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در این مقاله به شخصيت سلمان فارسی صحابی پيامبر اسالم از دیدگاه جدیدی : چکيده

امروزی و مقایسه زندگی سلمان پرداخته شده است. با ارائه شاخص های شخصيت جوان 

رفع آسيبهای  فارسی در دوره جوانی نشان داده می شود که سلمان یک الگوی موفق برای

جوان امروز است که تحت تبليغات مسموم غرب و جنگ نرم ویرانگر او بر عليه  اجتماعی

انسانيت قرار گرفته است. در این تحقيق نشان داده می شود که غریزه بروز احساسات دینی 

در جوانان به همراه خصوصيات استقالل طلبی و جستجو گری جوان و بهره مندی به هنگام 

اه به الگوی موفقی همچون سلمان فارسی می تواند رهنمونی و درست از این خصوصيات با نگ

برای تالش در یافتن راه صواب و اصالح نفس و در نهایت رسيدن جوان به خدا باشد. به گونه 

ای که سلمان به دليل استفاده از انرژی جوانی در جهت رسيدن به حقيقت به نقطه ای از 

 از اهل بيت پيامبر )ص( شده بود.  دانایی و ایمان رسيده بود که به عنوان عضوی

 .نفس اصالح جستجوگری، الگو، نرم، جنگ ،(ص)پيامبر صحابی جوان،: واژه کليد

 

 

 مقدمه

جوانان کشورهای اسالمی با روشهای متنوع جنگ نرم تحت هجوم فرهنگ منحط غربی قرار گرفته اند. دشمن دین و اخالق جوانان 

مسلمان به خوبی ميداند که خصوصيات آرمان خواهی، عدالت طلبی، عالقه به باورهای دینی، عالقه به علما و دانشمندان دینی 

د که کوهها را از جا می کند. هدف بوقهای تبليغاتی غربی از ایجاد شک وتردید در عقاید دینی سربازانی شجاع و فداکار ایجاد ميکن

و روحيه خودباختگی در مقابل فرهنگ غربی، نمایش مدینه فاضله از سرزمين های غربی است، به گونه ای که جوان، سعادت و 

  امروز جوانان رفع آسیبهای اجتماعی الگوی فارسی سلمان
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ت که معارف الهی نهادینه شده در قلب و روح مردممان و خوشبختی خود را در پيروی از الگوهای غربی ببيند. این در حالی اس

الگوهای شخصيتی و زندگی امامان، اصحاب پيامبر و علمای دینی، گوهرهای گرانبهایی هستند که سعادت و خوشبختی در این 

 جهان و آخرت را موجب می شوند. 

ین اسوه های ارزشمند و کم نظير، سلمان فارسی آشنا در این مقاله هدف آن است که با صفات برجسته مرتبط با جوانان یکی از ا 

ای بيان فرمودند خامنه اهلل آیت حضرت رهبری معظم مقام شده و برای خود وجوانان این مرز و بوم ارمغانی گران سنگ هدیه دهيم.

 رفت،مع مقام ایمان، مقام. است فارسى سلمان از ایران و فارس گفت باید است، ایران از یا فارس از فارسى سلمان گفت که: نباید

ی م پيغمبر که بردمی باال را انسانى یک چنان آن حقيقت، زالل ىسرچشمه به رسيدن براى پيگيرى خدا، راه در مجاهدت مقام

 دیگر و مقداد و عمار ابوذر، جناب مثل هایىشخصيت و بياورد؛ حساب به بيت اهل جزو را او. «البيت اهل منّا سلمان: »فرماید

 گوست؛ال ایرانى جوان براى این است، درس ما براى این بگيرند. قرار سلمان از بعد هاى رتبه در مقایسه و تقویم مقام در هاصحابى

ته نام . الب .«کندمی سلمان را سلمان که است چيزى آن این. فشردن پاى آن بر و یافتن کردن، جستجو جستن، را حقيقت یعنى

 در هجرت، از قبل سال شانزده و سيصد یا شانزده و دویست (. حدود 67سلمان روزبه بن خشبوذان بوده است ) مهاجرانی، ص 

 لمانس» را او( ص)اسالم پيامبر بعدها و گذاشتند«  روزبه» را نامش که آمد، دنيا به فرزندی( اصفهان روستاهای از« ) جی» روستای

 .ناميد« 

 نميا در سلمان اینکه با. آتش شعله بر نهادن هيزم اش هميشگی کار و بود( زرتشتی روحانی« ) کاهن بدخشان» سلمان پدر

 در مانسل. یافت اعتقاد یکتا خدای به و نياورد فرود سر آتش برابر در هرگز ولی گشود، جهان به دیده زرتشتی محيطی و خاندان

 (. 677 ص ،22 ج ) مجلسی ، .گرفت عهده به را او سرپرستی اش عمه و داد دست از را مادرش کودکی دوران

 به هانآ چشم ناگاه رفتند، صحرا به صيد براى هم با روزى داشت، ناگسستنى و محکم دوستى و رفاقت وقت حاکم پسر با سلمان

 که ستا کتابى: گفت هاآن پاسخ در راهب کردند، سؤاالتى مزبور کتاب به راجع او از بود، مشغول کتابى خواندن به که افتاد راهبى

 گرفتن و زنا از کتاب این در است، کرده او نافرمانى و معصيت از نهى و داده خدا اطاعت به فرمان آن در و شده نازل خدا جانب از

 اثر آنان دل در راهب گفتار .است شده نازل مسيح عيسى بر که است «انجيل» همان این است، شده نهى ناحق به مردم اموال

 کنند،مى حذب سرزمين این مردم که گوسفندانى گوشت که داد دستور هاآن به گرویدند، او دین به بيشتر تحقيق از پس و گذاشت

 حاکم آمد، پيش عيدى روز آموختند.می مذهبى مطالب او از چنان هم روزها وقت، حاکم فرزند و سلمان .نخورند آن از است حرام

 د،کن شرکت مهمانى این در که خواست نيز پسرش از ضمن در کرد. دعوت شهر بزرگان و اشراف از و داد ترتيب ميهمانى مجلس

 چه را دستور این پرسيدند است. حرام او بر هاآن غذاى که کرد اعالم پسر اما کردند، اصرار زیاد او به باره این در .نپذیرفت او ولى

 بيرون ما محيط از ولى کشيم،نمى را تو: گفت او به و کرد احضار را راهب حاکم .کرد معرفى را مزبور راهب است؟ داده تو به کسى

 انشنياک آیين به اگر آن از پس و سازند زندانی شاقه اعمال با ماه شش را او است قرار راهب، سلمان دریافت که رفتن از پس.  !برو

و  کردند، مالقات را راهب راه در دوستش و سلمان .شد بيابان روانه و گریخت اش عمه همکاری با کنند، اعدامش نياورد ایمان

 از را او بود، دیر این سرپرست که راهب کرد،مى عبادت بسيار سلمان موصل دیر در .گذاشتند «موصل دیر» در مالقات وعده

 کردن؟ در عبادت کم یا است بيشتر فضيلتش فراوان عبادت آیا پرسيد سلمان ولى بيفتد، کار از مبادا داشت، حذر بر زیاد عبادت

 .دارد بيشتر اجر بيشتر عبادت البته: گفت پاسخ

 اروزه که داد دستور سلمان به آنجا در برد، همراه به خود با را سلمان و کرد حرکت المقدسبيت قصد به مدتى از پس دیر عالم

 علت یافت، محزون را سلمان روزى .کند دانش کسب و یابد حضور شود،می برپا مسجد آن در که نصارى علماى درس جلسه در

 شارتب او به دیر عالم اند.بوده خدا پيامبران خدمت در که شده گذشتگان نصيب هاخوبی تمام: گفت پاسخ در سلمان شد، جویا را
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 خيال ام،شده پير من: گفت عالم .است برتر انبيا تمام از که کرد خواهد ظهور پيامبرى عرب ملت ميان در ایام همين در که داد

 شانهن جمله از دارد هایىنشانه پيامبر این که بدان نيز را این ولى کنى، درک را او اميدوارم جوانى تو ولى کنم، درک را او کنمنمى

 که ناگوارى جریان اثر در موصل سوى به هاآن بازگشت در .کندمى قبول را هدیه اما گيرد،نمى صدقه او است، او شانه بر خاصى

 کردند وارس شتر بر و کرده اسير را سلمان رسيدند، کلببنى قبيله از عرب مرد دو. کرد گم بيابان در را دیر عالم سلمان آمد پيش

 !فروختند «جهينه» قبيله از زنى به را او و آوردند مدینه به و

 ثتبع انتظار و کرد آورىجمع پول مبلغى مدت این در سلمان بردند،مى چرا به را او گله روزها نوبت به زن آن دیگر غالم و سلمان

 اردو شخصى امروز دارى خبر: گفت و رسيد رفيقش بود گله چرانيدن مشغول که روزها از یکى در کشيد،مى را( ص)اسالم پيامبر

 !است؟ خدا فرستاده و پيامبر کنممى تصور و شده مدینه

 اسالم برپيام اطراف کرد، پيدا حضور پيامبر جلسه در شد، شهر وارد سلمان بازگردم، من تا باش اینجا تو: گفت رفيقش به سلمان

 شد، او خواسته متوجه( ص)پيامبر .کند مشاهده او شانه در را مخصوص نشانه و برود کنار پيامبر پيراهن بود منتظر و چرخيدمى

 پيامبر تخدم و خرید نان مقدارى و گوسفند رفت، بازار به سپس یافت، را نشانه اولين یعنى مزبور نشانه سلمان زد، کنار را لباس

 مصرف تا ده فقير مسلمانان به ندارم احتياج هاآن به من: فرمود پيامبر است، صدقه: داد پاسخ سلمان چيست؟ فرمود پيامبر آورد،

 سلمان چيست؟ این پرسيد پيامبر آورد، اکرم رسول خدمت و خرید نان و گوشت مقدارى رفت، بازار به دیگر بار سلمان .کنند

 نهنشا سه هر زیرا آشکارشد، سلمان بر مطلب خوردند، هدیه آن از حضار تمام و پيامبر بنشين، :فرمود پيامبر است، هدیه: داد پاسخ

 هاآن ایمان و روزه نماز، و آورد ميان به سخن موصل دیر راهبان و رفيق و دوستان به راجع سلمان ميان این در .بود یافته را خود

 رانگ سلمان بر سخن این! دوزخند اهل هاآن: گفت سلمان به حاضران از کسى داد، شرح را وى بعثت کشيدن انتظار و پيامبر به

 .کردندمی پيروى او از کردندمی درک را پيامبر آنها اگر داشت یقين او زیرا آمد،

 مْأَجْرُهُ فَلَهُمْ صالِحاً عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الصَّابِئِينَ وَ النَّصارى وَ هادُوا الَّذِینَ وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ» آیه که بود اینجا در

 ایمان حق ادیان به که هاآن شد اعالم و شد نازل پيامبر بر( 72 آیه بقره سوره )«یَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ ال وَ رَبِّهِمْ عِنْدَ

 (. 2۲۲ صفحه ، 1 ج ) مکارم شيرازی .بود خواهند مؤمنان پاداش و اجر داراى اند،نکرده درک را اسالم پيغمبر و اندداشته حقيقى

 الگو تعریف

الگو چيزی است که در یک گروه اجتماعی شکل گرفته و به عنوان مدل یا راهنمای عملی در رفتارهای اجتماعی به کار 

شایسته وبایسته می باشد که شوری از سر شعور و احساسی آسمانی و قدسی وجود داشته باشد که می رود. اراده انتخاب آنگاه 

سياری آراسته به صفات حسنه ب« پيشوا » را چون « پيرو » سنجيده یابی و سنجيده نگری را آسيب نمی رساند و با ارتباط روحانی 

مطرح شود و سر سلسله « اسوه حسنه » ای دینی، موضوع می کند و ارزش و اهميت این جلوه سبب شده است که در آموزه ه

 حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فی لَکُمْ کانَ لَقَدْ(: »  45با چنين ویژگی واال معرفی گردد: ) لقمان « ص » رسوالن هستی، حضرت محمد 

 کنيد اقتدا رسولخدا به خوبی به توانستيد می شما تحقيق ( به 21احزاب « ) کَثيراً  اللَّهَ ذَکَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا کانَ لِمَنْ

 فرماید می .پيروی و اقتداء یعنی(  اسوه) (کنند می یاد بسيار را خدا و دارند جزا روز و خدا به اميد که کسانيست وظيفه امر واین

 رینبهت او و اعمال در هم و گفتار در هم کنيد، تأسی او به که است این او، به شما آوردن ایمان و )ص( پيامبر رسالت احکام از یکی

 می تثبا چگونه و کند می تحمل رنجهایی چه خدا راه در او که بينيد می شما و کنيد اقتداء او به باید که است مقتدایی و رهبر

 اميدشان مهه و اند دریافته را ایمان حقيقت که شوند می متصف آن به مؤمنانی فقط که است نيکویی صفت اقتداء این البته ورزد.

 و هستند خدا بياد هميشه و دهند انجام می صالح عمل نتيجه در و است پروردگار دیدار و آخرت خانه شان هدف و خداست به
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خصيصه کمال گرایی، انسان را از درون به گریز و گرایش وا  (.521، ص 21) طباطبایی، ج  نيستند غافل خود پروردگار از هرگز

می دارد تا خود را به کسانی که مظهر کماالت هستند نزدیک کند، صفات آنها را کسب کرده و آنها را در شخصيت خویش جذب 

عه ه و در نهایت در جامنماید. جوانان بيش از دیگران به الگو نياز دارند چون می خواهند به شخصيت یک انسان محبوب دست یافت

جایگاهی بيابند. آموزه های دینی که بر محور فطرت، عاطفه، احساس و عقل استوار است الگو سازی و الگو خواهی را الزمه جهت 

دهی استعدادها و توانمندیهای نهفته در نهاد آدمی در مسير درست و مطلوب می داند. به همين دليل الگوهای تجربه شده بشری 

. قران می ( 46- 47 لقمان،) چشم انسان می گشاید و در وصف الگوهای مطلوب و نامطلوب نکته هایی را ارائه ميکند را پيش 

آمده  آیه این خصوص در متعدی ( تفاسير 26زمر « )  عَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَهذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَ وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فی» فرماید: 

 کنيم: می اکتفا آن مورد سه به که

 جامعيت مسأله از آیه این برای مردم در این قرآن، در هر زمينه ای نمونه و مثل آوردیم تا شاید یاد کنند و بپذیرند. در

 لک من القرآن هذا فى للناس ضربنا لقد و) کردیم مطرح مثلى نوع هر از قرآن این در مردم براى ما: گوید مى سخن چنين قرآن

 امنظ و خلقت اسرار از اندرزها، و پندها انواع از گناه، هولناک عواقب از پيشين، سرکشان و ستمگران دردناک سرگذشت از: (مثل

 متذکر شاید دادیم شرح آنها براى امثال  لباس در بود الزم انسانها هدایت براى چه هر خالصه متقن قوانين و احکام از آفرینش،

 که است سخنى هر عرب لغت در« مثل »  اینکه به توجه با.( یتذکرون لعلهم ) گردند باز مستقيم صراط به خطا راه از و شوند

 قرآن البمط و حقایق همه تعبير این نماید، تشبيه دیگر چيز به را چيزى یا و کند، توصيف را چيزى یا و سازد، مجسم را حقيقتى

(. همچنين در آیات کریمه آنچه را در باره 571، ص 26ج .کند ) مکارم شيرازی،  مى مشخص را آن جامعيت و گيرد، مى بر در را

 (.215، ص 15مصالح دینی و دنيوی مردم باشد تذکر داده شاید پند گيرند .) حسينی همدانی، ج 

اگر کسى به آیات قرآن گوش فرا دهد و بدانها عمل کند،  قرآن، تذکّر و تقوا استاز تأثيرات و پيامدهاى طبيعى آیات 

هاى الزم را در خود فراهم نکند از آثار قرآن گردد. ولى اگر کسى زمينهدار و باتقوا مىشود و خود نگهفکرش روشن و بيدار مى

 ماند. در تفسير نور هم آمده است که:محروم مى

 ... مِنْ کُلِّ مَثَل هاست، خواه با استدالل باشد یا با مَثَل. ضَرَبْنا لِلنَّاسِمایى و تذکّر دادن به انسانآن چه مهم است راهن -

 «لِلنَّاسِ»تر است. تأثير مثال در عموم مردم، از استدالل بيش -

 «یَتَذَکَّرُونَ -کُلِّ مَثَلٍ»هر نوع مثالى که در رابطه با تذکّر به انسان و غفلت زدایى از اوست، در قرآن آمده است.  -

 شود و غفلت زدایى، ضرورى است. انسان داراى فطرت پاک و باورهاى درونى است، ولى از آنها غافل مى -

دارد قرآن خالی از هر گونه کژی ) ظاهری ( و نادرستی )  خاصى اثر انسان ذهن اشباع و مطلب تفهيم در «مثل»بنابراین 

خصوصا جوان که پرهيزکاری پيشه کند و در پرتو فهم قرآن، خویشتن را از خواری دنيا و عذاب سخت  معنوی ( است برای انسان،

  آخرت به دور دارند.

 ویژگی های دوره جوانی 

 بروز احساسات مذهبی -1

عالوه بر  های فطری یکی بعد از دیگری جنبه فعليت به خود می گيرد. با تحولی که براثر بلوغ در جوانان ایجاد می شود استعداد

غرائزی که بين انسان و حيوان مشترک است مجموعه ای از گرایشات فطری مثل احساسات مذهبی و کشش های روحانی در 

جوانان بروز می کند. از نظر روان شناسان دوره بلوغ دوره بروز احساسات مذهبی و تمایالت معنوی است. در سن جوانی غرایز 

و ارزشهای الهی در جوان وجود نداشته باشد قطعا مسير زندگی او بر خالف فطرت الهی  طغيان می کند و اگر تمایالت مذهبی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=27
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 در مهمی بسيار نقش ایمان.کند حرکت ایمان جوان، با رهبری فرمودند معظم مقام (. 1۲تا  17خواهد شد ) سهراب پور، ص 

 به نسبت ها بعضی .(http://farsi.khamenei.ir 6/11/66دارد ) موانع ی همه بر پيروزی نيز و ها ميدان ی همه در پيشرفت

 این اعتقادم من. هستند انحرافی و غلط های قضاوت دچار افراطی طور به ایمان، لحاظ از و اعتقادات لحاظ از ایرانی، جوان نسل

 بسيار دینی های زمينه دارای گوهر، پاک پاکدامن، مومن، است جوانی ایرانی، جوان که دهد می نشان را همين هم ها کاوش است،

 .(، همان 6/2/66معنوی ) های جنبه به مایل زیاد،

 جستجو گری -2

 آن .بينم می بارز خيلی را خصوصيت سه دارند، جوانان که مهمی خصوصيات این بين در اساسا من:  فرمودند رهبری معظم مقام

 سه این بتوانند ها رسانه واقعا اگر. است درجوان برجسته خصوصيت سه این. ابتکار اميد، انرژی،: از است عبارت خصوصيت سه

 6/2/66کند ) پيدا را اسالمی راه جوان، یک شود می راحت خيلی که کنم می خيال من کنند، هدایت درست را عمده خصوصيت

 ، همان (

 ص املی،ع)  نياورد ایمان معينی، شرایط تحت و اجبار یا و فشار نتيجه در ویا اندیشی مصلحت روی از یا عاطفی انگيزه با سلمان

در دوران  ندیدند. رنج او اندازه به راه این در مسلمانان از یک هيج و برد فراوانی رنج حق دین و اسالم تحصيل راه در بلکه( 67

سلمان در عقاید دین زردشت موارد شک برانگيز و دغدغه آفرین قابل توجهی وجود داشت که فکر و ذهن سلمان را به خود مشغول 

 صل رپيامب ورود هنگام قبا در که این تا بود حق دین جستجوی در سالگی سيصد یا دویست حدود ميداشت. از آن پس سلمان تا

 مسائل گویندگان مذهبی، جمله گویندگان ها رسانه اگر (. بنابراین88- 8۲آورد )مهاجرانی، ص  اسالم ، مدینه به وآل عليه اهلل

 ونچ کند پيدا را اسالمی راه تا جوان، کنند، هدایت ویژگی جوان امروز را درست بتوانند ها مدرسه صداوسيما، فرهنگی، و فکری

برسانند، در نتيجه جوان در هر  فعليت به را خودشان استعدادهای آنان که است این خواهد، می جوان از که چيزی هم اسالم

 شرایطی در زمينه های مختلف موفق خواهد بود.

 استقالل طلبی - 3

بسياری از جوانانی که پا در مرحله بلوغ می گذارند با ترس و وحشت سعی می کنند خود را از طفيلی بودن برهانند و به استقالل 

برسانند. زیرا هنوز خود را به والدین و حمایتهای آنان نيازمند ميبيند. بنابراین سعی ميکنند از افراط و تندروی بپرهيزند، اما عده 

ین مرحله دچار تندروی می شوند و به نام استقالل مسيری غير از مصلحت واقعی خویش می روند ) سهراب ای هستند که در ا

(. سلمان با مشاهده مراسم نماز و نيایش مسيحيان و گفتگو با راهب مسيحی به آیين عيسی )ع( گرایش پيدا ميکند 1۲پور، ص 

 (. 105، ص 18) مجلسی، ج 

لَى هُ أَذِلَّةٍ عَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَ »هنگامی که این آیه نازل شد : 

)مائده  « ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِيهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

آورد که آنان را دوست اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى  اى کسانى که ایمان آورده( 45/ 

فروتن ]و[ بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى کنند و از سرزنش مى دارد و آنان ]نيز[ او را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان 

. رسول اکرم )ص( دست دهد و خدا گشایشگر داناست ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد مى هيچ مالمتگرى نمى

ه ب مجموعه ایران، فارس گفته می شود(بر شانه سلمان زد و فرمودند : اگر دین در ثریا باشد مردانی از فارس )در زبان روایات به 

(. نخستين گام سلمان گریز از خانه و سرزمين خود و آیين زرذشت بود. اشتياق  621ص  4، ج طبرسیآن دست خواهند یافت )
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 ) به خداوند، شوق شناخت و دریافت حقيقت تمام وجود سلمان را گرفته بود. روایاتی داریم که به تقدم اسالم سلمان اشاره دارد

(. بيابانگردی در مورد دین سلمان از رسول اهلل ص پرسيد و گفت مگر نه این است که سلمان آتش 644 – 648ص  22مجلسی ج 

پرست بود سپس اسالم آورد؟ حضرت فرمود : ای اعرابی من از طرف پروردگارم سخن ميگویم و باز هم با من بگو مگو ميکنی. 

 (. 656لمان و ظاهرا مشرک بود ) همان، ص سلمان آتش پرست نبود بلکه در نهان مس
 

 تالش و شخصيت جوان

سعی و تالش برای رسيدن به هدف از بدیهيات زندگی است. هر چه هدف برتر و پيچيده تر باشد به سعی و تالش بيشتری نياز 

وَ أَنْ لَيْسَ » است. این یک سنت جاری در حيات بشر است که هم در زندگی دنيوی و هم در مسير زندگی اخروی جاری است:

(. متاسفانه بهره گيری صحيح از روحيه تالش در دوران جوانی با وجود قدرت و توان تالش، نمود 6)نجم « لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعی

خود را به صورت هدایت چندانی ندارد. قوای پر حرارت جوان بر اثر غفلت و کم توجهی او به هدر ميرود. اغلب جوانان قدرت و توان 

(.  545، ص 2نشده ای به هدر ميدهند و یا در امور ناصحيح که شاید به ضرر ایشان و جامعه باشد متمرکز ميکنند ) الکافی، ج 

 اگر: بود فرموده مطهری شهيد مرحوم باشد. می( فهميدن برای است تشنه) گری پژوهش جوان، اخالقی های ویژگی از یکی

 شنهت ولی نميآیند، منبر پای و مسجد به که جوانانی برای ميکنم سخنرانی و ميروم سينماها به من بدهند زهاجا من به مقامات

 .( ۲17 ص قرائتی،) هستند  فهميدن

از مخالفان جریان سقيفه بود  -1سلمان اقدامات بزرگ و با اهميتی داشته است. از جمله موارد فراوان اقدامات سلمان عبارتند از: 

که موجب شد عليرغم تأکيدات فراوان پيامبر )ص ( مبنی بر اینکه علی )ع ( پس از او خليفه مسلمين است، خالفت به  .جریانی

سلمان از طرف شخص خليفه دوم، عمربن خطاب، والی مدائن شد و تا دم مرگ،  -2صاحب حقيقی اش اميرالمؤمنين )ع( نرسد. 

مان بود که در جنگ احزاب به حفر خندق در اطراف مدینه نظر داد. گفته می شود: سل -6ساليان متوالی کارگزار و والی آنجا بود. 

هنگامی که دید بعضی از قسمتهای خندق بقدری تنگ است که اسب می تواند از آن عبور کند و سپاه دشمن به مسلمين دست 

مبر اکرم )ص( منجيق را به طرف طائف قرار پيا –5یابند، به توسعه آن رأی داد و با این اقدام فرصت نفوذ دشمن را از او گرفت.

در جنگهای صدر اسالم شرکت داشت  –4داد، سلمان فارسی آن را گرفت. همچنين سلمان به نصب آن به طرف شهر نظر داد. 

 ند ) عاملی،وبسياری از شهرها را او فتح کرد. مسلمانان او را در فتح ایران، راهنمای سپاه و دعوتگر مردمان به اسالم قرار داده بود

 (. 65ص 

جوان خود باید دریابد و با تمام وجود از ابتدای نوجوانی درک کند که رسيدن به درجات و مراحل رشد برتر فقط حاصل نقش 

فعال خودش ميباشد. امام جعفر صادق )ع( ميفرماید : خودت به تنهایی خودت را به پيش ببر و گر نه کسی ترا پيش نمی برد 

(. نقش خود وتالش فردی در ساختن ساختمان شخصيت به اندازه ای مهم است که اغلب دستورات دینی 545، ص 2ی ، ج لين)ک

 و اخالقی در آیات و روایات اسالمی متوجه خود فرد و سعی و تالش خود وی در عرصه ها و شئونات مختلف زندگی اوست.

 محور و زمینه های تالش

تالش در جهت تامين نيازهای -1به طور کلی در آموزه های دینی به تالش و کوشش در دو محور عمده سفارش شده است : 

تالش در تامين نيازهای مادی زندگی. امام جعفر صادق )ع( می فرماید: روح و جانت را از آنچه برایش زیان   -2روحی و معنوی 

جدا شود و مرگت فرا رسد و در آزادی جانت تالش کن همچنان که در طلب معاش  آور است دور کن قبل از اینکه جانت از تو

 (.267، ص  11، ج عاملیخود می کوشی، که نفس تو به یقين در گرو اعمال تو است ) 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=53&AID=39
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=53&AID=39
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=53&AID=39
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=53&AID=39
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سلمان دانش نخستين و آخر را دریافت، دریایی است که عمق آن نمی خشکد از ما » حضرت علی )ع( در باره سلمان ميفرماید 

(. در مورد علم کتابی سلمان گفته اند او آشنای به قرآن و انجيل بود. طبرسی در مجمع  26ص  4مقدسی، ج « ) ل بيت است اه

کسانی که پيش از این، کتاب، کتابشان « »  بْلِهِ هُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَالَّذینَ آتَيْناهُمُ الْکِتابَ مِنْ قَ »سوره قصص :  42البيان در ذیل آیه 

می گوید : گفته شده است که این آیه در باره افرادی مانند سلمان فارسی و عبداهلل بن سالم « داده بودیم، بدان ایمان می آورند.

ست که نشانه ای از حقيقت را می یابد در (. سلمان جزء متوسمين است. متوسم کسی ا 24۲، ص6، ج طبرسینازل شده است ) 

جستجوی حقيقت پای می فشرد تا بدان دست یابد. سلمان از همان آغاز آشنایی با آیات قرآن، در این اندیشه و نياز بود که آیات 

 يست. وبسياریقرآن را به زبان پارسی برای مردم خود ترجمه کند. متأسفانه امروز ترجمه ای از قرآن به روایت سلمان در دست ن

بر این باورند که ترجمه تفسير طبری نخستين ترجمه قرآن به زبان فارسی است. در منابع متعددی از جمله شهفوز ابوالمظفر 

اسفراینی، مؤلف تفسير تاج التراجم نوشته است: چنين گفتند : که سلمان با اجازه پيامبر اسالم )ص( قرآن نوشت و فارسی آن در 

 زیر آن نوشت.

 ش در اصالح نفستال

تالش در خصوص اصالح درون و خودسازی از سفارشات مکرر و مؤکد ائمه دین بوده است. امام علی )ع( در وصيت خود به 

فرزندش او را به سعی و کو شش در دوری از اهل منکر، سفارش می کند، چرا که همنشينی با اهل گناه انسان را به گناه می 

ير گذار در شخصيت جوان، گروه همساالن و محيط دوستان می باشد. امام علی )ع( فرزند جوان کشاند. یکی از عوامل مهم تأث

به نيکی امر کن تا اهل آن باشی، زشتی و منکر را با دست و زبانت انکار کن، با کوشش و تالش » خود را چنين سفارش می کند 

ابن ابی « ) جویان و مالمت گران تو را از خدا باز نداردخود از زشتکاران دوری کن، در راه خدا جهاد کن وهرگز سرزنش عيب 

( سلمان با این وجود که آن زمان به علت فارس بودنش مورد تحقير قرار می گرفت، با بردباری و متانت می گفت  61نامه  الحدید،

. شد پست و حقير خواهد بودروز قيامت هر کسی که ميزان او سنگين تر باشد مورد احترام خواهد بود و کسی که ميزانش سبک با

به علت سه خصلتی که در او بود: اول آنکه خواسته امير مؤمنان علی )ع(  کردند می یاد زیاد (. پيامبر سلمان را6۲)شيخ صدوق: 

 را بر خواسته خود مقدم می داشت، دوم آنکه فقرا را دوست می داشت و آنها را بر اغنيا مقدم می داشت، سوم آنکه علم وعلما را

 جوانان (. بنابراین اگر 166دوست می داشت. همانا سلمان بنده ای بود صالح و مطيع و تسليم پروردگار و از مشرکان نبود ) همان 

 مثل و کند حرکت و ببرد پيش خودش پای با را زندگی که بخواهد و بداند مسئول را خودش واقعا یعنی کنند مسئوليت احساس

 بسيار اما نيست، آسانی چندان کار البته که .باشد داشته آگاهی و ها بصيرت ی زمينه همه باید در نباشد، حوادث در امواج پرکاهی

 اولين قيامت خداوند در که بس همين جوانی اهميت کند. در تضمين را خودش موفقيت  ها زمينه همه جوان در است ممکن

 .( ۲17 ص قرائتی،) است  جوانی نعمت ميکند انسان از که سوالی

 

 

 

 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=52
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=52
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 سلمان برجسته فضیلتهای

 بخشی. بود گردآورده خویش در بسياری متعالی ارزشهای و است خودساخته و وارسته جو، کمال الگوی جوان مسلمان سلمان،

 :از است عبارت فضایل این از

 

 ص()خدا رسول به نزدیکی -1

 مورد و یافت واال جایگاهی خدا رسول نزد که رفت پيش اسالمی معرفت و ایمان راه در چنان اسالم، پذیرفتن از پس سلمان،

 :است چنين سلمان باره در بزرگان آن سخنان از بخشی. گرفت قرار( ع)معصومان ستایش

 گروهی هر کندند، خندق را شهر پيرامون سلمان پيشنهاد به و داد رخ هجری پنجم سال در که خندق، جنگ ماجرای در( الف

 لمانس: »فرمود( ص)پيامبر. است ما از او: گفتند می انصار. است ما از سلمان: گفتند می مهاجران باشد. آنها با سلمان خواست می

 (.526 ص ،2 ج ،طبرسیاست ) بيت اهل از ما سلمان«  البيت اهل منا

 دپيون: گوید می( ص)اکرم  پيامبر سخن این شرح در است، تسنن اهل علمای از اینکه با عربی، بن الدین محی معروف، عارف

 سلمان نفس سالمت و طهارت عالی، مقام به( ص)خدا  رسول گواهی بيانگر عبارت، این در( السالم عليهم) بيت اهل به سلمان

 انسانی یعال صفات اساس بر پيوند این نيست، نسبی پيوند است،( السالم عليهم) بيت اهل از سلمان اینکه از منظور است. زیرا

 (.67 ص ،1۲ ج الحدید، ابی ابن است. )

 :فرمود( ص)خدا رسول که کند می نقل جابر( ب

 بهشت هب سلمان دیدار از تر عاشق سلمان دیدار به بهشت است و بهشت به سلمان اشتياق از بيش سلمان به بهشت اشتياق همانا

 ( . 651 ص ،22 ج ،مجلسی)  است

 :فرمود( ع)صادق امام( ج

 رسيده مقامی به عرفان، نظر از سلمان که معناست بدان سخن این .دانست می را اعظم اسم سلمان االعظم: االسم علم سلمان

 می رس او از عظيمی کرامات و رسد می اجابت به دعایش باشد، داشته لياقتی چنين کسی اگر. بود الهی اعظم اسم حاصل که بود

 .زند

 

 علم سلمان  – 2

 است بقدری اسالم در ودانش علم اهميت. است بشر اخروی و دنيوی سعادتمندانه زندگی برای آموزش و دانش دین اسالم، دین

 !بخوان «اقرأ: »بود این گفت؛ آله و عليه اهلل صلی اکرم پيامبر به جبرئيل که ای کلمه اولين که

( ع)علی و( ص)خدا رسول: فرمود( ع)صادق امام. نيست هضم قابل کس هر برای که بود حدی به سلمان آگاهيهای عمق و وسعت

 زا دانستند. می اسرار و مخزون علم نگهداری الیق را او و گفتند می سلمان به نداشتند را آن تحمل قدرت دیگران که را اسراری

 از و کرد می خلوت(  ص)  پيامبر با خاصی اوقات در سلمان( .661 ص ،22 ج بحار،) است«  محدث» سلمان، القاب از یکی اینرو

 ال بَحْرٌ سَلْمَانُ: فرموده آله و عليه اهلل صلی خدا رسول او جناب فضيلت در است جهت این به نمود، می فيض کسب حضرت آن

 قمانل مثل را او السالم عليه المؤمنين امير حضرت الْبُرْهَانَ و یُؤْتِی وَ الْحِکْمَةَ یَمْنَحُ الْبَيْتِ أَهْلَ مِنَّا سَلْمَانُ یَنْفَدُ ال کَنْزٌ وَ یُنْزَفُ

 به عالم را او(  ع)  اميرمؤمنان مخصوصا ( 624ره،  قمی ) شيخ فرموده لقمان از بهتر را او السالم عليه صادق حضرت بلکه حکيم

 به را تنساخ راه و تکامل سعادت، راه که است این جوان زندگی در علم نقش بنابراین اند تموده معرفی آیندگان و پيشينيان علوم
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 خواست اختيار در ابزاری مانند علم. بسازد خواهد می که گونه همان را آینده که کند می توانا را جوان نسل علم،. آموزد می ایشان

 .سازد می دهد فرمان و بخواهد انسان که چنان آن را طبيعت و گيرد می قرار انسان

 

 عبادت سلمان -3

 عبادت از بصيرت روی از پرستش و آگاهانه عبادت که چرا. اوست آگاهی و علم دهد، می بيشتری ارزش سلمان عبادت به آنچه

 روزها تمام شما از یک کدام: فرمود خود یاران به( ص)اسالم پيامبر روزی: فرمود( ع)صادق امام .است ارزشمندتر ظاهری و سطحی

 گذراند؟ سلمان می عبادت به را شبها تمام شما از یک کدام: پرسيد( ص)پيامبر .اهلل رسول یا من،: گفت سلمان .دارد می روزه را

 .اهلل رسول یا من: گفت کند؟ سلمان ختم را قرآن بار یک روزی که هست شما از کسی آیا: پرسيد اهلل حضرت رسول یا من،: گفت

 ،نيست روزه سلمان که ام دیده روزها اکثر: گفت پنداشت، می فخرفروشی و خودستایی را سلمان جوابهای که حاضران از یکی

 بيدار داخ با نيایش برای شب هر و است روزه هميشه چگونه پس گذراند، می سکوت به را روز بيشتر و خوابد می هم را شب بيشتر

 !کند؟ می ختم را قرآن بار یک روزی و ماند می

 .دهد خبر تا بپرس خودش از را اش چگونگی خواهی می اگر کار؟ چه لقمان همسان با را تو! باش ساکت: فرمود( ص)پيامبر

 طرف از. دارد برابر ده پاداش دهد انجام نيکی عمل کس هر: »است فرموده خداوند و گيرم می روزه روز سه ماه در: گفت سلمان

. دارد را هميشه روزه پاداش کند، چنين که هر و کنم می متصل رمضان ماه روزه به را آن و گرفته روزه را شعبان آخر روز دیگر،

 ختم اما. باشد کرده عبادت را شب تمام که است چنان ثواب، در بخوابد، طهارت با کس هر: فرمود که شنيدم( ص)خدا رسول از

 بخواند، بار دو که هر و دارد را قرآن سوم یک پاداش بخواند، را«  هواهلل قل» سوره بار یک کس هر: فرمود( ص)خدا رسول قرآن،

 اب را تو کس هر علی، یا: فرمود حضرت نيز و. است کرده ختم را قرآن گویا بخواند، بار سه که هر و است خوانده را قرآن ثلث دو

 و دل با که هر و شده کامل او ایمان ثلث دو بدارد، دوستت زبان و دل با که هر شده، کامل ایمانش سوم یک بدارد دوست زبان

 (.616 ص ،22 ج ) مجلسی، است آورده دست به را ایمان تمام کند، ات یاری هم دست با و بدارد دوستت زبانش

 

 سلمان زهد -4

 به دلبستگی عدم معنای به زهد. نيست خود بر الهی نعمتهای ساختن حرام معنای به «زهد» که دهد می نشان روایات و آیات

 رغبتی بی و پارسایی زهد، شود می دیده عمر، پایان تا آغاز از سلمان، زندگی زوایای تمام در که مواردی از یکی. است مادی امور

 امور هب وابستگی از برتر را خود زیرا است ساخته ساقط خود از ءشی به را تمایلی و رغبت هرگونه زاهد آنکه توضيح .دنياست به او

 باقی حقيقت به فانی امور از را خود توجه زیرا گرددمی خداوند به او نزدیکی موجب جوان برای زهدورزی. داندمی دنيا پذیرزوال

 بافی حصير مدائن در حکومتش زمان در سلمان. است داده قرار خود به قرب را زهدی چنين پاداش خداوند. گردانندمی معطوف

 بی و فقر از زهدش تمام با ولی داد، می صدقه را بود دینار هزار پنج که خود حقوق و نمود می ارتزاق خود اجرت از و کرد می

 را او سرکش نفس کند، اعتماد آن بر که باشد نداشته چيزی انسان گاه هر است، گفته که چنان برد می رنج و ترسيد می چيزی

 جوان به درمعاش زهد بنابراین (. ۲8 ص ، 4 ج کلينی) گردد می مطمئن شد آماده که اش توشه و زاد اما لغزاند، می و داده فریب

 بر ار اشمتعالی «خود» و شود چيره اشطبيعی هایدلبستگی و عادات و هامحدودیت بر تا بخشدمی قدرتی او به و کندمی کمک

 .کند هدایت حق ذات سوی به را او و دارد مقدّم اشخاکی «خود»

 زیستی ساده بود، مدائن فرماندار وقتی حتی و گرفت پيش را آنان راه بود،( ع)علی حضرت و( ص)پيامبر راستين پيرو که سلمان،

 های جاذبه از باشد، داشته قویتر ایمان کس هر زیرا گرفت می سرچشمه او عميق ایمان از سلمان وارستگی و زهد. نکرد رها را
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 درجه در سلمان و نهم درجه در ابوذر و هشتم درجه در مقداد دارد، درجه ده ایمان»  :فرمود( ع)صادق امام. است آزادتر دنيوی

 (. 651ص ،22 ج ،مجلسی) «  .است ایمان دهم

 .نشد راضی سلمان ولی بسازد ای خانه برایش تا خواست او از شخصی. داد نمی سازی خانه به دل هرگز و نداشت خانه سلمان

 به رس ایستادن هنگام که باشد چنان خانه کرد سفارش ولی بسازد، خانه برایش داد اجازه نيکوکار، شخص اصرار سبب به سرانجام

 هم را ساالنه خود اندک حقوق حتی پارسا، (. سلمان67 ص الحدید، ابی ) ابن. برسد دیوار به پا خوابيدن هنگام و بخورد آن سقف

 .داشت برمی خود برای اندک بسيار و داد می نيازمندان به

 

 تواضع و فروتنی سلمان -5

 خود دور به را مردم توانند می فروتن، و متواضع انسانهای. است «داری مردم» روحيه ویژگيهای از دیگر یکی «فروتنی و تواضع»

 .بود چنين آله و عليه اهلل صلی خاتم پيامبر وجود که چنان کنند؛ جمع

یکی از خصوصيات و مزایای سلمان تواضع و فروتنی اوست که با آن مقام علمی و معنوی به طور کلی هوی و هوسها را کشته و 

نشسته بودند آنان بر دیگران فخر می مغلوب خرد وعقل قرار داده بود، چنانکه وقتی با عده ای از بزرگان قریش در مسجد مدینه 

فروختند، ولی سلمان بر خالف انتظار آنان می گفت: من بنده ای از بندگان خدایم که گمراه بودم و خدا بوسيله پيامبرش مرا 

،  2 ج ة المعارفهدایت کرد بيچاره ای بودم که بوسيله او بی نيازم نمود، وبرده ای بودم که بوسيله رسولش آزادم ساخت ) دایر

 إِنَّ کُمْأَتْقا اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناکُمْ وَ أُنْثی وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یا(. »  272 – 275ص 

 قرار کوچکی و بزرگ جماعات بصورت را شما و کردیم خلق زن و مرد یک از را شما ما مردم ای)(  16حجرات « ) خَبيرٌ عَليمٌ اللَّهَ

 یعنی . شعب(است آگاه و دانا خدا که بدرستی شماست، باتقواترین خدا نزد شما گراميترین همانا رابشناسيد، یکدیگر تا دادیم

: فرماید می لذا کند، قطع را انساب به تفاخر ریشه خواهد می شریف آیه این در .مردم از کوچک جماعتی یعنی قبيله و بزرگ قبيله

 اجتماعات بصورت و اید شده نفرمنتشر دو آن از شما همه و ایم آفریده( حوا و آدم) مادر و پدر یک از را شما همه ما مردم ای

 این ا برایشم نمودن گوناگون این و ندارید ریشه در تفاوتی و نسب در تفاخری بایکدیگر پس اید، درآمده گوناگون اقوام و مختلف

 و کرامت یکدیگر رب شما وگرنه باشيد داشته وتعاون ائتالف و بشناسيد را یکدیگر بتوانيد و شوید داده تشخيص یکدیگر از که بود

 هب رسيدن برای وسيله تنها که است تقوی مسأله شود، می محسوب کرامت و احترام نزد خدا در که چيزی تنها ندارید، برتری

 هب شود نمی مطرح افراد بين تدافعی و هرگز تزاحم آن کسب راه در که است هدفی کرامت این و. باشد می آخرت و دنيا سعادت

 مقام در. است درگيری و شدن رو در رو آنها، آوردن بدست الزمه که... و جمال ریاست، ثروت، مانند غایات و اهداف سایر خالف

 صالحم به او احاطه و علم جهت به کرامت، منشأ عنوان به اختيارتقوی بنابراین است، آگاه و دانا خداوند فرماید می معنا این تأکيد

 قح اهلل اال اله ال پرچم همچنانکه ) است باطل دیگر اهداف و است حقيقی غایت یک تقوی کرامت که داند می و است بندگان

 :گوید شيرازی (. سعدی 416، ص  27) طبا طبایی ، ج  (باشد می باطل آن غير و است

 رسی باال به تواضع شب یک ز  رسی واال قدر در که خواهی چو

 قدر نهادند فروتر را خود که   صدر گرفتند آنان حضرت این در

 نشيب در سر به بلندی از فتاد نهيب و هول به آمد اندر سيل چو

 برد عيّون به آسمانش قهر به   خرد و مسکين بيفتاد، شبنم چو
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 والیت حریم از دفاع - -6

 رد کامل جدیت و هوشياری با او تفاوتی او نسبت به حق است. بی عدم است جالب و چشمگير بسيار سلمان، زندگی در آنچه

 می بهره حق گفتن برای فرصتی هر از همواره او. نکرد تردید ای لحظه حق امام از پيروی در و داشت حضور مختلف های صحنه

 :کرد می تکرار مردم برای را خدا رسول سخن این پيوسته بزرگوار آن. خواند می فرا( ع)علی حضرت امامت به را مسلمانان و برد

 کافر گردد، خارج آن از که کس هر و است مؤمن شود، وارد آن در کس هر. است گشوده خداوند که است دری( ع)علی همانا»

 (. 241 ص قيس، بن سليم) .«است

 

 ایرانیان تشیع انتشار در سلمان نقش -7

 راستين يعتش و ناب اسالم معرفی در او پيگير تالش بود، گرفته فرا را او زندگی اعظم بخش که سلمان، مهم بسيار کارهای از یکی

 عقيده همين آمد، مدائن به وقتی. برد بهره فرصتی هر از و کرد جهاد مدینه در راستا این در او. است( ص)خدا رسول رحلت از بعد

 اکثریت چرا شد، ایران وارد دوم خليفه عصر در اسالم اینکه با: پرسند می .داشت ایرانيان تشيع در بسياری نقش و کرد دنبال را

 واملع نخستين از. است گرایش این سبب متعددی عوامل: گفت باید پاسخ هستند؟ در( ع)علی حضرت شيعه ایران، مردم قاطع

 یمناد ناب، اسالم آور پيام سلمان. بود...  و اصفهان حتی و آن حوالی و کوفه به او آمد و رفت و مدائن در سلمان وجود گرایش، این

 ص ،هاردیمحمد اشت پذیرفتند ) و شنيدند را نوید و ندا این ایرانيان اکثر و بود( السالم عليهم) بيت اهل مذهب نویدبخش و تشيع

201..) 

 

 نتیجه گیری:

 شرکت ایکت خداوند پرستش به پرستی بت و بندگان پرستش از کشورها سایر مردم نجات و اسالم گسترش برای جهاد در سلمان

 وا عميق ایمان از سلمان وارستگی و زهد و گرفت پيش را آنان راه بود،( ع)علی حضرت و( ص)پيامبر راستين پيرو که او نمود.

 .ودشمی ميسر استقامت و پایداری با موفقيت به رسيدن و مدارج کردن طی که داد نشان فارسی سلمان .گرفت می سرچشمه

 و استقامت ره بنابراین ندارد. آشنایی شکست با استقامتی و هيچ است استوار واستقامت صبر پایه بر جوانان بالندگی و رشد اصوال

 ( 7 - 4 الشرح« ) یُسْراً الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ یُسْراً الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ:»  دارد دنبال به را خوشبختی روشن طلوع سختی، برابر در ایستادگی

سلمان به دليل استفاده از انرژی جوانی در جهت رسيدن به حقيقت به نقطه ای از دانایی و ایمان رسيده بود که به عنوان عضو 

 ایمان در فارسی سلمان اهل بيت پيامبر )ص( نائل شده و به تعبير اميرالمومنين )ع( سلمان از طينت اهل البيت آفریده شده بود.

به گفته   .بود سرآمد دانایی و علم در و رسيد کند پيدا دست توانست می معصوم غير انسان یک که ای مرحله آخرین به تقوا و

 زبانان، فارسى ىهمه ایران، مردم ىهمه است. ایران ىهمه به متعلق فارسى ای، سلمانخامنه اهلل آیت حضرت رهبری معظم مقام

 است،م کشور به متعلق سلمان .سلمانند جناب به مفتخر آنهاست، متوجه فارس، مردم از اکرم پيامبر ستایش که کسانى ىهمه

 .ماست ملت به متعلق
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