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Abstract
Introduction: Gambling is a conscious and deliberate effort of betting
money or something of value on an uncertain outcome with the primary
intent of gaining advantage or benefit. This study was conducted to
describe the categories gambling in an Iranian context.
Methods: Using content analysis and saturation principles, gamblers
were recruited and interviewed. Data were analyzed using constant
comparison in open, axial, and selective coding stages.
Results: Legal gambling (including betting on horse riding, swimming
and shooting) and illegal gambling (including betting on animal racing or fighting, betting on games with cards, betting on sports, betting
on games with diceor card, Ghap, and betting on car numbers) are two
main categories of gambling in Iranian context. "Illegal and underground gambling in Iran and its Security challenges", and "consequences of gambling in Iran" were two identified themes in this study.
Conclusions: Although betting on three sports are legal in Iran, various
forms of illegal gambling are common.
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روش
این مطالعه از نوع کیفی و به روش بررســی تحلیل محتوا انجام شــد .نمونهگیری از خــرداد تا تیر  1395بهروش گلوله
برفی از میان افرادی انجام شــد که در استان تهران اقامت داشتند و در طول یکسال گذشته قمار کرده بودند .دادهها با
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مقدمه
قمار به هر نوع شرطبندی بر سر پول ،یا هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی است و میان دو یا چند نفر با هدف برنده
شدن در یک بازی صورت میگیرد ،گفته میشود .هر زمانی که این شرطبندی بهطور افراطی انجام شود ،بهصورتی که
بر اکثر و یا تمام جوانب زندگی فرد از قبیل ســامت جسمی و روانی ،عملکرد شغلی یا تحصیلی ،امور مالی و یا روابط
بین فردی اثر منفی داشته باشد ،از اصطالح قمار مشکلساز استفاده میشود .البته این اصطالح معادلهای دیگری مانند
اعتیاد به قمار  ،اختالل قمار بازی و قمار اجبارگونه نیز دارد)1( .
در برخی کشورها همانند امریکا قمار قانونی است و در برخی کشورها مانند مالزی مناطق و یا شهری وجود دارد که
دسترســی به آنها آزاد و قمار قانونی است .همچنین در تعدادی از کشــورها ماند کشورهای شمال آفریقا ،خاورمیانه،
ایران تا غرب هند (به غیر از التاری) غیر قانونی است .در برخی دیگر از کشورها مانند ایران ،عراق و افغانستان ،با وجود
غیر قانونی و حرام بودن قمار ،بر اساس دین اسالم شرطبندی روی مسابقات اسب سواری ،شنا و تیراندازی مجاز است.
( )2در کشورهایی که قمار غیرقانونی است معموالً قمار بهصورت زیرزمینی انجام میگیرد .بهعنوان مثال در ایران قمار
(مثل قاپ ،تاس و شــرطبندی بر حیوانات) بهعنوان بخشــی از ســنتهای محلی در میان برخی از اقشار جامعه همچنان
وجود دارد.
پژوهشهای متعددی در مورد قمار و آسیبهای مرتبط با آن در کشورهایی که قمار در آنها قانونی است ،انجام شده
اســت .این پژوهشها نشــان میدهند زنان دارای اختالالت مرتبط با قمار یک سوم کل افراد دارای اختالالت مرتبط با
قمار را تشــکیل میدهند ( )3و بازیهای غیر اســتراتژیک و کام ً
ال مبتنی بر شانس را که نقش غیر فعالی در آنها دارند
را به بازیهای استراتژیک ترجیح میدهند ،در حالی که مردان بازیهای استراتژیک را که نیاز به مهارت فردی دارند
مثل بازی با کارت که باید نقش فعاالنهای در آن داشته باشند ،ترجیح میدهند 4( .و)5
همچنین پژوهشهای دیگری به بررسی ارتباط انواع قمار با اختالل مرتبط با آن و همچنین قمار مشکلساز پرداختهاند
و فرض بر این بوده که برخی از انواع قمارها احتمال اعتیاد به قمار را افزایش میدهند .در این پژوهشها بین انجام قمار
در کازینوها (قمارخانه) و بختآزماییها در مردان ،و انجام بازی با ماشینهای قمار و بینگو و بختآزمایی در زنان)6(،
همچنین مشــارکت فعاالنه ( 7و )8در قمار مثل بازیهای اســتراتژیک در مردان و بازیهای مبتنی بر شانس در زنان (7
و )9و میــزان مبلغ شــرطبندی در قمار با افزایش میــزان اختالالت مرتبط با قمار و یا قمار مشکلســاز ارتباط معناداری
وجود داشــت .در مطالعه مروری که در ســال  ۲۰۰۴انجام شده ،هیچ رابطه معنا داری بین نقش فرهنگ در قمار و قمار
مشکلساز وجود نداشته است)10(.
قمار مشکلســاز میتواند بــر زندگی فرد و اعضای مهم زندگــی مثل اعضای خانواده و همچنین دوســتان نزدیک او
تاثیرگذار باشــد )11( .در عین حال عالوه بر اینکه همبودی قمار مشکلســاز با اختالالت جســمانی تأیید شــده است،
( )14-12در بسیاری موارد بهعنوان اختالل همراه با مصرف مواد نیز معرفی میشود15( .و)16
از جمله مهمترین عوارض قمار مشکلســاز میتوان به مشــکالت مالی17( ،و )18مســائل قانونی19( ،و )20مشــکل
در محل کار18( ،و )21مشــکالت بین فردی18 ،17( ،و )20خشــونت17( ،و )22ایجاد استرس در فرزندان22( ،و)23
مشکالت روانشناختی (11و )18و مشکالت جسمی (17و )24اشاره کرد.
اگرچه تأثیر قمار مشکلساز بر جنبههای مختلف زندگی فرد قمارباز در پژوهشهای متعددی در خارج از ایران مورد
تأکید قرار گرفته اســت ،اما مطالعهای که بهبررســی قمار در ایران پرداخته باشد ،یافت نشد .اطالعات در مورد قمار در
ایران بسیار محدود است .همبودی قمارمشکلساز با برخی اختالالت مانند اختالل مصرف مواد ،بررسی قمار مشکلساز
در ایران را اجتناب ناپذیر میکند .این مطالعه کیفی با هدف بررسی انواع قمار در ایران انجام گرفت.

بررسی قمار

یافته ها
شــرکتکنندگان در این مطالعه سابقه انواع قمار
جدول ( )1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در مطالعه
را گزارش کردند .بیشــترین نــوع قماری که در
درصد
متغیر
فراوانی فراوانی میانگین میــان آنها رواج داشــت ،انــواع بازیهایی که
۴/5۳
3
53-53
در آنهــا تاس بکار مــیرود (ماننــد تخته ن َرد،
83/5۳
5
۴3-53
 ۴5/24کراپزو )...بود .بهطور متوســط شــرکتکنندگان
سن
5۳/۴
3
33-۴3
 7/21سال ســابقه قمار را گزارش نمودند .بیشتر
4/37
8
33-33
آنهــا تحصیالت دیپلم و پایینتر داشــتند و بین
52/4
۴
≤82
سابقه قمار
4
88-52
 58/43 35/۳سنین  65-25سال قرار گرفته بودند.
(سال)
83/5۳
5
58-32
“قمار غیرقانونی و زیرزمینی در ایران و چالش
52/4
۴
زیر دیپلم
تأمین امنیــت آن” و “عوارض قمــار در ایران”
5۳/۴
3
دیپلم
تحصیالت
دو تم اصلی بهدســت آمده در این مطالعه بودند.
55/24
5
لیسانس و باالتر
شرط بندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگر در
انواع قمار در ایران ،نقشهای مشــارکتکنندگان
35/۳
4
بازی با ورق (مانند پوکر 58 ،و )...
در فرایند قمار ،تضمین ادای تعهد بازنده در قمار
شرط بندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگر روی
5۳/۴
3
و عوارض قمــار ،قمار غیرقانونی و زیرزمینی در
اسب ،خروس ،کبوتر ،سگ و یا سایر حیوانات
ایران و چالــش تأمین امنیت آن :بخش مهمی از
شرط بندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگر روی
4/37
8
تیم های ورزشی یا بازیکنان تیم های ورزشی
 قماری کــه در ایران انجام میشــود ،غیرقانونینوع قمار
شرط بندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگر در
اســت .در ادامه انــواع قمارهای رایــج در ایران
38/35
۳
انواع بازی هایی که در آنها تاس بکار می رود
آورده شــدهاند و توضیح مختصری در مورد هر
(مانند تخته نَرد ،کراپزو )...
یک از انواع آنها ذکر شــده است .عالوه بر این
شرط بندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگر در
5۳/۴
3
قاپ بازی
سازوکارهایی که بهخصوص در قمار زیرزمینی
52/4
۴
شرط بندی سر پالک ماشین
بهکار گرفته میشود در قالب آنچه در شرطبندی
مبادله میشــود ،نقشهای مشــارکتکنندگان در فرایند قمار و تضمین ادای تعهد بازنده در قمار مورد بحث قرار گرفته
است.
انوع قمار در ایران :شــرکتکنندگان در پژوهش به شــش دسته اصلی شرطبندی در ایران اشاره کردند .تأکید نمودند
انواع مورد نظر آنها هم اکنون در ایران توسط قماربازان اجرا میشوند .دستهبندی انواع قمار در ایران به ترتیب زیر است.
شرطبندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگر در بازی با ورق (کارت) :انواع این بازیها شامل پوکر ،21 ،چهار برگ ،ریم،
شــمن دفر و هشــت و نه میشوند .در این نوع بازیها در هر دور شــرطبندی حداقل دو نفر مثل چهار برگ و حداکثر
پانزده نفر مانند هشت و نه مشارکت دارند .ابزار اصلی بازی  52عدد کارت است که در چهار گروه مختلف به نامهای
دل ،پیک ،گیشــنیز و خشــت قرار میگیرند و روی آنها اعداد و تصاویری درج شده است .هر یک از کارتها در هر
یک از بازیهای اشاره شده ارزش متفاوتی دارند.
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اســتفاده از مصاحبه عمیق جمعآوری شد .مصاحبهها تا زمان دستیابی
به اشــباع اطالعاتی ادامه یافــت .مدت مصاحبهها بین شــصت تا نود
دقیقه متغیر بود .مصاحبهها با ســئواالت کلی در مــورد قمار در ایران
آغاز میشد و بهتدریج سئواالت اختصاصیتری در مورد روش انجام
قمار (با تأکید بر روشــی که فرد مصاحبه شــونده تجربــه انجام آن را
داشت) منتهی میگردید .مصاحبهها پیاده و متن آنها پس از مرورهای
مکرر توسط تیم پژوهش کدگذاری شدند .بهمنظور استحکام پژوهش

سعی شد تا مشارکتکنندگان با حداکثر تنوع
تجربیات انتخاب شــوند ،نمونهگیری تا زمان
دستیابی به اشباع اطالعاتی ادامه یافت .اعتبار
داخلی تحلیل محتوی از طریق روایی صوری
ارزیابی شــد .به این منظــور از پانل خبرگان
برای ارزیابی کدگذاری و نیز بازبینی و تأیید
توسط مشارکتکننده استفاده شد.

معصومه معارفوند وهمکاران

45

پاییز  ،1395دوره  ،5شماره  ،3پیاپی 17

Downloaded from socialworkmag.ir at 19:56 +0430 on Wednesday April 24th 2019

شرطبندی سر پول یا چیز ارزشمند دیگری
روی حیوانات :حیواناتی که در ایران روی
آنها شرطبندی میشود معموالً شامل اسب،
خروس ،کبوتر و ســگ میشــوند .در این
نوع قمار در هر دور شــرطبندی معموالً دو
نفر مشــارکت دارند و مسابقه یا مبارزه میان
حیوانات را ترتیب میدهند .تعداد حیواناتی
کــه در هر دور بــازی مبــارزه میکنند ،دو
حیوان (مانند مبارزه ســگ و خروس) و در
مسابقات ،دو حیوان یا بیشــتر (مانند کبوتر
و اســب) اســت .از این میان تنها شرطبندی
روی اســب بهصورت قانونی و مشــروع در
ایران انجام میشود.
شرطبندی ســر پول یا چیز ارزشمند دیگر
در انــواع بازیهایی که در آنها تاس بهکار
میرود :این بازیها شامل تخته ن َرد ،کراپزو،
تاس بازی ،منچ و مار و پله میشــوند .ابزار
اصلــی در این نــوع قمار تاس اســت .تاس
جســم مکعب شــکلی اســت که معموالً از
پالســتیک ،چوب ،سنگ یا ســنگ قیمتی
ساخته میشــود و در هر پهلوی آن یکی از
شمارههای یک تا شش بهصورت خالهایی
فرورفتــه حک شــده اســت .در ایــن نوع
شرطبندی دو نفر یا بیشتر شرکت میکنند.
شرطبندی ســر پول یا چیز ارزشمند دیگر
در قــاپ بازی :در این نوع قمار قاب یا قاپ
(استخوان مچ پای گوســفند) بهعنوان ابزار
اصلی اســتفاده میشــود .قاپ شــش سطح
دارد :دو سطح بزرگ ،دو سطح کوچک و
دو ســطح محدب که در بــازی هر یک از
آنها ارزش مشــخصی دارنــد .این بازی با
حداقل دو نفر و بیشتر انجام میگیرد.
شرطبندی ســر پول یا چیز ارزشمند دیگر
روی تیمهای ورزشــی یا بازیکنان تیمهای
ورزشــی :هر نوع مســابقه ورزشی میتواند
دســتمایه این نوع قمار قرار گیرد .مهمترین
ورزشهایی که در حاشــیه آنها شرطبندی
انجام میشــوند فوتبــال و والیبال هســتند.
عالوه بر شرطبندی روی برد و باخت تیمها،

احتمال دارد شــرطبندی روی تعداد گلهای زده شــده یا امتیازات،
تعــداد خطاها و یــا حتی پیشبینی رفتار بازیکنــان صورت گیرد .در
این نوع قمار تعداد شــرکتکنندگان دو نفر و بیشتر (نامحدود) است.
برخــی از قماربازان شــرطبندی روی تیمهای ورزشــی را بهصورت
آنالین انجام میدهند .شــنا و تیراندازی دو مسابقه ورزشی هستند که
شرطبندی روی آنها بهصورت قانونی و مشروع در ایران امکان پذیر
است.
شــرطبندی سر پالک ماشــین :شــرکتکنندگان در این نوع قمار با
ایســتادن در کنار خیابان روی زوج یا فرد بودن پالک اولین اتومبیلی
کــه از جلــوی آنها رد خواهد شــد ،شــرطبندی میکننــد .معموالً
شــرطبندی روی پالک تاکسی یا اتوبوس انجام میشود .در این نوع
قمار تعداد شرکتکنندگان دو نفر و بیشتر (نامحدود) است.
قمــار باز ۵۳ ،ســاله ،تحصیالت زیــر دیپلم“ :اینجا (کنــار خیابان)
وایسادن ،ده نفر وایسادن  ...چون شخصی زیاده و گم و گور میکنن،
تاکســی و واحد کم مییاد ،مشخص میشــه .میگه از سمت راست
تاکسی  50هزار اولم ،از سمت راست هفت بیاد اولم ،شما اگر هشت
بیاری بردی و اگه شــیش بیاری باختی  ...رو آخرین شــماره پالک
ماشــین میبســتیم  50هزار تومان .مثال اگر مال من شــیش شــد مال
شما  5شــد من بردم ،نیروی انتظامی هم شک نمیکرد  ...رو (شماره
پالک) تاکســی (شرط) میبندن یا (اتوبوس شرکت) واحد ،شخصی
نمیبندن”.
آنچه در شرطبندی مبادله میشود :شرطبندی معموالً روی پول
انجام میگیرد اما احتمال دارد که طرفین بر مبادله کاالی ارزشــمند
یا رفتار مشخص شــرطبندی کنند .شرکتکنندگان در پژوهش معتقد
بودند که بعد از پول مهمترین چیزهایی که میان طرفین مبادله میشوند،
شــامل خانه ،کارخانه ،ماشین ،موتور ،طال ،گوشــی موبایل ،الکل و
مواد اعتیادآور هســتند .در مواردی نیز شــرطبندی روی یک وعده
غذا ،ســفر ،ســیگار و ...نیز گزارش شده اســت .احتمال دارد طرفین
روی انجام یک رفتار خاص شــرطبندی کنند .بهعنوان مثال میتوان
به ســوار موتور بدون ترمز شــدن ،همجنس بازی یــا بهره برداری از
شریک جنسی بازنده اشاره نمود.
نقشهــای مشــارکتکنندگان در فرایند قمار :شــرکتکنندگان در
پژوهش برای افراد مختلــف در جریان بازی قمار نقشهای متفاوتی
را گــزارش کردند .از جمله مهمترین این نقشها میتوان به قمارباز،
تأمینکننــده امنیــت بــازی ،تأمینکننــده مــکان و امکانــات قمار،
خدمتگزار ،مدیر بازی و داور اشاره کرد .در ادامه شرح مختصری از
هــر یک از این نقشها و وظایفی که فرد در این نقش به عهده دارد،
آورده شده است:
قمارباز :به افرادی گفته میشود که به یکی از روشهای اشاره شده
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در باال شرطبندی (قمار) را انجام میدهند .قمارباز میتواند برای خود
یــا به نیابت از دیگری قمار کند .در صورتی که قمارباز اقدام به قمار
نیابتی نماید ،انجام بازی به عهده اوســت اما پرداخت یا انجام شــرط
به عهده فردی اســت که قمار بهجای او انجام میگیرد .قمارباز نیابتی
معموالً بابت انجام این کار چیزی دریافت نمیکند.
تأمین کننده امنیت بازی :از آنجایی که شرطبندی در ایران جز در
موارد مشخص (شرطبندی روی اسب ،شــنا و تیراندازی) بهصورت
غیرقانونی انجام میگیرد ،تأمین امنیت بازی نیازمند ســازوکار ویژه و
غیررسمی است .معموالً در انواع قمار بهخصوص قمارهایی که مبالغ
باالیی از پول در آنها مبادله میشــوند ،فرد یا افرادی بهعنوان تأمین
کننده امنیت بازی تعیین میشــوند .وظیفه این افراد مراقبتهای الزم
را برای پیشــگیری از مناقشــه و درگیری میان بازیکنان بهعمل آورند
و در عین حــال اطمینان حاصل کنند که عوامل دخیل در انجام قمار
توسط مراجع قانونی (مانند نیروی انتظامی) شناسایی نشوند.
قمار باز ۶۵ ،ســاله ،تحصیالت زیر دیپلم“ :ســه نفر هستن که امنیت
رو تأمین میکنن .یعنی اگر دعوا و درگیری بین بازیکنا بوجود اومد یا
پلیس نزدیک شد موضوع رو حل و فصل میکنن”.
قمارباز ۵۳،ساله ،تحصیالت زیر دیپلم“ :برای اینکه امنیتشون تأمین
بشه دوربینم میذارن که بیرون خونه رو بتونن باهاش تحت نظر داشته
باشن”.
تأمینکننده مکان و امکانات قمار :برای همه انواع قمار چنین نقشی
ضرورت پیدا نمیکند .بهعنــوان مثال در تاس و قاپ بازی که در هر
مکان و هر زمانی اجرای آنها امکان پذیر است ،نیازی بهوجود فردی
بهعنوان تأمینکننده مکان و امکانات قمار نیســت اما در برخی انواع
دیگــر مانند پوکر و شــرطبندی روی حیوانات که بهمکان و امکانات
خاصی نیاز اســت ،چنین نقشــی ضرورت پیدا میکنــد .تأمین کننده
مــکان و امکانات قمار معموالً در زمره بازیکنان قرار نمیگیرد اما این
بدان معنی نیست که همواره او از مشارکت در قمار پرهیز میکند.
خدمتگزار :یکــی از وظایف تأمینکننده مکان و امکانات قمار این
اســت که خدماتی را برای قماربازان فراهم کند .خدمتگزار کســی
اســت که در اســتخدام تأمینکننده مکان و امکانات قمار قرار دارد
و خدماتی مانند تهیه و ســرو غذا ،نوشــیدنی (الکلی و غیر الکلی) و
مــواد و یا در برخی موارد ماســاژ و خدمات جنســی را ارائه میکند.
خدمتگزار معموالً بهعنوان بازیکن در قمار مشارکت ندارد.
مدیر بازی :در انواع خاصی از قمار چنین نقشــی تعریف میشــود.
بهعنــوان مثــال در بازیهایی که بــا کارت انجام میشــوند یک نفر
بهعنــوان  Dealerوظیفه توزیع کارتها را بهعهده دارد و جریان بازی
را مدیریت میکند.
داور :در بسیاری از انواع قمار داور نقش تعیین کنندهای ایفا میکند.

داور بازی نمیکند اما فرایند بازی را نظارت
مینماید .در صــورت بروز هر نوع تعارض
میان بازیکنان این داور است که حرف آخر
را میزنــد و طرفین بر اســاس رأی او عمل
میکنند .در میان قماربازان در ایران داور به
نام “فتوا دهنده” نیز شناخته میشود.
قمارباز ۴۰ ،ساله ،تحصیالت فوق لیسانس:
“یعنی بامی چار نفر داور [می ایســتند] یکی
از طــرف حریف ،یکی از بوم خودش یک
داور هم مرضی الطرفین باشه یعنی دو طرف
قبولش دارن ..فتوای اینها رو هم داور وسط
میده ،اونه که حرف آخرو میزنه”.
تضمیــن ادای تعهد بازنــده در قمار :در
مواردی که شــرطبندی بهصــورت قانونی
و مشــروع انجام میشــود مانند شرطبندی
در مسابقات اســب دوانی سازوکار از پیش
تعیین شــدهای برای ادای تعهدات بازنده و
پرداخت به برندگان پیشبینی شده است اما
در شرطبندیهایی که بهصورت غیرقانونی
انجام میشــوند ،نوعی سازوکار غیررسمی
بــرای تضمیــن ادای تعهد بازنــده در قمار
وجود دارد.
عقد قرارداد :در برخی موارد شرکتکنندگان
در پژوهش گزارشهایــی در خصوص عقد
قرارداد مکتــوب میان طرفیــن قمار مطرح
میکردنــد .بهعنوان مثال عقــد قرارداد میان
کبوتربــازان امری رایج اســت کــه در آن
زمان ،مکان ،تعداد کبوترهایی که در مسابقه
شرکت داده میشوند و مبلغ شرطبندی تعیین
میشود .عالوه بر طرفین ،تعدادی شهود نیز
این قرارداد را امضا میکنند.
قمــار باز ۴۷،ســاله ،تحصیالت لیســانس:
“قــرارداد بازیها [در کفتــر بازی] مکتوب
میشه .افرادی هم بهعنوان شهود قرارداد را
امضا میکنن .همه نکات در قرارداد هســت
مثل سرو صدا ،سه دقیقه زمان پریدن ،تعداد
پنج تا کبوتر اضافه هستند”.

معصومه معارفوند وهمکاران

تحویل پول یا شــیء ارزشــمند به فرد
معتمد طرفین یــا داور :در برخــی موارد

طرفین پول یا شــیء ارزشمندی را که روی
آن شــرطبندی شده اســت ،به فرد معتمد یا
داور تحویل میدهند .فرد معتمد یا داور در
پایان قمار پول یا شیء ارزشمند را در اختیار
برنده قرار میدهد.
تکیه بر اعتبار فرد در میان قماربازان :در
میان قماربازان در ایران اعتبار فرد از اهمیت
ویژهای برخوردار است .چرا که در صورت
از دست دادن اعتبار میان سایر قماربازان فرد
دیگر امکان قمار نخواهد داشت .از این رو
درصورت شــرطبندی ،قمارباز تمام تالش
خود را بهکار میبندد تا شــرط را ادا نماید.
حتــی در صورتی که در زمــان خاتمه قمار
و بازنده شــدن امکان ادای شرط را نداشته
باشد ،ادای شرط بهعنوان یک تعهد برای او
شناخته میشود و در صورت عدم پرداخت
یــا انجام شــرط اعتبــار خود را از دســت
میدهد .تکیه بر اعتبــار قمارباز بهخصوص
در مــواردی که فردقمارباز شــناخته شــده
است و سابقهای طوالنی در قمار دارد ،بیشتر
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نکته اشاره میکردند که در برخی انواع قمار
مانند پوکر قبل از شــروع بــازی طرفین باید
با اســتفاده از دستگاه کارت خوان ،آخرین
موجودی حســاب بانکی خود را مشــخص
نمایــد .فرد قماربــاز مجاز خواهــد فقط به
اندازه مبلغ موجود در حســابش شرطبندی
نماید .طرفین در چنین مواردی کارتهای
بانکــی خود را قبل از شــروع بازی تحویل
 Dealerیا داور میدهند.
قمارباز ۲۶ ،ســاله ،تحصیالت فوق دیپلم:
“فرض کنیــد من باید ایــن اطمینان رو بدم
که در صورتی که بازنده شدم باید این پولو
پرداخت کنم؟ همشــون توی خونههاشون
(کازینوهای زیرزمینی) دســتگاه پوز دارند.
طرف همون اول که میاد ،کارتش رو میده،
موجودی میگیرن معلوم میشه چقدر توی
حسابش هست”.

بهکار گرفته میشــود .در مورد قماربازان تــازه وارد معموالً از یکی
از روشهای باال اســتفاده میگردد یا قمارباز شناخته شده که معرف
اوست و مورد اعتماد سایر قماربازان است ،پرداخت یا انجام شرط را
تضمین مینماید.
قمارباز ۲۵ ،ساله ،تحصیالت لیسانس“ :اکثر کسایی که میز میذارن
با آدمایی مطمئنشــون میذارن .طرف بعد از یه مدت ثابت شدست...
چون اون آدم قابل اطمینانی بود .چون هرشــب داشت میز میذاشت.
اونجــا منبع درآمدش بود ،خونهاش اونجا بود ،از اونا همه خیالشــون
راحت بود که این آدم نمیتونه ،بپیچونه”.
عوارض قمــار :شــرکتکنندگان در پژوهش عــوارض متعددی را
برای قمار برشمردند ،مشــکالت فردی ،مشکالت قانونی ،مشکالت
خانوادگی و اعتیاد آور بودن قمار.
مشــکالت فردی :دروغ گفتن برای بهدســت آوردن پــول ،افکار
خودکشــی و یا اقدام به خودکشــی بهعلت مبالغ باالی بدهی ناشی از
باختــن در قمار و ناتوانی در پرداخت آنها و مصرف مواد و الکل از
جمله عوارضی است که توسط شــرکتکنندگان در پژوهش به آنها
بهعنوان مشکالت فردی ناشی از قمار به آنها اشاره شد.
قمارباز ۲۷ ،ســاله ،تحصیالت دیپلم“ :مثال من یکی رو میشناسم از
روی بدهکاری رفته بود یک تفنگ خریده بود که خودشو بکشه اما
ما نذاشتیم”.
ممکن اســت فرد قمارباز بــرای افزایش تمرکز و یــا بهدلیل غلبه بر
اســترس مواد اعتیاد آور نیز مصرف کنند و گرفتار اعتیاد به مواد هم
بشود:
قمار باز ۶۵،ساله ،تحصیالت زیر دیپلم“ :در این مکانها (قمارخانهها
یا کازینوهای زیرزمینی) همه جور مواد مخدر پیدا میشه مثل تریاک،
کوکایین ،هرویین ،الکل ،حشــیش .و بیشــتر آدما بــرای اینکه بتونن
آروم بشــن از این مواد مصرف میکنند و هم معتاد به قمار میشــن و
هم معتاد به مواد مخدر”.
مشکالت قانونی :مشکالت قانونی نه فقط بهدلیل غیرقانونی بودن قمار
بلکه بهخاطر قرض کردن مبلغی پــول و عدم توانایی در بازپرداخت
آنها و یا کشــیدن چکهای بیمحل و یا شاکی خصوصی بهوجود
میآینــد .احتمال دارد بهدلیل بدهکاری ناشــی از قمار فرد مجبور به
انجام اعمال غیرقانونی نیز شود.
قمارباز ۵۳ ،ساله ،تحصیالت زیر دیپلم“ :طرف یک کوچه رفته بود
عیــن خانهها رو خالی کرده بود آورده بود پول را نقد کرده بود رفته
بود یک ســاعته همه رو باخته بود ...بعد آمده بود بیرون ماشــین زده
بود”...
مشکالت خانوادگی :اعضای خانواده افراد قمارباز معموالً تحت تأثیر
قمــار قرار میگیرند .فرد قمارباز وقت زیادی را صرف قمار میکند و
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بحث و نتیجه گیری
اگرچه شرطبندی در ایران تنها در سه زمینه قانونی است ،در این مطالعه نشان داده شد که انواع غیرقانونی و زیرزمینی
آن بهصورت بسیار متنوع وجود دارد .در میان انواع قمار غیرقانونی و زیرزمینی ،برخی موارد در میان گروههای خاصی
از قماربازان رایجتر هســتند .بهعنوان مثال برخی قمارهایی که از قدمت بیشــتری برخوردارند (مانند قاپ بازی) بیشــتر
توســط قماربازانی انجام میشــوند که ســن باالتری دارند .بازیهایی مانند پوکر ،بیست و یک و یا شرکت در مسابقات
آنالین بیشتر توسط جوانترها مورد توجه و استقبال قرار میگیرند.
نکتــه قابل توجه اینکه معموالً قماربــازان تنها به یک نوع قمار نمیپردازند .اگرچه معموالً هر قمارباز یک نوع خاص
از قمار را ترجیح میدهد ،در صورتی که شــرایط برای انجام آن نوع خاص از قمار فراهم نشــود ،انواع دیگر قمار را
جایگزین میکند .به این ترتیب میتوان ادعا کرد قماربازان همواره میتوانند شــرایط قمارکردن را داشــته باشــند و در
صورتی که پول یا هر چیز ارزشــمند دیگری در اختیار داشــته باشــند ،در هر نوع از قمار روی آن شــرطبندی میکنند.
امکان انجام قمار در شرایط مختلف مکانی و زمانی میتواند عاملی برای تکرار قمار بهشمار آید و زمینه را برای تبدیل
آن بهنوعی رفتار اعتیادی فراهم کند .بهعنوان مثال وقتی از قماربازان خیابانی بهدلیل حضور نیروی انتظامی امکان قاپ
بازی ســلب میشود ،آنها با ایســتادن در کنار خیابان و شرطبندی روی پالک ماشــینها قمار را ادامه میدهند .بهنظر
میرســد قماربازان در شرایطی که امکان انجام قمار دلخواهشــان فراهم نباشد ،نوعی انعطاف در انتخاب انواع قمار در
پیش میگیرند .احتماالً اهتمام آنها برای ادامه قمار ناشی از ویژگیهای اجبارگونه این رفتار است.
تعــداد اندکی از کســانی که قمار میکنند این کار را بهصورت اجبارگونه انجــام نمیدهند و بهعبارت دیگر قماربازی
شغل آنها محسوب میشود .این افراد بهدنبال هیجان ناشی از قمار نیستند .آنها در جریان قمار ،هر زمانی که احساس
کنند بازی به نفع آنها نیســت ،از بازی کناره میگیرند و به این ترتیب احتمال بازنده بودنشــان به حداقل ممکن کاهش
مییابد.
همانطور که در گزارشهای شرکتکنندگان در پژوهش نیز مالحظه شد ،قماربازان در ایران عالوه بر پول احتمال دارد
روی هر چیز دیگری شــرطبندی کنند .حتی در برخی موارد نمیتوان چیزی را که روی آن شــرط بندی شــده است،
چندان ارزشــمند تلقی کرد( .شرط بندی روی خوراکی ،یک عدد سیگار و نظایر آن از این دست هستند ).این عبارت
که “ما روی هر چیزی شــرطبندی میکنیم ”...بارها در مصاحبه توســط شرکتکنندگان در این پژوهش تکرار شد .بهنظر
میرســد اگرچه بهدست آوردن پول یا هر چیز ارزشــمند دیگر میتواند یکی از اهداف قمارباز باشد ،نوعی وابستگی
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ممکن اســت حضور او به دلیل قمارکــردن در منزل کاهش یابد و یا
نتوانــد به وظایفش در خانواده به درســتی بپــردازد .به این ترتیب در
شــرایطی که قمار کردن برای فرد قمارباز اولویت اول است ،احتمال
بروز تنش میان وی و اعضای خانوادهاش بیشــتر میشــود .از ســوی
دیگر اعضای خانواده معموالً اولین کســانی هســتند کــه بعد از فرد
قمارباز تحت تأثیر مشــکالت اقتصادی ناشــی از قمار قرار میگیرند.
مشــاجره در خانواده و طالق بخشــی از مشکالتی هستند که بهعنوان
عوارض خانوادگی قمار به آنها اشاره میشود.
اعتیادآور بودن قمار :شــرکتکنندگان معتقد بودند که قمار کام ً
ال
اعتیادآور اســت و حتــی علیرغم عوارضی کــه دارد ،نمیتوانند آن
را تــرک کنند .برخی از شــرکتکنندگان که ســابقه مصرف مواد نیز
داشتند ،به این نکته اشاره میکردند که ترک مواد به مراتب راحتتر از
ترک قمار است.
قماربــاز ۲۶ ،ســاله ،تحصیالت فــوق دیپلم“ :قمار یــه اعتیاد خیلی

عجیــب و غریبــی داره .بهنظر من هرچیزی
که پول مفت توش باشه باعث اعتیاد میشه.
یعنی من وقتی که زحمت آنچنانی برای این
پول نکشــم و برم یه جایی بشینم با چار نفر
نشستم روی صندلی یه دفعه چارمیلیون بیاد
توی حسابم ،مسلماً میتونه اعتیاد آور بشه،
تا اینکه بخوام برم صبح تا شب کار کنم”...
قمارباز ۵۵ ،ســاله ،تحصیــات زیر دیپلم:
“امروز قمار کــردم پنجاه میلیــون باختم با
خودم میگم فــردا دو برابر میبرم ببین خانه
را باختــی زن را باختــی ماشــینت را باختی
کفشهاتــم باختــی هیچ چی دیگــه اما باز
هم میگی فــردا میبرم ...نمیتونم بذارمش
کنار”.
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معصومه معارفوند وهمکاران
موجب میشــود فرد قماربــاز برای تجربه قمــار در موقعیت یا زمان
 میتواند یکی از نشانههای اعتیاد آور بودن قمار،دیگری تالش کند
.بهشمار آید
بهنظر میرســد در قمارهایی که بهصــورت گروهی در ایران انجام
 در این سلسله. نوعی سلسله مراتب قدرت تعریف شده است،میگیرد
مراتب داور از بیشــترین قــدرت و خدمتگــزاران از کمترین قدرت
 به، قماربازان برای اینکه بتوانند بار دیگر نیز قمار کنند.برخوردارنــد
.این ساختار قدرت تن میدهند

.به انجام قمار در این افراد مشــاهده میشود
در واقع آنها قمار میکنند برای اینکه قمار
.کرده باشند و هیجان قمار را تجربه نمایند
شــرکتکنندگان در پژوهش بــر این نکته
تأکید داشــتند که حتی در مــواردی که با
، قانونی، خانوادگــی،مشــکالت حاد فردی
 نمیتوانند از، مواجــه میشــوند... مالــی و
 وسوســهای که.قمار کــردن پرهیــز کنند
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