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The complexity of the issue becomes more apparent 

 

Abstract 

 Exercise can lead to cases of criminal or civil liability that have been more or less 

studied in some research. What has been reviewed in this research using 

descriptive-analytical research method; It is criminality and misconduct that are in 

fact the origin of the aforementioned responsibility. It should be noted that in 

sports operations, despite the fact that athletes explicitly or implicitly, both at the 

beginner level and at the professional level; Aware of the dangers, they have given 

consent to perform sports operations, and this satisfaction has been based on the 

fact that individuals are the owners and rulers of their physical integrity; This 

satisfaction is not absolute and faces an exception. In fact, whenever a crime or 

violation is committed in accordance with the rules of sports regulations or general 

criminal law, it creates liability for the offender. One of the most important 

ambiguities is to determine the diagnostic criteria for the crime or violation of the 

action. The complexity of the issue becomes more apparent when we know that 

most of the existing bylaws have not gone through the formalities set for approval 

and have often been approved and passed by the board of federations.  

Keywords: Sports Law, Criminal Liability, Disciplinary Code, Sports Violations. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2501 

 

 

رز
م و

رای
 ج

ت و
لفا

تخ
ب 

کا
ارت

در 
ی 

فر
کی

ت 
ولی

سئ
ه م

گا
جای

 شی 

 

 2501-2516،صص1401آبانهشتم،  ،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه 
https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.310822.2491 

 جایگاه مسئولیت کیفری در ارتکاب تخلفات و جرایم ورزشی
 1نیا کریم  تورج

 2پیروز  سماواتی امیر

 3کرمی داود

 چکیده

تواند منجر به مواردی از مسئولیت کیفری یا مدنی گردد که کم و بیش مورد مطالعههه بر ههی ملیات ورزشی میع

گیری از روش تحقیق توصیفی ه تحلیلی مورد نقههد و از تحقیقات قرار گرفته است. آنچه در این پژوهش با بهره

گفتههه ر حقیقت  استگاه مسههئولیتپ پیشهایی است که دانگاریها و تخلفانگاریبررسی قرار گرفته است؛ جرم

باشد. باید توجه داشت که در عملیات ورزشی علیرغم آنکه ورزشکاران بطور صریح یا ضمنی چه در سههطح می

انههد و ایههن ای؛ با آگاهی از مخاطرات موجود رضایت به انجام عملیات ورزشی دادهمبتدی و چه در سطح حرفه

باشند؛ ایههن رضههایت ت که اشخاص مالک و حاکمپ تمامیت جسمانی  ود میرضایت با تکیه بر این مبنا بوده اس

ای در ورزش نامهباشد. در حقیقت هر گاه جرم یا تخلفی براساس قواعد آیینمطلق نیست و با استثناء مواجه می

باشههد. یکههی از یا قوانین عام حقوق جزا صورت پذیرد این مسئله باعث ایجاد مسئولیت برای شخص  اطی می

مهمترین ابهامات موجود تعیین ضابطة تشخیصی برای جرم بودن یا تخلف بودن عمل انجام شههده اسههت. برابههر 

آنچه در این پژوهش مورد مطالعه وقاع شد، هر چند ضابطة صریح و قانونی برای مورد فوق مطرح نشده است، 

عمل، حدود تقصیر مربههی  توان براساس شدت جرم یا تخلف صورت گرفته، عمدی یا غیرعمدی بودنلیکن می

ها و مواردی از ایههن دسههت پههی بههه و کادر ورزشی، مورد اشاره قرار گرفتن یا نگرفتن عملپ  الف در آیین نامه

تخلف بودن یا جرم بودن عمل برد. هر چند اینکه یک عمل متخلفانة ورزشی تحت شرایطی  ههاص عههالوه بههر 

سیدگی قرار گیرد، با منع  اصی مواجه نیست. در نهایت بایههد ای بعنوان جرم عمومی نیز مورد رنامهتبعات آیین

ای بر ورزش کشورمان و  الء نسبی قانون مجههازات اسههالمی در ایههن نامهگفت که سیترة غیرمنطقی قواعد آیین

گردد تر میزمینه منجر به نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات شده است. بغرنج بودن مسئله در جایی نمایان

اند و اغلب بواسههطة های موجود مراحلپ رسمی تعیین شده جهت تصویب را طی ننمودهنامهنیم اغلب آیینکه بدا

 اند.ها، تصویب و جاری گردیدههیئت رئیسه فدراسیون

 .ورزشی ، تخلفاتنامه انضباطیحقوق ورزشی، مسئولیت کیفری، آیین کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

منههع کههرده اسههت. بههه  را شود که قههانون بههه صههراحت آن یمرتکب عمل یکه فرد ابدییتحقق م  یوقت  ت یمسئول

 ت یلکه باشد تحت عنوان مسئو   یهر صورت  به  گرانیدر مقابل تعرض د  یی، الزام شخص به پاسخگو یعبارت کل

ورزشههکاران،  یههیجزا ت یمسههئول  یرو غرض از شنا ت مبان  نیاز ا(.  40:  1387ی،  شکرشود. )یمطرح م  ییجزا

کنندگان )ورزشههکاران( محههدود ها در ورزش، بههه شههرکت تمههام  شههونت   است.  یبر فرد  اط  مجازات  لیتحم

شههای بههازی باشههند و چههه در اند. سایر مردم، چه ورزشگاه مشغول تماشود که در واقع  طر بازی را پذیرفتهمی

مباالتی  انه در مقابل تلویزیون؛ در معرض  طر آسیب بدنی قرار ندارند، مگر اینکه اقدامی از روی غفلت و بی

تواند دلیل اصلی باشد که نگاه یکسانی به  شونت ورزشی و  شونت  یابانی در جامعههه صورت گیرد. این می

 وجود ندارد.

 شههود،یاسههتثنا محسههو  م ،یانگارجرم قیاز طر  ت یانسان است و اعمال محدود  یکه اصل بر آزاد  میریاگر بپذ

بههر عهههده  ت یافراد وجود  واهد داشت. در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدود  یبه نفع آزاد  یااماره  شهیهم

کههه  ینههه بههر دوش کسههان دارنههد، یانگههارجرم قیهه افههراد را از طر  یهایاست که قصد محدود کرن آزاد  یکسان

در   یفرض به نفههع آزاد  شیپ  ینوع  توانیم  ب یترت  نیکنند. بد  یزندگ   یفریک   یهات یآزاد از محدود   واهندیم

شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده   یآزاد رفتار  یدر فضا  یشروینظر گرفت و گفت که هر گونه پ

 است.  یقو  لیالو د  هاتیتوج ازمندین اعمال،  یبر  یانگارآنها در پرتو جرم  یرفتار

 

 جایگاه اصل تسلط بر نفس در جرائم ورزشی -2

انگاری ورزشی مطرح کننههدة ایههن دیههدگاه هسههتند کههه چههون ها در ایجاد وجوه افتراقی در جرمبر ی از دیدگاه

ورزشکار به نفس و جانپ  ود مسلط است و نسبت به امکانپ صدمه به آن رضههایت داده اسههت؛ لههذا بسههیاری از 

 شود؛ بر ی از این نظریات بر اصل فردیت استوار است.جرم محسو  نمی  عملیات ورزشی

منظور از اصل فردیت، همان  ودمختاری شخصی و یا به عبارتی استقالل فردی است. براساس این اصل، فههرد، 

حاکم و سلطان بر بدن  ویش است. هر فردی،  ود حافظ و سلطان سههالمت  ههود اعههم از سههالمت بههدنی یهها 

و روحی  ود است. نوع بشر از این که هر کس را به حال  ههود واگذارنههد تهها چنههان کههه  ههود سالمت فکری  

اند، داند زیست کند، به جای آن که زندگی  ود را تابع مصلحتی کند کههه دیگههران بههرای او اندیشههیدهصالح می

 (.35: 1387برد )دهشیری، سود فراوانی می

شههود توانند درباره مسائلی که مربوط بههه آسههایش  ههود آنههها میطبق این اصل، افراد تا آنجا که ممکن است می

 تصمیم بگیرند.

دارند که جامعه متمدن، اجبههار و زور وقتههی پردازان بر مبنای اصل فردیت و پذیرش آن اعالم میبر ی از نظریه

، اما دیگران ممکن است برای فردی به کار رود که منظور از آن، جلوگیری از آسیب رسانیدن او به دیگران باشد

تههوان کسههی را حق ندارند به منظور تامین  یر و صالح او علیه وی اعمال زور کنند. از روی حق و عدالت نمی

مجبور به انجام دادن یا ندادن کار کرد، بدان علت که انجام یا عدم انجام آن کار برای  ود او سودمند است و یا 

دلیل که آن کار در نظر دیگران عاقالنه یهها صههحیح اسههت. فقههط   شود و یا بداناین که به  وشبختی او منجر می

 واهیم از آن جلههوگیری کنههیم، بههه زمانی حق اعمال اجبار را داریم که بتوان نشان داد و ثابت کرد عملی که می

mailto:karami.law@gmail.com
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کسی آسیب  واهد رسانید. فرد در آن قسمت اعمال  ود که تنها به  ود او مربوط است، آزادی مطلههق دارد و 

 (.36: 1387)دهشیری، آن متصور نیست. فرد بر تن و جان  ویشتن، سلطان مطلق است   حدی بر

براساس این نظریه، فرد بایستی بر بدن  ود حاکمیت مطلق داشته باشههد و آزایههد کامههل دارد هههر کههاری را کههه 

 رسد. واهد، بکند و نتیجه آن را هر چه باشد ببیند مشروط بر آن که اثر مستقیم آن به  ود او بمی

براساس اصل فوق، یعنههی فردیههت، انسههان دارای حههق حاکمیههت و مالکیههت بههر بههدن  ههود اسههت و از نههوعی 

تواند در قلمرو حاکمیت  ود هههر کههاری را  واسههت،  ودمختاری شخصی بر وردار است. به عبارتی، فرد می

 انجام دهد. 

هههای ت. این نظریه، حقههوق را از گرایشگرایی اسگرایی یا نتیجهیکی از مبانی پذیرش حق تسلط بر نفس، فایده

کنههد. معیههار جوئی توجیه میدارد و حقوق را براساس فایدههای متعالی انسانی بر کنار میا القی، دینی و ارزش

 وبی و بدی براساس این دیدگاه، جز لذت و رنج نیست و حق و تکلیف نیههز بهها مههالت مصههلحت کههه امههری 

 (.28: 1382گلپایگانی،  یابی است )ربانیمحسوس و قابل مشاهده است قابل ارز

طلبی و جرمی بتتام که تئوریسین این تفکر است، همههه مسههائل حقههوقی و سیاسههی را بهها ایههن اصههل کلههی نفههع

نویسد: طبیعت، انسان را تحت سلطه لههذت و کند. او در کتا  تئوری قانونگذاری  ود میگرایی توجیه میفایده

های ما تحت تاثیر همین لههذت و رنههج قههرار دارد. ایههن دو و افکار و قضاوت  رنج قرار داده است و تمام حیات

گرایی همههه احساس ابدی و الیزال باید مورد بررسی و توجه فالسفه ا الق و قانونگذار قرار گیرد. اصل فایههده

د، برای پوششود و از لذتی چشم میالشعاع قرار داده و حتی کسی که به ظاهر رنجی را متحمل میچیز را تحت 

 رسیدن به لذت و نفعی مهمتر یا برای  الصی از رنج شدیدتر است.

از نظر بنتام، قانونی مطابق عدل و انصاف و حق و صوا  است که راه رستگاری اجتماع را هموار کند، و گرنههه 

بختی کند که به متابعههت از  وشهه قانونی نادرست است. مفهوم تکلیف همچون عدالت تنها هنگامی معنا پیدا می

های (. پژوهشههگران چهههار اصههل زیههر را اسههاس نظریههه138:  1384بیشترین افراد جامعه تفهیم شود )اردبیلههی،  

 اند:گرایی دانستهفایده

آورد، معین نیکی یا بدی رفتار انسان، برحسب نتایجی که برای  ود او یا دیگران در اجتماع به بار می -1

رود و اعههم اسههت از آثههار دارد یا آنچه امکان بروز آن میشود. این نتایج اعم است از آنچه فعلیت  می

 واسطه و نزدیک.دور یا بی

 وبی یا بدی قانون بر حسب آثار آن درباره مجموع اشخاصی که در حال یا آینده در اجتماع بههه سههر  -2

 شود.برند ارزیابی میمی

برند، و ارزیابی آنها بر ی که میهایها و رنجگیری لذتآید، با اندازهنتایجی که برای اشخاص به بار می -3

 شود.ها و نا وشی و فزونی یکی از آن دو انجام میپایه مقایسه  وشی

آید. منافع عمومی جامعههه در این داوری لذت و الم هیچ کس بیشتر یا کمتر از دیگران به حسا  نمی -4

 (.83مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد )قیاسی و همکاران: 

گویند: اگر فرد بررسی کرد و پههس از گیری و استناد به این اصل مییرش حق تسلط بر نفس با بهرهطرفداران پذ

تواند بههه رساند، میارزیابی دید که از بین بردن  ود اثر منفی در جامعه ندارد و هیچ گونه آسیبی به دیگران نمی

 هم حق مدا له ندارد.زندگی  ود  اتمه دهد و این امر هم مذموم نیست و قانونگذار و دولت 

 باشند.باید توجه داشت که بر ی از قواعد فقهی نیز مؤید همین حق می
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یکی از قواعد فقهی که از سوی فقیهان مورد عنایت و بحث قرار گرفته و در اکثر مباحث حقوقی مههورد اسههتناد 

ن علههی امههوالهم  واقع شده قاعده سلطنت است. این قاعده از حدیثی نبههوی )ص( معههروف اان النههاس مسههلطو 

 باشد.( مستفاد می272ق: 1403)مجلسی،  

در صوص قید اعلی انفسهم  و این که آیا در حدیث مذکور یا سایر نصوص روایی ایههن قیههد آمههده اسههت یهها 

 یر؟ تا آنجایی که بررسی شده، عنوان تسلط مردم اعلی انفسهههم  در روایههات و کلمههات اصههحا  وارد نشههده 

اند به این عنوان اشاره نکههرده، بلکههه بههه ده را به طور مشروح و مبسوط بررسی کردهاست. و کسانی که این قاع

اند. همان طور که یکی از فقهههای معاصههر بههه کتهها  عدم ذکر قید اعلی انفسهم  در نصوص وارده تصریح کرده

در هههیچ یههک از ام، این قید در نصوص وارد نشده و فقههها  نویسد: اتا آن جا که تفحص کردهالقواعد الفقیهه می

 (.36ق: 1411شیرازی، اند  )مکارمابوا  فقه متعرض آن نشده

هههای حههق و ملههک و سههلطنت تصههریح مرحوم امام  مینی )ره( در کتا  االبیع   ههود ضههمن بحههث از تفاوت

اند که: ادر بر ی موارد، چه بسهها عنههوان سههلطنت اند که انسان بر نفس  ود سلطه دارد و چنین بیان کردهنموده

شود و حال آن که تعبیر حق و ملک صدق نکند؛ مانند سلطه مردم بر نفوسشان که امری عقالیی است، عتبار میا

پس همانطور که انسان بر اموالش مسلط است، بر نفس  ود نیز مسلط است و بنابراین هههر گونههه کههه بخواهههد 

شههرعی وجههود نداشههته باشههد. پههس  تواند تصرف کند، اگر از نظر عقالء منع قانونی و از نظههر متشههرعه منههعمی

باشند، بلکه در بدرستی مردم از نظر عقالء، همان طور که مسلط بر اموالشان هستند مسلط بر نفوس  ود نیز می

های پزشکی )کالبدگشایی( بعد از مرگ متعههارف و رایههج این عصر و زمان، فروش  ون و جسد جهت آزمایش

ای است که از نظر عقالء فرد بر جسم و جانش دارد پس ان سلطهشده است و دلیل این مطلب نیز، به  اطر هم

 (.29: 1363 مینی،  سلطه مردم بر نفوسشان عقالیی است ...  )موسوی

داننههد. همههان گونههه کههه تسههلط انسههان بههر ایشان قائل به سلطنت انسان بر بدن  ویش بوده و آن را عقالیی می

کند که هر گونه تصرفی ای برای انسان این حق را ایجا  میهاموالش یک امر عقالیی است در نتیجه چنین سلط

تواند انجام دهد. البته امام  مینههی در ادامههه مطلههب اشههاره را تا زمانی که دلیل و مانع قانونی و شرعی نباشد می

نفههس   تواند مالههکاند که به ظاهر مالکیت انسان نسبت به نفس  ود مورد اعتبار قرار نگرفته است، اما نمیکرده

 (.24: 1363 مینی،   ود باشد )موسوی

فقیه بزرگوار معاصر دیگری معتقد است میان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آنها رابطه تکوینی وجههود دارد و 

فرد نسبت به این امور، دارای مالکیت ذاتی است، یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در نفس  ود و شههؤون آن 

ند که هر فردی بر عمل و نفس  ویش مسههلط نباشههد و شههارع ال حکم میاست و وجدان، ضرورت و سیره عق

مقدس نیز این سلطنت را امضا کرده است و مردم از تصرفاتی که مربوط به نفههس آنهاسههت منههع نکههرده اسههت 

 (.52-51: 1387)دهشیری،  

 

 لزوم توجه به افتراق جرم ورزشی و کیفر ورزشی -3

عی یک سلسله اصول کلی در کتا  و سنت آمههده اسههت کههه هههر گونههه در اسالم عالوه بر قوانین جزئی و مقط

شود، این اصول  ههود بههه دو گونههه اسههت: نیازی در مسائل حقوقی سرانجام به آن منتهی و به وسیله آن دفع می

اصول احکام اولیه و اصول احکام و عناوین ثانویه، لذا مبانی حقوقی از نظر اسالم همین اصول کلههی اسههت کههه 

گردد. حاصل آنکه در نظام حقوقی اسههالم، اصههل اجتهههاد جانشههین اصههل واردپ جزئی از آنها استنباط میاحکامپ م



 

2505 

 

 

رز
م و

رای
 ج

ت و
لفا

تخ
ب 

کا
ارت

در 
ی 

فر
کی

ت 
ولی

سئ
ه م

گا
جای

 شی 

 

حههل همههه نیازهههای های دیگر است ه چون در نظام حقوقی اسالم که با علم الیزال الهی راهقانونگذاری در نظام

طلقاً وجود ندارد و فقیه بر اساس بینی شده و  الءهای حقوقی بالپاسخ مکلی و جزئی انسان در قوانین آن پیش

کنههد ه زیههرا در اسههالم تشههریع حل رفههع نیازههها را در مههوارد  ههاص اسههتنباط میکلیات و مبانی،  الءها و راه

تواند قوانین مورد نظههر مخصوص  داوند است و هیچ فردی حق مدا له در سرنوشت دیگران را نداشته و نمی

 بلکه تنها باید قوانین الهی اجرا گردد.  ود یا دیگران را در جامعه اجرا نماید

با تتبع در احکام و قوانین اسالمی و استقصای نظرات مختلف علمای بزرگ، بر این حقیقههت اعتههراف  ههواهیم 

های معتبری است که به  اطر وجود کرد که همه احکام اسالمی با تنوعی که در آنها هست، مشتمل بر مصلحت 

توان یافت که در آن مصلحتی وجود نداشته باشد گههو حکمی را در اسالم نمی  آنها قانونگذاری شده است، هیچ

ماند ولی در وجههود آن جههای شههکی ای موارد مصلحت جعل قانون بر بسیاری از مردم پوشیده میاینکه در پاره

لههی هایی قانونگذاری شههده وها و فلسفهنیست. محدث بحرانی گوید: احکام و قوانین الهی همه بر اساس مالت 

پذیر نیست، زیرا ها و مصالح همچون  ود آن قوانین جز از راه شنیدن از  ود قانونگذار امکانعلم به این مالت 

به عقیده این دانشمند بزرگ قاعدة مضبوطی که بتوان در پرتو آن به همه اسرار احکام الهی پی برد، وجود ندارد 

 سازد.نیاز نمیو ظن و گمان انسان را از حقیقت بی

ها و اهل قیاس این است که احکههام شههرع تههابع ها و ظاهریظر اکثریت مسلمانان اعم از شیعه و سنی و اصولین

مصالح و مفاسد واقعیه هستند و مصالح و مفاسد به منزله علت موجده نیستند )علت موجده یعنی اینکه احکههام 

ذیرد بلکههه او  ههود  ههالق بنههدگان و پشود و  داوند از هیچ موثری تاثیر نمیشرعی از سوی  داوند وضع می

العلههل اراده شههوند و علت مصالح آنان است نه آنکه تابع مصالح بندگان باشد( بلکههه علههت غههائی محسههو  می

کند لذا احکههام شههرع تههابع  داوند است، لکن  داوند بدون در نظر گرفتن مصالح بندگان حکمی را جعل نمی

کنیم که عدالت همین است، لذا اساس و مبنای شریعت بر ف میعدالتی است و هر چه را شارع دستور دهد کش

 (186-181: 1376حکمت و مصالح دینی و دنیائی بندگان است )دهقان، 

شهید مطهری پس از بیان این که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از ضروریات شههیعه و اکثریههت اهههل تسههنن، 

که احکام اسالم بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی وضع شههده کند از آنجا  بلکه مورد اتفاق آنان است، تصریح می

گوید:  ود اسالم گفته احکام من مههافوق است لذا در سیستم تقنینی اسالم راه برای عقل باز شده است، عقل می

 (.27: 1362شود )مطهری،  های احکام غالباً توسط عقل بشر کشف میعقل نیست، ... مالت 

کنههد رعی تابع مصالح هستند، مصالح نیز با تغییر زمان و ا تالف مکلفههین تغییههر میلذا از آنجا که همه احکام ش

ای در زمان ویژه مصلحت داشته باشد و به آن دستور داده شود ولههی لذا امکان دارد حکم  اصی برای یک عده

 ای دیگر در زمان دیگر مفسده داشته و از آن نهی شود.برای عده

ههها( بههر حسههب اند و ایههن مصههالح و مفاسههد )مالت م تابع مصالح و مفاسد واقعیهنتیجه بحث اینکه: احکام اسال

شود ضمناً ایههن تغییههر کند و قهراً حکم هم به تبعیت از آن دگرگون میا تالف زمان و مکان و شرایط تغییر می

 شود بلکه حکم قبلی مال مالت قبلی و حکم جدید مههال مههالت جدیههد اسههت ماننههد آندر حکم محسو  نمی

کند هر حکمی مربوط به مالت  اص  ودش است چنانچه هر حکمههی است که موضوع و یا مصداق تغییر می

 مختص موضوع  ودش است.
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هاست و نیازهای انسان را در جهت مههادی و منههوی بههرآورده توان گفت مصالح انسانمصالح معتبر اسالم که می

و عامه آن را تایید کرده و در کتب  ههود بههه بحههث و   سازد به پنج امر تقسیم شده و بسیاری از علمای شیعهمی

 اند، این پنج مصلحت بدین قرارند:بررسی آن پردا ته

 مصلحت مال -5مصلحت ناموس،    -4مصلحت عقل،  -3مصلحت دین،  -2مصلحت نفس،  -1

مه قوانین پذیر نیست و هحیات انسان در بُعد مادی و معنوی جز در سایة حفظ و نگهداری از این مصالح امکان

گویههد: ها جعل و قانونگذاری شده است. غزالههی در ایههن زمینههه میمتنوع اسالمی برای حمایت از این مصلحت 

ههها را زا  ههود بداننههد، مصههلحت همه مقصد و هدف مردم این است که منافع را به سوی  ود بکاشههنند و زیان

حمایت کرده و مراد از مصههلحت، انسههان   شود، دین از این مقصدهاانسان در بدست آوردن این هدف تامین می

شود، دین از این مقصدها حمایت کرده و مراد از مصههلحت، محافظههت از در بدست آوردن این هدف تامین می

 واهد پنج چیز است و آن اینکه اسالم در پرتو قوانین  ود مقاصد شرع اسالم است. آنچه اسالم برای مردم می

و ناموس و نسل مردم را برای آنان محافظت کنههد. هههر چیههزی کههه متضههمن    واهد دین مردم، جان، اندیشهمی

حفظ این اصول پنجگانه باشد، مصلحت است و هر چه باعث از میان رفتن این اصول گههردد، مفسههده اسههت و 

 برطرف کردن مفسده  ود، مصلحت دیگری است.

مت اصل ورزش نداریم به عبارت اصل در ورزش، اباحه است چرا که حرمت نیازمند دلیل است و دلیلی بر حر

های قابل قبول و پر اهمیت عقالیی وجود داشته باشههد هرگههز از مصههادیق لهههو و دیگر هر گاه در مسابقه غرض

لعب حرام نخواهد بود و مسابقاتی از قبیل دویدن، پریدن و سایر مسابقات ورزشی کههه همههواره در دنیهها وجههود 

دهد و از بطالت و کسالت و تنبلههی و سسههتی جلههوگیری ان سوق میداشته و انسان را به سوی سالمت تن و رو

بندی های نامشههروع تقسههیماما ورزش  .هو و لعب باشند و حرام تقلی شوندتواند از مصادیق لکند، هرگز نمیمی

 آید. اص  ود را دارد که در زیر می

 

 

 

 هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است:ورزش 3-1

زار و وسایل  قمار )چه با شرط برد و با ههت و چههه بههدون آن( ماننههد ورزش بهها ورزش با آالت و اب -1

 پاسور، بیلیارد )بنابر نظر عده زیادی از علما(، تخته نرد و ..

 بندی چه با آالت قمار و چه بدون آن(بازی به شرط برد و با ت )همانند شرط -2

: 1385دن به حرام باشد )تبریههزی،  سازی، متمایل نمو هر نوع ورزش و بازی که ترغیب، تشویق، زمینه -3

 (.996مسئله  

 

 شود:ای حرام میهایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیهورزش 3-2

رود اما به دلیل آنکههه ها به  ودی  ود حالل است، چه بسا ورزش مناسب و مفید به شمار میبعضی از ورزش

سههواری بههانوان در زش موتورسههواری و دوچر ههایی را به دنبال دارد حرام شده است. مههثالً ورمفاسد و حرام

محافل عمومی، که  ود ورزش حرام نیست اما به دلیل مفسده داشتن و پیامدهای منفههی آن، اسههالم )مراجههع و 

 علماء عظام( آن را تحریم نموده است:
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 بندی شود.هایی که در آن شرطورزش -1

 هایی بسیار  طرنات و مُضر.ورزش -2

 با یکدیگر. ورزش زنان و مردان نامحرم -3

 موتورسواری و دوچر ه سواری بانوان در محافل عمومی. -4

 ورزش زنان در محافل عمومی و مردانه -5

 ورزش با حیواناتی که منجر به اذیت و قتل آنها بشود. -6

 به جنگ اندا تن دو حیوان و در نتیجه قتل آنها. -7

 شد.هایی که لهو و لعب بوده و هیچ فایده عقالیی برای آنها متصور نباورزش -8

 ورزش و مسابقه با دشمنان اسالم که منجر به تضعیف اسالم و مسلمین بشود. -9

اصوالً هر نوع فعالیت، کار و یا ورزشی، کم یا بیش،  طرات  اص  ود را دارد بسیار دیده یا شههنیده شههده در 

حههث مهها در اند. اما بهایی شدههای ساده ورزشکاران دچار صدمات و آسیب زندگی روزمره و یا حتی در ورزش

فرسا و  شن که به همراه ضر  و شتم، مبارزات سههخت و نیههز هایی است که بسیار سخت طاقت مورد ورزش

گذارنههد؛ صههدمات و ها، غالبههاً صههدمات نا وشههایندی بههه جههای میباشد. این نوع ورزشتمرینات نامناسب می

لذا ذیالً به بر ی فتاوی پیرامون هایی از قبیل: جراحت کبودی، در رفتگی، شکستگی و گاهی کشته شدن.  آسیب 

 پردازیم:های مختلف میورزش

 س: مسابقات ورزشی مانند بوکس زدن و فوتبال و غیره چه حکمی دارد؟

 مرحوم حضرت آیت اله العظمی مرعشی نجفی )ره(

ورزشی که ضرر جسمی دارد، مانند بوکس زدن حرام است ولی اگر موجب تقویت روح و جسههم و یهها صههرف 

 اشد اشکالی ندارد.تفریح ب

 حضرت آیت اهلل العظمی اراکی )ره(:

 اگر مانند سبق و رومایه باشد و غرض عقالیی بر آن مترتب باشد مانعی ندارد.

 ای:حضرت آیت اهلل العظمی  امنه

در فرض سوال اگر به غرض عقالیی بوده و  وف  طر جانی و یا ضرر قابل تههوجهی در آن نباشههد بهها توافههق 

 ندارد.طرفین مانعی 

 لنکرانی )ره(:حضرت آیت اهلل العظمی فاضل

 شود.اگر موجب کبود شدن یا جراحت شود، جایز نیست و اگر موجب این امور شود دیه واجب می

 حضرت آیت اهلل العظمی میرزا جواد تبریزی )ره(:

دارد هههر  چنانچه معرض این باشد که به  ود شخص یا طرف مقابل جنایتی وارد شههود، ورزش مزبههور اشههکال

 چند دو طرف راضی به این امر باشد.

 حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی:

اشکال ندارد مگر اینکه مستلزم ضرر بلیغی مانند مرگ و یا نقص عضو باشد کههه در ایههن صههورت بههازی حههرام 

  واهد بود.

 حضرات آیات بهجت، زنجانی، نوری همدانی:

 جایز نیست.
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 ی:شیرازحضرت آیت اهلل العظمی مکارم

در صورتی که برای دفاع شخصی یا از کشور و کیان مسلمین الزم باشد اشکالی ندارد ولی طرفین قبل از شروع 

 از یکدیگر باید برائت بجویند تا ضامن هم نباشند.

 گرگانی:حضرت آیت اهلل العظمی علوی

 هایی که موجب ضرر و زیان بدن است حرام است.ورزش

 پایگانی:گلحضرت آیت اهلل العظمی صافی

 واضح است که ایجاد ضر  و شتم و ایراد جرح و قتل حرام است.

 حضرت آیت اهلل العظمی صانعی:

تههوان آنههها را بههه واسههطه شههود نمیههها میبینی الزم برای جلوگیری از  طر در آنهای عقالیی که پیشاورزش

ها در امور جایز دیگههر احتمال  احتمال رسیدن ضر  به بدن و جرح و جنایت به آن، حرام دانست چون اینگونه

بینی الزم برای جلوگیری از  طر نشده باشد و  طر ضههرر هههر هم وجود دارد، آری اگر برای رفع  طرها پیش

باشههد. چند کم باشد و در حد جرح و شکستگی استخوان )چه رسد به باالتر و احتمال کشههته شههدن( حههرام می

باشد کند و احراز الزم نمیدر حرمت، همان  وف کفایت می  باشد وچون هر کاری با  وف از  طر، حرام می

و بر همین مبناست که فقها قدس اهلل اسرار هم سفر با  وف و  طر و احرام و سفر معصههیت و نمههاز در آن را 

 (177-175: 1384نوربخش، اند  )هاشمیتمام داشته

ههها از حیههثپ  شههرعی بر ههی از ورزشگردد که محدودة حرمتپبا تدقیق در آنچه مطرح شد، کامالً مشخص می

هههایی همچههون جههودو و های کنونی تخصیص  ورده است. برای مثال در حال حاضر ورزشنامهقوانین و آیین

نامههه انضههباطی، باشند؛ در کشورمان دارای فدراسههیون، آیینهای جسمی باالیی میتکواندو و ... که دارای آسیب 

انگههاری فقهههی در باشههند. لههذا هههر چنههد مبنههای جرمای و ... میحرفههه های ورزشی و آموزشیپ آماتوری وگروه

ها، چندان باشد که ذکر آن در صدرپ این مطلب ارائه شد؛ لیکن این حرمت اندیشی میعملیاتپ ورزشی، مصلحت 

 اند.به حیطة قانونی ورود ننموده

 

 لزوم توجه به افتراق جرم ورزشی و کیفر ورزشی -4

اند. بههه عنههوان واژگانی است که در متن اغلب قوانین و مقررات، مورد توجه قرار گرفته  جرم و تخلف، از جمله

، بازرس یا بازرسههان را مکلههف کههرده 1347الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصو  سال    151مثال، ماده  

ن مجمع عمههومی ی مدیران و مدیر عامل را به اولیاست که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه

موریت  ود از وقوع جرمی مطلع شوند باید عالوه بههر گههزارش بههه اطالع دهند و در صورتی که ضمن انجام ما

مجمع عمومی، مراتب را به مرجع قضایی صالحتیدار نیز اعالم کنند. در قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله بهها 

از  1، جههزء 4، مههاده 2ماده  2نیز به کرات از این دو واژه استفاده شده است که تبصره   1387فساد، مصو  سال  

هایی از آن است. از نحههوه اسههتفاده از نمونه 26و تبصره الف ماده  6ماده  5و  3، 2، 1های ، تبصره5بند   ماده  

نویسان کشورمان، دو مفهههوم آید که جرم، تخلف و تقصیر از نظر قانونهای باال، چنین برمیاین دو واژه در مثال

های تشخیص هههر یههک از ایههن ت که مالت یا مالت مستقل و جدا از یکدیگرند. در این صورت سوال این جاس

 اند؟مفاهیم کدام
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های گناه،  طا و بزه؛ تقصر به معنای در کاری کوتاهی، سستی و  طا در فرهنگ لغت عمید، جرم معادل با واژه

تر از کردن؛ تخلف به معنای  الف کردن و  الف معادل با ناسازگاری، مخالفت، عمل ناشایسههت، جههرم پههایین

، سخن ناحق و دروغ ذکر شده است. در علم حقوق، کلمه جرم از اصطالحات حقوق جزاست و عبههارت جُنحه

شود. مجازات بههه نسههبت درجههه اهمیههت جههرم از عمل  الف قانونی است که ارتکا  آن موجب مجازات می

چک ا ههالف  تر هستند اجنایت ، جرایم ساده و کو های سنگینگردد. جرایم مهمتر که دارای مجازاتتعیین می

 گیرند اجُنحه  نامگذاری شده است.و جرایمی که از لحاظ اهمیت در بین جنایت و  الف قرار می

بار   60ی جرم و مشتقات آن )مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا ...( بیش از  تحقیقات نشان داده واژه

رفتار مجرمانه و عقاید و ا الق انحرافههی را   در قرآن مجید آمده، و داللت بر انجام عمل زشت و ناپسند دارد و

شود. واژه  طا نیز در قالب دو مفهوم تحت عناوین ا طای مسئول  و ا طای غیرمسههئول  کههه در نیز شامل می

قالب کلمات  اطئون،  اطئه و  طیئه مورد تذکر واقع شده، اشاره به  طاهایی دارد که مرتکب، به رغم آگاهی 

سراسر وجود مرتکههب را فههرا کند. در این حالت، گناه رفته رفته نسبت به آن اصرار می  از گناه بودن عمل  ود،

مههههرور  به قیطر نیا و از گرددیو اراده مرتکب گناه م قصههد و بدون اریا تیکههه در ادامه، ب ییجا  تا  ردیگ یم

ی  طههاا. در شههههودیم رهیهه گناهههههان کب بههه لیتکههرر در ارتکهها ، تبههد لیهه او بههه دل یبرا     رهیگناهان صغ  یحت

 ی  طئهه ابههه صههورت   معموالً  که  شههودیمرتکب  طا م  ههاریا تیب  و  طور نا واسته  ، مرتکب به رمسههئولیغ

 .(44: 1392)حاجیان،   آمده است  اتیآ در  ا طأنااو 

 لههف بهههتخ ،یانقال  اسههالم یروزیپ از شیپ یفریک  ههنیاسههت که در قوان آن از یسوابق موجود حاک   یبررس

 و جنحههه ت،یتحت سه عنوان جنا میجرا ن،یاست. در آن قوان شدهیم گرفته جرم در نظر قیاز مصاد  یکی  عنوان

ی و عمههوم  ی صوص  یامدهایآثار و پ  با  از آنها متناسب   کیهر  یهههامجازات  که  اندشدهیم  یبندمی الف تقس

 یبههرا یمههالت اصههل  یاسههالمی  هامجازات  ،یانقال  اسالم  یروزیپ  از  انجام شده متفاوت بوده است. پس  عمل

،  حههههدودا  بههه  میجههرا،  1370مصههو  سههههال  یاسههالم  در قانون مجههازات  رو  نیا  شد و از  میجرای  بندمیتقس

در   که  ترت فعلی  ایشدند و هر فعل    یبنددسته   بازدارنده  یهامجازاتاو     ههراتیتعزا  ، ههاتی دا،   قصههاصا

در  یقانون مجازات اسالم  یبازنگر  . دردیگرد  فیبه عنوان جرم تعر  اشههد،ب  شده  نییقانون برای آن مجازات تع

فعههل کههه در قههانون  ترت  ایجرم به هر رفتاری اعم از فعل   فیتعر  (د،یجد  یقانون مجازات اسالم)  1392    سال

بههه   راتیتعز  مفهوم  که  هیتوج  نیبا ا   بازدارنده  یهامجازاتا  داده شد و  رییشده باشد تغ  نییتع  برای آن مجازات

 .جرم حذف شد یپنجگانه  یبنداز دسته  رد،یگ یدر برم زیها را نمجازات نیا  که  گسترده است   یاگونه

 

 های انضباطینامهتبیین اصول حاکم بر آیین -5

نامه اجرائی است ولی صههالحیت قههوه مجریههه در گاهی اوقات قوه مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آیین

تواند در غیر این مورد نیههز بههرای حسههن اجههرای محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه میها  نامهوضع آیین

نامه وضع و به مورد اجرا نماید و این حههق نامه، بخشنامه یا تصویب وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آیین

های ها و آیههین نامهههامهنقانون اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصههویب   138به موجب اصل  

رسد تهها های متشکل از وزرا برای اجرا و به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی میدولتی و مصوبات کمیسیون

در صورتی که آنها را بر الف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد ولی به هر حال 

 وانین مخالف باشد.مفاد این مقررات نباید با متن و روح ق
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های حکومتی حاکمیههت تفاوت قانون با مصوبات قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاه

ههها مکلفنههد از اجههرای دارد و دوم، مرجههع صههالح بههرای وضههع قههانون قههوه مقننههه اسههت سههوم، قضههات دادگاه

مقررات اسالمی یا  ههارا از حههدود ا تیههارات قههوه  های دولتی که مخالف با قوانین ونامهها و آییننامهتصویب 

تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند )اصههل مجریه است  ودداری کند و هرکس می

 ( در حالی که قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند. 170

گههردد( از کجهها و از دهایی نیز به آن وارد است )در فصل آتی مطههرح میهای فدراسیونی که نقنامهاما اینکه آیین

ها؛ تسههلط بههه نامهههاند،  ود داستان دیگریست. در حقیقت برای شنا تپ  اسههتگاه آیینکدام قانون نشأت گرفته

هایی همچون اقانون تاسیس سازمان تربیت بههدنی  چندین قانون و اساسنامه و همچنین شنا ت شوراها و هئیت 

باشههد. در ذیههل سههعی های ورزشی آماتوری  و اشورای سههازمان تربیههت بههدنی  الزم میو ااساسنامة فدراسیون

 گردد؛ ارتباط سا تاری و قانونیپ موارد فوق تبیین گردد.می

های ورزشههی دارد افدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران اشعار میاساسنامه فدراسیون  1ماده  

شههوند موسسههات عمههومی غیردولتههی هوری اسالمی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیههده میآماتوری جم

دارای شخصیت حقوقی هستند که براساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده و به موجههب منشههور المپیههک بهها 

ین مربههوط مراعات شئون اسالمی و در چهارچو  این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قههوان

 نماید. فعالیت می

بایست بهها همههاهنگی سههازمان تربیههت دارد که این نهاد عمومی غیردولتی میاساسنامه اعالم می  1صراحت ماده  

اقههدام بههه تههدوین و تصههویب  1374/ 2/ 18بدنی اقدام به انجام امور  ود نماید. سازمان تربیت بههدنی در مههور  

های اعههالم نمههوده اکمیتههه  13ها طبههق مههاده  ود و به سههایر فدارسههیوننامه انضباطی سازمان تربیت بدنی نمآیین

های ورزشی موظفند با همکاری معاونت فنی و تدوین دستورالعمل انضباطی مربوط با توجه انضباطی فدراسیون

یههک المللههی المپالمللی و کمیتههه بینالمللی مربوطه و با توجه به مقررات فدارسیون بینبه مقررات فدراسیون بین

اقدام و آن را جهت تایید و تصویب به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند . مفهوم ماده روشن بوده و به صرحت 

ها تدوین شده و به سازمان جهت تصویب ارسال و آنگههاه نامه انضباطی توسط فدراسیوندارد باید آییناعالم می

 اجرایی شود.

ها در نامهههها مراعات گردیههد و آیهها آییننامهنی، تا چه حد در آییناینکه نظمپ منطقیپ مورد نظر سازمان تربیت بد

انگههاری در ایههن عمل نیز مورد تایید سازمان قرار گرفتند و اینکه اصوالً  ود سازمان تا چه حد مجاز بههه تخلف

 گیرد.حدپ وسیع بود؟ مواردی است که در مباحث و فصول بعدی مورد تدقیق قرار می

های آن اچههه بایههد انگارینامه انضباطی و تخلفپردازیم که اصوالً آیینادامه به این مطلب میلذا در اینجا و در  

 های فعلی بااین ابایدها  بهتر مشخص شود.نامهباشد  تا در مباحثپ بعدی، حدود فاصله آیین

 

 اصل ایجاد نظم 5-1

در رشههتة تخصصههیپ مههورد نظههر   ای، اصههل حفههظ نظههمنامهانگاری آیینگمان یکی از اصول مسلم در تخلفبی

نامه است. ورزش  ود از جمله اموری است که عالوه بر بُعدپ جسمی، با بُعدپ فکری و روحی نیز در ارتباط آیین

گردد. بهها نگههاهی باشد. لذا حفظ نظم و رعایتپ مقررات در ورزشپ موردنظر از جمله اصولپ واال محسو  میمی

های زنههد. تعیههین سههت ا شاهدپ مقرراتی هستیم که نظم در آن حرف اول را میهنامه و قواعدپ اکثر ورزشبه آیین
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های یکنوا ت و منظم، حرکاتپ مجاز و غیرمجاز از پیش تعیین زمانی منظم، نحوه محاسبة منظمپ امتیازات، لباس

ه معنههای شده منظم و .... همگی حکایت از نظم درونی ورزش دارند. بالشک امکانپ ذکر این قواعد در قانون بهه 

 کنندگان آن باید مراعات نمایند.ها و اصولی است که تنظیمنامهکالسیک وجود ندارد و این امر از وظایفپ آیین

 

 اصل تخصص 5-2

های کههاریپ دیگههر از زمههره اصههولی اسههت کههه فقههط اصول تخصصی نه تنها در ورزش بلکههه در تمههامی حیطههه

های تخصصی در مجههالس رند. با نگاهی به نقش کمیسیوناندرکاران آن حیطه امکان درت درست آن را دادست 

ای اسههتفاده از نامهههتوان به این مهم پی برد. لذا یکی از اصولپ مسلم در تدوین مقههرراتپ آیینگذاری نیز میقانون

تواند نقههایص کارشناسان همان رشته در تدوین مقررات است. باید توجه داشت که حضورپ یک حقوقدان نیز می

نامه یا صدور رای در شوراهای انضباطی برطرف نمایههد و ایههن  ههود ا در حین تصویب یا تدوین آیینحقوقی ر

 نیز جنبة دیگری از تخصصی بودنپ امور است.

 

 اصل لزوم حفظ کرامت انسانی   5-3

در ابتدا ذکر این نکته الزم است که اندیشه کرامت انسانی به عنوان یک ضابطه و محدودیت بههر قلمههرو حقههوق 

باشد و در هر دو حوزه مورد توجههه و انگاری، از هر دو جنبه و بعد کمی و کیفی حائز اهمیت مییفری و جرمک 

 ها نیز مورد توجه قرار گیرد.نامهتاکید است. و این امر باید از دیدگاه آیین

بزرگواری، کرامت در لغت دارای معانی مختلفی است که مهمترین آنها عبارت است از: ارزش، حرمت، حیثیت، 

(. معادل انگلیسی واژه کرامت 16070:  1373عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، درجه، رتبه و جایگاه )دهخدا،  

  به معنای شرف، افتخار، استحقاق احترام، عنوان، رتبههه و مقههام، امتیههاز و شههرافت Human dignityانسانی ا

 ( است.Campbell, 1991: 456برجسته )

توان چنین تعریف کرد: کرامت ذاتی به آن نوع شههرافت ر حسب ذاتی یا اکتسابی بودن آن، میکرامت انسانی را ب

ها به جهت استقالل ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه و نفخه الهههی کههه شود که تمام انسانو حیثیتی گفته می

افت و حیثیتههی اسههت کههه دارند، به طور فطری و یکسان از آن بر وردار هستند و کرامت اکتسابی آن نههوع شههر

ها به صورت ارادی و از طریق به کار اندا تن استعدادها و توانایی ذاتی  ههود در مسههیر رشههد و کمههال و انسان

 (.30: 1387نژاد، آورند )رحیمکسب فضائل ا القی، آن را به دست می

رد. در پرتو همین اندیشه های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دااندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام

الملههل حقههوق بشههر  و های جدید حقوقی مثل انظام بیناست که ما امروز شاهد تکوین و تاسیس قواعد و نظام

الملل حقوق بشر انسان و کرامت وی از آنچنان اهمیت و اعتباری المللی کیفری  هستیم. در نظام بیناحقوق بین

شود. پیدایش این نظام جدیههد حقههوقی، تحههولی عظههیم و ر تلقی میبر وردار است که محور و مبنای حققو بش

الملل بوجود آورده است. در واقع بهها ورود پیروزمندانههه فههرد و های سنتی حقوق بینشگرف در مفاهیم و مقوله

ها سپری شده است الملل، دیگر دوران حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت حقوق وی به فضای روابط بین

(. نگاهی به تاریخ تحوالت حقوق کیفری بیانگر این واقعیت اسههت کههه حقههوق کیفههری 68:  1387اد،  نژ)رحیمی

ماهوی )و شکلی( تحت تاثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییههر و تحههول و 

 تکامل بوده است.
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ای ید همواره این اصل را در نگارش در نههوع قاعههدهتواند از این اصل دور باشد و باای نیز نمینامهمقررات آیین

مدنظر قرار دهد. باید توجه داشت که این اصل یک اصل دوطرفه است. یعنی هم باید شامل مختلف ورزشههی و 

هم شامل قربانی تخلف )در صورت وجود( گردد. منع مجازات ظالمانه، غیرانسههانی، تحقیرآمیههز و ... جزئههی از 

 این اصل هستند.

 

 اصل قانونی بودن  5-4

ای، ملزم به مراعاتپ اصل قانونی بودن جرم و مجازات هسههتند. در تبیههین مفهههوم اصههل نامهتمامی مقرراتپ آیین

ها( باید گفت، هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجههرا نیسههت مگههر قانونی بودن جرایم )و مجازات

جرم اعالم و برای آن مجازات تعیههین شههده باشههد. بههر ایههن   اینکه قبل از زمان ارتکا ، از طرف مقنن به عنوان

اساس، جرم رفتاری است که در برابر ارتکا  آن از طرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است و مجههازات، 

تواند به ایجاد جرم و مجازات بپردازد. این اصل نتیجه منطقی تفکیک قههوا اسههت و پایههه و واکنشی است که می

های دیگر، از جمله آیین دادرسههی آید و در اثر تحول حقوق کیفری به حوزهی به حسا  میاساس حقوق کیفر

و صالحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است. به عبارتی نه تنها قانونگذار صالحیت  لههق جههرم و مجههازات را 

را تعیههین کنههد و   تواند آیین دادرسی و صالحیت محاکم و نحوه بر ورد با مجرمیندارد بلکه تنها اوست که می

: 1386ای صالح به رسیدگی به جرایم است که قانون بدان صالحیت رسیدیگ داده باشههد )میالنههی،  تنها محکمه

54.) 

ای اجازه اضافه نمودنپ جرمی به جرائمپ قانونی و عملکردپ مازاد بههر آنچههه بههرای آن تههدوین نامهبنابراین هیچ آیین

 گردد را ندارد.می

 

 ری در تخلفات ورزشیمبانی کیفرگذا -6

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هر کشور، قوانین و مقررات کیفری، و یا بههه عبههارت دیگههر نظههام جزایههی آن 

بینی نموده و دیگران را ملههزم بههه کشور است. هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد  ود حقوق و امتیازاتی پیش

لکیت و ... از جمله این حقوق و امتیازات هستند و هیچ کس کند. حق حیات، حق آزادی، حق مارعایت آنها می

حق ندارد جز با توسل به قانون، به حقوق و امتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آنها تعههرض نمایههد. حههال 

اگر کسی نخواهد حرمت حقوق دیگران را رعایت نماید و به حقههوق و امتیههازات دیگههران تعههرض نمههود و بههه 

العمل نشان داده و چنین ظم و تعادل برقرار شده را مختل کرد، جامعه مکلف است از  ود عکسعبارت دیگر ن

متجاوزی را به علت بر هم زدن نظم عمومی به سزای  ود برساند. ایههن مقههرارت و همچنههین حههدود د الههت 

کشههور بهتههرین   بینی شده است. پس نظام جزایی هرها در برقراری نظم، در قوانین و مقررات جزایی پیشدولت 

عامل حفظ نظم و حقوق افراد است. به همین جهت هم نظام جزایی، از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی یکی 

 باشد.های اساسی تمدن هر جامعه بوده و میاز پایه

ترین مقرراتههی کههه در شناسان با توجه به آثار و عالئم به دست آمههده، معتقدنههد کههه قههدیمیدانشمندان و جامعه

باشد. علت هم واضح اسههت، زیههرا از همههان ابتههدای امع بشری به وجود آمده است، همان قوانین جزایی میجو 

تشکیل جامعه متمدن فعلی و حتی قبل از آن، بعلت ا تالف و تعارض بین افراد، وقوع جرم امر مسههلمی بههوده 

 است.
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اند: یکی منع انتقام  صوصههی نمودهمی این قوانین کیفری از همان ایام قدیم تا به حال دو هدف عمده را تعقیب 

 دیدگان از جرم و دیگری برقراری نظم موجود.زیان

ها قواعد و قوانینی را وضع نمههوده بودنههد. از جملههه در قههانون در مورد منع افراد از انتقام  صوصی، اکثر دولت 

داد واهی به قضات پادشههاهی  حمورابی صراحتاً افراد از انتقام  صوصی منع گردیده و مقرر شده که افراد برای

مراجعه نمایند. در حقوق جزای قدیم فرانسه نیز آمده بود که افراد حق انتقام  صصوی نداشته و اجههرای انتقههام 

تواند آن را اعمههال در موقع ورود  سارت ممنوع است و تنها پادشاه است که به وسیله صاحب منصبان  ود می

 (.25-24: 1389نماید )مستی،  

نمودنههد. و حتههی چههون ها به تعیین مجازات برای بزهکههاران و مجههرمین اقههدام میحفظ نظم نیز دولت  در مورد

های سهمگین و وحشتنات، مجرمین احتمههالی را از ارتکهها  معتقد بودند که اعمال مجازات، مخصوصاً مجازات

ی به تاریخ حقوق این ادعهها را های شدید مبادرت نمودند. نگاهدارد، لذا به تعیین مجازاتجرایم احتمالی باز می

 نماید.ثابت می

حقوق ورزشی نیز از قواعد فوق مستنی نیست و این حیطه نیز باید اوالً از انتقام  صوصی به دور باشههد )کیفههر 

های باید بواسطة قوانین حاکمه اعمال شوند نه افراد( ثانیاً عدالت در آن برقرار باشههد و در نهایههت افههراد حیطههه

 های انجام شده نسبت به عقوبت هر عملی آگاه باشند )پیشگیری کیفری(.اهی از کیفرگذاریورزشی با آگ 

 

 اهداف غایی از کیفرگذاری در تخلفات ورزشی -7

در موارد فوق مکانیسم و اصول کیفرگذاری در تخلفات ورزشی مورد تبیین قرار گرفت اکنون باید دید که ایههن 

 نمایند. ال میای را دنبها چه هدف ویژهکیفرگذاری

ها تا چه حد گذاریگردد و این نامالف( مقابله با جرائم  رد: این موضوع که آیا تخلف، جرم  رد محسو  می

باشد موضوعی است که جای بحث زیادی دارد. اغلبپ حقودانان جرم  رد را براساس میههزان مجههازاتپ دقیق می

نونی، جرائمی همچون داشتن تجهیزات دریافت از ماهواره، نمایند. در شرایط ک در نظر گرفته تبیین و تعریف می

توان جرم  رد محسو  نمود. دو رویکرد جهت مقابله بهها جههرم  ههرد در تخلفات رانندگی، فحاشی و ... را می

ترین اغمههاضهای حقوقی وجود دارد. رویکردی موسوم به اتسامح صفر  کههه معتقههد بههه شههدیدترین و بینظام

گرایی  که معتقد به تسههامح اسههت. بههه هههر روی اگههر است و رویکردی موسوم به اتساهلمواجهه با جرم  رد  

تخلفپ ورزشی را نوعی جرم  رد محسو  نماییم؛ هدف از تنبیه آن و کیفرگذاری این تخلفات را باید ممانعت 

 از تجری دیگر ورزشکاران )یا حسب مورد تماشاگران، مربیان و ...( دانست.

های رسیدگی به جرم در دسههتگاه عظههیم دانیم پروسهسرعت در جزادهی: همانطور که می   ( افزایش کارایی و

های زمانبری است. هدف از این دقت و صرفپ زمان نیز صیانت از حقههوق کیفری در هر کشوری، عموماً پروسه

تههه، های صههورت گرفباشد. اما با رجههوع بههه اغلههب مراجههع شههبه قضههائی و کیفرگههذاریهای فردی میو آزادی

انگاری در مراجع شههبه یابیم که حفظ تخصص و سرعت در رسیدگی و صدور رای از زمره اهدافپ تخلفدرمی

 های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست.باشد. مراجع و تخلفاتپ فدراسیونقضائی می
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 گیرینتیجه

جرائم و تخلفات ورزشی پردا ته انگاری و کیفرگذاری در  در تحقیقی که از نظر گذشت به بررسی جایگاه جرم

شد. در حقیقت آنچه مطرح گردید جایگاه مسئولیت کیفری در این عملیات بود. مبحثی که در این زمینه ابتههدائاً 

گردد، آن است که شخص ورزشکار به تناسب رشتة ورزشی  ود، انواع  طراتی کههه ایههن ورزش در مطرح می

 ههود حاکمیههت دارد؛ بنههابراین ست و چون فرد به طور کامههل بههر بههدن راستای پردا تن به آن دارد را پذیرفته ا

گردد. در پاسخ به این نظر باید گفت که اوالً ایههن نههوع از رضههایت دارای محههدودیت قواعد مسئولیت منتفی می

سههازد ثانیههاً ایههن نههوع از از مسههئولیت مبههرا نمیباشد؛ برای مثال رضایت مقتول نسبت به انجام قتل، قاتل را  می

رضایت صرفاً در موارد اضطرار یا اجبار، همچون عملیات پزشکی و جراحی پذیرفته شده است. با این حههال بهها 

های پر آسیب تا آنجا که تخلفی صورت نپذیرد و قواعد ایههن نههوع توان پذیرفت که در ورزشاندکی تعدیل می

در شههرایط پههیش دیدگی  ت آسههیب گردد، این نوع از رضایت معتبر است و بنابراین در صههور  ها مراعاتورزش

هههای فقهههی بر ههی باشد. از سوی دیگر باید توجه داشههت کههه براسههاس آموزهگفته، مسئولیتی متوجه کسی نمی

هههای یا بسههیار مضههر و  طرنههات هسههتند، ورزش  رودایی که احتمال قتل در آنها میهها همچون ورزشورزش

الم شده و تبعاً رضایت بر احتمال صدمه در ایههن نههوع از ورزش ها و ... حرام اعمبتنی بر آزار حیوانات یا انسان

ورود قواعد مسئولیت به حیطة ورزشی جایی اسههت کههه قواعههد یههک ورزش مههورد باشد. اما محل  نیز منتفی می

های نامهههباشههیم اوالً مسههئولیتی کههه برابههر آیینتخطی قرار گیرد، در این حالت ما با دو نوع مسئولیت مواجه می

مسئولیتی که برابر قواعد عههام مسههئولیت کیفههری ایجههاد گردد، ثانیاً  و بر اثر  طاهای ورزشی ایجاد می  انضباطی

ای متوجه شخص  ههاطی اسههت بحثههی اسههت کههه مسئولیتی و براساس چه معیار و مؤلفهگردد. اما اینکه چه  می

در صورتی که تخلههف صههورت  توان گفت گردد. از این طرف میبا ابهامات زیادی مواجه میبدلیل  الء تقنینی  

انگاری قرار گرفته باشههد مورد تخلفانضباطی ورزش مربوطه نامة تخلفات سبک باشد و در آیینگرفته از جمله  

تواند تحت همان قواعدپ درون فدراسیونی منجر به تنبیهاتی همچون تعلیق موقههت یهها دائههم، جریمههة نقههدی، می

ها گردد و در صورت سنگین بودن تخلف نامهمورد اشارة آیینعذر واهی  صوصی یا عمومی و دیگر تنبیهاتپ  

تواند تحت قواعد عام حقوق جزا مورد رسیدگی قرار گیرد. از صورت گرفته، احراز عمد، صدمة شدید و ... می

 که آیا امکان مجازاتپ دوگانة مرتکب بواسطة هر دو نوع قواعههدپ موجههود  گرددطرفپ دیگر این چالش مطرح می

 یا  یر؟ بههرای مثههال در صههورتی کههه در ورزشههی همچههونوجود داردای و قوانین حقوق جزا(  نامهیین)قواعد آ

بایههد  که یکی از دو حریف با قرار دادن شیء فلزی در دسههتکش  ههود مرتکههب قتههل گههردد.بوکس در صورتی  

اعف هسههت یهها مضهه   ناقض منع محاکمهههبراساس کدام قوانین با او بر ورد سود؟ و آیا بر ورد با هر دو قانون  

مشابه اوالً ممنوعیت دائم از پردا تن بههه ورزش مربوطههه یهها دیگههر  یر؟ به نظر نگارنده در مورد فوق و موارد  

قواعههد به قتل یا هر جرم عمههومی دیگههر برابههر  رسیدگی به جرم ارتکا   ای و ثانیاً  نامهتنبیهات برابر قواعد آیین

اس این استدالل که هدف از رسیدگی، نههوع احکههام نین براسجازات اسالمی بهترین راهکار است و همچقانون م

باشد مسئلة محاکمه مضاعف منتفی اسههت. در نهایههت صادره و صالحیتپ دو مرجع فوق متفاوت از یکدیگر می

ای که اغلب آنها مسههیر قههانونی و صههحیح نامهبه عنوان پیشنهاد باید به این نکته اشاره نمود که سیترة قواعد آیین

از سوی قانون مجازات در این نوع تخلفات  اند بر تخلفات ورزشی از یک سو و  الء  نیز طی نکرده  تصویب را

ایراد ترین  شده است که اصلیتخلفات    رسیدگی به این نوعانگاری و  انگاری، تخلفای جرمرویهدیگر منجر به  
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این زمینه و اتخاذ سههاز و کههاری قوانین در    نمودنباشد. لذا غنی  می  جرم و مجازات  نی بودنو آن نقض اصل قان

 های موجود و آتی مورد پیشنهاد است.نامهمسیر صحیح در تصویب آیینزمینة گذراندن در 
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 ، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.1(، حقوق جزای عمومی، جلد  1384اردبیلی، محمدعلی، ) -1
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