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 چکيذٌ

دُغ، در مّرجی کَ زان، آزادی، ِّؼض و ٌاىّس و  یکی از صلّق ًتیْی و فٌؼی ُؼ اٌـان صق دفاع اؿث و ایً صق ةَ او ازازه ىی

 زِان و ُای صلّكی ىال وی و صحی دیگؼان ىّرد جساوز واكِ قّد از آن دفاع ٌيایغ. دفاع ىكؼوع از زيهَ ىّوّّاجی اؿث کَ در ٌُام

ةَ ٍّّان ىّاٌِ  1ٌُؼ دارٌغ. در كاٌّن ایؼان ٌیؽ دفاع ىكؼوع داٌان ةؼ آن اجفاق کكّرُای ىعحهف ةَ آن پؼداظحَ قغه اؿث. فلِا و صلّق

گػار در كاٌّن  ىـئّنیث کیفؼی ىّرد پػیؼش واكِ قغه اؿث. یکی از قؼایي دفاع ىكؼوع، قؼط جٍاؿب دفاع و جساوز اؿث. انتحَ كاٌّن

رفحار ارجکاةی ةؼای دفِ جساوز یا ظٌؼ "اٌّن ؿاةق قؼط جٍاؿب را ةَ مؼاصث از ىحً كاٌّن صػف کؼده اؿث و ّتارت زغیغ ةؼظالف ك

ةؼاٌگیؽجؼیً  را زایگؽیً ٌيّده اؿث نػا ةا جّزَ ةَ جضّالجی کَ در كاٌّن زغیغ رخ داده اؿث از ایً رو از چانف "وؼورت داقحَ ةاقغ

ُای  ع و جساوز اؿث کَ در رویَ كىایی و در ّيم ىيکً اؿث ةاّخ جكحث آرا قّد و ةؼداقثىّوّّات دفاع ىكؼوع ةضخ جٍاؿب دفا

کٍغ و ةایغ در دفاع ةَ ىیؽان  جّان گفث کَ وؼورت، ّالوه ةؼ ایٍکَ وؼورت دفاع را انلا ىی آیغ. انٍِایَ ىی گٌّاگٌّی از آن ةَ ّيم 

کٍٍغه ىحٍاؿب ةا جساوز ةاقغ و وؼورت ایساد  حعؼاج کؼد کَ ةایغ اكغام دفاعجّان اؿ وؼورت اكغام کؼد ةَ ٌّّی ةضخ جٍاؿب را از آن ىی

قغه کَ پاؿعی ىٍاؿب ةَ صيهَ داده قّد و از صغود دفاع ٌتایغ جساوز مّرت گیؼد. و ُيچٍیً در ظنّص رّایث ىؼاصم دفاع ٌیؽ 

اقث مّرت گیؼد کَ جٍاؿب ٌیـث و ىغافِ ىيکً اؿث چٍیً ةؼداقحی مّرت گیؼد کَ ىٍُّر از آن ُيان جٍاؿب اؿث و یا ایً ةؼد

جؼ روی آورد. انتحَ ُيیكَ ایٌٍّر ٌیـث و ىيکً اؿث ةایغ از اكغاىث آؿان قؼوع و ؿپؾ ةْغ از اٌسام ُؼ ىؼصهَ، ةَ ىؼصهَ ؿعث

گّیٍغ وازب  ٍغ و ىیکٍ قؼایي ایساب ٌيایغ کَ ٌیازی ةَ رّایث ایً ىؼاصم ٌتاقغ. در فلَ ٌیؽ ةـیاری از فلِا ةضخ جٍاؿب را ةیان ىی

اؿث کَ ىؼاصم دفاع رّایث قّد. انتحَ ةؼظی از فلِا كائم ةؼ ایً ُـحٍغ کَ اگؼ قؼایي اكىاء ٌيایغ )جؼس فّت وكث و غهتَ یافحً 

کٍغ کَ ىغافِ از  کٍٍغه یا ىحساوز( رّایث ىؼاصم دفاع وازب ٌیـث و ةؼظی ٌیؽ ىاٌٍغ ماصب زّاُؼ ةَ مّرت ىٌهق ةیان ىی صيهَ

جّان ٌحیسَ گؼفث کَ اكغام ةایغ ةا  ظّاُغ ىِازو را دفِ ٌيایغ. از ىتاصخ صلّكی و فلِی ىی جّاٌغ ةَ ُؼ ٌضّی کَ ىی ةحغا ىیُيان ا

جّزَ ةَ ىّرد ظاص و در ُؼ پؼوٌغه ةَ ًّر زغا ةؼرؿی قّد و ةؼاؿاس آن صکو داده قّد. و ّّاىم ةـیاری ٌُیؼ ؿً، زٍؾ، قؼایي 

غافِ، زىان و ىکان صاددَ، قؼایٌی کَ ىؼجکب داقحَ، جضنیالت، ىّكْیث و قأن ازحياّی، قغم و صؼفَ، اصحیاًیِ ى رواٌی و ةغٌی، ةی

ارجتاط ٌعّاُغ ةّد و ةایغ  ىضیي زٌغگی، ظاٌّاده  و ... در ٌُؼ گؼفحَ قّد و ةَ ّتارجی ّّاىم رواٌكٍاؿی، ازحياّی، فؼٍُگی و ... ةی

ا ٌتایغ صکو کهی داد و ةایغ ىْیارُای ىعحهف را در ٌُؼ گؼفث و ةؼ اؿاس آن صکو داد صحياً نضاظ قّد و ىّرد ةَ ىّرد ةؼرؿی قّد نػ

جِیَ قغه و ٌاىِا  ةا اؿحفاده از کحب، ىلاالت، پایانىٌانب ایً ٌّقحار و ةایغ از ىحعنیً ایً اىؼ ٌُیؼ رواٌكٍاس و غیؼه اؿحفاده ٌيّد. 

 قؼط جٍاؿب دفاع ةا جساوز. ىتضخ دوم: ع ىكؼوع در كاٌّن و فلَ وىفِّم دفاىضتخ ٌعـث:  گؼدد: ارائَ ىیدو ىتضخ  در كانب

دفاع ىكؼوع، ىّاٌِ ىـئّنیث کیفؼی، جٍاؿب دفاع و جساوز، فلَ، كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب  :يذيکل ياژگان

1392. 
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 2مليکا خليل اللهی، 1يجمال رضایی حسيه آباد
 .ّىّ ُیئث ّهيی داٌكگاه جِؼان 1
 حؼی صلّق داٌكگاه جِؼان.داٌكسّی دک 2

 
 ٌام ٌّیـٍغه ىـئّل:

 مليکا خليل اللهی

 تىاسب دفاع ي تجايز در قاوًن ي فقٍ

 13/7/1398جاریط دریافث: 

 20/9/1398جاریط پػیؼش: 
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 مقذمٍ
ُای صلّكی زِان از ىّوّّات صائؽ  مکٍٍغ. دفاع ىكؼوع در ٌُا ُا، ةهکَ صیّاٌات ٌیؽ در ىلاةم ظٌؼ از ظّد دفاع ىی ٌَ جٍِا اٌـان

ا اُيیث اؿث؛ چؼا کَ زان، ىال، ّؼض و ... كاةم اصحؼام اؿث و ارزقی ةـیار واال دارد کَ كؼآن، روایات، کحب صلّكی و كّاٌیً کكّرُای دٌی

 ةَ آن پؼداظحَ اؿث. 

ٍنؼ كاٌٌّی زؼم ىْؼفی قغه اؿث. )رازاٌی، ُای صلّق کیفؼی ةَ ٍّّان ّاىم زائم کٍٍغه ّ ٌِاد صلّكی دفاع ىكؼوع در غانب کحاب

ی ظالف كاٌّن،  ُای ىِو ىْافیث از ىـئّنیث کیفؼی ّتارت اؿث از صق و جکهیفِ دفاع ةؼ وغ صيهَ ( ةَ ّتارجی یکی از ؿتب9، ص 1378

َ ويً دارا ةّدن ( دفاع ىكؼوع در صلّق کیفؼی ّيّىی ٌِادی اؿث ک211، ص 1384و صق و جکهیف صفاَث در ةؼاةؼ ظٌؼ. )ؿهیياٌی، 

دار ٌَ جٍِا در كّاٌیً ؿٍحی ُيچّن   ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث. ایً ٌِاد ریكَ 1ؿاةلَ جاریعی ًّالٌی، ةَ ٍّّان ىّاٌِ ىـئّنیث کیفؼی

ق ةٍغ یازدُو از )در ایؼان ةاؿحان ٌیؽ ةَ ایً ٌِاد جّزَ قغه اؿث. ةَ ٍّّان ىذال در زىان ؿاؿاٌیان ىٌاةةیٍی گؼدیغه  كاٌّن صيّراةی پیف

جّان صحی ةا زظو  گفحار قاٌؽدُو دیٍکؼد اگؼ کـی ةَ دیگؼی صيهَ ٌيایغ و راه دیگؼی ىذم جّمیَ و جّؿم ةَ كاٌّن ىؤدؼ واكِ ٌكّد، ىی

 )در صلّق كغیو فؼاٌـَ ٌیؽ جضث جأدیؼةهکَ در ادیان ىعحهف آؿياٌی ُيچّن قؼیْث اؿالم، یِّد و ىـیضیث کؼدن وی را ىحّكف ٌيّد.( 

)قيؾ ٌاجؼی و  ىّرد جكؼیِ كؼار گؼفحَ اؿث.گؼفث.(  ُای فؼاواٌی ىّرد كتّل كؼار ىی ُای ىـیضیث، دفاع ىكؼوع انتحَ ةا ىضغودیث اٌغیكَ

-1362( در اوؿحا، صق زرجكث کَ صاکو ةؼ ایؼان ةاؿحان ةّده دفاع ىكؼوع ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث. )فؼوزیً، 126، ص 1396زارع، 

ُای قغیغ صلّق ظّد یا دیگؼان، در مّرت نؽوم  دٍُغ جا در ىلاةم ٌله ُای صلّكی ةَ جاةْان ظّد ازازه ىی ٍِایَ ُيَ ٌُام( ان9، ص 1361

ىٍكّر ىهم  51انيههی ٌیؽ ىاده  ( در ؿٌش ةی108ً، ص 1390ةا اؿحفاده از زور، از ظّد یا دیگؼان صيایث کٍٍغ. )كاؿيی و چِارةعف، 

( قایغ از 17، 1379کٍغ. )ىضيغ ّهی پّر،  جأییغ ىی@ صيهَ ىـهضاٌَ»فؼدی یا زيْی را در مّرت وكّع @ صق ذاجی دفاع ىكؼوع»ىحضغ 

 ( 56، ص 1394)ؿاالری قِؼ ةاةکی، @ دفاع ىكؼوع جاریط ٌغارد.»گّیغ:  ّانو زؽایی آنياٌی ىی  2@گب»ُيیً روؿث کَ 

، ص 1376ُؼ فؼد داٌـحَ اؿث؛ )ىضـٍی،@ ًتیْی و اونیَصق »داٌان ىكِّر روىی ىتٍای دفاع ىكؼوع را  ؿیـؼون ظٌیب و صلّق

، ص 1385جّان آن را زؽو صلّق ًتیْی داٌـث. )ظـؼوی،  ؿث و از ایً نضاظ ىی (  از ایً رو دفاع ىكؼوع صق ًتیْی ُؼ ىّزّدی214

گؼدد و  ٌیـث و ّيهف زؼم جهلی ٌيیکٍٍغه چَ از نضاظ امّل اٌناف و ّغانث و چَ از ٌُؼ اظالق و ّاًفَ، ایؼادی وارد  (  نػا ةؼ دفاع21

 (10، ص 1343گٌَّ ىـئّنیث ىغٌی و کیفؼی ٌغارد. )ةاكؼی،  ُیچ

@ دفاع ىكؼوع ّتارت اؿث از اكغام فؼد در ىْؼض جِغیغ ةؼای صفٍ یکی از صلّق ظّد.»جّان گفث کَ  در یک جْؼیف ىعحنؼ ىی

کٍغ و  ىسازات ٌیـث. چٍیً فؼدی ةا دفِ جساوز ةَ ازحياع ظغىث ىیکٍغ ىـحّزب  ( کـی کَ از ظّد دفاع ىی5، ص 1389)ّتغاهلل یار، 

جّاٌغ در اّيال کیفؼ قعنی کَ در ىلاةم جساوز دیگؼی ىلاوىث و از وكّع آن زهّگیؼی  ّيم او فاكغ كتش ازحياّی اؿث و نػا ازحياع ٌيی

گیؼد ایً اؿث کَ ّهث ىكؼوّیث دفاع، اّيال كىاوت ٌفِ ةغاٌغ. ىٌهتی کَ در دفاع ىكؼوع ةایغ ىّرد جّزَ كؼار  کؼده اؿث، ظّد را ذی

ی غیؼّادالٌَ را دارد. ةغیً نضاظ،  ةار یک صيهَ قعنی و ازؼای ّغانث فؼدی ٌیـث، ةهکَ رفحاری اؿث کَ زٍتَ پیكگیؼی از ٌحایر زیان

ّغانث ظنّمی و فؼدی. دفاع ىكؼوع ةیكحؼ در زِث جأىیً و صفٍ اىٍیث قعنی در غیاب ُیأت ازحياّی اؿث جا كىاوت و ازؼای 

ی زؼم اؿث کَ جضلق دفاع ىكؼوع را  ی غیؼّادالٌَ در دفاع ىكؼوع ةَ ٍّّان ّاىم ىّزَِ ُيیً زٍتَ پیكگیؼی از ٌحایر زیاٌتار صيهَ

 (172و  171، مل 1369ىٍّط ةَ رّایث قؼایٌی ٌيّده اؿث. )گهغوزیان، 

ُيگی صاکی اؿث کَ دفاع ىكؼوع از زيهَ ىّوّّات صلّق کیفؼی اؿث  ُا صّادث ؿاالٌَ و ةهکَ ىاُاٌَ ىٍْکؾ در زؼائغ و روزٌاىَ

ىاٌغ و ةَ نضاظ ّغم آقٍایی ىغافِ ىّزتات جىییِ صلّق وی را  کَ ةَ ٍُگام ىضاکيَ و رؿیغگی در ةؼظی از ىّوّّات زٍایی ىغفّل ىی

 ( 395، ص 1394ؿازد. )ؿاالری قِؼ ةاةکی،  فؼاُو ىی

جغییؼ و جضّالجی داده اؿث. ُياٌگٌَّ کَ گفحَ قغه كاٌّن زغیغ  1/2/1392ازات اؿالىی ىنّب گػار در كاٌّن ىس از ًؼفی كاٌّن

 "رفحار ارجکاةی ةؼای دفِ جساوز یا ظٌؼ وؼورت داقحَ ةاقغ"ةؼظالف كاٌّن ؿاةق قؼط جٍاؿب را مؼاصحاً از ىحً كاٌّن صػف کؼده و ّتارت 

ُای گٌّاگٌّی قّد. كاٌٌّی، كاٌّن ىٍاؿب اؿث کَ اوالً: قفاف و روقً و  َ ةؼداقثرا زایگؽیً ٌيّده اؿث کَ ُيیً اىؼ ىيکً اؿث ىٍسؼ ة

گّیی، ازيال، اةِام، جْارض و جفـیؼةؼدارةّدن ازحٍاب ٌيایغ و داٌیا:ً وياٌث ازؼای ىٍاؿب داقحَ ةاقغ. ىيکً اؿث  دكیق ةاقغ و از کهی

قؼایي دفاع ىضـّب ٌکٍٍغ و اىا ةؼظی آن را ُيچٍان از قؼایي دفاع  ةؼظی ةَ اؿحٍاد ایٍکَ ایً قؼط صػف قغه دیگؼ ةَ ٍّّان یکی از

رؿاٌغ کَ دفاع کؼدن وؼوری ةاقغ و  ایً ىفِّم را ىی "رفحار ارجکاةی ةؼای دفِ جساوز یا ظٌؼ وؼورت داقحَ ةاقغ"کٍٍغ. ّتارت  جهلی 

کٍٍغه ىحٍاؿب ةا جساوز  ن اؿحعؼاج کؼد کَ ةایغ اكغام دفاعجّا ةایـحی ةَ ىیؽان وؼورت اكغام کؼد. از ّتارت فّق ةَ ٌّّی ةضخ جٍاؿب را ىی

                                                           
 انتحَ در كاٌّن ؿاةق جضث ٍّّان ّّاىم ىّزَ زؼم قٍاظحَ قغه ةّد. 1
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ةاقغ و وؼورت ایساد قغه کَ پاؿعی ىٍاؿب ةَ صيهَ داده قّد و از صغود دفاع ٌتایغ جساوز مّرت گیؼد. در ظنّص رّایث ىؼاصم دفاع 

غام ىغافِ از آؿان قؼوع و ؿپؾ ةؼظّردی ةْىی ىيکً اؿث آن را ٌاَؼ ةَ ةضخ جٍاؿب ةغاٌٍغ و ةؼظی زغا از آن در ٌُؼ ةگیؼٌغ یٍْی اك

جؼ ةا ىحساوز داقحَ ةاقغ. انتحَ ُيیكَ ایٌٍّر ٌیـث کَ قؼایي ةَ ایً ٌضّ ةاقغ ةهکَ ىيکً اؿث قؼایٌی پیف آیغ کَ رّایث ایً  ؿعث

رّایث جغریر و كاّغه گػار ةَ مؼاصث رّایث ىؼاصم دفاع را ةیان کؼده ةْىاً ىيکً اؿث ىضاکو  ىؼاصم وؼوری ٌتاقغ. ُؼچٍغ کَ كاٌّن

ةؼٌغ کَ ةَ ىٍْای رّایث جؼجیب و جغریر در قغت  االؿِم فاالؿِم را قؼط ٌغاٌٍغ. در فلَ اکذؼ فلِا ٍّّان االؿِم فاالؿِم را ةَ کار ىی

جساوز کٍغ اٌغ کَ ٌتایغ از صغ دفاع  اٌغ و درزاجی را ةیان ٌيّده ّيم اؿث و فلِا در ایً ظنّص صـاؿیث ةیكحؼی ةؼای دفاع كائم قغه

ةارجؼیً ّيم روی آورد و  جؼیً و زیان جؼیً درزَ قؼوع کٍغ و ةَ جغریر در مّرت ٌیاز ةَ ؿعث ایً مّرت کَ ىغافِ ةایـحی از آؿان  ةغیً

کٍٍغه یا  رّایث ایً ىؼاصم وازب اؿث. انتحَ ةؼظی از فلِا ىْحلغٌغ کَ اگؼ قؼایٌی ةَ وزّد آیغ کَ ةاّخ فّت وكث و غهتَ یافحً صيهَ

جّاٌغ ةَ ُؼ ٌضّی کَ  ىحساوز قّد رّایث ىؼاصم دفاع وازب ٌیـث. ةؼظی ٌیؽ ىاٌٍغ ماصب زّاُؼ ىْحلغٌغ کَ ىغافِ از ُيان اةحغا ىی

ظّاُغ ىِازو را دفِ ٌيایغ. انٍِایَ گاه ىيکً اؿث کَ قعنی در قؼایٌی پاؿعی ىحٍاؿب ةا صيهَ دُغ ونی نؽوىاً ىؼاصم دفاع را  ىی

رو  ةؼّکؾ یٍْی قعنی در دفاع از ظّد ىؼاصم دفاع را رّایث ٌيایغ و نیکً پاؿط وی ىحٍاؿب ةا صيهَ ٌتاقغ از ایًرّایث ٌٍيایغ و گاه 

 ةِحؼ اؿث ُؼ پؼوٌغه ةَ ًّر زغا ةؼرؿی قّد و ةا جّزَ ةَ ىضحّیات پؼوٌغه صکو داده قّد.

 

 وخست: مفهًم دفاع مشريع در قاوًن ي فقٍ مبحث
زؽای ُؼ ةغی ةغیی اؿث »فؼىایغ:  ؿّره ىتارکَ قّری ىی 40ً ةؾ کَ ظغاوٌغ ىحْال در آیَ در اُيیث ةضخ دفاع ىكؼوع ُيی

ؿّره  126چٍیً ظغاوٌغ در آیَ  ُو 1@ُياٌٍغ آن. پؾ کـی کَ ّفّ کٍغ و آقحی ورزد ىؽدش ةا ظغاؿث، زیؼا ؿحيکاران را دوؿث ٌغارد.

و ٌیؽ   2@اٌغ. و اگؼ متؼ کٍیغ، ماةؼان را متؼ ٌیکّجؼ اؿث. را ّلّةث کؼده کٍیغ، چٍان ّلّةث کٍیغ کَ قيا اگؼ ّلّةث ىی»فؼىایغ:  ٌضم ىی

ُای صؼام را كناص اؿث. پؾ ُؼ کؾ ةؼ قيا جْغی  ایً ىاه صؼام در ىلاةم آن ىاه صؼام و قکـحً ىاه»فؼىایغ:  ؿّره ةلؼه ىی 194در آیَ 

صحی گفحَ قغه اؿث کَ ةؼای دفاع  3@گاران اؿث. ةغاٌیغ کَ او ةا پؼُیؽ اش ةؼ او جْغی کٍیغ و از ظغا ةحؼؿیغ و ی جْغی کٍغ، ةَ ُيان اٌغازه

جّان ةَ كحم ىِازو دؿث زد. ایً ةؼظّرد ةا دیغگاه اؿالىی کَ ةؼ اؿاس آن دفاع در ىلاةم ُؼگٌَّ جْؼض جا آٌسا ىّرد جكّیق كؼار  از ىال ىی

ةاقغ: ىًَ كُحِم دونَ ىانَ فِّ قِیغ. )مادكی،  اؿث ؿازگار ىیگؼفحَ کَ قعل کكحَ قغه در راه دفاع از ىانف ىذم قِیغ داٌـحَ قغه 

قٍاؿی و وؼورت  ةا جّزَ ةَ اُيیث ىفِّمقّد.  ( نػا آٌلغر ایً ةضخ ىِو اؿث کَ ىلام واالی قِادت ةَ وی داده ىی356، ص 1393

ایو. در گفحار ٌعـث ةَ ىفِّم دفاع  پؼداظحَىفاُیو ةَ ، ایً ىتضخدر  کٍغ پژوُف در ُؼ ىّوّّی، ىا را در رؿیغن ةَ ُغف کيک ىی

 ایو. ىفِّم دفاع ىكؼوع در کحب صلّكی و فلِی پؼداظحَ ایو و در اداىَ در گفحار دوم ةَ ىكؼوع در نغث پؼداظحَ

 

 گفتار وخست: مفهًم دفاع مشريع در لغت 

يایث کؼدن و یاری رؿاٌغن آىغه اؿث؛ ةَ ىٍْای دور کؼدن و راٌغن اؿث و در ةاب ىفاّهَ ةَ ىٍْای ص@ دفِ»از ىاده @ دفاع»واژه 

 (17، ص 1382یٍْی از او صيایث کؼد و ةَ او یاری رؿاٌغ. )یّؿفیان، @ دافََِ ٍََُّ»

دفاع: دور کؼدن. یکغیگؼ را راٌغن. از دؿحتؼد دقيً )اٌـان یا صیّان( صفٍ کؼدن. ةازداقحً. پؾ زدن. اٌسام »در دُعغا آىغه اؿث:  

ی از آؿیب دیغن. پكحیتاٌی کؼدن. )امٌالح فلَ( ىلاةم زِاد. زٍگ ىـهيان در ةؼاةؼ صيهَ کافؼان. )امٌالح دادن ُؼ ّيهی ةؼای زهّگیؼ

قٍاؿی( واکٍكی  ی صؼیف. )امٌالح روان صلّق( آوردن دنیم و ىغرك ةؼای ادتات درؿحی ادّا. )امٌالح ورزش( زهّگیؼی از صيهَ

)دُعغا، @ دُغ. دفاع کؼدن: دور کؼدن. زٍگیغن. پكحیتاٌی کؼدن. ظارزی از ظّد ٌكان ىی ُای ٌاظّدآگاه و ٌاآگاُاٌَ کَ فؼد در ةؼاةؼ پغیغه

آغاز کؼده قغه. روا و زایؽ. ىٌاةق قؼع. ىّافق قؼع. راؿث و درؿث »( ُيچٍیً ىكؼوع را ةغیً گٌَّ جْؼیف کؼده اؿث: 1317، ص 1385

 (2722، ص 1385)دُعغا، @ کَ ٌيازگؽاردن ةا آن روا و زایؽ اؿث.و آٌچَ قؼع روا دارد. یک كـو پارچَ آىیعحَ از اةؼیكو و پٍتَ 

از کـی صيایث کؼدن، ةغی و آزاری را از ظّد یا از دیگؼی دور کؼدن، وًً و ٌاىّس و »دفاع در فؼٍُگ فارؿی ّيیغ آىغه اؿث کَ: 

آٌچَ ىٌاةق قؼع »َ جْؼیف کؼده اؿث: (. ُيچٍیً ىكؼوع را ةغیً گ955ٌّ، ص1378)ّيیغ،@ صلّق ظّد را از دؿحتؼد دقيً صفٍ کؼدن.

 (1811، ص1378)ّيیغ،@ ةاقغ و قؼع آن را روا و زایؽ ةغاٌغ.

                                                           
ُّانِيیً.وَ زَؽاءُ ؿَیِّئَ» 1 ٌََُّ ال ُیضِبُّ ان  @َ ؿَیِّئٌََ ىِذُهِا فَيًَ َّفا وَ أمهَشَ فَأزؼُهُ َّهَی اهللِ إ
َّ ظَیؼٌ نِهنّاةِؼیًَ.» 2  @وَ اِن ّاكَتحُو فَْاكِتُّا ةِيِذمِ ىا ُّّكِتحُو ةَِ وَ نَئًِ مَتَؼجُو نَُِ
َِ انيُحَّلِی انكَُِّؼ انضَؼامُ ةِانكَِِّؼ انضَؼامِ وَ انُضؼُىاتُ ِكناصُ» 3 ًِ اّحَغی َّهَیکُو َفاّحَغُوا َّهَیَِ ةِِيذمِ ىَااّحَغی َّهَیکُو وَ اجَّلُّا اهللَ وَ اَّهيُّا أنَّ اهللَ ىَ  @ًَ.فَيَ
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در ةؼاةؼ ىِازيان از  >دفاع: ایـحادگی در ةؼاةؼ ظٌؼ یا صيهَ یا ةؼای پیكگیؼی از پیاىغُای آن »آىغه اؿث:  در فؼٍُگ فارؿی ٌیؽ

. )ىسازی( 2. ؿازگار یا ىٌاةق ةؼ قؼع، قؼّی )رواةي ىكؼوع( 1ىكؼوع: ( »972 ، ص1388)مغری افكار و ُيکاران، .@ <ظّدش دفاع کؼد 

دفاع قعنی: )صلّق( دفاع قعل در ةؼاةؼ جساوز ةَ (. »1911، ص 1388)مغری افكار وُيکاران، @ ةؼ صق )جلاوای ىكؼوع، صق ىكؼوع(.

كىایی. دفاع ىكؼوع: )صلّق( دفاع قعل در ةؼاةؼ جساوز ةَ ُای اٌحُاىی یا  زان، ىال، یا ٌاىّس ظّد، در مّرت ٌغاقحً دؿحؼؿی ةَ ىلام

 ( 972، ص 1388)مغری افكار و ُيکاران، @ ُای اٌحُاىی یا كىایی زان، ىال، یا ٌاىّس ظّد، در مّرت ٌغاقحً دؿحؼؿی ةَ ىلام

 

 گفتار ديم: دفاع مشريع در کتب حقًقی ي فقهی 

ای کَ از  صق دفاع از ظّد یا اىّال ظّد در ىلاةم مغىَ»جْؼیف قغه اؿث: صق دفاع ىكؼوع ةغیً قکم  1بلک ٌاىَ صلّكی در نغث

قّد صق دفاع ىكؼوع اؿث. صق دفاع ىكؼوع زّاز اؿحْيال زور ةَ ىٍُّر ىلاوىث در ىلاةم صيهَ، کكحً ؿّء  ی دیگؼی وارد ىی ٌاصیَ

، اىّال و ؿکٍی یا یکی از اّىای فاىیم ظّد ٌیؽ ی زور صحی اگؼ ىٍسؼ ةَ كحم قّد، از قعل ظّد كنغکٍٍغه، پاؿعگّئی زور ةَ وؿیهَ

صق دفاع ىكؼوع »صق دفاع ىكؼوع چٍیً جْؼیف قغه اؿث:  2رادیه ( ُيچٍیً در کحاب نغث11، ص 1377)ّیّوی، @ گؼدد. ىضـّب ىی

اگؼ ىٍسؼ ةَ كحم قّد. کٍغ. صحی  صلی اؿث کَ ةؼ اؿاس آن قعل از ظّد و اّىاء فاىیم ظّد و در ةؼظی از ىّارد از اىّال ظّد دفاع ىی

انّمف ةایـحی كتالً کهیَ  ای ىٍسؼ گؼدد. ىِ ای ةایغ مّرت گیؼد کَ اگؼ ةَ ٌحیسَ ةؼؿغ ةَ زٍایث ةیؼصياٌَ دفاع در ىلاةم آٌچٍان صيهَ

 (  4، ص1342)ٌادری، @ ىْلّل ةؼای زهّگیؼی از كحم اٌسام گؼفحَ ةاقغ.اكغاىات 

د جساوز در مّرت ٌغاقحً وكث ةؼای جّؿم ةَ كّای دونحی ةيٍُّر رفِ جساوز صق دارد قعل ىّر»در جؼىیٍّنّژی صلّكی آىغه اؿث: 

( 304و  303، مل1386)زْفؼی نٍگؼودی، @ ةَ ٌیؼوی قعنی از ٌاىّس و زان و ىال ظّد دفاع کٍغ ایً دفاع را دفاع ىكؼوع گّیٍغ.

ؼف او ىّرد جساوز اؿث و فؼمث جّؿم ةَ كّای دونحی را ٌغارد آٌکَ زان یا ىال یا ق»ُيچٍیً در ىتـّط در جؼىیٍّنّژی صلّق آىغه اؿث: 

و ةا فؼار از ىضم جساوز ٌحّاٌغ ظالمی یاةغ صق دارد ةَ كِؼ از ظّد دفاع کٍغ );دفاع ىكؼوع( ىحساوز ىيکً اؿث کـی ّادی ةاقغ یا ىأىّر 

 ( 1938، ص 1378نٍگؼودی،  ُا در ایً دفاع ٌیـث پؾ آن را زؼم ٌكيؼٌغ. )زْفؼی دونحی و چّن ٍّنؼ كاٌٌّی زؼم

دفاع ىكؼوع ّتارت از صلی اؿث کَ كاٌّن آن را ةؼای قعل ىلؼر کؼده اؿث جا ةا ّيهی کَ وؼورت دارد، ظٌؼ صلیلی، صال و 

( نػا ىٍُّر 315، ص 1392غیؼىكؼوّی را دفِ کٍغ کَ ٌفؾ، ىال یا ٌاىّس او یا دیگؼی را ىّرد جِغیغ كؼار داده اؿث. )مفاری و ماةؼی، 

( 5، ص 1344قّد. )ىِغوی،  ةاقغ و ةا اّيال اٌحلام زّیاٌَ و ىلاةهَ ةيذم دفاع اًالق ٌيی ىی از دفاع ىكؼوع دفِ وؼر و زهّگیؼی از ظٌؼ

جّاٌغ در ىّكْیحی وؼوری و  صلی كاٌٌّی کَ قعل ةا جّؿم ةَ آن ىی»دفاع ىكؼوع یا دفاع كاٌٌّی ّتارت اؿث از:  َکجّان گفث  انٍِایَ ىی

انّكّع یا ةانفْم را کَ ٌفؾ، آزادی، ّؼض و ٌاىّس، ىال یا آزادی جً آن قعل یا دیگؼی را ىّرد  ری ةَ َاُؼ ىسؼىاٌَ، جساوزی كؼیبةا رفحا

 ( 429، ص 1396)قيؾ ٌاجؼی، کالٌحؼی، زارع و ریاوث، @ كؼار داده دفِ ٌيایغ.جِغیغ 

کٍغ و جساوز را  قّد کاىالً صيایث ىی جضث ؿحو در پیف گؼفحَ ىی اؿالم ةَ ٍّّان یک دیً ىٌٍلی، از اكغاىات دفاّی کَ جّؿي افؼاد

انيههی  رود. )کٍفؼاٌؾ ةیً ٌيایغ. از ایً رو دفاع صق ىـهو افؼاد و زّاىِ اؿث و یک رفحار ىّزَ اٌـاٌی ّهیَ جساوز ةَ قيار ىی ىضکّم ىی

( در ىٍاةِ امیم 25، ص 1383اه اؿث. )ىٍنّری الریساٌی، ( دفاع اغهب ةا ةػل ىال و زان جا دفِ جساوز ُيؼ234، ص1368جساوز و دفاع، 

ةً اةی انْالء و ُیذو ةً ةؼأ<،ّلم و فٌؼت دفاع ةَ ٍّّان صلی فٌؼی و ًتیْی ةَ  ی صـیً ؿٍث ?ىذم مضیضَ اؿالم ىاٌٍغ كؼآن و

از کكّر در ةؼاةؼ جساوز دقيٍان کَ از قّد: انف( دفاع ؿازىان یافحَ  ی امهی جلـیو ىی رؿيیث قٍاظحَ قغه اؿث. دفاع در فلَ ةَ دو قاظَ

کٍٍغ. ?دفاع در ىیغان زٍگ< ب( دفاع فؼدی یا گؼوُی از زان و ٌاىّس و ىال ظّد و دیگؼان در ةؼاةؼ ىحساوزان  آن ةَ زِاد دفاّی یاد ىی

 (  377انی  363، مل 1392)زيْی از ىضللان،   3ُا. ةَ آن

دفاع ىكؼوع ّام کَ در امٌالح، اىؼ ةَ ىْؼوف و ٌِی از ىٍکؼ ظّاٌغه  -1گٌَّ اؿث: ةَ جْتیؼ دیگؼ دفاع ىكؼوع در صلّق اؿالىی دو 

قّد. )در قؼیْث، ةؼ ُؼ اٌـاٌی در صيایث از زان ظّیف، یا زان  دفاع ىكؼوع ظاص کَ در امٌالح دفِ ىِازو ٌاىیغه ىی -2قّد.  ىی

قّد، جا آٌان را  ّیف یا ىال دیگؼی، صق ُؼ اٌـاٌی ىضـّب ىیدیگؼی، دفاع ىكؼوع ظاص، وازب اؿث. صق ُؼ اٌـاٌی در صيایث از ىال ظ
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گیؼد. کَ در گـحؼه  ای ىیانيهم ز ُای داٌف صلّق در گؼایف صلّق ةیً در ىّرد كـو اول، دفاع، ةؼای کارةؼد زور ةا صيهَ دونحی ىِازو در گؼایف 3

اٌغ و جْؼیفی از آن در کحب  گیؼد. ایً ةضخ در ىٍاةِ فلِی زیؼىسيَّّ زِاد اؿث کَ ةیكحؼ فلِا ةَ ًّر گػرا آن را ةؼرؿی کؼده صلّق ظنّمی كؼار ىی

دارد.  ده و ٌـتث ةَ دیگؼان ؿحو روا ىیقّد. ةَ ًّر کهی دفاع در ةؼاةؼ جساوز اؿث و ىحساوز کـی اؿث کَ صق دیگؼی را رّایث ٌکؼ فلِی ىكاُغه ٌيی

ُای داٌف صلّق زؽا اؿث. دفاع فؼدی اگؼ ىْحتؼ  گیؼد. زایگاه ایً ةضخ در گؼایف در ىّرد كـو دوم، دفاع فؼدی، در گـحؼه صلّق ظنّمی كؼار ىی

 (29، ص 1394كناص ىٌؼح اؿث. )ُاقيی،  ةاقغ. در فلَ اؿالىی ةضخ دفاع فؼدی در ىتاصخ صغود و ُای ؿلّط ىسازات ىی قٍاظحَ قّد یکی از ّهث
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از ُؼ جساوز فْهی و غیؼ ىكؼوّی، ةا كغرت الزم در صغ دفِ ایً جساوز صفٍ ٌيایغ. ىلنّد از دفاع ىكؼوع ظاص، ظّاه صق ةاقغ یا وازب، 

و  197، مل 1373ٌیا و ُيکاران،  )كؼةان -2ـث.( قّد، زیؼا دفِ فْهی ىحساوز، ىاٌِ از ىسازات ٌی دفِ جساوز اؿث، و ىسازات ىضـّب ٌيی

 ةاقغ. وزّد دارد و در ایٍسا ىٍُّر ىا دفاع ىكؼوع ظاص ىی  داٌیغ ةیً دفاع ىكؼوع ّام و ظاص جفاوت ( ُياٌٌّر کَ ىی198

یا ىِازو اؿث. ومیال انفُی آن ةَ ّلب راٌغن ىحساوز  اننائم اؿث کَ، ىٍْای جضث در فلَ اؿالىی جْتیؼ ىحغاول از دفاع ىكؼوع، دفِ

درازی، از ِّغه کاری ةؼآىغن، مّل انتْیؼ: یٍْی  ةا کـؼ ماد، ىنغر و ةَ ىٍْای )اؿحٌانَ و ىّادتَ( پؼیغن، زِیغن، ُسّم ةؼدن، دؿث

َ ظٌؼ صيهَ قحؼ، اننّل ىً انؼزال: صيهَ یا ُسّم ىؼدان. و در امٌالح ةَ ىٍْی یّرش ةؼدن ةَ دیگؼی ةَ ٌاصق اؿث. در امٌالح فلِا ة

قّد. از دیغگاه فلِی ىٍُّر از دفِ میال، دفِ کؼدن ُؼگٌَّ جساوز ةؼ  ّهیَ گفحَ ىی غیؼىكؼوع، میال؛ ةَ ىحساوز، مائم؛ ةَ ىغافِ، ىنّل

 ٌفؾ، ًَؼف )اّىا(، ةىِ یا ىال اؿث. و یا مائم فؼدی اؿث کَ كنغ آزار و اذیث رؿاٌغن ةَ ٌفؾ یا ىال یا ٌاىّس دیگؼی را دارد. انتحَ در

گیؼد. در ایً جْاریف ىّارد كاةم دفاع از دیغگاه فلِی ةیان قغه اؿث، ونی  فلَ مائم نفٍ ّاىی اؿث کَ غیؼىـهيان و صیّان را ٌیؽ در ةؼ ىی

ی دفاع قعل از ٌفؾ ظّد، ٌاىّس ظّد و ىال ظّد جأکیغ دارد، و دیگؼی را در ٌُؼ ٌگؼفحَ؛ ةٍاةؼایً جْؼیف زاىْی ةَ ٌُؼ  چّن ةؼ ىضغوده

رؿغ. در جْؼیف دیگؼی از فلِا ُؼگاه ىحساوز ةَ قعنی صيهَ کٍغ و كنغ ٌفؾ یا ىال دیگؼی را داقحَ ةاقغ، یا كنغ زٌا ةا زٌف را  ٌيی

جّاٌغ جساوز را دفِ کٍغ و یا دفاع از دیگؼی ىاٌٍغ دفاع از ٌفؾ ظّد یا زایؽ اؿث  داقحَ ةاقغ، ّالوه ةؼ ىغافِ قعل دیگؼی )دانخ( ٌیؽ ىی

، 1390قّد، گٍساٌغه قغه اؿث. )ةؼزٌسَ،  ی دفاع کَ قاىم ظّد و دیگؼی ىی ُا ُو ىّارد كاةم دفاع ُو ىضغوده ایً جْؼیفیا وازب. در 

 (  8و  7مل 

ٌّیـغ: دفاع ىكؼوع ةؼ ُؼ اٌـاٌی در صيایث از زان ظّد و یا زان دیگؼی  ىی@ انحكؼیِ انسٍایی االؿالىی»ّتغانلادر ّّده در کحاب 

ای کَ ةؼای دفِ ایً  ؿث ةؼای او در صيایث از ىال ظّد و یا ىال دیگؼی در ىلاةم ُؼ ٌّع جساوز ٌاىكؼوع ةا ُؼ وؿیهَوازب اؿث و صلی ا

ُای ىِو كاةم دفاع )ّؼض یا ٌاىّس  رؿغ، اىا یکی از ارزش ( جْؼیف اظیؼ جْؼیف ظّةی ةٍُؼ ىی2، ص 1385)روایی،  1جساوز وؼوری ةاقغ.

اننائم یا دفاع قؼّی از ٌُؼ فلِی ّتارت اؿث از: دفِ کؼدن ُؼ ٌّع جْغی کَ ٌـتث ةَ  ث. در ىسيّع دفِظّد یا دیگؼی(، ٍّّان ٌكغه اؿ

، 1390ٌفؾ، ّؼض یا ٌاىّس و ىال ظّد یا دیگؼی مّرت ىی پػیؼد؛ انتحَ جْغی و جساوز ةایغ صلیلی، ةانفْم، و غیؼىكؼوع ةاقغ. )ةؼزٌسَ، 

 (8ص 

 

 عگفتار سًم: شرایط قاوًوی دفاع مشري

کٍغ کَ دفاع در ىلاةم جْؼوات  ُای اؿاؿی افؼاد، ایساب ىی امّالً ةؼكؼاری ٌُو ازحياّی و صفٍ ازحياّی و صفٍ صلّق و آزادی

ٌاصق ٌیؽ ىضغود ةَ قؼایي و کیفیات ظامی ةاقغ چَ در غیؼ ایً مّرت اؿحفاده از ایً كاّغه اؿحذٍایی ىـحيـکی ةؼای وكّع جْؼوات 

ىٍاؿتث اگؼ ارجکاب اّيانی کَ در قؼایي ّادی زؼم اؿث در ىلام دفاع از صغود و قؼایي ىلؼر در كاٌّن جساوز . ةَ ُيیً ٌاصق ظّاُغ قغ

( غؼض از دفاع، ىحّكف ؿاظحً جساوز 293، ص 1392کٍغ ٌَ جٍِا ىكؼوع ٌیـث ةهکَ ىؼجکب آن كاةم جْلیب و ىسازات ظّاُغ ةّد. )ونیغی، 

ٌتایغ دؿحاویؽی ةؼای اٌحلام جهلی گؼدد. ةؼ ایً اؿاس دفاع ٌیؽ ةایغ ةا رّایث قؼایي كاٌٌّی  ةَ ًؼیق ىلحىی اؿث ةٍاةؼایً دفاع ىكؼوع

جؼیً دنیم كاٌّن ةؼای دفاع در ةؼاةؼ جساوز ٌاىكؼوع و غیؼ كاٌٌّی، وؼورت آن در  جضلق یافحَ ةاقغ: اوالً دفاع ةایـحی وؼورت داقحَ ةاقغ. ىِو

ةؼای اٌحعاب ٌغارد. ةٍاةؼایً اگؼ دفِ ظٌؼ ةَ ًؼیق دیگؼی ىيکً ةّد ارجکاب زؼم، دفاع ىكؼوع  اوواع و اصّانی اؿث کَ ىغافِ راه دیگؼی

قّد. داٌیاً، ةایـحی جٍاؿب ةیً دفاع و جساوز وزّد داقحَ ةاقغ. ایً قؼط در صلیلث الزىَ و ىکيم قؼط وؼورت دفاع اؿث  ىضـّب ٌيی

گػار ةَ ایً اىؼ جنؼیضی ٌٍيّده اؿث  رت ىؼجفِ قغ دیگؼ جٍاؿب ىٍحفی اؿث. كاٌّنیٍْی دفاع ٌتایغ از صغ وؼورت فؼاجؼ رود یٍْی اگؼ وؼو

جّان ةَ پػیؼش  دیگؼ ٌيی 1/2/13922كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب  728ةعف جْؽیؼات در ىاده  627ةَ ظنّص ةْغ از ٌـط مؼیش ىاده 

 ( 173انی  170، مل 1395ایً قؼط در كاٌّن كائم قغ. )انِام و ةؼُاٌی، 

ُؼکؾ در ىلام دفاع از ٌفؾ یا ّؼض و یا ٌاىّس و یا ىال ظّد یا دیگؼی و یا »داقث:  چٍیً ىلؼر ىی 7/3/1352ىنّب  43اده ى

انّكّع ّيهی اٌسام دُغ کَ زؼم ةاقغ در مّرت ازحياع قؼایي زیؼ  آزادی جً ظّد یا دیگؼی در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جساوز فْهی و یا ظٌؼ كؼیب

 . جّؿم ةَ كّای دونحی ةغون فّت وكث ّيالً ىيکً ٌتاقغ و یا2ةا جساوز و ظٌؼ ىحٍاؿب ةاقغ. . دفاع 1اُغ ةّد. كاةم جْلیب و ىسازات ٌعّ

                                                           
انالّزىَ نغفِ انغفاع انكؼّی: ُّ وازب االٌـان فی صيایَ ٌفـَ او ٌفؾ غیؼه و صلَّ فی صيایَ ىانَ او ىال غیؼه، ىً کم اّحغاء صال غیؼ ىكؼوع ةانلّه » 1

 @ُػا االّحغا.
انف( ظّف ةؼای ٌفؾ یا ّؼض یا ٌاىّس یا ىال ىـحٍغ ةَ كؼائً ىْلّل ةاقغ.  دفاع در ىّاكْی مادق اؿث کَ:»داقث:  كاٌّن ؿاةق ىلؼر ىی 627ىاده  2

كاٌّن ىسازات اؿالىی ؿال  728ىاده @ دونحی یا ُؼ گٌَّ وؿیهَ آؿاٌحؼی ةؼای ٌسات ىیـؼ ٌتاقغ. ب( دفاع ىحٍاؿب ةا صيهَ ةاقغ. ج( جّؿم ةَ كّای

 را ٌـط ٌيّده اؿث. 629جا  625ةَ مّرت مؼیش ىّاد  1392
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. جساوز و ظٌؼ ٌاقی از جضؼیک ظّد قعل ٌتاقغ. جتنؼه: وكحی دفاع از ٌفؾ و 3ىغاظهَ كّای ىػکّر در رفِ جساوز و ظٌؼ ىؤدؼ واكِ ٌكّد. 

آزادی جً دیگؼی زائؽ اؿث کَ او ٌاجّان از دفاع ةّده و جلاوای کيک ٌيایغ یا در ووْی ةاقغ کَ اىکان  یا ٌاىّس و یا ّؼض و یا ىال و یا

 @اؿحيغاد ٌغاقحَ ةاقغ.

ُؼکؾ در ىلام دفاع از ٌفؾ یا ّؼض و یا ٌاىّس و یا ىال ظّد یا دیگؼی و یا »داقث:  ٌیؽ چٍیً ىلؼر ىی 8/5/1370ىنّب  61ىاده 

كّع ّيهی اٌسام دُغ کَ زؼم ةاقغ در مّرت ازحياع قؼایي زیؼ انّ ر ةؼاةؼ ُؼ گٌَّ جساوز فْهی و یا ظٌؼ كؼیبآزادی جً ظّد یا دیگؼی د

. جّؿم ةَ كّای دونحی 3. ّيم ارجکاةی ةیف از صغّ الزم ٌتاقغ. 2. دفاع ةا جساوز و ظٌؼ ىحٍاؿب ةاقغ. 1كاةم جْلیب و ىسازات ٌعّاُغ ةّد: 

غ و یا ىغاظهَ كّای ىػکّر در رفِ جساوز و ظٌؼ ىؤدؼ واكِ ٌكّد. جتنؼه: وكحی دفاع از ٌفؾ و یا ٌاىّس و یا ةغون فّت وكث ّيالً ىيکً ٌتاق

 @     ّؼض و یا ىال و یا آزادی جً دیگؼی زایؽ اؿث کَ او ٌاجّان از دفاع ةّده و ٌیاز ةَ کيک داقحَ ةاقغ.

اوز و ظٌؼ ٌاقی از جضؼیک ظّد قعل ٌتاقغ ةَ ٍّّان یکی از جس 1352جّان گفث کَ در كاٌّن ؿال  در جفاوت دو ىاده فّق ىی

 ّيم ارجکاةی ةیف از صغّ الزم ٌتاقغ ةَ ٍّّان یکی از قؼایي دفاع ىٌؼح قغه ةّد. 1370قؼایي دفاع ىٌؼح قغه ةّد و در كاٌّن ؿال 

ؾ، ّؼض، ٌاىّس، ىال یا آزادی جً ُؼگاه فؼدی در ىلام دفاع از ٌف»دارد:  ىلؼر ىی 1392كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب  156ىاده 

انّكّع ةا رّایث ىؼاصم دفاع ىؼجکب رفحاری قّد کَ ًتق كاٌّن زؼم ىضـّب  ظّد یا دیگؼی در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جساوز یا ظٌؼ فْهی یا كؼیب

اقغ. ب( دفاع ىـحٍغ ةَ قّد: انف( رفحار ارجکاةی ةؼای دفِ جساوز یا ظٌؼ وؼورت داقحَ ة قّد، در مّرت ازحياع قؼایي زیؼ ىسازات ٌيی ىی

كؼائً ىْلّل و ظّف ّلالیی ةاقغ. پ( ظٌؼ و جساوز ةَ ؿتب اكغام آگاُاٌَ یا جساوز ظّد فؼد و دفاع دیگؼی مّرت ٌگؼفحَ ةاقغ. ت( جّؿم 

ٌفؾ، ٌاىّس، : دفاع از 1ةَ كّای دونحی ةغون فّت وكث ّيالً ىيکً ٌتاقغ یا ىغاظهَ آٌان در دفِ جساوز و ظٌؼ ىؤدؼ واكِ ٌكّد. جتنؼه 

 ّؼض، ىال و آزادی جً دیگؼی در مّرجی زایؽ اؿث کَ او از ٌؽدیکان دفاع کٍٍغه ةّده یا ىـئّنیث دفاع از وی ةؼ ِّغه دفاع کٍٍغه ةاقغ یا

 @   ٌاجّان از دفاع ةّده یا جلاوای کيک ٌيایغ یا در ووْیحی ةاقغ کَ اىکان اؿحيغاد ٌغاقحَ ةاقغ.

دارد کَ رفحار ارجکاةی ةؼای دفِ جساوز یا ظٌؼ وؼورت داقحَ  ةٍغ انف ىلؼر ىی 1392غ در كاٌّن ؿال ٌيایی ُياٌٌّر کَ ىالصَُ ىی

ةا كاٌّن  1392ُای كاٌّن ؿال  کٍغ کَ دفاع ىـحٍغ ةَ كؼائً ىْلّل و ظّف ّلالیی ةاقغ. نػا ایً دو ةٍغ از جفاوت ةاقغ. و ةٍغ ب ةیان ىی

 ؿاةق اؿث.  

 

 با تجايز مبحث ديم: شرط تىاسب دفاع 
گیؼد، ةایغ ىْلّل و ىحٍاؿب  صفٍ جٍاؿب و جْادل ٍُگام اٌسام دفاع ىكؼوع انؽاىی اؿث؛ یٍْی اكغاىاجی کَ در زِث دفاع مّرت ىی

داٌان و كاٌّن )گفحار اول( و  ( در ایً ىتضخ قؼط جٍاؿب در دیغگاه صلّق544، ص 1392ةا ّيهیات جِازيی ةاقغ. )زيْی از ىضللان، 

 ٌـتث ةَ جٍاؿب دفاع و جساوز )گفحار دوم( را ةؼرؿی ظّاُیو ٌيّد.دیغگاه فلِا 

 

 داوان ي قاوًن   گفتار ايل: شرط تىاسب در دیذگاٌ حقًق

ٌاپػیؼ اؿث. ایً امم از اوایم كؼن ةیـحو در صلّق ةیً انيهم ّؼفی  نؽوم رّایث جٍاؿب در پاؿط ةَ صيهَ اٌسام قغه، امهی ىٍاككَ

ُای ژٌّ( ةَ قکم یک كاّغه كؼاردادی درآىغ. اكغاىاجی کَ در دفاع ىكؼوع ةَ کار  )انضاكی ةَ کٍّاٌـیّن 1977ىٌؼح قغ و در پؼوجکم اول 

 ( 220، ص 1381پّر،  کٍغ جساوز کٍغ. )ىضيغّهی ُا را جّزیَ ىی قّد ٌتایغ از قیّه یا ُغف وؼوری کَ اؿحٍاد ةَ آن ةـحَ ىی

در ادؼ صيهَ ىِازو از ةیً ةؼود و ىٍافْی کَ كؼار اؿث ىغافِ آن را ةَ ظٌؼ ةیٍغازد ىٍُّر از جٍاؿب یٍْی ةیً ىٍافْی کَ كؼار اؿث 

جّان گفث کَ از ىؼاجب دفاع جساوز قغه اؿث. ىذالً ةؼای دفِ ىِازو کَ  جٍاؿب ّؼفی ةؼكؼار ةاقغ. اگؼ ایً جٍاؿب وزّد ٌغاقحَ ةاقغ ىی

غ یا ةؼای دفاع از رةّده قغن ىانی کَ چٍغان ارزقی ُو ٌغارد، ىتادرت ةَ کٍ فلي كنغ زدن ؿیهی ةَ او را داقحَ ىتادرت ةَ کكحً او ىی

 (  42، ص 1393کٍغ. )پّرةافؼاٌی،  قهیک جیؼ ةَ ىِازو و کكحً او ىی

جّاٌغ ةا ؿالح ؿؼد ةَ  ةَ ةیان ؿاده قؼط جٍاؿب دفاع ةا صيهَ ةغیً ىٍْا اؿث کَ اگؼ ىِازو ةا ؿالح ؿؼد صيهَ کؼده ىغافِ ٌیؽ ىی

 (138، ص 1382)كٍتؼپّر، @ پؼدازد و اگؼ ؿالح گؼم ةّد، ىغافِ ٌیؽ ةا ؿالح گؼم دفاع کٍغ.دفاع ة

ی صيهَ ةَ ظٌؼ افحاده و  ةَ ّتارجی قؼط جٍاؿب دفاع ةا جساوز ةغیً ىٍْا اؿث کَ ةیً ىٍافِ ىحىاد، یٍْی ىٍافْی کَ در ٌحیسَ

ر ةاقغ و ةؼ ِّغه ىغافِ اؿث جا در پاؿط ةَ جساوز ةا جّزَ ةَ اوواع و اصّال، ىٍافْی کَ در راؿحای دفاع از ةیً رفحَ، الزم اؿث جٍاؿب ةؼكؼا

ی قؼط وؼورت و ىکيم آن داٌـث، ةَ ّتارت دیگؼ، پؾ از اصؼاز  جّان ٌحیسَ پاؿعی ىحٍاؿب و ىْلّل از ظّد ٌكان دُغ. ایً قؼط را ىی

ی  فّت قغه از ىِازو ةا وؼری کَ اصحيال داقث در ٌحیسَ وؼورت امم ّيم دفاّی، ایً ؿّال ىٌؼح ظّاُغ قغه کَ، آیا ىیؽان ىٍافِ

د: جساوز ةَ ىغافِ وارد قّد، جٍاؿب داٌـحَ اؿث یا ظیؼ؟ ةؼای پاؿط ةَ ایً ؿّال الزم اؿث ىفِّم جٍاؿب را از دو زٍتَ ىّرد ةؼرؿی كؼار دا
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َ ظٌؼ افحاده و آن ىیؽان از ىٍافِ کَ در ادؼ فْم دفاّی ی جساوز ة ةغیً ىٍْا کَ ةیً ىٍافْی کَ در ٌحیسَجٍاؿب ةیً ىٍافِ ىّرد جِغیغ:  -1

ُای صلّكی، در صيالجی کَ ىحّزَ اىّال فؼد  رود الزم اؿث جٍاؿب وزّد داقحَ ةاقغ. ةؼ ُيیً اؿاس و در ةؼظی از ٌُام از ةیً ىی

رود ىال  ُا از ةیً ىی دؿث از صيهَ قّد، اىکان جّؿم ةَ دفاع کكٍغه وزّد ٌعّاُغ داقث چؼا کَ صغاکذؼ ىٍفْحی کَ در ٌحیسَ ایً ىی

ایً  ی دفاع کكٍغه، ىضؼوم قغن فؼد از صق صیات اؿث و در ٌحیسَ کكحً ىِازو در چٍیً صاالجی ٌاىحٍاؿب ظّاُغ ةّد. اؿث اىا ٌحیسَ

ٍغه ٌیؽ، ىیؽان ىٍفْحی ةؼداقث از قؼط جٍاؿب دارای ایً ایؼاد اؿث کَ در ةـیاری از ىّارد، ٌَ جٍِا ةؼای ىغافِ، ةهکَ ةؼای قعل صيهَ کٍ

ىيکً  ی صيهَ از ةیً ظّاُغ رفث ىْهّم و ىكعل ٌیـث جا دفاع ةَ جٍاؿب آن مّرت گیؼد و از ؿّی دیگؼ در دفِ جساوز کَ در ٌحیسَ

ٌعّاُغ ةّد. پؾ چٍیً ةؼداقحی از قؼط جٍاؿب دفاع، ىغایؼ ةا ىتٍای دفاع ىكؼوع ةّده و ىّزب ىضغودیث در دفاع از صلّق افؼاد در 

قّد و در  ةؼٌغ اًالق ىی جٍاؿب ةیً اةؽارُا و وؿایم: جٍاؿب گاه ةَ ُياٌٍغی آالت و اةؽاری کَ ًؼفیً ةَ کار ىی -2ةاقغ.  ىْؼض صيهَ ىی

ایً صانث دفاع در مّرجی ىحٍاؿب ةا صيهَ اؿث کَ ًؼفیً در زؼیان دفاع ىكؼوع از ؿالح و اةؽار ىكاةَ یا در صکو قتیَ ةَ یکغیگؼ 

ی ٌاروا در قؼایٌی ظاص اؿث، چٍیً ىْیاری ىغایؼ ةا آن و  ٍغ. ةا در ٌُؼ گؼفحً ُغف ىغافِ در دفاع ىكؼوع کَ دفِ صيهَاؿحفاده ٌيای

ةاقغ. غافم از ایٍکَ در دفاع ىكؼوع ةا دو فؼد ةا اُغاف ىحىاد  ی آن، كؼار دادن ىغافِ در جٍگٍای ایساد جٍاؿب اةؽاری ةا ىِازو ىی ٌحیسَ

ی اكغام او در مّرت ىّفلیث، ٌله صلّق صيایث قغه از ؿّی كاٌّن ظّاُغ ةّد و ىغافْی کَ در  ساوزی کَ ٌحیسَروةؼو ُـحیو یٍْی ىح

گؼداٌغه و در ایً ةیً، ٌّع ؿالح و وؿیهَ دفاع اُيیحی ٌعّاُغ داقث. پؾ  مّرت غهتَ و دفِ، قؼایي را ةَ صانث اونیَ كتم از جساوز ةازىی

ةایغ در راؿحای صيایث از چٍیً فؼدی ةاقغ ٌَ ایساد ىضغودیث ةؼ ؿؼ راه دفِ ىحساوز. ةا جّزَ ةَ ُؼ ٌّع قؼط اٌگاری در ایً زىیٍَ 

ٌارؿایی ىفِّم قؼط جٍاؿب در صلّق ّؼفی و ويً رد آن، در صلّق اؿالىی ةؼای جکيیم قؼط وؼورت، جغریسی ةّدن ىؼاصم دفاع 

از اكغاىات آؿان و دارای زیان کيحؼ قؼوع گؼدد و ةْغ از اٌسام ُؼ ىؼصهَ، ةَ  اٌغ کَ ةایغ دفاع ةیٍی قغه و فلِای اؿالىی ةؼ ایً ّلیغه پیف

ای ةاقغ کَ ٌحّان رّایث جؼجیب ىؼاصم را کؼد. ةٍاةؼایً، رّایث جغریر  ی ؿعث و زیاٌتارجؼ روی آورد، ىگؼ ایٍکَ ووْیث ةَ گٌَّ ىؼصهَ

ی ىاُیحی آن(، قؼًی ُياٍُگ ةا ىتاٌی و اُغاف دفاع  ن زٍتَىؼاصم در زایگؽیٍی قؼط جٍاؿب و در جکيیم قؼط وؼورت دفاع )ةٍّْا

ةاقغ.  کٍٍغه ىنانش ازحياع ٌیؽ ىی ىكؼوع اؿث و ويً رّایث صلّق فؼد در ىْؼض صيهَ، ةا صفٍ ویژگی ةازدارٌغه ةّدن دفاع، جأىیً

 ( 126انی  124، مل 1390)قيؾ ٌاجؼی و ّتغاهلل یار، 

داٌان آن را ةَ جٍاؿب ةیً  ذکؼ قغه ةّد کَ صلّق@ جٍاؿب»ؿاةق ایً قؼط ةَ ٍّّان قؼط  ُياٌگٌَّ کَ ىالصَُ فؼىّدیغ در كاٌّن

کؼدٌغ ونی در كاٌّن ىسازات اؿالىی از قؼط جٍاؿب مضتحی ةَ ىیان ٌیاىغه  ىٍافِ ىّرد جِغیغ و یا جٍاؿب ةیً اةؽارُا و وؿایم جفـیؼ ىی

ای جکيیم قؼط جٍاؿب  افِ وؼوری داٌـحَ اؿث. قؼط رّایث ىؼاصم دفاع ةَ گٌَّرا از ؿّی ىغ@ رّایث ىؼاصم دفاع»گػار، امم  ةهکَ كاٌّن

جؼی در كاٌّن زغیغ گٍساٌغه قغه اؿث. دفاع وكحی ىحٍاؿب اؿث کَ ةیً مغىَ اصحيانی ٌاقی از  در كاٌّن ؿاةق اؿث کَ ةَ ٌضّ کاىم

وزّد داقحَ ةاقغ و ةَ ُؼ مّرت ىلنّد كاٌّن از جٍاؿب  ای کَ ةؼای پؼُیؽ از آن ارجکاب زؼم وؼوری اؿث، ارجتاط ىٌٍلی جْؼض و مغىَ

کٍٍغ ةغیً ىٍْا  یاد ىی@ امم جغریر»ةؼد. از ایً امم در صلّق اؿالىی ةَ ٍّّان  ىلاةهَ ةَ ىذم ٌیـث و اال ىلًٍ نفٍ ىحيادم را ةَ کار ىی

ةارجؼ روی آورد ىگؼ  ُؼ ىؼصهَ، ةَ ىؼصهَ ؿعث و زیانکَ دفاع ةایغ از اكغاىث آؿان و دارای زیان کيحؼ قؼوع گؼدد و ىغافِ ةْغ از اٌسام 

(  ةَ ّتارجی 441و  440، مل 1396ای ةاقغ کَ ٌحّان رّایث ىؼاصم را کؼد.)قيؾ ٌاجؼی، کالٌحؼی، زارع و ریاوث،  ایٍکَ ووْیث ةَ گٌَّ

 ؼ اؿحفاده ٌيایغ. ةارج ُای زیان جؼیً روش ىيکً قؼوع قّد و در مّرت وؼورت ةؼای دفِ جِازو از قیّه از کو ظٌؼ

ی  ی ٌاقی از آن کيحؼ از مغىَ ی ٌاىكؼوع وؼوری ةاقغ ىساز و ىحٍاؿب اؿث ظّاه مغىَ ُؼ ّيهی کَ ةؼای دفاع و زهّگیؼی از صيهَ

 جّان درمغد در ىّوّع ىیؽان و اٌغازه دفاع ٌيی»گّیغ:  ىی 1( گارو93، ص 1361-1362اصحيانی صيهَ ةاقغ، ظّاه ةیكحؼ از آن. )فؼوزیً، 

جّاٌغ ىفِّم ةاقغ.  پیغا کؼدن جٍاؿتی ةیً ىىؼّت ٌاقی از دفاع و ىىؼّت ّيم ىّوّع جِغیغ ةّد. فکؼ جٍاؿب، در جْییً ىیؽان ىسازات ىی

كؼار گؼفحَ @ وؼورت دفاع»اىا ةٌّر ىـهّو در جْییً ىیؽان دفاع كاةم جنّر ٌیـث. کـی کَ در ىّرد صيهَ و یا ةْتارت كاٌّن در صال 

@ ی صفٍ و صؼاؿث صلّق ظّد ُؼ ّيهی کَ الزم ةاقغ ٌـتث ةَ ىِازو اٌسام دُغ و ایً ُيان صغود واکٍف دفاّی اؿث.جّاٌغ ةؼا ىی

 ( 65، ص 1376)صيؽه ٌژاد كادری، 

 در ظنّص ایٍکَ دفاع ةایغ ىحٍاؿب ةاقغ وزّد دارد:  ُای گٌّاگٌّی در کم دیغگاه

دفاع ةایغ ةا جساوز و ظٌؼ ىحٍاؿب »ٌّیـغ:  ٍٍغه ةاقغ: در ایً ةاره گهغوزیان ىیجساوز ٌتایغ قغیغجؼ از ظٌؼ ٌاقی از جِغیغ صيهَ ک -1

ةاقغ. ةَ ایً جؼجیب قعل ىّرد جْؼض و جساوز ٌتایغ در ىلام دفاع ىؼجکب ّيهی قّد کَ قغیغجؼ از ظٌؼ ٌاقی از جِغیغ صيهَ کٍٍغه ةاقغ، 

جّان ىحّؿم ةَ  جِغیغ کٍغ، ةؼای دفِ چٍیً ظٌؼی ٌيی كیغه و نگغ(ةؼای ىذال، اگؼ ىِازو قعل ىّرد صيهَ را ةَ ایؼاد وؼب ؿاده )ک

گّیغ: جٍاؿب یٍْی قعل ىّرد صيهَ  ( ُيچٍیً قاىتیاجی ىی194و  193، مل 1394)گهغوزیان، @ ی آٍُی قغ. اؿحفاده از کارد یا وؿیهَ

                                                           
1
 Garraud 
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قغ. جٍاؿب ةَ ىٍْی جـاوی و ىیؽان دفاع ةا ظٌؼ در ىلام دفاع ٌتایغ ىؼجکب ّيهی قّد کَ قغیغجؼ از ظٌؼ ٌاقی از جِغیغ صيهَ کٍٍغه ةا

ٌیـث و صال آٌکَ جـاوی از ىلحىیات جٍاؿب ٌیـث. فؼواً اگؼ کـی ةا ىكث ةَ دیگؼی صيهَ کٍغ و ًؼف ةا اؿهضَ از ظّد دفاع کٍغ، آیا 

ىكث ظّد ىيکً   ی اؿث و ةا وؼةَدفاع ىكؼوع اؿث یا ظیؼ؟ در ایٍسا ةایغ ةَ اوواع و اصّال كىیَ جّزَ قّد کَ اگؼ صيهَ کٍٍغه پِهّاٌ

 اؿث گاوی را از پای درآورد، در ایً مّرت دفاع از ایً صيهَ ةا ؿالح ؿؼد اقکانی ٌغارد. اىا اگؼ صيهَ کٍٍغه پیؼىؼد وْیف و ٌضیفی اؿث،

 (324و  323، مل 1373اؿث او را ةَ ًؼف دیگؼ پؼجاب کؼد و دفِ صيهَ ٌيّد. )قاىتیاجی، کافی 

ی اصحيانی  ٌّیـغ: جٍاؿب ةَ ایً ىٍْی اؿث کَ ةیً مغىَ ض و دفاع جٍاؿتی ىٌٍلی وزّد داقحَ ةاقغ: اردةیهی ىیةایغ ةیً جْؼ -2

ای کَ ةؼای پؼُیؽ از آن وؼوری اؿث ارجتاط ىٌٍلی وزّد داقحَ ةاقغ. امّالً دفاع ٌاىحٍاؿب دفاّی اؿث کَ از صغّ  ٌاقی از جْؼّض و مغىَ

ی اصحيانی ٌاقی از جْؼض و  کَ دفاع وكحی ىحٍاؿب اؿث کَ ةیً مغىَاٌغ  ( ُيچٍیً گفح203َ، ص 1386وؼورت فؼاجؼ رود. )اردةیهی، 

ةَ ُؼ مّرت ىلنّد كاٌّن از دفاع ىحٍاؿب  ای کَ ةؼای پؼُیؽ از آن ارجکاب زؼم وؼوری اؿث ارجتاط ىٌٍلی وزّد داقحَ ةاقغ. مغىَ

ّد از جٍاؿب ىلاةهَ ةَ ىذم اؿث و اگؼ ىِازو او را ةَ ایؼاد وؼب ؿاده جِغیغ کٍغ اٌغ کَ ىلن ىلاةهَ ةَ ىذم ٌیـث. انتحَ ةؼظی جنّر ٌيّده

ىغافِ صق ٌغارد ةؼای دفِ چٍیً ظٌؼی زؽ ایؼاد وؼب ؿاده ّيم دیگؼی ىؼجکب قّد نػا ارجکاب كحم ةؼای دفاع وكحی زایؽ اؿث کَ زان 

دفاع : »15/7/1327 – 12/1588ّانی کكّر در صکو قياره ( قْتَ دوم دیّان 158، ص 1385ىغافِ در ظٌؼ ةاقغ. )قکؼی و ؿیؼوس، 

در مّرجی ىحٍاؿب ةا صيهَ اؿث کَ ًؼفیً ىـهش ةَ ؿالصی قتیَ یکغیگؼ ةاقٍغ. ةغیً ىٍْی کَ ُؼ دو چّب یا اؿهضَ و یا آنث ىكاةَ 

 @ داقحَ ةاقٍغ.

َ ةاقغ یٍْی قعنی کَ ىّرد صيهَ كؼار کٍغ: ةایغ ةیً جْؼض و دفاع جٍاؿتی ىٌٍلی وزّد داقح ونیغی در ایً ظنّص ةیان ىی

( ٌّرةِا ٌیؽ چٍیً 201، ص 1382داٌغ ةؼای دفِ صيهَ ةَ کار گیؼد. )ونیغی،  ای را کَ ىٍاؿب ىی گؼفحَ صق ٌغارد کَ ُؼ اكغام یا ُؼ وؿیهَ

، ص 1386اصؼاز کٍغ. )ٌّرةِا، ٌّیـغ: ةیً جساوز و دفاع ةایغ جٍاؿتی ىٌٍلی وزّد داقحَ ةاقغ و كاوی ةایغ در ُؼ صال ایً ىٌهب را  ىی

267) 

اؿحفاده از کيحؼیً ىلغار زور و كغرت الزم: ّيم دفاّی، ةایغ ةَ كغر ىحٍاؿب، از قغت ةؼظّردار ةاقغ. ىغافِ ىساز ٌیـث، ةؼای  -3

ـیاری ةؼظّردار ٌتاقغ. کٍغ کَ ایً ّيم از قغت ة دفِ ظٌؼ، از ُؼگٌَّ ٌیؼو ةَ ُؼ اٌغازه اؿحفاده کٍغ. گاُی جٍاؿب ّيم دفاّی، اكحىا ىی

جؼ ىحٍاؿب  جؼ صامم قّد، اؿحفاده از ّيم ؿٍگیً ُغف از دفاع ىكؼوع، دفِ ظٌؼ اؿث. ٍُگاىی کَ دفِ ظٌؼ، ةا ّيم ؿتکحؼ و آؿان

، مل 1379ٌیـث. نػا، ّيم دفاّی، زىاٌی ىحٍاؿب اؿث کَ از کيحؼیً ىلغار زور و كغرت الزم، ةؼای دفِ ظٌؼ اؿحفاده قّد. )واُّی، 

 ( 147و   146

ةـحَ ةَ اوواع و اصّال در ُؼ ىّرد ظاص: انتحَ جكعیل ایٍکَ دفاع ىحٍاؿب ةا جساوز و ظٌؼ ةّده یا ٌَ اىؼی ىّوّّی اؿث کَ ةا  -4

( در جٍاؿب، ّّاىهی از كتیم 209، ص 1374گیؼد. )ماٌْی،  جّزَ ةَ اوواع و اصّال در ُؼ ىّرد ظاص، از ًؼف كاوی مّرت ىی

فِ، قؼایي روصی و ةغٌی، زىان صاددَ، ىاٌٍغ قب و روز ةّدن و ىکان، جٍِا یا در ىیان ازدصام زيْیث ةّدن، ىّوّع ىّرد اصحیاًیِ ىغا ةی

 (150، ص 1379صيهَ، ؿً، زٍؾ و ةـیاری دیگؼ از قؼایي ةایغ ىغٌُؼ كاوی ةاقغ. )واُّی، 

آن اؿث کَ ّؼف زؼم ارجکاةی را ةـیار قغیغجؼ از ارزش  زؼم ارجکاةی ةـیار قغیغجؼ از ارزش ىّرد جِازو ٌتاقغ: جٍاؿب ةَ ىٍْی -5

ُای اٌفساری در اًؼاف آن ىّزب  ی پؼورش ىاُی ةا گػاقحً دام ُا كتم در فؼاٌـَ ىانک یک صّوچَ ىّرد جِازو ٌغاٌغ. چٍاٌکَ ؿال

ًّر، صحی اگؼ جٍِا را ىلاةهَ ةا ةَ ً ُا را داقحٍغ! در ایً صانث، قؼط جٍاؿب وزّد ٌغارد. ُيی زؼاصث ٌّزّاٌاٌی قغ کَ كنغ گؼفحً ىاُی

ُا ةاقغ، ّؼف جٍاؿتی  ُای ىحْهّق ةَ یک پیؼىؼد فهر کَ كادر ةَ راه رفحً ٌیـث از ؿّی کّدکان، جیؼاٌغازی ةَ ؿّی آن ؿؼكث رفحً ىیّه

، 1393کٍغ.  )مادكی،  ٌيیةیٍغ، و در ٌحیسَ، ّيم ىانک را دفاع ىكؼوع ىضـّب  ةیً صقّ ىانکیّث ىانک در ایً ىّرد و زان کّدکان ٌيی

 ةاقغ.  رؿغ ایً ةِحؼیً ٌُؼ از ةیً ٌُؼات گٌّاگّن ارائَ قغه ىی ( ةَ ٌُؼ ىی357ص 

ّغم از ةیً رفحً ىِازو: دفاع ةایغ در صغی ةاقغ کَ ةَ دفِ صيهَ و جساوز ةیٍساىغ ٌَ ةَ از ةیً ةؼدن و دفِ ىِازو. جٍاؿب دفاع  -6

ای ٌيٌَّ، ظارج کؼدن اؿهضَ از دؿث ىِازو یا ایساد ىاٌِ ةؼای وی و کارُایی از ایً دؿث، اكغام ةا صيهَ ةَ صـب ىّرد ىحفاوت اؿث. ةؼ

آیغ. در زایی کَ ةا اٌسام دادن چٍیً کارُایی ةحّان صيهَ را دفِ کؼد، وؼةَ زدن یا ىسؼوح  ىٍاؿتی ةؼای دفِ صيهَ و جساوز ةَ قيار ىی

ةا صيهَ ٌیـث. ىْیار جٍاؿب دفاع ةا صيهَ، ىْیاری قعنی اؿث و ةؼای جكعیل آن ةایغ  کؼدن ىِازو یا ةَ كحم رؿاٌغن او دفاّی ىحٍاؿب

 (  259، ص 1395)ىٍنّرآةادی،  ُای ىِازو و ىغافِ جّزَ کؼد. ةَ ُيَ قؼط

کا ىحِو، در آىؼی@ گّئحؽ»ُای كىایی کكّرُای دیگؼ ُو ىّرد جأکیغ كؼار گؼفحَ اؿث. در پؼوٌغه ىكِّر  ایً قؼایي در كّاٌیً و رویَ

کؼد، جّؿي چِار زّان ؿیاه پّؿث ىضامؼه قغ کَ از وی پٍر دالر ىٌانتَ کؼدٌغ.  در صانی کَ در یکی از كٌارُای ىحؼو ٌیّیّرك ؿفؼ ىی

وی، کَ كتالً ٌیؽ ىّرد اظاذی در ىحؼو كؼار گؼفحَ یّد، ةالفامهَ جپاٌچَ ظّد را ةیؼون کكیغه و ةَ ًؼف چِار زّان ؿیاه پّؿث قهیک 

ُا در صانی کَ ةؼ روی مٍغنی افحاده ةّد ةؼای ةار دوم ىّرد قهیک كؼار  ُا قغیغاً ىسؼوح قغٌغ و صحی یکی از آن ی آن غ، کَ ُيَکٍ ىی
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جّاٌـحَ اؿث ةا ٌكان دادن ؿالح یا صحی قهیک ُّایی آن و  گؼفث. كٌْاً ّيم ىحِو ایً پؼوٌغه دفاع ىكؼوع ىضـّب ٌيیكّد، زیؼا وی ىی

ٍاری، کَ جْغادی ىـافؼ در آن ٌكـحَ ةّدٌغ، از ُؼگٌَّ جِازو اصحيانی آن چِار زّان زهّگیؼی کٍغ. چَ ةـا صحی پاؿط یا رفحً ةَ واگً ک

داقث. ةٍاةؼایً، او ٌَ در ىلام دفاع ىكؼوع ةهکَ از روی ٌفؼت و  انْيهی را از ؿّی آٌان در پی ٌيی ىٍفی وی ةَ درظّاؿث زّاٌان ُیچ ّکؾ

ی ّيم ىؼجکب ةاقغ. )مادكی،  کٍٍغه جّاٌغ جّزیَ انْيم آٌچٍان قغیغی ٌكان داده ةّده و ایً ٌيی تیَ زّاٌان ّکؾاٌحلام زّیی و ةَ كنغ جٍ

 ( 1004، ص 1390

رود ىْػور قٍاظحَ قغه و  در صلّق آنيان ُو ىغافْی کَ از روی جؼس یا اوٌؼاب و جكّیف ٌاگِاٌی از ىلغار الزم ةؼای دفاع فؼاجؼ ىی

ىؼغِا ةّد پٍر ةار  دیغنز، ىانک یک ىؼغغاری ةَ ؿّی ؿاركی کَ در صال د1957ی اؿحؼانیایی ىَکِی، در ؿال  پؼوٌغه قّد. در ىسازات ٌيی

کؼده اؿث کَ چٍیً صلی را  یجیؼاٌغازی کؼده و او را کكث. وی در دادگاه اَِار داقث کَ جٍِا كنغ ىسؼوح کؼدن ؿارق را داقحَ و جنّّر ى

، ىحِّو جّؿي ىؼدی در یک ىکان ظهّت ىّرد صيهَ كؼار گؼفحَ و جنّّر کؼده ةّد کَ 1958یایی دیگؼ، در ؿال ی اؿحؼان دارد. در یک پؼوٌغه

جؼؿیغ ىِازو ىيکً اؿث ىسغداً وی را ىّرد صيهَ كؼار دُغ، ةا جفٍگ ىِازو را  ظّاُغ ةَ ٍّف ةا وی نّاط کٍغ. ىحِو، کَ ىی آن ىؼد ىی

جّاٌغ ىضکّىیث وی ةَ كحم غیؼّيغی را ةَ  پػیؼ ةّدن ّيم ىغافِ ُیأت ىٍنفَ ىی ّرت جّزیَکكث. در ُؼ دو پؼوٌغه ىلؼر گكث کَ در م

 (  360، ص 1393زای كحم ّيغی ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ. )مادكی، 

ةَ قؼط جٍاؿب ةَ ٍّّان قؼًی کَ ىغٌُؼ  1392كاٌّن  156قایغ رویَ كىایی ةحّاٌغ ةا جّزَ ةَ كیغ ةا رّایث ىؼاصم دفاع در ىاده 

گػار ةّده اؿث اؿحٍاد ٌيایغ. دفاع ىحٍاؿب دفاّی اؿث کَ ىْحؼض را از اداىَ جْؼض ةازدارد. اىا دفاع ىحٍاؿب چیـث و چگٌَّ  كاٌّن

. جٍاؿب ةیً وؿایم 2ُای دفاع ةا جْغی،  . جٍاؿب زیان1جّان آن را جكعیل داد؟ در ىّرد قٍاظث دفاع ىحٍاؿب پٍر ٌُؼیَ ىٌؼح اؿث:  ىی

. رّایث األؿِم 5. ىلایـَ ةیً زیان جضلق یافحَ و زیان کافی و 4، ی دفاّی و وؿایم در دؿحؼس . ىلایـَ ةیً وؿیه3َجْغی و دفاّی، 

 (  173، ص 1395فاألؿِم. )انِام و ةؼُاٌی، 

حَ و ارزش جّان ةؼای دفاع از ىال اكغام ةَ کكحً قعل ٌيّد؟ آیا ةایـحی ىیان ارزش از ةیً رف صال اگؼ ىؼاصم دفاع جضلق یافث، ىی

جّان ةْغ از رّایث ىؼاصم دفاع کَ ُيان ىْیار االؿِم فاالؿِم اؿث ةؼای دفاع از ىانی  ىضافُث قغه جٍاؿب وزّد داقحَ ةاقغ؟ آیا ىی

ارزش را ؿؼكث  ارزش ىاٌٍغ یک ىغاد یا یک نتاس کو ای کو ارزش اكغام ةَ كحم ىِازو ٌيّد؟ مّرجی را در ٌُؼ ةگیؼیغ کَ ؿاركی وؿیهَ کو

ةؼد و ةَ دنیم  ٌيایغ و ماصب ىال ةْغ از رّایث جياىی ىؼاصم دفاع و در ّیً صال رُا  ٌکؼدن ىال از ؿّی  ؿارق، دؿث ةَ ؿالح ىی ىی

گػار در صػف  ٌيایغ اًالق كاٌّن و جّزَ ةَ رویکؼدی کَ كاٌّن ىضافُث از ىال و ٌیؽ ةا ةیان رّایث ىؼاصم دفاع، اكغام ةَ کكحً ؿارق ىی

ٌيایغ ةٍاةؼایً ُؼ چٍغ دفاع ُیچگٌَّ جٍاؿتی ةا صيهَ  ىّرد جّزَ كؼار داده اؿث، اىکان چٍیً دفاّی را فؼاُو ىی@ ىحٍاؿبدفاع »ّتارت 

ٌغاقحَ اؿث، اىا رفحار ىغافْی کَ ةا رّایث ىؼاجب دفاع ةَ ارجکاب زؼم دؿث زده اؿث، ىكيّل ّهم ىّزَ ظّاُغ ةّد. در ایً ظنّص دو 

ول، ىّوّع كاةم جّزَ، ةضخ ظؼوج از ىؼاجب دفاع و در ٌحیسَ مغىَ وارد آىغن ةَ قعل ىِازو در پی ایً قّد؛ ٌکحَ ا ٌکحَ ىٌؼح ىی

در ىّرد »ُایی اؿث کَ ةَ ىِازو وارد کؼده اؿث.  رؿغ کَ ةْغ از ظؼوج از ىؼاجب دفاع، ىغافِ واىً جياىی آؿیب ظؼوج اؿث. ةَ ٌُؼ ىی

آن جساوز قّد، كناص ىٍحفی اؿث، نکً ىؼجکب ةَ قؼح ىلؼر در كاٌّن ةَ دیَ و ىسازات  ةٍغ ت چٍاٌچَ ٌفؾ دفاع مغق کٍغ ونی از ىؼاجب

ةؼ ایً اؿاس اگؼ ىغافِ در ووْیث دفاع، اكغام ةَ كحم ىِازو ٌيایغ، ّهیؼغو آٌکَ وی از ىؼاجب دفاع جساوز ٌيّده، @ قّد. جْؽیؼی ىضکّم ىی

جْؽیؼی ىضکّم ظّاُغ قغ. اىا ایً ووْیث جٍِا ىضغود ةَ ىّردی اؿث کَ كحم  ةا ایً صال وی كناص ٌعّاُغ قغ و جٍِا ةَ دیَ و ىسازات

در ىّكْیث ظاص دفاع مّرت گؼفحَ ةاقغ ةَ ٌضّی کَ ٌحّان كنغ ظاص کكحً را ةَ ىغافِ ىـحٍغ ٌيّد نکً اگؼ ةحّان ةَ ًّر ظاص كنغ 

، در صانیکَ كاٌّن ىسازات 302ىاده  2تم از جنّیب جتنؼه كحم را اٌحؽاع کؼد، در ایً مّرت ىٍحفی داٌـحً امم كناص ةـیار ةْیغ اؿث. ك

در ظنّص جساوز ىغافِ از قؼایي دفاع ؿاکث ةّد؛ دیّان ّانی کكّر در آراء ظّد ةؼ ّغم جضيیم ىـئّنیث جام ةؼ ىغافْی کَ در ىّكْیث 

 (  174و  173، مل 1395ِام و ةؼُاٌی، دفاع از قؼایي دفاع جساوز کؼده و ىٍسؼ ةَ كحم ىِازو قغه ةّد، كناص را ىٍحفی داٌـث. )ان

ًّر کَ گفحَ قغ ایً جٍاؿب اىؼی  ىّوّّی اؿث کَ در ُؼ ىّرد ةا جّزَ ةَ قؼایي و اوواع و اصّال كىیَ و ّؼف زاىَْ و  ُيان

وی ىٍفْث قّد و اصؼاز آن ةِْغه ىضکيَ اؿث و در ُؼ صال ةایغ ارزش ىٍفْث صفٍ قغه ةیكحؼ یا الاكم ىـا روصیَ ًؼفیً ؿٍسیغه ىی

فّت قغه ةاقغ واال صانث وؼورت ىٍحفی اؿث. ذکؼ ایً ٌکحَ وؼوری اؿث کَ در ُيَ ىّارد ىالك ؿٍسف ارزش ىادی ٌیـث کَ ةضخ 

صلّكغان فؼاٌـّی قؼط ایٍکَ ىال صفٍ قغه  يابرجـاوی ىٌؼح قّد ةهکَ جٍاؿب ّلالیی و ىحْارف ةیً دو چیؽ ىّردٌُؼ اؿث. نػا ةَ ٌُؼ 

غ ٌـتث ةَ ىال یا ىٍفْث جهف قغه ارزش ةیكحؼ یا الاكم ىـاوی داقحَ ةاقغ ىْلّل ٌیـث. نػا ةؼای ارزیاةی دو چیؽ یا از نضاظ كیيث ةای

ُو در ىلاةم ىٍفْث ةایغ ّالوه ةؼ ارزش ىانی ةَ قعنیث ًؼفیث و ووْیث ازحياّی آٌِا ٌیؽ جّزَ ٌيّد و در ُؼ صال صفٍ ىّوّع ا

گّیغ اگؼ دو ٌفؼ در صانث گؼؿٍگی  ىّوّع ىِو کَ ظّد ىتحٍی ةؼ كاّغه فلِی )اُو و ىِو( اؿث وؼوری اؿث. قِیغ داٌی در ایً ةاب ىی

ةی قغیغ كؼار گیؼٌغ و یکی از آٌِا دیگؼی را ةؼای رُایی از گؼؿٍگی ةَ كحم ةؼؿاٌغ و از گّقث او جغػیَ کٍغ، ةَ دنیم ّغم جٍاؿب ّيم ارجکا

 (79، ص 1375زاده،  قّد. )صتیب ةا ظٌؼ ىّزّد كاجم كناص ىی
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جّاٌـث  رفث، و اگؼ ُؼکـی ىی ی كاٌٌّی ىی ُای زیادی از ایً ازازه اؿحفاده قغ، اصحيال ؿّء گػار چٍیً ىضغودیحی كائم ٌيی اگؼ كاٌّن

ةَ صلّق كاٌٌّی اقعاص نٌيَ وارد گؼدیغه و دیگؼ ةؼای  ای ىتادرت ورزد، ی دفاع از ظّد یا از دیگؼی ةَ ارجکاب ُؼ ّيم ىسؼىاٌَ ةَ ةِاٌَ

، 1357ی قغیغی روةؼو قّد. )پیياٌی،  انْيم ىسؼىاٌَ ٌیـث کَ ىؼجکب جْؼض کو اُيیحی، ةا ّکؾىاٌغ. مضیش  اقعاص جأىیٍی ةاكی ٌيی

ةلحم ةؼؿاٌغ. چٍیً كحهی ةَ ُیچ  ( ةَ ًّر ىذال اگؼ کـی ىّرد ایؼاد وؼب كؼار گؼفث ىساز ٌیـث ةٍّْان دفاع ىكؼوع وارب را194ص 

، ص 1376جّاٌغ ؿاركی را ةؼای ؿؼكث کّچکی ٌاكه ٌيایغ. )ىضـٍی، وزَ ىحٍاؿب ةا صيهَ ٌیـث. ةَ ُيیً جؼجیب ماصب فؼوقگاه ٌيی

ةاالظؼه ُؼ  داٌغ در ىلام ىلاوت ةؼآیغ و ای کَ ىٍاؿب ىی ظّاُغ ةکٍغ و ةا ُؼ وؿیهَ ( نػا قعل ىّرد صيهَ صق ٌغارد ُؼکاری کَ ىی244

دزدیغ ةىؼب گهّنَ از پا در آورد دیّان  دُغ ةَ صيهَ کٍٍغه جضيیم کٍغ. ىانک ةاغی قعنی را کَ از ةاغ او ىیّه ىی ةغی را کَ جكعیل ىی

ؿب ( چؼا کَ ُغف از دفاع، دفِ ظٌؼ اؿث ٌَ آزار و اٌحلام. جعٌی از قؼط جٍا231، ص 1337زٍائی فؼاٌـَ او را ىضکّم کؼد. )ّهی آةادی، 

ةَ ىٍْای ظؼوج از ُغفی اؿث کَ اّيال دفاّی ةؼای آن ىتاح قغه اؿث و جساوز از صغود جٍاؿب ٌیؽ ةَ ىٍْای جتغیم ىغافِ ةَ ىِازو و 

ُا از زِث  اؿحغالل دادگاه: »... 22/8/1375 – 18( رأی امؼاری 91، ص 1370اٌحلال ّيم ةازدارٌغه ةَ ّيم اٌحلاىی اؿث. )غفّری، 

ةاقغ، و نکً ةا جّزَ  ةاقغ زیؼا ُؼچٍغ کَ قؼایي کاىم دفاع ىكؼوع ُو در پؼوٌغه اىؼ ىضلق ٌيی كناص ٌفؾ ىّزَّ ٌيی ىضکّىیث ىحِو ةَ

زّیی ٌیيَ قب ىـهّش ةَ ؿالح ٌاریَ ةَ ىؽرَّ ىساور  ای از ًائفَ ىؼصّم كؼیب )ىلحّل( ةا جّافق و جتاٌی كتهی ةَ كنغ اٌحلام ةَ ایٍکَ ّغه

اٌغ، ىحِو را در صغی کَ ىـحّزب ىسازات كناص ٌفؾ ةاقغ  ُا ٌيّده ورده و اكغام ةَ جعؼیب ىؽرَّ ذرت آنىضم ؿکٌّث ىحِو ُسّم آ

  ...@داٌغ  ىـئّل ٌيی

قّد و ىحِو کَ ةـیسی ةّد و  ای ىلحّل ؿاّث ؿَ قب از دیّار ىٍؽل ىحِو ةَ ُيؼاه چٍغ ٌفؼ دیگؼ وارد صیات ىٍؽل وی ىی در پؼوٌغه

ةّده و ةَ ؿيث فؼدی ةَ ٌام آمف جیؼاٌغازی کؼده و وی را در دفاع از ظّیف ةا ؿَ گهّنَ قهیک کَ دو گهّنَ ةَ  از ًؼف ؿپاه دارای ؿالح

ىلحّل اماةث و ةَ كحم رؿاٌغه اؿث. ىحِو ایً اكغام را ةَ دنیم ایٍکَ ىلحّل ٌنف قب ةَ ىٍؽل وی آىغه و ُيچٍیً دارای دظحؼ زّان ةّده 

ی درگیؼی ةیً ىلحّل و فؼزٌغش وزّد داقحَ، دفاع از ٌاىّس ظّیف  اش مّرت گیؼد، و ایٍکَ ؿاةلَ ادهای ةَ ظاٌّ و از جؼس ایٍکَ صيهَ

کٍغ. وکیم ىحِو در دفاع از ىّکم ظّیف، ُيیً ىّوّع را ىٌؼح کؼده ونی دادگاه ةغوی صکو ةَ كحم ّيغ و در ٌحیسَ كناص  كهيغاد ىی

قّد و ایً قْتَ ىّرد را از ىّارد دفاع ىكؼوع ىضـّب  دیّان ّانی کكّر ارؿال ىی 26کٍغ. ةا جسغیغٌُؼظّاُی پؼوٌغه ةَ قْتَ  مادر ىی

کٍغ. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىلحّل در ٌیيَ قب و صـب ىْيّل )چٍیً قعنی چَ ةَ جٍِایی چَ ةا دیگؼان در ٌیيَ قب ةَ ىٍؽل ىحِيی کَ  ىی

ٌاىّس وارد قغه، نػا ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ایً اكغام ىحِو ٌاىحٍاؿب ةّده  ی جساوز ةَ ىال یا زان یا دارای ُيـؼ و دظحؼ زّان اؿث( ةا اٌگیؽه

دُغ. در دادگاه دوم ةا امؼار ةؼ مضث  ی دیگؼی از دادگاه ّيّىی ارزاع ىی داٌغ. نػا پؼوٌغه را ٌله و ةَ قْتَ صکو ةَ ويان دیَ را ةْیغ ٌيی

ی امؼاری ُیئث ّيّىی دیّان  دیگؼ جسغیغٌُؼظّاُی و پؼوٌغه در قْتَقٍاؿغ. از ایً صکو ةار  صکو اول، ىّرد را از ىّارد كحم ّيغ ىی

ٌُؼ ةَ ایٍکَ جسغیغٌُؼظّاه اّحؼاض ىؤدؼی کَ ٌله صکو جسغیغٌُؼظّاؿحَ را »قّد:  گیؼی ىی ّانی کكّر ىٌؼح و ةغیً قؼح جنيیو

دادٌاىَ مادره از قْتَ چِارم دادگاه ّيّىی ؿهياس کٍغ ةَ ّيم ٌیاورده اؿث و جكؼیفات و جؼجیتات دادرؿی ٌیؽ ایؼادی ٌغارد نػا  ایساب ىی

كاٌّن آییً دادرؿی  266کَ ةَ ىّزب آن ىحِو فؼزٌغ ایکؾ در ىّرد كحم ّيغی ىلحّل ةَ كناص ٌفؾ ىضکّم قغه ةَ اؿحٍاد ةٍغ ج ىاده 

ٌكغه اؿث. نػا ىحِو ةؼ فؼض وزّد در ایً پؼوٌغه قؼوط دفاع ىكؼوع یٍْی جٍاؿب و وؼورت رّایث @ قّد. کیفؼی ةَ اکذؼیث آراء اةؼام ىی

جّاٌـث ةا زظيی کؼدن قعل، وی را از جْؼض  ةایـث ةَ کيحؼ از كحم ةـٍغه کٍغ صال اٌکَ ىی انّكّع ةّدن ىی اّحلاد ىْلّل ىتٍی ةؼ كؼیب

 ( 64و  63، مل 1391ةَ ٌاىّؿف ةاز دارد. )مادكی، 

ت پؼوٌغه ٌُؼ ةَ ایٍکَ ىلغىیً ةَ صيهَ )ىؼصّم فؼیغون ىلحّل و ةا جّزَ ةَ ىضحّیا: »... 29/8/1375 – 20رأی امؼاری قياره 

ُا جٍِا ةّده و در صیً ٌؽاع فؼمث ىؼازَْ ةَ ىأىّران اٌحُاىی را  اٌغ و ىحِو در ىلاةم آن اظّاٌف( ؿَ ٌفؼ و ىـهّش ةَ چّب و ىیهَ آًُ ةّده

ةاقغ و از ًؼفی دیگؼ چّن ىحِو ةَ اصحيال وكّع درگیؼی آنث  ٌغاقحَ اؿث نػا ىـئّنیث وی در صغّ کیفؼ كناص ةَ ٌفؾ ةَ ٌُؼ ىّزَّ ٌيی

جّان کاىالً ىتؼّی از  كحّانَ )چاكّ( را از ىغجی كتم جِیَ و در اظحیار داقحَ اؿث ةا ایً ومف ةَ نضاظ ّغم جٍاؿب دفاع ىكؼوع ٌاىتؼده را ٌيی

 ...@ ىـئّنیث کیفؼی داٌـث 

یک، دفاع ةا چاكّ را در ىلاةم صيهَ ةا ؿٍگ، آزؼ یا کهّخ ىحٍاؿب ٌغاٌـحَ اؿث.  ، دادگاه کیفؼی26/6/1371، ىّرخ 304رأی قياره 

 (  357، ص 1393)ةَ ٌلم از مادكی، 

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ةیً ّكایؼ جنّر ةؼ ایً اؿث کَ ُؼکؾ : »19/11/1373 – 949/2قْتَ دوم دیّان ّانی کكّر در صکو قياره 

كاٌّن ىسازات اؿالىی و از ًؼفی ةا جّزَ ةَ  61کَ ىْحؼض را ةَ كحم ةؼؿاٌغ ةا رّایث ىاده  ىحْؼض زن قُّؼدار قّد وَیفَ قُّؼ اؿث

ُيان كاٌّن  304كاٌّن ىسازات اؿالىی و ىاده  295ىاده  2ایٍکَ چّن آنث دفاع ىحٍاؿب ةا صيهَ و ُسّم ٌتّده اؿث ةا جّزَ ةَ جتنؼه 

 @     گؼدد. اٌحعاةی در صق اونیای ىلحّالن ىضکّم ىی ىحِو ىّمّف ةَ پؼداظث دو فلؼه دیَ ىؼد ىـهيان از ٌّع
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ىضاکو در آراء ظّد اَِارات آكای اةؼاُیو ىحِو پؼوٌغه را در ىّرد ایٍکَ ىلحّل از وی جلاوای فْم : »... 15/9/1384 – 15رأی قياره 

اٌغ اىا  و از ظّد دفاع ٌيّده اؿث را رد ٌکؼدهصؼام )نّاط( کؼده و وی از دؿث ىلحّل ظارج و فؼار ٌيّده و ىلحّل وی را دٌتال کؼده و ىحِ

اٌغ و صال آٌکَ ةا جّزَ ةَ اَِارات ىحِو و ةا ٍّایث ةَ ىفاد اَِارات آكای ؿْیغ  دفاع را ىحٍاؿب جكعیل ٌغاده و صکو كناص مادر ٌيّده

ظّاؿحَ ىاٌِ ٌؽدیک قغن  ىلام دفاع ىیؿانَ و جٍِا کـی کَ ٌاَؼ زؼیان ةّده ىحِو ةا ةَ چؼظف در آوردن چّةَ دؿحی چّپاٌی در  55... 

ُا ىّزب كحم وی قغه اؿث و نػا ةَ ٌُؼ اکذؼیث اّىای  ىلحّل ةَ ظّد قغه و در ادؼ ایً ّيم وؼةاجی ةَ ؿؼ ىلحّل اماةث و یکی از آن

ط صـاس ةا جّزَ ةَ ُیأت ّيّىی امؼاری قْب کیفؼی ّيم ارجکاةی ىحِو از ىنادیق كحم ّيغ ٌتّده چَ كنغ ایؼاد مغىَ ةَ ٌلٌَ یا ٌلا

 ...@قّد نػا مغور صکو كناص وزاُث قؼّی و كاٌٌّی ٌغاقحَ اؿث  قِادت جٍِا قاُغ اصؼاز ٌيی

رویکؼد فلِی در ةضخ دفاع ىكؼوع را پػیؼفحَ و ةَ ٌُؼ فلِا گؼایف پیغا کؼده اؿث و كائم ةَ ایً  1392گػار در كاٌّن ؿال  كاٌّن

جؼیً قیّه ةؼای دفِ ىحساوز اؿحفاده کٍغ. وؼورت ةَ کار رفحَ در  جؼیً و ؿِم ّی ظّد از آؿانقغه اؿث کَ ىغافِ ىکهف اؿث در ّيم دفا

ُای  ةاقغ، اول ایٍکَ دفاع ةایغ وؼورت داقحَ ةاقغ یٍْی جٍِا راه دفِ جِازو و ظٌؼ ةاقغ نػا چٍاٌچَ راه دارای دو ىٍْا ىی 156ةٍغ انف ىاده 

جّاٌغ ةَ ٍّّان ةَ قعل ىِازو آؿیتی وارد کٍغ اىا ىٍْای دوم کَ ىؼاد ىاؿث  ةاقغ فؼد ٌيیدیگؼی ةؼای دفِ ظٌؼ یا جِازو وزّد داقحَ 

دُغ ٌتایغ ةیف از ىلغار وؼورت ةاقغ. یٍْی چٍاٌچَ ٌفؾ دفاع وؼورت  ةاقغ کَ رفحاری کَ ىغافِ ةؼای دفِ ظٌؼ از ظّد اٌسام ىی ایً ىی

ٌتایغ ةیف از ىلغاری کَ ةؼای دفِ آن وؼورت وزّد دارد اكغاىی اٌسام دُغ نػا  داقحَ ةاقغ و دفاع جٍِا راه دفِ ظٌؼ و جِازو ةاقغ فؼد

ی دفاّی ُيان جٍاؿب اؿث. ُيچٍیً ّيم دفاّی ٌتایغ  ىٍْای دوم وؼورت، انؽام ةَ رّایث جٍاؿب اؿث و وؼورت در اؿحفاده از وؿیهَ

ی ىٌٍلی ةیً دفاع و جِازو  یـث ةهکَ ةیاٌگؼ ُيان راةٌَةیف از ىلغاری کَ وؼورت دارد ةاقغ ةَ ىٍْای رّایث االؿِم و فاالؿِم ٌ

ةاقغ یٍْی ّيم اٌسام قغه ٌتایغ ةا جِازو ٌاىحٍاؿب ةاقغ یٍْی دفاع ٌتایغ ظیهی قغیغجؼ از ّيم ىِازو ةاقغ. ةا جّزَ ةَ جّویضات فّق  ىی

گػار جٍاؿب را از قؼایي دفاع  جّان گفث كاٌّن ةایغ گفث صحی اگؼ رّایث ىؼاصم دفاع را ُيان جٍاؿب ٌغاٌیو کَ صق ُيیً اؿث ةاز ٌيی

كاٌّن زغیغ دالنث ةؼ قؼط ةّدن و اُيیث داقحً جٍاؿب در كاٌّن زغیغ  156ىكؼوع در ٌُؼ ٌگؼفحَ اؿث ةهکَ ىفِّم و ؿیاق ةٍغ انف ىاده 

 ( 29و  28، مل 1397دارد. )صـیٍی صازی آةادی، 

كاٌّن ىسازات اؿالىی،  61، ةؼظالف ىاده 1392ىسازات اؿالىی ىنّب ؿال كاٌّن  156ایً ٌکحَ كاةم ذکؼ اؿث کَ ُؼ چٍغ ىاده 

جّان ةَ  ، ةَ جٍاؿب دفاع ةا جساوز و ةیف از صغ وؼورت ٌتّدن ّيم ارجکاةی مؼاصحاً اقاره ٌکؼده اؿث، نیکً ایً را ٌيی1370ىنّب ؿال 

، ىلًٍّ ذکؼ @رّایث صغّ وؼورت»و @ رّایث جٍاؿب»قؼط  ىٍْی ّغم وؼورت ایً دو قؼط داٌـث؛ ةهکَ ةا جّزَ ةَ ٌؽدیک ةّدن ىفِّم دو

 360، مل 1393کافی ةؼای ةیان ىلنّد ظّد و زاىِ ُؼ دو قؼط داٌـحَ اؿث. )مادكی،  156را در ىاده @ ةا رّایث ىؼاصم دفاع»ّتارت 

 (  361و 

ٌيایغ و رّایث ىؼاصم دفاع ُيان  را انلا ىیجّان گفث کَ وؼورت ّالوه ةؼ انلای وؼوری ةّدن دفاع، ةَ ٌّّی جٍاؿب  اىا در ٌُؼی ىی

ةاقغ. چؼا کَ ةْىاً جٍاؿب در ُؼ ىّردی ىحفاوت ةاقغ ىذالً فؼض کٍیغ پیؼىؼدی کَ جّان ىتارزه و دفاع  رّایث كاّغه االؿِم فاالؿِم ىی

کٍغ  در ایٍسا ّغانث و اٌناف صکو ىی ٌغارد و ىّرد صيهَ اٌـاٌی كّی ُیکم واكِ قغه و وی ةؼای دفاع از زان ةا چاكّ ةَ فؼد آؿیب ةؼؿاٌغ

 کَ پیؼىؼد در ىلام دفاع از زان ظّد ةَ دیگؼی آؿیب رؿاٌغه و ٌتایغ ىضکّم قّد. 

 

 گفتار ديم: دیذگاٌ فقها وسبت بٍ تىاسب دفاع ي تجايز

گٌَّ کَ گفحَ قغ  ُيان ُـحٍغ کَ از صغ دفاع جساوز قّد.اٌغ و ىعانف ایً  فلِا رّایث جؼجیب و جغریر در قغت ّيم را ىٌؼح کؼده

در صلّق ایً امم جضث ٍّّان جٍاؿب دفاع ةا جساوز ةَ کار رفحَ اؿث و در فلَ جضث ٍّّان االؿِم فاالؿِم )یا االیـؼ فاالیـؼ( ىّرد 

و جغریر در  قّد. ىٍُّر از االؿِم رّایث جؼجیب اؿحْيال واكِ قغه اؿث کَ ةَ ٌّّی ىفِّم رّایث جٍاؿب دفاع ةا جساوز از آن اؿحٍتاط ىی

جّاٌغ ةا آن از  کٍغ کَ ىی ای کَ ًَ غانب پیغا ىی جؼیً درزَ اٌغ کَ ىغافِ ةایغ از آؿان قغت ّيم اؿث. فلِا ةؼای دفاع درزاجی ذکؼ کؼده

 ظيیٍی ( از ٌُؼ اىام15و  14، مل 1385ظّد دفاع کٍغ، قؼوع کٍغ  و ةَ جغریر در مّرت ٌیاز ةَ ؿيث قغت ّيم ةیكحؼ ةؼود. )ةؼزی، 

جّاٌغ ةا ةَ  )ره(، دفاع، ّيهی وازب و ةا کهیَ وؿایم ىيکً اؿث ةَ قؼًی کَ جٍاؿب و وؼورت صفٍ قّد. اغهب فلِا ىْحلغٌغ کَ ىغافِ ىی

ی وؿایم ىكؼوع و آؿیب رؿاٌغن ةَ زـو ىحساوز، ظٌؼ را دفِ ٌيایغ ُؼچٍغ کَ ىٍسؼ ةَ كحم ىحساوز قّد. فلِا ةَ ازياع  کارگیؼی ُيَ

جّاٌغ ةا کيحؼیً  ٌتاقغ، ىغافِ ىی کَ در مّرجی کَ ظٌؼ ةا ُيَ قؼایي آن جضلق یاةغ و رُایی از آن زؽ ةا ّيم دفاّی ىيکًاّحلاد دارٌغ 

 ( 83و  82، مل 1386ىيکً ةؼای رفِ ظٌؼ، از صلّق ىضحؼىَ ظّد یا دیگؼی، ُيچّن ٌفؾ، ىال و ٌاىّس دفاع کٍغ. )ؿِؼاةی، ّيم 

 اٌغ: ارائَ داده فلِا در ایً ظنّص ٌُؼات گٌّاگٌّی

وزّب رّایث ىؼاصم دفاع: ُيَ فلِای اىاىیَ، صٍفی، زیغی، َاُؼی، صٍتهی، قافْی و ىانکی ىْحلغٌغ کَ ىغافِ ةایغ ةَ آؿاٌحؼیً  -1

 اٌـان صق»گّیٍغ:  قّد. فلِای اىاىیَ ىی كغرت ىيکً ةؼای دفِ ظٌؼ، اکحفا کٍغ و چٍاٌچَ از آن جعٌّی و جساوز کٍغ، ىحساوز قيؼده ىی
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ونی ةایغ »... گّیٍغ:  فلِای صٍفی ىی@ دارد ةا آٌچَ در جّان اوؿث، از ٌفؾ، ىال و ٌاىّس ظّد دفاع کٍغ ونی ةایغ ةَ ّيم آؿاٌحؼ اکحفا کٍغ.

جّزَ قّد چٍاٌچَ ىغافِ كادرر ةاقغ ةغون کكحً، ىِازو را دفِ کٍغ، کكحً او زایؽ ٌیـث و اگؼ ٌحّاٌغ ةَ ًؼیلی غیؼ از کكحً دفِ کٍغ، 

@ جلغم جغریسی ّيم ؿتکحؼ، در دفاع وازب اؿث.»گّیٍغ:  فلِای زیغی ىی@ حً ىحساوز زایؽ اؿث؛ زیؼا ایً اىؼ از وؼوریات دفاع اؿث.کك

اگؼ کـی كنغ اظػ ةغون صق ىال دیگؼی را داقحَ ةاقغ، چَ دزد ةاقغ چَ ٌتاقغ، چٍاٌچَ ماصب ىال كادر ةَ »گّیٍغ:  فلِای َاُؼی ىی

 ( 92و  91، مل 1370ی غیؼ از كحم ةاقغ، صق كحم او را ٌغارد. )غفّری، ىٍِ او ةَ ًؼیق دیگؼ

كغاىَ صٍتهی ٌّقحَ  اٌغ. اةً اٌغ و از كاّغه األؿِم ةؼای ةیان جٍاؿب اؿحفاده کؼده فلیِان اُم ؿٍث ٌیؽ ةَ قؼط جٍاؿب جنؼیش ٌيّده

جّاٌغ  هَ کٍغ، ظّاه در ىٍؽل ةاقغ یا ظارج ىٍؽل، آن کؾ ىیصي –اگؼچَ کو ةاقغ  –اؿث: اگؼ صیّان یا اٌـاٌی ةَ زن، فؼزٌغ و ىال کـی 

ىغافِ در مّرجی کَ ةحّاٌغ، ةایغ ىِازو را ةَ ًّر »ىِازو را ةَ آؿاٌحؼیً ًؼیلی کَ ًَ غانب دارد دفِ کٍغ. رىهی قافْی ٌّقحَ اؿث: 

غریر ةا ّيم ؿتکحؼ دفِ کٍغ و آٌگاه اگؼ از جساوز ىغافِ ةایغ ىِازو را ةَ ج»دؿّكی ىانکی ٌّقحَ اؿث: @ جؼ دفِ کٍغ. جغریسی ةا ّيم ؿتک

 (  17، ص 1385)ةؼزی، @ ظّد دؿث ةؼٌغارد او را ةکكغ.

ُؼگاه کـی كنغ زان یا ىال یا صؼیو کـی را کٍغ، ةؼای ىغافِ، دفِ ىِازو ةَ »اٌغ:  قیط ًّؿی در ایً ةاره چٍیً اَِارٌُؼ کؼده

قّد و اگؼ  رؿغ، دفاع ةا ُيان فؼیاد ىضلق ىی اؿث کَ مغا ةؽٌغ، کـی ةَ فؼیاد او ىی جؼیً چیؽ ىيکً زایؽ اؿث. پؾ اگؼ در زایی آؿان

جّاٌغ ةا ؿالح  الزم اؿث ةا دؿث از ظّد دفاع کٍغ، ةایغ ةا دؿث دفاع کٍغ و اگؼ ىحساوز ةا دؿث دفِ ٌكّد، ةا ّنا و ادؼ ةا ّنا ٌكغ ىی

 (15، ص 1385)ةؼزی، @ ىحساوز را دفِ کٍغ.

جؼ ةَ  جؼ اکحفا کٍغ، ظّاه آن دفاع وازب ةاقغ و یا ٌتاقغ، و ٌتایغ از ؿِم ةایغ در دفاع ةَ وؿیهَ آؿان»فؼىایغ:  ردةیهی ىیىؼصّم ىلغّس ا

جؼ ةَ ىؼجتَ ةاالجؼ رود، ىگؼ  چٍان کَ اىؼ ةَ ىْؼوف و ٌِی از ىٍکؼ ذو ىؼاجب اؿث و ٌتایغ از ىؼجتَ پاییً جؼ جْغّی و جعٌّی کٍغ، ُو ؿعث

جؼ صامم قّد جْغّی از آن كتیش اؿث، پؾ اگؼ دفاع ةَ  جؼ کافی ٌتاقغ، زیؼا ىلنّد دفاع اؿث و وكحی ُغف ةَ وؿیهَ آؿان پاییًایٍکَ ىؼجتَ 

قّد و ىغافِ ىحْؼّض زان، ىال، ٌاىّس و ّؼض او ٌكّد ةَ ُيان اکحفا کٍغ و او را دقٍام ٌغُغ، و ىؼصهَ ةْغ  مؼف داد کكیغن صامم ىی

جؼ آن اکحفا کٍغ وانّا ةَ ىؼجتَ ةاالجؼ جّْغی  ؿؼزٌف اوؿث و در ایً ىؼصهَ ُو اگؼ ىلنّد صامم قّد ةَ ىؼجتَ پاییً دقٍام دادن و ىالىث و

جؼ آن اؿحفاده کٍغ و  ٌيایغ، و ٌیؽ اگؼ اصحیاج ةَ زدن ةا دؿث یا ّنا و ؿٍگ یا اؿهضَ ىاٌٍغ کارد و قيكیؼ داقث، ٌعـث از ىؼجتَ وْیف

، 1391قّد او را ٌکكغ. )ةِكحی داىغاٌی،  قّد، زؼاصث ؿٍگیً ةؼ او وارد ٌکٍغ، و اگؼ ةا زؼاصث دفِ ىی فِ ىیجؼیً زؼاصث د اگؼ ةا کّچک

 (81ص 

ُای ؿعث و  ةایغ در دفاع از زان و ٌاىّس و ىال ةَ آؿاٌحؼیً روقِا جکیَ کؼد و ةَ جغریر روش»فؼىایغ:  قِیغ داٌی در قؼح نْيَ ىی

کٍٍغه فؼیاد کكیغ، ؿپؾ ةَ جِغیغ و ىعاميَ پؼداظث و آٌگاه ةَ زدن و پؾ از آن  عـث ةایغ ةؼ ؿؼ صيهَجؼ را در پیف گؼفث. ىذالً ٌ ؿعث

ادؼ ٌيّده و در آظؼیً وُهَ، ةَ کكحً او  ای كنغ زٍایی او را ةی ةَ ىسؼوح کؼدن دؿث زد، و ةاز اگؼ زهّی ُسّم او گؼفحَ ٌكّد ةایغ ةَ گٌَّ

 ( 71، ص 1373)ظـؼوی، @ اكغام کؼد.

کَ ةا ازياع دارٌغ  رّایث ىؼاصم دفاع ىگؼ ىغافِ در قؼایٌی كؼار گیؼد کَ ىٍسؼ ةَ فّت وكث و غهتَ یافحً ىِازو گؼدد: فلِا -2

ىيکً ةّدن وؿیهَ آؿان اگؼ قعل در دفاع ةَ وؿیهَ ؿعث ىحّؿم قغه و ىِازو آؿیب ةتیٍغ، دفاع کٍٍغه واىً اؿث. اىا اگؼ کـی از 

از اةحغاء ىغافِ دُغ اگؼ جغریسی دفاع کٍغ از دزد و ىضارب و غیؼه ةَ او مغىَ ظّاُغ رؿیغ،  غاقحَ یا اصحيال ىیجغریسی ةّدن دفاع اًالع ٌ

 رود. دُغ از وؿایم آؿان قؼوع کؼده و جا وؿایم ؿعث پیف ىی اگؼ اصحيال وؼر ٌيی نػا جّاٌغ ىحّؿم قّد.  ةؼای دفاع ةَ وؿیهَ ؿعث ىی

 (301، ص 1390زاده،  )ٌایب

ـی دؿث دیگؼی را گاز ةگیؼد، و ظالص کؼدن دؿث جٍِا ةا زغا کؼدن فک او اىکان داقحَ ةاقغ صق چٍیً کاری را دارد، و اگؼ اگؼ ک

 (206، ص 1373ٌیا و ُيکاران،  جّاٌغ اٌسام دُغ. )كؼةان ةَ ةیكحؼ از ایً ٌیؽ اصحیاج اؿث، ةغون ایٍکَ ىـئّنیحی ىحّزَ او قّد، ىی

قّد، و قعل ىّرد جساوز یا  امم ایً اؿث کَ مؼفِ كنغِ كحم کـی، ىّزب ىتاح قيؼدن ظّن كامغ ٌيی ةَ ٌُؼ ّالءانغیً کاقاٌی،

، صق ٌغارد او را ی ىِازو ةغون کكحً وی ىلغور اؿث ی اوواع و اصّال اگؼ ةتیٍغ کَ دفاع از صيهَ ّهیَ پؾ از ةؼرؿی و ىالصَُ ىنّل

آیغ. اگؼ ىِازو ةَ ًؼف  ی دفاع ةَ صـاب ىی ً ىِازو زایؽ اؿث، زیؼا یگاٌَ وؿیهَةکكغ، و اگؼ زؽ كحم راه دیگؼی در ىیان ٌتاقغ، کكح

جّاٌغ او را ةَ كحم رؿاٌغ زیؼا دفاع زؽ ةَ كحم ىلغور ٌیـث، آیا زؽ ایً اؿث کَ اگؼ از ىؼدم اؿحيغاد ةعّاُغ،  ّهیَ قيكیؼ ةکكغ، ىی ىسٍی

آیغ  ُای دفاع ةَ قيار ىی کٍغ، ةٍاةؼایً، چّن كحم ىِازو از وؼورت یپیف از اؿحياع فؼیادش کكحَ ظّاُغ قغ زیؼا قيكیؼ درٌگ ٌي

، مل 1394ٌیا،  کكحً او زایؽ اؿث، و اگؼ او را ةکكغ، قعنی را کكحَ اؿث کَ ریعحً ظٌّف ىتاح اؿث و ىـئّنیث ٌغارد. )فؼُّدی

 (475و  474

جؼ اكغام ةَ دفاع کٍغ و ةَ  ی پاییً ازب اؿث کَ از ىؼجتَةٍاةؼ اصحیاط، و»فؼىایٍغ:  اىام ظيیٍی )كغس ؿؼه( در جضؼیؼانّؿیهَ، ىی

قّد ةایغ ُيان را  ی قغیغجؼ از آن ةؼؿغ، االؿِم فاالؿِم؛ پؾ اگؼ ةا آگاه ٌيّدن و یک ٌّع اظٌاری ىاٌٍغ اح اح ٌيّدن ىذالً دفِ ىی ىؼجتَ
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ا اٌسام داده و ةَ آن اکحفا ٌيایغ. و اگؼ ةَ زؽ ةا دؿث دفِ قّد ةایغ ُيیً کار ر آور، دفِ ٌيی اٌسام دُغ و اگؼ زؽ ةا داد زدن و جِغیغ جؼس

قّد، در مّرجی کَ دفِ او، ةا ایساد  قّد ةَ آن اکحفا ٌيایغ. و یا ةَ قيكیؼ دفِ ىی قّد ةایغ ةَ آن اکحفا ٌيایغ. و یا ةا ّنا دفِ ىی ٌيی

ی کكٍغه )كحم او( زایؽ اؿث و انتحَ  ىيکً ٌیـث ةَ ُؼ وؿیهَزؼاصث در او ىيکً ةاقغ ةایغ ةَ ُيان اکحفا کٍغ. و اگؼ دفِ او زؽ ةا کكحً 

ی ىِازو ٌتاقغ، ةهکَ اگؼ ةا  رّایث جؼجیب، جؼس  ىؼاّات جؼجیب در مّرجی وازب اؿث کَ ىيکً ةاقغ و فؼمث داقحَ ةاقغ و جؼؿی از غهتَ

)ىؼٌغی، @ کٍغ زایؽ اؿث. کَ كٌْاً او را دفِ ىی فّت وكث و غهتَ دزد داقحَ ةاقغ، )رّایث جؼجیب( وازب ٌیـث. و وؿیهَ كؼار دادن چیؽی

 (141و  140، مل 1378

ظٌؼ اؿث و رّایث ىؼاجب از آؿان ةَ قغیغ  جّان گفث در اؿحفاده از وؿیهَ دفاّی، اونّیث ةا وؿایم کو از فؼىایف اىام ظيیٍی ىی

قّد، فؼد ٌتایغ ىؼجکب كحم ىحساوز قّد.  ث دفِ ىیؿفارش قغه اؿث. ىیؽان مغىَ و آؿیب ٌیؽ ىّرد جّزَ اؿث. اگؼ ظٌؼ ةا ایؼاد زؼاص

ای زؽ كحم ٌتاقغ. رّایث جؼجیب ٍُگاىی الزم اؿث کَ ىغافِ فؼمث کافی داقحَ ةاقغ و جؼس از غهتَ  كحم ٌیؽ در مّرجی زایؽ اؿث کَ چاره

الزم قيؼده، اىا در ىّرد ىحساوز کافؼ ىحساوز ٌیؽ وزّد ٌغاقحَ ةاقغ. ىؼصّم کاقف انغٌا رّایث جؼجیب فّق را در ىّرد ىحساوز ىـهيان 

ٌا انغ کافؼ ةا جسؼی ةؼ ىـهيان صؼىحف را ُحک و ّنيحف را رفِ و ِّغ و پیياٌف را ةاًم کؼده اؿث. ىكاةَ ىٍُّر کاقف»ٌّقحَ اؿث: 

ّاُؼ در جؼجیب ىػکّر آن ةاقغ کَ کافؼ ىحساوز ُیچ صؼىحی ٌغارد و رّایث جؼجیتی کَ در دفاع ذکؼ قغه در ىّرد او الزم ٌیـث. ماصب ز

اٌغ، ةا اًالكات ادنَ دفاع ؿازگاری ٌغارد و در پایان فؼىّده  اقکال کؼده و ةؼ ایً ةاور اؿث کَ ایً جؼجیتی کَ فلِیان در ةاب دفاع ذکؼ کؼده

ْحلغ اؿث زيِ ىیان ؿیغّتغاالّهی ؿتؽواری ى@ اگؼ پای ازياع و ؿیؼه در ىیان ٌتّد، ىيکً ةّد ةحّان در ایً جؼجیب ىٍاككَ کؼد.»اؿث: 

زایی کَ رّایث جؼجیب اىکان ٌغارد ىيکً اؿث ةگّییو غانب ىّارد چٍیً  -1کٍغ کَ اًالكات را ةَ دو مّرت صيم کٍیو:  ادنَ اكحىا ىی

غؼض کَ زایی کَ ةا رّایث جؼجیب،  -2کٍغ کَ فکؼ کٍغ و جؼجیب را رّایث ٌيایغ.  اؿث، زیؼا ةَ ٍُگام صيهَ ىحساوز، ىغافِ فؼمث پیغا ٌيی

قّد و در ةلیَ ىّارد رّایث  قّد. در ایً مّرت، رّایث جؼجیب الزم ٌیـث و اظتار ىٌهق ةَ ایً ىّارد صيم ىی دفِ ىحساوز اؿث صامم ٌيی

جؼجیب الزم اؿث. ةْىی از ىضللان ةا اّحؼاف ةَ ایٍکَ جؼجیب ىػکّر در کهيات ةؽرگان فلِا ُیچ ىغرك قؼّی ٌغارد، وزُّی را ةؼای جّزیَ 

رّایث جؼجیب  -1اٌغ از:  اٌغ کَ ایً وزّه ظانی از ایؼاد ٌیـث. وزُّی کَ ذکؼ قغه ّتارت اٌغ؛ گؼچَ در پایان اّحؼاف کؼده جیب ذکؼ کؼدهجؼ

دفاع از ةاب اىؼ ةَ ىْؼوف و ٌِی از ىٍکؼ الزم اؿث و در اىؼ ةَ ىْؼوف رّایث جؼجیب  -2اؿث. @ دىاء»ىٌاةق اصحیاط ظنّماً اصحیاط در 

قّد.  دفاع یک وؼورت اؿث و در وؼوریات ةَ ىلغار وؼورت ةایغ اکحفا قّد و ایً ىگؼ ةا رّایث جؼجیب فّق صامم ٌيی -3ث. الزم اؿ

 ةاقغ چؼا کَ ةایغ در ُؼ ىّرد قؼایي ظاص آن نضاظ گؼدد.  ( از ةیً ٌُؼات ارائَ قغه، ایً ٌُؼ ةِحؼیً ىی16و  15، مل 1385)ةؼزی، 

ظّاُغ ىِازو را دفِ ٌيایغ: ىؼصّم ىضلق ماصب زّاُؼ ُيؼاه ةا ىحً قؼایِ  يان اةحغا ةِؼٌضّی کَ ىیجّاٌغ از ُ قعل ىغافِ ىی -3

ةا  ّتاراجی ةا ایً ىىيّن دارٌغ، کَ فلِاء ةغون اظحالف كائم ةَ ایً ُـحٍغ کَ ةایـحی در دفاع از آؿاٌحؼیً را اؿحفاده کؼد، چٍاٌچَ ىِازو

قّد الزم اؿث ةا میضَ کكیغن، کيک گؼفحً و در مّرت ّغم دفِ  ًؼیق دفِ ٌيّد و اگؼ دفِ ٌيیقّد ةایغ او را ةَ ایً  یک مغا دفِ ىی

ىی جّاٌغ او را، ةا دؿث و ؿپؾ ةا وؼب ّنا و در آظؼیً ىؼجتَ ةا ؿالح دفِ ٌيایغ و رّایث ایً ىؼاجب ًتق ٌُؼ ىكِّر الزم اؿث. ةَ ُؼ 

ىؼاجب را ىّرد اقکال كؼار داده و فؼىّده اؿث: ةَ ىلحىای ّيّىات و اًالكات  صال ىؼصّم ماصب زّاُؼ در ذیم ّتارات فّق نؽوم رّایث

ظّاُغ ىِازو را دفِ ٌيایغ، ةَ ویژه اگؼ دفاع در ارجتاط ةا ىضارب، دزد  جّاٌغ از ُيان اةحغا ةِؼٌضّی کَ ىی ادنَ دفاع، قعل ىغافِ ىی

فؼىایغ اگؼ وزّب رّایث جؼجیب ازياّی  ُـحٍغ ٌگاه کٍغ و ؿپؾ ىیای کَ در آن زٌان ٌاىضؼم  ظّاُغ ةعاٌَ ىضارب و کـی ةاقغ کَ ىی

ةاقغ. نکً کالم ماصب زّاُؼ ظانی از اقکال  جّان ادّا کؼد کَ ؿیؼه ةؼظالف آن ىی جّان آٌؼا ىّرد ىٍاككَ كؼار داد، ةهکَ ىی ٌتاقغ ىی

، ةَ ًؼزی قغیغ دفِ ٌيّد و آؿاٌی ىيکً اؿث جّان قعل ىِازيی را کَ دفِ وی ةَ ٌیـث زیؼا ُؼ ىـهياٌی ظٌّف ىضحؼم اؿث و ٌيی

قّد کَ دفاع ّيهی اؿث ىكؼوع و در ایً راؿحا  گیؼی ىی ُا ٌحیسَ اًالكات ادنَ دفاع ةَ ُیچ وزَ ٌاَؼ ةَ کیفیث دفاع ٌتّده و فلي از آن

ىٌهلاً زایؽ اؿث، صحی اگؼ دفِ او ةا ةاقغ و نیکً ةَ ُیچ وزَ دالنث ةؼ ایً ٌغارٌغ کَ کكحً وی  اگؼ ىِازو ةلحم ُو ةؼؿغ، ظٌّف ُغر ىی

فؼىایٍغ: و یػُب دم انيغفّع ُغرا زؼصاً کان او كحالً یٍْی اگؼ قعل ىغفّع  یک مغا و یا میضَ اىکان پػیؼ ةاقغ. فهػا ىضلق در قؼایِ ىی

او را ةلحم رؿاٌیغ و  )ىِازو( کكحَ قّد، ظٌّف ُغر اؿث و انتحَ ىلحىای ایً ؿعً ةَ ُیچ وزَ ایً ٌیـث کَ زایؽ اؿث ةٌّر ىٌهق

 (  7، ص 1376اٌغ. )ىؼّكی،  ةـیاری از صلّكغاٌان ٌیؽ ُيیً ٌُؼیَ را پػیؼفحَ

ةَ ّلیغه ی فلِای اىاىیَ، قافْی، صٍفی، صٍتهی، َاُؼی و زیغی، ىْیار جٍاؿب، ًَّ غانب ىغافِ یا ُؼ ّيهی اؿث کَ ةَ فکؼش 

اّحتارات ىحساوز و صانث جساوز، كادر ةَ اٌسام آن اؿث. در ایً ةاره فلِای اىاىیَ کٍغ کَ ةا جّزَ ةَ قؼایي روصی و قعنی ظّد و  ظٌّر ىی

اگؼ ىغافِ کـی را در صال ّيهی غیؼ از زياع ةا زن یا کٍیؽ یا غالم یا پـؼش ةیاةغ، صق دارد ةا ّيهی کَ اٌحُار دفِ ىحساوز ةا آن »گّیٍغ: 

ی ةا قيكیؼ یا ؿالح دیگؼی ةَ کـی صيهَ کٍغ، ىغافِ صق دارد ىحساوز را ةا آٌچَ ةَ اگؼ کـ»فلِای قافْی گّیٍغ: @ را دارد او را دفِ کٍغ.

فکؼش ظٌّر کؼده ةؽٌغ. ُيچٍیً اگؼ ىغافِ كادر ةَ جغریر در دفاع ةاقغ، ةایغ ةحغریر ةا ّيم ؿتکحؼ ىِازو را دفِ کٍغ و ةَ ُؼ صال ىالك 

جّزَ قّد چٍاٌچَ ىغافِ كادر ةَ دفِ ىِازو ةغون كحم او ةاقغ، كحم او زایؽ  ونی ةایغ»... گّیٍغ:  فلِای صٍفی ىی@ ًَ غانب ىغافِ اؿث.
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ىغافِ »گّیٍغ:  فلِای صٍتهی ىی@ ٌیـث و اگؼ ةغون كحم كادر ةَ دفِ ىِازو ٌتاقغ، كحم او زایؽ اؿث؛ زیؼا ایً اىؼ از وؼوریات دفاع اؿث.

ُيچٍیً اگؼ ىغافِ ةَ ًَ غانب دریاةغ کَ »... گّیٍغ:  فلِای زیغی ىی@ غ.کٍغدفِ کٍ ةایغ ىِازو را ةا آؿاٌحؼیً ّيهی کَ ًَ غانب پیغا ىی

کكغ و در ُيان صال یا ةْغاً را فؼاری ةؼای او وزّد ٌغاقحَ ةاقغ، كحم ىِازو ةؼ او زایؽ  چٍاٌچَ اكغام ةَ كحم ىِازو ٌکٍغ، ىِازو او را ىی

دیگؼی را داقحَ ةاقغ، چَ دزد ةاقغ چَ ٌتاقغ، چٍاٌچَ ماصب ىال اگؼ کـی ةغون صق، كنغ أظػ ىال »گّیٍغ:  فلِای َاُؼی ىی@ اؿث.

 (96و  95، مل 1370)غفّری، @ كادر ةَ ىٍِ او ةَ ًؼیق دیگؼی غیؼ از كحم ةاقغ، صق كحم او را ٌغارد.

ی مّرت گیؼد. جّاٌغ ةا یکی از دو ىْیار ٌّّی یا قعن انْيم ىغافِ در صغ وؼورت ةّده اؿث یا ظیؼ، ىی كىاوت رازِ ةَ ایٍکَ ّکؾ

قّد، یٍْی آیا ىؼدم ةایغ ّيم ىغافِ را ةیف از صغ وؼورت ٌغاٌٍغ یا ظّد  صال ؿّال ایً اؿث کَ کغام یک از ایً دو ىْیار ةَ کار گؼفحَ ىی

اگؼ ةَ »دُغ کَ جٍِا در مّرت ّغم جضلّق ُؼ دو ىْیار ٌّّی و قعنی، فؼد ىـئّل ظّاُغ ةّد:  وی. ّتارت زیؼ از جضؼیؼ انّؿیهَ ٌكان ىی

انتحَ در پاؿط ةَ اؿحفحائی در ایً زىیٍَ، ةؼظی @ ًّر ةّد، ةٍاةؼ اصحیاط، واىً اؿث. ٌُؼ ظّد از ىلغار الزم جساوز کؼد و در واكِ ُو ُيیً

ل اهلل فاوم نٍکؼاٌی ةَ یک ؿؤا اٌغ. ةؼای ىذال پاؿط ىؼصّم آیث از ىؼازِ جلهیغ، ىْیار قعنی را صغاكم ةؼای ؿلّط كناص کافی داٌـحَ

ی جْغّی از صغّ دفاع ایً اؿث کَ اگؼ ىغافِ ىْحلغ ةّده اؿث کَ دفاع ىٍضنؼاً از ًؼیق كحم جضلق  قْتَ ؿی و یکو دیّان ّانی کكّر درةاره

کٍغ، ونی اؿحضلاق كناص را ٌعّاُغ داقث. در ُيیً راؿحا، در ىّرد وياٌث ازؼای ّغم رّایث جٍاؿب، ةؼظی از فلِا ىْحلغٌغ کَ  پیغا ىی

قّد. ایً اىؼ ٌاقی از ىلنّؼ  اؿب ىیان دفاع و جساوز وزّد ٌغاقحَ و دفاع ةیف از صغّ جساوز ةاقغ، كناص ؿاكي قغه و دیَ داةث ىیاگؼ جٍ

پػیؼفحَ قغه اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث  1392كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب   302ىاده  2ةاقغ. ُيیً ىّوِ ٌیؽ در جتنؼه  ةّدن ىِازو ىی

ُای ظّد قؼوع ةَ مغور آرایی دایؼ ةؼ ؿلّط كناص صحی  گػار پؾ از آن مّرت گؼفث کَ دادگاه ُا در رویَ اٌّنکَ پػیؼش ایً ىّوِ ك

رغو ایٍکَ ةؼظی از ىضاکو جانی  در مّرت جساوز از ىؼاجب دفاع کؼدٌغ جا ىتاٌی اٌناف و ّغانث را ةیكحؼ رّایث کؼده ةاقٍغ. ةؼای ىذال، ّهی

اٌغ، ةَ اؿحٍاد فلغان کاىم قؼایي  قغه در ىّرد زٌاٌی کَ ىغّّی ىّرد جْؼّض كؼار گؼفحً از ؿّی ىؼدان ىیُای ىعحهفی ةَ ویژه  در پؼوٌغه

اٌغ )کَ ایً ىّزب ةؼوز اّحؼاواجی ٌیؽ قغه اؿث( دیّان ّانی کكّر گاه در مّرت فلغان کاىم قؼایي  دفاع ىكؼوع، صکو ةَ كناص داده

 (359و  358، مل 1393اده اؿث. )مادكی، دفاع ىكؼوع صکو ةَ دتّت دیَ ةَ زای كناص د

ٌِایحاً ٌُؼ ُیأت ّيّىی دفاع ىكؼوع را پػیؼفحَ نیکً ةَ نضاظ : »... 16/2/1376 – 4رأی ُیأت ّيّىی دیّان ّانی کكّر ةَ قياره 

 @ جساوز از صغ جٍاؿب ىحِو واىً پؼداظث دیَ ظّاُغ ةّد.

ُای فؼاواٌی در اؿحفاده از ّيم دفاّی کكٍغه وزّد دارد ونی در ّّض اگؼ  ثی آىؼیکا ةؼظالف صلّق اؿالىی ىضغودی در ایانث ىحضغه

کٍٍغ. ةؼای  ىحِو در زایی کَ ىَّف ةَ واکٍف غیؼکكٍغه ةّده ونی ىِازو را ةَ كحم رؿاٌغه اؿث ىـئّنیث کاىم را ةؼ وی جضيیم ٌيی

داقحَ، دفاع در ةؼاةؼ ایً زؼم ىساز اؿث ونی اگؼ کـی اكغام ةَ ىذال در صلّق آىؼیکا آكای نفیّ در راةٌَ ةا زؼم ةازداقث غیؼكاٌٌّی ةیان 

فْم کكٍغه در ىلام دفاع ٌيایغ جٍِا اىکان دارد، زؼم وی از كحم ّيغ ةَ كحم ّيغ غیؼ ارادی جتغیم قّد. ونی ایً رویَ جْغاد کيی از 

ّایث ٌٍيایغ ةا یک درزَ جعفیف ىضکّم ةَ كحم غیؼ ب را رجؼی دارٌغ و قعل را در مّرجی کَ قؼط جٍاؿ ُا اؿث کَ دیغگاه اٌـاٌی ایانث

اٌغ و در ىّردی کَ قعل  ُا وزّد ظٌؼ را الزم ةؼای اؿحفاده از قؼط جٍاؿب داٌـحَ ُا در ةْىی از پؼوٌغه ةْىی از ایانثکٍٍغ. انتحَ  ّيغ ىی

يّده، دادگاه ىـئّنیث جام را ةؼ وی جضيیم اّحلاد ىحْارف ةَ وزّد ظٌؼی داقحَ )ونی ظٌؼی وزّد ٌغاقحَ( ونی قؼط جٍاؿب را رّایث ٌٍ

کؼده اؿث. ةؼای ىذال در زایی کَ قعل اّحلاد ىحْارف ةَ وكّع ظٌؼی داقث و كؼةاٌی را کكث، دادگاه ةیان داقث ىحِو چّن در وزّد 

ز آدار دفاع ٌاكل اؿحفاده کٍغ جّاٌغ ا ظٌؼ و ّغم جٍاؿب جّأىان اقحتاه کؼده اؿث دفاع ٌاكل ٌیؽ از وی پػیؼفحَ ٌیـث و جٍِا در مّرجی ىی

ُا  کَ در یکی از دو ىّرد فّق )اقحتاه در وزّد ظٌؼ یا ّغم رّایث جٍاؿب در راةٌَ ةا ظٌؼ واكْی( اقحتاه کؼده ةاقغ. انتحَ اغهب ایانث

كحم ّيغ غیؼ  ةؼظالف ایً ٌُؼ ىْحلغ ُـحٍغ یا قعل ىسؼم اؿث یا ٌیـث و صغّ وؿٌی وزّد ٌغارد و دنیم كاٌٌّی ةؼای ىضکّىیث ةَ

ارادی وزّد ٌغارد. در ىلاةم ایً ٌُؼات ةَ ٌغرت آرایی ٌیؽ وزّد دارد کَ در مّرت ّغم قؼط جٍاؿب، دادگاه ىحِو را ةَ كحم غیؼّيغ )ٌَ 

رو یٍْی ةَ زای ىضکّىیث ةَ كحم ّيغ،  كحم غیؼ ّيغ ارادی( ىضکّم ٌيّده اؿث. ونی رویَ آرای زغیغ ةَ ؿيث ُيان دیغگاه ىیاٌَ

 (        170و  169، مل 1389پّر،  ٌيایٍغ. )رصیيی ُا ىحِو را ةَ كحم ّيغ غیؼ ارادی ىضکّم ىی اهدادگ

 

 وتيجٍ گيري
ُا اؿث.  دفاع ىكؼوع از ىّوّّات ىِو و صائؽ اُيیث اؿث و زای قک و جؼیغ ٌیـث کَ دفاع ىكؼوع و كاٌٌّی ىّرد پػیؼش دونث

ةَ ًّر دكیق، قفاف و روقً ةیان کٍغ و زای قک و قتَ در كاٌّن ٌتایغ وزّد داقحَ ةاقغ.  گػار ىفِّم و جْاریف را انٍِایَ ةایغ كاٌّن

 1392گػار در كاٌّن  ةاقغ. ةا جّزَ ةَ آٌکَ كاٌّن ةـیاری از ىكکالت در  ّيم )رویَ كىایی( ةَ دنیم ّغم ارائَ جْؼیف دكیق و زاىِ ىی

ای   اد صػف آن، دیگؼ ةَ ٍّّان قؼایي دفاع ىكؼوع جهلی ٌٍيایٍغ و ّغهجٍاؿب را ةَ مؼاصث صػف کؼده و ىيکً اؿث ةؼظی ةَ اؿحٍ
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از ًؼفی ةضخ وؼورت و رّایث ىؼاصم دفاع را ىٌؼح ٌيّده نػا ٌتایغ ةَ ایً ىفِّم كهيغاد کؼد گػار  غ کَ كاٌّنٍحلغ ةاقْةؼظالف ایً ٌُؼ ى

ٌيایغ ةَ  ؼورت ّالوه ةؼ ایٍکَ وؼوری ةّدن دفاع را ىٌؼح ىیةاقغ. چؼا کَ و گػار ایً ىّوّع جٍاؿب دیگؼ ىغٌُؼش ٌيی کَ دیگؼ كاٌّن

اٌغ  دُغ ُياٌٌّر کَ دیغه قغه صلّق داٌان ٌُؼات گٌّاگٌّی ىتٍی ةؼ ةضخ جٍاؿب ارائَ داده ٌّّی در ةًٌ ىفِّم ظّد جٍاؿب را پّقف ىی

غ. در ظنّص رّایث ىؼاصم دفاع ٌیؽ ةضخ كاّغه و ةِحؼیً آن ایً اؿث کَ ّؼف زؼم ارجکاةی را ةـیار قغیغجؼ از ارزش ىّرد جِازو ٌغاٌ

ةاقغ کَ انتحَ نؽوىاً ةغیً ىٍْی ٌیـث ُيیكَ و در ُيَ زا و در ُيَ قؼایي ىغافِ از اكغام آؿان قؼوع ٌيایغ و  االؿِم فاالؿِم ىٌؼح ىی

قغیغجؼ از صيهَ ةَ ىِازو دُغ.  جؼ ىحّؿم قّد چؼا کَ گاه ىيکً اؿث ایساب ٌيایغ کَ از اةحغا فؼد پاؿعی ةـیار ؿپؾ ةَ اكغام ؿعث

ٌيایغ اىا پاؿط  گاُاً فؼد پاؿعف ىحٍاؿب ةا صيهَ اؿث اىا ةَ ىٍْی رّایث ىؼاصم دفاع ٌیـث و گاُاً ةؼّکؾ، فؼد رّایث ىؼاصم دفاع را ىی

فاع، وزّب دفاع ىگؼ ٌُؼ داقحٍغ و از ةیً ٌُؼات ارائَ قغه وزّب د وی ىحٍاؿب ةا صيهَ ٌیـث. فلِا ٌیؽ در ظنّص ةضخ جٍاؿب اظحالف

ظّاُغ  جّاٌغ از ُيان اةحغا ةِؼٌضّی کَ ىی ىغافِ در قؼایٌی كؼار گیؼد کَ ىٍسؼ ةَ فّت وكث و غهتَ یافحً ىِازو گؼدد و قعل ىغافِ ىی

ن ةَ ایً جّا ىِازو را دفِ ٌيایغ( ٌُؼ دوم را پػیؼفث و ىٍُلی اؿث کَ قؼایي ُؼ ىّرد در ٌُؼ گؼفحَ قّد. از ىتاصخ صلّكی و فلِی ىی

گٌّاگٌّی در پؼوٌغه نضاظ قّد ىاٌٍغ ؿً، زٍؾ، قؼایي رواٌی و ةغٌی،  ُا ةَ ًّر زغا ةؼرؿی قّد و ّّاىم ٌحیسَ رؿیغ کَ پؼوٌغه

اصحیاًیِ ىغافِ، زىان و ىکان صاددَ، قؼایٌی کَ ىؼجکب داقحَ، جضنیالت، ىّكْیث و قأن ازحياّی، قغم و صؼفَ، ىضیي زٌغگی،  ةی

ةَ ّتارجی ّّاىم رواٌكٍاؿی، ازحياّی، فؼٍُگی و ... ةایغ نضاظ قّد کَ ةَ جّان ةگّییو کَ ةؼ ةٌق ّغانث و اٌناف صکو ظاٌّاده  و ... 

گػار جأکیغ ةؼ ایً اىؼ دارد کَ كاوی ٌتایغ صکو کهی مادر ٌيایغ ةهکَ ةایغ صکو ُؼ پؼوٌغه ظاص ظّد آن ةاقغ و  ایو کيا ایٍکَ كاٌّن داده

ّد و ةؼ اؿاس آن صکو داده قّد. انتحَ ظانی از گفحً ٌیـث کَ ةا جّزَ ةَ ارجتاط جٍگاجٍگ ایً ىتاصخ ىذالً روصیَ ىّرد ةَ ىّرد ةؼرؿی ق

قٍاؿی، ّهّم ازحياّی، ّهّم اكحنادی،  ای ٌُیؼ روان فؼد، قؼایي زٌغگی، ظاٌّادگی، ازحياّی، جضنیهی، اكحنادی و ... ةا ىتاصخ ىیان رقحَ

ٌيایغ نػا ةایغ از ىحعنیً ایً اىؼ ٌُیؼ رواٌكٍاس و  گیؼی ىٍاؿب ىا را کيک ىی حً از ایً ّهّم در زِث جنيیوّهّم فؼٍُگی و ... ةِؼه زـ

 غیؼه اؿحفاده ٌيّد.
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 مىابع ي مراجع
 كؼآن کؼیو. >1=

 (، صلّق زؽای ّيّىی، زهغ ٌعـث، چاپ ُسغُو، جِؼان: ىیؽان.1386اردةیهی، ىضيّغ ّهی؛ ) >2=

(، درآىغی ةؼ صلّق زؽای ّيّىی زؼم و ىسؼم، زهغ اول، چاپ دوم، جِؼان: 1395ٌی، ىضـً، )انِام، غالىضـیً و ةؼُا >3=

 ىیؽان. 

 (، دفاع ىكؼوع، رؿانَ دوره دکحؼی، داٌكکغه صلّق و ّهّم ؿیاؿی، داٌكگاه جِؼان.1343ةاكؼی، ّتاس؛ ) >4=

 ؽ فلِی ائيَّ اًِار)ع(.(، دفاع ىكؼوع در فلَ اؿالىی، چاپ اول، كو: ىؼک1391ةِكحی داىغاٌی، اةؼاُیو؛ ) >5=

 (، جفنیم كّاّغ دفاع ىكؼوع در صلّق زؽائی ایؼان، جِؼان: داٌكگاه ىهی ایؼان. 1357انغّیً؛ ) پیياٌی، ویاء >6=

 (، جؼىیٍّنّژی صلّق، چاپ ُفغُو، جِؼان: کحاةعاٌَ گٍر داٌف.1386زْفؼی نٍگؼودی، ىضيغ زْفؼ؛ ) >7=

 ىیٍّنّژی صلّق، زهغ ؿّم، چاپ اول، جِؼان: کحاةعاٌَ گٍر داٌف.(، ىتـّط در جؼ1378زْفؼی نٍگؼودی، ىضيغ زْفؼ؛ ) >8=

ظيیٍی )س(، چاپ اول، جِؼان: ىؤؿـَ  (، دفاع ىكؼوع: ةؼرؿی فلِی ىـئهَ جؼور از دیغگاه اىام1392زيْی از ىضللان؛ ) >9=

 چاپ و ٌكؼ ّؼوج.

 ا گفث.انيههی، چاپ اول، كو: ٌكؼ فؼ (، دفاع ىكؼوع و ىضاکو ةی1385ًظـؼوی، ّهی اکتؼ؛ ) >10=

 انيهم دفاع ىكؼوع، چاپ اول، جِؼان: ىؤؿـَ فؼٍُگی آفؼیٍَ. (، صلّق ةی1373ًظـؼوی، ّهی اکتؼ؛ ) >11=

 (، فؼٍُگ ىحّؿي دُعغا، زهغ اول، چاپ اول، جِؼان، ىؤؿـَ اٌحكارات و چاپ داٌكگاه جِؼان.1385دُعغا، ّهی اکتؼ؛ ) >12=

 پ اول، جِؼان، ىؤؿـَ اٌحكارات و چاپ داٌكگاه جِؼان.(، فؼٍُگ ىحّؿي دُعغا، زهغ دوم، چا1385دُعغا، ّهی اکتؼ؛ ) >13=

(، دفاع ىكؼوع و جساوز از صغود آن، )جؼزيَ کحاب: جساوز انغّفاع انكّؼّی، جأنیف: دکحؼ داوود ٌّّار(، 1378رازاٌی، ةِيً؛ ) >14=

 چاپ اول، جِؼان: اٌحكارات ةاز.

ٌاىَ دوره  كی ایؼان و ایاالت ىحضغه آىؼیکا، پایان(، ةؼرؿی جٌتیلی دفاع ىكؼوع در ٌُام صل1389ّپّر، ایيان؛ ) رصیيی >15=

 کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه صلّق و ّهّم ؿیاؿی، داٌكگاه جِؼان.

(، صلّق کیفؼی ّيّىی دفاع ىكؼوع، زهغ اول: امّل و ىتاٌی ٌُؼی، چاپ اول، 1394ؿاالری قِؼ ةاةکی، ىیؼزا ىِغی؛ ) >16=

 جِؼان: زٍگم، زاوداٌَ.

رویَ »(، صلّق کیفؼی ّيّىی دفاع ىكؼوع، زهغ دوم: امّل و ىتاٌی ّيهی 1394ِغی؛ )ؿاالری قِؼ ةاةکی، ىیؼزا ى >17=

 ، چاپ اول، جِؼان: زٍگم، زاوداٌَ.@كىایی

ی ىلاالت(، چاپ اول، كو: ىؼکؽ ىٌانْات و جضلیلات  (، ّغانث کیفؼی در آییً یِّد )ىسي1384َّّؿهیياٌی، صـیً؛ ) >18=

 ادیان و ىػاُب.

 حؼاجژی دفاّی در اٌغیكَ اىام ظيیٍی )س(، چاپ دوم، جِؼان: چاپ و ٌكؼ ّؼوج.(، اؿ1386ؿِؼاةی، ىضيغ؛ ) >19=

 (، صلّق زؽای ّيّىی، زهغ اول، چاپ چِارم، جِؼان: ىؤؿـَ اٌحكاراجی ویـحار.1373قاىتیاجی، ُّقٍگ؛ ) >20=

 زؼ. (، كاٌّن ىسازات اؿالىی در ٌُو صلّق کٌٍّی، چاپ پٍسو، جِؼان: ىِا1385قکؼی، روا و ؿیؼوس، كادر؛ ) >21=

(، صانث وؼورت و دفاع ىكؼوع ىٌانَْ جٌتیلی ادنَّ، ىتاٌی و 1390قيؾ ٌاجؼی، ىضيغ اةؼاُیو و ّتغاهلل یار، ؿْیغ؛ ) >22=

 قؼایي، چاپ اول، جِؼان: ىسغ. 

(، كاٌّن ىسازات اؿالىی در ٌُو 1396قيؾ ٌاجؼی، ىضيغ اةؼاُیو؛ کالٌحؼی، صيیغروا؛ زارع، اةؼاُیو و ریاوث، زیٍب؛ ) >23=

 ٌی )زهغ اول صلّق زؽای ّيّىی(، چاپ چِارم، جِؼان: ىیؽان. صلّكی کٍّ

ٌاىَ دوره کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه صلّق و ّهّم  (، دفاع ىكؼوع در ىلاةم صيهَ َاُؼی، پایان1391مادكی، آزاده؛ ) >24=

 ؿیاؿی، داٌكگاه جِؼان.

 ُفغُو، جِؼان: ىیؽان. (، چاپ1(، زؼایو ّهیَ اقعاص )صلّق کیفؼی اظحنامی 1393مادكی، صـیً ىیؼىضيغ؛ ) >25=

 (، صلّق زؽای ّيّىی، زهغ اول، چاپ دوم، جِؼان: گٍر داٌف.1374ماٌْی، پؼویؽ؛ ) >26=

(، فؼٍُگ فارؿی دوزهغی، زهغ اول، چاپ اول، جِؼان: 1388مغری افكار، غالىضـیً؛ صکيی، ٌـؼیً و صکيی، ٌـحؼن؛ ) >27=

 فؼٍُگ ىْامؼ.

(، فؼٍُگ فارؿی دوزهغی، زهغ دوم، چاپ اول، جِؼان: 1388ؼن؛ )مغری افكار، غالىضـیً؛ صکيی، ٌـؼیً و صکيی، ٌـح >28=

 فؼٍُگ ىْامؼ.

 (، صلّق زٍایی، زهغ اول، چاپ دوم، جِؼان: اٌحكارات داٌكگاه جِؼان.1337ّهی آةادی، ّتغانضـیً؛ ) >29=
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 (، فؼٍُگ ّيیغ )دوزهغی(، زهغ اول، چاپ چِاردُو، جِؼان: ىّؿـَ اٌحكارات اىیؼکتیؼ.1378ّيیغ، صـً؛ ) >30=

 (، فؼٍُگ ّيیغ )دوزهغی(، زهغ دوم، چاپ چِاردُو، جِؼان: ىّؿـَ اٌحكارات اىیؼکتیؼ.1378يیغ، صـً؛ )ّ >31=

ٌاىَ دوره کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه  (، دفاع ىكؼوع زيْی ةا جأکیغ ةؼ ةضؼان ّؼاق و کّیث، پایان1377ّیّوی، اةؼاُیو؛ ) >32=

 صلّق و ّهّم ؿیاؿی، داٌكگاه جِؼان.

ب: انغفاع انكؼّی انكؼیَْ االؿالىیَ، جأنیف: 5، دفاع ىكؼوع در صلّق زؽای اؿالم، )جؼزيَ کحا(1370غفّری، اکتؼ؛ ) >33=

 ُای اؿالىی آؿحان كغس روّی.  داودانٌْار(، چاپ اول، ىكِغ: ةٍیاد پژوُف

، ٌاىَ دوره کارقٍاؿی ارقغ (، دفاع ىكؼوع ةا جّزَ ةيلؼرات زؽائی فلَ اؿالىی، پایان1361-1362فؼوزیً، صـیً؛ ) >34=

 داٌكکغه صلّق و ّهّم ؿیاؿی، داٌكگاه جِؼان.  

(، ةؼرؿی جٌتیلی صلّق زؽای اؿالىی و كّاٌیً ّؼفی، زهغ اول: صلّق زؽای ّيّىی، )جؼزيَ 1394ٌیا، صـً؛ ) فؼُّدی >35=

 کحاب: انحكؼیِ انسٍائی االؿالىی ىلارٌا ةانلاٌّن انّوْی، ىؤنف: ّّده، ّتغانلادر(، چاپ اول، جِؼان: ٌكؼ اصـان.

(، صلّق زؽای اؿالىی، زهغ دوم، )جؼزيَ کحاب: صلّق 1373اهلل؛ ) ٌیا، ٌامؼ؛ ىٍنّری، ؿیغىِغی و انفث، ٌْيث ؼةانك >36=

 زؽای اؿالىی، ىؤنف: ّّده، ّتغانلادر( )ةازٌگؼی، جضلیق و جٌتیق: قیؼی، ّتاس(، چاپ اول، جِؼان: ىیؽان.

ُای جساوز و دفاع، زهغ اول )جتییً ىتاٌی ٌُؼی زٍگ و دفاع(،  (، ةازقٍاؿی زٍت1368َانيههی جساوز و دفاع؛ ) کٍفؼاٌؾ ةیً >37=

 انيههی جساوز و دفاع. جِؼان: دةیؼظاٌَ کٍفؼاٌؾ ةیً

 (، ىضكّای كاٌّن ىسازات اؿالىی، چاپ چِارم، جِؼان: ىسغ.1394گهغوزیان، ایؼج؛ ) >38=

 ، جِؼان: کحاةعاٌَ گٍر داٌف.(، دوره صلّق زؽای ّيّىی: ىـئّنیث کیفؼی، زهغ ؿّم، چاپ اول1376ىضـٍی، ىؼجىی؛ ) >39=

انيهم )ةا جّزَ ةَ زٍگ ّؼاق ّهیَ ایؼان(، چاپ اول، جِؼان:  (، دفاع ىكؼوع در صلّق ةی1379ًىضيغ ّهی پّر، فؼیغه؛ ) >40=

 ىؼکؽ چاپ و اٌحكارات وزارت اىّر ظارزَ.

و و ٌكؼ آدار اىام ظيیٍی ی اىام ظيیٍی، چاپ اول، جِؼان: ىؤؿـَ جٍُی (، زٍگ و دفاع در اٌغیك1378َىؼٌغی، ىِغی؛ ) >41=

 )س(. 

 : کهیات صلّق کیفؼی و پغیغه ىسؼىاٌَ، چاپ اول، جِؼان: ىیؽان.1(، صلّق کیفؼی 1395ىٍنّر آةادی، ّتاس، ) >42=

 (، ؿیؼی در اٌغیكَ دفاّی صىؼت اىام ظيیٍی )ره(، چاپ دوم، جِؼان: ّؼوج ٌّر.1383ىٍنّری الریساٌی، اؿياّیم؛ ) >43=

انکالم: صغود و جْؽیؼات، )جؼزيَ کحاب: زّاُؼ انکالم: صغود و جْؽیؼات، جأنیف: ىضيغ صـً  زّاُؼ(، 1390زاده، اکتؼ؛ ) ٌایب >44=

 ٌسفی(،زهغ ؿّم،  چاپ اول، جِؼان: ظؼؿٍغی.

ىٍكّر ىهم ىحضغ، رؿانَ دوره دکحؼی، داٌكکغه صلّق و ّهّم  51(، دفاع ىكؼوع ىّوّع ىاده 1342ٌادری، ىضيغ جلی؛ ) >45=

 ؿیاؿی، داٌكگاه جِؼان.

 (، زىیٍَ صلّق زؽای ّيّىی، چاپ ُسغُو، جِؼان، کحاةعاٌَ گٍر داٌف.1386ّرةِا، روا؛ )ٌ >46=

(، دفاع ىكؼوع در صلّق زؽای ایؼان، كو: دفحؼ جتهیغات اؿالىی صّزه ّهيیَ كو.. ونیغی، ىضيغ 1379واُّی، ظهیم؛ ) >47=

 ُای صلّق زؽای ّيّىی، چاپ اول، جِؼان: ظّرقیغ.  (، ةایـح1382َمانش؛ )

ُای كاٌّن ىسازات اؿالىی در ىلایـَ و جٌتیق ةا كاٌّن ؿاةق، چاپ اول، جِؼان:  (، قؼح ةایـح1392َ، ىضيغ مانش؛ )ونیغی >48=

 زٍگم، زاوداٌَ.

انيههی جؼزيَ و  انيهم، چاپ ؿّم، كو: ىؼکؽ ةیً (، ةؼرؿی جٌتیلی دفاع در اؿالم و صلّق ةی1394ًُاقيی، ىضيغاىیً؛ ) >49=

 ٌكؼ انينٌفی. 

 (، اصکام دفاع و اىؼ ةَ ىْؼوف و ٌِی از ىٍکؼ، چاپ اول، ?ةی م<: یاكّت.1382هلل؛ )ا یّؿفیان، ٌْيث >50=

ٌاىَ دوره کارقٍاؿی ارقغ،  (، ىٌانَْ جٌتیلی دفاع ىكؼوع در فلَ اؿالىی و صلّق ایؼان، پایان1390ةؼزٌسَ، قیّا؛ ) >51=

 داٌكکغه انِیات و ىْارف اؿالىی، داٌكگاه جِؼان.

ٌاىَ دوره کارقٍاؿی  ُای دفاع ىكؼوع در رویَ كىایی، پایان (، چانف1397ىِغی؛ ) صـیٍی صازی آةادی، ؿیغ ىضيغ >52=

 ارقغ، داٌكکغه صلّق، داٌكگاه جِؼان )پؼدیؾ فاراةی(. 

ٌاىَ دوره کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه  (، دفاع ىكؼوع در كّاٌیً ىّوَّّ ایؼان، پایان1376صيؽه ٌژاد كادری، ّؽت اهلل؛ ) >53=

 پؼدیؾ فاراةی(. صلّق، داٌكگاه جِؼان )

ٌاىَ دوره کارقٍاؿی ارقغ،  (، ىتاٌی ىكؼوّیث صانث وؼورت و راةٌَ دفاع ىكؼوع ةا آن، پایان1398ّتغاهلل یار، ؿْیغ؛ ) >54=

 داٌكکغه صلّق، داٌكگاه جِؼان )پؼدیؾ فاراةی(. 
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 .20انی  3، مفضات 17، قياره 5(، قؼایي دفاع ىكؼوع از ٌگاه فؼیلیً، ًهّع، ؿال 1385ةؼزی، یْلّةْهی؛ ) >55=

ٌاىَ صلّق کیفؼی،  (، ىٌانَْ جٌتیلی جساوز از صغود دفاع ىكؼوع )دفاع ىكؼوع افؼاًی(، پژوُف1393پّرةافؼاٌی، صـً؛ ) >56=

 .59انی  35، مفضات 2، قياره 5ؿال 

 (، ةازقٍاؿی ىفِّم دفاع ىكؼوع در كاٌّن زغیغ ىسازات اؿالىی،1396قيؾ ٌاجؼی، ىضيغ اةؼاُیو و زارع، ىضيغ کاَو؛ ) >57=

 .145انی  125، مفضات 1فلَ و ىتاٌی صلّق اؿالىی، ؿال پٍساُو، قياره 

انی  55، مفضات 16و  15(، اوٌؼار )وؼورت(، ىسهَ كىائی و صلّكی دادگـحؼی، قياره 1375زاده، ىضيغزْفؼ؛ ) صتیب >58=

86. 

 . 5انی  1، مفضات 56، قياره 5(، دفاع ىكؼوع، امالح و جؼةیث، ؿال 1385روایی، روا؛ ) >59=

(، نؽوم ةَ رؿيیث قٍاظحً صق دفاع ىكؼوع زٌان كؼةاٌی ظكٌّث در ىؼازِ كىایی، 1390ی، صـیً ىیؼىضيغ؛ )مادك >60=

 .1014انی  995، مفضات 56جضلیلات صلّكی، قياره 

گؼایی دفاع ىكؼوع و پیكگیؼی ووْی از زؼم، ىسهَ جضلیلات صلّكی، قياره  (، ُو1392مفاری، ّهی و ماةؼی، راویَ؛ ) >61=

 .372انی  303، مفضات 62

انيههی ىْامؼ، فنهٍاىَ  (، ارزیاةی صق دفاع ىكؼوع زيْی در صلّق ةی1390ًكاؿيی، ّهی و چِارةعف، ویکحّرةاریً؛ ) >62=

 .132انی  107، مفضات 56ُای صلّق كىایی، قياره  دیغگاه

 .147انی  137(، زٌان ةغون دفاع ىكؼوع، گفحگّ، مفضات 1382كٍتؼپّر، ؿیٍا؛ ) >63=

 165، مفضات 151و  150(، دفاع ىكؼوع و اّيال در صکو دفاع ىكؼوع، ىسهَ کاٌّن وکال، قياره 1369گهغوزیان، ایؼج؛ ) >64=

 .194انی 

 .229انی  209، مفضات 35، قياره 9(، دفاع ىكؼوع، ىسهؾ و پژوُف، ؿال 1381پّر، فؼیغه؛ ) ىضيغّهی >65=

 . 8انی  4ضات ، مف1، قياره 1(، دفاع ىكؼوع، ىسهَ دادرؿی، ؿال 1376ىؼّكی، ؿیغىضيغصـً؛ ) >66=

 12انی  1، مفضات 97، قياره 17(، دفاع ىكؼوع، ىسهَ کاٌّن وکال، ؿال 1344ىِغوی، اةؼاُیو؛ ) >67=

 .1/2/1392كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب  >68=


