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میالد حضرت بهاءهللا  الگرددویستمین س  

ژرف نگری و   مجمع عرفان گردهمائی دوستانه و فرصتی است مغتنم برای مذاکره ومشاورۀ عالقمندان

و مطالعات تحقیقی در   ها پژوهش در معارف بهائی.  برنامۀ مجمع عرفان شامل ارائۀ حاصل پژوهش

بی و مکاتب فکری و فلسفی های مذه امر بهائی و مطالعات تطبیقی در نحله اصول معتقدات و آثار مبارکۀ 

.  جاری در جامعه بشری است مقابله با مسائلاز دیدگاه امر بهائی و  

تجلیل و بزرگداشت دویستمین سالگرد    2017موضوع محوری دوره های ساالنه مجمع عرفان در سال  

و تحقیق در  مطالعه   عالقمند به  خواهد بود. از دانشوران و پژوهشگران  میالد  مبارک حضرت بهاءهللا

برنامه های مجمع اجرای  در  آثار مبارکه امر بهائی صمیمانه  دعوت می شود که با ارائه مقاالت تحقیقی

. دنسال دارار 2016شنهادات خود را قبل از پایان اکتبرمشارکت نمایند و پی 2017عرفان در سال 

.پژوهش مختار هستند پژوهشگران در انتخاب موضوع   

 نمونه هائی از موضوع های پیشنهادی

 حضرت بهاءهللا میالد  ارتباط بابرای مطالعه و تحقیق در 

 

 مظهر امر الهی در این دورانر باره میالد دبشارات کتب مقدسه 

 بهاءهللا  در آثار قلم اعلیحضرت 

 حضرت بهاءهللا  در آثار حضرت نقطه اولی

 حضرت بهاءهللا  در آثار حضرت عبدالبهاء

 حضرت بهاءهللا  در توقیعات حضرت ولی امرهللا

 دو یوم  میالد  حضرت بهاء هللا و میالد  حضرت نقطه اولی   توالی  و ارتباط 

 خاندان حضرت بهاء هللا و سوابق ان

 آثار مبارکهدر حضرت بهاءهللا اوضاع ایران در حوالي سال والدتانعکاس 

 ذر آثار مبارکه حضرت بهاءهللا در حوالي سال والدت وضاع جهان نعکاس اا

 قبل کتب و آثار مقدسه ربهاء و بهاءهللا د

مال قدم ومقام ربوبیتج  
 من یظهره هللا ومقام مظهریت
 حضرت بهاءهللا در رتبه خلق

در آثار مبارکه رویه حضرت بهاءهللا در قبال علما وروسای مذهبیجلوه های   
در آثار مبارکه در برابر سالطین وصاحبان قدرت حضرت بهاءهللارفتار جلوه هائی از   

 سلوک جمال ابهی با عرفا واهل سلوک
 نحوه مواجهه جمال ابهی با دشمنان خارجی ودشمنان ومنافقان داخلی
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حضرت بهاءهللا مظلوم آفاق یا )ندای مظلومیت از لسان عظمت(   
قد ُخِلَق البها ِللبال1  

 تظلمات حضرت بهاءهللا وروش های آن حضرت در عدالت خواهی
 طرح های پیشنهادی را توسط نشانی زیر ارسال نمایید:

infor@irfancolloquia.org 


