ود ﯾﺎ ﺳﻼم
ﻒ ﻌﻠﻢ
)ﺑﺎ ه ﺮی از ر ﻤﺎی" ا ا ﺮا " و ﺑﺎ ﻮ آﯾﺎت آن و اﺣﺎد و ﻪ (
شوربختانه امروز ھنگامی که دو ايرانی يکديگر را مالقات می کنند ،به محض برخورد با يکديگر می
گويند:
"آشتی! آتش بس!" و يا "صلح با شما"
آری ،کمی جای تعجب دارد و اين پرسش را بوجود می آورد که مگر ايرانيان ھمواره در حال جنگ و
ستيز ھستند که به محض برخورد با يکديگر می خواھند اعالم صلح کنند؟ آيا کمی عجيب نيست که وقتی
دوست خود را ميبينيد به او بگوييد" :آتش بس!" ؟
"سالم" در زبان عربی به معنای صلح يا آشتی و آتش بس می باشد و "سالم عليکم" را ميتوان "صلح با
شما" برداشت کرد.
مسلمانان باديه نشين زمان محمد به يکديگر اعتماد بسيار کمی داشتند ،يک روز در کنار ھم می جنگيدند
و روز ديگر گروھی از آنان جدا می شد و يکديگر را قتل عام می کردند .اگر يک شب پنج تن از آنان
در خيمه ای کنار يکديگر می خوابيدند ،روز بعد شايد تنھا يک نفر زنده می ماند.
در اسالم به تکرار تاکيد شده که بايد ناباوران آيين ﷲ را قتل عام کنيد ) (1و در زمان محمد و پس از او
مسلمانان بر ديگر سرزمينھا يورش می بردند تا آنجا را غارت کنند و به تصرف خود درآورند .ھمچنين
در اسالم به دروغگويی نيز سفارش شده و اينکه بايد به نزديکان خود نيز حتی اگر الزم باشد دروغ
بگوييد .از اينرو ھمواره ترس از يکديگر و اعتماد کمی بين مسلمانان وجود داشته تا اينکه واژه رمز
"سالم" را مسلمانان بکار گرفتند.
از اينرو قرار بر اين بود که وقتی که دو مسلمان به ھم ميرسند اعالم صلح کنند تا يکديگر را نکشند و
در واقع سالم و سالم عليکم بگويند يعنی" :من با تو ھستم ،لطفا مرا نکش!"

ھمچنين اين اسم رمز ھنگامی بکار می رفت که مسلمانان به ديگر سرزمينھا حمله می بردند ،و چنانچه
کسی اعالم ميکرد که با آنھاست و ابراز آشتی می نمود ،او را نمی کشتند).(2
با اين وجود ،ھمزمان ايرانيان با فرھنگی کھن تر و با بھره گيری از آموزه ھای آيين زرتشت که مھر و
دوستی را رواج ميداد ،ھنگام مالقات يکديگر" ،درود" ميگفتند .ايرانيان به انديشه ،گفتار و کردار نيک
باور داشتند و گمان نمی کردند که ھر لحظه کسی بخواھد به آنھا حمله کند ،داراييھايشان را چپاول کند و
نيز آنھا را به قتل برساند .آنھا شادمان و تندرست در آشتی می زيستند و در پی دانش و ادبيات بودند.
ايرانيان روزھای بسياری از سال را به جشن و پايکوبی می گذراندند و در کنار دو جشن بزرگ نوروز
و مھرگان در آغاز بھار و پاييز ،دست کم يک روز از ھر ماه را نيز جشن می گرفتند.
"درود" به معنای آرزوی نيکی ،شادمانی و تندرستی برای طرف مقابل است.
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