
فصـلنـامه  تخصصی
فرهنـگی اجتـماعی
در نقــد بهـائیــت

بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی؛  قسمت پنجم : دنیس مک اوئن
تداوم هدایت

نسبت آموزه های میرزاحسینعلی بهاءاهلل با تعالیم سّیدعلی محّمد باب
شرح مختصری از زندگی عبدالحسین آیتی )آواره(
محمد پیامبر صلح، در میانه ی جدال دو امپراتوری

نقد و بررسی ادعا و دالیل میسون ریمی
شورش بابیان در زنجان

تحلیل عن مجازر البهائیین لالزلیین في بدایات دعوه بهاء اهلل

سال سوم  شماره 7و8
پاییز و زمستان 1397
ــان بیست  هـزار  تومـ



کتاب نشــیب و فراز، نوشته ی پرشــوری است که چرایی بازگشت سرهنگ بازنشسته بهائی، 
یداهلل ثابت راســخ از این آیین و گرویدن او به آیین اســام را تشــریح می کند. این کتاب به 
قلم خود او به رشــته ی تحریر در آمده و عاوه بر جســتجوی دقیق علمی در آثار باب، به عدم 
مشروعیت بیت العدل بدون حضور ولی امراهلل بعد از شوقی نیز پرداخته است. آلودگی های 
مختلف مالی تشکیات بهائی در ایران در دهه های  30 و 40 و فرارهای مالیاتی گسترده بهائیت 

و تخلفات تشکیات از قوانین جاری کشور، از محورهای دیگر این نوشتار است.
عاقه مندان برای تهیه ی این کتاب، با مراکز پخش ذیل تماس حاصل فرمایند:

 66424113  -  22898425



كامل ترين كتاب در موضوع وظائف منتظران در اين دوران كه مهارت هاى الزم براى ياورى امام 
عصر ارواحنا فداه را معرفى نموده نكات آموزشي تربيتى،علمى پژوهشي ، تبليغى،  مديريتى، 
تحصيلى،خانوادگى و بين المللى را در فرهنگ انتظار تبيين نموده است.اين كتاب پنجمين جلد 

از مجموعه هفت جلدى مرزبانى مهدوى است.
عالقه مندان براى تهيه ى اين كتاب، با مراكز پخش ذيل تماس حاصل فرمايند:

 66424113  -  22898425
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Continuation of Guidance

A Short Biography of Abdul-Hossein Ayati (Awareh)

Baha’ism from the viewpoint of the Baha’i scholars

Surveying and reviewing Mason Remeys’ reasons and allegations
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