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       روزبه در جستجوی سلمان شدن

 .روزبه در خانواده ای که پدرآن روحانی زرتشت بود در روستای َجی اصفهان به دنیا آمد
زرتشی علنا مخالف می کرد. از این عملکردش کاهنان احساس خطر کردند در نهایت او را  روزبه با آیین

 زندانی کردند که از طریق نفوذ پدری ای که داشت توسط یکی از اطرافیانش از زندان فرار کرد. او از 
 ردد.گلمت ایران رفت تا با چراغ هدایت برظ
 
 
 

 پس از این با تو سلمانم
 
سیحیان عبور همیشه دنبال دین حق بودم. روزی در مسیر راه از نزدیک کلیسای موید زبه می گرو

شدم  رم عبادت دیدم من که دنبال آیین حق بودم نزد آنها رفتم به عبادت مشغولمی کردم. آنان را سرگ
او مرا رفتم و م به شام نزد اسقف اعظفتند در شام است. با کاروانی پرسیدم ریشه این دین کجاست؟ گ

با او بودم که او نیز ی متمادی ه رفتم. سال هاعوض کردم. تا نزد راهب عموری  یرفت. حدود سه راهب پذ
کسی را  فت: امروزدر بستر مرگ قرار گرفت. از او پرسیدم بعد از مرگ مرا به چه کسی می سپاری؟ گ

شود. به  می نمی شناسم ولی به زودی پیامبری از کیش ابراهیم مبعوث که عقیده درست داشته باشد
 :اوبرسی او دارای نشانه های بسیاری است از جمله ی که محصولش خرماست هجرت کن تا بهسرزمین

 لی صدقه را نمی پذیرد.هر نبوت است. هدیه را می پذیرد وش ممیان دو شانه ا
حجاز حرکت می کرد همراه شدم. با گاو و راهب عموریه با کاروانی عرب که به سوی  پس از مرگ     
وسفند دارم آن گاو و گفتم: من چند ارث برده بودم نزدکاروان بردم و گدی که از راهب عموریه به گوسفن

ی تان ببرید. ولی آن ها به من ستم کردند و بین شام ی دهم شما در عوض مرا به محل زندگها را به شما م
      دیدم بسیار شادمان شدم. مدتی  و مدینه مرا به عنوان برده به یک یهودی فروختند. در آن جا درختان خرما

 آنجا بودم که یک یهود بنی قریضه مرا از صاحبم خرید و به مدینه آورد.در 
د رد یک نفر جمع شده انوزی پسرعموی اربابم به باغ آمد وگفت: خدا بنی قیله را بکشد که به گیک ر     

مدینه آمده است. من باالی درخت بودم تا  ویند: از مکه هجرت کرده و بهو او را پیامبر می دانند و می گ
ت؟ این سخن را شنیدم بدنم به لرزه افتاد با سرعت به پایین آمدم و شتاب زده از او پرسیدم چه خبر اس

 فت: این کار ها به تو مربوط نیست. اربابم مشتی بر سینه ام زد و گ
مقداری خرما برداشتم در سرزمین  فتم مقداری خرما به من بده با اجازه اوگشب فرا رسید به اربابم 

سیدم خرما را به آن حضرت دادم قبا ) پیامبر در آغاز هجرت نخست به آنجا آمد( به خدمت آن حضرت ر
ین یک عالمت که پیامبر فتم اگما بخورید من نمی خورم. با خودم فت: شگفتم صدقه است آن حضرت گو 

و حضرت ابتدا به یارانش داد  فتم این هدیه است.گر مقداری خرما نزد او بردم گدیبار یرد. گصدقه نمی 
امی که در بقیع گن عالمت صدق پیامبری. بار سوم هنفتم این دومیگمقداری هم خودش خورد. با خودم 

اه می گادم و با دقت به اطراف شانه اش نبرای تشییع جنازه مسلمانی می رفت. پشت سر آن حضرت ایست
اه مهر نبوت را دیدم و گی خود را از دوش خود کنار زد، نارم. آن حضرت عباگتا مهر نبوت را بندم کر

 ریستم.گبوسیدم و 
و کردم. پیامبر گآغاز تا پایان برای آن حضرت باز ذشتم را ازگپیامبر مرا نزد خود نشانید. سر      



خدا مسلمان شدم و نامم ر محضر رسول اربابم که یهودی بود خرید و به این ترتیب دشادمان شد و مرا از
 1ذاشت.گرا سلمان 

  
 

 سلمان نخستین مرد مسلمان ایرانی
سلمان پس ار پذیرفتن اسالم آن چنان در راه ایمان و معرفت اسالمی در پیش رفت و آن چنان در افق 

رفت. قرار گممتاز و طراز اول مسلمانان اه ید که بعد از چهارده معصوم درجایگپرفروغ اسالم درخش
به علم پیشین و که ز نمی شود به عمق آن رسید کسی ا دریای علمی معرفی می کرد که هرگپیامبر او ر

وارا و ر در وصف سلمان فرمود: سلمان آب گدر راستای همین نوع تشبیه پیامب 2ت.آینده سیطره داش
ی و اهی از نطر نیرو، آگآن چنان در جایگاه رفیع 3سته حکمت از او لبریز می شود.خنکی است که پیو

 فتند:آن ها باشد. از این رو مهاجران گ روهی می خواست سلمان جزءروحیه عالی قرار داشت که هر گ
 4ص( فرمود: سلمان از ماست.که در نهایت پیامبر) ماست فتند: او ازسلمان از ماست. انصار می گ

 
 
 

 5بهشت عاشق سلمان است
ستاخی از گن را با کمال ابود. شخص مغروری آمد و سلم نشستهروزی سلمان در محضر رسول خدا 

انش سرخ محضر آن حضرت دور کرد و خود جای سلمان نشست. پیامبر به قدری ناراحت شد که چشم
سمان، و آستاخ فرمود: تو مردی را از جایش دورساختی که خداوند او را در گشد و با تندی به آن مرد 

ردی ست. تو مدارد، و مکرر دوستی خود را به او آشکار کرده ارسول خدا )ص( او را در زمین دوست 
دانی  ر نمیگکند سالم خدا را به او برسانم. ماه جبرئیل نزد من می آید، امر می گرا دور می کنی که هر

ند به او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است. سلمان کسی است که خداو که سلمان از من است هرکس
 اه سازم.گتا او را از اخبار حوادث آه است من امر کرد

ر سلمان زرتشتی نبود و سپس مسلمان شد؟ پیامبر )ص( گفت: مگستاخ پس از عذرخواهی گآن مرد 
 6پرست بود.هار شرک می کرد ولی در باطن مومن و یکتاظنبود بلکه از روی تقیه ا زرتشتیو فرمود: ا

 
 

 سلمان و اهل سنت
سلمان را ابوبکر ناراحت  در منابع اهل سنت آمده که یکبار )ص(در ارزش واالی سلمان نزد پیامبر

رخواهی کن خشم سلمان خشم خداست. یا ذرسید و فرمود: فورا از سلمان ع )ص(روش پیامبگکرد به 
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اهی اوقات همنشینی پیامبر با او بر گرسول خدا سلمان را دوست داشت که عایشه نقل کرده که از بس 
 1ه اش بیشتر می شد.هنشینی پیامبر با خانواد

 

 
 ارم با تو خوش استگروز

رو به آن ها کرد و  )ص(سوره کهف که شان نزولش سلمان و ابوذر بود پیامبر 28پس از نزول آیه 
ی گری زندآه من داد که با امثال شما باشم. فرمود: شکرخدا را که نمردم تا این که خداوند چنین دستوری ب

 2هم با شما خوش است. گبا شما و مر
 

 
 ی گسلمان مردی جن

های اسالمی حضور فعاالنه در خط  گمان شجاعت اوست. ایشان در همه جناز جمله خصوصیات سل
و  3خندق توسط سلمان فارسی داده شد. گیری از دشمن در جنگاشت. پیشنهاد کندن خندق برای جلومقدم د

 4او را برابر ده نفر دانسته اند. وانتبه خاطر نیروندی که داشت 
 
 

 سلمان از نخستین شیعیان
کش های تمام کشمامان شیعه است و در همه تالطم ها علی را معیار حق می دانسته در گاو از پیش

 مراه علی )ع( بوده است. ه )ص(بعد فوت پیامبر
ز فارسی ای به اعتراض ادر جریان سقیفه بنی ساعده  به دنبال غاصبان حکومت نرفت و جمله      

او مرتب از آن  5دید و نکردید و ندانید چه کردید.فت: کرگبه ابوبکر  )ع( غصب حکومت امام علی
را در جاهای مختلف امام پیش از )ع( که امام علی  )ص(شورای خودساخته و سرپیچی از فرمان پیامبر

آنقدر  مجاکرد. که سران گمر ا آنجا که عمر او را تهدید بهخود خوانده بود اعتراض می کرد ت
اه سلمان گوت کن آنفت: سکگ او بهبرای حفظ جان سلمان  )ع( رفت که امام علیگاعتراضاتش باال 

 6سکوت کرد.
خواند و او را امام بر حق را می  )ع( در وصف امام علی )ص(از هر فرصتی روایات پیامبرسلمان 

 7معرفی می کرد.
سلمان از آن خواصی بود که اجازه دفن بانوی  )س( شبانه حضرت زهرادر جریان تشییع جنازه       
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 1پیدا کرد.زهرا)س( بق وصیت حضرت ط )ع(مکرم اسالم را از سوی امام علی
فراز منبر احادیثی از  ی شود او مرتب در کوچه بازارها ومنبودن سلمان به اینجا ختم  علی شیعه      
فت و مرتب نام دوازده تن را تکرار می می گ )ع(بر بعد امام علیه با جانشینان پیامدر رابط )ص(پیامبر

 2گفت. کرد و از فضایلشان می
مین در مورد سلمان ببینید : منصور بزرج امامان معصومتقابال این ارادت را از جانب شما می توانید      

را پرسیدم فرمودند: به می شنیدم از ایشان دلیلیش  )ع(وید نام سلمان را بسیار از زبان امام صادقمی گ
. او فقرا 2. او در همه جا خواسته امیرمومنان علی )ع( را مقدم می داشت 1خاطر سه خصلتی که داشت 

.او دانش و دانشمندان را 3و تهی دستان را دوست می داشت و آن ها را بر ثروتمندان مقدم می کرد. 
 3. دوست می داشت

ن همراه هوش باالی سلما ان معصوم بر روی آن تاکید داشتند:امامی های اخالقی سلمان که از ویژگ      
 4عهد بود.ا ایمان و تب
  

 
 

 )س( سلمان در محضر حضرت زهرا
وفیق و سعادت تان محضری که مقدس ترین افراد را ید، همساهی محضر حضرت زهرا می رگاو 

حضرت فاطمه )س( : بشنوید خودشاز زبان  برای نمونه یکی از این دیدارها .شرفیابی به آن محضر نبود
كرد و دستۀ آسیا از شدت کاری که کرده بود خون نشسته بود و با آسیایى كه در مقابلش بود جو آسیا مى

گفتم:اى  )س(كرد.من به فاطمهقرارى مىآلود بود،و در این حال حسین در گوشۀ اطاق از گرسنگى بى
ه حاضر و بیكار است. به دختر رسول خدا!پوست دستان شما مجروح شده در صور تى كه خادمۀ شما فض 

گفتم:من بندۀ آزادشدۀ پدر شما هستم،پس اجازه دهید یا جو را آسیا كنم و یا اینكه )س( حضرت فاطمه 
تو زحمت را بهتر می توانم نگهدارم  )ع( من حسینحضرت فاطمه)س( فرمودند را ساكت كنم.  )ع(حسین

 5سیاب جو ها را بکش.آ
 

 
 

 رددگان با چراغ هدایت به ایران برمی سلم
ود ببه مدینه رسانده و در سال اول هجری خود را  ریختگان از ایران تحت حکومت ستم شاهی سلم

ردد. گود بازع به وطن خبمندی از این منی اسالم نائل شود و پس از بهره گیض، عدالت و آزادفتا به منبع 
 آور آزادی و نجات و هدایت باشد. تا پیامتحمل کرد او شانزده سال رنج دوری وطن را 
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ت و عدالت و اخالق اسالمی دعوت مردد و با زبان فارسی ایرانیان را به حکگسلمان به ایران بازمی 
دشان به سمت می کند. بسیاری از ایرانیان در طی همین تبلیغ های مستمر بصورت فطری از آیین خو

 1.شدنداسالم متمایل 
گ رفت که به جنگسختی در گسربازانش در مقابل سپاه اسالم جننی و از طرف حکمرانان ساسا

سلمان به فرمان عمر با  ،. حدود یک سال بعد که در نهایت سپاه اسالم پیروز شد قادسیه معروف شد
حاکم مدائن شد که تنها یکی از شهرهای آن به نام تیسفون  حدود نوزده سال )ع( مشورت امام علی

به شیوه علوی )ع( ی لامام ع های حکمرانی با مشورت و در سالاهفتصدسال پایتخت ساسانیان بود. 
شد. از جمله این روش ها: او از اموال عمومی  ری کرد که همین امر باعث سرزنش عمم حکومت

االنه می کرد. حقوق س ندگیاستفاده نمی کرد و شیوه معاشش حصیربافی بود. غذایش نان جو بود و ساده ز
رفت. که در جواب نامه گع و شوکتی  با مردم ارتباط می اش را به مستمندان می داد.بدون هیچ مان

 2یامبر )ص( و علی )ع( عمل می کنم.اعتراض آمیز عمر، سلمان می نویسد: من به شیوه پ
لکه سایه ای نداشت ب در رابطه با محل سکونت سلمان )حاکم مدائن( در مدائن آمده است که او خانه    

خت ها را محل سکونت خود قرار داده بود. که بعد ها توسط اهالی آن روستا به پیشنهادش دردیوارها و 
و  ام دراز کشیدن از شدت کوچکی خانه به دیوار می خوردگمحقر برایش ساختند که پاهایش هن خانه ای

چه در مدائن حصیربافی و نه امرار معاشش چه در مدی 3.هنگام ایستادن سرش به سقف آن اصابت می کرد
 5ی به زبان فارسی بود.زاری جلسات تفسیرگامه های مستمر سلمان در مدائن براز برن 4بود.

 روزی مسافری از شام وارد مدائن شد ولی سلمان را نمی شناخت سلمان در حمل بار به او کمک کرد
ر می رسد سالم می کس به حامل بارفت. مسافر در مسیر راه دید هر گسلمان بار علف مسافر را به دوش 

د مردم یرنگامل بار آمدند تا بار را از او باه دید جمعی به سرعت نزد حگیم می کنند. ناظکند برخی هم تع
فتند این سلمان حاکم مدائن است. مسافرشامی سخت شرمنده شد و از سلمان گبه مسافر اعتراض کردند و 

  6فت: تا این بار را به مقصد نرسانم به تو نخواهم داد.گبه او  ه او تحویل دهد ولی سلمانخواست بار را ب
  

 
 

 ام شیعه در ایرانگسلمان پیش
برخی می پرسند با اینکه اسالم در عصر خالفت خلیفه دوم وارد ایران شد. چرا اکثریت مردم ایران 

رایش گ. از نخستین عوامل این هفت عوامل متعددی نقش داشتگه حضرت علی هستند؟ در پاسخ باید شیع
برای )ع( لی و امام ع )ص(وجود سلمان در مدائن است. سلمان روایات بی شماری از فضیلت پیامبر

این شیوه پیامبر اسالم و : فتگاز سلمان می پسندیدند سلمان می  اه مردم رفتاری راگخواند و هر مردم می
ستم شاهی ساسانی را سیراب رانیان رهایافته ازروح تشنه ای ست. آن چیزی که در آن عصرواوصی علی 
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عیض را در بونه تگهره روح عدالت، مساوات ومبارزه با کبود، اسالمی  )ع( رد، اسالم امام علیمی ک
آری سلمان پیام آور اسالم ناب،  .دمی ش دهی سلمان نیز به روشنی دیگلبدها بدمد و چنین اسالمی در زندکا

 اهل بیت بود و بیشتر ایرانیان این ندا و نوید را شنیدند و پذیرفتند.منادی تشیع و نویدبخش مذهب 
 
 

 سلمان در مدائن گمر
 1کفن و دفن سلمان را انجام داد. و به مدائن آمدی سلمان فارس گر مرامام علی )ع( بعد از شنیدن خب

 جنازه سلمان را کفن کرد بر کفن او این دو بیت را نوشت: )ع( امی که امام علیگهن
 فدت علی الکریم بغیرزاد و

 من الحسنات و القلب السلیم
 کل شیءوحمل ازاد اقبح 

 ماذا کان الوفود علی الکری
بردن  واری وارد شدم، بی آنکه توشه نیک و قلب پاکی داشته باشم، ولیگو بزرترجمه: بر شخص کریم 

 2زشت ترین چیز است. ر، واگتوشه نزد انسان کریم و بزر
  

 
 
 
 للمتقینالعاقبة 

 پدیدآورنده: وحیدلقمانی 
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