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  هاي اختصاري شناسي و راهنماي عنوانبكتا

  
 امريآثار 

مؤسّسۀ معارف بهائی، (، آثار قلم اعلٰىحضرت بهاءاللّه،  آثار قلم اعلٰى
 ) میالدی۱۹۹۶ بدیع، ۱۵۳چاپ سوّم 

، چاپ مصر، سنۀ ادعیۀ حضرت محبوبحضرت بهاءالله،  ادعیۀ حضرت محبوب
 .ق.ه ۱۳۳۹

دارالنشر : ریودوژانیرو (ادعیۀ مبارکهحضرت بهاءاللّه،  ادعیۀ مبارکه
 )م۲۰۰۳البهائیه، 

پرس،  سنچوری: استرالیا (مختصر صدرالصدوراستداللیۀ  استداللیۀ 
 )م۲۰۰۴

مؤسّسۀ : طهران (اسراراآلثار فاضل مازندرانی، اسداللّه اسراراآلثار
 )  بدیع۱۲۹ ملّی مطبوعات امری،

 ۀسمؤسّ(  جلد۴امر و خلق، در ، یفاضل مازندراناسداللّه  امر و خلق
 ) بديع۱۲۸ ،ی مطبوعات امریمّل

 Lights of Guidance: A Bahá’íای از مجموعۀ  ترجمه انوار هدایت
Reference File Compiled by Helen Bassett Hornby, 

5th ed., 1997, Bahá’í Publishing Trust, India 
لجنۀ نشر آثار، : النگنهاین(، کتاب ایقانحضرت بهاءاللّه،  ایقان

 )م۱۹۹۸
ترجمۀ پریوش سمندی ( مارتین ویلیام هاچر و دوگالس آیین فراگیر

دیانت بهائی آیین فراگیر ) اللّه خوشبین خوشبین و روح
 ۱۴۶مؤسّسۀ معارف بهائی بلسان فارسی، کانادا،  (جهانی
 ) میالدی۱۹۸۹بدیع، 
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چاپ  ( جلد۲اآلثار، در  بدایعمیرزا محمود زرقانی،  اآلثار بدایع
 )۱۹۸۲النگنهاین، آلمان،  مجدّد،

  ) بدیع۱۴۰النگنهاین، لجنۀ نشر آثار،  (رةالنّوربشا  بشارةالّنور
، نشریّۀ پیام بهائیاز انتشارات  ( جلد۲در پیام آسمانی،  پیام آسمانی

ماهانۀ محفل روحانی ملّی فرانسه برای بهائیان ایرانی، 
 ) م۲۰۰۱

نشریۀ ماهانۀ محفل روحانی ملّی فرانسه برای (پیام بهائی  پیام بهائی
 ۱۵۲شمارۀ ، )بهائیان

  مطبوعات ۀسّسؤم (پیام ملکوت، خاوری عبدالحمید اشراق  پيام ملکوت
  )۱۹۸۵ امری هندوستان،   

 .)طبع و نشر نشده است ( تحقيق و تتبعۀمجموع  تحقیق و تتبّع
 ةحیفا، مطبع (فی ترجمة حياة قدمآء األحبّاء، تذکرةالوفا تذکرةالوفا

  )م۱۹۲۴عبّاسيّه، 
تنظيم شده از ( ئی تربيت بهاۀكه در بار آثار مبارۀمجموع ئیتربيت بها

العدل اعظم  نصوص و الواح بيتمطالعۀ  ۀطرف دائر
، تدوين و ۱۹۷۶گوست آ، ئی بهای، مركز جهانیاله

 )ه مودّتنصرالّل: یترجمۀ آثار انگليس
مؤسّسۀ  (رسالۀ تسبیح و تهلیلخاوری،  عبدالحمید اشراق تسبیح و تهلیل

 ) بدیع۱۲۹ملّی مطبوعات امری، 
لجنۀ ملّی نشر  (توقیعات مبارکهحضرت ولی عزیز امراللّه،   توقیعات

 آثار امری به لسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان،
  )م۱۹۹۲

 تولّد مدنیّت جهانی حضرت ولی عزیز امراللّه، تولّد مدنیّت جهانی
   )توقیعاتمندرج در (

یب، چاپ کانادا، از انتشارات مجلۀ عندل( حدیقۀ عرفان   حدیقۀ عرفان
  ) بدیع۱۵۲اوّل، 
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 مجموعۀ خطابات حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،  خطابات
لجنۀ ملّی نشر آثار امری به زبانهای فارسی و عربی، (

 )م۱۹۸۴النگنهاین، آلمان، 
 ،محفظۀ ملّی آثار امری( رسالۀ عدلیه ،حضرت نقطۀ اولٰى رسالۀ عدلیه

 )۸۲شمارۀ 
، ترجمۀ بیانیّۀ دفتر روابط عمومی الم انسانیبيانيۀ رفاه ع رفاه عالم انسانی

از انتشارات محفل روحانی ملّی  (المللی بهائی جامعۀ بین
 )م۱۹۹۶بهائیان ایاالت متّحدۀ امریکا، ویلمت ایلینوی، 

تجدید چاپ و  (ظهور عدل الهیحضرت ولیّ امراللّه،  ظهور عدل الهی
ی،  امریکائ–تغییرات توسّط لجنۀ امور احبّای ایرانی 

داراالنشاء محفل روحانی ملّی بهائیان ایاالت متّحده، 
   )م۱۹۸۷ویلمت ایلینوی، چاپ دوم، 

  جلد۹تاریخ ظهورالحق، در اسداللّه فاضل مازندرانی،  ظهورالحق
 ۱۳۱مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، طهران، جلد هشتم، (

 )بدیع
 .م۱۹۸۸ پ، چافرهنگ لغات منتخبهدکتر ریاض قدیمی،  فرهنگ لغات منتخبه 

  جلد۴قاموس ایقان، در خاوری،  عبدالحمید اشراق قاموس ایقان 
 ) بدیع۱۲۸مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، : طهران(

 The Promised Day is Come ترجمۀ توقیع دقد ظهر یوم المیعا
، )ترجمۀ جناب نصراللّه مودّت(حضرت ولی عزیز امراللّه  قرن بدیع

 ۱۴۹ف بهائی، کانادا، مؤسّسۀ معار ("قرن بدیع"کتاب 
 )بدیع

مرکز جهانی بهائی، (، کتاب اقدسحضرت بهاءاللّه،  کتاب اقدس
 )م۱۹۹۵حیفا، 

 ، چاپ طهران، آزردگانکتاب بدیع کتاب بدیع
ای  مجموعهمندرج در  (کلمات فردوسیهحضرت بهاءاللّه،  کلمات فردوسیه

 )از الواح



  هاي اختصاري شناسي و راهنماي عنوان              كتاب                                                       10سفينة عرفان  دفتر  

283 

لد، در تشریح  ج۲کنز اسرار، در دکتر داریوش معانی،  کنز اسرار
لجنۀ ملّی نشر آثار امری به لسان (، کلمات مکنونۀ فارسی

.  م۱۹۹۳النگنهاین، آلمان، جلد اوّل،  . فارسی و عربی
 ).م۱۹۹۹جلد دوّم، عصر جدید، دارمشتات، آلمان، 

مؤسّسۀ ملّی  (گنج شایگانخاوری،  عبدالحمید اشراق گنج شایگان
 ) بدیع۱۲۴مطبوعات امری، 

، گنجینۀ حدود و احکامخاوری،  حمید اشراقعبدال گنجینه
  ) بدیع۱۲۸مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، (

 م؛ ۱۹۸۶، ۱ج: طبع برزیل ( جلد۳الحکمة، در  لئالی الحکمة لئالی
  )م۱۹۹۱، ۳م؛ ج۱۹۹۰، ۲ج

ای از  مجموعهمندرج در  (لوح اشراقاتحضرت بهاءاللّه،  لوح اشراقات
  )الواح

ای از  مجموعهمندرج در  (ح دنیالوحضرت بهاءاللّه،  لوح دنیا
 )الواح

لوح مبارک خطاب به شیخ محمّدتقی حضرت بهاءاللّه،  لوح شیخ
مؤسّسۀ ملّی  (مجتهد اصفهانی، معروف به نجفی

 ) بدیع۱۱۹مطبوعات امری، طهران، 
آهنگ مندرج در ( لوح مستر مكسولحضرت عبدالبهاء،  لوح مستر مكسول

  )بديع
ای از  مجموعهمندرج در  (لوح مقصود، حضرت بهاءاللّه لوح مقصود

  )الواح
الواح مندرج در ( لوح ملكه ويكتورياحضرت بهاءاللّه،  لوح ملكه ويكتوريا

  ) ارضینازله خطاب به ملوك و رؤسا
  جلد۹مائدۀ آسمانی، در  ،خاوری عبدالحمید اشراق ۀ آسمانیمائد

 ) بدیع۱۲۹و ۱۲۸مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، طهران، (
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ای از الواح جمال اقدس ابهٰى  مجموعهحضرت بهاءاللّه،  ای از الواح مجموعه
لجنۀ ملّی : هوفهایم  (که بعد از کتاب اقدس نازل شده

 ) م۲۰۰۰ بدیع، ۱۵۶نشر آثار به لسان فارسی و عربی، 
چاپ چهارم، آلمان (، رسالۀ مدنیّهحضرت عبدالبهاء،  مدنیّه

۱۹۸۴( 
) یخانم كليفورد بارن یگردآور (حضرت عبدالبهاء مفاوضات

 )م۲۰۱۹مصر، ، قاهره( مفاوضات
 )نسخۀ تکثیر شده در ایران (یمفهوم حيات روحان  یمفهوم حيات روحان

  جلد ۹مکاتیب حضرت عبدالبهاء، در حضرت عبدالبهاء،  مکاتیب
منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ حضرت نقطۀ اولٰى،  منتخبات آیات

سۀ ملّی مطبوعات امری ایران، مؤّس (اولٰى عزّ اسمه االعلٰى
 ) م۱۹۷۸ بدیع، ۱۳۴

لجنۀ ملّی  (̍منتخباتی از آثار قلم اعلیحضرت بهاءاللّه،  منتخباتی از آثار
نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان، 

 ) بدیع۱۴۱
منتخباتی از مکاتیب حضرت حضرت عبدالبهاء،  منتخبات مکاتیب

  جلد ۶ عبدالبهاء، در
 م؛۱۹۷۹، مؤسّسۀ مطبوعات امری، ویلمت، ایلینوی، ۱ج(
 م؛۱۹۸۴، مرکز جهانی بهائی، ۲ج
لجنۀ نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، ، ۳ج

 م؛۱۹۹۲، آلمان، نهایالنگن
 م؛۲۰۰۰، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، ۴ج
 م؛۲۰۰۳، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، ۵ج
 )م۲۰۰۵، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، ۶ج

نظم جهانی بهائی، منتخباتی از آثار صادره از قلم حضرت  نظم جهانی بهائی
مؤسّسۀ (اعظم  ، ترجمه و اقتباس هوشمند فتحولیّ امراللّه

 ) م۱۹۸۹معارف بهائی به لسان فارسی، کانادا، 
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 ، طهران، ایران)نشر سوم (ئی حيات بهاۀنمون ئی حيات بهاۀنمون
 
 

  ساير مĤخذ
Dictionnaire des concepts philosophiques, Michel BLAY, LAROUSSE, 
2006 

 )م۲۰۰۳المکتبة العصریة، : بیروت(االحادیث القدسیة  االحادیث القدسیة 
 .)ق.ه۱۳۸۸اسالمیه، : طهران (بحاراالنوار، مجلسی  بحاراالنوار 

گاه،  (تعريفها و مفهوم فرهنگش آشوری، داریو تعريفها و مفهوم فرهنگ  نشر آ
 ).ش.ه۱۳۷۹   
: طهران( االنوار االسرار و منبع جامع، شیخ سید حیدر آملی  االسرار  جامع

شناسی  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ایران   
 .)ش.ه۱۳۶۸فرانسه،    

 ائرةالمعارف فارسی د،دکتر غالمحسین مصاحب  ائرةالمعارف فارسید
 )رجمۀ محمّدباقر ساعدیت (باقر خوانساریمیر سیّد محمّد الجنات  روضات
: طهران(السّیاحه  العابدین شیروانی، ریاض حاجی زین  الّسیاحه ریاض

 .)ش.ه۱۳۳۹ سعدی،
 )م۱۹۹۹دارالمفید، : بیروت(الزیاره  شرح  الزیاره  شرح

: طهران (شرح گلشن راز، الدّین محمّد الهیجی شمس  شرح گلشن راز
 .)ش.ه۱۳۷۱زوّار، 

 )دارالفکر: بیروت( القدیر فیض   القدیر فیض
طبع : طهران (الجنان  کلیات مفاتیح،حاج شیخ عبّاس قمی  الجنان کلیات مفاتیح

 )کتاب
 اسالمیه، : طهران (النعمة الدین و تمام کمال شیخ صدوق، النعمة الدین و تمام کمال

 )ای اللّه کمره ، با ترجمۀ فارسی آیت.ق.ه۱۳۹۶   
 مبانی تعلیم و تربیتان، نورالدّین رحمانی مبانی تعلیم و تربیت

 ) جلد۴المرتضویة، در المکتبة : طهران( البحرین مجمع   البحرین مجمع
 :بمبئی (الیقین مشارق انوار، شیخ علی المحالتی  الیقین مشارق انوار
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 .)ق.ه۱۳۰۳
انتشارات : طهران (مصنّفات فارسی ،عالءالدوله سمنانی مصنّفات فارسی 

 اهتمام نجیب مایل ، به.ش.ه۱۳۶۹علمی و فرهنگی، 
 )هروی

: طهران (البالغه نهجترجمۀ دکتر سیّد جعفر شهیدی،  البالغه  نهج
 .)ش. ه۱۳۷۰انقالب اسالمی،  انتشارات و آموزش
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  فهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر اول
  رسالة حضرت رب اعلي در شرح حديث

  پور منوچهر سلمان          "من عرف نفسه فقد عرف ربه"   
  وحيد بهمردي            الحرمينينصحيفة ب

  در بارة احكام بيانو خطابات به اهل بيان
  محمد افنان             در كتاب مستطاب اقدس

  وحيد رأفتي          مراتب سبعه و حديث مشيت
  شاپور راسخ              كتاب عهدي

   و رد"دين" و "دئينا" يا "حوريه"انگيزة 
  مران اقبالكا        القدس    پاي فكر مزديسنا در لوح مالح

  منوچهر مفيدي            اسرار علم و حكمت الهي
  ايرج ايمن         احوال و خدمات حاج مهدي ارجمند

  دومفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  عرفان در ارتباط با مطالعة نصوص

  شاپور راسخ              و الواح مباركة امر بهائي
  ايرج ايمن          مقاصد دين و مأموريت آئين بهائي

  منوچهر سلمان پور          م نار در آثار حضرت بهاءاللّهمفاهي
  آثار منزله از قلم اعلي در ايران

  وحيد رأفتي               قصيدة رشخ عما
  داريوش معاني        فرق متصوفة كردستان در دورة بغداد

  فريدالدين رادمهر              هفت وادي
  از مسكن خاكي

  وحيد رأفتي         مĤخذ مطالب منقول در هفت وادي
  وحيد بهمردي            لوح مبارك جواهر االسرار
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  شاپور راسخ            كتاب مستطاب ايقان
  محمد افنان                مستغاث
         شخيص و تعيين مواضيع الواح مباركهروش ت

  حبيب رياضتي    )١٨۶٣ – ١٨۵٣( بغداد –دوران طهران     آثار قلم اعلي، 
  

  سومفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  م ادرنهمباحث ايا

  وحيد رأفتي         مالحظاتي در لوح نازله به اعزاز مالّ عبدالرّحيم
  ايرج ايمن           در آثار قلم اعليالّله کلمةتوصيف 

  محمد افنان            ذيلي در بارة مباني احكام
  معين افناني     بررسي مضامين قصيدة تائية كبري و قصيدة عزّ ورقائيه

  وحيد بهمردي        ي در دارالسالمّالطّعام نازل از قلم اعللوح كل
  محمد قاسم بيات          گلگشتي در رسالة چهار وادي

  شاپور راسخ              مثنوي مبارك
  منوچهر سلمان پور          مروري بر لوح مبارك سلطان ايران

  نادر سعيدي          كتاب بديع و مسألة تكميل بيان
  حبيب رياضتي     نظر اجمالي به آثار قلم اعلي نازله در اسالمبول و ادرنه

  رشحات عرفان فهرست منتخبي از آثار قلم اعلي
 ) ١٨۶٨  –١٨۶٣( ادرنه –   دورة اسالمبول 

  چهارمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  فقراتي از آثار حضرت بهاءاللّه در بارة سجن عكّا

  دو لوح از الواح نازله از قلم اعلي در ادرنه
  ود ادرنهلوح نازله از قلم اعلي در اوائل ور
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     به افتخار نبيل اعظم زرندي
  شاپور راسخ      مروري سريع بر مباحث كتاب مستطاب اقدس

  مضامين عمده در الواح مباركة جمال ابهي
  شاپور راسخ           خطاب به ملوك و رؤسا و زعماي دنيا

  محمد افنان          سورة غصن و عهد و ميثاق بهائي
  للّه خوشبينا روح            زمينة تاريخي لوح احتراق

  منوچهر سلمان پور       مروري بر مواضيع اساسي لوح مبارك حكمت
  مونا عليزاده         سوابق تاريخي و مضامين لوح اشرف

  برخي از خطابات قهريه به زعماي عثماني
  مقدم ذبيحي سيامك               لوح رئيس و لوح فؤاد

  ايرج ايمن          شأن و لزوم اجراي احكام الهي
  معين افناني        ارة لوح و حديث كنت كنزمالحظاتي در ب

  وحيد رأفتي             نظري بر لوح قناع
  مروري بر الواح حضرت بهاءاللّه

  كامران اقبال            خطاب به محمد مصطفي بغدادي
  رشحات عرفان

  وحيد رأفتي  :تنظيم و تدوين    خاوري  از آثار عبدالحميد اشراق–   الف 
  محمد افنان        ياني نقطه و حرف در معارف ب–    ب 
  محمد افنان             سراج و سرّاج–    ج 
  اي از ميرزا موسي آقاي كليم نامه–    د 

  وحيد بهمردي                      به ذبيح كاشاني
  شرح تشرّف ميرزا محمد باقر هائي به 

  اللّه هائي  موهبت             حضور حضرت بهاءاللّه جلّ جالله
  اعليفهرست منتخبي از آثار قلم 

  .)ق.ه١٣٠٠ –١٢٨۵(   نازله در اوائل دورة عكّا 
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  پنجمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  "بسيط الحقيقه"اي از آثار مباركه در بارة  مجموعه

  وحيد رأفتي        "بسيط الحقيقه"راهنمائي براي مطالعة 
  شاپور راسخ          "كلمات فردوسيه"مجملي در بارة 

  لسه لوح از آثار استداللي جما
  محمد افنان             اقدس ابهي و دليل حكمت

  نامة مروري بر مواضيع زيارت
  پور منوچهر سلمان               حضرت سيد الشهداء

  شاپور راسخ            "لوح دنيا"مضامين 
  ةالزّيارةمروري بر سور

  مونا عليزاده          )الباب نامة جناب باب زيارت   (
  ارتباط ميان كتاب اقدس 

  شاپور راسخ             آن   و الواح متمم 
  نگاهي به ادعية شفا و ادعية

  كيان سعادت               مخصوصه در امر بهائي
  نامه  مروري بر دو زيارت
  آرمين اشراقي                 از آثار قلم اعلي

 فتحيه رشيدي        شرحي در سوابق و مضامين لوح مريم

  فهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر ششُم
  محمد افنان        "االسماء قيوم"كلّيات مقدماتي دربارة 

    مهري افنان        نظري بر مندرجات رسالة دالئل سبعه
    شاپور راسخ          مدنيهرسالة  - 1: از مدنيه تا سياسيه

 شاپور راسخ        سياسيهرسالة  -2      

            مروري بر مضامين الواح خطاب به ياران پارسي
    قيان صاد. ع          سوابق تاريخي پارسيان در ايران   و
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  فتحيه رشيدي            مروري بر تفسير بسمله
    آرمين اشراقي          ". . .اليسعني"در شرح لوحي 

  فريدالدين رادمهر              ماءالحقيقه
    نيا فاروق ايزدي            مقالة شخصي سياح
   فريدالدين رادمهر            مركز ميثاق و عرفان

                سيماي حضرت مسيح در
  مونا عليزاده               آثار حضرت عبدالبهاء
            اي از جناب نامه: پاسخي به چند پرسش

  وحيد رأفتي            اكبر    آقا شيخ محمد علي نبيل

   هفتمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر
       فريدالدين رادمهر        منابع براي مطالعة آثار حضرت نقطة اولي

        مهري افنان        "صحيفة عدليه"نظري اجمالي بر مندرجات 

         محمد افنان       "افالكيه"نظري بر محتواي لوح مبارك 
         وحيد رأفتي              تشريع و تبيين 

       شاپور راسخ         حصرت عبدالبهاء منظرزعلم و علماء ا
  تبيينات حضرت عبدالبهاء در مورد برخي از

         مونا عليزاده              آيات قرآن و احاديث اسالمي
   در اهللا ز حضرت بهاءهايي ا جلوه

         فاروق ايزدي نيا                آثار حضرت عبدالبهاء
  هاي حيات بهائي در  برخي جلوه

  ) كاوياني( سامي فالور              زندگاني حضرت عبدالبهاء
         محمد افنان            تأملي در بارة علم تعقّلي

   هشتمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر
       وحيد رأفتي             صنمروري بر سورة غ

         روحاني سناء          مروري بر مضامين لوح هودج
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         مهري افنان        به علماي معاند̍برخي از خطابات قلم اعلي
         محمد افنان          ̍سير تدريجي نزول آثار حضرت نقطة اولي

      شاپور راسخ         به حكام زمان̍هاي حضرت نقطة اولي پيام
  محمد افنان          ̍ حضرت نقطة اوليثارآاي از   مجموعهمعرّفي

  فريدالدين رادمهر       در معرفت الهي̍بحثي در بارة توقيع حضرت نقطة اولي
  تورج اميني           نظرية هنر در دو آئين بابي و بهائي 

  شاپور راسخ             دو نداي نجاح و فالح 
   قدس عالءالدين            سوابق و مضامين لوح عمه

     جورابچي                 
  نيا  فاروق ايزدي          نقطة بيان در آثار طلعت پيمان 

  فرانك نيكوكار             عالم ملك و جهان ملكوت 
  رقّي ت شراره تاج          محبت در آثار حضرت عبدالبهاء 

  فتحيه      پژوهشي در آثار حضرت عبدالبهاء: پاسخ به چند پرسش
  شيرازي                    

   نهمنة عرفان، دفترفهرست مقاالت سفي
            شيوا الهيون      روابط و رفتار حضرت عبدالبهاء با افراد

        آرمين اشراقي               خان كرماني با اديان بابي و بهائي  ارتباط كريم
            محمد افنان       اي در بارة مناجات در آثار بهائي  مقدمه
  نيا   فاروق ايزدي            در مروري بر آثار ايشانهائي از سيماي حضرت عبدالبهاء جلوه

           محمدقاسم بيات      مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
   و ساطع بيات                           

             الدن پاكدامن            !مرحبا! مرحبا
             فريد رادمهر     تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق

              شاپور راسخ       وح الهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي ل
           شاپور راسخ       ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء

           وحيد رأفتي         سيري در آثار مباركة بهائي
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  غلطنامه  

  اغالط ذيل را در دفتر نهم سفينه عرفان اصالح فرماييد
  

  صحيح      غلط    سطر    صفحه
 از افق   ار افق  ۵  ۱۱
 روائح   روانح  ۴  ۱۴
 ،باشيم خاضع   خاضع،باشيم  از آخر۲  ۱۶
  زائد ۳(خوبی بوده   ۳خوبی بوده   ۱۳  ۲۴

 )است       
 متجلـّی سازد  تجـلّی سازد  ۱۴  ۲۵
 )يا نيرويی قوی(قوی ای    قوئی  ۶  ۲۶
 می پرداخت  می پرداختند  ۱۵  ۳۷
 نمود   نمودند  ۳  ۳۸
 مدرسه ای شده که  مدرسه ای که  ۵  ۳۹
 بعالوه   عالوه  از آخر۱۱  ۴۰
 زودتر  هرچه زودتر  از آخر۶  ۴۲
 زيرا مالک  زيرمالک  از آخر۱۲  ۴۳
 بر اثر اقدام  در اقدام  از آخر۸  ۴۴
 تدوين   تديون  ۶  ۵۸
 مغرضانه  معرضانه  ۶  ۶۰
 سورة البقرة  سورۀ البقرۀ  ۱۲  ۶۶
 مدینة العلم  ۀ العلممدين  ۱۳  ۶۸
 امانةاللّه   امانۀاللّه  ۸  ۶۹
۶۹  ۸  ]۱۲۶۰[   ]۱۲۷۰[ 
 کلمةاللّه   کلمۀاللّه  ۱۰  ۶۹
  الزال   مازال  از آخر۳  ۸۰



  غلطنامة دفتر نهم                                                                                                                  ١٠سفينة عرفان دفتر 

295 

  صحيح      غلط    سطر    صفحه
 ربّنا آتنا  ربّنا و آتنا  از آخر۴  ۸۱
 )نقطه زائد است(   . نادانی  از آخر۷  ۸۲
 . رعسي   عسير  از آخر۷  ۸۲
  هواالبهی   هوالبهی  ۴  ۸۳
 هواالبهی   هوالبهی  ۹  ۸۳
 ذلـّت   ذّت  از آخر۲  ۸۴
 اوکار   ادکار  آخر  ۸۵
 عنبری   انبری  ۱۰  ۸۶
 بعظمة   بعظمته  از آخر۲  ۸۶
 بقعة   البقعة  ۱  ۸۷
 النقطة   النقطۀ  ۹  ۸۷
 علیهم   اليهم  ۱۴  ۸۷
 السموات   السّمات  ۱۶  ۸۷
 هر اسيری   هر اسير  آخر  ۸۷
 هواالبهی   هوالبهی  ۹  ۸۸
 غبطۀ   خبطۀ  از آخر۷  ۸۸
 رمز   روز  از آخر۶  ۸۸
 .بينا و دانا   .بينا  ۲  ۸۹
 ع ع. الرّحيم   .الرّحيم  ۲  ۸۹
 افتند   افت ند  ۲  ۱۰۶
 شمشیر   شمیر  ۱۲  ۱۱۰
 آرزوی   آرزو  آخر  ۱۱۰
 مکاتیب  م کاتیب  ۱۶  ۱۱۱
 تحریر   ریتح  ۱۴  ۱۱۸
 غمام   غمار  ۹  ۱۲۲
  کینونات   کیونات  ۱۳  ۱۲۳
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  صحيح      غلط    سطر    صفحه
 گوژپشتی  گوزپشتی  ۱۳  ۱۳۳
 خلقک فخلقتک   خلقک  ۱۰  ۱۴۰
 روح الحياة  لوح الحياة  ۱۰  ۱۴۰
۱۴۱  ۳  ۱۰۱–۱۰۳  ۱۰۸–۱۱۰ 
 حسّاسه   حساسیه  ۸  ۱۴۱
 نمود   نمو   ۱۳  ۱۶۲
 ن نفوسآ   آننفوس  آخر  ۱۶۷
 فارمر   فامر  ۱۰  ۱۶۸
 طنین   تنین  ۱۷  ۱۶۸
 به کمال  بم کمال  از آخر۱۲  ۱۶۹
 بدایع   ب دایع  ۱۴  ۱۷۲
 دوران میان دوران یکی میان  ۱۵  ۱۷۶
 مفتوح شود  مفتوح شد  ۶  ۱۸۸
 ادرنه   اندرنه  از آخر۱۱  ۱۸۹
 معتدين   متعدین  از آخر۱۰  ۱۹۴
 خصّباال  بالخصّ  از آخر۶  ۱۹۵
 حاکی   حالیک  ۱۲  ۱۹۶
 برای کسب  بر کسب  ۱۰  ۱۹۷
 تسمیه   شدّت ۲۷ردیف   ۲۰۲
 ) زائد است۳ج(  ۳کانادا، ج ۵۰ردیف   ۲۰۳
 بیان و    بیانو  ۴  ۲۷۸
 ما الحقیقه  ماء الحقيقه  ۳  ۲۸۲

  
مؤسّسه ملی ( جلد ۹ظهور الحق در " در سطر اوّل نوشته شده ۲۷۵در صفحۀ : توجّه

 باید توجّه داشت که فقط جلد سوم ظهور )".   بدیع۱۳۱, مری، طهرانمطبوعات ا
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از این دو هم .  چاپ شده و بقیه خطی است) در دو مجلّد(الحق و جلد هشتم 
 .فقط جلد هشتم در مؤسّسه ملـّی مطبوعات امری طبع شده است

  
 از آخر نوشته شده منتخباتی از مکاتیب حضرت ۷، سطر ۲۷۵در همان صفحۀ 

لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، هوفهايم، آلمان، ( جلد ۵لبهاء در عبدا
 در امریکا، جلد دوم در ۱۹۷۹باید توجّه داشت که جلد اوّل در سال ).   بدیع۱۵۹

 بدیع در آلمان، جلد ۱۴۹ در مرکز جهانی بهائی، جلد سوم در سال ۱۹۸۴سال 
 بدیع در آلمان چاپ ۱۵۹م در سال  بدیع در آلمان، و جلد پنج۱۵۷چهارم در سال 

 .شد
 

 ۹مکاتیب حضرت عبدالبهاء در " از آخر آمده است، ۴، سطر ۲۷۵در همان صفحۀ 
 : جلد آن به ترتیب زیر بوده است۹در حالی که چاپ )".  چاپ مصر(جلد 

 مصر)  ميالدی۱۹۱۰( قمری ۱۳۲۸جلد اوّل 
  هجری در مصر۱۳۳۰جلد ثانی 
 در مصر)  میالدی۱۹۲۱( هجری قمری ۱۳۴۰جلد ثالث 

  بدیع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۲۱جلد چهارم 
  بديع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۳۲جلد پنجم، 
  بدیع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۳۳جلد ششم، 
  بدیع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۳۴جلد هفتم، 
 مطبوعات امری ایران بدیع، مؤسّسۀ ملّی ۱۳۴جلد هشتم، 

اين جلد آمادۀ چاپ بود، ( بديع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران ۱۳۵جلد نهم، 
امّا به علّت انقالب ایران به مرحلۀ چاپ نرسید و لذا نسَخ بسیار معدودی از آن 

 .)موجود است
  نيا فاروق ايزدي: كننده تهيه              
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