
 

 چکیده

های تمام ادیان، قوانین و اعراف ملی و بین المللی، حق دفاا  بارای هما          بر بنیاد آموزه

کسانی که مورد تهاجم قرار میگیرند محفوظ است و هرگاه کاوور، گاروه و صیامی ماورد           

تهاجم، از هر نوعی که باصد قرار گیرد، حق دارد دسات باه دفاا  ب ناد و ایان دفاا  او از                    

موروعیت دینی و وجه  قانونی برخوردار است و هیچگاه او را در برابر مسأل  دینی یا قانونی    

 .اعم از ج ایی و مدنی قرار نمیدهد

فقهای اسالم و قوانین نافذة کوور ما به این مسأله اهمیت و ارزش فراوانی قایلند و آن را   

این رویکارد آنهاا ناوان از اهمیات ایان             .  ند  های میتلفی به بحث و بررسی گرفته ا از زاویه

 . موضو  داصته، به خوبی میرساند که این حق باید در جوامع بوری رعایت گردد

 .دفاع، صائل، جرم، هدر :کلمات کلیدی

 حق دفاع مشروع در پرتو فقه و قانون

 پوهندوی عبدالمجید صمیم :نویسنده
 ماستر فقه و قانون                 



 

 مقدمه

جواماع  .  بحث دفا  مورو ، یکی از مباحث مهم در حوزة حقاو  در تماام کوورهاسات      

متدین با پوتوان  دینی و جوامع عقالنی با پوتوان  عقالنی و جوامع عرفی با پاوتوان  عرفای    

های میتلف آن را به بحث و بررسی میگیرند و هستند     به این موضو  نگاه میکنند و از زاویه

 .ها موضو  دفا  مورو  را میپذیرند جوامعی که از هم  این زاویه

هدف از ارائ  این بحث در اینجا، روصن ساختن این موضو  با دیدی علمای و اکادمیا       

های حقاو  و صارعیا         به تمام عالقمندان است و تا که ممد علمی برای دانوجویان عرصه  

 .های لیسانس آنهاست واقع صود، چرا که این مبحث از مباحث علمی دوره

 سوال عمدة تحقیق

هرگاه انسانی مورد تعدی و تجاوز دیگران اعم از انسان یا حیوان قرار بگیرد، آیا میتواناد      

از خود دفا  کند یا خیر؟ و اگر در جریان دفا  جانب مقابل هالک گردید، آیا دفاا  کنناده         

 مجرم صناخته میوود؟

 مفهوم دفاع مشروع

 در فقه  
فقهای اسالم در کتابهای فقهی خود تا جایی که مان جاستجو کاردم تعریفای از دفاا             

آنهاا یای    .  اناد   مورو  به صیوة منطقی هایی که دارای جنس و فمل و نو  باصد ارائه نکرده

عبارا  توضیحی به تبیین حق دفا  مورو  پرداخته و اصطالحی که در ماورد آن باه کاار            

است که به معنای دفع متجاوز میباصد؛ اما داکتر عبدالقادر عاوده در      «  دفع المائل»اند  برده

کتاب التوریع الجنائی اإلسالمی خود حق دفا  را به دو قسم دفا  صرعی عام و دفا  صارعی  

: خاص تقسیم نموده و در بارة دفا  صرعی خاص که محور این بحث است چنین گفته اسات  

دفا  صرعی خاص واجب انسان در حمایت جان خود و دیگران و حق او در حمایات ماا           »

خود و دیگران در برابر هر نو  تجاوز است که این کار باید باا قاو  و نایروی  زم صاور              

 (872: 3). «گیرد

 در قانون 

دار تبیین و توضیح مسایل مربوط به جرایم و ج اهاست،    قانون ج ای افغانستان که عهده

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  81 1393، ز4ش    



 

نی  از ارائ  تعریفی به همان صیوه، یرفه رفته در این مورد صارفا  باه تبییان و توضایح آن                

حق دفا  مورو  به صای  ماورد تهدیاد اجاازه           »:  خود گفته است 82پرداخته و در مادة 

یی که ضارر و یاا خطار            میدهد تا از استعما  وسایل  زم به منظور دفا  از هر عمل جرمی 

 .«جانی و مالی را برای دفا  کننده و یا صی  دیگر تولید نماید استفاده کند

آنچه در این ماده بر جسته است این نکته میباصد که دفا  کننده حاق دارد باه منظاور       

عین مفهومی که مد نظار عبادالقادر    .  دفع تجاوز، از وسایل  زمه جهت دفع آن استفاده کند

 . عوده در ضمن نظر فقهی ارائه صده توسط او بود

باه    46تاا     87البته قانون ج ای افغانستان در فمل چهارم قسمت سوم خود، یعنی مواد 

   (46-87/م: 4). تبیین و تقنین حق دفا  مورو  پرداخته است

 دالیل دینی مشروعیت دفاع مشروع

فقهای کرام ما در تثبیت این حق و موروعیت آن به برخی از آیا  متبرکا  و احادیاث      

 :سورة بقره فرموده است 496نبوی استناد میکنند و میگویند که خدای تعالی در آی  

عَ  مَه  فَمَِن اْعَتَدى عََلْيُكْم فَاْعَتدُوْا عََلْيِه بِِمْثِل مَا اْعَتَدى عََلْيُكْم وَاتَّقُوْا الّلهَه وَاعْلَُمهوْا نَ َّ الّلههَ         (

 {496البقرة: 4}( الْمُتَّقِينَ

پس هرکس بر صما تجاوز نمود، صما نی  به مثل آنچه بر صما تجاوزه نموده تجاوز کنید   )

 (.و از خدا بترسید و بدانید که خدای تعالی با پرهی گاران است

در این آیه خدای تعالی اجازه داده که انسان بر متجاوزان تجاوز کند، یبیعتاا  منظاور از       

 .تجاوز متقابل دفا  در برابر تجاوز است

دفاا     rدر احادیث نبوی نی  این مسأله جایگاه خود را دارد از جملاه اینکاه رساو  ا             

 :اند مورو  را به نحو زیر دسته بندی کرده و حکمش را بیان نموده

  در مورد دفا  خودی رسو  ا هر کس به خایر دیان خاود کاوته        »:  فرمود

صود صهید است، هر کس به خایر جان خود کوته صود صهید است، هرکس به   

خایر ما  خود کوته صود صهید است، هرکس به خاایر نااموخ خاود کاوته         

 (384: 2). «صود صهید است

مدافع از دین و جان و ماا  و نااموخ را صاهید داناستند، خاود               اینکه رسو  ا 
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 .د لت قایع بر موروعیت دفا  مورو  دارد

 در مورد دفا  از دیگران نبی مکرم اسالم هرکس ن د او مؤمنی ذلیال    »:  فرمود

صود، و او نمر  و یاریش ندهد؛ در حالی که قدر  و تواناایی نامرتش را دارد،       

 ژ(386: 2). «خدای تعالی او را در ن د خالیق در روز قیامت ذلیل میسازد

توویق و در عین حا  تیویاف کردناد کاسانی را کاه باه               اینکه جناب رسو  ا 

 .دیگران نمر  و یاری نمیرسانند خود د لت بر ل وم دفا  مورو  از دیگران دارد

 حق یا وجیبه

در مورد اینکه دفا  مورو  آیا حق است یا وجیبه عبارتهای فقها و قانون در ایان ماورد       

 .اندکی از هم تفاو  دارند

یی که    قانون ج ا در اولین کلمه .  در مورد حق بودن دفا  مورو  قانون ج ا صراحت دارد

ذکر کاردیم، دفاا  ماورو  را حاق          82در مورد تبیین حق دفا  مورو  گفته و ما در مادة 

؛ ولی از ادام  همین قانون داناسته     «...حق دفاع مشروع به شخص»:  معرفی کرده و گفته

. . . »:  این ماده گفتاه اسات     .  میوود که این حق وجیبه و تکلیف نیست و ال ام آور نمیباصد 

یی است که در عمق خود حالت تکلیف    کلمه "اجازه میدهد"«  . . .به شخص اجازه میدهد

 :اند فقهای اسالم در این مورد دو نظر را از خود تبارز داده. و اجبار را ندارد

 نظر جمهور فقها اعم از حنفیه، مالکیه و شوافع

که میگویند دفا  از جان و ناموخ، حق و وجیبه و دفا  از ما  حق و جای  اسات، خاواه      

اناد    از جمله فقهایی کاه در ایان ماورد تامریح کارده           .  در برابر هجوم انسان باصد یا حیوان

)، حطاب الرعینی مالکی در مواهب الجلیل    (93:  7)میتوان به کاسانی حنیفی در بدائع المنائع 

 .  اصاره کرد (498: 6)و صربینی صافعی در مغنی المحتاج  (383: 8

 :دلیل اینها این قو  خدای تعالی است که فرمود

و خویوتن را با دستان خود در مهلکه قرار   ){  498البقرة:  4}  )وَالَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (

 .( ندهید

محل صاهد اینکه تسلیم صدن در برابر متجاوز مساوی با اینست کاه اناسان خاود را در          

 .مهلکه قرار دهد، و این کار به لحاظ صرعی امری ممنو  و مرفوض است

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  02 1393، ز4ش    



 

 نظر حنابله

فقهای حنابله بر این نظرند که دفا  مورو  حقی است جای  نه واجب، چه در مورد جان    

های بسیاری خواهاد     فتنه»:  فرمود به دلیل حدیث نبوی که در آن رسو  ا .  باصد یا ما 

از   و دیگر اینکه سایدنا عثماان      «  بود، در آن هنگام بندة مقتو  باش؛ اما بندة قاتل نباش 

اینکه مهاجمان را با قو  و زور سالح دفع کند خود داری نمود؛ در حالی کاه میتواناست از       

 .به این اعتبار قانون ج ا با مذهب حنابله برابری میکند (447: 3). خود دفا  کند

 جوانب حق دفاع مشروع از نظر فقه 

 : از نظر فقه اسالمی جوانب حق دفا  مورو  صامل میوود بر موارد زیر

نظر به اینکه یکای از مقاصاد عماده و مهام صاریعت              :دفاع از جان و اعضای بدن.  1

های قرآنی و احادیث نباوی یا  اناسان مو اف             اسالمی حفظ جان است و بر اساخ آموزه

ها قرار دهد؛ بلکاه بایاد در راساتای حفاظ جاان و                  است نه تنها که نباید خود را در مهلکه

اعضای بدن خود سعی و تالش فراوان نماید؛ ازینرو فقهای اسالم به غیر از حنابله اتفا  نظار  

دارند که برای ی  انسان هرگاه در معرض خطر جانی یا قطع عضو قرار گیرد، واجب است از   

خود دفا  نماید و این دفا  او را در معرض مسأل  قانونی قرار نمیدهد و ما قباال  باه دیادگاه       

 .های فقها در این زمینه اصاره کردیم نیازی نیست تا مجددًا تکرار صود

نظر به اینکه حفظ ناموخ هام از مقاصاد عماده و مهام صاریعت                :دفاع از ناموس.  2

ها ارتباط دارد، فقه اسالمی دفا       اسالمی است و این موضو  به آبرو و ع   انسانها و خانواده

از ناموخ را هم از جمله مواردی میداند که انسان میتواند به منظور دفاا  از آن دسات باه             

 .کارهایی زند که با آن به دفع آن تجاوز پرداخت

فقهای اسالم در این مورد اتفا  نظر دارند که دفا  از عرض و ناموخ بر صااحب نااموخ    

واجب است؛ یوری که هرگاه فاسقی قمد تجاوز به زنی را نمود، بر زن  زم اسات تاا بارای       

دفع تجاوز آن صی ، متوسل به هر اقدامی صود؛ زیرا تمکین آن زن بارای مارد ناا محارم         

 (486: 3). فاسق حرام است و آبروی خانوادة آن صی  در معرض خطر قرار میگیرد

در مورد حفظ ما  نظر جمهور فقهای اسالم بر این است که دفا  از ماا      :حفظ مال. 3

چه کم باصد یا زیاد واجب نیست؛ بلکه جای  است؛ یعنی، صی  میتواند از ما  خاود دفاا       
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 (483: 3). کند و میتواند دفا  نکند و این امر مانند حفظ جان و ناموخ واجب نیست

سبب این نظر فقهی اینست که ما  آن قدر ارزش ندارد که انسان جان خود را به خایار   

آن به خطر اندازد؛ چون در برخی از حا   دفا  از ما ، مهاجم حتما  با خود وسایل قهریه و  

سالح کونده دارد و دست به قتل می ند؛ مانند راه نانی که در گذصته و حاا  باه کاروانهاا        

 .حمله مینمودند و تعداد زیادی را به خایر به دست آوردن ما  میکوتند

 جوانب حق دفاع در قانون جزا

جوانب حق دفا  مورو  در قانون ج ا نی  جایگاه خود را دارد و این قانون باه تبعیات از     

قاانون جا ا چنیان        89در ماادة    .  فقه اسالم، جوانب مذکور در فقه را یااد آور صاده اسات       

 : مییوانیم

حق دفا  مورو  هنگامی موجود میگردد که دفا  کننده روی اسباب معقو  و د یال      »

منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر ما ، جان، یا ناموخ دفا  کننده و یا صای  دیگاری     

آنگونه که در این ماده از قانون میبینیم حق دفا  صامل است بر جاان   (89/م:  4). «متوجه است

 .و ما  و ناموخ؛ پس قانون ج ا هم مطابق فقه جوانب مذکور را پذیرفته است

 دفاع مرد از زنش در ناموسداری 

مارد حاق دارد از      .  یکی از موارد و جوانب حق دفا  مورو ، دفا  از ناموساداری اسات         

ناموخ خود دفا  کند و بر این اساخ هرگاه ناموسش مورد تعرض قرار گرفات و او از بااب            

در کسی که از ناموخ   .  (484:  3)دفا  عمل جرمی انجام داد، آن عمل او جرم به حساب نمیآید 

خود دفا  میکند نه مسؤولیت ج ائی است و نه مدنی، یعانی اگار کاسی در مقاام دفاا  از             

ناموخ خود کسی را کوت، در قبا  این عمل جرمای ناه قاماص میاوود و ناه ملا م باه                

 (484: 3). پرداخت دیت میگردد

 دفاع از خود و دفاع از دیگران

حق دفا  مورو  تنها صامل دفا  از خود انسان نمیوود،؛ بلکاه ایان حاق صاامل دفاا           

بر این اساخ هرگاه کسی از مظلومی در برابر  المی دفاا  نماود،    .  مورو  از غیر نی  میوود

از نظر فقه اسالمی در معرض مسؤولیت قانونی و مدنی واقع نمیگردد؛ زیرا اسااخ ایان کاار       

حفا ت بر حرمتهاست؛ چه این حرمت جان باصد یا ما  یا ناموخ و اگر این اصال را مقارر       

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  00 1393، ز4ش    



 

 .های تباهی و بربادی جان و ما  مردم بیوتر فراهم میگردد نداریم، زمینه

خود حق دفا  مورو  از دیگران را باه رسامیت           82قانون ج ای افغانستان نی  در مادة 

 : در این ماده همانگونه که قبال  ذکر صد چنین مییوانیم. میوناسد

حق دفا  مورو  به صی  مورد تهدید اجازه میدهد تا از اساتعما  وساایل  زم باه            »

و یاا   یی که ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفا  کنناده     منظور دفا  از هر عمل جرمی

 .«استفاده کند شخص دیگر تولید نماید

 شروط دفاع مشروع

فقها و علما و همچنان قانون ج ای کوور ما برای موروعیت دفاا  ماورو  صارایطی را        

از جملاه   .  اند که تحقق آنها در ایجاد حاق دفاا  ماورو   زم و ضاروری اسات              وضع کرده

 :مهمترین این صرایط موارد زیر است

این نظار جمهاور فقهاای اساالم اسات؛ اماا احنااف                 :اینکه تجاوزی موجود باشد.  1

میگویند که باید تجاوز صی  در حوزة اموری باصد که کیفر داصته باصد؛ یعانی، جارم باه        

حساب آید؛ ازینرو در نظر آنان، هرگاه پدر فرزند خود را و اساتاد صااگردش را و صاوهر در           

اند، خانم خود را تنبیه کند، از جملا          صور  ل وم و تحت صرایط خاصی که فقها وضع کرده

همچنان کاری که جالد یا پاولیس اجارا     .  تجاوزی که در آن دفا   زم است به صمار نمیرود

کنندة حکم اعدام در مورد محکوم علیه یا کاری که کودک و یا دیواناه و یاا حیاوان انجاام            

 . میدهند در نظر احناف تجاوز به صمار نمیرود

یی که دفا  ماورو  صاور         یعنی، همان لحظهاینکه تجاوز بالفعل موجود گردد؛ .  2

میگیرد، در همان لحظه و در کنار آن هم مان تجاوزی موجود باصد نه اینکه بعادا  احتماا          

 .وقو  تجاوز وجود داصته باصد

بر این اساخ اگر کسی دیگری را تهدید کرد که بعدها من به تو آسیب میرسانم، مجارد      

این تهدید دفا  را نمیتواند مورو  سازد و به صی  اجازه دهد تاا دسات باه انجاام عمال          

 .جرمی ب ند

زیرا اگار میاود کاه      اینکه دفع تجاوز جز از طریق دفاع مشروع ممکن نباشد؛ .  3

های دیگری غیر از قتل و ضرب و جارح دفاع نمایاد، در چنیان          تجاوز را با استفاده از صیوه
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 .حالتی  زم است که برای دفع تجاوز از این صیوه کار بگیرد

روی این اساخ   .  اینکه تجاوز را با قوت و قدرت الزمه دفع کند نه بیشتر از آن .  4

تر کار گیرد و آهسته آهسته به     بر صی  مدافع  زم و ضروری است تا ابتدا از وسیل  خفیف

 (444: 3). سوی وسیل  صدیدتر گام بردارد

در .  قانون ج ای افغانستان نی  صرایطی را برای قانونیت دفا  مورو  وضع نماوده اسات        

 : مادة صمت این قانون چنین مییوانیم

 :حق دفا  مورو  تحت صرایط آتی به وجود میآید»

 دفا  در برابر حمله و تعرض باصد؛. 4

 دفا  متناسب با خطر تهدید کننده باصد؛. 8

 دفا  تنها وسیل  دفع خطر باصد؛. 3

 هم مان با حمل  مقابل باصد؛. 6

 دفا  در برابر عمل خالف قانون و غیر عاد نه باصد؛. 8

 .(46/م: 4)« دفا  کننده عمدا  سبب ایجاد عمل جرمی یرف مقابل نوده باصد. 4

یوری که از فحوای این صرایط دانسته میوود، به لحاظ قانونی حق دفا  مورو  زمانای     

به وجود میآید که از سوی متجاوز در گام نیست تجاوزی انجام صود و ایان دفاا  فقاط در        

یای نکارده باصاد و         برابر همان حمله و تعرض باصد؛ به عنوان مثا  اگر کسی هناوز حملاه     

تممیم دارد حمله کند، این صی  حق نادارد باه مجارد آن تاممیم و باه بهانا  اقادام                       

همچنان بر بنیاد فقرة دوم این ماده  زم اسات اساتفاده    .  پیوگیرانه دست به ضد حمله ب ند

از وسایل دفاعی در حد وسایل هجومی باصد؛ به عنوان مثا  هرگاه مهاجم از چااقو اساتفاده    

کند و دفا  کننده از سالح گرم، در چنین حالتی او از حدود دفا  ماورو  تجااوز نماوده و           

 .مل م به پاسیگویی است

بر بنیاد فقرة سوم این ماده برای موروعیت بیویدن به دفا ، باید ج  دفا  دیگار هیا       

راهی برای دفع تجاوز نباصد؛ زیرا اگر امکان دفع تجااوز باود ارتکااب عمال جرمای مبااح                  

نمیوود؛ مثال  اگر کسی میتوانست تهاجم را با استفاده از داد و بیداد و یا فرار دفع کند بایاد     

 .این کار را انجام دهد
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یی صرو  صاود کاه هجاوم        بر بنیاد فقرة چهارم این ماده  زم است دفا  در همان لحظه

به عنوان مثا  هرگاه دزد مسلحی در خارج از خانه و داخل خیابان کمیان   .  صرو  صده است

. کرده تا بر این خانه حمله کند؛ ولی هنوز حمله ننموده، حق دفا  مورو  به وجاود نمیآیاد   

این صی  زمانی میتواند از این حق استفاده کند که مهاجم بالفعل با ی خان  این صای      

 .حمله نماید

بر بنیاد فقرة پنجم این ماده دفا  باید در برابر عمل خالف قانون و در برابر عمل جرمای     

یی حملاه     به این منظور هرگاه پولیس به منظور دستگیری مجرمی با ی خانه  .  صور  گیرد

نماید، صاحب خانه نمیتواند با استفاده از حق دفا  مورو  علیه پولیس وارد اقدام صود؛ زیرا   

عمل پولیس جرم و خالف قانون نیست و بر بنیاد فقرة صاوم ایان مااده بارای ماوروعیت          

بیویدن به دفا  مورو   زم است دفا  کننده سبب به وجود آمدن هجاوم جاناب مقابال           

به عنوان مثا  هرکس به ناموخ دیگری تعرض نماید، و صاحب ناموخ در مقاام  .  نوده باصد

دفا  از ناموخ خود بر متجاوز هجوم آورد، در اینجا سبب هجوم مهاجم عمل صنیع و خالف   

بر این اساخ او حق ندارد با استفاده از حق دفا  مورو  از خاود در    . قانون این صی  است

  یوری که در فقرا  این ماده از قانون جا ا دیادیم،   .  برابر هجوم صاحب ناموخ مقاومت کند

تمام آنها با فقه اسالمی کال  و تماما  تطابق دارد و فقرة پنجم این ماده مطابق نظر فقه حنفی    

 .است که از دایرة دفا  مورو  کارهایی را که خالف قانون نیست بیرون کرده است

 نتایج

 :مهمترین نتایجی که از این بحث حاصل میوود عبار  است از

 .«حق دفا  مورو »در میان حقو  حقی وجود دارد به نام  -4

 .این حق در برابر تهاجم دیگران برای صی  داده صده است -8

صی  دفا  کننده در برابر دفاعی که انجام میدهد ماسؤو  نیاست، ناه باه لحااظ               -3

 .ج ایی و نه هم به لحاظ مدنی

در دفا  مورو ، دفا  باید متناسب با هجوم باصد نه بیوتر از آن و اگر کسی دفا  را       -6

 .غیر متناسب با هجوم انجام دهد مسؤو  است

 .هم فقه اسالمی و هم قانون ج ا حق دفا  مورو  را به رسمیت صناخته است -8
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حق دفا  مورو  مرهون ی  سلسله صروط است که در فقه اساالمی و قاانون جا ا             -4

 .بیان صده است

حق دفا  مورو  در برابر اعما  متجاوزانه مورو  صده است نه در برابر اعماالی کاه        -7

 .بر وفق قانون باید انجام صود
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