
  سريال تلويزيونى ايران براى هتک حيثيت امر بهائى

   ۲۰۱۰فوريه  ۲۷

 -------------------------------  

و يکمين سالگرد انقالب اسالمى   ماه جارى به اين سوى، سالى که سى بهمن ۲۲هاى اخير، بعد از  در هفته: ناشر

ت منّظم و سازمان يافته عليه امر بهائى با رسد حمال زند، حکومت ايران آنچه را که به نظر مى ايران را رقم مى

است تشديد نموده و يک  –نتى، و تلويزيون روزنامه، مقاالت اينتر –اى  هاى رسانه استفاده از ترکيبى از فعاليت

رشته عمليات تهاجمى
١

توصيف تحقيرآميز هاى خاّص در اين حمله اهانت و  يکى از تالش.  را انجام داده است 

خاطر  آزردهبود که بهائيان را در سراسر عالم " سالهاى مشروطه"ائى در سريالى تلويزيونى به نام دو شارع امر به

:ساخت
٢

المللى، حکومت ايران به طور جّدى و فّعال نسبت به هر گونه اهانت به  در حالى که در عرصۀ بين 

سريال توّسط رسانۀ خبرى وابسته  آور است که توليد و پخش اين کند، واقعًا شرم اصول مقّدسۀ دينى اعتراض مى

  .گردد به حکومت مشاهده مى

محتوايى تالشى که در تهيّه اين سريال تلويزيونى صورت گرفته، ايران پرس  در اين رابطه، و براى اثبات بى

واچ خرسند است که اين مقاله، به قلم اديب معصوميان
٣

اديب در حال حاضر .  ، را به نظر خوانندگانش برساند

او اّولين کتابش را، هنگامى که در سال آخر دبيرستان .  شجوى سال اّول دانشگاه تگزاس در سان آنتونيو استدان

 Debunking theبود، تحت عنوان 
٤
Myths: Conspiracy Theories on the Genesis and Mission of the 

Baha’i Faith نوشت که با استقبال مطلوبى مواجه گرديد.
٥

ن، در مقالۀ فعلى به اشتباهات اديب معصوميا  

تاريخى اشاره دارد که کارگردان سريال تلويزيونى مزبور مرتکب شده و براى اکثر خوانندگانى که تاريخ را حتّى به 

  .طور سطحى مطالعه نمايند مشهود و معلوم است

ن بهائى درج کرده ايران پرس واچ مقاالتى را در ارتباط با محاکمۀ اخير بهائيان ايران و حمالت به آئي

  : توانيد به مقاالت زير توّجه نماييد در اين رابطه مى.  است

                                                          
١

   http://www.iranpresswatch.org/post/5639: نگاه کنيد به 

  ] bahai19.info/story/196-http://news.persianمتن فارسی در [ http://www.iranpresswatch.org/post/5569: نگاه کنید بھ ٢
   http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Adib_Masumianنگاه کنید بھ  ٣
   http://www.lulu.com/content/paperback_book/debunking_the_myths/6430166نگاه کنید بھ  ٤

٥
هاى دسيسه در خصوص والدت و رسالت امر  درباره نظريه: اعتبار هاى بى افسانهاين کتاب تحت عنوان : مترجم 

  .که به زودى انتشار خواهد يافتبه فارسى ترجمه شده  بهائى

  



شوند، اثر کريستوفر باک حکومت ايران، نه ياران، در دادگاه افکار عمومى جهان محاکمه مى
٦

اثر کريستوفر باکمحاکمه ياران تحت آئين دادرسى کيفرى ايران ،
٧

 هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى، اميد قائم مقامىترجمۀ انگليسى قانون احترام به آزادى
٨

 -------------------------------------------  

  سريال تلويزيونى ايران براى هتک حيثيت امر بهائى

  اديب معصوميان

، شبکه سوم تلويزيون ايران شروع به پخش سريالى تحت عنوان ]۱۳۸۸بهمن  ۱۲[ ۲۰۱۰اّول ماه فوريه 

اين .  است]" ۱۹۰۵-۱۹۱۱[سالهاى منتهى به انقالب مشروطۀ ايران "نمود که مفهوم واقعى آن  "سالهاى مشروطه"

رويدادهاى مزبور با .  گردد شود که به انقالب مشروطه منجر مى سريال با رويدادهاى چشمگير تاريخى شروع مى

در اين جريان، دو تن از .  گردد آغاز مى ۱۸۴۸شاه، بر مسند سلطنت در سال  جلوس سلطان قاجار، ناصرالّدين

نيز، نه ) ۱۸۱۷ – ۱۸۹۲(و حضرت بهاءا ) ۱۸۱۹-۱۸۵۰(هاى اصلى امر بهائى، يعنى حضرت باب  شخصيت

ستيزانۀ توطئه در رابطه با تکوين و توسعه دو  هاى ديرين بهائى براى بيان تاريخى موثّق، بلکه براى تقويت نظريه

اين مقالۀ کوتاه به برخى از اشتباهات تاريخى اين سريال .  شود فزوده مىديانت بابى و بهائى، به اين سريال ا

پردازد تا خوانندگان بتوانند ارزيابى نمايند که آيا اين تالش براى به تصوير کشيدن تاريخ صحيح بوده يا صرفًا  مى

  .حملۀ برنامه ريزى شده به امر بهائى است

  زمينه

اين در واقع اّولين سريال .  شهرت دارد" سالهاى مشروطه"رگردان ستيزى محّمدرضا ورزى، کا موضع بهائى

در دو توليد ديگر وى، يعنى .  پردازد تلويزيونى نيست که ورزى در آن به هتک حيثيت و اهانت به امر بهائى مى

 ، رويدادهاى تاريخى، بخصوص موارد مربوط به امر بهائى را به شّدت دستخوش"پدرخوانده"و " عمارت فرنگى"

.قلب و تحريف نموده است
٩

پردازى در به تصوير کشيدن رويدادهاى  به اين ترتيب، ورزى از خود به عنوان خيال  
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اى از خود به  هاى خويش بر اجراى رويدادهاى مزبور، سابقه تاريخى، و نيز براى تأثير دادن تعّصبات و يکسونگرى

  .جاى گذاشته است

توان دريافت که دانش ورزى از تاريخ ايران،  به سهولت مى موقع تماشاى اين سريال، از همان آغاز 

در ابتداى سريال، حضرت بهاءا به صورت .  مايه است بخصوص تاريخ بابى و بهائى، چقدر سطحى و بى

شود، در حالى که واقعيت امر اين است که اين دو  تر از حضرت باب به تصوير کشيده مى شخصيتى به مراتب مسن

مثًال، رنگ عّمامۀ .  ظاهر حضرت باب  نيز عمدًا تحريف و قلب شده است.  تفاوت سنّى ندارند بيش از دو سال

تبار سيادت ايشان، يعنى نسبت ايشان با حضرت رسول اکرم، را مسلوب ايشان از سبز به سياه تغيير يافته تا اساسًا 

به جزئيات يا توّسل به توّجهى  قبيل بى البتّه، اين).  سادات را در ايران شيعى قدر و مقامى بوده است(سازد 

شاه  سلطان جوان ايران، ناصرالّدين.  شود پردازانه به حضرت باب و حضرت بهاءا محدود نمى حدسيات خيال

، نيز، در زمان اعدام حضرت باب، به صورت مردى ميانسال نشان داده شده است، در حالى )۱۸۳۱ – ۱۸۹۶(

به اين ترتيب، ورزى يا ناآگاه است يا عمدًا نسبت به صّحت !  نوزده سال داشتکه او فقط است که واقعيت اين 

هيچکدام از آنها براى سريالى تلويزيونى که مّدعى به تصوير کشيدن تاريخ موثّق و .  کند نکات تاريخى غفلت مى

  .صحيح است، نشانۀ مطلوبى نيست

اى مربوط به حضرت بهاءا و حضرت باب در اّما، بيان نادرست ورزى از برخى از چشمگيرترين رويداده

سير خود تاريخ ايران نيز  –هاى ظاهرى مانند لباس و سّن و سال است  تر تاريخ فراتر از جنبه رابطه با گسترۀ وسيع

  .تحريف شده است

  

  ها اى از نادرستى مجموعه

ذيًال .  ءا استهاى مرتبط با حيات حضرت باب و حضرت بها مملو از نادرستى" سالهاى مشروطه"

  .گردد اشتباهات بيان مىبرخى از چشمگيرترين 

.  اند شود که بهائيان از همان ابتدا پيوندهاى تاريخى با فراماسونرى در ايران داشته در اين سريال اّدعا مى

ياى آن است که ، پيوند يک گروه از مردم به يک گروه ذاتًا مرموز مانند فراماسونرى گوتوطئهنظريۀ ايرانى در محافل 

ورزى، با جعل .  کنند دو گروه مزبور براى پيشبرد مصالح قواى بيگانه و ايجاد اختالل در ثبات کشور تبانى مى

کند، تاريخ  در تاريخى که ورزى روايت مى.  کند سر هم مى" منفور"آميز بين دو گروه  تاريخ، اتّحادى خيانت

گردد؛ و او مردى است که در گسترۀ  برمى)  ۱۸۳۳ – ۱۹۰۸(خان  ملکمها به ميرزا  همکارى بين بهائيان و فراماسون

خانه را تأسيس کرد که به صورت  ، او فراموش۱۸۵۸در سال .  گردد وسيعى مؤّسس فراماسونرى در ايران تلّقى مى



"براى تلفيق حکمت سياسى اروپا با حکمت دينى آسيا"محّل سّرى گردهمايى 
١٠

اّما، حضرت .  نمود عمل مى 

چگونه امکان داشت .  اعالم عام نکرد ۱۸۶۸اّدعاى نبّوت نفرمود، و اين اّدعا را تا سال  ۱۸۶۳هاءا تا سال ب

در واقع، .  با گروهى دينى که هنوز ابدًا وجود نداشت، وابستگى داشته باشد" از همان ابتدا"که ملکم خان 

تعطيل شد، بنابراين تا زمانى که حضرت بهاءا،  توّسط ناصرالّدين شاه ۱۸۶۱خانۀ ملکم خان در اکتبر  فراموش

.ها قبًال تعطيل شده بود رتقريبًا دو سال بعد، اّدعاى نبّوت فرمود، محّل ملکم خان براى فراماسون
١١

  

نهايتًا  در صحنۀ ديگرى که ابدًا مبناى تاريخى ندارد، ميرزا آقاخان نورى، صدراعظم آيندۀ ايران که

شود و حضرت بهاءا را نشان  شد، در حال ورود به سفارت بريتانيا ديده مى) ۱۸۰۷-۱۸۵۲(جانشين اميرکبير  

اّما، در واقع حضرت بهاءا در ايّام حيات خود، در ايران يا خارج .  اند دهد که در کنار کنسول انگليس نشسته مى

 و ميرزا آقاخان نورى در سفارت ورزى، با قرار دادن حضرت بهاءا.  از آن، به سفارت هيچ کشور خارجى نرفتند

خواهد اين دروغ ديرين را تقويت کند که امر بهائى دين  اّول، مى.  انگليس، سعى دارد به دو هدف اهريمنى برسد

به اين ترتيب، حضرت بهاءا چيزى بيش از عامل انگليس به .  نيست بلکه جنبشى سياسى ساختۀ بريتانيا است

کند تا با تفرقه افکنى در اسالم و  ايجاد نهضتى مذهبى کار مى جهتقدرتى استعمارگر  نظر نرسد؛ عاملى که براى

بردارى از منابع ملّتى مسلمان، هدف صريح تضعيف اسالم را  ايجاد امکانات براى قواى استعمارگر جهت بهره

ۀ کافى نفرت نسبت به کند اين اتّهام به انداز رسد که ورزى تصّور مى با وجود اين، به نظر مى.  تحّقق بخشد

بنابراين، صحنۀ شکل گرفته در کنسولگرى انگليس سعى دارد با نشان دادن .  آورد حضرت بهاءا را پديد نمى

انعقاد پيمانى بين حضرت بهاءا، انگلستان، و ميرزا آقاخان نورى جهت گرفتن انتقام اعدام حضرت باب، 

هدف از اين پيمان البتّه ظاهرًا معزول کردن و نهايتًا نابود کردن امير  کبير، .  پيوندى نامقّدس بين آنها را القاء کند

تواند دليلى ديگر براى عاشقان نظريۀ توطئه براى نفرت  مىاين .  گراى ايران است  صدراعظم بسيار محترم و ملّى

، کنسول بريتانيا راجع به واقعًا مسخره است که در همين صحنه!  داشتن از حضرت بهاءا و پيروان ايشان گردد

چنين احترامى " استعمارگر"کند گويى تماشاچيان از خود نخواهند پرسيد که چرا  صحبت مى" حضرت باب"اعدام 

  !شود براى عامل مزدور خودش قائل مى

براى حضرت تاريخ تجديدنظرطلبانۀ ورزى، با استفاده از هنرهاى نمايشى و قّوۀ مجاب کنندۀ تلويزيون، 

کند که هيچ عشق و احترامى براى اسالم يا وطنش  العادۀ منفى عامل استعمارگرى را تعيين مى بهاءا نقش فوق
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اند، براى آن که دريابند حقيقت موضوع عکس اين اّدعا است،  اّما، کسانى که در جستجوى حقيقت.  ندارد

  .قدمى بردارند )http://reference.bahai.org(ا لزومى ندارد فراتر از نگريستن به آثار خود حضرت بهاء

اين تصوير مزّورانۀ حضرت باب و حضرت بهاءا به عنوان عوامل بيگانه، و بهائيان به عنوان افراد خائن، 

  :در تضاّد کامل با امر حضرت بهاءا به پيروانش است

.  ت هر دولتى ساکن شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نماينداين حزب در مملک

.هذا ما ُنّزل ِمن لُدن آمٍر قديم
١٢

  

اند اديان بابى و بهائى  ستيزانه که مّدعى از بخت بد ورزى، نسخۀ ايشان از تاريخ با ساير تبليغات بهائى

يکى از اين قبيل آثار خاطرات پرنس دالگورکى .  ت داردطلبان روسى است، صد در صد مغاير زائيدۀ افکار توسعه

اعتبارى آن در ابعاد وسيع ثابت شده است؛ اين اثر مّدعى است که اديان بابى و بهائى مخلوق  است که اکنون بى

جم هاى توطئه ابتدا در مورد يک نسخۀ واحد و منس ستيز نظريه شايد شايسته چنان باشد که مرّوجان بهائى! اند روسيه

  ! و دائمى دروغگويى به توافق برسند

اّما، سر سوزنى سند تاريخى، در بايگانى .  حضرت بهاءا و ميرزا آقاخان نسبت خانوادگى دورى داشتند

.  انگليس يا جاى ديگر، در تأييد مالقات بين آنها و کنسول بريتانيا در کنسولگرى انگليس يا جاى ديگر وجود ندارد

چنين سندى را در اختيار دارند، بايد آن را ارائه نمايند يا خطر متّهم شدن به تالش جهت  اگر ورزى يا سايرين

عالوه، ميرزا آقاخان نورى نه تنها دوست حضرت بهاءا نبود، بلکه سعى  به.  تقلّب و دستکارى تاريخ را بپذيرند

مايۀ دردسرى براى آرزوهاى را اش با حضرت بهاءا  کرد از ايشان فاصله بگيرد زيرا نسبت خانوادگى مى

را، که در ۱۸۵۲او هنگامى که در مقام صدراعظمى قتل عام گستردۀ بابيان در سال .  کرد اش مشاهده مى سياسى

آن بسيارى از پيروان اّوليه حضرت بهاءا، از جمله شاعرۀ معروف قزوينى، طاهره قّرةالعين، جان خود را از دست 

  .فاصله گرفتن را به کمال قّوت اثبات نمود دادند، نديده گرفت، اين

صحنه آکنده از .  کند مورد ديگرى از تحريف تاريخ در تصوير ورزى از اعدام حضرت باب نمود مى

  :هاى تاريخى و دستکارى تاريخ است نادرستى

) انيسملّقب به (جوانى به نام محّمدعلى زنوزى  –اّول، حضرت باب را بايد، در کنار يکى از پيروانشان -۱

در نسخۀ .  ساختند حضرت باب اعدام شود، با استفاده از طناب به ديوار معلّق مى اکه اصرار داشت ب –

اى از عشق و وفادارى به حضرت  ورزى، انيس عمدًا در صحنه وجود ندارد براى آن که کوچکترين نشانه

که مايل است با رهبر محبوبش باب وجودنداشته باشد، چه رسد به اصرار و پافشارى شديد يکى از پيروان 
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در اين صحنه حضرت باب در کنار ديوار ايستاده و هراسان و .  هيچ طنابى هم در ميان نيست.  کشته شود

.رسد لرزان به نظر مى

، در حالى که در سريال، جوخۀ اعدام از هفت يا هشت سرباز تشکيل شده تا از اهّميت واقعه بکاهد-۲

.با هم ترکيب شده با تشکيل جوخۀ اعدام در اين عمل شرکت کردند آن است که چندين فوجواقعيت 

جمعيت زيادى از مردم تماشاچى شاهد اعدام حضرت باب کنند که  منابع بابى و بهائى، هر دو تأييد مى-۳

.شود التّواريخ، نيز مى اين شامل تاريخ رسمى دربارى زمان، معروف به ناسخ.  بودند
١٣

اّما، نسخۀ ورزى   

دهد، شهرت  کند با نشان دادن صحنه به نحوى که غير از اعدام کنندگان کسى را نشان نمى سعى مى

.حضرت باب را ناديده بگيرد

ها انجام شد و دود ناشى از باروت فرو نشست،  در نسخۀ دست نخوردۀ تاريخ، وقتى اّولين شلّيک گلوله-۴

عالوه انيس نيز  به.  اند ناپديد شده جوخۀ اعدام مشاهده کرد که طناب حضرت باب پاره شده و ايشان

سربازان، بعد از جستجوى سربازخانه، .  بدون اين که آسيبى به او وارد شده باشد روى زمين ايستاده بود

شوند، اّما  در نسخۀ ورزى، حضرت باب ناپديد مى.  حضرت باب را در حال مذاکره با کاتب خود يافتند

در آنچه که توصيف شده .  اند سربازخانه پنهان شده و قوز کرده دهد که ايشان پشت ديوارهاى نشان مى

.اند نياورده است ستيزان نيز توصيف کرده هيچگونه حقيقتى وجود ندارد و حتّى وقايعى را که بهائى

در واقع، بعد از آن که تالش اّول براى تيرباران ناکام ماند، سام خان، رئيس جوخۀ آتش و مسيحى -۵

آنچه که مشاهده نمود قرار گرفت و از اجراى اعدام امتناع کرد و سربازخانه را ترک  ارمنى، تحت تأثير

البتّه، در .  قدم پيش نهاد و اعدام را اجرا کرد) مسلمان(فوج ثانى، به فرماندهى آقاجان خمسه .  نمود

که ديده  به حيرت سام خان از آنچه.  صحنۀ آقاى ورزى نه سام خان حضور دارد نه از خمسه اثرى هست

.آيد شود و ترک سربازخانه توّسط او و فوجش نيز به تصوير در نمى نمىهيچ اشارتى بود 

سپارند، و اجساد آنها، به  کند، حضرت باب و انيس در اين مرتبه جان مى وقتى فوج خمسه تيراندازى مى- ٦

چند تير که اّما، در سريال، حضرت باب بعد از .  شود استثناى صورت حضرت باب، شرحه شرحه مى

.  سپارند و جسد ايشان کامًال دست نخورده است شود، جان مى توّسط جوخه آتش مى

اى براى ارائۀ تاريخ صحيح نداشته بلکه صرفًا  دهد که ورزى هيچ انگيزه اين مثالها به وضوح نشان مى

او نهايتًا " سالهاى مشروطۀ"ه، در نتيج.  قصد داشته مهّمات بيشترى عليه بهائيان و توجيه سرکوبى آنها فراهم آورد

عاشقان نظريۀ توطئه امثال .  اى از رويدادهاى نادرست، عارى از ارزش تاريخى زياد، نيست چيزى بيش از ملغمه
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هاى مرّفه و ثروتمندى برخاستند،  پرسند که حضرت باب و حضرت بهاءا، که از خانواده ورزى هرگز از خود نمى

ند از ديانت و سرزمين آباء و اجدادى خود روى برگردانند و دست اتّحاد به استعمارگران گير چرا ناگهان تصميم مى

شود حضرت باب و حضرت بهاءا با  هاى پيوندى که گفته مى البتّه، ورزى ابدًا به کشف انگيزه.  بدهند

گيرد، بلکه هدف  ا به عهده نمىنگارى ر مسئوليت تاريخاو، نه تنها .  اى ندارد اند، عالقه ها و روسها داشته انگليسى

در مقطع ستيزى دامن بزند؛ اقدامى که  به آتش نفرت بهائى اش تکرار اکاذيب قديم در قالبى نو است که اصلى

.شود مىمنجر  عدالتى بيشتر عليه بزرگترين اقلّيت دينى کشور  نهايتًا به خونريزى و بى ،مهّمى از تاريخ ايران


