
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری رسا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷بهمن  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 هدایت منتشر کرد؛انتشارات زمزم 

 فرهنگی بهائیت در ایران-جریان شناسی فکری

نویسنده در کتاب جریان شناسی بهائیت در ایران معاصر به بررسی عملکرد این فرقه در مقاطع زمانی قاجار، پهلوی 

 .و پس از انقالب اسالمی پرداخته است

ه به پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا مؤسسه انتشارات زمزم هدایت وابست

فرهنگی بهائیت در ایران معاصر نوشته جعفر ساسان ره همراه با نظرات -السالم( کتاب جریان شناسی فکری)علیه

 .علمی دکتر موسی فقیه حقانی منتشر کرده است

 :نگارنده کتاب را در شش فصل نوشته که عناوین آن بدین شرح است

تماعی، فکری و فرهنگی پیدایش بهائیت، از شیخیه تا بهائیت، مبانی اصول تعالیم و احکام های سیاسی، اجزمینه

بهائیت، نقش بهائیت در تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجاریه، بهاییت در دوران پهلوی و بهاییت از 

 انقالب اسالمی تاکنون

آورد: در این کتاب به دنبال بررسی سیر مراحل ن میمؤلف در مقدمه کتاب درباره انگیزه تألیف و هدف کتاب چنی

گیری، عقاید، احکام، رهبران، انشعابات، وضعیت تشکیالتی، ارتباط با بیگانگان و بررسی عملکرد این فرقه در شکل

مقاطع زمانی قاجار، پهلوی و پس از انقالب اسالمی هستیم؛ و در این راستا سعی شده است تا تصویری روشن بر 

 .منابع تاریخی و آثار خود فرقه، از آن ارائه شود مبنای

موعودگرایی، باوری مشترک در تمام ادیان و اقوام است و از عناصر محوری اندیشه و اعتقاد شیعیان شمرده 

ترین تعبیر درباره مهدویت نیز در اندیشه شیعه وجود دارد. این مسئله یکی از بارزترین ترین و شفافشود. عقالنیمی

ویژه شیعیان است. اما این موضوع مانند هر ترین مسائل اسالمی، و مورد تائید و اعتقاد همه مسلمانان بهیهیو بد

رو شده است؛ لذا نویسنده در مسئله دیگر دینی و اسالمی، مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با تحریفات زیادی روبه

 :نویسدکتاب چنین می ۲۶ر صفحه توضیح انحراف موعودگرایی و مهدویت در اندیشه بهائیت د

های در ایران معاصر، تالش برای انحراف این باور، با دخالت بیگانگان همراه شد و گروهی از مردم را که از بحران

روحی، اجتماعی و سیاسی در رنج بودند و از سوی استبداد و استعمار در تنگنا قرار گرفته بودند، به خود جلب کرد. 

ساز ظهور افرادی، چون سید علی محمد باب و بها شدند شیخ احمد احسابی و سید کاظم رشتی، زمینهگونه بود که این

 .و از ماهیت آرمان شهر گرایانه مذهب شیعه، به سود خود بهره جستند

 :گانه بهائیت را چنین برشمرده استاالسالم جعفر ساسان در فصل سوم تعالیم دوازدهحجت

سانی، یکسانی اصول همه ادیان، رفع تعصبات، لزوم ایجاد محبت و الفت از سوی این، تحری حقیقت، وحدت عالم ان

ضرورت مطابقت عقل و علم با دین، تعلیم و تربیت، تساوی رجال و نسا، زبالن و خط عمومی، صلح عمومی و اتحاد 

 .دول و محکمه کبری، تعدیل اقتصاد، حصر جهاد به لسان و بیان و تعالیم دیگر
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 :آوردچنین می ۱۱۷وی در ادامه در توضیح وحدت عالم انسانی در صفحه 

پسند دارد، باعقل و فطرت سازگار نیست؛ چرا که وحدت ظالم و مظلوم، مستضعف و این شعار گرچه ظاهری عوام

نهایت محبت جفاکار را مانند وفادار، به »گوید: ها میمستکبر و کافر و مؤمن امکان ندارد. در این رابطه، عبدالب

شوقی افندی نیز وحدت عالم « رفتار کنید؛ و گرگان خود را مانند غزاالن ختن و ختا مشک معطر به مشام رسانید.

 .انسانی را در رأس تمام تعالیم بهایی معرفی کرده است

 :خوانیمدر پشت جلد کتاب چنین می

خبری و از سوی دیگر، گرفتار استبداد و بیفتنه بهائیت در شرایطی شکل گرفت که جامعه ایران از سویی در جهل 

ای فرصت طلب با سوءاستفاده از اعتقادات مردم، به بدعت در دین و داخلی و استعمار خارجی بود. در این فضا، عده

 .ای به وجود آوردند که جاده صاف کن استعمار شدهای شیعه دست زدند و فرقهباور

السالم( کتاب جریان شناسی ژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق )علیهمؤسسه انتشارات زمزم هدایت وابسته به پ

لایر روانه  ۱۲۷۰۰۰نسخه به قیمت  ۵۰۰صفحه و با شمارگان  ۲۷۲فرهنگی بهائیت در ایران معاصر را در -فکری

 .بازار نشر کرده است

ه سوم پالک هشتاد و یک توانند برای تهیه این کتاب به آدرس قم خیابان دور شهر نبش کوچمندان نیز میعالقه

 ش/ ۶۰۱ن / ۹۲۵تماس حاصل نمایند. ۰۹۱۰۲۰۴۲۰۷۱ -۳۷۷۳۰۷۳۵مراجعه و یا با شماره تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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