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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[

 

 فارسخبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 بخوانیدنامه شناخت بهائیت« های بهائیت با اسالم را در »درس چالش

 .نامه شناخت بهائیت« اثر حسین رهنمائی از سوی نشر گوی راهی بازار کتاب شده استکتاب »درس

نامه شناخت بهائیت« مجموعه مباحثی پیرامون ، کتاب »درسفارسخبرگزاری خبرنگار کتاب و ادبیات به گزارش 

رهنمائی عضو هیات علمی دانشگاه تهران از   های آن با اسالم اثر حسینتاریخ و عقاید بهائیت به همراه بررسی چالش 

 .سوی نشر گوی منتشر شد

مندان به موضوع بهائیت نگاشته شده و تالش های علمی برای عالقه این کتاب با هدف ارائه یک اثر تحقیقی با مقیاس

تقادی، سیاسی، ترین نکات تاریخی، اعگیری از منابع دست اول بهائیان و نیز آثار غیر بهائیان مهمشده تا بهره

 .ها موضوع دیگر به شکل علمی مورد بررسی قرار گیردانشعابات، نحوه مدیریت، احکام بهائیت و ده

های اسالم و بهائیت به ویژه در حوزه مهدویت و ترین چالشنامه شناخت بهائیت« مهمهمچنین در کتاب »درس

فصل تالیف شده و نگارنده   ۱۰صفحه و در   ۳۳۵ خاتمیت به طور مفصل مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب در

 .ها به تفصیل به موضوعات پرداخته استکدام از این فصل  در هر

های فکری و تاریخی این فرقه مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم پیدایش  در فصل اول و دوم این کتاب ریشه

است. اعتقادات بابی و عقاید بهائی یکی دیگر از و تطور بهائیت را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داده 

های هفتم موضوعاتی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مهدویت و خاتمیت نیز در فصل 

 .تا نهم بررسی شده است

هزار   ۲۵نامه شناخت بهائیت« اثر این استاد دانشگاه از سوی نشر گوی با قیمت بر اساس این گزارش؛ کتاب »درس

تماس برقرار   ۲۲۸۹۸۴۲۵و یا  ۶۶۴۰۸۴۴۱های توانند با شمارهمندان برای تهیه آن می تومان منتشر شده که عالقه 

 .کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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