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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ بهائیت در ایران 

 ۱۳۹۷اردیبهشت   ۸]تاریخ:[ 

 

 آورد؟ چرا بهائیت به عرص آموزش در حاکمیت قاجار و رژیم پهلوی روی 

بهائیت در ایران: جریان بهائیت از سالهای دور به برنامه ریزی در امر آموزش کودکان بهائی اهتمام داشته است این  

مهم در اواخر حکومت قاجار شروع و با تسلط خاندان پهلوی بر ایران فرصتی غیر قابل تصور را پیش روی بهائیان 

 مراکز آموزشی بهائیت در همین دوران و البته چگونگی بکار گیری قرار داد. در این مطلب نگاهی داریم به یکی از

 .افرادی که در این مدارس تربیت شدند

 «مدرسه »تربیت بنین

هجري قمري   ۱۳۱۷به دستور و فرمان سران بهائیت در خارج از كشور خصوصاً در آمریكا و فرانسه در سال 

نیز تعدادي غیربهایي متمول و وابسته بر آن شدند تا با تأسیس میالدي( تعدادي از بزرگان بهائیت در ایران و  ۱۹۰۰)

مدرسه اي در تهران ضمن جلوگیري از پراكنده شدن اطفال و جوانان بهایي، آنها را تحت آموزش و تعلیمات مستمر 

اي تبلیغ و جذب تعالیم بهایي قرار داده تا بتوانند بدینوسیله ضمن در اختیار داشتن این جوانان، مركز و محلي را نیز بر

 .جوانان غیربهایي دایر كنند

الزم به ذكر است این درخواست در حدود دو سال قبل از تأسیس این مركز توسط یكي از سران بهائیت به نام 

( و شاه  ۱شد )لواگنسینگر معروف به لقب بهایي )ام المبلغّات( در سفر مظفرالدین شاه قاجار به پاریس به وي داده 

 .ز با این امر موافقت كرده بودمریض احوال نی

همت شخصي به نام میرزاحسن ادیب طالقاني با  ( بهاین مدرسه در همین سال و با نام مدرسه تربیت بنین )پسران

هجري قمري   ۱۳۱۷همكاري و معاضدت محمدخان منجم، دكتر عطأهللا بخشایش و آصف الحكما در حدود سال  

. گفتني است مقارن تأسیس این مدرسه مدرسه اي نیز توسط جمعي دیگر  رسمیت دولتي یافت ۱۳۲۱تأسیس و در سال 

 .از سران بهایي با تالش و كوشش شخصي به نام حاج محمدتقي افنان )وكیل الحق ّ( در شهر عشق آباد تأسیس شد

بوذرجمهري فعلي بود و محل اولیه مدرسه تربیت بنین ابتدا در كوچه شفیع نزدیك تكیه رضا قلیخان در جنوب خیابان 

بعدها با تغییر مكان هاي متعدد به چهارراه حسن آباد )محل مجلس سناي سابق روبروي دانشكده پلیس فعلي( منتقل 

 (۲).گردید

بعد از چند سال فعالیت به بهانه بروز اشكاالت مالي اعضاي غیربهایي آن طبق نقشه هاي از پیش طراحي شده كنار 

حت اداره و حمایت مستقیم محفل روحاني مركزي بهائیان قرار گرفت. با شروع فعالیت هاي گذاشته شدند و مدرسه ت

( از طرف محافل بهائیان در داخل و خارج از كشور در  ۳آموزشي و غیرآموزشي و تزریق امكانات مالي و انساني)

هجري قمري شاخه دخترانه آن به نام مدرسه تربیت بنات با مدیریت یك نفر آمریكایي به نام خانم دكتر  ۱۳۲۹سال 

 ( ۴).»سوزان مودي« شروع به فعالیت مي كند

( و جذب تعداد بسیار زیادي از فرزندان مسووالن و ۵به علت اهمیت فوق العاده وجود این مدارس براي سران بهائیت)

گزارش چگونگي فعالیت هاي این مدارس به محافل بهائیان آمریكا و انگلیس ارسال و متعاقب آن  متمّوالن غیربهایي، 

تعداد زیادي از مبلغین بهایي آمریكایي و انگلیسي تحت پوشش معلم جهت تبلیغ و تدریس به تهران اعزام مي شوند كه  
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( و دكتر ادلید شارپ نام برد.  ۶كتر كوي)مي توان از دكتر سوزان مودي، خانم لیلیان كپیس، دكتر سیدني اسپراگ، د

این افراد به تناوب مسوولیت تدریس و تبلیغ و اداره این مدارس به را عهده گرفته و در این راه از هیچ كوششي  

 .مضایقه نمي كردند

سایر  مسووالن ایراني مدارس تربیت نیز در این میان بیكار ننشسته و با ایجاد روابط حسنه با وزارت معارف وقت و

مسووالن نظام مجوز تأسیس شعبات مدارس تربیت را در تعدادي از شهرهاي پرجمعیت مانند اصفهان، یزد، كاشان،  

نجف آباد، قزوین، بابل، ساري و همچنین مناطقي كه تعدادي از بهائیان زندگي مي كنند مانند آران، آباده و مریم  

مردم مسلمان آن شهرها و مناطق با نام هایي غیر از تربیت به آبادیزد به دست آورده و به جهت جلوگیري از تحریك 

 .فعالیت هاي آموزشي و تبلیغي مشغول مي شوند

  هران اكثر شاگردان خود را از بینحسب مدارك موجود و اوامر و دستورات سران محافل بهائیت مدارس تربیت ت

انتخاب كرده و با ایجاد كالس هاي فوق برنامه مانند آموزش فرزندان طبقه متموالن و مسووالن سیاسي و نظامي وقت 

زبان هاي انگلیسي، فرانسه و روسي و استفاده از معلمان زن خارجي سعي مي كردند تا برتري مدارس خود را نسبت 

ر به سایر اماكن آموزشي موجود نشان دهند و علي رغم وجود تعداد بسیار زیادي از اطفال و جوانان غیربهایي و د

راستاي تبلیغات مستقیم و مستمر بهائیت هر روز صبح قبل از شروع كالس ها قسمتي از مناجات نامه بهائیان قرائت 

مي شد. بیشتر فارغ التحصیالن این مدارس به واسطه داشتن روابط مخصوص و آموزش زبان هاي خارجي و موفقیت 

 .هاي خانوادگي به مقامات باالتر مملكتي دست مي یافتند

میالدي كاسه صبر مسلمانان و مسووالن دلسوز مملكتي به سر آمده به دلیل تعطیلي بدون   ۱۹۳۴باالخره در سال و 

مجوز مدارس تربیت در ایام عزاداري مخصوص بهائیان به دستور وزارت معارف وقت فعالیت هاي آموزشي مدارس  

 (۷).فوق الذكر متوقف و این مدارس در سراسر ایران تعطیل شدند

پایان اسامي تعدادي از از فارغ التحصیالن بهایي این مدارس جهت آگاهي و ضبط در تاریخ درج مي شود. ضمناً در 

همان طوري كه در اول نامه نیز ذكر شد اسامي و كلیه مدارك ذكر شده در نامه باال با استفاده از منابع و مآخذ بهائیت  

تعدادي عكس از مراسم هاي مختلف این مدارس ارسال مي  كه به پیوست تقدیم مي گردد، ذكر شده است. همچنین 

 .شود

 :الف( تعدادي از مبلغان، خادمان و مهاجران بهایي كه از مدرسه تربیت بنین تهران فارغ التحصیل شده اند

 ایادي امرهللا

  سرهنگ جالل خاضع، مهندس حسین آوارگان، فؤاد اشرف، جالل اساسي، مهندس معزالدین پیروز بخت، مهندس

 عزیزهللا

ذبیح، دكتر منوچهر ذبیح، دكتر حسین رستگار، فریبرز روزبهیان، اكبر حداد، عبدالعلي عالیي، جالل عزیزي،  

 .هوشمند فتح اعظم، محمد لبیب، عبدهللا مصباح، سعید نحوي، قدرت هللا وحید طهراني و محمد یزداني

 .نام استاد و محقق در دانشگاه ها تدریس مي كردندب( تعدادي از شاگردان بهایي مدرسه تربیت بنین تهران كه به 

مهندس خلیل ارجمند، پروفسور منوچهر حكیم، دكتر غالم عباس دواچي، دكتر امانت هللا روشن زائر، دكتر علي  

راسخ، مهندس عباس شهیدزاده، میرزاآقا شهیدزاده، دكتر ذبیح هللا عزیزي، دكتر احمد عطایي، دكتر امین هللا مصباح، 

 (۹)( و دكتر احسان هللا یارشاطر۸رحمت هللا مرشدزاده، دكتر علي محمد ورقا) دكتر

 .تهران كه به مقامات اداري و لشكري منصوب شده بودند«ج( تعدادي از شاگردان بهایي مدرسه »تربیت بنین

رستگار نامدار، ( ذكرهللا خادم اشرف اشرف، مهندس عزت هللا ذبیح، سپهبد حسین ۱۰سپهبد دكتر عبدالكریم ایادي، )

فؤاد روحاني، سرتیپ هدایت هللا سهراب، سپهبد اسدهللا صنیعي، سرلشكر شعاع هللا عالیي، نعمت هللا عالیي، نورالدین  

 .( سرهنگ عنایت هللا سهراب و سرهنگ سرالدین عالیي۱۱فتح اعظم، سپهبد ایرج محوي، )

 .تهران كه در امور اقتصادي نیز فعالیت مي كردندد( تعدادي از شاگردان بهایي مدرسه تربیت بنین پسران 

 .( اكبر و عباس حداد، عنایت هللا و حبیب هللا عزیزي۱۲مهندس خلیل ارجمند، امیر ارجمند، حبیب ثابت، )
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ه( تعدادي از شاگردان بهایي مدرسه تربیت بنین تهران كه در جرگه هنرمندان و نویسندگان، شعرا نیز محسوب مي 

 .شوند

رف، سهراب دوستدار، عنایت هللا سهراب، عبدالعلي عالیي، ابوالقاسم فیضي، هوشمند فتح اعظم، امین هللا  فؤاد اش

( رضاقلي  ۱۴( ابراهیم ساجد، حشمت سنجري، )۱۳مصباح، نصرهللا مؤدت، هدایت هللا نیّرسینا، روح هللا خالقي، )

 .( و ذكرهللا میثاقیان۱۵میرزا ظلي)

دي از شاگردان این مدارس موجود است كه ذكر اسامي آنان از حوصله خوانندگان خارج  و( همچنین اسامي تعداد زیا

 .است ولي چنانچه الزم باشد تقدیم خواهد شد

 .ز( تعدادي از اساتید غیربهایي كه با دریافت حق التدریس در این مدارس تدریس مي كردند

ان مترجم السلطنه، احمد بیرشك، زاهدي،  دكتر محمودخان شیمي، میرزا رضاخان مهندس الملك، میرزا علي خ

 .اسماعیل بازرگان، دكتر صفاري

 .ضمناً شرح تعداد زیادي از كساني كه نام آنان در نامه قید شده است در سالنامه جوانان بهایي ایران درج شده است

 :پی نوشتها

م در كتاب ترانه امید تحت عنوان شعله  ترتیب این مالقات به وسیله عبدالبهأ داده شده بود. ضمناً شرح حال این خان- ۱

 .به قلم ویلیام نیز درج شده است

محل هاي موقت این مدارس عبارت بودند از كوچه دباغ خانه، محلي در سر قبر آقا )باغ فردوس مولوي( با نام  -۲

روبروي پارك شهر، كوچه مدرسه )میرزا آقابابا معلّم(، منزل شخصي دكتر محمدخان منّجم، خیابان شاهپور سابق، 

 .قاپوچي باشي

یكي از كساني كه كمك هاي مالي شایاني جهت اداره مدرسه تربیت بنین تهران كرد شاهزاده محمدحسن میرزا،  -۳

مؤیدالدوله سال ها بازرگان بهایي و علما، آنان موافقت مي كرد مدت ها به حكومت اصفهان و قم و غیرها منصوب 

دعلي شاه، ریاست شوراي سلطنت به وي تفویض گردید. مدتي در حیفا و عراق به سر برده و  شد. در ایام سلطنت محم

 .هجري قمري در ناصریه درگذشت ۱۳۳۹در خدمت عبدالبهأ بود و در سال 

 .»تاریخچه مدرسه تربیت بنین« نوشته عباس ثابت  ۴۰صفحه   -۴

در دستوري كه از محافل مركزي بهائیت خطاب اهمیت وجود این مدارس براي سران بهائیان به حدي بود كه - ۵

محافل روحاني صادر شده، آمده است. »در زماني كه مدارس تربیت احتیاج مالي پیدا كنند مي توانند با فروش قسمتي  

 «  .از موقوفات مشكل مدارس تربیت را رفع كنند

ین مختلف از قبیل مهاجر، مبلّغ، متجاوز از نیم قرن بدون وقفه به عناو Genevieveol ۱۹۶۲-۱۸۸۶ دكتر كوي -۶

معلّم و مؤلّف در خدمت تشكیالت بهایي بود. وي متخصص تعلیم و تربیت از دانشگاهي در نیویورك بود. شرح كامل  

 ، نوشته مسعود ذبیحیان( ۱۹۶۳،  ۱۴زندگي او در كتابي به نام نجم باختر درج شده است. )عالم بهایي جلد  

به انحاي مختلف و تحت پوشش هاي دیگري  ۱۹۳۴بعد از تعطیلي مدارس خود در  سران محافل بهائیت در ایران -۷

از قبیل نفوذ در رادیو و تلویزیون و... نظارت خود را بر پایه ریزي و تبلیغ و اشاعه بهائیت در ایران ادامه دادند تا  

جایي كه حتي وزیر آموزش و پرورش نیز یك زن بهایي، از خانواده اي بهایي فعال در اركان رژیم پهلوي، به نام 

 .پارسا بود و توضیح فعالیت آنان از حوصله این مقاله خارج است و فرصتي دیگر را مي طلبدفرخ رو 

دكتر علي محمد ورقا، استاد و مدیر گروه آموزش جغرافیایي دانشگاه تربیت معلم از ایادي امرهللا در ایران كه پس  -۸

 .فرار كردمیلیون تومان بدهي مالیاتي از ایران  ۹۰از پیروزي انقالب اسالمي با 

یارشاطر به علت دوستي با علم وزیر دربار شاه در محافل سیاسي شهرتي به هم زده بود. در دانشگاه تدریس مي  -۹

كرد و پس از پیروزي انقالب اسالمي به آمریكا رفت و در آنجا مشغول تنظیم دایره المعارف ایرانیكا مي باشد كه در 

 .صفحه را سیاه كرده است ۱۰ارد ولي براي شناخت بهائیت بیش از آن راجع به اسالم و شیعه تنها یك صفحه د
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عبدالكریم ایادي گرچه چهره شناخته شده اي در بین انقالبیون مي باشد، ولي ذكر مطلبي از او براي نسل جوان   -۱۰

ع و  روشن كننده بخشي از حقایق تاریخي این مملكت است. یكي از وظایف اصلي نامبرده سرپوش گذاشتن به فجای

 .جنایت هاي شاه به وسیله اعمال جراحي بعد از هتك حرمت دختران بود

ایرج محوي در درجه سرواني فرمانده گروهي از نظامیان بود كه مسجد گوهرشاد را به گلوله بستند و دستمزد او - ۱۱

 .دپس از بازنشستگي سناتور انتصابي شاه رضا در مجلس بود كه بعد از پیروزي انقالب تیرباران ش

حبیب ثابت ابتدا در دروازه قزوین صاحب یك دهنه مغازه لوازم یدكي بود كه با ارتباط با محافل بهائیت و اظهار  -۱۲

و اثبات سرسپردگي وي با كمك محافل بهائیت كارخانه پپسي كوال را از آمریكا وارد كرده و همزمان نمایندگي فولكس 

ایستگاه تلویزیوني بود و پسرش نیز داماد القانیان یهودي معروف واگن را نیز در ایران داشت. وي مؤسس اولین 

بود كه به علت چهار رقمي بودن   ۱۹ایران بود. شماره ماشین حبیب ثابت همیشه عدد مقدس بهایي ها یعني عدد 

به   (. از دیگر خصوصیات ثابت این بود كه همیشه۱۹۱۹دو بار تكرار شده بود ) ۱۹شماره هاي ماشین در ایران عدد 

تنهایي سوار ماشین مي شد و به پسرانش نیز این سفارش را مي كرد كه تا در صورت بروز حادثه اي اموال وي بي  

 .سرپرست نماند

 .روح هللا خالقي، استاد كمانچه -۱۳

حشمت سنجري، رئیس اركستر سمفونیك ایران بود. وي مدتي نیز رهبري اركستر سمفونیك صهیونیست هاي  -۱۴

 .فلسطین اشغالي برعهده داشت یهودي را در

بنا به گفته نویسنده كتاب تاریخچه مدارس تربیت رضاقلي میرزا ظلي بهایي نبود ولي محبت خالصانه اي به   -۱۵

 .دوستان بهایي خود داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

