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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[

 

 

 گرفته از سایت:[ کتاب اول]بر

 

 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي

 ، بین سمیه و طالقانيآدرس: خیابان حافظ 

با مساحتي بیش از  ، نوآوري و تولید محصوالت فرهنگي استساختمان كنوني حوزه هنري كه مكاني براي عرضه 

 تا پیش از انقالب اسالمي، حظیرة القدس یا عبادتگاه بهاییان بود.  متر مربع و معماري سنتي ۲۰۰۰

، آن جا را به  مندان انقالبي و جوان، محسن مخملباف و بسیاري دیگر از هنر، شهید مرتضي آوینيپس از انقالب

اي شامل  ، حوزه هنري مجموعههاي هنريمكاني براي هنر انقالبي تبدیل كردند. اكنون پس از بیست و دو سال فعالیت

، مؤسسه هنرهاي  هاي هنريخدمات سینمایي سوره با اكران فیلم در نود سینماي كشور، دانشگاه سوره شامل رشته

، نویسي نامهلمیف، كارگاه هاي ادبي ، دفتر آفرینش، مركز موسیقي، مركز علمي و كاربردي نرمندان، بنیاد هتصویري

 . ، خانه عكاسان و واحد مطبوعات استهاي هنريبسیار مجهز و كامل از كتاب یاکتابخانه، ، چاپ خانهانتشارات

، به تولید  هاي فعال در محل حوزه هنري پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي است كه با گردآوري محققاناز دیگر بخش

 پردازد.  هاي معماري و... ميهایي در عرصه هنر اسالمي و غیر اسالمي در رشته كتاب

 .  هاي فعال حوزه هنري استبخش، از دیگر سنتي شبستان نیز با اجراي زنده موسیقي محلي و سنتي ایراني خانهسفره

پیرو دارد. خاستگاه آیین بهاییت  ۲۰۰۰۰۰۰شود كه در سراسر جهان حدود بهایي به پیروان آیین بهاییت گفته مي

،  ه.ق  ۱۳۱۰ متولد سال، نوري  یعلنیحسایران است و اولین كسي كه خود را بهاءهللا نامید شخصي به نام میرزا 

و سپس همراه  وهي به نام بابیه به جان ناصرالدین شاه سوء قصد كردند، به زندان افتاداست. او پس از این كه گر

، تبعید شد. مدتي را در بغداد میان پیروان بابیه به سر ، از پیروان بابیه، معروف به صبح ازل برادرش میرزا یحیي

. هنگام بازگشت به بغداد، در  پرداخت برد و سپس در شكل و شمایل درویشان در سلیمانیه و كردستان به گشت و گذار

 . « كسي جز او نیستاي ادعا كرد كه »موعود بابمیان عده

تا مدتي بهاییت در ایران   صورت گرفت ریرکبیام، كه به دستور بعد از سركوب پیروان بهاییت در دوره قاجاریه 

ي و سیاسي امریكا جاني تازه پیدا كرد و خاموش ماند. سپس در دوره پهلوي دوم، آیین بهاییت به دلیل حمایت مال

 ها اختصاص داد.  ، محلي را به آن ۱۳۳۰  پهلوي در اوایل دهه محمدرضا

، به صورت كاخي با شكوه با معماري قاجاریه و به تقلید از  ، عبادتگاه بهاییان در تهران حظیرة القدس یا بهشت

در میان محوطه سرسبزي ساخته شد. بناي دو طبقه به  ،هاي سنتي، با آینه كاري و كاشي كاريهاي سلطنتيكاخ

اما، از آن جا كه بهاییت آییني ضد  هاي زیبا استكاريهاي بلند و گچصورت تاالر ساخته شده كه متشكل از سقف 

 خدایي شناخته شده بود پیروان بهاییت پس از انقالب اسالمي پایگاه خود را از ایران به امریكا منتقل كردند. 

مشرق االذكار« در حیفاي  نام »یابد. ساختمان مجلل شورا به هم اكنون آیین بهاییت به صورت شورایي نظم و نسق مي

 .استاسرائیل بنا شده 

 

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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