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 لوح دوّم رئیس نازله در عکّا

اهلل محّمدحسینی استاد پیشین رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

از بحث کلّی ایشان  دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به نقل محتوای لوح دّوم رئیس در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 دهند.که از قلم حضرت بهاءاهلل در عّکا خطاب به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی نازل گردیده است ادامه می

زیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، هفتۀ دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان ع

گذشته پس از بیان کیفیّت ورود حضرت بهاءاهلل و همراهان به عّکا به نقل مفاد فقراتی از لوح دّوم رئیس نازل از 

مبارک  قلم حضرت بهاءاهلل و خطاب به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی پرداختیم. حضرت بهاءاهلل در این لوح

نمایند و ستم فرمایند که هر روز مأمورین حکم جدیدی اجراء میهمچنین خطاب به عالی پاشا بدین مضمون می

اند که هر اند و اراده نمودهفرمایند اصحاب آن حضرت که آمادۀ جانفشانیدارند. خطاب به او میبسیار روا می

عال فداء نمایند البتّه اعتنایی بدین مصائب و بالیا ندارند و اند از جان و روان و مال در راه مظهر امر متچه مالک

فرمایند که نه عّزت ظاهریش بر قرار تر است. به او میبرایشان مشتی خاک از عّزت و قدرت ظاهری امثال او عظیم

ن خواهد ماند و نه ذلّت ظاهری اصحاب حضرتشان پایدار. این ذلّت ظاهری در راه حّق و حقیقت نزد هر انسا

فرمایند که بزودی غضب الهی او را احاطه خواهد کرد و عّزت و شوکت پاشا میها است. به عالیواقعی فخرعّزت

ظاهریش به باد خواهد رفت. حضرت بهاءاهلل همچنین در لوح مبارک معروف به فؤاد که به عنوان شیخ کاظم 

خ بهائی نازل گشته است از ذّلت و عزل های تاریسمندر قزوینی از عاشقان دل خستۀ آن حضرت و از جاودانه

اند، تاریخ شاهد است که چگونه غضب الهی صدراعظم عثمانی را احاطه نمود و معزول پاشا اخبار فرمودهعالی

گشت و به خاک سیاه نشست. در لوح فؤاد ذّلت فؤادپاشا وزیر امور خارجه عثمانی آن زمان و نیز ذلّت سلطان 

 .. شرح ذلّت آن دو نیز در صفحات تاریخ آمده استعبدالعزیز تصریح گشته است

باری حضرت بهاءاهلل در لوح دّوم رئیس پس از خطاباتی به عالی پاشا حکایتی از دوران کودکی حضرتشان را نقل 

بازی شبکنیم. آن حکایت داستان خیمهایم از تکرارش خودداری میفرمایند که چون قباُل به نقل آن پرداختهمی

هاست که همه سر پاشا به آن جاللهای ظاهری عالیوسی برادر بزرگ حضرت بهاءاهلل و تشبیه جاللدر شب عر

 .گیرندانجام در یک وجب بسته ویا جعبه جای می

اید رادیو پیام دوست: اگر چه همانطور که اشاره فرمودید قباُل به اختصار به نقل این حکایت جالب وشیرین پرداخته

بازی را حتّی به شبخواستم خواهش کنم حکایت خیمهقول ادیبان قند مکّرر است. میولیکن تکرار آن به 



اند مجّددًا اند و آنان که احتمااًل نشنیدهها پیش شنیدهتفصیل بیشتر برای شنوندگان عزیزی که خالصۀ آن را ماه

 .بیان بفرمائید

کور، توضیح الزمی به عرض برسد. به شرحی دکتر محّمد حسینی: حتمًا، اجازه بفرمائید پیش از نقل حکایت مذ

های آینده به اختصار به عرض شنوندگان عزیز خواهد رسید در نظام فلسفی بهائی که بسیار مفّصل است و در ماه

عالم ماّدی نیز اصالت مخصوص دارد. زندگی در این عالم ماّدی، یک مرحله از زندگی جاودانۀ ماست. به 

اوید است. به استناد آثار مقدّسۀ بهائی آدمی باید در اندیشۀ سالمت جسم خود عبارت گویاتر زمینۀ حیات ج

باشد، برای امرار معاش همواره تالش نماید، در جامعه تولید ثروت کند، بر ثروت اجتماع بیافزاید، برای رفاه مردم 

ساس موازین الهی و انسانی جهان اگر الزم باشد حتّی جان خویش نثار نماید. البتّه تمام این کوشش ها باید بر ا

باشد و شخص بهائی حتّی مجاز نیست احدی را محزون نماید تا چه رسد به ایراد صدمه به دیگران. کوتاه سخن 

افزاید. آنکه زندگی ماّدی نیز چون حیات روحانی حائز اهّمیّت است و هر عمل مطلوب ماّدی بر روحانیّت ما می

و پر انتباه حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءاهلل در این مقام شاهد  شاید بیان ساده و کوتاه ولیکن جامع

 :فرمایندصدق کالم باشد. به عین عبارت می

 .«نظافت ظاهره، هر چند امری است جسمانی ولیکن تاثیر شدید در روحانیات دارد»

ه برای رفاه ماّدی خود و دیگران آموزد کبا آنکه اصالت زندگی ماّدی محرز و مسلّم است و آئین بهائی به ما می

دهد که بهائی آلوده به مظاهر همواره تالش نماییم و دریوزگی و ترک دنیا را حرام فرموده است ولیکن تعلیم می

های پر خطر و ضرر و به ویژه مغرور از شکوه و فریبای جهان خاک نشود. جوهر انقطاع باشد و نه بندۀ هوس

جهت بیان این حقیقت یعنی ناپایداری جهان خاک است که حضرت بهاءاهلل در های زود گذر نگردد. در جالل

اند بطوری که بازی را نقل فرمودهشبپاشا صدراعظم عثمانی حکایت خیمهلوح دّوم رئیس و خطاب به عالی

ف به میرزا بزرگ ایم حضرت بهاءاهلل فرزند میرزا عبّاس نوری ملّقّب و معرودانیم و قباًل نیز در این برنامه گفتهمی

ترین خّطاطان ایران زمین، مردی حکیم، عارف، ادیب و نویسنده بود. نیاکان نوری بودند. میرزا بزرگ از برجسته

 وی اصاًل از زرتشتیان معروف و از اسپهبدان مازندران از نسل ساسانیان بودند. میرزا بزرگ، وزیر شاهزاده

ها نیز در ایاالت مختلف از جمله حاکم ایالت بود. اگر چه حاج تمیرزا پسر فتحعلی شاه بود و مدّ وردیاهلل

ترین شاعران، نویسندگان و حکیمان زمان میرزاآقاسی با وی دشمنی بسیار داشت ولیکن وزیر نوری محبوب برجسته

م عصر های میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدراعظخویش بود. چنانکه آثار یغمای جندقی و منشآت یعنی نامه

شاه و شاعر و نویسندۀ توانا، که موجود است و به چاپ رسیده است شاهد صدق این کالم است. معلوم محّمد

 .گردداست که عروسی پسر بزرگ وزیر نوری در چه حّد از شکوه و جالل و وقار برگزار می

بیانات حضرت بهاءاهلل در کنم، مفاد باری حکایت مورد بحث را با استمداد از محتوای لوح دّوم رئیس نقل می

باب عروسی برادر بزرگشان چنین است : هنگامی که کودک خردسالی بودم پدرم برای یکی از برادرانم که از من 



روز جشن عروسی بزرگتر بود در طهران مراسم عروسی برگزار نمود و چنانچه عادت مردم آن دیار است هفت شبانه

جمعیّت بسیاری از «. بازی شاه سلطان سلیم است»امروز هنگام نمایش  ادامه یافت. روز آخر اعالم نمودند که

امیران سپاه شاهی و ثروتمندان و بزرگان طهران در آن روز در مجلس جشن عروسی به نظاره نشستند و من نیز در 

برپا ای بازی آغاز گشت. خیمهشبنمودم. در حیات عمارت محّل عروسی خیمهای از خانه نشسته نگاه میگوشه

آید. هایی که قامتشان حدودًا یک وجب بود از خیمه بیرون دویدند و ندا نمودند که سلطان مینمودند. آدمک

 .صندلی و تخت سلطانی را آماده کنید و بگذارید

های دیگری به های دیگری از خیمه برون آمدند و به جارو زدن زمین مشغول شدند. آدمکپس از آن آدمک

کند که گفتند جارچی مخصوص شاه است، مردم را خبر می« بعد شخص دیگری ندا نمود» پاشی پرداختند.آب

ایرانیان است « جمعی با شال و کاله چنانچه رسم»پس از آن «. در حضور سلطان حاضر شوند»برای عرض سالم 

یستادند. سپس در جاهای خود ا« جمعی فّراشان و میرغضبان باچوب و فلک آمده»و جمعی دیگر با تبرزین و نیزه 

و تاج پادشاهی با کمال غرور و جالل ظاهری آهسته آهسته گام برداشته، آمده با « شخصی با شوکت سلطانی»

های ابراز احترام و نهایت وقار وسکون بر تخت شاهی جالس گشت. هنگامی که جلوس نمود صدای شلیک گلوله

گرفت. چون دود فرو نشست مشاهده گشت که سلطان  بلند شد و دود خیمۀ سلطان را فرا شادی و نیز صدای شیپور

اند. در این هنگام نشسته است و وزیران و امیران و بزرگان هر یک در جای خود قرار گرفته و در حضور او ایستاده

درنگ میرغضب شاهی آن دزد را گردن دزدی را گرفته آوردند. شخص سلطان دستور داد که گردن او را بزنند. بی

پس از آن سلطان با حاضران گفتگو نمود. همان هنگام « رمزی که شبیه به خون بود از او جاری گشتو آب ق»زد 

اند. سلطان از سپاه خویش، سان دیده چند فوج از سپاهیان را با خبر رسید که در فالن سرحّد برخی یاغی شده

و متحیّر بودم که اینها چگونه اسبابی  ها شنیده شد. من بسیار متفّکرتوپخانه مأمور سرکوبی آنان نمود. صدای توپ

است. مراسم سالم در حضور شاه پایان یافت و پردۀ خیمه افتاد. پس از حدود بیست دقیقه شخصی از پشت 

ای در زیر بازو داشت. از او پرسیدم این جعبه چیست و این اسباب چه بود؟ پاسخ داد که خیمه بیرون آمد که جعبه

ه شب بازی است. آنچه دیدی از سلطان و امیران و بزرگان و مظاهر جالل و اقتدار این بازی عروسکی است، خیم

آنان همه در این جعبه است. سوگند بر پروردگار که از همان روزگار، از همان دوران کودکی جهان و آنچه در آن 

ابدًا به »ماید و نها و مقامات ظاهری چون بازی عروسکی میای کوچک و همۀ جاللام چون جعبهاست در دیده

نمودم که مردمان به چنین از همان زمان بسیار تعّجب می«. نداشته و نخواهد داشت»نزدم ارزش « قدر خردلی

نمایند. حال آنکه هر صاحب بصیرتی باید دریابد که جالل ظاهری زوال درپی دارد. به زودی اموری افتخار می

های فاخر و اهل تکبّر به گور سرد و ظاهر سرشار دنیوی، لباسهای به های ظاهری، ثروتصاحبا ن همۀ این جالل

 .ماند، راستی و درستی و انصاف نفوس پاک نهاد استشوند و آنچه میتاریک سپرده می

فرمایند: با پاشا بدین مضمون میپس از این بیانات )که البتّه مفادش نقل گردید( حضرت بهاءاهلل خطاب به عالی



گونه توّقّع ندارند جز آنکه اند و ازاوهیچه و اصحاب بزرگوارشان جمیعًا اسیرو گرفتاربالیا گشتهآنکه حضرتشان و عائل

گناه نشود. تا قدرت و قّوت باقی است تالش جهت متعّرض مردم بیبه خود آید و سراز فراش غفلت بردارد و بی

فرمایند از غرور خویشتن را باز دارد. به او میفرمایند سخن حّق را بشنود و نماید که به داد مظلومان رسد. به او می

کجایند آنان که پیش از او چون فرعون مغرور، قصد خاموش نمودن نور الهی داشتند. همگی به دیار عدم شتافتند و 

فرمایند. از ستم او حضرت مسیح در ملکوت جاودان نور الهی باهر و امرش در نهایت اقتدار ظاهر گشت. به او می

های مقّربان درگاه رحمن پریشان. در پی این بیانات که مفادش نقل گردید حضرت بهاءاهلل لت و دناالن اس

فرمایند )البتّه مفاد کالم این است( که ندای حضرتشان را با گوش جان بشنوند و در خطاب به همۀ مردم جهان می

زود است که عّزت و ذلّت ظاهری هر دو  آنچه مذکور گردید و در لباس مثال توضیح گشت تفّکر نمایند. بدانند که

به دیار عدم رود. باقی حقیقی، آن نفس است که نصایح دوست معنوی را آویزۀ گوش خویش نماید و مظاهر 

فریبای جهان خاک او را نه فریبد و جز راستی و درستی و انصاف و عدالت در حیات فانی چیز دیگر نخواهد. 

 :فرمایندفرمایند. به عین عبارت به او میاشا خطاب میپحضرت بهاء اهلل مجّددًا به عالی

ترین و همچو مدان که غالم را ذلیل نمودی و یا بر او غالبی. مغلوب یکی از عبادی ولکن شاعر نیستی. پست»

 .«نماید و آن نفس و هوی استترین مخلوق بر تو حکم میذلیل

 :فرمایندبه او به عین عبارت می

 .«طفال صغار و این فقراء باهلل، میرآالی و عسکر الزم نداشتندای صاحب شوکت این ا»

پاشا، ای صاحب شکوه و جالل ظاهری، تبعید این کودکان خردسال و این مفاد بیان مبارک اینست که ای عالی

انگیز روزهای نخستین ورود به زندان مظلومان نیاز به سرهنگ و سپاهیان نداشت. پس از بیان برخی ار حوادث غم

 :فرمایندپاشا به عین عبارت چنین میعّکا، در پایان لوح مبارک به عالی

شد. از او صبرو ای کاش در کّل حین ضّر عالمین در سبیل الهی و محبّت رحمانی بر این فانی بحر معانی وارد می»

ه از شطر قدم فائز ای از نفحات متّضوعشدی و به نفحهدانید. چه اگر ملتفت میحلم میطلبیم. چه که ضعیفید نمی

گذاشتی و در یکی از غرف مخروبۀ این سجن اعظم داری و به آن مسروری، میگشتی جمیع آنچه در دست می

 .«شدی. از خدا بخواه به حّد بلوغ برسی تا به حسن و قبح اعمال و افعال ملتفت شویساکن می

فرمایند که ای کاش همۀ اب به عالی پاشا میهمانگونه که توّجه فرمودید حضرت بهاءاهلل در این بیان مبارک خط

بالیای نازله بر یاران راستانشان در سبیل الهی و محبّت رحمانی تنها بر حضرتشان که فانی در دریای معانی ربّانی 

فرمایند پاشا میفرمایند. به عالیفرمایند از درگاه الهی برای همگان شکیبائی طلب میگردید. میهستند نازل می

برده بودی )مانند فرمایند اگر به حقیقت پیو ضعیف است و از حقیقت بوئی نبرده است. به او میکه ا

های مخروبۀ زندان عّکا گذاشتی و در یکی از اطاقای میدیگرعاشقان حّق و حقیقت( آنچه را بدان بسیار شادمانه

. چندی نگذشت که از همۀ مقامات پاشا پند مبارک نشنید و به قول سعدی عاقبتش شنیدیشدی. عالیساکن می



 :معزول گشت و با نهایت فالکت در گذشت. به قول مولوی عارف جاودانۀ ایران زمین

 چون که بد کردی بترس، ایمن مباش

 و کی کردی تـــو شـرّ 
ّ
 کی نکو کردی

 ز انکه تخم است و برویاند خداش

 که نـدیـدی الیقش در پی اثــــر

 سپاسگزارم ش


