خواهد 
پرداخــت و در انتها، راهکار عملی درصورِت شــک در تطبیِق جهت پرداخت نیز 

بررسی می شود.

2 – تحلیل موضوع پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای
تنها روش شــناخت پرداخت های داخل بازی های رایانه ای اســتقرای حداکثری 
بازی هــا و مطالعۀ تحلیلی آن ها و پرداخت های داخل آن ها اســت. منظور از تحلیل 

پرداخت ها یافتن مابه ازای پرداخت های بعد از باخت است. 
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پس از بررسی تعداد زیادی از این بازی ها و مطالعۀ پرداخت های مالی داخل آن ها 
به این نتیجه می رسیم که جهت پرداخت در چنین پرداخت های مالی اقسام مختلفی  

دارد که در ادامه می آید.

1-2 عوض بودن برای ادامۀ بازی
بازی هــای رایانه ای موجــود به صورت کلی به بازی های پولــی )Premium( و 
 )Free premium( و بازی هــای رایگان ـ پولی )Free to play( بازی هــای رایگان
تقســیم می شــوند. البته امکان شــکل گیری مدل جدیدی از درآمدزایــی ازطریِق 
بازی های رایانه ای و به تبع آن، شــکل گیری دســتۀ جدیــدی از بازی ها وجود دارد. 
ازاین رو در این نوشــتار برخی از صورت هایی که ممکن اســت اکنون وجود نداشته 

باشد ولی در آینده مورد توجه بازی سازان قرار بگیرند نیز مطرح می شوند.
در بازی هــای پولی بازیکن یک بار هزینۀ بــازی را پرداخت می کند و صاحب 
بازی می شود و معمواًل در این حالت در طول تجربۀ بازی انتظار نمی رود که بازیکن 
هزینۀ دیگری پرداخت کند. این مدل از بازی درآمدزایی معمواًل به دو شکل فیزیکی 
و دیجیتالی عرضه می شود. البته در همین نوع از بازی ها نیز گاهی بازی سازان با هزینۀ 
کمتری بازی را عرضه می کنند و خرید برخی امکانات و تجهیزات کمک کننده در 
پیشــرفت بازی را به صورت جداگانه به مخاطبین می فروشند. این دست بازی ها در 
بازی های کنسولی و بازی هایی که دارای سخت افزار خاصی هستند رواج دارد، مانند 

 .»PES«و بازی »Playstation« برخی بازی های
اما بازی های رایگان بازی هایی هستند که نصب و استفاده از بازی، رایگان است 
و عمدتــًا دارای پرداخت های درون برنامه هســتند، به این صــورت که بازیکن برای 
تهیۀ اموال درون بازی مثل سکه، پول، الماس و یا خرید زمان می تواند از خریدهای 
درون برنامه استفاده کند و در ِازای پرداخت وجه، از آن ها بهره مند شود، مانند بازی 
کلش ـ آف ـ کلنــز )Clash of clans( کــه در این بازی نصب و شــروع به بازی 
رایگان اســت امــا در درون بازی با پرداخت پول نقــد می تواند برخی امکانات مثل 
ســکه، اکسیر، یا الماس هایی بیشــتر را دریافت کند و از طریِق این ها نیز می تواند در 
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زمان کوتاه تری به امکانات بیشتری در بازی دست یابد. 
اما نوع دیگر از بازی ها، بازی هایی هســتند که دارای دو سطح اند و هر دو سطح 
از بازی در اختیار بازیکن اســت، ولی یک سطح ناقصی از بازی به صورت رایگان 
در اختیار بازیکن قرار می گیرد و ســطح باالتری از بازی که نمونۀ کامل بازی است 
به صورت پولی عرضه می شــود یعنی بازیکن با پرداخت وجه می تواند از آن بهره مند 
شــود. این ســطح باالتر از بازی شامل قســمت هایی از بازی می شــود که به خاطر 
پرداخت نکردن پول، بسته است یا به جهت مراحل باالتر در بازی بسته شده است. این 

قسم از بازی ها را »Free premium« می نامند. 
در برخی از انواع بازی های فوق اگرچه نصب بازی و ورود به مرحلۀ یا مراحل اوِل 
بازی رایگان اســت، اما ادامۀ بازی مشروط به پرداخت های درون برنامه است، به این 
صورت که بازی ســاز برای جذب مخاطب و انگیزه سازی بازیکن به پرداخت پول، 
ورود به بازی را به صورت رایگان قرار می دهد و بازیکنان به صورت رایگان می توانند 
بازی را نصب کنند و پس از تجربۀ چندین مرحله و آشنایی بازیکن با فضای بازی، 
ادامۀ بازی منوط به پرداخت وجه می شــود. بر همین اســاس، ممکن اســت بازی 
به صورتی طراحی شود که بازیکن پس از ورود به بازی و گذراندن تعدادی از مراحل 
و پس از اولین باخت، قادر به ادامه بازی نباشد، مگر با پرداخت کردن مبلغی، و این 

یکی از اقسام محتمل در پرداخت های پس از باخت است.
نمونه ای دیگر برای پرداختی که عوض برای ادامۀ بازی است و بسیار هم متداول 
اســت، در جایی اســت که بازیکن بــرای برد در مراحل بــازی امکانات محدود و 
تعریف شده ای مثل میزان توانایِی زنده ماندن )جان( یا خون کاراکتر )Health(، زمان 
و اســلحه دارد و زمانی که بازیکن در بازی به جهت نداشــتن یکی از این موارد در 
معــرض باخت قرار می گیرد، بازی به او پیشــنهاد پرداخت اموال درون بازی یا وجه 
نقدی جهت ادامه بــازی می دهد و چنانچه بازیکن چیزی از اموال درون بازی مثل 
اکســیر نداشته باشــد، به او پیشنهاد می شــود برای خرید اموال درون بازی وجه نقد 
پرداخت کند. این قبیل پیشنهادها در بازی های »Hardcore« و »Midcore« برای 
بازیکنان بســیار جذاب است، زیرا در این قسم از بازی ها مدت زمان الزم برای طی 
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یک مرحله، طوالنی اســت و در بازی های مختلف حدودًا بین ســی دقیقه تا چهار 
ساعت، متناسب با طراحی هر بازی زمان الزم دارد و وقتی بازیکن بعد از سه ساعت 
بازی محکوم به باخت می شــود، حاضر اســت مبلغی را پرداخت کند تا بازی به او 

فرصت دهد تا برد در این مرحله را در همین لحظه تجربه کند.

2-2 عوض برای بازی بعدی 
گاهی پرداخت وجه درمقابِل ادامۀ کل بازی یا ادامۀ همان مرحله از بازی نیست، 
بلکه به این صورت اســت که بازیکن برای ورود بــه مرحلۀ بعد، در صورتی که در 
مرحلۀ قبل با شکست مواجه شده باشد باید مبلغی را پرداخت کند. به عبارت دیگر 
اگرچــه صورت متداول در بازی ها این گونه اســت که بازیکن بــا برد در هر مرحله 
می تواند، وارد مرحلۀ بعد شود و از مرحلۀ بعِد بازی استفاده کند، ولی گاهی بازی ساز 
راه دیگــری را نیز پیش روی بازیکن می گذارد؛ به این صورت که پس از باخت در 
یک مرحله به او پیشنهاد می دهد که در ازای پرداخت وجهی می تواند بازی در مرحلۀ 
بعد را تجربه کند، و این پرداخت می تواند ازطریِق پرداخت وجه نقد باشد یا به واسطۀ 

خرید امواِل درون بازی و پرداخت آن ها باشد.

3-2 عوض برای بازی قبلی 
ممکن است بازی ساْز بازی را پولی ارائه کند و پوِل هر مرحله را جدا از مخاطبین 
دریافت کند که شــبیه آن را می توان در بازی های ســریالی مشــاهده کرد که ابتدا 
یک قسمت از بازی ســاخته می شود و عرضه می شود و قسمت های دیگر در آینده 
به صورت جداگانه عرضه می شود. فرض این قسم بر این است که بازی ساز در ابتدای 
یــک مرحله پــول را دریافت نکند، بلکه وجهی را معادل قیمــت مرحله از بازیکن 
به عنــوان گرو دریافت کنــد و قانون بازی را این گونه قرار دهــد که درصورِت برد، 
این مبلغ از بازیکن دریافت نشــود ولی درصورِت باخت، این مبلغ در ازای پرداخت 
هزینۀ مرحله قبل از بازیکن دریافت شــود. نمونــۀ آن را می توان در برخی دوره های 
آموزشی مشاهده کرد که ابتدا وجهی را آموزشگاه به عنوان ودیعه، معادل هزینۀ یک 
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ترم دریافت می کند و درصورِت قبولی در آزمون آن ترم و شرکت در کالس ها، همان 
مبلغ را به دانشجو باز می گرداند و درصورِت عدم موفقیت در قبولی آزمون، مبلغ را 

به عنوان هزینۀ برگزاری دوره تملک می کند.

4-2 در ازای باختن در بازی
گاهی پرداخت بازیکن در ازای باختن اوســت، به این معنا که صرفًا چون باخته 
اســت )نه در ازای هیچ چیز دیگری( باید مبلغی را پرداخت کند و فرقی بین این که 
پرداخت اختیاری و غیراختیاری باشد نیست و همچنین بین این که پرداخت مبلغ قبل 
از بازی باشد یا بعد از باخت باشد فرقی نیست. نمونه های مختلف آن در بازی های 
قماری وجود دارد. در این موارد اگر مورد پرداخت از اموال و امتیازات طرفین بازی 
باشد که عرفًا ارزشمند هستند، طبق آنچه پیش از این در تبیین جهت پرداخت گفته 

شد قمار شناخته می شود. 

3 - روش کشف و تطبیق جهت پرداخت 
گام دوم بعد از شناخت انواع کلی جهات پرداخت ها، تشخیص جهت پرداخت ها 
در بازی های رایانه ای اســت که از راه های مختلفی ممکن می شود و برخی از آن ها 
در موضوع شناسی فقهی به جهت دارابودن ضوابط حجیت، دارای اعتبار است و قابل 

اعتماد. در ادامه به بررسی تفصیلی راه های مذکور می پردازیم.

1-3 داللت های لفظی متن قانون بازی
نزدیک ترین راه دستیابی به شــناخت انواع جهت پرداخت ها قانون بازی است. 
بازی های رایانه ای از تعامالت قاعده مندی برخوردارند )خادمی کوشــا و دیگران، 1397، 5؛ 
گــری کرافورد، مددی، 1397، 132؛ دبســتانی، 1397، 236( و قوانین بازی از مهم ترین عناصر 
بازی است )گری کرافورد، مددی، 1397، 134؛ دبستانی، 1397،236(. قاعده مندی در تعریف 
بازی ها به معنای مقرراتی اســت که نقش بازیکــن و ضوابط نقش آفرینی یا تعامل با 
نرم افزار بازی و همچنین ضوابط پیشرفت و عدم پیشرفت را در بازی مشخص می کند 
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)خادمی کوشا و دیگران، 1397، 8(. در مورد قواعد بازی تقسیمات مختلفی ارائه شده است. 
برخــی آن را به قواعد حاالت بــازی )Game State Rules(، قواعد ارزش گذاری 
 Information( و قواعد اطالعات )Outcome Valorization Rules( خروجــی
Rules( تقســیم کرده اند )دبســتانی، 1397، 239(. برخی دیگر آن را به قواعد عملیاتی 
)Operational Rules(، قواعــد ســاخت دهنده )Constitutive Rules( و قواعد 

ضمنی )Implicit Rules( تقسیم می کنند )دبستانی، 1397، 240(.
مــراد از قانون بازی در این مبحث مفهومی  عام اســت که شــامل اقســام فوق 
می شــود. از آنجا که تمام قوانین بازی های رایانه ای توســط بازی سازان بیان می شود 
متــون و پیام های بیان کنندۀ قانون بازی مهم ترین راه برای کشــف مراد آنان دربارۀ 
جهت پرداخت ها اســت. برخالف قوانین بازی های غیر رایانه ای که تابع بسیاری از 
قوانین طبیعت اســت، مثل قانون جاذبۀ زمین، قانون اصطکاک، قانون اینرسی و...، 
اما در بازی های رایانه ای تک تک قوانین باید توســط بازی ساز تعیین و طراحی شود 
و هیچ قانوِن ازپیش نوشــته ای قبل از طراحی بازی ساز در بازی وجود ندارد. بنابراین 

ارادۀ سازندۀ بازی مهم ترین رکن تعیین قوانین بازی است.
قانون بازی جزء داخلی بازی اســت و ارتباط آن با بازی نیاز به اثبات ندارد، اما 
میزان داللت و اعتبار الفاظ به کاررفته در قانون بازی در کشف مراد بازی سازان، تابع 
اصــول عقالیی لفظی مثل اصاله الظهور و اصاله الحقیقه و... اســت که اعتبار آن ها 
در علم اصول اثبات شده اســت و نقش آن ها در دادوستدهای داخل بازی ازجهِت 
صحت و لزوم معامالتی آن براســاِس قواعدی در فقه معامالت، مثل اصل صحت و 

لزوم عقود و لزوم شروط در ضمن عقد است.
نمونه ای برای چگونگی بهره گیری از قانون بازی در تعیین جهت پرداخت، این 
است که اگر در قانون بازی ای تعبیر شده باشد که در صورت باختن، فالن مبلغ )یا 
امکانــات یا امتیازی که ارزش مالی دارند( در ازای باخت از بازنده کم می شــود و 
به طرف مقابل داده  می شــود. این از مصادیق روشن قمار است، اما اگر نوشته باشد 
که درصــورت باختن برای ادامه بازی فالن مبلغ یا امتیاز از دارایی بازنده برداشــت 
می شود این قمار نیست، اما این که این معامله چه ماهیتی دارد بحث دیگری است که 

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


149

موضوع شناسی قمار در 
پرداخت های پس از باخت 

در بازی های رایانه ای

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

صورت هایی دارد و در جای خود مطرح می شود.

2-3 داللت گرهای درون بازی
راه دیگر برای شــناخت جهت پرداخت، قراین و داللت گرهای داخلی است که 
شــامل قواعد نانوشته و به تعبیر دیگر، قواعد ضمنی است که قباًل ذکر شد. بنابر این 
هرگونه برداشت های شخصی و نوعی با استفاده از قراین داخل بازی دربارۀ شناخت 

وضعیت پرداخت ها در بازی رایانه ای، از این نوع است. 
اعتبار قراین داخلی یا به صورت شــخصی اســت که درصورِت حصول اطمینان 
قابل اعتماد اســت و یا به صورت نوعی و براســاس فهم عرفی از ترکیب بازی شکل 
می گیــرد کــه اعتبار آن در حد ظاهر فعل اســت، به این صورت کــه در بین عرف 
روشــن اســت که نوعًا فعل پرداخت در این بازی ها با توجه به نشانه های موجود در 
بازی به صورت پرداخت عوض بازی اســت یا به صورت پرداخت های قماری، یعنی 
صرفًا در ازای باخت اســت. در این صورت ظاهر فعل مانند ظاهر قول معتبر اســت 
و حجیت دارد همان گونه که حجیــت ظواهر افعال در مواردی از فقه مورد تصریح 
فقیهان بوده اســت )نجفی، 1422ق، 61؛ نجفی، 1404ق، 250؛ رشــتی، 1407ق، 259؛ ســیدیزدی، 
1421ق، 23/2؛ و 1409ق، 887/2؛ نمازی، 1398ق، 187( و دلیل حجیت آن بنای عقال است 

)اصفهانی، 1418ق، 382/4(.

3-3 داللت گرهای بیرون بازی
داللت گرهای بیرون بازی امور پیرامونی بازی اند که می توانند اطالعات روشنی 
دربارۀ نوع بازی ارائه دهند، مثل فروشگاه ارائه دهندۀ آن یا تبلیغات شرکت ناشر بازی و 
امثال این موارد. بنابراین چنانچه مثاًل بازی در قمارخانه مجازی اجرا می شود یا آرکیدی1 
است که در قمارخانه ها نصب می شود، با توجه به این قرینه می توان به اطمینان کشف 
کرد که پول داده شــده پس از باخت در ازای باخت اســت و مصداق قمار اســت. 

1. دستگاهی برای بازی  کردِن بازی های رایانه ای.
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یکی دیگر از داللت گرهای بیرونی در بازی های رایانه ای شهرت وضعیت بازی 
در تلقی عرف عمومی  اســت، به شرطی که با طرق دیگر تعارض نداشته باشد. مثاًل 
نگاه حاکم در عرف عمومی  در برخی بازی ها بدون تحلیل اجزای داخلی بازی این 
است که پرداخت ها در ازای باختن است نه در ازای بازی و استفاده از مکان و وسایل 
بازی. در این صورت برداشت عرفی بسان یک داللت گر خارج از بازی است که اگر 
داللت گر داخلی مثل قانون بازی یا عرِف روشن بازیکنان وجود نداشته باشد پرداخت 
را در ازای باخت قرار می دهد و بدون قرار خاص در ازای چیز دیگری قرار نمی گیرد، 
چراکه تلقی عرفی در موضوعات عرفی موجب تحقق موضوع و دارای اعتبار است.

4-3 عرف بازیکنان
عرف بازیکنان اگر از پرداخت های داخل بازی، جهت خاصی را بفهمد، راهی 
برای کشــف جهت پرداخت خواهد بود، زیرا عرِف خاص قرینه ای عرفی است که 
در بین گروه خاصی داللت دارد و خاص بودن عرف از اعتبار داللت آن نمی کاهد. 
به همین دلیل برخی فقیهان در شناخت التزامات طرفین عقد، اعتبار عرف خاص را 

اقرب دانسته اند )حلی، 1414 ق،  76/12(. 
اعتبار عرف بازیکنان مشروط بر این است که قانون بازی نسبت به جهت پرداخت 
ساکت باشد و قرینۀ داخلی قوی تری برخالف آن وجود نداشته باشد. بنابراین چنانچه 
در قانون بازی جهت پرداخت صریحًا بیان شــده باشــد یــا قراین داخلی یا خارجِی 
روشــنی بر آن وجود داشته باشد، دیگر نوبت به عرف بازیکنان نمی رسد. برای مثال 
در جایی که قرینۀ خارجی کاشف از آن است که پرداخت در ازای باخت است مثل 
این که تولیدکننده یا ناشر بازی قبل از بازی مبلغی را در ازای کل بازی گرفته باشد و 
مســابقه با طرف رایانه به صورت آنالین و متصل به حساب شرکت ارائه دهنده انجام 
می شــود، در این صورت معلوم می شــود که پول پرداخت شده درمقابل بازی قبل یا 

بازی بعد یا ادامه بازی نیست بلکه در ازای باخت است.
اگر هیچ قرینه ای موافق یا مخالِف عرف بازیکنان وجود نداشت، در این صورت 
عرِف بازیکنان اگر به حدی باشــد که موضوع سازی کند، می تواند جهت پرداخت 
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را معین کند، به  این صورت که یک بازی در عرف به جهت قصد پرداخت کنندگان 
به عنوان یک بازی قماری شناخته شود، به نحوی که از هر بازیکن وقتی می پرسیم در 
این بازی پرداخت هایت برای چیســت، در پاسخ بگوید برای باخت است. این تلقی 
بازیکنان می تواند وضعیت بازی را قماری کند، چراکه پرداخت ها توســط بازیکنان 
انجام می شود و چنانچه قرینه ای برای تعیین جهت پرداخت وجود نداشته باشد، قصد 

بازیکنان تبدیل به یک عرف می شود و وضعیت بازی را تعیین می کند. 

4 - راه های نامعتبر کشف جهت پرداخت
غیــر از راه هایی که پیش از این یاد شــد و اعتبار آن ها بیان شــد، برخی راه های 
دیگر شاید به نظر بیاید که از اعتبار کافی برخوردار نیستند. برخی را در ادامه بررسی 

می کنیم.
1-4 بنا و قصد بازیکنان

در بازی های غیر رایانه ای و پرداخت هایی که در خارج بین دو نفر انجام می شود، 
در بسیاری از موارد مثل مواردی که نوع بازی از نگاه عرفی و ابزار آن از ابزار قماری 
نباشــد بنای بازیکنان تعیین کننده است، زیرا پرداخت و جهت پرداخت تابع قصد و 
بنای طرفین اســت و عامل تعیین کنندۀ دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر، جهت 
پرداخــت چیزی جز بنای پرداخت کننده و دریافت کننده نیســت. اما در بازی های 
رایانه ای بازیکن صرفًا براساس قواعد و قوانینی که بازی ساز طراحی می کند می تواند 
بــا بازی تعامل کند، به همیــن دلیل در بازی های رایانه ای ما صرفًا به دنبال کشــف 
قصد بازی ساز هستیم، زیرا اوست که جهت پرداخت را مشخص می کند و براساس 

طراحی او با بازی تعامل می کنیم. 
در یک بازی که جهت پرداخت در آن طبق قانون نوشته شــدۀ بازی فقط باخت 
اســت، تعیین جهت پرداخت با اســتفاده از بنای بازیکنان، معتبر نیســت. مثاًل اگر 
بازیکنی بگوید من برای باخت پولی نمی دهم بلکه برای کمک به بازی سازها و... 
پرداخت می کنم، این بنا فایده ای ندارد و چیزی را تغییر نمی دهد، زیرا بازی مذکور 

از ابزار قمار محسوب می شود.
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البته آشکار است که بنای بازی کنان در بازی های غیر قماری اگر بر انجام قمار 
باشــد بازی را به بازی قماری تبدیل می کند و طبق نظر فقیهانی که در صدق قمار 

وجود ابزار خاص قمار را شرط نمی دانند، از نوع بازی قماری و حرام خواهد بود.

2-4 قانون بازی های مشابه به عنوان قرینۀ خارجی
در فرضی که یک بازی قانون نوشته شــده نداشــته باشــد، نمی تــوان از قوانین 
بازی های مشــابه آن به عنوان قرینۀ خارجی استفاده کرد، زیرا هر بازی به طور مستقل 
است و هرکدام بازی سازهایی با عقاید و پایبندی های دینی و تربیتی متفاوتی هستند و 
بین آن ها ارتباط معتبر و قابل اعتماد در بین عقال وجود ندارد، مگر این که تولیدکنندۀ 
بازی های مشــابه یک گروه بازی ساز باشد و یا مشابهت به اندازه ای باشد که موجب 

تلقی عرفی واحد شود.

5 – روش کشف حکم موارد شک در جهت پرداخت
گاهی با توجه به عدم بیان قوانین توسط تولیدکنندگان و وجود عرف های مختلف 
و نبــود قراین کافی، و گاهی نیز به ســبب تعارض قراین موجــود نمی توان یکی از 
جهات را تعیین کرد و نوع پرداخت بین دو جهت که دارای دو حکم مختلف هستند 
مردد می شــود. تعیین جهت پرداخت در چنین مــواردی، چنانچه جهل ما به حکم 
جهت پرداخت ناشــی از جهل به بیان متعلق حکم کلی باشــد یعنی نمی دانیم مثال 
حکم حرمت به چه چیزی تعلق گرفته اســت، از موارد شــبهه حکمیه است، به این 
صورت که نمی دانیم قماری که موضوع حرمت واقع شده است مؤلفه های معنایی آن 
چیست و حدود مصادیق آن کجاست. در اینجا هرگاه منشأ شک در حکم و موضوع 
شرعی، اجمال نص یا تعارض نصوص یا فقدان نص باشد، شبهه از نوع شبهۀ حکمیه 
اســت )انصاری، 1416ق، 314/1( و در بحــث قمار که موضوع قمار مورد اختالف واقع 
شده است، اگرچه شک در موضوع است اما موضوع کلی معلوم نیست و منشأ شک 
در حکم شرعی اجمال نصوص است، درنتیجه از نوع شبهه حکمیه است که البته در 

موارد مشکوک، برائت جاری می شود.
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اما چنانچه جهل به حکم بعد از روشــن بودن حکم کلی و موضوع آن باشــد و 
شــک موجود ناشــی از اموری خارج از وظایف شارع باشــد، در این صورت شبهه 
از موارد شبهۀ موضوعیه اســت )انصاری، 1416ق، 314/1(. مثل این که می دانیم موضوع 
حرمت قمار چیست، ولی نمی دانیم پرداخت در فالن بازی رایانه ای توسط بازی ساز 
چگونه طراحی شده است، یعنی نمی دانیم که شخص بازی ساز یا شرکت ارائه دهنده 
پرداخت هــا را در ازای باخت یا در ازای معاوضه قرار داده اســت؛ اما این را می دانیم 
که چنانچه پرداخت ها را در ازای باخت قرار داده باشد قمار است و چنانچه در ازای 

معاوضه باشد، قمار نیست. بحث در این موارد از نوع شبهات موضوعیه است.
در ایــن موارد گاهــی به دنبال اجرای اصل در ناحیۀ موضوع هســتیم مثل بحث 
مربوط به جهت پرداخت که به دنبال تعیین جهت پرداخت هستیم. گاهی هم به دنبال 
اجرای اصل در ناحیۀ حکم خواهیم بود مثل اجرای اصل برائت. حال در بحث شک 
در حکــم پرداخت مالی در بازی های رایانه ای باوجوِد اجرای اصل عملی برائت در 
طرف حکم، باید در قســمت اول بحث کنیم، چراکه اصلی که برای تعیین موضوع 
به کار می رود، بر اصل جاری در تعیین حکْم مقدم اســت، زیرا از نوع اصل ســببی 
است )شــک در موضوع سبب شک در حکم اســت( و با اجرای اصل موضوعی 
در طرف ســبب، شک در حکم از بین می رود و موضوعی برای اصل حکمی  باقی 
نمی ماند. به همین دلیل اصل جــاری در طرف موضوع رافع موضوع اصل حکمی 
 اســت و به اصطالح اصولی، اصل موضوعی بر اصل جــاری در طرف حکْم ورود 

دارد.
توجه به این نکته الزم اســت که نمی توان برای تعیین موضوع در موارد شک در 
قماری بودِن جهت پرداخت، با استفاده از اصول عملیۀ موجود در شبهات حکمیه، 
مطلبی را ثابت کرد، زیرا اصول مربوط به شبهات حکمیۀ اصولی مانند اصل اباحه و 
برائت است که بیانگر وظیفۀ عملی مکلف در فرض عدم علم به حکم است و بیانی 
دربارۀ تعیین موضوع ندارند، مگر بنا بر اثبات لوازم اصل عملی )اصل مثبت( که نزد 
اصولیان حجیت ندارد )انصاری، 1416ق، 660/2( و عدم حجیت آن امروزه از مســلمات 

اصول تلقی می شود.
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1-5 تمسک به استصحاب
در نگاه اول ممکن است گمان شود یکی از اصولی که با آن می توان موضوع را 
در این موارد تعیین کرد، استصحاب عدمی است که با آن بتوان قماری بودن پرداخت 
را نفی کرد، به این صورت که از طرفی یقین ســابق بر عدم پرداخت در ازای باخت 
اســت و از طرف دیگر، اآلن شک داریم که آیا پرداختی در ازای باخت قرار گرفته 
اســت یا نه، در اینجا بر طبق اســتصحاب بنا بر عدم تحقق پرداخت در ازای باخت 
گذاشته می شود. اما این اصْل گذشته از اشکال مبنایی در این نوع استصحاب، مفید 
فایده نخواهد بود، زیرا اگر بخواهیم برای اثبات قماری نبودن پرداخت از اصل عدم 
پرداخت در ازای باخت استفاده کنیم، اصل مثبت خواهد بود، چراکه می خواهیم از 
عدم پرداخت در ازای باخت الزمۀ غیر شرعی آن یعنی قمار نبودن را نتیجه بگیریم. 
اگر صرفًا بخواهیم بگوییم که اصل این است که پرداخت در ازای باخت نیست 
و ثابت نکنیم  که در ازای چه چیزی است، در این صورت، اصل مثبت نخواهد بود. 
ایــن با اصل عدم پرداخت در ازای معاوضه تعــارض دارد، زیرا این دو اصل اگرچه 
فی نفســه با هم تعارضی ندارند ولی چون ما از خارج می دانیم که این پرداخت از دو 
حال خارج نیســت، یا در ازای باخت است یا در ازای معاوضه، این علم بیرونی بین 
این دو اصل معارضه ایجاد می کند. از سویی، در تعارض استصحاب عدم پرداخت 
در ازای باخت و اســتصحاب عدم پرداخت در ازای معاوضه، مرّجح و اصلی وجود 
ندارد که تعیین کننده باشــد، بنابراین استصحاب مذکور در اینجا تعیین کنندۀ جهت 

پرداخت نیست.

2-5 تمسک به اصالة الصحه برای تعیین جهت پرداخت مالی بازی رایانه ای
یکی دیگر از اصولی که در این مســئله قابل طرح است، اصل صحت فعل مأمن 
است. اصالة الصحه دو گونه است )موسوی خمینی، 1415ق، 358/2(: تکلیفی و وضعی. 
منظور از تکلیفی بیان جواز عمل اســت و منظور از وضعی بیان صحت عمل است. 
اصــل صحت تکلیفی در تعیین جهت پرداخت در بازی رایانه ای جاری نمی شــود، 
زیرا صرفًا بیانگر حکم جواز پرداخت اســت و دربارۀ این که موضوع چگونه است، 
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بیانی ندارد. بنابراین محل بحث اصل صحت وضعی است. 
اثبات اصل صحت وضعی ازسوی برخی فقیهان مثل شیخ انصاری مورد اشکال 
قرار گرفته اســت )انصاری، 1416ق، 717/2( و برخی نیز مثل خوئی قائل هستند که اصل 
صحت دلیل روشــنی در آیات و روایات ندارد )خوئی، 1422ق. مصباح االصول، 389/2(. 
ایشان همۀ ادله از آیات و روایات و اجماع را ابطال کرده اند و تنها دلیلی که پذیرفته اند 
سیرۀ عقال است )خوئی، 1422ق، مصباح االصول، 391/2( و چون سیره فاقد اطالق است، 
باید به قدِر متیّقن آن عمل کرد و قدِر متیّقن آن در جایی اســت که عنوان عملی که 
انجام شده اســت معلوم باشــد و فقط در صحت و بطالن آن شک باشد. مثاًل نماز 
میتی خوانده شده اســت، ولی شــک در صحت و بطالن آن داریــم )خوئی، 1422ق، 
مصباح االصــول، 392/2(. بنابراین نظر، در موارد شــک در نــوع پرداخت مالی در بازی 
رایانه ای جاری نمی شود، زیرا عنوان پرداخت روشن نیست یعنی نمی دانیم قمار کرده 
یا بیع کرده اســت. بله اگر می دانستیم که بیع کرده اســت و شک داشتیم که انجام 
بیع به صورت صحیح بوده یا غیر صحیح، در اینجا اصل صحت وضعی جاری بود، 
اما وقتی اصل بیع یا قمار بودن مشــخص نیســت، اصــل صحت وضعی هم جاری 

نمی شود.
اما اصل صحت عالوه بر ادلۀ آیات و روایات که مورد نقد قرار گرفته است )خوئی، 
1422ق، مصباح االصول، 389/2( دلیل دیگری دارد و آن ظاهر حال مســلمان و به اعتبار 
حال عامل اســت )خوئی، 1422ق، مصباح االصول، 391/2(. ظاهر حال مســلمان این است 
که با علم و عمد دســت به کار حرام نمی زند، اگرچه گاهی به غفلت مرتکب گناه 
می شود. درنتیجه اگر امر دایرمدار بین قمار و بیع باشد، ظاهر حال تعیین می کند که 
او بیع انجام داده است، زیرا ظاهر حال مانند باقی امارات، ناظر به واقع است. بله اگر 
ظاهر حال دربارۀ موضوْع بیانی نداشــته باشــد، آنجا تعیین موضوع نمی کند. اما در 
بحث ما چنین نیست و فعلی توسط مسلمان انجام شده است که بین فعل حرام قمار 
و فعل حالل معاوضه مردد است و براساس ظاهر حال مسلمان، بر فعل حالل حمل 
می شود، مثل حمل وصیت مسلمان بر حالل در مواردی که عبارت وصیت مشترک 

بین فعل حالل و حرام است )عاملی، 1414ق، 135/10(.
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بنا بر این که دلیل اعتبار اصل صحت را ظاهر حال بدانیم، خصوصیتی در مسلمان 
بودن ندارد، بلکه آنچه مهم است امارۀ ظاهر حال است، همانند امارۀ »ید« که بین 
مســلمان و کافر فرقی ندارد. بر این اســاس، اگر بازی رایانه ای توسط غیر مسلمانان 
ســاخته شده باشد و شک کنیم که آیا دریافت و پرداخت موجود در بازی رایانه ای 
از نوع قماری اســت که دربرابر باخت اســت یا از نوع معاوضه ای است که در برابر 
ادامۀ بازی و امثال آن است، در این صورت اگر بازی سازان از غیر مسلمانانی باشند 
که قمار را جایز نمی دانند یا شــرکت سازنده اعالم مخالفت با قمار کرده باشد، باز 

هم می توان به ظاهر حال آن ها استناد کرد و قماری نبودن پرداخت را احراز نمود.
این فرق گذاری در مجرای اصل صحت به این جهت است که اصل صحت یک 
قاعدۀ اصطیادی است و فرق قواعد اصطیادی با غیر آن این است که قواعد اصطیادی 
مقدار داللتشان براساس ادله شان است یعنی تعیین حدود داللتشان متوقف بر بررسی 
ادلۀ آن ها است؛ برخالف قواعد غیر اصطیادی که در آن ها عین عبارت آیه یا روایت 
آورده شده اســت و کشف حدود داللتشان از بررســی خود قاعده به دست می آِید. 
بنابراین چنانچه دلیل اصل صحت ظاهر فعل مسلمان باشد، درمورد غیرمسلمان هم 
جاری می شــود، در حالی که اگر برگرفته از روایات باشد جاری نمی شود. به همین 
دلیل، در برخی موارد فقیهانی مثل شــیخ انصاری اصل صحت را جاری نمی دانند 

مگر این که دلیل آن، ظاهر حال فعل مسلمان دانسته شود )انصاری، 1416ق، 715/2(.

6- نتیجه و جمع بندی
با عنایت به آنچه گذشت، نتایج ذیل به دست می آید:

1- روش تحلیل عرفی بازی های رایانه ای تنها راه شناخت انواع پرداخت ها در این 
نوع بازی ها است. این روش گویای این است که پرداخت های مالی داخل بازی های 
رایانــه ای جهات گوناگونی دارند و نمی توان ِصرف وجود پرداخت مالی در بازی ها 
آن ها را قمار دانســت، زیــرا گاهی به عنوان عوض برای بــازی و ادامۀ آن و ورود به 
مرحلۀ باالتر و امثال این ها است و فقط در مواردی که جهت پرداخت، صرفًا باختن 

به طرف مقابل است از مصادیق قمار است.
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2- روش کشف جهت پرداخت در بازی های موجود نیز متعدد است، ولی همۀ 
آن ها در موضوع شناسی فقهی قابل اعتماد نیستند. قانون بازی، داللت گرهای داخلی 

و خارجی و نیز عرف بازیکنان راه های قابل اعتمادند. 
3- روش موضوع شناســی در موارد شــک در جهت پرداخت نیز با اســتفاده از 
اصول عقالیی برای تعیین موضوع قابل دسترســی است، به این بیان که اگر براساس 
اصول عقالیی مثل اصل صحت، امکان حمل بر جهت غیرقماری باشــد، چنانچه 
بازی ســاز از مسلمانان یا کسانی باشد که پرداخت در ازای باخت را جایز نمی داند، 
بنابــر ظاهر حال، می تــوان تعیین کرد که پرداخت در ازای باخت و قماری نیســت 
و فقــط در صورتی که امــکان حمل جهت پرداخت بر جهت غیر قماری نباشــد، 

پرداخت از نوع قماری محسوب می شود.
4- بنابر آنچه در اقســام جهت پرداخت گفته شد و با توجه به اصل صحت، در 
مواردی که شــک داریم پرداخت در بازی رایانه ای در ازای باخت یا در ازای چیزی 

غیر از باخت است، صورت هایی به شکل زیر قابل ترسیم است.

شرکت بازی ساز قمار 
را جایز می داند

شرکت بازی ساز برای 
غیرمسلمانان است

شرکت بازی ساز برای 
مسلمانان است

امکان این که پرداخت 
در ازای چیــزی غیر از 
باخت باشد وجود دارد در صورت فقداِن 

راه شناخت جهت 
پرداخت در شبهات 

امکان این که پرداخت موضوعیه
در ازای چیزی غیر 

از باخت باشد وجود 
ندارد

وضعیت  مسلمان 
بودن شرکت بازی ساز 

مشخص نیست

شرکت باز ی ساز قمار 
را جایز نمی داند

اگر حکم پرداخت مال در بازی رایانه ای معلوم نباشد، مثل این که در قمار بودِن 
صورتی که پرداخت وجه به یک رایانه باشد نه به یک انسان، شک شود که به خاطر 
شــک در مفهوم قمار و ناشــی از شک در ناحیۀ دلیل اســت، در این صورت شبهۀ 
حکمیه می شود. در چنین مواردی، نه اصل صحت به معنایی که از آیات و روایات 
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استفاده می شود جاری اســت و نه اصل صحت براساس ظاهر حال مسلمان جاری 
می شود، زیرا وقتی قمار بودن و حرمتش برای افراد روشن نیست، ظاهر حالشان ترک 
آن عمل نمی تواند باشد. درنتیجه نمی شود براساس ظاهر حال، وجه پرداخت را تعیین 
کــرد و تعیین وجه پرداخت برطبِق اصل صحت به معنای رایج که از آیات و روایات 

استخراج می شود هم اصل مثبت می شود که آن حجیت ندارد. 
اگر حکم پرداخت معلوم باشد، درصورت علم به جهت پرداخت، حکم آن تابع 
همان جهت خواهد بود یعنی اگر پرداخت در ازای باخت باشــد، پرداخت قماری و 
حرام خواهد بود و اگر در ازای بازی باشد، قمار نیست. اما چنان که مشخص نباشد 
که شــرکت بازی ســاز این پرداخت را در ازای چه قرار داده اســت، در این صورت، 
چنانچه شــرکت بازی ســاز از مسلمانان اســت یا از کسانی اســت که قمار را جایز 
نمی دانند و غیرقانونی می دانند، بنابر ظاهر حال، حکم می شود که پرداخت در ازای 
باخت نیست بلکه در ازای معاوضه است، زیرا ظاهر حال یک امارۀ عقالیی است. 
بنابراین، اصل صحت جاری می شــود و تعیین می کند که آن کاری که انجام شده 
کار صحیحی اســت و همچنین عنوان آن را نیز تعییــن می کند. مثاًل اگر مردد بین 
قمار و غیر قمار اســت، مثل این که پرداخت در ازای معاوضه باشد، در این صورت 
اصل صحت می گوید آنچه محقق شده اســت، پرداخت پول در ازای معاوضه است 
نه پرداخت پول در ازای باخت. در اینجا ظاهر حال مســلمان و ظاهر حال کسی که 
پول گرفتــن در ازای باخت را قانونی و جایز نمی داند این اســت که چنین کاری را 
انجام نمی دهد. چنانچه بازی ســاز یا شرکت ناشــِر بازی، مسلمان یا کسی که قائل 
به عدم جواز آن نیســت، نباشد در اینجا اصل صحت بنابر هیچ یک از مبانی جاری 

نمی شود و تعیین کننده هم نیست.
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