
 فارسی سلمان

. خَاًذ تیت اّل از را اٍ هحوذ کِ تَد اسالم پیاهثر هحوذ، هطَْر ایراًی صحاتِ از رٍزتِ یا فارسی سلواى

 تِ راستیي دیي ٍ حمیمت پی در ّا سال ٍ ًواًذ تالی زرتطتی تَد، ایراى داراى زهیي از یکی پسر کِ ایي تا اٍ

 آزاد هحوذ تَسط سپس ٍ درآهذ تردگی تِ سرزهیٌی در سفرّا ّویي در کِ کرد سفر گًَاگَى ّای سرزهیي

 از هحوذ، هطاٍراى از داًست هی را هسیحیاى ٍ ایراًیاى ّای داًص ٍ خرد کِ حکیوی فارسی سلواى. گطت

 .گردیذ هذائي ٍالی خَد عور اًتْای در اٍ. است تَدُ خٌذق جٌگ در خٌذق حفر اصلی طراح جولِ

  زندگی

  کودکی و زادگاه

 ارشى دضت ، اصفْاى  فارس، کازرٍى: چَى گًَاگًَی ضْرّای از. تَد ایراًی دار زهیي یک فرزًذ سلواى

 از را اٍ هحمماى از ترخی. است ضذُ یاد فارسی سلواى زادگاُ عٌَاى تِ راهْرهسخَزستاى ٍ فارس استاى

 .است تَدُ هاًَی جاهعِ ترگسیذگاى طثمِ از هعتمذًذ ترخی ٍ داًٌذ هی هسدکی خاًذاًی

 

  سلمان اندیشه

. اًذ داضتِ تسیاری تاثیر اًساًی اًذیطِ پیطرفت در ایراًیاى ٍ داضتِ ٍجَد دیرتاز از ایراى در ٍخرد حکوت

 فیلسَف ٍ حکین ، خردٍرز ، اًذیطوٌذ یک چیس ّر از پیص ایراًی فالسفِ تواهی اعتماد تِ رٍزتِ یا سلواى

 هحذث طثرسی ًَری حسیي هیرزا حاج عالهِ اثر الرحوي ًفس کتاب در.داًست تَاى هی اسالهی ایراًی

 سلواى اًذیطِ ٍ زًذگی تِ هجلسی اثرعالهِ تحاراالًَار کتاب ّطتن جلذ ٍ ضطن جلذ اٍاخر ٍ ًَری

 ّای اًذیطِ ٍ ادیاى تا ٍ ًَردیذ در را هرزّا علن کسة ٍ حمیمت پی در کِ کسی. است ضذُ پرداختِ

 توایسش کِ تَد ضذُ خاظ ای صحاتِ تِ تثذیل ، ضذ هحوذ اصحاب از ٍلتی ًْایت در ٍ ضذ آضٌا هختلف

 از سلواى( الْثٓیْتِ اَّْلُ هٌِّا سٓلْواىُ:»)گفت اٍ حك در هحوذ کِ آًجا تا تَد خرد ٍ اًذیطِ در صحاتِ دیگر تا

 کِ است دریایی اٍ. گرفت فرا را آخریي ٍ اٍلیي علن: »است گفتِ اٍ درتارُ علی ٍ. «است تیت هااّل

 .«است تیت اّل ها از اٍ گردد، ًوی کن ضَد استفادُ آى از ّرچٌذ



 

 تا تذیٌگًَِ ٍ هاًَی عمایذ سپس ٍ زرتطتی عمایذ تعذ ٍ تَد آضٌا هیترایی عمایذ تا ایراى در اتتذا سلواى

 خذهت در آًجا در سالْا ٍ ضذ آضٌا هسیحی عمایذ تا ٍ رفت غرب تِ. تَد آضٌا تاستاى ایراى خرد ٍ حکوت

 در. تَد آضٌا کاهال هسیحی اًذیطِ تا گًَِ ایي. ضذ اضٌا تیطتر یَْدی عمایذ تا آًجا کٌار در ٍ تَد کلیسا

 اًذیطِ تا هیساى چِ ًیست پَضیذُ ًَیسی تاریخ ّیچ تر ٍ ضذ آضٌا اسالم اٍ عمایذ تا ٍ دیذ را هحوذ یثرب

 ادیاى دریافت ٍ هطالعِ تجرتِ کِ اسالهی ٍ ایراًی حکوت از است ترکیة سلواى اًذیطِ. تَدُ آضٌا اسالهی

. داًٌذ هی سلواى هکتة پیرٍ را خَد اهرٍز، ایراى اسالهی فالسفِ اکثر ٍ است داضتِ را دیگر ّای حکوت ٍ

 خثر» آًْا جولِ از کِ کٌذ، هی  هعرفى کتاب چْار را، سلواى تِ هٌسَب آثار ، فراًسَی هاسیٌیَى لَیی

 .است آٍردُ آى رکر ترای را هکتَب سٌذ ٠١ کِ است « جاثلیك

 
 مقبره ِی سلماِن فارسی در شهرکی بو نام سلمان پاک، در جنوب شهرِ بغذاد، پایتختِ ِعراق

 

  مانی به ایمان

 دادُ ترجیح زرتطتی دیي تر را هاًی دیي چَى ٍ است تَدُ هاًَی جاهعِ ترگسیذگاى طثمِ از فارسی سلواى

 . ضذ ایراى از فرار تِ هجثَر تَد



 

  مسیحیت به ایمان

. رفت سَریِ تِ دیي تحصیل ترای سپس اٍ. آٍرد رٍی هسیحیت تِ ًثَد تیص پسری کِ زهاًی در اٍ

 کِ است اًجیلی ًام( تالهس) سثعیي اًجیل: »ًَیسذ هی «الخالیِ المرٍى عي الثالیِ اآلثار» در تیرًٍی اتَریحاى

 رّسپار کارٍاًی تا ّوراُ استادش فَت از پس اٍ.« است ًَضتِ فارسی سلواى زتاى از سالم عثذاهلل پسر سالم

 ٍ گیرد هی لرار حولِ هَرد کارٍاى راُ در. تَد ضٌیذُ را پیاهثری ظَْر ٍعذُ چَى. ضذ عرتستاى جسیرُ ضثِ

 .ترد یثرب تِ ٍ خریذ تردگی تِ را اٍ هذیٌِ از یَْدی هردی ٍ آهذ در اسارت تِ اٍ

 

 


