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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 بنیاد مطالعاتی روشنگر ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩دی   ٢٢]تاریخ:[ 

 

 منتشر شد هشتاد و ششمین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان، »روشنا« 

ترین شماره از نخستین نشریه تخصصی فرق و ادیان، »روشنا« با موضوعاتی متنوع منتشر شده و در اختیار  تازه

گفتار   های پیشین، مجموعه مقاالت، گزارش، یادداشت، نیز همچون شماره ٨۶است. در شماره مندان قرار گرفته عالقه 

های نوظهور، به تبشیری و فرقه حجتیه، تصوف، مسیحیتجمنهای ادیان، بهائیت، انهایی در حوزهو مصاحبه

پردازد. »کنز مخفی«، عنوان گفتگوی های دینی میای و اقلیتهای فرقه ترین مسائل مربوط به جریانترین و مهمتازه

رفانی االسالم و المسلمین سیدمحمدباقر علوی تهرانی«  در باب عرفان و سبک زندگی عویژه این شماره با »حجت

 .است

 :خوانیمدر این شماره می 

 :ادیان

 پساکرونا و چالش دین شخصی| یادداشت -

 فرهنگ انقالب «، فرق و ادیان| گفتار -

 محوریت ادیان بر احترام متقابل| داد هنما -

 بازار گرم نشر اقلی تها| یادداشت- 

 »تاتیک«| یادداشت  -

 تبشیری مسیحیت

 تبشیر دیالوگی| مقاله -

 وژی؛ اجتهاد تبشیری کلیسا| یادداشتمیسیول- 

 تبشیر سیاه و سفید| گزارش - 

 تبشیر در کرونا| گزارش -

 شبهات صلیبی| یادداشت  -

 بهائیت 

 سازی در کودکان| مقالهبهائیت به دنبال هویت -

 دیده از فرقه بهائیت های مذهبی| مصاحبه با دو متبری و آسیبتروریست -

 یشناسی| یادداشتهای بهائیبای تازه از کتا مجموعه- 

 حجتیهانجمن
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 زنی در ترازوی عقل و شرع| یادداشتقمه -

 انجمن متحجریه| گفتار  -

 تصوف

 تصوف بازاری| مقاله - 

 »کنز مخفی«| مصاحبه -

 تصوف سیاسی| مقاله- 

 »بنیاد تشیع، طریق و تفکر عرفانى است«؟| یادداشت -

 | یادداشت(های سبک زندگی عارفانه )قسمت سومسلسله یادداشت  -

 فرقه های نوظهور 

 ای| مقاله کودکان فرقه - 

 کعبه در حصار| مقاله  -

 ها و نقدها«| گزارشهای نوظهور؛ شاخصه غوری در نخستین همایش ملی »معنویت -

 مصرف| یادداشتمعنویت در سبد - 

 /انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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