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 و یتیمؤثر ترب هایراه ترينمهماز  یکيدر عصر حاضر، ورزش      
 طوربهجوانان است که  نیسالم در ب تیفعال کيو  یاخالق
 یورزش یهارقابت یهااست. صحنه افتهيگسترش  ایمالحظهقابل

 شودیحاکم بر ورزش اداره م یهر چند بر اساس مقررات و ضوابط فن
اخالق و احساس شکست  تيبه جهت عدم رعا يیخطاها یاما گاه

گردد، یورزشکاران م دنيد بی، سبب آسروش مبارزه رییو تغ کنانيباز
 رشيورزشکاران به پذ کهاينبر  یوجود دارد مبن یاتينظر اگرچه
 ايبه قطع نخاع  هاآسیبموارد  ی، اما در برخاندداده تيرضا هاآسیب

 صدمهکار شخص  یمرگ ورزشکار منجر شده است، فقه اسالم یحت
ضمان و  یضرر، دارا جاديو ا ریزننده را به جهت وجود عنصر تقص

دانسته و خواستار جبران خسارت وارده بر ورزشکار  یمدن تیمسئول
 جيرودر ت یکه فقه اسالم یگاهيشده است. با توجه به جا دهيد بیآس

دارد  یورزش یابیو کام تیدر موقع توجهقابل راتیتأث یو حت اتیاخالق
ان به عنو یاز فقه اسالم برگرفته یاخالق هایخصشا سازینهادينه

 است. تیحائز اهم یراهبرد ارتقاء سطح اخالق ورزش

 

 کليدي هايواژه
 .اخالق، فقه ،یمدن تیورزش، رفتار، مسئول

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 In the present era, sport is one of the most 

important ways of developing effective educational 

and ethical and healthy activities among young 

people, which has expanded considerably. Sports 

scenes, although based on the rules governing 

exercise, sometimes damage the athletes due to the 

lack of ethical behavior and the sense of defeat of 

the players and the change in the method of combat, 

although some of the suggestions are that the 

athletes are happy with the acceptance of the 

injuries. In some cases, injuries have resulted in 

spinal cord death or even death of the athlete. 

Islamic jurisprudence has come to the conclusion 

that the injured person has been convicted of civil 

and criminal damages and injuries. And requests 

compensation for injured athlete. Considering the 

position of Islamic jurisprudence in promoting 

ethics and even a significant impact on the status 

and success of the sport, it is important to consider 

the moral indicators of Islamic jurisprudence as a 

strategy for promoting the level of ethical athletics. 
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 مقدمه
است که  یو اجتماع یفرد یجار هایفعالیت ازجملهورزش 

کرده است. امروزه ورزش به عنوان  تأکیدآن  یاسالم بر ارزشمند
 ۀديپد کيو به عنوان  یو اخالق یتیمؤثر ترب هایراهاز  یکي

 تهافيدر سراسر جهان گسترش  ایمالحظهقابل طوربه یاجتماع
که در  یطوربه ردیگیمبه خود  تریعلمی ۀچهر هرروزاست ؛ و 

شده  پررنگ زیآن ن یو اقتصاد یفرهنگ ،یحقوق یکنار آن بعدها
 ورزش و شرفتیپ یبرا یکالن هایبودجهجهت  نیاست به هم

 ی. اما گاهگرددیم نهيهز یجهان هایمیداندر  یروزیپ
 یهایریو درگ یورزش ناتيتمر ،یورزش یهارقابت یهاصحنه

به همراه داشته است که ناخواسته  يیهابیاز آن همواره آس یناش
رخ  یورزشکار یو خطا یبه جهت افول تعهدات اخالق ايو 
داشته  مدنظررا  هابیخطرات و آس نيا زین گذارقانون دهدیم

 اتیق.م.ا مقرر داشته است: عمل 811است و در بند ث ماده 
سبب حوادث،  کهايناز آن، مشروط به  یو حوادث ناش یورزش

 ريمقررات هم مغا نيمربوط به آن ورزش نباشد و ا تنقض مقررا
 ینخواهند داشت، ول یفریک تینباشد، مسئول یشرع نيمواز

 همچنان برقرار است.  یمدن تیمسئول
بروز  یمربوط همواره برا یهاطیو مح یورزش هایفعالیت 

و  انیمرب شتریدارند، ب ایآماده طيحوادث گوناگون شرا
 نیندارند و چن یآگاه هاطیمح نيا یورزشکاران به مسائل حقوق

 ینضباطا هاتیتنب یبه برخ تيدر نها هاآنکه تخلفات  پندارندیم
 نيا .(8) بود خواهند وفصلحلقابل  سادگیبهو  شودیمنجر م

رشته  یستأسبه  ليمتما یحقوق شمندانيمسائل سبب شده تا اند
 یورزش یدادهايبه رو يیقضا یهاهيو رو دهيگرد یحقوق ورزش

 هایضرورتاز آن توجه خاص کنند و  یناش یو خطرها
در نظر  یمدن تیرا در اعمال قواعد مسئول یورزش هایبازی

 و يرناپذتفکیک اصوالً رزشحادثه از و ازآنجاکهو  رندیبگ
ر به منظو یاست، ضرورت اطالع از قواعد حقوق اجتنابغیرقابل

 برائت از اياز وقوع حادثه و  یریجلوگ یالزم برا ریاتخاذ تداب
ورزش به نحو  یهمه اهال یدر صورت تحقق آن، برا تیمسئول
 .(2) شودیاحساس م یملموس

اختصاص دارد و هم  هایهم به قواعد باز یورزش نیقوان
و هدف  ندکیم لیتحم بازيکنانرا بر  یخاص یاتکه مقرر ینیقوان

در  خشونتاز  زیاخالق و پره تيو رعا یمنيا نیاز آن تأم
 یمقاله، مطالعه و بررس نياست. هدف ما در ا یورزش هایبازی
و به مطالعه و  تاس ریمورد اخ یو رفتارها اتیو اخالق نیقوان
امروز با رشد .   پردازدیاز منظر فقه و حقوق م هاآنارزش  نییتع

 نيرا از ا شانزندگیاز مردم  یاریبس ،یاورزش حرفه ۀو توسع
خود  منافع توانندیم ،یاز حقوق فرد یو با آگاه گذرانندیم قيطر

حفظ کنند. امروزه زنان و  یاندهيفزا طوربه یحقوق یرا در دعاو
از  هاآندارند و انتظارات  یاديورزشکار به حقوق توجه ز دانمر

 ۀسال قبل متفاوت است. قانون بر هم ستیت به بحقوق نسب
ورزشکاران،  ،یورزش یهاورزش، سازمان یهاجنبه
در  .(1) بوده است رگذاریتأث انیورزش و تماشاچ اندرکاراندست

ه ب یخالقو ا یتیمؤثر ترب هایراهاز  یکيورزش  ،یجهان کنون
 روشنگر آن ،یدر منابع فقه قاتیجوانان است تحق یبرا ژهيو

معدود و  یورزش یهااست که هر چند در صدر اسالم، رشته
، در در آثار فقها یمحکم و مستدل اتيبودند اما نظر شمارانگشت

 انیآن ب یو اخالق یمدن یهاتیمسئول یمختلف برا یهادوره
که نگاه به آن به صورت  شورز تیشده است. با توجه به اهم

 زین یمده است و با غرور ملدر آ یاجتماع ازیضرورت و ن کي
 لیاوقات به دل یگاه کهآن یخطاها یخورده است، بررس وندیپ

ق فقه و حقو دگاهياز د ديآیبه وجود م یمسائل اخالق تيعدم رعا
جهان،  یکنون طي. ورزش در شرارسدیبه نظر م یالزم و ضرور

 یبشر است. حوادث و اتفاقات ورزش یزندگ یاساس ائلمس ازجمله
ان فراو اریاقشار مختلف جامعه بس انیبه لحاظ توسعه آن در م

خود نموده است. با توجه  ریکشور را درگ یحقوق یهابوده و نظام
منعقده در  یاز ورزش و قراردادها یبه خطرات و حوادث ناش

 یحقوق رخوردکه ب طلبدیم المللیبینو  یسطح جامعه ورزش
 .(4) رديورزش صورت پذ یحقوق یمناسب با حوادث و دعاو

 8904به سال  کهآنريمدون در ا یگذارقانون یابتدا از
 هایفعالیتاز  یدر باب حوادث ناش یقانون مشخص ،گرددبازمی
مجازات  در قانونمقنن  8912وجود نداشته است. در سال  یورزش
کرد:  انیب نیچن 42در جهت رفع اختالف نظرها در ماده  یعموم

سبب آن  کهاينمشروط بر  یورزش اتیملاز ع یحوادث ناش»
حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب 

قانون راجع به مجازات  92هم در ماده  8918در سال  «شودینم
را با اضافه  8912 یقانون مجازات عموم 42متن ماده  یاسالم

مخالفت نداشته  یشرع نيمقررات هم با مواز نيو ا»کردن جمله 
همان  ،یدر قانون مجازات اسالم 8910کرد. در سال  ديیتأ« دباش

ماده از  نيا ۀکه شمار رییتغ نيقرار گرفت با ا ديیمورد تأ 92ماده 
در  گذارقانون 8932در سال  تينها ( در1) افتي رییتغ 13به  92

 از یو حوادث ورزش یورزش اتیعمل»کرد: انیب نیچن 811ماده 
ن آ بهسبب حوادث، نقض مقررات مربوط  کهاينآن، مشروط بر 
م نباشند جر ريشرع مغا نيمقررات هم با مواز نيورزش نباشد و ا

 «ستین
 یعلما انیهم در م یبدن تیتوجه به امر ورزش و ترب درواقع

 910-421) نایسابنوجود داشته،  متأخر یمتقدم و هم علما
ر د یعنصر اصل کيرا به عنوان  یبدن تی( تربیقمر یهجر

 آن رامونینموده و به بحث پ یمعرف یو جسم یفکر سالمت
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 تیتربغرب تحت عنوان  یایامروز در دن آنچهپرداخته است. 
است  موردتوجهبدن  یآن بر رو دیو ورزش و اثرات مف یبدن

 یقانون طب فصل بهايشگراناش از اوست، او در کتاب شالوده
داده است و  را به پرورش بدن و ورزش و اثرات آن اختصاص

و  ینبد تیرا ارائه نموده که قسمت اعظم آن در باب ترب ینظرات
 تي( با توجه به محدود1) باشدیم موردقبولورزش، امروز 

شنا،  ،یراندازیکه منحصر به ت درگذشته یورزش یهارشته
به  یمحدود است ول یاز نظر کمّ زین یو ... بود، فتاو یدواناسب

ر است و د یورزش یهاد در اغلب رشتهقابل استنا یفیلحاظ ک
ابراز  یآثار فقها، ورزش و حوادث مربوط به آن به صورت مورد

و با استناد به قاعده  یراندازیمثال در باب ت طوربهشده است. 
گفته  یمحقق حل رانداز،یدر مورد ضمان ت« قد اعذر من حذر»

اشد گفته ب راندازی... اگر تیلما رو ضمنيلم « حذار»است: و قال 
 ریه تک یکس کهاينضامن نخواهد بود. البته مشروط به  زیبپره

و امکان دور شدن از محل را  دهیبه او اصابت کرده هشدار را شن
ه است: گفت نیدوم در مسالک االحکام چن دیداشته باشد. شه زین

و  یالمرم سمعي ثیح ريمع التحذ یالضمان عل الرام ینفيانما 
 .(2الحذرا ) مکنهي

 ه،ديو کوشش، فا یعمل، سع یبه معنا یاز نظر لغو ورزش
لغت  ني( ا1و مشق، حاصل و منفعت و ... آمده است ) نيتمر

 شتریاست که ب دنياسم مصدر از فعل ورز ،یاز نظر دستور یفارس
عمل کردن، کارکردن، ممارست کردن، حاصل کردن  یبه معنا

( و فعل امر آن 4، 8911 ،یکالنتر ،ی)آذربان رودیو ... به کار م
 شدبایم دهيبورز، اسم فاعل آن ورزنده و اسم مفعول آن ورز ايورز 

(1). 
ده ش نهينهاد تیفعال کياصطالح، ورزش عبارت است از  در

 یهااستفاده از مهارت ايو  ديشد یجسم یرویکه مستلزم کاربرد ن
 یروناست که توسط عوامل د یشرکت کنندگان لهیبه وس یجسمان

 تیبه موفق یابیو هدف آن دست ،(8) شوندیم کيتحر یرونیبو
 ی( برخ3) است یورزش یهااز رشته کيبر اساس توقعات هر 

 یحرکت هایفعالیتاز  یمجموعه ا»نظرند که ورزش  نيبر ا زین
است که در جهت حفظ و  یوهدفمند افتهيسازمان  یکیو تکن

ست و ا موردتوجه یجسمان یهاتیقابل شيو افزا یسالمت نیتأم
همراه با رقابت،  تواندیو مقررات خاص بوده، م نیقوان یدارا

اگر ورزش را عبارت از  .(80« )مسابقه و بردو باخت باشد.
همه اصول  تيبه رغم رعا یحت م،یدار بدانمجموعه حرکات هدف

که از وقوع هستند، چنان نیو مقررات باز هم حوادث در کم
و  مرگ ورزشکاران اينقص عضو، فلج  ،یمانند ورشکتگ یحوادث

که علت عمده و مهم  رسدیبه نظر م  .(88) ميشویباخبر م رهیغ
 رشيو پذ یذات یرا خطرها یورزش تیمسئول یها یژگيو نيتر

 . دهدیم لیتشک هاتینوع فعال نيخطر در ا
و  یدر همان حال که سبب نشاط روح ،یورزش هایبازی

ضرب و  راديانواع خطرها و ابروز  گاهياست، جا یسالمت بدن
 شودیم یمنته زیاست که گاه به نقص عضو تا مرگ ن يیجرحها

 یورزش یهاحرکت ۀاست که خطرها، الزم نيدر ا ی( دشوار82)
نادرست  دبر اساس عملکر زین ی( و گاه89است ) ريو احتراز ناپذ

 . ديآیبه وجود م بازيکنان
 ینادرست، ناراست، ضد صواب و گناه یدر لغت به معنا خطا
( 84سهو و اشتباه است. ) یبه معنا زیعمد نباشد و ن یکه از رو

که  یعبارت است از انجام دادن کار ،یخطا در عرف حقوق
 ايکند  زیاز آن پره ستيبایعرف م ايشخص به حکم قرارداد 

خطا به  درواقع ،(89انجام دهد ) ديکه با یاز انجام کار یخوددار
جب مو ریضرر به غ راديکه در صورت ا شودیگفته م یتخلفات
 آوردیکه به بار م ی( و از جهت خسارت81گردد ) یمدن تیمسئول
در حقوق مطرح  نهد،یکه بر دوش مرتکب آن م یتیمسئول

ق.م.ا آمده است  811چه در بند ث ماده اما آن ،(81) شودیم
کرده است، مقنن با استعمال واژه حوادث،  انیرا ب یحوادث ورزش

مول مع طوربهکه  یورزش اتیاز عمل یمجرمانه ناش جينتا هیکل
قرار داده است.  811را در شمول ماده  ديآ یجرم به حساب م

نقص  ،یتواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگ یحادثه م
 صقن ايفقدان  ،ميعضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع، مرض دا

گردد. بنابر  یزوال عقل و باألخره مرگ منته اياز حواس  یکي
 یرت شیب قيلغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصاد نيا

 اتیحاصله از عمل یجهیلذا شدت و ضعف نت رد؛یگیرا در بر م
( 81نبودن آن ندارد ) ايبر جرم بودن  یریاالصول تأث یعل یورزش

مصداق مقررات ناظر بر  نيبارزتر ،یدر مجموعه مقررات ورزش
مجموعه  کي اصوالًهر ورزش  ،یورزش اتیاز عمل یناش یخطاها

 اریو در اخت هیمقررات ته اي نیاست که تحت عنوان قوان یمدون
در  نیقوان نيقرار دارد. هر گاه ورزشکار از ا هاأتیه اي ونیفدراس

 یاحادثه جاديا گريورزشکار د یتخلف کند و بر رو یباز نیح
که  یهر حرکت ورزش گري( به عبارت د81خواهد بود ) خطا دينما

 زیبوده ن یخالف اخالق ورزش اي یخطرناک، مخالف شئون ورزش
گفت مراد از حوادث  توانی( پس م81) گرددیخطا محسوب م

اران، کاست که توسط ورزش یجرائم و شبه جرائم یتمام یورزش
 ندگاندکنیولتماشاگران سازندگان و ت ران،يمد ان،یمرب ن،یمعلم

در  میمستق ریغ اي میمستق طوربه هاآنوامثال  زاتیلوازم و تجه
ممکن است  عيوقا ني. موضوع اردیگیرابطه با ورزش انجام م

 یحقوق قانون ريشرافت و سا ت،یثیجان، اموال، ح ،یسالمت
 .(81) حضور دارند یاشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحو

دارد که  يیهايیجسم، راهنما متاز سال انتیاسالم در مورد ص
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 و نقش یاخالق یهابه آموزه ازجملهبه همراه دارد  یاارزنده جينتا
 . کندیآن در سالمت بدن توجه م

ود خ یعنياست؛  لهیبلکه وس ستیاسالم ورزش هدف ن در
 کيهدف  تواندیاز حرکات موزون نم یش در قالب برخورز

 کيباشد. در اسالم بر ورزش به عنوان  اشیمسلمان در زندگ
ا به منظور مقابله ب یجسمان یوسالمت تيجهت تقو یا لهیوس

 تيتقو یبرا یدشمنان و متجاوزان، کمک به همنوعان و ابزار
 یدر انجام دستورات اله يیو حافظه، کسب توانا یروان یقوا

 دار وجهت یکيزیف هایفعالیت ی( فقه برا81شده است ) تأکید
 نموده است.  میرا ترس یهدفمند، اهداف

 پرورش جسم و روح  .8
 و قدرت بر اساس هدف رویکسب ن .2
از  یکه کارکرد نظام ديآیو منابع موثق برم یمتون فقه از

و به سبب کاربرد  دشویورزش محسوب م یمهم برا یهاتياولو
 یقوا یلزوم آمادگ زیو ن شهامت شجاعت، ،یجنگاور هیدر روح
و سرعت در برخورد با دشمنان،  یو چاالک یوقدرت بدن یجسمان

که  یابه گونه ست؛مبذول شده ا یبعد از ورزش توجه کاف نيبه ا
 یکاربرد نظام یموجود، از رو یهااسالم نوع ورزش خيدر تار

 یجوانمرد نی( آئ83است ) شدهیم نییجنگ تع دانیدر م هاآن
در  ورزش نیاز آئ یجزئ ،یجسم یباال يیو فتوت به همراه توانا

است که در  لیدل نی( و به هم83شوند )یاسالم محسوب م
و انسان به  ابديیورزش اخالق درون شخص ظهور و بروز م

 دارد، ورزش گرانيکه در قبال خود ود یاخالق یتیلحاظ مسئول
ه ب یبا قوت تن و کسب سالمت سازد،یرا در جهت آن هدفمند م

 و حق نفس شتنيو در قالب حق خو یاخالق تیمسئول یفايا
و جامعه، تن خود را  گرانيو در جهت خدمت به د پردازدیبدان م

 .(81) سازدیخود را فراهم م یوحونشاط ر یقو
و نوع  یبانمهر ،یو صفا، جوانمرد تیمیورزش با صم روح

 تیبعد ورزش، ترب نيو اثرگذارتر ترينمهمهمراه است.  یدوست
د که معتقدن یدر پاسخ به کسان باشیو پرورش روح و جسم م

گفت: هر  ديوجود ندارد با یروزیدر ورزش به جز پ یارزش جیه
 هر مسابقه دافاز اه یکي یروزیانکار کرد که پ توانیچند نم

. استفاده از ستیتنها هدف ن نيتوجه داشت که ا دياست، با
باالبردن حس اتحاد، به  ،یبردن از بازلذت ،یعیطب یهايیتوانا

گذاشتن  شيو به نما یدست آوردن آرامش، رشد و کمال فرد
ره( در ) ینیخم(. امام 20دارند ) يیباال تیاهم زین یفضائل اخالق

ورزشکاران، به همان »کردند:  انیب نینبا ورزشکاران چ داريد
هم داشته باشند.  یدارند، ورزش روح یکه ورزش جسم یتصور
 نياند و اع( بوده) یعلخدا و  اديبه  ران،يورزشکاران ا مياز قد

 .(28) «آنان بوده است یهایبرجستگ

  ورزشکاران یمسئول در حوادث ورزش اشخاص
 اتیعمل یاست که در حال اجرا یاز ورزشکار، کس مقصود

مجاز در چهار چوب مقررات است؛  یورزش یاز رشته ها یکيدر 
که شخصا به  شودیاطالق م یبه کس نجايورزشکار در ا ۀواژ

ورزش  هایبازیکه در  يیهاصدمه و جراحت پردازد؛یورزش م
صدمه و جراحت،  ی. گاهشودیبه دو صورت انجام م دهدیرخ م
ه ک باشدیعدم مهارت خود ورزشکار م ايو  یاطیاحتیاز ب یناش

 یو گاه دهدیرخ م یانفراد یهاحالت اکثرا در مورد ورزش نيا
که ممکن است با  ردیگیورزشکاران صورت م ریصدمه به غ

 نيدر ا ی( دشوار22آن باشد ) تيبدون رعا ايمقررات و  تيرعا
است  ريو احتراز ناپذ یورزش یهاحرکت ۀاست که خطرها، الزم

 یورزش تیفعال کيدر  ریاشخاص متعدد درگ نی( روابط ب29)
 گريکديورزشکاران با  انیباشد، روابط م یممکن است قرارداد

 .(24) است یقرارداد ریغ
 

  انيو مرب رانیمد
هستند که در  یدر ورزش همه کسان رانياز مد منظور

بر عهده  یفيوظا میمستق ریغ اي میبطور مستق یورزش هایفعالیت
از  یکه به هر نحو گرددیاطالق م یبه کس یورزش ريدارند.  مد

و چه در  یانسان یرویچه در باب ن یانحاء در اداره امور ورزش
را بر عهده  نظارتو  یرهبر فهیوظ زاتیموضوع امکانات و تجه

چنانچه موجب وقوع  فشيگرفته است و قصور او در انجام وظا
 یو مدن يیجزا تیگردد باعث به وجود آمدن مسئول یاحادثه

 رانيو مد یفن رانيبه دو دسته مد یورزش راني( مد21خواهد شد )
بر  هستند که یکسان یفن رانياند. مدشده میتقس یفن ریغ

 تيرينظارت و اعمال مد میستقبطور م یورزش هایفعالیت
 یفن ریغ رانيمعلم ورزش و امثال آن و مد ،یمثل مرب کنندیم

 نظارت و یورزش هایفعالیتکه بر  شودیاطالق م یبه کسان
ندارند. مثل سرپرستان ورزشگاهها،  میمستق تيرياعمال مد

 رانيمد یحقوق فيوظا ترينمهمآن.   ريو نظا ونهایفدراس یرؤسا
 یتیثیو ح یروان ،یجسمان تیدر ورزش مراقبت از تمام یفن

 یورزش هایفعالیتبه  هاآناست که تحت نظر  یورزشکاران
آموزش  ،یعبارتند از احراز سالمت فيوظا ني. اپردازندیم

 هایفعالیتو تجانس در  یدهسازمان ،یو بررس ديمتناسب، بازد
ر ب تمتعادل، نظار یهاو اجازه رقابت هايیشناخت توانا ،یورزش

و کمک به ورزشکاران  یجو طيتوجه به شرا یورزش هایفعالیت
 تیآنچه موجبات مسئول زین انی( در خصوص مرب81مصدوم )

 یرزشو هایفعالیتناهنجار  جينتا آوردیرا فراهم م انیمرب یقانون
مربوطه است  فيدر انجام وظا هاآنقصور  ايبلکه عمد  ست،ین
 یان و سرپرستان ورزش، برایگفت: مرب ديبا یکل طوربه( 81)
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 و در صورت استنکاف باشندیمراقبت از ورزشکاران خود مکلف م
انچه موجب حادثه شوند پاسخگو چن فه،یوظ نيآنان از انجام ا

و نفر د نانيتکواندو که بر انجام تمر یمرب نیخواهند بود، همچن
از  یکي یفنون خطا از سو یورزشکار نظارت دارد اگر از اجرا

در  ديننما یفن یننموده و اعالم خطا یریجلوگ رانورزشکا
 ی( در فقه آمده است مرب22صورت ورود خسارت ضامن است )

 طيرتف انیبالغ است و م ریوارده بر شاگرد غ تياشنا ضامن جن
وجود ندارد، برخالف شخص بالغ  یتفاوت ینکردن مرب ايکردن 

 طيفرت اگرچه ست،یشنا ضامن شخص بالغ ن یمرب رايز د؛یو رش
 یا( عده21بالغ به دست خودش است ) اریاخت راينموده باشد؛ ز

را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه  یمعتقدند که حوادث ورزش
 بخصوص اگر کنانيدر عمل باز یول دانندیمجازات م غیرقابل

امدا و ع دهندیم رییاحساس شکست کنند، روش مبارزه خود را تغ
 .پردازندیمضرب و جرح طرف مقابل  راديبه ا

 یخطا ۀجیدر نت یورزش ۀکه اگر حادث انددهیعق نيبر ا یبرخ 
و ا ۀکامل آن بر عهد یقانون تیورزشکار رخ داده باشد، مسئول

 یمجرم عاد کيهمانند  یشخص نیقرار خواهد گرفت و با چن
ورزش مرتکب جرم شده است، برخورد  نیکه در خارج از زم

ا حرکت به عنوان خط کينشدن  ینیب شیخواهد شد؛ به عالوه پ
 .(24) تسیخطا نبودن آن عمل ن یبه معنا یدرمقررات ورزش

مورد  ژهيو نیتحت عنوان قوان ديرا با یورزش یخطاها
ر عالوه ب توانند،یم یورزش هایفعالیتقرارداد، چرا که  یبررس

مانند نقص عضو، ضرب و  ،يیسالمت در افراد، خطرها جاديا
داشته باشند.  یچون مرگ در پ یديخطرات شد یجرح و حت

 عرف نيمنتها ا کند،یرا عرف و عادت مشخص م یورزش یخطا
 يیهاو در مجموعه نيتدو یالمللنیب یهاونیفدراس ۀلیبه وس

 بیترت نيبد شوند،یم حیو تصح ليضبط و گاه تعد ن،یمانند قوان
را  یورزش یهاو مسابقه هایعرف و عادات خاص، قواعد باز

مجموعه قواعد و مقررات خطا و  ني. بر اساس اکندیم نیمع
قواعد  نیاز هم ی( و گروه21) شودیداده م صیتشخ تیمسئول

 بازيکنانرا بر  ژهيو یهااطیها و احتمراقبت یاست که بعض
 میو تصم یا( اما آنچه عرف حرفه29) کندیم لیتحم

و  ریتقص زیدر دادگاه ن کند،یخطا اعالم م یورزش یهاونیفدراس
است که تجاوز به قواعد  نيا یعموم پاسخ سبب ضمان است؟

 ریصتق زین یالزم از نظر حقوق یهااطینکردن احت تيو رعا یباز
ندارد. به  یرفتار نیورزشکار معقول و متعارف، چن راياست؛ ز

خست ن ديرا در د یورزش ریجهت گفته شده است که تقص نیهم
 کرد. از مفهوم مخالف ریتعب یآن باز ژهيبه تجاوز از قواعد و ديبا

بر  نیچن 8932مصوب  یقانون مجازات اسالم 811بند ث ماده
 ۀر زمربند، د نياست. در ا ریتقص یکه نقض مقررات ورزش ديآیم

 اتیاز عمل یحوادث ناش: »میخوانیم ستیکه جرم ن یاعمال
سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به  کهاينمشروط بر  ،یورزش

« دنباش یشرع نيمواز ريمقررات هم با مغا نيآن ورزش نباشد و ا
ق که بر طب یدر اعمال را یاعتبار مقررات ورزشحکم،  نيمنطوق ا

 یمقررات ورزش تيو رعا کندیم ديیجرم است تأ یقواعد عموم
از مفهوم مخالف آن استفاده  یول داند،یرا سبب برائت مرتکب م

 دکنیم یکه نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عموم شودیم
در  تینظرند که علل مسئول نيبر ا یعده ا لیدل نی( به هم29)

 تیلمسئو یکه در قواعد عموم یبا علل اصوالً یشورز تیمسئول
را  یدنم تیاگر مسئول درواقعندارد.  یتفاوت شود،یم افتي یمدن

 ۀکه مطابق قانون بر عهد میبدان یتیخاص آن، مسئول یبه معنا
 اي( و 21) ردیگیقرار م گرانيجبران خسارت د یشخص برا

 زدن،شامل هجوم، ضربه ) یعمد یچه خطاها ت،یعوامل مسئول
 بیو مباحث مربوط به مباشرت و تسب یاطیاحت ی( و چه برهیو غ

 یآن گونه که در قواعد عموم ،یو حقوق یدر مباحث فقه
 زین یورزش یمدن تیدر مسئول شودیمطرح م یمدن تیمسئول

ها، و در باب ورزش یمدن تیمسئول یدر دعاو گرددیم افتي
 .(21) تجبران خسارت اس یبرا یاکثر دعاو يۀپا ر،یتقص

و  یحاالت روان یبررس یبه جا یخطا، قاض صیتشخ یبرا
 ۀجیاگر وقوع نت رد؛یگیرا به کار م یآن، مالک عرف نییتع

 ستیمجرمانه محتمل باشد خطا محقق است وگرنه خطا محرز ن
 تيرعا و یکه تجاوز به قواعد باز ميريبپذ ديدر ابتدا با درواقع( 3)

زشکار ور راياست؛ ز ریصتق یالزم از نظر حقوق یهااطینکردن احت
 جهت گفته شده نیندارد، به هم یرفتار نیمعقول و متعارف چن

 کرد ریتعب یآن باز ۀژيتجاوز از قواعد و ديرا با ،یورزش ریتقص
(89). 

به  زینظر ن نيا یقانون مجازات اسالم 811بند ث ماده  از
از اسباب  یدر صورت یمقررات ورزش تيکه رعا ديآیدست م

 نیو هم «مخالفت نداشته باشد یشرع نيبا مواز»برائت است که 
 نيدر ا یدهد که اعتبار مقررات ورزش یبه اجمال نشان م دیق

اجازه  یسبه ک یشرع نيمواز ،ی. وانگهستیمطلق ن نهیزم
 به یقواعد ورزش یو سوء استفاده از اجرا لهیکه با ح دهدینم
ولت د زین ینامتعارف برساند. از نظر حقوق عموم بیآس یگريد

مبنا،  نياست و احتمال دارد بر ا یعموم تیدار حفظ امنعهده
از آن  یناش یخطرناک را در کشور ممنوع کند و خطرها یورزش

 زیها نهصورت، دادگا نيبداند. در ا نآ یاجتماع دهياز فا شیرا ب
( هر 89هستند ) یو حفظ نظم عموم یقواعد مل یموظف به اجرا

خالف  اي یحرکت ورزش که خطرناک، مخالف شئون ورزش
خطا محسوب و مرتکب در مقابل حوادث  زیبوده ن یاخالق ورزش

 در چارچوب یورزش تیاز آن مسئول است و برعکس فعال یناش
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سوء آن پاسخگو  جيو ورزشکار در مقابل نتا دهمقررات مجاز بو
 .(81بود )نخواهد 

 تيدر ورزش شرط اولش رعا تیاز مسئول تیمصون درواقع 
است  نيهمان ورزش است و شرط دومش ا یکامل مقررات فن

 نداشته باشد.  رتيمغا یشرع نيمقررات با مواز نيکه ا

 دهید انیز تیبر رضا یمبتن هینظر
 دهيد انيز تيکاران و اقدام و رضاورزش یخطر از سو قبول

در آن چه به جان و سالمت او  یحت بار،انيو شرکت او در فعل ز
 سيو تقد یتر از همه، عرف گذشته و مردانگو مهم زند،یصدمه م

 یو روان یاز عوامل حقوق ،یورزش هایبازیتهور در  یاخالق
 یژگيکند و ویقانون را کند م ۀاست که حرب یگريد

 .(81) سازدیم انيرا نما یورزش یهاتیمسئول
 یمبنا ،يیدانان جزاو حقوق سندگانياز نو یاديز ۀعد

خشن که به ضرب و  یهاورزش یاز مجازات را در اجرا تیمعاف
 .(23-90دانند )یم هیعل یمجن تيرضا شود،یجرح منجر م

رارداد ق بندیخود پا انیم ۀدر رابط کنانيگفت که باز ديبا
 رشيرط پذآن وجود ش ۀمشخص ترينمهمهستند که  یضمن

 یورزش یهامسابقه ژهيها، به وو ورزش هایاز باز یخطر ناش
شده است که، جز درمورد  ریتعب نیچن زیشرط ن نياست. مفاد ا

 را یمتعارف ورزش یخطرها ۀطرف خود، هم ديشد یخطا
 د؛کننینظر مصرف نهیزم نيخسارت در ا یو از دعوا رنديپذیم
دمه ص یگريکه ورزشکار، به ورزشکار د یدر موارد دي( پس با81)
قائل شد و گفت اگر احراز شود که فعل ورزشکار  کیتفک زند،یم

عمد صورت گرفته  یاز رو گريرساندن به ورزشکار د بیدر آس
 مسئول دانست. یمدن تیمسئول نقانو 8را بر طبق ماده  یو ديبا
صورت مطرح شده است که: هر کس بدون مجوز  نيماده بد نيا

 ايمال  اي یسالمت ايبه جان  یاطیاحتیب جهیدر نت ايعمدا  یقانون
 که به گريبه هر حق د اي یشهرت تجارت اي تیثیح اي یآزاد

که  ديوارد نما یالطمه دهيگرد جاديافراد ا یموجب قانون برا
شود، مسئول جبران خسارت  یگريد یمعنو اي یموجب ضرر ماد

ماده، مطلق است  نيا ازآنجاکه. باشدیاز عمل خود م یناش
فت داد و گ یآن را به فعل ورزشکاران هم تسر توانیم نيبنابرا

صدمه وارد کند، مسئول آن  گريبه ورزشکار د یاگر ورزشکار
 جهینت نید چنيبا ب،یترت نيبد .(98شد )صدمات شناخته خواهد 

خود، در  ۀژيبا وجود همه اوصاف و ،یورزش یگرفت که خطا
 ،(29د )گنجیم یمدن تیدر مسئول ریتقص زیتم یعموم یارهایمع

وجود دارد  دیق نيخطر، ا رشيمربوط به پذ یو در قرارداد ضمن
. باشد یورزش نیاز ورزش متعارف و در حدود قوان یکه خطر ناش

 ،دهدیو متعارف رخ م یقواعد فن نياچه در اثر تجاوز به پس، آن
 .(92) است یمدن تیمسئول یعموم نیتابع قوان

 هیکل یهر ورزشکار ،یقاعده کل کيبه موجب  ن،يبنابرا
د و روشن باش ینیبشیهمان ورزش را که قابل پ یتبع یخطرها
د خو یهايخطر صدمات حاصله از اعمال همباز یول کند،یقبول م

است و با جسارت  یشورز هیخالف روح ايمنتظره  ریرا که غ
خواهند رش قرار نيمورد پذ رندیبگ دهيرا ناد کنانيباز گريد یمنيا

گفت رفتار ورزشکار آگاه، محتاط و جوانمرد در  ديداده، و با
اب خطا از صو زیتم اریرخ داده است، مع بارانيکه فعل ز یطيشرا

از نظر دور داشت که،  ديرا نبا یانسان ۀقاعد نيا درواقعاست. 
 نيساز و افتخار آفرپول یاشتغال اي یهدف از ورزش تنها سرگرم

و  یمردجوان یۀروح تيسالمت و تقو نیتأم يینها فهد ست؛ین
هدف در تعارض باشد خطا  نياست.  هر حرکت با ا یکوشسخت

و  یزهوشیت ايآمده باشد  یآن باز یخطاها ۀاست، خواه در زمر
گذاران آن را ابداع کند و ذهن قانون ها،یااز حرفه یاپاره یرند

کس در ورزش بو ال،مث یبرا رايآن نرسد؛ ز ینیب شیبه پ یورزش
چه رنگ و آن ستیاز پا در آمده مجاز ن بیبه رق یاضربه جیه

 یردجوانم نيیاز آ ردیبگ هودهیب يیو خودنما يیآزار و انتقام جو
آن را خطا  زین یاداور حرفه( خارج است، هر چند که ی)قانون باز

 .(29) باشد امدهینداند و در شمار خطا ن
به  ازیخود، ن یدر جامعه خود و بخصوص در جامعه ورزش ما
داشته باشند و  یکه به ورزش، تعهد اخالق ميدار یجوانان
 تیعالف یو به ورزش به عنوان نوع رنديکار خود را بپذ تیمسئول

در ورزش، جوانان از نظر  میخواهینگاه کنند. م یاخالق نيتمر اي
نجام شرفت کنند و به ایروز به روز پ یاخالق لتیفض اتیخصوص

ازند. نپرد ،یروزیبه پ دنیپست و نادرست جهت رس یدادن روشها
 ،یخيتار دگاهيعرف و سنت و چه از د دگاهيچه از د انیم نيدر ا
ر را د یورزش یرفتارها یبه عنوان چتر ديبا یاخالق لتیفض
 یاخالق لياباشد. فض یمنصفانه ورزش یکننده باز نییو تب ردیبرگ

بر تمرکز و  تأکید ،یجوانمردانه ورزش یباز ،یردچون جوانم
 یو احترام به آن، همکار نیبا در نظر گرفتن قوان یتکامل باز

ه هستند ک يیهاتیفیک فان،يو حر یمیهم ت نیب یودوست
گذارده شوند و هم  شينما هم به ،یباز انيدر جر توانندیم
و  یاخالق و رفتار اسالم یری( و با بکارگ81کنند ) شرفتیپ

ال، . به هر حنديرا کم نما شيخو یمدن تیجوانمردانه بار مسئول
 یبه شکل واقع یبه همراه انجام باز یباز نیقوان تيحفظ و رعا

 گام ارزشمند در جهت نیبه عنوان اول ديو با تواندیو منصفانه م
 ( هر99باشد )شدن  یورزش در جهت اخالق شرفتیتوسعه و پ

 اشخاص یبه حقوق قانون هبا رفتار خود موجب لطم یگاه کس
( در 81دارد ) یقانون تیکه مسئول ميیگویشود اصطالحا م گريد

باشد،  یگرياز جبران خسارت د ريهر مورد که شخص ناگز
الزمه  یمدن تیدارد. مسئول یمدن تیدر برابر او مسئول نديگویم

 شيخو یکارها امدیاست. انسان آزاد و عاقل از پ اریداشتن اخت
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شخص نسبت به جبران  تیآن است و مسئول لآگاه و مسئو
و موافق قاعده  یعیطب یااز اعمال خود، قاعده یخسارت ناش

 نیدر هر جا به کار رود رنگ و طن تیمسئول ۀ( واژ89است )
 ديکه خطاکار است و با نديگویم یدارد، مسئول به کس یاخالق

( اخالق حکم 89) ندیرا که مرتکب شده است، بب یمکافات گناه
 یضرر چیبرساند و ه انيز یگريبه د ديکس نبا چیکند که هیم

م( و االسال یالضرر و الضرار فبماند ) یجبران نشده باق دينبا
 نيبه ا دنیبخشتحقق  یبرا یفن ليقواعد و احکام وسا ريسا

( 89) میکنیم ریتعب یاخالق تیبه مسئول نيآرمان است. ما از ا
و احساس گناه  نوجدا یشرمسار یبه معن ،یاخالق تیمسئول

فته رفته ر یمدن تیمسئول یدارد ول یجنبه شخص شتریاست و ب
 و کندیم دایپ یکل یارهایمع ابديیم یو اجتماع یچهره نوع

( هدف از 89) ردیگ یخود فاصله م یاز مفهوم اخالق زین ریتقص
 یانيز دياب گر،يد انیجبران ضرر است. به ب ،یمدن تیقواعد مسئول

بر عهده  ینيشود و د جاديا تیجبران آن مسئول یاتا بر ديبه بار آ
 دتوانینم چگاهیه یمدن تیمسئول ی. دعواردیمسئول قرار گ

 یوجود ضرر را رکن اصل دي. پس، باردیقرار گ يیسودجو لهیوس
ر ب ینهاد حقوق نيا ازیامر امت نیشمرد و هم یمدن تیمسئول
 ینچ متیقاعده را در ه نيا یاست. قانون مدن یاخالق تیمسئول

داهت ب ديسکوت را با نيا لینکرده است و دل انیبه صراحت ب
 دایهم بر طرف پ ینبرده است حق یانيز کهآن را،يامر شمرد. ز

 .(89کند )ینم
 اریاست، مع یمدن تیمسئول یدارا یگاه زین یورزش یخطا

 یطيرفتار ورزشکار آگاه و محتاط در شرا ،یورزش یخطا نییتع
. عامل اضطرار و دفاع مشروع شودیواقع م انبارياست که فعل ز

ر رفتا نيبه حساب آورد. تجاوز از ا طيشرا نيجزء ا ديبا زیرا ن
 تیئولمس نيا یمبنااست  یمدن تیمتعارف، خطا و سبب مسئول

 یاعمال یورزش هایبازی( درست است که در 89است ) ریتقص
 یلو کند،یم تیمسئول جاديا یمباح است که از نظر قواعد عموم

 طیو مح یو اوضاع و احوال خارج طياز شرا یتفاوت ناش نيا
خود  هژيرفتار و یکه اقتضا یطیاست، مح بارانيارتکاب فعل ز

 یورزش هایبازیدر  ریتقص یعموم اریمع برا دارد و مانع انتخا
ر آگاه و محتاط د یکه رفتار ورزشکار رفتيپذ ديلذا با ست،ین

خطا از صواب  زیتم اریمع دهدیرخ م بارانيکه فعل ز یطيشرا
ا ر یکه قواعد باز یکنيگفت باز توانیم ايحال آ  .(89است )

ه بر عهد یمرتکب نشده و ضمان یریکرده است، تقص تيرعا
به  بندیاند که دادگاه پاکرده ديیتأ سندگانياز نو یاریبس ارد؟ند

 شهیمه یورزش نیچند قوانهر گر،يد انی. به بستین یقواعد باز
ادگاه د یبرا یاما الزام رد،یگیبه عنوان راهنما مورد استفاده قرار م

در  شهیمشروع است هم یچه در عرف بازو آن کندینم جاديا

 یهدف اجتماع يۀبر پا تواند،یدادگاه م و ستیحقوق مباح ن ديد
را خطا و سبب ضمان شمارد، به  یآن ورزش، حرکت یو اخالق

رگ مانند مباشد ) ديشد بار،انيفعل ز ۀجیکه نت یدر موارد ژه،يو
و  ترندریگمعمول سخت طوربهها ( دادگاهیو فلج دائم يینایو ناب

ارف( و متع عقولرفتار ورزشکار م یعنيقابل انعطاف ) اریاز آن مع
قانون  811. از بند ث ماده کنندیبه عدالت استفاده م دنیرس یبرا

 راينظر استفاده کرد؛ ز نيا ديیدر تأ توانیم زین یمجازات اسالم
ئت از اسباب برا یدر صورت یمقررات ورزش تيرعا زیبند ن نيدر ا

 دیق نیو هم« مخالفت نداشته باشد یشرع نيبا مواز»است که 
 هنیزم نيدر ا یکه اعتبار مقررات ورزش دهدینشان م لبه اجما
که  ددهیاجازه نم یبه کس یشرع نيمواز ،ی. وانگهستیمطلق ن

 بیآس یگريبه د یقواعد ورزش یو سوء استفاده از اجرا لهیبا ح
 جهینت نیچن ديبا بیترت ني( بد81 ،یخانيساربرساند )نامتعارف 

خود، در  ۀژياوصاف و ۀبا وجود هم ،یورزش یگرفت که خطا
 ديونبا دگنجیم یمدن تیدر مسئول ریتقص زیتم یعموم یارهایمع

( علل 29شمرد ) يیجداگانه و استثنا یتیماه یآن را دارا
 یعموم که در قواعد یبا علل اصوالً یورزش تیدر مسئول تیمسئول
 تیسئولاگر م درواقعندارد.  یتفاوت شود،یم افتي یمدن تیمسئول

بر  که مطابق قانون میبدان یتیآن مسول خاص یرا به معنا یمدن
 و مباحث ردیگیقرار م گرانيجبران خسارت د یشخص برا ۀعهد

واعد گونه که در قآن ران،يدر حقوق ا بیمربوط به مباشرت و تسب
 یرزشو یمدن تیدر مسئول شودیمطرح م یمدن تیمسئول یعموم

 .(24) شود یورزش تیموجب مسئول تواندیو م گرددیم افتي زین
اعمال  یيالتزام شخص به پاسخگو ت،یمسئول ،ینظر حقوق از

( مسئول 94شده است ) فيدر قبال مردم تعر بارشانيو رفتار ز
به عهده دارد که اگر از  یگريدر قبال د یاست که تعهد یکس
 تیمسئول ن،ي. بنابراشودیآن سرباز زند از او بازخواست م یادا

  .(3ه با التزام همراه است )هموار
خارج از قرارداد.  ايبه موجب قرارداد است  اي یمدن تیمسئول
 یتعهدات و عدم وفا یبه علت عدم اجرا یقرارداد تیدر مسئول
ه به ک یفرد یعنياست  نیماب یاز قرارداد ف یکه ناش یبه عهد

 ریباعث ضرر به غ قيطر نيو به ا دينمایتعهدات خود عمل نم
رهگذر حاصل  نيدر ا هک یمکلف است از عهده خسارات گرددیم

که  یکشت یمرب کي، مثالعنوانبهبرآمده و ضامن است.  دهيگرد
عدم  هجیبه نوجوانان بوده و در نت یمتعده به آموزش فنون کشت

ر د ینوجوان مصدوم شده است مرب یاطیاحتیب ح،یآموزش صح
ارت به جبران خسمسئول بوده و مکلف  یو نيبرابر نوجوان و والد

 نیماب یف یخارج از قرارداد که قرارداد تیاست. در مورد مسئول
ارد و انيز یگريبه خطا به د ايعمدا  نیاز طرف یکيوجود ندارد و 
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 کيتخلف  جهیخاص خود اجرا شود و در نت نيمقررات و مواز
 مسئول یخاطبه حکم قانون  دهيورزشکار از مقررات نقض گرد

( 91است ) گرانيد اياز صدمه وارده به ورزشکار  یخسارات ناش
با رفتار خود موجب لطمه به حقوق اشخاص  یهر گاه کس درواقع

گاه  دارد. یمدن تیکه مسئول م،يیگویشود در اصطالح م گريد
 نيکه در ا شودیرفتار خالف قانون متخلف، جرم محسوب م

. در هر مورد که شخص، ستا یفریاو ک تیصورت نوع مسئول
در برابر او  نديگویباشد، م یگرياز جبران خسارت د ريناگز

زاد و است. انسان آ اریداشتن اخت تیمسئول ۀدارد. الزم تیمسئول
مسئول است. بر  هاآنخود آگاه و در قبال  یکارها امدیعاقل از پ

و مسئول  هديد انيز نیب یاژهيو ینيرابطه د ت،یمسئول نيا یمبنا
و  شودیطلبکار و مسئول بدهکار م دهيد اني: زديآیوجود م به

معمول با دادن پول انجام  طوربهخسارت است که  ،یموضوع بده
 .(89) رديپذیم

هر کس : »داردیمقرر م یمدن تیقانون مسئول کي ماده
 ايبه جان  یاطیاحتیب ۀجیدر نت ايعمدا  یبدون مجوز قانون

حق  هر اي یشهرت تجارت اي تیثیح اي یآزاد ايمال  اي یسالمت
ارد و یالطمه دهيگرد جاديافراد ا یکه به موجب قانون برا گريد

ن مسئول جبرا شود یگريد یمعنو اي یکه موجب ضرر ماد دينما
 «از عمل خود خواهد بود. یخسارت ناش

 جه،یاز جهت نت ونددیپیکه در پهنه ورزش به وقوع م یحوادث
متفاوتند و نوع  گريکديمرتکب، زمان و مکان با  تیشخص
 .(81) دارد هایژگيو نيبه ا یبستگ یقانون تیمسئول

 یمدن تيمسئول ارکان
 است:  ليذ طيموکول به شرا یمدن تیمسئول تحقق

 ارتکاب عمل-8
انجام  یعنيفعل  قيمعموال از طر گرانيبه حقوق د لطمه

آن به سهولت مشهود و محسوس  یخارج یاست که تجل یکار
 جادينفسه ا یشود، ف اني( انجام عمل که موجب ز92است )
تماع در نظر اج ديبا انباريبلکه کار ز کندینم یمدن تیمسئول

 (91) اندبد ستيورود ضرر را ناشا یناهنجار باشد و اخالق عموم
 وجود ضرر-2

 یمدن تیرکن تحقق مسئول نیخسارت، نخست اي انيز اي ضرر
 اي یاست که هر گونه صدمه ماد یعرف یمعنا یاست. ضرر دارا

که در  يیضررها .(91) ردیگیوارد به شخص را در بر م یمعنو
 ورزشکار باشد ۀاز اراد یناش کهآنبه شرط  ديآیورزش به وجود م

 نزد عرف، ضرر نیچن همباشد،  امدهیبه وجود ن یاتفاق طوربهو 
 است. یمدن تیمسئول یمحسوب شود و معتنا به باشد، دارا

روع و مش میقابل مطالبه است که، مسلم، مستق ی، ضرردرواقع
 ینیب شیقابل پ نیو جبران نشده باشد و در ع یباشد شخص

 .(91نباشد ) دهيد انياز اقدام ز یبودن ناش
 خالف قانون بودن-9

شود موجب  ریرر غکه منجر به ض یانجام کار صرف
 ايع و نامشرو ديبا یبلکه عمل ارتکاب ستین یمدن تیمسئول
 دهيمقرر گرد یمدن تیقانون مسئول کي ۀگونه که در مادهمان

است که ضرر و  نيباشد. مفهوم مخالف آن ا یبدون مجوز قانون
 طورهب. ستین یمدن تیاز اعمال قانون موجب مسئول یناش انيز

موجب  یتمام مقررات ورزش تيبا رعا یمثال اگر ورزشکار
شود چون عمل او منطبق با قانون و به  فيمصدوم شدن حر

ت. نخواهد داش یتیمجاز است مسئول یاز نظر قانون گريعبارت د
 زانیدر م یریمرتکب، تأث ریتقص ايعمد  ،یمدن تیدر مسئول

ال احتم راکمتضمن اد یعمد ریمرتکب ندارد. تقص تیمسئول
 ریمعقول است و تقص یلیستاخانه آن بدون دلو قبول گ انيز

تسامح آن است که عامل خسارت قصد  اي یاطیاحتیاز ب یناش
نبود  تسامح نيکرده است که اگر ا یاضرار نداشته بلکه تسامح

 .(92) دیرسینم یگريبه د یخسارت
  تیرابطه سبب-4

 اي ریارتکاب تقص نیچنو هم دهيد انيورود ضرر به ز اثبات
ان با اعمال آن تیکه مسئول یکسان اياز طرف خوانده  یوقوع فعل

ز شود احرا ديبا کندینم هیخسارت را توج یدعو يیاوست به تنها
 یعني وجود دارد تیسبب ۀربط انباريدو عامل ضرر و فعل ز نیکه ب

 .(89) شده است یضرر از آن فعل ناش
 انیجبران ضرر است. به ب یمدن تیاز قواعد مسئول هدف

شود  جاديا تیجبران آن مسئول یتا برا ديبه بار آ یانيز ديبا گر،يد
 اهگچیه تیمسئول ی. دعواردیمسئول قرار گ ۀبر عهد ینيو د
را رکن  وجود ضرر دي. پس، باردیقرار گ يیسودجو ۀلیوس تواندینم

 یقنهاد حقو نيا ازیامت امر نیشمرد و هم یمدن تیمسئول یاصل
 یمتن چیقاعده را در ه نيا یاست. قانون مدن یاخالق تیبر مسئول

داهت ب ديسکوت را با نيا لینکرده است و دل انیبه صراحت ب
 دایهم بر طرف پ ینبرده است حق یانيز کهآن را،يامر شمرد. ز

 .(89کند )ینم

 از منظر فقه یمدن تيو مسئول ضمان
 یاز حوادث ورزش یناش یحقوق یهاتیدر باب مسئول فقها

اند. البته با توجه را مطرح نموده یو مستحکم ینظرات پرمحتو
که منحصر به  درگذشته یورزش یهارشته تيبه محدود

ز نظر ا زین یو ... بوده، فتاو یکشت ،دوانیاسبشنا،  ،یراندازیت
 در اغلب ادقابل استن یفیبه لحاظ ک یمحدود است ول یکم

شنا  معلم تیدر باب مسئول مثالعنوانبهاست  یورزش یهارشته
آموزش به او  یکه برا ینسبت به حفاظت از سالمت شناگر

ده و ارائه ش یبر حسب سن شناگر نظرات مختلف شودیسپرده م
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 یدازرانیت نيکه به تمر یکسان یحقوق تیدر باب مسئول اي
 شده دهدا یمختلف یفتاو کندیبه عابر اصابت م ریپرداخته و ت

  :گرددمیخصوص اشاره  نيدر ا هايینمونهبه  لي( در ذ2است )
سابح ال یاذا سلم ولده ال: »ديفرمایدر مبسوط م یطوس خیش

ما لو ضرب فهو ک م،یالسباحه فغرق ضمنه النه تلف بالتعل علمهیل
ان من النه ک هیفمات، و النه فرط ف میالتعل یعل یالمعلم الصب

انه ف رایو هو عمد الخطا فان کان المتعلم السباحه کب لهیسب
لسباحه تعلم ا یغرق ف یمت العاقلبحال، الن البالغ  هیالضمان عل

 . «رهیغ یحق نفسه، فالضمان عل یف اطیترک االحت یفهو الذ
بسپارد  شنا یشنا به مرب میتعل یفرزند خود را برا یکس اگر

مرگ به واسطه  رايشنا ضامن است ز یطفل غرق شود مرب یول
 نیاست که معلم طفل را در ح نيبوده است و همانند ا میتعل

قصور در انجام  لیآموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دل
ز او، در حفاظت ا اطیاحت تيمعلم شنا رعا فهیوظ راياست ز فهیوظ

از اوست. پس  ک،ينجات و مراقبت از نزد قهیمحکم بستن جل
 نکند در حق او قصور کرده و ضامن است.  نیاگر چن
 یزیدر مورد شخص بالغ، اگر غرق شود بر معلم شنا چ اما

در دست  بالغ اریکه اخت راينکرده باشد ز طيآنگاه که تفر ستین
ت نسب ریالقاعده به غ یدر هالک بالغ عل طيخود اوست و تفر

 .شودیداده نم
ابح الس یال ر،یصغ ی: اذا سلم انسان ولده، و هو صبمسئله

 ام ال؟ هیالسابح ضمانه عل یهل عل ر،یالسباحۀ فغرق الصغ علمهیل
و النه  میالسابح ضمانه، النه تلف بالتعل ی: کان علالجواب

، حفظه و مالزمته یف حتاطيان  هیعل جبيالنه کان  ه،یفرط ف
ذلک، کان له مفرطاً و لزمه الضمان، و انکان المتعلم  فعليفاذا لم 

تعلم الن البالغ العاقل اذا غرق ب ه،یفانه الضمان ف راً،یللسباحۀ کب
 یحق نفسه، فال ضمان عل یف اطیاالحت ترک یالسباحۀ، فهو الذ

 .(91) ذلک یاحدٍ ف
ر دهد به معلم شنا د ليفرزند خود را تحو ی: اگر انسانمسئله

 اموزدیاو را شنا ب کهآنو خردسال است تا  ریکه آن طفل صغ یحال
 باشدیضمان طفل بر عهده معلم شنا م ايشود آسپس طفل غرق 

 ر؟یخ اي
که طفل به  راي: ضمان طفل بر عهده معلم شناست زجواب

شنا  معلم نکهيبخاطر ا زیواسطه آموزش شنا تلف شده است و ن
که بر معلم واجب بوده  رايکرده است ز طيدر خصوص طفل تفر

گر ا نيکند بنابرا اطیطفل احت یو همراه یاست که در نگهدار
و ضمان  ستکرده ا طيکار را انجام ندهد در حق طفل تفر نيا

اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد در  شودیبر او الزم و واجب م
انسان بالغ و عاقل اگر بواسطه  رايز ستین یخصوص او ضمان

رها کرده است  شيرا در حق خو اطیشنا غرق شود احت یریفراگ

 .ستین یکس ضمان چیمورد بر ه نيدر ا نيبنابرا
اصابه ف هیمکان مباح له المرور ف یالرماۀ ف نی: اذا مَرَّ ب2 نمونۀ

 نیبال خالف اجده ب یعاقلۀ الرام یعل هيسهم احدهم مثالً فالد
طئاً و مخ کونهي رهمیو غ نيدیو الشه نیمن تعرض له کالفاضل

رّراً کما عرضۀ مک مالهیف هيالقود او الد هیقصده و اال کان عل یف
و سمع المارّ و کان متکمنّناً من العدول  ی: خدالعم لو ثبت انه قان

 دق اًیان صب یلما رو ضاًيالعاقلۀ بال خالف اجده ا ضمنيلم 
ال: انه ق نۀیع( فاقام ب) یعل یصاحب بخطره فرفع ال تهیرباع
 .(3«)قد اعذر من حذر»فدرا عنه القصاص، و قال  ،یخدا

آن  یاکه بر یدر مکان راندازانیت انیعبور کند از م یکس اگر
از آنان  یکي ریعابر حق عبور وجود داشته باشد سپس ت

ست ا راندازیبر عهدۀ عاقله ت هيبه او اصابت کند د مثالعنوانبه
مسأله  نيکه متعرض ا یکسان نی. بابمیبدون آنکه خالف آن را ب

 رايز گرانيو د نيدیو شه یو عالمه حل یاند مانندمحقق حلشده
در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه  راندازیتکه 

از مال خودش بر عهدۀ او خواهد بود. چنانکه کراراً  هيد ايقصاص 
اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را  ی. آرمیدانست

 آنکهیب ستیو امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن ن دهیشن
ندان د یشده است که کودک تيآنچه روا لیبه دل ابمیب یخالف

 یلع... شکسته بود نزد حضرت ریرا در پرتاب ت یگريکودک د
اقامه کرد که هشدار داده است  نهیب ریع( مرافعه شد و آن صغ)

که  یع( قصاص را از او برداشت و فرمود کس) یعلحضرت 
 هشدار دهد از مجازات معاف است.

و البد مصارعۀ البعوض  ی: و التجوز المسابقه عل9 نمونۀ
 ی)ع( عن السبق االف هیعوض عند علمائنا اجمع لعموم عف ریغ

 بآلۀ للحرب و هو احد سیثالثۀٍ الخف و الحافر و النصل و النه ل
ۀ عن ال رواۀُ العام رهیبعوض و غ جوزيانه  یو الثان هیالشافع یقول
اغناماً  یرعيبن رکابۀ  ديزي ی. فراحاالبط یص( انه خرج ال) یالنب

 یسبق لما ت یفقال له النب یهل لک ان تصارعن یله فقال للنب
 یلاعرض ع یص( فقال للنب) یالنبفقال شاۀ فصارعه قصرعه 
م االسال هیاالرض فاعرض عل یعل یاالسالم فما احد وضع جنب

 .(93) غنمه هیفَاَسْلَمَ و رَدَّ عل
 ریچه در مقابل عوض و غ یمسابقه کشت ستین زي: جامسأله

از  امبریپ یوض در نزد علماء ما به اجماع به خاطر عموم نهع
و  یراندازیت ،یاسب سوار ،یشتر سوار ز،یمسابقه مگر در سه چ

 یکيول، ق نيو ا ستیاز اسباب جنگ ن یکشت نکهيبه خاطر ا زین
 زيجا است که نيا یافعقول دوم ش باشدیم زین یاز دو قول شافع

چه در مقابل عوض و بدون عوض به خاطر آن چه  یاست کُشت
شد  به سمت ابطح خارج امبریاند که پنقل کرده امبریکه عامه از پ

 امبرانیبه پ چراندیبن رکابۀ گوسفندان خود را م ديزيکه  ديو د
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 زهيجا ميراب زیگفت چه چ غمبریپ یریگیم یبا من کشت ايگفت آ
 امبراویرفت و پگ یگفت گوسفند، سپس با او کشت ،یکنیم نییتع

گفت اسالم را بر من عرضه کن  امبریزد او به پ نیرا به زم
به او اسالم را عرضه کرد  امبرینزده است پ نیمرا به زم چکسیه

 گوسفندش را به او مسترد کرد. امبریو او مسلمان شد و پ
  

 يرگيجهيو نت بحث
و سوء  لهیکه با ح دهدیاجازه نم یبه کس یشرع نيمواز

نامتعارف  بیآس یگريبه د یقواعد ورزش یاستفاده از اجرا
 تیدار حفظ امندولت عهده زین یبرساند. از نظر حقوق عموم

خطرناک را در  یمبنا، ورزش نياست و احتمال دارد بر ا یعموم
 دهياز فا شیاز آن را ب یناش یکشور ممنوع کند و خطرها

 یموظف به اجرا زیها نصورت، دادگاه نيآن بداند. در ا یاجتماع
از  تیمصون درواقعهستند  یو حفظ نظم عموم یقواعد مل

ان هم یکامل مقررات فن تيدر ورزش شرط اولش رعا تیمسئول
 نيمقررات با مواز نياست که ا نيورزش است و شرط دومش ا

 نداشته باشد.  رتيمغا یشرع
را در  یورزش یرفتارها یبه عنوان چتر ديبا یاخالق لتیفض

 یاخالق لياباشد. فض یمنصفانه ورزش یکننده باز نییو تب ردیبرگ
بر تمرکز و  تأکید ،یجوانمردانه ورزش یباز ،یچون جوانمرد

 یو احترام به آن، همکار نیبا در نظر گرفتن قوان یتکامل باز
ه هستند ک يیهاتیفیک فان،يو حر یمیهم ت نیب یودوست

گذارده شوند و هم  شيهم به نما ،یباز انيدر جر توانندیم
 کنند شرفتیپ

 انيز یگريبه د ديکس نبا چیکه ه کندیحکم م اخالق
رر و الضبماند ) یجبران نشده باق دينبا یضرر چیبرساند و ه

 یبرا یفن ليقواعد و احکام وسا رياالسالم( و سا یالضرار ف
 آرمان است. نيبه ا دنیتحقق بخش

 اریاست، مع یمدن تیمسئول یدارا یگاه زین یورزش یخطا
 یطيرفتار ورزشکار آگاه و محتاط در شرا ،یورزش یخطا نییتع

. عامل اضطرار و دفاع مشروع شودیواقع م انبارياست که فعل ز
ر رفتا نيبه حساب آورد. تجاوز از ا طيشرا نيجزء ا ديبا زیرا ن

 تیئولمس نيا یمبنااست  یمدن تیمتعارف، خطا و سبب مسئول
 .است ریتقص

 هیکل یهر ورزشکار ،یقاعده کل کيموجب به ن،يبنابرا
د و روشن باش ینیبشیهمان ورزش را که قابل پ یتبع یخطرها
د خو یهايخطر صدمات حاصله از اعمال همباز یول کند،یقبول م
 یمنياست و با جسارت ا یورزش هیخالف روح اي رمنتظرهیرا که غ

 .ادقرار نخواهند د رشيموردپذ رندیبگ دهيرا ناد کنانيباز گريد
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