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ت صندوق يادبود حاج مهدي با مساعد دي ميال1993 المجمع عرفان در س
أسيس گرديده و هدف آن تشويق و ترويج مطالعه و تحقيق در آثار رجمند تا

 ساالنة مجمع عرفان به هاي دوره.  مقدسه و نيز اصول معتقدات امر بهائي است
 فارسي و انگليسي در مدرسة بهائي لوهلن در ايالت ميشيگان، در هاي زبان

 بهائي در آكوتو مدرسة بهائي بوش در ايالت كاليفرنيا و در مركز مطالعات
مقاالتي كه در .  شود تشكيل مي) آلمان(و به زبان آلماني در تامباخ ) ايتاليا(

 ارائه  كه به زبان فارسي برگزار شدهكورذاين دفتر درج شده در مجامع م
  .گرديده است

  
  

 .ها معرّف آراء نويسندگان آنها است مطالب و عقايد مندرج در مقاله 
 . ذكر مأخد آزاد استنقل مطالب اين مجموعه با 

  

  :نشاني مجمع عرفان
`Irfán Colloquium 
c/o Bahá'í National Center 
1233 Central Street 
Evanston, IL 60201-1611 
USA 
Phone: 1(847) 733-3526 
Fax:     1(847) 733-3527 
E-mail: contact@irfancolloquium.org  
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  فهرست مندرجات

  
 

 ۳           بیان مبارک
 ۵           پیشگفتار

  
 لئالي عرفان

  
    از آثار قلم اعلٰى

 ۱۰           العدل لوح رضوان 
  ۱۶           الواح دیگر 

 ۱۹            حضرت عبدالبهاء مکاتیباز 
  

 گلچين عرفان

  
 ۲۴      محمّد افنان   العدل نظری اجمالی در مضامین لوح رضوان

 ۳۲      محمّد افنان    االسماء شرحی در بارۀ کتاب
  ۳۸    فریدالدّین رادمهر   شرح حدیث کنت کنز از حضرت اعلٰى

 ۷۴         مهری افنان  به افتخار خال اکبر نازلهتوقیعات حضرت نقطۀ اولٰى
 ۸۳       وحید رأفتی  "بیان فارسی"خذ چند حدیث در کتاب آم

 ۱۰۰   یا     ن فاروق ایزدی  سیر از نقص به سوی کمال: کلمات مکنونه
  علیزادهسناء    مضامین سورةالبیان مروری بر 

 ۱۴۶           روحانی         
 ۱۶۴       مینا یزدانی   کالمی چند در بارۀ یکی از الواح جمال ابهٰى

 ۱۷۷        علی نخجوانی    صلح اصغر و صلح اعظم
 ۱۸۷       شاپور راسخ    مفهوم عدل در آثار مبارکۀ بهائی 
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 ۲۰۲       شاپور راسخ   دستور تعدیل معیشت در آثار حضرت عبدالبهاء
 ۲۱۹   محمّد افنان           معیار سنجش حقّانیّت ظهور الهی:آیات

 اسناد روزن در آرشیو فرهنگستان مجموعۀ 
 ۲۴۱        ایوانسیانیولی   پترزبورگ علوم روسیه در سن  

    حفظ استقالل اطفال در تحری حقیقت
 ۲۴۷        شراره ذبیحیان      بهائیو تربیت 

 
 رشحات عرفان

  
 ۲۶۲         محمّد افنان      مظهر ظهور الهی

 ۲۶۴          محمّد افنان       خلیج اسماء
 ۲۶۷         محمّد افنان        بداء

  
 شاخسار عرفان

  
 فهرست مقاالت مربوط به معرّفی آثار مبارکه 

 ۲۷۲        سیامک صهبا      "عندلیب"در مجلّدات  
 

 ضمائم  
 

 ۲۸۰           های اختصاری  شناسی و راهنمای عنوان کتاب
 ۲۸۷                  )همندفتر اوّل تا (فهرست مقاالت سفینۀ عرفان 

 ۲۹۳            انتشارات مجمع عرفان
 ۲۹۴     نیا فاروق ایزدی    هم مجمع عرفاننغلطنامۀ دفتر 
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 عليا اهل ناسوت انشاء را كوثر ٴ را كه به كلمه̍يالور يحمد مول
 الهي ٴروح حيوان و كوثر زندگاني از كلمه.  عرفان عطا فرمود
.   سرمديةاوست معطي زندگاني ابدي و حيو.  جاري بوده و هست

 از براي نفسي كه عرفش را يافت و به شطرش شتافت به يطوب
و زخارف آن او را از شأني كه اسباب روزگار و نعمت و ثروت 

الخالق  جلّ.  اراده باز نداشت، به قدرت كامله اقبال نمود و بياشاميد
المعطي، از يك كلمه مائدة سمائي و نعمت حقيقي  الموجد و جلّ و جلّ

 نيسان هبه مثاب.  كه عرفان نفس حقّ جلّ جالله است عطا فرمود
 حكمت و ربيع رحماني بر اراضي قلوب موحدين و مخلصين امطار

بيان مبذول داشت تا كلّ فائز شوند به ثمرات وجود خود و آگاه 
.  اند  ظهور آمدهٴگردند بر آنچه مخصوص آن از عدم به عرصه

اين فضل را ادراك عالم تحديد ننمايد و اقالم امم قادر بر احصا 
  .نباشد

  ۲۹۱حضرت بهاءاللّه، آيات الهی،  جلد دوم، ص 
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  پيشگفتار
 

   ماج بحرالعرفانبسم الذّي به
  

ای به این  ای غرب توصیهه در توقیعی خطاب به یکی از احّبحضرت ولیّ امرالّل
ثر واقع شدن تبلیغ امر الهی نیازمند آنیم که اوضاع ؤبرای م": مضمون میفرمایند

ث و فحص قرار حهان و مشکالتش را با هوشیاری و خردمندانه مورد بجکنونی 
نیاز داریم که در معارف امری معلوماتی بسیار غنی و ما نه تنها به افرادی . دهیم

 بلکه همچنین واجد دانش و اطالعات عمومی جامعی باشند ،عمیق داشته باشند
هان ج امروزی ۀاری پیشوایان جامعجتعالیم بهائی با عقاید و افکار که بتوانند بین 

باید ذهن و به عبارت دیگر ما بهائیان . ارتباط منطقی و ثمربخشی ایجاد نمایند
که  ی راز نمائیم که قادر باشیم حقایقفکرمان را آنچنان با معارف و معلومات مجّه

شن و کرده رو در امر بهائی وجود دارد برای دیگران و بخصوص طبقات تحصیل
  ۱".مبرهن سازیم

 
ساختن موجبات اجرای آن از  کردن از این راهنمائی و فراهم تشویق و ترویج پیروی

بدین لحاظ . ی مجمع عرفان و اقدامات و خدمات تبعی آنستهای اصل هدف
 و عمیق و تحلیلی در آثار ممنظّهای  ه و تمرکز مجمع عرفان معطوف به بررسیتوجّ
های دینی و  نحله  سایر ادیان و مطالعات تطبیقی درۀسدّق بهائی و کتب مۀمبارک

امر بهائی سفی و عرفانی و مشارب فکری در جهان امروزی از منظر لمکاتب ف
های  ساله در اروپا و در آمریکای شمالی به زبان جلسات مجمع عرفان همه. است

دادن   فارسی و انگلیسی و آلمانی تشکیل میشود و فرصتی است برای ارائه
گیرد و بحث و  الذکر انجام می مواضیع و مسائل فوق ۀهائی که در زمین پژوهش

 تخبی از مقاالت تحقیقی که در مجمعدر هر سال من.  آن تحقیقاتۀمذاکره در بار

                                                 
 . مرقوم شده است احباء  که از طرف حضرت ولی امراللّه به یکی از افراد۱۹۴۹ جوالی  ۲۵نامۀ مورخ  ١
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عرفان مطرح شده یا برای انتشار ارسال شده است در سلسله انتشاراتی تحت 
 . طبع و نشر میشودسفینه عرفان عنوان 

 
 در  مطالعۀ تفصیلی و آموزشی یکی از الواح مهم از آثار قلم اعلٰى۲۰۰۶از سال 

 لوح مبارکی که بدین ترتیب نخستین.  قرار گرفته است جلسات مجمع عرفانۀامنبر
 لئالی عرفان  بود که در صدر بخشرضوان العدل مورد مطالعه قرار گرفت لوح

 گلچین عرفان بخش ۀر اولین مقالد آن ۀدر این دفتر درج شده و مضامین عمد
ایست که  سایر مندرجات بخش لئالی عرفان شامل آثار مبارکه. تشریح شده است

 ارسال می سفینه عرفان مرکز جهانی بهائی برای درج در قبالً طبع و نشر نشده و از
 .گردد

 
 ه سوابق و مضامین سه اثر از آثار حضرت نقطگلچین عرفاندر ابتدای بخش 

کبر معرفی االسماء، شرح حدیث کنت کنز، و توقیعات به افتخار خال ا کتاب: اولٰى
 و ات مکنونهکلم از جمله ند اثر از آثار قلم اعلٰىچسپس محتویات . شده است

آثار  در این بخش پژوهش در.  مورد بررسی تحلیلی  قرار گرفته استالبیانةسور
ی ننسا اۀ اساسی در نظام اجتماعی جامعۀ اختصاص به دو  مسئلءحضرت عبدالبها

 و یکی از مصادیق عدل یعنی تعدیل ، که عبارتند از صلح عمومی و عدلددار
از جمله مقاالت . روتمندی و فقر مفرطث یا به عبارت دیگر جلوگیری از ،معیشت

 آغازین دو دیانت ۀدر این بخش معرفی مقدماتی اسناد مربوط به دور هجالب توجّ
شناس شهیر روس، بارون روزن،  بابی و بهائی در مجموعه مدارکی است که شرق

پیترزبورگ نگاهداری  ر سنآوری نموده بود و در آرشیو فرهنگستان علوم د جمع
از  (Lights of `Irfánتری از آن اسناد و مدارک در جلد هشتم   مفصلشرح . میشود

ین متضمن مقاالتی در نگلچین عرفان همچ. آمده است) انتشارات مجمع عرفان
 .  برخی تعالیم اجتماعی امر بهائی استۀبار
 

، "مظهر ظهور الهی" توضیحاتی مربوط به سه مفهوم رشحات عرفان در بخش
 مجمع عرفان از. ئه شده استاار  بهائیۀدر آثار مبارک "بدا"و " خلیج اسماء"
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ها در نج آرقیقی استقبال میکند و برای دحدریافت این گونه شرح و توضیخات ت
 .  عرفان آماده استۀسفین

 
انتشار فهرست مقاالتی که در معرفی آثار مبارکه در نشریات امری درج شده است 

هائی از  خوشه" در ۲۰۰۳تی که تا سال از دفتر نهم سفینه عرفان با انتشار مقاال
آغاز شده و در این دفتر   شاخسار عرفان درج شده در بخش" خرمن ادب و هنر

 .   درج شده ادامه یافته است۲۰۰۶با انتشار مقاالتی که در مجلۀ عندلیب تا سال 
 

پژوهان  انتشارات و اقدامات مجمع عرفان عالوه بر همکاری ارزشمند دانش
 با پشتیبانی و مساعدت کریمانۀ بانیان ییامریکا--تر امور احبای ایرانیگرامی و دف

گذاران این خدمات هستند ادامه یافته  که پایه" صندوق یادبود حاج مهدی ارجمند"
 ممتازی نینورالدّو از کمکهای اهدائی مستمر به یادبود متصاعدین الی اللّه جناب 

مهشید درخشان خانم انۀ دکتر ناصر و و سرکار نادیا خانم سعادت و تبرّعات کریم
امید است این گونه .  مند شده است مهین ضیائی بهرهدکتر و دکتر فوأد و 

مساعدتهای مادّی و معنوی از جانب دیگر یاران گرامی روزبروز افزایش یابد و 
  .سبب توسعه و تنوّع بیشتری در خدمات و اقدامات مجمع عرفان شود




