
 
  

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[

 

 خبرنامه دانشجویان ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵بهمن  ۳]تاریخ:[ 

 

 دهد »بهائیت« پاسخ می فرقه ضاله  کتابی که به تمام سواالت شما درباره

  ۱۱و   ۱برخی از مطالب این کتاب برای اولین بار است که به چاپ که به چاپ می رسد. برای مثال، مندرجات فصل 

العین(، از جمله مطالبی است که کمتر در کتب دیگر به این گستردگی و تفصیل به  )شیخ احمد احسایی و طاهرۀ قره

 .آن پرداخته شده است

 .ویان ایران: کتاب »شیخیه و بابیه در ایران«، اثر مهدی نورمحمدی، به چاپ سوم رسیدخبرنامه دانشج

فصل است:   ۱۲صفحه تنظیم شده، دارای  ۵۵۱به گزارش خبرنگار »خبرنامه دانشجویان ایران«؛ این کتاب که در  

اب، آثار و احکام باب، شیخ احمد احسایی، شهید ثالث، سید کاظم رشتی، شیخیه بعد از سید کاظم، سید علی محمد ب

شورش قلعۀ طبرسی، فتنۀ دارابی، شورش بابیان در زنجان، قتل عام بابیان، قره العین و بابیان پس از باب، از جمله  

 .فصول این کتاب است

قطعه عکس و سند به چاپ رسیده که از آن میان می توان به عکس  ۵۶بعد از فصل دوازدهم و در پایان کتاب، تعداد 

العین و عکس خانۀ پدری قره العین  شیخ احمد احسایی، سید کاظم رشتی، سید علی محمد باب، طاهره قره و دستخط

در قزوین، صحرای بدشت، باغ ایلخانی )محل قتل قره العین( و محل ضربت خوردن شهید ثالث توسط بابیان اشاره 

 .کرد

روند، از این دو فرقه بیشتر در بهائیت به شمار میبا توجه به این که فرقه های شیخیه و بابیه، مقدمۀ تشکیل فرقۀ  

کتب مربوط به نقد و رد بهائیت سخن رفته و کتابی جامع در این خصوص، کمتر به چاپ رسیده است. در کتاب 

حاضر، این نقیصه جبران شده و به طور مستقل به چگونگی پیدایش فرقه های شیخیه و بابیه پرداخته شده است. از  

 .ن اثر تحقیقی و تاریخی، بهره گیری از اسناد و منابع منتشر نشده است که بر جذابیت آن افزوده استهای ای ویژگی

  ۱۱و   ۱برخی از مطالب این کتاب برای اولین بار است که به چاپ که به چاپ می رسد. برای مثال، مندرجات فصل 

کمتر در کتب دیگر به این گستردگی و تفصیل به العین(، از جمله مطالبی است که  )شیخ احمد احسایی و طاهرۀ قره

 .آن پرداخته شده است

ترین منابع در خصوص فرقه های شیخیه و  چاپ سوم کتاب »شیخیه و بابیه در ایران« که یکی از کاملترین و جامع

 .بابیه محسوب می شود، در کلیۀ کتابفروشیها در دسترس دوستداران کتاب است

 .ری، مقابل دانشگاه تهرانمرکز فروش: کتابفروشی طهو

،  ۵، طبقۀ ۶۳مرکز پخش: تهران، خیابان انقالب، خیابان شهدای ژاندارمری، بین فخر رازی و خیابان دانشگاه، پالک 

 ۶۶۹۷۵۷۱۲انتشارات نگاه. تلفن 

 

شانی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به ن  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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