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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲آذر  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 پژوهشکده باقرالعلوم)ع( در گذشت انیفصلنامه فرق و اد ریسردب

پژوهشکده  انیفصلنامه فرق و اد ریو سردب تیگروه بهائ یعلم ریمد زادهیموسو ینعلیدحسیس نیوالمسلم االسالمحجت

 .در گذشت یباقرالعلوم)ع( در حادثه رانندگ

 التیمتولد شد و تحص ،یاریدر شهرستان لردگان استان چهار محال و بخت ۵۳در سال  زادهیموسو ینعلیحس دیس ...

 .خود را در آنجا گذراند ییابتدا

در مرکز  لیرا تا مقطع درس خارج ادامه داد، همزمان با تحص التشیقم شد و تحص  هیوارد حوزه علم ۷۶سال  یو

مقابله با  یو راهها تییبها یغیتبل یهاسطح سه حوزه با موضوع »روش یموفق به اخذ گواه انیفرق و اد یتخصص

 .آن« شد 

 تییبها یو احکام چالش  دیعقا ی( را با عنوان »نقد و بررسیخود در مقطع سطح چهار حوزه )دکتر نامهانیپا نیهمچن

 .کرد نیتدو «یمدرن و سنت

فصلنامه   ریپژوهشکده باقرالعلوم، سردب تیبهائ یگروه علم تیریعالوه بر مد زادهیموسو نیوالمسلم االسالمحجت

 .بود زیپژوهشکده ن نیا  انیفرق و اد

  یپژوهش یعلم یهمکار ،یمؤسسه مذاهب اسالم ،یچون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یبا مراکز نیهمچن یو

 .داشت

 تیهدا تیبود و مسئول هیفلسفه و کالم حوزه علم یتخصص تهیاستاد مشاور مقطع سطح سه در کم زادهیموسو مرحوم

 .نامه را به عهده داشت انیپا نیچند ییو راهنما

مانده است که اهم آنها عبارتند از:   ادگاریبه  تیبهائ نهیدر زم یاریآثار و مقاالت بس زادهیمرحوم موسو از

و »نقد   «یک یآوران تار امیپ» ،ت«ییبها میتعال یمقابله با آن«، »نقد و بررس یو راهکارها تییبها یغیتبل یها»روش

وحدت  یو بررس نقد ت،یدر بهائ قتیحق یتحر یو بررس داز جمله: نق یو مقاالت متعدد ت«یاحکام بهائ یو بررس

 .تیقه بهائدر فر یعالم انسان
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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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