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 چکیده
امنیت جسمی و روحی افراد  تأمینبا هدف  و دفع تجاوز به حریم فرد دور کردندفاع به معنای راندن، 

 فرد آن خالل در که است المللبین حقوق و اسالم حقوق و فقه گستره در امروز مهم مسائل از یکیجامعه، 

 از یک هر در عملکرد این. پردازدمی متجاوز مقابل در دیگر افراد یا خود آبروی و شخصیت یا جان حفظ به

 مسلحانه، و نظامی تجاوز خطر، با دفاع تالزم و تناسب: قبیل از ضوابطی و شرایط دارای مذکور منبع دو

 دین. است یافته نمود و هایی بروزمشابهت و هاتفاوت با که است...  و متجاوز مقابل در دفاع لزوم و ضرورت

 از دفاع درراه که افرادی و دانسته واجب تکلیف نوعی بلکه حق نوعی را دفاع تنهانه موارد برخی در اسالم

 حق بهجن به المللبین حقوق در که است حالی در این. است نموده معرفی شهید را ندوشمی کشته حریم

 حمالت حالت به و ساخته خارج دفاع محدوده از را آن تفاسیر موسّع، برخی در و شده تأکید آن بودن

. سازدمی خارج عادی حالت از و داده قرار الشعاعتحت را مشروع دفاع ماهیت که ساخته مبدل پیشگیرانه

 .است بحثقابل که در این پژوهش شودمی آغاز نقطه این از غرب مبانی با اسالم مبانی واگرایی و همگرایی
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 قدمهم -1

رین موضوعات مربوط به حفظ جان یا شخصیت و آبروی انسان است که در تدفاع مشروع یکی از مهم

. حق دفاع در مقابل تجاوز دیگران به جان، قرارگرفته استبحث  و حقوق از جهات متفاوتی موردفقه 

ن دی ازجملهترین حقوق افراد است که در تمامی ادیان الهی رین و طبیعیتناموس و آبروی فرد از مهم

 است. پذیرش موردالملل اسالم همچنین در عرصه حقوق بین

 قرارگرفتهمعانی گوناگونی مورد تحلیل  صورت بهاین واژه در گستره فقه و در اندیشه فقهای مسلمان 

نفس و  قبیل دفاع از دین اسالم، دفاع ازهای مختلف از دفاع در حیطه دین اسالم در قالب طورکلی بهاست. 

 شده است. شخصیت افراد و اموال مطرح

 قرارگرفته حمله موردباور داشته باشد  معقول طور بهاز دید دانشمندان علم حقوق، زمانی که شخص 

است و از نیروی دفاعی علیه کسی استفاده کند که فردی مهاجم است در حقیقت دفاع کرده است و این 

 گیرد.حاضر مورد تحلیل و بررسی قرار میمطلب در تحقیق 

، آبرو و در مقابل هرگونه تعرّض ناشی از عوامل مختلف، به جان، ناموس دفاع کردن، حق رو ازاین

است که هر انسانی واجد آن بوده و در قالب حقوق موضوعه و فقه امامیه در  ریانکا غیرقابلاموال از حقوق 

 است. شده اشارهضمن مباحث و مواد متمایزی به آن 

دفاع است که اگرچه  توجه قابلالمللی یکی از موارد حقوق امامیه در سیستم حقوقی بینعالوه بر فقه و 

با معانی مشابه و  وجود  این باشود اطالق میی خاص به آن دفاع مشروع در دین اسالم تحت شرایط

 .خواهد شداق است که در ضمن بحث بیان مرتبطی دارای نقاط اشتراک و افتر

مامیه و حقوق و تدبّر در مفاهیم محوری و مرتبط با دفاع با رویکرد فقه ا تأملپژوهش حاضر بر اساس 

مشروع در فقه امامیه و حقوق  دفاع»مواجه است: الملل با این سؤال محوری و اساسی موضوعه ایران و بین

 .«الملل چه عناصر و مشخصاتی دارد؟بین

فرضیه، ضرورتی  منزله بهری و دیگ فرض پیش منزله بهقبل از ورود به بحث اصلی ذکر دو نکته، یکی 

 ناپذیر است:انکار

اع از جان هر فرد نفسه از ارزشمندی برخوردار است، دفها فیبا توجه به اینکه زندگی انسان (1

ها بوده و ریشه در فطرت الهی آن یکی از مصادیق دفاع مشروع برگرفته از حقوق طبیعی انسان عنوان به

 خواهد داشت.
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رسد با واکاوی و تحلیل موارد دفاع مشروع بتوان به نقاط مشترک و متفاوت در این می به نظر (2

تر را با ارائه ادله واکاوی توان قول دقیقاشتراک می یابی به نقاط افتراق وو در پرتو دست یافت دستزمینه 

 نمود.

-سی ماهیت دفاع مشروع در عرصه لغتشناهای مذکور، مفهومفرضلذا با توجه به مبانی و پیش

ه آن توان به جایگاناپذیر است و بر اساس آن میدانان در مرحله اول ضرورتی انکارشناسان، فقهاء و حقوق

 المللی اشاره نمود.ینهای بان و عرصهدر فقه و حقوق ایر

 

 معناشناسی دفاع مشروع در گستره لغت و اصطالح فقه و حقوق -2

 دفاع یواژه کل از دو واژه دفاع و مشروع است.موصوف و صفت متش صورت بهترکیب دفاع مشروع 

 ( و115، 1404 زبیدی،کردن )و به معنای حمایت و یاری است شدهاخذ دفع یریشه از و مفاعله باب مصدر

 .(88، 1414ابن منظور، باشد )و برگرداندن و کوچ کردن نیز می سدکردنو  دور ساختن و راندن

 نیز و روشن و مستقیم راه به لغت در شرع و شدهگرفته شرع یماده از مشروع یواژه اینکه به توجه با

 چیزی آن هر معنای به مشروع یکلمه توان نتیجه گرفت کهمیبنابراین  شود،می گفته آیین و دین به

 باشد مجاز و روا شرع نظر از که آنچه هر به دیگر تعبیر به و باشد شرع موافقت و تأیید مورد که است

 .شودمی گفته مشروع

 این تعریف به پرداختن از خود فقهی آثار در اسالمی فقهاء مشروع دفاع معنای بودنبدیهی به توجه با

 .اندپرداخته مشروع دفاع مقررات و شرایط تبیین به و گذشته واژه

و نهی از منکر نیز وجود دارد.  معروف امربهدر اصطالح فقه اهل سنت، دفاع مشروع به معنای عام در 

 از اذن فقها از بعضى: »کندمی بیان منکر از نهى و معروف امربه در امام اذن شرط در مورد عوده عبدالقادر

 قیدوشرط بی واگذارى و بگمارد کار این به را صالحى افراد تواند مى امام زیرا دانند؛ مى الزم را حاکم یا امام

 معتقدند و ندارند قبول را نظر این فقها مشهور اما. شودمى فتنه و فساد باعث افراد، به مسؤولیت این

 .(500 ،1405 عوده،«)ندارد دیگران وظیفه با منافاتى امام، سوى از اشخاصى گماردن

از دیدگاه این فقیه و حقوقدان سنی، دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود یا  صورت هر در

جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز 

 .(473، ان)همه برای دفع این تجاوز ضروری باشد ای کمشروع با هر وسیلهفعلی نا
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 غیر مشروعسیم منطقی به دو قسم مشروع و و بر اساس تق طورکلی بهتوان گفت دفاع بنابراین می

 و مرسوم حقوقدانان و فقها میان در آن بکار بردن که مشروع دفاع کند و اصطالحقابلیت تقسیم پیدا می

 تجاوز و تعدی هرگونه برابر در انسان دفاعی واکنش بودن ضروری بلکه بودن مجاز است بر اساس متداول

 گرفته،مورد تأیید قرار عرفی و شرعی و عقلی ازنظر انسان که سرزمین و دین و ناموس و مال و جان به

 .شده استنامگذاری 

 

 جایگاه دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق ایران -3

از نفس و مانند آن( )دفاع از حوزه اسالم و دفاع  قسم دو به را دفاع الوسیله تحریر در )ره( امام خمینی

 دشمن طرف از آنها مرزهاى یا و اسالمى کشورهاى اگر»فرماید:  مى اول قسم با تقسیم نموده و در ارتباط

 واجب همه بر دفاع باشد، خطر معرض در اسالمى مجتمع که ای گونه به گیرد، قرار موردحمله خطرناکى

 با تجارى روابط اگر: فرمایند مى و داده تعمیم نیز اقتصادى و سیاسى استیالء بر را امر این سپس و است

 واجب مسلمانان همه بر دهد، قرار خطر مورد سیاسى نظر از را مسلمین بالد و اسالم حوزه اسالم دشمنان

 ازنظر مجلس نمایندگان یا و اسالمى هاىدولت از بعضى اگر و نمایند؛ خوددارى روابطى چنین از است

 پیدا نفوذ اسالمى کشورهاى در اقتصادى و سیاسى ازنظر اجانب که گردند آن موجب اقتصادى یا و سیاسى

 دوم بخش درباره بحث به سپس. گردند معزول مقامشان از باید و شده محسوب خائن کسانى چنین کنند،

( 485، 1385 موسوی خمینی،«).باشد مى بخش همین مشروع دفاع از نیز ما مقصود که اند پرداخته دفاع

 ااینه مانند و دزد مهاجم، محارب، تا است جایز انسان براى»فرماید: شرایع بر این اساس میحقق نیز در م

 (.176-177، 1408)محقق حلی، « نماید منع بتواند که درصورتی خود، مال و حریم و خود از را

نیست.  او خون ولؤمدافع، مس و بوده مباح وى خون شود کشته مهاجم اگر در گستره فقه، حتى

 دزدى غیر یا و دزدى اگر» :فرماید مى جان به تجاوز بحث از دوم مسأله در( ره) امام ، حضرتمثال عنوان به

 وسیله هر از باید و بوده واجب خانه صاحب بر دفاع باشد، داشته را او قتل قصد و شود وارد کسى خانه به

 جایز وجههیچبه او برابر در تسلیم و شود کشته مهاجم هرچند نماید، استفاده دارد اختیار در که ممکن

 کسى چنین برابر در بخواهد اگر که است این خاطر به نیست جایز او برابر در تسلیم اینکه اما و نیست....

کشته  و نکرد دفاع خود از اگر و است واجب او بر نفس حفظ که است بدیهى و شود مى  کشته شود تسلیم

 «.است حرام عقالً و شرعاً امر این و کرده مساعدت و کمک قاتل به خود نفس قتل در شد
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 انسان با که افرادى سایر یا و برادر دختر، پسر، به هجوم مسأله بحث همین از 3 یمسأله در سپس

 مهاجم کشتن و بوده واجب افراد این از دفاع»فرماید:  مى و کرده بیان را خادمه و خادم حتى دارند ارتباط

 .«دارند داللت آن بر نیز روایات و داشته نظراتفاق حکم این در فقهاء همه باشد، مى مشروع و جایز

 نداشته قتل قصد و) کند تجاوز انسان حریم به بخواهد مهاجم اگر»فرماید:  مى 4 یمسأله در سپس

 مهاجم قتل به چندهر باشد، مى الزم او دفع ممکن نحو به هر و بوده واجب دفاع نیز صورت این در( باشد

 مانند) باشد داشته را تجاوز مادون قصد اما باشد نداشته تجاوز قصد اگر که فرمایند مى اضافه و بیانجامد

 و عرض متعرض کسى نگذارد و کرده دفاع است واجب نیز مورد این در( نماید استمتاع او از بخواهد اینکه

 (.487، 1385)موسوی خمینی، « .شود کشته مهاجم شخص هرچند شود، ناموسش

 اضْطُرَّ فَمَنِ»رسد مبنای صدور چنین حکمی از سوی فقهاء برداشت از منطوق آیه مبارکه به نظر می

قرار  ( است که بر اساس آن شخصی که آبروی وی مورد هجوم173)بقره/ 1«عَلَیْهِ إِثْمَ فاَل عادٍ ال وَ باغٍ غَیْرَ

 گناهی بر عهده وی نخواهد بود. نتیجه درگیرد مضطر است. می

گیری از متون فقهی امامیه با ایجاد شرایط و ضوابطی بر  اثبات حق دفاع قانون مجازات ایران با بهره

 مجازات قانون 156 ، مادهمثال عنوان به. دهد میرا در قالب قوانین شفافی ارائه  آنهامشروع اذعان نموده و 

 :دارد مى مقرر 1392 مصوب اسالمى

 هرگونه برابر در دیگری یا خود تن آزادی یا مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در فردی هرگاه»

 جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب دفاع، مراحل رعایت با الوقوع قریب یا فعلی خطر یا تجاوز

 :شود نمی مجازات زیر شرایط اجتماع صورت در شود، می محسوب

 .داشته باشد ضرورت خطر یا تجاوز دفع برای ارتکابی رفتار -الف

 .باشد عقالیی خوف یا معقول قراین به مستند دفاع -ب

 .نگرفته باشد صورت دیگری دفاع و فرد خود تجاوز یا آگاهانه اقدام به سبب تجاوز و خطر -پ

 خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله یا نباشد ممکن عمالً وقت فوت بدون دولتی قوای به توسل -ت

 .«نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز .نشود واقع مؤثر

                                                 
 اما. کرد حرام شما بر بخوانند، آن بر خدا غیر نام ذبح هنگام به که را آنچه و را خوک گوشت و را خون و را مردار که نیست این . جز 1

)قرآن کریم،  است بخشاینده و آمرزنده خدا که است، نشده مرتکب گناهى نگذراند، حد از و جوید میلى بى که گاه هر شود ناچار که کسى
 .آیتی(ترجمه عبدالمحمد 
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بر اساس این ماده قانونی موضوع دفاع، در شرایطی است که فرد در معرض تهاجم نفس، عرض، 

ای است از شدهد و مشروط به شرایط خاصّ و تعریفناموس، مال یا آزادی قرار گیرد و موضوع مذکور، مقیّ

قبیل: وجود و لزوم ضرورت دفع تهاجم و تجاوز، مستند بودن دفاع به قرائن یا ترس عقالئی، عدم امکان 

 . و... موردنیازتوسل یا دخالت مأموران دولت در زمان 

خطرات ناشی از آن که حتمی و باید ویژگی تهاجم و تجاوز یا  توان گفت، برای دفاع، اساساًلذا می

که ترس عقالئی را پدید آورد و قرائن قطعی بر وقوع  ای گونه بهست باید وجود داشته باشد االوقوع محقق

 نماید. دییتأتجاوز نیز آن را 

قانون مذکور، مواردی وجود دارد که همانند دفاع مشروع مانع اعمال  158 همچنین بر اساس مفاد ماده

 دارد:چنانکه مقرر می مجازات خواهد بود.

 موارد در شودمی محسوب جرم قانون طبق که رفتاری ارتکاب قبل، مواد در مذکور ردموا بر عالوه»

 :نیست مجازات قابل زیر

 .باشد قانون اجازه یا حکم به رفتار ارتکاب که درصورتی -الف

 .باشد الزم اهم قانون اجرای برای رفتار ارتکاب که درصورتی -ب

 .نباشد شرع خالف مذکور امر و باشد صالحذی مقام قانونی امر به رفتار ارتکاب که درصورتی -پ

 هاآن حفاظت یا تأدیب منظور به که مجانین و صغار سرپرستان و قانونی اولیای و والدین اقدامات -ت

 .باشد محافظت و تأدیب شرعی حدود و متعارف حد در مذکور اقدامات اینکه بر مشروط شود،می انجام

 آن به مربوط مقررات نقض حوادث، سبب اینکه بر مشروط آن، از ناشی حوادث و ورزشی عملیات -ث

 .نباشد شرعی موازین مغایر هم مقررات این و نباشد ورزش

 نمایندگان یا سرپرستان یا اولیا یا شخص رضایت با که مشروع طبی یا جراحی عمل نوع هر -ج

 رضایت أخذ فوری موارد در. شودمی انجام دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت و وی قانونی

 .نیست ضروری

قانون مذکور، حکمی مشابه دفاع مشروع را در شرایطی که به سبب امر  159 یافزون بر این، ماده

 کند:ازد. چنانکه بیان میسجرمی واقع شود بر فرد مترتب می یکی از مقامات رسمی، غیرقانونی
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 در مقرر مجازات به مأمور و آمر شود واقع جرمی رسمی، مقامات از یکی غیرقانونی امر به هرگاه»

 است، قانونی اینکه تصور به و قبول قابل اشتباه علت به را آمر امر که مأموری لکن شوندمی محکوم قانون

 .«است مربوطه مقررات تابع ضمان، و دیه در و شودنمی مجازات باشد، کرده اجرا

. حق است شده معرفیتنها نوعی حق بلکه نوعی تکلیف در مقابل فرد متجاوز ، دفاع مشروع نهرو ازاین

-آمده بروز و نمود میو عمیق در موضوعات و مصادیق پیش دقیق صورت به یا تکلیف بودن این نوع دفاع

شده بشر است، در صورت به خطر افتادن ترین حقوق مطرححق حیات از مهم ازآنجاکه مثال عنوان بهیابد. 

میت آن و بلکه یابد. حکم تکلیفی جواز و وجوب در کلمات فقهاء بیانگر اهتردید، دفاع مشروعیت مییب آن

 .(361، 1413 میرزای قمی، ؛507، 1410)ابن ادریس، تکلیف بودن آن است 

این، دفاع از ناموس و آبرو دارای اهمیت فراوانی در لسان دین بوده و طبق مبانی فقهی، دفع عالوه بر

جب است اگرچه موجب قتل )خواه زوجه یا غیر آن( وا داده  رختجاوز  قصد بهحمله بر حریم انسان که 

کند و در که از آبرو و ناموس خویش دفاع میبنابراین فردی  .(489، 1385 )موسوی خمینی،مهاجم شود 

 .(162، 1408)نوری،  شودشهید محسوب می قطعاًشود، ین راه کشته میا

از این مواد قانونی در  آمده دست بهرین عناصر تبا توجه به مباحث حقوقی مذکور از دید نگارنده، مهم

 تواند به صُوَر ذیل سامان یابد:میدفاع مشروع 

 آسیب رسیدن به متجاوز، مجازات نخواهد شد.کند، در صورت فردی که از خود دفاع می قطعاً (1

کند، عادالنه و منصفانه نیست که جان، ناموس یا آبروی خود دفاع می، فردی که از درهرصورتزیرا 

دهد پس عملکرد وی جامعه انسانی نوعی خدمت ارائه میمستوجب مجازات باشد بلکه او با راندن تعدی به 

 شود.ز اقدامات مشابه افراد متجاوز میاو موجب جلوگیری ادارای قبح ذاتی نبوده، عدم مجازات 

شده در مواد قانونی بط ذکرشرایط و ضوا باوجوددر نکته اول، در خصوص افراد  تأملدر صورت  (2

 .خواهد شدعدالت طبیعی اجرا مذکور 

له أماهیتی قادر به توجیه دفاع در مقابل حمله نیست، از این مس ازنظردر مورد ارتکاب جرائمی که  (3

اگر فرد مرتکب دفاع، احتمال دهد که در آینده ممکن است  مثال عنوان بهخروج موضوعی خواهد داشت. 

متعدی  طرف بهدفاع  صورت بهدهد که د این امکان به او این حق را نمیقرار گیر تعدی موردتوسط فرد 

احتمالی حمله کند. همچنین اگر فرد با انجام اعمالی همچون ناسزا، تهدید و ... به فرد مقابل، نوعی 
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-ن مربوط به آن را دچار اختالل میو استفاده از قوانیرا به او القاء کند، دفاع مشروع تحریک موجب تعدی 

 کند.

ت که افراد بتوانند تحت شرایطی، جان، قوانین دفاع مشروع آن اس تأسیسرسد، فلسفه می به نظرلذا 

دلیل، در مواد قانونی مرتبط،  مال، ناموس و آبروی خود را در مقابل تجاوز دیگران محفوظ دارند. به همین

است که آن را بلکه مقید به شرایط و ضوابطی  نشده است شناختهدفاع مشروع به رسمیت صورت مطلق، به

 سازد.واجد قانون بودن می

 

 المللبین حقوق در مشروع و شرایط ثبوت آن دفاع جایگاه -4

ها ها و دولتع، ملتالملل به معنای مجموعه مقرراتی که دارای استحکام بوده و برای جوامحقوق بین

-به وقی توجه خاصی دارد. به این معنا کهحق نموده است، به مقوله دفاع مشروع از جنبهایجاد  نوعی الزام

 داند.شرایط تجاوز واجد آن است میصورت نوعی حق که هر فردی در 

گیری حقوق قبل از شکل المللی اولیه، در قرون وسطی و پس از رنسانس تا حدوداًق بیناگرچه در حقو

مانی مشروع الملل جدید، جنگ عادالنه در نقطه عطف قرار داشت یعنی جنگ و حتی توسل به زور زبین

در الملل ، حقوق بینقانونی از سوی دولتی دیگر وارد آید یا حقی سلب گردد. ظاهراًغیر بود که یا خسارتی

های مستقل سیاسی از حق ملت است و در همین زمان تمام واحد -این عرصه محصور عصر دولت

 (.53، 1383حاکمیت برخوردار شدند )برانلی، 

-در زبان حقوق بین شدهحق اثباتنوعی  عنوان بهکل منشور حق دفاع مشروع قبل از تشکیل به ش

که دفاع مشروع در  این صورتو دارای تعریف مشخصی است. به قرارگرفتهالمللی مورد شناسایی و توجه 

قانونی قبل از زور بر ر متقابل در پاسخ به استفاده غیرکاربرد قانونی زو» المللی به معنایعرصه حقوق بین

-تفسیر موسع از حقوق عرفی بین بر اساسل متحد یا حداقل تهدید به زور اساس دیدگاه حقوق منشور مل

 .(213، 1381پور، علیمحمد )شود تعریف می« است مقرر داشتهالملل ایطی که حقوق بینالمللی تحت شر

-جود دارد. هر دولتی همواره و قطعطور ضمنی واین حق در ذات حاکمیت هر دولت و در هر پیمان به

ها خود ات معاهداتی آزاد است تا از تمامیت ارضی خود در مقابل حمله یا تجاوز دفاع کند و تننظر از مقرر

مشروع چوب دفاع رگیری در این مورد صالح است که آیا شرایط، توسل به جنگ را در چابرای تصمیم

 .(211 )همان،کند یا خیر ایجاب می
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ذاتی  حق بهاز مقررات  یک هیچمنشور ملل متحد به این مطلب اشعار دارد که در  ویک پنجاه یماده

دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای 

 ای وارد نخواهد کرد.آورد لطمه به عملالمللی زم را برای حفظ صلح و امنیت بینامنیت اقدامات ال

و حمله مسلحانه را به  ماده مذکور بیانگر این مطلب است که تعریف صریحی از دفاع مشروعمفاد 

 حق از استفاده که دریافت توانمی متحد ملل منشور این ماده از به مراجعه با وجود  این بادهد دست نمی

 :است شرط چند به منوط مشروع دفاع

 

 نظامی تجاوز -4-1

فرد  برعلیهنظامی  و مسلّحانه تجاوزی تعدّی و که درصورتی اشاره شد،چنانچه در مطالب پیشین به آن 

 از الملل برگرفتهدر اصطالح حقوق بین شرط این. بود خواهد موجه مشروع دفاع پذیرد صورت یا کشوری

 تهاجم قبیل از غیرنظامی تهاجمات برداشت این است. طبق «مسلحانه یحمله وقوع صورت در» عبارت

 دفاع شرط این که گونههمان شد، خواهد خارج مشروع دفاع یدایره از فرهنگی و عقیدتی اقتصادی،

 موسع تفسیر به استناد با و خود ملی منافع برحسب کشورها از برخی هرچند داندنمی مجاز نیز را پیشگیرانه

 این شرط این مورد در تأمل قابل مطلب .باشندمی قائل خود برای نیز را پیشگیرانه دفاع حق ماده این از

 از ملل سازمان عمومی مجمع تعریف در. شود بیان روشن و واضح تعریفی نیز تجاوز برای باید که است

 سیاسی استقالل یا ارضی تمامیت حاکمیت، علیه مسلح نیروی از استفاده تجاوز :است آمده گونهاین تجاوز

روشن  .(235، 1375 بلدسویوسچک،) باشد متحد ملل منشور با مغایر که نحوی هر به یا دیگر دولت یک

مستقیم در شرایطی رخ است ولی حمالت غیر شناساییقابل وضوح بهص زمان حمله مستقیم است که تشخی

 نماید.ه و تشخیص و شناسایی آن دشوار میدهد که فرد فرصت اندکی برای دفاع از خویش دارا بودمی

ورزند بلکه با مان جنگ یا حاالت جنگی استناد میتنها در زبرخی دول به دفاع مشروع نه که این مضافاً

ن را به حاالت دیگری نیز تسری و آ حدوده دفاع مشروع را افزایش دادهتفسیری موسع از حمله مسلحانه، م

طبیعی آمریکا، قواعد درگیری زمان صلح این کشور را متکی بر حق  متحده ایاالت مثال عنوان بهدهند. می

داند و عالوه بر مشاهده اقدام خصمانه حتی وجود نیت خصمانه برای توسل به دفاع میدفاع مشروع 
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یه ممنوعیت این، در این منشور، دفاع مشروع، نوعی استثناء بر اصل اول بر عالوه .1دانندمشروع را کافی می

الملل ممنوع استفاده از زور را در روابط بین منشور که 4 یدر ماده»شود. زیرا توسل به زور محسوب می

تفسیر کرد. در این ماده نخستین هدف  1اعالم کرده باید با توجه به مواد دیگر منشور ملل متحد نظیر ماده 

المللی از طریق اقدامات جمعی مؤثر در پیشگیری یا محو تهدیدات سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین

توان است. از این ماده می مطرح گردیدهل تجاوز یا هر عمل ناقض صلح مانسبت به صلح و سرکوبی اع

در بعضی از موارد توسل به زور المللی ممنوع شده اما در روابط بین نتیجه گرفت که گرچه استفاده از زور

 .(171-172، 1382، زادهکرم) «تواند مجاز باشدمی

 

 دفاع یافتن ضرورت -4-2 

 مانند خصومت فصل هایراه تمامی که خواهد کرد پیدا ضرورت در صورتی دفاعاز دید فقهاء امامیه، 

است که  این صورتدر باشد.  داشته فوریت دفاع طرفی از و باشد نبوده راهگشا یک هیچ و طی شده مذاکره

 به همینول خون او نخواهد بود. ؤفع، مسحتی اگر فرد مهاجم کشته شود، خون وی مباح بوده و فرد مدا

شده از سوی فقهاء امامیه، اقسام دفاع از قبیل تجاوز به جان، عرض و های مطرحدلیل است که در گزاره

، 1412محقق(، ) یحلّ؛ 4-5، 1410؛ حلّی، 345، 1407)طوسی، گیردو تفکیک قرار می مورد تحلیلموس، نا

است.  نشده بیان متحد ملل منشور یک و  پنجاه یماده در صراحت به شرط این که است ذکر به الزم .(6-4

 یماده در ضرورت شرط که قائلند و نموده استفاده ماده این فحوای از را شرط این دانانحقوق وجود  این با

 .(235 ،1373خسروی، ) باشدمی مستتر نظرمورد

 

 تجاوز با دفاع تناسب -4-3

 متناسب دفاع بایستی کیفی نظر از هم و کمی ازنظر هم که داشت در نظر باید دفاع حق از استفاده برای    

 مدافع کشور پذیرد صورت مرز از ایگوشه در تجاوزی چنانچه اساس همین بر. باشد صورت گرفته تجاوز با

 نقاط سایر از مهاجم کشور به حمله به مجاز و نموده دفع نقطه همان در را متجاوز یحمله تواندمی فقط

                                                 
مشهود است:  1987ژوئن  15. در این زمینه، متن گزارش وزیر دفاع ایاالت متحده به کنگره در مورد ترتیبات امینتی در خلیج فارس،  1

( و حقوق جنگ دریایی، ترجمه: حمید رضا ملک محمدی نوری و 1980-1988عراق ))گاتوی، آندره و رونزیتی، ناتالینو، جنگ ایران و 
 .207-205، 1374 ن، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، دیگران، تهرا
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-ماده البالی از نیز شرط این .ندارد را مهاجم کشور ساختیزیر تأسیسات به تهاجم حق نینچهم باشد،نمی

 اقدام هیچ گرتوجیه و است حمله دفع به ناظر فقط دفاع مفهوم اینکه چه است، استفادهقابل ویک پنجاه ی

ترین شروط وفاق در فقه امامیه یکی از عنصریاز سویی دیگر مطلب مورد  .(239 همان،) باشدنمی دیگری

 (.568، 1417از پژوهشگران، )جمعی اند سب دفاع با تجاوز معرفی کردهتنا« شروط الدفاع»عنوان تحت را 

الملل تناسب و شده در حقوق بینفقه امامیه و تعاریف و حدود مطرحرسد در این زمینه بین می به نظرلذا 

در اعطای حق  51جستجوی تفسیر موسع از ماده ها در دان، برخی حقوقوجود  این با قرار است.اشتراک بر

استدالل آنان بر این امر استوار است که ماده مذکور، ناسخ  .(149، 1387)بهستانی، باشند توسل به زور می

ده ما چنینی اینتفسیر موسع  .(150)همان، برده است یک مورد را نام سایر موارد دفاع نیست بلکه صرفاً

اینکه نقطه تفاوت بین حقوق  سازد. مضافاًمی اثرآن را بی داشته و عمالًدی بازمذکور را از حالت عملکر

یابد. شیوه حل این تفاوت و تعارض، عدم توجه به تفسیر ربی در اینجا نیز بروز و نمود میاسالمی و غ

است که  در حالیاین  شمارد.را واجد شرایط جهت دفاع مشروع میموسع این ماده از منشور است که آن 

نوعی مبارزه با دشمنان و مهاجمان  عنوان بهدر دین اسالم در عرصه حکومتی و اجتماعی، جهاد دفاعی 

مسلمانان  فرهنگ و حیثیت و مال و جان از دفاع براى و اسالمى هاىبرای دفاع از حوزه اسالم و سرزمین

 جهاد حقیقت در» زیرا شود.دفاع مشروع در عرصه جمعی مطرح میشده و از موارد به رسمیت شناخته

-قدرت اگر مستضعف است. بنابراین هاىانسان حقوق از دفاع و خداوند حقوق از دفاع نوع یک نیز ابتدایى

 و سلطه با و گردند جامعه در عدالت و توحید گسترش از مانع و شده مسلط مردم به کافر و ستمگر هاى

 گسترش را تباهى و فساد زمین در و بپندارند خود بردگان را خدا بندگان و خود مال را خدا مال استبداد،

 چنین با مبارزه و شر دفع «بندگان بر خداوند دائمى لطف» باب از و «عقل» حکم به صورتایندر دهند،

 فطرت و بدرخشد مردم هاىدل بر حقیقت و توحید آفتاب که حدى تا است ضرورى و واجب افرادى

 درواقع پس .یابد انتشار آفاق تمام در خود طبیعت اساس بر الهى دین درنتیجه و شود آشکار آنان جوى حق

 فریضه تشریع از هدف و است انسانیت از دفاع حقیقت در و عدالت و قسط و توحید از دفاع ابتدایى جهاد

)منتظری، « مردم بر جویى سلطه و کشورگشایى نه واالست، هدف همین اسالم مقدس شریعت در جهاد

برای دفع افراد متجاوز عنوان دفاع  حد ضرورتای مشهور امامیه، دیگر در لسان فقه از سویی .(224، 1409

و جلوگیری از تجاوز است. به این معنا که تعدی فرد مدافع به متجاوز و ابتدا به ضربه از سوی او جایز 

 سازدعی فراهم میز دفاع را به لحاظ شرنیست بلکه منع از تجاوز و ورود به حریم خصوصی فرد مجوّ
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؛ اردبیلی، 232-235، 1403العلوم، ؛ بحر98-102، 1408دّث نوری، ؛ مح422-425، 1413)موسوی خویی، 

اع آید که دفدست میای فقهی و حقوقی این نکته مهم بههلذا با استقراء تامّ در دیدگاه .(210-206، 1381

و گرفته ریزی شده قرارن پایهحمایت افراد از جان، مال و ناموس آ بر اساسمشروع از باب حق مسلّمی که 

آثاری که در گرفتن ابعاد انسانی و نظرمللی عبارتی دیگر بر اساس درالوانین موضوعه ایران و قوانین بینق

با . لذا بر اساس مبانی مذکور، هرگاه جان و لواحق مرتبط اند شده وضعنهد جای میروان فرد و جامعه بر

در معرض تهدید و تعرض قرار گیرد، امری منطقی است که از خود بتواند  )ناموس و آبروی انسان( انسان

گرفته  در نظرو برای آن حدود و ثغوری منظم  قرارگرفته مورد امضاءشرع  ازنظرنماید و این حکم دفاع 

 .شده است

 

 گیرینتیجه -5

 سازد:ر میذیل را به ذهن متبادپژوهش نتایج و تدبر پیرامون موضوع مورد تأمل

ذکر است که شریعت اسالم شده، این نکته قابلمباحث فقهی و حقوقی مطرح درمجموعبا نگرش  (1

اجرای ترین راهکارها در جهت اعمال و شده منطقیتمامی ابعاد جنایت یا جرم انجام در جهت توجه به

سو با دالیل متقن به کرامت انسان و ارزشمندی گیرد. از یکمی در نظرها را حقوق فردی و اجتماعی انسان

. از سویی نخواهد داد کس هیچی و روحی وی را به ذاتی او توجه ویژه دارد و اجازه تجاوز به حریم جسم

 بر اساسسازد. تا کسی که ع او را به منع از تجاوز ملزم میدیگر در موارد تجاوز به حریم فرد در مقام دفا

 کند مستوجب مجازات نباشد.روع از خود دفاع میمقاومت و معیارهای مش

راه است، کشتن برای یا غارتی که با قهر و غلبه هم وجرح ضربهمچون  در تهاجمات فردی، (2

 شود.مشروع محسوب می قطعاًدفاع از خود 

تواند مفهوم دفاع در برابر تجاوز را توجیه کند، شامل معیارها و نمی برخی از جرائم که اساساً (3

 یابد.فاع مشروع خروج موضوعی و حکمی میخصوصیات دفاع مشروع نشده و از محدوده د

الملل است، نوع دفاع مشروع مبنی بر دفاع های فقه امامیه و حقوق بینآنچه مورد وفاق دیدگاه (4

و عرف  قطعاًجه است. معیار تشخیص این امر قانونی و نامود در مقابل حمالت یا تجاوزات غیرفرد یا افرا

 قرائن موجود پیرامون محیط و زمان وقوع تجاوز خواهد بود.
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دشمن به مرزها است.  راندنبیرونلی دفاع مشروع دفع تجاوز و در تهاجمات کشوری، هدف اص (5

خواهد مرکز تجاوز الزم  نابود کردنتر از حالت معمول باشد که دامنه تعدی و تجاوز وسیعصورتیاگرچه در

شروع شخص در مقابل اشخاص با دفاع مشروع در دامنه وسیع جنگی متفاوت خواهد رو دفاع ماین . ازبود

 بود.

حقوق ایران در این مورد خالصه شده در فقه و الملل از مبانی مطرحواگرایی منشور حقوق بین (6

در شده است این دفاع پیشگیرانه به رسمیت شناخته شود که طبق تفاسیر موسع و آزادانه منشور مذکور،می

چراکه زمینه را برای  داندشناسد و آن را مشروع نمیرانه را به رسمیت نمیاست که اسالم دفاع پیشگی حالی

سازد که این امر با مبانی اسالم نه خروج از احتمال تعدی فراهم میبه بها جمعی دستههای ارتکاب جنگ

 سازگاری ذاتی ندارد.

هایی از اقدام علیه امنیت ملی نمونه ری وگذاگیری، بمباقدامات جمعی همچون: گروگان (7

ن بیانگر شود و ایز، از موارد دفاع مشروع شمرده میمتجاو تروریسم است که در هر دو منبع، کشتن افراد

 شده در فقه و حقوق ایران در این حیطه است.الملل با مبانی مطرحهمگرایی منشور حقوق بین

که مهاجم بخواهد به حریم انسان صورتی، درشده در عرصه فقه و حقوقبر اساس مبانی مطرح (8

باشد چراکه دالیل شرعی و در این حالت نیز واجب و الزم می تجاوز کند و قصد قتل نداشته باشد، دفاع

 عقلی بیانگر لزوم حفظ جان، آبرو و ناموس است.

تواند در فرد یا خانواده فرد نیست بلکه میشده فقط شامل حق دفاع مشروع با معیارهای گفته (9

لمرو یک کشور را با های تروریستی قگروه زمانی که درنتیجهانجام پذیرد. حیطه کلی و اجتماعی نیز 

دفاع مشروع از کیان  حق بهتوان با استمداد از قوانین مربوط دهند میخطر قرار مییافته درحمالت سازمان

 ون ضرورت و تناسب، دفاع کرد.فرد و جامعه در مقابل این حمالت با عنایت به عناصر مهمی همچ
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