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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 . حولك يا رسول صحابة و لقد جمعت

 . بعمائم، تزهو على التيجان

 . ت مالبسهم و الن جوارهمخشن

 ) . 1(بالعدل، فاالعداء كاالخوان 

 . به راستى يارانى را گرد خود! اى رسول خدا

 . ها هاى آنان، بر تاج اى، كه عمامه فراهم آورده

 . افتخار دارند، لباسهاى آنها خشن است، اما

 . اند دهاست، و دشمنان چون برادران ش جوارح و قلبهاى آنان، در برابر عدالت نرم

 

 همچو سلمان

 

 بندگى كن، تا كه سلطانت كنند تن رها كن، تا همه جانت كنند

 خوى حيوانى، سزاوار تو نيست ترك اين خو كن، كه انسانت كنند

 چون ندارى درد، درمان هم مخواه درد پيدا كن، كه درمانت كنند

 بنده شيطانى و دارى، اميد كه ستايش، همچو يزدانت كنند

 ته، چون دارى طمع؟ همسر موسى بن عمرانت كنند؟سوى حق نارف

 از چه شهوت، قدم بيرون گذار تا عزيز مصر و كنعانت كنند

 بگذر از فرزند و جان و مال خويش تا خليل اهللا دورانت كنند

 سر بنه در كف، برو در كوى دوست تا چو اسماعيل، قربانت كنند

  كنندجسم الهوتى اگر دارى، بيا تا به بزم قرب، مهمانت

 در عالم مردانگى فرد شو، تا شاه مردانت كنند) ع(چون على

 تاكه سلمانت كنند! همچو سلمان، در مسلمانى بكوش اى مسلمان

 تا توانى، در گلستان جهان خار شو، تا گل به دامانت كنند

 همچو خاك افتادگى كن، پيش از آن كه به زير خاك پنهانت كنند

 

 سيد عباس حسينى جوهرى

 28زائن االشعار، ص كليات خ
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 به نام خدا

 

 مقدمه چاپ پنجم 

 سال از آن تاريخ     27 سال داشتم، واكنون     23نوشتم، حدود    را مى »  سلمان فارسى «آن روز كه اين جانب كتاب       

در همان سالها كه اين كتاب چاپ شد، مورداستقبال خوب خوانندگان عزيز قـرار گرفـت، و بـا تعـداد                     . گذرد مى

 . وبت تجديدچاپ گرديدفراوانى، چهار ن

متوقف شـد، تـا بـه دنبـال          اما به دليل ضرورت يك باز نگرى كامل در كتاب، تجديد چاپ آن بيش از ده سال                

تقاضاى مكرر گروهى از فضال و طالب محترم، فرصتى رافراهم كردم، و طى چند ماه مطالعه و تحقيق، كتاب                   

 : دارم مىرا با طرحى نو، قالبى جديد، وامتيازات زير، تقديم 

 .  در فصل اول كتاب، اصالحات و اضافات زيادى صورت گرفت-1

كتاب، كه از هفت فصل تشكيل    فصلهاى جديد و مشروحى به كتاب افزوده شد، به طورى كه چاپهاى قبلى             -2

 . شود گرديد، اكنون با شانزده فصل ارائه مى مى

 344كتاب با قطع جيبـى و        ايش يافت، تا جايى كه    به چاپهاى قبلى بيش از دو برابر افز         مطالب كتاب، نسبت   -3

 . گردد  صفحه، در قطع وزيرى ارائه مى424صفحه، اكنون با 

شيوه تحقيقى، و در عين حال       تنظيم شده، اما فصلهاى ديگر، به     »  قالب داستان « فصل اول كتاب، تقريبا در       -4

 . با قلمى روان و ساده، نگارش يافته است

 . ها آورده شده است ى، همه مطالب كتاب ماخذ يابى دقيق شده، و ماخذها درپاورقى برخالف چاپهاى قبل-5

تغييـرات و اضـافات فراوانـى       » سلمان فارسى، استاندار مداين   « و باالخره، در طرح و قالب و محتواى كتاب           -6

ـ           اى كه اگر كسى چاپهاى قبلى اين       صورت گرفته، به گونه    اليف جديـدى   كتاب را خوانده باشـد، اكنـون آن را ت

 . خواهد يافت

اميد است اين نوشتار، يك خدمت مفيد دينى و فرهنگى محسوب گردد، و درجامعه اسـالمى بتـوانيم، فضـايل                    

جهادگرانه، اطاعت آگاهانه، و منشهاى زاهدانه سلمان فارسى  اخالقى، روشهاى حكيمانه، عبادت خالصانه، دانش

الهـى    مالك و معيار عملى قرار دهيم، تا قرب        -نظام اسالمى   هاى مديريتى و اجرايى       به خصوص درشيوه   -را  

 . به خلق خدا را، شكوفاتر سازيم را تحصيل، و خدمت

 

 حوزه علميه، احمد صادقى اردستانى: قم 

 1417 شعبان 15 - 1375 بهمن 6
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 به نام خداوند

 بر چاپ سوم 

ندازه چشمگيرى، بااستقبال گـرم طبقـات مختلـف         رفت، با توجه خداوند، اين اثر ناچيز تا ا         همچنانكه انتظار مى  

روبرو شد، و اكنون براى سومين چاپ، با اضافات واصالحات بصورت كاملترى در اختيار خوانندگان محترم قرار           

 . گيرد مى

به راستى مقام و شخصيت واالى سلمان، در خور چنين تجليل و تقـديرى هـم بـود،زيرا وى از طرفـى اولـين                        

صدر اسالم، به درجه و مقامى نايل آمده بود، كـه            بوده، و از طرف ديگر، در ميان مسلمانان       مسلمان هموطن ما    

 ) . 2(كادوا ان يكونوا من الحكمة انبياء : فرمود افراد مى در باره اين گونه) ص(رسول اكرم

 ! باشند حق و باطل، مانند انبياء و پيامبران بعيد نيست كه آنان، در حكمت و شناخت

داراى چنين مقامى بـود، زيـرا در شـرايط وموقعيتهـاى مختلـف، آنطـور بـا               ) ص(ن از ديدگاه پيغمبر   آرى، سلما 

پرداخت، وقت كار و حفر خنـدق كلنـگ بـه            بصيرت و موقع شناس بود، كه به هنگام عبادت به نمازو روزه مى            

پاه اسـالم، در    سختى سـ   حضور فعال داشت و حتى فرمانده ارتش بود، به وقت          گرفت، در ميدان جنگ    دست مى 

قلم »  مداين«مردم   نمود، به هنگام كارگشايى و حل مشكالت اجتماعى        طائف منجنيق و تانك اختراع مى      جنگ

با حربه علـم و منطـق وارد صـحنه          ) ع(على برد، و به هنگام مناظره و دفاع از ساحت مقدس          و دوات به كار مى    

خواهـد    راستين و آگـاه، بخصـوص كسـى كـه مـى            گرديد و اين است راه ورسم يك مسلمان        نبرد و مبارزه مى   

ال تهجـم    العالم بزمانه : فرمايد مى) ع(و نيز بدين جهت است كه امام صادق       . خلق گردد  دار رهبرى وهدايت   عهده

 ) . 3(عليه اللوابس 

 . گيرد كسى كه به شرايط و مقتضيات زمان خود آگاه باشد، دستخوش اشتباهات ولغزشها قرار نمى

پرسـتى بـا     خويش از ضاللت و بـت      سيره و شيوه سلمان فارسى، كه روزگارى براى نجات         ين است به هر حال، ا   

بارى از ايران به شام و حجاز گريخت، وروزگارى هم به عنوان فرمانده ارتش اسالم به ايران آمـد و                     وضع رقت 

 ) . 4(االصل، ادعوكم اليها ما يصلحكم، ان تسلموا فاخواننا  انى منكم فى: گفت

ام، اگر مسلمان شويد     شماست آمده  نيز مانند شما اصالتا ايرانى هستم، و براى دعوت و هدايتى كه به صالح             من  

 . برادران ما خواهيد بود

: دهد، و سپس بـا بيـان       امنوا دستورخودسازى مى  : بارى، راه و رسم سلمان، برنامه قرآن است، كه ابتدا با فرمان           

 . دارد ومسؤوليت نظارت بر اصالح اجتماع وا مى»  يگرسازىد«مسلمانان را به ) 5(تواصوا بالحق 

سلمان هم از ايران به حجاز رفت و ابتدا خود را اصالح نمود، سپس به ايران بازگشت، تا ديگران را نيز بـه راه                        

 . ارشاد و اصالح برساند

 . اميد است، شيوه سلمان براى همه مسلمانان هم، راه و رسم زندگى اسالمى قرارگيرد

 احمد صادقى اردستانى: قم 
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 به نام خدا

 مصطفى زمانى : مقدمه استاد

 

 اولين مسلمان ايرانى 

آن حضرت را براى تدريس در       تا آنجا مورد توجه ايرانيان قرار گرفت كه چند مرتبه         ) ع(اگر چه على بن ابيطالب    

) ع( عالقه به خاندان رسالت پيدا كردند كه از علـى  ايرانيان آنقدر  دانشگاه جندى شاهپور دعوت كردند، و اگر چه       

برايرانيان به  چندين مرتبه دعوت كردند كه حكومت ايران را بپذيرند و براى رياست        ) ع(حسين و همچنين از امام   

دارايـى مسـلمانان داراى مقامـات        ايران سفر كنند، و اگر چه مقام ايرانيان مسلمان به آنجا رسيد كـه در وزارت               

سازى،خدمات شايانى به مسـلمانان كردنـد، امـا تمـام ايـن توجهـات        يدند، زيرا ايرانيان در كار اسلحه     عالى گرد 

ايرانيـان بـود     و نفوذ در ميان مسلمانان، پس از مسلمان شدن        ) ع(ايرانيان به اسالم ومسلمانان و خاندان رسالت      

)6 . ( 

بار سفر بست و به سـياحت و     و ستم و بيدادگرى   آرى، اولين ايرانى كه براى شناسايى خداى يكتا و فرار از ظلم             

 . مسافرت پرداخت، سلمان فارسى بود

كنيم كه، اگر آن همه رنج و ناراحتى رامشاهده كرد، در راه هدف عالى  با توجه به هدف سلمان فارسى درك مى

لمان را و خاندانش سـ ) ص(و الهى او ارزش داشته است و براى همين ارزش فكرو هدف اوست كه رسول اكرم        

 . كردند نمودند و ازاو احترام مى به بزرگى ياد مى

 

 به سلمان  نسبت) ص(روش محمد

او رامورد لطف و مرحمت قرار داد و        ) 7(سلمان را خريدارى كرد و آزادش نمود        ) ص(از آن روزى كه رسول خدا     

كـرد و    برقرار مـى  »  خوتا«افزايش يافت كه،آنگاه كه ميان سلمان و ابوذر پيمان          ) ص(تا آنجا لطف رسول خدا    

 ) . 8(نمود، با ابوذر شرط كرد كه نافرمانى سلمان را ننمايد  آنان را با يكديگر برادرمى

: داشت كرد و سلمان عرضه مى مى با سلمان درباره مبارزه با نيروى دشمن مشورت) ص(آن روزى كه رسول خدا

افتادنـد و دوسـت     از پيشنهاد سلمان به تعجب مى     كنند ومسلمانان    در ايران ما، در چنين مواردى خندق حفر مى        

سـلمان  ) ص(سلمان از ماست، رسول خـدا     : داشتند كه او را به خودمنتسب گردانند و به همين منظور گفتند            مى

 ) . 9(»  سلمان از ما اهل بيت است«: رابيش از پيش مورد لطف قرار داد و فرمود

من «: اى فرمود ا كشيد كه براى دفع توهم و يااعتراض عدهبه سلمان به آنج نسبت) ص(كار مهربانى رسول خدا

) ع(علـى : بدارند، اين چهار نفر عبارتنـد از       آنان را دوست   بدارم و دستور بدهم كه     ام چهار نفر را دوست     مامور شده 

 ) . 10(» سلمان، ابوذر، و مقداد
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و ) ص(ماد و امين پيـامبر اسـالم      بود، بلكه تا آنجا مورداعت    ) ص(حضرت رسول اكرم   سلمان نه تنها مورد محبت    

كشيد  مركب سوارى آن مخدره را از جلو مى      ) س(حضرت زهرا  قرار گرفت كه، شب عروسى    ) ع(على بن ابيطالب  

 ) . 11(رسيدند ) ع(راند تا به خانه على از عقب سر، آن را مى)ص(ورسول خدا

زيزبود و گاه و بيگاه درد دلهـاى آن         هم سلمان، مشاور حضرت زهرا و رازدار آن بانوى ع         ) ع(پس از ازدواج على   

 . نمود بيان مى) ع(مخدره را براى رسول خدا و على

مـورد لطـف و   ) ع(ابيطالـب  و علـى بـن  ) ص(سلمان فارسى، تنها در زمان زندگى خود و يا سالمتى رسول خـدا  

حضـرت  مرحمت و ستايش نبود، بلكه پس از مرگ هم تا آنجـا مـورداحترام و عنايـت ايـن خـانواده بـود كـه                          

 ! گرفت قرار مى در اين باره، مورد اعتراض) ع(صادق

كنم اين اسـت     علت اينكه من سلمان رابه نيكى ياد مى       «: فرمود ولى آن حضرت در برابر اعتراضات ديگران مى       

داشت و آنان    داشت، فقراء را دوست مى     را برخواسته خود مقدم مى    ) ع(خواسته على : بود كه، او داراى سه خصلت    

 ) . 12(» دانست، و دوستدار علم و دانشمندان بود وتمندان برترمىرا بر ثر

 

 روش امنيتى سلمان 

وقتى وارد مداين شـد،     ) 13(كرد   از سوى خليفه دوم، سمت استاندارى مداين را قبول        ) ع(سلمان كه با اذن على    

نج هزار درهم بود، آن را در كند، زيرا با اينكه سهميه او پ به زنبيل بافى مشغول گرديد تا زندگى خويش را تامين

خـود ارتـزاق كـنم، و بـه كارهـاى مـردم هـم                دارم از دسـترنج    دوسـت مـى   : گفـت  كرد ومـى   راه خدا انفاق مى   

 ) . 14(نمايم  رسيدگى

بـه وى و     اى از آنان كـه چشمشـان بـه ظواهردوختـه بـود، نسـبت               شغل اختصاصى سلمان، سبب شد كه، عده      

ن جهت، دزدى و فسادرواج يابد، اما سلمان از مسجد خارج شـد و بـه يـك                  اعتنا گردند و به همي     دستوراتش بى 

 ) . 15... (گفت اى سگ كه در كنار راه بود جمله

شبها خارج از وقت مقرر، ازمنزل خارج گردد، زيرا آنان كه شب   به دنبال جمله سلمان، ديگر كسى جرات نداشت       

 ) . 16! (رسيدندخارج شده بودند مورد حمله سگها قرار گرفتند وبه قتل 
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 سلمان فارسى 

اردستانى، كه اينك در اختيار خوانندگان  نوشته جناب دانشمند ارجمند آقاى احمدصادقى»  سلمان فارسى«كتاب 

اى از فضالى حوزه علميه قم تاليف نمـوده و           گيرد، يكى از آثارمتعددى است، كه عده       كتابهاى مذهبى قرار مى   

 . گيرد گردد و در اختيار طبقه جوان قرار مى  و به تدريج چاپ مىدارند يا در دست تاليف

محترم اين كتـاب، در تكميـل آثـار          نظران قرار گيرد و نه تنها نويسنده       اميد است اين نوشتار مورد توجه صاحب      

اع توان به اجتمـ    اند، از راه قلم بهتر مى      هم كه تشخيص داده    ديگرش تشويق گردد، بلكه ساير دوستان عزيزمان      

انـد، بـيش از پـيش كوشـا باشـند و             تر شوند و در راهـى كـه در پـيش گرفتـه             دلگرم خدمت كرد به كار خويش    

 . زحمات خود را به تدريج در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهند محصول

 

 

 

 1348 ديماه -قم 

 آبادى مصطفى زمانى نجف
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 پيشگفتار

فارسـى، از سـلمان      آوريـم، از سـلمان      مسـلمان سـخن بـه ميـان مـى          در اين كتاب از يـك قهرمـان برگزيـده         

در آثار مختلف اسالمى بـه كـاوش پرداختـه و            نويسنده). ص(، يار ممتاز و عالى رتبه پيامبر اسالم       )ص(محمدى

اوسـت كـه اينـك بـه صـورت كارنامـه خوانـدنى و درخشـان از يـك                 اين كتاب محصـول مطالعـات تـاريخى       

 . شود ابر خواننده عزيز گشوده مىمسلمان در بر بزرگ شخصيت

و دقـت اسـت، چـون در         خواندن اين سرگذشت تاريخى براى ملت ايـران، بيشـتر از ديگـران در خـور مطالعـه                 

روزگارى كه فضاى وطن ما را اوهام و خرافات مجوسيت وآتش پرستى فراگرفتـه و تاريـك سـاخته بـود، اول                      

دى را در هم شكست و شـجاعانه و آزادانـه بـراى يـافتن               پرورى و تبعيض نژا    كسى كه سد رؤيا پرستى وخيال     

از اين نظر الزم است     . است مذهب واقعى و آرامش آفرين قدم استوارى برداشت، سلمان فارسى ايرانى بوده            يك

زندگى كرد و اكنون حدود هيجده قرن از آغـاز زنـدگى او              العاده كه بيش از دو قرن      پيرامون اين شخصيت فوق   

كنيم، تـا شخصـيت درخشـان و پرعظمـت هـم مـيهن پيشـقدم خـود بـه اسـالم را،                         مطالعه تر گذرد عميق  مى

 . تربشناسيم درست

 

 از كدام شهر بوده است؟ 

شهرهاى ايران بـوده اسـت       كنيم در اين زمينه، كه آيا سلمان از كدام يك          وقتى به كتابهاى تاريخى مراجعه مى     

 ! اند ا كردهيابيم، كه مورخين در ميدان تاريخ به پ غوغايى مى

قهرمان كتـاب مـا، از      : اند نوشته اى هم  گروهى او را اصفهانى دانسته، برخى وى را شيرازى خوانده و احيانا عده            

اند اصال وجود چنين شخصى      سرزمينهاى اهواز، شوشتر، رامهرمز و بهبهان برخاسته است و كسانى هم خواسته           

 !! را در تاريخ اسالم انكار كنند

»  جى«اى كه آن را  سلمان اصالتا از رامهرمز فارس، از قريه«: نويسد ر، مورخ بزرگ اسالمى مىمحمد بن عبدالب

 ) . 18(» اند باشد و بعضى هم او را اصفهانى معرفى كرده ناميدند مى مى) 17(

: تبا ترديد اينگونه نوشته اسـ      سلمان اظهار نظرى نكرده، بلكه     در مورد اصالت  »  قاموس الرجال «نويسنده كتاب   

 ) . 19(» باشد در اصفهان مى»  جى«سلمان يا از شيراز يا اهل رامهرمز يا اهواز يا شوشتر ويا قريه «

گشـايد و شـعله ايـن جـدال را      ولى آنچه قفل اين مشكل رامى. وى اهل بهبهان بوده است   : اند بعضى هم گفته  

اند و در آنجا  د و سپس به كازرون رفتهان پدر و مادرسلمان از اصفهان بوده    : كند اين است كه بگوييم     خاموش مى 

كـه   زيرا در متون تاريخى سخن از اصفهانى بودن سلمان زياد آمده و آنگاه هـم              . اند زندگى خويش را آغازنموده   

خود را بيان كنـد،      دهدتا سرگذشت  به او دستور مى   ) ص(گذارد، وقتى رسول خدا    سلمان به تحريم اسالم قدم مى     

نامنـد   مـى »  جـى «اى كه آن را      پارسى، اهل اصفهان از قريه     من مردى «: گويد وى ضمن توضيحات زيادى مى    

 ) . 20(»  باشم مى

دارى براى برادرو بستگان سلمان به كـازرون         نامه دامنه ) ص(خوانيم كه رسول خدا      از طرف ديگر در تاريخ مى     

 ) . 21(ار دهند مردم خاندان سلمان رامورد تكريم و احترام قر: دارد كه نويسد و اعالم مى مى
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زيسـته،و بعـد هـم چـون بـرادر و       روى اين حساب، سلمان هم اصفهانى بوده، چون در آنجا متولد شـده و مـى       

توان سلمان را هم اهل كازرون  اند، مى زيسته اند، و اعضاى خانواده وى دركازرون مى بستگان او به كازرون رفته

 . دانست

، بعد به كازرون هجرت كرده، برادر وخانواده وى هم به آنجا مهاجرت             بنابراين، سلمان اصالتا اهل اصفهان بوده     

و شايد هم او براى مدتى به شيراز و اهوازو شوشتر و بهبهان و رامهرمز كه در تاريخ آمـده مهـاجرت                      . اند نموده

 . شده است همه اين مناطق، شيراز اطالق مى داشته، و شايد هم آن روز به

نى رشيد و ممتاز و سر سلسله تمام ياران پيامبراسالم بوده است، و ما هم هـدف                 سلمان مسلما  آنچه مسلم است  

وى و سرمشق و آموزش گـرفتن از آن شخصـيت ايمـانى و               خود را كه عبارت است از آشنايى با مقام درخشان         

 ) . 22(»  سلمان فرزند اسالم است«: گوييم قول خود او مى كنيم و به اخالقى دنبال مى

هم اكنون آثارى از آن هست،        سلمان، در مشرق دشت ارژن، قبرستان سلمانيها در كازرون، كه          اما وجود چشمه  

خاندان سلمان و بلكه  و نامه رسول خدا به عنوان معافيت مسجد جامع عقيق كه به مسجد مالبرات معروف است

 اصـفهان بـه كـازرون    هانشانه و دليلى است، كـه بـرادر و اعضـاى خـانواده سـلمان از      تمام اهالى كازرون، اين   

 . كرده باشند مهاجرت

 

 سلمان پاك 

نام كتابى است كه دكتر عبدالرحمن بدوى براى يك قسمت از چهارقسمت كتاب خويش تحت               »  سلمان پاك «

»  لـوئى ماسـينيون   «اصـل ايـن كتـاب را پروفسـور          .انتخاب كرده اسـت   »  شخصيات قلقة فى االسالم   «عنوان  

آن را به عربى آورده، و آقاى دكتر على شريعتى هم آن را   »  عبدالرحمن بدوى «شناس فرانسوى نگاشته و    اسالم

 . ازعربى و فرانسه، به پارسى ترجمه كرده است

رسى كامل نداشـته و      دست به همه كتابهاى مستند تاريخى    »  ماسينيون«در اين كتاب به خوبى روشن است كه         

ها را بـا مطالـب تـاريخى         مرموز از گوشه و كنار، افسانه      هايى كه مورخين   خورده و رساله   تنها از چند كتاب دست    

 ! اند استفاده كرده است بهم بافته

در رساله موجز و فشرده و بسيارتندى كوشيد تا نشـان دهـد             » هوروويتز «1992در سال   «: نويسد ماسينيون مى 

ده است، و در اين موضوع زائيده ش»  خندق«كلمه  اى بوده كه از بحث اشتقاقى مربوط به كه سيره سلمان خرافه

بـه نظـر وى در      . داند پيروى كرده است    خرافه را در يك نوع بيمارى زبان مى        كه ريشه » ماكس مولر «از نظريه   

كوشـيدند   مـى  شده است، كه مدافعين اسالم در فهرستهاى غيردقيقى يافت مى    »  سلمان«آغاز تنهايك نام ساده     

ايمـان  ) ص(رسـالت پيغمبـر       و مسيحيانى كـه در آغـاز كـار بـه           يهوديان) 23(»  شهود اهل كتاب  «تااز اسامى   

براى آراسـتن جنـگ خنـدق        نسبت داده شده است    اين نام كه بطور مبهمى به يك ايرانى       . اند، تنظيم كنند   آورده

 . بكار رفته است

كـر  كلمه خندق، كه از زمان قديم معرب شده، ولى از اصل ايرانى آمده اسـت و يـك كاراسـتراتژيكى را كـه ف                       

كه از او هيچ خبر     ) فارسى(كند، اين فكر را القاءكرد، كه از نام سلمان           بيان مى  كنند ريشه ايرانى داشته است     مى
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بسازند و بدين طريق    ) ص(شناختند، يك مهندس ايرانى،يك مزدكى مسلمان شده، و مشاور خاص محمد             نمى

براسـاس ايـن فرضـيه      . ثبت كردند ) ع( آل على  شيعى اولين مدافعان   زمينه رامهيا كردند، تا نامش را در فهرست       

 ) . 24(» !داند اشتقاقى مى هورو، ساير تفاصيل مربوط به حيات سلمان را زاييده همين خرافه

 

 داورى ماسينيون 

تر فكر كرده، در صفحه بعد و همچنين دراواخر كتاب خود بـه دفـاع از    اى عادالنه كه تا اندازه»  ماسينيون«ولى  

اشـكالى  «: داخته و در مطالب تاريخى كه همه بايدمقلد باشيم، اينگونه به اجتهاد پرداخته اسـت حريم سلمان پر  

 در كنار همكاران بزرگ سياسـى و آن همـه هـم پيمانـان سـودجو                 -) ص(پيغمبر   نخواهد داشت كه فكر كنيم    

و . سـى حـرمش   تحريكات سيا   دوستانى مطمئن داشته كه دلش به آنها نزديكتر بوده است، تا به            -ومشكوكش  

 ) . 25(»  پس از خديجه وزيد، و بيشتر از اين دو به حذيفه وسلمان دلبستگى داشته است

اميـه بـوده اسـت و        مـزدور بنـى   :كنـد  در اينجا از او پيروى مى     » هورووتيز«زهرى كه   «: نگارد نيز ماسينيون مى  

 ) . 26! (»تباه سازدانقالبى ستايش شده است،  را كه از جانب شيعيان»  شاهدى«كوشيده ارزش  مى

 

 سلمان منا : حديث

شناس فرانسوى، تاكنون با احترام نام برديم و او رايك مورخ و محقـق منصـف                 اسالم»  ماسينيون«از پروفسور   

 . هم مطالب مهم وقابل دقتى آورده است»  سلمان پاك«قلمداد كرديم، و در كتاب 

چون گـاهى   ! ين افرادى براى ما قابل قبول واعتماد نيست       هاى چن  اما نبايد غافل بود كه همه اظهارات و نوشته        

ها  رسى نداشته و گاهى هم دستخوش وسوسه دست اين محققين و مورخين به كتابهاى اصيل و صحيح اسالمى

اند نابجا اظهارنظر كرده و مسـائل اعتقـادى و مـذهبى را بـا اوهـام و                   مجبور بوده  اند، كه  شده و ماموريتهايى مى  

 ! تا در نتيجه ديگران از اين آب گل آلود، بهتر ماهى بگيرند! ميزندهادرآ افسانه

راخاطرنشـان سـاخته و بـه پاسـخ آن          »  ماسينيون«انگاريهاى آقاى    اكنون ما به عنوان نمونه سه مورد از سهل        

 : پردازيم مى

ن اسـالمى   است، كه همه مورخي   )ص(، حديث معروف نبوى     » سلمان منا اهل البيت   «: يك مورد مربوط به   : الف

 : اينطور نوشته است»  هشام ابن سيره«اند، ولى ماسينيون به استناد  آن را ثبت كرده

كثيـربن  (راوى مـدنى     بـر يـك روايـت واحـد، از يـك           ايـن حـديث   »  سلمان منا اهـل البيـت     «: درباره حديث «

» اند تلقى كرده »  ليقا«آن را ضعيف و     »  واقدى«استوار است، كه ابن هشام و     ) عمروبن عوف يشكرى   بن عبداهللا

)27 . ( 

 : گوييم در پاسخ اين ادعا مى

 ) . 28(اند  را روايت كرده حديث را ضعيف ندانسته، بلكه با صحت و قاطعيت، آن»  واقدى«هشام و   ابن-1



 11

 غير از اين دو تاريخنگار، مورخان فراوانى، از شيعه و اهل سنت، حديث راروايت نمـوده، كـه بـراى اطـالع                       -2

الصفوة، قاموس الرجـال، نقـد الرجـال و كتـب صـحيح              االصابة، االستيعاب، اسد الغابة، صفة    :  كتابهاى بيشتر به 

 . كتاب نشانى آنها آمده، الزم است مراجعه شود ديگرى كه در پاورقيهاى اين

اسـت، كـه وى اينطـور بـه          را دچار اشتباه كرده، مسئله بردگى و آزادى سلمان        »  ماسينيون«مورد دومى كه    : ب

عرب نبود پس از آزادى از بردگـى توانسـت در ميـان       چگونه سلمان كه  «: پردازد مندانه خويش مى   سؤال شگفت 

 پديد آمده بود جاى بگيرد؟  اين امت جوانى كه در مدينه

اى آزاد شده بود، و بايد برده آزاد شده همـه كسـانى باشـد،كه در بازخريـد وى سـهيم                      چون وى به وسيله عده    

 ؟ !اند بوده

 ) . 29(» !است)ص(وى آزاد شده شخص پيغمبر : شود كه اين حال، كمى بعد اعالم مىبا 

 : شود جواب قسمت اول سؤال، در دو محور توضيح داده مى

توانسته است در ميان ملـت       كند كه، سلمان پارسى چگونه      توجه داريد كه ماسينيون در وهله اول تعجب مى         -1

، موضـوع اخـوت اسـالمى را ميـان          » سلمان پـاك  «74 و   91فحه  عرب زندگى كند؟ در صورتى كه خود در ص        

بايست اين شـبهه او      ايرانى عامل وحدت و معاشرت دانسته است و مى         ، بالل حبشى و سلمان    » صهيب يونانى «

 . گرديده باشد برطرف

متيـازى  و آفريقايى بر ديگرى ا     آفرين اسالم هر يك از عرب و عجم و اروپايى           اضافه بر اين، در مكتب صلح      -2

باشـد و اسـالم بـا هرگونـه          هـا، مقـام ايمـان وخداشناسـى در افـراد مـى             ندارند و تنها مالك ارزشها و برتـرى       

 ) . 30(بدن و نژادپرستى، شديدا مبارزه كرده است  پرستى و افتخار به رنگ وپوست خرافه

سـلمان پارسـى   : آورد كـه   مـى  پرورانيد و احيانا به زبان     همان روز هم اگر كسى چنين خيالى را در ذهن خود مى           

 ) . 31! (شد مواجه مى) ص(است و ما عربها، بر او امتياز داريم، با مخالفت وسرزنش رسول اكرم 

سلمانى كه  «: سلمان است كه   راه خيال را پيموده است، مسئله بردگى و آزادى        »  ماسينيون«مورد سومى كه    : ج  

خريدارى و آزاد شـده، بايـد بنـده         ) ص(رپرستى پيغمبر   برده يك يهودى بوده بعد به همكارى چند مسلمان وس         

 ) . 32(» اند همه كسانى باشد كه او راخريده

مسلمانان او را خريدند و در راه خدا         در صورتى كه خيلى روشن است، كسى كه آزاد شد، ديگر بنده نيست، بلكه             

در آمده و رنـگ ديگـرى   »  مشكى «پارچه سفيدى كه به رنگ بيرون آمد، مثل  »  بردگى«آزاد كردند، و از حالت      

 . به خود گرفته است

حيـرت بـه دنـدان       بود و سپس آزاد شد، ديگر بردگى او معنـايى نـدارد، تاانگشـت             »  برده«بنابراين، سلمانى كه    

همه او را خريدند و در راه خدا آزاد كردند، و رسـول              باشد؟ بلكه  بگيريم كه متعلق به كداميك از خريدارانش مى       

شـود، و تناقضـى هـم وجـود          حل مى »  ماسينيون«با اين بيان مشكل     . بوده است  م بانى آزادى وى   ه) ص(خدا  

 . نخواهدداشت
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بـاال هـم در ايـن كتـاب          اى هم دارد، غير از ايرادهـاى       مطالب جالب و قابل مطالعه    »  سلمان پاك «البته، كتاب   

بـه آن    بايسـت  رصـت مناسـب، مـى     خورد، كـه در ف     مى مسايل ديگرى كه سزاوار بحث و بررسى است، به چشم         

 . پرداخت

 

 هدف ما 

عزيـز معرفـى كنـيم و از         ميهنـان  منظور ما در اين نوشته اين است كه، يك مسلمان پيشقدم ايرانى را بـه هـم                

ها گروهى ديگر از دوسـتان مـا         در اين زمينه  . بگيريم سرگذشت آموزنده اين مرد بزرگ درس فضائل و انسانيت        

اند، كه در شرف اتمام است، ما كاميابى آنها را آرزومنديم تا مردان رشـيد          برداشته اى النهنيز قدمهاى مثبت و فعا    

و شخصيتهاى بـزرگ وخـدمتگزار اسـالم، معرفـى          ) ص(وعاليمقام اسالم را به دوستداران اصحاب رسول خدا         

 . نمايند

ناب آقـاى مصـطفى زمـانى كـه از          در پايان اين پيشگفتار، از فداكاريها و دلسوزيهاى بزرگوارانه استاد ارجمندج          

 . اند، سپاسگزارم نگذاشته بهره هاى دلسوزانه خويش مرا بى راهنمايى

 

 

 1348 پائيز -حمد صادقى اردستانى  ا-قم 

 

 : نوشتها پى

 

 . 323 و58رئيس دانشگاه عالى مسيحى لبنان، فتاوى صحابى كبير، ص . 1

 . 53، ص 2اصول كافى، ج . 2

 .  طبع نجف،261تحف العقول، ص . 3
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 از كليسا تا آغوش اسالم : 1فصل 
 

 مهد پرورش سلمان 

پاشـيد و گـاهى چهـره         مى نور گشت، خورشيد فروزان به عادت هميشگى به سطح زمين         ساليان دراز سپرى مى   

بازرگانان به تجارت و سـوداگرى خـويش مشـغول بودنـد،     !گرفت پوشيد و جهان را تاريكى و دهشت فرا مى         مى

گذاشتند و باالخره همه كـس بـه دنبـال كـار و حرفـه خـويش                  دشت و صحرا قدم مى     برزيگران صبح به سوى   

 . درتالش و كوشش بود

آبرومندى از فرزندان منوچهر پادشـاه       خانواده»  اصفهان«شيب اجتماع، در    در ميان اين غوغاى زندگى و فراز و ن        

، ) 2(بـود   » بـن مهيـار    فـروخ «بزرگ و رئيس اين خـانواده        كرد نام  زندگى مى ) 1(»  پيشداديان«ايران از سلسله    

مردمـى ثروتمنـد و شـريف بودنـد و          »  فـروخ «خـانواده   ! شـد  محسوب مى  همان مردى كه بزرگ قبيله و محل      

 . بردند اجتماعى را ازنياكان خود به ارث مى صيتشخ

سر نهاده بود، نـام ايـن        بلوغ را پشت   پرورانيد كه تازه دوران    اى را در آغوش خود مى      اين خانواده، نوجوان آراسته   

اش بـه خـوبى      بود و ازهمان روزها آثار مجـد و بزرگـوارى در چهـره            ) 3(»  روزبه«نوجوان طبق روايت مشهور     

آشـكار   شد خطوط طاليى نبوغ و سعادت در سيماى ملكوتيش بـه خـوبى         شناسى مى  د، و اگرقيافه  ش مشاهده مى 

 . گرديد مى

كشورى انتظار داشـت روزى      وى نمونه كاملى از معنويت و اخالق و متانت و پاكى بود و خالصه جوانى بود كه                

 . ندبه وجودش افتخار كند و احيانا هر كسى آرزو داشت اورا به خود منسوب گردا

 . ستودند نفسانى و معنوى مى زبانزد همه بود و او را به اخالق و فضيلت و كماالت»  روزبه«پاكى و نجابت 

اى داشت كه در آنجا كشاورزان زيادى را به زراعتكارى گماشته بـودو روزى يـك بـار هـم خـود                       فروخ، مزرعه 

 . كرد بدانجا سركشى مى

براى اين كه فرزند عزيزشان بـا        ساير بستگان قرار داشت، اين خانواده     روزبه، به شدت مورد عالقه پدر و مادر و          

كردند، تا از هرگونه ناراحتى وزحمت و مشقت در  نگهدارى مى آسايش و راحتى زندگى كند او را هميشه در خانه      

 . امان بوده باشد

فرزند خـود بيـاموزد، تـا       پرستى ومجوسيت را به      مهيار تصميم داشت، از همان اوايل جوانى عقيده آتش         بن فروخ

 ! بدين وسيله سنت و شيوه دودمان خويش راحفظ كرده باشد

اما روزبه وقتى بطور ! داد تعليم مى يافت راه و رسم آيين خويش را به روزبه      بدين منظور، هرگاه وقت مناسبى مى     

ام، موافـق بـا منطـق و        به خود اجازه دهد و بپذيرد كه اين مر         توانست انديشيد، نمى  دقيق پيرامون اين كيش مى    

 . عقل و فطرت انسانى است

چه انديشه سست و چه فكر ! كرنش كند؟ وه، انسان نقطه توجه خود را آتش قرار دهد و صبح و شام در برابر آن

 انسـان ازهمـه     ;نه، چنين خطـايى سـزاوار نيسـت، انسـان عقـل دارد            ! اى است  بچگانه آميز و چه حرف    مسخره
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ثبـات سـجده      آنوقت در برابرآتش يعنى يك موجـود بـى         ;باشد رسبد مخلوقات مى  موجودات برتر است و گل س     

 ! كند؟ 

 . نه، اين ذلت از ساحت مقدس انسان به دور است

 

 پروازى در عالم 

وقتى شب، پرده سياه خود را روى        به خصوص  پرداخت به فكر و انديشه مى     يافت هرگاه جاى خلوتى مى   »  روزبه«

نگريست و در چهره سـتارگانى كـه بـه صـفحه آسـمان               فضاى پهناور باالى سرمى   كرد، وى به     زمين پهن مى  

 . شد زدند دقيق مى چشمك مى ميخكوب شده بودند و به هم

وار، اقيانوسـهاى    اين اختران فروزان، رفت و آمد شب و روز، گردش فصلهاى چهارگانه،كوههاى بلند و سلسـله               

انـدام، كـه بـا       هـاى زيبـا و نـرم       سـرا، پروانـه    ن قشنگ و نغمـه    پرتالطم و مواج، گياهان سودمند وفراوان، مرغا      

جهان وسيع و اسرارآميز، كـه       و باالخره اين  ! كنند لطيف خود صورت گلها را نوازش كرده و گردگيرى مى          بالهاى

فكر بشر را واله و حيران خويش ساخته است،همه زبان گويايى دارند كه اين عالم را آفريدگارى حكيم و دانا به                     

 . ودآورده استوج

ها را ناديده گرفته و چشم وگوش بسته به دامن آتشـى ناپايـدار كـه                 ها و نشانه   نه، سزاوار نيست اين همه دليل     

گرايد، چنـگ زده و در مقابـل آن بـه عبـادت و               تازه خود به نگهبان احتياج دارد وسرانجام هم به خاموشى مى          

 ! برخيزم نيايش

 روزبه، اثر فوق العاده عميقى گذاشت و او را وادار كردتا به جستجوى عقيـده                هايى بود كه در ذهن     اينها انديشه 

تا جايى كه قلبا از عقايد و كردار پدر و مادر واجداد خويش متنفر شد و رفتـار آنهـا را بـه بـاد          ! صحيحى بپردازد 

 ! گرفت انتقاد و احيانا مسخره مى

اين شد كه وى، يك وقـت   كم رشد كرد و محصول آن     مجوانه زده بود، ك   »  روزبه«اين اراده مقدس كه در قلب       

گذرد، جوشـش و غوغـاى بيشـترى         احساس كرد نيروى مرموزى در درونش به وجود آمده وهرچه يك روز مى            

 ! سازد كند و هر لحظه او رامضطرب و نگران مى مى

معشـوق گمشـده و     و از فراق    !اى مثل جادو سراسر وجودش را تسخير كرده        اش تنگ شده و قدرت ناديده      سينه

 ! برد اى ملول بود و رنج مى ناشناخته

 ) 4!! (كه من خموشم و او، در فغان و درغوغاست! در اندرون من خسته دل، ندانم چيست؟

 

 ناقوس كليسا 

ورزيد، ازاين رو پيوسته او را در خانـه نگـه            بن مهيار خيلى به فرزند خود محبت مى        همانطور كه خوانديم، فروخ   

 ! مبادا بدو گزندى رسدداشت، تا  مى

ماند و بااجتمـاع و مـردم سـر و كـار پيـدا               در خانه مى  »  روزبه«در صورتى كه اين كار فروخ اساسى نبود و اگر           

 ! آمد ارتباط با ديگران، بار مى آموخت ويك عضو ناقص و بى كرد، آداب و معاشرت اجتماعى را نمى نمى



 16

خـود در منـزل سـرگرم     ى تلقـى كـرد و يكـى از روزهـايى كـه     بدين جهت، فروخ، اين كار را براى خود اشتباه 

را به منظور سركشى دهقانان به مزرعه خـويش          ساختند، روزبه  رسيدگى به وضع كارگرانى بود كه ساختمان مى       

 . كه نزديك ده قرار داشت فرستاد

ه را پيش گرفـت، او      و راه مزرع   خيلى شادمان شد، بدين لحاظ خانه را ترك گفت         روزبه نيز خود از اين ماموريت     

اما همچون مادرى كـه فرزنـد دلبنـدش را از دسـت داده     ;كرد فاصله چند كيلومترى و باريك بيابانى را طى مى      

اش  بود، اما انديشه   اختيار در حركت   داد، قدمهايش بى   باشد واله و حيران و افسرده وپريشان به راه خود ادامه مى           

انطور كه غـرق در امـواج متـراكم افكـار بود،ناگهـان صـدايى بـه                 هم. كرد دردنياى وسيع و دور دستى سير مى      

كليسايى بود كه در آن نزديكى، محـل عبـادت و    گوشش رسيد و رشته افكارش را گسيخت، اين صداى ناقوس   

 . خويش را رها كرد و به نزديك كليسا رفت راه»  روزبه«. اجتماع مسيحيان بود

كردند و ايـن صـدا در پهنـه بيابـان            ته جمعى با صداى بلند تكرارمى     خواندند و جمالتى را دس     در كليسا نماز مى   

 . حبيب اهللا) ص(اشهد ان ال اله اال اهللا، و اشهدان عيسى روح اهللا، و اشهد ان محمدا : يافت انعكاس مى

اين كالم حق بود و گويندگان آن، راهبان و زاهدان مسيحى بودنـد كـه در معبـدخويش گـرد آمـده و مراسـم                         

 ! كردند  برگزار مىمذهبى را

به دنبـال   . كرد روزنه كوچكى از اميد درقلبس تابيده است        روزبه با شنيدن اين كلمات منقلب شد و احساس مى         

اين اميد وارد كليسا شد و از راهبى درخواست كرد تا او رابه دستورات كيش خود آشـنا كنـد، راهـب هـم چنـد                          

 . شتبيان دا»  روزبه« مسئله مربوط به خداشناسى براى

بـا ايـن اعتقـاد       نمود، آن وقـت    اعتراف) ع(مريم   بن حضرت عيسى  روزبه به يگانگى خدا شهادت داد و به رسالت        

گرفت پيرامون دين جديـد تجسـس بيشـترى كنـد تـا              مذهبى، انقالب درونيش اندكى آرام گرفت، بعد تصميم       

بـه دنبـال ايـن تصـميم        . ددبرايش بهتر روشـن گـر     »  اشهد ان محمدا حبيب اهللا    «:حقيقت آن بخصوص جمله   

 : اينطورسؤال خويش را آغاز نمود

 گفتيد چيست؟  مقصود شما از آن جمله آخر، كه همه با هم مى

حبيب خدا و پيامبرى اسـت كـه انبيـاء وسـفراى الهـى بـه وى خـتم                   ) ص(دهيم كه محمد     گواهى مى : گفتند

 . شوند، او پيغمبر آخرالزمان است مى

كان خفيفى خورد و احساس نمود بيش از پيش قلبش باآرامش خاصى انس گرفت،           روزبه با شنيدن اين سخن ت     

 . اى دلش را نورانى ساخت و روشنى اميدواركننده

 . فرامين دينى پرداخت روزبه، آن روز به خانه برنگشت و شب را هم در كليسا ماند و به عبادت و انجام

 

 ! در آتش فراق

ت فرزند خويش، سخت پريشان خاطرشدند و افرادى را به اين طرف و آن              اش براى غيب   مهيار و خانواده   بن فروخ

شديدا زبانه »  روزبه«گسيل داشتند،آتش فراق در قلب بستگان و بخصوص پدر »  روزبه«طرف براى پيدا كردن     

 . كشيد و سراسروجودش را اضطرابى كه نشانه غم و اندوه شديد بود فرا گرفته بود مى
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 . ريخت و به دنبال گمشده محبوبش درتالش و تكاپو بود ديگران اشك مىفروخ، خود نيز بيش از 

ماليمـى از پشـت ديـوار        پيمـود، نـواى    فاصله بين ده و مزرعه را مـى       »  فروخ«بعدازظهر روز دوم، همانطور كه      

 . توجهش را جلب كرد، صاحب صداى عقب ديوار، روزبه بود

 ! رسيد اش گرفته وغم آلود به نظر مى آمد و چهره د و مىكر پشت ديوار زمزمه مى»  فروخ«آرى، فرزند عزيز 

 بينم؟   واى، روزبه جان تويى؟ عزيزم كجا بودى؟ آيا ترا به خواب مى-

 خسته و ناالن و گريانم ز سوز هجرت اى جانا، گرفته قلب و چشمانم  عزيزا ، از فراقت

 ! بينم پرده نازكى جلو چشمهايم را گرفته و درست تو را نمى! نور چشمم

»  روزبه«شوق چهره غبار آلود      فروخ، روزبه را در آغوش كشيد، صورتش را بوسه باران كرد و با چند قطره اشك               

 ! كجابودى؟ چرا ديشب به خانه نيامدى؟! پسرم! روزبه جان: را شستشو داد و اضافه كرد

 ! شنيد ولى فروخ آنچه را اصال انتظار نداشت

در ! جوشش و غوغايى به پاست ام در سينه! من مضطربم! دست از من بردار!  پدر، من حوصله حرف زدن ندارم-

 ... است يك نيروى باطنى مرا مجنون كرده! التهاب و انقالبم

 گويى؟ از اين حرفهاى ناموزون و پراكنده منظورت چيست؟  چه مى!  روزبه جان-

ام،از پرسـتش آتـش و       قـدم گذاشـته   من به نماز و دعا مشغول بودم و بـه جهـان تـازه و روشـنى                  !  پدر جان  -

 . ام آفريدگار اليزال جهان دل بسته زارم و با قلبى لبريز از شور و عالقه، به ثبات بى موجودات بى

 ! دانيد شما معبود خويش مى ام كه، پديد آورنده سراسر موجودات است، حتى آتشى كه من بخدايى معتقد شده

سـاخت،   مجوسيت را متالشى مى    با شنيدن سخنانى كه پيكره كيش     فروخ كه انتظار چنين حرفهايى را نداشت،        

 ! شد مو بر بدنش راست

خفه كند و فرزند را مرعوب سازد، تامبادا از آن پس لب به ايـن               »  روزبه«اما براى اين كه اين نغمه را در گلوى          

ـ      : گونه سخنهاى ناستوده گشايد، نخست او را نصيحت كرد وگفت          امـا  . ان بهتـر اسـت    دين اجداد تو از دين اين

را تنبيه كنند، تا شايد بدين وسيله از عقيـده          »  روزبه«كارگران خود دستور داد      سودى نبخشيد، به   وقتى نصيحت 

كنند و   را عبادت مى   اينان مردمانى هستند، كه خداى يگانه     : اما، روزبه، زير بار نرفت و گفت      ! بردارد دست اش تازه

 ! پرستيد آتش را مىدهند، ولى شما  نماز دعا انجام مى

 

 ! به جرم عشق

 ) 5(كشند و غوغايى است تو نيز بر لب بام آ، كه خوش تماشايى است  به جرم عشق توام، مى

 ! آرى، روزبه را زدند، بدنش را درهم كوفته و مجروح ساختند و بيهوش روى زمين افتاد

زنجير بسته و به تنگناى چاهى بـه         ا به شده بود شكنجه دادند، پايش ر      وى را به جرم اين كه موحد و خداپرست        

 ) . 6(زندان كشاندند، چون به هوش آمد خويش را درگودال تاريك و نمور چاهى مشاهده كرد 

 اى دل اندر بند زلفش، از پريشانى منال مرغ زيرك چون به دام افتد، تحمل بايدش 
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مدت نـامعلومى بـه حـبس     ى بسته براىدرب زندان با قفلى محكم به روى روزبه بسته شد و او را با دست و پا          

شنيد و مـالل     اساس نمى  كشيدند، اما روزبه زندان را جاى خلوت و امن و امان ديد،ديگر آنجا سخنان پوچ و بى                

ديد، در چنين حالى در آن نهانگاه، روى به درگاه خداى آورد، و زبان به راز و نيازو                   نمى و آزار از دست مجوسيان    

 . ودمناجات و ستايش حق گش

 خاك درت بهشت من، مهر رخت، سرشت من عشق تو، سرنوشت من، راحت من، رضاى تو 

به كانون قلـب روزبـه ريخـت و          گرم خداوندى  آرى، نور يكتاپرستى و خداشناسى همراه با نيروى جاذبه و عشق          

 . حق گشته بود سراسر وجودش را گرمى عميقى فرا گرفت، او عاشق

 . مهاركننده دلهاى پاك و باصفا  چراغ فروزان زندگى جاودانى و ريسمانعشق همان واژه ميمون و مقدس،

تا جايى كـه بـه صـورت     نوازد، اين نسيم ماليم همواره شدت يافته بارى، محبت چون نسيم ماليمى روح را مى   

نسانها آورد، و زمانى هم ا     ها به بار مى    رسوايى گاهى! كند طوفان سهمگين در كانون جان آدمى غوغايى به پا مى         

 ! آفريند سازد و قهرمانها مى مى

 

 تنگناى زندان 

شـويم تـا    سخن گفتيم، ازاينجا باز وارد زندان مى     روزبه، را در زندان واگذاشتيم و اندكى پيرامون عشق و محبت          

 ببينيم به قهرمان ما چه گذشته است؟ 

ناى دردناك زندان بـه سـر       گشت و روزبه همچنان در فضاى گرفته وتنگ        روزها يكى پس از ديگرى سپرى مى      

گشت، و خالصه عشـقى سـوزان و ملكـوتى بـر جـانش               مى برد، اما به محبت و ايمان قلبيش پيوسته افزون         مى

 . آرى، عشق به حقيقت و پناه گاه همه جانها. جاويدان و عشقى مبارك و مسعود كرد، عشقى حكومت مى

ه جستجوى خود راپيرامون آيـين جديـدى كـه اختيـار      روزبه، همانطور كه در زندان بود به وسيله خدمتگزار خان         

فرستاد تا از اوضاع همكيشان خود با خبر شـود و نيـز              كليسا مى  داد، خدمتگزار را محرمانه به     نموده بود ادامه مى   

 مركزى و پايگاه اصلى آن دين در كجاست؟  كشف كند كليساى

بـار ديگـر روزبـه      ! اسـت » شـام «يساى بزرگ در    تا اين كه كشيش به وسيله خدمتگزار به روزبه خبر داد كه كل            

خبر دهند، تا او هر طور شـده خـود را بـه شـام                رود به وى   خدمتگزار را فرستاد تا اگر كاروانى به سوى شام مى         

جوان تازه مسيحى به شگفتى افتاده بود، او را به وسيله همان خدمتگزار              يك پيشواى كليسا كه از جديت    . برساند

ايران آمده بود و     داد، و پيشنهاد او را هم پذيرفت و يك روز كه كاروانى از شام به                قرار مى  و تشويق  مورد محبت 

در »  روزبـه «پس از فروش كاالى تجارتى، تصميم بازگشت را داشت، اين خبر رابه وسيله قاصدى مخفيانه بـا                  

 . ميان گذاشت

و پرفروغ، و اعصابش نيرومنـد       انش روشن با شنيدن اين مژده مسرت بخش، قلب روزبه، لبريز از نور اميد، چشم            

ضميرش جوشى زد و فكـر      . شادى همراه بامتانت و خضوع به وى دست داد         يك حالت  و استوار گشت، و درست    

ام مـرا بـه خـدا معتقـد سـاخته            مغزش خطور كرد، باالخره دين جديدى را كه پذيرفته         برق به  عميقى به سرعت  
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كنـد، پـس چـرا       حكومـت مـى    قدرتى مافوق تمام قدرتها بروجود من     دهد، يك    واصال وجدانم به من فرمان مى     

 خويش را از او درخواست ننمايم؟  چنگ به دامن آن قدرت بزرگ نزنم و رهايى و آزادى

كار را آغاز كنم، خوشـبختانه       توانم اين  اين كار كه ديگر احتياج به حربه و سالح گرم ندارد، در همين زندان مى              

هـا   نگناى زندان وجود دارد،وسايلى كه هميشه همراه بشر است و در تنهايى و تاريكى             وسايل آزادى در همين ت    

 . بيشتر مؤثر است

باشـد كـه     هااشك گرم چشـم مـى      ها، دل شكسته و مجروح وقلب لطيف و حساس است، اين وسيله            اين وسيله 

 . ترين احساسات بشرى است نمايانگر عالى

آه . وشويى داد و روى خاكها فرو لغزيد       ن دويد و صورتش را شست     چند قطره اشك گرم از چشمهاى روزبه بيرو       

 . چون تير به هدف اصابت نمود... زندان را شكافت و گرمى از دل برآورد، آه فضاى تاريك

 

 راز و نياز 

و در ايـن دل شـب، دسـت          كسـى  در خلوتگاه انس، در اين دخمه خاموش، در اين عالم تنهايى و بـى             ! بار خدايا 

جويم، چنـان اميـدوارم      هستى بخش تو مدد مى     كنم و از ذات     به آستان پاك و با عظمت تو دراز مى         گنهكارم را 

 . قيد و بند باز رهانى كه از گناهم چشم در پوشى و مرا از اين

 . ام يافته به تو شرف بندگى اى هستم كه در سايه معرفت اينك ذره! اى آفريدگار محبوب

 الت عجز، دستگير همه كس اى واقف اسرار ضمير همه كس در ح

 ) 7(گشاينده تويى  كار من بيچاره، قوى بسته شده بگشاى خدايا، كه

خاست امواج فضا را شكافت و درعالم قدس طنين انداخت، آنگاه  ها كه از دل شوريده و دردمندى بر مى اين ناله

 : احساس نمود از جايى بدو چنين گفتند»  روزبه«

غيبى ما خوشدل و به سعادت هميشگى خود دلبندباش، عقيـده اسـتوار خـويش را                به نيروى   »  روزبه«هان اى   

 . اى قدم ازتعقيب هدف باز مدار حفظ كن و از اين كه چند روز محبوس گشته

ما دريچه جان گشـودى، بـه        ها چشم فرو پوشيدى و دلباخته به سوى دوستى         ها و لذت   تو به خاطر ما از خوشى     

نيا پشت پا زدى، از آنهاوارستى و به ريسمان مودت و محبت ما دل بسـتى، اى  هاى د جهان زودگذر و سرگرمى   

خـواهى گـام بـردار، و بـه آنجـا كـه        هم اكنون از بندو زنجير زندان نجات يافتى، به هر سو مى        ! جوان جوانمرد 

 . خواهد روان شو، همه جا در پناه ما هستى مى دلت

داد  رو رفته بود، و با سكوت وسـكون ايـن آوا را گـوش مـى               روزبه، كه تا آن هنگام در بهت عميق و موحشى ف          

به كالبدش جهيد و چشـمهاى كـم ديـد و مخمـورش را               ناگاه قلبش تپيد، لرزشى بر اندامش دويد، جرقه نورى        

 . فروغى بخشيد

ب اى تابيده بـود، در     از روزنه  وسيله روشنايى اى كه    دست و پاى بسته خويش را آزاد ديد، از جا حركت كرد و به             

شد و راه كليسا را پـيش گرفـت، پيرمـرد ريـش سـفيدى                زندان را شناخت، قفل را گشود و سپس از خانه خارج          

 . بيرون درب كليسا به انتظار او بود
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او حركت كرد، پيرمرد نزديـك   اى يافته است، به سوى روزبه، با ديدن او خوشحال شد و احساس نمود جان تازه       

 . گشود و روزبه را در بغل گرفت كه پيرمرد آغوششد، هنوز چند قدم فاصله داشتند 

 همچو يعقوب نشستم سرراهت، من محزون تا كه از يوسف گم گشته، به كنعان خبر آيد 

را به كليسا برد، تا آن گاه كه كاروان شام كوچ كند، وى را به افـراد آن بسـپارد، تـا بـه شـام                          »  روزبه«كشيش  

 . برسانند

پيمودن بود، و عرض آن از  مدت بيست روز راه»  عريش«تا »  فرات«طول آن از شام سرزمين وسيعى بود، كه «

 ) . 8(»  گرفت را، در برمى»  درياى روم«تا »  طى«كوه 

 

 ترك وطن 

 من آن مرغم كه از شوق قفس، ترك وطن كردم نكرده هيچ مرغى در چمن، كارى كه من كردم 

 ا شمع مزار آرزوى خويشتن كردم سوزانمت، بر من ببخش اى دل تو ر اگر در سينه مى

روزبه چها گذشته است، كه جوان       اما در چنين وقتى آيا به پدر و مادر و بستگان          . روزبه زادگاه خود را ترك گفت     

كه آراسـته بـه هـر گونـه         » بن مهيار  فروخ«اند؟ شايد از آن روزبه بعد خانه مجلل          محبوب خود را از دست داده     

 صفايى نداشت و چهره مخوفى به خود گرفته و به ويرانـه و غمسـرايى مبـدل                  وسايل آسايش زندگى بود،ديگر   

 ! بود شده

وجود او درخت تنومندى گردد و       كرد روزى  را در دل خود پرورانده و آرزو مى       »  روزبه«اى كه ساليان درازى      خانه

الخره سيماى جگر گوشه    و با ! پژمرده و برگهايش خزان شده     مند گردد، تازه نهالش    هاى شيرين آن بهره    از ميوه 

 . از نظر پدر ومادر، ناپديد گشته است»  فروخ«

به گريبان شدند، تا جايى كه     بارى، از دورى او همه اشك ريختند، افسرده گشتند و با رنج و غم جانكاهى دست               

 ! آورى مبدل گشت به صحنه دردناك ومالل»  فروخ«كانون گرم و با صفاى خانواده 

پيمود با دلى گرم و لب ريزاز عشق و عالقـه حركـت              ه همراه كاروانى كه مسير شام را مى       اما روزبه، همچنان ب   

 . رفت اش شاد و خرم بود وقدمهايش محكم و سريعتر به جلو مى مى كرد و همواره با ياد محبوب گمشده

 . كوى جانان را، كه صد كوه و بيابان درره است

 ! رفتم از راه دل و ديدم كه ره، يك گام بود

 

 كاروان شام 

وار بـه سـينه      آفتـاب شـالق    پيمود، روزها كه اشعه طاليى     كاروان شام فاصله دور و دراز بين ايران و شام را مى           

دامنه صاف و هموار بيابان بـه جهـنم سـوزانى مبـدل              يافت، در نتيجه   خورد و حرارت آفتاب شدت مى      ها مى  تپه

بـرد، و خالصـه هنگـامى كـه         و تعب بار عرق رنـج مـى       گشت، آن وقتى كه پيكركاروانيان زير قطرات گرم          مى

سبزى  داشت، جلودار قافله همراهان را كنارگودال آبى كه درخت فشار هواى سوزان قافله را از رفتن باز مى تراكم
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افكند، ومعموال هر كاروانى در آنجا بـراى صـرف غـذا و رفـع          بر سر آن روئيده بود و به قسمتى از آن سايه مى           

 . نمود كرد، راهنمايى مىخستگى توقف 

دادند، همگى كنار    گشودند، به شترهاعلف و خوراك مى      شترها مى  شترها را خواباندند، بارهاى تجارتى را از پشت       

كرد و  آمدند و هر كس سفره غذايى را كه همراه آورده بود باز مى وار گردمى گودال كوچك و كم عمق آب حلقه

 .... گذاشت، اما روزبه براى خوردن وتجديد قوا در ميان مى

در كمال ناز و نعمت زندگى »  فروخ«كرده است؟ آخر او در خانواده اصيل وآبرومند  آيا اين جوان چگونه فكر مى

و  خوابى نكشيده و شترسوارى نكـرده اسـت        و خستگى و رنج را نديده است، بى        كرده، مسافرت بيابانى نكرده    مى

روحى وى بيش از اينها بود كـه،   اما استقامت!  الاقل رفع گرسنگى كنداالن شايد غذايى هم در سفره ندارد، كه   

در اثر اندك گرفتارى سست گشته و از مقصدخود منصرف شود، زيرا بـا اطمينـان، عقيـده داشـت كـه، بـراى                        

دانست كه گل وريحـان چيـدن،    شود، مى فرسايى سد راه مى    و اال و بلند، قطعا مشكالت طاقت       رسيدن به آرمان  

ساخت و با موانع و مشكالت جنگيد تا سرانجام به           خليدن دارد و ناگزير بايد صبر و بردبارى را پيشه           ست خار به 

 . آستان مقصود رسيد

 شود مزد آن گرفت جان برادر، كه كار كرد  نابرده رنج، گنج ميسر نمى

 ) 9(آن كو عمل نكرد و عنايت اميد داشت دانه نكشت ابله و دخل انتظار داشت 

شد، كاروانيان بارهـا را بـر        يافت و شنهاى سوزان جاده كم كم سردمى        رارت دردناك آفتاب تخفيف مى    وقتى ح 

كشيدكه خورشيد نورافروز از پيشانى آسمان عقب قله كـوه   گرفتند، طولى نمى بستند و راه را پيش مى   شترها مى 

گذشت كه شـب      دقيقه بيش نمى   چند! ساخت وادى خون آلود و دردناكى مبدل مى       خراميد و جانب افق را به      مى

كاروان بـه   . برد فرو مى  كشيد و جهان را در بهت و سكوت دهشتناكى         سيماى جهان پرده ظلمت و سياهى مى       به

شدند بارها را پايين     شب كه كاروانيان خسته مى     شكافت و آخرهاى   رفت و سينه پهن بيابان را مى       آرامى جلو مى  

 . كردند ىاستراحت م آوردند و براى چند ساعت مى

بستند  شد، بارديگر بارها را بر شترها مى گشت و چهره افق به خنده باز مى حوالى صبح كه سياهى شب زايل مى

سر گذاشتند و  كردند، تا شب وروزهايى سپرى شد، دشتها و بيابانها را پشت و همچنان مسير خويش را دنبال مى

 . به شام رسيدند

 

 در مكتب راهب 

كاروانسـرايى روان شـدند، امـا        جارتى داشتند، هر كدام براى فروش متاع خويش، به سـوى          افرادى كه كاالى ت   

 . شايد اندكى استراحت نمود تا از خستگى وكوفتگى راه بيرون آيد»  روزبه«

به گفته بعضى، شايد هم     . سپس به جستجوى كليسا و اسقفى كه ايران را براى زيارتش ترك گفته بودپرداخت             

بهر حال با راهنمايى رهگذران، كليسا را شـناخت         . اهب ايرانى بر آن نگاشته بودهمراه داشت      لوحى را كه اسم ر    

تازه اين دين را پذيرفته و براى تكميل اطالعات بيشترپيرامون          : و بدانجا قدم نهاد،لوح را نشان داد و اظهار كرد         

 . آن، ديار خويش را ترك گفته و قصد اقامت و خدمت در كليسا را دارد
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، يعنى واعظ مسيحى كه مقام باالترى از كشيش داشت، به روزبه خوش آمدگفت، از او استقبال كرد و او                    اسقف

 . را در آغوش گرفت و صورتش را بوسيد

 ) 10(نماى و فرود آ، كه خانه خانه تو است  رواق منظر چشم من، آشيانه تواست كرم

ر شده باشد، و به هر سوبراى يافتن آب تالش كنـد،  آبى تشنه گرفتا  اى كه در بيابان بى     روزبه كه همچون تشنه   

بـه   سعادتمندانه زندگى كند، وقتى اسقف را ديد، پنداشت        گشت تا در سايه رهبرى آن      به دنبال پيشواى دينى مى    

 ! مقصود خود رسيده است

خواند  نماز مىفرود آورد، دعا و     وى با راهنمايى اسقف وارد كليسا شد، در مقابل دستورات دينى كليسا سر تسليم             

 . كرد نمود و به اسقف نيزخدمت و احترام مى هاى دينى عمل مى و به برنامه

 

 در چنگال مرگ 

پيرمـرد راهـب، بـه زردى        روزبه، روزهايى را بدين منوال در مكتب آن پيشوا گذرانيد، رفتـه رفتـه رنـگ چهـره                 

 . آلودى گراييد، و ديرى نپاييد كه مرگ به سراغش آمد غم

شـايد هـم   . سرپرسـت گذاشـت   را بدين مصيبت افسرده وبـى »  روزبه«به جان آفرين تسليم كرد و       راهب، جان   

روزبه، از اين مرگ خيلى نگران نبود، زيرا از اخالق ورفتار پيرمرد راهب چندان روى خوشى نديده بود، زيرا وى 

 ! پرستى و خوشگذرانى نداشت اهل گفتار بود نه عمل، وهدفى جز شكم

اى چيزديگـرى نبـود، مسـيحيان را بـه            منظورش غير از مال اندوزى و انباشتن ثروتهاى افسانه         اين راهب، كه  

 . نمود پرداختن صدقه و انفاق به كليسا وادار مى

وى مدعى بود، با اندوختن اين مبالغ به مصالح و مسائل مذهبى رسيدگى خواهـدكرد، در حـالى كـه بـا كمـال                 

نوايان  مذهبى و احيانا رسيدگى به وضع دردناك بى ف كليسا و مؤسساتتاسف حتى دينارى از آن را هم به مصر

 ! رسانيد نمى و طبقات ضعيف و افتاده اجتماع

 

 تظاهر دردناك 

بعضى هم مسئله ترك دنيـا      .سازم كنم، طال و نقره انباشته نمى      قوت و غذاى فردا را ذخيره نمى      : گفت راهب مى 

هـا از كـداميك از پادشـاهان         ببين اين سـكه   : گفتم به راهبى : ويدگ اند، كه شخصى مى    را به قدرى جدى گرفته    

 است؟ 

گرفـت و در     اما آن پيرمردراهب طالها را مى     » !نگاه كردن به مال دنيا منهى عنه است       «: او قبول نكرد و گفت    

هـاى طـال را در جـايى مخفـى      كرد تا به هفتـاد هـزار ديناررسـيد و آنگـاه خمـره      هاى سفالين ذخيره مى   خمره

 ! ساخت ىم

كردند، تا بـدن او را بـه خـاك           اش اجتماع  مسيحيان كه رهبر مذهبى خويش را از دست داده بودند بر سر جنازه            

كـه اعمـال ناپسـند راهـب را از دور ونزديـك مشـاهده كـرده بـود، برخـود الزم دانسـت                        »  روزبه«سپارند، اما   

د، اين رهبر مذهبى فقط رنگ دينـدارى بـه اعمـال            بريزد و به مردم بفهمان     هاى اخالقى او را روى دايره      ناروايى



 23

خود پوشـيد و   اين تصميم روزبه، لباس عمل به! خود زده بود،اما در واقع لياقت اين مقام حساس را نداشته است           

 ! است مردم را با خبر ساخت كه راهب زرهاى زيادى را در محلى پنهان كرده

ند و بدن راهب سـالوس ورياكـار را در مجمـع عمـومى بـه                راز نهفته هويدا شد، زرهاى اندوخته را كشف نمود        

 ! عمل سرمشق ديگران گردد دار كشيدند و بعد سنگسارش كردند، تا شايد اين چوبه

تـوده  ! غروب كرد و صحنه كليسا ازلوث وجودش پاك شـد         »  روزبه«بدين نحو ستاره زندگى سرپرست مذهبى       

بد،دانشمند و فاضل و راستگو و درست كـردارى را، آن طـور             ترسايان انجمنى تشكيل دادند و پيرمرد زاهد و عا        

 . سرپرستى و رهبرى كليسا برگزيدند كه خواسته آنان بود، به

و تصفيه نفس و رياضـتها هـم         پيرمرد به دنيا اعتنايى نداشت و دلباخته و دوستدار آخرت بود و در حسن اخالق              

شواى خود به عبـادت و آمـوختن معـارف مـذهبى            سر آمد اهل زمان خويش بود، و روزبه همچنان درمكتب پي          

 . مشغول بود

 

 پيشواى جديد 

رهبرى شايسته بود، تا آنجـا      » روزبه«پيرمرد كشيش عمرى را درسايه تقوى و پرهيزكارى سپرى نموده و براى             

) كرد تعريف مى»  ابن عباس«داستان فضل و مقام او را براى  و بعدها هم(داشت  كه روزبه او را بسيار دوست مى

روزبـه در درون خوداحسـاس      . گرفـت  و با جديت تمام درمكتبش آراء و رسوم مسيحيت را بطور كاملتر فرا مـى              

و روزگـار  . كرد و بدين جهت فصل جديدى از زندگى خويش راباصفا و كاميابى آغـاز نمـود               اعتماد و آرامش مى   

در سيماى راهب هويدا شد، روزبـه چـون         گذرانيد، كه آثار مرگ      مى طوالنى را در مكتب او به آموزش و عبادت        

نـازكش در    لرزيـد و قلـب     خويش را قطعى دانست، براى كسب تكليف، در حالى كه قدمهايش مى            مرگ پيشواى 

چكيـد، بـه حضـور راهـب         اشك فرو مى   سيمگون تپيد و از چشمان پرفروغش قطرات      قفسه سينه به سختى مى    

 : شتافت و با اظهار ناراحتى چنين گفت

گذارى، كجابروم و بـه چـه كسـى روى           سرپرست مى  گويى و مرا بى    اكنون كه جهان را وداع مى     ! جانهان، پدر 

 رهبر و رهنمايم باشد؟  آورم كه بتوانم راز درون خويش بدو بگويم؟ و در زندگى

 ها از توپرآب است و مرا پرخون است انس چندان كه فزونست، فراق افزون است  ديده

مباش، به خـدا توكـل كـن و دل     افسرده مشو، غم به دل راه مده، و اندوهناك     ! زندمفر! روزبه جان : راهب گفت 

مواظب باش اندرزهايم را از خاطر نبـرى و         . خواهد كرد  خوشدار كه خدا در هر حال نگهبان توست و قطعاياريت         

ز يـاد  فراموشـى نسـپارى، خـداى را همـواره بـر اعمـال و كـردار خـويش نـاظر بـين و ا                سفارشهايم را به بوته   

 ! هيچگاه غافل مشو حق

كشيش صالحى را سراغ نـدارم،       رحل اقامت افكن، چون من در شام و حوالى آن         »  موصل«پس از من به سوى      

 . شك براى تو پيشواى خوبى است بى اما در موصل راهب شايسته و زاهدى هست كه

 . پيرمرد راهب زندگى را شرافتمندانه سپرى كرد و از جهان چشم فروبست
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 نطاكيه و اسكندريه ا

رفته و روزگارى را هـم در       » انطاكيه«به توصيه راهب آنجا به      »  شام«روزبه، پس از    : اند برخى از مؤرخان نوشته   

 . كليساى آنجا سپرى كرده است

داشـته، و نزديـك دريـاى        سه روز فاصله  »  حلب«بوده، كه تا    »  روم«انطاكيه، نيز از شهرهاى حصاردار، در مرز        

 . واقع بوده است»  نهر جيحان «و»  شام«

 . سفر كرده ومدتى در آنجا مانده است»  اسكندريه«هم چنين، روزبه، به سفارش راهب قبلى، به كليساى 

و دركنار دريا قـرار دارد، و آن را         »  قاهره«است، كه در شمال غربى      » مصر«اسكندريه نيز، از شهرهاى معروف      

 ) . 11(ده است تاسيس كر»  اسكندربن فيلقوس يونانى«

 . گردد مى»  موصل«به هر حال، روزبه، پس از مسافرت و ماندگارى در اين دو شهر، روانه 

 

 به سوى موصل 

قـرار  » بغـداد «درشمال غربـى    »  اربيل«از شهرهاى عراق است و بين دو نهر دجله و فرات، نزديك             »  موصل«

جـا   ، در آن  )ع(بـن متـى    و يونس ) ع(آدم   بن شيث و مدفن جرجيس از پيغمبران بنى اسرائيل و حضرت        ) 12(دارد  

 ) . 13(قرار دارد 

هم به كليساى مورد نظر رفت و خود را به وسيله امضاء وگواهينامه راهـب شـامى معرفـى                   »  موصل«روزبه در   

 . قرار داد رهبر آن كليسا نيز روزبه، را مورد استقبال گرم. نمود

بـا شـادى و سـرور وصـف          ، از اعماق قلبش آه گرمى كه همراه       روز به چون به كليسا رسيد نفس عميقى كشيد        

اش گشاده و وسيع گشت و ديگـر از          ناپذيرى بود بر كشيد، روحش آرام گرفت، روانش راحت وسبك شد، سينه           

 . نداشت گرفتگى و فشردگى آن ناراحتى

 انجـام   بسـت و مشـغول     شـد، كمرهمـت    به كليسا و راهب كه يك نوع عبادت محسوب مى          سپس براى خدمت  

عمر درازى نكـرد و بعـد از دو سـال درخـت             »  روزبه« وظايف دينى شد، اما اين شادمانى و خوشحالى هم براى         

را »  روزبـه «بر بست و قلب آكنـده از مهـر و عالقـه              پيرمرد راهب از جهان رخت    . زندگى رييس كليسا خشكيد   

ساعى ترسايان دفن نمود،و طبق سـفارش و        جنازه اين راهب را نيز با م      »  روزبه«! زده و داغديده ساخت    مصيبت

 . روان شدو به آن شهر وارد گرديد»  نصيبين«قبل از مرگ، به سوى »  موصل«راهنمايى راهب 

 

 شهر نصيبين 

فراوان، سرانجام به صحنه كليسا  يك سره در جستجوى كليسا برآمد و پس از زحمات   »  نصيبين«روزبه در شهر    

توصيه و معرفيش نوشته بود به كشيش تقديم كرد و مـورد             هب موصل به عنوان   اى را كه را    قدم گذاشت و نامه   

 . ستايش و تمجيد قرارگرفت

به »  موصل«بر سرجاده قافله رو     » سنجار«و  » ابوعمرو«نصيبين، شهرى بوده در بين النهرين، واقع بين جزيره          

اين شهر در زمان خالفـت عمـربن   . داشته است كه تا موصل نه فرسنگ يا شش روز راه پيمودن فاصله         »  شام«
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همان جايى كه كشتى    (فتح شد، و نزديك كوه جودى       »  عياض بن غنم  «  هجرى به فرماندهى   18خطاب، سال   

 . واقع است) قرارگرفت) ع(نوح

افـزوده   هاى آن، چهل هزار باغ موجود بوده، كه به زيبايى ومنظـره خـوش آن مـى     در نصيبين و قريه   : اند نوشته

 شهر روميان حصار محكمى ساخته بودندو آن گاه كه انوشيروان آن را فتح كـرد، حصـار آن را                    براى اين . است

 ) . 14(كامل نمود 

روزبه، در مكتب اين پيشوا نيز، به عبادت و آموختن مسايل دينى پرداخت، و ازفضائل پيشواى زاهد و پرهيز كار 

 . خرسند بود خويش، سخت

زردى خاصى گراييـد، و آثـار        و كم كم رنگ سيماى پير مرد نورانى، به        اما از اين خرسندى هم چيزى نگذشت،        

 . مرگ در چهره او نمايان شد

روزبه با مشاهده اين منظره نگران كننده، از پيشواى خود خواستار شد تـا بدانـدتكليف او بعـد از مـرگ راهـب                        

 چيست؟ 

 چونست؟ به دل آمد، غم يك عمر فراق چون وداع تو چنين است، فراقت  از وداعت

 : راهب با لحنى گرم و صميمانه چنين آغاز سخن كرد

افكند و ناچار به حكم قضابايد تن در داد و از چنگال آن   غمگينم كه ميان ما را مرگ جدايى مى       ! هان اى فرزند  

باشد و خالصه در  گريزى نيست، اما خوشوقتم كه بعد از خود كسى راسراغ دارم كه زاهد و پارسا و پرهيزگار مى

كـنم او را دريـابى و طـوق خـدمتگزاريش را بـه گـردن گـذارى و                    اخالق كم نظير است، تـورا راهنمـايى مـى         

 . را گوش كنى زيرا خير و صالح تو در آن است سخنانش

 

 در راه عموريه 

شود، اين شـهراز شـهرهاى بـا صـفاى           ناميده مى » بروساء«بود، كه اكنون    »  روم«عمورية، از شهرهاى بزرگ     

واقع است و تا آنجا سـى       »  قسطنطنية«درياى   قرار دارد، و در غرب آن     »  كوه مرمره «ت، كه در دامنه     اس»  روم«

ايـن شـهر در زمـان       ) 15(بود  »  آل عثمان «قسطنطنيه، مركز سلطنت     عموريه قبل از فتح   . فرسنگ فاصله دارد  

فتوحـات اسـالمى بـه      فـتح شـد و بزرگتـرين        »  انقره« هجرى، با شهر     223به سال   » معتصم عباسى «خالفت  

 ) . 16(رفت، اما اكنون از آن اثرى نيست  شمارمى

 . عموريه را پيش گرفت آن شهر را ترك گفت و راه»  نصيبين«خالصه، روز به پس از درگذشت راهب شهر 

خورشيد از پس كوه گردن كشيد و        مشعل صبح برافروخته شد، و حجاب از چهره زمين برگرفت، قرص لعل فام            

ها و جويبارها و باالخره بـه        ها، دشتها و چمنها، دره     ن آب طال موج زنان به سر وروى گلها و سبزه          آفتاب همچو 

 . جهانيان روان شد سيماى

بـه پـرواز آمدنـد وعنـدليبان بـه آغـوش گلهـاى               ها بر فراز بـاغ و دشـت        سياهى موحش شب گريخت، چلچله    

انگيز صـبحگاهان از البـالى برگهـاى          و طرب  نسيم روحبخش .محبوبشان فرو رفتند و نغمه سرايى آغاز كردند       

 . گذشت درختان سبز وخرم نجوى كنان به آرامى مى
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معـروف را پـيش گرفـت، بـه كليسـا       روزبه، پس از چند روز راه پيمايى به عموريه رسيد و مشتاقانه راه كليساى       

 .  عمل آوردمعرفى نمود و كشيش از او تحسين به رسيد و خويشتن را به وسيله نوشته راهب گذشته

پرداخت، امادو سال بـيش نگذشـت    روزبه، نيز با قلبى سرشار از عشق و محبت در كليسا ساكن شد و به عبادت     

 . كه آثار مرگ در چهره آن پيرمرد راهب هم نمايان شد

 

 ! اشك حسرت

 وقتـى   را تحمـل كـرده بـود،       پدر روحانى در آستانه مرگ قرار گرفت، روزبه كه آن همه رنج و مشقت مسافرت              

گرفته و اندوهناك نزد راهب رفت، البته مرگ دردنـاك   اى وضع را چنين ديد با دلى افسرده و غمگين و با چهره   

انگيـزى را كـه در ضـمير         هـاى غـم    كـرد و خـاطره     اى را بـاز مـى      سررشـته تـازه   »  روزبـه «هر راهبـى بـراى      

مرمـوزى درآمـده     صورت موجودات ساخت، و خالصه آن رويدادهاى تلخ به         محبوس بود ظاهر مى    ناخودآگاهش

 ! داد بود و او را گاهى آزار مى

دار اسـت و     روزبه در كنار پدر روحانى اندكى اشك ريخـت و اظهـار داشـت از مـرگ او بسـيارغمناك و غصـه                      

 خواستار شد، كه از آن پس به كجا برود؟ 

هسته بـه عالمـت عطوفـت روى        اى به اطراف افكند و دستش راآ       راهب در بستر بيمارى نگاه غمبار و مايوسانه       

 : كرد واين طورلب به وصيت گشود خفيفى شانه روزبه گذاشت و لبهاى كبودش حركت

چيست جـز تسـليم و تمكـين در          البد مرگ من تو را غمناك ساخته است؟ آيا چاره         ! گرامى فرزندم ! روزبه جان 

 برابر فرمان الهى؟ 

 ) 17(ست وره ديرين ا زادن و كشتن و پنهان كردن دهررا، رسم

ساز،  مشو، صبر و شكيبايى را پيشه      شود افسرده  به گريبان مى   آرى، فرزندم در اين حوادث دردناك كه با تو دست         

 . است ها و استوارى كه پيروزى در گرو تحمل سختى

فشرد و پيوسته قطرات سـيمگون       مى روز به مايوسانه كنار راهب نشسته بود و بغض جانكاهى گلويش را سخت            

كـرد، ناگـاه راهـب تكـانى      خفقان بارى بر مجلس حكومت مـى    غلتيد، سكوت  هايش فرو مى   روى گونه اشك از   

باريد  مى خورد، ابروهاى بلند وپرپشتش باال رفت و چشمهاى درشت و روشنش را كه از آنها آثار مهر و عطوفت                  

 : به روزبه دوخت و اين گونه بشارت داد

 

 ! ظهور پيامبر خاتم

آرى، به زودى از مكـه      ! مشتاب جهت بعد از من خيلى جست و جو مكن و به هر سو بى            ... ژدهم!... مژده! فرزندم

رويـد، پيـامبرى عاليمقـام، امـين و درسـتكار، و             خرمابسـيار مـى    زار، آنجا كه درخـت     ميان دوسنگستان و شوره   

توحيدى  اس آيينخداشناس و خوش اخالق،از طايفه عرب به رهبرى توده انسانها برگزيده خواهد شد، كه بر اس          

 . خواهد بود اى گويد و براى همه جهانيان قائد و پيشواى شايسته سخن مى) ع(ابراهيم
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براى ايـن كـه چشـم و گـوش           پسر جان . اى از خدمتش غافل مشو     بنابراين، هرچه زودتر او را پيدا كن و لحظه        

گويم  ها كه اينك مى    ين نشانه بسته نباشى و فريب هر كسى را نخورى و نپندارى كه اورسول موعود است، با ا               

 : او را شناسايى كن

هـا را    بخششـها و هديـه     خـورد، ولـى    ميان دو كتف آن پيامبر مهرى از عالمتهاى پيغمبرى است، صـدقه نمـى             

 . پذيرد مى

 . اكنون تو را به او سپردم، در اين راه هيچگونه درنگ مكن و به جست و جوى اواقدام كن

 

 قافله عرب 

 ) 18(بيش نيست  جانى ان، وى دواى عاشقان پرسشى كن، كزوجودم نيماى طبيب دردمند

كشـيش بـراى مسـافرت بـه         چراغ زندگى راهب خاموش شد، بدنش را به خاك سپردند و روزبه طبق سـفارش              

سرزمين حجاز به جست و جو بر آمد، تا رفيق راه پيدا كند،خبردار شد يك كاروان تجارتى عازم سرزمين حجاز                    

گ قافله رفت وقصد خود را با وى در ميان گذاشت و قرارداد كرد، در صورتى كـه بـه همراهـى                 است، پيش بزر  

بود، در مقابـل زحمـات       او را به حجاز ببرند، تعدادى از گاو و گوسفندانى را كه در عموريه خريدارى كرده                كاروان

 . آنها، بدانها واگذار نمايد، و رئيس قافله هم اين قرار داد راپذيرفت

ساخت و سيماى جهـان روشـن         صبح طالع گشت و روشنايى افق شفاف، پيكر موهوم ظلمت را متالشى            سفيده

 . شد

 . حجاز را پيش گرفت شترها بستند و كاروان راه به صدا درآمد، كاروانيان بارها را بر پشت شيپور حركت

 

 ! شب دهشت

پيمودند و صداى زنـگ      منه صحرارا مى  شب فرا رسيد، شبى غمرنگ و تاريك، شترها در جاده باريك بيابان، دا            

شد، سكوت شب را  شترها سر داده مى حركت براى سرعت شترهاى كاروان و آواى مخصوص حداى ساربانان كه     

 . شكست مى

ها در كام ابهام و خاموشـى   سياهى شب سنگين بود، سكوتى رعب آور برهمه جا دامن گسترده بود،صحرا و دره     

كـم كـم از جانـب افـق نـور خفيفـى       . شـد  ، جزحيرت و بهت چيـزى ديـده نمـى   فرو رفته بودند و از موجودات    

خراميد وگـاهى هـم چـون دختـران          شد، ماه اين مشعل آسمانى، آهسته و آرام از پشت كوه بيرون مى             هويدامى

گشت، وقتى هم عقب لكه      ابرهاى سفيد و پراكنده ناپديد مى      گيرند، پشت لكه   معصوم كه آستين جلو صورت مى     

خواست جنايات بشر و حق كشيهاى اين موجودات دو پا رانبيند، شـايد شـرم                شد، شايد مى   مى هى پنهان ابر سيا 

 ! باشد ها و خالصه فضاحت و فجايع بشريت ها،دورويى ها، هتاكى گرى ها، چپاول داشت از اين كه ناظر بى رحمى

هـاى خـار،     رنگ ماه روى درختها، بوته     شعاع گرفته و تيره   ! ها را ببيند   سرى كشيد اين خيره   آرى، ماه خجالت مى   

 . شد تابيد و اندكى از نور آن كاسته مى سنگها و خاكهامى ها، تخته تلها و تپه
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اى كه بين شام و      ،يعنى ناحيه » وادى القرى «داد، تا اين كه به       به هر حال، كاروان همچنان به راه خود ادامه مى         

 پيامبراسالم به سال هفتم هجرت آن جـا را فـتح كـرد، و از                هاى زيادى بود و    مدينه قرار داشت، داراى دهكده    

 . ، واردشد) 19(يهوديان خارج نمود  ست

 

 ! دوران بردگى

بود، به مرحلـه عمـل درآمـد،     اما متاسفانه، انديشه مرموزى كه در ذهن ساربانان بيابانى درباره روزبه نقش بسته       

نما، به   نماهاى ديوسيرت، آرى همان گرگهاى آدم      انسان انهاى چركين و سوخته، هم     همان افراد بيابانى با قيافه    

چون بردگان حلقـه بـه گـوش        ) وادى القرى (عمل پوشاندند و روزبه پارسى را در         توطئه سياه و شوم خود لباس     

 ! يك مرد يهودى فروختند به

دانيم  ما چه مى! دىپرچمداران شرف و آزا اى! اى مشعلداران هدايت! اى گل سر سبد مخلوقات! اى انسانها... آه

سـوزى كمـين كـرده اسـت و          هاى شوم و افكار مسموم انسانيت      كه در زير نقابهاى متظاهرانه افراد،چه انديشه      

كنـيم تـا بـراى معالجـه،         و چه كـار داريـم افـراد را معاينـه          ! كند؟ موجوديت نسلها را تهديد به نيستى مى       گاهى

 ! مسؤوليتمان بيشتر و خطرناكتر گردد؟

فروختند، و يك مرد يهودى معروف       پوش عرب، يك انسان را همچون كاال به بردگى          ساربانان پشمينه  باالخره،

 . اول خريدارى كرد او را از يهودى»  بنى قريظه«از طايفه »  شجاع«به 

آنجـايى  : يادش آمد كه گفته بـود  رسيد و درختان خرما را ديد، سخن راهب    »  بنى قريظه «روزبه، وقتى به محله     

 ... گردد، درختان خرماوجود دارد و يامبر خاتم مبعوث مىكه پ

بخش در گوش جانش طنـين       اطمينان برق اميدى در چشمهاى روزبه موج زد، التهابش تسكين يافت و نجوايى           

 ! در دلش ريخت افكند و دوباره هيجان و تپش شديدى

 ! وعده وصل چون شود نزديك شعله عشق، تيزتر گردد

او را  »  بنـى كلـب   «ند روزى در ميان آن طايفه زنـدگى نكـرد و يهـودى ديگـرى ازقبيلـه                  اما روزبه، بيش از چ    

گذشـت و    تنگ و گردآلود نخلستانهاى مدينه مـى       هاى خريدارى نمود و به مدينه برد، روزبه وقتى از ميان كوچه          

 از آن همـه     گشـت، و پـس     ديد، هر لحظه به جرات و اطمينانش افزوده مـى          آثارى را كه راهب خبر داده بودمى      

 . كرد بينى مى ترى را براى خود پيش جانكاه و طاقت فرسا، آينده بهتر و روشن هاى ناراحتى

 و خوشم  سوزم كه، مى است طرفه، آتشى پيوسته، با خيال رخ تو، در آتشم وين

 هـر   داد و  صاحبش را انجـام مـى      كرد، كارهاى  روزبه پارسى در شهر تاريخى مدينه كه دوران بردگى را طى مى           

 ! نمود شمارى مى لحظه براى نجات خويش دقيقه

 

 مژده وصال 

 ) 20(آيد  آيد كه زانفاس خوشش، بوى كسى مى مژده اى دل، كه مسيحا نفسى مى
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و مرتب كـردن درختـان و يـا          يكى از روزهايى كه روزبه در نخلستان اربابش در باالى درخت مشغول رسيدگى            

وارد شده بـود، ناگهـان پسـر عمـوى اربـابش بـا              ) 21(» قبا«به  ) ص(چيدن خرما بود، در حالى كه رسول خدا       

كرد، وارد شد و عموى خـود را ايـن طـور             اضطراب و نگرانى خاصى كه از تاسف وناراحتى شديد او حكايت مى           

 : مخاطب قرارداد

مكه آمده  اند، كه از     جمع شده  را، اين مردمان خودسر و خودراى دور شخصى       ) 22(»  بنى قيله «خدا بكشد طايفه    

 ! دانند است و آنان او را پيامبر و راهنماى بشريت مى

خرما پايين آمد و در حالى كه دركانون قلبش يـك نـوع اضـطراب                روز به با شنيدن اين سخن شتابان از درخت        

شخصى ! اى روى داده است؟    جريان چيست؟ چه واقعه   ! هان:كرد، جلو رفت و پرسيد     آميخته با نويد احساس مى    

 آمده، كيست و منظورش چيست؟ » قبا« ييد از مكه بهگو كه مى

مرد يهودى در برابر اين سؤاالت عجوالنه، سخت غضبناك شد، چشمانش قرمزگشت، چهره در هـم كشـيد و                   

 : آميزى گفت مالمت آن گاه با لحن! فرو كوفت»  روزبه«مشت محكمى به سينه 

 !  خود بروبا اين حرفها چكار دارى؟ زود به دنبال كار! اى تو برده

بـود، دوبـاره بـه نخلسـتان         روز به، آه سردى از دل دردناك بر كشيد و در حالى كه اشك در چشمش حلقه زده                 

 . برگشت و مشغول كار خود شد

هاى شـهر    پنهان شد و بر سر خانه      خورشيد پر فروغ از فراز نخلستانهاى مدينه دامن برچيده و شتابان عقب كوه            

 . نقاب ظلمت كشيد

را پـيش گرفـت، تـا       » قبا« و با يك دنيا عشق و اميد راه محله        ) 23(ظرف خرمايى را برداشت     »  روزبه«روز بعد   

 . وصال به دامن محبوب درآويزد شايد با آن همه رنج و تعب توفيق رفيقش گردد و با دست

اطمينـان خـاطر در     عمـر را بـا       انديشيد، هرچه زودتر آن پيامبر موعود را مالقات نموده و بقيه           روزبه، با خود مى   

 . سايه رهبريش سعادتمندانه زندگى كند

ها و آمال درخشان اميـدوار    گذشت و او را به يك دنياايده       برق از ذهن روزبه مى     ها افكارى بود كه به سرعت      اين

 . بخشيد تاقدمهايش سريعتر حركت كند ساخت و در نتيجه به او نيرويى مى مى

 

 ديدار يار 

 اى ببارد  چه ذوق دارد؟ ابرى كه در بيابان، بر تشنهديدار يار غايب، دانى 

 ) 24(اى بوى آشنايى؟ دانستم از كجايى پيغام وصل جانان، پيوند روح دارد 

كـه حـدود چهـار      » قبـا «محله   به گريبان بود، به    روزبه، همانطور كه با اضطراب و در عين حال اميدوارى دست          

حلقـه  ) ص(وار دور شمع وجود شخص رسول اكرم       پروانه تى را كه  كيلومتر با مدينه فاصله داشت، رسيد، و جمعي       

هـاى راهبـان مسـيحى را دربـاره پيـامبر موعـود              كـه پيشـگويى    زده بودند، توجهش راجلب كرد، به منظور اين       

اكرم تقديم نمود و اظهـار       نبى تطبيق دهد، ظرف خرمايى را كه همراه داشت، محترمانه به پيشگاه          ) ص(باپيغمبر
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دارى، اين ظرف خرما صدقه اسـت، از مـن بپـذير و بـه                ام تو مرد صالحى هستى و ياران صالحى        هشنيد: داشت

 . خوردن آن اقدام كن

 ! خودارى نمود به يارانش داد، اما خود از خوردن آن ظرف خرما را گرفت) ص(رسول خدا

ه است مشـاهده كـردم، آن       اينك نشانه اولى را كه پدر روحانى به من خبرداد         : روزبه شادمان شد و با خود گفت      

اين هديه و   : مدينه آمده بود ظرف خرمايى را آورد و گفت         به) ص(شب به خانه برگشت و روز بعد كه رسول خدا         

 . كن باشد، از من قبول تحفه مى

دو »  روزبـه «دوم آرامـش قلبـى       با خرسندى پذيرفته شد و با ظهور نشـانه        ) ص(ظرف خرما از طرف رسول خدا     

در تشـييع   ) ص(نشست، تا وقت ديگرى كه رسول خدا      ) ص(گاه وى ساعتى كنارپيغمبر    آن. تچندان افزوده گش  

تالش فراوان داشت تاشـايد بتوانـد    »  روزبه«كرد،   حركت مى »  قبرستان بقيع «جنازه يكى ازياران خود به سوى       

 كه ناگاه در اثـر      برايش ثابت گردد،  )ص(بود ببيند، تا رسالت و حقانيت محمد      ) 25(سوم   مهر نبوت را كه عالمت    

با خبر شده بود، رداى خود »  روزبه«چشمش به مهرافتاد، نبى اكرم كه از قصد ) ص(كنار رفتن رداى رسول خدا

مهـر  «را بـه وى نشـان داد، روزبـه بـا مشـاهده               را كنار زد و مهر نبوت راكه ميان دو كتف آن حضرت بود، آن             

 . مودآن را بوسيد و چند قطره اشك شوق هم نثار ن» نبوت

 : گردانيد، خطاب به او فرمود مى موسوم»  سلمان«را به »  روزبه«در حالى كه براى اولين بار ) ص(رسول خدا

) ص(روبروى رسـول خـدا     انگيز خود را براى ياران من بيان كن، سلمان         اكنون بنشين و داستان شگفت    ! سلمان

اى : گاه اضـافه كـرد     و يارانش شرح داد، آن    ) ص(خدا نشست و ماجراى خويش را از اول تا آن روز، براى رسول           

 . من گمراه بودم، امااكنون خداوند به بركت وجود مقدس تو، دل و جانم را از انحراف نجات داد) ص(محمد

 

 در آستان اسالم 

خود، مؤدبانه از جا حركت كرد و دست پيامبر رافشرد و بوسيد و به آستان واالى                 سلمان، پس از بيان سرگذشت    

 . هره ساييداسالم چ

همـواره از مزايـاى اسـالم        آزاد گردان، تا بتوانى   ) 26(سلمان خود را به وسيله مكاتبه       : فرمود) ص(گاه پيغمبر  آن

نزد ارباب خود شتافت و موضوع آزادى خود را با وى  به شناخت سلمان، در حالى كه سر از پا نمى. برخوردار شوى

 : اددر ميان گذاشت، كه مرديهودى اينطور پاسخ د

براى مـن تاسـيس كنـى كـه          كه نخلستانى  چنانچه بخواهى آزاد شوى، از طرف من مانعى نيست، به شرط اين           

 در ايـن    ;طـال هـم بپـردازى     ) 27(»  اوقيـه «چهـل    بايست اضافه بر اين، مى   . خرما باشد  مركب از سيصد درخت   

 . صورت من حاضرم تو را آزاد كنم

او ) ص(بود بازگو كرد، رسول خدا ل خدا شرفياب شد و آنچه را شنيدهروزبه، با شنيدن اين جواب، به خدمت رسو

را راهنمايى كرد، جاى مناسبى را در نظر بگيرد تادرختهاى خرما را بكارند، آن گاه پس از انتخاب زمين، رسول                    

بـه  با چند تن ازيـاران  ) ص(برادر خود را يارى كنيد، سپس رسول خدا   ! ياران: اصحاب فرمود  خطاب به ) ص(خدا

محلى كه براى تاسيس نخلستان در نظر گرفته شده بود حاضر شدند وگودالهايى حفـر كردنـد، سـپس رسـول                     
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توانسـت   پنج نهال و ده نهال و پانزده نهال و هر كس هر چه مى              نهالهاى خرما را كه اصحاب هركدام     ) ص(خدا

و اصـحاب پـاى آنهاخـاك       ) ع( علـى  داد و  آورده بود، آنها را درگودالهايى كه اصحاب حفر كرده بودند قرار مـى            

 . ريختند مى

در آنجـا حضـور يافتنـد همـه         )ص(بدين ترتيب روز بعد كه براى سركشى درختان خرما در معيت رسـول خـدا              

 ) . 28(درختان را، كه نخلستانى را به وجود آورده بودند، سر سبزو خرم مشاهده كردند 

گرديده و همان باغ بزرگى است،       موسوم»  ميثب«ستان به   وارد شده، اين نخل   ) ع(طبق روايتى، كه از امام صادق     

قـرار  ) س(واگذار شد و بعد در اختيار حضرت فاطمـه        ) ص(خدا به رسول » ء فيى«كه از سوى يهوديان به عنوان       

ــانوى بــزرگ اســالم، محســوب گرديــد  بــدين ترتيــب ســلمان، ) 29. (گرفــت و از صــدقات وموقوفــات آن ب

چهـل  « داراى نخلستانى شد و آن را به ارباب خود تحويل داد،اما براى تهيـه                بهاى آزادى خويش،   پرداخت براى

نمايند، ناتوان ماندند، كه در اين گير و دار شخصـى            خواستند او را مساعدت    ، خود سلمان و يارانى كه مى      » اوقيه

 . يل دادرسيد وقطعه طاليى را كه از يك معدن به دست آورده بود، به آن حضرت تحو) ص(به حضور پيامبر

سلمان فارسى بدهكار   : هم، قطعه طال را كه به اندازه يك تخم مرغ بود تحويل گرفت وفرمود             ) ص(رسول خدا 

 . اين طال را بگير و با پرداخت آن خود را آزاد گردان: فرمود كجاست؟ وقتى سلمان حضور يافت، آن حضرت

اين مقـدارطال بـراى تـامين آن كـافى          بدهى من سنگين است و      ! اى رسول خدا  : سلمان با مشاهده طال گفت    

 ! نيست

تـر   بسنجى، سنگين » كوه احد «اين قطعه طال ارزش زيادى دارد، زيرا اگر آن را با          : ادامه داد ) ص(اما رسول خدا  

 . خواهد بود

پرداخـت نمـود و بـه بركـت          بدين ترتيب، سلمان طال را تحويل گرفت و به وسيله آن بدهى خود را به اربابش               

 . آزاد گرديد و مساعدت مسلمانان، از قيد بردگى) ص(مبراسالم و پيا

 

 داستان طوالنى 

زنـدگى و شـيوه پيگيـرى خـود را      وارد شده، سلمان داستان طوالنى) ع(طبق روايتى كه از امام موسى بن جعفر      

در مدينـه، در حضـور ابـوذر غفـارى و گروهـى از              ) ص(خـدا  براى يافتن آيين حق و اسالم، در مسـجد رسـول          

 ) . 30(براى آن حضرت بازگو كرده است ) ع(امام على هاشم، به درخواست بنى

را »  سلمان فارسى «آوردن   داستان بسيار مهم و آموزنده اسالم     »  عبداهللا بن عباس  «از سوى ديگر، طبق روايت      

متوفـاى  »  على بن محمد بن عبدالكريم جـزرى      «و نيز ) 31(متوفاى قرن سوم هجرى     »  عبدالملك بن هشام  «

و آنچه را كه در اين فصل مطالعه كرديم، توسـعه و توضـيح              ) 32(اند   ن هفتم هجرى، در كتابهاى خودآورده     قر

 . فشرده است آن سرگذشتهاى
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 تاريخ مسلمانى 

رسيده و در آنجا اسالم آورده است )ص(به حضور رسول خدا»  مكه«سلمان در : اند بگويند اگر چه برخى خواسته

به مدينه اسالم   ) ص(االول سال اول هجرت رسول خدا      است كه سلمان در همان جمادى     اما انصاف اين    ) . 33(

انـد   به آن اعتراف كـرده »  محدث نورى«و ) 35(»  حمداهللا مستوفى«) 34(»  سيدعلى خان«آورده، همانطور كه    

)36 . ( 

ه رمضـان سـال دوم      مـا  كه هفـدهم يـا نـوزدهم      (،  »جنگ بدر «كه در همه آثار تاريخى آمده، سلمان در          اما اين 

نتوانسته شركت كنـد    ) هجرت واقع گرديده   كه در ماه شوال سال سوم     » جنگ احد «هجرى واقع شده، و نيز در       

 . شايد به خاطر گذراندن دوران بردگى ياعلت ديگرى بوده است) 37(

» قبـا «ه  ب) ص(به هر حال، همانطور كه مطالعه كرديم، سلمان فارسى در همان روزهاى آغازين،كه رسول خدا              

به حضور آن حضرت رسيده، بيعـت نمـوده و اسـالم            رسيده است، وى  »  مدينه«وارد شده، و چند روز بعد كه به         

در عين مسلمانى، شايد برده بودن او مـانع         : اند گويد و مورخان نيز نوشته     آورده است، و همانطور كه خودهم مى      

 ) . 38(گرديده است » احد«و » بدر«ازشركت در جنگ 

او را  ) ص(صورت گرفته، رسول خدا    به مدينه ) ص(اين، اسالم آوردن سلمان، در همان روزهاى ورود پيغمبر        بنابر

و سـلمان از اصـحاب و انصـار خـاص           ) 40(آن مرد يهـودى خـود امضـا نمـوده            و سند آزادى وى را هم براى      

 سـال از    200دود  اما نكته مهم درباره وضـع اعتقـادى سـلمان، كـه آن روزهاحـ              . گرديده است ) ص(خدا رسول

گذشته اين است، كه وى چون بسيارى از اولياى الهى ومؤمنان و موحـدان، در عـين حـالى كـه در              عمرش مى 

و ) ع(رفته، آيـين حنيـف ابراهيمـى       حسب ظاهر به كليساها هم مى      زيسته و به   روزگار مجوسيت و مسيحيت مى    

 . استتوحيدى داشته، وهرگز وجود خويش را به شرك و انحراف نيالوده 

سلمان پيوسته بنده صالح وخالص و تسليم در برابر خداوند : فرموده) ع(خوانيم، كه امام صادق  در حديثى هم مى   

 ) . 41(وارد نشده است  بود، و هيچگاه به وادى شرك و انحراف عقيدتى

و خـدمات او    ومسير زندگى   ) ص(اكنون دنباله فضايل اخالقى و شخصيتى ممتاز اين يار برگزيده اسالم وپيامبر           

 . گيريم به اسالم را، در فصلهاى آتى پى مى

 

 : نوشتها پى

 

 . 1333، ص 43نامه دهخدا، ص  لغت. 1

 . 375، مكاتيب الرسول، ص 179، نفس الرحمن، ص 368، ص 22بحاراالنوار، ج . 2

به )ص(اكرم بىبوده است، بدين جهت تا آنجا كه وى به وسيله ن»  روزبه«طبق روايت مشهور نام اول سلمان . 3

 . گوييم گردد، با همين نام از او سخن مى سلمان موسوم مى

 . حافظ شيرازى. 4

 . عبدالرحيم خان. 5
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 . ،است362 ، ص22 الرحمن وبحاراالنوار، ج ، نفس4ابن سعد، ج   طبقات57 اين خبربطور خالصه در ص. 6

 . خواجه عبداهللا انصارى. 7

 . 81نفس الرحمن، ص . 8

 . ىسعدى شيراز. 9

 . حافظ شيرازى. 10

 . 54 و 42نفس الرحمن، ص . 11

 . 93، ص 46نامه دهخدا، ج  لغت. 12

 . 86نفس الرحمن، ص . 13

 ;563 ،ص48نامه دهخدا، ج   لغت;2126، ص 2رجوع شود به فرهنگ فارسى، دكتر محمد معين، اعالم، ج . 14

 . 87 و نفس الرحمن، ص ;213، ص 1 سيره ابن هشام، ج ;280، ص 2ناسخ التواريخ خلفا، ج 

 . 87نفس الرحمن، ص . 15

 . 358، ص 35لغت نامه دهخدا، ج . 16

 . پروين اعتصامى. 17

 . رهى معيرى. 18

 . 48، ص 49لغت نامه دهخدا، ج . 19

 . حافظ شيرازى. 20

ن بنـى عمـروب   «قبا، از نام چاهى كه بدين نام موسوم بود، برگزيده شـده، و آن سـرزمين محـل سـكونت                     . 21

 . 232، ص 1سيره ابن هشام، ج . بود، كه از مسير مكه تا مدينه دو ميل، يعنى چهار هزار متر، فاصله بود» عوف

و يهوديـان آنهـا   » انصـار «به يارانى كه در مدينه گرد رسول خدا جمع شده بودند، مردم مسـلمان آنـان را                . 22

»  قيلـه «شـدند، كـه مـادر آنـان          تشكيل مى »  خزرج«و  »  اوس«گفتند، زيرا انصار از دو گروه        مى»  بنى قيله «را

سـيره  .بود»  بن سودبن اسلم بن الحاف بن قضاعه       كاهل بن عذره بن سعد بن زيد ليث       «داشت، و قيله، دختر      نام

 . 232، ص 1ابن هشام، ج 

ت در آن زمان صاحب روزبه زنى بوده و هنگامى كه روزبه از او يك ظـرف خرمادرخواسـ                 : اند بعضى نوشته . 23

. او بـوده اسـت     شـود، آن زن، زن صـاحب       چنانكه احتمـال داده مـى     . نمود، زن شش طبق در اختيارش گذاشت      

 . 222الدين صدوق، ص   و كمال358، ص 22بحاراالنوار، ج 

 . سعدى شيرازى. 24

سـه نشـانه بـراى روزبـه خـاطر       ) ص(هاى قبل خوانديم كه راهب براى شـناختن پيغمبـر خـاتم            در صفحه . 25

 . خته بودسا نشان

داشـت،   اى بوده، كه اسالم براى راحتى آزاد شدن بردگان مقرر مـى            مكاتبه در فقه اسالمى يك نوع معامله      . 26

كـرد و آنگـاه كـه بهـاى خـود            خريد، سپس كار مـى     بدين نحو كه بنده خود را به قيمت معينى از مواليش مى           
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به  است نوع ديگر، مكاتبه شروط   . باشد تبه مطلق مى  اين نوع مكاتبه، مكا   . شد پرداخت از قيد بندگى آزاد مى      رامى

 . شد آزاد مى داد به همان نسبت از قيد رقيت و بردگى خود به موال مى اين معنا كه بنده هر چه قسمتى از قيمت

 . 500، ص 8باشدلغت نامه دهخدا، ج  اوقيه، حدود هفت مثقال و نيم طال مى. 27

 . 429، ص 4 الرجال، ج  قاموس;647، ص 1سفينة البحار، ج . 28

 . 12 رجال كشى، ص ;385، ص 22بحاراالنوار، ج . 29

 . 355، ص 22بحاراالنوار، ج . 30

 . 228 - 225، ص 1السيرة النبوية، ج . 31

 ;429 ، ص 4 الرجـال، ج    و نيـز رجـوع شـود بـه قـاموس           328-330، ص   2اسدالغابة فى معرفة الصحابه، ج      . 32

 . 362-65، ص 22 بحاراالنوار، ج ;6 ص الرحمن فى فضائل سلمان، نفس

 . 234، ص 1 السيرة النبوية، ج ;330، ص 2اسدالغابة، ج . 33

 . 119الدرجات الرفيعة، ص . 34

 . 230تاريخ گزيده، ص . 35
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 . 365، ص 22بحاراالنوار، ج . 38
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 شخصيت ماندگار : 2فصل 
 

 شخصيت ماندگار 

 لباس زيباست، نشان آدميت  تن آدمى شريف است، به جان آدميت نه همين

 ان نقش ديوار و ميان آدميت اگرآدمى به چشم است و زبان و گوش و بينى چه مي

 به حقيقت آدمى باش و گرنه مرغ باشد كه همان سخن بگويد، به زبان آدميت 

 طيران مرغ ديدى، تو زپايبند شهوت به درآى تا ببينى، طيران آدميت 

 ) 1(بميرد همه عمر زنده باشى، به روان آدميت  اگر اين درنده خويى، ز طبيعتت

مسـلمان وارسـته و بـا       ) ص(صحابى بزرگ و ممتازپيغمبر   »  سلمان فارسى «عروف به   ابو عبداهللا، سلمان خير، م    

مسلمان، اعم از شيعه و اهل سنت در كتابهاى خود، مـورد             عظمتى است، كه مقام واال و بلند او را همه مورخان          

 . اند تاييد و ستايش قرار داده

اساسى داشته، تحت عنوان  ندى مقام وى نقشدر اين فصل، برخى از ويژگيهاى واالى او را، كه در عظمت و بل

 . دهيم مورد مطالعه قرار مى» شخصيت ماندگار«

جا كه اطالع داريم،عنوانى اسـت، كـه از حـدود     تا آن»  شخصيت«اما توجه به اين معنا هم الزم است كه، واژه       

ر گرفته، بيشـتر بـراى      شناسى در قالب كالسيك قرا     شناسى و جامعه   قرن نوزدهم ميالدى، آنگاه كه دانش روان      

شناسى، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است         شناسى و جامعه   يافته، و عمومااز لحاظ روان    »  عنوان علمى «خود  

)2 . ( 

در عين حال، چون براى نمودار ساختن استعدادهاى ذاتى و اكتسابى افراد، درقالب ارزشهاى متعـالى انسـانى و                   

رود، و نيـز هـر دانشـمندى از نقطـه نظـر              به كار مى   شخصيت عنوانجنبه كاربردى درخشش و عظمت معنوى،       

مفهوم و برداشت متفاوتى داشـته باشـد، مـا بـه مناسـبترين تعريفـى كـه                  »  شخصيت واژه«تواند، از    خويش مى 

 . كنيم دارباشد، بسنده مى تواند عهده براى اين عنوان صورت گرفته و جنبه عمومى آن را مى»  روان شناسى«در

 اعـم   -شخصيت هر فرد، كل خصايص بدنى و ذهنى و عاطفى واجتماعى و اخالقى              «: توان گفت  ين، مى بنابرا

 ) . 3(» كند  هستند، كه او را به طور آشكار ازديگران مشخص مى-از موروثى و اكتسابى 

دد، گـر  و روانى او استوار مـى      شخصيت انسان، كه بر اساس استعدادهاى جسمى      : توان گفت  به عبارت ديگر، مى   

انسان را با خويشتن، بـا خـداى خويشـتن و بـا ديگـران،       آورد، كه اين خصايص روابط  خصايصى را به وجود مى    

را بايـد از شخصـيتهاى ممتـاز و    »  سـلمان فارسـى  «بخشد، كه با اين شرايط     مى اى العاده استحكام ممتاز و فوق   

 . ماندگارتاريخ درخشان اسالم دانست

يـابى خـود پرداخـت،       خويشـتن  گذرانيـد، بـه     ايـران دوران نوجـوانى خـود را مـى          آرى، سلمان آن روزگار كه در     

فطرى و درونى خود را به گوش جان شنيد، و براى پاسـخ              استعدادهاى ذاتى خود را مورد توجه قرار داد، خروش        

نى داشت، سـالهاى طـوال     به استعدادهاى ذاتى خود، كه تكامل انسانى را در پى مى           يافتن به اين خروش و دست    
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به عالم مسيحيت وسرانجام به آغوش جـان نـواز    شهربه شهر و ديار به ديار، به حسب ظاهر از جامعه مجوسيت    

 . اسالم بار يافت

 اى ببارد  ديدار يار غايب، دانى چه ذوق دارد؟ ابرى كه در بيابان، بر تشنه

 اى بوى آشنايى؟ دانستم از كجايى پيغام وصل جانان، پيوند روح دارد 

 ) 4(يارا، اوقات زندگانى اال دمى كه يارى، با همدمى برآرد  صل استبى حا

رسـيد كـه آن حضـرت فرمـوده          هم، مقام او به جايى    ) ص(از پيامبر »  سلمان«درباره ايمان به خداوند و اطاعت       

ـ : اهللا من هم؟ قال    ان اهللا تعالى امرنى بحب اربعة من اصحابى واخبرنى انه يحبهم، فقيل يا رسول             : است ى و  عل

 ) . 5(و سلمان و ابوذر  المقداد بن اسود الكندى

دارد،  بدارم و به من خبر داده،خود نيز آنـان را دوسـت مـى              خداوند متعال، به من دستور داده، چهار نفر را دوست         

 سؤال شد آنان چه كسانى هستند؟ 

 . ى و ابوذر غفارى هستندفارس ، مقداد بن اسود كندى، سلمان)ع(طالب آنان على بن ابى: فرمود) ص(رسول خدا

و ) ص(جايى رسيده بود، كه پيامبر     ، كار او به   )ص(همچنين از لحاظ ارتباط معنوى و آرمانى سلمان با رسول خدا          

 . اند و او را عضو و جزء خاندان خود شمرده) 6) (ع(سلمان منااهل البيت: اند درباره وى فرموده) ع(امام صادق

بودن و براى رفـع نيازمنـدى و         و به فكر ديگران   »  ديگر خواهى « كه بعد    در مورد جنبه سوم شخصيتى سلمان،     

شنوند، آن   به سلمان مى   را نسبت ) ع(باشد، وقتى علت تعظيم وتجليل امام صادق       گرفتارى آنان اقدام نمودن مى    

 : سلمان سه خصلت مهم داشت:دهد حضرت توضيح مى

 . داشت هاى خودمقدم مى ى نفس و خواستهرا بر هوا) ع(ها و رضايت اميرالمؤمنين  او خواسته-1

دار مقـدم    داشت، و آنان را بر اهل ثروت وافراد نفوذدار و قبيله            سلمان، تهيدستان و نيازمندان را دوستان مى       -2

 . داشت مى

 ) . 7(ورزيد   سلمان، به علم و دانشمندان، محبت و عشق مى-3

 

 شناسى  شخصيت، در روان

را نمـودار سـاخته     »  فارسـى  سـلمان «گانه باال توانسته باشد، ابعاد كلى شخصيتى         هاكنون براى اينكه، مطالب س    

بـراى تشـخيص يـك    »  شناسـى  روان«خصـلتهايى را كـه در    تـرين  ترين و عمده باشد، مناسب خواهد بود، مهم    

 : شخصيت كامل معرفى شده،مورد مطالعه قرار دهيم

 . شخصى، يا شناسايى خود  آگاهى به هويت-1

 .  و فعاليت مؤثر، در راه تكامل كوشش-2

 . ها و ناماليمات لغزنده دارى، در برابر سختى  خويشتن-3

 .  برش در كار و نيرومندى براى پيشبرد كار-4

 .  عالقه به آميزش و ارتباط سالم با ديگران-5

 .  ثبات و تعادل عاطفى و منطقى-6
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 . بينى و پرهيز از مظاهر اغفال كننده  واقع-7

 . رويى و مهربانى با ديگران  گشاده-8

 . خود و محيط زيست  رعايت نظافت و بهداشت-9

 .  داشتن نظم منطقى در فكر و عمل-10

 .  آمادگى براى تعاون و روح تشويق و همكارى-11

 .  آمادگى براى قبول نصيحت و تذكرهاى اصالحى از ديگران-12

  . روحيه سالم و تقاضاى پوزش از اشتباه و جبران آن-13

 .  خودپذيرى و كمال جنسى مردها، در قالب مردانگى-14

 ) . 8(زنها، در قالب هويت زن بودن   خودپذيرى و كمال جنسى-15

بارز را به وجـود آورد       شخصيت تواند يك  بارى، مجموعه خصلتهايى را، كه گاهى عمده و گاهى مجموعه آن مى           

هـايى   بيان كرديم، اصول ويژگى»  سلمان«باال براى در  اى كه و در سطح عام شكل ببخشد، در مراحل سه گانه       

گرديد، در بر داشته، و اكنون براى اينكه آن مراحل تبيين و تكميل گردد، در اين                 شناسى بيان  را كه از نظر روان    

 : دهيم فصل، جهات شخصيتى پايدار زير را نيز مورد مطالعه قرار مى

 

  ايمان استوار و بلند -1

بيان كرديم و اضـافه نمـوديم،         اين ايرانى پارسا و عمر طوالنى را، در فصل اول اين كتاب            داستان ايمان آوردن  

و »  مجوسيت«وجوى آيين حق بود، اگر چه در روزگار          سالى كه درجست   اين مرد بزرگ، در طول حدود دويست      

بيـان  رفـت، امـا در بـاطن مـؤمن و موحـد بـود و طبـق                   و به معبـد و كليسـا هـم مـى           زيست مى»  مسيحيت«

را ) ع(توحيدى ابراهيم خليـل    هرگز وجود خويشتن را به شرك و غير خداپرستى نيالود، بلكه آيين           ): ع(صادق امام

بود، و بعد هم به مقام بلندى از  و چون بسيارى از مؤمنان و موحدان عالم، درباطن مؤمن و خداپرست) 9(داشت 

 . يافت ايمان ست

نردبـانى داراى ده پلـه و مرحلـه          ايمـان همچـون   : به من فرمود  ) ع(صادقامام  : گويد مى»  عبدالعزيز قراطيسى «

بـه   بنابراين، كسى كه در مرحله دوم قـرار گرفتـه، نسـبت           .بايست مرحله به مرحله از آن باال رفت        است، كه مى  

ر طور كسى كه در پله باالتر تا دهـم قـرا           تو هيچ ايمان ندارى، همين    : نبايد بگويد  كسى كه در مرحله اول است     

 . ايمان شمارد، تا اينكه به پله دهم برسد تر از خود را بى دارد،نبايد پايين

باشد، ساقط وخورد مكن، زيرا كسى هم كـه در           به تو مى   تر از ايمان نسبت    بنابراين، كسى را كه در مرحله پايين      

تـرى از    در مرحله پايين  پس اگر كسى    . كند به تو قراردارد، تو راخورد و ساقط مى        مرحله باالترى از ايمان نسبت    

به باال و مرحله خود بكشـانيد، و چيـزى را كـه توانـايى آن را نـدارد، بـه اوتحميـل                        ايمان قرار دارد، باماليمت   

مؤمنى را خورد و شكسـته گردانـد، الزم    نگردانيد، كه موجب شكست و ناتوايى او را فراهم آوريد، زيرا هر كسى         

 ) . 10(واقدام نمايد خواهد بود براى اصالح و جبران شكست ا

 ) . 11(قرار دارند  در پله دهم ايمان»  سلمان فارسى«در پله نهم و » ابوذر«آرى، مقداد، در پله هشتم، 
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ارزان تمـام نشـده، بـراى آن         يافتن به چنين قله بلندى از ايمان، براى سـلمان          اما بايد توجه داشته باشيم، دست     

هـا   هـا و عظمـت     رنجها و تالشها و نيز اينگونـه بلنـدى         توجه به اينگونه  ها ديده، و شايد با       رنجها كشيده، تلخى  

عند الثريـا، لتناولـه رجـال       ) دين(لو كان االيمان    : باشد، كه رسول گرامى اسالم بااشاره به سلمان فرموده است         

 ) . 12(فارس  من

شود، قـرار داشـته باشـد،        مى يعنى مجموعه ستارگان كوچكى كه در آسمان ديده       »  پروين«اگر ايمان يا دين در      

 . خواهند يافت مردانى از فارس بدان دست

باشد، در  بارى، نتيجه كارسازى و كاربردى چنين ايمانى، غير از اينكه در دنيا صدها اثرمثبت مادى و معنوى مى             

 . بس رفيعى در پى خواهد داشت آخرت نيز چنين ايمانى براى شخص مؤمن، مقام ومنزلت

تـو سـلمان    : خـواب ديـدم، گفـتم      خداوند بر او باد، در عـالم       سلمان فارسى را كه رحمت    : دگوي مى»  ابن عباس «

 . بلى من سلمان هستم: هستى؟ گفت

 نبودى؟ ) ص(مگر تو خدمتگزار پيامبر: گفتم

خواب ديدم كه، تاجى از ياقوت       البته من سلمان را در حالى در عالم       . آرى، من خدمتگزار آن حضرت بودم     : گفت

باسهاى زيبا و پر قيمتى به تن داشت، وسؤالهاى من براى اين بود، كه خدمتگزارى را با چنان مقام و                    به سر و ل   

 . كردم منزلتى مشاهده مى

اين مقام و منزلت را خداوند متعال به تو عطا فرموده است،اينطور نيست؟ سـلمان جـواب                 ! سلمان: سپس گفتم 

 . مثبت داد

 چه چيزى را باالتريافتى؟ ) ص( خدا و رسولدر بهشت پس از ايمان به: بعد پرسيدم

و ) ع(حب علـى بـن ابـى طالـب      ء هو افضل من    ليس فى الجنة بعد االيمان باهللا و رسوله شى        : سلمان پاسخ داد  

 ) . 13.. (االقتداء به

و پيـروى از او وجـود   ) ع(طالـب  چيزى برتر از حب على بـن ابـى  ) ص(در بهشت، پس از ايمان به خدا و رسول      

 . ندارد

 

 » منا« سلمان -2

دارد، اعتراف بسـيار عميـق و        تواند عظمت معنوى و كيان شخصيتى سلمان را بيان         عنوان مهم ديگرى كه، مى    

بارهاآن را دربـاره ايـن پارسـى ممتـاز و برگزيـده، اعـالم               ) ع(پرمعنايى است، كه پيامبر اسالم و امامان معصوم       

 . اند داشته

و سلمان منى ) 14(منا اهل البيت  سلمان: مناسبتهاى مختلف فرموده استدر موارد فراوان و به ) ص(رسول خدا

)15 . ( 

 . است، سلمان از من است) ع(سلمان از خاندان ما اهل بيت

به سلمان بيشترروشن شود، دو توضيح زير را مورد  نسبت) ص(كه عظمت و مفهوم بلند اين بيان پيامبر براى اين

 : دهيم توجه قرار مى
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 ...  و)ع(على: الف

معصـوم و محبـوب و نزديكـان      را، به چند نفـر از عزيـزان       »  از من است  «فقط عنوان   ) ص(رسول گرامى اسالم  

 : خاص خويش داده است

 ) . 16.. (على منى و انا من على: فرموده) ع( درباره امام على-1

 . باشم مى) ع(از من است، و من هم از على) ع(على

 ) . 17(ان فاطمة منى، يا، فاطمة بضعة منى : فرموده) س( درباره حضرت فاطمه-2

 . پاره تن من است) س(از من است، يا، فاطمه) س(فاطمه

 ) . 18.. (حسين منى و انا من حسين:فرموده) ص(نيز رسول خدا) ع( درمورد حضرت امام حسين، سيد الشهدا-3

خـويش، يـا عضـوى از     او را از خانـدان »  منى«و گاهى هم با تعبير » منا« درباره سلمان هم، بيشتر با تعبير      -4

 . اعضاى خود معرفى كرده و بدينگونه او را ستوده است

اخالقى، به عنوان صـحابى ممتـاز        اكنون مالحظه كنيد، سلمان فارسى ايرانى، در سايه ايمان و تقوى و فضايل            

، حضـرت   )ع(م علـى  دربـاره امـا   ) ص(تعبيرى را كه رسـول خـدا       داراى چه مقام بلندى گرديده، كه     ) ص(پيغمبر

به كاربرده، همان تعبير را درباره سلمان هم به كـار بـرده و مقـام بلنـد او                   ) ع(سيد الشهدا  و حضرت ) س(فاطمه

 . رامورد تمجيد و ستايش قرار داده است

 

 ) ع(چگونگى از اهل بيت: ب

ه يك ايرانـى در     آميز است، ك   شمرده شده است؟ اين موضوع تا حدى تعجب       ) ع(اما سلمان، چگونه از اهل بيت     

يابد، و اتفاقا در همان صدر اسالم هـم   رتبه بلند دست به اين) ص(جامعه آن روز و در ميان آن همه ياران پيامبر        

كردنـد، مـورد سـؤال       را درباره او تكرار مـى     ) ص(با ياد خيراز سلمان، اين بيان رسول خدا       ) ع(كه امامان معصوم  

 . گرفتند وجو قرار مى وپرس

واردشديم، پـدرم خطـاب بـه امـام         ) ع(با پدرم به حضور امام جعفر صادق      : گويد مى»  هاشمىفضل بن عيسى    «

 سخن رسول خداست؟ ) ع(البيت آيا سلمان منا اهل: گفت

 . آرى: پاسخ داد) ع(امام صادق

 ! است؟»  عبدالمطلب«منظور اين است، كه سلمان از فرزندان : پدرم گفت

 ). ع(البيتسلمان منا اهل : فرمود) ع(امام صادق

 ! است؟»  ابوطالب« يعنى، سلمان از فرزندان: پدرم گفت

 ). ع(منا اهل البيت: باز فرمود) ع(امام صادق

 ! فهمم من معناى اين سخن را نمى: پدرم ادامه داد

بـه سـينه خـود       اين را بدان، كه سلمان از اهل بيت ماست،بعد با دسـت           ! اى عيسى : فرمود) ع(آنگاه امام صادق  

) بفهماند، ايمان وارزشهاى انسانى و نيز تفكر و تعقـل در سـينه قـرار دارد                خواست و در حالى كه مى    (د  اشاره كر 

»  عليين«كنى نيست، بلكه توجه داشته باش، كه خداوند طينت و سرشت ما را از  اينطور كه تو فكرمى: ادامه داد
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بنابراين، شيعيان هم . است عد از آن قرار دادهشيعيان ما را از عناصر مرحله ب وعناصر برتر بهشتى آفريده، و خلقت

 ) . 19(مقام بلندترى را دارد »  حكيم لقمان«از ما هستند، و باالخره اين را بدان، كه سلمان از 

 

 »  ابن عربى«توضيح 

عـارف و فيلسـوف بـزرگ        توضـيح »  سـلمان از خانـدان ماسـت      «كه  ) ص(براى تبيين بيشتر سخن رسول خدا     

 638متوفـاى   »  بـن عربـى    الـدين  محيى«، محمد بن على بن محمد حاتمى مكى،مشهور به          اسالمى، ابوعبداهللا 

 . باشد از لحاظمنطقى و استداللى، توضيح مناسب و دلپذيرى مى»  شام«هجرى و مدفون در 

او ) ع(بنده مخلص و خالص خداوند بود، خداوندمتعال آن حضرت و اهل بيت           ) ص(چون محمد «: نويسد وى مى 

فقط خداوند اراده كرده است، هرگونه پليدى و آاليشـى را     : ونه پليدى و آلودگى مصون داشت، وفرمود      را از هرگ  

 ) . 20(برطرف گرداند و شما را پاك و پاكيزه نمايد  از شما اهل بيت

تواند بـه آنـان اضـافه و         نمى باشند، و كسى   پاك و پاكيزه مى   ) ص(بنابراين، از نظر قرآن كريم، اهل بيت پيغمبر       

بايد شباهت  »  اليه مضاف«شود، با    آنان اضافه مى   كه پاك و وارسته باشد، زيرا كسى كه به         مراه گردد، مگر اين   ه

كنند، جز اينكـه بـه طهـارت و قداسـت او اذعـان       كسى را به خود اضافه نمى و سنخيت داشته باشد، و آنان هم  

 . داشته باشند

حضرت، بر پـاكى و طهـارت        ، گواهى و شهادت آن    )ص(پيغمبراز سوى   »  سلمان منا اهل البيت   «بنابراين، بيان   

شهادت داده است، و چون جز عنصر       ) ع(خود اهل بيت   سلمان خواهد بود، چنانكه خداوند هم بر پاكى و طهارت         

خداونـد هسـتند،     در مورد قداست و طهارت، مشـمول عنايـت        ) ع(گردد و اهل بيت    نمى پاكى به آن پاكان اضافه    

 . شود خداوندواقع مى  اضافه شده، قهرا به مجرد اضافه شدن مشمول عنايتكسى هم كه به آنان

عـين طهـارت و پـاكى        چيست؟ آنان پـاكيزه شـدگان هسـتند، بلكـه آنـان           ) ع(اكنون نظر شما درباره اهل بيت     

 . باشند مى

لحق شـده   بدون شك به آنان م     هستند، و سلمان هم   »  پاكيزگان«به اعتراف صريح قرآن     ) ع(بنابراين، اهل بيت  

و سلمان شده، نصيب فرزندان و پيروان آنان نيز ) ع(نصيب على خداوندى، كه و ما اميدواريم چنين موهبت. است

نيز گرديده اسـت،زيرا رحمـت      ) ع((و دوستداران و پيروان اهل بيت     ) ع(و حسين ) ع(نصيب حسن  بگردد، چنانكه 

 ... باشد الهى وسيع و گسترده مى

 اهل ايمان، داناترين افراد به احكام الهى بوده، وظايف وحقـوق بنـدگان خداونـد را                 به هر حال، سلمان در ميان     

قرار داشته باشـد،    » ثريا«اگر ايمان در    : فرموده است  هم با اشاره به سلمان    ) ص(شناخته، و رسول خدا    خوب مى 

 . و سلمان را تا سرحد عصمت معرفى كرده است) 21. (خواهند يافت مردانى از فارس، بدان دست

 

 شان بيان 

) ص(بارها از زبان رسول خـدا     ).ع(سلمان منا اهل البيت   : همانطور كه در باال اشاره كرديم، سخن بسيار ارزشمند        

 بيان شده است، اما شان بيان ومناسبت اين سخن عميق و جاودانه چيست؟ ) ع(و ساير معصومين
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آن را بررسى خواهيم كرد، كه       هاى مختلف شده، كه در جا    براى اين سخن مناسبتهاى مختلفى روايت     : بايد گفت 

نژادپرسـتانه برخـى از افـراد و در نتيجـه پـرورش روح       بـا روح ) ص(يك مورد آن با توجه به مبارزه رسول خـدا       

 : اسالمى، بدين قرار است

در آن حضور داشـت،     ) ص(خدا به مجلسى وارد شد، كه رسول     »  سلمان«يك روز   : خوانيم در تاريخ و حديث مى    

، احترام كردند، او را )ع(و اهل بيت) ص(اضر در آنجا، سلمان را به خاطر كهنسالى وپيوند او با رسول خداافراد ح

 . جلو انداختند و درصدر مجلس نشاندند

ايـن مـرد غيـر      : شد و گفت   وارد مجلس گرديد و با مشاهده سلمان در صدر مجلس،ناراحت         » عمر«در آن حال    

 ! نشسته است؟ ر باالى مجلسعرب كيست، كه در ميان ما اعراب، د

گونه به   منبر قرار گرفت و اين     گرايانه نگران شد و باالى     با شنيدن اين ادعاى مغرورانه و قوميت      ) ص(رسول خدا 

هاى شانه برابـر   تاكنون، مانند دندانه) ع(اين را بدانيد كه مردم اززمان حضرت آدم: ايراد خطابه كوتاهى پرداخت 

پوستى، برترى و فضيلتى نخواهدداشت،      بر غير عربى و هيچ سرخ پوستى بر سياه        و مساوى هستند، هيچ عربى      

) در مـورد فضـايل انسـانى    (سلمان هم   .كه كسى داراى تقوى و پرهيزگارى و روح خدابينى بيشتر باشد           مگر اين 

 . شود كه تمام نمى دريايى است كه پايان ندارد و گنج وسيعى است

سيراب گشته و به اوبرهان و معارف عقلى عطا شده           است، از جويبار حكمت   من  ) ع(سلمان، از خاندان اهل بيت    

 ) . 22(است 

دوپايه اساسى آن را، كه ايمـان        باشد، كه در اين فصل     خالصه، سلمان فارسى داراى ابعاد مختلف شخصيتى مى       

رد بررسى قـرار    بود، تا حدى مو   ) ص(با اهل بيت پيامبر    و نيز پيوند محكم وعضويت    ) ص(استوار به خدا و رسول    

در » او را  روح ديگر دوستى  «داديم و ابعاد ديگرعظمت و شخصيت او را، در ساير مراحل اين كتاب، به خصوص                

 . مورد مطالعه قرار خواهيم داد»  استاندار مداين«فصل 

 

 ايمان و تقوى 

 دربرابـر آتـش     سـلمان هيچگـاه   :گويـد  كند، مى  سلمان ياد مى   شيخ صدوق هم، وقتى از ايمان و پاكى و عظمت         

گرفت، زيرا   كرد و نماز او به سوى قبله شرقى صورت مى          مى كرنش نكرد، او از اول دربرابر خداوند متعال سجده        

و چنين كسـى، بايـد      ) 23... (بود تا احكام الهى را به نسلهاى بعدى منتقل كند         ) ع(مريم سلمان وصى عيسى بن   

 . چنين شخصيت و مقام بلند و ماندگارى باشد داراى

با شـاعر پارسـى سـرا،       »  اصيل شخصيت«اكنون در اواخر اين فصل، مناسب خواهد بود، درباره شرط الزم يك             

 : همنوا شويم، كه سروده است

 اى كه مغرورى به دانش، دانشت را بيشتر كن تا بدانى هيچ ارزش، علم بى ايمان ندارد 

 از ايمان پى و بنيان ندارد لرزد و ريزد، گر  كاخ دانش، گر همه از سنگ و از فوالد سازى

 گرچه درعلم است دريا، مردبى دين روز بحران كشتى نوح است، ليكن طاقت طوفان ندارد 

 ) 24(بشكند بازوى تقوى، مشت پوالدين بى دين گرچه مرد متقى، سر پنجه طغيان ندارد 
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 357ل بيت و مقتول به سال اه ابو فراس، حارث بن سعيد همدانى، دانشمند بزرگ و شاعر اديب و توانا و شجاع

 : سروده است) ص(پيامبر با خاندان»  سلمان«در عظمت پيوند ) 25(هجرى 

 هيهات ال قربت قربى و ال رحم يوما اذا افضت االخالق و الشيم 

 ) 26(كانت مودة سلمان، له نسبا و لم يكن بين نوح و ابنه نسبا 

وضعيت اخالق و خصـلتهاى درونـى        ، آن روزى كه   افسوس، كه نزديكى و قوم و خويشى سودى نخواهد داشت         

 . افراد آشكار گردد

شود، اما پيوند قـوم و       محسوب مى  براى او نسبت و قوم و خويشى      ) ص(به خاندان پيامبر   نسبت»  سلمان«مودت  

 ! بخشد نمى گردد و سودى با فرزند او، قطع مى»  نوح«خويشى 

 : سرايد  مى)ع(و شايد هم على»  صاحب«شاعر ديگرى با عنوان 

 لعمرك ما االنسان، اال بدينه فال تترك التقوى اتكا ال على النسب 

 ) 27(لقد رفع االسالم، سلمان فارسى و قد وضع الشرك، الشريف، ابا لهب 

بنابراين، بااعتماد بـه حسـب و نسـب، تقـوى       . شود سوگند به جان تو، انسان جز بر اساس ديندارى ارزيابى نمى          

 . پيشگى را، رها مكن

را كه )  ص-عموى پيامبر (بخشيد، اما شرك و الحاد،ابولهب  به راستى، اسالم سلمان فارسى را، عزت و عظمت

 . عزت و شخصيت ظاهرى داشت، به نكبت وخوارى كشانيد

اينطـور بـه شـعر      ) ص(پيغمبر شاعر پارسى زبان ديگرى، مقام علمى و ارتباط عظمت آفرين سلمان را با خاندان             

 : آورده است

 ز سلمان كه بودى سرراستان كه دانش به او بود، همداستان 

 بر تخت دانشورى نه دانشورى، همچو او سرورى  نه بنشست

 آموز، آن روزگار  نديده دو بيننده روزگار چو او دانش

 به گنج نهانى، زبانش كليد ز سيماش، راز نهانى پديد 

 ش ستود به دانشورى، همچو او كس نبود پيمبر، مر او را به دان

 ) 28(است  تن من يكدل ويك ايشان،به كز اهل بيت من است چه: چنين گفت

 

 : نوشتها پى

 

 . 388سعدى، كليات، طيبات، ص . 1

شـاختر،   اخالق و شخصيت، جان ديوئى، ترجمه مشفق همدانى، رشد شخصيت، هلن    : رجوع شود به كتابهاى   . 2

 . ترجمه محمد حجازى

 . 600شعارى نژاد، چاپ دهم، ص شناسى رشد، على اكبر  روان. 3

 . 425سعدى، كليات، ص . 4
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 . 56، ص 2 االستيعاب، ج ;324، ص 22 بحاراالنوار، ج ;173، ص ...نفس الرحمن. 5

 . 124، ص ... نفس الرحمن;72، ص 1 السيرة النبوية، ج ;690 ، ص11كنزالعمال، ج . 6

 . 172، ص ... نفس الرحمن;327، ص 22 بحاراالنوار، ج. 7

 . ، با اندكى تغيير و توضيح20ها، ص  آن سوى چهره. 8

 . 327، ص 22بحاراالنوار، ج . 9

 . 45، ص 2اصول كافى، ج . 10

 . 220 نفس الرحمن، ص ;351، ص 22بحاراالنوار، ج . 11

 . 391، ص 22 بحاراالنوار، ج ;690، ص 11كنزالعمال، ج . 12

 . 341، ص 22بحاراالنوار، ج . 13

ــاراالنو. 14 ــدالغابه، ج ;331 و 330 و 326، ص 22ار، ج بحـ ــال، ج ;331، ص 2 اسـ  ;690، ص 11 كنزالعمـ

 . 36، ص 18البالغه ابن ابى الحديد، ج  نهج شرح

 . 216االختصاص، ص . 15

 . 342، ص 1 فضائل الخمسه، ج ;17، ص 2تاريخ االمم و الملوك، ج . 16

 . 151، ص 3  فضائل الخمسة، ج;21، ص 2 الغدير، ج ;35 خصايص نسائى، ص ;5صحيح مسلم، ج . 17

 . 19، ص 2اسدالغابة، ج . 18

 . 6 بصائر الدرجات، ص ;331، ص 22بحاراالنوار، ج . 19

 . 33سوره احزاب، آيه . 20

 . 208 الدرجات الرفيعة، ص ;58 سلمان الفارسى، ص ;138نفس الرحمن، ص . 21

، ص  3 كنزالعمـال، ج     ;340، ص   2لوسـايل، ج    ا  مستدرك ;128 نفس الرحمن، ص     ;337االختصاص، ص   . 22

699 . 

 . 99، ص 1 اكمال الدين، ج ;359، ص 22بحاراالنوار، ج . 23

 . 359، ص 1گفتار فلسفى، جوان، ج . 24

 . 41هدية االحباب، ص . 25

 . 151 نفس الرحمن، ص ;240، ص 10الغدير، ج . 26

 . 89سلمان فارسى، ص . 27

  .     151نفس الرحمن، ص . 28
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 فضايل و مناقب درخشان : 3فصل 
 

 فضايل و مناقب درخشان 

از فصـلهاى ديگـر مطـرح        اگرچه مطالبى را كه در فصل دوم اين كتاب مطرح كرديم و مطالبى را كه در برخى                

قرار داد، اما با توجـه بـه شخصـيت          »  فضايل ومناقب سلمان  «توان تحت عنوان     كنيم، بسيارى از آن را مى      مى

مجاهد شجاع، كه وجود او كانونى از فكر و انديشـه، طاعـت و عبـادت و                  و اين » صحابى كبير « اين   چند بعدى 

خالصه، عنصرارزشهاى عميق و فراوان انسانى بوده، مناسب خواهد بود، تحت همين عنوان مـوارد ديگـرى از                  

 : اصالتها و ارزشهاى علمى و معنوى او را مورد بررسى قرار دهيم

 

  فرزند اسالم -1

اجتمـاعى و اخالقـى جامعـه     هـاى  هاى قوميت و نژادپرستانه و عـوارض ناشـى از ايـن تفكـر، از فاجعـه                 انديشه

 . هاى دردناكى به وجودآمده و گاهى خونهايى نيز به زمين ريخته شده است بوده، به بهانه آن ضربه شريت

قرارداده، تـا از ايـن ناحيـه نيـز          »  وىايمان و تق  «اسالم با روح نژادپرستى به مبارزه برخاسته، مالك ارزشها را           

 . يابد دست جامعه بشرى بهتر بتواند به تعالى و تكامل مادى و معنوى

اخـوت  «اند، و قوميت و افكارپوچ آن را، مانع تحكـيم            سوخته از سوى ديگر، كسانى كه در آتش نژاد پرستى مى         

يله ممكن اين افكـار جـاهلى را طـرد و منكـوب             اند، از اين ناحيه رنج فراوان برده و باهر وس          ديده مى»  اسالمى

 . اند ساخته مى

از نژاد پارس، كه فضايل و مناقـب اصـيل اورا در مراحـل مختلـف ايـن      ) ص(سلمان صحابى بزرگ رسول خدا   

، از جانـب افـراد      )ص(كنيم، از جمله افرادى است، كه در روزگارصدر اسـالم و حضـور پيـامبر               كتاب مطالعه مى  

شـنيده و بـراى پيشـبرد آرمانهـاى          در موارد مختلفى زخم زبـان مـى       »  مدينه«ب عرب، در  طل ناساخته و فرصت  

را طرد و نفى كند،تا خود و جامعه را         »  افكار باطل «بايست اين    شده و ناچار مى    خويش، با مانع مواجه مى     متعالى

 . از لوث آن پاك گرداند

انـا  : ابن مـن انـت؟ يقـول   :كان اذا قيل له: نويسند مىدرباره سلمان » ابن ابى الحديد«و »  ابن عبدالبر اندلسى  «

 ) . 1(سلمان بن االسالم، انا من بنى آدم 

مـن سـلمان    : گفـت  هسـتى؟ مـى    تو فرزند چه كسى   : شد همواره شيوه سلمان اين بود، كه هرگاه به او گفته مى          

 . باشم مى) ع(فرزند اسالم هستم، من از فرزندان آدم

آيد كه اين    كرديم، به دست مى    و با توجه به موارد ديگرى كه در اين كتاب مطالعه          از لحن اين دو تاريخ نويس،       

با مطرح كردن اين سؤال، منظور سوء و بنـاى زخـم زدن    گرفته، و نژاد پرستان سؤال بارها از سلمان صورت مى    

ر سـابقه   انـد، زيـرا نـژاد فـارس از نظـر آنـان بـه خـاط                 شخصـيت ممتـاز او را داشـته        به سلمان و خورد نمودن    
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شده، و پدر سلمان نيز مجوسى بوده، و متاسفانه بارهاسلمان را بـدين              يك نقطه بزرگ منفى تلقى مى      مجوسيت

 ! اند داده جهت مورد حمله و ضربه قرار مى

در صورتى كه متاسفانه اين ايراد به خود آن اعراب نيز وارد بود، پـدران و اجـدادآنان و گـاهى خـود آنـان بـت                          

تر بوده، اما روح عربيت  تر و زشت هى مرام و مسلك آنان از مجوسيت وآتش پرستى هم بى پايهبودند و گا  رست

كردنـد و نيـز برخـورد        سـلمان را مشـاهده مـى       بـود، و از طـرف ديگـر عظمـت          كه گـاهى بـا بـدويت آميختـه        

شـد،   ورتر مـى   علهش ديدند، آتش كينه و حسد در نهاد آنان        را مى ) ص(مخلصانه و بزرگوارانه رسول خدا     العاده فوق

تراشـى، بـه سـراغ پـدر         جويى و اشكال   گرفتند، و به منظوربهانه    آن همه امتيازهاى مثبت و موجود را ناديده مى        

 ! رفتند سلمان مى

حسـب زدايـى باطـل و توجـه بـه            هم، درباره ) ع(، امام على  )ص(در حالى كه، غير از دستورهاى قرآن و پيغمبر        

 : داشته است  شرح اعالمخويشتن، سروده عميقى بدين شخصيت

 كن ابن من شئت و اكتسب ادبا يغنك محموده عن النسب 

 فليس يغنى الحسيب نسبته باللسان له، و ال ادب 

 ) 2(كان ابى : ها اناذا ليس الفتى من يقول: ان الفتى، من يقول

صه ترجمـه ايـن   كرده، خال را شرح) ع( هجرى، ديوان امام على890حسين بن معين الدين ميبدى، كه در سال        

 : اشعار را، در اين رباعى آورده است

 خواهى كه شوى، خالصه نوع بشر بايد كه فراموش كنى، نام پدر 

 ) 3(در فضل وادب كوش، به ميدان هنر از اهل كمال و معرفت، گوى ببر 

انسـانى  توان به رخ آنان كشيد وفضـايل و ارزشـهاى            به هر حال، شخصيت منفى پدر سلمان و ديگران را نمى          

، تفكـر   )ع(سلمان منا اهل البيـت    : رسول گرامى اسالم هم، بازيباترين بيان، يعنى      . سؤال برد  آنان را زير عالمت   

ساخت، اما افرادى كه منظور خاصى داشتند، گاهى نغمه منفى پدرانى را كـه در                جاهلى عربيت گرايى را مدفون    

 ! كردند  ساز مىزيستند، همچنان ساختاراجتماعى روزگار قبل از اسالم مى

 

 فرزند خصال خويشتن 

ناميد، اما آنـان ايـن       مى»  فرزنداسالم«در باال مطالعه كرديم كه، سلمان در برابر سؤال آزار دهنده افراد، خود را               

كردند و سلمان هم ناچاربايد در برابر آنان، پاسخى را كه با مبـانى عقلـى و دينـى                    نوع آزار خود را باز تكرار مى      

 . شد، ارائه دهدسازگار با

نشسته بودند وهر كدام ديگرى را مخاطـب        »  قبيله قريش «سلمان با تعدادى از افراد      : فرموده است ) ع(امام باقر 

به سلمان رسيد، كـه پـدر        آوردند، تا اين كه نوبت     ميان مى  داد و از حسب و نسب و اجداد خود، سخن به           قرار مى 

 . خود را معرفى كند

 ات چيست؟  بگو بدانم تو كيستى؟ پدر تو كيست؟ و اصل وريشه!  سلمان:عمر بن خطاب سؤال كرد
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اسم من سلمان و پدرم بنده خداست، من قبل از اسالم گمراه بـودم وخداونـد متعـال بـه بركـت                      : سلمان گفت 

نيازم نمود، بـرده بـودم و خداونـد بـه بركـت              محمد بى  هدايتم كرد، نيازمند بودم و خداوند به بركت       ) ص(محمد

 . مرا از قيد بردگى آزادساخت، اين حسب و نسب من است) ص(محمد

به آن جمعيت وارد شد،     ) ص(خدا آميز بود، رسول   اما در همان حالى كه سلمان با آنان مشغول گفت و گوى دفاع            

برخورد كردم، بعد نشستيم و      امروز من با اين جماعت    )! ص(خدا اى رسول : سلمان از فرصت استفاده كرد و گفت      

 كدام ازحسب و نسب خود، سخن به ميان آوردند، و من هـم دربـاره اصـالت و ريشـه خود،مطـالبى را                        آنان هر 

 . توضيح دادم

اى : گونـه مـورد خطـاب قـرار داد         ، با شنيدن گفت و گوهاى غرورآميز آن جماعت، آنان راايـن           )ص(رسول خدا 

سانيت او به خصلتهاى اخالقى وى، و       ديندارى او، مروت و ان     اين را بدانيد كه، شرافت انسان به      ! جماعت قريش 

 . اصالت انسان به عقل وانديشه اوست

هـا قـرار داديـم، تـا         هـاو قبيلـه    ما شما را از مرد و زنى آفريديم و به صورت دسـته            : خداوند متعال فرموده است   

رين و  همديگر را بشناسيد، امـا ايـن را بدانيـد كـه، بزرگـوارترين شـما درپيشـگاه پروردگـار عـالم، پرهيزگـارت                       

 ) . 4(ترين شما خواهد بود  خداترس

كدام از اينان برتو فضليت و       اين را بدان كه،هيچ   ! سلمان: سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود      ) ص(سپس پيامبر 

تر باشند، اما اگر تو تقوى و خـدا ترسـى داشـته              برترى نخواهند داشت، مگر اين كه از تو پرهيزگارترو خداترس         

 ) . 5( برترخواهى بود باشى، پس تو افضل و

 

  اركان چهارگانه -2

.. سلمان و المقداد، و ابوذرو عمار، و صاروا هوالء الصحابة         : االركان االربعة : روايت كرده است  »  جعفربن مؤدب «

)6 . ( 

 . سلمان،مقداد، ابوذر، و عمار ياسر بودند: چهار نفر بودند، كه آنان) ص(برجاى رسول خدا ياران اساسى و پاى

اويـس بـن انـيس      : كنـد  مـى  نيز بودند اينگونه معرفى   ) ع(گاه وى تعدادى از تابعين را، كه از شيعيان امام على          آن

، رشـيد   )بـود ) ص(بـه پيغمبـر    سـلمان نسـبت   : ماننـد )ع(به اميرالمؤمنين  كه نسبت (قرنى، عمروبن حمق خزاعى     

 بـن ابـوبكر، مـزرع غـالم         ، محمـد  )ع(هجرى، ميثم تمـار، كميـل بـن زيـادنخعى، قنبـر غـالم اميرالمـؤمنين               

يعنـى  » شرطه خميس «به او مژده داده بود، كه با پدرش از          ) ع(كه امام على  (،عبداهللا بن يحيى    )ع(اميرالمؤمنين

، جندب بن زهير عامرى     )كرده است  جلو داران ارتش آن حضرت بوده، و اين عنوان را خداوند براى آنها انتخاب             

، حبيب بن مظاهر اسدى، حارث بن اعور همدانى، مالك بن           )بودند)ع(ىهمه بنى عامر از شيعيان موجه امام عل       (

 ) . 7(اشتر علم ازدى،ابوعبداهللا جدلى، و جويرية بن مسهر عبدى 
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  از هوشياران -3

دهند  قرآن كريم، گروهى از افرادى را كه اسرار جهان خلقت و حكمت عالى خداوندمتعال را مورد توجه قرار مى     

 ) . 8(است  معرفى كرده»  متوسمين«موزند آ و از آن عبرت مى

باشـند، و بـا    برخـوردار مـى   انديشان و كسانى كه از فراسـت و بيـنش بـااليى       متوسمين، يعنى هوشياران، عميق   

 . نگرند مى به مسائل و حقايق عالم هستى»  نورالهى«جويى از  بهره

و امامـان  ) ص(پيغمبر»  متوسمين«  و مصداقوارد شده، منظور ) ع(و امام صادق  ) ع(طبق رواياتى كه از امام على     

 ) . 9(باشند  معصوم مى

 ) . 10(كان سلمان من المتوسمين : شده روايت) ع(ولى از امام باقر

 . بوده است) ع(وامامان) ص(سلمان فارسى نيز، از افراد با فراست و هوشيار و نزديك به پيامبر

 

  از سردمداران -4

يـار   هـر پيـامبرى هفـت     : رسـيدند وگفتنـد   ) ص(گروهى به حضور پيـامبر    : يسدنو عالمه عبدالحسين امينى، مى   

 ! هستند؟ مخصوص و محرم داشته است، ياران تو چه افرادى

و الحسـين و حمـزه و جعفـر و           علـى و الحسـن    : سبعة من قريش  : اعطيت انا اربعة عشر   : فرمود) ص(رسول خدا 

د، و سلمان، و ابوذر، و حذيفة، و عمار و المقداد، و بـالل              مسعو عبداهللا بن : ابوبكر و عمر، و سبعة من المهاجرين      

)11 . ( 

منتهى، با توجه بـه  . به من چهارده نقيب، سردمدار و صحابى بزرگ عطا شده است، كه نام آنان در باالبيان شد        

دهـد، جمـع نقبـا و بزرگـان اصـحاب رسـول              اينكه شيعه پنج نفر از قريش را در اين حديث مورد تاييدقرار مى            

 . شوند دوازده نفر مى) ص(خدا

 

  اطاعت از سلمان -5

كـرد،   برقـرار مـى   »  پيمان اخـوت  «آنگاه كه ميان ياران خود    ) ص(رسول خدا : خوانيم طبق بيانهاى مختلفى، مى   

 ) . 12(پيمان برادرى برقرار نمود » ابودرداء«ميان سلمان و 

پيمـان  »  ابـوذر غفـارى  «سلمان و ميان) ص(دااز طرف ديگر، در تعدادى از متون تاريخى هم آمده، كه رسول خ  

»  محـدث نـورى  «اما . هم مطرح گرديده است  » پيمان برادرى سلمان ومقداد   «چنانكه  ) 13. (برادرى ترتيب داد  

و شايد هم، پيمان برادرى سلمان، با هـر       ) 14(داند   تر مى  را صحيح »  سلمان و ابوذرغفارى  «پيمان برادرى ميان    

 .  و به مقتضاى زمان صورت گرفته باشدسه نفر، درمراحل مختلف

بـين سـلمان و     ) ص(اهللا آخارسول: فرمود شنيديم كه مى  ) ع(از امام صادق  : گويد به هر حال، صالح بن احول مى      

 ) . 15(ابى ذر، و اشترط على ابى ذر ان ال يعصى سلمان 

رد، كه در برابر سلمان نافرمانى      ميان سلمان و ابوذر پيمان برادرى برقرار نمود و با ابوذر شرطك           ) ص(رسول خدا 

 . نداشته و بلكه از او اطاعت و پيروى داشته باشد
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 هاى بركت  مايه-6

تـوان بـه خـود راه داد،         خاص خداوندى هسـتند، كمترترديـدى مـى        در اينكه افراد وارسته و مؤمن، مورد عنايت       

ته باشد، كه در استمرار يك جريان       اى به وقوع پيوس    العاده بخصوص اگر در زمان خاصى از آنان عمل بسيارفوق        

 . اى داشته باشد يك جامعه مقدس، نقش تعيين كننده ارزشمند، براى سرنوشت مهم و يك سنت

انـد و   اسالم، چنين موقعيتى را داشته ، در روزگار حساس و بحرانى آغازين تاريخ)ص(گروهى از ياران رسول خدا 

بسيار خطيرى را به سامان رسانيده، و بـه مقـام             آنان، رسالت  مسلم و دفاع از حق   ) ع(در تحكيم اصالت اهل بيت    

 . اند يافته بلند و موقعيت پرميمنتى دست

خلقت االرض لسبعة، بهم : است فرموده) ع(طبق روايت عالمه مجلسى، شيخ صدوق و سيد على خان، امام على

الفارسى، و مقـداد بـن       ار، و سلمان  عبداهللا بن مسعود و ابوذر، و عم       يرزقون و بهم يمطرون و بهم ينصرون و هم        

صلوا على فاطمة    هؤالء الذين ) 16(و اما بنعمة ربك فحدث      : االسود، وحذيفة، و انا امامهم السابع، قال اهللا تعالى        

 ) . 17(الزهراء عليهاالسالم 

ن دريافـت   شوند،به بركت آنان بارا    زمين به خاطر هفت نفر به وجود آمده، و مردم به بركت آنان روزى داده مى               

 . گيرند خداوندقرار مى كنند، و به بركت آنان مورد نصرت و عنايت مى

عبداهللا بن مسعود، ابوذر غفارى، عمار ياسر، سلمان فارسى، مقـداد بـن اسـوددئلى، و حذيفـة فرزنـديمان                    : آنان

 . باشم هستند، كه من نفر هفتم و امام آنان مى

اين گروه افرادى . عمت پروردگار خود بازگو كننده وسپاسگزار باش   به ن  اما نسبت : خداوند متعال هم فرموده است    

 . نمازگزاردند) س(هستند، كه بر جسد مقدس فاطمه زهرا

) ص(به اسالم و خاندان پيغمبر     اى در روى زمين بودند، و در شرايط آن روزنسبت          العاده آرى، اين گروه افراد فوق    

 . يافتند  وبه چنين مقام پربركتى دستاى انجام دادند، العاده كار بسيار مقدس و فوق

زمين از اول پيدايش تا آخـر عمـر          منظور اين نيست كه خلقت    : نويسد در توضيح اين حديث مى    »  شيخ صدوق «

بـه خـاطر افـرادى       است كه، خير و بركت زمين در آن وقت         خود، به خاطر اين گروه بوده باشد، بلكه منظور اين         

 ) . 18(»  خلق تكوين«است، نه » خلق تقدير«حضور يافته بودند، و اين ) س(احضرت زهر بوده، كه براى نماز به

 

 و قريشى ) ع( سلمان علوى-7

، )ع(يـك روزدر حضـور امـام بـاقر        : خـوانيم  اند، مى  آورده»  عالمه مجلسى «و  » شيخ مفيد «در روايتى كه آن را      

ميان آمد و ابو بصير و گروه ديگـرى از          به  » جعفر طيار « طالب، معروف به   سخن از سلمان فارسى و جعفربن ابى      

را باالتر » جعفر طيار«در ضمن گفتگو سخن به اينجا رسيد كه برخى از ياران، مقام .اصحاب آنجا حضور داشتند

 ! ازمقام سلمان دانستند، و دليل آنها هم اين بود، كه سلمان سابقه مجوسيت داشته و بعدمسلمان شده است

خشـم،   شـد،مرتب نشسـت و بـا حالـت         كيه داده بود، وقتى اين سخن را شنيد ناراحت        در حالى كه ت   ) ع(امام باقر 

جعله اهللا علويا بعد ان كان مجوسيا، و قرشيا بعد ان           ! ياابا بصير : نمود، و فرمود  » ابوبصير«خطاب خود را متوجه     

 ) . 19(جنة المالئكة فى ال كان فارسيا،فصلوات اهللا على سلمان، و ان لجعفر شانا عنداهللا، يطير مع
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قرار داد، صـلوات    »  قريشى« ، و پس از فارسى بودن     » علوى ع «سلمان را خداوند بعد از مجوسيت       ! اى ابو بصير  

بـه   خداوند بر سلمان باد، البته جعفر بن ابى طالب هم، درپيشگاه خداوند مقام و مرتبه بلندى دارد، و در بهشـت                    

 . آيد پرواز در مى همراه فرشتگان الهى، به

 

  نامه به برادر سلمان -8

اما منابع تاريخى گـواهى     . شيرازگذرانده»  كازرون«اى داشتيم، كه سلمان مدتى را در         در پيشگفتار كتاب، اشاره   

 . اند كرده زندگى مى»  كازرون«دهد، كه قوم و خويشان و برادر سلمان در مى

منظور دعوت و مصونيت، به برادر        را به  اى از مدينه عهدنامه  ) ص(سلمان، رسول خدا   بر اين اساس، به درخواست    

 : دارد مرقوم مى ، بدين شرح» كازرون«و قوم و قبيله سلمان، در 

 

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم

فارسـى، بـه منظـور نصـيحت و          كه به تقاضاى سـلمان    ) ص(اى است، از محمد بن عبداهللا، رسول خدا        اين نامه 

آيند، وبه اسالم  قوم وخويشان او، ونسلى كه بعداز وى به وجود مىو » مهيار بن فروخ بن مهيار«برادر او   هدايت

 . گردد مى گرايند، مكتوب مى

ال اله اال اهللا،وحده ال شريك لـه، مـن ايـن            : با سپاسگزارى از شما، خداوند متعال به من دستور داده كه بگويم           

ر اختيـار خداسـت، او انسـانها را         خوانم، حكم وكار همه جهان هـم د        گويم و مردم را بدين پيام مى       سخن را مى  

 . كند و بازگشت همگان به محضر اوست ميراند، و نيزخداوند انسانها را زنده مى آفريند و مى مى

هـر كـس    . چشد مرگ را مى   آيد فانى خواهد شد، و هر كسى هم مزه         پذير است و هر چه پديد مى       هركارى زوال 

را خواهد داشت، هر كس هم در آيـين خـويش بـاقى              تگارانبه خدا و رسول او ايمان آورد، در آخرت پاداش رس          

 ) . 20(بماند، با او كارى نخواهيم داشت،زيرا اكراه و اجبارى در پذيرش دين نيست 

كننـد، خـواه    است، آنان در پناه خدا و من هستند و در هرسرزمينى زندگى مـى »  سلمان«اين نامه براى خاندان  

وهستانها وچراگاهها و چشمه سارها، جان و مال آنها محفوظ است، نبايد بـه              بيابانهاى صاف و هموار باشد، يا ك      

 . وجود آيد آنها ستم شود، وبراى آنها تنگنا و سختى به

خواند، وظيفه دارد، خاندان سلمان راحفظ و احترام كند، و هيچگونه  هر كس اين نامه مرا از مرد و زن مؤمن مى

كـه مربـوط بـه كـافران اسـير          (را از چيدن موى جلو سر        رد، زيرا من آنان   اذيت و ناراحتى براى آنان فراهم نياو      

خمـس، ده يـك دارايـى، و         ، پرداخـت  )گرفتنـد  مسلمانان از كـافران و اهـل ذمـه مـى           مالياتى كه (، جزيه   )است

 . ام سايرتكاليف مالى و اعمال سخت معاف داشته

ا درخواست كنند،حاجت آنان را برآورند، اگر پنـاه         اهل ايمان توجه داشته باشند، اگر خاندان سلمان چيزى از آنه          

جويند، آنان را پناه دهند، اگر گرفتارى داشتند،گرفتارى آنان را برطرف كنند، و اگر از جانب آنهـا بـدى ديدنـد،                      

 . آنان را مورد عفو وگذشت قرار دهند، و اگر كسى به آنان آزار رساند، از آنان دفاع نمايند
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يمان است كه، هر سال در ماه رجب صد لباس نو، و در عيدقربان صـد لبـاس نـو، بـه                      چنين، برعهده اهل ا    هم

خاندان سلمان عطا نمايند، زيرا سلمان استحقاق اين خدمت رادارد، چون بر بسيارى از اهل ايمان برتـرى دارد،                 

 . تر است، تا سلمان به بهشت به سلمان مشتاق بهشت: شده هم به من نازل»  وحى آسمانى«و در 

و اهـل ايمـان   ) ص(رسول خـدا   به آرى، سلمان مورد وثوق من است، و امين و با تقوى و پاك و خيرخواه نسبت               

ام با خانـدان سـلمان و        خالصه، در موردانجام اين وصيت كه من دستور داده        . سلمان از خاندان ماست   . باشد مى

باقى  ، يا كسى از آنان بر آيين خويش       شود، كسى مخالفتى نكند، خواه آنان مسلمان شوند        نسل آنان خوشرفتارى  

 ! بماند

ورزيده و مورد نفرين خداوند خواهـد        مخالفت) ص(هر كس با اين وصيت مخالفت كند، با سفارش خدا و رسول           

احترام كرده و پاداش الهى خواهد داشـت، هـر كـس هـم آنـان را                  بود، هر كس هم به آنان احترام كند، به من         

ز قيامـت، مـن دشـمن او خـواهم بـود، و سـزاى او دوزخ اسـت و مـن هـم از او                          بيازارد، مرا اذيـت كـرده ورو      

 . بيزارم،والسالم عليكم

هجـرت مكتـوب داشـت، و        ، در ماه رجـب سـال نهـم        )ص(به دستور پيغمبر  ) ع(اين نامه را، على بن ابى طالب      

  ) .21(ديگرى از اهل ايمان بودند  شاهدان هم، سلمان، ابوذر، عمار، بالل، مقداد وجمع

 

 توضيحات 

 : درباره اين نامه چند توضيح الزم است

آيين اسالم نگرويده بودنـد،      كرد، مردم فارس هنوز به     اين نامه را تنظيم مى    ) ص( اگرچه آن زمانى كه پيامبر     -1

اند، كه بر آيـين      اما نبايد فراموش كرد، كه در همان زمان در ايران هم،مانند ساير جاها افراد موحد وجود داشته                

افـراد   حكومتهـا مـانع ظهـور ايمـان فطـرى          اند، اگرچه به حسب ظاهر امواج سياست       زيسته مى)ع(يف ابراهيم حن

 ! شده است مى

آنگاه كه صخره سفيد سختى ازداخل خاك بر اثر كلنگ          »  خندق« در سال پنجم هجرت و به هنگام كندن          -2

، و ايـن نامـه را       ) 22(عـالم داشـت     را ا »  فـارس «پيـروزى اسـالم بـر     ) ص(زدن سلمان نمودار شد، رسول خدا     

 . اسالم دانست بايست از معجزات فراوان رسول گرامى مى

تاسيس مبدا تاريخ اسالم، سال     :شود، كه  نخست گرفتار ترديد مى   »  محدث نورى « درباره تاريخ نامه، اگرچه      -3

ل نهـم هجـرت قيـد       از آن براى نامه، تاريخ رجـب سـا         هفدهم هجرى و در زمان خليفه دوم بوده، چگونه قبل         

: گويد شود، كه مى   بعد با توضيح استاد خود شيخ عبدالحسين تهرانى، قانع مى         » محدث نورى «گرديده است؟ اما    

دانسـت، كـه در      او نيز مى   چنين وصى  به فتح بالد فارس بعد از وفات خود آگاه بود، هم          ) ص(همانطور كه پيامبر  

نهم رجب  «گيرد، و بدين خاطر نامه را به تاريخ          قرارمى) ص(رزمان خليفه دوم، مبدا تاريخ اسالم، هجرت پيغمب       

 ) . 23(قيد كرده است، واين معجزه آن دو بزرگوار است »  سال نهم هجرت
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حضرت بگذاريم، از لحاظ جريان      را به حساب معجزه آن    ) ع(در صورتى كه، اگر نخواهيم تاريخگذارى امام على       

به مدينه نوشته شـده، و تـاريخ همـان          »   ص -هجرت رسول خدا     رجب سال نهم  «طبيعى هم، باالخره نامه در      

 . روز هم براى آن قيدگرديده است

داد و بـا مبـانى موجـود، در          اى انجام  توان در متن نامه، بحث و بررسى تازه         اگرچه امروز، از لحاظ فقهى مى      -4

الم، از اختيارهاى نبوت استفاده داشت، رسول گرامى اس   فقرات آن نظرهاى ديگرى را اعمال نمود، اما بايد توجه         

نگرى و جهان شمولى اسالم، اين نامـه متـين و            كرده، تاليف قلوب را در نظرگرفته، و با توجه به سياست آينده           

 . افتخارآميز را مكتوب داشته است

 

 ) ص( محبوب خدا و رسول-9

بود، و نيز بـراى امـت    خير و بركت از سلمان فارسى، كه همه وجود او مايه  ) ص(العاده خاندان پيغمبر   تجليل فوق 

ارزشمندى قرار گيرد، در مراحل مختلفى و به صورتهاى گوناگونى           توانست منشا خدمات   اسالم و ملت ايران مى    

 . است صورت گرفته

به قدرى  ) ص(داد، رسول خدا   كرد و آزارمى   يك روز، كه مرد عربى به خاطر روح نژاد پرستى، سلمان را طرد مى             

آيا سـلمان را از خـويش دور        : مرد عرب را مورد عتاب قرار داد       ه چشمهاى او قرمز گرديد، و آن      خشمناك شد، ك  

نـازل   دارند، هرگاه جبرئيل به مـن      در زمين دوست مى   ) ص(كنى؟ او را خداوندمتعال در آسمان، و رسول خدا         مى

 . داشت شد، سالم خداوند را براى سلمان ابالغ مى مى

ن جفا كند، به من جفا كرده، هر كس او را بيازارد مـراآزرده، هـر كـس او را از                     هر كس به سلما   ! اى مرد عرب  

 ) . 24.. (خويش دور كند مرا از خويش دور كرده، و هر كس به اونزديك شود به من نزديك شده است

سلمان، صهيب، بالل حبشى و تعداد ديگرى ازمسـلمانان، در جـايى جمـع شـده                : در روايت ديگرى آمده است    

چطـور شـد كـه      : كرد، آنان با اشاره بـه ابوسـفيان گفتنـد          از كنار آنان عبورمى   »  ابوسفيان« در آن هنگام     بودند،

 شمشيرها از گردن دشمنان خدابرداشته شد و ضربه خود را فرود نياورد؟ 

شما درباره يك پيرمرد وبزرگ قبيلـه قـريش، اينگونـه           : شد و به آنان گفت     ابوبكر، با شنيدن اين سخن ناراحت     

رسيدوبه عنوان اعتراض به سخن سلمان و همراهان، موضـوع          ) ص(گوييد؟ بعد به حضور رسول خدا      سخن مى 

 . گذاشت را با آن حضرت در ميان

 ) . 25.. (لعلك اغضبتهم، لئن كنت اغضبتهم، لقداغضبت اهللا! يا ابابكر: فرمود) ص(اما رسول خدا

آورد، خدا را بـه خشـم آورده،        بدان كه هر كس آنها را به خشم       اى، اين را     شايد آنها را به خشم آورده     ! اى ابوبكر 

 . و از آنها عذرخواهى كرد آنگاه ابوبكر به سراغ سلمان و ساير همراهان وى رفت
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  معشوقهاى بهشتى -10

آمده، بهشت مشتاق مالقـات   طبق روايات متعددى كه در كتابهاى رجالى و حديثى اهل سنت و كتابهاى شيعى             

بنـدى آن   آوريم و بعد به جمـع   باشد، كه چند مورد آن را مى       مى)ص(وهى از اصحاب ممتاز رسول خدا     و ورود گر  

 : پردازيم مى

 ) . 26(و عمار و سلمان ) ع(على:ان الجنة تشتاق الى ثالثة: شده  در يك بيان از رسول گرامى اسالم، روايت-1

 . و عمار ياسر و سلمان) ع(على: بهشت مشتاق سه نفر است

تشتاق الى اربعة من امتى، كـه        ان الجنة : فرموده»  انس بن مالك  «در بيان ديگرى آن حضرت طبق روايت         -2

 ) . 27(اند  ، مقداد، سلمان و ابوذر معرفى شده)ع(على: آنان

ذر، و   عمـار، و سـلمان، و ابـى        ان الجنة تشتاق اليك، و الـى      ! يا على : فرموده) ص( در روايت ديگرى، پيغمبر    -3

 . اند بهشت واقع گرديده ، كه براساس اين روايت، پنج نفر مورد اشتياق) 28(المقداد 

) ع(آمده، همـه امـام علـى       كه در كتابهاى اهل سنت ونيز منابع شيعى        اما طبق آنچه در همه روايات، چه آنهايى       

ز ايـن مهمتـر،     باشـند، و ا    اند، كه بهشـتى مـى      كرده افرادى معرفى ) ص(وسلمان وابوذر غفارى را، از زبان پيامبر      

 . به آن را دارند، اين بهشت مشتاق مالقات اين بزرگواران است بهشتى را كه همه آرزوى ديدار و رفتن

 : اند، بدين شرح است كرده اما داستان مناسبى را كه مورخان درباره تعيين افراد معشوق بهشت روايت

مشتاق سه نفـر اسـت، مـن و          بهشت: ه بود فرمود) ص(من شنيده بودم كه رسول خدا     : گويد مى»  بريده اسلمى «

بـه جمـع مـا      » ابـوبكر «معرفى كند وبشناسيم، تا اينكـه        افراد مختلفى مايل بوديم كه اين افراد را، آن حضرت         

سؤال كنـى،   ) ص(، و مناسب است تو از رسول خدا       )ص(توصديق و يار غار پيامبرى    : پيوست و كسى به او گفت     

 افراد چه كسانى هستند؟  اين

بنـى  «ترسم سؤال كنم و خود جزء آنان نباشم و بعد از اين جهـت،مورد مالمـت قبيلـه ام                     من مى : ر گفت ابوبك

 . واقع شوم»  تيم

سؤال كند، آن سه نفرى كـه       )ص(از رسول خدا  : به جمع ما پيوست، به او نيز گفته شد        » عمر«طولى نكشيد كه    

 بهشت مشتاق آنهاست، كيستند؟ 

بنـى  «ل كنم و خود از آنان نباشم و بعد بدين خاطر موردمالمـت قبيلـه خـود                  ترسم سؤا  من مى : عمر نيز گفت  

 . قرار گيرم»  عدى

مشتاق سه نفر است، اگـر تـو         بهشت: فرموده) ص(رسول خدا : آمد، به او گفته شد    ) ع(سپس طولى نكشيد، على   

 . سؤال كنى آنان كيستند، بسيار مناسب خواهد بود

و اگـر از آنـان   (دهـم،   كنم، اگر خود جزء آنها باشم حمد الهى راانجام مـى       مانعى ندارد، سؤال مى   : گفت) ع(على

 ). خواهم از آنان گردم نباشم از خدا مى

 نفر است، آنها كيستند؟  بهشت مشتاق سه: اى تو گفته) ص(اى رسول خدا: به عرض رسانيد) ع(آنگاه على

فارسى، زيرا وى مـرد كهنسـالى       بعد سلمان تو از آنان و بلكه اولين شخص آنان هستى،          : فرمود) ص(رسول خدا 

و شخص سوم عمار ياسر است، كـه بـه   . است و براى تو ياور خيرخواهى است، كه بايد او را ياورخود قرار دهى     
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كند وخير او فراوان است، نور او درخشان است و اجـر و پـاداش بزرگـى خواهـد             همراه تو در جنگها شركت مى     

 ) . 29(داشت 

 

 شت ساالرهاى به-11

شايسـته   در شرايط حساس، به اسـالم ومسـلمانان خـدمت        ) ص(سلمان و ساير دستياران او، كه در ركاب پيامبر        

دخت واالگهر پيغمبر اسـالم، نهايـت فـداكارى و          ) س(فاطمه و حق به يغما رفته    ) ع(كرده، از حريم امامت على    

شدند، در آن سراى جاويدان،سـاالر و       اند وبهشت مشتاق ديدار آنهاست، وقتى به بهشت وارد           مساعدت را نموده  

 . سرور بهشتيان نيز خواهند بود

در بيانى كه از اخبار و احاديث گرفته، سلمان و ابوذر وعمار ياسر و مقدادبن اسـود                 »  عالمه عبدالحسين امينى  «

 ) . 30(دئلى را سادات و سروران اهل بهشت معرفى كرده است 

 

 ) ع(و على) ص( ياران محمد-12

مخصـوص، ممتـاز و      يـاران ) 31(»  حواريـون «تحـت عنـوان     ) ع(يم در چند جا براى حضـرت عيسـى        قرآن كر 

 ) . 32(تعداد آنها رادوازده نفر شمرده است ) ع(كند، كه امام صادق اى را معرفى مى برگزيده

) ع(امـان و ساير ام  ) ع(،امام على )ص(وارد شده، پيامبر اكرم   ) ع(بر اساس، روايتى هم كه از امام موسى بن جعفر         

هستند، كه روز قيامت، آنان را بـراى دريافـت پـاداش فـرا              اى يعنى ياران پاك و برگزيده    »  حواريون«هم داراى   

 . خوانند مى

، آنان كه   )ص(عبداهللا، رسول خدا   حواريون محمد بن  : شود چون روز قيامت فرا رسد، ندا مى      : آن حضرت فرموده  

 گذاشتند، كجا هستند؟  پيمان خويش را نشكستند و به دنبال او قدم

 . كنند به دنبال اين صدا، سلمان و مقداد و ابوذر، از جاى خود حركت مى

كجـا هسـتند؟ آن     ) ص(، جانشين محمد بن عبداهللا،رسـول خـدا       )ع(طالب حواريون على بن ابى   : رسد بعد ندا مى  

 ) . 33(خيزند  مىوقت، عمروبن حمق خزاعى، محمد بن ابوبكر،ميثم تمار، و اويس قرنى، از جاى خود بر

وجود خويشـتن  ) ع(امام رضا باشند، كه به بيان بارى، همانطور كه اشاره كرديم، حواريون، ياران پاك و ممتاز مى         

را از هرگونه آاليشى پاك و خالص گردانيده، و در برابرديگران نيز، از هرگونه آلودگى و گناه و عصـيان پرهيـز                      

 ) . 34(خواهند نمود 

بلنـدى از فضـايل و مناقـب         يل و ارزشمند انسانى است، كـه سـلمان فارسـى را در سـطح              و اين خصلتهاى اص   

 . درخشان قرار داده، و به چهره او رنگ جاويد و ماندگاربخشيده است

هاى هجرتهـا و     ها و تلخى   سختى پردازد، در اين راه    به جستجو مى   آرى، سلمان كه عمرى را براى يافتن حقيقت       

دارد، بايد به    سازد، و موانع ومشكالت طاقت فرسايى را از جلو راه خود برمى            هموار مى آوارگى را بر جان خويش      

 . يابد درخشانى دست چنين فضايل و مناقب
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و اطاعـت محـض از امـام        ) ص(همچنين، سلمان پارسى كه با همه وجود، خويشتن را در اختيار خـدا ورسـول              

ين قله رفيعى از شرافت و انسـانيت عـروج كنـد، و چـه               به چن  بايست گذارد،مى مى) ص(و خاندان پيامبر  ) ع(على

 : سروده است زمزمه كنيم، كه»  سعدى شيرازى«شرايط ايمانى و عقيدتى سلمان فارسى را، با غزل  مناسب است

 به جهان، خرم از آنم، كه جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم، كه همه عالم از اوست 

 بح تا دل مرده مگر زنده كنى، كاين دم از اوست شمر اى دوست، دم عيسى ص به غنيمت

 نه فلك راست مسلم، نه ملك را حاصل آنچه در سر سويداى بنى آدم، از اوست 

 به حالوت بخورم زهر، كه شاهد ساقى است به ارادت بكشم درد، كه درمان هم از اوست 

 ز اوست زخم خونينم اگر به نشود، به باشد خنك آن زخم، كه هر لحظه مرا مرحم ا

 باده شادى بدهم، كاين غم از اوست ! غم و شادى، بر عارف، چه تفاوت دارد؟ ساقيا

 پادشاهى و گدايى، بر ما يكسان است كه بدين در همه را، پشت عبادت خم از اوست 

 ) 35(سيل فنا، گر بكند خانه دوست دل قوى دار، كه بنياد بقا، محكم از اوست » سعديا«
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 حكمت و فقاهت: 4فصل 
 

 حكمت و فقاهت

. سلمان فارسى، سالهاى طوالنى زندگى خود را به سير و سياحت و جهانگردى وتحقيق در اصول اديان گذرانيد                

»  روم« زيست نمود، در سرزمين پهناور بود او سالهايى از عمر خود را در ايران كه مهد تمدن وفرهنگ و حكمت

مختلف فلسفى بود، تحقيق به عمل آورد، دوران معبدها و كليساها را در حضورراهبان و                كه مهد علوم  »  شام«و  

 . اى آموخت فراوانى را در سطح گسترده دانشمندان سپرى كرد و با اصول اديان آشنا گرديد، و نيز رسوم و آداب

وارد شد، با دانشمندان مختلفى حشر و نشرداشـت و معـارف زيـادى را بـه     » حجاز«ين آن گاه هم كه به سرزم   

خروشيد  چون دريايى مى  ) ص(دست آورد، بدين جهت وقتى به آغوش اسالم وارد شد،در ميان ياران رسول خدا             

 . درخشيد علم و حكمت مى اى در آسمان و چون ستاره

شد، كه اين مرد بزرگ، ازسوى برخى از افراد، كـه هنـوز              سبب مى هاى نژاد پرستانه     اما متاسفانه، گاهى انديشه   

بود، مورد بى مهرى و گاهى حسادت و اعتراض سخت قرار  روح اسالم به طور كامل در وجود آنان رسوخ نكرده     

 ! گيرد

 خواستند بانخوتهاى پوچ جاهلى مبارزه كنند و       ، كه از سويى مى    )ع(بدين جهت، رسول گرامى اسالم و امام على       

كردند شخصيت عميق سـلمان و علـم و          ارزشهاى اسالمى را جايگزين آن گردانند، و ازسوى ديگر كوشش مى          

عنوان يك عنصر بلند مقام و خدمتگزار و مدافع اسالم، به ديگران معرفى كنند، ازفرصتهاى                دانش مواج او را به    

داشـتند،   ا براى ديگران تبيـين مـى      ر كردند و در مراحل مختلف مقام درخشان علمى سلمان         مناسب استفاده مى  

، )ع(و امـام علـى    ) ص(شد، كه غير از پيامبر     چنانكه عظمت ايمانى و علمى سلمان در اعمال ورفتار او سبب مى           

 . و فقاهت او را مورد تاييد و ستايش قرار دهند ديگران نيز علم و حكمت

»  فرقـان «و  »  انجيـل «تاب آسـمانى،يعنى    سلمان، داناى به احكام دو ك     : روايت كرده است  »  قتاده«به هر حال    

و ديگـران   ) ع(و امـام علـى    ) ص(را رسول خـدا    هايى از آنچه   كه در اين فصل، نمونه    ) 1. (يعنى قرآن بوده است   

 : دهيم اند، مورد دقت قرار مى سلمان، بيان داشته پيرامون مقام بلند علمى و فقاهتى

ميان وى و سلمان پيوندبرادرى برقرار كـرده بـود        ) ص(خدايعنى كسى كه رسول     » ابودردا« آنگاه، كه ميان     -1

) ص(روى موضوع عبادت مستحبى كه موجب تضييع سايرحقوق گردد، بحثى به ميان آمده بود، رسول خدا               ) 2(

 ) . 3(سلمان افقه منك : فرمود» ابودردا«تر دانست و به  تر و عميق نظريه سلمان فارسى راعالمانه

 . تر است ين از تو داناتر و فقيهسلمان، به شناخت احكام د

سلمان قبل از آنكه به حضور پيامبر برسد و اسالم آورد،دوران حضور حدود ده عالم و                :  در روايات آمده است    -2

و امـام   ) 4(يافتـه بـود      و حكمت و معـارف اديـان دسـت         راهب و دانشمند را درك نموده، به مقام وااليى از علم          

 ) . 5(الفارسى، كلقمان الحكيم  سلمان: هم فرموده است) ع(على

 . است»  لقمان حكيم«سلمان فارسى، مانند 
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سلمان فارسى، كه درودخداوند بر او باد، با گروهـى از           : وارد شده است  ) ع( در حديثى از امام حسن عسكرى      -3

بيـان   سـت شنيده ا ) ص(يهوديان برخورد كرد، آنان از او درخواست كردندبنشيند و آنچه را وى آن روز از محمد               

 . كند

) ص(از محمـد  : نشست و گفـت    سلمان هم، چون عالقه زيادى داشت كه آنان را به اسالم دعوت كند، نزد آنان              

بزرگـى داشـته     آيا كسى از شما نيست كه حاجـت       ! بندگان من  اى: فرمايد خداوند متعال مى  : فرمود شنيدم كه مى  

 ا تامين نمايند؟ افراد واسطه او شوند و حاجت او ر باشد و بخواهد بهترين

و امامـان بعـد از      ) ع(و بـرادر اوعلـى    ) ص(اگر چنين است، اين را بدانيد كه بزرگوارترين افراد نزد مـن، محمـد             

بنابراين، هر كس مشـكل و حـاجتى دارد، بـه           . باشند هستند، كه آنان واسطه ميان بندگان و خداوندمى       ) ع(على

 . و اهل بيت پاك اوتوسل جويد) ص(محمد

هاى شـالق خـود      دهند و حتى در چند مرحله اورا زير ضربه         سلمان را مورد استهزا و اذيت زياد قرار مى        اما آنان   

 ! هايى دارد، در حق آنان دعا كند، كه نابود شوند خواهند، حال كه چنين ادعا وواسطه گيرند، و از او نيز مى مى

) ص(شوند،خبر به گوش رسـول خـدا       مع مى پذيرد، در آن صحنه افراد زيادى ج       ولى سلمان اين پيشنهاد را نمى     

دهد، در حق يهوديان وتعدادى از منافقان هم كه به آنان افزوده شده بودند نفرين  رسد و به سلمان اجازه مى مى

 ! پذيرفتند هيچگونه ارشاد و هدايتى را نمى»   ع-نوح « كند، چون آنان مانند قوم

اى از   گردد، آنگـاه عـده     يهوديان ومنافقان مى   كه سبب وحشت  دهد   باالخره، در اثر دعاى سلمان كرامتى رخ مى       

در آنجـا  ) ص(سـپس رسـول خـدا   . پندارنـد  اى هم آن كرامت راسحر و جادو مـى  شوند، و عده آنان مسلمان مى  

تو از برادران خـاص و مـؤمن مـن هسـتى، تـو در               ! اى ابو عبداهللا  : فرمايد سلمان مى  يابد و خطاب به    حضور مى 

قرب الهى جاى دارى، مقام بلند تو در ملكوت اعالى آسمانها و نيزسـرزمين پهنـاور خداونـد،                  فرشتگان م  دلهاى

آنـان كـه بـه      : خداوند آنان را ستايش كرده و فرموده       تو از كسانى هستى كه    . درخشد چون خورشيد فروزانى مى   

 ) . 6(غيب ايمان دارند 

كنـد،   را مـى  ) ع(و اميرمؤمنـان  ) ص(خدا و رسول خدا   سلمان، اطاعت : وارد شده ) ص(در روايتى هم از رسول خدا     

 ) . 7(رساند  آيد، و چيزى هم به او زيان نمى سلمان درمى بدين جهت همه چيز به اطاعت

ميان عمـربن خطـاب و      ) 8(خليفة   انى جاعل فى االرض   : ، در تفسير آيه   )ص( يك روز در مسجد رسول خدا      -4

 . عبداهللا، زبير بن عوام و كعب االحبار نيز حضور داشتند  بنسلمان فارسى بحثى واقع شد، غير از سلمان، طلحة

 فرق ميان پادشاه و خليفه چيست؟ : عمر از آنان پرسيد

كسى است كه در ميان مـردم        خليفه: طلحه و زبير، از بيان اين تفاوت اظهار ناتوانى كردند، اما سلمان پاسخ داد             

به فرزندان خود عمل كند، و بر      كند،چون پدرى مهربان نسبت   به عدالت رفتار نمايد، حقوق را با مساوات تقسيم          

 . خداوند قضاوت و حكومت نمايد اساس موازين كتاب

دهـد، امـا اكنـون دانسـتم،      كردم غير از من كسى بتواند به اين خوبى جـواب        من گمان نمى  : االحبار، گفت  كعب

 ) . 9(وجود سلمان از علم و حكمت انباشته است 
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 آگاهى به حوادث 

و ) ع(سـلمان علـوى  ): ع(بـاقر  و امـام ) ع(داستان علم و دانش و بينش اين اعجوبه پارسى، و به قول امام صادق  

 . آور، و در خوربحث و كاوش فراوانى است داستان اعجاب) 10) (ص(سلمان محمدى

ده است، كـه    معرفى ش »  زيادى داناى به حوادث و وقايع    «و  » علم اول و آخر   «در احاديث زيادى سلمان آگاه به       

 : آوريم از باب نمونه تعدادى از آنها را مى

سخن بگويد و نظـر خـود را         درخواست كردم، از سلمان فارسى برايم     ) ع(از امام على  : گويد مى»  اصبغ بن نباته  «

 . نيز اعالم دارد

نـد او را بـه      درباره كسى كه از سرشت ما آفريده شده، روح او به روح ماپيوند خورده، و خداو               : آن حضرت فرمود  

 اول علوم و آخر آنها و نيز به ظاهر و باطن و اسرار وظاهر علوم اختصاص داده، چه بگويم؟ 

حضرت نشسته بود، در آن هنگـام        رسيدم، كه سلمان هم در مقابل آن      ) ص(به حضور رسول خدا    آرى، يك وقت  

 ! او نشست مرد عربى وارد شد، سلمان را كنار زد و خود جاى

وسط پيشـانى وى ورم كـرد و         شد و به خشم آمد، كه رگ        مشاهده آن وضع به قدرى ناراحت      با) ص(رسول خدا 

زنـى كـه خداونـد او را در ملكـوت و             آيامردى را كنار مى   ! اى مرد بيابانى  : آنگاه فرمود ! چشمهايش قرمز گرديد  

 دارند؟  مى او را در زمين دوست) ص(پيامبر

شود، از سوى خداونـد بـه    مى كنى، كه هرگاه جبرئيل بر من نازل ب مىآيا درباره مردى اسائه اد ! اى مرد بيابانى  

 دهد، كه به او سالم برسانم؟  من دستور مى

او را بيازارد مرا آزرده، هر       سلمان از من است، هر كس به او ستم كند به من ستم كرده، هر كس               ! اى مرد عرب  

 . ردد، خود را به من نزديك گردانيده استگ كس او را دور كند مرا دور گردانيده و هر كس به او نزديك

دستور داده، او را به وضع مرگ  هرگز با سلمان به خشم و خشونت رفتار مكن، زيرا خداوند به من! اى مرد عرب

 . الخطاب آگاه گردانم و ميرهاى افراد، حوادث آينده، دودمان افراد و فصل

مرحله رسيده باشد، مگـر او يـك         م سلمان به اين   كردم مقا  من گمان نمى  )! ص(اى رسول خدا  : مرد عرب گفت  

 مجوسى نبوده است و بعد اسالم آورده؟ 

دهى؟  گويم،آن وقت تو جواب مرا مى      من از جانب خداوند با تو سخن مى       ! اى مرد عرب  : فرمود) ص(رسول خدا 

 . كرده و در باطن مؤمن بوده است سلمان مجوسى نبوده، بلكه او در ظاهر چنين وانمودمى

بـه خداوندسـوگند، افـراد بـه تـو ايمـان            : اى كه فرموده اسـت     آيا سخن خداوند متعال را نشنيده     ! مرد عرب اى  

 ) . 11.. (اند، تا در آنچه اختالف نظر دارند، تو را حاكم قراردهند نياورده

 بـاز داشـته،     بپذيريد و از آنچه شما را      براى شما آورده  ) ص(آنچه را رسول خدا   : اى، كه خداوند فرموده    آيا نشنيده 

 ) . 12(خوددارى كنيد؟ 

عصـيان پـيش مگيـر، كـه گرفتـار           اكنون آنچه را به تو دستور دادم بپذير و سپاسگزار باش و راه            ! اى مرد عرب  

 ) . 13(باش، تاامنيت ومصونيت داشته باشى  تسليم)ص(عذاب خواهى شد، بلكه در برابررسول خدا
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 سرچشمه اين علوم 

 سلمان فارسى را، افقه، اعلم، لقمان حكيم امت، وخالصه داناى به علم اولين و آخرين  از آنچه تاكنون خوانديم،   

 . يافته است هم دست»  علوم غيبى«حتى به بخشى از »  شخصيت عظيم« آوريم كه اين دست مى يافتيم، و نيز به

پايان  ند، او را درياى بىك مى پس از آنكه سلمان را داناى به علم اول و آخر معرفى) ع(امام صادق: مالحظه كنيد

يـا  : بلغ من علمه انه مر برجل فى رهط فقال لـه          : فرمايد داند ومى  مى) ع(شمارد، و نيز سلمان را از اهل بيت        مى

 ... عزوجل من الذى عملت فى بطن بيتك البارحة تب الى اهللا! عبداهللا

! اى بنده خدا: يكى از آنان گفت د و بهمقام بلند علم سلمان به جايى رسيده بود، كه وقتى به گروهى برخورد كر          

 ! اى،توبه كن و از درگاه الهى عذرخواهى به عمل آور از آن گناهى كه ديشب در خانه خود مرتكب شده

تـو تهمتـى وارد آورد و تـو          سلمان به : اما وقتى سلمان از آنجا گذشت و رفت، اشخاص حاضر به آن مرد گفتند             

 ! هيچگونه دفاعى از خود نكردى؟

در ! سلمان درست گفت، او از موضوعى خبر داد، كه كسى غير از خدا ومن از آن اطالعى نداشت                 :  مرد گفت  آن

 ) . 14! (معرفى شده است» ابوبكر«برخى از اخبار آن شخص 

فارسى، از چـه جـايى سرچشـمه         العاده سلمان  هاى حكيمانه و فوق    گويى و ساير دانايى    اما درباره اينكه اين غيب    

هـاى   ترين سرچشـمه   توان گفت، ولى عمده    ن را از چه ماخذ و مكتبى آموخته است،سخن فراوان مى          گرفته؟ و آ  

 : توان خالصه نمود علمى و عرفانى او را، درموارد زير مى

 

  نورانيت الهى -1

ها روشن و مشكالت حل      نورانيت الهى در قلب مؤمن، چراغ پر فروغى است، كه در شعاع آن بسيارى ازتاريكى              

 . يافت توان دست دارند، مى دد، و حتى به وراى آنچه افراد عادى توانايىگر مى

شود وگاهى هم اشخاص خود تزكيه و  اين نورانيت، گاهى از جانب خداوند به افرادى كه لياقت دارند، افاضه مى       

 . گردند جويى از اين افاضه الهى مى آورند، كه مستعد دريافت وبهره تهذيبى را به وجود مى

العلم بالتعليم، انما هـو نـور يقـع          ليس: فرموده است »  عنوان بصرى «به  ) ع(خوانيم، كه امام صادق    ايت مى در رو 

اردت العلم، فاطلب اوال فى نفسك حقيقة العبوديه و اطلـب            فى قلب من يريد اهللا تبارك و تعالى ان يهديه، فان          

 ) . 15.. (العلم باستعماله واستفهم اهللا بفهمك

آيد، بلكه علم نورى است كه درقلب كسى كـه خداونـد متعـال               فا از راه آموزش به دست نمى      علم و دانش، صر   

 . گيرد بخواهد او را هدايت گرداند، قرار مى

بندگى را در وجودخويش استوار گـردان، آنچـه را از            حقيقت بنابراين، اگر خواستى علم را به دست آورى، نخست        

دهد، وجود مقدس خداوند متعـال       فهم و دانايى تو اجازه مى      و تا آنجا كه   اى به كارگير و عملى گردان،        علم يافته 

 . را درك و احساس كن

ما اخلص عبدهللا عزوجل اربعين صباحا، االجرت ينابيع الحكمة من قلبـه علـى              : فرموده است ) ص(پيامبر اسالم 

 ) . 16(لسانه 
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گردانـد، مگـر اينكـه      خـالص وپيراسـته نمـى   )از هرگونه گناه و خالفكارى (روز خود را     اى چهل شبانه   هيچ بنده 

 . گردد مى هاى حكمت و دانش از قلب او برزبانش جارى چشمه

بنگرد، كـه خداونـد قلـب او را          خواهد به كسى   هر كس مى  : شده است  همچنين از پيامبر عالى قدر اسالم روايت      

دارد، و به من هم   ياران مرا دوست مىنورانى گردانيده باشد، حتما به سلمان نگاه كند، خداوندمتعال چهار نفر از       

اسـت   مـن ) ع(، ابوذر، سلمان و مقداد هستند، و سلمان از اهل بيت     )ع(على: بدارم، آنان  دستور داده آنها را دوست    

)17 . ( 

 ) . 18(من ابناء فارس  لو كان العلم بالثريا، لتناوله ناس من: فرموده) ص(اين سخن هم كه رسول خدا

دليل محكمى  . خواهند يافت  بدان دست »  فارس«قرار داشته باشد، مردمانى از فرزندان       » ثريا«يعنى اگر علم در     

هـاى سـلمان،    آوريم، منشا مهم دانايى دارد، ونيز به دست مى   العاده علمى سلمان را بيان مى      است، كه مقام فوق   

 . است افاضه نورانيت و علم الهى بوده

 

  رمز و راز -2

مرد عارف، توانـايى و      بوده، واين بزرگ  ) ص(رسول خدا » اصحاب سر «ورخان، سلمان از    به اعتراف بسيارى از م    

 . اى را به او بياموزد العاده اسرار و علوم فوق)ص(ظرفيت اين جهت را داشته است، كه رسول خدا

 ودر قلـب او علمـى اسـت كـه     علم ودانش سلمان، از علم و دانش من اسـت       : خوانيم مى) ص(در بيانى از پيامبر   

 ) . 19(تواند از وقايع و حوادث آينده آگاه گردد  مى

نوبتى داشت، كه بـه حضـور       ) ص(خدا سلمان هر شب با رسول    : كند روايت مى ) ص(همسر رسول خدا  »  عايشه«

كشيد، كه ما خسـته      آموخت، ومجلس گفت و گوى آنان به قدرى طول مى          رسيد، مطالبى را مى    آن حضرت مى  

 ) . 20(شد  گرفته مى) ص(ما هم با رسول خدامالقات  شديم و سهم وقت مى

توخزينه علم ما و معدن سر مـا و       ! اى سلمان : فرمود به سلمان مى  ) ص(رسول خدا : فرموده است ) ع(امام صادق 

به خدا سوگند، تو دروازه علم مـا هسـتى و در    . كننده اهل ايمان به آداب ماهستى      كانون امر و نهى ما، و تربيت      

و تنزيل وباطن و اسرار نهفته است، و باالخره در ظاهر و باطن و زندگى خود و پـس از آن                     وجود تو علم تاويل     

 ) . 21(باشى  عنصرمبارك و مقدس مى

ازجـابربن عبـداهللا بـن حـزام        : فرمايـد  مـى ) ع(آرى، سلمان چنين اسرار و علومى را آموخته بود، كه امام صادق           

خداوند بر آنان باد، علم و دانش خود را براى كسانى     ه رحمت اگر سلمان و ابوذر، ك    : گفت انصارى شنيدم، كه مى   

شـمارند و اگـر آنـان را ببيننـد        كنند، آشكار گرداننـد، آنـان را دروغگـو مـى           رامى) ع(كه ادعاى مودت اهل بيت    

 ) . 22! (باشند آنان مجنون مى:گويند مى

 

 »  اسم اعظم« به -3

كليد گشايش بسيارى از مشكالت است، و به همين دليل جـز            باشد، و دانستن آن      اسم اعظم الهى، از اسرار مى     

 . خواهد يافت كمتر كسى بدان دست) ع(پيامبران و امامان
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دوحـرف آن عطـا شـده بـود،         ) ع(به عيسى بن مـريم    : فرموده است ) ع(امام صادق » اسم اعظم خداوند  «درباره  

هفتـاد  ) ع(حرف و محمد    بيست و پنج   )ع(پانزده حرف، آدم  )ع(حرف، نوح  هشت) ع(چهار حرف، ابراهيم  ) ع(موسى

 ) . 23(دانست،و يك حرف، از آن حضرت هم مخفى بود  و دو حرف را مى

فرزند خواهر » آصف بن برخيا«اسم اعظم خداوند متعال هفتاد و سه حرف است، و: خوانيم در روايت ديگرى مى

بلقيس را    مهار سازد و بتواند تخت     بدان تكلم كند و زمين را      دانست، كه توانست   يك حرف آن را مى    ) ع(سليمان

 ) . 24(بياورد و زمين به حالت اول برگردد ) ع(با يك چشم به هم زدن،نزد سليمان

بـود، كـه بـه بيـان قـرآن       عطـا شـده  »  اسـم اعظـم  «دو حرف از ) ع(به حضرت عيسى : در روايت ديگرى آمده   

 ) . 25(اشفا دهد و نيز مردگان را زنده گرداند به اذن خداوند كور مادرزاد و بيمار مبتال به پيسى ر: توانست مى

كنم نزد تو مقام     من گمان مى  !اى موالى من  : گفت) ع(عمربن حنظله، به امام باقر    : خوانيم در روايت ديگرى مى   

 . و منزلتى دارم

 . آرى، همينطور است: فرمود) ع(امام باقر

  .حال كه چنين است، من از تو درخواستى دارم: حنظله گفت عمربن

 درخواست تو چيست؟ : امام فرمود

 ! را به من بياموزى» اسم اعظم خداوند«خواهم  مى: عمر گفت

 ! آيا طاقت فهم و درك آن را دارى؟: فرمود) ع(امام باقر

 . آرى: عمر گفت

 . داخل اتاق شو: فرمود) ع(امام

ن فاصله اتاق تاريك شد، بـه       خود را روى زمين گذاشت، امابدو      دست) ع(داخل اتاق شد، امام باقر    » عمر«وقتى  

 ! بلند گرديد» عمر«طورى كه از ترس، ناله و فرياد 

 را به تو بياموزم؟ »  اسم اعظم«گويى؟ آيا  چه مى: فرمود) ع(امام باقر

روشنايى و حالت اول برگشـت       خود را از روى زمين برداشت و فضاى اتاق به          دست) ع(نه، آنگاه امام  : عمر گفت 

)26 . ( 

اسم اعظم  «اندو تقاضاى آموختن     رسيده) ع(كه افرادى به حضور حضرت امام حسين      : خوانيم  هم مى  در رواياتى 

 ) . 27(اند  اند، و ازاين تقاضا منصرف شده اند، كه از تلقى آن ناتوان مانده را كرده»  الهى

وده، و قـرآن هـم   پيامبر نب كه) ع(اما همانطور كه مالحظه كرديم، آصف بن برخيا، فرزند خواهر حضرت سليمان          

 . دانسته است اسم اعظم الهى را مى) 28(به داستان او اشاره كرده 

و اين روايت را فقيهان ) 29(ان سلمان، علم االسم االعظم : كه فرموده ) ع(بنابراين، با توجه به بيان امام صادق      

تبريزى، سـيد علـى     مجلسى، محدث نورى، على يارى       شيخ مفيد، كشى، عالمه   : و محدثان و دانشمندانى چون    

را كـه   »  اسـم اعظـم الهـى     «انـد، موضـوع دانـايى سـلمان بـه            خان و دانشمندان ديگر دركتابهاى خـود آورده       

معتبر و ثابت دانست، و  توان خوانده، مى»  لقمان حكيم«او را ) ع(با او رمز و راز داشته و امام على) ص(خدا رسول
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ها به اسرار غيبى و بيان وقـايع پشـت پـرده بـوده                ازدانايى اين ارتباط معنوى عميق براى او سرچشمه بسيارى       

 . است

تاكنون مطالبى را خوانديم، و ازاين پـس كرامـات و مطالـب             »  هاى سلمان  گويى غيب«بخصوص اينكه، درباره    

 . العاده ديگرى را مالحظه خواهيم كرد فوق

 

  الهام و حديث-4

در اين زمينـه احاديـث      . لهام و اطالع ماورايى بايددانست    سرچشمه ديگر علم و دانش سلمان فارسى را، نوعى ا         

 : كنيم مى متعددى وارد شده است، كه برخى از آنها را بررسى

 ... لكل امة محدث، ومحدث هذه االمة سلمان: فرمود) ص(رسول خدا: گويد  جابربن عبداهللا انصارى مى-1

محـدث چـه كسـى      : باشد،سـؤال شـد    ىبراى هر امتى محدثى هست و محدث امت مسلمان، سلمان فارسى م           

 است؟ 

محدث كسى است كه آنچه را مردم به آن نياز دارنـد، ازعـالم غيـب بـه آنـان اطـالع                      : فرمود) ص(رسول خدا 

 . دهد مى

 )! ص(خدا رسول گيرد، اى يافتن چگونه صورت مى اطالع اين: سؤال شد

سازد، و به بسـيارى از       ب خودانباشته مى  گيرد و در قل    محدث از علم و دانش من فرا مى       : فرمود) ص(رسول خدا 

 ) . 30(گردد  شود آگاه مى مسايلى كه واقع مى

ياتيه ملك  : قلت، فماآية المحدث؟ قال   : كان على محدثا و كان سلمان محدثا، قال       : كند  ابوبصير، روايت مى   -2

 ) . 31(فينكت فى قلبه كيت وكيت 

 دث چيست؟ نشانه مح: و سلمان محدث بودند، سؤال كردم) ع(على

 . دمد كه موضوع چنين وچنان است آيد و در قلب او مى اى مى فرشته: فرمود) ع(امام صادق

كسى به سلمان الهام و حـديث        چه: سؤال شد ) ع(از امام صادق  . سلمان محدث بود  :  در حديث ديگرى آمده    -3

 كرد؟  مى

غيره مما كان يحدثانه، النهما كـان        دونو انما صار محدثا     ) ع(و اميرالمؤمنين ) ص(اهللا رسول: آن حضرت فرمود  

 ) . 32(و مكنونه  يحدثانه بما ال يحتمله غيره من مخزون علم اهللا

كردند، و غير ازسلمان كسى محـدث نبـود، زيـرا            به سلمان الهام حديث مى    ) ع(و اميرالمؤمنين ) ص(رسول خدا 

 . م خداوند و اسرار الهى را نداشتآموختند و كسى غير ازاو توانايى درك عل آنان فقط به سلمان حديث مى

: فرمود»  محدث بودن سلمان  « كه آن حضرت درباره نحوه    : كند روايت مى ) ع(از امام صادق  »  حماد مروزى  «-4

 ) . 33(اهللا عزوجل اال الحجة  انه كان محدثا عن امامه العن ربه، النه ال يحدث عن

از خداونـد، حـديث دريافـت       » حجـت «وند، زيرا غيـر از      داشت، نه از خدا    سلمان، از امام خود حديث دريافت مى      

 . دارد نمى
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 رسول، نبى، محدث 

در اين باب وارد شده مورد توجه  مناسب خواهد بود، احاديث ديگرى را كه     »  حديث«تر شدن جايگاه     براى روشن 

 : دقيق قرار دهيم

 . سؤال كردم) ع(صادق ا از امامر»  محدث«و »  نبى«و »  رسول«تفاوت : گويد مى»  بريد بن معاويه عجلى«

كنـد و    شوند، اوفرشتگان را مشاهده مـى      كسى است كه فرشتگان بر او نازل مى       ) ص(رسول: آن حضرت فرمود  

 . دارد دستورهاى خداوند را از آنان دريافت مى

 . كند كسى است كه، دستورهاى خداوند را در خواب دريافت مى»  نبى«اما 

 ) . 34(دارند  مى شنود، كه به گوش و قلب او الهام ان را مىفقط سخن فرشتگ»  محدث«ولى 

بيـان  ) ص(در مورد ارتباطفرشته بـا غيـر پيـامبر        ) ع(و امام صادق  ) ع(مفهوم اين حديث، با احاديثى كه امام باقر       

 محـدث «تواند  موافقت دارد، و مى   ) 35(» بيند شنود، اما خوداو را نمى     محدث صداى فرشته را مى    «دارند، كه    مى

بـا سـلمان تعجـب      »  ملـك كـريم   «از ارتبـاط    » حسن بن منصور  «را ثابت كند،بخصوص وقتى     »  بودن سلمان 

 ء هو؟  فاذا كان سلمان كذا، فصاحبه اى شى: گويد كند ومى مى

) ع(چگونه است؟ امام صـادق    )ص(يافته، پس مقام صاحب او يعنى پيامبر       اگر سلمان به چنين مقام بلندى دست      

 ) . 36(لى شانك اقبل ع: فرمايد مى

 . توانى اين مدارج عالى را درك كنى يعنى، دنبال كار خود برو، چون نمى

 ) 37(چو بشنوى سخن اهل دل، مگو كه خطاست سخن شناس نه اى جان من، خطا اينجاست 

 شنيده، و آن را كه با وقـار و         صداى فرشته رامى  : فرموده) ع(به هر حال، سلمان فارسى، آن طور كه امام صادق         

و از اين نوع الهام غيبـى       ) 38(داده   بوده، تشخيص مى   آرامش چون صداى كشيده شدن زنجير به طشت همراه        

 . داشته است الهى، معارف و اسرار فراوانى رادريافت مى

دههـا سـال در راه كسـب         يافتن به اين مقام بلند براى سلمان، جاى شگفتى ندارد، زيرا كسـى كـه               آرى، دست 

و اهـل   ) ص(يافته و در سـايه اطاعـت پيـامبر         دست رده، به تهذيب و مقام عرفانى عميقى      معارف الهى تالش ك   

باشد، چنانكه احاديث فراوانى  گرديده، اليق چنين عشق و عرفان، و افاضه الهى مى          مورد عنايت فراوانى  ) ع(بيت

 . اين معنا را تبيين كرده است) ع(دربيان معصومين

محـدث بـودن    «از  »  عيينـه  بـن  حكـم «هـم وقتـى     ) ع(و غير پيامبران  »  جتح«در باره سابقه ارتباط غيبى غير       

، و صـحابى حضـرت      )ع(برخيا، فرزند خواهر سـليمان     آصف بن : فرمايد مى) ع(كند، امام باقر   تعجب مى »  ديگران

 يافته بودند به اين مقام دست»   ع-داود «و يار »  ذوالقرنين«و » بن نون،يا حضرت خضر    يوشع«يعنى  ) ع(موسى

)39 . ( 

 

 ... قاتل سلمان را

او مقام و رفعـت درخشـانى        انباشته گرديده، از سويى به    »  سلمان حكيم «اى كه در وجود      العاده علم و دانش فوق   

خطرهايى را در پى داشته باشد، بـدين جهـت          » بها گران گنج«بخشيده است، و از سوى ديگر ممكن است، اين          
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و ظرفيـت و    »  مراتـب ايمـانى   «رد توجـه قـرار داده، و بـا توجـه بـه              معنـا را مـو     ، اين )ص(رسول گرامى اسالم  

 : مختلف افراد، فرموده است استعدادهاى

 ) . 40(سلمان، لكفر  لو عرض صبرك على! لو عرض علمك على مقداد لكفر، و يا مقداد! يا سلمان

اگر صبر تو   ! »مقداد«، واى   گيرد عرضه گردد، او راه كفر را پيش مى       » مقداد«تو به    اگر علم و دانش   ! اى سلمان 

 ! شود بر سلمان عرضه شود، سلمان كافر مى

را درماجراهـاى بعـد از خـود مـورد          » مقداد«العاده   ، در بيانى هم صبر و استقامت فوق       )ص(رسول گرامى اسالم  

 ) . 41(ء اال مقداد، فان قلبه كان كزبر الحديد  شي انه عرض فى قلب كلهم: ستايش قرار داده و فرموده

، زيراقلـب او چـون قطعـه آهـن     »مقـداد «شود، مگر در قلب    اى واقع مى   يعنى، در قلب هر يك از ياران سستى       

 . محكم و استوار خواهد بود

را مطـرح كـردم، آن حضـرت        » تقيـه «موضـوع   ) ع(العابدين روزى در حضور زين   : كند روايت مى ) ع(امام صادق 

 ؟ ...اهللا بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق ه و لقدآخى رسولواهللا لو علم ابوذر ما فى قلب سلمان لقتل: فرمود

كشـت، در    دانسـت او را مـى      به خدا سوگند، اگر ابوذر آنچه را از علم و معرفت در سينه سلمان وجود داشت،مى               

گوييـد؟   برقراركرده بود، در اين صورت درباره ديگران چه مـى         »  پيمان برادرى «ميان آنان   ) ص(حالى كه پيامبر  

و »  نبـى مرسـل   «باشـد، بـه طـورى كـه جـز            دانشمندان، كارى بس سخت و سنگين مـى        لم و معرفت  درك ع 

توانند آن را درك     ، يا بنده مؤمنى كه خداوند قلب او را با ايمان امتحان و پرداخت كرده باشد،نمى               » مقرب ملك«

 . و فهم كنند

بايـد او را     شـد، و بـدين مناسـبت       مـى  سوببود، چون از خاندان ما مح      آرى، سلمان از علماى با عرفان و معرفت       

 ) . 42(دانست »  عالم ربانى«

در » ابـوذر «سلمان، چنان سنگين و عميق بوده، كه درعين حـالى كـه              براساس اين روايت، مقام علم و معرفت      

بـه   انـد، بـا عنايـت      مقام بسيار درخشانى را داشته    » صبر و مقاومت  «در مقام   » مقداد«و  » صداقت و جهاد  «مقام  

مقـام علمـى    «كاسـته شـود، آنـان از درك         » مقـداد «و  » ابوذر«، بدون اينكه ازمقام     » ايمان و معرفت  «مراتب  

 . اند ناتوان بوده»  سلمان

شـدند، كـافر     سلمان بود مطلع مى    اگر مقداد و ابوذر، از علم و دانايى كه در قلب          «: به همين دليل، درباره حديث    

بـاال آورده     كه بر اساس احاديث    -را  »  محدث نورى «و  » عالمه مجلسى «ر  تفسي» !كشتند گشتند، يا او را مى     مى

 . دانست توان  مناسبترين تفسير مى-شد 

و ) ص(خداوند، معرفت پيـامبر    در قلب سلمان، مرتبه بلندى ازمعرفت     : نويسند عالمه مجلسى و محدث نورى مى     

توانستند آن را تحمل  كرد، ديگران نمى ار مىاگر چيزى از آن را آشك وجود داشت، كه  ) ع(به امامان  معرفت نسبت 

قتـل او اقـدام      دادند، و بدين خـاطر بـه       سلمان نسبت دروغگويى، سحر و جادو، و ارتداد و كفر مى           كنند، آنگاه به  

 ) . 43! (كردند مى
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 ها  نمونه

و متاسفانه از   (گردند   كنند وآگاه نمى   درباره اينكه ظرفيتها و دركها تفاوت دارد، و همه به طور مساوى درك نمى             

توان مطرح كـرد، كـه       داستانهاى فراوانى مى  ) وجود آمده  اين ناحيه در طول تاريخ اسالم هم، ضايعات زيادى به         

 : دهيم مورد توجه قرار مى) ع(معصومين در اينجا سه نمونه را از زبان

مـا نشـا فـى    : اذان، گفته استش فضل بن. بود) ع( يونس بن عبدالرحمن، از ياران مؤمن و دانشمند امام رضا       -1

الفارسى، و ال نشا بعده رجل افقه من يونس بن عبدالرحمن،            االسالم رجل من سائر الناس كان افقه من سلمان        

 ) . 44(اهللا  رحمة

بـه افـراد   ) ع(نزديك بود، امام رضا)ع(از افرادى بود كه علم او به علم پيامبران»  يونس بن عبدالرحمن «و چون   

 ) . 45(فرابگيرند و به فتواى او عمل كنند »  يونس«احكام دين خود را از : دسفارش كرده بو

كرد و كتابهـاى   تربيت مى ، كه شاگردان زيادى)ع(با آن همه مقام بلند و اعتبار نزد امام رضا»  يونس«اما همين   

. بـرد  شـكايت ) ع(امگفتنـد، نـزد امـ    عقب سر او مـى  فراوانى هم نوشته بود، يك روز از سخنان ناروايى كه ياران  

 ) . 46(عقولهم ال تبلغ  دارهم، فان: در جواب فرمود) ع(امام

 . است با آنان مدارا كن، آنان را به حال خود واگذار، زيرا عقلهاى آنان به بلوغ نرسيده

) ع(خـود را بـا امـام رضـا     كه پنجاه و يك حج انجام داده بود و آخرين حـج  »  يونس بن عبدالرحمن  « همين   -2

گرفـت، بـدين جهـت        بود، گاهى مطالب علمى او براى افراد قابل فهم نبود ومورد انتقاد سخت قرار مـى                همراه

مدارا كن، سخن تو دقيق است و فهم آن براى          «اى يونس   : فرمود مى) ع(جعفر فرزند آن حضرت امام موسى بن     

 . آنهامشكل است

 ! ام افر شدهمن زنديق و ك: گويند آنان مى! موالى من اى: گفت ولى يونس مى

حصاة، و ما كان ينفعـك ان يكـون          و ما يضرك، ان يكون فى يدك لؤلؤة، فيقول الناس هى          : فرمود مى) ع(امام

 ) . 47(فى يدك حصاة، فيقول الناس لؤلؤة 

رساند، و اگـر در      تو زيانى نمى   است، سخن مردم به حال    »  ريگ«اگر در مشت تو جواهرى باشد و مردم بگويند          

 . باشد، و مردم بگويند جواهر است،اين هم به حال تو نفعى ندارد»  ريگى«دست تو 

در آنجا حضور يافـت،     » ابوذر« سلمان مشغول غذا پختن بود، كه     : فرموده است ) ع( طبق روايتى، امام صادق    -3

 ! سرنگون گرديد وچيزى از غذا ريخته نشد» ديگ غذا«ابوذر مشاهده كرد 

زمين نريخت، و باز سلمان آن   باز ديگ سرنگون شد و چيزى از آن روىسلمان ديگ را روى اجاق گذاشت، اما

 . را روى اجاق گذاشت

صحنه برايش غيـر قابـل تحمـل         زده بود، و آن    ابوذر، با مشاهده اين صحنه عجيب، در حالى كه سخت وحشت          

 . ر ميان گذاشتبرخورد كرد و موضوع را با آن حضرت د)ع(نمود، از خانه بيرون دويد و با اميرالمؤمنين مى

» ابـوذر «ديگر رفتـار او را بـراى    دانست، و از طرف ، كه از طرفى مقام معجزآساى سلمان را مى       )ع(اميرالمؤمنين

 ) . 48(ارفق باخيك ! يا ابا عبداهللا: غير قابل درك يافته بود، با ديدن سلمان خطاب به اوفرمود

 .  كه او توانايى درك آن راندارد انجام مدهبا برادرت مدارا داشته باش، و عملى را! اى ابوعبداهللا
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اگـر  : گويد مى) ع(سلمان، دركجاست، و اگر هم امام      هاى علم و حكمت و فقاهت      سرچشمه بنابراين، روشن است  

كنند، بدين جهت اسـت،   خوانند، يا به قتل او اقدام مى   داند بدانند،او را كافر مى     ابوذر و مقداد، آنچه را سلمان مى      

گشاده، ظرفيت الزم، عرفان عميق و خالصه توانايى تلقى جلوت نور چنين علم وحكمتـى را            ينهكه هر كسى س   

 . دهد العمل نشان مى ندارد، و قهرا در برابر آن عكس

بلند دينى و الهـى      مقام عرفان ومعرفت  ) 49(اعرفكم باهللا سلمان    : با بيان ) ص(اما درباره سلمان، كه رسول خدا     

و فقاهت او را تبيين فرمـوده، و هـم ديگـران را بـه              داده، آن حضرت هم مقام بلند حكمت      او را مورد تاييد قرار      

 . سلمان، توجه داده است ناتوانى از درك مقام حكمت ومعرفت

 هجرى 535 و متوفاى    473شاعر و دانشمند مشهورمتولد     »  حكيم سنايى «ابوالمجد، مجدود بن آدم، معروف به       

 : است را اينگونه ستوده»  سلمان معرفت«هم، مقام علم و 

 علم خوان، تات جان قبول كند كه تو را فضل، بوالفضول كند 

 بولهب، از زمين يثرب بود ليك، قد قامت الصالة نشنود 

 بود سلمان، خود از ديار عجم بر در دين، همى فشرد قدم 

 علم كز بهر خودكنى، بر دست آب خواهد، چو تشنگى پيوست 

 ) 50(هجور تاج منا، ز فرق سلمان دور؟ كى شد از بهر پارسى، م

 

 تفسير قرآن 

فارسى را، كـه در برخـى از         به وسيله سلمان  »  تفسير قرآن «در پايان اين فصل، مناسب خواهد بود، كه موضوع          

 : منابع تفسيرى و تاريخى آمده، مورد اشاره قرار دهيم

: كنند كه  يارى تبريزى، روايت مى    رگ، على بر اين اساس، محدث بزرگوار، محمد بن يعقوب كلينى، و رجالى بز           

انـى  : عـرض كـرده  ) ع(بـوده، بـه آن امـام   ) ع(اميرالمؤمنين سليم بن قيس عامرى هاللى، كه از اصحاب خاص      

 ) . 51.. (سمعت من سلمان، و المقداد،و ابى ذر، شيئا من تفسير القرآن

دربـاره تفسـير قـرآن و       ) ع(اميرالمـؤمنين  كـه ... ام من چيزى از تفسير قرآن را، از سلمان و مقداد، و ابوذر شنيده            

 . دهد توضيحاتى ارائه مى) ص(احاديث نبوى

توان او را ازمفسران قرآن كريم نيـز محسـوب           روى اين حساب، و با توجه به مقام علمى و فقاهتى سلمان، مى            

شتر و دقيقتر مورد داشت، و با توجه به اين برجستگى علم و حكمت وفقاهت و عرفان عميق، شخصيت او را، بي

را بـه    عظمت مقام و منزلت واالى او بيشتر پى برد، و در مراحل مختلف علمى و عملـى آن                  توجه قرار داد، و به    

 . كار گرفت
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 در ماجراى بيعت: 5فصل 

 

 در ماجراى بيعت

را »  فتح مكـه  «نازل شد و مژده     »نصر«يده بود، كه سوره     به شصت و يك سالگى رس     ) ص(عمر پر بركت پيامبر   

گرديدند، امـا وقتـى    خواند و همه خوشحال و اميدوار مى      مى براى ياران خويش  ) ص(اين سوره را رسول خدا    . داد

 ! مژده فتح و پيروزى را شنيد، گريه كرد) ص(پيغمبر عموى»  عباس«

 ريه واداشت؟ چه چيزى تو را به گ! عمو جان: فرمود) ص(رسول خدا

 ! كنم، اين پيروزى براى تو، پيام رحلت را داشته باشد گمان مى: عباس گفت

گفـت و گـو، مـدت دو سـال           اما آن حضرت پس از آن     ! گويى آرى، همانطور است كه تو مى     : فرمود) ص(پيامبر

 هم ناميـده شـده    » توديع«البته اين سوره، سوره     . نديد زيست، در حالى كه ديگر كسى او را خوشحال و شادمان          

 . است

مفهوم فسـبح بحمـد     : گويند آيند، دريافت داشته؟مى   از اين سوره چگونه خبر ناخوش     »  عباس«ولى درباره اينكه    

روى، همانطور كه پيامبران قبل از تو مـزه          خداوند مى  چشى و به مالقات    ربك، آن است كه، تو مزه مرگ را مى        

 . بايست در انتظار زوال آن بود مىكمال برسد،  مرگ را چشيدند، و هر چيزى به

 : هم فرموده است) ع(شاعر، يا امام على

 ) 1(اذا تم امر دنا نقصه توقع زواال، اذا قيل تم 

گردد، پس در انتظار زوال باش،هرگاه گفته شد كار بـه اتمـام              هرگاه كارى به اتمام رسد، نقصان آن نزديك مى        

 . رسيده است

خويش، براى تاسيس وتحكيم و ترويج آيـين آسـمانى    ت بيست و سه سال رسالت     قدر اسالم، در مد    پيامبر عالى 

ها نوشت، رؤساى قبايـل و گروههـايى         سران كشورها نامه   اسالم، دعوتها كرد، دهها دفاع و جنگ انجام داد، به         

فرسـايى نمـود،     هـاى طاقـت    به حضورش رسيدند و خالصه آن حضرت جانفشـانى         براى بيعت و پذيرش اسالم    

 ) . 2(نعمتى  اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم: كه آيه نازل شد جام پس از آنوسران

افشاند، طبق معروفترين    مى به شصت و سه سالگى، در حالى كه اسالم به بخش وسيعى از كره خاكى شعاع                وى

 . ) 3(هجرت، در مدينه چشم از جهان فرو بست  روايات، در تاريخ بيست و هشتم ماه صفر سال دهم

حضرت از سال سوم بعثـت، آنگـاه         كند، آن  براى استمرار اين راه و پايدارى اين آيين، چنانكه عقل نيز حكم مى            

نازل شد، قوم وخويشان خود را دعوت كرد و به يـارى خواسـت و اعـالم                 ) 4(وانذر عشيرتك االقربين    : كه آيه 

»  طبـرى «بـه اعتـراف     . ن خواهـد بـود    مرا يارى دهد، وزيـر، بـرادر و جانشـين مـ            هر كس از هم اينك    : داشت

اين دعـوت و حمايـت راپـذيرفت، و رسـول گرامـى             ) ع(معروف قرن چهارم هجرى، و ديگران، فقط على        مورخ

 ) . 5.. (بعدى فيكم، فاسمعوا له و اطيعوا ان هذا اخى و وصيى و خليفتى من: هم فرمود) ص(اسالم
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در مقابـل   »  غـدير خـم   «به مدينه، دروادى     نگام بازگشت خود، به ه   پس از آخرين حج   ) ص(اضافه بر اين، پيامبر   

چشم هزاران زائر خانه خدا، موضوع جانشينى را بطورمفصل بيان داشت و از همـه حاضـران اعتـراف گرفـت و       

 ) . 6(صورت گرفت ) ص(به جانشينى رسول خدا) ع(على مراسم رسمى معرفى امام

) 7(يك دسـتور قرآنـى اسـت      از اينكه براى هر مسلمانىالبته، موضوع وصيت و تعيين تكليف پس از خود، غير       

كه اعقل عقال بـوده، از ايـن موضـوع          ) ص(توان پنداشت كه،پيغمبر   كند، و نمى   برهان عقل نيز بر آن حكم مى      

خويش را  مهم غفلت داشته است، چنانكه هرعاقلى حتى اگر بخواهد براى چند روز هم كارگاه و حوزه مسؤوليت       

 . دارد انجام كارهاى خود، جانشين و قائم مقام منصوب مىبگويد، براى  ترك

بـوده، و آن حضـرت هرگـاه بطـور           اين جهت عقالنى مورد توجه    ) ص(عالوه بر اين، در زمان حيات رسول خدا       

كـرد، تـا هـم     راترك بگويد، براى خود جانشين معرفى مـى     »  مدينه«شد حوزه اسالم، يعنى      موقت هم الزم مى   

 . محفوظماند و هم كارها در مجراى خود استمرار يابدمسير رسالت از خطر 

سـباع بـن عرفطـه    «،  » الجنـدل  غزوه دومـة  «به سال پنجم هجرت، براى رفتن به        ) ص(به عنوان نمونه، پيامبر   

 ) . 9(جانشينى خويش انتخاب كرد  را در مدينه براى»  عبداهللا بن ام مكتوم«يا ) 8(»  غفارى

هجـرت واقـع گرديـد، رسـول         كه در كنار مدينه در همان سال پنجم       »  قخند«همچنين براى شركت در جنگ      

 ) . 10(در مدينه برگزيد  را، به جانشينى خويش»  عبداهللا بن ام مكتوم«) ص(خدا

شـركت كنـد و از توطئـه    » جنـگ تبـوك  «خواسـت، در   در سال نهم هجرت مى  ) ص(گاه هم كه رسول خدا     آن

 ) . 11(جانشينى خود برگزيد  را در مدينه به) ع(لىمنافقان عليه حوزه اسالم بيمناك بود، ع

تـوان رهـا و بـى        بنابراين، يك مكتب را با اين همه ارزش و يك امت را، با اين همه عظمت وفـداكارى، نمـى                   

 . سرپرست اليق، به حال خود گذاشت و همه ارزشها وعظمتها و آينده درخشان آن را ناديده گرفت

است، و از هر جهت لياقت وصالحيت اين مقـام عظـيم را             ) ص( جانشين پيامبر  حال ببينيم، كسى كه به نظر ما      

 در او سراغ داريم، خود چه گفته؟ و چه كرده است؟ 

و ) 12(او را، محبوب خدا وخويشتن، و از خاندان خود دانسته    ) ص(از طرف ديگر، سلمان فارسى، كه رسول خدا       

در باره او   »  ابن اثير جزرى  «و  ) 13(لم و زاهد و عاشق شمرده       او را مجاهد، فاضل،عا   »  ابن عبدالبر اندلسى  «نيز  

ابـن  «و  ) 14) (ص(اهللا كان سلمان من خيارالصحابة و زهـادهم و فضـالئهم و ذوى القـرب مـن رسـول                 : گفته

در ) 16(انـد،    داشـته  اين گونه اعترافات را دربـاره او بيـان        »  ابن ابى الحديد معتزلى   «و نيز   ) 15(»  حجرعسقالنى

حضرت، چه نقشى را ايفـا نمـوده؟ خاصـه اينكـه      و موضوع مهم جانشينى آن) ص(اى پس از رحلت پيامبر ماجر

 ) . 17(و مواالة له ) ع(على النصح للمسلمين و االيتمام بعلى بن ابى طالب)ص(انا بايعنا النبى: گويد خود مى

به امور مسلمانان باشـيم، و نيـز         خيرخواه و دلسوزنسبت   بيعت كرديم، كه در مرحله نخست     ) ص(ما با رسول خدا   

 . را به عهده گيريم و پيروى از آن امام) ع(امامت على بن ابى طالب

نقش مياندارى اصحاب را به ) ع(على و امامت امام) ص(بارى، سلمان فارسى در بحران پس از رحلت رسول خدا 

اى مهمـى را انجـام داده، كـه         اقـدامه ) ع(اطاعت و موافقت امام علـى      عهده داشته، در مراحل مختلف بر اساس      
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هاى  گيرى موضع ، و بعد مراحل)ع(را از زبان امام على) ص(ماجراى پس از رحلت رسول خدا خالصه اصل نخست

 . سلمان را، مورد مطالعه و بررسى قرار خواهيم داد

 

 ) ع(شرح حال امام على

از جنگ  ) ع(خوددارى امام على   ، علت دارد از اجداد خويش بيان مى    ) ع(بر اساس روايتى كه امام موسى بن جعفر       

چنـين شـرح    ) ع(خالفت پيشـگام شـدند، از زبـان علـى          و درگيرى را، به هنگامى كه ديگران براى احراز پست         

و امـور مربـوط بـه آن        ) ص(رحلت كرد، من به دفن جسـد مقـدس رسـول خـدا            )ص(وقتى رسول خدا  : دهد مى

 سوگند خوردم كه جز براى نماز رداءبدوش نيندازم و نيز بـه        بودم، وقتى اين كار را به سامان بردم، آنگاه         مشغول

را در  ) ع(و فرزنـدانم حسـن و حسـين       ) س(فاطمه آورى قرآن بپردازم و مشغول اين كار شدم، سپس دست          جمع

وسابقين به اسالم رفتم، با آنها سخن گفتم و آنها را براى احقاق حق خويش               » اهل بدر «دست گرفتم، در خانه     

سلمان، عمار،مقداد، و ابوذر غفارى     : يارى طلبيدم، اما كسى به من پاسخ مثبت نداد، جز چهار نفر           كردم و    دعوت

)18 . ( 

را به پايان رسـانيد، بـه       ) ص(خدا كار غسل و تجهيز رسول    ) ع(وقتى اميرالمؤمنين : كند سلمان فارسى روايت مى   

جلو ايستاد و ما عقب سر او صف        ) ع(لىوارد شدند، ع  ) ع(، حسن وحسين  )س(خانه برگشت، ابوذر، مقداد، فاطمه    

 ! نماز خوانديم، و عايشه هم در اطاق خود بود و متوجه اين كار نشد) ص(كشيديم و بر جسدرسول خدا

را ) س(فاطمـه ) ع(البته كار بيعت ابوبكر به پايان رسيده بود، اما همين كه شب فرارسيد، علـى              : گويد سلمان مى 

جنـگ  «خود گرفت، در خانـه شـركت كننـدگان در            را نيز دردست  ) ع(ينحسن و حس   سوار چهارپايى كرد، دست   

خـويش را بيـان      اى را فروگذار نكرد و حق اولويـت امامـت          و مهاجران و انصار رفت،تا جايى كه هيچ خانه        » بدر

 ! ندادند نمود وآنان را به يارى خويش دعوت كرد، اما به غير از چهل نفر به آن حضرت جواب موافق

شب سرهاى خود را بتراشند  اين افراد صحبت كرد و قول مساعد گرفت، كه براى صبح فرداى آنآن حضرت با 

 . با او به كشته شدن هم حاضرند، حضور به هم رسانند و سالحهاى خويش را بردارند و در حالى كه براى بيعت

به قـول خـود وفـا نكـرد و           ىاما فرداى آن شب، به غير از چهار نفر، يعنى من، ابوذر، مقداد، و زبيربن عوام كس                

افراد را سه شب متوالى تكرار كرد، و بـه غيـر از مـا             موضوع رفتن به در خانه همان     ) ع(ناچار على . حضور نيافت 

نشينى  هم چون وضع را اينطور ديد، ناچار خانه) ع(حضرت را نپذيرفت، و على چهار نفر كسى يارى و حمايت آن

 . ) 19(آورى قرآن را انتخاب كرد  وجمع

سخنها گفت، خود را   » ابوبكر« هجرى، آن حضرت با    276متوفاى  »  ابن فتيبه دينورى  «اضافه بر اين، به روايت      

بـا خـود فـرا       ناميد، اليقرترين فرد براى احرازمقام خالفت دانست و حتى مسلمانان را به بيعت            ) ص(برادر پيامبر 

ضـع دردنـاكى، كـار از كـار گذشـته بـود، كـه               امـا بـا و    ) 20(شـمرد،    خواند، و ديگران راغاصبان مقام خالفـت      

 . خوانيم قسمتى از آن را در ذيل مى شرح

) ص(زده واستمرار نبوت پيـامبر    فوران مى »  هاى پنهان  كينه«حال ببينيم، سلمان در اين غوغاى وحشتناك، كه         

 انداخته، چه اقدامهايى انجام داده است؟  را در مخاطره مى
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  خطابه حكيمانه -1

نـازنين روى زمـين بـود و مسـلمانان           فرا رسيده بود، هنوز جسد مقدس آن      ) ص(لت جانسوز پيامبر  روز سوم رح  

خواندند، و در مدينه عزاى عجيبى       آمدندو بر آن پيكر پاك نماز مى       مدينه و نواحى و ساير جاها، دسته دسته مى        

ابر وضع موجود، سـكوت راروا      تحوالتى صورت گرفته بود، در عين حال سلمان در بر          هم»  سقيفه«در  . به پا بود  

آمده بودند، فرياد حـق طلبانـه        در هر جايى كه جماعتى فراهم     ) ص(دارد و بر اساس عهد خود با رسول خدا         نمى

 . دهد سر مى

اى رااينگونه در فضاى غمبار مدينـه بيـان          سلمان خطابه ) ص(سه روز پس از دفن پيغمبر     ) ع(به روايت امام باقر   

 : دارد مى

 . سخنان مرا گوش كنيد، و سپس پيرامون آن بينديشيد! ايها الناس

) ع(فضـايل اميرالمـؤمنين    آرى، اين را بدانيد، كه به من علم فراوانى عطا شده، و چنانچه همـه آنچـه را دربـاره                   

قاتـل سـلمان را     ! خـدايا : گويند پندارند، وگروه ديگرى هم مى     دانم بيان كنم، گروهى از شما مرا مجنون مى         مى

 ! بيامرز

 ! تلخى در پى خواهد داشت پرورانيد، كه بالها و حوادث بارى، آگاه باشيد كه شما آرزوهايى را در دل مى

ميراث وصيتها، تفكيك سخن  علم به مرگها و بالها موجود است، او به مسايل) ع(اين را هم بدانيد كه، نزد على  

 -موسى  «به برادر خويش     نسبت»   عمران هارون بن «روش   حق از باطل، و اصل و نسب افراد آگاهى دارد، و به           

تو وصى من در اهـل بيـت مـن، و خليفـه مـن بـر                 : به او فرموده است   ) ص(نمايد، زيرارسول خدا   رفتار مى »  ع

 . باشى مى) ع(به موسى نسبت»  هارون«به من، مانند  من هستى، و تو نسبت امت

راى حـق بـه خطارفتيـد، البتـه شـما حقيقـت را              بنى اسرائيل را پيش گرفتيد، و از مجـ         سنت! اما شما، اى مردم   

 ! دانيد، اما به آن عمل نكرديد مى

حاالت گوناگون و رنگارنگى پيداكرديد، و مانند دو كفش مقابـل           »  بنى اسرائيل «آرى، به خدا سوگند شما چون       

 ! گشتيد هم قرار گرفتيد، و چون پراطراف تير پراكنده و آواره

را پذيرفتـه بوديـد، نعمتهـاى       )ع(كه جان سلمان در اختيار اوست، اگر واليت علـى         ولى اين را بدانيد، به خدايى       

خوانديـد، در    اى را مـى    و اگر پرنـده   ) 21(گشتيد   الهى را از باالى سر و پايين، يعنى آسمان و زمين،برخوردار مى           

 . آمدند نموديد، نزد شما مى هاى دريا را دعوت مى داد، واگر ماهى آسمان به شما پاسخ مى

گـردد، و دو نفـر       الهى باز نمـى    اين را هم بدانيد، كه ولى خدا محتاج نشده، از هدف خويش در راه اجراى احكام               

 ! هم در حكم الهى اختالف نخواهند داشت

نهاديد، و اكنون بايـد در انتظـار         شانه خالى كرديد، و به پيروى ديگرى گردن       ) ع(اما افسوس، كه از واليت على     

گردانيد، و ما هم همه شما را رها كرديم، و پيوند بـرادرى              و اميد به بهبودى را به ياس تبديل       بالها به سر بريد،     

 . ميان ما و شما قطع گرديد

بهشت هستند، و در روز قيامـت،        بپيونديد، زيرا آنان پيشوايان به سوى     ) ص(كنم، به آل محمد    ولى باز اعالم مى   

 . همه بايد آنان را فرا خوانند
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بشتابيد، چون به خدا سوگند،همه ما بارها به عنوان واليت و ) ع(ميرالمؤمنين، على بن ابى طالبآرى، به سوى ا

هم با ما همگام بود، و حتى آن حضرت چنين دستورى       ) ص(اميرمؤمنان سالم داديم و تسليم او شديم، وپيغمبر       

 . داد وبر آن تاكيد داشت را به ما مى

»  هابيـل «دانيـد    ورزيد؟ مگـر نمـى     ايد وبه او حسدمى    ايل او را شناخته   اكنون، چه بر سر شما آمده است؟ آيا فض        

راه كفر را پيش    »   ع -موسى بن عمران    «رسانيد، و گروهى از امت       حسد ورزيد و او را به قتل      »  قابيل«به   نسبت

 ! ايد؟ گرفتهگردد؟ راستى شما چه راهى را در پيش  مى»  بنى اسرائيل«نيز دارد مثل كار  گرفتند، و كار اين امت

ايـد؟   دانيد، ياخود را به نادانى زده      واى به حال شما، ما را با پسر فالن و فالن چه كار؟ آيا حق را نمى                ! اى مردم 

ايـد و    ايد؟ اگراينگونه باشد، به خدا راه كفران را پيش گرفتـه           ايد؟ يا خود را به حسادت زده       آيا اسير حسادت شده   

گناه بـراى نـابودى شـهادت        زنيد، و شاهد عليه بى     ى ديگر را با شمشير مى     برخ گذرد كه برخى گردن    زمانى نمى 

 ! گناهى و نجات دهد، وبراى كافر به بى مى

تسليم هستم، و از موالى خود و        به هر حال، اين را بدانيد كه من نظر خود را بيان كردم، در برابر پيامبر خويش                

لى، اميرالمؤمنين، سيد وصيين، پيشواى روى سفيدان،       كنم، موالى ماع   موالى هر مرد و زن مؤمنى اطاعت مى       

 ) . 22(باشد  و امام صادقان و شهيدان وصالحان مى

از سخنان خـود را بـه پارسـى          بخشى نخست) ع(در متون تاريخى آمده، سلمان در مقام دفاع از امامت امام على           

بعد آن را به عربى ترجمه كـرد و  . رديدكرديد و نكرديد و ندانيد كه چه كرديد،و حق امير بب: بيان داشت و گفت 

 ) . 23) (ص(اهللا سنة االولين و اخطاتم اهل بيت رسول اصبتم و اخطاتم، اصبتم: گفت

 

 گيريد؟   دامن او را نمى-2

بيعـت  ) ص(جانشـين پيـامبر   بـه عنـوان  » ابـوبكر «اى بـا   سوزد، عده شهر مدينه در جوش و خروش عجيبى مى      

انـد،   باشند، زير بار بيعت نرفته     م كه از بزرگان اصحاب ورؤساى مهاجران و انصار مى         اند، اما افراد زيادى ه     كرده

وفرزندانش، عباس بن عبدالمطلب و فرزندان وى از بنى هاشم، سعد بن عباده و فرزنـدو اعضـاى                  ) ع(آنان على 

يد، سـعد بـن ابـى       اش، حباب بن مندر و پيروانش، زبير، طلحه، سلمان، عمار، ابوذر،مقداد، خالـدبن سـع               خانواده

بـن زيـد،    بـن عمـر، اسـامة    كعب، ابوسفيان بـن حـرب، عبـداهللا    وقاص، عتبة بن ابولهب، براء بن عازب، ابى بن     

 ) . 24(بن شعبه، محمدبن مسلمه و ديگران هستند  ثابت، مغيرة بن بن مسعود، حسان عبداهللا

. شود و حق مسلم او تمام مى)ع(ىآرى، هم وضع عمومى شهر آشفته و خطرناك است، و هم اوضاع به زيان عل              

: فرمـوده بـود   ) ع(بينى كرده، و چند بار به علـى        را پيش  قبل از آن هم رسول گرامى اسالم، اين اوضاع خطرناك         

 ) . 25(» ترات احد«و » احقاد بدر«ضغاين فى صدور اقوام اليبدونها لك، اال من بعدى، 

كننـد، امـا بعـد از        به توظاهر نمى    زنده هستم آن را نسبت     هاى افرادى نهفته است، كه تا من       هايى در سينه   كينه

 ! گردد است، ظاهر مى در دلها نهفته» جنگ احد«و » جنگ بدر«هايى كه از  من، كينه

داشت، و از بـروز      بارى، رسوب افكار جاهلى را، رسول گرامى اسالم، در زمان حيات خويش، درافرادى سراغ مى              

بخـاطر  » جنـگ احـد   «ود نگران بود،اما اين راز وقتى فـاش شـد، كـه در              و ظهور آن، بخصوص براى بعد از خ       
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كشـته  ) ص(اسالم شكستى رخ داد، و افراد دشمن شـايع كردنـد كـه رسـول خـدا                 اى، براى ارتش   كوتاهى عده 

 ! است، و در آن زمان افراد زيادى راه فرار را پيش گرفتند شده

در فكر جان خويش بودند،      اى گروهى از ياران به اندازه    : ردقرآن كريم هم اين راز نهفته را فاش نمود و اعالم ك           

اى  آيا براى ما راه چاره    : گفتند جاهليت را داشتند، و مى     هاى الهى، گمانهاى ناحق زمان     كه درباره خداوند و وعده    

 ) . 26(هست؟ 

، از  )ص(اسـالم درباره افراد سست عنصر را قرآن كريم، افشا نمود ورسـول گرامـى              ) ص(آرى، اين گمان پيامبر   

 ) . 27(بروز اين افكار جاهلى و خطرهاى آن نگران بود 

انجاميد، ) ع(غارت حق امامت على هاى پنهان چركين سرباز كرد، و به عقده) ص(بارى، پس از رحلت رسول خدا

امـه  و گروهى از مهاجران و انصار مؤمن هم تا توانستند، ازاين حق مسلم دفاع كردند، ولى نتيجه چه شد؟ در اد  

 . بحث مطالعه كنيم

) ع(شناخت، چنانكه وقتى علـى     نمى اما اين دفاع براى افراد دلسوز در آن روزهاى بحرانى، وقت و زمان و مكان              

كرد، و سلمان در ميان گروهى حضور داشت، وقتـى آن            عبور مى  سوار بود و از راهى    ) ص(رسول خدا » استر«بر  

 ؟ ...اال تقومون تاخذون بحجزته، تسالونه:  زدكرد، از جا برخاست و فرياد حضرت را مشاهده

شكافد و انسان از     دانه را مى   خيزيد و دامن او را بگيريد و از او سؤال كنيد؟ سوگند به خدايى كه               آيا از جا بر نمى    

ر شما را به راه و رسم پيامبرتان آگاه سازد، عـالم ربـانى د   آفريند، كسى غير از وى وجود ندارد، كه را از نطفه مى 

 . گيرد روى كره زمين فقط اوست ودلها با پناه بردن به او آرامش مى

ايد، وانسانيت را بـه انكـار و فراموشـى           را از دست داديد، علم و دانش انسانى را از دست داده           ) ع(آرى، اگر على  

 ) . 28! (ايد سپرده

 

  صبر تلخ -3

مان و ابوذر و مقدادو چند نفـر ديگـر، كـه گـاهى              غير از سل  ) ع(و امام صادق  ) ع(طبق روايات فراوانى، امام باقر    

اند  دين خارج شده، و خالصه جاهليت طلب معرفى كرده         اند، افراد ديگر را سست عنصر، از رده        شده هفت نفر مى  

)29 . ( 

اشخاص را به سر مستى كشانده، و        هاى چركين سرباز كرده بود، حب مقام       زيرا، در آن شرايط بحرانى، كه عقده      

از اشخاص نفوذ و تاثير كار ساز خود را نبخشيده بود، و حركت  ان و ارزشهاى قرآنى در جانهاى بسيارىهنوز ايم

 . كارى بس دشوار و سنگين بوده است) ص(خدا و رسول و در نظر گرفتن رضايت»  مرز حق وعدالت«روى 

) 30(ى يردا على الحـوض      يفترقا حت  على مع القرآن و القرآن مع على، لن       ): ص(اينجاست كه ديگر سخن پيامبر    

حاكميت، مـاموران خشـن حكومـت، بـا سـماجت و تهديـدهاى               هاى شود، و براى تشكيل پايه     ناديده گرفته مى  

وسـيله،   ببرنـد و بـدين    ) ص(به مسجد پيامبر   آورند، تا با اجبار او را براى بيعت        هجوم مى )ع(فراوان، به خانه على   

 ! گيرد هاصورت مى ن فاجعه با همه تلخىببخشند، و اي خالفت را به حسب ظاهر مشروعيت
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جوشـد،   در رگهـاى آنهـا مـى       اند و خون   ، كه در كنار خانه ايستاده     )ص(اما اين وضع براى اصحاب مؤمن پيغمبر      

 . بسيار دردناك و دلخراش و غير قابل تحمل است

بردند، ابـوذر    مسجد مىطرف را در حالى كه ريسمان به گردن او بود به    ) ع(وقتى على : فرموده است ) ع(امام باقر 

اى كاش اين شمشيرهايى كـه در       : گفت زد و مى   ديگر مى  خود را روى دست    به خشم آمده بود، يك دست      سخت

 . هم در دست ما قرار داشت جنگها بدست ما بود، اكنون

 . طلبد خواند و به يارى مى اگر موالى ما بخواهد خدا را مى: مقداد، گفت

) داشـت  اسالم را مد نظـر مـى       و مصالح كلى  ) ع(در هر حال، اطاعت و رضايت على      كه حكيم بود و     (اما سلمان   

 ) . 31(موالى اعلم بما هو فيه : گفت

و شايد هم در اينجا بود، كـه        .داند موالى من، به آنچه بدان گرفتار است، آگاهتر است و تكليف خود را بهتر مى              

 : بار جامعه اسالمى فرياد زد نى وضع دردناك و رقتبي مسلمانان سست عنصر را مورد خطاب قرار داد، و باپيش

 ) . 32(اما واهللا، حيث عدلتم بها عن اهل بيت نبيكم، ليطمعن فيه الطلقاء 

» طلقـا «كنيد و جدا شويد، طعمه  عدول) ص(به خداوند سوگند، اگر با اين گونه رفتار خويش، از اهل بيت پيامبر     

 ! بر شما سلطه خواهند يافت ر فتح مكهد) ص(گيريد، و آزادشدگان پيغمبر قرار مى

 

  سخنرانى در مسجد -4

را ) ص(زد، گاهى موج اين خروشهافضـاى مسـجد پيـامبر          در شهر مدينه، آشوب و خروش وحشتناكى موج مى        

اند، اما  بيعت كرده»  اجماع«به پيروى از قاعده ) ص(پيغمبر اى با ابوبكر به عنوان جانشين ساخت، عده انباشته مى

را مـد نظـر داشـته و زيربـار ايـن      ) ص( مهاجر و انصار وبرخى ديگر مقاومـت كـرده، معيارهـاى نبـوى             رؤساى

 . اند نرفته بيعت

آن راتغيير ندادند و تبـديل نكردنـد        ) ص(واليتى را كه مؤمنين پس از پيامبر      : فرموده است ) ع(امام جعفر صادق  

 : آن مؤمنان عبارت بودند از. باشد واجب مى

 -6عبـداهللا انصـارى     جـابر بـن  -5 عمار ياسـر  -4 مقداد بن اسود دئلى -3 ابوذر غفارى -2  سلمان فارسى  -1

 -11 عبداهللا بـن صـامت       -10 ابوايوب انصارى    -9  سهل بن حنيف   -8 ابو هيثم بن تيهان      -7حذيفة بن يمان    

رفتـار كردنـد     ابو سعيد خدرى، و افرادى كه مانند آنـان           -13بن ثابت،ذوشهادتين     خزيمة -12عبادة بن صامت    

)33 . ( 

فـدايت گـردم، آياكسـى از اصـحاب رسـول      : كنـد  سؤال مى) ع(در روايت ديگرى، ابان بن تغلب، از امام صادق     

 نشست،مورد اعتراض قرار نداد؟ ) ص(عمل ابوبكر را كه در جاى پيغمبر) ص(خدا

 بودند، كه در اين روايت      دوازده نفر اعتراض كردند، شش نفر از مهاجرين و شش نفر ازانصار           : آن حضرت فرمود  

»  سـعد بـن مالـك     «اضـافه شـده، و از       »  عثمان بن حنيـف   «به عنوان مهاجر آمده،   »  خالد بن سعيد بن عاص    «

 ) . 34(به ميان نيامده است  معروف به ابوسعيد خدرى، نامى
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ى منبر قـرار    باال» ابوبكر«وقتى   اين گروه با هم مشورت كردند، و هماهنگ شدند كه         : دهد امام صادق ادامه مى   

خود،  با دست : فرمايد اى از آنان،اين عمل را، مصداق آيه قرآن كه مى          گيرد، او را از منبر به زير آورند، اما عده          مى

هـم  ) ع(بـه مشـورت پردازنـد، علـى    ) ع(دانستند و تصميم گرفتند بـا علـى  ) 35(نيندازيد   خويشتن را به هالكت   

» ابـوبكر «آنان به نـزد     :صالح اسالم ندانست، ولى پيشنهاد كرد     عمل را موجب قتل و خونريزى شمرد و به           اين

 . دارند، تا براى كسى بهانه و عذرى باقى نماند اند بيان شنيده) ص(بروند و آنچه را درباره خالفت از رسول خدا

) ص(آنگاه آن گروه دوازده نفرى حركت كردند و به مسجد آمدند، روز جمعه بود وپنج روز از رحلت رسول خـدا                    

 . گفت گذشت و ابوبكر بر منبر سخن مى مى

، خالدبن سعيد بن عاص، ازمهاجران سخن گفت، فضايل        )ع(از امام صادق  »  ابان بن تغلب  «نخست طبق روايت    

آن حضرت بيان داشت، و اعتراض خود را به بيعت انجـام             در مورد امامت  ) ص(و سفارشهاى رسول خدا   ) ع(على

 . شده اعالم كرد

: بـه ابـوبكر و حاضـران گفـت      از جا حركت كرد و در مسجد با حضور جمعيت، خطـاب           »  سلمان فارسى «سپس  

 . كرديد و نكرديد و ندانيد، چه كرديد

بود، سخن فارسى خـود را بـه         آنگاه سلمان كه با تهديد و سايه شمشير بر گردن خود، تن به بيعت اجبارى داده               

آيا سـند كـار خـود را بـه چـه            ! اى ابوبكر : ادامه داد خويش   عربى بيان نمود و بر اساس بينش علمى و حكيمانه         

پرسـى؟ و دليـل تـو        دانى از چه كسـى مـى       اى؟ و اگرچيزى از تو سؤال كنند، كه آن را نمى           چيزى استوار كرده  

و ) ص(رسـول خـدا    سبقت گرفتن بر خالفت چيست؟ در حالى كه شخص داناتر از تو، و نزديكتر از تـو بـه                   براى

 وجود دارد؟ ) ص(و سنت پيامبرآگاهتر به تاويل قرآن 

در زمان حيات خويش بر ديگران مقدم و برترنداشـته؟ و بـه هنگـام وفـات                 ) ص(مگر آن شخص را رسول خدا     

 راءرها كرديد، و وصيت او را فراموش نموديد؟ ) ص(سفارش او را به شما نكرده است؟ آيا سخن پيغمبر

  پيوندها را گسيختيد؟ ها تخلف كرديد و پيمانها را شكستيد، و آيا از وعده

را زير پا گذاشـتيد، از تـرس        » زيد اسامة بن «درباره اطاعت از پرچم     ) ص(ايد، كه دستور پيامبر    آيا فراموش كرده  

 ايد، دسترسى پيدا نكنيد؟  براى اين كار بزرگ بيدار باشد و شمابه اين مقامى كه بدست آورده اينكه مبادا امت

لذت شيرينى اين مقام چند روزه را  مخالفت نماييد؟ براى اينكه) ص(ان پيامبرراستى چگونه جرات كرديد، با فرم

خـود   براى خود فراهم كرديد، و با بارگناه سنگينى كه بـا دسـت          بچشيد؟ اما اين را بدانيد، كه وزرو و بال سختى         

 . قبر وارد خواهيد شد ايد، به داخل تهيه كرده

ها را جبران نمود، وپس از اين جسـارت بـزرگ بـا     شود گذشته و مىبه حق وجود دارد،   اما هنوز هم راه بازگشت    

شودانجام داد، هنوز هم راه نجات باقى مانده اسـت، ولـى آن              خدا، پيوند بندگى برقرار كرد، اين عمل را زود مى         

 . وقت كه در قبر قرار گرفتيد،ديگر يار و مددكارى وجود نخواهد داشت

تو ديـدى،   ) ع(با على ) ص(ايم، و آنچه را كه ازپيغمبر      شنيدى، ما هم شنيده   ) ص(آنچه را تو از پيامبر    ! اى ابوبكر 

 . ايم ما هم ديده
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اى دارى؟ مقـامى را      عذر و بهانه   گردى؟ ديگر چه   بنابراين، چرا درباره كارى كه بر تو مشتبه شده، از آن باز نمى            

 خدا، تو را به خدا، به فكر خويشتن باش اى، براى دين و مسلمانان چه نفع وسودى دارد؟ تو را به كه تو برگزيده

انذار و هشدار خود را اعالم داشتم، و تـو نيـز از كسـانى مبـاش، كـه بـه سـخن حـق             و كژى را ادامه مده، من     

 ) . 36! (گيرند كنند و راه استكبار و سركشى را پيش مى مى پشت

 

 در هياهوى مسجد 

را درباره حفظ   ) ص(رسول خدا  رانى كردند، سفارشهاى  پس از سخنرانى عميق و متين سلمان، ده نفر ديگر سخن          

بيان داشتند، و خليفـه هـم در برابـر آن همـه اسـتداللهاى                و فضايل و مناقب آن حضرت     ) ع(مقام واليت على  

خاسـت تـا     بارها به عنوان طرفدارى از خليفه با ارعاب و زور شمشير از جا برمى             »عمر«محكم به ستوه آمد، اما      

را فـرا   ) ص(مسجد پيغمبر  شد، زيرا هياهوى عجيبى    جلس را آرام كند، كه اين كار عملى نمى        افراد را ساكت و م    

 . گرفته بود

را به مردم رسـانيده     ) ص(پيامبر هم در مسجد حضور داشت، و از سخنرانى افرادى كه پيامهاى          ) ع(اميرالمؤمنين

را » عمـر « و پاسخ تهديدهاى شمشـير  كه بازبه پا خاسته بود    » خالد بن سعيد  «كرد، و به     بودند سپاسگزارى مى  

را ) ص(بنشيند تامجلس آرام شود، اما سلمان كه مسجد و منبـر و سفارشـهاى رسـول خـدا                 : داد، دستور داد   مى

 : كرد، باز از جاى برخاست و فرياد برداشت موردبى احترامى مشاهده مى

بگويم دو گوش من كـر بـاد،         و اگر دروغ  شنيدم،  ) ص(اهللا اكبر، اهللا اكبر، من با اين دو گوش خود از رسول خدا            

رسد كه، برادر من و پسـرعموى مـن در مسـجد بـا جمعـى از اصـحاب جمـع                      وقتى مى : كه آن حضرت فرمود   

گيرند، و االن ترديد نـدارم، كـه        كنند، و تصميم به قتل آنان مى       شوند، و گروهى از نااهالن آنان رااحاطه مى        مى

 ! ايد و ياران او را كرده) ع( علىآن نااهالن شماهستيد، كه اراده قتل

او را آرام كـرد و سـرجاى        ) ع(علـى  خواست او را مورد حمله قرار دهد، كه        اما با شنيدن سخنان سلمان، عمر مى      

فهماندم،  به تو مى»  صهاك حبشى «نبود، اى پسر    ) ص(اگر دستور خدا و عهد بارسول خدا      : خود نشانيد و فرمود   

 ) . 37(يشتر است، و چه كسى پيروز و سر بلند است؟ كه يار و ياوركداميك از ما ب

 

 ناچار، بيعت

خشن ادامه داشت و آن حضرت كـه         جهت ابوبكر، چند روزى رفت و آمدهاى      ) ع(براى بيعت گرفتن از امام على     

، و لياقـت و صـالحيت كامـل خـود، ايـن كـار را مجـاز                  )ص(پيـامبر  بر اساس تعيين تكليف خالفـت از سـوى        

» آوردنـد  اينكه افراد شمشير بدست، به خانه او هجوم       «كرد، تا    خوددارى مى  شهامت از بيعت   مالدانست، با ك   نمى

را بـراى   ) ص(ها گفت،سفارشهاى رسـول خـدا      بسته به مسجد بردند، او در مسجد سخن        آن حضرت را با دست    

 كه شمشير آخته را     حق امامت وپيشوايى خود را براى حاضران بيان داشت، و درحالى           مردم بازگو كرد، و اولويت    

ان ! يـاابن ام  «:اين آيه قـرآن را قرائـت كـرد        »  ابن قتيبه دينورى  «ديد، طبق روايت     باالى سرخود مى   براى قتل 

 ) . 38(»  القوم استضعفوننى و كادوا يقتلوننى
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د و گروه مرا بـه نـاتوانى كشـيدن    پس از وفات تو اين    ! اى برادرم : نمود و گفت  ) ص(بعد خطاب به قبر رسول اهللا     

 ! نزديك بود مرا به قتل برسانند

بسـته را دراز كـرد و ابـوبكر     برد، دسـت  كرد و به خدا شكايت مى آنگاه در حالى كه سر به آسمان بلند و ناله مى     

 ) . 39(صورت گرفت  به دست آن حضرت گذاشت، و بدين ترتيب بيعتى ست

در قرآن كريم دربـاره وضـعى         و خداوند هم   سلمان هم بعد از اين مرحله بيعت كرد،       ) ع(طبق روايت امام صادق   

قبل از نبوت را فـراهم نمودنـد، خطـاب بـه منحرفـان               به و سلمان پيش آوردند و راه بازگشت      ) ع(كه براى على  

بميرد ) ص(بود، كه چون پيامبران قبل از خود به ديار باقى شتافت، آيا اگر محمد        پيامبرى) ص(محمد: فرمايد مى

 ) . 40! (ه عقب و گذشته برگرديد؟ياكشته شود، شما بايد ب

صورت گرفت، سلمان فارسى    ) ع(على در همان روزى كه بيعت اجبارى     : خوانيم سلمان هم مى   درباره شيوه بيعت  

اى اصـحاب   : با ابوبكر بيعت كـن، او گفـت       : دستگير كردند و گفتند   )ع(را با آن كهنسالى و ارادتش به اهل بيت        

خود را خطاب    بيعت نكردم؟ و باز سخن فارسى     ) ع(با اميرالمؤمنين ) ص(مگرمن در زمان رسول خدا    )! ص(محمد

دانيـد،   امير ببردى، شما سنت پيامبر را مى       كردى و نكردى و نيكو نكردى و حق       : به ابوبكر، اين طور تكرار كرد     

ام خطا كرديد و هر كس پيمان شكنى كند، عليه خويش اقـد           ) ص(پيغمبر به سنت  اما از آن طرفه رفتيد، و نسبت      

اين وضـع    هم) ع(رفت، و على   گردن خود را كشيد و خم شد، و در حالى كه زير بار بيعت نمى               آنگاه) 41... (كرده

 . من مطيع تو هستم و درامور دين، موالى من تو هستى: كرد، خطاب به آن حضرت گفت را مشاهده مى

بزرگ فـردا از جانـب خداسـت،         پاداشاى است،    بيعت كن، اين كار نزديك و ساده      ! سلمان: فرمود) ع(آنگاه على 

 ) . 42(گرداند  كند، اما برخى را به برخى ديگر امتحان مى مى اگر خدا بخواهد، كسانى را يارى: بعد قرائت كرد

بيعـت  ) ص(درزمـان رسـول خـدا     ) ع(با علـى   چو با دست راست   : بعد سلمان دست چپ خود را جلو برد، و گفت         

اين دست چپ من در اختيار شماست، و خداوند هم اين       نخواهم كرد، اكنون  با ديگرى بيعت     ام، با آن دست    كرده

 . نگرداند سلطنت را بر شما مبارك

) ع(بارى، در حالى كه سلمان گردن خود را كشيده بود، تا بدين وسيله در برابر شمشيراعالم جانبازى كند، على                   

) ص(دهـم، آيـا شـما نشـنيديد كـه پيغمبـر            سوگند مى ) ص(پيغمبر شما را به خدا و به     : خطاب به جمعيت فرمود   

 سلمان منااهل البيت، من اغضب سلمانا فقد اغضبنى؟ : فرمود مى

 . ايم طور است، ما اين موضوع را شنيده همين: حاضران جواب دادند

راسـت  ) ع(على: آنگاه ابوبكر گفت  .بنابراين، به دست چپ او قناعت كنيد، ايرادى ندارد        : فرمود) ع(آن وقت على  

 ) . 43(ويد، دست چپ سلمان را نزديك بياوريد گ مى

خواستند بعد از  زبير وسلمان و انصار مى: كند روايت مى»  جريربن مغيره«از »  جوهرى«ابن ابى الحديد، از كتاب 

اصبتم الخبرة و اخطـاتم     : بيعت كنند، اما وقتى ابوبكرمورد بيعت قرار گرفت، سلمان گفت         ) ع(با على ) ص(پيامبر

 ) . 44(المعدن 

 . يافتيد، اما از معدن علم و فضيلت محروم شديد به كارشناسى دست



 79

) ص(شما با پيرمردى بيعت كرديد، امادرباره اهل بيت پيـامبر         : سلمان گفت : نويسد همچنين ابن ابى الحديد مى    

و روزگار پـر    آمد،   وجود نمى  گزيديد، اختالفى در ميان شما به      به خطا رفتيد، در صورتى كه اگر اهل بيت را برمى          

 ) . 45(نعمتى داشتيد 

روايـت  »  زهـرى «دانـد، از     مى)ص(را شش ماه بعد از وفات رسول خدا       ) س(كه وفات حضرت فاطمه   »  طبرى«

بيعـت  ) ع(بيعت نمود، و بنى هاشم نيز پس از بيعت على         )ص(شش ماه بعد از وفات رسول خدا      ) ع(على: كند مى

 ) . 46(كردند 

بـه پيـروى از     »  بنى هاشـم  «و ابوذر و مقداد و افراد ديگرى از مهاجران و انصار و           به هر حال، بيعتى كه سلمان       

صورت گيرد، و حق نبوت ادا شود، و ) ع(كردند، تابراى امام على    براى آن تالش مى   ) ص(سفارشهاى رسول خدا  

نـد، بـا    اى اعلـم و اتقـى و افضـل محفـوظ ما            كند، و كيان اسالم بـا پيشـوايى خليفـه          حركت به راه هدايت   امت

 . صورت پذيرفت» ابوبكر«هايى كه واقع شد، براى  تلخى كه مطالعه كرديم، و ناصالحى ماجراهاى
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 ) س(و فاطمه) ع(در محضر على: 6فصل 
 

 ) س(و فاطمه ) ع(در محضر على 

و حادثه ناگهانى دراسالم عنوان يافته، در مسجد        »  فلته« قبل خوانديم، و يك      بيعتى كه داستان آن را در فصل      

گرفـت، امـا چنـين بيعتـى، تـا چـه انـدازه اسـتمرار نبـوت و                    در مدينه به حسب ظاهر صـورت      ) ص(رسول خدا 

 . كنيم گشاى جامعه نوبنياداسالمى بوده است؟ در ادامه اين فصل بررسى مى مشكل

خوانـده، آيـا بـه راسـتى         يعنى كار ناگهانى، يا عمل اشـتباهى      ) 1(»  فلته«،  » خليفه دوم «اما اينكه، اين بيعت را      

توان باور داشت، زيرا مسايل پيدا و پنهـان          بوده است؟ اين رانمى   »  حادثه«و يك   »  بدون مقدمه «و  »  ناگهانى«

ق امامـت و هـدايت      از حـ  ) ع(دهد، كه ازسالهاى پيش تداركهايى ديده شـده بـود، تـا علـى              تاريخى گواهى مى  

خويش را بيـان كـرده      هم در مراحل مختلف و با بيانهاى گوناگون، وضع پس از رحلت           ) ص(پيامبر. گردد محروم

 : افكنيم بيم داده بود،كه نگاه گذرايى به برخى از آن موارد مى بود و امت را از ضررهاى حوادث آينده، سخت

باغى افتاد و آن را زيبا توصـيف         به) ع(رفت، چشم على   مى) ص(به همراه رسول خدا   ) ع( يك وقت امام على    -1

بـدين ترتيـب از     . باشـد  تو در بهشت از اين باغها زيبـاتر مـى          باغ! اى على جان  : فرمود) ص(كرد، اما رسول خدا   

كـرد و    را در آغوش گرفت و گريـه      ) ع(على) ص(گفت و گو انجام گرفت، آنگاه رسول خدا        باغ گذشتند و اين    فت

 ! گريه افتادهم به ) ع(على

ابكى لضـعائن فـى صـدور قـوم ال          :را جويا شد، آن حضرت فرمود     ) ص(علت گريه رسول خدا   ) ع(اما وقتى على  

 ... تبدوا لك، اال من بعدى

به تو وجود دارد، پـس از        نسبت هاى گروهى  هايى كه هم اكنون در سينه      كنم، كه كينه   براى اين جهت گريه مى    

 ! شود وفات من ظاهر مى

 ! در چنين وقتى آيا دين من نابود خواهد شد؟: رض كردع) ع(على

 ) . 2(بل فيها حيات دينك : فرمود) ص(رسول خدا

ان : آن را با من درميان گذاشت، اين بود كه        ) ص(يكى از مطالبى كه رسول خدا     : فرموده است ) ع( امام على  -2

 ) . 3(االمة ستغدربك من بعدى 

 . ر روا خواهد داشتبا تو حيله و تزوي پس از رحلت من، امت

اى : اى بدين شـرح ايـراد كـرد    به پا خاست و براى ماخطابه) ص(يك روز پيامبر: كند  ابن عباس، روايت مى -4

! باشـيد  شويد، كه پابرهنه، عريان و ختنـه نشـده مـى    به پيشگاه خداوندمحشور مى شما در حالى در قيامت  ! مردم

 ) . 4... (گردانيم ت پديد آورديم، باز زنده مىهمانطور كه شما را در آغاز خلق:سپس قرائت كرد

 . است) ع(شود،ابراهيم خليل اين را بدانيد كه، اولين كسى كه روز قيامت پوشيده مى: سپس فرمود

نامه عمل آنهـا بـه دسـت چـپ      اهل شقاوت و دوزخيان كه(آورند، و به طرف شمال    بعد گروهى از امت مرا مى     

 : گويم شوم، مى مى  ديدن آن وضع ناراحتاما من كه از! برند مى) 5) (است
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انهم لـم يزالـوا مرتـدين       ... انك ال تدرى ما احدثوابعدك    : رسد ولى خطاب مى  ! اينان امت من هستند   ! پروردگارا

 ) . 6(على اعقابهم، منذ فارقتهم 

اف را پيمودند، و پس     ارتداد، و انحر   دانى اينان پس از وفات تو، چه حوادثى پديد آوردند، اينان پيوسته راه             تو نمى 

 ! كردند از تو، واپسگرايى به قبل از اسالم را شروع

آموختم، يك سال او  قرآن مى» عبدالرحمن بن عوف«من به   : كند ابن عباس روايت مى   : نويسد مى»  طبرى «-4

عـت  بي) ع(بميـرد، مـن بـا علـى       » عمر«اگر  : عبيد، گفته بود   طلحة بن » منا«با يكى از صحابه به حج رفت، در         

 . برآمده بود»  طلحه«موجب ناراحتى شديد عمر گرديد، تا جايى كه در مقام تنبيه  كنم، اما اين مطلب مى

ولى او را به خاطر قداست آن سرزمين و حضور زائران از تنبيه منصرف كردند، تااينكه به مدينه آمد و جمعه بر                      

بميرد، من با فالنى بيعـت      ) عمر( اميرالمؤمنين ام كسى ازشما گفته، اگر     شنيده: كرسى خطابه قرار گرفت و گفت     

 ) . 7.. (فريفته اين كار نشود كنم، هرگز كسى مى

بـن   عـاص « از دنيا رفت و آن بزرگوار ديگر فرزندپسـرى نداشـت،             - عبداهللا   -) ص( وقتى فرزند رسول خدا    -5

 و با مرگ او، نـام و راه و          اى ندارد  كسى كه نسل و نتيجه     داد، يعنى » ابتر«به آن حضرت، عنوان     »  وائل سهمى 

 ) . 8! (يابد مكتب او پايان مى

كـه  »  خير كثيـرى «ترين   باشد، وعالى  مى» خير كثير «را نازل كرد، كه يك معناى آن        » سوره كوثر «اما خداوند   

حضرت » مقطوع نسل بودن پيامبر   «منظور دشمن، مبنى بر      از جانب خداوند عطا شده، با توجه به       ) ص(به پيامبر 

 . باشد مى)س( زهرافاطمه

 : آيد هاى حديثى و تاريخى، كه مطالعه كرديم، چند نتيجه بدست مى از مجموع نمونه

بيان كرده، آن رابـه گـوش افـراد رسـانده، و حتـى             را از ميدان رهبرى امت    ) ع(حذف على ) ص(رسول خدا : الف

 . يان داشته استمخالفان را از عمل نارواى خويش بيم داده و نيزمجازات اخروى آنان را هم ب

دشـمن  »  عاص بن وائل  «سابقه ديرين داشته وحتى     »  قالب امامت «موضوع انتظار قطع استمرار نبوت، در       : ب  

راه رسـالت آن حضـرت      ) ص(پرورانده، وانتظار داشته، بـا رحلـت پيـامبر         ، طرح آن در سر مى     )ص(جانى پيغمبر 

 . مختومه گردد

»  خليفه دوم« فصل قبل گذشت، به حسب شواهدتاريخى و به اعتراف     و ناگهانى بودن بيعتى كه در     »  فلته«: ج  

بـه تعيـين مصـداق آن، يعنـى          قبلى صورت گرفته، بلكه نسبت     هاى اصل آن ناگهانى نبوده، و با تفاهم و انديشه        

»  فلتـه «ناگهـانى يـا جهـت ديگـر بـه خـود گرفتـه، و از دسـت ديگـران، كـه آن را                       مسـئله، حالـت   » ابوبكر«

 . بيرون رفته استاند، ناميده

شنبه بيست  هجرت، تا شب سه االول سال يازدهم ابوبكر از دوشنبه بيستم ربيع»  سيوطى«به هر حال، به روايت 

ابوبكردو سال و چهـار     »  يعقوبى«و به نوشته    ) 10(مدت دو سال و چند ماه       »  ابن قتيبه دينورى  «اعتراف   و و به  

 ) . 11(ماه خالفت نمود 

انـد، رهبـرى جامعـه       زمامـدارانى توانسـته    ها، فتوحاتى براى مسلمانان بدست آمد، اما آيا چنـين         البته در اين مدت   

بپوشانند، و بخصوص در مقام واالى علم و دانـش، پاسـخگوى             هاى الزم لباس عمل    اسالمى را با همه ويژگى    
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داشـتند، توانمنـد     يىكردند و بر اساس مبانى دينى خـود پرسشـها          عالمان ودانشمندانى كه به مدينه مراجعه مى      

 ! كند اى ارائه مى باشند؟ تاريخ در اين باره وضع نگران كننده

در گستره بخش وسيعى ازجهان آن روز موجـب گرديـده           ) ص(بخصوص اينكه نفوذ اسالم در عصر رسول خدا       

ن اين عصـيا ) ص(عصيان ورزد، و پس از رحلت رسول خدا بود، كه امپراتورى ايران در مقابل دعوت آن حضرت     

هجـوم   به صورت مقابله درآمده بود، ولى چون ايران آن روز كتاب آسمانى متقنى نداشـت كـه در برابـر اسـالم          

كرد، و  فرهنگى صورت دهد، زمزمه حركت نظامى خود را ساز كرده بود، كه اين كارموقعيت اسالم را تهديد مى             

 . كنيم مطالعه مى» هاى جنگ در جبهه«شرح آن را در فصل 

غير از حركت جنگى، كه آن را در سرزمين شام وفلسطين و تبوك، آغـاز كـرده                 »  روم مسيحى «تورى  اما، امپرا 

نيـز  »  هجوم فرهنگى «و  »  نبرد علمى «با اسالم    توانست با توجه به اينكه كتاب آسمانى نيز داشت،مى       ) 12(بود،  

، كه يك نمونه مهم آن را درفصل        ناحيه، خطر بزرگى متوجه جامعه نوبنياد اسالمى گردد        به عمل آورد، و از اين     

 . كنيم بررسى مى»  كتاب سلمان، خبر جاثليق«

اسـتفاده  ) ص(اضافه بر اين دو جبهه مخالف و درگير با اسالم، يهوديان نيز از خال علمـى پـس از رسـول خـدا         

ند، كـه  پرداخت كردند، و گاهى از راه مطرح كردن بحثهاى علمى وكالمى به بحث و گفت و گو و مناظره مى      مى

 : بدين شرح است»  خليفه اول«يهودى از  يك نمونه آن سؤالهاى يك

 

 حالل مشكالت 

خواسـت   يك مرديهودى به مدينه آمد، و مى      ) ص(پس از وفات رسول خدا    : روايت كرده است  »  انس بن مالك  «

 . را به او معرفى كردند» ابوبكر«مردم با اشاره .سؤال كند) ص(مسايلى را از خليفه پيغمبر

يـا  ) ص(آنها را غيـر از پيـامبر       خواهم چند چيز از تو سؤال كنم، كه        من مى : مرد يهودى نزد ابوبكر رفت و گفت      

 ! داند وصى او نمى

 . خواهى سؤال كن هر چه مى: ابوبكر گفت

 ! داند، چيست؟ را خدا نمى به من بگو، آنچه از خدا نيست، آنچه نزد خدا نيست، و آنچه: مرد يهودى گفت

آنگاه ابوبكر و گروهى از مسلمانان، مرديهودى را مورد پرخاش و حمله       . اينها مسايل كفرآميز است   : گفتابوبكر  

 ! قرار دادند

درباره اين مرد انصاف به : شدو گفت كه در مجلس حضور داشت، از اين برخورد ناراحت       »  عبداهللا بن عباس  «اما  

 . خرج نداديد و خوشرفتارى نكرديد

 ! گفت؟ نيدى چه مىمگر نش: ابوبكر گفت

ببريد، چون ) ع(اگر براى سؤالهاى او جوابى داريد، بيان كنيد و اگرنه، او را نزد على: عبداهللا بن عباس، پاسخ داد

قلب او را هدايت گـردان، و زبـان وى را       ! خدايا: فرمود طالب مى  بن ابى  شنيدم كه درباره على   ) ص(من از پيغمبر  

 . استوار بدار
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اى : رسـيدند،اجازه گرفتنـد و ابـوبكر گفـت    ) ع(جمعيتى كه آنجا حضور داشتند، به حضـور علـى  آنگاه، ابوبكر و  

سـؤالهاى  : خطاب به مرد يهودى، فرمود    ) ع(على! پرسيده است  اين مرد سؤالهاى كفرآميزى را از من      ! ابوالحسن

 تو چيست؟ 

توانـد   ياجانشـين او كسـى نمـى      ) ص(كنم، كه آنها را جز پيغمبر      من چيزهايى از تو سؤال مى     : مرد يهودى گفت  

 . جواب بدهد

 . سؤالهاى خود را بيان كن: فرمود) ع(على

 . مرد يهودى، سؤالهاى سه گانه خود را تكرار كرد

عزير، فرزند خداسـت،    : گوييد يهود است،كه مى   داند، اين همان ادعاى شما ملت      آنچه را خدا نمى   : فرمود) ع(على

 ) . 13(نيست فرزند او » عزير«داند كه  و خدا مى

نزد خدا نيست، هيچگاه ظلم و ستم، نزدخدا نيست و خداوند متعـال بـه               : پرسى كه من جواب دهم     اما آنچه مى  

 ) . 14(دارد  اى ظلم و ستم روا نمى هيچ بنده

آن شريك است، كه خـدا      : پرسى براى تو بيان كنم، آن چيست كه خداوند آن را ندارد؟ بايدبگويم             اما اينكه مى  

 . ندارد

اهللا  اهللا، و انك وصى رسـول      اشهد ان ال اله اال اهللا، و ان محمدارسول        : مرد يهودى با شنيدن اين پاسخها، گفت      

 . صلى اهللا عليه و آله

شدن مرد يهودى را مشاهده كردنـد،        و مسلمان ) ع(ابوبكر و مسلمانانى كه آنجا حضور داشتند و پاسخهاى على         

 ) . 15(ها  گشاى غمها و گرفتارى اى مشكل: گفتند

) ع(مختلف صورت گرفته، امام صـادق      در مراحل ) ع(به هر حال، همراهى و ارتباط تنگاتنگ سلمان، با امام على          

و ) 16(عدول نكردند   ) ع(نفرى معرفى كرده، كه از پيمان اطاعت على        سلمان فارسى را از جمله سه نفر يا هفت        

 ) . 17(السالم و خاصته  ى عليهكان سلمان من شيعة عل: هم نوشته است»ابن ابى الحديد«

كنيم، در عين حالى كه وى  مطالعه مى و چنانكه در مراحل ديگر اين كتاب . بود) ع(سلمان از شيعيان خاص على    

دارد، و احكـام و مسـائل و    محفـوظ مـى  ) ع(دهد، ارتباطخويش را بـا امـام علـى     با اجبار تن به بيعت ابوبكر مى      

 . دارد  حضرت دريافت مىخود را، از آن هاى الزم راهنمايى

 

 ) س(در خدمت فاطمه

را دريافت  »  منا اهل البيت  «، كه مقام درخشان وجاويدان      )ع(و علوى ) ص(سلمان فارسى، بلكه سلمان محمدى    

) س(كه عنصر اساسى و حياتى آن را، فاطمـه        »  بيت«فيض از اين     داشته، براى درك فضيلت مالقات و دريافت      

 . باشد وارتر مىبخشد، ازديگران سزا شكل مى

و صحابى بزرگوار ) ص(رسول خدا كنيم، سلمان در عين حالى كه شاگرد ممتاز مكتب بر اين اساس، مالحظه مى

را بـه جـان خريـده و در آن راه    ) ع(باشد، پيروى و دفاع ازساحت مقدس امامت علـى       و برگزيده آن حضرت مى    

خاصى مبـذول    شود، عنايت  اى باز مى   اب جداگانه حس) س(به حضرت فاطمه زهرا    او نسبت  ها چشيده، براى   تلخى
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هاى معنوى سلمان، و عنايت  هايى از جنبه جانمونه يابد، كه در اين گردد، و از اين ناحيه نيز مقامى ارجمند مى مى

 : كنيم مطالعه مى) س(را، در ارتباط با حضرت فاطمه) ع(على و امام) ص(مخصوص پيغمبر

 

  به هنگام عروسى -1

سـال از عمـر نبـى        چهـل و پـنج     بيستم جمادى الثانى، در حالى كه     ) س(فاطمه): ع(امام جعفر صادق  طبق بيان   

ده سـال   »  مدينـه «سـال، و در      گشود، در مكه مدت هشـت      چشم به جهان  »  مكه«گذشت، در    گرامى اسالم مى  

 ) . 18... (زيست

يك دستور آسمانى بوده    ) ع(على امامبا  ) س(وارد شده، موضوع ازدواج فاطمه    ) ص(بر اساس روايتى كه از پيامبر     

ايم، در حالى    نوشته»  الگوى زن مسلمان  ) س(فاطمه«و تاريخ برقراى اين ازدواج را، همانطور كه دركتاب          ) 19(

 ) . 20(توان دانست  حدودده سال داشته، اول يا ششم ذيحجه سال دوم يا سال سوم هجرت، مى) س(كه فاطمه

امى اسالم، دستور آسمانى اين ازدواج را،براى عمار ياسـر، سـلمان فارسـى و       به هر حال، پس از آنكه رسول گر       

 . فرا رسيد) س(شب عروسى فاطمه) 21(را نيزدر جريان گذاشتند ) ع(عباس بن عبدالمطلب بيان كرد، و على

دستور داد، استر سفيد وسياه رنگ زيبـايى را آوردنـد، رسـول           ) ص(رسول خدا ) س(شب عروسى حضرت فاطمه   

 . سوار آن مركب شود: به فاطمه فرمود روى آن پارچه تميزى پهن كرد، آنگاه) ص(خدا

از ميان همه ياران و اصحاب، سلمان مؤمن محاسن سفيدكهنسال را برگزيد و به او دسـتور                 ) ص(اما رسول خدا  

رام، در بگيرد، از جلوحركت كند، و خود و ساير اعضاى كاروان كوچك متـين و آ  مهار آن مركب را در دست : داد

) س(هاى آسمانى، تكبيرگويان، فاطمه    كردند و همĤهنگ با فرشته     ، از عقب سرحركت مى    » مدينه« كوچه باريك 

 ) . 22(رساندند ) ع(را، به خانه امام على

 

 ) س( تسلى به فاطمه-2

با تن  ) س(هبردند، فاطم  مسجد مى  به» ابوبكر«با   را براى بيعت  ) ع(وقتى على : شده روايت) ع(از امام جعفر صادق   

) س(وقتـى فاطمـه   . نيز همراه آن بانوى اسالم حركت كردنـد        رنجور از خانه بيرون آمد، و همه زنان بنى هاشم         

را بـه   ) ص(پسـر عمـويم را رهـا كنيـد، بـه خـدايى كـه محمـد                : رسيد، فرياد برداشـت   )ص(نزديك قبر پيغمبر  

گذارم، و  را روى سر مى ) ص(پيغمبر ، پيراهن كنم را رها نكنيد، موى خود را پريشان مى       ) ع(فرستاده، اگر على   حق

 ... دهم به درگاه خداوند ناله و نفرين سر مى

ديـدم ديوارهـاى     كردم، و نيز مـى     مى بودم، نگرانى شديد او را مشاهده     ) س(من نزديك فاطمه  : گويد سلمان مى 

قاومت داشـته بـاش،     صبر و م  ! اى بانوى من  : مسجد به لرزه درآمده و نزديك بود خراب شود،بدين جهت گفتم          

 ) . 23(شود  براى امت قرار داده، تو نيز نفرين نكن كه گرفتارى فراهم مى خداوند پدر تو رارحمت

را مهار كن تا مبادانفرين كند، زيرا مدينه زيـر و رو            ) س(فاطمه! سلمان: فرمود) ع(طى روايت ديگرى امام على    

 ) . 24(گردد  مى
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  شاهد امداد غيبى -3

) س(دادن كارى، به خانه فاطمه     سلمان را براى انجام   ) ص(يك وقت رسول خدا   :  روايت كرده است   )ع(امام باقر 

 . فرستاد

وارد شدن سالم بدهم، در همـان        رسيدم، اندكى توقف كردم تا براى     ) س(وقتى در خانه فاطمه   : گويد سلمان مى 

تى اطالع دادم و به داخل حيـاط        خواند، وق  خانه قرآن مى   را شنيدم، كه در حياط كوچك     ) س(حال زمزمه فاطمه  

چرخيـد و    آسياب دستى آن حضرت، بـدون اينكـه كسـى پـيش آن باشـد، خـود مـى                   وارد شدم، مشاهده كردم   

 . كرد خورد مى گندم

مـن امـروز چيـز عجيبـى        ) ص(خدا اى رسول : برگشتم و گفتم  ) ص(با مشاهده آن صحنه، به حضور رسول خدا       

 ! ديدم

 .  چه را ديدى و شنيدى بيان كنهر! سلمان: فرمود) ص(رسول خدا

 . من صحنه چرخيدن آسياب كوچك، را بدون اينكه كسى آن را حركت دهد،بيان كردم

خداوند قلـب و جـوارح دختـر        ! سلمان اى: با شنيدن سخن تعجب آميز من لبخندى زد و فرمود         ) ص(رسول خدا 

اوند بوده، و خداوند مهربان هم براى او        خد را از ايمان انباشته ساخته، اومشغول عبادت و اطاعت        ) س(من فاطمه 

چرخانده،و خداوند بدين    آسياب مى ) س(باشد، و آن فرشته براى فاطمه      مى»  رحمة«فرستاده، كه نام او      اى فرشته

 ) . 25(نياز گردانيده است  وسيله او را از كمك دنيا و آخرت بى

 

  ناظر رنج و تالش -4

يـك روز بـه     : سلمان گفته اسـت    از سلمان فارسى، روايت كرده، كه     ) ع(امام صادق : گويد مى» مفضل بن عمر  «

رسيديم، صدايى ) ع(رفتيم،وقتى مقابل در خانه على بن ابى طالب    براى مسجد و نماز مى    ) ص(همراه رسول خدا  

دهـد، و دسـتم از آسـياب كـردن        سردردم شديد شـده، گرسـنگى رنجـم مـى         : گفت مى از داخل خانه شنيدم كه    

 ! ده استناتوان گردي»جو«

درب خانـه رفـتم و آن را آهسـته           با شنيدن اين سخنان، سخت ناراحت و منقلب شدم، نزديك         : گويد سلمان مى 

 زند؟  كيست در مى: ، جواب داد وگفت)س(خدمتگزار فاطمه»  فضه«كوبيدم 

 . من سلمان، فرزند اسالم هستم: گفتم

 ) . 26(ت در آمده وپوشش كافى ندارد پش) س(اندكى عقب برو، چون فاطمه! اى ابوعبداهللا: فضه گفت

كامل خـود از آن اسـتفاده كنـد،          براى پوشش ) س(من عباى خود را برداشتم و به داخل خانه افكندم، تا فاطمه           

بگو داخل خانه شود، چون بـه خـداى كعبـه، سـلمان از               به سلمان ! فضه: از آن استفاده كرد و گفت     ) س(فاطمه

 . خاندان ما است

نشسته و باآسياب كوچكى كه جلو او قرار دارد،         ) س(من وارد خانه شدم، مشاهده كردم، فاطمه      : گويد سلمان مى 

آلود گرديـده و خـون آن        كند، اما دسته آسياب در اثرمجروح شدن دست آن بانوى بزرگ، خون            را آرد مى  » جو«

 . قرار داد پرسى كرد و مرا مورد لطف و مهربانى آن حضرت با من احوال! آسياب ريخته است روى سنگ
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اى دختـر   : گفـتم ! نالد كنار خانه نشسته و ازگرسنگى مى     ) كودكى بود (كه  ) ع(اما مشاهده كردم، حسن بن على     

كنى، و فضه در كنار تـو        آسياب مى » جو«خدا مرا فداى تو گرداند، تو بادست مجروح و ناتوان           )! ص(رسول خدا 

 ايستاده است؟ 

كرده است، يك روز فضه كار خانـه         سفارش) ص(حبيب من رسول خدا   ! آرى، اى ابو عبداهللا   : فرمود) س(فاطمه

 . و امروز نوبت من است، كه كار خانه را انجام دهم را انجام دهد و روز ديگر من، ديروز نوبت او بوده

تـو از   : فرمـود ) س(فاطمـه . هسـتم  خدا مرا فداى تو گرداند، من هم خـدمتگزار مطيعـى          : گفتم: گويد سلمان مى 

 . ستىخاندان ما ه

 . نمايم را سرگرم مى كنم، يا حسن كوچك را آرد مى» جو«دهم، يا  يكى از دو كار را انجام مى: من گفتم

آرد » جـو «بيشترى دارد، تو كـار       كنم، چون به من انس     من كودك را آرام مى    ! اى ابوعبداهللا : فرمود) س(فاطمه

 . كردن را انجام بده

اذان نماز را شنيدم، در نتيجـه     شدم، كه » جوها« كردن قسمتى از     من نشستم و مشغول آسياب    : گويد سلمان مى 

 . اقتدا نمودم) ص(به پيغمبر كار را تعطيل كردم، خود را به مسجد رساندم، و درنماز جماعت

نشسته بود رفتم، عباى او را ) ص(خدا كه در جانب راست رسول) ع(طالب وقتى نماز پايان يافت، نزد على بن ابى

رنجـور و نـاتوان شـده    » جـو «براى آرد كردن ) س(تو اينجا هستى؟ درحالى كه فاطمه    : و گفتم با دست گرفتم    

 است؟ 

) ص(ريخـت و پيغمبـر     محاسنش مى  شد، و در حالى كه اشك چشم وى روى         با شنيدن اين خبر ناراحت    ) ع(على

خنـد ماليـم بـه      نگريست، مسجد را ترك گفت، اماطولى نكشيد و در حالى كه خوشحال بـود و لب                نيز به او مى   

 . بازگشت چهره داشت

 ! چه شد كه گريان رفتى و خندان بازگشتى؟! عزيزم: به او فرمود) ص(رسول خدا

را در حال خواب ديـدم،      ) س(فاطمه پدر و مادرم به قربانت، وقتى وارد خانه شدم        : به عرض رسانيد  ) ع(امام على 

 . كرد آرد مى» جو«چرخيد و  خود مىحسن هم روى سينه او به خواب رفته بود، وآسياب هم خود به 

خداوند فرشـتگان سـيارى دارد       دانى كه  مگر نمى ! على: با شنيدن اين خبر تبسمى كرد و فرمود       ) ص(رسول خدا 

 ) . 27! (كنند؟ خدمتگزارى مى گردند، و براى محمد و آل او تا روزقيامت كه در زمين مى

 

 دار   چادر وصله-5

آور الهـى، همـه انسـانها را بـه      پيام شد، تا آن  ، به رسول گرامى اسالم نازل مى      آن روزهايى كه آيات قرآن كريم     

پيشواى عالى قدر اسالم خـود، نخسـت كـودك يتيمـى بـود،               آيين حياتبخش اسالم فراخواند، با توجه به اينكه       

و دارايــى دنيــا چيــزى نداشــت، آنــان كــه شخصــيت و صــالحيت را در مظــاهر  كــرد، و از مــال چوپــانى مــى

 . )28! ( از دو شهر،نازل نشده است؟چرا اين قرآن به آن دو مرد بزرگ از يكى: گرفتند دانستند، ايراد مى مى مادى
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كـه در مكـه     »  مغيـره  وليـد بـن   «بـود، و منظـور از دو مـرد بـزرگ            »  طائف«و  »  مكه«منظور آنان از دو شهر،      

و هر دو از نظر شهرت و دارايى، بزرگ و          كرد،   مى زندگى»  طائف«كه در   »  عروة بن مسعود ثقفى   «زيست، و    مى

 ) . 29(شدند  شمرده مى با خصيت

خوب نبـود و حتـى بـا        ) ص(پيامبر اى، غير از اينكه وضع مادى      در برابر چنين طرز تفكر غرورآميز مادى گرايانه       

كرد،  ش مى انديشيد و براى آن تال     ارزشهاى معنوى و انسانى مى     به گريبان بود، چون به     تنگناهاى فراوانى دست  

 ) . 30(الفقر فخرى و به افتخر :داشت فرياد بر مى

 . كنم فقر و نادارى، فخر من است، و به آن افتخار هم مى

نظـر برخـى از اشـخاص مايـه          اى را، كه به    بنابراين، رسول گرامى اسالم، با اين بيان، هم انديشه مادى گرايانه          

اى را كـه، عظمـت معنـوى و     ه، و هم فقر و نادارىاعالم كرد شد، پوچ و باطل    شخصيت و عظمت محسوب مى    

 . الشعاع قرار دهد، براى خويش مايه افتخار شمرده است خصلتهاى انسانى آن راتحت

حضـرت، بـا زهـد و سـاده          دهد، زندگى سراسر افتخار و پـر بـار آن          عالوه بر اين، آن طور كه تاريخ گواهى مى        

نفوذ وپيشرفت آن بزرگوار، بـراى سـازندگى افـراد و نيـل بـه               خود يكى از علل      زيستى همراه بود، و اين جهت     

 ) . 31(است  هاى متعالى او بوده آرمان

حضرت، در اعضاى خانواده او نيز       آن) 32(»  اسوه بودن «، با توجه به     )ص(اين خصلت مهم عملى زندگى پيامبر     

 پارسايى و بـى تـوجهى بـه         هم، در ساده زيستى، زهد،    ) س(جلوه عملى خاصى داشته، و دخت ارجمند اوفاطمه       

 . پدر بزرگوار خود اقتدا كرده است مظاهر فريبنده دنيا، به

،عموم مسلمانان با فقر و تنگدستى      »حجاز«بخصوص كه در روزهاى تاسيس اسالم و گسترش آن در سرزمين            

) ص(ان پيغمبركردند و مسؤوليت وجدانى و اخالقى خاند ترين امكانات موجودزندگى مى بردند، با ساده به سر مى

كرد،كه از نظر معيشتى نيز وضع مردم را در نظـر بگيرنـد و چـون آنـان، بـا سـاده زيسـتى،زندگى را                          اقتضا مى 

هـم  ) س(بگذرانند، تا درد فقر و تنگدستى كمتر قلب محرومان و تهيدستان رابرنجاند، و ايـن عمـل را فاطمـه                   

 . داد انجام مى

 : كنيم مى را مطالعه» دار چادر وصله«داستان بارى، با توجه به توضيحهاى باال، اكنون 

گـاه   وعـده : كند، وقتى آيـه    مى تاليف ابوجعفر احمد قمى، روايت    »   ص -زهد پيامبر   «سيد بن طاووس، از كتاب      

هفت در دارد، كه هر درى براى ورود گروهى معين شـده             آتش دوزخ خواهد بود، و آن دوزخ      ) گمراه(همه مردم   

گريه زيادى كرد، و ياران نيز بـا ديـدن وضـع آن حضـرت، سـخت گريـه                   ) ص(خدا لنازل شد، رسو  ) 33(است  

 ! سردادند

هم كسى جرات   ) ص(اى نازل كرده؟ و به خاطر وضع روحى وعظمت پيغمبر          چه آيه »  جبرئيل«دانستند   اما نمى 

 . كرد، موضوع را جويا شود نمى

گردد، بـدين جهـت      ، شادمان وخوشحال مى   را ببيند ) س(فاطمه) ص(دانستند، وقتى رسول خدا    ولى اصحاب مى  

مشاهده كردنـد، و    » جو«رفتند و او رادر حال آسياب كردن و آرد نمودن           ) س(جمعى از اصحاب به خانه فاطمه     

 ) . 34(آنچه نزد خداست، بهتر و ماندگارتر است : كرد زمزمه مى شنيدند، كه آن حضرت
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او اطـالع دادنـد، تـا بلكـه          را بـه  ) ص( رسـول خـدا    سالم كردند، و داسـتان گريـه      ) س(آنان، به حضرت فاطمه   

 . واسطه شود، و راز آن حال را كشف گرداند) س(فاطمه

جـاى آن بـا نخهـاى مـوئين      با شنيدن آن داستان، از جا حركت كـرد، چـادرى پوشـيد كـه، دوازده     ) س(فاطمه

 ! خرما وصله خورده بود رخت

: ر، از خانه خارج شد،من به گريه افتادم و با خود گفتم           با وضع آن چاد   ) س(وقتى فاطمه : گويد سلمان فارسى مى  

، چـادر   )ص(پوشـند، امـا دختـر پيغمبـر        ابريشم و زربافت مى    لباسهاى»  كسرى«و  » قيصر«دخترهاى  ! اى واى 

 ! كند تن مى موئين با دوازده وصله به

باس مـن تعجـب     سلمان از وضع ل   )!ص(اى رسول خدا  : رسيد، گفت ) ص(به حضور پيغمبر  ) س(اما وقتى فاطمه  

، پوسـت   )ع(سال است كه مـن و علـى        داشته است، اكنون پنج    به خدايى كه تو را بر اساس حق مبعوث        ! كند مى

 . دهيم كنيم، و روز آن را وسيله علوفه دادن شتر قرارمى شب جهت فرش از آن استفاده مى گوسفندى داريم، كه

كـه بـه مقـام      ) 35(است  »  سابقين« ختر من از گروه   اين را بدان كه، د    ! اى سلمان : فرمود) ص(آنگاه رسول خدا  

 . يافته است دست» تقرب خدا«واالى 

 قربانت گردم،علت گريه تو چه چيزى بوده است؟ ! پدر جان: گفت) ص(خطاب به رسول خدا) س(سپس فاطمه

ب شد و از    با شنيدن آن منقل    هم) س(نازل كرده بود بيان كرد، و فاطمه      »  جبرئيل«هايى كه    آيه) ص(رسول خدا 

 ! شود واى به حال كسى كه داخل آتش دوزخ مى!اى واى: زد صورت روى زمين قرار گرفت، و ناله مى

كشـتند و    گوسفندى بودم، كه مرا مـى      اى كاش من  : سلمان هم، با شنيدن آن آيات قرآن فرياد برداشت و گفت          

 . نداشتم خوردند و چنين وضعى را در پيش گوشتم را مى

آيات قرآن، كه وضع جهنم را براى        ، با شنيدن آن   )ع(ابوذر و مقداد و امام على     : ز اصحاب، مثل  باالخره هر يك ا   

تا هركسى بداند چه راهى در پيش دارد، و بـراى رهـايى از خطـر                ) 36(كرد، نگران شدند     گناهكاران ترسيم مى  

 . اى بينديشد آينده، چاره

 

 ) س( دعوت فاطمه-6

يك روز از خانه بيرون آمدم،در حالى كه ده روز از وفات رسول : پدرم گفت: كند عبداهللا، فرزند سلمان روايت مى

آن حضـرت   . مالقـات كـردم   ) ص(پسر عموى رسول خـدا    ) ع(طالب گذشته بود، در راه با على بن ابى       ) ص(خدا

 ! كنى؟ با ما جفا مى) ص(تو نيز بعد از وفات رسول خدا! سلمان اى: فرمود

به شخص بزرگوارى چـون تـو،        كسى نسبت ! اى ابوالحسن ! اى محبوب من  : مبه عرض رساند  : گويد سلمان مى 

به خاطر رحلت آن حضرت، حوادث تلخ پـيش         (،  )ص(رسول خدا  تواند جفا روا دارد؟ من پس از وفات        چگونه مى 

توانـايى بيـرون     به قدرى غمناك و دردمند شده بودم، كه       ) آمده، و شايدهم جو وحشت و رعب و خفقان موجود         

 .  خانه و زيارت شما را نداشتمآمدن از

سـخت مشـتاق ديـدار      ) ص(خدا بيا، زيرا دختر رسول   ) س(اكنون به خانه فاطمه   ! اى سلمان : فرمود) ع(امام على 

 . خواهد تحفه بهشتى به تو عطا نمايد توست و مى
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 آيد؟  مى) س(فاطمه هنوز هم تحفه و هديه بهشتى براى) ص(مگر پس از وفات رسول خدا: گفتم

 . آرى، ديروز براى او هديه بهشتى آمده است: فرمود) ع( علىامام

رساندم، آن بانوى بزرگ رادر حالى ديدم كه نشسـته و بـا             ) س(با عجله خود را به خانه فاطمه      : گويد سلمان مى 

: چادر كوچكى خود را پوشانده بود، وقتى من واردخانه شدم، آن حضـرت بطـور كامـل خـود را پوشـيد و گفـت         

 مهرى كردى؟  تو نيز به ما جفا و بى) ص(پدرم ز وفاتپس ا! سلمان

 ! ام؟ مهرى كرده آيا من، در حق شما بى! اى بانوى عزيز و محبوب: گفتم

 . گويم درست فكر كن اكنون بنشين و به آنچه مى: فرمود) س(فاطمه

ته بودم و بـا خـود       زيادى فرو رف   من ديروز، در همين مكان نشسته بودم، در خانه هم بسته بود و در غم و غصه                

آيند، اما، ناگاه درب خانه باز شد        كردم، ارتباط وحى الهى با ما قطع شد و ديگرفرشتگان به خانه ما نمى              فكر مى 

بـزرگ، چهـره نـورانى وبوهـاى         و سه دختر جوان واردشدند كه به زيبايى آنها كسى را نديده بودم، آنان هيبـت               

شما كيستيد؟ آيـا اهـل      : آنان گفتم  اى به  ادم و با قيافه درهم كشيده     عطرآگينى داشتند، من با مشاهده آنان ايست      

 باشيد؟  مى»  مدينه«يا اهل »  مكه«

زمين هستيم، بلكه ما فرشـتگانى       ما نه اهل مكه و مدينه و نه اصال اهل         ) ص(اى دختر محمد  : آنان پاسخ دادند  

ما سخت مشتاق ديدار تو     )! ص(اى دختر محمد  كه خداوند عزيز ما را به نزدتو فرستاده،         »  دارالسالم«هستيم از   

 . هستيم

 اسم تو چيست؟ : رسيد، گفتم اى كه بزرگتر از ديگران به نظر مى بارى، به آن فرشته

 . است»  مقدوده«اسم من : گفت

 به چه مناسبت، اين نام براى تو انتخاب شده؟ : پرسيدم

 . آفريده است) ص(خدا بى رسولصحا»  مقداد بن اسود كندى«خداوند مرا براى : مقدوده گفت

 . معرفى كرد»  ذره«بعد نام فرشته دوم را سؤال كردم، او نام خود را 

تـو داراى بزرگـى و هيبـت         دهد، براى تو انتخاب شده، در حـالى كـه          چرا اين نام، كه معناى كوچكى مى      : گفتم

 هستى؟ 

 . ذرغفارى آفريده استابو) ص(خداوند مهربان، مرا براى صحابى بزرگ رسول خدا: فرشته گفت

 اسم تو چيست؟ : سپس به فرشته سوم گفتم

 . باشد مى»  سلمى«اسم من : وى گفت

خداوند نام سلمى رابراى من برگزيد، چـون بـراى          : آن گاه علت اين نامگذارى را براى او جويا شدم، وى گفت           

 . باشم مى) ص(خدا صحابى مخصوص پدر تو رسول»  سلمان فارسى«

سپس فرشتگان ظرف خرمايى را جلو من گذاشتند،كه خرماهاى آن شـفاف و ماننـد               :  ادامه داد  )س(فاطمه زهرا 

 . داد بود، و نيز خنك بود وبوى مشك مى) چرب وشيرين(نان خشك آميخته با شكر و فندق و بادام 

ا با آن افطـار     امروز روزه خود ر   :پنج دانه از آن خرماها را به من داد و فرمود          ) س(فاطمه: گويد سلمان فارسى مى  

 . من بياور كن، و اگر خرما هسته داشت، فردا هسته آن را براى
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گرفتم و خانه را ترك گفتم، اما وقتى ازكنار هـر گروهـى از اصـحاب                ) س(خرماها را از فاطمه   : گويد سلمان مى 

 . دادم آيا مشك همراه دارى؟ من جواب مثبت مى!سلمان: گفتند كردم، آنان مى عبور مى) ص(رسول خدا

روز بعد كـه    . داشت و نه پوسته    آرى، وقتى هم هنگام افطار فرا رسيد، با آن خرماها افطار كردم، و آنها نه هسته               

 . باخرماها افطار كردم، نه هسته داشت و نه پوسته! اى بانوى من: رسيدم، گفتم) س(خدمت فاطمه

ينها ازدرختى است كه خداوند متعـال آن        اين خرماها هسته و پوسته ندارد، زيرا ا       ! اى سلمان : فرمود) س(فاطمه

به من آموخته، و من آن      ) ص(خواهى دعايى را كه پدرم محمد      نمى غرس نموده است، اكنون   »  دارالسالم«را در   

 خوانم، به تو بياموزم؟  را هر صبح وشام مى

 

 دعاى نور 

 . اى موالى من، آن دعا را به من بياموز: گفتم: گويد سلمان مى

اذيـت نبينـى، پيوسـته ايـن دعـا را           » تب«خواهى تا زنده هستى، از بيمارى        اگر مى : فرمود) س(حضرت فاطمه 

 . بخوان

 : اين دعاى حفظ كننده را، به من آموخت) س(حضرت فاطمه: گويد سلمان مى

هللا الـذى   الذى هو مدبر االمور، بسـم ا       اهللا اهللا نور على نور، بسم     بسم اهللا الرحمن الرحيم، بسم اهللا نور النور، بسم        

 . خلق النور من النور

مسطور، فى رق منشور، بقدر مقدور، علـى         الحمدهللا الذى خلق النور من النور، و انزل النور على الطور، فى كتاب            

 . نبى محبور

الحمد هللا الذى هو بالعز مذكور و بالفخر مشهور، و على السراء و الضراءمشكور، و صلى اهللا على سيد نا محمد و        

 . رينآله الطاه

بودند آموختم، و همه    »  تب«اين دعا را من به بيش از صد نفر از مردم مدينه و مكه كه گرفتار               : گويد سلمان مى 

 ) . 37(بهبودى يافتند »  تب«خداوندى، از بيمارى  با عنايت

 

  به هنگام وداع -7

» ابن ابى الحديـد   «ه قول   و ب ) ص(خدا ، اين محرم راز خاندان رسول     )ص(سلمان فارسى، اين يار كهنسال پيامبر     

نيز حفظ نمود، وفـادارى  ) س(ارتباط صميمى ومخلصانه خود را با حضرت فاطمه     ) 38) (ع(اين شيعه خاص على   

كرد، اطاعت او راپـذيرفت و آن گـاه هـم كـه آن بـانوى جـوان و مظلـوم اسـالم، زنـدگى را بـه ديـار بـاقى                                

 . گفت، با آن حضرت، به وداع پرداخت مى ترك

، عمار  )ع(، حسن و حسين   )ع(وقتى شب همه جا را فرا گرفت و چشمها به خواب رفت،على           : خوانيم ىدر تاريخ م  

عجلى، تعدادى از بنى هاشم، و افـراد خـاص وابسـته بـه خانـدان        ياسر، مقداد، عقيل، زبير، ابوذر، سلمان، بريده      

را، بـه   وى فـداكار اسـالم  نماز خواندند، و در تاريكى شب آن بـان ) س(بر پيكرمقدس حضرت فاطمه   ) ص(پيغمبر

 ) . 39(خاك سپردند 
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، )س(لحظـه حيـات حضـرت فاطمـه        سلمان، تا آخرين   بدين ترتيب، خدمت، همراهى، ارادت، وفادارى و اطاعت       

 . ادامه يافت) ص(يادگار ارجمند پيامبر

ون ، با كمال اخالص و پاكباختگى ونهايت صـداقت و اسـتوارى، بـد             )ص(سلمان محمدى  آرى، ارادت و اطاعت   

بسيارى از فرصت طلبان اسير رنگ نام و نان گردد، تا آخرين             اينكه در ايمان و تقوى او خللى پيش آيد، و چون          

گرديد، و   به آن بانو استمرار داشت، موجب خرسندى آن بانوى واالگهراسالم مى           نسبت) س(فاطمه لحظه زندگى 

»   س -و فاطمـه    ) ع(در محضر على  «صل  آفريد، و چه مناسب است، درپايان ف       براى سلمان عزت و عظمت مى     

خطاب به آن بزرگواران بدين ترتيـب بـا هـم زمزمـه             »  سعدى شيرازى « را با غزل  »  سلمان پارسى «سخن دل   

 : كنيم

 بدان اميد دهم جان، كه خاك كوى تو باشم  در آن نفس كه بميرم، در آرزوى تو باشم

 يزم، به جستجوى تو باشم به گفتگوى تو خ به وقت صبح قيامت، كه سر زخاك برآرم

 نظر به سوى تو دارم، غالم روى تو باشم  به مجمعى كه در آيند، شاهدان دو عالم

 ز خواب عافيت آنگه، به بوى موى تو باشم  به خوابگاه عدم، گر هزار سال بخسبم

 جمال حور نجويم، دوان به سوى تو باشم  حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم

 ) 40(مرا به باده چه حاجت، كه مست روى تو باشم؟  ساقى رضوان ستننوشم، زد مى بهشت

 

 : نوشتها پى

 

 . 200، ص 3، جزء 2تاريخ االمم و الملوك، ج . 1

 . 5، ص 41 و ج 75 و 66، ص 28بحاراالنوار، ج . 2

ــق، ج      . 3 ــاريخ دمش ــن ت ــب، م ــى طال ــن اب ــى ب ــام عل ــة االم ــاراالنوار، ج ;115، ص 3ترجم ، ص 28 بح

 . 107، ص 4البالغه ابن ابى الحديد، ج  جنه شرح;65

 . 104سوره انبياء، آيه . 4

 . 25، ص 28 بحاراالنوار، ج ;41سوره واقعه، آيه . 5

 . 384، ص 1 مسند احمد بن حنبل، ج ;58 كتاب الجنة، ح ;386، ص 5صحيح مسلم، ج . 6

 . 67 تاريخ الخلفاء، ص ;200، ص 3، جزء 2تاريخ االمم و الملوك، ج . 7

 .  و تفسير ابن عباس، در حاشيه همان تفسير و همان صفحه401، ص 6 الدرالمنثور، ج. 8

 . 81 و 72تاريخ الخلفاء، ص . 9

 . 18، ص 1االمامة و السياسة، ج . 10

 . 517، ص 30 بحاراالنوار، ج ;138، ص 2تاريخ اليعقوبى، ج . 11

التـواريخ، خلفـاء، ج       ناسـخ  ;134، ص   2وبى، ج    تـاريخ اليعقـ    ;33 - 29، ص   4تاريخ االمـم و الملـوك، ج        . 12

 . 322 - 294 ،ص1
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 . 30سوره توبه، آيه . و قالت اليهود عزير ابن اهللا. 13

 . 31سوره غافر، آيه . و مااهللا يريد ظلما للعباد. 14

 . 179، ص 7 الغدير، ج ;35المجتبى، البن دريد، ص . 15

 . 245روضه كافى، ص . 16

 . 39، ص 18ج البالغه،  شرح نهج. 17

 . 9، ص 43 بحاراالنوار، ج ;134دالئل االمامة، ص . 18

 . 74دالئل االمامة، ص . 19

 . 7 و 92، ص 43 بحاراالنوار، ج ;95الگوى زن مسلمان، ص ) س(فاطمه. 20

 . 84دالئل االمامة، ص . 21

 . 104، ص 43 بحاراالنوار، ج ;101 دالئل االمامة، ص ;253، ص 3من ال يحضره الفقيه، ج . 22

 . 114، ص 1االحتجاج، ج . 23

 . 87، ص 1ناسخ التواريخ خلفاء، ج . 24

 . 337، ص 3 مناقب ابن شهر آشوب، ج ;139دالئل االمامة، ص . 25

 . 337، ص 3مناقب ابن شهر آشوب، ج . 26

 . 53، ص 2 الخرائج و الجرائح، ج ;141دالئل االمامة، ص . 27

 . 31سوره زخرف، آيه . 28

 . 46، ص 9البيان، ج  مجمع. 29

 . 55، ص 69بحاراالنوار، ج . 30

 . 258 - 239، ص 9اخالق زندگى، فصل : رجوع كنيد به اثر ديگر اينجانب. 31

 . 21سوره احزاب، آيه . لقد كان لكم فى رسول اهللا اسوة حسنة. 32

 . 44 و 43سوره حجر، آيه . 33

 . 60سوره قصص، آيه . 34

 . 10سوره واقعه، آيه . 35

 . 42االحزان، ص   ترجمه بيت;88، ص 43بحاراالنوار، ج . 36

دالئـل  ;7الدعوات، ص     مهج ;339 نفس الرحمن، ص     ;352، ص   22 و ج    68 و   66، ص   43بحاراالنوار، ج   . 37

 . 108االمامة، ص 

 . 39، ص 18البالغه، ج  شرح نهج. 38

 . 193، ص 43بحاراالنوار، ج . 39

 .      482ميه، ص كليات سعدى، چاپ اسال. 40
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 قرآن و سلمان : 7فصل 
 

 قرآن و سلمان 

نامه جهانى اسالم، براى راهبرى وهدايت انسانها به سوى خيرو صالح و تمدن و تكامل است،  قرآن كريم، آيين

اند و به آن رشـد الزم        حياتبخش اين آيين مقدس پاسخ مثبت نداده       منتها متاسفانه تاكنون همه انسانها به نداى      

 . اند  تعالى مادى ومعنوى دست نيافتهو

بخش وسيعى از اين كتاب مقدس، سخن از تاريخ اشخاص، وقايع و حـوادث ورويـدادهاى گذشـته، موجـود و                     

 . آورد، كه براى همگان قابل توجه وعبرت است آينده به ميان مى

هـاى   ، تعداد زيـادى از آيـه      و مفسران بزرگوار قرآن كريم واردشده     ) ع(بر اساس بيانهايى كه از جانب معصومين      

و حتـى   ) ص(و ياران مجاهد رسول خـدا     »  سابقين به اسالم  «و»  مؤمنين«اين كتاب آسمانى، مصداقهاى عالى      

سـلمان  « اسالم، از همان روزها، تبيين و تفسير شده، كه تعدادى از آياتى را كه مربوط به                ياران و مدافعان آينده   

 : دهيم فصل مورد مطالعه قرار مى باشد، در اين مى) ص( وى و پيغمبرو برخى ديگر از ياران ممتاز»  فارسى

 

  مؤمنان -1

كـه افـراد غيـر زيانكـار را        » والعصـر « آيه اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات، در سوره        : كند ابن عباس روايت مى   

 ) . 1(و سلمان هستند ) ع(كند، آنان على معرفى مى

 

  سابقون -2

والسابقون االولون من المهاجرين :منظور آيه: كند روايت مى) ع(از امام صادق»  اشم قمىعلى بن ابراهيم بن ه«

، يعنى ابوذر،مقداد، سلمان فارسى، عمـار ياسـر و افـرادى كـه ايمـان آوردنـد،            )ص(نقيبان پيغمبر ) 2(و االنصار   

 ) . 3(باشند  ثبات قدم داشتند، مى) ع(صداقت پيشه ماندند وبر واليت اميرالمؤمنين

بخوبى متابعت كردند، خداوند ازآنها راضى است و آنها هم از خدا            : آرى، اين گروه بودند، كه قرآن كريم فرموده       

 ) . 4(رضايتمند هستند 

ترديـدى نيسـت، امـا دربـاره         جـاى » سابقون مهاجرين از مكه به مدينه هستند      «درباره اينكه همه افراد باال از       

از «ايمـان آورده و بايـد او را         ) ص(بـه پيغمبـر   »  مدينه«ال اول هجرت در   االول س  سلمان، اگر چه او در جمادى     

ايمـان  ) ص(لحاظ اينكه وى در باطن قبل از بعثت مـؤمن بـوده و بـه رسـول خـدا                   ناميد، اما به  » سابقون انصار 

  . )5(نيزمحسوب داشت »  سابقون مهاجرين«توان او را از  آورده،و به هر حال، به مدينه هجرت نموده است، مى
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  خداجويان -3

شـده، كـه     روايـت ) ع(صـادق  از امـام  ) 6... (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشى        : در تفسير آيه  

خوانند و جز خواسته او منظـورى   صبح و شام خداوند را مى در مورد كسانى كه: فرمايد مى) ص(خداوند به پيغمبر  

 . به آنها كم توجه مباش) تن زيور دنياو به خاطر نداش(كن  دارى ندارند، خويشتن

غذا و مواد خوراكى خود را در آن  هم اين آيه درباره سلمان فارسى نازل شد، زيرا سلمان رداى موئينى داشت، كه           

از نظافت الزم برخوردار نبـود، و       » رداء«كرد، كه بدين جهت      مى گذاشت و هم به عنوان لباس از آن استفاده         مى

 ! آزرد نامناسب عرق، افراد را مى بوى در هواى گرم گاهى

اى : رسيد و در حالى كه سلمان نيزآنجا حضور داشت، گفت         ) ص(به حضور پيغمبر  »  عيينة بن حصين  «يك روز   

رسيم، اين مرد را بيرون كن، و از خويش دور گردان، و هرگاه مـا   هر وقت ما به حضور شمامى  )! ص(رسول خدا 

دل او  ) عيينـة (از كسى كه  ! اى رسول ما  : دنبال اين تقاضا، دنباله آيه نازل شد      كه به   ! وارد شود  بيرون رفتيم وى  

 ) . 8(و سلمان را از خويش دورمگردان ) 7(شود، اطاعت مكن  از ياد ما غافل مى

آيـه دربـاره سـلمان، ابـوذر،      ايـن : كند روايت مى» ابن مسعود«از  »  فضل بن حسن طبرسى   «مفسر بزرگ قرآن    

مؤلفـة  «نازل شد، زيرا گـروه    ) ص(ديگر از اصحاب پيغمبر    سر، خباب بن ارت و تهيدستان     صهيب رومى، عمار يا   

عيينـة بـن حصـين، و اقـرع بـن حـابس، و چنـد نفـر ديگـر از آنـان، بـه رسـول                           : كه عبارت بودنداز  »  قلوبهم

بـوى  آنهـا    رسـيم، اينـان را كـه لبـاس         نشينى و ما به حضور تو مـى        هرگاه در باالى مسجد مى    : گفتند)ص(خدا

دهد، از خويشتن دور گردان، چون لباسهاى موئين اينان بابوى ناخوش آيند، سبب عدم حضـور مـا      نامناسب مى 

 ! شود مى

آيـه نـازل شـد، آن       » دارى او  خويشتن« به اين ايراد بهانه جويانه توجهى نكرد، درباره       ) ص(اما وقتى رسول خدا   

شد، كه متوجـه گرديـد، آنـان در قسـمت آخـر             ) انو از جمله سلم   (حضرت به پا خاست و جوياى حال آن گروه        

مـن   رانـد و بـه     حمد خدايى را كه مـرا نمـى       : گفت) ص(مسجد، مشغول دعاو ذكر خدا هستند، آنگاه رسول خدا        

 ) . 9(دارى كنم، و در حيات و پس ازآن، با آنان باشم  خود خويشتن دستور داد، كه درباره رجال امت

 

  دوستان واقعى -4

) ص(بـه رسـول خـدا   ) 10(القربى  قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة فى      : وقتى آيه : فرموده است ) ع(امام صادق 

خداوند متعال حقى از من به عهده شما ! اى مردم: نازل شد، آن حضرت در ميان ياران خود به پا خاست وفرمود

 داريد؟  واگذار كرده، آيا آن رادوست مى

نداد و آن حضرت هم ناراحـت        رار كرد و كسى به نداى او پاسخ مثبت        اين موضوع را دو روز تك     ) ص(رسول خدا 

خواسته من طال و نقره : ايستاد و سخن خود را تكرار نمود و فرمود       تافت، تا اينكه روز سوم     از جمعيت روى برمى   

 . خواسته خود را بيان كن: آنان گفتند! و مواد خوراكى وآشاميدنى نيست

خداونـد چنـين   : نمود و فرمـود  كه هنوز اعالم نداشته بود، براى آنان قرائت »  مودت«آيه  ) ص(گاه رسول خدا   آن

 . است به من از سوى شما واجب شمرده اى را نسبت وظيفه
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خدا سوگند، به غيـر از هفـت نفـر،           به: فرموده است ) ع(پذيريم، اما امام صادق    اين تقاضا را از تو مى     : آنان گفتند 

مقداد بن اسودكندى، جابر بن عبداهللا انصارى، ثبيب غالم رسول اهللا، و زيد بن              يعنى سلمان، ابوذر، عمار ياسر،      

 ) . 11(آيه و عهدى كه بسته بودند وفا نكرد  ارقم، كسى به اين

 

 يافتگان   هدايت-5

آنان كه بـه    : فرمايد مى) 12(الحميد   و هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى صراط         : در تفسير آيه  ) ع(امام صادق 

يافتند، حمـزه سـيد      هدايت) ع(طالب يعنى على بن ابى   » صراطحميد«ن پاك، يعنى توحيد و اخالص، و نيز         سخ

كـه در ايـن راه اطاعـت    ) 13(الشهدا، جعفر طيار،عبيده، سلمان فارسى، ابوذر غفارى، مقداد و عمار ياسر بودنـد     

 . وثبات قدم به خرج دادند و مصداقهاى عملى اين آيه قرآن قرار گرفتند

 

  عمل صالحان -6

از امـام   ) 14(والذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بمـانزل علـى محمـد              : على بن ابراهيم قمى، در تفسير آيه      

است، و اين معنا حقى از جانـب        ) ع(شده، درباره على   نازل) ص(آنچه به محمد  : منظور: كند روايت مى ) ع(صادق

ابوذر، سلمان، عمار، و مقداد بودند، كه عهد و پيمان خويش           : دادندصالح انجام    باشد، و آنان كه عمل     خداوند مى 

ثابت قدم ماندند، و    » خداوند بود  حق نازل شده از جانب    «، كه   )ع(رانشكستند، و بر واليت و اطاعت اميرالمؤمنين      

 ) . 15(با اصالح وضع خويش، هرگز به راه كفر و گناهان،خود را آلوده نساختند 

 

   شاهدان و صالحان-7

... الذين انعم اهللا عليهم من النبيـين       و من يطع اهللا و الرسول، فاولئك مع       : موال محمد طاهر قمى، در تفسير آيه      

باشـد، زيـرا     مـى ) ع(طالب على بن ابى  »  الصديقين«است و   )ص(محمد»  النبيين«منظور از   : كند روايت مى ) 16(

 . را تصديق نمود) ص(پيامبر وى اول كسى بود كه رسالت

باشـند، كـه سـروران       مـى ) ع(، جعفر طيار، حمزه، حسن وحسين     )ع(هم، على بن ابى طالب    » الشهداء«ور از   منظ

بـن ارت و عمـار ياسـر         هم، سلمان، ابوذر،صـهيب رومـى، بـالل حبشـى، خبـاب           »  الصالحين«شهدا هستند، و    

 ) . 17.. (باشند مى

 

  پاداش صالحان -8

اال الذين آمنـوا و عملـوا   : كند، كه آن حضرت در تفسير آيه ايت مىرو) ع(فرات بن ابراهيم كوفى، از امام صادق     

سلمان، مقداد، عمار و ابوذر هستند، كه به آنان پاداش : مؤمنان اين: فرمود) 18(الصالحات، فلهم اجر غير ممنون 

 ) . 19(شود  مى بدون منت داده
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  از پارسيان -9

) ع(انيانى كه به حج رفته بودند، درمدينه به حضور امـام بـاقر  كند، كه گروهى از اير   روايت مى »  ابوحمزه ثمالى «

 . هم به همه مسايل و مطالب آنان جواب داد) ع(رسيدند، و مسايل و احكام دينى خود را سؤال كردند وامام باقر

را، از سوى سلمان فارسى    ) ص(خدا همسر رسول »  حفصه«يعنى خواهر   ) عمر(آن گاه داستان خواستگارى دختر      

واى بـه   : به عمر فرمـود   ) ص(رسول خدا : ارائه كرد و بعد ادامه داد      در اين باره توضيحاتى   ) ع( كردند، امام  مطرح

داشت، و وصلت    چرارضايت ندادى دختر تو با سلمان ازدواج كند؟ در حالى كه سلمان به اين كار عالقه               ! حال تو 

 . باشد گرديد، كه بهشت نيز مشتاق اومى تو نيز موجب تقرب به او مى

اولئك الذين اتينـاهم الكتـاب و       :آن وقت، خداوند متعال درباره سلمان و شما قوم قريش، اين آيه را نازل فرمود              

 ) . 20(الحكم و النبوة، فان يكفر بها هؤالء فقد و كلنا قوماليسوا بها بكافرين 

فران كنند، ما قـومى را كـه        ك آنها كسانى بودند، كه ما به آنها كتاب و فرمان و نبوت عطا كرديم، پس اگر آنان                

 . گماريم هرگز كافر نخواهند شد، بر آنان مى

 اين قوم چه افرادى هستند؟ ) ص(اى رسول خدا: عمر گفت

 . باشند او مى) فارس(به خدا سوگند، آنان سلمان و قوم : فرمود) ص(رسول خدا

وان تتولوا يستبدل قوما غيـركم، ثـم   ..: .آرى، به خدا سوگند، خداوند متعال درباره آنان و شما نازل فرموده است   

 ) . 21(ال يكونوا امثالكم 

شـديد، امـا برخـى از شـما بخـل            مـى  بارى، شما همان مردمى هستيد كه، براى انفاق در راه دين خـدا دعـوت              

نيـاز اسـت و شـما نيازمنـد          خود اوسـت، زيـرا خداونـد بـى         ورزيد، و هر كس براى انفاق بخل ورزد، به زيان          مى

 بنابراين، اگر شما ازدين خداونـد رويگـردان شـويد، خداونـد قـومى را غيـر از شـما، بـه جـاى شـما                           .باشيد مى

 . آورد پديدمى

آنـان چـه قـومى      )! ص(خـدا  اى رسـول  : سؤال كـرد  »  حذيفة بن يمان  «عمر، با شنيدن اين آيه ساكت ماند، اما         

 هستند؟ 

عجـم  ! اى قوم قـريش   : ادامه داد   آن حضرت  سپس. آنان سلمان و قوم ايرانى او هستند      : فرمود) ص(رسول خدا 

زنند، امابه خدا سوگند، فردا براى اسالم، آنان بر شما شمشير فرود             كنند و شمشير مى    امروز اين گونه تالش مى    

 ! آورند مى

 . شود، بر آنان گوارا باد ايمان و تقوايى كه نصيب سلمان و قوم اومى: گفت»  حذيفة بن يمان«آنگاه 

گردد، و اگـر     اگر اسالم در زمين ناياب شود، اگر درسوراخى هم شده يافت مى           : ادامه داد ) ص(سپس رسول خدا  

بـا  » عمر«اسالم در آسمان قرار گيرد، افرادى جزفرزندان و نسل سلمان فارسى، بدان دست نخواهند يافت، اما                 

 ) . 22(رد و رفت ك ، غمناك و افسرده از جاى خود حركت)ص(آيات قرآن و توضيحات رسول خدا شنيدن اين

خود را روى ران سلمان گذاشت       دست)ص(رسول خدا ... يستبدل قوما : به مناسبت آيه  : در بيان ديگرى هم آمده    

قـرار  » ثريا«منظور آيه اين مرد و ياران اوهستند، و به خدايى كه جانم در اختيار اوست، اگر ايمان در                   : و فرمود 

 ) . 23(د يافت خواهن داشته باشد،مردانى از فارس بدان دست
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  ملحق شدگان -10

اى در حضـور     نازل شد، من با عده    » سوره جمعه «وقتى  : گويد مى»  ابوهريره«عبداهللا بن عبد شمس، معروف به       

 . رسيد) 24(و آخرين منهم لما يلحقوا بهم : كرد تا به آيه بوديم، آن حضرت سوره را تالوت) ص(پيامبر

آنهايى كه تا به حال به مـا ملحـق          )!ص(جلس سؤال كرد؟ اى رسول خدا     در اين حال، يكى از افراد حاضر در م        

 اند، چه افرادى هستند؟  نشده

بـه خـدايى كـه جـانم در         : خود را روى سر سلمان فارسى گذاشته بود،فرمود        در حالى كه دست   ) ص(رسول خدا 

 ) . 25(يابند  قرار گرفته باشد،افرادى از اينان بدان دست مى» ثريا«اختيار اوست، اگر ايمان در 

 

 داران   شب زنده-11

 ) . 26(امن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر اآلخرة : در تفسير آيه»  خازن«

ايـن  : نويسد مى. الهى بيمناك است   پرازد و از عذاب    خداوند، به سجود و قيام مى      يعنى، آيا آنكه شب را به اطاعت      

 ) . 27(سلمان فارسى، نازل شده است آيه درباره عبداهللا بن مسعود، عمار ياسر و

بـراى ايـن دسـته از        از نظر نقل و عقل    ) 28(را كه قرآن كريم مطرح كرده       »  سابقون اول «مسئله مهم و ممتاز     

است، زيرا آنان در روزگـار سـخت و تلخـى كـه              مسلمانان، امتياز بسيار بزرگ و افتخارآميز و فراموش نانشدنى        

 بنيادو جهانى اسالم، از هر سو مورد اذيت و آزار و تهديـدهاى هولنـاك قـرار                  براى تاسيس آيين نو   ) ص(پيامبر

شـناختند و    گرفت واحتياج به يار و ياور و مدافع راستين داشت، اين گروه مجاهد و پاكباختـه، سـر از پـانمى                     مى

 . اقدام نمودند) ص(ها، به حمايت اسالم وپيامبر حتى با تحمل شديدترين زجرها و شكنجه

ستايش و تمجيد هستند، و امام       شده، آنان در خور هر گونه      نام اين بزرگواران در پيشانى نورانى تاريخ ثبت       بارى،  

سـبقت گرفتـه بودنـد،       اى از جهان،براى يارى حق و ايمـان و رسـالت           هم آنان را كه هر كدام از گوشه       ) ع(على

 : كند اينگونه معرفى مى

و صهيب سابق الروم،و بالل سابق الحبش، و خباب         ) 29(ق فارس   انا سابق العرب، و سلمان ساب     : السباق خمسة 

 ) . 30(سابق القبط 

 : سبقت گيرندگان به اسالم، از هر ملت و قومى عبارتند از

 . از ميان عربها) على بن ابى طالب ع ( من -1

 .  ايران- سلمان فارسى، از ملت فارس -2

 . شد ا و آفريقا را شامل مىكه بخشى از آسيا و اروپ.  صهيب، از سرزمين روم-3

 . ، اتيوپى كنونى، سياه پوست» حبشه« بالل، از سرزمين -4

 . ، سرزمين مصر» قبطيان« خباب بن ارت، از طايفه -5

به كمك  ) ص(روز، و نياز پيامبر    آن به هر حال، اين پيشى گيرندگان به اسالم، در ميان غوغاى وانفساى بشريت            

اسالم، سابقان و جلو داران افراد ديگر براى ورود به بهشـت نيـز                آيين مقدس  و مساعدت براى تحكيم و ترويج     
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فضيلت » سابقين«هم براى ) ع(و امام حسن مجتبى) 31(دانسته »  مقربين«قرآن، سابقين را  خواهند بود، چنانكه

 ) . 32(اى بيان داشته است  العاده و برترى فوق

ن عرب من، از روميان صهيب، ازحبشيان بـالل و از فارسـيان،             از ميا : خالصه، رسول گرامى اسالم هم فرموده     

 ) . 33(خواهيم گرفت  سبقت سلمان به بهشت

 

 ايمان و عمل 

نكته بسيار مهمى كه در پايان اين فصل بايد قابل توجه باشد، اين است كـه، اگرسـلمان فارسـى و ديگـران از                 

ـ  زبان پيشوايان معصوم، مصداق عينى آيات قرآن قرارمـى         سـتايد و    د، و ايـن كتـاب آسـمانى آنـان را مـى            گيرن

يعنى اعتقادات اسالمى را، كه     . بايد جستجو نمود  »  عمل آنان «و  »  ايمان«پذيرد، خالصه رمز و راز آن را،در         مى

 . ساختند گرفتند و نمودار مى هم، به كار مى»  حوزه عمل«پذيرفتند، آن را در  با قلب وزبان مى

دهيم، روايت   خوانديم، و در فصلهاى آتى هم موردمطالعه قرار مى        »  سلمان«ون درباره   آرى، غير از آنچه را تاكن     

 . توجه است نيز از زبان سلمان فارسى، قابل»  يونس بن عبدالرحمن«

آموخت، كه در طول زندگى همه آنهـا         سفارش به من هفت  ) ص(پيامبر محبوبم، حضرت محمد   : گويد سلمان مى 

 .  از آن غفلت نكردمرا به كار گرفتم، و هيچگاه

 : به من سفارش كرد) ص(رسول خدا

 . خود نگاه كنم، نه به كسى كه از من باالتر است به زيردست) در امور مادى( پيوسته -1

 . نزديك شوم به آنان) بدون غرور و خودپسندى(بدارم، و   فقيران و تهيدستان را دوست-2

 .  اگرچه حق تلخ استحق را بگويم،.  و ان اقول الحق و ان كان مرا-3

 . مهرى كنندو با من فاصله بگيرند  با قوم و خويشان خود پيوند و ارتباط داشته باشم، اگرچه آنان بى-4

 . سؤال و نيازمندى پيش ديگران دراز نكنم االمكان، دست  حتى-5

 .  در انجام وظايف دينى خود، از سرزنش ديگران آزرده و منصرف نگردم-6

و ارتباط ايمانى و    ( و ال قوة اال باهللا العلى العظيم را، پيوسته به زبان جارى كنم،زيرا اين ذكر                  و ذكر ال حول    -7

 ) . 34(خواهد بود  گنجى از گنجهاى بهشت) معنوى با خداوند

 

 : نوشتها پى

 

 . 392، ص 6 الدرالمنثور، ج ;134ص 10الغدير، ج . 1

 . 187الرحمن، ص   نفس;303، ص 1 تفسير القمى، ج ;100سوره توبه، آيه . 2

 . 327، ص 22بحاراالنوار، ج . 3

 . 187الرحمن، ص   نفس;303، ص 1 تفسير القمى، ج ;100سوره توبه، آيه . 4

 . 203الرحمن، ص  نفس. 5
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 . 28سوره كهف، آيه . 6

 . 28سوره كهف، آيه . 7

 . 257، ص 3تفسير نورالثقلين، ج . 8

 . 189حمن، ص الر  نفس;465، ص 6البيان، ج  مجمع. 9

 . 23سوره شورى، آيه . 10

 . 185الرحمن، ص   نفس;58االختصاص، ص . 11

 . 24سوره حج، آيه . 12

 . 191الرحمن، ص   نفس;426، ص 1اصول كافى، ج . 13

 . 2، آيه )ص(سوره محمد. 14

 . 349، ص 22 بحاراالنوار، ج ;193 نفس الرحمن، ص ;301تفسير القمى، ص . 15

 . 69 آيه سوره نساء،. 16

 . 194 نفس الرحمن، ص ;39اختيار معرفة الرجال، ص . 17

 . 6 - 7سوره التين، آيه . 18

 . 207، تفسير فرات الكوفى، ص 197الرحمن، ص   نفس;345، ص 22 بحاراالنوار، ج. 19

 . 89سوره انعام، آيه . 20

 . 38، آيه )ص(سوره محمد. 21

 . 694ص  مشكوة المصابيح، ;199الرحمن، ص  نفس. 22

 . 46، ص 5 نور الثقلين، ج ;208الدرجات الرفيعة، ص . 23

 . 2سوره جمعه، آيه . 24

 . 199 نفس الرحمن، ص ;323، ص 5 نور الثقلين، ج ;215، ص 6الدرالمنثور، ج . 25

 . 9سوره زمر، آيه . 26

 . 22، ص 9 الغدير، ج ;53، ص 3تفسير خازن، ج . 27

 . 100سوره توبه، آيه . 28

 . 690، ص 11كنزالعمال، ج . 29

 . 352، ص 22بحاراالنوار، ج . 30

 . 10سوره الواقعة، آيه . 31

 . 140، ص 10بحاراالنوار، ج . 32

 . 121، ص 10الغدير، ج . 33

 .      11المحاسن، للبرقى، ص . 34
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 سخنان حكيمانه و روشهاى سازنده : 8فصل 
 

 سخنان حكيمانه و روشهاى سازنده 

دانـاى بـه    ) ع(بيـان امـام صـادق       را، داناى به احكام دو كتاب آسمانى، يعنى انجيل و قرآن، و به             سلمان فارسى 

 ) . 1(اند  دانسته و پيامبر اسالم) ع(حضرت عيسى معارف شريعت

 ) . 2(است  تر نبوده تر و عالم كسى از سلمان در اسالم، فقيه: هم گفته»  فضل بن شاذان«

 ) . 3(ان حكيم امت ناميده است لقم: هم سلمان را) ع(امام على

 ) . 4(است  پايان علم و دانش سلمان، درياى مواج بى: نيز فرموده است) ع(و امام صادق

كران علم ودانـش     مسلمانان و درياى بى    ترين افراد امت، لقمان حكيم     اكنون از داناى به احكام دو شريعت، فقيه       

طـور جداگانـه،     مطالبى را بررسى كرديم، در اين فصـل بـه         و حكمت، غير از اينكه در فصلهاى ديگراين كتاب،          

القدر را، در زمينه مسايل اعتقادى، اخالقى و اجتماعى،مورد مطالعه       سخنان آموزنده وحكيمانه اين صحابى جليل     

 : دهيم و بررسى قرار مى

 

  شكرگزارى -1

حمـد  : اى ايراد كرد و گفت خطابه سلمان: روايت كرده، كه آن حضرت فرمود) ع(عبداهللا بن سنان، از امام صادق   

تا اينكه . شدم از آنكه در اين وادى نبودم و مستوجب آتش مى      خدايى را كه مرا به دين خويش هدايت كرد، پس         

خويش را در قلب من قرار داد، و در حالى كه گرسنه و تشنه بودم و قوم وخويشم مرا طرد              محبت خداوند مهربان 

هـايى بدسـت     رسيدم،علم و عرفان آموختم، و نشـانه      ) ص(تم، به حضور محمد   كردند و هيچ مال و مركبى نداش      

 ) . 5... (آوردم، كه معلوم شد خداوند مرا ازگمراهى و آتش نجات داده، و به دنياى معرفت اسالم وارد شدم

 

  كار جانشينى -2

: لمان سؤال كردنـد   از س ) ص(پيامبر گروهى از اصحاب  : كند على بن يونس عاملى، از سبط بن جوزى روايت مى         

حضرت به عهده كيست؟ سلمان اشعارى خوانـد كـه ترجمـه آن چنـين                بعد از آن  ) ص(كار جانشينى رسول خدا   

 : است

 . باشد»   ع-ابوالحسن «كنم اين مقام از خاندان هاشم، و از ميان آنان متعلق به غير گمان نمى

 احكام و آداب دين داناتر است؟  ز از همه مردم بهاول كسى نيست، كه به سوى قبله نماز خواند؟ و ني) ع(آيا على

در ميان مردم كسى نيست كه همه گونه خير و صالح در او جمع شده باشد، وداراى همـه فضـائل و كمـاالت                        

 . باشد) ع(انسانى، چون على
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از حركت كردند، اماوقتى آنجا رسـيدند، ديدنـد كـار        »  سقيفه«اصحاب با شنيدن اين سخن از سلمان، به سوى          

كردند و نيك : باز گشتند و خبر كارانجام شده را به اطالع سلمان رساندند، وى گفت كار گذشته بود، بدين جهت

 ) . 6(نكردند 

 

 !  فرار از قرآن-3

او سـلمان   : آمد، آن حضرت فرمود    ، سخن از سلمان به ميان     )ع(در حضور امام باقر   : گويد مى»  محمد بن حكيم  «

شـما از   : گفـت  است، سلمان بارها بـه مـردم مـى        ) ع(ما اهل بيت   سلمان از خاندان  بود، به راستى    ) ص(محمدى

آغوش قرآن گريختيدو به احاديـث پنـاه برديـد، چـون قـرآن را كتـابى يافتيـد كـه دقيـق اسـت و شـما را در                  

شكاف روى هسته خرما، پوست نازك ميان خرما و هسته آن، نوارنازك نخى و چيزى كه به                 : اموركوچكى مثل 

بـه طـرف     كارى براى شما سنگين بود، بـدين جهـت         دقيق كشد، و اين   است، به حساب مى   »  خردل«زه دانه   اندا

 ) . 7(گشايش و راه آسانترى وجود دارد ) اينكه براى شما به گمان(شتافتيد  احاديث

 

  نمونه زن مؤمن -4

خاطر ديندارى او را شـكنجه        به چون فرعون ) 8(خداوند براى اهل ايمان، زن فرعون را مثال زده          : در تفسير آيه  

رفتنـد،   كردند و كنار مى    دادند، و هرگاه او را رها مى       شكنجه مى  آن زن را زير آفتاب داغ     : گويد داد، سلمان مى   مى

 . )9(كرد  مى برايش ساخته بودند، مشاهده اى را كه در بهشت انداختند و آن زن خانه فرشتگان الهى بر اوسايه مى

 

 از شب  محروميت از نم-5

علت چيست كه من بـراى خوانـدن        !اى ابوعبداهللا : كسى براى راهنمايى به سلمان فارسى مراجعه نمود و گفت         

 شده است؟  نماز شب توانايى ندارم و اين توفيق از من سلب

 رسـيد و ) ع(حضور اميرمؤمنـان   البته مردى هم به   . در روز گناه و نافرمانى خداوند را انجام مده        : سلمان پاسخ داد  

 . من از نماز شب محروم هستم: گفت

 ) . 10(است  تو مردى هستى، كه گناهانت دست و پاى تو را بسته: هم فرمود) ع(امام على

 

  قلب و پيكر -6

داستان قلب انسان و پيكراو، مانند شخص نابينا و رفيـق           : گفت كند، كه وى مى    ابوبخترى، از سلمان روايت مى    

زمينگير چشم داردولى كمر و قدرت حركت ندارد، كه بتواند برخيزد و ميـوه را               باشد، زيرا شخص     زمينگير او مى  

چينـد وخـود     كنـد، او ميـوه را مـى        بچيند،اما چون چشم دارد رفيق نابيناى خود را راهنمايى مـى           از شاخه درخت  

 ) . 11(خوراند  خورد وبه رفيق زمينگير هم مى مى
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 و لزوم همكارى در عناصروجودى شخص انسـان را بـراى            اين سخن حكيمانه سلمان، غير از اينكه هماهنگى       

كند،ضرورت هماهنگى و تعـاون افـراد و عناصـر انسـانى را در               پيشرفت كارها و رسيدن به نيازمنديها بيان مى       

 : گرداند، چنانكه شاعر هم سروده است مى ساختار جامعه بشرى روشن

 ا شويم يكى چشم و آن ديگرى، پا شويم به هر جا كه بايد، در آنج

 يك آييم ما هر دو تن، زان سپس به هر كار ما را بود، دست رس 

 حكيمانه گفت و پذيرفت، لنگ رهيدند آن هر دو، از قيد و ننگ 

 ) 12(به گيتى اگر بنگرى، فى المثل همه خلق، در حكم كور و شل 

 

 !  ميهمان ناشكر-7

سلمان، ابـوذر  : كنند روايت مى)ع(نان از امام علىو آ ) 13(از اجداد خود    ) ع(حضرت عبدالعظيم بن عبداهللا حسنى    

 ! سر سفره نگذاشت را به خانه خويش دعوت كرد، اما بيش از دو عدد نان

ابوذر، كه از اين پذيرايى ساده و زاهدانه تعجب كرده بود، نانها را اندكى جابجانمود و غير از آن چيز ديگـرى را                       

 ! مشاهده نكرد

چرا اين دو عددنان را ايـن طـرف و آن طـرف             ! ابوذر: رمندانه ابوذر شده بود، گفت    سلمان كه متوجه رفتار انتظا    

 كنى؟  مى

 ! بيم داشتم كه مبادا نانها درست پخته نشده باشد: ابوذر گفت

كنـى؟   با چه جراتى نانها را زير ورو كرده، و ناسپاسى مـى     : خشمناك شد و گفت    سلمان با ديدن آن رفتار سخت     

مامور انتقال آب به بادها، و انتقال بادها به ابرهـا و تبـديل               تهيه همين نان، آب، فرشتگان    به خدا سوگند، براى     

اند، رعد جهيدن كرده، و باالخره زمين و چوب و آهن وحيوانات             بارد، تالش كرده   مى ابرها به بارانى كه به زمين     

. ند، تا اين نان پديد آمده اسـت       ا كرده توان شمرد، فعاليت و همكارى     و آتش و هيزم و نمك و عناصرى كه نمى         

 را به جا آورى؟  توانى شكر اين همه نعمت آن وقت چگونه مى

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى «

 ) 14(»  همه از بهر تو، سر گشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد، كه توفرمان نبرى

كنم، و نيز    به درگاهى الهى توبه ودرخواست آمرزش مى       نخست:  سخنان حيكمانه سلمان، گفت    ابوذر، با شنيدن  

 ) . 15(طلبم  مى دارى، از تو پوزش از رفتارى را كه ناپسند مى

ات آيد، با هـر      هرگاه كسى ازبرادران دينى به خانه     : فرموده است ) ع(امام صادق : اين نكته قابل توضيح است كه     

اى، اگر چه با زحمت هم شده، بايد درسـت           خود او را دعوت كرده     را پذيرايى كن، اما چنانچه    چه موجود است او     

 . تا حق ميهمان ضايع نگردد) 16(پذيرايى نمايى  از ميهمان

بايست ازاو پذيرايى مناسب به عمـل آورد،         بنابراين، سلمان هم با توجه به اينكه خود، ابوذر را دعوت نموده، مى            

 . رفتار نموده است ظه كرديم، بر خالف اين وظيفهدر حالى كه مالح
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در شـرايط عـادى و      ) ع(صـادق  سخن امام : در اين صورت، عمل سلمان را چگونه بايد توجيه كرد؟ بايد بگوييم           

العاده و استثنايى قرار داده، بـه        او را در مقام شخصيت فوق     » زهد سلمان «براى افراد معمولى است، در حالى كه        

مقام بلند و  صورت گرفته باشد، كه در اين صورت»  مداين«يهمانى در زمان استاندارى وى بر م خصوص اگر اين

 . طلبيده است مراقبتهاى اخالقى و اجتماعى را، مى به مردم و جامعه اسالمى، اينگونه خاص وى، نسبت موقعيت

 

  ميهمانان پر توقع -8

نه سلمان فارسى واردشديم، و مدتى نـزد او مانـديم تـا             من با دوستى كه همراه داشتم، به خا       : گويد ابووائل، مى 

 . اينكه وقت غذا خوردن رسيد

منع نكرده بود، ) زحمت زياد انداختن خويشتن را براى ميهمان به(مرا از تكلف ) ص(اگر رسول خدا: سلمان گفت

د، و سـپس نـان و       ، آنگاه سفره را پهـن كـر       )دادم مناسب انجام مى   و پذيرايى (كشيدم   براى شما زحمت زياد مى    

 . اى كه باآن نمك چيزى مخلوط نشده بود، آورد نمك ساده

 . شد كرديم، وضع غذا بهتر مى بود كه با نمك مخلوطمى»  اوشن«يا »  مرزه«اگر مقدارى : اما رفيق من گفت

 يـا   » مـرزه «سلمان، با شنيدن اين تقاضا آفتابه خود را فرستاد، تا نزد كاسب گروگان بگذارند وسـبزى خشـك                   

حمد خداوندى را كه ما را با خـوردن         : دوست من گفت   وقتى غذا خوردن را به پايان رسانديم      . تهيه شد »  اوشن«

 . اين غذا، قانع و سازگار قرارداد

اگر با خوراك موجودقانع و سازگار بـودى، آفتابـه          : اما سلمان، با شنيدن چنين ستايشى از ميهمان پرتوقع گفت         

 ) . 17(رفت  من به گروگان نمى

سـاز و دردسـرآور را دوسـت         مـن افرادزحمـت   : كه فرموده بود  ) ص(خواست، سخن رسول خدا    آرى، سلمان مى  

را لبـاس عمـل     ) 19(نحن معاشراالنبياء و االوليـاء، بـرآء مـن التكلـف            : و هم چنين فرموده بود    ) 18(دارم   نمى

 . پوشانده باشد

 

 !  شش چيز عجيب-9

سـه چيـز مـرا بـه خنـده          : كنم مى من از شش چيز تعجب    : گفت  فارسى مى  سلمان: فرموده است ) ع(امام صادق 

 ! كند اندازد، و سه چيز مرا به گريه وادار مى مى

وحزب و ياران صالح او، وحشـت       ) ص(جدايى از دوستانم محمد   : شود اما آن سه چيزى كه موجب گريه من مى        

 . باشد م، مىگير گاه كه در پيشگاه خداوندقرار مى از شروع روز قيامت، و آن

روند، اما مرگ آنهـا را دنبـال         وضع افرادى است كه دنبال دنيامى     : شود اما آن سه چيزى كه سبب خنده من مى        

كند، كسى كه از خود و خدا غافل است اما هرگزخداوند او را و اعمال او را مـورد غفلـت و فراموشـى قـرار                           مى

! اسـت  داند خداوند از او راضى يا خشمناك كند، و نمى مىدهد، و كسى كه باقهقهه دهان خود را پر از خنده      نمى

)20 . ( 
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  حالت چطور است؟ -10

حالـت  : يك روز از خانه خارج شد و باسلمان برخورد كـرد، فرمـود            ) ع(اميرمؤمنان: كند روايت مى »  ابن مسيب «

 چطور است، اى ابو عبداهللا؟ 

 ! برم غم و فكر به سر مىسر از خواب بر داشتم، در حالى كه در چهار : سلمان گفت

 هايى دارى؟  چه غم و غصه: فرمود) ع(امام على

دارند، به فكر خداوند متعـال بـودم         خواهند و نيازمنديهايى   غم وغصه افراد خانواده كه نان مى      : سلمان جواب داد  

 فكر كار ملك    كند، و نيز در    خواهد، در فكر و غم كارشيطان بودم كه به گناه راهنمايى مى            كه از من اطاعت مى    

 ! كند روح طلب مى موت بودم كه از من

دهم كه براى هر يك از اين فكرها وغمها، در پيشگاه خداوند داراى              به تو مژده مى   ! سلمان: فرمود) ع(امام على 

رسـيدم و آن حضـرت بـه مـن          ) ص(زيرا من هم يك روزبه حضور رسـول خـدا         . درجه و مقامهايى خواهى بود    

 برى؟  سرمىدر چه حالى به : فرمود

 . دهد مرارنج مى) ع(غير از آب چيزى ندارم، و غم و غصه دو كودكانم حسن و حسين: گفتم

خداوند امان از عذاب،     است، اطاعت  غم و غصه عيال پوششى از آتش دوزخ       )! ع(اى على : فرمود) ص(رسول خدا 

ر مرگ بودن كفـاره گناهـان       سال عبادت است، و به فك      صبر بر تهيدستى و نادارى جهاد و بلكه باالتراز شصت         

 . باشد مى

اين را بدان، كه روزى بندگان به عهده خداوند متعال است، و غم وغصه تو بـه حـال آنـان نفـع و       )! ع(اى على 

تـرين غمهـا، غـم و غصـه عيـال و             برى، درعين حال، سـخت     ضررى ندارد، اما تو از اين غمخوارى پاداش مى        

 ) . 21(اعضاى خانواده است 

 

 صبحت؟  كيف ا-11

 آوردى؟  شب را چگونه به صبح: به سلمان گفتم: گويد مى»  جابر بن عبداهللا انصارى«

آورد، كسى كه پايان كار او مرگ است؟خانه او قبر خواهد بود، جانوران  چگونه شب را به صبح مى: سلمان گفت 

 ) . 22! (ايگاه او است؟داخل زمين همسايگان وى، و اگر خداوند او رامشمول غفران خويش قرار ندهد، آتش ج

 

  ظلم به مردم -12

اى را روى خـود انداختـه        به درختى عبور كردم، كه شخصى زير آن خوابيده وپارچـه          : گويد جرير بن عبداهللا مى   

تابيد، من پارچه را روى او كشـيدم، امـا وى در آن              شخص مى  بود، اما به خاطر گردش خورشيد، آفتاب روى آن        

 . خود را در حق او توضيح دادم ه شدم او سلمان فارسى است، و خدمتمتوج حال بيدار شد و من

در برابر خداوندمطيع و فروتن باش، زيرا هر كـس          ! اى جرير : گونه به نصيحت من پرداخت     گاه سلمان، بدين   آن

 . خداوند به او مقام بلندى خواهد داد در دنيا در برابر خداوند فروتن و تسليم باشد، روزقيامت

 دانى ظلمات روز قيامت از چيست؟   مى!اى جرير
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 . دانم نمى: گفتم

 . ظلم الناس بعضهم بعضا فى الدنيا: سلمان گفت

 ) . 23(شود  مى به هم، موجب تاريكى و ظلمات روز قيامت ظلم و ستم مردم در دنيا نسبت

 

  زيان حرف زياد -13

 ) . 24(اهللا  الما فى معصيةاكثر الناس ذنوبا يوم القيامة، اكثر هم ك: گويد سلمان فارسى مى

 . خداوند سخن گفته باشند بيشتر خواهد بود، كه بيش از ديگران در راه گناه ومعصيت گناه افرادى روز قيامت

 

  سجده و همنشينى -14

اگر لذت سجده در برابر خداوند متعال، و همنشينى با افرادخوش سخن نبود، كه عطـر سـخن                  : گويد سلمان مى 

 ) . 25(كردم  مرگ مى ماى تازه دالويز است، آرزوىآنان چون بوى خر

 

  عذاب قبر -15

چيزى بيان كن، اما سـلمان در        براى من : كسى نزد سلمان فارسى رفت و گفت      : روايت كرده ) ع(امام محمد باقر  

بدين جهت آن ! خودرا تكرار كرد، ولى سلمان باز هم سكوت كرد برابر او سكوت كرد، آن مرد بار دوم درخواست

آنهايى كه آيات دوشن مارا     : كرد سلمان كرد تا از نزد او برگردد، اما در آن حال قرائت مى             خويش را به   مرد پشت 

 ) . 26.. (خلق نازل كرديم، كتمان نمودند كه ما براى هدايت

ما اگـر  : گفت) دانست شخص را مى و در حالى كه وضع فكرى آن  (سلمان با شنيدن اين آيه قرآن، او را صدا زد           

كـه در   » منكـر «و  » نكير«خود را براى    : گويم كنيم، اما به تو مى     مى كسى را امين يافتيم، براى او مطالبى بيان       

 . آيند آماده كن قبر به سراغ تومى

كنند، اگر شك وترديدى كردى، يا زير بار نرفتى، بـا            سؤال مى » سفارشهاى او «و  ) ص(آنان از تو درباره پيغمبر    

 ! شوى زنند كه خاكستر مى پتك آهنين به سر تو مى

 شود؟  بعد از آن چه مى: مرد گفت

 . گيرى شوى و مورد عذاب و مجازات قرار مى بعد زنده مى: سلمان گفت

 نكير و منكر چه كسانى هستند؟ : مرد گفت

 . باشند آن دو مامورداخل قبر مى: سلمان گفت

 كنند؟  مگر فرشتگان در قبر هم مردم را عذاب مى: مرد گفت

 ) . 27(آرى، چنين است : ان گفتسلم
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  ميزان عمل -16

كـه گرفتـار روحيـه نژادپرسـتى بـود، وفضـايل افـراد غيـر عـرب را                   (ميان مردى   : فرموده است ) ع(امام صادق 

 . شد با سلمان فارسى گفت و گوى تندى واقع) پذيرفت نمى

 ! تو كيستى، و من كيستم؟: آن مرد گفت

نجسى است، و آخر كـار مـن و          اما اول پيدايش من و تو نطفه      : پاسخ داد ) دانهبا بيان حكيمانه و هوشمن    (سلمان  

اى خواهد بود، اما وقتى روزقيامت فرا رسد و ميزان عمل برقرار گردد، هر كس كفه ميـزان             تو هم الشه گنديده   

هـدبود  عمل او سبك بود، اوپست و فرومايه است، و كسى كه ميزان عمل او سنگين بود، كريم و بزرگـوار خوا                    

)28 . ( 

 

  ارتباط ارواح -17

سلمان و عبداهللا بن سالم، به هم رسيدند و باهم قـرار گذاشـتند، هـر يـك                  : كند روايت مى »  سعيد بن مسيب  «

آيد، به كسى كه هنـوز زنـده         جلوتر از ديگرى از دنيا برود، از وضعى كه در جهان پس ازمرگ براى او پيش مى                

 . است، اطالع دهد

 اين كار چگونه ممكن است؟ : م گفتعبداهللا بن سال

 ) . 29(شائت، و نفس الكافر فى سجين  ان ارواح المؤمنين فى برزخ الدنيا من االرض تذهب حيث: سلمان گفت

روند، اما جـان افـراد       و هر جابخواهد مى   ) برند به سر مى  (دنيا كه روى زمين است      »  برزخ«ارواح اهل ايمان، در     

 . باشند  و حبس و زندان گرفتارمى)30(»  عذاب سجين«كافر در 

 

  آموختن ضرورى -18

ان العلم كثير، والعمر قصير، فخـذ مـن العلـم مـا             : گفت»  حذيفه يمان «سلمان به   : كند روايت مى »  ابوبخترى«

 ) . 31(تحتاج اليه فى امر دينك، ودع ما سواه و ال تعانه 

بنابراين، علمى رابياموز كه در راه دينـدارى خـود          . شدبا دامنه علم و دانش وسيع است، اما عمر انسان كوتاه مى          

 . باش و آن را رها كن بدان احتياج دارى، و به علوم ديگر توجه نداشته

 

  بيمارى و گرفتارى مؤمن -19

بود رفتيم، سلمان با مشـاهده      » بنى كنده «با سلمان، به عيادت دوست او كه از قبيله          : گويد سعيد بن مسيب مى   

المؤمن بالبالء، ثم يعافيه، فيكون كفارة لما مضى، فيستعتب فيما           ان اهللا تعالى يبتلى عبده    :  گفت بيمار آن دوست 

 ) . 32(بقى 

بخشـد، و ايـن بيمـارى        كند، سپس او راعافيت مـى      خداوند متعال، بنده مؤمن خود را به بال و بيمارى مبتال مى           

 . گيرد اكى را پيش مىتوبه و پ گردد، و از آن پس راه كفاره گناهان گذشته او مى



 108

  براى عبور از صراط -20

آورى ثروت زيـاد دنيـا، كـه         بپرهيز ازجمع ! برادرم: ارسال داشت و در آن نوشت     » ابودرداء«اى براى    سلمان نامه 

روز قيامت ثروتمندى را كـه      : فرمود شنيدم، كه مى  ) ص(خدا نتوانى شكر و حق آن را ادا كنى، زيرا من از رسول           

كنتـد،آنگاه   خداوند را انجام داده، در حالى كه ثروت او در برابـرش قـرار دارد، حاضـر مـى                   اطاعتبا ثروت خود،    

حـق خـدا را كـه در مـن بـود ادا       عبـور كـن چـون   : گويد شود، اما مال و ثروت به او مى صراط مانع عبور او مى  

 . اى كرده

بر كتف او قرار داده شده، حاضر        رايى او كه  خداوند را انجام نداده، با دا      سپس ثروتمندى را كه با مال خود اطاعت       

چرا حق خدا را    ! واى به حال تو   : گويد مال و ثروت او به او مى       شود، آن وقت   كنند، اما صراط مانع عبور او مى       مى

 ) . 33(پردازند  از من نپرداختى؟ وخالصه به سرزنش و هالكت او مى

 

  حساب خواب -21

 ) . 34(يقظتى  انى الحتسب نومتى، كما احتسب: فتگ سلمان فارسى مى: نويسد زمخشرى مى

 . خود را دارم) روزانه و كارهاى و فعاليت(من حساب خواب خود را هم دارم، همانطور كه حساب بيدارى 

 

  اهميت امانت-22

 . فالنى براى تو سالم رساند: كسى به سلمان گفت: نويسد هم چنين، زمخشرى مى

 ) . 35! ( لكانت امانة فى عنقكاما انك لولم تفعل،: سلمان گفت

 ! ماند، كه آن را ادا نكرده بودى اگر سالم او را نرسانده بودى، امانتى به عهده تو مى

 

  دعاى بعد از غذا -23

: گفـت  كشـيد، مـى    پيوسته شيوه سلمان اين بود كه، هرگاه دست از غـذاخوردن مـى            : فرموده است ) ع(امام باقر 

اى به من عطا كردى، آن راافزون گردان، و من سير و سيراب شدم، آن را بر مـن                    غذاى فراوان و پاكيزه   ! خدايا

 ) . 36(گوارا كن 

 

  درد پسند -24

 . براى تو طبيب بياوريم خواهيم مى: گفتند شد، به او مى در روايتى آمده است، هرگاه سلمان مريض مى

 . خود مرا بيمار كرده است) خداوند(طبيب : گفت سلمان مى

 . از خداوند عافيت و سالمتى خود را درخواست كن: دگفتن مى

 ) . 37(من ندارد  او به وضع و حال من آگاه است و احتياج به درخواست: داد سلمان پاسخ مى
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البته سلمان، با توجه به مقام زهد و عرفان بلند خويش، كه گوياى مقام رضا وتسـليم او در برابـر ذات مقـدس                        

سخن را بيان داشته است، اما براى افراد معمـولى و شـرايط              اين» را جانان پسندد  پسندد آنچه   «خداوند است، و    

 : خوانيم مى عادى در روايت

 ) . 38(عليك بالدعاء، فان فيه شفاء من كل داء : فرمود) ع(امام صادق

 . شفاى هر دردى وجود دارد» دعا«هرگز دعا را فراموش نكنيد، زيرا در 

 

  گسترش سالم -25

افشوا سالم اهللا، فان سـالم اهللا ال        :گفت اهللا عليه بارها مى    شده، كه سلمان فارسى رحمة     روايت) ع(دقاز امام صا  

 ) . 39(ينال الظالمين 

الهى، به حال ظالمان     زيرا سالم ) به همه كس سالم كنيد و نگران نباشيد       (سالم الهى را پيوسته گسترش دهيد       

 . سودى نخواهد بخشيد

 

  خطر حرص زياد -26

وقتى سلمان ديد آن شخص (شد،  ميان سلمان و شخصى، بحث و گفت و گويى واقع: گويد  بن حنيف، مىسهل

اما وقتى خشم . اين شخص رازنده بدار، تا به يكى از سه مصيبت گرفتار گردد! خدايا: گفت) رود زير بار حق نمى

 كنى؟ خواستى در حق او چه نفرينى  مى! اى ابو عبداهللا: او فرو نشست،سؤال كردم

كند،  فتنه دجال، وفتنه كسى كه او را كفن مى        : گانه كنم، مصيبتهاى سه   سلمان پاسخ داد، فقط براى تو بيان مى       

و هـر   (شود، كه در آن حال هر باليى به سر آنهـا آيـد               و فتنه حرص شديدى است كه چنان بر مردم مسلطمى         

 ) . 40(نخواهند داشت  نگرانى) ضربه دينى ببينند

 

 ب  نماز ش-27

خصلتهايى را به كار گيرد، تا موجب  كسى از سلمان تقاضا كرد، او را راهنمايى كند، كه چه: خوانيم در روايتى مى

 تقويت روابط ميان خلق و خدا گردد؟ 

برند،  مردم در خواب به سر مى      سالم را گسترش دهد، نيازمندان را اطعام كند، و آن گاه كه           : سلمان سفارش كرد  

 ) . 41(ز و نياز با خداوند برخيزد به نماز شب و را

 

  طبيب مؤمن -28

وضع هر شخص مؤمن دردنيا، مثل وضع مريضى است كه،          : گفت كند كه سلمان مى    ابو سعيد وهبى، روايت مى    

خواهد غـذاى نابـابى را كـه بـه ضـرر             هرگاه آن مريض مى   . داند طبيب او همراه اوست، و درد و درمان او رامى         
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گردد،و باالخره   به آن نزديك مشو كه موجب هالكت تو مى        : گويد دارد، و مى   آن غذا باز مى   بخورد، او رااز     وست

 . باشد، تا بهبودى يابد آن طبيب پيوسته مراقب او مى

كند، اما خداى مهربان او را  پيدا مى آرى، وضع يك مؤمن هم چنين است، در دنيا به خيلى چيزها و كارها تمايل    

خداوند قرار گيرد، و خداوند او را به بهشت           بدين وسيله سالم بماند،اعمال او موجب رضايت       دارد، تا  از آنها باز مى   

 ) . 42(وارد گرداند 

 

  آموزش حكمت-29

وارد »  نبط«زن عربى از طايفه      حذيفة بن يمان و سلمان فارسى، به خيمه       : ميمون بن مهران، روايت كرده است     

 پاك وطاهرى هست، تا آنان نماز بخوانند؟ در خيمه جاى : شدند، و از او سؤال كردند

سـخن حكيمانـه   : از آنان گفـت  گاه يكى آن. براى خواندن نماز، قلب خويش را پاك گردانيد : زن عرب پاسخ داد   

 ) . 43(اين زن را بگير و به كار ببند، اگر چه اين سخن حكيمانه، ازقلب زن كافرى تراوش كرده است 

 

 : نوشتها پى

 

 . 36، ص 18البالغه ابن ابى الحديد، ج   شرح نهج;211 الدرجات الرفيعة، ص ;218ص الرحمن،  نفس. 1

 . 211الدرجات الرفيعة، ص . 2

 . 36، ص 18البالغه ابن ابى الحديد، ج  شرح نهج. 3

 . 128 نفس الرحمن، ص ;209 الدرجات الرفيعة، ص ;8االختصاص، ص . 4

 . 387، ص 22 بحاراالنوار، ج ;218الدرجات الرفيعة، ص . 5

 . 205، ص 1 صراط المستقيم الى مستحق التقديم، ج ;545الرحمن، ص  نفس. 6

 . 385، ص 22 بحاراالنوار، ج ;210الدرجات الرفيعة، ص . 7

 . 11سوره تحريم، آيه . 8

 . 319، ص 10البيان، ج   مجمع;206، ص 1حلية االولياء، ج . 9

 . 97 التوحيد للصدوق، ص ;325الرحمن، ص  نفس. 10

 . 122 و فتاوى صحابى كبير سلمان، ص 205، ص 1حلية االولياء، ج . 11

 . 123فتاوى صحابى كبير سلمان، ص . 12

 . اثر ديگر اينجانب) ع(زندگى حضرت عبدالعظيم: رجوع كنيد به. 13

 . 53سعدى، كليات، ص . 14

 . 523نفس الرحمن، ص . 15
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ــ453، ص 72بحــاراالنوار، ج . 16 ــد ب ــب و رجــوع كني ــاب ديگــر اينجان : ، فصــل1 اخــالق خــانواده، ج: ه كت

 . مهماندارى در اسالم آداب

 . 384، ص 22 بحاراالنوار، ج ;155، ص 3البالغه ابن ابى الحديد، ج  شرح نهج. 17

 . 454، ص 72بحاراالنوار، ج . 18

 . 394، ص 70بحاراالنوار، ج . 19

 . 207، ص 1ولياء، ج  حلية اال;515 نفس الرحمن، ص ;225االختصاص، ص . 20

 . 49، فصل 107االخبار، ص   جامع;533الرحمن، ص  نفس. 21

 . 187، ص 1 حلية االولياء، ج ;106، ص 49االخبار، فصل   جامع;532نفس الرحمن، ص . 22

 . 217 الدرجات الرفيعة، ص ;202، ص 1حلية االولياء، ج . 23

 . 106فتاوى صحابى كبير سلمان، ص . 24

 . 517 نفس الرحمن، ص ;384، ص 22نوار، ج بحاراال. 25

 . 159سوره بقره، آيه . 26

 . 518 نفس الرحمن، ص ;235، ص 6بحاراالنوار، ج . 27

 . 276 علل الشرايع، ص ;212الدرجات الرفيعة، ص . 28

 . 551، ص 1 صفوة الصفوة، ج ;524نفس الرحمن، ص . 29

 . ، سوره مطففين8اشاره به آيه . 30

 . 189، ص 1الولياء، ج ا حلية. 31

 . 206، ص 1حليلة االولياء، ج . 32

 . 547نفس الرحمن، ص . 33

 . 39، ص 1االبرار، ج  ربيع. 34

 . 201، ص 1 حلية االولياء، ج ;39، ص 1االبرار، ج  ربيع. 35

 . 143مكارم االخالق، ص . 36

 . 548نفس الرحمن، ص . 37

 . 295، ص 90بحاراالنوار، ج . 38

 . 644، ص 2 كافى، ج اصول. 39

 . 199، ص 1حلية االولياء، ج . 40

 . 204، ص 1حلية االولياء، ج . 41

 . 206 و 207، ص 1حلية االولياء، ج . 42

 .      206 و 207، ص 1حلية االولياء، ج . 43
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 روايات سلمان : 9فصل 
 

 روايات سلمان 

زيسته، و ساليان بيشـترى در   مى)ص(ال با پيامبر، حكيم، عارف و مجاهد، كه حدود ده س      )ع(از سلمان اهل بيت   

بوده، درمسائل مختلف اعتقـادى، احكـام ديـن، و اخـالق و تـاريخ،               ) س(و حضرت فاطمه  ) ع(محضر امام على  

دهـد، آنهـا را مـورد مطالعـه و بررسـى             روايات فراوانى وارد شده،كه تا جايى كه فرصت اين فصـل اجـازه مـى              

 . دهيم قرارمى

 

 !  تفرقه امت-1

 ... تفرق امتى ثالث فرق: فرمود) ص(رسول خدا: گويد سلمان فارسى، مى

مانند، باطل از وضع آنان      استوار مى  راه حق  شوند، يك گروه از آنان به      امت من بعد از من به سه گروه تقسيم مى         

هـر چـه    دارند، داستان اين گروه مثل طالى خالص است، كه           مى مرا دوست ) ع(كاهد، آنان من و اهل بيت      نمى

 . گردد داخل آتش شود وحرارت بيند، به ارزش آن افزوده مى

به من و اهل بيت من كينـه         نسبت بخشد، آنان  گيرند، حق به حال آنان سودى نمى       گروهى راه باطل را پيش مى     

 ! شود كنند، وضع اينان مانند آهن است، كه اگرداخل آتش گردد و حرارت ببيند، كاسته و فاسد مى پيدا مى

شدند، اينان با اهل حق تماس  جمع»  سامرى« سوم، افراد حيران و سرگردان هستند، چون افرادى كه گرد گروه

كنند، و امام و پيشواى آنان، عبداهللا بن         كنم را خوب بيان مى     نمى و معاشرت ثابتى ندارند، اما شعار جنگ و قتال        

 ) . 1! (است) ابوموسى اشعرى(قيس اشعرى 

 

  سعيد و شقى -2

اى رسـول    روز عرفـه  : اسـت  كنـد، كـه وى گفتـه       ن، معروف به ابوعمرو فارسى، از سلمان فارسى روايت مى         زاذا

امروز خداوند اراده فرموده، كه همه شما را به طـور           ! مردم اى: ميان جمعيتى حضور يافت و اعالم كرد      ) ص(خدا

 . رابخصوص مورد عنايت و غفران خويش قرار دهد) ع(عموم و على

سعادتمند كامل و   : خودگرفت و فرمود   را در دست  ) ع(گاه دست على   نزديك من بيا، آن   : فرمود) ع(سپس به على  

و شقاوتمند و بدبخت كسى است، كه       . كند و واليت تو را بپذيرد      حقيقى كسى است، كه بعد از من از تو اطاعت         

 . ) 2(تو عداوت ورزد، و راه عصيان و نافرمانى تو را پيش گيرد  بعد از من، در حق

 

  شهادت به يگانگى خدا -3

اللهم انت ربـى،  : صبح آوردى، بگو شب را به هر وقت: به من دستور داد) ص(رسول خدا: گويد سلمان فارسى مى 

 . ال شريك لك، اصبحنا و اصبح الملك هللا، الشريك له
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 آمـرزش گناهـان     دعا موجب  اين كلمات را سه بار بخوان، همچنين شب هم آنها را تكرار كن، زيرا خواندن اين               

 ) . 3(گردد  ميان شب و روز مى

 

  اعلم امت-4

اعلم امتى مـن    : فرمود) ص(خدا رسول: كنند، كه سلمان گفت    متقى هندى، خوارزمى و عالمه امينى، روايت مى       

 ) . 4) (ع(بعدى على بن ابى طالب

 . است) ع(عالمترين افراد امت من، پس از من على بن ابى طالب

 

  اولين مسلمان -5

رسـول  : سـلمان فارسـى گفـت      انـد، كـه     هجرى، و ديگران روايت كرده     468ابن عبدالبر اندلسى، متوفاى سال      

 ) . 5(بن ابى طالب رضى اهللا عنه  اسالما، على اولكم ورودا على الحوض، اولكم: فرمود) ص(خدا

سـلمانان باشـد كـه    از شـما م  بر من وارد خواهد شد، كه اول كـس       ) كوثر(اولين كسى از شما امت، كنار حوض        

 . است) ع(بن ابى طالب اسالم آورده، و آن على

 

  برادر، و جانشين -6

اخى و وزيـرى، و خيـر مـن اخلفـه            ان: يقول) ص(سمعت النبى : نويسد، سلمان فارسى گفته است     خوارزمى، مى 

 ) . 6) (ع(بن ابى طالب بعدى، على

او را به جانشينى بعد از خود        ر من و بهترين كسى كه     به راستى، برادر من، وزي    : فرمود مى) ص(شيندم كه پيغمبر  

 . است) ع(بن ابى طالب گذارم، على مى

 

 ) ع( گم شدن حسن و حسين-7

بـا عجلـه نـزد آن       »  ام ايمـن  «حضـور داشـتيم،   ) ص(ما در كنار پيامبر   : گويند يعلى بن مرة و سلمان فارسى مى      

اند، و اين در حالى بود كـه مقـدارى از روز             گم شده ) ع(حسن وحسين )! ص(اى رسول خدا  : حضرت آمد و گفت   

 . باال آمده بود

 . حركت كنيد و فرزندانم را بيابيد: با شنيدن اين خبر فرمود) ص(رسول خدا

 . هر كسى به هر طرفى به جست و جو اقدام كرد) ص(پس از دستور پيامبر

 پيوسته به اين طـرف و آن        حضرت حركت كردم، آن   رفت) ص(من به آن طرفى كه رسول خدا      : گويد سلمان مى 

يكـديگر  ) ع(پاى كوهى رسيديم، و مشاهده كرديم حسن و حسين         پرداخت، تا اينكه به    طرف به جست و جو مى     

شعله آتـش    اند، و مارى در كنار آنان راست ايستاده است، و از دهان آن چيزى مثل               درآغوش گرفته ) از ترس (را  

 . كشد زبانه مى
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نگـاه  ) ص(ضع، با عجله به سوى مار حركت كرد، ولى ماربا ديدن رسـول خـدا           با مشاهده آن و   ) ص(رسول خدا 

 . و داخل سوراخى گرديد معنادارى به آن حضرت انداخت و به عقب برگشت

نـوازش بـه صـورت آنـان كشـيد           نزد حسن و حسين آمد، آنها را از هم جدا كرد، دسـت            ) ص(سپس رسول خدا  

گاه يكى از آنان را برشانه راست و         باشيد؟ آن  خداوند عزيز مى    پيش پدر و مادرم به قربان شما، چقدر شما       : وگفت

 . حركت كرديم چپ سوار كرد و براى بازگشت ديگرى را بر شانه

اى است، كه شما را  سوارى، وسيله خوشا به حال شما، بهترين وسيله: گفتم) ع(اما من، خطاب به حسن و حسين   

 . دهد حركت مى

پدر آنان، از آنها بهتر و برتر اسـت          ن هم سوار شدگان خوبى هستند، در حالى كه        آنا: فرمود) ص(ولى رسول خدا  

)7 . ( 

 

  احترام ميهمان -8

به يك پشتى تكيـه داده بـود، بـا           وارد شدم، در حالى كه آن حضرت      ) ص(به حضور رسول خدا   : گويد سلمان مى 

ما من  ! يا سلمان :  تكيه كنم، بعد فرمود    هنگام نشستن بر آن    وارد شدن من آن بزرگوار پشتى را به من داد تا به           

 ) . 8(المسلم فيلقى له الوسادة اكراما له، اال غفراهللا له  مسلم دخل على اخيه

او به منظور احترام پشتى بگـذارد،   هر مسلمانى به برادر مسلمان خود وارد شود، و صاحب خانه براى           ! اى سلمان 

 . دهد رار مىق اى را مورد آمرزش خداوند چنين احترام كننده

 

  رجب 27 روزه -9

فى رجب يوما و ليلة، من صـام         ان: كنند، كه آن حضرت فرمود     روايت مى ) ص(ابو هريره و سلمان از رسول خدا      

 ) . 9(لثالث بقين من رجب : صام مائة سنة و قامها و هى ذلك اليوم و قام تلك الليلة، كان له من االجر، كمن

بـه نمـاز اقـدام كنـد، اجـر و            رد، كه هر كس در روز آن به روزه و در شب آن            در ماه رجب، روز و شبى وجود دا       

مبعـث  (باشد، و آن شب و روز بيست و هفتم رجـب             برد كه صد سال به روزه و نماز پرداخته         پاداش كسى را مى   

 . باشد مى)  ص-رسول اكرم 

 

  غسل و نظافت جمعه -10

الجمعة، فتطهر بما استطاع من      من اغتسل يوم  : فرمود) ص(رسول خدا : سلمان گفت : گويد عبداهللا بن وديعه، مى   

بين اثنين، فاذا خرج االمام انصت، غفر له ما بينه و بـين              الطهر، ثم ادهن من دهنه، او من طيب بيته و لم يفرق           

 ) . 10(الجمعة االخرى 

 يا عطرى كه در خانه  با روغن  تواند خود را پاك و پاكيزه گرداند، سپس        هر كس غسل جمعه انجام دهد، و تا مى        

كند سكوت   گاه كه امام جمعه براى خطبه اقدام مى        نيندازد، و آن   دارد خود را خوشبو گرداند، و ميان دو نفر تفرقه         

 . دهد نمايد، خداوند ازميان اين جمعه تا جمعه آينده او را مورد آمرزش قرار مى
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توان مراجعـه     مى 54، ص   5، ج   » الشيعه وسائل«ب  شيعى هم آمده، كه به كتا      البته، شبيه اين روايت، در احاديث     

 . نمود

 

  نماز جمعه -11

 چيست؟  دانى روز جمعه مى: به من فرمود) ص(رسول خدا: گويد سلمان فارسى مى

بـا  (را  ) ع(خداوند پدر شـما حضـرت آدم       جمعه روزى است كه   : آن حضرت فرمود  . خدا و رسول او داناترند    : گفتم

ى در اين روز خودرا پاكيزه گرداند، بعد در نماز جمعه شركت كند و سـخن نگويـد، تـا                    ا هر بنده . جمع كرد ) حوا

 ) . 11(گردد  نماز خود را به پايان رساند، اين عمل موجب آمرزش گناهان گذشته او مى اينكه امام جمعه

 

  اضافه شدن نماز -12

بود بدين ترتيـب    »  مكه«تا در   ) ص(خدا بود، و رسول   نمازهاى واجب دو ركعت دو ركعت     : كند سلمان روايت مى  

هجرت كرد، در مدينه هم تـا مـدتى كـه اراده خداونـدى بـود، نمازهـا را                    خواند، تا اينكه به مدينه     نمازها را مى  

دو ركعتـى بـاقى      خواند، تا اينكه به نماز حاضر، دو ركعت اضافه كرد، اما نماز مسافر به همان حـال                 مى دوركعتى

 . ركعتى، هفده ركعت گرديد ازهاى واجب دهو در نتيجه نم) 12(ماند 

 

  پاسدارى از مرز -13

رباط يوم و ليلة، خيرمن صيام شهر و قيامـه، و ان مـات،      : يقول) ص(سمعت رسول اهللا  : گويد سلمان فارسى مى  

 ) . 13(رزقه و امن الفتان  جرى عليه عمله الذى كان يعمله، و اجرى عليه

دارى بانماز خواندن برتر است، و اگر كسى         زنده دارى و شب   از يك ماه روزه   پاسدارى و مرزدارى يك شبانه روز،       

خواهد داشـت، و خداونـد       عملى را كه براى آن اقدام كرده، دريافت        بدهد، پاداش  در آن حال جان خود را از دست       

 . ماند انگيز مصون مى دارد، و او از دزد و راهزنان فتنه او مقرر مى روزى او را براى

 

 ) ع( على حب-14

احب عليا فقد احبنى، و من ابغـض         من: كند روايت مى ) ص(سلمان فارسى از رسول خدا    : نويسد متقى هندى مى  

 ) . 14(عليا فقد ابغضنى 

بغض و كينه داشته باشد، به      ) ع(على به بورزد، به من محبت داشته، و هر كس نسبت         محبت) ع(هر كس به على   

 . من بغض و كينه اعمال كرده است
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  بهترين جانشين -15

ان وصيى : فرمود) ص(رسول خدا اند، كه هيثمى و متقى هندى، از ابو سعيد خدرى، و سلمان فارسى روايت كرده

 ) . 15) (ع(بن ابى طالب و موضع سرى، و خير من اترك بعدى، و ينجزعدتى و يقضى دينى، على

گذارم و به پيمان من عمـل   ود به يادگارمىبه يقين، جانشين من، گنجينه سر من، و بهترين كسى كه پس از خ     

 . خواهد بود)ع(نمايد، على بن ابى طالب كند و دين مرا ادا مى مى

 

  قصر بهشتى -16

اذا كان يوم،ضربت لى قبة مـن ياقوتـة حمـراء    : فرمود) ص(كند، كه رسول خدا   ابن جوزى، از سلمان روايت مى     

 خضراء على يسار العرش، و ضربت فيما بيننا لعلى بن ابـى             ياقوتة على يمين العرش، و ضربت البراهيم قبة من       

 ) . 16(لؤلؤة بيضاء، فما ظنك بحبيب بين خليلين؟  طالب قبة من

آيـد و    عرش الهى، به وجـود مـى       آنگاه كه روز قيامت فرا رسد، براى من قصرى از ياقوت سرخ در طرف راست              

بـن   شـود، امـا ميـان مـن و علـى           ى تشكيل مـى   عرش اله  قصرى از ياقوت سبز در طرف چپ      ) ع(براى ابراهيم 

گردد، اكنون درباره حبيبى كه، بين دو خليل وجود دارد، چگونه فكر  قصرى از لؤلؤ سفيدتاسيس مى) ع(طالب ابى

 كنى؟  مى

 

  معناى واليت-17

و خطابـه   » غـدير «وداسـتان   ) 17(شركت داشته   »  حج وداع «سلمان فارسى، از جمله صدها نفرى بوده، كه در          

در آن سرزمين را استماع نموده وشاهد آن بوده، و حتى معناى واليت را بـراى خـود و      ) ص(تاريخى رسول خدا  

 . سؤال كرده است) ص(خدا فهماندن به ديگران از رسول

 . وال من وااله، و عاد من عاداه من كنت مواله، فعلى مواله، اللهم: فرمود) ص(بر اين اساس، وقتى رسول خدا

 واليت چگونه است؟ )! ص(اى رسول خدا: حركت كرد و پرسيدسلمان از جا 

هـم  ) ع(واليتى كه مثل واليت من باشد، كه اولى به نفس افراد ازخود آنها هستم، على              : فرمود) ص(رسول خدا 

 ) . 18(براى افراد، اولى به نفس خود آنهاست 

 

 ) س( عالقه شديد به فاطمه-18

را ايـن قـدر     ) س(چيست كـه فاطمـه     علت:  از آن حضرت سؤال كرد     )ص(يكى از زنان پيغمبر   : گويد سلمان مى 

 ! دارى؟ قدر دوست نمى خود را اين بيت يك از اهل دارى؟ در حالى كه هيچ دوست مى

نزديك كرد، و مـن از ميـوه آن         » درخت طوبى «رفتم، جبرئيل مرا به     »  معراج«وقتى به   : فرمود) ص(رسول خدا 

دهـد كـه از      خداوند متعال، بـه تـو مـژده مـى         ! اى محمد :من كشيد و گفت   خود به كتف     گاه با دست   خوردم، آن 

 . گردى مى»   س-فاطمه «همسرخويش داراى دخترى به نام » خديجه دختر خويلد«
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چشـم بـه جهـان گشـود، از آن          )س(حاصل شد، و سپس فاطمه    ) س(پس از هبوط به زمين، آميزش با خديجه       

روم، و بـوى بهشـت را از دختـرم           مـى ) س(،نزديك فاطمـه  شـوم  تاريخ تاكنون هر وقت من مشتاق بهشت مى       

 ) . 19(حوراء انسيه است )س(كنم، فاطمه احساس مى

 

 ) ع( پدر نه امام-19

را روى زانـوى خـود نشـانده        ) ع(حسين بوديم، آن حضرت  ) ص(اى در حضور رسول خدا     گويد، با عده   سلمان مى 

تو سيدى از سيدها، امامى از امامان و پدر امامان !  عبداهللاى ابا: گفت كرد و به اومى   بود، و در چهره او دقت مى      

ترين آنهاسـت    آنها فاضل  ترين است، امام آنان داناترين آنها، و حكيم      ) ع(هستى، كه نهم آنان حضرت قائم      گانه نه

)20 . ( 

 

  امامان دوازده گانه -20

باشند، كه همه آنان از      دوازده نفر مى   نامامان بعد از م   : فرمود) ص(كند، كه رسول خدا    سلمان فارسى روايت مى   

آنـان  ! آگـاه باشـيد   . بخشـد  هاى اهل ايمان را شـفا مـى        كندو سينه  ما قيام مى  ) ع(گاه قائم  هستند، آن »  قريش«

مـن   شما چيزى را به آنان بياموزيد، آنان عترت من، و از گوشـت و خـون                ترين افراد هستند، واحتياج نيست     عالم

 كنند؟  گروهى درباره آنان مرا اذيت مىاما چه شده كه . هستند

 ) . 21(محروم خواهند بود  باشم، و به خدا آنان از شفاعت من هم من از اذيت كنندگان بيزارم و از آنان نمى

 

 ) ع( فرزند نهم حسين-21

نيـز حضـور داشـتند و       ) ع(وارد شدم، در حالى كه حسن وحسـين       ) ص(به حضور پيامبر  : گويد سلمان فارسى مى  

گذاشت،  مى) ع(لقمه در دهان حسن و يك لقمه در دهان حسين   يك) ص(ل غذا خوردن بودند، رسول خدا     مشغو

حسن را به گردن خود سوار كرد و حسـين راروى زانـوى             ) ص(آنان به پايان رسيد، رسول خدا      وقتى غذا خوردن  

 دارى؟  مى آيا اينان را دوست! اى سلمان: خود نشانيد، سپس خطاب به من فرمود

نزد تو، چنين مقـام و محبوبيـت    چگونه آنان را دوست نداشته باشم، در حالى كه آنان        ) ص(اى رسول خدا  : مگفت

 وااليى دارند؟ 

بـدارد،   داشته، و هر كس مرا دوست      بدارد، مرا دوست   هر كس اينان را دوست    ! اى سلمان : فرمود) ص(رسول خدا 

او امام فرزند امـام اسـت، نـه      : گذاشت و فرمود  ) ع(خود راروى شانه حسين    بعد دست . خدا را دوست داشته است    

قائم ) ع(حسين هستند، و فرزند نهم) ع(باشند، از نسل حسين و معصوم، كه امينهاى انسانها مى نفر از امامان پاك

 ) . 22(خواهد بود ) ص(آل محمد
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 چرا؟ ) ع( محبت على-22

از رسـول   : دارى؟ سـلمان گفـت     مـى  سـت را دو ) ع(علت چيست كه اين قـدر علـى       : كسى از سلمان سؤال كرد    

 ) . 23(من احب عليا،فقد احبنى و من ابغض عليا، فقد ابغضنى : فرمود شنيدم كه مى) ص(خدا

 

 ) ع( حضرت مهدى-23

زانوى آن حضرت نشسته بـود، و آن         روى) ع(رسيدم، در حالى كه حسين    ) ص(به حضور پيامبر  : گويد سلمان مى 

تو سيد فرزند سيد، امام فرزند پدر       : فرمود مكيد و به او مى     او را مى   د و دهان  بوسي بزرگوار چشمهاى حسين را مى    

باشـى،كه نهـم آنـان       آيند مى  فرزند حجت هستى، تو پدر نه تن از امامانى كه از نسل تو پديد مى               امامان، حجت 

 ) . 24(خواهد بود ) ع(حضرت مهدى قائم

 

  حزب پيروز -24

، اال  )ص(اهللا انت و انـا عنـد رسـول        قلما اقبلت ! يا ابا الحسن  : ان الخير فقال  حدثنى سلم : فرمايد مى) ع(امام على 

 ) . 25(القيامة  هذا و حزبه هم المفلحون يوم! يا سلمان: قال

) ص(افتاد، كه تو ومن در حضور رسـول خـدا         خيلى كم اتفاق مى   ! اى ابوالحسن : سلمان خير براى من بيان كرد     

ايـن مـرد و طرفـداران او، پيروزمنـدان و رسـتگاران روز               فقـط !  اى سلمان  :باشيم، و آن حضرت به من نفرمايد      

 . خواهند بود يامت

 

 ريزى   گناه-25

درخـت را تكـان داد و برگـى از آن            ما با سلمان فارسى زير درختى بوديم، سلمان شـاخه آن          : گويد ابوعثمان مى 

 نجام دادم؟ اين عمل را ا پرسيد، چرا من شما نمى: افتاد، بعد از ما سؤال كرد

 . خود آن را توضيح بده: گفتيم

شاخه درختى را حركت داد و برگى        زير درختى بوديم، آن حضرت    ) ص(اى با رسول خدا    من با عده  : سلمان گفت 

 كنيد،چرا من اين كار را انجام دادم؟  آيا سؤال نمى: از آن افتاد، بعد از ما پرسيد

 . خود بيان فرماييد)! ص(اى رسول خدا: گفتيم

 . )26(ه،كما تحاطت ورق هذه الشجرة ان العبد المسلم اذا قام الى الصالة، تحاطت عنه خطايا: آن حضرت فرمود

 . اين درخت ريخته شد شود، همانطور كه برگ هرگاه بنده مسلمانى به نماز ايستد، گناهان او ريخته مى

 

  زندان مؤمن و بهشت كافر -26

م كه كسى با سلمان درباره غذاها كه ازخوردن آنها كراهت داشت، بحث شنيد: گويد مى»  عقبة بن عامر جهنى«

شـنيدم، كـه    ) ص(خورد وخوراك خيلى الزم نيست، زيرا از رسول خدا         بحث: سلمان گفت . كرد و گفت و گو مى    
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و جنـة    انمـا الـدنيا سـجن المـؤمن       ! ان اكثرالناس شبعا فى الدنيا، اكثرهم جوعا فى اآلخرة، يا سلمان          : فرمود مى

 ) . 27(الكافر 

به راستى دنيـا زنـدان مـؤمن و         ! سلمان بيشترين افراد سير دنيا، بيشترين افراد گرسنه در آخرت خواهند بود، اى           

 . بهشت كافر است

 

  ميان بهشت و دوزخ -27

تـو و   )! ع(اى علـى  : فرمـود  مـى )ع(شنيدم، كه به على   ) ص(بيش از ده بار از رسول خدا      : گويد سلمان فارسى مى  

شـود، مگـر اينكـه تـو را و           هستيد، و كسى داخل بهشت نمى      ميان بهشت و دوزخ   »  اعراف«ان بعد از تو     جانشين

 ) . 28(گردد، مگر اينكه مقام تو و جانشينان تو را انكار كند  جانشينان تو را بشناسد، ونيز كسى داخل دوزخ نمى

 

  پيشواى مسلمانان -28

اى : عـرض كـرديم   ) ص(خـدا  كه يك روز بـه رسـول      : كند ايت مى جابربن عبداهللا انصارى، از سلمان فارسى رو      

 . كن تا ما بشناسيم خليفه پس از تو كيست؟ او را معرفى)! ص(رسول خدا

همسـر رسـول   »  ام سلمة «انصارى و    به جمع ابوذر و مقداد و ابوايوب      ! اى سلمان : به من فرمود  ) ص(رسول خدا 

گـويم بـه خـاطر       شاهد باشيد و موضوعى را كه مـن مـى         : فرمود سپس. كه پشت درب ايستاده، بپيوند    ) ص(خدا

 . باشد وصى من، وارث من، ادا كننده دين و تعهدات من مى) ع(طالب بن ابى على: بسپاريد

فارق ميان حق و باطل، پيشواى مسلمانان، امام متقين، قائد روسفيدان، و پرچمدار خداونـد در قيامـت                   ) ع(على

تـا روز قيامـت،     ) ع(گانـه پسـرم حسـين      خواهند بـود، فرزنـدان نـه       س از من  وى و دو فرزند او جانشين پ      . است

بـراى   و سـتم و همدسـتى آنـان       ) ع(به برادرم على   اما از پشت كردن امت    . باشند خلق مى  شده هدايتگران هدايت 

 ! كنم گرفتن حق او، به خدا شكايت مى

 ! واقع شود؟ ى، مگر ممكن است چنين كار)ص(اى رسول خدا: ما گفتيم: گويد سلمان مى

كنـد و در پيشـگاه خداونـد     مـى  پس از آنكه غم و ناراحتى را تحمـل      ) ع(آرى، حتى على  : فرمود) ص(رسول خدا 

 . رسد شود، مظلومانه به قتل مى صبور شناخته مى

 . شد اين سخنان را شنيد، پشت پرده آمد، درحالى كه گريه او شنيده مى) س(وقتى فاطمه: گويد سلمان مى

 چه چيزى تو را به گريه انداخت؟ ! دخترم: فرمود) ص(رسول خدا

 و فرزندانم شنيدم،منظور چيست؟ ) ع(مطالبى را درباره پسر عمويم على: گفت) س(فاطمه

گـردى، امـا فاطمـه       محروم مـى   در حق تو نيز ستم خواهد شد، و از حق خويش          ! دخترم: فرمود) ص(رسول خدا 

! به من ملحق خواهد شد تو هسـتى، ولـى دختـرم      ) 29(هل روز   بيت من، پس از چ     اولين كسى كه از اهل    ! جان

باشد، سازش خواهم كرد، و با هر كس از راه جنگ و ستيز با تو در آيد، با او                    من با كسى كه با تو سازش داشته       

 . و ستيز خواهم بود در جنگ

 . خداوند و جبرئيل، صالح مؤمنين را به امانت نزد تو گذاشته است! دخترم
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 صالح مؤمنين كيست؟ ) ص(رسول خدا اى: كردم سؤال: گويد سلمان مى

 ) . 30) (ع(على بن ابى طالب: فرمود

 

  عالمات ظهور -29

اى : حضرت تنها بـود، سـؤال كـردم        رسيدم، در حالى كه آن    ) ع(به حضور اميرالمؤمنين  : گويد سلمان فارسى مى  

 د؟ كن وقت ظهور مى قائمى كه از فرزندان تو است، چه! امير مؤمنان

) كارها به دسـت   (كند، تا اينكه     ظهورنمى) ع(قائم: آن حضرت با شنيدن اين سؤال، نفس عميقى كشيد و فرمود          

 . خوانده شود» غنا«كودكان افتد، حقوق الهى ضايع گردد، و قرآن با

به قتل رسند، روزگار تـاريكى و اشـتباه كـارى وانحـراف از ديـن حـاكم       »  بنى عباس«گاه هم كه سالطين   آن

شود، و در آن     مورد هجوم واقع مى   »  بصره«گيرند،   مى گردد، اصحاب نيز، در برابر تير و كمانها سپر به چهره           ىم

 ) . 31(كند  است، ظهور مى) ع(حسين كه از فرزندان) ع(زمان، قائم

قق فراوان است، و تح) ع(مهدى البته بايد توجه داشته باشيم، كه طبق روايات مختلف، عالمتهاى ظهور حضرت

 . هاى كامل ظهور دانست توان زمينه همه آنها را مى

 

  گلهاى دنيايى -30

من ايـن دو را دوسـت       ! خدايا: فرمود مى)ع(شنيدم كه درباره حسن و حسين     ) ص(از رسول خدا  : گويد سلمان مى 

 . دارم بدارد،دوست مى دارم، هر كس هم آنها را دوست مى

ـ  را دوسـت  ) ع(سپس فرمود، هر كـس حسـن و حسـين          دارم، وهـر كـس را مـن         دارد، مـن او را دوسـت مـى        ب

 . كند دارد و داخل بهشت مى بدارم، خدا وى را دوست مى دوست

بغض و دشمنيى داشته باشد، مبغوض من خواهدبود، و هـر كـس مبغـوض مـن                 ) ع(هر كس با حسن و حسين     

 . گرداند مى باشد، مبغوض خداست و خداوند او را داخل آتش

 ) . 32(باشند  اين دو فرزند من، گلهاى دنيا مى: دفرمو) ص(سپس رسول خدا

 

 هاى فيض   واسطه-31

آيـا  ! اى بنـدگان مـن    : فرمايـد  مى خداوند متعال : فرمود شنيديم كه مى  ) ص(كند، از رسول خدا    سلمان روايت مى  

 آن بخواهد، محبـوبترين بنـدگان را بـه يـارى و شـفاعت              كسى از شما حاجت مهمى ندارد، كه براى رسيدن به         

 طلبد؟ 

) ع(و امامان بعد از علـى     ) ع(و برادر اوعلى  ) ص(ترين و محبوبترين بندگان در نزد من، محمد        آگاه باشيد، گرامى  

دنبال خير و نفعى باشد، و نيز از خطر و زيانى بيمناك باشـد،               هايى هستند، كه هر كس     وسيله) ع(هستند، امامان 

 ) . 33(قرار كند و آل پاك او، توسل بر) ص(محمد به وسيله بايست مى
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  نامگذارى فرزندان -32

سمى هارون ابنيه شبرا وشبرا، و انـى سـميت ابنـى الحسـن و               : فرمود) ص(رسول خدا : گويد سلمان فارسى مى  

 ) . 34) (ع(الحسين

خود را، حسـن  »  نوه«دو پسر و  نامگذارى كرد، و من » شبير«و  » شبر«دو فرزند خود را     ) ع(هارون، برادر موسى  

 . ناميدم) ع(و حسين

 

  سنگر نجات -33

آيـا  ! گروههـاى مهـاجران و انصـار       اى: فرمـود ) ص(سلمان روايت كرد، كه رسول خدا     : گويد اصبغ بن نباته، مى   

 خواهيد شما را به چيزى راهنمايى كنم، كه اگربدان چنگ زنيد، بعد از من هرگز گمراه نشويد؟  نمى

 ). ص(بلى، اى رسول خدا: آنان پاسخ دادند

امامكم، فاحبوه لحبى، و اكرمـوه لكرامتـى،         هذا على، اخى، و وزيرى، و وارثى، و خليفتى        : فرمود) ص(خدارسول  

 ) . 35(فان جبرئيل امرنى ان اقول لكم ماقلت 

بداريـد و بـزرگ      خاطر من دوست   برادر من، وزير من، وارث من، خليفه من و امام شماست، او را به             ) ع(اين على 

 . پيام را به شما اعالم دارم به من دستور داده، اين) ع(شماريد، زيرا جبرئيل

 

  ايمان و محبت-34

ايمان نياورده اسـت كسـى،      : فرمود)ص(رسول خدا : كند، كه وى گفت    نعمان ازدى، از سلمان فارسى روايت مى      

 . بدارد، و جدال وستيز را اگرچه حق با او باشد، كنار بگذارد مرا دوست) ع(تا اينكه اهل بيت

 نشانه محبت اهل بيت تو چيست؟ :  خطاب گفتعمر بن

 ) . 36(اين است : زد،فرمود مى) ع(، در حالى كه دست روى شانه على بن ابى طالب)ص(رسول خدا

 

  خوراك جنين -35

درباره خوراك كودكى كه درشكم مادر است، سؤال كـرد، آن           ) ع(سلمان فارسى، از على   : فرموده) ع(امام صادق 

 ) . 37(الحيضة، فجعلها رزقه من بطن امه   تبارك و تعالى، حبس عليهان اهللا: حضرت فرمود

 

  بهتر و افضل -36

 . لبيك: مرا ديد و صدازد، گفتم) ص(رسول خدا: كند، كه سلمان گفت ابو سعيد خدرى، روايت مى

ين افـراد   بهترين و فاضـلتر   ) ع(طالب بن ابى  گيرم، كه امروز على    تو را به شهادت مى    ! سلمان: آن حضرت فرمود  

 ) . 38(است 
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 ) ع( پيوند با على-37

از : سؤال كردم، وى گفت   ) س(وفاطمه) ع(از سلمان فارسى، درباره على بن ابى طالب       : گويد اصبغ بن نباته، مى   

بپيونديد، زيرا او موالى شماست و ) ع(بن ابى طالب  برشماست كه به على   : فرمود شنيدم، كه مى  ) ص(رسول خدا 

ريد، بزرگ شماست و بايد اطاعت او را كنيد، عالم شماست و بايد او رااكـرام كنيـد، پيشـواى                    بدا بايد او رادوست  

 . شما به بهشت است و بايد او را تجليل نماييد

شما را بخواند، اجابت كنيد، هرگاه به شما فرمانى دهداطاعت كنيد، او را به خاطر محبت و                 ) ع(آرى، هرگاه على  

 . حترام كنيدبداريد و ا احترام به من دوست

 ) . 39(اين را هم بدانيد، آنچه را گفتم، چيزى است كه خداوند متعال، به من دستورداده است 

 

  بيعت رهبرى -38

 ) . 40(بن ابى طالب و الموالة له  بعلى على النصح للمسلمين، و االيتمام) ص(بايعنا رسول اهللا: گويد سلمان مى

گرمسلمانان باشيم، و امامت و واليت        اصول كه، خير خواه و نصيحت      بيعت كرديم، بر اين   ) ص(ما با رسول خدا   

 . را نيز بپذيريم) ع(بن ابى طالب على

 

 هاى آينده   حيله-39

 ) . 41(ان االمة ستغدربك،فاصبر لغدرها : فرمود مى) ع(به على) ص(رسول خدا: گويد سلمان مى

 . در برابر حيله امت صبرداشته باشامت، به زودى درباره توحيله و تزوير به كار خواهد برد، 

 

  شش وصيت-40

 : ، شش سفارش به من نمود، كه در هرحال آنها را رها نخواهم كرد)ص(رسول خدا: گويد سلمان فارسى مى

 . خود نگاه كنم، نه كسى كه از من باالتر است به زير دست:  به من فرمود-1

 . ديك باشمبدارم، و به آنها نز  فقيران و تهيدستان را دوست-2

 . تلخ است) براى برخى( حق را بگويم، اگر چه حقگويى -3

 . كنند  با خويشاوندان خود ارتباط و پيوند داشته باشم، اگر چه آنها به من پشت-4

 . چيزى از مردم درخواست ننمايم) االمكان حتى( اينكه -5

 ) . 42(ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظيم :  و اينكه زياد بگويم-6

 

  مسؤوليت پيشوايى -41

من ولى سبعة مـن المسـلمين،فلم يعـدل فـيهم و لـم يسـتن                : فرمود) ص(سلمان روايت كرده، كه رسول خدا     

 ) . 43(بسنتى، لقى اهللا تعالى و هو عليه غضبان 
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نكنـد،  آنان به عدالت رفتار  هر كس واليت و رهبرى هفت نفر از مسلمانان را پس از من به عهده گيرد، و ميان              

 . كند، كه خداوند بر او خشمناك خواهد بود و به سنت من عمل ننمايد، در حالى خداوند متعال رامالقات مى

 

 ) ع( نوشته بر شمشير على-42

ايـن نوشـته    ! اى اميرمؤمنـان  : كردم مشاهده نمودم، سؤال  ) ع(اى در غالف شمشير على     نوشته: گويد سلمان مى 

 چيست؟ 

خواهى آن را بـه تـو نيـز          است، مى  آن را به من آموخته    ) ص(كلمه است، كه رسول خدا    اين نوشته يازده    : فرمود

 و فرزندان تو را از بال و گرفتارى محفوظ بدارد؟  بياموزم، تا در وطن و سفر و شب و روز، جان و مال

 . دارم بسيار دوست مى: گفتم

 : خواننماز صبح را به پايان رساندى، اين دعارا ب هرگاه: آن حضرت فرمود

بقدرته مدحية، يا من الشـمس و        اللهم انى اسالك يا عالما بكل خفية، يا من السماء بقدرته مبنية، يا من االرض              

مجريه، يا منجى يوسف من رق العبودية، يا من يصرف كل نقمة و            القمر بنور جالله مضيئة، يا من البحار بقدرته       

علـى محمـد و آل    يس له حاجب يغشى، و ال وزير يرشى، صـل حوائج السائلين عنده مقضية، يا من ل      بلية، يا من  

محمد، و احفظنى فى سفرى و حضرى وليلى و نهارى، و يقظتى و منامى، و نفسى و اهلى، و مالى و ولـدى، و                        

 ) . 44(الحمدهللا وحده 

 

 !  زن منت گذار-43

:  على زوجهـا بمالهـا، فتقـول       منت ايما امراة : فرمود مى) ص(كند كه شنيدم رسول خدا     سلمان فارسى، روايت مى   

المال فى سبيل اهللا، ال يقبل اهللا منها، اال ان يرضى عنها زوجهـا               بذلك انما تاكل انت من مالى، لو انها تصدقت       

)45 . ( 

تـو مـال و دارايـى مـن را          : بگذارد و فخـر بفروشـد وبگويـد        هر زنى به خاطر مال و دارايى خود به شوهر منت          

 ! كنى خورى و زندگى مى مى

پذيرد، مگـر اينكـه شـوهر از او     اگر چنين زنى همه مال و ثروت خود را درراه خدا صدقه بدهد، خداوند از اونمى          

 . راضى و دلشاد گردد

 

 !  شرم الهى-44

يرفع اليه يديه، فيردهما خائبتين      ان اهللا ليستحيى من العبد ان     : فرمود) ص(كند، كه رسول خدا    سلمان روايت مى  

)46 . ( 

گـاه آن دسـت نيازمنـد را         اى كه دست نياز بـه سـوى او بگشـايد،آن           گردد، از بنده   ربان، شرمسار مى  خداوند مه 

 . بهره برگرداند محروم و بى

 . كرم بين و لطف خداوندگار
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 ) . 47(گنه بنده كرده است و او شرمسار 

 

 ... نبود) ع( اگر على-45

: اى نزد عمر بن خطاب آمد و گفت        شده وان تازه بالغ  ج: كند جابربن عبداهللا انصارى، از سلمان فارسى روايت مى       

تو اصـال فرزنـد مـن       : گويد كند، و مى   ارث پدرم به من خوددارى مى      مادرم مرا از خود طرد نموده و از دادن حق         

 ! نيستى

 اى؟  چرا فرزند خود را طرد وانكار كرده: گاه به او گفت زن را احضار كردند، آن: عمر دستور داد

گـاه هفـت زن را       ام و براى اين معنا شهودنيز دارم، آن        گويد، من هنوز شوهر نكرده      پسر دروغ مى   اين: زن گفت 

 . گواهى دادند، كه اين زن هنوز شوهر نكرده است كه به هركدام ده دينار رشوه داده بود، حاضر كرد و آنان

رابيان كنم، خيلى چيزها يادش     بين من و مادرم مطالبى است، كه اگر آن          : اما جوان آشفته حال و ناراحت گفت      

 . آيد، عمر موافقت كرد كه جوان مطالب خود رابگويد مى

ام، و دو    بود، من درسال قحطى به دنيا آمده      »  حارث مزنى «معروف به   »  سعدبن مالك «نام پدر من    : جوان گفت 

اند اما پدر من بـاز       گشتهبراى تجارت به مسافرت رفته، آنان بر       اى ام، پدرم با عده    سال كامل شير گوسفند خورده    

 . پدر من از دنيا رفته است: وضع او را جويا شدم، آنان گفتند نگشته است، وقتى

آرى، وقتى مادرم اين خبر را شنيد، فرزندى مرا انكـار كـرد، و مـن اكنـون بامشـكالت و گرفتاريهـاى زيـادى                  

 . به گريبانم دست

حل آن جز به وسيله پيامبرى يـا    بزرگى پيش آمده، كهمشكل: عمر، با شنيدن اين اختالف به هم پيچيده گفت 

ها فرياد   جوان حركت كرد و در كوچه     . را حاضر كنيد  ) ع(على گيرد، برويد و ابوالحسن    وصى پيامبرى صورت نمى   

 ها كجاست؟ خانه پيشواى واقعى اين امت كجاست؟  گشاى غمها و غصه مشكل خانه: زد مى

اى غمگشاى دلهاى اين امت، به      : زد كردند، او جلو در خانه ايستاد وفريادمى      راهنمايى  ) ع(جوان را به خانه على    

 . دادم برس

 چه مشكلى دارى؟ ! جوان: از خانه بيرون آمد وفرمود) ع(على

 . نموده است مادرم مرا از فرزندى خود طرد كرده و حقم را حبس! اى موالى من: جوان گفت

 قنبر كجاست؟ : ه، فرمودبا شنيدن اين خبر نگران كنند) ع(امام على

 چه فرمايشى دارى؟ ! اى موالى من: حاضر شد و گفت) ع(قنبر خدمتگزار على

 . بياور) ص(برو، آن زن را به مسجد رسول خدا: فرمود) ع(امام على

 اى؟  واى به حال تو، چرا فرزندخود را انكار و طرد نموده: خطاب به او فرمود) ع(با احضار زن در مسجد، على

 ! ام ام، و فرزندى نزاييده من هنوز شوهر نكرده! اى امير مؤمنان: تزن گف

 . هدايت هستم سخن را انحرافى بيان مكن، من پسر عموى پيامبر و چراغ: فرمود) ع(على

 . ام شود، من اصال شوهر به خودنديده حاضرم قابله مرا معاينه كند تا ثابت: زن گفت



 125

: اى او را معاينه كند، زن بازوبندقيمتى خود را به قابله داد و گفت      پرده آمد، و خواست پشت   »  مدينه«وقتى قابله   

 ! به باكره بودن من شهادت بده

 ! زن باكره است: قابله وقتى از پشت پرده بيرون آمد، گواهى داد

ازرسى پيرزن را ب! قنبر. گويى دروغ مى اى پير زن: شد و فرمود خوارى ناراحت از اين شهادت و رشوه) ع(امام على 

 . نموده و بازوبند را از او كشف كن

 . پيرزن را بازرسى كردم و بازوبند را از پشت كتف او بيرون آوردم: گويد قنبر مى

آرام باشـيد، مـن گنجينـه علـم     : فرمود)ع(حاضر، با ديدن اين وضع، فرياد شادى سر دادند، اما امام على           جمعيت

مـن  ! اى زن : فرزند خويش را طرد كرده بود حاضر كردند، و فرمود          گاه دستور داد آن زنى را كه       نبوت هستم، آن  

جـوان   صميم دارم تـو را بـه ازدواج ايـن         باشم، اكنون ت   مى) ع(هستم، من پدر حسن و حسين      زينت و قاضى دين   

 كنى؟  طرف دعوا با تو درآورم، اين ازدواج را از طرف من قبول مى

 ! گيرى؟ را ناديده مى) ص(آيا احكام دين محمد! موالى من اى: زن گفت

 مگر چه شده است؟ : فرمود) ع(على

 ت؟ خواهى مرا به ازدواج پسرم درآورى؟ اين كار چگونه ممكن اس مى: زن گفت

) 48(حق آمد و باطل نابود شد، زيراباطل نابود شدنى و رفتنى است : با اعتراف زن، آيه قرآن خواند) ع(امام على

 . 

 نكردى؟  چرا قبل از رسوايى، به ارتباط فرزندى جوان با خود اعتراف: سپس به زن فرمود

 ! براى از دست رفتن ارث همسرم نگران بودم! اى موالى من: زن توضيح داد

آنها را هم تنظيم و اصالح كرد،  گاه موضوع ارث مادر و فرزندى بايد استغفار و توبه كنى، آن : فرمود) ع(امام على 

 ) . 49(و به نگرانى آنان پايان داد 

به قول بسيارى از مورخان و محدثان، يكى از جاهايى، كه عمر بن خطاب بامشاهده حل يك اختالف و دعواى 

 ) . 50( لو ال على لهلك عمر،اينجا بوده است :پيچيده فرياد بر داشت

 

 هاى قيامت  نشانه-46

داديم، يك روز آن حضرت حلقـه        مى حج انجام ) ص(ما با رسول خدا   »  حج وداع «در  : كند ابن عباس، روايت مى   

هـا و عالمتهـاى      خواهيـد نشـانه    مـى : طرف ما برگردانيد و فرمـود      دست گرفت، روى خود را به      درب كعبه را به   

آرى، : ديك شدن قيامت رابراى شما اعالم كنم؟ سـلمان كـه از همـه بـه آن حضـرت نزديكتـر بـود گفـت                        نز

 )! ص(رسول خدا اى

نمازها، پيروى شهوتها، تمايـل بـه        هاى نزديك شدن قيامت، ضايع شدن      از نشانه : فرمود) ص(گاه رسول خدا   آن

 . ها، تعظيم در مقابل ثروتمندان وفروختن دين به دنياست هوسرانى

 . المنكر فال يستطيع ان يغيره فعندها يذوب قلب المؤمن فى جوفه، كما يذاب الملح فى الماء، مما يرى من

 ممكن است چنين روزى پيش آيد؟ )! ص(اى رسول خدا: سلمان گفت
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به خدايى كه جانم در اختيار اوست،در چنين روزگـارى، اميـران جـور،              ! آرى، اى سلمان  : فرمود) ص(رسول خدا 

 . يابند پيشه، حاكميت مى ن فاسق، ماموران ستمگر، و امينان خيانتوزيرا

 شود؟  آيا چنين روزگارى واقع مى: سلمان گفت

روزگار، منكـر، معـروف و معـروف     اى سلمان به خدايى كه جانم در اختيار اوست، در آن: فرمود) ص(رسول خدا 

گـردد، و راسـتگو    شود، دروغگو تصديق مى ت مىگيرد، وبه امين خيان شود، خائن امين قرار مى منكر شناخته مى  

 ! شود تكذيب مى

 )! ص(مگر ممكن است چنين روزى بيايد، اى رسول خدا: سلمان گفت

آيد، كه زنان امارت  دست اوست،بلكه روزگارى مى جانم به به خدايى كه! آرى، اى سلمان: فرمود) ص(رسول خدا

نشـينند، دروغ سـرمايه منفعـت، و پرداخـت           كان بر منبرها مى   گيرد،كود يابند، بردگان مورد مشورت قرار مى      مى

بـه پـدر و    گردد، فرزنـدان  سرمايه شخصى محسوب مى   »  فيئى«المال و    شود، بيت  شناخته مى  زكات موجب زيان  

گيرند، و در چنين روزگارى اسـت، كـه          كنند، اما با دوستان خود نيكى و مهربانى به كارمى          مادر ظلم و ستم مى    

 . نمايد دار طلوع مى لهستاره دنبا

 ! ؟)ص(آيد، اى رسول خدا پيش مى آيا چنين وضعى: سلمان، كه از آن آينده نگران كننده تعجب كرده بود، گفت

شوند،  تجارت با هم شريك مى     رسد كه، زن و شوهر براى      آرى به خدا، بلكه روزگارى فرا مى      : آن حضرت فرمود  

گردنـد، بازارهـا    شوند، بدهكاران و بى نوايان تحقير مى  تند وخشن مىبارد، افراد كريم بارانهاى شديد و گرم مى    

در برابـر خـدا      ام، و به ناسپاسـى     هيچ سودى نبرده  : گويند گردند و مى   شود، تا جرها حريص مى     مى به هم نزديك  

 . پردازند مى

 آيد؟  آيا چنين روزى پيش مى: سلمان سؤال كرد

آيند كه اگر سخن     رسد، و افرادى مى    مى انم در اختيار اوست، روزى    آرى، به خدايى كه ج    : فرمود) ص(رسول خدا 

دانند، حرمـت آنهـا را پايمـال         كشند، و اگرسكوت كنند، حق آنها را براى خود مباح مى           بگويند، آنها را مى   ) حق(

 مرعوب و   حق را، جز   نمايند، و آن مردان    ريزند، و دلهاى آنها را پر از وحشت و رعب مى           كنند،خون آنها را مى    مى

 . توان ديد پريشان و ترسان و گريزان نمى

 آيا چنين روزگارى هم هست؟ )! ص(اى رسول خدا: سلمان گفت

آورند، كه امت مرا به      آرى، بلكه در آن زمان چيزهايى از مشرق و چيزهايى ازمغرب مى           : فرمود) ص(رسول خدا 

ن از دسـت توانمنـدان، و واى بـه حـال            ضـعيفان امـت مـ      آورد، واى به حـال     زينتها و رنگهاى مختلفى در مى     

بـه گنهكـار عفـو و        كننـد، و نسـبت     آنان به كوچكها رحم و به بزرگـان احتـرام نمـى           .توانمندان از جانب خداوند   

 ! باشد هاى آدميان است، اما دلهاى آنان دلهاى شيطانهامى هاى آنان قيافه ندارند، قيافه اغماض

 رسد؟  ا مىچنين روزى فر) ص(اى رسول خدا: سلمان گفت

وسيله زنها نياز جنسى خود را برطرف  آرى، و بدتر اينكه مردها به وسيله مردها و زنها به  : فرمود) ص(رسول خدا 

گيرند، مردها خود را شبيه زنان و زنان شبيه          پسرها مورد تجاوز قرار مى     رود كه  اى مى  كنند، و غيرت به گونه     مى

 . گيرند شوند، كه مورد نفرت الهى قرار مى ىها سوار م گردند، و زنان بر زين مى مردان
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 آيد؟  آيا چنين وضعى پيش مى: سلمان گفت

گردد، قرآنها زيـور     ها زينت مى   بلى، بلكه در آن روزگار، مسجدها مثل كليساها وكنيسته        : فرمود) ص(رسول خدا 

 . شود و نرم كشيده مىور، و زبانهاى چرب  طوالنى با دلهاى كينه گردد، صفهاى ها بلند مى شود، گلدسته مى

 ! شود؟ آيا واقعا چنين مى: سلمان گفت

كننـد، و لباسـهاى      بلى، بلكه در روزگارى، مردهاى امت من خـود را بـا طالزينـت مـى               : فرمود) ص(رسول خدا 

 . نمايند پوشند، و پوست پلنگ را نازك كرده وبه تن مى ابريشمى رنگى مى

 آيد؟   پيش مىراستى چنين وضعى براى مسلمانان: سلمان گفت

يا بـه مـدت معـين       (گردد، معامله وتجارت غيابى      آرى، و بدتر اينكه رباخوارى علنى مى      : فرمود) ص(رسول خدا 

كنـد، امـا     گيـرد، وضـع دينـدارى تنـزل مـى          بارشوه صورت مـى   ) گران فروختن و در مدت كمتر ارزانتر خريدن       

 ! گيرد مى دنيادارى اوج و عظمت

 ! آيد؟ آيا اين وضع، پيش مى: ال كردباز سلمان، تعجب نمود و سؤ

گردد، اما اين وضـع بـه        استوار نمى  شود و حدود الهى    در چنين روزگارى، طالق زياد مى     : فرمود) ص(رسول خدا 

 . رساند خداوند زيانى نمى

 سلمان گفت، راستى چنين خواهد شد؟ 

گردد و افراد فرو مايه امـت        فراوان مى  ىآيند، و وسايل نوازندگ    آرى، بلكه خوانندگان پديد مى    : فرمود) ص(پيامبر

 . دهند آنها را سرگرمى قرار مى

 آيا اينها به وقوع خواهد پيوست؟ : سلمان گفت

حالها بـراى تجـارت، فقيرهـا بـراى          روند، ميان  بلى، بلكه ثروتمندان براى تفريح به حج مى       : فرمود) ص(پيغمبر

صورت ترانه در    را به  دهند، و آن   براى غير خدا آموزش مى    قرآن را    خودنمايى و شهرت، بلكه در آن زمان گروهى       

شود، و باالخره    كنند، كودكان نامشروع زيادمى    چنين گروهى براى غير خدا در احكام دين تفقه مى          آورند، هم  مى

 . كنند امور مادى دنيا سقوط مى خوانند، و افراد به خاطر وابستگى زياد به مى» غنا«قرآن را با 

 آيد؟  استى اين وضع پيش مىر: سلمان گفت

شـود، گناهـان كسـب       و اين در حالى است كـه، حرمتهاشكسـته مـى          ! آرى، اى سلمان  : فرمود) ص(رسول خدا 

يابد، افراد با  گردد، فقر دامنه مى شود، لجبازى آشكار مى شايع مى شوند، دروغ گردد، اشرار بر خوبان مسلط مى مى

و عـود و تنبـور    بـازى  شوند، نرد و شطرنج و اسباب    ير فصل خود داده مى    كنند، باران در غ    افتخار مى  لباس به هم  

گيرند، تا جايى كه در آن       گيرد، امر به معروف و نهى از منكر را ناپسندشمرده و ناديده مى             مورد ستايش قرار مى   

ش قـرار   شود، و قاريان قرآن و عابدان در ميان آن مردم مورد سرزن            تر از يك كنيزمى    زمان شخص مؤمن، ذليل   

 ! آيند گيرند، وخالصه چنين مردمى در ملكوت آسمانها، افراد آلوده به حساب مى مى

 واقعا چنين روزگارى خواهد شد؟ : سلمان گفت

ترسد،  دهد، چون از فقر مى     نشان نمى  آرى، بلكه در چنين زمانى، ثروتمند به فقير تمايلى        : فرمود) ص(رسول خدا 

 . گذارد پردازد، و كسى چيزى را در دست او نمى مى سؤالتا جايى كه سائل در ميان جمع به 
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 راستى چنين خواهد شد؟ : سلمان گفت

 ! شود سخنگو مى»  روبيضه«آرى، بلكه در آن روزگار : فرمود) ص(رسول خدا

 چيست؟ »  روبيضه«پدر و مادرم به قربانت )! ص(اى رسول خدا: سلمان گفت

عمومى و مسائل مهم اظهار نظـر        ناتوانى است، كه در كارهاى    روبيضه، شخص عاجز و     : فرمود) ص(رسول خدا 

شـود، و كسـى گمـان        كند، چنين مردمى مدت زيادى دوام نخواهندداشت، كه زمـين گرفتـار خسـوف مـى                مى

خاطر عملكرد گناه آلود آنهاست، آنـان آن مقـدار را كـه خـدا اراده كـرده، در زمـين                      كند كه اين خسوف به     نمى

 ! ريزد اى را كه در درون دارد بيرون مى هاى طال و نقره ين قطعهمانند، و زم مى باقى

طال و نقـره ماننـد ايـن سـتونها           هاى قطعه: خود به ستونهايى اشاره كرد و فرمود       با دست ) ص(گاه رسول خدا   آن

 ) . 51(سودى نخواهد داشت  خواهد بود، اما در آن روز طال و نقره به حال كسى

براى مثل : گويد آيد و مى ها از درون زمين بيرون ريخته شد،قاتل مى   طالها و نقره  وقتى  : گويد سيد مرتضى، مى  

بـراى اينگونـه امـور      : گويـد  آيد و مى   به قتل زدم، آنكه با قوم وخويش قطع رابطه نموده مى           اينگونه پولها دست  

مـن   دم و دسـت   براى پول و دارايى سـرقت كـر       : گويد آيد و مى   مادى با بستگان خودقطع رحم كردم، سارق مى       

هايى كـه    هيچكس به طالها و نقره     اى آشفته و خراب است، كه      قطع شد، و باالخره اوضاع روحى مردم به گونه        

 ) . 52(زند،چون مقدمات و انفساى قيامت فراهم شده است  از دل زمين بيرون ريخته شده دست نمى

به راسـتى عالمتهـاى قيامـت       :فرمايد  كه مى  روايتى كه بيان شد، معناى آيه قرآن را       : گويد على بن ابراهيم، مى   

 ) . 54(گرداند  روشن مى) 53(نمودار شده 

 

 ) ع( عظمت اهل بيت-47

رحلت كرد، من   ) ص(رسول خدا  اى كه  در بيمارى : گفت از سلمان شنيدم، كه مى    : گويد سليم بن قيس هاللى مى    

با ضعف و نقاهت مشاهده نمود، گريـه  آمد و وضع او را ) ص(كنارپيغمبر) س(نزد آن حضرت بودم، وقتى فاطمه  

 . زيادى كرد تااينكه اشك او به گونه جارى گرديد

 كنى؟  چرا گريه مى: پرسيد) س(با ديدن نگرانى فاطمه) ص(رسول خدا

آيـد   جهت مصائبى كه براى من و فرزندانم،پس از وفـات تـو پـيش مـى               ) ص(اى رسول خدا  : گفت) س(فاطمه

 . نگرانم

اى : حضرت حلقه زد، سـپس فرمـود   هم منقلب شد، و اشك در چشم آن) ص(سول خدابا شنيدن اين سخنان ر    

به دنيا براى ما برگزيـده اسـت؟ و همـه            دانى ما خاندانى هستيم،كه خداوند آخرت را نسبت        آيا نمى )! س(فاطمه

 گيرند؟  مخلوق هم راه فنارا پيش مى

برگزيد، بعد توجه ديگـرى كـرد، و         انها مرا به نبوت   اضافه بر اين، خداوند به زمين توجه كرد، و از ميان همه انس            

همسر تو را انتخاب نمود، و به من دسـتور داد، تـورا بـه ازدواج وى در آورم، و او را ولـى خـود، وزيـر خـود، و                               

 . خود قرار دهم امت جانشين خويش در ميان
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واولين كس از اهل بيت من، كـه        بنابراين، پدر تو بهترين پيامبران و رسوالن و شوهر تو بهترين اوصياء است،              

 . شود، تو هستى به من ملحق مى

وقتى خداوند براى بار سوم به زمين توجه كرد، تو را وفرزندان تو را برگزيد، و تـو سـيدة                    )! س(آرى، اى فاطمه  

باشند، و فرزنـدان شـوهر تـو،       ،دو سيد جوانان اهل بهشت مى     )ع(زنان اهل بهشت و فرزندان تو حسن و حسين        

 . اند شده  من تا روزقيامت هستند، كه همه آنان هدايتگر و هدايتاوصياى

) ع(گاه نه نفر از فرزنـدان حسـين        وآن) ع(، سپس حسين  )ع(، بعد حسن  )ع(بارى، اوصياى بعد از من، برادرم على      

بـه ذات مقـدس   ) ع(در رتبه من هستند، و هيچ مقامى هم در روزقيامت، از من و اوصياى من و پـدرم ابـراهيم         

 . ند متعال،نزديكتر نخواهد بودخداو

ازدواج بهتـرين فـرد امـت، و         به تو اين است، كه تو را به        دانى از كرامتهاى پروردگار عالم نسبت      آيا نمى ! دخترم

من درآورده؟ كسى كه ازديگران بر اسالم سبقت گرفته، بزرگترين حلـم و بيشـترين               ) ع(بهترين افراد اهل بيت   

 علم و دانش را دارد؟ 

 . كه براى او بيان كرد، خوشحال گرديد) ص(با شنيدن اين سخنان پيغمبر) س(فاطمه

) ص(او قبل ازهمگان به خـدا و رسـول خـدا          : شوهر تو داراى مناقبى است    : به او فرمود  ) ص(سپس رسول خدا  

ه او به احكام كتاب خداوند و سنت من دانـا و آگـا  . نگرفته است ايمان آورده، و هيچكس از امت من بر او پيشى       

 . ندارد) ع(است، و هيچيك ازافراد امت من، همه علم و دانش مرا غير از على

خداوند متعال، علم و دانشى به من آموخته، كه به ديگرى نياموخته است،خداوند علم فراوانـى بـه فرشـتگان و                     

ن دسـتور داده،    باشم، و خداوند به مـ      آموخته، من به آن داناتر مى      رسوالن خويش آموخته، اما به هر چه به آنان        

 . بياموزم و اين كار را انجام دادم) ع(خود را به على كه علم و دانش

 . همه علم و فهم وحكمت مرا داشته باشد) ع(بنابراين، در ميان امت من هيچكس نيست، كه غير از على

كه بر  باشند،   دو نوه من مى   ) ع(تو همسر چنين شوهرى هستى، و فرزندان وى هم حسن وحسين          ! آرى، دخترم 

كنند، خالصه خداوند به شوهر تـو حكمـت عنايـت كـرده و               بزرگى دارند وامر به معروف و نهى ازمنكر مى         امت

 . حق و باطل را دارد قدرت تشخيص

خصلت ممتاز عطا فرموده،كه آن را به هيچيك از افراد قبل            ما اهل بيتى هستيم، كه خداوند به ما هفت        ! دخترم

 . نخواهد آموخت بعد از ما هم به هيچكساز ما نياموخته، و آنها را 

 : اين خصلتهاى ممتاز عبارتند از

 . باشد  پيامبر اين امت، سيد المرسلين است و او پدر تو مى-1

 . سيد اوصياست، كه او شوهر تو است) ص( وصى پيغمبر-2

 . باشد عموى پدر تومى»  حمزه فرزند عبدالمطلب« شهيد ما، سيد شهدا است، و او -3

حمـزه  : فرمـود ) ص(اند؟رسول خـدا   حمزه سيد شهيدانى است، كه در كنار تو شهيد شده         : سؤال كرد ) س(هفاطم

 . باشد سيد همه شهيدان عالم، غير از شهيدان پيامبران واوصياى آنان مى



 130

كه دو هجرت انجام داد، و داراى دو بال است كه، باآن به همراه فرشتگان به پـرواز               ) ع( جعفر بن ابى طالب    -4

 . آيد، از ماست  مىدر

 . باشند فرزندان تو، دو نوه من، و دو سيد جوانان اهل بهشت،از ما مى) ع( حسن و حسين-6 و 5

زمـين را پـر از عـدالت و انسـانيت            كه اين امت از ماست، آن    ) ع( به خدايى كه جانم در اختيار اوست، مهدى        -7

 . است گرداند، همانطور كه از ظلم و ستم انباشته شده مى

 باشند؟  افرادى را كه نام بردى، كدام برتر مى! پدرم: به عرض رسانيد) س(اطمهف

و بعـد از    ) ع(، تـو وحسـن و حسـين       )ع(افضل افراد اسـت، بعـد از علـى        ) ع(بعد از من، على   : فرمود) ص(پيغمبر

اى كرد،  ارهاش) ع(گاه به حسين آن. باشند اوصياى اين دو فرزند من، حمزه و جعفر، برترين افراداهل بيت من مى          

از اينهاست، و باالخره ما اهل بيتى هستيم، كه خداوند متعال آخرت را بردنيا، بـراى                ) ع(مهدى حضرت: و فرمود 

 . ما برگزيده است

اى : و شوهر وى و دوفرزندان آنان نگاهى كرد و فرمـود          ) س(،به فاطمه )ص(سپس رسول خدا  : گويد سلمان مى 

من باكسى صلح و آشتى دارم، كه با اينان صلح و آشتى داشته باشد، و با     گيرم، كه    خدا را به گواهى مى    ! سلمان

 . خواهند بود با من جنگ و جدال كند، از راه جنگ و جدال وارد خواهم شد، و اينان در بهشت هر كسى با اينان

مـانى، و    تو بعد از من باقى مى     ! برادرم اى: گردانيد و فرمود  ) ع(روى خود را به طرف على     ) ص(سپس رسول خدا  

شوند، سختى زياد خواهى ديد، اگر براى مبارزه عليه آنـان            كه با ستمكارى عليه تومتحد مى     »  قريش«از جانب   

دارى را   جنگ كن و آنان را با خود همĤهنگ سـاز، امـا اگـر يـارانى نداشـتى، راه صـبر وخويشـتن                       يارانى يافتى 

»  هارون«به من، مثل داستان      ز، زيراداستان تو نسبت   گردان، و دست از نبرد بدار و خود را به هالكت ميندا            پيشه

اسـوه و الگـوى كـار تـو باشـد، چـون قـوم وى، او را بـه                    »  هـارون «خواهد بود، وبايد    »   ع -موسى  «به   نسبت

 . استضعاف كشيدند و نزديك بود او را به قتل برسانند

گير، چون داستان آنان،     و مقاومت راپيش  و همكارى آنان عليه تو، صبر       »  قريش«بنابراين، در برابر ظلم و ستم       

 ! است و افرادى كه از آن پيروى كردند»  گوساله«مانند داستان 

خواست، آنـان را بـه راه        گويا خداوند اين اختالف را براى اين امت، تقدير فرموده است،زيرا اگر مى            )! ع(اى على 

با هم اختالف نداشته باشند، و در حكم او تنـازع            اى كه دو نفر ازافراد اين امت       بخشيد، به گونه   هدايت اتحاد مى  

 . نكنند

توانست آنان را سريع به سزاى خود برساند، تاظالم رسـوا شـود، و حـق راه خـود را                     خواست، مى  اگر خداوند مى  

تـا بـدكاران را سـزاى       «قرار داده، و آخرت را سراى قرار و ثبات           بيابد، اما خداوند دنيا را ميدان اعمال و امتحان        

 ) . 55(»  عمل دهد، ونيكوكاران را پاداش كردار نيك

 ) . 56(الحمد هللا شكرا على نعمائه، و صبراعلى بالئه : هم با شنيدن اين سخنان گفت) ع(على
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  اعتراض به حذيفه -48

مسلمانان را داشت، براى خواندن      در مداين سرپرستى  »  حذيفة بن يمان  «كند، وقتى    ابو سعيد خدرى، روايت مى    

مگـر  : ايستاد، اما سـلمان او را مـورد اعتـراض قـرار داد و گفـت                نماز جماعت، بر مكانى باالتر از جاى مامومين       

 ) . 57(ال يصلى االمام على انشز مما عليه اصحابه : رسول خدا فرمود اى كه فراموش كرده

 . ايستند قرار دهد امام جماعت نبايد جاى خود را بلندتر از جايى كه ياران او مى

 

  زيانهاى بى حيايى -49

كسى شـرى يـا هالكتـى را اراده          وقتى خداوند متعال براى   : زاذان، از سلمان فارسى روايت كرده، كه وى گفت        

شود، در چنـين وضـعى رحمـت و عاطفـه از او گرفتـه                مى گيرد، و او مورد تنفر افراد واقع       كند، حيا را از وى مى     

شود، درايـن    گاه خيانت پيشه مى    رود، و آن   د روح امانتدارى از او مى     گردد، بع  گاه عصبانى وخشن مى    شود، آن  مى

 ) . 58(گيرد  شود و مورد لعنت و نفرت قرارمى صورت، ريسمان اسالم از گردن او برداشته مى

 

 راويان سلمان 

ليـل هـم    يافتيم، كه به د    غير از رواياتى را كه در اين فصل مطالعه كرديم، به روايات ديگرى از سلمان نيزدست               

 . شدن فصل كتاب، از آن صرف نظر كرديم مضمون برخى از آنها با روايات ذكر شده و طوالنى

بـوده،   از سوى ديگر، مقام بلند علمى و معنوى سلمان، تا آنجا مورد وثوق و اعتمادعالمان دين و راويان حـديث                   

 : بريم ير را نام مىاند، كه از باب نمونه افراد ز كرده كه اشخاص فراوانى از او حديث روايت

، زاذان، زيد بن صوحان، شهر بن حوشب، محمدبن ابى حازم، سـائب ثقفـى، عقبـة    )ع(، امام صادق)ع(امام على 

بن موسى جهنى، نعمان ازدى، يحيى بن  بن عامر جهنى، ابوطفيل، عليم بن قيس كندى،اصبغ بن نباته، ابراهيم      

 . نصارىعبيداهللا حارث،عبيد بن كثير و جابربن عبداهللا ا

عجره، عبـداهللا بـن عبـاس، ابـو          از سلمان فارسى، انس بن مالك، كعب بن       : نويسد ابن حجر عسقالنى، هم مى    

بن شهاب، سعيدبن وهب، و ديگران روايت  ابوعثمان نهدى، طارق:سعيد خدرى و افراد ديگر صحابه، و از تابعين

 ) . 59(اند  نقل كرده

 

 : نوشتها پى
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 كتاب سلمان، خبر جاثليق : 10فصل 
 

 كتاب سلمان، خبر جاثليق 

و محبوب ومقبول همه، آن است، كه غير از ) ص(ز سلمان فارسى، صحابى بزرگ رسول خداهاى ممتا از ويژگى

فضايل و مناقبى كه از وى خوانديم، و غير اين كه اومرد معمارى و شهرسازى و فرماندهى و فرماندارى بـوده،                     

 . باشد داراى كتاب و تاليف نيزمى

»  خبر جاثليق «كند، كه از جمله آنها       مى ار كتاب معرفى  لوئى ماسينينون فرانسوى، آثار منسوب به سلمان را، چه        

 ) . 1(است 

 : خوانيم در ساير آثار تاريخى و رجالى هم مى

سلمان فارسى، حديث جاثليق رومـى      :نويسد  هجرى مى  460 شيخ الطايفه، محمد بن حسن طوسى، متوفاى         -1

 ) . 2(، روايت كرده است پادشاه روم به مدينه آمدند از جانب) ص(را كه بعد از وفات پيغمبر

سلمان فارسـى رحمـة اهللا عليـه،        :نويسد  هجرى، مى  588بن شهر آشوب مازندرانى، متوفاى        محمد بن على   -2

 ) . 3(را روايت نموده است »  خبر جاثليق«

»  خبـر جـاثليق  «فارسى، همـان   كتاب تاليفى سلمان:  هجرى، نوشته1355اهللا سيد حسن صدر، متوفاى       آية -3

 ) . 4(است 

نظر صحيح اين اسـت     : نويسد ،مى» نجاشى« هجرى، به روايت     1378 حاج محمد مقدس اصفهانى، متوفاى       -4

بوده، بعد سلمان فارسى، بعد ابوذر غفارى، بعد اصـبغ          ) ع(كه اول كسى كه در اسالم، تصنيف نموده،اميرمؤمنان       

نمـوده اسـت     را تصـنيف  »  سجاديهصحيفه  «كتاب  ) ع(بن نباته، بعدعبيداهللا بن ابى رافع، و سپس زين العابدين         

)5( . 

و عالمـه   ) 7(على اردبيلى    محمدبن) 6(از سلمان را، على يارى تبريزى       »  خبر جاثليق «اضافه بر اينان، موضوع     

كتـاب  «را كـه از آن بـه        »  خبر جاثليق «مورد تصريح قرار داده، ومجموعه متن       ) 8(شيخ محمد تقى شوشترى     

با اندك  ) 11(و محدث نورى    ) 10(عالمه محمد باقر مجلسى     ) 9(محمد ديلمى،    بن نكنيم، حس  ياد مى »  سلمان

بـدان نيـاز داشـته،     بخشهايى از اين كتاب را كه»  شيخ صدوق«اند، چنانكه   آن را در آثار خود آورده      تفاوت لفظى 

 ) . 12(روايت كرده است 

اين نكتـه نيـز الزم خواهـد         قرار دهيم، توضيح  را مورد مطالعه    »  كتاب سلمان «كه ترجمه متن     اكنون قبل از آن   

مربوط به علوم طبيعى وجود دارد، كه شرح و تفسير آن،  بود، كه در اين كتاب مطالب، كالمى و تفسير و مسائلى

 . شود در فرصت ديگر بايد انجام
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 ترجمه متن كتاب 

از امتحانهاى بزرگـى    : گويد مى  فارسى ، سلمان ) 13(ايم   طبق روايتى كه سلسله سندهاى آن را در اينجا نياورده         

پيش آورد، تا خود را بشناسد، و شهادت خويش را بر آنچـه         » قريش«براى  ) ص(كه خداوند متعال، پس از پيامبر     

در دل   ادعا كرده بود باطل كند، دليلهاى خود را پايمـال گردانـد، پـرده را از آنچـه                 ) ص(خدا پس از وفات رسول   

بريزد، تا بتواند آنـان را از حـق امامـت و             بيرون داشت) ص(به آل رسول    را كه نسبت   هايى داشت كنار بزند، كينه   

خويش را بـراى اهـل       ميراث كتاب خدا درباره آنان زايل گرداند ومرتكب گناه و رسوايى گردد، و خداوند هدايت              

ا بـه نفـع و      رانـورانى كنـد،وآنان ر    ) ص(دعوت ووراثت پيامبر خويش روشن گردانـد، و دلهـاى اوليـاى پيغمبـر             

 : برساند، اين بود كه بركت

و آالن و سـرير، از جنـوب بـه     مجموعه چهارده ناحيه و شهرهاى زيادى، كه از مشرق به ارمنستان     (پادشاه روم   

به درياى اقيانوس مغربى، و از شمال به ويرانـى شـمال و              حدود شام و درياى مديترانه و حدود اندلس، از مغرب         

، و اختالف امت، وترك     )ص(وقتى وفات رسول خدا   ) 14) (شد ى خزران، محدود مى   حدود صقالب و برجا ودريا    

خود، و رها كردن مردم به حال خود » وصى«راه هدايت، و نسبت نامناسب به آن حضرت را در مورد عدم تعيين 

ى گـردان   رو) ص(و وارثان و قوم و خويشان پيغمبـر       ) ع(را شنيده بود، و نيز مطلع گرديده بود، مردم ازاهل بيت          

) بودنـد  هاى اسالم و ضربه هايى كه از مسـلمانان در گسـترش نفـوذ اسـالم، ديـده                  به پيروزى  با توجه (اند،   شده

داد، و نتيجه اين شد كه گروهـى از          عالمان مسيحى را از شهرهاى مختلف فراخواند با آنان جلسه هايى تشكيل           

دربـاره مسـائل پـس از وفـات پيـامبر           »  قريش «آوردن ادعاهاى  روحانيون و عالمان مسيحى را، براى به دست       

اعــزام كنــد، تــا نظرهــا و »  مدينــه«حضــرت بــراى بعــد از خــود تعيــين كــرده، بــه   ،وتكليفــى كــه آن)ص(

 . مسلمانان را براى او ببرند جوابهاى

انتخاب شد، جاثليق هم تعـداد صـد         پيشواى بزرگ عالمان مسيحى   »  جاثليق«براى سرپرستى اين گروه اعزامى،    

 . برگزيد، و ديار خويش را به سوى مدينه ترك كردند فر از عالمان مسيحى را براى همراهى خويشن

جاثليق ،كه مرد دانشمند و پر مهارتى بود و در فهم احكام انجيل قدرت اجتهادواستنباط ،ونيز بـه مبـانى قـرآن             

رى ،فهـم وهوشـمندى ،      به عقل وخردمنـدى ،صـبروبردبا      آشنايى داشت ،و هم چنين از نظر شخصيت اخالقى        

كـرد،   گفـت، سـكوت اختيـار مـى        بود، به طورى كه در برابر هر كسى كـه سـخن مـى              وجرات و توانايى آراسته   

كرد، صبر وخويشـتن دارى بـه        گاه كه كسى سخن وى را رد مى        گفت كه از او سؤال شود، و آن        سخن مى  وقتى

»  وصـى «وسـيله مـردم بـه جسـت وجـوى            و بـه  شدند،  » مدينه  «خرج مى داد، با دانشمندان همراه خود وارد         

 . شده، پرداختند و كسى كه جانشين آن حضرت)ص (محمد

 

 ) ص(درمسجد پيغمبر

عمـربن  : جمعـى ازقـريش، ماننـد      كـه »ابـوبكر «و بر ) ص(جاثليق و دانشمندان همراه وى ،به مسجد رسول خدا        

دند و من نيز آنجا حضور يافته بـودم، وارد          عقان، دور او جمع بو     بن خطاب، ابوعبيده جراح، خالدبن وليد، و عثمان      

 . شدند
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بعـد ادامـه    . گروه دانشمندان مسيحى، در برابر ابوبكر قرار گرفتند، پيشواى آنان سالم كرد وجواب وى را دادند               

. هسـتم ) ع(ام، و پيرو آئين مسيح فرزند مـريم        آمده»  روم«جانشين پيامبر خود را به من معرفى كنيد، من از         : داد

دربـاره   ايم ا از وفات پيامبرشما و اختالفى كه در مورد جانشينى او بين شما پيش آمده مطلع شديم، آمده                 وقتى م 

تر شويم و دين شما رانيز بشناسيم، تا اگـر ديـن شـما از               حقانيت نبوت او تحقيق كنيم، تا در باره دين خود آگاه          

شمارا پاسخ مثبت دهيم، و اگر دين شما    ) ص(ردين ما بهتر بود،آن را بپذيريم و تسليم شما شويم ودعوت پيغمب           

بـاقى بمـانيم،زيرا از     ) ع(اند، به همان آئين مسـيح      آن را آورده  ) ع(پيامبران و عيسى بن مريم     برخالف آن بود كه   

 . خواهد بود اى وجود دارد،كه براى ما نور هدايت درباره پيامبران پيمانى و راهنمايى) ع(جانب حضرت عيسى

 اختيار و پاسخ گوى مسائل پس از پيامبر شما كيست؟ بنابراين، صاحب 

ولـى امـر و صـاحب       ) ص(اين مرد پس ازپيغمبـر      :كرد، گفت  اشاره مى » ابوبكر«كه به    عمر بن خطاب در حالى    

 . باشد اختيار ما مى

 . منظور شما همين پيرمرد است؟ عمر، جواب مثبت داد: جاثليق گفت

باشى، كه علـم   در ميان امت او هستى؟ وتو آن كسى مى   ) ص( محمد   تو وصى ! اى پيرمرد : گاه جاثليق گفت   آن

هدايت و پاسخگويى بـه مسـائل و احكـام امـت، از علـم و        به تو آموخته، و براى    ) ص(و دانشى دارى كه پيامبر    

 نياز هستى؟  دانش ديگران بى

 . نيستم) ص(گونه نيست و من هم وصى پيغمبر  در علم و دانش آن: ابوبكر پاسخ داد

 پس پست و مقام تو چيست؟ : اثليق گفتج

 . خداست) ص(اين مرد، خليفه رسول: عمر گفت

 كرده است؟  تو را براى امت تعيين) ص(اى هستى، كه رسول خدا تو خليفه: جاثليق گفت

 . اينطور نيست: ابوبكر گفت

) ع( ما كتابهاى پيامبران     ايد؟ زيرا  خود، چه عنوانى به وجودآورده    ) ص(پس شما براى بعد از پيغمبر     : جاثليق گفت 

خالفت جز براى پيامبرى از پيامبران نخواهد بود، چون خداوند متعال            ايم، كه لباس   دست آورده  ايم و به   را خوانده 

) ع(راخليفه خويش در زمين قرار داده، و اطاعت او را بر اهل آسمان و زمين واجب كرده،به حضرت داود                  ) ع(آدم

 ) . 15(زمين خليفه قرار داديم  تو را در روى! اى داود: رمودهبلند بخشيده و ف مقام و رفعت

را به تو داده؟ آيا پيامبر تو ايـن          اى؟ چه كسى اين عنوان     بنابراين، تو چگونه عنوان خالفت را براى خود برگزيده        

 ! عنوان را براى تو انتخاب كرده است؟

 . برگزيدند  مرا به خالفتاينطور نبوده، بلكه مردم با هم توافق كردند، و: ابوبكر گفت

وصـيتى را دربـاره تـو نكـرده، در           چنين) ص(پيغمبر: پس تو خليفه مردم هستى، چون خود گفتى       : جاثليق گفت 

فرسـتد، مگـر اينكـه       ايم كه،خداوند متعال هيچ پيامبرى را نمـى        حالى كه ما در كتابها و سنتهاى پيامبران يافته        

كند، و آن وصى، درمقام  خويش را به مردم معرفى مى»  وصى«) ع(مبردهد، و آن پيا اى قرارمى» وصى«براى او 

 . دارند نياز است، و همه مردم به علم و دانش او احتياج علم و دانش از همگان بى
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انجام نـداده؟ يـا خـود ادعـايى      كنى، مانند ساير پيامبران وصيتى    آيا به راستى، تو درباره پيامبر خويش گمان مى        

و باطـل كننـده     ) ص(آن را ندارى؟ اگر اين طور باشـد،من شـما را منكـر نبـوت محمـد                كنى كه صالحيت     مى

 ! دانم خويش مى به امت سنتهاى پيامبران، نسبت

 

 سخن با مسيحيان 

: گويند اينان مى : جاثليق، پس از بيان اين مطالب، روى خود را به طرف دانشمندان همراه خودبرگردانيد و گفت               

بود، ماننـد   ) ص(زيرا اگر او پيامبر   ! ، بلكه كار خود را باقهر و غلبه پيش برده است          مقام نبوت نداشته  ) ص(محمد

كرد، تا وارث علم و دانش اوباشد، در حالى  اى تعيين مى داد، و مثل آنان خليفه وصيت انجام مى)ع(ساير پيامبران

 ! يابيم كه چنين آثارى را در اين قوم ما نمى

تـو  ! اى پير مرد  :  پيروز يافته بود، چون شير خشمناكى غريد وفرياد برداشت         گاه دانشمند مسيحى، كه خود را      آن

وصيتى به تو نكرده؟ وتو را خليفه قرار نداده، بلكه مردم بـه خالفـت تـو رضـايت                  ) ص(كنى كه محمد   اقرار مى 

 اند؟  داده

ود واگـذارد، ديگـر     هـا واختيارهـاى خـ      اگر خداوند به رضايت مردم راضى باشد، و آنان را به پيروى از خواسـته              

فرستد، و احتياجى به كتاب و حكمت نيست، تا براى مردم            نمى پيامبرانى بشارت دهنده و بيم دهنده براى مردم       

كننـد، و بـه هرگونـه اختالفـى مايـل باشـند،مبتال        گردانند، بلكه آنان هر كارى بخواهنـد مـى     راه حق را روشن   

دهنـده را فرسـتاديم، تـا پـس از           رسوالن مژده دهنده و بـيم     ما«: گردند، در صورتى كه خداوند فرموده است       مى

بنابراين، شما با اين اسـتدالل خـود، فلسـفه آمـدن            ) 16. (»نماند باقى) اى بهانه(آمدن آنان براى مردم حجت و       

ايد، وبه خاطر ناآگاهى، انتخاب مـردم را بـر اختيـار خداونـد در مـورد فرسـتادن پيـامبران         پيامبران را نفى كرده 

 ! ايد نياز دانسته بى) ع(ايد، و امتها را از نياز به پيامبران بندگان، مقدم داشته ىبرا

و پس ! ايد خداوند و پيغمبر خويش داده ايد، و چه نسبت ناروايى را به اى واى، كه چه خطاى بزرگى مرتكب شده

باشد،   يا وصى او مجاز نمى     ايد، در صورتى كه اين مقام جز براى پيامبر         بسته از اين خطاى بزرگ، دل به خالفت      

كنيد پيـرو    داريد، و ادعا مى    بر شما تمام شده، نبوت پيامبر خويش و تاكيد آن حضرت را قبول             درحالى كه حجت  

 ! سنت و هدايت پيامبران هستيد

 كنيد بـا شـما بحـث       ايد، اما براى ما الزم خواهد بود، در موردادعايى كه مى           به هر حال، شما خود را پيروز يافته       

ايد؟ آيا ايـن انتخـاب شـما بـر اسـاس             راهى را انتخاب كرده    كنيم، تا روشن شود شما پس از پيامبر خويش، چه         

 ايد؟  كفران و ناآگاهى را پيش گرفته ايمان و دانايى است؟ يا راه

 

 به من جواب دهيد 

كه از جواب نـاتوان  » بكرابو«خواست، اما  سپس جاثليق، ابوبكر را مخاطب قرار داد، و درباره مطالب باال توضيح 

 ! كرد تا شايد او جواب بگويد، ولى او را هم از عهده بر نيامد»  جراح ابوعبيده«مانده بود، روى خود را به طرف 
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براى ادعاى خويش دليلى ندارند،      كار اين قوم اساسى ندارد، آنان     : گاه جاثليق رو به ياران خويش كرد و گفت         آن

 آيا فهميديد؟ 

 . همينطور است: آنان گفتند

 باز هم سؤال كنم؟ : سپس جاثليق، خطاب به ابوبكر نمود و گفت

به من خبر بده، من كيستم؟ و توكيستى؟ تو نـزد خداونـد چـه مقـامى         : جاثليق، وقتى جواب مساعد شنيد گفت     

 دارى و مقام من نزد خداوند چگونه خواهد بود؟ 

وضعى خواهم داشت، ولى تو نـزد        در پيشگاه خداوند چه   دانم   من پيش خودم مؤمن هستم، اما نمى      : ابوبكر گفت 

 ! خواهى داشت دانم نزد خدا چه وضعى من كافرى، و نمى

دانـى   خويش را ناديده گرفتى و نمى      اما تو بعد از ايمان، خود را به كفر آلوده ساختى، و مقام ايمان             : جاثليق گفت 

از كفر اعتراف كردى، در اين صورت وضـع مـن چقـدر             ايمان بعد    اما درباره من به   . روى يا باطل   به راه حق مى   

رستگارى من نزد  تو چقدر بد نزد خودت؟ زيرا توبه مقام خويش نزد خدا يقين ندارى، ولى به              خوب است، و وضع   

 . شهادت دادى) با بى اطالعى خود(خداوند 

 

 ...! ظلم مردم

 خاطرجمع باشـيد، كـه ايـن پيرمـرد بـه            دل خوش داريد و   : بعد از آن، جاثليق متوجه همراهان خود شد و گفت         

 . نجات شما پس از كفر شهادت داد

كنى،جايگاه تو در بهشت، و مكان من در         حال كه ادعاى ايمان مى    ! اى پيرمرد : سپس متوجه ابوبكر شد و گفت     

 دوزخ كجا خواهد بود؟ 

اى بدهند، امـا آنـان هـم نـاتوان      كننده قانع شد تا شايد آنان جواب»  ابوعبيده جراح«و » عمر«ابوبكر، باز متوجه   

 . خود و مقام تو در پيشگاه خداوند اطالعى ندارم من از مكان: ماندند ناچار خود ابوبكر گفت

پس چگونه به خويش اجازه دادى به اين مسندبنشينى؟ در صـورتى كـه بـه علـم و                   ! اى مرد : جاثليق ادامه داد  

 كسى از تو داناتر نيست؟ ) ص(محمد باشى؟ آيا در ميان امت دانش ديگران محتاج مى

 . تر وجود دارد چرا، عالم: ابوبكر گفت

انـد؟   اند، و راه سـفاهت را پيمـوده        تر، چرا مردم اين بار سنگين را بر عهده توگذاشته          با وجود عالم  : جاثليق گفت 

و فرقـى  تراست، اگر مثل تو ناتوان باشـد، پـس هـر دو مسـاوى هسـتيد       اضافه بر اين، آن كسى كه از تو عالم       

نخواهيد داشت، وهر دو براى اثبات ادعاى خويش ناتوانيد، و در اين صـورت پيـامبر شـما هـم، علـم وعهـد و                         

امتهاى خويش گرفته ضايع كرده است،       ميثاقى را كه خداوند از پيامبران قبل از او، درباره تعيين جانشينان ميان            

 ! ل دينى خود، به او مراجعه كنيداى معرفى نكرده، تا شمادر اختالفات و مسائ» وصى«چون وى 

تر است مرا راهنمايى كنيد، تاببينم مقام علمى وى در سؤال            از تو عالم  : گوييد در عين حال، به آن كسى كه مى       

و نيازى كه به آن هست، چگونه است؟ زيرا تا بـه            ) ع(پيامبران و جواب، و نيز آگاهى او به مقام نبوت و سنتهاى          

 ! اند، و هم در حق خويش  وضع هم مردم در حق تو ظلم كردهحال كه معلوم شد، بااين
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 ) ع(به آستان على

را به سرگردانى و ذلت و زبونى        وقتى وضع دردناكى را كه پيش آمده بود مشاهده كردم و همه           : گويد سلمان مى 

ن اينكـه   واين جماعت دردناك يافتم، از جا حركت كردم و بدو         ) ص(مبتال ديدم، و آن وضع را براى دين محمد        

بيرون آمد و    رساندم، در زدم آن حضرت    ) ع(دارم، خود را به درب خانه اميرمؤمنان       قدم بر مى   متوجه باشم چگونه  

 اى؟  چرا وحشت زده! اى سلمان: فرمود

اهل كفر با دليل و برهان بر اسالم         پس از آن حضرت اسالم به باد رفت، چون        ! نابود شد ) ص(دين محمد : گفتم

اند، كه هيچ توان     برس، زيرا اين قوم به روزگارى افتاده      ) ص(محمد به داد دين  ! اى اميرمؤمنان ! غلبه كرده است  

گشا، كاشف بالها، صاحب خوبيها وعظمتها، چراغ در ظلمات و           توانى مشكل  ندارند، و امروز هم تو مى      اى و چاره 

 . كليد مشكالت باشى

 مگر چه شده است؟ : فرمود) ع(على

قـرار دارد،   »  جـاثليق «اند، درراس آنان     آمده»  روم«رى از دانشمندان، از سوى پادشاه       يك جماعت صدنف  : گفتم

گويد، به دليل و برهان آگـاه اسـت، خـوب اسـتدالل       كه تاكنون مثل او كسى را نديده بودم، سخنان پر معنامى          

 . دهد علم و دانش است و سريع جواب مى هاى كند، داراى گنجينه مى

پرسـيده، ادعـاى    ) ص(پيغمبـر  و ياران وى وارد شده، از مقام وى و وصيت         » ابوبكر« به   آرى، چنين دانشمندى،  

خالفت ابوبكر را باطل كرده، با طرح مسايلى او راخارج از ايمان و مبتال به شرك و شـك شـمرده، و ابـوبكر و                    

 ! اند افتاده ياران او به ذلت و پريشانى

اند، كه تاب و توان از آنـان         افتاده ب، زيرا اين قوم به روزگارى     را دريا ) ص(، اكنون دين محمد   )ع(اى اميرمؤمنان 

 . رفته است

آن قـوم بـه ذلـت و زبـونى و            حركت كرد و به همراه هم به مسجد آمديم، و در حالى كه            ) ع(گاه اميرمؤمنان  آن

نزد من بيا و ! اى مرد مسيحى: كرد و نشست، و فرمود حقارت و سرگردانى گرفتار شده بودند، امام به آنان سالم  

خداوند، جواب هر چه را مردم بخواهند و به آن مبتال شوند، نزدمن      كن، زيرا به عنايت    هاى خود را مطرح    خواسته

 . خواهد بود

 

 ) ع(جاثليق و على

مـا در كتابهـاى     ! اى جـوان  : برگردانيد وگفـت  ) ع(دانشمند مسيحى روى خود را به سوى على       : گويد سلمان مى 

باشد كه جانشين او  اى مى» وصى«فرستد، مگر اينكه او داراى      خداوند هيچ پيامبرى رانمى   : ايم يافته) ع(پيامبران

انصار ادعـايى،    در مورد نبوت اختالف ايجاد شده، قريش عليه       ) ص(ايم در ميان امت محمد     گردد، اما خبردارشده  

 ! كند خودعمل مى و انصار عليه قريش ادعايى دارند، و هر گروهى به خواست

بحث كنيم، وببينيم آيـا سـنت پيـامبران در ايـن          ) ص(ى، پادشاه ما، گروه ما را فرستاده تا درباره دين محمد          بار

گوينـد، يـا     كنند بشنويم، و بدانيم آيا به حـق سـخن مـى            مى دين وجود دارد؟ سخن آنان را كه ادعاى جانشينى        
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در مـورد اوصـياى آنـان نسـبت         باطل؟ اما متوجه شديم،آنان چون امتهاى پيشـين كـه بـه پيـامبران خـويش                 

 ! اند دادند، اينان نيز مرتكب اين خطا شده ناروامى

رااز وصايت كنار زدنـد، و امـروز   »  هارون«رفتند، و »  گوساله«پس از آن حضرت، به سراغ ) ع(آرى، قوم موسى  

ده، و  در همـه دورانهـا و امتهـاى گذشـته برقـرار بـو              سـنت الهـى   : بينيم، در صـورتى كـه      هم چنين وضعى مى   

 ) . 17(پذير نخواهد بود  خداوند تبديل سنت

كردند، او ادعـايى داشـت، و مـا          ايم، و مردم ما را به سوى اين پيرمرد راهنمايى          به هر حال، ما به اين شهر آمده       

نيز جويـا شـديم،     ) ص(چيزى سراغ نداشت، از قرابت او با پيامبر        به او جويا شديم، كه    ) ص(هم از وصيت پيغمبر   

عهد : او نيز باشد، پذيرفته نشده، وخطاب آمد      »  ذريه«در گذشته، براى اينكه امامت در       ) ع(ابراهيم اىچون تقاض 

 . بلكه ذريه و نسل بايد افراد پاك وبرگزيده باشند) 18(رسد  به ستمگران نمى امامت

يز چون امتهاى   هم مانند سنت پيامبران ديگراست؟ و امت او ن        ) ص(خواهيم بدانيم، آيا سنت محمد     بارى، ما مى  

 ! اند؟ و عترت وى در ميان آنان شناخته نشده است؟ دچار شده آن حضرت به اختالف»  وصى«ديگر در مورد 

مورد احتيـاج مـردم نـزد او باشـد،      را پيدا كنيم، و جانشينى را كه علم و دانش     ) ص(پيامبر»  وصى«خالصه، اگر   

خـواهيم از    مـا مـى   . داليل محكم و روشنگرى خواهد بـود      بشناسيم از او سؤالهايى داريم و جوابهاى او براى ما         

هاى خانوادگى افراد، علمى كه هرسـال در   ازاسباب بالها و حوادث، تبيين حق و باطل، ريشه       ) ص(وصى پيغمبر 

كند، سؤال كنـيم، و از       نبوت او نازل مى    شود، آنچه را فرشتگان و روح بر پيامبر براى اثبات          نازل مى » شب قدر «

اند، ايمان بياوريم و اگر غير  و به آنچه را پيامبران قبل از او آورده وى كرده، به آن پيامبر و كتاب وىوصى او پير

 ! مبعوث به رسالت نشده است) ص(خود باقى بمانيم و حساب كنيم، محمد از اين باشد، بر دين

ا ترسيم كند، و آنـان طـورى        ر) ص(محمد به هر حال، ما مسايلى را از اين پيرمرد پرسيديم، و او نتوانست نبوت             

اى از نبوت نداشته، سنت پيامبران       را معرفى كردند، كه با قهر وغلبه بر قوم خود سلطه يافته، نشانه            ) ص(محمد

خود را چون حيوانات به حال خويش رهاكرده، تا هر گروهى            قبل از خودرا به كار نگرفته، و رحلت نموده و امت          

و هر دين و هر     ! روزگار جاهليت تاريك بازگشت كنند      و با اختيار خويش به     بر گروه ديگرى غالب گردد،     توانست

 ! خواهندانتخاب نمايند حكومتى را مى

انـد، و   اطالعند، وصـى او را كنـار زده     به رسالت اوبى   خارج كرده، نسبت  ) ع(را از راه انبياء   ) ص(آرى، اينان محمد  

حرث و نسـل     د، در صورتى كه چنين كارى موجب هالكت       عالم بنشين  تواند در جاى   اند شخص ناآگاه مى    پنداشته

باشد، بلكه خداونـد     گردد، و خداوند منزه است از اينكه به چنين روشى راضى           و ظهور فساد،در دريا و خشكى مى      

 . دهد فرستد، و تاقيامت، عالم را بر جاهل امير قرار مى پيامبر پاك و درست و برگزيده براى جهانيان مى

) ص(اين پير مرد آمدم، نام او را سؤال كردم و كسى كه در كنار او بود،وى را خليفه رسول خدا                خالصه، من نزد    

است، و نيـز ايـن      ) ع(و داود ) ع(معرفى كرد، من هم اين عنوان را لغت جديدى يافتم،زيرا خالفت متعلق به آدم             

 . عنوان براى انبياء و اوصياءسنت گرديده است
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دانستم، پير مرد هـم ازاظهـار علـم نـاتوان مانـد و از               ) ص(به خدا و رسول خدا    من هم اين ادعا را نسبت ناروا        

انـد، در حـالى كـه      خويش مرا به اين عنـوان ناميـده        مردم بارضايت : عنوان خالفت عذرخواهى نمود، بلكه گفت     

 . كردم اعتامت وجود دارد، من هم بر آنچه اين مرد عليه خود و ديگران بيان كرد، قن تر از من هم در ميان عالم

بـه  ! اكنون اى جـوان   . كنم پيروى مى  براى من روشن شود، از آن      اكنون براى بحث و ارشاد حاضرم، اگر حقيقت       

هـاى ماسـت، نـزد تـو         اى مرا مورد سرزنش قرارمده، و اگر آنچه را موجب شفاى درد سينه             خاطر خداوند لحظه  

 . باشد بيان كن مى

 

 سار علم  در چشمه

هاى شما، و روشنايى دلهاى شما نـزد مـن اسـت،من آنچـه را شـما دنبـال آن                 درد سينه شفاى  : فرمود) ع(على

دهم و با دليل     من از كارهاى شما خبر مى     . باقى نماند  اى كه براى شما ترديدى     هستيد شرح خواهم داد، به گونه     

 . خواهم كرد و برهان شما را راهنمايى

كـنم، بـه     خود را كامال آماده كن، وآنچه را من بيان مى         اكنون به من توجه كن، گوش جان به من بسپار، ذهن            

 . دار خاطر سپرده

خويش،عهد خود را تصـديق نمـود، ديـن          خداوند متعال، كه ستايش دائم براى اوست، با فضل و لطف و عنايت            

را نصرت داد، و احزاب را به تنهـايى در هـم شكسـت،            ) ص(محمد خود را عزت بخشيد، و بنده و رسول خويش        

 . پايان متعلق به اوست، و او بر همه كارى توانا است ك مطلق وحمد بىپس مل

خويش او راگرامـى داشـت و بـراى همـه مـردم              را برگزيده و هدايت كرد، با رحمت      ) ص(خداوند متعال، محمد  

مبعوث داشت، و اطاعت او را بر اهل آسمان و زمين واجـب             » جن و انس  «خويش او را بر      فرستاد، و نيز با رافت    

 . و وارث آنان قرار داد»   ع-خاتم پيامبران «پيامبران قبل از خود، و »  امام«را  دانيد، و آن حضرتگر

آرى، خداوند كليدهاى دنيا و آخرت را به او سپرد، او را نبى و رسول و حبيب وامـام قـرار داد، بـه سـوى خـود                            

 هيچ نبى مرسلى راه نداشت، نزديك       هيچ فرشته مقربى و نيز     برد، به سمت راست عرش خود، جايى كه       ) معراج(

كـرد،   هاى او را هم براى انبياء بيان       و نشانه ) 19(يافت   آنچه را ديد، دل او هم حقيقت      : كرد گردانيد، و به او وحى    

 ) . 20(به او ايمان بياورند، و او را يارى نمايند : و از آنان پيمان گرفت

: پيروى خواهيد كرد؟ آنان گفتنـد      ، اقرار كرديد، و از پيمان من      آيا آنچه را گفتم   : سپس خداوند به پيامبران فرمود    

 ) . 21(باشيد، و من هم بر شما شاهد خواهم بود  پس شما گواه: اقرار داريم، خداوند هم فرمود

يابند، كه آنهـا را امـر        آنهاست مى  او را در تورات و انجيلى كه در دست        : هم چنين خداوند درباره پيامبر ما فرمود      

گرداند، و احكام پر رنج را كه  و پليدها را براى آنان حرام مى ها را حالل كند، پاكيزه  روف و نهى از منكر مى     به مع 

بخشـيدند،   دارد، پس آنها كه به او ايمان آوردند، و او را عـزت و نصـرت                نهاده بودند بر مى    چون زنجير به گردن   

 ) . 22(خواهند بود  رستگارانرا كه به او نازل شد، پيروى نمودند، آنان ) قرآن(نورى 

خود نمود، مقام    چنين بود، تا اينكه خداوند مقام او را كمال بخشيد،او را وسيله رحمت            ) ص(خالصه، وضع پيغمبر  

هـر  : فرمايـد  خويش متصل ساخته و مـى      برد،آن حضرت را به اطاعت     او را باال برد، هرگاه خداوند نام خود را مى         
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 ) . 23(اوند اطاعت كرده است خدا كند، از خد كس اطاعت رسول

دهد، بگيريد و بـه كاربنديـد، و از هـر چـه شـما را منـع                   به شما دستور مى   ) ص(هر چه را رسول   : و نيز فرموده  

 ) . 24(كند، پرهيز داشته باشيد  مى

خـود را بـا دليـل وبرهـان روشـن نمـود، آيـات                هم، رسالت الهى خويش را به پايان رسانيد، واليت        ) ص(پيامبر

ندى را تحكيم بحشيد، راه احكام شريعت را هموارنمود، و امت را به راه نجات راهنمايى كرد، باب هـدايت                 خداو

چيزى بـود كـه، پيـامبران قبـل از او هـم مـژده               ) ص(هاى پيامبر  گشود، و اين ويژگى    و حكمت را به روى آنان     

اى اسـت،    عربى، پيـامبردرس ناخوانـده  احمد: گويد مى»  انجيل«اهللا و معجزه الهى در  داده بودند، عيسى روح   آن

 . باشد، و وصى خود رابراى امت تعيين خواهد كرد كه صاحب شتر سرخ مو و عصا مى

كتـاب او، تـالوت كننـده حقيقـى          كانون علم الهى، جايگاه اسرار خداوند، تحكيم بخش آيات        ) ص(وصى محمد 

تاب خداست، كه او را با كتاب در ميان مـردم           شويى،و وارث ك   يعنى باب توبه و گناه    ) 25(آيات قرآن، باب حطة     

قد خلفـت فـيكم مـا ان تمسـكتم بـه لـن              : براى او پيمان اطاعت گرفته، و فرموده       به يادگار گذاشته، و از مردم     

 ... تضلواابدا، كتاب اهللا و عترتى اهل بيتى

كتـاب خـدا و   : د شد، آنـان نخواهي در ميان شما چيزى را به يادگار گذاشتم، كه اگر بدان چنگ زنيد هرگز گمراه   

است، كه چـون  » ثقل اكبر«گران قيمت هستند، كتاب خدا  باشند، آنان دوسرمايه عترت من از اهل بيت من مى      

خداوند متعـال اسـت، و       شما و سر ديگر آن به دست       دست ريسمانى ازآسمان تا زمين امتداد دارد، يك سر آن به         

 ) . 26(بر من وارد شوند » حوض كوثر«مت كنارجدايى ناپذيرند، تا روز قيا) ع(كتاب و عترت

شـويد، و چيـزى را ازديگـران نپذيريـد كـه هـالك               آرى، از عترت جلوتر حركت نكنيد، كه از دين خـارج مـى            

و مفسـر   ) ص(باشند، و من هم وصى پيـامبر       اعلم مى  گرديد، از ديگران چيزى نياموزيد، چون آنان از ديگران         مى

آن، آشنا به محكم و متشـابه، ناسـخ و منسـوخ، و مثالهـا و عبرتهـا و معـانى آن                       كتاب، عارف به حالل و حرام     

باشد، ووضع هر شخص صـالح       مورد احتياج امت است نزد من مى      ) ص(هستم، وعلم و دانشى كه پس از پيامبر       

 . دانم و منحرف را مى

ن از پيدايش اسالم و كفر،      است، م  بارى، علم به بالها، مرگها، وصيتها، انساب، و تشخيص حق از باطل نزد من             

شود، از من سـؤال كنيـد، از         وضع كرات و حكومت دولتها اطالع دارم،بنابراين، از هر چه تا روز قيامت واقع مى              

اى، هر » وصى«هر  بپرسيد، وضع گاه كه خداوند او را به پيامبرى مبعوث داشت آن) ع(وضع آنچه درروزگار عيسى

شـوند، و ازوضـع پيشـوايان و سـردمداران آنـان تـا روز         يـا گمـراه مـى      گروهى را كه صد نفر صد نفـر هـدايت         

 . سؤال كنيد قيامت

اى از كتاب خدا، كه در شب يا روز نازل شده بپرسيد، ازتـورات و انجيـل و فرقـان عظـيم                       هم چنين، از هر آيه    

متهـاى اهـل    خويش را براى من مكتوم نداشـته، و هـر چـه را ا              چيزى از علم  ) ص(سؤال كنيد، زيرا رسول خدا    

تورات و انجيل وگروههاى كافران و مخالفان و اديان مختلف نياز داشته باشند، براى من بيان فرمـوده،زيرا آن                   

واجب خواهد بود، و ايـن مطلـب    است و بر همگان ايمان و اطاعت و نصرت وى    »   ع -خاتم پيامبران   «حضرت  

هاى پيامبران پيشين، به خصوص در صـحف         صحيفهدر  : فرمايد هم در تورات و انجيل و زبور آمده و خداوندمى         
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گرداند،  ضايع نمى  و خداوند هرگز عهد و پيمان خويش را در مورد بندگان          ) 27(آمده است   ) ع(وموسى) ع(ابراهيم

نيست، چون خداونـد خـود را بـا خصـلتهاى            گذارد، و اين كار ممكن     سرگردان نمى ) ص(و امت را پس از پيامبر     

 . مر به معروف ونهى از منكر و اقامه ميزان مستقيم، توصيف فرموده استرافت و رحمت و عفو و ا

وساير پيـامبران بعـد از وى وحـى         »   ع -نوح  «وحى فرموده، همانطور كه به      ) ص(آرى، خداوند متعال به پيامبر    

يق را تصـد  ) ص(كرده، بنابراين، خداوند نبـوت پيغمبـر       نازل مى  وحى) ع(و عيسى ) ع(كرده، چنانكه به موسى    مى

خداونـد   باشم، چنانكـه   خويش را به انجام رسانده، و من هم بر آن عمل شاهد مى             نيز رسالت  فرموده، آن حضرت  

بـه گـواهى     گاه كه از هر امتى شاهدى بياوريم،و تو را نيز بـر ايـن امـت                چگونه است آن  : خود نيز فرموده است   

 ) . 28(بخواهيم؟ 

خواهـد   كتاب نزد او هست، كفايت     خداوند و كسى كه علم    )  تو به نبوت (براى شهادت   : هم چنين خداوند فرموده   

 ) . 29(كرد 

را تصديق فرموده، به وى وسـيله عطـاكرده، و او را وسـيله ارتبـاط بـا                  ) ص(باز هم خداوند متعال، نبوت محمد     

صـادقين  و آن   ) 30. (خدا را درنظر داشته، و همراه صادقين باشيد       ! اى اهل ايمان  : فرمايد خويش قرار داده و مى    

باشم، و شاهد او براى بعد از رحلـت او خـواهم بـود، و مـن                  در دنيا و آخرت مى    )ص(ما هستيم، من برادر پيامبر    

كشتى نوح «باشيم، و من وفرزندانم مانند      و امت او هستم، و من و فرزندانم وارث او مى          ) ص(ميان پيغمبر  وسيله

، نجات يافت و هر كس تخلف نمود هالك گرديـد،           نشست باشيم، كه هر كس در آن      در ميان امت او مى    »   ع -

به  نسبت هستيم، و من  »  بنى اسرائيل «براى توبه و بازگشت از گناه، در ميان         »  باب حطه «و من و فرزندانم مانند    

پيامبر ديگـرى   ) ص(پس از پيغمبر   باشم، با اين تفاوت كه     مى»   ع -موسى  «به   نسبت»  هارون«مثل  ) ص(پيامبر

 . آيد نمى

هـم، كـه بـر اسـاس هـدايت و           )ص(در دنيا و آخرت من هستم، و رسول خدا        ) ص(، شاهد از جانب پيامبر    بارى

به من را بـراى اهـل ايمـان و كفـر و نفـاق واجـب                  نسبت گفت، اطاعت و محبت    هاى الهى سخن مى    راهنمايى

 . بدارد مؤمن است، و هر كس با من كينه ورزد، كافر خواهد بود شمرده، هر كس مرا دوست

ام، كسى هـم     هم به من دروغ نگفته،من گمراه نشده      ) ص(ام، هرگز پيامبر   ه خدا سوگند، من هرگز دروغ نگفته      ب

مرا به گمراهى نكشانده، و من بر راه هدايتى كه خداوندبراى پيامبر خويش تبيين فرموده، و آن حضرت نيز مرا                    

سـؤال   چه خواهد شد تـا روز قيامـت، از مـن   بنابراين، شما از هر چه هست و هر. كنم مى بدان فرا خوانده حركت 

 . كنيد

 

 حجت اوصياء 

خداوند سوگند، اين شخص سخنگوى  به: متوجه همراهان خويش شد و گفت) ع(جاثليق، با شنيدن سخنان على

يـابيم و نـور      خواهيم، به وسيله او به حـق سـت         دانشمند پرتوان و گشاينده مشكل ما است،ما هم از خداوند مى          

 . باشد برقوم خويش مى»   ع-انبياء «از جانب » حجت اوصياء«،چون اين مرد هدايت گيريم
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گردان شدند؟ و مقـامى را ادعـا         اين مردم چگونه از تو، روى     : را مخاطب قرار داد و گفت     ) ع(گاه، جاثليق على   آن

اند، و ايـن     م كرده كردند كه تو بدان سزاوارترى؟ البته اين كار به زيان خود آنها تمام شده، آنان به حق خود ظل                  

، آنان را ازديگـران     )ع(نخواهد بود، زيرا خداوند با عطاى علم و دانش و ارتباط با پيامبران            »اوصياء«كار به ضرر    

 . نياز كرده است بى

مقامى دارى؟ و وضع مـن نـزد         از وضع من و خود خبر بده، آيا تو در پيشگاه خداوند چه            ! اكنون، اى عالم حكيم   

 ود؟ خدا چگونه خواهد ب

من، در پيشگاه خداوند مؤمن هستم، و نيز در نزد خود بافضل و رحمت و هدايت و نعمتـى                   : فرمود) ع(امام على 

كه به من عطا فرموده، مـؤمن اسـتوارى هسـتم،خداوند متعـال هـم پيمـان مـرا از اهـل ايمـان گرفتـه و بـه                             

گرفته  ، بر ميثاق الهى كه از منفرموده، و من در اين جهت هيچگونه شك و ترديدى ندارم خويش هدايت عرفت

 . مانم، و با لطف و رحمت الهى، اين روش را تغيير نخواهم داد استوار مى

ندارم، چنانكه اگر كسى هم پـس        باشد، و در اين جهت هم هيچ شك و ترديدى          البته جايگاه من هم بهشت مى     

 . ر شرك و الحاد گرديده استاز آنكه خداوند به من يقين و گواهى عطا كرده،شك و ترديد كند، گرفتا

اى، و  گـاه كـه بـالغ شـده       والدت و آن   اما تو، در پيشگاه خداوند كافر هستى، زيرا پيمانى را كه خداوند به هنگام             

اى، چنانكـه    اى، منكـر شـده     اى، از تو گرفته و بدان اقرار نموده        قدرت تشخيص خوب و بد، و خير و شر رايافته         

بمـانى،   اى، و اگر بـر ايـن حـال بـاقى     در انجيل نازل فرموده، ناديده انگاشته) ع(برانآنچه را خداوند ازاخبار پيام    

 . بدون ترديد در آتش خواهى بود

 

 جايگاه ما، در بهشت و دوزخ 

 كجاست؟  به من خبر بده، جايگاه من در آتش، و جايگاه تو در بهشت: جاثليق ادامه داد

كه جاى خود را در بهشت وجـاى تـو را در دوزخ بشناسـم، امـا                 ام،   من هنوز داخل بهشت نشده    : فرمود) ع(على

 . توانم به استناد كتاب خداوند متعال، جايگاههارا به تو معرفى كنم مى

از پـيش و پـس در آن        «: كرده كه  را بر اساس حق مبعوث داشته، و بر او كتابى نازل          ) ص(خداوند متعال، محمد  

 ) . 31(»  يم وحميد استباطل راه ندارد، زيرا آن نازل شده خداى حك

خداوند در اين كتاب، همه علوم را تبيين و تحكـيم بخشـيده، و بـراى رسـول خود،اخبـار بهشـت و درجـات و                    

نموده، و هر كس در مقابل عمل خويش و فضـايل و   منزلهاى آن را بيان فرموده، بهشت را ميان بندگان تقسيم 

 . خواهد داشت ايمانى كه داشته، مكان و منزلتى

را كه، عذاب براى آنـان      »  فاجران« و جايگاه »  نيكان« اين اساس، خداوند مقام ما را تصديق كرده، و منزلگاه            بر

دوزخ داراى هفت در است، و هر درى براى گروهـى از گمراهـان              «:فرمايد آماده شده به ما معرفى نموده، و مى       

 ) . 32(است  معين گرديده

. »هر كدام ازدرى داخل دوزخ خواهند شد«شرك و نفاق و ظلم بميرد، بنابراين، هر كس بر حال كفر و فسق و 

و ) 34(»  عذاب براى هوشمندان، عبرت و بصيرتى اسـت        در اين «: فرمايد چنانكه خداوند در جاى ديگر مى     ) 33(
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»  متوسـمين «آينـد،    هستند، و من و امامانى كـه از نسـل مـن بـه وجـود مـى                 »  متوسمين«و آل او  ) ص(پيامبر

 . ان خواهيم بودوهوشمند

 

 خواهى سؤال كن  هر چه مى

بـه وسـيله او بـه حـق      يافتيم،اميد اسـت  ما به خوب شخصى دست : گاه جاثليق، رو به ياران خود كرد و گفت         آن

كنيم، اگر توانست جواب ما  يابيم و خواسته خويش را به دست آوريم،اكنون مسايل ديگرى از وى سؤال مى ست

 . پذيريم كنيم، و آن را از او مى  نظر مىرا بدهد، در كارخود تجديد

روشن باشـد، كـه نتـوانى آن را رد           اگر سؤالهاى تو را جواب دهم، و همراه با دليل و برهان           : فرمود) ع(امام على 

 كنى و به پذيرش آن ناچار شوى، حاضرى به دين مادرآيى؟ 

 . آرى: جاثليق گفت

بـراى تـو روشـن       ه و كفيل بگيرى، كه اگر حـق وراه و هـدايت           توانى خدا را بر خود گوا      مى: فرمود) ع(امام على 

 ما درآييد ؟  گرديد ، خود و ياران تو به دين

 . تسليم دين شما شوم گيرم ،كه به تعهد باتو ،خدارا وكيل وشاهد برخودمى جاثليق گفت آرى ،نسبت

 ايـن عمـل را انجـام داد، و          جـاثليق  است ،ازياران خويش عهد و پيمان بگير، كه        حال كه چنين  : فرمود) ع(على  

 . خواهى سؤال كن اكنون هرچه مى: فرمود) ع(على

 

 »  عرش«خدا، و 

 خدارا؟ »  عرش«كند؟ يا مى را حمل» عرش«بگو،آياخدا به من:جاثليق پرسيد 

وآنچه را در آنها وجـود دارد ،حمـل    خداوند عرش، آسمانها، زمين، و آنچه در آسمان و زمين: فرمود)ع(امام على   

دارد و اگر    خداوند آسمانها وزمين را از اينكه نابود شوند، نگه مى         «:كند، و در كتاب خويش هم فرموده است          مى

»  وآمرزنـده اسـت    تواند آنهارا محفوظ بدارد ،به راستى خداوند حليم        نهند، غيراز او هيچ كس نمى      آنها رو به زوال   

)35 . ( 

 

 »  عرش«حامالن 

) 36. (»حمـل مـى كننـد     ) فرشته(روزهشت عرش پروردگارتورا،درآن «: مى گويد اين آيه قرآن كه     : جاثليق گفت 

 ! كند؟ خداوند عرش و آسمانها و زمين را حمل مى:چگونه خواهد بود؟ در حالى كه تو گفتى 

آيـد،   از آن قرمزى به وجود مـى       نور قرمز، كه  : عرش را خداوند از نورهاى چهارگانه آفريده است       :فرمود  ) ع(على

بخشـد ، و نـور سـفيد كـه سـفيدى را تشـكيل                ه منشا نور سبز است، نور زرد، كه زردى رارنگ مـى           نور سبز ك  

و  دار است ، و اين نورها از عظمتى كه به عظمـت  است، كه خداوند حمل آن را عهده     دهد، و اين نورها علمى     مى

جـاهالن بـه دشـمنى    گـردد، امـا در مقابـل عظمـت ونـور او،      نور اوست، دلهاى اهل ايمان سفيد و نورانى مـى       

شـوند، و بـا    مند مـى  است، و همه خاليق، بهره    پردازند، ولى به عظمت و نور حق، هر چه در آسمانها و زمين             مى
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كند،  مى كنند، و هر محمولى را خداوند با نور عظمت و قدرت خويش حمل             اعمال و اديان مختلف وسيله پيدامى     

 . شدنى مطرح باشد  زندهبدون اينكه به حال او نفع و ضرر، موت و حيات و

است از نابودى، و مسلط بر آسـمانها   بنابراين، همه چيز محمول است، و خداوند متعال نه دارنده آسمانها و زمين    

خداونـد از آنچـه     «همه چيز است،    ) وجودى(حيات همه چيز و نور       و زمين و هر چه در آنهاست، و پرودگار عالم         

 ) . 37(»  تر است ىگويند،بسيار منزه و برتر و متعال مى

 

 خدا كجاست ؟ 

 ! به من بگو خدا كجاست ؟: جاثليق گفت 

خدا اينجاست، خدا اينجاست، خدا اينجاست، او در باال و پايين وجود دارد، بـر مـا                 : بيان داشت ) ع(حضرت على 

مى آنهاست، گويند، مگر اينكه خدا چهار رازى را سه نفر باهم نمى هيچ«: محيط است، با ماهست و خود فرموده 

و نه پنج نفرمگر اينكه خدا ششمى آنهاست، نه كمتر و نه بيشترآن جز اينكه آنان هر جا باشند،خدا با آنهاسـت،                   

اند، آگاه است وخبر خواهد داد،زيرا خداوند به هـر كـارى توانـا               انجام داده ) همه(گاه روز قيامت از اعمالى كه        آن

 ) . 38(»  است

هيچگونه زحمتى ندارد، زيرا او داناى      )براى خداوند (نگهدارى آنها   « احاطه دارد، و     كرسى هم ، بر آسمانهاوزمين    

 ) . 39(»  بزرگوار، و تواناى با عظمت است

خويش را بر آنان افزوده است، و  هستند كه خداوند علم) انبياء(كنند، علمايى  را حمل مى»  عرش« آنهايى هم كه

نيسـتند، كـه خداونـد آنـان را در          ) 40) (شـوند  دو نفر مـى    هر گروهى كه روز قيامت    (آنان بيش اين چهار گروه      

آفريده و آن ملكوت جايى است كه خداونـد آن را بـه برگزيـدگان نشـان داده،                   خويش) عالم فرشتگان (ملكوت  

ملكـوت و بـاطن آسـمانها و         هم چنين، ما به ابـراهيم     « :نمايانده و فرموده است   ) ع(چنين به ابراهيم خليل      وهم

 ) . 41(» را ارائه داديم، تا به مقام اهل يقين برسدزمين 

توانند، آن را حمل كنند، در حالى كه باحيات الهى دلهاى آنـان حيـات                بنابراين، حامالن عرش الهى چگونه مى     

 يابند؟  مى حق، هدايت يابد؟ و با نور الهى آنان به معرفت مى

خداوند، از  است، و با عنايت بخداسوگند، اين مرد حق: جاثليق باشنيدن اين مطالب متوجه ياران خود شد، و گفت       

 . گويد واوصيا سخن مى) ع(و پيامبران) ع(زبان مسيح

 

 بهشت كجاست؟ 

 ياآخرت؟ وآخرت ودنيادركجا قراردارند؟  آيابهشت دردنياست: جاثليق پرسيد

شود، آخـرت     به مرگ ظاهرمى   ازحيات دنيا درآخرت است، وآخرت بر دنيااحاطه دارد، ومانندانتقال       : فرمود) ع(على

آگاهى داشته باشند، واين بدان جهت است ،كـه دنيـا انتقـال دهنـده                هم خانه حيات وزندگانى است، اگر به آن       

خوابـد،   رود، امـاروح نمـى   خوابدوجسم او به خواب مى    كسى كه مى   جاى حيات وماندن ، مثل وضع      است، وآخرت 
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) و حركـت  (راستى، خانه آخـرت سراسـر حيـات          به«:  فرموده است  ميرد، و خداوند هم    ميرد اما روح نمى    بدن مى 

 ) . 42(» است اگر آنان اين رابدانند

بنابراين، دنيا نشانى ازآخرت است ،وآخرت نيز نشانى از دنيا، چنانكه دنياآخرت نيست و آخرت هم دنيا نخواهـد                   

 . گردد د باز مىبود، بلكه هرگاه روح از جسم جدا شود، هريك به جايگاه خلق و پيدايش خو

اى از زمـين منتقـل       ميرد، بـه خانـه     مى هم چنين بهشت و دوزخ، در دنيا و آخرت موجودند، چون شخص وقتى            

سرزمين محدودى ازسرزمينهاى آتش، و روح هم روانه يكـى از           (شود، كه يا باغى از باغهاى بهشت است، يا         مى

عذاب دردناك كـه     گزيند، يا در خانه    د ندارد، اقامت مى   نعمتها كه درآن مرگى وجو     گردد،يابه خانه  مى اين دو خانه  

 . گردد مرگى درآن نيست گرفتارمى

اگراز عـالم آخـرت     «: فرموده است  به هرحال، نشانه وراه براى هركس كه عاقل باشدروشن است، و خداوند هم            

ديديـد،   وريقين مـى كرديد، سپس به طـ  دانستيد،و دوزخ رامشاهده مى مى به طور يقين شديد ،درحقيقت  غافل نمى 

 ) . 43(» كنند ازنعمتها شماراسؤال مى آنگاه

بود، و ازياد من غافل بودنـد ،وتوانـايى         )غفلت(آنها پرده ) دل(بر چشم «: خداوند، در باره كافران هم فرموده است      

 ) . 44(» نداشتند) آيات الهى را(شنيدن 

واهد مرد، وكسى نجات خواهد يافت،كه بـه        بنابراين، اگر انسان بداند چه وضعى خواهد داشت؟ ازترس مرگ خ          

 . يقين آراسته باشد فضيلت

 

 تكليف بهشت ودوزخ 

روز (خداوند را نشناختند،و زمين      عظمت آنان حق «:فرمايد معناى اين سخن خداوند چيست ،كه مى      :جاثليق پرسيد 

از آنچـه   پيچـد و ذات پـاك او         در قبضـه قـدرت اوسـت، وآسـمانها رابـه قـدرت خـويش، درهـم مـى                  ) قيامت

 ) . 45(»  پندارند، منزه ومتعالى است مى مشركان

بهشت و دوزخ در آنها قـرار دارد،         راستى، اگر زمين درقبضه الهى باشد،و او آسمانها را در هم پيچد، در حالى كه              

 پس بهشت و دوزخ دركجا خواهد بود؟ 

بهشت و دوزخ، سپس كاغذ را در   :شتگاه بركاغذ نو   براى او دوات و كاغذى حاضركردند، آن      : دستور داد ) ع(على

 آيااين كاغذ در هم پيچيده نيست؟ : هم پيچيد ودست عالم مسيحى داد و فرمود

 . همينطوراست: دانشمند مسيحى گفت

 است ؟  محوشده كاغذ را باز كن و ببين نوشته دوزخ وبهشت درآن: فرمود) ع(گاه على آن

قـدرت خداونـدمتعال هـم، چنـين        :فرمود) ع(اى مانده، على  نوشته بهشت و دوزخ به ج     : وقتى جاثليق جواب داد   

گــاه كــه آســمانها را درهــم پيچــد و زمــين رادر قبضــه قــدرت خــويش گيــرد، بهشــت و دوزخ    اســت، و آن

 . آن براين كاغذ محو نگرديده است نابودنخواهدشد، همانطور كه نوشته
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 ، به كدام سو؟ » وجهه«

 ) . 46(» شود، مگروجهه خدا همه چيزنابودمى«: فرمايد اين آيه قرآن كه مى: جاثليق ادامه داد

 وجهه خداچيست؟ چگونه است، به كدام طرف است؟ و براى آن چه دليلى داريم؟ 

هيزم آماده شد، دستور داد آن را        مقدارى هيزم وآتش حاضر كند، وقتى     : به خدمتگزار خويش دستور داد    ) ع(على

توانى براى اين شـعله آتـش ،         آيا مى : اثليق رامخاطب قرارداد و فرمود    ور شد، ج   گاه كه آتش شعله    برافروزند، آن 

 كنى؟  وجهه و صورتى تعيين

 . نه، چون ازهرطرف به سوى اين آتش روى آوريم، وجهه وصورت آن حساب خواهدشد : جاثليق گفت

و سـرعت در    باشد، با وجـود ضـعف        مى وقتى آتشى كه مخلوق اوست و تحت تدبير الهى        : فرمود) ع(گاه على  آن

هرسوبنگرى وجه اوسـت، بـراى خـدايى كـه آتـش را آفريـده، و همـه آنچـه                     زوال ،وجه معينى ندارد، بلكه به     

شـود بـراى وى وجـه معينـى توصـيف كرد؟يابـه حـدى                وجود دارد، در تصرف اوسـت، چگونـه مـى          درملكوت

 گنجانيد؟ »  وهم«ر محدودنمود؟ يا با چشم او را مشاهده كرد؟يا با عقل براو احاطه كرد؟يااو را د

 ايم  ايم وشنيديم وخوانده اى برترازخيال وقياس وگمان و وهم وزهرچه گفته

 ) 47(ايم  مجلس تمام گشت وبه آخررسيد عمر ما همچنان ،دراول وصف تو مانده

 : فرمايد آيه قرآن قرائت كردكه مى) ع(گاه امام آن

 ) . 48(»  نوا و بيناستخداى يگانه راهيچ مثل ومانندى نيست ،واوبرهمه چيز ش«

 

 درآغوش اسالم 

ورفيـق و هـادى، و مـن شـهادت           درست گفتى، اى وصى عليم و حكيم      : جاثليق، باشنيدن اين توضيحات گفت    

بنده ورسول اوست، او مبعـوث بـه حـق الهـى بـراى              ) ص(دهم كه غيراز خداى يگانه، خدايى نيست،محمد       مى

مؤمنان بعـد    نون سر او، و امين او در ميان اهل بيت او، و ولى            بشارت وانذاراست،و تو وصى وصديق وهمراه وكا      

 . از او هستى

گـردد، اعانـت و كفايـت و         يافته، قلب اونورانى مى    بدارد و واليت تورا بپذيرد، هدايت      آرى، هر كس تو را دوست     

ـ                شفاعت تو را دريافت مى     ده، فريـب و    دارد، و هركس از توروى برگرداند واز راه تو منحرف شـود، گمـراه گردي

مبتال گرديده است، درصـورتى كـه       ) ص(خدا و رسول   ازهواى نفس خويش، بدون هدايت     زيان ديده و به پيروى    

 . هدايت و نورانيت تو ،براى هدايت همگان كافى و شافى خواهدبود

 

 چراچنين كرديد؟ 

ايـد، امـا    يافته خويش دستآرزوهاى  شمابه! اى مردم: آنگاه جاثليق، متوجه جمعى كه درآنجا بودندگرديد و گفت 

چـه  . ايد، بياييد از اين مرد اطاعت كنيد، تا هدايت و رشـد يابيـد              رفته درباره سنت پيامبر خود، به خطا و انحراف       

هايى كه براى شـما صـورت گرفتـه،ديگر چـه      اين روزگار انداخته؟ پس ازاين داليل و راهنمايى     چيزى شما رابه  
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بوده، و تبديل و تغييـر سـخنان و          الهى است كه در امتهاى قبل از شمارايج       سنت   اى داريد؟ وصايت   عذر و بهانه  

 . سنتهاى خداوند مجاز نخواهدبود

خبرداده، و تعجب از ) ع(بارى، خداوند عزوجل، اختالف در ميان امتها راهم، در مورد تغيير اوصياى بعدازپيامبران

يد، نكند دلها قساوت گرفته باشد، حسد ظاهر شده، گذار قدم مى شماست كه با مشاهده اين تغيير بازهم به ناحق      

 ! ها بروزكرده، و راه تهمت و نسبت ناروا بازشده است؟ و كينه

 

 ) ع(ستايش على 

كـه  ) ص(از محمد   ) ع(وصايت على  جاثليق و دانشمندان همراه او مسلمان شدند، و شهادت به         : گويد سلمان مى 

گاه تصميم گرفتند نزد پادشاه خود بر گردند و  ديده بودند، دادند، آن نبوت اوبرحق بود، و آن را در تورات و انجيل

 . آنچه را ديده وشنيده بودند، بازگو نمايند

و آل او راآشكار ساخت، دين خويش راعـزت         ) ص(حمد خدايى راكه داليل نبوت محمد     : هم گفت ) ع(امام على 

يان پيروز گردانيد، اگرچه مشركان اين جهت را        ونصرت بخشيد، پيامبر خود را تصديق نمود،آيين او را برهمه اد          

 . داشتند پسندنمى

 . الحمدهللا رب العالمين وصلى اهللا على محمدوآله

وبرهان محكم خويش توانسـته بـود،    با داليل) ع(حاضردرمسجد ،به هم تبريك گفتند ،چون على     گاه جماعت  آن

خدا به تو جزاى خيردهـد،      ! اى ابوالحسن : گفتندهم  ) ع(سپس به على  .غبار ذلت و زبونى رااز آنان برطرف نمايد       

 . حق پيامبر خويش رااداكنى كه توانستى

انـد، و    وحقايق را،اصال نشنيده و نفهميده     حاضردرمسجد متفرق شدند، درحالى كه گويا آن مطالب        گاه جمعيت  آن

 ! سپردند آنچه را هم شنيده بودند به فراموشى

 

 تكرار تاريخ 

خواسـتند   يحيان از مسجد بيرون آمدند، مردم هم متفـرق شـدند،وقتى مسـيحيان مـى              مس: گويد سلمان خيرمى 

كردنـد ،بـراى خـداحافظى نـزدآن         دعـا مـى   )ع(ودرحق على  را ترك بگويند، در حالى كه مسلمان شده       »  مدينه«

 . هم ازخانه بيرون آمد و با آنان نشستى صورت داد)ع(حضرت آمدند، على

 اى  اى واگو،ازآن چه ديده شمهاى  اى على، كه جمله عقل وديده

 اين اسرار هوست زانكه بى شمشيركشتن ،كاراوست  بازگو، دانم كه

 صد هزاران مى چشاند روح را كه خبر نبود، دل مجروح را 

 صدهزاران روح بخشد هوش را كه خبرنبود،دوچشم وگوش را 

 ) 49(بازگو اى بازعرش خوش شكار تاچه ديدى اين زمان از كردگار 

و پـدر نسـل او،مـا ايـن امـت را در هالكـت               ) ص(اى وصى محمد  : ه جاثليق، لب به سخن گشود و گفت       گا آن

بـر داشـتند و بـه        دسـت ) ع(كـه از آن پيـامبر       ) ع(ازقـوم موسـى   »  اسرائيل بنى«بينيم، چون اينان مثل امت       مى
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داوند مبعوث داشته اسـت، او      ايم، كه هر پيامبرى را خ      مطلب را هم يافته    ما اين . اند روى آوردند، شده  »  سامرى«

كشـانند، وصـى     مـى  كنند، امت رابـه هالكـت      دشمنانى ازشيطانهاى جن وانس دارد، كه دركار نبوت دخالت مى         

 ! خالفت دارند خود ادعاى»  وصى«كنند، و به جاى آن  را طرد مى) ع(پيامبر

نسـتيم ايـن قـوم، خـويش رابـه          اكنون چيزى راكه خداوندبه صادقين وعده داده است، آن رابه مانشـان داد ودا             

ماروشن گردانيد، به اعمـال آن قـوم هـم بصـيرت يـافتيم،               اند، راه تو و راه آنان را خداوند براى         هالكت كشانده 

 . كنيم اكنون ما از دوستداران تو، وبردين توهستيم و از تواطاعت مى

يارى كنيم، اگـر دسـتور رفـتن         منانتحال هردستورى دارى بيان كن، اگر مايلى دراينجا بمانيم و تو را عليه دش             

 . شويم  مى خواهى برگرديم منصرف رويم، و اگر مى دهى مى مى

شـيوه و سـنت اوصـياى پـس          پيش آمده بايد صبر و حوصله زياد داشته باشى، و ايـن            به هرحال، براى آنچه كه    

 نزد تو هست ؟ ) ص(ز پيغمبرآمده، عهد و پيمانى هم ا است، اما آيا درباره آنچه براى امت پيش) ع(ازپيامبران

 

 ! اختالف امتها

هست،كه وضع اين قوم و كـارى را         نزد من ) ص(آرى ،بخدا سوگند، عهد و پيمانى از رسول خدا        : فرمود) ع(على

به  برمن پوشيده باشد؟ درحالى كه وضع من نسبت        است كار امت   چگونه ممكن . است اند بيان كرده   كه انجام داده  

 است ؟  بوده) ع(به عيسى نسبت»  شمعون«و ) ع(به موسى»  هارون«مانند وضع )ص(پيغمبر

به اختالف افتادند   ) ع(،امت عيسى )ع(پسردايى عيسى » شمعون بن حمون صفا   «دانيد كه، كه درباره      آياشما نمى 

 به هفتاد و دو فرقه تقسيم گرديدند، كه جزيك فرقه، بقيه به            و به چهار فرقه تقسيم شدند، و اين چهار فرقه هم          

 هالكت رفتند؟ 

غيرازيك فرقه، بقيه به هالكـت مبـتال         نيزبه هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند، كه به        ) ع(دانيد،امت موسى  آيا نمى 

 ! گرديدند؟

اوبـه هفتادوسـه فرقـه تقسـيم         هم در عهد و پيمان خويش، به من اطـالع داده، كـه امـت              ) ص(حضرت محمد 

كنند، كه جز يك فرقه، بقيه راه ضـاللت و هالكـت را              ارامىم شوند، سيزده فرقه آنان ادعاى محبت ومودت       مى

كجا  دانم سرنوشت اين قوم به     خداوندى راه خود را در پيش دارم، و مى         لطف و هدايت   گيرند، من هم به    پيش مى 

دانم، شايد   نمى«: انجامد، اينان مدت زيادى دوام نخواهند آورد، خداوند هم بازبان پيامبرخويش فرموده است             مى

 ) . 50(»  تاهنگام مرگ اى ن امتحانى باشد براى شما، و بهرهاي

به هرحال ،من در برابر آنان به خاطر اين مدت اندك، صبر پيشه ساختم، تاخداوند كار خود را در باره آنـان بـه                        

 . برساند، و سرنوشت محتوم اوفرارسد نهايت

خداونـد  : مطرح كرد، و گفت   ) ص(خدا ات رسول ها و بيمارى قلبها راپس از وف       گاه موضوع نفاق وحسد و كينه      آن

بـه  ! اى پيامبر . (اى نازل شود، و آنچه را در قلب دارند آشكار سازد           سوره منافقان ازآن بترسند،كه  «: فرموده است 

 . ايد فهميدچه كرده و مى) . 51(خداوند آنچه راشما مى ترسيد به سرشما خواهد آورد ! استهزاءكنيد:بگو) آنان
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آيا شما با خدا و آيات خـدا و         ! كرديم شوخى و مزاح  : گويند مى) كنيد؟ چرا استهزاء مى  : ( سؤال كنى  اگرهم ازآنان 

از ايمان راه كفر را پيش گرفتيد، اگـر از برخـى ازافـراد سـاده لـوح                   كنيد؟ عذر نياوريد، پس    رسول او شوخى مى   

 ) . 52( هستند شماگذشت كنيم،طايفه ديگرى رابه عذاب مبتال خواهيم كرد، چون آنان مجرم

براهل فتنه پيروز شوم، و كار را        دهد، و به من هم وعده داده كه        آرى، خداوند گروهى ازآنان رامورد عفو قرار مى       

دربـاره مصـالحه    ) ص(اى ازرسول خـدا    ضمنا نوشته ! دارند راناپسندمى به من برگردانند، اگرچه بيهوده كاران، آن      

حـالى كـه شـما       ودرعين(جويى راپناه ندهيد      وجود نياوريد، و حادثه    اى به  نزد شماهست، كه حادثه   )هدنه(موقت  

كند، شـما هـم بـه     اسالمى با شما وفادارى مى تا حكومت) بريد به سرمى مسلمان شده، اما در حكومت مسيحيت  

 . آن عهدوفادار باشيد، تا بر اساس آن، درذمه و پناه دولت اسالم قرارداشته باشيد

 

 براى حفظ اساس اسالم 

ين راهم بدانيد،كه اكنون زمان يارى ماوشمشيرازغالف بيرون كشيدن نيست،قيام به حقى عليه آنـان صـورت                 ا

اى از جانب خداوند و رسول هستم، و مثل حج           گيرد، تا خود باز گردند و اطاعت مرا بپذيرند،زيرا من فريضه           نمى

 ) . 53(مى باشم  و زكات وروزه

حق هدايت كند، و براى پيروى  اى كه به  حدود الهى، جز به وسيله عالم فرزانهبنابراين، آيا برقرارى اين احكام و

 ازديگران برتر باشد، ممكن است؟ 

حـق هـدايت    شـما ،كسـى رابـه    به آنان بگو آيا كسى ازشريكهاى«: فرمايد مى) ص(قرآن كريم خطاب به پيامبر    

تـر   كند براى پيـروى شايسـته      هدايت مى كسى كه به حق      وقت كند، آن  خداوند به حق هدايت مى    : كند؟ بگو  مى

 ) . 54(» كنيد؟ است؟ يا كسى كه خود نيزهدايت پذير نيست؟ واين چه حكمى است كه مى

بر شـما هسـتم، بلكـه       ) ص(خويش قراردهد، من فريضه از جانب خدا ورسول        بارى، خداوند شما را مورد رحمت     

هـاى ايمـان     وارترين شـخص بـراى تحكـيم پايـه        ترين فرايض هستم،چنانكه است    ترين و جامع   باالترين وعالى 

باشم، وتوانايى اين را دارم، كه نيازمنديهاى مردم را، در آنچه خير و صالح آنها در آن است،و                   وشرايع اسالم مى  

 . شود، پاسخگو و راهنماباشم آنچه موجب فساد دنيا و آخرت آنان مى

امامـت وپيـروى    ) ص(رسول خـدا   دند، در صورتى كه   گردان شدند، فضل و كمال مرا مهار كر        امااينان ازمن روى  

كرديد، آنان با وجود حجت استوارى چون من، چگونه در لباس            ازراه مرا واجب گردانيده بود، و شما خودمشاهده       

 ! فرورفته بودند ذلت و زبونى

مبر خويش را به آنان عهد و پيمان پيا خودرا براى آنان اثبات كند، در حالى كه راستى، ديگر خداوند چگونه حجت

مقام و منزلت مرابراى آنها بيان كرده، و با تاكيد فـراوان آنـان رابـه     حضرت فراموشى سپردند؟ با وجود اينكه آن 

 فراخوانده بود؟  اطاعت من

نيـازى   رابه علم ودانش مـن، و بـى        براساس رسالت الهى خويش، فقر و نيازمندى آنان       )ص(چنين، رسول خدا   هم

بود، چون خداوند چنين علم وحكمتى رابه من عطا فرمود، بـا             نان و همه امت اعالم داشته     مرا به علم و دانش آ     
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گرفتـه   غمناك نباشم بركسى كه پس از روشن بودن حق، راه انحـراف و گمراهـى راپـيش                 اين حال چگونه من   

 ! است ؟

 از اتمام حجت گمراه كه هواى نفس خويش راخداى خود قرار داده، وخداوند او را پس      آن: خداوندهم مى فرمايد  

نهاده، وبـر چشـم وى پـرده ظلمـت كشـيده، بعـد از خـدا چـه كسـى                     » قهر«نموده، و برگوش و قلب او مهر        

 ) . 55(شويد؟  كند؟ آيامتذكر اين معنا نمى اوراهدايت مى

نتخـاب  راه بهشت ودوزخ، يعنى ا:خالصه، خداوند اگر كسى را هدايت كند، در برابر او بيش از دو راه وجود ندارد        

شما هم وضع اين قوم راديديد، ومشاهده كرديد چون امتهاى گذشته، اينـان چگونـه اسـتحقاق                 . دنيا، يا آخرت  

شـكنى كردنـدو نـابود     عذاب يافتند؟ وچگونه كالم خدا را تغيير دادند، و چگونه مانند امتهاى پيشين كـه سـنت                

 ! شكنى درميان اينان نيز جريان يافت؟ شدند، سنت

 

 تكليف شما 

باشـيد، و عهـد و      ) ص(خدا و رسول   اما شما، تكليف داريد به دستگيره و ريسمان محكم الهى چنگ زنيد، حزب            

 . بر عهده شماگذاشته، بدان وفادار بمانيد) ص(پيمانى را كه رسول خدا

 ) . 56(فان االسالم بدا غريبا، و سيعود غريبا 

 . دچار خواهد شد غربت و بى كسىزيرا اسالم باغربت و مظلوميت آغاز گرديده، و بعدهم به 

مخفيانـه و بـا مالحظـه رفتـار         » اصحاب كهـف  «خويش باز گشتيد، مانند      بنابر اين، وقتى شما به ملت ومملكت      

كه وضع خود را براى زن و فرزند ودوست غمخوار وقوم خويش بيان نماييد، پرهيز داشته باشيد،  نماييد، و از اين

خود را افشـا     ولياى او تقيه و مخفى كارى رارعايت كنند، چون اگر شما وضع           دين خداست كه ا   )دستور(زيرا اين   

 . رسانند كنيد، شما را به قتل مى

پذيرش اسالم رامشـاهده كرديـد،       اما اگر با پادشاه مالقات داشتيد، و فرصت مناسبى يافتيد، چنانچه در او زمينه             

و حصار ايمان است، كه داخل      » باب خدا «آن پادشاه   ) اروش ي  اين(مقدارى از مطالب رادر اختيار اوبگذاريد، زيرا        

 . كه خدااز او پيمان گرفته، قلب او را نورانى گردانيده، و او را يارى كرده باشد شود كسى،مگر اين آن نمى

بنابراين، شما به شهرهاى خود باز گرديد، بر عهد و پيمان خويش استوار باشيد،زيرا بـه زودى روزگـارى بـراى                     

دهنـد،   گردند، كه دين خداوند متعال را تغييـر مـى          حاكم مى  آيد، كه بعد از من واينان قدرتمندانى       مىمردم پيش   

دارنـد، بـدعتهافراوان     رسانند، دشـمنان خـدا را عـزت مـى          كنند، اولياى خدارابه قتل مى     مى آيات الهى راتحريف  

 . شود مى گردد، تا جايى كه زمين از ظلم وستم انباشته شود، و سنتها ويران مى مى

 

 اميد پيروزى 

هـا را از افـراد    ما،بالها و نـاراحتى  بيت هاى زياد، به وسيله اهل اما نگران نباشيد، چه اينكه خداوند پس از سختى 

كه ازظلـم و سـتم انباشـته شـده، از            گرداند، تاجايى كه زمين پس از آن       دعوت كننده به سوى خدا، برطرف مى      

 . گردد عدل و قسط لبريز مى
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از وفات آن   ) سال وپنج بيست(سال   با من عهدكرده، كار رهبرى بعد از سى       ) ص(اهم بدايند كه، رسول خدا      اين ر 

اندازنـد، گروهـى     ها ظهور كرده، امت درباره من اختالف راه مى         فتنه گردد، اما در حالى كه     حضرت، به من برمى   

،قاسطين ستمگران  )جنگ جمل (شكنان   عتروند، و آن حضرت به من دستورداده، باناكثين بي         مى ازدين خدابيرون 

جنگ كنم،اگر كسى از شما آن زمـان و آن شـرايط را درك              ) 57) (نهروان جنگ(، مارقين خوارج    )صفين جنگ(

باشد با من همراه گردد، چون بخدا سوگند اين جهـاد خـالص اسـت، كـه            اى از جهاد داشته    كند، و بخواهد بهره   

 . است خالص كردهكتاب خدا وسنت رسول او آن رابراى ما

تا زمان ظهور امـر مـا       ) خوددارى كنيد  ازقيام و نهضت  (بنابراين، خدا شما را رحمت كند، پالس خانه خود باشيد           

و هـر كـس از   ) وپاداش آنان را خواهد داشـت   (برسد، هر كس ازشما در اين مدت بميرد، ازمظلومان خواهد بود            

 . گردد، ان شاء اهللا  روشن مىشما زنده بماند،چيزهايى را خواهدديد، كه چشم او

امااين راهم بدانيد، كه اين قوم بانادانى خود عليه كار من راه خطا را خواهندپيمود، چـون دانـايى الزم راندارنـد                      

درميان آنان پادشاهى به وجود خواهد آمـد، كـه عهـد خـدا و                شكنند، و به زودى    عهد پيامبر ما را در باره ما مى       

كننـد، چـون     گـردد، آنچـه بـه آنهـا تـذكر داده شـده فرامـوش مـى                 و فرسـوده مـى     رسول در ميان آنان كهنـه     

شـوند، چـون    گرفتار مـى  گردند، تاجايى كه به هرج ومرج وفساد و ستمگرى    گذشته به بالهايى مبتال مى     امتهاى

 امـا   ماموربه صبر و تسليم دربرابر حكم خدا هسـتم،         باشد، و من هم    مدت آنان طوالنى و بالهاى آنان شديد مى       

خـورد، تـا جـان بسـپارد و          بـرد و خـون دل مـى        عظيم وحوادث تلـخ، رنـج مـى        هر شخص مؤمنى درآن بالى    

 . خويش را مالقات كند خداى

كنند، واى بـه حـال       وارد مى  زنند و حوادث سختى كه بر آنان       چنگ مى »  ثقلين«اما، واى به حال آنهايى كه به        

شود، كـه فـاجر و خوشـگذران     كه به زوربرگرده مردم سوار مى اى   خليفه از دست ) 58) (ص(محمد هاى آل  جوجه

 ) . 59(كشد  است و فرزند مرا و فرزندان او رامى

 

 پيروزى نهايى 

ياظاهر و قابـل مشـاهده اسـت، يـا در      گذارد، آن حجت ولى خداى مهربان، زمين را از حجت و پيشوا خالى نمى 

م قطع نگردد، و عطاى الهى متعلق به كسانى باشد كه از او             ماند، تا داليل بينات الهى بامرد      پس پرده غيبت مى   

 . كنند پيروى مى

اما چنين اهل ايمانى كجايند؟ تعداد آنان چند نفر است ؟ آنان افراد كمى هستند،ولى آنان بزرگوارانى هستند كه 

كنـد، تـا     حفظ مى خداوند به وسيله آنان دين و علم خويش را           درپيشگاه خداوند عظمت وااليى دارند،تاجايى كه     

 . هاى خويش بپرورانند و به افراد مانند خود منتقل نمايند آنان علم الهى را درسينه

روند، و ازروح يقين     درامواج علم فرو مى    آرى، اهل ايمان واقعى درچنين روزگارانى، به خاطر درك حقيقت ايمان          

كنند، و آنچـه راافـراد       برقرار مى  انس والفت جاهالن باآن وحشت دارند،      گيرند، و يا ازآنچه    طراوت واستراحت مى  

 . دانند شمارند، براى خويش نرم و آسان مى سنگالخ مى خوشگذران
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آورند، در حالى كه روحهاى آنان به عالم باالوابسته است، آنان حجتهـاى خداونـد                آرى، آنان شب رابه صبح مى     

من شوق فراوانى به ديـدارآنهادارم، امـا آنـان چـه            باشند، آه، آه، كه      خدامى روى زمين وامينان و پناهگاه بندگان     

وهمسران صـالح و   با پدران»  بهشت عدن«ولى خداوند مهربان ما و آنها را در ! دربرابر دشمنان دارند؟  صبرتلخى

 . آورد فرزندان صالح آنان، در كنار هم فراهم مى

 

 ) ع(اشك گرم على 

گريـه  ) ع(گاه گريه واشك سر داد، وآن جماعت هم باعلى         ناين مطالب را بيان كرد، آ     ) ع(على: گويد سلمان مى 

دهيم كه تو وصـى، امـام و بـرادر رسـول             شهادت مى : كردند،گفتند كردند، و در حالى كه باآن حضرت وداع مى        

ياپس (قريشى  كشد كه پس ازاين   كنيم، طولى هم نمى    دارى مى  هستى، ماخصوصيات وعكس تورا نگه    ) ص(خدا

، )ع(خواهنـد شـد، و مـا صـورت پيـامبران             نزد پادشاه اعزام  »  روم«به   نمايندگانى) 60) (ازخالفت ابوبكر و عمر   

را ) س(بعد از مريم بتول     )  س -فاطمه  (، وسيده زنان عالمين     )ع(صورت پيامبر شما، دو فرزند تو حسن وحسين       

ادشاه رفتـيم،از نـور هـدايت       خواهيم داد، اين ياد بودها نزد ما محفوظ خواهد بود، ما هم وقتى نزدپ              به آنان ارائه  

وبرهانى كه درقلب مابه وديعت نهادى، او را با خبر خواهيم كرد، وكرامت و صبر و شكيبايى در برابـر مصـايبى                    

 . نمود اى براى اوبيان خواهيم كه بدان مبتالشده

 تو دعوت و تبليغ باشيم، و نيز براى توو پيشرفت كار اضافه بر اين، پس از بازگشت، براى دولت تو مرزبانانى مى

راستى چقدر اين بال عظيم، واين مدت طوالنى است؟ از خداونـد توفيـق و اسـتقامت تـو را                    . آوريم به عمل مى  

 . عليكم و رحمة اهللا و بركاته خواهانيم، والسالم

 

 سه توضيح 

ان بـزرگ و    ديگـرى را از عالمـ       درباره سند اين كتاب، همانطور كه در آغاز اين فصل اشاره كرديم، مـدارك              -1

 : كنيم شناس اضافه مى محدثان رجال

 هجرى، بخشـهايى از     381 متوفاى»  شيخ صدوق «محمد بن على بن حسين بن موسى قمى، معروف به           : الف  

 .  ، آورده است316 و 286 هاى صفحه» التوحيد«مطالب كتاب سلمان را، در كتاب 

ارشـاد  « خبر جاثليق را، در كتـاب   هجرى، همه 801ابو محمد، حسن بن ابوالحسن محمد ديلمى، متوفاى         : ب  

 ) . 61( آورده است 315 - 299  ، صفحات2 ، ج» القلوب

، 3 هجرى، بخشهايى ازاين خبر را، در بحاراالنوار، ج          1111، متوفاى   » عالمه مجلسى «محمد باقر بن تقى،     : ج

 و همــــه خــــر 9  ص،55 و ج 309 و 308، ص 41 و ج 62- 52، ص 10 ، و ج334  و ص328  و ص272 ص

 . ، ذكر نموده است82-53 ،ص30 جاثليق را در ج

هجـرى، همـه كتـاب سـلمان را، در          1320متوفاى  »  محدث نورى «ميرزا حسين بن محمد تقى، معروف به        : د

، با ذكر سلسله راويان حديث، ضـبط        511-489  و ص  329 ،ص» نفس الرحمن فى فضائل سلمان    «كتاب عميق   

 . نموده است
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را در كتـاب عظـيم      » خبرجـاثليق   « هجـرى بخشـهايى از       1390يخ عبدالحسين امينى، متوفاى      عالمه ش  -ه  

 .  ، آورده است179-178  ، ص7 ج» الغدير«

بـه ترجمـه فارسـى      »  سـلمان فارسـى ، در تـرازوى ادب وتحقيـق          « دكتر حسين مجيب مصرى، در كتاب        -ز  

 .  در طى يك صفحه آورده است215 و 214 را ،ص»  خبر جاثليق«، خالصه » حسين يوسفى آملى«

جهت همه كتاب را از اول تـا          اينجانب ، تاكنون ترجمه كاملى از كتاب سلمان را مشاهده نكرده بودم، بدين             -2

پرانتز، و نيز مداركى را از كتابهاى شيعى و اهـل سـنت در               آخر ترجمه نموده، و در مواردى توضيح اندكى داخل        

 . ام پاورقى به آن اضافه كرده

و خبر جاثليق، از نظرمحتوايى، نكاتى وجـود دارد،         »  كتاب سلمان « همانطور كه در آغاز فصل اشاره شد، در          -3

 . وقت ديگرى موكول گرديد باشد، كه اين كار به كه قابل بحث و بررسى بيشترى مى

 

 : نوشتها پى

 

 . 70 - 168سلمان پاك، ص . 1

 . 80الفهرست، ص . 2

 . 57معالم العلماء، ص . 3

 . 67الشيعه و فنون االسالم، ص . 4

 . 2 معالم العلماء، ص ;563االوائل، ص . 5

 . 405، ص 4بهجة اآلمال، ج . 6

 . 371، ص 1الرواة، ج  جامع. 7

 . 430، ص 4قاموس الرجال، ج . 8

 . 315 - 299، ص 2ارشاد القلوب، ج . 9

 . 82 - 53، ص 30بحاراالنوار، ج . 0

 . 511 - 493الرحمن، ص  نفس. 11

 . 316 و 286التوحيد، ص . 12

 . 493 - 489رجوع كنيد، به نفس الرحمن، ص . 13

 . 186، و 23 حدود العالم من المشرق الى المغرب، ص:  و كتاب187، ص 27لغت نامه دهخدا، ج . 14

 . 26سوره ص، آيه . 15

 . 165سوره نساء، آيه . 16

 . 62سوره احزاب، آيه . 17

 . 124سوره بقره، آيه . 18

 . 11سوره نجم، آيه . 19
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 . 81سوره اعراف، آيه . 20

 . 81سوره اعراف، آيه . 21

 . 157سوره اعراف، آيه . 22

 . 80سوره نساء، آيه . 23

 . 7سوره حشر، آيه . 24

 . 161و قولوا حطة، و سوره اعراف، آيه : ، سوره بقره58اشاره به آيه . 25

 . 173، ص 1ج  كنزالعمال، ;26، ص 5صحيح مسلم، ج . 26

 . 19 - 18سوره اعلى، آيه . 27

 . 41سوره نساء، آيه . 28

 . 43سوره رعد، آيه . 29

 . 119سوره توبه، آيه . 30

 . 42سوره فصلت، آيه . 31

 . 34سوره حجر، آيه . 32

 . 34سوره حجر، آيه . 33

 . 75سوره حجر، آيه . 34

 . 41سوره فاطر، آيه . 35

 . 17سوره الحاقه، آيه . 36

 . 43سوره اسرى، آيه . 37

 . 7سوره مجادله، آيه . 38

 . 255سوره بقره، آيه . 39

 . 246، ص 10البيان، ج  مجمع. 40

 . 75سوره انعام، آيه . 41

 . 64سوره عنكبوت، آيه . 42

 . 8 - 5سوره تكاثر، آيه . 43

 . 67سوره زمر، آيه . 44

 . 67سوره زمر، آيه . 45

 . 88سوره قصص، آيه . 46

 . 53كليات سعدى، ديباچه، ص . 47

 . 11سوره شورى، آيه . 48

 . 98مثنوى معنوى، دفتر اول، ص . 49

 . 111سوره انبياء آيه . 50
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 . 65 و 64سوره توبه، آيه . 51

 . 65 و 64سوره توبه، آيه . 52

... واليـة الصـالة و الزكـاة و الصـوم و الحـج و ال            : بنـى االسـالم علـى خمـس       : نيـز فرمـوده   ) ع(امام بـاقر  . 53

 . 21، ص 2كافى،ج  اصول

 . 35سوره يونس، آيه . 54

 . 23سوره جاثيه، آيه . 55

 . 12، ص 8 بحاراالنوار، ج ;238، ص 1كنزالعمال، ج . 56

سـتقاتل  :هم فرموده است  ) ص(البالغة بيان فرموده، و رسول خدا      در خطبه سوم نهج   ) ع(اين موضوع را امام   . 57

) ص(نبوت پيـامبر   اين خبر يكى از داليل    : گويد المارقين، و ابن ابى الحديد هم مى      بعدى الناكثين و القاسطين و      

 . 201، ص 1البالغة، ج  شرح نهج. است

. گفتـه شـده   ) ع(هاى شـهيد، بـه حسـن و حسـين          فرخين المستشهدين، يعنى جوجه   ): ع(در كتابهاى انبياء  . 58

 . 84، ص 20بحاراالنوار، ج 

 . 56، ص 2االبرار، ج  ربيع.  از قبل بيان فرموده استنيز) ص(اين مطلب را پيامبر. 59

 . 269 تفسير قمى، ص ;84، ص 30بحاراالنوار، ج . 60

 .      517، ص 1الذريعة، الى تصانيف الشيعة، ج . 61
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 هاى جنگ  در جبهه: 11فصل 
 

 هاى جنگ  در جبهه

مورخان در طول تاريخ اسـالم،       رد قبول را، كه همه    عظمت و ماندگارى سلمان فارسى، اين صحابى بزرگ و مو         

و »  يـك شخصـيت چنـد بعـدى    «توان دانست، كه او  مهم مى اند، در اين جهت مورد تمجيد و ستايش قرار داده 

 . بوده است»  همه جانبه مسلمان وارسته«يك 

گـردد،   دار مـى  را عهـده »  مداين« سلمان در عين زهد و پارسايى، مسؤوليت پذير نيز بوده و مسؤوليت استاندارى 

هـاى جنـگ را نيـز پـيش          مرد عبادت و علم و دانش است، اما به هنگام دفاع ازاسالم، راه رزم و نبرد در جبهه                 

 . گيرد مى

هاى وى، وابتكارهاى ارزشمند و مـؤثرى را   در اين فصل، جنگهايى را كه سلمان در آن شركت داشته، فداكارى   

 . دهيم قرار مى  مورد بررسىكه او صورت داده، به طور خالصه

باشيم، كه طبـق مـدارك تـاريخى،     اما قبل از بررسى جنگهاى سلمان، اين موضوع را نيز بايد مورد توجه داشته         

و سـلمان از بـاالى      ) 1(در كنار مدينه وارد شده      » قبا«ظهر به    االول، نزديك  ، دوشنبه دوازدهم ربيع   )ص(پيغمبر

كـرده   مـى  براى ارباب خود بوده، ورود و استقبال از آن حضرت را مشاهده           چيدن خرما    خرمايى كه مشغول   درخت

يعنى حدود كمتر (االول همان سال  ، و منتقى و سيد على خان، در جمادى» حمد اهللا مستوفى«و به اعتراف ) 2(

 ) . 3(سلمان به حضور آن حضرت رسيده و اسالم آورده است )از دو ماه پس از ورود پيامبربه آن سرزمين

شركت كند؟ و » احد«و » بدر« اما سلمانى كه در سال اول هجرت به آغوش اسالم آمده، چرا نتوانسته در جنگ 

هشام و ابن اثير جزرى، علت اين عدم حضـور در آن دو              بوده؟ ابن »  جنگ خندق «يافته   اولين جنگى كه شركت   

او  و چون شيوه آزادى   ) 4(بوده  »  بردگىقيد  «اند، كه وى هنوز در       جنگ را، از زبان خودسلمان اين جهت دانسته       

 . شركت كند» احد«و » بدر« گرفته، وى نتوانسته است، در جنگ و به تدريج صورت مى»  مكاتبه«بر اساس 

اضافه بر اين، اگر اين جهت را در نظر بگيريم، كه يك شرط آزادى سلمان ازسوى ارباب او، تاسيس نخلستانى                    

ها انجام شده،اما براى به بار نشستن درختـان خرمـا، بـه صـورتى كـه بـه آن          بوده، كه نهالكارى آن همان روز     

الزم  واقـع شـده، زمـان     »  جنگ خندق «نخلستان گفته شود،حداقل چهار سال، يعنى تا سال پنجم هجرت، كه            

 . ماند داشته است، جاى ابهامى باقى نمى

بـوده، كـه اكنـون      »  جنگ خندق « مودهبه هر حال، به اعتراف مورخان، اولين جنگى كه سلمان در آن شركت ن             

 : دهيم سلمان و نقش كار بردى اورا در آن جنگ و ساير جنگها، مورد مطالعه قرار مى تاريخ آن جنگ، و شركت

 

 »  خندق« در جنگ - 1

بدين مناسبت موسوم   »  احزاب« و سوره ) 5(ناميده شده   »  احزاب«كه در بيان قرآن كريم، غزوه       »  جنگ خندق «

زيرا گسترش اسالم كه با دعوت و هدايت و صلح          ) 6. (است در ماه شوال سال پنجم هجرت واقع شده       گرديده،  
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يافت و دشمنان كه تحكيم و گسترش ايـن آيـين مقـدس آسـمانى را                 روز افزايش مى   گرفت، روز به   صورت مى 

 ! ستندب اى براى نابودى آن كمرهمت مى ديدند، با هر وسيله بامنافع مادى خويش، در مخاطره مى

آنان نيز از دشـمنان پيـامبر    كه»  قبيله قريش«رفتند و با »  مكه«به  »  مدينه«بر اين اساس، گروهى از يهوديان       

، » بنـى اسـد بـن خزيمـة    «،  » بنى سليم «،  » غطفان«هاى   اسالم بودند، پيمان همكارى بستند، به تدريج ازقبيله       

و افراد ديگرى به آنان پيوستند و حداقل        » بنى نضير «و  »  بنى قريظه «،  » بنى مره «،» بنى اشجع «،  » بنى فزاره «

 ) . 7(عهده داشت  از قبيله قريش به»  ابو سفيان بن حرب«هزار نفر فراهم آمدند، كه فرماندهى آنان را  ده

توانسـتند از    چهار روزه كه مـى     در فاصله »  خزاعى«خبر اين توطئه و نقشه خطرناك را، چند نفر از اسب سواران             

كه از شهر خارج شوند      هم، درباره اين  ) ص(رساندند، و رسول خدا   )ص( به مدينه بيايند، به اطالع رسول خدا       مكه

را بـا اصـحاب    و در هر جا بادشمن برخورد كنند با آنان بجنگند، يا در مدينه بمانند و از شهر دفاع كنند، موضوع           

 ) . 8(به مشورت گذاشت 

ه خارج شدن از مدينه، يا ماندن درشهر و دفاع با آنان بـه مشـورت                كه آن حضرت، دربار   ) ص(ياران رسول خدا  

و ماندن در شهر از سوى سلمان فارسى، مورد تصـويب           » كندن خندق «اما طرح   ) 9(پرداخت، هفتصد نفر بودند     

 ) . 10(و ياران قرارگرفت ) ص(رسول خدا

توانـد مقاومـت     ابرسپاه بزرگ نمى  سپاه اندك، در بر   ) ص(اى رسول خدا  : بر اين اساس، سلمان به عرض رسانيد      

دور شـهر خنـدق   )! ص(اى رسـول خـدا  : عـرض رسـانيد   پس چه بايد كرد؟ سلمان بـه     : كند، آن حضرت فرمود   

مانع ايجاد شود، و آنان نتوانند از هر سويى خواستند، ما را مورد حمله قـرار دهنـد،                   كنيم، تا ميان ما و دشمن      مى

داد،خنـدقهايى بوجـود      گاه دشمن كشـور مـا را مـورد حملـه قـرار مـى               شيوه ما در ايران هم چنين بود، كه هر        

 . كرديم گيرى مى آورديم، و جنگ را در مواضع تعيين شده پى مى

) ص(و پيامبر) 11(نازل شد، پيشنهاد سلمان را موردتاييد قرار داد ) ص(بر پايه اين روايت، جبرئيل به رسول خدا

 . و ياران نيز آن را پذيرفتند

 

 دق كندن خن

داد، اما ازجاهاى ديگـر بـه خـاطر اسـتحكام            ارتش مهاجم، از مسير مكه به مدينه، شهر را مورد هجوم قرار مى            

مانـد، بـدين جهـت در        ساختمانها و نخلستانها و افرادى كه در شهر حضورداشتند، تا حدى شـهر محفـوظ مـى                

 : اند نوشته تشريح نقشه خندق

شـمالى  »  ثنية الـوداع  «طورى كه با     شمال شرقى بوده است، به      قسمت واقع در »  شيخان«مبدا خندق از دو برج      

»  سلع«باشد، و باز از آنجا هم به طرف كوه          » جبل بنى عبيد  « متصل شود و مركز آن در مغرب      » مذاد«واقع در   

فاصله را   بخورد، سپس طوايفى كه در طرف غربى شهر سكونت داشتند، به ابتكار خود اين              پيچ»  مسجد فتح «تا  

 ) . 12(ادامه دادند »  مصلى«تا 

بايست  عمل آمد، هر ده نفر مى      كارى كه به   صادر شد، طبق تقسيم   ) ص(دستور كندن خندق از سوى رسول خدا      

را جانشين خود قـرار داد،      »  عبداهللا بن مكتوم  «نگهدارى شهر مدينه     براى) ص(رسول خدا . چهل ذراع حفر كنند   
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خنـدق   ا بيل و كلنگ و تبر و زنيل و وسائل حفارى آن روز مشغول كندنب) 13(و خود با سه هزارنيروى ارتشى     

 . شدند

كردند، سـلمان بـا      فعاليت مى  مردان مؤمن جنگى پيوسته تالش و كوشش داشتند، مهاجران و انصار گروه گروه            

عمروبن عوف، حذيفه، نعمان بن مقرن مزنى، ومجموعا در يك گروه هفت نفرى از انصار، سخت مشغول كـار                   

نياموخته  كردند، اما سلمان كه هنوز زبان عربى را خوب         كار هر يك اشعارى را زمزمه مى       و به هنگام  ) 14(بودند،  

از ناراحتى سـلمان اطـالع پيـدا        ) ص(خدا بود، كه رسول   شعر عربى بخواند، از اين جهت ناراحت       توانست بود، نمى 

ندازه گفتن يك شعر باز گشـايد، كـه بـه دنبـال دعـاى               كرد، و در حق او دعا كرد، تا خداوند زبان اورا، ولو به ا             

 : سرودن اين اشعار پرداخت سلمان به) ص(پيغمبر

 مالى لسانا، فاقول شعرا اسال ربى قوة و نصرا 

 على عدوى و عدو الطهرا محمد المختار، حاز الفخرا 

 حتى اتاك فى الجنان قصرا مع كل حوراء نحاكى البدرا 

) ص(تا بردشمن خـود و دشـمن محمـد        . طلبم  از پرودگار خويش قوت و يارى مى       من زبان شعر سرودن ندارم،    

به قصر شكوهمند راه يافته، و با فرشتگان زيبـاى سـياه        و دربهشت . برگزيده، كه مايه افتخار ماست پيروز گردم      

 . چشم، همنشين باشم

هـاى    و مشـاهده دالورى    اشـعار  مسلمانان جنگاورى كه گروه گروه مشغول كندن خندق بودند، با شـنيدن ايـن             

: با شنيدن ايـن ادعاهـا و فريادهـا فرمـود          ) ص(سلمان از ماست، امارسول خدا    : زد اى فرياد مى   سلمان، هر قبيله  

 ) . 15) (ع(سلمان منا اهل البيت

 

 قدرت دالورى 

در انـد و     موضوع قدرت و توانايى سلمان كهنسال را، در كارآيى كندن خندق، تعدادى ازاصـحاب روايـت كـرده                 

 . كتابها هم آمده است

بايسـت   كرد، و هر ده نفـر مـى        نقشه خندق را تعيين   ) ص(رسول خدا : اند گفته»  انس بن مالك  «و  »  ابن عباس «

خواسـت، او را از      چهل ذراع حفر كنند، اما سلمان چون مرد شجاع ودالورى بود، هر گروه از مهاجر و انصار مى                 

داد و  ايـن بحـث را خاتمـه   ) ص(اما رسول خـدا ) مند گردد  خار آميز او بهره   تا از كاربيشتر و عنوان افت     (خود بداند   

 ) . 16(است ) ع(سلمان از خاندان ما اهل بيت: فرمود

توانست در هر    كرد، و مى   سلمان مرد شجاع و نيرومندى بود، به اندازه ده نفركار مى          : خوانيم در مورد ديگرى مى   

واقـع شـد، و     »  قيس بن ابى صعصـعه    «كه مورد چشم زخم      تا جايى روز پنج ذراع در پنج ذراع خندق حفر كند،          

كنار اوبرويد و   : چاره خواستند، آن حضرت فرمود    ) ص(افتاد، در اين مورد از رسول خدا       بيهوش گرديد و به زمين    

به اين دستور عمل نمودند و . سر اوخالى كنيد او را وضو و غسل بدهيد و آب آن را در ظرفى جمع كرده و پشت              

 ) . 17(داد  مى ان بهبودى يافت و به كار خود ادامهسلم

 



 161

 »  مداين«و »  حيره«كاخهاى 

كند، اما در آن حال واقعه عجيبى رخ داد، او درحـين كلنـگ زدن بـه صـخره                    زد و خندق مى    سلمان كلنگ مى  

 ! شد زد،كلنگ كارآيى نداشت و چيزى از آن كنده نمى سفيد سختى برخورد كرد، كه هر چه بر آن كلنگ مى

زنـد، جـز برقـى       سلمان كلنـگ مـى     كه در نزديكى سلمان مشغول كار بود و متوجه شد هر چه           ) ص(رسول خدا 

سلمان گرفت و سه ضربه كلنگ بر صخره وارد آورد و سه             گيرد، وارد گودال شد، كلنگ را از دست        جهيدن نمى 

 . برق جهيد نوبت

  ديدى؟ ها را اين برق: بعد سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود

سخت كلنگى بر آن سـنگ وارد      كلنگ را گرفت و بسم اهللا گفت و ضربه        ) ص(پيغمبر: در بيان ديگرى هم آمده    

گـاه   چون نورى در شب ظلمانى درخشـيد، آن       »  يمن«سوى   اى از آن به    شد، و جرقه   آورد، كه سنگ سه قسمت    

ه دست آوردم، اكنون من درهمينجا كه       را ب »  يمن«كليدهاى پيروزى بر    : تكبيرگفت و ادامه داد   ) ص(رسول خدا 

 ! مانند كنم، كه به دندانهاى سگ مى را مشاهده مى» صنعا«هستم، درهاى 

جهيدن گرفت، كـه بـاز      »  روم« شد، و نورى از جانب     بعد ضربه ديگرى به سنگ وارد كرد، باز سنگ سه قسمت          

ا به دست آوردم، به خدا سوگند مـن از          ر»  شام«پيروزى بر    اكنون كليدهاى : آن حضرت تكبير گفت و ادامه داد      

 . كنم آنجا را مشاهده مى همين جا، كاخهاى سرخ

گـاه تكبيـر     به من عطا شد، آن    » فارس«اكنون كليدهاى فتح    : سپس ضربه سوم را بر سنگ وارد آورد، و فرمود         

م، كـه چـون     بيـن  را مـى  »  مـداين كسـرى   «و  »  حيره« به خدا سوگند، من از همين جا كاخهاى       : سر داد و گفت   

اوصاف ايران را براى سلمان بيان كرد، و سلمان هـم  ) ص(گاه رسول خدا  آن.كنند داندانهاى سگ خودنمايى مى   

 ). ص(گويى اى رسول خدا همينطور است كه مى: گفت

 ) . 18(آيد  مى ها، بعد از من به دست اين پيروزى: اى سلمان: فرمود) ص(سپس رسول خدا

 

 ماجراى جنگ خندق 

حدود پنج و نيم كيلومتر فاصله را،       :اند ن در اين دفاع مقدس، فداكارى زيادى نمودند، آن طور كه نوشته           مسلمانا

دار هم بودند، و گـاهى هـم در اثـر            كه عرض آن حدود ده متر و عمق آن پنج متربود، در حالى كه بعضى روزه               

گـاه   و آن ) 20. ( انجام رسـاندند   به مدت شش روز، به    ) 19(بردند   كمبود مواد خوراكى ازگرسنگى سخت رنج مى      

مواجـه شـدند، فريـاد    » مدينـه «با خندق و راه مسدود بـراى ورود بـه           »  ابوسفيان«سپاه دشمن به فرماندهى      كه

اى است، كه هرگز عـرب       خدا سوگند، اين نقشه    به) 21. (واهللا، ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها       : برداشتند

 . توانست آن را طرح ريزى كند نمى

تـرين آنهـا از      شـجاع » عبـدود  عمـروبن «سرانجام دشمن پنج روز را در سرگردانى به سر برد، ناچار روز پـنجم               

بـا وى   ) ع(محدوده سپاه اسالم رسـانيد، امـا امـام علـى           فرصتى استفاده كرد، و با اسب خويش خود را به داخل          

از مسـلمانان نيـز شـش نفـر بـه           دشـمن در مجمـوع هشـت كشـته داد، و            . درگير شـد و او را از پـاى درآورد         



 162

شـدند و ناچـار راه       به گريبان  ماه سرسختى با كمبود مواد غذايى دست       و دشمن پس از يك    ) 22(رسيدند   شهادت

 ) . 23(برگشت و شكست را پيش گرفتند 

خداوندى كه آن را در چند آيه        وعنايت) ص(بدين ترتيب، سپاه اندك ولى مقاوم اسالم، به فرماندهى رسول خدا          

حفاظت از كيـان اسـالم،     ، و نيز ابتكارسلمان فارسى براى كندن خندق، جهت        ) 24(يادآور شده   »  احزاب«وره  س

 . يافت كفر و نفاق، به پيروزى سربلندى دست»  احزاب«هجوم  در برابر بزرگترين

 

 »  طائف« در جنگ - 2

امـا در   . بوده اسـت  »  طائف«جنگ ديگرى را كه سلمان در آن و در ركاب رسول خداشركت فعال داشته،جنگ               

يا مغـرض، يـا تحـت نفـوذ و اسـتثمار             نمود، آنان را بى لياقت     به برخى از مورخين بايد اظهار تاسف       اينجا نسبت 

گناه بوده، و آثار آنان را به وسيله سياستهاى شيطانى حاكمان جور،و يا  حكومتهاى جائر دانست،يا اصوال آنان بى

 .  شده شمردبا دست اجانب ضد اسالم، تحريف

كه حضور سلمان   »  امتاع االسماع « هجرى و صاحب  207متوفاى  »  محمد بن عمر واقدى   «زيرا، مورخين غير از     

در زمان حيات رسـول  »  خندق«اند، ساير مورخين پس از جنگ  آورده در سال هشتم هجرى»  طائف«را در نبرد   

 . اند ى سپردهحضور نظامى سلمان را در ساير جنگها، به بوته فراموش)ص(خدا

، همـه ايـن عبـارت را        852متوفـاى   ) 28(، ابن حجر عسقالنى     655متوفاى  ) 27(الحديد   ، ابن ابى  630متوفاى  

الخندق و لم يفته بعد ذلك       اول مشاهده : اند كه  بااندكى تفاوت، اما با يك مضمون و مفهوم درباره سلمان آورده          

 ). ص(مشهد مع رسول اهللا

بود و پس از آن، سلمان حضـوردر هـيچ جنگـى را بـه همـراه                 »  خندق«ت نمود،   اولين جنگى كه سلمان شرك    

 . از دست نداد) ص(رسول خدا

يعنى در همـه  »  را از دست نداده هيچ جنگى) ص(سلمان در زمان رسول خدا    «بنابراين، به اعتراف اين مورخان،      

حضـور او را در  »  جنگ خندق«از داشته است، كه بايد به غير  رسيده، شركت جنگها، كه به حدود سى جنگ مى  

بيست و نه جنگ ديگرمطرح كرده باشند، در حـالى كـه ايـن كـار متاسـفانه صـورت نگرفتـه، يـا خـود آنـان                            

ايرانـى بازداشـته اسـت، و       » سلمان فارسـى  «بوده و روح نژاد پرستى جاهلى، آنان را از مطرح نمودن             سيرقوميت

تـاريخ ترجمـه واژه     : انـد  ارد، و شايدبدين جهت است، كـه گفتـه        خالصه، اينگونه كارها در تاريخنگارى سابقه د      

 . فارسى است»  تاريك«

 . رويم جنگ مى و حضور و ابتكار سلمان فارسى، در آن»  جنگ طائف«به هر حال، به سراغ 

مالـك بـن عـوف    «فرمانـدهى   به»  هوازن«در سال هشتم هجرت و گسترش اسالم، قبيله     »  فتح مكه «پس از   

 . و پيشگيرى ازنفوذ اسالم، آماده جنگ با رسول خداشدند) ص( جنگ با رسول خدابراى»  نصرى

سـه شـنبه دهـم شـوال سـال           پيامبر اسالم، در حالى كه دوازده هزار سپاهى داشت، از مكه حركت كرد و شب              

 و  عجب«به تعبير قرآن كريم براى مسلمانان موجب         رسيد، اما فراوانى سپاه   »  حنين«هشتم هجرى به سرزمين     

هاى مختلف غافلگيرانه بـه سـپاه اسـالم هجـوم            وقتى افراد دشمن از دره     و به همين جهت   ) 29(» شگفتى شد 
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»  بن عبد المطلـب  عباس« ، فريادهاى)ص(در مرحله نخست تار و مار شدند، ولى پايدارى رسول خدا          آوردند، آنان 

سبب شد، كه مسلمانان    ) 30(»  ام حارث  «و»  سليط ام«،  » ام سليم «،  » ام عماره «و شمشير زدنهاى زنانى چون      

و بـه دسـت     ) 31(»  شش هزار نفر از افراد دشمن     «جنگ با به اسارت درآوردن       فرارى باز گردند، و سرانجام اين     

 . به نفع و پيروزى اسالم، به پايان رسيد»  حنين«غنائم فراوانى، جنگ  آوردن

 

 به سوى طائف 

گريختـه  »  طائف«و سايردشمنان به شهر     »  جنگ حنين «و فراريان   »  وازنه«با توجه به اينكه تعدادى از افراد        

بـراى   تصميم گرفت، در مرحله نخسـت     ) ص(رسول خدا . شد بودند و طبق گزارشهايى احساس توطئه و خطرمى       

) 32(سامان به اسالم، و در صورت لزوم، جنگ با آنان برخورد كند و آتش فتنه آنان رافرو نشاند  دعوت مردم آن

طائف اعزام داشته بود و آن   »  هاى بت«شكستن   را براى ) ع(كه امام على   پس از آن  ) ص(ين جهت، رسول خدا   بد

»  طـائف «خود در همان شوال سال هشتم هجرت، به همراه ياران روانـه             ) 33(حضرت به اين كار توفيق يافت       

»  طـائف «به نزديكى حصـاربلند     گرديد، در سرمنزل آخر مسجدى بنا كرد و در آن نماز خواند و با سپاه خويش                 

رسيد، اما چون افراد دشمن در برجهاى بلند سنگر گرفته بودند،تعدادى از ياران آن حضرت با تير باران دشـمن                    

»  طبـرى «را مدت ده روز، يا به قول        »  طائف«شهر كار سختى بود، ناچار شهر        از پاى درآمدند، و داخل شدن به      

جنگ سختى در گرفت وطائفيـان از بـاالى         ) 34. (حاصره خويش درآوردند  مدت بيست روز به م    »  هشام ابن«و  

دادنـد و مجـروح و مقتـول     هاى آهن، سـپاه اسـالم را موردحملـه قـرار مـى         بامها و برجها با تير و سنگ و پاره        

 . كردند مى

، تـا بتواننـد     ) 35(كردنـد    اسـتفاده »  دبابـة «و  »  منجنيق«و سپاه اسالم، براى اولين بار از        ) ص(در نتيجه پيامبر  

 . هاى دشمن را دفع كنند و آتش فتنه را خاموش سازند حمله

امروزى بـوده اسـت، و شـايد هـم           دبابه، وسيله پرتاب كردن تير به داخل حصار بوده، كه شبيه تانكهاى جنگى            

 . گفت»  ارابه«بتوان به ان 

: مشورت كرد، و سلمان فارسـى گفـت       با ياران خود  ) ص(گويند رسول خدا  : نويسند واقدى مى »  منجنيق«درباره  

گذاشـتيم، و   نصب كنيم،ما در سرزمين فـارس، بـر حصـارها منجنيـق مـى         »  منجنيق«عقيده من اين است كه      

شديم، و گاه دشـمن بـر مـا پيـروز            كرد، ما بر دشمن به اين وسيله پيروز مى         دشمن هم عليه ما همان كاررا مى      

 . نى خواهد شدشد، واگر منجنيق نباشد، مدت محاصره طوال مى

يزيـد بـن   «را »  دبابـه «منجنيـق و دو  :اند برخى هم گفته  . منجنيق تهيه كنند  : دستور داد ) ص(گاه رسول خدا   آن

 ) . 36(كه در نواحى مكه بود آورده بود »  جرش«از »  زمعة

الم بـه نبـرد     سپاه اسـ  »  دبابه« و نيز تهيه  »  سلمان فارسى «به وسيله   »  منجنيق«به هر حال، با طرح يا ساختن        

به جنگ بى امان پرداخت وطائفيان كه مدت بيست روز در محاصره سپاه اسالم بودنـد،                ) ع(ادامه داد، امام على   

»  ثقيف قبيله«از افراد دشمن   ) 37(كه مسلمانان در اين جنگ چهارده شهيد دادند          كسى را فرستادند، وپس از آن     
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 پايان رسـيد، و خطـر طائفيـان،اگر چـه بسـيارى از آنـان                و اين جنگ با پيروزى اسالم به      ) 38(مسلمان شدند   

 . مسلمان نشدند، دفع گرديد

 

 »  قادسيه« در جنگ - 3

»  ابـو عبيـده ثقفـى     «گشودفرمانده آنـان     خويش، سرزمينهاى ايران را مى     وقتى ارتش اسالم، با دعوت و هدايت      

ر هزار نفر از مسلمانان مفقود و در آب غرق شد، و نيز چها در سرزمين شام كشته»  ابو عبيداهللا جراح«معروف به 

خليفه دوم سنگين تمام شد، بدين جهت تصميم گرفت، همه نيروهاى مسلمان رااز،              اين فاجعه براى  ) 39(شدند  

خود، دشمن را سركوب سازد، امـا        يمن، مكه، مدينه، كوفه، بصره و شام عليه دشمن بسيج كرده و به فرماندهى             

مشـورت كـرد   ) ع(دار شود، با امام علـى  ارتش اسالم را عهده ه را ترك گويد و فرماندهىكه خود مدين  درباره اين 

 ) . 41(از مركز اسالم خارج شود » عمر«صالح ندانست »  روميان«به احتمال هجوم  و آن حضرت با توجه) 40(

 ) . 42(ام شود در عراق اعز» قادسيه«به فرماندهى ارتش اسالم انتخاب شد، تا به »  سعد وقاص«بدين جهت 

روز در مغـرب ايـران، پـانزده     شـود، آن  قادسيه، كه امروز نيز شهرى در عراق است و با همين نـام خوانـده مـى         

 ) . 43(فاصله داشت »  غذيب«و چهار ميل تا »  كوفه«فرسنگى 

تعـداد  هـاى طـرفين درگيـر، و     تاريخ اين جنگ، فرمانـدهان،انگيزه : ، چهار موضوع مهم  » جنگ قادسيه «درباره  

 : سپاهيان طرفين، مناسب خواهد بود به طورخالصه مرورى داشته باشيم

انـد، امـا     نظرهـايى داشـته     درباره تاريخ وقوع اين جنگ، مورخـان قـرن دوم هجـرى تـا كنـون، اخـتالف                  - 1

محرم سـال چهـاردهم هجـرى، در زمـان خالفـت،          وقوع جنگ قادسيه را، در اول ماه      »  طبرى«و  »  مسعودى«

 ) . 44(اند  نوشته»  خطابعمر بن «

بـود كـه از   »  سعدبن ابى وقاص «،  »عمر« فرمانده سپاه اسالم، همانطور كه در باال هم اشاره شد، از سوى              - 2

او ادامه دعوت اسالمى و گسترش حوزه اسـالم،          با هزاران نفر حركت كرد، و انگيزه      »  عراق«به سوى   »  مدينه«

راهـى  »  ثعلبيـه « سرزمينهاى اسالمى بود، كه پس از سه ماه توقـف در  و در نتيجه دفع حمله ارتش ايران،عليه    

 ) . 45(عراق گرديد 

بـه همـراه يـك گـروه     »  رستم« هاى مادى در برابر وعده  »  مغيرة بن شعبة ثقفى   « انگيزه سپاه اسالم را كه       - 3

 ) . 46 (اعزامى اعالم كردند، دعوت به اسالم، و آزادى انسان ازبردگى، به عبادت خداوند بود

» اعور«از چهار ماه توقف در    بود، كه وى نيز پس    » رستم فرخ زاد  «،  »يزدگرد«اما فرمانده ارتش ايران، از سوى       

با توجه به اينكه منتظر ماندتا نيروهـاى او از همـدان، اصـفهان، رى، قـومس                 ) 47(»  سيلحين«و  »  حيره«بين  

كـه حـوزه     اردوگاه تشكيل داد، و با توجه به اين       »  مداين«در  ) 48. (و نهاوندبرسند ) سمنان و دامغان و شاهرود    (

خواست، براى حفظ امپراطورى خـود درايـران، از نفـوذ     زيادى در حال گسترش بود، يزدگرد مى       اسالم با سرعت  

 . سپاه اسالم جلوگيرى كند

 يـا افـرادى را كـه از         بودنـد،  آنان را كه از مدينه آمـده      »  احمد بن داود دينورى   « درباره تعداد ارتش اسالم،      - 4

مجمـوع افـراد    »  طبرى«اما  ) 49(و ساير جاها به آنان افزوده گرديده بودند، بيست ودو هزار نفر دانسته              »  شام«
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هشتاد و سـه هـزار نوشـته اسـت          »  مسعودى«و  ) 50(سپاهيان اسالم را، حدود سى هزار نفربرآورد كرده است          

)51 . ( 

يكصـد و   »  بـالذرى «و) 53(شصـت هـزار     »  مسـعودى «) 52(هزار نفر،   سى  »  طبرى«را  »  رستم«تعداد ارتش   

را كه آن روز مركبهـا      »  فيل«حضور سى نفر     و همه اين سه مورخ براى اين ارتش       ) 54(داند   بيست هزار نفر مى   

 ) . 55(اند  كرده و وسائل جنگى خطرناك بود، مطرح

پرستى بـوده، بـدين جهـت در ايـن           ز آتش بت  موضوع مهم درباره هدف ارتش اسالم، معنويت و نجات ايران ا          

اين سپاه به قدرى مجهـز بـود كـه، گـروه            . كرد جنگ هم نخست دعو ت به اسالم و هدايت افرادرا مطرح مى           

بـود،  »  عبـداهللا بـن ربيعـه بـاهلى    «داشت، كار قضاوت و اداره امور مـالى، بـه عهـده         پزشكان و جراحان همراه   

 ) . 56(داشت  لمان فارسى دانشمند و كهنسال به عهدهوسرپرستى و هدايت اين گروهها را س

هاى فراوانى طول كشيد،سرانجام با به اسارت درآمـدن چهـار            به هر حال، جنگ قادسيه كه چهار روز با سختى         

 مـيالدى، بـا     635فرمانده آنان،در محرم سال چهاردهم هجرى، مطابق بـا          »  رستم«هزار ايرانى و كشته شدن      

و سلمان فارسى هم بـا عظمـت تمـام نقـش ارشـاد و هـدايتگرى خـويش                   ) 57(رسيد   ايانپيروزى اسالم، به پ   

 . به هموطنان خويش ايفا نمود رانسبت

 

 »  مداين« در فتح - 4

: نويسـد  از آنجا ديدن كـرده مـى    هجرى372 جغرافى دانى كه به سال   . يعنى شهرها است  »  مدينه«مداين، جمع   

ستقرخسروان بوده است، و اندر آن يك ايوانى است، كه ايوان كسـرى             بر مشرق دجله، و م     مداين شهركى است  

هيچ ايوانى از آن بلندتر نيست اندر جهان، و اين شهرى بزرگ بوده و با آبادانى، وآبـادانى آن                   :گويند كه . خوانند

 ) . 58(به بغداد بردند 

»  طيسـفون «است، كه به عربى      به معناى شهرستانهاى ايران   »  ته سى فون  «از اصل   »  تيسفون«نام فارسى آن    

 . شده است

تيسفون، پايتخت پادشاهان ساسانى بوده، كه به نام خاص شهرى عمده ازمجموعـه شـهرهايى، كـه بـه زبـان            

 . گرديده است شده، اطالق مى مى يعنى شهرهاى پادشاه خوانده»  ماحوزه«سريانى 

 : شهر  از هفتشده، عبارت است گفته مى»  تيسفون«مجموعه شهرهايى، كه به آن 

 .  وه اردشير، يا سلوكى يا سلوكيه، در ساحل غربى دجله- 1

 .  رومگان، در ساحل شرقى دجله- 2

 .  در زنى ذان، در ساحل غربى دجله- 3

 .  والدش آباذ، در ساحل غربى دجله- 4

 .  اسپانير، واقع در ساحل غربى دجله- 5

 .  ماحوزا، واقع در ساحل شرقى دجله- 6

 ) . 59(ون، پايتخت پادشاهان ساسانى، در ساحل شرقى دجله  تيسف- 7
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شهردانست، كه ساير شهرها را نيـز تحـت          توان تيسفون را مركز هفت     بر اساس شرحى كه در باال ارائه شد، مى        

 . پوشش داشته است

 و در كنـار   » بغـداد «جنـوب    لويس معلوف، مداين را مجموعه شهرهاى عراقى دانسته، كـه در سـى كيلـومترى              

فتح شده است   »  سعد بن ابى وقاص   «ميالدى، به وسيله    637قرار دارد، و پس از فتح قادسيه، در سال          »  دجله«

)60 . ( 

مجموعه شهرهايى كه پايتخت هفتصد ساله ساسانيان بود،و كاخ سـفيد آن بـا سـنگهاى                »  مداين«به هر حال    

امـا قبـل از آن كـه،        . ه اسالم افزوده گشت   شد و به حوز    مرمر به آسمان سركشيده بود، به دست مسلمانان فتح        

را بـه پادشـاه ايـران،       ) ص(را بررسـى كنـيم، نامـه رسـول خـدا          »  سـلمان فارسـى   « فتح آن سـرزمين و نقـش      

 : كنيم مى مطالعه

 

 » خسرو پرويز«به ) ص(نامه پيامبر

 را بـه اسـالم      نوشت و آنـان    مى رسول گرامى اسالم، در سال ششم هجرت، كه نامه براى سرداران و پادشاهان            

 : پادشاه ايران نوشت» خسروپرويز«اى هم به شرح زير براى  كرد، نامه دعوت مى

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هدايت را بپذيرد، و به خدا و رسـول          به كسرى بزرگ فارس، سالم بر كسى كه       ) ص(از جانب محمد رسول خدا    

بنده و فرستاده ) ص(شريكى هم ندارد، و محمدو شهادت بدهد كه، خدايى جزخداى يگانه نيست و . ايمان آورد

 . خداست

همه مردم هستم، تا زندگان را بيم        كنم، چون من فرستاده خداوند به سوى       من تو را به سوى خداوند دعوت مى       

خواهى يافت، و اگـر از زيـر         اگر تو اسالم بياورى، سالمت    . نمايم دهم و بيدار گردانم، و براى كافران احقاق حق        

 ) . 61(كنى، گناه همه مجوسيان بر گردن تو خواهد بود  انه خالىبار حق ش

را ) ص(كه نام رسـول خـدا      رسيد، وى ازاين  » خسرو پرويز «به دست   »  عبد اهللا بن حذاقه   «وقتى نامه به وسيله     

ا ر) ص(او سنگين و بر خالف انتظار بود، نامه رسول خدا          جلوتر از نام خويش ديد، و پذيرفتن محتواى نامه براى         

او مملكـت  : رسيد، آن حضـرت فرمـود     ) ص(گاه هم كه خبراين بى احترامى به گوش رسول خدا          پاره كرد، و آن   

خداوند مملكـت او را پـاره پـاره         :وقدرت خود را پاره پاره كرده است، در بيان ديگرى آمده، آن حضرت دعا كرد              

وقتـى سـلمان فارسـى      »  مدينه«شهر  به دور   »  خندق« در سال پنجم هجرت نيز، به هنگام كندن       ) 62. (گرداند

كلنـگ را  ) ص(زد، وبه سنگ سفيد سختى در دل خاك برخورد كرد، رسول خـدا       كلنگ مى »  خندق«براى حفر   

پيروزى بر بخشى از     هر يك را مژده   ) ص(هايى جهيدن گرفت، كه رسول خدا      سنگ را شكست، جرقه    گرفت، آن 

 ) . 63! (ح اهللا بعدى،يا سلمانهذه فتوح يفت: كشورها تلقى نمود و از جمله فرمود

 . هايى است كه، بعد از من واقع خواهد شد اينها پيروزى! اى سلمان
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رستم فرخ «براى گفت و گو با » قادسيه«قبل از شروع جنگ »  سعد وقاص «از سوى ديگر، وقتى هيات اعزامى       

 آنان را شنيد، سخت ناراحت      وقتى سخنان محكم و قاطع     نزد او رفت، رستم   » خسرو پرويز «فرمانده ارتش   » زاد

 ) . 64(مملكت او از آسمان به زمين سقوط كرده است : و منقلب شد، زيرا وى درخواب ديده بود

پوشد؟ خسـرو پرويـز، چگونـه       مى پس از بيست و يك سال، چگونه لباس عمل        ) ص(اكنون ببينيم، سخن پيامبر   

كشـته شـد،    »  جنـگ قادسـيه   «كه خـود در     »  رستم«بيند؟ وخواب    سزاى پا روى عقل و فطرت گذاشتن را مى        

 ! گردد؟ چگونه به طور كامل تعبيرمى

 

 ادامه جنگ 

گريختـه و بـه     »  قادسـيه «فرمانـدهان خـود را از دسـت داده بودنـد، از           »  جنگ قادسيه «ارتشيان فارس، كه در     

عبـور كنـد و بـه       »  لهشط دج «بايست از    مى اما سپاه اسالم  ) 65(يعنى پايتخت ايران پناه جسته بودند       »  مداين«

را اردوگاه قـرار دادنـد و مـدت         »  مداين«براى اين منظورداخل خاك عراق، روبروى       . سرزمين مداين وارد شود   

امـا وقتـى سـپاه      ) 66(خرمـا رسـيد و خوردنـد         مـاه اقامـت كردنـد، بـه طـورى كـه دو نوبـت               بيست و هشـت   

را آتـش زده و نـابود        ن قايقها و پلهاى ارتبـاطى     عبور كند، مشاهده كرد پارسيا    »  شط دجله «خواست از    مى اسالم

وارد »  مـداين «عبور كند و بـه سـرزمين        »  شطدجله«بدون وسيله الزم از      بايست ناچار سپاه ى  ) 67(كرده بودند   

 . گردد

كه بااسب به آب بزند نگرانى داشت، اما         فرمانده سپاه اسالم، در جلو نيروها قرار داشت، و از اين          »  سعد وقاص «

شـدند و   » نهـر «كـرد، وارد     كه سلمان نيز در كنار او حركت مـى         خره بسم اهللا گفت و با اسب خود، در حالى         باال

در حـالى كـه از ورود بـه آب پريشـان            » سعد«كردند، ولى    در آب دنبال آنان حركت مى      ساير نيروهاى مسلمان  

 ) . 68(ذلك تقدير العزيز العليم : كرد وبيمناك بود، اين آيه قرآن را تالوت مى

كرد و براى آن بيمناك بود وبه همين دليل با خوانـدن آيـه             آرى، سعد وقاص، به آب زدن را خطرناك تلقى مى         

 . سپرد خود را به عهده خداوند عليم وحكيم، مى فوق، سرنوشت

 : خواند اضافه بر اين، به استمداد از ذات مقدس خداوند پرداخت و مى

ينصرن اهللا ولية، و ليظهرن دينه، و ليهزمن عدوه،ان لم يكن فى الجيش بغي او               حسبنا اهللا و نعم الوكيل، واهللا ل      

 ) . 69(ذنوب تغلب الحسنات 

كند، دين خـود     خود را يارى مى    كند و او خوب وكيلى است، بخدا سوگند، خداوند دوست          خداوند ما را كفايت مى    

و گناهـان   . رتـش مسـلمانان سـتمى نباشـد       كشاند، اگـر در ا     مى گرداند، و دشمن خود را به شكست       را پيروز مى  

 ! نگردانند ها را مغلوب خوبى

گشـود، و اضـافه بـر ايـن، نغمـه            مى سلمان فارسى هم، كه هميشه و همه جا، عالمانه و حكيمانه لب به سخن             

»  سـعد وقـاص   «كـرد، وقتـى از سـخن         را درگوش جان زمزمه مى    »  خندق«در جنگ   ) ص(پيروزى رسول خدا  

احساس كرد، با اعتماد به ايمان خويش و با شناختى كه از سپاه اسالم داشت وهمچنـين                  نىمفهوم ترس و نگرا   
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» سـعد «بـه دلـدارى و راهنمـايى         به اوضاع ارتش مقابل آگاه بود، با لحن دلگرم كننده و نويد بخشى، اينگونـه              

 : پرداخت

بيده، ليخرجن منه افواجـا كمـا        لماناالسالم جديد، ذللت لهم واهللا البحور، كما ذلل لهم البر، اما والذى نفس س             

 ) . 70(دخلوه افواجا 

آنهـا رام شـده، همـانطور كـه          و قسم به خدا درياها بـراى      ) باشد و ملت آن نيكوكار مى    (اسالم دين جديد است     

 . خشكى براى آنها رام و آسان است

آيند، همـانطور كـه گـروه        ىم بيرون»  دجله«به خدايى كه جان سلمان در اختيار اوست، مردم گروه گروه از آب              

 . گروه به آن وارد شدند

كردند، كسـى از آنـان غـرق و          آب براى آنان رام شد و به طور طبيعى از روى آن عبورمى            : نويسد مى»  طبرى«

نمودند و با هم مشغول گفت و گو بودند، و همـانطور             حركت مى  مفقود نشد، چون جمعيت مانند طبقى روى آب       

 ) . 71(ود، به ساحل رسيدند داده ب كه سلمان وعده

ديـوان  : زدنـد  كه آنان فريـاد مـى      بارى، اينگونه به آب زدن سپاه اسالم، فارسيان را به وحشت انداخت، تا جايى             

شـما  ! اى جماعـت عـرب    : نام داشـت فريـاد زد     » خرداد« گاه يكى از فرماندهان آنان كه      آن! آمدند، ديوان آمدند  

 ) . 72( به دستور او سپاهيان، نيروهاى مسلمان را تير باران كردند توانيد با ما مقابله كنيد،سپس نمى

 

 رهبرى سلمان 

» وه اردشـير  «يـا   » بهرسـير « يعنى»  مداين«سرگذاشت و به اولين شهر       را پشت »  نهر دجله «وقتى سپاه اسالم    

در مقام رهبرى ارتش  كه اهل ايران بود،      رسيدند، همانطور كه شيوه مسلمانان بود، سلمان فارسى باتوجه به اين          

 . سخن بگويد و آنان را با صلح و صفا به اسالم دعوت كند يافت، با پارسيان اسالم ماموريت

بايست درمراحل مختلف در برابر ارتش مقابل،        در آنجا سلمان پيشواى مسلمانان بود، و مى       : نويسد مى»  طبرى«

 : مردم ايران، دعوت خود را بدينگونه آغاز كردآنان را به اسالم دعوت كند، بدين جهت درآن شهر، خطاب به 

انى منكم فى االصل و انا ارق لكم، و لكم فى ثالث ادعوكم اليها ما يصلحكم،ان تسلموا فاخواننا، لكم ما لنا و                      

 ) . 73(سواء، ان اهللا ال يحب الخائنين  عليكم ما علينا، و اال فالجزية، و اال نابذناكم على

مهربانى كـنم، بـدين جهـت در سـه           خواهم دارم و مى   نى است، من شما را دوست مى      اصل و ريشه من هم ايرا     

كنم، اگر مسلمان شديد برادران ما خواهيد بود، و در حقوق            دعوت مى  شما را به آنچه خير و صالح شماست        وبت

ريد، در غيـر ايـن      رابپذي»  جزيه دادن «باشيد، و اگر در برابر اسالم تسليم نشديد، بايد           و تكاليف باما مساوى مى    

به جنگ شويم، زيرا خداوندمتعال خائنان، و آنهـايى را كـه فرمـان او را انجـام                   صورت، ما ناچاريم با شما دست     

 . دارد دهند، هرگز دوست نمى نمى

تا مدت سه روز دعوت سـلمان را گـوش دادنـد،اما زيـر بـار آن نرفتنـد و                    » وه اردشير «يعنى  » بهر سير «مردم  

كردند و آنان را شكست دادند، و آنها هم شهر و ديار             ا منجنيق به قلعه و حصار شهر آنان حمله        مسلمانان ناچار ب  

 ) . 74(خويش را رها كرده، فرار رابرقرار برگزيدند 
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 تصرف كاخ سفيد 

پادشـاه  » شـهريار «، پسـر    »يزدگرد« افتاد، بدين جهت  »  كاخ سفيد مداين  «لرزه در   » وه اردشير «با سقوط شهر    

ه فرار شد، او را در زنبيلى گذاشتند، ازباالى كاخ سفيد مداين پايين فرستادند، وى هـم بـا برداشـتن                     فارس آماد 

. گريختنـد » حيـره «قيمتى كاخ، و با همراه برداشتن رجال حكومت و زنان و كودكان، به               مقدارى از اشياء سبك   

فرسـتاده بـود، و     »  پل ذهاب « يعنى»  حلوان«يزدگرد، از قبل اعضاى خانواده خود را به         »  طبرى«يا بقول   ) 75(

 ) . 76(خود هم به آنجا رفت 

وارد شدند، باز سلمان دعوت خويش راآغـاز كـرد، مـردم را بـه پـذيرش       »  مداين«وقتى هم سپاهيان اسالم به      

دعوت را نپذيرفتند و كار آنان به جنگ و شكسـت كشـيد              كه» وه اردشير «اسالم فرا خواند، اما بر خالف مردم        

مردم مداين عموماگريخته بودند، بدين جهت افراد باقى مانده وقتى سر و صداى سلمان و خـروش سـپاه                   ) 77(

 . جنگ براى چه؟ ديگر كسى در شهر نمانده است: را شنيدند، اعالم داشتند اسالم

 از فـتح  پـس ) ص(رسول خدا افتاد، وعده) 78... (قل اللهم مالك الملك، تؤتى الملك: گاه سلمان، باز بياد آيه  آن

) 79(را كه آن حضـرت معرفـى كـرده بـود            »  سفيدى كاخ«را يادآور شد و     »  روم«و  »  فتح فارس «مكه، درباره   

 . مشاهده نمود

در شهر خلوت به گردش پرداخت، باديدن آن كـاخ و آوارگـى كـاخ               »  سعد وقاص «سپس فرمانده سپاه اسالم،     

يون، و زروع و مقام كريم، و نعمة كانوا فيهـا فـاكهين،     كم تركوا من جنات وع    : نشينان به تالوت قرآن پرداخت    

 ) . 80(كذلك اورثناها قوماآخرين 

هاى آب را از خود به جاى گذاشتند، وزراعتها و مقام و منزلتهاى عالى را رها                 افراد دنيا چه بسيار باغها و چشمه      

ا آن را به اشخاص ديگرى بـه عنـوان   بودند، چشم پوشيدند، و م كردند و رفتند، و از ناز و نعمتى كه در آن غرق    

 . ارث تحويل داديم

داد، حتـى    آرى، وقتى كاخ سفيد به محاصره سپاه اسالم درآمد، باز سلمان به دعوت وتبليغ خـويش ادامـه مـى                   

 ! شويم؟ مشغول جنگ نمى! اى ابو عبداهللا: همراهان رزمنده، كه تحت فرماندهى اوبودند،اعتراض كردند كه

اين كار را انجـام     ) ص(رسول خدا  به اسالم دعوت كنم، همانطور كه       بدهيد تا آنان را نخست     اجازه: سلمان گفت 

 ) . 81(گفت  سخن مى داد، حتى سلمان با زبان فارسى هم با آنان مى

شـدند، در آنجـا هشـت    »  مداين ايوان«به هر حال، سعد وقاص و سپاهيان اسالم، بدون جنگ و خونريزى وارد            

اقامت داشت، نماز را تمام خواند و چون روز جمعـه رسـيد،              خواندند، سعد چون خود بناى    »  نماز پيروزى «ركعت  

برگـزار گرديـد، و   ) 82(واقـع شـد   »  فـتح المـداين  «درماه صفر سال شانزدهم هجرت، كـه   » نماز جمعه «اولين  

 ) . 83(را مسجد قرار دادند »  مداين« كاخ

 ) . 84(را گشود  مداين) جنگ و تالش(ز يكماه سعد وقاص، پس ا: نويسد مى»  ابوريحان بيرونى«
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 حفظ بيت المال 

وبسيارى از بزرگـان صـحابه در آن        »  جابر بن عبداهللا انصارى   «و  »  سلمان فارسى «در مورد عظمت جنگى، كه      

هاى آنان را در جنگ و پيروزى مطالعه         هايى از شيوه   توان گفت،كه گوشه   اند، سخنهاى فراوانى مى    حضور داشته 

 . رديمك

بيت المال مسلمانان است، زيرا  اما رفتار بسيار مهم و آموزنده مسلمانان در اين جنگ و فتح، موضوع حفظ اموال

شود، بايد به ابواب جمعـى و خزانـه بيـت المـال              محسوب مى  هاى عمومى  غنيمتهاى جنگى كه از جمله دارايى     

وران رسيدگى كنـد، نيازمنـديهاى آنـان راتـامين          به وضع رزمندگان و جنگا     اسالمى نخست  واريز گردد، تا حاكم   

 . به كار گيرد حوزه اسالم نمايد، و سپس اين در آمد را در جهت مصالح مسلمانان و تقويت

آرى، درباره ايمان، روح صداقت، امانتدارى، درستكارى، و باالخره، معنويت وآخـرت نگـرى مسـلمانان رزمنـده             

واهللا ان  : گويـد  فرمانده سپاه اسالم مى   »  سعدبن ابى وقاص  «دنيايى   ارفپيراسته از خود باختگى و آلودگى به زخ       

 ... الجيش لذوامانة

حـق تقـدم را   » جنـگ بـدر  «به خدا سوگند، اين ارتش امانتدارى است، اگر اين جهت نبود كه سـپاه اسـالم در             

 ) . 85.. (برترى دارند» سپاه بدر«اينان بر : گفتم داشتند، مى

اطـالع  »  اهل قادسـيه  «به خدايى كه غير از او خدايى نيست، ما بركسى از            : گويد مى»  رىجابر بن عبداهللا انصا   

نيافتيم كه آخرت خود را با دنيا طلبى آميخته باشد،فقط به سه نفر مشكوك شديم، كه بعد فهميديم آنـان هـم                      

مـت كسـرى، و     خليفه هم وقتى مشـاهده كـرد، شمشـير گـران قي           ) 86. (داراى امانتدارى و زهدبااليى هستند    

 . )87(هستند  اينان مردم امانتدارى: اند، آنان را مورد تقدير قرار داد و گفت را سپاه اسالم آورده جواهرهاى فراوانى

آن شهر انباشـته از امـوال و         را فتح كردند و به    »  مداين«وقتى مسلمانان   : روايت كرده است  »  ابو عبده عنبرى  «

بسيار پر ارزشى را به مسـؤول امـور دارايـى           » جعبه جواهر «مردى آمد و  جواهرهاى سلطنتى قيمتى وارد شدند،      

ما تا كنون جواهر به اين عظمت وقيمتـى         : را ديدند گفتند  »  جعبه قيمتى «المال تحويل داد،وقتى افراد اين       بيت

 . توانيم قيمتى تعيين كنيم را نديده بوديم و براى آن نمى

بـه خداونـد    : اى؟ او گفت   د هم چيزى از جواهر اين جعبه راتصرف كرده        آيا خو : گاه از آورنده آن سؤال كردند      آن

دانسـتم، هرگـز چيـزى از آن را نـزد شـما              سوگند، اگر خدا را در نظر نداشتم و خود را دربرابر او مسـؤول نمـى               

 . آوردم نمى

ـ          » جعبه جواهر «افراد سپاه، با ديدن آن       اى  وق العـاده  و امانتدارى آن مرد مؤمن، فهميدند اوشخصيت مؤمن و ف

خواهم مورد تمجيد  من نمى: به معرفى خود حاضر نشد و گفت است، تقاضا كردند، او خود را معرفى كند، اما وى

 . خداوند اين كار را انجام دادم و به پاداش اوراضى هستم من فقط براى رضايت! قرار گيرم شما و ديگران

دهنده بود، بدين جهـت وقتـى وى         يار شگفت آور و تكان    آرى، چنين روحيه صداقت و امانتدارى براى افراد، بس        

گاه كه او به جمع ياران خود پيوست، از          دنبال او فرستادند، و آن     براى رفتن حركت كرد، كسى را براى شناسايى       

 ) . 88(است »  عامر بن قيس«او : آنان خواستند او رامعرفى كنند، گفتند
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 ظهور فرزند فارس 

 هجرى، عالمه محمدباقر مجلسى و محـدث نـورى،          401 بن عياش، متوفاى سال      احمد بن محمد بن عبيداهللا    

اند، كه قابل اهميت     اسالم، داستان معجزه آسايى را روايت كرده       در ارتباط با سقوط ايران آن روز و پيروزى سپاه         

 . است

فرمانـده  » رخ زاد رستم فـ  «پيروز شد و خبرمرگ     »  قادسيه«خالصه داستان اين است كه، وقتى سپاه اسالم در          

فـرار  »  كاخ سفيد مداين  «با اعضاى خانواده خويش از       گرفت رسيد، وى تصميم  » يزدگرد«ارتش ايران به گوش     

 : ايستاد، و با آن ساختمان رفيع، اينگونه به سخن پرداخت»  ايوان مداين«كند، اما قبل از فرار جلو

ما خودم يا مردى ازفرزندانم نزد تو باز خواهـد گشـت،            گويم، ا  بدرود، من اكنون تو را ترك مى      ! اى ايوان مداين  

 ! آن هم معلوم نيست شود، و زمان البته اين كار به زودى انجام نمى

مـردى از   «را  » يزدگـرد «سخن   رسيدم، و مفهوم اين   ) ع(يك روز به حضور امام صادق     : گويد سليمان ديلمى مى  

اسـت  ) ع(حضرت مهـدى  ) ع(صاحب االمر » يزدگرد«دان  منظور ازفرزن : فرمود) ع(امام. جويا شدم »  فرزندان من 

اوششـمين  ) بـوده اسـت   » يزدگـرد «دختـر   ) ع(يا شهربانو مادر زين العابدين    »  بانويه«كه به وسيله مادرخويش     (

 ) . 89(آيد  به وجود مى» يزدگرد«فرزند من است، كه بدين ترتيب از نسل 

وى وساير بزرگزادگان را طبق سفارش      ) ع(امام على » انوشهرب«ها هم آمده، به هنگام اسارت        در بعضى از تاريخ   

دوم مانند اسيران ديگر با آنان رفتار نمايد، و سلمان چون فارسى  خليفه گرامى داشت، و نگذاشت) ص(رسول خدا

 ) . 90(به دنيا آمد )ع(شد، كه از دامن وى، امام زين العابدين) ع(دانست،واسطه ازدواج آن بانو باامام حسين مى

 

 » بلنجر« در جنگ - 5

بلنجـر، سـابقا پايتخـت      . است بوده» غزوه بلنجر «جبهه ديگر جنگى را كه، سلمان فارسى در آن شركت داشته            

است، كه در قـديم در      »  آريايى«اى از اقوام     و خزرنام طايفه  ) 91(پايتخت آنان شده    »  آتل«بوده، بعدها   » خزر«

 مـيالدى، در قسـمت جنـوب        950 تـا    600اشـته و از سـال       درياى خزر سكونت د    و سواحل غربى  »  تركستان«

 ) . 92(شده است  هم از نام آنها گرفته» درياى خزر«اند، و نام  داراى حكومت و قدرت بوده»  قفقازيه« غربى

جنگ نيز شركت داشته، و پس       شود، سلمان فارسى در اين     به هر حال، آن طور كه از متون تاريخى استفاده مى          

در اين جنگ شهيدشده، سـلمان فارسـى بـا سـپاه اسـالم، از راه گـيالن و                   »  ن بن ربيعه باهلى   سلما«كه   از آن 

 ) . 93(مازندران، برگشته است  كوههاى گرگان و جنگلهاى

آن را فـتح    »  بن ربيعه باهلى   عبدالرحمن«بوده، كه   » خزر«بلنجر، شهرى از شهرهاى     : نويسد مى» قمقام زخار «

 . رازى را در ميان گذاشته است»  بجلى قين زهيربن«دار بزرگ عرب سلمان فارسى هم با سر. كرد

آن راز اين بود كه، زهير بن قين، آن را در سال شصـت و يـك هجـرى، در كـربال ودر ركـاب حضـرت سـيد                             

رفتـيم و خداونـد فـتح و        » بلنجر«فتوحات اسالمى به     وقتى در زمان  : افشا كرد و به ياران خود گفت      ) ع(الشهدا

آيـا از ايـن پيـروزى       : ى نصيب ما كرد وغنيمتهايى هم به دست ما رسيد، سلمان فارسى به ما گفت              هاي پيروزى

 خوشحال هستيد؟  وغنيمت
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 . آرى، چنين است: گفتيم

را ) ص(است كه، جوانان آل محمد اگر چه اين خوشحالى به جاست، اما خوشحالى واقعى آن وقتى   : سلمان گفت 

باشد  لذت و خوشحالى آن، از اين پيروزى و غنيمت، بيشتر مى            بشتابيد، كه  درك كنيد، و به حمايت و يارى آنان       

)94 . ( 

زهيـربن  «كـربال رخ داد و       گفت، تا آن تاريخ كه واقعه      مى» زهير«بارى، آن روز كه سلمان اين راز را در گوش           

لمان آگـاه بـه     سال مانده بود، و چنـين كارهـايى از سـ           در آن شركت نمود و به شهادت رسيد، حدود سى         »  قين

خـوانيم، سـابقه     هـم مـى   »  كرامات اعجاز گونه  «خوانديم، و در فصل     »  حكمت وفقاهت «اسرارى، كه در فصل     

 . داشته است فراوانى

»  عثمـان « هجرت و درسـال نهـم خالفـت          32به سال   » بلنجر«جنگ  : اند درباره تاريخ وقوع اين جنگ نوشته     

ها نصب نمودند، چند روز بـه جنـگ و مبـارزه             ها و ارابه   ،منجنيقواقع شد، مسلمانان آن شهر را محاصره كردند       

و نيـز در حـوزه اسـالم        (نيـز حضـور داشـتند       »  ابـوهريره «و  »  سـلمان فارسـى   «شديد پرداختند و درحالى كه      

رزمندگان نتوانستند كارى از پيش ببرنـد، وسـرانجام بـا كشـته و              ) 95) (عثمان، آشوبهايى به راه افتاده بود      عليه

 ) . 96! (بازگشت را پيش گرفتند ح دادن، از مسيرهاى گيالن و گرگان و مازندران، راهمجرو

 

  در پيكارى ديگر - 6

قهرا در مناطقى از سـرزمينهاى       از سلمان فارسى، اين زاهد دالور، در پيكار ديگرى نيز سخن به ميان آمده، كه              

 : خود آورده است»  طبقات«ر كتاب د» سعد ابن«و نيز »  ابو نعيم«براين اساس . ايران بوده است

گروهـى از سـپاهيان اسـالم بـود          با سلمان فارسى، كه فرمانده    : كند روايت مى »  بنى عبد قيس  «مردى از قبيله    

كه (اى سر دادند، با مشاهده سلمان       برخورد كرديم، آنان خنده    كرديم، وقتى به گروهى از جوانان ارتشى       عبور مى 

 ! اين شخص فرمانده شماست؟: به استهزاء گفتند) اى به تن داشت غير عرب بود ولباسهاى ساده

 ! گويند؟ بينى اينان چه مى آيا مى! اى ابو عبداهللا: به سلمان گفتم: گويد آن مرد مى

شـود، امـا اگـر     كارى نداشته باش، آنان را به حال خود واگذار، خير و شر بعـد ازايـن روشـن مـى               : سلمان گفت 

كار را انجام بده، و از آه و ناله افـراد مظلـوم و درمانـده     ى امير بر دو نفر نباشى، اين  توانستى خاك بخورى و حت    

 ) . 97(شود  بپرهيز، زيرا دعاى آنهامستجاب مى

 

 شهرسازى 

زاهد را مطالعه كرديم، اما ذوق       ابتكار سلمان را براى طرح منجنيق و نيز مهارتها و سياستهاى جنگى اين حكيم             

در سـال هفـدهم     »  كوفـه «شده، بلكه براى تاسيس شـهر        نمى مؤمن در اين جهات خالصه    اين ايرانى خردمند    

 . اى داشته است كننده هجرى، نقش تعيين

خليفه دوم از وضع جسمانى ارتش اسالم، در مناطق آزادشده آن روز ايران، كه آب و هواى : خوانيم در تاريخ مى 

فرمانده سپاه نوشت، مكـان مناسـبى       »  سعد وقاص «به   جهتنامساعد، آنان را رنجور كرده بود، مطلع شد،بدين         
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مناسـبى كـرد،     سعد هم سلمان فارسى و حذيفة بن يمان را مامور يافتن مكان           . آنان تاسيس گردد   براى سكونت 

 . دور نباشد»  مدينه«نزديك باشد و هم خيلى از »  مداين«كه هم به 

كه هر دو  جست و جو پرداخت، تا اين ر شرق فرات بهحركت كرد، و حذيفة هم د    »  فرات«سلمان از جانب غرب     

ساختن شهر مناسب تشخيص دادند، چون آب و هواى مناسـبى            به هم رسيدند و آنجا را براى      »  كوفه«در محل   

 . مزاجى مسلمانان سازگار بود داشت، كه با وضع

ارتش گزارش دادنـد، و بـدين        هفرماند»  سعد وقاص «آنان در آن مكان نماز خواندند، و نتيجه بررسى خود را به             

خويش، اطاقكهايى از نـى      ترتيب در سال هفدهم هجرى، در سرزمينى كه افراد ونيروهاى ارتشى براى سكونت            

تاسيس  شهر كوفه»  سعد بن ابى وقاص«بودند، با تشخيص سلمان و حذيفه، و به دستور  و حصير به وجود آورده

 ) .98(، از حالت صحرايى واردوگاهى، به شهر تبديل يافت گرديد، و محل زندگى نيروهاى ارتشى مسلمان

  

 در اصفهان 

كشاورزان آن سامان دانستيم، كه      سلمان فارسى را، اصالتا اهل اصفهان و فرزند يكى از افراد سرشناس و رئيس             

رسـول  انـد، چنانكـه      زيسته اند، و در آنجا مى     هجرت نموده » كازرون شيراز «سپس با اعضاى خانواده خويش به       

 . نوشته است»  كازرون«اى به برادر سلمان و خاندان وى در  نامه هم) ص(خدا

فتح گرديـده   »  ابوموسى اشعرى «  هجرى، به فرماندهى   23از سوى ديگر، طبق منابع تاريخى، اصفهان در سال          

زگشت موقتى به اند، كه سلمان پس از اين پيروزى، با عقيده و به حوزه اسالم پيوسته است، و برخى بر اين         ) 99(

 . اصفهان داشته است

االولياء و طبقـات االصـفياء، و تـاريخ          حلية: نويسنده دو كتاب  »  ابو نعيم اصفهانى  «احمد بن عبداهللا، معروف به      

) 100(زيسـته و در همانجـا درود حيـات گفتـه             در اصفهان مى    هجرى، كه  430 و متوفاى    334اصفهان، متولد   

ساخته، و   مانده، در آنجا مسجدى هم    »  جى« سلمان به آنجا آمده، مدتى را در         اصفهان، پس از فتح  : نوشته است 

 ) . 101(بازگو نموده، كه با سلمان دراصفهان مالقاتى هم داشته است »  ابو الحجاج ازدى«ابو اسحاق از قول 

سالم، اين سـفر را   تبليغ و ترويج ا    و شايد هم سلمان، به خاطر پارسى بودن، براى راهنمايى سپاه اسالم، و براى             

 . انجام داده باشد

 

 : نوشتها پى

 

 . 104، ص 19، بحار االنوار، ج 137، ص 2السيرة النبوية، ج . 1
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 . 22سوره احزاب، آيه . 5
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 ا داستانها و سرگذشته: 12فصل 
 

 داستانها و سرگذشتها 

در فصلهاى مختلف اين كتاب تا كنون، روايات، نكات و سخنان فراوانى را ازسلمان فارسى مطالعه كرديم، كـه                   

اكنون در اين فصل نيز داستانها و سرگذشتهاى اين         . اى دربرداشت  هاى اخالقى و آموزشى ارزنده     هر كدام جنبه  

هـاى   و روابط اجتماعى وى با مردم بوده، و سـلمان بـا ايـن روابطجنبـه           نمايانگر مناسبات    صحابى بزرگ را، كه   

 . دهيم داشته است،مورد مطالعه قرار مى به ديگران معمول مى آموزشى و سازندگى خويش را نسبت

 

  ديدن ابو درداء - 1

برقرار »  ادرىپيمان بر «ميان آنان   )ص(سلمان براى ديدن ابودرداء، كه رسول خدا      : نويسد ورام بن ابو فراس، مى    

 . كرده بود، رفت

اى  سلمان بزرگوار و كهنسال، وقتى به خانه وارد شد، متوجه گرديد همسر ابودرداء،وضع ژوليده و به هم ريختـه       

اين چه وضـعى اسـت، كـه بـراى خـود بـه وجـود                : زن گفت  اين وضع موجب ناراحتى او شد و خطاب به        . دارد

 اى؟  آورده

در خانه حضور   » ابودرداء«ساعت   در آن . كند به دنيا و زينت زندگى احساس نياز نمى       برادر تو ابودرداء،    : زن گفت 

 . سلمان خوش آمد گفت و دستور داد براى او سفره غذا بگسترانند نداشت، اما طولى نكشيد وى وارد شد، به

 ! ر نشستابودردا، غذا را جلو سلمان گذاشت و به او تعارف كرد تا مشغول خوردن غذاشود، اما خود كنا

 . من روزه هستم: خود هم مشغول غذا شو، ميزبان گفت: سلمان گفت

تـا  : خود را افطار كند، و حتى گفت       دانست ابودردا، روزه مستحبى گرفته، او را سوگند داد كه روزه           سلمان كه مى  

 ! ابودردا غذا نخورد، وى هم غذا نخواهد خورد

 . مان به استراحت پرداختاما باالخره، ابودردا غذا نخورد و در كنار سل

پرداخت، اما سلمان او را از نماز و عبادت  شب فرا رسيد، و ابودردا كه روز را استراحت كرده بود، به نماز و عبادت

بـدن و    اين رابدان كه، تو در برابر خداوند وظايفى دارى، در مـورد اسـتراحت             ! ابودردا: مستحبى منع كرد و گفت    

به زن و همسر خود مسؤوليت دارى وبايـد حـق او را              اشى، و هم چنين نسبت    ب خويش مسؤول مى   حفظ سالمت 

 . ادا كنى

بنابراين هم روزه الزم است، هم افطار و بدون روزه به سر بردن، هم نماز خواندن، وهم استراحت داشتن، يعنى              

 . يك مسلمان بايد حق هر حقدارى را انجام دهد

دهد و رفتار خويش را صـحيح بدانـد،          ا در مورد معنويت گرايى ادامه     خواست روش افراطى خود ر     اما ابودرداء مى  

آمد، و سخنان حكيمانه و معتدالنه سلمان       ) ص(حضور رسول خدا   بدين جهت زير بار سخنان سلمان نرفت و به        

 ) . 1(هاى سلمان را مورد تاييد قرار داد  نظريه) ص(در ميان گذاشت، كه رسول خدا را با آن حضرت
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 ر آهنگران  در بازا- 2

كـرد، ناگـاه جمعيـت زيـادى كـه           سلمان فارسى از بازار آهنگران كوفه عبـورمى       : فرموده است ) ص(امام صادق 

 . اجتماع كرده بودند، توجه او را به خود جلب نمود

: افراد با مشاهده سلمان گفتند. اند شده سلمان نزديك رفت و متوجه شد، جوانى غش كرده و افرادى دور او جمع

 . براى شفاى او، دعايى در گوش او بخوانى است اين جوان غش كرده، مناسب! و عبداهللاى اب

امـا  ) خود به او حركتى داد، جوان چشم خود را بازكرد واندكى بهبـودى يافـت               با دست (سلمان كنار جوان رفت     

اند، بلكه من  شتباه كردهاى ندارم، اينان درباره من ا من عارضه!اى ابو عبداهللا: سلمان را مخاطب قرار داد و گفت

قطعه آهن   كردم، چشمم به آهنگرانى افتاد، كه      ام، چون وقتى از بازار آهنگران عبور مى        شده گرفتار انقالب روحى  

بامشاهده ايـن صـحنه بـه يـاد سـخن           . كوبيدند اى را روى سندان گذاشته، و چند نفر با پتك بر آن مى             گداخته

) آورنـد  بر سر دوزخيان فرود مى    (گرزهاى آهنين   ) عذاب الهى (ماموران: ستخداوند افتادم، كه در قرآن فرموده ا      

)2 . ( 

 . با ديدن اين صحنه به ياد عذاب الهى افتادم و از ترس عقل ازسرم رفت! آرى، اى سلمان

ت داراى چنين مقام معنوى بود، محب      سلمان، از آن به بعد اين جوان مؤمن را، برادر خود قرار داد، و از اينكه وى                

كه جوان بيمار شـد و در بسـتر مـرگ قـرار      او در قلب سلمان جاى گرفت، و پيوسته با اومعاشرت داشت، تا اين   

 . گرفت

سلمان وقتى از بيمارى جوان با خبر شد، كنار او حاضر گرديد و باالى سر اونشست، اما مشاهده كرد، جوان در                     

با بـرادر مـن مهربـان بـاش، و بـا            ! لك الموت اى م : به مامورقبض روح گفت    حال جان دادن است، بدين جهت     

شـوم، بـااو     من با هر شخص مؤمنى رفيق مـى       ! اى ابو عبداهللا  : ملك الموت هم پاسخ داد    .راحتى با او رفتار كن    

راحتـى جـان بـه جـان         و بدين ترتيب رفيق مؤمن سلمان، بـه       ) 3(گيرم   كنم، و با راحتى جان او را مى        مدارا مى 

 . آفرين تسليم كرد

 

 روزه جمعه  - 3

خانه او رفت، اما وقتى جوياى حـال   اى براى ديدار ابودردا، به   كند، سلمان روز جمعه    محمد بن سيرين روايت مى    

 . ابودردا خوابيده است: او شد، گفتند

 مگر او بيمار شده است؟ : سلمان پرسيد

هـم روزه گرفتـه و اكنـون        دارى گذرانـده، و روزرا       ابودردا، شب را با عبـادت و شـب زنـده          : همسرش پاسخ داد  

 ! كند استراحت مى

امـا  ! مستحبى خـود را باطـل كنـد        گاه به او دستور داد، غذا بخورد و روزه         ابودردا را بيدار كنند، آن    : سلمان گفت 

رسيدند و موضـوع را بـا آن حضـرت در    ) ص(حضور رسول خدا ميان آنان بحث و گفت و گو در گرفت، ناچار به   

تـر   سـلمان از توعـالم  : نظريه سلمان را تاييد كرد و خطاب به ابودردا فرمـود  ) ص( خدا رسول ميان گذاشتند، ولى  
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دارى، و روز آن را بـا        عبادت و شـب زنـده      باشد، هيچگاه همه شب جمعه خود را به        است و نظريه او درستتر مى     

 ) . 4(دارى محصور نگردانيد  روزه

 

  روزه ساالنه - 4

درحالى كه ميان اصحاب خويش قـرار       ) ص(يك روز رسول خدا   : كند كه  مىاز اجداد خود روايت     ) ع(امام صادق 

 دار است؟  روزه كداميك از شما هميشه: داشت، از آنان پرسيد

 ). ص(من اى رسول خدا: سلمان گفت

 دار است؟  كداميك از شما پيوسته شب زنده: فرمود) ص(رسول خدا

 . من: سلمان گفت

 دهد؟  انجام مى ما در هر شبانه روز، يك ختم قرآنكداميك از ش: ادامه داد) ص(رسول خدا

از اين ادعاهاى سلمان ) 5) (اند دانسته كه مورخان او را خليفه دوم(اما يكى از اصحاب . من: باز سلمان جواب داد

خواهد بر ما جماعت قـريش فخـر         سلمان يك مرد فارسى است و مى      )!ص(اى رسول خدا  : عصبانى شد و گفت   

 ! ه دست آوردبفروشد، وامتياز ب

 . خورد ام او غذا مى من، در حالى كه من بيشترروزها ديده: گويد دار است؟ او مى كنى، چه كسى روزه تو سؤال مى

من، درحالى كه مـن و او بارهـا شـب را            : دهد دار است؟ سلمان پاسخ مى     چه كسى شب زنده   : كنى تو سؤال مى  

 . ايم خوابيده بوده

من، در حالى كه من     : كند؟ بازسلمان گفت   بانه روز يك بار قرآن را ختم مى       چه كسى در هر ش    : تو سؤال كردى  

 ! ام روزها، او را ساكت ديده

گـويى؟ اكنـون     است، چـه مـى     اى مرد آرام باش، تو درباره كسى كه مانند لقمان حكيم          : فرمود) ص(رسول خدا 

 . موضوع را از خود او سؤال كن، تا برايت توضيح دهد

كنى؟در صورتى كه بيشتر روزهـا، مـن    دارى مى چگونه ادعاى هميشه روزه   ! اى ابو عبداهللا  : مرد به سلمان گفت   

 خورى؟  ام غذا مى ديده

اى نيست، بلكه من در هر ماه سه روز،اول، وسـط و آخـر مـاه را روزه        اينطور كه تو برداشت كرده    : سلمان گفت 

من در هر   ) 6(ه برابر پاداش خواهد داشت      انجام دهد، د   هر كس يك عمل نيك    : گيرم، و خداوند هم فرموده     مى

دار  كـنم و بـدين صـورت، هميشـه روزه          را به دو ماه شعبان و رمضان وصل مـى          گيرم و آن   ماه اينطور روزه مى   

 . هستم

 ! ام؟ دارى كردى، در حالى كه من بيشتر شبها تورا در حال خواب ديده چگونه هميشه شب زنده: مرد گفت

من : فرمود شنيدم كه مى  ) ص(خدا كنى نيست، زيرا من از حبيب خود رسول         فكر مى  اينطور كه تو  : سلمان گفت 

 . بات على طهر، فكانما احيى الليل كله

اين است كـه همـه شـب را بـه      سر به بستر خواب گذارد، مثل) يعنى وضو يا غسل يا تيمم(هر كس با طهارت   

 . خوابم ىدارى و عبادت پرداخته است، و من هر شب،با طهارت م شب زنده
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 ام؟  كنى، در حالى كه من بيشتر روزهاتو را ساكت ديده اما چگونه در هر روز ختم قرآن مى: مرد گفت

) ع(شنيدم، كه به على   ) ص(خدا پندارى نيست، چون من از حبيب خود رسول        اينطور كه تو مى   : سلمان پاسخ داد  

است، كه هر كـس يـك بـار آن را           » هللا احد قل هو ا  «من، مثل    وضع تو در ميان امت    ! اى ابوالحسن : فرمود مى

بخواند ثلث قرآن راخوانده، هر كس دوبار آن را بخواند، دو ثلث قرآن را خوانده، و هر كس سه بار آن رابخواند،                      

 . همه قرآن را تالوت كرده است

هر كس تو   بدارد،يك ثلث ايمان را دارد،       هر كس تو را فقط با زبان دوست       ) ! ع(اى على : فرمود) ص(رسول خدا 

بـدارد، و بـا      ايمان خواهد بود، و هر كس تو را با زبان و قلب دوست             بدارد، داراى دو ثلث    را با زبان و قلب دوست     

 . يافته است هم تو را نصرت دهد، به مقام ايمان كامل دست خويش ست

 كه اهل آسمان به     زمين، آنطور  به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث داشت، اگر مردم روى          ! بارى، اى على جان   

 . ورزند، تو را دوست داشته باشند،خداوند هيچكس را عذاب نخواهد كرد تو محبت مى

خوانم،و آن مرد هم كه گويى سنگ        من در هر روز، سه بار سوره قل هو اهللا احد، را مى            : گاه سلمان ادامه داد    آن

  ) .7(شد و با ناراحتى آنجا راترك كرد  در دهانش قرار گرفته، ساكت

 

 ) ع( شوخى امام على- 5

) ع(و امام علـى   ) ص(پيامبر: خوانيم با سلمان فارسى مى   ) ع(در برخى از منابع تاريخى، راجع به شوخى امام على         

 . در جايى نشسته و مشغول خوردن خرما بودند، و سلمان فارسى نيز در آنجا حضور داشت

انداخت، اما سـلمان كـه ايـن عمـل را شـوخى آن      از باب مزاح هسته خرمايى را، به طرف سلمان     ) ع(امام على 

در حالى كه جوان است، با ) ع(كنى، امام على مالحظه مى: گفت) ص(حضرت پنداشته بود، خطاب به رسول خدا

 كند؟  من پيرمرد شوخى مى

 ) . 8.. (اى؟ را فراموش كرده»  دشت ارژن«آيا داستان : با شنيدن سخن سلمان فرمود) ع(امام على

و داراى منـاظر بـا      »  كـازرون « ، دشت وسيعى است در مغرب شيراز، از مناطق ييالقـى شهرسـتان            دشت ارژن «

و سلمان صورت گرفتـه، آنـان در مدينـه          ) ع(على در كشور ايران، و آن روزى كه داستان شوخى امام         ) 9(» صفا

او را نجـات  ) ع(ه و علـى روزگارى سلمان در آن دشت گرفتار شير درنده شد: در دنباله داستان هم آمده    . اند بوده

 ) . 10(داده است 

) ع(از والدت امـام علـى      اما تحمل و تحليل اين داستان، در حالى كه طبق اين متن تاريخى، دههـا سـال قبـل                  

 باشد؟  صورت گرفته، چگونه قابل قبول مى

 علـى بـن     فضايل و امتيازات  :كه فرموده ) ص(هم اعتراف كرده، طبق بيان پيغمبر     »  محدث نورى «همانطور كه   

قرآن كريم آن را بيش از انـدازه شـمارش، اعـالم نمـوده               قدر زياد است، كه    در پيشگاه خداوند، آن   ) ع(طالب ابى

 . و معجزه آن امام عظيم الشان، قابل توجيه خواهد بود فقط از راه عالم ماورايى) 11(است 
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 !  روى سنگ داغ- 6

 فارسى و ابوذر غفارى راكه از ياران بلند مقام و ممتـاز آن              ، سلمان )ص(يك روز رسول خدا   : خوانيم در بيانى مى  

 . مبلغ پولى هديه داد حضرت بودند، نزد خويش فرا خواند و به هر يك

نوايـان و    را ترك گفت، پولى را كه دريافت داشته بود، درمسير خـود ميـان بـى               ) ص(سلمان وقتى حضور پيامبر   

 . مخارج معاش و زندگى خويش نمود صرفتهى دستان تقسيم كرد، اما ابوذر آن پول را، 

داغ كنند و سلمان و ابوذر بـاالى    روز بعد كه آن حضرت آن دو را دعوت نموده بود، دستور داد سنگى را با آتش                

 اند؟  اند، چه كرده داشته آن رفته، توضيح دهند با پولى كه دريافت

انفقت فى سبيل   : طور سريع گفت   بى شود، به  كه گرفتار ناراحتى و آسي     سلمان، روى سنگ داغ رفت و قبل از آن        

 . اهللا

 . پولى را كه به من دادى، در راه خدا به نيازمندان پرداخت كردم

دريافتى خود را بيان كنـد، داغـى         به ابوذر رسيد، باالى سنگ قرار گرفت و خواست موارد مصرف           اما وقتى نوبت  

 ! را پس بدهد، از سنگ پايين آمدخود  كه بتواند حساب سنگ به او مهلت نداد و قبل از آن

تو را مورد عفو قرار دادم، اما اين را بدان،كسى كه طاقت تحمـل ايـن سـنگ             ! اى ابوذر : فرمود) ص(رسول خدا 

 ) . 12(تواند حرارت آتش دوزخ راتحمل كند  داغ را ندارد، هرگز نمى

ـ        آنـان را خـوب   ) ص(خـدا  وده، رسـول البته توجه داريم، كه مقام سلمان و ابوذر خيلـى از ايـن مراحـل بـاالتر ب

فرسا، امتحان خود را داده، و ايمان و زهد و صـداقت و              شناخت و آنان هم در مراحل مختلف سخت و طاقت          مى

باشـد،   چنين آزمايشى را از آنـان بـه عمـل آورده   ) ص(اثبات رسانده بودند، و اگر پيامبر   خويش را، بارها به    عدالت

 . يگران بوده استعمدتا به منظور عبرت و آموزش د

 

  مالقات ابوذر - 7

داديم، و به هنگـام بازگشـت، در         من با سلمان فارسى رحمة اهللا عليه، اعمال حج را انجام          : گويد ابى سخيله، مى  

 . به مالقات ابوذر غفارى رفتيم»  ربذه«

داوند، و بزرگمرد علـى     كتاب خ  آيد، در آن زمان به     اى به وجود مى    ابوذر، به ما گفت، پس از مرگ من ناچار فتنه         

: فرمـود  بودم و شـنيدم كـه مـى       ) ص(در حضور رسول خدا    پناه بريد و مالزم او باشيد، زيرا من       ) ع(بن ابى طالب  

به من ايمان آورده، اول كسى است كـه نبـوت مـرا تصـديق نمـوده، و اول كسـى                      اول كسى است كه   ) ع(على

 . خواهد داد كه در روز قيامت، با من دست است

كند، او سرپرسـت اهـل       باشد، زيرا ميان حق و باطل راجدا مى        صديق اكبر است، او فاروق اين امت مى       ) ع(على

 ) . 13(باشد  منافقين مى) وصاحب اختيار(ايمان است، در حالى مال و ثروت سرپرست 

ى و  تبعيد شد، و به سال س     »  ربذه« به»  عثمان بن عفان  «از سوى   ) ص(ابوذر غفارى، صحابى بزرگ رسول خدا     

)  كيلـومتر بـا مدينـه فاصـله دارد    125مكـه  ) سـابق (در مسير  كه(دو هجرى، در همان مكان دور افتاده بيابانى    

 ) . 14(غريبانه و مظلومانه، جان سپرد 
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دهـد مالقـات كننـده      مـى  داند، و احتمال   مالقات سلمان فارسى با ابوذر را بعيد مى       »  عالمه مجلسى «كه   اما اين 

. باشـد  بعيد مـى  »  مدينه«به  »  ربذه«بعد ازخروج ابوذر از     »  سلمان فارسى «بوده، چون ورود    »  سلمان بن ربيعه  «

تواند احتمال قابل اعتبارى باشـد، زيـرا در       مجلسى رحمة اهللا تعالى عليه، نمى      بايد گفت اين احتمال عالمه    ) 15(

بـه ميـان    »  مدينـه  بـه « فارسـى سلمان   سخنى از بازگشت  ) 16(خبر، كه شيخ طوسى نيز آن را روايت كرده،           متن

 . نيامده است

گرديده اسـت، و     كرده، مقام اومانع از حج نمى      فرماندارى مى »  مداين«اضافه بر اين، آن روزگارى كه سلمان بر         

 . توان گفت، سلمان به هنگام رفتن به مكه يابازگشت، به مالقات ابوذر توفيق يافته است مى

آموز است و    داستانهاى عبرت ) ص(ن اعجوبه پارسى و صحابى ممتازپيامبر     به هر حال، سراسر زندگى سلمان، اي      

هـاى ديگـرى     غالت، گروهى از صوفيان و فرقه     : هايى مانند  العادگى دارد، و گويا بدين خاطراست كه، فرقه        فوق

هتى و  فقـا  هـاى  هاى عرفانى و كرامات او را مالك عمل قرار دهند، و با عدم توجه به جنبه                اند فقطجنبه  خواسته

 . گيرند جهاد و فرهنگ عميق و همه جانبه او، راه افراط و انحراف را پيش

»  حكـيم خاقـانى   «اسـت، و     هم عبرتـى  »  ايوان مداين «بارى، اين جهت هم خود عبرتى است، چنانكه داستان          

 : درباره آن سروده است

 ان هان اين دل عبرت بين، از ديده نظر كن هان ايوان مداين را، آئينه عبرت د

 يك ره، ز ره دجله، منزل به مداين ران وزديده دوم دجله، بر خاك مداين ران 

 وز آتش حسرت بين، بريان جگر دجله خود آب شنيدستى، آتش كندش بريان 

 هرگه به زبان اشك، آوازه ايوان را تا آنكه بگوش دل، پاسخ شنوى ز ايوان 

 شنو ز سر دندان دندانه هر قصرى، پندى دهت نو، نو پند سر دندانه، ب

 گويد كه تو از خاكى، ما خاك توئيم اكنون گامى دو سه برمانه، اشكى دوسه هم بفشان 

 از نوحه جغدالحق، مائيم به دردسر از ديده گالبى كن، دردسر ما بنشان 

 پس از الحان  است پى بلبل، نوحه آرى، چه عجب دارى، كاندر چمن گيتى؟ جغداست

 ز شهان بودى ديلم ملك بابل، هند و شه تركستان اين است همان درگه، كو را

 اين است همان ايوان، كز نقش رخ مردم خاك در او بودى، ايوان نگارستان 

 از اسب پياده شو، بر نطع زمين رخ نه زير پى پيلش بين، شه مات شده نعمان 

 مى دركاس سر هرمز، خون دل نوشروان  جاى به زيرا، خورده است مست است زمين

 ز به هر بزمى، زرين تره گستردى كردى ز بساط زر، زرين تره را بستان پروي

 كسرى و ترنج زر، پرويز و به زرين بر باد شده يكسر، در خاك شده پنهان 

 بر خوان » كم تركوا«پرويز كنون گم شد، زان گمشده كمتر گوى زرين تره كو؟ بر گور، و 

  شكم خاك است، آبستن جاويدان گويى كه كجا رفتند، اين تاجوران يك يك؟ زايشان

 خون دل شيرين است، آن مى كه دهد رزبان ز آب و گل پرويز است، آن خم كه نهد دهقان 

 از خون دل طفالن، سرخاب رخ آميزد اين زال سفيد ابرو، زين نام سيه پستان 
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 كرامات اعجازگونه : 13فصل 
 

 كرامات اعجازگونه 

گيرد، كه از عهـده ديگـران سـاخته          اى صورت  كه از آنان اعمال فوق العاده      بحث كرامت اولياى الهى، يعنى اين     

 . دارى است عميق و دامنه نباشد، از نظر قرآن و احاديث دينى، بحث كالمى

، و از   )ص(بزرگ و ممتاز رسول خدا     از آنچه تا به حال در اين كتاب درباره سلمان فارسى خوانديم، او را صحابى              

سـت،  هر امتى محدثى دارد، و محدث امـت مـن سـلمان ا            : فرموده)ص(رسول خدا . اولياى برجسته الهى يافتيم   

محدث كسى است كه ازآنچه از نظـر        : محدث را از آن حضرت سؤال كردند، آن حضرت فرمود          وقتى هم معناى  

 . دهد مردم پنهان است و بدان احتياج دارند، خبر مى

: تواندصورت گيرد، آن حضـرت فرمـود       وقتى هم اين مقام مورد تعجب افراد قرار گرفت، كه اين كار چگونه مى             

 ) . 1.. (ى ما هو فى قلبهالنه قد علم من علم

 . گيرد علمى كه در قلب محدث قرار دارد، از علم من سرچشمه مى

طاقـت فهـم و درك آن را         هـم » مقـداد «زند، و حتـى      اى از سلمان سر مى     بار ديگرى هم، كه عمل فوق العاده      

 ) . 2(ء   و ال يضره شيء سلمان يطيع اهللا و رسوله و اميرالمؤمنين، فيطيعه كل شي: فرمايد ندارد، رسول خدامى

وضـع همـه چيـز هـم از سـلمان           كند، و با ايـن     خدا و رسول و امير مؤمنان را مى        سلمان كسى است كه اطاعت    

 . رساند كند، و هيچ چيزى به او زيان نمى اطاعت مى

) 4(ه بوده   علم اول و آخر آگا     و به ) 3(دانسته   را مى »  اسم اعظم الهى  «به هر حال، طبق روايات فراوانى، سلمان        

وى دههـا سـال در علـوم انجيـل و قـرآن و عرفـان و        كه و اين) ص(و به خاطر اين عنايات الهى، و رسول خدا     

دارى را پيمـوده اسـت، بـه مراتـب بلنـد، معنويـت عظـيم و                 معرفت الهى رياضت كشيده ومراحل معنوى دامنه      

هايى نيز سرزده، كه نمودارتصرف وى در اشـياء و           العاده يافته، كه از او كرامات و فوق       اى دست  فوق العاده  توانايى

 . است عناصر اين عالم، و اطالع و آگاهى او از عالم غيب و آينده بوده

 

 فراست و تيز هوشى 

نيز نبايد مورد غفلـت قـرار       » فراست و تيز هوشى مؤمن    «در كنار داليل باال براى فوق العادگى سلمان، موضوع          

 . گيرد

كند، به دنبال آن     را بيان مى  » قوم لوط «وند متعال، داستان هالكت دردناك فوق العاده        بر اين اساس، وقتى خدا    

 ) . 5(ان فى ذلك آليات للمتوسمين : فرمايد مى

 . هايى، براى متوسمين وجود دارد در اين داستان، نشانه
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بـن جريـر، و ابـن       كه آيا چه گروهى هستند، ابونعيم، بخارى، ترمذى،ابوسعيد خـدرى، ا          »  متوسمين«در تفسير   

اى برخودار هسـتند     باشند، كه از دانايى و بينش فوق العاده        آنان افراد بافراست و تيزهوشى مى     : گويند عباس، مى 

)6 . ( 

 : آورند، كه سه نمونه از آن بدين قرار است گاه براى تاييد نظريه خود احاديثى را مى آن

 ) . 7(س بالتوسم ان هللا عباد، يعرفون النا: فرموده) ص( رسول خدا- 1

 . شناسند مى مردم را با فراست و هوشيارى) وضع روحى و روانى(خداوند بندگانى دارد، كه 

 ) . 8.. (اتقوا فراسة المؤمن، فان المؤمن ينظر بنور اهللا: فرموده) ص( رسول خدا- 2

 . نگرد مواظب هوشيارى مؤمن باشيد، زيرا شخص مؤمن با نور الهى، به اشياءمى

 ) . 9(احذروا فراسة المؤمن، فانه ينظر بنوراهللا، و ينطق بتوفيق اهللا : نين آن حضرت فرموده است همچ- 3

چون شخص مؤمن با نور خداوند )آگاهانه و حكيمانه با او برخورد كنيد(مراقب تيز هوشى و فراست مؤمن باشيد 

خداونـدى، لـب بـه سـخن         و حمايـت  كند، و بـا عنايـت        نگاه مى )كه بر درون او پرتو افشانى نموده، به مسائل        (

 . گشايد مى

بنابراين، مؤمن و به خصوص مؤمن ممتازى چون سلمان فارسى، اضافه برجهاتى كـه در بـاال بيـان شـد، و در                 

يافتـه   هـايى دسـت    وى به كرامات و فـوق العـادگى       ) 10(سلمان را از متوسمين شمرده      ) ع(روايتى هم امام باقر   

مـواردى از آن را مطالعـه       »  حكمت و فقاهـت   «تاب، به خصوص در فصل      است، كه در فصلهاى مختلف اين ك      

 . كرديم

 

 تحصيل فراست

درباره منشا و تحصيل موهبت فراست و تيز هوشى، اگر چه جنبه الهى وماورايى آن در باال روشـن گرديـد، در                      

 بزرگ متوفاى فقيه، اصولى، كالمى، مفسر و محقق»  فخرالدين طريحى«عين حال مناسب خواهد بود، توضيح 

 :  هجرى رامورد دقت قرار دهيم1087

فراست دو گونـه    : نويسد اتقوا فراسة المؤمن، فانه ينظر بنوراهللا، رامعنا كند، مى        : خواهد حديث  طريحى، وقتى مى  

توانند، با   دهد، و آنان بدين وسيله مى      دردلهاى اولياى خود قرار مى    » خداوند آن را  «يك نوع آن است كه      : است

 . صورت كرامت، به برخى از اوضاع و احوال مردم آگاهى پيدا كنند گمان و بهحدس و 

تواننـد بـدان     اخالقى و عرفانى، مـى     ها و رياضتهاى   و نوع دوم، حالتى است كه افراد، با داليل و برهان و تجربه            

 ) . 11(يابند  مرتبه دست

رد مطالعـه قـراردهيم، در زمينـه تجـارب و     هاى ديگرى از كرامـات سـلمان را مـو    كه نمونه بنابراين، قبل از آن   

» سعدى شيراز «انسانى و خدابينى، چه خوب است، با         رياضتهاى اخالقى و عرفانى، براى رسيدن به مقام واالى        

 : است هم نوا شويم، كه سروده

 طيران مرغ ديدى، تو ز پايبند شهوت به درآى تا ببينى، طيران آدميت 

 رد همه عمر زنده باشى، به روان آدميت بمي اگراين درنده خويى، زطبيعتت
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 ) 12(آدميت  رسد آدمى به جايى، كه به جز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است، مكان

 : گونه سروش سر دهيم هم نغمه شده، واين»  سيد احمد هاتف اصفهانى«چنانكه مناسب خواهد بود، با 

 چشم دل باز كن، كه جان بينى آنچه ناديدنى است، آن بينى 

 گر به اقليم عشق روى آرى همه آفاق، گلستان بينى 

 آنچه بينى، دلت همان خواهد وآنچه خواهد دلت، همان بينى 

 ) 13(اى، كه بشكافى آفتابيش، در ميان بينى  دل هر ذره

 : دهيم فارسى را مورد مطالعه قرار مى و اعمال فوق العاده، و خارق عادت، سلمان»  كرامات«هايى از  اكنون نمونه

 

 ...  سخن از كربال و- 1

بود، »  مداين«وقتى سلمان فارسى درحالى كه والى       : گويد كه از سران عراق بوده مى     »  مسيب بن نجبه فزارى   «

» كـربال «آمـديم، بـه    آمد، ما با جمعيتى به استقبال اورفتيم، همچنانكه به طرف عراق مى   از مدينه به عراق مى    

  چه نام دارد؟ سرزمين سلمان پرسيد، اين. رسيديم

 . شود اين سرزمين كربال ناميده مى: جواب دادند

هذا مصارع اخوانى، هذا موضع رحالهم، هذامناخ ركابهم، هذا مهـراق دمـائهم،             : سلمان، با شنيدن اين نام گفت     

 ) . 14.. (يقتل فى هذه االرض خير ابن االولين، و يقتل بهاخير اآلخرين

خوابگـاه سـواران سـپاهى       ن جايگاه به زمين نهادن بار و بنه آنهاسـت و ايـن            اين قتلگاه برادران من است، و اي      

سرزمين فرزند بهتـرين پيغمبـران و بهتـرين بازمانـدگان      آنهاست، اين محل ريخته شدن خون آنهاست، در اين     

 . شود كشته مى

  چيست؟ نام اين سرزمين: رسيديم، سلمان گفت» حروراء«كه به  جا عبور كرديم تا اين از آن

 . است» حروراء«نام اين سرزمين : در جواب او گفتند

 ! كنند در اين سرزمين، شرورترين اولين و آخرين، قيام مى: سلمان گفت

و »  صـفين «از پايـان جنـگ    پـس ) ع(كه دوازده هزار نفر از ياران على   »  كوفه«حروراء، صحرايى بود، به كنار      «

خدا وجود نـدارد،   حكومتى غير از حكومت«با شعار ) ع(على ىو پذيرش دردمندانه آن از سو     »  حكميت«برقرارى  

 ) . 15(» سر به شورش برداشتند) ع(عليه امام على»  اطاعت مخلوق مجاز نيست خالق و در معصيت

انهـم يمرقـون مـن    : موسوم گرديدند،فرموده بـود »  خوارج نهروان «نيز درباره اين گروه، كه به       ) ص(رسول خدا 

 ) . 16(الثر السجود، و كثير الصالة و القرائة  م من رميه، و ان بين اعينهمالدين، كما يمرق السه

جهد، ميان پيشانى آنان هـم       مى شوند، همانطور كه تير از كمان بيرون       آنان گروهى هستند، كه از دين خارج مى       

 ! خوانند مى سجده وجود دارد، و زياد نماز و قرآن) پينه(اثر 

»  سـجاح «يك روز مؤذن خـانم       به عهده داشت، كه   »  بن ربعى تميمى كوفى    بثش«فرماندهى خوارج نهروان را     

 . جنگيد مى) ص(بود و عليه رسول خدا

 . بعد، توبه كرد و مسلمان شد
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 . كرد را به قتل رساندند، كمك مى»  عثمان«بعد، به گروهى كه 

 . پيوست) ع(بعد، به گروه ياران على

 . جنگيد مى) ع( علىملحق شد و عليه»  خوارج«بعد، به گروه 

 ! بعد، از كار خود پشيمان شد و توبه كرد

 . شركت داشت) ع(بعد، به كربال رفت و در به شهادت رساندن حسين

 . اقدام نمود پيوست، و به خونخواهى حسين»  مختار ثقفى«بعد، به ياران 

 . گرديد»  كوفه«بعد، رئيس پليس 

 . شركت داشت»  مختار ثقفى«بعد، در كشتن 

 ) . 17(سرانجام، در هشتاد سالگى از دنيا رفت و 

گـرى   را از جمود فكرى و يـاغى       عبداهللا بن عباس، را فرستاد، خود نيز آنان       »  خوارج«براى موعظه   ) ع(امام على 

هاى پينه بسته فريبكارانه و بى محتوايى داشتند،         و پيشانى  داشت، اما باالخره آنان كه زمزمه تالوت قرآن        باز مى 

»  خوارج«ناچار به جنگ با آنان اقدام كرد، از سپاه او نه نفر به شهادت رسيدند، و از                ) ع( حق نرفتند، وامام   زير بار 

 . جز نه نفر كه باقى ماندند، بقيه آنها در يك نيمه روز به قتل رسيدند

ـ     مطابق با هشتم صفر سال سى و سوم هجرى پايان         » نوروز«اين جنگ، در روز      ى بـه   يافت و غنيمتهاى فراوان

 ) . 18(افتاد ) ع(ياران و پيروان على ست

 

 بارگاه اسالم 

دادنـد، تـا     ادامـه مـى   »  كوفـه « كاروانيانى كه از عراق به استقبال سلمان فارسى رفته بودند، راه خود را به طرف              

 . وارد شدند» كوفه«رسيدند، از آنجا نيز عبور كردند و به » بانقيا«كه به  اين

 .  است؟ افراد پاسخ مثبت دادنداينجا كوفه: سلمان گفت

 ) . 19(است »  قبه اسالم«كوفه : گاه سلمان گفت آن

فرسخ فاصله است، بانقيا، آخرين      است، كه در مغرب كوفه واقع شده، و بين آنها پانزده          »  قادسيه«بانقيا، همان   «

ان از آنجـا خـارج    باشـد، كـه وقتـى انسـ        مـى »  سواد عراق «حدود   است، و اول  »  عذيب«مرز سرزمين عرب كه     

 ) . 20(» گردد مى»  نجف« شود، مشرف به مى

كـرد، در آن     عبور مى » بانقيا«از  ) ع(خليل ابراهيم: كند، كه آن حضرت فرمود     روايت مى ) ع(شيخ صدوق، از على   

 نيامد؟ چرا ديشب زلزله: در آنجا ماند، زلزله نيامد، مردم گفتند   ) ع(ابراهيم آمد، اما شبى كه    سرزمين زلزله زياد مى   

او را بياورند، وقتى    : گفت كسى. ديشب پيرمردى با غالم خويش در اينجا اقامت داشته است         : جواب دادند  اى عده

اى  آمد، اما ديشب كه تو اينجـا مانـده بـودى زلزلـه     مى جا پيوسته زلزله   اى مرد اين  : آن پيرمرد حاضر شد، گفتند    

اى داشـته باشـى مـا        جـا اقامـت كنـى، و هـر خواسـته           يـن كنـيم، در ا    واقع نشد، بنابراين، از تودرخواسـت مـى       

 . دهيم مى انجام
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اين سرزمين را به من بفروشيد، تا ديگر زلزله بـه سـراغ شـمانيايد، آنـان قبـول كردنـد، امـا                       : گفت) ع(ابراهيم

گيرم، كه قيمت آن را از مـن بگيريـد، آنـان تسـليم               مى من اين سرزمين را در صورتى تحويل      : گفت) ع(ابراهيم

تحويـل   هفت گوسفند ماده با چهار بچه، به آنـان        ) ع(خواهى پرداخت كن، ابراهيم    هر چه خودمى  : شدند و گفتند  

» بانقيا«و گوسفند ماده،    »  ميش« به»  نبطى«ناميده شد، زيرا در زبان      » بانقيا«داد، و بدين مناسبت آن سرزمين       

 . شود گفته مى

ايـن سـرزمين بـدون    ! الرحمان اى خليل: به آن حضرت گفت   ) ع(وقتى آن سرزمين خريدارى شد، غالم ابراهيم      

 خواهى؟  مى زراعت و غير قابل گوسفند دارى را، براى چه

گرداند، كه بدون حساب     خداوند متعال از اين سرزمين، هفت هزار نفر رامحشور مى         ! آرام باش : گفت) ع(ابراهيم

 ) . 21(كنند  ت مىديگران هم شفاع شوند، و هر يك از آنان براى وارد بهشت مى

آن را به صـد  ) ع(ناميده شده،چون ابراهيم» بانقيا«اين سرزمين   : نويسد مى» سرائر«در كتاب   »  ابن ادريس «اما  

 . به معناى گوسفند، آمده است» نقيا«و » صد«معناى  به»  نبطى«در زبان » با«گوسفند خريدارى كرد، و 

بـراى  ) ع(شده، كه حضرت ابراهيم    سيه، بدين جهت نامگذارى   قاد: گويند و ديگران مى  »  ابن ادريس «همچنين،  

 . سرزمين مقدس، يعنى مكان پاكى باش: قداست آن دعا كرده، تا محل حاجيان باشد، وگفته است

هجـرى، در زمـان خالفـت      به سـال هفـدهم    »  سعد بن ابى وقاص   «كوفه، همان شهر معروفى است، كه آن را         

كه با بيش از پنجاه هزار نفر در        » يزدگرد«فرمانده سپاه   »ستم فرخ زاد  ر«پس از كشته شدن     »  عمر بن خطاب  «

 . صورت شهر درآورد كشته شدند، به»  قادسية«

 : در روايات مطالبى آمده است»  كوفه«براى نامگذارى اين شهر به 

 تبـارك و    جمجمة العـرب، و رمـح اهللا       الكوفة: فرمود شنيدم كه مى  ) ص(از رسول خدا  : گويد ابو سعيد خدرى، مى   

 ) . 22(تعالى، و كنز االيمان 

 . كوفه، جمجمه عرب، نيزه خداوند و گنج ايمان است

جمجمه، عضو مهم بدن انسان است، كه در باالى تن قرار گرفته، و چـون دركوفـه، بزرگـان و اشـراف عـرب                        

داونـد، ايـن تعبيـر    يعنى نيزه خ»  رمح اهللا«. نام گرفته»  عرب جمجمه«سكونت داشتند، بدين مناسبت اين شهر      

هـم شـايد بـدين    »  گنج ايمان«) 23. (گرداند خداوند در كوفه بالها را از عرب دفع مى    هم بدين خاطر است، كه    

) ع(و ابـراهيم  ) ع(و نوح  هاى بهشت است، قبرآدم    اى از روضه   كوفه، روضه : فرموده) ع(باشد، كه امام صادق    جهت

 ) . 24(جا قرار دارد  در آن) ع(، وقبر سيد اوصياء اميرمؤمنانو ششصد وصى) ع(و قبرهاى سيصد و هفتاد پيغمبر

هم آن را   ) ع(كرد، امير مؤمنان   خريدارى) ع(البته، اين معنا هم فراموش نشود، كه همان سرزمينى را كه ابراهيم           

 ) . 25(از كشاورزان، به چهار هزار درهم خريدارى نمود 

 

  نويد لذت عاشورا - 2

سلمان و زهير بـن قـين بجلـى، از     گذشت، وقتى مى»  عثمان«كه نه سال از خالفت   به سال سى و دو هجرى،       

بوده » خزر«و در سواحل غربى درياى      ) 26(تغييرنام داده شد    »  آتل«كه بعد به    » خزر«پايتخت  » بلنجر«غزوه  
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 آيـا از    :و سـاير همراهـان خـود گفـت        » زهيـر «گشتند، سلمان بـه      فراوان باز مى   با به دست آوردن غنائم    ) 27(

 ايد، خوشحاليد؟  به دست آورده خداوند شما را به پيروزى رسانده و غنيمت كه اين

 . آرى، چنين است: گفتند

محمـد، فكونـوا اشـد فرحـا بقتـالتكم           اذا ادركتم سيد شباب آل    : اين خوشحالى به جاست، اما    : سلمان، ادامه داد  

 ... معهم، مما اصبتم اليوم من الغنائم

آنان به جنگ وقتال پرداختيد، بايد خوشحالى و  را درك كرديد، و به همراه) ص(وانان آل محمدگاه كه سيد ج آن

 ) . 28(سپارم  لذت آن، از اين پيروزى و غنيمت، براى شمابيشتر باشد، بنابراين، من شما را به خدا مى

افكند، آن   ن مى عثمانى طني » زهير بن قين بجلى   «آرى، اين سروش سلمان به سال سى و دو هجرى در گوش             

هم وقتى از مكـه    » زهير«طلبيد، سال شصت هجرى بود، و        مى او را به يارى   ) ع(روز هم كه حضرت سيدالشهدا    

او را  ) ع(حسين تصميم طفره رفتن از يارى آن حضرت را داشت، اما دعوت          »  عثمانى«تفكر   بر اساس  گشت بر مى 

پيوسـت و  ) ع(بـه سـپاه حسـين   » زهير«و  نداختگرديد، ا كه يك كرامت محسوب مى»  سلمان«به ياد سروش   

 ) . 29(يافت  وشيرينى شهادت دست) ع(جهاد كرد و به لذت يارى حسين

 

 »  جمل« از جنگ - 3

ديد آن را مورد ضربه      بود، مى  موسوم» عسكر«سلمان هر گاه شترى را كه به        : كند روايت مى » حسن بن حماد  «

 ! داد قرار مى

 ! خواهى؟ از جان اين حيوان چه مى! عبداهللاى ابو : شد به او گفته مى

اى : گفـت  صاحب آن هـم مـى      به! است»  عسكر بن كنعان جنى   «اين حيوان نيست، بلكه     : داد سلمان جواب مى  

روى، و آنچه را منظور      مى»  حواب«شتر تو اكنون براى تو سودى ندارد،بلكه با اين شتر به وادى             ! لوح مرد ساده 

 ) . 30(! آورى مى توست، به دست

اين شتر را به هفتصد درهـم       : فرموده روايت كرده، آن حضرت   ) ع(آن را از امام صادق    » ابو بصير «در حديثى كه    

 ) . 31! (صورت درآمده بود خريدارى كرده بودند، و شيطانى بود، كه بدين

گرديد، و عايشه    ىمحسوب م » بصره«و  »  مكه«كه از منزلهاى بين راه      »  ربيعه«سرزمينى بود، از ديار     »  حواب«

هـم از قبـل او را از      ) ص(رسـول خـدا   . ماندگار شـد  »  حواب«بيرون آمده بود، در   »  بصره«دختر ابوبكر، وقتى از     

سـگها پـارس كردنـد، عايشـه        »  آب حـواب  «وقتى هم كنـار     ) 32(» حواب بيم داده بود    پارس كردن سگهاى  «

»  آب حواب «دادند، كه اينجا      نفر براى او شهادت    برگردد، اما هفتاد   شد و تصميم گرفت   ) ص(سخن پيغمبر  متوجه

نيست، و در نتيجه پنجم جمادى الثانى سال سى وشش هجرى ميان يك سپاه سى هـزار نفـرى بـه رهبـرى                       

بـه فرمانـدهى يـك سـپاه دوازده هـزار نفـرى، در حـالى كـه                  ) ع(كه بر شترى سواربود، و امام على      »  عايشه«

برادركشـى دو گـروه    داشـتند، متاسـفانه جنـگ     فتنه و خـونريزى بـاز مـى   حضرت و ديگران عايشه را از اين       آن

) 33! (مسلمان، به وقوع پيوست، كه سوگمندانه طبق روايات، از هر دوطرف درگير، بيست هزار نفر كشته شدند                

 . نام گرفت»  جنگ جمل«و چون عايشه در اين جنگ بر شترنرسوار شده بود، اين نبرد 
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اين واقعه بزرگ را پيش بينى      ) ص(خدا اس بينش فوق العاده، يا بر اساس گفتار رسول        به هر حال، سلمان بر اس     

 ! كرده و اعالم خطر نموده بود

 

  آهوى كباب شده - 4

سـلمان فارسـى      هجرى، دربـاب كرامـت     1120متوفاى  »  سيد على خان مدنى شيرازى    «داستان ديگرى را كه     

 : آورده، بدين قرار است

حال آهويى را مشـاهده كردنـد،    ران خويش، در جايى گرفتار گرسنگى شديد شدند، در آن         سلمان با گروهى از يا    

 ! كباب شو، تاما براى رفع گرسنگى از تو استفاده كنيم: سلمان آهو را فرا خواند و به آن گفت

ه اذن ب: آهو، با تقاضاى سلمان كباب شد، و همه از آن خوردند و سير شدند، بعدسلمان به استخوانهاى آن گفت

بيابان را پيش گرفت، اما اين عمل خـارق عـادت، موجـب شـگفتى و               آهو حركت كرد و راه    ! خداوند حركت كن  

آگـاهى همراهـان     همراهان قرار گرفت، ولى سلمان كه به مقام قرب الهى نائل گرديده بود، بـراى               گفت و گوى  

 : گفت

 ) . 34.. (كل من اطاع اهللا، فان اهللا يجيبه و يجيب دعوته

مرا : پذيرد،چنانكه خود فرموده است    دهد، و دعاى او را مى      خداوند را كند، خداوند پاسخ او را مى        كس اطاعت هر  

 ) . 35(بخوانيد، تا خواسته شما را استجابت كنم 

 

 !  جواب مردگان- 5

 و بعـد  گذشت، در آن جاايستاد و به مردگان سالم داد،      سلمان از قبرستانى مى   : روايت كرده است  ) ع(امام صادق 

 دانيد امروز جمعه است؟  آيا مى: سؤال كرد

امروز به ديدن مـا     ! اى ابو عبداهللا  :بعد به خانه آمد و در بستر خواب قرار گرفت، در عالم خواب كسى به او گفت                

 دانيد امروز جمعه است؟  آيا مى: آمدى، سالم كردى و ما هم جواب تو را داديم، بعدسوال كردى

 . گفت دانستيم مرغ پرنده در روزجمعه چه مى مروز جمعه است، و حتى مىدانستيم، ا آرى، ما مى

 گفت؟  پرنده روز جمعه چه مى: سلمان پرسيد

رحمتك غضبك، ما عرف عظمتـك       سبوح قدوس، رب المالئكة و الروح، سبقت      : گفت آن گوينده جواب داد، مى    

 ) . 36(من حلف باسمك كاذبا 

كسى كه به نام تو ! وح، اى كسى كه رحمت تو بر غضب تومقدم است  سبوح قدوس، اى پروردگار فرشتگان و ر      

 . خورد، عظمت تو را نشناخته است سوگند دروغ مى
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 سالم   امانت- 6

عامر بن حارث خزرجى    «و جرير بن عبداهللا بجلى، از فرماندهان عرب،از نزد          »  يمن«بن قيس، از رهبران      اشعث

به حضـور سـلمان رسـيدند و سـالم     »  مداين«، در » عثمان« م از سوىقاضى شا» ابودردا«معروف به   »  انصارى

 : كردند و گفتند

 سلمان فارسى، تو هستى؟ 

 . سلمان جواب مثبت داد

 باشى؟  و كسى كه با آن حضرت مجلس سرى وخصوصى داشت، تو مى) ص(حبيب رسول خدا: پرسيدند

 ! دانم اين را درست نمى: سلمان گفت

اما سـلمان كـه     ! شايد اين مردسلمان مشهور نباشد    : اسخ مشكوك شدند، و با خود گفتند      اشعث و جرير، از اين پ     

و كسـى كـه بـا آن حضـرت نشسـت و             ) ص(سلمان فارسى،صحابى رسول خـدا    : متوجه مذاكره آنها شد، گفت    

شود، حـال    كسى است، كه با وى وارد بهشت      ) ص(هستم، اما حبيب و يار واقعى رسول خدا        برخاست داشته، من  

 خواهيد؟  ديگر چه مى: ييدبگو

 . ايم ما از طرف برادر دينى تو، از شام آمده: آنان گفتند

 نام او چيست؟ : سلمان پرسيد

 . ابودردا: آنان جواب دادند

 ايد؟  براى من فرستاده، آورده» ابودردا«اى را كه  هديه: سلمان پرسيد

 . اى نفرستاده است او هديه: آنان در جواب سلمان گفتند

صاحب آن رد كنيد، زيـرا هـر كـس از            از خدا بترسيد و هديه او را تحويل دهيد، و امانت را به            : ن ادامه داد  سلما

 . اى آورده است طرف او آمده، براى من هديه

 ! پردازيم خواهى،خود مى حقى را به گردن ما مگذار، مال و پول هر چه مى! سلمان: آنان گفتند

 . را بدهيد» ابودردا«اهم، فقط امانت خو من از شما چيزى نمى: سلمان گفت

سلمان كسى است كـه     : ابودردا، چيزى به ما نداده، فقط به ماگفت       : قيس و جرير، كه پريشان شده بودند، گفتند       

بـه   پذيرفت، هـر وقـت     با او مجلس سرى و خصوصى داشت، ودر آن وقت كس ديگرى را نمى             ) ص(رسول خدا 

 . ديدن او رفتيد، سالم مرا به اوبرسانيد

هديه بهتر از سالم است؟ سالم  كردم؟ كدام اى را تقاضا مى كرديد، من چگونه هديه   شما گمان مى  : سلمان گفت 

 ) . 37(هديه مبارك و رحمت از جانب خداوند است 

 

 ) ع( ظهور امام غايب- 7

و بالهـا و    سلمان به شهر كوفه وارد شد، نگاهى به در وديوار شـهر انـداخت               : روايت كرده است  ) ع(امام صادق 

و حاكمانى كـه بعـد از   »  بنى اميه«پيوست، به يادآورد، از سقوط حكومت  حوادثى را كه در آن شهر به وقوع مى   

 . كنند، سخن گفت آيند وسقوط مى آنها به وجود مى
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 ) . 38.. (الطاهر المطهر ذوالغيبة اذا كان ذلك، فالزموا احالس بيوتكم حتى يظهر الطاهر بن: بعد ادامه داد

با امام معصوم، گرد كسى جمع       در خانه بنشينيد و به عنوان قيام      (هاى خود شويد     در چنين روزگارى، پالس خانه    

 . برد، ظهور كند به سر مى پاك و پاكيزه است، و در غيبت)امامان(كه شخصيت پاكى كه فرزند  تا اين) نشويد

 

  شهيد كوفه - 8

رسيد و ) ع(فارسى به حضور امام على سلمان: كند روايت مى) ع(نانجابربن يزيد جعفى، از يكى از ياران امير مؤم

خـويش   من كسى هستم كه همه افراد امـت را بـه اطاعـت            ! سلمان اى: امام فرمود . به احوالپرسى با او پرداخت    

و هـدايت    دعوت كردم، اماآنان راه كفران را پيش گرفتند و مستوجب عذاب شدند، در صورتى من گنجينه علـم                 

 . خواهد بود بودم، و هر كس به مقام من معرفت پيدا كند، در عالم باال با من اين امت

) ع(گـاه علـى    وارد شـدند، آن   ) ع(مشغول سخن بود، حسن وحسين    ) ع(در همان وقتى كه على    : گويد سلمان مى 

آنان هـم  گردد، مادر    الهى هستند، و به وسيله آنان بهشت نورانى مى         اينان دو گوشواره عرش   ! اى سلمان : فرمود

 . بهترين زنان است

خداوند درباره من از مردم پيمان گرفته است، و درستكاركسى اسـت كـه مـرا تصـديق     ! به هر حال، اى سلمان    

 . كند، و دروغگو كسى است كه مرا تكذيب نمايد، و قهراوى در آتش جاى خواهد داشت

 . و مصلح امت هستم سمانىبالغه الهى، و معجزه جاويدان خداوند، و سفير سفراى آ آرى، من حجت

يافتم، پـدر و    »  انجيل«و  »  تورات«من شخصيت تو را در    ! اى امير مؤمنان  : سلمان، با شنيدن اين سخنان گفت     

به خداوندسوگند، اگر اين جهت نبود كـه مـردم شـوق زده شـوند، يـا بـه                   ! » شهيد كوفه «مادرم به قربانت اى     

نـاتوانى   از روى (گفتم، كـه افـراد       ت كند، درباره تو سخنى را مى      خدا قاتل سلمان را رحم    :وحشت افتند و بگويند   

بـاز شـد، و     ) ع(وسـيله آن راه توبـه آدم       به وحشت افتند و رميده شوند، زيرا تو حجت الهى هستى، كه به            ) درك

 ) . 39.. (از چاه نجات يافت) ع(بدان وسيله يوسف

 

  در ديگ غذا - 9

كـه   به خانه سلمان وارد شد ومشاهده كرد، ديگ غذا بدون ايـن » ادمقد«يك روز  : خوانيم در روايت ديگرى مى   

: مقداد كه با ديدن اين صحنه شگفت زده شـده بـود، گفـت   ! زند مى جوشد و غل هيزم و آتشى زير آن باشد، مى    

مقـداد   اما سلمان دو قطعه سنگ زير ديـگ گذاشـت، و تعجـب            ! زند ديگ بدون هيزم غل مى     اين! اى ابوعبداهللا 

 ! شتافزوده گ

هيزمهـاى دوزخ مـردم و سـنگ        :تعجب مكن، مگر خداوند متعال نفرمـوده اسـت        ! اى مقداد : ولى سلمان گفت  

 ! رفت محتواى آن سر مى گاه ديگ به غل زدن ادامه داد تا جايى كه آن) 40(هستند؟ 

 . غذا را به هم بزن تا ديگ آرام شود: سلمان به مقداد گفت

خود را در ديگ فروبرد، غذا را بـه هـم زد و ديـگ را                 رم، ولى سلمان دست   براى اين كار چيزى ندا    : مقداد گفت 

 ! آرام كرد
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) ص(آور بود، كه به حضـور پيـامبر        خالصه، اين ماجراى فوق العاده و خارق عادت، براى مقداد به قدرى تعجب            

 . رسيد و براى توضيح و آگاهى خود، آن را بازگونمود

ء و ال    كند، فيطيعـه كـل شـي       رامى) ع(خدا و رسول خدا و اميرمؤمنان      سلمان اطاعت : فرمود) ص(اما رسول خدا  

 . ء يضره شي

كـارى  ) (41(به برادرمسلمان خود مدارا كن       نسبت! سلمان: وقتى هم سلمان به حضور آن حضرت رسيد، فرمود        

 ). را كه تحمل آن را ندارد، انجام مده

 

 !  سخن روى آب- 10

عبور كند، ارتش   »  دجله«خواست از    براى فتح مداين،مى  »   بن ابى وقاص   سعد«وقتى سپاه اسالم، به فرماندهى      

 . به آب بزنند بايست دشمن پلها و وسايل رفت و آمد را نابودكرده بود، ناچار سپاهيان مسلمان مى

فارسـى را مشـاهده كـرد، كـه       سعد وقاص، كه از اسب راندن به داخل نهر وحشت داشت، در كنار خود سـلمان               

 : دهد يرگوش او، سروش امداد بخش سر مىگونه ز اين

شوند، به خدايى كه     ناراحت نباش، اسالم دين حق و جديد است، درياها هم چون خشكى در برابرآن تسليم مى               

شوند، گروه گروه هم به سـالمت        جان سلمان در اختيار اوست، اين سپاه همانطوركه گروه گروه به نهر وارد مى             

  . )42(از آن بيرون خواهندرفت 

سپاه اسالم با اسبهاى خويش وارد  خداوند و تاثير نفس مسيحايى سلمان فارسى، موجب گرديده، كه آرى، عنايت

پهنه نهر خروشان به صورت طبقى در آمده بـود، و مسـلمانان              نهر شوند، و تاريخ هم درباره آنان بنويسد، گويى        

كردنـد    هم چنانكه از روى خشـكى عبـور مـى          كردند، وگو بودند و عبور مى     مشغول گفت  مجاهد روى آب با هم    

)43 . ( 

 . و به هر حال، اين هم برگ ديگرى از پرونده بزرگ كرامتهاى سلمان است

 

 توضيح الزم 

و »  كرامـت «اگر چه در آغاز اين فصل، معناى كرامت و مراحل و منشا آن را مورد بررسى قرارداديم و جايگـاه                     

نشان داديم، اما   ) ص(عنوان صحابى ممتاز وپاكباخته و استثنايى رسول خدا       را به   »  مقام بلند و عرفانى سلمان    «

 ميالدى، راه تفريط را پيش گيرنـد،        1922به سال   » هرووتيز«است كه، افرادى چون      توضيح اين معنا هم الزم    

فسـانه  و وجود او را ا) 44(»  سيره او را خرافه«وبخاطر عدم توانايى از درك شخصيت معنوى و عرفانى سلمان،      

 ! اند پنداشته

 هجرى، راه افراط و     352سال   معروف به ابوالقاسم كوفى، متوفاى    » على بن احمد  «: از سوى ديگر افرادى چون    

: را به وجودآوردند، و وكالت مصالح عالم هستى را به دست پـنج نفـر              »  مخمسة«را پيش گرفته، مذهب     » غلو«

خداونـد   عمروبن اميه ضميرى، دانستند، و مورد لعنت و نفـرت         سلمان فارسى، مقداد،عمار ياسر، ابوذر غفارى، و        

 ) . 45(قرار گرفتند 
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 هجـرى و  638متوفـاى  »  عربـى  ابـن «صوفى، حنبلى، معروف بـه   »  محمد بن على بن محمد حاتمى     «چنانكه  

 ) . 46! (داشته است بيان»  مقام عصمت«براى سلمان »  دمشق«مدفون در 

پنـداران و   » غلـو «ايان و خرافـه سـازان، معتبـر و مسـتند اسـت، ونظريـه                در صورتى كه، نه سخن افسانه سر      

در مراحـل   ) ع(و امامان معصوم  ) ص(است، كه رسول خدا    ، بلكه سلمان فارسى، همان شخصيتى     » باوران عصمت

و مسلمانى مطيـع خـدا ورسـول        » بنده خدا «متعدد، او را معرفى نموده، و خود نيز با عنوان            مختلف و با عبارات   

عرفانى وى، و بخصوص كرامـات و        منتهى مقامات ) 47(خويشتن را معرفى كرده است      ) ع(و امام على  ) ص(خدا

در سايه اطاعت محـض از خـدا، رياضـت نفسـانى،            : فرموده) ص(خدا اعمال خارق عادت او، همانطور كه رسول      

بخشـى ازآن را بـه سـلمان و    كه با عالم غيب ارتباط داشته، و ) ص(كتابهاى آسمانى، و تلقى از پيامبر   آگاهى به 

 . ديگران منتقل نموده، صورت گرفته است

كه در ميدان عرفان، به رمز و  تحقق يافته، و براى آنان    »  اولياى الهى «كه اينگونه مقامها، براى بسيارى از        چنان

 . است پيش آيد راز عبوديت واقفند، چنين مقامها و كراماتى ممكن

 ) 48(اى جان من، خطا اينجاست  طاست سخن شناس نهچو بشنوى سخن اهل دل، مگو كه خ

 

 درباره غالت 

) ص(همانطور كه در باال مطالعه كرديم، متاسفانه گروهى با عنوان شيعه، غير از عقايدتند و خالف درباره پيامبر                 

و » غلـو «بـه   ) ع(و امـام علـى    ) ص(و برخى ديگراز اصحاب رسول خـدا      »  سلمان فارسى «، درباره   )ع(و امامان   

 . اند انحراف مبتال شده

طور پراكنده وجود داشـت، امـا        هم به ) ع(و امام على  ) ص(البته، چنين عقايد و تفكرهاى باطلى، در عصر پيغمبر        

آنان بـه صـورت يـك       » محمدبن مقالص بن راشد منقرى بزار     « به رهبرى ابو الخطاب   ) ع(در عصر امام صادق   

والـى كوفـه،   »  عيسـى بـن موسـى   « آنان موجب گرديد، كه گروه منسجم درآمدند،اما سخنان باطل و غلو آميز     

 هجرى ابوالخطاب و هفتاد تن از يـاران او راكـه بـه مسـجد كوفـه                  138باآنان به جنگ اقدام نمود، و در سال         

 ) . 49(پناهنده شده بودند، آنان را به قتل رسانيد، و جسد ابوالخطاب راهم به دار آويخت 

خداوند ابو الخطاب و افـرادى      :رسيد، آن حضرت فرمود   ) ع(گوش امام صادق  وقتى هم خبر كشته شدن آنان به        

به آنان  را كه با او كشته شدند لعنت كند، خداوند افرادى ازآنها را كه باقى ماندند و همچنين كسانى را كه نسبت

 ) . 50(دهد، لعنت كند  به خرج رحم و عطوفت

نزدآن حضـرت آمدنـد، او را خـدا         »  سودان«د نفر از اهالى     ، هفتا » جنگ جمل «هم بعد از    ) ع(در زمان امام على   

آنهـا را از ايـن عمـل بازداشـت، از عقيـده و عمـل                ) ع(علـى  خواندند و در برابر او سجده كردند، اما هر چه امام          

دستور داد، هيزم آورد و آنان رادر آتـش   » قنبر«برنداشتند، ناچار آن حضرت به غالم خود         انحرافى خويش دست  

 ) . 51(د انداختن

، بـدترين خلـق     )ع(يا هر عنوانى، از نظرامامان معصـوم        »  خطابيه«و  »  مخمسة«خالصه، غالت، تحت عناوين     

،منحرف و گمراه بوده، و حتى چنانكه مطالعه كـرديم، كـافر معرفـى              )ص(خدا، ملعون و منفور خدا و رسول خدا       
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بايد آنان را از حد مؤمن مخلص،عارف پـاك و          ن»  سلمان فارسى «وكراماتى از سوى افرادى چون      ) 52. (اند شده
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 استاندار مداين : 14فصل 
 

 استاندار مداين 

جنگى بود، كـه مسـلمانان در        و جواهرهاى عتيقه و طالهاى پر قيمت، از غنيمتهاى        »  كسرى« گران قيمت    تاج

 . مركز اسالم سرازيركردند»  مدينه«فتوحات خويش، آن را به 

شد، كه  بزرگ سپيدى ديده مى قالى» كاخ سفيد«در يكى از بزرگترين تاالرهاى «: تاريخ در اين باره آورده است    

ناميـده  »  بهارسـتان كسـرى   «ايـن قـالى     . شاهنشاهى بافته بودنـد    ماهر ايرانى آن را مخصوص كاخ     صنعتگران  

مـتن  .شد، داراى يكصد وپنجاه ذراع طول، هفتاد ذراع عرض، و تمام تار و پود آن زربافت و جواهر نشان بود         مى

داد، ولى برگ درختها همه از       مى و حاشيه آن، بوستان و گلستانى را با درختها و انواع گلهاى رنگارنگ آن نشان              

 . قرمز و الجوردى و جواهرات ديگر ساخته شده بودند ها از ياقوت ها از مرواريد، و غنچه زمرد، شكوفه

هاى بـاال    تلؤلؤ و درخشندگى فلزات و انعكاس آن، در تابلوهاى سيمين و زرين ديوارها، باروشنايى كه از پنجره                

 . ساخت ارواح، در آن نمايان مى رك بسان حركتافتاد، موجى متح به درون بارگاه مى

تكه نمودنـد و ميـان سـپاهيان         اى بود كه، هنگام پيروزى مسلمانان، به دستور خليفه آن را تكه            اين همان قالى  

 . فروش رفت تقسيم كردند، و يك قطعه آن به بيست هزار درهم

يـك غنـائم     تاد، به جزاشياى صنعتى و پنج     ارزش مجموع اشياى گرانبهايى كه از اين كاخ به دست مسلمانان اف           

مبلغ دوازده هزار درهم رسـيد،  »  سعد وقاص«از سپاهيان  فرستادند به قدرى بود كه، به هر يك      »  مدينه«كه به   

 ) . 1(» در حالى كه سپاهيان سعدشصت هزار نفر بود

ادى ظروف طال و نقره مرصـع       از جمله چيزهايى كه عربها در مداين يافتند، مقدارزي        «: نويسد جرجى زيدان، مى  

اى از مسلمانان صندوقى يافتنـد،   دسته. زربافت جواهر نشان بود   هاى ديباى  و تاج كسرى، و جامه    ) جواهر نشان (

نقـره   شد، و دندان و يال آن اسب را، از يـاقوت و زمـرد بـه روى                 كه در آن اسبى ازطال و زينى از نقره ديده مى          

 . ما از نقره جواهر نشان بوددرست كرده بودند، و سوار اسب تما

بـه  »  مـداين «ازاشياى نفيسى كه در     . در صندوق ديگر، شترى از نقره با پاالن زربافت جواهر نشان قرار داشت            

طول و عرض آن شصـت ذراع در شصـت ذراع بـود، زمينـه      دست مسلمانان افتاد، يكى بساط كسرى است، كه     

هايى ازنقره روى  شد، درختان و بوته وى آن زمينه طال ديده مىآب از انواع جواهرات، بر ر  فرش طال، و جويهاى   

» ...هاى آن درختان ازجواهرات گرانبهـاى رنگارنـگ بـود    هاى آن طال، و ميوه آن فرش ساخته بودند، كه شاخه  

)2 . ( 

ى، از  ها و كاله خودهاى قيمتى وسالح و مهمات فراوان جنگ          باالخره، لباسهاى الوان و گرانبها، شمشيرها و زره       

صفر سال شانزده هجرى واقع شد، به دست مسلمانان افتاد و  كه ماه»  فتح مداين«غنيمتهاى زيادى بود، كه در 

 ) . 3(سرازير گرديد  به خزانه بيت المال
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در روز فتح مداين يك عـرب       : نويسد مى هاى مهم دربار ساسانيان، جرجى زيدان      درباره نمونه ديگرى از سرمايه    

فروش به اين و آن نشان داد، و گوهرشناسى آن را به هـزار درهـم                 اقوت درشتى پيدا كرد، و براى     بيابانى دانه ي  

كه از اين معامله باخبر شده بودند، او را مالمت كردند، كه بهـاى گـوهر بـيش از اينهـابوده                     خريد، اما ياران وى   

 ) . 4! (گفتم  رامىدانستم، آن مى» هزار«باور كنيد اگر عددى بيش از : است، عرب بيابانى گفت

 

 » كاخ سفيد«شكوه 

»  مسـعودى «بـه اعتـراف     . دارد اى داستان خواندنى و آموزنـده    »  مداين«در  » كاخ سفيد «سرگذشت و سرنوشت    

) 5. (كاخ سفيد را بنا نهـاد     ) بر ايران آن روز داشت    (فرمانروايى   سال انوشيروان پادشاه ساسانى، كه چهل و هشت      

 628 تـا  590(سـال    پادشاه از سلسله ساسانى، و نوه انوشيروان، كه سـى و هشـت            خسرو پرويز، بيست وسومين     

 ) . 6(زيست  پادشاهى كرد، در آن مى) ميالدى

اين كاخ و متعلقات آن، مسـاحتى       «:دهد درباره وضع معمارى و تشريفات فوق العاده اين كاخ، تاريخ گزارش مى           

در اين مساحت چند ساختمان مهم و باشكوه ديـده          . ترا به پهناى سيصد گز، و درازاى چهارصد گزپوشانده اس         

شد، درفاصله صد گز در شرق طاق، عمارت بزرگى بود، و در سمت جنوب طاق،ساختمان ديگرى بـود، كـه                     مى

 . معروف شد»  حريم كسرى«بعدها به 

 ايـن  ميان باغ قرار گرفتـه بـود،   نماى شش اشكويى داشت، و با عظمت و ابهتى      » خسرو تخت«طاق كسرى، يا    

نماى اين سـاختمان، بـه سـوى شـرق، و           . قرار داشت  كاخ از مرمر سفيد، و در دو سوى آن، طاق بيضى شكلى           

گفتنـد،   اين طاق كه بدان ايوان نيز مى      . سى و پنج گز بود     ارتفاع آن بيست و هشت گز واندى بود و پهناى طاق          

 . ناى آن يك وجب بودازآجرهايى ساخته شده بود، كه درازاى هر يك از آنها نيم ذرع و په

هـايى كـه در      اين ساختمان داراى دوازده ستون مرمر، هر يك به بلندى چهل و پنج گز و نيم،حجارى و تزيين                 

ربود، و بـه خـود متوجـه         واردين را از درختها و گلهاى باغ مى        شد، نظرهاى  سنگهاى سپيد پيشانى كاخ ديده مى     

 ! ساخت مى

گرفـت، ايـن تـاالر       روشنى مـى    بود، كه از يكصد و پنجاه پنجره باالى آن         تاالر بزرگى در وسط كاخ قرار گرفته      

داراى شاه نشينهاى گوناگون بود، كه ديوارهاى درونى وطاقهاى آن، با تابلوهـاى سـيمين و زريـن پوشـيده و                     

اى كـه    هايى از طالى درخشـان نصـب گرديـده بـود، بگونـه             برجسته آن، ستاره   در سقف . منبت كارى شده بود   

 . داد نشان مى»  منطقة البروج« گانه 12سيارات را ميان صور  حركت

شـد،   اند، و گلى شگفت انگيز دربـاالى سـر آنهـا ديـده مـى               صورت درخت زندگانى، كه طاووسها بر آن نشسته       

نقشهاى غنچه و گل و حيوانات، با رنگ آميزى زيبا وزنده در يك طرف ديوار، و در طرف ديگر تصوير خسـرو،                

 . خورد به چشم مى) موزائيك(بود، و جامه سبز به تن داشت، و تصاوير معرق  سب زرد رنگكه سوار بر ا

هاى تمام نقره شتر و تمام       هاى گوناگون،مجسمه  به هر حال، شمعدانهاى زرين، قنديلهاى گوهر آگين، مجسمه        

هى را تشـكيل    مرواريد، زينت و زيـور ايـن كـاخ بـزرگ شاهنشـا             با حاشيه  هاى گران قيمت   طالى اسب، و پرده   

 ) . 7(دادند  مى
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 سقوط و سرنگونى 

اى بود، كـه در سـى        هفتگانه مطالعه كرديم، مجموعه شهرهاى   »  هاى جنگ  در جبهه «مداين، چنانكه در فصل     

 ) . 8(قرار داشت  كيلومترى جنوب بغداد واقع بود، در جانب شرقى دجله

خسرو پرويز، كه   ) 9. (طول كشيد  سال د بيست حدو»  مداين«واقع در   » كاخ سفيد «ساختن  : نويسد زمخشرى مى 

درفـش  «پايتخـت هفتصـد سـاله ساسـانيان         »  مـداين «در   سال پادشاهى كرد، در حالى كـه       مدت سى و هشت   

هـاى خـويش كشـور ايـران را، تـا انطاكيـه،              كرد، با جنگها و پيروزى     را برافراشته بودند وسلطنت مى    »  كاويانى

زيره قبرس، قسمتى از شمال غربى هندوستان،آسياى صغير، عربسـتان،          دمشق،اورشليم، نواحى مصر، حبشه، ج    

 ميليون مثقال طـال و      1500فراوانى به دست آورد، و حدود        يمن، افغانستان، و ارمنستان، گسترش داد، گنجهاى      

 ) . 10(نقره گردآورده بود 

ولى ايـن جمعيـت عظـيم بـه         ) 11(اند   جمعيت آن روز ايران را، در حدود يكصد و چهل ميليون نفر تخمين زده             

) 12(» رسيدند در حالى كه سربازان اسالم، درجنگ ايران و روم، به شصت هزار نفر نمى«شكست كشيده شدند 

ايـن   چه چيزهايى بوده؟ با استفاده از منابع تاريخى، به طور خالصه          »  ساسانيان«اما علل شكست و سقوطدولت      

 : توان مطرح نمود موارد را مى

آن »  نظام طبقاتى نـا صـالح  «ساسانيان را، با آن لشكر عظيم و اقتداروسيع،  ساسى شكست دولت  علت عمده و ا   

مـالك  . شـدند  تقسيم مى »  رعيت«و  »  اشراف«بايد دانست، زيرا در نظام اجتماعى آنان،مردم به دو گروه            دولت

گران قيمـت و     آن در لباسهاى  مالكيت و دارايى فراوان، و ريشه خانوادگى اشرافى بود، كه آثار            » اشراف«ارزشى  

هـم عمـوم مردمـى بودنـد، كـه از           »  رعيـت «گرديـد، و   فاخر، و باغ و بستان و خدمتگزاران فراوان نمـودار مـى           

طبيعى و زندگى محروم بودند، و قهرا اكثريت قريب به اتفاق مـردم              هاى باال بى بهره و از همه امتيازات        ويژگى

 .  و ناراضى بودندبه گريبان فراوان زندگى دست با مشكالت

هاى فرسـاينده و     دردناك و فاجعه   اى، به صورت تبعيضهاى    بدين لحاظ آثار زيانبار و ويرانگر چنين نظام ظالمانه        

 : گرديد مرگبار زير نمودار مى

 

  انحصار و اختناق - 1

ـ        اى هيچ كس حـق نداشـت از طبقـه        «در سايه شوم انحصار و اختناق رژيم ساسانيان          رود، بـه طبقـه ديگـرى ب

خدا آن وضع را بـراى      : بود، زيرا به رعيت گفته بودند كه       براى هميشه رعيت، و اشرافزاده پيوسته اشرافزاده       عيت

توانسـت و حـق نداشـت پيشـه خـود را رهـا كنـد، و بـه حرفـه                      جهـت كسـى نمـى      بـدين ! آنان خواسته است  

 ) . 13(» !مشغول شود باالترى

با سپاه  »  انوشيروان«داستان، وقتى    بر اساس اين  . است» پير كفشگر «داستان  »  انحصار خواهى «نمونه بارز اين    

شود، بوزجمهر حكيم بـراى      به گريبان مى   مشغول جنگ بود، با مضيقه مالى وكمبود سالح جنگى دست         »  روم«

هاى مالى باشتاب زيـاد، بـه        يابد براى جمع آورى ذخيره     سپاه سيصد هزار نفرى ايران، ماموريت مى       نيازمنديهاى

دهد،  و قرضه ملى مى   »  تنخواه«پيشنهاد  » كفشگر توانمندى «برود، اما در يكى از شهرهاى نزديك        »  مازندران«
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تامين نمايد، به اين شرط كه شهريار بـه يگانـه           »  روم«تا بدين وسيله نيازمنديهاى ارتش كشور رادر برابر سپاه          

 با وجود نياز مالى بـراى جنـگ و خطرهجـوم            » انوشيروان«اما  ! تحصيل علم ودانش دهد    اجازه» كفشگر«پسر  

 : گويد مى»  فردوسى«پذيرد، و به قول  دشمن اين پيشنهاد را نمى

 چو بازارگان بچه، گردد دبير هنرمند و با دانش و يادگير 

 ) 14! (چوفرزند ما، برنشيند به تخت دبيرى، بيايدش پيروز بخت

 

  حبس و زندان - 2

رعيت و طبقات ضعيف و احيانا افراد اصيل وآزادى خواه زير چرخ ستم اشـراف و                در نظام انسانسوز طبقاتى، كه      

گرديدنـد، امـا بـه نيازهـا و          گشتند، گاهى ناچار به اعتراض و فرياد مـى         مى اعيان و قدرتمداران، فرسوده و ذليل     

 ! شد طلبانه و مظلومانه آنان، با حبس و زندان پاسخ داده مى فريادهاى حق

»  يمـن «ذى يـزن حميـرى، در       :نويسد  هجرى مى  281متوفاى  »  ابو حنيفه دينورى  «روف به   احمد بن داود، مع   

رفت و به انوشيروان پناهنده شد، اما پس از »  مداين«كرد، پس از شكست در برابر سپاه حبشيان،به  سلطنت مى 

از كشـور   از انوشيروان كمك نظـامى درخواسـت كـرد، تـا دشـمن را               »  بن ذى يزن   سيف«مدت زمانى پسر او     

 . يابد خودبيرون براند، و به تخت و تاج خويش دست

هـاى اصـيل و      را كه از افـراد شـجاع واز خـانواده         » هرزبن كامكار «انوشيروان هم با اين تقاضا موافقت كرد، و         

ايجادناامنى در راهها به زندان انداختـه بـود، بـه فرمانـدهى             ) به بهانه (شريف بود، و حدود صد سال داشت، اما         

جنگيدنـد، حبشـيان    »  مسـروق بـن ابرهـه     «اعزام داشت، آنـان بـا       »  يمن«به  ) سياسى(ه زيادى از زندانيان   گرو

حمايـت ايـران قـرار       تحـت »  يمـن «كه بعـد    ) 15(به دست آوردند    »  سيف«راشكست دادند، و پيروزى را براى       

 بـه مدينـه، بـا اعـزام         )ص(اقامت گزيدند، و پس ازهجرت رسول خـدا       »  يمن«هم در   » ايرانيان پيروز «گرفت،  

 ) . 16(آنان به آيين اسالم گرويدند ) ص(پيامبر از سوى»  يمن«به »  باذان بن ساسان«

 

  قتل و خونريزى - 3

، » بهرام چوبين «او پس ازشكست دادن     : هم تاريخ گزارشهاى دردناكى دارد    » خسرو پرويز «از قتل و خونريزى     

ستم وطغيان و غارت اموال مردم و ريختن خـون آنـان را پـيش               بر اوضاع كشور تسلط كامل يافت، راه ظلم و          

 ) . 17(گرفت 

حمايت ايران بود، چون دختر      را كه تحت  »  حيره«پادشاه  »  ابو قابوس «خسرو پرويز، نعمان بن منذر، معروف به        

 فيل قـرار داد، و      خود را به خسرو نداد، از فرمانروايى بركنار كرد، او رابه زندان انداخت، بعد بدن وى را زير پاى                  

و با اين وضع دردنـاك او       ) 18! (جلو شيرهاى درنده باغ وحش انداخت     »  خانقين«سپس جسد نيمه جان اورا در       

 . رابه مرگ محكوم كرد
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كرد، و با علم و دانش خويش بـه          مى بوزجمهر حكيم، كه به مدت سيزده سال وزارت، در دربار ساسانيان خدمت           

قرار گرفت، او را بر كنار نمود، به زنـدان انـداخت،            » خسرو پرويز « ى مورد خشم  آنان قدرت و عزت بخشيد، وقت     

 ) . 19(بوزجمهر را گردن زدند : لب و بينى او رابريد، و سرانجام دستور داد

در دربار خسروپرويز، سيصد و شصت عـالم        :  هجرى 310متوفاى  »  محمد بن جرير بن يزيد طبرى     «به اعتراف   

كردند، اما وقتى آنان شكاف برداشـتن سـقف          دوگر و ستاره شناس، خدمت وفعاليت مى      و دانشمند و كاهن و جا     

ساسـانيان تفسـير كردنـد، خسـرو پرويـز دسـتور داد،              و زوال دولـت   ) ص(را نشـانه ظهورپيـامبر    »  كاخ مداين «

 ) . 20! (حدوديكصد نفر از منجمان و ستاره شناسان را، به قتل برسانند

 

 ى  خوشگذرانى و رفاه زدگ- 4

و افسار گسيخته خسـرو پرويـز،        دولت گسترده و زورمدار، امكانات فراوان كشور غنى، و باالخره قدرت سركش           

در حرمسراى خويش دوازده هزار زن فراهم       «اعتراف تاريخ، وى     براى او چنان ميدانى به وجود آورده بود، كه به         

مخصوص خـويش، علوفـه و       اسب» شبديز«راى  آورد، دراسطبلها و چراگاهها دوازده هزار اسب داشته باشد، و ب          

كه عموم مردم و طبقات ضـعيف جامعـه در عسـرت و              در حالى ) 21. (»تغذيه مخصوص و پر قيمت تهيه نمايد      

 . بردند وگاهى از تامين نيازمنديهاى ابتدايى زندگى خويش ناتوان بودند تنگنا و فقر به سر مى

 

  ظلم و عصيان - 5

حساب وكتـاب در پيكـره دولـت، مجموعـه           هاى بى  انحرافها و حق كشى ها و سركشى      ها و    باالخره، نابسامانى 

نتيجه آن نارضايتى مردم و نااميدى آنان و جدا شدن و بريـدن              هايى را به وجود آورد، كه بدترين       فساد و آلودگى  

حكومـت در    يانها را، بايـد ظلـم و عصـ         ها و نابسامانى   حكومت گرديد، كه اين مجموعه ناروايى      مردم از دستگاه  

 . برابر خداوند و مردم دانست

از »  صـفين «براى رفتن بـه      وقتى) 22( هجرى   36سال پس از سرنگونى ساسانيان، به سال         بيست) ع(امام على 

هوالء كانوا وارثين، فاصبحوا موروثين، لـم يشـكروا          ان: كرد، در آنجا نماز خواند و فرمود       عبور مى »  كاخ مداين «

 ) . 23(بالمعصية، اياكم و كفر النعم، ال تحل بكم النقم  اهمالنعمة فسلبوا دني

بودند، اما سپاس و شكر اين نعمـت را     اى شدند، كه آن را از ديگران به ارث برده          آنان وارث حكومت و پادشاهى    

 ! خود را از دست دادند انجام ندادند، به گناه و عصيان آلوده شدند، وبدين خاطر نعمت قدرت و دولت

شما هم از گناه و كفران نعمت، سخت پرهيز داشته باشيد، تا نقمت وگرفتارى و بـال بـراى شـما پـيش                       اكنون  

 . نيايد

گرديده بود، سبب گرديد كه بـه        به هر حال، ظلم و ستمهاى ساسانيان، كه موجب نارضايتى و حتى خشم مردم             

شهر را بـراى ورود مسـلمانان،       جمعيت زيادى   «به جاى جنگ ومقاومت     »  مداين«هنگام هجوم سپاه اسالم به      

مـورخ انگليسـى    »  ادوارد بـرون  «و به قول پرفسور     ) 24(و مقاومتى به خرج ندادند       بقيه هم دفاع  » تخليه كردند 

اختيـار و اراده خـود       تغيير مذهب دادند، به طيب خاطر و به       ) در ايران (است كه قسمت اعظم كسانى كه        مسلم«
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پـس از  ) نزديـك دريـاى خـزر    (فى المثل چهار هزارسرباز ديلمـى       »  دسيهقا«پس از شكست ايران در      . آنها بود 

بـه  » جلوالء«اين عده در تسخير     . مشاوره، تصميم گرفتند به ميل خوداسالم آورند، و به قوم عرب ملحق شوند            

 ) . 25(» به اسالم گرويدند كمك كردند، و اشخاص ديگر نيز گروه گروه به رضا و رغبت تازيان

 : هم سروده است» بهارملك الشعراى «

 گر چه عرب، زد چو حرامى به ما داد يكى دين گرامى، به ما 

 ) 26(تربيت آموختيم ) ع(گر چه ز جور خلفا، سوختيم زآل على

 

 سنگين سلمان  ماموريت

 هجرى فتح شد و به حوزه بزرگ اسالم پيوست، ازتاريخ خالفت ده سال و شش 16در ماه صفر سال »  مداين«

تا چهار شـنبه    ) 27(و دوم جمادى الثانى سال سيزدهم        كه از سه شنبه بيست    »  عمر بن خطاب  « روزه   ماه و پنج  

 . بيش از سه سال گذشته است) 28(داشته و با مرگ او پايان يافته است   هجرت ادامه23 ذيحجه سال 26

در » احد«پدر او در جنگ     بود و   )ع(و على ) ص(را كه، از ياران خوب پيامبر     »  حذيفه فرزند يمان  «خليفه، نخست   

حذيفه مردى مجاهد و شركت     . منصوب نمود »  مداين«استاندارى   به) 29(شهيد شده بود    ) ص(ركاب رسول خدا  

»  تبـوك « در جنـگ ) ص(بود، كه رسول خدا   هاى ممتاز او اين جهت     از ويژگى ) 30(بود  »  خندق« نموده در جنگ  

 ) . 31(روش شناسايى منافقان را به او آموزش داده بود 

، )ع(اما حذيفه، در منصب استاندارى مداين، امكان نيافت زياد دوام بياورد، زيراپايبندى و عشق او به امام علـى                    

رسـد، گـزارش     داد، به نظر مـى     را همه جا سر مى    ) 32(ال يفارقه    على مع الحق و الحق    : و اينكه او هميشه شعار    

 .  به مدينه گرديده استنگرانى و فراخوانى حذيفه منافقان به خليفه، موجب

بـا جلـب    »  ابن شهر آشـوب   « خليفه عمر، در حالى كه تاريخ دقيق آن روشن نيست، به روايت           »  حذيفه«پس از   

مداين را براى سلمان حكيم و مجاهد و با تـدبير ايرانـى              فرمان استاندارى ) 33) (ع(رضايت و موافقت امام على    

 . كند صادر مى

براى سلمان بسيار سنگين و ناخوشايند بود، زيـراوى را بـا زور شمشـير تسـليم                 اما از طرفى پذيرش اين حكم       

، ديگرى را اليـق مقـام       )ع(و ارادت به امام على    ) ص(با خليفه اول كرده بودند، و به خاطر اطاعت ازپيامبر          بيعت

هـم بـه    ) ع(دانست، ولى از طرف ديگر، حال كه كار از كار گذشـته، و امـام علـى                 عظيم خالفت رسول خدانمى   

 بـا  -چنانكه خواهيم ديـد  -خاطرحفظ اصول و كيان اسالم، خلفا را مساعدت بخشيده است، سلمان فارسى نيز    

پذيرد، و دستگاه خالفت هم عمـال آزادى الزم را از            حفظ اصول اعتقادى و آزادى در عمل، اين مسؤوليت رامى         

ايرانـى، بـومى و     »  مـداين «كه بـراى مـردم      گرداند، وسلمان حكيم و دانشمند، با توجه به اين         سلمان سلب نمى  

آزاد شـده ازظلـم مجوسـيت را،        »  مداين«است، مقام استاندارى، پيشوايى، و امامت جمعه و جماعت در            زبان هم

 . گرداند خويش راعملى مى گردد، و به بهترين شيوه ممكن، رسالت عهده دار مى
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 مسؤوليت پيشوايى 

كـان سـلمان    : با عبارت  هم» ابن ابى الحديد  «دانيم، به اين واقعيت      مى) ع(سلمان فارسى را، ما شيعه امام على      

 ) . 34(كند  من شيعة على عليه السالم و خاصته، اعتراف مى

كان سلمان، من خيار الصحابة وزهـاد هـم و فضـالئهم، و ذوى              : نويسد  هجرى هم مى   630متوفاى  »  جزرى«

 ) . 35) (ص(اهللا قرب من رسول

اصحاب بود، و از كسانى بـود كـه بـا            و از زاهدان و دانشمندان    ) ص(ز بهترين ياران رسول خدا    سلمان، پيوسته ا  

 . ارتباط و پيوند محكمى داشت) ص(رسول خدا

»  بنى هاشم«اگر : قرار داد و گفت رفت، عمر او را مورد اعتراض با ابوبكر نمى آن گاه هم كه سلمان زير بار بيعت

دانند، اما علت تخلف تو      بالندو خود را، بهترين و برترين مردم مى        مى) ص(به پيامبر روند، آنان    زير بار بيعت نمى   

 چيست؟ 

 ) . 36(انا شيعة لهم فى الدنيا، اتخلف بتخلفهم، و ابايع ببيعتهم : سلمان گفت

هـم  كنم، و آنگاه     در دنيا هستم، هر گاه آنان تخلف كنند، من هم از آنهاپيروى مى            ) ص(من پيرو خاندان پيامبر   

 . خواهم كرد كه آنان تن به بيعت دهند، از آنان متابعت

هم درعين اجراى رسالت هـدايت الهـى        ) ع(اما اكنون آن روزگار سپرى شده، و چنانكه اشاره كرديم، امام على           

ها و مساعدتهايى داشته است، سلمان هم بـا          به خلفا راهنمايى   خويش، به خاطر مصالح كلى كيان اسالم، نسبت       

خليفـه   را از سوى  »  مداين«منصب استاندارى   »  مسعودى«براساس همان مصالح كلى، به قول       ) ع(ماماذن آن ا  

هـاى رسـول    اما با استقالل و آزادى، در چهار چوبه تكليف الهى خويش،بر اساس راهنمايى) 37. (پذيرد دوم مى 

 . نمايد عمل مى) ع(وامام على) ص(خدا

 : خوانيم مى) ع(و امام على)ص(ر پيشوايى در اسالم در بيان پيامبردا درباره مسئووليتهاى سنگين و محاسبه

: گويـد  معقـل مـى   . رود او مى  به عيادت ) ص(صحابى رسول خدا  » معقل بن يسار  « مردى به هنگام بيمارى      - 1

ماندم اين حديث را بيـان       دانستم زنده مى   كنم، البته اگر مى    براى تو بيان  ) ص(خواهم حديثى را از رسول خدا      مى

 ! كردم نمى

رعية، يموت يوم يموت و هـو        ما من عبد يسترعيه اهللا    : فرمود شنيدم، كه مى  ) ص(به هر حال، من از رسول خدا      

 ) . 38(غاش لررعيتة، اال حرم اهللا عليه الجنة 

درباره پيروان خويش، فريب و تقلب  پيشوايى بر امت دهد، و در حالى بميرد كه) توفيق(اى را كه خداوند  هر بنده

 . گرداند و ممنوع مى به كار برده باشد، خداوند بهشت را بر او حرام

امر المسـلمين، ثـم ال يجهـد         ما من امير يلى   : فرمود شنيدم كه مى  ) ص(از رسول خدا  : گويد  همان راوى مى   -2

 ) . 39(لهم و ينفع، اال لم يدخل معهم الجنة 

و خيرخواهى مبذول ندارد، بـا        آنان كوشش و تالش    مسلمانان گردد، و براى   ) پيشوايى(هر اميرى عهده دار كار      

 . مسلمانان وارد بهشت نخواهد شد
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ما من رجل يلى امرعشرة فما فوق ذلك، اال اتـى اهللا  : فرمود) ص(كند، كه رسول خدا     ابى امامة، روايت مى    - 3

 ) . 40(اثمه  مغلوال يوم القيامة يده الى عنقه، فكه بره، او اثقه

به گردن، بـه صـحنه قيامـت         بسته شوايى ده نفر و بيش از آن گردد، خداوند او را با دست            هر كسى عهده دار پي    

گردد، و اگر    كند، اگر خوب رفتار كرده باشد، نيك رفتارى اوموجب باز شدن زنجير دست و گردن او مى                 وارد مى 

 . شود تر و محكمتر مى نموده باشد، زنجير دست و گردن او سنگين با گناه و معصيت عمل

ولى االمر بعدى، اقيم على حد       ايما وال : فرمود شنيدم كه مى  ) ص(كند، از رسول خدا    روايت مى ) ع( امام على  -4

الصراط و نشرت المالئكة صحيفته، فان كان عادالانجاه اهللا بعدله، و ان كان جائرا انـتقض بـه الصـراط حتـى                      

 ) . 41(نفه و حر وجهه الى النار، فيكون اول ما يتقيها به ا تتزايل مفاصله، ثم يهوى

شود، و فرشـتگان پرونـده او را بـاز     مى هر كسى بعد از من عهده دار واليت امت گردد، بر لب صراط نگه داشته        

دهد، امـا اگـر بـه        گشايند، اگر او به عدالت رفتار كرده باشد،خداوند به خاطر عدالتكارى او، وى را نجات مى                مى

شود، آنگـاه بـه      شود، و با سقوط او، بند از بند او جدامى          اى او شكسته مى   ظلم و ستم رفتارنموده باشد، صراط بر      

و ) از صورت به داخل آتـش افتـادن       (تواند او را     مى گردد، و اولين اعضايى از بدن وى، كه        داخل آتش پرتاب مى   

 ! سوزاندن آتش محفوظ بدارد،بينى و صورت او خواهد بود

آموختـه، و   ) ص(را از رسول خـدا     اين معارف ) ص(ت پرورده پيامبر  به هر حال، سلمان حكيم، حاكم مداين و دس        

 . چنانكه خوانديم و خواهيم ديد، خود هم معيارهاو مالكهاى الزم پيشوايى را، روايت و بيان كرده است

گيـرد؟ و بـا چـه        اين مالكها راچگونه به كار مى     »  مداين«اما اكنون بايد ببينيم، وى در منصب مهم استاندارى          

 پردازد؟  تى به اداره امور دينى و اجتماعى، مداين ازشرك وارسته، مىمديري

 

 هاى استاندارى  شيوه

را نيز  ) ع(جامعه شناسانه امام على    سلمان فارسى، اضافه بر معارف و معيارهايى را كه از پيامبرآموخته بود، اصول            

 . دهد ر قرار مىاسالمى، به طور دقيق مد نظ براى الگو دهى و حكومتدارى و اداره جامعه

 ) . 42(انما الناس مع الملوك و الدنيا، اال من عصم اهللا : فرموده است) ع(امام على

گرايد، مگر اينكه خداوند انسان  مى گيرد، و بدان سوى طبع مردم بر اساس شيوه حاكمان و منافع دنيايى الگو مى

 . مصون بدارد) لغزاننده از وسوسه نفس اماره و ساير عوامل(را 

طلبد كه استاندار بايد نگهبـان       كند كه مسؤوليت استاندارى، اين جهات حياتى رامى        سلمان حكيم، فراموش نمى   

و حافظ جـان و مـال و عـرض مسـلمانان باشـد، و امـام                 ) ص(پيامبر اساس اسالم، معارف شرع مقدس، ميراث     

وسيله خورد و خوراك، وعـيش و       شكارى كه   »  طعمه«دانسته، نه   »  امانت الهى «منصبهايى را    چنين هم) ع(على

 ) . 43(دردى باشد  نوش و رفاه و خوشگذرانى و بى

اسالمى و انسـانى، بـا اصـول و          بدين لحاظ، سلمان كار استاندارى و اداره امور جامعه فرسوده را، به سوى كيان             

 : نمايد روشهاى عملى زير، بدين شكل آغاز مى
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  اقدام فرهنگى - 1

زياد به تحول فكرى و فرهنگى       سوخته، احتياج  مجوسيت و حاكمان خودكامه آن مى     سرزمينى كه در آتش ظلم      

 . دهد سلمان حكيم و دانشمند، درمسجد مداين، درس تفسير قرآن ترتيب مى دارد، بدين جهت

مـداين بـاخبر شـدند، سـلمان در      شهرهاى هفتگانه يعنى جمعيت»  تيسفون«نويسد، مردم  ابو نعيم اصفهانى، مى   

بنشينيد، وقتى آنان نشستند، سـلمان بـراى        : سلمان به آنان گفت   .ر دارد، حدود هزار نفر گرد آمدند      مسجد حضو 

 ) . 44.. (پرداخت»  سوره يوسف«آنان به قرائت وتفسير 

دارى و اموال بيت المال را  در خزانه آورد، امانتدارى داستان به ميان مى) ع(توجه داريم، سوره يوسف، از دو پيامبر     

را پيروزى و سربلندى و رسيدن به عزت مادى و معنوى، و            »  صديق يوسف«كند، سرنوشت پاكدامنى     مطرح مى 

دارد، و درپايـان هـم اعـالم         هوسباز و فريبكار را، رسوايى و شكست و زبـونى او را بيـان مـى               »  زليخاى« سزاى

 ) . 45(وجود دارد  در سرگذشت آنان، عبرت و آموزشى براى خردمندان: كند مى

 

  پرهيز از زخارف - 2

ى و »رائـد «ازسوى خليفـه مقـام   »  طبرى«سلمان حكيم، كه در فتوحات اسالمى و جبهه سپاه اسالم، به قول        

آمده، بى اعتنـا    »  مداين«كه در منصب استاندارى به       اكنون) 46(پيشوايى و هدايت مسلمانان را به عهده داشته         

كننـده و    گزيند، و آن زرق و بـرق خيـره         چنانى مسكن نمى  خورده، در آن كاخ آن     به كاخ سفيد ساسانيان شكست    

»  حـاكم «شمارد، بلكه براى رسيدگى به امور مردم، اشراف به وضع آنان، وآسانى مراجعه به                را، هيچ مى   فريبنده

 ) . 47(نمايد  مى دكانى در بازار براى انجام كارهاى ادارى خويش انتخاب

سيوضع : به سلمان فرموده بود    از قبل ) ص(رسول خدا »  مه مجلسى عال«و  »  ابن شهر آشوب  «البته طبق روايت    

 ) . 48(عند الفتح  على راسك تاج كسرى، فوضع التاج على راسه

سـلمان آن را روى سـر       » فتح مـداين  «گيرد، كه به هنگام      بر سر تو قرار مى    »  تاج كسرى «كشد، كه    طولى نمى 

يافت، آن را برداشت و كنار گذاشت، يا اينكه اصـوال            تحقق) ص(ولى پس از آن كه سخن پيغمبر      . خود گذاشت 

 . كنايه از پيروزى مسلمانان و سلمان بوده است)ص(اين سخن آسمانى پيامبر

مسلمانان، به مدينه و خزانه بيت المـال   باالخره، سلمان از اين تاج گران بها استفاده نكرد، و تاج پس از پيروزى           

 ) . 49(انتقال يافت 

 

 راه كار  ارتزاق از - 3

حقوق ساليانه سلمان از صندوق بيت المال، پنج هزاردرهم بود، كه هـر گـاه حقـوق                 : گويد مى»  حسن بصرى «

»  زنبيـل بـافى   «كرد، و چـون در مدينـه         مى»  انفاق«نيازمندان   داشت، آن را در راه خدا به       خويش را دريافت مى   

زنـدگى خـود را     »  زنبيـل بـافى   «وخـت، و از درآمـد       فر بافت و آن را مـى      مى»  زنبيل«آموخته بود، در مداين نيز    

 ) . 50(ال احب ان آكل االمن عمل يدى : گفت گرفت، و مى از كسى چيزى نمى. نمود مى تامين

 . دارم جز از دسترنج كار خود، ارتزاق كنم دوست نمى
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فروخت،  كرد، آن را مى بافى مى سلمان آنگاه كه امير مداين بود، زنبيل: هم روايت كرده است» عبداهللا بن عمر«

خويش، زندگى خود را     دارم به غير از دسترنج     دوست نمى : گفت كرد ومى  و از در آمد آن زندگى خود را تامين مى         

 ) . 51(را در مدينه آموخته بود »  زنبيل بافى«اداره نمايم،سلمان 

 

  ساده زيستى - 4

ى، در الگودهى و سازندگى مردم، نقش تعيين        ساده زيستى و زهد و پارسايى يك مقام مسؤول در جامعه اسالم           

ابن ابـى   «، و   »ابن عبدالبر «مسكونى و شيوه زندگى سلمان حكيم هم،         درباره وضع لباس و خانه    . اى دارد  كننده

سلمان سـازگار    تواند با وضع عارفانه و زاهدانه      كه از جهتى مى   ) 52(اند   مطالب فراوان و عجيبى را آورده     »الحديد

اما بايدتوجه داشت، اين وضع ژنـده پوشـى و بـى            . ه در مراحل ابتدايى استاندارى، قابل قبول افتد       باشد، يا اينك  

هميشه هم ادامه نداشته، بلكه سلمان براى خويش حداقل لباس ساده            خانمانى، با موازين سازگار نيست، و براى      

 .  ترتيب داده است- چنانكه خواهيم ديد -مناسب مسكونى  و خانه

فراوانـى مـورد تاييـد قـرار         و روايـات  ) 53(يم، اصل زهد فوق العاده سلمان را، جزرى، و مسعودى           فراموش نكن 

و چهـره واقعـى او را بـا همـه           »  زهـد سـلمان   «توانـد  اند، اما آنچه در اين ميان مشكل گشـا اسـت، و مـى              داده

 در ايـن بـاره بيـان        )ع(تبيين گرداند، توضيحى است كه امام صـادق        هاى عقالنى وى   هاى مثبت و جنبه    ويژگى

 . فرموده است

آمده بـود، و بـه لبـاس سـفيد و            صوفى كه در مدينه به حضورش     »  سفيان ثورى «آن حضرت، در پاسخ به ايراد       

شما كه فضل و دانـش، تقـوى و زهـد سـلمان و              : فرمود گرفت، پس از توضيحهايى    نظيف آن حضرت ايراد مى    

مخارج  گرفت، به اندازه يك سال     نه خويش را از بيت المال مى      دانيد؟سلمان وقتى حقوق ساال    ابوذر غفارى را مى   

 . كرد خود را ذخيره مى

كردن مخارج يـك سـال خـود         تو با اين زهد و تقوى، در فكر ذخيره        ! اى ابو عبداهللا  : وقتى به او اعتراض كردند    

 ! هستى؟ در حالى كه ممكن است امروز يا فردا بميرى وتا آخر سال زنده نمانى

دانيد؟ فرض  ماندن مرا صحيح نمى كنيد؟ و فرض زنده چرا شما فقط فرض مردن مرا مى:  جواب گفتسلمان در

اى است،اگر زنده بمانم خرج دارم، ان النفس قد تلتاث على صاحبها، اذا لم  اول شما فكر ساده لوحانه و ناآگاهانه

 ) . 54(العيش ما يعتمد عليه، فاذا هى احرزت معيشتها، اطمانت  يكن لها من

كند، و نشاط    سستى و كوتاهى مى    اگر نفس انسان به قدر كافى وسايل زندگى نداشته باشد، در اطاعت و عبادت             

 . گردد باشد، قوت و اطمينان نفس برقرار مى گيرد، اما اگر وسايل زندگى فراهم و قدرت نمى

 

 تحليل زهد و پارسايى 

قام استاندارى مداين، دربرابر زرق و برق چشم فريب جامعه          با توجه به اينكه، جنبه زهد و پارسايى سلمان، در م          

اى، چهـره    پادشاهى آن روز، يك شيوه مديريتى بسيارمؤثر بوده، و از سوى ديگر برخى مطالب ضعيف و افسانه                

بسيار مهم   خصلت يك»  زهد و پارسايى  «سوم   بزرگ سلمان را براى بعضى غبار آلود ساخته، و از جهت           شخصيت
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احاديث معتبر، اندكى بيشتر اين خصـلت را تحليـل و            تماعى است، مناسب خواهد بود، با مرورى به       اخالقى و اج  

 . بررسى كنيم

ان ال  : الحالل، بل الزهد فى الـدنيا      ليس الزهد فى الدنيا، باضاعة المال و ال تحريم        : فرموده است ) ع(امام صادق 

 ) . 55(عزوجل  تكون بما فى يدك اوثق منك بما عنداهللا

د در دنيا، به اين نيست كه كسى مال و ثروت خود را ضايع گرداند، و نيزنعمتهاى حالل را بر خويش حـرام                        زه

كند، بلكه زهد در دنيا به اين است كه، اعتماد توبه آنچه در اختيار دارى، بيش از اعتماد به آنچه در نزد خداوند                       

 . متعال است، نباشد

الزهد فى الدنيا قصراالمل، و شـكر كـل نعمـة، و            : فرمود مى) ع(ام على شنيدم كه ام  : گويد مى»  ابن ابى طفيل  «

 ) . 56(الورع عن كل ما حرم اهللا عزوجل 

هـر  ) عملـى (باشد، شـكر و سـپاس        نداشته) وابستگى زا (زهد در دنيا به اين است كه، انسان آرزوى دور و دراز             

و خويشـتن   (د متعال آن را ممنوع كرده، پرهيـز         نعمتى را انجام دهد، و از انجام همه چيزها وكارهايى كه خداون           

 . داشته باشد)دارى جدى

آوريـم، كـه ايـن       دسـت مـى    وارد شـده، بـه    » زهـد «از مفهوم اين دو حديث، و احاديث ديگـرى كـه در بـاب               

كه در كالم   »  آرزويى«و  ) ع(كه در حديث امام صادق    » اطمينانى«بيشتر جنبه روانى و معنوى دارد، چون         خصلت

 . باشند هاى روانى افراد مى مطرح شده، هر دو ازويژگى) ع(على

و »  وابسـته «دارد كه خويش را      اى بر اين اساس، ممكن است كسى مال و دارايى الزم را داشته باشد، اما روحيه              

كند،چنانكه ممكن است، كسى مال و ثروتى هم نداشـته باشـد،             دهد و زاهدانه زندگى مى     قرار نمى » برده دنيا «

گردانـد، و در عـين نـادارى،         اى مبتال باشد، كه خـويش را بـرده و ذليـل دنيـا مـى                وحيه زبون وفرسوده  اما به ر  

 . اى ندارد ازپارسايى و زهد، بهره

زدگـى، و خـود فراموشـى، و         كه قهرا آثار عملى خوشـگذرانى و رفـاه        » زهد«آرى، شايد با توجه به جنبه روانى        

زهد و پارسايى را، ثروت و دارايى، و غنـاى          ) ع(امام على  ، بوده كه  غفلت از وضع ديگران را در پى خواهد داشت        

 ) . 57(شرافتمندانه و بدون وابستگى زبونانه، به افراد شمرده است  نفس و موجب بى نيازى

ان : بار است، كه پيامبرعالى قدر اسـالم فرمـوده         هاى روانى خفت آفرين و هالكت      و نيز با توجه به همين جنبه      

 ) . 58( االمة، بالزهد و اليقين، و هالك آخرهابالشح و االمل صالح اول هذه

تحقـق يافـت، و     ) مبـانى اعتقـادى    به(به راستى، صالحيت و لياقت اولين افراد اين امت، به وسيله زهد و يقين               

 . دور و دراز خواهد بود) واهى(هالكت و نابودى آخرين افراد آنها هم، به خاطرحرص زياد، و آرزوهاى 

نـه  » حاكم بر دنيا باشد «انسان   اى كه  ين، معيار زهد و پارسايى، عدم وابستگى و بردگى مادى است، بگونه           بنابرا

نـه  » اختيـار خـويش بگيـرد     «ومقام و منصب و ثروت را در        »  مركوب«نه  » سوار بر ماديات باشد   «،  » محكوم«

 . زخارف اعتبارى دنيا، به بند كشاند» اسارت زنجير« به» خويشتن را«اينكه 

از لحاظ غـذا و لبـاس و        »  مداين« كنيم، سلمان حكيم در مقام استاندارى      روى اين حساب، اگر هم مشاهده مى      

برد، مقام بلند و حساس و پر مسؤوليت وى، ايـن            مسكن، با نهايت صرفه جويى و پارسايى، زندگى رابه سر مى          
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را بـه كـار گيـرد، كـه         ) ع(ام علـى  كند،و مى خواهد منشور حكيمانـه مـوالى خـويش، امـ            شرايط را ايجاب مى   

) 59(ان اهللا تعالى، فرض على ائمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس، كياليتبيغ بالفقير، فقره                : است فرموده

 . 

خداوند متعال، بر پيشوايان حق واجب گردانيده، كه وضع خـود را بـا زنـدگى افرادضـعيف و تنگدسـت جامعـه                       

 . ى افراد تهيدست ومحروم، آنان را تحت فشار و پريشانى قرار ندهدهماهنگ سازند، تا فقر و نادار

 

  سركشى و دلجويى -5

داد، و نيـز بـا       الزم را به مردم مى     هاى سلمان حكيم، غير از اينكه در شيوه استاندارى خويش، آموزشها و آگاهى           

آورد، بـا اسـتقرار در    اهم مـى مادى و معنوى زندگى را فر عمال روح نشاط و فعاليت تامين»  زنبيل بافى خويش  «

 . بازار، به وضع كسب وتجارت نظارت داشت، و زمينه مراجعه ارباب رجوع به او بسيار سهل و آسان بود

كرد،شكايتها و مشكالت آنان را رسيدگى  به افراد سركشى مى«: دهد اضافه بر اين، طورى كه تاريخ گزارش مى

 ) . 60(» آورد و ازافراد تفقد و دلجويى به عمل مىداد،  نمود، به درد دل آنان گوش فرا مى مى

كه محروميت  (را  »  جذامى«اى مى گسترانيد وافراد      پخت، سفره  گرفت و آن را مى     سلمان، گاهى هم گوشت مى    

نمـود   كرد، و آنان را پـذيرايى مـى        بر آن سفره دعوت مى    ) بودند اجتماعى داشتند، و نيازمند دلجويى و مساعدت      

)61 . ( 

 

 فاظت مادى و معنوى  ح- 6

شهرهاى تـازه بـه اسـالم روى     هاى عملى و زاهدانه سلمان، در مقام پيشوايى مجموعه      اگر چه آموزشها و شيوه    

هايى هم در پى داشت، و نيـز      واقع شده بود، و سازندگى     آورده، به عنوان يك الگوى اسالمى، مورد پيروى مردم        

هـم   حدود سى هزار نيـروى نظـامى      «پادشاهى آزاد شده بود،     سرزمينهايى كه از چنگال      براى حفاظتهاى مرزى  

شهرها را نيز تامين نمايند،      بايست امنيت  و اين نيروها مى   ) 62(» كردند تحت فرماندهى سلمان انجام وظيفه مى     

تشريفات حكومتى بود، يا اينكه ارتشـيان عهـده دار حفاظـت             اما گاهى به خاطر ساده زيستى سلمان، كه بدون        

 كه -هم  زدند، سلمان به سرقت و نا امنى مى   افراد فرصت طلب، دست   «: نويسد تاريخ مى  ند، طورى كه  مرزها بود 

 وقتى از مسجد بيرون آمـد، بـا   -مقام معنوى و عرفانى و كرامات او را در فصلهاى قبل مورد مطالعه قرارداديم      

 ! زه با سارقان نمودشهرها و مبار آن حيوان رامامور حفظ امنيت»  سگى«اشاره و سخن گفتن با 

شب ازخانـه خـارج شـود،     ساعت هر كس ازفالن: بر اين اساس، سلمان كسى را به شهرها فرستاد، تا اعالم كند      

 ! او در خطر هجوم سگهاست جان

نمود، و بدين ترتيب با كشته       آن سگ هم، باالى بلندى رفت، و با فرياد هم جنسهاى خود را مطلع و هماهنگ               

 ) . 63(قان كه شب از خانه بيرون آمدند،امنيت و حفظ اموال مردم، به شهرها بازگشت شدن تعدادى از سار
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  يارى رسانى - 7

ضـعيفان و محرومـان، از ويژگيهـاى     همدردى، دلنوازى، بار بردارى، و يارى رسانى به بندگان خـدا، بخصـوص     

بـه خلـق، و تربيـت و         ند، خدمت خداو اخالقى و انسانى عملى پيشوايان دينى است، تابدين وسيله ضمن اطاعت          

 . اجتماعى نيز به وجود آيد سازندگى

»  مشك آب «كند   ها بدون تشريفات و به طورناشناس عبور مى        كه به حسب شرايط زمان در كوچه      ) ع(امام على 

 شناسد و اظهار شرمندگى    را مى ) ع(على»  زن«رساند و آنگاه كه      گيرد و به خانه اومى     زن ناتوانى را به دوش مى     

به عنوان يك مسلمان محروم درجامعه تحت (من بايد شرمنده باشم، كه در حق تو     : مى فرمايد )ع(كند، على  مى

 ) . 64(ام  كوتاهى كرده) پوشش خود

»  مـداين «، درروزگار امـارت خـويش بـر         )ع(سلمان حكيم، نيز كه استاندار مداين است، و پيرو مكتب اهل بيت           

 . كرد ها حركت مى  ناشناس، دركوچهعموما تنها و بى پيرايه و به طور

آن ناتوان گرديده، با سـلمان       در حالى كه بار كاهى را به دوش دارد، و از حمل           »  قبيله شبام «يك روز، مردى از     

دوش گيرد و به مقصد برساند، سلمان هم اين درخواست           كند، بار او را به     كند، به سلمان پيشنهاد مى     برخورد مى 

 . دهد گيرد و به راه ادامه مى ناتوان را به دوش مىرا مى پذيرد، بار مرد

دهند، وى امير مـداين      اطالع مى  كنند، به مرد شبامى    بينند و احترام مى    اما وقتى مردم سلمان را در آن وضع مى        

 . خواهد بار را از سلمان بگيرد و مى! كند شود وعذر خواهى مى است، آن مرد شرمنده و خجالت زده مى

دهـد و    دهد، بار را نيز تحويل او نمـى        پذيرد، او را هم مورد مالمت قرارنمى       ر خواهى مرد را نمى    ولى سلمان، عذ  

 ) . 65(رساند  باالخره بار او را به منزل مى

 

 ) ع( اطاعت امام - 8

عصا و يك شمشير و يـك عبـا،          وارد شد، يك دوات، و يك     »  مداين«سلمان، وقتى براى منصب استاندارى به       

را در بازار »  دكانى«مراجعات و كارهاى ادارى، به دستور او  هم نرفت، بلكه براى» كاخ سفيد«، به بيشتر نداشت

نهـر  «دهـد، و آنگـاه هـم كـه           اى را تشـكيل مـى      براى زندگى خانه كوچـك و سـاده        كنند، و بعد هم    اجاره مى 

وسفندى را كه فرش او بود،      گ گيرد، سلمان دوات و عصا و پوست       كند، و سيالب شهر را فرا مى       طغيان مى » دجله

 ) . 66(هكذاينجوا المخفون يوم القيامة : گويد رود، و مى دارد، و باالى كوه مى بر مى

 . كنند روز قيامت هم، سكباران اينگونه نجات پيدا مى

بارى، مقام زهد و پارسايى سلمان، و پرهيز از آلودگى به زخارف دنيا و منصب ومقام آن، براى همه روشن است 

باشد، و از اين  اداى تكليف به عمل آيد، سلمان مورد توجه امامت  عمال ثابت گرديده، در عين حال، براى اينكهو

) ع(بيشـتر تقويـت گردد،امـام علـى    »  ع -شيعه على   «ناحيه نيزموقعيت مديريتى و انسانى وى، به عنوان يك          

بـراى سـلمان فارسـى رحمـة اهللا عليـه،            رحخويش، بدين ش   قبل از خالفت  »  مدينه«اى را از     نامه موعظه گرانه  

 : دارد ارسال مى
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كه ظاهر آن نرم است، و زهـر آن         است» مار«، وضع دنيا مانند     )ص(پس از حمد خداوند و صلوات بر رسول خدا        

) كفن(بنابر اين، از هر چه تو را مى فريبداعراض و احتراز داشته باش، چون جز چيز اندكى از آن                    . كشنده است 

. غم و غصه دنيا را هم زياد به دل راه مده، چون يقين دارى كه از آن جـداخواهى شـد             . اه نخواهدماند با تو همر  

بيشـتر از آن وحشـت و        بايسـت  گرفتى، مـى   هايى دارد، كه هر گاه به آن انس و الفت          دنيا تحوالت و ديگرگونى   

ند گـردد، دنيـا بيشـتر او را بـه           ترس داشته باشى، زيرا صاحب مال دنياهر چه بيشتر به آن اعتماد كند و خورس              

كشاند، و هر چه كسى بيشتر به مظاهر دنيا وابستگى و عادت گيرد،وحشت و گرفتـارى او                  سختى ودشوارى مى  

 ) . 67(گردد، والسالم  هم بيشتر مى

 

 جواب به خليفه 

مان منصـب  خوانديم، كـه سـل   شيوه حكومتى و مديريتى سلمان حكيم را مطالعه كرديم، در اوائل اين فصل هم    

پذيرفتـه بـود،    ) ع(را بر اساس تكليف دينى و حفظمصالح كلى جامعه اسالمى، با اذن على            »  مداين«استاندارى  

 آيا من پادشاهم، يا خليفه؟ : عمر به سلمان گفته بود»  زاذان« قبل آن هم طبق روايت

شتر از آن را تصرف كنـى و آن         اگر تو از سرزمين مسلمانان، درهمى يا كمتر وبي        : سلمان هم در جواب گفته بود     

 ) . 68(را به ناحق مصرف نمايى، پادشاه خواهى بود 

خـويش را بـه      ماموريت»  مداين« اما اكنون كه سلمان حكيم، با استقالل و منش اسالمى، در منصب استاندارى            

 ! گيرد اى از سوى خليفه،مورد اعتراض قرار مى نحو مطلوب انجام داده، طى نامه

نياورديم، اما مضمونهاى آن از جواب       خليفه به سلمان، طبق تحقيقى كه انجام شد، چيزى به دست          از متن نامه    

 : دهيم را به نامه خليفه مورد مطالعه قرار مى گردد، اكنون جواب سلمان سلمان روشن مى

 . بسم اهللا الرحمن الرحيم

 . ، به عمر بن خطاب)ص(از سلمان، آزاد كرده رسول خدا 

تو مرا  : اى قرار داده و يادآور شده     نامه تو به دست من رسيد، در آن مرا مورد مالمت و سرزنش            ! مراما بعد، اى ع   

تحقيق كنم، و مسايل دوران امارت او را        »  حذيفه«حاكم پيشين    اى درباره  اى، و دستور داده    امير مداين قرار داده   

 . خوب يابد، به توگزارش دهم

: ت، خداوند متعال هم در كتاب خويش، مرااز اين كار منع كرده و فرمـوده              اما بايد بدانى، اين كار صحيحى نيس      

ها اثم و گناه است، تجسـس        باشيد، زيرا بعضى از بدگمانى     ها پرهيز داشته   از بسيارى از سوء ظن    ! اى اهل ايمان  

خويش  مندارد، گوشت مرده برادر مؤ    ديگر هم ناروا نگوييد، آيا كسى از شما دوست مى          هم نكنيد، عقب سر يك    

پسنديد، پس خدا را در نظر داشته باشيد و توبه كنيد،زيرا خداوند آمرزشگر مهربـان اسـت                  را بخورد؟ اين را نمى    

)69 . ( 

خداونـد را   گنـاه و معصـيت  » حذيفـه «بنابراين، من كسى نيستم كه به خاطر اطاعت تو، درباره تفتيش از وضـع              

 . انجام دهم
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اى،اينها براى يك شخص مـؤمن     مرا مورد مالمت قرار داده    » جو« خوردن نان    و»  زنبيل بافى «اما اينكه درباره    

جو خوردن و زنبيل بافى از تار برگ درختان، كه همراه با             نان! شود، به خدا سوگند، اى عمر      عيبى محسوب نمى  

هم  اى الهى اهل ايمان، به ناحق باشد، نزد خداوند متعال بهتر و محبوبتر است، و به تقو               بى نيازى و خوردن حق    

آورد، آن  هرگاه نان جو به دست مى) ص(ديدم، كه رسول خدا تر خواهد بود، زيرا من به چشم خويش مى نزديك

 . خشم و ناراحتى هم نداشت گرديد، و هيچ گونه خورد و شادمان هم مى را مى

بـدانى آن را بـراى روز       ، بايـد    !كنم مى اى، چرا من حقوق خود را به ديگران بذل و بخشش           اما اينكه ايراد گرفته   

فرستم،اين هم براى من مهم نيسـت كـه غـذايى كـه از گلـويم پـايين                   نيازمندى و تهيدستى خويش پيش مى     

 . گوسفند باشد، يا نان سبوس دار جوين رود، مغز گندم و مغز قلم مى

ام، تـا جـايى كـه        ذليل كرده ) زيستى با ساده (اى، من حكومت الهى را تضعيف و خويشتن را           اما اينكه تذكر داده   

اند، و حتى بار     خود قرار داده  ) هاى به خواسته (كنند، و مرا پل عبور       مى مردم مداين به مقام امارت من بى توجهى       

خـدا، و تضـعيف      شدن حكومت دين   گذارند، و باالخره اين شيوه را موجب سست        سنگين خودرا بر دوش من مى     

خداوند، نزد من از عزت و عظمـت در راه گنـاه و               در راه اطاعت   اى، بايد بدانى، ذليل بودن     مقام خالفت پنداشته  

 . باشد معصيت، محبوبتر مى

كرد، باآنان نزديك و محشور بود و آنان         برقرار مى  ، با مردم انس و الفت     )ص(ديدى رسول خدا     مگر تو خود نمى   

بوت و حكومـت او هـيچ گونـه    كردند و با اونزديك و مرتبط بودند؟ و از مقام ن           برقرار مى  هم با آن حضرت الفت    

 گردانيد؟  شد؟ وبلكه آنان را با الفت و ارتباط خويش، اميدوار و خرسند مى كاسته نمى

پوشـيد؟ و    خورد،لباس زبر و خشـن مـى       ، نان خشك و بدون خورشت مى      )ص(ديدى رسول خدا     آيا تو خود نمى   

ه پوسـت، از نظـر وى در دينـدارى    مردم هم اعم قريشى و غير قريشى، عرب و غيرعرب، و سفيد پوست و سيا          

 مساوى و برابر بودند؟ 

مـن  : فرمـود  مى) ص(رسول خدا  دهم كه  از اين باالتر، من با دو گوش خود شنيدم و شهادت مى           ! آرى، اى عمر  

 . ولى سبعة من المسلمين بعدى، ثم لم يعدل فيهم،لقى اهللا و هو عليه غضبان

 مسلمانان بعد از من گردد، وآنگاه در ميـان آنـان بـه عـدالت                دار واليت و سرپرستى هفت نفر از       هر كس عهده  

 . مورد خشم و غضب الهى خواهد بود كند، كه رفتار ننمايد، خداوند را در حالى مالقات مى

جان و دين سالم بدربرم، با وجود اينكه تـو خـود   »  مداين«من اميدوارم از واليت و امارت بر ! بنابراين، اى عمر  

 . گذرانم زندگانى را مى) خويش ساده زيستى و ارتزاق ازدست رنج(لت و زبونى من با ذ: اى گفته

، )ص(كسى كه پس از رسول خـدا    بيمناكم، آنوقت وضع   من براى اين مقام محدود و پرمسؤوليت      ! اى عمر : بارى

 خواهد بود؟ در حالى كـه وقتـى بـه كـالم خداونـد گـوش فـرا                  پيشوايى امت مسلمان را به عهده گرفته چگونه       

دهـيم، كـه تصـميم سركشـى و فسـاد       جاويدان آخرت را، فقط براى كسانى قرار مـى   خانه: فرمايد دهيم، مى  مى

 ) . 70(از آن پرهيزگاران است ) خير(نداشته باشند، و عاقبت ) جامعه بشرى(در زمين  آفرينى
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بـه مـن    )  ع -لـى   ع(مـن    ام، كه سياستى پيش گيرم، كه آن را پيشـواى بـزرگ            آرى، من به اين سرزمين آمده     

بنابراين، من بر اساس    . گردانم آموخته، و با ارشاد و پيروى از سيره آن حضرت، احكام وحدود الهى را استوار مى               

 . رانم كنم و حكم مى عمل مى راهنمايى هاى آن پيشواى بزرگ

اده فرموده بود، اعلم و     آنان را ار   اين را هم بدان، كه اگر خداوند براى اين امت، راه خير و صالح، و رشد و تعالى                 

) ص(خداترس بـود، از كـالم پيـامبر        هم چنين اگر اين امت    . گرديد دارمى افضل آنان، واليت و حكومت را عهده      

خواهى انجام بده،    مى اكنون هر كارى  . ناميد داشت، تورا اميرمؤمنين نمى    كرد،و در راه حق قدم بر مى       اطاعت مى 

بـراى عقوبـت،     توانى به دامنه عفو خداوند، و تمديد مهلت        نمى ، و خيلى هم   زيرا حكم تو در امور دنيا جريان دارد       

 . مغرور باشى

به هر حال، اين را بدان، كه به زودى پاداش رفتار نارواى خويش را، در دنيا وآخـرت خـواهى ديـد، و از آنچـه                          

 . ) 71(و الحمدهللا وحده . خواهى شد اى، و بعد همراه خواهى برد، مؤاخذه پيش فرستاده

 

 جواب به ابو درداء 

حضـرت، بـه سـرزمين شـام و      ، پس از وفـات آن   )ص(صحابى رسول خدا    » ابودرداء«عويمربن زيد، معروف به     

شد، و طبق برخى از روايات، منصب قضاوت و طبابت هم            سوريه و فلسطين رفت، و وضع مادى و رفاه او خوب          

 ) . 72(داشت 

نود، يـا صـد نفـر از مهـاجران و            هشت ماه اقامت در مدينه، ميان     پس از   ) ص(در پيمان برادرى، كه رسول خدا     

. ميان سلمان و ابودرداء پيمـان بـرادرى ترتيـب داد          ) ص(خدا رسول: نويسد هشام مى  ابن) 73(انصار برقرار نمود    

و ديگـران مـورد تاييـد       ) 76(ابـن ابـى الحديـد       ) 75(سلمان و ابودرداء را، ابن اثير جزرى         موضوع برادرى ) 74(

حـديثى و تـاريخى، پيمـان        پذيرد، و با توجه بـه داليـل        اين عقد اخوت را نمى    »  محدث نورى «رارداده اند، اما    ق

 ) . 77(داند  ترمى برادرى سلمان فارسى، و ابوذر غفارى را صحيح

مكـن  يـابيم، م   مـى » بـرادر «بنابراين، اگر در معاشرتها و روابط اجتماعى سلمان با مقداد، يا بـا ابـودرداء، تعبيـر                

مناسبت ديگرى انجام داده، يا اين كار مجاز است، كه           به) ص(اين پيمان برادرى را هم، رسول خدا      : بگوئيم ست

 . از ابودرداء، با اين تعبير ياد كرده باشد»  برادرمسلمان«سلمان به عنوان 

دى بـه سـلمان در      هـاى متعـد    نامه» شام«آيد، ابودرداء از     به هر حال، طورى كه از شواهد تاريخى به دست مى          

دعوت نموده اسـت، كـه يـك نمونـه نامـه و جـواب آن را                  نوشته، و سلمان را به آن سرزمين مقدس       »  مداين«

 : كنيم مطالعه مى

 

 نامه و جواب آن 

 : ابودرداء، در نامه خود به سلمان نوشته بود

 . در سرزمين مقدس سكونت دارمسالم بر تو، اما بعد، اكنون خداوند به من مال و ثروت و فرزندانى داده است، و
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اى،كه خداوند مال و فرزندانى نصيب       سالم عليكم، اما بعد، تو براى من نوشته       : سلمان فارسى، در جواب نوشت    

تو كرده است، اما اين را هم بايد بدانى، كه خير وصالح انسان، به خـاطر مـال و ثـروت فـراوان و فرزنـدان او                           

 كه حلم و بردبارى خـود را افـزون گردانـى، و از علـم و دانـش خـويش                     در اين است   نيست، بلكه خير و صالح    

 . هم،بهره و نتيجه عملى بگيرى

اى، در صورتى كه سـرزمين       در سرزمين مقدس سكونت اختياركرده    : اى هم چنين، در نامه خود براى من نوشته       

دانى، و مرگ  ايق را مىدهد، بلكه خودبايد عمل صالح انجام دهى، چون حق مقدس براى كسى كارى انجام نمى

 ) . 78(در پيش است، كه بايدخود را براى آن آماده گردانى 

هاى اين و آن قرار گيرد و        بدون اينكه تحت تاثيرنامه   »  استاندارى مداين «بدين ترتيب، سلمان فارسى، در مقام       

ـ ) ع(هـاى امـام علـى    و راهنمـايى ) ص(خـدا  تغيير روش دهد، با متابعت از آموزشهاى رسـول       ا حيـات داشـت،   ت

بـراى عزل،يـا اقـدام     خويش راعملى كرد، و با توجه با شيوه زاهدانه و معتدالنه او، خليفه هم نتوانست         مسؤوليت

 . ديگرى عليه او تصميم بگيرد
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 زن و فرزندان : 15فصل 
 

 زن و فرزندان 

هاى مختلف دركليساها و راهبانه زيستن و بـاالخره          عمر طوالنى سلمان، جنبه زهد و عرفانى او، گذراندن دوره         

 اصطالح وضع استثنايى و اعجوبه بودن زندگانى وى،سبب گرديده، كه برخى بر حسب ذوق و سليقه و منش به

 . خويش، سلمان را تارك دنيا و حتى بدون زن فرزند معرفى كنند گرايانه عرفان

آنچـه ميـان    : نويسـد  قاضى شهيد، سيد نوراهللا مرعشى شوشترى، درباره چنين گروهى، و اظهـار نظرآنـان مـى               

 ) . 1(ت اساس اس بوده، و هرگز تاهل نكرده، غلط و بى جاهالن و قلندران مشهور است، كه سلمان مجبوب

قدم جلو گذاشته، با موانعى روبـرو        دهد، كه سلمان براى ازدواج     اضافه بر اين، متون و شواهد تاريخى گواهى مى        

فرزند گرديده، و از نسل وى، نوه و نسلهايى بـاقى نمانـده اسـت،       گرديده، ولى در عين حال ازدواج كرده، داراى       

 : دهيم د داشتن او را مورد مطالعه قرار مىها، ازدواج، و فرزن كه در اين فصل،شرح خواستگارى

 

 » عمر« خواستگارى دختر -1

بود، از سلمان خواست، اگر حاجتى       عمر، در حالى كه جلو درب خانه خود با گروهى ايستاده          : خوانيم در روايت مى  

بـا دختـر تـو،      من مـايلم    ! اى ابوحفص : موقعيت استفاده نمود و گفت     سلمان، از اين  . دارد براى او برآورده سازد    

سـخت   ازدواج كـنم، امـا عمـر كـه از ايـن خواسـتگارى             ) ص(يعنى، خواهر همسر رسول خـدا     » حفصه«خواهر  

تواند سخن بگويد، چه  كه درست نمى بينيد اين عجمى مى: شده بود، به اطرافيان خود خطاب كرد و گفت ناراحت

 ادعايى دارد؟ 

كند، و  بخشيده،كه وى از حد خود تجاوز مى داده و عظمت اين مرد را اين قدر ميدان       ) ص(راستى، چگونه محمد  

 ! خواهد باافراد بلند نسب همطراز گردد؟ دهد، كه مى خود را در حدى قرار مى

اى : رسيد و به عـرض رسـانيد      )ص(گاه، عمر حركت كرد، و در حالى كه خشمناك بود، به حضور رسول خدا              آن

درباال نبر، كه بتوانند با اشراف اصحاب تو، همسـنگ شـوند و             ارزش را، اين ق    موقعيت افراد بى  )! ص(رسول خدا 

 ! آورند بدست افتخار و منزلت

 چه مشكلى براى تو پيش آمده؟ : فرمود) ص(رسول خدا

اگـر سـلمان بـه ايـن        ! به حال تو   واى: فرمود) ص(عمر، داستان خواستگارى سلمان را بيان كرد، اما رسول خدا         

ندادى، تا بدين وسيله به او نزديك شوى؟ در حالى كه بهشـت   با او را رضايت تازدواج مايل بود، تو چرا به وصل    

 . مشتاق مالقات سلمان است

بيـان فرمـود، و     ) 2(وارد شده بـود      سلمان و ياران وى    آيات قرآنى را كه در مورد فضيلت      ) ص(گاه رسول خدا   آن

را سؤال كرد، آن  ) ص( قرآن و رسول خدا    منظور آيه »  يمان حذيفة بن «عمر در برابر آن حضرت ساكت ماند، اما         
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بعـد رسـول    . سـلمان و قـوم او هسـتند       ) 3... (و ان تتولـوا يسـتبدل قومـا غيـركم         : منظورآيـه : حضرت فرمـود  

 ) . 4.. (غدا تضربون العجم على االسالم هذا، و اهللا ليضربنكم عليه! معاشر قريش: ادامه داد)ص(خدا

زنيد،اما به خدا سـوگند در آينـده آنهـا           آوردن امروز شمشير مى    مشما بر عجم به خاطر اسال     ! اى جماعت قريش  

 ! آورند براى اسالم آوردن، به شما شمشير فرود مى

خواستگارى بار دوم، از برخورد      به هنگام » عمر«درباره سلمان بود، كه     ) ص(گويا پس از توضيحهاى رسول خدا     

خواستم بدين وسـيله     مى: ر اين ازدواج نرفت و گفت     قبلى خود پشيمان شد و جواب مساعد داد، اماسلمان زير با          

سلمان از   گاه آن) 5! (نژادپرستى قبل از اسالم، از قلب تو ريشه كن شده؟ يا هم چنان باقى است               بدانم، آيا روحيه  

 ) . 6(اين ازدواج صرف نظر كرد 

 

 ! ازدواج با غير عرب

ازدواج دختر خـويش بـا سـلمان         براى» عمر«نكه  اي: نويسد مى»  محدث نورى «درباره ازدواج عرب با غير عرب       

سرسازگارى نداشـت، بـدين جهـت وقتـى خالفـت او            ) فارس(خوددارى نمود، بدين خاطر بود، كه وى با عجم        

استقرار يافت، ازدواج باغير عرب را در اسالم سنت قرار داد، و بسيارى از افراد تاكنون نيز، ايـن شـيوه راعملـى                       

 . اخبار ساختگى استكنند، و دليل آنها هم  مى

»  ابو حنيفـه «گروهى از پيروان :نويسند مى»  الخالف«و شيخ طوسى در كتاب     » تذكرة الفقهاء «عالمه در كتاب    

 . است» نژاد«دانند، كه يكى از آنها  در ازدواج، هفت چيز راشرط مى»  كفويت«در مورد همشانى و 

اسـت،  » نژاد«يك مورد آن     دانند، كه  ط را الزم مى   شش شر »  كفويت«در  »  شافعى«اى از پيروان     همچنين عده 

در حالى كـه    ) 7! (توانند ازدواج كنند   نيستند، نمى »  همسنگ« و بر اين اساس، نژاد غير عرب با نژاد عرب، چون          

نژادپرستى را در همه موارد، مردود و محكوم نموده و مالك ارزشـها ولياقتهـا را                ) ص(پيامبر قرآن كريم و سنت   

 ) . 8(م و تقوى قرار داده است ايمان و عل

 

  خواستگارى دوم -2

متاسفانه، همانطور كه بيان شد، مسئله نژادپرستى، يكى از آفتهاى اعتقادى واخالقـى جوامـع گذشـته بـوده، و                    

انـد   براى ريشه كن ساختن آن تالشهاى فراوانى كرده       ) ص( كه قرآن وپيغمبر   -اكنون نيز اين فاجعه انسانى       هم

 . آورد ، وعواقب بسيار دردناكى را به وجود مى جريان دارد-

شده، و گويا به همين دليل، يـا         سلمان فارسى هم، با آن همه عظمت و مقام معنوى و علمى، گرفتار اين فاجعه              

در خواسـتگارى دوم هـم بـه       ) ! 9(كنـد    از باب اينكه وقتى خدا كسى را دوست داشته باشد،امتحان و مبتال مى            

 ! ستازدواج موفق نشده ا

دوست و برادر ايمانى خـود      » ابودرداء« سلمان فارسى، در حالى كه    : نويسد مى» االبرار ربيع«زمخشرى، در كتاب    

 . زن قرشى رفت را همراه برداشته بود، به خواستگارى يك
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امـا  علم و دانش او را بيـان كـرد،           ابودرداء، وارد خانه شد و براى خانواده آن زن، سابقه سلمان و فضايل و مقام              

به ازدواج با او حاضـر نيسـتند،        : گفتند) آن هم كهنسالى بوده    كه قهرا يك جهت   (سلمان   آنان با شنيدن وضعيت   

 ! مايل باشد، حاضرند زن را به ازوداج وى درآورند»ابودرداء«اما اگر خود 

 ! هم كه موقعيت را مناسب ديد، با آن زن پيوند ازدواج بر قرار كرد» ابودرداء«

! كشـم  دادم، كه از تو خجالت مى      من كارى انجام  ! برادر: ودرداء از آن خانه بيرون آمد به سلمان گفت        اما وقتى اب  

 ! آن گاه داستان را شرح داد

زنـى آمـده بـودم، كـه خداونـد       من بايد شرمنده باشم، زيرا به خواسـتگارى : سلمان هم با شنيدن داستان، گفت  

 . ) 10(سرنوشت او را براى تو مكتوب داشته بود 

 

  ازدواج -3

زنـى را بـه ازدواج خـويش        »  كنـده  بنى«بار سوم خواستگارى سلمان فارسى، به نتيجه رسيد و توانست از قبيله             

عروس و ياران سلمان آنان را تـا جلـو درب خانـه همراهـى                درآورد، شب عروسى فرا رسيد، گروهى از بستگان       

 !  داد، و از آنان تقاضا نمود، از همانجا برگردندكردند، سلمان زحمات وخدمات دوستان را مورد ستايش قرار

بنديهاى فراوان خانـه و حجلـه را ديـد،           ها وآذين  گاه سلمان و همسر وى وارد خانه شدند، وقتى سلمان پرده           آن

منتقل شـده، كـه ايـن همـه پـرده           »  بنى كنده «است؟ يا كعبه به قبيله       اينجا حجله عروسى  : نگران شد و گفت   

 ؟ اند آويزان كرده

باشـد،   بنـديها جهيزيـه اسـت و ازدارايـى خـود آن زن مـى               ها و آذين   همسر تو ثروتمند است و اين پرده      : گفتند

 . شد سلمان قانع و ساكت وقت ن

 اند؟  اينها كيستد و چه كاره: اما مشاهده كرد، تعدادى دختر و خدمتگزار مشغول پذيرايى و خدمت هستند،پرسيد

 ! باشند خدمتگزاران همسر تو مىاينها كنيزان و : پاسخ دادند

اين كار هم پسنديده    : شد، اين كار همسر را ناپسندشمرد و گفت        سلمان، با شنيدن و ديدن آن وضع هم ناراحت        

كنيزان بايد به شوهر داده     : فرمود شنيدم كه مى  ) ص(خود، رسول خدا   نيست، آنان بايد شوهر كنند، زيرا از حبيب       

عفتـى   و بـى    را در خانه نگهدارى كند و آنان به خاطر نياز به همسر، بـه گنـاه                شوند، اگركسى دخترها و كنيزان    

 . آلوده شوند، گناه آنان به عهده مالك و صاحب آنان نيز خواهد بود

آن گاه سلمان، پـرده  . آزاد بگذارند بعد سلمان، ضمن سپاس از خدمتگزاران، از آنان تقاضا كرد، او را با همسرش   

خود را روى پيشانى او گذاشت و براى خير و بركت و             ت، كنار همسر خودنشست و دست     جلو درب اتاق را آويخ    

 . زندگى دعاى خير انجام داد سعادت

مـن آمـاده دسـتور تـو        : آيا مطيع درخواست و تقاضـاى مـن هسـتى؟ همسـرگفت           : سپس به همسر خود گفت    

 . ام نشسته

نار همسرخويش قرار گرفتم، زنـدگى را بـا         به من سفارش كرده، هرگاه ك     ) ص(مواليم رسول خدا  : سلمان گفت 

 . اى، با من حركت كن مساعدت و اطاعت داده اطاعت و عبادت خداوند آغاز كنم، حال كه قول
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سلمان و همسر او حركت كردند، و به مسجد وارد شدند، زن و شوهر در مسجد نمازگزاردند و بعد از آن به خانه 

 . خداوند آغاز گرديد ، وزندگى با ياد و اطاعتبرگشتند و عمل زفاف و زناشويى صورت گرفت

از تهينـت و احوالپرسـى، سـؤال         اى از دوستان و ياران، براى تبريك به ديدن سلمان آمدند، و پس             روز بعد، عده  

 ! آيا همسر خوبى نصيب تو شد؟ آيا وضع اوچگونه بود؟ و آيا از وضع وى رضايت دارى؟: كردند

انما جعـل اهللا السـتور و الخـدور و       :كرد، گفت  شده بود، و از پاسخ خوددارى مى       تسلمان، كه از اين سؤالها ناراح     

 ... االبواب لتوارى ما فيها

ظاهرى و عمومى سؤال كنيد، و  ها و درها را براى پوشش اسرار قرار داده، شما هم از مسايل    خداوند متعال، پرده  

شنيدم كه  ) ص(رهيز داشته باشيد، زيرا از رسول خدا      شود، پ  از آنچه اسرار زندگى افراد است و به شما مربوطنمى         

نـرو  (كنند، مانند چهارپايـان      كه مسايل خصوصى زناشويى خويش را با ديگران گفت و گو مى            افرادى: فرمود مى

 ) . 11! (كشند مى» بو«هستند، كه در راه و مقابل چشم ديگران، يكديگر را ) اى ماده

به »  بقيرة«لمان فارسى ازدواج كرده و همسر داشته،چنانكه از بانويى به نام    بنابراين، به استناد متون تاريخى، س     

داسـتان او را در فصـل پايـانى ايـن كتـاب تحـت عنـوان                  نام برده شده، كه   »  مداين«عنوان همسر سلمان، در     

 . مطالعه خواهيم كرد» آخرين سفر«

 

 ها  فرزندان و نواده

 مانده است؟  اين صحابى بزرگ نسلى هم به جاىآيا سلمان فارسى، فرزند هم داشته، و از 

برنـد،   نام مـى »  سلمان الفارسى عبداهللا بن«سيد بن طاووس، عالمه مجلسى و محدث نورى، از شخصى به نام             

اما در عـين  ) 13(روايت كرده است »  سلمان«از پدرخود ) 12(را »   س-تحفه بهشتى براى فاطمه  «كه حديث   

 . اى يافت نشد و خصوصيات زندگى وى، مطلب اضافه»  عبداهللا« نام مادرتحقيقى كه به عمل آمد، از

در كتابهاى حديثى ورجالى سخن به ميان آمده، كه بـا  »  شيخ بدر الدين حسن بن على بن سلمان«چنين از   هم

از » سـد «از  » اسـتاباد «رسد، و شيخ بدرالـدين حسـن، در          مى» محمد بن سلمان فارسى   «نه واسطه نسب او به      

اسـتفاده  : » محـدث نـورى   «و بـه قـول      ) 15(زيسته وواعظ فصيح و صالحى بوده است         مى) 14(»  رى«احى  نو

 ) . 16(اند  بوده»  رى«هاى سلمان، تا حدود پانصد سال در  فرزند و نواده شود، كه مى

صـفهان  بـه ا  » عمـر «خالفـت    سلمان در زمـان   : شود گفته مى : كازرونى، آمده است  : تاليف»  المنتقى«در كتاب   

داشته، كـه نسـلى از وى       ) ياكازرون كه قبال مطالعه كرديم    (بازگشتى داشته، همچنين سلمان برادرى در شيراز        

بـوده،  » مصـر «چنـين داراى دو دختـر در         باقى مانده، دخترى دراصفهان داشته، كه نسل و نتيجه داشته، و هم           

  ) .17(معرفى شده است » كثير«چنانكه از او نبيره پسرى به نام 

 : توان نام برد هاى ديگر سلمان، موارد زير را مى از نسل و نواده
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  ضياءالدين -1

شـده   محسوب مى» خجند«بوده، كه ازعالمان »  ضياءالدين«هاى سلمان    يكى از نواده  : نويسد محدث نورى، مى  

 . است

شـود، و    ن محسوب مـى   خنجد از شهرهاى جمهورى ازبكستان، در كنار سيحون قرار دارد كه مركز وپايتخت آ             (

 ) . 18) (امروز آن را استالين آباد گويند

نوشته، و به خاطر لياقـت و   رازى»  محصول«بوده، شرحى بر كتاب   ضياءالدين، مردى عالم و دانشمند و با لياقت       

ر دا عهده) 19(است  »  جمهورى ازبكستان «سامانى، كه امروز     يعنى پايتخت دولت  » بخارا«توانايى كه داشته، در     

 . زندگى را به درود گفته است»  هرات« هجرى در 622مردم بوده، و به سال  پيشوايى امور شرعى

ضياء الدين، غير از جنبه علمى و پيشوايى، شاعر خوبى هم بوده، كه بـه خاطرانتسـاب او بـه سـلمان فارسـى،                        

شاعر ايرانى قرن ششم »  سيف الدين اعرج«، يعنى » اسفرنگى سيف«انتخاب نموده، و »  فارسى«تخلص خود را 

 : ستايش به عمل آورده و سروده است»  ضياءالدين«درباره شعر ) 20(سمرقند » اسفرنگ«هجرى، از 

 . بلطف، از جان بيش است در شعر تو، كان

 . بيش است كسى وصف كند، زان وز هرچه

 . نزد آنان، كه در سخن استادند

 ) . 21(هر بيت تو، از هزار ديوان بيش است 

 

 الدين، سوزنى   شمس-2

» بخـارا «براى تحصـيل علـم بـه         در آغاز جوانى  » تاج الشعرا «با لقب   »  سوزنى«الدين محمد، معروف به      شمس

 . حرفه مشغول شده، و با اين عنوان تخلص يافته است سوزنگرى، به اين رفته، به خاطر عالقه به صنعت

معزى، اديـب صـابرو رشـيدى معاصـر بـوده، امـا             الدين محمد، به قرن ششم هجرى، با سنايى، انورى،           شمس

 569 يـا   562سروده، ولى در اواخر عمراين از، كار اظهار پشيمانى كرد، و بـه سـال                 متاسفانه اشعار هجو نيز مى    

 ) . 22(هجرى، در گذشته است 

 را از   فارسى معرفى كرده، اشعارى    هاى سلمان  را شاعر سمرقندى و از نسل و نواده       »  سوزنى«محدث نورى، كه    

 : نامه و معرفى دودمان خود،بدين شرح آورده است وى، به عنوان توبه

 من دانم  زهر بدى كه تو گويى، هزار چندانم مرانداند از آن گونه، كس كه

 به يك صغيره مرا، رهنماى شيطان شد به صد كبيره كنون، رهنماى شيطانم 

 ، به دام درمانم ام اگر به دانه بمانم هاويه هواست دانه و من، دانه چين

 هوى نماند، تا ساعتى به حضرت او به سوى هاويه، روى هوى چو هامانم 

 اگر نبودى با آن هوى، هدايت او هو الهى بزنم، حلقه را بجنبانم 

 به حق دين مسلمانى، اى مسلمانان كه چون بخود نگرم، ننگ هر مسلمانم 

  قابل است، من آنم پشيمانى از گنه توبه است بر اين حديث اگر: رسول گفت
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 به زهد سلمان، مرا اندر رسان ملكا چو يافتم ز پدر، كز نژاد سلمانم 

 ) 23(به حق اشهد ان ال اله اال اهللا چنان بران، كين قول بر زبان رانم 

الدين محمد، معروف به سوزنى، بيش از هشتاد سال زندگى كرد، وهمانطور كه در باال اشاره شد، به سال  شمس

 . ى در سمرقند زندگى را وداع گفت هجر569

 : اش سروده است يكى از شاگردان او، اين رباعى را در باره

 اى هرمژه در ديده، چو سوزن بى تو هر موى سنايى شده در تن، بى تو 

 بر من، بى تو  من بى تو چگونه بگذرانم، كه جهان چون چشمه سوزن است

شعر كه سروده بـودم، توبـه مـن     بخاطر يك بيت : يد، او گفت  را در عالم خواب د    »  سوزنى«پس از وفات، كسى     

 : بيت، چنين است پذيرفته شد و از لغزشهايم صرف نظر گرديد و آن

 ) 24(ام  ام يا رب، كه در گنج تو نيست نيستى و حاجت و عجز و گناه آورده چار چيز آورده

 

  عبدالفتاح -3

با شخصى بـه    »  مكه«بازگشت از    ج رفته بودم، به هنگام    يكى از سالهايى كه به سفر ح      : نويسد محدث قمى، مى  

مـن از   : گفـت  او مرد فاضل ودانشمند، و درشت اندام و قوى هيكلى بـود و مـى              . برخورد كردم »  عبدالفتاح«نام  

اسـت و    به عهده مـن   »  مداين«بقعه و آرامگاه سلمان فارسى در        فارسى هستم، و اكنون توليت     هاى سلمان  نواده

 ) . 25(كنم  ره مىآنجا را ادا

 

  ابو كثير بن عبدالرحمن -4

معرفى شده،  »  عبداهللا سلمان فارسى   ابو كثير فرزند عبدالرحمن بن    «در كتابهاى حديث و تاريخ، شخصى به نام         

اى را كـه     كند، كه جد او سـلمان فارسـى، نامـه          گردد، و او ازپدرش روايت مى      سلمان محسوب مى  »  نبيره«كه  

 . براى آزادى سلمان نوشته، روايت كرده است»  شهل يهودى قريظىا« به) ص(رسول خدا

، 1تـاريخ بغـداد، ج      «در كتاب    ، خطيب 196 ، ص 1در ج   » تهذيب تاريخ ابن عساكر   «اين نامه را، نويسنده كتاب      

و به معرفى نبيره سلمان فارسى هم تصـريح  ) 26(اند  آورده الرحمن، باب سوم  و محدث نورى، در نفس    170ص  

 . اند نموده

 

  ابراهيم بن شهريار -5

شـهريار بـن زادان فـرخ بـن      ابراهيم بن«عارف معروف قرن پنجم هجرى     »  سلمان فارسى «هاى ديگر    از نواده 

 . است»  ابو اسحاق كازرونى«معروف به » خورشيد

 . م داشته استنا»  بانويه«كازرون متولد شده، پدر او زردشتى بوده و مسلمان شده ومادر او » نورد«وى در قريه 
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يعنى »  شيخ غازى«كرد، او را  مى ابراهيم، زردشتيان و يهوديان بسيارى را مسلمان كرد، و چون با كافران مبارزه

 هجـرى، در كـازرون از       426كازرونى، يك شنبه هشتم ذيقعده سـال         ابوسحاق ابراهيم . خواندند شيخ جنگى مى  

 ) . 27( زيارتگاه است جهان چشم فروبست، و مدفن او هم اكنون در آن شهر

 

  حسن بن حسن -6

حسن بن حسن بـن     : شده روايت» محدث قمى «از محدث بزرگوار، شيخ عباس بن محمد رضا قمى، معروف به            

سـلمان  ) هـاى  يـا نـواده   (شود، از فرزندان     منتهى مى »  فارسى محمد بن سلمان  «سلمان، كه سلسله نسب او به       

شـيخ محمـد بـن حسـن حـر عـاملى هـم،        ) دانشمند محـدث (بوده، و  اللسان   باشد، كه مردى واعظو فصيح     مى

 ) . 28(آورده است »  االمل امل«موضوع را در كتاب ارزشمند  اين

فارسـى، همسـرى بـه نـام         به هر حال، آنطور كه از مجموع مطالبى كه تاكنون بيان شد، به دست آمد، سـلمان                

عبداهللا، و محمد، از پسـرهاى      : شته،دو پسر به نامهاى   هم بيان دا  »  سيد بن طاووس  «داشته، و چنانكه    »  بقيره«

وقهرا طبق نوشته تعدادى از مورخـان، افـراد نـامبرده بـاال هـم از نسـل و                   ) 29(اند   سلمان فارسى معرفى شده   

 . توان آن صحابى بزرگ را، مقطوع نسل و بدون زن وفرزندان دانست سلمان فارسى بوده، و نمى هاى نواده

 برسيديم  ديم و بديديم ديدار عزيزان و به خدمتالمنة هللا، كه نمر

 در رفتن و باز آمدن، رايت منصور بس فاتحه خوانديم و به اخالص رسيديم 

 تا بار دگر، دبدبه كوس بشارت و آواز دراى شتران، باز شنيديم 

 طلبيديم  چون ماه شب چارده، از شرق درآمد آن روى كه، چون ماه نوش مى

 ام حالوت امروز بگفتيم كه، حنظل نچشيديم شكر شكر عافيت، از ك

 در سايه ايوان سالمت، ننشينم تا كوه و بيابان مشقت، نبريديم 

 وقت است، به دندان لب مقصود گزيدن كان شدكه به حسرت، سرانگشت گزيديم 

 دست فلك آن روز، چنان آتش تفريق در خرمن ما زد، كه چو گندم بطپيديم 

 ن روز باز آمد و از جور زمستان، به رهيديم المنة هللا، كه هواى خوش آ

 ) 30(به چوگان بدريديم  كوس بشارت همچون دهلش، پوست خواست، چنين نمى كه دشمن

 

 : نوشتها پى

 

 . 208، ص 1 مجالس المؤمنين، ج ;564نفس الرحمن، ص . 1

 . فضائل مناقب درخشان، همين كتاب: ، و رجوع شود به فصل 89سوره انعام، آيه . 2

 . 38، آيه )ص(سوره محمد. 3

 . 108، ص 9البيان، ج   مجمع;562 و 199نفس الرحمن، ص . 4

 . 561الرحمن، ص   نفس;350، ص 22 بحاراالنوار، ج ;215الدرجات الرفيعة، ص . 5
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 . 597، ص 2 تذكرة الفقهاء، ج ;561الرحمن، ص  نفس. 6

 . 272، ص 4ف، ج  الخال;597، ص 2 تذكرة الفقهاء، ج ;567الرحمن، ص  نفس. 7

 . 340، ص 2، وسائل الشيعه، ج 13سوره حجرات، آيه ... ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم. 8

 . 196، ص 78بحاراالنوار، ج . 9

 . 200، ص 1 حلية االولياء، ج ;560نفس الرحمن، ص . 10

 . 186، ص 1 حلية االولياء، ج ;539، ص 1 صفوة الصفوة، ج ;560الرحمن، ص  نفس. 11

 . همين كتاب) س(و فاطمه) ع(در محضر على: رجوع كنيد به فصل. 12

 . 410، ص )ص(الرسول  مكاتيب;339  نفس الرحمن، ص;66 ، ص43  بحاراالنوار، ج;7 الدعوات، ص مهج. 13

هـر روزدر   . دوازده هزار باغ معروف دارد    »  رى«سد، قريه بزرگى است در دو فرسخى        : نويسد اصطخرى مى . 14

، 29دهخـدا، ج     معجم البلدان، لغت نامـه    . كنند  و بيست گوسپند و دوازده گاو نر و ماده ذبح مى           اين قريه يكصد  

 . 367ص 

 . 212، ص 1الرواة، ج  جامع. 15

 . 561 و 560نفس الرحمن، ص . 16

 . 561 و 560نفس الرحمن، ص . 17

 . 245 و 475، ص 5فرهنگ معين، اعالم، ج . 18

 . 245 و 475 ، ص5فرهنگ معين، اعالم، ج . 19

 . 142 و842، ص 5فرهنگ معين، اعالم، ج . 20

 . 571نفس الرحمن، ص . 21

 . 822، ص 5فرهنگ معين، اعالم، ج . 22

 . 572نفس الرحمن، ص . 23

 . 572الرحمن، ص  نفس. 24

 . 133تحفة االحباب، ص . 25

 . ، چاپ سوم409مكاتيب الرسول، ص . 26

 . 165، ص 39 لغت نامه دهخدا، ج ;89، ص 5عين، اعالم، ج ، فرهنگ م55 ، ص)ع(آثار الرضا. 27

 . 133تحفة االحباب، ص . 28

 . 7الدعوات، ص  مهج. 29

 .      475كليات سعدى، چاپ اسالميه، ص . 30
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 به آخرين سفر : 16فصل 
 

 به آخرين سفر 

ين اسالم پيوسـت، و پـس از        سرزم به عنوان بخشى از كشور آن روز ايران، به        »  مداين« هجرى، كه    16از سال   

سـال   مدتى سلمان حكيم، تا حيات داشت امارت آن راعهده دار گرديده بود، مـدت امـارت او را، حـدود بيسـت                     

 . توان تخمين زد مى

قرار دهد، با   »  و شهوت و ثروت    طعمه شكم «را  »  امارت«سال، سلمان، به جاى اينكه       در اين مدت حدود بيست    

و با زهد و پارسايى فوق العاده خويش، بـرگ  ) 1(يافت » گير امانت گردن«يش، آن را الهام از منشور موالى خو   

زرينى بر تاريخ حكومتى ومديريتى اسالم افزود، و با دعوت و هدايت و پيشوايى دينـى و اجتمـاعى، وخـدمات                     

ما، ضرب المثل   در ادبيات   »  زهد وعمل سلمان  «فراوان، ميراث درخشانى از خود به يادگار گذاشت، تا جايى كه            

 . و مالك ارزشها قرار گرفت

 ) 2(تا كه سلمانت كنند ! همچو سلمان، در مسلمانى بكوش اى مسلمان

هاى حكومتى سلمان، آن روز مورد توجه دستگاه خالفت واقع نشد،از او تقدير و تشويقى هم به عمل  البته شيوه

ر حال، تـاريخ خصـلتهاى بـزرگ اخالقـى و عمـل             نيامد، و بلكه مورد اعتراض و تنقيد هم قرارگرفت، اما به ه           

 . ارزشمند و ماندگار اورا، به عنوان يك سند زنده و يك مالك ارزنده، به ما منتقل كرده است

پنج هزار درهـم بـود، او فرمانـدهى     حقوق سلمان: حسن بصرى، روايت كرده است  : نويسد ابو نعيم اصفهانى مى   

اى  خواند، عباى فرسـوده    براى مردم مى  ) نماز جمعه ( اماوقتى خطبه    حدود سى هزار مسلمان را به عهده داشت،       

 . كرد از نصف آن براى فرش و از نصف ديگر براى روپوش خود استفاده مى به تن داشت، كه

نمـود   زندگى خـويش را تـامين مـى   داد، و از راه زنبيل بافى، مى) به نيازمندان(سلمان، حقوق دريافتى خويش را  

)3( . 

بيمارى سلمان، به عيادت وى رفت و  در روزهاى»  ابى وقاص«سعد فرزند : اهللا انصارى، روايت كردهجابربن عبد

وفـات  ) ص(براى تو مژده بزرگـى اسـت، كـه وقتـى رسـول خـدا       اين! اى ابو عبداهللا : گفت) پس از احوالپرسى  (

 ! كند بود، اما سعد، مشاهده كرد سلمان گريه مى يافت، از تو راضى مى

ياران خود ملحق خواهى شد،      به) با رفتن از اين جهان، در جهان آخرت       (كنى؟ در حالى كه       گريه مى  چرا! پرسيد

 . خواهى پيوست) ص(و كنار حوض كوثر هم، به رسول خدا

جهت ناراحت هستم، كه رسول  كنم، بلكه از اين من از ترس مرگ و براى عالقه به دنيا گريه نمى: سلمان گفت

زندگى ما به اندازه توشه يك مسافر بيشـتر نباشـد، در حـالى كـه      ار گذاشت، كه وسايلبا ما عهد و قر    ) ص(خدا

 ! در اطراف من، وسايل بيشترى وجود دارد اكنون مشاهده مى كنى

) باديه(لباسشويى، يك كاسه بزرگ  مشاهده كردم، در اتاق سلمان و در كنار او، غير از يك طشت: گويد سعد مى

 ) . 4(نداشت و يك آفتابه بيشتر وجود 
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انس «فرمانروايى داشت، طبق روايت     » مداين«سال بر    خالصه، ارزش همه دارايى استاندارى را كه حدود بيست        

 ) . 5! (اند برآورد كرده»  بيست درهم«يا »  ده درهم«دينار، يا حدود  ، عامربن عبداهللا و ديگران، پانزده» بن مالك

 

 عيادت كنندگان 

را در  » زهـد «ايى و زهد و ساده زيستى سلمان، سخن فراوان گفتيم، ومعنـا و تفسـير                در عين حالى كه از پارس     

در امـور شخصـى نهايـت       »  مـداين «حكيم و اسـتاندار       بيان كرديم، بايد توجه داشت، باالخره سلمان       14فصل  

بـه  باشـد، اگـر      وى مـى  »  شخصـيتى «پارسايى و صرفه جويى را به كارگرفته است، اما آنچه مربوط بـه جنبـه                

 . يارى هم شده، تاريخ براى او دو غالم معرفى كرده است خاطرمعاونت و دست

» سـويد «كنـد كـه      بازگو مى » قهزاز ابن«سويد، غالم سلمان فارسى بوده، بخارى از        : نويسد ابن اثير جزرى، مى   

فـتح  در  » سـويد «چنانكـه   ) 6. (را درك نموده، و درخدمتگزارى سلمان فارسى بـوده        ) ص(مصاحبت رسول خدا  

 ) . 7(كرده است  بوده، و براى او مواد خوراكى تهيه مى مداين هم همراه سلمان

نيز خادم و غـالم سـلمان        كه وى ) 8(شمرده   راوى حديث »  ابو عمره فارسى  «با كنيه   »  اردبيلى«را نيز   »  زاذان«

وص داستان مربوط بـه  بوده، پيوسته در كنار سلمان حضور داشته، و بسيارى ازروايات مربوط به سلمان، به خص              

 ) . 9( وى روايت كرده است -چنانكه خواهيم خواند -وفات و غسل دادن او را 

سلمان حكيم و صـحابى بـزرگ        اند، در روزهاى بيمارى    غير از اين دو خدمتگزار بزرگوار كه در كنار سلمان بوده          

د بزرگـى، در مـداين از سـلمان         صـحابيان و فرمانـدهان و افـرا       » مداين«و استاندار جليل القدر     ) ص(رسول خدا 

سعيد بن سوقه، سعد بن ابى وقاص، سعد بن مالك، عبداهللا بـن مسـعود،عامر               : اند، كه ازجمله آنان    عيادت كرده 

 ) . 10(توان نام برد  بن عبداهللا و انس مالك را مى

 

 تاريخ وفات 

 بر مداين، ميان مورخان اختالف      دوم، بزرگ، و استاندار منصوب از جانب خليفه       درباره تاريخ وفات اين شخصيت    

 : توان مطرح نمود محور زير مى ترين آن را در سه نظر وجود دارد، كه عمده

 .  در زمان خالفت عمر-الف 

 .  هجرى35 در آخر خالفت عثمان، سال -ب 

 .  هجرى35سال ) ع( در آغاز خالفت امام على بن ابى طالب-ج 

اند  را ده سال و هشت ماه دانسته       خليفه دوم  اند، زيرا مدت خالفت    دهنظريه اول را عموم مورخان، بى اساس شمر       

 ذيحجـه   28 يـا    26و ابو حنيفه دينورى،تاريخ درگذشت عمر را، چهارشنبه         ) 12(يعقوبى  : و مورخانى چون  ) 11(

 هجرى كه به عنوان تاريخ وفات سـلمان، مـورد اتفـاق             35، با سال    23وسال  ) 13(اند    هجرى شمرده  23سال  

، ابـن ابـى     161، ص   2 ، ابن عبدالبر اندلسى، در االستيعاب، ج      333، ص   2اثير جزرى، در اسد الغابة، ج         ابن نظر،

، عالمه محمـد تقـى      216، سيد على خان،در الدرجات الرفيعة، ص        37، ص   18 الحديد، در شرح نهج البالغة، ج     
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باشـد،   ، مـى  391، ص   22، ج   ، و عالمـه مجلسـى، در بحـار االنـوار          433،ص  4تسترى، در قاموس الرجـال، ج       

 . توان پذيرفت دارد، و وفات سلمان را در زمان خالفت عمر نمى مغايرت

 هجرى وفات يافته باشد، بـا      35 به سال »  عثمان«درباره نظريه دوم، يعنى اينكه سلمان فارسى، در آخر خالفت           

 روز كم، با مرگ او، در جمعه دوازده سال هشت»  عثمان«خالفت  توجه به اعتراف مسعودى و يعقوبى، كه مدت

، با نظريه ابن اثير جزرى، ابن عبـدالبر اندلسـى،ابن ابـى            ) 14( هجرى، پايان يافته باشد      35سال   بيستم ذيحجة 

اند، سازگار است و      هجرى دانسته  35 الحديد، سيد على خان و عالمه مجلسى، كه همگان وفات سلمان را سال            

  .توان آن را مقرون به صحت دانست مى

 هجرى رخ داده باشد، 35به سال )ع(اما در مورد نظريه سوم، يعنى اينكه وفات سلمان در آغاز خالفت امام على     

 هجـرى آغـاز    35بيسـت و سـوم ذيحجـه سـال          ) 15(يعقـوبى    با توجه به اينكه خالفت آن بزرگوار، به اعتراف        

 هجـرى را هـم بـه        36المه مجلسى، سـال     عبدالبر اندلسى، ابن ابى الحديد، و ع       گرديده، و ابن اثير جزرى، ابن     

گـردد، و    رسيده، تقويت مى   به خالفت ) ع( ذيحجه آن على   23 كه   35اند، سال    سال وفات سلمان ياد كرده     عنوان

 هجـرى،   35شنبه دهـم جمـادى االول سـال          كه پنج »  جمل« شود، كه سلمان در فاصله جنگ      احتمال داده مى  

سـلمان هـم چنـان در منصـب         ) 16(واقـع شـده      از خالفـت علـى    يعنى پس از پـنج مـاه ويـازده روز گذشـته             

 . باقى مانده باشد، و به همين دليل، نتوانسته در جنگ جمل هم شركت كند»  مداين« استاندارى

 : براى تقويت اين احتمال، سه دليل هم وجود دارد

»  آرايشـگران «ف  سلمان فارسى را، به منصـب سرپرسـتى ونظـارت بـر صـن             ) ع(خوانيم، على   در تاريخ مى   - 1

 ) . 17! (منصوب داشته است

رسد، كه سلمان حكيم، با آن       البته اين دليل ضعيفى است، سند معتبر تاريخى هم ندارد، و بسيار بعيد به نظرمى              

 . او رابه منصب كوچك و محدودى گمارده باشد) ع(عظمت و توانايى براى استاندارى، على

مـن در  : گويـد  ابن نباته، مـى  اصبغ» سند معتبر«با تعبير »   نورىمحدث«و »  عالمه مجلسى « طبق روايت    - 2

بود، در حالى كه وى ايـن منصـب را از   »  مداين«استاندار )ع(كنار سلمان فارسى بودم، او از جانب امير المومنين 

 ) . 18.. (زمان عمربن خطاب، داشت

رسيدند، و از آن حضرت ) ع(طالب ابىگروهى از مردم كوفه به حضور على بن : كند  شيخ صدوق، روايت مى- 3

 . تقاضا نمودند، براى آنان دعا كند، تا باران ببارد

دستور داد، آنان براى آمدن باران دعا كنند،پس از دعاى آنان خداونـد بـاران        ) ع(به حسن و حسين   ) ع(امام على 

 . فراوانى بارانيد

مـا چيـز   ! اى ابـو عبـداهللا  : گفتنـد  فارسـى اين موضوع براى برخى موجب شگفتى واقع شد، و خطاب به سلمان       

 ! كنيم عجيبى مشاهده مى

خداوند حكمت را به زبان اهـل       : فرمود مى)ص(مگر نشنيديد، كه رسول خدا    ! واى به حال شما   : سلمان پاسخ داد  

 ) . 19(گرداند؟  بيت من جارى مى
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المه محمد تقى تسترى، هم داشته، و ع حضور و حيات) ع(چنانكه مالحظه كرديم، سلمان در زمان خالفت على

كه پس از گذشت چهـار مـاه و يـازده       (-) ع(گيرد، كه سلمان درعصر خالفت امام على       از اين روايت نتيجه مى    

 هجرى به   35 ، يك ماه بعد از شروع جنگ جمل، ماه رجب سال          )ع(جمل شروع شد و امام على      روز از آن، جنگ   

 ) . 21 (سلمان حيات داشته است) ) 20(كوفه وارد گرديده 

استاندارى مدانى، منافاتى ندارد،  بر منصب) ع(البته، اينكه سلمان در كوفه حضور داشته، با ابقاى او از سوى على

و مـوالى خـويش     ) ع(استاندار مداين بوده، فقط براى ديدار امام على        زيرا ممكن است، سلمان در عين حالى كه       

 . مداين، برگشته باشدخويش، يعنى  به كوفه آمده، وباز به محل ماموريت

 

 نتيجه 

بيان كرديم، دو مطلب    ) ع(على از آنچه تا كنون براى تاييد نظريه سوم، يعنى وفات سلمان در عصر خالفت امام              

 : به دست آمد

 . وفات يافته است) ع( سلمان در زمان خالفت على-الف 

آن حضرت گذشته نيز، سـلمان    خالفتبه كوفه وارد شده، يعنى تا حدود شش ماه از) ع( تا مادامى كه امام -ب  

 . حيات داشته است

قابل توجيه است،اما براى موضوع دوم، يعنى حيـات          آرى، مطلب اول، يعنى وفات سلمان در عصر خالفت على         

 : وجود دارد در كوفه، دو مانع) ع(سلمان تا زمان حضور على

براى تجهيزسلمان فارسـى، قبـل از آن        ) ع(ىشركت عل : گويد كه مى »  اصبغ بن نباته  « دنباله روايت معتبر     - 1

كنـد، و ثابـت      راه مطـرح مـى    ) ع(موضوع درمدينه بودن علـى    ) 22(كه آن حضرت به كوفه رود، صورت گرفته         

 . قبل از رفتن به كوفه صورت گرفته است) ع(گرداند، وفات سلمان در عصرخالفت على مى

نمـاز  ) ع(امـام علـى   : خـوانيم  مى است»   عبداهللا انصارى  جابر بن «كه يكى از آنها روايت      ) 23( در دو روايت     - 2

: گويـد  خادم سلمان به او مـى     »  زاذان«ودر دنباله روايت هم،     . جماعت را خواند، خبر وفات سلمان را اعالم كرد        

را انجـام   ) ص(كسى كه كار تجهيز رسول خـدا      : دهد دهد؟ سلمان پاسخ مى    چه كسى كار تجهيز تو راانجام مى      

 . داد

 ) . 24(كه در مدينه است )  ع-على (آخر او : گويد مىزاذان 

بـا  ) 25(دانسـت    دركوفـه بـاقى مـى     ) ع(شيخ صدوق، كه حيات سلمان را تا زمان استقرار علـى           بنابراين، روايت 

: هم گفتـه اسـت    »  محدث نورى «وفات سلمان را كه      توان موضوع  گردد، و مى   توضيحاتى كه داديم تضعيف مى    

 . مورد تاييد قرار داد) 26(وفات يافته ) ع(ان درزمان خالفت امير المؤمنينشود، سلم پس ظاهر مى

عموم مورخان هـم سـال      ) 27( هجرى، آغازگرديده    35از بيست و سوم ذيحجه سال       ) ع(زيرا خالفت امام على   

 ) . 28(اند  معتبرتر شمرده  هجرى را سال وفات سلمان دانسته و نظريه35

و در اين صورت، پس از ) 29(شمرده    هجرى 35فات سلمان را هشتم صفر سال       هم و » وقايع الشهور «نويسنده  

كه آن حضرت هنـوز در مدينـه اقامـت داشـته، وفـات سـلمان                 در حالى ) ع( روز از خالفت امام على     55گذشت  
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انجـام داده   »  مـداين «توضيح خواهيم داد، آن حضرت كار تجهيز سـلمان را در             بعد هم  صورت گرفته، و چنانكه   

  .است

 

 مدت عمر 

زيادى وجود دارد، كه مـواردى از        درباره مدت عمر سلمان هم، چون تاريخ وفات وى، اختالف نظرهاى تاريخى           

 : دهيم آن را آورده، و مورد بررسى قرار مى

و در ايـن صـورت،   ) 30(نمـوده   را درك) ع( شيخ طوسى، سلمان را از معمرينى دانسته، كه حضرت عيسـى      - 1

 ) . 31( كرده است  سال عمر500سلمان 

 ) . 32(سال عمر، معرفى شده است 450وارد شده، سلمان داراى ) ص( در روايتى كه ازپيامبر- 2

 سال زندگى كرده    350سلمان   شود، كه  از آثار و اخبار استفاده مى     : نويسند  سيد مرتضى، و شيخ طريحى مى      - 3

 ) . 33(است 

 ) . 34(اند   دانسته سال250 مورخان زيادى، مدت حيات سلمان را - 4

تا با  ) 35(سلمان بيش از هشتادسال زندگى نكرده است        : شده براى من ثابت  : گويد  شيخ عبداهللا سبيتى، مى    - 5

» ابن اثيـر  «اين نظريه بتواند سلمان را در سن و سالى معرفى كند،كه قابليت ازدواج را داشته باشد، زيرا به نظر                    

 ) . 36(رسد  ا سنينى كه در باال آمده بود، بعيد به نظر مىسلمان، ب ازدواج»  الكامل«در كتاب 

در كتـاب   » عبـدالبر  ابـن «چنانكـه   ) 37(رسـد     سال معتبر تر به نظر مى      250نظريه  »  محدث نورى «اما به نظر    

، 195، ص   1، السـيرة الحلبيـة، ج       322،ص  2، ابن اثير جـزرى، در اسـد الغابـة، ج            195 ، ص 2ج  »  االستيعاب«

، 282 ، ص 7، الغـدير، ج     62، ص   2، االصابة، ج    208، ص   1المؤمنين، ج    ، مجالس 555، ص   1، ج   صفوة الصفوه 

 . اند تر شمرده  سال را، معتبرتر و قابل قبول250، نظريه 220الرفيعة، ص  و الدرجات

موضـوع طـول عمـر سـلمان، ماننـد        سال زندگى كردن هم، چيز فوق العاده است، و به همين جهت250البته،  

شگفت انگيـز و موضـوع      »  لوئى ماسينيون «افرادى چون پروفسور     خ وفات و ساير مسايل زندگى وى، براى       تاري

 ) . 38(بوده، و او را به قضاوتهاى ناروا كشانده است  درهم پيچيده

 : شود و ديگران بر طرف مى»  ماسينيون«اما با توجه به دو موضوع، شگفتى 

گواهى قرآن كـريم و اعترافهـاى    كه عمر طوالنى داشته است، بلكه به نيست  »  سلمان فارسى « اين تنها    -الف  

 : توان نام برد اند، كه از جمله آنان، افراد زير را مى شده و دراز عمرها معرفى»  معمرين«تاريخى، افراد زيادى 

 ) . 39(زندگى كرد  خويش  سال در ميان امت950) ع(به بيان قرآن كريم، حضرت نوح پيامبر

، ) 41(سـال   200) ع(، ابـراهيم  ) 40( سـال    712 سـال، سـليمان بـن داود         930) ع(آدم: خوانيم  هم مى  در تاريخ 

 ) . 42( سال 300) ع( سال و ادريس732) ع( سال، لوط912) ع(شيث

 ) . 44(اند   سال عمر كرده1000و جمشيد ) 43( سال 960 سال، متوشلح 960انوش بن شيث 

 ) . 45(اند  داشته  سال200برد، كه عمرهاى طوالنى بيش از  مىشيخ طوسى هم از افراد فراوانى نام 
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مطالعـه كـرديم، سـلمان      موضوع ديگر اين است كه، همانطور كه در خالل فصلهاى گذشـته ايـن كتـاب            -ب  

بـاب  »  اشـارات «الرئيس، بوعلى سينا هم در كتاب        اى بوده، و شيخ    العاده فارسى يك شخصيت از هر جهت فوق      

عارفـان، خـوارق عـاداتى هسـت، كـه آنانكـه عـارف بـه آن نيسـتند، آن را                      براى: گويد مى»  نمقامات العارفي «

 ) . 46(داند  شمارند، ولى آن كس كه عارف است، آن خوارق عادات را دليل عظمت وبزرگى مى مى ناممكن

: وده اسـت  هـم فرمـ   ) ع(اى داشته، وامام صـادق     آرى، سلمان حكيم از اين عارفان بوده، خصوصيات فوق العاده         

آموختند و سخنانى از اسرار پنهانى علوم خدايى را در           مطالبى مى  به سلمان ) ع(و امير مؤمنان  ) ص(پيوسته پيامبر 

 ) . 47(گذاشتند، كه ديگران از فهم آن ناتوان بودند، و طاقت تحمل آن را نداشتند  مى ميان

دست نياورديم، اما با اسـتناد بـه         ونه اطالعى به  بنابراين، با توجه به اينكه از تاريخ والدت سلمان فارسى، هيچگ          

 35پذيرفتيم، و تاريخ وفات آن بزرگوار را، هشتم ماه صفر سـال    سال250نظريه عموم مورخان مدت عمر او را    

 . شود انتخاب كرديم، بسيارى از اختالفها به وحدت نظر تبديل مى» مداين«هجرى در 

بسيارى از معمرينى كه در بـاال معرفـى          سلمان حكيم، چون   ودن شخصيت اضافه بر اين، با توجه به فوق العاده ب        

برطـرف  »  شگفتى از توانايى سـلمان بـراى ازدواج       «در مورد   » اثير ابن«و  »  شيخ عبداهللا سبيتى  «شدند، اشكال   

 . گردد مى

 

 در بستر مرگ 

در مـداين، در  »  ه كندىابى قر باال خانه كوچك  «صحابى كبير، سلمان حكيم با يك جهان خاطره و خدمت، در            

تر به مالقـات     بهشت مشتاق : به او فرموده بود   ) ص(خدا و در عين حالى كه رسول     ) 48(بستر مرگ خوابيده بود     

از سـلمان   »  مـداين «سـعد بـن ابـى وقـاص، كـه در            ! كرد وى گريه مى  ) 49(بهشت   سلمان است، تا سلمان به    

 . كردم، علت آن را جويا شدموقتى گريه سلمان را مشاهده : گويد كرده، مى عيادت

بـا  ) ص(نگرانم كه رسول خدا    كنم، بلكه از اين جهت     به خاطر وابستگى و عالقه به دنيا گريه نمى        : سلمان گفت 

ما عهد و قرار گذاشته بود، كه وسايل زندگى ما بيش ازتوشه يك مسافر نباشد، در حالى كه اكنون من وسـايل                      

 ) . 50! (ادا از دستور آن حضرت تخلف كرده باشمو اثاث بيشترى دارم، وبيمناكم كه مب

 

 به انتظار ميهمانان 

مرگ سلمان نگران بودم، وقتى      من براى : گويد يافت، زاذان، خادم سلمان مى     بيمارى سلمان همچنان شدت مى    

 چه كسى بايد تو راغسل دهد؟ : آثار مرگ در او نمودار شد، گفتم

 . را غسل داد) ص(همان كسى كه رسول خدا: سلمان پاسخ داد

 ) . 51.. (برد تو در مداين هستى، و او در مدينه به سر مى: گفتم

اى خوابيـده بـود، كـه        وقتى مرگ سلمان نزديك شد، در حالى كه درباال خانه         : گويد همسر سلمان مى  »  بقيره«

بـه مـن خبـر    ) ص(اهمه درها را باز بگذار، زيرا رسول خـد     !بقيره: چهار در داشت، مرا نزد خويش خواند، و گفت        
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خورنـد، و    كنند، امـا غـذانمى     آيند، كه بوى خوش را احساس مى       ميهمانانى به ديدار من مى     به هنگام مرگ  : داده

 . شوند دانم آنان از كدام در وارد مى من نمى

را كـه رسـول     »  مشـكى «كوچـك    كيسـه : من درها را باز گذاشتم، بعد سلمان دسـتور داد         : دهد بقيره، ادامه مى  

 . پنهان نموده بود، براى او حاضر كنم به او هديه كرده بود، و سلمان آن را جايى) ص(خدا

حركت كن، درب را : بعد گفت. وقتى كيسه مشك را آوردم، دستور داد مشك را خيس كنم، و در اطراف اوبريزم

فـات كـرده    پوش، من حركت كردم و درب را پوشيدم،اما وقتى كنار بدن سلمان برگشتم، متوجه شـدم وى و                  به

 ) . 52(است 

 

 ) ع(حضور امام على 

را بـه   ) ص(ديشب رسول خدا  : كرد صبح روزى به مسجد مدينه وارد شد، و اعالم        ) ع(امام على : طى روايتى آمده  

بـروم و او را     : در مداين از دنيا رفته است، به من سـفارش فرمـود            سلمان: خواب ديدم، آن حضرت به من فرمود      

روم   اكنون بـه سـوى مـداين مـى          بر او بخوانم و جسد او را به خاك بسپارم، و من            غسل بدهم، كفن كنم،نماز   

)53( . 

نماز جماعت صبح را براى ماخوانـد، سـپس روى خـود را بـه     ) ع(امير مؤمنان: گويد جابربن عبداهللا انصارى، مى  

گاه عمامه رسول  آن. خداوند شما رادر مرگ برادر خود سلمان پاداش دهد     ! اى مردم : طرف ما برگردانيد و فرمود    

را به سر،پيراهن بلند آن حضرت را روى لبـاس پوشـيد، شمشـير و عصـا همـراه برداشـت، و برشـتر                        ) ص(خدا

 . قدم بردار ده: فرمود» قنبر«سوار شد، و از مدينه بيرون رفت و به غالم خويش » غضباء«

 ) . 54.. (يافتيم نه سلمانجلو درب خا»  مداين«با برداشتن ده قدم، ما خود را در : گويد قنبر مى

چانه مرا بستى، صـداى سـقوط    هر وقت! اى زاذان: سلمان از قبل به من گفته بود: گويد زاذان، خادم سلمان مى  

شنوى، وقتى من چانه سلمان را بستم،صداى سقوط چيزى را شنيدم، پشت در خانـه آمـدم، ديـدم              چيزى را مى  

 . وارد شد) ع(اميرمؤمنان

 سلمان از دنيا رفت؟ !  زاذاناى: فرمود) ع(على

 . آرى، اى موالى من: گفتم

) 55(لبخندى زد ) ع(روى على وارد باال خانه شد، پارچه را از روى سلمان كنار برد، سلمان هم به      ) ع(گاه على  آن

را مالقات كـردى، آنچـه را از سـوى          ) ص(خوش درگذشتى،وقتى رسول خدا   ! اى ابوعبداهللا : فرمود) ع(بعد على 

 . به برادر توصورت گرفت، براى آن حضرت بيان كن بتمردم نس

غسل و كفن سلمان را انجام داد، نماز بر بدن او خواند، ولى ماصداى تكبير شديدى را شـنيديم،                   ) ع(گاه على  آن

يكـى بـرادرم جعفـر طيـار، و ديگـرى خضـر       : بودند، كه فرمود وقتى دقت كرديم، دو مرد نيز همراه آن حضرت      

 ) . 56(همراه هر يك از آنان فرشتگان زيادى براى تجهيز سلمان شركت كرده بودند است، و) ص(پيامبر

به مداين رفت، تجهيـز سـلمان راصـورت داد، و قبـل از ظهـر                ) با اعجاز و طى االرض    (از مدينه   ) ع(آرى، على 

راد ايـن سـخن را      سلمان را انجام دادم، اما بيشتر اف       كار كفن و دفن   : همان روز، به مدينه بازگشت، و اعالم كرد       
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سلمان در فالن روز    : به مدينه رسيد، كه در آن نوشته بود       »  مداين«اى ا ز   نامه باور نكردند، تا اينكه پس از مدتى      

 . يافت، مرد عربى هم آمد او را غسل داد، كفن كرد، بر جنازه او نماز خواند و جسد اورا به خاك سپرد وفات

 ) . 57(شدند وقت، مردم از اين داستان شگفت زده  آن

 

 در كنار محتضر ) ع(امامان

فراوان آمده است، از باب نمونه به        در كنار محتضر چيزى است، كه در اخبار و احاديث         ) ع(موضوع حضور امامان  

 : توان اشاره نمود اين موارد مى

 حضـور   بـه هنگـام احتضـار     » بكر بن وائل  «رييس ايل   » مسمع كردين ابو سيار   «كنار  ) ع( امام جعفر صادق   - 1

يافت، حضور آباء خود را در حال احتضار به وى خبر دادو به ملك موت سفارش نمود، با مسـمع مهربـانى كنـد             

)58 . ( 

حاضر شد و بر جنـازه آن       » نيشابور«بانوى مؤمن و عارف، در    »  شطيطه«، بر كنار    )ع( امام موسى بن جعفر      - 2

 ) . 59(بانو نماز گزارد 

را ) ع(رفت و كار تجهيز وتدفين پدر خود امام رضا        »  طوس«جاز الهى، از مدينه به      با اع ) ع( امام محمد تقى   - 3

 ) . 60(انجام داد 

 ) . 61(كنار جنازه مردى از قريش حضور يافت، و من نيزهمراه آن حضرت بودم ) امام باقرع: گويد  زراره مى- 4

بود، و به هنگام بيمارى به عيادت  كباختهبه حارث بن اعور همدانى، كه از شيعيان مخلص و پا) ع( امام على- 5

 : آن حضرت رفته بود، فرمود

 يرنى من مؤمن او منافق، قبال  من يمت! يا حار همدان

 ) 62(يعرفنى طرفة و اعرفه بنعته و اسمه و ما فعال 

ا با نام و    شناسد، و من هم او ر      بيند، او مرامى   ميرد، خواه مؤمن يا منافق، مرا مى       هر كس مى  ! اى حارث همدانى  

 . شناسم صفات و اعمالى كه انجام داده، مى

 : الدين ميبدى هم، در توضيح اين اشعار سروده است حسين بن معين

 دلش منور باشد ) ع(جان،محب حيدر باشد وز مهر على هركس كه به

 ) 63(روزى كه از اين سراى ويران، به رود در باغ بهشت، اهل كوثر باشد 

 يرنى جان فداى كالم دلجويت  اى كه گفتى، فمن يمت

 كاش روزى هزار مرتبه، من مردى، تا به ديدمى رويت 

بيننـد؟ ممكـن اسـت مثـل         مـى  ، چگونه خواهد بود، و افراد محتضر آن بزرگواران را چگونـه           )ع(اما ديدار امامان  

 . تر باشد خواب ديدن، يا به صورت زنده حالت

گيـرد، چنانكـه     خداوندى صورت مـى    ين هم با اعجاز و عنايت     اما موضوع فاصله زمانى چگونه قابل حل است؟ ا        

»  آصـف «دهد، و    بوده مى ) ع(يكى از وزيران و اطرافيان سليمان      كه» آصف بن برخيا  «خداوند اين توانايى را به      
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بـا راه بسـيار دور،نـزد       » سـبا «را با يك چشم به هم زدن، از شهر          »  بلقيس تخت«تواند   به تعبير قرآن كريم،مى   

 ) . 64(حاضر گرداند ) ع(سليمانحضرت 

و اهل ) ص(شخص مؤمن هر گاه در حال احتضارقرار گيرد، رسول خدا: فرموده است) ع(به هر حال، امام صادق

 ) . 65(يابند  باشند، در كنار او حضور مى) ع(وهمه امامان) ع(، حسن، حسين)ع(بيت او، كه اميرمؤمنان 

 

 اعتراض مستنصر عباسى 

عـز الـدين حسـن بـن        «وقتى با     هجرى، هم  640 خليفه عباسى، متوفاى  » مستنصر« با عنوان    ابو جعفر منصور،  

رفـت، در    كه مردى فاضل و اديب و شاعر و ازاشراف بود، براى زيارت قبر سلمان فارسى، مـى                »  حمزه اقساسى 

) ع(يكـى از دروغهـايى را كـه غـالت شـيعه و دوسـتداران علـى بـن ابـى طالـب                      :گفـت »  عـز الـدين   «راه به   

طى يك شب به هنگام وفات سلمان،براى غسـل دادن وى، از            ) ع(على: گويند كنند، اين است، كه مى     مى مطرح

 ! مدينه به مداين رفت و باز به مدينه برگشت

»  مستنصر عباسـى «در جواب » ابو الفضل تميمى«تر  يا به قول صحيح  »  عز الدين حسن بن حمزه اقساسى     «اما  

 : اند كه ترجمه آن چنين است دهبدون مقدمه اشعارى را سرو

) ع(را از من شنيدى، اما اين را بايدبدانى، كه همـه كارهـاى علـى              ) ع(تو چيزهاى كمى از كارهاى عجيب على      

 . عجيب و فوق العاده است

او براى غسـل دادن سـلمان        كنى، در حالى كه    طى يك شب، از مدينه به مداين تعجب مى        »  وصى«تو از رفتن    

 .  انجام داده استپاك اين عمل را

بـا يـك     حجابها را دريد، و توانست     است، كه همه  » آصف بن برخيا  «مثل داستان   ) ع(اما بايد بدانى، داستان على    

 . حاضر گرداند) ع(سليمان را، نزد حضرت»  بلقيس تخت«چشم به هم زدن 

و عقيـده  » حيدر«ن به دانى؟ اماوقتى سخ و تند روى نمى» غلو«را » آصف بن برخيا«چگونه است كه، داستان    

 ! شمارى؟ رسد، آن را غلو مى به عظمت او مى

اسـاس   هم خير الوصيين است، و اگرنه همه ادعاهـاى مـا بـى            ) ع(خير المرسلين باشد، پس على    ) ص(اگر احمد 

 ! خواهد بود

انـد؟   باشد، اگر غالت دروغ نگفته باشند،چه گناهى را مرتكب شـده  تو گفتى، اين گفته غالت است و خالف مى      

)66 . ( 

 

 ) ره(بارگاه سلمان

هجرى در اوايل خالفت اميرمؤمنان     35طبق تحقيقى كه به عمل آورديم، سلمان فارسى، هشتم ماه صفر سال             

 . چشم از جهان فرو بست»  مداين«، در )ع(

لمان سـ : بيان داشـته  » االبرار ربيع«هم در كتاب    »  زمخشرى«شود، و    آن طور كه از شواهد تاريخى استفاده مى       

 : روى كفن خود اين رباعى را نوشته بود
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 و فدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم 

 ) 67(ء اذا كان الوفود على الكريم  و حمل الزاد اقبح كل شى

 . اى از حسنات و قلب سالمى، وارد شدم به پيشگاه كريم، بدون توشه

 . ترين چيزهاخواهد بود ه پيشگاه كريم، زشتاى، براى ورود ب همراه برداشتن هر گونه توشه

فرمانروايى كرده، ومردم آن سرزمين را با معـارف         »  مداين«سال بر    به هر حال، سلمان فارسى، كه حدود بيست       

 .  هجرى، به آغوش خاك همان سرزمين آرميد35 آشنا نموده و پرورش داده بود، به سال) ع(اهل بيت

 آن طور كه بـه      -معزول شده بود     خليفه دوم، از امارت مداين     ه در عصر خالفت   ك»  حذيفة بن يمان  «بعد از آن،    

منصوب شـد، و ايـن صـحابى بـزرگ          »  مداين«به امارت   ) ع(على  پس از وفات سلمان، از سوى      -آيد   دست مى 

 ) . 68(به خاك سپرده شد »  مداين« هجرى، زندگى را به درود گفت، و در 36به سال )ع(و على) ص(پيامبر

مندان،  اين، به بركت تبليغات سلمان و تربت پاك وى در آن سرزمين، عظمت ورونقى يافت، پيروان و عالقه                مد

گرديد، تا جايى  به قبر و مدفن او هم اعمال مى احترام و اكرام نسبت گذاشتند، و اين به او احترام زيادى مى نسبت

قبـل از سـال     » نـوبختى «گرديدند، اما   ) ع(اهل بيت مندان به    به وسيله سلمان، از عالقه    »  مداين« كه همه مردم  

»  اسحاقيه«آورد، با توجه به وجود فرقه        مى به ميان »  مداين« هجرى، يعنى قرن دوم، وقتى سخن از مردم          127

 ) . 69! (را از غالت شيعه شمرده است در آن جا، همه مردم مداين»  حارثيه«يا 

بعد، به طور فشرده، اين طـور    ه سلمان را، از قرن سوم هجرى به       خالصه، تحوالت و سير تاريخى مداين و بارگا       

 : توان مورد اشاره قرار داد مى

از خراسان به عراق آمـد، تـاآخر عهـد معتصـم عباسـى، و      » مامون الرشيد« هجرى، كه 204 بين سالهاى    - 1

يعيان نرسـيده بـود،     بـه شـ    واذيت و آزارهاى او نسـبت     »  متوكل«به خالفت     كه نوبت  232تا آخر سال    »  واثق«

) ع(و حضـرت حسـين    ) ع(شيعيان به وجـود آمـد، كـه توانسـتند بـراى امـام علـى                آرامش و آزادى نسبى براى    

 ) . 70(» ساختند اى براى سلمان فارسى هم، قبر و بقعه»  مداين«قبروبارگاهى برپا كنند، و در آن زمان در 

يعنى، شمس الدين، ابو عبداهللا محمد      (مقدسى: ويسدن مى» خطيب بغداد « ابوبكر، احمد بن على، معروف به        - 2

احسـن  «، جهانگرد و جغرافى دان مشهور،كه بيشتر كشـورهاى اسـالمى را سـياحت كـرد، و كتـاب                    )بن احمد 

 ) . 72(به زيارت سلمان رفته است ) 71. ( هجرى را نوشته375را در سال »  االقاليم التقاسيم فى معرفة

هاى غالت، معرفـى كـرده       يكى ازفرقه »  اسحاقيه« قرن چهارم هجرى، مركز      مداين را در  »  خطيب«هم چنين   

 ) . 73(است 

 هجرى درعراق متولد شده، مسافرتهايى      392 ابوبكر، احمد بن على، از ادباء و خطباى معروف، كه به سال              - 3

اد برگشته، و به     هجرى به بغد   462به نيشابور و اصفهان و بيت المقدس و مكه وطرابلس نموده، در اواخر سال               

 ) . 74(هجرى، در همان شهر وفات كرده است 463سال 

بـراى آن تاسـيس شـده، خـادمى          قرار دارد، ساختمانى  »  ايوان مداين «اكنون قبر سلمان نزديك     : نويسد وى مى 

ام  رفتـه ام، و چند بار به زيارت آن  كند، من آن بقعه را ديده مى براى حفاظت و عمارت و اداره امور آن جا فعاليت  

)75 . ( 
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 هجرى در بغداد، و متوفاى      508 متولد سال »  ابن جوزى « ابوالفرج، عبدالرحمن بن على بغدادى، معروف به         - 4

 در همان شهر، از دانشمندان مشهور درعلوم فقه و فلسفه و طب و تاريخ، و نويسنده آثار مختلـف، از                     597سال  

و  قبر سلمان را زيـارت كـرديم      ) در همان قرن ششم هجرى    ( ما   :گويد مى) 76(»  اخبار االمم  المنتظم فى «جمله  

 ) . 77(به بغداد برگشتيم 

يـاقوت  «الـدين، معـروف بـه         درباره وضع قرن هفتم مداين و بارگاه سلمان فارسى، ابوعبداهللا، شيخ شهاب            - 5

جارت بـه   كه براى ت  »  حلب« هجرى در    626ومتوفاى سال   »  روم شرقى « هجرى در    575متولد سال   »  حموى

ايران و هندوستان و مصر وشام و بعضـى از ممالـك اروپـا سـفر كـرده، پـس از مطالعـات خـويش، بـه سـال                             

مسـلمانان، سـخن     و از مداين و زيارت سلمان از سوى       ) 78(را نگاشته   »  معجم البلدان «هجرى كتاب مهم    621

 . به ميان آورده است

 هجـرى   682 ومتوفـاى سـال      600قزوينى، متولد سال     هم چنين، جمال الدين، ابويحيى زكريا بن محمد          - 6

اى كه كشـاورزان در آن سـكونت داشـته، و جـز              دهكده در قرن هفتم، هنوز مداين به صورت      : نويسد ، مى ) 79(

نبوده، و زنان مجاز نبودند قبل از غروب آفتاب از خانـه بيـرون بياينـد، برقـرار و                    شيعيان تندرو، در آن جا كسى     

  . )80(آبادبوده است 

اصـناف  : آينـد  تا به حـال دو طايفـه ايـران بـه مـداين مـى              : نويسد سارو هرتسفلد، دانشمند باستان شناس، مى     

و هـم  ) قـرن هفـتم  (بغداد، در مراسم ساليانه نيمه شـعبان   ها، حجامتگران و شكسته بندها از اهل سنت     سلمانى

از نجـف و كـربال، بـه زيـارت          مختلـف در اوقـات مختلـف، بـه هنگـام بازگشـت               چنين شيعيان از گروههـاى    

 ) . 81(آيند  فارسى، مى سلمان

سلمان «عراق، شهركى به نام      در نقشه جغرافيايى  . باشد برقرار مى »  سلمان فارسى «هم اكنون نيز بقعه و بارگاه       

انـد، بـراى     هجرى شمسى از آن بقعه و بارگاه گرفته     1375 ترسيم شده، تصويرى را هم كه دوستان سال       »  پاك

اخيـر   شده، و عالمان و دوستان عراقى هم، كه در سـالهاى  اند، كه درصفحه آخر همين كتاب ثبت نب آورده اينجا

و افـراد سـاكن دارد، توصـيف         اى كـه كشـاورزى و آبـادانى        اند، بارگاه او را در دهكـده       رفته»  سلمان«به زيارت   

 . كنند مى

 

 ) ره(زيارت نامه سلمان فارسى

، در كتـاب    460هجرى و متوفاى    385ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، متول سال         فقيه بزرگ و نامدار شيعه،      

اى را بـراى سـلمان       ، زيـارت نامـه    )ع(شده از امامان معصـوم       در باب زيارتهاى روايت   »  التهذيب«عظيم فقهى   

 ) . 82(فارسى آورده است 

، عالمـه  ) 83( هجرى 664سال  هم چنين، سيد رضى الدين، على بن موسى بن طاووس حسينى حلى، متوفاى        

متوفـاى  »  محـدث نـورى  «محمد تقى، معروف به      و حسين بن  ) 84( هجرى   1111محمد باقر مجلسى متوفاى     

تـرين آن را   اند، كه مـا مناسـب   آورده) ره(زيارت نامه براى سلمان فارسى   هر كدام چهار نوع   ) 85( هجرى   1320

 : كنيم داش الهى، در زير قرائت مىنموده، به اميد تقرب به ذات خداوند و دريافت پا انتخاب
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السالم على سيدنا محمد النبى خاتم النبيين و علـى آلـه االئمـة الطاهرين،السـالم علـى انبيـاء اهللا اجمعـين و                        

مالئكته المقربين و عباده الصالحين،السالم عليك ايها العبد الصالح المؤمن المخلص الناصـح، السـالم عليـك                  

ت الطاهرين و باعده اسالمه من جملة الكفار والمشركين، السالم عليك يا عبداهللا و              يامن خلطه ايمانه باهل البي    

وليه و صاحب رسول اهللا و صفيه،السالم عليك ايها الطائع العابد الخاشع الزاهد، السالم عليك يا سلمان ورحمة                  

 . اهللا و بركاته

شرع عقدا، و ال رضيت منكرا وال انكرت        ال سعيدا، لم تنكث عهدا و ال حللت من        حميدا و مضيت   اشهد انك عشت  

معروفا، و ال واليت مخالفا وال خالفت مؤالفا و ال بعت دينك بدنياك، و ال آثرت على ما يبقى ما يفنـى،و اشـهد                        

بيت الطاهرين، و انك صرت الى احمـد جـوار و     انك مضيت على سنة خاتم النبيين و والية اميرالمؤمنين و اهل          

انعامه المؤبد و اكرامه المجدد، و جعلك فى زمرة مواليك الطاهرين وائمتك االكـرمين، و                اسعد قرار، فهناك اهللا   

 . نفعنى بزيارتك و اخالصى فى محبتك، و جمع بيننافى مستقر الرحمة و محل النعمة انه على ذلك قدير

عف انعامـك و    عليهم اجمعـين و ان تضـا       اللهم انى اسالك بحق محمد و اهل بيته الطاهرين الهادين ان تصلى           

على عبدك سلمان، الذى شرفته باالسالم و االيمان و القرب مـن نبيـك               اكرامك و ترادف احسانك و امتنانك     

لعيوبى و زيادة فى يقينى و مؤكدة اليمانى،         لذنوبى و ممحصة   ووصيه عليهماالسالم، و ان تجعل زيارتى له كفارة       

ء قدير،حسـبى اهللا و       و لوالدى و اهلى انك على كل شي        فى دنياى و دينى، و تغفرلى      و ان تحمدنى عاقبة امرى    

 . نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير

 : پس از پايان زيارت، هر گاه خواستى برگردى، بايست و بگو

حقا و نطقت صـدقا و دعـوت         باب اهللا المؤتى منه و الماخوذ عنه، اشهدانك قلت         السالم عليك يا ابا عبداهللا، انت     

موالك عالنية و سرا،اتيتك زائرا و حاجاتى لك مسـتودعا، و هـا انـاذا مودعـك دينـى و امـانتى                      الى موالى و    

و بركاتـه و صـلى اهللا عليـه و آلـه      وخواتيم عملى و جوامع املى الى منتهى اجلى، والسالم عليـك و رحمـة اهللا      

 . االخيار

 . رتوانى دعا كن، و به يارى خداوند راه بازگشت را پيش بگي سپس هر چه مى

 

 مزار حذيفه 

و ساير جنگهاى زمان آن     »  احزاب«و» احد«بوده، در جنگ    ) ص(حذيفة بن يمان، از اصحاب بزرگ رسول خدا       

در فتح نهاوند، بعد از كشـته شـدن فرمانـده سـپاه اسـالم               ) ص(خدا حضرت شركت نموده، پس از وفات رسول      

بـه  ) كنونى بخش صحنه كرمانشاه  (و دينور   »  رى«پرچم را به دست گرفت، و فتح همدان و          » نعمان بن مقرن  «

 ) . 86(دست او صورت گرفته است 

شد، اما بعد عزل گرديد و سلمان به          خوانديم، از سوى خليفه دوم حاكم مداين       14حذيفه، همانطور كه در فصل      

و پـس   سلمان از سوى عثمان باز به استاندارى مداين برگزيده شد،            جاى او حاكم مداين شد، ولى پس از وفات        

هم بـراى مـردم      طى حكمى حذيفه را در استاندارى مداين ابقا نمود و دستوراتى          ) ع(هم، امام على   از قتل عثمان  

 ) . 87(مداين صادر كرد 
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براى دفع شر اصـحاب     »  بصره« از مدينه به سوى   ) ع(حذيفه بعد از حركت اميرالمؤمنين    : نويسد محدث قمى مى  

 ) . 88(فه وفات كرد،و در همان مداين به خاك سپرده شد و قبل از نزول آن حضرت به كو»  جمل«

 هجرى،چهل روز بعد از قتل عثمان نوشته 36 هجرى هم، وفات حذيفه را به سال 630ابن اثير جزرى متوفاى     

 ) . 89(است 

كند، وصيت او را به فرزندش       محدث قمى هم، ضمن اينكه وفات و مدفن حذيفة بن يمان را در مداين تاييدمى              

 ) . 90(نمايد  آورد، و براى زيارت جناب حذيفه توصيه مى مى
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 . چاپ اول...هاى توحيد   مناجات و نغمه-

 . چاپ دوم...هاى نماز در قرآن و حديث   جلوه-

 . چاپ اول) ...تصحيح( الجعفريات -

 . چاپ اول) ...تصحيح(االسناد   قرب-

 

 اخالق و مسايل تربيتى : ب

 . چاپ هشتم ...1 خانواده، ج  اخالق-

 . چاپ دوم ...2 اخالق خانواده، ج -

 . چاپ سوم ...3 اخالق خانواده، ج -

 . چاپ سوم... اخالق زن و شوهر و تنظيم خانواده -

 . چاپ اول... اخالق زندگى -

 . چاپ اول... اخالق و روابط اجتماعى -

 . چاپ دهم... اسالم و مسايل جنسى و زناشويى -

 . چاپ چهارم...صد حديث اعتقادى و اخالقى  پان-

 . چاپ اول...البالغه   جاهليت از ديدگاه قرآن و نهج-

 . چاپ دوم... داستانهاى كودكى مردان بزرگ -

 . چاپ دوم... جلد 5 داستانهاى كودكى بزرگان تاريخ -

 . چاپ سوم... راه جوان ماندن با غذا و دواهاى گياهى -

 . چاپ دوم...انى  روشهاى تبليغ و سخنر-

 . چاپ دوم... شخصيت زن مسلمان -

 . چاپ اول) ...ع( شيعه على-
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 . چاپ اول... صفات مؤمن راستين -

 . چاپ اول... صفات شهيد -

 

 ها  تاريخ و يادنامه: ج 

 . چاپ سوم) ...س( بانوى شجاع، زينب كبرى-

 . چاپ اول) ... س(و خديجه) ص( حضرت محمد-

 . چاپ دهم) ...ع( درسى از مكتب حسين-

 . چاپ اول... زنان دانشمند و راوى حديث -

 . چاپ اول) ... ع( زندگانى امام جواد-

 . چاپ سوم) ...ع( زندگانى حضرت ابوالفضل-

 . چاپ دوم) ...ع( زندگانى حضرت عبدالعظيم-

 . چاپ دوم... زندگينامه شهيد محمد منتظرى -

 . چاپ سوم) ...ع( زينب قهرمان دختر على-

 . چاپ اول) ...ع( سخنان على بن الحسين-

 . چاپ سوم...الگوى زن مسلمان ) س( فاطمه-

 . چاپ اول) ...ع( فاطمه دختر امام حسين-

 . چاپ اول...و آقا على عباس ) ع( فرزندان موسى بن جعفر-

 . چاپ دوم... مستضعفين زمين -

 . چاپ پنجم... ميثم تمار بر چوبه دار -

 . چاپ اول...و قيام توابين ) ع( نهضت امام حسين-

 . چاپ اول...اهللا سعيدى   يادنامه شهيد آية-

 

 مسايل اقتصادى و مالى و ادبى : د 

 . چاپ دوم...  توازن ثروت در حكومت اسالمى -

 . چاپ ششم... طرحهايى از اقتصاد اسالمى -

 . چاپ اول... مبانى اقتصادى ضد استكبارى -

 . چاپ هشتم ... نقش ثروت در پيشرفت اسالم-

 . چاپ دوم... مشاعره جديد -


