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 ٢٣جنوری ٢٠١٧

مردن دردفاع از ناموس شھادت است!
حکم صريح شرع اسالمی اينست که اگر شخصی به چشم خود می بيند که شخصی ديگری به ناموسش درحال تعرض
است  ،بر اين شخص واجب است تا از ناموس خود دفاع و در دفع تجاوز با تمام وسايل دست داشتۀ متناسب اقدام
ورزيده و از ناموس خود دفاع کند .اگر احياناً در اين دفاع راه ديگر خالصي از متجاوز و تجاوز نباشد و در صورت
عدم استعمال قوۀ قھريۀ الزم ،زمينۀ عمل تخلف مکرر را در محل به متجاوز مھيا می سازد ،حتی تا سرحد استعمال
سالح می تواند به دفاع از حق و ناموس خويش بپردازد .اگر اين دفاع متناسب سبب قتل متجاوز شد در دفاع از خود
محسوب می شود ،مبرر دارد و جايز می باشد.
به عبارت ديگر کسی که به علت دفاع از نفس ،مال ،و يا ناموس خود راه ديگری به جز استعمال سالح که حتی به
کشته شدن متجاوز ھم ختم گردد ،ندارد؛ می تواند فرد متجاوز را دفع کند .دراين عمل دفاع اگر احيانا ً خودش ھم در
اين عمليه به قتل برسد  ،او شھيد محسوب می گردد .برای تکميل بيشتر بحث اگر در عمليۀ دفاع بدون قصد متضرر و
شخص تجاوز گرفته ،شخص متجاوز انسان بيگناه ديگر را سپر می سازد و يا پوليس در حين اجرای وظيفه در مقابله
به متجاوز آن انسان بيگاه را در به کار گيری سالح مقتول و يا مجروح می سازد در قوانين اکثريت کشورھای جھان
قاتل و مجروح کننده قانونا ً ھمان تجاوز گر پنداشته می شود و لو شخص بيگناه به سالح پوليس و يا شخص مدافع
متناسب از حق خود عامل فزيکی آن است.
در روايت اسالمی آمده است که  :يکی از اصحاب از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم سؤال کرد» :يا رسول ﷲ أرأيت إن
جاء رجل يريد أخذ مالی ،قال  :فال تعطه مالک ،قال  :أرأيت إن قاتلنی ؟ قال  :قاتله ،قال  :أرأيت إن قتلنی؟ قال  :فأنت
شھيد ،قال  :أرأيت إن قتلته ؟ قال :ھو فی النار« ) روايت مسلم  (١٤٠يعنی) :ای رسول ﷲ  ،اگر شخصی نزد من بيايد
و بخواھد که مالم را بگيرد چکار کنم؟» پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمود » :مالت را به او نده« ،آن مرد گفت» :اگر
با من بجنگد چی؟« پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمود» :با او بجنگ« ،آن مرد گفت» :اگر او مرا بکشد چی؟« پيامبر
صلی ﷲ عليه و سلم فرمود » :تو شھيد می شوی« ،آن مرد گفت» :اگر من او را کشتم چی؟» پيامبر صلی ﷲ عليه و
سلم فرمود« :او دوزخی خواھد بود.
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ولی اگر شخص بعداً متوجه اين تجاوز گشت ،در اين صورت او بايد به محکمه رجوع کند  ،شکايت و خواستار عدالت
گردد .درين حالت متضررحق ندارد عدالت را به دست خود گيرد .اين عمل حرام است بلکه بر عھدۀ حاکم شرع است
که از حقوقش دفاع کند  .اگر چنين کرد پوليس و متضرر قاتل و تجاوز کر محسوب می شود .
در سيستم حقوقی جھان امروز اگر متضرر از تمام امکانات داخل کشور استفاده کرد و عدالت کشور مطبوع به دادش
رسيدگی نکرد ،شخص متضرر با داشتن مستنداتی که حاکميت کشور مطبوع به دادش رسيدگي نکرده ،به محاکم بين
المللی مراجعه کرده می تواند.
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