
 

2  
  
 

  پدر و پسر
  
  

، حتـي   همـه چيـز   در محيط خانـه      اوتولد  . محمدرضا نور چشم پدرش بود    
ها بعد هنـوز       اشرف سال  .الشعاع قرار داد    وجود خواهر دوقلويش اشرف، را تحت     

و را بيش از حد دوست داشت، قبالً صاحب دختر شـده             ا پدر": آورد  به خاطر مي  
اوند دعايش را اجابت و پسري بـه        وقتي خد . كرد پسري داشته باشد     بود و دعا مي   

  1".گنجيد او عنايت كرد، از خوشحالي در پوست نمي
  

سه . دو سال داشت  كمتر از   ، محمدرضا     1299سا ل   به هنگام بروز كودتا در      
تر رفتند كه رضاخان روي زميني كه خريـده           اي بزرگ   ماه بعد اين خانواده به خانه     

غييـرات ظريـف را در محـيط زنـدگي          پسر خردسال معناي اين ت    . بود، ساخته بود  
گذاشـتن   افـزايش تـدريجي رفـت و آمـد در بيرونـي، احتـرام                :فهميـد   نميخود  

ــدرش و او  ــه پ ــزون ب ــلوكش ،روزاف ــار و س ــرز رفت ــتن وي در ط .  و آزاد گذاش
جز گماشتگاني كه در خدمت فاميل وي بودند و چنـد نفـر ديگـر كـه            محمدرضا  

تند، و هر گـاه او را بـه ديـدار پـدرش             اغلب مانند پدرش لباس نظامي به تن داش       
جز پدرش بـا مـرد ديگـري سـر و كـار             كرد، تقريباً     بردند از كنارشان عبور مي      مي

 مـادر، خـواهرانش شـمس و اشـرف، و           –زيست     محيطي زنانه مي   او در . نداشت

                                                 
.1، روي 1، نوار 2001 فوريه 3اشرف پهلوي، نيويورك، اهدخت شمصاحبه با       .1  
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گفت   سرش مي همرضاخان به   . به نام عليرضا كه به تازگي متولد شده بود        برادري  

ناميدن آميزي كه فقط رضاخان حق داشت از آن براي             محبت عنوان- "ممل جان "
ولي اين پسربچه هنـوز بـسيار       . تر نياز دارد     به محيطي مردانه   -استفاده كند  پسرش

در جرگـه   جـدا كـرد و   شد او را از آغوش مادر پذير بود و نمي خردسال و آسيب
با پسرش غذا   غت  در زمان فرا  بنابراين، پدر به اين رضايت داد كه        . قرار داد مردان  
 ولي اگر غرض اين بود كه اين پسربچه به زندگي خـشن مردانـه عـادت                2.بخورد

اي    عالقـه   به او   پدرش ومحمدرضا هنوز بچه بود     . كند، اين ترفند مفيد واقع نشد     
ها بعد به هنگام تبعيد خاطراتي را        سال. و تسليم خواسته هاي او بود      بسيار داشت 

ترسـيدم، ولـي      هرگـز از او نمـي     ": گفت  آورد و مي   كه از پدرش داشت به ياد مي      
درست مثل پدر و پسرهاي ديگر با هـم وقـت           . براي او احترامي بسيار قائل بودم     

آورد و مـن روي   شـد و اداي اسـب را در مـي    او روي زانو خم مـي  . گذرانديم  مي
كـردم كـه بـه او شـالق و مهميـز              نشستم و در حال سواري وانمود مي       پشتش مي 

گـرفتيم و     زد، هر دوي ما سر جـاي خـود قـرار مـي              لبته اگر كسي در مي    ا. زنم  مي
 خطـاب   "پـدر "  او رضـاخان را       3".كـرد   زندگي ناگهان حالتي تشريفاتي پيدا مـي      

                                                 
.32. ، ص1372، به كوشش غالمحسين ميرزا صالح، تهران، صهبا، رضاشاه در "خاطرات سليمان بهبودي" .2 

 اي در دربار منتشر شد مبني بر اين كه سيا شرح مختصري از حالت رواني شاه را بيشتر بر اساس  شايعه1970در دهة . 3
به موجب اين .  بود، تهيه كرده است آنهاهاي اند و اغلب برگرفته از كتاب اطالعاتي كه ماروين زونيس و جيمز بيل داده

هاي كودكي و داشتن پدري سختگير، خشن و قدرتمند كه نگذاشته بود شاه روي پاي خود بايستد،  گزارش، شاه به دليل تجربه
تي ذره اي به ذهن دوستان شهبانو فرح خطور نكرده بود كه شاه فردي متزلزل پيش از آن هرگز ح. اعتماد به نفس نداشت

گيري در مورد آنها را داشت و بخوبي از  كرد و توانايي تصميم در واقع آنها از اينكه وي تمام مطالب را خوب درك مي. است
 ، اين مطلب را در يكي از فريدون جوادي، دوست دوران كودكي شهبانو. مد، متعجب بودندآ عهدة همة امور بر مي

.  و شاه پاسخ نقل شده را به او داد".زنند اعليحضرت اين حرفي است كه آنها مي": گفتگوهايش با شاه در تبعيد مطرح كرد
هاي  در واقع رضاخان جز تسليم شدن در برابر هوس. ) 1، روي 2بتسدا، نوار ،2003 نوامبر 9مصاحبه با فريدون جوادي، (

بهبودي، . اطرافيانش اين دلبستگي را خيلي زود تشخيص دادند و از آن سؤ استفاده مي كردنديگري نداشت، فرزندش چارة د
اي كه براي محمدرضا ساخته  آورد كه بر ساختمان خانه منشي رضاخان، مورد علي محمد صانعي معمارباشي را به ياد مي

به گفتة بهبودي، اتهامي . آورد اسباب بازي مي)  مدرضامح( خودشيريني براي اين پسربچه وبه نيت شد،نظارت داشت،  مي
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 ولـي در    "پـدر "كرد و پس از آنكه رضاخان شاه شد باز هم در خلـوت او را                  مي
  .ناميد ميساير موارد اعليحضرت 

  
***  

هاي ديني جزئـي از ايمـان         خرافهاما  آورد؛     نمي رضاخان فرايض ديني را بجا    
در خـانوادة   .  هم از آنها در امـان نبودنـد        اومردم در ايران بود و پسران و دختران         

هـا و     هـا، قـصه     هـا داسـتان     هاي ديگر خدمتكاران و دايه      رضاخان هم مثل خانواده   
 .كردنـد   مـي تعريـف   هـايي از فرهنـگ دينـي و حماسـي             مايـه   هـايي بـا تـه      افسانه

ترشان شـمس از آنهـا فرهنـگ عاميانـه را فـرا               محمدرضا، اشرف و خواهر بزرگ    
 مؤمنـان و    اميـر  علـي،    حضرت اميرارسالن رومي، رستم،      و مطالبي دربارة   گرفتند

صــاحب ذوالفقــار، و امــام حــسين، سيدالــشهدا و شخــصيت اصــلي در مراســم  
 در هـم   ير و تـاريخ     پـذ   ها، زمان انعطـاف     در اين افسانه  .  آموختند ،شكوهمند كربال 

ها رستم كـه در دوران        در آن قصه  . آميختند  گري به هم مي     گرايي و شيعي    بود، ملي 
 در   ابـن ابيطالـب    اي و پيش از زرتشت حافظ شاهان بود، در دفاع از علي            اسطوره

آورد   اي را به ياد مـي       ها بعد اشرف دايه     سال. كشيد  برابر دشمنان اسالم شمشير مي    
 آمـد  ها و ديوها و اژدهايي كه از نفـسش آتـش بيـرون مـي              جن هايي از   كه داستان 

اين كارها رايـج بـود؛      . ندديزرل  و خواهر و برادرهايش از ترس مي       كرد  تعريف مي 
 در  ها قهرمانان شيعه بـا سرنوشـت غمبارشـان بـا قهرمانـان شـاهنامه                در اين قصه  

گي از مخلوقاتي   شدند و با خيل بزر      رو مي   هاي مختلف با هم روبه      ها و مكان    زمان
غمنامة كربال كه در آن امام حسين، خانواده و يـارانش را           . آميختند  غيبي در هم مي   

 به شكلي فجيـع كـشتند، همـواره اشـك           كردند  كه از باورها و حقوقشان دفاع مي      
                                                                                                                   

ناروا باعث شد معمار به زندان بيفتد، ولي پس از آنكه پسر رضاخان با اشك و زاري وساطت كرد، رضاخان دستور داد او را 
  7.ميرزا صالح، پيشين، ص. اد كنندآز

 



  
  
  زندگي و زمانه شاه  ٤٤

 
هـا اثـري نـازدودني بـر ذهـن محمدرضـاي               اين قـصه   4.كرد  ها را سرازير مي     بچه

و آنگونـه كـه اشـرف بـه خـاطر           حساس  و   نازكدل   كودكيخردسال گذاشت كه    
او به امامان شيعه دلبستگي قلبي پيدا كرد، و آنهـا  .  محجوب بود  بي اندازه  آورد  مي

دانست كه شخص او را از مخاطرات اجتمـاعي و طبيعـي حفـظ                را فرشتگاني مي  
  .كنند مي

  
كي بـود   و باري تركه  گرايش محمدرضا نسبت به دين شايد هم ناشي از جثة           

به ارث برده بودند و همچنـين ناشـي از           خود   خواهر و برادرانش از مادر    او و   كه  
 شـد  دچـار هايي   او تقريباً به تمام بيماري    . اين كه بسيار مستعد ابتال به بيماري بود       

كمـي پـس    . اي سنتي براي كودكان وجود دارد       كه احتمال ابتالي به آنها در جامعه      
اشـرف بـه    . بيماري حـصبه بميـرد    از آنكه عنوان وليعهدي گرفت، نزديك بود از         

، را به بالين او آوردند تا بـه هـر          معروف زمان آورد كه امير اعلم، پزشك        خاطر مي 
آمـد جـز اينكـه صـبر          از دست ما كاري بر نمـي      "ممكن او را درمان كند ولي       راه  

شناس بـود،     كارش بسيار جدي و وظيفه      پدرم همواره در   .داشته باشيم و دعا كنيم    
    5".كرد تا كنار بستر برادرم بنشيند اعت يكبار دفترش را ترك مي هر چند ساما

  
بچه پـسر ايـن   امير اعلم بسيار تالش كرد تا محمدرضا را معالجه كنـد، ولـي              

ش در   او بعـدها دربـارة رؤيـاي       6.معتقد بود با شفاعت امام علي بهبود يافته اسـت         

                                                 
.1، روي 1، نوار 2001 فوريه 3اشرف پهلوي، نيويورك، شاهدخت مصاحبه با    .4  

5. Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror: Memoirs from Exile (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-
Hall, 1980), 15-16. 

در اوائل دورة ": كند نگار رضاشاه داستان اين بيماري و بهبودي آن را چنين روايت مي سليمان بهبودي منشي و وقايع. 6
واالحضرت مرا . طبيعتاً شاه و ملكه بسيار نگران و غمگين بودند. وليعهد به حصبه مبتال شدحكومت رضاشاه، واالحضرت 

. اندمبنابراين هر روز مدت زماني را با او مي گذر. خواست نزدش بمانم و با او صحبت كنم دوست داشت و اغلب از من مي
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علـي،   رتخواب ديـدم كـه حـض    ": هاي بحراني اين بيماري  نوشت       يكي از شب  
 مؤمنان، در حالي كه شمشير دو دمش ذوالفقار را روي زانوانش گذاشته بـود،               يرام

او بـه مـن فرمـان داد كـه          .  كنار بستر من نشسته بود و ليواني بـه دسـت داشـت            
آن وقـت   . روز بعد تـبم قطـع شـد       .  اطاعت كردم  هم من. محتواي ليوان را بنوشم   

 خـواب و بهبـودي مـن ارتبـاطي     فهميـدم كـه بـين آن     سال داشتم ولي مي   7فقط  
 در همان كتـاب او دو رخـداد ديگـر را در تأييـد ايمـانش بـه ايـن كـه                       7".هست
امـامزاده داود،   . كنـد   هايي عالي حافظ او در برابر مخاطرات هستند نقل مي           قدرت

شناسند و بـسياري از آنهـا، بـه           ها مي   يكي از صدها امامزادة ايران را اغلب تهراني       
 براي رفتن   آن زمان  در   .اند   در زندگي بيش از يكبار به آنجا رفته        ويژه نسل پيشين،  

ة كوه طـي    دامنبه آنجا الزم بود يا پياده يا با اسب مسيري باريك و ناهموار را در                
پيش از آنكه رضاخان به مقام شاهي برسد، خانوادة او هم مثـل بـسياري از                . كنند

   .رفتند افراد ديگر، هر سال براي زيارت به امامزاده داود مي
  

در يكي از اين سفرها كه من جلو زين اسب يكـي از خويـشاوندان خـود كـه                   
 و هر دو از اسب بـه زيـر   نشسته بودم ناگهان پاي اسب لغزيد سمت افسري داشت،

آمـدم، همراهـان    هنگامي كه به خود. از حال رفتمسر من به سنگي خورد و . افتاديم
ناچار براي آنها  . كردند لعاده تعجب ا اي نديده بودم، فوق من از اينكه هيچگونه صدمه

برومنـد   فرزنـد ) ع(فاش كردم كه در حين فرو افتـادن از اسـب، حـضرت ابوالفـضل    
وقتي كه ايـن حادثـه روي    .ظاهر شد و مرا در هنگام سقوط گرفت) ع(حضرت علي

                                                                                                                   
پسرش را چنين بيمار ديد، درمانده شد و غمي كه داشت، اعليحضرت وارد اتاق شد و وقتي در يكي از روزهايي كه تبي تند 

كمي بعد، وقتي به محل سكونت خود رفت، وضع واالحضرت بدتر شد، تبش باال . صورتش نمايان گشت كرد در احساس مي
 كمي بعد متوجه شدم كه پيشاني و. دارد هايش را باز نگه تواند چشم رسيد به اغما رفته است و ديگر نمي رفت، و به نظر مي

امام را . حالم خوب شد": سپس ناگهان بيدار شد و در حالي كه لبخندي بر لب داشت گفت. بدنش به شدت عرق كرده است
).275-276پيشين؛ . بهبودي (".خواب ديدم     

.87. ، ص1353تهران، نشر كتاب، ، مأموريت براي وطنم، محمدرضا پهلوي. 7   
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كردم، حكايت مرا جدي   هنگامي كه ماجرا را براي او نقل،داد، پدرم حضور نداشت

 مبرخيـزم ولـي خـود    نيز با توجه به روحية وي نخواستم با او به جدلنگرفت و من 
  8.نداشتم هرگز كوچكترين ترديدي در واقعيت امر رؤيت حضرت عباس بن علي

  
بار ديگر، روزي كه با مربي خود در كاخ سلطنتي سعدآباد، واقع در شمال 

  :زد تهران، قدم مي
  

اي از نـور       گرد عارضـش هالـه      ملكوتي ديدم كه بر    اي  هناگهان مردي را با چهر    
در آن حين به . سازند، نمايان بود بن مريم مي رب از عيسيغصورتي كه نقاشان  مانند

 من با امام ةمواجه. شد كه با خاتم ائمه اطهار حضرت امام قائم روبرو هستم من الهام
 آن موقع مشتاقانه از مربـي خـود سـئوال     در.چند لحظه بيشتر به طول نينجاميد زمان
» كسي را ؟ اينجا كه كسي نيـست  چه«: او را ديدي؟ مربي متحيرانه جواب داد: كردم

بودم اطمينـان داشـتم كـه جـواب      اما من اين قدر به اصالت و حقيقت آنچه كه ديده
  9.  نداشتمترين تأثيري در اعتقاد مربي من كوچك

  
ايران در سراسر زندگي در     همين دليل   گفت اعتقاد داشت و به        او به آنچه مي   
براستي به اعتبارش صدمه    ها    گفتن اين حرف   حتي زماني كه     ،و در خارج از ايران    

ها را در آخرين كتابي هـم كـه در تبعيـد              او اين گفته  . كرد  تكرار مي ، آنها را    زد  مي
 او چند ماه پيش از مرگ و در خلوت اتاقش در مصر به كـساني     10.نوشت گنجاند 

كردند بـا صـداقتي ترديدناپـذير ايـن           حبه مي كه به دليل انتشار كتابش با وي مصا       
  :گفته استپاسخ به تاريخ در . مطالب را بازگفت

  
                                                 

.87-88. صص. همان. 8  

.88-89.صص. همان . 9   
10 Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History, New York, Stein and Day, 1980, pp. 57-61. 
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تمـام جوامـع    . از نظر من اعتقادات ديني اصل و اساس زنـدگي معنـوي اسـت             
ايمـان  . رونـد   بدون آن اعتقادات، هر قدر از نظر مادي پيشرفته باشند، به بيراهـه مـي              

ايمان واقعـي در  . القي و قدرت معنوي استحقيقي بهترين ضمانت براي سالمت اخ   
نظير در فراز و نشيب زندگي است؛ براي هر ملت هم حامي معنوي        حمايتي بي انسان  

  11. قدرتمندي است
  

***   
قـدر  . بـود  شـناس    وظيفه وجدي  اما مانند پدر    تر    محمدرضا از پدرش ماليم   

. تدانـس    مـي   بـود  هـاي پـدرش     يكـي از ويژگـي     را كـه     رعايت نظـم و انـضباط     
گـذاري رضاشـاه      تيمورتاش، وزير دربار، به او آموزش داد به هنگام مراسـم تـاج            

هـا را     چگونه رفتار كند، محمدرضا كه در آن زمان شش ساله بود، آن دسـتورعمل             
دانست وليعهد بودن به چه معناست، ولي بـا ايـن     او هنوز نمي  . مو به مو اجرا كرد    

وليعهـد  "مخصوص او، با محبت او را       زيرا گاهي هاشم، خدمتكار     . واژه آشنا بود  
داران محله هم از همين عنوان        ، و ديري نگذشت كه دكان     12كرد   خطاب مي  "جونم

  . كردند استفاده مي
  

اي جـدا در       خانـه  بـه محمدرضا پس از آنكه به مقام وليعهدي منصوب شـد           
. منتقل شد مجموعة كاخ گلستان، كه پيش از اين محل سكونت شاهان قاجار بود،             

دوستانش   از داد  ، هرگاه  شرايط اجازه مي      محيط تازه  ا وجود جالل و جبروت     ب اما
 مجيد اعلم، دوست ديرين محمدرضـا،       13. بدون تشريفات رفتار كنند    مي خواست 

اعلـم شـش سـال بيـشتر نداشـت و در            . آورد  نخستين ديدارش با او را به ياد مي       
ـ          در باغ شهرداري   جشني ه انجمـن شـير و       شركت كرده بود كه براي كمك مالي ب

                                                 
60. ص. همان.   11 

.253.  بهبودي، همان   .12  

.1اشرف، همان، نوار شاهدخت مصاحبه با . 13   
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كننده براي كودكان اجـرا      هايي سرگرم   در اين جشن برنامه   . خورشيد سرخ برپا بود   

اعلم خردسال شيفتة تماشاي دو قـوچي       . ها بود   شد كه يكي از آنها جنگ قوچ        مي
تـر از     او متوجه پسري خردسال   . شده بود كه شاخ در شاخ يكديگر انداخته بودند        

ود و لباس نظـامي بـه تـن داشـت و دسـتش در               خود شد كه در كنارش ايستاده ب      
آورد   به ياد مـي   اعلم   .ر حال تماشاي اين نمايش بود     دست سربازي بود و او هم د      

، پسر سردار    خان بيا با محمدرضا  ": كه عمويش آمد، دستي به پشت او زد و گفت         
  . ها ايستادند  پس از آن دو پسربچه با هم به تماشاي جنگ قوچ".سپه آشنا شو

  
روزي . زماني بعد رضاخان پادشاه و محمدرضا وليعهد تاجـدار شـدند          اندك  

 به او گفتند   پدر و مادر   .اعلم خردسال را براي بازي با وليعهد به دربار فراخواندند         
يادت باشد تعظيم كنـي و او       ": بايد خيلي مؤدب باشد و تشريفات را رعايت كند        

 به دربار رفت و همان      لمع ا ".و هرگز محمدرضا صدا نكني     بنامي   'واالحضرت'را  
آن روز را بـه يـاد       ": وليعهـد بـه او گفـت      . گونه كه به او گفته بودند رفتـار كـرد         

شن همديگر را ديديم؟ آن روز با من مثل فردي همتراز خودت            جآوري كه در      مي
به من اين طور    ":  اعلم گفت  "ويي واالحضرت؟ گ  رفتار كردي چرا حاال به من مي      

بـين خودمـان    . آه، اين فقط تـشريفات اينجاسـت      ": د گفت  وليعه ".اند  دستور داده 
ما با هم دوستيم و اميدوارم از اين به بعد مثـل دو             . الزم نيست آن را رعايت كنيم     
   14".دوست نسبت به هم رفتار كنيم

  
 بودند، حسين فردوست و مهرپـور       محمدرضااز ميان چند نفري كه همبازي       

ند، اولي فرزنـد افـسري جـزء و دومـي           تري با او داشت     تيمورتاش روابط صميمانه  

                                                 
2.ص. 1991 مه 22. كاليفرنيا. گر احمد قريشي مصاحبه. مصاحبه با مجيد اعلم. آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران. 14   
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فردوسـت بـه    . فرزند وزير دربار و قدرتمندترين فرد بعد از رضاشاه در ايران بود           
 بود و همچنين  هاي كه محمدرضا به او پيدا كرده بود همبازي وي شد            خاطر عالقه 

كرد وليعهد بايد با تمام اقشار اجتماع سـر و كـار          به اين دليل كه رضاشاه  فكر مي       
فهميد چرا  آمد و نمي     حال، رضاشاه از فردوست خوشش نمي      اين ا ب 15.ته باشد داش

او دستور داد هر پنجشنبه فردوست را به حمام عمومي          . پسرش او را دوست دارد    
فردوست تـا   . و سپس نزد پدرش ببرند و تا شنبه كه روز اول هفته بود آنجا بماند              

.  دربار خوشحال نيست   كرد او در    حدودي عبوس بود؛ شاهدخت  اشرف فكر مي       
شد و    برادرم غمگين مي  . دانستيم كجا رفته است     شد و ما نمي     او گاهي ناپديد مي   "

 وليعهد توجـه داشـت      16".برادرم او را خيلي دوست داشت     . فرستادند  سراغ او مي  
وقتي زمان رفتن وي به سويس      . كه با فردوست مثل فردي برابر با خود رفتار كند         

ها   دان   فردوست هم همراه او برود و درخواست كرد جامه         فرا رسيد اصرار كرد كه    
  17.هاي آنها از يك نوع باشد و جامه
  

بـه دليـل    تازه اشرف هـم      نبود،   محمدرضاهيچ دختري جز اشرف دور و بر        
  اغلـب خـود را بـه زور بـه ايـن              پسرانه و صميميت طبيعي با برادرش     شخصيت  

اشرف يعني شمس، كـه شـاه و        رفتار مادر و خواهر بزرگ      . كرد  پسرها تحميل مي  
محمدرضـا اشـرف    . ملكه عالقة خاصي به او داشتند، نسبت به اشرف خوب نبود          

هـايي كـه بـر دنيـاي       انـصافي   براي حفاظت از وي در برابر بي      و  را دوست داشت    
اشرف بعدها  . جست  كوچك وي حاكم بود، از نفوذ خود در مقام وليعهد سود مي           

خواسـت شـانس جنگيـدن را         بود و همواره مي   ها او ناجي من       در آن سال  ": گفت

                                                 
.1، نوار 2001 فوريه 3اشرف، شاهدخت مصاحبه با . 15   

.همان. 16   

. 1982ژوئن : گر احمد قريشي، نيويورك مصاحبه با ابوالفتح آتاباي، مصاحبه. آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران.17
62.-63.صص  
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 پس از رفتن وليعهد به سويس، اشرف بسيار احساس تنهايي كـرده             ".به من بدهد  

  18.بود
  

اي نظامي كه فقط به همين منظور در          وليعهد تحصيالت ابتدايي را در مدرسه     
محوطة دربار تأسيس شده بود به پايان رساند، در آن مدرسه او بـا بيـست تـن از                   

آموزان ديگر كه به دقت از ميان پسران افـسران نظـامي و مقامـات كـشوري              دانش
آمـوزش نظـامي    . گرفتنـد   برگزيده شده بودند، از بهترين معلمان موجود تعليم مي        

آموزان كه فقط شش يا هفت سال داشتند،          هم بخشي از برنامة درسي بود و دانش       
 دسـتور داده بـود كـه بـا     رضاشاه. يافتند ها حضور مي  با لباس نظامي در آن كالس     

 همـه  زيرا ،بودموثر  تا حدودي  تنهادستوراين اما پسرش مثل ديگران رفتار كنند،      
دانستند كه وليعهد فرزند دلبند شاه است و هيچ ميزانـي از هـشدار و گوشـزد                   مي

و لبتـه ا   ا .گذاشـتند   احتـرام مـي   محمدرضـا   بـه   پـس   . داد  اين واقعيت را تغيير نمي    
ا و جدي، پرانرژي و گـاهي شـيطان بـود           آموزي ساعي     دانش ارت  هرگـز شـر    امـ
 او كـشتي را، كـه ورزشـي ملـي بـود، دوسـت       .بااستعداد بود در ورزش   .كرد  نمي

در بـاغ سـعدآباد شـميران، اقامتگـاه تابـستاني           . دويـد   چابك بود و تند مي    . داشت
 او. رفـت   از آنهـا بـاال مـي      محمدرضا  هاي زيادي وجود داشت و       خانواده، درخت 

سواري را فرا گرفـت ولـي بعـدها يعنـي در نوجـواني آن را در حـد كمـال                       باس
طــور در چوگــان از روي  در فوتبــال هــم بــازيكن خــوبي شــد، همــين. آموخــت

دوسـتانش  هميـشه     به هنگام بـازي بـا       . دوچرخه، كه بازي جديدي در ايران بود      
دها اقـرار    بع اما  كرد    نقش بازرس پليس را به عهده داشت و دزدها را دستگير مي           

 19. عـالي نبـود    كرد كه روش وي نيز، هماننـد روش هـاي معمـول در كـشورس،              
                                                 

. پيشين. اشرفشاهدخت مصاحبه با . 18  
.86. ، پيشين، صمأموريت براي وطنمپهلوي،  .19   
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 شتهايش، از جمله حملة بـسيار شـديد ماالريـا در هـ              خالصه در فاصلة بيماري   
  . بود پر جنب و جوشسالگي كه عوارضش تا پايان عمر باقي ماند، بسيار

  
ر چهـل   ، د 1339در سـال    . شاهزادة جوان خلق و خـويي دمـوكرات داشـت         

 بـا شخـصيت پـدرش        او كه شخصيت نوشت   سال سلطنت،    20سالگي و پس از     
بود زيرا هـر شخـصيتي پـروردة شـرايط             و بايد هم چنين مي     شتاساساً تفاوت دا  

غلـب   كـه ا   هـم داشـت   آموخته  شخصيت او بخشي      20.تاريخي خاص خود است   
 لعوامـ نمود كه بين نفوذ پدرش، كه معيـاري بـراي سـنجش تمـام                 زماني رخ مي  

اي كـه     داد، و نفـوذ مـادام ارفـع، مربـي           ديگري بود كه او را تحت تأثير قـرار مـي          
  .آمد جايگاهي خاص در تربيت اولية او داشت، تناقضي پيش مي

 
مادام ارفع خانمي فرانسوي بود كه در پاريس با مردي ايرانـي بـه نـام ارفـع                  

م كرد تا به وليعهـد و       رضاشاه او را استخدا   . ازدواج كرده و با او به ايران آمده بود        
 را يـاد    "تـر زنـدگي     چيزهاي ظريـف  "ديگر فرزندانش فرانسه، يا به قول خودش        

پرستي افراطي نـسبت بـه    مادام ارفع برازنده، فرهيخته، داراي احساس ميهن  . بدهد
چيزهـاي  "او يكسره   .  بود  فرانسه، و مانند اغلب فرانسويان آن دوره مخالف آلمان        

. داد، چيزهايي كه تا پايان عمر در ذهن آنها مانـد            ن ياد مي   به اين كودكا   "فرانسوي
پاريس با تمام شهرهاي دنيا فرق داشت و شهري بود زيبـا و ثروتمنـد كـه حـس                   
خالقيت بشر در آن موج مي زد، نه فقط در زمينة هنـر، ادبيـات و علـم، بلكـه در       

مس و  شـ . ها در فرهنگ و تمـدن مـدرن بـود            زادگاه بهترين   نيز شيوه كشورداري 
انگيز پاريس در آتـش       هاي شگفت   اشرف در نتيجة توصيفات مادام ارفع از زيبايي       

 محمدرضاي جوان هم  از مـادام ارفـع دربـارة            21سوختند،   مي  شهر عشق ديدن آن  
                                                 

. 66-67.صص. همان.20  
1:1.، پيشين پهلوياشرفشاهدخت مصاحبه با . 21   
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هاي دموكراسي سرچشمه گرفته از افكار مربوط به انقالب فرانسه، مطالب          فضيلت

مونتـسكيو، ولتـر و روسـو، و        مادام ارفـع بـا محمدرضـا دربـارة          . زيادي آموخت 
گفت، و دربـارة اينكـه شـاهان و           همچنين دربارة ناپلئون، پطر و كاترين سخن مي       

مادام ارفع اين نكته را هـم       . رهبران بزرگ چه كارهايي بايد براي كشورشان بكنند       
كرد كه پـدرش حـق داشـت كـه شـكوه و        همواره با ظرافت به پسر جوان القا مي       

الگويي براي شكوه اين كشور در آينده بداند، ولي فرهنگ        عظمت گذشتة ايران را     
ها بـراي اينكـه       ايراني. و تمدن ارزشي بيشتر از قدرت و زور خشك و خالي دارد           

آنها به نوعي انقالب فرانـسه      : براستي متمدن شوند بايد از نظر فرهنگي تغيير كنند        
ادام ارفع نفـوذ    شايد م . از سوي شاهي نياز دارند كه غرقه در چيزهاي مدرن است          

 9 رضاشـاه، كـه پـس از         به همين دليـل   گذاشت،     زيادي بر محمدرضا مي    "زنانة"
داد، تصميم گرفـت   ضا، به غذا خوردن روزانه با پسرش اهميت مي      رسالگي محمد 

تر نيـاز دارد و بـراي او آمـوزش مطلقـاً              كه وليعهد به همنشيني با روحيات مردانه      
ا سويس به پرورش بذري كه مربـي فرانـسوي          البته بعده . نظامي را در نظر گرفت    
خـود را بـراي هميـشه مـديون ايـن خـانم             "محمدرضـا   . كاشته بود، كمك كـرد    

  22. در فرانسه درگذشت1959 كه در سال "]دانست مي[
  

***  
سويس كشوري به   .  دقت براي تحصيالت وليعهد انتخاب شده بود       اسويس ب 

هـاي    هـا سـال      سال  اين .نگيز نبود امسئله  تمام معنا غربي بود، ولي از نظر سياسي         
كمونيسم عصر استالين اروپا را، كه روز به روز بيـشتر بـه سـوي               . دشواري بودند 

كشورهاي مهـم اروپـا آمـادة سـتيزه         . رفت، به چالش طلبيده بود      فاشيسم پيش مي  

                                                 
.84. ص. ، پيشينمأموريت براي وطنمپهلوي، . 22   
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نفع ايـران   . شدند و ايران اطمينان داشت كه پيامدهاي آن را تجربه خواهد كرد             مي
طـرف    هـا باعـث شـد كـه سـويس بـي              متعادل با تمام اين جنـاح      در حفظ روابط  

رضاشـاه سـويس    . ترين كشور غربي براي تحصيالت وليعهد به شمار آيد         مطلوب
بـه وليعهـد اجـازه دادنـد دو تـن از            . بنا شد وليعهد و برادرش برونـد      . را برگزيد 

 او حسين فردوست و مهرپـور تيمورتـاش را        . دوستانش را براي همراهي برگزيند    
 بـه عنـوان سرپرسـت و راهنمـاي          23علي اصغر خان مؤدب نفيـسي     . انتخاب كرد 

آقاي مستشار، معلم زبان فارسي وليعهد، هم بـراي رسـيدگي           . وليعهد انتخاب شد  
  .به زبان و ادبيات فارسي او روانة سويس شد

  
،  وليعهد به همراه تيمورتاش، وزير دربار، و نفيسي كه           1310 شهريور   13در  

. را به عهده داشت، عازم انزلي شد كه بعدها بندر پهلوي نام گرفـت             سرپرستي او   
هايي كـه     رضاشاه هم همان روز عازم گيالن شد، به ظاهر براي رسيدگي به برنامه            

 در واقع براي اينكه شاهد عزيمـت پـسرش          امادر استان گيالن در حال اجرا بود،        
 بـه   روسـيه ي دريـايي     شهريور وليعهد بـر كـشتي نيـرو        15در روز   . به اروپا باشد  

روي عرشه ماند تا كشتي به حركت در آمـد و آن قـدر بـه                .  شد  سوار مقصد باكو 
خط ساحلي، جايي كه پدرش ايستاده بود، نگاه كرد تا اينكـه خـشكي در افـق از                  

بعدها به خواهرش اشرف گفت وقتي روي عرشه ايستاده بـود           . نظرش ناپديد شد  
نخستين بار احـساس غمـي همـراه بـا     ترك كردن پدرش براي     : دو دغدغه داشت  

اتكا بودن به ديگـري       نوميدي در وجودش مي ريخت؛ براي نخستين بار تنها و بي          

                                                 
االطبا  ، پسر پزشكي نامدار و متنفذ به نام علي اكبر نفيسي مشهور به ناظم)1251-1328(الدوله  علي اصغر نفيسي، مؤدب. 23

بود كه در دوران انقالب مشروطه در تهران، بروكسل و ليون تحصيل كرده و در مجلس دوم نماينده شده بود، بعدها هم 
 جلد، اصفهان، 4، تاريخ جديد و مجالت ايرانصدر هاشمي، . م. (رياست  سازمان بهداشت و رفاه عمومي به او محول شد

-1329كمال    

.)  به بعد221. ، صص  327 



  
  
  زندگي و زمانه شاه  ٥٤

 
هايي را كه مادام ارفـع دربـارة          تمام حرف . آورد  و در راه اروپا، او را به هيجان مي        

البته لوزان با پاريس و سويس با       . كرد   به او گفته بود، در ذهنش مرور مي        "فرنگ"
بـه  حدي كه تصورش بـراي او ممكـن بـود           تا  نسه تفاوت زيادي داشت، ولي      فرا

  24.بودانتظار هيجاني در درون او به وجود آورده شد و اين  آنجاها نزديك مي
  

از به باكو رسيدند و از آنجا به قطاري منتقل شدند كـه             مسافر ابتدا   نوجوانان  
فتن به لوزان براي حضور در      آنها، پيش از ر   . رفت  لهستان و آلمان به ژنو مي     مسير  

در لوزان او و برادرش     . مدرسه، دو هفته در كنسولگري ايران در ژنو اقامت كردند         
اي بــه نــام مرســيه اقامــت گزيدنــد در حــالي كــه بــاقي پــسران در  نــزد خــانواده

ايـن  . وليعهد از زندگي نزد خانوادة مرسيه خشنود بود       . روزي مدرسه ماندند    شبانه
او بعـدها   . د از آقاي خانه و همـسرش، سـه پـسر و دو دختـر              خانواده متشكل بو  

 احتماالً آنها زيادي مهربان بودند زيـرا      ".آنها خانوادة بسيار مهرباني بودند    "نوشت  
ريبـاً  قتو  اي پـسرانه      ، كه در آن دوره مدرسه     "لو روزه "پس از يك سال وليعهد به       

لو 'رست و به امر پدرم به       به توصية سرپ  ". در نيمه راه ژنو و لوزان بود، منتقل شد        
تر بـراي مـن بـود و مدرسـة             منتقل شدم، زيرا پدرم خواستار محيطي جدي       'روزه
رفـتم كـه      اي مي   من قبالً به مدرسه   . آورد  را بهتر فراهم مي   خواسته  روزي آن     شبانه
  يـك و نـيم       'لـو روزه  'آمـوزان     تعداد دانش . آموز داشت و مختلط بود       دانش 150

كنترل كردن پسر   احتمالي  به   25".پذيرفت  بود اما دختران را نمي    برابر مدرسة قبلي    
اي دال    جوان در خانوادة مرسيه براي نفيسي مشكل شده بود، هر چند هيچ نـشانه             

نفيسي تصميم گرفته بود كه او بايـد در       . بر رفتار نادرست وليعهد در دست نيست      

                                                 
.پيشين.  پهلويشرفا  شاهدخت  بامصاحبه. 24   
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 درس  مـع   جفقـط   را  و حواسـش    باشـد    بـه دور از دختـران         و تـر   محيطي جدي 
  .كندخواندن 

در عـين   . اي مخـتص پولـدارها را داشـت          تمام تجمالت مدرسـه    "لو روزه "
اي جدي بود كه ذهن شاگردانش را به كـار مـي انـداخت و از آنهـا                    حال، مدرسه 

. داشت  انتظار داشت براي  كسب نمرة خوب تالش كنند و آنها را به رقابت وا مي               
و آيين رفتاري خاصي بـر پايـة اصـول          براي جدي و ساعي بودن ارزش قائل بود         

همچنـين بـراي شـاگردانش فرصـت ايجـاد          . اخالقي و رفتار شرافتمندانه داشـت     
هاي آنان در     آورد كه براي مجاهدت     المللي را فراهم مي     روابطي ويژه در سطح بين    

  26.آينده ممكن بود بسيار سودمند باشد
  

. گرفـت  اي خـوبي مـي  هـ   نمرهوليعهداما  دشوار بود   "لو روزه " برنامه درسي 
هاي عالي مي گرفتم، ولي هيچ وقـت مطمـئن نبـودم كـه                در تهران همواره نمره   "

هـا تـأثيري      در سويس، كه پايگاه اجتماعي بر نمره      . هستمهايي    سزاوار چنين نمره  
 او در رياضي و علـوم طبيعـي سـرآمد           ".گرفتم  هاي عالي مي    نداشت، باز هم نمره   

 داشـت و عاشـق ادبيـات فرانـسه بـود كـه در آن       بود، تاريخ و جغرافيا را دوست  
 در كالس هندسه شاگرد چندان خوبي نبـود ولـي از            ".پيشرفتي چشمگير داشت  "

فهميد چـرا چنـين اسـت، ولـي          نمي. آمد  عهدة هندسة تحليلي خيلي خوب بر مي      
تواند در مورد افتخاراتي كه كسب و جـوايزي كـه بـه دليـل                 خوشحال بود كه مي   

  مطـالبي  كرد بـراي پـدرش      هاي ديگر دريافت مي     وب در درس  هاي خ   گرفتن نمره 
، هـم   "لـو روزه  "هـاي     هاي ورزشي، بخش ديگـري از برنامـه         در فعاليت . بنويسد

اش بـسيار   بعدها نوشت با شگفتي متوجه شده بود كـه وضـع سـالمتي          . موفق بود 
او . كشيد و عضالتش قـوي شـده بـود          بهبود يافته است، با سرعت بيشتري قد مي       

                                                 
26.http://www.rosey.ch/welcome.html 
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هـاي    مـدال انـواع مـسابقات دو ميـداني        هـاي پرتـاب ديـسك و نيـزه و             شتهدر ر 

هاي فوتبال و تنيس مدرسه برگزيده        و به عنوان كاپيتان تيم     گوناگوني دريافت كرد  
  27.شد

گيـر    جوان زيادي سـخت   وليعهد   از نظر گير بود،      سرپرستي سخت   نيز نفيسي
ي بزرگ شده بود بـا      كه زير دست پدري جد    رفت وليعهد     بود، هر چند انتظار مي    
رفتنـد، نفيـسي او را      هاي او به شـهر مـي        كالسي  وقتي هم . اين روش مأنوس باشد   

پسر خودش  به دنيا آمدن    پيش از   كمي  محمدرضا  .  كرد در مدرسه بماند     وادار مي 
شـب كريـسمس و سـال نـو         . اجازه نداشتم با آنها بـروم     ":  نوشت 1339در سال   

رفتنـد و سـال نـو را جـشن            س رقـص مـي    كنـان و آزاد بـه مجـال         دوستانم شادي 
تنها وسيلة سـرگرمي مـن      . ماندم   من بايد تنها و غمگين در اتاقم مي        اماگرفتند،    مي

. يك راديو و يك گرامافون بود، و در خوشگذراني هيچ رقابتي با دوستانم نداشتم             
نداشتم كه اين روش درست است و وقتي صاحب پسري شوم هرگز او             قبول  من  

افـزون  .  سنگين بـود   "لو روزه "هايش در      بار درس  28".كنم  بزرگ نمي را اين طور    
هاي مدرسه فـرا   بر اين، او بايد دستور زبان و ادبيات فارسي را هم مثل بقية درس           

هـاي نفيـسي، تأكيـد         كه مستشار، احتماالً با گوشـزد كـردن        هايي  ، درس گرفت مي
 آنهـا  ست كم به اندازة     دهاي ديگر اهميت نداشته باشند        از درس كرد اگر بيشتر      مي

هاي آقاي نفيسي بـه خـاطر         گيري  دانم سخت   تا به امروز هنوز نمي    ". اهميت دارند 
رهنمودهاي پدرم بود يا به اين دليل كه خود را وقف آمـوزش و تربيـت درسـت                  

جـز در شـرايط بـسيار       . در هر حال، مـن مثـل يـك زنـداني بـودم            . من كرده بود  

                                                 
.102-103. صص. همان. 28  
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ك كنم و در آن صورت هم فقـط بـه همراهـي             استثنايي حق نداشتم مدرسه را تر     
  29".سرپرستم اين كار ممكن بود

  
اي بـه     به محمدرضا دستور داده بودند كه هـر هفتـه در مـوقعي معـين نامـه                

پدرش بنويسد و پيشرفت درسي خود و برادرش را به وي گزارش دهـد تـا شـاه             
 براي  هويژ ار، به اين كار براي درب   . شنبه پيش از ظهر دريافت دارد      آن نامه را هر سه    

 شاه، كه شخصاً مأمور دريافت نامه و رسـاندن           مخصوص الملك رئيس دفتر    شكوه
شـنبه شـاه بـا نگرانـي          روزهاي سـه  . آن به دست شاه بود، اهميت زيادي پيدا كرد        

. پـذيرفت  منتظر نامة پسرش بود، و پيش از خواندن آن هيچ نامة ديگـري را نمـي               
 گرفت براي اينكـه نامـه        صورت مي   ممكني قداماهر  ادارة پست منتظر نامه بود و       

مؤدب نفيسي، كه مراقب بود وليعهد نامه را بنويـسد، آن           .  به دربار برسد   سر وقت 
را از او بگيرد و شخصاً پست كند، به وليعهد هشدار داده بود كه هر گونه كوتاهي            

شـود و بـه ايـن ترتيـب احـساس             در انجام اين وظيفه موجب توبيخ ديگران مـي        
 و  صاحبمنـصبان كـشوري   در دربـار    . اف و رأفت پسر جوان را برانگيخته بود       انص

شنبه با شاه ديدار كننـد هميـشه نخـست دربـارة      مقامات نظامي كه بنا بود روز سه  
اگر نامه نرسيده بود كساني كه به حـضور شـاه   . كردند  رسيدن نامه پرس و جو مي     

ه اغلـب اوقـات ايـن     خوشـبختان . شدند به هيچ وجه خـشنود نبودنـد         شرفياب مي 
 به  آرامشد،    الملك نخست فقط با نامه وارد اتاق شاه مي          داد، شكوه   روش نتيجه مي  

گشت تا به شاه فرصت خواندن نامه را در خلوت بدهد، و دوبـاره                كن برمي   كفش
اي خنـدان   شد تا آنها را به شاه كه چهره     ها وارد مي    پس از اندك مدتي با باقي نامه      

  .داشت، تسليم كند
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گذاشت كـه آن روز بـه ديـدار شـاه             اين نامه مجالي هم در اختيار كساني مي       

 بـه كـشور تبريـك گوينـد و          شرفتند تا بـه او در مـورد دسـتاوردها و خـدمت              مي
همچنين در مورد اشتياق وليعهد در تحصيل و آمادگي وي در كمـك بـه پـدرش                 

له، مـن بـه     ب": شاه پاسخي حاضر و آماده داشت     .  داد سخن دهند   پس از بازگشت  
ترين خدمت مـن بـه ايـران برگزيـدن وليعهـد              ام، ولي بزرگ     كرده خدمتكشورم  
شـود كـه او        وقتـي روشـن مـي      بلكهشود    اهميت اين نكته حاال معلوم نمي     . است

  30".برند آن وقت مردم به كنه وجود او پي مي. كارش را شروع كند
  

 و  در آغاز، روحيـة جـدي وليعهـد افـزون بـر حجـب و حيـاي فطـري وي                   
ــا   باعــث مــيشهــشدارهاي نفيــسي در مــورد مقــام و وظــايف شــد در روابــط ب

دانست در ميان پسراني كه به مقام         او نمي . رو باشد   هايش تا حدودي كم     كالسي  هم
دادند چگونه رفتار كند، رفتار آنها نسبت به او شـباهتي بـه رفتـار      وي اهميتي نمي  

 او را كه وليعهـد و پادشـاه آينـدة           ديگران در ايران نداشت، و آنها حتي ايران را و         
كرد، ولـي     رفتار آنها وليعهد را بسيار آزرده خاطر مي       . كردند  ايران بود، مسخره مي   

هاي آنهـا     رفت يا در برابر گفته      او همواره خونسرد بود و هيچ گاه از كوره در نمي          
ايـن سـكوت و سـكون وي خـشم دوسـتانش را بـر               . داد  واكنشي تند نشان نمـي    

پرسـيدند چـرا بـه گـستاخي آنهـا پاسـخ              كنان از او مـي      آنها سرزنش . انگيخت  مي
بار ديگري كه به تـو تـوهين كردنـد بـا آنهـا              "گفتند    دوستانش به او مي   . دهد  نمي

آيا در شأن من است كـه بـا         ": پرسيد   ولي وليعهد مي   ".گالويز شو و كتكشان بزن    
 بار  ".ق و وظيفة توست   اين ح . البته كه هست  ": گفتند   آنها مي  "آنها گالويز شوم ؟   

ها   آميز كرد او را به دعوا فرا خواند و تمام اهانت            اي اهانت   ديگري كه پسري اشاره   
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زني ديگر به او احتـرام مـي گذاشـتند، هـر چنـد                بعد از اين مشت   . به پايان رسيد  
  31.باشد" يکی از بچه ها" بنا به طبيعت و مقام خود نمي توانست هرگز او
  

اتريشي، كه هم كالسي محمدرضـا و راوي ايـن          اهراده  شاز نظر پل مترنيخ،     
رخداد است، وليعهد هميشه شخصيت و مقام خود را در نظر داشـت و همـين او                 

شخـصيت او در    . او نه آدمي ضعيف بود و نـه قلـدر         . كرد  را از ديگران متمايز مي    
در خلـوت او صـميمي، مهربـان و كمـي           . كـرد   خلوت و در مـأل عـام فـرق مـي          

او هميـشه   .  در مأل عام خـشك و رسـمي و بـه ظـاهر متكبـر بـود                 .طبع بود   شوخ
  حفـظ  ايـن تمايـل بـه     . اي را حفظ مي كرد و براي خود حريمي قائل بـود             فاصله

 اصرار بر حفظ    .حريم خصوصي تا حدودي ناشي از حجب و حياي فطري او بود           
حريم خصوصي از برداشت وي از موقعيتش بـه عنـوان وليعهـد و پادشـاه آينـده                  

او به خاطر داشت كه پدرش مـستقيماً و بـا مثـال زدن ايـن                . گرفت  ه مي سرچشم
. هاي ديگر، و حتي مثل برادرانش، نيـست         نكته را روشن كرده بود كه او مثل بچه        

او مـشتاق   . كنـد   شـود و ايـن او را از ديگـران متمـايز مـي               او در آينده پادشاه مـي     
ه وي بتواند در مقابل آنها      هاي آزادي بود، ولي افراد زيادي وجود نداشتند ك          لحظه

  .مقامش را كنار بگذارد مربوط به اين مسئوليت سنگين
  
در آنجــا او شــاهد اجــراي .  از جهتــي ديگــر هــم ســودمند بــود"لــو روزه"

 حق، قانون، مشاركت فـردي و  اگر چهو . دموكراسي، البته دموكراسي اشراف، بود    
 حالتي ابتدايي و نـاقص      آنجاگيري فردي، با توجه به وضعيت مدرسه،  در            تصميم

محمدرضـا جـرأت    . بـود سازمان اجتماعي و سياسي متفاوتي      حاكي از    داشت اما 

                                                 
. مصاحبه با فرح، . شاهدخت  مترنيخ، همسر واالحضرت پل مترنيخ اين حكايت را براي شهبانو  فرح روايت كرده است. 31

.1، روي 3، نوار 2000پاريس،   ژوييه    
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كرد در اين باره چيزي براي پـدرش بنويـسد، ولـي در ايـن بـاره فكـر و در                       نمي

كـرد و بـا دوسـتانش دربـارة آنهـا بـه بحـث         ذهنش ايـن مـسائل را بررسـي مـي     
به اندازة پاريـسي كـه مـادام ارفـع          در سويس و در مدرسه هيچ چيز        .  نشست  مي

رسيد، نه حتي شيوة حكومتي، ولي نكتة         توصيف كرده بود، شكوهمند به نظر نمي      
مهمي وجود داشت، رفتار مردم اين ديار، نسبت به هم، نسبت به او و نـسبت بـه                  

محمدرضـا  . تفاوتي بسيار داشت  شناخت    با شيوة رفتار مردمي كه او مي       شاه ايران 
هي متفاوت خواهد بود، نه اينكه پـدرش شـاهي بـزرگ و شـايان               كرد شا   فكر مي 

ايران در دورة پادشـاهي  اميدوار بود تقليد نباشد، ولي او شباهتي به وي نداشت و     
شـگفت اينكـه محمدرضـا احـساس نيـاز بـه ديـن              . كندوي با ايران كنوني فرق      

و چنان كـه    پنج بار   هر روز   براي نخستين بار شروع كرد به نماز خواندن،         . كرد  مي
او از خـدا درخواسـت      . خواند   ركعت نماز مي   17داشت    اصول شرعيات مقرر مي   

وقتـي هـم كـه    و با خود مي انديـشيد  . ياريش دهددرست كرد براي يافتن راه      مي
هـاي خـود    شاه شود به روستاييان كمك مي كند تا پول كافي براي سـاختن خانـه   

 هـم مستـشار و هـم نفيـسي          32.داشته باشند و ابزار الزم براي كـشاورزي بخرنـد         
دربارة تاريخ گذشتة ايران، دربارة شـكوه دربـار و عظمـت ايـن امپراتـوري بـا او            

متون درسي وي شامل بخشي دربارة خسرو انوشيروان، تنهـا شـاه           . زدند  حرف مي 
 بود و حكايت زنجير متصل به زنگـي كـه در دروازة كـاخ               "عادل"ايراني با لقب    
با كشيدن آن زنجير، زنگ را بـه         كمك شاه نياز داشتند      كساني كه به  آويزان بود و    

در مـتن كتـاب   . كردند كه به عدالت نيازمندند آوردند و شاه را آگاه مي صدا در مي 
حكايت خري نقل شده بود كه پشتش را به زنجير ماليد تا سـوزش و خارشـي را                 

اي هـ   بنا بر اين متن اين وضع حكايـت از توجـه شـاه بـه گرفتـاري                . برطرف كند 
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پذير نبود، ولي وليعهد      البته استفاده از چنين زنجيري ديگر امكان      . كرد  رعايايش مي 
هـاي همـه را       شـكواييه بـه نيابـت از او       توانست به جاي آن دفتري باز كند تـا            مي

  .دربارة هر گونه نارضايي خصوصي و عمومي دريافت دارد
  

پـسر   رضاشاه بود كه، با وجود دلبـستگي شـديد بـه             نمادي از شخصيت  اين  
، او را در سرزميني دوردست بـه مدرسـه بفرسـتد تـا چيزهـايي دربـارة                   ارشدش

از سـوي   . پيشرفت بياموزد كه خود وي هرگـز مجـال آموختنـشان را نيافتـه بـود               
اي وي اجـازة فـراهم آوردن همـين موقعيـت را           ديگر، روحية سنتي و خاورميانـه     

اشـرف  . دختران را براي ديدار برادرشان به سويس  فرسـتاد         . ش نداد براي دختران 
چنان كـه  "اي بنويسد تا  اي از پدرش اجازه خواست نام خود را در مدرسه        در نامه 

ايـن  ":  پاسخ شاه مختصر و مفيـد بـود        ".درخور جايگاه اوست تحصيلكرده بشود    
  تمـام   سـالش    او بازگشت و هنوز شانزده      33".فوري برگرد . مزخرفات را بس كن   

نشده ناگزير شد با مردي ازدواج كند كه شاه براي او برگزيـده بـود و اشـرف بـه                
  .هيچ رو دوستش نداشت

  
***  

، پنج سـال پـس از تـرك ايـران بـه كـشور               1315 ارديبهشت   21وليعهد، در   
شاه مـدت زمـاني     . خانوادة سلطنتي در بندر پهلوي از او استقبال كردند        . بازگشت

و با ظـاهري   لنگر بيندازد در بارانداز تنها ايستاده و منتظر بود،      پيش از آنكه كشتي   
هـيچ كـس بـا او حـرف         . ه بود مـي نگريـست     شد  از دور ظاهر    كه  كشتي  آرام به   

وليعهد پياده  . سرانجام  كشتي به موج شكن رسيد      . كرد  او هم سئوالي نمي   . زد  نمي
، شـناخت   از مي پدر، كه به سختي پسرش را ب      . شد و مستقيم به سوي پدرش رفت      

                                                 
.1 ، نوار2001 فوريه 3 اشرف، نيويورك،  شاهدخت مصاحبه با .33  
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 پيدا كرده بود، بـا او دسـت داد و     كه در اين زمان در نظرش ظاهري مردانه   پسري

سـپس هـر دو سـوار ليمـوزين شـدند و            . به شكلي گذرا او را در آغوش گرفـت        
 به مـرد جـوان    كردند ولي    مادر و خواهران از دور اين صحنه را تماشا مي          34.رفتند

احساساتـشان   گذاشت   شاه او را به آنها وا مي       آنها بايد تا زماني كه    . دشدنننزديك  
  . كردند كنترل مي را

  
محمدرضا دربارة نخـستين برداشـتش از محـيط بـه هنگـام ورود بـه ايـران                  

احساس كردم بندر پهلوي به شدت تغيير كرده اسـت و بـه هـيچ رو                ": نويسد  مي
ظـر  بـه ن  . قابل مقايسه با زماني نيست كه مـن بـه قـصد اروپـا آن را تـرك كـردم                   

  پـدرش بـه او       35".رسيد روستايي ايراني به شهري اروپايي تبديل شده اسـت           مي
در واقع از زمـاني     . ها و شهرها هم رخ داده است        گفت كه تغييرات در ساير استان     

 شاه شده بود، امور زيادي به تحقق پيوسـته يـا انجـام گرفتـه                1304كه پدرش در    
 و دوستانش در انجمن ايران جـوان        هايي كه علي اكبر سياسي      بود، از جمله برنامه   

الغاي كاپيتوالسـيون،   : در دوران نخست وزيري رضا شاه به او پيشنهاد كرده بودند          
مدرن شدن قوة قضاييه و تا حدود زيادي خروج آن از حيطة اختيارات روحانيان،              
اصالح ديوانـساالري، تـا حـد زيـادي غيردينـي شـدن نظـام آموزشـي، احـداث                   

نويـسي    وزش دادن بـه معلمـان، تـشويق دختـران بـه نـام             هاي جديد وآمـ     مدرسه
درمدارس، در ارجحيت قرار گرفتن آموزش فني و صنعتي، اعزام دانـشجويان بـه              
اروپا  براي تحصيالت عالي و تأسيس دانشگاهي مدرن در تهران؛ كشف حجـاب              

آهن سراسري ايران؛ تأمين امنيت       هاي جديد، آغاز احداث راه      زنان؛ افتتاح كارخانه  
  .؛ و آغاز مدرن شدن چند شهرها راه

                                                 
. همان. 34  
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بـه وقـوع پيوسـته       ولي رخدادهايي ديگر هم   . اينها بخشي از دستاوردها بود    

  زماني كه به پادشاهي رسيد     اماوليعهد همان موقع متوجه آنها نشد       اگر چه   بود كه   
، پدرش تيمورتاش قدرتمند را كه وزير       1311 دي   3در تاريخ   . پر و پا گيرش شد    

تيمورتاش .  دريافت رشوه شد   اتهامزل كرد و خواستار محاكمة وي به        دربار بود ع  
مجرم شناخته شد و دادگاه استيناف او را به پنج سال زنـدان و پرداخـت جريمـه                  

مــرگ نــامنتظر .   در زنــدان درگذشــت1312 مهــر 9او در تــاريخ . محكــوم كــرد
دال بـر آن    تيمورتاش به شايعاتي در مورد قتل وي انجاميد، هر چند هيچ مدركي             

شد رضاشاه در اين كار دست داشته است ولي در عـين حـال                گفته مي . ارائه نشد 
پيمـانش آمـده بـود        اين هم ذكر شد كه وي از مصيبتي كه بر سـر دوسـت و هـم                

هاي تهران  در آورد كه از         غمگين بود و دق دل خود را بر سر دو سردبير روزنامه           
سـتودند و تملقـش را        ز او را مـي    ديـرو ": عزل تيمورتـاش اسـتقبال كـرده بودنـد        

كنند بدون آنكه بداننـد چـرا معـزول شـده             گفتند و امروز از او سؤ استفاده مي         مي
  36".دهندة فرومايگي آنهاست است، و اين نشان

  
،  محمد علـي فروغـي، نخـست وزيـر و ركـن ديگـري از                 1314 آدر   10در  

ي، پـدر   حكومت رضاشاه، به اين دليل عزل شد كـه شـفاعت محمـد علـي اسـد                
 بـا دامادش، را كرده بود؛ اسدي به هنگام شورشي كـه در مـشهد بـراي مخالفـت                  

هاي غربي،  به تحريك روحانيان برپـا شـده بـود، نيابـت توليـت                  استفاده از لباس  
رضاشـاه حكـم بـه رسـيدگي داد و          . آستان قـدس رضـوي را بـه عهـده داشـت           

ه بدون هيچ شك و     هايي متعدد از مقامات مركزي و محلي دريافت كرد ك           گزارش
اي او را در مورد گناهكار بودن اسدي قـانع كردنـد و در نتيجـه فروغـي را                     شبهه

                                                 
36 . General Hassan Arfa, (London, John Murray, 1964), 236 
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ها، مورد وثوق او بود و اغلب بيش از تمـام             عزل كرد كه، بر اساس اغلب گزارش      

  اسدي در دادگاهي نظامي محاكمه ، محكـوم          37.كرد  همكارانش با او مشورت مي    
ع شد ولي، همان گونه كه خواهيم ديـد، پـس      فروغي مغضوب واق  . و تيرباران شد  

شـد تـا ترتيـب         ، فروغي بار ديگر فراخوانـده       1320از استعفاي رضاشاه  در سال       
  .به فرزند وي بدهدرا انتقال تاج و تخت 

  
، چند ماه پس از بازگشت وليعهد از سويس، علـي           1315 بهمن   20در تاريخ   

  شـايد  داور، كـه  . ه خودكـشي كـرد    اكبر داور، وزير ماليه هم در خانة خود اقدام ب         
كارآمدترين وزير رضاشاه بود، اقدام به چند اصالح مهم كـرد، از جملـه دسـتگاه                

مرگ او بـه شـايعات      . حكومتي، قوة قضاييه و تشكيالت مالي  ايران را مدرن كرد          
  .اي به دست نيامد كننده بسياري دامن زد ولي توضيح قانع

  
زكي به دست دشمنان رضاشاه داد و بـه         اين رويدادها و رويدادهايي ديگر گ     

ولي زماني كه پسرش به پادشاهي رسيد هيچ يـك از ايـن             . شهرت وي صدمه زد   
) 1312 (1933رخدادها به اندازة مذاكرة مجدد در مورد امتيـاز نفـت دارسـي در               

  . بازتابي انتقادآميز براي وي نداشت
  

 امتيـازي   1280 سال     تبار، در   ، تاجر انگيسي استراليايي   38ويليام ناكس دارسي  
شاه كسب كـرده      برداري از نفت در ايران، از مظفرالدين         ساله براي حفر و بهره     60

زمـان    شد كه تقريباً هـم      بود؛ اين امتياز شامل اياالت شمالي و همجوار روسيه نمي         
با دارسي امتيازي مشابه در مورد آنها به روسيه واگذار شده بود، ولي اندك زماني               

                                                 
291-292: 1روزشمار، . 37   
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بود كه در آنجا نفت قابل مالحظـه اي وجـود نـدارد وايـن                 شده فتهنتيجه گر بعد  
  در جنوب نفت به حد وفور كشف         1287 در سال    اما. ها متوقف شده بود     فعاليت

ركتي بـه نـام      شـ  1288شد و دارسي براي استخراج و بازاريابي براي آن در سـال             
، كـه در    ينستون چرچيل  و 1292در سال   . ران و انگليس تشكيل داد    شركت نفت اي  

آن زمان وزير درياداري انگلستان بود، دولت انگلستان را قانع كرد كه نفـت را بـه           
، )1914( 1293در سال   . سنگ كند   هاي جنگي جانشين زغال     عنوان سوخت كشتي  

 5/52در آغاز جنگ جهاني اول، باز هـم بـه تـشويق چرچيـل، دولـت انگلـستان                   
خريداري كـرد تـا مطمـئن شـود     درصد از سهام شركت نفت ايران و انگلستان را  

. تواند ذخاير كافي و ارزان نفت را براي نيروي دريـايي انگـستان فـراهم آورد                 مي
اين خريد باعث شد كه در مذاكرات مربوط به نفت دولـت انگلـستان بـه طـرف                  

  . صحبت اصلي ايران بدل شود
  

كـرد و    ها، امتياز دارسي را ناعادالنه تلقـي مـي          رضاشاه هم مانند اغلب ايراني    
معتقد بود آن امتياز در زماني كسب شـده بـود كـه قـدرت ايـران در حـضيض و                     

، با وجود اعتراضات ايـران، بريتانيـا و         )1907 (1286در سال   . بريتانيا در اوج بود   
. هاي نفـوذ خـود تقـسيم كننـد          روسيه به توافق رسيده بودند كه ايران را به منطقه         

ري و قـشقايي بـه ترتيـب در اصـفهان و            هـاي بختيـا     بريتانيا روابطي خاص با ايل    
هـاي نفتـي،      فارس و همچنين با شيخ خزعل در محمرة خوزسـتان، مركـز حـوزه             

 ايـران را تهديـد مـي كـرد كـه بـه طـور رسـمي                  1919قـرارداد   . برقرار كرده بود  
 سودش و آنچه بـه عنـوان        اشركت نفت در مقايسه ب    . الحماية انگلستان شود    تحت

بـا فـرا رسـيدن سـال        . داد رداخت مبلغي ناچيز به ايران مـي      پ  ماليات به بريتانيا مي   
، يك سال پيش از كودتا، موقعيت ايران چنان به قهقرا رفته بود كـه دولـت                 1298
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، 39 اسـميت ژانگلستان براي مذاكرات و حل و فصل منازعات سـر سـيدني آرميتـا       

ن را بـه   كه نماينـدگي دولـت ايـرا     داري انگلستان، را به تهران فرستاد       مأمور خزانه 
به هر حال، قرارداد مورد توافق، كه بايد به موجب قانون به تصويب             . عهده بگيرد 
اهميـت    و در نتيجـه رضـاخان توانـست آن را بـي           تصويب نشد   رسيد،    مجلس مي 
او كمي پس از تاجگذاري خود به دولت دستور داد توافق اولية دارسي             . تلقي كند 

اي به بار      هيچ نتيجه  1308ه در سال    را بررسي كند، ولي مذاكرات رسمي آغاز شد       
در ايـن ميـان، درآمـدهاي نفتـي ايـران در            .  به پايان رسيد   1310نياورد و در سال     

 36 درصد نـزول كـرده بـود و ايـن خيلـي بـيش از                 76 1310 و     1309هاي   سال
ت غيررسمي هم بـه نتيجـه نرسـيد و ايـن            امذاكر. درصد كاهش سود شركت بود    

، رضاشاه  كه    1311 آذر   6در تاريخ   . ه و دولت وي شد    باعث ناخرسندي بيشتر شا   
 بر عهده داشت، خواستار متن قرارداد دارسي      آن روز خود   رياست شوراي وزرا را   

اي   و سابقة مذاكرات شـد و در اوج عـصبانيت دسـتور داد آنهـا را تـوي بخـاري                   
سـتور  زاده، وزير ماليه، د      سپس به سيد حسن تقي     .كرد  بيندازند كه اتاق را گرم مي     

داد به اطالع شركت نفت ايران و انگليس برساند كـه قـرارداد دارسـي لغـو شـده                
   40.است

  
دولت انگلستان بر اين  اسـاس كـه بـه موجـب قـرارداد در صـورت بـروز                    

شد، به اين عمل لغـو قـرارداد اعتـراض و             اختالف نظر بايد به داوري مراجعه مي      
ايـران  . كند  مطرح مي لي در الهه     ديوان داوري بين المل    تهديد كرد كه دعوي را در     

هـاي ايرانـي حـق        چنين استدالل كرد كه چون كشوري مستقل است فقط دادگـاه          
رسيدگي به اين موضوع را دارند و مقامات بريتانيايي به هـيچ روي حـق دخالـت          

                                                 
39 . Sir Sidney Armitage-Smith 

.در آن موقع هدايت نخست وزير بود. 395. ، ص1363 تهران، انتشارات زوار، خاطرات و خطرات،مهديقلي هدايت، . 40   
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، دولـت بريتانيـا دعـوي را در         1311 آذر   24در  . در امور داخلي ايـران را ندارنـد       
، 41شاي مـذاكرات، جامعـة ملـل از ادوارد بـن       پس از پـاره   . جامعة ملل مطرح كرد   

 چكسلواكي بـود، در خواسـت كـرد بـين دولـت ايـران و                نمايندهرئيس خود كه    
شركت نفت ايران و انگلـيس ميـانجيگري كنـد تـا مـذاكراتي بـراي رسـيدن بـه                    

 و 42 فروردين سر جـان كـدمن  15در . قراردادي در مورد امتيازي جديد آغاز شود     
 از شركت نفت ايران و انگليس وارد تهران شدند تـا مـذاكرات              43فريزرسر ويليام   
بست رسيد و كدمن هم       به هر حال، ديري نگذشت كه مذاكرات به بن        . را بياغازند 

رضاشـاه  . خواست برگـردد، درخواسـت مالقـات بـا شـاه را كـرد               به ظاهر مي  كه  
.  منعقـد شـد    توانست در اين مورد ميانجيگري كند و قراردادي در اول ارديبهشت          

 ارديبهشت امـضا  و مجلـس هـم ايـن قـرارداد              9زاده آن قرارداد را در تاريخ         تقي
.  خرداد تصويب كـرد    7نام گرفت، در    ) 1312 (1933جديد را، كه بعدها قرارداد        

  44".شاه و فقط شاه امكان عقد اين قرارداد را فراهم آورد": كدمن بعدها گفت
  

 و به هنگام مشاجرات مربوط به ملـي         1330،45 دهة    آستانه اين قرارداد كه در   
بـه  . شدن نفت مورد انتقاد قرار گرفت، در زمان انعقاد نوعي موفقيـت تلقـي شـد               

موجب آن حوزة امتياز در حـد قابـل تـوجهي كـاهش يافـت، درآمـدهاي ايـران                   
هـاي    هاي شركت در امور محلي كاسته شـد، حـساب           افزايش پيدا كرد، از دخالت    

ركت را وادار كردند در مورد استخدام بـراي ايرانيـان           تر گشت و ش    شركت روشن 
هـاي    از نظر فني باصالحيت ارجحيت قائل شود و ايرانيان را براي تقبل مسئوليت            

                                                 
41 . Edward Benes 
42 . Sir John Cadman 
43 . Sir William Frazer 
44 . Donald N. Wilber, The Resurrection and Reconstruction of Iran (Hicksville, N. Y.: 
Exposition Pressm 1975), p. 150  

. كتاب حاضر8  و7، 6هاي  نگاه كنبد به فصل. 45   
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در واقع، اغلب ايرانياني كه پس از جنبش ملـي شـدن نفـت  و                . فني آموزش دهد  

تشكيل شركت ملـي نفـت ايـران مـسئوليت و مـديريت ادارة آن را را بـه عهـده                     
ولـي  .  در انگلستان آموزش ديده بودنـد      1933 قرارداد   16فتند، به موجب مادة     گر

مدت قرارداد اولية دارسي    . يافت  به موجب اين قرارداد مدت امتياز نيز افزايش مي        
 1933رسـيد؛ در زمـان قـرارداد          به پايان مي  ) 1961(1340 سال بود و در سال       60

 60 جديد هم كه دوباره به مـدت         امتياز. بيش از نيمي از مدت آن سپري شده بود        
) 1993(1372تا سـال    )  1961 (1340سال بود، در واقع آن امتياز را به جاي سال           

مسئلة تمديد قرارداد در پايان مذاكرات مطرح شد و رضاشـاه، بـه             . كرد  تمديد مي 
او با اين   . زاده، مثل باقي ايرانيان شركت كننده در مذاكرات، غافلگير شد           گفتة تقي 
ست مخالفت كرد ولي در نهايت تسليم شد زيرا درگير چند طرح توسـعه،              درخوا

توانـست از درآمـد نفـت چـشم           آهن سراسـري بـود، و نمـي         از جمله احداث راه   
  46.بپوشد
  

نخست پـدر گفـت محمدرضـا بايـد         . ولي اين مسائل به آينده ارتباط داشت      
نباشـد  هرگـز كـسي كـه سـرباز خـوبي           : گفـت   پدر همواره به او مي    . سرباز شود 

پدرم همواره آرزو داشـت مـن تحـصيالت عـالي           ". تواند پادشاه خوبي بشود     نمي

                                                 
:هاي مختلف دربارة مسئلة نفت در اين دوره نگاه كنيد به در مورد ديدگاه. 46  

L. P. Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (London: Lawrence, 1955); 
Ronald Ferrier, "The Iranian Oil Industry", in The Cambridge History of Iran, 7 vols., vol. 7, 
ed. Peter Avery, Gavin Hambly, and Charles Melville (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991) 639-701, 639-651; George Lenczowski, Russia and the West in Iran: A Study in 
Big Power Rivalry (London: Cornell University, 1949), 76-81; R. B. Stobaugh, "The 
Evolution of Iranian Oil Policy 1925-1975," in Iran Under the Pahlavis, ed. George 
Lenczowski ( Stanford: Hoover Institution Press, 1978), 201-252, 201-206; 

تحول ضا افخمی؛ به كوشش غالم ر" يش از ملي شدن صنعت نفت در ايرانمروري بر قراردادهاي ملي شدن صنعت نفت پ"
مصاحبه با پرويز مينا . نگاهي از درون: صنعت نفت ايران  

(Bethesda, Md.: FIS, 1998), xv-xxxi. 
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خود را در دانشكدة افسري انجام دهم و در عين حال تحـت سرپرسـتي خـود او                  
آمد زيرا همواره زيـر و        من از خواستة او بدم نمي     . ياد بگيرم كه چگونه شاه بشوم     

خواستم با مسئوليت هاي او       گر مي هاي آموزش نظامي را دوست داشتم و البته ا          بم
به همين دليل بود كـه فكـر كـردم تـصميمي            .  باشم شآشنا شوم الزم بود در كنار     

  47".بسيار خردمندانه گرفته است
  

دانـشكدة  . تشكيالت نظامي ايران بر اساس الگوي فرانسه شكل گرفتـه بـود           
د و  ، دانشكدة مـشهور فرانـسوي، تـشكيل شـده بـو           48افسري به تقليد از سن سير     

 1315 مهر   11وليعهد در   . اي دو ساله فقط در مورد مسائل نظامي بود          شامل برنامه 
 بـا درجـة سـتوان دوم پيـاده نظـام            1317 شهريور   31وارد آن دانشكده شد و در       

بايـد درسـت    : دستورات شاه دربارة وليعهد مستقيم و دقيق بود       . التحصيل شد   فارغ
گرفتند و به     گونه از او امتحان مي      و همان كردند    هايش با او رفتار مي      كالس  مثل هم 

در . تر بـود    ها از اجرا كردن آنها آسان       به هر حال گفتن اين حرف     . داند  او نمره مي  
مواقعي كه دانشجويان براي رزمايش در خارج از شهر نبودند، وليعهد نهار و شام              

 پدرش  در مواردي كه ديداري رسمي با     . خوابيد  خورد و در كاخ مي      را در خانه مي   
شـد و بـا  ديگـران در           ها در ساعت مقرر در دانـشكده حاضـر مـي            نداشت، صبح 

او افـسري بـاهوش بـود و اسـتادها  را            . هـا شـركت مـي كـرد         ها و تمرين    كالس
نخـستين   بـود و در زمينـه ورزش         ورزشكاري درجه يـك   نيز   49.كرد  پيچ مي   سؤال

 بـه  لي را كـه خـود  تجربة وي در دانشكدة افسري اين بود كه توانـايي تـيم فوتبـا       
باشيان، كه در دانشكده با وي آشـنا          اهللا مين  فضل. ، بيازمايد مي شد  كاپيتانش   زودي

شده بود، در اصل به اين خاطر تحسين وي را برانگيخت كه جلوي ضربة پنـالتي                
                                                 

   106- 107.  پهلوي، مĤموريت براي وطنم، صص.47
48 . St. Syr  

 .Bethesda, June 2003     سابق دانشكدة افسري فرمانده بيگلري، منوچهرمصاحبه با سرتيپ. 49
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باشيان هم به نوبة خود تـشخيص داد كـه وليعهـد بـازيكن        مين.  وليعهد را گرفت  

 از سوي ديگـر     ".فقط ضربة چپ او خيلي قوي نبود      "اي قوي است      خوبي با جثه  
داد كه او در      سنج نشان مي    زمان"باشيان يادآور شد كه       مين. دويد  وليعهد خوب مي  

 او بازيكني تيمـي بـود و        50".دويد   متر را تقريباً در يازده ثانيه مي       100دو سرعت،   
اقعيتـي  و ، وليعهد بـود   در همان حال  كرد،    خود را درك مي   يان  موقعيت دشوار مرب  

  . كه ناگزير بر ديگر روابط سايه مي افكند
  

رضاشاه پسرش را به سمت بازرس نيروهـاي مـسلح شاهنـشاهي منـصوب              
رضاشـاه در ضـمن     . گرفـت   كرد، شغلي كه مرد جوان بايد آن را خيلي جدي مـي           

گيري دربـارة   پسرش را در امور مربوط به پادشاهي خود، و حتي گاهي در تصميم     
پسر نيم ساعت پيش از آنكـه ديگـران         . داد  به دولت، دخالت مي   امور مهم مربوط    

رفـت و اغلـب بعـدازظهرها هـم بـه             براي صرف غذا سر برسند به ديدار پدر مي        
در سـفرهاي پـدرش بـراي بازديـد از سراسـر            . شد  حضور پدرش فرا خوانده مي    

خواسـتند   كـرد و در بـسياري مـوارد از او مـي     كشور هم اغلب او را همراهي مـي      
مقامات دولتـي آن قـدر از       "ها نظر دهد، هر چند او بعدها نوشت،           ارة سياست درب

آميز خود بودنـد كـه هـيچ          ترسيدند و آن قدر مراقب رفتار مؤدبانه و احترام          او مي 
با وجود اينكه من فقـط      . ماند   به معناي واقعي كلمه باقي نمي      "بحث"مجالي براي   

شـگفت  . كردم ي و بااقتدار بيان مي ساال داشتم، گاهي منظور خودم را به روشن    19
داد و بنـدرت      هـاي مـن گـوش مـي         اينكه او اغلب با صبر و حوصـله بـه حـرف           

  51".كرد پيشنهادات مرا رد مي
  

                                                 
.2003 ژوئيه 19باشيان، پاريس،  اهللا مين ه با فضلمصاحب. 50   

   109. پهلوي، مĤموريت براي وطنم،  ص. 51



  
  

 71 سرپدر و پ

اش را    در واقع پدر چنين بود و مدتي طول كشيد تا پسر يـاد گرفـت عقيـده                
 بـه يـاد   ) صدراالشراف(محسن صدر   . ابراز كند بدون آنكه از حد خود فراتر رود        

رد كه يكبار وقتي او در زمان حكومت رضاشاه وزير عدليه بود، بـراي آنكـه                   آو مي
كمك كند تا مردي به نام فرهي كه به شاه توهين كرده بود از زندان آزاد شود، بـه                 

اي به شاه بنويسد ولي آن نامه را از طريق وليعهد بـه           همسر فرهي توصيه كرد نامه    
 شـاه بـه انتظـار     خروجـي كـاخ  نوشـت و دم در آن زن نامه را . دست شاه برساند  

شـد    خـارج مـي   كاخ  بعدازظهر كه وليعهد سوار بر اسب از        . ايستاد تا وليعهد بيايد   
ديري نگذشت كه شاه به صدر تلفن كرد و به او دسـتور داد كـه                . نامه را به او داد    

د كه  كمي بعد، بار ديگر از او پرسي      . آن مرد را آزاد كند و او بدون تأمل چنين كرد          
  52. آيا آن مرد را آزاد كرده است

  
، وزيـر راه، بـه رشـوه        )علي منصور (، زماني كه منصورالملك     1315در سال   

خواري در وزارتخانه را شنيده بود، بـسيار          گرفتن متهم شد، شاه كه گزارش رشوه      
صدر، وزير عدليه،   . خشمگين شد و دستور داد منصور را محاكمه و مجازات كنند          

شد محكوم يا مجازات كـرد مگـر آنكـه            الل كرد كه منصور را نمي     براي شاه استد  
اگر ايـن اتهامـات ثابـت       . اتهامات مطرح شده عليه وي در دادگاه به اثبات برسند         

شد، به موجب قانون امكان نداشت او را گناهكار اعالم كنند حتي اگـر او در                  نمي
ت، طـرف   وليعهد، كـه در آن جلـسه حـضور داشـ          . واقع جرمي مرتكب شده بود    

، خادم خردمنـد و داراي      "صدر مظهر واقعي قانون است    "صدر را گرفت و گفت      
تسليم استدالل صـدر    "در نتيجه رضاشاه    .  شاه و دولت است     نسبت به  حسن نيت 

                                                 
.311-315.، صص1364، تهران، انتشارات وحيد، ) محسن صدر(خاطرات صدراالشراف. 52   
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 1320 و سرانجام قبل از آنكه متفقـين ايـران را در سـال                تبرئه شد   منصور 53".شد

  .اشغال كنند، آخرين نخست وزير رضاشاه شد
  

 نسبت به او ترسي آميخته      به پدر عشق ميورزيد اما در همان حال       ضا  مجمدر
  توصــيف وي از پــدرش در مــوارد بــسيار و در شــماري از .بــه احتــرام داشــت

  :هايش شاهدي بر اين ترس آميخته به احترام و ستايش است كتاب
  

 از سرشار در عين اين كه نسبت به او ترسي آميخته به احترام داشتيم، عشق ما به او 
اش مشخص و زمخت بود،  او چهارشانه و بلندباال و خطوط چهره.. ستايش و احترام بود

ها مردي قوي  آن چشم. ، جلب مي كردديد نظر هر كسي را كه ميش هاي نافذ ولي چشم
خواستم به او  سرانجام من قدرت گفتن آنچه را مي. آورد را هم از درون به لرزه در مي
او مردي . ولي خيلي طول كشيد. ت يا سرزنش پيدا كردمبگويم بدون ترس از مخالف

قدرتمند و باابهت بود و پي بردن به قلب رئوفي كه زير ظاهر خشن و نظامي وي 
ولي حتي مخالفانش هم تشخيص داده بودند كه او يكي از . تپيد، به آساني ميسر نبود مي

  54.سقوط فرستاده بودها براي نجات ملت از  آن مرداني بود كه مشيت الهي پس از قرن
  

زدند،   آن دو تمام مدت با هم حرف مي       "آورد كه     شاهدخت اشرف به ياد مي    
آورم، ولي از وقتـي كـه وليعهـد از            ترين زماني كه من به ياد مي        هميشه، از قديمي  

   55".ندكرد سويس بازگشت بيشتر با هم صحبت مي
  

***  

                                                 
.351. ص. همان  .53  

.53- 54 پيشين،، پاسخ به تاريخپهلوي، محمدرضا . 54   

1، نوار 2001 فوريه 3ورك، مصاحبه با اشرف، نيوي. 55   
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 در مراسم نـامزدي     وليعهد دو روز قبل از اينكه آموزش نظامي را شروع كند          
خواهرهايش شركت كرد، كه دست بر قضا نوعي تمـرين بـراي ازدواج خـودش               

او  كساني   . شاه تصميم گرفته بود كه وقت ازدواج دخترانش فرا رسيده است          . بود
را كه واجد صالحيت ازدواج با دخترانش بودند به دقت بررسي كرد و سـرانجام                

الملـك، سـركردة مهـم يكـي از طوايـف و             علي قوام، پسر قوام   : دو تن را برگزيد   
التحصيل دانشكدة افسري و پسر       شخصيتي سياسي در فارس، و فريدون جم، فارغ       

 قوام را بـراي شـمس و جـم را بـراي اشـرف      رضاشاه. محمود جم، نخست وزير  
هر دو دختر همسران آيندة خود را براي نخستين بار در حالي ديدند كـه               . برگزيد

اشـرف از فكـر ازدواج در هفـده         . كردنـد   يعهد تنيس بازي مي   دامادها داشتند با ول   
متأسفانه نظر  . قيافه و آراسته آمد     زده بود ولي جم به نظرش خوش        سالگي وحشت 

. شمس هم همين بود و او از پدرش خواسـت اجـازه دهـد بـا جـم ازدواج كنـد                    
ل پدر اول مايل به اين كار نبود ولي سرانجام با ايـن اسـتدال             . اشرف مخالفت كرد  

ايـن  . تر در انتخاب ارجحيت دارد، تسليم وي شد         كه شمس به عنوان دختر بزرگ     
او بـه ديـدار     . انگيـز بـود     تصميم براي اشرف كه تحمل قـوام را نداشـت، نفـرت           

برادرش رفت و از وي خواست در اين كار دخالت كند و دست كـم از پدرشـان                  
ني عقيـدة پـدرمان را      تـوا   دانـي كـه نمـي       مي". بخواهد او را از ازدواج معاف كند      

اي كه دخترها معموالً در آن سن         او معتقد است كه تو به سني رسيده       . عوض كني 
بايد بـه   . تالش براي تغيير دادن عقيدة او وقت تلف كردن است         . بايد ازدواج كنند  

به اشرف نصيحت كرد كـه      .  از مادر هم كمكي ساخته نبود      56".حرفش گوش كني  
مادر گفت قوام مرد خوبي اسـت،       . اگزير را بپذيرد  گريه نكند؛ بلكه اين وضعيت ن     

تحصيلكردة انگلستان است، خانوادة خيلي خوبي دارد، خيلي از دخترهـا  آرزوي             
اشرف فهميده بود كه از اين سرنوشت خالصي ندارد ولـي           . ازدواج با او را دارند    

                                                 
:همچنين. 2، روي 1نوار . همان. 56  

Ashraf Pahlavi, Faces in Mirror, Op. Cit. pp.29-30. 
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 اگـر او را وادار بـه ازدواج       : :به آسـاني تـن بـه ايـن ازدواج ندهـد           تصميم گرفت   

  .كنند، او با شرايط خودش اين كار را مي كند مي
  

ازدواج محمدرضا با شاهدخت فوزيـه از مـصر هـم تقريبـاً بـه كلـي بـدون                   
ولـي او ازدواج بـه خـاطر مـصالح مملكـت را             . دخالت خودش صـورت گرفـت     

دانست، و اين به معناي ازدواج با زني بـود كـه پـدرش بـه                  سرنوشت خودش مي  
رضاشاه هم به نوبة خود كسي نبود كه اهميت اين          . ه بود عنوان ملكة آينده برگزيد   

او هم مثل اغلب فاتحاني كه از طبقات پايين اجتماع به مقامي         . اقدام را درك نكند   
شوند، آرزو داشت پسرش بـا خانـداني اصـيل و مهـم ازدواج                بزرگ بركشيده مي  

 مايل است   يك بار به دو تن از دوستان نزديك خود در دربار اعتراف كرد كه             . كند
وليعهد با شاهدخت اينگريد از سوئد، كه بعدها ملكة دانمارك شد، و در آن زمان               

 شايعاتي هـم    57.به همراه پدر و مادرش براي ديدار به ايران آمده بود، ازدواج كند            
هاي ايراني رواج داشت، از       دربارة انتخاب دختري مناسب از ميان نخبگان خانواده       

قاجـار، هرچنـد احتمـاالً از نظـر قـانوني ايـن ازدواج              جمله يكي از دختران  شاه       
  .سرانجام رضاشاه فوزيه، شاهزادة مصري، را در نظر گرفت. ممكن نبود

  
چنين شايع بود كه به هنگام ديدار رضاشاه از تركيه، آتاتورك به او گفته بود               
كه ازدواج بين دربارهاي ايران و مصر به سود هـر دو دربـار و تقويـت موقعيـت                   

روشن نيست كه چـرا رهبـر تركيـه كـه بـه تـازگي               . ة حكومتي ايران است   سلسل
جمهوري مدرني را جانشين حكـومتي اسـالمي و سـنتي كـرده بـود ممكـن بـود             

 1316در اوائـل سـال       مـسلم ايـن اسـت كـه       . اي به اين موضوع نشان دهد       عالقه

                                                 
.2.، ص7، جلد 1982، لندن، هاي دكتر قاسم غني يادداشتسيروس غني، . 57   
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  در سفري به بغداد بـه مظفـر اعلـم، سـفير       رشدي ارس، وزير امور خارجة تركيه،     
كـه چنـين   معتقدنـد  ايران در عراق، گفته بود كه دولت تركيه و به ويژه آتـاتورك            

بعـدها، قاسـم    . ازدواجي به نفع تمام كشورهاي منطقه، به ويژه ايران و مصر است           
غني، كه در بيشتر جريانات مربوط  به ازدواج و طالق حاضر بود، از محمد علي،                

  و  تأكيد كرده بود   او اين ازدواج به      در مورد  1938وليعهد مصر، شنيد كه ارس در       
ادعا مـي   از خصوصيات شخصي وليعهد ايران، تحصيالت عالي او در سويس، كه            

 مالقات كرده بـود، و      "لو روزه "از آن خبر داشت زيرا چند بار وليعهد را در           كرد  
نحوة عالي تربيت وي تحت نظارت پدر با محبت ولي جدي وي، با تحسين يـاد                

  .كرد مي
  

 مـسئله    پهلـوي  سلـسله صري فوزيه از نظر قانون اساسي براي آيندة         مليت م 
كـرد كـه شـاه ايـران بايـد فرزنـد               متمم قانون اساسي مقرر مي     37مادة  . انگيز بود 

 آبـان   14براي برطرف كردن اين مانع، در تاريخ        . تبار باشد   والديني ايراني و ايراني   
 قيد شـده در آن مـاده را   تبار  مجلس قانوني تصويب كرد كه اصطالح ايراني   1317

شـود كـه بـه دليـل مـصالح عـالي              به اين معنا تفسير كرد كه شامل مادري هم مي         
 مجلـس در    تصويب  دولت و   به موجب فرمان همايوني كه در پي پيشنهاد         ،  كشور

 عمـل    كه ، با اين شرط   شود   داراي تابعيت ايراني محسوب      ،شود   صادر مي  اين باره 
  آذر مجلـس، بـر       8در  . دواج صورت گرفتـه باشـد     دولت و فرمان شاه پيش از از      

اساس اين تفسير، قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن فوزيـه زنـي ايرانـي و                  
 وليعهد و فوزيه در قـصر عابـدين      1317 اسفند   24در  . شد  تبار محسوب مي    ايراني

  . رضاشاه در مراسم عروسي حضور نداشت. در مصر ازدواج كردند
  



 

 


