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  جشن و جشنواره

  
 ايران در مهر ماه شاهنشاهي سال 2500هاي سالگرد  برگزاري جشنهدف از 

 پهلوي و اندور  بزرگداشت تاريخ ايران، تأكيد بر پيشرفت اين كشور در1350
اي  اما اين رخداد برعكس به بهانه. تأييد دستاوردهاي شاه در دوران سلطنتش بود

و  - نان وي بدل شد كه با اشاره به زرق و برق هاي دشم براي تظاهرات و مخالفت
. هايش انتقاد كردند ها از وي و سياست  اين جشن-از نظر برخي شكوه و جالل

 معرفي و ترويج همين گونه انتقادها به جشن هنر شيراز هم وارد آمد كه به منظور
 و معرفي "سطح فرهنگ كشور"رتقاي ا شكل هاي سنّتي و مدرن هنر ايران و نيز

اين . شد ترين نوع هنر جهان به ايران، برگزار مي هترين، جديدترين و پيشرفتهب
اي با پيامدهايي  جشن كه از نظر هنري موفق بود از نظر سياسي به مسئله

  .چشمگير براي رژيم بدل شد و به پويايي هنر و سياست در كشور لطمه زد
  

***  
   شاهنشاهيايرانبزرگداشت 

گذاري امپراتـوري     بنيان  زار و پانصدمين سال     طرح بزرگداشت سالگرد دو ه    
در آن زمـان شـفا مـشاور        .  پيـشنهاد كـرد    1337الدين شفا در سال        را شجاع  ايران

 بـر ايـن     1340برنامة مراسم بزرگداشت براي سال      . فرهنگي دربار شاهنشاهي بود   
 هم به ايران و هم به دنيا مربوط اسـت           اساس ريخته شد كه فرهنگ و تمدن ايران       

بـه گفتـة مهـرداد      . بنابراين بايد با كمك و مشاركت ديگر كـشورها اجـرا شـود            و  
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خواســتيم خودمــان را بــه دنيــا  مــا مــي"پهلبــد، وزيــر فرهنــگ و هنــر آن دوره، 
 براي آغاز اين برنامه شورايي در پاريس شـكل گرفـت كـه بنـا شـد             1".بشناسانيم

در . م تـشكيل شـود    كمي بعد نظير آن در شهرهاي اروپايي، آسيايي و امريكايي ه          
ها، گزارشـي      شوراي اين جشن   رئيس، سناتور جواد بوشهري، معاون      1339مرداد  

شـده   ميليون ريـال ارزيـابي       250ها     هزينة اولية جشن    در آن  به شاه تقديم كرد كه    
  زيـرا  اين وام تحقق نيافت.كرد به صورت وام پرداخت مي و دولت بايد آن را  بود

بـا وي مـذاكره شـده بـود،         ير، كه دربارة ايـن وام       چند روز بعد اقبال، نخست وز     
 شريف امامي، جانشين اقبال، با انتخابات و كمبودهاي مـالي جديـدي             د،استعفا دا 

 تقريبـاً    را  دولـت  ،علـي امينـي     بعـدي،   نخست وزير  1340 سال   درد، و   شروبرو  
 عال، وزير دربار، به اميني نوشت كـه         1340 دي   17در روز   . دكرورشكسته اعالم   

 2500هـاي     ه پذيرفته است كه موقعيت مالي دولت به ناچار باعث تأخير جشن           شا
كه دولت نيمي از وام مورد نياز را تـا زمـستان سـال               شود، مشروط بر اين     ساله مي 

ايـن برنامـه هـم      .  پرداخـت كنـد    1341 و نيمة ديگر آن را در زمستان سال          1340
ها يك بار      اين جشن  نقش بر آب شد؛ در دوران نخست وزيري علم هم برگزاري          

 در ايـن زمـان حـسين عـال درگذشـته بـود و              2. به تأخير افتاد   1345ديگر تا پاييز    
 هويدا نخست وزيـر و علـم وزيـر دربـار شـده بودنـد و كـار شـوراي          ساميرعبا

   3.ها هنوز هم پيشرفتي نداشت برگزاري جشن
  

                                                 
، 25گر مهناز افخمي، لس آنجلس،   ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با مهرداد پهلبد، مصاحبهبنياد مطالعات. 1

 .73. ، ص1984 مه 30

 .122-132. ، صص5شمارة . 2جلد تاريخ معاصر ايران، فصلنامة  . 2

الً با برگزاري اين اگر حرفي را كه خانم علم پس از انقالب به كامبيز آتاباي گفته بپذيريم علم در آغاز احتما. 3
 .1، روي 1، نوار 2003مصاحبه با كامبيز آتاباي، فورية . ها موافق نبود جشن
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 را  گفت ولي هر بار اين موضـوع        ها سخن مي    شاه به ندرت دربارة اين جشن     
 اغلب به علم از آهنگ كند پيشرفت آن و آغاز نشدن كارها شـكوه               كشيد  پيش مي 

در . اش اين بود كه براي شروع اقدامي شود تا كارهـا راه بيفتـد               كرد و خواسته    مي
هـايي    در آغاز فعاليـت   . ها رفته رفته دگرگون شد      ريزي براي جشن    اين ميان برنامه  

اي فرهنگي داشـتند و هـدف از آنهـا نـشان             كه شفا در نظر گرفته بود بيشتر جنبه       
دادن محتوا و سهم فرهنگ ايراني، به ويژه تمدن پيش از اسالم به شـكلي كـه در                  

پـول زيـادي    . ميراث شاهنشاهي منعكس شده بـود، بـراي ايرانيـان و جهـان بـود              
هاي ذهني و سياسـي بـه دليـل فقـدان منـابع مـالي                 موجود نبود و در نتيجه طرح     

شفا چند سفر به خارج رفتـه و بـا ايرانـشناسان دور دنيـا               . شتهايي دا   محدوديت
هـايي منفـي از اعـضاي          به حد كافي گـزارش     1349او تا سال    . مشورت كرده بود  

اي غيررسمي به     شورا در اروپا و جاهاي ديگر دريافت كرده بود كه بتواند در نامه            
برنامـه را بـه     علم، كه در اين زمان به دليل بيماري مزمن بوشهري مسئوليت ايـن              

گـذار ايـن طـرح       شـفا خـودش را پايـه      . عهده گرفته بود، شكوه و شـكايت كنـد        
ها را به خاطر موفق نشدن در هدايت امور مربـوط بـه               دانست و شوراي جشن     مي

المللـي ايـن      هاي بين   شفا پيشنهاد كرد كه مسئوليت جنبه     . شمرد ها مقصر مي    جشن
مـديريت آن را بـر عهـده داشـت،          ، كه خودش    سلطنتيبرنامه به شوراي فرهنگي     

  4.واگذار شود
  

ايران هـم پيـشرفت مـورد انتظـار را           ها در داخل    ريزي براي اين جشن     برنامه
ها در تخت جمشيد آغاز شـود و          تصميم بر آن گرفته بودند كه اين برنامه       . نداشت

امير متقي، معاون علم در امور داخلي، چنين اظهار داشـته           . در تهران به پايان رسد    
بود كه هتلي كه بنا بود در تخت جمشيد ساخته شود پاسخگوي نيازهاي رؤسـاي   

                                                 
 . آمده است156-159.، صص5، شمارة 2 سال تاريخ معاصر ايران، در فصلنامة 1349 خرداد 8متن نامة . 4
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كشورها و همراهان آنها نيست و پيشنهاد كرده بود كه چند چادر براي پذيرايي از               
اين پيشنهاد را در حضور شاه مطرح كردند ولي شـاه       . ميهمانان در محل بر پا كنند     

اي رسـمي بـه علـم          متقـي نامـه    1349در تيـر    . آن را غير عملي دانست و رد كرد       
نوشت و در آن پيشنهاد كرد كه اين برنامه در تهران برگـزار شـود زيـرا امكانـات                   

ترديـد شـمار رؤسـاي        گفت بـي    او مي . تخت جمشيد و شيراز براي آن كافي نبود       
هتلي كه بنا بود درست يك      . اند  بيني كرده    نفري است كه پيش    30كشورها بيش از    

شد و حتي اگـر       ها به اتمام برسد شايد به موقع حاضر نمي          شنماه پيش از آغاز ج    
. هـاي نوسـاز ايرادهـاي زيـادي داشـت           شد احتماالً مانند تمـام سـاختمان        هم مي 

 كردنـد و     پيـدا نمـي    مالزمان وقت كافي براي آشنا شدن با سـاختار داخلـي هتـل            
 اگـر شـمار   . فضاي بيروني هتل هم به احتمال زياد هنوز نـواقص زيـادي داشـت             

شد، جاي كافي براي تمـام آنهـا در هتلـي              نفر بيشتر مي   30ميهمانان بسيار مهم از     
مد، باز هم نـواقص هتـل از        آ  اگر هم چنين حالتي پيش نمي     . واحد وجود نداشت  
متقـي در   .  ممكن بود مشكالت تشريفاتي فراواني به بار آورد        رنظر اندازه و ساختا   

 ايران آن قدر مهم     نشاهيتاريخ و شاه  گفت كه برگزاري اين مراسم براي         ادامه مي 
  5.است كه حتماً بايد به بهترين نحو ممكن انجام گيرد

***  
 عبدالرضا انصاري معاون شاهدخت اشرف در امور  اقتصادي،          1349در سال   

انصاري سابقة كاري موفقي داشـت كـه در اصـل چهـار      . اجتماعي و فرهنگي بود   
 كار، مدير عامل سـازمان آب و بـرق          دار كل، وزير    شروع و سپس به ترتيب خزانه     

 1347در سـال    . خوزستان، استاندار خوزستان و سرانجام وزير كـشور شـده بـود           
انصاري به دليل موضعي اصولي كه اتخاذ كرده بود از هيئت دولـت بركنـار شـده                 

. چندان واقعيت نداشت  هيچ يك     واقعه اي كه به شايعات زيادي دامن زد كه         بود،

                                                 
 .ه است آمد164-168. همان، صصتاريخ معاصر ايران،  در فصلنامة 1349 تير 8متن نامه . 5
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 قـائم مقـام وي    خت اشرف از او درخواسـت كـرد در مقـام             شاهد در همين زمان  
  . ياورش شود و انصاري هم پذيرفت

  
 شاهدخت اشـرف از انـصاري پرسـيد كـه آيـا بـا امـور        1349در اوائل آبان   

 ساله آشـنايي دارد؟ انـصاري بـه هنگـام خـدمت در خوزسـتان                2500هاي    جشن
معاونـانش بـه ايـن      ها شنيده بود ولي نه خـودش و نـه             چيزهايي دربارة آن جشن   

دانست كه شـورايي بـه رياسـت بوشـهري            او مي .  بودند توجه نكرده موضوع زياد   
ها است ولي اطالعـات او از همـين فراتـر             دار مسئوليت برگزاري اين جشن      عهده
گيري دربارة ايـن      شاهدخت اشرف به او گفت كه شاه خواستار تصميم        . رفت  نمي

ري كه اين طـرح عنـوان شـد گذشـته و            ها است زيرا ده سال از نخستين با         جشن
ها تعيين كننـد و بـا         زمان آن رسيده است كه يا زماني را براي برگزاري اين جشن           

. توجه به آن پيش روند يا اگر اين كار شدني نيست به كلـي از آن چـشم بپوشـند              
ها پيش بيمار و خـارج از كـشور بـود؛ مهـدي بوشـهري،                 جواد بوشهري از مدت   

ها در نظر گرفته       كه براي رياست شوراي برگزاري جشن      همسر شاهدخت اشرف،  
كرد؛ بنابراين شـاهدخت اشـرف      شده بود اغلب اوقات به خارج از كشور سفر مي         

 خود بخواهد، دست كم تا زماني كـه علـم،           قائم مقام مايل بود از انصاري در مقام       
تخاذ شود،   وزير دربار، از سفر خودبه اروپا بازگردد و تصميم نهايي در اين مورد ا             

  .ها را بر عهده گيرد ادارة امور مربوط به اين جشن
  

شـاه خواهـان    : هـا را شـنيد      انصاري به هنگام ديدار علم هـم همـين حـرف          
خواست هر چه زودتـر بدانـد كـه آيـا ايـن       تصميمي قاطع در اين زمينه بود و مي    

امـه  برنشود يا نه و اگر بناست برگزار شـود كـي و كجـا ايـن                   ها برگزار مي    جشن
 استنباط انصاري اين بود كه هنوز تصميم قطعـي گرفتـه نـشده امـا              .گيرد  ميشكل  



   زندگي و زمانة شاه 750

ها برگـزار      گفت كه شاه تصميم گرفته است كه اين جشن         اوچند روز بعد علم به      
 مهر سال بعد است، يعني زمـاني كـه هـوا            23ها هم     شود و تاريخ برگزاري جشن    

. داماتي بايـد صـورت گيـرد      خواست بداند كه چه اقـ       علم مي . كامالً مناسب است  
 ايـن   .اين كاري نيست كه شـوراي فعلـي از عهـدة آن برآيـد             ": انصاري پاسخ داد  

شما بايـد نقـشي مهـم       . هاي ملّي است    امري ملّي و مستلزم مشاركت تمام سازمان      
بازي كنيد و اگر ممكن است افراد مـسئول بايـد مرتـب اعليحـضرت را مالقـات                  

ت خـودش در مقـام وزيـر دربـار بـه ايـن امـور                پذيرف.  علم موافقت كرد   6".كنند
 در شوراي از نو سـازمان يافتـه         رسيدگي كند و ترتيبي دهد كه ديگران هم فعاالنه        

بنا شد از شهبانو درخواست كند كه مقام رياست         .  مشاركت داشته باشند   جشن ها 
 متشكل از نه عضو بود و علم در صدر           كه ها را    جشن  نو تاًسيس  افتخاري شوراي 

شد اين شـورا هـر دو هفتـه يكبـار تـشكيل شـود و                قرار   7. بپذيرد ار داشت آن قر 
  8.كارهايش را مستقل از حكومت انجام دهد

  
شـاهي  پاد كشور، كه اغلب آنها رژيم   30بيني اوليه اين بود كه در حدود          پيش

كردنـد كـه      ها تصور مي    اعضاي شوراي جشن  . داشتند، در اين مراسم شركت كنند     
كننـد و در مـورد شـركت          هـا شـركت نمـي        در اين جشن   كشورهاي سوسياليست 

برنامة اوليه رويـدادي دو   . كشورهاي جمهوري غير سوسياليست هم ترديد داشتند      

                                                 
گر غالم رضا افخمي، فوريه و مارس  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با عبدالرضا انصاري، مصاحبه. 6

  .]از اين پس انصاري[. 10، نوار 1991
اعضاي اين شورا عبارت بودند از اسداهللا علم، مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ، هرمز قريب، رئيس تشريفات دربار . 7

الدين شفا، معاون فرهنگي وزير دربار ، امير متقي، معاون اداري وزير دربار، رضا قطبي، مدير   شجاعشاهنشاهي،
اهللا نصيري، رئيس كل ساواك، مهدي بوشهري و  عامل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، تيمسار نعمت

  .عبدالرضا انصاري
 انصاري، پيشين، . 8
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بيني كرده بود كه شامل يك روز رژة نمايشي براي            روزه را در تخت جمشيد پيش     
. نشان دادن تحول تاريخي شاهنشاهي ايران، برنامة نور و صدا و دو شب شام بود              

هـاي    طرح. هاي جشن سنتي هم بنا بود در ديگر شهرهاي ايران برگزار شود             برنامه
اي كه در صورت امكـان تـا          گرفت به گونه    توسعه بايد با شتاب بيشتري انجام مي      
  .ها پايان يابند پيش از زمان تعيين شده براي جشن

  
 به  زماني كه علم  . در اين ميان، علم به اروپا سفر كرد و مدتي حضور نداشت           

تهران بازگشت، به شورا گفت كه نگران استقبال، اسكان دادن و پذيرايي از سـران        
ما در تخت جمشيد هـيچ گونـه امكانـاتي          ". آيند  كشورهايي است كه به ايران مي     

 مـشورت    همكارانش  او با ديگر   ".نداريم و هيچ هتل مناسبي هم در شيراز نداريم        
سـاخته     آپارتمان پيش  30اره وارد كردن    كرده و به اين نتيجه رسيده بود كه تنها چ         

او گفـت مـا روي آنهـا پوشـشي          . و استقرار آنها در نزديكي تخت جمشيد اسـت        
آنها از نظر تاريخي مثل چادرهاي      ". كشيم تا مثل چادر به نظر بيايند        پالستيكي مي 
  داشـتند و بـا سـنت        شوند كه به هنگام سفر در كوير آنها را بر پا مـي              شاهان ما مي  

 علم در اين باره بـا ژانـسن، متخـصص تزيينـات            9".نشيني ما همخواني دارد   چادر
ژانسن پيشتر هم در ايـران كـار كـرده بـود و             . داخلي، در پاريس مذاكره كرده بود     

آمادگي آن را داشت كه كار را انجام و به موقع تحويل دهد البته مشروط به اينكه                 
                                                 

پايه نبود، هر چند اشارة او به سنت چادرنشيني مانع از پي بردن مخاطبـان                  بي اي كه علم عنوان كرد      نكته. همان. 9
نويسان يوناني چادرهاي پادشاهان هخامنشي، به ويژه چادر خشايار شاه در نبرد بـا    تاريخ.  شد  به نيت اصلي او مي    

 داريـوش سـوم بـر       شرحي هم از تأثير پر صالبت شـكوه چـادر         . اند  هايي مختلف توصيف كرده     يونان، را به گونه   
. آمـده اسـت  . م.  ق333اسكندر بـه هنگـام ورود وي بـه ان چـادر پـس از پيـروزي در نبـرد ايـسوس در سـال                      

اي و چيزهـاي      هاي طاليي و نقـره      ها، جواهرات، جام    اي طاليي، فرش    شويه  هاي آن شامل تاج و تشت تن        گنجينه"
رسـد ايـن راه و    به نظر مي": رورش يافته بود گفتاسكندر كه در شرايطي كم و بيش ساده و سربازي پ     . ديگر بود 

 :برگرفته از زندگي اسكندر كبير،  به نقل از پلوتارك، ".رسم  شاهي است
http://members.ozemail.com.au/~ancientpersia/index.html  
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علـم گفـت    .  اين كشور منتقـل كنـد      دولت ايران مبلمان مورد نياز را با هواپيما به        
اي در پـذيرايي بـا    استفاده از سرآشپزان ايراني هم خطرناك است زيرا آنها تجربـه         

غذاي مناسب از اين تعداد سران كـشورها ندارنـد و اگـر سـران كـشورها بيمـار                   
علم با تشكيالت پخت و پز بسيار مـشهوري         . ودر  شدند آبروي ايران به باد مي       مي

هم در پاريس مذاكره كـرده بـود و مالـك ماكـسيم گفتـه بـود كـه                   به نام ماكسيم    
دار شدن اين مسئوليت براي او افتخار بزرگي است و با كمترين بهاي ممكن                عهده

  .است خوبي دهد زيرا براي تشكيالت او تبليغحاضر است اين كار را انجام 
  

  پـس  .ردها حكايت از شكوفايي اقتـصاد ايـران دا          علم گفت كه مراسم جشن    
 كه آن كساني كه از توسعة اقتـصادي ايـران بـيش از همـه                استاين كامالً طبيعي    

او گفـت صـاحبان     . هاي اين مراسم را به عهده گيرند        اند سهمي از هزينه     سود برده 
ها را    اند كه با كمال ميل بخشي از اين هزينه          صنعت و كارفرمايان ايران اعالم كرده     

 مايل هستند كه به هر شكلي كه در توان آنهـا    گيرند و آمادگي دارند و      به عهده مي  
ها بر عهـدة دولـت    هاي اين جشن ينههزبنابراين . باشد از اين مراسم حمايت كنند 

بنا شد علم بر اين مشاركت بخش خصوصي نظارت كنـد و ترتيبـي              . بودنخواهد  
هـا ايـن مـسئله را در          شـوراي جـشن   . دهد كه همه چيز بدون درد سر پـيش رود         

هايي طوالني سياست كلي مربوط به غـذا و           و بررسي و پس از بحث     حضور شهبان 
  . اسكان ميهمانان را تصويب كرد

  
 سـناتور اي كـه رياسـت آن بـا           در اين زمان ده سـال از عمـر شـوراي اوليـه            

اي ناچيز به اين شـورا اختـصاص       هر سال دولت بودجه   . گذشت  بوشهري بود، مي  
 گذاشته بود كه سودي هم به آن تعلق         داده بود و بوشهري آن را در حسابي بانكي        

هاي شـورا     گرفت و بخشي از درآمد آن را براي پرداخت حقوق و ديگر هزينه              مي
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زماني كه انصاري ادارة امور را به عهده گرفت اين شورا ذخيـره اي          . كرد  خرج مي 
اين وجه صـرف سـاختن سـاختمان        .  ميليون ريال در بانك داشت     450در حدود   

هـاي    سازماندهي نور و صدا در تخت جمشيد و پرداخت هزينـه          شهياد در تهران،    
  . براي انتشار كتابي دربارة تاريخ ايران باستان شد10انتشارات سانگوي

  
ها برگزاري همايشي دربـارة ايرانـشناسي         ترين رخدادهاي جشن    يكي از مهم  

دار   شـفا كـه عهـده     . هـا در ايـران تـشكيل شـود          زمان با جشن    بود كه قرار شد هم    
سـفر  آن ديـار    اري اين همايش بود، براي مشورت با ايرانشناسان اروپايي به           برگز
او پس از بازگشت به تهران خواسـتار ديـدار بـا انـصاري و گفتگـو دربـارة                   . كرد

وپا او بـا چنـد تـن ايرانـي و غيرايرانـي             ردر ا . كننده شد   موضوعي فوري و نگران   
رهـا و ماكـسيم غـذاها را       ديدار كرده بود كه به شدت با اين طرح كه ژانـسن چاد            

فهميدند كـه چـرا ميهمانـاني كـه بـراي             آنها نمي . آماده كنند، مخالفت كرده بودند    
آمدند نبايـد مـسكن و غـذاي ايرانـي را             بزرگداشت تاريخ ايران به اين كشور مي      

داند در ايـن    شنيده است و نمي"ها نظمي بي"دربارة  شفا گفت كه مطالبي     . بپذيرند
قرار شد موضـوع در نشـست بعـدي شـوراي           .  كسي حرف بزند   زمينه بايد با چه   

  .ها و در حضور شهبانو مطرح شود جشن
  

در نشست بعدي كه شفا اين موضوع را مطرح كـرد، علـم بـه هيجـان آمـد،                   
او بـه شـهبانو     . تـر شـد     تر و عـصباني     لحظه به لحظه تلخ    اش قيافهرنگش پريد و    

هـا را گرفتـه و    ن ايـن تـصميم   م". گويد فقط رو به اوست    گفت كه آنچه شفا مي      
اگر، به هـر دليلـي، صـداقت مـن مـورد            . اين مسئوليت من است   . ام  پيگيري كرده 

ترديد است، همين حاال استعفاي خود را از اين شـورا و از وزارت دربـار تقـديم                  

                                                 
10. Sangway Publications 
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شهبانو، كـه در    . لرزيد از اتاق بيرون رفت      سپس در حالي كه آشكارا مي      ".دارم  مي
ر گرفته بود، پايان آن نشست را اعالم كرد و اعـضاي شـورا را               موقعيتي ناجور قرا  

 نـزد شـاه   اً علم مستقيم  . كرد تركها    به حالت ترديد دربارة آيندة آن شورا و جشن        
  11.علم استعفا نداد و شورا هم به كارش ادامه داد. در او را آرام كاما شاهرفت 

  
بانو دريافـت   هايي دربارة پيـشرفت كارهـا از علـم و شـه             شاه مرتب گزارش  

رسد بخشي از كارهـا را دولـت انجـام            شاه به علم گفت كه به نظرش مي       . كرد  مي
پس سهم مردم در اين طرح چيست؟ علم همين         . دهد و بخشي از آنها را شورا        مي

انصاري پيشنهاد كرد كه به نـشانة دو هـزار و           . پرسش را با شورا در ميان گذاشت      
 مدرسـة جديـد در روسـتاهاي سراسـر       2500پانصدمين سالگرد شاهنشاهي ايران     

بنا شد شورا اعالم كند كه در هر حوزه افـرادي كـه مايـل بـه                 . كشور ساخته شود  
توانند وجهـي در حـسابي محلـي كـه بـه              مشاركت در ساختن مدارس هستند مي     

بنا شد هيچ فشاري به كسي وارد نيايـد؛ ايـن           . همين منظور باز شده است، بريزند     
بـا  .  به پيشرفت فرهنگي شهر يـا روسـتاي خودشـان بـود     نشانة تعهد مردم نسبت   

توجه به مسئوليت هر يك از اعضا و فرصت كوتاهي كه تا ورود ميهمانـان مانـده                 
انصاري توضيح داد كـه     . پذيري اجراي اين طرح هم در ميان بود         بود مسئلة امكان  

مينـان  تر در خوزستان انجام داده است و به شورا اط         اين كار را در مقياسي كوچك     
دهد كه به موقع و به درسـتي انجـام            داد كه اگر اين طرح را تأييد كنند ترتيبي مي         

  .پذيرد
  

هزينة سـاخت هـر مدرسـه       . اي چهار كالسه فوري طراحي شد       نقشة مدرسه 
وزارت آمـوزش و پـرورش منـاطقي را كـه بـه ايـن              .  هزار ريال ارزيابي شد    300

                                                 
 .انصاري، پيشين. 11
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را بـراي مقامـات محلـي ارسـال       هـا     سـپس نقـشه   . مدارس نياز داشتند تعيين كرد    
هـا اعـالم    هاي بانكي را افتتاح و از راديو، تلويزيون و در روزنامـه            داشتند، حساب 
مـورد  وجـوه   عالقمندان بايد   . شود  هاي افراد عالقمند پذيرفته مي      كردند كه كمك  

گذاشـتند كـه    ريختند و بر هر مدرسه نـام كـسي را مـي    ميها  حسابآن به نياز را   
 چنـد تنـي      اگـر چـه    از اين طرح به خوبي استقبال شد،      .  پرداخته بود  هزينة آن را  

 همـان   نمي شد در   كه هزينة آن را پرداخته بودند         را اي  ناراضي بودند زيرا مدرسه   
هـا   به هر حال، روي هم رفته، در اغلب جاها كمك      . خواستند ساخت   جايي كه مي  

 سـاز هـم كمـك    از حد مشاركت مالي فراتر رفت و مردم در كار عملي ساخت و  
 مدرسه ساخته شـده    3200ها آغاز شد،       كه جشن  1350 مهر   13در روز   . كردند  مي

بنـا بـر آمـار      .  دانش آمادة تدريس بود    ي سپاه ك در هر يك از آن مدارس ي       بود و 
 هزار دانش آموز جديد در آن مدارس        120وزارت آموزش و پرورش، در آن روز        

   12.آغاز به تحصيل كردند
  

ها در سراسر دنيا و معلوم شدن نام سراني كـه بنـا               خبار جشن پس از انتشار ا   
هـا شـركت كننـد، شـمار نامزدهـاي جديـد، بـه ويـژه از ميـان                     بود در اين جشن   

 چـادر   50در آغـاز    . ها  افزايش يافـت      كشورهاي افريفايي، براي شركت در جشن     
اهي  چادر براي خاندان شاهنش    20ها و      چادر براي ميهمان   30سفارش داده بودند،    

 تن از سران كـشورها مايـل بـه حـضور در             69در پايان   . و مقامات بلندپاية ايراني   
. ها به وجود آورد     ها بودند و اين مسئلة بزرگي از نظر تشريفات و ارجحيت            جشن

ــار شاهنــشاهي، از پيتــر    در مــاه شــهريور، هرمــز قريــب، رئــيس تــشريفات درب
رمانه دربـارة شـيوة انگليـسي        سفير انگلستان، به طور غيررسمي و مح       ،13رمزباتوم

                                                 
رش تعداد كل اين مدارس كه سپاه دانش در آنها سرگرم كار آموزش بنا بر آمار و ارقام وزارت آموزش و پرو. 12

 .2017: 5گاهنامه، .  نفر بالغ شد412800آموزان به   و تعداد كل دانش10566بودند به 
13. Peter Ramsbotham 
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ها   ها در اين زمينه      زيرا همه قبول داشتند كه بريتانيايي      پرس و جو كرد   ها    حق تقدم 
مـسئوليت در زمينـة     "رمزباتوم با رد هر گونـه       . از همه بهتر به مسائل آشنا هستند      

 "گيـري دربـارة آن را داشـت         موضوعي كه فقط دولت ايـران صـالحيت تـصميم         
مورد قبول دايرة تشريفات بريتانيا بود به هرمز قريب يـادآوري           اصولي كلي را كه     

  :كرد
پادشاهاني كه رئيس دولت هستند بر اساس مدت زمان جلوس بر تخت شاهي             

. قاعدة مشابهي در مورد رؤساي جمهور هم جـاري اسـت          . گيرند  در اولويت قرار مي   
ه وارث تـاج و     ها هم به مدت زماني بستگي دارد كـ          بر همين قياس حق تقدم وليعهد     

، بـه ايـن دليـل كـه         رؤساي جمهور . اند، كه امكان دارد از زمان تولد باشد         تخت شده 
هـا يـا همـسران        ملكـه  و مقدم بر     پس از شاهان    رئيس دولت هستند، از نظر اولويت       

  14.رؤساي جمهور هستند
  

رمزباتوم به اطـالع    . رسيد  به هر حال مسئله به اين سادگي نبود كه به نظر مي           
. رساند كه پرنس فيليپ، دوك آو ادينبورو، بـر پـرنس چـارلز مقـدم اسـت          قريب  

همـسر ملكـه   در عمـل  ولـي   شـود  همسر ملكه خوانده نمـي  پرنس فيليپ رسماً    "
تـر از پـرنس فيليـپ          بنابراين از آنجا كه پرنس برنارد از هلند مدتي طوالني          .است

زراي امـور    البتـه نخـست وزيـران و و        15". بوده است حق تقـدم دارد      همسر ملكه 
  .شد شان روشن مي خارجه هم بودند كه بايد حق تقدم

***  
ها، علم از هويـدا كـه نخـست وزيـر بـود و از هيئـت                   دو ماه پيش از جشن    

كـه   بـا وجـود ايـن     . ها حضور يابنـد     وزيران دعوت كرد در نشست شوراي جشن      
ن ها نبود، انصاري هويدا را در جريـان آخـري           دولت مستقيماً درگير كارهاي جشن    

                                                 
 .141.  پيشين، صتاريخ معاصر ايران، به نقل از فصلنامة 1350 شهريور 6نامة مورخ . 14

 .همان. 15
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اين نشست هم دولت را رسماً از امور مطلـع كـرد و هويـدا،               . كارها قرار داده بود   
پس از تأييد كارهاي انجام شده، از وزراي خود خواست كه بـراي موفقيـت ايـن                 

به اين ترتيب طي دو ماهي كه بـه برگـزاري           . كارها تا سر حد توانايي تالش كنند      
هـاي خـود بـراي        هاي وزارتخانه   نامهها مانده بود، وزرا مرتب شورا را از بر          جشن
ها، علم گفت به او پيشنهاد        در يكي از اين نشست    . كردند  ها آگاه مي     جشن پيشبرد
خواهد دو هزار و پانصدمين سالگرد شاهنشاهي خود را           اند كه چون ايران مي      كرده

. جشن بگيرد، بهتر است آغاز تاريخ شاهنشاهي را اساس تقويم ايران قـرار دهنـد              
ر ممكن بود از نظر سياسي و فرهنگي مسائلي به بار آورد كه كنار آمدن بـا                 اين كا 

آنها مشكل باشد ولي اغلب افراد حاضر در آن نشست كـه پيامـدهاي سياسـي آن                 
 جـز   --دادند، با اشتياق از آن اسـتقبال كردنـد          پيشنهاد را به درستي تشخيص نمي     

كه او وزير كشور بود مـدير        زماني   .با اين پيشنهاد آشنايي قبلي داشت     انصاري كه   
 اسـتدالل   يكتبـ  حقوقي وزارتخانة وي، مردي به نام محمد فرهمند، در گزارشـي          

كرده بود تقويم مورد استفادة ايرانيان تقويمي عربي است و اين ماية سـرافكندگي              
تـرين رخـدادي كـه امكـان          مناسب. است؛ ايرانيان بايد تقويم خود را داشته باشند       

ويمي براستي ايراني در نظر گرفته شود جلوس كوروش كبيـر           داشت براي آغاز تق   
كرد زيرا كـوروش      دنيا اين گزينه را درك و تحسين مي       . به تخت شاهي ايران بود    

بلكه نخستين پادشاهي بود كه مفهوم حقـوق بـشر را مطـرح             نه تنها شاهي بزرگ     
  .كرده بود

  
بـا آن   دليـل خاصـي وجـود نداشـت كـه           . دانـست   انصاري اين نكته را نمي    

ما همين طوري   ": كرد  او فكر مي  . مخالفت كند ولي تأييد آن هم برايش آسان نبود        
هاي زيادي داريم  چرا بايد مسئلة ديگري هم به آنهـا اضـافه                هم مسائل و نگراني   
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كرد و انصاري به او قول داد كه طرحش را با هويدا               فرهمند پافشاري مي   16".كنيم
او . ربط و زننده توصيف كرد      اد را رد و آن را بي      هويدا اين پيشنه  . در ميان بگذارد  

. توانيم به همة آنها بپردازيم      مسائل پيش روي ما آن قدر زياد است كه نمي         ": گفت
كـاري كنيـد كـه اصـالً مطـرح          . درست نيست  به هيچ وجه     طرح چنين موضوعي  

 انصاري به فرهمند گفت كه زمان براي چنين طرحي مناسـب نيـست و               17".نشود
  .هاي خودش در وزارتخانه بپردازد است به مسئوليتاو بهتر 
  

زمـاني  . كند   چه آشوبي به پا مي     يهويدا خوب فهميده بود كه چنين پيشنهاد      
من تصور كـردم  ". كه علم طرح تغيير تقويم را مطرح كرد، انصاري مخالفت نكرد          

من يكي هستم در برابر افرادي زياد و مخالفت ما بـا ايـن پيـشنهاد هـيچ چيـز را                     
 18 ".به هر حـال چيـزي نگفـتم       . دانم  نمي. شايد هم ترسيده بودم   . كند  وض نمي ع

شـك نيـست كـه      . شورا اين پيشنهاد را تأييد كرد و علم آن را به شاه گزارش داد             
انديـشي ايـن    هيجان آن دوره هم اعضاي شـورا را تـشويق كـرد كـه بـدون ژرف            

. كـرد   يشنهاد موافقت مـي   موضوع را تأييد كنند، به ويژه كه دولت هم بايد با اين پ            
به هر دليلي كه بود اين تصميم به رخدادي بدل شد كـه توجـه همگـان را جلـب      

  .كرد، و نقشي مهم در سقوط حكومت پادشاهي در كمتر از يك دهه بعد داشت
  

***  
 سالة ايران به ظاهر بـا موفقيـت بـسيار       2500جشن هاي سالگرد شاهنشاهي     

از تلويزيون در ايران و در سراسر جهان پخـش          بيشتر مراسم مستقيماً    . برگزار شد 
ري كه ورود سران كـشورها را       افس.  پر صالبت بود   چشم گير و   از هرجهت شد و   

                                                 
 .اري، پيشينانص. 16

 .همان. 17

 .همان. 18
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سخنراني شاه در   . كرد، عالي بود    اعالم و آنها را در برابر گارد احترام راهنمايي مي         
بـد  توانـد آرام بخوا     آرامگاه كوروش و اطمينان دادن به آن شاهنشاه بزرگ كه مـي           
اينكـه او پيـشاپيش     . زيرا شاه و ايرانيان بيدارند، احساسات همگان را برانگيخـت         

رفـت مظهـر      هـا راه مـي      شمار زيادي از سران كشورها در مراسم گوناگون جـشن         
 در  جايگاه كـشورش  از آن مهم تر، ارتقاي       ،تغيير منزلت شخصي او طي ساليان و      

اهللا   هـاي فـتح      دو بـرادر بـه نـام       رژة نمايشي تاريخ، كار   . ميان كشورهاي ديگر بود   
باشيان و مهرداد پهلبـد، يكـي از آن دو فرمانـدة نيروهـاي زمينـي و ديگـري                     مين

نمـايش صـدا و نـوري كـه داسـتان           . آور بود   هنرمند و وزير فرهنگ، بسيار نشاط     
هاي قصرهاي سر به فلك كـشيدة داريـوش بـزرگ             شاهان هخامنشي را در خرابه    

. چيز به خوبي همخواني داشت      همه. ن را برانگيخت  كرد ستايش همگا    حكايت مي 
همكاري نهادهاي دولتـي و خـصوصي باعـث         . همه با دل و جان كار كرده بودند       

شـهبانو و ديگـر اعـضاي خانـدان سـلطنتي، حتـي             . موفقيت اين مراسم شده بود    
ها مشاركت داشتند تا همه چيز به موقع          جا كردن ميزها و صندلي      كودكان، در جابه  

جايگاه و افتخاري كه همتايـانش بـرايش قائـل          .  شاه هم خشنود بود    19.شودآماده  
. شدند مطابق با همان منزلتي بود كه وي براي خودش در ميان آنان در نظر داشت               

ها در سراسـر دنيـا در حـالتي نمـايش             ها و فيلم    اين واقعيت كه او را در تلويزيون      
ا در مراسم گوناگون حركت     ه   تن از سران كشورها و دولت      69دادند كه پيشاپيش    

او خـشنود بـود و از تـك         . اعتنا از كنار آن گذشت      كرد امري نبود كه بشود بي       مي
شان و بـا ارتقـا درجـه، اعطـاي مـدال و پـاداش مـالي                   تك افراد با توجه به مرتبه     

  .سپاسگزاري كرد
 

                                                 
 .2، روي 1، نوار 2001 ژوئن 3مصاحبه با شهبانو فرح، پوتوماك، . 19
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برگـزاري    شـيوه  اصـوال .  لطمة شديدي به شاه و رژيم او زد        ، اما، اين رخداد 
، نه به اين دليل كه زمان ستايش تـاريخ يـا شاهنـشاهي              نادرست بود ها    شناين ج 

ها هم از نظر سياسي و         بلكه به اين دليل كه اين جشن       ،ايران هنوز فرا نرسيده بود    
هـا باعـث      به جاي اينكه جشن   .  خارج بود  متاًثر از هم از نظر فرهنگي بيش از حد        

 ملـت    و  شـاه داد تـا بـين او        اي به دسـت دشـمنان       نزديكي شاه و ملت شود بهانه     
شايد ترس علم از افتضاح به بار آوردن اين مراسم به جا بود، بـه               . فاصله بيندازند 

ــا او و ديگــر . " ايــن مراســمتــك بــودن"ويــژه بــه قــول خــودش بــه دليــل   ام
كنندگان در تشخيص تأثير منفي رنـگ و بـوي خـارجي بـر تمـام مراسـم                    شركت

آنچه از ايرانـشناسان اروپـا      بر اساس    قتيت و شفا شم درستي داش   . كوتاهي كردند 
چرا دنيا  اين نكته را مطرح كرد كه       كرد كه شنيده،       يا احتماالً وانمود مي     بود، شنيده

 در حالي   گيرد خشنود باشد     در اختيارش قرار مي     كه نبايد از ثمرات فرهنگ ايراني    
  . نهاد  ارج مي ايرانيكه به فرهنگ

  
هـا    اهللا خميني بر اين جشن      گرايان و به ويژه آيت     شديدترين انتقادها را اسالم   

او در اظهاراتي، كه بعدها ديگر منتقـدان شـاه هـم همـان را مطـرح                 . وارد آوردند 
ستيز و كساني را كه در آن شركت كـرده بودنـد دشـمنان     ها را اسالم كردند، جشن 

تر بـود    كه به  "آوري  هاي سرسام   هزينه"ها به دليل      از اين جشن  . اسالم قلمداد كرد  
 بـه   "شـدند   براي تغذيه به چراگاه برده مي     "كه  صرف بهبود زندگي كودكاني شود      

آميـز   هـاي مفـسده   خميني گفت اين نظام خائن بـراي عياشـي       . شدت انتقاد كردند  
امبر، يـ ولي گناه اصلي اين بود كه رژيم بـه جـاي پ           . خود ملت ايران را غارت كرد     

هـا هـيچ      دنيا بايد بداند كه ايـن جـشن       ". ها و روحانيان از شاهان تمجيد كرد        امام
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هـا را برگـزار و در آنهـا     ربطي به مردم نجيب ايران ندارد و كساني كه اين جـشن          
  20".اند شركت كردند به اسالم و ملت ايران خيانت كرده

  
كنفدراسـيون  . جناح چپ هم با همان شدت و حـدت از رژيـم انتقـاد كـرد               

هـا را     ان رژيم  به هنگام برگزاري جشن      دانشجويان ايراني در اروپا افشاگري گناه     
، يكـي از رهبـران   هـدي خانبابـا تهرانـي   م  به عقيـده .اوج مبارزات خود تلقي كرد 

 نيـروي   .ها كـرد    صرف برگزاري اين جشن    هنگفتي   هزينهرژيم شاه   ،  كنفدراسيون
در . زيادي هم صرف تبليغ دربارة اين مراسم و جلب رهبران دنيـا بـه ايـران شـد                 

تـرين دوران   نگ تبليغاتي كنفدراسيون عليه رژيم يكي از درخـشان    حقيقت، اين ج  
در اغلب كشورها، كنفدراسيون مصمم بود توجه رهبـران         . مبارزة كنفدراسيون بود  
ت هـاي فـاحش   وتفـا  ايران،  در شاه، فقر رژيمبه جنايات "و مردم آن كشورها را      

جـشن و سـرور   كنفدراسيون اين رژيـم و  .  جلب كند" ميليتاريسم رژيم طبقاتي و 
  سياسـتمداران   وكـالي مجلـس و     هـاي گـسترده بـا       از راه تمـاس   "تبليغاتي آن را    

   21". رسوا نمود اروپايي و امريكايي كشورهاي
  

موضوع همكاري ژانـسن    . مطبوعات غرب اين مطالب را در بوق و كرنا كرد         
گـذار شـاه در آرامگـاه         سـخنراني تـأثير   –هاي اين مراسم    و ماكسيم به ديگر بخش    

و در   شـد  گسترانده -ها  ، نمايش نور و صدا، و شام      سربازانوش، رژة نمايشي    كور
  .  زننده و نامناسب تلقي شد زرق و برقمناسب با مراسمشكوه و جالل  هر زمينه

  

                                                 
 .158. ، ص1 جلد مجموعة رهنمودهاي امام،: صحيفة نور. 20

. ، ص1990گفتگو با مهدي خانبابا تهراني، ساربروكن، نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، حميد شوكت، . 21
332. 
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ويليام شوكراس، كه به ظاهر از دوستان رژيم ولي نمونة كامل يك انگليـسي              
هـاي كاريتـا و       سـالن "ز   نوشـت بهتـرين آرايـشگران ا       "اين ميهماني "دربارة  بود،  

آرايشي را به   كرم  و اليزابت آردن    به تخت جمشيد پرواز كردند       "الكساندر پاريس 
هـاي مخـصوص بـه ميهمانـان هديـه            بنـدي    آن را در بسته    كه" ردكتوليد  نام فرح   

و بـه ايـن   ها را ريخت، ماكسيم غذاها را آماده كرد   باكارا طرح شرابخوري   ".دهند
 هم به   " و تدارك بينندگان مهم فرانسوي غذا و نوشيدني        ديگر سرآشپزان "منظور  

يا  از جمله تاريخ ايران،      ، يك رشته چيزهاي بد ديگر هم بود       .كردند  آنها كمك مي  
را از ارتــش  ســربازان .حــداقل آن تــصويري كــه آنهــا از آن تــاريخ ارائــه دادنــد

چهـرة  تا  ها منع كردند       از يك ماه پيش از برگزاري جشن       هايشان    تراشيدن ريش "
 كار زند كه هزينة اين        شوكراس حدس مي   ".تر شود   باستان شبيه  به جنگاوران    آنها

هـاي يكـي از        بـا لحنـي تأييـدآميز گفتـه         و  ميليون دالر شد   300چيزي در حدود    
هاي تاريخي و باشـكوه        مثل اين بود كه يكي از فيلم       "كند  سفيران ايران را نقل مي    

 شـوكراس بـا     ".شـد   ناور نمايش داده مـي     بر صحنة دشت په    22دو ميل . سسيل بي 
شاه بـا بزرگداشـت ايـران زمـان كـوروش و            "كند كه     تر اشاره مي    لحني بدشگون 

داريوش، كامالً و عمداً بخشي از تاريخ ايران را ناديده گرفت كه به مراتب بيـشتر                
  23".تعاليم حضرت محمد، پيامبر اسالم: به قرن بيستم ارتباط داشت

 و شـاه را     "پهلـوي نمايش پـر زرق و بـرق        "ها را     نزونيس اين جش   ماروين
تبـديل رخـدادي    او پس از انقـالب بـا        . توصيف كرد  به دوران رسيده      تازهفردي  

 از نظر مردم ايـران نهـاد پادشـاهي در           ":  نوشت تاريخي،پيشگويي  گذرا به نوعي    
ناگهـان ابعـاد     اهللا از اصـالحات ارضـي      انتقاد يك آيـت   " .يستايران چندان مهم ن   

                                                 
22. Cecil B. De Mille 
23. William Shawcross, The Shah's Last Ride, New York, Touchstone, 1988, pp. 43-
44.  

نقل . سي.بي. ميليوني است كه بي500اين رقم هنوز كمتر از رقم .  آمده است47ها در صفحة      رقم مربوط به هزينه   
  . كرده است
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مـورد   شـاه در     "نا مطمـئن  اقدامات  "و   به خود گرفت  " اخالقي روشن و شفاف   "
اي بـه اصـول       هجمـه "شـد و     "مـادي " تبديل به حركاتي صرفاً      اصالحات ارضي 

 اگر شاه به كشورهاي ديگر پيشنهاد كمك مـالي           ".اخالقي زيربناي فرهنگ ايران   
مـشابهي بـه   يچة مـادي  از دراو زيرا ، او هم بوداخالقي   ضعف داد ، اين نشانة     مي

زماني كه كشور ما ناچار بود تحـت        ": گفت  مياگر  و  كرد    كشورش و دنيا نگاه مي    
تـرين روزهـا را       هاي خارجي، از جمله انگلستان، باشد من سـخت          حمايت قدرت 

مـا  طـراز    و هـم  مـا ام كه انگلستان نه تنها دوست  گذراندم، ولي اكنون متوجه شده  
بنـا   24"كنـيم    بتوانيم با كمال ميل به آن كمك مي        است بلكه كشوري است كه، اگر     

خودسـتايي شـاه حـد و مـرزي      "شـد   اي به ايران نمي     هرگز اشاره "بر اين ديدگاه    
  25".رفت تا سر حد خودنمايي پيش مي"و  نداشت
  

هـاي    ها كه بازتابي از توصـيف       در خور تحسيني در اين توصيف     هيچ مطلب   
ايرادات در هم و بر همـي بـر ايـن           . اردشمار ديگر در اين باره است، وجود ند         بي

  -كننـد     فريبان مطـرح مـي       ايراداتي كه همواره مردم     نوع نهمابرنامه وارد آوردند،    
 ها شد در حالي كه شمار زيـادي از مـردم   اي كه صرف اين جشن ميزان هزينه مثل  

 ميليون  8/16هاي دو هزار و پانصد ساله را          علم هزينة جشن  . فقير و گرسنه بودند   
در حدود  ( ميليون تومان ارزيابي كرد      160 انصاري اين هزينه را      26.الر اعالم كرد  د

داران ايراني جمع كردند تا بـراي         يك سوم اين پول را كارخانه     ").  ميليون دالر  22
يك سوم ديگر از بودجـة وزارت دربـار پرداخـت و            . ها پرداخت شود    تمام جشن 

اي تهيه شد كه در زمـان         ة اوليه از بودج  باقي اين وجه  . صرف مخارج چادرها شد   
                                                 

24. Marvin Zonis, Majestic Failure: The Fall of the Shah, Chicago, The University 
of Chicago Press, 1991, Chapter 3, pp. 66, 67.   

  .تأكيد در نقل قول از من است
 .61. همان، ص. 25

 .256: 2روزشمار، . 26
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سرمايه گذاري كـرده     1960در سال   و او    امير همايون بوشهري تصويب شده بود     
 6/1باقي كه بـالغ بـر       بخش عمده اين وجه صرف ساختن بناي شهياد شد و           . بود

ميليون دالر بود به فرمان اعليحضرت همايوني صرف ساختن مسجدي در قم شد             
اهللا بروجردي را بر آن بگذارند كـه در آن دوره             آن نام آيت  كه بنا بود پس از اتمام       

  27".آورترين رهبر شيعة جهان بود نام
  

هـاي   هـا، شـبكه   هـا و فرودگـاه   ها از جاده   در توصيفات منتقدان شاه از جشن     
هـا و ديگـر       هـا، درمانگـاه     هـا، مدرسـه     هاي جهانگردان و هتـل      ارتباطي، تفريحگاه 

 اقتـصادي كـه در شـيراز و در سراسـر كـشور              تسهيالت داراي ارزش اجتماعي و    
اي به صدها شوراي      تر اينكه هيچ اشاره     از آن مهم  . شود  ساخته شد، نامي برده نمي    

شود كه در سراسر دنيا تشكيل شد تـا آثـار ارزشـمند مربـوط بـه                   ايرانشناسي نمي 
 تاريخ ايران را گردآوري يا تأثير ايران را بر تحول فرهنگ ديگر كشورها ارزيـابي              

انتقـال مطالعـة    در    ايـران  افزايش توانمنـدي  ها بر     هيچ سخني از تأثير جشن    . كنند
،  در ايـران رود، از جمله تأسيس كتابخانة پهلـوي       تاريخ ايران از اروپا به ايران نمي      

تـرين    طرح مشترك ايران و يونسكو كه رياست آن با شـاه بـود و يكـي از بـزرگ                  
شاه عالقة زيادي به اين     "فرح  ة شهبانو   به گفت . دشمي  هاي تخصصي دنيا      كتابخانه

 و اين كتابخانه بنا بود مركـزي بـراي گـردآوري مجموعـة              "داد  كتابخانه نشان مي  
 سـال گذشـته شـود و همچنـين     200مطالعات مربوط به ايران در سراسر دنيـا در     

 مهم  هاي  نكتهيكي از   . مركزي براي مطالعات آتي مربوط به فرهنگ و تاريخ ايران         
تـرين ايرانـشناسان جهـان بـه مناسـبت            هايي بود كه سرشـناس      ها مقاله   اين جشن 

                                                 
27. Cyrus Kadivar, "We Are Awake, 2500-Year Celebrations Revised," January 25, 
2002. 

. html.index/2500/January/2002/CyrusKadivar/com.iranian.www://http.  
دهند احتمال دارد ناشي از اين باشد كه علم ريال و دالر را با هـم اشـتباه گرفتـه     رقمي كه علم و انصاري ارائه مي  

  .دهند  را به دست مي160و نفر ارقام است و در نتيجه هر د
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سالگرد تأسيس حكومت شاهنشاهي ايران توسط كوروش كبير آمـاده كـرده و در              
قالب بيش از صـد كتـاب و جـزوه در آلمـان، فرانـسه، بريتانيـا، اتحـاد جمـاهير                     

ژ، دانمـارك، فنالنـد، رومـاني،       ال، سوئد، نرو  غريش، پرت تشوروي، ايتاليا، اسپانيا، ا   
مجارستان، چكسلواكي، بلغارستان، يوگوسـالوي، يونـان، ژاپـن، هنـد، پاكـستان،             
. تركيه، مصر، تونس، مراكش، اياالت متحدة امريكا، كانادا و نيوزيلنـد منتـشر شـد    

اين انتشارات مثل انتشارات مربوط به نفوذ ايران بر فرهنگ كشورهاي خـاص در              
  .تابخانة يادشده گردآوري و بايگاني شدسراسر دنيا در ك

  
***  
  

  جشن هنر شيراز
 شهبانو فرح دربارة طرح جشن هنر بـا رضـا قطبـي،             1346در اوائل زمستان    

 كه به تازگي به رياست سازمان راديو و تلويزيـون ايـران منـصوب               ،اش  پسر دايي 
شده بود، صحبت كرد، جشني ماننـد آنچـه فـرح در دوران دانـشجويي خـود در                  

 فـرح   30. ديده بـود   29 يا روايان  28رانسه در شهرهايي مثل نانسي، اكس آن پروانس       ف
گيـري را بـه    اعتنـايي تـصميم   دربارة اين طرح با شاه حرف زده بود ولي شاه با بي        

كه برگزاري جشن هنـر برنامـة بـسيار         معتقد بود   اما شهبانو   . عهدة او گذاشته بود   
شـورايي بـه    . گفـت   خن مـي  مهمي است و دربارة آن بـا شـور و شـوق زيـاد سـ               

سرپرستي خودش و به رياست قطبي و مديريت فـرخ غفـاري، معـاون فرهنكـي                
از پيش تصميم گرفته بودنـد كـه        . قطبي در سازمان راديو و تلويزيون، تشكيل شد       

اين جشن نبايد در تهران برگزار شود زيرا سياست كلي دولت اين بود كه تـا سـر       
                                                 

28. Ex-en-Provence 
29. Royan 
30. Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax, 
2004, pp. 227-238. 
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چند شـهر، از جملـه كاشـان و         . ها منتقل كند    ها را به شهرستان     حد ممكن فعاليت  
اصفهان، را بررسي كردند ولي سرانجام شيراز را به اين منظور برگزيدند زيـرا بـه                
نظر شهبانو اين مهم بود كه شيراز به تخت جمـشيد و كـوير نزديـك و همچنـين              

 كـه   "ترين شـاعران ايـران      دو تن از محبوب   "شهر  شهر سعدي و حافظ بود يعني       
توانستيم تصور كنيم كه اهل تئاتر        از همان ابتدا مي   ". آنها هم در شيراز بود    آرامگاه  

  ٣١".توانستند بكنند در آنجا چه كارهايي مي
  

چنـد تـن از اعـضاي شـورا، از          . زا بـود    در واقع تخت جمشيد مكاني مسئله     
هـاي بـاارزش تخـت جمـشيد          هاي احتمالي به خرابـه      جمله غفاري، نگران آسيب   

ترديد همان گونه كه شهبانو گفته بـود بـراي            مكان با ابهت بود و بي     اما آن   . بودند
شـيراز دانـشگاهي طـراز    . هنرمندان و به ويژه دست اندر كاران تئاتر جاذبه داشت 

شد از ميـان شـهرهاي ايرانـي بـراي            اول و تسهيالت ديگري داشت كه باعث مي       
ه توافق رسـيدند كـه      ها هم ب    در مورد خرابه  . تر باشد   منظور يادشده از همه مناسب    

  .براي حفاظت از آنها تا سر حد ممكن تالش كنند
  

مسئلة فوري ديگري كه در مورد اين جشن مطرح بود به مسئول سازماندهي             
  و هنر  به جاي وزارت فرهنگ   چرا بايد اين مسئوليت     : شد  و اجراي آن مربوط مي    

 بـه   كه به موجب قانون مسئوليت حفـظ و توسـعة فرهنـگ را بـه عهـده داشـت،                  
 دايـي  رالبته شهبانو با رضـا قطبـي، پـس   . محول شود سازمان راديو تلويزيون ايران     

. تر بـود    تري داشت و سر و كار داشتن با او برايش راحت            خود، مناسبات صميمانه  
تر شاه بود و امكان  از سوي ديگر مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ، شوهر خواهر بزرگ         

زد ولي چنين نكرد، بخشي بـه ايـن دليـل        داشت در اين مورد به جر و بحث بپردا        

                                                 
 .228. ص. همان. 31
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مقدمه و هنوز نامشخص بود و بخشي هم به اين دليـل كـه              كه طرح جشن هنر بي    
اي نداشـت، و از نظـر او ايـن هنـر بـه                 ميانـه  "من در آوردي  "هنر مدرن   پهلبد با   

 كه در آن موقع شاه هنوز حرفي از آن بـه ميـان               تعلق داشت  "دورة تمدن بزرگ  "
ما افرادي داشتيم كه از اروپا برگشته بودند        ":   كه آورد  به ياد مي  هلبد  پ. نياورده بود 

 امكانات ايـن    .خواستند درست همان كاري را بكنند كه در اروپا كرده بودند            و مي 
تا رسيدن  . توانستيم در اختيارشان بگذاريم      مي "تمدن بزرگ "كار را فقط در دورة      

اشاه مدرسة صنايع مستظرفه تأسـيس      در دوران رض  . آن زمان به استادان نيازمنديم    
آنها بايد اسـتاداني    . به نظر من اين اشتباه بود     . آنها هنرمنداني را آموزش دادند    . شد

چـرا  . خواستند به شيوة كوبيسم كار كننـد  افرادي بودند كه مي  . كردند  را تربيت مي  
  32"بايد ما پول دولت را صرف كمك به هنرمندان كوبيست كنيم؟

  
شاري در ايـن زمينـه را        انگيزة كافي براي پاف     و هنر  فرهنگاز سويي وزارت    

 در حالي كه سازمان راديو و تلويزيون ايران سازماني جديد بود كه با              هم نداشت، 
رهبري مدير جوان، دلسوز و محبوب آن كه مشتاق حركت به پيش بود، خوني نو               

به سـرعت   به گفتة غفاري، در آن زمان قطبي چنان         . در رگهايش جاري گشته بود    
 تشخيص دهنـد كـه اوضـاع از چـه قـرار             ي ها فرهنگ وزارت   رفت كه تا    پيش مي 

 و  1340هـاي      در دهـه   33. شكل گرفتـه بـود     برنامه جش هنر  است ساختار بنيادين    
داد كـه   ها به اين دليـل رخ مـي     اغلب پيشرفت . ين بود ا در ايران وضع رايج      1350

اغلـب اوقـات ايـن      . نداندر  يش مي گزيدند و به پ     هايي را بر مي     افراد مشتاق آرمان  
 طبيعـي  و انتخـاب     گـذاري تأثيرشدند و اين تركيبي از        گونه افراد جذب رژيم مي    

                                                 
 30 و 25از افخمي، لس آنجلس، گر مهن بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با مهرداد پهلبد، مصاحبه. 32
 .74. ، ص1984مه 

 و 1983گر اكبر اعتماد، پاريس، نوامبر  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با فرخ غفاري، مصاحبه. 33
 .35-36. ، صص1984ژويية 
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البته افرادي هم بودند كه به دليل نزديكي به منابع قدرت بـه مقامـاتي دسـت                 . بود
توانـستند    ولي اگر توانايي، انگيزه و دانش كـافي نداشـتند، اغلـب نمـي             . يافتند  مي

سـازمان  . آميز بـود    قطبي مثال بارز اشتياقي موفقيت    . ماندند  د و عقب مي   رقابت كنن 
راديو و تلويزيون ايران در دوران رياست او از همة جهـات شـكوفا شـد، و ايـن                   

غفـاري  . شكوفايي از توانايي جسماني فرخ غفاري، معاون اول قطبي، فراتر رفـت      
به  موقعيت او را     ندرخواست كرد كه به مقام معاونت فرهنگي منصوب شود و اي          

  .كردگردانندة جشن هنر شيراز بدل 
  

ها، بـه مـوازات پختگـي         جشن هنر شيراز هم مثل بسياري از اين قبيل برنامه         
 سال نخـست،    .يافتپيدا كردن در دوران كوتاه حياتش، ويژگي خاص خودش را           

 بـه نـام      بسيار جـالبي    و با وجود نمايش ايراني      بود ، اوضاع در هم و بر هم      1346
شهر قصه، و موسيقي سنتي ايراني كه در حافظيه اجرا شد، اجراهـا رنـگ و بـوي             

هـاي     در سـال   34. بودنـد  "شيك زيادي"ها    مشتريبه گفتة غفاري    . اروپايي داشت 
تغيير كرد و بيشتر شامل     ي جشن هنر     و حال و هوا    ،ها، جو روشنفكري    برنامه بعد

يـه، تئـاتر غربـي، از جملـه تئـاتر      تئاتر مدرن ايراني، تئاتر سنتي ديني، به ويژه تعز     
المللـي، بالـه، رقـص سـنتي،          كالسيك غربي، موسيقي ايراني، موسيقي سنتي بـين       

هـا    اين برنامه . ها هم تغيير كردند     مشتري. ها بود   رقص غربي، و انواع و اقسام فيلم      
موقعيتي منحصر به فرد براي ايرانيان، بـه ويـژه جوانـان، فـراهم آورد تـا دربـارة                   

 گوناگون هنر ديگر كشورها، به ويـژه كـشورهاي آسـيايي، افريقـايي و               هاي  شكل
تـودة مـردم ايـران، و بـه ويـژه هنرمنـدان و              . امريكاي التين مطـالبي فـرا گيرنـد       

 ديدنـد كـه تـا آن زمـان فقـط             آثـاري  هاي آشنا به ادبيات، براي نخستين بار        گروه
، تئـاتر پـوچ، موسـيقي       )يكابوك(تئاتر سنتي ژاپن    : دربارة آنها مطالبي شنيده بودند    
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هـا و    سنتي و مدرن كشورهايي چون مـالزي، انـدونزي، چـين و ويتنـام و رقـص                
هـا و     موسيقي و تئاتر هندي، از جمله رقص هندي كاتاكالي با آن حركات، نـشانه             

نويـسان و طراحـان    دانـان، نمايـشنامه   صداهاي سحرآميز، كه بـسياري از موسـيقي   
 و  35، پيتر بروك  هنرمندان خالق دو تن از اين     . تندحركات موزون از آنها الهام گرف     

 پيتـر  1350در سـال  . هـايي در شـيراز اجـرا كردنـد         ، برنامه 36جرزي گروتوفسكي 
 را كـه تـد هيـوز نوشـته بـود در نقـش               اورگاست در پرسپوليس  بروك نمايشنامة   

 رابرت ويلسون كه بنا بر نوشـتة        1351در سال   . رستم، آرامگاه كوروش، اجرا كرد    
شخصيتي برجسته در دنياي تئاتر تجربي و در استفاده از زمـان و       "تايمز  رك  نيويو

اي اجـرا كـرد كـه در          تئاتري را روي شيب تپه      "بودزده  كشفياتي  دست به   مكان  
 بـا   1353 در سـال     37مـوريس بـژار   .  ساعت، بدون وقفه، طول كـشيد      168حدود  

ص را اجـرا كـرد      اي خا   استفاده از موسيقي سنتي بلوچستان در تخت جمشيد باله        
ايـن يكـي از     . كه  آن را، با الهام گرفتن از شاهكار سعدي، گلستان نام نهاده بـود              

  .اجراهاي نادري بود كه شاه در آن حضور يافت
  

تر اين بود كه هنرمندان ايراني فرصت عرضة آثار خود را در كنـار                از آن مهم  
ر را با شـور و شـوق انجـام          آنها اين كا  . آثار بهترين هنرمندان دنيا پيدا كرده بودند      

دادند و در بسياري از موارد خالقيت آنها جلب توجه كرد و تحـسين بـسياري از                 
اثر كامو در قالبي    كاليگوال  آربي آوانسيان با قراردادن نمايشنامة      . افراد را برانگيخت  

كامالً شرقي بـا برخـي از بهتـرين كارگردانـان دنيـا از جملـه تئـاتري ژاپنـي بـه                      
هاي كابوكي و نوگـاكو، را        تراياما، كه دو شيوة تئاتر سنتي ژاپني، به نام        كارگرداني  

 تـرين   يكـي از موفـق    شـهر قـصه،     بيـژن مفيـد     . كرد  به هم آميخته بود، برابري مي     

                                                 
35. Peter Brook 
36. Jerzy Grotowski 
37. Maurice Bejart 
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. هاي ايراني را براي نخستين بار در جشن هنر شـيراز روي صـحنه بـرد                 نمايشنامه
يي، پرويـز صـياد، بهـرام       ماننـد منـوچهر يكتـا     –نويسندگان و كارگرداناني ديگـر      

 درخـور توجـه     ي آثـار  -بيضايي، علي نصيريان، مهين تجدد، آشـور بانيپـال بـابال          
عرضـة تئـاتر دينـي      . عرضه داشتند كه بعدها در كشورهاي ديگر هم اجرا شـدند          

 بسيار جالب و نوآورانه بود و پيتر بروك در جشن هنر شـيراز آن را                ،تعزيه،  ايران
 بـراي نخـستين بـار در تـاريخ گروهـي از             1355 در سال    .برترين نوع تئاتر ناميد   

پژوهــان تركيــه، فرانــسه، ايتاليــا، آلمــان و ايــاالت متحــده در نشــستي بــه  دانــش
جشن هنر سال   . پژوهان ايراني پيوستند تا دربارة تعزيه به تبادل نظر بپردازند           دانش
نـين در   اي بود كـه در حـسينية مـشير شـيراز و همچ               پرده 7اي     شامل تعزيه  1356

 هزار نفر به تماشاي آن      70روستايي نزديك شهر، چند شب اجرا شد و در حدود           
  . نشستند

 يكي از دست اندر كاران جشن هنر شيراز در بارة آن گفت كـه ايـن جـشن                 
اي   هاي بسته به هواي باز كشاند، و امكان رابطه           و به ويژه تئاتر را از مكان       هنر هنر 

كارگردانان . ركت و تنظيم صحنه به وجود آورد      پويا بين موسيقي، سبك غنايي، ح     
گزيدنـد و نـوعي    دانستند فضاهاي مورد نظرشان را بر مـي  هر گونه كه مناسب مي  

بـه گفتـة مقامـات مـسئول در       . آوردنـد   هماهنگي بين هنر و طبيعت به وجود مـي        
 هزار نفر براي حضور در جشن هنـر پـول           70هاي آخر جشن هنر در حدود         سال
اي كـه     غلب مشتريان جشن هنر دانشجوياني بودند كه به دليل عالقـه           ا 38.دادند  مي

هاي هـر     توانستند تمام برنامه    يافتند و مي    ها حضور مي    به هنر داشتند در اين جشن     
در موارد بسياري اجرا در فضاي بـاز    . بينند تومان   140 قيمت   هجشن را با بليطي ب    

هـا را تماشـا        رايگـان برنامـه    داد به صـورت     مند هم اجازه مي     به عموم مردم عالقه   
                                                 

 هـزار نفـر رسـيد ولـي تـأثير           140هاي جشن هنر بود اين رقم بـه           يي كه تعزيه هم در شمار برنامه      ها  در سال . 38
ما در  ": گويد  فرخ غفاري مي  . چنداني بر درآمدهاي اين جشن نگذاشت زيرا حضور در جلسات تعزيه مجاني بود            

 .9 و 7.، صص1988 ژوئن 15، )لندن( كيهان ".دفاع از خودمان و كارمان كوتاهي كرديم
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كنند، هر چند به طور كلي بهاي بليط در استطاعت هر كـسي بـود كـه بـه آنچـه                      
كردنـد جـواز ورود       بسياري از افراد اگـر تقاضـا مـي        . شد عالقه داشت    عرضه مي 

فرخ غفاري معتقد بود كـه جـشن هنـر شـيراز در نـوع      . كردند  رايگان دريافت مي  
  .نظير بود خود در آن زمان بي

  
 روز  15 تـا    12آن  . اي در دورة خود كار جشن هنر شيراز را نكـرد            هيچ جشنواره   

آورد تا بتواننـد   اي استثنايي براي هنرمندان به وجود مي در شيراز فضاي فرهنگي و انساني   
دستاوردهاي يكديگر را فرا گيرند، با يكديگر و بـا مخاطبـان خـود ارتبـاط و مناسـباتي                   

ايـن جـشنواره هنرهـاي كـشورهاي داراي فرهنگـي باسـتاني را بـا                . دوستانه برقرار كنند  
  در آثـار     مـثال   ،گاهي ايـن دو   . آورد  هنرهاي اروپا و امريكاي شمالي در كنار هم گرد مي         

جشن هنر شيراز تنهـا نـوعي از ايـن گونـه            . آميختند   به هم مي   ،پيتر بروك و موريس بژار    
نقش سوم اين جشنواره اين بود كه بـه         . آورد  ها بود كه اين دو فرصت را فراهم مي          جشن

در . هاي خود در برابر هنر غرب فائق آينـد          كرد تا بر عقده     هنرمندان جهان سوم كمك مي    
مقابل، هنرمندان غربي را هم رو در روي آثار عالي هنرمندان سنتي و همچنين هنرمنـدان                

  39.داد مدرن غير غربي قرار مي
  

كردنـد قـدر ايـن تـالش را           مـي اغلب افرادي كه در اين جـشنواره شـركت          
ره حضور يابند آن    ابسياري از افراد هم بدون آنكه هرگز در اين جشنو         . دانستند  مي

افتند ولي از نظـر    ي  آن كساني كه در اين جشنواره حضور مي       . كردند  را محكوم مي  
هنري براي آن ارزش قائل نبودند آن شمار اندكي از افراد بودند كـه يـا بـه دليـل                    

ره دعوت مي شدند يا تنهـا بـه ايـن دليـل در جـشن هنـر                  ا اين جشنو  همقامشان ب 
از جشن هنر شيراز به دليل هزينـة زيـاد          . يافتند كه اين كار مد روز بود        حضور مي 

هـيچ يـك از ايـن اتهامـات         . آن و منحصر بودن آن بـه نخبگـان هـم انتقـاد شـد              
شد   تأمين مي ها   بخشي از هزينة اين جشنواره از راه فروش بليط        . كننده نيست   قانع

                                                 
 .همان. 39
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 و در مقابـل     مـي پرداخـت   و بخشي ديگر را سازمان راديو تلويزيون ملـي ايـران            
خواست ضبط و در سراسر سال در شبكة راديو و تلويزيـون              هايي را كه مي     برنامه

به اين ترتيب هر كسي كه به راديو و تلويزيـون دسترسـي داشـت               . كرد  پخش مي 
هـا صـرف      بخـشي از ايـن هزينـه      .  يا بشنود  دها را تماشا كن     توانست اين برنامه    مي

براي مثال جاهـايي كـه در   . ماند  هاي بعدي مي    شد كه براي نسل     هايي مي  ساختمان
 هـاي   فعاليـت تخت جمشيد و نقـش رسـتم سـاخته شـد هنـوز بـراي انـواعي از                

گونـه    اغلب مشتريان هم، همـان    . گيرند  خصوصي و عمومي مورد استفاده قرار مي      
  .د شد، دانشجو بودندكه پيش از اين يا

  
ها در شيراز زيادي مدرن بودند و حتـي بـراي             از سوي ديگر برخي از برنامه     

در سال  . اي در ايران و جاهاي ديگر هم در مرز افراط قرار داشتند             هنرمندان حرفه 
، آخرين سال جشن هنر، گروهي مجارستاني كـه در اصـل اهـل بوداپـست                1356

بردنـد و پـس       ي غربي به حالت تبعيد به سر مي        در اروپا  1355بودند ولي از سال     
 را روي   40"خـوك، بچـه، آتـش     "از آن به اياالت متحده رفتـه بودنـد، نمايـشنامة            

، زيـرا   نـد  را بر خـود نهاد     41"اسكوات" اين گروه نام     1356در سال   . صحنه بردند 
پس از ترك بوداپست به صورت غيرقانوني در رتردام مـسكن گزيـده             اعضاي آن   

 اين نمايشنامه را تدوين و در فرانسه، انگلـستان و هلنـد روي صـحنه                آنها. ندبود
اين گروه سپس به اياالت متحده رفته و اين نمايشنامه را در بـالتيمور              . برده بودند 

 مريلند براي نخستين بار به اجرا در آورند و در نهايت به خيابان بيـست                در ايالت 
خـوك، بچـه،   " نمايـشنامة  در آنجا.و سوم نيويورك رفتند و در آنجا منزل گزيدند     

.  را برد و به گروه مهمي در تئاتر پيشرو نيويـورك بـدل شـد               42جايزة اوبي  "آتش

                                                 
40. "Pig, Child, Fire" 

41 .Squatبه معناي مسكن گزيدن به صورت غيرقانوني يا در جاي غصبي است ،.  
42. Obie Award 
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 در روزنامة واشنگتن پست ايـن نمايـشنامه را پـس از نمـايش آن در                 43ن شرلي اد
  :بالتيمور چنين توصيف كرده است

  
 كه اغلب آنهـا را      گيرد  هايي را به كار مي      واژه "خوك، بچه، آتش  "نمايشنامة محشر   

اي بـه كـار       اند ولي هرگز بنا نبوده كـه در نمايـشنامه            آرتود نوشته  ينداستايوسكي و آنتون  
 كـه اراجيـف   نمايـد  ب رااي  ديوانـه ين آن كه انسان راتوصيف اين رخدادها   ...گرفته شوند 

 كه آنهـا از بـز، نقـاب، آرد، عروسـك            به اين بسنده كنيم   ؛ بهتر است     مشكل است  بافد  مي
، طناب دار، چاقوتيزكن، شام، اتومبيل، سه دستگاه تلويزيون،          بسيار بزرگ  بازي  يمه شب خ

افـزون بـر بـازيگراني      . كننـد   ديگر، استفاده مي  نگفتني  شيشة شكسته و چند قلم چيزهاي       
ايـن نمايـشنامه   .  تمام اينها زاييدة فكر آنهاست     كه "اسكوات"تئاتر  گو از گروه      بسيار بذله 

مـا  "نـام  شود كه تقريباً هيچ ربطي به هم ندارنـد، و پـردة دوم بـه               ا مي در چهار پرده اجر   
آور كـه در دو       نهايت شـگفت    فيلم ترسناكي بي  – اوج اين نمايشنامه است      "مانكن هستيم 

 و تركيبي اسـت     ،شود تا از فيلم سينمايي      صحنه و بيشتر با استفاده از نوار ويديو اجرا مي         
  44.كاكاز كمدي و دلهره با الهامي از هيچ

  
تفسير غفاري از اين نمايشنامه، كه آن را براي نخستين بار در پاريس ديده و               
آن را براي جشن هنر مناسب يافته بود، اين است كه تجاوزي كـه در آن صـورت    

. اي نمادين دارد و به ويژه نماد تجاوز روسـيه بـه مجارسـتان اسـت                 گيرد جنبه   مي
شـود كـه     تن دارد وارد شهري مي     سربازي كه لباس ارتش شوروي را به      "خالصه  

. فرماندة نظامي شوروي دستور داده است تمام كودكان پسر ايـن شـهر را بكـشند               
ايـن  . پوشاند تا او را از كشته شدن نجـات دهـد            زني به پسرش لباس دخترانه مي     

دهد كه به حيلة او پي        فهمد كه اين كودك پسر است و به زن هشدار مي            سرباز مي 
سـرباز بـراي   . اين كه راز او را فاش نكند بايد تسليم وي شـود    برده است و براي     

در اجراي اين تئاتر در     . كشد  اش زن را با خشونت در آغوش مي         فهماندن خواسته 
                                                 

43. Don Shirley 
44. Don Shirley, The Washington Post, June 15, 1988, pp.7,9. 
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انگيـزي صـورت      ايران هيچ صحنة عرياني وجود نداشت و هيچ حركـت شـهوت           
  45".نگرفت

ــار مغــازه  ــشنامه در انب ــان روي صــحنه رفــت  ايــن نماي ــار خياب  و اي در كن
در اين انبار تقريبـاً     . تماشاگران در داخل انبار نشستند و نمايشنامه را تماشا كردند         

آخرين صحنه كه در آن سـرباز زن را در آغـوش            . گرفتند  صد نفر تماشاگر جا مي    
داد و بخشي از آن به خيابان كشيده شـد،              كشيد، نزديك به در اين انبار رخ مي         مي

ايـن  . در خيابان ايستاده بودنـد هـم آن را ديدنـد          جايي كه چند تن از عابراني كه        
براي حمايـت از بـازيگران و حفـظ امنيـت           . نمايشنامه سه يا چهار شب اجرا شد      

خيابان، در زمان اجراهاي دوم و سوم چند تن مأمور پليس در لباس شخـصي بـه                 
 ، به گفتـة غفـاري،     و در نتيجه  شان اين خيابان را اشغال كردند         همراه افراد خانواده  

غفـاري  . اين نمايـشنامه را تماشـا كننـد       توانستند   ميشمار زيادي از مردم عادي ن     
 46.كنـد   نفر ارزيابي مي350 تا 300 كه اين نمايشنامه را ديدند بين        را شمار افرادي 

از ادامة اجـراي ايـن نمايـشنامه        . اين رقم به گفتة قطبي بيشتر است ولي نه خيلي         
م در شيراز به اعمال شهواني اين نمايـشنامه         اللهي محتر   جلوگيري كردند زيرا آيت   

زماني كه به او توضـيح دادنـد كـه در           . كه به او گزارش كرده بودند، اعتراض كرد       
اين نمايشنامه هيچ صحنة عرياني وجود نداشته است، باز هـم اظهـار داشـت كـه                 
اشارة تلويحي به عمل تجاوز، حتي اگر منظور خـود ايـن عمـل و لـذت جنـسي                   

  47.خوب نيستمردم براي اخالق نبوده است، 
  
 به موضوع بحث مهمي و به دستاويزي بـراي مخالفـان            "خوك، بچه، آتش  "

 روحانيان و جناح چپ آن را آميزش جنسي برهنه در مأل عـام و در                .شاه بدل شد  
                                                 

  .1988 ژوئن 22، )لندن(كيهان، ، در 2 بخش ،"ما در دفاع از خودمان و كارمان كوتاهي كرديم"، فرخ غفاري. 45
 .همان. 46

 .قطبي، پيشين. 47
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گنـاه     مـرد، زن و كـودك بـي         هـا   خيابان توصيف كردند كه هزارها و بلكه ميليون       
ه انـست در ايران و در خارج آنچه را شنيده بودنـد ند          افراد ديگري   .  آن بودند  دشاه

اين نمايشنامه گواه ديگري بر هرزگي رژيم و گرايش طبيعي آن بـه             . بازگو كردند 
در اروپا و ايـاالت متحـده هـم ايـن نمايـشنامه             . فساد تلقي و دربارة آن تبليغ شد      

ز نظـر   هايي قرار گرفـت كـه آن را عـاري از ذوق و ظرافـت و ا                  مورد انتقاد گروه  
ولـي تمـام اينهـا پـس از نمـايش آن در ايـران               . هنري مستهجن به شمار آوردنـد     

 و برآمـده    "آور  شرم" آن را    نيويورك تايمز براي مثال مل گاسو از      . صورت گرفت 
خشن، شهواني، و عـاري از ذوق و        " خواند و حركات آن را       "تئاتر سنگدالنه "از  

البتـه گـروه     48".نـد تـا انقالبـي     آور بود   چندش" به شمار آورد كه بيشتر       "ظرافت
ترديـد نمـايش در      بـي . دادنـد  مـي  اجراي خـود را بـا محـيط تطبيـق            "اسكوات"

بـه هرحـال آن گونـه كـه         . تر از نمايش بالتيمور يا شـيراز بـود          نيويورك جسورانه 
 پس از ديدن آن نمايشنامه به قطبـي گفتـه بـود،             ه تحصيلكرده فرانس  يشناس  جامعه

نگريم بـه نظـر        حاال كه به گذشته مي     49". جسورانه بود  براستي"هم  اجراي شيراز   
 بود كه آن نمايشنامه را به اجـرا در           مي تر  رسد از نظر سياسي بسيار خردمندانه       مي

  .نياورند
  

هايي كه در جـشن هنـر         موضوع هر چه بود، شاه از اين برنامه يا ديگر برنامه          
هاي نيمه برهنه در      رقص. خبر بود   ترديد از هر گونه برهنگي، بي        و بي  ،شد  اجرا مي 

اي سنگالي و در بالـة دوم مـوريس بـژار اجـرا شـد كـه در آن چنـد تـن كـه                           باله
هـيچ كـس اعتـراض    "غفـاري  به گفتة . هايشان پيدا بود در آن شركت كردند    سينه

                                                 
48. Mell Gussow, "Stages: Squat Abuses West 23rd Street," New York Times, 
November 17, 1977. 

 .قطبي، پيشين. 49
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هاي پيش، و قبل از روي كار آمـدن كـارتر             ، شايد به اين دليل كه در سال       50"نكرد
اد فضاي باز سياسي در ايران، اعتراض نه معناي زيـادي            ايج  يا در اياالت متحده و   

  .داشت و نه سود سياسي چنداني
  

هاي ديگـري كـه در     منحصر به فرد بود؛ برنامه     "خوك، بچه،آتش "نمايشنامة  
، كه به دليل پيشگامي     51يانيس زناكيس . مرز افراط قرار داشتند فقط اوانگارد بودند      

همچنين به دليل استفاده از فنـون رياضـي         در موسيقي الكترونيكي و كامپيوتري و       
  روشـهاي جبـري بـراي تحليـل و طراحـي           (بـولي   تصادفي، نظرية بـازي و جبـر        

 1347هـاي      در فاصلة سال   ، شهرت داشت   در تنظيم آثارش   )    سيستمهاي ديجيتالي  
 بـراي نخـستين     1350 در سال    او. كرداجرا مي برنامه   در جشن هنر شيراز      1355تا  

هاي كاخ شـاهان هخامنـشي در تخـت جمـشيد              را در خرابه   پوليسپرسبار آهنگ   
به ويژه به  دليل آميزش فضاهاي شنيداري و ديداري و قرار            "را  اين اثر   . اجرا كرد 

سر ،  دادن انسان زنده در قالب ساز و كاري كه منطق موسيقي بر آن حكمفرما بود              
 52.آوردندشمار به   "هاي ذهني و كلي زمانة ما فصلي در تحول يكي از فلسفه

 
او، همانطور  . زناكيس تا چند سال به همكاري خود با اين جشنواره ادامه داد           

 شـده   -هـا   ها، كوير، و خرابه     كوه–بيني كرده بود عاشق اين محيط         كه شهبانو پيش  
ا  . بود و شايد به دليل ميراث يوناني خود بيش از ديگران به هيجـان آمـده بـود                  امـ

 بزرگ و پسامدرني چون زناكيس را از گناه همكاري با           مخالفان شاه بايد آهنگساز   
هاي موسيقي بزرگ دنيا كه       ، يكي از شركت   53آسفودل. دادند  شاه مستبد نجات مي   

 ، در ضـمن سـتايش از زنـاكيس و اثـرش بـه نـام               استمقرش در سانفرانسيسكو    
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 در شيراز اجرا شـد، الزم دانـست     اين اثر   بيش از ربع قرن پس از آنكه       پرسپوليس
محمـد رضـا شـاه،      " نيابت از زناكيس از اينكه اين قطعه را تـدوين و در دورة               به

بـه گفتـة آسـفودل شـاه بـه          . عذرخواهي كنـد  اجرا كرده است،     "ديكتاتور ايراني 
فرهنگ ديني پيشااسالمي و    "اي را براي ستايش از        زناكيس سفارش ساختن قطعه   

 سـاله،   2500هـاي     ل جشن  در همان سا   پرسپوليس.  داده بود  "اشرافي ايران باستان  
بـا وجـود ايـن، بـه گفتـة آسـفودل            . ها، اجرا شـد     زمان با آن جشن     هر چند نه هم   

او . گزينش زناكيس براي تدوين چنين اثري از نظر نمـادين كـامالً مناسـب بـود               "
تقريبـاً  بود و ايـن معمـار پيـشين         ها    اي در تدوين كامپيوتري آهنگ      چهرة برجسته 

دوم در شـمار مبـارزان نهـضت مقاومـت و همكـار              در جنـگ جهـاني       كـه نابينا،  
تـر آن      رويكردي جديد به موسيقي را شكل داد، كه از همه مهم           ، بود 54لوكوربوزيه

رويكردي بود كه از عملكردهاي احتماالت رياضي بـه عنـوان روش آهنگـسازي              
كه چـرا آهنگـسازي كـامپيوتري و بـر اسـاس رياضـيات و                اين  ".كرد  استفاده مي 

 "فرهنگ اشرافي و پيشااسالمي   "جشن  وكوربوزيه ارتباطي نزديك با     همكاري با ل  
به هـر حـال، آسـفودل در        . اي است كه به درستي روشن نشده است         داشت، نكته 

  :گويد ادامه مي
  

 بخش ضبط شده روي نوار براي ايـن مراسـم           8اي و در       دقيقه 56اي    زناكيس قطعه 
اين اثـري پـر     .  نام گرفت  پرسپوليس شد  تدوين كرد كه به خاطر محلي كه در آن اجرا مي          

هاي صدايي بود كه رفته رفتـه شـدت           اي بود كه وجه تمايز آن موج        سر و صدا و مكاشفه    
 تجربة مهمي براي آن افراد خوشبختي بـود كـه در            پرسپوليسنخستين اجراي   . گرفتند  مي

ن اثـري   رسد كه به آن بـه عنـوا          زماني پرمعناتر به نظر مي     پرسپوليس. آنجا حضور داشتند  
اي بـه     خورده  موسيقايي گوش بسپاريم كه هدفش خدمت به ايدئولوژي غيرديني شكست         

  لوب انقالب اسالمي بنيادگرا شدغشمار آيد كه كمتر از يك دهه بعد م
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 فكر و ذكـر دنيـا را بـه خـود            2001 سپتامبر   11با در نظر گرفتن رخدادهايي كه از        

اي سياسـي     چهرههواداران  خود را در صف     جلب كرد، اين مفهوم كه موسيقيداني افراطي        
مانند شاه قرار دهد، حكايت از آن دارد كه امكـان ايـن گونـه اسـتقبال از چنـين هنرمنـد          

مدرنيسم خالق بايد بين اسـتبداد      . درخشاني در شمار بسيار اندكي از جاها وجود داشت        
 55.گزيد و دين يكي را برمي

 
دعـوت  او زناكيس را    . شنيده بود  ن چيزي زناكيس   راجع به شاه احتماالً هرگز    

.  شاه در برنامة زناكيس در تخت جمشيد هم شركت نكرد          56. اين كار نكرده بود    به
آمـد،    يافت به احتمـال زيـاد از آن خوشـش نمـي             اگر هم در آن برنامه حضور مي      

همان گونه كه بسياري ديگر از افرادي كه به آن گـوش سـپردند از آن خوشـشان                  
د مردم عادي و ناآشنا با موسيقي كالسيك با سهولت بيشتري           رسي  به نظر مي  . نيامد

مدرن ارتباط برقـرار    پسا  از كساني كه با موسيقي كالسيك آشنا بودند، با موسيقي           
ها و آهنگـسازان ايرانـي، پـس از آنكـه در همـان                يكي از ويولونيست  . كردندمي  

بار پرسـيد  سف و ا گوش سپرد به صداي بلند     57هينز استوكهاوزن ها به كارل    خرابه
بتهوون را با اين همه بلندگو      ) اروئيكا(كه اگر در اين مكان باشكوه سمفوني سوم         

البته او موسيقي كالسيك را تـرجيح       . رسيد  كردند، چگونه به گوش مي      تقويت مي 
داد ولي با وجود اين از گوش سپردن به اين اثر پسامدرن الكترونيك از مكتب                 مي

ظر او استوكهاوزن در تـاريخ ايـن جـشنواره هنرمنـدي            از ن . آلماني لذت برده بود   
 .درخشان بود هر چند درخشش زناكيس را نداشت

، متـداول هاي اين جشنواره يكي هـم اجـراي انـواعي از موسـيقي                از ويژگي 
كـه در   اين گونه موسيقي، از جمله موسيقي ايرانـي مخالفين به   . بومي و سنتي بود   
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هاي كمدي و سنتي ايراني، به اصطالح         رنامه يا ب  ،آرامگاه سعدي و حافظ اجرا شد     
 آثـار پـسا     در حالي كـه     ،  اشاره اي نكردند  هاي تعزيه،     روحوضي، يا گاهي نمايش   

مدرن از بقية آثار متمايز شدند و آنهـا را بـسيار گـستاخانه و نـاجور بـا فرهنـگ                     
 روحانيــان بــه داليــل دينــي و چپگرايــان بــه داليــل. مردمــي بــه شــمار آوردنــد

دانـستند و     ايمـاني مـي     يك هنر ستيز بودند؛ گروه نخست هنر را نشان بي         ايدئولوژ
ا  . كردنـد   گروه ديگر آن را به عنوان نماد بورژوازي و مردم ستيزي تحقيـر مـي               امـ

هـا    آنچه در وهلة نخست باعث انتقاد از اين جشنواره، شـاه و رژيـم شـد، برنامـه                 
 براي حمله بـه شـاه اسـتفاده       ، بلكه دشمنان شاه از برنامه ها و نفس جشنواره         نبود

اظهـارات كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي در اروپـا و ايـاالت متحـده و                 . كردند
س از ده سال همكاري بـا جـشن هنـر           پمتحدان غربي آنها باعث شد كه زناكيس        

 به گردانندگان اين جشن بنويـسد كـه بـا وجـود احـساس               1355شيراز، در سال    
هـاي سـركوبگرانة شـاه و دولـتش عليـه             اسـت پايبندي به اين جشن، به دليـل سي       

 او از همـسرش  58.جوانان ايراني، ديگر حاضر نيست در اين جشنواره حضور يابد    
خواست كه به نيابت از وي به مديران اين جشنواره تلفن كند و به آنهـا اطمينـان                  

تواند به همكاري با آنهـا در شـيراز ادامـه دهـد،               دهد كه با وجود اينكه ديگر نمي      
 همـان سـالي بـود كـه رژيـم           1355 طرفه اينكـه سـال       59. دلش با آنها است    هنوز

كار كنفدراسيون و هـوادارانش در آن زمـان         . سياست فضاي باز سياسي را برگزيد     
حاال ديگر جذب هنرمندان كـشورهاي اروپـاي شـرقي و           . ديگر به بار نشسته بود    

  .تر شده بود پردة آهنين از اروپا آسان
  

                                                 
58. Le Monde,6/2/01. 
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