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Abstract 
Mazandaran, as one of the main populated centers in Iran and the historical 
center of Baha’ism, has received special attention by Baha'i leaders. As the main 
beholder of the Baha'i's history, and their leaders’ and followers’ identity, 
Mazandaran was considered a sacred land for them. Education centers, e.g., 
schools, were their priorities in Mazandaran. Longer schooling period in 
Mazandaran was one of the distinguishing factors compared to other Baha'i 
schools in Iran. Therefore, the aim of this study is to investigate the Baha'i 
schooling conditions in the current history. The data were analyzed through 
historical description, and the findings indicated that Baha'is in Sari, Babol, 
Qaemshahr, and Bahnamir had more active schools. Some people in the society 
welcomed such schoolings at that period of time while others looked into the 
schooling systems critically and sometimes opposed to policymaking regarding 
the practice of Baha'is’ religious ceremony in their schools. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Mazandaran, as one of the main populated 
centers in Iran and the historical center of 
Baha’ism, has received special attention by 
Baha'i leaders. As the main beholder of the 
Baha'i's history, and their leaders’ and 
followers’ identity, Mazandaran was 
considered a sacred land for them. 
Historical documents and evidence 
indicate the apparent fact that the Baha'i 
schools of Mazandaran have been 
incomparable to other parts of the country 
in the contemporary history of Iran. These 
differences can be seen in the number, the 
volume of activities, and most notably in 
the continuity of their life - even up to the 
second Pahlavi period. At the same time, 
paying attention to the subject and 
emphasizing the geography of 
Mazandaran can help to gain a 
comprehensive understanding of the 
programs and educational activities of 
Baha'i schools at the national level. 

The main part of the Baha'is activities in 
the Iranian society, especially in 
Mazandaran, has been focused on 
educational activities, originating from the 
vision and approach of its national and 
local leaders. Therefore, the researchers 
sought to answer this fundamental 
question:  

1. How was the establishment and 
development situation of the Baha'i 
schools of Mazandaran in the 
contemporary history of Iran? 

 

Methods 
The research method was based on the 
description, analysis, and collection of the 
data obtained from documentary libraries. 
In this regard, first, the data were 
collected according to each of the titles of 

the sections and chapters, then they were 
analyzed, and finally, summarized. 

Results 
The historical data indicated that 

various Baha'i schools were active in 
different cities and villages of Mazandaran 
in the late Qajar and Pahlavi Periods. 
Regarding the causes and factors of the 
establishment and development of the 
Baha'i schools in Iran in general, and 
Mazandaran in particular, we can refer to 
the policies and commandments of Baha'i 
leaders, religious-political propaganda, 
attracting non-Baha'is, etc. 

The Baha'i schools of Mazandaran had 
some prominent and distinctive features 
compared to other Baha'i schools in Iran, 
making the subject worthy of research; for 
example, the number of schools was more 
than the other provinces, their 
educational activities continued to the 
second Pahlavi period, and most of them 
continued to operate in the form of public 
schools. 

Regarding the socio-religious 
affiliation, or the attribution of these 
educational institutions to the Baha'is, 
there is a serious debate on the Baha'i’s 
history-making policy and the propaganda 
approach of its leaders and followers; 
however, the local histories and research 
on the history of the Islamic Revolution 
confirm it. 

The following are some of the schools 
associated with the Baha'is in Mazandaran 
during the late Qajar and Pahlavi Periods. 
These educational institutions were 
established in 1284 and generally operated 
until 1948: Salariyeh Boys' Elementary 
School, Haghighat or Tayyeh Teacher's 
School, Barforosh Public School, Tucker 
Noor School, Ghaemshahr Kafshgarkola 
Baha'i School, Bahnemir Al-Quds School , 
Arabkhail Baha'i school called "King of the 
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World", Ivel Chahardangeh School, 
Mahfarujak or Mahfaruzak School, Chaleh 
Zamin and Saruklai Shahi School 
(Ghaemshahr), Hemmat Borkhil Arta 
School, and the "National" Baha'i School of 
Roshankuh Chahar Dangeh. 

Historical documents and evidence 
indicate that the educational materials 
have been various features and attractions 
of the Baha'i schools of Mazandaran. 
Holding a class by experienced Baha'i 
missionaries on Friday under the name of 
Ethics Class for their students can 
illustrate the political-religious approach 
of the Baha'i leaders to the field of 
education. Furthermore, the presence and 
supervision of the Baha'i clergy in the 
educational activities of schools 
demonstrates the leaders' goals and 
intentions to propagate the sectarian-
religious in the establishment and 
development of the schools in the context 
of education.  

Regarding the teaching staff, while 
some Baha'i sources believe that all or 
most of the teachers at Baha'i schools are 
the followers of this sect, data from other 
relevant sources do not support this claim, 
at least in the case of the Baha'i schools in 
Mazandaran.  

It is crucial to highlight that, in addition 
to tuition and government assistance, 
Baha'i schools were frequently supported 
materially and spiritually by the Baha'i 
clergy.  

Public reactions to the establishment, 
development, and operation of the Baha'i 
schools varied in Mazandaran in the late 
Qajar and Pahlavi Periods. Part of the 
community, for some reason, supported 
such schools, and another part had a 
critical and sometimes opposing view 
toward it due to the influence of the Baha'i 
circles and the application of the Baha'i 

ideology in policy-making and 
administration of such schools.  

Regarding the fate of the Baha'i schools, 
it has been said that most of these schools 
ceased their activities in December 1934 
under the supervision of the Baha'i circles 
and became state-owned. However, it is 
reported that many of the Baha'i schools in 
Mazandaran continued to operate in the 
same form and context until the 1920s, 
and they were disbanded in incidents 
known as the activities of the Hojjatieh and 
Anti-Baha'i Association.  

Conclusion 
The Baha'i sect prioritized educational 
activities such as schooling in the history 
of the contemporary Iran. In this regard, 
several schools were established by Baha'i 
sectarian circles in different cities and 
villages of Mazandaran in the late Qajar 
and Pahlavi Periods. The diversity and 
multiplicity of the schools, the integration 
of educational policies and programs, and 
consequently, the integration of attitudes, 
intentions and political-religious goals, as 
well as the material and spiritual support 
of the Baha'i circles have been the 
characteristics of the Baha'i schools in 
Mazandaran. 

Different societal and governmental 
reactions to the activities of these 
educational institutions in Mazandaran 
have been strongly tied to the conditions 
and demands of the day, as well as the sort 
of interaction between this sect and the 
power structure. 

Educational attractions such as 
curricula, professional teaching 
personnel, tuition-free classes, sufficient 
equipment due to the sectarian’s support, 
and appealing extra-curricular activities 
caused some social strata as well as 
government levels to support the 
establishment and development of these 
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schools - due to the reduction of the 
financial burden of the government and 
the influence of the sect on the 
government.  However, due to being aware 
of the goals and intentions of the Baha'i 
sect’s leaders for establishing schools and 
doing educational activities, and also 
concerning the doctrinal harms of 
educating their children in the Baha'i 
schools, we see numerous criticisms and 
objections presented by some citizens, 
manifested in the form of sending 
complaints to high-ranking officials, 
especially the Minister of Education, and 
boycotting such schools. 
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 چکیده
یکانون  از  یکی  عنوانبه  مازندران   مورد   بهائیت،  تاریخی  -هویتی  حال  عین  در   و  جمعیتی  اصلی  ها

  سرگذشت  و  تاریخ  از  توجهی  قابل  بخش  که  جغرافیایی.  است  داشته  قرار  بهایی  رهبران  یویژه   توجه
ت  نتیجه  در  و  پیروان  و  رهبران وعی  به  و  پیوسته  وقوع  به  آن  در  بهایی  یجامعه  تعلقا ی   ن   سرزمین

دمی  محسوب  آنان  برای  مقدس ی  نهادهای  تأسیس  و  ایجاد.  گردی   در   مدارس  آن  رأس  در  و  آموزش
ص  طوربه  مازندران  در  و  اعم  طوربه  بهایی  محافل  ازسوی  اهتمام  نهایت   طوالنی   ضمنا  .  است  بوده  اخ

  وجوه  دیگر از کشور، بهایی مدارس  دیگر با قیاس در و مازندران بهایی مدارس فعالیت یدوره بودن
  بهایی  مدارس  یتوسعه   و   تأسیس  که  اساسی  پرسش  این  طرح  با  پژوهش   لذا .  باشدمی  آن  متمایزه

-توصیفی  رویکرد  با  و  تاریخی  روش  به  است؟  داشته  وضعیتی  چه   ایران  معاصر  تاریخ  در  مازندران
ی،  همچون  بهائیت  جمعیتی  مهم  های کانون  که  است  دریافته  تحلیلی   قائمشهر   و  بهنمیر  بابل،  سار

ختصاص  خود  به  را   بهایی  مدارس  بیشترین ی  فعالیت  یدوره   در  که  آن  ضمن.  اندداده  ا   مدت طوالن
  - آموزشی  هایجاذبه  به  توجه  با  مقطع  این  در  جامعه  از  بخشی.  گردیدند   موجب  را  هاییواکنش  خود

شی  البته  و  داده  نشان  اقبال   بدان  روز  شرایط  و  مدارس  گونهاین  مادی   نگاه   آن  به نسبت  دیگر  بخ
 یفرقه   ایدئولوژی  اعمال  بالطبع  و  بهایی  محافل  نفوذ  به  خود  که  است  داشته  مخالف  گاهی  و  انتقادی

 .گرددمی باز مدارس گونهاین یاداره و سیاستگذاری در  بهایی

 کلیدواژه ها: 
ی، نهادهای بهائیت،  آموزش

  توسعه، و تأسیس مدارس،
 .مازندران
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. امامعلی شعبانی مهدی محمودی چراتی، 

 مسأله انیب و مقدمه 1
واقعیت   این  از  حکایت  تاریخی  شواهد  و  اسناد 
قابل   غیر  مازندران  بهایی  مدارس  که  دارد  آشکار 
مقایسه با دیگر مناطق کشور در تاریخ معاصر ایران  
بوده است. این تفاوتها در تعداد، حجم فعالیتها و از  

آنان عمر  تداوم  در  مهمتر  پهلوی  –همه  عصر  تا  حتی 
امر بی تردید ذهن  قابل مشاهده است؛ که این    - دوم

ضمن   داشت.  خواهد  را به خود مشغول  هر محققی 
جغرافیای   بر  تاکید  با  و  موضوع  به  پرداخت  که  آن 
و   ها  برنامه  از  جامع  شناخت  به  تواند  می  مازندران 
فعالیت آموزشی مدارس بهایی در سطح ملی یاریگر  

 باشد.   

فعالیت  از  جامعهبخشی  در  بهائیان  ایران  های  ی 
به و   مازندران  کانون باالخص  از  یکی  مهم،  عنوان  های 

فعالیت  به  بر  خود  که  بوده  معطوف  آموزشی  های 
و محلی  نظر می  رهبران ملی  رویکرد  و  بینش  از  رسد 

روش   به  پژوهش  لذا  است.  گرفته  نشأت  آن 
پاسخ    - توصیفی  پی  در  تاریخی  رویکردی  با  و  تحلیلی 

است   بوده  بنیادین  سؤاالت  این  و  به  تأسیس  که 
معاصر  توسعه تاریخ  در  مازندران  بهایی  مدارس  ی 

همچنین،   است؟  داشته  وضعیتی  چه  ایران 
های  ی بهائیت چه تأثیری بر سیاستایدئولوژی فرقه 

داشته است؟ عالوه   آموزشی مدارس بهایی مازندران 
فعالیت  این،  مازندران  بر  بهایی  آموزشی مدارس  های 

 موجب گردید؟ هایی را چه واکنش 

 ی پژوهشپیشینه 2
پیشینهپژوهش  خصوص  در  داخلی:  پژوهش  های  ی 

بایستی گفت تحقیقات داخلی در خصوص نهادهای  
عرصه در  بهائیان  نقش  به  اساسا   رسمی  ی  آموزشی 

معاصر   تاریخ  مازندران  بر  تمرکز  با  هم  آن  و  آموزشی 

 
ن  در همین راستا می 1 ا عنوا ند آمنه شاهمرادی ب توان به اثر ارزشم

ز مشروطه تا پایان حکومت »آموزش و پرورش اقلیت های دینی ا
از  خارج  را  ن  بهائیا که  علت  بدان  ظاهرا  که  کرد  اشاره  پهلوی« 

تعریفچهارچوبه اقلیتی  برای  اساسا   های  شده  دانسته،  دینی 
رسمی آموزش  در  نقششان  و  آنان  مبحث به  -به  یک  عنوان 

ی،  -مستقل  (. 5-8: 1398نپرداخته است )شاهمراد

نداده به نشان  توجه  مستقل  مبحث  یک   1اند.عنوان 
شکل  »فرایند  دخترانه مقاالت  مدارس  ی  ی  گیر

( )عنایتی 1304-1285مازندران  حسنی،    2ش(«  و 
( که صرفا  گزارشی کلی و در عین حال توصیفی  1399

ی مازندران، آن هم در مدت کوتاه  از مدارس دخترانه
ماهیت  1304تا    1285 به  اساسا   و  داده  ارائه  ش 

فرقهاین  تعلقات  و  مدارس  آن گونه  توجه  ای  ها 
فرهنگی   و  آموزشی  تحوالت  »بررسی  است.  نداشته 

دوره  در  دیگران،  مازندران  و  )رحیمی  اول«  پهلوی  ی 
کتاب 1395 نیز  و  و  (  آموزش  »تاریخ  چون  هایی 

)قلی  بندپی«  و  بابل  الهی،  پرورش  و  گودرزی  پور 
( و »ساری  1345(، »تاریخ مازندران« )مهجوری،  1393

طالبی  شهر  کهن  و  )اعتمادزاده  مازندران« 
از  1393شلیمکی، برخی  مختصر  معرفی  به  صرفا    )

کرده  بسنده  بهایی  از  مدارس  برخی  ضمن آن که  اند. 
ها، عدم تعمق و دقت و یا به  علت قلت داده آنان به 

نتوانسته دیگر  صبغهدالیل  از  اند  برخی  بهایی  ی 
دریابند.   را  مازندران  به  مدارس  مربوط  کتب  ضمنا  

تاریخ آموزش و پرورش شهرهای مختلف مازندران نیز  
ارائه به  داده صرفا   اکتفا  ی  مختصر  و  پراکنده  هایی 

 اند.  کرده 

پژوهش پژوهش  درخصوص  خارجی:  های  های 
بر کتاب مدارس  گرفته در خارج از کشور، عالوه صورت 

ی از منظر فرقه  ی سلی شاهور که البتهشدهفراموش 
پژوهش  نگریسته،  بدان  چون  بهائیت  دیگری  های 

شقایق  »تاریخچه  از  مازندران«  بهایی  مدارس  ی 
به  که  پایان ایقانی  ارشد  نامهعنوان  کارشناسی  ی 

از   تحلیلی  رویکرد  اتخاذ  بدون  و  نقلی  گزارشی  صرفا  
از   بعضی  احوال  است، »شرح  داده  ارائه  مدارس  این 

»شرح    معلمان و  ثابتیان  ناصر  از  مازندران«  بهایی 
ملودی   از  مازندران«  بهایی  معلمین  از  بعضی  احوال 

مقاله  یا  و  از  صمیمی  ایران«  در  بهائی  »مدارس  ی 

ی اکبر عنایتی با رسالهی دکتر علیهای ارزندهمقاله از راهنمایی  2
ن موانع و چالش های آموزشی مدارس  های فعالیتدکتری پیرامو

ن در اواخر قاجار  نماید.یه سپاسگزاری میمازندرا
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نیز   ایران،  بهائیان  مقاالت  مجموعه  در  مومن  موژان 
می  خودنمایی  خصوص  این  عموما   در  که  آثاری  کند. 

م غالبا   بهایی  پژوهشگران  صورت  توسط  ازندرانی 
بی  علمی  لحاظ  به  البته  و  به  پذیرفته  نیاز  تردید 

دارند. معترف   1اعتبارسنجی  بایستی  راستا،  همین  در 
پژوهش  به  بود  متمایل  یا  و  متعلق  خارجی  های 

برجستهجامعه چون  دالیلی  به  بنا  بهایی  انگاری  ی 
طور اعم  نقش بهائیان در فرایند اصالحات در ایران به 

رویکرد  به   و ایران  نوین  پرورش  و  آموزش  خصوص 
ارائه در  و  داشته  مدارس  افراطی  به  مربوط  آمار  ی 

 اند. بهایی و محصالن آن دست به اغراق زده 

می  نظر  به  که  آن  چون  نتیجه  دالئلی  به  رسد 
فرقه بهائیت  حساسیت  انقالب  به   – ی  از  پس  ویژه 

متق  - 57بهمن   اسناد  به  دسترسی  عین  عدم  در  و  ن 
به نیز  و  مختلف  آرشیوهای  از  کافی  عدم  حال  علت 

مورد   بحث  اساسا   شفاهی،  روایات  بودن  مکتوب 
و   بوده  حوزه  این  پژوهشگران  ازسوی  جدی  غفلت 

مرحله در  زمینه  این  در  به  پژوهش  خود  صباوت  ی 
می چالش سر  )درخصوص  پژوهشی  برد  بهایی  های 

به: تفرشی،  ضمن آن که عدم  90-115:  1396ر.ک.   .)
های  رویکرد تحلیلی از دیگر نقدهای جدی بر پژوهش 

 داخلی و خارجی پیرامون موضوع است.  

 

ای ضروری است و آن این که  در خاتمه ذکر نکته 
در  مدارس  گرچه  چگونگی  و  چون  و  چند  خصوص 

مقطع   و  میزان  جزئیات،  و  ابعاد  مازندران،  بهایی 
فرق به  تعلقاتشان  و  و  هوابستگی  ابهامات  بهائیت  ی 

موضوع  پرسش  اصل  در  لیکن  است،  مطرح  هایی 
سیاسی   نفوذ  به  خود  که  دارد  وجود  تردیدی  کمتر 

 
کمتر  .1 حدود  شود برای  گفته  خواهد بود اگر  تعجب  جای  قطعا  

و مدرسه   60از   ت  رساال خوشبینانه[  نگاه  در  هم  ]آن  بهایی  ی 
صی و یا در ذیل پژوهش   -های متعددیکتاب های با عنوان اختصا

بهایی روستاهای  و  شهرها  به  عمدتا    -نشینمربوط  ازسوی 
بهایی  جامعه رشته ی  به  ف  مختل مناظر  از  درآمده  و  تحریر  ی 

تواند محل تحلیل بسیار باشد. در رأس است. این نکته خود می
یی از جمله اثبات ی بهارسد اهداف سیاسی جامعهآن به نظر می

فرقه  نقش  تبلیغ  شرفتو  پی در  بهائیت  آموزشی ی  و  علمی  های 

می  باز  پهلوی  عصر  و  قاجاریه  اواخر  در  گردد.  آنان 
مدارس   معرفی  ضمن  دارد  سعی  رو  پیش  نوشتار 
بهایی   محافل  نفوذ  تحت  یا  و  منتسب  متعلق، 

مدارس،  مازندران،   این  بر  حاکم  اهداف  تحوالت، 
واکنش حوزه نیز  و  فعالیت  با  ی  را  اجتماعی  های 

توصیفی  قرار    -رویکرد  علمی  واکاوی  مورد  تحلیلی 
 دهد. 

 مدارس یتوسعهو  سیتأس 3
و  داده  شهرها  در  که  دارد  آن  از  حکایت  تاریخی  های 

دوره  و  قاجاریه  اواخر  مازندران  مختلف  ی  روستاهای 
فعالیت  پهلو به  مشغول  بهایی  متعدد  مدارس  ی 

می   2اند. بوده  نظر  هرجبه  سیاسی  ومرج رسد  های 
با   پهلوی  حاکمیت  همسویی  نیز  و  قاجاریه  اواخر 

تأثیر نبوده است. رضاخان برای  بهائیان در این امر بی 
مقابل   در  آنان  از  و  بود  قائل  زیادی  احترام  بهائیت 

علت  گرچه این اقدامات به   کرد؛مخالفین حمایت می 
می واکنش  صورت  خفا  در  احتمالی،  پذیرفت.  های 

در   بهائیان  و  بود  متقابل  ارادت  و  احترام  این  ضمنا  
تعبیرشان از قاجاریه به حکومت اموی و از پهلوی به  

می یاد  امنیت  و  عدل  حکومت  حکومت  زیرا  کردند؛ 
و  رشد  برای  را  الزم  بستر  بود  توانسته    پهلوی 

ها و در نتیجه کسب قدرت و نفوذ  شکوفایی فعالیت 
عرصه  در  )ر.ک.به:  بهائیان  سازد  فراهم  مختلف  های 

جواهری،  525:  1389؛ مجد،  220:  1366افراسیابی،   ؛ 
تر از آن خاستگاه مازندرانی  (. ضمنا  و مهم 321:  1393

می  خود  نیز  پهلوی  قلب  خاندان  قوت  توانست 
بهائیان   برای  تعامالت  بیشتری  در  و  منطقه  این 

   تر با رأس هرم قدرت داشته باشد.بیشتر و راحت 

البته  جامعه و  بوده  تعقیب  ورد  م معاصر  ایران  اهتمام  ی  از  خود 
ی در عرصه رهبران این فرقه   ی آموزشی حکایت دارد. ی بهای

وجود 2 ز  نی مدارسی  داشت  اشاره  بایستی  که  آن  ضمن   .
دانشداشته یا  و  مدیران  معلمان،  که  آنجا  اند  در  بهایی  آموزانی 

ته عنوان یک مدرسه کرده اند؛ گرچه به تحصیل می ی بهایی شناخ
 شدند. نمی
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. امامعلی شعبانی مهدی محمودی چراتی، 

توسعه و  تأسیس  عوامل  و  علل  ی  درخصوص 
طور  به  1طور اعم و مازندرانمدارس بهایی در ایران به 

می  سیاست اخص  به  کالن  توان  دستورات  و  ها 
مذهبی  تبلیغ  بهایی،  ضرورت -رهبران  های  سیاسی، 

نگاه  انتقادی  تلطیف  موج  از  کاستن  و  عمومی  های 
فرقهنسبت  جامعهبه  در  بهائیت  جذب  ی  ایرانی،  ی 

ارائه  مسلمانان،  آن  رأس  در  و  تصویری  غیربهائیان  ی 
فرقه از  ساختار  مثبت  با  تعامل  نیز  و  بهایی  ی 

پشتوانه  از  برخورداری  نیز  و  خارجی  حکومتی  های 
ی ایران در این  که شرایط جامعهاشاره کرد. ضمن آن  

جاذبه نیز  و  مدارس  مقطع  عمومی  و  آموزشی  های 
تأثیر نبوده است )ر.ک.به:  بهایی نیز در این فرایند بی 

آیتی،  25:  1997ثابت،   شاهمرادی،  1/156:  1307؛  ؛ 
 (.  61: 1999؛ سفیدوش،228-231: 1389

نسبت  مازندران  بهایی  مدارس مدارس  سایر  به 
حال    بهایی  عین  در  و  ممتاز  ویژگی  چند  دارای  ایران 

پژوهش   درخور  را  موضوع  خود  که  بودند  متمایز 
نسبت می آنان  تعداد  اول؛  استانسازد.  سایر  ها  به 

در   آنان  آموزشی  فعالیت  غالبا   دوم؛  بود.  بیشتر 
درحالی دوره یافت؛  تداوم  نیز  دوم  پهلوی  اکثر  ی  که 

در سال  بهایی  شمسی تعطیل شدند.   1313مدارس 
ادامه  دولتی  مدارس  شکل  به  اکثرشان  ی سوم؛ 

عنوان یکی از جوامع بزرگ  فعالیت دادند. مازندران به 
حدود   با  حدود    15بهایی  از  [ ی  مدرسه  59مدرسه 

که   است  گرفته  قرار  صدر  در  کشور[  سراسر  بهایی 
می  توجهی  قابل  نسبت  بالطبع  و  عدد  باشد  خود 

- 184:  2011/ 1390؛مومن،  216:  1380نی،  )ر.ک.به: ایقا
182  .) 

اجتماعی  وابستگی  یا    -درخصوص  و  مذهبی 
بهائیان   به  آموزشی  نهادهای  این  انتساب  درحقیقت 

ی بهائیت و  سازی فرقهعلت سیاست تاریخ گرچه به
 

ی بهایی قرار  در حالی در اولویت رهبران فرقه   . تأسیس مدارس1
خصوص در مدارس دولتی گرفت که فرزندان پیروان این فرقه به

چالش  و  ع  موان با  معموال   مازندران  خصوصی  روبه و  جدی  رو  های 
راستای  نبوده در  و  خصوص  این  در  گرچه  بهایی  منابع  اند. 

م امظلو متفاوتی  تصویر  مدارس،  تأسیس  توجیه  و  رائه  نمایی 
میمی نظر  به  لیکن  سیاستدهند،  با  عین  رسد  در  و  کالن  های 

ن قدرت یان بر ارکا از جمله   -حال رسمی عصر پهلوی و نفوذ بهائ

بحث  آن  پیروان  و  رهبران  تبلیغی  جدی  رویکرد  های 
نمی  لیکن  دارد؛  مووجود  اصل  در  تشکیک  توان  ضوع 

پژوهش  و  محلی  تواریخ  تاریخ  کرد.  به  مربوط  های 
می  صحه  امر  این  بر  اسالمی  در  انقالب  البته  گذارد. 

این   پژوهشگران  بهایی  مدارس  نوع  تحدید  و  تعریف 
شاخص و  چهارچوبه  یک  به  نیاز  داشته  حوزه  سازی 

را   مدارسی  چه  اساسا   که  صورت  بدین  دارند.  و 
بها می مدارس  راستا، توان  همین  در  کرد؟  اطالق  یی 

آن  با  همسو  پژوهشگران  و  بهایی  بر   منابع  تأکید  با 
مذهبی  ارتباط  فرقه   - تعلقات  اداری،  ساختار  ای، 

مذهبی   اعتقادات  بهایی،  روحانی  محافل  با  تنگاتنگ 
دانش  یا  و  مالی  معلمان  منابع  نوع  نیز  و  آموزان 

حال   عین  در  و  خاص  تعریفی  کردند  سعی  مدرسه، 
این جهت  از  به  دار  الاقل  یا  و  ارائه  مدارس  گونه 

 مخاطب القا کنند. 

اکثریت  نکته گاهی  که  اینجاست  ظریف  ی 
مسلمانان   از  مدرسه  یک  شاگردان  یا  و  معلمان 

]به بوده  مدرسهاند  نمونه  یا  عنوان  و  ساری  تائید  ی 
بهمدرسه هم  باز  لیکن  تاکر[،  مدرسهی  ای  عنوان 

بهایی معرفی گردیده است. عالوه بر این، عدم اشاره  
مدیران   و  معلمان  یا  و  محصلین  مذهبی  تعلقات  به 

ی مدرسه ]برای مثال در منابع بهایی و از جمله رساله 
ی مدارس  معروف و در عین حال تخصصی »تاریخچه 

می  نیز  مازندران«[  باشد  بهایی  امر  این  تحلیل  تواند 
ترکیب   محتمال   و    -جمعیتی  که  سیاسی  نفوذ  نه  و 

مالی قطعا  و  در    - اداری  الاقل  و  مدارس  از  برخی 
مقطعی با غیربهائیان بوده است. لیکن به دالئلی که  

به بود،  نخواهد  ذهن  از  دور  مدارس  چندان  عنوان 
گردیده  معرفی  تاریخی  بهایی  انصاف  که  آن  حال  اند. 

قاعده  پیش و  و  تعصب  از  پرهیز  و  ی  یا  داوری 
فرقه می -ایجانبداری  حکم  الاقل  مذهبی  که  کرد 

تربیت و  تعلیم  نمونه  - نظام  معدود  ضمنا   ت.  اس های بیگانه 
دارندارائه تعلق  ن  مازندرا از  غیر  جغرافیایی  به  غالبا     - شده، 

،  1/375:  1387؛ شهبازی،  184-185:  1390/2011)ر.ک.به: مومن،  
374  .) 
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. شعبانی امامعلی  چراتی،   محمودی مهدی 

ترکیب   با  مقاطعی  به  مدارسی  چنین  حیات  دوران 
دانش  نیز  و  اداری  ساختار  از  بهایی  با  عمدتا   آموزی، 

صبغه با  غالبا   متمایز  دوران  و  تفکیک  غیربهایی  ی 
توسط   مدرسه  یک  بنیانگذاری  که  آن  ضمن  گردد. 

به معنای  به  را  و  بهائیان  آموزشی  کادر  ماندن  ایی 
اداری و نیز محصالن آن در طول حیات مدرسه تلقی  

مهم  و  این  بر  عالوه  و  نکنند.  تعلق  بین  آن  از  تر 
قائل   مرزبندی  و  تمایز  نفوذ،  و  انتساب  با  وابستگی 

 شوند.  

خود   بهایی  منابع  از  برخی  که  اینجاست  جالب 
به  که  دارند  تهیاعتراف  منظم،  آمار  فقدان  ی  هعلت 

خواهد   بهایی بسیار دشوار  از مدارس  کامل  فهرست 
)مومن،   غلوآمیز 181:  2011/ 1390بود  رویکرد  این   .)

صادق   نیز  بهایی  مدارس  شاگردان  تعداد  درخصوص 
به از  است.  درصد  ده  است  شده  ادعا  نمونه  عنوان 

نفر    2392ی ابتدایی و آموز دورههزار دانش   24تعداد  
  - 1297توسطه، در سال تحصیلی  آموز مقطع مدانش 

رسد آمیز به نظر می اند که اغراقش بهایی بوده 1298
شده )همان: همانجا؛ همچنین ر.ک.به: آمارهای ارائه

(. حتی بهائیان  78- 94،80:  1400توسط ذبیحی مقدم،  
می  سعی  اینهمواره  تا  که  کردند  کنند  تبلیغ  گونه 

چهره  ذی فرزندان  و  شاخص  محلی های  و  ملی  - نفوذ 
شاه   محمدرضا  آن  رأس  در  و  سلطنت  خاندان  حتی 

کرده   - پهلوی تحصیل  بهایی  مدارس  )ر.ک.به:  در  اند 
درمورد   بهائیان  ادعای  درخصوص  ساواک  سری  سند 
تربیت   بهایی  دبستان  در  شاه  محمدرضا  تحصیل 

ش  1345/ 4/ 21تهران،   فرمانفرمائیان،  16/ 1383،  /ق؛ 
 (. 97: 1400،  ؛ ذبیحی مقدم69: 1382

 
می .1 ن  به نظر  مازندرا جای  جای  بهایی در  تأسیس مدارس  رسد 

نمی بیخود  ست  اینتوان تأسیس  ی  مل موج  از  ر  مدارس تأثی گونه 
شد. عالوه بر این،  ق کشور با ناط یز در بسیاری از م در پایتخت و ن

به و  جهانی  آموزشی  موج  انجمن  تأسیس  آمریکایی  -ایرانیویژه 
ایران   در  بهایی  مدارس  به  کمک  نیت  به  آمریکا  یان  بهائ توسط 

سال )1288به  بود  ؤثر  م ز  نی شاهور،  -ش  :  2013ر.ک.به: 
خود 178:  1391/2011؛مومن،  180،117 موج  این  صورت،  هر  در   ).

و  می یکسو  از  مازندران  ن  بهائیا برای  خوبی  مشوق  ست  توان
ن از دیگر  و باشد.      کاستن از فشار مخالفا  س

از جمله مدارسی که در مازندران اواخر قاجاریه و  
می  شمرده  بهائیان  به  منتسب  پهلوی  شدند،  عصر 

آموزشی  می نهادهای  این  برشمرد.  را  ذیل  موارد  توان 
شمسی    1327تأسیس و عموما  تا سال    1284از سال  

 مشغول به فعالیت بوده اند: 

ک باوراند  این  بر  بهایی  منابع  نخستین  برخی  ه 
روستایی   1ی بهایی کوشش برای تأسیس یک مدرسه

همسرش   و  مالعلی  توسط  و  ساری  ماهفروزک  در 
به  دختران  و  پسران  برای  خانم  مجزا علویه  و    صورت 

ش صورت پذیرفت. ضمنا  به روایت  1261حدود سال  
آنان، پیرو شکایت علمای مذهبی، مالعلی دستگیر و  

)ر.ک.  گردید  اعزام  تهران  مومن،  به  :  1390/2011به: 
 (.142- 143:  1999؛ارباب،  175

ابتدایی پسرانه مدرسه ی خانه ی ساالریه، معلمی 
از  2حقیقت  بعدی(  دانش  و  )سیروس  تائید  یا  و 

ساری نوین  مدارس  به    3نخستین  تأسیس 
کلبادی 1285سال  خان  لطفعلی  به  منتسب  و    ش 

جلیل سردار  به  مازندران    - معروف  معروف  مالکان  از 
دیگری مدرسه  - جامعه  ی  به  که  بهایی  است  ی 

بهایی   منابع  در  وی  از  گرچه  است.  گردیده  منتسب 
و   )اعتمادالسلطنه  است  شده  یاد  بودن  بهایی  به 

الممالک،   به  211:  1385ناظم  منابع  دیگر  در  لیکن   ،)
لذ است.  نشده  اشاره  نکته  مصادره این  محتمال   ی ا 

بهائیت مطرح است  چنین شخصیتی توسط فرقه  ی 
یا هیچ   - ایو یا کتمان تعلقات فرقه و  کدام  مذهبی او 

تحلیل  این  از  از  جلیل  سردار  صورت،  هر  در  ها. 
ضمنا   خان بود.  مازندران  شرق  نفوذ  صاحب  های 

سید حسن مقدس از رهبران بهایی    گفته شده است
اداره   مازندران و  تأسیس  در  ساری  شهر  این  و  ی 

خته .2 شنا ن  عنوا  » »تربیت عنوان  مدارس  شده گرچه  برای  تری 
می شمرده  ت، بهایی  حساسی ایجاد  عدم  برای  آنان  لیکن  شد، 

ینام تلفی را برای مدارس برم  گزیدند.   های مخ
فرقه3 برای  همواره  بارفروش  کنار  در  ساری  ز  .  حائ بهائیت  ی 

طور مستمر  نشریات این فرقه بهاهمیت بسیار بود. چنانچه در  
گردید  از اقدامات و کارهای محافل روحانی آن گزارشاتی درج می

 (.   4-5: 1307)جهت نمونه ر.ک.به: اخبارامری، 
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)ر.ک.به:   است  داشته  اساسی  نقش  مدرسه 
(. البته  454:  1394زاده،  ؛کریم 5/271:  1961سلیمانی،  

مدرسه بودن  بهایی  درخصوص  تردیدهایی  ی گرچه 
چهره  بودن  بهایی  یا  و  حسن  مذکور  سید  چون  هایی 

نمی  خود  که  است  مطرح  با  مقدس  تواند 
بی مشروطه  مدرسه  اولیای  بودن  باشد  خواه  ارتباط 

(، با این حال الاقل  32-35:  1337)ر.ک.به: مهجوری،  
توان منکر انتساب و یا نفوذ محافل بهایی بر این  نمی 

به بود.  سال مدرسه  از  موجود  اسناد  های  خصوص 
تبلیغ  1304 حتی  و  مدرسه  اولیای  بودن  بهایی  بر  ش 

می  صحه  نامهگذارد.  بهائیت  معارف حتی  رئیس  ی 
نقش   بر  معارف  وقت  وزیر  به  خطاب  مازندران 

مدرسه تأسیس  در  دارد.  بهائیان  تصریح  مذکور  ی 
می  بیان  که  آن  به ضمن  بهائیان  در  دارد  نفوذ  علت 

بودجه  شدند  موفق  مازندران  اداری  ی  ساختار 
به  مدرسه غیرقانونی  را  ساری  احمدی  دولتی  ی 
تائمدرسه از  ی  ترتیب  بدین  و  دهند  اختصاص  ید 

های محفل بهایی ساری کم کنند. زیرا الاقل تا  هزینه
مدرسه 1298سال   مخارج  محفل،  این  اعانات  با  ش 

 (.   297-8037341شده است )ساکما،  تأمین می 

  به   بعدها   که   1بارفروش   هیعموم  یمدرسه  سیتأس
 یشعبه   عنوانبه   ، دادنام    رییتغ  ه«یعموم  »سعادت

  در  و  لرمحله نینشیی بها یمحله  در  هم و آن تیترب
 

بارفروشی  1 محمدعلی  مدفن  که  آنجایی  از  بابل  یا  بارفروش   .
ز برخی دیگر از رهبران فرقه ی بهایی بود،  معروف به قدوس و نی

ریبه شه )انوشه،    عنوان  است  داشته  شهرت  آنان  برای  مقدس 
1379 :176  .) 

ی . ظاهرا  برخی از معلمان این مدرسه در اصل معلمان مدرسه2
سلیمانی،  )ر.ک.به:  آمدند  شهر  این  به  که  بودند  تهران  تربیت 

1961 :5/270  .) 
ن شاهور گرچه از وجود دو مدرسه  .3 ی دخترانه متعلق به بهائیا

تربیتو با نام یاد می  های  ساری  و  لیکن بنات در بارفروش  کند؛ 
نمیهیچ ارائه  آن  مؤسسان  و  یس  تأس سال  از  اطالعی  کند. گونه 

به ممتازی  قمرخانم  از  صرفا   مدرسهوی  معلمان  از  یکی  ن  ی عنوا
یره ابراری و سلطنت خانم وارثه بهبارفروش و از خانم عنوان  ها ن

می یاد  )شاهور،  مدیر  بر  -عنایتی  (. 274،  285:  2013کند  حسنی 
و  تهران  در  ت  بنا ت  تربی عنوان  با  مدارسی  گرچه  که  باوارند  این 

درخصوص  شهرستان لیکن  گردید،  س  تأسی یان  بهائ ط  توس ها 
وجود   جدی  تردید  فرقه  ساری به این  بنات  تربیت  تعلق مدرسه 

 (.   136: 1399دارد )عنایتی و حسنی، 

ش گزارش  1290سال   در شهر    ن یا   القدسه ر یحظ  کنار
است.   ن ینخست  یگذارهیپا   احتماال    ضمنا  2شده 

مدرسهدخترانه  یمدرسه نام  با  بارفروش  بنات ی  ی 
بعدی( شاهدخت  و  سال    3)شکوهیه  و    4ش 1292در 

جامعه به  محله  همان  گردیده  در  منتسب  بهایی  ی 
الهی،   و  پورگودرزی  قلی  )ر.ک.به:  ؛  67:  1393است 

حسنی،   و  مدرسه130:  1399عنایتی  دخترانه  (.  ی 
بارفروش  سال    5بنات  مدرسه1294در  ای ش 

آموز بوده  دانش   26ای با  دوکالسه و در یک اتاق اجاره 
دانش مؤسس است. از  نفر  ده  رایگان ان  را  آموزان 

بین   بقیه  و  شهریه  5تا    2پذیرش  ماهانه  قران  ی 
ماهانه می خرج  است  شده  گفته  ضمنا   ی  پرداختند. 

دریافتی  از  بیشتر  )ساکما،  مدرسه  است  بوده  ها 
و  26893-297 گودرزی  پور  قلی  ر.ک.به:  همچنین  ؛ 

نظر75  - 87:  1393الهی،   به  قاعدتا   و  که  می   (  رسد 
هزینهبقیه تأمین  ی  بهایی  روحانی  محافل  توسط  ها 

  6شده است. می

مدرسهمدرسه نور  در  تاکر  دیگری  ی  بهایی  ی 
سال   در  که  گردید.    1292است  تأسیس  شمسی 

با توجه به این که محل تولد میرزا عباس نوری    7تاکر
بهاء  فرقپدر  رهبر  نوری  علی  حسین  )میرزا  ی ه هللا 

ی رهبر  بهائیت( و عالوه بر این، محل زندگی تابستانه 
برای   خاصی  مذهبی  اهمیت  از  لذا  بود،  فرقه  این 

مدرسه 4 اگر  حتی  ب.  منتسب  یا  و  متعلق  مذکور  فرقه ی  ی ه 
در  مازندران  افتخارآمیز  تاریخ  از  حال  این  با  نباشد،  بهائیت 

ترانه و علی های بسیار در رغم موانع و چالشتأسیس مدارس دخ
ترابی  ر.ک.به:  خصوص  این  در  دارد.  گواهی  قاجاریه  اواخر 

ی،   مقدمه.    13-15: 1378فارسان
ی ی مذکور به فرقه. به فرض صحت تعلق و یا انتساب مدرسه5

مدرسه ظاهرا   مدارس  بهائیت،  دیگر  با  قیاس  در  مذکور  ی 
چه حتی   دخترانه چندان اهمیت و جایگاهی نداشته است. چنان

رخی از منابع بهایی در فهرست مدارس خود بدان اشاره نکرده  ب
 (.  26- 28اند )ر.ک.به: راسخ، بی تا: 

شمسی آمده 1307. ضمنا  در گزارش اخبار امری مربوط به سال  6
راه که محافل بهایی به  کتابخانهاست  ساری با نام  اندازی  ای در 

ت نسوان   م اشراق و جه در   –حدیقه بصیرت و در بارفروش با نا
تبلیغ کالس  برگزاری  گردیده   -کنار  ق  امری،  موف )اخبار  : 1307اند 

5  .) 
7.takor 
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است. جامعه بوده  برخوردار  بهایی  تاکر مدرسه1ی  ی 
خانه  شمال  در  بهاء  مستقیم  دستور  او  به  پدری  ی 

و   رایگان  مدرسه  است  شده  گفته  گردید.  تأسیس 
لوازم   دانش حتی  به  نیز  می تحریر  داده  شده آموزان 

هزینه از  بخشی  که  است  آمده  ضمنا   آن  است.  ی 
خیریه  محفل  می توسط  پرداخت  تهران  و ی  شده 

  ( است  شده  تأمین  تهران  از  آن  معلم  نخستین 
الممالک،   ناظم  و  (.  17،  213:  1385اعتمادالسلطنه 

مدرس تأسیس  سال  که  باوراند  این  بر  نیز  ی هبرخی 
سال   در  سال    1286مذکور  خرداد  در  ضمنا   و  بوده 

ش و بنا به درخواست اولیای مدرسه که بهایی  1317
 ( 66: 1338اند، دولتی گردید )عالمه، بوده 

بعدها  مدرسه که  قائمشهر  کفشگرکالی  بهایی  ی 
در   یافت،  نام  »اردیبهشت«تغییر  به 

مذکور  1298سال  دبستان  گردید.  تأسیس  شمسی 
د محمد  نخست  محمد،  علی  دایر شد.  روستا  تکیه  ر 

این   مدیران  جمله  از  درخشانیان  رحمت  و  باقر 
می  شمرده  بود  مدرسه  غیردولتی  مدرسه  این  شدند. 

از   پس  سال  21و  در  غیردولتی  فعالیت    1319سال 
ی فرهنگ واگذار شد )سازمان اسناد  شمسی به اداره 

زاده، م ؛کری149/ 3/ 3/0-297ی  ملی ایران، سند شماره 
1394 :455  .) 

حظیرهمدرسه در  واقع  بهنمیر  2القدسی 
ش( که در دارابدین مستقر بود، از  1295)تأسیس در  

نخستین مدارس بهایی مازندران معرفی شده است.  
مدرسه این  بر  »ملک  عالوه  نام  با  عربخیل  بهایی  ی 

سال  در  ضمنا   1298جهان«  گردید.  تأسیس  ش 
مش منطقه عربخیل  همواره  ی  بعدی(  )بابلسر  هدسر 

ی  های جمعیتی و در عین حال فعالیت فرقهاز کانون 
بهائیت در مازندران عصر پهلوی بوده است )ایقانی،  

1380  :72،61-60  .)   

 
.جالب اینجاست که تاکر از معدود روستاهای مازندران گسترده 1

ی آسفالت بوده است که خود  بود که در عصر پهلوی دارای جاده
یی در رأس حاکمیت پهلوی رسد از نفوذ جامعهبه نظر می ی بها

ی، حکایت دا  (.   44:  1380رد )رک.به: ایقان
حظیره 2 به.  فرقه منزلهالقدس  عبادتگاه  گفته ی  بود.  بهائیت  ی 

در   نیز  و  بابل  چون  شهرهایی  در  بهنمیر،  بر  عالوه  است  شده 

سار  ول یا  یمدرسه توابع  از  ی  چهاردانگه 
ماهفروزک    ای ماهفروجک    یمدرسهش(،  1302)سال 

سال  در  مدرسه1302)تأسیس  و ی  ش(،  زمین  چاله 
وقفی   منزل  در  )قائمشهر(  شاهی  ساروکالی 

)سال  نامی  مدرسه1306محمدرضا  همت  ش(،  ی 
سال   در  تأسیس   ( ارطه  در  1304بورخیل  و  ش( 

ی »ملی« بهائیان روشنکوه چهاردانگه  نهایت مدرسه
)سال   فرقه1314ساری  به  منتسب  بهائیت  ش(  ی 

مومن،   )ر.ک.به:  است  شده  ؛  182:  1390/2011ثبت 
 (.  116،  150،141،126:  1380ایقانی،  

اند که  مدارس مذکور غالبا  در مقطع ابتدایی بوده 
رسد با توجه به اهمیت آموزش پایه  البته به نظر می 

فلسفه نوجوانی،  و  کودکی  دوران  بر  در  تمرکز  ی 
منظومهاین  در  مدارس  فرقهگونه  رهبران  فکری    ی ی 

مدارس   جز  به  ضمنا   بود.  خواهد  تحلیل  قابل  بهایی 
بقیه روشنکوه،  و  ایول  بارفروش،  ساری،  ی  بهایی 

مومن،   )ر.ک.به:  اند  بوده  مختلط  تماما   مدارس 
 (. ی 182:  1390/2011

 

و  یآموزش یمحتوا 4
  هابرنامهفوق

تار   اسناد شواهد  که    تی حکا   یخ یو  دارد  آن    مواد از 
  ی هاحال جاذبه   نیو در ع  های گ ژ یو  از  متنوع  یآموزش

  چنانچه .  است  بوده   مازندران  ییبها  مدارس
ادب  زبان  ات،یشرعچون    یی هادرس    ، یفارس  اتیو 

  فرانسه،  ،یفارس  ،یعرب   ات،یاضیر  ا،یجغراف  خ،یتار
دروس  اقیس فهرست  در  بهداشت  و  علوم  و  دیکته   ،

است.  گردیده  ثبت  مورد    3مدارس  دروس  ظاهرا  
آموزان تقریبا  در تمام مدارس بهایی  ی دانش مطالعه

ساکما،   )ر.ک.به:  است  بوده  ؛  297-26893مشترک 

ی در محل   ن بار مدارس بهای روستایی چون روشنکوه نیز نخستی
 القدس بر پا گردید.ساختمان حظیره

محتوا3 درخصوص  متأسفانه  در .  چندانی  اطالعات  دروس  ی 
می نظر  به  گرچه  نیست؛  می دست  قاعدتا   در  رسد  بایست 

یت تنظیم شده باشد.   راستای ایدئولوژی فرقه  ی بهائ
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فومشی،  31:  1337مهجوری،   شکری  (.  319:  1379؛ 
می  نظر  به  شرعیات،  ضمنا   چون  دروسی  وجود  رسد 

سرفصل در  و...  عربی  مدارس  تاریخ،  آموزشی  های 
م خود  زمینهی مذکور  و  بستر  را  توانست  مناسبی  ی 

 ی بهاییت فراهم سازد.   برای تبلیغ تفکرات فرقه 

  مجرب   ی روحان  نیمبلغ  توسط   کالس   ی برگزار
  ی برا  اخالق  کالس  نام  با   جمعه  روز  در   و  یی بها

:  1390/2011  من،وم؛  65:  1380  ،یقانی)ا  آموزاندانش 
  ی مذهب -ی اسیس  کردیرو  از  تواندی م  خود (،  189

بها    ت یترب  و   میتعل  یعرصه  بهنسبت   یی رهبران 
خود    تیحکا که  بهایی  منابع  برخی  باشد.  داشته 

دانش  با  مصاحبه  و  میدانی  مطالعات  آموزان  حاصل 
این  امر  این  بر  هستند،  بهایی  صحه  مدرسه  گونه 

طور آزاد هر کسی وارد  گذارند: »در این مدرسه بهمی
ابه می هللا  می شد،  تالوت  ی  مواقع  در  و  گفتند؛ 

بسته  مناجات افراد غیربهایی هم در کمال ادب دست 
عنوان درس  نشستند. در هفته چند ساعت هم به می

آن   در  و  بود  بهایی  اطفال  مختص  که  بود  اخالق 
می  داده  تعلیم  الهیه  یعنی  کلمات  بهایی  مثال   شد. 

قبیل   این  از  و  انسانی  کماالت  جمیع  بیانات«  جامع 
برنامه122:  1380)ایقانی،   اجرای  سرود  (.  چون  هایی 

صبحگاهی و یا ذکر دعا با محتوا و مضامین بهایی نیز  
مذهبی می تبلیغ  منظر  از  مستمر    -تواند  سیاسی 

بهائیتفرقه و    ی  تعبیر  روز  آموزشی  نظام  از  فراتر  و 
وجود   استدالل  این  است  ممکن  گردد]گرچه  تفسیر 

این  که  باشد  برای  داشته  اساسا   مدرس  گونه 
خلق  تفاوت آموزششان  نوع  و  روز  مدارس  با  های 

دولتی  شده امکانات  از  مقطعی  تا  چون  البته  و  اند 
نمی  می استفاده  قاعدتا   ر کردند،  الاقل  توانستند  وش 

نمونه   در  همچنین،  گیرند[.  پیش  در  را  متفاوتی 
برنامه  در  که  است  آمده  صبحگاهی  گزارشات  ی 

مدرسه، شعری با مطلع »ما نونهاالن جملگی خواهان  
عرفانیم« و نیز مدح عبدالبهاء ]با عبارت »حضرت ولی  

می  قرائت  پهلوی  رضاشاه  نیز  و  امرهللا«[  شده  عزیز 
همان:  )ر.ک.به:  آموزش 75-132،76است  های  (. 

و   معلمان  توسط  کبیر«  »نماز  آموزش  جمله  از  دینی 
گزارش   مدارس  این  در  صبح  متفاوت  دعای  ذکر  نیز 

)همان:   است  فرمانفرمائیان،  184گردیده  :  1382؛ 
برنامه 68 این  می (.  اجرا  حالی  در  تعداد  ها  که  شد 

دانش  از  توجهی  گاهی  قابل  حتی  و  آموزان 
 اساسا  غیربهایی بودند.   اکثریتشان،

حضور و نظارت محافل روحانی بهایی بر جلسات  
دانش  سال  پایان  تعطیلی  امتحانات  نیز  و  آموزان 

و   جشن  مراسم  برگزاری  و  رضوان  ایام  در  مدارس 
اطعام نیز از اهداف و نیات رهبران این فرقه بر تبلیغ  

توسعه  -ایفرقه و  تأسیس  در  در  مذهبی  مدارس  ی 
خودشان    بستر اعتراف  به  البته  و  پرورش  و  آموزش 

)ایقانی،   نوجوانان  و  جوانان  بر  موفق  تأثیرگذاری 
می 123:  1380 گواهی  ادعا  (  بهائیت  گرچه  لذا  دهد. 

نمی  دخالت  سیاسی  امور  در  که  )ر.ک.به: دارد  کند 
)عبدالبهاء(، (؛  5/41،  153،31- 4/154:  1965افندی 

آموز  نهادهای  محتوای  تحلیل  منتسب  لیکن  شی 
چهره  و  نهادها  بدانان  این  رأس  در  شاخص  در  -های 

خالف آن را اثبات خواهد کرد.    - ی تاریخی کنار پیشینه
فرقه  پذیرفت  بایستی  حقیقت  لذا  در  بهائیت  ی 

 اجتماعی است.   - جریان سیاسی به ظاهر دینی

و   معلمان  که  دارند  اعتراف  خود  بهایی  منابع 
ها در محافل  رسه و شب مدیران مدارس روزها در مد

فرقه  تبلیغ  به  داشتهبهایی  اشتغال  بهائیت  اند  ی 
سلیمانی،   این  5/272:  1361)ر.ک.به:  بر  مزید   .)

می  نسبت سعی  مدارا  با  جاذبه،  ایجاد  برای  به  کردند 
عالوه آنان  کنند.  رفتار  بر  شاگردان  علمی،  وجوه  بر 

سرمایه نیز  اخالقی  مسائل  مروی  که  ی گذاری  کردند 
گونه مدارس و در  توانست بر جذابیت این قاعدتا  می 

نه  و  فضای  قاجاریه  اواخر  آموزشی  مطلوب  چندان 
همان:   )ر.ک.به:  باشد  مؤثر  پهلوی  - 5/274عصر 

273 .) 

خاتمه  که  در  است  ذکر  به  الزم  مبحث  این  ی 
حال   عین  در  و  پیگیری  از  تاریخی  شواهد  و  اسناد 
شخص   حتی  و  بهایی  عالی  محافل  و  رهبران  نظارت 
بهایی   مدارس  اداری  و  آموزشی  امور  بر  عبدالبهاء 

مثال، به برای  دارد.  حکایت  مازندران  در  ویژه 
این  نامگذری  ایشان  درخصوص  از  مدارس  گونه 

مدرسه  می نظرخواهی   اولیای  از  گزارشاتی  یا  و  شده 
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می ارسال  ایشان  در  برای  عموما   البته  که  گردید 
علت وجود موانع  و به   -راستای تشویق و دلگرمی آنان 

چالش  فعالیتو  مسیر  در  نمی بی   -ها  مانده پاسخ 
به  تواقیعی  و  الواح  همچنین،  ازسوی  است.  ویژه 

ژه شخص بهاء وجود دارد که  ویرهبران این فرقه و به 
و   معلمان  به  خطاب  و  مدارس  این  درخصوص 

روحانی  حامیان  نیز  و  و  محصالن  شهر  هر  در  شان 
ی  روستایی صادر گردیده است. ضمنا  استفاده از واژه 

محافل   مکاتبات  در  و  بهایی  مدارس  برای  »مبارکه« 
رسمی و غیررسمی روحانی آن و نیز سطوح مدیریتی  

بعد مذهبی این مدارس و اهمیت آن در تبلیغ  خود از  
:  1380ی بهائیت حکایت دارد )ر.ک.به: ایقانی، فرقه

216  ،211  ،136  ،133  .) 

 و یآموزش کادر بیترک 5
  یتیجمع

درخصوص ترکیب کادر آموزشی گرچه برخی از منابع  
از   را  بهایی  مدارس  معلمان  اکثر  یا  و  تمام  بهایی 

(؛  190:  2011/ 1390د )مومن،  انپیروان این فرقه شمرده 
لیکن آمار برخی دیگر از همین دسته منابع، از شدت  

اغراق  رویکرد  و  ادعا  خصوص    –آمیز  این  در  الاقل 
مازندران بهایی  قابل  می   -مدارس  بخش  زیرا  کاهد؛ 

از   مازندران  بهایی  مدارس  معلمان  از  توجهی 
لبته  (. ا28:  1380اند )ر.ک.به: ایقانی،  مسلمانان بوده 

بایستی خاطرنشان کرد که اهمیت تعلیم و تربیت و  
در جامعه و پنهان آن  پیدا  به اهداف  بهایی  ای  گونهی 

آن،   معلمانان  یا  و  مدیران  درخصوص  که  است  بوده 
ویژه  حساسیت  بهائیت  روحانی  داشتند  محافل  ای 

(. گاهی مدیر و یا معلمی که  190:  2011/ 1390)مومن،  
می  نظر  نمی رسبه  تأمین  د  را  آنان  اهداف  توانست 

بهانه  به  البته  اخراج  کند،]و  غیره[  و  آموزشی  های 
که  می مدیری  و  معلم  حضور  بر  بالعکس  یا  و  شد 

بود  آنان  با  همه علی   -همسو  مخالفت رغم  های  ی 
غیر و  می   -رسمیرسمی  )ر.ک.به: اصرار  شد 

 (. 297- 8037341ساکما،

فهرست معلمان مدارس بهایی  با نگاهی دقیق در  
به درمی مازندران  به  خوبی  ویژه  اهتمام  که  یابیم 

ی بهائیت  جذب معلمان کارآمد و البته همسو با فرقه 
همجوار  – شهرهای  از  اولیای    - ولو  کار  دستور  در 

داشته   قرار  بهائی  دینی  محافل  درحقیقت  و  مدرسه 
د  است. چنانچه در مدارس بهایی حتی بهنمیر که خو 

داشته   )بابل(  بارفروش  با  بسیاری  مسافت  بعد 
روبه معلمانی  اسامی  با  ما  که  است،  هستیم  رو 

 ( 73:  1380بارفروشی هستند )ر.ک.به: ایقانی،  

آموزان با تعلقات دینی مختلف در  تحصیل دانش 
و   اهداف  مدارس،  این  اهمیت  از  خود  بهایی  مدارس 

ئیت و از این  نیات بنیانگذاران از تبلیغ ایدئولوژی بها 
که می دارد. فرصتی  توانست با حداقل  منظر گواهی 

فرقه  واکنش  این  تبلیغ  برای  موجه،  ظاهری  با  و  ها 
ارائه  که  آن  ضمن  شود.  واقع  مؤثر  و  بسیار  تصویر  ی 

خود  چهره  نیز  تمدن  و  تجدد  اشکال  از  ایی 
جاذبه می بر  اذهان  توانست  در  و  فرقه  این  های 

جامعه   تجربه عمومی  البته  مدارس بیفزاید.  موفق  ی 
ی  های مذهبی مسلمان و غیرمسلمان و از دوره اقلیت

می  خود  رهبران  قاجاریه  برای  خوبی  مشوق  توانست 
این جامعه تأسیس  برای  بهایی  باشد  ی  مدارس  گونه 

 (.   117، 235، 345:  1398)شاهمرادی، 

دانش   درخصوص  جمعیتی  مدارس ترکیب  آموزان 
مسلمان،   چون  گوناگونی  مذاهب  از  مازندران  بهایی 

زرتشتی  و  مسیحی  بهائیانعالوه   - کلیمی،  گزارش    - بر 
ی شاخص این مدارس، شده است. برای مثال، نمونه 

پیروان  مدرسه که  بود  بارفروش  عمومیه  سعادت  ی 
اقلیت همه و  مذاهب  این  آن  ی  در  تحصیل  ها 

)ایقانی،  می این  37:  1380کردند  تمامی  ضمنا    .)
بوده  ابتدایی  مقطع  در  ساری،  مدارس  مدارس  و  اند 

بقیه و  پسرانه  صرفا   روشنکوه  و  ایول  ی  بارفروش، 
به که البته در ایران آن  مدارس  بودند  صورت مختلط 

الاقل   نیز  تعداد  لحاظ  به  بود.  غیرمعمول  تقریبا   روز 
خ  اوج  با  در   کفشکرکال  و  ساری  مدارس    60ود، 

با  دانش  بارفروش  سپس  و  قرار  دانش   40آموز  آموز 
مناطق داشته این  جمعیت  کثرت  از  خود  که  اند 

موژان  می جدول  مطابق  باشد.  داشته  حکایت  تواند 
عرب  ساری،  بهایی  مدارس  جز  تاکر،  مومن،  و  خیل 

»جامعهبقیه به  مدارس  )محفل ی  بهایی«  روحانی    ی 
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مدرسه داشتند.  تعلق  به محلی(  تاکر  صورت  ی 
مسلمان   و  بهایی  جوامع  به  دیگر  دو  و  »شخصی« 

 (.   182: 1391/2011اختصاص داشته است )مومن، 

س  نجاستیا  فیظر  ینکته مهاجرت    استیکه 
ارائه  ی التیتشک معنو  ی ماد  ی هات یحما   ی ]ضمن    ی و 

ساختار  ی استان   و  یمل  محافل  یسواز  هم  یبا    ن یبه 
برا حداقل    دنیرس  ی نام[  نصاب  حد  جهت    9به  نفر 

بها  لیتشک روستاها  ییمحفل  ا  ،در  به  امر    نی خود 
  ش ی در روستاها افزا  انی بهائ  تیتا جمع  کردی کمک م 

خود    ابد ی   ی اری  آنان  مدارس  رونق  به  قاعدتا  که 
آرشبه.ک.  ر)  رساندیم   ی هاپژوهش   یسسهؤم  وی: 

 مازندران،  ان یبهائ  خصوص   در   ساواک  اسناد   ،یاسیس
 /ه(.  6204 یشماره سند

در همین راستا عجیب خواهد بود اگر گفته شود  
آموزان بهایی  که در برخی از این مدارس تعداد دانش 

آموزان مسلمان بود  غیر قابل مقایسه با تعداد دانش 
هیچ  آن  فعالیت  تداوم  و  اداره  عمال   شاید  گونه و 

مدرسهتوجی مثال  ]برای  است  نداشته  بهایی  هی  ی 
سیاسی  تحلیل  اثبات  به  را  ما  البته  که  نور[    - تاکر 

به   متعلق  آموزشی  نهادهای  فعالیت  از  مذهبی 
ایقانی،   )ر.ک.به:  نمود  خواهد  یاری  :  1380بهائیان 

عجیب 50،  143 برای  (.  گاهی  که  آن  همه  از  تر 
مدرسه یک  خانوار،  پنج  با  صرفا   مستقل  روستایی  ی 

می  تأسیس  میت بهایی  مثال  برای  که  به  گردید  وان 
ی فیض روشنکوه(  ی بهایی روشنکوه )مدرسهمدرسه

 (  149،  154اشاره کرد )همان:  

های شاخص بهایی  وجود سیاهه مطولی از چهره  
عرصه  اقتصادی  در  و  نظامی  سیاسی،  علمی،  های 

م آنان  از  تعدادی  که  پهلوی  عصر  در  ایران  و  ازندرانی 
تواند  مدارس بهایی مازندران تحصیل کردند، خود می 

حکایت   بهایی  مدارس  تأثیرگذاری  و  سهم  و  نقش  از 
چمن  تفصیلی:  فهرست  )ر.ک.به  باشد  خواه، داشته 

1391  :223-210  .) 

ای ضروری است  ی این مبحث ذکر نکتهدر خاتمه
که تأمین هزینه بهایی و آن این  کنار    های مدارس  در 

کمک  و  شهریه  با  دریافت  غالبا   دولتی،  های 

بهایی  حمایت  روحانی  محافل  معنوی  و  مادی  های 
می  امری،  صورت  اخبار  )ر.ک.به:  (.  3:  1307پذیرفت 

یا   و  خانه  در  مدرسه  گاهی  که  آن  ضمن 
گردید که خود کمک خوبی در  القدس دایر می حظیره

خصوص آن که  به  شد.ها محسوب می کاهش هزینه 
در   مدارس  معضالت  از  یکی  که  کرد  اعتراف  بایستی 

سال  جامعه تا  خصوصا   مازندران  و  عموما   ایران  ی 
شمسی، اختالل در امور مالی بر اثر عدم درآمد    1304

بودجه  تنظیم  عدم  و  هزینه کافی  با  متناسب  ها  های 
شلیمکی،   طالبی  و  اعتمادزاده  )ر.ک.به:  است  بوده 

1393  :314-313  .) 

 

  یعموم یهاواکنش 6
نسبت واکنش  عمومی  و  های  توسعه  تأسیس،  به 

و   قاجاریه  اواخر  مازندران  در  بهایی  مدارس  فعالیت 
عصر پهلوی متفاوت بوده است. بخشی از جامعه بنا  

گونه مدارس استقبال کرده و بخشی  به دالیلی از این 
دغدغه  عمدتا   که  و  دیگر  سیاسی  مذهبی  های 

مقابله  نسبت  به  است،  داشته  فرقه  این  به 
و  می سنت  بین  تضاد  فضای  که  آن  ضمن  پرداختند. 

به و  ایران  معاصر  تاریخ  در  نگرش تجدد  های  ویژه 
به آموزش نوین  انتقادی برخی از علمای دینی نسبت 

 تأثیر نبوده است.  ها بی نیز در این واکنش 

همسویی: و  نخست  درخصو  استقبال  گروه  ص 
جاذبه  گفت  به  بایستی  متعلق  مدارس  عمومی  های 

الیه فرقه از  بخشی  در  بهائیت  آن  ی  اجتماعی  های 
است.   بوده  مؤثر  همسویی  و  استقبال  در  عصر 

بر وجود حس شوق به آموختن و عشق به علم  عالوه 
و   آموزش  روزافزون به  نیاز  در جامعه،  و ترقی  رشد  و 

تح سطح  نوین،  بهائیان  پرورش  خوب  نسبتا   صیالت 
مدرسه سطوح  فوادی،  در  و  )فاضل  دانشگاهی  و  ای 

همدلی  220:  1390/2011 و  همسویی  محتمال   و   )
بهائیان  مختصر  مازندرانبه  –هرچند  در  با    - ویژه 

می  نیز  مشروطه  عمومی  انقالب  اقبال  در  توانست 
)ر.ک.به:  نسبت  شود  واقع   مؤثر  آنان  مدارس  به 

میالنی،  ؛صادق 358:  1380براون:   :  2011/ 1390زاده 
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و  252،  261 بهایی  درمانگاه  دومین  تأسیس  ضمنا    .)
دهکده  نور  )تاکر  مازندران  در  تهران  از  و  پس  آباء  ی 

نیز   نوری(  عباس  میرزا  یعنی  هللا  بهاء  پدر  اجدادی 
می  نظر  به  ارائه  –رسد  خود  به  توجه  خدمات  با  ی 

عصر  آن  در  هم  آن  و  به   عمومی  ابتکار  و  یک  عنوان 
می   -بهداشتی  عمومی  خود  نگرش  در  توانست 

فعالیت نسبت  آموزشی به  باشد.  های  مؤثر  شان 
ارائه  که  آن  نخبهضمن  تصویری  نیز  ی  و  گرایانه 

البته   خود  که  نماید  تبلیغ  آنان  از  بهداشتی 
مخالفت می بعضا   و  انتقادات  شدت  از  ها  توانست 

)فا فوادی،  بکاهد  و  بر  232:  1390/2011ضل  عالوه   .)
جاذبه  این این،  مادی  به  های  توجه  با  و  مدارس  گونه 

بودن   رایگان  نیز  و  بهائیان  خوب  اقتصادی  سطح 
نفوذ   روزافزون  گسترش  مدارس،  این  از  بسیاری 

جامعه سطوح  از  برخی  در  نقش  بهائیان  ایرانی،  ی 
در   تجدد  و  اصالحات  ترویج  در  تبلیغ  بهائیان  ایران، 

ها، حضور در میان اقوام و اقشار  حقوق زنان و اقلیت 
گونه مدارس بر  ی ایرانی و در نهایت تأثیر اینجامعه

نیز  روز  سیاسی  حتی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  تحوالت 
 (.  18، 41-42:  2013تأثیر نبوده است )شاهور،  بی 

نسبت  جامعه  از  بخشی  مثبت  مدارس نگرش  به 
و  بی بهایی   شگردها  حقیقت  در  و  تبلیغات  از  تأثیر 

محافل   چنانچه  نیست.  فرقه  این  رهبران  ترفندهای 
بهایی  ماهیت    –مذهبی  داشتن  نگه  پنهان  ضمن 

تکایا    -مدارس در  را  مدرسه  گاهی  حتی  دلیلی  هر  به 
می  قرار  محل  مساجد  البته  و  خود  که  دادند 

جامعهمی مثبت  نگرش  ایجاد  در  روز توانست  در    ی 
باشد   مؤثر  محیطی  چنین  در  فرزندانشان  تحصیل 

ی بهایی کفشگرکالی قائمشهر(  )جهت نمونه مدرسه

 
های مالی و آموزشی  های مدارس نوین در عرصه . احتماال  جاذبه1

دیدگاه کنار اختالف  خانوادهو در  و نظرات در بین  سالیق  و  ی ها 
ف جذب  در  اینعلما  در  بیرزندانشان  مدارس  نبوده  گونه  تأثیر 

 است.  
در دستور  2 نیز  و مسؤوالن محلی  جذب متموالن  عالوه بر این،   .

کار رهبران بهایی و در سطح ملی قرار داشته است. ضمنا  بیشتر  
بهفارغ مدارس  این  قدرت، واسطهالتحصیالن  ارکان  با  نفوذ  ی 

زبان موفقیتآموزش  و  خارجی  مقامهای  به  خانوادگی  های  های 
ی دست می  یافتند.   باالتر مملکت

ایقانی،   این  85:  1380)ر.ک.به:  از  برخی  در  ضمنا    .)
اقامه   و  نماز  برپایی  فعالیت،  آغاز  در  و  مدارس 

ها برای فرستادن  اسالمی مجاز بوده است؛ تا خانواده 
مدرس یک  به  پیدا  هفرزندانشان  رغبت  غیراسالمی  ی 

کنند و یا الاقل تبلیغات مخالفین خنثی گردد )همان:  
بر این، تعبیه88، 145 دروسی چون قرآن،  (. عالوه  ی 

بهایی   مدارس  درسی  مواد  در  انبیا  تاریخ  و  شرعیات 
فومشی،   می 317:  1379)شکری  نیز  است  (  توانسته 

نسبت  مثبت  نگرش  ایندر  مدارس  به  یکسو  گونه  از 
دیگر   از  مخالفین  و  منتقدین  سوء  تبلیغ  از  کاستن  و 

 سو مؤثر باشد.   

چهره  از  به  استفاده  منتسب  گاهی  و  موجه  های 
بزرگ  علمای  با  1فرزندان  آنان  آشتی  برای  ]احتماال  

یا الاقل جهت   و  بهایی  از نوع  هم  نوین و آن  مدارس 
و   یا مدیریت  انتقاداتشان[ برای تدریس و  از  کاستن 

می نظر  به  بهایی  مدارس  شگرد  بنیانگذاری  که  رسد 
فرقه رهبران  دیگر  این  مناسب  مازندران  در  بهایی  ی 

است.  بوده  بهایی    2مقطع  مدارس  در  مثال،  برای 
بهنمیر و عربخیل از شیخ عبدالکریم شریعتمدار پسر  

به  بارفروش  کبیر  شریعتمدار  بزرگ  عنوان  مجتهد 
می  استفاده  استمعلم  ،  73:  1380)ایقانی،    شده 

63  .) 

  از   ناآگاهانه  ا ی  و   آگاهانه  -3شاهد حضور   ،نیهمچن
  ی علماو    ون یروحان  یبرخ  -مدارس  اتین  و  تیماه

ت  یاسالم  یصبغهبا    یمذهب اداره   سیأسدر    ن یا  یو 
  الاقل   ا ی  و شده    گفته  ،مثال   ی راب  4. میهستمدارس  

مقدس    ن یحس  د یاست که س  شدهی م   غ یتبل  گونهن یا
  خ یو ش  ریمد   یابرار  نیالعابدن یز   خیش  انگذاران،یاز بن

ساری    یمدرسهناظم    ی بهروز  جان یعل تائید  بهایی 

ی  .3 م نظر  خود به  نیز  حضور  و  حمایت  تبلیغ  حتی  رسد 
انگیزهمی ست  اینتوان برای  الزم  تبلیغی  محافل گونه  ازسوی  ها 

صله بسیار داشته است.       بهایی باشد؛ گرچه با واقعیت امر فا
تأ4 در  مذهبی  علمای  مشارکت  تبلیغ  اداره.  و  مدارس  سیس  ی 

حافل بهایی و در سطح ملی   بهایی یک سیاست مرسوم توسط م
ی م تبلیغ  و  ادعا  چنانچه  است.  به بوده  روحانی  فردی  که  گردید 

تربیت  بهایی  مدرسه  سس  ؤ م طالقانی  ادیب  حسن  میرزا  نام 
 (. 25: 1997)پسران( تهران بوده است )ثابت، 
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. امامعلی شعبانی مهدی محمودی چراتی، 

می  تبلیغ  این،  بر  عالوه  که  هستند.  است  شده 
الذاکرین«   »بلبل  به  معروف  مالحسینعلی 

خوان دربار ناصرالدین شاه در تأسیس مدارس  روضه
( و همت بورخیل ارطه  99:  1380بهایی ایول )ایقانی،  

االطباء، مالک قسمتی از  خان مجد ]به اتفاق لطفعلی 
با  قریه و  ساری  روحانی  محفل  عضو  و  ارطه  ی 

و   مدیریت  با  و  ایمانی  عبدالناصر  مؤثر  اقدامات 
شهمیرز  عبدالعلی  میرزا  داشته  آموزگاری  نقش  ادی[ 

(. ضمن آن  455:  1394زاده،  ؛ کریم 126است )همان:  
دانش  تحصیل  خانواده که  از  متنفذین  آموزانی  های 

این  در  مرفه  قشر  نیز  و  روشنفکران  گونه  سیاسی، 
می  خود  نیز  نهایت  مدارس  در  و  تبلیغ  در  توانست 

 نفوذ و اثرگذاری آن مؤثر باشد.   

نام مشاهده  بههایی  »سید«  پیشوند  با  عنوان  ی 
دانش  نیز  و  معلم  و  مدیر  مدارس مؤسس،  آموزان 

می  خود  مازندران  عمومی  بهایی  اذهان  در  توانست 
ی عصر و با توجه به قداست و احترامشان در  جامعه

نگرش  تعدیل  در  جامعه،  و  بطن  یکسو  از  ها 
مخالفان  خنثی حمالت  بعضا   و  انتقادات    – سازی 
به خواس یا  و  ناخواسته  و  و  ته  مستقیم  طور 

امروزه    -غیرمستقیم اگر  حتی  شود؛  واقع  مؤثر  بسیار 
یک  این  صرفا   افراد  چینش  این  که  شود  تحلیل  گونه 

و   بوده  پیشین  مهندسی  یا  و  زمینه  بدون  و  اتفاق 
لیاقت و شایستگی افراد نقش اساسی داشته است.  

مقدس  حسین  سید  است  شده  گفته  مثال،    برای 
مدرسه دو  بنیانگذار  و  و  مؤسس  حقیقت  بهایی  ی 

پسر   گروسی  ابوالقاسم  سید  است.  ساری  در  تائید 
سید مراد که گفته شده است از نجبای گروس بوده،  
در   نیز  نامی  محمد  سید  است.  مدرسه  همین  معلم 

در  زمره است.  شده  یاد  مدرسه  این  معلمان  ی 
دانش مدرسه از  ساری  تائید  بهایی  نام  آمی  به  وزی 

یاد   بوده،  بهایی  شده  گفته  که  حافظی  حسن  سید 
سید   شهمیرزادی،  محمدرضا  سید  است.  گردیده 

 
از1 توجهی  ل  قاب بخش  در  راستا  همین  در  نرانی  .  های  سخ

توسط   اغلب  اتفاقا   ]که  ن  مازندرا ن  استا در  پهلوی  ضدرژیم 
صورت می و دبیران مدارس  فرقه معلمان  ی پذیرفت[ درخصوص 

ن در تحیکم  بهائیت و فعالیت های ضد اسالمی آن و نیز نقششا

مؤسسین   از  کنوچالی  سمیع  سید  و  محمدباقر 
شده مدرسه برده  نام  بهنمیر  بهایی  همچنین،  ی  اند. 

علی  سید  و  معلم  علوی  اسماعیل  احمدی  سید  اکبر 
مدرسه بهایی  شاگرد  شده ی  معرفی  اند  روشنکوه 

 (. 25،  27،  29،  72،  152،  183:  1380)ر.ک.به: ایقانی،  

مخالفت:   و  گستره انتقاد  بر  در  عالوه  ملی،  ی 
واکنش  نیز  معاصر  را  مازندران  تیزی  و  تند  های 

بهایی  نسبت  مدارس  فعالیت  و  توسعه  تأسیس،  به 
فعالیت هستیم.  فرقهشاهد  در  های  بهائیت  ی 

به مازند پهلوی  عصر  عرصهران  در  آموزشی  ویژه  ی 
جامعهواکنش  ازسوی  را  تندی  در  های  و  مسلمان  ی 

ی بهائیت در  مذهبی فرقه  - رأس آن مخالفان سیاسی
عالوه  میان،  این  در  است.  داشته  اختالفات  پی  بر 

مذهبی، مخالفت با هر یک از مظاهر رژیم    - ای  فرقه
می  خود  این  توانست  پهلوی  برای  خوبی  مستمسک 

جلوه مخالفت  از  یکی  ساسا   ا  زیرا  باشد.  های  ها 
بوده   بهائیت  با  ضدیت  پهلوی،  رژیم  با  مخالفت 

فعالیت   1است. با  مختلف  عناوین  به  فرقه لذا  ی  های 
به  عرصهمذکور  در  مخالفت  ویژه  آموزشی  ی 

 گردید.  می

بیان خود  موجود  تاریخی  گزارشات  و  گر  اسناد 
بهره فعالیت و  بهایی  مدارس  تبلیغی  از  های  برداری 

سال  نخستین  همان  از  و  آموزشی  محیط  های  بستر 
دارد.   فرقه  این  تبلیغ  و  معرفی  برای  پهلوی  حکومت 

نمونه  یک  می در  شاخص  بسیار  فعالیت  ی  به  توان 
تائید ساری اشاره کرد؛ فعالیتی که  تبلیغی مدرسه ی 

از  مجموعه  شکوائیه  واکنش ای  ارسال  حد  تا  را  ها 
خصوص شهر ساری  ازسوی علمای بزرگ مازندران به

در پی داشته است. عالوه بر این، مکتوب مهم رئیس  
وقت  اداره وزیر  استعالم  پی  در  مازندران  معارف  ی 

معارف و نیز گزارش یکی از معلمان مدرسه به رئیس  
سال   در  ساری  صح1304معارف  امر  این  بر  ه  ش 

همه می در  مدرسه  گذارد.  مدیریت  بر  متن  دو  این  ی 

میپایه افشاگری  پهلوی  رژیم  و  های  اهمیت  از  خود  که  شد 
فعالیت  و  فرقه  آنجایگاه این  عرصه ان بههای  آموزشی ویژه در  ی 

بررسی   مرکز  )ر.ک.به:  دارد  گواهی  منطقه  این  در  فرهنگی  و 
اریخی،   (.   5/327؛ 32، 2/203؛  1/68،81،44: 1397اسناد ت
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. شعبانی امامعلی  چراتی،   محمودی مهدی 

فرقه آشکار  تبلیغ  بهائیان،  تهدید  توسط  بهائیت،  ی 
شکایات   متعاقبا   و  غیرهمسو  یا  و  معترض  معلمان 
تغییر  بر  ضمنا   است.  گردیده  تصریح  مردم  مکرر 

جایی معلمان بهایی و  ساختار آموزشی مدرسه، جابه
حمایت  اقتدار[  نیز  اعمال  برای  ]احتماال   مالی  های 

 (.     297- 8037341توصیه شده است )ساکما،

علی  معارف  وقت  وزیر  که  اینجاست  رغم  جالب 
ی این  ها و راهکارهایی که جهت اداره ی شکوائیههمه

پایه معلم  تغییر  حتی  و  نظر  مدرسه  به  که  چهارم  ی 
پررنگ می بقیه رسد  از  رسالت  ی  تر  به  معلمان 

دانش  بین  در  خود  در  تبلیغی  بوده،  مشغول  وزان  آم
مسکوت  هامش  مسأله  فعال   که  است  نوشته  نامه 

عالوه  خود  که  احتمالی  بماند  رعایت  و  سنجش  بر 
ی بهایی در ارکان  تواند بر نفوذ جامعهشرائط روز، می 

در   البته  همانجا(.  )همان:  باشد  داشته  تحلیل  قدرت 
ی مذکور سرانجام در  رشات آمده است که مدرسهگزا

و شکایت 1305سال   انتقادات  های متعدد  ش در پی 
های چهارم و پنجم خود را تعطیل مجبور گردید کالس 

کم  به  خود  امر  این  که  انجامید کند  آن  شدن  رونق 
 (.     332:  1393)اعتمادزاده و طالبی شلیمکی، 

واکنش  شدت  بر  تاریخی  محیط اسناد  در  های  ها 
نامه  دارد.  حکایت  روستایی  متعاقبا   عمدتا   و  ها 

کفشگرکالی  استشهادیه  روستای  بزرگان  از  جمعی  ی 
همراه با تصویر مهرشان در ذیل    – آباد )قائمشهر(علی 

سال    -نامه در   و  معارف  وزیر  که  1303به  شمسی 
آقایان  واسطهبه ملی  شورای  مجلس  نمایندگان  ی 

تسلیم  ثقه الموتی  محمدعلی  و  شریعتمدار  االسالم 
استشهادیه  تصویر  نیز  و  هیأت  گردید،  از  جمعی  ی 

رئیس  به  مازندران  را  طالب  اعتراضشان  الوزراء، 
ی این روستا  ی بابیت در مدرسهبه تبلیغ فرقه نسبت 

مدرسه انحالل  حتی  و  داده  و  انعکاس  مذکور  ی 
مدرسه را تأسیس  دولتی  آنان    ی  شدند.  خواستار 

از   جلوگیری  مطهر،  شرع  قانون  مقررات  »برحسب 

 
م1 مظلو راستای  در  بهایی  منابع  از  برخی  در  .  تصرف  با  و  نمایی 

آورده را  دروغینی  مطالب  دیگر،  همین منابع  در  مثال،  برای  اند. 
ت مدرسه وضع  شهاب  أسیس  دستگیری  مدعی  ایول،  ی 

ادامه به  البته  و  گردیده  نپرداختهشهمیرزادی  مطالب  اند. ی 

و   دانسته  الزم«  و  واجب   « را  تبلیغات«  نوع  این 
فرقه اعالن  تبلیغات  شرع«  »خالف  را  بابیت  ی 

عالوه داشته متقابال   وقت  اند.  وزیر  الوزراء،  رئیس  بر 
نامه دستور داده است تا از معارف  معارف در هامش 

سریع مازن هرچه  که  شود  خواسته  این  دران  در  تر 
خصوص تحقیقات به عمل آورده و نتیجه را به وزارت  

واکنش این  ظاهرا   دهد.  وسیع انعکاس  ابعاد  تری ها 
در   نیز  ملی  شورای  مجلس  وقت  رئیس  و  داشته 

درخصوص  نامه تا  است  خواسته  معارف  وزیر  از  ای 
ا مناسب  اقدام  مازندرانی  طالب  دهد.  شکایت  نجام 

ی ایشان، قول  متقابال  وزیر وقت در پاسخ به مرقومه
معارف   ازطریق  اقدام  و  پیگیری  بر  مبنی  مساعد 

 (.297 –  2107مازندران داده است )ساکما:  

شهاب   که  وقتی  است  شده  گفته  همچنین، 
ایول  روستای  به  به    شهمیرزادی  خواست  و  رفت 

در   کند،  بهایی مدرسه تأسیس  روحانی  اتفاق محفل 
به   را  او  ناحیه  والی  محلی،  روحانیون  مخالفت  پی 

کرد.  احضار  کیاسر  یعنی  ناحیه  آن  گفته    1مرکز  البته 
والی   نظر  جلب  و  با جذب  بعدها  وی  که  است  شده 

بی  نظر  به  سیاسی]که  قدرت  با  نبود[  ارتباط  شان 
تأس به  مدرسهموفق  روستا  یس  این  در  بهایی  ی 

 (.95-99: 1381گردید )ایقانی،  

واکنش       مذهبی  درخصوص  علمای  های 
نکته نمی  آن  بایست  و  شود  گرفته  نادیده  مهمی  ی 

این که برخی از آنان اساسا  آموزش و پرورش نوین را  
عنوان رقیبی برای آموزش و پرورش سنتی و در کنار  به

ع حوزه می های  تلقی  بنا  لمیه  و  بعدها  گرچه  کردند. 
به دالیل و منافعی به تداوم این مدارس رضایت داده  

این  به  را  فرزندانشان  حتی  نوین  و  مدارس  گونه 
جمعه  امام  فرزند  تحصیل  مثال،  )برای  فرستادند 

ی بهایی تائید ساری(.  ساری مهدی امامی در مدرسه
جام واکنش  تحلیل  در  و  این  بر  سنتی  عهعالوه  ی 

نسبت  دینی  علمای  آن  رأس  در  و  هر  ایرانی  به 

داده ارجاع  کتابی  همان  به  صرفا   که  آن  برخورد عجیب  از  که  اند 
مومن،  )ر.ک.به:  دارد  گواهی  شهمیرزادی  شهاب  ا  ب حاکم  خوب 

1390/2011 :180  .) 
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ای که رنگی از تجدد و نیز فرنگی بودن داشت،  مقوله
بی  انتقادی  نگرشهای  این  در  است.  نیز  نبوده  تأثیر 

مدرسه که  آن  فرقه ضمن  به  که  منشعب  ای  ضاله  ی 
می  قطعا   داشت،  تعلق  تشیع  و  اسالم  توانست  از 

)ر.ک.به:  هاواکنش  باشد  داشته  پی  در  را  تندتری  ی 
رینگر،  260- 267:  1386آجودانی،   ام  - 268:  1381؛ 

266 .) 

با  مخالفت  حساب  تسویه  به  گاهی  سیاسی  های 
انجامیده است.  مراکز آموزشی متعلق به آنان نیز می

به  عمومی  تهییج  با  مشروطه  مخالفان  طور  چنانچه 
مدرسه به  کمکرر  ساری  تایید  به  ی  منتسب  ه 

خواهان و بهائیان بود، یورش بردند. مدرسه مشروطه 
دانش  و  غارت  سیلی  را  و  چوب  با  را  معلمان  و  آموزان 

)دیوساالر،   کردند  خارج  مدرسه  ؛  33:  1326از 
 (.   24-25: 1339مهجوری، 

خاتمه  که  در  است  ذکر  به  الزم  مبحث  این  ی 
الی از  برخی  در  بهایی  مدارس  تعطیلی  های  ه ظاهرا  

به  و  جامعه  سنتی اجتماعی  بخش  مذهبی  -خصوص 
خصوص آنانی که  با استقبال خوبی مواجه گشت. به 

گذار در دین و منحرف  بهائیان را از کافر بدتر، بدعت 
از مذهب تشیع و رهبر و بانی روحانی آن را نیز مرتد  

 (.  68: 1382دانستند )ر.ک.به: فرمانفرمائیان، می

 

 مازندران ییبها مدارس فرجام 7
است   شده  گفته  بهایی  مدارس  فرجام  درخصوص 

آذرماه سال غالب این  شمسی    1313گونه مدارس در 
 

به  .1 ت  بهائی چرا  که  سی  اسا پرسش  این  درخصوص  عنوان  البته 
یک دین ازسوی حکومت پهلوی به رسمیت شناخته نشد، منابع  

یبهایی خود معترف اجعهاند که این امر م آمیز توانست بازتابی ف
پیامبری بر  ادعای  که  بود  آن  مستلزم  زیرا  شد؛  با داشته  آنان  ای 

جامعه وی  ازس را  عیتشان  مشرو خود  که  بپذیرند  را  هللا  ی  بهاء 
می جدی  ش  چال به  شیعه  علمای  و  عصر  )شاهور،  دینی  کشید 

2013  :23-22  .) 
ملی2 مان  گفت راستای  در  بهایی  مدارس  غالب  گرایی  .گرچه 

تمرکزگرا  سیاست  پهلوی،  یکسانحاکمیت  و  فرهنگی یی  سازی 
م سیاسی و نظام آموزشی و  رضاشاه و درحقیقت پیوند بین نظا

بهانه تعطیلبه  در  معارف  وزارت  دستورات  از  تمرد  این  ی  کردن 

و   خاتمه  بهایی  محافل  نظر  تحت  خود  فعالیت  به 
صورت دولتی درآمدند. لیکن درخصوص سرنوشت  به

از   بسیاری  که  است  آمده  مازندران  بهایی  مدارس 
سیا و  شکل  همان  به  دههآنان  تا  قبلی  بیست  ق  ی 

مربوط   که  حوادثی  در  و  داده  فعالیت  ادامه  شمسی 
های انجمن حجتیه و ضدبهائیت شناخته به فعالیت 

شده است، منحل گردیدند. ضمن آن که معلمان  می
عرصه  در  همچنان  اسالمی  انقالب  وقوع  تا  ی  بهایی 

به   مشغول  غیربهایی  و  بهایی  مدارس  در  آموزشی 
(. این  76،  182:  1380دند )ر.ک.به: ایقانی،  فعالیت بو

مدارس،   از  برخی  شدن  استثنا  درحقیقت  و  مسأله 
می  محافل  خود  و  مازندران  بهائیان  نفوذ  از  تواند 

پهلوی   عصر  حکومت  و  سیاست  در  آنان  با  مرتبط 
  1تحلیل شود. 

به  متعلق  مدارس  ادغام  و  تعطیلی  موج  در 
ان اقلیت یا  و  دولتی  مدارس  با  عجیب  ها  آنان،  حالل 

ویژه  به   – آن که مدارس متعلق به بهائیان در مازندران
روستایی  مناطق  حتی  -در  و  دادند  فعالیت  ادامه 

در سال  مدرسه روشنکوه  کرد  1314ی  کار  به  آغاز  ش 
سال   تا  جای  1327و  البته  خود  که  بود  فعال  ش 

امر   این  علت  بهایی  منابع  گرچه  بود.  خواهد  تعجب 
آگاهی   عدم  این را  بودن  بهایی  بر  معارف  گونه وزارت 

اند،  دانسته  -ی جایگزین و نیز فقدان مدرسه  -مدارس
می  نظر  به  به لیکن  نفوذشان  زادگاه  رسد  در  ویژه 

امر   این  در  پهلوی  حاکمیت  در  نیز  و  پهلوی  خاندان 
عجیب  است.  بوده  این  دخیل  که  آن  همه  از  تر 

]و حتی با    2ور ارادی طمدارس بعدها نه منحل، که به

بت مناس در  مذهبیمدارس  بخشنامهفرقه  -های  با  و  خود  ی  ای 
علی وقت  آذرماهوزیر  در  حکمت  شدند    1313اصغر  فعالیت  لغو 

دولت مدارس  به  شدندو  تبدیل  - 243:  2535ر.ک.به:حکمت،-ی 
2 شاهمرادی،  183-184:  1391خواه،؛چمن 41 لیکن  76:  1398؛  ؛ 

شنکته واکن که  ت  اینجاس عجیب  وی ی  ازس عمال   را  چندانی  های 
به خود  که  نیستیم  شاهد  بهایی  می  محافل  چند  نظر  از  رسد 

ت پهلوی با   ر قابل تحلیل خواهد بود: همسویی کالن سلطن منظ
چهرهبهاییا نفوذ  و  حکومت،  ن  ن  ارکا در  ی  بهای شاخص  های 

های محافل بهایی و در  ها و درحقیقت هزینهکاهش حساسیت
سرمایه برنامهنتیجه  دیگر  بر  ایت گذاری  نه در  و  ی  بهای های 

تضعیف نیروهای مذهبی مخالف بهایی ازسوی سلطنت پهلوی. 
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دولتی   بهایی[ به مدارس  روحانی  اصرار مکرر محافل 
کاهش   چون  مختلفی  علل  به  که  شدند  تبدیل 

های محافل، به نفعشان بوده است. ضمن آن  هزینه
می  نظر  به  نظام  که  و  ساختار  لحاظ  به  رسد 

شکل   همان  و  نیافته  تغییری  چندان  مدیریتی، 
ا کردند.  حفظ  را  خود  نظر  پیشین  به  بعدها  لبته 

جمعیت  می افزایش  بهائیان،  مهاجرت  رسد 
و  دانش  آموزشی  کادر  افزایش  نیز  و  غیربهایی  آموزی 

این  در  دگرگونی  و  تحول  و  تغییر   در  گونه اداری 
آخرین   صورت  هر  در  است.  بوده  مؤثر  مدارس 

مدرسهمدرسه شد،  دولتی  که  بورخیل  ای  بهایی  ی 
:  1961ود )ر.ک.به: سلیمانی،  ش ب1327ارطه در سال  

:  1380؛ ایقانی،  199:  2011/ 1390؛ مومن، 5/272-271
154  ،150  ،132  .) 

هزینه انجام  راستا  همین  از در  دولت،  ها  سوی 
همسویی عالوه  فرقهبر  با  پهلوی  حاکمیت  ی  های 

می  خود  امر بهایی  این  برای  خوبی  مشوق  توانست 
ن نبایستی  که  آن  ضمن  گرفت  باشد.  ادیده 

تعطیلی  سیاست بر  اول  پهلوی  حکومت  کالن  های 
اقلیت زرتشتی   -ها  مدارس  جمله  ارامنه،  از  ها، 

و...یهودی  شاهمرادی،    - ها  )ر.ک.به:  است  بوده 
1398 :311 ،201  ،75  ) 

که فشارهای مردمی نیز در    البته برخی معتقداند
تأثیر نبوده است.  تعطیلی و انحالل مدارس بهایی بی 

ی بهایی سعادت  چنانچه درخصوص تعطیلی مدرسه
از   پس  این    22بارفروش  آموزشی  فعالیت  سال 

)قلی  دارد  وجود  الهی،  دیدگاه  و  گودرزی  :  1393پور 
به  67 آن  شاگردان  اغلب  است  شده  گفته  ضمنا    .)

فومشی،  دبستان   )شکری  رفتند  تربیت  :  1379ملی 
319   .) 

 
مظلوم با  کردند  سعی  بهایی  منابع  از  برخی  این  البته  نمایی، 

فرقه با  اول  پهلوی  حکومت  همراهی  عدم  را  ت مسأله  بهائی ی 
 (. 250: 1400توجیه کنند )ر.ک.به: اشراقی، 

 یریگجهینت 8
بهفعالیت آن  رأس  در  و  آموزشی  ی  واسطههای 

کار   دستور  در  مدرسه  همچون  آموزشی  نهادهای 
داشته فرقه قرار  معاصر  ایران  تاریخ  در  بهائیت  ی 

انگیزه و  علل  کنار  در  نظر  است.  به  مختلف  های 
هوی می از  دفاع  متزلزل رسد  حال  عین  در  و  نوپا  ت 

آموزشی اقدام  این  در  مهمی  سهم  و  نقش    - بهائی 
مدارس  راستا،  همین  در  است.  داشته  فرهنگی 

فرقه  محافل  توسط  و  متعددی  شهرها  در  بهایی  ای 
دوره اواخر  مازندران  مختلف  و  روستاهای  قاجاریه  ی 

ممتاز   کشور  سراسر  در  که  گردید  ایجاد  پهلوی  عصر 
است. یکپارچگی    بوده  مدارس،  تعدد  و  تنوع 

های آموزشی و متعاقبا  آمیختگی  ها و برنامه سیاست
مذهبی و نیز    -ها و اغراض و اهداف سیاسی با نگرش 

حمایت  از  محافل  برخورداری  معنوی  و  مادی  های 
ویژگی  از  بوده  بهایی  مازندران  بهایی  مدارس  های 

برنامه  آموزشی،  محتوای  درسی  است.  و  ی 
گونه مدارس و نیز ترکیب آموزشی  های این برنامهفوق

درحقیقت   و  بهایی  محافل  اساسی  نقش  بر  آن 
گونه مدارس  ی این ی بهائیت در ادارهایدئولوژی فرقه

 گواهی دارد.  

واکنش  و  بدنهکنش  متفاوت  و  های  اجتماعی  ی 
نسبت  حاکمیتی  سطوح  در  این  نیز  فعالیت  به 

با    نهادهای تنگاتنگی  ارتباط  مازندران،  در  آموزشی 
بین   تعامالت  نوع  نیز  و  روز  نیازهای  البته  و  شرایط 

جاذبه  است.  داشته  قدرت  ساختار  با  فرقه  های  این 
برنامه جمله  از  از  آموزشی  برخورداری  درسی،  های 

کادر آموزشی قوی، رایگان بودن برخی از این مدارس،  
مناسب امکانات  از  ی  واسطهبه  برخورداری 

فرقه پشتوانه فوقهای  نیز  و  جذاب،  برنامهای  های 
کانون  در  تحصیل  تمرکز  از  استقبال  جمعیتی،  های 

دانش  ارتقای  نیز  و  مدارج  غیربهائیان  به  آموختگان 
از   برخی  استقبال  موجب  اداری  و  علمی  عالیه 
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حاکمیتی  الیه  سطوح  نیز  و  اجتماعی  دلیل    -های  به 
به  نیز  و  دولت  مالی  بار  در  کاهش  فرقه  نفوذ  علت 

قدرت توسعه  - ارکان  و  تأسیس  مدارس  از  این  ی 
سطوح   از  برخی  آگاهی  سو،  دیگر  در  البته  گردید. 

ی بهایی  اهداف و نیات رهبران فرقه به  جامعه نسبت 
نیز   و  آموزشی،  امر  در  فعالیت  و  مدارس  تأسیس  از 

آسیب به از  نگرانی  تحصیل  علت  اعتقادی  های 
و مخالفت  انتقاد  بهایی،  های  فرزندانشان در مدارس 

ارسال   قالب  در  که  هستیم  شاهد  را  متعددی 
ف  شکوائیه به مقامات عالیه و در رأس آن وزیر معار 

گونه مدارس خود را به نمایش نهاد.  و نیز تحریم این 

با این حال، مدارس بهایی مازندران در قیاس با دیگر  
فعالیت   برای  بیشتری  زمان  کشور  بهایی  مدارس 

ارکان  داشته در  آنان  سیاسی  نفوذ  به  خود  که  اند 
می  باز  تجربه قدرت  می گردد.  خود  که  عالوه  ای  تواند 

در  تحلیل  برای  عرصه  بر  اجتماعی،  علوم  ی 
متخصصان تعلیم و تربیت و در راستای ارتقای سطح  

 آموزشی مدارس مفید واقع شود.  
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حسن.) کاظم.    .خ یتار (.  1379انوشه،    بابل فرهادی، 
تهران:  (147-200)صص   نارنج  بهار  شهر  .

 چشمه.  

شقایق.) بها  یخچه ی تار (.  1380ایقانی،    یی مدارس 
 ی معارف عالی امر. جا: مؤسسه بی   مازندران.

ادوارد.)   . رانی ا  تی مشروط  انقالب(.  1380براون، 
 ی مهری قزوینی. تهران: کویر.  ترجمه

  مدارس   از  یاسناد  .(1378)سهیال.  فارسانی،  ترابی
:  تهران  .یپهلو  تا  تی مشروط  از  دختران
 .ایران ملی  اسناد سازمان
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. شعبانی امامعلی  چراتی،   محمودی مهدی 

مجید.) پژوهشی  چالش   (. 1396تفرشی،  بهایی  های 
- 115،  5ش  ،یشناسیی بها در روزگار معاصر.  

90 .   

  ت یترب  یمدرسه  یخچهی تار.(1997) ثابت،عباس.
 . مرآت :نو  دهلی.نیبن

  ات یح  جنبش  پاد  تیبهائ(.  1393جواهری، میکائیل.)
مؤسسه  .رانی ا  ملت و  تهران:  مطالعات  ی 

 های سیاسی.  پژوهش 

تهران:    .یپهلو   م یرژ  و   تی بهائ(.  1391خواه، لیال.)چمن 
 نگاه معاصر.  

علی.)   . برق  ی اردو  و  تهران   فتح (.  1326دیوساالر، 
 تا. جا: بی بی 

سیامک.)  ذبیحی بنات:  1400مقدم،  تربیت   .)
مدرسه و  دخترانهعبدالبهاء  ممتاز  ی  ی 

آیدا.   طلب،  حق  ایران.  در    عبدالبهاء بهائیان 
کالیفرنیا:    (. 71- 104)صص  عالم  انجمن   در 

 بنیاد تسلیمی.   

باهره.)بی    و   باختر  وندیپ  در   بانوان  نقش تا(.  راسخ، 
  ت یتربی  مدرسه  س یتأس  یچگونگ  خاور؛

 A.D.E.L.  :لوگزامبورگ .اتبن

ایران)ساکما(.،   اسناد  ملی    ی شماره  سندسازمان 
2107  – 297 . 

 297- 26893 یشماره سند.---------------------

 . 297- 8037341 یشماره سند.---------------------

  شگامان یپ  از   چند  یتن.(1999)خدا.  سفیدوش،عنایت 
  یمؤسسه   :کانادا  .یرسول   عهد  در  نژادی پارس

 .    کانادا  بهایی معارف

عزیزهللا.)  .  5ج  . تیهدا   حیمصاب(.  1961سلیمانی، 
 ی ملی مطبوعات امری. تهران: مؤسسه

آمنه.)   پرورش   و  آموزش(.  1398شاهمرادی، 
  ان یپا  تا  مشروطه  از  ی نید   یهاتیاقل

 تهران: مورخان.   .اول  ی پهلو  حکومت

فومشی،   آموزشی  پیشینه  (.1379محمد.)شکری  ی 
کاظم.   فرهادی،    نارنج   بهار   شهر  بابل بابل. 

 تهران: چشمه.   .(293- 388صص)

شاهپور.)   سلطنت   سقوط  و  ظهور(.  1387شهبازی، 
  . فردوست  نیحس   ارتشبد  خاطرات   ،یپهلو

مؤسسه 1ج تهران:  و  .  مطالعات  ی 
 های سیاسی.   پژوهش 

  ان یبهائ  شده؛فراموش   مدارس(.  2013، سلی. ) شاهور
- 1934ران یا   در  نی نو  پرورش   و   آموزش   و

وش رحمانی. سوئد:  ی حوری ترجمه   .م1899
 باران.   

های  (. گفتمان 2011/ 1390زاده میالنی، کاویان. )صادق 
درباره  مشروطه.  بهایی  انقالب    ان یبهائی 

 یشناختجامعه  -یخ ی تار  یهاران؛پژوهش یا
 باران.:  سوئد (.264- 243)صص

صمصام    . آمل  فرهنگ  ادگاری(.1338الدین.)عالمه، 
 تهران: تابان.  

علی  )عنایتی،  عطاهللا.  حسنی،  و  فرایند    (.1399اکبر 
دخترانهشکل مدارس  مازندران گیری  ی 

مطالعات   ینامهفصل   (.ش1285-1304)
 . 164- 121(،  44)12،اسالم خ یتار

 ( مینو.  فوادی،  و  سینا  ابتکارهای  1390/2011فاضل،   .)
بررسی   یک  ایران:  در  بهائیان  بهداشتی 

  ی هاران؛پژوهش یا   انیبهائمقدماتی.  
.  (242-211)صص  یشناختجامعه-ی خ یتار

 سوئد: باران. 

ستاره.)   . رانیا   از  یدختر(.  1382فرمانفرمائیان، 
 ان: کارنگ.  ی مریم اعالیی. تهر ترجمه

  خ ی تار(.1393پور گودرزی،شهرام و الهی، یوسف. ) قلی 
تهران:    .یبندپ  و  بابل  پرورش  و  آموزش

 رسانش نوین.  

حسین.)کریم  تاریخچه 1394زاده،  و  (.  آموزش  ی 
پناه لموکی، طیار.  پرورش شاهی شهر. یزدان 

  مازندران   صنعت  قطب   قائمشهر
 . تهران: چشمه (.449-528)صص
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 های مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش تأسیس و توسعه. امامعلی شعبانی مهدی محمودی چراتی، 

ی  ترجمه.  یپهلو  به  قاجار  از (.  1389مجد، محمدقلی.) 
مؤسسه  تهران:  مترجمان.  از  ی  جمعی 

 های سیاسی.  مطالعات و پژوهش 

تاریخی. )  بررسی اسناد    ی اسالم   انقالب(.  1397مرکز 
  .مازندران  استان  ساواک   اسناد   ت یروا   به

. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی  1و    2،  5ج
 زارت اطالعات. و

(.  1388های سیاسی.)ی مطالعات و پژوهش مؤسسه
 یماهنامهی«.  پهلو  عصر  در  ت یبهائ»

 . 51. شدوران ی کیالکترون

( موژان.  ایران.  1390/2011مومن،  در  بهائی  مدارس   .)
- یخ یتار ی  هاپژوهش   ران؛ی ا  ان یبهائ

سوئد:  169- 211)صص  یشناختجامعه  .)
 باران.

)مهجوری،   ساری(.»1339اسماعیل.  فرهنگ  «.  تاریخ 
 تا. جا: بی ساری. بی  فرهنگ. یه ینشر

سار  یخچه ی تار(.»1337.)---------- ی«.  فرهنگ 
)مازندران(.   یسالنامه دوم  استان  فرهنگ 

 جا: شرکت سهامی طبع کتاب.  یب

 


