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 عليا اهل ناسوت انشاء را كوثر ٴ را كه به كلمه̍يالور حمد مولي
 الهي ٴروح حيوان و كوثر زندگاني از كلمه.  عرفان عطا فرمود
.   سرمديةاوست معطي زندگاني ابدي و حيو.  جاري بوده و هست

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

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 هببه مثا.  كه عرفان نفس حقّ جلّ جالله است عطا فرمود
ربيع رحماني بر اراضي قلوب موحدين و مخلصين امطار حكمت و 
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
  ۲۹۱،  جلد دوم، ص آيات الهیللّه،حضرت بهاءا 
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  پيشگفتار
 

 سبحانك يا من باسمك فتح باب العرفان علي من في اال مكان
  
"ا هيچيك از آنها قابل قياس با  قدرت تحقيق و تدبر نيست،  كليه بركات منشأ الهي داردا ام

  " . نخواهد بودموهبتي اعظم از آن تصور نتوان نمود و ثمرات جنيه اش را انتهائي نبوده و
  حضرت عبدالبهاء              

  
ویژه در نصوص و ه ر، ب انتشار ثمراتیست که از تحقیق و تدبّسفینۀ عرفانهدف 

پژوهان میشود و در جلسات مجمع عرفان به عالقمندان   نصیب دانشآثار مبارکه،
 ١٩۴٣ اکتبر ٢١خ ه در توقیع موّرحضرت ولی امراللّ . دانش و بینش عرضه میگردد

انات ای غرب لزوم انطباق اصول اعتقادی امر بهائی با جریب به یکی از احّبخطا
کید فرمودهۀ به جامعفکری و مسائل مبتالٌ در پیروی از  ۱.اند  بشری را توصیه و تأ
 وسیله و کوششی است برای تسهیل درک  عرفاننۀسفی ،این راهنمائی و ارشاد

 مطالعاتی که حاصل  ترویج و بهائیۀآثار مبارکتری از حقایق مندرج در  عمیق
ای دینی و ه ق در مبانی و اصول معتقدات امر بهائی و ارتباط آنها با نحلهتعمّ

 با مسائل و مشاکلی است که جهان و  آنهاانطباق مکاتب فکری و فلسفی، و
  .هانیان با آنها مواجه و درگیر هستندج
 
ای  وعهجمل انتشار م مصادف با یکصدمین سا عرفانۀسفیننتشار یازدهمین دفتر ا

 االبهی فی النّور«اء است که با عنوان هاز افاضات شفاهی حضرت عبدالب
 . های مختلف ترجمه و نشر شده است  طبع شده و به زبان»مفاوضات عبدالبهاء

ه در م بررسی و مداّق٢٠٠٨ی جلسات مجمع عرفان در سال کّل ضوعبدین لحاظ مو
ت ّی و سوابق تاریخی، اهّممفاوضاتتاب مباحث و مواضیع و مفاهیم مندرج در ک

تأثیر و عمل کتاب مزبور در ادبیات دینی و فلسفی و  ت استثنائی، وو موقعّی

                                                 
١ Compilation of Compilations, Bahá’í Publications, Australia, 2000, p. 226 
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 ۀر آینددها  ای از حاصل آن پژوهش اجتماعی خواهد بود و امید است که مجموعه
 .نزدیک منتشر گردد

 
لئالی "از بخش  در آغ از آثار قلم اعلٰى»لوح هرتیک «در این دفتر لوح موسوم به

 این لوح خطاب به پیشوای جمعیت هیکلیون . درج شده است" عرفان
Templers ده و حاکی از اظهار امر هیکل مبارک به گروهی از ش نازل

ا، در انتظار ظهور موعود ه به عّکمسیحیانست که همزمان با ورود حضرت بهاءالّل
  شرح مطالب این لوح .سه به حیفا آمدند و در آنجا مقیم شدنداراضی مقدّ در

ن همچنین مزّی" لئالی عرفان" . درج شده است" گلچین عرفان"ر دمهیمن نیز در ص
 ایست که قبالً طبع و نشر نشده و از مرکز جهانی بهائی ارسال شده به آثار مبارکه

 منبسطه و رحمت شرح و تفسیر رحمت مله این آثار لوح منیعی درجاز  . است
ه در جواب سائلی نازل  حضرت بهاءالّل آن رایه است که الهۀمحدوده یا تقییدی

  .اند فرموده
 
ضرت  ح وفی برخی از آثار قلم اعلٰىشامل مقاالتی در شرح و معرّ" گلچین عرفان"

ر دهای تبلیغی  غاز اجرای نقشهآمناسبت شصتمین سال ه ب.   است اولٰىۀنقط
تعدادی از مقاالتی که ی حضرت عبدالبهاء تبخشیدن به اهداف فرامین ملکو قتحقّ

م ارائه شد مربوط به سوابق و مضامین ٢٠٠٧مع عرفان در سال جدر جلسات م
اند و نقش   نامیده»بلیغتلیغ یر«  آنها راهالواح مزبور که حضرت ولی امرالّل

منتخبی از مقاالت  .  بود در جهان بهائیهای تبلیغی ریزی و اجرای نقشه برنامه
 . استمزبور در این بخش درج شده

 
رشحات " که در این دفتر در بخش ۲ بهائیۀکاربرد حروف اختصاری  در آثار مبارک

ار مبارکه ثه در الواح و آدرج شده حاصل سالیان طوالنی مطالعه و مداّق" عرفان

                                                 
شود که از کنار هم  ای اطالق می  حروف اختصاری با اکرونیم اشتباه نشود که  در زبانهای اروپائی به کلمه۲

 که (UNESCO)  یونسکوۀلمگذاشتن حروف اول کلمات یک اسم یا یک عتوان ساخته میشود مثل ک
 :ترکیب حروف اول عنوان ذیل است

     United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
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از .  عه در آثار مبارکهاست و مرجع مفیدیست برای شناسائی مدلول حروف مقّط
  عرفانۀسفینع بسیار مفید جهت درج در مرججناب دکتر رأفتی برای ارسال این 

 . زاریمگصمیمانه سپاس
 

 دو اصطالح که در آثار ۀکوشش شده است توضیحاتی در بار" رشحات عرفان"در 
ی دارند و گاه به گاه معانی آنها مورد سئوال قرار میگیرد امری معنی و مفهوم خاصّ

دیگری موضوع  و ، است» بیت توحیدۀارکان اربع«یکی  اصطالح  . ارائه شود
التی در سیر و تخیّفاست که در قرآن ذکر شده و مورد شرح و ت» ه و اجّنجنّ«

الواح و آثار مبارکه در کوشش میشود سوابق تاریخی  . ه استدمعارف اسالمی ش
ن سوابق مربوط به  در  این دفتر  متضّم"رشحات عرفان".  رج شودد  عرفانۀسفین

 .السلطان و مسعود قزوینی است حبّبرخی از الواح مبارکه خطاب به م
 

قدم و باوفای مجمع  در دو سال اخیر سه نفس نفیس از همکاران و پشتیبانان ثابت
ه ممتازی و الّل پور، جناب روح رات آن، جناب دکتر منوچهر سلماناعرفان و انتش
 . ه صادقیان، از جمع ما مفارقت جستند و به عالم ملکوت شتافتندالّل جناب عنایت

به بزرگداشت آن خادمان صمیمی و ارجمند امر الهی اختصاص "  عرفانۀادنامی"
ابتدای تشکیل این مجمع مشتاقانه    این یاران و یاوران عزیز مجمع عرفان از.دارد

.  پیشرفت مجمع عرفان سهمی به سزا داشتند در توسعه و به جمع ما پیوستند و
ت اریم که به هّمگزوقت و سپاس بسیار خوش . باد یادشان جاودانی و روحشان شاد

 تحقیقی به یادبود دکتر ۀخطاب«ایراد پور  و با مساعدت فرزندان جناب دکتر سلمان
های فارسی و   مجامع عرفان که به زبانۀ ساالنۀ در برنام»پور منوچهر سلمان

 .رفته استگانگلیسی در اروپا برگزار میشود قرار 
 
فی و شرح آثار مبارکه و مبانی  معرّحاوی مقاالتیست که در" شاخسار عرفان"

سفانه أمت .  درج شده است»آهنگ بدیع« ۀهای مجّل معتقدات بهائی در شماره
امید است دوستانی که  . ر نگردید میسّ»آهنگ بدیع«های  دسترس به تمام شماره

مزبور دسترس دارند در تکمیل این فهرست همکاری نمایند و ۀ های مجّل به شماره
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که از قلم افتاده است برای تکمیل این فهرست ارسال نمایند تا فهرست مقاالتی را 
 درج شود و مورد  عرفانۀسفین در آهنگ بدیعاالت مندرج در تری از مق کامل

 .  پژوهندگان قرار گیردۀمراجعه و استفاد
 

صندوق یادبود حاج مهدی « مع عرفان مرهون پشتیبانی مستمّرج خدمات مۀادام
مع عرفان از جاقدامات م.  مع بوده استجگذار این م ایه است که پ»ارجمند

یاری به یادبود نادیا سعادت و کمک اهدائی به یادبود  وهشژ پمساعدت صندوق
 فوأد و  دکتر ناصر و مهشید درخشان و دکترۀت کریمانعان ممتازی و تبرّینورالدّ

  .ان هست که مایۀ کمال سپاسگزاری از آن برخوردار بوده استدکتر مهین ضیائی
امریکائی محفل -ای ایرانیپژوهان گرامی و دفتر امور احّب همکاری ارزشمند دانش

  انتشارات عرفان ۀ تشکیل جلسات مجمع عرفان و ادامی بهائیان امریکاروحانی مّل
ی و معنوی روز های ماّد ونه مساعدتگامید است این  . پذیرساخته است امکانرا 
ع بیشتری در خدمات مجمع عرفان سعه و تنوّو موجب تو دابروز افزایش یه ب

 . گردد
 

 
 
 
 
 
 
 
 


