
 

  

  بررسی اهانت در دفاع مشروع

  2مژگان نیکوکار 1،پور محمد نبی

  ۱۹/۰۹/۱۳۹۹: تاریخ پذیرش  ۳۰/۰۷/۱۳۹۹: تاریخ دریافت

  چکیده
 طوالنیاي  سابقه با که است کیفري حقوق در جرم ۀکنند هیتوج نهادهاي جمله از مشروع دفاع

که در پرسش اساسی این است  .سازد می لیزا را ارتکابی جرم قانونی رکن ،وجههم عامل عنوان به

و نقش جرم  ؟شونده وجود دارد مجوزي براي دفاع شخص اهانت ،يصورت اهانت فردي علیه دیگر

وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله  رغم به ؟اهانت در مسئولیت کیفري مدافع چیست

میان  نظر اختالفمحل اشکال و این امر  ،تناسب تهاجم و دفاعموضوع تهاجم و بودن  حصري

 ،گانه پنجموارد بودن  و حصري ضبا توجه به مفهوم تعرّ گانبه نظر نگارند. ان شده استنظر صاحب

الب توهین قتوهین یا افترا چه به صورت عملی چه در مانند  تجاوز به آبرو از طریق ارتکاب جرایمی

صفت  ،اشاره به فعلبا شونده  شده به اهانت عمل منتسب طور همیناهد بود و دفاع نخو قابل، قابلمت

که از (بودن  الوقوع وصف قریب، فرد یا وقوع آن در آینده ۀیا وقوع عملی موهن مربوط به گذشت
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  مقدمه
 از را رفتارهایی ،دفاعیات عنوانبا  مواردي در و نیست اشخاص کیفر فکر به همواره کیفري حقوق
محمودي جانکی ( داند می سرزنش قابل غیر را آن مرتکب اینکه یا و کند می خارج کیفري حقوق دایرۀ

براي حفظ حیات و  ،هشد رو روبهگاه با تجاوزي انسان در طول تاریخ هر ).159 :1394 ،و صادقی
و واکنش در ذات و سرشت آدمی زیرا این کنش  ؛است دانستهدفاع را �زم و حق خود  اش دارایی

یعنی دفاع در برابر تجاوز  حقوقی مختلف این اصلهاي  در نظام ،به همین جهت .نهفته است
در چنین وضعیتی سزاوار  کننده غیرمشروع تحت شرایطی محترم و مجاز شناخته شده و شخص دفاع

نیز  یمختلف یمبان ،نهاد نیا هیتوج يبرا ).104 :1389 ،یار عبداهللاو  ناتري شمس( سرزنش نخواهد بود
 دو تعارض ،یاجتماع قرارداد نقض ،یعیطب حق ،شر به شر دفع ،راهکا هینظر از جمله است شدهبیان 
  .)32 :1357 ،پیمانی ؛19 :1982 ،عطار( ستم و تجاوز و دفع حق

 هک یژهو به ؛قرار داد مخاطره معرض در راها  انسان جان ،شیخو از دفاع ۀبهان به توان نمی البته
 وجود بر ع�وه انگذار قانون جهت نیهم به .دارد وجود همواره نهاد نیا از استفاده سوء انکام

 یتمام وجود صورت در هکاند  ردهکبیان  را یطیشرا ،دفاع يبرا هم و تهاجم خود يبرا هم ،تهاجم
 طیشرا از شرط یک فقدان به فرض یحت صورت نیا ریغ در ؛شود می محققنیز  دفاع ،طیشرا آن

 ،پوربافرانی( ردیگ می خود به مجرمانه ۀجنب فرد اقدام و ردهکن صدق مشروع دفاع حالت ،مقرره
چه جرم مقابل  در دفاع کهاست  این مشروع دفاع بحث در پیچیده و مهم مسائل از یکی ).36 :1393

 قرار حمله مورد مرتکب که است زمانی به مربوط دفاع پیدایش آیا و دارد شروع یا رفتاري قابلیت
 ؟آن وجود داردمقابل  شود نیز قابلیت دفاع در می به شخصی توهین و اهانتی که زمانی یا است گرفته
نخستین  درها  آن واکاوي کهاند  کرده ارائه متعارضی گاه و گوناگونهاي  نظریه باره این در اندان حقوق

  است. ي اشخاصدر مسئولیت کیفر مفاهیم مربوط و بررسی نقش شناختنیازمند  گام

  مفهومی چهارچوب. 1
  اهانت و مصادیق آن .1- 1

 است شده گرفته سخت معناي به وهن ۀریش از که است عربی اي واژه ،توهین یا اهانت واژه
 نیز واژه این حقوقی معناي وکردن است  سست معناي به اهانت پس ؛)526 :15ج، 1119 ،منظور  ابن(
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 حیثیت و معنوي وجود تحقیر و گردانیدن سست به اصط�حدر  و دارد سازگاري آن لغوي معناي با
  ).147 :1381 ،زراعت( شود می گفته علیه مجنی

 عرفیهاي  م�كبه  باید ،خیر یا است شده اهانت موجب کرداري یا گفتار اینکه تشخیص براي
 مادي فعل با تنها حالت اینکه مورد در .بود خواهد قاضی راهنمایی اینجا در عرف چراکه کرد مراجعه

 :1347 ،پاد( است تحقق قابل نیز فعل ترك با یا )67 :1392 ،میرمحمدصادقی( شود می محقق مثبت
 توهین ).89 :1377 ،زراعت( رسد می نظر بهتر  قوي دوم لحتماا که دارد وجود نظر اخت�ف )493

 و اشیفح آن بارز ۀنمون و استتر  متداول لفظی توهین و باشد فعل یا نفس قالب است ممکن
 ماده در که است کلی ۀمجرمان عنوان اهانت ).147 :1381 ،زراعت( است رکیک الفاظ بردن کار به

  .دارد فراوانی مصادیق واست  شده بینی پیش اس�می مجازات قانون 608
  :کرد بندي تقسیم زیر ترتیب به توان می را توهین جرم

  حدي توهین. 1- 1- 1

 میجرا برخ�ف و است شده تعیین مقدس شارع سوي از آن مجازات که است توهینی حدي توهین
 قاضی اختیار در آن تعیین و شده مشخص حداکثر و حداقل ۀمحدود در آن مجازات که( تعزیر مستوجب

 .گیرد می قرار حکم مورد دادگاه سوي از ،جرم ارتکاب احراز صورت در که دارد ثابتی مجازات ،)است
 مطابق .است پیامبر بهدادن  دشنام یعنی النبی  سب ،اس�می جازاتم قانون در حدي توهین مصداق تنها
 یا دهد دشنام را الهی عظام يانبیا از هریک یا (ص)اعظم پیامبر کس هر« اس�می مجازات قانون 262 ماده

 اقسام ۀهم و است توهین از خاصی نوع واقع در. »شود می محکوم اعدام به و است النبی  سب ،کند قذف
 و آگاهی روي از که یابد می تحقق صورتی در عادي توهین همانند النبی  سب .شود نمی املش را توهین
 توجه بدون یا زبان لغزش یا غضب یا مستی حالت در یا سهو ،غفلت ،اکراه روي از چنانچه و باشد اراده

 عملاین  راگ البته ..)ا.م.ق 263 ماده(نخواهد شد  محقق ،باشد دیگري از قول نقل یا کلمات معانی به
  ..)ا.م.ق 263 ماده ذیل تبصره( است ش�ق ضربه 74 تا تعزیر موجب ،شود تلقی اهانت مصداق

  تعزیري توهین. 1- 1- 2

 .شد اشاره بدان مطلب ابتداي در که ساده توهین )1 :شود می تقسیم دسته دو به خود تعزیري توهین
 تعزیري توهین ،نباشد مشدد عزیريت توهین یا حدي توهین مصادیق جزء که توهینی هر طورکلی به
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 نقدي جزاي ریال میلیون یک تا هزار پنجاه یا و ضربه 74 تا تازیانه تحمل آن مجازات و است ساده
 جنسیت یا مقام سبب به ،توهین عمل براي گذار قانون گاهی که در آن دمشد توهین )2؛ است

 توهین :از است عبارت دمشد وهینت موارد .است کرده تعیینتري  سنگین مجازات ،توهین مخاطب
 یا داخلی سیاسی مقامات به توهین ،رهبري مقام و )ره(خمینی امام به توهین ،اس�م مقدسات به

 سیاسی مقامات به توهین ،وظیفه انجام حین در شهرداري و دولتی هاي شرکت و ها همؤسس کارکنان
  .الاطف و بانوان حیثیت و نأش به توهین ،ایران خاك در خارجی

  دفاع مشروع .1- 2
دفاع را به  ۀشناسان واژ برخی زبان .دفاع و مشروع ؛تشکیل شده است ءواژه دفاع مشروع از دو جز

 اند دانستهمعناي موج بزرگ دریا یا هر چیز بزرگی که بدان مثل وي دفع کرده شود یا رفع تعرض 
آیینی  و آشکار ،مذهب ،راست ،نشرع و به معناي دی ۀواژه مشروع نیز از ماد ).9623 :1383 ،دهخدا(

راه به وسیله کردن  که از سوي خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است و آشکاراست 
  ).2238 :1119 ،منظور ابن( ستخداوند بر ما

اي  است اما برخی آن را ارتکاب فعل مجرمانهنکرده تعریف خاصی از دفاع مشروع ارائه  گذار قانون
همچنین دفاع مشروع  ).29 :1375 ،عطار( کند می جرم دیگري را با آن دفع ،طی آن شخص کهاند  دانسته

 ).97 :1344 ،مهدوي ؛473 :تا بی ،عوده( اند دانستهدفع تجاوز غیرمشروع براي  گذار قانونیی را حق اعطا
 .است جرم معمول و يعاد طور به ،قانونبراساس  هک است يمشروع رفتار دفاع اند برخی نیز بیان داشته

 دیگو می گذار قانون اگر یول ،شود يفرد به یجسمان بیآس ورودسبب  این رفتار است نکمم براي مثال
 نخواهد جرم ن رفتاریا ،باشد فراهم طیشرا تمام اگر هک معناست نیا به )ریز طیشرا صورت اجتماع در(

رضایی ( دارند نام وامل موجههع ای اباحه اسباب هک است احوال و اوضاع نیا از یکی مشروع دفاع .بود
دفاع  حق افراد و بوده دولت ۀعهد رب افراد از دفاع يبشر اجتماعات در طورکلی به ).163 :1396 ،سابیدي

 هر يبرا را مال و ناموس و نفس به تجاوز از يریجلوگمقابل  در دفاع زین اس�م .ندارند را خود از میمستق
 ،جوانبخت( بیانجامدمهاجم شدن  شتهک به دفاع نیا هرچند ؛نددا می ضهیفر یک ،توان فرض با یمسلمان
 به یدولت يقوا به توسل يبرا وقت نداشتن صورت در شخص مورد تجاوز« :برخی دیگربه نظرِ  ).1392
دفاع را دفاع  نیا. ندک دفاع خود مال و جان ،ناموس از یشخص يروین با دارد حق ،تجاوز رفع منظور

  ).359 :1388 ،گروديجعفري لن( »مشروع گویند
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  صدق بزه اهانت در ارکان دفاع مشروع .2
تا دریابیم  اهانت در ساختار و ارکان دفاع مشروع خواهیم گفتدربارۀ  ،در این قسمت از تحقق بزه

و موافقان  مخالفان ۀدفاع مشروع پذیرفته خواهد شد یا خیر؟ ادل ،توهین و اهانتمقابل  آیا در
در  ،بدانیم )دفاع در رفع تجاوز( و واکنش )تجاوز( فاع مشروع را کنشد فرایندچنانچه حال چیست؟

  .پردازیم می به بررسی آنادامه که در  یممواجهاین صورت با دو رکن تجاوز و دفاع 

  شرایط تجاوز .2- 1
  تجاوزبودن  غیرقانونی. 1- 2- 1

 از جراحی عمل امانج یا پدر توسط فرزندکردنِ  ادب مانند هستند مشروع و قانونیها  خطر برخی
 تنها مشروط دفاع است. غیرمشروع خطرهاي از دیگر بعضی و فرد ۀمعالج براي مجاز پزشک سوي

 م�ك برخی ولی )،44 :1375 ،عطار( رود می شمار به مشروع غیر که است جایز هاییخطر ضد بر
 توان می چراکه ،ددانن می مدافع به نسبت تجاوزبودن  و برخ�ف حقبودن  ناروا ،را دفاع تجویز براي

 مشروع و قانونی خاص يموارد در گذار، قانون تجویز براساس عملی که کرد تصور را مواردي
 مضطر شخص جایی که مانند باشد آن دفع به مجاز همچنان تجاوز مورد شخصِ اما ،شود محسوب

 :1393 ،لطفی و عزیزانی( شود می دیگري حقوق نقض به ناگزیر ،خود از اضطرار حالت رفع براي
گیرد اما نکته حائز اهمیت آن است که  می در اهانت به یک فرد نیز فعلی غیرقانونی صورت ).89

 جلو ه مهاجمک یمادام« اند و بیان داشتهاند  دانستهبسیاري فقها عمل تجاوز را شامل افعال فیزیکی 
 ،طوسی ؛191 :1403 ،محقق حلی( 1...دارد وجود دفاع حق مدافع يبرا )فیزیکی تهاجم( دیآ می

  ).183 :1367 ،شهید ثانی ؛75 :1351

  تجاوزبودن  فعلی یا الوقوع قریب. 1- 2- 2

 تأخیر هیچ دیگر ،منافع و حقوق حفظ براي که است شده نزدیک فرد به حدي به تجاوز که معنا بدین
بودن  فعلی معیار را تجاوز قسمت احراز ،اس�می حقوق در. )133 :1998 ،فلچر( نباشد جایز دفاع در

؛ )422 :1428 ،خویی( دانند می ناکافی را لحتماا رفص و )345 :1416 ،طوسی(اند  دانسته تجاوز

                                                      
1» . لَوه دو مقب�ً مادامِ إلفع عتَیکال نَیف مهدبارِإ ع« 
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 فرد اینکه بر است منطقی و علمی د�یل ،وجودبودن  الوقوع قریب احراز براي فقها ۀضابط بنابراین
ضمنی نوعی  طور به که گاه جرم اهانتاند  برخی بر این عقیده .گرفت خواهد قرار حمله مورد زودي به

توجه به  شونده است و جواز دفاع با ل خطري بر جان و ناموس فرد اهانتحتماتهدید یا ا
 و خطر ،برخی در مخالفت با این دیدگاه ولی )،61 :1384 ،صانعی( است پذیر امکانبزه  واحوال اوضاع
را شرط  تجاوز و خطربودن  یقیحق و حالبلکه  اند، دانستهرا مجوز دفاع ن اوهام از یناش و یالیخ تجاوز

 این به اهانت بزه چون در گان،همچنین به نظر نگارند). 39 :1393 ،پوربافرانی(اند  کرده دفاع قلمداد
 و موهن صفت یا وقوع عملی ،فعل به اشاره ،وي ناموس یا شونده اهانت به شده منتسب عمل که جهت
  شود. مین احرازبودن  الوقوع قریبوصف  ،ددار آینده در آن وقوع یا فرد ۀگذشت به مربوط خیالی

  مال یا آزادي تن باشد ،ناموس ،عرض ،موضوع حمله باید یکی از موارد نفس. 1- 2- 3

 ۀدر گستردادن  اینکه آیا توهین یا دشنام ،حاضر ۀبا توجه به موضوع مقال ،شددر مواردي که بیان 
که تعرض  اند تعرض بیان داشته برخی در تعریف ؛تعرض قرار خواهد گرفت یا خیر ۀتعریف واژ

اعضاي کردن  کشیدن و لمس آغوش مانند بوسیدن و در ؛عملی منافی عفت کمتر از هتک ناموس است
بودن  تعریف از تعرض و حصرياین به  با توجه ؛ بنابراین)350 :1392 ،میرمحمدصادقی( وغیرهبدن 

 دفاع نخواهد بود قابلتوهین یا افترا  مانند تجاوز به آبرو از طریق ارتکاب جرایم ،گانه پنجموارد 
  ).419 :1394 ،گلدوزیان(

  دفاع شرایط .2- 2
 براي فرد سوي از که واکنشی و گرفته شکل تجاوزِمیان  منطقی توازن ایجادشرایط دفاع به منظور 

 بین تناسب و تجاوز دفع راه تنها عنوان به دفاعی اقدام ضرورت و گیرد می صورت خود حقوق حفظ
  .است ضروري دو آن

  دفاع ضرورت. 2- 2- 1
 است تجاوزمقابل  در دفاعبودن  ضروري مستلزم ،مسئولیت عدم و موجهه کیفیات مقررات از استفاده

 مجازات قانون 156 ماده الف بند مطابق مشروع دفاع احراز طیشرا از یکی). 241 :1376 ،محسنی(
 و تعرض مورد شخص ؛ بنابراینشدبا داشته ضرورت خطر و تجاوز با دفاع هکاست  نیا یاس�م
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 دفاع داشتنِ ضرورت رب گذار قانون .ستین يضرور هک شود یعمل بکدفاع مرت مقام در دینبا تجاوز
 که درحالی ،داشته است تأکید ،دفاع مشروع تحقق یاصل و عمده شرط عنوان به تجاوز خطر و دفع در

اما به جهت  ،باشد وغیرهناموس  ،ضعر ،لی بر جانحتمادر توهین هرچند متضمن تهدید یا خطر ا
ضرورت در دفاع در آن استنباط  ،لی استحتمایافتن آن توهین ا تآنکه امکان وقوع آن عمل یا فعلی

  ).164 :1396 ،رضایی سابیدي( نخواهد شد

  دفاع مراحل رعایت لزوم تجاوز و و دفاع بین تناسب. 2- 2- 2

 دهد نشان خود از یمعقول و متناسب پاسخ ،احوال و اوضاع به توجه با تجاوز به پاسخ در باید مدافع
 »رعایت تدرج هم در دفاع مشروع شرط است«به همین جهت  ).80 :1987 ،ک�رکسون(
شده و تنها در آغاز خطرترین شیوه  به عبارتی دیگر دفاع باید از کم ؛)354 :1392 ؛میرمحمدصادقی(

 ؛ بنابراینکند می گونه ایجاب ورت دفع تهاجم اینبارتر استفاده شود که ضر زیانهاي  صورتی از شیوه
 بسیار شرط .استفاده از س�ح علیه مهاجم جایز نخواهد بود ،تهاجم را دفع کرد اگر بتوان با مشت

این  رعایت به مدافع الزام و است دفاع مراحل رعایت، گرفته قرار تأکید مورد 156 ماده در که مهمی
 ،زارع و ناتري شمس( کند می محدود حق یک عنوان به مشروع فاعد از استفاده سوءدر  را وي شرط
قانون مجازات اس�می همانندي  156این نظر که مراد از تناسب در ماده  بر مبتنیبرخی  ).131 :1396

 اصغرزاده(اند  دانستهدفاع مشروع را جایز  عنوان بهتوهین در برابر توهین  ،حمله است و دفاع تشابه و
 جرم ،عرف که دانند  می معناآن در دفاع را به  ان و فقها تناسبدان حقوقاما اغلب  )،53 :1389 ،بناب

 ییرها انکو چنانچه ام )90 :1393 ،پوربافرانی( نداند تهاجم مورد ارزش از شدیدتر بسیار را ارتکابی
 ،ثانیشهید ( است ضامن ،ندک اقدام )بارتر انیز( دتریشد ۀلیوس با یول ،باشد تر آسان لیوسا با

  ).190 :1403 ،محقق حلی ؛250 :1370 ،عطار ؛365 :1367/2

  باشد ییقالع خوف ای معقول قرائن به مستند ،دفاع. 2- 2- 3
 ای ا جرحی قتل موجب همجرمان اتیعمل هک باشد آن خوف موجود قرائن و ادله حسب که درصورتی

 و تجاوز مقارنِ ،دفاع دیبا مشروع دفاع تحقق يبرا .است زیجا دفاع ،شود ناموس ای عرض به تعرض
 خوف معقول و قرائن به صراحت به یاس�م مجازات دیجد قانون 156 ماده .باشد ییعق� خوف
شود به این کسی به  یاهانت چنانچه رو ؛ ازاین)164 :1396 ،سابیدي رضایی( است ردهک اشاره ییعق�



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۱۴۲
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توان آن را موجد خوف  نمی ر نوعیمعیا بر مبتنی ،است اوهام از یناش و یالیخ ،جهت که فعل مزبور
  دانست. دفاع شونده تلقی کرد و مجوز در اهانت

  تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد نباشد. 2- 2- 4

؛ فرد ایجاد شده باشد ۀبا اقدام آگاهاننباید  تجاوز جدید مجازات اس�می،قانون  156ماده  »پ« مطابق بند
 دفاع ،باشد شده جادیا فرد توسط آگاهانه ه خطرکنیا ای باشد شخص خود تجاوز لیدل چنانچه رو ازاین

 براي مثال .باشد مدافع شخص خود یکمعلول تحر دینبا مشروع دفاع به عبارتی؛ ستین رفتهیپذ مشروع
 و مضروب را او برآمد حمله درصدد شد و ختهیبرانگ طرف یوقت تا دهد دشنام يگرید به یشخص اگر

  ).1392 ،جوانبخت( مشروع بداند را خود عمل تواند نمی ،برساند تلق به ای ندک مجروح

  دفاع مشروع در برابر جرم اهانت ۀگستر. 3
اهانت یا توهین دیگري و مقابل  در این قسمت با توجه به موضوع این نوشتار به بررسی دفاع در

ش اهانت در مسئولیت و نق ،اینکه آیا این دفاع مشمول عنوان دفاع مشروع قرار خواهد گرفت یا خیر
  .پردازیم می ،کیفري شخص مدافع

  مشمولیت دفاع مشروع در دفاع در برابر جرم اهانت .3- 1
 موارد از یکی باید حمله آن بود که موضوع ،شدشرط سوم از شرایط تجاوز که در بند یکم بیان 

نوعی تجاوز نسبت  بهحال اینکه آیا اهانت یا توهین نیز  .باشد تن آزادي یا مال ،ناموس ،عرض ،نفس
  .است نظر اخت�فان نظر صاحبمیان  ،شود یا خیر می به آبروي فرد محسوب

 ،معین(اند  دانستهشرف  و ناموس ،آبرو ،نفس ،شناسان آن را به معناي ذات در تعریف واژه عرض زبان
 دفاع شرایط ریسا تیرعا را با يزیآبرور و حرمت کهتمقابل  در برخی دفاع ،بر این اساس ).226 :1390

 در ای دیبرآ يگرید ریتحق صدد در عفت یمناف اعمال با یسک اگر مثال يبرا اند. دانستهموجه  ،مشروع
براي  تواند می شخص ،دهد نارواهاي  نسبت کند و یفحاش يو به دامم ای باشد او به تجاوز صدد
  ).142 :1386 ،سلیمی(شود  متوسل مشروع دفاع به ،اعمال مجرمانه نیا ۀادام از يریجلوگ

- 4 ياصرار يرأ در دفاع نوع نیا تأیید در شورک یعال وانید خود را نظر تفکراین گروه مبناي 
متهم « :است داشته اظهار که اند دانسته 1370براساس قانون مجازات اس�می مصوب  1376- 16/2
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 بررسی اهانت در دفاع مشروع

 با و داشتهرا  يو به زتجاو قصد بسته در گاراژِ در شب مهین مقتول هک داشته اظهار ،قتل به اقرار ضمن
 ،دفاع انیجر در وکرده  يریجلوگ گاراژ از اوشدن  خارج از آن با دیتهد و چاقو داشتن دست در
 61 مادهبراساس  و است هیمشارال مدافعاتنشانگرِ درستیِ  زین ات پروندهیمحتو و شده قتل بکمرت

 و بیتعق قابل ،شود می جرم بکمرت دفاع در مقام هک یسک ،1370قانون مجازات اس�می مصوب 
 اعتراض رو ؛ ازایناست قانون برخ�ف نفس قصاص به تیومکمح اساس نیا بر و ستین مجازات

  ).68 :1384 ،سلیمی( »...است وارد
 ناموس هتک از کمتر عفت منافی عملی که اند داشته بیان تعرض اما برخی دیگر ضمن تعریف

 :1392 ،میرمحمدصادقی( وغیره بدن اعضاين کرد لمس و کشیدن آغوش در و بوسیدن مانند است
 تجاوز ،گانه پنج مواردبودن  حصري و تعرض از تعریفاین  به با توجهرسد  می به نظر ؛ بنابراین)350

  .)419 :1394 ،گلدوزیان( بود نخواهد دفاع قابل افترا یا توهینمانند  جرایم ارتکاب طریق از آبرو به
 بودن بداهه و ابتدایی ،است شده مقرر 1392 اس�می اتمجاز قانون در که شرایطی از یکی
 تجاوز و آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر« :دارد می بیان 156 ماده پ بند .است دفاع بودن) (ارتجالی

 مجازات قانون در متفاوت يها تعبار با شرطی چنین .»باشد نپذیرفته صورت دیگري دفاع و فرد خود
 خطر و تجاوز« :داشت می مقرر مزبور قانون 43 ماده 3 بند .بود شده یبین پیش نیز 1352 سال عمومی

 ضمن ؛شد می احساس کام�ً شرط اینخأل  1370 سال قانون در .»نباشد شخص خود تحریک از ناشی
  .)40 :1383 ،نوربها( بود جسته بهره دیگري مکرر شرایط از شرطی چنین قید جاي به گذار قانون اینکه

 ادامه در کهاست  توجه خور در ،ذیل موارد مجازات قانون 156 ماده پ بند رتفسی مقام در
  .پردازیم می زمینه این در حقوقی دکترین و فقهاهاي  دیدگاه بیان به اختصار به

 اجماع ،روایات بر مبتنی کهاي  قاعده عنوان به »اقدام« فقهی قاعده به توان می آگاهانه اقدام زمینۀ در
 موجبات خودش شخص که شرح بدین کرد؛ اشاره )26 :1375 ،بجنوردي وسويم( عق�ست بناي و

 43 ماده 3 بند مشکل زیادياندازۀ  تا آگاهانه قید .باشد نکرده ایجاد آگاهانه صورت به البته را تجاوز
 در مسلمین کل بلکه شیعه فقهاي مسلم طور به چراکه ،کرد خواهدبرطرف  را عمومی مجازات قانون

 هم شرع قهراً خصوص این در .نیستند ضمان به قائل ،کند می خویش ضرر بر اقدام ردف که مواردي
  .داند نمی مدافع متوجه مسئولیتی »الشرع به حکم العقل به حکم کلما« ۀم�زم به

 ای آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر« :است ردهک تأکید دیجد قانون در گذار قانونهمچنین 
چنانچه دلیل تجاوز خود شخص  رو ؛ ازاین»باشد نگرفته صورت يگرید دفاع و فرد تجاوز خود
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 دفاع ؛ یعنیستین رفتهیپذ مشروع دفاع ،باشد شده جادیا فرد توسط آگاهانه باشد یا اینکه خطر
دهد  دشنام يگرید به یشخص مثال اگر براي .باشد مدافع شخص خود یکمعلول تحر دینبا مشروع

 و مضروب را او برآمد حمله درصدد شد و ختهیبرانگ طرف یتوق تا کندیا توهین و یا اهانت 
  ).419 :1394 ،گلدوزیان( مشروع بداند را خود عمل تواند نمی ،برساند قتل به ای ندک مجروح

مانند  یجرایم ارتکاب طریق از آبرو به تجاوز ،تعرض مفهوم به با توجه ،براساس آنچه گفته شد
 ،الب توهین متقابلقو چه به صور دیگر در  )حمله فیزیکی( چه به صورت عملی افترا یا توهین

  است. نبوده و شخص مدافع مستحق مسئولیت کیفري جرم ارتکابی خویش دفاع قابل

  تخفیف یا سقوط مجازات بزهکار در برابر جرم اهانت .3- 2
را قابل م شخصاي  به گونه ،کند میبه دیگري  زمانی که شخصی اقدام به ارتکاب جرم توهین یا اهانت

؛ بزند قابلدست به دفاع اعم از حمله فیزیکی یا اهانت مت ،اهانت ويمقابل  در تا کند می تحریک
 و آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و قانون مجازات هرگاه خطر 156اگرچه به موجب بند پ ماده  رو ازاین

مسئولیت کیفري  ،کننده تحریک عامل عنوان به کننده اقدام فرد اهانت ،مطابق قاعده ،باشد فرد خود تجاوز
 انجام بر اراده نتیجه در و جرم ارتکاب فکر در ابتدا که است يفرایند ،در واقع تحریک .خویش را دارد

 مقدماتی عملیات از که استاي  گونه به کننده تحریک فعل ماهیت و کند می خلق دیگري در را جرم
 ،اس�می مجازات قانون در .است برخوردار ونتیمعا ماهیتی از تحریک ؛ بنابراینرود نمی فراتر جرم

 عاملی ،است مجازات براي عاملی ،معاونت قالب در کهبراین ع�وه و دارد دوگانه کارکردي تحریک
 باب در اس�می مجازات قانون در رجمند  مواد به توجه با است. نیز مجازات سقوط و تخفیف براي

 بزهکار فردنخست،  صورت در که دیده بزه شخص گاه و است بزهکار گاه تحریک فاعل ،تحریک
 محرك دیده بزه که درصورتی و است مجازات قابل ،مستقل جرمی فاعل عنوان با یا معاون عنوان تحت
  ).2 :1392 ،جعفري( است مجازات تخفیف و سقوط براي عاملی امر این ،باشد

 را دادگاه پرداخته و ییقضا ۀمخفف جهات نییتب به یاس�م مجازات قانون 38 ۀماد در این رابطه
توجه به عبارت  ).207 :1393 ،اردبیلی( 1ندک حیتصر مکح در را فیتخف جهات تا است ردهک لفکم

                                                      
 جهات تا به کار رفته است» ...عبارتند از«د یق، بود آمدهپیشین  نیقوان در هک» مانند...«عبارت  يجا به ماده نیا در. 1

 هکبل، اهدک نمی گاه هیچ ارکت بزهیمسئول و ریتقص زانیم از مجازات فیتخف. شود منحصر خاص موارد به فیتخف
  . شود می ارکمجازات بزه فیتخف موجب صرفاً هک ندک می تأمین را یخاص مصلحت
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 بوده دهید بزه آمیز یکنقش تحر به اشاره گذار قانون قصد هک باشد تهکن نیا انگریب تواند می» ...از قبیل«
 يگرید موارد تا است گذاشته باز را یست قاضد 1392 یاس�م مجازات قانون 38 ۀماد یعنی ؛است

هاي  یژگیو و ارکبزه با ارتباط مانند( است داشته نقش ارکجرم بزه ابکارت در دهید بزه هک را
 یمیدر جرا یقاض ترتیب ؛ بدیندهد قرار مخففه اتیفکی مصادیق ازنیز  )دهید بزه یو اجتماع یاخ�ق

از  تواند می ،باشد داشته مجازات وجود لیتبد ایف یتخف يبراها  آن مجازات در دهی نوسان انکام هک
  ).133 :1392 ،جعفري و شاهیده جوان( ندک لیار تبدکبزه نفع به را آن ایبکاهد  مجازات زانیم

نترل ک قدرت و صیتشخ ۀقو شود می موجب کننده یکتحر عواملمثابه  بهوقوع جرم اهانت  یگاه
 عنصر و برود نیاز ب بکمرت قصد است نکمم حالت نیا در .برود نیب ازی ئجز ای طورکلی به رفتار
 ،یکتحر عذر يمبنا يبرا ،راستا نیا در .نباشد موجود يو يفرکی تیمسئول يبرا �زم یروان

 در .دانند می یدرون يمعنو اجبار را یکعذر تحر كم�اي  عده .است شده انیب یمتفاوتهاي  دگاهید
 رایز ،رندیپذ نمی را دگاهید نیاها  دادگاه .شود می بکرتم ۀاراد زوال موجب یکتحر ،هینظر نیا

 ،است وغیره ییجو انتقام ،یطلب منفعت ،زیغرا نکیتس به دیشد لیم معمو�ًجرم  ابکارت ۀزیانگ
 وارد شخص يفرکی تیمسئول براي  خدشه تواند نمی یکتحر ۀجینت در نترلک ۀقو زوال ترتیب بدین

ل یدل به بکمرت هک دانند می کننده معذور یدفاع را یکنیز تحراي  عدهو  )25 :1389 ،گلدوزیان( ندک
شود  می مبرّا خود عمل در قبال ریتقص و تیمسئول از ،نندهکمعذور یتیوضع ای یژگیو از يبرخوردار

 رسد می به نظر ).188 :1394 ،میرمحمدصادقی( دانند می ناقص عذر یک از یمثال خوب را یکو تحر
 است يفرکی تیمسئول اسباب رافع از ،شود انسان ۀاراد رفتن نیب از بموج ،یکتحر که درصورتی

 اتیفکی از است نکمم ،کند وارد نترلک ۀقو بهی ئجز ۀخدش اگر اما ،فراش در قتل در یکتحر مانند
 گفتار و رفتار و (غیرارتجالی) بداههغیر قذف در توان میرا  هینظر نیا .شود شمرده مخففه

مشاهده  ،شود می اعمال ریتعز فرکی يدارا میجرا در هک ییقضا ۀمخفف اتیفکی در دهید بزه آمیز یکتحر
 را مبنایز ،شود توجه ،است دهید بزه ریتقص ۀدهند نشان هک آگاهانه یکتحر به دیبا ،باوجوداین کرد؛
 شود می جرم ابکارت ده درید بزه مؤثر نقشگرفتن  دهیناد موجب ،نترلکدادن  دست از صرف دادنِ قرار

 ).136 :1392 ،شاهیده و جعفري وانج(
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  گیري نتیجه
 ۀهم و ما نیقوان در و است جرم ۀموجه عواملاز  مشروع دفاع ایدن یحقوقهاي  نظام تمام در
 مورد و ستین رانیا یحقوق نظام مختص مشروع دفاع رو ؛ ازایناست آمده موضوع نیا زین شورهاک

 وصف ،موضوع نیا اعتبار به هک شود می استناد آن هب ودنیا قرار دارد  یحقوقهاي  نظام توجه تمام
اصط�ح  يجا به گذار قانون هک رییتغ نیا لیدل .شود می گرفتهها  آن از میجرا از ياریبس ۀمجرمان

 ردنکمحدود ،است ردهک تأکید دیجد قانون در متهم دفاع حق» داشتن ضرورت«بر عبارت » تناسب«
  .است بوده مشروع دفاع حق شمول ۀریدا

 و خاص یطیشرا در تواند می شخص هک است شده یبین پیش دیجد یاس�م مجازات قانون در
 در يفرد هرگاه یاس�م قانون مجازات 156 ماده مطابق .شود مجازات هکآن یب ؛ندک دفاع خود از ژهیو

 خطر ای تجاوز هرگونه برابر در يگرید ایخود  تن يآزاد ای مال ،ناموس ،عرض ،نفس از دفاع مقام
 ،است جرم ،قانونبراساس  هک شود يرفتار بکمرت دفاع مراحل تیرعا با الوقوع قریب ای یفعل

 اجتماع با اما است جرم موجهه عوامل مشروع از دفاع ما شورک يجزا حقوق در .شود نمی مجازات
 ای يگرید ای خود مال ای ناموس ایعرض  ای نفس از دفاع مقام در است جرم هک یعمل ،یطیشرا
چون  توهین یا اهانت ،مقابل اما در ،بود نخواهد مجازات و بیتعق قابل ،يگرید ای خود تن يآزاد

 تجاوز ،گانه پنج مواردبودن  حصري است و همچنین ناموس هتک از کمتر عفت منافی عملی ،تعرض
رم تنها ارتکاب ج د، وبو نخواهد دفاع قابل افترا یا توهینمانند  یجرایم ارتکاب طریق از آبرو به

موجب  ،شونده اهانت قابلدر وقوع رفتار مت کننده عاملی تحریک عنوان بهاهانت توسط شخصی دیگر 
شود میعمال کیفیات مخففه بر مجازات و مسئولیت کیفري بزهکار در برابر اهانت ا.  
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