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  سمندر مشکی باف

طرفه معجونی است این انسان با سرشتی از آغاز پاک و سپس به مرور زمان آغشته به 
  .ھای دوران و سپس نا-ن و شکایت کنان که وای وای از آنچه واقع شد و ھویدا گشت آلودگی

کوشد نقاط ضعف خویش پنھان سازد و در خفا در رفع آن بکوشد و نقاط قوّت  میآدمی معمو-ً 
بيان .  کوشد بيابد و در پھنهء گيتی نمودی بيابد خویش بيش از پيش تقویت نماید و اگر ندارد، می

نقاط ضعف به عنوان نقاط قوّت جز بر چيرگی حریف نيفزاید و  غير از عيان کردن زبونی فرد ضعيف 
بروز این ضعف و زبونی، و به تبع آن خواھش و التماس شخص زبون، دیگران را از او .  ردثمری ندا

در این ميان، شاید شخص زبون .  گریزان سازد و به آنچه که بيشتر مجذوبشان سازد سوق دھد
ای نگاه دارد و خویشتن را ھنوز جاذب  ای دیگر نيز متوّسل گردد که گریزپاھا را به گونه به وسيله

ن دھد، اّما آنچه که نه به طور طبيعی نگھداری شود، دیر یا زود با شتابی دو چندان دور شود نشا
  .پذیرد که جذب ضعف و زبونی گردد اش تمام شود، دیگر نمی آنچنان که حتّی اگر به بھای نابودی

ر رسد که دو نمونه از آن در جھان نيوز  د ھایی از گوشه و کنار به گوش می این روزھا زمزمه
و تابناک، که  23nkmdftt2.html-http://www.jahannews.com/vdchkwn.اینترنت به نشانی 

درج شده   /:www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=63031http/گویا از روی دست اوّلی نوشته به نشانی 
هللا دستغيب نيز به نحوی ھمين مطلب را بيان نموده و گریزپایان را به  از طرف دیگر آیت.  است
توانيد در  ای مطرح کرده است که مطلب ایشان را نيز می گونه

http://www.mowjcamp.com/article/id/26635  عرفان وفایی در گفتمان ایران به .  م}حظه نمایيد
http://www.goftman-: مطلب زیبایی در این باره اشاره دارد که خواندنی است

iran1.info/content/view/1297/28/ .  
لّب مطلب و جوھر ک}م این است که گروه گروه مردمان از دین اس}م به سایر ادیان و مذاھب 

در مطالب فوق به .  گردانند توان گفت از شيعه و اس}م روی بر می روی آورند و در واقع می
گرایش اینان به ادیان کليمی، بھائی، زرتشتی و مسيحی و فرقهء اس}می وّھابی اشاره شده 

این فریاد وادینا و وامذھبا به تنھایی به جایی نرسد، باید ریشه را دریافت و به جای اذیت و . تاس
آزار کسانی که از دیانت مقّدس اس}م گریزانند و حقيقت و ملجأ و پناه خویش را در جای دیگر 

جویند، به پژوھشی اساسی دست زد که از چه روی دیگر کسی به حقيقتی که در اس}م  می
مگر نه آن که انسان در .  یابد ورزد و خدایش را از طریق اس}م و شيعه نمی د دارد عشق نمیوجو

این جھان غریب است و مایل به یافتن نشانی از وطن حقيقی خویش که در عوالم الھی و فراتر از 
ای ھستند برای رساندن خلق به  این عالم است؟ مگر نه آن که پيامبران و کتابھایشان واسطه

، یعنی آنچه که ھر انسانی از بدو تولّد در جستجوی آن است و مایل به وصولش؟ پس چرا حق
بينند و حاضرند به ادیان کھن روی آورند  دیگر اثری از معنویت و روحانيت و ربّانيت در این دین نمی

  کنند؟ یا به ادیان و مذاھبی بپيوندند که مسئولين کشور ایران سخت سرکوبشان می
چون ھزار سال تازی آئين "نيست که فرمود، " تازی آئين"بيان حضرت زرتشت در مورد آیا مصداق 

نامه شت ساسان " (گر نمایند، نداندش ھا که اگر به آئين را گذرد، چنان شود آن آئين از جدائی
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تواند راھنمای مردمان گردد؟  آئينی که حتّی شارعش نيز دیگر آن را نشناسد چگونه می).  پنجم
که از دل و جان جویای حق و حقيقتند، وقتی که مقصود خویش را در جایی نيابند، البتّه مردمانی 

این طلب درون به مراتب نيرومندتر از آن است که بتوان با ارعاب و آزار، با .  به جای دیگر روی آورند
، که تطميع و تھدید، با اصرار و التماس آدمی را از جستجوی آغازینش باز داشت و در جایی خاصّ 

کند و آن شور و شوقی که  اش را ارضاء نمی جویی اش را، آن سائقهء حقيقت دیگر خواستهء درونی
دھد، نگه داشت و به جبر و زور به او  خدایش در وجودش به ودیعه گذاشته، جوابی متين نمی

تھمت زدن به مبلّغان سایر ادیان و نسبت دادن .  گفت که حقيقت فقط در اینجا است و بس
برد و فقط  ایش آدميان به ادیان دیگر به تطميع و تقسيم وجوه نقدی نيز ره به جایی نمیگر

اھانتی به وجدان انسانی است که دین را به دنيا فروخته و طالب زخارف فانيه و جيفهء دنيویه 
  .گشته است و این بغایت از انصاف به دور است

، در ذات انسان و وجدان انسان وجود دارد، کند  آنچه را که عطّار با عنوان وادی طلب مطرح می
جالب اینجا است که ھرچه . توان در آن دخالتی کرد و جبراً به او تحميل یا حتّی القاء نمود نمی

نمایند  فشار بر نفوسی که طالب ھستند و در پی طلب خویش برای یافتن حقيقت تق}ّ می
.  کنند بلکه نظر دیگران را نيز به خود جلب میفشارند  فزونی یابد، نه تنھا خود آنھا بيشتر پای می

علمای  چون"حضرت عبدالبھاء  در مقالهء شخصی سيّاح اشاره دارند که بعد از وقایع دوران بابيه، 
و  ض سبب خمودت  و خاموشی گرددو تعرّ  دکه تشدّ  تندشپندا ،ايران مھارت سياسی نداشته

ردد و بادی توّجه گسبب ثبوت و رسوخ  وجدانيّه اموره نکه تعرّض بآو حال  ،بادی قمع و فراموشی
شد و   لھذا اين سياست سبب شيوع ،رسيده ات بتجربهات و مرّ قضيّه به کرّ   و نفوس و اين انظار
  ".جستجو افتادنده ناس ب اکثر

آنچه که جبری و تحميلی باشد، بخصوص در زمينهء عقاید درونی و ایمان آدميان که به وجدان 
ھرچه این فشار فزونی یابد، گریز مردمان از .  شود، ابداً قابل پذیرش نيست انسانھا مربوط می

دیانت مقّدس اس}می افزایش یابد و چشمگير گردد و بخصوص اع}م اینگونه خبرھا سبب جلب 
دیگران شود و آنھا را نيز به تکاپو وادارد که شاید بتوانند آنچه را که قلب و وجدانشان  انظار
این بيان حضرت عبدالبھاء در ھمان مقالهء شخص سيّاح را م}حظه . طلبد در جایی دیگر بيابند می

ای  نمایيد که گویای آن است که در کشور وجدان جز انوار حضرت رحمن نتابد و به ھيچ وسيله
  : توان در آن رسوخ نمود مگر آن که ک}م خود حضرتش تأثير نماید و تقليب قلوب فرمایدن
انسان است که  ءهوّ از ق و وجدان ايشان است و اين نيز خارج يدعقا حال در ايران اعتراض بر"

 در کشور.عقايد احدی کند  تبديل ضمائر و وجدان نمايد و يا دخلی در تعرّض و اعتراضه بتواند ب
 .مالک الملوک حاکم نشايد ءنافذه هوّ انوار رحمن حکم نتواند و بر سرير قلوب جز ق ان جز پرتووجد
انديشه را که حتّی انسان بنفسه  ق توان نمود جز فکر ورا معطّل و معوّ وّه ای ھر ق ست کها اين

  ".خود ننمايد س و ضمائرجھوا منع انديشه و خاطر خويش نتواند و سدّ 
بلکه ھر نفسی که شھامت داشته باشد که .  د فقط در مورد بھائيان نيستاین اعتراض بر عقای

حقيقت را در جایی دیگر بجوید، در معرض ھجوم لفظی، جسمی و روانی قرار گيرد و از گام 
  .برداشتن در طریقی دیگر منع گردد

آنان که جویای  باشد که اصحاب دین، قوّهء  دافعه را دفع نمایند و قوّهء جاذبه را جایگزین سازند تا
حقيقتند شمس حقيقت را که از افق ادیان اس}م، مسيحی، کليمی، زرتشتی، بودایی و بھائی  

  :اشراق فرموده بشناسند و در واقع این مناجات حضرت عبدالبھاء مصداق یابد که
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خداوندا عنایتی فرما که تو را بشناسيم و عاشق جمال تو باشيم؛ جویای شمس حقيقت باشيم "
مجموعه مناجاتھای " (افقی طالع شود؛ طالب رائحهء طيّبه باشيم از ھر گلی انتشار یابد از ھر

  )337طبع آلمان، ص
 


