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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 selfdefense 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.
Keywords: self-defense, imminence, non-aggressive, battered women
syndrome.
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چکیده
فوریّت خطر تهاجم ،ناجشها آنیزتاری رار ا ت ات با ارتی تومیا فاج
نهرو عاوتن رده ت ت .چجلش نور رر ا ر تی پاووشش فجعیاجد ر رارتی
غیرتهجمما و تنکجن یج عدم تنکاجن تو ا خهاا ا نوهاوم فوریّات تخاًجداج ر
خًوص و نوضو ِ « فج نهرو ظجشری» و « ادروم زنجن آ یب یده» ت ات با
ر روی ت ِ و وض یت حمل ی فوری و عیاا ومو ندتر  .نوهومراج ااِ فوریّات و
یجن رویکر شجی رتیج ر نور و نوضو ِ پیشگوا ر حقوق غرب و پس رر ا
آن تز ناظر فق و حقاوق تیارتن نوضاو تیا پاووشش ت ات .نوضا نااخاب فقا
ت النا عجشالن و ور تز ت ًب و ه و تاهج ر داورد وماو حملا ی فاوری و
عیاا  -ر ت جس نظر رخا فقهج -و یج شریبتلوشو  -ر پجی ظ ّ وماو خطار ار
ت جس نظر یگر فقهاج -فاج رت نااجز تنهاا ت ات .ر پجیاجن نایاا آن ت ات با
فجعیجد ر ررتی غیرفوری -تع ،تز تی ب ت ج ج حمل تی ومو ندترا و یج حملا
فوری نبو ه ت ت -نماتوتند ر ت جس فج نهرو تومی گر .

واژگان کلیدی :فج نهرو غیرتهجمما فوریّت ادروم زنجن آ یب یده.
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مقدمه

زمانی که فردی دست به تهاجم علیه دیگری میزند ،دیگری مطابق قواعد عمومی دفاع
مشروع میتواند از خویش دفاع کند .اما طی چه بازهی زمانی ،عمل مدداف مدیتواندد دفداع
مشروع تلقی شود و نه انتقام؟ از چه زمانی دقیقاً حملهی مهاجم ،حملهای آغازشدده قلمدداد
میشود؟
مفهوم سنّتی «ضدابطهی فوریّدت» ،معطدو بده لدزوم وجدود ارتبدا عرفدی بدین آسدیبِ
پیشدگیریشددهی مهداجم بددا نیدروی دفداعی مدداف  ،از حیدث زمدا اسدت .فوریّدت در ایدن
چارچوب سنّتی ،به زمانی اشاره دارد که به موجب آ  ،شخص مجداز بده اسدتفاده از نیدروی
دفاعی برای دف حملهی فوری اسدت( .صدانعی256 :1382 ،؛ پیمدانی213 :1357 ،؛ نوربهدا،
)264 :1387
اما ،در حقوق غرب بر این مفهوم سنّتی ایرادهایی وارد شده است :اول آ که ،فوریّدت،
مزایای قانونی برای مهاجما در بردارد؛ زیرا در مواقعی که مداف میداند که مهداجم بده او
حمله خواهد کرد ،باید منتظر بماند تا حمله جریا یابد .یعنی ،قبل از این که ضابطه فوریّت
اجازه دهد که مداف از خود دفاع کند ،وی باید منتظر بماند .در نتیجه ،زمدانی کده مهداجم،
حمله را آغاز کند ،مدداف در موقعیدت نامسداعد قدرار گرفتده اسدتMotz, op.cit: 218-( .
)219
دوم ،گاهی این ضابطه امکا دفاع را از قربانی سلب میکند .برای نمونه ،در مورد زندا ِ
آسیبدیده ،زمانی که سوءاستفاده و آزار آنا در حال شروعشدد اسدت ،بده دلیدل جثدهی
کوچکتر و ضعف بیشتر ،قادر به دفاع از خویش نیستند .این در حدالی اسدت کده بدر اسدا
ضابطه فوریّت ،آنها نباید قبل از این که حملهای صورت گیرد ،از خود دفداع کنندد و وقتدی
حمله صورت میگیرد ،ناتوا از دفاع از خویش در برابر همسر قویتر از خود هستند .پد
ملزمکرد ِ زنا آسیبدیده به رعایت فوریّت ،بیمعنا و بیفایده استEastteal .op.cit: ( .
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سوم ،در برخی موارد ،مداف

بهطور معقولی در تشخیص وجود حمله فوری دچار
اشتباه 
نیسدت امدا اوضداع و احدوال موجدود در آ زمدا  ،ت دور

مورد را نیز بیپاسخ میگذارد(Fletcher, 1985: 972) .

به دلیل این ایرادات ،جایگزینهای دیگری توسط نظریهپردازا معرفی شدده اسدت کده
مشکالت باور به شر فوریّت در تحقق دفاع مشروع را نداشته و دفاعیات مبتنی بدر شدرایط
غیر فوری را موجّه نمود .در این مورد ،برخی معتقدندد «ضدابطه ضدرورت» یدک جدایگزین
مناسبتر است؛ زیرا دفاع میتواند ضروری باشد ،قبل از این که فوریّدت یابدد .برخدی نیدز،
مفهوم و «معیار غیرقابدل اجتنداب بدود » را معیداری مناسدبتدر از معیدار فوریّدت مدیدانندد؛
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میشود .حملهای فوراً در جریا
معقول حملهی فوری را برای مداف موجب میشود .قائل شد به مفهوم سنّتی فوریّت ،ایدن

همچنددا کدده برخ دی دیگددر معتقدنددد اشددتباه در فوریّددت موجددب توجی ده دفدداع م دیشددود.
()Christopher, 1994: 331
برای تشریح این دیدگاهها ،ابتدا دیدگاههای رایج در حقوق غدرب بررسدی مدیشدود و
سپ موض فقه اسالمی و حقوق ایرا ر این زمینه توصیف و تحلیل خواهد شد.
 .1فوریّت در حقوق غرب
 .1-1مفهوم ،هدف و پیشینهی فوریّت

«فوریّت» از دید فلچر خط تمایزدهندهی اساسی میا رفتار انتقامی و رفتار دفاعی اسدت.
نیروی دفاعی که در ابتدا رفتار غیرقانونی قلمداد میشد ،به موجب این شر بهعندوا یدک
موضوع حق 1بهکار گرفته میشود .رفتار دفاعی موجّده نخواهدد بدود ،مگدر آ کده فوریّدت
داشته باشدد ) .(Basic Concepts of Criminal Law: 591کداربرد شدر فوریّدت ،هماندا
مسدود کرد اشتباهات و محدود کرد استفاده از نیروی دفاعی به وضعیتهایی است کده
در آ  ،نیاز برای انتخاب ببن زنددگی مهداجم یدا زنددگی مدداف  ،کدامالً مسدلم شدده اسدت
()Killing in self defence: 622
اما «فوریّت» چه مفهومی دارد که با وجود آ  ،رفتار دفاعی ،بر حق و موجّه میگدردد و
دفاع متقابل در برابر رفتار دفاعی ،ناموجّه میشود؟ برخی معتقدند ()Fletcher, 1985: 592

1 A matter of right
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تفاوت آشکاری بین نیروی دفاعیِ اِعمالشده علیه مهاجما فوری 1و نیروی دفاعیِ اِعمدال-
شده علیه افراد تهدیدآمیز ،2وجود دارد .برای اینکه عملی دفاع مشروع باشد ،باید حملهای
در جریا یا فوری باشد .در حقوق آلما  ،این فرضیه وجود دارد که برای فوریبود ِ یدک
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حمله ،باید نمایشی از ق د مهاجم برای حملهای به طور فوری وجدود داشدته باشدد؛ اعدم از
این که نمایش ق د مهاجم ،کالمی باشد یا بهصورت رفتار فیزیکی بروز یابد .برخدی دیگدر
در تعریف فوریّت و تهدید فوری ،معتقدندد کده تهدیدد ،زمدانی فدوری تلقدی مدیشدود کده
نزدیک به وقوع باشد .بر اسا این شر  ،میبایست هیچ فرصت و امکانی بدرای توسدل بده
نیروی دولتی وجدود نداشدته باشدد ( .)Killing in self defence: 78نیدز اینچندین اسدتد ل
شده است که آسیب فوریای که مهاجم درصدد ایراد آ است ،چیزی فراتر از تر

ورود

آسیب است ،و زمانی آغاز میشود که عمل یا حرکتی آشکار رخ دهد و یا کالم آشکاری
گفته شود و د یل معقولی بر بداور بده ایدن کده مهداجم ق دد ایدراد آسدیب دارد ،را شدکل
دهد)Reexaminingthe doctrine of self defense: 28(.
در تبیین چرایی و هد از استقرار شر فوریّت در دفاع مشروع ،برخدی مانندد جدور
پی .فلچر به بیا نقش سیاسیِ فوریّت پرداختهاند .بر اسا

دیدگاه فلچر ،فوریّدت بدهعندوا

ضابطهای که برخورد شخ ی افراد با تهاجمهای غیرقانونیِ واردشده علیده خدود ،را سداما
میدهد ،نقشی سیاسی دارد ،و آ  ،تقسیم سیاسی قدرت بدین دولدت و شدهروندانش اسدت.
زمانی که آسیب غیرقدانونی در آیندده در راه اسدت ،شدهروندا ممندوع از دفداع از خدویش
هستند؛ زیرا از نظر سیاسی ،از شهروندا انتظار میرود قبل از ورود آسیب فدوری ،قدانو را
در دست نگیرند و تنها زمانی کده قدانو نداتوا از حمایدت از شدهروندا بدود ،بده دفداع از
خویش بپردازند ( .)Concepts of Criminal Law: 570 Basicبرخی دیگدر معتقدندد کده
فوریّت ،یک قاعدهی اخالقی مهم است که درصدد پیشگیری مردم از استفادهی زودهنگام
از سالح و کاهش رخداد خشونت علیه افراد بیگناه است(Greenawalt, 1986: 91) .

اما ،الزام به وجود فوریّت با این رویکرد سنّتی که تا اواخر قر بیستم دیدگاه غالب بدود
از دهه  1980به این سو به چالش کشیده شد (بهستانی .)149 :1387 ،حقوقدانا  ،عددالت و
ان ا را در ابتدا در مورد محکومیت مددافعانی کده پیدرو بداور معقدول بده وقدوع حملدهای
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1 Imminent attackers
2 Threatening people

فوری ،پیش از وقوع عینی حمله ،به دفاع از خویش میپرداختند()Baron,2005:400و
رضدرورایید ون 
فرض که فقدا یدک تهدیدد فدوری خدا  ،نشدا دهنددهی پاسدخ دفداعی غی
پیرو باور به وقوع حمله حتمی در آیندهای نزدیک ،اما بدو وجود حملهی فوری و عیندی،
مهاجما خفتهی خود را به قتل میرسداندند از م دادیق بحدثبرانگیدز تحقدق فوریّدت بدود

) .(Motz,op.cit:18این چالش ها منجر به طرح دیدگاههدایی گردیدد کده ذیدالً بیدا مدی-
گردند.
 .2-1دیدگاههای رایج پیرامون فوریّت در قلمرو دفاع مشروع ظاهری

«دفاع مشروع ظاهری» به شرایطی گفته میشود که مداف با این باور که حملهای فدوری
در راه است ،به دفاع از خویش بپردازد اما در واق ایدنگونده نباشدد و در تشدخیص فوریّدتِ
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غیرمعقول است ،را به چالش کشیدند( )Duff,2004:841و سپ  ،زنا آسیب دیده ای کده

حمله ،دچار اشتباه شده باشد .مثدال بدرای ایدن ندوع دفداع ،در شدهر نیویدورک اتفداق افتداد؛
هنگامی که در مترویی در نیویورک چهار جوا آفریقایی-آمریکایی بده یکدی از مسدافرا
نزدیک شده و پنج د ر از وی تقاضا میکنند .مسافر بدو این کده هدیچ صدحبتی بکندد ،از
جیب خود سالح بیرو آورده و به هر پنج نفر حملهور شده و یکی از آنها را شدیداً زخمی
نمود .این مسافر پیش از آ در موقعیتهای مختلف مورد تهدیدد واقد شدده بدود و ت دور
کرده بود این بار نیز ،حملهای قریبالوقوع در جریا است .به همین دلیل ،این مسدافر بدرای
باورش به این که ق د حمله به وی وجود دارد ،دلیل داشت .اما این مساله که بداور و دلیدل
مداف ِ ظاهری ،برای توجیه اقدام پیشدستانهاش امری مهم و مؤثر است یدا خیدر ،موضدوعی
است که باعث تقسیم نظریهپردازا به دو دستهی عینیگرایا و ذهنیگرایا شدده اسدت( .
Putative self defense: A borderling case between justification and excuse,
)2008: 600
 .1-2-1دیدگاه عینی :تئوری مجرمیت

این تئوری مقرر میدارد که ارکا عینی دفاع موجّه (یعنی ناصحیح بود تجاوز) بخدش
اساسی ادعای توجیه است .بنابراین ،برای موجّه قلمدادشد ِ هر اقددام دفداعی ،بایدد حتمداً و
واقعاً تجاوزی غیرقانونی و خطاکارانه ارتکاب یافته باشد و بدین ترتیب ،اشتباه در مورد این
عن ر (عن ر وقوع تجاوز ناصحیح و غیرقانونی) ،م داق اشتباه در خودِ توجیهِ قانونی تلقی
میشود و آ را تبدیل به یک عذر مینماید ،و نه تبدیل به یک عامل توجیهکنندده؛ مسدأله-
ای که باعث میشود تنها مسئولیت مداف ظاهری تحت شعاع قرار گیرد نه خطدابود ِ عمدل.
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اگر اشتباه ،معقول و غیرقابلاجتناب باشد معذور خواهد شد و اگدر غیرمعقدول باشدد باعدث
کاهش و تخفیف مسئولیت او میشود( .پیشین)
برجستهترین شارح دفاع مشروعِ ظاهری و عینیگرا ،جور پی .فلچر ،استد ل میکندد
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که دفاع مشروع دفاعی است که باعث توجیه کامل اقدام مداف مدیشدود و عمدل مدداف را
صحیح و خوب میگردانَد .برای تحقق دفاع مشروع میبایسدت ضدوابط مهدم قدانونی آ –
یعنی ضرورت ،تناسب و فوریّت – الزاماً وجود داشته باشد تا بهعنوا یک عذر موجّهکننده
عمل کند .ضابطهی فوریّت از دیددگاه وی ،خدط اساسدی تمایزدهندده بدین رفتدار دفداعی و
انتقامی است .بنابراین ،اسدتفاده از نیدروی دفداعی توسدط فدردی کده تهداجم فدوری تنهدا در
«ذهن» وی وجود داشته ،نمیتواند موجّه باشد .اعتقادِ صِر

نمیتواند دفداع را موجّده کندد.

مهاجم ظاهری که در واق فرد بیگناهی است ،مورد تهداجم مدداف ظداهری قدرار گرفتده و
حق دفاع از خویش دارد)Basic Concepts of Criminal Law; 73( .
پل رابینسو هم معتقد به فوریّت عینی است .از دید وی ،توجیه ،یک عامل عینی اسدت؛
به این مفهوم که زمانی که هیچ عمل بدی رخ نداده باشد نمیتوا به عامل تدوجیهی اسدتناد
جست .اگر کسی دچار اشتباه شود ،عمل موجّه عملی است که در تمدام جهدا  ،صدحیح و
خوب تلقی شود و این در مواردی اِعمدال مدیشدود کده مدداف هدیچ آسدیبی در واقد وارد
نیاورده باشد ،نه در مواردی که مداف صرفاً ت ور مدیکندد آسدیبی وارد نیداورده اسدت امدا
عمالً آسیب وارد نموده باشد .رابینسو این دیددگاه را بدر اسدا آنچده انجدام شدده اسدت،
دیدگاه "اقدامات" نامگذاری میکندد ،کده در تغدایر بدا دیددگاه "د یدل" اسدت .دیددگاه
د یل ،بر اسا د یل مداف برای عملکرد  ،توجیهات را بیا میکند .بنابراین ،حتی اگر
مداف نمیدانسته ضوابط دفاع مشروع مهیا هستند امدا در واقد مهیدا بدوده باشدند ،رفتدار وی
موجّه است؛ اما اگر ت ور کند عملش موجّه است در حالی که در واق موجّه نباشد نمدی-
تدوا اقددام او را توجیده کدردCompeting theory of justification deed versus ( .

)reason, 1996: p43
 .2-2-1دیدگاه ذهنی :تئوری جرم

دیدگاه ذهنی مقرر میدارد که ارکا عینی دفاعیات موجّه ،ارکا خنثدیکننددهی جدرم
هستند .بنابراین ،اشتباه در مورد این ارکا  ،بهعنوا «اشتباه موضوعی» قلمداد میشود؛ یعندی
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بهمثابه یک اشتباه که عن ر روانی مداف را تحدت تدأثیر قدرار مدیدهدد .اگدر اشدتباه معقدول

باشد ،به این معنی است که مداف بدو سوءنیت و عن ر روانی که ،وجود آ عن
خطاکاراندهدر بدراتلقدیی 
محکومیت به یک جرم زم است ،اقدام کرده است .پ عمل این فدرد،
بپدردازدPutative self defense: A borderling case between justification and ( .

)excus, 2008: 600
این دیدگاه ،اشتباه معقول را اشتباهی میداند که یک شخص متعار در شرایط مدداف
مرتکب میشود .برجستهترین طرفدار این رویکرد ،کنت گریناوالت ،ت دریح داشدته اسدت
باید تمرکز از این مسأله که تجاوز به مناف قربانی -مهاجم ظاهری -موجّه است یا خیدر ،بده
این مسأله تغییر کند که آیا خطری که مداف ت دور مدیکندد او را تهدیدد کدرده ،معقدول و

ّ
فوریت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ رب

نمیشود و قربانی اشتباه مداف نمیتواند در مقابدل ایدن دفداع ظداهری ،بده دفداع از خدویش

بنابراین موجّه بوده است یا خیر؛ صر نظر از تدأثیر آ احسدا خطدر بدر قربدانی -مهداجم
ظاهری .-اما ،بر اسا این دیدگاه ،تنها ضابطهی توجیه ،باورهای شخ ی توأم باحسننیدت
مداف نیست بلکه باورهای شخ ی و واکنشهای مداف باید در مقابل معیار عینی جامعده از
معقولیت ،ارزیابی شود .یعنی در اولین قدم بایدد مدداف واقعداً بداور داشدته باشدد کده ارکدا
واقعی توجیه -یعنی تجاوز فوری -وجود دارد؛ و سدپ  ،ایدن بداور بایدد بدا آ چده شدخص
متعار ممکن است باور داشته باشد ،مطابق باشد .در این صورت اسدت کده عمدل مدداف ،
موجّه تلقی میشود .به عبارت دیگر ،مرتکب را میبایست بر مبنای وقایعی که به آنهدا بداور
داشته است قضاوت نمود .دفاع مشروع وقتی محقدق مدیشدود کده فدرد اعتقداد داشدته باشدد
عملی که انجام میدهد موجّه است و این باید یک اعتقاد معقول باشد ( The perplexing
 .)justification and excuse, 1984 borders ofبنابراین اگر فردی در تشدخیص فوریّدت
یک تهاجم به وی باور معقول و متعار داشته باشد عمل وی دفاع مشدروع موجّده اسدت و
نیاز نیست الزاماً و در جها واق  ،خطری فوری متوجه وی میبوده است.
 .3-1دیدگاههای رایج پیرامون فوریّت در مورد دفاع زنانِ آسیبدیده

از  1970میالدی ،نگرانیها در موضوع بغرنج زنا ِ آسیبدیدهای کده در طدول زنددگی
زناشویی همواره مورد آسیب و سوءاسدتفادهی همسدرا خدود قدرار مدیگرفتندد ،ضدابطهی
فوریّت را با چالشهای جدّی مواجه ساخت .به همین ترتیب ،رویکردهای مختلفدی توسدط
نظریهپردازا مطرح شد که برخی منجر به اصالحات قانونی در خ و خشدونت خدانگی
و موضوع زنا ِ آسیبدیده شد .در ادامه ،این رویکردها تشریح میشوند.
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 .1-3-1لزوم وجود اتصال عرفیِ نزدیک میان نیروی دفاعی و نیروی تهاجمی

در این رویکرد ،فوریّت ،به مفهوم وجدود ارتبدا عرفدی نزدیدک بدین نیدروی دفداعی و
تهاجمی ،زم است .طرفدارا این نظریه معتقدند در شرایط غیرتهاجمی که حملهی فدوری

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

وجود ندارد ،تجویز دفاع موجب تضعیف ارزشهای اخالقیِ ناظر به تقددّ حیدات بشدری
میشود و به تجویز انتقام میانجامد .نیز ،لزوم شر فوریّت به این دلیل اسدت کده توسدعهی
بیشترِ بازهی زمانی بین خشونت تهاجمی و پاسخ دفاعی ،خطر بزرگتدری در پدی دارد و آ ،
دفاع غیرضروری است .به همین دلیل ،برخی معتقدندد بدهکدارگیری یدک ضدابطهی عرفدیِ
دقیق و متقن در خ و

فوریّت ،مان اثبات دفاع مشروع در شرایط غیر تهاجمی میشدود.

آنها پیشنهاد میدهند که مدافعانی که تجربهی خشونت خانگی دارند ،میبایسدت بده سدایر
دفاعیّات متوسل شوند؛ همچنین پیشنهاد میدهند که برنامدههدای دولتدی و سدازما هدا بدرای
کداهش خشدونت خدانگی تقویدت گدردد(Battered woman and sleeping abusers: .
)Some reflections, 2006: 457

در توضیح لزوم وجود این شر  ،برخی اظهار داشتهاندکه هرگونه تالش برای گسدترش
قانو دفاع مشروع به جهت تجویز و تأیید قتلهای غیرتهاجمی ،یک جامعهی اصدالحشدده
است که در نهایت چنین اجتماعی آسیب خواهد دید .توسعهی دفداع مشدروع بده قتدلهدای
غیرتهاجمی مستلزم نقض ارزشهای اخالقی در مورد حیات انسا هدا و شداید حتدی تجدویز
انتقامهای منجر به قتل است .قاعدهی سنّتی این است که نیروی خودیاری صدرفاً بدرای دفد
حملهی غیرقانونیِ در حال وقوع یا آ چیزی باشد که مداف به طور قابدل قبدولی بداور دارد
که تهدید به حملهی غیرقانونی ،قریبالوقوع است؛ و قریب الوقوع یا فوریّت بده ایدن معندی
است که حمله ممکن است به طور آنی و هر لحظه اتفاق بیفتد( .پیشین)
 .2-3-1فوریبودن و معقولبودن

حقوقدانا قواعد سنّتی دفاع مشروع را مورد بازبینی قرار داده تا بتوانند این قواعد را بدا
شرایط زنا ِ دچار شده به «سدندرم زندا ِ آسدیبدیدده» هماهند

کنندد .آنهدا بدا اسدتفاده از

مفاهیم «چرخهی خشونت» و «درماندگیِ خوگرفته» ،عاقالنهبود ِ رفتار زنا آسدیبدیدده را
در ضرورت توسل به اقدامات کشنده برای دفاع از خود به ت ور کشیدهاند .در ایدن زمینده،
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راهحل لنور والکر ،به گونهای برای حل مشکل فوریّت در مورد این زنا بهکار گرفته شدده
است .بر اسا دیدگاه او ،یک چرخهی سهوجهی (سه حالتی) از ویژگیهدای خشدونت در
ای دنچن دین روابددط نوع داً آس دیبزایددی وجددود دارد .در حالددت «تددنشسددازی اولی ده» ،نددوعی

سوءاستفادهی محدود وجود دارد که در طول آ زما  ،فردِ مورد سوءاسدتفاده تدالش مدی
دوم -،
کند شخص بدرفتار را به منظور بازداری از آسدیبرسدانیِ دوبداره ،آرام کندد .حالدت
آسیبرسا آتشسوزی راه میاندازد .در این صدورت ،شدخص سوءاسدتفادهکنندده تدالش
میکند با استفاده از یک عبارت آرام و بدو خشونت ،قول دهد که روش مدورد اتخداذش
را اصالح کند ،و خواستار بخشش و عفو است و درصدد توبه است .اما در نهایت و دوباره،
چرخه از سر گرفته میشود .در طول زما  ،آ گاه که چرخهها خودشدا تکدرار مدیشدوند،
قربانی ،دچار فلج روانی و عاطفی میشود؛ وضعیتی که از آ به «درماندگیِ خوگرفتده» یداد
میشود .ز ِ آسیبدیده ،از لحاظ روا شناختی احسا

اسارت میکند و قادر نیست روابط

ّ
فوریت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ رب

شامل حوادث شدیداً آسیبرسا است؛ مانند اینکه در نتیجهی ایجاد تدنش اولیده ،شدخص

آسیبزا علیه خود را ترک کند .)(The battered women Syndrome; 9طبق نظر خدانم
والکر ،ز ِ آسیبدیده تالش نمیکند از شرایط آسیبزا دوری کند ،حتی وقتی کده از نظدر
دیگرا فرار کرد امری ممکن است .او از تجربهی خود میآموزد که حملهی دیگدری در
حال وقوع است و احتمال کشتهشد در طول حمله بعدی با توجه به شدیدترشدد ِ میدزا و
خطرناکیِ ضربات در هر بار نسبت به قبل تشدید میشود .ز میتواندد افدزایش دهشدتناک
صدمات و شاید مرگ خود را پیشبینی کند؛ او در نهایت کشته خواهد شد ،آ هم زمدانی
که بههیچوجه نمیتواند از خود دفاع کند ،چو توانایی فیزیکی برای دفاع از خود در برابدر
مرد را ندارد( .پیشین)
مجموع این عوامل ،تر

و وحشتی مدرگآور را بدرای ایدن زندا بده ایدن کده خطدری

نزدیک در حال وقوع است و بهزودی و بهطور اجتنابناپدذیری توسدط شدوهر خدود کشدته
خواهند شد ،به بار میآورَد .عالوه بر این ،پلی و دیگر مقامات در این زما نمیتوانندد بده
او کمدک کنندد ( Reexamining the doctrine of self defense to accommodate
 ،)battered women, 1991: 187بهترین زما برای دفاع از خود ،در این شرایط ،زما بین
آرامش بین خشونتها است؛ زیرا او میداند تنها در ایدن فرصدت کوتداه مدیتواندد از خدود
دفاع کند .بنابراین ،اطالع نداشتن از زما دقیقِ حمله بعددی ،بدهمعندای قریدبالوقدوعنبدود ِ
خطر نیست .او این خطر را احسا میکند ،حتی اگر انسا عدادی در آ شدرایط ،فدوری-
بود ِ خطر را احسا نکند .این زنا بهنحو معقولی درک میکنند که خطدر فدوری مدرگ
در راه است و تنها راه برای زنده ماند  ،کشتن مهاجم (غالبا همسر) است.
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بدین ترتیب ،مطابقتداد قواعد دفاع مشروع با رفتار تدافعیِ زنا ِ آسیبدیدده مسدتلزم
بازنگری و اصالح در سنجش معقولیّتِ پاسخ دفداعی زندا اسدت .در الگدوی کندونی دفداع
مشروع ،معقولبود ِ درک افراد ،به وجود شرایط دفاعی بدر حسدب انسدا متعدارفی وابسدته

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

است که در شرایط حادثه قرار میگیرد .قرار داد انسا متعار بده عندوا معیدار سدنجش
میزا معقولبود رفتار تدافعی ،اجازه بررسی ویژگیهای شخ ی و در نظر گرفتن شدرایط
ویژهی زنا ِ آسیبدیده را نمیدهد .این معیار ،تأثیر تراکمیِ خشونت هدای مکدرر در زندا
جهت شکلگیری احسا ضرورت و قریبالوقوعبود ِ خطر را به حسداب نمدیآورَد .ایدن
در حالی است که با توجه به سندرومِ زنا ِ آسیبدیده ،عمدل ارتکدابی توسدط چندین زندانی
کامالً معقول و منطقی است (پیشین .)177 :بنابراین ،شایسته است کده «اعتقداد معقدولِ زندا
قرار گیرد1.

آسیبدیده» ،معیار سنجش معقولیت
آ چه این تغییر را در مفاهیم تجویز میکند حاکمیت نوعی معیار شخ ی درباره نحدوه
درک شرایط و قواعد دفاع مشروع است .بر اسا این معیار ،مرتکب باید بر مبنای وقدایعی
که به آنها باور داشته است ،قضاوت شود .دفاع مشروع وقتی محقق میشود که فدرد اعتقداد
داشته باشد عملی که انجام می دهد موجّده اسدت و ایدن اعتقدادی معقدول بدوده باشدد (The

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

 -1در حقوق عرفی استرالیا ،فوریت مفهومی مستقل نیست بلکه ممکن است یک موضوع مبتندی بدر عینیدت و شدواهد
تلقی شود که به اعتقاد واقعیِ مداف و معقولیت باور وی مربو میشود .بر این اسا  ،اگدر مدداف در خشدونتهدای
خانگی باور داشته باشد که تهدید ،فوری است و باور وی معقول باشد ،میتواندد بده خدوبی از دفداع مشدروع اسدتفاده
نماید؛ بدو این که در آ لحظه ،حملدهای فدوری وجدود داشدته باشدد .در یدک پروندده ،سدابقهی خشدونت جنسدی،
جسمی و روانی که قربانی نسبت به همسر خود روا داشته بود ،باعث شد قتل همسر توسط ز در شرایط غیرتهداجمی
موجه تلقی گردد؛ بر این اسا

که این گذشته ،موجب شده اسدت کده تهدیدد علیده ز همدواره موجدود تلقدی و در

نهایت با این استد ل تبرئه شود که حالت انگیختگی و آگاهی مداف از خطر ،نتیجهی سوءاستفادههایی اسدت کده در
گذشته نسبت به وی تحمیل شده است؛ بهگونهای که مداف به درستی باور داشدته اسدت کده در معدرض خطدر فدوری
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مرگ است و نیز بداور داشدته اسدت کده تنهدا راه بدرای دفداع از خدویش ،قتدل همسدر در شدرایط غیرتهداجمی اسدت.
()McMahon and Guz, 2011: 108

اینکند.دو مفهوم یعنی معقولیّت و فوریّت ،حق انتخاب برای فردِ در معرض خطر را ایجاد می -
1

آ چه در این نظریه مهم است دو مفهوم معقولیت و غیرقابلاجتناببود ِ حملده اسدت و
فوریّت ،شرطی غیرمرتبط است .بر این اسا  ،میتوا موقعیتهای واقعی مشاهده کرد کده
در آ شرایط ،با وجود این که تهدید فوری وجود ندارد ،اما دفاع غیرقابدلاجتنداب اسدت و
استفاده از نیروی دفاعی معقول میباشد.
غیرقابلاجتناببود یعنی مداف درک میکند کده آسدیب در آینددهای نزدیدک اتفداق
خواهد افتاد و هم البته آسیب ،غیرقابلاجتناب است .در ایدن دیددگاه ،معقولیدت از دیددگاه
مداف ارزیابی میشود و ویژگیهای شخ ی وی و تجربیات گذشتهاش لحاظ خواهند شد.

ّ
فوریت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ رب

 .3-3-1جایگزینی فوریّت حمله با مقهوم غیرقابلاجتناببودنِ آسیب

این ،دفاع مشروع را دفاعی اغلب نشأتگرفته از انگیزش میداند و بیا میکند مداف مدی-

تواند هرچه که او باور دارد برای جلوگیری از حمله ضروری است انجدام دهدد؛ بده شدرطی
که باورش حداقلهای معقولیت را برآورده سازد؛ معیاری که برآمدده از کسدانی اسدت کده
در موقعیت مداف قرار داشته و خ وصیات روا شناسانهی وی را دارند( .پیشین)631 :
 .4-3-1تأکید بر ضرورت به جای فوریّت؛ از طریق اصالح قانونی

این رویکرد باورمند است که در شرایط غیرتهاجمی ،بررسی ارتبا فوریّت با ضرورت
مسألهی مهمی است .فوریّت وابسته به ضدرورت اسدت؛ بدا بیدا ایدن کده ضدابطهی فوریّدت
درصدد محدودیت دفاع به اقدامات مدافعانهی ضروری است و هدیچ هددفی در توصدیف و
تحلیل دفاع مشروع جز این که نمایندهی معیار کلیترِ ضدرورت باشدد ،نددارد .ایدن ضدابطه
معتقد است که تهدیدهای فوری ضرورتاً خطرناکتر از تهدیدات غیرفوری نیستند .یدا ایدن
که تنها این تهدیدات فوری نیستند که به اندازهی کافی آسیبزا هسدتند کده مجدوز نیدروی

 -1عالوه بر این معیار شخ ی ،برخی معتقدند که معیارهای عینی و ترکیبی نیز برای توجیه عمدل دفداعی بایدد وجدود
داشته باشند .در معیار عینی ,رفتار وقتی موجه است که در واق موجه باشد؛ یعندی بدر حسدب تدواز منداف موجدود از
آسیب نهایی جلوگیری کرده بود ( .)Rabinson, 1996: 45پد
نیست ،زیرا بر اسا

عمدل ایدن زندا بده دلیدل عددم فوریدت موجده

معیار ترکیبی عناصر عینی و ق د مواجهده هدر دو بدرای شدکلگیدری دفداع مشدروع زم اسدت

(فلچر .)182 :1384 ،با توجه به عدم وجود عناصر عینی چو حمله و ضرورت اقدام دفاعی ،موضوع دفاع مشروع در
مورد زنا آسیب دیده منتفی است.
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دفاعی باشند .بلکه ضابطهی فوریّت از یک قیا

مبنی بر این کده نیدروی دفداعی در فقددا

یک تهدید فوری ،غیرضروری است ،نشأت میگیرد .اگر حمله ،فوری نباشدد فدرض مدی-
شود مداف قادر به برداشتن گامهایی برای اجتناب از ضرورت بدهکدارگیری نیدروی دفداعی

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

بوده است .در واق  ،قریبالوقوعبود تنها نمایندهی وجود ضرورت است و خدود ،اهمیدت
مستقلی ندارد .به زعم آنا  ،چو فوریّت هیچ اهمیتی مستقل از ضدرورت نددارد ،در تضداد
میا فوریّت و ضرورت (از قبیل مورد که قربانی خشدونت خدانگی در شدرایط غیرتهداجمی
دست بده قتدل مدیزندد) ،ضدرورت تدرجیح دارد (and ، imminence،(On self-defense
)women who kill their batterers, 1992-3: 371
پ  ،زمانی که خطری قریبالوقوع در میا نیست اما استفاده از نیروی دفاعی ضدروری
تشخیص داده شده است ،دفاعِ بهعملآمده مشروع تلقی خواهد بود .به نظر مدیرسدد قدانو
جزای نمونهی ایا ت متحده آمریکا با تغییدر واژهی فوریّدت بده "ضدرورت فدوری" نیدز بده
چنین دیدگاهی نظدر داشدته اسدت .)Basic Concepts of Criminal Law, 1996: 576( 1
بنابراین ،هیچ الزام و دلیلی وجود ندارد که مداف را مجبور کنیم که تا آخرین لحظه ،انتظار
بکشد حملهای رخ دهد و سپ

از آ جلوگیری نمایدد .مدا بایدد در هدر زمدانی کده مدداف

بتواند به طور قابل اعتمادی ادعا کند اگر از خود دفاع نمیکدرد ،مدورد آسدیبهدای جددّی
قرار میگرفت ،دفاع را مجاز بدانیم .بهترین کار در این موارد ،حذ فوریّت و جدایگزینی
آ با ضرورت است .در این رویکرد ،همانند رویکردهای پیشین ،معیار شخ دی -یدا همدا
«اعتقاد معقول مداف » -برای درک مفهوم فوریّت کافی به نظر میرسد ( U.S.A criminal
.)code act

2

1در بخش  3,04قانو جزای نمونه ایا ت متحده آمریکا مقرر شده است کده اسدتفاده از نیدروی دفداعی زمدانی موجده
است که مداف باور داشته باشد که توسل به اینچنین نیروی فوری ،به منظور دسدتیابی بده هدد

حمایدت از خدویش

علیه یک نیروی غیرقانونی ،ضروری است.
 2این نظریهها در استرالیای جنوبی موجب گردید در سال  ،2008قانو قبلدی کده م دوب  1913بدود اصدالح گدردد و
دفاع مشروع در موارد ذیل تحقق پذیرد :الف -شخص باور داشته باشد که نیدروی دفداعی بدرای دفداع از خدویش یدا
دیگری نسبت به حملهی آسیبزا ضروری است؛ و این شامل حمالتی اسدت کده فدوری نیسدتند؛ ب -عمدل دفداعی
112

پاسخ معقول به شرایطی باشد که شخص باور داشته است رفتارش معقول بوده است؛  -زمینههای معقدولی بدرای آ
باورها وجود داشته باشد).(Section 248(4) of criminal code act 1913(WA

برخی با این دیدگاه مخالفاند و معتقدند در فقدا تهدید فوری،
هموارهرونییرویدفداعیدفاعدری 
غیرضروری است .آنها اینگونه استد ل میکنند کده تجدویز اسدتفاده از نید
فرد بتواند از خود دفاع کند .آنها با تعریف جداگانهی فوریّت و ضدرورت ،معتقدندد قاعدده
ضرورت به دنبال این است که خودیاری را محدود به شدرایطی کندد کده در آ  ،در واقد ،
مطلقاً هیچ راه جایگزین دیگری برای مقابلده بدا مهداجم وجدود نداشدته باشدد .یعندی نیدروی
دفاعی ،میبایست آخرین راه توسل باشد .فوریّت نیز به معنای شرایطی است که هد آ ،
محدود کرد دفاع مشروع به شدرایطی اسدت کده هدیچ فرصدتی و زمدانی بدرای مراجعده بده
مقامات دولتی نباشد .در واق  ،فوریّت نمایندهای ناقص برای تضدمین ایدن شدر اسدت کده

ّ
فوریت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ رب

فقدا تهدید فوری به این معناست که با وجود فرصت کافی برای استمداد از نیروی پلی ،

استفاده از نیروی دفاعی ضروری است و این دو مفهوم ،از هم جدا هستند)Ibid; 597( .
بر مفهوم ضرورت ،انتقادهایی وارد است که موجب شده برخی آ را جایگزین ناق ی
بر فوریّت بدانند؛ از جمله این که این ضدابطه ،انسدانیت اشدخا و ارزش اجتمداعی حیدات
بشری را مخدوش میکند .تجویز دفاع ،بنا به ضرورت و بدو وجود فوریّدت ،باعدث مدی-
شود این مسأله کده مهداجم ممکدن اسدت ذهدن خدود را تغییدر داده باشدد و نخواهدد دیگدر
مرتکب جرم شود ،را نادیده انگاریم (.)Battered woman and sleeping abusers: 465
دومین انتقاد وارد بر ضرورت ،از دید کاوفمن این است که ضابطهی فوریّت نقدش سیاسدی
بسیار مهمی در استقرار تقسیم مطلق بین شهروندا و دولت در حق استفاده از نیروی دفاعی
دارد .بر پایه دیدگاه ،در وضعیتی که یک تهدید فوری است و هیچ فرصدتی بدرای دخالدت
دولت وجود ندارد ،شخص میتواند دفاع شخ ی نماید ،اما ضابطهی ضدرورت بده قددرت
انح اری دولت در دفاع از شهروندا پایبند نیست و بنابراین در فقدا حملهی فدوری ولدو
ضروری ،میبایست به نیروی دولتی توسل جست .از این رو ،وی استد ل میکند که زندا

آسیبدیده نمیتوانند از ضابطهی فوریّت بر این اسا فرار کنند .او اینگونه توضدیح مدی-
دهد که موقعیت زنا آسیبدیده مشابه و قابل قیا با کسانی نیسدت کده ممکدن اسدت بده

طور موفقیتآمیزی به این چندین ادعدایی دسدت یازندد؛ همانندد قربانیدا آدمربدایی .وی در
مددورد ای دن زنددا  ،فقدددا حمای دت م دؤثر دولددت را نادی دده م دیگی درد (،(self defense
 .)Imminense and Battered women, 2007: 342فلچر نیدز معتقدد اسدت مدیبایسدت از
فوریّت حمایت کرد و وجود آ را زم دانست؛ زیرا تنها در صورت وجدود تهدیدد فدوری
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است که دولت صحیحاً حق خود برای اسدتفاده از نیدروی دفداعی علیده قدانو شدکنا را بده
اشخا تفویض میکند و مان از آ میشود که تدودهی مدردم از نیدروی انتقدامی اسدتفاده
کنند .نتیجهی استد ل وی ایدن اسدت کده اگدر دولدت قدادر بده حمایدت از اشدخا علیده

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

خشونت نباشد ،ضابطه فوریّت معلّق میماند و اشخا مجاز به دفاع از خدویش هسدتند امدا
ضابطهی ضرورت موجب تفویض قدرت دفاع از شهروندا نخواهد شد.
 .5-3-1حذف شرط فوریّت در دفاع مشروع؛ و ایجاد یک معیار دفاع خاص

این دفاع ،نوعی دفاع نسبی است و تنها در مورد پروندههای خشدونت خدانگی و روابدط
مبتنی بر سوءاستفاده ،و تنها در مورد جرم قتل ،قابل استناد است .زندا آسدیبدیدده در ایدن
رویکرد بدو این که رفتار آنها موجّه و یا معذور باشد ،به جای محکومیت به قتل عمد ،بده
قتل غیرعمد محکوم میشوند تنها اگدر :او ً ،فدرد متدوفی مرتکدب اقددامات خشدونتآمیدزِ
شدید علیه مداف در زما طو نی شده باشد؛ ثانیاً ،فرد مداف باور داشته باشد که اسدتفاده از
نیروی دفاعی برای محافظت خویش از مرگ یا آسیب شددید جسدمانی ضدروری اسدت؛ و
ثالثاً ،زمینهها و د یل معقولی برای این اعتقاد مداف وجود داشته باشد.
بدین ترتیب ،در این رویکرد تأکید بر پیشینهی خشونت در یک رابطه است نه فوریّدت.
در اینجا فوریّت جای خود را به معقولیتِ باور مداف به ضرورت اسدتفاده از نیدروی دفداعی
داده است ،اما بدو استفاده از دفاع مشروع یا دفداع معدذور ،آنهدا را تنهدا مشدمول تخفیدف
مجدازات مدیکنندد و نده برائدت از اتهدام(Is imminence still necessary? Current .
approaches to Imminence in the laws governing self defense in Australia:
)115

 .2فوریّت در حقوق ایران و فقه اسالمی
 .1-2جایگاه فوریّت در دفاع مشروع ،در حقوق ایران

در این بخش ،ابتدا سابقه تاریخی قوانین ایرا قبل و بعد از انقالب و بدهطدور خدا
قانو مجازات اسالمی م وب  1392بررسی و سدپ
میشود:

در

دکتدرین حقدوقی توصدیف و تحلیدل

 .1-1-2قوانین کیفری
114

در قانو مجازات عمومی م وب  ،1304در صدر ماده  ،41عبدارت "دفداع بده موجدب
ضرورت" ذکر شده و هیج اشارهای به فوریّت یا قریبالوقوعبود ِ حمله نشده بدود .امدا ،در

ماده  186مقرر شده بودکه در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع بدو فوت وقدت
ّدت 
برای دف ضرر ممکن باشد ،موقعی برای عنوا دفاع نخواهد بود .به عبارت دیگدر ،فوری
ادله و قرائن موجود نیز موجب تحقق شرایط دفاع مشروع است .در مداده  187همدین قدانو
در مورد دفاع در مقابل مقامات دولتی مقرر شدده بدود « ...برحسدب ادلده و قدرائن موجدوده
خو آ باشد »....دفاع در برابر آنها جایز است .همچنین ،بند اول ماده  188بیا داشته بدود
«...برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خو از این امدور
مستند به قرائن معقوله باشد» .بنابراین چنانچه خو
متعار

مداف بر اسا

قرائن معقول یعنی انسا

در شرایط حادثه محرز میگردد ،دفاع جایز بود.

ّ
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در این ماده شر شده است .عالوه بر فوریبود ِ حمله ،قریبالوقوع بود حمله بر حسدب

در قانو مجازات م وّب  ،1352در ماده  43مقرر شده بود «هر ک در برابر هر گونده
تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع عملی انجدام دهدد کده جدرم باشدد ،در صدورت اجتمداع
شروطی مانند این که «توسل به قوای دولتی بدو فوت وقت عمال ممکن نباشد و یا مداخله
قوای مزبور در رف خطر موثر واق نشود ،قابل تعقیب و مجازات نخواهدد بدود» .ایدن همدا
توضیح شر فوریّت است.
در قانو راج به مجازات اسالمی م وّب  ،1361در ماده  33و  ،34دفاع مشروع مدورد
اتخاذ موض قانونگذار قرار گرفته بود و همدا شدرایط و تعداریف مقدرر در قدانو م دوّب
 1352تکرار شد .بخش تعزیرات این قانو در سال  1362ت ویب شد ،که ماده  94آ بیا
میداشت دفاع در مواقعی صادق است که خو برای نف یا عرض یا مال مستند به قدرائن
معقول باشد و توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیله آسا تری برای نجات میسر نباشد.
ماده  61قانو مجازات اسالمی م وّب  1370نیز دقیقاً تکرار مواد قدانو  1304و 1352
بود .قانو مجازات اسالمی م وّب  1392نیز در ماده  156تجاوز یا خطدر فعلدی یدا قریدب-
الوقوع را بیا داشته و در بند (ب) و (ت) شرایط فوریّت یا قریبالوقوع بود خطر را ذکدر
کرده است.
 .2-1-2دکترین حقوقی

حقوقدانا ایرا تنها به ذکر پارهای موضوعات و ابعاد دفاع مشروع ،آ هدم بده تبعیدت
از غرب و ترجمهی متو آنها پرداختهاند .برخی از نویسندگا  ،قتل را تنها در مقام دفداع از
حمله به جا یا عرض موجّه میدانند و حتی در مقام دفاع از مال تنهدا زمدانی قتدل را موجّده
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میدانند که تهاجم به مال مداف توأم با عندف و آزار و تهدیدد باشدد (اردبیلدی:1 ،1381 ،

 .)68این ،دیدگاهی کامالً سختگیرانه بوده و قتل در شدرایط غیرتهداجمی را موجّده نمدی-
داند.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

برخی نیز معتقدندد حفد کرامدت ذاتدی انسدا مقتضدی اسدت کده در برابدر هرحملدهی
ضروری و قریبالوقوع یا فوری ،هر عملی ،مدافعانه و موجّه دانسته شود ؛ چو تعدرض بده
هر یک از ارزشهای بشری (نف  ،مال ،عرض و نامو ) تعرض به کرامت و حیثیت انسا
است .بنابراین تهاجم باید دف شود ،حتی اگدر تنهدا راه پدیش روی مدداف در دفداع تهداجم،
کشتن مهاجم باشد (دفاع مشروع و مبانی مشروعیت آ .)123 :
برخی با پیروی از نظریدات حقدوقداندا غربدی قائدل بده مجداز و موجّدهبدود ِ قتدلهدای
غیرتهاجمی هستند و دراینباره بیا داشتهاند کده وقتدی گفتده مدیشدود تجداوز بایدد فعلیدت
داشته باشد مق ود آ نیست که عمالً تجاوزی نسبت به نف  ،نامو  ،عرض یا مدال انسدا
یا دیگری صورت گرفته باشد تا دفاع در مقابل آ امکا پذیر باشد ،بلکه همدین انددازه کده
بتوا با د یل و شواهد قطعی ،فعلیت تجاوز یا قریبالوقدوعبدود ِ خطدر را پدیشبیندی کدرد
دفاعِ بهعملآمده ،دفاع مشروع تلقی میشود .البته این مسأله همانند سایر شرایط مربدو بده
تجاوز و دفاع ،از جمله مسائل موضوعی است که باید از طر قاضدی دادگداه احدراز شدود
(صانعی .)256 :1382 ،در تأیید این دیدگاه ،برخی معتقدند امکا مشروعتلقیکدرد ِ قتدل-
های غیرتهاجمی -در خ و زنا آسیبدیده -بر این پایده وجدود دارد کده مدیتدوا در
برخی اَعمال که بالقوه متضمن خطرات سنگین است ،رویه قضدایی را بده ایدن سدمت سدوق
دارد که از ضابطهی تناسب عددول کندد و اَعمدال مجرماندهای را کده ظداهرِ آنهدا بدهمراتدب
شدیدتر و خطیرتر از تجاوز و خطر احتمالی هستند را دفاع مشروع تلقی کند .ایدن گدروه از
حقوقدانا  ،حکم ماده  189قانو مجازات عمدومی م دوّب  1304و حکدم موضدوع مداده
 629قانو تعزیرات م وّب  1375که بر اسا آ  ،قتل عمد در مقابله با عملی که موجدب
خو قتل یا جرح شدید یا حتی ضرب و آزار شدید باشد موجّه عنوا شده است ،را قابل-
اِعمال بر وضعیت زنا آسیبدیدهای که در شدرایط غیرتهداجمی همسدرا خدود را بده قتدل
میرسانند میدانند (دفاع مشروع در پرتو سندروم زنا کتک خورده.)150 :1391 ،
این قاعده در تفسیر دفاع مشروع در حقوق غدرب کده ممکدن اسدت کدامالً سدازگار بدا

116

فرهن

و تمد جامعهی خود باشد ،لزوماً با متو قانونی حاکم بر نظام حقوقی ایدرا و نیدز

با هنجارهای جامعهی ایرا همسو نیست .بهواق  ،دفداع مشدروع ،دفداع در شدرایط
صدورتتهداجمعددمی 
است وگرنه وظیفهی حمایت از شهروندا برعهدهی دولت اسدت و تنهدا در
ها از نوع انتقامی بوده و نمیتوا به درماندگیِ خوگرفتده و یدا سدندروم زندا آسدیبدیدده
توسل جست.
برخی نیز معتقدند با پذیرش واقعیتهای جسدمی ،رواندی و اجتمداعی ،مدیتدوا اعمدال
نیروی بیش از حد ضرورت را همانند قانونگذار آلما تجویز نمود .ماده  33قدانو کیفدری
آلما در باب چهارم ،بدا پدذیرش واقعیدتهدای مزبدور چندین پدیشبیندی نمدوده اسدت« :در
صورتی که شخص به دلیل سراسیمگی ،تر

یا وحشت ،از حدود دفاع مشروع فراتدر رود،

ّ
فوریت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ رب

امکا توسل به قوای دولتی است که میتوا به دفاع از خویش پرداخت .بنابراین این قتدل-

مسئولیت کیفری ندارد» (قانو جزای آلما  .)180 :1389 ،این تفسیر از ماده مزبور صدحیح
نیست .گرچه حقوق آلما قتلهای غیرتهاجمی را به رسمیت شناخته است امدا کداربرد ایدن
ماده ناظر بر موقعیتهایی است که تهاجمی در جریا است اما مداف به دلیل تدر  ،از حدد
مجاز تجاوز نموده و در واق عمل مدداف نامتناسدب بدا نیدروی تهداجمی اسدت ،نده قتدل در
شرایط غیرتهاجمی.
 .3-1-2فوریّت در دفاع مشروع ،در فقه اسالمی

در فقه اسالمی هد

دفاع ،تنها دف حمله و ضرر عنوا شده اسدت؛ بده همدین دلیدل در

شرایط دفاع و احکام آ ضوابطی وجدود دارد کده مدان توسدعهی انتقدام و اقددامات کینده-
جویانه -پ از حمله -و نیز اقدامات پدیشدسدتانه -قبدل از حملده -مدیشدود .یکدی از ایدن
ضوابط ،وجدود حملدهای فدوری یدا قریدبالوقدوع اسدت .بندابراین ،موضد فقده اسدالمی در
خ و قتل در شرایط غیرتهداجمی بسدیار سدختگیرانده بدوده و امکدا توجیده قتدلهدای
غیرتهاجمی توسط زنا ِ دچار سندرومِ زنا ِ آسیبدیده در پرتو فقه اسدالمی ممکدن نیسدت.
اما ،دفاع مشروع ظاهری و اشتباه در وجود حملهی فوری از دید فقها پنها نمانده است.
در متو فقهی در بیا شرایط و قلمرو دفاع مشروع افعالی مانند «دخل»« ،ق د»« ،هجدم»
و ...بهکار رفته است که در معنای این افعال ،وجود حملهی فوری مستتر است .بدرای نمونده،
«اذا ق د رجل رجال یرید نفسه او ماله ،جاز له الدف عن نفسه او عدن مالده» (الخدال :5 ،
 .)345همچنین در ادامهی بیا شرو دفاع مشروع در قریب بده تمدام متدو فقهدی عبدارتی
دیده میشود که به طور ضمنی بیانگر ضرورت وجود حملهی فوری و عینی است؛ عبدارت
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« یبدأ ا م العلم بق ده :مداف باید به ق د مهاجم علم داشته باشد» (شهید اول1417 ،ق:
 .)265اما ق د مهاجم چگونه احراز میگردد؟ در ادامه آمده است که اگر فردی مهداجم را
در منزلش-منزل مداف  -به قتل برساند با این ادعا که مهاجم ق د جدا یدا مدالش را نمدوده

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

بوده ،بر مداف است که بیّنه اقامه کند تا دفداع وی مشدروع باشدد؛ بیّندهای مبندی بدر ایدن کده
مهاجم با شمشیری که در غال نیست به خانهاش وارد شده است و در حالی کده روبدروی
اهالی منزل ایستاده ،ق د جانشا را کرده است (پیشین) .بددینترتیدب ،از عبدارات مدذکور
استنبا میشود که تا چه میزا دفاع از خود در فقه اسالمی با شرایط محدود -وجود حملده
فوری یا قریبالوقوع -پذیرفته شده است .در جای دیگر آمده اسدت « یبددأ الدداف ا مد
الق د .فا ادبر کفّ عنه ،فا عطّله قاصدا لم یذقف :مداف باید علم داشته باشد که مهداجم
ق د جا  ،عِرض یا مال وی را نموده است و اگر مهاجم پشت گردانَد مداف نیز باید دست
از دفاع بردارد و اگر مهاجم وی را به ق د کشتن مجروح سازد که قادر به دفاع از خدویش
نباشد ،مداف نباید مهاجم را فوراً بکشد مگر دفاع جز با قتل ممکن نباشد (األردبیلی:13 ،
 .)302از کالم این فقیه این گونه برمیآید که مداف نباید آغازگر دفاع باشدد ،مگدر آ کده
علم پیدا کند که مهاجم ق د وی را نموده است.
در کتاب «اس الحدود و التعزیرات» ذکر شده اسدت کده بایدد ق دد حملده بده مدداف
محقق شده باشد و اگر ق د حمله محرز نشده باشد ،شروع به دفاع جایز نیست .در صورت
تحقق و احراز ق د حمله ،تا زمانی که مهاجم روبروی مداف ایستاده باشد برای مداف حدق
دفاع وجود دارد اما به محض این که پشت گردانَدد ،دفداع جدایز نیسدت؛ زیدرا احدراز ق دد
حمله ،موجب جواز دفاع است و در صورت عدم ق د حمله و تعددی ،عندوا دفداع صددق
ندارد و نسبت به مهاجم تعدی صورت گرفته است .حتی برخی از فقها مانندد کاشدف اللثدام
معتقدند که با وجود احراز ق د تعدی ،چنانچه انجام حمله غیرممکن باشد – مانندد آ کده

حائلی یا دیواری یا چیزی مانند آ وجود داشته باشد – دفاع جایز نیست .اما با احراز ق دد
تعدی مهاجم ،علدم شدر نیسدت؛ زیدرا اگدر دفداع نکندد ،مهداجم او را خواهدد کشدت .در
مواردی که ق د احراز شد ،احتمال وقوع حمله کافی برای جواز دفاع اسدت و بعیدد نیسدت
در مواردی مانند سارق مسلح و محارب به دلیل وجود برخی اطالقات ،احدراز ق دد تعددی
هم شر نباشد (تبریزی1417 ،ق .)462 :در ایضاح الفوائد عالوه بر شر ق د تعدی ،علدم
118

مداف به ق د مهاجم نیز شر شده است و مانند سدایر متدو  ،هدد

از دفداع ،انتفداء ضدرر

عنوا شده است و هر زما که
القواعد،ضرر :4منتفدی.)546شدود ،دفداع نیدز بایدد متوقدف گدردد( .ایضداح 
الفوائد فی شرح مشکالت
مداف این اطمینا را به وجود میآورد که حملهای اتفاق خواهد افتاد – را کافی مدیدانندد.
برای نمونه ،در کتاب کشف اللثام آمده است که دفاع جایز نیست ،مگر بعد از علم به ق د
مهاجم یا ظن مداف به وجود خطر ،و نیز این که عادتاً امکا تسلط بر وی در صدورت عددم
دفاع ،وجود داشته باشد (کشف اللثام و ا بهام عن قواعد ا حکدام .)651 :10 ،در روضده
البهیه نیز اینگونه مقرر شده است که « یبدأ الّدا مد العلدم او الظدن بق دده  : ....بایدد ق دد
مهاجم بر مداف معلوم و یا مورد ظن باشد تا دفداع جدایز باشدد .و اگدر مهداجمی وارد مندزل

ّ
فوریت رد دافع مشروعِ غیرتهاجمی از منظر فقه اسالم و حقوق غ رب

اما ،برخی عالوه بر علم ،ظن به وجود حمله – کده البتده یقدینآور هدم نیسدت امدا بدرای

مداف شود و مداف ادعا کند که مهاجم ق د جا وی را کدرده و بددو قتدل ،امکدا دفد
حمله وجود نداشته است ،میبایست بیّنه ارائده دهدد کده بدرای مثدال مهداجم بدا شمشدیر بداز
روبروی اهالی منزل ایستاده بود .اما اگر ق د مهاجم مبنی بر قتل به دلیل تعذّر علدم در ایدن
موارد را نتواند اثبات نماید ،از وی پذیرفته میشود( .شهید ثانی1412 ،ق)350 :9 ،
در جواهر الکالم نیز آمده است که هیچ قول مخدالفی در ایدن مسدأله وجدود نددارد کده
مداف نباید دفاع کند مگر ق د حملهی مهاجم محقق شده باشد ،گرچه ق د از طریق ظنّدی
که عرفاً مانند آ محقق میشود ،احراز گردد .و اگر خال آ روشن شود ،مدداف ضدامن
است و ظاهر ،این است که امکا تسلط مهاجم بر مداف در صورت عدم دفاع شر اسدت.
بنابراین اگر از پشت حائلی ق د جا مداف را نموده باشد ،چو عادتاً امکا تسدلط وجدود
ندارد ،بنابراین دفاع جایز نیست .نیز ،با احراز ق د حمله ،مهاجم باید روبروی مداف باشد تا
دفاع جایز باشد و اگر از وی روی برگرداند دفاع جدایز نیسدت ،زیدرا دفداع تنهدا بدرای دفد
حمله است( .نجفی1404 ،ق)656 :41 ،
در تحریرالوسیله مقرر شده است «بعد از تحقق ق د مهاجم ،دفاع جایز است ،ولو ق دد
مهاجم با قرائنِ موجب اطمینا و وثوق ،محرز گردد .اما آیا اگر ق دد مهداجم بدا ظدن و یدا
احتمالی که موجب تر مداف از وقوع حملهای علیه خود شود ،محرز گردد ،چده؟ ظداهر،
عدم جواز است در صورتی که مداف از ضرر مهاجم در اما باشد .حتی با وجود علدم و یدا
قرائن موجب وثوق و اطمینا  ،چنانچه مداف در احراز ق دد مهداجم ،دچدار اشدتباه شدود و
پیرو چنین اشتباهی ،مرتکب قتل مهاجم شود ،با این که گناهی مرتکب نشده ،ضامن اسدت؛
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مگر در خ و

سارق مسلح و محارب ،که اگر ایشا ق د جا مداف را نموده باشند امدا

مداف به چنین ق دی واقف نباشد و برای ق د دیگری به مهاجم حمله نمایدد ،کده در ایدن
فرض ،ظاهر ،عدم ضدما مدداف اسدت؛ گرچده متجدری اسدت» .همچندین آمدده اسدت کده

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

«چنانچه مهاجم دست از تهاجم برداشت مداف نیز باید دست بردارد و اگدر بده حملده ادامده
دهد ،مداف نیز باید از خود دفاع کند( .خمینی1404 ،ق)489 :1 ،
در احکام الشرعیه نیز آمده است «اگر کسی ت ور و خیال کند دیگری ق دد حملده بده
جا  ،مال و عِرض وی را دارد و در مقام دفاع از خود خسارتی وارد آورَد اگر معلدوم شدود
اشتباه کرده است گناهی مرتکب نشده اما ضامن خسارت مهاجم ظاهری میباشد .همچندین
ذکر شده است که اگر مردی ادعا کند کسی بر او حمله برده است و جز با قتل امکا دفداع
نبوده است ،ق ا خواهد شد مگر شهود گواهی دهند کده مهداجم بدا شمشدیر برهنده وارد
منزل مداف شده است( .حلّی1420 ،ق)367 :5 ،
در مهذب ا حکام مذکور است که دفاع زمدانی جدایز اسدت کده مهداجم روبدروی وی
باشد و رعایت «ا سهل فا سهل» هم شده باشد و اگر به مداف پشت نموده باشد اضدرار بده
وی جایز نیست و باید دست از دفاع کشید؛ در غیر ایدن صدورت ضدامن اسدت (سدبزواری،
1413ق .)163 :28 ،و نیز اگر محرز شود کده مهداجم ق دد جدا مدال و ندامو کدرده و
مداف در مقام دفاع او را بکشد امدا اشدتباهش آشدکار گدردد ضدامن اسدت ،بددو ایدن کده
گناهی مرتکب شده باشد؛ زیرا فرض میشود اعتقاد داشته کده ق دد هجدوم دارد( .پیشدین:
)165
مداف نباید شروع به دفاع کند مادام که ق د مهاجم بر حمله بر وی محرز نشده باشدد و
تا زمانی که مهاجم روبروی مداف است باید دفاع کند و اگدر روی برگرداندد بایدد از دفداع
دست بدردارد (محقدق حلّدی1409 ،ق177 :4 ،؛ شدهید ثدانی1413 ،ق .)51 :15 ،در ایدن
متو به خوبی میتوا دریافت که هد دفاع تنها دف حمله و ضرر است و هدر زمدانی کده
حملهای وجود نداشته باشد ولو به دلیل ان را مهاجم از ادامهی حمله ،و بده طریدق اولدی،
پیش از وقوع حمله ،مداف حق دفاع پیش از حمله ندارد.
اما تفاوت درجه میا یقین ،علم ،اطمینا  ،ظن و احتمال چیست؟ فقها با ترین درجدهی
علم را یقین مینامند .در فقه از آ  ،به علم و زوال شک تعبیدر شدده اسدت .برخدی معتقدندد
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علم و یقین با یکدیگر تفاوت داشته و علم را اعتقاد به چیزی میدانند که از باب ثقه و امدین

بود ایجاد میشود در حالی که یقین آرامش نف

است نسبت بده آنچده علدم بددا
وجدود 
که ابوالبقاء آ را اعتقداد جدازم و ثابدت

اما از نظر فقها ،ظن بر دو قسم است :یکی« ،ظدن متدخخم بده یقدین» یدا «غلبدة الظدن» کده
عبارت است از رجحا یک طر خبر یا امری بر طر دیگر؛ به طوری کده ایدن رجحدا
مطلق است و جانب دیگر دور گذاشته میشود و به جهدت ضدعف زیدادِ آ  ،قابدل توجده و
اعتنا نیست .حکم این نوع ظن ،به مثابه یقین است .حقدوقداندا از آ بده «علدم عدادی» یداد
میکنند و قضات در رسیدگی به یک پرونده ،ح ول این نوع علم را مد نظر دارند .اما نوع
دوم ظن ،ظن مطلق است .این نوع ظن ،ناظر بر وقدو

بدین دو چیدز اسدت ،بدهگوندهای کده
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دارد (معجم الفروق اللغویة1413 ،ق)63 :؛ همچنا
مطابق واق تعریف کرده است( .الکفوی1974 ،م)116 :5 ،

جانب یک طر را ترجیح میدهیم ،بی آ که طدر دیگدر را دور انددازیم و از نظدر دور
بداریم (هما  .)79 :4 ،همین تعریف را نیز علمای منطق از ظن ارائه کدردهاندد (الحمدوی،
1357ق)84 :1 ،؛ همچنا که جانب مرجوح در ظن را وهم گویند.
در کالم فقها ،از واژهی اطمینا سخن بده میدا نیامدده اسدت .امدا از دیدد حقدوقداندا ،
اطمینا حالتی بین علم و ظن است که درجهای پایینتر از علم و درجهای با تر از ظن دارد
است (آقایینیا .)68 :1389 ،به نظر نگارنده ،اطمینا معادل ظدن متداخم بده علدم اسدت و در
مواردی که فقها از ظن به وقوع حمله سخن میرانند ،مق ود آنا  ،ظن متاخم به علم اسدت
و ظن مطلق که در واق وقو بین دو امر است مورد نظر آنا نیست .بدین ترتیب ،چنانچده
مداف به ق د مهاجم ،علم ،ظن متاخم به علم و یا اطمینا داشته باشد ،موجب توجیده دفداع
خواهد بود .نتیجه اینکه ،رویکرد فقه همانا لزوم وجود حملهی عینی و فوری اسدت و فقهدا
در درک شرایط حملهی فوری ،علم مداف به ق د مهاجم و یا ظنّ -متاخم به علم -به دلیل
وجود قرائن اطمینا آور را شر دانستهاند .با این وجود ،چنانچده مدداف در درک شدرایط
دچار اشتباه شود و با عدم وجود حملهای فوری ،به دفاع از خویش بپدردازد ،ضدما بدر وی
مستقر میگردد؛ زیرا رویکرد فقه نسبت به دفاع ،تنها دف حمله و ضرر معرفی شده است.
نتیجه

دفاع مشروع عامل توجیهکنندهی اقداماتی است که در غیر آ صورت ،مجرمانه هستند.
از میا ارکا توجیهیِ دفاع مشروع ،شر فوریّت همانا یک مؤلفهی چالشبرانگیدز و مهدم

121



است که عدم درک صحیح آ  ،پیامدهای ناگواری در پی دارد .این مفهوم در اواخدر قدر
بیستم مورد چالش جدّیِ نظریهپردازا قرار گرفت تا قتلهای غیرتهاجمی را تحدت پوشدش
دفاع مشروع تلقی کنند .امدا چدالشهدای فدراروی ایدن شدر  ،در خ دو زندا مبدتال بده
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سندرومِ «ز ِ آسیبدیده» به نظر معقول و منطقی نمیآید .زندا آسدیبدیدده بدا مراجعده بده
قانو و دادگاه میتوانند حق خویش را بستانند و زنا ِ مبتال به سندروم زنا آسیبدیده ،بده
نظر ،از معاذیر قانونیِ معا کننده یا تخفیفدهنده میتوانند بهدره جویندد .امدا درخ دو
دفاع مشروع ظاهری ،قول به توجیده ایدن دفاعیدات ،خدالی از وجده نیسدت .همدواره افدرادی

وجود دارند که دچار اشتباه معقول میشوند و تنها برای دف حمله به دفداع از خدویش مدی-

پردازند.
در این میا  ،رویکردی که فقه اسالمی برگزیده ،منطقی و بهدور از چالش اسدت .یقدین
به وجود حملهای فوری و یا اقل ظن به وقوع آ  ،شر زم برای مشدروعیت هدر دفداعی
است .بنابراین اشتباهات معقول مورد توجه فقه اسالمی قرار گرفته و برای اجتناب از عواقب
منفی پذیرش ظنّ به فوریّت حملده ،ظدن معقدول و متعدار هدر انسدا معمدولی در شدرایط
حادثه ،بهترین راهکارِ معرفی شده است اما ،شرایط استثنائی مانندد زندا آسدیب دیدده قابدل
انطباق بر دفاع مشروع نیست و ممکن است هماهن بدا دفداع جندو آندی و یدا هدر دفداعی
دیگر ابراز شود؛ در این وضعیت نمیتوا قائل به صحیح و موجّه بود این قتلها شد.
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