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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1فارسی )زندگی و شخصیّت سلمان

شخصیّت بسیار بزرگوار و  فارسی صحبت کنم؛ ای در مورد شخصیّت سلمانخواهد چند کلمهدلم می

اگر بخواهم  ست.ه هم القدر وطن بودن با این شخصیّت عظیمهم ،ها ینی که افتخار ما ایرانیافتخارآفر

رای ی کامل زمان نیاز دارد. ماجفارسی شوم، بیش از یک جلسه سلمان ی مفصّل زندگیوارد تاریخچه

 سلمان های مختلفی برای دوران قبل از اسالمِاند. نام دارد و قاعدتاً عزیزان شنیده یی دنیبسیار شنی

به  ؛نقل شده است؛ ولی مشهورترین نام، روزبه است. پسر یک دهقان است؛ دهقان نه به معنی کشاورز

باز اند که  نقل کردههای مختلفی پدرش هم نامبرای  1.ی رئیس یک روستا و کدخدای یک آبادیامعن

بدخشان با آنکه رئیس و است  خشان است. نقل شدهدَمشهورترین نامی که برای پدر او نقل شده، بَ

شد؛ تا  میدار نخورد و بچّهمی ها بود که حسرت فرزنددار شدن راکدخدای آن منطقه بود؛ ولی سال

ی بسیار معتقدی بود؛ لذا به شکرانهبدخشان، زرتشتی این که باالخره خدا به او پسری عنایت کرد. این

 حالهر به که بعد اسم او را روزبه گذاشت؛ در آتشکده جمع شدند و مراسمی داشتند. ،تولّد این فرزند

انه خدا به او داده بود؛ هم شکر آن وقتمند بود؛ تنها فرزندی بود که تا  هشدّت به این فرزند عالق پدر به

های دیگری هم های بعد، خداوند بچّهسالدر فرزند مراقبت کرد. گرچه شدّت از این  جا آورد و هم به هب
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جانشین  ای روی روزبه داشت؛ چون او راالعادهیک مراقبت و رسیدگی فوق ؛ منتهابه بدخشان داد

در و هم  که علم بیاموزد؛ کم نزد استاد فرستاد کم او راهم  دید. وقتی به سنین باالتر رسید،خودش می

پدرم مرا در خانه  گوید: در این رابطه میفارسی  خود سلمان .ای داشتالعادههتمام فوقتربیت او ا

گرچه از  ،محدودیّت اینها را نداشتم. من آزادی بچّه بیرون بروم. گذاشتنمیاصالً حبس کرده بود و 

آموزی بود.  به درسبیشتر غت او برای پرداختن امّا از طرف دیگر باعث فرا ،بودطرف برای او تلخ  یک

. فراگیری بود آن روزگار قابلهایی که  و هم اطّالعات و آگاهی آموخت را می هم دروس دینی زرتشتیّت

است و در قدیم از توابع  داخل شهر اصفهان افتاده که اآلن "یجِ"این فرزند در روستایی به نام 

که  وجود داردل دیگری هم نقل شده آنجاست؛ گرچه نقبیشتر ای که نقطه .به دنیا آمد اصفهان بود،

کرد که این فرزند هنوز سنین طفولیّت را طی می 2بوده است. استان فارس، محلّ تولّد روزبه گوید می

رغم آشنا شد. علی ،مسیحیانی بودند و کلیسایی هم داشتندکه در خود جی هم  ،با جریان مسیحیّت

او در  باالخره ی او از خانه جایی نرود،اجازه کرد تا این فرزند بدونهایی که پدر اعمال میتمام کنترل

و شنود  ت میبه مسیحیّ و مطالبی را از او راجع کند مناسبی با کشیش آن کلیسا دیداری می فرصت

های متعدّدی بداند. مالقاتبیشتر درمورد مسیحیّت شود که  میمند  هشود و عالق می جلب و ؛آموزد می

از  ،روی این حساب روزبه باشد. های تواند پاسخگوی سؤالدیگر نمیاو کند تا باالخره با آن کشیش می

تند و اگر تو علمای بزرگ ما در شام هس گویدکه من چه کنم؟ این کشیش می خواهداو راهنمایی می

های تو را پاسخ دهد. با وجود کنترل عجیب و غریبی تواند سؤالاسقف شام می بتوانی به شام بروی،

و اصالً  امکانات آن روز بوددور و درازی که از اصفهان تا شام با ]راه[ ه داشت و که پدر روی این بچّ

به خره در یک فرصت، موقعیّت را غنیمت شمرد و سلمان برای رفتن مشتاق بود و باال تصوّر نبود، قابل
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رش اطّالع پدر و ماد بیو ملحق شد  ،بردسمت شام می ای را بهالتّجارهتجاری که مال یک کاروان

 سمت شام حرکت کرد.  به

تواند کسی را دنبال او بفرستد و او که پدر دیگر نمی شدمطمئن  کهقدر از اصفهان دور شدند  آنوقتی 

من دارم برای پیدا کردن ای به پدرش نوشت و از پدر و مادر عذرخواهی کرد و گفت: را برگرداند، نامه

و تیزهوشی نزد اسقف شام وارد شد و او هم وقتی فهم  . به شام رفت وروم می به شام هایمپاسخ سؤال

یک طلبه  ی منزله بهبه سؤاالتش پاسخ داد و او را  ،مندی پذیرفت هاو را با عالق و کماالت سلمان را دید،

ها در حضور آن اسقف با معارف مسیحیّت آشنا شد؛ تا سال . سلمانی خودشان پذیرفتدر مجموعه

چون هنوز  ،فت و اسقف دیگری جانشین او شد. سلمان یا روزبه آن روزسقف از دنیا رین ااینکه ا

ای رسید که دیگر اسقف دوم هم آموزی کرد و به مرحلهنزد آن اسقف دوم هم درس ،سلمان نشده بود

حرفی برای او نداشت. ظاهراً اواخر عمر اسقف دوم بود که ایشان به سلمان گفت: بعد از من راهب 

این حاال ببینید  دانستم، بیاموزی.توانی چیزهایی را که من نمیکه از او می ،بزرگی در موصل است

را که هنوز یک او ، در جهت کسب علم و دانایی داردسلمان عطشی که این و  ،تفحّصو  روح تحقیق

  است!به تحرّک واداشته  جوان است، چگونه

در محضر آن راهب، کسب معرفت ها  سالرود و روزبه به موصل می ،هرحال بعد از مرگ این اسقفبه

کند راهنمایی می بود، در نصیبین که نهایتاً آن راهب هم در پایان عمرش سلمان را به راهبی .کندمی

آموزد و مسلّط در علوم ها معارف میرود. نزد آن راهب هم سالمی نصیبینو روزبه یا سلمان به 

 یعموریهاسقفی در شخص، آن  .شودراهنمایی می ن نفریشود تا این که باالخره به آخرمسیحیّت می

 روزبه ،بعد از راهب نصیبین .بوداعلمِ علمای جهان مسیحیّت  ،روم بود که بنا به اظهار راهب نصیبین

 آموزد. ها نزد او معرفت میرود و سالبه نزد اسقف عموریه می

بود، یک بار در شده رد آن اسقف ترین شاگتهبرجسدیگر  ،سلمان یا روزبهنقل شده است آن هنگام که 

های طوالنی تحصیل در مکتب مسیحیّت نزد اساتید  سالاین بعد از  :پرسد مجلسی این اسقف از او می
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گوید: ی ابهامی برایت باقی مانده است؟ او به اسقف عموریه مینقطهآیا مختلف در نقاط گوناگون دنیا، 

معارفی وجود دارد که اآلن شما  اند داده و گفته جایی حضرت مسیح به آمدن روح حقیقت وعده بله؛

معارف را بیان خواهد آن  هد آمد،به شما بگویم؛ امّا روح حقیقت که بعد از من خوا کهظرفیّت ندارید 

 ایفهمد که سلمان روی چه نکتهگوید: آن روح حقیقت کیست؟ اسقف عموریه میکرد. سلمان می

این عبارات مسیح  ،: به نظر منگفتچون سلمان  .ای هگوید درست فهمید می گذارد.دست می دارد

د: درست گویافضل است. اسقف می یشانآید که از امیایشان دهد که پیامبری بعد از نشان می

به  در جایی که مکّه نام دارد، ،ن حجازدر سرزمی زودی پیامبری طور است؛ بههمین ؛یا هفهمید

 بعد و ؛گفته است حضرت عیسی که است تشد و او همان روح حقیق خواهدپیامبری مبعوث 

بیعی مشخّصات جغرافیایی و ط اسقف .ی دیگری هجرت خواهد کردناگزیر از محلّ تولّدش به نقطه

روزهای آخرین عمرم دیگر گوید: من دهد و به سلمان میمکّه و مدینه را هم برای سلمان توضیح می

-قبل از بعثت او از دنیا خواهم .رسیدن به محضر آن پیامبر را نخواهم داشتکنم و توفیق را طی می

برو و این فرصت را برای درک حضور آن کرد. ماند، تو عمر طوالنی خواهی رفت؛ ولی تو زنده خواهی 

 پیامبر غنیمت بشمار. 

-حجاز حرکت میسرزمین سلمان یا روزبه، با کاروانی به سمت  ،بعد از مرگ او .روداسقف از دنیا می

ردانگی را به نهایت انمناجو سانند،او را به حجاز بر وان از سلمان پول گرفته بودند کهکه کارکند. با این

ای به نام منطقه بهو سرزمین حجاز  وقتی که این کاروان به ،رغم مزدی که گرفته بودند رساندند؛ علی

 ازکه این شخص شده  هودی فروختند. نقلعنوان یک برده به یک فرد ی سلمان را به، رسید القریام

به  تبدیل شد سلمان آزاد است. قریظه نقل شدهبیشتر بنی و کلب،بنیاز یا  ،بود قریظه یبن ی قبیله

های او در مزارع و باغات و نخلستانو  به یک شخص یهودی؛ که دیگر حاال برده است و متعلّق یسلمان

 دیداش بود، های نخل و مشغول کارهای کشاورزیباالی درخت که حالی درسلمان روزی کرد. می کار

بر سر  بگومگویشانمتوجّه شد که کنند.  می بگو مگو این دو نفر دارند با همپسرعموی مالکش آمده و 
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کند که ماجرا میبه دقّت گوش تیز  ادّعای پیامبری کرده است. سلمانشخصی است که در مکّه 

-پرسد او کیست که ادّعای پیامبری کرده رود و میها میآید و نزد آنپایین می بعد از درخت .چیست

ی سلمان چنان با مشت بر سینه توز بود،یک یهودی کینه صاتی دارد؟ صاحب او کهاست؟ چه مشخّ

صاحبش به او اعتراض شود و دوباره با سختی بلند میسلمان . شودکوبد که پخش زمین می می

گردد و . سلمان برمیهاو این حرف !به تو چه ربطی دارد؟ برو سر کارت ؟ایکند که تو چکاره می

دعوت خودش  آن پیامبر شود؛ امّا این خبر دل او را تکان داده است و مطّلع شده کهمشغول کارش می

توانست در و می فراغتی داشت فرصت وقتی اوقات و لذا مترصّد بود. گاهی را در مکّه آغاز کرده است

خره مبعوث در مکّه بشنود و باال ای از آن پیامبر تازهکرد که خبر تازهجستجو می ی بزند،آبادی قدم

 زودی آن پیامبر به مدینه یا یثرب آن روز بیاید.  مطّلع شد که قرار است به

محضر  به ،بود آن روز که هنوز سلمان نشده خره روز ورود آن حضرت به قبا، سلمان یا روزبهِباال

-جا اظهار ایمان میشنود و همانرا می بیانات پیامبر بیند؛را می ایشاند و رومی مبرپیغ

 بودند که جنازهیک ع یتشیحال درحضرت  روزی]در نقلی دیگر آمده است که[ آورد. کند و اسالم می

چون و  ؛رودبعد پشت سر حضرت میو کند می آید و سالمی خدمت حضرترو می بهاز رو سلمان

ای که بر پشت افکنده بودند را حضرت مخصوصاً جامهها و عالئم پیامبری بود، نشانه سلمان به دنبال

-آن وقت، سلمان با شعف خاصّی، حضرت را در آغوش می 3.تا سلمان مهر نبوّت را ببیند ،زنندکنار می

من ض پیغمبراکرمجا همان و؛ کنداظهار ایمان و اسالم می بوسد ومحلِّ مهرِ نبوّت را می ،گیرد

ی که از جِ ،بردن به دین حقخاطر طیّ راه طوالنی تحقیق و جستجو برای پی به ،پذیرش ایمان او

از او تجلیل خیلی عموریه و نهایتاً تا سرزمین حجاز،  ،نصیبین ،موصل ،تا شام ،اصفهان شروع کرده بود

 کنند. کنند و نام او را هم به سلمان مبدّل میمی
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سنّت، سال ایمان سلمان اهل بعضی از منابع 4سال اوّل هجرت اتّفاق افتاده است.این واقعه در  بنابراین

یک با سلمان  چون گویند؛را روی اغراض خاصّی که آن هم خودش قابل بحث است، سال پنجم می

خاطر اینکه سلمان تبار  به همو  خاطر ارادتش به امیرالمؤمنین به همعداوت چند جانبه دارند؛ 

های اسالمی مسلّط شد و از گرای اموی که بعدها بر سرزمیناعراب و جریان یهودیعربی ندارد. 

طور که  همان .شدّت نژادپرست بودند آمد، به مبرجریان نفوذی کنار پیغروزهای اوّل هم همین 

وارد  همان تفکّر از آن طریق .دانندنژاد یهود را نژاد برتر دنیا می . آنهاپرستندها نژادیهودیدانید،  می

حساب موالیان از نظر حقوق و  ،در حکومت به اصطالح اسالمی عمر ،دیدیدکه  چنانشد و بعدها 

این حال  هر به. بیّن را حاکم کردیک تبعیض نژادی عمر جدا شد و  از اعراب کامالً شان جایگاه اجتماعی

در سلمان را نقش خواهند میبه دلیل اینکه هم  گویند سال پنجم؛ م که چرا آنها میکرد را عرض می

ی جنبهآن و هم به دلیل ، کنند رنگکم دلیل همراهی او با امیرالمؤمنین به ،تاریخ اسالم

 مبررا که پیغ حاضر نیستند شأن واالییو دانند عجم میاز که سلمان را از موالیان و  ،نژادپرستی

 رسمیّت بشناسند.  به ،برای او قائل شدند

آیند سلمان را از بردگی درصدد برمی 5اسالم آورد، سلمان اوّل هجرت کههمان سال در  پیغمبر

های مختلفی وجود دارد.[ مثالً نقل شده که با  نقلدر مورد اینکه او را چگونه آزاد کردند، ]ند. آزاد کن

 ،به آن یهودی بکارند سیصد نهال نخل در زمین متعلّق مبراکرمپیغکه  مالک او قرار گذاشتند

 ،در ماجرای هجرتبعد از اینکه م طال به او بدهند و سلمان از این طریق آزاد شود. مقداری ه

                                            

 .531، ص 1ج صادر،  دارالخمیس،  بکری، تاریخال . دیار4

های بعدی، شمشیر  حضور داشتند، از جنگ بدر، احد و تمام جنگ پیامبراکرم و لذا سلمان بدون استثنا در تمام غزواتی که .3

 زده و حضور داشته است. 
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این کار را  به همراه امیرالمؤمنین مبراکرم پیغ 6،پیوستند به پیغمبر امیرالمؤمنین

-میها را[  ]نهال پیغمبراکرموقتی  ،کردند. بنا به نقل ها را غرساین نهالیعنی  ؛انجام دادند

در  7داد.کرد و در مدّت کمی خرما میرشد می بالفاصلهها  نهال ،حضرتبه برکت دست  ،کاشتند

خاطر اینکه مثالً برای خودش  به[ منظره]با دیدن این عمر هم سنّت دیدم که  های اهل بعضی کتاب

 .آن نخله خشک شد ،کاشت و به محض اینکه کاشت یکی را ،کرامتی درست کند، از این سیصد نخله

گونه سلمان اینحال  هر به 8، رشد کرد و خرما داد.سبز شد و، مجدداً کاشتند مبراکرمغبعد پی

و در طول  گردید اسالم وارمبر بزرگو پیغ بیت عصمت و طهارتاز موالیان اهلو آزاد شد 

 بسیار منزلت واالیی پیدا کرد. ،تاریخ حیات خود

 فارسی های ارزشمندی در مورد سلمانروایت

 یارزشمندروایات  کنم؛ مینها اشاره آاز بعضی به  که ام یادداشت کرده روایت در مورد سلمانچند من 

بُو َذرٍّ ِفی الت اِسَعِة َو َسْلماُن أَ َو  اِمَنةِ الث    ِفیاُد َفاْلِمْقد ... ات  يماُن َعْشُر َدرَجاْلِ فرمودند:  امام صادقاست. 

ی ی نهم و سلمان در درجهابوذر در درجه ،ی هشتممقداد در درجهایمان ده درجه دارد؛  9:اِشَرةِ ِفی اْلع

ی جملهآن ی ایمان را سلمان به خودش اختصاص داده است. ن است. یعنی باالترین مرتبهآهم د

                                            

 از مکّه به ایشان ملحق شوند و بعد به اتّفاق وارد مدینه شدند. در قُبا ماندند تا امیرالمؤمنین خاطر دارید؛ پیغمبر . به 2

 .53، ص 11البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی و ابن 501االنبیاء، ص  دی، قصص؛ راون522 -522، ص 22. مجلسی، بحاراالنوار، ج 7

 لنا تحل ال البیت أهل إنا سلمان؛ يا فقال: . أصحابك وعلى علیك صدقة هذه فقال: بصدقة اهلل رسول إلى أتى یالفارس سلمان أن .8

 درهما وكذا بكذا الیهود من قوم مناهلل رسول فاشتراه كلوا ألصحابه: فقال . هدية هذه فقال: بمثلها الغد من جاء ثم فرفعها الصدقة.

 فأطعم عمر غرسها واحدة نخلة إال كله النخلاهلل رسول فغرس تدرك حتى سلمان فیها يعمل النخل من كذا و كذا لهم يغرس أن على و

عبدالبرّ،  ابن :عامها من فأطعمت غرسها واهلل لرسو  فقلعها عمر فقالوا: غرسها من :اهلل رسول فقال النخلة تلك إال كله النخل

 .53، ص 11البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی و ابن 530، ص 22؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 131، ص 1استیعاب، ج 

 .531، ص 22ومجلسی، بحاراالنوار، ج  441، ص 2صدوق، خصال، ج ؛ 122، ص 12الشّیعه، ج  حرّعاملی، وسائل. 3



 

 

 

 

8 

-اهل گرچه چیست! شمعنای داندخدا می 10، اْلبَـْیتِ   ْهلَ أَ ا ِمن   َسْلمانُ د: ندار پیامبراکرمکه معروفی 

 موردسه چهار  ، اْلبَـْیتِ   ْهلَ أَ ا ِمن   َسْلمانُ برای شأن بیان  ،اندهای عجیبی کردهشیطنتهمیشه که سنّت 

 ند منزلت سلمان راخواست نمی پیغمبر سخن،در این  !اند تا بگویند نه باباساختهعجیب و غریب 

بیان شأن و مقام  در واقعاًکه این حدیث دهد  نشان می ،داریم که که احادیث معتبریحالی در .دنبگوی

ْهَل أَ َعْنُكُم الرِّْجَس   لُِیْذِهبَ   يُد اهللُ نَّما يُرِ إِ  !خیلی حرف بزرگی استهم  اْلبَـْیتِ   ْهلَ أَ ا ِمن   .منزلت سلمان است

 یافته به و راه یعنی سلمان تالی تِلو مقام عصمت 12! الَّ اْلُمَطهَُّرونَ إِ   ال َيَمسُّهُ  و 11یرا  اْلبَـْیِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطهِ 

  !اندبرای سلمان بیان فرموده مبرست که پیغا ییخیلی منزلت واال حقیقت قرآن است؛

علّت افضلیّتی که برای  اهللیابن رسولکه سؤال کردند  از امام صادق ،یدیگر در روایت

 حضرت؟ کنیدتجلیل می ایشانهمه از  اینکه  ؛ی صحابه قائلید، چیستبه بقیّه سلمان نسبت

های خودش خواسته را بر های امیرالمؤمنینخواسته همواره لین علّتش این است کهفرمودند: اوّ

داشت و فقرا و محرومان را بر ثروتمندان و فقرا و مستمندان را دوست می اینکه ترجیح داد. دوم،

 و سوم اینکه ؛لماین هم دومین عامل اهمّیتی است که برای سلمان قائ داد.داران ترجیح میسرمایه

 مورداین سه کرد. ی وافر و شدیدی به کسب علم و معرفت داشت و اهل علم را عزّت و اکرام میعالقه

13ست که برای سلمان قائلم.ا عامل افضلیتی
 

                                            

 .220، ص 1علی، احتجاج، ج  و طبرسی، احمدبن 170، ص 17؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 401، ص 1فی، ج کلینی، کا .10

 .55ی  ی احزاب، آیه سوره .11

 .73ی  ی واقعه، آیه سوره .12

 َسْلمانَ  ُقلْ  ٰلِكنْ  وَ  اْلفاِرِسیَّ  َسْلمانَ  تـَُقلْ  ال َفقالَ  اْلفاِرِسیِّ  َسْلمانَ  ِذْكرَ  َسیِِّدی ِمْنكَ  َأْسَمعُ  ما َأْكثـَرَ  ما الص اِدقِ  اهللِ  َعْبدِ  أِلَِبی قـُْلتُ  :الَ ق. 15

 اْخِتیارُهُ  وَ  اْلُفَقراءَ  ُحبُّهُ  الث انَِیةُ  وَ  نـَْفِسهِ  ىَهوَ  ىٰ َعل ِمِنینَ اْلُمؤْ  َأِمیرِ  ىٰ َهو  ِإيثارُهُ  ِإْحداها ِخالل   لَِثالثِ  قالَ  ال قـُْلتُ  َلهُ  ِذْكِری َكثْـَرةُ  َما َتْدِری أَ  اْلُمَحمَِّدیَّ 

 («:76 عمران: )آل  رِِكینَ اْلُمشْ  ِمنَ  كانَ  ما وَ  ُمْسِلما   َحِنیفا  » اِلحا  ص َعْبدا   كانَ  َسْلمانَ  ِإنَّ  اْلُعَلماءِ  وَ  ِلْلِعْلمِ  ُحبُّهُ  الَِثةُ الث   وَ  اْلُعَددِ  وَ  لثَـّْرَوةِ ا َأْهلِ  َعَلى اُهمْ ِإي  

 .241، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 155الحسن، امالی، ص  ؛ طوسی، محمّدبن527، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج 
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اهلل واجب کرد: رسول فرمودند: خدای متعال دوست داشتن چهار نفر را بر منِ مبراکرمپیغ

ابوذر و سلمان. بر من واجب شرعی است که این چهار نفر را دوست ، مقداد، امیرالمؤمنین علی

  14داشته باشم.

ُُ الاُن َبْحٌر َسْلم :نقل شده است مبراکرم باز از پیغ ََ ٌَ    يـُنـْ َفُد َسْلماُن ِمن ا  َو َكنـْ  ْهَل اْلبَـْیِت َسْلَسلٌ أَ ال يـَنـْ

گنجی است که  ؛است که خشک شدنی نیستسلمان دریایی 15:انَ َيْمَنُح اْلِحْكَمَة َو يـُْؤِتی اْلبُـْره

شود حکمت از او می .کندو برهان اعطا می کند عطا می یافتنی نیست و جریانی است که حکمت پایان

  .آموخت و برهان فرا گرفت

تعبیرهای بسیار عظیمی درمورد سلمان فارسی نقل شده  هدی ی هو ائمّ از قول پیامبر

ا هم باشد، سلمان ی ثریّفرمودند: دین اگر در نزد ستاره مبرپیغ که بگویم باز این روایت رااست. 

ها این 17سلمان علم منایا و بالیا داشت. ،روایاتبنا به  16رسد.دست خواهد یافت و به آنجا می آنبه 

علم اوّلین و آخرین  !گوینددرمورد سلمان می معصومین ی هبزرگی است که ائمّ بسیارهای حرف

19.است به دانش مند هشدّت عالق به ،فرمودند طور که امام صادقهمان 18.تدر نزد سلمان اس
 

                                            

؛ مفید، 555، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  اَد:ْقداْلمِ  وَ  َسْلمانَ  وَ  َذرٍّ  َأبا وَ  َعِلی ا   َأْربـََعة   بَّ ُأحِ  َأنْ  ِإَلیَّ  َأْوحىٰ  اهللَ  ِإنَّ  اَل:ق اهللِ  َرُسولَ  ِإنَّ  .14

 .521، ص 1و عیاشی، تفسیرالعیاشی، ج  15اختصاص، ص 

 .125، ص 2و ثقفی، غارات، ج  541؛ مفید، اختصاص، ص 541، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  .15

و  52، ص 11البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ؛ ابن531، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  اُن:َسْلم َلناَلهُ  الثُـَّري ا ِفی  الدِّينُ   كانَ  َلوْ  .12

 . 242، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  محدّث

مجلسی،  اْلِخطاِب: َفْصلِ  وَ  ْنسابِ اأْلَ  وَ  ياَبالالْ  وَ  اْلَمنايا ِعْلمِ  َعلىٰ  ْطِلَعهُ أُ  نْ أَ  َمَرِنیأَ  َقدْ  َتعالىٰ  وَ  تَباَركَ  اهللَ  فَِإنَّ  َسْلمانَ  ِفی تـَْغَلَطنَّ  ال ْعراِبیُّ أَ  يا .17

 .245، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 222؛  مفید، اختصاص، ص 547، ص 22بحاراالنوار، ج 

ْثنا قاُلوا .11 ََحُ  ال َبْحرٌ  ُهوَ  وَ  اْْلِخرَ  وَ  اأْلَوَّلَ  اْلِعْلمَ  َأْدَركَ  الَ ق اْلفاِرِسیِّ  َسْلمانَ  َعنْ  َفَحدِّ ، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  اْلبَـْیِت: َأْهلَ  اِمن   ُهوَ  وَ   يـُنـْ

 .32، ص 1الکشی، ج  و کشی، رجال 232؛ صدوق، امالی، ص 513
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سلمان پیش که  زمانی .جلسه داشت عایشه نقل کرده است که سلمان هر شب با پیامبر

 گونهاین 20بودیم. ایشاننزد  مبرکه ما همسران پیغتر از زمانی بود طوالنی د،بو مبرپیغ

 !تشنه بود مبرمحضر پیغ برای کسب معرفت و نور ازوجودش 

چیزهایی که  ،از علم مخزون و مکنون الهی و امیرالمؤمنین مبرند: پیغدفرمو امام صادق

 ! چه منزلت بزرگی داشت به سلمان آموختند. خوشا به حالش! ،احدی تحمّل شنیدن آن را نداشت

 هر و به من رسول اهلل جفا کرده است ،هر که به او جفا کند .فرمودند: سلمان از من است مبرپیغ

ملحق شد.  شود به اهل بیتدهد که چگونه میاین نشان می 21مرا آزرده است. ،که او را بیازارد

گونه در ی اشتراک ندارد؛ ولی ایننقطه چیز در هیچ ،نه در تبار، نه در نسل، نه در قبیله !یک ایرانی

همان تعابیری را که  پیغمبر لتی رسید کهفانی شد و به منز بیتو اهل عشق پیامبر

 کنند.بیان میبه سلمان  اند، راجعگفته بیتبه اهل راجع

 

 علیه رحمةاهللفارسی سلمان بهنکاتی راجع

 بگویم.  ایشانهای  هبه شخصیت سلمان و آموز ه هم راجعچند نکت بد نیست

                                                                                                                              

 َسْلمانَ  ُقلْ  ٰلِكنْ  وَ  اْلفاِرِسیَّ  َسْلمانَ  لْ تـَقُ  ال َفقالَ  اْلفاِرِسیِّ  َسْلمانَ  ِذْكرَ  َسیِِّدی ِمْنكَ  َأْسَمعُ  ما َأْكثـَرَ  ما الص اِدقِ  اهللِ  َعْبدِ  أِلَِبی قـُْلتُ  :الَ ق. 13

 اْخِتیارُهُ  وَ  اْلُفَقراءَ  ُحبُّهُ  الث انَِیةُ  وَ  نـَْفِسهِ  ىَهوَ  ىٰ َعل اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرِ  ىٰ َهو  ِإيثارُهُ  ِإْحداها ِخالل   لَِثالثِ  قالَ  ال قـُْلتُ  َلهُ  ِذْكِری َكثْـَرةُ  َما َتْدِری أَ  اْلُمَحمَِّدیَّ 

 («:76 عمران: )آل  اْلُمْشرِِكینَ  ِمنَ  كانَ  ما وَ  ُمْسِلما   َحِنیفا  » اِلحا  ص َعْبدا   كانَ  َسْلمانَ  ِإنَّ  اْلُعَلماءِ  وَ  ِلْلِعْلمِ  ُحبُّهُ  الَِثةُ الث   وَ  اْلُعَددِ  وَ  لثَـّْرَوةِ ا َأْهلِ  َعَلى اُهمْ ي  إِ 

 .241، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 155الی، ص الحسن، ام ؛ طوسی، محمّدبن527، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج 

: مجلسی، بحاراالنوار، اهلل رسول على يغلبنا كاد  ىحت    لیلبال    به ينفرد اهلل رسول من مجلس لسلمان كان  قالت عائشة عن روينا. 20

 .242، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 52، ص 11الحدید، ج  ابی ؛ ابن531، ص 22ج 

، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  :قـَرَّبَِنی فـََقدْ  قـَرَّبَهُ  نْ مَ  وَ  باَعَدِنی فـََقدْ  باَعَدهُ  َمنْ  وَ   آذاِنی فـََقدْ   اهُ آذ َمنْ  وَ  َجفاِنی فـََقدْ  َجفاهُ  َمنْ  ِمنِّی  انَ َسْلم نَّ إِ  .21

 .245، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 222؛  مفید، اختصاص، ص 547
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نوعی  اهللدر زمان رسول. مثالً ایستادشدّت جلوی انحرافات  شخصیّتِ معیار است و بهسلمان اوالً: 

آن  ،دانید می طور که همانهم  داد. بعد از پیغمبرخودش را نشان میداشت  گرایی افراطی زهد

تارک از اینها که  نفر دوسلمان با نقل شده است  ظهور کرد.صوفیه  به شکلجریان رشد کرد و بعدها 

دنبال کار بودند، ، از همسرانشان قطع رابطه کرده کردند میافراط  و در دنیاگریزی ه بودنددنیا شد

ان و حوصیکی زیدبن ؛برخورد کرد ،داشتندرفتند و اصالً به نیازهای زندگی دنیویشان توجّه ننمی

یز بود و از آن زهدهای گرچه خیلی دنیاگر اوعاقبت هم نشد.  البتّه ابودرداء خوش 22.دیگری ابودَرداء

خوش  . اومتفاوت بود بیتموضعش با اهلکامالً ظر اعتقادی و موضع، از ن ولی شدید داشت،

یزید  ومعاویه  ،یی که داشت در عین صوفیگری و زهد ظاهری ای درآمد کهعاقبت نشد و بعدها به گونه

شدّت برخورد کرد و به آنها تذکّر داد که  سلمان با این دو بهحال  هر به. ندکردتجلیل می از او شدّت به

 حساب راه شما از راه اسالم جداست. 

ای نوشت که از آنجا به سلمان نامه ،به شام رفته بودکه بار ابودرداء یک ،نقل شدهی دیگری که  تکّه

 ؛کندزمین، کسی را مقدّس نمی :آیی؟ سلمان برای او پاسخ نوشت کهچرا به این سرزمین مقدّس نمی

 شام بهکه  تو .شودبا رفتن به یک زمین مشکلی حل نمی کند.را مقدّس می عمل انسان است که او

گریز از عمل به تکالیفمان  هایی برایما دنبال توجیه گاهی اوقات 23حل شد؟ چیزی ، چهرفتی

                                            

 .113، ص 47، ج دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیعدمشق،  تاریخ عساکر، . ابن22

ا، و ماال   بعدك یرزقن اهلل فإن بعد، أما علیك، سالم :سلمان ىٰ ِإل الدرداء َأبُو فكتب العراق، سلمان سكن و الشام، الدرداء َأبُو سكن. 23  و ولد 

َلت ا، ماال   رزقك اهلل أن یٰ إل كتبت فإنك بعد، أما علیك، المس سلمان: إلیه المقدسة.فكتب األرض ن  و المال بكثرة لیس الخیر أن فاعلم وولد 
َلت أنك ِإَلى كتبت و علمك، ينفعك أن و حلمك، يكثر أن الخیر كنٰـ ل و الولد،  ،ترىٰ  ككأن   اعمل ألحد، تعمل ال األرض ِإن وَ  المقدسة، األرض ن

الکمال، ج  و ابوحجّاج، تهذیب 440، ص 21دمشق، ج  عساکر، تاریخ ؛ ابن310، ص 2اثیر، اسدالغابه، ج  ابن :الموتىٰ  من نفسك اعدد و

 .235، ص 11
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-پوششی قرار داده البته مستقالً خودش ارزشمند است، را کههای مقدّس رفتن به سرزمینو  هستیم؛

 ایم برای اینکه به خودمان نپردازیم و عمل الزم را انجام ندهیم.

آیا تو  ندبه سلمان گفت و آمدند عبداهلل بجلیبنریرقیس و جبناشعث ،مدائن بوددر سلمان  وقتی

یک  ر عمرش فرماندار مدائن بود.اواخدر سلمان دانید  میطور که  همانچون  سلمان فارسی هستی؟

سالم  ،وارد شدند آن دوآنجا بود که  .اق حصیری بیرون شهر مدائن برای خودش درست کرده بودات

هستی؟  گفتند: تو همان همنشین پیامبراکرم ند: آیا تو سلمان هستی؟ گفت: بله.کردند و گفت

همان دانم. این دو به شک افتادند که نکند این اهلل هستی؟ سلمان گفت: نمیی رسولیعنی تو صحابه

من همان  ها گفت: من مقصود شما را فهمیدم.سلمان نباشد و تشابه اسمی دارد. بعد سلمان به آن

ام؛ امّا هم نشسته مبربا پیغ ام،را دیده اهلل من رسول هستید. کسی هستم که شما دنبال او

 اهللکسی است که با رسول ایشانو مصاحب  ، صاحب رسول اهللاهللصحابی رسول

حضر مدر  یک جلسه توانسته ،بوده هم مسلمانولو بلوغش  بهشت شود. اینکه کسی در دورانوارد 

صحابی  کند؛نمی اهللصاحب رسولاو را تبدیل به صحابی و  حضور پیدا کند، مبرپیغ

به شما گفتم  وارد بهشت شود. این است که اهللکسی است که همراه رسول اهللرسول

 24دانم.نمی

 مطاطیهبنقیس ظاهراً نقل شده که . روایتینقل کنم برایتانرا  سلمان هایاز ماجرایکی دو مورد دیگر 

 ، اینهاروم بود و بالل که اهل حبشه بود که مال صهیبد که سلمان که اهل فارس بود، وارد جمعی ش

سلمان این  .را یاری کردند مبرپیغ ،اوس و خزرج بود قصودش، که م. گفت این قبیلهبودندهم 

 مبراو را نزد پیغ ،ی او را گرفتجبل یقهمعاذبننقل شده کاره است که اینجا نشسته است؟ چ

 .شدّت ناراحت شدند به مبرپیغ .استبه سلمان چه گفته که او  گفت مبرو به پیغبرد 

                                            

 .201، ص 1االصفیاء، ج  االولیاءوطبقات . اصبهانی، حلیة24



 

 

 

 

13 

بعد از  و ندترفو بر منبر رسیدند شد، راه افتادند تا به مسجد که عبایشان به زمین کشیده میدرحالی

ی ما حضرت آدم پدر همه پدر هم یکی است. ؛خدا یکی است !محمد و ثنای الهی فرمودند: ای مرد

است که از همان  یی این همان جریان نژادپرستی)عربیّت از پدر و مادر به کسی نرسیده است.  .است

به او توانید میشما  ،کند میعربیّت یک زبان است و هرکس که به زبان عربی صحبت  (آغاز ظهور کرد.

 25گونه نیست.قائل هستید، اینای  ویژهارزش و برتری  ،اینکه شما برای عرب. بگویید عرب

ه کا برای اینهجمع شده بودند و سلمان فارسی وارد شد. یکی از آن مبرپیغ دور یقریش در مجلس

مجلسی شوی که ی وارد ا هگفت: حسب و نسب تو چیست؟ چگونه جرأت کرد ،سلمان را خرد کند

 یچشمش را پایین انداخت و قطرات اشک؛ قریش در آنجا جمع هستند؟ سلمان نگاهی به آنها انداخت

گویم؛ از یک به تو می ؟ اکنونبعد گفت: از حسب و نسب من پرسیدی .از چشمان او فرو ریخت

پس  یی خواهم بود.م و فردا مردار بدبوامروز باید فکر کنم و عبرت بگیر ؛ما هی نجس آفریده شد نطفه

د، مردم برای صدور حکم فرا خوانده شوند و ند، ترازوها نصب گردنهای اعمال باز شوآن هنگام که نامه

اعمال من در ترازوی سنجش قرار گیرد، اگر زیاد بیاورم، شریف و گرامی خواهم بود و اگر کم بیاورم، 

فرمودند: سلمان راست  مبرپیغ. این است حسب و نسب من و همگان بود. خوار و پست خواهم

و  است، به سلمان بنگردخواهد به کسی نگاه کند که دلش را ایمان نورانی کرده هرکه می گفت.

  26بیت است.فرمودند: سلمان از ما اهل

 را خاطر همین تبار ایرانی تحقیر کنند، این مورد بهسلمان را کردند  رد دیگری که افراد سعی میامواز 

 .تشریف داشتند مبرسلمان فارسی وارد مجلسی شد که پیغروزی رایتان بگویم. هم بد نیست ب

                                            

 .407، ص 21، ج دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیعدمشق،  عساکر، تاریخ . ابن23

 .401-407، صص 21، ج دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیعدمشق،  عساکر، تاریخ . ابن26
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و  27بودنش سالخوردهخاطر  به ،قائل بودندسلمان  برای پیغمبرخاطر احترامی که  حاضران به

او باز کردند و جا برای سلمان  ؛است، بلند شدند بیتسلمان از ما اهل مبر فرموده بودندپیغاینکه 

دید سلمان باالی مجلس نشسته است،  و شد عمر وارد مجلس وقتی در صدر مجلس نشاندند. بردند را

 .شدّت ناراحت شدند به مبرغکیست؟ پی صدر مجلس اعراب یباال درنشسته  این عجمی گفت:

-تا امروز همچون دندانه ی مردم از زمان آدمفرمودند: همه .ای خواندندباالی منبر رفتند و خطبه

جز به پرهیزکاری.  ،پوستی برتری نیست پوستی را بر سیاه عربی را بر عجمی، سرخ برابرند. های شانه

 بیت است.سلمان از ما اهل .شودپذیرد و گنجی است که تمام نمیسلمان دریایی است که پایان نمی

ُُ  ال َبْحرٌ   انُ َسْلم خواندم که:قبالً اش را  این تکّه ََ ٌَ  وَ   يـُنـْ َفدُ  ال َكنـْ این برخورد  28.اْلبَـْیتِ  ْهلَ أَ  اِمن   انُ َسْلم يـَنـْ

 کرد که سلمان را تحقیر کند.تالش می اًرمکرّعمر بینید دیگر.  را خوب میعمر 

از سلمان  مبریک بار عمر در زمان پیغ برایتان عرض کنم؛هم  را نآمورد دیگری که بد نیست 

هم مصباح این عبارات در کتاب  !دادسلمان چه قشنگ جواب حاال ببینید  !؟آخر تیسیتو ک پرسید

االا ض  ُكْنتُ  .ی خدا هستمفرزند بنده ؛ممن سلمان :نَا َسْلماُن ْبُن َعْبِد اهللِ أَ  سلمان گفت: 29.آمده است

 مبرس پیغوجود مقدّ خداوند متعال مرا بهو  من گمراه بودم، :َعََّ َو َجلَّ ِبُمَحمَّد    اهللُ   فَـَهداِنی

دم و خداوند ندار بو و فقیر ،مندمن عائله : ِبُمَحمَّد  ْغناِنی اهللُ أَ َو ُكْنُت عاِئال  فَ  .هدایت کرد خاتم

                                            

 سلمان حدود سیصد سال عمر کرده است و از معمّرین تاریخ است. .27

 وَ  ِلَشْیَبِتهِ  ِإْعظاما   وَ  ِلَحقِّهِ  الال  ِإجْ  َصدَُّروهُ  وَ  َقدَُّموهُ  وَ  فـََعظَُّموهُ  يـَْوم   ذاتَ  اهللِ  َرُسولِ  َمْجِلسَ  َدَخلَ  َعْنهُ  اهللُ  َرِضیَ  اْلفاِرِسیَّ  َسْلمانَ  َأنَّ  بـََلَغنا .28

َنَظرَ  ُعَمرُ  َفَدَخلَ  آِلهِ  وَ  بِاْلُمْصَطفىٰ  اْخِتصاِصهِ   ِإنَّ  َفقالَ  َفَخَطبَ  اْلِمْنبَـرَ  اهللِ  َرُسولُ  َفَصِعدَ  اْلَعَربِ  بـَْینَ  ِفیَما اْلُمَتَصدِّرُ  اْلَعَجِمیُّ  ٰهَذا َمنْ  َفقالَ  ِإَلْیهِ  فـَ

ُُ  ال َبْحرٌ  َسْلمانُ  بِالتـَّْقوىٰ  ِإال   اأْلَْسَودِ  َعَلى ِلْْلَْحَمرِ  ال وَ   اْلَعَجِمیِ   َعَلى  ِلْلَعَرِبیِ   َفْضلَ  ال اْلُمْشطِ  َأْسنانِ  ِمْثلُ  ٰهذا يـَْوِمنا ِإلىٰ  آَدمَ  ِمنْ  الن اسَ  ََ ٌَ  وَ  يـُنـْ  ال َكنـْ
َفدُ  و  541؛ مفید، اختصاص، ص 541، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  : اْلبـُْرهانَ  يـُْؤِتی وَ  ِحْكَمةَ الْ  َيْمَنحُ  َسْلَسلٌ  اْلبَـْیتِ  َأْهلَ  ِمن ا َسْلمانُ  يـَنـْ

 .13، ص 12الوسائل، ج  نوری، مستدرک محدّث

 .224-225الهدی، صص  . طیّب، مهدی، مصباح23
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و  50: ِبُمَحمَّد  ْعتَـَقِنی اهللُ أَ َو ُكْنُت َمْمُلوكا  فَ  .نیاز کردغنی و بی خاتم مبرسبب پیغ متعال مرا به

وقتی سلمان  بعدمرا از بردگی آزاد کرد.  سبب پیغمبراکرم من برده بودم و خداوند متعال به

شکایت کرد. حضرت به  اوتوهینی که عمر کرده بود، از دست این در قبال  ،رسید خدمت پیامبر

-دین و مروّت اوست و اصل و ریشه ،حسب و نسب انسان !فرمودند: ای جمعیت وخطاب کردند  مردم

  َخَلْقناُكمْ  ان  إِ  :ایممرد و زن خلق کرده خداوند تعالی فرموده است: ما شما را از .عقل و خرد اوست ،اش

و به صورت اقوام و قبائل  31:ْتقاُكمْ أَ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أَ نَّ إِ وبا  َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا َو َجَعْلناُكْم ُشعُ   ْنثىٰ أُ ذََكر  َو   ِمنْ 

ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین همانا گرامی .تا اینکه یکدیگر را بشناسید ،مختلف درآوردیم

و اگر تقوای تو  ،احدی از این جمعیّت را بر تو برتری نیست جز به تقوای خدا !شماست. ای سلمان

 بیش از اینها باشد، تو برتر هستی. 

جزء کسانی بود که در زمان سلمان ها زیاد بود؛ چون گونه برخوردهای تحقیرآمیز و توهینشبیه این

 و معروف بودند. تعدادی مثل سلمان، ابوذر عنوان شیعیان امیرالمؤمنین به مبرخود پیغ

هم  مبربودند و لذا پیغ دائم با امیرالمؤمنین اهلل که در زمان رسولمقداد یارانی بودند 

ُر   ُهمْ   ِئكَ ولٰ أُ يَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الص اِلحاِت الَّذِ نَّ اِ  :ی ند. ذیل آیهخودشان بر این جمع نهادنام شیعه را  َخیـْ

ُر   ْنتَ أَ  ا َعِلیُّ ي فرمودند: اند که حضرت رسولسنّت نقل کردهخود اهل 52،اْلَبرِيَّةِ  َو ِشیَعُتَك َخیـْ

                                            

 .213 ، ص27و مجلسی، بحاراالنوار، ص 537، ص 22کاشانی، وافی، ج  ؛ فیض111، ص 1. کلینی، کافی، ج 50

 .15ی  حجرات، آیه  ی . سوره51

 .7ی  ، آیههی بیّن . سوره52
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در  مبری شیعه را خود پیغبهترین خالیق هستید. بنابراین واژهت تو و شیعیان !ای علی 33:اْلَبرِيَّةِ 

عمر داشت و از هر این کینه را حال  هر بهگذاشتند.  بر روی یاران امیرالمؤمنینزمان حیاتشان 

 کرد تا به شکلی سلمان را تحقیر کند.فرصتی استفاده می

، به ساعدهبنی ی کودتای مخوف سقیفه ماجرایدر ، اهللبعد از رحلت رسولحوادث در جریان  

سلمان کسی است که یک لحظه ، ر صدر آنها ابوبکر با دستیاری عمرکودتاچیان و د قدرت رسیدن

 که به اصرار آمد از چنان 34وفادار و پایدار و جان بر کف!یار  را تنها نگذاشت. امیرالمؤمنین

د؛ ولی ندفاع کن دست به اسلحه ببرند و از امیرالمؤمنین رداجازه بگی امیرالمؤمنین

ندادند و بعد از آن هم ی این کار را اجازه ام، که من قبالً توضیح داده بنا به مصالحی امیرالمؤمنین

را به  ی امیرالمؤمنینای که خانهدر برابر اختناق کشنده در مقام دفاع از حقانیّت امیرالمؤمنین

گونه به شهادت رساندند و در آن را آن مبرو دختر پیغ آتش کشیدند، همسر امیرالمؤمنین

 .گفتکرد و سخن میدفاع می از حقّ امیرالمؤمنین سلمان مردانه و شجاعانه اختناق،جوّ ارعاب و 

 بود. حال یار امیرالمؤمنینبه هر

-برای سمت را ، مثل سلمان فارسیهای شاخصسری از چهره ، یکخوددر اواسط دوران حکومت عمر 

پرده بود، خیلی قابل تأمّل است. چه مقاصدی پشت این واقعاً  ینکها، حال های حکومتی انتخاب کرد.

 تا ؛هایی مثل سلمان و عمّار را به این بهانه از مرکزیّت حکومت دور کندآیا هدفش این بود که چهره

                                            

 و ؛313 ص ،1 ج دارالفکر، بیروت، درّالمنثور، سیوطی، ؛571 ص ،42 ج ،دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیع دمشق، تاریخ عساکر، ابن .55

 ؛1 ص ،51 ج و ،220 ص ،27 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛315 ص تفسیرفرات، کوفی، فرات ؛423 ص ،2 ج شواهدالتنزیل، حسکانی،

 .115 ص ،12 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر و 21 ص ،5 ج مناقب، آشوب، شهر ابن

َُ  ثُمَّ  اْلفاِرِسیُّ  َسْلمانُ  وَ  َذرٍّ  َأبُو وَ  اْلِمْقدادُ  قالَ  الثَّالثَةُ  َمنِ  وَ  فـَُقْلتُ  َثالثَة   ِإال    النَِّبیِّ  بـَْعدَ  ِردَّة   َأْهلَ  اسُ الن   كانَ  اَل:ق َجْعَفر   َأِبی َعنْ . 54  َعَر

 ال  إِ  ُمَحمَّدٌ  ما وَ »  اهللِ  قـَْولُ  ِلكَ ذٰ  وَ  َفباَيعَ  ُمْكَرها   اْلُمْؤِمِنینَ  بَِأِمیرِ  جاُءوا َحت ىٰ  يُباِيُعوا َأنْ  َأبـَْوا وَ  الرَّحىٰ  َعَلْیِهمُ  تْ ارَ د الَِّذينَ  ُؤالءِ هٰ  َفقالَ  َيِسیر   بـَْعدَ  أُناسٌ 
ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  َقَلْبُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  ماتَ  فَِإنْ  أَ  الرُُّسلُ  قـَ َقِلبْ  َمنْ  وَ  َأْعقاِبُكمْ  َعلىٰ  انـْ َِی وَ  َشْیئا   اهللَ  َيُضرَّ  فـََلنْ  َعِقبَـْیهِ  َعلىٰ  يـَنـْ  الش اِكرِين اهللُ  َسَیْج

 .131، ص 2کاشانی، وافی، ج  و فیض 243، ص 1کلینی، کافی، ج ؛ 555، ص 22، بحاراالنوار، ج مجلسی «:(411 عمران: آل)
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که خواسته از وجاهت یا این ؟استبوده  آیا این نیّت در مدینه نباشند که مزاحم دیکتاتوری عمر باشند؟

دش مسؤول قرار دهد و نوعی مقبولیّت برای حکومت را در حکومت خو آناناستفاده کند و  نهاآ

یک ایرانی به  که ایرانی تبارند و بنابراین سلمان را به مدائن فرستاد خصوصاً اینکه خودش درست کند؟

 ،نهیا اینکه  ؟ین بودخاطر ا او را مقبول کند. آیا به حکومتتوانست میفرستادن، خیلی  یسرزمین ایران

آید خوششان می ها، قدرت و امثال اینحکومتاز باالخره هم  میرالمؤمنینیاران اخواست بگوید می

-می ها نیّت ی اینتواند باشد؟ همهها میهای پلیدی پشت این کارگونه خرابشان کند؟ چه نیّتو این

آنها چرا پذیرفتند؟ همان پاسخی که در ماجرای پذیرفتن  ند باشد و چیزهای دیگری هم؛ امّاتوا

 ایم، اینجا هم مصداق دارد. توضیح داده والیتعهدی امام رضا

اسالم ناب  نبود، بیتاسالم اهل قطعاً خواست ترویج کند،اسالمی که حکومت کودتای سقیفه می

بود و  اختالفات شدید طبقاتی و اسالم نژادپرستی اشرافیّت بود، و نبود؛ اسالم جاهلی اهللرسول

، هیچ نسبتی نداشت. این موقعیت، نددآور این با اسالمی که پیامبر اسالم ظلم و زور بود. خب

هایی را بدست آوردند هایی یا سرپلها، پایگاهنها با پذیرفتن این سمتآ .ای بودموقعیت بسیار برجسته

را بیان  اهللا ترویج دهند و اسالم ناب رسولبتوانند در قلمرو تحت نفوذشان اسالم علوی رکه 

این  ،های دینیچه در بیان آموزه ،زمانی که در مدائن بود ؛کما اینکه سلمان همین کار را کرد کنند.

سمت  ی حکومت داری. در شرایطی که حکومت بهو چه در سبک و شیوهایفا کرد نقش عظیم را 

سمت  ه حکومت بهک در حالی عدالت محض حاکم بود. رفت، در قلمرو حکومت سلمانتبعیض می

داد، سلمان با همه ها برتری میها را بر غیر عربرفت و خود عمر در پایتخت عربنژادپرستی می

داران و ثروتمندان، منزلت، جایگاه و حقوق که حکومت برای سرمایه در حالی کرد.یکسان رفتار می

ای دیدم که حتّی من نامه دید.کومتش همه را به یک چشم میای قائل بود، سلمان در قلمرو حویژه

نویسند و از های مرفّه مدائن به عمر میداران و چهرههایی که سرمایهبعد از سعایتکه عجیب است؛ 

ی تندی به عمر نامه ،استی مردم قرار داده کنند که سلمان ما را مثل بقیهدست سلمان شکایت می
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ای که نامه های زیبا! از آن پاسخ ،دهدمی یا این کار را کردی؟ و سلمان پاسخنویسد که چرسلمان می

ی عمر دیگر دهانش را بسته و دیده کلمه واب عمر را داده،و ج. اخیلی خواندنی است سلمان نوشته

-آورد، همین اسالمی است که من عمل می مبرپیغگوید اسالمی که تواند بگوید. میدیگری نمی

  35کنی.آنکه تو در مدینه پیاده میکنم؛ نه 

ی حکومت نشان دادند که شان در ادارهیی رفتاربا شیوههم  حال، یاران امیرالمؤمنین ایّ علی

بیت اسالم واقعی را که همان اسالم اهلدر واقع حکومت اصلی اسالم چیست؛ و هم در قلمرو نفوذشان 

های توان گذاشت که چرا آنها سمتها میلذا به این حساب ؛ترویج کردند بود عصمت و طهارت

 .والیت را گرفت و سلمان در مدائنعمّار در کوفه . مثالً حکومتی را پذیرفتند

                                            

َفةَ  بـَْعدَ  اِئنِ اْلَمد َعَلى عاِمُلهُ  ُهوَ  ِحینَ  كانَ  ِإَلْیهِ  َكَتَبهُ  ِكتاب   َجوابِ  ِفی اْلَخط ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعَلى ْیهِ َعلَ  اهللِ  ِرْضَوانُ  اْلفاِرِسیِّ  َسْلمانَ  ْحِتجاجُ ا. 35  ْبنِ  ُحَذيـْ

 تـَُعیـُِّرِنی وَ  ِفیهِ   تـَُؤنِـُّبِنی ُعَمرُ  يا ِكتابٌ  ِمْنكَ  َأتاِنی َقدْ  فَِإنَّهُ  بـَْعدُ  َأم ا اْلَخط ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ىٰ ِإل اهللِ  َرُسولِ  َمْولیٰ  مانَ َسلْ  ِمنْ   الرَِّحیمِ  نِ الرَّْحمٰ  اهللِ  ِبْسمِ   انِ اْلَیم

َفةَ  َأثـَرَ  َأُقصَّ  َأنْ  َأَمْرتَِنی وَ  اْلَمداِئنِ  ْهلِ أَ  ىٰ َعل َأِمیرا   بـََعْثَتِنی َأنَّكَ  ِفیهِ  ْذُكرُ تَ  وَ   نَهاِنیَ  َقدْ  وَ  َحَسَنها وَ  قَِبیَحها ُأَعلَِّمكَ  ثُمَّ  رِهِ ِسیَ  وَ  اِلهِ َأْعم َأي امَ  َأْستَـْقِصیَ  وَ  ُحَذيـْ

 بـَْعُضُكمْ  يـَْغَتبْ  ال وَ  َتَجسَُّسوا ال وَ  ِإْثمٌ  الظَّنِّ  بـَْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  َكِثیرا   اْجَتِنُبوا ُنواآمَ  الَِّذينَ  َأيُـَّها يا»  الَ ق َحْیثُ  ِكتاِبهِ  ُمْحَكمِ  ِفی ُعَمرُ  يا ِلكَ ذٰ  َعنْ  اهللُ 

َفةَ  َأَثرِ  ِفی اهللَ  أِلَْعِصیَ  ُكْنتُ  َما وَ  («21)حجرات:  اهللَ  اتَـُّقوا وَ  َفَكرِْهُتُموهُ  َمْیتا   َأِخیهِ  َلْحمَ  يَْأُكلَ  َأنْ  َأَحدُُكمْ  ُيِحبُّ  أَ  بـَْعضا    ذََكْرتَ  ما َأم ا وَ  ُأِطیَعكَ  وَ  ُحَذيـْ

 ِبهِ  اءُ نااِلْسِتغْ  وَ  اْلُخوصِ  َسفُّ  وَ  الشَِّعیرِ  أَلَْكلُ  ُعَمرُ  اي اهللِ  اْيمُ  وَ  َعَلْیهِ  َؤنَّبُ يُـ  وَ  ُمْؤِمنٌ  ِبهِ  يـَُعیـَّرُ  اِمم   ُهما َفما الشَِّعیرِ  َأْكلِ  وَ  ُخوصِ الْ  َسفِّ  ىٰ َعل َأقْـبَـْلتُ  َأنِّی

 ص اهللِ  َرُسولَ  رََأْيتُ  َلَقدْ  وَ  ىٰ ِللتـَّْقو  َأقْـَربُ  وَ  َجلَّ  وَ  َعََّ  اهللِ  ِإَلى َأَحبُّ  وَ  َأْفَضلُ   ِبَحق   ِلی َلْیسَ  ما ادَِّعاءِ  وَ  ُمْؤِمن   َغْصبِ  َعنْ  وَ  اْلَمْشَربِ  وَ  اْلَمْطَعمِ  رَْيعِ  َعنْ 
ْمُتهُ  فَِإنِّی  َعطَاِئی ِمنْ  ذََكْرتَ  ما َأم ا وَ  َيْسَخطْ  َلمْ  وَ  ِبهِ  َفِرحَ  وَ  َأَكَلهُ  الشَِّعیرَ  ابَ َأص ِإذا ََّةِ  َربِّ  وَ  حاَجِتی وَ  فاَقِتی ِلیَـْومِ  َقدَّ  جازَ  ِإذا أُباِلی ما ُعَمرُ  يا اْلِع

َِ  ُمخَّ  وَ  اْلبُـرِّ  ابَ لُب أَ  یَحْلقِ  ِفی ِلی ساغَ  وَ  َلَهواِتی َطعاِمی  وَ  نـَْفِسی َأْذَلْلتُ  وَ  ْوَهْنُتهُ أَ  وَ  اهللِ  ُسْلطانَ  َأْضَعْفتُ  ِإنِّی قـَْوُلكَ  َأم ا وَ  الشَِّعیرِ  ُخشارَةَ  َأوْ  كانَ  اْلَمْع
 يُِذلُّهُ  وَ  اهللِ  ُسْلطانَ  يُوِهنُ  ِمم ا ِلكَ ذٰ  َأنَّ  َزَعْمتَ  وَ  ُموَلِتِهمْ حُ  ثِْقلَ  َعَلیَّ  َيْحِمُلونَ  وَ  فـَْوِقی ُشونَ َيمْ  ِجْسرا   فَاتََّخُذوِنی ِإمارَِتی اْلَمداِئنِ  َأْهلُ  َجِهلَ  ىٰ َحت   اْمتَـَهْنُتها

َُّزِ  ِمنَ  ِإَلیَّ  َأَحبُّ  اهللِ  طاَعةِ  ِفی التََّذلُّلَ  َأنَّ  فَاْعَلمْ  هُ  يـَتَـَقرَّبُ  وَ  اسَ الن   يـََتأَلَّفُ  اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعِلْمتَ  َقدْ  وَ  اهللِ  َمْعِصَیةِ  ِفی التـََّع  ِفی ِمْنهُ  يـَتَـَقرَّبُونَ  وَ  مْ ِمنـْ

ُهمْ  الدُّنـُوِّ  ِفی بـَْعُضُهمْ   انَ ك ىٰ َحت   ُسْلطانِهِ  وَ  نـُبُـوَّتِهِ  َیُضُهمْ أَ  وَ  َعَربِیـُُّهمْ  وَ  قـَُرِشیـُُّهمْ  ِعْنَدهُ  اسُ الن   كانَ  وَ  اْلَخِشنَ  يـَْلَبسُ  وَ  ِشبَ اْلجَ  يَْأُكلُ  انَ ك َقدْ  وَ  ِمنـْ  وَ  بـْ
َلْیَتِنی َغْضبانُ  َعَلْیهِ  ُهوَ  وَ  اهللَ  َلِقیَ  ِفیِهمْ  يـَْعِدلْ  َلمْ  مَّ ثُ  بـَْعِدی اْلُمْسِلِمینَ  ِمنَ  َعة  َسبْـ  َوِلیَ  َمنْ  يـَُقولُ  َسِمْعُتهُ  أَنِّی دُ فََأْشهَ  الدِّينِ  ِفی َسواء   َأْسَوُدُهمْ   َمرُ عُ  اي فـَ

  يـَُقولُ  اهللَ  َسِمْعتُ  ِإنِّی وَ  اهللِ  َرُسولِ  بـَْعدَ  اأْلُمَّةَ  َوِلیَ  َمنْ  حالُ  ُعَمرُ  يا َفَكْیفَ  ُتهااْمتَـَهنْ  وَ  نـَْفِسی َذلَّْلتُ  َأنِّی ذََكْرتَ  ما َمعَ  اْلَمداِئنِ  ِإمارَةِ  ِمنْ  َأْسَلمُ 
 ُحُدودَ  أُِقیمُ  وَ  وُسُهمْ َأسُ  َأتـََوجَّهْ  َلمْ  َأنِّی اْعَلمْ  («38)قصص:  ِلْلُمتَِّقینَ  اْلعاِقَبةُ  وَ  َفسادا   ال وَ  اأْلَْرضِ  ِفی ُعُلواا يُرِيُدونَ  ال ِذينَ ِللَّ  َنْجَعُلها اْْلِخَرةُ  ارُ الد   تِْلكَ »

 ىٰ َلَول   ُرْشدا   ِبِهمْ  َأرادَ  وَ  َخْیرا   اأْلُمَّةِ  ِذهِ ٰـ ِبه َأرادَ  َلوْ  ىٰ َتعال وَ  تَباَركَ  اهللَ  َأنَّ  اْعَلمْ  وَ  یَرتِهِ ِبسِ  ِفیِهمْ  ِسْرتُ  وَ  بِنَـْهِجهِ  ِفیِهمْ  فـَنَـَهْجتُ   اِلم  ع َدِلیل   بِِإْرشادِ  ِإال   ِفیِهمْ  اهللِ 
 اض  ق َأْنتَ  ما فَاْقضِ  اْلُمْؤِمِنینَ  ِمیرَ أَ  َسمَّْوكَ  ام عاِلِمینَ  بِاْلَحقِّ  وَ  ُمتَِّبِعینَ  نَِبیـَِّها ِلَقْولِ  وَ  ائِِفینَ خ اهللِ  ِمنَ  اأْلُمَّةُ   ِذهِ هٰـ  كاَنتْ  َلوْ  وَ  َأْعَلَمُهمْ  وَ  ُهمْ َأْفَضلَ  َعَلْیِهمْ 

ْنیا اْلَحیاةَ  ِذهِ هٰـ  تـَْقِضی فَِإنََّما  وَ  ُأْخراكَ  وَ  ُدْنیاكَ  ِفی ظُْلِمكَ  َعواِقبُ  َسُتْدرُِككَ  َأنَّهُ  ْعَلمْ ا وَ  ُعُقوبَِتهِ  تـَْعِجیلِ  ِمنْ  َلكَ  َتْمِديِدهِ  وَ   اهللِ  َعْفوِ  ِبُطولِ  تـَْغتَـرَّ  ال وَ  الدُّ
 َُ  . 151، ص 1علی، احتجاج، ج  و طبرسی، احمدبن 520، ص 22اراالنوار، ج مجلسی، بح : َأخَّْرتَ  وَ  َقدَّْمتَ  اَعم   ُتْسَألُ  َسْو
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چیز  ی سلمان در مدائن شدند و دیدند جز یک قرآن و یک شمشیر هیچکه وارد خانه است نقل شده 

حتّی نقل شده است که آن منطقه را حریقی گرفت و سلمان قرآن و شمشیرش  36در آن خانه نیست.

بارشان سبک است، نجات پیدا که  کسانی :ونَ فُ فَّ خَ المُ  اجَ نَ را برداشت و از خانه بیرون آمد و گفت: 

 خالی کنند، یا هایشان را خانه خاستند هاشان بود و می همه اموال در خانه ی که آندیگران 37کردند.

توانستند از آن دل بکنند و جدا که نمی ،سوخت و یا خودشان هم به همراه اموالشانشان میاموال

گونه با وارستگی و زهد زندگی اینولی  ؛فرماندار آن منطقه است ببینید! سلمان سوختند.شوند، می

 !کندمی

یش ساختند. نقل ای برابا اصرار، گروهی از مردم خانه ای برای خودش نداشت.در مدینه اصالً خانه

خواست عمودی در آن ای بود که اگر سلمان میشده اتاقکی که برای سلمان ساخته شده بود، به گونه

-خواست دراز بکشد و بخوابد، سر و پاهایش هر دو به دیوارهخورد و اگر میبایستد، سرش به سقف می

-این 38.وسایل زندگی داخلش نبودچیز از  و هیچ !قدر کوچک و حقیر بوداین .خوردهای دو طرف می

نام  اسالمی نیست که به ؛گونه زاهدانه زیست و نشان داد که اسالم واقعی، اسالم اشرافیّت نیست

ای برای خودشان های افسانهثروت ؛زر و زیور جمع کنند ؛خواری را جاری کنندحکومت اسالمی رانت

                                            

ْمنا َقدْ  فَِإن ا َكُئودا   َعَقَبة   ماَمناأَ   ِإنَّ  قالَ  رىٰ أَ  ما ِإال   بـَْیِتكَ  ِفی ما َلهُ  َفقالَ  ا  ُمْصَحف وَ  َسْیفا   ال  إِ  بـَْیِتهِ  ِفی َيِجدْ  فـََلمْ  انَ َسْلم َعلىٰ  َرُجلٌ  َدَخلَ . 52  ِإَلى َمتاَعنا َقدَّ

َِلِ  :فَأَ  َأوَّال   اْلَمْن  .503، ص 5البراعه، ج  و خوئی، منهاج 211، ص 2فراس، مجموعةورام، ج  ابی بن ورّام وَّال 

َفهُ  انُ َسْلم فََأَخذَ  بِاْلَمداِئنِ  َحرِيقٌ  َوَقعَ  .57 ، 2فراس، مجموعةورام، ج  ابی بن ورّام : اْلُمِخفُّون يـَْنُجو اذكَ هٰ  الَ ق وَ  اْلبَـَلدِ  ِمنَ  َخَرجَ  وَ  ُمْصَحَفهُ  وَ  َسیـْ

 .503، ص 5البراعه، ج  و خوئی، منهاج 211ص 

، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 52، ص 11البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ؛ ابن531، ص 22. مجلسی، بحاراالنوار، ج 38

 يفرش عباءة له كانت و يده عمل من يأكل و به تصدق عطاؤه خرج إذا كان و آالُ خمسة سلمان عطاء كان قال البصري الحسن عن و: 242

 بعضها. يلبس و بعضها

 ال قال فیه تسكن بیتا لك أبني ال أ له قال رجال أن و الشجر و بالجدر يستظل كان إنما بیت له يكن لم سلمان أن نافع ابن و وهب ابن ذكر قد و
 رأسك أصاب فیه قمت أنت إذا بیتا لك أبني قال لي فصفه قال يوافقك الذي البیت أعُر أنا له قال حتى لرجلا به زال فما ذلك في لي حاجة

 له. فبنى نعم قال الجدار أصابهما رجلیك فیه مددت أنت إن و سقفه
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سالمی حقوق مردم را تضییع و پایمال کنند. فامیل درست کنند و به اسم حکومت ا هزار ؛متراکم کنند

 القدری است.آموز و عظیمشخصیّت سلمان، شخصیّت بسیار درسحال  هر به

در اثر کهولت  و در مدائن قمری، هجری وشش سییا و  وپنج سییا ، وچهار سی سلمان فارسی در سال

که در مدینه  و امیرالمؤمنین 39روداز دنیا می باالخره ،شا هسال سیصدهای عمر بیش از سن و رنج

. حضرت به ه استیقشان از دنیا رفتیار صدّ ،شوند که سلمانبا علم امامت متوجّه می ،هستند

هایی از عمر که حتّی هنوز نفساند  ها نقل کرده بعضی 40نند.رسااالرض خودشان را به مدائن می طیّ

کنند که سلمان از دنیا بعضی هم نقل می .به آنجا رسیدند سلمان باقی مانده بود که امیرالمؤمنین

  41.بودرفته 

                                            

بغداد، بیروت، و خطیب بغدادی، تاریخ  433-431ص ، ص21، ج الفکرللطباعةوالنشروالتوزیعدارر، تاریخ دمشق، عساک . ابن39

 .171، ص 1العلمیه، ج  الکتب دار

 وَ  َتْكِفیِنهِ  وَ  ْسِلهِ ِبغُ  َوص اِنی وَ  تـُُوفِّیَ  َسْلمانَ  ِإنَّ  ِلی قالَ  وَ  اهللِ  َرُسولَ  النـَّْومِ  ِفی رََأْيتُ  قالَ  يـَْوم   َغداةَ  بِاْلَمِديَنةِ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َعِلی ا   َأنَّ   ُرِویَ . 40

 َمَعهُ  الن اسُ  وَ  َفَخَرجَ  ِمْنهُ  ْفُروغٌ مَ  َمْكِفی   كَ لِ ذٰ  ی  َعلِ  َفقالَ  اْلمالِ  بـَْیتِ  ِمنْ  اْلَكَفنَ  ُخذِ  ُعَمرُ  الَ َفق  ِلكَ ِلذٰ   اِئنِ ْلَمدا  ِإَلى  ارِجٌ خ َأنَا اه وَ  َدْفِنهِ  وَ  هِ َعَلیْ  الصَّالةِ 

َُ  وَ  َخَرجَ  ثُمَّ  اْلَمِديَنةِ  اِهرِ ظ ىٰ ِإل ْنُتهُ  قالَ  وَ  َرَجعَ  َظِهیَرة   قـَْبلَ  انَ ك م افـَلَ  الن اسُ  اْنَصَر ُقوا َلمْ  الن اسِ  َأْكثـَرُ  وَ  َدفـَ  اْلَمداِئنِ  ِمنَ  َوَصلَ  ُمدَّة   ْعدَ بَـ  انَ ك ىٰ َحت   ُيَصدِّ

َنهُ  وَ  َعَلْیهِ  ىٰ َصل   وَ  َكفََّنهُ  وَ  َغسََّلهُ فَـ  َأْعراِبی   َعَلْینا َدَخلَ  وَ  َكذا يـَْومِ  ِفی تـُُوفِّیَ  َسْلمانَ  َأنَّ  َمْكُتوبٌ  َُ  ثُمَّ  َدفـَ مجلسی،  ُكلُُّهْم: اسُ الن   فـَتَـَعجَّبَ  انَصَر

 .322، ص 2والجرائح، ج  و راوندی، الخرائج 431، ص 5الهداه، ج  ؛ حرّعاملی، اثبات521، ص 22بحاراالنوار، ج 
 َفقاُلوا َسْلمانَ  َأِخیُكمْ  ِفی َأْجرَُكمْ  اهللُ  َأْعَظمَ  الن اسِ  َمعاِشرَ  َفقالَ  َعَلْینا َأقْـَبلَ  ثُمَّ  الصُّْبحِ  َصالةَ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرُ  بِنا َصل ىٰ  قاَل: اأْلَْنصاِریِّ  جاِبر   َعنْ . 41

َفهُ  وَ  َقِضیَبهُ  َأَخذَ  وَ  ُدر اَعَتهُ  وَ  اهللِ  َرُسولِ  ِعماَمةَ  فـََلِبسَ  ٰذِلكَ  ِفی  بابِ  َعلىٰ  َنْحنُ  فَِإذا فـََفَعْلتُ  قالَ  َعْشرا   ُعدَّ  َبر  ِلَقنْ  قالَ  وَ  اْلَعْضباءِ  َعَلى رَِكبَ  وَ  َسیـْ

 ِإذا زاذانُ  يا َفقالَ  بِاْلَمِديَنةِ  ُهوَ  وَ  بِاْلَمداِئنِ  ِإنَّكَ  فـَُقْلتُ  اهللِ  َرُسولَ  َغسَّلَ  َمنْ  قالَ  َلكَ  اْلُمَغسِّلُ  َمنِ  َلهُ  قـُْلتُ  اْلَوفاةُ  َسْلمانَ  َأْدرََكتْ  فـََلم ا زاذانُ  قالَ  َسْلمانَ 

 َسْلمانُ  اهللِ  َعْبدِ  َأبُو َقضىٰ  زاذانُ  يا َفقالَ  اْلُمْؤِمِنینَ  بَِأِمیرِ  َأنَا فَِإذا اْلبابَ  َأْدرَْكتُ  وَ  اْلَوْجَبةَ  َسِمْعتُ  َلْحیَـْیهِ  َشدَّْدتُ  فـََلم ا اْلَوْجَبةَ  َتْسَمعُ  َلْحَییَّ  َشدَّْدتَ 

 اهللِ  َرُسولَ  َلِقیتَ  ِإذا اهللِ  َعْبدِ  َأبا يا َمْرَحبا   َلهُ  َفقالَ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرِ  ِإلىٰ  َسْلمانُ  فـََتَبسَّمَ  َوْجِههِ  َعنْ  لرِّداءَ ا َكَشفَ  وَ  َفَدَخلَ  َسیِِّدی يا نـََعمْ  قـُْلتُ 

َِهِ  ِفی َأَخذَ  ثُمَّ  قـَْوِمكَ  ِمنْ  َأِخیكَ  َعلىٰ  َمرَّ  ما َلهُ  فـَُقلْ   َرُجَلْینِ  َمَعهُ  رََأْيتُ  ُكْنتُ  وَ  َشِديدا   َتْكِبیرا   اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرِ  ِمنْ  َمعُ َنسْ  ُكن ا َعَلْیهِ  َصل ىٰ  فـََلم ا َتْجِهی

ُهما واِحد   ُكلِّ  َمعَ  وَ  اْلَخِضرُ  اْْلَخرُ  وَ  َأِخی َجْعَفرٌ  َأَحُدُهما َفقالَ  ُعونَ  ِمنـْ : َأْلفِ  أَْلفُ  َصفٍّ  ُكلِّ  ِفی اْلَمالِئَكةِ  ِمنَ  َصف ا   َسبـْ ی، مجلس َمَلك 

 .411، ص 2و بحرانی، مدینةمعاجز، ج  501، ص 2شهرآشوب، مناقب، ج  ؛ ابن572، ص 22بحاراالنوار، ج 
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کنند و با دستان شریف دهند، کفن میبرند و سلمان را غسل میتشریف میبه آنجا حال حضرت هربه 

بر مزار  امیرالمؤمنین خاطر دارید، طور که به همان .کنند دفن میا شان راین یار صدّیقشان خود

 :نویسند میبه خدای متعال خطاب این دو بیت را از زبان سلمان او سلمان یا بر روی کفن 

 زَاد   ِبَغْیرِ   اْلَكرِيمِ   َعَلى َفْدتُ وَ 
 

 ِمَن اْلَحَسَناِت َو اْلَقْلِب السَِّلیمِ  
 

دست  .ای که با خودم ببرمبر خدای کریم وارد شدم، بدون هیچ زاد و راحله ،من بر شخص کریمی

نه حسنه و کار خیری دارم که با خودم ببرم و نه قلب  .رومپیش خدا می دارم خالی دست خالی

ی در همه !ی سلمان حسنه داشت؟که چه کسی به اندازهسلیمی دارم که پیش خدا ببرم. در حالی

در علم و معرفت،  ؛ی ایمان رسیددر ایمان به دهمین رتبه ؛شمشیر زد غمبرنبردها کنار پی

چه  .علم منایا و بالیا را داشت .علم اوّلین و آخرین را داشت .ام نشدنی بوددریای پر ژرفا و گنج تم

 ،هم از زبان سلمان امّا امیرالمؤمنین !چه قلبی مطهّرتر از قلب سلمان؟ !تر از سلمان؟کسی عظیم

گوید و می بود چرا؟ چون سلمان اینها را به حساب خودش ننوشته. گویندمی دارند عین حقیقت را

 اش ههم 42. هللِ ا  َحَسَنة  َفِمنَ   ِمنْ   كَ صابَ أَ ما  :، مال من نبودداد انجام بدهم توفیق به من ای که خداحسنه

-خدا حقّ سنگین بدهی مرا به خدا بیشتر کرد.و  بود توفیق الهی !؟مال خدا بود به من چه ربطی دارد

قلب سلیم  اینکه موفّق به انجام آن خیرات نشده است، به گردن من پیدا کرد.  به کسی تری نسبت

روم و لذا من به خودی خود، دست خالی پیش خدا می ؛این هم عطای خدا بود .هم مال من نبود

 در بیت دوم توضیح دادند: حضرت بعداز خودم ندارم که ببرم.  چیز هیچ

                                                                                                                              

 َأِمیرُ  َلهُ  َفقالَ  يـَْقُعدَ  َأنْ  َهمَّ  وَ  فـََتَبسَّمَ  َوْجِههِ  َعنْ  الشَّْمَلةَ  فـََرَفعَ  ماتَ  َقدْ  َوَجَدهُ  َسْلمانَ  ِلیُـَغسِّلَ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرُ  جاءَ  َلم ا قاَل: َسْلمانَ  خاِدمِ  زاذانَ  َعنْ 

و بحرانی، مدینةمعاجز،  201الهجعه، ص  من ؛ حرّعاملی، االیقاظ514، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  َفعاَد: َمْوِتكَ  ِإلىٰ  ُعدْ  اْلُمْؤِمِنینَ 

 .237، ص 1ج 

 .73ی  ی نساء، آیه . سوره42
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َبُح ُكلِّ شَ  َ اِد َأقـْ  ء   یْ َو َحْمُل ال
 

  43اَن اْلُوُفوُد َعَلى اْلَكرِيمِ ِإذا ك 
 

توشه  با خود زاد و راحله برداشتن وخواهد بر شخص کریمی وارد شود،  که انسان میو هنگامی

غنی  ،دانی ترین کار است! اگر شخص را کریم می قبیحترین کار است. ترین و زشتقبیح ،برداشتن

اینکه با خود چیزی  !بری؟ی او میای و با خودت به خانهبرداشته، این چیست که و سخاوتمند دانی می

 ؟ فقیر است ؟بری یعنی او بخیل استمی

َبُح ُكلِّ شَ َو حَ  َ اِد َأقـْ  ء   یْ ْمُل ال
 

 اَن اْلُوُفوُد َعَلى اْلَكرِيمِ ِإذا ك 
 

او هم از نیز در آنجا مدفون شد.  یمانبنةحذیفسلمان فارسی در مدائن دفن شد و بعدها حال  علی ایّ

 برایتان اهللدر ماجرای ترور رسول .است ی امیرالمؤمنینیاران برجستهاز  است؛یاران والیت 

نگذاشت منافقین شتر و محافظت کرد  پیغمبریکی از دو نفری بود که از حذیفةکه  منقل کرد

به صاحب سرّ  معروف یمانبنحذیفة کنند و تمام منافقین را دید. درّه پرتته را از ارتفاع به حضرت 

که علنی کند؛  ندبه او اجازه نداده بود مبراسراری را دیده بود که پیغ چون ؛است اهللرسول

 . اهللهای بعد از رحلت رسول مگر سال

وطن خودمان که  هم این شاءاهلل خدا به ما توفیق دهد که ازان 44!سالم و صلوات خدا بر سلمان فارسی

ی افتخار مایه سلمان فارسی گرچه درس بیاموزیم. العادهطور فوق به ،هاستی افتخار ما ایرانیمایه

 که ،طور ویژه ما یک عامل فخر باالتر و افزون داریم هامّا ب ی جهان اسالم است،ی بشریت و همههمه

                                            

 .25، ص 2، ج البراعه و خوئی، منهاج 373مجلسی، زادالمعاد، ص  .43

 ُمتَِّكئٌ  ُهوَ  وَ مَّد  ُمحَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َيَدیْ  بـَْینَ  الطَّی ارِ  َجْعَفر   ِذْكرُ  وَ  َسْلمانَ  ِذْكرُ  ىٰ َجر در روایتی فرمودند:  طور که امام جعفرصادق . همان44

 َبِصیر   با يا  الَ ق وَ  ُمْغَضبا   جاِلسا   اهللِ  َعْبدِ  َأبُو فَاْستَـَوى مَ َأْسلَ  ثُمَّ  َمُجوِسی ا   انَ ك َسْلمانَ  ِإنَّ  بـَْعُضُهمْ  َفقالَ  َبِصیر   َأبُو ُهناكَ  وَ  َعَلْیهِ  َجْعَفرا   ُهمْ بـَْعضُ  فـََفضَّلَ 

 َأوْ  اْلَجنَّةِ  ِفی اْلَمالِئَكةِ  َمعَ  َيِطیرُ  اهللِ  ِعْندَ  َشْأنا   ِلَجْعَفر   ِإنَّ  وَ  انَ َسْلم ىٰ َعل اهللِ  َفَصَلواتُ  فاِرِسی ا   كانَ  َأنْ  بـَْعدَ  قـَُرِشی ا   وَ  ا  َمُجوِسی   انَ ك َأنْ  بـَْعدَ  َلِوي ا  عَ  اهللُ  َجَعَلهُ 

 .425، ص 4قمی، سفینةالبحار، ج  و محدّث 541؛ مفید، اختصاص، ص 541، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  : ُيْشِبُههُ  مٌ َكال
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 اْلبَـْیتِ   ْهلَ أَ ا ِمن  شود ر غیرت بیاورد و ببینیم که میهمین ما را س خود امیدوارمست. تبار بودن او ایرانی

خدا توفیق دهد  د. امیدواریموش ایشانو محرم اسرار و رموز  بیتتواند جزء اهلشد. یک ایرانی می

د، ما ت طی کرد و به مقصد رسانکه ما از این شخصیّت بزرگ درس بیاموزیم و راهی را که او با موفّقیّ

 هم طی کنیم و به مقصد برسیم. 

یک  و امیرالمؤمنین خدا القدر رسولی برجسته و عظیمبرای روح سلمان فارسی این صحابه

 فرمایید.بصلوات هدیه 

 

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهمْ 


