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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 بازگشت به جاهلیت

دو قرن »دوستی، متنی را در فضای مجازی، به نقل از کتاب 
کوب، بدون ذکر صفحۀ کتاب و تاریخ اثر استاد زرین« سکوت

» :مضمون فرستادنشر آن که فريال نشر داده بود، با این 
اهالً و سهالً »گویند: ، بلکه می«سالم»گویند ها هرگز نمیعرب

 «مرحبا

 و اما سالم چیست؟

 خورده در کوچه های شکستدر زمان یورش اعراب، ایرانی

 و خیابان در هنگام برخورد با یک فرد عرب از ترِس جان 
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 و برای اینکه مورد حمله قرار نگیرد و به دردسر جزیه دادن 

شدند، دستان ها رد میغیره نیفتد، هنگامی که از کنار عرب و
؛ «سالم»گفتند بردند و میخود را به عالمت تسلیم باال می

کرد، یعنی یعنی، تسلیم و هر کسی که اعالم تسلیم شدن می
 گفت سالم، و از خوردن تازیانه و شالق و مشت و لگد می

ز حملۀ اعراب سال است که ا 1400ماند. امروز، در امان می
گذشته اما آثار آن حمله در مغز و دل ایرانی  پابرجا مانده 

« من تسلیم اعراب هستم»است؛ به جای سالم که همان 
 است، درود را به کار ببرید.

ای بود. اگرچه میلی به جواب و این دوست، خواستار جوابیه
نداشتم؛ زیرا، به تعبیر برادر عزیزی، هدفشان انفعال افراد 

مند و مشغول کردن آنهاست، ولی چون تقاضا کرده غهدغد
بود، آنچه را که می خوانید، مطالب « سالم»بود و موضوع 

بسیار زیبای استاد در این حوزه است که برای سالمتی خود، 
 دوستان و جامعه نوشته شده است:

 «سالم کردن»تاریخچه و فلسفۀ 

های اول حضور گردد به سالبرمی« سالم»تاریخچۀ 
 زراره _اهلل( در مکه قبل از هجرت، روزی اسعدبنپیامبر)صلی
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از بزرگان مدینه_ از قبیلۀ خرج براي حمایت از قبیلۀ خودش 
َربيعه _از سران قریش_ درخواست بنرود و از ُعتبةبه مکه می
پذیرد ولی به اسعد کند؛ در اين سفر، عتبه نمیکمک می

 هایت پنبه بگذار روی، در گوشاگر به طواف می»گوید: می

اسعد وارد مسجدالحرام شد، « های محمد را نشنوی.تا حرف
در حالى كه پنبه در گوش خود گذاشته بود و خانه را طواف 

اهلل(  در حجر نشسته بود، در اين هنگام كرد. پیامبر)صلی
اين چه جهل »چشم اسعد به حضرت افتاد و با خود گفت: 

 اطالعو از اين خبر مهم بى امو نادانى است، من به مكه آمده
باشم، من اگر به محل خود برگردم و از من دربارۀ اين موضوع 

 «بپرسند من جواب آنان را چه بدهم؟

 پس از اين حديِث نفس، پنبه را از گوش خود بيرون كرد 

« صباحا انعم»و به دور انداخت، نزد پیامبر رفت و گفت: 
خداوند این »و فرمود:  اهلل(   سر خود را بلند كردپيغمبر)صلی

باشد،  «السالم عليكم»را تغيير داده و سالم اهل بهشت را که 
 «  است. اياين مطلب تازه»اسعد گفت: « به ما داده است.

و همچنین در تفسیر قمی آمده که اصحاب خدمت 
َصَباحاً َو َأْنِعْم  َأْنِعمْ »گفتند: رسیدند میاهلل( که میپیامبر)صلی
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َو ِإذا ﴿ه تحیت اهل جاهلی بود. آیه نازل شد: ؛ ک«َمَساءً 
هُ  َك ِبِه اللَّ ْوَك ِبما َلْم ُيَحيِّ ؛ چیزی را در دیدارشان  ﴾جاُؤَك َحيَّ

گوید. آنگاه گویند که خدا تو را به آن تحیت نمیبه تو می
 خداوند بهتر از این را به ما داده »اهلل( فرمود: پیامبر)صلی

اَلُم َعَلْيُكمْ »عنی، و آن تحیت اهل بهشت است؛ ی  . «السَّ

 شود که:بنابراین معلوم می

ُتُهْم »، تحیت اهل بهشت به همدیگر است؛ «سالم» .1 َتِحيَّ
اهلل( و امتش انتخاب که خدا برای پیامبر)صلی «فيها َسالم

 کرده است نه ساخته و پرداخته ایرانیاِن در بند اعراب.

، «َصَباحًا َو َأْنِعْم َمَساءً  َأْنِعمْ » اینکه تحیت اهل جاهلیت  .2
  «َأْهاًل َو َسْهاًل َو َمْرَحباً »هست نه 

آن چیزی است که استاد از آن سخن « سالم»و اما فلسفۀ 
 اند و بسیار خواندنی است:  گفته

 كه هيچ يك  ايم،قدر سطحى و ساده بار آمدهاصواًل ما آن

 را،  : نه سالمشايمرا درست درك نكرده از مبانى اسالم

 را، نه صلواتش را،  اشرا، نه معانقه اشنه مصافحه
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نه دعايش را و نه زيارتش را؛ هيچ كدام را درست درك 
. ما اين مبانى را نداريم و يا اگر داريم سطحى است ايمنكرده

را براى  هايىو اگر سطحى هم نباشد مسخ شده است؛ علت
 آنها معتقديم كه در واقع هيچ عليتى ندارند.

 خواهندباشد. كسانى كه مى هاما بايد باعث سالمتى سالمِ 
به يكديگر چيزى بدهند و يا با هم داد و ستدى داشته باشند، 

را به وجود بياورند. اين است كه دعا  هاابتدا بايد سالمتى
مطرح شود، تا داد و ستدها زيان به  تا اين سالمتى كنندمى

 بار نياورند و خسارت نتيجه ندهند.

. كسى كه با كسى رساندرا مى هاوحدت ها،دست دادن
و به خاطر حق  دهدو به خاطر حق دست مى دهددست مى
و كسى  شودجدا نمى هاديگر به خاطر باطل شود،جمع مى

كه به خاطر او دست داده و به خاطر او جمع شده، چطور 
به خاطر ديگران جدا شود؟! به خاطر اينكه تو به من  تواندمى
م نكردى، يا به من چايى ندادى و يا جلوى پاى من بلند سال

 نشدى!!

به خاطر  شوند،با هم جمع مى كسانى كه به خاطر حق
، «اهللُ َيْجَمُع َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ ». شونداز يكديگر جدا نمى هاباطل
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به خاطر  دهيمكه جمع ما به خاطر اوست و دستى هم كه مى
 به هم بزند؟ تواندچگونه مى اوست؛ لذا اين جمع را باطل

كسانى كه با هم هستند اگر از يكديگر جدا هم بشوند، 
 هم بايد به خاطر حق باشد؛ چون ما اصل جمع شانجدايى

باشيم. اگر از يكديگر جدا هم  را داريم، كه بايد با هم
 جداييمان هم بايد به خاطر با هم بودنمان باشد.  شويم،مى

 اند:السالم( که فرمودهحسین)علیه و در توضیح کالم امام

اَلِم َسْبُعوَن َحَسَنًة ِتْسٌع  َبِخلَ  َمنْ  اْلَبِخيلُ »  اَلِم. ِللسَّ  ِبالسَّ

. ِإنَّ َأْعَجَز النَّاِس  ادِّ وَن ِلْلُمْبَتِدِئ َو َواِحَدٌة ِللرَّ  َعَجَز ِمنَ  َمنْ  َو ِستُّ
اَلمِ  َعاِء َو ِإنَّ َأبَْخَل النَّاِس َمْن َبِخَل ِبالسَّ ؛ بخيل كسى  «الدُّ

 است كه به سالم بخل بورزد. براى سالم هفتاد خوبى 

و يك  كندتا براى آنكه آغاز مى ونهو پاداش هست، شصت
 .گرداندو بخوبى باز مى دهدخوبى براى كسى كه جواب مى

 دعا ناتوان باشد  مردم كسى است كه از ترينناتوان

 مرد كسى است كه به سالم بخل كند. ترينو بخيل
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عادت باشد، در نتيجۀ اين عادت،  تواندسالم مى» فرماید:می
از آن باقى  اىو جز پوسته شودبه تدريج از باد خود خالى مى

 اعالم وضعيت تو باشد، كه در مقصد  تواندو مى ماندنمى

  كنىى و همراهى مىو روش و راه، با سالم همراه هست

  خواهىو مى گويىو در گفتار و رفتار و پندار به سالمت مى

 .پندارىو مى

كه من با تمامى وجودم يعنى با زبان و ذهن  كنىتو اعالم مى
و قلب و عمل و برخوردهايم براى تمامى وجود تو، اين 
سالمت را و اين آرامش را خواستارم و به سالمت 

. كنمو بازدهى تو فكر مى هابرخوردها، نعمت ها،موقعّيت
 آلودگى و آفتى در اين وسعت وجود تو  خواهممن نمى

 گير شود.از من، خانه كند و دامن

اين  هاىاين اعالم وضعيت از دو طرف و از شرايط و خواسته
 سلم و دوستى و هماهنگى و همدلى  توانددو طرف مى

 را برساند.

 و همراهى در مقاصد و در راه  و جواب هماهنگى با سالم
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سخاوت اين است كه تو براى  شود،و روش كار اعالم مى
و هماهنگى و دوستى، كوشا باشى و سرمايه  چنين سالمتى

اين سالمت و دوستى  كنىبگذارى و با هركس كه برخورد مى
 هااو را پاك كنى و خستگى هاىو آفت هارا بياورى و بيمارى

 ايى.او را بزد هاىو رنج

و حداقل اين است كه اين سلم و سالم را بخواهى و براى آن 
 دعا كنى.

 كند،و نه دعا مى خواهدو نه مى كوشدآن كس كه نه مى 
 بخيل عاجزى خواهد بود، كه وجودش و رفتارش فتنه 

 .باردو آفت مى آوردو مشكل بار مى

 است كه با سالم همراه است  هايىو نكتۀ دوم در خوبى

شتر براى كسى است كه آغاز كرده و يك سهم براى و سهم بي
كسى است كه جواب داده است. اين تقسيم باعث مسابقه 
و پيش گرفتن خواهد شد، تا در نّيت و اقدام و برخورد، سالم 
و سلم و سالمت را، بر همه بريزى و همه را زير پوشش 

 بگيرى.
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از اين گذشته، اين تقسيم بخاطر شروع كردن و سّنت 
گذاشتن خواهد بود. چون آن كس كه سّنت خوبى را پايه 

براى او خواهد  كند،بهرۀ هر آنكه بدان عمل مى گذارد،مى
 بسيار، فقط يك سهم را نخواهد داشت. هاىبود. و از بهره


