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قمار چه يتاريخ  
 

 ،تجربة احساسات فوق العاده مبارزه با سرنوشت،آرزوي رسيدن به  موفقيت.  پيچيده و غيرمعمول استيك پديده يقمار         
 بازيهايي كه چه يتاريخ هزاران سال  با گذشت .  يك بخش جدانشدني از طبيعت انسان بوده و هستآسانثروتمند شدن سريع وو

 اين بازيهاي به دست آمده تنها سرگرمي نبودند بلكه .ده است محو ش تعيين مي كند هيجانو ا اتفاق وپيشامدمه چيز ردر آنها ه
ل مهم دولتي زي در حل مسائ قمار به طور موفقيت آميعناصر  تا به امروز نيزبعضي.وسيله اي براي حل اختالفات به شمار مي آمدند

.1جي  قوانين اين بازيها به  طورمستقيم مطرح شده استركشورهاي خابرخي  قانون اساسي اغلب دراستفاده مي شوند،  
 حكاكي  و نقشهاي پيكرههاي كوچك.سال قبل ميالد مسيح ديده شده اند3500اولين مطالب گفته شده دربارة قماردر          

 استخوانهاي -وير كشيد ه ا ند به تصيان را در حال انداختن استخوان  كشف شده اند كه انسانها و خدامصر باستاندر  شده اي
 محل  درجام شدهدر حفاري هاي ان ديگري همچنين كشفيات.قوزك يا اشتالنگ يا  استخوان جناغ سينه ي سگ يا گوسفند 

 نيزبه قمار اشاره  باستان هاي يوناناسطو ه در .2به دست آمده كه از قدمت بيشتري برخوردار است ماقبل تاريخانسانهاي  زندگي
رابه دست  وِسلُناحكومت  پس از پيروزي برتيتانا آييد ن ووبرادرهايش پاسيد س زاوِ،يكي از افسانه هاطبق  نمونه براي.شده است

يعني اعماق دريا و  پاسيدن.زاوس، اَُليمپ را برد .ندگرفتند و براي اينكه تعيين كنند كدام بخش از آن به چه كسي برسد قرعه انداخت
. استآييد به معني زير زمين  

،كه احتماالً متعلق به  مهابهاراتا،دراثر حماسي هند باستان.ش از روزگار ما استخوان هاي شش ضلعي  ديده شده اند مدتها پي       
مجموعه سرود  .3توصيف شده استهمان قاب بازي   يابه طور مفصل بازي با استخوان  سال پيش است به دفعات و2000بيش از 

 آمده دارد كه در يكي از بند هاي آن به نقل از خداي ساويتر»يت هاي يك قمار باز شكا« نام بهي حماسه ا ريگودا هاي 
لذت را در آنچه  !  زمين هاي خود را شخم بزنيدو قاب بازي كردن را كنار بگذاريد :ميگويدخداوند پاك سرشت به من چنين «:

باستاني  در كتاب »!  را مواظبت كنيد حقير دام ها و زن خويشاي قماربازان ! و ارزش آن دارايي ها را بدانيد داريد بجوييد
شاهزاده اي در بازي قمار همه چيز از جمله زن خود را از دست مي  ، داستاني درباره ي بازي هاي قمار مي بينيم»هاويشنا پورااب«

.بوده است قابر پر و پا قرص بازي كه طرفداپلوتارخ زندگي نامه نويس يوناني از يك شاهزاده خانم ايراني نام مي برد . دهد  
. بودندمتنفر  بازي قاب تنها مردم عادي بلكه خدايان هم ازه  بنا بر افسانه هاي باستاني ن  

اسطوره هاي مصر باستان پيدايش تقويم كنوني را اين گونه توصيف مي كنند ؛ نوت،خداي آسمان پنهاني با برادر خود گب ازدواج 
در اين .خبر مي شود به خشم مي آيد و دستور مي دهد آنها را از هم جدا كنند از اين ازدواج با »را«د  هنگامي كه خداون .ميكند

هر .»بچه اي را در رحم خود بپروراني روز سال نتواني 360در هيچ يك از «:با اين كلمات نفرين ميكند  را»نوت« »را«هنگام  
نرخ .ي زيبا افسوس مي خورد ولي به ماه پيشنهاد قاپ بازي مي دهد خدا] از دست دادنبه خاطر[ ،خداي مهربان شب،تختچند 
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 روز 5با كمك نوت ،تخت بر حريف خود پيروز مي شود و پيروزي خود را بر  به شكل . نور ماه استو هفتم هر دست يك هفتاد
ايزيدو، اسيريسا ،گرا، ستا و  : وردنوت از اين شرايط استفاده  مي كند و در هر روز فرزندي به دنيا مي آ.اضافي به اوهديه مي دهد

.نپتيسا  
 در دست اطالعي ش از اينيبقمارهيجان انگيزترين بازي ،به عنوان  بازي پاسور در باره ي چگونگي پيدايش كارت هاي      

نگا معشوقه هاي امپراطور خواي چسرگرم ساختن  در چين به منظور 12بنا به يكي از نظريات  اين كارت ها در قرن  :نيست
اختراع [نظريه ي ديگري  اختراع آنها را به هند باستان نسبت مي دهد ،و بنا بر نظر سوم كارت ها در ايران،سرزمين اختراع شدند 

براي ما تنها چيزي كه مشخص است اين است كه اين كارتها در اروپا براي اولين بار در ايتاليا كه در آن .شدندابداع شطرنج ]
  .ديده شدند 19 و 18رگاني آن بود بين سده هاي زمان ونيز پايتخت باز

بازي قمار با اين كارت ها در تمام اروپا رايج قرون وسطي در اواسط .اولين مراكز قمار در زمان رم باستان به وجود آمدند       
ا روي ميزهاي خانه هدر قصر ها و مي. ثروتمندان و افراد مشهور بود مرفه زندگي ازشده بود به طوري كه يك بخش جدا نشدني

  .ماهوتي يا ميزهايي از  جنس چوب بلوط به اين بازي مشغول بودند
.بعضي ها دارايي و همسر خود را مي بازند و بعضي  ثروت بي شمار و معشوقه ي آينده ي خود را به دست مي برند  

 از   حمايت.و سرنوشت خود و تغيير آن مختص همه ي انسان ها در همه ي زمان هاست تالش براي دانستن درباره ي آينده      
 عالقه ي انسان به بازي ،در نتيجه.در زمان يونان و مصر باستان  خدايان تيخا و فارتونا به عهده داشتند  راقمار بازان خوش شانس

. پي برد» انتخاب«ه قابليت تاثير خود بر سرنوشت يعنيهاي قمار بايد زماني پديدار شده باشد كه  انسان براي اولين بار ب  
 دوستداران و كساني كه بازي هاي قماررا  ارزشمند مي شمارند شخصيت هاي تاريخي و معاصر ما از هر مليت و در زمره ي        

 ، رياضيدان،  كاردانوالمامعروف است اولين كسي كه بازي قمار را از نظر رياضي تحليل كرد جير.حرفه اي به چشم مي خورند
چندي بعد ادامه ي آنچه او آغاز كرده بود توسط . انجام داد 1526 را در سال كار او اين ،فيزيكدان و ستاره شناس ايتاليايي بود

 توسط گاليله و در 16 بازي در پايان قرن تحقيق درباره ي قاب.  ديگر رياضي دان مشهور ايتاليايي ادامه يافت،نيكالي تارتاليا
). به او نسبت ميدهندنيزفرانسوي را  براي بازي رولتزمينهابداع (كال از سر گرفته شد  توسط پاس1654سال   

.   توسط كريستين گيوگنس نوشته شد1657محاسبه بازي قاب يا محاسبه درباره ي بازي هاي قمار در سال  كتاب         اولين
 كه در آن تئوري احتمال درباره بازي هاي قمار هم مورد »ت حدس زدنمهار«كوب برنولي به نام يا كتاب ديگر 1713در سال 

.بررسي قرار گرفته بود به چاپ رسيد  
پير دي فرما ، پيرسيمون الپالس ، كپلر ، نيوتون ، فردريش گاوس ، سيمون لواسون ستاره شناسان و رياضي دانان برجسته اي چون 

.درباره ي مدل هاي احتمالي بازي هاي قمار كردندو آبراهام دي مواور زمان زيادي را صرف مطالعه   
آمادگي ريسك كردن براي اين هيجان  ؟  چيستهيجان.» استهيجان زده استاو «: ما به كرات اين جمله را مي شنويم       

ا مي توانند قطعاً همه ي انسانها هيجان را تجربه كردند  ولي بعضي ه .رسيدن به هدف ،نوعي بيان خويشتن و اظهار شخصيت است
.به موقع خود را متوقف سازند  و بعضي ها تصور مي كنند تا رسيدن به هدف قلبي تنها يك قدم مانده و تا آخر راه مي روند  

پاياني خواهد بود؟چگونه آن   ولي آخر   
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ي احتمال و احساساتي چكيده ي نظريه :مي توان توضيح داد  با  دو مولفه ي تكرار شونده ي را  محبوبيت بازي هاي قمار       
-گذاري شده پايه  هيجانهمه ي بازي هاي ورزشي و مسابقات هم بر اساس همين .كه انسان در زمان اين بازي ها تجربه مي كند

بردن يا باختن ؟بودن يا نبودن؟اين .ناميده مي شود» ميل به پيروزي «،تنها با اين تفاوت كه اين احساس در بازي هاي ورزشي اند-
  .به طول انجاميد لي هستند كه حل آنها براي انسان  هزاران سال مسائها 

پيدا كردن راه حل خاطر داشته باشيد كه  به با اين وجود !  بازي كردن يا بازي نكردن به اين معني است كه انتخاب با شماست      
   تنها بر اساس نتايج تجزيه و تحليل هاي كه  انتخاب آنهااست كساني زندگي براي قمار بازان به مراتب ازموقعيت هاي سخت در

 دست كم تصميماتي كه بر اساس بازي قمار گرفته مي ،گذشته از آن.آسان تراست  مي باشديت هاي زندگيع منقطي موق ودقيق
.مي باشندبخشيدن شوند بيشتر قابل   

 ورود  قرعه انداختن به آيين ان باستان يا در دور »براي موفقيت « مرده  پيش از شكار به جسد حيوانپرتاب تير خاجي         
.بوده استن  تصادفيروميسرداران  اتخاذ پر مسئوليت ترين تصميم ها در ميان رسميِ  

.قدامات جنگي نشان داده است كه هميشه تصميمات سنجيده و مستدلل به پيروزي نمي انجامد    تجربه ي چندصد ساله ي ا  
. موفقيت آميز بوده است،اقض با منطق معمول به علت غير قابل پيش بيني بودن براي دشمن   كم نيست مواردي كه اقدامات متن  

.از پيدايش بازي هاي قمار در زندگي انسان زمان زيادي گذشته است               
وز به ما رسيده ي كه امربازي رولتقاب، كارت ها و .اگرچه تمدن عمالً به بازي هاي قمار ابداع شده توسط انسان ارتباطي ندارد

. پيشين استبازي رولت همان قاب، كارت ها و  
كارت هاي بازي تا به . سال پيش  كشف شده ،زمينه و اصول بازي  رولت از روز ابداع آن تغييري نكرده است3500هر چند قاب 

   .ماندخواهند  شكل باقي  سال ديگر هم به همين100 اطمينان داشت بعد از گذشت  ومي توانامروز بدون تغيير باقي مانده اند
 

       
 

يوگيني كاوتون: نويسنده   
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