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1استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی ،دكتری حقوق جزا و جرم شناسی.
2دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه قم ،دكتری حقوق جزا و جرم شناسی.
 3استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی ،دكتری فقه و مبانی حقوق.

چكیده
دفاع مشروع یكی از نهادهایی است كه مانع وقوع یا استمرار تجاوز بزهكار به جان ،مال و ناموس دیگری
می شود .كاركرد و بازدارندگی دفاع مشروع با كاركرد مجازات هایی كه قانونگذار برای مجرمین در نظر
گرفته است متفاوت است.دفاع مشروع در واقع مكمل خالء وجود مامورین و ضابطین قانونی به منظور
پیشگیری از وقوع جرم یا ممانعت از استمرار تجاوز است .یكی از شرایط مشروعیت دفاع ،ضرورت انجام دفاع
است .به همین دلیل است كه ادعای دفاع مشروع در جائی پذیرفته می شود كه مدافع امكان توسل به قوای
دولتی جهت دفع تهاجم را نداشته باشد .مساله ی مبهم و دشواری كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و موجب
صدور آراء متناقضی از سوی دادگاه ها شده است ،امكان فرار در دفاع مشروع است .در این مقاله كه به روش
توصیفی تحلیلی انجام گرفته ،سعی شده است با بررسی نظرات فقها ،حقوقدانان و آراء وحدت رویه قضائی در
ایران  ،مصر و فرانسه به مطالعه هرچه دقیقتر این مساله بپردازیم.
واژگان کلیدی :دفاع مشروع ،فرار ،ضرورت ،تناسب.

 نویسنده مسئول chegeni_isu@yahoo.com
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مقدمه
دفاع یک امر ذاتی و فطری است كه در وجود تمامی موجودات قرار دارد ،نه تنها انسان بلكه گیاهان و
جانوران هم براساس غریزه خود از نهاد دفاع ،بهرهمند هستند ،بعضی دفاع را از امور ارتكازی نزد عقال و امری
فطری كه در ذات هر موجود زندهای گذاشته شده است می دانند 1.قوانین و مقررات مربوط به دفاع مشروع
در واقع تائی د این امر فطری و امضاء یا اعالم این حق است نه تأسیس و انشاء آن ،برخی از فقها چون دفع
ضرر را عقالً الزم دانستهاند ،دفاع را هم واجب شمردهاند 2.تصور دفاع بدون حدوث تجاوز و اعتداء به خاطر
ارتباط تنگاتنگ این دو با هم ،ممكن نیست .یكی از شرایط مشروعیت دفاع ،ضرورت و لزوم آن برای دفع
تجاوز است .هنگامی كه فردی مورد تعدی دیگری قرار میگیرد اصل بر این است كه برای دفع آن به مقامات
صالح قضائی و یا ضابطین قضائی مراجعه نماید زیرا حمایت و حفاظت از جان ،مال و ناموس شهروندان از
مهمترین وظائف این مقامات میباشد.
اگر هر كس شخ صاً برای مقابله با تجاوزات اقدام نماید جامعه دچار هرج و مرج و بینظمی میشود البته
در شرایطی كه رجوع به مقامات صالح و استمداد از آنها متعذر باشد میتواند اقدام به دفاع از جان و مال و
ناموس خود یا دیگری نماید در این حالت فرد در واقع بین دو گزینه حق انتخاب دارد یكی این كه خطر را
شخصاً دفع نماید و دیگر این كه منتظر وقوع تجاوز باشد .به طبع از یک انسان متعارف انتظار نمیرود كه
دفاع را رها نموده و دست روی دست گذاشته تا مهاجم به هدف خود رسیده و او متحمل ضرر و زیان جانی،
مالی یا آبرویی گردد .آن چه كه سوال و مورد بح ث است این است كه آیا امكان فرار برای فرد در معرض
تجاوز موجب اسقاط حق دفاع مشروع میشود یا خیر؟ بعبارت دیگر امكان فرار ضرورت دفاع را مختل می-
كند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال ناگزیر از ارائه تعریفی از دفاع مشروع ،نگاهی اجمالی به سیر تطور و
تكامل دفاع مشروع د ر قوانین برخی كشورها و بررسی ماهیت آن به عنوان یک حق یا تكلیف هستیم سپس
به این نكته میپردازیم كه آیا فرار هم می تواند دفاع یا یک نوع وسیله دفاع محسوب شود یا خیر؟ و در پایان
هم سعی شده است ،با بررسی نظرات مختلف از فقها و حقوقدانان همچنین رویه قضائی نظر صائبی را ارائه
نمائیم.
-1تعریف
الف) معني لغوی دفاع:
3
دفاع از ریشه دفع به معنی :برطرف كردن و از بین بردن با نیرو و قوت است.
در خصوص كلمه دفاع دو احتمال داده اند یكی اینكه مصدر باب (فعل) مانند كتاب و دیگری مصدر
5
(فاعل) باشد 4.اگر دفع با الی متعدی شود ،پرداختن معنی میدهد مانند آیه شریفه« :فادفعوا الیهم اموالهم»
6
و اگر دفع با عن متعدی شود حمایت كردن معنی میدهد مانند آیه شریفه« :ان اهلل یدافع عن الذین آمنوا»
ب) معني اصطالحي دفاع:
در اصطالح فقها :دفاع به معنی خاصی كه در شرع مقدس آمده ،احكام خاص خود را دارد و دارای دو
7
قسم است دفاع از بالد و اجتماع مسلمین و دفاع از نفس.
1

سبزواری ،سید عبداالعلی ،مهذب االحكام فی بیان الحالل و الحرام ،قم ،دفتر ،آیة اهلل سبزواری،چاپ اول 1413ق  ،ج ،15ص
101و طباطبائی ،عالمه،تفسیر المیزان ج ،2ص  295ذیل آیه 251
2
فاضل اصفهانی (هندی) ،كشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام قم،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم،چاپ
اول  ،1416ج ،2ص434
3
ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر  ،1384ج ،9ص442
4
الرازی ،محمد بن أبی بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،بیروت ،مكتبة لبنان ،1986،ص175
5
نساء ،ایه 6
6
حج ،آیه 38
7
مشكینى ،میرزا على ،مصطلحات الفقه ،قم ،الهادی  ،1386ص .245
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مشروع هم به معنی آن چه كه موافق شرع و موازین آن باشد آمده است البته در این جا میتوان گفت
كه منظور از شرع ،قانون است و دفاع مشروع ،دفاعی است كه مطابق قانون باشد.
در لسان فقها خطر و عدوان به «صیال» ،مهاجم یا معتدی به «صائل» ،معتدی علیه به «مصول علیه» و
دفاع مشروع به «دفع صائل» تعبیر شده است.
در كتب فقهی تعریف مشخصی از دفاع مشروع ارائه نشده است .حقوقدانان متعددی به تعریف دفاع
مشروع پرداختهاند كه برای نمونه به چند مورد از آنها اشاره میكنیم.
دفاع مشروع ،تكلیف انسان در حمایت از جان خود یا دیگری ،همچنین حق او در حراست از مال خود
1
یا دیگری در برابر هر تجاوز غیرقانونی ،با توسل به زور یا نیروی الزم برای دفع این خطر است.
برخی دیگر از حقوقدانان دفاع مشروع را این گونه تعریف كردهاند« :استعمال نیروی الزم برای مقابله با
2
خطر فعلی غیرقانونی كه حقوق مورد حمایت قانون را تهدید میكند».
و عدهای دیگر دفاع مشروع را «حقی كه به موجب قانون برای شخص در معرض خطر تهاجم ،جهت دفع
آن ایجاد شده است 3».می دانند.
همانگونه كه مالحظه می شود تعریف واحدی از دفاع مشروع ارائه نشده است ولی میتوان با توجه به
كالم فقها و حقوقدانان دفاع مشروع را این گونه تعریف نمود:
« اقدام انسان در حمایت از جان ،مال و عرض خود یا دیگری برای دفع هر گونه تجاوز و اعتداء»
 -2سیر تحول دفاع مشروع تاکنون:
الف :دفاع مشروع در قوانین نوشته
در قوانین كیفری فرانسه موادی كه به موضوع دفاع مشروع پرداختهاند ،اشارهای به بحث فرار
نكرده اند ،در فرانسه ابتداً حقوقدانان تنها دفاع از جان را جایز میدانستند .استدالل ایشان در عدم جواز دفاع
از مال این بود كه از آن جا كه خسارات و ضرر و زیان مالی به طور مستقیم و یا با مراجعه به مراجع قضائی و
دولتی قابل جبران می باشد ،در صورت تلف شدن عین كاالی مسروقه یا مغصوب امكان رجوع به مثل یا
قیمت آن وجود دارد بنابراین دفاع از مال جایز نمی دانستند.
4
ماده  328قانون جزای فرانسه ( 1810م) هم دفاع مشروع را منحصر در دفاع از نفس میدانست.
عدهای دیگر از حقوقدانان كه دفاع از مال را جایز میدانستند در مقابل مخالفان دفاع از مال این گونه
استدالل كرده اند كه در بسیاری از موارد متجاوزین به اموال دیگران ،دستگیر نمیشوند و مجهول
می مانند ،در اغلب موارد دستگیر شده هم ،سارقین توانایی جبران خسارت مال باخته را ندارند .به همین
5
دلیل عدم جواز دفاع در اموال به امید جبران خسارت بعدی چندان معقول نیست.
برخی دیگر از حقوقدانان هم علت عدم جواز دفاع از مال را این گونه بیان كردهاند كه اجازه دفاع از مال
در واقع دادن جواز قتل سارق به مالک است و این صحیح نیست زیرا مجازات سرقت اعدام نیست كه مالک
6
در حین دفاع وی را به قتل برساند.
به نظر میرسد این استدالل از اساس اشتباه است زیرا بین «جواز دفاع» و «اباحه فعل دفاع» تمییز قائل
نشده است به عبارت دیگر بین جواز دفاع از مال و بین اندازه مباح و مجاز از خشونتی كه در هنگام دفاع به

1

عبدالقادر عودة ،التشریع الجناثی ،بیروت ،مكتبة دار العروبة  ،1985ج ،1ص473
2
الدكتور محمود نجیب حسنی ،شرح قانون العقوبات ،القاهرة ،دار النهضة العربیة  ،1986ص296
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الدكتور محمد الفاضل ،المبادی العامة فی قانون العقوبات ،دمشق ،مكتبه الداودی1976 ،ص169
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. Ortolan, Eléments de droit criminel, 5ème, édition, 1886,T.I. No 441
5
. [Garraud, Réné, traité téorique et pratique de droit pénal Français, T.2.3ème édition. 1914,
]Paris. P.72 No, 445] , [merle, et vitu, traité de droit criminel, paris, 1967, p.316, No,330
6
. Vidal et Magnol, cours de droit criminel et de science pénitentiare; 9 ème, édition, Paris, 1947,
p,361, No 202.
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كار گرفته میشود خلط شده است كه این امر ناشی از عدم تفكیک بین «فلسفه دفاع مشروع» و«سیاست
كیفری» است.
زیرا مقدار خشونت مجاز در هنگام دفاع مشروع را با میزان مجازات قانونی آن جرم مقایسه كردهاند كه
كار صحیحی نبوده و قیاسی نادرست است.
به عنوان مثال :اجازه قتل زانی ویا زانی و زوجه در فراش به زوج كه در ماده  630قانون مجازات
اسالمی هچنین در قوانین كشورهای مختلف مانند ماده  336قانون جزای فرانسه مصوب  1810در خود
كشورهایی مانند فرانسه توجیه ندارد زیرا در آن كشورها مجازات زنا قتل نیست حتی در كشور ما مجازات زنا
با شرایطی قتل ا ست و ممكن است یكی یا هر دو از آنان محصن نباشد همچنین اگر زنای مذكور با عنف
نباشد ،مجازات او قتل نخواهد بود .ولی این مطالب مربوط به مراحل رسیدگی در محاكم است و فلسفه و
مبانی اجازه قتل زانی و زوجه در فراش با مجازات قانونی آن قابل قیاس نیست.
بنابراین تا قبل از  1934در فرانسه دفاع از مال جایز نبود لذا به تبع فردی كه مالش در خطر بود تنها
میتوانست یا مال را با فرار كردن از دست متجاوز حفظ كند یا این كه تسلیم شود.
باالخره در سال  1934ماده  113/3قانون مجازات فرانسه به این مناقشات خاتمه داد و دفاع از مال را به
شرط تناسب آن با تجاوز جایز دانست.
در ایتالیا هم طبق قانون مجازات  1889آن كشور تنها دفاع از نفس جایز بود ،با تصویب قانون جزای
جدید در سال  1930قانونگذار در ماده  52این قانون دفاع از كلیه اموال قانونی و تمامی حقوق مدافع را به
1
شرط رعایت تناسب بین دفاع و تجاوز را جایز دانسته است.
ماده  226قانون جزای مصر مصوب  1883كه در واقع از قانون جزای  1810فرانسه الهام گرفته است
دفاع از اموال را تنها در صورتی جایز میدانست كه تجاوز به مال همراه با هتک حرمت محل سكونت یا
مكان های محصور دیگر باشد .البته این شرط پس از اصالح قانون جزای مصر در سال  1904حذف گردید و
در مواد مربوط به دفاع مشروع كه از ماده  209تا  215این قانون در بحث دفاع از مال شرط همراه بودن
تجاوز به مال با تجاوز به محل سكونت حذف شد.
ب :دفاع مشروع در قوانین کیفری ایران
طبق مواد  43و  189قانون مجازات عمومی مصوب  1352دفاع از جان و مال و ناموس جایز دانسته
شده بود عالوه بر این قانونگذار شرایطی را برای جواز قتل مهاجم در دفاع از مال مطرح نموده بود مانند این
كه سرقت در شب واقع و سارقین به منزل مسكونی یا ملحقات محصوره آن وارد شده باشند.
مواد مربوط به دفاع مشروع در قوانین كیفری پ س از انقالب اسالمی تغییر چندانی نكرد ،تنها نسبت به
قانون مجازات عمومی اصالحات اندكی داشت .در قانون مجازات اسالمی مواد متعددی از جمله ماده ،62 ،61
 ،625الی ماده  630به بحث دفاع مشروع پرداخته و ضمن بیان جواز دفاع از جان ،مال ،ناموس و آزادی خود
یا دیگری شرایط آن را نیز بیان كرده است در تمامی این قوانین هیچ گونه اشارهای به بحث امكان فرار در
دفاع مشروع نشده است و در واقع تفسیر آن را باید در دكترین و رویه قضائی مشاهده نمود.
برای رسیدن به پاسخ چگونگی ارتباط امكان فرار و دفاع مشروع ناگزیر از بررسی طبیعت دفاع مشروع
به عنوان یک حق یا تكلیف همچنین بررسی این كه آیا فرار ،به عنوان یک نوع دفاع مشروع یا یک نوع
وسیله دفاع محسوب می شود یا خیر؟ خواهیم بود.
 -3طبیعت و ماهیت دفاع مشروع
الف  :حق:
دفاع امری است مطابق فطرت نهتنها انسان ،بلكه تمامی جانداران ،به همین خاطر است كه هر جانداری
در مواقع خطر از جان و حریمش به دفاع می پردازد حتی از یک باكتری گرفته كه بعنوان یک موجود تک

. Casa Blanca, p, code pénal royaume de Italie, Paris. P. 36,1968
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سلولی ،در مواقع خطر دیواری محكم به نام هاگ دور غشای خود ایجاد میكند كه تا  200درجه حرارت هم
او را از مرگ حفظ مینماید ،تا گیاهان و جانوران و انسان كه صاحب خرد و منطق هم میباشد.
1
به همین خاطر قواعد طبیعت ،مقاومت در برابر خطر را به عنوان یک حق جایز دانسته است.
قانون مجازات فرانسه قبل از انقالب فرانسه با تأثیر از تعالیم مسیحیت دفاع را یک حق میدانست كه آن
حق هم تنها در صورت ضرورت قابل اعمال بود و حتی پس از انجام دفاع ،مدافع برای معافیت از مجازات باید
از پادشاه تقاضای عفو می نمود تا مشمول لطف و رأفت پادشاه قرار گرفته و از مجازات معاف شود البته اگر
مدافع از جان خویش دفاع كرده بود خواسته او توسط پادشاه به هیچ وجه رد نمیشد .در سایر موارد اگر
پادشاه مدافع را عفو نمیكرد .جرم مدافع غیر عمد محسوب میشد زیرا باالخره او از یک حق طبیعی خود
2
استفاده كرده بود و همین موجب تبدیل جرم عمدی وی به غیر عمد میشد.
3
بعد از انقالب فرانسه در قانون مجازات  1810ماده  328دفاع مشروع را یک حق محسوب كرده است.
در قانون مجازات مصر  ،1961در ماده  ،31دفاع مشروع به صراحت یک حق ذكر شده است .آن چه كه
بر «حق» محسوب كردن دفاع مشروع مترتب می شود التزامی است كه بر عهدة طرف مقابل یعنی مهاجم
گذارده می شود كه عبارت است از التزام مهاجم به تحمل دفاع مشروع و موضوع التزام مسئولیت مهاجم در
4
صورت عدم اعمال حق دفاع از جانب مدافع است.
ب  :تكلیف:
5
برخی حقوقدانان ،دفاع مشروع را یک تكلیف دانستهاند نه یک حق و برخی دیگر دفاع مشروع را به
6
عنوان مجرد یک حق شخصی نپذیرفته بلكه آن را یک تكلیف اجتماعی محسوب كردهاند.
آنچه كه واضح است تالش بیش از پیش و صرف هزینههای زیادی توسط حكومتها و مراجع بینالمللی
برای پیشگیری از جرائم است چه با ممانعت از بروز رفتار مجرمانه از افراد مستعد و یا با اصالح مجرمان به
منظور پیشگیری از تكرار جرم و این در حالی است كه اكثر مجرمین دست به ارتكاب جرم نمیزنند مگر در
مواردی كه از نظر قانون ،مجریان یا ضابطین آن ،احساس امنیت كنند.
در مواقعی كه حمایت نیروهای قانونی از اشخاص و حقوق آنها و یا رجوع به قانون و ضابطین آن برای
فرد در معرض خطر یا قربانی متعذر میشود ،این دفاع مشروع است كه مانع تجاوز به حقوق دیگران میشود.
البته ممانعتی كه دفاع مشروع برای نقض حقوق شهروندان ایجاد میكند با ممانعتی كه مجازات و یا
جبران خسارت بزه دیده بعد از نقض قانون ،لزوم پیدا میكند متفاوت است .در واقع دفاع مشروع فرصتی را
كه اشرار و مجرمین برای ارتكاب جرائم غنیمت میشمارند از بین میبرد و از امنیت فردی و اجتماعی و نظم
عمومی قبل از نقض آن حمایت میكند.
«ترس و رعبی كه دفاع مشروع برای اشرار ایجاد میكند بسیار بیشتر و شدیدتر از ترسی است كه
7
احتمال مجازات و زندان برای آنان ایجاد میكند».
ویژگی دیگر دفاع مشروع كه موجب میشود یک تكلیف اجتماعی به شمار آید این است كه هنگامی كه
بزهكار یقین پیدا می كند افراد برای دفاع از جان ومال خویش و دیگری از هیچ تالشی فرو گذاری نمیكند تا
با تجاوز او مقابله نماید كمتر مرتكب جرم می شود .بزهكار بین تالش فرد در معرض خطر و تالش مأمور

1

. Garraud، ibid, v,2, p.10.
. Bouzat, droit Pénal Général, 1963, Paris , p. 269
3
. Stéfani, et levasseur, Droit Pénal Général, 2ème, édition 1966, p. 135
4
.Delogu, les cause de justification, Paris, 1956, p. 164, No, 95
5
. Vidal et magnol, cours de droit criminel et science pénitentiarie, 9ème, édition Paris 1947. p.
361. No, 202
6
الدكتور علی راشد ،القانون الجنائی ،طبعة  ،1974قاهره ،دارالنهضة العربیة ،طبعة  1974ص520
7
. Garçon, code pénale annote, 2ème édition, Paris 1956, T, 2ème, art 328, No 13
2
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قانون تفاوت قائل است از این جهت كه مأمور قانون برای انجام وظیفهاش عمل میكند در حالی كه مدافع
چون از جان مال یا عرض خود دفاع میكند انگیزه و عزم بیشتری نسبت به مأمور از خود نشان میدهد.
به همین خاطر است كه وقتی فردی دفاع مشروع انجام میدهد از نظر جامعه مرتكب كاری تحسین
برانگیز محسوب میشود و مورد حمایت قانون هم میباشد زیرا این فرد حافظ و پاسدار امنیت جامعه و
نظمعمومی هم محسوب شده و با خدمتی كه به جامعه میكند ،دیگر متجاوزین را در تكرار تجاوز دچار
تزلزل مینماید.
ج  :رخصت:
برخی دیگر از حقوقدانان دفاع مشروع را صرف «ترخیص» از ناحیه قانون برای مدافع در دفع تجاوز و
خطر میدانند 1.و دلیل آنها این است كه كه حق در مقابل شخص معینی قرار دارد در حالی كه در دفاع
مشروع این گونه نیست كه انسان حق داشته باشد قبل از ایجاد خطر و بروز تجاوز در مقابل شخصی كه
ممكن است در آینده به او هجوم آورد ،حق دفاع داشته باشد تا تجاوز او را دفع نماید 2.به نظر میرسد این
سخن چندان صحیح نباشد زیرا بسیاری از حقوق وجود دارند كه طرف مقابل آن معین نمیباشد ولی به
محض قرار گرفتن فرد در آن شرایط این حقوق نسبت به او ایجاد میشود و تمامی حقوق این گونه نیست
كه از ابتدا بین دو طرف وجود داشته باشد .در دفاع مشروع هم به محض این كه مهاجم اقدام به تجاوز نماید
و یا این كه در آستانه ارتكاب تجاوز باشد این حق علیه او ایجاد میشود .از طرف دیگر «ترخیص» شمردن
دفاع مشروع می تواند نوعی مصادره به مطلوب كردن آن باشد زیرا قدر متیقن این است كه دفاع مشروع در
اكثر جوامع و قوانین جائز بوده و بسیاری از قوانین آن را به عنوان یک حق ذكر كردهاند خصوصاً این كه
نقش قانون تنها بیان و اعالم حمایت از این حق است نه تأسیس و انشاء آن.
 - 4دفاع مشروع از نظر اسالم :
دفاع مشروع از منظر شریعت مقدس اسالم ،با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ،طبیعت متغیری دارد.
گاهی دفاع تكلیف ،گاهی حق و گاهی ترک آن الزم است كه توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
الف  :دفاع از نفس
در مقابل جرائم و خطراتی كه جان انسان را تهدید میكنند اكثر فقها مطلقاً حكم به رجوب دفاع داده-
3
اند.
4
برخی دیگر مطلقاً حكم به جواز دفاع دادهاند.
برخی از فقهای ما لكی و شافعی در مواردی كه مهاجم مسلمان باشد ،دفاع از نفس را جایز دانستهاند نه
5
واجب و به قضیه هابیل و قابیل و ترک دفاع توسط هابیل و استسالم در مقابل مهاجم استناد كردهاند.
البته با توجه به سایر آیات قرآن كریم مانند آیه  195سوره مباركه بقره و آیات شریفه  29و  30سوره
نساء كه داللت بر وجوب حفظ جان دارد میتوان استدالل باال را رد نمود.
1

الدكتور محمود مصطفی ،شرح قانون العقوبات ،قسم العام ،ص ، 218قاهره ،انتشارات المركز القومی لإلصدارات القانونیه 1974
2
الدكتور رمسیس بهنام ،النظریه العامة للقانون الجنانی ،ص  ،378قاهره ،داراالتحاد العربی1968 ،
3
شهید الثانی ،مسالک األفهام ،قم،مؤسسه المعارف االسالمیه،چاپ اول1413ق چاپ  ،1273ج،15 ،ص .51 ،الشربینی ،شمس
الدین محمد بن احمد  ،مغنی المحتاج ،قاهره ،داراحیاء التراث العربی  ،1955ج ،4ص195و احمدبن یحیی ،البحرالزخارالجامع
لمذاهب علماء االمصار  ،قاهره ،مكتبه الخانجی  ،1949ج ،5ص 268و ابن حزم الظاهری ،المحلّی ،بیروت.دار إحیاء التراث العربی،
ناشر :دار اآلفاق الجدیدة ،1352 ،ج ،11ص99
4
شیرازی ابو اسحاق ،المهذب ،بیروت ،دارالفكر  1431ج ،2ص 225و شافعی محمد بن ادریس ،االم ،بیروت ،مجمع ذخایراسالمی
 1939ج ،6ص177
5
دسوقی ،مصطفی محمد،حاشیة الدسوقی علی المغنی ،الجزء الرابع ،قم،زاهدی  1376ص  /357القاضی برهان الدین ابراهیم بن
محمد بن فرحون ،تبصره االحكام فی اصول االقضیه ومناهج االحكام ،جز الثانی،قاهره،مكتبه مصطفی البابی الحلبی ،1336
ص/356ابن عمیره ،شرح المحلی علی منهاج الطابین ،قاهره ،إحیاء الكتب العربیة 1974 ،جزء رابع ص 256
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زیرا ترک دفاع از نفس از واضحترین مصادیق القاء نفس در تهلكه میباشد.
ب  :دفاع از عرض
بعضی از فقهای اهل سنت در خصوص تجاوز به عرض در مورد زن و بچه مطلقاً حكم به وجوب دفاع
داده و علت آن را حرمت تمكین برای متجاوز دانسته اند و از طرف دیگر اكراه را به عنوان مجوز تمكین رد
1
كردهاند.
با توجه به حدیث رفع «رفع عن امتی تسع ..ما استكرهوا علیه »...همچنین قضیه سوده همدانیه و اكراه
زنی به زنا برای حفظ جانش و همچنین عدم تكلیف طفل ،نمیتوان این حكم را پذیرفت زیرا اكراه موجب
سقوط تكلیف است و بچه هم به علت عدم بلوغ اصالً نمیتوان او را مكلف به دفاع نمود.
در مورد دفاع از عرض غیر ،دو قول وجود دارد یكی وجوب است به شرط داشتن قدرت و تمكن بر دفاع
2
و عدم وجود ضرر و دیگری دفاع از عرض غیر را جایز میداند.
ج  :دفاع از مال
در خصوص دفاع از مال نظرات مختلفی وجود دارد به عقیدة عدهای اگر آن مال موجود زندهای باشد
مانند دام و یا این كه صاحب مال به آن نیاز شدید داشته باشد به گونهای كه از دست دادن آن مال موجب
هالكت انسان و یا مشقت شدید او شود .دفاع از آن مال واجب است و عدهای دیگر هم دفاع از مال را مطلقاً
3
و بدون هیچ شرطی واجب میدانند.
برخی دیگر دفاع از مال در شرایطی حرام دانسته اند هرگاه مهاجم با آن مال مضطر باشد و یا این كه
4
برای بردن آن مال به قتل یا قطع عضو اكراه شده باشد .دفاع در برابر او حرام است.
با توجه به این كه طبیعت دفاع می تواند با تغییر شرایط تغییر كند بنابراین احكام فرار هم دگرگون می-
شود كه پس از ذكر نظرات مختلف در این رابطه آنها را بررسی مینماییم.
بحث فرار به تبعیت از دفاع در ابواب مختلف كتب فقها ذكر شده است .اكثر فقها به فرار در دفاع از
كشور اسالمی و مسلمین اشاره كردهاند و با توجه به آیة شریفه  16سوره انفال این گونه حكم دادهاند كه
چنانچه تعداد دشمن تا دو برابر تعداد مسلمین باشد فرار حرام است مگر برای فراهم كردن وسائل دفاعی و
یا پیوستن به گروه دیگر برای كمک خواستن از آنها و یا یاری آنها فرار نماید.
همچنین به جواز فرار از مكان آلوده به وبا و طاعون به جز برای كسانی كه واجباند حضور داشته باشند
5
مانند مجاهدین و مرزبانان اشاره نمودهاند.
برخی از فقها فرار یا تسلیم شدن را حتی در صورتی كه مدافع احتمال قوی دهد كه اسیر دشمن خواهد
شد نفی كردهاند و دفاع نمود ن تا حدی كه منجر به كشته شدن مدافع شود را بر تسلیم شدن ترجیح داده-
6
اند.
7
از طرف دیگر روایاتی داریم كه فرار را موجب ذلت و خواری انسان دانستهاند .و روایات دیگری كه فرار
به جا و به موقع را پیروزی دانستهاند 1.به نظر میرسد فراری كه مذموم و ناپسند شمرده شده ،در جایی

1

ابن قدامة ،المغنی ،القاهره ،مطبعه المنار1348 ،ج ،9ص165
2
شیرازی ،مهذب ،ج  ،2ص 224و شهید الثانی ،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ،قم ،انتشارات قدس،1385،ج ص394
3
فاضل هندی ،كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،قم،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم،چاپ اول 1416
ج ،10ص ،649 :الشرقاوی عبداهلل بن حجازی ، ،حاشیة علی التحفة لالنصاری ،بیروت ،دارالمعرفه 1941،ج ،2ص،440
4
نجفی ،محمد حسن  ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم،،بیروت،دارإحیاء التراث العربی،طبعة سابعة 1413ق ج ،41ص587 :
5
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،تهران ،مكتبه االسالمیه1401 ،ج ،2ص 431
6
عالمه حلی جمال الدین حسن بن یوسف ،تذكرة الفقها،قم ،موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)  ،ج ،9ص59
7
الفرار احد الذلین ،قاضى ناصح الدین ابوالفتح تمیمى آمدى ،غررالحكم و دررالكلم ،قم ،مركز بین المللی ترجمه و نشر
المصطفی 1387ص 261
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است كه مدافع می بایست به دفاع بپردازد ولی فرار نموده و فراری كه به پیروزی تشبیه شده است مربوط به
جایی است كه دفاع سودی نداشته و فرد به عنوان یک تاكتیک از فرار استفاده میكند تا در نهایت مهاجم را
متوقف نماید و یا چارهای به جز فرار نداشته است .همه فقها بر این كه هرگاه انسان در معرض خطری قرار
گیرد كه بدون دفاع كردن امكان رهایی از آن وجود نداشتهباشد ،حق دفاع خواهد داشت اتفاق نظر دارند چه
2
دفاع از جان ،مال و عرض خود باشد و چه دیگری البته با كمترین چیزی كه بتوان خطر را دفع نمود.
عدهای از فقها هرگاه فرار ضرری نداشته باشد و یا این كه تنها راه نجات فرار باشد چه مهاجم انسان
باشد و چه حیوان ،حكم به وجوب فرار داده اند حتی اگر در چنین شرایطی كه مدافع قادر به فرار باشد ولی
مقاومت نموده و ضرری به مهاجم وارد كند او را ضامن دانستهاند زیرا توسل به زور را تنها در جائی مجاز
می دانند كه دفاع تنها راه رهایی از مهاجم باشد و به همین خاطر ضمان مدافع را نتیجه عدم رعایت شرط
3
ضرورت دفاع اعالم كردهاند.
عده ای دیگر از فقها در صورت امكان فرار نه تنها فرار را واجب ندانسته بلكه حكم به وجوب دفاع
دادهاند 4.البته میتوان حكم به وجوب دفاع را در این جا حمل بر مشقت فرار و امید به رهایی از دست
مهاجم و دفع خطر با دفاع نمود .هرگاه تنها راه نجات فرار باشد در این صورت فرار واجب تعیینی و اگر بتوان
خود را بوسیله ای غیر از فرار هم نجات دهد فرار را جایز و یا واجب تخییری اعالم نمودهاند 5.حتی بعضی از
فقها در صورتی كه فرد امكان دفاع نداشته باشد ولی فرار ممكن باشد و فرار نكند ،او معصیت كار
6
دانسته اند.
برخی از فقهای اهل سنت معتقد اند در صورت امكان فرار ،مدافع نباید فرار كند بلكه واجب است دفاع
7
نماید.
8
و برخی دیگر فرار را واجب ندانستهاند و دفاع را در این شرایط حرام دانستهاند .و علت آن را این گونه
بیان كرده اند كه شخصی كه در معرض خطر قرار گرفته است مأمور به نجات جات خویش به نحو االسهل
فاالسهل است كه فرار هم سادهترین و راحتترین راه است و اگر شخص با امكان فرار ،مقاومت نموده و
9
متجاوز را به قتل رساند قابل قصاص است.
و برخی دیگر تنها در حالتی كه نفس در خطر باشد فرار را واجب دانستهاند ولی در خطر بودن عرض و
مال را باعث وجوب فرار نمی دانند و به شرط این كه خطر جانی مدافع را تهدید نكند ،دفاع از عرض و مال را
10
واجب دانستهاند.
همانطور كه مالحظه شد بسیاری از فقها فرار را به عنوان یک راه دفاعی بیان كردهاند از نظر فقهای
امامیه هم اگر مدافع از جان و مال و ناموسش بتواند با فرار از تجاوز رهائی یابد واجب است فرار كند زیرا فرار

1

الفرار فی أوانه بعدل الظفر فی زمانه،غرر الحكم ص  ]334و یا [الفرار فی وقته ظفر] حضرت رسول ،احسائی ابن ابی جمهور ،عوالی
اللئالی ،قم ،انتشارات سید الشهداء 1405 ،هـ ق .مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،قم ،كتابچی 1386ج  ،21ص 366و ص291
2
عالمه حلی ،تذكرة الفقها ،ج ،9ص46
3
میرسید علی طباطبائی ،ریاض المسائل،قم  : ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،1418،ج .497 ،2امام خمینی ،تحریر الوسیله، ،ج،1
ص  .473فیض كاشانی ،محمد محسن ابن شاه مرتضى ابن شاه محمود ،مفاتیح الشرائع ،قم ،مؤسسه دارالعلم1403،ج ،2ص60 :
4
فاضل هندی ،همان ص652
5
میر سید علی الطباطبائی ،ریاض المسائل ،همان
6
فاضل هندی ،همان،ص 654
7
شافعی ،االم ،ج ،6ص28
8
مغنی المحتاج ،ج ،4ص197
9
الرملی شمس الدین محمدبن احمد ،نهایة المحتاج ،قاهره ،شركه مكتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبی واوالده 1328،ج ،8ص25
10
مغنی المحتاج ،ج ،4ص197
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را آسانترین راه برای دفع خطر دانستهاند 1.و اگر بتوان با فرار و مانند آن از درگیر شدن با متجاوز خالصی
پیدا كرد توسل به فرار را واجب دانسته اند و اگر حریم انسان در معرض خطر باشد و با راهی غیر از درگیری
2
وقتال بتواند آنها را حفظ كند حق دفاع ندارد.
برخی دیگر از فقها دفاع از عرض و مال را چنانچه خطر جانی برای مدافع نداشته باشد را واجب
3
میدانند حتی با امكان فرار.
مالحظه كردیم آن دسته در دانشمندانی كه فرار را یكی از وسائل دفاع میدانند ،امكان فرار برای فرد در
معرض خطر را مانع توسل به دفاع مشروع میدانند زیرا هدف از دفاع مشروع كه حفظ جان ،مال و عرض
میباشد با فرار تأمین میشود بدون این كه ضرری نه به مدافع و نه مهاجم وارد شود .در مسائل فرار در
گذشته در فرانسه بین طبقات مختلف مردم حكم آن فرق میكرد اگر فردی كه در معرض خطر قرار داشت
از طبقه عامه و رعیت می بود حق دفاع نداشت و ملزم به فرار بود و اگراز طبقه اشراف بود ،چون فرار موجب
4
لطمه به شرف و آبروی او میشد اجباری به فرار نداشت.
پس از بر چیده شدن اختالف طبقاتی رسمی و یكسان بودن همه در برابر قانون ،از آنجا كه تجاوز به
حقوق دیگران یک عمل مجرمانه و فرار در مقابل آن هم یک عمل زشت و منافی كرامت و شرافت انسانی
بود لذا قوانین و حقوقدانان فرار را یک وسیله دفاعی برای دفع خطر محسوب نكردند و فرد در معرض خطر
را هم ملزم به فرار و ترک دفاع ننمودند.
برخی دیگر از حقوقدانان علی رغم این كه دفاع را تنها در صورتی كه تنها راه دفع تجاوز باشد جایز می-
دانند ولی با این حال فرار را راهی برای دفع تجاوز محسوب نكرده و امكان فرار را مسقط حق دفاع ندانسته-
اند مگر در حالتی كه متجاوز مجنون ،صغیر یا مست باشد كه در این صورت حق دفاع را ساقط و فرار را الزم
5
دانستهاند.
و برخی دیگر فرار را تنها در صورتی الزم دانستهاند كه لطمهای به حیثیت و شرافت مدافع وارد نكند و
فرار از نظر جامعه بر ای او اهانت آمیز نباشد در این صورت فرد در معرض خطر حق دفاع ندارد ،مانند حالتی
كه فردی مورد حمله پدر یا مادر و یا برادرش قرار گیرد كه فرار از آنها برای جلوگیری از مقابله و درگیری با
6
آنها است برعكس مقابله با آنها میتواند مورد نكوهش اجتماعی واقع شود.
 – 5انواع فرار در دفاع مشروع
با توجه به نظرات مختلف فقها و حقوقدانان در خصوص امكان فرار در دفاع مشروع میتوانیم فرار را در
مواجهه با خطر به سه دسته تقسیم نماییم:
الف) واجب:
هنگامی كه امكان دفاع وجود نداشته باشد و برای حفظ جان خود یا دیگری راهی به غیر از فرار نباشد
7
فرار واجب است.

1

العالمة الحلی ،التذكرة الفقها ،ج ،9ص 47
2
امام خمینی ،تحریر الوسیله ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه قم 1377 :ج ،1ص 468رساله 11
3
مغنی المحتاج ،ج ،4ص197
4
الدكتور مصطفی القللی ،فی المسئولیة الجنائیه ،قاهره ،بی تا ،ص 334
5
الدكتور علی راشد ،القانون الجنائی ،طبعة  ،1951دارالنهضة العربیة قاهره ،ص334و الدكتور سعید مصطفی ،االحكام العامة فی
القانون العقوبات ،قاهره،دارالفكر  1989ص240
6
الدكتور رئوف عبید ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،قاهره ،دارالكتب العربی 1961،ص561
7
خمینی ،روح اهلل ،تحریرالوسیله ج  ،1ص ،489مساله  11و الروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشفیة ج ،9ص304و محقق حلی،
شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ج ،4ص ،169كشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام ج ،10ص 649و شهید اول ،محمد
بن مكی ،الدروس الشرعیة فی فقه االمامیة ،قم .دفتر انتشارات اسالمی 1412 ،ج ،2ص59
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برخی دیگر در صورتی كه انسان مورد هجوم قرار گیرد ولی امكان دفاع و مقاومت نداشته باشد فرار را
واجب می دانند و اگر امكان فرار هم نداشته باشد هر كاری كه نجات او در آن باشد و حفظ جانش متوقف بر
1
آن باشد واجب میدانند.
ب) جایز:
هنگامی كه دفع خطر هم با فرار ممكن باشد و هم با دفاع و خطری كه در فرار وجود دارد با خطری كه
2
در دفاع محتمل باشد برابر باشد ،در این حالت فرار را جایز یا واجب تخییری دانستهاند.
ج) حرام:
هنگامی كه دفاع ممكن باشد و امكان دفع خطر از چیزی كه حفظ آن واجب است وجود داشته باشد و
بر فرار تلف معصوم یا ضرری مترتب باشد ،مانند كسی كه عرض یا ناموس او در خطر باشد و او بتواند با
3
كمترین رنجی خطر را دفع نماید .فرار ،حرام و دفاع را واجب است.
در خصوص عرض و حریم هم چنانچه بتوان با فرار كردن از دست مهاجم ،حریم و خانواده خود را رهایی
4
بخشد ،فرار واجب است و دیگر نوبت به مقاتله نمیرسد.
و برخی دیگر دفاع از نفس و حریم را در صورت امكان دفاع ،واجب دانسته و تسلیم شدن را به هر حال
نفی كردهاند و در صورتی كه توان دفاع موجود نباشد و با فرار یا عدم دفاع امید نجات داشته باشد فرار یا
5
عدم مدافعه را واجب دانستهاند.
در خصوص دفاع از مال هم اگر حفظ نفس متوقف بر آن نباشد واجب نیست و عدهای از فقها دفاع از
6
مالی را كه امانت است از باب نهی از منكر واجب دانستهاند.
7
عدهای دیگر دفاع از امانت را در صورتی كه ضرری متوجه مدافع نباشد واجب می دانند.
و برخی دیگر تفاوتی بین مال خود و مال غیر كه به صورت امانت در دست مدافع است فرقی قائل
نشده اند زیرا وظیفه امین حفظ امانت و عدم تقصیر در مورد آن است و همان طور كه دفاع از مال خود جایز
است ،در خصوص امانت هم همین طور است در نتیجه بر انسان واجب نیست كه به خاطر مال دیگری
8
متحمل ضرر شود.
و حتی اگر احتمال بدهد كه در صورت عدم تسلیم مال به مهاجم كشته میشود واجب است كه تسلیم
9
شود.
همانطور كه مالحظه كردیم در خصوص دفاع از مال ،فرد را ملزم به فرار نكردهاند بلكه دفاع را جایز
دانستهاند یعنی فرد می تواند از مالش دفاع كند یا نكند مگر این كه جانش در خطر باشد كه آنگاه هنگام
10
دفاع از مال اگر مدافع احتمال نقص عضو یا كشته شدن خود را بدهد دفاع جایز نیست.
هرگاه مهاجم حیوان یا مجنون باشد .آیا فرار واجب است یا جایز یا این كه میتواند دفاع كند؟
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گلپایگانی سید محمد رضا ،الدر المنضود فی احكام الحدود ،قم ،انتشارات دارالقرآن الكریم1384 ,ج 3و ص 278
2
مجلسی محمدباقر ،حدود ،قصاص و دیات ،قم ،موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)1411 :ص ،44كشف اللثام و االبهام
عن قواعد االحكام ،ج ،10ص649
3
مجلسی ،پیشین ،ص 44
4
مهذب االحكام سبزواری ج ،28ص163
5
مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،ج ،15ص50
6
طباطبائی سید علی ،ریاض المسائل ،بیروت  1414ج ،2ص498
7
نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،41ص588
8
الدر المنضود فی احكام الحدود ج ،3ص287
9
مهذب االحكام سبزواری ج ،28ص162
10
عالمه حلی ،تبصره المتعلمین ،دمشق ،مطبعه االتقان 1947 ،ج ،2ص756
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برخی فقها دفاع در برابر مجنون را جایز دانسته و حكم به عدم وجوب فرار در مقابل آنها دادهاند .و اگر
1
دفاع تبحر به قتل مجنون شود خونش را هدر میدانند.
در مقابل حمله حیوان چه علیه نفس چه مال دفاع ،جایز است و فرد ملزم به فرار نیست لكن در
2
خصوص حیوانات اهلی برخی فقها با امكان فرار دفاع را جایز نمیدانند.
سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا دفاع از حریم و عرض به دفاع از نفس ملحق میشود و واجب
است یا به دفاع از مال ملحق میشود و جایز؟
عده ای آن را ملحق به دفاع از جان دانسته و حریم را در حكم نفس دانستهاند و دفاع از آن را هم مثل
3
دفاع از نفس.
ولی آنچه كه واضح است دفاع از عرض و حریم به دفاع از مالی محلق شود كه دفاع از آن واجب است به
خاطر حفظ خود شخص و نیز روایتی كه علی (ع) در قضیه ای كه زنی برای حفظ جانش زنا داده بود او را
مجازات نكرد.
4
بنابراین دفاع از عرض اگر بیم تلف باشد واجب نیست.
زیرا حد ،با اكراه و براساس قاعده درء ساقط می شود لذا حفظ نفس بر عرض اولویت دارد و اگر احتمال
5
عقالیی در خطر افتادن جان خود را بدهد ،تسلیم جایز است.
 -6امكان فرار در دفاع مشروع از منظر آراء وحدت رویه:
در پرونده هایی كه موضوع آنها دفاع مشروع بوده و مدافع امكان فرار داشته است احكام متناقضی از
دیوان عالی كشور صادر شده است.
حكم شماره  2052مورخ  1317/9/20شعبه پنجم دیوان عالی كشور ،توسل به دفاع مشروع را با امكان
فرار فاقد مجوز قانونی میداند.
حكم شماره  2651مورخ  1319/8/27و حكم شماره  1439مورخ  1319/5/19دیوان عالی كشور،
امكان فرار برای فرد در معرض خطر جانی را مانع توسل به دفاع مشروع نمیداند.
بنابراین كسی كه مورد حمله واقع میشود با امكان فرار مجبور به فرار نمیباشد بلكه با وجود سایر
شرایط دفاع مشروع میتواند به دفاع بپردازد.
همانطور كه واضح است با توجه به بند الف ماده  156قانون مجازات اسالمی مصوب  (1392همچنین
بند  3ماده  61قانون مجازات اسالمی مصب  ،) 1370یكی از شرایط دفاع مشروع ضروری بودن آن است
یعنی فردی كه در معرض تجاوز قرار دارد امكان دفع تجاوز با توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت را
نداشته باشد و یا مداخله قوای دولتی در دفع تجاوز مؤثر واقع نشود .ولی هیچ گونه تصریحی در مورد فرار و
عدم توسل به دفاع مشروع مشاهده نمیشود.
اگر قانونگذار مانند بند  3ماده  94فانون مجازات اسالمی مصوب  1362/5/18كه دفاع را در صورتی
صادق میداند كه توسل به قوای دولتی و هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد ،تصریح میكرد
می توان امكان فرار را به عنوان یک وسیله آسانتر برای نجات ،مانع توسل به اقدامات دفاعی دانست.
در كشورهایی كه سیستم حقوقی نانوشته ( كامن ال ) دارند هم در صورتی كه امكان فرار بدون هیچ
مشقتی برای فرد در معرض خطر وجود داشته باشد ،توسل به دفاع مشروع را نمیپذیرد .در واقع در این

1

عالمه حلی ،پیشین
2
نجفی،پیشین ،ج 41ص663
3
شهید الثانی زین الدین بن علی الجبعی العاملی ،الروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیة ،قم ،انتشارات قدس 1385،ج ،9ص304
4
تبریزی ،جواد بن علی ،اسس الحدود و التعزیرات قم ،دفتر آیت اهلل تبریزی، 1417 ،ص 460
5
جواهر الكالم ،ج ،41ص652
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كشورها قاعده « عقب نشینی » حاكم است به این معنی كه فرار در مواقع خطر را جزء مراحل دفاع محسوب
1
كرده اند .قانون نمونه جزای آمریكا نیز به این امر تصریح كرده است.
قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  1392امكان حمل عبارت «هر گونه وسیله آسانتر برای
نجات میسر نباشد» بند ج ماده  627قانون تعزیرات مصوب  1375بر فرار وجود داشت اما با دقت در این
عبارت مشخص می شد كه در واقع این جمله ترجمه عبارت «االسهل فاالسهل» كه در خصوص اعمال دفاع
است یعنی دفاع مشروع ،شروع شده و در حال انجام است و مدافع باید مقدار خشونتی كه بكار میبرد
متناسب با حمله و تجاوز باشد .در حالی كه بحث فرار به شرط ضرورت دفاع بر میگردد .علی ایحال این
ماده توسط ماده  728قانون مجازات اسالمی در سال  1392نسخ صریح شد ،لذا این احتمال كه امكان فرار
مانع از اعمال دفاع می گردد نیز بیش از پیش تضعیف گردید.
دفاع مشروع یک نهاد دو بعدی است كه یک بعد آن حفظ محترمات ،اعم از جان و مال و ناموس است و
بعد دیگر آن ،نقش آن بعنوان یک مصداق نهی از منكر است.
به این جهت است كه برخی از فقها بحث دفاع را ذیل عنوان نهی از منكر آوردهاند.
لذا برای بررسی دقیق رابطه فرار با دفاع مشروع باید بین جائی كه فرد در صورت دفاع احتمال كشته
شدن خود یا فرد محقون الدم دیگری را می دهد و دفاع ،كار ساز نیست و حالتی كه خطری كه در فرار است
بیشتر از دفاع بوده و موجب تشویق مهاجم یا خطر دیگری میشود و فرد در صورت دفاع ظن غلبه دارد
تفاوت قائل شد.
عدم جواز دفاع و لزوم فرار كه فقها به آن اشاره كردهاند باید بر موارد نخست و یا مواردی كه خطر
فعلیت پیدا نكرده است حمل شود .در سایر موارد دفاع از باب نهی از منكر و نیز حفظ حرمت و شرافت
انسانی و دفع فتنه و از بین بردن عنصر خطرناک برای جامعه ضروری است.
همانطور كه بیان كردیم ادله روایی زیادی داللت بر وجوب حفظ نفس مال و عرض وجود دارد كه عدم
دفاع را هم حرام شمردهاند مانند این حدیث امام علی (علیه السالم) كه می فرماید :خداوند كسی را كه با
2
لص به محاربه نمیپردازد دشمن میدارد.
و یا این سخن امام محمد باقر (علیه السالم) « :اگر لص قصد جان یا مال تو را نمود كشتن وی جایز
3
است و خدا را شاهد میگیرم كه من در خونش با تو شریک هستم».
در حقوق كامن ال هم قاعده (فرار اجباری) همیشگی نیست بلكه در برخی شرایط استثناء هم دارد ،یكی
از این موارد استثناء این است كه هرگاه مهاجم ،دیگری را در محل سكونتش مورد حمله قرار دهد صاحب
خانه می تواند برای دفع ایراد صدمه شدید بدنی از جانب مهاجم ،دست به دفاع بزند حتی اگر منجر به كشته
4
شدن مهاجم شود .این قاعده به دكترین قلعه « »castleمشهور شده است.
5
برخی از فقها « لص» را سارق مسلحی كه به خانه وارد میشود دانستهاند  .در صورت پذیرش این نظریه
می توان بین دكترین قلعه و این روایات ارتباط برقرار نمود و عدم وجوب فرار را تنها منحصر در صورتی كه
سارق وارد حریم شخص شود دانست در نتیجه فرد در این موارد ملزم به دفاع است و حق فرار ندارد .در
مواردی كه هم جان یا ناموس انسان در خطر باشد و قدرت دفاع هم نداشته باشد تسلیم جایز نیست و فرد
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باید از دیگران طلب كمک نماید ،حتی اگر آن شخص ظالم باشد و علم داشته باشد كه آن فرد ظالم از مقدار
1
الزم برای دفاع تجاوز خواهد كرد باز هم استمداد از وی واجب است و فرد حق تسلیم ندارد.
در پروندههای متعددی دادگاه این گونه رأی داده كه مدافع وظیفهای برای فرار از خانهاش به هنگام
2
حمله مهاجم ندارد حتی اگر دفاع منجر به قتل مهاجم شود.
و علت این حكم را این گونه بیان كردهاند كه شخص بیگناه نباید به فرار از جایی كه حق ماندن در آن
3
جا را دارد ،مجبور شود.
در خصوص میهمان هم حقوق مالک یا میزبان را برای او قائل هستند و او وظیفهای به فرار در مقابل
4
مهاجم را ندارد مگر این كه مهاجم خود مالک یا میزبان باشد.
5
در برخی آراء تصریح شده است كه مدافع نیازی به فرار از محل كسب و كار خود ندارد.
ولی در خصوص عدم لزوم فرار برای مدافعی كه در خیابان یا سایر اماكن عمومی قرار دارد و یا این كه
در داخل اتومبیل خود در خیابان باشد ،دادگاهها این پیشنهاد را رد كردهاند و در این موارد فردی كه مورد
6
حمله واقع شده است را ملزم به فرار دانستهاند.
نتیجهگیری
از آن جا كه اعمال قدرت ولو در حد لفظی برای دفع تجاوز ،در مفهوم لغوی و اصطالحی دفاع مستتر
است ،لذا فرار هیچ گونه سنخیتی با دفاع ندارد از طرف دیگر قدرمتیقن ماهیت دفاع مشروع ،حقی است كه
بوسیله قانون ،مورد اعالم و حمایت قرار گرفته است .در برخی موارد ،دفاع نه تنها یک حق بلكه تكلیف
مدافع است لذا در حالتی كه شرایط اعمال این حق وجود دارد الزام مدافع به اسقاط حق خود و انتخاب فرار
كاری غیر منطقی و لغو است ا لبته به جز مواردی كه تنها راه نجات مدافع توسل به فرار است كه در این
صورت فرار واجب میشود و نوبت به دفاع نمی رسد در مواردی كه مدافع به طور قطع فرار را باعث نجات
خود نمیداند یعنی احتمال نجات در فرار كم باشد باز هم نمیتوان مدافع را ملزم به صرف نظر از حق ثابت
و یقینی خود و توسل به فرار نمود كه نجات احتمالی را در پی خواهد داشت .در مواردی كه احتمال نجات
در فرار و دفاع یكسان باشد مدافع مخیر است كه دفاع نماید یا این كه فرار را انتخاب نماید .در مواردی كه
فردی مورد هجوم متجاوزین قرار میگیرد حال چه قصد مال ،جان یا ناموس او را كرده باشند با توجه به
روایات فراوانی كه لص یا همان سارق مسلح را محارب یا در حكم محارب دانستهاند و همچنین با توجه به
این كه دفاع فقط جنبه شخصی و تک بعدی نداشته بلكه یک نوع نهی از منكر هم میباشد و در برخی از
مصادیق تجاوز ،محقون الدم بودن مهاجم را مرتفع می نماید ،كسی كه قصد جان و ناموس دیگری را میكند
به طریق اولی دفع آن ضروری و تكلیف است و دفع خطر چنین مهاجمی مفیدتر به حال جامعه است تا دفع
یک دزد معمولی بنابراین حتی اگر فردی كه مورد هجوم واقع شده است اگر امكان فرار و دفاع داشته باشد
باز هم ضرو رت نهی از منكر و مسئولیت فرد در قبال امنیت و سالمت جامعه باقی است و هر چند این فرد
بتواند با فرار جان یا مال خود را حفظ نماید ولی در صورتی كه امكان دفاع داشته باشد و بتواند متجاوز را
دفع نماید الزم است به دفاع بپردازد و خطر افراد شرور را با رعایت مراتب وتناسب دفاع ولو به قتل آنها
منجر شود خنثی نماید و با این كار خدمتی به سایر شهروندان جامعه كنند.
1

امام خمینی ،پیشین ،ج  ،1ص 490
2

1971,345.2A 284, 59.515
)State V.Bonano, 59 N.j.515,517,284 A.2d 345,346(1971
3
). state V.Bart lett, 170 Mo,658,71 s.w.148 (1902
4
. Kelley v.state, 226 Ala,80,145 so,816(1933): Vander wielen v.state, 251 so.2d 240 (Ala. Ct.
)crime.App
5
). common wealth v.john ston, 43&,pa.485,263 A.2d,376,(1970
)State v.sipes, 202 lowa 173,20 g N.w.458 (1926
6
). Madison v. state 196 Ala.590,71,so.706(1916

 / 644فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،11ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق ،زمستان 1396

از طرف دیگر فرار موجب تشجیع و تشویق متجاوزین به ادامه و تكرار تجاوزات خود میشود ماده 280
قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392شاهد مثالی است برای تایید نظر فوق زیرا قانون گذار در واقع در این
ماده برای دفع شر محاربان و اشرار به تشویق كلیه افراد جهت حفاظت از جامعه پرداخته و كسی را كه برای
مقابله با محاربان دست به اسلحه می برد را محارب ندانسته است.
در مواردی كه مهاجم وارد محل سكونت یا كسب و كار و حریم خصوصی فرد شود و قصد جان مال یا
ناموس او را نماید نمی توان مالک یا صاحب خانه را ملزم به فرار از حریم خود نمود و او میتواند به دفاع
بپردازد البته باید متذكر شد اجازه دفاع به كسی دادن به معنی اعطای مجوز قتل مهاجم به مدافع نیست،
بلكه صرف انجام اعمال دفاعی با رعایت تناسب با حمله ،به او داده شده است.
با توجه به ماده  880قانون مدنی كه ممنوعیت از ارث را ناشی از قتل عمدی مورث دانسته لذا قتلی كه
به حكم قانون و یا برای دفاع باشد را مانع تعلق ارث نمیداند .به همین خاطر هرگاه مهاجم پدر یا برادر
مدافع باشد باز هم دفاع جایز است و فرار الزم نمیباشد .ولی چنانچه مهاجم صغیر ،مجنون و با حیوان اهلی
باشد و مدافع نیز از وضعیت مهاجم آگاهی داشته باشد دفاع جایز نیست و در صورت امكان فرار باید فرار
نمود.
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