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 قسمت اّول 

 جغرافياي جمعيتي بهائيان ايران

در اوايل سده بيستم ميالدي تعدا. هاي موجود سخت متناقض است درباره جمعيت بهائيان ايران داده
حسن نيکو، . ش١٣٠٧ بيست سال بعد، در حوالي سال .شد ايشان حدود ده هزار نفر گزارش مي

ها در سراسر جهان را، اعم از ازلي و بهائي آميز دانست و شمار بابي  اغراقمبلغ پيشين بهائي، اين رقم را
کننده نيست زيرا در فهرس اين ادعا قانع. کنند  نفر در ايران زندگي مي٣٩۶٠ نفر اعالم نمود که ۵٢٠٧

د کرس نظر مي شود و لذا به نشين ديده نمي مندرج در کتاب نيکو، نام برخي از روستاهاي معروف بهائي
 ارقام فوق منطبق با روح کتاب نيکوست که با هدف تخفيف و تحقير بهائيت تدوين شده است

ها گري در سال ، بهائيالمعارف ايرانيکا دايرةايون، استاد دانشگاه نيوکاسل انگليس، در  نوشته دنيس مک به
 گرفت گسترش آن شتاب. ش١٣٣١./ م١٩۵٢ز سال  ميالدي رشدي کند داشت ولي ا١٩۵٢-١٩٢٨

شوق» جهاد ده ساله«هايي بود که با برنامه  ها و سازماندهي ريزي دليل برنامه اين امر به
  .افندي آغاز شد

دداند که سبب شد   مي ميالدي١٩۶٠دهه اوج گسترش بهائيت را در ) ١٩٩٨ (المعارف بريتانيکا دايرة 
٠مجمع روحاني مّلي و حدود  ١۵٠اواخر سده بيستم ميالدي شمار نهادهاي بهائي به بيش از 

  .هزار مجمع روحاني محلي برسد

رف اسالم دايرة داند و تعداد آنان را د مرکز اصلي جمعيتي بهائيان را در ايران مي) ١٩۶٠ويرايش جديد،  (المع
در شهر تهرادر اين زمان . زند  تخمين ميپانصد هزار تا يک ميليون نفربين .  ش١٣٣٨حوالي سال 

ا
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دومين گروه پرشمار جمعيتي بهائيان در اياالت متحده آمريکا بود که . کردند  بهائي زندگي ميهزار ٣٠حدود 
ويژه در آلمان، حدود يکهزار  در اين زمان در اروپا، به.  گزارش شده استده هزار نفردر آن زمان شمار ايشان 
نفر عضو داشتند بجز اوگاندا که در در ساير کشورها جوامع بهائي تنها چند صد . کردند نفر بهائي زندگي مي

  به بيش از سه هزار نفر رسيد .  ش١٣٣٨ -١٣٣۵هاي  اثر تبليغات بهائيان شمار ايشان طي سال

 

اين بنا بوسيله مهندس حسين امانت و دکتر فريبرز . )اسرائيل(در حيفا ) بيت العدل اعظم الهي(مرکز بهائيان 
 . ميليون دالر هزينه شده است٢۵٠  براي احداث اين بنا.  افتتاح شد٢٠٠١ مه ٢٢صهبا احداث و در 

  سير تحول جمعيتي بهائيان

شد شاه قاجار آغاز  تحرک جّدي مبلغين بهائي و به تبع آن رشد بهائيت در ايران از دوران سلطنت مظفرالدين
و در دوران سلطنت احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوي، که بهائيان از نفوذ و حمايت فراوان در دستگاه دولتي 

طور عمده از دهه  رشد جمعيت بهائيان ايران بهکه ديديم،  معهذا، چنان. برخوردار بودند، شدت يافت
  شد.آغاز .  ش١٣٣٠

برنامه خود را براي گسترش بهائيت به مرحله اجرا محفل مّلي بهائيان ايران .  ش١٣٣٠-١٣٢۶هاي  در سال
العظمي  اهللا آيتاعتراض شديد .  ش١٣٣۴رمضان / گذارد و شدت تبليغات و فعاليت ايشان از ارديبهشت

العظمي بروجردي حکومت پهلوي ناگزير به  اهللا هاي شديد آيت پس از ابراز نارضايتي.  را برانگيختبروجردي
، سرلشکر عبدالکريم اياديبه دستور شاه پزشک مخصوص بهائي او، . ن شدمحدودکردن فعاليت بهائيا

سرتيپ تيمور ( ارديبهشت مقامات نظامي ١۶مدت کوتاهي ايران را ترک کرد و در ايتاليا اقامت گزيد و در 
به تصرف و تخريب حظيرةالقدس، ) بختيار فرماندار نظامي تهران و سرلشکر نادر باتمانقليچ رئيس ستاد ارتش

دکتر مهدي . بختيار اين محل را به مقر رکن دّوم ستاد ارتش بدل نمود. مرکز بهائيان تهران، ياري رسانيدند
 کند اهللا بروجردي با بهائيان را چنين ذکر مي حائري يزدي علت مقابله شديد آيت

ها يک گروه  داد، که بهائي ها تا آنجايي که ايشان تشخيص مي در مسئله بهائي
. مسئله صرف اختالف مذهبي نبود.  و اخاللگر در ايران هستندکننده ناراحت

اي هم درست بود که اين گروه يک نوع  اينطوري هم که معروف بود تا يک اندازه
سروسري با منابع خارجي دارند و بيشتر مجري منافع خارجي هستند تا منافع 

ش نشان طريق مرحوم آقاي بروجردي به هيچ وجه ترديدي از خود در اين. مّلي
ها   از اذيت] جلوگيري کند[آيد  ها از دستش برمي چه گروه بهائي آن] از[داد که  نمي

يعني . کنند ها دريغ نمي ها دارند و درباره مسلمان اي که بهائي  و کارهاي موذيانه
کنند و مقامات را اشغال  طور مخفيانه افراد خودشان را وارد مقامات اداري مي به
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از اين . برند از بين مي. زنند  مي. کنند ها را ناراحت مي سلمانبعد هم م. کنند مي
حاال بگذريد از اين که االن صورت حق به جانبي به . کردند کارها خيلي زياد مي

واقعًا . ولي آن زمان اين شکل بود. کاري ندارم به وضع فعلي. گيرند خودشان مي
کردند  مي بود اشغال ميرسيد، به هر وسيله بود، هر مقا هر کجا که دستشان مي

کردند ديگران را از بين ببرند يا وارد مجمع خودشان بکنند و کارهايي  و سعي مي
از اين جريان و ] اهللا بروجردي آيت[ولي ايشان ... خواهند انجام بدهند ها مي که آن

 . کرد اي بود جلوگيري مي  از اين ماجرا آگاه بود و به هر وسيله

  
  



 

  گري در ايرانُجستارهايي از تاريخ بهائي   :::عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی            

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

  
بهائيان تهران و  هزار نفر ٣٠٠شمار بهائيان ايران را ، که فردي مطلع بود، در آن زمان حسين خطيبي

» تصرف آرشيو«ها براي   تخمين زد و هدف از همکاري شاه و ارتش با علما را تالش آمريکايي هزار نفر۵٠را 
  . بهائيان و دستيابي به اسامي ايشان اعالم نمود

جريان . کند  به دکتر مظفر بقايي، به دو جريان متفاوت اشاره مي١٣٣۴ارديبهشت ٣٠خطيبي در نامه مورخ 
ها و شاه  جريان دّوم آمريکاييباشند و  کن کردن بهائيان مي اّول مردم و علما هستند که خواستار ريشه

  : نويسد  او مي.اشغال حظيرةالقدس خواستار پايان دادن به موج ضد بهائي هستندکه پس از 

برکاته  اهللا بروجردي دامت کند اصرار آيت مخصوصا چيزي که سر رشته را دراز مي
و از طرف اعليحضرت . براي شدت عمل دولت نسبت به افراد فرقه بهائي است

اهللا را مالقات کرده  د بار آيترئيس شهرباني و يک دو نفر در عرض هفته اخير چن
و طبق يک اطالع خصوصي اساسًا از ايام . اند ها نتيجه نگرفته ولي از اين مالقات

مند شده است و تاکنون با همه  اهللا از اعليحضرت گله به اين طرف آيت عيد
  .اقداماتي که صورت گرفته است از ايشان رفع گله نشده است

شمار اعضاي ) حيفا، اسرائيل( تعلق دارد که مرکز سازمان جهاني بهائيان ١٩٨۵آخرين آمار بهائيان به آوريل 
 ٢٠ درصد در قاره آسيا، ۵٩از اين تعداد، . اعالم کرد هزار نفر ٧٣٩چهار ميليون و خود را در سراسر جهان 

  .  درصد در استراليا و نيم درصد در اروپا ساکن بودند١/۶ درصد در آمريکا، ١٨درصد در آفريقا، 
 نفر از ٢،٨٠٧،٠٠٠ معهذا، ادعا شده که. در اين آمار تعداد بهائيان ساکن در ايران اعالم نشده است

نشين در آسيا و جهان است،  ترين مرکز بهائي از آنجا که ايران مهم. کنند زندگي ميبهائيان در قاره آسيا 
ليون بهائي در ايران از ديدگاه مرکز سازمان جهاني بهائيان حداقل دو ميتوان حدس زد که  مي

به دليل فقدان آمار رسمي بهائيان در ايران راهي براي ارزيابي اين رقم و سنجش ميزان . کنند زندگي مي
اين تصّور وجود دارد که مرکز بهائيت هماره درباره شمار پيروان خود اغراق . صحت وسقم آن در دست نيست

  . اند اره رقم بهائيان را ناچيز جلوه دادهکرده و در مقابل منابع ضد بهائي در ايران نيز هم
 هزار نفر ٢٠کنند که پس از انقالب اسالمي در ايران حدود  منابع بهائي ادعا مي: نويسد ايون مي دنيس مک

 طي هفت ساله اّول داند و مدعي است که آميز مي او اين رقم را بسيار اغراق. بهائي به قتل رسيدند
 نفر بهائي اعدام شدند و در طي دوران پس از ٢٠٠ن حدود حکومت جمهوري اسالمي در ايرا

  هاي مختلف به قتل رسيدند بهائي در جريان. ۴٠٠ تا ٣٠٠انقالب جمعًا 
بهائياني که پس از پيروزي انقالب اسالمي اعدام يا از ايران خارج شدند، عمومًا به مشهورترين و ثروتمندترين 

هاي عظيم از  ل تصدي مناصب عالي دولتي يا دستيابي به ثروتهاي بهائي تعلق داشتند و به دلي خانواده
 حبيب ثابت، هژبر ،اميرعباس هويداافرادي مانند . طريق پيوند با حکومت پهلوي مورد تعقيب قرار گرفتند

ترين  عنوان شاخص  و غيره، بهغالمرضا ازهاري، عبدالکريم ايادي، هوشنگ انصاري  يزداني،
يران، تمامي بهائيان ايران نبودند و اعدام يا فرار ايشان از کشور به معني پايان هاي فرقه بهائي در ا چهره

 .حيات بهائيت در ايران نبود
گران و کسبه  روستاييان و دهقانان و صنعت«ايون، بخش مهمي از جمعيت بهائيان ايران را  نوشته مک به

با ذکر تعداد (از بهائيان ايران .  ش١٣٠٧آماري که حسن نيکو در حوالي سال . دادند تشکيل مي» شهري
کند، ولي از  دست داده، هر چند در جهت تخفيف بهائيت جلوه مي به) ايشان در برخي از شهرها و روستاها

 و ترکيب ايشان را از نظر تعلق به مراکز مهم تراکم جمعيتي بهائياناين منظر حائز اهميت است که 
  . دهد مناطق مختلف کشور نشان مي

 نفر، ۴٠٠شهر يزد : شرح زير است ت نيکو، مناطق داراي جمعيت انبوه بابي و بهائي در ايران بهطبق فهرس
 نفر، ٢٠٠آباد   نفر، نجف٢۵٠آباد   نفر، آباده و همت٣٠٠ نفر، همدان ٣٠٧ نفر، سنگسر ٣٧٠تهران و توابع 

هاي شهر تبريز را   و بهائيها حسن نيکو شمار بابي.  نفر١۵٠ نفر، اردستان ١٨٠) آباد تبريز بستان(سيسان 
   نفر ذکر کرده که احتماًال، به دليلي که گفتم، کمتر از ميزان واقعي است۴۵ نفر و شيراز را ۶٠

اگر نسبت موجود در تخمين حسن نيکو درباره ترکيب محلي جمعيت بابيان و بهائيان ايران را در اوايل دهه 
طول هفت دهه بعد ثابت فرض کنيم و جمعيت کنوني بالنسبه درست بدانيم، همين نسبت را در .  ش١٣٠٠

بهائيان ايران را يک ميليون نفر بدانيم، ترکيب جمعيتي ايشان بر اساس تعلق محلي چندان واقعي جلوه 
 هزار بهائي در ٩٠ هزار بهائي در سنگسر و ١۵۴اکنون بايد  مثًال، بر اساس روش فوق هم. نخواهد کرد

اي جمعيت بهائيان دقيق و علمي نيست زيرا رشد  بي درباره ترکيب منطقهاين ارزيا. سيسان زندگي کنند
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براي .  و در اثر تبليغ بود نه زاد و ولد بهائيان پيشين . ش١٣۴٠ و ١٣٣٠هاي  سريع بهائيت در ايران در دهه
ل که در سا  تعداد بهائيان خوي را يازده نفر تخمين زده در حالي١٣٠٧نمونه، حسن نيکو در حوالي سال 

 نفر ۵٠٠حدود ) ايواوغلي، پيرکندي و ويشلق( شمار بهائيان اين شهر و سه روستاي پيراموني آن ١٣٣٠
نام مشهدي  علت بهائي شدن يکي از متنفذين محلي به رشد بهائيت در اين منطقه به. گزارش شده است

 اسماعيل بود

  
  
 

 فرقه بهايي و مالکيت ارضي 
بخش قابل توجهي از بهائيان ايران روستائيان فقيري بودند که در روستاهاي اربابان و مالکان بهائي زندگي 

گونه روستاها در سراسر ايران وجود داشت که يا ملک بهائيان ثروتمند  تعداد قابل توجهي از اين. کردند مي
  . موقوفات بهائيبود يا از 

ميرزا محمدحسين خان : توان به افراد زير اشاره آرد از مالكين بزرگ بهائي در دوران متأخر قاجار، مي
پسران ميرزا احمد  (موقرالدوله و ميرزا عبدالحسين خانو دو برادرش ) فارس (معتمدديوان آواري

قاسم خان ايل آلبادي مازندران، رئيس ) سردار جليل( لطفعلي خان آلبادي ،)خاندان افنانخان، از 
بزرگ (الملك گرگاني  ابراهيم خان ابتهاجرئيس ايل عبدالملكي مازندران، و ) هژبرالدوله(عبدالملكي 
  ). مالک گيالن

سياست تقسيم اراضي . حضور بزرگ مالكان بهائي در تمامي دوران سلطنت پهلوي ادامه يافت
 و ايجاد آشفتگي در ساختار مالکان مسلمانبا سلب مالکيت از اين روند را تقويت نمود زيرا .  ش١٣۴٠دهه 

 ويژه بهائيان، مالكان وابسته به دربار پهلوي، به رشد بزرگمالكيت و مديريت روستايي راه را براي 
  . هموار کرد

عامل مهمي در تجديد ) منابع طبيعي و اصالحات ارضي(سلطه بهائيان بر دو نهاد اصلي متولي اراضي 
، وزير منابع طبيعي در ناصر گلسرخيبراي مثال، . مالکيت به سود اعضاي متنفذ فرقه بهائي بودساختار 

سپهبد پرويز پروا بود که کارش به رسوايي کشيد؛ و  دولت هويدا، در زمينه واگذاري و تملک اراضي چنان بي
مک گلسرخي، اراضي  از طريق نهادهاي تحت امر خود، سازمان تربيت بدني و باشگاه تاج، به کخسرواني

  .پهناوري را تملک کرد
محسن پزشكپور، نماينده آخرين دوره مجلس شوراي مّلي، در جلسه طرح و بررسي اليحه بودجه سال 

  : ، بزرگ مالک بهائي دوران متأخر پهلوي، چنين گفتهژبر يزداني با اشاره به ١٣۵٧
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 زمين را به ...وجود آوردند در مسير اصالحات ارضي يك فئوداليسم جديد به
ها گرفتند و آن  روستاييان صاحب نسق دادند و بعد با برنامه آشت و صنعت از آن

نام مّلي شدن از  ها را به اين زمين... دست عده معدودي دادند ها را به وقت آن زمين
مراد از تقسيمات ارضي اين بود آه قسمت ... هزار نفر گرفتند و به يك نفر دادند

اين بود آه وقتي . كت را در اختيار عده معدودي قرار دهندعظيمي از منابع ممل
رويد، دو طرف جاده مدام  آنيد و به سمت مازندران مي شما از مشهد حرآت مي

اش همين  نتيجه]... هژبر يزداني[بينيد آه نوشته مزارع فالن شخص  يك تابلو مي
ي هشتاد انگشتر] هژبر يزداني[ها خوانديم آه فالن آس  است آه در روزنامه

وسيله  دانيد آه به ميليوني در دست دارد و بادي گارد دارد و البد مي
  ...گاردهايش هم در مواردي اقدام آرده است بادي

  : دهم دست مي نشين ايران به ، نه کامل، از برخي مناطق بهائيوار نمونهدر اين بخش تصويري 
  فارس

 آباده،، مناطق شيرازعالوه بر شهر . وجود داشتنشين  از ديرباز در استان فارس مناطق متراکم بهائي
نشين فارس  از مناطق بهائيداراب و فسا  ابرقو، جهرم،  ارسنجان،،سروستان، ريز ني، مروست

  . اند بيش پراکنده و هاي بهائي در ساير نقاط فارس نيز کم است و خانواده
در گذشته . راکز مهم بهائيان ايران استترين مرکز بهائيان فارس و يکي از م و نواحي مجاور آن مهمآباده 

ها عمومًا بابي و بهائي  هرندي. شدند  تقسيم مياي کرجه و هرنديمردم شهر آباده به دو طايفه اصلي 
شاه مدتي  السلطنه، که در زمان مظفرالدين قهرمان ميرزا عين. ها عمومًا مسلمان ماندند اي شدند و کرجه

در اين شهر بابي زياد است و اغلب محترمين از آن طايفه «: نويسد حاکم فارس بود، درباره آباده مي
  : نويسد اسداهللا فاضل مازندراني، مورخ بهائي، مي» .کنند چندان هم تقيه نمي. هستند

اي کثير ديگر نيز از اوالد  مرکزي قوي از اين فئه انعقاد يافت و عده... در آباده
  . دم گذاشتند و شهرت در خدمت يافتندمتنفذين و از مؤمنين جديد به عرصه ايمان ق

 درغوک، صغاد،، آباد ادريس، آباد همت: نشين آباده عبارت بودند از ترين روستاهاي بهائي برخي از مهم
آباد، اکثر يا تمامي اهالي بهائي بودند و در  مانند همت.  در برخي از اين روستاها.وزيرآباد و آباد عباس

 ١٣٢٩جمعيت روستاهاي فوق در سال . د، بخشي بهائي و بخشي مسلمانآبا برخي، مانند صغاد و ادريس
آباد   نفر، عباس١٧۵ نفر، وزيرآباد ۵٨٠ نفر، درغوک ۵٣۴آباد   نفر، ادريس٩۵٠آباد  همت: شرح زير بود به. ش
  جمعيت روستاي مهم صغاد حدود هفت هزار نفر گزارش شده است.  ش١٣۴۶در سال .  نفر١۵٠

خاندان افنان . بودمالک خاصه خاندان افنان يا موقوفات مرکز بهائيان اي آباده ابخش مهمي از روستاه
از جمله بايد به . هاي فارس نيز روستاهاي متعدد در تملک داشت عالوه بر امالک آباده در ساير بخش

 ١٣٢٩در سال . بود» بيان«اشاره کرد که نام بهائي آن ) در بخش قيروکارزين فيروزآباد (کارزينروستاي 
القاعده، به دليل سلطه مالکان و مباشران و کدخدايان   نفر گزارش شده که، علي۶٨٢جمعيت اين روستا 

 مبلغ معروف محمد طاهر مالميري،اي از اين مباشران بهائي  نمونه. بهائي، تعدادي از ايشان بهائي بودند
 و خانه  داراي مزرعه) نگي مهريزيك فرس(مالميري خود در روستاي مزوار . ، است)نياي خاندان طاهرزاده(

عنوان مباشر امالك خاندان افنان در  وي به مدت ده سال مباشر روستاي خرمي بود و سپس به. ييالقي بود
را به ) در فارس(مدتي بعد، خاندان افنان روستاهاي خرمي و آارزين . منطقه آباده به اين خطه اعزام شد

در زمان جنگ اّول جهاني مأمور گردآوري درآمد خاندان . و روستا بودهفت سال مستأجر اين د. اجاره او دادند
 .بود) بوانات فارس( پهناورشان در فارس و يزد شد و مدتي مباشر روستاي طوطك  افنان از امالك

. همين وضع درباره ساير روستاهاي خاندان افنان، از جمله طوطکان و مروست و خرمي، صادق است
.  نفر١٢۵ سکنه آن ١٣٢٩از امالک خاندان افنان بود و در سال ) ر بلوک بواناتواقع د (طوطکانروستاي 

ريز محدود و  بلوک بزرگي بود در استان فارس در مرز کرمان که از غرب به بوانات و از جنوب به نيمروست 
  بود و پناهگاه مبلغينميرزا محمود افناناين روستاي مهم ملک خاصه . مرکز آن روستاي مروست است

 نفر گزارش ٢۵۴٢ سکنه روستاي مروست ١٣٢٩در سال . بهائي در يزد فراري بهائي در زمان بلواهاي ضد
اين روستا ملک خانواده . نيز چنين وضعي داشت) بلوک قونقري بخش بوانات(خرمي روستاي . شده است

در . خانوار زارع داشت ۴٠٠خرمي در اواخر دوره ناصري . افنان بود و سکنه آن عمومًا يا همگي بهائي بودند
  .  نفر ذکر شده است١٨۵١سکنه خرمي .  ش١٣٢٩سال 



 

  گري در ايرانُجستارهايي از تاريخ بهائي   :::عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی            

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

  

  
  

در اواخر قاجاريه، در شهر جهرم بهائيان . توان يافت نشين را مي فارس نيز برخي نقاط بهائيجهرم در منطقه 
تعدادي از بهائيان جهرم در جريان . نام حاجي حسينعلي رئيس ايشان بود فعال داشتند و فردي بهحضور 
بهائي به قتل رسيدند مانند سيد حسين روحاني و محمدحسن بن آقا کرباليي علي و  هاي ضد شورش

  . استاد محمدحسن و غيره
اين روستاي . شناسيم مي) انهنديج(هنديان نام  روستايي به) حاشيه خليج فارس(در منطقه فالحي 

نفوس شهير برخاستند و آثار بسيار از حضرت «ها  نشين بود که در ميان آن ساحلي از مناطق بهائي
  » .شان صادر گرديد عبدالبهاء در حق

 فارس نيز تعدادي بهائي وجود داشت و برخي بهائيان سرشناس به اين محل تعلق دارند مانند مال زرقاندر 
زرقاني، ميرزا عبداالحد بن ميرزا جالل زرقاني، ميرزا محمود زرقاني و برادرش ميرزا احمد، مال عبداهللا فاضل 

  . و غيره) نياي خاندان بکايي(جالل بن مال عبداهللا 
عنوان محل سکونت گروه قابل توجهي از بهائيان شهرت   فارس نيز بهسروستان و ريز نيدو منطقه مهم 

عنوان  اي است و هماره به گري داراي جايگاه برجسته ري و بهائيگ ريز در تاريخ بابي ني. داشت
) و منطقه مجاور آن يعني ارسنجان(سروستان . شده يکي از مراکز مهم بهائيان شناخته مي

  . وضع مشابهي داشته است
  اصفهان

 از نظر اين شهر و برخي روستاهاي اطراف آن. نشين بود از مراکز مهم بهائيآباد  نجفدر استان اصفهان، 
. رفت شمار مي نشين کشور به کثرت و تراکم جمعيت بهائيان در اوايل دوره رضاشاه ششمين منطقه بهائي

را به اين شهر ) بهائي آمريکايي(خانم مارتا روت .  ش١٣٠٨آباد تا بدانجا بود که در سال  اهميت بهائيان نجف
  دعوت کردند و براي او مجالس تبليغ گذاشتند 

. آباد وارد کرد و جمع قابل توجهي از مردم اين منطقه را بابي نمود نام سليمان به نجف بلغي بهگري را م بابي
نام مال قاسم است که در خانه مال احمد مجتهد پس از استماع  آباد فردي به هاي اوليه نجف يکي از بابي

... سيعي برقرار گرديد وخاندان و«نويسد از نسل مال قاسم  فاضل مازندراني مي. بابي شد سخنان سليمان 
آباد از  خاندان ديگر بهائي نجف» .به کثرت عدد رسيدند.]  ق١٣٢٨در حوالي سال [خاندان مذکور در اين دوره 

 مدتي در تهران زنداني شد.  ق١٣١۶نام ميرزا باقر وهايي است که در سال  نسل فردي به
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شرح زير  ف کشته شدند که اسامي برخي بهآباد در ماجراهاي مختل هاي نجف ها و بهائي تعدادي از بابي
و .)  ش١٢٨٧مقتول در سال (العابدين و رجبعلي بن مال محمد و حاجي کلبعلي  غالمرضا و حسن زين: است

 .). ق١٣٢٨مقتول در رمضان (و محمد جعفر صباغ .)  ق١٣٢٧ شوال ٢۴مقتول در  ( حاجي حيدر
او از اعيان متنفذ و ثروتمند . آباد است  گوياي وزن و اهميت بهائيان نجفآبادي حاجي حيدر نجفزندگينامه 

 از بابي شدن وي مطلع شد و از آقا نجفي اصفهاني. آباد بود که در سي سالگي بابي شد نجف
چون حاجي حيدر متنفذ و از اعيان و مالکين «السلطان پاسخ داد   تنبيه او را خواست ولي ظلالسلطان ظل
» .الفور کشته شود اغتشاش عظيمي بر پا خواهد شد، بهتر است چندي حبس شود ت اگر فيآباد اس نجف

آباد را فردي  منابع بهائي عامل اصلي تحريکات ضد بهائي در نجف. لذا، حاجي حيدر مدت کوتاهي حبس شد
کنند که  ويژه غالمحسين خان، ذکر مي  و پسرانش، بهآبادي حاجي ياور نجفنام فتحعلي خان معروف به  به

وي با حاجي حيدر خويشاوندي . از متنفذين منطقه و از وابستگان آقا نجفي، مجتهد نامدار اصفهان، بود
دستور  آبادي به علت فشار آقا نجفي اصفهاني و حاجي ياور نجف حاجي حيدر بار ديگر به. داشت
همراه يکصد نفر از بهائيان  بهوي پس از آزادي . السلطان دستگير و در اصفهان به مدت نه ماه زنداني شد ظل
حاجي حيدر با . شاه عرضحال داد آباد براي تظلم و دادخواهي به تهران رفت و به مظفرالدين نجف

که سوار بر اسب از نزد  السلطنه بختياري، حاکم اصفهان در زمان مشروطه، رابطه داشت و زماني صمصام
  آباد با شليک گلوله فردي ناشناس به قتل رسيد  گشت، در بازارچه قصر شمس صمصام به خانه خود باز مي

است که منابع بهائي .)  ق١٣٢١متوفي (آبادي  العابدين نجف مال زينآباد  نامدارترين شخصيت بهائيان نجف
او در . کنند ياد مي» اجله اصحاب و اعاظم احباب و از اکابر رجال تاريخي اين امر اعظم«عنوان يکي از  از او به

منشي مخصوص نورالدين زين نام  پسرش به. معروف است» حضرت زين«و » المقربين زين«ن به ميان بهائيا
العابدين دو خواهر و  مال زين. هاي فارسي شوقي به خط و امضاي اوست شوقي افندي بود و بسياري از نامه

  ».اند وجود آمده اوالد و احفاد بسياري به«آباد داشت که از ايشان  دو پسر ساکن در نجف
اشاره کرد که مراسم دفن  تراب خان وحاجي کلبعلي کفاش آباد بايد به  از ديگر بهائيان سرشناس نجف

 نفر از بهائيان ٣٢منجر به آشوبي بزرگ در شهر و دستگيري .  ق١٣٣۵) زمستان(الثاني  ايشان در ربيع
مخموره نام  ني بهو نيز بايد به ز. آباد شد که سرانجام با حمايت حکومت اصفهان آزاد شدند نجف
  آباد درگذشت در يکصد سالگي در نجف.  ش١٣١٠اشاره کرد که در ) نياي خاندان مخمور (آبادي نجف

اند، از  آباد، که امروزه جذب شهر شده  واقع در يک فرسنگي حومه شهر نجفآباد علي و آباد ملکروستاهاي 
مالکين اين دو  توجهي از سکنه و خردهرفتند و بخش قابل  شمار مي مناطق محل تراکم جمعيت بهائي به

. آباد کريم و رضا بيگ نام داشتند آباد رؤساي بهائيان نوراهللا و اسداهللا و در علي در ملک. روستا بهائي بودند
دستور آقا  در يک مورد، ظاهرًا به تحريک حاجي ياور و به. السلطان بود مالکيت اصلي اين دو روستا با ظل

ظهورالحقآباد به اين دو روستا ريختند و، به ادعاي  ان شهر نجفنجفي اصفهاني، مسلمان ، منازل تاريخ
آباد   جمعيت ملک١٣٢٩در سال .  هزار تومان اموال ايشان را بردند۵٠بهائيان را غارت کردند و در يک روز حدود 

  نفر گزارش شده است۵٧٣

 

 

 آذربايجان
. آباد تبريز، بود رود بخش بستان در دهستان مهران، واقع سيساننشين آذربايجان  ترين روستاي بهائي مهم
امرينوشته  به ترين قصبه  پرجمعيت«و سيسان . اهالي سيسان بهائي هستند» اکثر قريب به اتفاق«، اخبار

 ١۶۶٠حدود .  ش١٣٢٩جمعيت اين روستا در سال » .از لحاظ تعداد احباي الهي است] آذربايجان[آن سامان 
  . نفر گزارش شده است

وه بر سيسان، در منطقه آذربايجان برخي روستاهاي ديگر نيز وجود داشت که بخشي از سکنه آن، کم و عال
شاه  اشاره کرد که در اوايل دوره مظفرالدين) متنق (مطنقاز جمله بايد به روستاي . بيش، بهائي بودند

د تبريز واقع و در سال آبا اين روستا نيز، چون سيسان، در بخش بستان. تعداد قابل توجهي بهائي داشت
   نفر بود ١٠۵٧ سکنه آن ١٣٢٩

 نيز از مناطقي بود که در اواخر دوره قاجاريه تعداد قابل توجهي بهائي از ميان سکنه آن ميالنو اسکو 
 . مهاجرت کردند و در زمان رضاشاه به ايران بازگشتندآباد  عشقبخشي از ايشان به . برخاستند

شاه تعداد   بودند و در دهه پاياني سلطنت ناصرالدينشيخيدوران ناصري بخش اعظم سکنه شهر اسکو در 
حاکم اسکو .)  ق١٣١٢حوالي (شاه  هاي پاياني سلطنت ناصرالدين در سال.  نفر رسيد۵٠بهائيان شهر به 

به دليل کثرت تبليغات بهائيان . ق ١٣٠٣در سال . بهائي بود و کسي جرئت نداشت عليه اين فرقه حرف بزند
هرهاي اسکو و ميالن آشوبي عليه ايشان پديد آمد و در نتيجه برخي مبلغين سرشناس بهائي، مانند در ش

نياي  (ميرزا حيدرعلي اسکويي. آباد رفتند ، به عشقمحمد جعفر اسکوييو مشهدي اصغر ميالني 
ئله مشهدي همراه اين دو نفر و عا  صالحديد پدرش و حاجي احمد ميالني به نيز به) خاندان صميمي تبريز
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آباد با مشهدي اصغر ميالني شريک شده و در کاروانسراي  او در عشق. آباد رفت يوسف ميالني به عشق
طرف عمده . اي گرفتند و با ضمانت مشهدي ابراهيم ميالني به تجارت پرداخت مخدومقلي خان ترکمن حجره

  ها بودند  تجارت ايشان ترکمن

 
 فزوين

 و اشتهاردو دره  کله و محمدآباد و  ککين وآباد قديمويژه  شهر قزوين و روستاهاي پيرامون آن، به
الذکر محافل  در تمامي روستاهاي فوق. شد عنوان يکي از مراکز بهائيان شناخته مي ، بهبايه و آباد امين

گري در  علت رشد بهائي. شان با محفل امري شهر قزوين بود  داشت که هدايتمحلي بهائي وجود
، به اين فرقه در آبادي مال حيدرقلي قديمنام  آباد، به روستاهاي فوق گروش يکي از علماي قريه قديم

   نفر بود ۶٢٩آباد   جمعيت روستاي قديم١٣٢٩در سال . شاه و تبليغات اوست اواسط دوران مظفرالدين
آقا محمد جواد هاي متنفذ و فعال بهائي برخاستند مانند  ر قزوين تعداد قابل توجهي شخصيتاز شه
محمد جواد از ايام اقامت ميرزا حسينعلي نوري در ادرنه به .  از طايفه زرگرميرزا عبداهللا و برادرش قزويني

يعني »  ميثاق درآمدندجميع اعضاي خاندانش در حلقه ناقضين«تحرير و استنساخ الواح او مشغول بود ولي 
طايفه زرگر بخش قابل توجهي از اعضاي    .گري قطع رابطه کردند يا به فرقه ازلي پيوستند و يا با بابي

  : نويسد فتنه قاجار، شاعره بهائي، در مثنوي خود مي. قزوين بهائي بودند

  زرگران ديدم در آن شهر و ديار 
  همچو من ديوانگان روي يار

شيخ ، )پسر ميرزا محمدجعفرخان مافي و نياي خاندان حکيم الهي (يم الهيميرزا موسي خان حک
نياکان خاندان  (آقا محمد جواد عموجان و آقا محمدمهدي، )نياي خاندان سمندر(کاظم سمندر 

نياي خاندان (ميرزا باقر اسعدالحکما ، )نياي خاندان نبيلي(حاج شيخ محمدعلي نبيل ، )فرهادي
 و برادرانش که خاندان بزرگي در تهران و قزوين بر جاي نهادند، م قزوينيحاجي عبدالکري، )اسعدي

مبلغ  (ميرزا يوسف خان ثابت وجداني، )نياي خاندان رستمي(ابراهيم خان احياءالسلطنه طبيب 
حاج ميرزا غالمحسين ، )نياي خاندان تسليمي (ميرزا رضاخان، )سرشناس و نياي خاندان ثابت وجداني

  . از بهائيان سرشناس قزوين بودند) نياکان خاندان راسخ (يرزا احمدمو برادرش راسخ 
  همدان
گري و  بابي.  در سراسر ايران استگري گري و بهائي هاي اصلي گسترش بابي يکي از کانونهمدان 
اهللا مهتدي،  فضل.  اين شهر اشاعه داده شديهوديوسيله جامعه متنفذ و منسجم  گري در همدان به بهائي

نوشته حسن  به» .اند همدان اکثر بهائيانش يهودي«: نويسد ، مبلغ پيشين بهائي، ميصبحي معروف به
  . نيکو، در همدان که مرکز مهم بهائيان است، به استثناي سه چهار نفر همگي يهودي بهائي هستند

حاکم وقت، بازداشت شدند مظفرالملک وسيله  ترين بهائيان همدان، که به سرشناس. ق ١٣١۶در سال 
دايي روبين، حاجي ياري، حاجي موسي مبين، حاجي سليمان طبيب، آقا سليمان بن آقا : عبارت بودند از
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کًال از احباي «موسي، حاجي مهدي بن آقا رفائيل، حاجي مهدي بن آقا ياري، آقا سليمان زرگر که 
 به افراد زير اشاره االصل بودند، بايد از ديگر بهائيان سرشناس همدان، که همگي يهودي» .اسرائيل بودند

الصحه، حاج يوحناي حافظي، حکيم عزيز، حاجي حکيم هارون، حاجي  ميرزا ابراهيم و برادرش حافظ: کرد
حکيم موسي، حکيم يوسف، حاجي قلندر، حکيم الي و حکيم هارون، آقا علي کليمي، آقا روبين و پسرش 

بر بنياد همين .  ميرزا يوسف بن آقا ابراهيماالطباء اسرائيلي همداني، آقا يهودا، اهللا، شمس ميرزا حبيب
  .  تأسيس شدمدرسه آمريکائي همدان بهائي بود که -جامعه يهودي

اخوان ، )از نسل حکيم دانيال (اتحاديه، آزاده: شده همدان عبارتند از هاي يهودي بهائي برخي از خاندان
ي ارجمند بن آقا رفائيل، مؤلف کتاب از نسل حاجي مهد ( ارجمند،)از نسل ميرزا مهدي اخوان الصفا (صفا

حقايق از نسل حاجي  (جاويد، )از نسل حکيم يعقوب(برجيس ، )از نسل حاجي ميرزا طاهر (باهر، )گلشن
از نسل ميرزا آقا جان ( رفعت ،)از نسل حاجي يوحنا خان(حافظي ، )يهودا معروف به حاجي شکراهللا جاويد

از نسل ميرزا (شايان ، )از نسل دکتر يوسف سراج(سراج ، )از نسل ميرزا آشور يا آشر ( ساجد،)طبيب
از  (صنيعي، )اهللا صميمي از نسل ميرزا حبيب (صميمي، )يحيي شايان برادر کوچک ميرزا سليمان جاويد

 آجودان مخصوص محمدرضا پهلوي در دوره وليعهدي که بعدًا به درجه اسداهللا صنيعي. نسل ميرزا آقا جان
اهللا  از نسل حاجي حبيب(عطار   ،)اهللا عبدي از نسل ميرزا فرج(عبدي ، )انواده استسپهبدي رسيد از اين خ

حسينقلي يکي از اعضاي اين خاندان زن (عهديه ، )بند از نسل آقا يهودا عالقه(بند  عالقه، )عطار همداني
زاري  اللهو زار  الله، )زار از نسل موشه پسر حاجي الله(گرانفر  فيروز،، )شدالسلطنه مافي  خان نظام

از (متحدين ، )از نسل ميرزا يعقوب متحده(متحده ، )از نسل حبيب مؤيد(مؤيد ، )زار از نسل حاجي الله(
از نسل نورالدين  (ممتازي، )از نسل ميرزا يوسف مشهود(مشهود ، )نسل ميرزا محمدرضا جديداالسالم
از نسل ميرزا يوسف بن (يوسفيان ، )ثاقيهاز نسل آقا يهودا مي(ميثاقيه ، )ممتازي برادر ميرزا يعقوب متحده

  ). آقا ابراهيم

 

 
، که اّولين همسر دکتر حسين خان کحالنيز احتماًال از يهوديان همدان است زيرا زاده  کحالخانواده 

ميرزا محمد (منتشر کرد، دختر ميرزا يعقوب همداني .  ق١٣٢٨در دانشنام  نشريه اختصاصي زنان ايران را به
  د بو) باشي حکيم

براي مثال، بايد به .  داشتندگري در ساير مناطق اشاعه بهائييهوديان بهائي همدان نقش مهمي در 
، صاحب داروخانه اتحاديه رشت و عضو محفل روحاني )اتحاديه(ميرزا ابراهيم اسرائيلي همداني 

نيز ) ايروان (ارمنستانحتي در . در اراک اشاره کردحاجي موسي همداني رشت، در گيالن و نقش 
 .اشاعه يافت) ميرزا آقا جان طبيب اسرائيلي(وسيله يک يهودي همداني  گري به بهائي

توان به  تبارند و يا تبار ايشان براي نگارنده روشن نشد، مي از ساير بهائيان همدان، که يا مسلمان
نسل ميرزا حسين از  (درويش، )از نسل حاج ابراهيم پروين دندانساز (پروين: هاي زير اشاره کرد خانواده

از نسل محمدعلي (حصاري ، )از نسل حاجي محمدعلي تويسرکاني (توکل، )خان درويش از بابيان اّوليه
 فاني، )اهللا درخشاني از نسل حبيب(درخشاني ، )از نسل عبدالحسين خان دينارآبادي(دانش ، )حصاري

  ، )مهدي قواماز نسل سيد (قوام ، )اهللا فاني از بهائيان بهار همدان از نسل عزت(
امزاجرد ويژه بايد به روستاي  در اين ميان به. نيز تعدادي بهائي سکونت داشتندروستاهاي همدان در 

در دوران ناصري . اشاره کرد که تعداد کثيري بهائي داشت در حدي که به احداث حظيرةالقدس دست زدند
، بود؛ و در دوران احمدشاه )اللهي ليع(نصيريان  از سران فرقه داوود قلي بيگ،بهائي مقتدر اين روستا 
عبدالحسين خان دينارآبادي .  نفر سکنه داشت۴٣۵ امزاجرد ١٣٢٩در سال . کدخداي قريه بهائي بود

 نفر سکنه ۵۶٠ اين روستا ١٣٢٩در سال .  نيز بهائي بوددينارآباد،، مالک روستاي )نياي خاندان دانش(
. زمان ناصري تعداد قابل توجهي از بابيان و بهائيان بودندنيز از  صحنه  و احمدآباددر روستاهاي. داشت

  .صحنه همان روستايي است که قرةالعين دو روز در آن توقف کرد و اهالي را تبليغ نمود
  :  اشاره کردسيد مهدي قوام همداني و صدرالصدورهاي مهم بهائي همدان بايد به   شخصيت از

والقاسم صدرالعلماي همداني، مباشر امور کتابت پسر حاجي سيد ابحاجي سيد احمد صدرالعلما 
سيد احمد براي تحصيل به نجف رفت و سپس در مدرسه . شرعيه حاجي ميرزا هادي مجتهد همداني، بود

، طبيب يهودي، به حکيم موسيوسيله  در همدان به.  ق١٣١۶در سال . خان مروي تهران مستقر شد
مروي به تدريس و تحصيل پرداخت و لقب صدرالعلماي پدرش به تهران بازگشت و در مدرسه . بهائيت گرويد
اللهي وارد شد و در اين فرقه به مقام پير دليل، که نايب و  نعمت او سپس به طريقت شاه. به او رسيد

او از سوي . در تهران درگذشت.  ق١٣٢۵حاجي صدر در سال . مقام پير طريقت است، دست يافت قائم
  .ملقب بود» صدرالصدور«عباس افندي به 
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.  ق١٣١٨در سال .  به يک خانواده روحاني مقيم کردستان تعلق داشتسيد مهدي قوام همداني
مدتي در . قوام از مبلغين فعال بهائي بود و گروهي را بهائي کرد. اش، آقا صادق، بهائي شد وسيله دايي به

  . سلک علماي ديني سنندج بود
   کاشان

گري در سراسر ايران است و اين امر  گري و بهائي هاي اصلي رشد بابي کاشان نيز، مانند همدان، از کانون
شهر نوشته فاضل مازندراني،  به. در اين منطقه بودجمع کثيري از يهوديان آشکار و مخفي دليل وجود  به

مرکز پرجمعيتي از بهائيان «) بهاء(کاشان و توابعش در زمان آغاز دعوي ميرزا حسينعلي نوري 
هاي پيشين، گروهي از يهوديان کاشان نيز بهائي شدند و اين فرقه را در منطقه کاشان   بابي عالوه بر».بود

شده کاشان آشنا خواهيم  هاي يهودي بهائي هاي بعد، با برخي از خاندان در بخش. و توابع قدرت بخشيدند
  . شد
ترين اين  مهم. اشاره کردمناطق روستايي کاشان ها در  ها و بهائي عالوه، بايد به حضور جمعي از بابي به

هاي ازلي بود و در  رسد که در نراق غلبه با بابي نظر مي به. استقمصر و جوشقان و آران و نراق مناطق 
  . آران و جوشقان و قمصر با بهائيان

محفل بهائي تأسيس شد که بهائيان مقتدري چون ) مرکز بلوک آران (روستاي آراندر دوران احمد شاه، در 
ارباب ميرزا محمدرضا آراني . گردانندگان اصلي آن بودند) خاندان فالحنياي  (ا محمدرضا آرانيارباب ميرز

.) ش١٣٠٠(در اين روستا به تأسيس مدرسه ويژه بهائيان دست زد که بعدها . ش١٢٩٢./  ق١٣٣٢در سال 
  وضيايي هاي سرشناس بهائي آران، عالوه بر فالح، بايد به از خاندان.  تبديل شدمدرسه معرفتبه 

در . حدود ده هزار نفر گزارش شده است.  ش١٣٢٩سکنه روستاي آران کاشان در سال . اشاره کردفروغي 
  . نيز تعدادي بهائي ساکن بودند) از توابع آران(آباد  نوش و بيدگلروستاهاي 

 جمعيت .، نيز تعدادي بهائي وجود داشتضياءآبادو آباد  فتحويژه  و توابع آن، بهجوشقان در روستاي 
  . نفر ذکر شده است٢٧۶۶.  ش١٣٢٩روستاي جوشقان در سال 

  
  مازندران

در دوران احمد شاه قاجار، سران ثروتمند دو طايفه . و توابع آن از مراکز متراکم جمعيتي بهائيان بودساري 
  .  طبعًا در ميان اتباع ايشان بهائيان حضور داشتند بهائي بودند و) کلبادي و عبدالملکي(اين منطقه مقتدر 
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، که در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي )بابل(بارفروش و ساري عالوه بر شهرهاي 
مقدس و درخشان  و کلباديهاي  مانند اعضاي خاندان(مأواي گروهي از متنفذان و ثروتمندان بهائي بود 

نشين منطقه فوق بايد به شهرها و روستاهاي زير  ، از مراکز بهائي)در بابلشريعتمدار در ساري و خاندان 
عرب ، ضياء گلده روشندان،، درزيکال، چال زمين، بهنمير، بابلسر ايول،، ارطي، آمل: اشاره کرد

 در تمامي اين روستاها محفل .ماه فروزکو کفشگرکال ، فريدون کنار، )شاهي(آباد  علي، خيل
  . روحاني داير بود

چنان انباشته از جمعيت بهائي بودند که به ) آباد از توابع علي(کفشگرکال و درزيکال در اين ميان روستاهاي 
روستاي .  نفر گزارش شده است١۶٠٠ جمعيت کفشگرکال ١٣٢٩در سال . شهرت داشتند» قراء بابي«

» روستاي مبارکه«عنوان   بهائيت از اهميت فراوان برخوردار بود و از آن با در تاريخ) ماهفروجک(ماهفروزک 
از مشاهير بهائيان اين روستا بايد به . مقبره برخي بهائيان نامدار در اين روستا واقع است. شد ياد مي

 نفر ۵۶٠ سکنه اين روستا ١٣٢٩در سال . اشاره کرد» علي اعلي« ملقب به مالعليجان ماهفروزکي
  .شده استذکر 

هاي  ترين خانواده از سرشناس. يافت  امتداد ميگرگانمحل تراکم بهائيان در مازندران از ساري به سمت 
از (سرخوش و ) الملک گرگاني ابراهيم خان ابتهاجاز نسل (ابتهاج هاي  بهائي گرگان بايد به خانواده

، گرگانتاهاي گرگان، از جمله در بسياري از شهرها و روس. اشاره کرد) ميرزا يحيي خان سرخوشنسل 
قره ، قره قاج قريه بديع،، قونيلي، کاليکش، کالله، کورون کفتر، مينودشت، بندر گز، گنبد کاووس

 پهلوي دژ،، پيچک محله، جالليه، خان ببين، خوشه، راميان، شيرآباد، فاضل آباد، قرق شو،
  . ند و غيره بهائيان حضور داشترحمت آباد، باجگير، بشمک شاه پسند

  گري در دوران هويدا رشد بهائي
 که به يک خاندان سرشناس بهايي تعلق داشت، ايران - اميرعباس هويدا در اوايل صدارت ،١٣۴۵در سال 

محفل «هر قسمت امري داراي مرکزي بود که محفل آن به . شد تقسيم مي» قسمت امري «٢۴به 
  . موسوم بود» روحاني مرکز قسمت امري

 آذربايجان شرقي -٢، )آباده( آباده -١: راکز بيست و چهارگانه آن به شرح زير بودهاي امري و م قسمت
 بنادر و -٧، )گرگان( گرگان -۶، )بابل( بابل -۵، )اصفهان( اصفهان -۴، )رضاييه( آذربايجان غربي -٣، )تبريز(

 -١١، )زاهدان( زاهدان -١٠، )اهواز( خوزستان -٩، )مشهد( خراسان -٨، )بندرعباس(جزاير خليج فارس 
 -١۶، )شيراز( فارس -١۵، )اراک( عراق -١۴، )تهران( تهران -١٣، )سنگسر( سنگسر -١٢، )ساري(ساري 
، )کرمانشاه( کرمانشاه -٢٠، )کرمان( کرمان -١٩، )کاشان( کاشان -١٨، )قزوين( قزوين -١٧، )بيرجند(قائنات 

  ). يزد( يزد -٢۴، )همدان( همدان -٢٣، )ريز ني(ريز   ني-٢٢، )رشت( گيالن -٢١
آنچه در اين فهرست حايز اهميت است تراکم جمعيت بهائيان در برخي مناطق است که تأسيس يک مرکز 

در فارس سه مرکز . استمازندران  و فارسترين اين مناطق  مهم. امري مستقل را ضرور ساخته بود
  ). ساري، بابل و گرگان (و در مازندران سه مرکز امري) ريز شيراز، آباده، ني(امري دائر بود 

، که به اواخر »نقشه پنج ساله« رسيد و در  مرکز۶٧ تعداد مراکز قسمت امري ايران به ١٣۴٩در سال 
  . رسيد  محفل مي١١٠٠دوران سلطنت پهلوي تعلق دارد، بايد تعداد محافل محلي ايران به 

 

 

 

 

 

  

  


