
 طوبی لمن تفکّر فی ما نزّل فی کتاب اهلل المهیمن القیّوم
 

 مجمع عرفان
 ٍششن دٍرة ًَد

 ۰۲1۲جوالی  ۸جوالی  6تا جون  62
 یاهرکس هطالعات تهائی، اکَتَ، ایتال

 

 

 ترًاهه
 

  ۰۲1۲جون   62شنبه 
 وًیسیي وام ريدي

  ضام ۰۰:۸۱

 افتتاح ترًاهه

 تاليت مىاجات ي آثار مبارکه ۰۰:۰۰

    خیر مقذم ۸۰:۰۰

     کىىذگان معرّفی ضرکت ۸۱:۰۰

 آغاز بروامهي مجمع عرفان گسارش ۰۰:۰۰

 اسفار ي خطابات سالگردیکصذمیه   

 ایرج ایمه   حضرت عبذالبهاء 

   بسم عرفان ۰۰:۰۸



 6212جون   63 یکشنبه
 

 صبحاوه ۷۰:۳

  ویایص ي اعالم بروامه ۰۰:۹

 فاريق ایسدی ویا خطاتات هرکس هیثاق در اقطار غرتیه ۸۱:۹

  تىفّس ۸۱:۸۰

      وغمات عرفان ۷۰:۸۰

       عقل ٍ ایواى تا تَجه ته آثار حضرت عثدالثهاء ۰۰:۸۸
  رامیه يصلی  

    واهار ي يقت آزاد ۰۰:۸۰

 : هرکسیت تفسیر ٍتثییي در اهر تهائی ۰۰:۸۱

 ایرج ایوي   وًآيری حضرت عبذالبهاء 

  تىفّس ۰۰:۸۱

    وغمات عرفان ۷۰:۸۱

  حیطه های اختیار در زًدگاًی اًساى ۵۱:۸۱

 واصروبیلی  ا تَجه ته تیاًات حضرت عثدالثهاءت  

     

 تىفّس ۵۱:۸۳

  هیٌَ فؤادی زوان در ديران حضرت عبذالبهاء ۸۱:۸۱

 
 ضام ٍ ٍقت آزاد ۸۱:۸۹
 بازگَئی خاطرات تاریخی ۷۰:۰۰

 بسم عرفان ۰:۰۸.

 

 ۰۲1۲جَى  64شٌثه دٍ
  

 صبحاوه ۷۰:۳

  ویایص ي اعالم بروامه ۰۰:۹

 ضاپًر راسخ بخص ايل   نشور مدنیت جهانی آیندهم ۸۱:۹



  تىفّس ۸۱:۸۰

      وغمات عرفان ۷۰:۸۰

 بخص ديم         ضاپًر راسخ   نشور مدنیت جهانی آیندهم ۰۰:۸۸

  واهار ي يقت آزاد ۰۰:۸۰

  گردش در ضهر 
 ضام ٍ ٍقت آزاد ۸۱:۸۹
 :تاریخ شفاهی برنامه ۷۰:۰۰

     زگًئی خاطرات تاریخیبا 

 بسم عرفان ۰۸:..

  

 ۰۲1۲جَى  65 سه شٌثه
  

 صبحاوه ۷۰:۳

  ویایص ي اعالم بروامه ۰۰:۹

  "هستی ٍ زهاى"ًگاهی تطثیقی ته کتاب  ۸۱:۹

 اثر هارتیي هایدگر ٍ ًظرات کلی 

 آرش ارجمىذی     حضرت عثدالثهاء

   وغمات عرفان 12611

     تىفّس ۷۰:۸۰

 ر هضاهیي لَح هقصَد هرٍری ت  12601

 ر راسخضاپً                                                      از آثار قلن اعلی

  واهار ي يقت آزاد ۰۰:۸۰

 هفاهین هشترک کتاب اصَل آهَزش  ۰۰:۸۱

 ژگان ملکانم  ٍ پرٍرش ٍ کتاب هفاٍضات 

 تىفّس  ۰۰:۸۱

  وغمات عرفان   ۷۰:۸۱

 کامران اقبال   ضرت عثدالثهاء ٍ خاٍر هیاًهح ۵۱:۸۱

 تٌفّس  ۵۱:۸۳

 فریذالذیه رادمهر  هٌاجات های حضرت عثدالثهاء ۵۱۳۵۱

 ضام ٍ ٍقت آزاد ۸۱:۸۹



     بازگًئی خاطرات تاریخی ۷۰:۰۰

 بسم عرفان ۰۸:..

  

 ۰۲1۲جَى  02چهارشٌثه 
  

 صبحاوه ۷۰:۳

  ویایص ي اعالم بروامه ۰۰:۹

 یاد بًد مىًچهر سلمان پًر سًمیه سخىراوی ۸۱:۹

 (بخص اٍل) زیارت ًاهه ها ٍ ادعیه های طلة آهرزش 

  يحیذ رأفتی      

 وغمات عرفان  ۸۰  :۸۱

 تىفّس ۷۰:۸۰

 سًمیه سخىراوی یاد بًد مىًچهر سلمان پًر ۰۰:۸۸

      (بخص دٍم) های طلة آهرزش ها ٍ ادعیه زیارتٌاهه 

 يحیذ رأفتی 

   واهار ي يقت آزاد ۰۰:۸۰

  فریذالذیه رادمهر   ٍالعصر ةهعرفی تفسیر سَر ۰۰:۸۱

  تىفّس ۰۰:۸۱

    وغمات عرفان ۷۰:۸۱

 حرٍفیه، شثاهت های ظاهری ٍ ۵۱:۸۱

 ایرج ضکًر   های تٌیادی تا آئیي تاتی تفاٍت  

  تىفّس ۵۱:۸۳

 هفهَم ًَیٌی از خداًٍد در  ۸۱:۸۱

 راهیي ٍصلی    کتاب هفاٍضات
 ضام ي يقت آزاد ۸۱:۸۹

 بازگًئی خاطرات تاریخی ۷۰:۰۰

 بسم عرفان ۷۰:۰۸

 
 

 ۰۲۲۲َالی ج 1پٌحشٌثه 



 صبحاوه ۷۰:۳

  ویایص ي اعالم بروامه ۰۰:۹

 (بخص اٍل) های ًازله از قلن اعلی ٌاههزیارت ۸۱:۹

  تىفّس ۸۱:۸۰  ٍحیذ رأفتی       

      وغمات عرفان ۷۰:۸۰

        (بخص دٍم) های ًازله از قلن اعلی ٌاههزیارت ۰۰:۸۸
 يحیذ رأفتی  

   واهار ي يقت آزاد ۰۰:۸۰

 علل تکار تردى رهَز ٍ اشارات در  ۰۰:۸۱

  بهار ريضه آبادی    کتة هقدسه

 تىفّس  ۰۰:۸۱

    وغمات عرفان ۷۰:۸۱

 اريق ایسدی ویاف   حرٍف ًفی ٍ اثثات ۵۱:۸۱

  تىفّس ۵۱:۸۳

 رسی تطثیقی هثاحث ترتیتی تر ۸۱:۸۱

 ملکانمژگان    در کتاب هفاٍضات

 ضام ي يقت آزاد ۸۱:۸۹

    جلسِ پایاًی دٍرُ ًَدٍضطن هجوع عرفاى ۷۰:۰۰ 

 بسم عرفان 61622.
 

 ۰۲1۲جَالی  6جوعه 
 

 (اختیاری ۀبروام)جمعی  گردش دسته
     

  نیافاروق ایزدی: م عرفانزب ه کنندآهنگهم 

 هدا جابری و فرهود اشتیاق و نسیم حشمتی: هاآهنگمجریان 


