
 

 

  بندی در فضای سایبریپیامدهای قمار و شرط

*اصغرموسویسیـعلی

 مقدمه

کار یری شاانس و هاوش انساانی بارای کساب مناافع  بندی و انواع آن، یعنی باه قمار، شرط
شخصی از اموال دیگران. از زمانی که داد و ستد به روش کاال به کاال بود تا زمانی که سکه و پول 

رهای اخالقی بشر در اقتصااد خاانواده و جامعاه ترین رفتا رایج شد، همواره قمار یکی از مخرب
اند. امروزه قمار در فضاای  بوده است؛ در حالی که تمام ادیان الهی، قمار را مذموم و حرام دانسته

بندی و باا  های شارط آنالیان و ساایت 1های های اجتمااعی باه شایوه قمارخاناه سایبری و شبکه
خاروج بایش از یاک و نایم میلیاارد دالر ارز از  ردش مالی پنج هزار میلیارد تومان در سال و »

نشاینی در ایاام کروناا، استیصاال اقتصاادی و اساتفاده  به شدت رواج یافته است. خانه 2«کشور
تر از اینترنت به بهانه آموزش )مدارس(، موجب افزایش قربانیان قماارآنالین شاده اسات.  آزادانه

ها، ورزشاکاران و  بنادی توساط سالبریتی حد و حصار قماارآنالین و شارط تبلیغات اینترنتی بی
ویرانای »ها و  ترین عامل اعتماد افراد برای پیوستن به این سایت توان مهم های مجازی را می شاخ

 3«.های آبرومند، از دست دادن شر  و حیثیت و علت خودکشی افراد دانست بسیاری از خانواده
قای، کساب ماال حارام، طاالق، تفرقه و دشمنی، خشم و نفرت، جنگ و قتل، انحطااط اخال»

تواناد  بخشی از آ ار زیانبار قمارند که می 4،«های عصبی اضطراب و نگرانی، خودکشی و هیجان
                                                            

 پرداز ادبیات دینی و پژوهشگر رسانه. نظریه * 
 وها.. کازین1
 .5124۷9۷، کد خبر  29/11/1399، «های قمار چقدر است؟  ردش مالی سایت». خبر زاری مهر، 2

https://www.mehrnews.com/news/5124797 
 .136، مجله معار  اسالمی، ص«احکام قمار و پیامدهای آن». محمدباقر شریعتی سبزواری، 3

 همان.  4.
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الله، فردی بسازد که انواع جرم و جنایت و فساد و فحشا را مرتکب شود. با توجاه  از انسان خلیفه
های آن پرداختاه  بررسای آسایب بندی آنالین، در این نوشتار به به اهمیت و فرا یری قمار و شرط

 شود. می

 قماربازی اینترنتی 
بندی است که به موجاب آن یکای از طارفین  منظور از قمار، انجام یک عمل بر مبنای شرط

امروزه در عصر فنااوری  1شود. ملزم به پرداخت مال معین و یا انجام عمل خاصی برای برنده می
نیاز همنشاین، و موجاب پیادایش « دیجیتاال»ه و قماربازی باا واژ« قمار»اطالعات، اصطالح 

کاه باا « قمارباازی دیجیتاال»شاده اسات. « قمارباازی دیجیتاال»اصطالح نوظهوری با عنوان 
شود، نسخه اینترنتی  نیز شناخته می« قماربازی اینترنتی»یا « قماربازی برخط»عناوینی همچون 

شکل، شیوه و بستر انجام قمارباازی  آید و وصف دیجیتال تنها از تغییر در قمار سنتی به شمار می
در واقع قماربازی اینترنتی، هر نوع فعالیتی است کاه از طریا  اینترنات صاورت 2حکایت دارد.

بندی یا انجام فعالیتی مبتنای بار بخات و اقباال باا   یرد و شامل نوعی شرکت در قرعه، شرط می
  3هد  رسیدن به پول، جایزه و یا نوعی امتیاز است.

 رهای سایبریانواع قما
 شود.  ها اشاره می قمارهای سایبری دارای انواعی است که به چند نمونه آن

 ای های رایانه . بازی1

دهد، در زمره قمار قرار  ای که بازنده باید پرداخت درون متنی انجام  های رایانه برخی از بازی
 ت ای، جایز نیس الله خامنه ها بنا بر نظر حضرت آیت  یرد. این بازی می

صاورت آفالیان، بازناده چیازی را باه  طور کلی ا ر در این بازی، چه آنالین و چه به به 
کند که ارزش مالی دارد، حکم قمار را دارد و جاایز نیسات. همچناین  برنده وا ذار می

خرید و فروش آن مقدار اعتباری که برنده از بازنده به دست آورده است، جایز نیسات. 
که مستلزم مفسده و  ناه است و یا خو  آن در میان اسات و  ذکر است هر بازی  شایان

                                                            

 . دهخدا. 1
، مجلاس و راهبارد، ص «قماربازی در فضای مجازی از نظر حقوق کیفری»ی، . مهدی چگنی و سید احمد موسو2

 .334و  333
 .45، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ص «قماربازی اینترنتی». علیرضا دهقان، 3
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 1بندی باشد، جایز نیست. یا همراه با شرط

 2. باینری آپشن2

های باینری آپشن، آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی اسات و هار  وناه فعالیات  وبگاه
 م، حرام و غیرقاانونی های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر ا کار زاری، طراحی  و مدیریت وبگاه

است. در باینری آپشن از نظر عقالیی و شرعی نفعی برای هر دو طر  نداشته و سود یك طار  
متضمن زیان دیگری است. روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصاد  اسات؛ 

معامله و  رود. در اصل بینی کل سرمایه فرد از دست می ای که در صورت عدم تحق  پیش   ونه به
ای در بین نیست؛ زیرا فردی که مالی را به دست آورده )برنده( در مقابل چیزی را از دسات  مبادله

نداده است و تعهدی ندارد. طبیعی است که ا ر فرد بازناده عاقال باشاد، نسابت باه ایان تعهاد 
 3ندارد و مصداق أکل مال به باطل، و شرعًا و عقاًل حرام است. رضایت

 مسابقاتبندی  . شرط3

های ورزشای  بندی شارط 2018تاا  2015قماار، از ساال  کمیسایون ساالیانه طب   ازارش
حضااور برخاای بازیکنااان، مربیااان و داوران در  4بندی بااوده اساات. پرطرفاادارترین نااوع شاارط

و شامار بااالی  5بندی های شارط بندی فوتبال، مشاهده آمار نصب اپلیکیشان های شرط٬سایت
ین، تکیه افراد قماربااز تنهاا بار اطالعاات ورزشای شخصای )ناه فالوورهای صفحات قمارآنال
بینای  های مجاازی باا پیش ای(، تبلیغاات زناد ی الکچاری شااخ اطالعات ساایبری و رساانه

                                                            

 .01/11/1395، «حکم بازی کلش او کلنز به صورت آفالین». سایت رسمی احکام جامع، 1
http://sraj.ir/fa/index.php/node  

بینی و ریسك است.  . باینری آپشن یك بازار جدید مالی مشتقه و یك روش برای کسب درآمد اینترنتی از طری  پیش2
بینی اشتباه باود، کال  آید، اما ا ر پیش  ذاری انجام شده، سود به دست می بینی درست بود، نسبت به سرمایه ا ر پیش

هاسات؛  بینی بندی روی پیش ری آپشن انجام نشاده و تنهاا شارطباین رود. در واقع هیچ تبادلی در سرمایه از دست می
بینی افزایش و کاهش قیمت کااالی پایاه از   ر دریافت کرده و به او اجازه و امکان پیش یعنی کار زار پولی را از معامله

شاود و در ٬یپرداختاه ما  ر بینی، نرخ سود به معاملاه پیش دهد. در صورت تحق  قبیل سهام، طال، فلزات و ارز را می
باازد. احمدرضاا صافا و مهادی افشاار،  جاا می  ر کال سارمایه خاود را یک ها، معامله بینی صورت عدم تحق  پیش

 .130، اقتصاد اسالمی، ص«فعالیت باینری آپشن حقوقی و فقهی بررسی»
 . همان.3
، مجله مطالعاات «ز آنا پیشگیری راهکارهای و فوتبال مجازی بندی شرط شناسی آسیب». سارا کشکر و همکاران، 4

 .114بازاریابی ورزشی، ص
 .109بندی فوتبال از  و ل پلی نصب شده است. همان، ص اپلیکیشن شرط هزار بار از پنج بیش 1398. در اسفند 5
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ای  فته  مسابقات، موجب شده افراد زیادی بازنده و افراد محدودی برنده باشند؛ چنانکه مالباخته
 1«.ول سایت و مافیایی که پشت آن استبرنده از ابتدا کسی نیست، جز مسئ»است  

 علل و انگیزه قماربازی
شاود کاه از آن  بندی می علل و عوامل متعددی موجب  رایش افاراد باه قمارباازی و شارط 

روانای باا بارد(،  و روحای هاای ناراحتی وضعیت روحی )تفریح و رفع توان به بهبود جمله، می
شاانس )نگااه  اطرافیان( و آزمون توصیه و غاتتبلی های محیطی )جاذبه های ا رپذیری از محرک

هاای   قمارباازارن نیاز اهادا  و انگیزه 2ماالی( اشااره کارد. مناافع کسب جویانه جهت فرصت
ها عبارتند از  کنجکاوی، احساس قدرتمندی با مثبت شدن نتیجاه  مختلفی دارند که برخی از آن

جویی را  زحمت. فرصات ورده و بیبینی، لذت بردن از هیجان و استرس، رؤیای  روت بادآ پیش
توان علت اساسی قماربازی در فضای سایبری دانست؛ فرصت مشهور شدن، پولدار شادن،  می

 های قمارباز جهانی.  کانون توجه جنس مخالف بودن و قدرتمند شدن مانند پدرخوانده

 های قماربازی  آسیب
 شود. ها اشاره می های متعددی به دنبال دارد که به برخی از آن قماربازی آسیب

 های فردی  . آسیب1
 . خدا فراموشی1/1

کاه باه قماار آلاوده شاود، فکار و  فلسفه تحریم قمار، فراموشی یاد خدا و نماز است. کسی 
باخته است، در غم  ذهنش همیشه به دنبال آن است که چگونه در قمار برنده شود یا اینکه ا ر مال

تواند باه یااد خادا  د. چنین شخصی ا ر بخواهد نیز نمیبر و افسوس مال از دست داده به سر می
 4آیاد. شیطان برای فریب دادن،  اام باه  اام پایش می 3باشد و از نماز واقعی غافل خواهد شد.

امروزه شیطان  5شیطان بر کسانی ا ر ذار است که زمینه آن را داشته و سلطنت او را پذیرفته باشند.
                                                            

، کااد خباار  23/11/1399، «بندی های شاارط هااای سااه معتاااد سااایت حر ». خبر اازاری دانشااجویان ایااران، 1
9910231۷33۷. 

https://www.isna.ir/news/99102317337 
 .120، ص«بندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن شناسی شرط آسیب». ر.ک  سارا کشکر و همکاران، 2
 .43، ص هشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی،  حبیب حمیدرضا. 3
 .119؛ نسام  19؛ مجادله  36؛ زخر   5؛ ناس  201؛ اعرا   120؛ طه  168بقره  . ر.ک  4
 .41و  40، ص 1400توشه رمضان  ، ره«موانع یاد خدا از منظر قرآن»علیجان کریمی، . 5
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های  و کار ران جنسی چنان قدم به قدم با بهاره از جاذابیتهای مجازی اینستا رام  از طری  شاخ
دهد که جز   رایی، قماربازی را در ذهن و قلب افراد جای می زند ی الکچری و زرق و برق مادی

چاون و چارا از شایطان، دور شادن قلاب  آن به هیچ چیز دیگری فکر نکنند. نهایاِت تبعیات بی
َو ال ُتِطاْع َماْن »ی است که خداوناد فرماوده اسات  قماربازان از نور خداوند است؛ این در حال

َبَع َهواُه َو کاَن َأْمُرُه ُفُرطا   ْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْکِرنا َو اتَّ َِ از آن کس که قلبش را از یااد خاود غافال  1؛َأْغ
 «.روی است، اطاعت مکن ایم و از هوس خود پیروی کرده و ]اساس  کارش بر زیاده ساخته

شود. فلسفه تحریم اکل مال به باطل  مال به باطل است و ناه محسوب می همچنین قمار اکل
این است که انسان بدون دلیل منطقی، عقلی و شرعی درآمدی داشته باشد و یا به عباارت دیگار 

تردید مال )قوام( زند ی است و ا ر درست  دلیل و بادآورده است. بی اکل مال به باطل، درآمد بی
 ردد و ا ر ناصحیح و غیرمشروع به کاار  نشأ خیر و سعادت برای انسان میاز آن استفاده شود، م

های نااروا و تصارفات   رفته شود، موجب هالکت و ناابودی خواهاد باود. از ایان رو، اساتفاده
ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق فردی و حقوق دیگران است، از این رو در آیات 

َو ال َتْأُکُلوا َأْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِبها ِإَلی »باطل نهی شده است   و روایات از اکل مال به
ْثِم َو َأْنُتْم َتْعَلُماوَن  اِس ِباِْلِ اِم ِلَتْأُکُلوا َفریقا  ِمْن َأْمواِل النَّ و اماوال یکادیگر را باه باطال )و  2؛اْلُ کَّ

ن بخشی از اموال مردم به  ناه، )قسمتی از( آن را )باه ناح ( در میان خود نخورید! و برای خورد
دانید )این کار،  ناه است( بار ایان اسااس قماار  عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالی که می

 «موجب می شود انسان از خدا دور شود.
در  ذشته برای قماربازی زمان و مکان مشخصی وجاود داشات، اماا اماروزه افاراد در هار 

 توانند در یر این خدافراموشی شوند. ا تنوع بسیار زیاد میموقعیتی و ب

 های جسمانی و روانشناختی . آسیب2/1

روانای، کااهش آساتانه تحمال،  بسیاری همچون فرسود ی  قمارآنالین موجب بروز آسیب
، بینایی و پوستی )در ا ر استفاده زیاد از موبایل و رایانه(، اضطراب عضالنی، مفصلیهای  آسیب

ز موبایل، آشفتگی ذهنی، افسرد ی، خود سرزنشی، کاهش عزت نفس، بحران هویت، جدایی ا
 شود. استرس، اختالل در تفکر، خودکشی و خودزنی در ا ر بدهی سنگین و ... می

ترین عامل به وجود آمدن هیجان در فارد قماربااز اسات و ایان هیجاان شادید،  قمار، بزرگ
                                                            

 .28. کهف  1
 .88. بقره  2
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های  پش باالی قلب، زخم معده، بروز ساکتهموجب پیدایش دردهای جسمی بسیاری همچون ت
شود. در واقع فرد قماربااز هنگاام  های عصبی و روانی می قلبی و مغزی، پیری زودرس و بیماری

قمار به دلیل هیجان بسیار، دچاار تشانج روحای اسات و بادن او نیاز در حاالتی بحرانای قارار 
  وید  دید ان قمارآنالین می یکی از آسیب 1 یرد. می

های قماربازی شدم. هشت ماه از زند ی  بعد از ازدواج متوجه اعتیاد همسرم به سایت دو ماه
ها  بندی باخته بود. شب های شرط اندازمان را پای سایت مان  ذشته بود، همسرم تمام پس مشترک

تحرک در پذیرایی دیدم. پس  کرد. یک روز صبح که بیدار شدم، همسرم را بی تا دیر وقت قمار می
ال وی به بیمارستان، کار از کار  ذشته بود و همسرم به علت تحمل اساترس پاای هماین از انتق
 2بندی و سکته قلبی، جانش را از دست داده بود. های قمار و شرط سایت

های شادیدی  هاای ذهنای، نفارت، خشام و اساترس فرد قمارباز پس از باخت دچاار تنش
کنترل هیجانات منفی و امکان دسترسی به های شدید فکری، تزلزل در  شود و در ا ر وسواس می

دهد تا شکست را جبران کناد. در ایان صاورت  های جدیدی انجام می بندی اینترنت، مدام شرط
دهد  آوری، توانایی حل مسائل و مشکالت جزئی را از دست می فرد به دلیل کاهش تحمل و تاب

هایش روی بیااورد.  بر استرس بهغل تمرکز یا و ممکن است به مصر  مواد اعتیادآور برای افزایش
ریخت. همین موضاوع  باختم، اعصابم به هم می و می کردم قمار می وقتی» وید   قماربازی می

کنم.  کنم. االن چندین سال است که مصر  می مصر  کلونازپام مثل هایی قرص شد باعث می
 3«.باختن، غش و یا خودزنی کردند از ها بعد خیلی

 های خانوادگی . آسیب2

قمار، اولویت اول و آخر فرد قماباز است و اینترنت فرصت همیشگی حضور در این فضاا را 
کند. در این صورت فرد نه تنها حضور فعالی در خانه ندارد؛ بلکاه از انجاام  برای افراد فراهم می

زند. فرد قمارباز پس از آسیب به خود، به اعضای  های خانواد ی خویش نیز سر باز می مسئولیت
توجهی باه  ها، مشاجرات ناشی از مشکالت اقتصادی و بی زند. بروز تنش اش آسیب می  نوادهخا

کند. در  امورات زند ی، زمینه را برای  سستن روابط صمیمانه و عاطفی در یک خانواده فراهم می
                                                            

 .۷3، صهشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی،  . حمیدرضا حبیب1
 .842058۷0، کدخبر  13/11/1399، «بندی های شرط قمار زند ی در سایت». خبر زاری جمهوری اسالمی، 2

https://www.irna.ir/news/84205870 
، فصالنامه علاوم «تهاران  شاهر در   های اجتماعی آن آسیب و  شناسی قمار   ونه»نیا و همکاران،  . محمدعلی فاطمی3

 .64اجتماعی، ص 
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 اویی  تری همچون ترک شغل و بیکاری، دروغ نهایت با آغاز اعتیاد، قمارباز با مشکالت  سترده
آوری به مواد مخدر، فروش اموال و وسایل منزل، سارریز شادن نیازهاای بارآورده نشاده  ویو ر

های زیاد و در نهایات فروپاشای خاانواده، طاالق و  اعضای خانواده، ناامیدی، افسرد ی، بدهی
 های قمارآنالین در خانواده عبارتند از   ترین آسیب شود. برخی از مهم طرد اجتماعی مواجه می

 های خانوادگی گ شدن ارزش. کمرن1/2

هاای مجاازی خاویش  کاری است و برای انجاام فعالیت فرد قمارباز همیشه به دنبال مخفی
های خانواده جای خود را باه ضاد ارزش  کند؛ از این رو بسیاری از ارزش تراشی می همواره بهانه

 ،ماورد نظارهای  بندی کناد، بارای تاأمین هزیناه خواهد شارط دهند. جوان قماربازی که می می
 اویی تاا اساتفاده از  های خاود از دروغ دهد و برای رسیدن باه خواساته اش را فریب می خانواده
دار کردن احساسات، خشم، عصابانیت، خاواهش و ... بهاره  نمایی، جریحه های مظلوم چاشنی

 خاوابی و اساترس را تحمال، و باا تصاور پندارد برای رفاه خانواده، ساختی و بی   یرد. او می می
ها او را درک کنند.   کند و توقع دارد که آن سازی آرزوهای خانواده، اعمال خود را توجیه می برآورده

هاایی مانناد همادلی، اعتمااد، راساتگویی، آراماش،  در واقع قمار موجب از باین رفاتن ارزش
هایی مانند خیانت، فریب، دروغ، خودخاواهی و ...  عطوفت، صمیمیت، ایثار و بروز ضد ارزش

  وید   شود؛ چنانکه یکی از قماربازان می می
انداز  رفته تا حتای خاانواده و  من هم خیلی چیزها را در قمار از دست دادم، از ماشین و پس
کس  ای کاه دیگار هایچ  وناه دوستان. بیشترین و بدترین چیزی که از دست دادم، اعتماد بود، به

کنناد مان آدمای ضاعیف و  هماه فکار می حتی به اندازه دادن هزار تومن به مان اعتمااد نادارد.
ام که البته قطعًا هستم که چنین شرایطی به وجود آمده اسات؛ ولای واقعاًا پشایمانم باه  عرضه بی

هایی که  ذاشتم، استرسی که کشیدم و پولی که  ذاشتم و اکنون چیزی ندارم و بایاد  خاطر زمان
 1ن دام انداختند.از صفر شروع کنم و به کسانی لعنت بفرستم که من را در ای

 . فرسودگی و خستگی2/2

هاست. قمارآنالین به دلیل دسترسی همیشگی، راه را  قمار، شانه خالی کردن از بار مسئولیت
شاود، فارد  کند. وقتی نقشی از خانواده کاساته می تراشی هموار می  ریزی و بهانه برای مسئولیت

                                                            

 ، نظر کاربران.03/04/1400، «انواع قمار و نقش آن در زند ی افراد». مرکز مشاوره مکث، 1
https://injamax.com 
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ن نقاش، جاایش را پار کناد. در چناین های آ  یری مسائولیت دیگری باید با تحمیل یا بر عهاده
شرایطی است که دیگر اعضای خانواده با تمرکاز بار تماام مشاکالت خاانواده و وضاعیت فارد 

ها را از زند ی خساته  شوند و رنج و فرسود ی توأمان آن قمارباز، از نیازهای اصلی خود غافل می
 کند.   می

اش را از  زدی این کار را انجام داد و خانهکند. در دوران نام بینی فوتبال قمار می شوهرم با پیش
دست داد. بعد از عروسی نیز دو بار این کار را انجام داد تا آنجا که من مجبور شادم طالهاایم را 

کند، اما باز هم دوباره کاارش را  کند و اظهار پشیمانی می  وید دیگر این کار را نمی بفروشم. می
های  کنم. دیگار از پاس هزیناه مان را تاأمین مای  ی زند یها کند. اکنون من تمام هزینه تکرار می

شود، من هستم. نه راه پس دارم و ناه  ام. تنها کسی که دارد تمام می آیم و خسته شده زند ی برنمی
  1راه پیش.

 . تأثیرات منفی بر کودک3/2

شد ی، عادم اساتحقاق محبات، افسارد ی و  قمارباز والدین موجب بروز احساس فراموش
شود. ممکن است فرزندان به این باور برسند که والدین قمارباز مشاکالت  ت کودکان میعصبانی

هاا مسائول  ها خوب باشند، مشکل حل خواهاد شاد. بعضای از آن اند و ا ر آن وجود آورده را به
کنند از والدین خود حمایت کنند. این  نگهداری خواهر یا برادر کوچکتر خود هستند یا تالش می

شود. کودکان اعتماد خود نسبت باه والادینی کاه  ب ایجاد استرس در کودکان میمسئولیت موج
شاکنی  والد  قمارباز الگویی بارای قانون 2دهند. کنند، از دست می دهند، ولی عمل نمی  قول می

ها و فشارهای روانی، ممکان اسات فرزناد خاود را ماورد  فرزندان است و به سبب افزایش تنش
شده در وجاود چناین فرزنادی،  های سرکوب کتک( قرار دهد. خشمآزارهای کالمی و جسمی )

 تبعات بسیاری در آینده برای او خواهد داشت. 

 های اجتماعی . آسیب3

کناد؛ بلکاه جامعاه را نیاز  اش را در یر مشکالت مالی می فرد قمارباز نه تنها خود و خانواده
 . شود ها اشاره می کند که به برخی از آن ٬هایی می دچار آسیب

                                                            

 ، نظر کاربران.14/09/1400 . همان،1
https://injamax.com 
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 . دشمنی و کینه1/3

شود. فردی که در قماار سارمایه خاود را از دسات  قمار موجب کینه و دشمنی در جامعه می
های  و این  روت را از ویراناه 1رسد دهد، نسبت به فردی که بدون زحمت به  روت انبوهی می می

یاالی کاه  یرد. حسارت دسات نیاافتن باه ام زند ی قمارباز به دست آورده است، کینه به دل می
قمارباز در ذهن خود پرورانده از یک سو و ایجاد فاصله طبقاتی میان افراد در جامعاه و انعکااس 

ویژه نوجواناان و جواناان،  شود بسیاری از افراد باه آن در فضای مجازی از سوی دیگر موجب می
رفااه اسات، تنها راه رهایی از احساسات منفی و تحقیرکننده را کینه و دشمنی نسبت به هر که در 

 بدانند.   

 . مشکالت مالی 2/3

 شود.  قمار موجب بروز مشکالت اقتصادی در دو سطح فردی و خانواد ی می
در  زارش سالیانه بهداشت عمومی به مواردی همچون تلفات مالی، بادهی و  سطح فردی:

ت مالی این مشکال 2آورد، اشاره شده است. بندی برای فرد به ارمغان می مشکالت مالی که شرط
 یرناد  های روانشناختی در افراد بازنده، فرصت و انگیزه کار مفید را از او می به دلیل ایجاد آسیب

 آورند.  و بیشتر افراد به داللی، کالهبرداری، دستفروشی  و ... روی می
ویژه مردان به دلیال امکاان اختصااص وقات  در قماربازی آنالین افراد به سطح خانوادگی:

ای  سااله26کنناد. دامااد  را دچار بحران مالی می  مانند و هم خانواده از کار باز مینامحدود، هم 
  وید  می

های   روتی بادآورده، وارد سایت امید رسیدن به  ام را فروختم و به  پیشنهاد دوستم همه دارایی به
ایه چند های فضای اینستا رام شدم. پس از چند ماه عالوه بر باختن سرم بندی یکی از شاخ شرط

هایم حتای جهیزیاه همسارم را  ها تومان هم بدهکار شادم. هماه داشاته ام، میلیون صد میلیونی
فروختم، اما باز هم بدهکار بودم. روزی نبود که طلبکاران به در منزلم نیایند و مان و همسارم باا 

  3التماس فرصت نخواهیم.

                                                            

 .۷3، صهشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی،  . حمیدرضا حبیب1
، مجله مطالعاات «از آن پیشگیری راهکارهای و فوتبال مجازی بندی شرط شناسی آسیب». سارا کشکر و همکاران، 2
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 . افزایش جرم و جنایت3/3

و یا تأمین پول مورد نیاز برای قمار مجدد، مرتکب رفتارهای پول باخته  قماربازان برای جبران
قاپی، قاچاق، تقلب، سرقت، اختالس، فسااد ماالی،  جنایی و ناهنجار مانند نزاع، اخاذی، کیف

شاود.  ناپذیر در جامعه می های جبران شوند که موجب افزایش بزه و آسیب جعل، تهمت و ...می
باا » ویاد   کارد، پاس از دساتگیری می فرانش دزدی میای که با تهدیاد از مساا ساله 22متهم 

کردم  زدم. سپس عابران را به عنوان مسافر سوار ماشین می ها پرسه می خودروی سرقتی در خیابان
 1«.ام، بپردازم هایی را که در قمار باخته دزدیدم تا بتوانم بدهی شان را می و با تهدید، اموال

 خانمانی . بی4/3

خانماانی یاا  ای اسات کاه در نهایات منجار باه بی  وناه فرد قماربااز به روزمره زند ی روند
مجاردی  های سرپناه موجب حضور آنان در خانه دادن دست شود.  اهی از اش می خوابی کارتن

پذیری هار  های آسایب ها، زمینه شود. حضور افراد مختلف با مشکالت متفاوت در این خانه می
ند. با توجه به مجرد بودن افراد قمارباز و یاا نداشاتن ارتبااط باا ک چه بیشتر قماربازان را فراهم می

هاای  شادن باه اناواع بیماری تواند زمیناه مباتال خانواده، روابط جنسی خارج از چهارچوب می
های قمار برای فرد، خانواده و جامعه است  ها فراهم کند. به دلیل همین آسیب مقاربتی را برای آن

ان کبیره قرار  رفته و در آیات و روایات به شدت از آن نهی شده است  که قماربازی در زمره  ناه
ِذیَن آَمُنوا ال َتْأُکُلوا َأْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُکوَن ِتجاَرة  َعاْن َتارا   ِماْنکُ » َها الَّ ای    2؛ْم یا َأیُّ

نامشروع( نخورید، مگار آنکاه تجاارتی  اید! اموالتان را به باطل )از طری  کسانی که ایمان آورده
 «.باشد که با رضایت شما انجام  یرد

 فهرست منابع 
 کتب

 قرآن کریم
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