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 سوّمدفتر 
 

 مباحث ایّام ادرنه
 وحید رأفتی   مالحظاتی در لوح نازله به اعزاز مالّ عبدالرّحیم   

 ایرج ایمن     در آثار قلم اعلی للاّکلمةتوصیف 

 محمّد افنان      ذیلی در بارۀ مبانی احکام

 معین افنانی   دۀ تائیۀ کبری و قصیدۀ عزّ ورقائیهبررسی مضامین قصی

 وحید بهمردی    ّالطّعام نازل از قلم اعلی در دارالسّالملوح کل

 محمّد قاسم بیات     گلگشتی در رسالۀ چهار وادی

 شاپور راسخ       مثنوی مبارک

 منوچهر سلمان پور     مروری بر لوح مبارک سلطان ایران

 نادر سعیدی     کمیل بیانکتاب بدیع و مسألۀ ت

 حبیب ریاضتی   نظر اجمالی به آثار قلم اعلی نازله در اسالمبول و ادرنه

 وحید رأفتی      نکاتی از گنج شایگان

 فهرست منتخبی از آثار قلم اعلی
 ( ۳۵۸۵  –۳۵۸۱)ادرنه  –دورۀ اسالمبول    
 

 چهارمدفتر  

 

 ور راسخشاپ    مروری سریع بر مباحث کتاب مستطاب اقدس

 مضامین عمده در الواح مبارکۀ جمال ابهی
 شاپور راسخ    خطاب به ملوک و رؤسا و زعمای دنیا   

 محمّد افنان     سورۀ غصن و عهد و میثاق بهائی

 اللّه خوشبین روح      زمینۀ تاریخی لوح احتراق

 منوچهر سلمان پور    مروری بر مواضیع اساسی لوح مبارک حکمت

 مونا علیزاده     و مضامین لوح اشرف سوابق تاریخی

 مقدّم سیامک ذبیحی لوح رئیس و لوح فؤاد   : برخی از خطابات قهریّه به زعمای عثمانی

 ایرج ایمن     شأن و لزوم اجرای احکام الهی

 معین افنانی    مالحظاتی در بارۀ لوح و حدیث کنت کنز
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 وحید رأفتی       نظری بر لوح قناع

 کامران اقبال خطاب به محمّد مصطفی بغدادی    ح حضرت بهاءاللّهمروری بر الوا

 رشحات عرفان

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

 آقا محمد باقر نراقی. 1 

 (آذر منیر)میرزا ابراهیم منیر دیوان . 2 

 ابناءالسبیل. 3 

 محمّد افنان    ف بیانینقطه و حرف در معار –ب     

 محمّد افنان      سراج و سرّاج –ج     

 وحید بهمردی  به ذبیح کاشانی  ای از میرزا موسی آقای کلیمنامه –د     

 اللّه هائی  موهبت  شرح تشرّف میرزا محمّد باقر هائی به    حضور حضرت بهاءاللّه

 فهرست منتخبی از آثار قلم اعلی
 .(ق.ه۳۱۱۱ –۳۸۵۸)ورۀ عکّا نازله در اوائل د   

 پنجمدفتر 

 "بسیط الحقیقه"ای از آثار مبارکه در بارۀ  مجموعه

 وحید رأفتی    "بسیط الحقیقه"راهنمائی برای مطالعۀ 

 شاپور راسخ     "کلمات فردوسیه"مجملی در بارۀ 

 محمّد افنان  اقدس ابهی و دلیل حکمت    سه لوح از آثار استداللی جمال

 پور منوچهر سلمان   حضرت سید الشهداء نامۀ واضیع زیارتمروری بر م

 شاپور راسخ      "لوح دنیا"مضامین 

 مونا علیزاده   (الباب نامۀ جناب باب زیارت)   ةالزّیارةمروری بر سور

 شاپور راسخ    و الواح متمم آن ارتباط میان کتاب اقدس

 کیان سعادت   مخصوصه در امر بهائی  نگاهی به ادعیۀ شفا و ادعیۀ

 آرمین اشراقی    از آثار قلم اعلی   نامه  مروری بر دو زیارت

 فتحیه رشیدی    شرحی در سوابق و مضامین لوح مریم

 وحید بهمردی    چهار نکته مختصر راجع به رساله ابن ذئب

 صادقیان.  ع    موسیقی کالم در برخی از آثار حضرت بهاءاهلل 

 ایرج ایمن  "منتخباتی از آثار قلم اعلی" ر اصول و اهداف تعلیم و تربیت د


