
 

مجمع عرفان    

اکوتو، ایتالیا، مطالعات بھائیمرکز  

–جون  27 2018جوالی  3   

در مرکز  2018جوالی سوم تا جون  27غروب  روز دوره مجمع عرفان از پنجاه و دومین یکصدو 
بھ برنامھ اختیاری گردش گروھی  جون  30روز  برگزار میگردد. ،مطالعات بھائی در اکوتو، ایتالیا

ھمایی و مذاکره  مجمع عرفان محیطی است دوستانھ و فرصتی است مغتنم برای گرد اختصاص دارد. 
برنامۀ مجمع عرفان شامل ارائۀ حاصل  نگری و پژوھش در معارف بھائی.  مندان ژرف ومشاورۀ عالقھ
اصول معتقدات و آثار مبارکۀ امر بھائی و مطالعات تطبیقی در  در و مطالعات تحقیقی   پژوھش ھا

مذھبی و مکاتب فکری و فلسفی از دیدگاه امر بھائی و بخش ویژۀ بزم عرفان است. بھ ھریک از  ھای نحلھ
و دفترچۀ شامل خالصۀ سخنرانیھا اھدا خواھد شد. ����� �����شرکت کنندگان یک جلد   

سوابق و مضامین ، ظھور حضرت بھاءهللا و تأسیس مدنیت الھی: مباحثی کھ در این دوره ارائھ میگردد 
 الیمتأثیر تع ،القصص از آثار قلم اعلی ، دقایقی در تفسیر حضرت نقطھ اول احسن صحسوره ن

ی اقتصادی، مناسبات حضرت بھاءهللا با صاحبان اندیشھ،  نگاه انبھائی در اصل"انتخاب" در زندگ
مستشرقین بھ ائین باب ، مقام وموقعیت حضرت نقطھ اولی در آثار مبارکھ بھائی،  رابطھ میان 

مروری بر مضامین الواح خطاب بھ احبای میالن، اولین آثار نازلھ از قلم  ئین بابی و امر بھائ،آ
امر بھائی بعد از ورود حضرت بھاءهللا بھ اراضی مقدسھ ( سنھ  حضرت بھاءهللا دردورۀ عکا،

م)، اسرار حروف مقطعھ قرآن در تفسیر حضرت بھا هللا، حضرت بھاءهللا در عراق  ١٨٦٨
رجات قصیده رشح عما، من یظھره هللا موعود بیان، بررسی ھریک ازعوامل فطری عرب، مند

    ،ارثی،واکتسابی درشکل گیری اخالق وشخصیت انسان 

حبیب  فریس بدیعی، شھال مھرگانی، موژان مومن،أفتی، أشاپورراسخ،  وحید ر ،  :مجریان برنامھ
از پژوھشگران و پژوھش  جمعی دیگرمھرنوش فیروزمندی، ھوشمند بدیعی، و ریاضتی، 
دوستان..  

مالحظھ فرمایید. برای ارتباط با دفتر  www.irfancolloquia.org اطالعات بیشتر را در تارنمای 
استفاده کنید. info@irfancolloquium.orgیا  ایمیل: 1-847-733- 5301مجمع عرفان : از تلفن   

پانورامیکا بھ تشانی زیر مراجعھ ھتل  ثبت نام و ذخیره اطاق بھشرکت در مجمع عرفان در اکوتو و برای 
 :Hotel Panoramica Tel.: 39-0775-56061. E-mail نمایید:

<lapanoramicahotel@gmail.com>    

جوالی در مرکز مطالعات بھائی، اکوتو،  برگزار میگردد 7 تا 3ت مجمع عرفان بھ زبان انگلیسی ازجلسا  


