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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين کتر الحاج دا

 ٢٠١٨ فبروری ٠۵
 

 !ھيبت عمری در تأمين عدالت

١  

عمر بن : می نويسند) رض(سيرت نويسان در مورد شمايل حضرت عمر

 اولين شخصيت ھا ۀو از جمل ترين  از بارزترين و بزرگ) رض(الخطاب 

: پيامبرصلی هللا عليه وسلم او را نابغه لقب داده و فرموده. در اسالم است 

ِفلم أر عبقريا من الناس« َّ ْ ِ ًّ ْ َ َِ َ ََ ْ ُ يفري فريهَ َ ْ ََ ام که  ای را نديده من ھيچ نابغه» «ِْ

  ).بخاری و مسلم. (»قدرت انجام دادن کارھای او را داشته باشد

 بنی عدی منسوب است که اين طايفه از ۀ به قبيل )رض(حضرت عمر 

  .رفتند  شمار میه  قريش بۀبزرگان و اشراف قبيل

خويش را درعصر مانند سايرر قريشيان، يک بخش اززندگی ) رض(عمر

 سواد  )رض(البته با اين تفاوت که عمر . وزمان جاھليت  سپری کرده است

 از جوانان   خواندن و نوشتن کافی داشت و اين، امتيازی بود که تعداد کمی

االدره االسالميه فی عھدعمر بن الخطاب ، . (بودند مند قريش از آن بھره

   )٩٠فاروق مجد الوی صفحه 

 در سنين نوجوانی، زندگی سخت و پر مشقتی را گذرانده است ،) رض(حضرت عمر  نيست که در اين ھيچ جای شک

  . کرد را در نوجوانی به شتر چرانی مجبور می) رض(وی عمر  ،شخص عصبانی وسختگيری بود پدرش 

  جا که ن بود تا آ  گذاشتهی جا  به  ، آثار بدی را بر  زندگی حضرت عمرگويند اين برخوردھای سخت وخشن پدرش می

  .وردآعمل می ه وری بآھای تلخ را به ياد داشت و از آن ياد  ھمواره اين خاطره ) رض(حضرت عمر 

ی که در ئ کوه ھاۀاز جمل( »ضجنان«که از کنار کوھی  ما ھر زمانی:عبدالرحمن بن حاطب در روايتی می فرمايد 

من در اين مکان شتران خطاب : ده می گفت يادآور گردي  )رض(گذشتيم؛ عمر  می) قعيت داردو کيلو متری مکه م٢۵

 وی بودم ، در  که مصروف چرانيدن گوسفندان وشتران چرانيدم، او مردی تندخو و خشن بود؛ من در ضمن اين را می

 )٢٢۶/ ٣(، طبقات ابن سعد )٢۶٨/ ۵٢(تاريخ ابن عساکر .(ضمن وظيفه داشتم تا ھيزم ھم جمع آوری کنم 
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 نموده وھميشه در ذھنش خطور میاين روزگار سخت را فراموش ن) رض(حضرت عمر توانيم که  به يقين گفته می

  .کرد 

 می رسيد می» ضجنان«در مسير حج ھنگامی که به کوه ) رض(حضرت عمر: گويد می)  هللا ةرحم(سعيد بن مسيب 

ای پشمين، در اينجا  در جامهدھد؛ من  ؛ خداوند متعال، به ھر کس، ھر چه بخواھد میال إله إال هللا العلي العظيم « :گفت

نمود و چون  کردم، مرا خسته می  به دستور او کار می کردم؛ او مردی تندخو بود که ھرگاه برای خطاب شترچرانی می

کردم  من در اينجا شبھا را تنھا و در حالی سپری می. نمودم، مرا لت وکوب می کرد  در انجام دستورش کوتاھی می

  . دکه کسی جز خدا با من نبو

، او از چنان حرمت و نفوذ و حضرت عمر در ميان قبايل عرب در اسپ سواری وکشتی گيری شھرت بزرگی داشت

 و قھرمان قوم به اومی سپردند  به عنوان افتخار و  را  )عکاظ(محبوبيتی برخورداربود که حتی افتتاح مراسم بازار 

  . افتتاح کرد ی خويش دست ھا عرب را بهۀسه سال متوالی مراسم بزرگترين بازار ساليان

حيث تاجر در بازار عکاظ به امور تجارتی پرداخت، و ھمچون يك تاجر ووارد كننده وعمده فروش ه حضرت عمر ب

در برخی  از  ، وحيره وغسان، وشام ،وغرض تنظيم امور تجارتی خويش به کشور ھای چون يمن کاال شھرت يافت

  .ی را انجام داده استئراتوری روم مسافرت ھاھنشاھی ايران وامپمناطق اصلی دولت شا

عمر بن (نمود   يمن مسافرت می  شام و در زمستان به  با کاروان ھای تجارتی در تابستان به  طور متداومه او ب

درمکه وکشور ھای  حيث يکی از تاجران نامداره ترتيب ب ، و بدين) ١٧محمد احمد آبو النصر صفحه .د الخطاب ،

   .منطقه مبدل شد

ه ی را با سران اين کشور ھا بئ امور تجارتی مالقات ھا در اين سفر ھای خويش در جنب) رض(رت عمر حض

در مورد مشکالت قوم عرب به ) حجاز(عنوان شخصيت از عربستان ه داد ، وب خصوص در حيره وغسان انجام می

 )١۶مر صفحه  ، حيات ع٣۵ صفحه ١مروج الذھب، مسعودی ، فاروق اعظم جلد ( .بحث ومذاکره می پرداخت

 جاھلی مکه نيز ۀی در جامعئکه تاجر وديپلومات قوی بود از مقام ومنزلت خاص  واال ازاين) رض(حضرت عمر 

  . رفت  سرآمدان مکه به شمار می  برخوردار بود و از

 اجداد  سرداران مکه بود و پيش از او، کعب بن لؤی  که ازۀپدر کالن عمر، يعنی نفيل، از جمل: نويسند مؤرخين می

ی که تاريخ وفات او را تا سال عام الفيل به عنوان تاريخ ئ نزد عربھا داشت؛ تا جا  نيز جايگاه خاص ومھمی عمر بود،

   ).٧/ ١(تاريخ خليفه بن خياط .(رسمی معامالت و قرار داد ھای تجارتی خويش می نوشتند 

از سوی ديگر، از او شخصيت ) ضر(به ھر حال اين جايگاه موروثی از يک سو و ھوش و ذکاوت شخص عمر 

. کردند   ابن سعد، مردم برای حل اختالفات و مشاجرات خود به او مراجعه میۀ ساخته بود که به گفت بزرگ ومھمی

  ).١۵ صفحه   الخليفه الفاروق ، دکتر العانی(

کمی داشت؛ ی استدالل قوی و محئتوانا شخصيت فرزانه، بردبار، بزرگوار و توانا بود که) رض(حضرت عمر 

 را به عنوان نماينده نزد ساير  )رض(ی يا دفاع از آن، عمر ئ رفع اختالفات، بيان مفاخر قبيلهبنابراين قريشيان برای 

  ).١١مناقب عمر صفحه .(قبايل می فرستاند 

ه ميان  بودند، پس ھرگا  عمر بن خطاب سپردهۀ عھد  سفارت را بهۀدر دوران جاھليت وظيف: گويد ابن جوزی می 

حثاتی را ھا مبا  نيابت از آن تادند تا بهفرس حيث  سفير میه داد او را ب  رخ می  ھا جنگ ويا اختالفاتی قريش و ساير قبيله

  عمر را به. کردند ھا افتخار می  مفاخری بر آنۀ وسيل کرد و يا به ھا را بيزار می ای آن  و اگر دفع کنندهانجام دھد 

  . کردند تخار خود نمايان می و اف عنوان دفع کننده
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آميخته به   سفيد وۀمی نويسند که آنحضرت از نظر ظاھری چھر) رض(سيرت نويسان در مورد شمايل حضرت عمر 

 براق، پا ھای بينی ظريف، چشمان زيبا درشت، ابروھای ، با روی زيبا و، که سرخی چھره اش بيشتر بودسرخی

، عقد الفريد ( نجه ھای ستبر ، محکم وقوی داشت وتند تند راه می رفتھای مفتول، ودست وپبزرگ ومحکم، وبازو

 سنگين که ھنگام راه رفتن در کنار ديوارھا، عابرين وزن سنگين او را بر ۀپوست سخت و بني) ٢۵۴ صفحه ٣جلد 

   ) .٢۴قرشی صفحه : نوی آوليات الفاروق )١۴/ ٢(تھذيب االسماء....( زمين احساس می کردند

کنند که چندين پياده  شود، مردم خيال می ت عمر آنقدر بلند است که ھمراه ھر دسته ای از دور ظاھر می قامت حضر

ت که موی ھای خويش را ھميشه با شا، حضرت عمر عادت د)٧ و۵ابن الجوازی ، صفحه .(ھمراه يک سوار ھستند 

 بر اسبش   خواست گويند وقتی می می. داشت زياد به اسپ دوانی ۀدو طرف سبيلش بند بود ، او عالق  وحنا رنگ کند 

گيرد و با دست ديگر گوش ديگرش و يک تکان بر پشت اسبش چنان قرار  سوار شود، با يک دست گوش او را می

   ) .٢٩٩ و٢٩٨، اخبار عمر صفحه ٢١١ ، صفحه ٢ابن سعد جلد (ی بر پشت او آفريده شده ئگيرد، که گو می

تيز   با رنگ سياه براق ، وگوش ھای کوچک وی، اسپ اسپ دوانیۀر مسابققبل ازمسلمان شدن د) رض(حضرت عمر 

ھای  حضرت عمر بدن نيرومند و شانه). ٢٧ ، صفحه ١فاروق اعظم ،ھيکل ، جلد.(داشت  وپاھای باريک ومفتول ،

کشيده داشت، نيروی دست چپ و راستش مساوی بود و با ھر دو دست توانمندی کار را داشت ، او با ھردو دست 

که ياد  اند که وی چپ دست بوده است، ولی طوری طوری که بعضی  از مؤرخين نوشته توانمندی نوشتن را داشت ،

، رياض النضره.(داد او بدون کدام تکليف با ھر دو دست شمشير زنی وساير امورات را به اسانی انجام می: ور شديم آ

   ) ۵ وابن الجوزی ، صفحه ١٨٩صفحه 

َجھوری(رت وُصدايش بحدی قوی وپر قد . ھايش را که بخواھد صدا می زند  بود که خانه اش ھر کدام از ھمسايه) َ

 وابن ٢٩٨ واخبار عمر صفحه ١۴بان عمر ، صفحه  ز  نقل ،علی ازه لمانی با مشھوری ۀرودلف ، ژايگر ، نويسند(

   )٢٣۵ ، صفحه ١سعد ، جلد 

 .  کسی بود که قدرت تيز بينی او را داشته باشدتر ھای نافذ و بزرگی داشت و در بين مردھا کم حضرت عمر چشم

 ۀورد ، ثمرآعمل ه حضرت عمر پسر خطاب در بيست و سه سالگی با زينب دختر مظعون اولين ازدواج خويش را ب

َحفصه« را  بود که نام آن اولين ازدواجش دختری  واخبار عمر صفحه ٣۴ صفحه ٧د فتح الباری جل. (گذاشت » َ

ش کنيه برای خود انتخاب ولد دخترش خوش شد که حتی از نام از ت  مروجه در بين اعرابخالف عادت عمر .)٢٩۶

 ۀ صفح٢ در سيره ابن ھشام جلد ۶٧۶عبقريه عمر عقاد ، صفحه .(ناميد  ) ابو حفصه يا ابو حفص( نمود وخود را 

قرار داد ، از اين مطلب معلوم  عمر ۀ را کنيابو حفصروز بدر   گفته شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در٧٠

را انجام داده است يکی از دروغ ھای محض  گور کردن دختر که گويا حضرت عمر آنه  زنده بۀشود که افسان می

 .)باشد  می

نوشيده و با  شراب می در زمان جاھليت مانند بسياری از مردم آن دوران،) رض( که حضرت عمر گويند مؤرخين می

کرد،  ی جسمی و ھيبت ظاھری که در دل مردم ايجاد ترس و رعب میئبا داشتن تواناوجود آن در ھمان زمان نيز 

  .  مشھور بوده استاجرای عدالت و حق طلبیمردی خيرخواه و در 

روزی : نقل  شده اين است بدين مقدس اسالم ،) رض(ی که قبل از مشرف شدن حضرت عمر ئھا يکی از لطيفه

گفتند و ھنگامی که کوتاه   میحجامت کنندهوتاه کند، در آن زمان سلمانی را ازسلمانی خواست تا موھای سرش را ک

سلمانی فھميد که موی   سلمانی نگاه کرد ،ۀای کرد و با نگاه نافذش به چھر کردن موھا به پايان رسيد آن حضرت سرفه

ن حضرت و ھمراھانش درنگ بر زمين افتاد، آ  چيزی گفته نتوانست ، بی  سرش را خوب جور نکرده ، ولی از ترس
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با سعی و تالش او را به ھوش آوردند و آنگاه حضرت عمراو را آرام کرد و با نرمی و لطف دستی بر شانه اش کشيد 

  . و دستور داد پنجاه درھم به او بدھند

ود توجھی به امور ظاھری بود، چنانچه در ابتدای جوانی موھای سرش ريخته ب يکی از محاسن اخالقی آن بزرگوار بی

کرد که با گذاشتن عمامه آن را بپوشاند، بلکه بيشتر اوقات عمامه را از سرش بر  داد و سعی نمی اما اھميتی به آن نمی

واھتمام خاصی به نظافت واز  کوشيد توجه بود، اما در مورد نظافت آن بسيار می ی لباسش نيز بیئداشت، به زيبا می

 تيرهھای  ی به رنگئھا  است که پيش از اسالم و بعد از اسالم لباسنقل شده. آنجمله به نظافت لباس خويش داشت 

که خالفت را ) رض(خصوص بعد از وفات حضرت ابوبکر صديق ه پوشيد و پيوسته نسبت به دنيا بی پروا بود، ب می

در  او و خالد بن وليد ۀرخين به مبارزؤ زيادی داشت و بيشتر مۀھا به کشتی عالق در بين ورزش. به دست گرفت

گويند در اين جريان استخوان پای آن حضرت نيز درز  اند که نتيجه به نفع خالد بود و می  کشتی اشاره کردهۀمسابق

  .  برداشت  نازکی

  .ادامه دارد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


