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  اصول معتقدات و آثار مباركة قاالت مربوط به فهرست م
 ∗"آهنگ بديع" ةمجل هائي از  شمارهدربهائي 

  
 ٰىعل المق  آثار–الف 
    نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 عبّاس شهیدزاده  )١... (تعالت هذه القوة القدسیة  ١ ١
 عباس شهیدزاده )٢... (ت هذه القوة القدسیة تعال ٢ ١
 عباس شهیدزاده )٣... (تعالت هذه القوة القدسیة  ٣ ١
 عباس شهیدزاده )۴... (تعالت هذه القوة القدسیة  ۴ ١
  فروتن اکبر علی    تنزیه و تقدیس ٨ ١
 )عظمت کلمات مکنونه(لسان عشق و مناجات  ٢ ۵

 فاضل تهرانی        
 جرج تاونزند     نهکلمات مکنو ١۵ ۵

 هوشمند : ترجمه(       
  )اعظم فتح

 محمّدعلی فیضی     خطابات قلم اعلٰى ٨ ۶
  ...)خطاب به ناپلئون سوم ( خطابات قلم اعلٰى ٩ ۶

 محمّدعلی فیضی 
 خطاب به سلطان عبدالعزیز ( خطابات قلم اعلٰى ١٠ ۶

  )دولتپاشا صدر اعظم آن  پادشاه عثمانی و عالی
 مّدعلی فیضی مح      

 خطاب به سلطان عبدالعزیز ( خطابات قلم اعلٰى ١١ ۶
 )ادامه) (دولتپاشا صدر اعظم آن  و عالی پادشاه عثمانی

 محمّدعلی فیضی       
                                                 

از خوانندگان گرامی تقاضا میشود در اصالح .   میسّر نگردیدآهنگ بدیعهای مجلّۀ  متأسفانه دسترسی به تمام شماره  ∗
امیدواریم با لطف دوستانی که همکاری خواهند نمود، فهرست کاملتری از .  و تکمیل این فهرست همکاری فرمایند

 .  درج گرددسفینۀ عرفاندات و آثار مبارکۀ بهائی در دفترهای بعدی مقاالت مربوط به اصول معتق
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    نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  )خطاب به پادشاه آلمان( خطابات قلم اعلٰى ١٣و١٢ ۶

 محمّدعلی فیضی 
  )شاه طاب به ناصرالدّینخ( خطابات قلم اعلٰى ١۵و١۴ ۶

 محمّدعلی فیضی 
  ) اطریششاه خطاب به پاد( خطابات قلم اعلٰى ١٧و١۶ ۶

 محمّدعلی فیضی 
 ) خطاب به پادشاه روس    (    

 ) خطاب به پی نهم، رهبر مذهب کاتولیک    (     
  )خطاب به ملکۀ انگلیس( خطابات قلم اعلٰى ١٩و١٨ ۶

 محمّدعلی فیضی 
 ) ملوکلوح     (    

 محمود مجذوب    کتاب مستطاب ایقان   ١ ١۵
 مرضیه گیل : به قلم  ) ١قسمت (لوح ابن ذئب  ١ ١٧

 نشریۀ: ترجمه و نقل از       
 محفل روحانی بهائیان        
   ٢، ش ٣٣طهران، سال        

 مرضیه گیل : به قلم  ) ٢قسمت (لوح ابن ذئب  ٢ ١٧
 محمّد افنان   مختصری در بارۀ سورةالملوک  ٨ ١٨
 بهیّه نادری     کتاب مبین  ١٠ ١٨
 محمّد افنان و     کتاب اقدس  ١ ١٩

 اللّه محمّدحسینی  نصرت       
 به راهنمائی فاضل فقید (       
 )علوی       

 محمّد افنان  الطعام  توضیحی در بارۀ لوح کلّ   ۴ و ٣  ٢١
 احمد یزدانی   شرحی در بارۀ سورةالصبر    ٣ و ٢  ٢٢
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    نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 مهری افنان   اشاراتی از ایقان مبارک  ۴ ٢٢
 اللّه محمّدحسینی  نصرت مقدّمات تاریخی نزول سورةالملوک   ٩–۶ ٢٢
 محمّد افنان     و من آیاته صدور کتابه  ٩–۶ ٢٢
   –––––    مخاطبین الواح ملوک    ٩–۶ ٢٢
   –––––     لوح ملوک   ٩–۶ ٢٢
 جناب فاضل مازندرانی     کتاب مستطاب اقدس ١٠ و ٩ ٢٣
 دی  مُراد داوُ علی ظهور جواهر معانی از معدن انسانی   ۴  و٣ ٢۴
 دی  مُراد داوُ علی     مقام انسان   ٨  و٧ ٢۴
 رابرت گیولیک  : اثر  " هفت وادی"ای بر  مقدّمه١٢  و١١ ٢۵

 :ترجمه و تلخیص       
 فریدون سلیمانی        

   فریس بدیعی     تفسیر سورةالشمس  ٢  و١  ٢٧
 اللّه محمّدحسینی  نصرت سرگذشت نزول و انتشار کتاب اقدس   ٢  و١  ٢٨
 خاوری  عبدالحمید اشراق      کتاب اقدس ٢  و١  ٢٨
  محمّدعلی فیضی   در بارۀ کتاب مستطاب اقدس   ٢  و١  ٢٨
  زاد  دّین بهیال سهام کلمات مکنونه     )بخش نوجوانان( ٢  و١  ٢٩
 وحید رأفتی  ) مقالۀ اوّل(الکتاب  متمّمات ام  ١٠ و ٩ ٣١
 وحید رأفتی  ) مقالۀ دوّم(الکتاب  متمّمات ام ١٢و ١١ ٣١
 وحید رأفتی ) مقالۀ سوم(الکتاب  متمّمات ام   ٢و  ١   ٣٢
 وحید رأفتی ) مقالۀ چهارم(الکتاب  متمّمات ام   ۴و  ٣   ٣٢
 وحید رأفتی ) مقالۀ پنجم(الکتاب     متمّمات ام٨و  ٧   ٣٢
 وحید رأفتی ) مقالۀ ششم(الکتاب  متمّمات ام ١٠و  ٩   ٣٢
 چند یادداشت در بارۀ کتاب)  بخش نوجوانان (١٠و  ٩   ٣٢

   مستطاب اقدس و حدود احکام بهائی   
 اسکندر هائی 
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  ٰى حضرت نقطۀ اول آثار–ب 
  نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 عزیزاللّه سلیمانی    نبوّت خاصّه رسالۀ  ١٠ ١٧
 محمّد افنان  » یبالکتاب دور با امّ«کتاب بیان  ٢ ١٨
 ودی مراد دا علی   دالئل سبعۀ عربیه  ١٠ ١٨
 جلّ ذکره  حضرت نقطۀ اولٰىای از آثار مبارکۀ   مجموعه١٢و ١١ ١٨

  ) وحید اکبر حضرت آقا سیّد یحیٰىوریآ جمع(  
 محمّد افنان 

 محمّد افنان  " ن الرحیمبسم اللّه الرحٰم"سیر تف ۶ و ۵ ٢۴
   "مجموعه مناجاتهای حضرت اعلٰى"معرّفی کتاب  ١٠  و٩ ٢۴

     محمّد افنان        
 محمّد افنان      دالئل سبعه  ١٢و ١١ ٢۴
 اللّه فرید  بدیع    الروح  کتاب ٨و ٧ ٢۵
 

  آثار حضرت عبدالبهاء–پ 
  نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  زاده  کاظم کاظم     صلح و جنگ ١٢ ۵
 محمود مجذوب   افتتاح الواح مبارکۀ وصایا  ١٠–٨ ١۵
 محمود مجذوب   فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء ۶–٣ ١٨

  
  آثار حضرت ولی امراللّه–ت 

 نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 خاوری  اشراق  آثار مبارکۀ حضرت ولی امراللّه    ١٠–٨  ١۵
  »توقیعات مبارکۀ حضرت ولی امراللّه«موعۀ مج ۶–٣ ١٨

 محمّد افنان 
 صادقیان . ع    کتاب قرن بدیع  ۴ ١٩
 نصراللّه مودّت   " ظهور عدل الهی"معرّفی کتاب   ١٠و٩ ٣٠
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  مقاالت عمومی–ث 
 نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  خاوری عبدالحمید اشراق   نفحۀ اوّل –نفحات مشکبار  ۵ ١
  خاوری عبدالحمید اشراق   نفحۀ دوّم –کبار نفحات مش ۶ ١
  خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ٧ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ٨ ١
  خاوری عبدالحمید اشراق   نفحۀ سوم –نفحات مشکبار  ٩ ١
 خاوری ید اشراقعبدالحم ) بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ٩ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ چهارم–نفحات مشکبار  ١٠ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ پنجم–نفحات مشکبار  ١١ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ١٢ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ ششم–نفحات مشکبار  ١٣ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل( –نفحات مشکبار  ١۴ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ هفتم–نفحات مشکبار  ١۵ ١
 اللّه مهرابخانی  روح    بهاءاللّه –اسم اعظم  ٢ ۵
 حسام فروغیان    صلوة و مناجات  ۶ ۵
 حضرت حرم    شناسائی والیت امراللّه  ١۴ ۵

 ) ترجمه(روحیه خانم        
 بهرام بصاری     و خداانسان   ١٩  ۵
  فروتنبیانات جناب( با ادیان سابقهمقایسۀ دیانت بهائی   ١٩  ۵

 ) در مدرسۀ تابستانی       
 اکبر فروتن  علی    تنزیه و تقدیس  ٢ ۶
 داریوش گبرئیل    وحدت عالم انسانی  ۴ ۶
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ۵ ۶
 هوراس هولی  زد بهائیان مفهوم تعلیم و تربیت ن ۶  ۶

 خسرو مهندسی : ترجمه       
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ۶ ۶
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   نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ٧ ۶
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ٨ ۶
 نشریۀ جوانان انگلستان  ئی بعضی از تعالیم بدیع دیانت بها ١٣و١٢ ۶

 هوشمند : ترجمه(       
 )اعظم فتحِ       

 پرویز جاوید       والیت امراللّه ١۵و١۴ ۶
 کیومرث ایزدی  هنر و اجتماع از نظر دیانت بهائی  ١٩و١٨ ۶
 خانی اللّه مهراب روح  ناپذیر است  امر بهائی انشقاق ۵ ٩
 اده ز میر احمد صادق    دالئل الوهیت  ٧  ٩
 زاده  میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ٨  ٩
 محمود مجذوب     عالم امر   ٩ ٩
 زاده میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ٩  ٩
 زاده میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ١٠ ٩
 زاده ر احمد صادقمی )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ١١ ٩
  زاده میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ١٢ ٩
 احمد یزدانی    سدّ منیع مرتفع شد    ٣ و ٢ ١٠
 جناب ابوالفضائل   ثمّ انّ علینا بیانه سورة القیمه ٣ ١۵

 ) دکتر محمّد افنان: هترجم(      
 هوشنگ رأفت     آثار کلمۀ حقّ  ۵ ١۵
 دکتر مسیح فرهنگی    ن ظهور اعظمفضل ای ٢ ٢١
 ویلیام سیرز : اثر   اثمار شجر امر الهی  ٨  و٧ ٢١

   اللّه سپیر  عنایت: ترجمه       
  )ظهوری. ا :تنظیم و تخلیص(  عهد و پیمان سلطان  ٢ و ١ ٢۴
 آور    الدّین بخت کمال    لفظ و معنی  ١٠  و٩ ٢۴
  شناسائی مقام حضرت نقطه و ١٠  و٩ ٢۵

 محمّد افنان   لَل احتجابات موجوده  ِع
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 نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  احمد یزدانی     تجزیۀ الواح ١٢  و١١ ٢۵
 هیأت تحریریّه         حواشی بر فرائد  ۴  و٣ ٢٧
  آور    الدّین بخت کمال     سلطان کلمات  ٨  و٧ ٢٧
    فریس بدیعی     م حضرت بهاءاللّهاقم ١٠  و٩ ٢٧
 احمد یزدانی   شرح نقش نگین اسم اعظم  ٨  و٧ ٢٨
 رضا روحانی  سید غالم  مقام کالم منظوم در آیات الهیه   ٨  و٧ ٢٨
 ارتباطعرفان و تصوّف و    ٢و ١ ٢٩

 عزیزاللّه سلیمانی اردکانی    آن با دیانت بهائی 
  

باسیامک صه :ه کنند تهیه


