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»سلمان فارسی متعلق به همه ایران است؛ همه مردم ایران، همه فارسی زبانان، 
فارس،  از مردم  آله و سلم  و  علیه  اکرم صلی اهلل  پیامبر  همه کسانی که ستایش 
متوجه آنهاست مفتخر به جناب سلمانند. سلمان متعلق به کشور ماست، متعلق 

به ملت ماست...
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است. باید گفت فارس و ایران از 
سلمان فارسی است. مقام ایمان، مقام معرفت، مقام مجاهدت در راه خدا، پیگیری 
برای رسیدن به سرچشمه زالل حقیقت، آن چنان یک انسانی را باال می برد که 
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بفرماید: »سلماٌن ِمّنا اَهل الَبیت«؛ او را از اهل بیت 

به حساب بیاورد....« حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای / 1387/02/16
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مقدمه
َل َعلَْیِه َکفاُه. اَلَْحْمُدهلِلّ الَّذي َمْن تََوَکّ

سالم ترین دلها، دلی است که از شبهات پاک باشد. )حضرت امام حسن 
مجتبی علیه السالم(

و  اجتماعی  مجازی، شبکه های  فضاهای  اینترنتی،  در عصر حاضر سایت های 
ماهواره ای، به عنوان بزرگترین ابزار رسانه ای و تبلیغاتی، گسترده تر از گذشته، وارد 
عرصه های مختلف زندگی انسان شده است. چنانچه بدون برنامه ریزی و مدیریت 
صحیح، و با همین روال و سیاق کنونی ادامه یابد، به جرأت می توان گفت آثار 

منفی آن، زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
امروز که سرزمین مقدس ایران اسالمی، به فضل الهی و برکت خون پاک شهدا 
از علوم  با بهره گیری  ایمان، زیر خیمه والیت،  با  و مقاومت و همت غیور مردان 
هسته ای،  علمی،  برجسته  و  عزتمند  و  مقتدر  کشوری  به  پیشرفته،  تکنولوژی  و 
موشکی و پزشکی در جهان شناخته شده است؛ دین ستیزان و اسالم هراسان داخلی 
و خارجی بر گستاخی و خودکامگی خویش افزوده و شمشیر فتنه و کینه شان را از 
رو بسته اند و با تالشی مذبوحانه و مزّورانه، با رویکرد شیطانی – خبیث تر از ابلیس، 
به شکلی هدفمند، فضای مجازی و واقعی را میدان تاخت و تاز اهداف پلید خویش 
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قرار داده اند، و به طور مداوم از راه هایی همچون ترور شخصیت ها و خط و نشان 
کشیدن و با طوفان های تحریف، تهدید، تحریم، خباثت و شرارت و به راه انداختن 
موج اسالم هراسی و موضع گیری در برابر موفقیت های داخلی و بین المللی، ایجاد 
تزلزل و آشفتگی در نظام خانواده، تضعیف نظام آموزش و پرورش و مراکز حوزوی 
و دانشگاهی و تقلیل مقام شخصیت ها و اسطوره های ناب اسالمی و هزاران شبهه 
و  اخالقی ترین  با  جنگ  به  و  کرده  استفاده  دیگر  اخالقی  ضد  رفتار  و  شائبه  و 

انسانی ترین مکاتب الهی جهان – دین مبین اسالم - برخاسته اند.
انقالبی دچار وحشت شده اند، می خواهند  از ظهور پدیده های جوان  دشمنان 
و  یأس  تخم  و  بشکنند  را  حق  معیارهای  سازند.  کمرنگ  را  دینی  مؤلفه های 
بی اعتمادی و بدبینی را در سرزمین قدرتمند ایران اسالمی بپاشند و با سوء استفاده 
از هیجانات و احساسات پاک نوجوانان و جوانان –  دختران و پسران –  به ویژه 
قشر تحصیلکرده و دانشجو، آنان را در معرض شبهات و شایعات بی مبنا قرار دهند.   
آن ناخدایان کشتی شکسته که خود در معرض غرق شدن و افول هستند، با 
و  ابزارهای سخت افزاری  و  توطئه ها  امواج  با  و خیرخواهانه  انسان دوستانه  ظاهر 
نرم افزاری، در صدد انهدام تمدن غنی دینی و ملی این مرز و بوم مقاوم می باشند. 

سرزمینی که هویت و مقاومت دیرینه اش بر کسی پوشیده نیست.
یکی از پدیده های منحصر به فرد و کم نظیر و بارز دینی که اسالم هراسان 
محمدی  سلمان  حضرت  پرداخته اند،  گرامی شان  شخصیت  ترور  به  بی رحمانه 
تاریخی،  مسلم  مستندات  براساس  که  ممتاز  شخصیتی  می باشد.  رحمة اهلل علیه 
مدال زیبای »ّمنا اَهْل الَبیت« را از طرف پیامبر عظیم الشأن اسالم صلی اهلل علیه و 
آله و سلم نصیب خویش نموده است. و پیوسته حضرات معصومین علیهم السالم و 

علمای برجسته دینی، از آن وجود ارزشمند به نیکی یاد کرده اند.
آن صحابی  علیه  و سیل شبهات  اجتماعی  بحران سازی های  و  موج هتاکی ها 
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جلیل القدر بنده را بر آن داشت – برحسب وظیفه شرعی - با وجود نداشتن بضاعت 
علمی و دینی و تاریخی به توفیق الهی، با قلمی بسیار ناتوان به نگارش کتاب پیش 
رو بپردازم و با استناد به مدارک معتبر تاریخی به معرفی اجمالی بهترین همراه 
و صحابی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم – بعد از حضرت علی علیه السالم – 
از جوانان  یکی  به  تعالی علیه، خطاب  نامه های جناب سلمان رضوان اهلل  قالب  در 
عصر حاضر بپردازم. این نامه ها صوری و خیالی می باشند و این سبک نگارش به 
منظور ایجاد انگیزه و رغبت جهت مطالعه و توجه جوانان و نوجوانان، انتخاب شده 
است. می خواستم فضای جدیدی در روایت جناب سلمان محمدی بوجود آورم. با 
جانمایی و آراستن به کالم بزرگان، یک ارتباط موضوعی یا معنایی پیدا کرده و به 

نوشته ام جهت بخشیده ام.
تأثیر فرهنگی کتاب و کتابخوانی همچون گذشته، جایگاه  امید روزی که  به 
واقعی خود را نزد جوانان و نوجوانان و به طور کلی خانواده ها پیدا کند؛ و در کنار 

فضاهای مجازی مفید، سبب ارتقای علم و فرهنگ دینی و ارزشی گردد.
                                                                    والسالم

                                                                 مهناز زارعی
                                                        شعبان المعظم – 1442




