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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 شبستان]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴دی  ۶]تاریخ:[ 

 

 از سوی مرکز تخصصی مهدویت؛

 بهائیت(" منتشر شددرسنامه "فرقه های انحرافی )شیخیه بابیه و 

خبرگزاری شبستان: درسنامه "فرقه های انحرافی )شیخیه بابیه و بهائیت(" شامل توصیف فرقه ها، ادعاها و نقدهای  

تخصصی جدید بر عقاید و ادعاهای آنان ازسوی جمعی از نویسندگان گروه نقد فرق مرکز تخصصی مهدویت منتشر 

 .شد

ری شبستان؛ درسنامه "فرقه های انحرافی )شیخیه بابیه و بهائیت(" ازسوی به گزارش خبرنگار حوزه مهدویت خبرگزا

 .جمعی از نویسندگان گروه نقد فرق مرکز تخصصی مهدویت منتشر شد

این درسنامه که تهیه پیش نویس متن اصلی آن كه شامل توصیف فرقه ها، ادعاها و نقدهای تخصصی جدید بر عقاید و  

سال به طول انجامید، در راستای روشنگری و تبیین برخی از فرقه های دو قرن اخیر  ادعاهای آنان بود، حدود چهار  

که دارای تأثیرگذاری در بخشی از مردم بوده و با تفاسیر غلط و نیز تأویالت باطل آیات قرآن، باعث ایجاد مشكالت 

 .عقیدتی و عملی متعددی در عرصه فرهنگ مهدویت شده اند، تالیف شده است

منابع اصلی فرقه ها در توصیف و ادعاهایشان؛ تمركز بیشتر بر نقدهای جدید بر عقاید فرقه ها در مسائل  مراجعه به 

كالمی آنان؛ بهره گیری از آثار قدیم و جدید كه در نقد این فرقه ها نگارش یافته است و بررسی جدیدترین ادعاها و  

 .زجمله امتیازات این درسنامه استتطوراتی كه در عقاید آنان )خصوصا بهائیت( واقع شده است، ا

 :در بخشی از مقدمه ناشر به قلم حجت االسالم مهدی یوسفیان، معاون پژوهشی مرکز تخصصی مهدویت آمده است

ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به پیامدهای باورداشت آموزه مهدویت به فراخور شرایط كنونی، لزوم 

یت به منظور تبیین عرضه صحیح و دفاع معقول از اندیشه مهدویت، و شناسی در حوزه رویكرد به آموزه مهدوآسیب

های مركز های موهوم و موهون از ساحت قدسی این اندیشه و مبارزه با جریان های انحرافی از رسالت زدودن پیرایه 

مركز تخصصی مهدویت در راستای تبیین علمی و تخصصی مباحث مهدویت براساس  .تخصصی مهدویت است

مقام معظم رهبری در مورد اهمیت كارهای علمی در موضوع مهدویت و مبارزه با جریان های انحرافی،   ارشادات

ها و  اقدامات علمی فرهنگی خود را از دو دهه پیش آغاز كرد؛ و در این زمینه گروه پژوهشی خاص "نقد فرقه 

 .های عرصه مهدویت" در مركز تخصصی مهدویت شكل گرفتبررسی آسیب 

به اینكه عموم فرقه های انحرافی از لحاظ عقاید و شگردهای انحرافی دارای اشتراكات فراوانی هستند؛ لذا این  با توجه 

 .متن برای شناخت و نقد فرقه های مشابه نیز مفید است

خیابان   -شایان ذکر است، عالقمندان می توانند با مراجعه به مركز تخصصی مهدویت واحد انتشارات واقع در قم 

 .جهت تهیه كتاب اقدام کنند ٠٢۵۳٧٧۳٧٨٠۱( و یا با شماره تلفن ٢٢كوچه آمار ) -ه صفائی

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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