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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[

 

 شبکه اطالع رسانی دانا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵شهریور  ۱۹ :[تاریخ]

  

 تحقیقی در تاریخ شهرستان؛

 ظهور و نابودی بهائیت در آران و بیدگل

های رشد بهایی گری و بابی گری بود. این امر به دلیل وجود ی قاجار، کاشان و توابع آن از کانوندر اواخر دوره

 .کردندغ میجمع کثیری از یهودیانی بود که در این شهرها زندگی و دین خود را آشکارا یا به صورت پنهانی تبلی

به نقل از خطب شکن، با طلوع خورشید اسالم و فتح نواحی غرب و مرکز  ;به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا

ی اولین مناطق مرکزی ایران به اسالم روی ایران به دست سپاهیان اسالم، شهرهای قم، ری و کاشان در زمره

در میان ری، کاسان و قم باعث شد مهاجرت علویان از حجاز و عراق ب  آوردند. قرار گرفتن شهرهای آران و بیدگل

های امامزادگان در این شهر و عشق و ارادت اهالی آن به اهل بیت آن رونق بگیرد که وجود بقاع متبرک و زیارتگاه 

رستان وجود حرم مطهر مربوط به امامزادگان بزرگوار در این شه ۳۷های آن است. هم اکنون حدود )ع( از نشانه

 دارد.

در حال حاضر تقریبا تمام اهالی آران و بیدگل مسلمان و به جز اقلیت مهاجر افغانی یا افرادی که از شهرهای دیگر 

ی دوازده امامی هستند، با این حال اقلیتی در این شهرستان خصوصا اند، تمامی آنان شیعهبرای کار به شهرستان آمده

 .ی بهائیت بودندفرقهاسالمی پیرو  پیش از انقالب

 ورود بهایی گری به شهر

های رشد بهایی گری و بابی گری بود. این امر به دلیل وجود ی قاجار، کاشان مانند همدان از کانوندر اواخر دوره

کردند. به جمع کثیری از یهودیانی بود که در این شهرها زندگی و دین خود را آشکارا یا به صورت پنهانی تبلیغ می

ی فاضل مازندرانی شهر کاشان و توابعش در زمان آغاز دعوی میرزا حسین علی نوری )بها( مرکز پرجمعیتی تهنوش

 .از بهائیان را در خود داشت

های پیشین، گروهی از یهودیان منطقه نیز بهایی شدند و این فرقه را در کاشان و توابع آن قدرتمند عالوه بر بابی

 .ها در مناطق روستایی کاشان نیز قابل توجه بودها و بهاییاز بابی کردند. ضمن این که حضور جمعی

مهم ترین مناطق اطراف کاشان که بهائیت در آن رواج پیدا کرده بود نراق، جوشقان، قمصر و آران بود. به نظر 

ران احمدشاه، در های ازلی و در سایر مناطق از جمله آران، با بهائیان بود. در دورسد که در نراق غلبه با بابیمی

های مختلف بود که با فواصل نسبتا کم ای از قریهآران محفل بهائیان تاسیس شد. )آران و بیدگل در آن زمان مجموعه

شد.( همچنین در تاریخ از حضور شماری بهایی در ها محسوب میاز هم قرار داشتند و آران مرکز و بزرگ ترین آن

 .آمده استبیدگل و نوش آباد نیز سخن به میان 

 قدرت گرفتن بهائیان آران و بیدگل

در آن زمان بهائیان مقتدری از جمله ارباب میرزا محمدرضا آرانی )نیای خاندان فالح( در آران حضور داشتند. وی 

ش. در آران به تاسیس  ۱۲۹۲ -ق. ۱۳۳۲از گردانندگان اصلی محفل بهائیان آران بود. ارباب میرزا آرانی در سال 
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ی معرفت ]گویا منظور همان مدرسه هدایت است[ ش.( به مدرسه ۱۳۰۰ی بهائیان درست زد که بعدها )ویژهمدرسه 

 .توان به ضیایی و فروغی اشاره کردتبدیل شد. از دیگر خاندان سرشناس بهائی در آران می

 نابودی بهائیت

به حضور بهائیان در آران و بیدگل پیش از انقالب اشاره « در انقالب اسالمی آران و بیدگل»اکبر مسجدی در کتاب 

به دستگیری امام خمینی)ره(، مردم خشمگین شهر به گروه  در اعتراض ۱۳۴۲خرداد  ۱۵در »نویسد: کند و میمی

نان را از شهر بیرون اقلیت بهایی که در آران ساکن و خصومت خود را با مردم به اثبات رسانده بودند حمله کردند و آ

 «.راندند

توان ادعا کرد کنند. در حال حاضر میپایان کار بهائیت در آران وبیدگل ذکر می را به عنوان تاریخ ۱۳۴۲خرداد  ۱۵

 .ی بهائیت در آران و بیدگل ریشه کن شده استفرقه

 نسرین نیک اندیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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