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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری تسنیم

 ۱۳۹۳اردیبهشت   ۲]تاریخ:[ 

 

 شناسان غربی به مردم ایران انکارناپذیر استهای خاورخیانت

عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم گفت: از حیث تاریخی از جمله افرادی  ...خبرگزاری تسنیم: 

توان به کنت دوگوبینو اشاره کرد او وزیر مختار فرانسه بود و کتاب مذهب در شناس هستند میکه در این زمینه سر

 .کندآسیای اوستا درباره سفر خود به ایران را تالیف می

ای  صفحه  ۳۵۰با تجدید چاپ شده است، عنوان کرد: دو گوبینو در این کتاب  ۶وی با بیان اینکه کتاب کنت دوگوبینو 

پردازد که در این صفحات مکررا منکر الهی بودن اسالم صفحه اول به بررسی اسالم، پیامبر و ائمه می ۵۰خود در 

 .است

حجت االسالم پورطباطبائی با بیان اینکه کنت دوگوبینو در فصول بعدی کتاب به ترسیم چگونگی آئین بهائیت و بابیت 

ای است که به همه کسانی که به ایران  شرقین به اندازه این کتاب در دیگر مست تأثیرپرداخته است، خاطرنشان کرد:  

 .شدکردند مطالعه این کتاب توصیه میسفر می

دیگر مستشرقی بود که بعد از مطالعه    براونعضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم افزود: ادوارد 

های بهائیت ارتباط وستاهای اطراف آن با حلقهکتاب دو گوبینو به ایران آمد او در سفر خود به کرمان رفت و در ر

 .کندها دفاع می برقرار و در سفرنامه خود از آن

وی با بیان اینکه خدمتی که گوبینو و براون به ترویج بهائیت کردند از زحمات دالگورکی کمتر نیست، اظهار کرد: 

 .ها را اصالح کرده و با امکانات خودش چاپ و منتشر کرده استنسخه خطی بهائی ۱۰براون نزدیک به 

دوره تاریخ ایران را    ۴ن و اهای اروپائیان اشاره کرد و افزود: برسفرنامه تأثیراتحجت االسالم پورطباطبائی به 

به تاریخ ادبیات ایران پرداختند  نوشته است ذبیح هللا صفا و دیگر ادیبان فارسی زبان بعد از تشکیل دانشگاه تهران که 

 .اندادوارد براون بهره برده قاتیتحقاز 

عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اکثر این مستشرقین یا با عنوان توریست و 

اجتماعی، سیاسی و   آمدند و یا ماموران مستقیم دولت متبوع خود بودند که برای شناسایی مسائلجهانگرد به ایران می

 .کردندآمدند و یا منافع استعماری کشورهای خود را تامین میاعتقادی ایرانیان می 

های کند، گفت: خیانتحجت االسالم پورطباطبائی با اشاره به اینکه فرای باستان گرایی را به ایران القا می ...

اخیرا پس از مرگ فرای این خبر منتشر شد که بنا است او  شناسان اروپایی در ایران داشتند انکارناپذیر است، خاور

 .را در اصفهان دفن کنند که البته با مخالفت شدید مردم و دلسوزان مواجه شد

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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