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 چکیده
بشر بوده و در همه  یسرگرم یبرا یا لهیوس ربازیاست که از د ییها تیاز فعال یکیقمار 

 یها بیقمار و آس یها گونه ییحاضر شناسا قیتحق یها نمود داشته است. هدف اصل فرهنگ
قمار را به دودسته  اتینظر توان یم یطورکل است. به یا ا آن در سطح محلهمرتبط ب یاجتماع

که  ییها هینظر گر،یقمار دارند و د ندیدر فهم فرا یکه سع ییها هیدسته نظر کینمود.  میتقس
کنند.  ییو تالش دارند تا مسائل مرتبط با آن را شناسا دانند یم یاجتماع بیآس کیقمار را 

 یبه هدف اصل یابی منظور دست . بهباشد یپژوهش م نیا یرچوب مفهومچا یدوم مبنا کردیرو
استفاده شده است.  قیمشاهده و مصاحبه عم کی( و تکنینگار ردم)م یفیاز روش ک ق،یتحق

. باشد یشهر تهران م 10در منطقه  یقماربازان محله هرند هیشامل کل قیتحق یجامعه آمار
 لیتحل ای کیها از روش تمات داده لیوتحل هیتجز یا. برباشد ینفر م 32حجم نمونه برابر با 
را در محله  یقمارباز توان یم یدهد از لحاظ گونه شناس ینشان م ها افتهیمضمون استفاده شد. 

کرد. بعالوه بر اساس  یبند میتقس افتهی و قمار سازمان یابانیبه دو دسته قمار خ یهرند
مواد، خشونت،  دوفروشیخر اد،یاعتچون  یبا مسائل ختهیپژوهش، قمارآم یها افتهی

 نیاست؛ بنابرا یخانمان یو ب یماعخانواده، از دست دادن شغل، سرقت، طرداجت یختگیگس ازهم
دانست که  یاجتماع یا مسألهآن را  دینمود بلکه با یواحد تلق یاجتماع بیآس کی دیقمار را نبا

 یارد، بلکه به سطح محلوجود د یو خانوادگ یتنها در سطح فرد آن نه یامدهایدامنه پ
 .کند یم دایپ یتسر زین یاجتماع

 .تهران ،یاجتماع یها بیآس ،یقمار، محله هرند ی  مسأله ،یمحالت شهر: واژگان کلیدی
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  مسألهبیان 

پذیری نسبت به اشکال مختلف قمار و  در طول دو سه دهه گذشته مطالعات در مورد آسیب

ها  . از جمله این گروه1عی افزایش یافته استهای مختلف اجتما بندی در بین گروه شرط

ها اشاره  توان به سالمندان، جوانان، زنان، بازنشستگان، ساکنین بعضی محالت و نظایر آن می

(. فعالیت قمار دربرگیرنده به خطر انداختن یک Hodgins & Makarchuk: 2003نمود )

عاقبت آن معلوم نیست. این چیز با ارزش )معموالً پول( در فعالیت یا رویدادی است که 

تواند در  شود که بالفاصله با پاداشی همراه است. مهارت می ریسک با این امید پذیرفته می

آن دخیل باشد که در این صورت این عدم اطمینان را ممکن است کاهش دهد اما از بین 

کازینو،  های (. امروزه انواع رایج قمار شامل بازیBerman & Siegel 1998: 65برد ) نمی

های اسالت و پوکر، قمار از طریق اینترنت، التاری، مسابقات اسب دوانی و  ماشین

های  بندی روی مهارت های ورزشی است. انواع دیگر قمار شامل شرط بندی روی تیم شرط

(. معتاد به Lee, 2005:74های مربوط به امالک و تجارت بازار سهام است ) بینی فردی، پیش

کند که برای وی مضر است.  ه وقت و پول را صرف قمار به طریقی میقمار شخصی است ک

شناخته  0عنوان یک قمارباز اجباری یا پاتولوژیک کسی که شدیداً به قمار اعتیاد دارد به

 (.Petry, 2005:43شود ) می

کند به همین دلیل  جهان غرب قمار را در ظاهر یک فعالیت اقتصادی معرفی می

ود به همراه دارد که بیشتر حول مدیریت قمار قرار دارد. در کنار مسائل و مشکالتی با خ

اقتصاد  3شود که با نام اقتصاد غیررسمی اقتصاد رسمی معموالً از نوعی اقتصاد صحبت می

شناخته  0و در بیشتر مواقع با نام اقتصاد زیرزمینی 0، اقتصاد سیاه8، اقتصاد موازی8سایه

هایی از سوی افراد،  د زیرزمینی اشاره به فعالیت(. اقتصاKatsios, 2006:61شود ) می

های  صورت مخفی برای فرار از مالیات و یا مجازات ها دارد که معموالً بهها و دولت شرکت

(. در کنار قاچاق کاال، فروش مواد مخدر، فحشا و... Easton, 2001:7گیرد ) قانونی انجام می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . این مطالعات عمدتاً مربوط به خارج از ایران است و موضوع قمار به ندرت در ایرن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.1
2. Pathological or Compulsive Gambler 

3. Informal Economy 

4. Shadow Economy 

5. Parallel Economy 

6. Dark Economy 

7. Underground Economy 
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 &Wan et al, 2011:115دهد ) می از اقتصاد زیرزمینی را تشکیل قمار بخش مهمی 

Smith, 2002:1659.) 

درواقع قمار متغیری است که مسائل و مشکالت متعددی بر آن مترتب است. فقر،  

نوعی  فحشا، تجاوز، سرقت، قتل، اعتیاد، خشونت خانوادگی، طالق و بسیاری مسائل دیگر به

در مطالعات دانشگاهی موردتوجه  ای است که کند؛ و این دقیقاً نقطه با قمار ارتباط پیدا می

های حوزه علوم اجتماعی مانند مددکاری  گیرد. در خارج از ایران تحلیل اندیشمندان قرار می

توجه در این خصوص  شناسی و... حول محور قمار بسیار است؛ اما نکته قابل اجتماعی، جامعه

 فقدان مطالعات دانشگاهی درباره قمار در داخل کشور است.

عنوان یک شهر پرچالش در ایران از پدیده قمار به دور نبوده است.  تهران به کالنشهر

محالت مختلفی در شهر تهران جوالنگاه قماربازان است اما به هر دلیل دور از نگاه 

های علمی و پژوهشی بوده است. مخفی بودن قمار در سطح شهر تهران و عدم توجه  تحلیل

کند. با توجه به فقدان مطالعات  سی آن را دو چندان میاندیشمندان به این پدیده لزوم برر

دانشگاهی، این مقاله در نظر دارد با رویکردی اکتشافی و با روشی کیفی پدیده قمار را در 

یکی از محالت شهر تهران موردبررسی قرار دهد. البته در حد همین اکتشافی نیز سعی 

های اجتماعی پرداخته شود. لذا  آسیبشده است به بررسی رابطه اقتصاد زیرزمینی قمار و 

سؤال اساسی تحقیق این است که قمار دارای چه انواعی است، اقتصاد نامشروع و پنهان 

 های اجتماعی با آن ارتباط دارند؟ قمار چگونه است و کدام آسیب مسألهشهری در 

 پیشینه پژوهش و چارچوب مفهومی

رویکردهای متعددی مورد توجه بوده است.  ها و موضوع قمار در مطالعات دانشگاهی با شیوه

ها از کمی تا کیفی گسترده است. گستره قمار در برخی کشورها مانند آمریکا  دامنه روش

(Marotta et al, 2014:1( کانادا ،)Cox et al, 2005:213( و انگلیس )Wardle, 2010: 1 )

طراحی شده است. در  ای برای پایش مستمر آن های ساالنه به حدی زیاد است که پیمایش

تحلیل رفتار قمار رویکردهای مختلفی وجود دارد. روانشناسی از جمله این رویکردها است. 

های روانکاوانه و  های شناختی، تحلیل های شخصیتی، نقص ها، ضعف در این حوزه انگیزه

(. این Echeburúa, 2004:503) &Fernándezگیرد  سوءیادگیری فرد مورد توجه قرار می

شود. این نوع از قمار معموالً  یاد می ان چیزی است که از آن تحت عنوان قمار پاتولوژیکهم

 ,Delaneyشود و مسائل اجتماعی زیادی بر آن مترتب است ) صورت غیرقانونی انجام می به

(. در رویکرد اقتصادی اغلب به مباحثی چون گردش مالی قمار، فرارهای مالیاتی، 2007:93
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شود  یا زیرزمینی، صنعت قمار و پیامدهای اقتصادی قمار توجه میاقتصاد غیررسمی 

(Marshall, 2002:277 الزم به ذکر است موضوع قمار در ادبیات داخلی تنها به مستندات .)

شود که معموالً از سوی نهادهای انتظامی تولید شده است و  ای مربوط می جسته و گریخته

 ر ناچیز است.و پژوهشی در این متون بسیا نگاه علمی 

نگر است که طیف وسیعی از مکاتب و  شناختی به قمار رویکردی کل رویکرد جامعه

کنند، برخی  گیرد. برخی آن را رفتاری عقالنی تفسیر می شناختی را در بر می نظریات جامعه

(. Cosgrrave, 2010:117دانند ) جویی در انسان می غیرعقالنی و آن را تبلور هیجان و لذت

ها که خود قمار و  توان به دودسته تقسیم کرد یکی آن طورکلی می قمار را بهنظریات 

ها که مسائل مربوط به قمار را  کنند و دیگری آن پردازی می فرایندهای حاکم بر آن را تئوری

 (.Istrate, 2011:50دهند ) در کانون توجه خود قرار می

تنها اثری بود که  "پاداشقمار: ریسک و "و کتاب معروفش با عنوان  1زمانی نیومن

شان موردمطالعه قرار دهد. بعد از آن  های اجتماعی سعی کرده بود قماربازان را در زمینه

این قشر  "مشاهداتی درباره قماربازی در بین طبقات پایین جامعه"در کتابی با عنوان  0زوال

(. Flood, 2000:12اجتماعی را با روش مشاهده مشارکتی موردبررسی قرار داده است )

اند بلکه در تبیین آن نیز کوشا  تنها به توصیف فرایندهای قمار پرداخته اغلب مطالعات نه

ای را برای قمار و قماربازی مشخص نمود بلکه  توان علت تامه اند. امروزه دیگر نمی بوده

دهنده رفتارهای قماربازانه است.  ای از علل درونی و بیرونی وجود دارد که توضیح زنجیره

جنسیت، سن، طرد اجتماعی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، عوامل ژنتیکی، اثرات خانواده، 

گر رفتار  های همساالن و متغیرهای محیطی و اجتماعی از جمله عوامل تبیین تعامل با گروه

 (Nower, 2007, Brewer et al: 2008, Toneatto & Nguyen: 2007 قماربازی است

Blaszczynski &.) 

قمار است.  مسألهسازی آن است نگاه آسیب شناسانه به  ن مقاله در پی برجستهآنچه ای

اند نشان دهند که قمار  از این لحاظ تحقیقات بسیاری به انجام رسیده است و تالش کرده

 3ارتباط گرینولز ها و مسائل اجتماعی دیگر است. دراین چگونه تولیدکننده آسیب

 8شود. واکر ت که قمار باعث افزایش جرائم می( به این موضوع پرداخته اس2004:62)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Newman 

2. Zola 

3. Grinols 

4. Walker 
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( در این زمینه جرائم خشنی چون قتل و تجاوز، جرائمی خسارت بار مانند 2003:149)

کند.  تخریب اموال عمومی و جرائم مالی چون کالهبرداری و فرار مالیاتی را شناسایی می

نت خانوادگی را به بار عالوه بر این قمار در حیطه خانواده نیز مسائلی چون طالق و خشو

( در تحقیقی نشان داده است که متوسط طالق در بین 2004:62آورده است. گرینولز )

های قمارباز بیش از متوسط عمومی جامعه است. خودکشی از دیگر مسائل و  خانواده

کند  باره گزارش می مشکالتی است که قمار با خود به همراه دارد. تحقیقات مختلف دراین

 & Frank, Listerقتل در بین افراد قمارباز بیش از متوسط عمومی جامعه است )که نرخ 

Wxler1991:249 & Lesieur, 1992:43از تبعات مستقیم قمار  1(. ورشکستگی شخصی

از   اند بخش مهمی ( نشان داده2001:20) 0شود. گیاکوپاسی و همکاران محسوب می

کنند. در  صورت مستمر قماربازی می ه بههای اقتصادی مربوط به افرادی است ک ورشکستگی

های شغلی را نیز باال  برخی از تحقیقات گزارش شده است که قمار مسائلی چون هزینه

وری کمتری دارند و هم غیبت  برد. برای مثال افرادی که درگیر قمار هستند هم بهره می

 (.Collins& Lapsley 2003:123ها به نسبت دیگر کارمندان بیشتر است ) آن

های درمان  ترین مسائل مربوط به قمار افزایش سرانه هزینه عالوه بر این یکی از مهم

برند. در این  است. بسیاری از قماربازان به خاطر مشکالتی که دارند اغلب از بیماری رنج می

های مختلفی انجام شده و نرخ بیماری در بین افراد قمارباز بیش از متوسط  رابطه پژوهش

های روانی و فیزیکی  ی جامعه بوده است. بیماری افراد قمارباز شامل بیماریافراد عموم

سازی در پی مشخص  (. اگرچه بسیاری از تحقیقات با کمیWaker, 2011: 5-16شود ) می

ای  ( معتقد است بخش مهمی2011اند اما گرینولز ) های اجتماعی قمار بوده کردن هزینه

ها وجود ندارد. به  روشی برای محاسبه این هزینههای قمار پنهان است. درواقع  هزینه

گیری  ماند که تنها بخشی از آن قابل رؤیت و اندازه عبارات دیگر قمار همچون کوه یخی می

 گیری نیست. که بخش مهم آن از نظرها مخفی و قابل اندازه است درحالی

شنگر اگرچه ادبیات مختصری که در خصوص پدیده قمار ارائه شد تا حد زیادی رو

است. ولی آنچه مبنای این مقاله قرار گرفته است   حدود و ثغور مباحث نظری در این حوزه

نگاه آسیب شناسانه به این پدیده است. درواقع مقاله حاضر قمار و قمارباز را همچون 

بیند که خود بسترساز مسائل اجتماعی دیگر است. در این خصوص  ای اجتماعی می مسأله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Personal bankruptcies 

2. Giacopassi et al 
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سازمانی  ( که بر اساس رویکرد بی2014:91ویشی فرد و کاظمی )مطالعه پروین، در

های اجتماعی  اجتماعی در محالت شهری نوشته شده است بر پیوند قمار و سایر آسیب

گذارد. بر اساس این پژوهش که در محله هرندی به انجام رسیده است، قماربازان  صحه می

خانمان و قمارباز  گذری، قمارباز بی در محله هرندی به چهار تیپ قمارباز محلی، قمارباز

 بندی شده است. ای دسته حرفه

  تحقیق  روش

اطالعات الزم با رویکرد مردم این پژوهش با روش کیفی انجام پذیرفته است که 

های عمیق با جمعیت  مشاهده و مصاحبه های تکنیکتفسیری و با استفاده از  نگاری

ردمطالعه در این پژوهش تمامی قماربازان ی مو موردمطالعه استخراج شده است. جامعه

ها ادامه پیدا  باشد. فرایند گزینش نمونه نفر می 32محله هرندی بوده است. حجم نمونه 

که در جریان کسب اطالعات هیچ داده جدیدی پدیدار نشود و به عبارتی  کند تا هنگامی می

جای مفاهیمی مانند  به های کیفی معموالً های موردنظر به اشباع برسند. در پژوهش داده

های کمی مرسوم است از مفاهیمی مانند اتکاپذیری،  روایی و پایایی که در پژوهش

شود.  پذیری و تأیید پذیری استفاده می پذیری، وثوق پذیری، باورپذیری و انطباق انتقال

کنندگان، دقت در ضبط و  تالش شده تا از طریق تماس نزدیک و مستمر با مشارکت

نظر در این حوزه موارد مذکور  ها و ارائه کدگذاری به حداقل دو صاحب داده مستندسازی

های حضور  منظور رعایت و تحقق روایی و پایایی پژوهش، از روش حاصل شود. به

مدت در میدان موردمطالعه، مشاهده مداوم، بررسی پدیده از زوایای مختلف، تماس  طوالنی

ها  قول ها و ارائه نقل در ضبط و مستندسازی داده کنندگان، دقت نزدیک و مستمر با مشارکت

 استفاده شد.

ها و مضامین استخراج  بعالوه اینکه رمزگذاری نویسندگان پژوهش در ارتباط با یافته

طور مداوم مقایسه گردید، مورد بازاندیشی قرار گرفت و توافق در همسانی  شده، به

ها به روش تماتیک یا  وتحلیل داده جزیهها به باالترین حد رسیده است. ت رمزگذاری یافته

( نیز طرح 0219:322؛ به نقل ازمحمدپور،0229, 0228تحلیل موضوعی انجام شد. ولکات )

ها را دارای سه مرحله عمومی  ای ارائه داده است. وی فرایند تحلیل داده تماتیک ساده

 داند. توصیف، تحلیل و تفسیر می
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 های تحقیق یافته

شود، سپس به گونه شناسی  های عمومی قماربازان مطرح می ابتدا ویژگی ها، در بخش یافته

قمار و  مسألهشناسانه،  شود و درنهایت با رویکردی آسیب شناسی قمار پرداخته می و سنخ

های اجتماعی با آن در سطوح فردی، خانوادگی، محلی و جامعه  در هم تنیدگی آسیب

 گیرد. مطمح نظر قرار می

 می قماربازانهای عمو ( ویژگی9

سال تا بیش از  18های سنی مختلف )از  مشاهدات میدانی حاکی از آن است که از گروه

ها هم افراد مجرد و هم  شصت سال( در میادین قمار محله هرندی حضور دارند. در میان آن

کند حضور مردانی است که به دلیل  توجه می متأهل وجود دارد. ولی در این میان آنچه جلب

پیامدهای آن خانه را با اطالع و یا بدون اطالع خانواده ترک نموده و یا رسماً جدا  قمار و

های شهرداری و ...  های مجردی، گرمخانه اند و هم اکنون فاقد سرپناه بوده و یا در خانه شده

کنند. هرچند که بخشی از قماربازان، ساکن محله هرندی بوده ولی با  ها را سپری می شب

های قمار در محله هرندی، قماربازان عموماً از بسیاری  ت دسترسی به میدانتوجه به سهول

جوار نظیر، اتابک، مولوی، خراسان، تختی، خزانه، شهرری و ... در محله دروازه  از محالت هم

 پردازند. غار حضور یافته و به انجام قمار می

در ارتباط با برخی  شود. قمار در محله هرندی عموماً توسط مردان انجام پذیرفته می 

تنیده شده و  ها درهم ها، قمار هم درون سبک زندگی آن های محله نظیر غربتی فرهنگ خرده

ها )نظیر اینجا و اکنون بودن/ هیجان  تواند پیامدی از دیگر عناصر خرده فرهنگی آن هم می

ها که مدیریت  حساب آید. سبک خاص زندگی روزمره غربتی جوئی( به خواهی و لذت

نشین و  باشد و مردان، خانه تصادی خانواده غالب خانواده بر عهده زنان و کودکان میاق

جمعی، اعتیاد و بسیاری  های دسته باشند تا حدود زیادی پرداختن به قماربازی غیرفعال می

کند. درواقع در این خرده فرهنگ  از رفتارهای پرخطر و هیجانی دیگر را تسهیل می

اند که مردان غربتی در روزمره خویش وقت آزاد  ای تنظیم شده گونه ها و هنجارها به وظیفه

گونه رفتارهای هیجانی روی  زیادی دارند و برای پر کردن اوقات فراغت خویش به این

 آورند. می

ای است که معموالً عالوه بر دو طرف بازی و  گونه جو حاکم بر میادین قمار عموماً به

گر یا تماشاچی و یا دوستان دو طرف  عنوان نظاره زیادی بهگیر، افراد  در مواردی فرد تلکه

هایی  شود و گاهی اوقات که بین دو طرف کشمکش وجود دارند که در این زمینه مداخله می



 

 

 

 

 

 
 

 9988، تابستان 98، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 09
 

اتفاق موارد پول و یا  شود. در اکثریت قریب به گیری می طورکلی تصمیم به وجود میاید، به

گردد؛ زیرا که در  شود عموماً پرداخت می میعنوان وجه قمار مشخص  دیگر کاالهایی که به

گروهی وجود دارد که  یافته نوعی اجبار درون های سازمان بین قماربازها بخصوص قماربازی

 "حساب خوش"اصطالح خود قماربازها فرد برای ادامه قمارش در میادین قمار بایستی به

 باشد.

 ( گونه شناسی قمار در محله هرندی7

ار درون کشور موجب شده است فعالیت قماربازان مخفی و یا محدود ممنوعیت قانونی قم 

اجتماعی از نظرها  مسألهعنوان یک  هایی خاص شود به شکلی که حتی خود را به به محل

پذیرد،  ایم، بر طبق میدانی که در آن قمار صورت می کند. در اینجا سعی کرده پنهان می

های میدان قمار و کنشگران،  کنند و ویژگی یکنشگرانی که در آن به انجام قمار مبادرت م

توصیفاتی را ارائه دهیم. درواقع به شکلی دقیق و مشخص به توصیف و واکاوی دو نوع قمار 

پردازیم. توصیفاتی که  یافته می در محله هرندی، تحت عنوان قمار خیابانی و قمار سازمان

های هرکدام با دیگری مقایسه  ژگیایم در قالب مقایسه گنجانده شده و ابعاد و وی سعی کرده

 شود که به شرح زیر ارائه شود:

 قمار خیابانی -9

هایی  ها و دیگر پاتوق ها، کوچه ها، پارک ها، سر چهارراه قمار خیابانی عمدتاً در داخل خیابان

های عمومی صورت  مشاهده بوده و در مکان تر در دسترس بوده و قابل که درواقع راحت

های قمار، مبالغ حداقلی و ناچیز رد و بدل  اقتصادی در این مکانپذیرد. از لحاظ  می

هزار تومان  0شود از  شود. مقدار پولی که در این میادین قمار بین طرفین رد و بدل می می

توان  باشد. هرچند که نمی می "ها پرتاپ تاس"هزار تومان در هر بار  82شروع و تا بیش از 

شود ارائه داد ولی با استناد به  میدان قمار روزانه توزیع می آمار دقیقی از مقدار پولی که در

میلیون تومان روزانه بین  12تا  8های صورت گرفته تقریباً بین  مشاهدات میدانی و مصاحبه

 گردد. قماربازان توزیع می

بندی و  دسته "سطح پایین"توان تحت عنوان قماربازان  درواقع افراد این طیف را می

ها، معتادان، افراد گذری و ... هستند.  خانمان عموماً شامل افرادی نظیر بی مشاهده کرد که

مهم و حائز اهمیت این است که بخشی از افراد این گروه درواقع کسانی هستند که  مسأله

یافته قمار را بر عهده  های سازمان اند و یا مدیریت خانه قبالً قماربازهای پولدار سازمانی بوده
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اکنون باالجبار  اند و هم هایشان را از دست داده س از مدتی تمام داشتهاند که پ داشته

ها کسانی هستند که شغل، خانه و زندگی  ها قمار کنند. عالوه بر این بایست در این مکان می

 یابند. داشته و صرفاً به شکل گذری در این میدان حضور می

شتن اعتبار برای حضور در توانایی و تمایل به پرداخت مبالغ اندک برای قمار، ندا

یافته قمار،  های سازمان یافته قمار، عدم آشنایی و اطالع کافی از مکان خانه های سازمان خانه

های مرتبط با این نوع از قمار و این میادین  گردی از دیگر ویژگی خانمانی و اعتیاد، دوره بی

 قمار است.

 یافته قمار سازمان -7

یافته و منظمی مدیریت  های قمار که به شکل سازمان ل خانهاین نوع از قمار عمدتاً در داخ

مشاهده عمومی نبوده و  هایی که برعکس دسته اول قابل پذیرد. مکان شوند صورت می می

 "اعتبار"هایی نظیر راحتی در دسترس همگان نیست و ورود به آن منوط به داشتن مؤلفه به

شود  لی که در این میدان توزیع میباشد. مقدار پو می "داشتن پول زیاد"و  "اعتماد"

ها تومان پول رد و بدل  باشد و در هر بار قمار، میلیون مراتب بسیار بیشتر از دسته اول می به

میلیون وجه نقد  82های انجام شده روزانه بیش از  که بر اساس مصاحبه طوری گردد. به می

طرف و  ن نوع از قمار ازیکیافته بودن ای گردد. البته با توجه به سازمان رد و بدل می

توان گفت که احتمال دارد بر سر  های غیررسمی و غیرقانونی آن از طرف دیگر، می جنبه

بندی صورت پذیرد. مواردی که درواقع بنا بر  اشیاء، کاالها، اموال غیر نقدی و امثال آن شرط

 اکنون نیز هست. االیام بوده و هم های صورت گرفته از قدیم مصاحبه

یافته برحسب نوع افرادی که در میدان قمار  های سازمان اضافه نمود که قمارخانهباید 

ای و یا هرزمانی بودن قمار باهم  شود، دوره یابند، مقدار پولی که رد و بدل می حضور می

 پردازیم. هایی دارند که در اینجا به تشریح دو شکل آن می تفاوت

 های عادی )عمومی یا سطح پایین( قمارخانه

تواند وارد شود و تنها شرط ورود اعضا، قمارباز بودن،  ها، از هر قشری می ر این قمارخانهد

باشد. البته در کنار این دو مؤلفه، داشتن پول  شده بودن و یا داشتن معرف می شناخته

وقت بوده و در هرزمانی از  ها معموالً تمام متناسب امری ضروری است. این قمارخانه

مراتب  کنند که البته منطقاً تعداد این افراد در شب به هستند که قمار می روز افرادی شبانه

ها افراد زیادی تردد دارند و  بسیار بیشتر خواهد شد. با توجه به اینکه در این نوع قمارخانه
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شوند و با توجه به هرزمانی بودن آن، مبالغ بسیار  ها می روزانه صدها نفر وارد این قمارخانه

هزار  022ها از  گردد. حداقل مبلغ قمار در این قمارخانه اربازان توزیع میزیادی بین قم

شود. این  میلیون در هر بار قمار بین دو طرف قمار توزیع می 1تومان شروع و تا بیش از 

پایه "اصطالح خود قماربازها اند و به افراد بخش زیادی از وقتشان را به قمار اختصاص داده

ترین فعالیت این افراد قماربازی است و با  . در موارد زیادی مهمباشند قمارها می "ثابت

کنند روزانه  برداری از دیگران و ... سعی می های دیگر نظیر سرقت، کاله پرداختن به فعالیت

 در میادین قمار حضور داشته باشند.

 های سطح باال قمارخانه

حضور بیابند. این افراد برخالف گروه توانند  ها صرفاً افراد مشهور و معتبر می در این قمارخانه

ها قرار دارد و انجام قمار را نوعی تفریح و سرگرمی  اول عمدتاً شغل و حرفه در اولویت آن

بار و یا ماهی  ای و یا دو هفته یک صورت هفته دانند. درواقع این نوع قمار به ای می دوره

ای تجمع قماربازان مشخص شود و در هرزمانی منزل یکی از اعضاء بر بار انجام می یک

ها در  شود. در اینجا بین قماربازان نوعی اعتماد و اعتبار وجود دارد که باعث تجمع آن می

ها معموالً  گرفته است. این قمارخانه گردد که در طی زمان شکل زمان و مکان خاصی می

الع ندارد. در ها اط شده بوده و هرکسی از زمان و مکان برگزاری آن گمنام و یا کمتر شناخته

هستیم که پیامدهای آن  "اعتیاد به قمار"ای تحت عنوان  مسألهاین نوع از قمار کمتر شاهد 

باشد و  های شدید خانوادگی، خشونت و پرخاشگری، طالق، سرقت و ...می شامل، کشمکش

قمار کمتر جنبه وسواسی دارد و عمدتاً با نوعی تفریح و سرگرمی آمیخته شده است. درواقع 

گرایی فزاینده روبرو هستیم که انتخاب نوعی از سبک  قول جامعه شناسان با نوعی مصرف به

 باشد؛ و نوعی متفاوت کردن خود از دیگران است. زندگی و شکلی از فرهنگ مصرفی می

آیند نوعاً  یافته می های سازمان برعکس دسته اول، تیپولوژی افرادی که به این خانه

ینجا حاکمیت میدان قمار با پولدارهاست و افراد دسته اول تفاوت چشمگیری دارد. در ا

ای،  توانند داشته باشند. بخش عمده افراد این طیف را سارقان حرفه کمتر جایگاهی می

های غیرقانونی  های مواد مخدر و دیگر فعالیت بردارها، ساقیان و کالن فروش ها، کاله بازاری

 دهد. تشکیل می

گیرد قمار خیابانی و از  ن پدیده قمار موردبررسی قرار میعنوا در این قسمت آنچه به

دهد.  یافته سطح پایین است. محله هرندی جغرافیای این تحقیق را تشکیل می نوع سازمان
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های اجتماعی متعددی  قمار و قماربازی زمینه را برای به وقوع پیوستن مسائل و آسیب

 اشی از پنهان بودن آن باشد.تواند ن کند که تا حدودی بخشی از آن می فراهم می

درواقع در میادین قمار شاهد نوعی اقتصاد غیررسمی هستیم که از لحاظ کنشگران  

های امنیتی حاکم بر هر میدان و بسیاری  های انجام قمار، مکانیسم درگیر در آن، مکان

ها بنا بر ماهیت و مکان  های چشمگیری وجود دارد. در سر چهارراه مسائل دیگر تفاوت

کنند و یا با  برگزاری قمار که بیشتر جنبه غیررسمی دارد، افراد کمتر یکدیگر را رؤیت می

ها وجود نداشته و اعتماد و اعتبار  هم ارتباط دارند، گذری هستند و مناسبت خاصی بین آن

شود که در اکثریت  باشد، بنابراین تمامی این موارد باعث می افراد نزد هم بسیار کم می

عنوان وجه قمار بین طرفین توافق شود و مبلغ مقرر در همان زمان  پول بهموارد صرف 

باشد که  های اعتماد بین طرفین می انجام قمار پرداخت شود. البته در مواردی هم مؤلفه

توانند  باشد و در این موارد افراد می ای بودن از دالیل آن می محله های همچون هم زمینه

های  شود. در خانه یر از پول نقد )نظیر موتور و ...( توافق میصورت قرضی و یا مواردی غ به

های اعتماد و اعتبار بین اعضاء مواردی غیر از  گیری مؤلفه یافته قمار با توجه به شکل سازمان

شود. مواردی همچون موتور، ساختمان، ماشین و دیگر  عنوان وجه قمار توافق می پول به

 اجناس و امالک.

جمعی قمار )تجمع تعداد زیادی  های قمار و انجام دسته بودن میدان با توجه به مشهود

صورت گذری در محله  رسد، افرادی که به نفر می 122از افراد( که گاهی به بیش از تجمع 

کنند نظیر، رانندگان تاکسی، خریداران اجناس ماشین موتور و...، افراد بازاری و ...  تردد می

بار و شاید در ادامه همیشگی آن  یابند و به انجام یک ور میگونه فضاها حض با مشاهده این

کنند. عالوه بر این افراد ثروتمندی از دیگر مناطق تهران که معموالً مناطق و  اقدام می

یافته قمار محله  های سازمان باشد، جهت انجام قمار وارد خانه جوار می های هم محله

 شوند. می

های انجام شده بیانگر آن  راد ارائه داد ولی مصاحبهتوان آمار دقیقی از اف هرچند نمی

است که اکثریت افراد قمارباز درنهایت، دیر یا زود با مشکالت زیادی مواجه شده و در 

توجه به فروش منزل، وسایل منزل، امالک )نظیر موتور، ماشین و...( اقدام  مواردی قابل

 دهند. شی را به خاطر قمار از دست میطور مستمر بخ شان به کنند و یا از درامد روزانه می

در اینجا باید دو گروه را از هم تمیز داد، در بیشتر موارد کسانی که تنها شغل و 

های  اند و از اعضاء خانه طور مستمر به انجام آن پرداخته شان قمار بوده است به حرفه

عموالً اعضا اند )م باشند که عموماً همین افراد ورشکست شده یافته قمار می سازمان
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ای به انجام قمار مبادرت  های سطح پایین(. نوع دوم افرادی است که به شکل دوره قمارخانه

ای دارند که بخش عمده و  ورزند و در کنار پرداختن به قمار، برای خودشان شغل و حرفه می

اً کند و عمدت دهد و از انجام مستمر قمار جدا می ها را به خود اختصاص می اصلی زمان آن

های قمار  دهند. خانه این افراد بخش مهمی از درامد خود را به شکل مستمر از دست می

شوند که معموالً  ای محافظت می های مداربسته های سطح پایین( عموماً با دوربین )قمارخانه

ها را از هرگونه خطر احتمالی در امان نگه  دهد و آن ها را نشان می تا انتهای داخل کوچه

ها امنیت برای این دسته از  با توجه به تردد بسیار زیاد افراد قمارباز در این خانه دارد. می

های ورودی بسیار محکم و  ها با درب چنین بیشتر خانه باشد. هم ها بسیار مهم می قمارخانه

اند و در مواردی جهت جلب توجه کمتر و امنیت بیشتر دارای درب  فوالدینی احاطه شده

راحتی بگریزند. گاهی در این  در صورت مواجه شدن با پلیس بتوانند به باشند که پشتی می

شود. البته  ها بیش از سه ورودی وجود دارد که درنهایت ختم به میدان اصلی قمار می خانه

های  ها و یا ورودی هم هست که سرکوچه "دار چوب"ها شخصی به نام در بعضی قمارخانه

دهد که پراکنده شوند.  خطر به اهل خانه خبر میایستد و در صورت پیش آمدن  اصلی می

گونه مشکالت وجود  های سطح باال عموماً از لحاظ امنیتی این برعکس در داخل قمارخانه

ای بودن  کنند متفاوت بوده و با توجه به دوره ندارد؛ زیرا تیپ و نوع افرادی که مراجعه می

 کند. ا به خود جلب میای ر آن و ثابت نبودن مکان قمار، کمتر توجه بیننده

 های اجتماعی قمار: در هم تنیدگی آسیب مسألهشناسی  ( آسیب9

ای است که پیامدهای آن محدود به فرد  دهد قمار پدیده های این پژوهش نشان می یافته

 کند. شود. پیامدهای قمار خانواده، محله و حتی جامعه را در خود درگیر می قمارباز نمی

 مربوط به جامعه های مسایل و آسیب-الف

های اجتماعی  عنوان یک جرم و آسیب اجتماعی زمینه ساز بروز انواع آسیب قماربازی به

تواند به سایر محالت و مناطق شهر تهران کشیده شود؛  ها می است. دامنه این آسیب

تواند نظام شهری را تحت تأثیر خود قرار دهد. در ادامه به این  بنابراین نمود این مسائل می

 شود. های اجتماعی و در هم تنیدگی آن با قماربازی اشاره می سیبآ



 

 

 

 

 
 

 

 59 و همکاران این  يفاطم ؛... آن در شهر تهران ياجتماع یها بیو آسقمار  يشناس گونه
 

 اعتیاد به قمار

های پرداختن به قمار است.  های انجام شده، اعتیاد به قمار یکی از آسیب طبق مصاحبه

زایی آن  کنندگان در پژوهش، میزان آسیب ای از اعتیاد که به اعتقاد برخی از مشارکت گونه

کنندگان در پژوهش معتقدند که  واد مخدر است. اکثر شرکتحتی بیشتر از مصرف م

های قمار برای خود و خانواده دارند، قادر به  رغم اطالع و شناختی که نسبت به آسیب علی

 گوید: ها می ترک آن نیستند. یکی از آن

اعتیاد قمار از مواد بدتره. مواد رو میشه ترک کرد، ولی قمار نه. دلیلشم 
می بازه، همیشه این امید رو داره که دوباره قمار کنه و  آینه که وقتی کسی

پوالی بر باد داده رو دوباره به دست بیاره. همیشه هم با این توهم قمار میکنه. 
مثل موادم خماری داره. قمارباز معتاد تاسه. باید تاسو غل بده، اگر نده حالش 

شه سرحاله، نکشه کننده هروئینه. اگر بک خرابه. دقیقاً مثل معتادی که مصرف
 خماره.

های انجام شده  ها و اعتیادها است. از بررسی مصاحبه اعتیاد به قمار سرآغاز دیگر آسیب

ای وجود دارد. از  گونه نتیجه گرفت که مابین قمار و اعتیاد رابطه پیچیده توان این می

ها قبل از  از آن کنند. برخی سو، اکثریت قماربازان، در کنار قمار، به مصرف مواد اقدام می یک

اند و برخی دیگر نیز پس از روی آوردن به قمار،  کننده مواد بوده قمار نیز مصرف

های چندساعته همراه است  نشینی اند. درواقع اقدام به قمار عمدتاً با شب کننده شده مصرف

و هیجان ناشی از برد و باخت و فضای حاکم بر میدان قمار، احتمال مبادرت به مصرف مواد 

 گوید: ها می دهد. یکی از آن را افزایش می

کنن،  یکه قمار م یموادم هست. چون اکثر کسان شهیکنار قمار، هم
 یها ینینش شب یکه تو یکننده هم هستن. اگرم نباشن بعد از مدت مصرف

 .شنیکننده م قمارخونه ها حضور داشته باشن، مصرف

مواد هم از پیامدهای قمار محسوب شود بلکه خریدوفروش  تنها به اعتیاد ختم نمی مسأله

های پژوهش، یکی از اجناسی که در میادین قمار بر سر آن قمار  شود. بر طبق مصاحبه می

های قمار مصرف مواد امری  شود، مواد است. عالوه براین، با توجه به اینکه در اکثر پاتوق می
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از برد و باخت در شایع است، بنابراین، خریدوفروش آن نیز گسترده است. هیجان ناشی 

 دهد. قمار، احتمال مبادرت به آن را افزایش می

 سرقت

از خانواده شروع شده و  مسألههای اجتماعی همراه با قمار، سرقت است. این  از دیگر آسیب

یابد. درواقع، فرد قمارباز پس از باخت در میادین  به محله و کلیت جامعه نیز تسری می

کند. گاهی اوقات این  ه بتوان با آن قمار کرد، تالشش را میقمار، برای تهیه هر آن چیزی ک

تالش همراه با سرقت اموال )وسایل، پول، طال و نظایر آن( خانواده و گاهی اوقات محله و 

شود، همین وسایل و اجناسی  گیرد. گاهی اوقات آنچه بر سر آن قمار می جامعه را در بر می

ه فرد قمارباز آن را به طرق مختلف به دست آورده )کولر، موتور، تلویزیون و غیره( است ک

 گوید: ها می است. یکی از آن

وقتا زور  یلیقمار کنه. خ ادیکنه دوباره ب یم یبازه، سع یقمارباز م یوقت
راه کم کم  نیا یو اموالشو تو هی. چون سرماشترهیقمار از زور مصرف مواد هم ب

 نداره که باهاش قمارکنه. یزیچ گهیبازه، د یم

هایی است که برخی از افراد قمارباز  از دیگر راه "قاپی کیف"و  "خفت گیری"عالوه بر این، 

 گوید: آورند. دیگری می یابی به اهداف خود بدان روی می برای دست

 یزیکه چ زنهیم یکه بخواد قمار کنه، معموالً به هر در یقمارباز
رو  اروی لیموبا از راه هاشه. یکیهم  یبر بیو ج یری. خفت گارهیبدست ب

 .گهید یاز کارا یلیو خ یزن یم بشویج ،یزن یم فشویک ،یزن یم

 گوید: یکی از قماربازها در این رابطه می

به  رنیم دن یشونو از دست م ییکه دارا یاز قماربازها پس از مدت یلیخ
کنن  یداخل قمارخونه ها قمار م انیکه م ییاز کسا یاری. بسیسمت دزد

و از  کنند یم یطرف دزد هیبردارها و ... هستند که از  کاله ،یا حرفه یدزدها
از  مفتممفته،  یبازنش. چون پول دزد یقمار مفت م یتو انیم گهیطرف د
از  رونیشه وهم ب ی...هم در قمارخونه ها که داخل خونه ها انجام مرهیدست م

هستند که خرده فروش موادن و به محض باخت قماربازا به  ییخونه ها، کسا
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گرفتن که به محض  ادی. البته قماربازها هم دنیمصرف مواد رو م شنهادیاونا پ
 بره... ادشونیاز  یچ مهمصرف کنن که سرحال بشن و ه شهیش انیباختن ب

 وکار جدا شدن از فضای کسب

گونه استنباط کرد که قمار، در موارد متعددی افراد را از  توان این ها می از بررسی مصاحبه

مدت به همراه مصرف مواد که درواقع  های طوالنی نشینی کند. شب ار دور میوک فضای کسب

رباید. برخی از  های اصلی قمار است، فرصت هرگونه کار مؤثر را از افراد قمارباز می از ویژگی

 گوید: ها می خوابند. یکی از آن ها ساعاتی طوالنی از شب را اقدام به قمار و روزها را می آن

که چطور و کجا قمار  نهیقماره. هرروز دنبال آ رینش درگفرد قمارباز ذه
که  اشونیلیخ یول کننیکار نم نکهیا ایگفت همه کار ندارن و  شهیکنه. نم

که شب  اروی. دنیدارن کم کم از دست م یمعموالً اگر کار شن،یقمار م ریدرگ
 .سرکارشنداره که روز بره  یتوان و فرصت گهیکنه د یتا صبح قمار م

 فحشا

ای از انواع قمار است که میادین قمار )عمدتاً منازل( را با فحشا پیوند  ، شیوه"قمار دلبخواه"

زند. در این نوع از قمار، ماهیت قمار بر سر روابط جنسی است. عالوه بر این، یکی از  می

است. مبادرت به  "فردی همجنس"و در موارد محدودی  "زن قمارباز"طرفین قمار عمدتاً 

ز قمار عمدتاً هنگامی است که فرد قمارباز هرآنچه را که آوردۀ وی به میدان قمار این نوع ا

تواند بر سر آن با طرف مقابلش قمار کند، تن  است را باخته است و تنها چیزی که می

فروشی است. ایجاد روابط جنسی که برخی اوقات نیز گروهی و همراه با خشونت است، از 

 گوید: گونه از قمار را دارد، می از افراد قمارباز که تجربۀ ایننتایج چنین قماری است. یکی 

براش  یچیه گهیکه د اروینوع از قمار رو تجربه کردم.  نیخودم بارها ا
انجام بشه.  دیبا میکن یمونه، ناچاره خودشو به فروش بزاره. هر جور که ط ینم

 .حرفش نزنه ریز یقماربازا رسمه که کس نیمعموالً ب

ین، مصرف گسترده مواد محرک در میادین قمار، امکان خشونت جنسی را افزایش عالوه بر ا

نمایند، نیز  دهد. حضور مردان قماربازی که در کنار قمار، به مصرف مواد مبادرت می می

امکان اقدام به خشونت و یا تعرض به زنان و دختران حاضر در منازل قمار را محتمل 

وه بر مرد خانواده، زن و یا دختر وی نیز قمارباز است، که عال کند. این موضوع هنگامی می



 

 

 

 

 

 
 

 9988، تابستان 98، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 56
 

توان از زنان و دخترانی بحث به میان آورد که ساعاتی از  یابد. همچنین، می شدت می

کنند. درواقع،  ازآن، آوردۀ خود را وارد میادین قمار می فروشی اقدام و پس روز را به تن شبانه

کشاند که احتمال  زنان را به طرقی می اعتیاد به قمار و اجبار در اقدام به آن،

 :شان در این مسیر زیاد است پذیری آسیب

 یخودفروش رنیکه صبح تا عصر م شناسم یرو م یاز زنان و دختران یلیخ
که خودم باهاشون ارتباط داشتم،  یی. چند تا از کساکنن یقمار م انیو شب م

 کارو کردن. نیبارها ا

پذیرترین اقشار جامعه در برابر انواع  از زنان از آسیبتوان گفت، این تیپ  در نهایت می

فروشی، این تیپ از زنان را  ها و تهدیدات هستند. درواقع مثلث قماربازی، اعتیاد و تن آسیب

ها را به شدت افزایش  پذیری آن کند و احتمال آسیب دفاع می ها بی در برابر انواع آسیب

 دهد. می

 زندان

توان گفت، قمار نه به شکل  ای افراد قمارباز، زندان است. میاز دیگر پیامدهای قمار بر

صورت غیرمستقیم افراد را روانه زندان  شود، بلکه اغلب به مستقیم به زندان منتهی می

 گوید: کند. یکی از افراد قمارباز می می

وسط.  میده گرم موادم گذاشته بود م،یکرد یقمار م یخونه ا یبار تو هی
و هممون رو گرفت. بعدش هر  دیاز راه رس سید بود. پلقمارمون بر سر موا

 زندان. میکدوم دوسال رفت

دستگیری فرد قمارباز در حین و یا پس از سرقت اموال و اجناس از خانواده و محله، 

های مصرف و خشونت و درگیری در میادین قمار برخی از  خریدوفروش مواد در پاتوق

 انی شدن فرد قمارباز سهیم است.هایی است که در دستگیری و زند مؤلفه

 درگیری و خشونت

ها و مشاهدات میدانی )در قمارهای خیابانی( بیانگر این است که درگیری و  مصاحبه

نظر افراد بر سر فرایندهای حاکم  خشونت در میادین قمار، امری شایع است. درواقع، اختالف

بخشی از این  کند. های خونین می ها را وارد نزاع و درگیری بر بازی قمار، برخی اوقات آن
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دهد. عدم پرداخت وجه قمار و یا کلک زدن به  ها در فرایند و در میدان قمار رخ می خشونت

باشد و در مواردی ختم به  های مخربی می یکدیگر و امثال آن از جمله دالیل چنین فعالیت

 گوید: ها می ز آنیکی اشود.  جمعی می چاقوکشی و زخمی کردن یکدیگر و یا دعواهای دسته

پولشو  اروی شه،یدعوا م ادیم یدعواست. تاس کچک شهیقمار هم یپا هی
 .شهیدعوا م ده، یبه طرف نم بازهیم

 گوید: دیگری می

 یکنن رو یقمار م نجایکه دارن ا یاز کسان یبعض ینیب یهمونطور که م
هم وجود دارد  شانیبازو یپشت کمرشان، رو ایچاقو هست و  یصورتشون جا

آمده که  شیپ یلی. تا کنون خباشد یپرداخت نکردن مبلغ قمار م لیبه دل که
 شده است. یکتک کار داًیشد ایقمار چاقو خورده و  نیاز طرف یکی

آمیز در میادین قمار است. اگرچه خودزنی، امری  خودزنی از دیگر رفتارهای خشونت

آمیز به نام برد. ابزاری که  نتعنوان یکی از رفتارهای خشو توان از آن به شایع نیست، ولی می

منظور ترساندن دیگری جهت فرار از موقعیت و عدم پرداخت  افراد قمارباز از آن عمدتاً به

موضوع طی شده و در مواردی دیگر ترساندن دیگری جهت پرداخت موضوع طی شده، به 

 گیرند. کار می

 های تیمی قمار گیری خانه شکل

ها  های قمار در محالت شهری است. مصاحبه کی از آسیبهای تیمی قمار، ی گیری خانه شکل

پذیر شهری همچون، دروازه غار،  های قمار در محالت آسیب بیانگر آن است که اکثر خانه

سازمانی اجتماعی  اند. مناطقی که عمدتاً با نوعی بی خزانه، مولوی و اتابک ایجادشده

انی اجتماعی در این محالت، فرصت و سازم توان گفت، ماهیت بی ای که می گونه درگیرند. به

 گوید: ها می هایی را تسهیل نموده است. یکی از آن شرایط الزم برای تشکیل چنین مکان

از قماربازها  یلیخ کنن، یها هستند که توش داره قمار م خونه یلیخ نجایا
تو  نجایو هم گردند یها به خونه بر نم شب گهیمسائل د یلیو خ ادیاعت لیبه دل

ها  و تو پارک ی. بالخره بهتر کارتون خوابکنند یم یزندگ یمیت یخونه ها نیا
 است. دنیخواب
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 خانمانی بی

خانمانی وی  تواند درنهایت منجر به بی روند زندگی روزمره فرد قمارباز به گونه است که می

ر شما ای از عوامل بی باره، بلکه حاصل مجموعه شود. فرایندی که نه به شکلی اتفاقی و یک

خوابی کشانده است. یکی از  فردی، خانوادگی و اجتماعی بوده و فرد قمارباز را تا مرز کارتن

 گوید: خانمان می قماربازان بی

 یداشتم و هرچ یباختم. هرچ مویبا قمار آشنا شدم، کم کم زندگ یاز وقت
. شغلت، رهیگ یآدم رو ازت م ی. قمار همه چباختم یقمار م یتو کردم، یکار م
 یخانمان یهم به ب ارویلی. خیکه دار یآبروت و خالصه هرچ نده،یبچت، آزن و 

 کشونه. مثل من. یم

مراتب بیشتر از دیگر  پاشیدگی خانواده را به های ازهم موضوع دیگری که زمینه

شود، فروش و یا درگرو گذاشتن منزل، وسایل منزل، امالک و دارایی  ها موجب می گزینه

ها  باشد که با توجه به ارتباط زیاد این گزینه عنوان وجه قمار می به نظیر موتور، ماشین و ...

شود. در کنار مشکالتی که برای خانواده پیش  با اقتصاد خانواده امری طبیعی محسوب می

آید. فرد قمارباز که روابط خود را با  آید، مسائلی دوچندان برای فرد قمارباز به وجود می می

و نزدیک عمدتاً از دست داده است برای جبران این خأل و یا  خانواده و خویشاوندان دور

ادامه راه خویش متناسب با شرایط با مشکالتی مواجه خواهد شد. از دست دادن سرپناه و 

شده که هرکدام به نحوی با  های مجردی که از افراد مختلف تشکیل حضور در خانه

پذیری  های آسیب بهنجار بوده، زمینهها امری  مشکالتی روبرو بوده و مصرف مواد در بین آن

شود. در این میان با توجه به مجرد بودن افراد قمارباز و  هرچه بیشتر قماربازان را موجب می

یا نداشتن ارتباط با خانواده، روابط جنسی خارج از چهارچوب و هرزمانی آن امری رایج بوده 

ها موجب شود. بعالوه  ربتی را برای آنهای مقا مبتال شدن به انواع بیماری  تواند زمینه که می

باشند،  کننده مواد می باید اضافه نمود که با توجه به اینکه افراد قمارباز عمدتاً مصرف

احتمال رفتارهای پرخطر جنسی )روابط جنسی متعدد و بدون استفاده از وسایل پیشگیری 

 گوید: رابطه مییابد. یکی از افراد قمارباز در این  مراتب افزایش می و ...( به

 یا داشت، خانواده یقبلنا برا خودش اعتبار شمهیدوستم که اآلن پ نیهم
به خاطر قمار تمام  یبوده. ول یبرا خودش کس لیفک و فام نیداشت، ب

بچه  یپا ریخود من فرش ز یاز دست داد، آبروشو، خانوادشو و ... حت شویزندگ
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 یخونه مجرد یتو گهیر دهامو فروختم و باهاش قمارکردم. االن با چند نف
خرابکار که  یهمه معتادن، با زنا ایخونه مجرد نیا یکنه. معموالً تو یم یزندگ

داشته باشن و  دزیقبلش با هزار نفرن، رابطه دارن که احتمال داره اون زنا ا
از چه  دزیدونن ا یاز قماربازا نم یلیکنن. خ مارشونیبهشون انتقال بدن و ب

از قماربازا  ایلیکنن. خ ینم تیرعا یلیخاطر خ نیه همو ب شهیمنتقل م یقیطر
 یلیباشه خ یبزنن نوع رابطه که با ک شهیش یکنن و وقت یمصرف م شهیهم ش
 کنن. ینه رابطه برقرار م ای ضهیبدونن مر نکهیبدون ا یو با هرزن ستیمهم ن

کند که  حال بخشی زیادی از قماربازان محله هرندی را توصیف می روایت موردی فوق شرح

ترین  اند. قماربازانی که جدایی و طرد از سوی خانواده و اجتماع از مهم خانمان شده عمدتاً بی

هاست. درواقع در اینجا توصیفگر  آن "همراه با قمار"شده دوران زندگی  های تجربه مؤلفه

وبیش دور یا نزدیک  مسیری هستیم که از ورود به میادین قمار شروع شده و در زمانی کم

پذیری هرچه بیشتر افراد  های آسیب خانمانی کشانده است و زمینه افراد را تا سرحد بی

 قمارباز را موجب شده است.

سازمانی اجتماعی محله هرندی از  شرایط فردی و خانوادگی قمارباز از یکسو و بی

سوی دیگر موجب افزایش نرخ سرقت، طالق، اعتیاد، نزاع و درگیری، مصرف و فروش مواد 

شود که معموالً در سطح خانوادگی و  در، روابط جنسی نامشروع، گسترش ایدز و.. میمخ

شود بلکه دامنه آن به سطوح مختلف اجتماعی شهر تهران گسترش پیدا  محلی محصور نمی

کند. برای مثال فرد قمارباز برای تهیه دستمایه قمار مجبور به سرقت و فروش مواد  می

شود، زیرا برای افزایش ضریب  طح محله هرندی انجام نمیشود که لزوماً در س مخدر می

کنند. شکل فوق  ها در این کار به دیگر محالت و مناطق شهر تهران سفر می موفقیت آن

قمار را نشان دهد؛ و اینکه چگونه کنش قمار موجب بازتولید  مسألهکند چرخه  تالش می

شود. رشد  ی و اجتماعی میهای اجتماعی در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، محل آسیب

تواند  های اجتماعی که متأثر از پدیده قمار در کنار سایر عوامل است می انواع آسیب

 های بسیاری را بر جامعه تحمیل کند. هزینه
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 قمار و مسائل خانوادگی-ب

 خشونت خانوادگی

ی و مخرب از دار همراه با آن، عمدتاً انجام رفتارهای منف مسألهاعتیاد به قمار و رفتارهای 

توجهی نسبت  سوی فرد قمارباز را به همراه دارد. خشونت و درگیری با اعضای خانواده، بی

ها، پرخاشگری نسبت به دیگران، تقویت رفتارهای تکانشی، به یغما بردن  به نیازهای آن

ز ای ا اموال و وسایل خانواده، بخش کوچکی از رفتارهای اعتیادی در افراد قمارباز است. گونه

نام نهاد. رفتارهایی که از  "زا رفتارهای آسیب"ها را ذیل  توان آن رفتارهای مخرب که می

سو تخریب ابعاد شخصیتی فرد قمارباز را در پی داشته و طرد اجتماعی و فروپاشی  یک

 ها معتقد است: بنیان خانواده را به همراه دارد. یکی از آن

. رهیهم با خودش درگ شهیبازه. هم یمعموالً م کنه یکه قمار م یکس
 یکه خانواده و جامعه طردش م دهیانجام م یی. کاراشهیم یادیدچار مشکالت ز

 فرد معتاده. کیبدتر از  یاوقات رفتارهاش حت یلیکه خ یکنن. طور

 طرد خانوادگی و انزوای اجتماعی

قمارباز  های قمار است. رفتارهای اعتیادی فرد طرد از سوی خانواده و اجتماع از دیگر آسیب

دهد. اختالل در  ای است که خانواده را به انحاء گوناگون تحت تأثیرات مخرب قرار می گونه به

مدت، خشونت و  های طوالنی وضعیت مالی خانواده، روی آوردن به مشاغل کاذب، بیکاری

درگیری با اعضای خانواده، مصرف مواد و معاشرت با افراد قمارباز برخی از مفاهیم متعددی 

های طرد خود از خانواده را فراهم  ت که فرد قمارباز عامل آن بوده و به نحوی زمینهاس

 گوید: ها می کند. یکی از آن می

. هیعیطب یموضوع نی. البته چنشنیافراد قمارباز معموالً از خانواده طرد م
فروشه،  یرو م نشیماش ده،یخانواده رو به باد م ییکنه، دارا یکه قمار م یکس

و خانواده براش مهم  شهیمعتاد قمار و قمارخونه م ارویفروشه.  یمخونش رو 
 .ستین راشیو خانواده پذ ادیم شی. معلومه که مشکل پستین

 گوید: شونده می یکی از افراد مصاحبه
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بازه. کم کم از  یم شهیقمار م یقمارباز از همون روز اول که وارد باز
 ییدارا فروشه،یم ارهیخونرو م لیوسا ره،یگ یاز دوستاش م ره،یگیقرض م لیفام

کارش به خالف  تیساختمان و ...( و درنها نیموتور ماش ری)نظ فروشهیهاشو م
خودش  یبرا د،کارمند بانک بو شیدارم چند سال پ قیرف هی. شهیم دهیکش

آشنا شد که  ی. با کسدیکش ینم گارمیداخل جامعه داشت، س یاعتبار و منزلت
از  شویآشناشد. سر قمار زندگ یبا قمار و قماربازبود. کم کم  یقمارباز مشهور

 ونیلیدست داد. از کارش اخراج شد. منزلش را فروخت و مستأجر شد. ده م
ماه فرستاد شهرستان و پولشو  هیخونوادشو  یترفند هیخونش بود با  شیپول پ

که تا حاال باخته رو  یداشت که بتونه هرچ نویا دیقمار کرد و باخت. مثالً ام
و دوباره باخت. االنم که کارتون خاب شده  اوردیکه ن ارهیجا بدست ب کیره دوبا

 نداره... یا شده و با خونوادش رابطه نیو هروئ شهیکننده ش و مصرف

مدت، سوءمصرف مواد، نگاه منفی به فرد  های طوالنی گسست پیوندهای خانوادگی، بیکاری

مجرمانه )سرقت، خریدوفروش مواد،  های قمارباز در جامعه، بالمکانی، اقدام به فعالیت

ترین مفاهیمی است که از نگاه  خانمانی و حتی روانه زندان شدن، از مهم کالهبرداری(، بی

های مثبت اجتماعی در  ها در فعالیت ساز طرد اجتماعی و عدم ادغام آن افراد قمارباز زمینه

 خانواده و م جامعه است.

ین انجام مصاحبه چندین نفر را با اسم به شونده در ح یکی دیگر از افراد مصاحبه

چنین  ها را این ای و حال اکنون آن های دوره کند و داستان برد و باخت محقق معرفی می

 دهد: توضیح می
ها خونه قمار داشت و  قبلنا مدت دهیپوش یهمون شخص که کت آب

اتوبوس  هیبرد و باهاش  رویادیپول ز یزمان کیکه در  کرد یخودشم قمار م
دوباره برگشت به قمار و  یباهاش کارکرد ودرامدم داشت ول ی. مدتدیخر

فروخت، زنشو طالق داد  شویزندگ هیاتوبوسشو باخت، خونشو باخت، اسباب اثاث
 ییجا هی. هرروز یدرست یداره و نه زندگ ینه خونه ا ینیب ی... االنم که م و
 و ... خابهیم

 کند که: روایت میگونه  در ادامه داستان زندگی خودش را این
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سال، به خاطر  ستیاز ب شتریب دیشا کنم یوقته قمار م یلیخود من خ
 هیام رو فروختم و باهاش قمار کردم و  زن و بچه یپا ریفرش ز یقمار حت

و صبح  میگرفت یبدون استفاده دوباره باختم. االنم خونه مجرد یبردم ول ییوقتا
 یرو م زایچ یلیخ یسالمه ول . شصتمیهست ابونایها و خ تا شب االف پارک

 تونستم داشته باشم که االن ندارم...

ها و ادامه راه  روایت داستان زندگی افراد قمارباز و جریان ورود به قمار و قمارباز شدن آن

حاکی از تأثیرات و پیامدهای نامطلوب قماربازی بر اقتصاد خانواده و روابط و تعامالت درون 

که گاه فرد را تا سرحد بیخانمانی و طرد از روابط خانوادگی و  باشد و بیرون خانواده می

 کشاند. اجتماع می

در سطح خانوادگی؛ فرد قمارباز با فروش اموال ضروری خانواده، از دست دادن شغل و 

پیشه، خشونت خانوادگی، طرد و ترک خانواده و ... زمینه را برای فروپاشی نهاد خانواده 

منجر به طالق و گسیختگی روابط عاطفی و صمیمانه اعضای کند و درنهایت  فراهم می

 شود. پذیری سایر اعضای خانواده می چنین آسیب خانواده و هم

 ( آشفتگی ساختار محله و قمارج

 ایجاد ناامنی در محله

های قمار دارد. تجمعی که گذر  مشاهدات میدانی نشان از حضور گسترده قماربازان در پاتوق

نماید. خشونت، درگیری، مصرف گسترده  آور می ای دلهره رای هر بینندهاز مجاورت آن را ب

هایی، تردد افراد محلی و دیگر رهگذران را با دشواری  نظمی حاکم بر چنین مکان مواد و بی

های قمار )منازل قمار( عمدتاً شبانه بوده و  وآمد قماربازان در پاتوق سازد. رفت همراه می

تواند به  ها و محالت موردنظر پیامدهایی را می ای همسایهگاهی اوقات چنین روندی بر

گیری برخی از  زنی و خفت بری، کیف ها، جیب همراه داشته باشد. سرقت از منازل، مغازه

تواند رهگذران و ساکنان محلی را هدف قرار دهد. یکی از  زایی است که می پیامدهای آسیب

 گوید: افراد قمارباز می

اونجا تردد  یادیروز افراد ز قمار باشه، معموالً شبانهپاتوق  یا محله یوقت
 لشونیکنن. وسا یو محله مشکل درست م ها هیهمسا یوقتا برا یلیکنن. خ یم

 ی. کسگهید یکارا یلیکنن و خ یم یکنن، دزد یم یریدزدن، خفت گ یرو م
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 رونیب رهیم خونهبعدش که از قمار زه،یریبازه، معموالً اعصابش بهم م یکه م
 بزنه. یدست به هر کار ونهتیم

های اجتماعی  سازمانی اجتماعی و پنجرۀ شکسته، بروز و نمود آسیب بر اساس رویکرد بی

تواند دور باطلی  ضمن آنکه نمودی از وضعیت نابسامان ساختار محله شهری است خود می

نظمی در سطح محله  سازمانی اجتماعی و بی را تشکیل دهد که سبب تشدید وضعیت بی

 "های شکسته پنجره"با مطرح کردن مفهوم  0و جورج کلینگ 1د. جیمز کیو ویلسونگرد

نظمی محله است که در اذهان  پیامد بی -از جمله قماربازی -معتقدند که جرائم خطرناک 

محض  دهد. به کند و توانایی محله را در اعمال نظارت کاهش می ساکنان ایجاد ترس می

کنند امن نیست، از نظر  ای که در آن زندگی می وند منطقهاینکه شهروندان همنوا متقاعد ش

های اجتماعی که  گیرند، در نتیجه این وضعیت، نظارت عاطفی و فضایی از محله فاصله می

شود دور  شود. زمانی که این فرایند آغاز می کرد تضعیف می پیشتر از مجرمان مراقبت می

نظمی  کند و جرم باعث بی را ایجاد می نظمی جرم شود بدین معنا که: بی باطلی ایجاد می

 (Siegel, 2017شود ) بیشتر می

های تیمی و بروز خشونت، درگیری و  در سطح محلی؛ افراد قمارباز با تشکیل خانه

خانمانی و سرگردانی  نزاع، شالوده شکنی و زیر پا گذاشتن هنجارهای رسمی و اخالقی، بی

سازمانی اجتماعی در سطح محله هرندی  یدر سطح محله موجب بازتولید جرم و تشدید ب

 شوند. می

 قمار مسألهروانی و –د( پیامدهای فردی 

 اختالالت روانی

های اعصاب و روان در میان افراد قمارباز تأکید دارند.  برخی از افراد قمارباز بر رواج بیماری

است که  افسردگی، اضطراب، رفتارهای تکانشی، افکار خودکشی، خودزنی برخی از مفاهیمی

درپی در میادین قمار، نگاه منفی به گذشته،  های پی افراد قمارباز بر آن تأکید دارند. باخت

خودسرزنشی، آشفتگی ذهنی، گسست پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و مصرف مواد برخی 

 شود. درگیری افراد با اختالالت روانی را موجب می  از مفاهیمی است که زمینه

 گوید: رباز مییکی از افراد قما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. James.Q.Wilson 

2. George Kelling 
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باعث  نمی. همختیر یاعصابم بهم م باختم، یو م کردم یقمار م یوقت
. کنم یساله مصرف م نیمثل کلونازپام مصرف کنم. االن چند ییها قرص شد یم

 .کردن یخودزن ایکه بعد از باختن غش و  دمیرو د ییکسا

 کند: گونه توصیف می وی در ادامه، تجربه خودزنی خود را این

 نیاز تعامالت ماب یا )گونه یمواد اعتبار یمقدار یاز کس بار هی
آن اعتماد دو جانبه و اعتبار خرده  یریگ فروشندگان مواد که اساس شکل

فروش نزد عمده فروش است(، گرفته بودم و قرار بود اونروز مواد طرف رو 
بهش بدم که رفتم قمارخونه و همه مواد رو باختم.  ونیلیبفروشم و چهار م

نداشتم  یچون من باخته بودم و پول یول ار،یشب بهم زنگ زد که پولو بطرف 
 کردم. یو خودزن ختمیبه شدت بهم ر

تنها موجب اختالل شخصیت در خود شده است بلکه دیگر سطوح  در سطح فردی؛ قمارباز نه

اجتماعی را نیز در خود درگیر نموده است. خشونت رفتاری قمارباز، انزواطلبی و بدبینی او 

نسبت به دیگران موجب شده است که پیوندهای اجتماعی خود را از دست بدهد. مطالب 

های اجتماعی است در نمودار زیر  مذکور که بیانگر در هم تنیدگی قمار با سایر آسیب

 نمایش داده شده است.

 
 یچند سطح یاجتماع یها بیمسنله قمار و آس -9شکل 



 

 

 

 

 
 

 

 65 و همکاران این  يفاطم ؛... آن در شهر تهران ياجتماع یها بیو آسقمار  يشناس گونه
 

 گیری بحث و نتیجه

های مبسوطی که در علوم فقهی و دین و  ها و بررسی رغم بحث زی علیقمار و قماربا مسأله

تا حدودی هم موردتوجه حقوقدانان بوده است، کمتر موردتوجه جامعه شناسان، آسیب 

نوعی حلقه  به مسألهشناسان و مددکاران اجتماعی قرارگرفته است. درواقع جنبه اجتماعی 

رغم مطالعات صرفاً نظری در این حوزه،  یباشد؛ و عل گمشده مطالعات مربوط به قمار می

شناسی موضوع را به روش تعمقی  توجه دارد و آسیب مسألههای کیفی که به عمق  پژوهش

 دهد کمتر در ایران انجام پذیرفته است. مدنظر قرار می

های اجتماعی  عنوان یکی از انواع آسیب قمار به مسألهدر این مقاله سعی شد که 

رد. سپس سعی بر آن شد که تا با قرار گرفتن در بطن زندگی و موردبررسی قرار بگی

های اجتماعی مرتبط با قمار مشخص  ها و فشارهای اجتماعی و آسیب رفتارهای آنان، تنش

های اجتماعی ازجمله  ها بیانگر آن است که قمار با دیگر آسیب شود. تحلیل مصاحبه

تواند فرد را تا سرحد  بط بوده و میخریدوفروش مواد، مصرف مواد، سرقت، خشونت و... مرت

 خانمانی و جدایی از همسر و خانواده پیش ببرد. بی

برد و به  سازمانی اجتماعی رنج می واقعیت این است که محله هرندی از وضعیت بی

رسد در چنین بافتی،  های اجتماعی است. به نظر می همین دلیل بستر بسیاری از آسیب

قمار برای "شوند. در استراتژی اول  بنایی وارد فرایند قمار میقماربازان با دو استراتژی م

اند که هر موقع در شغل،  شود. بسیاری از قماربازان اظهار داشته انجام می "فرار از مشکالت

بردند. به دلیل  شدند به قمار پناه می خانواده و یا محیط اجتماعی خود با مشکل مواجه می

حلی برای  قمار راه"زنده است لذا فرد با استراتژی دوم یعنی اینکه قمارباز آماتور همیشه با

های باخته خود و مشکالت  ل شود. فرد با آرزوی جبران ما وارد بازی قمار می "مشکالت

شود. درواقع این دو استراتژی چرخه مرگی است که  خودساخته هرروز درگیر قمار می

 کشاند. اجتماعی می -تگی روانیگسیخ قمارباز و زندگی او را تا مرز نابودی و ازهم

دهد این دو استراتژی قوه محرکه فعالیت قماربازی هستند که در  ها نشان می یافته

قمار با این واقعیت اشاره  مسألهقمار بسیار اثرگذار است. درواقع  مسألهساخت و بازتولید 

جتماعی را به حل مشکالت، شرایط بغرنج ا عنوان راه دارد که قمار چه برای فرار و چه به

های  ی متنوع و متعددی از مسائل و آسیب آورد که موجب متراکم شدن دامنه وجود می

عنوان یک آسیب واحد نگاه کرد بلکه باید آن را  شود؛ بنابراین نباید به قمار به اجتماعی می

پیچیده اجتماعی نگریست که پیامدهای آن در سطوح مختلف اجتماعی  مسألهعنوان یک  به

 پیدا کرده است.تسری 
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واحد نیست بلکه  مسألهدهد که قمار یک  های این تحقیق نشان می درمجموع یافته

ای است که مسائل اجتماعی متعدد و متنوعی حول آن متراکم شده است؛ بنابراین  پدیده

عنوان یک فرهنگی و ساختار با چرخه معیوب نام برد که هرلحظه مسائل  توان از قمار به می

نماید. فرهنگی که حاصل کنش قماربازان و در  دارتر می مسألهتر و  ود را بغرنجمرتبط با خ

ها بیانگر آن است که مسائل و  های اجتماعی ناشی از آن است. یافته هم تنیدگی آسیب

بندی نمود. این چهار سطح  توان در چهار سطح طبقه های مترتب بر قمار را می آسیب

، محلی و سطح جامعه. مسلماً این سطوح همدیگر اند از سطح فردی، خانوادگی عبارت

ها صرفاً در سطح انتزاع و ذهنی ممکن است وگرنه در سطح  کنند و تفکیک آن تشدید می

 ها قدری مشکل است. عینی کامالً در هم تنیدگی این سطوح عیان هست و تفکیک آن

اجتماعی بوده  گذاران قمار پنهان و دور از نظر اندیشمندان و سیاست مسألههرحال  به

شود و به  که از نظرها پنهان باشد مسائل مرتبط با آن خوب شناخته نمی است؛ و مادامی

هایی همچون کالف سردرگمی است که در بین  همین دلیل ساماندهی چنین محله

شود مطالعات کیفی  شود؛ بنابراین در پایان پیشنهاد می دست می به ربط دست مسئوالن ذی

های اجتماعی صورت گیرد. این مطالعات باید  رتباط با قمار و سایر آسیبو کمی عمیقی در ا

های مختلف اجتماعی باشد.  و شناسایی انواع قمار در بین طبقات و گروه مسألهشامل کشف 

های  تواند به ارتقا سطح محلی و کاهش مسائل و آسیب هایی می انجام چنین پژوهش

 تنیده یاری رساند. اجتماعی درهم

 سپاسگزاری تشکر و

کنندگان در پژوهش و افراد محلی که ما را در انجام  دانیم از تمامی مشارکت بر خود الزم می

ها یاری نمودند نهایت تشکر را داشته باشیم. الزم به ذکر است که در تحقیق  مصاحبه

رسانی به  کنندگان و عدم آسیب حاضر، مالحظات اخالقی شامل، رضایت آگاهانه مشارکت

 رعایت گردیده است.ها،  آن
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