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 لوح سلطان نازله در عکّا خطاب به ناصرالّدین شاه 

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

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

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به بررسی محتوای لوح مبارک در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

ن ایران پردازند که از قلم حضرت بهاءاهلل شارع دیانت بهائی در ادرنه خطاب به ناصرالّدین شاه سلطامیسلطان 

 نازل شده و از عّکا ارسال گشته و وسیلۀ آقا بزرگ خراسانی ملّقب به بدیع به شخص شاه تسلیم گردیده است.

 دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، سلطان

نی ملّقب به بدیع فقراتی از لوح سلطان را با دّقت بیشتر دت آقا بزرگ خراساایران ناصرالّدین شاه پس از شها

شناسند و هدف ظهور میمطالعه نمود به خوبی و بیش از پیش دریافت که حضرت بهاءاهلل خویشتن را مظهر الهی 

حضرتشان محو هر گونه فساد و خشونت در جامعۀ انسانی است و آن حضرت نفوس را به راستی، درستی و امانت 

 .وده انددعوت فرم

شاه از اینکه در قتل قاصد حضرت بهاء اهلل شتاب نموده و از اینکه مالزمان رکاب شاهی نیز او را با قّوت و شّدت 

به شکنجه و قتل بدیع ترغیب کرده بودند متأثّر گشت و اظهار تأّسف نمود. گفته شده است که شاه سه بار اظهار 

. شاه امر نمود که رؤسای مذهبی آن زمان پاسخی بر لوح سلطان نمایدمینموده که آیا قاصد را کسی مجازات 

فراهم نمایند. رؤسای مذکور پس از مطالعۀ لوح سلطان به شاه معروض داشتند که این شخص مخالف آئین الهی و 

مزاحم شخص پادشاه است لهذا قلع و قمع او از فرائض مسلّمه است. پاسخ آنان مقبول پادشاه نگردید و اظهار 

د که محتوای این رساله را با شریعت الهیّه و عقل مخالفتی نیست و ابدًا به امور سیاست ارتباط ندارد و نمو

 .گردداعتراض بر حکومت در آن مشاهده نمی

به هر حال امر شاه اجراء نگردید و رؤسای مذهبی آن زمان به این بهانه که آنچه در لوح سلطان آمده است کفر 

حتوای کتب الهی است پاسخی فراهم ننمودند و به شاه توصیه نمودند که از طریق محض است و مخالف با م

مذاکرۀ با مسؤوالن امر در کشور عثمانی زندانبانان عّکا برشّدت تعقیب و تعذیب حضرت بهاءاهلل بیفزایند. این بود 

ای سلطان عبدالعزیز را علیه که ناصرالّدین شاه لوح سلطان را برای سفیر ایران در استانبول فرستاد تا دشمنی وزر

 .حضرت بهاءاهلل به اصطالح تشدید نماید

اّما آنچه در خصوص محتوای لوح سلطان گفتند به کلّی بر خالف حقیقت است و مطالعۀ لوح سلطان اثبات 

نماید که ظهور حضرت بهاءاهلل مرّوج عقیدت به وحدت الوهیّت، وحدت مظاهر حضرت احدیّت، صداقت و می



مانت و ترویج دیگر اصول عالی انسانیّت است. اجازه بفرمائید محتوای لوح سلطان را که حدود نود صفا و ا

ترین لوحی است که حضرت بهاءاهلل به یکی از پادشاهان زمان خطاب صفحه به قطع معمول است و مفّصل

است با یکدیگر بکاویم.  به عربی در اوج فصاحت و بالغت نازل گردیدهاند و نیم آن به فارسی و نیمی فرموده

شود مفاد و خالصۀ بیانات حضرت بهاءاهلل در لوح مبارک سلطان است مگر آنچه به عین میالبتّه آنچه نقل 

 :فرمایندمیعبارت نقل گردد. لوح مبارک را به نام خداوند آغاز 

 .«هواهلل تعالی شأنه العظمة و االقتدار»

ای هستم که به خداوند و آیات او اه به ندای من گوش فرا دار. من بندهای پادشفرمایند: میسپس بدین مضمون 

نمایم. همۀ بالیائی که بر من وارد شده شاهد صدق این گفتار است. میمؤمنم و نفس خویش را در راه او فدا 

سیار از گویم خداوند نیز شاهد است و مردم بمیبالیائی که احدی طاقت تحّمل آنها را ندارد. بر صدق آنچه 

 .دهندمینفوس پاک نهاد نیز شهادت 

فرمایند که به امر سلطان در سیاه چا ل طهران زندانی و اسیر زنجیر میپس از آن حضرت بهاءاهلل اشاره به اوقاتی 

گناهی حضرتشان نزد شاه ایران مسلّم شده ولیکن او فرمایند که پس از مّدتی بیمیاند. اشاره نظیر گشتهبی

فرمایند از نفوسی که از هوای نفسانی خویش پیروی میاءاهلل را از ایران تبعید نموده است. به سلطان حضرت به

ریزند و میگناهان را برزمین پردازند، خون بیمیگیرند، آنان که به فساد مینمایند و اصول تقوی را نادیده می

فرمایند آن کس که خود را مؤمن به خداوند میه و هستند. نمایند به کلّی بری بودمیاموال مردم را به باطل اخذ 

نهند در داند باید در کّل اعمال حسنه ممتاز و مطیع امر الهی باشد و آنان که به اجراء اوامر الهی وقعی نمیمی

ت دهند که با چشم رأفت به رعیّت نظر کند و با عدالت حکوممیاند. سلطان را به خداوند سوگند خطای عظیم

فرمایند که چگونه عّزت و ذلّت دنیوی زودگذر است و آنچه باقی است امر الهی است. خطاب به مینماید. به او 

فرمایند که چگونه نسایم وحی الهی بر قلب حضرتشان وزیده و خداوند آن حضرت را مأمور فرموده که میسلطان 

تشان بر ایشان بالیای بی شمار وارد گشته است. به او نداء خویش را بلند آوازه نمایند و چگونه بر اثر قیام حضر

فرمایند اگر اند و به مطالعۀ مباحث علمی نپرداخته اند. میای تشریف نبردهفرمایند که حضرتشان به مدرسهمی

نمودم جویا شو تا یقین نمائی که سخنم عین سخن مرا باور نداری از اهالی شهر طهران که من در آن زیست می

فرمایند که بادهای مشیّت میاست. حضرت بهاءاهلل در لوح سلطان وجود حضرتشان را به برگی تشبیه  صداقت

برد. خود را وجودی نابود در برابر خداوند معبود میخواهد میآن برگ را به هرکجا که « خواست الهی»الهیّه، 

شود. یست، از ساحت خداوند بر ایشان وحی مینمایند از نزد خودشان نمیفرمایند آنچه ارائه میشمارند و می

فرماید مترس و قّصۀ مأموریت و بالیای وارده بر خود را به جهت سلطان بیان فرمایند خداوند به حضرتشان میمی

فرمایند که بر اساس مینما، تا شاید خورشید عدالت و احسان از قلب سلطان طلوع نماید. سپس خطاب به سلطان 

فرمایند که اگر گوش هوش باز نماید سروش الهی را که در وجود میبا حضرتشان معامله نماید. به او موازین عدالت 



بیند و امر سلطنت ظاهری را به رسد که جز حضرت معبود نمیمیشنود و به مقامی مینماید میحضرتشان نداء 

 .ردازدپمینماید که طالب آنند، سپس به نصرت امر الهی مینفوسی واگذار 

فرمایند مینمایند امر حضرتشان امری است دنیوی میحضرت بهاءاهلل خطاب به سلطان در خصوص آنان که گمان 

فرمودند تا اصول اند و حضرتشان اگر طالب امور دنیوی بودند این همه بالیا تحّمل نمیکه آنان در اشتباه کامل

اند در همین لوح مبارک خطاب آنان که حضرتشان را کافر دانسته عالیۀ انسانیّه را در جهان ترویج نمایند. در پاسخ

فرمایند که همۀ وجودشان به وجود الوهیّت و حقیّت جمیع مظاهر الهی، پیامبران الهی، شهادت میبه سلطان 

م است فرمایند که مفادش اینست. حّق ذاتًا قدیمیدهد. در مقام تجلیل از وجود الوهیّت در این لوح بیاناتی می

اند واحدی از موجودات حتّی مظاهر آیات یعنی پیامبران الهی آنگونه که شاید و باید به عرفان ذات حّق فائز نگشته

و خداوند به حقیقت مقّدس و منّزه از عرفان غیر خویش است. پس از آن در لوح مبارک سلطان به حّقانیّت مظاهر 

فرمایند که اگر چشم حقیقت بین باز میفرمایند. مجّددًا به سلطان میالهیّه، رسوالن الهی، در ادوار گذشته اشاره 

نماید. سپس مناجات مفّصل مینماید و حقیّت حضرتشان را مالحظه نماید همه چیز خویش را فدای امر جدید 

خداوند تو ای دارند که میشیوا و زیبائی از قلم آن حضرت نازل گشته وجوهر آن اینست که به درگاه الهی معروض 

ام. ام واز سلطان جز اجراء عدالت امر دیگری نخواستهای و همۀ این بالیا را در راه تو تحّمل کردهمرا مأمور فرموده

 .خدایا او را در انجام این تمنّا مؤیّد دار

آنچه تا کنون مفادش نقل گردید به عربی نازل گردیده است. پس از این بیانات عربی، به فارسی خطاب به 

اند و در مّدت اقامت در بغداد اصحاب حضرت باب را تربیت فرمایند که چگونه از ایران تبعید گشتهمیسلطان 

فرمایند که میاند. بعد اند که متعّرض احدی نشوند. لذا بر آنچه بر آنان وارد گشته است صبر نمودهفرموده

ند که در الواح متعّدده معنای نصرت امر الهی را فرمایمیحضرتشان و اصحابشان جز اصالح عالم هدفی ندارند. 

فرمایند که میاند و آن نصرت به وسیلۀ اعمال و افعال حسنه بوده و هست. توضیح به جهت اصحاب توضیح داده

اند که بدانند اگر در راه الهی کشته شوند بهتر از آن است که به قتل احدی مبادرت نمایند یا به اصحاب تعلیم داده

نمایند که به سعایت بدخواهان میفرمایند و توصیه میزنند. به تکرار سلطان را به رعایت عدالت دعوت  صدمه

بدون دلیل و برهان توّجه ننماید. به حوادث استانبول و ادرنه و ستم ظالمان نسبت به آن حضرت و اصحابشان 

 :فرمایندمیفرمایند. به عین عبارت در این لوح میاشاره 

ن طائفه بیست سنه متجاوز است که درایّام ولیالی به سطوت غضب سلطانی معّذب و از هبوب عواصف قهر و ای»

اند پسر گشتهاند و چه مقدار از آباء که بیپدر ماندهاند. چه مقدار از اطفال که بیسلطانی هر یک به دیاری افتاده

 .«اندمقتول خود نوحه نمایند نداشته و چه مقدار از اّمهات که از بیم و خوف جرأت آنکه بر اطفال

 :فرمایندمیسپس به شاه ایران به عین عبارت 

شد و در حضور میگرفت که این عبد با علمای عصر مجتمع ای کاش رأی جهان آرای پادشاهی بر آن قرار می»



راهم آید تا حقیقت نمود. این عبد حاضر و از حّق آمل که چنین مجلسی فمیحضرت سلطان اتیان حّجت و برهان 

 .«امر در ساحت حضرت سلطان واضح و الئح گردد

فرمایند. آیاتی از کتب مقدسۀ قبل نقل میسپس فقراتی از اثر مبارکشان کلمات مکنونه، را به جهت سلطان نقل 

ی که فرمایند که جوهر آن آیات لزوم تحقیق در امور است، از شادروان شیخ مرتضی انصاری به عنوان شخصیّتمی

فرمایند که او هرگز در خصوص حضرت بهاءاهلل و امر ایشان و نمایند و میاز جام انقطاع نوشیده بود تجلیل می

فرمایند که چگونه دشمنان امر جدید اصحاب حضرتشان بر خالف رضایت الهی رفتار ننموده پس از آن اشاره می

اند به مخالفت آن حضرت و اصحاب مظلومشان قیام کرده بنیادهای بیدر نقاط مختلف ایران و دیگر بالد به بهانه

فرمایند که چگونه در ادوار گذشته نیز مخالفان مظاهر الهی علیه آنان یعنی علیه رسوالن الهی قیام نمودند میاشاره 

ی نازل تا نور الهی را خاموش نمایند که البتّه هرگز توفیق نصیبشان نگشت، پس از آن تا پایان لوح مبارک به عرب

گشته است. پس از نزول مناجات زیبا و شیوائی به عربی، مجّددًا به بالیای وارده بر حضرتشان و اصحاب 

 :فرمایندمیفرمایند و در آغاز آن خطاب به سلطان میمظلومشان اشاره 

 .«یا سلطان قد خبت مصابیح االنصاف و اشتعلت ناراالعتساف فی کّل االطراف»

ور گشته است. ی انصاف خاموش شده و آتش ظلم و اعتساف در جمیع اطراف شعلههاای پادشاه چراغ

 :فرمایندمی

فونفسه الحّق الاجزع من البالیا فی سبیله والعن الّرزایا فی حبّه و رضائه. قد جعل اهلل البالء غادیة لهذا الّدسکره »

 .«الخضراء و ذبالة لمصباحه الّذی به اشرقت االرض و الّسماء

کنم. خداوند تابی نمیفرمایند که سوگند بر خداوند که من از بالیای وارده در راه عشق الهی بیمیمضمون بدین 

بال را چون باران بهاری برای سر سبزی این مزرعۀ الهی مقّرر فرموده و نیروئی برای این مصباح الهی، این چراغ 

فرمایند که آیا ثروت دنیوی به میسلطان بدین مضمون  الهی، معیّن داشته تا جهان هستی را نورانی نماید. سپس به

احدی وفاء کرده است؟ یا او را دربارگاه الهی به جای اعمال حسنه مفید آمده است؟ اگر شخص به بقایای وجود 

تواند کاسۀ سر فرماندهان را از فرمانبران تشخیص دهد؟ میاند نظر نماید آیا آنان که در زیر سنگ گور آرمیده

مان را از افراد رعیّت تمیز نماید؟ اغنیاء را از فقیران باز شناسد؟ نه سوگند بر خداوند. در سینۀ سرد گور همه حاک

اند و فرقی در میان نیست. تنها فرق آنان در عالم الهی و روحانی است و آنان که از حّق و حقیقت پیروی خفته

 :فرمایندمیاند برترند. به عین عبارت کرده

ی الحد ماعنده من ثروته او یغنیه غدًا عن مالک ناصیته لو ینظر احد فی الّذین ناموا تحت الّرضام و هل یبق»

جاوروا الّرغام هل یقدر ان یمیّز رمم جماجم المالک عن براجم المملوک الفو مالک الملوک و هل یعرف الوالة 

ء و وطاء تاهلل قد رفع الفرق ااّل لمن َقَضی الحّق و من الّرعاة و هل یمیّز اولی الثّروة والغناء من الّذی کان بالحزا

 .«...ُقضی بالحّق 



بود تا آن میبیانات مبارکه در صفحات بعد نیز در غایت فصاحت و بالغت نازل گردیده است. ای کاش فرصت 

رمایند هر چه بال فمیبیانات مبارکه عینًا قرائت گردد و مفاد آنها به فارسی بر گردان شود. سرانجام در لوح سلطان 

 :فرمایندمییابد و این سنّت الهی در همۀ ادوار بوده و هست. میبیشتر نازل گردد امر الهی بیشتر اعتالء 

 .«لم یزل بالبالء عال امره و سنا ذکره هذا من َسنّته قد خلت فی القرون الخالیـة و االعصار الماضیة »

فرمایند که جمیع جهانیان در ظّل میاهلل از درگاه الهی رجاء در آخرین کلمات لوح مبارک سلطان، حضرت بهاء

خیمۀ وحدت عالم انسان در آیند و سلطان ایران نیز با عدالت نمایان با مردمان رفتار نماید. لوح مبارک با بیان این 

یز به پادشاه ایران یابد که اقتدار مطلق صرفًا شأن حّق است، حقیقتی که در آغاز لوح مبارک سلطان نمینکته پایان 

 .القاء گشته است

 سپاسگزارم ش«. هواهلل تعالی شأنه العظمة و االقتدار»


