
  مدرهس بهائی بوشرد   مجمع رعافن

هذسػِ تْائٖ تَؽ دس  دس 2011هٖ  20هٖ تا ظْش ٗکـٌثِ 16چْاسؿٌثِ غشٍب دٍسُ هجوع عشفاى اص  ّـتو٘يٗکصذٍ 

ٖ ٍ ّٗوا هجوع عشفاى هح٘طٖ اػت دٍػتاًِ ٍ فشصتٖ اػت هغتٌن تشإ گشد  .تشگضاس ه٘گشدد  ػاًتا کشٍص، کال٘فشً٘ا ؿوالٖ،

ٍ   حاصل پظٍّؾ ّا ٔهجوع عشفاى ؿاهل اسائ ٔتشًاه  .گشٕ ٍ پظٍّؾ دس هعاسف تْائًٖ هٌذاى طسفِ القع ٓهزاکشُ ٍهـاٍس

ّإ هزّثٖ ٍ هکاتة فکشٕ ٍ  اهش تْائٖ ٍ هطالعات تطث٘قٖ دس ًحلِ ٔاصَل هعتقذات ٍ آثاس هثاسک دس هطالعات تحق٘قٖ 

 ٍٔ دفتشچ عرفان ۀسفیناص ؿشکت کٌٌذگاى ٗک جلذ  تِ ّشٗک. تضم عشفاى اػت ٓؾ ٍٗظخفلؼفٖ اص دٗذگاُ اهش تْائٖ ٍ ت

 .ػخٌشاًْ٘ا اّذا خَاّذ ؿذ ٔؿاهل خالص

 سال اقتصادٓ ّ سياسٔ فرٌُگٔ،، اجتواعٔ جْ تَ عثذالثِاءًگأُ آهريكآ  :مباحثی که در این دوره ارائه میگردد 

سِن تسرگ تِائياى در  ،ّحاًیتررسی تطثيقی هفِْم ارزش از ديذگاُِای اقتصادی ّ اجتواعی ّ ر، هيالدٓ ٩١٩١

سِن تسرگ ، فرهْدًذ ًظری تر ًخستيي خطاتَ ای کَ حضرت عثذالثِاء در اهريکا ايراد اًقالب هشرّطَ ايراى،

گلچيٌی از  ، رّش زًذگاًی از ديذگاٍ حضرت عثذالثِاء ترای جاهعَ تِائی ،تِائياى در اًقالب هشرّطَ ايراى

، هفيٌم تٌحیذ هالحظاتی پیراهٌى سٌابق تاریخی جاهعو بيائیاى بادکٌبو،  هکاتية حضرت عثذالثِاء
هنتخبی از هفاىین هشترک در کتاب بیاى ً کتاب ایقاى، هفيٌم ًحذت  ً حقیقی در آثار هبارکو بيائی، 

عوٌهیت در تعلین ً تربیت در خطابات حضرت عبذالبياء، اشعار زناى شاعر در اًائل دًره قجاریو بعنٌاى 
  .جریاى سفر حضرت عبذالبوء در اهریکاسیر هصٌری از زهینو ای برای اشعار جناب طاىره، 

 

اتتاى، ثفشّاد  هْشدادتـ٘شٕ،ٗعٖ، ذاٗشج اٗوي، فشٗغ ت  ، (ّواٌّک کٌٌذکاى)تِْ٘ فشّٖ ٍ ػْ٘ال افٌاًٖ  ،  :مجریان برنامه

  .اًٖدهٌ٘ا ٗض  ّ ،ًشاطٔ اهييس عالء قذع، حؼ٘ي عْذِٗ،  حث٘ة سٗاضتٖ، حـوت ؿْشٗاسٕ، دٍهٌ٘٘ک پشٍٗض تشٍکـا، 

 ػاٗش هجشٗاى ، ػٌثل طائفٖ،(ّواٌّگ کٌٌذُ)ف٘شٍص هْتذٕ : بزم عرفان

  www.irfancolloquia.orgاسًوإ ٍ تعِ کٌ٘ذ تِ تشإ اطالعات ت٘ـتش هشاج 

 تِ هشاجعِ ًواٗ٘ذهذسػِ تَؽ تشإ ثثت ًام ٍرخ٘شُ اطاق ٍ اطالع اص ه٘ضاى ّضٌِٗ  اقاهت ٍ تشت٘ة اًتقال اص فشٍدگاُ تِ 
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