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 4بخش  – خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان

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

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

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، در برنامه امروز بررسی محتوای الواح تاریخ و تعالیم آئین

 گیرند.میحضرت بهاءاهلل شارع دیانت بهائی خطاب به رؤسای عالم را پی

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

محتوای دو لوح مبارک حضرت بهاءاهلل خطاب به ناپلئون سّوم امپراتور فرانسه را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 

میالدی(  1873تا  1808های حیات سال) (Louis Napoleon Bonaparte) ناپلئون سّوم، لوئی ناپلئون بناپارت

برادر زادۀ ناپلئون اّول امپراتور معروف فرانسه بود. ناپلئون سّوم مّدت بیست و هشت سال به عنوان مقتدرترین 

پادشاه اروپا با نهایت استبداد حکومت نمود. در جنگ معروف کریمه به مدد متّحدانش بر دولت مقتدر روسیّۀ 

وسیّه بر شهرت و عظمت ناپلئون سّوم بسی افزود. ناپلئون سّوم در اجتماع عظیمی از تزاری غلبه نمود و شکست ر

نمایند گان مردم فرانسه گفته بود که ما صرفًا در اندیشۀ خویشتن نیستیم و اگر مظلومی در عالم یافت شود که از ستم 

ه لوح مبارکی خطاب به ناپلئون شتابیم. از قلم حضرت بهاءاهلل در ادرنظالمان داد خواهی نماید به کمکش می

 .سّوم نازل و وسیلۀ سفیر فرانسه ارسال گردید

اند. مّدتی در آن لوح مبارک بسیاری از مصائب و بالیای وارده بر حضرتشان و بهائیان مظلوم را توضیح فرموده

ر سربازخانۀ آن شهر که حضرت بهاءاهلل به عّکا تبعید و د گذشت و از پاسخ امپراتور فرانسه خبری نگشت. تا آن

ای واصل گردید که بخشی از آن به فارسی و بخش دیگر به زبان فرانسه نوشته زندانی شدند. از وزیر امپراتور نامه

شده بود. وزیر در آن نامه به محضر حضرت بهاءاهلل اظهار محبّت کرده بود و نوشته بود که نامۀ شما را با حضور وزیر 

اندم و هر دوی ما تفصیل قضایا را در حضور امپراتور بیان نمودیم. نامه را گرفت ولیکن تا امور خارجه به امپراتور رس

کنون جواب نداده است. البتّه ما به وزیر مختار دولت فرانسه در استانبول و نیز قنسول مربوطه سفارش نمودیم که هر 

زیر مذکور معلوم گشت که مقصود حضرت مطلبی باشد آن حضرت بیان نمایند تا مورد اجراء قرار گیرد. از بیان و

بهاءاهلل را به درستی ادراک ننموده و گمان کرده که هدف آن حضرت طلب کمک برای اصالح امور ظاهرۀ 

خودشان بوده است. حال آن که مراد حضرت بهاءاهلل داد خواهی از سوی بهائیان مظلوم بوده است. به هر حال 

وصول لوح مبارک آن لوح را به کناری پرتاب نموده و با نهایت غرور و تکبّر گفته شده که ناپلئون سّوم به هنگام 

 .ای بر زبان رانده استکلمات بیهوده



باری چون پاسخی از ناپلئون سّوم واصل نگشت و بطالن دعاوی او مبنی بر حمایت از مظلومان واضح گشت 

ارک وسیلۀ قنسول دولت فرانسه در عّکا، لوئی حضرت بهاءاهلل لوح دیگری خطاب به او نازل فرمودند. این لوح مب

به فرانسه ترجمه و سپس جهت ناپلئون سّوم  (Caesar Catafago) و پسرش سزار کتفاگو (Louis Catafago) کتفاگو

فرمایند که مفادش ارسال گردید. حضرت بهاءاهلل در این لوح مبارک خطاب به ناپلئون سّوم از جمله خطاباتی می

ای پادشاه، شنیدیم هنگامی که تزار روس از تو سؤال نمود که چرا با وی جنگ آغاز نمودی، گفتهاین است: ای 

که: من در بستر خویش آرمیده بودم و صدای مردم مظلومی که در دریای سیاه غرقه گشتند مرا بیدار نمود. شهادت 

گ با روسیّه گشت. زیرا تو را آزمودیم دهیم که صدای آن مظلومان تو را بیدار ننمود. هوی و هوس تو انگیزۀ جنمی

نمودی و شوی بسی دور از مّدعای تو است. اگر به عهد خویش وفا میو روشن گردید که آنچه در عمل مرتکب می

حامی مظلومان بودی هرگز لوح الهی را که حکایت مظلومیّت مردم تحت ستم در آن آمده است به کناری پرتاب 

تکب شدی امور امپراتوری تو پریشان شود و سر انجام خویشتن را در خسران و زیان نمودی. به علّت آنچه مرنمی

 .آشکار خواهی دید

حضرت بهاءاهلل درکتاب اقدس خطاب به امپراتور آلمان داستان خسران و زیان و پایان زندگی ناپلئون سّوم را 

اند که خالصه و مفادش این اتی فرمودهاند. به امپراتور آلمان در این باب از جمله خطابتصویرو تصریح فرموده

است: ای پادشاه آلمان مباد که غرور تو را از مطلع ظهور باز دارد. یادکن امپراتور فرانسه را که در شأن و مقام، اکبر 

و اعظم از تو بود. کجا است او و آن چه داشت؟ آگاه باش و از خواب غفلت بیدار شو. امپراتور فرانسه لوح الهی 

ور افکند. لوحی که در آن حکایت بالیا و ستمهای وارده بر ما آمده بود. بدین جهت بود که ذلّت از هر را به د

طرف او را فرا گرفت تا آنکه با خسران و زیان آشکار به خاک راجع گشت. ای پادشاه آلمان در باب عاقبت حال 

فرمایند بدین مضمون: ای آن باز بیاناتی می ناپلئون سّوم و امثال او تفّکر نما، عبرت گیر و متذّکر گرد. در پی

نمائیم و بر آنچه از سوی شما طلبیم و به خاطر خداوند شما را نصیحت میپادشاهان جهان، ما از شما چیزی نمی

ایم. این لوح مبارک حضرت بهاءاهلل یعنی لوح ها شکیبا بودهگونه که سالکنیم همان شود صبر میبر ما وارد می

به ناپلئون سّوم در همان احیان انتشار یافت و وسیلۀ هزاران تن زیارت گردید. آنچه در خصوص عاقبت  دّوم خطاب

 .ناپلئون سّوم فرموده بودند تحّقق یافت

سزار کتفاگو که در ترجمه و ارسال لوح دخالت داشت پس از تحّقق انذارات مربوط به امپراتور فرانسه به حضرت 

در  (Sedan) ناپلئون سّوم مقتدرترین امپراتور زمان در نبرد با سپاه آلمان در جنگ سدان بهاءاهلل کمال ایمان یافت.

میالدی به کلّی شکست خورد و سپاهیانش تسلیم امپراتور آلمان شدند. ناپلئون سّوم زندانی گردید و  1870سال 

دی که سالها با غرور و تکبّر میالدی درگذشت. انذارات حضرت بهاءاهلل تحّقق یافت و مر 1873سر انجام در سال 

و تحمیل استبداد حکومت نموده بود نابود گردید. ویلهلم اّول پادشاه پروس به عنوان امپراتور آلمان بر تخت 

 .سلطنت جالس گردید و قصر ورسای سمبل عظمت امپراتوری فرانسه شاهد ذلّت ناپلئون سّوم گشت



بررسی همۀ آنها در این  ای ایست کهحاوی نکات مّهمه و دقیقهلوح دّوم حضرت بهاءاهلل خطاب به ناپلئون سّوم 

کنیم. در برنامۀ کوتاه میّسر نیست. لذا عالوه بر آنچه قباًل بیان گردید تنها به برخی از نکات لوح مبارک اشاره می

بهاءاهلل(  فرمایند که آهنگ ناقوس الهی از وجود حضرتشان )یعنی حضرتآغاز لوح خطاب به امپراتور فرانسه می

فرمایند آن حضرت به جهت گردد. میشود. این آهنگ از الحان آیات الهی حضرتشان استماع میشنیده می

فرمایند نسائم اند و جمیع آدمیان را به گرد خوان الهی جمع خواهند فرمود. میاتّحاد عالم انسانی ظاهر گشته

خوشا از برای آن کس که خویشتن را معرض نسائم  وزدغفران، نسائم آمرزش گناهان از ساحت حضرت یزدان می

فرمایند اگر گوش هوش فرا الهی قرار دهد. به عبارت دیگر افتخار ایمان به مظهر یزدان یابد. به ناپلئون سّوم می

گوید که مظهر الهی با مجد و عظمت حقیقی ظاهر گشته اگر چه به ظاهر در دست ظالمان دارد عالم وجود بدو می

 .اسیر است

فرمایند. او را به تالفی نمایند و از غرور و استکبار تحذیر میناپلئون سّوم را به انقطاع و رعایت ادب دعوت می

فرمایند که به خدمت و نصرت امرالهی حضرتشان قیام کند و به مردمان بگوید فرمایند. به او میمافات ترغیب می

فرمایند که قصد دیگری جز ز اتیان مثل آن عاجزند، به او میکه مظهر الهی با آیاتی ظاهر گشته است که همگان ا

اند. حضرت بهاءاهلل در این فرمایند که حضرت مسیح به ظهور حضرتشان بشارت دادهخیر برایش ندارند، اشاره می

شغول فرمایند که از انزوا بپرهیزند و به اموری منمایند وبدین مضمون به آنان میلوح مبارک به راهبان خطاب می

بر است. به ثمرچون درخت بیفرمایند انسان بیشوند که خود و دیگر مردمان از آن انتفاع یابند، بهره برند. می

فرمایند که ازدواج نمایند تا از آنان فرزندانی پدید شوند که مظهر صفات الهی گردند و به خدمت عالم راهبان می

لئون سّوم و همۀ مسیحیان بل جمیع عالمیان را به ابراز مهر و آشتی انسانی پردازند، در این لوح مبارک نه تنها ناپ

فرمایند که به کلّی از مجادله با مردمان بپرهیزند و تعالیم و آئین فرمایند. به بهائیان خطاب نموده میدعوت می

یر قلوب اهل عالم فرمایند که تسخالهی را در نهایت عشق و محبّت و عطوفت به عالمیان ابالغ نمایند. به آنان می

صرفًا با عشق و محبّت میّسر است و هر گونه ستیز و خشونت در ساحت حضرت الوهیّت مذموم است. ناپسند است 

فرمایند که خطایای دیگران را ببخشند، همگان را به به جمیع افراد ُاَمم و از جمله به بهائیان عالم توصیه می

 .فرمایند که به کمک فقیران شتابندبان ثروت را نصیحت میفرمایند. صاحصداقت و رعایت عّفت دعوت می

ها نیست و لذا نکات و دقائقی که در لوح دّوم ناپلئون سّوم نازل گردیده بسیار است که متأّسفانه فرصت بررسی آن

 شود. سپاسگزارم شبه همین مقدار امروز اکتفاء می


