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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قماربحث  مقامات
 مقام اول موردي بود كه لعب آالت و ادوات و ابزار و اسباب قمار با رهان بود كه هر دو قيد جمع بود. -1
 كار نيست.يي بود كه لعب به آالت هست اما رهان در درجامقام دوم  -2

مقام سوم برعكس مقام دوم بود كه رهان هست اما آالت و ادوات خاص و ويژه قمار يا متعارف قمار نيست،  -3
بر اساس  كنند،ي ميبندشرطو  بردوباختبين هم  ،با ابزاري كه يا وسايل بازي است يا وسايل غير بازي است

عملي غير بازي باشد يا بازي باشد. وارد اين بحث  شود. اعم از اينكهدر بازي، عمل يا فعلي انجام مي يك برد
ي دو نكته ديگر هم بايد عرض كنيم تا بعد كينياشديم سه چهار مقدمه را ذكر كرديم قبل از ورود در بحث به 

 از گذر از اين مقدمات وارد بحث شويم.

 : حكم وضعي و تكليفينكته پنجم
باشد هم حكم وضعي،  تواند محل بحثهم حكم تكليفي مييك مطلب ديگر هم در مقدمه اين است كه در اينجا 

ي نبود و تبادل مالي نبود. بحث اينكه آيا اين بردوباختصورت قبلي كه حكم وضعي مصداقي نداشت، چون  برخالف

اما در اينجا مثل  ؛شد فقط بازي بودنمي ردوبدلانتقال حاصل شد تصرف در آن ثمن جايز است يا نيست؟ چيزي 

 حكم تكليفي و وضعي هر دو مصداقيت دارد و قابل سؤال هست.صورت اول، 

هست، اين عمل  بردوباختي و بندشرطحكم تكليفي كه روشن است يعني اينكه سؤال شود اين نوع بازي كه در آن 

 بين بردوباخت؟ كشتي كه در آن يا نه؟ حرام است يا جايز جايز است -ي استبندشرطقيدي كه همراه با -با اين قيد، 

ي بردوباختدارد يعني دو نفر قرار  بردوباختدو طرف هست، يا هر بازي ديگري كه با ابزار متعارف قمار نيست، ولي 

جاي سؤال از حكم وضعي وجود دارد براي  طورنيهمدارند اين جايز است يا حرام است؟ اين، جاي سؤال دارد و 

تبادل مال و اموال در آن وجود دارد جاي اين سؤال  شود به خاطر اينكه ردوبدلاينكه فرض كنيم مالي قرار است 

 قراردادهست كه وضعًا اين معامله صحيح است يا نيست؟ چون نوعي عقد و قرارداد است. قمار در حالت سوم يك نوع 

 است. اينجا حكم وضعي هم جاي سؤال دارد.
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 گانهحكم تكليفي در مقامات سه
حث و سؤال است چون مصداق دارد در هر سه جاي اين هست كه هر سه مقام محل ب دربنابراين حكم تكليفي 

؟ اما حكم وضعي در مقام اول و سوم مصداقيت و مورد دارد براي با اين ويژگي حالل است يا حرام بپرسيم اين كار

رداد وجود دارد، عقد يا قراردادي براي تبادل است و جاي اين سؤال دارد كه اين قرا آنجااينكه تبادل مالي و عقدي 

شود اين هم عقدي است كه بايد عقودي كه در فقه بحث مي شود يا نه؟ عينمال مي وانتقالنقلدرست است و موجب 

 ببينيم درست است يا باطل است.

 اقوال در حكم تكليفي و وضعي 
 :بر اساس اين نكته، چند قول وجود دارد

 يوضع بطالن و يفيتكل حرمت -1
ي غير از الهيوسي كه در يك زمينه و با بردوباختيعني اين  ؛وضعي است يك قول اين است كه حرام تكليفي و

شود و منتقل نمي همآنشود آن تبادل مي واسطهبهشود اين عمل حرام و گناه است و مالي هم كه للقمار مي معدهاسباب 
 گويند.همين را مي غالباًتصرف در آن حرام است و معامله باطل است. مشهور 

 يوضع بطالن و يفيتكل جواز -2
است كساني هستند كه قائل به اين  شدهنقليك قول ديگر تفصيل بين وضعي و تكليفي است كه در مكاسب هم 

كند ولي معامله باطل شود گناهي نميي وارد اين عمل ميبندشرطهستند كه تكليفاً اين حرام نيست، شخصي كه با اين 
 مال قائل هم دارد.است و تصرف در آن مال جايز نيست. اين دو احت

 يوضع جواز و يفيتكل حرمت  -3
 :دو احتمال وجود دارداينجا 

 ي ندارد.قائلاين است يعني كسي بگويد، تكليفاً حرام است اما باطل نيست. اين احتمال  عكسيكي 
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 جواز تكليفي و وضعي -4
حرام نيست كه قائله زيادي شود وضعاً و تكليفاً هايي كه انجام مييك احتمال هم اين است كه چنين بردوباخت

 ندارد ولي بي قائل هم نيست. هم در عامه و هم در خاصه مخصوصاً در عامه قائالني دارد.
 بنابراين در مسئله چهار احتمال است: 

 ؛بطالن وضعي حرمت تكليفي و -

 ؛جواز تكليفي و بطالن وضعي -

 ؛حرمت تكليفي و جواز وضعي -

 .جواز تكليفي و وضعي -

مثل احتمال سوم در حد يك احتمال ي قائل دارد و برخي ندارد بعض كهتماالتي است كه اينجا متصور است اح هااين

 و غالباً هم البته همان قول اول است.بوده و قائلي ندارد 

 حرمت از حيث بردوباختنكته ششم: 
حرام است  ،بردوباخت استگوييم اين عملي كه در آن ، اينكه وقتي ما ميكنماشارهيك نكته ديگر هم در مقدمه 

إال همين عمل بدون اينكه در آن بردوباخت باشد حرمتي در  معلوم است كه حرمت از حيث آن بردوباختش است و

آن شرط و قيد است كه آن عمل را حرام  درواقعذات عمل نيست، حرمت به خاطر بردوباخت و شرط آمده است يعني 

قيد آن است كه حرمت در اينجا عارض شده است شرط و قيد ضميمه  طرخا بهگوييم حرام است كرده است. وقتي مي

است كه اقدام به اين عمل كنند اين توافق  شدهحاصل هاآنتوافقي بين  كهنيهمآمده موجب حرمت اين عمل شده است. 

حرام نيست،  اينجا ذات عمل پس شود موجب حرمت شده است.اين عمل انجام مي هاآنو عقد و عهد و قرارداد كه بين 

 و عهد و توافق حرام است. قراردادعمل مقيد به اين بردوباخت و اين 

 دولكالكدانم گيرند نمياشكال ندارد. ذات عمل چيزي ندارد مثالً كشتي مي االصوليعلاگر بردوباخت نباشد 

بود كه چيزي بدهند يا بگيرند  بود و عهد و عقدي هاآنتوافق بين  كهنيهمكنند، يا همين فوتبال، مشكلي ندارد ولي مي

 شود كه اين حرام شود و معامله هم كه باطل است.اين عهد و عقد موجب مي
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راز  است براي اينكه چيزي را بدهند يا بگيرند، هاآن، عهد و عقد و توافق بين نامهتوافقريشه حرمت همين  درواقع

 ست.شويم در اين جهت نهفته احرمتي كه اينجا قائل مي شهيرو 

 نكته هفتم: عدم نياز به صيغه
اين عقد و  .هست فرد عقد و قراري است كه بين دو ،چون ديديم بزنگاه اصلي ميكناشارهنكته ديگري كه بد نيست اينجا 

توافق با فعل يا با صيغه انشاء شده است،  كهنيهمندارد  هااينتوافق مثل ساير عقود و توافقات نيازي به صيغه و لفظ و 

 اطاتي... هم هست.عميا قولنامه بخوانند يا بنويسند  نامهتوافق باهمهمان كافي است، الزم نيست كه بنشينند 

 نكته هشتم: عدم اشكال در هديه تبرئي
توافقي و طلبكاري  كهيرتدرصوطور از روي دوستي بگويد تو بردي هديه به او بدهد نيهماً تبرع كهنيامطلب ديگر 

نه آن طلبي دارد و  اهللاباركگويند مي اندگرفتهكشتي  باهمو عهد و عقد در كار نباشد مانعي ندارد و محل بحث نيست. 

 ديگويم و ديآيم است خوردهنيزمگويد بردي، همان طرفي كه ي در كار نيست، ولي ميامطالبهو  اندكردهنه توافقي 

 دهم.خواهد من اين هديه را ميجايزه مي واقعاًاينكه توانستي من را زمين بزني  اهللابارك

بلكه يك هبه و هديه باشد مشمول بحث ما  ، از قبل تعهد نباشدهمراه با آن عمل كهيدرصورتهديه دادن و هبه 

نويسد بايد منقح و كه مينكته مقدماتي بود كه البته همه در مقدمه مهم است كه در مقدمه كسي  هشت هاايننيست. 

 مرتب كند در ابتدا قرار گيرد. اقوال هم معلوم شد.

 ادله حرمت تكليفي و بطالن وضعي
 ؟براي قول اول كه حرمت تكليفي و بطالن وضعي است و نظريه مشهوري هم هست چيست شدهاقامهببينيم ادله 

ي كه اينجا هست ابتدا بايد همان اخاصهبعضي از ادله  اضافهبهبايد اينجا مرور كنيم  كيبهكي كه بحث كرديم ياادله

 مقتضاي ادله سابق را در مبحث فعلي بسنجيم.
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 از قمار كنندهنهيادله 
ي بود كه عمل قمار را اادلهي است كه قمار را نهي كرده و عنوان قمار در آن آمده است. رواياتي و اادلهاولين دليل 

شود؟ اولين دليل اين است كه آن ادله شامل بحث ما شود يا نمياين صورت مي شامل هااينكرد، ببينيم تحريم مي

شود، با اين تقريب كه قمار همان مراهنه است ستون فقرات اصلي و هسته اصلي و مقوم معناي قمار بردوباخت و مي

شود. رهان و مييي وجود دارد كه رهان هم نوعي توافق و تعهدي است كه بين دو نفر مقرر درجارهاني است كه 

 بردوباخت هسته اصلي معنا است و آالت در معناي قمار دخالتي ندارد. اين مفهوم شناسي را اگر در باب قمار بپذيريم

قمار هم يعني  عنواندهد همين عنوان قمار است و دهد و محور تحريم و بطالن قرار ميادله قمار آن را كه اصل قرار مي

آالت در  بودونبودكنيم. گوييم، فعالً مفهوم قمار را بررسي ميآالت را نمي هااينبردوباخت، در مفهوم قمار ميسر و 

است يعني در صدق مفهوم هيچ نقشي ندارد اين مفهوم يعني بردوباخت. اطالق » كالحجر الي جنب االنسان«مفهوم قمار 

يا تعابيري از » غلبه فراهنه«يا » راهنه فغلبه«گفتند بينيم كه همه ميمراجعه به لغت مي دارد. پس قمار از حيث لغت و با

اين قبيل. در تعريفات لغوي، رهان قيد اصلي و محوري بود و آالت معده يا متعارفه در مفهوم قمار نيامده بود و جز در 

گويند بينيم كه همه ميرا خدمتتان عرض كرديم مي در بقيه كتب كه قبًال هم بعضي يك لغت كه ظاهراً مجمع البحرين بود

ها هم اطالق دارد گويد قمار حرام است آني كه مياادلههست.  اشيشناس. اين مفهوم هااينو امثال » رهنه و راهنه«

 اعم از اينكه با آالت يا بدون آالت باشد.

 مقدمات استدالل اول 
آمده  كجااين فقط در ي» مع اآلالت«و قيد » غةلالرهان في ال عبِ معالقمار هو الل«اين است كه  مقدمه اول -1

دانم كتب معتبر بعد عمده كتب لغت از عين و كتاب العين و نمي و ؛از كتب لغوي متأخر است همآناست كه 
 ها در همان قرون متقدم رهان دارد.از آن

به معناي رهان است و قمار كه گويد رهان، قمار مقدمه دوم اين است كه ادله هم اطالق دارد وقتي مي -2
براي اينكه بگوييم اين  و وجهي گويند حرام است اعم است از اينكه با آالت باشد يا بدون آالت باشدمي

 منصرف به مع اآلالت و اين است وجود ندارد. اين استدالل اول با اين دو مقدمه.
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 نتيجه دو مقدمه استدالل اول
 اندكردهو بطالن آن را بيان  اندكردهها آمده است و قمار را نهي ي كه مفهوم قمار در آناادلهشود كه نتيجه اين مي

 شود.شامل اين موضوع ما به اطالقه مي

 مناقشات دليل
 است: بيترت نيا بهشود مطرح كرد اين دليل مي در كهمناقشاتي 

 اول مناقشه
عب مع آالت لال«بگويد در مجمع البحرين مثالً دارد كه يك مناقشه اين است كه در مقدمه اول كسي اشكال كند، 

آمده است در كتب » مع اآلالت المعده«بينيم كه در كتابي مي كهيوقتيا معده بود و » مع اآلالت المعده للقمار» «القمار
ابت شود چون بعضي اطميناني احراز بشود كه هر دو قيد بايد باشد تا مفهوم قمار ث طوربهبينيم، لغت اين قيد را هم مي

 ازشود ي نميسادگبهكتاب لغت هم در مقام بيان همه قيود نيست ولي  و ؛اندگفتهو بعضي ديگر اين را  اندگفتهآن را 
بايد جمع كرد هر دو عنصر در قمار مأخوذ  اندگرفته هااينبا قيدي كه  اندگرفته هاآنگفته عبور كرد. قيدي كه  آنچه

 .آمده است مسئلههاي لغت هر دو است قوام قمار، هم به رهان است و هم به آالت معده است چون در كتاب

ي يهايمفهوم شبهكمطمئناً قمار به معنايي است كه هر دو قيد در آن مأخوذ باشد. الاقل ي ؛اگر هم كسي نگويد -
 .رهان است يا رهان است مع اآلالت مطلقاًآيا قمار  شود كهاينجا پيدا مي

 متِيَقِّن را بايد بگيريم. از شبه مفهوميه كه اينجا است ما قدر -
 .شوديمقدر متيقن  بازهمگيريم يا اينكه مشترك لفظي مي -

 :ها دو قيد آمده است يكي از اين سه راه را بايد طي كنيمبينيم در كتابيعني وقتي مي

 بگوييم كه هر دو قيد در معناي واحد مأخوذ هستند پس دو قيد بايد باشد.يا بايد 

متِيَقِّن است و در  يي كه هر دو باشد قدرآنجاگوييم اين دو مشترك لفظي است و قمار دو معنا دارد، يا مي
 ي نداريم.انهيقرخواهد كه غير آن قرينه مي

 آنجادانيم، شبهه مفهوميه كه داريم باز ولي آن را نميدانيم كه رهان است، يا اينكه شبهه مفهوميه است مي
 متِيَقِّن بگيريم. بايد قدر
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 كهآنما بايد بگوييم كه آالت هم بايد در مفهوم قمار وجود داشته باشد و بدون » علي جميع الفروض ثالثه«
ست مستدل كند. اين مناقشه اول است كه مقدمه اول را از دبحث مقام سوم است ديگر قمار صدق نمي

 گيرد.مي

 پاسخ مناقشه اول
 ؛جواب اين مناقشه به اشاره در بيان سابق هم بود و آن اين است كه

اين  وقتآناگر اين دو تا قيد در غالب كتب لغت آمده بود و اگر اين قيد مع اآلالت در كتب متقدم لغت آمده بود، 
ي است كه شناسلغتهاي كنم ديدگاهيي كه عرض ميهابحثاست. اين  قبولقابلي كه گفته شد تا حدي ضلعسهفرمول 

 دهم.كه من به اينجا تطبيق مي داريم كه قواعد كار است
هاي است و ويژگي ترمتقدميي كه هاكتابدر قاموس،  ،در مصباح ،كنيد مثالً در عيني كه شما طي ميراهسهآن 

باشد و  هاايني از كيدرباشد يا يكي  همه. اگر اين دو قيد در مياكردهي به آن ااشارهخاص خودش را دارد كه گاهي 

ما با شما همراه هستيم كه  وقتآنيي كه در عرض هم هستند و اعتبار تاريخي دارند، هاكتابي ديگر باشد، كيدريكي 

 يكي از اين سه تا راه را دارد.

دست برداشتن از  و آن شوددارد كه راه چهارم ميي باشد كه يكي از اين قيود جنبه مجازي اژهيومگر اينكه قرائن 

 يعني اينكه بگوييم:است اين سه راه 

 ؛مقدّم است ،راه اول كه هر دو قيد -

 ؛راه دوم اين بود كه به نحو مشترك لفظي است و دو معنا است -

 .راه سوم هم شبهه مفهوميه بود - 

ر كتب هم عرض و متقدم باشد درست است ما تا حد يي كه دوتا قيد در معناي لفظ ددرجا هااينرفتن به سمت 

ي اژهيوي پيدا كنيم كه استعمال اين با اين قيد مجاز است مثالً قرائن اژهيوزيادي آن را قبول داريم مگر اينكه قرائن 

 إال همان مطلب تا حد زيادي درست است. داشته باشد و
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عمده كتب لغت اگر فصل تامي هم باشد قاعدتاً بايد همين باشد غير از مجمع  كهنيانيست براي  گونهنيااما در اينجا 

هاي متقدم همه رهان دارند ظاهرًا آالت المعده در كتب البحرين و احياناً كتب متأخر هم اگر چيزهايي باشد در دوره

 متقدم نباشد.

البحرين كتاب بسيار ارزشمندي است و  آمده است در مجمع البحرين است. مجمع» مع اآلالت المعده«تنها جايي كه 

 :مشكل وجود دارد چنداما در آن  ؛شود كمك گرفتاز آن خيلي مي

 اشكال اول
شود كه معنا در اصل ها متأخر است تأخر آن موجب عدم اعتماد به اين مييكي اينكه اين كتاب كمي نسبت به آن

 صدور روايت اين بوده است.

 اشكال دوم
كتابي مثل مجمع البحرين متأثر از فضاي روايات و فضاي متشرع است و هم در فضاي روايات دوم هم اين است كه 

يعني نه در  دهدمي دست بهكند و معنايي را و هم متشرعه و ارتكازات و ذهنيت فرهنگ اسالمي و متشرعه غور مي
 ما و« عربا حدي آن فضاي ت سهو  دوشود گفت تا قرن يك و ما ُهم عرب، بلكه تا حدي ميفضاي عرف عام عرب ب

هاي لغت به اين سمت بيايد در بيان معنا، آن فضاي فرهنگ اسالمي كه متأثر از باقي است اما هر چه كتاب» عرب هو
لغت هم در طول اين دوازده قرن خيلي دستخوش  و ؛در ذكر معنا و بيان معنا دخالت دارد همآنشرايط اسالمي است 

دهيم اينكه اسالمي به آن فضاي لغت و محاوره هم تأثير گذاشته است احتمال مي تغيير شده است و اين فضاي فرهنگ
بوده است و نه اينكه معناي  طورنيا فقها آمده است و انظار در كتب كهنيا خاطر بهگويد، اين مي» مع اآلالت المعده«
 فظ در عرف عام زمان صدور روايت اين بوده است.ل

فقهي آمده است بعضي به خاطر  اندآمدهاست و در اين فرهنگ فقهايي  گرفتهشكلاست فرهنگي  شده صادرروايات 

گرفته است، آالت قمار هم اجتهادي كه داشتند تأكيد بر آالت داشتند. مثالً ديده كه ميسر است، ميسر هم آالت مي

قمار در اصطالح متشرعه متأخر يك مفهومي  آرامآرامي اين آمده است روهمبوده است نظرات فقهي  برايش مهم

باشد اين احتمال در مجمع البحرين موجب  طورنيااست كه اين آالت هم در آن دخيل است، ممكن است  داكردهيپ

 ي آيات و روايات خيلي قوي نباشد.شناسلغتشود كه اعتماد ما در مي
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اگر در مفهوم  رسديمها به آن بعد از قرن هشت و نه اصوالًاست كه اصوالً در مجمع البحرين و كتبي كه  جهتازاين

را بايد با ديده شك نگاه كرد چون اين در يك فضاي جديد متشرعه  هاتازهگويند، اين ي دارند مياهزتا زيچكلغات ي

گويند اين مؤيد مي هاايناست و حاال  بوده همه دورو اگر چيزي باشد كه در آن  است گرفتهشكلمتحول از آن دوره 

گذارد گذارد و نميبيايد يك مقدار جاي ترديد و ابهام باقي مي هاايناي جديدي در است مانعي ندارد ولي اگر نكته

 انسان يك اطميناني به اين پيدا كند. اين هم دو جهت.

 دو اشكالنتيجه 
و متشرعه دو مانع در اين دو لغت است كه  م تأخر مجمع البحرين و هم تأثر آن از ثقافه و فرهنگ اسالميبنابراين ه

خالصه بگوييم يكي تأخر است و ديگري متأثر از آن فرهنگ متأخر است. اين دو تا مانع وجود دارد و  طوربهاگر 

 ها تأكيد كنيم.گذارد كه ما در اينجا به آننمي

كه در زمان  هااينو مصباح  هاي ديگري مثل العينت منتها كتابع البحرين از بقيه متأخر اسسؤال: گرچه مجم

 ؟اندنشده نوشتهجاهليت 

است نفي  تركينزد گوييم آن، به آن فضاي صدوركنيم ميزمان جاهليت كه نيست ولي قريب به آن است مقايسه مي

ي همين است كه اميدواريم شناسلغتهاي بحث كرد، در بحث اشكال مشترك است بايد جاي ديگر ككند ولي يكه نمي

 شاءاهللاني و مراجعه به لغت داريم يكجا جمع بشود شناسلغتيي كه راجع به هادگاهيدي از امجموعهخدا توفيق دهد 

ه بحث ديگري است و بين همه كتب لغت مشترك است. اين دو اشكالي است ك كي آناميدواريم همچنين چيزي بشود 

 در آنجا است

 اشكال سوم 
يي مثل مجمع البحرين يا مفردات راغب، جنبه اجتهادي هم هاكتاباشكال سومي هم كه وجود دارد اين است كه 

 طورنيااست مجمع البحرين تا حد زيادي  طورنيهمدارند، يك نوع اجتهاد در لغت دارند، مثل مفردات راغب اصفهاني 

 هاي ديگري هم هست كه جنبه اجتهادي دارد.است و كتاب
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هاي خوبي دارد ولي وقتي شما يك كار اجتهادي خوب است دقت عنوانبه »التحقيق في كلمات القرآن«كتاب 

 يليخمراجعه كنيد خوب نيست گرچه يكي دو مبناي دارد كه اگر آن مبناها را آدم بزند  شناسلغت عنوانبهخواهيد مي

در كتاب كند، ولي باألخره اجتهادي است يكي دو مبناي كليدي دارد كه ما با آن موافق نيستيم. مشكل پيدا مي هانآاز 

كند براي ما خيلي اعتبار دارد اما وقتي خودش قول لغوي وقتي فضاي محاوره را نقل مي» التحقيق في كلمات القرآن«

اجتهادها براي ما اعتباري ندارد مگر اينكه سرنخي دست ما بدهد هم مثل بقيه  هااينكند زند و اجتهاد ميحدس مي

 خودمان هم به آن اجتهاد برسيم.

 مسئلهاين سه  التحقيق ي مثل مجمع البحرين، مفردات وهايكتاب مشكلعرض كردم كه سه بحث كلي در پي اين 

 :است

 ؛تأخر و فاصله زياد با عصر صدور روايات -1
 ؛و ارتكازات متشرعه متشرعهو  در فرهنگ اسالمي گرفتهشكلتأثر از فرهنگ متأخر و ثقافه اسالمي و  -2

 جنبه اجتهادي دارند هاايناينكه بخشي از  -3

 .شودمي هاايناعتماد به از مانع سه مسئله، اين 

 نتيجه مقدمه اول
اين استدالل و مناقشه خيلي قوي نيست يعني،  از اين كتب نيست و لذا پايه كدامچيهقيد مع اآلالت المعده كه در 

. اين را به اين هااينآيد كه قمار يعني همان رهان، بردوباخت در يك عمل و بازي و امثال مقدمه اول به نظر درست مي

 يك مناقشه بود و جوابش اين بود.شكل كسي متعرض نشده است اين

 دوم مناقشه
مجمع البحرين را كنار -اين است كه كسي چنين اشكالي بكند و بگويد كه ناظر به مقدمه اول است كه  دوم مناقشه

بينيم كه لعب مع آالت رهان كنيم مياست كه مراجعه مي ترمتقدميي كه هاكتابقاموس و  كتب متقدم ازبه  -گذاريممي

ي دارد نشود و لذا اسفهفلو نرد در اينجا شايد شامل آن كارهايي كه ارزش و  -است گونهنياحداقل در برخي -دارد، 

 گيرد.گيرد و در آن رهان است قمار آن را ميبازي انجام مي عرفا كهيوقت
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كند كه بازي نيست واقعاً يك كار فلسفه داري است، شرط بستند كه كتابي را بخوانند و در امتحان اما اگر كاري مي

خوانند يا فالن موضوع علمي را كار دشان ميبازي نيست، كتاب شهيد مطهري را بين خو كهنيانمره بيست آورند 

گويند هر كه برد چيزي از ديگري بگيرد. كار واقعًا جدي است و ارزش دارد و امري نيست كه خالي از كنند و ميمي

، شايد قراردادندو در آن كار بردوباختي » عبلاليصدُق عليه ال«فلسفه عقاليي باشد. يك هدف و غرض عقاليي دارد كه 

باشند يك نوع ورزش است نه بازي، اگر جنبه ورزشي داشته باشد كه براي سالمتي  طورنيهمهم  هااينشتي و مثل ك

بازي نيست و ممكن است در آن رهاني بين طرفين قرار  قطعاًباشد. اگر هم شك كنيم بعضي از كارهاي علمي هست كه 

تفاق باشد اتفاق هم اگر در يك جايي باشد ممكن است ي كه از باب ابندشرطي گذاشته شود، بندشرطباشد و  شدهداده

اتفاق و شانسي بنا است يك برنده يا  برحسبگويد امر مهمي هم است ولي بگوييم لعب است. اگر از باب اتفاق مي

اما جايي كه شانس نيست بازي به معنايي كه بي فلسفه عقاليي باشد نيست، كار عقاليي  ؛لعب است همآنبازنده شود 

اين را  اندكردهبين خود يك توافقي و بعد يك بردوباختي  هاايني است كه ادهيپسندجدي، علمي، فرهنگي، خوب و 

 و مناقشه دوم اين است. شبهه دوم يك مقدار ترديد است. گيرد؟ در اينهم قمار مي

 پاسخ مناقشه دوم
ممكن است بگوييم اين كلمه لعبي كه در كتب آمده است نيست. كسي اگر جواب بدهد به اينكه اين لعب دخالتي 

إال مقصودش عملي كه در آن رهان باشد. ممكن است كسي به اين مناقشه  ندارد اين از باب ذكر يك مصداقي است و

. اين جواب، جواب تامي نيست احتمال اين هست ولي ظاهر آن جواب بدهد كه لعب عنوان مشير به يك عملي است

گويد و اين احتمال هم كافي است براي اينكه ديگر نتوانيم معنا را امر بگيريم، چون شبهه مفهوميه اين است كه لعب مي

ان در آن باشد اما يي صادق است و قدر متِيَقِّن است كه بازي باشد و رهدرجا كهشود باز بايد قدر متقينش را بگيريم مي

 اگر يك عمل عقاليي جد است و در آن لعبي نيست، شايد قمار آن را نگيرد.

اين مناقشه در مفهوم قمار مناقشه كمي نيست  كسي به اين مناقشه متعرض نشده است ولي به نظر من» في ما علم«

 و اين مسئله مهم است.
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ب نيست بيشتر عمل مقصود است. جواب اين، دو مطلب ممكن است كسي بگويد لعب در اينجا عنايتي به مفهوم لع

آيد اين است كه خودش كند يكي اينكه اصل در اين عناويني كه در لغت و محاورات مياست كه مناقشه را تقويت مي

 موضوع است نه عنواني كه مشير به چيز ديگري باشد

 ها است.اوًال اصل موضوعيت خود آن -

يي ولي عقال ريغدهيم كه لعب عنوان مشير به مطلق عمل باشد نه عمل احتمال ميثانياً فوقش اين است كه ما -

متِيَقِّن  شود بايد قدراطمينان به اين نداريم اگر اينجا احتمال هم باشد باز صرف احتمال، كافي نيست و شبهه مفهوميه مي

شود بنابراين ي است. شامل اعمال جد نمياست، باز» العقاليي لغرض ال«متِيَقِّن اين همان اعمالي كه  بگيريم كه قدر

توانيم اثبات كنيم و اين احتمال دهيم كه نميمشير، فوقش احتمال مي عنوانبهگوييم لعب يعني نه عمل مطمئنًا مي

 شود كه لعب باشد.قدر متيقنش قمار آنجايي مي بازهمشود تواند مطلب را عوض كند. حداكثر شبهه مفهوميه مينمي

تا از كتب متقدم كلمه لعب هم آمده است و همان  چند درد در بعضي لغات كلمه لعب هم نيامده باشد ولي البته شاي

متِيَقِّن را بايد  كافي است براي اينكه شبهه، ما را مطمئن كند كه بايد بازي باشد، يا شبهه مفهوميه درست كند كه قدر

 گرفت.

دهد ولي بردوباخت در مقدمات بحث را يك مقدار توسعه داديم گفتيم كه اگر اقدام جدي كند كار درستي انجام مي

گيرد نه خواهيم بگوييم اگر اين دليل باشد فقط لعب را ميگفتيم كه مشمول بحث است. حاال مي همآن درآورد. مي

ي در آن باشد. اين هم مناقشه دوم كه به نظر من اين مناقشه وارد است، منتها اين مناقشه كل بندشرطمطلق عمل كه با 

ي باشد. اين هم دو بندشرطگيرد نه هر عملي كه در آن گويد فقط لعب را ميكند، بلكه مياصطالح را تخريب نمي

 مناقشه.

 مناقشه سوم
ي هم كه اادلهبود كه قمار يعني رهان، مقدمه دوم اين بود كه ناظر به مقدمه دوم است، مقدمه اول اين  ،مناقشه سوم

گيرد و هم به غير آالت، چون مفهوم عام است و ادله گويند قمار حرام است اطالق دارند هم قمار مع اآلالت را ميمي

 هم اطالق دارد. اين هم ممكن است كسي مناقشه كند به انصراف.
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 پاسخ مناقشه سوم
ي و رهان و در آن، آالت مأخوذ نيست، اما دليل، انصراف به اين بندشرطكه مفهوم قمار يعني گوييم درست است مي

شده است، چون بيشتر در آنجايي بوده كه با آن آالت معده يا متعارفه انجام مي هايبندشرطبيشتر  صورت دارد چون

شود. يي كه آالت و ادوات باشد منصرف مياآنجبه همان آالت قمار و  ذهنمگويد، قمار مي كهيوقتدر آن بوده است، 

 گوييم.اش را بعد ميكسي متوجه ايراد كند حاال تكمله اين هم يك اشكال انصرافي است كه ممكن است

 و آل محمد. محمديعل اهللايصلو 

 

 

 
 


