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 )رض(ه عالهم جعفری جازیه وژی،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 جهانی شدن حقوق ورزش و فقه ورزشی

 2،  محمد سلطان حسینی1محمد حسین میرسلیمانی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران – 1

 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران – 2

 چکیده:

بحث کلی این پروژه، حول فرآیند جهانی سازی و جهانی شدن حقوق ورزش و استراتژی فقه ورزشی برای روبرویی با 

این موضوع و بهره گیری از فرایند جهانی سازی ورزش زورخانه توسط فقه می باشد که با روش کتابخانه ای و فیش 

ط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی داده و نیازهای برداری انجام گرفت. درعصرماجهانی شدن شکل تازه ای به رواب

حقوقی پدیده های جهانی را دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. ورزش یکی از پدیده های جهانی است که با برقراری 

نه وارتباط با رشته های مانند اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی با گستردگی بسیاری در دهه ی اخیر همراه بوده است به گ

ای که به صنعتی پولساز و جذاب در سراسر جهان با مخاطبین میلیاردی تبدیل شده است و صنعت ورزش را نیازمند 

قوانین حقوقی جهانی کرده است. حقوق ورزش در حالی فرآیند جهانی سازی و جهانی شدن خود را طی می کند که منابع 

باشد همین امر باعث بروز چالش هایی مانند تبانی، شرط بندی، قانون گذاری حقوق ورزش برگرفته از علم مطلق بشر می 

خالکوبی، دوپینگ، خشونت تماشاگران و ورزشکاران شده است که گاه قوانین ورزشی به آنها مشروعیت می بخشند. فقه 

ایی سبا توجه به فرآیند جهانی شدن حقوق ورزش بایست نقش حیاتی خود را هدایت و سعادت بشر ایفا کند و با شنا

چالش های حقوق ورزش به تبین و تصویب قوانین اصالحی بپردازد و برای جهانی سازی و کاربردی کردن این قوانین با 

تعیین استانداردهای بین المللی ورزش به کمک فقه ورزش، تشکیل دادگاه های اسالمی مختص ورزش، ایجاد مشاغل 

ین منشورهای اخالقی برای ورزش دینی، جهانی سازی قوانین جدید فقهی ورزشی، همکاری با فدراسون های ورزشی، تب

حقوقی فقه برای فائق آمدن بر چالش ها و تبین حقوق ورزش جهانی مبتنی بر فققه عمل کند.  با توجه به ضرورت وجود 

حقوقی جهانی برای نظم دهی به ورزش، فقه بایست درعصرجهانی شدن پاسخگوی نیازهای جدیدی در حیطه حقوقی، 

معه ورزش باشد. فقه باید با استفاده از استراتژی فعال از این پدیده نو ظهور) حقوق ورزش جهانی ( فرصت های تازه جا

ای خلق کند و قبل ازآنکه آنرا تهدید به شمار بیاورد باید به ثمربخشی های آن بیاندیشد و از آن برای پیشرفت و توسعه 

 قوانین مبتنی بر فقه بهره کافی ببرد. 

این  پیرامون پدیده ها و علوم مختلف داردای که تألیفات فوق العاده زیاد و ارزندهاست وسیعترین علم اسالمی  م فقهعل 

های گوناگون حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق جزایی، اداری، سیاسی و... مسائل شخصی زمینه در آثار

که به نژاد یا قبیله خاص و به زمان یا مکان  برگرفته از قوانینی استمنشأ این گستردگی  شود.مثل عبادات را شامل می
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هایی که مصلحت ها و با توجه به ها و مکان محدودی اختصاص ندارد، بلکه با توجه به نیازهای بشر و برای همه زمان

، جمع را  ورزشدر اسالم هدف از فقه ورزشی  است. شدهوضع برای پدیده ها برای سعادت هر دو جهان وجود دارد، 

بهتر عبادت آموزش و پرورش روح و جسمی سالم برای بلکه وسیله ی می داند؛ مال و ثروت و کسب وجهه و شهرت ن

با این وجود تبدیل شدن ورزش به حرفه برای کسب روزی حالل هیچ منافاتی با  می داند کردن و خدمت بهینه به خلق 

ت های ورزش را ه غافل شد که با توجه به اینکه فرهنگ و سیاسهدف غایی ورزش ندارد اما نبایست از این نکت

کنند که صاحب نفوذ در جامعه ورزش باشند که اغلب کشورهای توسعه یافته اقدام به وضع قوانین  کشورهایی طراحی می

رد هنگ موو منشورهایی برای صنعت ورزش می کنند که متون و مواد این قوانین و منشورها برگرفته از ایدئولوژی و فر

. با توجه به اینکه امروزه (1)نظر خودشان است که دربرخی مواقع در تعارض با ویژگیهای فرهنگ جهان اسالم می باشد  

ورزش تنها یک فعالیت فیزیکی و فکری برای پرورش جسم و ذهن نیست بلکه عواملی مانند سیاست، اقتصاد، و فرهنگ 

ارتباط سبب می شود از ورزش بعنوان زبان مشترک در بین انسان ها یاد کنند که ارتباط آشکار و پنهان دارد که گاهی همین 

مخاطبین میلیاردی انسان ها بایست آن را بفهمند و بکار ببندند و اگر قانونی شرط بندی و خالکوبی بصورت ساختار یافته 

آن  تاثیر پذیر از فرهنگ و اداب تربیتی در این زبان گنجانده شود همه ی مخاطبان بایست با آن ارتباط برقرار کنند و ضمن

(. در شرایط کنونی که ورزش تجاری در اولویت قرار دارد و کشورهای پیشرفته سعی دارند به 2بر آن نیز تاثیر بگذارند )

هر طریقی ورزش های بومی و محلیو ملی  هر کشور را قانون نویسی کنند و به جهانیان عرضه کنند تا در بازار تولید 

زات، ساخت اماکن ورزشی، برگزاری رویدادهای ورزشی، کارآفرینی ورزشی و... کسب درآمد کنند گاهی همین امر تجهی

باعث می شود خواسته یا ناخواسته  انسان ها و اهداف آنها را با تکیه ی صرف بر علم بشر مورد تحریف قرار دهند حال 

ی خواهد رفت در اهداف و عملکردش واقع بین خواهد بود و آنکه اگر دریافت شود بشر در کجاست و چگونه و به کجا م

 (. 3نیاز به علم وضع کننده ی خالق هستی را بیشتر از پیش درک می کنند و سر لوحه کار خویش قرار می دهند)

ارت بفقه همانند گنجینه ای گرانبها پاسخ چنین سواالتی را به وضوح به جویندگان آن نمایان می کند که این آگاهی ها ع 

که تمدن (. بی سبب نیست اگر 4است از آگاهی به احکام شرعی و فرعی به دست آمده از ادله تفصیلی آن می باشد )

(. فقه با پرداختن به تمامی 5) است« تمدن فقه» تمدن اسالم  هایش بنامیم، باید بگوییم اسالمى را به نام یکى از فراورده

اهدافی واقعی جهت رسیدن به هدفی متعال دارد که ورزش نیز از این قاعده بی  مسائل پیرامون زندگی بشر سعی در تعیین

 (. 6نصیب نمانده است و قواعدی مانند نفی ضرر در تربیت بدنی یکی از قواعد کلیدی فقه ورزشی است )

رزشی و گرایش حقوق ورزش آمیخته ای از دو علم حقوق و ورزش است که  برای تبین و پیشنهاد قوانین و مقررات و

حقوقی بایست نسبت به حیطه ی ورزش و حقوق اشراف کامل داشته باشد و حقوق ورزش به نحو تفکیک نا پذیری باید 

مورد مطالعه از منظر این دو حیطه قرار گیرد که با توجه به نبود متخصصان حقوق ورزش، استفاده از کارگروهای 

تصویب تقویت قوانین حقوق ورزشی امری حیاتی است.  متخصص متشکل از کارشناسان حقوق و ورزش برای تبین و

جالب است بدانیم با توجه به نقش بسزای حقوق ورزش برای ایمنی و کاهش حوادث ورزش در فعالیت های ورزشی و 

جهانی شدن قوانین و مقررات و استانداردهای ورزشی آگاهی مسئولین ورزشی با پست های حرفه ای مختلف در ورزش 
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ت به حیطه قانونی وظایف و اختیارات حرفه ی کاری خود اندک است همچنین نتایج بعضی تحقیقات کشورمان نسب

داخلی به این موضوع تاکید دارد که حقوق ورزشی ما بسیار ضعیف است به گونه ای که کوچکترین تعریف ها مثل باشگاه 

اطالعی بی - 1برخی ازدالیل آن می تواند ورزشی، مدیرورزشی وامثال آن درقوانین ما وجودنداردکه از نظرکارشناسان

موجود نبودن  – 2و جرایم حوادث ورزشی به دلیل فقدان آموزش ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات جامعه

(.  با توجه به فرایند جهانی 7ها باشد نام می برند )های آنو مجازاتهای مدونی که، متضمن نوع جرایم ورزشی مجموعه

نی شدن حقوق ورزش در این برحه از زمان ورزش به نوعی از اهداف واالی تربیتی خود دوره شده است و سازی و جها

احیا و جهانی کردن ورزش های دینی می تواند این خال ها را پر کند . لذا وجود ورزش دینی با قوانین ورزشی و تجاری 

لقی گردد. در چنین عصر ورزش زورخانه بعنوان یک قوی با هدف تربیتی و اخالقی می تواند بعنوان یک نیاز حیاتی ت

موهبت الهی بعنوان ورزش دینی و اسالمی می تواند ، نوید بخش یک ورزش الگو برای صنعت ورزش باشد.  با توجه به 

کاستی ها حقوق ورزش کشورمان و آگاهی اندک مسئولین ورزشی از حقوق ورزشی نیاز به تقویت حقوقی ورزش 

شگیری از انحراف و حوادث ورزشی کشوری و جهانی در برابر سایر ورزش های تجاری از اهمیت ویژه زورخانه برای پی

ای برخوردار است. شایان ذکر است هر چند ورزش زورخانه بعنوان ورزشی دینی و اخالق محور شناخنه می شود ولی 

خود می شود که سبب پدید آمدن افراد تاریخ ثابت کرده است عدم مدیریت آن باعث انحراف این ورزش از اهداف اصلی 

الت و شرور با بازوان ستبر و آهنین در برابر افراد لوتی مسلک که با ورود در زورخانه سعی در دستگیری از مظلومان و 

بی پنهان را داشته اند؛ شده است.  حقوق ورزش کشورمان می تواند از علم فقه  بهره کافی ببرد و سعی در تبین و قانون 

ی ورزش زورخانه بصورت جهانی نماید.  همچنین با کنکاش های تخصصی می تواند به چالش های حقوقی ورزش نویس

و نیازهای جهانی ورزش امروز پاسخ دهد. فقه می تواند با بهره گیری از فرآیند جهانی سازی ورزش زورخانه که مبتنی بر 

ترده و پیچیده ی پدیدهاست شاهد برنامه هایی برای پاسخ به فزونی سرعت انتقال اطالعات، ازبین رفتن مرزها و تعامل گس

نیازهای اخالقی و قوانین و مقررات ورزشی باشد. فقه اسالمی می تواند با برگزیدن استرتژی فعال در برابر جهانی سازی 

جهانی سازی ورزش زورخانه با تدبیر و طرح منشورهای اخالقی و کمک به تبین قانون مقررات حقوقی نقش مهمی را در 

ورزش زورخانه ای ایفا کند. در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخالقی بویژه برای جوانان است ، 

وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . 

را بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زی

داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با 

ان ها و تعالی انس چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است  لذا پرداختن به ورزش در چهارچوب قانونی که سبب رشد

 شود. یک ضرورت انکار نشدنی است.

 .زورخانه ورزش دینی، ورزش ورزش، ورزشی،حقوق فقه شدن، جهانی کلید واژه :

 منابع : 

 42، ص1383برزگر احمد. جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی، پژوهش حقوق سیاست،  - 1
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 .62-60، ص102، گلستان شماره"فرانکفورتورزش از دیدگاه مکتب "(، 1388ساداتی سیدشهاب الدین،) - 2

 ،نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها (، نقد و بازنگری1390رضا زاده، راضیه، بدری، علی اصغر،) - 3

 .92-73، ص2فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره 

 180، ص 1و قرآن، شماره ، مجله علم"ارتباط فقه و قرآن"(،1386محمد،) فاکر میبدی - 4

اسالمی، خلجی محمد مهدی، نشریه نقد و نظر ،  -الجابر محمد عابدی. دانش و فقه، بنیاد روش شناختی عقل عربی - 5

 6، ص1376

، فصلنامه تخصص پژوهش نامه "تأثیر دانش فقه بر مسائل دانش تربیت"(،1390اعرافی علیرضا، موسوی سید تقی، ) - 6

 .34-3،ص5فقهی،شماره

 آن و مقایسه ایران ای حرفه لیگ کینان فوتبال باز ای بیمه پوشش ،  بررسی1387احمدی عبدالحمید، نجمی روح اله،  - 7

29-28، ص  119،120بیمه،  جهان های تازه ژاپن. های حرف لیگ با
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