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  محمد رضا شاه
  

بـود، ولـي خلـق و       كسب كـرده    هاي پدرش را      محمدرضا بسياري از عادت   
محمدرضـا حتـي در اوج      .  بـود  جـسور رضاشاه ذاتـاً    . داشت خويي برخالف پدر  

در شش سالگي او را به مدرسة نظـامي فرسـتاده           . بودگرا    درون  و قدرت محجوب 
اين كه انضباط را در اصـل       ولي جز   . ا بياموزد سختي و جدي بودن ر      جانبودند تا   

شـايعاتي  . از پدرش آموخت، خشونت نظامي چندان به خلق و خوي او بدل نشد            
وجود داشت مبني بر اين كه رضاشاه يكبار گفته بـود كـاش پـسرش بيـشتر مثـل                   

از نظر شاهدخت اشـرف     . خواهرش اشرف باشهامت بود و اعتماد به نفس داشت        
دانـد پـدرم       اصالً نمي  بافد ن اراجيفي مي  هر كسي كه چني   ": اين شايعه مسخره بود   

او ممكن نبود بـه كـسي حرفـي بزنـد كـه             . داد  چقدر به حيثيت برادرم اهميت مي     
   1".احياناً جانشينش را تحقير كند

  
پيرايگـي را در   به محمدرضا كه وليعهد بود آموخته بودند كـه سـادگي و بـي             

پـدرش در   . نه ماند زندگي شخصي در پيش گيرد؛ در زمان پادشاهي هم همين گو          
هـم بـه نـسبت زنـدگي        محمدرضا  . خوابيد  عاري از تزيينات روي زمين مي      اتاقي
اي داشت، هر چند اختالف شرايط زمان تولد و دوران كـودكي هـر يـك از                   ساده

پـدرش هميـشه لبـاس      . تـر باشـد     آنها باعث شد محيط زندگي محمدرضا مجلـل       
ولي پـسر وقتـي     .  و نه زرق وبرقي    نه تزييني، نه مدالي   –پوشيد    اي مي   نظامي ساده 

                                                 
.2وي ، ر1، نوار 2001مصاحبه با شاهدخت اشرف، فوريه . 1   
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زد و لباسـش      هاي تـشريفاتي مخـصوص را مـي         پوشيد تمام نشان    لباس نظامي مي  
معمـوالً لباسـي غيرنظـامي      . اين لباس مخصوص مراسم رسـمي بـود       . شاهانه بود 

، محمدرضـا  2.كـرد   پوشيد كه مستخدمش براي هر روز معين آن را انتخاب مي            مي
بـه  . كرد  نظم و ترتيب محيط خانة خود توجهي نمي       در مواقعي كه زن نداشت، به       

هايش رنگ و رو رفتـه         پاشيده بود و مبل    همه جا ريخته و   نسبت دربار هاي ديگر     
ها در هـم و بـرهم         هاي عجيب و غريبي داشتند و بشقاب        ها رنگ   شد، روميزي   مي

شناس و  جدي بود و حتي در تعطيالت مسائل روزانه را به دقـت                 او وقت . بودند
  او هم مانند پدرش وقتي مقامات حكومتي را در دفتـرش             3.كرد  مرتب دنبال مي  و  

  4.رفت كرد، راه مي پذيرفت و دربارة مسائل مملكتي بحث مي به حضور مي

                                                 
كردم دو يا سه دست لباس برايش بگذارم تا خودش  اگر فرصت بود سعي مي": گويد امير پورشجاع، پيشخدمتش مي. 2

در مواردي كه من كت و شلوار را . كردم گفت خودت برو يكي را انتخاب كن و من اين كار را مي انتخاب كند، ولي اغلب مي
كرد كدام كت و   هر بار خودش مشخص ميامايك كراوات به او نشان دهم؛ كردم هميشه اصرار داشتم بيش از  انتخاب مي
آرشيو بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با امير  (".كردم خواهد بپوشد من كراوات را انتخاب مي شلوار را مي

.)32.  ص1، روي 2، نوار 1990 دسامبر 12. سي. كننده مهناز افخمي، واشنگتن دي پورشجاع، مصاحبه  
گردشگاه (در نوشهر "آورد كه  فريدون جوادي، يكي از دوستان شهبانو فرح و يكي از ميهمانان هميشگي دربار به ياد مي.3 

 صبح، نه يك دقيقه قبل و نه يك دقيقه بعد، از اتاقش بيرون 10، محمدرضا هر روز سرساعت )تابستاني خانوادة سلطنتي
 بعدازظهر به اخبار 8دقيقاً سر ساعت . شد  و نه يك دقيقه بعد، سر ميز نهار حاضر مي، نه يك دقيقه قبل1سرساعت . آمد مي

در هيچ جاي ديگري در . شد دادند، به احتمال زياد سر ساعت پذيرفته مي اگر به كسي وقت مالقات با شاه را مي. داد گوش مي
مصاحبه با . (شتي مدرن از زندگي در ذهن داشتشاه بردا. شناسي رايج نيست ايران يا در كشورهاي مسلمان اين گونه وقت

.) 1، روي 2، نوار 2004فريدون جوادي، نوامبر   
گذراند، تقريباً هيچ وقتي را صرف سرگرمي و  اش مي پدرم جز اوقاتي كه با خانواده"محمدرضا دربارة پدرش نوشته است، . 4

در . روي بود ورزش او بيشتر پياده. رفت ت به شكار ميگاهي يك يا دو بار در سال به مدت دو يا سه ساع. كرد تفريح نمي
هاي در حال   رفت يا پياده از قشون يا طرح آورم، يا در دفترش باال و پايين مي ذهنم هميشه او را در حال راه رفتن به ياد مي

ساني كه به حضورش رفت؛ از ك هايش هم راه مي گاهي حتي در جلسه. زد ها در باغ قدم مي كرد يا غروب اجرا بازديد مي
-55، 1980، پاسخ به تاريخمحمدرضا پهلوي،  (".رفت همگام با او طول و عرض اتاق را طي كنند شدند انتظار مي پذيرفته مي

54(.   
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هاي كوچـك     رضاشاه در وعده  . هاي غذاخوردنش هم مثل پدرش بود       عادت
ي كـم   در هر وعده خيل   ":  بود اكخوركم   محمدرضا هم    5.خورد  غذاهاي ساده مي  

 به نـدرت مـشروبات الكلـي        6".خورد  ها هم چيزي نمي     خورد و بين وعده     غذا مي 
 رژيـم  شـاه كه خيلي متنوع نبود زيرا كرد  را تعيين ميآشپز صورت غذا  . نوشيد  مي

بـه  . شده، مرغ يا گوشت از غذاهاي جاري بـود          ماهي سرخ . غذايي خاصي داشت  
و بيش از همـه كتلـت و        ا" ،پيشخدمت مخصوص محمدرضا  : گفتة امير پورشجاع  

 دراي را كـه او خـورده بـود            اگـر بقايـاي جوجـه     " ".مرغ بريان را دوست داشت    
 غـذاهاي پـر     7".اند  ها را با فاب شسته      نكرديد استخوا   ديديد تصور مي    بشقابش مي 

پاچه بـود     محمدرضا عاشق كله  . ها بود   تر ايراني مخصوص ميهماني     طول و تفصيل  
پاچـه    تواسـت كلـه      به ندرت مي    اما شد   تهيه مي  درة ما كه بهتر از همه در خانة ملك      

   8".كرد اش را اذيت مي معده"بخورد چون 
  

***  
فوزيـه، شـاهدخت   . آمد ولي جز يكبار واقعـاً عاشـق نـشد           او از زنان خوشش مي    

او زيبـا بـود و شـاه كـم كـم            .  زن اولش را براي او انتخاب كـرده بودنـد          ،مصري
فوزيـه خـشك و     .  اين احساس متقابل نبـود     احساس كرد او را دوست دارد، ولي      

اي نداشت جز اين كـه       در آغاز محمدرضا چاره   . گرفت  سرد بود و از او فاصله مي      
به او توجه نشان دهد زيرا پدرش از او اين را خواسته بود، به ويژه پـس از تولـد                    

پس از آنكه رضاشاه ايران     . دخترشان شهناز، كه شاه فقيد به او بسيار عالقه داشت         

                                                 
.71. صمأموريت براي وطنم،محمدرضا پهلوي، . 5   
.2، نوار 2000مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، ژوييه . 6   
 دسامبر 12. سي.هي ايران، مصاحبه با امير پورشجاع، مصاحبه گر مهناز افخمي، واشنگتن ديآرشيو بنياد مطالعات شفا. 7

).40. ص (1، روي 2، نوار 1990   
.2، نوار 2000مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، ژوييه . 8   
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بـاز هـم بامالحظـه      ولي  . كرد  آزادي بيشتري مي  را ترك كرد، محمدرضا احساس      
   .آزرد اش را مي  و به ندرت ملكهبود

  
  ايران را بـه مقـصد مـصر تـرك كـرد،              13249پس از آنكه فوزيه در خرداد       

فوزيـه  تـا  كرد ش را تالشتمام محمدرضا در روابطش با زنان آزادتر شد، هر چند      
ولـي او عاشـق     آوردنـد      او مي   مالقات با  رايزناني را ب  ": دگوي   اشرف مي  .برگردد

 اعليحـضرت كردنـد   آن دخترهـا در آن زمـان تـصور مـي         . هيچ يك از آنهـا نـشد      
 به هر حـال، روابـط او بـا          10".دوستشان دارد، ولي اين خواب و خيالي بيش نبود        

 دوستانش، از جمله مجيد اعلم و يحيـي عـدل، كـه           . ريا بود   زنان اغلب پاك و بي    
هـاي دربـار شـركت        اعضاي محفل خودماني او بودند، با همسرانشان در ميهماني        

  11.ها واقعاً هيچ خبري نبود دهند كه در آن ميهماني كردند و شهادت مي مي
  

محمدرضا عاشق ثريا، همسر دومش، شد و اجازه داد او در امور خـانوادگي              
د و نـه از شـمس،       آمـ   ثريا نه از ملكه مادر خوشـش مـي        . نقش اصلي را بازي كند    

، و   پيدا كـرده بـود، و نـه از شـهناز           ويكه او را براي همسري       شاه   خواهر بزرگ 
سلطه اش بر شاه در اين رمينه چنان بود كه شاه اجباراّ در نهان با دخترش ديـدار                  

 به گفتة مجيد اعلم برخالف شايعات دربـار، رابطـة ثريـا بـا شـاهدخت                 .مي كرد 
رش را دوست داشت و براي خوشـحال كـردن   بود، زيرا اشرف براد خوباشرف  

 شاهدخت اشرف هم عشق شاه نـسبت بـه ثريـا را             12.بكنداو آماده بود هر كاري      

                                                 
.7 جلد؛ جلد 12، 1982لندن، هاي دكتر قاسم غني، يادداشتقاسم غني، : شرح طالق فوزيه را در كتاب زير بخوانيد. 9   

.1، روي 2، نوار 2001 مارچ 2مصاحبه با شاهدخت اشرف . 10   
 بنياد  ؛1991گر احمد قريشي، كاليفرنيا، مه   مصاحبه با مجيد اعلم، مصاحبه برنامه تاريخ شفاهي،بنياد مطالعات ايران،.  11

2000ي، پاريس، اوت گر غالمرضا افخم  مصاحبه با يحيي عدل، مصاحبه تاريخ شفاهي،مطالعات ايران،   
.مصاحبه با مجيد اعلم، پيشين. 12   
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توانست جانشيني براي شاه      اعليحضرت عاشق ثريا بود و اگر او مي       ": كند  تأييد مي 
 به ظاهر ثريا نياز به نـوعي جراحـي          13".شدند  به دنيا بياورد هرگز از هم جدا نمي       

به گفتة اردشير زاهدي، داماد شاه، پزشكان    . ه نه سخت بود و نه خطرناك      داشت ك 
بيمارستان نيويورك پيشنهاد اين جراحي را دادند و ثريا و شـاه را مطمـئن كردنـد                 

 بعـدها بـراي     اما ثريا قبول نكرد اگر چـه      . شود  كه ثريا پس از اين عمل حامله مي       
 داد، تـصميمي كـه      ورتش تـن  تـر صـ     اينكه ستاره سينما بشود به جراحي پيچيـده       

 به هر حال هر چند تسليم نشدن ثريا به اين جراحي            14.زاهدي را شگفت زده كرد    
و لزوم وجود وارثي براي تاج و تخت بر عشق شاه چربيـد و بـه طـالق و انتقـاد                     

  15.مردم از اين طالق دوم  منجر شد، عالقة شاه به ثريا كاهش نيافت
  

 به بهترين وجه    ملكه رسماً اعالم شود و      شاه اصرار داشت كه اين طالق بايد      
شاه رسماً مسئلة وارث تاج و تخت و       . بقية امور از پيش مشخص بود     . روانه گردد 

گروهي از رجـال    .  را عنوان كرد    پهلوي نياز به يقين حاصل كردن از تداوم سلسله       
 دربارة اين مطلب بحث كردنـد و بـه ايـن نتيجـه              1336 اسفند   10 بهمن و    27در  

 كه براي امنيـت و سـعادت مملكـت وجـود وارثـي بـراي تـاج و تخـت           رسيدند
اي را نزد ثريا فرستاد و تصميم او را جويـا             پس از آن شاه فرستاده    . ضروري است 

پوشي از منافع خود به منظـور        ملكه با بزرگواري آمادگي خود را براي چشم       . شد
 ملكـه ثريـا     پس از آن شاه به ملت اعالم كـرد كـه          . حفظ سعادت ملت اعالم كرد    

همواره سعادت مملكت را آرزو داشته، در نهايت جديت و با وقار و متانت تمـام                
و ايثار كامل نسبت به ملت وظايف خود را به عنوان يك ملكه ايفا كرده اسـت و                  

                                                 
.مصاحبه با شاهدخت اشرف، پيشين. 13   
.2، روي 3، نوار 2001مصاحبه با اردشير زاهدي، مونترو، ژوييه . 14   

15 Pari Abasalti and Hushang Mirhashem, eds. Ardeshir Zahedi: Untold Secrets, Los Angeles, 
2000, 75-78.. 
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پوشي از احساسات شخصي در       اي كه دريافت داشته، و با چشم        شاه در پي توصيه   
  16.فراوان تصميم به جدايي گرفته استبرابر منافع عالي مملكت، با اندوهي 

  
 بـراي   افراد نزديك به دربار   مسئلة وارث تاج و تخت آنقدر حاد شد كه تمام           

شاهدخت اشرف متوجه شد كـه   . افتادند تالش    به اي مناسب براي شاه     يافتن ملكه 
كردنـد   ناگهان تمام دخترهاي جـوان داوطلـب بودنـد و تمـام پـدرها تـصور مـي             

برخي از نزديكـان شـاه كـه بـا سـيلي از             . واجد شرايط است   تنها دختر دخترشان  
. رو شده بودند، كار جـستجو در خـارج از كـشور را آغـاز كردنـد                  داوطلبان روبه 

انديشيدند، از جمله به شاهدختي ايتاليايي، كه به          هاي غيرايراني مي    برخي به گزينه  
 1338اييز سال   در پ . گشتند   ديگران دنبال دختران بومي مناسب مي      17.نتيجه نرسيد 

اي اصيل و ايراني ديداري داشت كـه در           شاه با فرح ديبا، دختري جوان از خانواده       
 آذر ازدواج   29آنهـا در مـاه آبـان نـامزد شـدند و در              . خوانـد   پاريس معماري مي  

  . كردند
  

                                                 
85: 2؛ روزشمار، 933: 2گاهنامه، . 16   
از جمله حسين عال كه با واالحضرت روفو دو شيال و همسرش، دوستان اومبرتو، شاه پيشين ايتاليا، در سفارت ايتاليا در . 17

. شيده شدموضوع گفتگو به امكان ازدواج بين شاه و دختر امبرتو، شاهدخت ماريا گابريال دو ساووا، ك. تهران مالقات كرده بود
سفير پيشنهاد كرد كه دوشيال در ديداري با امبرتو در ليسبون به صورت محرمانه از او بپرسد كه آيا با اين ازدواج موافق است 

روفو . رفت در آنجا حضور يابند  شاهدخت تقريباً همزمان با وقتي كه شاه به كن ميوو اگر چنين است آيا امكان دارد كه او 
ت را پذيرفت ولي به سفير كه دوستش بود يادآور شد كه ازدواج شاهدختي كاتوليك و ايتاليايي با دو شيال اين مأموري

كرد كه احتمال دارد پاپ اجازة اين كار را بدهد و حتي موافقت  سفير به هر حال تصور مي. پادشاهي مسلمان شايد آسان نباشد
رسيد از به عهده گرفتن اين مأموريت خوشحال است به عال  ر ميشاهزاده روفو كه به نظ. كند كه فرزندان مسلمان بار بيايند

شناسد كه كاتوليك نيستند و در نتيجه مسئلة موافقت پاپ در مورد آنها  اطمينان داد كه او چند شاهدخت آلماني را هم مي
هاي آلماني در يكي از  شد، او مي توانست ترتيبي دهد كه شاه با شاهدخت اگر ازدواج با گابريال عملي نمي. شود مطرح نمي

شمارة ) 1337 ارديبهشت 31(1958 مه 21هاي روزانه به شاه،  حسين عال، وزير دربار، گزارش. (قصرهاي باواريا مالقات كند
.140-141. ، صص2، شمارة 1، جلد فصلنامة تاريخ معاصر ايران، محرمانه، در 10   
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سهراب ديبا، پدرش، يكـي از   .  در تهران زاده شده بود     1317 مهر   22فرح در   
اي سرشـناس از آذربايجـان و همچنـين           دي از خـانواده   چهار پسر مهدي ديبا، سي    

 انقـالب    كـه در روسـيه     كـرد مـي   پترزبوگ تحصيل     سهراب در سن  . ديپلمات بود 
 به هلند و پس از آن بـه فرانـسه سـفر     ابتدا  توانست او به زحمت   و   شدبلشويكي  

 سير ثبت نـام     در فرانسه دبيرستان را به پايان رساند و در دانشكدة نظامي سن           . كند
كرد، و به روايتي پيش از بازگشت به ايران و ملحـق شـدن بـه ارتـش در لژيـون                     

فرح هنوز كودكي بيش نبود كه او درگذشت، و از          .  فرانسه خدمت كرد   18خارجي
 ايده آل، آن گونه كـه دختـري جـوان ار            خود  خاطراتي گرم و صميمانه از پدري       

 19. بـاقي گذاشـت    در ذهن دختـرش      در خيال تصوير مي كند،     پدر از دست رفته   
الـدين محمـد گيالنـي،        فريدة قطبي، مادر فرح، اهـل گـيالن و از نوادگـان قطـب             

آنهـا  . مرشدي صوفي، بود كه نه تنها در ايران بلكه در خارج هم مورد احترام بود              
با محمدعلي قطبي و همسرش لوييز كـه دختـر يكـي از خـوانين بختيـاري بـود،                   

د محمـدعلي، بـرادر فريـده، و همـسرش          وقتي فرح به دنيا آمـ     . كردند  زندگي مي 
فرح و رضا بـا هـم بـزرگ شـدند، و همـان       . پسري شش ماهه به نام رضا داشتند      

نويسد رضا تبديل به همان بـرادري شـد كـه او از               گونه كه فرح در خاطراتش مي     
  20.داشتنش محروم بود

  
اي ايتاليايي و سپس وارد مدرسة فرانسوي         فرح در شش سالگي وارد مدرسه     

معنويت "كردند كه     هاي كاتوليك با اين قصد اداره مي        ارك شد كه آن را راهبه     ژاند
 را در آمــوزش دختــران "اي خــواهران بــه كليــسا قــديس ژوزف و التــزام حرفــه

                                                 
.    م–واحدي از نيروهاي مسلح فرانسه . 18

:هاي فرح به پدرش در زندگي خودنگاشت وي د به اشارهنگاه كني. 19  
Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax, 2004. 

16. همان، ص. 20   
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اين مدرسه يكي از مؤسـسات آموزشـي موفـق در تهـران             . خردسال دخالت دهند  
انـسوي دختـران    هاي سرشناس و متمايل به فرهنگ فر        بود، كه  بسياري ازخانواده    
فرح شاگردي عالي و هم در كـسب دانـش و           . فرستادند  خود را به اين مدرسه مي     
آمـوزي    دانش"خواهر كلر، آموزگار و مربي فرح، او را         . هم در ورزش سرآمد بود    

 و فعـال و پرانـرژي و        "ذهنـي موشـكاف   " و داراي    "باهوش، بااستعداد و جـدي    
  در ژاندارك درس خوانـد     10س   او تا كال   21.كند  سرزنده و سرخوش توصيف مي    

و سپس به مدرسة رازي رفت تا براي رفتن به فرانسه و تحصيالت عاليه خـود را                 
 در پـاريس نامنويـسي     1 كه در مدرسة اختصاصي معماري     1336 سال    تا .آماده كند 

 پاريس مركز بزرگ    درخيال او . بوديده  انديشبارها درباره زندگي در آن شهر       كرد،  
 چـه ": نويـسد   در خـاطراتش مـي    . دمي ش ن زن معمار در ايران       و او دومي    بود هنر

كـنم ايـن       ديگري ممكن بود در عين اينكه من به توسعة كشورم كمـك مـي              رشته
  22". در اختيارم بگذاردخودم همه فرصت براي بيان

فـرح  . شاه با ميانجيگري شهناز، دخترش، و اردشير زاهدي با فرح آشنا شـد            
 و همچنين محترم داشت كه مثـل بـسياري ديگـر از           دار  اي قديمي و ريشه     خانواده

او پيوسته پيگير گرفتن  كمك هزينـة تحـصيلي          . ها ثروتمند نبود    اين قبيل خانواده  
هاي پيشين وي از دولت مورد قبول قرار          بود، كه به داليلي نامعلوم در درخواست      

ن  كه اردشير زاهدي مسئول كمك مـالي بـه دانـشجويا           1337در سال   . نگرفته بود 
او از اسـفنديار    . هاي خارجي بود، فرح تصور كـرد شـانس بيـشتري دارد             دانشگاه

ديبا، دايي خود، كه با زاهدي آشنا بود درخواست كرد وقـت مالقـاتي از زاهـدي                 
زاهدي به ديبا گفت كه با سفير ايران در فرانسه و مـأمور مـسئول               . براي او بگيرد  

 بر مالقات زاهدي با خـواهرزاده اش        ديبا باز هم  . كند  اين امر در ايران صحبت مي     

                                                 
.45. ص. به نقل از همان. 21   

57. ص. فرح پهلوي، پيشين  .23  
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پافشاري كرد، و به گفتة زاهدي از او خواست احتمـال ازدواج وي بـا شـاه را در                   
چنـين مـواردي    "زاهدي در آغاز اعتنايي نكرد زيرا بـه گفتـة خـودش             . نظر گيرد 

آميـز باشـد او فرامـوش         اگر ازدواج موفقيت  . شود  هميشه به ضرر ميانجي تمام مي     
  با وجود ايـن زاهـدي        23".كنند   به ناكامي انجامد او را سرزنش مي       ود؛ و اگر  ش  مي

. از شهناز، همسرش، خواست به هنگام مصاحبه با فرح، به دقت او را بررسي كند              
شهناز چنين كرد و يكي دو روز بعد اردشير و شهناز فرح را به خانة خود دعوت                 

  . كردند
  

او هم، بـا وجـود      .  گفت در خانة اردشير و شهناز شاه به گرمي با فرح سخن          
را جلـب    شـاه    نظـر  وقعيت، با آرامش و وقار پاسخ داد و آشكارا        تنش و هيجان م   

 در ايـن ميـان  .  همچنان به گفت و شنود با دختران ديگر ادامه دادشاه كرد اگر چه  
 مطلع شد كه برادر ناتني مصدق از خانوادة ديباست، اين كشف انـدك مـدتي                شاه

 در طبقـة فرادسـت      نـد  آورد شپس از آنكه بـه خـاطر       ولي   به شك انداخت  او را   
. ايران هر كسي ممكن است خويش هر كس ديگر باشد، آن را به فراموشي سـپرد               

شاه يك بار ديگر در خانة زاهدي و شهناز بـا فـرح مالقـات كـرد و بـه پيـشنهاد                      
مـن  ": او به دامادش گفت   . اش به فرح با مادرش سخن گفت        زاهدي دربارة عالقه  

خواهم با كسي ازدواج كنم كه دختر         اطر كشورم ازدواج كنم، اين بار مي      بايد به خ  
 شاه و فـرح چنـد بـار بـا هـم مالقـات               24".و مادرم هم او را دوست داشته باشند       

خـود بـه گـردش        شـكاري  هاي   شاه،  با حضور شهناز، فرح را در اتومبيل         .كردند
كه شاه در همين    شايع بود   . برد و يكبار هم او را سوار جت شخصي خود كرد            مي

در واقـع، تجهيـزات فـرود جـت دچـار           . پرواز به فرح پيشنهاد ازدواج داده است      

                                                 
23 . Zahedi in Abasalti, ed. Op. Cit; p. 79. 
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اشكال شد و شاه از فرح خواست در كنترل دستي هواپيما به وي كمك كند، فرح                
زده شـده بـود،        به خاطر پرواز بسيار هيجان      هم به خاطر همنشيني با شاه و      هم كه
فقط وقتي آنها فرود آمدنـد و فـرح         . نجام داد توجه به مخاطرات دستورات را ا       بي

كـه اشـكالي پـيش      متوجه شـد نشاني و چهرة نگران مردم را ديد    هاي آتش   ماشين
  . آمده بوده است

  
چند ساعت رانندگي و پرواز با شاه، هيجان نشستن كنار مردي كه او را 

در دانست و تمام عمر تحسين كرده و دوست داشته بود، باعث شد  استثنايي مي
او استعداد زيادي در اين داشت كه با يك ". دل فرح اميدي آزارنده به وجود آيد

 مرا برطرف كند، و من از كنار او بودن لذت نگراني كلمه يا يك لبخند
 .زد  شاه صميمي، مهربان و بامحبت بود ولي حرفي دربارة ازدواج نمي25".بردم مي

رد بهتر است بگذارد فرح به كه اگر قصدي جدي ندا زاهدي  به شاه يادآور شد
شاه از فرح دعوت كرد بعدازظهري را با او به گفتگو و شنا . 26پاريس برگردد

براي فرح آسان نبود كه در لباس شنا با قدرتمندترين مرد اين خطه تنها . بگذراند
 اين كه به آساني خود را با شرايط نشان دادنولي با حفظ آرامش خود و . بماند

 از بعد": نوشت  با ابهامي پر معنافرح . تحت تاًثير قرار داده رادهد، شا وفق مي
  27".بخش بود  لذت ظهري پراضطراب ولي

  
 تصميم  فرح.  بدون خبري از شاه سپري شد      "هشايد دو يا سه هفت    "چند روز   

گرفت از زاهدي بپرسد كه آيا بايد به دانشگاهش در پـاريس بـاز گـردد؟ پاسـخ                  
ران شـدم ولـي احـساس مـن در مقايـسه بـا              نگـ ".  صـبر كنـد    بهتر اسـت  گرفت  

                                                 
.77.  فرح پهلوي، پيشين، ص .26  

26 . Zahedi in Abasalti, ed. Op. Cit.p. 85 
.78. ص. همان. 28   
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ــسئوليت ــي داشــت؟  م ــصميم"هــاي شــاه چــه اهميت ــود صــبورانه   او ت ــه ب گرفت
 باالخره دعوتي از سوي شاهدخت شـهناز      . اين كار عاقالنه بود   . خويشتنداري كند 

  :كند  فرح ماجراي خانة زاهدي را اين گونه توصيف مي.رسيد
  

ر حدود بيـست نفـر، شـاه هـم        آن روز عصر تعداد ما زياد بود، شايد د        
ــاره مــي. حــضور داشــت ــودم و  مــن از اينكــه او را دوب ديــدم خوشــحال ب

گفتگوها عمق چنداني نداشت  و شـاه لبخنـد          . هايم برطرف شده بود     نگراني
. هايي را نشان دهد كه البد در ذهنش داشـت           هغدغاي از د    آنكه ذره   زد، بي   مي

هـا يكـي       متوجه شـدم ميهمـان     همين طور كه در اتاق پذيرايي نشسته بوديم       
سـپس او   . من و شاه تنها روي مبلي نشسته بوديم       . كنند  يكي اتاق را ترك مي    

نخـستين  : با آرامش مطالبي دربـارة دو ازدواج پيـشينش بـرايم تعريـف كـرد       
ازدواج با شاهدخت فوزيه كه مـصري بـود، و دختـرش شـهناز، شـاهدخت                

سـفندياري بختيـاري، كـه شـاه بـه          جوان،  را به دنيا آورده بود و دومي ثريا ا          
سپس ديگر حرفـي نـزد، دسـت مـرا          . عبث انتظار داشت پسري برايش بزايد     

كنـي    قبول مي ": هايم خيره شده بود به من گفت        گرفت، در حالي كه به چشم     
  28"زن من بشوي؟

  
: فرح فوري جواب مثبت داده بود؛ دليلي براي تأمل و درنگ وجود نداشـت             

  29".ودم او را همراهي كنمدوستش داشتم و آماده ب"
  

هاي ديگر شاه هم به هنگام  همسر سال داشت، 21فرح به هنگام ازدواج 
 سن و تجربة شاه بيشتر  اما با زمان.ازدواج تقريباً همين سن و سال را داشتند

تر بود و   سال جوان10سن او بود، ثريا  فوزيه به هنگام ازدواج با شاه هم. شده بود

                                                 
. 79. ص. همان. 29   

.همان. 30   
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تر شده بود  در اين دوران شاه باتجربه. صف سن او را داشت سالگي ن21فرح در 
راند و دست كمي از پدرش نداشت و با غرور و  و با اقتداري بيشتر فرمان مي

كند  هايي پيدا مي او به فرح گفت با ملكه شدن مسئوليت. گفت مباهات سخن مي
 او 30.شود كه فقط مختص مقام اوست و به اين دليل از زنان ديگر متمايز مي

خواستار شهبانويي نبود كه مثل فوزيه و ثريا  در هيچ كاري دخالت نكند، بلكه 
خواست كه در امور اجتماعي فعال باشد و خود را دلسوزانه وقف  شهبانويي مي

  . به جا آوردن وظايف همسري و، همان گونه كه شاه اميدوار بود، مادري كند
  

تـر و در حـد        تـر، فعـال     پرانرژيتر،    باهوش. شتفرح با فوزيه و ثريا فرق دا      
  كمتـر از يـك سـال       مدتيتر در     از همه مهم  . مندتر به امور كشور بود      زيادي عالقه 

 و منحصر بودن رابطة شاه      او و اين موجب تحكيم موقعيت       31 به دنيا آورد،     پسري
شـد    تولد اين پسر ماية مباهات شاه بود، پيوندي با پدرش محسوب مـي            . با او شد  

وقتي شاه به دنيا آمده بود پـدرش او را          . كرد   پادشاهي را تأييد مي    و تداوم سلسلة  
او بـراي اداي    . روي دست بلند كرده و از خداوند خواسته بود او را حمايت كنـد             

  . نشان دهد به او را اوم سلسلة خاندانواحترام به آرامگاه پدرش رفت تا تدا
  

***  
، قهرمان تنيس ايران، تمرين مرتب با جورج آفتانداليان.  جدي بوديشاه ورزشكار

كرد و تا زماني به بازي ادامه داد كه به دليل ديد چشمش بازي برايش دشوار  مي
 اسكي كردن را فرا گرفته بود و پس از بازگشت به "لو روزه" در 32.شده بود

 پوشاند، اطراف تهران را مي   تپه هايتهران در روزهاي نادري كه برف شيب
                                                 

.457. ، صمأموريتمحمدرضا پهلوي، . 31   
. به دنيا آمد1960 اكتبر 31رضا در . 32   

.6. ، ص1991 مه 22گر احمد قريشي، كاليفرنيا،  يد اعلم، مصاحبه مصاحبه با مج تاريخ شفاهي، بنياد مطالعات  ايران،  .33  
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باز كه   او الگويي بود براي زنان و مردان اسكي 1320 در دهة.  اسكي مي كرد
گذارد و از تپه هاي الهيه باال  هايش را روي شانه مي اسكي شاهد بودند چوب

تري كه در شمشك و  هاي بسيار مدرن  در سال هاي بعد او از شيب33.رود مي
هاي آلپ نزديك ويالي  رفت، و همچنين در كوه گاجره احداث شده بود باال مي

او سواركاري درجه يك هم بود، از . كرد س اسكي ميتزمستاني خود در سن موري
 افرز باشند و بو هايشان چاالك، تيزرو،  آن سوارهايي كه دوست دارند اسب

آمد و هرگز از آن استفاده  او از مهميز خوشش نمي. ينداشاره اي به حركت در آ
امي در مراسم نظامي كرد و جز در مواردي كه مهميز بخشي از لباس نظ نمي

هاي مخصوص شكار در   وقتي در محوطه34.تشريفاتي بود، آن را به پا نداشت
 توجه ،برد و هويج ميقند كشيد، اغلب براي اسب ها  ها سر مي آباد به اصطبل فرح

 و ظاهرشان سوال مي دربارة آنهاو ها خوب تيمار شده باشند،  داشت كه اسب
  35.كرد و نظر مي داد

  
  كشورآمد و فراتر از مرزي كه براي شاه عت خوشش ميشاه از سر

هاي مختلف زندگي از  همسرانش، در دوره. رفت مناسب است به استقبال آن مي
ترسيدند و اين نكته را به او گوشزد  اينكه همراه او سوار اتومبيل باشند مي

 سپهبدترسيدند، جرأت حرف زدن نداشتند، ولي  ديگران هم، گرچه مي. كردند مي
كريم ايادي، پزشك مخصوص او، يكبار چنان ترسيده بود كه اختيار از كف داد، 
و به گفتة فرح كه در اتومبيل حضور داشت، فريادكنان از شاه خواست سرعتش 

 اظهار با لحني جديرا كم كند، در مقابل اين جوش و خروش ايادي، شاه آرام و 

                                                 
 شاهد بودهاست كه شاه از اتومبيلش  خارج شده و در حال 1950 و اوائل دهة 1940خود نگارنده چند بار در اواخر دهة .  34

.رفته است ها روي شانه از تپه باال مي حمل چوب اسكي  
.  

2001گر غالمرضا افخمي، نيويورك، فوريه،   مصاحبه با كامبيز آتاباي، مصاحبه،فاهيبنياد مطالعات ايران، تاريخ ش 35  
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مكن است تصادف كنيم شود و م اگر ساكت نشوي حواسم پرت مي": داشته بود
توانم سالمتي شما را تضمين كنم يا وعدة عمري  و در اين صورت ديگر نمي

كرد، نتوانست   با ايادي احساس همدردي مي اگر چه فرح".طوالني به شما بدهم
 گفته شاه نگران هم حال و هم آينده اش را بگيرد، و ايادي هم كه از جلوي خنده

  36.ساكت شد خود شده بود، 

  
كرد وضع به همين  ي هم كه شاه هواپيما يا هليكوپتري را هدايت ميوقت
او چند حادثه را از سر . كرد او در عين اطاعت از مقررات، خطر مي. منوال بود

موتور كوچك هواپيماي ملخي او از . گذراند كه يكي از آنها بسيار پرمخاطره بود
. ر اصفهان فرود آيدگ دكار افتاد و او ناچار شد در منطقة كوهستاني كوهرن

هايش در رفت، و وقتي به زمين خورد  خورد، چرخ يكي از تپه ها  قلةهواپيما به
به  كه همراهش بود با كمربند مخصوص سر  افسريواژگون شد، و در نتيجه او و

 مضحك آمد و از شحالت خودش به نظر.  به صندلي خود بسته شده بودندپائين
بعدها توضيح داد كه چون او در . ش گرفته اديدن هول و هراس همراهش خند
 اين حادثه در پروازي معمولي رخ داد، ولي 37.پناه خداست، آن دو صدمه نديدند

نجات يافتن شاه باعث افزايش اعتماد به نفس وي و آمادگي بيشتر او در خطر 
هاي بعد يعني زماني كه وي هواپيماي فالكون يا  كردن شد، به ويژه  در سال

او بهترين حدنصاب . كرد ز تهران به سواحل خزر و برعكس هدايت ميميستر را ا
كوشيد براي شكستن حدنصاب قبلي  كرد و هر بار مي هاي خود را يادداشت مي

كوه ها مدت زماني صرفه جويي كند كه در غير اين صورت البالي با گذر از 
 بهتهران براي رسيدن به ارتفاع الزم و گذر از باالي كوه به منظور رفتن از 

                                                 
.2، نوار 2000مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، ژوييه   .36  

.90-92. محمد رضا پهلوي، مأموريت، صص. 37   
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 شهبانو و ديگراني را كه  طبيعتاّاين جريان.  الزم داشت و بالعكسسواحل خزر
   38. كرد ر هواپيما بودند هراسان ميد

  
***  

 شاه دوبار در هفته در خانة شـاهدخت شـمس و            1330 و   1320هاي    در دهه 
هـا در خانـة خـودش  شـام            دوبار در هفته در منزل شـاهدخت اشـرف و جمعـه           

ثريـا بـه برخـي از      . هـا دوسـتانش بـراي نهـار ميهمـان او بودنـد              هجمع. خورد  مي
هـا از سـر گرفتـه     هاي شام پايان داد ولي پس از جدايي او و شاه ميهماني          ميهماني

هاي    كه شاه و دوستانش هنوز جوان بودند رقابت        1330 و   1320هاي    در دهه . شد
 ق بـازي بـاب    در سال هاي بعـدي ور     . گذراني بود   ورزشي هنوز بهترين راه وقت    

ايـن حقيقـت    . شـود    پول كالنـي رد و بـدل مـي         ها  شايع بود كه در اين بازي     . شد
براي مثال مبلغ كمي در     . كرد ولي مقدارش ناچيز بود      شاه با پول بازي مي    . نداشت

هـيچ امتيـازي را      شاه به همه فهمانده بود كه او         .كردند  بندي مي   بازي واليبال شرط  
ر داشت كه همه در حد توان تالش كننـد و خـودش              اصرا .دپذير  به نفع خود نمي   

كـرد، تـا اينكـه محمـد          بازي مـي   ضعيف تر كه شايد بهترين بازيكن بود در گروه        
خاتمي كه بعدها شوهر خواهر شاه و فرمانـدة نيـروي       . خاتمي وارد اين جمع شد    

اي توانا بود و همه، از جمله شاه، به برتري            هوايي شد، در ورزش در حدي حرفه      
پـس  . كردند ها تعادل برقرار مي ذعان داشتند و براي جبران آن به نحوي در تيم      او ا 

                                                 
از سوي ديگر هر .  عبور مي كردشاه به هنگام هدايت هليكوپتر هم به همين ترتيب از ميان معبرهاي كوهستاني با مهارت. 38

در اين پروازها كه با نظارت تيمسار خاتمي، . كرد تا همچنان صالحيت خلباني داشته باشد ماه چند ساعت معين پرواز مي
كرد زيرا خاتمي در اين مورد فردي كامالً سختگير  گرفت، او با جديت مقررات را رعايت مي فرماندة نيروي هوايي صورت مي

ر شاه هليكوپتر را بدون كاله محافظ هدايت كرده بود و استداللش اين بود كه همين كه كمك خلبان آن كاله را يكبا. بود
مصاحبه با . (وقتي خاتمي از اين موضوع باخبر شد اين كار را ممنوع كرد و شاه هم تمكين كرد. كرده است پوشيده كفايت مي

.) 2، نوار 2002شهبانو فرح، پاريس، ژوييه   
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. هاي ورزش متوقـف شـد       بندي در بازي    ها اين گونه شرط     از مدتي به دليل شايعه    
هاي شام شـاهدخت اشـرف    شاه در ميهماني  . بازي هم همين اتفاق افتاد      براي ورق 

در واقـع افـراد خـانوادة       . شـد   ولي پول زيادي رد و بدل نمـي       . كرد  پوكر بازي مي  
 با 39.  كنندكالن  آن قدر پول نداشتند كه قمار1330 و 1320هاي  سلطنتي در دهه

اين امر،  .  پرداخت 40وجود اين شاه ديگر پوكر بازي نكرد و به بازي بريج و بلوت            
هـاي بعـد و پـس از     مثل بسياري از امور ديگر مربوط بـه زنـدگي شـاه، در سـال           

 بـه  كه شاهدخت شـمس      1340در اواخر دهة    .  هم ادامه يافت   ازدواج وي با فرح   
دوستان او هم    . كرد، تواتر ميهماني هاي شام خانة او كمتر شد          كوچ  خارج از شهر    

از سـوي ديگـر، دوسـتان شـهبانو فـرح، كـه             . ديگر از حضور شاه محروم شـدند      
 رفـت و  تر بودند، بخشي جديد و مهم از جمعي را كه به دربار       تر و پرانرژي    جوان

در اين دوره شاه، شهبانو و دوستان آنها مرتب به خانـة   . آمد داشتند  تشكيل دادند    
  .رفتند  ميوادهشاهدخت اشرف و گاهي به خانة ديگر اعضاي خان

افراد خانوادة سلطنتي، اغلب نخـست وزيـر، وزيـر دربـار، يكـي دو نفـر از                  
 آنها، و يكي دو نفـر       وزراي ديگر و همسران آنها، يكي دو نفر از تجار و همسران           

هـاي اجتمـاعي حـضور     هاي شام و گـرد هـم آمـدن    از دنياي هنر در اين ميهماني    
صـورتي از افـراد واجـد       . داد  داشتند كه به شاه و شهبانو فرصـت اسـتراحت مـي           

، رضـا   1350در دهـة    . شـدند وجـود داشـت       شرايطي كه بايد به نوبت دعوت مي      
ده داشـت و هـر بـار صـورت          گلسرخي مسئوليت تدوين اين صورت را بـه عهـ         

. رسـاند   يافتند به تأييد شاهدخت اشرف مـي        كساني را كه بايد آن شب حضور مي       
  .رسيد و نه به تأييد شهبانو اين صورت نه به تأييد شاه مي

                                                 
همان گونه كه غالمرضا عدل، برادر يحيي عدل، و عضوي از جمع دوستان شاه دربارة وضع مالي آن روزهاي خاندان . 39

 ".ديديم ماند، در آن روزها ما در دربار شاخي نمي هايش پنهان نمي پول مثل حيواني است كه شاخ": سلطنتي مي گويد
.مصاحبه با يحيي عدل، پيشين(   

.تر از آن است كه در فرانسه رايج و تكميل شد و به ايران هم راه يافت ندي شبيه بريج ولي سادهاين بازي در اصل هل. 40   
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دعوت شدن در مراسمي كه شاه و شهبانو در آن حضور داشتند براي برخي 

برخي . شدند سم حاضر ميافتخار بود و برخي به داليل كسب و كار در آن مرا
بسياري از . دادند به اين مراسم دعوت نشوند ولي اين موردي نادر بود ترجيح مي

كساني كه موقعيت دعوت شدن به اين مراسم را داشتند، به ويژه كساني كه منافع 
آنها . شان در ميان بود، در اين مورد حساس و با يكديگر در رقابت بودند تجاري

ي براي خودشيريني و يادآوري خود به كساني بودند كه افراد را هاي به دنبال راه
شهرت به دوستي با دربار . كردند شدند گله مي گزيدند و اگر دعوت نمي بر مي

به نوعي مفهوم مورد عنايت بودن و در نتيجه قدرت را القا . ارزش زيادي داشت
لسرخي توضيح گ. اش به نيرنگ و پررويي اين افراد بستگي داشت بقيه. كرد مي
شان در صورت  افرادي بودند كه براي اطمينان يافتن از اين كه نام"دهد كه  مي

وقتي من مسئول ارسال . كردند ها هست از هيچ اقدامي فروگذار نمي ميهمان
و مونسي   مستخدمهشاهدخت اشرف. دمها شدم با مشكالتي روبرو بو نامه دعوت

ايران . شده بود و بسيار به او عالقه داشتبه نام ايران خانم داشت كه با او بزرگ 
آن كساني كه از روابط نزديك وي . خانم نفوذ زيادي بر امور جاري قصر داشت

با شاهدخت خبر داشتند با او روابطي دوستانه برقرار كرده بودند و مستقيماً به او 
  دعوت كند و او همماكردند آنها را براي ش و خواهش ميكردند و از ا تلفن مي
مدتي طول كشيد تا من توانستم قاعده اي را اجرا كنم كه به . كرد چنين مي

  41".شد ها فقط بايد از دفتر من ارسال مي موجب آن دعوتنامه

  
***  

                                                 
.1، روي 1، نوار 2001 مه 14 مصاحبه با رضا گلسرخي، نيويورك،  .41  
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او .  در طول ساليان تفـاوت چنـداني نكـرده بـود            و جمع دوستان شاه كوچك بود    
 ايـن   اش جـدا كنـد،      اصرار داشت روابط دوستانة شخصي خود را از كـار رسـمي           

دوستان از اين وضع خبـر داشـتند و ايـن قاعـده را              : بندي تقريباً مطلق بود     تقسيم
بهـره بودنـد    البته نه به اين معنا كه اطرافيانش از نفوذ سياسي بي   . كردند  رعايت مي 

هاي نخستين سـلطنت وي، دوسـت او بـودن            در سال . كردند  يا از آن استفاده نمي    
.  چنداني نداشـت   قدرتخود او از نظر سياسي      كرد زيرا     تفاوت زيادي ايجاد نمي   

هاي بعدي كه او تقريباً به حاكمي مطلق بـدل شـده بـود، داشـتن روابـط                    در سال 
  .نزديك با وي براي اعمال نفوذ و قدرت كافي بود

  
دوستي شاه با برخي، مثل حسين فردوست و مجيد اعلـم، از دوران كـودكي               

هـاي بعـد بـه چـشم و            و در سـال    42فردوست موردي خاص بود،   . ادامه يافته بود  
اعلم هم از زمـاني     . گوش شاه بدل شد و بنابراين در زمرة ديگر دوستان شاه نبود           

 "لو روزه "اي كه وليعهد به       كه هر دو كودك بودند با او دوست بود، ولي در دوره           
پـدر اعلـم، پزشـك شـاه، ا ز رضاشـاه            . و او به پاريس رفت، از هم جـدا شـدند          

اي برود كه او را براي پزشك شـدن           ه دهد پسرش به مدرسه    درخواست كرد اجاز  
آماده كند تا همان گونه كه خـود او پزشـك رضاشـاه بـود، پـسرش هـم پزشـك                   

 و  بـه تحـصيل علـوم فنـي پرداخـت     تكنيك پاريس ولي پسر در پلي . وليعهد شود 
 دوستان  43.كاري سرشناس شد     در نهايت استاد دانشگاه تهران و مقاطعه       مهندس و 

م پس از بازگشت شاه از سويس و برخي هم بعد از آنكه شاه شـد بـه او                   ديگر ه 
يحيي عدل از خانوادة آذربايجاني مشهوري بود كه روابطـي دوسـتانه بـا             . پيوستند

 عدل در پاريس تحصيل كرده و جراح عمومي شده بـود،            44.خاندان قاجار داشتند  
                                                 

.نگاه كنيد به فصل قبل و دورة خردسالي محمدرضا. 42   
1991 گر احمد قريشي، كاليفرنيا، اعلم، مصاحبه مصاحبه با مجيد ،تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران،. 43   
2000مصاحبه با يحيي عدل، پاريس، اوت . 44   



95  اهزندگي و زمانة ش

 از بهتـرين    مدتي در دانشگاه سـوربن درس داده و شـهرت يافتـه بـود كـه يكـي                 
تر بود و شايد به همين دليـل بـود            او چند سال از شاه بزرگ     . جراحان ايران است  

عدل، برخالف ديگـران، آزادانـه از       . آميز داشت   كه شاه نسبت به او رفتاري احترام      
 بود اگر   هكرد، آن قدر كه شاه يكبار با اوقات تلخي گفت           هاي شاه انتقاد مي     سياست

د كاري كه او براي مملكت كرده است بگويـد، او سـر             يكبار يحيي حرفي در تأيي    
رسيد عدل عالقة چنـداني بـه رفـتن بـه دربـار                به نظر مي   45.برد  آسوده به گور مي   

شـد و ايـن شـاه را هـم عـصباني و هـم        اش پيـدا نمـي   گاهي سر و كلـه    . نداشت
 از   و  كه او بايد روزهاي جمعه حاضر باشـد        ه بود شاه تأكيد كرد  . كرد  ناخرسند مي 

ن كه عدل در بازي بريج يا بعدها بلوت، كـه شـبيه بـه بـريج ولـي كمـي از آن                       اي
، دختر عدل، سواركار ماهري بود      نيرتاك. آمد  تر بود، يار او باشد خوشش مي        ساده

عدل تقريباً هميشه، حتي وقتي يار شاه بـود،          . كرد  و گاهي در مسابقات شركت مي     
ديگران در حيرت بودند    . دخترش برود كرد تا به تماشاي       كاره رها مي    بازي را نيمه  

تواند كاري را بكند كه آنها شهامت انجامش را نداشـتند و برخـي    كه او چطور مي  
 شاه هميـشه  اما ه، توهين قرار گرفتالقا كنند مورد   شاه   بهخواستند    از آنها گاهي مي   

  46.كرد اهميت تلقي مي اين موضوع را بي
  

 اعضاي جبهـة ملـي داشـتند كـه در           هم اعلم و هم عدل مناسباتي دوستانه با       
زماني كه مهـدي بازرگـان، همكـار مـصدق و           .  شاه بودند  غضب مورد   1330دهة  

حدود ربع قرن بعد نخستين نخست وزيـر خمينـي، رئـيس دانـشكدة فنـي بـود،                  
دوستي اعلـم بـا كـاظم       . به اعلم واگذار شد   ) متالورژي(كرسي استادي فلزشناسي    

 همدسـتان نزديـك مـصدق، ناشـي از سـابقة            زاده،  حسيبي و مهندس احمد زيرك    

                                                 
پيشين. مصاحبه با اعلم. 45   
.مصاحبه با اعلم، پيشين؛ مصاحبه با عدل، پيشين. 46   
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هاي جراحـي   عدل عمل. تكنيك پاريس بود  ه پلي كدشنمشترك تحصيلي آنها در دا    
ــه انجــام مــي  ــود، و   را در بيمارســتان نجمي ــة خــانوادة مــصدق ب داد، كــه موقوف

عـدل و   .  مديريت آن بيمارستان را به عهده داشـت        ،غالمحسين، پسر دكتر مصدق   
او . داد  شاه به اين موضوع اهميت نمي     . ن صميمي بودند  غالمحسين مصدق دوستا  

چند بار از اعلم پرسيده بود كه دوستانش در حزب ايران، كـه چنـد تـن از يـاران       
هـاي وي چـه نظـري         مصدق در آن عضويت داشتند، در مورد برخي از سياسـت          

شـاه معمـوالً دوسـتانش را درگيـر         .  موارد نادر و غيرعادي بـود       از ولي اين . دارند
  .كرد هاي سياسي نمي بحث

  
موجب آشنايي او بـا بـسياري از        ويژه خواهرانش،     هاي شاه، به    قوم و خويش  

دوستانش شده بودند، هر چند معموالً براي اين كه اين روابط دوسـتانه مـستحكم     
شاهدخت اشرف با مينو دولتشاهي، كه زمـاني زن بـرادرش           . شوند زمان الزم بود   

مينـو  . ، دوستي داشـت  همسر ديگري اختيار كرده بود    بود، و بعدها طالق گرفته و       
هـايي    يكي از اعضاي جمع خودماني شاهدخت اشرف بود و هميشه در ميهمـاني            

 همـسر مينـو   شاهدخت اشرف   . داد شركت داشت    كه شاهدخت براي برادرش مي    
هـا     همچنـان در ايـن مهيمـاني       دوبـاره مينو پـس از ازدواج      . را به شاه معرفي كرد    

 بـه عنـوان     همـسر مدتي طول كشيد تا اينكه      . لي بدون همسرش  كرد و   شركت مي 
دوست به اين مجالس راه يافت ولي پـس از آن، حتـي بعـد از جـدايي از مينـو،                     

  .همچنان عضو اين جمع باقي ماند
  

قاجار بوداز خانوادهترين فرد از ميان دوستان شاه،  لو، بدناماميرهوشنگ دو . 
سليقه،   لباس پوشيدن و تزيين كردن خوشاو باهوش و فاسد، مطلع و حراف، در
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 درجه يكي  47او به قول عدل دالل محبت. چاپلوس به تمام معنا، و ترياكي بود
داد كه شهبانو فرح، گرچه از داللي  هم بود ولي كارش را چنان ماهرانه انجام مي

برد و او را به  او براي شوهرش باخبر بود، باز هم  از همنشيني با او لذت مي
 از موقعيت دربار ،لو، بر عكس بسياري از دوستان شاهدو. كرد ار دعوت ميدرب

ي  بود كه در شرايط مساواينشاه نظر . جست براي پيشبرد منافع خويش سود مي
شاه نسبت . دولو به اين دليل كه دوست شاه است نبايد از سهم خود محروم شود

 ايادي بهايي بود، . ايادي، پزشك خود، هم همان رفتار را داشتسپهبدبه 
سرسپردة شاه بود، در آغاز پزشك خوبي بود ولي با گذشت زمان به اين دليل كه 

شاه . داشت ديگر پزشك خيلي خوبي نبود دانش پزشكي خود را به روز نگه نمي
  داشت و به وفاداري او اطمينان به مهارت پزشكي وي چندان اعتماد نداشت، ولي

او آدم جالبي نبود، . كرد مي با او مشورت هاي پزشكي معمولي براي توصيه
هاي  در اين سال. طبعي نداشت، در بريج و بلوت يا ورزش يار ضعيفي بود شوخ

 امامقام  پر منفعتي بود، . آخر رياست ادارة تداركات ارتش را به عهده گرفت
پست و لو به نفع شخصي توجهي نداشت؛ بلكه هر چه را از ايادي برعكس دو

 چون. كرد هاي ايماني خود مي صرف سازمانآورد  مقام خود به دست مي
اي  بودند، روابط نزديك ايادي با دربار سلطنتي مسئله روحانيون مخالف بهائي ها 

سياسي براي شاه به وجود آورد، ولي شاه همچنان ايادي را در مقام دستيار و فرد 
  .مورد وثوق خود حفظ كرد

  
آنها . ند تن از دوستان نزديكش را با خود به دربار آوردشهبانو فرح هم چ

خبر و اغلب افرادي از محيط دانشگاه بودند كه  جوان و از راه و رسم دربار بي

                                                 
.مصاحبه با عدل، پيشين. 47   
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 برخي از آنها پيش از آنكه 48.برد شهبانو معتقد بود شاه از مصاحبت آنها لذت مي
 دوستان 49. رژيم بودندبه دليل دوستي با شهبانو به دربار راه پيدا كنند از منتقدان

 به چشم افراد تحت تكفل خود  بيشتر به آنها وناميدند  مي"ها بچه"آنها را شاه 
يكي از دوستان شهبانو در بين افراد   به گفته.كردند تا به چشم رقباي خود نگاه مي

 به نوبة  شاه50. آن دو گروه ميانهر يك از دو گروه بيشتر رقابت وجود داشت تا
متوازن و كم و  رفتاري "،ها بچه"اطرافيانش، از جمله نسبت به خود نسبت به 

 به هر فرد خاص ممكن است، به شدانست كه توجه ا مي. داشتبيش يكنواخت 
از . دليل برانگيختن حسادت ديگران نسبت به وي، به ضرر آن فرد تمام شود

سي داد، احتماالً ديگران ك سوي ديگر اگر خشم خود را نسبت به كسي نشان مي
 مراقب حفظ بنا بر اين. كوبيدند را كه مورد غضب وي قرار گرفته بود در هم مي

داشت، هر چند   ندرت احساسات واقعي خود را ابراز مياز اين رو يه. تعادل بود
را نزديكانش ياد گرفته بودند كه از وراي ظاهر و حركاتش احساسات دروني وي 

  .حدس بزنند

                                                 
.1، روي 2، نوار 2000 ژوييه 1مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، . 48   
او در اواخر .  به دربار راه يافت1346 شاهرخ اميرارجمند كه فيزيكدان بود در پي ازدواج با يكي از دوستان شهبانو در سال .49

، در دوران دبيرستان در ايران، عضو جنبشي از جناح راست بود، ولي وقتي براي تحصيل در 1340 و اوائل دهة 1330دهة 
و و زماني رئيس انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه مينسوتا شد و رفته رفته رشتة فيزيك به امريكا رفت، در آنجا عض

نخستين برخورد اجتماعي وي با خاندان سلطنتي زماني بود كه در يك ميهماني شاهدخت فاطمه، . هاي چپ پيدا كرد گرايش
شد كه  اگوني دعوت ميهاي گون او پس از ازدواج مرتب به ضيافت. خواهر كوچك شاه، شركت كرد و به او خوش نگذشت

دو بار در هفته شاهدخت اشرف، يكبار در هفته شاهدخت : يافتند معموالً خاندان سلطنتي براي صرف شام در آنها حضور مي
از . شد دادند و روزهاي جمعه تمام روز ميهماني در قصر شاه برگزار مي فاطمه، يكبار در هفته شاهدخت شمس  ميهماني مي

قبل از اينكه به دربار بروم تصور مي كردم كه در آنجا آنها ". آور بود رفته كسالت ها معمولي و رويهم نظر او اين ميهماني
هاي دوستان  ها كمتر از ميهماني وقتي ديدم ماهيت آن ضيافت. دهند كارهايي عجيب و غريب و تصور نكردني انجام مي
 مصاحبه با شاهرخ اميرارجمند، ، ايران، تاريخ شفاهيبنياد مطالعات  ( ".معمولي خودم عجيب و غريب است، حيرت كردم

). 1998گر مهناز افخمي، نيويورك، ژوئن  مصاحبه 49  
.همان. 50   
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فريدون جوادي، .  از سياست حرف نزند"ها هبچ"قاعده اين بود كه شاه با 

دوست دوران كودكي شهبانو، يكبار كه شاه در نوشهر، در حال قدم زدن پس از 
. صرف شام ، نظر آنها را دربارة حذف مجازات اعدام جويا شد، بسيار حيرت كرد
اين پرسش غيرعادي بيشتر به اين خاطر به نظر جوادي غريب آمد كه چند گروه 

به نظر جوادي شاه . هاي تروريستي بودند ه در آن دوره سرگرم فعاليتمخالف شا
ي در مورد آينده داشت كه از ئها او ديدگاه". مردي بود جلوتر از زمانة خويش

هاي مربوط به  مشي شد بدون آنكه هرگز دربارة خط اظهارات كلي او معلوم مي
مند شدند، نوعي   به او عالقه"ها بچه" با گذشت زمان 51".آنها سخني بگويد

رسيد  به نظرشان مي. احساس همدلي آميخته به احترام نسبت به وي پيدا كردند
 مغلطه نمي كرد و":  جوادي  به قول.گفت اعتقاد دارد شاه به جمالتي كه مي

من معتقدم او .  نفرت داشت دوروئياز... زد ز حرفي خالف اعتقادش نميهرگ
او فردي كامالً . ه آن اعتقاد نداشته باشدهرگز حتي يك كلمه نگفت كه از ته دل ب

   52".باور بود  خوش ساده و به همين دليل به نوعيوصادق 

  
***  

 ولي ايـن احـساس بـيش از آنكـه شـوري        ،فرح و شاه همديگر را دوست داشتند      
اي مردسـاالر و شـرقي        شاه مردي از جامعـه    . عاشقانه باشد حالت مؤانست داشت    

هـايي داشـت؛ شـهبانو بـه دليـل آداب و               آزادي بود و به همين جهت در رفتارش      
شد كه رفتارش به شرافت خانوادگي و در مـورد            ها بايد مطمئن مي     رسوم و سنت  

كردند ولـي كـار       شاه و فرح هر دو سخت كار مي        .ند ز او به غرور ملي لطمه نمي     

                                                 
.1، روي 2، نوار 2002 نوامبر 9مصاحبه با فريدون جوادي، مريلند، . 51   
.همان. 52   
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شاه هم از نظر عاطفي و هم از نظر ذهني فرساينده بود و اگر چه شـاه فـردي بـا                     
ط را به محيط كارش هم تسري دهـد، كنتـرل   اخواست اين انضب   بود و مي   انضباط
شاه به امير اسداهللا علم، دوست و وزير دربارش گفتـه           . هاي كار دشوار بود     ساعت

اين . هاي حفظ سالمت عقل و شعور او همنشيني با زنان است            بود كه يكي از راه    
ر پاريس افراد مورد پـسند را       آوردند؛ مادم كلود د     زنان را اغلب از اروپا برايش مي      

 هـم بودنـد كـه       -به قول يحيـي عـدل دالل محبـت        –چند نفر واسطه    . فرستاد  مي
كردنـد،    گرفتند، براي پيشي گرفتن از هم مبارزه مي         وظيفة خود را خيلي جدي مي     

شـاه مرتـب ايـن    . و به دنبال اين بودند كه در اين رقابت از يكديگر عقب نماننـد       
. شـد   ها بيشتر مـي     د و هر گاه شهبانو خارج بود اين مالقات        كر  زنان را مالقات مي   

اغلـب گفـت و گـو، رقـص و          . اين برخوردها هميشه با روابط جنسي همراه نبود       
بخش بـود و شـاه از آنهـا      ولي اين موقعيت ها آرامش    . نوشيدن مشروب كافي بود   

  53. بر آنها گذاشته بود"گردش"او نام . برد لذت مي
  

خلقي آنهـا را      شوهرش باخبر بود، و معموالً با خوش      هاي     "گردش" فرح از 
و در مـواردي   زد كرد  يـا فريـاد مـي      گاهي غرغر مي  .  نه هميشه  اما ،كرد  تحمل مي 

ترين ايـن گونـه     يددشـ . زنـد   كرد كه به خودش صدمه مي       نادر هم حتي تهديد مي    
گـردش  دختري به نام گيلدا، كه شاه با او به          .  روي داد  1352ها در تابستان      بحران

اين . وار عاشق اوست    رفت، در همه جا شروع به بلبل زباني كرد كه شاه ديوانه             مي
اي گسترده در اين زمينه دامن زد كه شـاه در نهـان بـا آن دختـر بـه                      ادعا به شايعه  

اين ديگر خارج از تحمل شـهبانو بـود و          . عنوان همسر دومش ازدواج كرده است     
شاه به اسداهللا علم، وزير دربـار، دسـتور         . باعث شد شاه دوران سختي را بگذراند      

                                                 
.5ويژه جلد   جلد، به5، هاي علم يادداشتنگاه كنيد به علينقي عاليخاني، . 53   
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  امـا  54.انـدازد   داد به آن دختر هشدار دهد كه يا خفه شود يـا او را بـه زنـدان مـي                   
خانم فريده ديبا، مـادر شـهبانو، در مـورد اخبـار مربـوط بـه                . شايعه پايان نگرفت  

ر علم اين شايعه را دروغ مطلق خواند و آن را انكـا           . ازدواج شاه با علم درگير شد     
آمديم چنين اتفاقي هم افتاده باشـد، سـر و صـدا راه             ": او به خانم ديبا گفت    . كرد

اي  آمـد و بـا اشـاره         خانم ديبا كوتاه نمي    55"؟كند  انداختن شما كه عالج آن را نمي      
خوشبختانه به تجمالت عـادت نكـرده       دختر من   ": تلويحي به طالق به علم گفت     

 ريـشخندآميز   واكنش اوليه شاه  . گفت علم همين عبارت را براي شاه باز       ".]است[
 به علـم     گونه آميز و هم التماس     با لحني هم تحكم   .  نگران شده بود    اما آشكارا  بود

  56".برو فكري بكن"گفت 
  

 -او بودنـد   هـاي   "گـردش "آن كساني كـه محـرم       –ترين دوستان شاه      نزديك
كردنـد، اگـر هـم دخالـت          هـا بودنـد ولـي دخـالتي نمـي           گاهي شاهد اين صحنه   

 استدالل مي كردند كه مردها گـاهي         را خودخواه مي خواندند و     كردند، شهبانو  مي
يـن  ا. شـود   شان كشنده مـي      در غير اين صورت زندگي     ،نياز به نفس كشيدن دارند    

  اما نه به هزينـه      اين تنش پايان گيرد     مي خواست  .كرد  ها شاه را ناراحت مي      صحنه

 براي اين كه همـسرش      در نهايت  .راهي كه براي دستيابي به آرامش پيدا كرده بود        
اش بـاز     هاي مورد عالقه     دست او را در زمينه     تصميم گرفت دست از سر او بكشد      

 اجتمـاعي و     در سياسـتگذاري    عمـده  قـدرت پس از چندي شهبانو فـرح       . بگذارد
  . فرهنگي ايران شد

  
***  
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 بيشتر به شوخي روشنفكرها را      از آنجا كه  . آمد   به شمار نمي   "روشنفكر"شاه  
در اوائـل   . توانستند منظـور او را بفهمنـد         به دشواري مي   شكرد اطرافيان   قير مي تح

 داد، ولـي در ايـن زمينـه         زندگي عالقة زيادي به مباحث ادبي و فلسفي نشان مـي          
 با نويسندگان فرانـسوي و انگليـسي در حـد و    "لو روزه"در .  بودادعا بيرو و    كم

حتي ترجمة فرانـسوي برخـي      . بودحدودي كه در دبيرستان امكان دارد آشنا شده         
كرد اظهار    تصور مي ولي  . از آثار شكسپير، مثل رومئو و ژوليت، را هم خوانده بود          

 .اي نيـست    ، كار عاقالنه  بودمردانه ن در چنين مباحثي كه شايد به نظر پدرش         فضل  
 راني براي برانگيختن ستايش رضاشاه راه       سواري، فوتبال و ماشين     مهارت در اسب  

يادشده هاي    زمينهپس از رضاشاه وضع او فرق كرد ولي در          . ودمي نم  يتر  مطمئن
گفـت ولـي در       پـروا سـخن مـي       دربارة مباحث سياسـي بـي     . ادعا بود    هم بي  هنوز

او به هر حال مـشتاق      . مواردي كه نياز به تحصيالت دانشگاهي داشت چنين نبود        
  . يادگيري بود

  
زرگ عالمه محمد قزويني به     در زماني كه هنوز وليعهد بود شهرت دانشمند ب        

مدتي آرزو داشت با اين مرد فرهيخته ديـداري كنـد و وقتـي             . گوشش رسيده بود  
شاه شد همچنان از وزراي دربار خود درخواسـت مـي كـرد قزوينـي را بـه كـاخ              

گير بود از آمدن به كاخ خـودداري          قزويني كه مردي فروتن و گوشه     . دعوت كنند 
 معمولي هستم و وقـت شـاه بـيش از آن ارزش             كرده و گفته بود من فقط محققي      

شود   اند ولي اين باعث نمي      اعليحضرت لطف كرده  ". دارد كه آن را با من بگذراند      
 وزرا دسـت بـه دامـن قاسـم غنـي، دوسـت              ".كه من از حدود خود تجاوز كـنم       

قزويني، شدند كه سرانجام توانست پيرمرد را قانع كند كه بـه ديـدار شـاه جـوان                  
   57".رضايت دهد

                                                 
.156-173. ، صص1980، لندن 3جلد )  جلد12(، ويراستار سيروس غني، ها يادداشتنگاه كنيد به قاسم غني، . 57  
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هاي منظمي بـا قزوينـي        دانست كه چند تن ديگر از دانشمندان جلسه         شاه مي 

او به عال، وزير دربار، گفت كه مايل است هر هفته يك روز بعدازظهر را               . داشتند
 و فـوري    ". اين براي من غذاي روح اسـت      ": شاه گفت . با گروه قزويني بگذراند   

 و عـال هـم      نام برد شته باشند   ها حضور دا    خواست در اين جلسه     افرادي را كه مي   
 همان طور كه شاه گفته بـود يادداشـت          همان گونه كه رسم دربار بود اسم همه را        

 به گفتـة غنـي، شـاه        . نخستين جلسه در كاخ تابستاني سعدآباد تشكيل شد        58.كرد
چنـد لحظـه در     . وارد اتاق شد، با همه دست داد و با ترديـد بـاالي ميـز نشـست                

دانم كه شما آقايان مرتب دور هم جمع          من مي ": فتسكوت گذشت و بعد شاه گ     
من دانش كافي نـدارم كـه       . كنيد  شويد و دربارة مباحث ادبي و علمي بحث مي          مي

ولـي بـسيار مـايلم بـه        . هاي شـما شـركت كـنم        عضو گروه شما شوم يا در بحث      
بـه ايـن دليـل اسـت كـه از شـما             . هاي شما گوش بدهم و چيز ياد بگيـرم          حرف

هاي خود را در خانة من تشكيل دهيد و اينجا را             م گاهگاهي جلسه  ا  خواهش كرده 
مـن بـيش از همـه مـايلم هـيچ           . دهـم   نشينم و گوش مي     من مي . خانة خود بدانيد  

 با گذشت زمان، شاه     ".تشريفاتي در ميان نباشد، و ما مثل دوست با هم رفتار كنيم           
 بود كه لب    ها اغلب ساكت مي نشست، ديگر نخستين كسي         كه در نخستين جلسه   

كـرد،    گشود و بحث را معموالً با پرسشي خطاب به قزويني آغاز مـي              به سخن مي  
كرد يا پاسخ را بـه يكـي از دوسـتان             كه قزويني هم يا خودش بحث را شروع مي        

هـا هـم      ها چند سال ادامه يافت، بحـث        اين جلسه . گذاشت  حاضر در جلسه وا مي    
يكبـار  . زدنـد     اريخ و شعر، دور مي    هايي گوناگون، از جمله فلسفه، ت       حول موضوع 

                                                 
، علي اكبر )لسلطنها محتشمحاج (محمد قزويني، سيد نصراهللا تقوي، حسن اسفندياري : نام اين افراد را يادداشت كرد. 58

بعدها، تيمسار يزدانپناه ، آجودان نظامي شاه، نام دكتر رضازادة شفق را هم . و قاسم غني) الملك شكوه(دهخدا، حسين شكوه 
پيشنهاد كرد كه به تأييد شاه رسيد و پس از آن شاه دستور داد يزدانپناه، عال و مؤدب نفيسي، مربي پيشين وي، هم در اين 

.) همان. (ا حضور يابنده جلسه  
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كه غزلي از حافظ را براي او خواندند، بسيار متأثر شد و اظهار داشت كه هر چند                 
زيبائي كالم   و   در زمينة ادبيات شاعرانة فارسي اطالعات زيادي ندارد، تبحر شاعر         

پـس از آن قزوينـي بـه غنـي          . كنـد   س مي ح غزلرا در اين    و ژرفاي معنوي شعر     
ق شاه در دلش ريشه دوانده است زيرا بـه اعتقـاد او هـر فـردي كـه                   گفت كه عش  

 ولـي امـروز   "،  احـساس اسـت     تحت تأثير شعر خوب قرار نگيرد مثل سـنگ بـي          
متوجه شدم كه اين مرد جوان چگونه تحت تأثير شعر قرار گرفت و دريـافتم كـه                 

  59".سراپا احساس است
  

رادي كـه دسـتي در       شاه هنوز هم از ايـن كـه افـ          1350 و   1340هاي    در دهه 
برد، هر چند خودش به نـدرت در          روشنفكري داشتند دور و برش باشند لذت مي       

اسداهللا علم، دوست شاه، تمايـل زيـادي بـه ايـن            . هاي آنها شركت داشت     فعاليت
 داشـت كـه     "روشـنفكر "داشت كه كالمش را بـه شـعر بيارايـد و چنـد دوسـت                

نقل كردن شعر در كالم كـاري       . ذاشتندگ  هاي رايج بين ادبا را در اختيار او مي          ايده
كـرد كـه گوينـده بـا فرهنـگ فارسـي              سنتي بود و اين نكته را به ديگران القا مـي          

افراد مدرن عقيـده    . ولي اين كار مطابق سليقة افراد مدرن نبود       . ارتباطي قوي دارد  
كرده است و نقل شعر در كالم       منطق  را جايگزين   شعر    داشتند كه فرهنگ فارسي   

مانـدگي    حاصل اسـت كـه مايـة عقـب           دليل، دست كم نشانة انديشه اي بي       اگر نه 
هاست و افراد جدي نبايد به جاي استدالل منطقـي در پـس ظـاهر عـاطفي                   ايراني

  .نقل شعر در كالم خود پناه گيرند
  

                                                 
شاه تنها كسي بود كه  قزويني پذيرفته بود از او كمك مالي . محمد قزويني يكي از اساتيد مهم ايراني قرن بيستم بود. همان. 59

.شد اي كه تا پايان عمر به او پرداخت مي  يكبار براي خريد خانه و بعد هم مقرري ماهيانه– بگيرد   
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تـسري  ) هـا   انتللكتـوال (شاه با اين عقيده موافق بود و آن را به روشـنفكران             
رهيختگاني نبود كه با او يا رژيمش مخالف بودنـد، يـا             به هر حال مراد او ف      60.داد

هاي او درست     كردند تا نشان دهند كه سياست       كساني كه استدالل هايي خاص مي     
كردنـد ولـي      او بيشتر كساني را در نظر داشت كه بـا رژيـم همكـاري مـي               . نيست

او تـصور   . او خـودش جـدي بـود      . گرفتنـد   امكانات موجود كشور را جدي نمـي      
براي پرتاب مملكت به قرن بيست      ها از طرح هاي پيشنهادي او         گر ايراني كرد ا   مي

روشنفكران رژيم براي خـالي     . شوند  و يكم با جديت حمايت كنند، آنها موفق مي        
دادند ولي براسـتي بـه تـالش و جـديت اعتقـاد               نبودن عريضه كارهايي انجام مي    

ايي كه نه عقـل و هـوش        ه  خوان  باف بودند، مخالف    از نظر شاه آنها منفي    . نداشتند
آن را داشتنتد كه راه ديگري عرضه دارند و نه شهامت ايـن را كـه خـود را كنـار                     

 سازندگي مثبت منتهـي نـشود بـه         يچ   كه به ه    را "بازشکافانه " شاه انتقاد . بكشند
  . دانست روي سودمند نميهيچ 

  
هاي دربارة سلطة فرهنگي غرب كه تهديدي نـسبت بـه هويـت               شاه با بحث  

كـرد،   ها دنبال مي سانه ررا دها ر    اين بحث  گاهيو   شد آشنا بود    ايران تلقي مي  ملي  
از جمله يك رشته مباحثاتي بين سيد حسين نصر و احسان نراقي دربارة  ديـن و                 

 او اصـطالح    61.شـد    از تلويزيـون پخـش       1350در دهة    كه   دنيا در فرهنگ ايراني   
ست، ولي بـا مفهـوم فلـسفي ايـن          ب  آميز آن به كار مي      زده را به معناي تحقير      غرب

هـايي از نويـسندگاني     داننـد كتـاب     اصطالح آشنا نبود، و تا آنجا كه نزديكانش مي        
آشـنايي او  . مثل آل احمد را، كه اين اصطالح را بين مردم رواج داد، نخوانده بـود         

هايي بود كه دريافت مي كرد و در آنها اين            با اين گونه اصطالحات از راه گزارش      
                                                 

به ظاهر شاه آن را از علم شنيده بود و علم هم به نوبة خود آن را . نامد  مي"عن تللكتوال"ها را  كتوالشايع بود كه او انتلل. 60
.)از  1، روي 1، نوار 2002 ژوئن 20. مصاحبه با رضا قطبي.( رسول پرويزي شنيده بود   

. همان .61  
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يسندگان از نظر ايـدئولوژيكي مـبهم و از نظـر روانـي نامتعـادل خوانـده                 گونه نو 
مسئلة خود شاه با غربزدگي تمايل بيش از حد به تسليم شدن در برابـر               . شدند  مي

، يا برخي از افراد رژيـم،       هاي غربي بود كه در برخي از اطرافيانش       پديده  غرب و   
كرد، و بـه نظـر او         ساس مي در برخي از افراد جناح مخالف، مثل جبهة ملي، اح         يا  

او بـه هـر     . پرستي و غرور ملي بـود       اين حالت به معناي ضعيف بودن حس ميهن       
شد از ايـن كـه بيگانگـان           حتي مكدر مي    و كرد  چه ايراني است بسيار مباهات مي     

 سرنگوني رژيم او بود دست كم بگيرند يا تحقير           هدفشان هاي ايراني را كه     جنبش
شمنداني را كه زندگي خود را صرف مطالعـه، انديـشه و            همچنين او قدر دان   . كنند

گذاشت، دوست داشـت بـا آنهـا          دانست و به آنها احترام مي       نوشتن مي كردند مي   
همنشيني كند و اغلب بـه بيگانگـان دربـارة افـرادي  در رژيـم خـود كـه آنهـا را          

زماني به ملك حسين، پادشـاه اردن،       . فروخت  آورد فخر مي    روشنفكر به شمار مي   
 نويـسنده و منتقـد   "سفير ما در سازمان ملـل    "فخر فروخته بود كه فريدون هويدا       

كرد چنين افرادي براي ايران آبرو و حيثيت به بـار        شاه تصور مي   62.سينمايي است 
همـين احـساسات در نگـرش       .  داشـتند  "رنگ و بوي روشنفكري   "آورند زيرا     مي

ؤثر بـود كـه در دوران   مثبت او نسبت به اميـر عبـاس هويـدا، بـرادر فريـدون، مـ             
  .ترين دوران نخست وزيري را گذراند حكومت شاه طوالني

  
شاه به معناي رايج كلمه خودش روشنفكر نبود ولي اغلب روشـنفكران او را              

 پس از آنكه به همراه همسرش به ديدار شاه و شـهبانو           63گونار ميردال . ستودند  مي
يردال متقابالً ستايش يكـديگر     شاه و م  . آور خواند   فرح رفتند، شاه را فردي شگفت     

ريـزي شـده      ديدار آنها براي صرف نهاري خصوصي و كوتاه برنامه        . را برانگيختند 

                                                 
.همان. 62   

. م–). 198701898( ، اقتصاددان معاصر سوئدي  Gunnar Myrdal.63  
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بود، ولي چند ساعت پس از آنكه شهبانو و خانم ميردال ميز را ترك كردند ادامـه                 
 آثار ميردال دربارة مسائل نژادي در اياالت متحـدة امريكـا و فقـر در                با شاه. يافت

مـي  ميردال پس از جدا شدن از شاه دربـارة او گفـت اگـر               .  بود آشناا  جنوب آسي 
- شاه همان فيلـسوف     مي گفتم  شاه وجود داشته،  - كه زماني يك فيلسوف    پذيرفتم

   64.شاه است
  

 ، به ويژه اگرستود شاه كساني را كه از نظر فكري در حد ميردال بودند مي
 را به خاطر گرايش گورسن بودند؛ شاه  هم دولتمرد65مثل لئوپولد سدار سنگور

گي ويژ ،”negritude” دربارة بودستود و شيفتة بحث او اش مي ادبي و فلسفي
 كه ،)ايرانيت (ايراني بودنويؤگي  ،"iranité" دربارة نيزو  ،سياه پوست بودن

 همچون پل فرهنگي  هويت ايران تبيين به عنوان مفهومي برايسنگور آن را
 شايد شاه .ديگر مي آميخت مطرح مي كردپويائي كه غرب و شرق را در يك 

از . توانست خواست اين مفهوم را به صورتي شاعرانه بيان كند ولي نمي دلش مي
گاهي هم اندكي غلو . مي كزد كه بر آن تسلط داشت زبان اقتصادي و فني استفاده
  .كرد را جايگزين زبان شاعرانه مي

  
ستود،  به اندازة اهل ادب نميساالران را  شايد به همين دليل بود كه گرچه فن

اي نبود كه شعر و شاعري را در امور  روح زمانه به گونه. تر بود با آنها راحت
توانست دربارة انقالب  اميرعباس هويدا، نخست وزير او، مي. دولتي بر تابد

                                                 
. مصاحبه با رضا قطبي، پيشين .64  

رداز فرهنگي، نخستين رئيس جمهور سنگال  پ ، سياستمدار، شاعر و نظريه)1906- 2001 ( Leopold Sedar Senghor .65 
negritude وراي را به معناي اهميت افريقايي بودن  او . بودو نخستين فرد سنگالي عضو آكادمي فرانسه ) 1960- 1980(

البته اين مفهوم، چنان كه برخي گفتند، به هيچ رو بار معنايي نژادپرستي ضد .  استعمار فرانسه باب كردمقابله بامفهوم 
. م–. كرد  نداشت بلكه فقط بر اعميت گفتگو و مبادالت فرهنگي بين دو نژاد تكيه مي سفيدپوستان را  
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توانست  او حتي مي. فرانسه و خلقيات فردي سن ژوست به بحثي علمي بپردازد
گو يا بودلر را از بر بخواند، ولي هرگز كسي نشنيد كه او بيتي چند بيت از آثار هو

. ساالران ايراني بود شايد اين خصوصيت اغلب فن. از شعراي ايراني را نقل كند
ولي ديگراني مثل علم هم بودند كه . شاه هم همين خصوصيت را داشت

م از اين آوردند و علم در گفتگو با شاه ه شعرهايي براي هر موقعيتي به خاطر مي
كنندة  جمشيد آموزگار، مذاكره. برد جست، و شاه هم لذت مي شعرها سود مي
گير اوپك هم در خواندن اشعار سنتي فارسي مهارت داشت، ولي  جدي و سخت

مثل بسياري چيزهاي ديگر، شعر و شاعري را هم براي خلوت خود حفظ 
خواند در سال  مينخستين باري كه مردم شنيدند كه او شعري را از بر . كرد مي

 از برنامة دولت در حال د براي گرفتن راي اعتمادر مجلس بود، وقتي 1356
سه جلدر تسلط آموزگار به شعر و استفاده از آن . مي كردتشكيل خود دفاع 

در عين حال، شناخت آموزگار  .رسمي حكومتي نمايندگان را به حيرت انداخت
از زماني كه  آشكارا، .ب وي شداز حافظ و سعدي و رومي باعث تحسين و تحبي

  . فرق كرده بودبسيارشاهان شعر مي گفتند اوضاع 

  
  

***  
او بـر رعايـت     . اعتقادات ديني دوران كودكي شاه تا پايان زندگي بـا او بـود            

، هر  استدالليتا  عاطفي بود   التزام وي به دين بيشتر      . شريعت اسالمي تأكيد داشت   
 لنگـر  اخالق بود و بدون آن موازين اخالقـي          چند بنا به استدالل وي دين شالودة      

هـاي ديـن      سياست شاه در تمام مدت حكومتش تقويت شالوده       .  نداشتند محكمي
حكومت اسالمي در انديشة او     . كرد  بود ولي از قدرت دادن به روحانيان پرهيز مي        

در واقع، در دو دهـة نخـست حكـومتش فكـر حكومـت اسـالمي       . جايي نداشت 
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ولي به اعتقاد شاه حتي دين موجـود، همـان          .  مطرح نشد  ي به گونه اي جد    هرگز
با وجـود ايـن     . شد  كه ريشه در قانون اساسي ايران داشت، مانع پيشرفت ايران مي          

تند و از قـدرت سياسـي       اشاسالم ديني تثبيت شده بود و روحانيان بر مردم نفوذ د          
ور بـه   شاه اين را عاملي مهم در معادلـة قـدرت كـش           . چشمگيري برخوردار بودند  

بنـابراين بـه شـكلي      . انستدمي  آميز     مخاطره  را آورد و ناديده گرفتن آن      شمار مي 
كوشيد و از هر چـه        ناپذير در رعايت آنچه به اعتقاد وي روح اسالم بود مي            تزلزل

ها معتقـد     رؤساي دولت . ديپرهيزمي  با شريعت اسالم و احكام قرآن در تضاد بود          
 را با پول بخرند      ها روحانيان اين است كه آن    دن   مهار كر  هاي  بودند كه يكي از راه    

.  عواملي غير از پول هم مورد نيـاز اسـت           مي انديشيد  شاه. و با زور مرعوب كنند    
 اين سياسـت تـا زمـاني         البته .كرد  رژيم بايد روحانيان را در حد ممكن تحبيب مي        

در د، شـرطي كـه   اشـ دهي تبديل نشده ب  كه به باج ه باشد داشتمي توانست   كارآيي  
سياست شاه در مورد افرادي ماننـد       . استحد زيادي به رفتار طرف مقابل وابسته        

گيري حكومت شاه، مؤثر      هاي شكل   اهللا بروجردي، مرجع مطلق تقليد در سال        آيت
مطالعـات وي   . بروجردي موافق اسالمي نبود كه از نظر سياسي متجاوز باشد         . بود

مشروطه، به او آموخته بود كـه اسـالم         ويژه تاريخ انقالب      دربارة تاريخ معاصر، به   
از سـوي  . انجامـد  آورد و به پيامـدهايي ناخواسـته مـي    سياسي خساراتي به بار مي    

 اخالقـي آن     مبـاني  از ديگر انتظار شاه از اسالم بر اساس تعبيـري بـود كـه خـود              
 ايمان به خدا و پيـامبران او        :از نظر شاه اسالم دو بعد وابسته به هم داشت         . داشت
اي از موازين اعتقادي كه از نظر معنـوي و    مجموعه ورخواه و دلسوز بودند كه خي 

كرد مهربان باشند و به ديگران كمك كننـد           ميتشويق  اخالقي افراد و حكومت را      
ها نيازها و حقوقي داشتند كـه بـا           انسان.  آفريدة خدا و در نظر او برابرند       هزيرا هم 

اهميــت پيــشرفت بــا زمــان را اگــر روحانيــان . كردنــد گذشــت زمــان تغييــر مــي
فهميدند، جامعه به آنها نيازي نداشت زيرا در اين صورت فقط مانع پيـشرفت             نمي
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فهميدند شـاه بـه دنبـال چيـست و آن را تأييـد                اكثريتي از روحانيان مي   . شدند  مي
تا آنجا كه بـه شـاه       . ترساند  آزرد ولي نمي    مخالفت روحانيان شاه را مي    . كردند  نمي

دان تـاريخ پيوسـته بودنـد ولـي           روحانيان از رونق افتاده و به زبالـه       شد    مربوط مي 
 نـه   ،بنابراين وقتي الزم نبـود    . خودشان و برخي از مردم از اين امر اطالع نداشتند         

. داد   آزادي عمـل    بـيش از نيـاز     كـرد و نـه بـه آنهـا           بـا آنهـا مخالفـت       بايـستي  يم



 

 


