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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
۳
۵

ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻟﺌﺎﻟﻲ ﻋﺮﻓﺎن
از آﺛﺎر ﻗﻠﻢ اﻋﻠﲐ
ﻟﻮح رﺿﻮاناﻟﻌﺪل
اﻟﻮاح دﯾﮕﺮ
از ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء

۱۰
۱۶
۱۹

ﮔﻠﭽﻴﻦ ﻋﺮﻓﺎن
ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻟﻮح رﺿﻮاناﻟﻌﺪل
ﺷﺮﺣﯽ در ﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎباﻻﺳﻤﺎء
ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰ از ﺣﻀﺮت اﻋﻠﲐ
ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﺣﻀﺮت ﻧﻘﻄﮥ اوﻟﲐ ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎل اﮐﺒﺮ
ﻣﺂﺧﺬ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎب "ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ"
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ :ﺳﯿﺮ از ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮرةاﻟﺒﯿﺎن
ﮐﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺎرۀ ﯾﮑﯽ از اﻟﻮاح ﺟﻤﺎل اﺑﻬﲐ
ﺻﻠﺢ اﺻﻐﺮ و ﺻﻠﺢ اﻋﻈﻢ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪل در آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ
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ﻣﻬﺮی اﻓﻨﺎن
وﺣﯿﺪ رأﻓﺘﯽ
ﻓﺎروق اﯾﺰدیﻧﯿﺎ
ﺳﻨﺎء ﻋﻠﯿﺰاده
روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻨﺎ ﯾﺰداﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ
ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ
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۸۳
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۱۶۴
۱۷۷
۱۸۷

ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺮﻓﺎن دﻓﺘﺮ ١٠

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت

دﺳﺘﻮر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء
آﯾﺎت :ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﺣﻘّﺎﻧﯿّﺖ ﻇﻬﻮر اﻟﻬﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻨﺎد روزن در آرﺷﯿﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم روﺳﯿﻪ در ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻃﻔﺎل در ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ
و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ
ﻣﺤﻤّﺪ اﻓﻨﺎن

۲۰۲
۲۱۹

ﯾﻮﻟﯽ اﯾﻮاﻧﺴﯿﺎن

۲۴۱

ﺷﺮاره ذﺑﯿﺤﯿﺎن

۲۴۷

رﺷﺤﺎت ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺤﻤّﺪ اﻓﻨﺎن
ﻣﺤﻤّﺪ اﻓﻨﺎن
ﻣﺤﻤّﺪ اﻓﻨﺎن

ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮر اﻟﻬﯽ
ﺧﻠﯿﺞ اﺳﻤﺎء
ﺑﺪاء

۲۶۲
۲۶۴
۲۶۷

ﺷﺎﺧﺴﺎر ﻋﺮﻓﺎن
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮّﻓﯽ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﻪ
در ﻣﺠﻠّﺪات "ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ"

ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺻﻬﺒﺎ

۲۷۲

ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻨﻮانﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎری
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻋﺮﻓﺎن )دﻓﺘﺮ اوّل ﺗﺎ ﻧﻬﻢ(
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن
ﻏﻠﻄﻨﺎﻣﮥ دﻓﺘﺮ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن
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ﻓﺎروق اﯾﺰدیﻧﯿﺎ

۲۸۰
۲۸۷
۲۹۳
۲۹۴

ي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪٴ ﻋﻠﻴﺎ اﻫﻞ ﻧﺎﺳﻮت اﻧﺸﺎء را ﻛﻮﺛﺮ
ﺣﻤﺪ ﻣﻮﻟﻲاﻟﻮر ̍
ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد .روح ﺣﻴﻮان و ﻛﻮﺛﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻛﻠﻤﻪٴ اﻟﻬﻲ
ﺟﺎري ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .اوﺳﺖ ﻣﻌﻄﻲ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اﺑﺪي و ﺣﻴﻮة ﺳﺮﻣﺪي.
ﻃﻮﺑﻲ از ﺑﺮاي ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺶ را ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻄﺮش ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺑﻪ
ﺷﺄﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب روزﮔﺎر و ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﺮوت و زﺧﺎرف آن او را از
اراده ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻛﺎﻣﻠﻪ اﻗﺒﺎل ﻧﻤﻮد و ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ .ﺟﻞّاﻟﺨﺎﻟﻖ
و ﺟﻞّاﻟﻤﻮﺟﺪ و ﺟﻞّاﻟﻤﻌﻄﻲ ،از ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﺋﺪة ﺳﻤﺎﺋﻲ و ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ ﺣﻖّ ﺟﻞّ ﺟﻼﻟﻪ اﺳﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد .ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺎن
رﺑﻴﻊ رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ اراﺿﻲ ﻗﻠﻮب ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ و ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ اﻣﻄﺎر ﺣﻜﻤﺖ و
ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﺗﺎ ﻛﻞّ ﻓﺎﺋﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮات وﺟﻮد ﺧﻮد و آﮔﺎه
ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺼﻮص آن از ﻋﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪٴ ﻇﻬﻮر آﻣﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻓﻀﻞ را ادراك ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و اﻗﻼم اﻣﻢ ﻗﺎدر ﺑﺮ اﺣﺼﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ،آﻳﺎت اﻟﻬﯽ ،ﺟﻠﺪ دوم ،ص۲۹۱
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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺑﺴﻢ اﻟﺬّي ﺑﻪ ﻣﺎج ﺑﺤﺮاﻟﻌﺮﻓﺎن
ﺣﻀﺮت وﻟﯽّ اﻣﺮاﻟ ّﻠﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻌﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺣ ّﺒﺎی ﻏﺮب ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ" :ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎرف اﻣﺮی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ و
ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺟﺪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺟﺎری ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوزی ﺟﻬﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ و
ﻓﮑﺮﻣﺎن را آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺠ ّﻬﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ
در اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده روﺷﻦ و
۱
ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺳﺎزﯾﻢ".
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺮویﮐﺮدن از اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺟﺮای آن از
ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻌﯽ آﻧﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮﺟّﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻨﻈّﻢ و ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در آﺛﺎر
ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪّﺳﮥ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ و
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرب ﻓﮑﺮی در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ
اﺳﺖ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ در اروﭘﺎ و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪدادن
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮاﺿﯿﻊ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺤﺚ و
ﻣﺬاﮐﺮه در ﺑﺎرۀ آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت .در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ

 ١ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻮرخ  ۲۵ﺟﻮﻻی  ۱۹۴۹ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد اﺣﺒﺎء ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
از ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟﻮاح ﻣﻬﻢ از آﺛﺎر ﻗﻠﻢ اﻋﻠﲐ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﻮح ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻮح رﺿﻮان اﻟﻌﺪل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺪر ﺑﺨﺶ ﻟﺌﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎن
در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ درج ﺷﺪه و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻤﺪۀ آن در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺨﺶ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺨﺶ ﻟﺌﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼً ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪه و از ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای درج در ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻋﺮﻓﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
در اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﻪ اﺛﺮ از آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﻧﻘﻄﻪ
اوﻟﲐ :ﮐﺘﺎباﻻﺳﻤﺎء ،ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰ ،و ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎل ا ﮐﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﻨﺪ اﺛﺮ از آﺛﺎر ﻗﻠﻢ اﻋﻠﲐ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ و
ﺳﻮرةاﻟﺒﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ در آﺛﺎر
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ
دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺪل ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪل ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی و ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺮط .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ آﻏﺎزﯾﻦ دو دﯾﺎﻧﺖ
ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﺷﻬﯿﺮ روس ،ﺑﺎرون روزن،
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و در آرﺷﯿﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم در ﺳﻦﭘﯿﺘﺮزﺑﻮرگ ﻧﮕﺎﻫﺪاری
ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی از آن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک در ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ ) Lights of `Irfánاز
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن( آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در
ﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ رﺷﺤﺎت ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم "ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮر اﻟﻬﯽ"،
"ﺧﻠﯿﺞ اﺳﻤﺎء" و "ﺑﺪا" در آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن از
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درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺨﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮای درج آﻧﻬﺎ در
ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻋﺮﻓﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻣﺮی درج ﺷﺪه اﺳﺖ
از دﻓﺘﺮ ﻧﻬﻢ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۳در "ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﺋﯽ از
ﺧﺮﻣﻦ ادب و ﻫﻨﺮ" درج ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺴﺎر ﻋﺮﻓﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۶درج ﺷﺪه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎرات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن
ﮔﺮاﻣﯽ و دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺣﺒﺎی اﯾﺮاﻧﯽ--اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﮥ ﺑﺎﻧﯿﺎن
"ﺻﻨﺪوق ﯾﺎدﺑﻮد ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ارﺟﻤﻨﺪ" ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و از ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻫﺪاﺋﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﯽ اﻟﻠّﻪ ﺟﻨﺎب ﻧﻮراﻟﺪّﯾﻦ ﻣﻤﺘﺎزی
و ﺳﺮﮐﺎر ﻧﺎدﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻌﺎدت و ﺗﺒﺮّﻋﺎت ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﮥ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺸﯿﺪ درﺧﺸﺎن
و دﮐﺘﺮ ﻓﻮأد و دﮐﺘﺮ ﻣﻬﯿﻦ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
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.
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