
                                                                       

اانتشاررااتت مجمع عرفانن

سفینة عرفانن
مطالعاتی ددرر ااصولل معتقدااتت وو آآثارر مباررکة بهائی

ددفتر ددووااززددهم
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 میالددیی با مساعدتت صندووقق یاددبودد١۱٩۹٩۹٣۳مجمع عرفانن ددرر سالل 
حاجج مهدیی ااررجمند تأسیس گرددیدهه وو هدفف آآنن تشویق وو تروویج
مطالعه وو تحقیق ددرر آآثارر مقدّّسه وو نیز ااصولل معتقدااتت اامر بهائی
ااست. ددووررهههایی ساالنة مجمع عرفانن به ززباننهایی فاررسی وو اانگلیسی
ددرر مدررسة بهائی لوهلن ددرر اایالت میشیگانن، ددرر مدررسة بهائی بوشش
کوتو (اایتالیا) وو ددرر اایالت کالیفرنیا وو ددرر مرکز مطالعاتت بهائی ددرر آآ
به ززبانن آآلمانی ددرر تامباخخ (آآلمانن) تشکیل میشودد.  مقاالتی که ددرر
ااین ددفتر ددررجج شدهه ددرر مجامع مذکورر که به ززبانن فاررسی برگزاارر شدهه

اارراائه گرددیدهه ااست.

مطالب وو عقاید مندررجج ددرر مقالهها معرفّف آآررااءء نویسندگانن آآنها ااست.
نقل مطالب ااین مجموعه با ذذکر مأخد آآززاادد ااست.!

نشانی مجمع عرفانن:
`Irfán Colloquium
c/o Bahá'í National Center
1233 Central Street
Evanston, IL 60201-1611 USA
Phone: 1(847) 733-3501
Fax:     1(847) 733-3527
E-mail: contact@irfancolloquium.org 

صندووقق یاددبودد حاجج مهدیی ااررجمند
 اانتشاررااتت مجمع عرفانن

عرفانن سفینة  
 ددفتر ددووااززددهم
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مندررجاتت

٣۳تأثیر تفکر ددرر آآثارر مباررکه
۵پیشگفتارر

لئالی عرفانن

١۱٢۲اازز آآثارر قلم ااعلی
٢۲١۱اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء

گلچین عرفانن

٢۲۶محمّد اافناننمختصریی ددرر باررۀۀ لوحح ررحمت

عالءءاالدّّین        سخنی ددرر باررۀۀ لوحح قناعع
۴۴قدسس جورراابچی

٧۷٢۲فاررووقق اایزددیی نیامقامم االوهیت وو عبوددیت مظهر ظهورر
٩۹١۱شاپورر ررااسخکتابب مفاووضاتتکیفیت تقریر وو تحریر 

١۱٠۰٣۳شاپورر ررااسخجایگاهه فلسفه ددرر ددیانت بهائی 
١۱٢۲٨۸فریداالدّّین ررااددمهرآآفتابب عرفانی ددرر آآسمانن عقالنی

١۱٩۹٠۰ناصر نبیلیمفاووضاتت عبداالبهاءءااددررااکاتت عالم اانسانی ددرر پرتو 
٢۲١۱٠۰فاررووقق اایزددیی نیاتبیین ررموزز مندررجج ددرر "کتابب مقدّّسس"

٢۲٣۳٩۹فاررووقق اایزددیی نیاتبیین بشاررااتت ددرر کالمم مرکز میثاقق ررببّاالبیّناتت

عالءءاالدّّینکتابب مفاووضاتتموضوعع "جرمم، مجرمم، وو مجاززااتت" ددرر 
٢۲۶٧۷قدسس جورراابچی

٢۲٨۸٠۰فریداالدّّین ررااددمهرصفیر سیمرغغ
٣۳٠۰٢۲منا خاددمینگاهی به ززندگی لورراا ددرریفوسس– باررنی 

٣۳۴٠۰شاپورر ررااسخفوسس: بزررگمرددیی اازز مبشّّرین میثاققییهیپولیت ددرر
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ررشحاتت عرفانن

٣۳۶٣۳مقامم وو ااختیاررااتت وو رروواابط متقابل ۇۇلی اامراالله وو بیت اا لعدلل ااعظم
٣۳٧۷٢۲علی نخجواانینظریی به دداامنۀ خدماتت بیتاالعدلل ااعظم االهی

٣۳٩۹٢۲تروویج وو توسعۀ مطالعاتت بهائی
٣۳٩۹۵محمّد اافناننددیانت ااسالمم – مذهب شیعه – اامر بهائی 

شاخسارر عرفانن

فهرست مقاالتت مربوطط به ااصولل معتقدااتت وو آآثارر مباررکۀ بهائی 
۴٠۰١۱ سیامک صهباددرر مجلّّدااتت مجموعۀ "دداانش وو بینش"   

گلستانن عرفانن

(پیاممهایی محبّتآآمیزیی که ددووستانن وو ددووستداارراانن مجمع عرفانن سرووددهه وو لطف کرددههااند.)
کوتو ۴٠۰٣۳ شاپورر ررااسخ  به یادد آآ

۴٠۰۴کمالیسلسبیل معرفت

ضمائم

۴٠۰۵کتاببشناسی وو ررااهنمایی عنوااننهایی ااختصارریی 
۴١۱٢۲فهرست مقاالتت سفینۀ عرفانن – ددفتر ااوولل تا ددفتر یاززددهم 

۴٢۲٢۲اانتشاررااتت مجمع عرفانن
۴٢۲٣۳فاررووقق اایزددیی نیاغلطنامۀ ددفتر یاززددهم سفینۀ عرفانن (چاپپ ااووّلل)
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ميفرمايد قدمم قلم
قاددرر ااگر  نمينمائيد؟ ااددررااکک وو ميشنويد يا نميشنويد رراا حنينم وو ناله
طيراانن االفاظظ هواایی ددرر نيستيد معانی خوشش هوااهایی ددرر طيراانن بر

ددرر نميکنيد ااددررااکک رراا ظهورر ااين عربيّه بديعۀ آآياتت نمائيد.  ااگر
ااين ددرر که فاررسيّه کلماتت وو فرموددمم ناززلل قبل اازز که فاررسی بيانن
...  هر سبيال االحقّ االی تجدوواا لکی  نمائيد تفکّّر شدهه ناززلل ظهورر

مقدّّسس ااشاررااتت وو حجباتت اازز االلّه لوجه رراا خودد يکساعت نفسيکه
شدهه ناززلل پاررسی وو عربی لسانن به االهی ملکوتت اازز  آآنچه ددرر وو کند
االمسجونن االمظلومم لهذاا ينوحح وو االعالمين عن ينقطع تاللّه نمايد تفکّّر

بوددهه معانی کلّ جامع االهيّه کلمۀ که سائل اایی ... بداانن االغريب
وو بلغها لمن طوبی مستورر، آآنن ددرر االهی ااسراارر وو معانی جميع يعنی
ااشرااقق بمثل رراا االهيّه کلمۀ فيها.  ااشرااقق االمکنونة االلّّئالئ ااخرجج
کلّ بر طلوعع اازز بعد شمس که قسم کن.  همانن مالحظه شمس
رربّانيّه مشيّت اافق اازز که کلمه شمس قسم همانن مينمايد ااشرااقق
االتّّشبيه، هذاا من االلّه ميفرمايد.  ااستغفر تجلّّی کلّ بر فرمودد ااشرااقق

وو لتعرفف، فکّّر بوددهه، جامعه کلمۀ اازز مستمدّّ ظاهرهه شمس که چه
شمس ااشرااقق وو ميشودد ااددررااکک ظاهر ببصر ظاهرهه شمس ااشرااقق لکن
بباطن. کلمه

٨۸۴ تا ٨۸٢۲، صص مجموعۀ ااقتدااررااتتحضرتت بهاءءااللّه، 
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پیشگفتارر
«حمد ساحت اامنع ااقدسس حضرتت مقصوددیی رراا الیق وو سزااست 

*که عالم اامکانن رراا به نورر عرفانن مزین فرمودد»

تروویج علم وو عرفانن فرضض وو ووااجب بر هر یک ااززبه فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء "
سفینۀ".**  تشکیل جلساتت مجمع عرفانن وو اانتشارر مجموعههایی «یارراانن ااست

» کوششهائی ددرر سبیل ااجراایی ااین ووظیفۀ ررووحانی ااست.  ااین کوششها ااززعرفانن
پانزددهه سالل پیش آآغازز شدهه وو همه ساله اادداامه ددااشته ااست.  تا کنونن  هشتادد وو شش
بارر جلساتت مجمع عرفانن ددرر ااررووپا وو اامریکا برگزاارر گرددیدهه وو بیست وو پنج جلد
مجموعههایی مقاالتت تحقیقی به ززباننهایی فاررسی وو اانگلیسی وو آآلمانی منتشر شدهه
ااست.  اافزوونن بر آآنن اانتشاررااتت مجمع عرفانن تا کنونن شامل متجاووزز اازز نودد ددفترچه
محتویی خالصۀ مطالعاتت وو پژووهشهائی که توسّط محقّّقانن ددرر مجامع عرفانن اارراائه
گرددیدهه وو پانزددهه ددفتر متضمّن ررااهنماهایی مطالعۀ آآثارر مباررکه وو برخی تحقیقاتت

 به نشر مقاالتت تحقیقی ددررسفینۀ عرفاننتفصیلی به ززباننهایی مذکورر ااست.  
مضامین وو حقایق مندررجج ددرر آآثارر مباررکۀ بهائی وو نصوصص ااددیانن ددیگر وو پژووهش ددرر
ااصولل معتقدااتت اامر بهائی وو اانطباقق آآنها با مسائل وو مشکالتت کنونی جامعۀ بشریی
وو برررسی نحلههایی ددینی وو مکاتب فکریی وو فلسفی اازز ددیدگاهه ددیانت بهائی

ااختصاصص دداارردد.
 منتخبی اازز آآثارر قلم ااعلٰى وو مکاتیب حضرتتلئالی عرفاننددرر ااین ددفتر ددرر بخش 

عبداالبهاءء که پیش اازز ااین طبع وو نشر نشدهه وو اازز مرکز جهانی بهائی براایی اانتشارر ددرر
ررحمت منبسطه ووسفینۀ عرفانن ااررسالل شدهه ااست ددررجج گرددیدهه.  لوحح مباررکک "

" که ددرر ددفتر یاززددهم ددررجج شدهه بودد وو متأسفانه دداارراایی برخیررحمت محدووددهه
ااشتباهاتت تایپی بودد ددرر صدرر ااین بخش با تصحیحاتت الززمم تجدید طبع شدهه ااست.
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ددرر بخش لئالی عرفانن ددرر ددفاتر سفینۀ عرفانن تا کنونن متجاووزز اازز یکصد لوحح اازز االوااحح
مباررکه براایی نخستین بارر منتشر شدهه ااست.

نظر به ااهمّیّت وو تاززگی موضوعع لوحح "ررحمت منبسطه وو ررحمت محدووددهه" بخش
 با برررسی مضامین لوحح مزبورر وو شرحی ددرر باررۀۀ مفهومم ااصطالححگلچین عرفانن

ررحمت ددرر ااددبیاتت وو معتقدااتت ددینی آآغازز شدهه ااست.  ااین لوحح متضمّن بیانی بدیع
ددرر باررۀۀ رراابطۀ اانسانن با حقایق ووجودد وو کیفیت حیاتت اانسانی ااست.

 ددرر جلد سومم «لئالی١۱٩۹٩۹١۱متن کامل وو معتبر "االوااحح شعرااتت"  نخستین بارر ددرر سالل 
 ددرر لغت به معنایی ززلف ووشعرااتتاالحکمة» منتشر شدهه وو اازز آآثارر قلم ااعلٰى ااست.  

گیسو ااست.  مقالۀ "مروورریی بر االوااحح شعرااتت" عالووهه بر معرفی مضامین االوااحح
مزبورر، معانی وو مفاهیم وو مشخّّصاتت ااددبی ااصطالحاتی رراا که ددرر ااین االوااحح آآمدهه ددرر

بر دداارردد. 
پس اازز نزوولل کتابب بدیع لوحح قناعع ددوومین ااثریی ااست که ددرر پاسخ به ااعترااضاتت
معاندین اازز قلم ااعلٰى صاددرر شدهه.  مخاطب ااین لوحح حاجج محمّد کریم خانن کرمانی
ااست.  مقالۀ تفصیلی "سخنی ددرر باررۀۀ لوحح قناعع" عالووهه بر شرحح مطالب وو مضامین
لوحح مزبورر شامل سابقۀ تارریخی وو نیز یاددددااشتهایی ددقیق ددرر شرحح ااصطالحاتت وو

معرفی منابع وو مآخذ مندررجاتت آآنن لوحح ااست. 
"مقامم االوهیت وو عبوددیت مظهر ظهورر" اازز مباحث ااصولی وو مهم معاررفف وو معتقدااتت
بهائی ااست که غالباًً ددرر ااثر عدمم توجّه به تفاووتت ااین ددوو مقامم وو نحوۀۀ ااررتباطشانن با
یکدیگر سبب ااعترااضاتت وو شبهاتت مخالفین اامر بهائی میشودد.  ددرر ااین مقاله
مقاماتت مظهر ظهورر االهی با ااستنادد به نصوصص مباررکه به نحویی ررووشن  شرحح ددااددهه

شدهه ااست. 
مفاووضاتتمم به مناسبت بزررگدااشت یکصدمین سالل اانتشارر کتابب ٢۲٠۰٠۰٨۸اازز سالل 

 اارراائۀ مقاالتت تحقیقی ددرر مورردد مباحث وو مفاهیم وو مسائلحضرتت عبداالبهاءء
مندررجج ددرر کتابب مزبورر ددرر برنامۀ جلساتت مجمع عرفانن قراارر گرفت وو ددرر همانن سالل
متجاووزز اازز سی وو پنج پژووهش ددرر مباحث مزبورر ددرر جلساتت مجمع عرفانن اارراائه

مم قراارر٢۲٠۰٠۰٩۹گرددید وو بیش اازز سی پژووهش ددیگر ددرر ااین ززمینه ددرر برنامههایی سالل 
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گرفته ااست. مقاالتت تحقیقی ااین پژووهشها به تدرریج ددرر اانتشاررااتت مجمع عرفانن
گلچین عرفاننمنتشر میگردددد.  ددرر ااین ددفتر تعدااددیی اازز مقاالتت مزبورر ددرر بخش 

ددررجج شدهه ااست.  برخی اازز ااین مقاالتت مربوطط به ززمینه وو سواابق تارریخی کتابب
مفاووضاتت میشودد که عباررتند اازز "کیفیت تقریر وو تحریر کتابب مفاووضاتت" وو
"نگاهی به ززندگی لورراا ددرریفوسس باررنی".  بعضی ددیگر اازز مقاالتت مزبورر
پژووهشهائی ددرر مورردد مباحث مندررجج ددرر مفاووضاتت ااست.  مقالۀ "آآفتابب عرفانی
ددرر آآسمانن عقالنی" به نکاتی میپرددااززدد که با مباحث عرفانی ددرر کتابب مفاووضاتت
ااررتباطط دداارردد وو با ررووشش عقالنی بیانن شدهه ااست، مانند ووحدتت ووجودد وو عقل جزئی
وو عقل کلّّی وو رراابطۀ ظهورریی وو صدوورریی میانن خالق وو مخلوقق.  مبحث حدوودد وو
مشخّّصاتت ااددررااکاتت اانسانن ددرر مقالۀ "ااددررااکاتت عالم اانسانی ددرر پرتو مفاووضاتت
عبداالبهاءء" اارراائه شدهه ااست.  ددوو بخش اازز کتابب مفاووضاتت به مطالب وو بشاررااتت
عهد قدیم وو عهد جدید ددرر کتابب مقدّّسس ااختصاصص دداارردد.  بسیارریی اازز  تفاسیر وو
تفاصیلی که ددرر ااین  ددوو بخش ذذکر شدهه ددرر ددوو مقالۀ "تبین ررموزز مندررجج ددرر کتابب
مقدسس" وو "تبیین بشاررااتت ددرر کالمم مرکز میثاقق ررببّاالبیناتت" شرحح وو برررسی شدهه
ااست.  اازز جمله مباحث ااجتماعی – حقوقی ددرر مفاووضاتت مسئلۀ نحوۀۀ مجاززااتت
مجرمم ااست که اازز نظر حقوقی ددرر مقالۀ "موضوعع جرمم وو مجرمم وو مجاززااتت ددرر کتابب

مفاووضاتت" مطرحح شدهه ااست.
ددرر آآثارر مباررکۀ بهائی اازز ااصطالحاتت وو ااستعاررااتت وو مفاهیم وو ااشعارر وو اامثله وو
حکایاتت عرفانی براایی بیانن حقایق ررووحانی وو مطالب معنویی به فرااوواانی ااستفاددهه
شدهه وو برخی اازز عُرَفایی بنامم نامم برددهه شدههااند.  آآشنائی با عرفانن اایراانی/ااسالمی
براایی ددررکک نکاتت وو ددقایق موجودد وو مکنونن ددرر آآثارر مباررکه حائز ااهمّیّت وو ضرووررتت
خاصص ااست.  بدین لحاظظ اارراائۀ پژووهشهایی مربوطط به پیشواایانن عرفانن
اایراانی/ااسالمی وو آآثاررشانن  که ددرر نصوصص بهائی به تلویح یا به تصریح ذذکر شدهه ددرر
مجمع عرفانن اارراائه میشودد.  ددرر ااین ددفتر مقالۀ "صفیر سیمرغغ" شرحی ددرر باررۀۀ

ررسالۀ سهرووررددیی وو ااسطوررۀۀ سیمرغغ ددرر ااددبیاتت ددینی/عرفانی ااست. 
اازز سالل گذشته ددرر برنامۀ جلساتت مجمع عرفانن ددرر ااررووپا سلسله سخنراانیهائی
ساالنه وو طبع وو نشر مقاالتت وو ررسالههایی تحقیقی به یاددبودد ددکتر منوچهر سلماننپورر
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با مساعدتت فرززنداانن آآنن پژووهشگر فقید آآغازز گرددید.  نخستین سخنراانی رراا دداانشمند
گراامی جنابب ددکتر شاپورر ررااسخ اایراادد کرددند.  مقالۀ "جایگاهه فلسفه ددرر ددیانت
بهائی" متن سخنراانی مزبورر ااست.  ااین مقاله مقدمه وو ررااههگشائی براایی پژووهش ددرر
مباحث فلسفی اازز ددیدگاهه بهائی ااست وو اامید میروودد که مُشََوِِّقق توسعه وو ااززددیادد

مطالعاتت وو تحقیقاتت فلسفی اازز ددیدگاهه اامر بهائی گردددد.
 بیتاالعدلل ااعظم مربوطط١۱٩۹۶٩۹ ددسامبر ٧۷ با  ترجمۀ مرقومۀ ررشحاتت عرفاننبخش 

به مقامم وو ااختیاررااتت وو رروواابط متقابل وولی اامرااللّه وو بیتاالعدلل ااعظم آآغازز میشودد وو
ااین مبحث ددرر مقالۀ جامع وو مستند جنابب علی نخجواانی تحت عنواانن "نظریی به
دداامنۀ خدماتت بیتاالعدلل ااعظم" اادداامه مییابد.  ددرر ااین ددوو ااثر مقامم وو حدوودد
صالحیت وو مسئولیتهایی بیتاالعدلل ااعظم به عنواانن مرجع اامر بهائی تشریح
شدههااند وو به اابهاماتت وو پرسشهائی که گاههبهگاهه ددرر ااین ززمینه مطرحح میشودد پاسخ

 بیتاالعدلل ااعظم مربوطط به٢۲٠۰٠۰۵ نواامبر ١۱۴ددااددهه شدهه ااست.  سپس ترجمۀ مرقومۀ 
لزوومم تروویج وو توسعۀ مطالعاتت بهائی ددررجج شدهه که اازز لحاظظ ااقدااماتت مجمع عرفانن
حائز ااهمیت ااست، ززیراا آآنچه که هدفف وو مقصودد بنیانی مجمع عرفانن ااست مورردد
کید معهد ااعلٰى قراارر گرفته ااست.  نظر به ااین که ددرر بعضی اازز کتب وو تأیید وو تأ
نشریاتت ااصالت وو حقانیت ددیانت ااسالمم مورردد تخطئه ووااقع شدهه ااست جنابب ددکتر
محمّد اافنانن ددرر مقالۀ "ددیانت ااسالمم – مذهب شیعه – وو اامر بهائی" معتقدااتت وو

ددیدگاهه ددیانت بهائی رراا ددرر باررۀۀ ااسالمم وو مذهب شیعه به ااجمالل توضیح ددااددههااند.  
 مخصوصص ددررجج فهرست مقاالتت تحقیقی ددرر باررۀۀ ااصوللشاخسارر عرفاننبخش 

معتقدااتت وو آآثارر مباررکۀ بهائی ااست که ددرر سایر نشریاتت ددررجج شدهه ااست.  ااین
فهرستها براایی مرااجعه وو ااستفاددۀۀ محقّّقانن به تدرریج ددرر سفینۀ عرفانن ددررجج میشودد.
ااین بخش ددرر ااین ددفتر شامل فهرست آآنن گونه مقاالتت ددرر نشریۀ "دداانش وو بینش" اازز
اانتشاررااتت اانجمن ااددبب وو هنر (لندنن) ااست.  اازز ددووستانن دداانشپژووهه خوااستارریم که

ددرر تهیه وو تکمیل ااین فهرستها یارریی وو همکارریی فرمایند.
ددووستانن وو ددووستداارراانن مجمع عرفانن منظومههائی ددرر ووصف مجمع عرفانن وو
خاطرااتی که اازز مجمع عرفانن ددااررند سرووددههااند که به یاددگارر االطافف آآنن یارراانن مهربانن

 ددررجج شدهه ااست.گلستانن عرفاننددرر بخش 
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ااقدااماتت مجمع عرفانن توسط صندووقق یاددبودد حاجج مهدیی ااررجمند پایهگذاارریی شدهه
وو اادداامه یافته وو ددرر سالل گذشته نیز اازز مساعدتتهایی مستمر صندووقق پژووهشیارریی به
یاددبودد ناددیا سعاددتت وو کمکهایی ااهداائئ به یاددبودد نورراالدّّین ممتاززیی وو تبرّعاتت
کریمانۀ ددکتر ناصر وو مهشید ددررخشانن وو مساعدتت به یاددبودد ددکتر منوچهر سلماننپورر
برخورردداارر بوددهه ااست.  همکارریی ااررززشمند دداانشپژووهانن گراامی وو ددفتر اامورر ااحبّایی
اایراانی/آآمریکائی محفل ررووحانی ملّّی بهائیانن اامریکا اادداامۀ ااقدااماتت مجمع عرفانن رراا

اامکاننپذیر ساخته وو مایۀ کمالل اامتنانن مجریانن وو خاددمانن مجمع عرفانن ااست.

٩۹۵، صص٢۲، ججآآیاتت االهی *•
٣۳٨۸، صصمجموعۀ آآثارر مباررکه ددرر باررۀۀ تربیت بهائی **•
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