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چکیده
خصوص فوتبال از هدف ورزش بـراي سـالمت   بههاي مختلف ورزشی هاي اخیر رشتهدر سال

هـاي عـاري   براي انجام رقابتباشندمحلیجاي آنکهشده و بهجسم و گذران اوقات فراغت خارج
مملـو از  فوتبـال تـاریخ . شوندمیدامنهپرهايدرگیريوخشونتدستخوشخود،گاهاز خشونت؛

متعـالی ایـن رشـته    کارکردها و اهدافباوجههیچبهاست کهتأثّرآوريوآمیزهاي خشونتصحنه
در این راستا آمارهاي موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، . سنخیتی نداردورزشی

هـایی مواجـه اسـت کـه     حاکی از آن است که حقوق کیفري براي مقابله با ایـن پدیـده، بـا چـالش    
سـان  بـدین . ه با خشونت در ورزش استفاده کنـد تواند از تمام توان و ابزارهاي خود جهت مقابلنمی

در پژوهش حاضر تالش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال 
طور خاص به موانع و مشکالت حقوق کیفـري بـراي مقابلـه بـا انـواع      بههاي هریک،و بیان ویژگی

.شودخشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته

ورزشی، رفتار جسـورانه، رفتـار خشـن در ورزش،    خشونت، خشونت: هاکلیدواژه
.فوتبال
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مقدمه
کـه  طـوري اي دارد بـه العـاده شک فوتبال اهمیت فـوق هاي مختلف ورزشی، بیدر میان رشته

براي بیان اهمیت فوتبال در جوامع کنونی نیازي به بیـان آمـار و ارقـام نیسـت؛ حتـی کسـانی کـه        
انـد اهمیـت ایـن رشـته ورزشـی را در ابعـاد مختلـف، انکـار         عالقهو بیتفاوتنسبت به فوتبال بی

ــی ــدنم ــه  . کنن ــال ب ــر از فوتب ــال حاض ــدارترین، در ح ــی از پرطرف ــوان یک ــده1عن ــرینپربینن و 2ت
ي اسـت کـه   اگونـه بـه تنوع ابعـاد مختلـف فوتبـال    گستره و . شودها یاد میورزش3ترینپرحاشیه

اي هاي کشوري، قارهو رؤساي فدراسیون4شودصنعت یاد مییک عنوانبهاز آندرحال حاضر 
مهـم تعطیلـی جلسـات   5.سیاسـی قـرار دارنـد   قدرتمنـد و بـانفوذ ي افراد و جهانی فوتبال، در رده

مـردم حـین برگـزاري    وکـار کسـب سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشورهاي مختلـف و تعطیلـی   
حـاکی از  6الملـل، ل در عرصـه سیاسـت بـین   مسابقات حساس فوتبـال و اسـتفاده ابـزاري از فوتبـا    

امــا بایـد توجـه داشــت   ).74: 1385حـاج بیگـی و مسـعودي    (اســتایـن ورزش  فـراوان تیـ اهم
بـروز انـواع   حال که سبب نشاط روحی و سالمت بدنی است، محـل هاي ورزشی، در همان بازي

. شـود مـی یهایی اسـت کـه گـاه بـه نقـص عضـو و مـرگ نیـز منتهـ         وجرحخطرها و ایراد ضرب

میلیون زن، 21میلیون مرد و 200بیش از .دنیاستکشورهايازبسیاريدرورزشیهايرشتهپرطرفدارترینازفوتبال.1
).Giza et al  2005: 212(باشندعضو فدراسیون جهانی این رشته می

براي مثال، مسابقه نهایی . کندنوعی به سمت خود جذب میفوتبال تنها ورزشی است که تقریباً همه جمعیت جهان را به.2
).424-423: 1384به نقل از رایلی و ویلیامز (ا کردندمیلیارد نفر در سراسر دنیا تماش3را بیش از 1998جام جهانی 

، چشمگیرتر و و تخلفات ارتکابی در حوزه ورزش فوتبال همانند رشد ورزشجرائمهاي اخیر رشد و توسعه در سال.3
عضاً هاي داغ ورزش، بتوان گفت حوادث ورزشی و حتی حاشیهاي که میگونهبه. هاي گذشته بوده استتر از سالملموس
).137: 1393صفري (تر از اصل آن بوده استپررنگ

2تا 1تنهایی بین ویژه فوتبال بهصنعت ورزش به. شده استامروزه ورزش فوتبال به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا تبدیل.4
5اي برابر با هرا با نرخ رشد ساالن1990ورزش بحران دهه . دهددرصد تولید ناخالص ملّی کشورهاي صنعتی را تشکیل می

: 1386رحمتی (انددرصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده5/2تا 2صنایع ورزشی بین . سر گذاشتدرصد پشت
میلیارد پوند براي آن برآورد 150هاست که سالیانه بیش از صنعت فوتبال سودآورترین صنعت جهان در میان ورزش). 162
).423: 1384رایلی و ویلیامز (شودمی

-عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در حاشیه همایش بینبه» سپ بالتر«توان از دیداري که آقاي عنوان نمونه میبه.5
عنوان رئیس به» علی الریجانی«جمهور ایران و آقاي عنوان رئیسبه» حسن روحانی«المللی علم و فوتبال در تهران با آقاي 

.برگزار شد، اشاره کرد15/8/1392مجلس شوراي اسالمی در تاریخ 
،با توجه به تحوالت اوکراین و روسیه-انگلیسوزیرنخست، معاون »نیک کلگ«توان به پیشنهادي که در این زمینه می.6

اشاره کرد که در آن اظهار داشت -همچنین ساقط شدن هواپیماي مالزیایی که به شورشیان هوادار روسیه نسبت داده شد
ا لغو امتیاز میزبانی این کشور براي برگزاري ام،ها استاي از تحریممجموعه، نیاز به قرار دادن روسیهفشارتحتبراي 

.واقع شودثر ؤمفید و میشترتواند بمی2018جام جهانی فوتبال مسابقات 
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هــاي حـوزه ورزش اسـت کــه بـیش از ســایر    تـرین نابهنجـاري  خشـونت در ورزش ازجملـه مهــم  
.ها روح ورزش و خصوصاً رشته فوتبال را پژمرده کرده استنابهنجاري

ــونت« ــیخش ــی1»ورزش ــونت،   را م ــف خش ــام از تعری ــا اله ــوان ب ــرد  2ت ــف ک ــین تعری : چن
دهد، سـبب آسـیب   و مقررات ورزشی رخ میورزشی، رفتاري است که خارج از قواعد خشونت

آسـیب رسـاندن بـه دیگـري،     . گردد و ارتباط مستقیمی با اهداف رقابتی ورزش نداردعمدي می
توانـد شـامل تحقیـر، اهانـت، دشـنام یـا تـالش بـراي آسـیب          هاي بسیار زیادي دارد که میروش

ا روانـی اسـت  هـدف آسـیب رسـاندن نیـز، تحمیـل نـوعی درد و رنـج فیزیکـی یـ         . جسمی باشـد 
).129: 1381محسنی تبریزي و رحمتی (

کیفـري بـراي مقابلـه    شود که حقوقسان در پژوهش حاضر این سؤال اساسی مطرح میبدین
ها و مشکالتی مواجـه اسـت کـه بـراي مقابلـه آن،      با خشونت ورزشکاران در فوتبال با چه چالش

ل شـود؟ لـذا نگارنـدگان در      تواند از تمام توان خود استفاده کند و به کیفرهاينمی شـدید متوسـ
بـا  تحلیلی و-شده، با استفاده از روش تحقیق توصیفیاین نوشتار و در مقام پاسخ به پرسش طرح

برقـراري ارتبـاط بـا    و اینترنتـی رسـانی اطـالع هـاي  ایگـاه ، پهانامهراجعه به کتب، نشریات، پایانم
ان، رئیس کمیته انضباطی فدراسـیون فوتبـال   تهر19، قضات دادسراي ناحیه اساتید و پژوهشگران

اند، مطالب ایـن تحقیـق را   بودهنظرصاحبنوعی در موضوع پژوهش و پیشکسوتان ورزش که به
.اندآوري کردهجمع

زنـد،  نگارندگان با عنایت به اینکه تمامی افعال خشنی که از یک ورزشکار در فوتبال سر می
رغـم  ها در این رشته ورزشی علـی اجراي برخی از مهارتهمگی از یک نوع نیستند و حتی بعضاً 

شوند، لذا در ایـن  باشند، جزء اعمال مجاز در این ورزش محسوب میاینکه همراه با خشونت می
پژوهش سعی شده قبل از هر چیـز میـان انـواع و اقسـام خشـونت ورزشـکاران در رشـته ورزشـی         

داگانه ابتدا برخوردهـاي فیزیکـی خشـن    براي این منظور ذیل سه مبحث ج. فوتبال تفکیک شود
در ورزش فوتبال، سپس در مبحث دوم خشونت مرزي یـا بینـابین در فوتبـال و نهایتـاً در مبحـث      
آخر خشونت مجرمانه در این رشته ورزشی موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت کـه هـر یـک از ایـن        

1. Sport Violence
یفی یکسان و موردقبول همگان اگرچه در خصوص خشونت هنوز تعر. است»Violence«خشونت معادل واژه انگلیسی .2

بهخسارتیاآسیبصدمه،دربردارندهکهاستچیزيآنزیآمخشونتعمل«توان گفت طورکلی میوجود ندارد، اما به
تواند از تهدید کالمی تا کشتن دامنه مفهومی خشونت می). Bessant 1999: 6(شیء باشدیکیاانسانغیریاانسان

).Thomson 2004:18(ها را در بر بگیردآدم
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انـد و سـپس بـه    دهشـ هـا و مصـادیقی در مبحـث خـود توضـیح داده     ها بدواً با ذکـر مثـال  خشونت
شده است و در پایـان هـر   ها پرداختهچگونگی واکنش حقوق کیفري براي مقابله با هریک از آن

هایی که حقوق کیفري در مواجهه با هر یک از اقسام خشـونت ورزشـکاران در   مبحث به چالش
.شده استفوتبال با آن مواجه است بیان

برخورد فیزیکی خشن-1
نظیــر فوتبـال، خشــونت بخـش جدانشــدنی از   1هــاي برخـوردي ورزشاصـوالً در بسـیاري از  

اما آنچه از خشونت در اینجا مطرح اسـت  2.رقابت و عنصري مهم از موفقیت بازیکن و تیم است
شـود کـه بـه جـذّابیت     شود و ازجملـه عـواملی محسـوب مـی    می3»رفتار جسورانه«از آن تعبیر به 

تنها خطـا محسـوب   نوع خشونت مجاز در ورزش نهاعمال این. کندهاي ورزشی کمک میرشته
قدر اهمیت دارد که یکی از چنـد فـاکتور بازیکنـان موفـق     ها آنشود، بلکه در برخی ورزشنمی

شخصـی تـالش   طـورکلی، در حـوزه ورزش وقتـی    بـه . شـود در آن رشته ورزشـی محسـوب مـی   
شـود کـه   ه مـی گفتـ آورددسـت بـه بـه دیگـران   رسـاندن کند حقـوق خـود را بـدون آسـیب     می

.است4»ورزشکار جسوري«
رفتـار جسـورانه   «: گونه تعریـف کـرد  توان اینبا توجه به آنچه گفته شد رفتار جسورانه را می

ت آزار یـا آسـیب          ازجمله رفتارهاي پرقـدرت، قابـل   قبـول، فعـال و شـدیدي اسـت کـه بـدون نیـ
). 118: 1383اعی واعـظ موسـوي و شـج   (» شـود دیگران در چارچوب قوانین ورزشـی اجـرا مـی   

کند رفتارهایش قاطعانـه  ورزشکاري که باقدرت و هیجان، اما در محدوده قوانین بازي رقابت می
صـورت  در رفتـار جسـورانه بازیکنـان فقـط از نیـروي خـود بـه       . آمیزیا شجاعانه است نه خشونت

این در . فیزیکی در تماس با یکدیگر هستندطوربهشود که در آن بازیکنان دو تیم، برخوردي به ورزشی گفته میورزش.1
اصوالً این نوع ... ي مثل کوهنوردي، تنیس، پنگ پنگ، والیبال و برخوردریغهاي حالی است که در بسیاري از ورزش

.کندیدا نمیخشونت معنا و جایگاهی پ
هاي برخوردي نظیر فوتبال تمایل دارند خودشان را به بازیکن حریف تحمیل توان گفت بازیکنان در رشتهمیدرواقع.2

).72: 1386بسویک (دهند کنند و قدرتشان را به یکدیگر نشان 
مندانه، رفتار شجاعانه، اظهار جرأترفتار قاطعانه، رفتار «: ازجملهدر برخی از منابع از این اصطالح تحت عناوین دیگري .3

.استادشدهی» وجود کردن، خشونت مجاز در ورزش
شود به بازیکن حریف باج اصطالحاً گفته می(کنند سوءاستفادههاآندهند که رقیبان از بازیکنان جسور اجازه نمی.4

پس . ازند تا به عملکرد مطلوب دست یابنداندقوي و با اطمینان هستند و پیوسته خود را به چالش می؛ همچنین)دهندنمی
).259-258: 1385انشل (دارد توان گفت جسور نبودن در ورزش با کاهش عملکرد مؤثر ارتباط می
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). 119: 1385وودز (کننـد کند ضـمن اینکـه قـوانین بـازي را نیـز نقـض نمـی       مشروع استفاده می
شوت محکم در بازي فوتبال یا آبشار محکم در والیبـال رفتارهـاي خشـن نیسـتند؛     «مثال، عنوانبه

گـرا و ازجملـه   هـا هدفمنـد، هـدف   در عوض آن. ها قصد آسیب رساندن وجود نداردزیرا در آن
رفتـار جسـورانه   «تـوان گفـت   لذا مـی ). 418: 1383گیل (» شوندرفتارهاي جسورانه محسوب می

).13: 1386پور نجفی(» شودوالً توأم با منطق است و براي آزار دیگران هم بکار گرفته نمیاص
به نظر برسـد،  از دیدگاه افراد جامعه شدید و حاداگرچه ممکن است بعضاً خشونت نوعاین 

و شـود نگریسـته نمـی  ی کـه مسـتوجب مجـازات باشـد بـه آن     به چشم جرم و جنایتگاهولی هیچ
و از این شکل از خشونت را تشـویق  هاي ورزشی، رشتهحتی برخی مربیان . م نیستتعقیب هقابل

ایـن نـوع خشـونت در    1.کننـد آل خـود یـاد مـی   عنوان یک فاکتور مهم براي بـازیکن ایـده  آن به
دیدگی بازیکنان است و حتی بعضاً بازیکنی کـه اقـدام بـه چنـین     بسیاري از موارد همراه با آسیب

. شود کـه ناشـی از رفتـار جسـورانه خـودش اسـت      هایی میمتحمل آسیبکند، خودخشونتی می
در سـال  » فریـدون زنـدي  «نی پاي چـپ  نمونه بارز این نوع خشونت، شکستگی استخوان درشت

).72-71: صفري، پیشین(2اخیر است
158مـاده  » ث«اسـاس بنـد   هایی که براي این نوع خشونت برشـمردیم، بـر  با توجه به ویژگی

چراکـه  . پذیر نیسـت زات اسالمی، برخورد با این نوع خشونت در ورزش فوتبال امکانقانون مجا
بایسـت یکـی از دو شـرطی کـه     دهد مـی براي جرم بودن این قبیل حوادثی که در ورزش رخ می

مطابق شـرط  . براي جرم بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در این بند ذکرشده را ثابت کرد
ا    سـبب حـوادث، نقـض مقـررات مربـوط بـه آن ورزش       اول باید ثابت کـرد کـه    بـوده اسـت، امـ

طور که در مثال فوق مشاهده شد این قبیل حوادث معموالً در راستاي اجراي یـک مهـارت   همان
توان این نوع خشـونت  فلذا از این حیث نمی. شونددهند و در پی نقض مقررات واقع نمیرخ می

این ویژگی از چند فاکتور . طلبی استهاي یک بازیکن فوتبال داشتن روحیه رقابتعنوان نمونه ازجمله ویژگیبه.1
باید بخواهند یک سر و -ناپذیر داشته باشندبینی روحیه خستگیپیشمبارزات غیرقابلشده است ازجمله اینکه درتشکیل

).73: 1386بسویک (طلبی داشته باشندروحیه جنگ-باید بخواهند برنده شوند-گردن از بازیکن رقیب بهتر باشند
شت محوطه جریمه تیم حریف، تصمیم به در منطقه پقطر،االهلیباشگاهایرانیبازیکناین حادثه وقتی رخ داد که این.2

دارد و زندي بجاي توپ، پاي بازیکن گیرد، اما بازیکن مدافع تیم حریف توپ را از جلوي پاي وي برمیشوت زدن می
ازاین حادثه، با توجه به اینکه برخورد این دو بازیکن یک برخورد معمول در فوتبال بود، لذا پس. کندحریف را شوت می

جدي به زندي واردشده رسد که در پی حادثه مذکور آسیبکند تا اینکه به اطالع داور مین وقفه ادامه پیدا میبازي بدو
هاي توانید به سایتبا توجه به انعکاس گسترده این واقعه در اینترنت براي مشاهده تصاویر و فیلم حادثه مذکور می. است

.مختلف رجوع کنید
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مغایر ورزش مقررات شرط دوم باید بتوان ثابت کرد که همچنین مطابق. را مورد پیگرد قرار داد
بوده است که اثبات این شرط در خصوص ورزشی نظیر فوتبـال کـه داراي سـابقه    موازین شرعی 

.رسدبه نظر میو تشکیالت زیادي است بعید
نیز مقرره خاصی براي 1390نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ذکر است در آیینشایان

نامـه نیـز رفتـار جسـورانه و     طبق این آیین. خوردله و برخورد با این نوع خشونت به چشم نمیمقاب
عنـوان جزئـی از ورزش   برخوردهاي فیزیکی خشن بازیکنان در طول زمان برگزاري مسـابقه، بـه  

البته در مواردي به تشخیص داور مسـابقه، ایـن نـوع خشـونت بعضـاً بـا       . شده استفوتبال پذیرفته
عنـوان یـک   توانـد بـه  شود و چنانچه با نقض قوانین همراه باشـد مـی  فاهی داور مواجه میتذکّر ش

.خطاي فنی معمولی قلمداد شود
انگـاري برخوردهـاي فیزیکـی و خشـن در ورزش و     توان گفت علّـت عـدم جـرم   بنابراین می

جین شـدن  جزا براي مقابله با این نوع خشونت با آن مواجه است به عترین چالشی که حقوقمهم
گردد که علم حقوق را در این دوراهی سـرگردان و دچـار   این نوع خشونت با ذات ورزش برمی

هاي خطرنـاك را منـع   ها را مقدم دارد و بازيتردید کرده است که آیا پرهیز از خطرها و آسیب
لـذا بایـد  . کند یا به اشتیاق جامعه و خصوصاً جوانان پاسـخ مثبـت دهـد و خطرهـا را پـذیرا شـود      

اذعان کرد موضعی که قوانین و مقررات ایران در خصوص این نـوع خشـونت در فوتبـال اتخـاذ     
هـاي سیاسـی، اقتصـادي و اخالقـی ورزش فوتبـال      اند ناشی از فشار افکار عمـومی و فایـده  کرده

این امـر باعـث شـده دسـت مقـنن بـراي       . عنوان خواست عرف یادکردتوان از آن بهاست که می
هـا در ورزش فوتبـال   وع خشونت بیشتر بسته باشد و در برخورد با این قبیل خشونتمقابله با این ن

عنوان بخشـی از ورزش نداشـته   اي جز پذیرفتن این نوع خشونت بهگونه موضع بگیرد و چارهاین
.باشد

1الزم به ذکر است آن دسته از اساتید حقوق که در توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشـی 

کننـد، نظرشـان تنهـا در خصـوص     اسـتناد مـی  3یا عـدم وجـود قصـد مجرمانـه    2یبه رضایت قربان

عدم وجود : اند ازاري حوادث ناشی از عملیات ورزشی چهار نظریه کلی وجود دارد که عبارتانگدر بیان علت عدم جرم.1
.قصد مجرمانه در عملیات ورزشی، رضایت مجنی علیه و قبول خطر، ضرورت اجتماعی و خواست مردم، اجازه قانون

ولیدي (کنندعلیه بررسی میمجنیالزم به ذکر است برخی اساتید حوادث ناشی از عملیات ورزشی را ذیل عنوان رضایت.2
).297: 1387و ساکی 352: 1380؛ باهري و داور 193: 1387؛ اردبیلی 216-217: 1382

گذار کیفري، براي هاي غیرورزشی از طرف قانونهایی که در عرصهاساس این نظریه بر این امر استوار است که جرم.3
که ضربات و حوادث ورزشی عاري از این امر گیرد؛ درحالیه نشأت میها مجازات تعیین شده، از حس کینه و انگیزآن
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طور که در ادامـه خـواهیم دیـد ایـن توجیهـات      اما همان. برخوردهاي فیزیکی خشن کاربرد دارد
.تواند در خصوص همه اقسام خشونت در فوتبال کاربرد داشته باشدوجه نمیهیچبه

)بینابین(خشونت مرزي -2
، نوع دیگري از خشونت ورزشکاران است کـه در طـول برگـزاري    1یا بینابینخشونت مرزي

ناپذیر از هر ورزش، موردپذیرش افراد دخیـل در آن  عنوان بخش جداییدهد و بهمسابقه رخ می
هاي فوتبال در کنـار آمـار سـایر    شده در پایان بازيورزش قرارگرفته است و حتی در آمار اعالم

هـاي  کرنر، آفساید و شوت به دروازه حریـف؛ تعـداد خطاهـا و کـارت    موارد مثل تعداد ضربات
تـوپ تصـاحب بـراي  زدنتکل. شوندزرد و قرمزي که هر تیم دریافت کرده است نیز اعالم می

؛ تنه زدن به بـازیکن حریـف بـراي بـرهم     قبل از لمس توپ با حریف برخورد کندکهدرصورتی
؛ باال آوردن پا براي دفـع تـوپی   قدام به زدن حریفزدن یا ا؛ پریدن روى حریفزدن تعادل وي؛ 

ازجملـه مـواردي اسـت کـه در ذیـل ایـن نـوع        ... را با سر بزند و که بازیکن مقابل قصد دارد آن
.گیردخشونت در ورزش فوتبال موردبررسی قرار می

هـاي قـانونی زیـادي همـراه باشـد و در      این نوع خشونت اگرچه ممکن اسـت بـا محـدودیت   
ز موارد، این افعال با نقض قوانین مربوط به آن ورزش نیز همراه است، اما بعضاً مشاهده بسیاري ا

شود که مربیانی که پایبند اصول اخالقی و بازي جوانمردانه نیستند و پیروزي به هـر قیمـت را   می
دهند، براي از کار انداختن بازیکن کلیدي تیم حریف، بازیکنان خـود  سرلوحه کار خود قرار می

هـاي ناشـی از ایـن نـوع خشـونت در      دیـدگی آسیب. کنندرا ترغیب به ارتکاب چنین اعمالی می
دهـد و وي را بـراي   قدر شدید است که به زندگی ورزشی بـازیکن مقابـل پایـان مـی    مواردي آن
کند و در صـورتی هـم کـه پـس از مـدت نسـبتاً طـوالنی بـه عرصـه ورزش          نشین میهمیشه خانه

ه بـه    . وجـه کـارایی قبـل را نـدارد    هیچو بهخود بسیار فاصله گرفتهبرگردد از دوران اوج بـا توجـ
شود، پیدا کردن مصادیق بـراي آن  عنوان بخشی از ورزش محسوب میاینکه این نوع خشونت به

2.دشوار نیست

.هستند
ازآنجاکه در این نوع خشونت اصل رفتار ارتکابی مجاز، اما شدت و نحوه اعمال مهارت ورزشی غیرمجاز است، باعث .1

.شده که ماهیتی دوگانه داشته باشد و به این نام خوانده شود
بین تیم ملّی فرانسه و چین اشاره کرد که در این بازي تکلی خشن از 2006ي سال به دیدار دوستانهتوان عنوان نمونه میبه.2
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اساس مفهوم بنـد  بایست برازآنجاکه این نوع خشونت با نقض قوانین ورزش همراه است می
ا   شود و مستوجب مجازات جرم محسوب 1392قانون مجازات اسالمی 158ماده » ث« باشـد، امـ

هایی که حقـوق کیفـري بـراي مقابلـه     شود با توجه به محدودیتطور که در ادامه اشاره میهمان
اساس متن قانون مجـازات اسـالمی مـورد رسـیدگی قـرار      وجه برهیچبا این نوع خشونت دارد به

است که امکان ارجاع به دادگاه کیفـري بـراي رسـیدگی بـه صـدمات و      این در حالی . گیردنمی
نامـه انضـباطی فدراسـیون فوتبـال     آیـین 39مـاده  » ج«هاي وارده به بازیکنـان در ذیـل بنـد    آسیب

احتیاطی بازیکن خاطی که معمـوالً  مباالتی و بیرسد، بیهمچنین به نظر می1.شده استبینیپیش
قـانون مجـازات   145نوعی تقصیر تلقی کـرد و مطـابق مـاده    باید بهبا نقض قوانین همراه است را

اما آنچه در عالم واقع شـاهد آن هسـتیم،   . زننده را ملزم به پرداخت دیه کردفرد آسیب2اسالمی،
شود و عنوان جزئی از خشونت معمول در بازي فوتبال شناخته میاین است که خشونت مرزي به

ــانون الزم  ــار ق ــده اعتب ــی  باعــث ش ــازات اســالمی ب ــانون مج ــون ق ــی همچ ــوداالجرای ــروغ ش . ف
توان گفت این نوع خشونت اگرچه با نقض قوانین ورزش فوتبال همراه اسـت،  دیگر میعبارتبه

رفتاري معمول، امـري عـادي در ورزش پربرخـورد    صورت یک نابهنجاري و کجاما این نقض به
هـا نیـز بعضـاً شـاهد     هاي دوستانه و تمرینات تـیم رود تا جایی که حتی دربازيفوتبال به شمار می

نامـه انضـباطی   بـر اسـاس آیـین   . شـود ازاین نوع خشونت واقـع مـی  هستیم که حوادث زیادي پس
اسـتفاده از  یـا بـا  احتیـاطى  به تشـخیص داور بـا بـى   فدراسیون فوتبال نیز چنانچه این نوع خشونت 

و اگر خشونت بـا  3شودخطاي فنی گرفته مییکگیرد، به نفع تیم مقابل انجام ازحد بیشنیروى 
.توان فرد خاطی را باکارت قرمز جریمه کردشدت زیادي همراه باشد، نهایتاً می

هـاي  تـرین چـالش  با توجه به نحوه مقابله با این نوع خشونت باید اذعان کرد یکـی از مهـم  
گـردد کـه   برمـی هـاي ذاتـی یـک ورزش    حقوق جزا بري مقابله با این نوع خشونت به ویژگی

طوري از استخوان ساق بشکند » جبریل سیسه«باعث شد پاي یکی از بهترین بازیکنان تیم فرانسه به نام » شاندونگ لی«سوي 
.وي است که مانع جدا شدن پاي او استشده و تنها جوراب ورزشی که گویی پاي وي از محل شکستگی قطع

وبدنیجراحاتوصدماتخصوصدر«: داردنامه انضباطی فدراسیون فوتبال بدین نحو اشعار میآیین39ماده » ج«بند .1
.»نمایدمیمحولقضایی،صالحذيبه محاکمراموضوعونداردتصمیماتخاذصالحیتانضباطیجانی، کمیتهدیه

، منوط به احراز تقصیر مرتکب غیرعمديتحقق جرائم «: داردبدین نحو اشعار می1392قانون مجازات اسالمی 145ماده .2
تقصیر :تبصره. شودخطاي محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میعمدي ودر جنایات غیرعمدي اعم از شبه. است

، حسب مورد، هاآنو عدم رعایت نظامات دولتی و مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت. مباالتی استاحتیاطی و بیاعم از بی
».شودمباالتی محسوب میاحتیاطی یا بیاز مصادیق بی

.گویندمیضربه آزاد مستقیم در فوتبال به آن .3
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1.انگاري و ایجاد محدودیت در این زمینه را نیازمند دقّت و ظرافـت زیـادي کـرده اسـت    جرم

صورت هدفمند از سر براي ضـربه  عنوان نمونه اگرچه فوتبال تنها ورزشی است که در آن بهبه
ن از سـر  هاي رشته فوتبال، استفاده بازیکناشود و یکی از زیباییزدن و کنترل توپ استفاده می
هـاي شـدید وارده بـه بازیکنـان     اما باید گفت بسیاري از آسیببراي ضربه زدن به توپ است؛

کـه  طـوري بـه . گـردد فوتبال که موجب نگرانی پزشکان نیز شده است نیز به همین مورد برمـی 
در . گیـرد هاي رشته ورزشـی فوتبـال را در برمـی   درصد از آسیب22تا 4هاي ناحیه سر آسیب
وتحلیـل  آمـده، در تجزیـه  عملهاي ناحیه سر به بازیکنان فوتبال بهی که در زمینه آسیبپژوهش

آمـده حـاکی از آن اسـت کـه در     دسـت هاي لیگ برتر فوتبال ایران، نتایج بـه دو فصل از بازي
111، تعـداد  )87- 86مسـابقه از فصـل   128و 86- 85مسابقه از فصـل  111(مسابقه 239تعداد 

67/12دهنـده میـزان شـیوع    این امر نشان. که نیاز به کمک تیم پزشکی بودآسیب سر رخ داد 
هفـت درصـد از ایـن    . آسـیب در هـر مسـابقه اسـت    46/0ساعت مسابقه و 1000آسیب در هر 

زارعـی و  (دیـده از مسـابقه و تعـویض وي شـد    ها منجر به خارج شـدن بـازیکن آسـیب   آسیب
).61: 1388دیگران 

2آمده در این زمینه،عملاست که علیرغم نتایج تحقیقات مشابه بهحال نکته حائز اهمیت این

توان بسیاري از برخوردهاي فیزیکی خطرناك در رشته فوتبال را ممنوع اعالم کـرد و بـراي   نمی
آن مسئولیت کیفري، مدنی و یا حتی انتظامی بار کـرد و چنانچـه بـدون توجـه بـه برخـی مسـائل        

هاي بازیکنان بـه نحـو چشـمگیري    اگرچه ممکن است آسیباي وضع شود،قوانین محدودکننده
را به صفر رساند، اما از طرفی شاهد این خـواهیم بـود کـه رشـته ورزشـی      کاهش یابد و حتی آن

دهد و دیگرکسی براي تماشـاي آن از تلویزیـون نیـز    فوتبال جذابیت و فروغ خود را از دست می
ماشاي آن حاضر باشد مسافت طـوالنی را بـا تمـام    دهد چه برسد به اینکه براي ترغبت نشان نمی

هـاي یـک   پس بدیهی است که بدون درك دقیـق از ویژگـی  . مشکالت و فقر امکانات طی کند
توان سیاست کیفري کارآمدي بـراي مقابلـه بـا حـوادث و وقـایع ناشـی از عملیـات        ورزش، نمی

.بینی کردخشن آن ورزش پیش

آمده است، گویاي اینعملها و صدمات ایجادشده در بازي فوتبال بهمثال نتایج تحقیقاتی که در خصوص آسیبعنوانبه.1
:Young et al 2004(خود بازیکنان باهم رویدادهاستهاي رشته ورزشی فوتبال، در اثر بردرصد از آسیب81است که 

37.(
86المپیکوفیفاتورنمنتدوازدهدردر رشته ورزشی فوتبال،برخورديهايآسیبمیزان2004در سال : مثالعنوانبه.2

).Junge et al 2004: 1(اندهکردگزارشدرصد
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ي کـه حقـوق کیفـري بـراي مقابلـه بـا ایـن نـوع         رسـد محـدودیت دیگـر   همچنین به نظر مـی 
بـازیکنی  . دیده از صدمه وارده به اوستخشونت با آن مواجه است، عدم شکایت بازیکن آسیب

شـود بـا بـدن و سـر     بیند، اما بدون ابـراز مصـدومیت حاضـر مـی    که در رقابت ورزشی آسیب می
کنـد،  اره به ایـن اقـدام افتخـار مـی    دیده به بازي ادامه دهد، عالوه بر اینکه خودش نیز هموآسیب

ب شـناخته مـی     نزد تماشاگران و مربیان و اهالی ورزش به شـود عنوان بازیکن بـاغیرت و بـا تعصـ .
هایی موجب کسر شأن و تنزّل جایگـاه بـازیکن نـزد    دیگر طرح شکایت از چنین آسیبعبارتبه

هـایی بـه طـرح    از چنـین آسـیب  توان متصور بود بازیکنیوجه نمیهیچهمگان خواهد شد، لذا به
.شکایت روي آورد

خشونت مجرمانه-3
ــان ــرده، رواج     هم ــرده ک ــر، روح ورزش را پژم ــال حاض ــه در ح ــد آنچ ــاره ش ــه اش ــور ک ط
. هـاي اخالقـی در بـین متصـدیان امـور ورزش اسـت      رويهاي رفتاري، انحراف و کجناهنجاري

، در مسـیري کـه بـراي آن    )ياخصوصـاً در سـطح حرفـه   (تـوان گفـت ورزش   کـه مـی  طـوري بـه 
. شمارند، بسیار فاصله گرفتـه اسـت  کند و از اهداف واالیی که براي آن برمیمتصورند، سیر نمی

جهـت پـرداختن بـه    » حقوق ورزشـی «اي تحت عنوان این امر موجب شده ضرورت توسعه رشته
قهرمـانی و  هـاي اخیـر، ورزش  سالمتأسفانه در. نابهنجاري در ورزش، بیش از گذشته حس شود

اي ضمن توجه اندك به اهداف فردي ورزشکار بـا تجـارت، صـنعت، نمـایش، سیاسـت و      حرفه
همگـی  ... اقتصاد درآمیخته شده است و اهدافی چون سالمتی، آمادگی جسمانی و رشـد فنـی و   

ورزش جهت نیـل بـه اهـداف مـادي،     . گیرنددر خدمت سایر اهداف بیرونی و اجتماعی قرار می
سـایه سـنگین خـود را بـر پیکـره ورزش      امـروزه  ی است کـه نگرشوزي به هر قیمت همچنین پیر

است و چنان بر روح ورزش مستولی شده که حتی بازي قـانونی  نموده و در حال گسترش مسلط
.یا قانونی بازي کردن هم ارتقاء و گسترش الزم را نیافته تا چه برسد به بازي اخالقی و منصفانه

دسـت آوردن  هایی است که بعضاً ورزشکاران بـراي بـه  دستاویزخشونت در ورزش یکی از
ــه آن متوســل مــی  ــواع  . شــوندپیــروزي ب ــه در ورزش یکــی از ان ــان خشــونت مجرمان در ایــن می

وجه برخـورد بایسـته بـا آن توسـط     هیچهاي ورزشکاران است که نگارندگان معتقدند بهخشونت
وسط ورزشکاران در میـدان ورزش اعمـال   اي که تخشونت مجرمانه. شودحقوق جزا اعمال نمی

.شودها پرداخته میشود که در ادامه به آنشود به دو قسم تقسیم میمی
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خشونت مجرمانه آنی) الف
حتـی هنجارهـاي   و به قوانین رسـمی ورزشـی  شاهد آن هستیم که1مجرمانه آنیدر خشونت

وي پـاي بـازیکن مقابـل؛    تکـل از پشـت و ر  .شـود از سوي ورزشـکاران تجـاوز مـی   شدهپذیرفته
؛ ضربه زدن با آرنج به بازیکنی که قصد دارد توپ را با سر بزند، همچنین پشت پا زدنلگدزدن؛ 

هـایی از  ، نمونهزندورزشکار و شکل بهنجار بازي آسیب میسالمتیبهانجام خطاهاي آشکار که 
و مـدي صـورت ع این نوع خشونت که به. شونداین نوع خشونت در ورزش فوتبال محسوب می

شود، همواره در حین اجراي مهـارت ورزشـی و درزمـانی کـه بـازي در جریـان       آشکار واقع می
اي در حـین  صـورت بسـیار زیرکانـه   برخی بازیکنـان ایـن نـوع خشـونت را بـه     . دهداست رخ می

، ورزشـکاران . مانـد گیرند که اغلب از چشم داور بازي پنهان میاجراي مهارت ورزشی بکار می
.این شکل از خشونت را محکوم کرده و با آن مخالف هستندگران و حتی عموم مردم تماشا

چراکـه در هـر   . گـردد وجه اشتراك بین خشونت مجرمانه آنی و مرزي به نقض قوانین برمـی 
اما تفاوت ظریفی که این دو نـوع خشـونت بـا    . شوددو نوع خشونت، قوانین ورزش نیز نقض می

ا کمک آن این موارد را از یکدیگر تفکیک کـرد، ایـن اسـت کـه در     توان بیکدیگر دارند و می
مثـل  (رودخشونت مرزي اصل عمل ارتکابی غالباً از رفتارهاي مجاز در آن ورزش به شـمار مـی  

ي اجراي آن باعث شده است که به ایـن نـوع خشـونت تبـدیل شـود؛     ولی شیوه) تکل در فوتبال
ایـن در  . ي اجراي آن غیرمجـاز اسـت  و نحوهشیوهیعنی ذات عمل ارتکابی غیرمجاز نیست بلکه

ا   حالی است که در خشونت مجرمانه آنی اگرچه فعل ارتکابی در حین بـازي واقـع مـی    شـود، امـ
دیگـر ذات رفتـار   عبارتبه. روداصل عمل ارتکابی، از اعمال غیرمجاز در آن ورزش به شمار می

.از باشدغیرمجاز است و نه اینکه شدت عمل ارتکابی غیرمج
ه بـه ویژگـی     به نظر مـی  رفتـار  تـوان شـده، ایـن نـوع خشـونت را مـی     هـاي بیـان  رسـد بـا توجـ

و افتـد مـی اتفاقخاص لحظهیکغلب بدون پیشینه قبلی و در نیز نامید؛ چراکه اغیرورزشی آنی
ه رفتـارم   «کننـد  آمیز خود، اغلب اظهـار مـی  بازیکنان پس از مشاهده فیلم حرکت خشونت متوجـ

طورکلی عوامل متعددي در بروز چنین خشـونتی دخیـل اسـت کـه     به. »م و دست خودم نبودنشد

زمان بسیار کوتاهی ازآنجاکه در این نوع خشونت فعل ارتکابی ازجمله رفتارهایی است که ذاتاً غیرمجاز است و در مدت.1
کند، تحت عنوان خشونت مجرمانه دهد و مرتکب بالفاصله اظهار پشیمانی میبراثر عدم توانایی فرد در خودکنترلی رخ می

الزم به ذکر است در مواردي جلوگیري از این نوع خشونت با توجه به فشار روانی زیادي . دشواي از آن یاد میآنی یا لحظه
.رسدکه براي بازیکنان ایجادشده است، بعید به نظر می
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عـدم تجربـه کـافی،    ، سـوي تماشـاگران  ازو روانی فشارهاي روحی :اند ازها عبارتبرخی از آن
گیري تیمـی و عملکـرد   عدم نتیجه،باالي بازيحساسیتوجود استرس، تحریک بازیکن مقابل، 

... .واسطه داوري ناعادالنه واجحاف به، احساسناموفق شخصی
یابـد و  رفتن سن و تجربـه بازیکنـان کـاهش مـی    شود این نوع خشونت با باالاگرچه گفته می

گیرند، اما ایـن قضـیه همیشـه    مرورزمان فرامیهاي کنترل خشم و خودکنترلی را بهبازیکنان شیوه
ي نمونـه آشـکار  »مـاترادزي «مقابل در »زیدان«حرکت عنوان یک اصل صادق نیست؛ چراکه به

1.بر نقض این ادعاست

شـوند و عمـل   با توجه به اینکه در این نوع خشونت، قوانین ورزش به طرز فاحشی نقـض مـی  
یابـد،  عمد هم ارتکاب میشود و اصوالً بهارتکابی جزء افعال ذاتاً مجاز آن ورزش محسوب نمی

آن 158اساس قانون مجازات اسـالمی و مـاده   ی را برلذا هیچ مانعی براي اینکه بتوان فعل ارتکاب
در ایـن نـوع خشـونت بـرخالف خشـونت مـرزي، مرتکـب        . موردبررسی قرار داد، وجود نـدارد 

تواند مدعی شود که قصد ایراد ضربه را نداشته یا قصد داشته توپ را دفع کند؛ چراکه عمـل  نمی
ش همخوانی ندارد و از این حیث جـاي  ارتکابی وي در این نوع خشونت، با اعمال مجاز در ورز

.گذاردهیچ دفاع و توجیهی براي فرد خاطی باقی نمی
ه بـه نـص      به نظر می رسد خشونت مجرمانه آنی در ورزش ازجمله مواردي است کـه بـا توجـ

حتـی در مـواردي کـه    . بایست طبق قانون مجازات اسـالمی مـورد پیگـرد قـرار داد    ، می158ماده 
شود، نیازمند برخورد قاطع و مطابق قانون مجـازات اسـالمی   نی احراز میعمدي بودن خشونت آ

وجـرح عمـدي یـا    اي نظیـر ضـرب  مسلماً این نوع خشونت در ورزش بـا عنـاوین مجرمانـه   . است
اما باید دید چرا مقنن بامالحظه حوادث ناگواري که در این نوشـتار  . عمدي قابل تطبیق استشبه

شاره شد، دست به اقـدامی جـدي بـراي مقابلـه بـا ایـن نـوع خشـونت         ها اتنها به یک مورد از آن
زند و تا وقتی این نوع خشونت به قتل یا نقص عضو و دیگر جراحات سـنگین منتهـی نشـود،    نمی

.شودبراي رسیدگی به دادگاه برده نمی
) چنانچـه از چشـم داور دور نمانـد   (در طول برگـزاري مسـابقه،   معموالًمجرمانهخشونت شبه

و در رقابت دو تیم فرانسه و ایتالیا، مدافع ایتالیایی با الفاظی 2006جهانی حادثه مذکور بدین نحو رخ داد که در فینال جام.1
ناگهان همه دیدند که کاپیتان . ک زیدان را خطاب قرار داد و حتی به خانواده او توهین کرد تا خشم زیدان را برانگیزدرکی

، او را نقش بر زمین ماترادزيطرف مدافع ایتالیایی رفت و با یک ضربه سر به سینه اي فوتبال فرانسه بهبااخالق و اسطوره
.که منتظر کارت قرمز داور بماند، از زمین مسابقه بیرون رفتازاین کار خود، بدون اینوي پس. کرد

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



69 هاي حقوق کیفري درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبالچالش

رونـد و چنـین   ازاینکـه از کـوره در مـی   شـود و بازیکنـان نیـز غالبـاً پـس     اکارت قرمز مواجه مـی ب
کننـد و تصـمیم داور   سرعت اظهـار نـدامت مـی   زند، بهها در میدان ورزش سر میواکنشی از آن

ی نامه انضباطآیین22از ماده 1رسیدگی به این نوع خشونت با استناد به بند . پذیرندمسابقه را می
تواند وفق مقـرره مـذکور حکـم مقتضـی را     پذیر است و کمیته انضباطی مینیز امکان1فدراسیون

بـه زرد یا قرمز حین مسـابقه، کارتعدم اخذیااخذازنظرصادر کند و بازیکن خاطی را صرف
محرومیـت  مـاه شـش تایکیاجلسههشتتایکازوجریمهمیلیون ریالسیصدتامیلیونیک

توانـد مصـداقی از خطـاي   جنایی، عـالوه بـر اینکـه مـی    ؛ چراکه خشونت شبه2کندوم مینیز محک
. زننـده نیـز قلمـداد شـود    برخـورد وغیرورزشـی توانـد رفتـار  حـال مـی  شدید تلقی شود، درعـین 

یـا خـودي تماشـاگران تـیم  تحریـک همچنین با توجه به اینکه این نوع خشونت معموالً موجـب 
.بررسی استاالشعار قابلهم طبق ماده فوقشود از این حیثرقیب می

بایست موضـوع  یابد، میهمچنین با توجه به اینکه این نوع خشونت معموالً عمداً ارتکاب می
و مطـابق مقـررات   3نامه براي رسیدگی به دادگاه نیز ارجاع شودآیین39ماده » ج«در اجراي بند 

تواند مجازات عمومی نیز عالوه بر دیه میشود و مربوط به قتل، ضرب یا جرح عمدي رسیدگی 
به همراه داشته باشد؛ اما آنچه در عمـل شـاهد آن هسـتیم ایـن اسـت کـه ایـن نـوع خشـونت نیـز           

قـانون مجـازات اسـالمی    158توان گفت شـرایط مـذکور در مـاده    طورقطع میرغم اینکه بهعلی
شـود و بـه همـان مجـازاتی     محقق شده است، بازهم برخوردي درخور اهمیت موضوع با آن نمی

راستی با توجه به نـص  اما به. شودگیرد اکتفا میکه کمیته انضباطی براي فعل ارتکابی در نظر می
. شـود نامه وجود دارد چرا این نوع خشونت به دادگـاه کیفـري ارجـاع نمـی    صریحی که در آیین

جزا براي مقابله با ایـن نـوع   هایی که حقوقرسد باید چالشبراي پاسخ به این پرسش، به نظر می
.خشونت مواجه است بررسی شود

در این زمینه باید گفت ورزشکار یا بازیکنی کـه بـا رفتـاري عـادي بـه کـار خـود در میـدان         
هاي بیرونی همانند دشنام دادن از سوي حریـف  اساس محرّكدهد اما ناگهان برمسابقه ادامه می

.زننده استبرخوردوغیرورزشییکی از مصادیق این بند، رفتار.1
کند، فاصله زیاد میان حداقل و توجه مینامه، بیش از هر چیز جلبخصوص مجازات مذکور در این ماده از آیینآنچه در.2

ندرت در سایر قوانین کیفري به است که این امر به) مخصوصاً در مورد جریمه نقدي(شده حداکثر مجازات در نظر گرفته
.خوردچشم می

تصمیماتخاذصالحیتانضباطیجانی، کمیتهدیهوبدنیجراحاتوصدماتخصوصدارد دراین بند صراحتاً اشعار می.3
.شودمیمحولقضاییصالحذيبه محاکمموضوعوندارد
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ایـن ورزشـکار یـا    . تخلیه فشار روانی و خشم خـود اسـت  پی شود، غالباً درشدت تحریک میبه
دیگر عبارتبه1.گرددسرعت از قلّه عصبانیت به پایین برمیبازیکن عصبانی، پس از ابراز خشم به

ازاین که خشونت شدید فیزیکی اعم از مشت و لگد و سیلی را از خـود نشـان   بازیکن خاطی پس
شود تا اینکه فرد بـه حالـت عـادي و    کم محو مییز کماین عصبانیت ن. شودتر میداد، کمی آرام
لـذا عمومـاً در ایـن نـوع     . شـود چـه کـرده اسـت    گردد و اینجاست که متوجه میقبلی خود برمی

و عـذرخواهی  رود، ضـمن خشونت شاهد آن هستیم بازیکنی که بـا ایـن فراینـد از کـوره در مـی     
پـذیرد و بـه دلجـویی از    راحتـی مـی  ا بـه ، تصمیم اتخاذشده توسـط داور ر پشیمانیابراز ندامت و
.پردازددیده میبازیکن آسیب

جزا براي مقابله با این نوع خشـونت بـا آن مواجـه اسـت، ایـن      هایی که حقوقیکی از چالش
واسـطه خشـونت مجرمانـه آنـی در فوتبـال رخ      است که اصوالً بسیاري از اتفاقات ناگواري که به

) چنـد ثانیـه  (زمـان کوتـاه   و تعادل روانی بازیکنـان در مـدت  دهد، نتیجه از دست رفتن کنترلمی
اسـت  3ناپـذیر قدري اجتناباین امر با توجه به فشارهاي روانی ایجادشده براي بازیکنان به2.است

کـه بارهـا عنـوان    » زیـدان «اخیـر بیـان شـد، بـازیکن بزرگـی همچـون       طور که در مثـال که همان
ختلف را کسب کرده نیز تـوان کنتـرل ایـن نـوع خشـونت را      ترین بازیکن در مسابقات مبااخالق

هـایی در ورزش فوتبـال حـاکی از آن اسـت کـه بـا سـازوکار کیفـري         وجود چنـین مثـال  . ندارد
هـاي  لـذا شایسـته اسـت هماننـد بسـیاري از باشـگاه      . توان جلوي این نوع خشونت را گرفـت نمی

خشـم بازیکنـان اسـتفاده شـود؛ چراکـه      مطرح دنیا از تجارب روانشناسان براي مدیریت و کنترل 
بـراي  4هـا شود و افزایش دوربینرسد مجبور به تخلیه خود میوقتی فرد به این مرحله از خشم می

توانـد  تلقین دیده شدن به بازیکنان و افزایش کیفرها براي ارعـاب و پیشـگیري از ارتکـاب، نمـی    
شاید بهتـرین راه مقابلـه بـا    . ف کندورزشکاري را که به این مرحله رسیده، از تصمیم خود منصر

کند اگر خشونت ریزي هیجان اشاره دارد بیان میرفتار با نظریه پاالیش روانی همخوانی دارد؛ این تئوري که به بروناین.1
شبیه غذا . بایست از شدت احساسات و رفتارهاي خشن بکاهدرا سائق بدانم آنگاه ابراز آن باید اثر پاالیشی داشته باشد و می

.اهدکخوردن که از شدت احساس گرسنگی می
براي . (Murphy 1990: 26-37): هاي خشونت در ورزشکاران رشته فوتبال رجوع کنید بهبراي مطالعه در زمینه ریشه.2

.(Giulianotti et al 1994: 87): مطالعه در زمینه دیدگاه روانی اجتماعی خشونت در فوتبال رجوع کنید به
دهد که ناشی از فعالیت سنگین ورزشی، بازیکنان را در وضعیتی قرار میشود که فشار زیاد در این زمینه بعضاً مشاهده می.3

.آمیز متصور بودتوان نوعی اجبار را براي فرد در ارتکاب رفتار خشونتشوند و حتی میمتوجه رفتار و اعمال خود نمی
و جرائم رانندگی با تلقین مثال جرم سرقت عنوانبه. شوداین راهکار در بسیاري از جرائم موجب کاهش آمار جرم می.4

.یابدحس دیده شدن کاهش می
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هـاي عمـومی و اختصاصـی کنتـرل و     این نوع خشونت، مشـارکت اجبـاري بازیکنـان در کـالس    
).89-90: صفري، پیشین(مدیریت خشم است

بازیکنـان اهمیـت   1هـاي شخصـیتی و تیـپ شخصـیتی    الزم به ذکر اسـت کـه گـاهی ویژگـی    
اصـوالً بسـیاري از   . کنـد خشـم را بیشـتر مـی   هایی براي کنترل و مـدیریت برگزاري چنین کالس
کوش را به عضویت تیم خود درآورند تا ها دوست دارند بازیکنان سختمربیان و سرپرستان تیم

این دسته از بازیکنان اگرچـه ازلحـاظ فنـی    . هاي حساس بازي بتوانند ناجی تیم باشنددر موقعیت
هـاي خـاص   رنـد از ایـن بازیکنـان در پسـت    براي تیم بسیار حائز اهمیت هستند و مربیان سـعی دا 

استفاده کنند، اما باید اذعان کرد همین ویژگی خاص بازیکنان ممکن است بالي جان تـیم شـود   
ه بـه اینکـه    . و با یک درگیري ناشی از عدم کنترل خشم ضربه مهلکی به منافع تیمی بزنند با توجـ

بسـیار اثرگـذار اسـت، نگارنـدگان     هاي شخصیتی بازیکنان نیز در بـروز چنـین رخـدادهایی    تیپ
هاي ورزشی بهتر اسـت تسـت شخصـیت    کند حین ثبت قرارداد بازیکنان در فدراسیونتوصیه می

گرا هسـتند،  یا برونAاز ورزشکاران گرفته شود و حداقل براي افرادي که داراي تیپ شخصیتی 
از سایرین مسـتعد  هاي کنترل خشم اجباري شود؛ چراکه این ورزشکاران بیش شرکت در کالس

2.باشندو در معرض توسل به خشونت آنی و حتی مجرمانه می

خشونت مجرمانه محض) ب
بلکـه  د،نشـو طـور آشـکار نقـض مـی    هبـ تنهـا قـوانین ورزش   خشونت مجرمانه محض، نـه در 

از ایـن نـوع خشـونت در ورزش    . شـود هنجارهاي بدیهی جامعه نیز توسط ورزشکاران نقض مـی 
از سـوي  بایسـت  مـی محکـوم اسـت و مـرتکبین    و تماشـاگران و عمـوم مـردم    سوي ورزشکاران 

قرار دارند و همیشه دوست دارند مسئولیتشان را به بهترین ها در باالترین سطح تعهد کارآن: Aافراد داراي تیپ شخصیتی .1
کنند جویانه تالش میهاي ستیزهشکل ممکن انجام دهند؛ این افراد همیشه از باختن هراس دارند؛ افرادي هستند که به روش

نگر هستند؛ حس افراد آرام منطقی و تا حدودي ژرف: Bافراد داراي تیپ شخصیتی ... . فشار هستند و افراد عصبی و تحتو
شوند؛ کنترل خوبی روي کنند، ولی اگر پیروز نشوند ناراحت نمیپذیري قوي ندارند؛ براي بردن تالش میمسئولیت

.کنندسخت هم آرام هستند؛ فشار روانی کمتري را تحمل میهیجانات دارند و در شرایط
دارند نسبت به افراد Aشود تیپ شخصیتی گرا که اصطالحاً گفته میشده که اشخاص بروندر این خصوص ثابت.2

از این افراد. تر و اثرگذارتري برخوردانددارند از سیستم عصبی سمپاتیک قويBگرا که اصطالحاً تیپ شخصیتی درون
پذیرند و به دلیل قدرت زیاد سیستم عصبی سمپاتیک براي کمتر اثر می... هاي فیزیکی محیطی مثل درد، خستگی و محرّك

گرا که به ترند و در مقابل افراد درونهاي ورزشی رزمی، پربرخورد و انفرادي و یا تهاجمی و تیمی مناسبفعالیت در رشته
حاجی رسولی (تر باشندموفق... هایی مثل دو، تنیس، شنا وتوانند در رشتهند میهاي محیطی حساسیت بیشتري دارمحرّك

1385 :47.(
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یا زمـانی  حمله و درگیري با حریف بعد از مسابقه . گیرندمراجع رسمی تحت تعقیب قانونی قرار 
وفـور  شده و جریان ندارد، نمونه بارزي از این نوع خشونت است که بـه که بازي به دلیلی متوقف

هـاي ایـن نـوع    دامنـه آسـیب  . خـورد وصاً در فوتبال به چشـم مـی  در رویدادهاي ورزشی و مخص
.باشدمرگ تا ایراد جراحت ازتواند میخشونت 

تـوان  در این نوع خشونت هیچ راهی براي گریز از تعقیب و پیگرد قـانونی وجـود نـدارد و نمـی    
اشـت؛  داده برچسـب مجرمانـه را از ایـن افعـال برد    واسطه اینکه عمل خشـن در حـوزه ورزش رخ  به

بایست ورزشکارانی که با اعمال خشن به یکـدیگر صـدمه   محض اتمام یا توقف بازي، میچراکه به
زنند، همانند سایر افراد عادي که ممکن است بـا یکـدیگر منازعـه داشـته باشـند، در نظـر گرفتـه        می

د بـه عمـل   واسطه اینکه طرفین منازعه ورزشکارند یا در میدان ورزش حضور دارنـ لذا نباید به. شوند
هـایی کـه ایـن نـوع خشـونت بـا       رغم وجود شـباهت متأسفانه علی. ها طور دیگري نگریسته شودآن

برخی جرایم مشابه در خارج از محیط ورزشی دارد، شاهد آن هستیم که بـه ایـن قسـم از خشـونت     
یـت  نقـدي یـا محروم  شود و مجازاتی جز جریمهدر فوتبال نیز به عنوان جزئی از ورزش نگریسته می

.کند، براي فرد خطاکار در بر نداردموقتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تعیین می
شود وجه اشتراکی که بین خشونت مجرمانه آنـی و محـض وجـود    طور که مالحظه میهمان

دارد ایـن اسـت کــه در هـر دو، فعــل ارتکـابی ازجملـه افعــال غیرمجـاز در آن ورزش محســوب       
ارزي که این مورد بـا خشـونت آنـی دارد، در ایـن اسـت کـه در خشـونت        اما تفاوت ب. شوندمی

اي تعـادل و کنتـرل روانـی    مجرمانه محض رفتار خشن ورزشـکار، حاصـل از دسـت دادن لحظـه    
همچنـین  . یابـد تـري ادامـه مـی   زمان نسـبتاً طـوالنی  نیست، بلکه این نوع خشونت معموالً در مدت

کنـد ایـن اسـت کـه     سایر انواع خشـونت متمـایز مـی   را ازویژگی دیگر این نوع خشونت که آن
شود که بازي در جریان نیست یا براي مدت کوتـاهی  خشونت مجرمانه محض درزمانی واقع می

هـا فعـل ارتکـابی در محـدوده زمـانی      این در حالی است که در سایر خشونت. شده استمتوقف
.دهدبازي رخ می

عنـوان  خـارجی بسـیاري وجـود دارد کـه بـه     در خصوص این نوع خشونت مصادیق داخلی و 
1.اشـاره کـرد  1390توان به درگیري بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استیل آذین در سال نمونه می

بان تیم استیل آذین با توجه به احساس دردي که بازي، دروازه94شد، در دقیقه بریک مساوي دنبال میاین بازي که یک.1
گردانند، توپ ها برمیتی جوانمردانه مجدداً توپ را به آندر ناحیه کمر داشت و به تصور اینکه بازیکنان پرسپولیس درحرک

بان استیل آذین، براي اتالف وقت کردند این حرکت دروازهها که فکر میدر ادامه پرسپولیسی. فرستدرا بیرون بازي می
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براي مقابله با این نوع خشونت، قطعاً نباید مشکلی جهت رسیدگی به آن بر طبق قـانون مجـازات   
رزشـکاران در ایـن نـوع خشـونت، هـیچ      اسالمی باشد، چراکه با توجه بـه اینکـه فعـل ارتکـابی و    

ملیات ورزشی ندارد و تردیدي نیست کـه خشـونت مجرمانـه بایـد مطـابق      شباهت و ارتباطی با ع
اعـم از  (محض توقّـف جریـان بـازي    چراکه به. قوانین جزایی و در دادگاه کیفري رسیدگی شود

هـا از  افعـال آن . ورزشکاران باید همانند افراد عـادي در نظـر گرفتـه شـوند    ) توقّف موقت یا دائم
بایسـت طبـق قواعـد    شود و میورزشی قائل شده است محروم میامتیازي که مقنن براي عملیات 

ه   . جزا و قانون مجازات اسالمی به افعال ارتکابی ورزشکاران رسیدگی شـود کلی حقوق بـا توجـ
قصد ایراد صدمه به یکـدیگر آسـیب و صـدمه    به اینکه در این نوع خشونت ورزشکاران، عمداً به

مول مقررات مربوط به منازعه، توهین، قذف، قتل، ضـرب  ها باید مشرساند، لذا قطعاً عمل آنمی
.یا جرح عمدي شود

عنــوان بایــد اذعــان کــرد سیاســت کیفــري اتخــاذي در خصــوص ایــن نــوع خشــونت کــه بــه 
وجــه متناســب بــا هــیچشــود، بــهتــرین نــوع خشــونت در ورزش شــناخته مــیشــدیدترین و قبــیح

رفتار فـردي کـه در مکـان ورزشـی بـا      هاي این نوع خشونت نیست؛ چراکه لزومی نداردویژگی
پا گذاشـتن قواعـد عمـومی حقـوق کیفـري بـا سـایرین گالویـز         نادیده گرفتن قواعد بازي و زیر

ل بـیش    . را به دیده اغماض بنگریمشودمی ازحـد کمیتـه انضـباطی بـه     نگارنـدگان معتقدنـد توسـ
استفاده بـدون مـرز ایـن    . تنقدي، ابداً جنبه سرکوبگري و پیشگیرانه نداشته و نخواهد داشجزاي

و 1محـور رکن قضایی فدراسیون فوتبال از جریمـه نقـدي باعـث شـده، سیاسـت کیفـري جریمـه       
.مبتنی بر تسامح را از این کمیته براي مقابله با این نوع خشونت شاهد باشیم

استیل آذین منتظر بودند توپ که بازیکنان تیم گردانند و نهایتاً درحالیباقیمانده است، توپ را به بازیکنان استیل آذین برنمی
ازاین گل، بازي پس. ها قرار داردها قرار گیرد، ناگهان دیدند که توپ در دروازه آندر یک اقدام جوانمردانه در اختیار آن

سرانجام پس از یک خطاي عمدي شدید بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و بازي را به . به خشونت کشیده شد
مأموران نیروي انتظامی وارد زمین مسابقه شدند تا خشونت به حدي باالگرفته بود که شماري از . یل کردندرینگ بوکس تبد

وجه قصد بیان جزئیات واقعه مذکور را ندارند و تنها هیچالزم به ذکر است نگارندگان به.بازیکنان دو تیم را از هم جدا کنند
شود، براي محترم آشناست و مصداق بارزي از این نوع خشونت محسوب میواسطه اینکه این رخداد براي ذهن خواننده به

.شده استاین قسمت انتخاب
شده براي خاطیان بازي پرسپولیس و استیل آذین که شرح آن توان به میزان جریمه نقدي در نظر گرفتهعنوان نمونه میبه.1

که نشان از میلیون تومان بود200خاطیان این بازي، بیش از گرفته به گذشت اشاره کرد؛ چراکه کل میزان جریمه نقدي تعلق
براي مشاهده دقیق میزان مجازاتی که کمیته انضباطی براي هر یک . توسل بیش از حد کمیته انضباطی به جریمه نقدي دارد

.توانید به سایت فدراسیون فوتبال رجوع کنیداز خاطیان این بازي در نظر گرفته می
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یک از مبانی ذکرشده براي عدم مسئولیت کیفـري  الزم به ذکر است این نوع خشونت با هیچ
لذا نباید از امتیاز معافیت مسئولیت کیفري براي این نوع . لیات ورزشی نیز همخوانی ندارددر عم

یکی از مبانی ذکرشده براي عدم مسئولیت کیفـري در عملیـات ورزشـی،    . خشونت استفاده شود
اي کـه از روي کینـه، نفـرت،    مطابق این نظریه، قصد مجرمانه و انگیـزه . فقدان قصد مجرمانه بود

لـذا بـه همـین دلیـل     . هـاي ورزشـی وجـود نـدارد    دشمنی باشـد در تمرینـات و رقابـت   عداوت و
پـس حـوادث ناشـی از عملیـات ورزشـی بـه لحـاظ        . تواند در تشکیل جرم نقشی داشته باشدنمی

کاشـف و  (انـد و قابـل مجـازات نیسـتند    فقدان قصد مجرمانه توسط مقـنن جـرم محسـوب نشـده    
ه بـه اینکـه خشـونت مجرمانـه       اما به نظر می).78: 1391؛ شکري 12: 1389شیدایی  رسد بـا توجـ

شود که بازي در جریان نیست و بازیکنان عمداً و با سوءنیت به یکدیگر صـدمه  درزمانی واقع می
توان گفت چالشی که حقوق جزا براي مقابله با این نوع خشـونت بـا آن مواجـه    زنند، لذا نمیمی

.گردداست به این مورد برمی
توان عدم مقابله بـا خشـونت مجرمانـه محـض در ورزش را بـا نظریـه رضـایت        ن نمیهمچنی

ایـن نظریـه کـه در مسـائل حقـوق ورزشـی       . نسبت به شرکت در مسابقه توجیـه کـرد  1علیهمجنی
شـخص ترسـو   «المثل معروفش با ضرب3»کاردوزو«طور رسمی توسط به2تاریخچه طوالنی دارد

. گرفـت یافت و در بسیاري از آراء محاکم مورد استناد قرار مـی تکوین4»تواند در خانه بماندمی
مورداسـتفاده قـرار   » ایالـت ارگـان  «توسـط دیـوان عـالی    1962عنوان نمونه این نظریه در سـال به

فوتبال ورزشی همراه با درگیري بدنی است اقتضـاي آن درگیـر شـدن مسـتمر و مکـرر      «: گرفت

در «: داردشده، بیان میمطرح» قبول خطر«علیه در حوادث ورزشی که در برخی از کتب با عنوان نظریه رضایت مجنی.1
Thornton(» بیند خود اقدام به قبول خطر و زیان کرده استحوادث ناشی از عملیات ورزشی، ورزشکاري که زیان می

2010: 335(.
: 1386جامپیون جونیور : ه به این قاعده استناد شده رجوع کنید بهبراي مشاهده چندین پرونده در زمینه حقوق ورزشی ک.2

ویژه در رویه در حقوق سایر کشورها، به. 171- 168: 1391؛ شکري 33-31: 1388؛ شعبانی مقدم و دیگران 218-219
دیده و شرکت هاي انگلیس و امریکا هم آراء زیادي وجود دارد که دعاوي خسارت را به استناد رضایت زیانقضایی دادگاه

؛ همچنین براي مطالعه در زمینه مراجع 42: 1378کاتوزیان : عنوان نمونه رجوع کنید بهبه. انداختیاري او در مسابقه رد کرده
.42-18: شکري، پیشین: المللی رجوع کنید بهکننده به دعاوي و اختالفات در حوزه ورزش اعم از داخلی و بینرسیدگی

3. Cardoso
ه در صورت دارد کالمثل وي بیان میضربمفهوم مخالف . استحقوقدانان امریکا ترینبزرگیکی از » زوکاردو«.4

باشد شدهحاصلباري که در چارچوب مقررات االصول نخواهد توانست به نتایج زیانعلی،ورزشیفعالیتمشارکت در 
براي عموماً نوعی به این نظریه اشاره دارد وبهایرانی متداولی وجود دارد کهمثلالدر این خصوص ضرب. اعتراض کند

بازي اشکنک «: المثل چنین استاین ضرب. رسیده استیا صدمه بازي به او آسیب حین گویند که در میفرديبه تسلّی
.»دارد، سر شکستنک دارد
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ــت     ــتر اس ــه بیش ــدرت هرچ ــان باق ــایع    د... بازیکن ــتگی از وق ــوفتگی و شکس ــدنی، ک ــري ب رگی
را هـا و صـدمات آن  لذا بازیکنان باید خطرات، ضربات، شکستگی... ناپذیر فوتبال است اجتناب

کـه  طـوري هاي اخیر این قاعده با تعدیل جدي مواجه شـده بـه  اما در سال» .با رضایت پذیرا باشند
آمـوزه قبـول خطـر    «کننـد  وافق نیستند و بیان میحتی وکالي مدافع چندان با این قاعده پر ابهام م

جـامپیون  (» انگیز اسـت کـه حـذف آن از صـحنه حقـوق بـه مصـلحت خواهـد بـود         قدري ابهامبه
رضایت به مواردي که بازیکن قصـد  «همچنین در این راستا برخی معتقدند ).217: 1386جونیور 

تـوان راضـی بـه حملـه و     ري را نمـی دیگر هیچ ورزشکاعبارتیابد، بهضربه زدن دارد تسرّي نمی
ازحد فرض کرد، لذا استناد به رضایت بازیکن در خصوص ضـرب و شـتم عمـدي    خشونت بیش

Standen 2009: 626(» در ورزش قابل دفاع نخواهد بود - 630.(
این نوع خشونت بر اساس مبانی دیگري که براي عـدم مسـئولیت در عملیـات ورزشـی بیـان      

رف و قـانون نیـز ایـن نـوع خشـونت را        یست؛ چراکه همانشد، نیز قابل توجیه ن گونه بیان شـد عـ
حال باید دید چرا با این نـوع خشـونت   . داننددانند و فرد خاطی را مستحق مجازات میمجاز نمی

.آیدبرخورد بایسته به عمل نمی
اي که حقوق جزا براي مقابلـه بـا ایـن نـوع خشـونت بـا آن      نگارندگان معتقدند چالش عمده

طـور کـه   همـان . شـود ها در محاکم کیفري مربوط میمواجه است، به عدم طرح این قبیل پرونده
یـک از مبـانی عـدم مسـئولیت کیفـري در عملیـات ورزشـی        بیان شد این نـوع خشـونت بـا هـیچ    

وجـه از امتیـازاتی کـه بـراي معافیـت از مجـازات در خصـوص اعمـال         هـیچ همخوانی ندارد و بـه 
لذا کافی است این نوع خشونت به دادگاه ارجاع شود تـا  . شودمند نمیرهورزشی وجود دارد، به

هـا  اما علّت عدم ارجاع این نـوع پرونـده  . مطابق قانون مجازات اسالمی مورد رسیدگی قرار گیرد
در پاسخ به این سؤال بر این باورند که سیاست کیفـري موجـود   1برخی قضات. به دادگاه چیست

ع خشونت در ورزش باعث شده این قبیل موارد بـراي رسـیدگی بـه دادگـاه     براي مقابله با این نو
دیگر مسـئوالن ورزش در پـی آن هسـتند کـه مـأمورین امنیتـی حاضـر در        عبارتبه. ارجاع نشود

اي چندساله از اماکن ورزشی حذف شوند و برقراري امنیت ورزشـگاه نیـز   ها طی دورهورزشگاه
تـوان گفـت سیاسـت کلـی در ایـن زمینـه مبتنـی بـر عـدم          یدرواقـع مـ  . ها سـپرده شـود  به باشگاه

مصــاحبه (شــودیــاد مــی» پلیســی نشــدن ورزش«کــارگیري پلــیس اســت کــه از آن بــا عنــوان بــه
).1392بهمن 30حضوري، 

.ان برگزاري مسابقات فوتبالتهران و نماینده دادستان در زم19اهللا هاشمی بازپرس شعبه اول دادسراي ناحیه حبیب.1
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شـود، مربـوط بـه    ذکر است معدود مواردي هم که براي پیگیري به دادگـاه ارجـاع مـی   شایان
خصوص سایر صدمات نیز با توجه به اینکه معمـوالً  در1.جراحت شدید، نقص عضو و قتل است

هـا باعـث خواهـد شـد طـرف      هر یک از طرفین تا حدودي تقصیردارند و شکایت هر یک از آن
مقابل نیز در دفـاع از خـود شـکایتی مشـابه را مطـرح کنـد، لـذا شـاهد آن هسـتیم کـه ایـن نـوع             

ه  ر است به این قبیل خشونترسد بهتبه نظر می. شودشکایات، کمتر به دادگاه برده می ها، با توجـ
شـود، از بـاب جـرم عمـومی     ها و اینکه در رسـانه ملّـی نیـز بـه نمـایش گـذارده مـی       به ماهیت آن

.نگریسته شود و مجازاتی براي آن منظور شود
هایی که بر روحیه قشـر نوجـوان و جـوانی کـه     واسطه آثار منفی و آسیباین نوع خشونت به

؛ چراکـه واقعیـت   2توانـد بسـیار خطرنـاك باشـد    اند، مـی الگوي خویش قرار دادهاین بازیکنان را 
هــا در انتخــاب موجــود در خصــوص الگوپــذیري کودکــان، حــاکی از آن اســت کــه اکثــر آن  

ها ازلحاظ اخـالق و مـنش ورزشـکاري و تحصـیالت     الگوهاي ورزشی توجهی به الگو بودن آن
هـا را  مند شـده و آن ها عالقهي یک بازیکن به آنصرف شهرت یا سبک بازبازیکنان ندارند و به
مربیـان وهـا از فوتبالیسـت بسـیاري این موضوعی است کـه متأسـفانه  . دهندالگوي خود قرار می

.ندارندخودبین بودنذرهزیربهتوجهیونیستندواقفاي به آنحرفه

گیرينتیجه
تـرین  عنوان یکـی از مهـم  ده و بهناپذیر میادین ورزشی شورزشی اکنون جزء جداییخشونت

تـدابیري کـه   . شود که مقابله با آن، نیاز به اتّخاذ تدابیري خـاص اسـت  هایی شناخته میناهنجاري
بایست قبل از هر چیز با فضاي ارتکـاب اعمـال خشـن در آن ورزش، مطابقـت داشـته باشـد؛       می

بـراي آن وضـع شـود،    هاي یـک ورزش چـارچوب و قـوانینی    چراکه اگر بدون توجه به ویژگی
هاي آن رشته ورزشی شده و بـا عـدم اسـتقبال ورزشـکاران و     شاید منتهی به از بین رفتن جذّابیت

.تماشاگران مواجه شود

: 1389چلبی : هاي کیفري، رجوع کنید بههایی از پیگیري این قبیل حوادث حین ورزش در دادگاهبراي مشاهده نمونه.1
.174-168: و شکري، پیشین52-54

نسل وابستگیرشد، کشورهاي در حالویژهبهدر اکثر کشورها، تقریباًشود که بدانیم اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می.2
تماشاکنندگاندر شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر شدهانجامتحقیقات . تر استهاي جمعی فزونرسانهبرجوان

: 1373شیخاوندي (هستندسال 15دار و سپس جوانان بیشتر از سال و بعد از آنان بانوان خانه15تلویزیون، کودکان زیر 
344.(
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مشـاهده  1392با نگاهی گذرا بر قوانین کیفري ایران از قبل از انقالب تا قانون اخیرالتصویب 
. غه در نظـر مقـنن جلـوه نکـرده اسـت     عنوان یک دغدگاه بهشود که خشونت در ورزش هیچمی

بند از یک ماده به عملیات ورزشـی و حـوادث ناشـی از    مقنن در قبل از انقالب با اختصاص یک
که حوادث ناشی از اعمال ورزشی در پی نقـض قـوانین آن ورزش   آن، بیان داشته بود درصورتی

عد از انقالب نیـز، اشـراف   ازآنجاکه مقنن ب. شود و مجازاتی نداردنبوده باشد، جرم محسوب نمی
هاي اعمال خشن واقعه در حوزه ورزش نداشته است، نهایتاً با اضافه کردن یـک  کامل بر ویژگی

، عمالً حـوادث ناشـی از خشـونت در عملیـات     )عدم مغایرت قوانین ورزشی با شرع(شرط دیگر 
شـده  ایـن رویکـرد نـاقص و مـبهم مقـنن در عمـل باعـث       . ورزشی را جرم محسوب نکرده است

کـه  باشـند  راین تصـو و تماشاگران با تفسیري موسع و البته نادرست از این مقرره بر ورزشکاران
اً نهایتشود، واسطه اینکه در محیط ورزشی انجام می، بهورزشیهايفعالیتدرهاشن آناعمال خ

آنکـه  حـال . داشتخواهدرا در پی هافدراسیونوها هیئتاي توسط هات انضباطی سادهیتنبفقط 
اصوالً نباید تمـامی اعمـال خشـن ورزشـکاران و تماشـاگران، مشـمول حمایـت مقـنن از اعمـال          

.ورزشی قرار گیرد
ترین عللی که باعـث شـده   رسد یکی از مهمدر مقام پاسخ به پرسش اساسی تحقیق به نظر می

ه  ورزشی کارآمـدي الزم را نداشـته باشـد، عـ    ي خشونتقانون مجازات اسالمی درزمینه دم توجـ
ه بـه پیچیـدگی روابـط اجتمـاعی،      . گذاري استمقنن به اصل گروهی بودن قانون امروزه با توجـ

شناســی و مناســبات متقابــل حقــوق بــا دیگــر امــور اجتمــاعی ازجملــه سیاســت، اقتصــاد، جامعــه 
جانبه بر تمام شئون کشور، الزم است وضع قانون به دست گروهـی  روانشناسی و لزوم احاطه همه

براي وضع قانون در یک حوزه تخصصی، مسلماً باید نظرات کارشناسـی  . ص واگذار شودمتخص
اسـت چنانچـه   بـدیهی . ومانع باشدقانون از هر لحاظ جامعاخذ و تمام جوانب امر سنجیده شود تا

بدون توجه به این مهم، مقرراتی براي مقابله با آن وضع شود، کـارایی الزم را نخواهـد داشـت و    
مـروري بـر قـوانین کیفـري ایـران از قبـل از انقـالب تـا قـانون          . شـود مدنظر منتهـی نمـی  به نتایج

هاي جـرائم واقعـه در حـوزه    دهد که مقنن اشراف کامل بر ویژگینشان می1392اخیرالتصویب 
بـه قـانونی متـروك    1392قانون مجـازات اسـالمی   158ورزش نداشته و این امر باعث شده ماده 

.براي اجرا پیدا نخواهد کردتبدیل شود که موردي
البته باید اذعان داشت یک راهبرد کارآمد و موفق براي مقابلـه بـا خشـونت در ورزش الزامـاً     
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وهـا  گـذاري قـانون درسـفانه أمتکهاينکتهگیري کیفري و سرکوبگرانه داشته باشد، نباید سمت
آنکه بـا  حال. استقرارگرفتهمهريبیموردتشدبهوماندهمغفولتاکنونکیفريهايسیاست

تـوان بسـیاري از   هـاي کنتـرل و مـدیریت خشـم و دیگـر تـدابیر پیشـگیرانه مـی        استفاده از کالس
اسـتفاده از روانشناسـان ورزشـی در کـادر     . هاي غیرمجاز در ورزش را به حداقل رسـاند خشونت
هـا مـؤثر باشـد؛    تتوانـد در زمینـه جلـوگیري از بسـیاري از خشـون     ها عاملی است که میفنی تیم

هاي ورزشی بزرگ بعضاً بازیکنان و تماشاگران ها و جو حاکم بر رقابتچراکه فضاي ورزشگاه
تـوان  اجبار در رفتار خشن کرد، یقینـاً مـی  دهد که اگر نتوان از آن تعبیر بهرا در وضعیتی قرار می

.را نوعی ترغیب و تشویق قلمداد کردآن
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