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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 کتاب ایران )ایبنا( ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲شهریور  ۱۲ ]تاریخ:[

 

 تیبهائ یکتاب درباره فرقه ساختگ  ۱۲انتشار 

 :گزارشگر

خبر  تیبهائ یاز فرقه ساختگ  یسازجلد کتاب درباره شفاف ۱۲ نیپژوهشکده باقرالعلوم )ع( از تدو تیگروه بهائ ریمد

 داد. 

 یحاتیتوض هی(، با ارابنای)ا رانیکتاب ا یوگو با خبرگزاردر گفت زادهیموسو ینعلیحس دیس نیاالسالم والمسلمحجت

مقابله با   یهرگونه طرح و برنامه برا ه یعنوان کرد: ارا ی انحراف یهاانیموثر در مواجهه با جر یهادرباره روش

 ،یانسان یایجغراف ،یغیتبل یهاوه یش ،یتوان علم ،یدئولوژیاز ا یشناخت کاف ازمندین یانحراف یهاانیتهاجم جر

ندارد و صرفا   یانیوح یبنا تیفرقه بهائ دیادامه داد: عقا یو است.  انیآن جر یو اجتماع یاقتصاد ،یفرهنگ  ،یاسیس

 اند.شده زیفاحش ن یهامختلف دچار تناقض  یهادر نمونه یرهبران خود نوشته و حت یهابر اساس گفته

  ی فرقه به حد نیا یدتیعق لیو مسا یدر منابع و متون بهائ ییهاتناقض نیعنوان کرد: وجود چن یپژوهشگر حوزو نیا

 .میشو رایپذ گرید یرا با رد کالم یکالم میدر صورت اتکا به متون خودشان مجبور پژوهانیاست که به گفته بهائ

تناقضات و اشتباهات فراوان مجبور   نیفرار از ا یفرقه برا نیافزود: رهبران ا زادهیموسو نیوالمسلم االسالمحجت

و  نیکه آن را از شکل نخست یکنند، به طور حیو تصح رییچند بار منابع فرقه خود را تغ ریسال اخ کصدی یاند طشده

 ییهاپژوهشکده باقرالعلوم )ع( کتابچه تیگروه بهائ ن،ی. بنابراندکن لیتبد دیمدرن و جد یتیخود خارج و به بهائ یسنت

 یمحققان و مراکز پژوهش اریکرده است تا در اخت هیمتنوع ته یو پژوهش یقاتیعنوان با موضوعات تحق  ۱۲را در  

 قرار دهد.  تیکشور درباره مقابه با فرقه ضاله بهائ

 ،یخیتار یهانهیدر زم یمتعدد ها و مقاالتکتاب هیمجموعه گفت: در موضوع باب نیدرباره موضوع جلد نخست ا یو

و  دیآیبه شمار م یاسالم یهادر راه دفاع از ارزش  یبه نوبه خود قدم کیشده است که هر  نوشته یو اجتماع یدتیعق

 یابرجسته یازهایو امت های ژگیو یکه دارا میاکرده نیه« را تدویدر فرقه باب یراه کتاب »پژوهش ن یدر ادامه ا زیما ن

متقن و مورد وثوق  یبه استفاده از منابع ارجاع توانیآن م یهایژگیاست که از جمله و فاتیتال گرینسبت به د

 یبررسکتاب، نقد و  نیمطالب مندرج در ا شتریاتقان ب یدر راستا هیمتون باب یاز برخ  یریتصو هیارا ها،یباب

 ها اشاره کرد. از آن  یریو نقد به همراه تصاو هیاز آثار باب ریفراگ یشناسفرقه، عرضه کتاب نیها و احکام اآموزه

مقابله با آن«   یو راهکارها تیبهائ یغیتبل یهاوهیمجموعه با عنوان »ش نیبا اشاره به جلد دوم ا یپژوهش ریمد نیا

. شودیو فرهنگ منتشر م نیران حوزه دکارشناسان و صاحب نظ ران،یمد یبرداربهره ی اثر برا نیاظهار کرد: ا

 است. ه«یو روس تیعنوان جلد سوم »بهائ نیهمچن

جلد   ۹اند و مجموعه سه جلد کتاب آماده چاپ شده ن یپژوهشکده باقرالعلوم )ع( اظهار کرد: از ا تیگروه بهائ ریمد

 منتشر خواهند شد. ۹۳قرار دارند که تا اواسط سال    یراستاریدر مرحله و گرید

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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