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چكيده
ها و مسائل گیری انواع آسیبسازمانی اجتماعی حاکم بر محلۀ هرندی زمینه را برای شکلبی

سازمانی اجتماعی در محلۀ هرندی  اجتماعی فراهم کرده است. مطالعۀ حاضر به بررسی بی

پردازد.  ماعی پنهان در آن )قماربازی( میهای اجت )دروازه غار( در شهر تهران و يکی از آسیب

های مصاحبه و  های اين تحقیق از طريق روش تحقیق کیفی و با استفاده از تکنیکداده

نفر و تعداد اين حجم، با رسیدن به اشباع  35مشاهده گردآوری شده است. حجم نمونه 

و قماربازی در سر  دهد که قماربازان اکثراً مرد هستند نظری پايان يافت. نتايج نشان می

يافته انجام صورت سازمان ها به های محله و همچنین در داخل خانهها و داخل کوچه چهارراه

توان قماربازان را به چهار دسته، قمارباز محلی )ساکن در محل(، قمارباز گذری،  شود. میمی

دهد  قیق نشان میبندی کرد. در نهايت نتايج تحای تقسیم خانمان و قمارباز حرفهقمارباز بی

های اجتماعی ديگر مانند اعتیاد، سرقت، اختالفات خانوادگی و...  که قماربازی با انواع آسیب

های اجتماعی است که با ساختار محلۀ ارتباط دارد. مسئلۀ قمار و قماربازی از جمله آسیب

ساز اين مینهسازمانی اجتماعی محله،  ز سازمان محلۀ هرندی در ارتباط است. بنابراين بی بی

 آسیب پنهان شهری است.

 های پنهان شهری، قماربازی سازمانی اجتماعی، محلۀ هرندی، آسیب بی كليدي:كلمات
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بيانمسئله
های آن به  در چند دهه گذشته تهران با رشد شهرنشینی زيادی مواجه بوده است و جذابیت

های بزرگ جرت جمعیتهای مبدأ از سوی ديگر موجب مها عنوان مقصد از يک سو و دافع

های مختلف کشور به اين شهر شده است که چه بسا امروزه نیز تداوم دارد  ناهمگون از استان

توان به صورت تخمینی بر آورد کرد که حدود يک سوم جمعیت کشور در تهران که می طوری به

صولی، های خارج از برنامه و غیرا های اطراف آن سکونت دارند. مهاجرت و شهرها و شهرک

های بسیار مواجه  را با چالش -عمدتاً در کشورهای در حال توسعه -بسیاری از شهرهای جهان

که امروزه بسیاری از اين شهرها با شهرنشینی مضاعف و مسايل ناشی از آن  طوری کرده است به

ای که امکانات شهری پاسخگوی نیازهای شهرنشینان نیست و کنند. به گونه وپنجه نرم میدست

 گیرد. عموالً مسايل شهری از مديريت پیشی میم

مهاجرت فی نفسه دارای آثار منفی نیست و چه بسا دارای پیامدهای مثبت نیز باشد. ولی با 

های  هايی که در چند دهۀ گذشته به تهران صورت گرفته اين شهر را با چالش اين حال مهاجرت

های مختلف مانند انواع  مسايل و آسیبتوان به  گوناگونی مواجه کرده است که از آن جمله می

های  های شهری، مسايل زيست محیطی، مسئلۀ مسکن، مسئلۀ زيرساخت جرايم و خشونت

های  گیری کانونتواند با شکل براين موارد، مهاجرت می ونقل و... اشاره کرد. عالوه شهری، حمل

 بزند. های شهری دامن خیز در برخی از محالت شهری، به مسايل و آسیبجرم

رغم هايی در جنوب شهر تهران است که علیمحلۀ هرندی يا دروازه غار سابق يکی از محله

پیشینۀ تاريخی و حتی اقتصادی طوالنی، امروزه به يکی از محالت پرمسئله و پرآسیب شهر 

توان به عنوان يک  که از آن میایگونه(. به1392تهران تبديل شده است )نک. پروين و ديگران 

( اشاره کرد. با وجود مداخالت مقطعی و سطحی 1390راد،  لۀ رهاشده يا فراپاشیده )رضايیمح

انجام شده است همچنان  -عمدتاً در سطح فیزيکی و نه اجتماعی -که در سطح محلۀ هرندی 

دهد. وجود بافت فرسوده و قديمی،  های اجتماعی آشکار و پنهان رخ می در اين محله آسیب

ی نابسامان، درگیری و نزاع، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد و فروش مواد مخدر، ها انواع خانواده

ديده و... همه نشان از وضعیت نابسامان و رهاشدۀ باشی، مهاجرت افراد فقیر و آسیبفحشا و هم

 اين محلۀ شهری دارد. 



  
 
 
 
 
 

 93  هاي پنهان شهري )مطالعه موردي: محله هرندي(  سازمانی اجتماعی و آسيب بی

 

 

نواع ساز بروز اسازمان اين محله خود، زمینه توان گفت که ساختار بی به شکل نظری می

سازمانی اجتماعی دارند عمدتاً دارای سه  هايی که وضعیت بیهای اجتماعی است. محله آسیب

ها به پايگاه هستند: جمعیت ناهمگون، تحرک جمعیت باال و تعلق اکثر ساکنان آن ويژگی

شود که  گیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد میاجتماعی پايین. اين شرايط مانع شکل-اقتصادی

های اجتماعی در سطح درون  ۀ آن شکستن هنجارها و قواعد اجتماعی و بروز انواع آسیبنتیج

 محله و حتی فراتر از آن است.

ها که  های اجتماعی آشکار و پنهان وجود دارد. يکی از اين آسیب در محلۀ هرندی آسیب

قرار دارد، از يک توان از چند بعد مورد توجه  بازی را می بیشتر پنهان است، قماربازی است. قمار

های  ساز ساير آسیبتواند زمینه عنوان يک آسیب اجتماعی به آن نگاه کرد که می توان به طرف می

، از سوی ديگر قماربازی، يک نوع اقتصادی غیررسمی شهری غیرقانونی است 1اجتماعی باشد

را با  ظران آن شود و در بعد سوم، برخی از صاحب ن که مبالغ اقتصادی کالنی در آن ردوبدل می

ها را  اند. جورج ريتزر قمارخانه موضوع مصرف و حتی گردشگری در شهر مورد توجه قرار داده

زعم مايلز و مايلز، قمارخانه در واقع مظهر گیرد. به  به عنوان شیوۀ جديدی از مصرف درنظر می

ری جز مصرف ها، هیچ گزينۀ ديگ ايدئولوژی مصرف است. در استراحتگاه بسیاری از قمارخانه

(. مايلز و مايلز در مورد رابطۀ بین شهرِ مصرفی و 209: 1392وجود ندارد )مايلز و مايلز، 

 قماربازی معتقدند که:

دهد و  دهد که افراد را در کنه آن قرار می قماربازی تصويری از دنیای شهر به دست می

های  گرايی در واقع واقعیتکند که خود را قادر مطلق بداند...مصرف مصرف کننده را متقاعد می

کند. در  مزدها، اعتیاد و طرد اجتماعی را مخفی مینه چندان خوشايندی مثل پايین بودن دست

حقیقت مصرف کننده تحت کنترل شهر مصرفی است. از اين منظر شهر قماربازها خیالی و مملو 

 (217از توهم است )همان: 

بازی  شناسی قمار خته خواهد شد، جنبۀ آسیببا اين حال، آنچه که در اين مقاله بدان پردا

بازی به عنوان يک آسیب اجتماعی مطرح است ولی خود  که قماراست. بدين معنا که با آن

شود تا ضمن  های اجتماعی باشد. تالش می تواند بسترساز بسیاری ديگر از انحرافات و آسیب می

یزی آن، به بررسی پديدۀ خسازمانی اجتماعی در محلۀ هرندی و آسیب بررسی نظری بی

                                                        
 در اين مقاله به بررسی اين بعد از قمار بازی پرداخته می شود 1
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های  ( ويژگی1شود. لذا سؤال تحقیق اين است که ) قماربازی در اين محلۀ شهری پرداخته 

( 3توان از قماربازان ارائه کرد؟ ) شناسی می( چه تیپولوژی و سنخ2عمومی قماربازان کدامند؟ )

( در نهايت، داليل 4های اجتماعی در محلۀ هرندی است؟ ) قماربازی بسترساز کدامیک از آسیب

 بازی کدامند؟  پرداختن به قمار

پيشينهتحقيق
خطرانداختن يک چیز با ارزش )معموالًپول( در فعالیت يا رويدادی است که قمار دربرگیرندۀ به

شود تا بالفاصله با پاداشی همراه  عاقبت آن معلوم نیست. اين ريسک با اين امید پذيرفته می

(. قماربازی يک فعالیت انسانی قديمی است که در بیشتر 2010باشد )فونگ و روزنتال، 

دهند که در  های جهان از گذشته تا کنون ديده شده است. مطالعات نشان می ها و بخش فرهنگ

خود   درصد افراد بزرگسال در طول زندگی 90تا 70برخی کشورها مانند کانادا و استرالیا حدود 

که بسیاری از  به نقل از الدوسر(. با وجود آن 2014گران، اند )بنسیمون و دي تجربۀ قمار داشته

دهند که با فقدان کنترل،  نگرند اما برخی الگويی از قمار ارائه می افراد به قمار به شکل تفريح می

-توان با عنوان قمار آسیب های مجرمانه همراه است که از آن می مسابقه، باختن، دروغ و فعالیت

بازی نوع اول عمدتاً با  ياد کرد )همان(. قمار 2و يا مسئلۀ قمار -ه قمار يا اعتیاد ب - 1شناسانه

را به عنوان رفتاری ناهنجار، تکراری  توان آن ( و می1996افسردگی توأم است )بکونا و ديگران، 

و مداوم درنظر گرفت که با ناتوانی فرد در کنترل رفتار قماربازانه همراه است و پیامدهای زيان 

 ی و اجتماعی در سطوح فردی، خانوادگی، مالی، قانونی و شغلی به دنبال دارد. بر اينآور روان

اند از: قماربازی که بندی کرد که عبارت توان به سه دسته تقسیم اساس قماربازان نوع دوم را می

و قماربازی که  4پذير است ، قماربازی که از نظر عاطفی آسیب3از نظر رفتاری شرطی شده است

 (. 2002)بالزژنسشکی و نوور،  5ماعی و تکانشی استضداجت

شود  ( میدان قماربازی با جدا شدن از زندگی روزمره متمايز میReithبراساس نظر ريت )

دهد که قماربازی در روابط  ( و ديگران نشان میBensimon(. مطالعۀ بنسیون)2002)ريت، 

نتايج مطالعۀ شافر و ديگران به بررسی  (.2013گذارد )بنسیون و ديگران،  خانوادگی اثر منفی می

                                                        
1 Pathological gambling 

2 Problem gambling 

3 Behaviourally conditioned problem gamblers 

4 Emotionally vulnerable problem gamblers 

5 Antisocial, impulsivist problem gamblers 
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دهد که مصرف مواد مخدر  پردازد و نشان می شیوع رفتارهای پرخطر در بین مراکز قماربازی می

 ،عالوهه(، ب1999و الکل و همچنین افسردگی در بین قماربازان شیوع دارد )شافر و ديگران، 

سال گرايش بیشتری  16تا  11بین سنین دهند که نواجوانان قمارباز  گريفیت و ساترلند نشان می

به الکل، سیگار و مواد مخدر نسبت به افراد غیرقمارباز در همین سنین دارند )گريفیت و 

اند که از آن  (. مطالعات متعدد به بررسی داليل گرايش افراد به قماربازی پرداخته1998ساترلند، 

آوردن تايید و پذيرش دستبهتوان به مواردی مانند نشان دادن ثروت شخصی،  جمله می

مانند عصبانیت، افسردگی،  -، تسکین حوادث و عواطف دردناک و منفی 1اجتماعی، سرکشی

طلبی، گذران وقت و سرگرمی اشاره کرد شدن، هیجان، امید به برنده-محرومیت و اضطراب 

بی در دهد که احساس محرومیت نس (. پژوهش کاالن و ديگران نشان می2010)اوی و ريلو، 

 (.2008قماربازی تأثیرگذار است )کاالن و ديگران، 

جرح و وشوق به قمار موجب ارتکاب به جرايم سرقت، خیانت در امانت، اختالس و ضرب

جرح وبری نود درصد، فساد اخالقی ده درصد، ضرب(. جیب1120: 1388نیا، قتل است )کی

خودکشی پنج درصد معلول قمار  چهل درصد، جرايم جنسی پانزده درصد، طالق سی درصد و

(. با اين حال موضوع قمار بیشتر از منظر حقوقی در مطالعات داخلی 384: 1375است )طاهری، 

مورد مطالعه قرار گرفته و در مطالعات حوزۀ علوم اجتماعی کمتر مورد توجه محققان  بوده 

بازی در محلۀ هرندی شود از منظر اجتماعی به موضوع قمار است. لذا در اين مقاله تالش می

 پرداخته شود.

ادبياتنظريتحقيق
های اجتماعی  سازمانی در سطح محله موجد انواع آسیب نگاه نظری تحقیق اين است که بی

سازمانی اجتماعی در مطالعات جغرافیايی در ابتدای قرن  های تاريخی رويکرد بی است. ريشه

گو وارد مطالعات شهری شد. اين مفهوم ( و توسط مکتب شیکا1994هجدهم قرار دارد )والکر، 

پردازان متعدد اين مکتب، از جمله شاو و مک کی، تامس و زنانیکی و... در تبیین  توسط نظريه

فرض اين چرايی وجود عنصر جرم و انحرافات شهری در محالت شهری به کار رفت. پیش

تبیین کنندۀ وجود جرم تواند  سازمان يک محلۀ شهری می رويکرد نظری اين است که ساختار بی

شود و در  سازمانی اجتماعی به دلیل تغییرات اساسی ايجاد می در اين محالت باشد. اساساً بی

                                                        
1 Rebelling 
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پاشد و اين هنجارها توان تنظیم  نتیجۀ اين تغییرات، شیرازۀ هنجارهای اجتماعی از هم می

گذار مکتب ن(. پارک به عنوان بنیا1391دهند )پروين،  رفتارهای اجتماعی را از دست می

سازمانی اجتماعی، جهان اجتماعی را به عنوان  شیکاگو با تاکید بر رابطۀ بین مهاجرت و بی

ثبات ها و افراد در حال رقابت در وضعیت دائمی از سازگاری جديد و تعادل بی ترکیبی از گروه

ل زند. زوا زعم وی، مهاجرت و تحرکات جمعیت، نظم اجتماعی را برهم می بیند. به می

های اولیه مانند خانواده و محله برای اعمال  پیوندهای محلی و توانايی ضعیف گروه

های غیررسمی کنترل اجتماعی در محیط شهری، از عوامل مستقیم جرم، بزهکاری  مکانیسم

 (. 504: 2005جوانان و فساد هستند )کاوز، 

زمانی اجتماعی، مهاجرت سا تامس و زنانیکی با مطالعۀ مهاجران لهستانی به موضوع رابطۀ بی

دهند که در مرحلۀ اول مهاجرت، افراد نسل اول با ازدست دادن  پردازند و نشان میو جرم می

ثباتی شده و به  های اجتماعی خود به شدت ضربه خورده و دچار بی گاهريشۀ اخالقی و تکیه

سل دوم با از میان روند، در حالی که افراد ن آورند و سرانجام در فقر فرو می انحراف روی می

های جوان را  های جوان، خرده فرهنگ شوند و گروهثباتی اخالقی وارد عمل می رفتن اثرات بی

 (.182: 1387دهند )فکوهی،  تشکیل می

با طرح نظريۀ دواير متحدالمرکز، به ناحیۀ گذار يا انتقالی به عنوان يک  1ارنست برگس

بیند که يکی پس از  هايی می را به شکل دايرهپردازد. وی شهر شیکاگو  سازمان می فضای بی

ای است که پس از منطقۀ مرکز شهر شکل يابند. ناحیۀ گذار ناحیۀ ديگری رشد کرده و توسعه می

گر جرم و ساز و تبیینسازمانی اجتماعی است که اين وضعیت زمینه گرفته و دارای وضعیت بی

گیری شهر منطقۀ تجاری رگس اساس شکلگذار يا انتقالی است. در نظريۀ بجنايت در ناحیۀ

نقطۀ مرکزی هستند. منطقۀ مرکزی با  3ها به نوعی حاشیۀ ( است که ساير حلقهCBD) 2مرکزی

شود، در حالی که  های زمین مبتنی بر رقابت تبديل می رشد شهر به مکانی با باالترين قیمت

، منطقۀ 5نطقۀ منازل کارگران، م4شود: منطقۀ گذار ای شامل چهار منطقۀ شهری می منطقۀ حاشیه

 .7و منطقۀ تردد و مسافرت 6سکونتی

                                                        
1 Ernest.W.Burgess 
2 Central business district 
3 Sorrounding 
4  In transition 
5 Workingmen 
6  Residential 
7Commuter 



  
 
 
 
 
 

 97  هاي پنهان شهري )مطالعه موردي: محله هرندي(  سازمانی اجتماعی و آسيب بی

 

 

های ساختاری  شاو و مکی مانند پارک و برگس به اين موضوع پرداختند که چگونه ويژگی

ها به طور خاص بر اثرات  گذارد، آن ای اثر می محله بر وقوع بزهکاری در میان قلمروهای محله

اجتماعی -هکاری توجه نشان دادند: پايگاه اقتصادیهای بز چهار وضعیت ساختاری در میزان

ها  گسیختگی خانوادگی. وجود اين ويژگیپايین، عدم تجانس قومیتی، تحرک سکونتی و ازهم

سازمانی  سازمانی اجتماعی است. شاو و مکی مانند توماس و زنانیکی معتقدند که بی نشانگر بی

های اجتماعی غیررسمی  از طريق کنترل اجتماعی توانايی محالت شهری را برای تنظیم خودش

مجرمان   ها در مطالعۀ خود به متغیرهای ديگری مانند ترک تحصیل، میزان دهد، آن کاهش می

کنند  اختالالت روانی اشاره می  مرگ و میر نوزادان، میزان بیماری سل و میزان  جوان، میزان

سازمانی و دارای  ها با ويژگی بیمحله بر اين، به نظر شاو و مکی (. عالوه8-9: 2003)رينبرگر، 

های ديگری نیز دارند از جمله: رشد باالی جمعیت، درصد باالی  باالی کجروی، ويژگی  میزان

.از نظر 2زنیبها و پرسه، میزان پايین مالکیت خانه، میزان پايین اجاره1های نیازمند ترمیم خانواده

ن اجتماعی شهر دارای رابطه است )کلوارد و شاو و مکی بزهکاری با ساختار فیزيکی و سازما

شناختی، ن مفهوم، شرايط بوم(. به طور کلی در شکل کالسیک از اي285: 1960اوهلین، 

کند که اين حالی  کند، تخريب می کنندگی محله را حفظ میهای تعاملی را که ظرفیت تنظیم شبکه

 (.2009افزايش انحرافات اجتماعی را به دنبال دارد )گراتد، 

سازمانی  کند که وی براساس آن، ايدۀ بی پنج ويژگی ساختاری را مطرح می3ردنی استارک

( استفادۀ 3( فقر )2( تراکم )افراد زياد در يک ناحیۀ کوچک( )1کند: ) اجتماعی را خالصه می

( تحرک )افراد در حال حرکت به 4( )5فروشی)ترکیبی از سکونت، صنعت و خرده 4چندگانه

شناسان اولیۀ  ها(. مانند جامعه )خرابی فیزيکی ساختمان 6( خرابی5محله( )داخل و خارج 

سازمانی اجتماعی، الگوهای سنتی زندگی  شیکاگو، استارک معتقد است که ابعاد اساسی بی

بیند  شکند. وی اين شکست را به عنوان افول در نظم اخالقی محله می اجتماعی را در هم می

 (.473: 2006)بورفیند و بارتوچ، 

                                                        
1 On relief 

2 Truancy 

3 Redney Stark 

4 Mixed 

5 Retail 

6 Dilapidation 
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سازمانياجتماعي(مدلسامپسونوگروزازبي1مدل)

 

 (481: 2006)بورفیند و بارتوچ،  

 

اند که در آن، ساختار محله  سازمانی را ارائه داده و گروزيک مدل علّی از بی 1سامپسون

واده و شهرنشینی( در گسیختگی خان)پايگاه اقتصادی، همگونی قومی، تحرک سکونتی، ازهم

های هماالن جوان و مشارکت در  های دوستی، نظارت بر گروه سازمان اجتماعی )شبکه

های اجتماعی سطح جرم و بزهکاری را تعیین  ها سازمان های محلی( تأثیر دارد، از نظر آن سازمان

های  ه ويژگیثباتی مکانی از جمل گسیختگی خانواده و بی هم کنند. از نظر سامپسون فقر، از می

های  ها را در سازمان شوند و درگیری آن ها می ساختاری هستند که مانع روابط میان همسايه

های  دهند، به خاطر سرمايۀ اجتماعی پايین، اين محالت قادر به اعمال کنترل محلی کاهش می

و  (. سامپسون482ها نیستند )همان:  ها و پارک جمعی مؤثر در نواحی عمومی مانند خیابان

اند )ويتو و  سازمانی اجتماعی ارائه کرده را در تکمیل نظريۀ بی 2همکاران مفهوم کارآمدی جمعی

سازمانی اجتماعی به معنای شرايطی است  توان گفت که  بی (. در نهايت می149: 2007ديگران، 

نند ک ها اثر می های ساکنان و يا حل مسايل عمومی آن که بر توانايی يک محله در شناخت ارزش

 (.2009)گراتد 

                                                        
1  Sampson 

2  Collective- efficacy 

پايگاه اقتصادی 

 پايین

 ناهمگونی قومی

 تحرک سکونتی

گسیختگی  ازهم

 خانوادۀ

 شهرنشینی

های شبکه

محلی پراکندۀ 

 دوستی

های همال گروه

جوان نظارت 

 نشده

مشارکت 

 سازمانی پايین

 جرم و

 بزهکاری
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سازمانی اجتماعی مواجه  رويکرد نظری تحقیق اين است که محلۀ هرندی با وضعیت بی

تواند در تبیین و بررسی چرايی وجود انواع انحرافات اجتماعی از  است که اين وضعیت می

 توان به مواردی بازی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله نشانگرهای اين وضعیت می جمله قمار

مانند تراکم و تحرک باالی جمعیت، فقر، پايگاه اقتصادی و اجتماعی، ناهمگونی ساکنان محله، 

ها و وجود انواع انحرافات اجتماعی اشاره کرد  گسیختگی خانواده هم ها، از فرسودگی ساختمان

 (.1392، همچنین احمدی و عربی، 1392)نک. بختیاری و ديگران، 

روشتحقيق
عه، از نوع روش کیفی است که اطالعات الزم از طريق مشاهده و مصاحبه روش تحقیق اين مطال

ها از روش تحلیل تماتیک آوری شده است. در تحلیل دادهبا قماربازان محلۀ هرندی جمع

ای ( طرح تماتیک ساده2008شود. ولکات )استفاده شده است و بر اساس شیوۀ ولکات انجام می

ها را شامل سه مرحلۀ عمومیِ توصیف، تحلیل و تفسیر دادهلارائه داده است. وی فرايند تحلی

 درنظر می گیرد.

گيريجامعةآماري،حجموشيوۀنمونه
های قمار به ها و خانه ها، داخل کوچه جامعۀ آماری همۀ قماربازانی هستند که بر سر چهارراه

حجمِ نمونه اشباع نظری پردازند. با توجه به آنکه معموالً در روش تحقیق کیفی مبنای  قمار می

ها به اشباع نظری رسید، حجم  دست آمده از مصاحبه های بهاست، در اين تحقیق هنگامی که داده

گیری براساس نفر از قماربازان محلۀ هرندی است. شیوۀ نمونه 35نمونه پايان يافت. حجم نمونه 

 گیری هدفمند و در دسترس بوده است.نمونه

هايتحقيقیافته
ترين قرار دارد. اين منطقه که يکی از قديمی 4شهرداری تهران، ناحیۀ  12رندی در منطقۀ محلۀ ه

شود، در مرکز شهر قرار گرفته است. اين منطقه از جنوب به مناطق شهر تهران محسوب می

شهريور و از غرب به خیابان  17خیابان شوش، از شمال به خیابان انقالب، از شرق به خیابان 

شود. در واقع در قلب تهران واقع شده است. اين منطقه با و حافظ محدود می وحدت اسالمی

درصد جمعیت  7/3نفر جمعیت ) 000/270درصد محدوده تهران( و  3/2هکتار وسعت ) 1600
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گیرد )مهندسان مشاور کالنشهر( بیش از سه چهارم ناصری )مرکز تاريخی تهران( را در بر می

 (.1385باوند، 

سال  200از بافت بیش از  ٪73سال و  400سطح منطقه بیش از  ٪27یش از از سوی ديگر ب

قدمت دارد )همان(. همین ارقام باعث شده است تا بیش از يک سوم از سطح منطقه فرسوده 

وامل مهم محسوب شود و آنطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، به عنوان يکی از ع

دفاع شهری شناسايی گیری فضاهای بی ر نتیجه شکلها و جرايم اجتماعی و دگیری آسیب شکل

دهند که مرکز تاريخی شهر تهران در معرض زوال و ها نشان میشده است. به عبارت ديگر داده

شود که فاصلۀ وضع موجود تا مخروبگی روزافزون است. اين مدعا به اين دلیل مطرح می

ی، اين وضعیت را پیامد رويکرد رسیدن به وضع مطلوب، بسیار زياد برآورد شده است. برخ

های شهری از جايی به حومهاند که همراه با توسعۀ امکانات و جابهمدرنیستی به شهر دانسته

های ساکنان قديمی به ساير مناطق شهر تهران بروز يافته است و به متروک طريق مهاجرت

 (.1390راد، گذاشتن مراکز قديمی شهرها دامن زده است )رضايی

ها و امکانات  بندیکل از رهاسازی فضای شهری در اين منطقه، به وضوح در پهنهاين ش 

شهری اين مناطق نمايان است. به عبارت ديگر، عدم توجه به کالبد فضای شهری در اين منطقه 

های فضايی آشکار ساخته است. برای نمونه رشد جمعیت اين منطقه از سال خود را در نابرابری

درصد در سال، کاهنده بوده است و از  5/2با متوسط ضريب رشد منفی  1375تا سال  1359

درصد در سال، افزايش داشته است )مهندسان مشاور  8/2به بعد با متوسط رشد  1375سال 

(. اين کاهش و افزايش جمعیت منطق خاصی دارد. به واقع پس از ويرانی فضای 1385باوند، 

ين مناطق از محل سکونت خود کوچ کردند و شهری در طول سه دهۀ اول، ساکنان اصلی ا

های تر شهر تهران ساکن شدند و پس از آن، عمدتاً فقیرنشینان و جمعیتعموماً در مناطق مرفه

کار، جايگزين آن شدند. قیمت بسیار کار و خالفهای بزهبضاعت و يا گروهمهاجر و افراد بی

جوار، جاذبۀ اصلی مهاجرت اير مناطق همهای پايین آن نسبت به سنازل ملک و امالک و اجاره

(. بازارهای بزرگی در اين منطقه وجود دارد که 1392ها بوده است )پروين و ديگران، اين گروه

ای در معامالت شهر تهران و حتی کل کشور دارند. اما عمدۀ سهم بسیار بزرگ و قابل مالحظه

شود. دلیل اين امر، گذاری نمیهاين درآمدها از منطقه خارج شده و در خود منطقه سرماي

تواند خروج ساکنان و بومیان اين منطقه از محل سکونت خود و مهاجرت به ساير مناطق  می
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کنند. باشد. به همین دلیل، افراد بازاری و متمکن نیز تعلق چندانی به اين منطقه احساس نمی

تی باعث خروج و يا به تعبیر نکتۀ بسیار قابل توجه در مورد اين منطقۀ اين است که چنین وضعی

که بسیاری از  طوری های اداری در يک دهۀ گذشته از اين منطقه شده است بهبهتر، فرار فعالیت

اند. به عبارت ديگر،  مراکز اداری و ستادی بخش دولتی به خارج از اين منطقه نقل مکان کرده

تر وضع موجود، باعث وخیمهای منطقه و بهبود مراکز دولتی در عوض مقاومت در برابر آسیب

اند. خروج اغنیا و ادارات دولتی از اين مناطق از دهۀ پیش آغاز شدن وضعیت اجتماعی آن شده

دهد که محلۀ هرندی امروزه با انواع  عالوه نتايج مطالعات نشان میشده است )همان(. به

نی و کار، خودکشی و... باشی، کودکان خیاباهای اجتماعی مانند اعتیاد، سرقت، ناامنی، هم آسیب

 (.1392)نک. به پروين و ديگران، 

های اجتماعی پنهانِ  های عمومی محلۀ هرندی به بررسی يکی از آسیب پس از ذکر ويژگی

 پردازيم:اين محله يعنی قماربازی می

هايعموميقماربازان:ویژگي-

دست تجوی بهقمارباز به طور کلی توصیف فردی است سرگردان و پراضطراب  که در جس

ها و يا  ها، داخل کوچهيابی به آرزوهای خود هر روز روانۀ سر چهارراهآوردن پول و دست

-شود. قمار در محلۀ هرندی، جز در موارد بسیار اندک، که زنان نیز به آن می های قمار میخانه

ل وجود دارد، شود. در بین قماربازها، هم افراد مجرد و هم متأهپردازند، توسط مردان انجام می

ها نیز خود به دلیل قمار و پیامدهای ناشی از آن از همسر خود جدا  تعداد قابل توجهی از آن

 گويد: اند. يکی از قماربازها دربارۀ وضع زندگی خود می شده

هام هیچ ارتباطی ندارم، البته ام جدا شدم، با زن و بچه هشت ساله که از خانواده»

م ولی از نزديک نه. قمار همه چی آدم رو ازش می گیره، دورادور جويای حالشون هست

خانواده، کار، فامیل، آينده و... ديگه هیچی واست نمی مونه. اينقد پول و سرمايم رو 

واسه قمار باختم که نبودنم بیشتر به سود خانواده بود و با اين شرايط منم آنقدر خسته 

 .«... شدم که منزلم رو ترک کردم و االنم هرروز اينجام

شان از همین راه تأمین  ها تنها شغلشان قماربازی است و مخارج زندگی بخشی از آن

شود، اين افراد معموالً خانواده دارند و در محله ساکن هستند. گروهی ديگر که )اکثراً(  می

های مجردی، آيند و در خانه مجردند، معموالً ساکن اين محل نیستند و صرفاً برای قمار می

سال به باال  35ها، افراد  خوابند. از لحاظ سنی اکثر آن ها میهای شهرداری و قمارخانههخوابگا
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ها وجود دارد. در میان   سال به باال در میان آن 50هستند و تعداد قابل توجهی هم افراد مسن

 شود.  های سنی مشاهده میقماربازان محلۀ هرندی، افراد جوان کمتر از ديگر رده

ها  کند، وضع ظاهری اکثر آن انه فشارهای جسمی و روانی زيادی را تجربه میقمار باز روز

ريخته است و بهداشت ظاهری برايشان همها و خارج از منزل( ژولیده و به )قماربازان سر چهاراه

های کثیف به تن، موهای نامرتب و چهره ای پريشان خاطر،  چندان مفهومی ندارد؛ لباس

شود. يکی از قماربازها دربارۀ  ديگران به راحتی تشخیص داده می مضطرب و عصبانی که توسط

 گويد:  شیوۀ زندگی خود می
بازيم، کل زندگیمون شده همین  بريم يا می ما هرروز استرس اين رو داريم که می»

شن، حتی از بس نهار و شامشون رو سر کار. خیلی از قماربازا وقتی می بازن افسرده می

بازه غذا خوردن براش پوست و استخون شدن. قمارباز وقتی میخورن همه موقع نمی

خیلی مفهومی نداره. با اون ده هزار تومنی که داره حاضره بره قمار کنه ولی غذا نخوره. 

 .«کنه و حموم رفتن براش مهم نیست دو ماه يه بار لباساش رو عوض می

های مختلفی داشته است،  های دور و نزديک شکلهرچند که قمار در محلۀ هرندی در زمان

ها و... ولی  بندی بر سر پالک زوج و فرد ماشیناز جمله تخته نرد، قوزک پای گوسفند، شرط

است که در اينجا آن را  "تاس"اکنون آن شکل از قمار که در محله مرسوم است، قمار با ابزار هم

وه بر دو نفری که دو نفره است. عال 3دهیم. در اين شکل از قمار، بازی به صورت توضیح می

عضو اين بازی است که هر  "کاسه کوزه "يا  "گیرتلکه"طرف بازی هستند، يک نفر به عنوان 

گیر بدهد. و  تومان را به تلکه 500شخصی برنده بازی شود بايستی بابت هر ده هزار تومان مبلغ 

دارد و نیمی برمی شده نیمی را برای خودگیر از تمامی مبلغ جمعدر پايانِ قمار، شخص تلکه

گیرها معموالً پولی ندارند که بخواهند با آن قمار  کند. تلکه ديگر را بین دو طرف بازی تقسیم می

گويند.  می "قمار بدون باخت"کنند که در بین قماربازها بدان  کنند و به همین دلیل اين کار را می

شخص کاسه کوزه است. با توجه گیرد متعلق به  ها صورت می دو عدد تاسی که بازی قمار با آن

شود که قبالً تمام  گیرها، اين کنش فقط به قماربازهايی داده می به بدون باخت بودن قمار تلکه

اند و در واقع برحسب اعتمادی که در طول زمان کسب  داروندارشان را در قمار از دست داده

 گیر يا کاسه کوزه شوند.  توانند تلکه اند، می کرده

کند ولی  گر اصطالح رايج در بین قماربازان است. اين شخص خودش قمار نمیدي "جیزگر"

ها اين اعتماد را  دهد )معموالً به افرادی که پول ندارند و به آن کنند پول می به افرادی که قمار می
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-دهند(. اگر اين شخص برندۀ  بازی شود، همان لحظه مبلغ قرض را به دارد که پولش را پس می

دهد، ولی اگر شخص ببازد بايد راس ساعت مقرر آن اضافی به جیزگر پس می عالوۀ مبلغی

 مبلغ را به وی برگرداند. 

ای ها را به گونه است. اين افراد تاس "قمار بدون باخت"يا  "برمفت"ديگر اصطالح رايج، 

تاس را ای شماره يک اند )اين گروه به شکل ماهرانه اند و يا در داخل آن سرب ريخته تراش داده

ها به ريزند که کسی متوجه نخواهد شد( که همیشه تاس سوراخ کرده و در داخل آن سرب می

آيد و فقط خودشان شیوه پرتاب کردن  صورت خال باال )منظور از خال، اعداد تاس است( می

به دانند که ای میدانند. در واقع مهارت انجام کار را به گونه ها به شکل مورد انتظار را می تاس

 کنند.ها را هدايت می هر شکلی بخواهند تاس

ها و داخل  های قماربازی در محلۀ هرندی به دو صورت است: يکی سر چهارراه مکان

های  يافتۀ قمار. مبالغی که در مکانهای سازمانهای محله و ديگری در داخل خانهکوچه

سر چهاراه ها و داخل ر واقع های اساسی دارد. د شود با هم تفاوت قماربازی ردوبدل می

تواند حداقل ده شود )که اين مبلغ میهای محلۀ هرندی بر سر مبالغ اندک قمار انجام می کوچه

ای های قمار که به گونههزار تومان تا دويست هزار تومان در هر نوبت باشد( ولی در خانه

روز خود قماربازها شبانهشود که به گفتۀ  شوند بر سر مبالغ باال قمار می يافته اداره میسازمان

شود. قمار معموالً به  های قمار بین قماربازان ردوبدل میصدها میلیون تومان در اين خانه

های مختلفی صورت  قمار به شکل انجام می شود. -نفر 70گاهی تا  -جمعیصورت دسته

 پذيرد که سه شکل رايج و مرسوم آن به شرح زير است:  می

بیاورد برندۀ بازی  6و يا  5، 3ها را جفت  قمار هرکسی که تاس در اين شکل قماربيبود:

 است.  

در اين شکل از قمار هرکدام از دو طرف  که هنگام پرتاب تاس، خالشان قمارخالباال:

 )عدد تاس( باال باشد نیز برنده بازی هستند. 

د يا اينکه کالً بازن به اين صورت که برخی از قماربازها پولشان را حین بازی می قماردو:

گذارند آن را پس بدهند که قماربازها اين شکل از  کنند و قرار می پولی ندارند و نسیه بازی می

 دانند.  قمار را خیلی بد می
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ای دارد. اگر در بازی قمار ببرد، خوشحال است و به میمنت اين برد به قمارباز رفتار دوگانه

دهد و اگر ببازد افسرده و در اغلب  می "شاباش"کسانی که در اطرافش هستند به قول خودشان 

 "اعتیاد"شود و احتمال بروز رفتارهای انحرافی ديگر به خصوص  مواقع عصبانی و پرخاشگر می

 يابد.  در وی افزايش می

 تيپولوژيقماربازان-

توان  شده با افراد قمارباز، میهای انجامبه طور کلی براساس مشاهدات محقق و مصاحبه

 ازان را در محلۀ هرندی به چهار تیپ دسته بندی کرد:قمارب

قماربازمحلي)ساكندرمحل(●

دست آوردن پولی اجبار به امید بهدستۀ اول توصیف مردی است که هر روز با طلوع آفتاب به

آيد. اين شخص معموالً آمده است های قمار میها و خانه هنگفت بر سر چهاراه ها، داخل کوچه

دست آوردن پولی هنگفت در  دست آورد يا اينکه برای به ی را که قبالً باخته مجدداً بههاي تا پول

های قمار آمده است. اين گروه از افراد کسانی هستند که در محلۀ هرندی و  مدتی کم به مکان

شان قماربازی است. يکی از قماربازها مجاور آن سکونت دارند. معموالً شغل ندارند و کار اصلی

 دارد که: ن شکل از قماربازها اظهار میدر اي

از بیست سالگی تا حاال قمار کردم، االنم چهل وهفت سالمه، يعنی هفده ساله دارم »

خونه کنم. تمام زندگیم رو توی اين کارباختم. تا بیست سالگی توی يه قهوهقمار می

م سر همین نزديک میدون شوش کار می کردم، درامدم بد نبود، تا اينکه يه روز اومد

چهاراه لعنتی و قمار کردم. يه بار پول زيادی رو بردم خیلی خوشحال شدم. چون پولی 

که برده بودم حقوق يه ماهم بود. دوباره فرداش سرکار نرفتم و اومدم سر همین 

چهارراه. تمام پولی که برده بودم با پولی که تا حاال کار کرده بودم روباختم. افسرده 

ونه. چند بار از دخل مغازه بابام پول برداشتم و میومدم قمار و وناراحت برگشتم خ

 .«بینی وضعم چطوره، هیچی ندارم. تمام زندگیم رو باختمهرروز می باختم. االنم که می

قماربازگذريیاتفنني ●

کنند. اين افراد معموالً  صورت گذری به انجام اين کار مبادرت میدستۀ دوم کسانی هستند که به

گردند به شوند و يا عصرها که از سرکار برمی دارند و صرفاً اوايل صبح که روانۀ کار میشغل 

 گويد:  پردازند. يکی ازقماربازها در اين رابطه می انجام اين کار می
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-توی میدون شوش مغازه خواربارفروشی دارم. ولی هروقت که ازاين محل رد می»

کنن منم میام دنبال قمار. نفر دارن قمار میگردم، اگه ببینم چند شم يا از سرکار برمی

بازم کنم. خیلی وقتام میگردم میام يه سر قمار میازسر کار برمی 4عصرا هم که ساعتای 

ولی همیشه اين امید رو دارم که پواليی که قبال باختم رو دوباره پس بگیرم و سر همین 

 . «کارم هرروز دعواهای زيادی با خونواده دارم

 گويد:  ها می از آن يکی ديگر

رفتم میدون شوش که  سر همین چهاراه صبح داشتم با وانتم می 8امروز ساعت »

کردن، منم وسوسه شدم و رفتم دروازه غار چند تا قمارباز رو ديدم که داشتن قمار می

هزار تومنم رو باختم، که اين مبلغ کل پولی 700کنارشون شروع کردم به قمار. حدوداً 

بینی رفتم میدون میوه و تره بار و برای مغازم خريد می کردم. االنم که مید میبود که باي

کنم سر اينه که همه پوالم رو باختم و از شدت شرمندگی زن و دارم مواد مصرف می

 .«گیرهخوام برم خونه. قمار لعنتی همه چیز آدم رو ازش میبچه نمی

نی هستند که به هر دلیلی به صورت گذری برخی ديگر از قماربازانِ مرتبط با اين طیف کسا

ها( عبور  های قمار واقع در محلۀ هرندی )معموالً سر چهارراه و داخل کوچه و تفننی از مکان

ها، حس کنجکاوی و  کرده و متوجه تجمع تعدادی از قماربازان شده و پس از مشاهدۀ بازی آن

 سوق داده است.  ها را به انجام اين کار خواهیِ نهفته در قمار آنهیجان

 گويد:  ها می يکی از آن

ها، داخل همین يه ساعت  پیش برای خريد وسايل ماشین رفتم محلۀ اوراقچی»

میدون شوش. از مسیر برگشتم که اومدم قماربازها رو ديدم که سرچهار راه جمع شدن. 

ن کمی منم اومدم قمار کردم. تا حاال قمار نکرده بودم ولی وقتی ديدم چقد پول در زما

شه خیلی خوشم اومد که منم شانسم رو امتحان کنم. االنم که پولمو باختم ردوبدل می

 . «گردم منزل و ديگه سراغ قمار نمیامبرمی

خانمانقماربازبي●

دست بیاورند  زنند که پولی به خانمانی هستند که روزها به هر کاری دست میدستۀ سوم افراد بی

ها و داخل  فراد به دلیل پول اندکی که دارند در تمامی موارد سر چهارراهتا با آن قمار کنند. اين ا

ها مشغول  خانمان که  سالکنند. يکی از افراد بی ها را به عنوان مکان قمار خود انتخاب می کوچه

 گويد: قماربازی است در اين رابطه می
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میدون  رمکنم و میگردی، خرت وپرت جمع میکار هرروزم اينه که میرم دوره»

فروشم و اون پول رو که نهايتش بیست  تومن بشه رو میارم سر همین  شوش مفت می

بازم. اين بیست تومن واسه من پولی نیست، کنم و همیشم میچهارراه باهاش قمار می

رم گرم خونه ها رو هم میکنم که يه روز پول زيادی رو ببرم. شباينقدر قمار می

 . «خوابمشهرداری می

خانمان( معموالً از وضعیت عمومی جامعه ناراضی است. ز )بخصوص قمارباز بیقماربا

داند. میزان احساس  آوردن خود به قمار میچون که اين سیستم را مقصر بیکاری و روی

سازمانی اجتماعی و احساس آنومی در او زياد است. رضايت او از زندگی بسیار پايین است  بی

 گويد:  ها در اين باره می کند. يکی از آن و فشارهای زيادی را تجربه می

داشتیم وارد  اگه من و امثال من که االن زندگیمون رو برای قمار باختیم کاری می»

شديم. حتی اگه االنم کاری برام جور بشه ديگه سراغ قمار نمیام. االن  بازی قمار نمی

م، االنم که پولی ماها هیچ امیدی به زندگی نداريم، تمام پول و زندگیمون رو باختی

شینم يکی ببره و ازش مبلغی قرض ندارم و هر روز میام سر اين چهار راه و منتظر می

تونیم رفتارمون رو تغییر بديم و ديگه سراغش بگیرم و دوباره بیايم قمار کنم. حتی نمی

کار  ای دارم و نه خونه و زندگی برام مونده. البته اگرم برم دنبالنريم. االنم نه خانواده

کنه قیافش، رفتارش و تمام خصوصیاتش ده، کسی که قمار میکسی به ماها کار نمی

ده. هر روزم بايد استرس شه و هیچ کسم قبولش نداره و بهش کار نمیمثل يه معتاد می

بريم يا نه. روزها رو بیرونیم و يه جوری بايد  اين رو داشته باشیم که ببینیم می

ها و  های شهرداری و يا داخل پارکريم گرم خونهيا می ها رو هم کهبگذرونیم، شب

 . «خوابیمها جايی گیر میاريم می کوچهکوچه پس

قماربازحرفهاي)ساكندرمنزل( ●

ها در سطح محل و  شود. اين خانههای قمار انجام میاين شکل از قمار معموالً در داخل خانه

کنند و ستند که ساختمانی را در محل اجاره میاطراف آن وجود دارد. به اين ترتیب کسانی ه

دهند. تفاوت قمار در اينجا با  ها ترتیب میدور از مسائل و مشکالت سر چهاراهمکانی امن و به

ورسم و معتبر )به شود اين است که اينجا صرفاً افراد با اسم ها انجام می قماری که سر چهارراه

( اجازه ورود  به ساختمان را دارند و  بر سر مبالغ "بقماربازان سرحسا "گفته خود قماربازها 

شود. وضعیت ظاهری اين افراد نسبت به قماربازان سرچهاراه بسیار مرتب باال قمار انجام می
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های سر چهاراه ها به ندرت صورت  ها، فحاشیهای شیک برتن دارند. در اين محل بوده و لباس

 های حاضر وجود دارد.  تماشاچیپذيرد و احترام به طرف مقابل و ديگر  می

هاياجتماعيقماربازي؛بستريبرايانواعآسيب-
های اجتماعی،  سیستم زندگی قماربازان را از ابعاد گوناگون  قماربازی به عنوان يکی از آسیب

های اجتماعی  هايی را برای ورود اين افراد به دامنۀ ديگر آسیب دهد و زمینهتحت تأثیر قرار می

آورد. در ارتباط با اين بخش از موضوع  وجود میها به کند و مشکالتی را در زندگی آنمیفراهم 

تواند  بايد گفت که بحث علت و معلول  مطرح است. يعنی اينکه از يک سو مسئلۀ قمار می

تواند معلول و  های اجتماعی شود و از سويی ديگر می آوردن به ديگر آسیبعلتی برای روی

ها به  های اجتماعی باشد. در ادامه با استناد به تحلیل مصاحبه ديگر آسیبمخلوقی از سوی 

 شود. های اجتماعی مرتبط با قماربازی پرداخته می بررسی ديگر آسیب

اعتيادومصرفموادمخدرومحرّک ●

ها در تحقیق به دست آمد، اعتیاد به  های اجتماعی که از فرايند تحلیل مصاحبه يکی از آسیب

های بارز و مشخص بسیاری از قماربازها است.  در است. در واقع اعتیاد يکی از آسیبمواد مخ

کنندۀ مواد رابطۀ میان اعتیاد و قماربازی پیچیده است؛ زيرا اوالً قماربازهايی هستند که مصرف

نیستند، دوماً در موارد زيادی تعدادی از قماربازان پس از ورود به قماربازی به مصرف مواد 

آوردن به  اند و سوماً مادۀ مصرفی برخی از قماربازها پس از روی اند و معتاد شده ردهروی آو

زايی بسیار بیشتر تغییر يافته و حتی قماربازی از مواد سنتی به مواد صنعتی محرّک با آسیب

شدت مصرفشان نیز افزايش يافته است. در اين خصوص و در رابطۀ پیوند اعتیاد، فروش مواد 

 ر يکی از قماربازها معتقد است که:مخدر و قما

شن، دربینشون  های قمار جمع میها يا داخل خونهوقتی قماربازها سر چهاراه»

شه، پرخاشگره و بازه افسرده  و ناراحت میهای موادم هست. قمارباز وقتی میفروشنده

 سال پیش  واسه قمار اومدم سر همین 4ده. خود من حدود به زمین و زمان فحش می

-چهارراه. وقتی پول و زندگیم رو باختم خیلی افسرده و ناراحت بودم. يکی از فروشنده

شه. منم گفت که بیا مصرف کن حالت خوب میهای مواد يه چیزی رو بهم داد و می

-چون حالم خیلی بد بود ازش گرفتم و مصرف کردم. چند بار اول رو ازم پول نمی
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م ديگه وابسته مواد شدم و مجبور بودم که گرفت ولی وقتی  که چند بار مصرف کرد

 . «کنمبینی هم معتادم و هم قمار میپول بدم و مواد بگیرم. االنم که می

های قمار، به بازی قمار مشغول است در اين رابطه يکی ديگر از قماربازها که داخل خانه

 گويد: می

یشه. داخل اين های قمار همه انواع مواد هستش، مثل هروئین و شدر داخل خونه»

کنه. ها وقتی قمارباز پولش رو ببازه يا ببره بعد از بازی قمار میاد مواد مصرف میخونه

تونن مصرف کنن. کنن ولی هرکدوم که بخوان به راحتی میالبته همشون اينکارو نمی

 «شن. مثل من و امثال من خیلی زيادن.کنن معموالً معتاد میخیلی از اونايی که قمار می

خریدوفروشمواد ●

دست آمد.  ها به خريدوفروش مواد از ديگر مقوالت تحقیق است که از فرايند تحلیل مصاحبه

باره بايد گفت که از يک سو تعداد بسیاری از قماربازان  پس از باختن  پول خود در قمار، دراين

از سوی  دست آوردن پول مجدد مجبور به خريدوفروش مواد برای ديگران هستند و برای به

شود افرادی هستند که به خريد و فروش مواد ها انجام می هايی که قماربازی در آن ديگر در مکان

ها در  کنند. يکی از آن پذيری هرچه بیشتر قماربازها فراهم میپردازند و زمینه را برای آسیب می

 گويد:  اين مورد می

هر پیشنهادی که پول  زنه وقمارباز وقتی پولش رو ببازه به هر کاری دست می»

دست آوردن پول، هر روز  کنه. بعضیاشون وقتی ببازن واسه بهتوش باشه رو قبول می

کنن بعدشم پولی میارن که باهاش قمار کنن. میرن واسه اين و اون مواد فروشی می

 . «خیلیا اينجوری بدبخت شدن و بارها رفتن زندان

سرقت ●

باره بايد گفت که  با موضوع قماربازی است. دراينهای شايع مرتبط  سرقت از ديگر آسیب

خانمان( پس از باختن، به سرقت روی  تعداد قابل توجهی از قماربازان )بخصوص قماربازان بی

هايی وجود دارد. اوالً قماربازهايی که خانواده دارند پس از  آورند. دربارۀ شکل سرقت تفاوت می

گذارند  مجدد به ناچار وسايل زندگی خود را به فروش میبازند، برای قمار  اينکه پول خود را می

اند، دوماً کسانی خانمان شده اکنون بیها در نتیجه همین روال، هم و تعداد قابل توجهی از آن

زنند. البته بايد گفت که  برد میدست آوردن پول، به اموال ديگران دست ديگر هستند که برای به

خانمان نیست، بلکه در میان تمامی قماربازان کسانی  زهای بیمسئلۀ سرقت، صرفاً مختص قماربا
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گذرانند و بخشی از  شان صرفاً سرقت است و از اين راه زندگی خود را می هستند که کار و پیشه

 گويد:  دهند. يکی از قماربازها در اين رابطه می پول خود را به قمار اختصاص می
رن نن کارشون دزديه. صبح تا شب میکخیلی از اونايی که در اين محل قمار می»

کنن. اگرم توی قمار ببازن به هر کاری دزدی بعدش میان سر همین چهار راه قمار می

دست بیارن و بیان باهاش قمار کنن. خیلی از اين  زنن که دوباره پولی بهدست می

 شون دزديه و کاری جز دزدیقماربازها کاری جز دزدی ندارن. در واقع شغل روزمره

کنن که بیان قمار کنن، از طرف ديگم هروقت ببازن مستقیم ندارن. از يه طرف دزدی می

 . «میرن سراغ دزدی

خشونت،فحاشيودعواهايخياباني ●

موضوعی که بايد مدنظر قرار گیرد اين است که تعدادی از مردان و به نسبت، شمار کمتری از 

شیشه را به عنوان مادۀ مصرفی خود انتخاب کنندۀ محله، مادۀ محرک  زنانِ قمارباز و مصرف

کنند. به دلیل تأثیرات سوئی که اين ماده بر روی عملکرد مغز انسان دارد، قدرت انتخاب و  می

محابا را افزايش برد و زمینۀ بروز رفتارهای پرخطر و بیتصمیم گیری عاقالنه را از بین می

کنند و پس از باخت ار مواد محرک مصرف میدهد. بسیاری از قماربازها قبل و يا بعد از قم می

بر تأثیرات مادۀ محرک افتد. در واقع، عالوههای زيادی اتفاق می در بازی، دعواها و فحاشی

درپی و فشارهای جسمی و روانی حاصل از آن، های پیشیشه در رفتار قماربازها، به دلیل باخت

های  بسیار وجود دارد. در مکان خصوص در میان قماربازان نوجوان و جوانچاقوکشی به

افتد؛ خودداری از دادن پول های زيادی بین طرفین قمار اتفاق میقماربازی، روزانه درگیری

های فراوان، در مواردی همراه با خشونت و  شده به طرف برندۀ بازی و درنتیجه فحاشیباخته

 گويد:  باره میدعوا، امری آشنا است. يکی از قماربازها دراين
کنن، هر روز سر  خیلی از قماربازهايی که داخل اين محل هستند شیشه مصرف می»

برن دن، بعضیا وقتی که میشه، قماربازها خیلی به هم فحش می ها دعوا میاين چهاراه

کاری و چاقوکشی شه  و کار به کتکده و بینشون دعوا میطرف مقابل پولشون رو نمی

 . «شهکشیده می

ادگيوجدایيازهمسراختالفاتخانو ●

های خانوادگی و در موارد  های الزم برای کشمکشدرگیر شدن با مسئلۀ قماربازی، موجد زمینه

باره اش را به يکقابل توجهی جدايی از همسر است. قمار، شکل عادی زندگی فرد و خانواده
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باط وی با خانواده، دهد. قمار، برای شغل قمارباز، وضعیت مالی وی، میزان و نوع  ارت تغییر می

آورد. اين  وجود میاش مشکالتی بههای زندگی خانوادگی بازگشت او به منزل و ديگر جنبه  زمان

ای بین خانواده و فرد قمارباز مشکالت زمانی که با مصرف مواد همراه باشد به شکل فزاينده

جدال اين افراد با  های قماربازی )به اشکال مختلف( باعثکند. تأمین هزينهتعارض ايجاد می

شود. در واقع اين افراد پس از باختن در قمار، اعضای خانوادۀ خود و بعضاً بروز خشونت می

زنند. در موارد زيادی فرد قمارباز  دست آوردن پول قمار مجدد دست به هر کاری می برای به

شود  اش میههای زيادی برای خانواد زند و موجب آزار و اذيتدست به فروش وسايل منزل می

کشاند.  و اين موضوع فرد را تا جدايی از همسر )به شکل طالق رسمی و يا صرفاً ترک منزل( می

 گويد:  باره میيکی از قماربازها دراين

هام دعوا دارم. قمارباز وقتی ببازه، که رم خونه با همسرم و بچههر وقت که می»

اش سر دعوا و عصبانیه و با خانواده ده، پرخاشگربازه، به همه فحش میالبته همیشه می

آورد رو رفته باهاش قمار کرده و  اش میداره. پولی رو که بعد کار بايد برای خونواده

دن. خیلیاشون بعد از اينکه پولشون رو اون رو باخته، واس همینم خونواده بهش گیر می

اش رو شیر بچهرن. قمارباز وقتی پول نداشته باشه حتی بازن چند روز خونه نمیمی

شناسم که سر همین قمار فروشه که با پولش قمار کنه. خیلیی از دوستام رو میمیاره می

 «.تمام زندگیشون رو ازدست دادن و حتی زنشونم طالق دادن

 گويد:  اش میبازی در زندگی شخصی يکی ديگر از قماربازها دربارۀ تاثیر قمار

فروشه، ماشینم رو فروختم، خونم رو ره میبازه وسايل خونشم میاقمارباز وقتی می»

هام رو از دست دادم، االنم که می بینی وضعم چطوره، شدم يه فروختم، زنم و بچه

 .«معتاد کارتن خواب که روز و شبم معلوم نیست

اختاللدروضعيتماليفردوخانواده)درموارديازدستدادنكار( ●

وجود ر و اقتصادی افراد قمارباز مشکالتی را بهقماربازی به اشکال مختلف در وضعیت کا

-ترين ضربه را بر پیکر فرد و خانواده  وارد می آورد. در واقع قمار از نظر اقتصادی بزرگ می

کشیدن افتد که مرد ثروتمندی يا فردی معمولی پس از زحمت سازد، زيرا بسیار اتفاق افتاده و می

آورد ولی در يک بازی قمار يا در چند بازی متوالی،  میدست  ای بهو کارکردن و فعالیت، سرمايه
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گردد. گفتۀ زير تايیدکنندۀ اين  خالی به منزل بازمیبازد و دستبخشی و يا تمام اين سرمايه را می

 مطلب است:

در بین همین قماربازها يکی از دوستام رانندۀ سرويس مدرسه بود. و ساعت »

ومد قمار رو برگردونه خونشون، همین جا می هارفت بچه دوازده که بايد هر روز می

گفت ماشینم پنچر شده. هر روز  زد از دروغ می کرد. مدير مدرسه که بهش زنگ می می

آورد، که بعد از يه مدتی اخراجش کردن، االنم که بیکاره و هر روز میاد اين يه بهانه می

 .«محل دنبال قمار

 گويد :   ها می يکی ديگر از آن

رکار بر میگردم بايد بیام سر همین چهاراه قمارکنم ، قمار از اعتیادم هروقت ازس»

بدتره و وادارت می کنه هرروز بیای ، هرروز بخش زيادی از پولم رو همین جا می بازم 

. خیلی از کسايی که سر همین چهاراه جمع شدن تمام زندگیشونو باختن ، تا تونستن 

. قمارباز حاضره حتی شیر بچشو بخاطر وسايل زندگشیشونو به خاطر قمار فروختن 

 . «قمار بفروشه

خانمانيطردشدگياجتماعيوبي ●

های اجتماعی موضوع ديگری است که  طردشدن از سوی خانواده و اجتماع و نداشتن حمايت

شود. طردشدن از سوی خانواده و  خانمان( بیان می توسط قماربازها )بخصوص قمارباز بی

گويی و...( يکی از های مرتبط با آن )دزدی، اعتیاد، دروغ بازی و ديگر آسیباجتماع به دلیل قمار

موارد شايع در میان قماربازان است. اين افراد پس از درگیرشدن  با قماربازی، معموالً شغل )در 

دهند و صرفاً به يک فرد پردردسر در اکثر موارد شغل کاذب( و منبع درآمد خود را از دست می

ها از سوی خانواده طرد شده و يا خانواده را  شوند. پس از مدتی، بخشی از آنمی خانواده بدل

های قماربازی )به اشکال شوند. تأمین هزينه خانمان محسوب می اند و هم اکنون بی ترک کرده

شود. در واقع مختلف( باعث جدال اين افراد با اعضای خانوادۀ خود و بعضاً بروز خشونت می

زنند.  دست آوردن پول قمارِ مجدد دست به هر کاری می ز باختن در قمار، برای بهاين افراد پس ا

های  زند و موجب آزار و اذيتدر موارد زيادی فرد قمارباز دست به فروش وسايل منزل می

 شود.  اش میزيادی برای خانواده
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معتقد  يکی از قماربازها در ارتباط با طردشدگی اجتماعی و اختالل در روابط اجتماعی

 است:

هیچ کسی رو نداريم که بهش تکیه کنیم يا اينکه نگرانمون باشه، مشکالتمون  ما»

ای داريم و نه فامیلی. قماربازی همه چیز آدم دونیم به کی بگیم، االن  نه خانوادهرو نمی

دونن قماربازيم. -گیره. در اين محل کسی به ماها اعتماد نداره، چون میرو ازش می

دونن. آخه يه جورايی هم حق دارن چون قمارباز وقتی پولشو ببازه به هر یمارو دزد م

-دست بیاره. از مردم محل دزدی می زنه که دوباره برای قمار پولی رو بهکاری دست می

ها و فک و فامیل قرض کردم و ها قمار کردم و آنقدر از همسايهکنه. خود من سال

اعتمادن و همه من رو دروغگو  ن همه بهم بیبعدشم نتونستم پولشون رو پس بدم که اال

های محل بدزدن مستقیم میان سراغ ما. کال ارتباط دونن، اگرم چیزی رو از خونهمی

خانوادگیمون قطع شده و با هم هیچ ارتباطی نداريم. قمارباز قیافش مشخصه، همین که 

مون شبیه آدمای شما مستقیم اومديد سراغ من و باهام مصاحبه کرديد نشون می ده قیاف

ده و ما رو عادی نیست، شبیه معتادا و  کارتن خوابا هستیم. پیلس همیشه بهمون گیر می

 . «زنن. اين شده زندگی هر روز ما...کتک می

هم چنین افراد قمارباز با مسائلی نظیر فقدان مشارکت اجتماعی )عدم ارتباط با خانواده، 

های گوناگون(، فقدان  ويت در گروه ها و انجمنهمسايگان، خويشاوندان و هم چنین عدم عض

ها، عدم استفاده از  حقوق اجتماعی )عدم رعايت حقوق آنها در مراجعه به نهادها و سازمان

نبودن به هنجارهای  بند خدمات عمومی دولت نظیر يارانه و بیمه( و عدم ادغام هنجاری )پای

ها  رد اجتماعی درگیر هستند. يکی از آنشدۀ اخالقی و فرهنگی( به عنوان ابعاد اصلی طتعريف

 گويد:  باره میاين در

شه بايد قید خانواده و بقیه فک و فامیل رو بزنه چون ديگه آدم وقتی وارد قمار می»

رم جايی سر و وضعمون رو کسی بهش اعتماد نداره، حتی وقتی برای يه کار اداری می

کنن و اينا مردم يه جوری بهمون نگاه می ندازن يا همهبینن يا کارمون رو دير راه میمی

شه ديگه داخل اون اداره نريم. خود من يارانه و بیمه ندارم ولی تا حاال اقدامی باعث می

دم احتیاج دارم. )قمارباز نکردم هرچند که خیلی به مقدار پولی که از يارانه می

  «خانمان سر چهاراه هرندی( بی
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دالیلقماربازي-

ویيجحسانتقام ●

دست  طور کلی بهاند يا به گرفتن از قماربازانی که قبال در بازی با وی برنده بودهحس انتقام

کند. در  رفته، به صورت محرکی برانگیزاننده برای قمارباز عمل میهای ازدست آوردن مجدد پول

اه سخت و های باختۀ خود را پس بگیرد و در اين ر واقع امید هر روز او اين است که تمامی پول

های متعدد، دست از تالش برنخواهد داشت. براساس گفتۀ يکی از  بی پايان، با وجود شکست

 قماربازان:

من تمام زندگیم رو در قمارباختم، يه روزی برای خودم کسی بودم و همه بهم »

ذاشتن ولی االن هیچی ندارم، به خیلیا سر همین چهارراه پول دادم که ديگه احترام می

هايی رو که باختم رو  کنم که يه روز تمام پولپس ندادن. آنقدر میام قمار می پولم رو

 . «دوباره پس بگیرم

 خواهيولذّتهيجان ●

های  بخش قابل توجهی از قماربازان محلۀ هرندی، پس از مشاهده و يا شنیدن هیجان و لذت

برد اول، عاملی مهم و اساسی ها لذت ناشی از  اند. برای اکثر آن ناشی از برد به قمار روی آورده

دست آوردن پول زياد  برای تداوم قماربازی بوده است. هیجان ناشی از برد و لذت حاصل از به

وار به سمت قمار و انجام  خصوص در مراحل ابتدايیِ شروع قمار، فرد را ديوانهدر زمان کم، به

ل بعدی بحث هیجان و دهد. هرچند که در مراح مجدد و چند بارۀ آن در طول روز سوق می

پردازد. يکی از قماربازان  به قمار می "جبران"لذت کمتر مصداق دارد و فرد قمارباز بیشتر برای 

 گويد:  در اين رابطه می

قمار مثل اعتیاده، از موادم بدتره، يه بارش عروسیه هزار بارش عزاست. اولین »

م و همیشه يادمه. وقتی يادم بردها خیلی شیرينه، اون برد هارو هیچ وقت فراموش نمیکن

شدم به خودم خندم میاد. قمارباز وقتی طعم برد میاد  که اون موقع چقدر خوشحال می

رو بچشه ديگه افتاده تو دام قمار، هروقت ببره خوشحاله و هروقت ببازه  عصبانی. 

ه رو شهايی که بین قماربازا ردوبدل می تونه تمام پولقمارباز اين تفکر رو داره که می

خواد جبران کنه و هرچی رو که باخته دوباره بازه فقط و فقط می ببره. بعدشم که می

 .«دست بیاره، ولی هیچ وقت تو اين کار  موفق نمیشه به
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تأثيردوستانوهمساالن ●

از ديگر عوامل مؤثر در روی آوردن افراد به قمار، تأثیر دوستان و همساالن است. با توجه به 

ها. های نوجوان بیان شده است تا ديگر گروهشده، اين تأثیر بیشتر دربارۀ گروهنجامهای امصاحبه

خصوص يک نوجوان، اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری ديگر دوستانش شخص، به

شود، برای  پذيرد. نوجوانی که از خانواده طرد می کند و به شدت از آنان تاثیر می همانندسازی می

سن و سال  خود و برای کسب حمايت و تايید، به دوستان هم  عاطفی و روانی جبران کمبودهای

گردد که مانند خودش هستند. از اين رو احتمال دارد  دنبال افرادی میآورد. وی به  خود روی می

با تحريک و تشويق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضدّاجتماعی و خالف بزند. تعداد قابل 

اند و نوعی اجبار  ها آورده شده اولین بار توسط دوستانشان به اين مکان توجهی از قماربازها

 ها را به ادامۀ قماربازی سوق داده است.  روانی آن

سال پیش يکی از دوستام که خودش قبال اومده بود سر همین چهارراه  7حدوداً »

وسه گفت  که در عرض چند دقیقه پول زيادی رو برده، منم وس من رو آورد. بهم می

 . «شدم و اومدم به سمت بازی قمار. چند دفعه بردم و تا االن دارم هرروز می بازم

 گويد:  ها می يکی ديگر از آن

کنن، از دزدی گرفته تا شه، همه جور خالف میدر بین دوستام آدم سالم پیدا نمی»

 .«بینی گرفتار شديمکرديم که االن میاومديم قمار می مواد و... همه با هم می

 رو در رفتن به سمت قمار است.اين دو اظهار نظر تأيیدکنندۀ تأثیر همنشینی با افراد کج

سرخوردگيوناكامي ●

آوردن اند دلیلی برای روی هايی را که در زندگی تجربه کرده گروهی ديگر از قماربازان شکست

ست که در خالل آن افراد دانند. در اينجا قماربازی برآيند جريانی درنظر گرفته شده ا به قمار می

ها شکل گرفته است.  اند و احساس ناکامی در آن از دستیابی به هدف يا اهداف خويش بازمانده

ناکامی حاصل از چنین جريانی در نهايت سبب بروز حرکات و رفتارهای انحرافی و يا خالف 

شود اين است  میها استنباط  عرف در اين افراد شده است. آنچه از تحلیل جزء به جزء مصاحبه

آوردن به قمار است. طیف بسیاری از که بیکاری و نداشتن شغل مناسب عاملی مهم در روی

-گردی، کارگری ساده، دستقماربازان در مشاغل غیر رسمی و سطح پايین فعالیت دارند: دوره

ز نه هاست. قماربا های بسیاری از آن ها از شغلچنین سیگارفروشی در سر چهاراهفروشی، و هم
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شود، بلکه از نظر فرهنگی نیز  فقط از نظر اقتصادی، وضع مسکن، شغل و ... فقیر محسوب می

نشین از طريق سازوکارهای ذيل بازتولید برد. فرهنگ فقر در مناطق حاشیه در فقر به سر می

ربازان های طوالنی، بعدِ خانوار )برخی از قما هايی مانند اشتغال ناپايدار و بیکاری شود. ويژگی می

زاد بسیاری از قماربازان محله مبدل شود. در متاهل( و درآمد کم، سبب شده است تا فقر به هم

های اجتماعی در بین قماربازها،  ها و سرخوردگیبودن میزان انواع ناکامیواقع، به دلیل باال

وندالیسم و  ها به انواع انحرافات اجتماعی مانند  قماربازی، اعتیاد، دزدی،استعداد گرايش آن

 گويد:  ها در اين باره می فحشا باال است. يکی از آن
من توی کار آزاد بودم، درآمدمم خیلی خوب بود، يه روزی تو کارم شکست »

خوردم و بخش زيادی از سرمايم رو از دست دادم. از سر بیکاری به همه جا سرزدم که 

بازی آشناشدم.  کم با قماريه روزی اومدم توی اين محله و با اينجا آشنا شدم و کم 

 .«وقتی به خودم اومدم همه چیزم رو از دست داده بودم

 و بر اساس نظر ديگری:

اومديم. خیلی از اگر ماها شغل خوبی داشتیم سراغ قمار و قماربازی نمی»

بینی از سر بیکاری میان سراغ قمار. خود من توی زندگیم همیشه قماربازهايی که می

ام  پیشرفتی نکردم. نه کار خوبی دارم، نه درآمد خوبی که از خانوادهناکام بودم و هیچ 

تونه به هیچی هام پیشرفتی کردن. آدم تا پول نداشته باشه نمیحمايت کنم و نه بچه

هام توی کار آزادن و درآمد بخور و نمیری دارن، اونا هم عاقبت من رو دارن برسه. بچه

 .«کننو هیچ پیشرفتی نمی

اجتماعيوانتظاميمحدودهاينظارت ●

خیز بودن های مناسب اجتماعی و انتظامی و آسیب گروهی  قابل توجه از قماربازها نبود نظارت

توان گفت که به دلیل وجود  دانند. در واقع می آوردن به قمار میمحل را عاملی اساسی در روی

های اجتماعی در  آسیب های اجتماعی آشکار و پنهان و از بین رفتن قبح انواع مختلف آسیب

های رسمی و غیررسمی در محله کارکرد خود را از دست داده است سطح محلۀ هرندی نظارت

 سازمان محله را نشان می دهد. که وضعیت بی

 يکی از مأموران کالنتری معتقد است که: 

دونیم چکار کنیم. داخل هر پارکی داخل اين محل همه نوع آسیب هست. ما نمی»

ها پر از قماربازه. امروز می  ها و داخل کوچهتا معتاد هست، سر چهارراه بیش از صد
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تونیم روزی صد تا گردن به سر جای قبلیشون. ما نمیگیريمشون فردا دوباره برمی

 .«قمارباز بگیريم ببريم بازداشتگاه. خیلیا ازشون زن و بچه دارن

سازمانمحلةهرنديخيزوبيبافتآسيب ●

وده و غیربهداشتی از يکسو و ارزان بودن هزينۀ اسکان در محلۀ هرندی از بافت شهری فرس

های مختلف از جمله قماربازان در اين محل شده است. اين ساز حضور گروه سوی ديگر، بستر

ترين محالت جنوب شهر تهران است. از مسائل اجتماعی شايع ترين و پر آسیب محله از قديمی

عیت، فقر، مهاجرت، بیکاری، وفروش مواد، تراکم باالی جمتوان به اعتیاد، خريد آن می

های  نشینی، اسکان غیررسمی اشاره کرد که وجود اين مسائل باعث رشد و تمرکز آسیب حاشیه

سازمانی اجتماعی و عدمِ توفیق  اجتماعی در اين منطقۀ شده است. در واقع، محلۀ هرندی با بی

ی وجود ندارد که تعیین کند چگونه بايد رفتار مقررات مواجه است و در اين وضعیت مقررات

کرد. حداقل بخشی از قماربازی و ديگر جرايمی که در اين محله وجود دارد، مربوط به اين 

های جديد  توانند بالفاصله خود را با محیط وارد به اين محل نمیواقعیت است که مهاجران تازه

 گويد:  در اين رابطه می ساز کنند. يکی از قماربازانو نسبتاً ناآشنا هم

اينجا از همون قديم محلۀ خرابی بوده، همه جور آسیب توش بوده و هست. اينجا »

کنن، نه مردم و نه پلیس باهاشون کاری شن  وقمار میقماربازها به راحتی جمع می

ندارن، ولی جاهای ديگر تهران مثل ولیعصر کسی جرات نداره بیاد داخل خیابونا علنی 

نظمی خیلی وجود داره، انواع مختلف آدما ومرج و بی. توی اين محل هرجقمار کنه

کنه. دزدی، موادفروشی، مصرف مواد و خیلی از مسائل هستن که هرکسی کاری می

ديگه. اين محل صاحب نداره، کسی با کسی کار نداره و واسه همینه که همین قماربازا 

ره، همه بره و میمیاد چند نفر رو میکنن. پلیس به راحتی و بدون ترس میان قمار می

 . «شنکنه و يه ساعت بعد همه دوباره جمع میوپال میرو پخش

های مختلف کشور هستند که هرکدام به داليلی در محلۀ هرندی حضور قماربازها از قومیت

ه را برای واردان ناآشنا، زمینهای قومی و زبانی قماربازان، فقر گسترده و تازه دارند. تنوع پايگاه

 کند. بروز رفتارهای انحرافی محیا می

 بر اساس نظر يکی از افراد قمارباز:
در بین اين قماربازا همه جور آدم هستش، کرد و لر و بلوچ و فارس و... »

هرکدومشون از يه شهری اومدن، کسی به کسی اعتماد نداره، و مشکالت ديگری 
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ان به هم کمک کنن يا از هم شناسن که بخوواسش مهم نیست، اصال هم رو نمی

خصوص جاهای حاشیه مثل ورامین، خزانه، شاپور، حمايت کنن. از همه جای تهران به

 . «رنکنن و میمیدون شوش و ... میان اينجا قمار می

با مشاهده فقر فیزيکی و اجتماعی حاکم بر محلۀ هرندی از جمله بافت کهنه و فرسوده، 

رفتن قبح بینشده، ازکاره و يا در حال ريزش و رهاهای نیمه دفاع شهری، ساختمانفضاهای بی

بودن آن در سطح محله، عامالن قمار و ديگر جرايم اين محل را های اجتماعی و علنی آسیب

دانند. يکی از  عمال انحرافی خود میامکان مناسبی برای پرداختن مطمئن و بدون ترس به 

 قماربازها معتقد است که:

شه، تونه به راحتی تشخیص بده که مواد پیدا میشه میاين محله می آدم تا وارد»

شه هرکاری انجام داد و کسی هم بهت گیر نده. خیلی از شه و میزن بدکار پیدا می

 7-8شن، داخل خیلی از ساختمونای اين محل بیشتر از ساختموناش دارن خراب می

کنن و به راحتی  با قیمت می اتاقک هستش که  آدمای داخلش معموالً  مجردی زندگی

متر نیست. بعضی از قماربازا که سر  3-4شه. هراتاقی هم بیشتر از خیلی ارزون پیدا می

ها زندگی می کنن و هر کدوم از يه کنن داخل اين خونههمین چهاراه هرندی قمار می

 .«جايی اومدن

جتماعيمرتبطهاياهايتحقيقدربارۀقماربازيوآسيب(خالصةیافته1جدول)

هايمرتبطمسائلوآسيبدالیلقماربازيبنديانواعقماربازانتيپ

 قمارباز محلی -1

 قماربازگذری )تفننی( -2

 خانمان قمارباز بی -3

 ایقمارباز حرفه -4

 جويیحس انتقام -1

 خواهی و لذتهیجان -2

 تاثیر دوستان و همساالن -3

 سرخوردگی و ناکامی -4

های اجتماعی و انتظامی نظارت -5

 دمحدو

 سازمان محله خیز و بیبافت آسیب -6

 اعتیاد و مصرف مواد مخدر و محرک -1

 خريدوفروش مواد -2

 سرقت -3

 خشونت، فحاشی و دعواهای خیابانی-4

اختالفات خانوادگی و جدايی از  -5

 همسر

اختالل در وضعیت مالی فرد و -6

 خانواده
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گيريوپيشنهادهانتيجه
های مبسوطی که از منظر فقهی و دينی و ها و بررسیبحث رغممسئلۀ قمار و قماربازی علی

شناسان، آسیب،شناسان و مددکاران تاحدودی حقوقی انجام شده، کمتر مورد توجه جامعه

اجتماعی قرار گرفته است. درواقع، جنبۀ اجتماعی مسئله به نوعی حلقۀ گمشدۀ مطالعات مربوط 

های کیفی که به نظری در اين حوزه، پژوهش رغم مطالعات صرفاًبه قمار است. در ايران، علی

شناسی موضوع را به روش تعمّقی مدنظر قرار بدهد، کمتر  عمق مسئله توجه داشته باشد و آسیب

شناسانۀ ابعاد اجتماعی اين انجام شده است. اين مقاله تالشی پژوهشی بود برای بررسی آسیب

 معضل پنهان شهری.

رغم اين سابقه، انگار گذشتۀ ق شهر تهران است که علیترين مناطمحلۀ هرندی از تاريخی

های اجتماعی  دست فراموشی سپرده است و جای اين تاريخ طوالنی را مسائل و آسیبخود را به

تاريخ بدل شده و دهد که گويا تهران به شهری بیمتعددی گرفته است. اين وضعیت نشان می

ۀ مسائلی که امروزه محلۀ هرندی يا دروازه هويت مدرن شده است. ريشهای بیمملو از سازه

سازمان اين محله جستجو کرد. از يک سو  توان در وضعیت بیغار سابق را فراگرفته است، می

-ديده يا الاقل آسیباين محله به مأمنی برای مهاجران تازه وارد بدل شده که عمدتاً افراد آسیب

شود ترين حد است که سبب میحله در پايینهای اجتماعی اين مپذيراند. از سوی ديگر سرمايه

های رسمی و غیررسمی اثرگذاری خود را از دست بدهند. در اين میان، با وجود نظارت

 های پنهان شهری در اين محله است. های کامال آشکار، قماربازی از جمله آسیب آسیب

واهان برد بیشتر قمار و قماربازی، فاصلۀ میان برد و باخت است. اگر فرد برنده باشد، خ

خواهی و است و اگر بازنده باشد، خواهان جبران مافات. به ديگر عبارت، قمار فاصله بین هیجان

لذت از يک سو و شکست و افسردگی از سوی ديگر است. در اين فاصله، اتفافات ناهنجار و 

 ند.دهد و چه بسا تمام هستی خود را فدای قماربازی کگاهاً ناگواری برای فرد رخ می

های اجتماعی از جمله خريدوفروش مواد،  نتايج پژوهش نشان داد که قمار با ديگر آسیب

تواند فرد را تا  مصرف مواد، سرقت، خشونت و... دارای پیوند و ارتباط نزديک است و می

توان قماربازان ها نشان داد که میخانمانی و فروپاشی خانواده پیش ببرد. همچنین يافته سرحد بی

هرندی را به چهار تیپ و سنخ قمارباز محلی )ساکن در محل(، قمارباز گذری يا تفننی،  محلۀ

بندی کرد. در نهايت، های قمار( تقسیمای )مُراجع به خانهخانمان و قمارباز حرفه قمارباز بی
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-های افتراقی با افراد کجخواهی، همنشینیبراساس ديگر نتايج، عوامل متعددی از جمله هیجان

سازمان و... در گرايش افراد و استمرار  زا و بیعدم نظارت رسمی و غیررسمی، بافت آسیبرو، 

توان پیشنهادهای زير را  فعالیت قماربازی آنها مؤثر است. حال، با توجه به نتايج تحقیق می

 های اجتماعی قماربازی ارائه داد: جهت کاهش آسیب

دانند،  گونه می ماربازی را نوعی رفتار اعتیادباتوجه به اينکه بسیاری از قماربازان محله ق -

را در سطح محلۀ هرندی و حتی در سراسر ايران که به  "معتادان گمنام"توان انجمن  می

ای با قمار و ديگر رفتارهای اعتیادی مرتبط با آن )قمار با اينترنت و...( درگیر هستند،  گونه

ط با آن آگاهی بیشتری هم برای گروه های مرتب ريزی نمود تا نسبت به قمار و آسیب پايه

 هدف و هم برای ديگر افرادِ در معرض آسیب، داده شود.

کند و پاشیدن خانواده را فراهم میهای ازهمهای تحقیق، اعتیاد به قمار زمینهبا توجه به يافته -

قمارباز،  های افرادتباهی اقتصاد خانواده را به دنبال دارد. بنابراين الزم است برای خانواده

های آسیب بیشتر در خانواده ها های اجتماعی طراحی شود و با اين کار از زمینهحمايت

 کاسته شود. 

های بايست در دستور کار سازمانهای اجتماعی و انتظامی در سطح محل میتقويت نظارت -

-رمايههای محلی به منظور افزايش سبايست از ظرفیتمرتبط قرار بگیرد. در اين راستا می

 های اجتماعی بهره برد.

رويه به های بیگذاری، در راستای کاهش مهاجرتهای کالن در قالب سیاستطراحی برنامه -

 محلۀ دروازه غار.

گام با پرداختن به فرد قمارباز، به ساختار بايست همبا توجه به رويکرد اجتماعی پژوهش، می -

ها و  ای از آسیبنمود، زيرا بخش عمده اجتماعی و نهادهای اجتماعی محلۀ هرندی توجه

 فرهنگی محله دارد.-مسائل اجتماعی ريشه در ساختار اجتماعی

اعی درحوزۀ قمار، الزم است با توجه به کمبود پژوهش های موجود با رويکرد اجتم -

تر تری با رويکردهای ترکیبی( انجام شود و ضمن کسب شناخت عمیقهای جامع پژوهش

های کارآمدی برای برخورد با موضوع حلای قمار و پیامدهای آن، راههنسبت به زمینه

 طراحی شود. 
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