
هش ه ژپو
نام

فصل
  

ب
غر م  و 

سال ق ا
حقو تطبیقی 

 –  
 سال

سوم
 – 

شماره
  

چهار
  –م  

تان 
مس ز

   
139

5
 

 

 

 

99 99 

 
 

 

Urgency in Self-defense, Non-aggressive, From the 

Vantage Point of the West and Islamic Jurisprudence 
 

1Adel Sarikhani  

 

 

Abstract 
It is said that the imminence of threat of attack، is the most controversial 

condition that is provided for justifying self-defense. The challenges that 

have been studied in this essay, are defenses that occur in non-aggressive 

situations and possibility or impossibility of extending the concept of 

imminence، especially putative self-defense and battered women syndrome. 

That there is no imminence and factual attack in that situation.  Analyzing 

the concept of imminence and common approaches with respect to 

mentioned subjects in western laws and then considering it, under the light 

of Islamic and Iranian laws, are subjects of this paper. The selected approach 

in Islamic law، is prudently and far from biases, according to which self-

defense could be justified only when there is imminence and factual attack -

according to the opinion of some theorist - or impendent attack- according to 

some others- on the basis of certainty of the danger. Finally, it has concluded 

that defenses that occur in non-aggressive situations cannot be justified as 

legitimate self-defense. Whether، there is not any attack, or there is no 

imminent attack. 
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رب     فورّیت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ
 1عادل ساریخانی

 
 

 چکیده
نیزتاری  رار ا ت ات با   ارتی تومیا   فاج  آفوریّت خطر تهاجم،  ناجشها      

 نهرو  عاوتن رده ت ت. چجلش نور   رر ا  ر تی  پاووشش   فجعیاجد  ر رارتی 
 خهاا  ا  نوهاوم فوریّات  تخاًجداج   ر غیرتهجمما و تنکجن یج عدم تنکاجن تو ا  

ت ات با  «  یده ادروم زنجن آ یب»و «  فج  نهرو  ظجشری»خًوص  و نوضو ِ 
راج ااِ فوریّات و ی فوری و عیاا ومو  ندتر . نوهوم ت ِ  و وض یت  حمل  ر روی

گوا   ر حقوق غرب و  پس  رر ا  یجن رویکر شجی رتیج  ر نور   و نوضو ِ پیش
آن تز ناظر فق  و حقاوق تیارتن  نوضاو  تیا  پاووشش ت ات.  نوضا  نااخاب فقا  

ی فاوری و  ور تز ت ًب  و ه و تاهج  ر داورد وماو  حملا ت النا  عجشالن  و   
 ر پجی  ظ ّ    وماو  خطار   ار  -تلوشو  و یج شریب - ر ت جس نظر  رخا فقهج -عیاا 

 فاج  رت نااجز  تنهاا  ت ات.  ر پجیاجن  نایاا  آن ت ات با   -ر فقهاجت جس نظر  یگ
تی ومو  ندترا  و یج حملا  تع، تز تی  ب  ت ج ج  حمل  - فجعیجد  ر ررتی  غیرفوری

 توتند  ر ت جس  فج  نهرو  تومی  گر  .نما -فوری نبو ه ت ت


 . یده فج  نهرو   غیرتهجمما  فوریّت   ادروم زنجن آ یب کلیدی: واژگان
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 مقدمه
 دفاع یعموم قواعد مطابق یگرید، زندیم دیگری علیه تهاجم به دست فردی که زمانی
 دفداع توانددمدی مدداف  عمل ی،زمان یطی چه بازه. اما کند دفاع شیخو از تواندیم مشروع
 دقلمددا آغازشددهای حمله ،مهاجم یحمله قاًیدق یزمان چه از؟ انتقام نه و تلقی شود مشروع

 شود؟یم
 بِیآسد نیبد یعرفد ارتبدا  وجدود لدزوممعطدو  بده  ،«فوریّدت یضدابطه» یتسنّ مفهوم

 نیددادر  فوریّدت. اسدت زمدا  ثیددح از، مدداف  یدفداع یرویدن بددا مهداجم یشددهیریشدگیپ
 یرویدن از اسدتفاده بده مجداز شخص آ ، موجب به که دارداشاره  یزمان به ،یتسنّ چارچوب

 ربهدا،ون؛ 213: 1357 ،یمدانیپ؛ 256: 1382 ،یصدانع) .اسدت یرفو یحمله دف  یبرا یدفاع
1387 :264) 

آ  که، فوریّدت،  اول ت:وارد شده اس هاییراداما، در حقوق غرب بر این مفهوم سنّتی ای
 او بده مهداجم که داندیم مداف  که یمواقع در مهاجما  در بردارد؛ زیرا برای قانونی مزایای
 فوریّت ضابطه که نیا از قبل ،یعنی. ابدی ا یجر حمله تا بماند منتظر دیبا کرد، خواهد حمله
 مهداجم، کده یزمدان جه،ینت در. بماند منتظر دیبا یو، کند دفاع خود از مداف  که دهد اجازه
-Motz, op.cit: 218). اسدتقدرار گرفتده  نامسداعد تیدموقع در مدداف  کند، آغاز را حمله

219) 
 زندا ِ مورد برای نمونه، در. کندا از قربانی سلب میامکا  دفاع ر ضابطه گاهی این، دوم

 یجثده لیددل بده اسدت، شدد شروعحال  درآزار آنا   و سوءاستفاده که یزمان ده،یدبیآس
 اسدا  بدراین در حدالی اسدت کده . ستندین شیخو از دفاع به قادر شتر،یب ضعف و کوچکتر
 یوقتد و کنندد دفداع خود از رد،یگ صورت یاحمله که نیا از قبل دینبا آنها، فوریّت ضابطه
 پد . هستند خود از تریدر برابر همسر قو شیخو از دفاع از ناتوا  رد،یگیم صورت حمله
 :Eastteal .op.cit) .است دهیفایب و معنایب به رعایت فوریّت، دهیدبیآس زنا کرد ِ ملزم

40) 
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فوری دچار اشتباه  لهطور معقولی در تشخیص وجود حم، در برخی موارد، مداف  بهسوم

ای فوراً در جریا  نیسدت امدا اوضداع و احدوال موجدود در آ  زمدا ، ت دور شود. حملهمی
 نیدا ،شود. قائل شد  به مفهوم سنّتی فوریّتی فوری را برای مداف  موجب میمعقول حمله

 (Fletcher, 1985: 972) .گذاردیم پاسخیب زینرا  مورد
کده  اسدت شدده یمعرف پردازا هینظر توسط یگرید یهانیزگیجا رادات،یا نیا لیدل به

مبتنی بدر شدرایط  اتینداشته و دفاع رادر تحقق دفاع مشروع  باور به شر  فوریّتمشکالت 
 نیگزیجدا کید «ضدرورت ضدابطه» معتقدندد یبرخ ،مورد نیا در. نمود موجّهرا  یفور ریغ

 ز،یدن یبرخد. ابددی فوریّدت که نیا از قبل باشد، یضرور تواندیم دفاع رایز ؛است ترمناسب
؛ داننددیمد معیدار فوریّدت زا تدرمناسدب یاریدرا مع «اجتنداب بدود  رقابدلیغ عیارم»مفهوم و 

 .شددودیدفدداع مدد هیددموجددب توج فوریّددتمعتقدنددد اشددتباه در  دیگددر یبرخددهمچنددا  کدده 
(Christopher, 1994: 331) 

و  شدودیمد یبررسد غدرب حقوق در جیرا یهادگاهیدابتدا  ها،دگاهید نیا حیتشر یبرا
 ر این زمینه توصیف و تحلیل خواهد شد. را یو حقوق ا یموض  فقه اسالم سپ 
 

 غرب حقوق در فوریّت .1

 ی فوریّتمفهوم، هدف و پیشینه .1-1

اسدت.  یو رفتار دفاع یرفتار انتقام میا  یاساس یتمایزدهندهخط  فلچر دیاز د «فوریّت»
 کید عندوا هب شر  نیا موجب به شد،یقلمداد م یرقانونیرفتار غکه در ابتدا  یدفاع یروین

 فوریّدتکده  آ مگدر  ،نخواهدد بدود شود. رفتار دفاعی موجّدهکار گرفته میبه 1حق موضوع
 هماندا فوریّدت، شدر . کداربرد (Basic Concepts of Criminal Law: 591) باشدد داشته

 کده است ییهاتیبه وضع یدفاع یرویمسدود کرد  اشتباهات و محدود کرد  استفاده از ن
ت اسد شددهمسدلم  کدامالً ،مدداف  یزنددگ اید مهداجم یزنددگ ببنانتخاب  یبرا ازین آ ، در
(Killing in self defence: 622) 

و  گدرددیم موجّهو  حقبر  ،یرفتار دفاع ،که با وجود آ  ه مفهومی داردچ «فوریّت» اما
( Fletcher, 1985: 592) معتقدند یبرخ شود؟یم وجّهمنا ،یدفاع رفتار برابر در متقابل دفاع

                                 
1 A matter of right 
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-یِ اِعمدالدفاع یروین و 1یفور مهاجما  هیعل شدهعمالاِ یِدفاع یروین نیب یآشکار تفاوت

ای که عملی دفاع مشروع باشد، باید حمله، وجود دارد. برای این2شده علیه افراد تهدیدآمیز
 کید بود ِیفور یبرا که دارد وجود هیفرض نیا ،آلما  حقوق در. باشد یفور ای ا در جری
 اعدم از ؛باشدد داشدته وجدود یفور طور به یاحمله یبرا مهاجم ق د از یشینما دیبا ،حمله

 گدرید ی. برخدی بروز یابدکیزیف رفتارصورت به ای باشد یکالم مهاجم، ق د شینما که نیا
 کده شدودیمد یتلقد یفدورتهدیدد، زمدانی معتقدندد کده  ،یفور دیتهد و فوریّت فیدر تعر
 بده توسدل یبدرا یامکان و فرصت چیه ستیبایم، شر  نیا اسا  بر. باشد وقوع به کینزد
نیدز اینچندین اسدتد ل  .(Killing in self defence: 78) باشدد نداشدته وجدود یدولت یروین

 ورود تر  از فراتر یزیچ، است آ  رادیا درصدد مهاجم که ایفوری شده است که آسیب
 یآشکار کالم ای و دهد رخ آشکار یحرکت ای عمل که شودیم آغاز یزمان و ،ستا بیآس

 شدکل را، دارد بیآسد رادیدا ق دد مهداجم کده نیدا بده بداور بر یمعقول لید  و شود گفته
 (Reexaminingthe doctrine of self defense: 28).دهد

 جدور خدی مانندد در تبیین چرایی و هد  از استقرار شر  فوریّت در دفاع مشروع، بر
 عندوا هبد فوریّدت ،فلچر دگاهید اسا  بر. اندپرداخته فوریّت یِاسیس به بیا  نقش فلچر. یپ

 سداما  را، خدود هیدعل واردشده یِرقانونیغ هایتهاجم با افراد یشخ  برخورد که یاضابطه
. اسدت شدهروندانش و دولدت نیبد قدرت یاسیس میتقس ،آ  و ،دارد یاسیس ینقش، دهدیم
 شیخدو از دفداع از ممندوع شدهروندا ، اسدت راه در نددهیآ در یرقدانونیغ بیآس که یانزم

 را قدانو ، یفدور بیآس ورود از قبل رودیم انتظار شهروندا  از، یاسیس نظر از رایز هستند؛
 از دفداع بده، بدود شدهروندا  از تیدحما از نداتوا  قدانو  کده یزمان تنها و رندینگ دست در
 کده . برخی دیگدر معتقدندد(Basic Concepts of Criminal Law: 570) بپردازند شیخو

 زودهنگام یاستفاده از مردم یریشگیپ درصدد که است مهم یاخالق یقاعده یک فوریّت،
 . (Greenawalt, 1986: 91)است گناهیب افراد هیعل خشونت رخداد کاهش و سالح از

 بدود غالب دگاهید ستمیتا اواخر قر  ب که یتسنّ کردیرو نیا با تیّفور وجود به الزام اما،
 و عددالت ،دانا حقوق .(149: 1387 )بهستانی، شد دهیکش چالش به سو نیا به 1980 دهه از

 یاهحملد وقدوع بده معقدول بداور رویدپ کده یمددافعان تیمحکوم مورد در ابتدا در را ان ا 

                                 
1 Imminent attackers 

2 Threatening people 
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 نیدا و(Baron,2005:400)پرداختندیم شیخو از دفاع به، حمله ینیع وقوع از شیپ، یفور

 و یرضدروریغ یدفداع پاسدخ یدهندده نشدا ، خدا  یفدور دیدتهد کید فقدا  که فرض
 کده یا دهید بیآس زنا  ،سپ  و (Duff,2004:841)دندیکش چالش به را، است رمعقولیغ
، یندیع و یفور یحمله وجود بدو  اما، کینزد یاندهیآ در یحتم حمله وقوع به باور رویپ

 بدود فوریّدتتحقدق  زیدانگبربحدث قیم داد از رسداندندیم قتل به را خود یخفته مهاجما 
.(Motz,op.cit:18) یمد ا یدب الًیدذ کده دیدگرد ییهدادگاهید طرح به منجر ها چالش نیا-

 .گردند

 یظاهر مشروع دفاع فوریّت در قلمرو پیرامون جیرا یهادیدگاه. 1-2

 یفدور یاحمله که باور نیا با ف مدا که شودیم گفته یطیشرا به «ظاهری مشروع دفاع»
 فوریّدتِ تشدخیص و در نباشدد گوندهنیدا واق  در اما بپردازد شیخو از دفاع به است، راه در

 ؛افتداد اتفداق ورکیدوین شدهر در ،دفداع ندوع نیدا یبدرا مثدالدچار اشتباه شده باشد.  ،حمله
 مسدافرا  از یکدی بده ییکایآمر-ییقایآفر جوا  چهار ورکیوین در ییمترو در که یهنگام
 از، کنددب یصدحبت چیهد کده نیا بدو  مسافر. دنکنیم از وی تقاضا د ر پنج و شده کینزد
 یزخم داًیشد را آنها از یکی و هشد ورحمله نفر پنج هر به و آورده رو یبسالح  خود بیج

 ت دور و بدود شدده واقد  دیدتهد مورد مختلف یهاتیموقع درپیش از آ   مسافر نیا. نمود
 یبدرا مسدافر نیا، لیدل نیهم به. است ا یجر در الوقوعبیقر یاحمله، زین بار نیا بود هکرد

 لیددل و بداور که مساله نیا اما. داشت لیدل، دارد وجود یو به حمله ق د که نیا به باورش
 یموضدوع ،ریدخ اید است امری مهم و مؤثر اشدستانهشیپ اقدام هیتوج یبرا ی،ظاهر مداف ِ
 ) .اسدت شدده ا یگرایذهن و ا یگراینیع یدسته دو به پردازا هینظر میتقس باعث که است

Putative self  defense: A borderling case between justification and excuse, 

2008: 600 ) 

 مجرمیت تئوری: عینی دیدگاه .1-2-1

 بخدش( تجاوز بود  حیناصح یعنی) موجّه دفاع ینیع ارکا  که داردمی مقرر تئوری این
 و حتمداً دیدبا، یدفداع اقددام هر قلمدادشد ِ موجّه یبرا، نیبنابرا. است هیتوج یادعا یاساس
 نیا مورد در اشتباه، بیترت نیبد و باشد افتهی ارتکاب خطاکارانه و یرقانونیغ یتجاوز واقعاً
 یتلق ینونقا هِیتوج خودِ در اشتباه م داق ،(یرقانونیغ و حیناصح تجاوز وقوع عن ر) عن ر

-لهأمسد کنندده؛هیتوج عاملتبدیل به یک  نه و ،دینمایم عذر کی به لیتبد را آ  و شودیم

. عمدل خطدابود ِ نه ردیگ قرار شعاع تحت یظاهر مداف  تیمسئول تنها شودیم باعث که یا
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 باعدث باشدد رمعقدولیغ اگدر و شد خواهد معذور باشد اجتنابرقابلیغ و معقول ،اشتباه اگر

 )پیشین(. شودیم او تیمسئول فیتخف و کاهش
 کنددیم استد ل، فلچر. یپ جور ، گراینیع و یظاهر مشروعِ ترین شارح دفاعبرجسته

 را مدداف  عمدل و شدودیمد مداف  اقدام کامل هیتوج باعث که است یدفاع مشروع دفاع که
 – آ  ینقدانو مهدم ضدوابط سدتیبایم مشروع دفاع تحقق یبرا. دگردانَیم خوب و حیصح
 کنندهیک عذر موجّه عنوا هب تا باشد داشته وجود الزاماً – فوریّت و تناسب، ضرورت یعنی

 و یدفداع رفتدار نیبد تمایزدهندده یاساسد خدط، یو دگاهیدد از فوریّت یضابطه. کند عمل
 در تنهدا یفدور تهداجم کده یفدرد توسدط یدفداع یرویدن از اسدتفاده، نیبنابرا. است یانتقام

. کنددموجّده  را دفداع تواندینم ر صِ اعتقادِ .باشد موجّه تواندینم، داشته جودو یو «ذهن»
 و گرفتده قدرار یظداهر مدداف  تهداجم مورد، است یگناهیب فرد واق  در که یظاهر مهاجم
 (Basic Concepts of Criminal Law; 73) .دارد شیخو از دفاع حق

 ؛اسدت ینیع عاملیک  ه،یتوج، یو دید از. است ینیع فوریّت به معتقد هم نسو یراب پل
 اسدتناد یهیتدوج عامل به توا ینم باشد نداده رخ یبد عمل چیه که یزمان که مفهوم نیا به

 و حیصدح ،جهدا  تمدام در که است یعمل موجّه عمل ، شود اشتباه دچار یکس اگر. جست
 وارد  واقد در یبیآسد چیهد مدداف  کده شدودیمد عمدالاِ مواردی این در و تلقی شود خوب

امدا  اسدت اوردهیدن وارد یبیآسد کنددیمد ت ور صرفاً مداف  که یموارد در نه ،باشد اوردهین
، اسدت شدده انجدام آنچده اسدا  بدر را دگاهیدد نیا نسو یراب. عمالً آسیب وارد نموده باشد

. دیددگاه اسدت "لیدد " دگاهیدد بدا ریتغدا در کده ،کنددیم یگذارنام "اقدامات" دگاهید
 اگر یحت ن،یبنابرا. کندیم ا یب را هاتیتوج، کرد عمل یبرا مداف  لید  ا اس بر د یل،
رفتدار وی ، باشدندمهیدا بدوده  واقد  در امدا هستند ایمه مشروع دفاع ضوابط دانستهینم مداف 
-ینمد نباشدموجّه  واق  درت  در حالی که اس موجّه عملش کند ت ور اگر اما ؛است موجّه
 Competing theory of justification deed versus) .کدرد هیدتوج را او اقددام تدوا 

reason, 1996: p43  ) 

 جرم تئوری: ذهنی دیدگاه .1-2-2

 جدرم یکننددهیخنثد ارکا ، موجّه اتیدفاع ینیع ارکا  که داردیم مقرر یذهن دگاهید
 یعندی ؛شودیم قلمداد «یموضوع اشتباه» عنوا هب ،ارکا  نیا مورد در اشتباه، نیبنابرا. هستند

 معقدول اشدتباه اگدر. دهددیمد قدرار ریثأتد تحدت را مداف  یروان عن ر که اشتباه کی مثابههب
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 یبدرا عن در آ  وجود، که یروان عن ر و تیسوءن بدو  مداف  که است یمعن نیا به، باشد

 یتلقد خطاکارانده ،فدرد نیا عمل پ . است کرده اقدام، است  زم جرم کی به تیمحکوم
 شیخدو از دفداع بده، یظداهر دفداع نیدا مقابدل در تواندینم مداف  اشتباه یقربان و شودینم

 Putative self defense: A borderling case between justification and) .بپدردازد

excus, 2008: 600) 

 مدداف  طیشرا در متعار  شخص کی که داندیم یاشتباه را معقول اشتباه، دیدگاه این
ت دریح داشدته اسدت ، ناوالتیگر کنت، کردیرو نیا طرفدار نیتربرجسته. شودیم مرتکب

 بده، ریدخ ای است موجّه -یظاهر مهاجم -یقربان مناف  به تجاوز که لهأمس نیا از تمرکز باید
 و معقدول، کدرده دیدتهد را او کنددیمد ت دور مداف  که یخطر ایآ که کند رییتغ لهأمس نیا

 مهداجم -یقربدان بدر خطدر احسدا  آ  ریثأتد از نظرصر  ر؛یخ ای است بوده موجّه نیبنابرا
 تیدنباحسن مأتو یشخ  یباورها، هیتوج یضابطه تنها، دگاهید نیا اسا  بر، اما. -یظاهر
 از جامعده ینیع اریمع مقابل در دیبا مداف  یهاواکنش و یشخ  یباورها بلکه ستین مداف 
 ارکدا  کده باشدد داشدته بداور واقعداً مدداف  دیدبا قدم نیاول در یعنی. شود یابیارز ،تیمعقول
 شدخص چدهآ  بدا دیدبا بداور نیدا، سدپ  و دارد؛ وجود -یفور تجاوز یعنی -هیتوج یواقع

 ،مدداف  عمدل کده اسدت صورت نیا در .باشد مطابق، باشد داشته باور است ممکن متعار 
 بداور آنهدا به که یعیوقا یمبنا بربایست را می مرتکب، گرید عبارت به. شودتلقی می موجّه
 باشدد داشدته اعتقداد فدرد کده شدودیمد محقدق یوقت مشروع دفاع. دنمو قضاوت است داشته
 The perplexing)  باشد معقول اعتقادباید یک  نیا و است موجّه دهدیم انجام که یعمل

borders of justification and excuse, 1984)در تشدخیص فوریّدت اگر فردی . بنابراین 
 و اسدت موجّده مشدروع دفاع یو عمل باشد داشته متعار  و معقول باور به وی جمتهایک 

 بوده است.ه وی میوجمت یفور یخطر ،واق  جها  در و الزاماً ستین ازین

 دهیدبیآس زنانِدفاع  مورد در فوریّت پیرامون جیراهای دیدگاه .1-3

 یزنددگ طدول در کده یاهدیدبیآس زنا ِ بغرنج موضوع در هاینگران ،میالدی 1970از 
 یضدابطه گرفتندد،یمد قدرار خدود همسدرا  یسوءاسدتفاده و بیآس مورد همواره ییزناشو
توسدط  یمختلفد یکردهایرو ب،یترت نیهم بهمواجه ساخت.  یجدّ یهاچالش بارا  فوریّت
 یخدانگ خشدونت خ و  در یبه اصالحات قانون منجر یبرخ که شد مطرح پردازا هینظر
 .شوندیم حیتشر کردهایرو نیا ،ادامه در. شد دهیدبیآس  ِزنا موضوع و



تطبی  ش 
ه ه ژپو

نام
فصل

ب
غر م و 

سال ق ا
حقو قی 

 
 

 

 

108 

 1-3-1. یتهاجم یروین و دفاعی نیروی میان کینزد یِعرف اتصال وجود لزوم 

در این رویکرد، فوریّت، به مفهوم وجدود ارتبدا  عرفدی نزدیدک بدین نیدروی دفداعی و 
 یفدور یکه حمله یمرتهاجیغ طیمعتقدند در شرا هینظر نیا طرفدارا . تهاجمی،  زم است

 یبشدر اتیدح  تقددّ یِ ناظر بهاخالق یهاارزش فیموجب تضع دفاع زیتجو ندارد، وجود
 یتوسدعهاسدت کده  لیدل نیا به فوریّتشر   لزوم ز،ی. ندانجامیانتقام م زیتجو شود و بهمی
 ،آ  و دارد یپد در یبزرگتدر خطر ،یدفاع پاسخ و یتهاجمخشونت  نیب یزمان یبازه شترِیب

 یِعرفد یضدابطه کید یریکدارگبدهمعتقدندد  یبرخ ل،یدل نیهم بهاست.  یرضروریدفاع غ
. شدودیم یتهاجم ریغ طیشرا در مشروعدفاع  اثبات مان  ،فوریّت خ و  در تقنم و قیدق

 ریبده سدا سدتیبایم دارند، یخانگ خشونت یتجربه که یمدافعانکه   دهندیم شنهادیپ آنها
 یبدرا هداسدازما  و یدولتد یهدابرنامدهکه  دهندیم شنهادیپ نیمچنه شوند؛ متوسل اتیّدفاع

 :Battered woman and sleeping abusers)گدردد.  تیدتقو یخدانگ خشدونت کداهش

Some reflections, 2006: 457) 
 گسدترش یبرا تالش هرگونه اندکهداشته اظهار یبرخ ،د این شر وجو لزوم حیتوض در
 شددهاصدالح یجامعه کی ،یرتهاجمیغ یهاقتل دأییت و زیتجو جهت به مشروع دفاع قانو 
 یهداقتدل بده مشدروع دفداع یتوسعه. دید خواهد بیآس یاجتماع نیچن تینها در که است

 زیتجدو یحتد دیشدا و هداانسا  اتیح مورد در یاخالق یهاارزش نقض مستلزم یرتهاجمیغ
 دفد  یبدرا صدرفاً یاریخود یروین که است نیا یتسنّ یقاعده. است قتل به منجر یهاانتقام
 دارد بداور یقبدول قابدل طور به مداف  که باشد یزیچ آ  ای وقوع حال در یِرقانونیغ یحمله
 یمعند نیدا بده فوریّت ای الوقوع بیقر و است؛ الوقوعبیقر ی،رقانونیغ یحمله به دیتهد که

 (. )پیشینفتدبی اتفاق لحظه هر و یآن طور به  است ممکن حمله که است

 بودنلمعقو و بودنفوری .1-3-2

 بدا را قواعد نیا بتوانند تا داده قرار ینیبازب مورد را مشروع دفاع یتسنّ قواعد دانا حقوق
 از اسدتفاده بدا هدا. آنکنندد هماهند  «دهیددبیآسد زندا ِ سدندرم» به شده دچار زنا ِ طیشرا
 را دهیددبیآسد زنا  رفتار بود ِعاقالنه، «خوگرفته یِدرماندگ» و «خشونت یچرخه» میمفاه
، زمینده نیدا در. انددهیکش ت ور به خود از دفاع یبرا کشنده اقدامات به توسل ضرورت در
 شدده گرفته کاربه زنا  نیا مورد در فوریّت مشکل حل یبرا یاگونه به، والکر لنور حلراه

 در خشدونت یهدایژگیو از( یحالت سه)ی وجهسه یچرخه کی او، دگاهید اسا  بر. است
 ینددوع ،«هیدداول یسددازتددنش» حالددت در. دارد وجددود زایددیبیآسدد نوعدداً روابددط نیچنددنیددا
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-یمد تدالش سوءاسدتفاده مورد فردِ زما ، آ  طول در که دارد وجود محدود یسوءاستفاده

 ،دوم حالدت .کندد آرام ،دوبداره یِرسدانبیآسد از یبازدار منظور به را بدرفتار شخص کند
 شدخص ه،یداول تدنش جادیا یجهینت در کهنیا مانند ؛است رسا بیآس داًیشد حوادث شامل
 تدالش کننددهسوءاسدتفاده شدخص صدورت، نیا در. اندازدیم راه یسوزآتش رسا بیآس
 روش مدورد اتخداذش که دهد قول خشونت، بدو  و آرام عبارت کی از استفاده با کندیم
 دوباره، و تینها در اما. است توبه ددرصد و است عفو و بخشش خواستارو  کند، اصالح را

 شدوند،یمد تکدرار خودشدا  هاچرخه که گاهآ  زما ، طول در. شودیم گرفته سر از چرخه
یداد « خوگرفتده یِدرماندگ» د؛ وضعیتی که از آ  بهشویم یعاطف و یروان فلج دچار ی،قربان
 روابط ستین قادر و کندیم اسارت احسا  ختیشناروا  لحاظ از ،دهیدبیآس ز ِ. شودمی
 خدانم نظر طبق (. The battered women Syndrome; 9)کند ترک را زا علیه خودبیآس

 نظدر از کده یوقت یحت کند، یدور زابیآس طیشرا از کندینم تالش دهیدبیآس ز ِ والکر،
 در یگدرید یحمله که آموزدیم خود یتجربه از او. است ممکن یامر کرد  فرار گرا ید

و  زا یدم دترشدد ِیشد به توجه با یبعد حمله طول در شد کشته احتمال و است وقوع حال
افدزایش دهشدتناک  توانددیم ز . شودیم دیتشد قبل به نسبت بار هر در ضرباتخطرناکیِ 
 یزمدان هم آ ، شد خواهد کشته تینها در او کند؛ ینیبشیپ را خود مرگ دیشا و صدمات

 برابدر در خود از دفاع یبرا یکیزیف ییتوانا چو  ،کند دفاع خود از تواندینم وجهچیهبه که
 . )پیشین(ندارد را مرد

 یخطدر کده نیدا بده زندا  نیدا یبدرا را آورمدرگ یوحشت و تر ، عوامل نیا مجموع
 کشدته خدود شدوهر توسدط یریناپدذاجتناب طوربه و یزودبه و است وقوع حال در کینزد

 بده تواننددینم زما  نیا در مقامات گرید و  یپل ،نیا بر وهعال. دآورَیم بار به، شد خواهند
 Reexamining the doctrine of self defense to accommodate) کنندد کمدک او

battered women, 1991: 187) ،نیب زما ، طیشرا نیا در، خود از دفاع یبرا زما  نیبهتر 
 خدود از توانددیمد کوتداه فرصدت نیدا در تنها داندیم او ؛ زیراستا هاخشونت نیب آرامش
 نبدود ِالوقدوعبیدقر یمعندابده ی،بعدد حمله قِیدق زما  از نداشتن اطالع ،نیبنابرا. کند دفاع
-یفدور، طیشدرا آ  در یعداد انسا  اگر یحت ،کندیم احسا  را خطر نیا او. ستین خطر
 مدرگ یفدور خطدر که کنندیم درک یمعقول نحوبه زنا  نیا. نکند احسا  را خطر بود ِ
 .است مهاجم )غالبا همسر( کشتن ،ماند  زنده یبرا راه تنها و است راه در
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 مسدتلزم دهیددبیآس زنا ِ رفتار تدافعیِ با مشروع دفاعقواعد  داد مطابقت، بیترت نیبد
 دفداع یکندون یالگدو در. اسدت زندا  یدفداع پاسخ تِیّمعقول سنجش در اصالح و یبازنگر
وابسدته  یمتعدارف انسدا  حسدب بدر یدفاع طیشرا وجود به ،افراد درک بود ِمعقول، مشروع
 سدنجش اریدمع عندوا  بده متعار  انسا  داد  قرار. ردیگیم قرار حادثه طیشرا در که است
 طیشدرا گرفتن نظر در و یشخ  یهایژگیو یبررس اجازه، بود  رفتار تدافعیمعقولمیزا  

 زندا  در مکدرر یهدا خشونت یِتراکم ریثأت ،اریمع نیا. دهدینم را دهیدبیآس زنا ِ یژهیو
 نیدا. دآورَینمد حسداب به را خطر بود ِالوقوعبیقر و ضرورت احسا  یریگشکل جهت
 یزندان نیچند عمدل ارتکدابی توسدط، دهیدبیآس زنا ِ سندرومِ به توجه با که است یحال در

 زندا  معقدولِ اعتقداد» هکد است ستهیشا (. بنابراین،177ت )پیشین: اس یمنطق و معقول کامالً
 1.ردیگ قرار تیمعقول سنجش اریمع ،«دهیدبیآس

 نحدوه درباره یشخ  اریمع ینوع تیحاکم کندیم زیتجو میمفاه در را رییتغ نیا هچآ 
 یعیوقدا یمبنا بر دیبا مرتکب ،اریمع نیا اسا  بر. است مشروع دفاع قواعد و طیشرا درک
 اعتقداد فدرد که شودیم محقق یوقت مشروع دفاع. شود قضاوت، است داشته باور آنها به که

 The)باشددبدوده  معقدول یاعتقداد نیدا و اسدت موجّده دهد یم انجام که یعمل باشد داشته

perplexing borders of justification and excuse, 1984: 1908،مجمدوع (. از این رو 

                                 
 شدواهد و تیدنیع بدر یمبتند موضوع کی است ممکن بلکه ستین مستقل یمفهوم تیفور ،ایاسترال یعرف حقوق در - 1

 یهداخشدونت در مدداف  اگدر ،اسا  نیا بر. شودیم مربو  یو باور تیمعقول و مداف  یِواقع اعتقاد به که شود یتلق

 اسدتفاده مشدروع دفداع از یخدوب بده توانددیم ،باشد معقول یو باور و است یفور د،یتهد که اشدب داشته باور یخانگ

 ی،جنسد خشدونت یسدابقه ،پرونددهیدک  در. باشدد داشدته وجدود یفدور یاحملده ،لحظه آ  در که نیا بدو  ؛دینما

 یرتهداجمیغ طیشرا در ز  توسط همسر قتل دش باعث ،بود داشته روا خود همسر به نسبت یقربان که یروان و یجسم

 در و یتلقد موجدود همدواره ز  هیدعل دیدتهد کده اسدت شده موجب ،گذشته نیا که اسا  نیا بر ؛گردد یتلق موجه

 در کده اسدت ییهاسوءاستفاده یجهینت ،خطر از مداف  یآگاه و یختگیانگ حالت کهتبرئه شود  استد ل نیا با تینها

 یفدور خطدر معدرض در کده اسدت داشدته باور یدرست به مداف  که یاگونهبهاست؛  شده لیتحم یو به نسبت گذشته

 .اسدت یرتهداجمیغ طیشدرا در همسدر قتدل ،شیخدو از دفداع یبدرا راه تنهدا کده اسدت داشدته بداور زین و است مرگ

(McMahon and Guz, 2011: 108) 
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-در معرض خطر را ایجاد می فردِ یبرا انتخاب حق فوریّت، و تیّمعقول یعنی مفهوم دو این

 1.کند

 بیآس بودنِاجتنابرقابلیغ مقهوم با حمله فوریّت ینیگزیجا .1-3-3

اسدت و  بود ِ حملدهاجتنابچه در این نظریه مهم است دو مفهوم معقولیت و غیرقابلآ 
کده  کرد مشاهده یواقع یهاتیموقع توا یم اسا ، نیا براست.  رمرتبطیغ یشرط فوریّت،

 واسدت  اجتندابرقابدلیغ دفاع اما ،وجود ندارد یفور دیتهد که نیاوجود  با ط،یشرا  آ در
 .باشدیم معقول یدفاع یرویاز ن استفاده
 اتفداق کیدنزد یانددهیآ در بیآسد کده کندیم درک مداف ی عنی بود اجتنابرقابلیغ
 دگاهیداز د تیدولمعق دگاه،یدد نید. در ااست اجتنابرقابلیغ ،بیآسهم البته  و افتاد خواهد

. لحاظ خواهند شد اشگذشته اتیتجرب و یو یشخ  یهایژگیوو  شودیم یابیمداف  ارز
-یمد مداف  کندیم ا یو ب داندیم زشیانگ از گرفتهتأنشاغلب  یدفاع مشروع را دفاع ن،یا

 یبده شدرط ؛دهدد انجدام است یضرور حمله از یریجلوگ یبرا دارد باور او که هرچه تواند
اسدت کده  یکه برآمدده از کسدان یاریمع ؛سازد برآورده را تیمعقول یهارش حداقلکه باو
 (631د. )پیشین: دارن را یو یروا  شناسانه اتیو خ وص داشته قرارمداف   تیدر موقع

 تأکید بر ضرورت به جای فوریّت؛ از طریق اصالح قانونی .1-3-4

 ضرورت با فوریّت ارتبا  یسبرر ،یرتهاجمیغ طیشرا این رویکرد باورمند است که در
 فوریّدت یضدابطهکده  نیدا ا یدوابسته به ضدرورت اسدت؛ بدا ب فوریّت. است یمهم یلهأمس

توصدیف و  در یهددف چیو هد است یضرور یدفاع به اقدامات مدافعانه تیدرصدد محدود
ضدابطه  نیدنددارد. ا ،ضدرورت باشدد ترِیکل اریمع یندهینما که نیا جز مشروع دفاع لیتحل
 نیدا اید. ستندین یرفوریغ داتیتهد از ترضرورتاً خطرناک یفور هایدیتهداست که  عتقدم

 یرویدکده مجدوز ن زا هسدتندبیآس یکاف یکه به اندازه ستندین یفور داتیتهد نیکه تنها ا

                                 
 وجدود دیدبا یدفداع عمدل هیتوج یراب زین یبیترک و ینیع یارهایمع که معتقدند یبرخ ی،شخ  اریمع نیا بر عالوه - 1

 از موجدود منداف  تدواز  حسدب بدر یعندی باشد؛ موجه واق  در که است موجه یوقت رفتار, ینیع اریمع در. باشند داشته

 موجده تیدفور عددم لیددل بده زندا  نیدا عمدلپد   .(Rabinson, 1996: 45) دوب کرده یریجلوگ یینها بیآس

 اسدت  زم مشدروع دفداع یریدگشدکل یبدرا دو هدر مواجهده ق د و ینیع اصرعن یبیترک اریمع اسا  بر، زیرا ستین

 در مشروع دفاع موضوع ی،دفاع اقدام ضرورت و حمله چو  ینیع عناصر وجود عدم به توجه با .(182 :1384، فلچر)

 .است یمنتف دهید بیآس زنا  مورد
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 فقددا  در یدفداع یرویدن کده نیا بر یمبن ا یق کیاز  فوریّت یباشند. بلکه ضابطه یدفاع
-ینباشدد فدرض مد یفور ،حمله اگر. ردیگیم تأنش ،است یضرورریغ ،یفور دیتهد کی

ی دفداع یرویدن یریکدارگهبد ضرورت از اجتناب یبرا ییهاگام برداشتن به قادر مداف  شود
 تیداهم ،وجود ضرورت است و خدود یندهینما تنها بود الوقوعبیقر واق ، دراست.  بوده
 تضداد در ،نددارد ضدرورت از مستقل یتیاهم چیه فوریّت چو  آنا ، زعم بهندارد.  یمستقل
 یرتهداجمیغ طیشدرا در یخدانگ خشدونت یقربان که مورد لیقب از) ضرورت و فوریّت میا 
 On self-defense، imminence، and)) دارد حیتدرجضدرورت  ،(زنددیمد قتدل بده دست

women who kill their batterers, 1992-3: 371) 

 یضدرور یدفاع یرویاما استفاده از ن ستین ا یم رد الوقوعبیقر یکه خطر یزمان پ ،
 قدانو  رسددیمد نظر به. بود خواهدتلقی مشروع  آمدهعملعِ بهدفا است، شده داده صیتشخ
 بده زیدن "یفدور تروضدر"بده  فوریّدت یواژه رییدتغ با کایمرآمتحده  ا تیا ینمونه یجزا
(. inal Law, 1996: 576Basic Concepts of Crim) 1 اسدت داشدته نظدر یدگاهید نیچن

 انتظار ،لحظه نیکه تا آخر میوجود ندارد که مداف  را مجبور کن یلیالزام و دل چیه ،بنابراین
کده مدداف   یدر هدر زمدان دیدبا. مدا دیدنما یریدهد و سپ  از آ  جلوگ رخ یابکشد حمله

 یجددّ یهدابیمدورد آسد کدرد،یادعا کند اگر از خود دفاع نم یبتواند به طور قابل اعتماد
 ینیگزیو جدا فوریّتحذ   ،موارد نیا در کار نیبهتر. میدفاع را مجاز بدان گرفت،یم قرار

یدا همدا   -یشخ د اریمع ن،یشیپ یکردهایهمانند رو ،کردیرو نیا درآ  با ضرورت است. 
 U.S.A criminalرسد )کافی به نظر می فوریّتدرک مفهوم  یبرا -«مداف  معقول اعتقاد»

code act).2 

                                 
 موجدهزمدانی  یدفداع یرویدکده اسدتفاده از ن است مقرر شده کایآمر متحده ا تیا نمونه یجزا قانو  3,04 بخش در1

 شیخدو از تیدحما هدد منظور دسدتیابی بده به  ی،فور یروین نیچننیاتوسل به که  شته باشددا باور مداف  که است

 .استضروری  ی،رقانونیغ یروین کی هیعل

 و گدردد اصدالحود بد 1913 قبلدی کده م دوب قانو  ،2008 سال در دیگرد موجب یجنوب یایاسترال در هاهینظر نیا 2

 اید شیخدو از دفداع یبدرا یدفداع یرویدن که باشد داشته باور شخص -الف :ردیپذ تحقق لیذ موارد در مشروع دفاع

 یدفداع عمدل -ب  سدتند؛ین یفدور کدهاسدت  یحمالت شاملو این  است؛ یضرور زابیآس یحمله به نسبت یگرید

 آ  یبدرا یمعقدول یهانهیزم -  است؛بوده  معقول ارشرفتشته است دا باور شخص که باشد یطیشرا به معقول پاسخ

 Section 248(4) of criminal code act 1913(WA)).باشد داشته وجود باورها
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 یدفاع یروین همواره، یفور دیتهد فقدا  در معتقدند و ندامخالف دگاهید نیا با برخی

 در یدفداع یرویدن از اسدتفاده زیتجدو کدهکنند می استد ل گونهنیا آنها. است یرضروریغ
 ، یپل یروین از استمداد یبرا یکاف فرصت وجود با که معناست نیا به یفور دیتهد فقدا 
 قاعددهمعتقدندد  ،و ضدرورت فوریّت یجداگانه فیتعر با آنها. کند دفاع دخو از بتواند فرد

 ،واقد  در ،آ  در کده کندد یطیشدرا به محدود را یاریخود که است نیا دنبال به ضرورت
 یرویدن یعندی. باشدد نداشدته وجدود مهداجم بدا مقابلده یبرا یگرید نیگزیجا راه چیه مطلقاً
 ،آ  هد  که است یطیشرا یمعنا به زین فوریّت .دباش توسل راه نیآخر ستیبایم، یدفاع

 بده مراجعده یبدرا یزمدان و یفرصدت چیهد کده اسدت یطیشدرا به مشروع دفاع کرد  محدود
 کده اسدتشدر   نیدا نیتضدم یبرا ناقص یاندهینما فوریّت، واق  در. نباشد یدولت مقامات
 (Ibid; 597د. )تنهسجدا  هم از ،مفهوم دواین  و است یضرور یدفاع یروین از استفاده

بر مفهوم ضرورت، انتقادهایی وارد است که موجب شده برخی آ  را جایگزین ناق ی 
 اتیدح یاجتمداع ارزش و ا اشدخ تیانسدان ،ضدابطه نیابر فوریّت بدانند؛ از جمله این که 

-یباعدث مد ،فوریّدتبنا به ضرورت و بدو  وجود  ،دفاع زی. تجوکندیم مخدوش را یبشر
 گدریو نخواهدد د باشدد داده رییدتغ را خدود ذهدن اسدت ممکدن مهداجم کده لهأمس نیا شود

 (.Battered woman and sleeping abusers: 465) میانگار دهینادرا  د،شو جرممرتکب 

 یاسدیس نقدش فوریّت یضابطهاست که  نیا کاوفمن دید از ،ورتدومین انتقاد وارد بر ضر
 یدفاع یروین از استفاده حق در دولت و ندا شهرو نیب مطلق میتقس استقرار در بسیار مهمی

 دخالدت یبدرا یفرصدت چیه و است یفور دیتهد کی بر پایه دیدگاه، در وضعیتی که. دارد
 قددرت بده ضدرورت یاما ضابطه ،دینما یشخ  دفاع تواندیم شخص، ندارد وجود دولت
 ولدو یفدور یملهح فقدا  در نیبنابراو  ستین بندیپا شهروندا  از دفاع در دولت یانح ار
 زندا  که کندیم استد ل یو ،از این رو. جست توسل یدولت یروین به ستیبایم ،یضرور
-گونه توضدیح مدیاین او. کنند فرار اسا  نیا بر فوریّت یضابطه از توانندینم دهیدبیآس

 بده اسدت ممکدن کدهنیسدت  یکسان با ا یق قابل و مشابه دیدهآسیب زنا  تیموقع که دهد
 در یو. ییربداآدم ا یدهمانندد قربان ؛ازنددی دسدت ییادعدا نیچند نیا به یزیآمتیموفق طور

 ،self defense)) ردیددگیمدد دهیددناد را دولددت ثرؤمدد تیددحما فقدددا  ،زنددا  نیددا مددورد

Imminense and Battered women, 2007: 342از بایسدت(. فلچر نیدز معتقدد اسدت مدی 
 یفدور دیدتهد وجدود صورت درتنها  زیرا ؛انستد  زم را آ  وجود و کرد تیحما فوریّت



تطبی  ش 
ه ه ژپو

نام
فصل

ب
غر م و 

سال ق ا
حقو قی 

 
 

 

 

114 

 
 بده را شدکنا قدانو  هیدعل یدفداع یرویدن از اسدتفاده یبرا خود حق حاًیصح دولت که است

 اسدتفاده یانتقدام یرویدن از مدردم یتدودهکه  شودیماز آ   مان  و کندیم ضیتفو اشخا 
 هیدعل اشدخا  زا تیدحما بده قدادر دولدتاگدر  ی استد ل وی ایدن اسدت کده. نتیجهکنند

امدا  هسدتند شیخدو از دفاع به مجاز اشخا  و ماندیم قمعلّ فوریّت ضابطه، نباشد خشونت
 خواهد شد.ن شهروندا  از دفاع قدرت ضیتفو موجب ضرورت یضابطه

 حذف شرط فوریّت در دفاع مشروع؛ و ایجاد یک معیار دفاع خاص .1-3-5

های خشدونت خدانگی و روابدط این دفاع، نوعی دفاع نسبی است و تنها در مورد پرونده
 نیددر ا دهیددبیاست. زندا  آسد تناداس قابل ،قتل جرم مورد در تنها ومبتنی بر سوءاستفاده، 

بده  عمد، قتل به تیمحکوم یبه جا ،معذور باشد ایو  موجّه آنها رفتار که نیا بدو  کردیرو
 زِیدآمخشدونت اقددامات مرتکدب یمتدوف فدرد: او ً، اگدر تنها شوندیموم محک رعمدیقتل غ
مداف  باور داشته باشد که اسدتفاده از  فرد؛ ثانیاً، شده باشد یمداف  در زما  طو ن هیعل شدید

؛ و اسدت یضدرور یجسدمان دیشدد بیآس ای مرگ از شیخو محافظت یبرا یدفاع یروین
 .باشد داشته وجود مداف  اعتقاد نیا یابر یمعقول لید  و هانهیزمثالثاً، 

. فوریّدتاست نه  رابطه کی در خشونت ینهیشیپ بر دیکأت کردیرو نیدر ا ب،یترت نیبد
 یدفداع یرویدباور مداف  به ضرورت اسدتفاده از ن تِیمعقول به را خود یجا فوریّت نجایدر ا

 فیدتخفا را تنهدا مشدمول آنهد معدذور، دفداع ای مشروع دفاعاما بدو  استفاده از  ،داده است
 Is imminence still necessary? Current). هدامکنندد و نده برائدت از اتمجدازات مدی

approaches to Imminence in the laws governing self defense in Australia: 

115) 
 

 یاسالم فقه و رانیا حقوق در تیّفور .2

 یرانجایگاه فوریّت در دفاع مشروع، در حقوق ا .2-1

 درطدور خدا  بده و انقالب از بعد و قبل را یا نیقوان یخیتار سابقه ابتدا بخش، این در
 توصدیف و تحلیدل یحقدوق نیدکتدر سدپ  و یبررس 1392ی م وب اسالم مجازات قانو 

 :شودیم

 یفریک نیقوان. 2-1-1

دفداع بده موجدب " عبدارت ،41 ماده صدر در ،1304 م وب یعموم مجازات قانو  در
 در امدا،. بدود دهحمله نش بود ِالوقوعبیقر ای فوریّتبه  یااشاره جیه و شدهذکر  "رتضرو
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بدو  فوت وقدت  دفاع یبرا یدولت یقوا به توسل که یمواقع در بودکهمقرر شده  186 ماده

 فوریّدت ،گدری. به عبارت دبود نخواهد دفاع عنوا  یبرا یموقع باشد، ممکن برای دف  ضرر
حمله بر حسدب  بود  الوقوعبیقر ،حمله بود ِیشده است. عالوه بر فورماده شر   نیدر ا

 قدانو  نیهمد 187 مداده در. است مشروع دفاع طیشرا تحققموجب  زیادله و قرائن موجود ن
 موجدوده قدرائن و ادلده برحسدب... » بدود شدده مقرر یدولت مقامات مقابل در دفاع مورددر 

 داشته بدود ا یب 188بند اول ماده  ن،یهمچن. است زیجا آنها برابر در دفاع «....باشد آ  خو 
 امدور نیا از خو  که یصورت در دیشد آزار و ضرب و دیشد جرح ای قتل از دفاع یبرا...»

انسا   یعنیچنانچه خو  مداف  بر اسا  قرائن معقول  نی. بنابرا«باشد معقوله قرائن به مستند
 .بود زیجا دفاع گردد،میحادثه محرز  طیمتعار  در شرا

 گونده هرک  در برابر  هر» بود شده مقرر 43ه ماد در ،1352 م وّبقانو  مجازات  در
در صدورت اجتمداع  باشدد، جدرم کده دهدد انجدام یعمل الوقوعبیقر خطر ای و یفعل تجاوز
 مداخله ای و نباشد ممکن عمال وقت فوت بدو  یدولت یقوا به توسل»که  نیمانند ا یشروط
همدا   نیدا. «و مجازات نخواهدد بدود بیقابل تعق نشود، واق  موثر خطر رف  در مزبور یقوا
 است. فوریّتشر   حیتوض

مدورد  مشروع دفاع ،34 و 33 در ماده ،1361ی م وّب اسالم مجازات به راج  قانو  در
 م دوّب قدانو مقدرر در  فیتعدار و طیشدرا همدا  واتخاذ موض  قانونگذار قرار گرفته بود 

 ا یبآ   94 ماده که ،شد بیت و 1362 سال در قانو  نیا راتیتعز بخش. شد تکرار 1352
 قدرائن به مستند مال ای عرض ای نف  برای خو  که است صادق یمواقع در دفاع داشتمی

 .نباشد سریم نجات برای تریآسا  لهیوس هرگونه و یدولت قوای به توسل و باشد معقول
 1352 و 1304 قدانو  مواد تکرار قاًیدق زین 1370 م وّب یاسالم مجازات قانو  61 ماده

-بیدقر اید یفعلد خطدر ای تجاوز 156 ماده درنیز  1392ی م وّب اسالم مجازات قانو . بود
 ذکدر را خطر بود  الوقوعبیقر ای فوریّت طیشرا (ت)و  (ب)بند  در و داشته ا یبرا  الوقوع
 .است کرده

 یحقوق نیدکتر. 2-1-2

 تیدآ  هدم بده تبع و ابعاد دفاع مشروع، موضوعات یاا به ذکر پارهتنه را یا دانا حقوق
تنها در مقام دفداع از  را قتل سندگا ،ینو از یبرخ. اندپرداخته آنها متو  یاز غرب و ترجمه

 موجّدهرا  قتدل یزمدان تنهدامال  از دفاع مقام در یو حت دانندیم موجّهعرض  ایحمله به جا  
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 :1 ، 1381 ،یلدیاردب) باشدد دیدتهد و آزار و عندف با مأتو مداف  مال به تهاجم که ندندایم

-ینمد موجّدهرا  یرتهداجمیغ طیبوده و قتل در شدرا رانهیگکامالً سخت یدگاهید ،ینا(. 68
 .داند

 یهرحملده برابدر در کده اسدت یمقتضد انسدا  یذاتد کرامدت حفد  معتقدندد زین یبرخ
 بده تعدرض چو دانسته شود ؛  موجّه و نهمدافعا ،یعمل هر ی،فور ای الوقوعبیقر و یضرور
 انسا  تیثیح و کرامت به تعرض( نامو  و عرض مال، نف ،)ی بشر یهاارزش از کی هر

 تهداجم، دفداع در مدداف  یرو شیپد راه تنهدا اگدر یحت ،شود دف  دیبا تهاجم نیبنابرا .است
 (.123: آ  تیمشروع یمبان و مشروع دفاع) باشد مهاجم کشتن
 یهداقتدل بدود ِموجّدهقائدل بده مجداز و  یغربد داندا حقدوق اتیدنظر از ویپیربا  یبرخ

 تیدفعل دیدتجداوز با شدودیمد گفتده یوقتد کده اندداشته ا یب بارهنیدرا و هستند یرتهاجمیغ
 انسدا  مدال ای عرض نامو ، نف ، به نسبت یتجاوز عمالً که ستیداشته باشد مق ود آ  ن

انددازه کده  نیبلکه همد باشد، ریپذامکا  آ  مقابل در دفاع تا باشد گرفته صورت یگرید ای
 کدرد یندیبشیخطدر را پد بدود ِالوقدوعبیقر ایتجاوز  تیفعل ی،قطع شواهد و لی بتوا  با د

 بده مربدو  طیشرا ریسا همانند لهأمس نیا البته. شودتلقی می شروعم آمده، دفاععملبه دفاعِ
 شدود احدراز دادگداه یقاضد طر  از دیبا که است یموضوع مسائلجمله از  ،دفاع و تجاوز

-قتدل کدرد ِیتلقمعتقدند امکا  مشروع یبرخ دگاه،ید نیا دأییت در(. 256 :1382 ،یصانع)

 در تدوا یمد کده دارد وجدود هیدپا نیا بر -دهیدبیآس زنا  خ و  در -یرتهاجمیغ یها
 سدوق سدمت نیدا بده را ییقضدا هیرو است، نیسنگ خطرات متضمن بالقوه که عمالاَ یبرخ
 مراتدببده ظداهرِ آنهدارا کده  یامجرمانده عمدالاَ و کندد عددول تناسب یضابطه از که دارد
ایدن گدروه از  کند. یرا دفاع مشروع تلق هستند یاحتمال خطر و تجاوز از رتریخط و دتریشد

 مدادهحکدم موضدوع و  1304 ی م دوّبعمدوم مجازات قانو  189 ماده حکمدانا ، حقوق
که موجدب  یقتل عمد در مقابله با عمل آ ،که بر اسا   1375 م وّب راتیزتع قانو  629

-قابلرا  ،عنوا  شده است موجّهباشد  دیضرب و آزار شد یحت ای دیجرح شد ایخو  قتل 

 قتدل بده را خدود همسدرا  یرتهداجمیغ طیشدرا در که یادهیدبیآس زنا  تیوضع بر عمالاِ
 (.150: 1391 خورده، کتک زنا  سندروم توپر در مشروع دفاع) دانندمی رسانندیم

غدرب کده ممکدن اسدت کدامالً سدازگار بدا  حقوقاین قاعده در تفسیر دفاع مشروع در 
ی حاکم بر نظام حقوقی ایدرا  و نیدز متو  قانون لزوماً با باشد، خود یفرهن  و تمد  جامعه
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 یتهداجم طیدر شدرادفداع  ،دفداع مشدروع واق ،به. ستینهمسو  را یا یجامعه با هنجارهای

دولت اسدت و تنهدا در صدورت عددم  یبرعهده شهروندا  از تیحما یفهیوظ گرنهاست و
-قتدل نیا نیبنابرا. پرداخت شیخو از دفاع به توا یم که است یدولت یامکا  توسل به قوا

 دهیددبیسدندروم زندا  آسد ایدخوگرفتده و  یِگددرمان به توا ینم و بوده یانتقاماز نوع  ها
 .جست توسل
 اعمدال تدوا یمد ،یو اجتمداع یرواند ،یجسدم یهاتیواقع رشیپذ با معتقدند زین یبرخ

 یفدریک قدانو  33 ماده. نمود زیتجو آلما  قانونگذار همانند را ضرورت حد از شیب یروین
 در»: اسدت نمدوده یندیبشیپد نیچند مزبدور یهداتیدواقع رشیبدا پدذ ،چهارم باب در آلما 
 ،از حدود دفاع مشروع فراتدر رود ،وحشت ایتر   ،یمگیسراس لیدلکه شخص به  یصورت
. این تفسیر از ماده مزبور صدحیح (180 :1389 آلما ، یجزا قانو )« ندارد یفریک تیمسئول

های غیرتهاجمی را به رسمیت شناخته است امدا کداربرد ایدن نیست. گرچه حقوق آلما  قتل
از حدد  ،تدر  لیدل به  است اما مداف ا یدر جر یکه تهاجم هایی استماده ناظر بر موقعیت

نده قتدل در  ،اسدت یتهداجم یرویدتجاوز نموده و در واق  عمل مدداف  نامتناسدب بدا ن مجاز
 .یرتهاجمیغ طیشرا

 یاسالم فقه در در دفاع مشروع، تیّفور. 2-1-3

در  لیددل نیشده اسدت؛ بده همد عنوا ضرر  وحمله  دف  تنها دفاع، هد  یاسالم فقه در
-ندهیک اقددامات و انتقدام یمدان  توسدعه کده دارد وجدود یفاع و احکام آ  ضوابطد طیشرا

 نیدا از یکدی. شدودیمد -حملده از قبدل -دسدتانهشیپد اقدامات زین و -حمله از پ  -انهیجو
در  یموضد  فقده اسدالم ن،ی. بندابرااسدت الوقدوعبیدقر اید یفدور یاوجدود حملده ضوابط،

 یهداقتدل هیدتوج امکدا بدوده و  راندهیگسدخت اریبسد یرتهداجمیغ طیخ و  قتل در شرا
. سدتیممکدن ن یاسدالمپرتو فقه  در دهیدبیآس زنا ِ سندرومِدچار  زنا ِتوسط  یرتهاجمیغ

 .است نمانده پنها  فقها دید از یفور یحمله وجود در اشتباه و یظاهر مشروع دفاع اما،
 «هجدم» ،«دق » ،«دخل» دمانن یافعالو قلمرو دفاع مشروع  طیشرا ا یب در یفقه متو  در
 ،نمونده ی. بدرااست مستتر یفور یوجود حمله ،افعال نیا یاست که در معنا کار رفتهبه و...
 :5  خدال ،ال)« جاز له الدف  عن نفسه او عدن مالده ماله، او نفسه دیری رجال رجل ق د اذا»

قهدی عبدارتی ی بیا  شرو  دفاع مشروع در قریب بده تمدام متدو  ف. همچنین در ادامه(345
است؛ عبدارت  ینیو ع یفور یضرورت وجود حمله گرانیب یضمن طور به شود کهدیده می
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ق: 1417 اول، دیشه) «باشد داشته علم مهاجم ق د به دیبا مداف : بق ده العلم م  ا  بدأی »

ردی مهداجم را آمده است که اگر ف در ادامه گردد؟ی(. اما ق د مهاجم چگونه احراز م265
به قتل برساند با این ادعا که مهاجم ق د جدا  یدا مدالش را نمدوده  -منزل مداف -منزلشدر 

 کده نیدا بدر یمبند یاندهیّب بوده، بر مداف  است که بیّنه اقامه کند تا دفداع وی مشدروع باشدد؛
 یروبدرو کده یلو در حا است شده وارد اشخانه به ستین غال  در که یریشمش با مهاجم
ترتیدب، از عبدارات مدذکور بددین (.پیشین) است کردهجانشا  را  ق د ه،ستادیا منزل یاهال

 حملده وجود -محدود طیشرا با یاسالم فقه در خود از دفاع زا یم چه تاکه  شودیماستنبا  
 مد  ا  الدداف  بددأی » اسدت آمده گرید یجا در .است شده رفتهیپذ -الوقوعبیقر ای یفور

 مهداجم که باشد داشته علم دیبا مداف  :ذقفیطّله قاصدا لم فا  ع ،عنه کفّ ادبر فا . الق د
 دست دیبا زین مداف  دو اگر مهاجم پشت گردانَ است نموده را یو مال ای رضعِ ،جا  ق د
 شیخدو ازرا به ق د کشتن مجروح سازد که قادر به دفاع  یو اگر مهاجم و بردارد دفاع از

: 13   ،یلیاألردبر دفاع جز با قتل ممکن نباشد )را فوراً بکشد مگ مهاجم دیمداف  نبا نباشد،
آ  کده مگدر  ،باشدد دفاع آغازگر دینبا مداف  که دیآیبرم گونه نیا هیفق نیکالم ا از(. 302
 است. نموده را یو ق د مهاجم که کند دایپ علم

 مدداف  بده حملده ق دد دیدکده با ذکر شده اسدت «راتیالتعز و الحدود اس » کتاب در
. در صورت ستین زیشروع به دفاع جا ،د و اگر ق د حمله محرز نشده باشدباش شده محقق
مداف  حدق  یباشد برا ستادهیمداف  ا یکه مهاجم روبرو یزمان تا حمله، ق د احراز و تحقق

احدراز ق دد  ؛ زیدراسدتین زیدفداع جدا د،که پشت گردانَد نیبه محض ا امادفاع وجود دارد 
عندوا  دفداع صددق  ،یت عدم ق د حمله و تعددموجب جواز دفاع است و در صور ،حمله

اللثدام  کاشدف مانندد فقها از یبرخ یحتصورت گرفته است.  یندارد و نسبت به مهاجم تعد
کده  آ  مانندد – باشد رممکنیغ حمله انجامچنانچه  ،یتعد ق د احراز وجود با که معتقدند

 ق دد احرازبا  اما. ستین زیجا دفاع – باشد داشته وجود یا چیزی مانند آ  یوارید ای یحائل
در  .مهداجم او را خواهدد کشدت ،اگدر دفداع نکندد زیدرا سدت؛یعلدم شدر  ن ،مهاجم یتعد

 سدتین دیدجواز دفاع اسدت و بع یبرا یاحتمال وقوع حمله کاف ،که ق د احراز شد یموارد
 یتعدد ق دداحدراز  اطالقات، یبرخ وجود لیدل بهمانند سارق مسلح و محارب  یرددر موا
 علدم عالوه بر شر  ق د تعدی، الفوائد ضاحیادر (. 462 ق:1417 ،تبریزی) نباشد شر  هم

انتفداء ضدرر  ،هدد  از دفداع ،متدو  ریو مانند سدا است شده شر  زین مهاجم ق د به مداف 
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 ضداحیامتوقدف گدردد. ) دیدبا زیددفداع ن ،شدود یشده است و هر زما  که ضرر منتفد عنوا 
 (.546 :4  القواعد، مشکالت شرح یف الفوائد
 یامدا بدرا هدم نیسدت آورنیقدی البتده کده –ظن به وجود حمله  علم، بر عالوه یبرخ اما،
. داننددیمد یرا کاف – افتاد خواهد اتفاق یاحمله که آوردمیرا به وجود  نا یاطم نیا مداف 
 ق د به علم از بعد مگر ،ستین زیجا دفاع که است آمده اللثامکشف  کتاب در ،نمونه یبرا
 عددم صدورت در یو بر تسلط امکا که عادتاً  نیا زین و ،خطر وجود به مداف  ظن ای اجممه

در روضده  (.651 :10 ، ا حکدام قواعد عن ا بهام و اللثام کشف) وجود داشته باشد دفاع،
ق دد  دیدبا:  .... بق دده الظدن او العلدم مد  الّدا بدأی »است که  گونه مقرر شدهاین زینالبهیه 

وارد مندزل  یمهداجم اگدرباشدد. و  زیمورد ظن باشد تا دفداع جدا ایو  معلوممداف  مهاجم بر 
امکدا  دفد   ،را کدرده و بددو  قتدل یمداف  شود و مداف  ادعا کند که مهاجم ق د جا  و

بداز  ریمثدال مهداجم بدا شمشد یارائده دهدد کده بدرا نهیّب ستیبایم ،حمله وجود نداشته است
 نیدعلدم در ا رتعذّ لیدل بهبر قتل  ی. اما اگر ق د مهاجم مبندبو ستادهیامنزل  یاهال یروبرو

 (350 :9ق،  1412 ،شهید ثانی. )شودیم رفتهیپذ یاز و د،ینما اثباتموارد را نتواند 
 کدهوجدود نددارد  لهأمسد نیدا در یمخدالف در جواهر الکالم نیز آمده است که هیچ قول

 یظنّد قیگرچه ق د از طر ،باشد شده قمحق مهاجم یحمله ق د مگر کند دفاع دینبا مداف 
مدداف  ضدامن  ،شود روشنو اگر خال  آ   احراز گردد. شود،یم محقق آ  مانند عرفاً که

 .است که امکا  تسلط مهاجم بر مداف  در صورت عدم دفاع شر  اسدت نیا ،است و ظاهر
ا  تسدلط وجدود چو  عادتاً امک ،ق د جا  مداف  را نموده باشد یاگر از پشت حائل نیبنابرا
مداف  باشد تا  یروبرو دیمهاجم با ،با احراز ق د حمله ز،ین. ستین زیدفاع جا نیبنابرا ،ندارد

دفد   یدفداع تنهدا بدرا ، زیدراسدتین زیبرگرداند دفاع جدا یرو یباشد و اگر از و زیدفاع جا
 (656 :41 ق، 1404 ،نجفی) حمله است.

ق د مهاجم، دفاع جایز است، ولو ق دد  بعد از تحقق»در تحریرالوسیله مقرر شده است 
 اید و ظدن بدا مهداجم ق دد اگر ایآ امامحرز گردد.  مهاجم با قرائنِ موجب اطمینا  و وثوق،

 ،ظداهر ؟چده ،محرز گردد شود،خود  هیعل یاحمله وقوع از مداف که موجب تر   یاحتمال
 اید و علدم وجود اب یحتکه مداف  از ضرر مهاجم در اما  باشد.  یدر صورت استعدم جواز 

دچدار اشدتباه شدود و  ،مداف  در احراز ق دد مهداجم چنانچه نا ،یاطم و وثوق موجب قرائن
 ؛ضامن اسدت ،مرتکب نشده یکه گناه نیبا ا ،مرتکب قتل مهاجم شود ،یاشتباه نیچن رویپ
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 امدا ندق د جا  مداف  را نموده باش شا یکه اگر ا ،سارق مسلح و محارب خ و  در مگر

کده در ایدن  د،یدبه مهاجم حمله نما یگریق د د یواقف نباشد و برا یق د نیه چنمداف  ب
آمدده اسدت کده  نیهمچند. «اسدت یمتجدر گرچده اسدت؛ مدداف عدم ضدما   ،ظاهر فرض،

 ادامده حملده بده اگدر و بردارد دست دیبا زین مداف  برداشت تهاجم از دست مهاجم چنانچه»
 (489 :1 ق، 1404 خمینی،) .کند دفاع خود از دیبا زین مداف ، دهد

 بده حملده ق دد یگرید کند الیخ و ت ور یکس اگر»نیز آمده است  هیالشرع احکامدر 
 شدود معلدوم اگر دآورَ وارد یخسارت خود از دفاع مقام در و دارد را یو رضعِ و مال، جا 
 همچندین. باشدمی یظاهر مهاجم خسارت ضامن اما نشده مرتکب یگناه است کرده اشتباه
بر او حمله برده است و جز با قتل امکا  دفداع  یادعا کند کس یر شده است که اگر مردذک

برهنده وارد  ریدهند کده مهداجم بدا شمشد یق ا  خواهد شد مگر شهود گواه ،نبوده است
 (367 :5 ق، 1420، حلّیمنزل مداف  شده است. )

 یو یروروبد مهداجم کده اسدت زیجدا یزمدان دفاع که است مذکور ا حکام مهذب در
 بده اضدرار باشد نموده پشت مداف  به اگر و باشد شده هم «فا سهل سهلا » تیرعا و باشد
 ،سدبزواری) اسدت ضدامن صدورت نیدا ریغ در ؛دیکش دفاع از دست دیبا و ستین زیجا یو

 و کدرده ندامو  و مدال جدا  ق دد مهداجم کده شود محرز اگر زین و(. 163: 28  ق،1413
کده  نیدبددو  ا ،اسدت ضدامن گدردد آشدکار اشدتباهش امدا بکشد را او دفاع مقام در مداف 
 پیشدین:). دارد هجدوم ق دد کده داشته اعتقاد شودیم فرض ؛ زیرامرتکب شده باشد یگناه
165) 

 و باشدد نشده محرز یبر و حمله بر مهاجم ق د که مادام کند دفاع به شروع دینبا مداف 
 دفداع از دیدبا برگرداندد یرو اگدر و کند اعدف دیبا است مداف  یروبرو مهاجم که یزمان تا

 نیدا در .(51 :15 ق، 1413 ،؛ شدهید ثدانی177 :4  ق،1409 ،محقدق حلّدی) بدردارد دست
 کده یزمدان هدر و است ضرر و حمله دف  تنها دفاع هد  که دریافت توا یم یخوب به متو 
، یاولد قیدطر بده و، حمله یادامه از مهاجم ان را  لیدل به ولو باشد نداشته وجود یاحمله

 ندارد. حمله از شیپ دفاع حق مداف ، حمله وقوع از شیپ
 یدرجده نیبا تر فقها ست؟یچ احتمالو  ظن نا ،یاطم علم، ن،یقی میا تفاوت درجه  اما
معتقدندد  ی. برخداسدت شدده ریدتعببه علم و زوال شک  آ ، ازفقه  در .نامندیم نیقی را علم

 نیامد و ثقه باب از که دانندیم یزیداشته و علم را اعتقاد به چتفاوت  گریکدیبا  نیقیعلم و 
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 وجدود بددا  علدم آنچده بده نسبت است نف  آرامش نیقی که یحال در شودیم جادیا بود 
؛ همچنا  که ابوالبقاء آ  را اعتقداد جدازم و ثابدت (63 ق:1413 ة،یاللغو الفروق معجم) دارد

 (116 :5 م، 1974 ،کفویال)مطابق واق  تعریف کرده است. 
 کده «الظدن غلبدة» اید «نیقدی بده متدخخم ظدن» ،یکی: استدو قسم  اما از نظر فقها، ظن بر

 رجحدا  نیدا کده یطور به گر؛ید طر  بر یامر ای خبر طر  کی رجحا  از است عبارت
قابدل توجده و  زیدادِ آ ، ضدعف جهدت به و شودیم گذاشته دور گرید جانب و است مطلق
 ادید «یعداد علدم» بده آ  از داندا حقدوق. است نیقی مثابه به ظن، نوع نیا حکم یست.ناعتنا 

 . اما نوعدارند نظر مد را علم نوع نیا ح ول پرونده، کی به یدگیرس در قضات و کنندیم
 کده ایگوندهبده اسدت، زیدچ دو نیبد وقدو  ، ناظر برظن نوع نیا. است مطلق ظن ظن، دوم

 دور نظدر از و میاندداز دور را گدرید طدر  کهآ  یب م،یدهیم حیترج را طر  کی جانب
 ،الحمدوی) انددکدردهارائه  ظن از منطق یعلما زین را تعریف همین(. 79: 4  ،هما ) میبدار
 .ندیگو وهم را ظن در مرجوح جانب که؛ همچنا (84: 1  ق،1357
  ،دانداحقدوق دیدد از امدا. اسدت امددهین ا یدم بده سخن نا یاطم یاز واژه فقها، کالم در
 دارد ظن از با تر یادرجه و علم از ترنییپا یادرجه که است ظن و علم نیب یحالت نا یاطم

در  . به نظر نگارنده، اطمینا  معادل ظدن متداخم بده علدم اسدت و(68 :1389 ،نیاآقایی)است 
ظن متاخم به علم اسدت  ،مق ود آنا  رانند،یکه فقها از ظن به وقوع حمله سخن م مواردی
چنانچده  ب،یترت نی. بدستین آنا  نظر مورددو امر است  نیمطلق که در واق  وقو  بو ظن 

دفداع  هیدموجب توج ،داشته باشد نا یاطم ایظن متاخم به علم و  ،علم ،مداف  به ق د مهاجم
 فقهدااسدت و  یفور و ینیع یلزوم وجود حمله همانافقه  کردیرو ،کهنیا جهینتخواهد بود. 

 لیدل به -متاخم به علم -ظنّ ای و مهاجم ق د به مداف علم  ی،فور یهحمل طیشرا درکدر 
 طیچنانچده مدداف  در درک شدرا وجود، نیا با. انددانسته شر  راآور  نا یوجود قرائن اطم

 یوبدر ضدما   بپدردازد، شیبه دفاع از خو ،یفور یادچار اشتباه شود و با عدم وجود حمله
 شده است. یتنها دف  حمله و ضرر معرف ،نسبت به دفاع فقه کردیرو زیرا ؛گرددیم مستقر
 

 جهینت
. هستندمجرمانه  ،صورت ی اقداماتی است که در غیر آ کنندهدفاع مشروع عامل توجیه

 مهدم و زیدانگبرچالش یهمانا یک مؤلفه فوریّت شر  ،دفاع مشروع یِهیتوج ارکا  ا یم زا
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 قدر  اواخدر در مفهوم نیا. دارددر پی  یناگوار پیامدهای آ ، حیصح درک ماست که عد

 پوشدش تحدت را یرتهاجمیغ یهاقتل تا گرفت قرار پردازا هینظر یِجدّ چالش مورد ستمیب
مبدتال بده  زندا  خ دو  رد شدر ، نیدا یفدرارو یهداچدالش امدا. کنند یتلق مشروع دفاع

 بده مراجعده بدا دهیددبیآسد زندا . دیآینم یبه نظر معقول و منطق «دهیدبیآس ز ِ»سندرومِ 
 بده ،دهیدبیبه سندروم زنا  آس مبتال زنا ِ و بستانند را شیخو حق توانندیم دادگاه و قانو 
 درخ دو  امدا. نددیجو بهدره توانندیم دهندهفیتخف ای کنندهمعا  یِقانون ریاز معاذ ،نظر
 ی. همدواره افدرادسدتیاز وجده ن یخدال ،اتیددفاع نیدا هیدقول به توج ،یظاهر مشروع دفاع

-یمد شیبه دفداع از خدو حمله دف  یبرا تنها و شوندیوجود دارند که دچار اشتباه معقول م
 .پردازند
 نیقدی. اسدت چالش از دورهو ب یمنطق ،دهیبرگز یاسالم فقه که یکردیرو ،ا یم نیا در

 یهدر دفداع تیمشدروع یشر   زم برا آ ، وقوع به ظن  اقل ای و یفور یاحمله وجود به
از عواقب  اجتناب یقرار گرفته و برا یاشتباهات معقول مورد توجه فقه اسالم نیابنابراست. 
 طیدر شدرا یظدن معقدول و متعدار  هدر انسدا  معمدول ،حملده فوریّتبه  ظنّ رشیپذ یمنف

 قابدل دهیدد بیمانندد زندا  آسد یاستثنائ طیشرا اما، است شده یمعرف کارِراه نیبهتر ،حادثه
 یهدر دفداع ایدو  یو ممکن است هماهن  بدا دفداع جندو  آند یستن مشروع دفاع بر انطباق

 .شد هاقتل نیبود  ا موجّهو  حیقائل به صح توا ابراز شود؛ در این وضعیت نمی گرید
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