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 چکیده:

انسان موجودی اجتماعی مدنی طبع است و مهمترین اصل برای او صیانت از ذات است. برای وصول به 

جمعی است. این غایت مهم به صورت اجتماعی زیست نموده و در حدود تأمین نیازهای فردی  و 

مختلف علمی، عقلی و تجربی انسان گامی مهم در حفظ حقوق مادی و معنوی اوفراهم نموده  دستاوردهای

است. ماهیت کمال جوئی انسان برای او هم حق ایجاد کرده و هم برای حفظ آن قواعد حقوقی تدوین 

نوعی تطابق و توازن نموده است. بایستی بین دانش های مختلف)مانند علوم ورزشی( و حقوق انسانی 

وجود داشته باشد. اگر از دید دانشمندان زیست شناسی و بهداشتی هدف اساسی انسان تربیت و رشد 

جسمانی است. از نگاه دانشمندان حقوق هم باید حقوق بدنی و روانی آدمیزاد در این عرصه حفظ شود. 

ادل شخصیت او بسته به سالمت بالین اوصاف جنبه جسمانی او بسیار مهم بوده و سالمت عاطفی و تع

سازمان .... خصوصاً در مراحل نخستین زندگی باید به تربیت جسم و بدن او توجه درست و داشتن دانش 

و فنون ورزشی مسئولیت جدی در این حوزه با مالحظه حقوق ثابت انسان دارد. زیرا ضرورت مدنی الطبع 

زها بدون آگاهی به حق و تکلیف خود و دیگران میسور بودن انسان به خاطر تأمین نیازها است و تأمین نیا

نیست. بنابراین آگاهی به علوم ورزشی و برای حفظ سالمتی به عنوان تکالیف و رسیدن به سالمتی و 

 عافیت به عنوان امتیاز و حقوق از سنت های جدی و وثیق بین علوم ورزشی و حقوق انسانی است
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Abstract: 
Man is a social, civil being and the most important principle for him is 
safeguard his civil nature as man. To achieve this important goal, he has 
lived a social life, trying to secure his individual and social needs. Different 
academic, intellectual and experimental outcomes have been a step 
forward in maintaining his material and spiritual rights. The perfectionist 
nature of man has created a right for him and has made him to develop 
laws. There should be a kind of balance and coordination between different 
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academic disciplines (such as sports sciences) and human rights. If the 
major goal of man, from the point of view of biologists and health scientists 
is physical development, from the point of view of law experts, on the other 
hand, the physical and spiritual rights of man should also be materialized. 
The physical aspects of human life is, therefore, very important and the 
emotional health and personality balance depends on physical training, 
especially at the early stages of life. Having knowledge of sports and paying 
the right attention to the human rights is a serious responsibility, because 
the civilized nature of man is for securing their needs and securing the 
needs is impossible without being aware of our own and other people’s 
rights. It is therefore necessary to create strong ties between sports science 
human rights. 
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 مقدمه:

خالق باری تعالی متناظر با مقتضیات انسان ، لوازم و ابزارهای صححت و تندرسحتی را فحراهم نمحوده اسحت.      

توجه به این لوازم و وسایل چنگ زدن به قانون و انضباط در روابط اجتماعی و تحقق مدینه فاضله در برابحر  

ابی و ذاتحی انسحان بحا خحود و     مدینه حنانه و فاسقه است. توفیق به مدینه فاضله فهحم آدا  و حقحوق اکتسح   

دیگران است. این که چه چیزی را باید نسبت به خود، اعضاء و جوارح رعایت کنحد و بحا دیگحران چگونحه     

رفتار کند و چگونه از مواهب و نعمت های در اختیار و محیط اطراف محفوظ شود. الزمه این امر تغذیحه و  

م ها، پرورش تن در حد اعتحدال و ضحرورت اسحت    کوشش در حرکت اندانظافت، تأمین نیازهای جسمانی، 

 (.783: 1731که بتواند به اهداف و کمال انسانی دست یابد)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 

رعایت حق و حقوق و انجام تکالیف و وظایف رابطه مستقیم و نسحبت همبسحتگی بحا یکحدیگر دارنحد، بحه       

شود و بحرعک.. یکحی از مهمتحرین حقحوق حفحظ      نسبت توجه به تکالیف حقوق خود و دیگران تأمین می 

سالمتی است. دستیابی به این امر مهم نیازمند علوم و فنون مختلف بهداشتی، صحنعتی، فرهنگحی، اقتصحادی،    

سیاسی، اجتماعی و ورزشی است. شاید بجرءت می توان گفت که علوم ورزشی نوعی دانش بین رشحته ای  

بیت در ارتباط با تأمین تندرستی جسحمانی انسحان بحه کحار محی      است که حلقه ارتباط تکنولوژی، فرهنگ، تر

رود. زیرا اعضاء و جوارح و در کل جسم انسانی دارای حقوقی هستند باید تأمین و تعیین شوند و مهمترین 

این حقوق حفظ امنیت و سالمتی آن هاست که با تأمین این شرط به کارگیری آن هحا نیحز امحری واجحب و     

ثالً حق چشم سالمتی و وظیفه آن دیدن و ارائحه خحدمات بحه صحاحبش اسحت. حفحظ       مطلو  خواهد بود. م

سالمتی مهم ترین وظیفه آن است که بر عهده انسان است با حفظ سالمتی تضمین کار کردن به کحار گحرفتن   

محقق می شود. انسان با اتکاء به دیگران]بهره مند از حقوق[ می توانحد بحر تحر  و نگرانحی خحود در برابحر       
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عت مسلط و پیروز شود. در نتیجه مطالعه جامعه بدون توجه به شخصیت و اسحتعدادهای افحراد واکحنش    طبی

های آگاهانه، هوشمندانه در برابر نهادها و مقررات مغایر با آدات علمی]از جمله علوم نوین ماننحد ورزش و  

 (.13: 1731مزایای آن[ است)گودویچ، ژرژ و دیگران، 

سالمتی انسان مهمترین دغدغه او در طول زندگی است، بنابراین دستیابی به آن بحا  با عنایت به این که حفظ 

حداقل هزینه مانند کمک گرفتن از ابتکارات طبیعی ورزشی فرصتی است که در اختیار جامعه قرار می دهد. 

ار از به عبارت دیگر انسان موجودی ازاد و دارای علم و آگاهی است و می توانحد بحا اسحتعدادهای در اختیح    

علوم مختلف اجتماعی و ورزشی در تقویت و تربیت جسحم و روح ححداکثر بهحره را ببحردد. جسحم و روح      

دارای رابطه حتمی و تنگاتنگ بوده و سالمتی هر کدامدر گرو دیگری است. فقط با علم و آگاهی به حقحوق  

گحرو شحناخت انسحان و     فرد است که می توانیم به حقوق فردی و اجتماعی دست بیابیم و این امحر مهحم در  

نیازهای اوست. هر گونه تعریف و توصیف و حکم به ضرورت یا عدم ضرورت به یادگیری علحوم نیازمنحد   

انسان شناسی است. این که چگونه باید زیست تا از این فرصت محدود و به حق بیشترین استفاده را ببحریم  

نی، جسححمانی، رفححاه، شححغل و ... و ایححن کححه معیححار سححود و زیححان مححا در علححم، جسححم، روح، تربیححت بححد  

 (، نیازمند آگاهی به حقوق خود است.22: 1781چیست؟)گرامی، 

مهار خشم و غضب، کنترل غرایز جنسی، تقویت جسم و بدن برای تحمل سختی ها در نتیجه دسحتیابی بحه   

ص( علوم مربوطه از جمله دانشورزش و نرمش است، زیرا یادگیری حق مسلم انسحان اسحت. پیحامبر اکحرم)    

 «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه»فرمودند: 

آشنایی به حقوق و مسئولیت های خود از مهمترین مهارت های انسان در زندگی است و برای حصحول بحه   

این مسأله باید با سرمایه های درونی )روح و بدن( و نعت های بزرگ ماننحد خلقحت بحدن و جسحم انسحان      

اهای مختلف را می شنوند اما نباید هر صدایی را گوش دهند. امام سجاد است. انسان در زندگی روزمره صد

در حقوق گوش و تربیت آن فرمودند: حق گوش آن است که آنان را پاک و منزه نگه داری مبادا راهی را به 

سوی قلب تو باشد، مگر این که مطالب مفید.)تحف العقول( یعنی یکی از راه های تربیت و تزکیحه جسحمی   

قلب آگاهی به علم مهارت و به کارگیری آن است. امام صادق)ع( می فرمایند: گوش خود را ابحزار  گوش و 

انتقال نیکی ها و علم و معرفت به خانه دل قرار دهید. شنیدن مطالب خو  و مفیحد و عمحل نمحودن بحه آن     

ت اما ححق دانحدان   سبب باز شدن در بهشت به روی انسان می شود. مثالً دندان ابزار و وسیله حق انسان اس

 هم بهتر نگه داشتن آن است که چقدر در اسالم به مسوال زدن و پاکی دهان توصیه شده است. 

خوردن نعمت الهی برای انسان و ببرای پرورش و تربیت جسم و روح به کار می رود اما زیحاده روی در آن  

زود هنگحام دنحدان، کحارکرد     موجب بیماری و کسالت می شود. به عنوان مثال افراط در اکحل سحبب خرابحی   

نامنظم معده و در نتیجه انتقال این عوارض به عقل و قلب می شحود. چنحان چحه پیحامبر رحمحت فرمودنحد:       

معده مرکز تمحام بیمحاری هحا و مسامسحاک و خحودداری کحردن       »المعده بیت کل داءٍ و الحمئه را  کل دواء 
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( برای عملحی نمحودن ایحن فعحل عظحیم      www.nahad.irباالترین دواء درمان است)گروه معارف اسالمی، 

 نیازمند به علم و آگاهی و تمرین کردن است. تمرین بدنی و تمرین ارادی دارای رابطه دو طرفه هستند:

اسالم روش پیشگیری را بهترین راه درمان می داند و روش و مهارت جسمانی وسیله ای است برای تعحدیل  

 شرایط بدنی و به استاندارد رساندن آن در درون و بیرون.

بدون توسل به روش درون بینی]اراده در ورزش[ و بدون آگاهی حضوری بی واسطه به احسا  و عواطحف  

و ادراکات و افکار نمی توان حوزه علم روانشناسحی انسحان را ]در بححر تربیحت و حقحوق انسحانی[ معنحی        

آدمی حیات خود را نابود خواهد کرد، چنانچه امام علحی )ع( فرمودنحد: محن     وگرنه (21: 1783کرد.)کاسیز، 

غحرر  «)کسی که نف. خود را به حال خود واگحذارد کحار خحود را تبحاه کحرده اسحت      »اهمل نفسه افسد امره، 

 الحکم(

هدف علم حقوق و رساندن نیازهای انسانی به انسان است. رد غیر این صورت تعارض و چالش بین جسم 

خواهد شد. هر نحوه رفتار و گفتاری که با این نهاد ملکوتی و حقیقت فطری آدمی در تعارض باشد  و روح

(. عدم مهحار غرایحز و فقحدان    733: 1781به خود باختگی و از خود بیگانگی انسان می انجامد)جوادی آملی، 

 ضمانت های حقوقی باعر نابودی و تباه انسان می شود.
 

 روش تحقیق:

ورزشی معطحوف بحه سحرمایه جسحمانی و روححانی        توصیفی و تحلیلی رابط بین حقوق و علومروش بحر 

انسانی است که به صورت الگوی همبستگی مورد تبیین موجز قرار گرفته است. نححوه وصحول بحه محتحوا،     

کتابخانه ای و اسنادی که در قالب ادبیات استقرائی به یک نتیجه کلحی ضحرورت همحاهنگی رابطحه جسحم و      

 ح به واسطه ی آگاهی به حقوق)تکالیف و مزایا( و علوم مرتبط مانند دانش جسمانی و بدنی می رسد.رو
 

 نتایج و یافته ها:

 برای انسان مهم سالمت، سعادت و صالحیت است. .1

 جسم و روح انسان دارای رابطه تنگاتنگ بوده و نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیف می باشد. .2

 وظیفه با آگاهی و مدد علوم مختلف حاصل می شود. رسیدن به حق و انجام .7

علوم ورزشی و حقوق با یکدیگر رابطه حتمی داشته و در مسیر کمحال انسحانی امکانحات الزم را بحرای      .1

 انسان حاصل می شود.

بدون توجه به مزایای مهارت پیشگیری و آگاهی توسط علومی مانند علوم ورزشحی سحالمت انسحان در     .5

 هد بود.خطر جدی و قطعی خوا

علوم ورزشی می تواند نقش واسطه و بین رشته ای را در تأمین امنیحت جسحمانی فحرد و اجتمحاع ایفحاء       .3

 کند. 
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