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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[

 

 (کنایقرآن )ا یالمللنیب یخبرگزارگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۹مرداد  ۲]تاریخ:[ 

 

علیرضا »به قلم « شناسی بهائیتجریان» با عنوانهای دانشجویی ها و پاسخوپنجم از پرسش: دفتر سیگروه ادب

 .از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد« محمدی

های حوزه اندیشه سیاسی، تاریخ معاصر و آشنایی با به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران )ایكنا( این كتاب به پرسش

كند، كه از سوی نویسنده و پژوهشگر معاونت آموزش و تبلیغ دفتر نهاد رهبری در مل بهائیت را مطرح میتاریخ و ع

 .ها، به آن پاسخ داده شده استدانشگاه

هایی های این كتاب در سه بخش تنظیم و پاسخ داده شده است. بخش اول به پیشینه تاریخی بهائیت و پرسشپرسش

های پیدایش بهائیت، نقش استعمار، یهود و صهیونیسم، روابط رژیم پهلوی و بهائیت، رویكرد درباره عوامل و زمینه

ره( درباره انجمن حجتیه ) یخمینل بهائیت و مواضع امام مردم ایران به بهائیت، انجمن حجتیه و فعالیت آن در مقاب

 .های منطقی به آنها ارائه شودپردازد و تالش شده تا پاسخمی

نویسنده در بخش دوم این كتاب، به جمهوری اسالمی ایران و مسأله بهائیت پرداخته است، علل مقابله با بهائیت، 

های تبلیغی این جریان انحرافی و خطر نفوذ مجدد بهائیان و شیوهنمایی در ایران و های بهائیت در مظلومیتشیوه

 .كندخرافی را بررسی می

های اعتقادی هایی درباره آموزهایدئولوژی بهائیت عنوان بخش سوم كتاب است كه محقق كتاب در آن، به پرسش

فرقه از دیدگاه اسالم و مسلمانان  های بهائیت درباره سیاست و علل طرد بودن اینبهائیت، نقد عقاید بهائیت، دیدگاه

 .پاسخ داده است

در قطع رقعی از سوی دفتر  تومان ۳۰۰۰، به قیمت نسخه ۵۰۰۰صفحه، شمارگان  ۳۰۴در  "شناسی بهائیتجریان"

 .نشر معارف منتشر شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

