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 مقدمه

یا دفاع شخص از خود و اطرافیانش در برابر 5دفاع مشروع
افراد از  شده شناختهیکی از حقوق فطری و  ،تهاجمات دیگران

ها  گیری حکومت اما با پیدایش اجتماعات و شکل. دیرباز است
نظمی اجتماعی مطابق  ومرج و بروز بی برای جلوگیری از هرج

 2«قرارداد اجتماعی»یک قرارداد نانوشته که روسو از آن به 
کند، اعضای جامعه این حق را از خود سلب کرده و  تعبیر می

نابراین حکومت نیز با ب. نمایند به حکومت واگذار می
کارگیری نیروهایی و با در اختیار دادن ابزار و وسایلی مانند  به

سالح گرم، حق دستگیری، بازداشت و زندان در اختیار ایشان 
. کند اقدام به محافظت از اشخاص در برابر تهاجم دیگران می

های خاصی ممکن است فردی مورد  اما در شرایط و موقعیت
و حکومت نیز  شده واقعخاص دیگری تهاجم شخص یا اش

نتواند به وظیفه خود برای حفاظت از وی در برابر تهاجم عمل 
نماید؛ در این صورت است که حق فطری و طبیعی فرد برای 

تنهایی آن را  تواند به گردد و می دفاع، مجددًا به وی بازمی
 .اعمال نماید

ی ها در تمامی نظام گفته شیپاگرچه این حق در موقعیت 
ضابطه و  حقوقی امروزین مورد پذیرش قرار گرفته است اما بی

حق دفاع مشروع زمانی از  واقع در. باشد بدون قید و شرط نمی
شود  مورد پذیرش دادگاه واقع می( مدعی دفاع) جانب متهم

که شخص بخواهد از جان، مال، عرض، ناموس یا آزادی تن 
فعلی یا صورت  خود یا دیگری دفاع نموده، تهاجم به

الوقوعی بوده و تمامی شرایط قانونی زیر را نیز مطابق  قریب
 برای ارتكابی رفتار -الف»ا رعایت کرده باشد؛ .م.ق 511ماده 

 قراین به مستند دفاع -ب. باشد داشته ضرورت خطر یا تجاوز دفع
 اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ. باشد عقالیی خوف یا معقول
 -ت. باشد نگرفته صورت دیگری دفاع و دفر خود تجاوز یا آگاهانه
 یا نباشد ممكن عماًل وقت فوت بدون دولتی قوای به توسل

در میان  آنچه «.نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله
شرایط فوق در موضوع پژوهش حاضر از اهمیت برخوردار 

در واقع سایر . باشد شرط ضرورت در دفاع مشروع است می
اند و در راستای پذیرش دفاع  شرایط دفاع مشروع اگرچه مهم

                                                           
1
 - Legitimate defence 

2
 - Social contract 

مشروع بایستی اثبات گردند اما ارتباط چندانی با نوشتار حاضر 
سایر کتب و مقاالت  توان به ها می نداشته و برای مطالعه آن

 .مربوطه رجوع نمود

 در مطرح موضوع برانگیزترین بحث حال نیدرع و ترین مهم
 از منظور. فرار است سنجی امکان مشروع، دفاع ضرورت شرط

 از پس آیا که است این ضرورت شرط در فرار سنجی امکان
مورد تهاجم  شخص چنان هم ضرورت دفاع شرط تحقق

 خود از دفاع به تواند می مهلکه از فرارامکان باوجود  قرارگرفته
. باشد می کردن فرار به مکلف که یا در حد متعارف بپردازد

 مهمسؤال  این به برای یافتن بهترین نحوه برخورد بایستی
 از -اند پنداشته فقها کهطور  همان فرار آیا که شود داده پاسخ

 به خیر؟ یا باشد می فاالسهل االسهل فقهی قاعده مصادیق
 دفاع کردن است؟ مصادیق از فرار آیا بهتر عبارتی

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع 
فروضی  نیتر مهمکه  ستکتابخانه ای به دنبال این هدف ا

تواند  رغم داشتن فرصت فرار اما می ها مدافع علی که در آن
د را ایستادگی کرده و اقدام به دفاع از خویشتن یا دیگری نمای

ی مرتبط اعم از ها پژوهششناسایی نموده و در این راستا از 
 حال تابهاگرچه . داخلی و خارجی استفاده خواهد شد

هایی چه در سطح کتاب و چه در سطح مقاله و سایر  پژوهش
منابع تحقیقی پیرامون موضوع دفاع مشروع و جوانب آن 

گردد  انجام شده اما با مداقه در منابع در دسترس مشخص می
صورت مجزا و اختصاصی موضوع  کدام به که هیچ

سنجی فرار را مورد پژوهش قرار نداده و به این مسئله  امکان
ر مهم در حد یک یا چند پاراگراف در خالل دیگر مباحث بسیا

بنابراین ضروری است که پژوهشی مستقل . اند اشاراتی داشته
و جوانب مختلف  افتهی فرار اختصاص یسنج امکانبه بررسی 

 .امر را مورد سنجه قرار دهد

شناخت شرط ضرورت در میان شرایط متعدد  که ییازآنجا 
مستقیمی با موضوع اصلی این پذیرش دفاع مشروع ارتباط 

سنجی فرار دارد، الزم است که در  نوشتار یعنی تحلیل امکان
وهله نخست شرط ضرورت در دفاع مشروع تحلیل شده و 
ابعاد مختلف آن روشن گردد و در ادامه به تحلیل 

 .سنجی فرار پرداخته شود امکان
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 شرط ضرورت دفاع در دفاع مشروع و اهمیت آن -0
 هم حقوقدانان از برخی كه طور همانشروع مدفاع  شرایط

 متناسب و دفاع داشتن ضرورت كلی شرط دو ذیل اند گفته

استفانی و ) .است جمع قابل تهاجم با آن بودن
 (5495:80؛ عطار، 5419:992؛ عوده، 5000:211دیگران،

نظر از بحث تناسب دفاع و تهاجم که ارتباط چندانی با  صرف
موضوع این نوشتار ندارد، اما شرط ضرورت یکی از بنیادین و 

ترین شروط تحقق دفاع مشروع است و در میزان  ابتدایی
توان گفت که در صورت عدم تحقق  قدر می اهمیت آن همین
و  طورکلی منتفی بوده دفاع مشروع نیز بهآن، توسل به 

ت قرار گرفته، در صور موردتهاجماقدامات تدافعی شخص 
 .کیفری وی خواهد بود مسؤولیتبودن، موجب مجرمانه 

 به آن ا.م.ق 511 ماده الف که در بندشرط ضرورت 
( وارد کردن آسیب به مهاجم) کند که دفاع بیان می 5شده اشاره

بدین توضیح که . باید تنها و آخرین راه مقابله با حمله باشد
از انجام عملی  االمکان یحتشخص مورد تهاجم قرار گرفته 

دعوت باشد خودداری نماید و با رفتارهایی چون  که جرم می
فریاد زدن، آگاه کردن دیگران، توسل به به آرامش مهاجم، 

تا جای ممکن از ارتکاب عمل ... پناه گرفتن وقوای دولتی، 
مجرمانه خودداری نماید و چنان چه رفتارهای مذکور و 

بود که ئل توان قا امثالهم موجب رفع تجاوز و خطر نشد، می
  2 .شرط ضرورت تحقق یافته است

شخص مدافع در اعمال حق دفاع مشروع با  که نیافلسفه 
ب به مهاجم را پیدا آسیوارد کردن تحقق شرط ضرورت جواز 

کند و قابل مجازات و بازخواست حتی در صورت عدم  می
؛ به مبنای دفاع مشروع باشد نمیرعایت برخی شروط دفاع، 

رسد که دفاع مشروع را با استفاده از  به نظر می. گردد یبازم
ترکیب دو نظریه غریزه و فطرت انسان و نقض قرارداد 

لوه داد و آن را حق طبیعی تر ج گونه موجه اجتماعی بتوان این
وسیله قرارداد اجتماعی به دولت  دانست که اعمال آن به

                                                           
 .خطر ضرورت داشته باشد ایدفع تجاوز  یبرا یرفتار ارتکاب -5

2
 زیکشور ن یعال وانیشعبه دوم د 12/7/0416مورخ  01/0266شماره  یرأ - 

 .نظر است نیهم نیمب

ی درست بهرا  مسؤولیتواگذار شده و هرگاه دولت نتواند این 
 .گردد انجام دهد حق اعمال آن مجددًا به شخص باز می

شرط ضرورت ارتباط بسیار نزدیکی با شرط فعلی یا 
این اندازه که شرط ضرورت  الوقوع بودن تجاوز دارد؛ تا قریب

. باشد الوقوع بودن تجاوز یا خطر می نتیجه شرط فعلی یا قریب
ا .م.ق511الوقوع بودن تجاوز که در صدر ماده  فعلی یا قریب

این است که خطر یا تجاوز به  کننده انیب، شده اشارهبه آن 
 در شرفمرحله واقعیت و فعلیت درآمده باشد یعنی مهاجم 

البته این مهم همانند . اجرا یا آغاز اجرای تجاوز و تعدی باشد
واحوال هر قضیه مشخص  مفهوم ضرورت باید برحسب اوضاع

الوقوع  دیگر مالک تشخیص فعلی یا قریب عبارتی گردد به
در واقع این دو . هستبودن تجاوز؛ نوعی و به مرجعیت عرف 

جاوز است شرط که یکی مربوط به دفاع و دیگری مربوط به ت
توان دو روی یک سکه دانست که با تحقق شرط فعلی  را می

 .شود الوقوع بودن تهاجم، ضرورت دفاع نیز محقق می یا قریب
بنابراین صرف اینکه  (5094:001یار، و عبداهللشمس ناتری )

بلکه  ابدی ینممهاجم به تهدید کردن بپردازد ضرورت تحقق 
 .نیز اقدام نماید خودوی باید به تحقق و عملی کردن تهدید 

شرط که ارتباط  دینما یمذیل مبحث شرط ضرورت الزم 
در دفاع « قدر بقدرهاات تالضرور»با قاعده فقهیضرورت 

این است كه تنها  قاعده مذکور مفاد. مشروع نیز بررسی شود
تناسب خطر و تهدید موجود، انجام  تا رفع حالت ضرورت و به
این  (5931:006داماد ،محقق ) .فعل اضطرارى جایز است

حاوی این نکته ظریف است که چنان شرط ضرورت قاعده در 
چه مدافع از حد ضرورت فراتر رود و اقدامات دفاعی وی به 

پیدا کند؛ در مقابل مقداری که از حد  انهیجو انتقامنحوی جنبه 
کیفری  مسؤولیتضرورت برای رفع خطر، فراتر رفته باشد، 

 کند یمبا این نظر هم سو است و بیان گارو نیز . کند پیدا می
مدافع، اگر از حدود ضروری دفاع تجاوز نماید متجاوز : که

 (0418:500ع،شمس ناتری و زار) .شود محسوب می

گذار در  قانوننیت، ءدر راستای حفظ حقوق مدافع بدون سو
هرگاه اصل »مقرر کرده است که  ا.م.ق 511ماده  2 تبصره

آن محرز نباشد اثبات  طیشرا تیرعا یدفاع محرز باشد ول
تبصره  نیا .«دفاع برعهده مهاجم است طیشرا تیعدم رعا
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به نام اصل  یدیموجد اصل جدحقوقدانان  یبرخ دهیکه به عق
 لزوم و ضرورت که اگرکند  است بیان می دفاع تیمشروع

 یهرچند علم قاض یاز ادله قانون کیدفاع با تمسک به هر
شود، مگر  مرحله مدافع مبرا محسوب می نیمحرز شود، در ا

دفاع را اثبات کند که  طیشرا تیکه طرف مقابل عدم رعانیا
شمس ) .خواهد بود یبار اثبات دعو ییجا جابه یا گونه به

گذار در تبصره  از سویی دیگر قانون (5041:504و زارع، یناتر
ا حکم مدافعی که از حد ضرورت فراتر رود .م.ق 032ماده  2

چنان چه نفس دفاع  5(ت)در مورد بند »: را مقرر کرده است
صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است 
لکن، مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات 

این تبصره تکلیف دفاع مشروع . «شود تعزیری محکوم می
که اگر نفس دفاع  صورت نیبدناقص را مشخص نموده است 
تجاوز شده باشد؛ ( شرایط دفاع)صدق کند ولی از مراتب آن 

. شود مرتکب، به دیه و مجازات مقرر در قانون محکوم می
ی مذکور این است که چنان چه اصل دفاع ها تبصرهجمع 

اما مدافع از حدود ( احراز شودشرط ضرورت دفاع )محرز باشد
( مهاجم یا قائم مقامان وی)آن فراتر رفته باشد و مجنی علیه

بتوانند اثبات کنند که مدافع از میزان ضرورت فراتر رفته است 
جویانه موجب جرح یا فوت مهاجم شده است؛  و به شکل انتقام

شود اما مکلف به پرداخت دیه و تحمل  مدافع قصاص نمی
 .باشد یری میمجازات تعز

حال که زوایای مختلف شرط ضرورت مورد بررسی قرار 
سنجی فرار در منابع فقهی  گرفت؛ در بخش بعدی به امکان

نظر مشهور  الخصوص یعلو نظریات فقهای شیعه  میپرداز یم
 .میده یمفقهی را مورد نقد و بررسی قرار 

 حق فرار در موازین فقهی -1 
در این قسمت طی چند بند حق فرار در دفاع مشروع در  

 .ردیگ یممتون و منابع فقهی مورد ارزیابی و مطالعه قرار 

 سنجی فرار در آیینه فتاوی و روایات فقهی امکان -1-0
                                                           

مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد،  که یدرصورت: ا.م.ق 032ماده  -5
متجاوز و کسی که -ت... شود ینممرتکب به قصاص و پرداخت دیه،  محکوم 

این  511در ماده  مقرراست و در دفاع مشروع به شرح  الوقوع بیقرتجاوز او 
 .قانون جنایتی بر او وارد شود

در صورت که  هستفقها بدین مضمون  بین نظر مشهور
امکان فرار برای شخص مورد تهاجم قرارگرفته وی باید فرار 
کند و به مهاجم آسیبی نرساند؛ چنانچه شخص مورد تهاجم 

مهاجم نماید در مقابل عمل  وجرح ضرباقدام به  قرارگرفته
باشد و ضامن خسارات وارده  میکیفری  مسؤولیتخود دارای 

 2.است

رعایت نوعی تدرج براساس  این دسته از فقها در واقع قائل به
كه قاعده مذکور  .باشند می« االسهل فاالسهل»قاعده فقهی 

ابتدا كمترین [ مدافع]»: ندیفرما یمدر وصف آن ( ره)امام خمینی
مرحله  جیتدر مؤثر نشد به که یمرحله را و درصورت نیتر و آسان

این  ارائهبه دنبال  (0462:066،امام خمینی) «باالتر را اجرا كند
راه ممکن  نیخطرتر کمو  نیتر سادهمفهوم است که باید از 

در موقع  مثاًلبرای دفع تهاجم صورت گرفته استفاده کرد 
دفاع از جان خود این مجوز را نداریم که در اولین اقدام 

راه  نیتر سادهدفاعی موجب قتل مهاجم شویم بلکه باید ابتدا 
 تر شیبی با شدت یها اقدامگیریم سپس به  شیدر پممکن را 

در  شهید ثانیدر راستای همین نکته . توسل جوییم
 مال و ناموس جان، از در دفاع باید سدینو یم   شرح لمعه   تابک
تر  سخت یها روش جیتدر به کرد، تکیهها  روش نیتر آسان به
صاحب همچنین  (0471:106  شهید ثانی،). گرفت پیش در را
زدن دفع  ادیتجاوزکار با فر یمتعداگر »: معتقد است که   جواهر  

 دیبود با اثر یب زیبا کتک او را دفع کرد، اگر آن ن دینشود، با
 دینداشت با دهیهم فا نیرا به کار گرفت، اگر ا یدست چوب

 (0471:820نجفی،) «.سالح کشت تا دفع گردد ۀلیوس به
که پیداست فقها در مرتبه دفاع کردن، مدافع را  طور همان

و چنان چه  دانند یمراه ممکن  نیتر فیخفملزم به استفاده از 
مدافع در اولین دفاع خود، از حد قاعده االسهل فاالسهل فراتر 

 .دارد مسؤولیترود، در قبال آن 

                                                           
که در  است( ره)ینیامام خم ردیگ یم یدسته جا نیکه در ا ییازجمله فقها -2

فرار و  لهیوس به یریاز درگ ییاگر امکان رها: ندیفرما یم لهیالوس ریکتاب تحر
امام ) دیبه آن توسل جو دیواجب با اطیمانند آن وجود داشته باشد، به احت

   االحکامقواعد   در کتاب ( ره)یعالمه حل نیهمچن (.5091:220،(ره)ینیخم
، اگر با فرار کردن امکان کند یکه از نفس و مال خود دفاع م یکس :نگاشته است

راه دفاع  نیتر کار راحت نیاز متجاوز دارد واجب است فرار کند، چراکه ا یخالص
 (.5950:102،یعالمه حل)کردن است 
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فقها فرار کردن را سهل ترین راه ممکن  که نیادر توضیح 
جمع بین ادله حرمت قتل،  ان گفت مقتضایتو می دانند یم

و ادله عدم جواز  طرف کیجرح، تصرف در احوال و نفوس از
این است كه  ،تحمل ظلم و ضرر و وجوب دفاع از طرف دیگر

وقتى واجب است كه راه  ،گفته شود دفاع منجر به قتل و جرح
وجود نداشته باشد، اما اگر کردن جز دفاع  براى مدافع گریزی
فرار كند واجب است فرار نماید و مرتكب قتل و جرح بتواند 

 (0017:80شوشتری،) .مهاجم نشود

شود این است که در  به ذهن متبادر می نجایاالی که در سؤ
صورت تحقق تهاجم، شخص مدافع همواره ملزم به رعایت 

دیگر قاعده  عبارتی باشد یا خیر؟ به قاعده االسهل فاالسهل می
صورت مرحله  مامی فروض باید بهمذکور مطلق است و در ت

رفتارها حرکت  نیتر سختبه سمت  نیتر سهلبه مرحله از 
به تفکیک بود؟ با توجه به این که امام  قائلکرد یا که باید 

نظر خویش در مورد فرار را در قالب حکمی ( ره)خمینی
نه در  (0462:220،امام خمینی). احتیاطی بیان کرده است

 عنوان بهرسد که فرار را  نظر میقالب یک حکم وجوبی به 
و مراد و منظور  دانند یمو محتاطانه تین راه ممکن  نیتر سهل

ایشان این است که مدافع تا حد امکان از انجام رفتارهای 
به  ئلتوان قا خشن و نامتناسب بپرهیزد؛ با این اوصاف نمی

ممکن است با  چراکهاطالق قاعده االسهل فاالسهل شد 
توجه به شرایط و موقعیت خاص هر تهاجم، امکان رعایت 

ی ها روشو  ها راهاین قاعده وجود نداشته باشد و مدافع از 
به همین سبب است که امام . شدیدتر برای دفاع استفاده نماید

و اگر  کنند یمصورت احتیاطی بیان  فرار را به( ره)خمینی
طور حتم راه  ن نباشد بهشرایط به نحوی باشد که فرار ممک

که بدیهی  طور همان. دیگری است خطر کم، رفتار تر سهل
؛ این عبارات بدین معنی نیست که مدافع جواز این را دینما یم

پیدا کرده است که در اولین اقدام دفاعی خود به قتل مهاجم 
صورت  بپردازد بلکه همواره در هر موقعیتی هم چنان باید به

در حقیقت تکلیف مدافع به . مل کنداالسهل فاالسهل ع
روش در هر موقعیتی متفاوت است  نیتر سادهاستفاده از 

 وجرح ضربطور مثال ممکن است در یک موقعیتی ایراد  به
در مورد  وجرح ضربراه دفاع کردن باشد و همین  نیتر سهل

 .راه تلقی شود نیتر خشندیگری 

یشگی قاعده عدم اطالق رعایت هم)ذکر شد رًایاخی که ا نکته
ارتباط بسیار نزدیکی با شرط تناسب دفاع ( االسهل فاالسهل

در . و تهاجم و قاعده فقهی الضرورت تتقدر بقدرها دارد
توضیح داده « الضرورت تتقدر بقدرها»مباحث پیشین قاعده 

شد و جمع آن با قاعده مذکور این است که مدافع از 
رکت کند تا رفتارها ح نیدتریشدبه سمت  ها روش نیتر سهل

در قانون مجازات . زمانی که خطر و ضرورت دفاع مرتفع شوند
اسالمی در خصوص شرط تناسب نص صریحی وجود ندارد و 

این شرط الزمه و  اند کردهکه دکترین حقوقی بیان  طور همان
مکمل شرط ضرورت دفاع است یعنی دفاع نباید از حد 

ناسب ضرورت فراتر رود و اگر ضرورت مرتفع شد دیگر ت
در حقیقت شرط  (0412:074الهام و برهانی،). منتفی است

بین ارزشی که مورد  دیبا یماین است که  کننده انیبتناسب 
، ردیپذ یمتعرض قرار گرفته و دفاعی که در مقابل آن صورت 

به این  ئلبرخی قا اگرچهتناسبی منطقی وجود داشته باشد 
 موجب بههستند که شرط تناسب در قانون مجازات سالمی 

نسخ شده است و شخص الزامی به  0411قانون مصوب
اما با  (0412:070الهام و برهانی،). رعایت این شرط ندارد

االسهل فاالسهل و قاعده الضرورت تتقدر  قاعده بهتوجه 
توان گفت که این شرط هم چنان وجود دارد و  بقدرها می

توان حد  زمانی می چراکهمدافع مکلف به رعایت آن است 
بود که تناسب بین حمله و دفاع  قائلیقفی برای قواعد مذکور 

توان گفت که  در تقویت این نظر می. را رعایت کرده باشیم
است پس تا سرحد  ئینهاد دفاع مشروع یک نهاد استثنا

و دفاع صورت گرفته  شده تیحماممکن بایستی بین ارزش 
رد نیاز تناسب وجود داشته باشد تا که آسیبی بیش از اندازه مو

شرط تناسب از شروطی است که . به مهاجم وارد نشود
. 5باشد قانون مجازات اسالمی می 028ماده  1مشمول تبصره 

وجه شباهتی که بین شرط تناسب و شرط ضرورت وجود دارد 
واحوال مختلف هر  این است که شرط تناسب نیز باید با اوضاع

مورد به تهاجم و دفاع سنجیده و میزان متناسب بودن آن 
 .مورد بررسی و احراز شود

                                                           
5
هرگاه اصل دفاع محرز باشد »: قانون مجازات اسالمی 028ماده 1تبصره  - 

رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده  ولی
 .«مهاجم است
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 هیمشهور فق نقد و بررسی نظر -1-1
با توجه به توضیح نظر مشهور فقهی باید دید که مکلف 
دانستن شخص مورد تهاجم قرار گرفته مطلق است و در 
تمامی فروض باید وی را مکلف به فرار دانست یا که در 

 .برخی موارد باید قائل به تفکیک شد

شخصی در خانه و کاشانه خود قرار داشت  هچنان چ نخست؛
توان  قائل به  و مهاجمی به وی حمله کرد، آیا باز هم می

این )؟گفته مشهور فقها بود و او را مکلف به فرار دانست
و  اند کردهموضوع با بحثی که فقها ذیل مبحث لص بیان 

( در نظام حقوقی آمریکا متفاوت است 5همچنین دکترین قلعه
ل زوج جوانی در مورد موضوعی با یکدیگر مثا طور به

باال گرفته و مرد که  ها آندارند سپس بحث بین  نظر اختالف
طور کامل خشمگین شده است به سمت زن هجوم  به
فقها در این حالت اگر زن امکان فرار داشته  ازنظر. آورد یم

رسد  باشد مکلف به فرار است اما این منطقی به نظر نمی
باید به  قًایدقابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که وی  چراکه

 که چنان آنکجا فرار کند که در آن امنیت کامل داشته باشد؟ 
تواند  شود در مثال مذکور زن می از عقل و منطق استنباط می

توان او را مکلف به فرار  اقدام به دفاع از خود کند و نمی
مکان امن،  منزل و محل سکونت هر شخصی چراکهدانست 

این احساس که خانه . باشد من آرامش وی میمأاستراحتگاه و 
باشد از طبیعت  و کاشانه هرکسی آخرین پناهگاه وی می

هرگاه انسان در تنگنای جسمی  اصواًلو  ردیگ یم نشأتانسان 
رسد احساس  و روحی قرار بگیرد وقتی به منزل خود می

ر احساس خطر کند یا اگ امنیت و آرامش  خیال بیشتری می
از محل  تر امنو چه پناهگاهی  برد یمکند به محلی امن پناه 

زندگی و سکونتش؛ حال اگر همین مکان، امن نباشد وی 
دیگر در فرض مذکور، زن  عبارتی به. ناگزیر به دفاع خواهد بود

مکلف به دفاع یا فرار نیست؛ بلکه اگر به دفاع پرداخت و به 
 .کیفری نخواهد داشت لیتمسؤومرد آسیبی وارد شد؛ زن 

                                                           
حمله از خارج از سکونتگاه فرد توسط شخص ثالثی  اصواًلدر دکترین قلعه  -5

اما در مثال مذکور حمله از درون سکونتگاه و توسط همسر  ردیپذ یمصورت 
 .شخص صورت گرفته است

باشد موضوعی است که  می تأمل قابلمورد دیگری که  دوم؛
کند  فرار ایمن بیان می. یاد کرد2توان از آن به فرار ایمن می

قرار گرفته فرار کرد و از  موردتهاجمکه حتی اگر شخص 
مهلکه گریخت اما هم چنان در اثر افعال مهاجم خطری وی 

یا به عبارتی بهتر هم چنان ضرورت دفاع  کرد یمرا تهدید 
برطرف نشده بود؛ آیا او هم چنان مکلف به فرار کردن است؟ 
حالتی را تصور کنید که بعد از آغاز تهاجم، شخص مورد حمله 

کند اما مهاجم با  قرار گرفته اقدام به فرار از مهلکه می
و هر لحظه  افتد یمیی در دست به دنبال وی ها سنگ پاره

در این حالت حتی با . است موجب آسیب به او شود ممکن
پذیرش نظر فقها که االسهل فاالسهل را مالک دفاع قرار 

و اولین راه دفاع برای شخص مورد تهاجم قرار گرفته  اند داده
خطر از شخص فراری حتی با  که نیابه دلیل  دانند یمرا فرار 

ه فرار فرار دفع نشده است، باید گفت که وی دیگر تکلیفی ب
 .تواند به دفاع بپردازد ندارد و می

توان شخص مورد تهاجم  رسد تنها حالتی که می به نظر می
قرار گرفته را مکلف به فرار دانست زمانی است که وی در 

شخصی که در حال انجام . ی باشدرقانونیغحال انجام فعالیتی 
تواند در قبال هجوم صورت  ی است نمیرقانونیغفعالیتی 
وی در حال انجام عملی  چراکهقدام به دفاع نماید گرفته ا

ی تک اعضا تکاست که موجب آسیب و تجاوز به جامعه و 
در این حالت بهترین . شود و نقض قرارداد اجتماعی می آن

در هر . روش فرار کردن یا ترک انجام فعل غیرقانونی است
حال شخص مورد حمله قرار گرفته حق دفاع ندارد مگر 

م از حد ضرورت برای جلوگیری از ادامه ارتکاب مهاج که نیا
 .عمل غیرقانونی خارج شود

فقها در ذیل نظرات  نمود یمموضوع دیگری که الزم  ؛سوم
این است که آیا واقعا فرار کردن  پرداختند یمخود به اثبات آن 

باشد؟  از مصادیق دفاع مشروع و قاعده االسهل فاالسهل می
ر از لفظ دفاع در دفاع مشروع منظو رسد یمبه نظر . یا خیر

صرف انجام اعمال مباح نیست بلکه به معنای انجام عملی 
باشد که موجب آسیب رسیدن به مهاجم است و در حالت  می

                                                           
2
 - Safe escape 
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با توجه به این مفهوم از دفاع، فرار . گردد عادی جرم تلقی می
طور که  شود زیرا همان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمی

بارت دفاع مشروع یعنی عملی که موجب بیان شد دفاع در ع
شود و این خصیصه در فرار کردن  آسیب به مهاجم می

فرار از  که نیااز سویی دیگر با پذیرفتن . نیست تصور قابل
بدتر تحقق  مراتب بهمصادیق دفاع کردن است نتایجی 

شدن مهاجم شود  تر یجرممکن است موجب  چراکه ابدی یم
برای مدافع خطری را  هرگاهو وی این پندار را پیدا کند که 

کند و جواب درخوری به این نقض حق  ایجاد کرد او  فرار می
سبب گسترش  وچرا چون یبو این امر  دهد ینمی شکن قانونو 

 .شود می شکنان قانونیی نما قدرتخشونت در جامعه و 

 کم دست)رفع خطراین نکته که فرار ممکن است موجب 
نیست، لکن بحث بر سر این  انکار قابلشود ( طور موقت به

است که آیا فرار از مصادیق دفاع کردن است یا خیر که بتوان 
وسیله آن شخص مورد تهاجم قرار گرفته را در قالب یک  به

با توجه به توضیحات  .عمل تدافعی مکلف به انجام آن بدانیم
وان فرار را یکی از مصادیق دفاع ت که نمی دینما یمفوق چنین 

دانست و اگر این گزاره را موافقین فرار در دفاع مشروع 
سنجی فرار  دیگر نوبت به امکان گاه چیه رفتندیپذ یم

البته این گفته بدین معنی نیست که فرار از . دیرس ینم
باشد بلکه فرار کردن یکی از  مصادیق االسهل فاالسهل نمی

ی ها روشطور حتم از  ی است و بهمصادیق این قاعده فقه
به معنای مطلق دفاع  لزومًااست اما  تر سهل زیآم خشونت

مخلص کالم این . باشد کردن و یکی از مصادیق آن نمی
باشد اما  است که اگرچه فرار از مصادیق االسهل فاالسهل می

الزامی به فرار ندارد بلکه فرار کردن در مقام دفاع شخص 
تواند آن  ند فریاد زدن که شخص میعمل مباحی است همان

را انجام دهد یا ندهد و در صورت عدم انجام آن و ایراد 
در حد تناسب با حمله و رفع ضرورت دفاع  وجرح ضرب
 .باشد نمی بازخواست قابل

بررسی شود این است  دینما یمنکته دیگری که الزم  ؛چهارم
اند  کاربرده بهرسد فقها فرار را تنها در موردی  که به نظر می

که مدافع مورد تهاجم فیزیکی قرار گرفته است و در فرضی 
که تنها بیان کردن کلمات موجب آسیب و ضرر به مدافع شود 

حالتی را فرض کنید که در . اند نکردهی را بیان ا نکته ظاهرًا
مجلسی شخص نوجوانی شروع به تهمت و افترا زدن به یکی 

کند که تعرض به یکی  می از حضار سالخورده حاضر در جمع
آیا در . باشد از موضوعات مهم دفاع مشروع یعنی عرض می

شخص سالخورده در وهله اول مکلف به فرار کردن و  نجایا
تواند  سکوت کردن است یا که می کم دستترک مجلس یا 

رسد در این مورد شخص  به دفاع از خود بپردازد؟ به نظر می
وع تهاجمی که علیه وی تواند متناسب با ن سالخورده می

بپردازد و البته این نکته که  شیاز خوصورت پذیرفته به دفاع 
 رشیپذ قابلوی به مهاجم آسیب فیزیکی شدید وارد کند 

توان گفت که فرار کردن  اگر راه مبالغه را نپیماییم می. نیست
در فرض فوق با رسالت وجودی نهاد دفاع مشروع در تضاد 

 .است

له فرار سأدر خصوص م گریفقها دو دسته نظر د انیدر م
  :تموجود اس

 یاز فقها ضمن مخالفت با نظر مشهور فقه یا عده نخست،
 شانیچراکه ا دانند یم زیباوجود امکان فرار، دفاع را جا یحت

خصوص مدافع را  نیتا در ا دانند یفرار را از مقوله دفاع نم
 یدوم، برخ. قاعده االسهل فاالسهل بدانند تیملزم به رعا

سنجی فرار مورد به مورد  خصوص امکاندر  زیاز فقها ن گرید
که مدافع قادر به دفع  درصورتی یعنیاند  شده فاوتقائل به ت

 دانند یمجاز به دفاع م ی رابا امکان فرار، و یمهاجم باشد حت
. ب استکه قادر به دفع تهاجم نباشد، فرار واج درصورتی یول
 (0004:21،یثان دیشه ؛0467:171،یطوس)

 موضع فقه در صورت عدم امکان فرار -1-4
بدیهی است که با منتفی شدن امکان فرار شخص مورد 

احادیث مختلفی به . تواند به دفاع بپردازد تهاجم قرار گرفته می
ما رسیده که به دفاع در مقابل تهاجم نامشروع اشاره کرده 

نقل ( ع)محمد بن زیاد جبلی از ابی عبداهلل ازجملهاست 
: فرموده است( ص)رسول خدا کند که آن حضرت فرمودند؛ می
 (0011:011شیخ حر عاملی،)« من قتل دون ماله فهو شهید»

یعنی هرکس برای دفاع از مال خود کشته شود شهید 
 عبداهللهلل بن سنان نیز از ابی همچنین عبدا. شود محسوب می

 من»: کند که فرمودند رسول خدا فرموده است نقل می( ع)
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یعنی کسی ( 0017:21کلینی،)« قتل دون مظلمه فهو شهید
 .که برای دفع ظلم ظالمی کشته شود شهید است

دفاع مشروع عالوه   شود که می استنباطاز احادیث فوق چنین 
یک حق است، شخصی که به دفاع از جان و مال و  که نیابر 

به عمل مشروعی مبادرت کرده  تنها نهد بپردازد ناموس خو
بلکه در صورت آسیب دیدن در این راه دارای اجر و پاداش 

 .باشد اخروی نیز می

ی بین رویکرد فقهی و رویکرد حقوقی در ها تفاوت -1-0
 مورد دفاع مشروع

اند  ی اشاره کردهدرست بهطور که برخی دکترین حقوقی  همان
ای که در موضوع دفاع مشروع میان  عمدههای  یکی از تفاوت

رویکرد فقهی و حقوقی وجود دارد این است که حقوقدانان 
اند یعنی  دفاع مشروع را در قالب حق و اختیار مطرح کرده

دفاع مشروع حقی است که مدافع در استفاده از آن دارای 
اما فقها قالب تکلیف و الزام را برای برخی . باشد اختیار می

اند و حکم اولیه آن را بسته  دفاع مشروع برگزیدهموضوعات 
اند یعنی مدافع شرعًا  به متعلق دفاع؛ وجوب یا جواز دانسته

مکلف به دفاع از برخی امور است و در دفاع از برخی 
الهام و ). آور نیست موضوعات اختیار دارد و دارای تکلیف الزام

دکترین دیگر مدافع از منظر  عبارتی به (0412:078برهانی، 
حقوقی اختیار دارد که به دفاع بپردازد یا که نپردازد اما فقها 

دانند  در برخی موضوعات، مدافع را ملزم و مکلف به دفاع می
ها با یکدیگر تفاوت دارند  تبع موضوعات دفاع، احکام آن و به

اند اگر  فقها قائل: توان چنین گفت که طور مختصر می به
ن مدافع باشد، دفاع کردن موضوع دفاع مشروع نفس و جا

اگر موضوع دفاع  ؛(0412:077الهام و برهانی،) واجب است
مشروع عرض و ناموس باشد نظر مشهور فقها بر این است 
که مدافع بایستی به دفاع بپردازد هرچند که موجب مرگ او 

و اگر موضوع دفاع مشروع مال  (0462:220،امام خمینی) شود
امام ). که دفاع از مال جایز استباشد نظر مشهور بر این است 

 تیموردحماکه ارزش  در واقع هنگامی (0462:411،خمینی
نماید که مدافع  مال باشد اعم از منقول و غیرمنقول چنین می

رسد که  به نظر می. بین دفاع کردن و دفاع نکردن مخیر است
بحث دفاع در مقابل ضرب و حرج و دفاع از آزادی تن در 

قرار نگرفته و به این موضوعات  شارهمورداکلمات فقها 
پرداخته نشده است، بعید نیست که بتوان موضوع دفاع از 

الهام و ) .دفاع از مال ملحق نمود حکم بهها را  آن
بدیهی است که احکام موضوعات فوق در  (0412:076برهانی،

صورتی است که امکان فرار وجود نداشته باشد واال طبق نظر 
قرار گرفته را مکلف به  موردحملهص مشهور فقها باید شخ

 .فرار دانست

به وجوب و جواز در دفاع  ئلطور که ذکر شد فقها قا همان
دانند که مدافع در  باشند اما حقوقدانان دفاع را حقی می می

نماید که برداشت  چنین می. اعمال آن دارای اختیار است
کم در زمینه دفاع  دست)دکترین حقوقی و فقها از حق 

متفاوت باشد؛ چراکه با توجه به معنای حق که برای ( مشروع
نظم در اجتماع، برای هر کس تنظیم روابط مردم و حفظ 

ذی [شناسد و توان خاصی به او امتیازهایی در برابر دیگران می
وضعیتی است که  (0412:04کاتوزیان، ) بخشد می ]حق

تواند آن را به کار ببرد یا  اعراض  شخص برخوردار از حق می
این مفهوم با تصویری که فقها از حق در دفاع مشروع . کند

وت است؛ زیرا فقها بااینکه دفاع را حق دهند متفا میارائه 
کنند اما در مواقعی شخص را ملزم به انجام آن  تلقی می

دیگر اعمال حق دفاع مشروع را گاهی  عبارتی به. دانند می
 . دانند تکلیفی بر گردن مدافع می( مثاًل در دفاع از نفس)اوقات

تفاوت دیگر بین رویکرد فقهی و حقوقی این است که فقها از 
یث مبنا قائل به این هستند که دفاع مشروع موضوعی ح

عقالنی است و شخص در شرایط اضطراری به دفاع 
که  درحالی. پردازد که شارع نیز آن را امضا کرده است می

نظریات دکترین حقوقی عمومًا بر این پایه استوار است که 
یا )دفاع مشروع حقی طبیعی است که در صورت عدم حضور

مأمورین دولتی و انتظامی و نقض قرارداد  (حضور غیرموثر
این مطلب بدین . آورد اجتماعی، شخص آن را به دست می

معنا نیست که مدافع وظایف مأموران دولتی و انتظامی را 
های برتر اقدام به  دهد بلکه مدافع برای حفظ ارزش انجام می
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نماید که در حالت عادی طبق قرارداد  انجام اعمالی می
 5.عهده قوای دولتی است اجتماعی بر

سنجی فرار در دفاع  موضع حقوق عرفی در باب امکان -4
 مشروع

در این قسمت با توجه به اهمیت بررسی تطبیقی موضوع فرار 
در دفاع مشروع در دیگر کشورها به مطالعه رویکرد برخی 
کشورها در این خصوص پرداخته و در ادامه موضع حقوق 

 .دهیم ا مورد کنکاش قرار میکیفری ایران در این رابطه ر

 مطالعه تطبیقی  -4-0
نظر تطبیقی و با تأملی بر وضعیت سایر کشورها  نقطه از

متحده ضمن تشریح  توان گفت که در نظام کیفری ایاالت می
های متفاوتی به مسئله  اند پاسخ فروض مختلف تالش داشته

طورکلی دو  به. سنجی فرار در دفاع مشروع بدهند امکان
رویکرد متضاد در خصوص مسئله فرار در دفاع مشروع 

از »و قاعده  2«تکلیف به فرار»مشاهده است؛ رویکرد  قابل
به عبارت بهتر در نظام حقوقی  0«.محل استقرارت دفاع کن

این کشور بسته به اینکه وضعیت مکانی و زمانی مدافع 
باشد به وی امکان دفاع حتی در صورت داشتن  چگونه می

دهد و یا بالعکس شخص را مکلف به فرار  فرار میموقعیت 
. شناسد دانسته و حق دفاع را برای وی به رسمیت نمی

 مثال زمانی که فرد در خانه، مزرعه، ماشین یا درشکه عنوان به
(Ferzan,2005:56)  خود قرار داشته و مورد تهاجم واقع

و « از محل استقرارت دفاع کن»شود براساس قاعده  می
که شرایط و امکان  حتی درصورتی 9کترین قلعههمچنین د

تواند ایستادگی کرده و متوسل به  فرار نیز داشته باشد می
، اما در برخی (Carpenter,2015:695) خشونت نیز گردد

که مهاجم قصد آزار رساندن یا  های دیگر درصورتی موقعیت

                                                           
بدون فوت وقت عماًل ممکن  یدولت یتوسل به قوا: ا.م.ق 511بند پ ماده  -5

 مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود اینباشد 

2
 - Duty to retreat 

3
 - Stand your ground 

9
 - Castle doctrin  . در محل  دهد یماین دکترین به شخص اجازه

شدید او را دارد  وجرح ضربسکنای خود در برابر مهاجم که قصد جنایت یا ایراد 
 (Garner, 2004, 231) با اقدامی کشنده از خود دفاع نماید

قتل وی را داشته باشد تکلیف به فرار داشته و حق ندارد به 
البته در تمام مواردی که شخص . 1متوسل گردد خشونت

تکلیف به فرار دارد این تکلیف در صورتی است که اقتضائات 
یک فرار ایمن برای وی در آن لحظه وجود داشته باشد، لذا 

تواند  اگر در حین فرار خطری وی را تهدید نماید شخص می
 . مقاومت کرده و مبادرت به دفع خطر کند

از  42و ( 0)40ررات دفاع مشروع در بخش در حقوق کانادا مق
بیان شده اگرچه ( 1101اصالحی سال )قانون جزای این کشور

ذکری از موضوع فرار در دفاع مشروع به میان نیامده است اما 
مطابق مقررات کیفری و رویه قضایی این کشور شخص 

تواند به دفاع متوسل شود که اصل ضرورت اقتضا  زمانی می
ه دیگری برای خالصی از تهاجم صورت داشته و هیچ را

ای  گرفته جز دفاع برای وی وجود نداشته باشد اما وی وظیفه
لذا  (Frier,2014:659). برای فرار از دست مهاجم ندارد

طورکلی رویکرد حقوق کیفری این کشور این است که در  به
ویژه در مواردی مانند زمانی که مدافع در منزل  عموم موارد به

تواند  وی می 1یا زمین تحت مالکیتش مورد تهاجم واقع شده
 . رغم داشتن موقعیت فرار، اقدام به دفاع مشروع نماید علی

د دهه گذشته و در حقوق کیفری انگلستان اگرچه تا چن
مطابق کامن لو شخص در موارد متعدد، زمانی که موقعیت و 

کرده و حق توسل به  شرایط فرار داشت بایستی فرار می
خشونت در برابر مهاجم را نداشت اما براساس قانون کیفری 

لو در  که مقررات کامن( بخش سوم) انگلستان 0187مصوب 
ر هیچ فرض و این موضوع را نسخ کرده است مدافع دیگر د

حالتی تکلیف به فرار نداشته و در تمامی حاالت اگر مورد 
با ) تواند از خود یا دیگری دفاع کرده و تهاجم واقع شود می

اقدام به ( رعایت شرایط قانونی ازجمله شرط تناسب

                                                           
1
الزم به ذکر است دکترین قلعه اگرچه در ابتدا یک قانون یا مصوبه مجلس  - 

 بًایتقری مختلف آمریکا ها التیای از اصول بود که در غالب ا مجموعهنبوده بلکه 
ایالت فلوریدا و در ادامه  اما امروزه ابتدائًا شدند یمبه نحو مشابه مورد اعمال واقع 

 اند دادهیک قانون داخلی مورد تصویب قرار  عنوان بهتعداد زیادی از ایاالت آن را 
 .(017، 0410حسینی و رحیمی پور، )

6
 -  See:  case R. v. Gunning, 2005 SCC 27 at para 

25. 
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 وجرح یا حتی قتل مهاجم نماید دستگیری، ضرب
(Ashworth,2009:52). لیه های آر ع این موضوع در پرونده

و همچنین پرونده آر ( 1112سال )2، آر علیه جونز(0162)5برد
مورد تأکید رویه قضایی نیز قرار گرفته ( 1118)0علیه میلنگ

 .(Ross, 2007: 282) است

در حقوق جزای آلمان نیز مشابه آنچه درباره انگلستان بیان 
شد شخص این حق را دارد که در برابر هرگونه تهاجم 

ای مبنی بر  یا دیگری دفاع کرده و وظیفهغیرقانونی از خود 
رویه مشابهی در . (Heinrich,2014:110) فرار ندارد

 .گردد نیز اعمال می 1و جمهوری چک 9کشورهایی مانند ایرلند

 .گردد می
 حقوق کیفری ایران و حق فرار در دفاع مشروع -4-1

یکی از عواملی که در موضوع دفاع مشروع موجب اختالف 
ای است که  قضایی شده رویه بین محاکم و تشدد آرای

گذار در خصوص فرار در دفاع مشروع در پیش گرفته و  قانون
گذار در این  بهتر بود قانون. مقرره خاصی را بیان نکرده است

ای را تصویب کرده و به اختالفات موجود در این  مورد مقرره
اما در شرایط فعلی و با توجه به فقدان . داد زمینه پایان می

در مجموعه قوانین کیفری، در زمینه فرار  حکم خاصی
نظرهای زیادی در نظام کیفری کشور ما  ابهامات و اختالف

 .پردازیم ها می شود که به بررسی آن مشاهده می

بررسی نظرات موافقان و مخالفان فرار در نظام کیفری  -4-4
 ایران 

سنجی  در نظام کیفری ایران، دکترین حقوقی در زمینه امکان
القول نیستند، برخی از ایشان همان راه فقها را در  تفقفرار م

به این هستند که در صورت امکان فرار ئل قا اند و پیش گرفته
دانند و در تائید نظر خود  برای مدافع، وی را مکلف به فرار می

                                                           
1
 - R v Bird 

2
  - R v Jones (Margaret)  

3
 - R v Milling 

4
 - See; Jonsson, Patrik. "Racial bias and 'stand your 

ground' laws: what the data show". Christian Science 

Monitor. Retrieved May 3, 2014. 
5
 - See; Supreme Court of the Czech Republic 

(October 24, 2001), Decision No. 5 Tz 189/2001 (in 
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اند ازجمله اینکه یک ممنوعیت کلی از  دالیلی را اقامه کرده
وجرح و قتل وجود دارد  ضربگذار مبنی بر حرمت  طرف قانون

الهام و ) و نباید در هر موردی این ممنوعیت را تکرار نماید
گذار در مجموعه  بدین مفهوم که قانون( 0412:071برهانی،

های مختلف  قوانین و مقررات همواره با قرار دادن مجازات
وجرح و قتل انسان سعی داشته این پیام را منتقل  ضرب هیعل

به  واردکردنده بر ممنوعیت آسیب کند که اصل و قاع
موافقین فرار این استدالل را . قانون حکم بهدیگران است مگر 

کنند که  در پاسخ به این استدالل مخالفین فرار بیان می
تکلیف به فرار نکرده تا رفتار مدافع به  گاه چیهگذار  قانون

 دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد
عالوه بر  (0464:117بها،نور؛ 0412:418اردبیلی،)

یی که در نقد نظر فقها شد حتی با پذیرش نظریات ها یبررس
توان برای  موافقین فرار آیا در برخی مصادیق هم چنان می

طور که توضیح داده  شد؟ همان ئلدفاع مشروع خاصیتی قا
ها  شد وقتی هدف از دفاع مشروع رعایت حقوق طبیعی انسان

دولتی حضور ندارند پس پاسخ در شرایطی است که مأمورین 
 قراردادآن تهاجم و تهاجم صورت پذیرفته که در نقض 

رسد عدم  اجتماعی صورت گرفته چه خواهد شد؟ به نظر می
سبب افزایش جرم و  شده انجامپاسخی درخور به حمالت 

جنایت در جامعه و احساس قدرت برای اشخاصی است که 
 یعبارت. شود می اند دادهحالت خطرناک بودن خود را بروز 

که دفاع  یترس و رعب: مفهوم نینقل است بد ستهیشا
از  دتریو شد تر شیب اریکند بس می جادیاشرار ا یمشروع برا

 جادیها ا آن یاست که احتمال مجازات و زندان برا یترس
توان اقدام به  در تائید این نظر که با امکان فرار می. کند می

نظر داریم  17/6/0401رخ مو 1820شماره  حکم بهدفاع کرد 
قانون کیفر عمومی و مواد مربوط  060از ماده »کند  که بیان می

شود که امکان  دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی
فرار برای کسی که مورد تهاجم به نفس واقع شده موجب باشد که 
 نتواند به اقدام عملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود دفاع

شود، با امکان  بنابراین کسی که مورد تهاجم واقع می« نماید
فرار، مجبور به فرار نیست بلکه با شرایط مندرج در مواد 

 .تواند از خود دفاع نماید مربوطه می
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دفاع حق است بنابراین، اگر مدافع  دارند یممخالفین فرار بیان 
رد ی به متجاوز وارد آوا صدمهی فرار ایستادگی کرد و جا به

رسد دکتر  به نظر می( 0412:118اردبیلی،) رفتار او موجه است
اردبیلی سعی دارد بیان کند که هرگاه دولت نتواند وظیفه دفاع 

امنیت افراد جامعه را که طی قرارداد اجتماعی به وی  نیتأمو 
طور صحیح انجام دهد این وظیفه در قالب  محول شده را به

همان حق اولیه و طبیعی دفاع برای فرد مورد تهاجم قرار 
در مقابل موافقین فرار چنین بیان . شود گرفته محقق می

و  الهام) اند که این استدالل مصادره به مطلوب است داشته
اگر دفاع را حق بدانیم دچار  یعنی که (0412:071برهانی،

و سعی در سنگین کردن ترازو به نفع  میا شدهتکرار بدیهیات 
چون ما در حیطه حقوق و  رسد یماما به نظر . خود داریم

پس با موضوع حق و  میکن یماجتماعی صحبت  قرارداد
وق هستیم و عموم مباحث در توجیه همین حق رو روبهتکلیف 

بدیهی که الزم  فرض شیپو تکالیف است پس این یک 
نیست در خصوص آن استدالل کنیم و حق دفاع مشروع 

در . قوانین جزایی ایران مشروع تلقی شده است موجب به
راستای پذیرش نظریه قرارداد اجتماعی ما با مسئله حق 

توان این نتیجه که فرار حق  هستیم و هنگامی می رو روبه
ره به مطلوب شماریم که مبانی دیگر را در است را مصاد

 .خصوص دفاع مشروع مورد پذیرش قرار داده باشیم

گذار  که قانوننیبه ا کند یممورد دیگری که ما را رهنمون 
این است که  باشد یمبه دفاع با امکان فرار  ئلقا حًایتلو

گذار دفاع جان و مال دیگری را تحت شرایطی جایز  قانون
امکان فرار برای  اصواًلدانسته است و در دفاع از دیگری 

 (406 :0462اخوت، ) مدافع، مفهوم خود را از دست خواهد داد
گذار با پذیرش حق دفاع از دیگری که  قانون رسد یمبه نظر 

ر اعالم وفاداری به مورد تهاجم قرار گرفته است سعی ب
واکنش مناسب در خصوص تجاوز است که در غیاب مأمورین 
قضایی و برای حفظ کرامت شخص مورد تهاجم قرار گرفته 

در دفاع از دیگری  اصواًلطور که بدیهی است  دارد و همان
طور که ذیل  از طرفی دیگر همان. کند ینمفرار مصداق پیدا 

قهی شیعه بررسی سنجی فرار در موازین ف مبحث امکان
 تنها نهکردیم فقها در مواردی ازجمله دفاع از جان و ناموس، 

اند بلکه شخص مورد تهاجم قرار گرفته را  دفاع را جایز دانسته

حتی اگر موجب این شود که وی  دانند یمملزم به دفاع کردن 
 .در این راه کشته شود

در بین دکترین حقوقی نظریه دیگری نیز مطرح است که 
رغم عدم تحمیل وظیفه  یعنی علی اند رفتهیپذمیانه را  حل راه

ی بر عدم ا نهیقرقطعی فرار به مدافع امکان داشتن فرار را 
( 0418:427میرمحمدصادقی،) اند ضرورت در نظر گرفته

دیگر هرچند انسان همواره موظف به فرار نیست،  عبارتی به
 استلکن مدافع باید نشان دهد که مایل به نزاع نبوده 

یعنی اگر شخص مورد تهاجم ( 0411:001میرمحمدصادقی،)
قرار گرفته امکان فرار داشت و ایستادگی کند و موجب آسیب 

طور  همان. باشد به مهاجم گردد دارای مسئولیت کیفری می
اگرچه مدافع  دیآ یبرمکه از کالم این دسته از دکترین حقوقی 

که با وجود  اند رفتهیپذ حًایتلودانند اما  را مکلف به فرار نمی
متعددی در  ءآرا. شرط ضرورت منتفی است عماًلامکان فرار 

که با وجود  اند بودهدیوان عالی کشور نیز مبین همین نظر 
ی شماره رأ) اند امکان فرار شرط ضرورت را منتفی دانسته

( 00/1/0470مورخ  161ی شماره رأو  12/0/0472مورخ 006
و قتل  وجرح ضرببنای حرمت که پیرو نظر مشهور فقها با م

ی قرار پوش چشمنکته مهمی که در این خصوص مورد . هستند
گرفته این است که فقها و دسته مذکور از دکترین حقوقی 

اند اما حرمت آبرو و  داشته مدنظروجرح و قتل را  حرمت ضرب
شخصیت معنوی شخص  مورد تهاجم قرار گرفته را در 

آسیب و لطمه خوردن به . ندا اوردهین حساب بهمعادالت خود 
و آثار  ها نشانهشخصیت معنوی فرد گاهی اوقات 

این مهم . وجرح دارد ی نسبت به ضربرتریناپذ جبران
کند  که شخص با امکان دفاع کردن اقدام به فرار می هنگامی

زمانی که این اتفاق در حضور جمعیتی  الخصوص یعلو 
جه به این نظریه در واقع با تو. صورت پذیرد، قابل تحقق است

توان وی را ملزم به این  که انسان دارای کرامت است نمی
و منزلت شأن دانست عملی را انجام دهد که موجب آسیب به 

از طرفی دیگر این دسته از دکترین حقوقی در ملزم . وی شود
نکردن شخص مورد تهاجم قرار گرفته به فرار استدالل 

یعنی حق انتخاب مکانی که )اند حق خودمختاری  کرده
( در آنجا باشد خواهد یمشخص مورد تهاجم قرار گرفته 

 شخص مورد تهاجم قرار گرفته باید محترم شمرده شود
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 که نیاتوان به بهانه  یعنی نمی (0411:000رمحمدصادقی،می)
به دیگران آسیبی وارد نشود شخص مورد تهاجم قرار گرفته 

 .کرد مکان نقلرا ملزم به 

که فرار از  باشند یمبرخی دیگر از دکترین حقوقی بر این نظر 
مقابل شخص متجاوز ننگ آمیز نیست و فرار کردن را بهتر از 

. دانند ی نخوت و غرور بیجا میو ارضاارتکاب جرم 
طور که  همان( 111و0472:116صانعی،؛0478:106محسنی،)

قانون  028حق خودمختاری توضیح داده شد و در صدر ماده 
مجازات اسالمی اشاره شده است یکی از موضوعات دفاع 

این گفته دکترین  رسد یمبه نظر . مشروع، عرض است
از موضوعات  آبروحقوقی زمانی حاکم خواهد بود که عرض 

نماید در راستای احراز نظر  منطقی می. دفاع مشروع نباشد
 گذار هر عملی که موجب آسیب به آبروی مدافع شود قانون

نیست؛  رشیپذ قابل( در مقابل جمعیتی آشنا الخصوص یعل)
ی است که شخص ا هنگامهکه از مصادیق آن فرار کردن به 

 .توانایی دفاع را داردمورد تهاجم قرار گرفته حق و امکان و 

 نظریه مختار -9-0
با توجه به توضیحات بیان شده و بیان نظرات دکترین در 
زمینه موضوع پژوهش باید گفت که در حقوق کیفری ایران 

رغم اینکه تصریحی در  در زمینه فرار در دفاع مشروع علی
مشاهده نبوده و در رویه قضایی نیز تشتت وجود  قانون قابل

 511ضرورت مصرح در ماده  شرط بهتوان با توجه  یدارد اما م
ا و همچنین قاعده االسهل فاالسهل در فقه قاعده کلی، .م.ق
باشد اما  می« عدم پذیرش دفاع در صورت داشتن امکان فرار»

این قاعده کلی استثنائاتی نیز داشته و نیازمند این هست که 
این در . صورت موردی به بررسی موضوع پرداخته شود به

 تواند راهگشا باشد؛ راستا توجه به چند نمونه می

وجرح  قتل یا ضرب قصد بهکه مهاجم  ، درصورتینخست
شخص به شخصی تهاجم نماید، در این حالت اگر مدافع 

تواند به  امکان فرار داشته باشد وی موظف به فرار بوده و نمی
 .بهانه دفاع مشروع آسیبی به مهاجم وارد سازد

ی که مهاجم قصد تعرض به مال فرد را دارد ، در حالتدوم
توان از تکلیف مدافع به فرار صحبت کرد که وی  زمانی می

در واقع زمانی . تواند با فرار مال خود را از خطر رهایی دهد می
که مال فردی در معرض خطر ربوده شدن، تخریب یا تحریق 

ات تهدید گونه نیامال را  فرار خودباشد اگر مدافع بتواند با 
که فرار  برهاند وی مکلف به فرار خواهد بود اما درصورتی

مدافع خطر را از مال دور نکند وی تکلیفی برای فرار نداشته و 
که مهاجم  درصورتی. حق دفاع از مال خود را خواهد داشت

قصد تصرف عدوانی مال غیرمنقول شخص را داشته باشد 
د حفاظت تواند فرار نکرده و از مال خو چطور؟ آیا وی می

رسد پاسخ مثبت باشد زیرا اگرچه ممکن  به نظر می. نماید
است بتوان گفت که با تصرف عدوانی مال غیرمنقول مالک 

از طریق دستگاه عدالت کیفری مهاجم را از  بعدًاتواند  می
زمین یا خانه بیرون کرده و مجددًا تصرف مالکانه خود را از 

فت زیرا یکی از توان این نظر را پذیر سر گیرد اما نمی
ا مال بوده و .م.ق 511موضوعات دفاع مشروع مقرر در ماده 
همچنین حتی در . باشد مال اعم از منقول و غیرمنقول می
با شکایت و  بعدًاتواند  سرقت اموال منقول نیز مالک می

پیگیری قضایی مهاجم را شناسایی و به مال خود دسترسی 
. باشد رشیپذ قابلو  دهکنن قانعتواند  یابد لذا این نظر نمی

اشخاص این حق را دارند زمانی که مال ایشان اعم از منقول 
یا غیرمنقول در معرض خطر عملیات مجرمانه دیگری واقع 
شد با تمام توان و با رعایت شرایط قانونی از مال خود دفاع 

وجرح مهاجم  نموده و حتی در این راه اقدام به قتل یا ضرب
 .نیز نمایند

فرضی که مهاجم قصد تعرض به عرض یا ناموس سوم، در 
زمانی که . فرد را داشته باشد بایستی قائل به تفکیک شد

مهاجم قصد تعرض جنسی به خود شخص را داشته باشد و 
وی  مسلمًاوی بتواند با فرار کردن خود را از این خطر برهاند 

تواند متوسل به خشونت گردد اما  تکلیف به فرار داشته و نمی
ی که نزدیکان او در معرض خطر تعرض باشند اگر زمان

را  کار نیاها را فراری دهد مکلف است  شخص بتواند آن
تواند در دفاع از  انجام دهد اما اگر این امر مقدور نباشد وی می

همچنین است زمانی که . ناموس خود به دفاع توسل جوید
فردی در یک مجلس یا سخنرانی قصد تعرض به عرض و 

د را داشته باشد که این فرد تکلیفی برای ترک آبروی فر
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تواند ایستادگی کرده و از عرض  مجلس و فرار ندارد و می
 .خود دفاع نماید

چهارم، در دفاع از آزادی تن که موضوع پنجم دفاع مشروع 
قصد دارد  صرفًاتوان گفت وقتی مهاجم  باشد نیز می می

وگان بگیرد و یی قرار داده یا وی را گرربا آدمشخص را مورد 
تواند با فرار این اقدام مجرمانه را عقیم بگذارد وی  شخص می

موظف ب فرار بوده و حق توسل به خشونت برای جلوگیری 
 .از این اقدام مهاجم را ندارد

هرگاه مدافع مکلف  گفته شیپاینکه در تمامی موارد  تینها در
یط به فرار باشد این تکلیف زمانی برای وی مقرر است که شرا

برای وی وجود « فرار ایمن و بدون خطر»و موقعیت یک 
که در هنگام فرار  به دیگر سخن درصورتی. داشته باشد

از جانب ... خطری مانند پرتاب سنگ یا چاقو، شلیک گلوله و
تکلیفی به فرار  گونه چیهمهاجم شخص را تهدید نماید وی 

یب به تواند ایستادگی کرده حتی اگر منجر به آس نداشته و می
همچنین است زمانی که در حین فرار خطری از . مهاجم گردد

. مدافع را تهدید نماید( یا قوای قهریه) جانب دیگری
مثال خطر افتادن وی از باالی کوه، غرق شدن در  عنوان به

رودخانه یا حتی کشته شدن توسط فرد دیگری مدافع را 
 . تهدید نماید

 یریگ جهینت
ی کرد که رویکرد صفر ریگ جهینتتوان  می گفته شیپبا مطالب 

و یکی به موضوع تجویز یا عدم تجویز فرار در دفاع مشروع 
صورت  رویکرد صحیحی نبوده و بایستی در هر پرونده به

نظر تطبیقی، امکان  ازنقطه. موردی به بررسی موضوع پرداخت
عنوان یک  رغم داشتن موقعیت فرار به دفاع برای مدافع علی

قرار  رشیموردپذهای حقوقی  در بسیاری از نظاماصل کلی 
های حقوقی نیز بر این اصل  گرفته اما حتی در این نظام

در فقه جزایی نیز اگرچه نظر . استثنائاتی وارد آمده است
مشهور فقها مبنی بر لزوم فرار و عدم دفاع در مواردی است 
 که مدافع امکان فرار را دارد بوده اما در میان فقها نظرات

ی نیز در خصوص برقراری برخی استثنائات ا معتنابهخاص و 
گردد؛ مانند جایی که مدافع  بر این اصل کلی مشاهده می

قصد دفاع از دیگری را دارد یا قصد وی دفاع از عرض و 

توان گفت هرگاه فرار  طورکلی می به. باشد ناموس خود می
موجبات ضرر مادی یا شخصیتی را برای مدافع به دنبال 

اشته باشد موضع فقها تغییر یافته و اصل وجوب و لزوم فرار د
در نظام کیفری ایران . شود برای وی کنار گذاشته می

سنجی فرار  صراحتی در متون قانونی در زمینه امکان متأسفانه
از این  متأثردر دفاع مشروع وجود نداشته و رویه قضایی نیز 

وم اصالح امری که لز. عدم تصریح، متشتت و متعارض است
ی حکم قانونی در این زمینه از سوی نیب شیپقانون و 

فعلی و با توجه به  طیشرادر . سازد یمگذار را ضروری  قانون
ا، .م.ق 028لزوم احراز شرط ضرورت دفاع مقرر در ماده 

گذار، عدم پذیرش ایستادگی و دفاع  رویکرد و موضع قانون
و شرایط اشخاص در برابر تهاجم در صورت داشتن امکان 

تواند برای تمام فروض  اما چنین حکم مطلقی نمی. فرار باشد
ضروری است . و منطقی باشد رشیپذ قابلدفاع مشروع 

« فرار ایمن»گذار عالوه بر اشاره به موضوع بسیار مهم  قانون
در اصالحات قانونی آتی، فروض و مواردی که مدافع به دلیل 
شرایط خاص زمانی، مکانی و شخصیتی مطابق بر موازین 

های حقوقی دیگر،  بسیاری از نظام قبول قابلفقهی و رویه 
کان فرار اما در برابر مهاجم ایستادگی رغم ام تواند علی می

کرده و از جان، مال، آزادی تن و عرض ناموس خود یا 
 .دیگری دفاع نموده مشخص و معلوم نماید

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

ین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی تدو :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش مقاله تمامًا توسط نویسنده، آقای  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است سید سجاد کاظمی

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار أن توبداین پژوهش  انجام :اعتبار پژوهشمین تأ
 .است بودهمالی 
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