برگزاری مجمع عرفان مبناسبت
پنجامهنی سالگرد تأسیس بیت العدل اعظم
یکصدو پانزدهمین دوره مجمع عرفان از غروب پنجشنبه  03می تا ظهر یکشنبه 2جون  2330در مدرسه
بهائی بوش برگزار میگردد .مجمع عرفان محیطی است دوستانه و فرصتی است مغتنم برای گردهمایی و
مذاکره ومشاورۀ عالقهمندان ژرف نگری و پژوهش در معارف بهائی .برنامۀ مجمع عرفان شامل ارائۀ
حاصل پژوهش ها و مطالعات تحقیقی در اصول معتقدات و آثار مبارکۀ امر بهائی و مطالعات تطبیقی در
نحلههای مذهبی و مکاتب فکری و فلسفی از دیدگاه امر بهائی و بخش ویژۀ بزم عرفان است.
مباحثی که در این دوره ارائه میگردد :پیام جناب هوشمند فتح اعظم بمناسبت پنجاهمین سالگرد
تأسیس بیت العدل اعظم؛ موقعیت انسان در جهان :سیری روحانی از دیدگاه علمی؛ سیر پیشرفت جامعه
بهائی تحت اشراف بیت العدل اعظم؛ تلفیق تمرکز و تفویض (عدم تمرکز)اختیارات در نظام اداری بهائی؛
کتاب ایقان  -پیوند بین ادوار بابی و بهائی؛ ارتباط ذندگانی و دوران مولوی با امر بهائی؛ بیت العدل اعظم
 پژوهشی در آثار بهائی؛ انتخابات و مؤسسات انتخابی در نظم اداری بهائی تحت اشراف بیت العدل اعظم؛مفهوم "تقلیب اختالف "بجای "حل اختالف " استنتاجی از پیام های اخیر بیت العدل اعظم؛ سیری ازخود
شناسی به خدا شناسی؛ اهمیت و لزوم مدارس بهائی در ایران؛ خاطراتی از دوران بر قراری بیت العدل
اعظم؛ نیروهای فعال در سیر تحول و نکامل.
مجریان برنامه ، :بهیه فرهی و سهیال افنانی (هماهنک کنندکان) ،دکتر مهرداد احسانی ،دکتر معین
افنانی ،دکتر ایرج ایمن ،فریس بدیعی ،مهرداد بشیری ،فرزانه ثابتان؛ دکنر فرهاد ثابتان ،دکتر مهیاد رهنمائی،
حبیب ریاضتی،دکتر حشمت شهریاری ،شهباز فتح اعظم ،دکتر ارسالن گئوال.
هدیه مجمع عرفان: :به هریک از شرکت کنندگان انتشارات مجمع عرفان به زبان فارسی در سال2330
اهدا می شود.
برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به و تارنمای www.irfancolloquia.org
برای ثبت نام وذخیره اطاق و اطالع از میزان هزینه اقامت و ترتیب انتقال از فرودگاه به مدرسه بوش
مراجعه نمایید بهBosch Bahá'í School: Tel. 831-423-3387. E-mail <bosch@ usbnc.org
جلسات مجمع عرفان به زبان انگلیسی همزمان با برنامه فارسی در مدرسه بهائی بوش برگزار میگردد

