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 تقدیم به:
روح بلند پدر و مادر عزیزم

که همواره به یادشان هستم.
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عالقه مندان به تاريخ - خصوصًا تاريخ اسالم - اگر ماجرای جنگ احزاب را 
از نظر گذرانده باشند، بی ترديد از نقش سلمان، صحابۀ جلیل القدر پیامبر؟ص؟ 
گروه های  گاهی يافته اند. در غزوۀ احزاب، قريش بسیاری از  در حفر خندق آ
كرده بود. آیین  عرب را بر ضد پیامبر؟ص؟ و ياران اندكش، در مدينه هم داستان 
كه پیامبر؟ص؟ آورده بود، لرزشی در قبائل عرب افکنده بود و عرب، با  تازه ای 
لشکری انبوه آمده بود تا به این غائله و به این داستان پايان دهد؛ اما ناباورانه، با 
پديده ای شگفت روبه رو شده بود، كه تا آن روز نمی شناخت و نمی دانست با آن 
چه بايد بکند. پیش رفتن ناممکن بود و بازگشتن به منزلۀ هزينه ای سنگین از 

آبرو و تعصب عربی بود. 
و  افتاد  كارگر  عرب  نیروی  در  آن روز،  تنها  نه  حیرت آور،  و  تازه  فن  این 
بلکه  بازداشت،  رفتن  پیش  از  را  آن ها  و  گسست  هم  از  را  آن ها  هم بستگی 
هرگونه فرصت هم دلی و همراهی در آينده را هم از آنان بازستاند و ديگر هرگز 

چنین گروهی علیه پیامبر؟ص؟ و يارانش شکل نگرفت.
این همه از بركت پیشنهاد مردی بود كه به دنبال يافتن حق و به دنبال يافتن 
خدا، از خانه و كاشانۀ خود بريده بود و در كنار آخرین فرستادۀ خدا آرام و قرار گرفته 
كه ضربۀ تاريخی دالور محبوب او علی؟ع؟ بر  گذاشت  بود. البته ناگفته نبايد 

پیکر پهلوان عرب، عمرو عبدود نیز در تمام كردن كار، سخت مؤثر بود. 
او  زندگی  دوران  سخت ترین  می توان  را  سلمان  جوانی  دوران  باری، 
كه باورها و  بر آیین زردشتی، سلمان را واداشته بود  او  شمرد. تعصبات پدر 
انديشه هايش را از پدر پنهان دارد و چون ناچار آن را آشکار ساخت، پدرش 
گزیر از  و بستگانش آن را برنتافتند و با حبس در خانه، پاسخش را دادند. نا
زادگاهش متواری شد و دل به آوارگی سپرد. از شهری به شهر ديگر رفت و حتی 
تن به رنج بردگی داد. خريدندش و فروختندش؛ اما این رنج ها در برابر حقیقتی 

كه او درپی اش بود، هیچ می نمود. 
در این سیر و سفر، به آیین آسمانی مسیح گرايش يافت؛ زیرا خدای مسیح 
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7 كه در دل تصور می كرد، شبیه تر می ديد. اما هنوز آرام و  را به خدای مهربانی 
قرار نداشت. راهبان مسیحی به او گفته بودند كه خداوند هنوز آخرین پیام آور 
خود را نفرستاده و آخرین شاهکار خود را ننموده است. بنابراین پیوسته در 

جست وجوی این چشمه جوشان و زالل بود تا تشنگی خود را فرونشاند. 
رويکرد  تطبیقی  بررسی  ارشدم،  كارشناسی  نامۀ  پايان  موضوع  كه  آنجا  از 
كار  بود، و در جريان این  پیامبر اكرم؟ص؟ در جنگ احزاب و صلح حدیبیه 
تا  گرفتم  تصمیم  لذا  بردم،  پی  بیشتر  سلمان  بزرگ  شخصیت  به  پژوهشی، 
كتابچه كوچکی را، درباره او، برای مشتاقانی كه حوصلۀ پژوهش های پیچیده 

را ندارند، با نثری ساده و روان به رشته تحریر درآورم.
محدود  احزاب  جنگ  در  سلمان  نقش  به  فقط  كتاب  این  اطالعات 
نمی شود. در این نوشته، دوران كودكی و نوجوانی سلمان، هنگامی كه نام روزبه 
داشت؛ سفر دشوار او برای يافتن حقیقت و رسیدن به پیامبر اسالم؟ص؟ و يافتن 
نام بامسمای سلمان و نیز خدمات او پس از پیامبر؟ص؟ و در زمانه زمامداری 

خلفای راشدین نیز مورد مطالعه و مرور قرار گرفته است. 
كه  كه رابطه سلمان و پیامبر؟ص؟ نیز رابطه ای خاص و نادر بود  ناگفته نماند 
شايد تعداد اندكی از ياران از چنین ارتباطی برخوردار بودند. سلمان در سلک 
كه بین او و پیامبر؟ص؟  ياران پیامبر؟ص؟، فقط يک طراح نظامی نبود. رازهایی 
كه  كه به روايت درآمده است، نشان می دهد  گذشته است و برخی از سخنانی 
چه انديشه های سترگی در ذهن سلمان نقش بسته بود كه به زبان او نیامده است. 
كه مرا در آماده سازی این اثر ياری  در پايان بر خود الزم می دانم ازعزیزانی 
اثر  این  و نشر  كه زحمت چاپ  كاظم طالیی  آقايان  كردند، علی الخصوص 
كتاب را تقبل نمودند، سعید  كه ویراستاری متن  را پذیرفتند، بهروز رضایی 
گرفتند، و نیز همکارم سركار خانم الهام  كتاب را به عهده  دین پناه، طراحی 

الیکایی كه زحمت حروف چینی آن را تقبل نمودند، تشکر و قدردانی نمايم.

کرج - زمستان 1398
محمدحسین معتمدراد 





تولد  محل  كه  است  مشهور  و  اصفهان  نزديک  شهرهای  از  »جی« 
كه بعد از  كسی  سلمان فارسی، صحابٔه بزرگ پیامبر اسالم؟ص؟ است. 
سفرهای بسیار و پس از تحقیق و جست وجوی فراوان اسالم را دريافت و 
آن را پذیرفت. نام او روزبه بود، ولی پس از آن كه مسلمان شد، پیامبر؟ص؟ 

او را سلمان نامید. 
آموخته های  دانسته اند.  مخلص  و  ک سرشت  پا انسانی  را  سلمان 
كشاند.  را به سمت آیین های متفاوت  او  كودكی و نوجوانی اش  دوران 
از  برخاسته  كه  را  پدرش  انديشه های  و  اندرزها  نمی خواست  كه  او 
راه  خود،  گمشدٔه  پی  در  گزیر  نا بپذیرد،  كوركورانه  بود،  زردشت  آیین 
سرزمین های ديگر را در پیش گرفت. با كاروان ها همراه شد و از شهری به 
شهری رفت و مردمان بسیاری را ديد و در مسیر این جست وجو، حتی او 
را به بردگی گرفتند. در این سیروسفر با آیین آسمانی مسیح نیز آشنا شد؛ 

دمه م�ت



كشف حقیقت بود، به آن  اما چون روح جست وجوگر وی همواره در پی 
كش، موجب هدايتش شد. دل نبست و در نهايت، خلوص و نیت پا

او از هر فرصتی استفاده  كرد تا پاسخی برای پرسش های خود بیابد و 
گر در نوجوانی نیز آیین و رسم زردشتی  جان بی قرارش را آرامش بخشد.  ا
را پذیرفته بود، در باطن به دلخواهش نرسیده بود و حقیقت ديگری را 
می جست. حقیقتی كه به خاطر آن رنج سفری پر مشقت و دراز را تحمل 
كرد. سرانجام، قدم به سرزمینی  گذاشت كه دایرٔه دعوت پیامبر اكرم؟ص؟ 
بود فرستادۀ  كه شنیده  محمد؟ص؟ پرداخت  به جست وجوی  بود؛ وی 

خداست و می خواست نشانه های پیامبری را در او بجويد.
چنین بود كه روزبه، رسول خدا؟ص؟ را در مدينه مالقات كرد و گمشدۀ 
خود را در وجود او يافت و با ايمان به آیین آسمانی او، به مطلوب خود 
رسید. پیامبر؟ص؟ پس از شنیدن شرح  اشتیاق روزبه و رنج هايش، او را در 

آغوش پرمهر خود گرفت و آزادش كرد و وی را »سلمان« نامید.
و  با دورانديشی  او  بود،  روزگار  مردان شرايط سخت  ازجمله  سلمان 
تفکراتش، هم سبب نجات خود شد و هم اسالم را در شرايط سخت 
كرد. انديشه های او در جنگ خندق راهگشایی  هجوم دشمنان ياری 
قوی بود. پیامبر؟ص؟ رأی او را پذیرفت و با این تدبیر، لشکر ده هزارنفری 

كفار و قريش كه در رأس آن ابوسفیان بود، به عقب نشینی تن داد. 
سلوک و انديشه های رسول اكرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟، نشانه هایی از 
كرد و به آن دل بسته  كسب آن تالش زيادی  كه سلمان در  حقیقت بود 
پاسخ  و  به پرسش  را  او  كه  بود  به قدری  وابستگی ها  و  این عالیق  بود. 
به  بود1؛  كثیرالسؤال  پیامبر؟ص؟  به  نسبت  او  كه  گفته اند  وامی داشت. 
ايمان و كفر افراد پی می برد؛ انسانی خّیر، فاضل، دانشمند و زاهد بود و به 
زندگی سخت و مشقت بار تن می داد2؛ يکی از معترضاِن جريان سقیفه 

1. مستدرک الوسائل، ج 16، ص 23؛ بحاراالنوار، ج 22، ص 366.
2. سلمان فارسی )عاملی(، ص 32.
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