
  2006 در سال مجمع عرفان
  

دوره .  بود2006بررسي تحليلي وكاربرد مباني معتقدات بهائي موضوع كلّي جلسات مجمع عرفان در سال 
دانشمندان و   براي شركت كنندگان است كه از حاصل مطالعات  پر ارزشيموفعيتهاي انهاي مجمع عرف

ي تطبيقي بين امر بهائي و ساير اديان و مكاتب پژوهندگان در آثار مباركه و اصول عقايد بهائي و بررسيها
 است كه در  پژوهفرصت مغتنمي براي شركت كنندگان  دانشاين مجامع همچنين . فلسفي بهرمند شوند

. محيطي دوستانه با يكديگر به تبادل نظر ومشورت پردازند و زمينه همگاري در مطالعات بهائي را فراهم آورند
  .مجموعه ئي از انتشارات مجمع عرفان هديه ميشودبه هر يك از شركت كنندگان 

  
:  به زبانهاي فارسي و انگليسي و آلماني در موئسسات زير برگزار گرديد2006دوره هاي مجمع عرفان در سال 
 10 جون تا 30از (؛ مركز مطالعات بهائي در آكوتو، ايتاليا ) مي28 تا 25از (مدرسه بهائي بوش در كاليفرنيا 

 9 تا 6از (؛ و مدرسه بهائي لوهلن در ميشيگان ) جوالي23 تا 20( اجتماعات تامباخ در آلمان ؛ مركز)جوالي
 مفاله تحقيقي را ارائه دادند كه مورد بحث ومذاكره 97 كشور 12 نفر از 62 در اين جلسلت مجموعاٍ). اكتبر
  . نفر دوستان شدكت كننده در اين جلسات  قرار گرفت350

  
 21در همين مدت .  دوره منعقد گرديده است72 تا كنون مجموعاً 1993عرفان در سال از آغاز تإسيس مجمع 

جلد كتاب محتوي تعدادي از مقاالت تحقيقي كه در جلسات مجمع عرفان ارائه شده و متجاوز از يكصد لوح از 
 جزوه شامل 72 جلد راهنماي مطالعه آثار مباركه و 12و نيز آثار مباركه ئي كه قبالً طبع و نشر نشده بود 

حالصه همه سخنراني هائي گه درمجامع عرفان ايراد شده است به زبانهاي فارسي و انگليسي و آلماني طبع و 
براي اطالعات بيشتر در باره مجمع عرفان و سفارش دادن نشريات آن متوان  به تارنماي . نشر شده است
  .مراجعه كردwww.irfancolloquium.org:مجمع عرفان 

  
بانوان و جوانان عالقمند به مطالعات شده است كه پيوسته تعداد روز افزوني از   سال گذشته  كوششدهدوازدر 

منظم و عميق در آثار ومباني  امربهائي وكاربرد آنها در رفع مشكالتي كه جامعه بشري با آنها مواجه است  
  .صل مطالعات خودرا ارائه دهندمجامع عرفان شركت كنند و حا دراجراي  برتامه هاي 

  
 ترتيب دادن سمينار آموزش آثار مباركه به برنامه مجمع عرفان افزوده شد و از آن سال به بعد 1997در سال 

 2006از سال . كوشش شده است كه آثار مزبور بطور منظم و با بررسيهاي تحليلي و عميق معرفي شود
بدين نحو تدريس ه گنجانيده شده و هر سال يكي از الواح مباركه مطالعه متن و تدريس تفصيلي الواح در برنام

 از آثار قلم اعلي در مجمع عرفان مورد مطالعه دقيق قرار   لوح مبارك رضوان العدل 2006در سال . ميشود
  . گرفت

  
وانان عزيز بهائي در كشورهاي خاور ميانه و آسياي غربي كه عالقمند به مطالعات تحقيقي در مسايل و ج

مواضيع امري هستند تشويق مي شوند كه حاصل مطالعات خودرا بصورت مقاالتي براي ارائه در مجمع عرفان 



 براي  مقاالتمقاالت مزبور توسط اساتيد بررسي ميشود و در صورت لزوم نويسنكان. تهيه و ارسال دارند
  . راهنمائي ميشوند تگميل يا اصالح مقاالتشان 

  
ر تأمين هزينه تحصيلي براي دانشجويان بهائي است كه براي اتمام تحصيالت فعاليت جنبي ديگر كوشش د

عاليه در رشته هائي كه مربوط به مطالعات ديني ميشود در آخرين مراحل تحصيل نيازمند مساعدت مالي 
  . هستند

  
ده و ادامه آغاز شبرنامه و فعاليت هاي مجمع عرفان با پشتيباني و مساعدت صندوق يادبود حاج مهدي ارجمند 

   آمريكائي در اذاره مركزي  محفل روحاني ملّي/يافته است و از همكاري ارزشمند دفتر امور بهائيان ايراني 
محفل روحاني ملُي در كشور ميزبان بها ئيان امريكا برخورداراست  دوره هاي مجمع عرفان تخت اشراف 

شتيباني و مساعدت موئسسات فوق الذكر و برگزاركنندگان و خادمان مجمع عرفان مرهون پ. تشكيل ميشود
  . نيز ياران عزيزي هستند كه با تبرعات كريمانه هزينه خدمات مجمع عرفان را تأمين ميگنند

  


