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 :رشحات عرفان

 وحید رأفتی: تنظیم و تدوین  (:بخش سوم: )از آثار عبدالحمید اشراق خاوری: الف

 آقا میرزا علی اکبر رفسنجانی. 4 

 ابن نبیل. 5 

 ابن سمندر و نبیل ابن نبیل. 6 

 (در کلمات فردوسیه)افنان . 7 

 هیم قزوینیاهل قاف و حاجی ابرا. 8 

 وحید بهمردی  چهل بیت از یک مثنوی تاریخی ناتمام از نبیل زرندی: ب

 نامه ای تاریخی از میرزا ابوالفضل گلپایگانی: ج

 وحید بهمردی     به آقا محمد مصطفی بغدادی     

 :ضمائم

 (بخش دوم)فهرست مراجع منتخبی از آثار قلم اعلی نازله در عکا 

 

 دفتر شِشُم

 محمّد افنان    "االسماء قیوم"ماتی دربارۀ کلّیات مقدّ

  مهری افنان    نظری بر مندرجات رسالۀ دالئل سبعه

  شاپور راسخ     مدنیهرسالۀ  -۱: از مدنیّه تا سیاسیّه

 شاپور راسخ    سیاسیهرسالۀ  -۲    

      مروری بر مضامین الواح خطاب به یاران پارسی
  صادقیان . ع     نسوابق تاریخی پارسیان در ایرا و  

 فتحیه رشیدی      مروری بر تفسیر بسمله

  آرمین اشراقی     ". . .الیسعنی"در شرح لوحی 

 فریدالدین رادمهر       حقیقهماءال

  نیا فاروق ایزدی      مقالۀ شخصی سیاح

  فریدالدین رادمهر      مرکز میثاق و عرفان

 منا علیزاده   آثار حضرت عبدالبهاء سیمای حضرت مسیح در 

      ای از جناب نامه: پاسخی به چند پرسش
 وحید رأفتی      اکبر آقا شیخ محمّد علی نبیل   
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 : رشحات عرفان
 محمد افنان       ذکر و اذکار
 محمد افنان       لوح و توقیع

 محمد افنان     مراتب روحانی افراد در دور بیان
  

 هفتم دفتر

 

       فریدالدین رادمهر    ضرت نقطۀ اولیمنابع برای مطالعۀ آثار ح

       مهری افنان    "صحیفۀ عدلیه"نظری اجمالی بر مندرجات 

       محمّد افنان    "افالکیه"نظری بر محتوای لوح مبارک 

       وحید رأفتی       تشریع و تبیین 

      شاپور راسخ    حصرت عبدالبهاء منظر زعلم و علماء ا

 ت عبدالبهاء در مورد برخی ازتبیینات حضر
       مونا علیزاده     آیات قرآن و احادیث اسالمی     

 در  اهلل هایی از حضرت بهاء جلوه
       فاروق ایزدی نیا      آثار حضرت عبدالبهاء     

 ( کاویانی) سامی فالور  های حیات بهائی در زندگانی حضرت عبدالبهاء برخی جلوه

 محمّد افنان      لم تعقّلیتأمّلی در بارۀ ع

 :رشحات عرفان

 محمد افنان     ذکری که در سیاه چال تالوت میشد

 :مدارک و اسناد

 وحید رأفتی    عبدالبهاء والبهائیّه"سلیم قبعین و کتاب 

     وحید بهمردی  اجازه نامه سید کاظم رشتی برای مال عبدالخالق یزدی

   
 

 هشتم دفتر

       وحید رأفتی       مروری بر سورۀ غصن

       سناء روحانی      مروری بر مضامین لوح هودج

       مهری افنان    به علمای معاند̍ برخی از خطابات قلم اعلی

       محمّد افنان      ̍سیر تدریجی نزول آثار حضرت نقطۀ اولی


