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 Ideological  ِمسائل ايدئولوژک

 
  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٨ جنوری ٣١
  

 )!رض( انتخاب واليان توسط حضرت عمر ۀشيو

١ 
کار شت که عادت دا حضرت عمر رضی هللا امير المؤمنين

طور ه  وواليان خويش را ب ُخصوص امراءه کارمندان ب وفعاليت،

  . متداوم زير کنترول ونظارت داشته باشد

لين امور وواليات ومسؤ در انتخاب واليان) رض(حضرت عمر

مالک . گرفت دقت  وپرنسيب ھای خاص وسختی را در نظر می

توان متولی ترسی،  خدا ُزھد، تقوی و تعيين وانتخاب والی ھمانا،

. رفت می شماره از شرايط اساسی ب ليتودر انجام مسؤ

تعيين می کرد  به مناصب شؤون مسلمانان اشخاصی را آنحضرت

تا سياست عدالت اجتماعی منبعث از اسالم را که او درصدر 

 دکترمحمد ۀ به گفتًء کنند، بناءاجرا  کارش قرار داده بود، ۀبرنام

ت عمر رضی هللا عنه، عدالت اجتماعی عصر حضر(عماره 

  عدالت محض يک صحابی رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم 

 اسالم، زعيم دولت اسالمی ۀنيست، بلکه عدالت خليف

اين عدل يک موقف فردی ناشی از فکر .واميرالمؤمنين است

خصوصی و ويژه نيست، بلکه برای اين عدل بستر  شخصی، 

  امتی بود کهۀولت، قانون وجامعه به شمار می رفت واين عدل تجربکه منحيث عدل د سازی ھای الزم انجام شده 

  . )وری اسالمی را ساخته استتاساس بزرگترين امپرا 

  .كرد در تعيين واليان با تمام دقت برخورد مي) رض(حضرت عمر  اميرالمؤمنين که در فوق متذکر شديم طوری

ً منصوب كند، تقوی، عدالت و امانتداری او را کامال حيث والی دريک واليته ب داشت كه شخصی را ھر گاه قصد مي

  .داد مورد مطالعه وباز پرس قرار می
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روی آن حساب رن والی ھا بی نھايت اساسی ومھم بود وبيدر تعي) رض( که برای حضرت عمر ه ایمھمترين نقط

  .  آن واليت بودیچگونکی رفتار وکردار والی ھا با مردم ورعايا ھمانا كرد، بيشترمی

 کتهوی به رعايا ھميشه براين ن. و کنترول داشت  حتی کوچکترين فعاليت والی ھا را زيرنظر) رض(ضرت عمر ح

س و خطر به من زار واذيتی برسد، بدون ترآترين  تأکيد می نمود که اگر به احدی از شما، از طرف والی ھا ، کوچک

  .يد ئمراجعه نماداده به من اطالع 

علی أمراء األمصار، إني لم أبعثھم إال ليفقھوا الناس دينھم، ويقسموا عليھم أيھا الناس، إني أشھدکم «

  .»َّفيئھم، ويحکموا بينھم، فإن أشکل عليھم شيء رفعوه إلي

ھا را نفرستادم مگر به اين خاطر که مردم  گيرم، من آن من شما را بر اميران خود در ھمه جا شاھد وگواه می! ای مردم«

ھا به عدالت قضاوت کنند سپس اگر در مسائلی  ازند و اموال را ميانشان تقسيم کنند و ميان آنرا در دين خود آگاه س

  ».مشکلی پيش آمد مرا با خبر کنند

ُأال وإني لم أبعثکم امراء وال جبارين، ولکن بعثتکم « :برايش می فرمود پس از انتصاب والی )رض(حضرت عمر 

مين حقوقھم، وال تضربوھم فتدلوھم، وال تحمدوھم فتفتنوھم، وال تغلقوا أئمة الھدی، يعتدي بکم، فأدروا علی المسل

  .»األبواب دونھم، فيأکل قويھم ضعيفھم

بدانيد که من شما را دستور دھنده و ستمگر و مجبور کننده بر مردم نفرستادم، و ليکن من شما را به عنوان پيشوايان «

ھا را نزنيد که   کنند، پس حقوق مسلمانان را بپردازيد، و آنءما اقتداھدايت دھنده فرستادم، تا مردم در کارھايشان به ش

ھا نبنديد که در آن  ھا را مدح نکنيد که به فتنه خواھند افتاد و درھا را بر روی آن دلشکسته و ذليل خواھند شد، و زياد آن

  .»صورت قدرتمندان  ضعيفان را از بين خواھند برد

  :ره خويش می فرمايد چقدر زيبا است که در احکام صاد

ھای خود را بر روی مردم نبنديد که در آن  دروازه «»...وال تغلقوا األبواب دونھم، فيأکل قويھم ضعيفھم«

  ».صورت اقويا ضعيفان را پايمال خواھند کرد

پيشوا، رھبرويا الگو ، (وقدوه  ) امام (، بلکه شما را ائمه  من شما را حاکم ستمگر نمی فرستم«:ی می فرمايد ئبا چه زيبا

آنان را بيش ازحد در جبھه  ومبادا! می فرستم، مبادا مسلمانان را تنبيه وخوار کنيد)  بايد شدءکسی که به او اقتدا

  ».نگھداريد ومرخصی ندھيد که به خانه ھای خويش برگردند

در بين آنان « : که به والی ومأمور خويش اين بود) رض( ھمچنان چقدر زيبا است که در اولين رھنمود حضرت عمر 

دور از ستم دور از ظلم و جور و ه احکام و حدودات را به حق و به دقت ب»  و به حق قضاوت کن نمابه عدالت حکم 

من شريک تو « : در آور، وبه تعقيب آن می افزود ء اجراۀمرحله تعدی و تجاوز ، مو به مو برابر به احکام الھی ب

باشم،  می تی من شريکئ نماءول آنی که بايد اجراؤيک ھستم ، ھر آنچه که تو مسوليتھا شرؤيعنی در تمام مس» .ھستم

  .وليت نمی کردؤ بسيار مھم است زيرا در ھيچ شرايطی خليفه از خود رفع مسألۀمس

امانت دار باشيد ، امانت آن است که . کار امروز را به فردا مگذاريد « :گفت  در ھدايت صادره به والی خويش می

  »لنيت باھم مخالف نباشند ، از خدا بترسيد و تقوا داشته باشيد اسرار وع

نگريست ، بلکه ھم به صالح ذاتی و ھم به  تنھا به صالحيت ذاتی انسانھا نمی حضرت عمر در انتخاب واليان 

 متقی نمود که از آنان داد، چه بسا واليانی را انتخاب می صالحيت و شايستگی او برای واليت و فرماندھی اھميت می
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 حکومتی آن حضرت در انتخاب اشخاص برای مناصب مھم ةاين از قاعده و قوانين مھم در سير. تر ھم وجود داشت

   .است 

فرمود، کسی را معرفی کنيد ، خيلی مورد اھميت باشد، که برای امارت به کارش  ن خود میابه مشاور حضرت عمر 

   .خواھيد  گفتند چگونه کسی را میگفتند فالنی ، گفت او مورد نياز ما نيست،. گمارم 

و وقتی که اميرشان .  که اميرشان است  نباشد، مثل اين خواھم وقتی در ميان مردم است، اميرشان کسی را می: فرمود

با مردم باشد نه بر مردم ، گفتند اين خصوصيات را جز در وجود ربيع بن زياد حادثی در . است مردمی از آنان باشد

  .کنم  تعيين می قبولش دارم ، او را والی . يدئگو فرمود راست می. بينيم  نمیکسانی ديگر گمان

زمانی که .حيث والی تعيينش کرده بودند نوشته شوده فرمايد مکتوب برای شخصی که ب در موردی دستورديگری می

مرد گفت ، . ارداداميرالمؤمنين نشست و آنحضرت مورد محبتش قر منشی مشغول نوشتن نامه بود، طفلی آمده ودربغل 

  .من ده فرزند مثل اين را داشته ام و تاکنون نشده است يکی از آنھا به من نزديک شود

فرمايند، گناه من چيست که خداوند بزرگ رحم را در قلب تو جای نداده است؟ خداوند بندگان با رحم  حضرت عمر می

اين مرد  .  اين حکم را پاره کن و دورش بينداز گويد دھد ، سپس به منشی می و محبت را مورد مرحمت خود قرار می

کند؟ چگونه به کوچکی تواضع کند و از ضعيفی  به فرزندان خود رحم و محبتی ندارد ، چگونه به ملت و مردم رحم می

   حمايت نمايد؟

ه فقط ھمچون خود آن حضرت دارای سلوک ربانی رفيع و متعالی بودند ک در ميان واليان منتخب حضرت عمر عده ای 

از اين رو . کردند، با خدای خود عھد و پيمان بسته بودند و فقط رضای او را خواستار بودند با خدای خود معامله می

از  سعيد بن عامر والی شھر حمص سالمت و شادابی جامعه تحت فرمان اين اولياء هللا به ھيچ وجه قابل وصف نيست ،

  .اين جمله بود 

  :مؤرخين می نويسند 

مشورت امور به مدينه نزد اميرالمؤمنين تشريف  و  غرض اجرای امورحمصتی از واليت أاز روز ھا ھيدر يکی 

  .وردند آ

 را برايم تھيه بداريد ، تا مساعدت ھای الزم حمصلست افراد بی بضاعت واليت :   عمر رضي هللا عنه به آنان گفت

  .مالی به آنان صورت گيرد 

حضور خليفه تقديم  داشتند ، درلست اشخاص ه ب لين لست مستحقين  واليت مربوطه را تھيه داشتند ، واين لست راومسؤ

  .فقير وبی بضاعت واليت نام سعيد بن عامر والی آن واليت نيز شامل بود

  .سعيد بن عامر والی واليت است : ال كردؤعمر رضي هللا عنه از آنان س

  .شود اش آتشي برافروخته نمي گذرد كه در خانه قسم ، روزھاي طوالني بر وي ميمردم گفتند بلی ، به خدا 

اين مبلغ را : اي گذاشت و گفت اي گريان کرد سپس ھزار دينار در كيسه با شنيدن اين خبرلحظه) رض(حضرت عمر 

  .زندگی خود و خانواده خويش کند  مخارجرا  برايش تقديم بداريد ، تا آن

را به سعيد بن عامر تسليم  پول ۀ اميرالمؤمنين  و كيسۀ بازگشتند، ونامحمصاز مدينه به واليت ت أزماني كه اين ھي

 امير المؤمنين را به دقت مطالعه فرمود ، از محتوای نامه به شدت نگران گرديد و غم ۀ والی حمص نام،نمودند

خبر از چه . با اضطراب وتشويش پرسيد ھمسرش  »انا  و انا اليه راجعون« : با خود گفت .سراپايش را فرا گرفت

گويد از اين و  قرار است، چرا  اينگونه نگران و برآشفته شده ای ؟ نکند اميرالمؤمنين از دنيا رفته باشد؟ در جواب می
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بزرگی است که باالتر از  اين چه مصيبت.پرسد  با نگرانی می زن دوباره! ھر مصيبتی که فکرش را بکنيد بزرگتر 

  . دھد به مال دنيا مبتال شده ام مؤمنين باشد ؟ والی جواب میفوت اميرال

با دنيا آغشته نگشتم ) رضی هللا عنه(هللا صلی هللا عليه وسلم ويار صديق ايشان حضرت ابوبکر  من در صحبت رسول

 دوران زندگی من به دنيا و مال دنيا مبتال گرديده ام، براستی بدترين) رضی هللا عنه(ايام عمر ولی حاال قرار است در ،

  . دوران عمر است

پيامبرصلی هللا عليه . مصرف برسانمه اميرالمؤمنين ھزار دينار برايمان ارسال نموده تا برای خود و تو ب 

شوند و به  می جنت ن غنی داخلاقبل از مھاجر )يکی از فصول اربعه سال(خزان  ن فقيرچھلامھاجر: فرمودند وسلم

زن که پيراھنی پاره وپينه دوزی برتن دارد سھم خود در قبال . ندارم از گروه اول باز مانمقصد  کنم ، قسم ياد می هللا

پولھا را به چند قسمت .  به او بخشيد وگفت خدمتت باشد ھر گونه دوست داری ھزينه وکارسازی کن پيراھنی کارکرده

وفقير  برد نيازمند که گمان میشھرحمص رفت ، به ھرکسی  تقسيم و ھر قسمت را در کيسه ای گذاشت وبه دروازه

  .بخشيده و خود را از پولھا رھانيد و به خانه باز گشت  است پول را به او

بعد از مدتي، عمر رضي هللا عنه براي بررسي امور وارد شھر حمص، شد وبا اھالی اين واليت ديدار نمود و از آنان 

وبي از وي ياد كردند، ولی  از سه كردارش كه دوست آنان نيز به خ. ال كردؤ، سسعيد بن عامردر مورد اميرشان، 

  .نداشتند، شكايت كردند

از اميرتان چه شكايتي : جا گردآورد و گفت  را فراخواند و او را با اھالي حمص يكسعيد بن عامرعمر رضي هللا عنه 

  داريد؟

  !آيد او تا زماني كه آفتاب باال نيايد، به نزد مردم نمي: گفتند

  .گاھي به سعيد كرد و از او خواست كه در مورد علت آن جواب دھداميرالمؤمنين ن

ھمسر من خادمي ندارد، به ناچار من آرد را خمير . دانم كه علت آن را بگويم سوگند به خدا من ناگوار مي: سعيد گفت

  .آيم دم ميگيرم و به نزد مر پزم، سپس وضو مي گاه آن را برايشان مي كنم تا آماده شود و آن كنم و صبر مي مي

  چه چيز ديگري را از وي شكايت داريد؟:  سپس عمر گفت-

  !او در شب جواب ھيچ كس را نمي دھد: گفتند

من روز را براي رسيدگي به امور آنان اختصاص . دانم كه اين را نيز آشكار كنم سوگند به خدا من ناگوار مي: سعيد گفت

  .ام و شب را براي خداوند عزوجل داده

  !كند او يك روز در ماه، با ھيچ كس ديدار نمي: ر چه شكايتي از او داريد؟ گفتندديگ: عمر گفت

  ي؟ئگو در اين مورد چه مي! اي سعيد: عمر گفت

شويم و  من خادمي كه لباسم را بشويد، ندارم و تنھا لباسم ھمين است كه بر تنم ھست، در اين روز آن را مي: سعيد گفت

  .روم  پايان روز به نزدشان ميشوم تا خشك شود، سپس در منتظر مي

 تفصيل موضوع را می.( را نااميد نساخت) سعيد(ي راست كه گمانم نسبت به او ئسپاس خدا: در اين ھنگام عمر گفت

  )يدئعبدالستار حسين برمطالعه فرما: توان در کتاب العربية للناشئين ترجمه

ه بدون شک بخش بزرگی از سعادت ورفاه و از حکام و واليان منتخب حضرت عمر است ک اين يکی عملکرد ھای

    . آن زمان مسلمين از برکت وجود چنين شخصيت ھای با عظمت بوده ۀخوشبختی واتحاد وترقی جامع

   :سيرت نويسان می نويسند 
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اين ! يا اميرالمؤمنين :برايش صدا کرد  گذشت که ناگھان شخصی از راھی می) رض (از روز ھا حضرت عمر در يکی

والی » ض بن غانم عيا«فرموده ايد عملی نمی گردد، زيرا  وتعيين ه شما نسبت به واليان خويش دستورشرايطی ک

   .ين نموده است خويش پھره دارد ومحافظ تعيۀ خانۀبه درواز پوشد و مصر لباس نازک می

ش دستور وبراي) ل تفتيش واليان بودواومسؤ(را خواست » محمد ابن مسلمه«حضرت عمر به شيندن اين موضوع 

   .را در ھر حالی که يافتند با خود بياورند» بن غانمعياض «فرمود که بايد به مصر سفرکند ، و 

که داخل  بيند که محافظين وپھره داران به در خانه والی ايستاده اند وزمانی بن مسلمه وقتی به مصر رسيد ، میمحمد 

بن مسلمه او را مخاطب قرار داده، وبرايش محمد . ه استلباس نازک پوشيد» نمبن غاعياض «: والی شد ، ديد که ۀخان

اما محمد ابن . کنم اجازه دھيد تا لباس خويش را تبديل : جواب داد. اميرالمؤمنين ترا احضار کرده است! برخيز: گفت 

   .حاضر نمود ) رض(مسلمه اجازه نداد و ھمانگونه وی را به محضر امير المؤمنين حضرت عمر 

که اورا ديد ، برايش گفت ،اين لباس نازک را از تن خود بيرون کن ودرعوض لباس ضخيمی  )رض(حضرت عمر 

گوسفندان را به : وی را از مقام واليت معزول وفرمود. َ گوسفندان را جھت چرا به او سپردۀبرايش داد که بپوشد و گل

د، برای ما مان افتد بده و آنچه باقی می ر تو میھا بگذران و به مسافرانی که گذرشان از کنا َچرا ببر و اوقات خود را با آن

از اين : آنحضرت فرمود. اما مرگ برای من از اين کار بھتر است! بلی، شنيدم: بن غانم گفتشنيدی؟ عياض . نگھدار

   .مشھور است ) يعنی گوسفنددار(» به غانم«چرانيد و بدين جھت  ت گوسفند میپدر! ار می شرمی ؟ک

بعد از اين ! بلی، يا اميرالمؤمنين: بن غانم گفتتوان اعمال نمود؟ عياض  وص تو میری در خصآيا برخورد بھت! خوب

تاريخ  از آن! خوب است، اکنون بر سر کارت برو: جناب فرمود پس آن.  من نخواھيد شنيدۀگونه شکايتی از ناحي ھيچ

   .که ھيچ حاکمی بھتر از او پيدا نشد ببعد چنان رفتاری به رعايا خو داشت ،

  :نويسند  رخين میؤم

در موسم حج ھمه در يک جای «: ل واليات ھدايت فرمود که وطفين مسؤوت عمر رضی هللا عنه به واليان ومحضر

  .معينی حضور به ھم رسانند 

 جمع شدند وحضرت عمر در ميان مردم باال شد و تعيين شده  محل واليان به تاريخ تعيين شده در گويند ھمه ای  می

  :فرمود 

ام که مانع ضايع  ھا را فرستاده بلکه آن. ام که مالھای شما را بخورند و بر شما ستم بکنند ھا را نفرستاده من اين! ی مردما

 گفتم  چه ھا خالف آن اگر کسی از اين. شدن حق شما بشوند و اموال بيت المال را به خوبی در ميان شما تقسيم بکنند

  ).٢٩٤ – ٣/٢٩٣(الطبقات الکبری البن سعد ( .»ت بکنيدمرتکب شده است، برخيزيد و از او شکاي

حاکم ! يا امير المؤمنين: تنھا يک نفر بلند شد و گفت  که در اين اجتماع حضور رسانيده بودند ،ی غفيردرجم گويند می

ر براب برخيز و در. خوب است شما ھم به او صد تازيانه بزنيد: آن جناب فرمود. ما به من صد تازيانه زده است

  .قصاص بگير من

  ادامه دارد

  

 

 

  


