
 مجمع عرفان مبناسبت برگزاری 

 تأ سیس  بیت العدل اعظم گردپنجامهنی سال 

کز رم در  2103حون  22تا غروب شنبه جون 2 3یکشنبه غروب دوره مجمع عرفان از  هفدهمین یکصدو 

مجمع عرفان محیطی است دوستانه و فرصتی است مغتنم   برگزار میگردد. ،مطالعات بهائی، اکوتو، ایتالیا

مجمع  ۀبرنام  گری و پژوهش در معارف بهائی.ن مندان ژرف هعالق ۀی و مذاکره ومشاوریهما گردبرای 

امر بهائی و  ۀاصول معتقدات و آثار مبارک در مطالعات تحقیقی و   حاصل پژوهش ها ۀعرفان شامل ارائ

بزم عرفان  ۀویژ شخهای مذهبی و مکاتب فکری و فلسفی از دیدگاه امر بهائی و ب طالعات تطبیقی در نحلهم

  است.

 مالحظات و  ،العدل اعظم تاسیس بیتسیر تکاملی : مباحثی که در این دوره ارائه میگردد

 خاطراتی از ارض اقدس، یکصدو چهلمین سال نزول کتاب اقدس و پنجاهمین سال تاسیسوتأمالت 

 امانت عظمای الهی، ،مرور اجمالی بر لوح رضوان العدل و بحث در مسئله عدل بیت العدل اعظم، 

 ،و عدم تمرکز در نظم اداری بهائی تلفیق تمرکز حول پذیر است؟ت ایا نظم اداریچرا نظم اداری؟ 

 انسان در  موقعیت  ،مدینه فاضله در  دیانت بهایی بررسی تطبیقی،  نحله های فکری در ایران،

 تأمّلی مقدماتی ،سوره والعصر  شرحی در باب،  جهان: سیری روحانی از دیدگاه علمی 

 نظری بر لوح احمد از دیدگاه روح جدید  معانی، برآنچه می تواند الهیات بهائی خوانده شود،  

 ، اقتصاد و بازرگانی از دیدگاه بهائی ،منسوجات و ملبوسات : تشبیهاتی در آثار مبارکه، رف اسالمیامع 

  .منظر امر بهائیمعنای زندگی: بررسی تطبیقی دیدگاه اندیشمندان و فالسفه و 

 جناب علی نخجوانی، دکتر شاپور راسخ، دکتر وحید رأفتی و جمعی دیگر از مجریان برنامه:

 دانشوران و هنرمندان  

 .می شوداهدا  به هریک از شرکت کنندگان (به زبان فارسی) 2103در سالنتشارات مجمع عرفان ا

  www.irfancolloquia.orgارنمای ت مراجعه کنید به برای اطالعات بیشتر 

 وذخیره اطاق و اطاّلع از میزان هزینه  اقامت و ترتیب انتقال از فرودگاه رُم  به اَکوتو بهبرای ثبت نام 

 مرکز مطالعات بهائی در اکوتو به شرح زیر  مراجعه فرمایید: 
 www.centrostudibahai.comتارنما: 

http://www.irfancolloquia.org/


  lapanoramicahotel@gmail.comایمیل 
 +56841-0775-39+ و فکس: 56061-0775-39تلفن:
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