
 مجمع عرفان

 

"ءاتذکرة الوف " یکصدمین سالگرد   
 از آثار مبارکه حضرت عبدالبهاء

 
مدسه بهائی بوش در در  2015 میماه   25تا  22از  ، به فارسی و انگلیسی ،مجمع عرفان جلسات 

دوستانه و فرصتی است مغتنم  گردهمائی مجمع عرفان *.شود برگزار می سانتاکروز، کالیفرنیای شمالی،

ژرف نگری و پژوهش در معارف بهائی.  برنامۀ مجمع عرفان شامل   برای مذاکره ومشاورۀ عالقمندان

اصول معتقدات و آثار مبارکۀ امر بهائی و مطالعات تطبیقی  و مطالعات تحقیقی در  ها ارائۀ حاصل پژوهش

  اه امر بهائی و بخش ویژۀ بزم عرفان است.های مذهبی و مکاتب فکری و فلسفی از دیدگ در نحله

  

نظری بر  :مطرح می گردد نظیر  این اثر بی از یئها جنبه  کرة الوفاءتذ  صدمین سالگردبمناسبت  مسالا

 ةتذکر درات شخصیتی مذکور خصوصی   ۀدر بار ختی شنا ، بحثی روانفاءالو ةتذکر مندرجات سوابق و 

 ،فاءالو ةتذکر تلقین خصوصیات اخالقی در ،فاءتذکرة الو دری مذکور شرح رویدادها و داستان ها  ، فاءالو

 ۀمبارک آثار در  عرف نفسه منتفسیر حدیث  مباحثی که در برنامه قرار دارد عبارتند از  از جمله دیگر

 ۀقصیدسوابق  از آثار مرکز میثاق، هلوح افالکی  مروری بر  ،معانی و مفاهیم مستتر در آثار مبارکه ،بهائی

 ولى   حضرت آثار ۀآین در رستاخیز یوم   ،(فارسی)لوح احمد مضامین ، در معارف اسالمی  هورقائی   عز  

علی  مال  ، پژوهشی علمی در باره انسان روحانی :،  نفس مجازیی مردانگی و زنانگیمفاهیم کل  ، امرللا  

 در قبال آنچه در دنیا ءانقش احب   ،  در تاریخ و آثار مبارکه بهائی کاوشی -- ایادی امرللا   اکبر شهمیرزادی

کسب معارف امری و تبلیغ امر للا:  ،روی میدهدهای سیاسی و اجتماعی  آشوب ۀبخصوص در زمین

  .وظائفی توامان در خدمت به امر الهی 

بدیعی، مهرداد بشیری، فرزانه ثابتان، فرهاد ثابتان، مهرداد احسانی، ایرج ایمن، فریس  : مجریان برنامه

 هوپر دانبار، حبیب ریاضتی، فواد صدیق، سهیل کمالی، فرجام مجد، فارس هدایتی، مینا یزدانی

 

 شود. به هریک از شرکت کنندگان اهدا می )به زبان فارسی( 2015 مجمع عرفان  سال نتشاراتا

      www.irfancolloquia.orgتارنمای مراجعه کنید به برای اطالعات بیشتر 

 به ماییدناقامت مراجعه  ۀاطاق و اط الع از میزان هزین ۀذخیر وبرای ثبت نام  



bosch@usbnc.orgmail:  -E *3387-423-: Tel. 831School í’’Bosch Bahá 

    .یابد پایان می 2015می  25 دوشنبهد از ناهار روز عشود و ب ز میاآغمی  22 جمعهروز غروب  ۀبرنام* :

mailto:bosch@usbnc.org

