
� اولی معرفی مجموعه � حضرت نقط  ای خطی از آثار اوّلی
 محمّد افنان         

� این مجموعه آشنائی با کیفیّت مطالب آیات و  مقصود از بررسی و مطالع
آثار مربوط به زمانی است که این توقیعات نازل شده است.  این مجموعه 
در مسیر سفر و متضمّن آثار صادره از قلم حضرت باب از زمان رجوع از حجّ 
 � � شیراز است و تاریخ استنساخ آخرین اثر ذیقعد  ۱۲۶۱همچنین ایّام اوّلی
شد.  مخاطبین هر یک از آثار و محل صدور آنها قبل از شروع متن هر اثر بامی
� مزبور بخطّ جناب شیخ حسن زنوزی و  یادداشت شده است.  محتملاً مجموع
ارک است که عموماً متضمن مطالب  خطبه و توقیع از آثار مب۴۰تقریباً حاوی 
 مربوط به ایام اوّلیه در شیراز است.

ای از مؤمنین اوّلیه مانند جناب ملا حسین، جناب خال، و همخاطبین عدّ
همچنین بعضی از متزلزلین ایّام شیراز یعنی ملا جواد ولیانی و همدستانش 
� جدّه نیبامی ز زیارت شند.  در این مجموعه خطاب مبارک به علماء و خطب
 د.شومی

اکثر آثار مزبور به عربی و فقط چند توقیع در خاتمه به زبان فارسی 
 است.

 
� اولی  مراحل سیر تدریجی اظهار امر حضرت نقط

 محمّد افنان         

 نظر به ضرورت (Progressive Revelation)ظهور امر جدید با تدرّج اعلان امر 
تدا استقلال امر بدیع را تصریح شرایط، همراه بوده است.  حضرت باب در اب
نفرمودند، بلکه با اظهار بابیّت امر خود را معرّفی فرمودند.  بابیّت در نظر 
ه و به همین علّت هیکل اطهر در شدعلمای شیعه به نیابت امام غائب تعبیر می
توقیعات و آثار صادره بابیت منصوص امام یا نیابت انتصابی را از خود 
ارد مختلف با شرح دقیق و کافی مقام حقیقی خود را اظهار نفی فرموده و در مو
اند.  اما مفهوم توجیه و بیان به نحوی است که مخالفان را ساکت و هفرمود
مغرضان را متذکّر و اهل ایمان را مطمئن نماید.  شرح مبسوط مکرّر در آثار 
لیف مذکور حاکی از این است که (تقیه) را برای اهل ایمان جائز شمرده و تک
� قرآنی "ادع الی سبیل ربک بالحکمه و  ابلاغ و تبلیغ امر را براساس آی
الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن" یعنی با رعایت حکمت توضیح و 
ی بسیار مهم تقیه و حکمت و بیان حقیقت مقام هااند.  بحثهتبیین فرمود
� مظهر ظهور بدیع در این مقاله مبتنی بر توقیعات و آثاری اس ت که در دور
� اولی که جداگانه  � خطی از آثار حضرت نقط شیراز نازل شده و در مجموع
 وری شده است.آمعرّفی خواهد شد جمع



 
 خطابات قلم اعلی به علمای معاند 

 مهری افنان          
هد که همیشه علماء دینی باعث دنظری اجمالی به تاریخ ادیان نشان می

� الهیه بوداحتجاب ناس و سبب بروز بلایا  اند.  در این هبرای مظاهر مقدّس
ظهور بدیع که شمس حقیقت در اشدّ اشراق است ظلم و عناد این "جهلای معروف 
به علم" از حدّ احصاء گذشته و صدمه و بلائی نبوده است که بر مظهر امر الهی 
ند و معذلک آن پدر آسمانی گاهی به لسان او پیروان فداکارش وارد نساخته
گَهی به نهایت سطوت و عظمت، زمانی بر سبیل نصیحت و دیگر شفقت و 
بار بر طریق استدلال و انذار آنان را مخاطب ساخته، راه راست را بر آنان 
نمایانده، از ظلم بر حذر داشته و به اخلاق و اعمال شایسته دلالت و هدایت 
ند و از استهفرموده است و در مواردی سخط و قهر الهی را در مورد آنان محتوم دان
 ند.اطرف دیگر علمای واقعی را ستوده و احترام آنان را واجب دانسته

� تاریخ امر نشان می هد که اوّلین کسانی که با امر الهی آشنا شدند دمطالع
ی نیز به مخالفت پرداختند.  اعلماء بودند که گروه زیادی مؤمن شدند و عدّه
� الواح مبارکی چون  مطالع � � � � �  � � � � و  �  � � � � � �  �  این مطلب را 
� این الواح نشان مینماکاملاً روشن می هد که همان طور که به دید.  مطالع
اند، به علمای دینی و پیشوایان هسلاطین و امراء اظهار امر و اتمام حجّت فرمود
مذهبی نیز اظهار امر فرموده، ادّعای مظهریّت خود را با دلیل و برهان عیان نموده، 
 اند.هشریح فرموده و علمای شایسته را ستودتعالیم مبارکش را ت
 

 کودکان از نظر حضرت عبدالبهاء
   نالی–صبا ایمن         
� کودکان یا خطاب  تعدادی از مکاتیب و خطابات حضرت عبدالبهاء در بار

به آنان است.  منتخباتی از این مکاتیب و خطابات که به زبانهای فارسی و 
� پر اعربی صادر شده به صورت مجموعه ی طبع و نشر شده است.  این مجموع
نظیر.  تجزیه و تحلیل بیهائیست بس مهمّ و ارزش مملو از نصایح و هدایت
اند نه فقط کودکان، هنکاتی که حضرت عبدالبهاء در این آثار بیان فرمود
کند، بلکه جوابگوی سؤالات گوناگون میوالدین و مربّیان را هدایت 
انشناسی کودک نیز هست.  بررسی پژوهشگران علوم تربیتی و رو
 تفصیلی این مجموعه نیازمند فرصتی بس طولانیست.

صحبت این جلسه آغازیست مقدّماتی و ناقابل در این راه طولانی.  این 
گفتار مربوط به قطعاتی خواهد بود که به فارسی صادر شده است و در حال 
 شد.باحاضر در دسترس ما می



ان به طور کلّی به سه قسمت توخبات را میهمان طور که گفته شد این منت
 تقسیم نمود:

  دعا و مناجاتهای حضرت عبدالبهاء برای کودکان؛– ۱
 نصایح و دستورات حضرت عبدالبهاء به والدین و مربیّان در – ۲

� تعلیم و تربیت و تشویق کودکان؛  بار

 مکاتیب حضرت عبدالبهاء که مستقیماً خطاب به نونهالان – ۳
 ست.صادر شده ا

این گفتار، به طور اخصّ، توجّه به مکاتیبی دارد که نونهالان مخاطب آن 
هستند.  مندرجات این مکاتیب به طور کلّی تجزیه و تحلیل شده و تحت سه 
هایی است که حضرت عبدالبهاء عنوان مطرح خواهد شد: اوّل انواع اسامی و عنوان
هد بود از نصایح و اندرزهای اند.  دوّم فهرستی خواهبرای نونهالان به کار برد
� آنان.  و سوّم  حضرت عبدالبهاء به نونهالان برای زندگی کنونی و آیند
� نتایجی است که حضرت عبدالبهاء  فرمایند اگر اطفال نصایح میارائ
 گردند.میمزبور را به کار بندند بِدانها نائل 

یق این ای کلّی از مقایسه و تطباگر فرصت اجازه دهد، در پایان خلاصه
 نکات با اوضاع زندگی نونهالان امروزی مطرح خواهد شد.
 

 حکیم سنائی: عارف نامی
 بهروز جبّاری         

پیشه، در در آثار مبارکه از اشعار شعرای بزرگ، مخصوصاً شعرای عارف
� آثار این  خیلی موارد ابیاتی به عنوان شاهد آمده است.  بنابر این، مطالع
� آثار مبارکه تلقّی گردد.شعرا باید بخشی از م  طالع

در میان شعرای بزرگ ایران سنائی مقامی خاصّ دارد، زیرا او اوّلین شاعری 
است که حال و هوای عرفان را وارد شعر فارسی کرد، و به همین دلیل در آثار 
� معروف او  عرفانی امر به اشعار او مکرّراً استشهاد شده است.  مثلاً از قصید
ای خداخوانان قال الاعتذار  خداوندان مال الاعتبار الاعتبار"ای به مطلّع: 
 بیش از هفت مورد در الواح مبارکه ابیاتی به عنوان شاهد آمده است.  الاعتذار"
غزلیات سنائی نیز مادر غزلهای دیوان شمس است، و مولانا در آثارش سنائی را 
انا در آثار مبارکه مکرّر مورد تجلیل قرار داده است.  با توجّه به اینکه مول
مکرّر مطرح شده و مورد عنایت قرار گرفته، بررسی آثار و احوال سنائی 
های مجامع عرفان باشد، چه که آشنائی با موضوعی است که جا دارد جزء برنامه
� آشنائی با مولانا، عطّار، حافظ، و بسیاری دیگر از بزرگان  سنائی دریچ
الخصوص قصائد سنائی که از ست ، علیهای عرفانی اادب، مخصوصاً در زمینه
مدح خارج شده و رنگ عرفان گرفته است.  علاوه بر آن، انتقادات اجتماعی، حمله 



به دکانداران دین، و زاهدان ریائی در آثارش زیاد است، و شهامت او در این 
المثل انتقادات باورنکردنی است.  بسیاری از ابیات قصائد وی حالت ضرب
 یافته است.
 

 سماعیلیه در گذشته و حالا
 موژان خادم          

 در گذشته
� نهضت اسماعیلیه،  در این گفتار موضوعهای ذیل مطرح میگردد: تاریخچ
الهیات اسماعیلیه (داستان الموت و حسن علاء و وقایع بعد از الموت)، فاطمیّه و 
� مغولها، اسماعیلیه � پامیر، دور  نقش ناصرخسرو و حسن صباح، اسماعیلی
� قاجار، اعطای عنوان آقاخان، عزیمت آقاخان از ایران به هند و سپس به  در دور
اروپا، اعتقاد به تقیّه، آیا برخی از معاریف ادب فارسی اسماعیلی بودند از 
قبیل ابن سینا، مولوی، شمس تبریزی، شبستری، و غیره؟  تأثیر و نفوذ 
� اثنی های موجود بین اهتعشریه، شباسماعیلیه بر خاندان صفویه و فرق
 عرفان و الهیات بهائی و اسماعیلی.

 امروزه
امروزه اسماعیلیها در کجا هستند؟  کریم آقاخان کیست؟  آیا وی مظهر جمال الهی 
بر روی زمین است؟  اسماعیلیها امروزه چه میکنند؟  آقاخان برای اسماعیلیها چه 
های ؟  برنامهمیکند؟  وی برای سایر مسلمین و برای سایرین چه میکند
اجتماعی و اقتصادی اسماعیلیه؟ جماعتخانه چیست؟  "دیدار" یعنی چه؟  
� اسماعیلیه تحقیق میکنند،  منابع مطالعه.  پژوهشگرانی که در بار
مطالبی که مطرح خواهد شد برای درک بهتر عرفان و فرهنگ اسلامی مفید خواهد 

 بود.

 

 ء الله امر حضرت بها نظم اداری بهائی و جهان بینی
 اللّه خوشبینروح        

امروز انسان کسی است که به خدمت من علی الارض قیام نماید.  این یکی 
دوستی بهائیست.  دیانت بینی و انساناز صدها بل هزارها از  نداهای جهان
بهائی فقط به ذم خودپرستی و تحسین نوع دوستی بسنده نکرده است 
اً و نکته به نکته نشان داده است.  حقیقت بلکه راه وصول به آن را نیز دقیق
 آن است که اوج جهان بینی عملی دیانت بهائی را در نظم اداری آن میتوان دید.  

سیاست اداره امور "مجموعه آدمیان است که در یک منطقه جغرافیائی زندگی 
کنند."  این مجموعه با تک تک افراد جامعه، با کل جامعه و با سایر اشیاء در می



� اخیر با سایر مجموعه های نزدیک و دور داخل آن منطقه جغرافیائی و در مرحل
� قانون  روابطی دارد که باید تنظیم شود.  تنظیم این روابط به وسیل
� جامعه امری است سیاسی که در امر امکان پذیر است و تدوین قانون برای ادار
 بهائی به نمایندگان افراد ملّت سپرده میشود. 

ضیح این مطلب به موضوع تجدّد در دو نوع حکومت مذهبی، برای تو
مسیحی و اسلام، که واجد همه مشخّصات یک حکومت مذهبی بوده و هست در قرون 
۱۴ و ۱۹ اشاره میشود.  میدانیم که مارتین لوتر با حکومت شدیداً مذهبی پاپ 
� روحانیون آن، کاردینال، بیشاپ، کشیش و غیرهم به مخالفت  و سلسل
گذار پروتستانتیزم در مسیحیّت شد.  دو نظر اصلی او ست و پایهبرخا
� روحانیّون بود و دیگری بازگشت به دوران اولیّه  یکی حذف سلسل
 مسیحیّت و مصرّحات کتاب مقدّس.

در عالم اسلام چندی قبل از سقوط آخرین پایگاه خلافت اسلامی در 
عضی ازکشورهای امپراطوری عثمانی و پا گرفتن حکومتهای اسلامی در ب
عرب از جمله عربستان سعودی و اخیراً حکومت جمهوری اسلامی در ایران، که در 
� تجدّد اوجی تازه گرفت.  حقیقت حکومت روحانیون شیعه است، زمزم
کند ولی نظریات این متجدّدین گرچه در جای خود بظاهر منطقی جلوه می

دنی که پس از هجرت قطعاً با مصرّحات قرآن کریم، به خصوص سور و آیات م
پیامبر گرامی به مدینه نازل گردیده، نه تنها مطابقت ندارد بلکه در حقیقت 
الجمع است.  ضمنا این پروتستانتیزم اسلامی با اهداف با آنها مانعه
پروتستانتیزم  پروتستانتیزم مسیحی نیز نمیتواند همراه گردد، زیرا
حیّت و متون اولیّه عهد جدید مسیحی اصولاً با بازگشت به دوران اولیّه مسی
 مغایرتی ندارد. 

� جوامع بشری را ضروری بدانیم، این کار فقط به  امّا اگر نظم و ادار
پذیر است و بنابر این وجود مرکز و مبدأ قانونگزاری وسیله قانون امکان
نیز باید معیّن و مشخّص باشد تا بتواند قوانینی تدوین نماید که اوّلاً با 
مغایرت نداشته و در ثانی با مقتضیات زمان و مکان تطبیق طبیعت بشر 
 � � زمین به اصطلاح به یک دهکد کند.  در حالی که قسمتهای مختلف کر
نیاز کوچک جهانی تبدیل شده نمیتواند از یک مرکز قانونگزاری جهانی بی
 ماند. 

 در بینی عملی بهائی را در نظم اداری آن میتوان مشاهده کرد.  گرچهاوج جهان
نظم اداری بهائی قانونگزاری منحصراً به هیأتهای انتخاب شده از طرف افراد 
گیری جامعه محوّل است، ولی در این هیأتها اصل مشورت جایگزین تصمیم
� اخیری را که در خصوص جهان بینی بهائی در نظم اداری فردی است.  نکت
ز تشکیل باید متذکّر شوم آن است که در نظر حضرت بهاءالله مقصد ا
المللی) مشاوره در امور ملّت العدل محلّی، ملّی، یا بینالعدل (اعمّ از بیتبیت
العدل".  فرمایند: "قد کتب الله علی کلّ مدینه ان یجعلوا فیها بیتاست.  می



سپس اضافه میفرمایند: "و ینبغی لهم ان یکونوا امناء الرحمن بین الامکان و 
ها و یشاوروا فی مصالح العباد لوجه الله کما وکلاء الله لمن علی الارض کل
 یشاورون فی امورهم و یختاروا ما هوالمختار."
العدل این بدان معنی است که حتی در بیت عدل شهرها که در حقیقت بیت

المثل اگر در یک ده کوچک هم تشکیل محلّی یا محفل روحانی محلّی است، فی
� ساکنین زمین شده است، اعضاء آن باید خودشان را وکیل  خداوند برای هم
ای که به ده بدانند و در مصالح آنان مشاوره کنند، خاکروبه خود را به رودخانه
پائینتر، شهر پائینتر، و به دریای دیگر و به کشورهای دیگر میرود 
نریزند، آب اقیانوسها را مسموم نسازند، قوانینی وضع نکنند که فقط به 
کشور خود توسعه دهد ولی به اقتصاد دیگر اقتصاد ده خود، شهر خود، و 
 کشورها لطمه وارد کند و قس علی ذلک ... 

 

 مروري بر لوح مبارک هودج
 ثنا روحانی          

� قلم  موضوع بحث در خصوص يكى از اثرات معظم شيم منزله از يراع
اعلى،  موسوم به لوح مبارك هودج است. اين لوح مبارک حدود چهار صفحه،  
 صيح عربی نازل و داراى سبك  لغوی زيبائي ميباشد.بزبان ف

� اين اثر مهيمن   گرچه تعمّق و تفحّص و بدست آوردن لئالى اسرار مكنون
 � � امكانات اين فانيه است، ولكن سعی شده تا حد امکان سه جنب خارج از حيط
مربوطه در اين لوح مبارک مورد بررسى قرار گيرد. اين سه جنبه عبارتند از 
 � تاريخی نزول لوح مبارک، ارتباط لوح مبارک هودج با لوح مبارک جنب
� مندرجه.ملاح  القدس و بررسى بعضی ازمطالب مكنون

لوح مبارک هودج دارای رموز واشارات روحانى، تشبيهات و استعارات و 
تمثيلهاى ادبى است که كمك ذیقیمتی  جهت غور و تفحّص و درک معانی  
يات اين لوح مبارک اشاره به عظمت ظهور حضرت حقيقی آن مينمايد.  كلاً آ
� ناقضين سست � عهد و ميثاق الهی بهاءالله، همچنين فتن عنصر و مسئل
 ميباشد.
 

 بررسی تحلیلی محتوای کتاب بیان (فارسی)
 امراللّه بر اساس توصیف حضرت ولی

 حبیب ریاضتی         
الکتاب اُمّدر این بررسی تحلیلی از محتوای کتاب مستطاب بیان که 

 � � بیان است، ارتباط بین این امر مبارک با سایر آثار حضرت نقط دور



اولی که در دوران توقّف در شیراز و اصفهان نازل شده و نیز با آثار قلم 
امراللّه مطرح میگردد.  این بررسی بر اعلی، حضرت عبدالبهاء، و حضرت ولی
اند ن بدیع ارائه فرمودهمبنای توصیفی که حضرت ولی امراللّه در کتاب قر
 انجام میگیرد.

 :تحوّلی پویا در نظامهای دینی از لحاظ اجتماعی و الهیّات
 ای در کتاب بیان (فارسی) و کتاب ایقانمطالعه

 حبیب ریاضتی         

دو کتاب مستطاب بیان (فارسی) و ایقان علاوه بر آنکه مقامی شامخ در 
� اولی و جمال اقد س ابهی دارند، هم در تفکّر انتزاعی و بین آثار حضرت نقط
هم در کاربرد عملی اغلب معتقدات بنیانی و تعالیم اجتماعی نظامهای دینی و 
اند.  در این دگرگونی، حضرت فلسفی گذشته تحوّلی پویا ایجاد کرده
� اولی نظمی منطقی، منسجم، و ضروری را ارائه  بهاءاللّه و حضرت نقط
تحکام، و ثبات جمیع حقایق دینی را میپذیرد و اند که تمامیّت، اسفرموده
تقویت مینماید و در ضمن از قرائت سطحی و تناقضات ظاهری آنها برکنار 
است و راه را برای درک واحدی از ماهیّت و اهداف حقیقی نظامهای دینی و بوجود 
 آوردن خلقی جدید آماده و هموار میسازد.

 

 ای سیاسی است؟آیا دیانت بهائی فرقه
 –پریوش سمندری         
  خوشبین

شواهد کلّی و جزئی حاکی است که افکار قدیم، به خصوص عقاید دینی و 
مذهبی، در نفوس بسیاری در جهان امروز صلاحیّت و حقّ فکری پیدا کرده 
� میزانی برای سنجش سایر آراء و باورها به کار میرود.  است و بگون

� وفور تشتّت � بهائی در میان ای از یک طرف و از مذهبی و فرقههای جامع
 جانب دیگر مکاتب فکری گوناگون، در موقعیّت خاصی قرار گرفته است.

 � در طول تاریخ بشر، ظهور ادیان نوین همیشه با مخالفتها، بر پای
اتّهامات و افترائات، رو برو گردیده و پیروانش در معرض حملات چندین جانبه 
 اند.بوده

� نیرقدرت ومند، یعنی سران حکومت و رؤسای دینی و طلبی دو دست
پیروانشان، بیش از سایر گروهها شدّت و حدّت داشته است، و عدم درک "بیان 
� علمای دینی سبب انکار و الحاد بوده است و  دینی" در کتب آسمانی، در جرگ
� رهروان ادیان موجب بغض و غرض و بقای خرافات و موهومات  در زمر
 .انگیز گردیده استفتنه



مقاومت دیانت بهائی از دو جبهه قابل ملاحظه بوده و هست.  اوّل مقاومت به 
"سبک بهائی" در برابر معاندین امر الهی و دوم مقاومت در مقابل پریشانی و 
احتمال تشتّت در داخل جامعه و افرادی که به علّت قلّت دانش، تحت تأثیر 
 اند.تبلیغات سوء مخالفین قرار گرفته

 بر اساس حفظ و صیانت اصل وحدت و یگانگی است که فعلاً این مقاومت
� بهائی مستقرّ گردیده است و باعث تعجّب نیست اگر بزرگترین  در جامع
هائی که بر پیکر دیانت بهائی فرود میآید برای در هم شکستن این ضربه
 سدّ بزرگ و عظیم است.

ب اوقات مورد از جمله اتّهامات ناسنجیده، غیرواقعی، و غیرمنطقی که اغل
بحث در مجالس مختلف سیاسی و مذهبی مطرح است اینست که سعی میشود 
دیانت بهائی را یک "فرقه" معرفی نمایند و بزعم خویش از اهمّیّت آن در 
ماهیّت و قالب یک دین مستقل بکاهند.  در این اتّهام گروههای متفاوت مذهبی، 
 یک و سهیمند.خرد گرایان، و پیروان فکری و عقیدتی دیگر، شر

� مذهبی است؟ � سیاسی است یا یک فرق  آیا دیانت بهائی یک فرق

تعریف فرقه در اصطلاح علم کلام اسلامی، فقهی، و تعریف آن در بیان 
 پردازی استدلالی  یا بحثهای جدلی؟غربیها؛ دفاعیه

 

 های کتاب مقدّس و قرآنخداوند از دیدگاه
 هوشیدر مطلق         

اند.  اعتراضات آنان  متعدّدی علیه اسلام نگاشتهعلمای مسیحی کتب
� آن مفهوم "اللّه" بنحوی است که در قرآن  شبیه درخت تنومندی است که ریش
آمده و با مفهومی که علمای مسیحی بِدان معتقدند متفاوت است.  بنابر این 
"اللّه" را مفهومی ساختگی میشمارند و معتقدند که "اللّه" در اسلام با 
 ند" در انجیل تفاوت دارد."خداو

� درخت پیامبری است که از آن  � درخت دیانت است، بدن اگر خداوند ریش
� مختلف دو درخت گوناگون ظاهر میگردد.  علمای  نمودار شده و از دو ریش
� جسمانی خداوند است، در حالی که  مسیحی معتقدند که حضرت مسیح جلو
 عزم میدانند.مسلمین حضرت مسیح را یکی از انبیای اولوال

این دو مفهوم با هم مقایسه خواهد شد و به ویژه آنچه دکتر رابرت موری 
Robert Morey "در کتاب "هجوم اسلام The Islamic Invasion  �  نوشته، و نمون
 جامعی از اظهار نظر علمای مسیحی است، ارائه میگردد.

 

 



 

 


