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  سیزدهمو صددورۀ  

 

 گلگشتی در مبادی معتقدات 
 و

 آثار مبارکه بهائی 
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گزاریسپاس

 
 دورۀ مجمع عرفانمین ششو یکصد

 تحت توجّهات محفل روحانی ملّی بهائیان آمریکا

 

 

 توسّط

 صندوق یادبود حاج مهدی ارجمند
 

 

 

2102اکتبر  8تا  5 از   

 میشیگاندر ایالت لوهلن در مدرسۀ بهائی 

 شود برگزار می
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 للّهاطوبی لمن تفکّر فی ما نزّل فی کتاب

 المهیمن القیّوم
 

 مجمع عرفان
 سیزدهمو صددورة 

2102اکتبر  8تا  5  

 مدرسۀ بهائی لوهلن   

 برنامه
 2102اکتبر   5 جمعه

 ینویسمورود و نا بعد از ظهر
 شام  0066
 برنامهآغاز  0066

 نیایش 
 منوچهر درخشانی      آمد خوش 
 برنامه ها و تسهیالت مدرسه لوهلن 
  مدرسۀ لوهلن مدیر کیت ونس    
 لوهلن ۀگزار مدرس برن برنامهیریس تدا   

  کنندگان آشنائی با شرکت 00:6
 ایرج ایمن     زارش اقدامات مجمع عرفانگ   00:6 

 ولیلورسیندانیل          ی جدیدمعرفی کتابها   9066
  بزم عرفان 5109

 و کافه  شیکتاب فرو  56066
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 2102 اکتبر 6شنبه 

 صرف صبحانه 50:1
 الناتاعو  مناجات شروع 660۹
مکز  مجمع عرفان در شرکت کنندگان  ارتباط  متقابل با  510۹

 باخ در آلمانمتا اچتماعات 
  داستان نخستین خطابه حضرت عبدالبهائ در امریکا     90:6

 فریس بدیعی      
 طرح سئواالت و بحث    56056

  تنفّس 60۱۰:
 واقعه شهدای نیریز 660۱5

 بهاریه معانی ی همزمان با استقرار عرش حضرت اعل  
 طرح سئواالت و بحث   550:1

 وقت آزاد  و صرف ناهار 510۱۲
 بیان معفوالت در پوشش محسوسات ۰۰0٣

 حبیب ریاضتی و ارتباط آن با گشودن  رحیق مختوم  

 طرح سئواالت و بحث   0:1:
  تنفّس 510۴

 آرش زارع  حضرت عبدالبهاء در شیکاگو    0:1:
 
گروهیشرکتکنندگانعکسبرداری:سعک.00  066

 صرف شام     5056
 سوابق و مضامین  مروری بر     0066

 حسین عهدیه   سوره نصح از آثار قلم اعلی
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 طرح سئواالت و بحث     00:1

 بزم عرفان      9051 
 کتاب فروش و کافه     56051

 
  2102 اکتب 7 شنبهیک

 صرف صبحانه  50:1
 مناجات شروع و اعالنات 660۹

 مهرنوش فیروزمندی    قرآن نور آیه از هللا بها تفسیرحضرت   9056

 طرح سئواالت و بحث   56066
 تنفّس 60۱۰:

 مالحظاتی پیرامون خاطرات روز نگار    55066

 مهرداد بشیری   حضرت شوقی افندی
 طرح سئواالت و بحث 550:1 

 و وقت آزادصرف ناهار  510۱۲
  ار بابی و بهائیبین ادو پیوند  -کتاب ایقان    ۰۰0٣

 فریس بدیعی      

 طرح سئواالت و بحث   0:1:
 ستنف    051:

 مفهوم خویشتن شناسی  در آثار مبارکه:  10۴:

  سیری  در یافته های روان شناسی برای کشف "خویشتن
 حبیب ریاضتی      

 
 طرح سئواالت و بحث   10:6
 صرف شام   0051
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 ر مبارکه: مفهوم خویشتن شناسی  در آثا    0066

 سیری  در یافته های روان شناسی برای کشف "خویشتن
 حبیب ریاضتی      

 بزم عرفان   9066
 کتاب فروشی و کافه  56066

 
 

 2102بر اکت 8 شنبهدو
 صرف صبحانه  50:1 
 مناجات شروع و اعالنات 660۹
 اصول وحدت و تعمیم بین المللی درتعلیم و تربیت 510۹

 ایرج ایمن       
 طرح سئواالت و بحث   56066

  تنفّس 60۱۰:
 مهرنوش فیروزمندی    قرآن نور آیه از هللا بها تفسیرحضرت 660۱5

 طرح سئواالت و بحث   550:1
  صرف ناهار 5:051  

 

 پایان برنامۀ مجمع عرفان
 

 منوچهر درخشانی اداره کننده برنامه0
  ، فهیمه مهرابخانی،اراوند سمائی کی  ریان بزم عرفان0جم
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 ها  معرفی اجمالی موضوع سخنرانی
 به ترتیب الفبائی 

 انوادگی سخنرانانخنام 
 



 

 

8 

 

 چکیده ها
و عمومیت در تعلیم و   بین المللی  م وحدتیهامف

 تربیت
 در خطابات حضرت عبدالبهاء 

 ایرج ایمن
 

برخی از بیانات حضرت عبدالبهاء در خطاباتی که طی مسافرت 

راد فرمودند به اصول راهنمائی کننده هایشان در اروپا و امریکا  ای

ای در تعلیم و تربیت مربوط می شود. با توجه به این نکته که هدف 

کلی و محوری بیاناتی که در مجامع و محافل گوناگون ایراد 

فرمودند ویا در پاسخ به پرسش های خبرنگاران اظهار داشتند 

د، ترویج صلح و یگانگی و جلو کیری از بروز جنگ و جدال بو

مطالبی هم که در زمینه آموزش و پرورش بیان فرمودند معطوف 

و مربوط به استقرار صلحی پایدار و مدنیت ساز است. حضرت 

عبد البهاء دیدگاهی وسیع و جامع در مسائل و مساعی تعلیم و 

تربیتی ارائه داده اند که بی سابقه و در بسیاری موارد در جهت 

زمان بود. از آنجا که تفکر و  مخالف جریان فکری و تعلیماتی آن

رفتار افراد متأثر و محصول کیفیت و میزان آموزش های رسمی و 

غیر رسمی و غیرمستقیم است حصول وحدت و یگانگی و صلح 

عمومی پایدار از جمله نیازمند ایجاد وحدت و تساوی فرصت در 

تعلیم و تربیت برای همگان و در همه کشورها ست. یکی از این  

هنمائی کننده در برنامه ریزی  و تهیه و تنظیم مواد اصول را

درسی در آموزش و پرورش رعایت  اصل وحدت در تعلیم و 

تربیت است که حضرت عیدالبهاء در ابتدای قرن بیستم و پیش از 

وقوع دو جنگ جهانی و نا بسامانی های متعاقب آن که هنوز 

صیه و دامنگیر جامعه بشری است در سخنرانیهای خود مورد تو

تأکید قرار داده اند. هماهنگی برنامه ها و مواد درسی در همه 

کشور ها بخصوص دروسی که در تشکل فکری و اعتقادی افراد 
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تأثیر گذارند مانع بروز تعصب جاهالنه و عقاید و افکار خصومت 

جوئی بین اهالی کشور ها و اقوام و ملت ها می گردد. عالوه بر 

ی در سطح جهانی  مانع از بروز این تساوی فرصت های آموزش

اختالفات و دشمنی هائی می شود که ناشی از احساس محرومیت و 

عدم دسترسی به امکانات تحصیلی  به وجود میاید. حضرت 

در مونترال  0102عبدالبهاء در خطابه ای که  در اول سپتامبر 

ایراد نمودند متذکر شده اند که " جمیع عالم باید تحصیل معارف 

تا سوء تفاهم از میان بر خیزد و جمیع بشر متحد شوند". کنند 

در فیالدلفیا ایراد نمودند می  0102ودرسخنانی که در هشتم جون 

فرمایند:" ...وحدت اصول و قوانین تربیت نیز از الزم امور  تا 

جمیع بشر تربیت واحده گردند یعنی تعلیم و تربیت در جمیع 

ل و   آداب یک اصول و آداب مدارس عالم باید یکسان باشد . اصو

گردد تا این سبب شود که وحدت عالم بشراز صغر سن در قلوب 

جای گیرد." ودر جای دیگر تأکید نموده اند که " حضرت بهاء هللا 

وحدت تربیت را اعالن نموده که به جهت اتحاد عالم انسانی الزم 

است که جمیع بشر یک تربیت شوند رجاالُ و نساُ دختر و پسر 

بیت واحدگردند و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد تر

ارتباط تام بین بشر حاصل شود...بنیان جنگ و جدال بر افتد و 

بدون تحقق این مسائل ممکن نیست زیرا اخنالف تربیت مورث 

 جنگ و نزاع..." است.

 
 

 کتاب ایقان -  پیوند بین ادوار بابی و بهائی
 فریس بدیعی

ی کتاب بیان فارسی است . علیرغم این مقام شامخ، حضرت اّم الکتاب دور باب

باب آن را نا تمام گذاشته و بشارت به تکمیل آن در زمان ظهور من یظهره هللا 

فرموده اند. با نزول کتاب مستطاب ایقان این بشارت تحقق یافت. کتاب ایقان 

تار همچون پلی متین دو دور بابی و بهائی را به هم متصل ساخت. دراین گف

برخی از خصوصیات بیان فارسی و ایقان را مورد مطالعه قرار داده و 

مروری بر وجوه تشابه و تغایر این دو صحیفه کریمه خواهیم کرد. متضاعفا 
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مرتبه و مقام این منشور جلیل را در رده آثار مبارکه حضرت بهاءهللا مورد 

مقام کتاب های  بررسی قرار داده و تعمقی در بیان حضرت ولی امرهللا را که

اقدس و ایقان را اعلی و برتر بر سایر آثار جمال مبارک دانسته اند خواهیم 

د.کر  
 

نظری بر نخستین خطابه ای که حضرت 
 عبدالبهاء در امریکا ایراد فرمودند

 ریس بدیعیف

ای در  ضرت عبدالبهاء در نخستین روزهای ورود به امریکا خطابهح
اد فرمودند که اولین سخنرانی عمومی رکلیسای آسنسیون در نیویورک ای

شود. این خطابه همچنین نخستین  ایشان  در امریکا محسوب می
گفتاریست که ایشان در امریکا در  عبادتگاه مسیحی برای اجتماعی از 

اند و با شواهدی از کتاب عهد جدید و از تعالیم  هدمسیحیان ایراد فرمو
پیام حضرت  ۀعمدشود و با اعالن اصول  حضرت مسیح آغاز می

پذیرد. در این مبحث  عالوه بر نظری به مضامین  الله پایان می بهاء
مندرج در این خطابه اوضاع و شرایطی که سبب ایراد این خطابه گردید 

  .سی می شودررمدهائی که در پی داشت  بآ و  پیش

 

مالحظاتی یرامون مجموعۀ خاطرات روزنکار حضرت 

 شوقی افندی
 بشیری مهرداد

خاطره  041رسی حاضر نگرشی است به مجموعۀ منحصر بفرد حدود بر

میالدی  0101روزنگار که حضرت شوقی افندی  در فاصله فوریه تا نوامبر 

مشاهدات و خاطرات ی به زبان انگلیسی نگاشته اند. این مجموعه روزنامه ها 

در مقطعی از حیات حضرت شوقی افندی جوان یعنی زمانی که تحت توجه 

حضرت عبدالبهاء وبه عنوان منشی و مترجم آن حضرت خدمت می  مستقیم

فرمودند تحریر و تنظیم شده است. محتویات این خاطرات منعکس کننده وجوه 

مختلف زندگانی حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس پس از خاتمۀ جنگبین الملل 

اول است. حضرت شوقی افندی با تحریر و ترجمه بیانات حضرت عبدالبهاء 
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 مع زائران ومالقات کنندگان ، در کنار توصیفات سرشار از احساساتدر ج

گان این یادداشت ها را دخالصانه از مقام و مشی و رفتار هیکل مبارک خوانن

از تجربه روحانی زیارت ارض اقدس و حضور در محضر حضرت  ذذ به تل

ر عبدالبهاء دعوت می کنند.  تعدادانگشت شماری از این خاطرات روز نگار د

آرشیو ملی بهائیان ایاالت متحده امریکا محفوظ است.و برخی از این خاطرات 

طبع رسیده بروزنگار در مچله نجم باختر  در سالهای دهه دوم  قرن گذشته  

 است و مابقی هنوز چاپ نشده است.

هدف این بررسی معرفی عمومی این یادداشتها با توجه به پیش زمینه تاریخی 

 درجات  این یادداشت ها مربوط می شود.دوره ایست که به من

 

بیان معفوالت در پوشش محسوسات و ارتباط آن با 

  گشودن  رحیق مختوم

 
 حبیب ریاضتی

 

بر اساس آثار حضرت نقطه اولی، حضرت بهاءهللا و حضرت عبدالبهاء، یکی 

از مهمترین دالیل سؤ تفاهمات از آیات الهی که به اعراض و یا اعتراض 

ظهور جدید در هر عصری منجر گردیده، همانا عدم توجه و  نفوس از مظهر

ادراک به این اصل است که مفاهیم عالیه روحانی همواره به صورت جسمانی 

و اشارات محسوسه به اهل عالم عرضه گردیده چه  که غیر از این در این 

 عالم که مقیّد به شئونات عرضیه زمان و مکان است ممکن نبوده و نیست.

خیلی مدار است از برای البهاء به این اصل بنیادی تحت عنوان "حضرت عبد

" )مفاوضات(  اشاره فرموده، درک آنرا الزمه وقوف به ادراک مسائل دیگر

جوهر و حقیقت مسائلی از قبیل مفاهیم "بعثت"، "رجعت"، "بقای بعد از 

مرگ"، "بهشت"، "جهنم"، "قیام بعد از مرگ حضرت مسیح پس از سه 

یث"، "قیامت"، "معاد"، "آدم و حوا"، "مالئکه"، "حوریه"، روز"، "تثل

"ابر"، "سقوط ستارگان" و دیگر تعبیرات متشابه در آثار و نوشتجات مظاهر 

 مقدسه و اولیاء الهیه آمده است، میدانند.

بر طبق بیانات حضرت ولی امرهللا اگر نفسی قادر به "تفکیک و جدائی" و در 

باط" بین دو عالم معقول و محسوس و یا روحانی عین حال به "هماهنگی و ارت

و جسمانی موفق گردد به اتحاد بنیادی و وحدت اصولی بین عوالم حقیقی و 

مجازی که به صور مختلفه ای از جمله "معقوالت و محسوسات"، "محکمات 

و متشابهات"، "معنی و صورت"، "باطن و ظاهر"، "هدف و وسیله" 
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فتحنا  ختم رحیق  برده به جوهر و حقیقت "  توصیف و بیان گردیده اند  پی

" )اقدس(  واصل میگردد واال به تمسک به فروعات جزئی و شئونات المختوم

 جسمانی از حقایق کلی و جوهری غافل و محروم خواهد گشت.   

 

مفهوم خود شناسی در پرتو آثار بها ئی و تحقیقات 

 روانشناسی
 حبیب ریاضتی

شناسی )من عرف نفسه فقد عرف ربه( و تاثیر ارتباط خود شناسی با خدا  
عزت ، حرمت و اعتماد بنفس فردی و ایجاد روابط سالم و ه آن در وصول ب

 . در این مبحث موضوع های ذیل مطرح می شود:روحانی با سایر نفوس

نظر اجمالی بر آثار حضرت نقطه اولی ،جمال اقدس ابهی و حضرت  – 0

" من عرف نفسه فقد عرف ربه"   عبدالبهاء در شرح و تفسیر حدیث   

مقصود از "نفس" ، "رب"، و "عرفان" در آثار مبارکه . -2  

ارتباط خودشناسی و خداشناسی با دو اصل عبادت و خدمت . -1  

فردی و ارتباط آن در ایجاد شخصیت سالم  معنی و مقصود از خودشناسی -4

مبنی بر عزت ،حرمت و اعتماد به نفس و وصول به رضایت با طنی 

 وخوشحالی واقعی .

ارتباط خودشناسی) خداشناسی( با ایجاد کردن روابط سالم با معنی و انسا -5

 نی )روحانی( با سایر نفوس.

 

 حضرت عبدالبها در شیکاگو
 آرش زارع

سبب تقویت و  رت عبدالبها ه به امریکا نه تنها حض رمائیفیف تشر
موجب تحول گردید بلکه روحیه تازه تصدیقان امر حضرت بهاالله نشاط 

فکری  بسیاری از افراد چه بهایی و چه غیر بهایی بود. عشق بیکران و 
آن حضرت روح جدیدی بر پیکر تازه نهاالن آن کشور  پایانمهر بی 

 دمید.
وز بدون وقفه از شهر به شهر به مالقات ر 9::آن حضرت به مدت 

مشتاقان پیام نوین حضرت بهاالله سفر نمودند و روزی آسایش نیافتند. 
در این مدت بیش از نود هزار نفر به حضور آن حضرت مشرف گشتند 
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چه فقر چه غنی چه عالم چه امی همه یک پارچه بدون ذره ای تبعیض 
در این اسفار مبارک  و تفاوت مفتخر به زیارت آن حضرت گشتند.

مبارک شد.  از  قدومکلیساها مدارس محافل و مجامع متعددی مزین به 
 حضرت عبدالبها از قبل.شهر شیکاگو و حومات آن بود ین نقاطجمله ا

شیکاگو  قلب امریکا اطالق فرموده بودند. شاید چنین لقبی خود  به
عد این شهر نشانه اهمیت این نقطه بود چه در قبل از تشرف و چه در ب

اهمتی خاص در تاریخ ابالغ دیانت بهایی و در پیشرفت اهداف و 
احراز نمود. اعتقادات آن آیین   

ر مدت زمان کوتاهی بیش از سه هزار نفر مستقیما با ایشان مالقت د
نموده و توسط جراید و روزنامه ها از تعالیم حضرت بهاالله شهر مطلع 

متشخص و برجسته  مالقات شدند. آن حضرت با بسیاری از افراد 
نموده و آنان را به خود و تعالیم دیانت بهایی جذب نمودند از جمله 

عروف ترین شیرزنان که برای عدالت و مساوات زنان و مردان مبارزه بام
. بسیاری از این ندمیکردند و با  تعدادی سیاه پوستان مالقات نمود
پوستان امریکا بودند افراد از مشهورترین مدافعین حقوق زنان و سیاه   

بودند چند کشیش روشن فکر  ی که تشرف حاصل نمودندازدیگر افراد 
به منازل و  یشان راجمیع از قبل مشتاق زیارت آن حضرت بودند و اکه 

چنان کالم نافذ آن حضرت تاثیر بر  .کلیساهای خویش دعوت نمودند
ی خود از صندلیها برخواستن قلوب مسیحیان داشت که جمیع حضار با 

و با کف زدن با شور و شعف  بسیار عشق و  عالقه خاص خود را به آن 
نمودند .می  حضرت ابراز   

اولین روز ورود مبارک به شیکاگو مصادف با آخرین روز جلسات 
منعقده انجمن مشرق االذکار بود. در این جلسه بود که آن حضرت 

ادآوری  حضار یبه  را اهمیت خاص کوشش در احداث مشرق االذکار 
 نمودند.

رویدادهای از مهم ترین   قراردادن سنگ بنای آن و  بازدید از زمین 
حضرت عبدالبها از سالها قبل احبا را تشویق  به شیکاگو بود سفر ایشان
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به خریداری قطعه زمینی در حوالی شیکاگو کرده بودند آهمیت آن روز 
ی ی کلی احبا وابستگ هبود که زمین در آن :595اول می  یعنی  تاریخی

ارتفاع مرکز و اگو قلب امریکا کامریکا و کانادا را فراهم کرد. شی
 امریکا گشت امر در ندای

 
مروری بر سوابق و مضامین سوره نٌصح از آثار 

 قلم اعلی
 حسین عهدیه

اگر جناب وحید دارابی را درخشان ترین ستاره در آسملن تاریخ 

ی ستاره ای در همان امر درنیریز محسوب  داریم، سید جعفر یزد

آسمان است  که در درخشندگی از لحاظ فراست و از تظر فداکاری 

در سبیل  آئین حضرت باب  بال فاصله بعد از جناب وحید قرار می 

گیرد. سید جعفر در همان آغاز ورود جناب وحید به نیریز به امر 

حضرت باب ایمان آورد  و درحلقه همراهان و خاصان مورد 

وحید قرار گرفت. سید جعفر مورد احترام عموم  اعتماد حناب

اهالی حتی حاکم نیریز و مادرش بود  اما به سبب اقدامات وسیع و 

موفقیت آمیزش در اشاعه آئین حضرت باب درنیریز مورد خشم و 

غضب حاکم قرار گرفت. و حاکم مزبور تصمیم گرفت طوری سید 

موجب انتباه جعفر را مجازات کند که درسی برای دیگران شود و 

آنان گردد. موقعی که جناب وحید تصمیم گرفتند به قلعه خواجه نقل 

مکان کنند از سید جعفر خواستند که در نیریز بما ند و کوشش های 

تبلیغی را ادامه دهد. بعد از واقعه  قیام و مدافعه بابیان، سید جعفر 

 و تنی چند از بابیان گرفتار و محبوس شدندو بمدت نه ماه دچار

شکنجه و غذاب بودند و باالخره در اثر نظر مساعدی که همسر 

حاکم به زندانیان بابی دلشت موفق به فرار از زندان شدو برای 

زیازت جمال اقدس ابهی به بغداد شتافت  و پس از آن به هرات 

رفت و در پایان زندگانی در یزد بود ودر همان شهر درگذشت. 



 

 

15 

 

اسخ سئواالت سید جعفر عز سوره نصح لوح مبارکی است که در پ

 نزول یافته است.

)جناب ادیب صاهر زاده و نیز طاهره میثاقی )همسر نویسنده(  

 ازجمله نوادگان سید جعفرند.(
 

 تفسیر آیٔه نور از آثر قلم اعلی
 

 مهرنوش فیروزمندی

از سورٔه نور قرآن کریم اینگونه آغاز می گردد:  15آیٔه   

َماَواِت  ُ نُوُر السه بَاُح هللاه بَاٌح الأِمصأ َکاٍة فِیهَا ِمصأ ِض َمثَُل نُوِرِه َکِمشأ َرأ َواْلأ

بَاَرَکٍة  یٌّ یُوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َکٌب ُدرِّ َجاَجةُ َکأَنههَا َکوأ فِی ُزَجاَجٍة الزُّ

هُ نَ  َسسأ بِیهٍة یََکاُد َزیأتُهَا یُِضیُء َولَوأ لَمأ تَمأ قِیهٍة َواَل َغرأ اٌر َزیأتُونٍِة اله َشرأ

ثَاَل لِلنهاِس  َمأ ُ اْلأ ِرُب هللاه ُ لِنُوِرِه َمن یََشاُء َویَضأ نُّوٌر َعلَی نُوٍر یَهأِدی هللاه

ٍء َعلِیٌم.  ُ بُِکلِّ َشیأ  َوهللاه

'' خدا، نورآسمان ها و زمین است، مثل نورالهی، همچون مشکاتی 

است، که در آن چراغی پرفروغ باشد، و آن چراغ در میان حبابی 

ورین قرار داشته باشد، که آن حباب همچون ستاره ای دّری و بل

درخشان است، این چراغ، از درخت پر برکت زیتون برافروخته 

می شود، که نه شرقی و نه غربی است؛ آن روغن چنان شفاف و 

زالل است، که نزدیک است هنوز به آتش نرسیده شعله ور گردد؛ 

س را که بخواهد به نوری است بر فراز نور دیگر، و خدا هر ک

نور خویش هدایت خواهد کرد، و خدا این گونه برای مردم ـ 

 هوشمند ـ مثل می آورد، وخدا به هر چیزی علیم و آگاه است ''.

در شرح و تفسیر این آیه كه یكى از زیباترین و غامض ترین آیات  

قرآن كریم است تفاسیر زیادى از سوى مفسران و شارحان قرآن 

ت و هر كدام بر اساس دیدگاههاى متفاوت عرفانى، ارائه شده اس

فلسفى وكالمى آنرا تفسیر نموده اند. مفهوم ظاهر آیه روشن است؛ 

خداوند نورآسمان ها و زمین است. اما همین جمله که نقطه محوری 
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است و اطالق آن به خداوند جای بحث های متعددی را  « نور»آن 

 پیش روی قرارمى دهد.

 

در یکی از الواح خود به افتخارمیرزا آقا رکاب حضرت بهآهللا  

ساز شیرازی و در جواب سئوال وی به وضوح به شرح و تفسیر 

این آیه می پردازند وپرده از رموزی برمیدارند که به فرموده 

 حضرتش هیچ احدی به آن واقف نگشته است.

شرح این تفسیرارزنده و حقایق دیگری  که پیرامون نورمطرح  

ضوع بحث ما خواهد بود. در این راستا با گذری کوتاه می گردد مو

مفهوم نور در ادیان ایرانی را  نیز بررسی خواهیم کرد  که البته  

ما را به تفهیم و درک عمیق تر تعابیر حضرت بها هللا نزدیک تر 

 می سازد

 

 هواقعه شهدای نیریز و استقرار عرش حضرت باب در کو

 کرمل

 9191در نوروز 
 انی معانیبهاریه روح

مردم ایران برای رهائی از قید حکومت های استبدادی و نفوذ بی 

در اوایل قرن بیستم میالدی قیام نمودند و  حد علما در امور ملت

شاه قاجار در سال   خواهان استقرار مشروطیت شدند. مظفرالدین

فرمان تأسیس مجلس شورا و وضع قانون اساسی را امضا  0111

ال وفات کرد. جانشین او محمدعلی شاه نمود ولی در همان س

مخالف حکومت مشروطه بود و مجلس را منحل نمود اما اقداماتش 

برای ابقاء حکومت استبداد به شکست انجامید. بعد از خلع وی از 

سلطنت پسرش احمد شاه که هنوز به سن بلوغ نریسده بود بر تخت 

های سلطنت نشست  و راه مشروطیت در پیش گرفت. زد و خورد 

متمادی بین نیروهای موافق و مخالف مشروطیت سبب ضعف 

حکومت مرکزی و سرکشی طاغیان  بخصوص در نقاط دور از 

پایتخت گردید. جاه طلبان عوام فریب از فرصت استفاده نموده به 
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اسم اسالم و حفظ منافعش ناحیه نیریز و توابعش را به تصرف در 

بهائیان اعالن نمودند. آوردند و نیت خود را برای از بین بردن 

میرزا محمد شفیع روحانی ، نویسنده تاریخ امری نیریز تحت 

در نوجوانی « لمعات االنوار، شرح وقایع نیریز شور انگیز»عنوا

شاهد حمله شیخ ذکریا به نیریز و شکست حکومت محلی و همراه 

ساختن اهالی محل برای قلع و قمع بهائیان و شهادت نوزده نفر از 

بود. وئ شرح ماجرا را 0111ال اقدس ابهی در نوروز عشاق جم

نوشته که اساس این مقال است. این واقعه همزمان با استقرار عرش 

مطهر حضرت نقطه اولی در مقام اعلی در کوه کرمل اتفاق افتاد 

وحضرت عبدالبهاء ارتباط این دو واقعه را در لوحی بیان فرموده 

 اند. 
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جامعرعافنم

آغاز شد.  این مجامع همه ساله  1۹۹۱مجامع عرفان در سال  برگزاری

های فارسی، انگلیسی، و آلمانی در اروپا )ایتالیا و   طور جداگانه به زبان هب

آلمان( و در آمریکای شمالی )در مدرسۀ بهائی لوهلن در ایالت میشیگان و 

شود و محیطی دوستانه ر میدر مدرسۀ بهائی بوش در ایالت کالیفرنیا( برگزا

برای مبادلۀ افکار و همکاری در مطالعات امری و مالقات و مذاکره با 

گونه مطالعات و فرصتی برای ارائۀ  مندان این نطران و عالقه صاحب

پژوهش در آثار مبارکه و مبادی معتقدات امر بهائی و مطالعات تطبیقی در 

ئی و رویکرد تعالیم بهائی به ادیان و مکاتب علمی و فلسفی از دیدگاه بها

از نغمات موسیقی و  ت کنونی جامعۀ بشری و نیز استفادهمسائل و مشکال

شود در  می آورد. مقاالت تحقیقی که در مجمع عرفان ارائه  فراهم می آواز

و انگلیسی و آلمانی طبع  فارسی های انتشارات ساالنۀ مجمع عرفان به زبان

همچنین محتوی الواحی است که   عرفان سفینۀدفترهای گردد.  و نشر می

 قبالً طبع و نشر نشده و منابع و مراجعی است برای مطالعات امری.

برنامهها و انتشارات مجمع عرفان به  ها، برای کسب اطّالع در بارۀ هدف

  رجوع کنید.   www.irfancolloquia.org  تارنمای
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