
   
                                                                                                         Journal of Fiqh and Usul 

    Vol. 53, No. 3, Issue 126                                             126، شمارۀ پیاپی 3، شماره سومسال پنجاه و 
 Autumn 2021                                                                                               107-167، ص 1011 پاییز

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v53i3.85685 
 

 از حوادث آن  یخطرناک و ضمان ناش یهاورزش یحکم شرع
 * یاسالم ۀدر پرتوِ ضرورت جامع 

 
 1یاردکان یمحسن ملک افضلدکتر 

 هیالعالم یاستاد جامعه المصطف
Email: mohsenmalekafzali@yahoo.com 

 یاردکان یملک افضل یدکتر مجتب
 زدیدانشگاه  اریاستاد

Email: malekafzali@yazd.ac.ir 
 

 دهچکی
 هیتوص آن به شرع و عقل و است انسان بدن و روح سالمت و یشاداب عوامل از ورزش نکهیا وجود با

 زیناچ و یموقت یگاه هابیآس نیا است. ورزشکاران به بیآس سبب و نیخطرآفر آن یهارشته یبعض کند،یم
 در دارد. دنبال به را رورزشکا فوت بسا چه و العمرمادام یازکارافتادگ و عضو نقص د،یشد جرح یگاه و است

 نیخطرآفر یهارشته انواع حکم آوردندستبه یبرا یاقاعده به یابیدست یفیتوصیلیتحل روش با قیتحق نیا
 عنوان با شرع و عقل حکم به بدن به زنندهبیآس یهاورزش که است نیا قیتحق یۀفرض .شودیم دنبال یورزش

 نیا آوردره است. آورضمان شود، او فوت ای یگرید به دنیرسبیآس موجب چنانچه و ستین زیجا یاول
 و شیخو از دفاع یبرا یجسمان یآمادگ مثل مثبت ۀزیانگ با هاورزش نیا یریگیپ که است نیا زین پژوهش

 سبببه یضرورت عنوانبه بدخواهان، مقابل در یاسالم ۀجامع و اسالم انیک از یدفاع یآمادگ و شوکت اظهار

 زین ضمان ،یقبل برائت اخذ با و است واجب واجب، ۀمقدم باب از گاه بلکه ز،یجا یطیشرا با و یثانون حکم
 و ییجوانتقام ،یتبهکار لیقب از مجرمانه ای یمنف یشخص یهازهیانگ است یهیبد .شودیم رداشتهب

 گذاشت. خواهد یباق خود یاول حکم تحت را موضوع ناسالم، یهارقابت
 .یاسالم ۀجامع ضرورت برائت، اخذ ضمان، خطرناک، یهاورزش ،یورزش اتیعمل ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
 .10/12/1033؛ تاریخ تصویب نهایی:01/11/1031تاریخ وصول:مقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  1



 816 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          841

The Sharia Precept of Dangerous Sports and the Liability Arising 

from their Accidents in light of Islamic Society’s Needs 
 

Mohsen Malek Afzali Ardakani, Ph.D. Professor, Al-Mostafa International University 

(corresponding author) 

Mojtaba Malek Afzali Ardakani, Ph.D.Assistant Professor, Yazd University 

 

Abstract 

Although exercise is one of the sources of vitality and health of the human soul and 

body, and the intellect and Sharia recommend it, some sport disciplines are 

dangerous and cause harm to athletes. Such harms are sometimes temporary and 

minor, and sometimes lead to severe injuries, disability and lifelong disablement, and 

possibly the athlete's death. In this study, through a descriptive-analytical method, 

the authors seek to obtain a rule to infer the precept of all types of dangerous sport 

disciplines. The hypothesis of this study is that those sports which harm the body are 

per se impermissible according to the ruling of intellect and Sharia and in case they 

cause harm to or the death of another, give rise to liability. This study concludes that 

pursuing these sports with the good motive of, for example physical readiness in 

order to defend oneself and express glory and readiness to defend Islamic territory 

and society against malicious persons, is permissible due to necessity and as a result 

of a secondary rule and subject to certain conditions; even occasionally it is obligatory 

due to being the essential precondition of obligation and liability is also excluded in 

case of prior acquittal. Obviously, malicious or criminal personal motives including 

villainy, revenge and unsafe competitions keep the case subject to the primary rule. 

Keywords: Sport Activities, Dangerous Sports, Liability, Acquittal, the Islamic 

Society’s Needs.          
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 مقدمه

رسیاندن بیه خیود ییا دیگیری را شیود، احتمیال آسیبای ورزشیی میوارد رشتهطور معمول هرکس به
تنها بسیار قوی، بلکه قطعیی اسیت و اصیو   های ورزشی نهدهد. این احتمال در خصوص بعضی رشتهمی

در کیرده، شکسیت دهید. یابد که حریف را با صدمات بدنی از مییدان بیه زمانی بازی یا مسابقه خاتمه می
هایی است هایی همچون بوکس، کاراته، کشتی، شمشیربازی و سایر ورزشاک یا خشن، رشتهورزش خطرن

ها برخورد وجود دارد یا از ضربات یا از سالح و وسایلی که در اصطالح فقهی قّتاله بوده و مناسب که در آن
وسیلۀ خطرنیاکی  شود یا آنکه نوع ورزش همراه با خطر است، هرچند ازجنگ و درگیری است، استفاده می

طیر  رسیاندن بیه دیدن ییا آسیبها، آسیبشود؛ مثل کوهنوردی، اسکی و شنا. در این ورزشاستفاده نمی
رسیانیدن بیه طیر  رساندن امتیاز دارد و تالش هریک، آسیبدیگر بسیار محتمل است، بلکه گاهی آسیب

اهی ناشیی از تشیویق و مطالبیۀ کیار و گیمقابل است. این تالش گاهی ناشی از جسارت و هیجیان ورزش
زدن بیه تأثیر این هیجانات و اختال ت روحی و عصبانیت، ضربهبسا تحتمربیان یا تماشاچیان است و چه

 ناپذیر یا فوت وی منتهی شود. حریف مقابل از حد معمول و متعار  خارج و به صدمات جبران
توان با درنظرگیرفتن ر بحث در این مقاله میبه ابعاد گستردۀ این موضوع، برای محدودکردن محوباتوجه

بندی دیگری از این موضوع ارائه کرد: گاهی ممکن است بعضیی افیراد بیا اضیرا  و انگیزۀ ورزشکار دسته
ها مبادرت کنند؛ مانند انگییزۀ گونه ورزشهایی صرفا  شخصی و منفی یا گاهی مجرمانه به انجام اینانگیزه

های فردی مثبت یا خیرخواهانه همانند ها با انگیزهرت و گاهی انجام این ورزشجویی یا شهجنایت، انتقام
بسا گفته شود اثر بیرونی یا اجتماعی هر دو صیورت تقویت جسمی و آمادگی دفاع شخصی است. البته چه

قالۀ های افراد است. محور سخن در مها یا انگیزهیکی است، اما روشن است که حکِم شرعی تابعی از نیت
های خطرناکی است که با انگیزۀ تقویت بنییۀ فیردی و آمیادگی شخصیی حاضر، تبیین حکم شرعی ورزش

های اجتماعی یعنی اظهار شوکت و آمادگی دفاعی نظام برای دفاع از خویش یا برای تأمین یکی از ضرورت
 شود. اسالمی انجام می

یافته است، حکم شرعی از ابزار اجتهادی سامان  توصیفی و با استفادهروش تحلیلیدر این تحقیق که به
شیود و دسیتیابی بیه می شود، بررسیها که با انگیزۀ فردی مثبت انجام میورزشگونه تکلیفی و وضعی این

ای فقهی در این زمینه هد  پژوهش است، قاعده یا حکم فقهِی کلی که مکلف بتواند آن را در مسییر قاعده
ای ورزشیی کیه ترتیب که در صورت برخورد با رشتهاینکار بندد. به مشتبه بهکشف حکم مصادیق جزئی و 

شده را بر آن تطبییق داده و حکیم آن را حکم آن روشن نیست، پس از احراز خطر یا خشونت آن، قاعدۀ گفته
 دست آورد. به 
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تیدا حکیم پس از ارائۀ تعریفی از ورزش خطرناک و مفهوم حکم شرعی، حکم اولی و حکم ثیانوی، اب
ها و شود، آنگاه حکم تکلیفی مبادرت به این ورزشها بررسی میگونه ورزشاولی ضماِن مربی یا معلم این
هایی از این قبییل بحیث خواهید شید. سیمس حکیم ثیانوی ضیمان مربیی و ضمان ورزشکاران در ورزش

مبانی فقهی اقدام قانونگیذار  ها و تطبیق آن با حقوق جزای عمومی و بررسیگونه ورزشکاران در اینورزش
هیۀ جیرم مطیرح جزایی ایران در شمردن عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن به عنوان یکیی از علیل موِجّ

 میان خواهد آمد.  سنجِی اخذ برائت پیشینی از ورزشکار بهشود و درنهایت امکانمی
 

 مفهوم ورزش خطرناک .0

معنای ُمهلیک، پرخطیر، هولنیاک و مخیو  دانسیته فرهنگ دهخدا واژۀ خطرناک را صفت مرکب و به
خود یکیی از اوصیا  خودِی است )ذیل واژه(، بنابراین ورزِش خطرنیاک عبیارت اسیت از ورزشیی کیه بیه

ها ای که در ورزشیگاهها و حوادث جانبی و حاشیههای ورزشی، خشونتشده را داشته باشد. پس خطاگفته
کاران یا تماشاچیان هر شخص دیگیری باشید، از شیمول از سوی ورزشافتد، خواه یا خارج از آن اتفاق می

هیای خطرنیاک را توان ورزشطلبد. البته میاین تعریف و تحقیق خارج است و بحث مربوط به خود را می
بندی کرد، اما ازآنجاکه مراد از صدمه، هر آسیبی اسیت نیز بسته به میزان خطر و صدمات ناشی از آن درجه

گییرد. منظیور از ها را در بیر میآمده در این تحقیق همۀ آندستشود، حکم بهها ناشی میورزشکه از این 
 آسیب یا صدمه نیز هرگونه تغییر سرخی و کبودی پوست، جرح، ازکارافتادگی، نقص عضو و فوت است. 

 
 مفهوم حکم شرعی  .2

صورت مستقیم یا با واسطه ه بهشود کبه آن دسته از مجعو ت و اعتبارات شرعی گفته می احکام شرعی
بندی (. احکام شرعی به انواع مختلفی دسیته901، فقه اصول نامۀفرهنگبه افعال بندگان تعلق گرفته باشد )

های مرتبط با موضوع این تحقیق، تقسیم آن به حکیم تکلیفیی و حکیم بندیشده است که یکی از این دسته
 وضعی است. 

نشای صادرشده به انگیزۀ برانگیختن یا بازداشتن مکلیف از عملیی ییا عبارت است از ا احکام تکلیفی
ترخیص در آن عمل. احکام تکلیفی بر پنچ قسم است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه که این 

 (. 901، همانشود )احکام متعلق ثواب و عقاب واقع می
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شیود، بلکیه نسان مکلف مربوط نمیطور مستقیم به رفتار و کردار ااحکامی است که به احکام وضعی
گذارد و ثیواب و عقیاب بیه آن تعلیق طور ضیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میبا قانونگذارِی خاص به

 ها ضمان است. گونه از احکام، مصادیق بسیاری دارد که یکی از آن(. این991، همانگیرد )نمی
شده و نیز تعیین وضع ضماِن ناشی از صدمات اشاره هایاین تحقیق در پی کشف حکم تکلیفِی ورزش

 ها برای مربی و ورزشکار است. آن یا حکم وضعی این ورزش
و در مقابیل احکیام واقعیی ثیانوی قیرار دارد و عبیارت اسیت از:  1از اقسام احکام واقعیی احکاِم اولی

و عناوین ثانوی مانند اضطرار و احکامی که برای موضوعی او   و بالّذات، یعنی بدون درنظرگرفتن عوار  
شیود؛ ماننید وجیوب وضیو بدون درنظرگرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعی، جعل می

، هماانبیان دیگر، حکمی که به موضوع ِلنفسِه تعلق گرفته است، حکم واقعِی اولی نیام دارد )برای نماز. به
 (.991تا991

انید از: ی و در مقابیل احکیام واقعیِی اولیی اسیت کیه عبارتاحکام ثانوی ِقسم دیگری از احکام واقع
شدن حا تی همچون اکراه،  اضطرار، عسروحرج یا عناوینی مثیل نیذر،  عهید، سبب عار احکامی که به

شود و در جعل آن، حالت جهل و شک مکلف به حکم واقعی در نظر گرفته یمین و تقیه بر مکلف جعل می
که حکم روزة ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکیم نسیبت بیه مضیطر، نشده است. برای مثال، بااین

دلیل کاربرد بیشتر این حکم در حالت اضطرار به کند. بهمریض، زنان در بعضی از حا ت و پیران تغییر می
گذاری آن به ثانوی نیز گفته شده اسیت (. راجع به وجه نام991، همانشود )آن حکم اضطراری نیز گفته می

کم ثانوی در طول حکم واقعِی اولی قرار دارد و موضوع آن عنوانی ثانوی اسیت کیه بیر عنیوان اولیِی که: ح
(. این احکام نقش و آثار بسیار زیادی در حوزة احکام فقهی دارند 921اصلی عار  شده است )مشکینی، 

حوث فقهیة هامة، ب شدنی است )مکارم شیرازی،حلها و معضالت شرعی که از این طریق و چه بسیار گره
212  .) 

 
 های خطرناکحکم تکلیفی ورزش .3

  حکم اولی .3-1
های خطرناِک گروهی یا دیدن خود ورزشکار و در ورزشهای خطرناِک فردی، احتمال آسیبدر ورزش

دیدن یا صدمه واردکردن به ورزشکاِر طر  مقابل بسیار محتمل اسیت. لیذا بایید حکیم برخوردی، صدمه

                                                 
، ناماۀااصاولافقاهفرهنگ. احکام واقعي عبارت است از: احکام مترتب بر موضوع بدون لحاظ علم و جهِل مکلف یا احکام مکشو  به علم و طرییق علمیي )1

 (. 911شده بر موضوع، هنگام جهل به حکم واقعي آن است )قدسي مهر، معناي حکِم جعلري به(. در مقابل حکم ظاه991
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ها تبیین و به این سؤا ت پاسخ داده شود که از منظر فقه، آموزش این نوع از ورزششرعی تکلیفی و وضعی 
ها و انجام آن برای مکلف چه حکمی دارد؟ و در صورت ایراد صدمۀ جانی و بیدنی بیه و ترویِج این ورزش

موضع  خود ورزشکار یا ورزشکار دیگر، ضمان آن چگونه است؟ قبل از پاسخ به این سؤا ت، سزاوار است
 های بدنی بیان شود. فقه در خصوص ورزش

هایی که منجیر بیه . ورزش9ها را به دو دستۀ کلی تقسیم کرده است: یکی از فقهای معاصر، این ورزش
ها شرعا  حرام است؛ چراکه شرعا  و عقال  دفع ضیرر واجیب شود که این ورزشتلف جان یا نقص عضو می

هیا شود. این دسته از ورزشیت جسم و روح و تقویت امت اسالمی میهایی که سبب تقو. ورزش2است؛ 
ای کند و توجه وییژهنیک و مطلوب است، برای اینکه شریعت مقدس جمعیت قوی را پسندیده و مطالبه می

 فقه الصیادق علییه السیالم، شود )حسینی روحانی،هایی که موجب تقویت روح و جسم است، میبه چیز
ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْیِل »ت ذیل آیۀ شریفه (. وی روایا91/232 وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ( و 10)انفیال: « َو َأِعدُّ

ادلۀ مربوط به حکمت عبادات را دلیلی برای این سخن خویش ذکر کرده است و در ادامه، سعادت و ضاییت 
های بدنی و روحی تأثیری عظیم در ورزش خورده به قوت جسم و روح او دانسته است کهکمال انسان را گره

هیایی کیه دارای ایین ضاییات نیسیت و مضیر اسیت را بیه (. سیمس وی ورزش233، هماانآن دارد )همو، 
های َلغو که حتی هد  از آن التیذاذ نیسیت و بردن است و ورزشهای َلِعب که هد  آن صرفا  لذتورزش
نفسی ندارد، تقسیم کرده و بحث آن را به مبحث مکاسیب  های َلهو که هدفی جز جنبۀ لذت شهوانیورزش

 (. همانها حرام نیست )همو، کدام از این ورزشکند که هیچارجاع داده است و بیان می
ایشان در اثر دیگری حکم عدم حرمِت لهو، لغو و لعب را به تفصیل بیان کرده و ادلۀ قائالن به حرمیت 

المسیائل  گانه را رد کیرده اسیت )نیک: حسیینی روحیانی،ق این سیها طالرا به نقد کشیده و حرمت علی
های متصف به این اوصا  را طور عام و ورزشگانۀ مذکور بهتوان سه(. هرچند می322تا391 المستحدثة،

امری مرجوح تلقی کرد و بنا بر د لت ادلۀ مربوط به اعرا  از مطلِق لغو، لهو و لعیب حکیم بیه کراهیت 
 ها داد. آن

های مضر گفته شده است، ادلۀ نفی ضیرر و ضیرار از جیان و فزون بر آنچه راجع به حکم اولی ورزشا
گونیه مال خود و دیگران و ادلۀ مربوط به حرمت القای نفس خویش و دیگران در هالکیت، بیر حرمیِت این

ها بحث را طو نی بودن د لت این ادله بر مطلب، سخن از آنکند که جدای از بدیهیها د لت میورزش
کاران بررسی خواهد ها نسبت به ضمان مربی، مدیران و ورزشکند. لذا در ادامه حکم ثانوِی این ورزشمی

 شد. 
 ی و ضمان ناشی از آنحکم ثانو .3-2
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حکم ثانوی تابع عروِ  عناوین ثانویه است. برای دستیابی به حکم ثانوی در خصیوص مسیئلۀ میورد 
ترین عنوان ثانوی که بسیاری از عنیاوین دیگیر هیم بوط اهمیت دارد. اصلیبحث، شناخت عنوان ثانوی مر

( است. ایین مفهیوم در قالیب 2/190معنای حاجت شدید )محمود، به 1گردد، ضرورتنوعی به آن برمیبه
 در فقه و حقوق تجلی یافته و برای اثبیات آن بیه« الضرورات تبیح المحظورات»عنوان قاعدۀ مستقلی تحت

خود خودی(. گفتنی است از ضرورت بیه1/923تفاوِت فقهی استناد شده است )نک: محقق داماد، د یل م
یابد. اضافاتی چیون: ضیرورت حفی  الیه خود تشّخص میشود، بلکه همواره با مضا مفهومی انتزاع نمی

جان، ضرورت حف  مال، ضرورت حف  دین، ضرورت حف  نسیل و ضیرورت حفی  عقیل از ایین قبییل 
( و مصیالحی کیه نظیام نیوع 7/219عنوان مقاصد شریعت )زحیلی، طور که از این عناوین، بهماناست. ه

(. درخصیوص موضیوع بحیث نییز، 30 ألفین، بشر بر آن مبتنی است نیز نام برده شده است )عالمه حلی،
و تواند مبنای صدور حکم ثانوی، یعنی جواز مبادرت بیه آمیوزش، ییادگیری ضرورت حف  جان و مال می

چه « حف  نظام اسالم و مسلمین»های خطرناک قرار گیرد. افزون بر این عناوین ثانویه، عنواِن انجام ورزش
شیود کیه خود یکی از عناوین ثانویه شمرده میخودیعنوان یک ضرورت، بهعنوان یک مصلحت و چه بهبه

طور عام تصور شود که ورزش به (. حال اگر321صدور احکام ثانویه را در پی دارد )ملک افضلی اردکانی، 
طور خاص، از جهتی به حف  جان و مال اشخاص و از جهیت دیگیر بیه حفی  های خطرآفرین بهو ورزش

توان به لزوم آن در کنار شرایطی دیگر حکم شود، مینظام اجتماعی و نظام سالمت و معاش مردم منتهی می
 کرد. 

ها، همین مبنا را پذیرفتیه گونه ورزشزمینۀ مشروعیت این الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی درآیت
صدمات ناشی از بعضی از انواع ورزش بسیار »و حکم به جواز داده است. متن سؤال و جواب چنین است: 

گونه شود. حکم اینکه در خیلی از موارد موجب جرح، سیاهی یا قرمزی عضو بدن میطوریزیاد است، به
ها دفاع از جان یا دفاع از سرزمین اسالمی و مسلمانان : هرگاه ضر  از این ورزشها چیست؟ پاسخورزش

ضمان، طرفین قبل از شروع مسابقه برائیت ذمیه اخیذ شدن باشد، اشکال ندارد، اما بهتر است برای برطر 
ت و آید که ضرِ  ورزشکار در نوع حکیم میؤثر اسی(. از این پاسخ بر می3/127الفتاوی الجدیدة، « )کنند

ضرورت حف  جان مکلف و حف  سرزمین اسالمی و مسلمانان ایجاب کند، مبیادرت بیه ورزش  چنانچه
عبارت دیگر، در مقام دفاع از نفس یا دفاع از اسالم و شود. بهخطرآفرین برای مربیان و ورزشکاران مباح می

اشود. می بسا به وجوب تبدیلهایی از حرمت به اباحه و چهمسلمانان، حکم چنین ورزش
پیش از فقهای معاصر، فقهای متقدم بر همین مبنا؛ یعنی ضیرورت و آمیادگی بیرای دفیاع از سیرزمین 

                                                 
 .311تا310؛ 393تا390. برای دیدن مفهوم ضرورت و فرق آن با اضطرار، نک: سا ری شهربابکی، 1
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کید ورزیده اند و در بحث از مشروعیت مسابقۀ تیراندازی سخن از ضرورت استعداد و اسالم و مسلمانان تأ
انید و اسیتناد کرده 1عامربنیت عقبیةسورۀ انفال و روا 10آمادگی برای جنگ با دشمن به میان آورده و به آیۀ 

سواری بیرای دانند که خداوند ما را به آمادگی در تیراندازی و اسبوجه استد ل به آیه و روایت را به این می
مواجهه با دشمن امر کرده است و این آمادگی حاصل نخواهد شد، مگر با تعلیم و کمال تعلیم به آن اسیت 

؛ 33تیا2/37هرکس خودش را سنجیده و مهارت کسب کند )قطب راوندی، که در مسابقات شرکت کند تا 
 (. 3/911ادریس، ؛ ابن311 تذکرة الفقهاء، عالمه حلی،

دلیل ضرورت آمادگی برای دفاع از نفس یا کیان نظام اسیالمی، توان گفت: بهبه آنچه گذشت میباتوجه
هیا اباحیه ییا رجحیان تکلیفیی دارد و ورزش ایینموجِب حکم ثانوی، مبادرت به تعلیم، تعّلم و تمیرین به

ضمانی نیز در پی ندارد، اما بر اساس مبانی فقهی این عدم ضمان، مطلق نبوده و افزون بر انگیزۀ ورزشکار، 
 به شرایطی است:  مشروط

. صدمه یا تلف 2نداشتن قصد و عمد در تحقق نتیجۀ زیانبار، هرچند در ارتکاب فعل عامد باشد؛  .9
. قبیل 1. ایجاد صدمه در محیط ورزش و در جریان عملیات ورزشی باشد؛ 3زش مستند باشد؛ صرفا  به ور

های احتمالی، برائت اخذ شود )راجع به بند اخیر در پایان مقاله بحیث از عملیات ورزشی نسبت به آسیب
 خواهد شد(. 

 های خطرناکاقوال فقهای معاصر راجع به ورزش .0

آنکیه طور خاص پرداخته نشده است، اما مراجع تقلیید معاصیر بیش بهدر آثار متقدمان به مسائل ورز
عنوان یک موضوع مستقل پرداخته باشند، فتاوای باب خاصی را به این موضوع اختصاص داده و به ورزش به

توان به شرح زیر احصا اند. نظرات این فقیهان را میخویش را در پاسخ به استفتائات مقلدان خود بیان داشته
 اشاره کرد: و 

ها آشکار شیده اسیت. سیؤال چنیین ای در جواب سؤالی در زمینۀ این ورزشالله خامنهنظر فقهی آیت
های رزمی چیست و در صورت واردشیدن له دربارۀ ورزش بوکس و کاراته و دیگر ورزشنظر معظم»است: 

خطیر جیانی ییا ضیرر اگیر خیو  »پاسخ آنکه: « شود؟جراحات و کبودی در بدِن حریف، دیه واجب می
معنای اعالم گذشت از دیه در به در میان نباشد، با توافق طرفین مانع ندارد و اگر رضایت به مسابقه بهمعتنی

 http: //farsi. k hamenei. i« )صورت تحقق موجب آن باشد، ضامن دیه نیست، وگرنیه ضیامن اسیت
r/treatise-content ؟id=299&pid=299&tid=-1بییاره، واب اسییتفتایی دیگییر دراین(. ایشییان در جیی

                                                 
 «.القوة الّرمي أ  إن القوة الّرمي، ، أ  إنالقّوة الّرمي أ  إن»عامر ان النبّي)ص( قال: بن. و روی عقبة1
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کنید: شیمرد و بییان میصر  رضایت را برای سقوط ضمان کافی ندانسته است و اخذ برائت را نیز  زم می
زدن بیه دیگیران توجهی نداشته باشد اشکال ندارد، ولی صدمهها اگر ضرر شایانگونه ورزششرکت در این»

ته باشد و طر  مقابل رضایت داشته باشد. در هر صورت اگر توجهی نداشجایز نیست مگر اینکه ضرر قابل
جراحت یا کبودی در بدن حریف وارد شود پرداخت دیه واجب است، مگر اینکه ازطیرِ  مقابیل برائیت از 

 (. همان« )ضمان بگیرد
گونیه ها را در قالب سؤال و جوابی اینالله شبیری زنجانی اندیشۀ فقهی خویش راجع به این ورزشآیت

های رزمی و آمادگی دفیاعی کیه گیاهی بیرای تقوییت سؤال: شرکت در کالس ورزش»اظهار داشته است: 
شیود، چیه شود که موجب زخیم ییا کبیودی و درد در بیدن میجسمی و آموزش فنی ضرباتی رد و بدل می

اشید، کلی در این موارد اگر خو  عقالیی ضرر اساسی به بیدن وجیود داشیته بطورحکمی دارد؟ پاسخ: به
 (. pid=10486؟ http: //zanjani. i r/index. a spx« )بدون ضرورت جایز نیست

که جنبۀ دفاعی داشته باشد یا برای گوید: درصورتیالله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتایی میآیت
گونیه طور مطلیق اینآمادگی رزمی ضرورت داشته باشد، مانعی ندارد. هرچند ایشان در سیؤال دیگیری بیه

؟ http: //www. m akarem. i r/main. a spxهییا را نامشییروع اعییالم کییرده اسییت )ورزش
lid=0&typeinfo=21#هیا گونیه ورزش(. ایشان در پاسخ سؤالی دیگر در خصوص ضمان ناشیی از این

 (.همانداند )را سبب سقوط دیه می« رضایت طرفینی»
هایی که در آن زدوخورد است و احتمال آسیب به ورزش الله سیستانی نیز در جواب استفتایی راجعآیت

 https: //www. s« )اگر ضرر محتمیل معتّدبیه و مهیم نباشید، اشیکال نیدارد»کند: وجود دارد، بیان می
istani. o rg/persian/qa/01085/هیا را سیبب دییه ( و در فتوایی دیگر، صیدمات ناشیی از ایین ورزش

 (. همانوح مقصر باشد )دانسته است، مگر آنکه شخص مجر
های محل بحث، حرمت و حکیم وضیعِی آن که مالحظه شد، اصل و حکم تکلیفی اولِی ورزشچنان

هیا ییا ایین ورزشنیز ضماِن دیه است. در این میان برخی رضایت و برخی ضرورت را مجیوز مبیادرت بیه 
اند. اشیارۀ ذمه از ضیمان دانسیته گونه که بعضی اخذ برائت قبلی را موجب برائتدانند. همانسقوط آن می

 خورد. کار و ابتنای حکم بر آن نیز در برخی از این فتواها به چشم میصریح یا ضمنی به انگیزۀ ورزش
  مقایسۀ ضرورت آمادگی دفاعی و دفاع مشروع

بودن ممکن است اشکالی به ذهن خطور کند و آن اینکه: ازمنظِر فقه یکی از شرایط دفاع مشروع، حیاّل 
  یجیوز »کنید: در ایین زمینیه تصیریح می حلیی بودن خطر است. محقیقالوقوعداشتن( یا قریب)فعلیت

که قصد ]جانی[ بیر حملیه بیه وی آشیکار نشیده ؛ یعنی تا زمانی«للمدافع أن یبدؤه ما لم یتحقق قصده إلیه
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  و اشکال کیرده جواهر از این امر، نفی خال(. صاحب1/977است، شروع به عملیات دفاع جایز نیست )
؛ 3/179 قواعد ا حکام، گونه دارند )عالمه حلی،که فقهای دیگر نیز فتوایی این(. همچنان19/111است )

اند قصد حمله بیه میدافع را نییز بیه ایین ملحیق سیاخته(. بعضی ظِن به211 اللمعة الدمشقیة، شهید اول،
ن به حمله را برای دفاع کافی دانسته است ( و برخی نیز وجود امارات موجب اطمینا90/119)فاضل هندی، 

داند و مجرد ظین و احتمیال را بخش را مجوز مدافعه می( و بعضی وجود امارات اطمینان9/131)خمینی، 
 911(. قانون مجازات اسالمی نیز این شرط را در میادۀ 23/913شمارد )سبزواری، برای این امر کافی نمی

پذیرفته است. لذا دفاع از جان و مال شخصیی و دفیاع از « الوقوعبتجاوز فعلی یا خطر قری»تحت عبارت 
گونه قبل یا بعد از سرزمین اسالمی و مسلمانان باید قریب یا مقارن با خطر و حمله باشد و هر اقدامی دفاع

 خطر، موِجِه جرم نخواهد بود. 
به این بیان کیه در دفیاع  کند.پاسخ این اشکال: او   بحث دفاع مشروع با بحث آمادگی دفاعی فرق می

مشروع، حملۀ دشمن و مهاجم نامشروع فعلیت یافته یا در ُشُر  فعلیت است، اما در آمادگی دفاعی چنین 
ای وجود ندارد و حملۀ دشمن امری محتمل است که آمیادگی در برابیر ایین حملیۀ احتمیالی امیری حمله

ی اسیت؛ ثانییا  از سیخنان فقهیا و اسیتد  ت عقالیی است و مبارزه و تمرین ورزشی صرفا  با دشمِن فرض
آید که نفس آمادگی برای دفاع از جان خویش (، بر می10ایشان ازجمله آیۀ ِاعداد در مقابل دشمنان )انفال: 

یا دفاع از اسالم و نظام اسالمی و مسلمانان و ایجاد ُرعیب و َرهیب در دشیمنان، ازطرییق اظهیار شیوکت، 
ورت بلکه یک تکلیف شرعی، شناخته شده و مطلوب شارع مقدس است و قدرت و آمادگی بدنی، یک ضر

بیان دیگر  زم نیست حملۀ دشیمن و ضیرورت هایی زد. بهتوان دست به انجام چنین ورزشاستناد آن میبه
دفاع، فعلیت داشته باشد تا حکم ثانوی اباحه یا وجوب صادر شود، بلکه ضرورت بالقّوه نیز موجب صدور 

حکم نقیل و عقیل از بیاب ها بیهخواهد شد. درحقیقت اگر ضرورت ایجاب کند، این ورزش چنین حکمی
مقدمۀ واجب و از طریق نمایش قدرت جسمانی و آمادگی دفیاعِی آحیاد میردم مسیلمان در مقابیل اشیرار 

 شود. داخلی و دشمنان خارجی واجب می
 

 الخطرهای خطرآفرین یا محتملحکم ضمانِ مربی در ورزش .5

 های خطرناک در فقهنۀ بحث ضمان مربی ورزشپیشی .5-1
ای مباحث مثل بحث از دیات و قصاص، از ضمان مربی یا ضمان ولّی کودکی که به در فقه، ضمن پاره

عنوان موضوعی خیاص کیه احکیام بسییاری مربِی شنا سمرده شده، سخن به میان آمده است و به ورزش به
به مقولۀ ورزش بیش از سیایر « سبق و رمایه»عات فقهی باب دارد، نگریسته نشده است. در مجامع و موسو
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ابواب پرداخته است. در این کتیاب محیور اساسیی بحیث، اصیل برگیزاری مسیابقه در زمینیۀ سیوارکاری، 
شود. در واقع در این باب به موضوع ورزش و انیواع و تیراندازی، جایزه یا ُجعلی است که برای آن تعیین می

ای اسیت کیه بیرای برنیدۀ آن گانه و جایزهد، بلکه محور سخن برگزاری مسابقات دوشواحکام آن توجه نمی
 قرارداده شده است. 

دیدگی از عنوان آسییبموضوع ضمان ناشی از فوت متعّلِم شنا، تنها موضوعی است که در فقه از آن بیه
م کیودک باشید و ولیّی  شیرعی، او را بیرای ورزش توسط فقها توجه شده است، به این صورت که اگر میتعلَّ

دلیل قتل شبه عمد باید دیۀ کیودک را آموزش شنا به مربی بسمارد و کودک ضرق شود، مربی ضامن است و به
( و مبنیای 7/972 ،المبسیوط از مال خود بمردازد. علت این حکم تفریط مربی دانسته شده است )طوسیی،

مسیالک اففهیام، شیهید ثیانی،  ؛1/237شیرایع ا سیالم، این حکم، قاعدۀ تسبیب است )محقیق حلیی،
(. به این بیان که مربی در مراقبت و تعلیم کودک کوتاهی کرده و سبب جنایت شده، هرچند عمیدا  91/313

م، بالغ و عاقل باشد و مربی هم تفریط نکیرده باشید، مربیی ضیامن نیسیت و  تفریط نکرده است. اگر متعلَّ
م بالغ و عاقل به نکردن خودش تلیف شیده اسیت و ضیمانی تفریط یا احتیاطسبب اقدام علیه خویش، متعلَّ

اللمعیة  همیان؛ شیهید اول، شیرایع ا سیالم، همان؛ محقق حلیی، ،المبسوط برعهدۀ ضیر نیست )طوسی،
(. مخفیی نمانید کیه تفیریط 13/907جواهر، ؛ صاحب111 الروضة البهیة، ؛ شهید ثانی،277 الدمشقیة،

م خردسال و بزرگسال م خردسال نیاز به مراقبت فردی و دائمیی  مربی دربارۀ متعلَّ متفاوت است. دربارۀ متعلَّ
م بزرگ های  زم یا در اختیار نکردن احتیاط و آموزشمعنای رعایتسال بهوجود دارد، اما در خصوص متعلَّ

 قرارندادن وسایل نجات و امثال آن است. 
علمی که کیودک را بیرای تعلییم ییا حکم مبرخی به پیروی از شیخ طوسی حکم ضمان مربی شنا را به 

بیراج، انید )ابنشیود، قییاس و ملحیق کردهدهد و سیبب فیوت او میتأدیب مورد ضرب ضیرکشنده قرار می
(. شهید ثانی حکم مطلق ضمان مربی، یعنی در صورت تفریط ییا عیدم 13/901جواهر، ؛ صاحب2/111

ادلۀ مربوط به ضمان صانع )مانند خیاط و تعمیرکار، دلیل اطالق ادله پذیرفته است و این حکم را از آن را به
جا قائل (. عالمه حلی در یک90/911الروضة البهیة،داند )هرچند که تفریط نکرده باشند( قابل استنباط می

( و در جایی دیگیر در ایین مسیئله متوقیف 3/113قواعد افحکام، به ضمان مربی در صورت تفریط شده )
مقتضای سخن عالمه در قواعد این است که اگر مربی مرتکیب تفیریط نشیده (. 1/111شده است )همان، 

داند که منزلۀ تفریط مربی میشدن طفل به هر دلیلی را بهکه شیخ طوسی ضرقباشد، ضامن نیست، درحالی
شدن او را کاشف از تفیریط جواهر، ضرقطور که صاحب( همان7/972، المبسوطشود )سبب ضمان او می

(. محقق خیویی افیزون بیر لیزوم تفیریط 13/901ور مطلق موجب ضمان مربی دانسته است )طمربی و به
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دانستن وی  زم دانسته اسیت. ازنظیِر شدن کودک به فعل مربی را نیز برای ضامنمربی، قابلیت استناد ضرق
ایشان اگر تفریط مربی در چیزی که عادتیا  کشینده اسیت ثابیت شیود، موجیب قصیاص وی خواهید شید 

(19/309  .) 
 توان این اقوال را به شرح زیر از یکدیگر تفکیک کرد: به اقوال فقها پیرامون ضمان مربی شنا، میباتوجه

 ضمان مربی مطلقا  خواه تفریط کرده باشد یا خیر؛  .8
 ضمان مربی در صورت تفریط؛  .1
 ضمان مربی در صورت تفریط و امکان اسناد قتل به وی.  .1

تر بیه صیواب اسیت؛ چراکیه ست یعنی ضمان مطلق مربیی نزدییکرسد، قول نخنظر میدرمجموع به
شیود کیه صیاحب ها و فنونی ملحیق میکه شهید ثانی فرموده است، موضوع آموزش شنا به حرفههمچنان

)شیهید ثیانی،  حرفه برای اصالح یا تعمیر چیزی اجیر شده است، اما آن چیز را از بین ببرد ییا خیراب کنید
اییین سییخن برگرفتییه از روایییات متعییددی اسییت کییه در مجییامع روایییی ذیییل  (.90/911الروضییة البهیییة،

اٍد َعیِن اْلَحَلِبییع َعیْن َأِبیِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن ْبُن َعِلیُّ »آمده است؛ برای نمونه  1ا جاراتباب ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ
اِر ُیْفِس َأِبی ِه)ع( َقاَل: ُسِئَل َعِن اْلَقصَّ ْجَر َعَلی َأْن ُیْصیِلَح َفُیْفِسیُد َفُهیَو َضیاِمن  َعْبِداللَّ

َ
« ُد َقاَل ُکلُّ َأِجیٍر ُیْعَطی اْف

کنید: از آن حضیرت (، به این معنا که حلبی از امام صادق)ع( نقیل می7/220 تهذیب ا حکام، )طوسی،
هیر اجییری کیه : »کند، سؤال شد. آن حضرت فرمیودشوی یا گاُزر( که لباس را تباه میدربارۀ قّصار )رخت

در روایاتی دیگر، فلسیفه «. گیرد، اگر آن را تباه کند، ضامن استبرای اصالح )یا ساختن( چیزی ُاجرت می
مطابق قاعدۀ منصیوص در ایین صیحیحه یعنیی  2یا علت این حکم احتیاط در اموال مردم بیان شده است. 

ْجَر َعَلی َأْن ُیْصِلَح »قاعدۀ 
َ
، چنانچه مربیی ورزش؛ خیواه ورزش شینا «َفُیْفِسُد َفُهَو َضاِمن   ُکلُّ َأِجیٍر ُیْعَطی اْف

م تلف شود، ضامن است. روشن است وقتی امام)ع(  باشد یا ضیر آن برای آموزش اجرت گرفته باشد و متعلَّ
طریق اولی در خصوص جیان میردم، ایین کند، بهدربارۀ اموال و امتعۀ مردم این حکم احتیاطی را وضع می

تر است. گفتنی است این حکم دربیارۀ یید امیانی صیدق نکیرده و موضیوع یدتر و ضمان موجهاحتیاط شد

                                                 
ت1 آی ر .  د وان  ن ع ن  ی ا ه  ب را  ی  ب ا ب ی  رد ج و ر ب ه  ل ل عةا لشی ا دیثا حا ا معا :  جا ت اس ه  ود ش ی»گ طی ع ی ن  می ّل  کی ان  م ضی ي  فی رد  و ا  می ب  ا  بی

ح ل ص ی ل ر  م افج ه و نح و ر  ا ط ی ب ل وا ع  ن ا ّص ل وا ال  ّس غ ل وا غ  ئ ا ّص ل وا غ  ا ّب ّص ل وا ر  ا ّص ق ل ا ک د  س یف )ف  »1 2/93 1. ) 
ُکوِنيع َعْن َأِبيِإْبَراِهیَم َع ْبُن َعِليُّ  .2 ْوَفِليع َعِن السَّ اَر ْن َأِبیِه َعِن النَّ اِئَغ َو اْلَقصَّ اَغ َو الصَّ بَّ ُن الصَّ ِه)ع( َقاَل: َکاَن َأِمیُراْلُمْؤِمِنیَن)ع( ُیَضمع اِس َعْبِداللَّ ْمِتَعِة النَّ

َ
َو  اْحِتَیاطًا َعَلی أ

ُن ِمَن اْلَغَرِق َو اْلَحَرِق  ْي َکاَن َ  ُیَضمع ا َقَذَ  ِبِه اْلَبْحُر َعَلی َساِحِلِه فَ َو الشَّ اُس ِممَّ ِفیَنُة َو َما ِفیَها َفَأَصاَبُه النَّ ْهِلِه َأَحقُّ ِبِه َو َمیا َضیاَص َعَلْییِه ِء اْلَغاِلِب َفِإَذا َضِرَقِت السَّ
َ
ُهَو ِف

اُس َو َتَرَکُه َصاِحُبُه َفُهَو َلُهْم.  النَّ
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کیه کند. همچنانعنوان تخصیصی بر عدم ضمان ید امانی بروز میضمان صرفا  در رابطۀ اجیر و مستأجر به
 1روایاتی در این زمینه وارد شده است. 

دارد و قصد نتیجه یعنی فوت وی را ندارد، علت شبه عمدبودن فوت کودک آن است که مربی قصد فعل 
(. 91/313 مسیالک ا فهیام، لذا قصاص منتفی است و مربی باید دیه را از مال خود بمردازد )شهید ثیانی،

بیان دیگر همین که مربی شنا، کودک را برای آموزش شنا پذیرفته است و او را با این قصد به آبی کیه ضالبیا  به
شدن کیودک نداخته، فعِل عمدی مربی محقق شده است و ازآنجاکه قصد ضرقشود اشدن نمیموجب ضرق

آیید. بیدیهی اسیت شیمار می را نداشته و آن مقدار آب هم نوعیا  کشینده نبیوده اسیت، قتیل شیبه عمید بیه
شدن کودک را داشته باشد یا به تعبیر محقق خیویی دربیارۀ چییزی کیه عادتیا  قّتالیه که قصد ضرقدرصورتی

محل پرعمیق آب ندهید ییا او را عمیدا  در  نشدن بهکند؛ مثل آنکه هشدار  زم را برای نزدیک است، تفریط
رود و حکیم قصیاص او را در پیی خواهید شیمار میی قسمت پرعمق بیاندازد، در این صورت قتل عمد بیه

 داشت. 
برائت ذمۀ مربی  نکتۀ دیگر در این مسئله آن است که اذن ولّی کودک یا فرد بالغ برای آموزش شنا، سبب

گونه که اذن بیمار یا ولی او، مبراکنندۀ ذمۀ طبیب نیسیت و در صیورت تلیف بیمیار، پزشیک نیست، همان
اند که اگر مربی شنا قبل از آموزش اقدام به برخی با قیاس مربی ورزش به طبیب با تردید گفتهضامن است. 

م بالغ و عاقل کرده ب (. حیال 13/907جواهر، اشد، ضامن نیست )صاحباخذ برائت از ولّی کودک یا متعلَّ
تیوان مسیئولیت ، نمی«قاعدۀ عدم جواز ابراء ما لم یجیب»آنکه در جای خود گفته شده است که بر اساس 

موجب نص مربوط جایز است قبیل از اقیدام بیه پزشک که بهاستثنای طبیب و دامایجادنشده را ابراء کرد؛ به
یُکوِنیع ْبُن َعِلیُّ »شده به این شرح است: تهعالج، او را تبرئه کرد. نص گف ْوَفِلیع َعیِن السَّ ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن النَّ

ِه َعْن َأِبی َب َأْو َتَبْیَطَر َفْلَیْأُخِذ اْلَبَراَءة ِمْن َوِلیع ِه)ع( َقاَل َقاَل َأِمیُراْلُمْؤِمِنیَن)ع( َمْن َتَطبَّ ؛ «ُه َضاِمن  َو ِإ َّ َفُهَو لَ َعْبِداللَّ
پزشکی کند، باید از ولی بیمار برائت اخذ کند و ا  ضامن معنی سخن امام آن است که هرکس طبابت یا دام

پزشک برای حف  نظیام سیالمت و تلف آن است. علت این استثنا نیز شدت حاجت به درمان پزشک و دام
بسیا ییزان از احتییاج وجیود دارد، چهبهداشت مردم است. چنانچه ثابت شود به ورزشی مثل شنا نیز ایین م

خصوص در ادامیه بیشیتر بحیث بتوان قبل از ایجاد حادثه و بروز مسئولیت، از آن برائت حاصل کرد. دراین
 خواهد شد. 

                                                 
اِدْبِن َأِبيَعِن اْبِن  . َعْنُه َعْن َأِبیهِ 1 اِئَغ اْحِتَیاطا  َو ُعْثَماَن َعِن اْلَحَلِبيع َعْن َأِبيُعَمْیٍر َعْن َحمَّ اَر َو الصَّ ُن اْلَقصَّ )ع( ُیَضمع ِه)ع( َقاَل: َکاَن َعِليٌّ ُل َعَلْیِه َعْبِداللَّ ِبي)ع( َیَتَطوَّ

َ
َکاَن أ

ُمونًا.
ْ
 ِإَذا َکاَن َمأ



 816 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          861

کید بر فرمایش محقق خویی مبنی بر مستندبودن علت قتل به مربی است. بیه نکتۀ دیگر در این مقام، تأ
توان کسیی یزی است و قابلیت استناد آن به شخص، چیزی دیگر. زمانی میاین بیان که اصو   علت قتل چ

را قاتل دانست که پس از کشف علت، آن را به کسی که متهم است، اسناد داد. در ضیر این صورت، هرچنید 
توان کسی را قاتل بالمباشره یا بالتسبیب دانست، بلکه علت شناخته شده و برای قاضی محرز است، اما نمی

م است اتال  محِض ناشی از آن علت باشد. در مسئلۀ موضیوع گفیت ممکن وگو نییز ممکین اسیت میتعلَّ
م،  سال در استخر شنا ضرق شده باشد، اما این امر قابلکودک یا بزرگ اسناد به مربی نباشد، مثل آنکیه میتعلَّ

گاه نکرده بوده  و در آب دچار مشکل قلبی ییا بیماری تنفسی یا قلبی داشته که مدیر استخر یا مربی را از آن آ
تیوان بودن استناد قتل به مدیر ییا مربیی، نمیسبب ناممکنتنفسی شده است و فوت کند. در این صورت به

 ها را ضامن دانست. آن
صورت موردی یعنی آموزش شنا حکم توان گفت در فقه اسالمی بهبر اساس آنچه تاکنون گفته شد، می

است. در ادامه باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا امکان تسری احکیام فقهی ورزش خطرناک بیان شده 
هیای خطرنیاک ییا الخطر بیه سیایر ورزشعنوان ورزشیی محتمیلمربوط به ضمان مربی آمیوزش شینا بیه

 الخطر وجود دارد یا خیر؟ ادامۀ سخن پاسخی است به این پرسش. محتمل
 های مشابهان مربی شنا به ورزشو تسری حکم ضم 1الغای خصوصیت ،مناط تنقیح .5-2

تردیدی در امکان تسری حکم ضمان مربی آموزش شنا به موارد مشابه دیگیر باالجملیه وجیود نیدارد. 
اند؛ ازجمله سید عبدا علی سیبزواری که بعضی فقهای معاصر بر آن اذعان داشته و به آن فتوا داده همچنان

کننیده را در ( ییا آنکیه برخیی مربیِی تفریط21/911ت )این حکم را به آمیوزش راننیدگی سیرایت داده اسی
م بالغ نیز ضامن دانستهخصوص ضرق اند؛ چراکه فرد بالغی که در مرحلیۀ آمیوزش شینا اسیت و شدن متعلَّ
خصوص ندارد نیز همانند کودک نییاز بیه مراقبیت از سیوی مربیی دارد. اگیر از ناحییۀ مربیی مهارتی دراین

م بالغ است که بیر نفیس خیود اقیدام کیرده و تقصیری ثابت نباشد، ضمانی ب ر عهدۀ وی نیست و این متعلَّ
 (. 31آسیب دیده است )تبریزی، 

بررسی گفتار این فقها نشان از آن دارد که مبنای سرایت حکم، تنقیح مناط قطعی و الغای خصوصییت 
م در این ورزش استاز  توان گفیت: در قوال فقها می. به این بیان که با بررسی ادله و اورزش شنا و سن متعلَّ

مسئلۀ محل بحث، مناط قطعِی حکِم به ضماِن احتیاط در امیوال و تمامییت جسیمانی افیراد اسیت، خیواه 

                                                 
کند. در این روش، مجتهد با دقت اوصافی که در مناط حکیم شیارع آمیده اسیت را وسیلۀ آن قصد شارع را از کالم وی استخراج میبه . روشی است که مجتهد1

هد و دآورد و از این طریق دامنۀ حکم را گسترش میدست می کند و به این ترتیب مناط واقعی حکم را بهبررسی و اوصافی را که در حکم دخالت ندارد، الغاء می
 (.311، فقه اصول نامۀفرهنگکند )نک: موضوعات دیگری را که دربارۀ آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل می
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بیان ای خاص باشد یا دربارۀ ورزش یا موضوع آموزشی یا تمرینی باشد. بهموضوع ضمان در خصوص حرفه
 های خطرآفرین دیگر ممتاز کند. شای ندارد که آن را از ورزدیگر، ورزش شنا خصوصیت ویژه

شیود. چنانچیه در الخطر نییز روشین میهای خطرآفیرین ییا محتمیلبه این ترتیب حکم سایر ورزش
م دچار آسیب شود، بهورزشی با ویژگی خطرناک یا محتمل منظور وجوب حف  تمامییت الخطر بودن، متعلَّ

 شود. شده میجانی افراد، حکم به ضمان مربی با تفصیل گفته
 کاران از نظر خواهد گذشت. امکان اخذ برائت مربی از متعّلم یا ولّی او، پس از بررسی ضمان ورزش

 
عنوان بیه« عملیات ورزشیی و حیوادث ناشیی از آن»تأملی در مبنای احتساب  .6

 یکی از علل موجّهۀ جرم در قانون مجازات اسالمی

بییاِن برخیی علیل موّجهیۀ جیرم، بعضیی  در مقیاِم  9312قانون مجازات اسیالمی مصیوب  913مادۀ 
باشد را بر شمرده اسیت. طبیق بنید )ث( ایین های مجرمانه که طبق قانون جرم و ضیرقابل مجازات میرفتار

عملییات ورزشیی و حیوادث »دارد: است. این بند مقیرر میی« عملیات ورزشی»ها ماده، یکی از این رفتار
ض مقررات مربوط به آن ورزش نباشید و ایین مقیررات هیم ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نق

ابهاماتی در این عبارت وجود دارد که جای پرداختن بیه «. مغایر موازین شرعی نباشد، قابل مجازات نیست
آن اینجا نیست، اما ذکر این مورد در کنار مواردی دیگر مثل برائت ذمۀ طبیب، نشانگر آن اسیت کیه مطلیق 

 شود. زننده برداشته میکاِر صدمهیه، از ورزشضمان اعم از قصاص و د
برانگیز است بعضی از گان حقوقی در زمینۀ مبنای بند مذکور، جالب توجه و البته تعجبدیدگاه نویسند

کیه ایین حالی(. در231اند )منصیورآبادی، عنوان مبنای عدم مجازات، یاد کردهرضایِت پیشینی مصدوم به
کاِر مصدوم را در تغییر ماهیت جیرم رتر است، برخی رضایت پیشینی یا اذن ورزشمبنا با مبانی فقهی سازگا

نکردِن حوادث ورزشی و نداشتن واکینش اجتمیاعی منفیی را مبنیا قیرار داده و تأثیر دانسته و ناپسندجلوهبی
دانید، تواند رفتاری خاص را قابیل سیرزنش بجامعه اجازة ِاعمال مجازات را در مواردی که نمی»معتقدند: 

ها و کسیانی کیه در گونه ورزشکاران در اجرای ایننکردن ورزشسرانجام، منشأ واقعی مجازات«. دهدنمی
انید )اردبیلیی، مسیتند کرده« اجیازۀ قیانون»اند را بیه اثنای عملیات ورزشی مرتکب ضیرب و جیرح شیده

 الهیام و برهیانی،انید )دهعنوان مبنیای ایین حکیم ییاد کر(. بعضی دیگر از معافیت قیانونی بیه232تا239
کاِر واردکنندۀ صدمه بیان کیرد؛ ازجملیه کردن ورزشبسا بتوان مبانی دیگری را برای معا (. چه911تا913

 فقدان قصد مجرمانه در عملیات ورزشی و قاعدۀ اقدام. 
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عی تواند مبنای فقهیی ییا شیریک از مبانی مذکور به د یل زیر نمیهیچ :گان حقوقنقد نظر نویسند
 ق.م.ا باشد:  913موضوع بند )ث( مادۀ  حکم
علیه مجوز ارتکاب جرم نسیبت بیه شیخص نیسیت و همان طور که اشاره شد اصو   رضایت مجنی أ.

دیگر اذن عبارِت دهد، هرچند باالجمله در رفیع ضیمان میؤثر اسیت. بیهماهیت عمل مجرمانه را تغییر نمی
محمل شرعی ندارد و ابراکنندۀ ذمۀ جانی یا حریف وی نیست. کار برای جنایت بر وی علیه یا ورزشمجنی

شبیه این مطلب در بحث رضایت بیمار به عالِج طبیب مباشر مطیرح شیده اسیت. در آنجیا مشیهور فقهیا 
کند. در واقع اذن بیمار یا ولّی او به پزشیک بیرای معتقدند که رضایت و اذن بیمار، ذمۀ پزشک را بریء نمی

قواعید  معنای اذن به تلیف بیمیار نیسیت و بیا آن مالزمیه نیدارد )عالمیه حلیی،زه بهعالج است و این اجا
جواهر، ؛ صیاحب91/371؛ طباطبیایی، 99/211؛ فاضل هندی، 2/991؛ فیض کاشانی، 3/119 ا حکام،

( و بعضی آن 3/373ادریس، (، اگر چه برخی سقوط ضمان طبیب را با اذن قبلی بیمار پذیرفته )ابن13/11
 (. 3/129نکت النهایة،  ؛ همو،1/232شرائع ا سالم،اند )محقق حلی، ه به اصول مذهب دانستهرا اشب

در سرائر دلییل سیقوط ضیمان طبییب میأذون، اصیل برائیت و مشیروعیت طبابیت ذکیر شیده اسیت 
اصل برائیت بیاوجود دلییل اشیتغال »اند: (، اما شهیدین در پاسخ به استد ل وی گفته3/373ادریس، )ابن
)نقص یا فوت بیمار( کامل نیست و اذن در عیالج، اذن در اتیال  نیسیت. افیزون بیر آن منافیاتی بیین ذمه 

کردن پدر و ضیمان وی در صیورت داشتن پزشک و ضمان وی نیست، همچنان که منافاتی بین تربیتاجازه
صیاحب  (.91/327 مسیالک ا فهیام، ثیانی، ؛ شهید1/117 ضایة المراد،)شهید اول،« تلف فرزند نیست

(، امییا سییمس 91/223ابتییدا بییا شییهیدین همراهییی کییرده )مقییدس اردبیلییی،  مجمااعاالئاةاا ااباالنرهااان
نداشتن طبیِب مأذوِن ضیرقاصد و ضیرمقّصِر در اتال  را محتمل دانسته است، بلکه پا را فراتیر از ایین ضمان

(. به پییروی از 221مو، نهاده و کالم اصحاب در ضمان طبیب را حمل بر صورت فقدان اذن کرده است )ه
معنای رضیایت و اذن بییه کیاران بیرای مواجهیه بییا یکیدیگر، بیهمشیهور بایید گفیت: تراضییی و اذن ورزش

رو اسیت، لیذا بیاوجود رساندن به همدیگر نیست و مشروعیت اذن به ایراد آسیب هم با مشکل روبهآسیب
کیار در رفیع تیأثیر رضیایت ورزش چیزی که موجب اشتغال ذمه است، برائت ذمه از ضمان معنیی نیدارد.

 ضمان مربی و مدیران ورزشی از آنچه گفته شد، دورتر از ذهن است. 
تواند مبنایی برای ارتکاب جرم و رفع ضیمان از خود نمیخودیاجازۀ قانون یا معافیت قانونی نیز به ب.

لی یا ثانوی باشد. افزون بر اینکه بر مبانی شرعی اعم از مبنای حکم اوآن باشد، بلکه اساسا  قانون باید مبتنی
تابد و سخن کسانی که استنادشان پذیرش گری عرفی را بر نمیفقه اسالمی در مقام بیان حکم شرعی، اباحه

 شمارد. عر  است را مردود می
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طور مطلق رافع مسیئولیت کیفیری دانسیت، چراکیه در صیورت توان فقدان قصد مجرمانه را بهنمی. ج
دهد و قصاص جیانی را بودن به شبه عمد تغییر ماهیت میقصد و عمد، جرم از عمدی وجودنداشتن عنصر

 کند و ضمان دیه و حرمت تکلیفی مبادرت به چنین ورزشی به قوت خود باقی است. برطر  می
کیاِر جریان قاعدۀ اقدام نیز محل اشکال است. به این بیان که این قاعده حکم وضعی ضمان ورزشد. 

ای مانند ها برای مکلف را ندارد. افزون بر آنکه ادلهکردن این ورزشکند و توان مباحا مرتفع میزننده رآسیب
حرمت القای نفس در هالکت و نفی ضرر و ضرار از خود و دیگران، حاکم بر این قاعده و میانع اجیرای آن 

 است. 
ضرورت حفی  نشیاط، »ونی، اوصا  باید گفت: مبنای حکم تکلیفی و این اجازه یا معافیت قانبا این 

شادابی، قوت بدنی، آمادگی دفاعی برای حف  نفس و نظام اسالمی و شوکت مسلمانان در برابر مهاجمان و 
عیدم تیوان بیه نبودن یا حکم وضعی، جز آنکیه میاست. برای ضامن« دشمنان احتمالی اسالم و مسلمانان

  پیشینی نیز تمسک کرد. توان به برائت ذمۀتالزم حکم و تکلیفی استناد کرد، می
هییای خطرنییاک یییا تییوان گفییت: حکیم کلییی و اصییل اولیی در ورزشبیر اسییاس مطالییب میذکور می

موجب حکم ثانونی و الخطر حرمت است و در صورت بروز عنوان ثانوی به شرحی که بیان شد، بهمحتمل
شود. بدیهی مورادی واجب میطور کلی در ها مباح و بهبا رعایت شرایطی که قبال  شمارش شد، این ورزش

 است در موارد مشکوک، حکم اولی به قوت خود باقی است. 
 

 های خطرناک سنجی اخذ برائت در سقوط ضمان در ورزشامکان .7

تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است، تنها موضعی که در آن سخن از اخذ برائت برای رفیع ضیمان بیه 
 پزشک( است. در این بحث سه قول و دیدگاه وجود دارد: )داممیان آمده، مبحث ضمان طبیب و بیطار 

ای از فقها اخذ برائت پیشینی از بیمیار ییا ولیّی او را رافیع مسیئولیت و عده قول نخست )قول مشهور(:
دانند. البته مشیروط بیر آنکیه پزشیک در عملییات پزشیکی تقصییری پزشک معالج میضمان پزشک و دام

ها روایت سکونی )که قبال  ذکر شد( و نیاز شدید میردم بیه درمیان اسیت. اگیر ننداشته باشد. دلیل عمدۀ آ
چنین برائتی نباشد، ممکن است هیچ پزشکی دست به عالج بیماران نزند و درنتیجه نظام سالمت و معاش 
 مردم دچار بحران و اخالل و درنهایت نظام جامعۀ اسالمی با اختالل مواجه شود. فهم و درک عقل نیز مؤید

 قواعد ا حکیام، ؛ همو،1/127 تحریر ا حکام، ؛ عالمه حلی،712 ،النهایة این استد ل است. )طوسی،
 (1/111 ضایة المراد،؛ شهید اول،3/120 نکت النهایة، ؛ محقق حلی،3/119
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انید کیه اخیذ برائیت از بیمیار ییا ولیّی او بیرای ای از فقهیا قائلدر مقابل قول مشیهور، عیده قول دوم:
کنندۀ ضمان، یعنی مباشرت در دلیل اینکه اصو   ایجابشدن پزشک از ضمان، ممکن نیست. بهذمهالبریء

عیدم امکیان »موجب قاعدۀ عبارت دیگر بهتلف بیمار هنوز پدید نیامده است تا برائت از آن ممکن شود. به
نکه روایت مذکور نییز توان پزشک را پیش از وقوع تلف، تبرئه کرد. ضمن آنمی« اسقاط مالم یجب او یثبت

؛ شیهید ثیانی، 3/373ادریس، لحاظ آنکه توسط سکونی نقل شده، ضعیف و ضیر قابل استناد است )ابنبه
 (. 91/321مسالک ا فهام، 

انید. صیاحب شیرایع از ایین شده، در مسئله توقف کردهبرخی هم با تساوی ادلۀ دو قول بیان قول سوم:
(. حال آنکه همو در اثر دیگرش با قیائالن قیول نخسیت 3/132 م،شرایع ا سال دسته است )محقق حلی،

؛ طباطبیایی، 129تیا3/120نکا االناایاة اهمراهی کرده و از آن اسیتبعاد نجسیته اسیت )محقیق حلیی، 
91/327 .) 

نظر آید و بیر قیول نخسیت مقیدم در نگاه اول ممکن است قول دوم با اصول و قواعد فقهی سازگارتر به 
سبب روایت مذکور، استثنائا  منظور ضرورت حف  نظام سالمت و معاش مردم و بهه شود بهشود یا آنکه گفت

شود، اما حقیقت مطلب چیزی اسیت کیه برخیی فقهیا بیه آن پزشک پذیرفته میبرائت پیشینی پزشک و دام
یش احتساب اخذ برائت ازقبیل اسیقاط میا لیم یجیب، تیوّهمی بی»اند و آن این عبارت است از: اشاره کرده

شود؛ مثل اسقاط حق َقسم )تقسیم بر خوابی نیست، بلکه هرگاه مقتضی آن پیش آید، جایز است و اجرا می
در صورت تعدد زوجات( و اسقاط حق خیارات در عقد، با اینکه اصال  ممکن اسیت زمینیۀ ِاعمیال چنیین 

(. پییش از 301 هامیة، بحوث فقهییة )مکارم شیرازی،« حقی پیش نیاید یا با فاصلۀ زمانی زیادی پیش آید
سبب عمل مشهور، صّحه شدن ضعف سند آن بهجواهر با استناد به روایت سکونی و برطر ایشان، صاحب

خیروج همه برای این »دارد: کند و مقرر میرا مستند دیگر قول مشهور معرفی می مسیس حاجتگذاشته و 
عنوان . عالوه بر آنکه قطعا  برائت پزشیک بیهکافی است« عدم اسقاط الحق قبل ثبوته»از قاعدۀ  ابراء پزشک

شرط ضمن عقد اجارۀ او جایز است. همانند اشتراط سقوط خییار حییوان، مجلیس و امثیال آن کیه تحیت 
 (. 13/11« )گیردقرار می« عند شروطهمالمؤمنون »روایت 
ائیت پیشیینی، قیول الله مکارم دربارۀ اخیذ برجواهر و آیتبه تقریر صاحبرسد بتوان باتوجهنظر میبه

کیاران را قبیل از عنوان قول مختار در مسئله به شمار آورد و بر اسیاس آن اخیذ برائیت از ورزشنخست را به
دلیل رجحیان ورزش و حاجیت افیراد و جامعیه بیه عبارت دیگر بهشروع عملیات ورزشی مجاز دانست. به

کار یا ولّی ز وقوع حادثۀ ورزشی از ورزشتوان قبل اعنوان نیازی اجتماعی و شخصی، میفعالیت ورزشی به
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او برائت اخذ کرد. روشن است که اعتبار اخذ برائت و اثر آن تا زمانی است که تفیریط مربیی و باشیگاه در 
 کار مراعات شود. بین نباشد و نظامات رشتۀ ورزشی از سوی مربی و ورزش

 
 گیری نتیجه

از یا عدم جیواز شیرعی و از جهیت ضیمان انواع مختلف ورزش، تحت یک حکم شرعی از جهت جو
کننیده، زننده ییا تلفهای خطرآفیرین و صیدمهکه حکم اولی ورزشگیرد. چنانکار قرار نمیمربی و ورزش

ها افزون سبب حکم کلی ثانوی، این ورزشکار یا ضمان هر دو است، اما بهحرمت و ضمان مربی یا ورزش
کند. صدور این حکم کلی یا قاعدۀ فقهیی در ان را نیز برطر  میشود، ضمبر آنکه مباح و گاهی واجب می

پی بروز عنوان ثانوِی وجوِب دفاع و حف  جان، حف  نظام اسالمی و نظام اجتمیاعی مسیلمانان در مقابیل 
منظور ایجیاد ُرعیب و هجوم بالفعل یا بالقوۀ دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان بیه

قیانون  913شمنان اسالم و مسلمانان است. همیین عنیوان ثیانوی مبنیایی بیرای بنید )ث( میادۀ َرهب در د
عنوان یکیی از موجب آن عملییات ورزشیی و حیوادث ناشیی از آن بیهاست که به 9312مجازات اسالمی 

 های مجرمانه از مجازات استثنا شده است. رفتار
مطلق نیست و مقید بیه شیروطی اسیت؛  بدیهی است حکم تکلیفی جواز و حکم وضعی عدم ضمان،

عمد در ایجاد صدمۀ بیدنی،  ها و نبودازقبیل فقدان قصد و انگیزۀ منفی و مجرمانه در مبادرت بر این ورزش
ویژه عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی، رعایت نظامات و مقررات مربیوط بیه رشیتۀ ورزشیی بیه

ناد صدمات ایجادشده به تمرین یا مسابقۀ ورزشیی و در محییط مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی، است
کیاران ییا نبودن عالوه بر استناد به رضایت طیرفین، اخیذ برائیت از ورزشورزشگاه. برای اطمینان از ضامن

 متعلمان از سوی مربیان ازنظِر شرعی و حقوقی بالمانع، بلکه مؤکد است.
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