
  
 انتشارات مجمع عرفان

  

  سفينة عرفان
  

  مطالعاتي در اصول معتقدات و آثار مباركة بهائي
  
  
  
  

  دفتر نهم
  
  
  
  

  امريكايي - دفتر امور احباي ايراني
  كاة امريمحفل روحاني ملي بهائيان اياالت متحد

  ويلمت، ايلينوي



 ميالدي با مساعدت صندوق يادبود حاج مهدي ١٩٩٣مجمع عرفان در سال  
ارجمند تأسيس گرديده و هدف آن تشويق و ترويج مطالعه و تحقيق در آثار 

 ساالنة مجمع عرفان به هاي دوره.  مقدسه و نيز اصول معتقدات امر بهائي است
ائي لوهلن در ايالت ميشيگان، در  فارسي و انگليسي در مدرسة بههاي زبان

مدرسة بهائي بوش در ايالت كاليفرنيا و در مركز مطالعات بهائي در آكوتو 
مقاالتي كه در .  شود تشكيل مي) آلمان(و به زبان آلماني در تامباخ ) ايتاليا(

 ارائه  كه به زبان فارسي برگزار شدهكورذاين دفتر درج شده در مجامع م
  .گرديده است

  
  

 .ها معرّف آراء نويسندگان آنها است لب و عقايد مندرج در مقالهمطا 
 .نقل مطالب اين مجموعه با ذكر مأخد آزاد است 

  
  :نشاني مجمع عرفان

`Irfán Colloquium 
c/o Bahá'í National Center 
1233 Central Street 
Evanston, IL 60201-1611 
USA 
Phone: 1(847) 733-3526 
Fax:     1(847) 733-3527 
E-mail: contact@irfancolloquium.org  
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  فهرست مندرجات
  
 

  ۵                گفتار پيش
  

 لئالي عرفان

  
  ٩                 ̍از آثار قلم اعلي

 ١١             حضرت عبدالبهاء مكاتيباز 
  

 گلچين عرفان

  
  ٢١  شيوا الهيون      روابط و رفتار حضرت عبدالبهاء با افراد 

  ۴۵  آرمين اشراقي        بابي و بهائي دياناخان كرماني با  ارتباط كريم
  ٧۵  محمد افنان        در آثار بهائي اي در بارة مناجات مقدمه
   حضرت عبدالبهاءسيماي هايي از  جلوه
  ٩٠  نيا  فاروق ايزدي          ايشان آثار  مروري بردر     

  محمدقاسم بيات      مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
  ١٢۵  ت و ساطع بيا                 

  ١۵۵  الدن پاكدامن              ! مرحبا! مرحبا
  ١٧۴  فريد رادمهر      تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق
  ٢٠٩  شاپور راسخ       لوح الهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي 

  ٢٢٩  شاپور راسخ      ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء 
 ٢۵٠   رأفتي وحيد          سيري در آثار مباركة بهائي
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 رشحات عرفان

  
  ٢۵۵  محمد افنان       القاب و نعوت مظاهر مقدسة امر بهائي 

 د افنان         توقيعات خطاب به حروف حي٢۵٩  محم  
  ٢۶٣  محمد افنان         "...هل من مفرّج غير اللّه "ذكر 

  ٢۶۵  محمد افنان           آيا حقّ مسئول است؟
  

 شاخسار عرفان

  
  ه معرّفي آثار مباركه در فهرست مقاالت مربوط ب

   ٢۶٨  سيامك صهبا       " از خرمن ادب و هنرهائي خوشه"مجلّدات 
  

 ضمائم

  
  ٢٧٣          هاي اختصاري  شناسي و راهنماي عنوان كتاب

  ٢٧٨        )دفتر اول تا هشتم(فهرست مقاالت سفينة عرفان 
  ٢٨۴              انتشارات مجمع عرفان

  ٢٨۵  نيا ق ايزديفارو        غلطنامة دفتر هشتم مجمع عرفان
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ل ظهور قدس اي بندگان مثَ
 بحريست كه در لثميتم احد

قعر و عمق آن لئالي لطيفة 
منيره اَزيد از احصاء مستور 
باشد و هر طالبي البتّه بايد 
كمر جهد و طلب بسته به 
شاطي آن بحر درآيد تا قسمت 
مقدره در الواح محتومة 
مكنونه را علي قدر طلبه و 

  .ايدجهده اخذ نم
٣٢۴مجموعه الواح مباركة حضرت بهاءاللّه، چاپ مصر، ص        
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  پيشگفتار
 

  آغاز گفتار ستايش پروردگار است
  

بشنويد نداي مظلوم را و به آنچه در الواح نازل شده " :زنند  صال ميءحضرت بهاءاهللا به اهل بها
  )لوح اتحاد( ".حيات عالم است جاري شد آنچه سبب و علت ̍اهللا از قلم اعلي يا حزب...  عامل شويد

مباركه و  پيروي از اين هدايت الهي مستلزم پي بردن به مضامين و مفاهيم حياتبخش در آثار
حصول اين مقصود نيازمند  . نحوة بكار بستن و عملي ساختن آن نصايح و تعاليم الهيست

الحات و اشارات و مطالعات منظم و دقيق و عميق در آثار مزبور است و متضمن درك و فهم اصط
نكات مندرج در آنها از نظر سوابق ديني و ادبي و فكري و فرهنگي و انطباق تعاليم الهي با 

  .نيازهاي جاري زندگاني فردي و اجتماعي مسائل و
  

يت و ترويج و نشر چنين مطالعات و  اقدامات مجمع عرفان تقومنظور اصلي و محور
يكي از اين  . غاز شده و مرتباً ادامه يافته است آ١٩٩٣ از سال  وششهاك  اين .پژوهشهاست

 است كه اكنون نهمين دفتر آن در اختيار خوانندگان سفينة عرفاناقدامات تهيه و انتشار دفاتر 
  .قرارگرفته  است

  
 طبع و نشر نشده و از مركز ايست كه قبالً  در سفينة عرفان مشتمل بر آثار مباركهلئالي عرفان

كنون يكصد لوح و   و بدين ترتيب تاگردد ج در سفينة عرفان واصل ميجهاني بهائي براي در
  ..خطابه از آثار مذكور در سفينة عرفان منتشر شده است

  
ايست از مقاالت تحقيقي كه غالب آنها در جلسات مجمع عرفان مطرح  مجموعه گلچين عرفان

 متون آثار مباركة اين بخش در اين دفتر بيشتر وقف پژوهشهايي شده است كه در  .شده است
در آنها  يكي مقاالتي كه   شامل دو نوع مقاالت است،وگرفته حضرت عبدالبهاء انجام 

سخ در الواح و مكاتيب مركز ميثاق  مورد بررسي   صلح و ابطال خرافات و مسئلة  تناموضوعهاي
مثل " هايي از زندگاني و روش و سلوك آن ديگر مقاالتيست كه جلوهنوع  ست و ه ا گرفتقرار
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به نحوي مطالب مربوط به گفتار و رفتار هيكل مبارك از .  دهند  را ارائه مي"اعالي امر بهائي
 كند و تحت تأثير آثارشان استخراج و تنظيم شده كه خواننده خود را در محضر مبارك احساس مي

 مقاالت  ماية سرور قلبي و اطمينان خاطر است كه اين . گيرد روحاني چنان موقعيتهايي قرار مي
 عالوه بر . اند كه در مهد امراهللا به مطالعات بهائي اشتغال دارند را دوستاني تهيه و ارسال داشته

تاريخي و  درج شده كه عبارتند از بررسي سوابق اين بخش در  مقاالت تحقيقي ديگري نيز،اين
رقة شيخية  با مؤسس ف̍  و شرحي در روابط بين حضرت نقطة اولياحتراقمشهور اجتماعي لوح 

اي نيز  در اين بخش مقاله . خان كرماني، و تأليفاتش در مخالفت با آئين جديد كرمان، محمد كريم
  مقاالت اين بخش به ترتيب الفبايي نام .به سيري در آثار مباركة بهائي اختصاص يافته است

  .خانوادگي نويسندگان درج شده است
  

اي از آثار  وضيح برخي نكات و اصطالحات و پاره يادداشتهاي كوتاهي در شرح و ترشحات عرفان
  .را تشكيل خواهد داددر مطالعات بهائي به تدريج قاموسي براي استفاده مباركه است كه 

  
نظر به اينكه  . شود نهم  سفينة عرفان آغاز مي  بخش جديديست كه از دفترشاخسار عرفان

گردد و  بها و مجالت امري نيز منتشر ميمقاالت تحقيقي در بارة آثار مباركة بهائي در ديگر كتا
كه از اهداف اصلي مجمع عرفان است مفيد  رجوع به آنها براي كسب اطالع در بارة آثار مذكور

مند فهرستهايي از مقاالت مذكور در  شود، سعي خواهد شد كه با همكاري دوستان عالقه واقع مي
من فهرست مقاالت مربوط به آثار  متضشاخسار عرفاندر اين دفتر، . سفينة عرفان درج شود

  . منتشر شده استخوشه هايي از خرمن ادب و هنر مباركه است كه تا كنون در نشرية
  

مند است كه با تبرعات كريمانه  دريغ دوستاني بهره ادامة انتشار سفينة عرفان از مساعدتهاي بي
قان گرامي برخوردار سازند و از همكاري دانشمندان و محق اقدامات مجمع عرفان را ميسر مي
اميد است اين   .كنند را براي درج در سفينة عرفان لطف مي است كه حاصل پژوهشهاي خود

افزون خدمات و  و سبب توسعة روزگونه مساعدتهاي مادي و معنوي روز به روز افزايش يابد 
  .دامات مجمع عرفان شوداق




