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  یدوکتور صالح الدين سعيد

  ٢٠١٣ اگست ٢٦

  

 !موکراسی واقعید  وقانون ، حاکميتنمونه ھای ازمنابع  آزادی
 ! محترم ۀخوانند

که عليه کسې و يا متھم به صورت  شورھای جھان چنين است که ھرسند و شھادتیدرقوانين مدرن امروزی جزای ک

  . شوند  حيث سند ثبوت جرم شاخته نمیه بيد، درمحاکمه واثبات جرم آدست ه غير قانون ب

عليه وی را که به  حق دارد که سند ارايه شده   طرف قضيه و شخص متھم ،یدر قوانين محاکم جھان امروز

دست آمده ه  چنين  سند باز محمکه مطالبه نمايد اين گونه سند باطل اعالم شده و ،دست آمدهه بنی  غير قانوصورت 

 قاضی مکلف . پرونده اتھام عليه وی خارج سازدصورت غير قانونی را از مستندات ضدوی ناديده گرفته از ه ب

  .خارج سازد  شخص متھم ۀ را از دوسيیصورت غير قانونه دست آمده به  باست چنين استنادات

وبعداً ګرفتن خون به شخص متھم  بدون اعالم علت ) ان اییډ(ت  متھم برای تثبي خونۀ ګرفتن نمونطور مثال ه ب

  .  وقابل قبول نيستغير مجازدر محاکم استعمال آن عليه شخص متھم 

برای اثبات  یکمه و قاض قبلی محۀوبدون اجاز یدست آمده به شکل غير قانونه ھمچنان در ساير موارد اسناد ثبوت ب

  .رد مشابه دھھا موھمچنين .جرم استناد شده نمی تواند

ل قبل توسط پيشوايان ديـن مقـدس چھارصد ساويکھزارکه در منابع اسالم مانند نمونه  را یيد اين اصل حقوقئبيا

  .جو و بررسی نموده و مورد مطالعه قرار دھيــم و  جست،اسالم  اساس ګذاشته شده است

توان  به صورت واضح میمنابع اسالم  کرام وۀسيرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم وصحاب ن مقدس اسالم ودر دي

 امروزی جھان  یجو کرد که درعصر امروزی سيستم  ھای حقوق و  را جستیواصول حقوقعدالت  ھای نمونه

 بشريت ۀ به صورت قياسی و انالوګی برای استفاد توان  وقوانين مربوط از آن عمالً استفاده کرده ودردھھا مورد می

  .  استفاده برد منبع ومرجع حيث ه ب عدالت و دست آورد خوب بشريت ۀمانند نمون

منين حضرت عمر فاروق ، تعدادی از جوانان عربی در ؤکه در زمان خالفت امير المر روايت  تاريخی آمده است د

 . افروختن آتش مصروف شراب نوشی بودند رد ھم جمع ، وبا ــ ساخته شده از نی گۀخان

جه شد که تعدادی از جوانان به سر دادن گرفت، متو منين حضرت عمر که شبانه از حال مسلمين خبر میؤامير الم

  :ــدسروصدا مصروف عياشی ان
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ن را ممنوع نکرده يينۀ  در خاننمگر آتش افروخت!  حضرت عمر سر وقت آنان رفت وخطاب به جوانان گفت 

 . تکب  شده ايد نک  شما دو جرم را مراي. ؟ نوشيدن شراب ھم  در اسالم ممنوع است ودمب

دوم  که  تجسس و تو نيز مرتکب دو جرم شده ای ؛ اول اين! ای خليفه : منين  گفتند ؤجوانان در خطاب به امير الم

 .   مردم بدون اجازه  را پروردگار با عظمت منع نموده است یکه داخل شدن به خانه ھا اين

منين حضرت عمر بعد از شنيدن استدالل جوانان عرب آنان را به ؤامير الم.  و تو ھر دو حکم خدا را ناديده گرفتی 

  .حال خود گذاشت واز محل رفت

   ما وردی نقل از احکام السطانيه به ٤٣٢اين روايات را محمد علی موحد در کتاب در ھوای حق و عدالت ، ص ( 

ء العلوم الدين غزالی اولی در باب امر به معروف از منکر احي. و غزالی در احيا ء العلوم الدين نقل کرده اند 

ً روايات را با بيانی ديگر تقريب   ). با ھمان مضمون نقل می کنندا

ګرفت و منبع خوب برای قوانين امروزی رار نی مورد استفاده قدست آمده به شکل غير قانونه به اين ترتيب سند ب

  .تواند و است جھان مبنی بر تأمين عدالت شده می

دوش ه زمام امور مسلمانان را ب) رض(منين حضرت عمر ؤر روايت  تاريخی آمده است زمانيکه امير المدھمچنان 

 :گرفت در اولين  خطاب  خويش به مسلمانان فرمود 

آزادی ھای عمومی در حکومت اسالمی ، راشد ، غنوشی، .(»به راه راست باز آوريد اگر در من کجيی ديديد مرا « 

 )٢٣٦ ، ص  نشر علمی و فرھنگی١٣٨١ترجمه حسين صابری ، 

 :منين حضرت عمر او گفت ؤدر ھمين ھنگام يکی از مسلمانان برخاست و در جواب امير الم: رخين می افزايند ؤم

خليفه با شنيدن اين سخن » .م ببينيم آن را با شمشير ھايمان اصالح می کنياگر در تو کجی« :منين ؤای امير الم

  .خدا را شکر گفت که کسی بود به علت پرھيز گاری ، عمر را با شمشير به راه راست بياورد 

  .  عدالت برای بشريت باشد و استۀتوان منبع وسرچشم  بارز از دموکراسی و عدالت واقعی که میۀاين است نمون

 .اساس اسالم يافت توان در  واقعی و عدالت را میینانچه ګفته آمديم نمونه ھای دموکراسبلی چ

  ديه مھر برای زنان ، در خطاب خويش أحضرت عمر در زمان خالفت خويش در مورد ت: نويسند که  مؤرخين می

فاطمه بن قيس به پا دادن مھريه ھای سنگين برای زنان بر حذر داشت ، در ھمين اثناء زنی «  مسلمانان را از 

)   نساء ۀ  سور٢٠ : تآي(  خويش  به الفت کرد ، و در دفاع از استداللخاست و با حضرت عمر در محضر عام مخ

 ) .٢٠نساء (»  و اتيتم احداھن قنطارآ « :اشاره نموده فرمود 

که  ست و حال آنزنی بر حق ا«: که حضرت عمر در مقابل  حکم خويش نص قرانی را شنيد در جواب گفت  زمانی

سبحان هللا اينست  مقام خالفت وزعمات  در تاريخ  بشريت ، اينست  دموکراسی واقعی در »  !عمر بر خطاست 

ق .  ه١٣٤٩البانی الحلبی ، : قاھرة (  محمد الخضری ، محاضرات فی تاريخ االمم االسالمية ، . (  تاريخ بشريت 

    ) .٢٤٠ ص   ؛ البنھان ، نظام الحکم١٨ و ١٧ص 

 که مصدر خوب برای یی از آزادی، دموکراسی واقعی وحاکميت قانون و عدالت اسالمئ نمونه ھاواينست منابع 

  .فاعتبروا يا الوالبصار.  باشد بشريست امروز بوده ومی

   پايان 

 ی سعيد افغان– یدوکتور صالح الدين سعيد

 مرکز مطالعات ستراتيژيک افغانر ـديـم

 


