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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[

 

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیکتابخانه، موزه و ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 نامه شناخت بهائیتدرس

 های آن با اسالم مجموعه مباحثی پیرامون تاریخ و عقاید بهائیت به همراه بررسی چالش 

گذرد، آئینی که به بلوغ محمد شیرازی )باب( بنیان نهاد میبیش از یک و نیم قرن از پیدایش آئینی که میرزا علی 

 نرسیده آبستن آئینی دیگر به نام بهائیت شد.

های تحلیلی و انتقادی درباره عقاید ایشان در دستور کار  و بهائیت، نگارش کتاب از همان اوایل پیدایش آئین بابیت

هایی علیه بابیت و بهائیت به رشته تحریر دانشمندان مسلمان قرار گرفت، علمای شیعه امامی و حتی اهل سنت نیز رده

ین آثار کالمی در رد بابیت به حساب درآوردند شاید بتوان کتاب رجوم الشیاطین مرحوم مال حبیب هللا کاشانی را از اول

 آورد و همچنین صدها کتاب و مقاله که در رابطه با این حوزه به رشته تحریر درآمده است. 

، این رویکرد که برخاسته از احساس  انددار نگاشته شدهای و سویه ای و مجادله برخی از این آثار با رویکرد مبارزه

ضرورت نویسندگان این آثار برای افشاگری آئین بهائیت به عنوان ناقض اسالم و تشیع بوده است در بسیاری از  

آمیز های توهینبندی منظم و رعایت اصول نگارشی و... بوده و در عوض سرشار از لعن و واژهموارد فاقد دسته 

شود و نامه مذهبی به خواننده القاء میر کتاب احساس مطالعه بیانیه سیاسی و یا فحشکه هنگام خواندن سطواست. 

 الشعاع قرار خواهد داد. جدای از ارزش واالی علمی این کتب، نتیجه زحمات نویسندگان آن را تحت

نویسنده را بر آن داشته تا کتابی با اسلوب علمی و اشکاالتی کمتر در مقایسه با آثار موجود در   هاوجود همین آسیب

 دستور کار خود قرار دهد. 

از این رو در   بندی این کتاب، تقدم تحلیل تاریخی و سیاسی بر مباحث کالمی و عقیدتی است.منطق حاکم بر فصل

های تاریخی پیدایش بهائیت دوران ظهور باب، به عنوان زمینه فصول اول، ماجرای پیدایش مکتب شیخیه و حوادث

مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه به تاریخ پیدایش تطور و انشعاب بهائیت در یک و نیم قرن اخیر  

 پردازد، از فصل پنجم تا پایان کتاب نیز به بررسی مواضع اعتقادی این آئین پرداخته شده است.می

مندان نگاشته شده، در اکثر صفحات درباره برخی از عناوین و ف ارائه یک اثر تحقیقی برای عالقهاین کتاب با هد

اسامی، در حاشیه راست یا چپ توضیحاتی به همراه تصاویر درج شده تا خواننده محترم بدون از دست دادن نظم  

ی متن و ماندگاری آن را دوچندان  بهمنطقی مطالب کتاب از اطالعات جانبی مفید محروم نمانده و وجود تصاویر جاذ

 نماید.

ترین منابع دست اول بهائیان اختصاص داده شده تا طالب،  همچنین در انتهای کتاب فصل مجزایی برای معرفی مهم

مند به پژوهش در این حوزه، با آشنایی و اشراف بیشتری تحقیق و بررسی نموده و به نقل مبلغان و دانشجویان عالقه 

 ست دوم و چندم اکتفا ننمایند.از منابع د

های مفید و یا برای ترغیب محققان عزیز به تحقیق و مطالعه بیشتر نیز در انتهای هر فصل فهرستی از کتاب

 هایی که با موضوع فصل مرتبط هستند ارائه شده است.وبسایت
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ترین نکات تاریخی، ربهائیان، مهمگیری از منابع دست اول بهائیان و نیز آثار غیدر این کتاب تالش شده تا با بهره

ها موضوع دیگر به شکل علمی مورد بررسی قرار  اعتقادی، سیاسی، انشعابات، نحوه مدیریت، احکام بهائیت و ده

مهدویت و خاتمیت، به شکل مفصلی   های میان بهائیت و اسالم به ویژه در دو حوزهترین چالشگیرد، همچنین مهم

 است.مورد توجه قرار گرفته  

بدین ترتیب خواننده طی هشت فصل با تاریخ، مبانی اعتقادی و شبهات و مجادالت بهائیت با مسلمین مختصرا آشنا 

 خواهد شد. 

 شناختیاطالعات کتاب

صفحه با تألیف جناب آقای دکتر حسین رهنمائی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، توسط انتشارت  ۳۳۵این کتاب در 

تومان منتشر شده است، همچنین دو نسخه از   ۲۵۰۰۰نسخه و قیمت  ۱۰۰۰، با شمارگان ۱۳۹۵گوی، چاپ اول سال 

مجلس شورای اسالمی برای استفاده مراجعین  ۱در کتابخانه شماره   ۵۴۷۹۷۲و  ۵۴۷۹۷۱این کتاب با شماره ثبت 

 باشد.محترم موجود می

 مجلس شورای اسالمی ینویس کتابخانهفهرست –سمانه رهگذر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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