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  يولھپ روانشناسي شخصیت محمدرضا

  حسن فراھاني

.................................................... 

 مقدمه

 توان گفت آنچه به جرأت مي. ھاي مربوط به آن است روانشناسي، بحث شخصیت و نظريه يكي از مسائل مھم در

قالب يك نظرية منسجمي است  ھا و مطالعات در بخشد، تفسیر اين يافته مطالعات پراكنده روانشناسي را انسجام مي

 .تبیین نمايد كه بتواند رفتار انسان را در تمامي ابعاد شخصیتي توجیه و

نمايش به صورت خود  ھا در دارد كه ھنرپیشه گرفته شده و به نقابي اشاره (Persona) شخصیت از واژه التین پرسونا

به ظاھر بیروني اشاره دارد، يعني چھره علني كه به اطرافیانمان نشان  پي بردن به اينكه چگونه پرسونا. زدند مي

 بنابراين، بر اساس ريشة اين كلمه ممكن است نتیجه بگیريم كه شخصیت به ويژگیھاي. است دھیم، آسان مي

ببینند پس شخصیت فرد در قالب تأثیري  توانند آنھا را ھايي كه ديگران مي بهبیروني و قابل مشاھدة فرد اشاره دارد، جن

تعريفي از شخصیت در يكي از . شود رسد باشد، تعريف مي مي گذارد يعني آنچه كه به نظر كه بر ديگران مي

 فرد است به شخصیت جنبة آشكار منش: گويد اين تعريف مي. اين استدالل موافق است ھاي استاندارد با نامه  واژه

. شود منظور ھمین نیست مي گذارد ولي مطمئنًا ھنگامي كه واژه شخصیت به كار برده اي كه بر ديگران تأثیر مي گونه

اي از ويژگیھاي مختلف كه از ويژگیھاي  مجموعه مقصود در نظر داشتن بسیاري از ويژگیھاي فرد است، كلیت يا

گیرد،  د زيادي از ويژگیھاي ذھني، اجتماعي و ھیجاني را نیز در بر ميتعدا اين واژه. رود جسماني و سطحي فراتر مي

. مخفي نگه دارد كه ممكن است نتوانیم به طور مستقیم ببینیم، كه ھر شخص امكان دارد آنھا را از ديگران ويژگیھايي

)١( 

مانند بسیاري از دھد كه تعريف شخصیت  مي بررسي تعاريف ارائه شده از مفھوم شخصیت نزد روانشناسان نشان

به عبارت ديگر . پذيرد شناختي دانشمندان مختلف صورت مي مفاھیم روانشناسي بر اساس بینش فلسفي و جھان

ھاي خويش را در باب شخصیت گردآوري و خالصه  حاصل مطالعات و تفكرات و يافته روانشناسان شخصیت، ھنگامي كه

روانشناسي شخصیت  از اينرو، جاي آن دارد كه پیش از پرداختن به. دھند آن را در تعريفي فلسفي ارائه مي كنند، مي

 .كنیم محمد رضا پھلوي، ديدگاه اسالم را دربارة شخصیت به اختصار معرفي

كند و  شاكله خويش عمل مي بگو ھر كسي بر) ٢(،»قل كل يعمل علي شاكلته فربكم اعلم بمن ھو اھدي سبیال»

قرآن كريم در اين آيه، عمل انسان را . داناتر است شتري برخوردار است،خداي شما به كسي كه راھش از ھدايت بی

به عبارت ديگر منشأ اعمال آدمي شاكله اوست، با توجه به . نامد مي» شاكله» داند كه آن را مبتني بر چیزي مي

به . تگرف توان به طور اجمال شاكله را معادل مفھوم شخصیت در روانشناسي شخصیت در روانشناسي مي مفھوم

كوشیم مفھوم شخصیت از  واقع مي كنیم مفھوم شاكله را روشن نمائیم، در عبارت ديگر، ھنگامي كه ما تالش مي

 .ديدگاه اسالم را تبیین كنیم

 .ساخت ھیئت و) ۵مذھب و طريق؛ ) ۴حاجت و نیاز؛ ) ٣خلق و خوي؛ ) ٢نیت؛ ) ١: زير است شاكله داراي معاني

توان گفت كه شاكله بر تمامي معاني فوق  مي گیرند، زيربناي رفتارھاي انسان قرار مي از آنجا كه تمامي موارد فوق،

 .است از مجموعه نیات خلق و خوي، حاجات، طرق و ھیئت رواني انسان به عبارت ديگر شاكله عبارت. كند تطبیق مي

 

 ديكتاتوري و كودكي محمدرضا محیط
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اي از  الملوك ھمسر دوم رضاخان بود؛ خانواده او تاج مادر. دخورشیدي به دنیا آم ١٢٩٨محمدرضا پھلوي در سال 

 شمس،: رضاخان از اين زن چھار فرزند داشت. روسیه از آذربايجان به ايران آمدند مھاجرين كه پس از انقالب بلشويكي

 .و علیرضا) دوقلو(محمدرضا و اشرف 

گیري  اين مسئله، عامل مھمي در شكل. گذراند بر آن حاكم بود، محمدرضا دوران كودكي را در فضايي كه ديكتاتوري

اين خانواده، يك  در. سازد اي كه تابع اصول ديكتاتوري است معموًال رشد كودكان را محدود مي خانواده .شخصیت او بود

 كند، راه گیرد، ھدف تعیین مي ديكتاتور تصمیم مي اي فقط در چنین خانواده. نفر حاكم بر اعمال و رفتار ديگران است

ھمه بايد مطابق دلخواه میل او رفتار . دھد سازد، امور زندگي را ترتیب مي مي دھد، وظیفه افراد را مشخص نشان مي

برنامة كار افراد را . درآيد نظر دارد و دستور او بدون چون و چرا بايد از طرف ديگران به معرض اجرا فقط، حق اظھار او. كنند

تنھا ديكتاتور از استقالل . نمايد دھند، دخالت مي انجام مي ن عملي كه ديگرانكند و در كوچكتري ديكتاتور معین مي

 آنچه را كه او خوب دانست خوب است و آنچه به. شود ديگران به وسیله ديكتاتور تعیین مي ارزش كار. برخوردار است

تواند از ديگران  كند، او مي مي ديكتاتور در كارھاي خصوصي اعضا خانواده دخالت. شود نظر او بد جلوه كرد، بد تلقي مي

مصالح خانواده و اعضاء آن . و چرا بايد مورد تأيید ديگران واقع شود دھد بدون چون انتقاد كند، ولي آنچه خود او انجام مي

 )٣. (دھد و ديگران بايد نظر او را در اين مورد قبول كنند مي را فقط او تشخیص

شخصیت و تمايالت و احتیاجات كودك به . اد غلبه داردو وحشت بر افر در محیط ديكتاتوري ترس

اي كه وضع ديكتاتوري برقرار  احتیاجات اساسي كودك درخانواده. نیست ھیچ وجه مورد توجه

فرزند، مانند ديگران در مقابل ديكتاتور . از محبت خبري نیست. شود نمي است، تأمین

كودك در چنین . شود رفتار نميبه عنوان يك عضو قابل احترام با او  شخصیتي ندارد و

ھدف از انجام كارھا را . كند و وضع او ھمیشه متزلزل است امنیت نمي اي احساس خانواده

نظم و انضباط به وضعي زننده و غیرقابل تحمل . كند دلیل آنھا را بپرسد نمي داند و جرئت نمي

 او حافظ نظم و انضباط دراجراي تمايالت ديكتاتوري و پیروي از دستورات . رسوخ دارد در خانه

كند،  مي كودك حق اظھار نظر ندارد و بايد كوركورانه آنچه را كه ديكتاتور تعیین. خانه است

 .حق ندارد در امور مربوط به خود نیز تصمیم بگیرد. انجام دھد

يابند، در ظاھر حالت تسلیم و اطاعت ازخود نشان  در محیط ديكتاتوري پرورش مي كودكاني كه

اين كودكان اغلب در مقابل ديگران . ولي در واقع دچار ھیجان و اضطراب ھستند د،دھن مي

به كودكاني ھم سن يا كوچكتر از خود آزار مي . گیرند خصومت و دشمني به خود مي حالت

بردن با  از به سر. آيند مي اند، افرادي متعصب بار معموًال چون افكار و عقايد خاصي را بدون چون و چرا پذيرفته .رسانند

توانند شركت كنند و  در كارھاي گروھي نمي. ندارند در زمینه عاطفي و اجتماعي رشد كافي. ديگران عاجز ھستند

 (4) .النفس ھستند اغلب متزلزل و ضعیف

روابط افراد باشد، كودكان كمتر دچار  اگر روابط افراد خانواده موافق با اصول دموكراسي باشد و عقل و منطق حاكم بر

كند و احتیاجات اساسي ـ رواني كودكان  ديكتاتور، امور خانه را اداره مي اما در وضعي كه پدر به صورت. شوند مي ترس

گردد و در اين  نمي به محبت، احتیاج به رشد شخصیت اجتماعي، احتیاج به ابراز عقايد و نظريات خود تأمین مثل احتیاج

 )۵. (برند ناراحتي و اضطراب به سر مي ان عمر خود را باشود و كودك وضع عوامل و موجبات ترس فراوان مي

توان گفت يكي از اين تأثیرات، ايجاد عقده  مي. مختلفي بر محمدرضا نھاد بزرگ شدن در محیط ديكتاتوري، تأثیرات

د آي بر مي طلبي وي به منظور نفي احساس كھتري خود در برابر ديگران به جستجوي برتري. در او بود احساس كھتري
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او در برابر اين احساس كھتري در  يكي از اشكال دفاعي. دھد و اين رفتار را به شكلھاي مختلف از خود بروز مي

محمدرضا در طي دوره «: گويد چنانچه فردوست در خاطرات خود مي .كودكي، آزار و اذيت ھمساالن خود در مدرسه بود

به خصوص بعضیھا را خیلي آزار . كرد ي ظلم ميكالس، به خصوص به شاگردان خیل شش ساله دبستان نظام در

 )۶(» .ھر روز نوبت يك نفر بود كه آزار ببیند داد و مي

تشديد شد و الگوي تربیتي رضاخان باعث شد كه او نسبت به زيردست،  روحیات محمدرضا بعدھا در اين خصوص

چنین  گلیس و آمريكا در تمام سلطنتشچنانچه نسبت به ان. به باالدست كامًال تمكین نمايد رحم باشد و خشن و بي

 .بود

. بود كه رسمًا به ولیعھدي برگزيده شد محمدرضا در اين زمان ھفت ساله. رسمًا تاجگذاري كرد ١٣٠۵رضاخان در سال 

رضاشاه دستور داد بالفاصله محمدرضا را از مادر و خواھرانش . آورد ساز در زندگي او پديد اين انتخاب تحولي سرنوشت

فضايي مردانه  رضاشاه با اين استدالل كه ولیعھد بايد در. جداگانه به تعلیم و تربیت او بپردازند ند و در كاخيجدا كن

  .ديد تربیت شود، فضاي خانة مادري را جاي مناسبي براي تربیت او نمي

از دور ماندن  عاطفي ناشي زا براي محمدرضا، ھمین فلج رواني يعني ضربه ھاي فراموش نشدني عقده يكي از تجربه

از يكي از . توانست داليل عیني طرد خود را بفھمد نمي او در آن دوران. از محیط خانوادگي در سن خردسالي است

مھر و  مانده بود و ھمین امر باعث شد كه اغلب سرد و خشك، و نسبت به ديگران بي احتیاجات اساسي رواني محروم

 .مقید به اصول و قوانین اخالقي باشد كمتر

كردم ولي بعد از تاجگذاري به  و برادران و خواھران خود زندگي مي خودش گفته است، من تا زمان ولیعھدي با مادر

. قرارگیرم نامیدـ جدا شدم و پدرم دستور داد كه تحت تربیت خاصي ـ كه آن را تربیت مردانه مي دستور پدرم از آنھا

 .توان يك كودك را بالغ كرد كه با زور مي كرد تصور مي. كودك باشد رضاشاه اجازه نداد محمدرضا در دوران كودكي واقعًا

ابتدايي، رضاشاه تصمیم گرفت او را براي ادامة تحصیل به خارج از كشور  التحصیلي محمدرضا از مدرسة بعد از فارغ

كبار ديگر در ي او كه. سرانجام محمدرضا را ھنگامي كه ھنوز دوازده ساله نشده بود، به سوئیس فرستاد بفرستد و

بايست محرومیتي ديگر را تحمل  بار مي ھفت سالگي از محیط خانوادگي و محبت مادري به اجبار دور شده بود، اين

 .نمايد

العاده نسبت به كمبود محبت يا تجلیات عاطفي در او به وجود آورده بود و  فوق اين عقده محرومیت، يك حساسیت

اطرافیان خود در مدرسة  ود كه به طور عنان گسیخته به تغذيه كردن ماديبراي تالفي ھمین عقده طردشدگي ب شايد

كند و از آنھا پذيرايي مفصلي به عمل  دعوت مي آنھا را در ساعات تفريح و شبھا به اتاقش. پردازد سوئیسي مي

مارگونه خود امكانات وسیعي پیدا كرد از ثروت اين ملت براي تسكین حالت بی محمدرضا بعدًا كه قدرت و. آورد مي

 .فراواني كرد خرجھاي

ھا براي آشنا ساختن محمدرضا با  انگلیسي رسد برنامة اعزام محمدرضا به سوئیس براي تحصیل از سوي به نظر مي

ارنست پرون در كنار شاه، فرھنگ غرب را از طريق داستان و شعر در ذھن  آنھا، با قرار دادن. فرھنگ غرب طراحي شد

با  رضا از شرايط سخت و محدودي كه رضاخان در رأس آن بوده است به سوئیس، محیطي بازمحمد .او تزريق كردند

روزه براي محمدرضا  له ھر چند دكتر نفیسي نقش رضاخان را در سوئیس و در مدرسه. شود فرھنگ غربي وارد مي

نكتة قابل تأمل اين كه . دور از خشونت پدر بچشد شود طعم زندگي غربي را به كند، اما محمدرضا موفق مي بازي مي

تواند در آينده، تحلیل دقیقي از فرھنگ  كند و نمي مقابل فرھنگ غرب پیدا مي محمدرضا زمینة ذھني كامًال منفعلي در

گويي يكي از  شاه تا آخر عمر از موھبت درك و شناخت امري ورأي كمیت و ماديات محروم ماند و. باشد غرب داشته
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نسبت به » كمي و حجمي«به آخر نگرشي  شاه تا. ن مسائل براي او، درك معنويات بودبارتري ترين و مصیبت دردناك

آمريكا به ھر قیمت براي حمايت از خود، خريد سالحھاي بیش  تكیه بیش از حد به غرب و جلب نظر. محیط خود داشت

 .شاه بود جشنھا، بذل و بخششھاي فراوان ھمگي ناشي از چنین نگرشي در از حد غرب، برپايي مراسم و

فردوست، مھرپور  علیرضا برادر او، حسین: كردند، عبارت بودند از محمدرضا را در سوئیس ھمراھي مي افرادي كه

و مستشارالملك به عنوان معلم ) انتخاب شده بود كه به عنوان پیشكار ولیعھد(الدوله نفیسي  تیمورتاش و دكتر مؤدب

 )٧. (فارسي ولیعھد

ولیعھد . رفتند در شھر لوزان» اكل نوول دوشي«ابتدا، موقتًا به يك مدرسه معمولي به نام  افراد ھمگي در سوئیس اين

ولي حسین فردوست و مھرپور تیمورتاش  .پانسیون شدند» مرسیه«و علیرضا در منزل يك پروفسور سوئیسي به نام 

، علیرضا، حسین فردوست و در سال تحصیلي بعد، محمدرضا (8) .روزي در ھمان مدرسه ساكن بودند به طور شبانه

 )٩. (روزه منتقل شدند روزي له شبانه مھرپور تیمورتاش به مدرسه

خواست خود را به  علت اصلي اين دعواھا اين بود كه او مي. كرد مي ھا دعوا در مدرسه قبلي محمدرضا ھمیشه با بچه

نشان  ھمین رفتار. كشید و خورد مي كردند و كار به زد ھا ھم او را مسخره مي سوئیسي. كند عنوان ولیعھد مطرح

 .دھد محمدرضا تغییر مكان، زمان و محیط را متوجه نشده بود مي

مناسبات  شود و با تعدادي از شاگردان، كه اغلب نیز بزرگتر از او بودند روية محمدرضا عوض مي در مدرسه جديد

كرد و از آنھا پذيرايي مفصلي به عمل  مي عوتآنھا را در ساعات تفريح و شبھا به اتاقش د. كند  دوستانه برقرار مي

كرد و كلیه  ھیچگاه محصلین ھم سن و يا كوچكتر از خود را دعوت نمي مسأله جالب توجه اينكه محمدرضا. آورد مي

كرد تا  مي در صحبت كردن با آنھا ھمیشه تالش. كردند، از او بزرگتر بودند میھمانیھاي او شركت مي كساني كه در

كنارشان كوتاه جلوه كند، گاھي روي پنجة  خواست در سطح آنھا بكشد و چون آنھا بلندقدتر بودند و نمي خودش را به

شد كه با ژست خاصي  ھا ديده مي بعدھا كه به سلطنت رسید، در فیلم اين حركت در او ماندگار شد و. شد پا بلند مي

 )١٠. (آورد شود و پاشنه پا را باال مي مي روي پنجه بلند

فردوست . مرحله كمي و نابالغي باقي مانده و از قدرت استدالل محروم بود رضا به لحاظ فعالیتھاي ذھني درمحمد

. گشت مي مدرسه يك محصل مصري بود كه زور و بازويي داشت و مشت زن خوبي بود و دنبال حريف در: گويد مي

كند؛ از اينرو، براي مصري شاخ و شانه  ماييخواست براي دخترك خودن بعضي وقتھا كه دختري در اتاق بود، ولیعھد مي

زدند كه براي پانسمان به بھداري انتقال  افتادند و طوري يكديگر را مي مي ناگھان به جان ھم. كشید كه حريفت منم مي

برنده «كردند كه  مي ھا سر و صدا شد، بچه ھر روز ھمین بساط بود و فرداي آن روز تا محمدرضا پیدا مي يافتند و مي

 )١١. (خورد پريد و مشت مي او ھم مجددًا مي» صري استم

كند كه محمدرضا ھیجاني و  اين نكته مھم را ثابت مي گفته فردوست

نگري   ناشي از نابالغي و كمي نگري ھیجان و سطحي. سطحي بوده است

دختر در  خودنمايي و خودشیفتگي محمدرضا كه با ديدن يك. فرد است

آموز شود،  اي دانش داشته كه مضحكة عده مياطاق او را به حركاتي وا 

نكته ديگري كه بسیار حائز اھمیت است و . بیانگر نابالغي اوست خود

به آخر رھا نساخت، احساس ناامني شديدي بود  گريبان محمدرضا را تا

رضاخان حتي . رضاخان بدانیم كه بايد آن را ناشي از خشونت و تحقیرھاي

رعب و  حمدرضا دست برنداشت و سايهدر سوئیس از مواظبت افراطي م
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حاالت محمدرضا را زير نظر  نفیسي كه تمام رفتار و. در سوئیس ادامه داد» دكتر نفیسي«وحشت خود را از طريق 

 .كرد داشت، كوچكترين خطاي او را به رضاخان گزارش مي

زندگي براي تمام افراد بشر  ختلفامنیت در جھات م. جمله احتیاجات اساسي ـ رواني افراد، احتیاج به امنیت است از

اجتماعي و عقیدتي، عامل مؤثري در بھداشت  امنیت در زمینه اقتصادي، سیاسي،. امري حیاتي و ضروري است

خانواده به صورت ديكتاتوري باشد و پدر يا مادر در تمام كارھا حق اظھارنظر  وقتي روابط اعضاء يك. باشد رواني افراد مي

اي كودك دائمًا  خانواده شند و ديگران بدون چون و چرا موظف به اجراي دستور وي باشند؛ در چنینرا داشته با و دخالت

احساس ناامني شديدي كه ناشي از ) ١٢. (باشد مي برد و دچار تشويش و اضطراب در حال ترس و وحشت به سر مي

اعث شده بود كه او قدرت تجريد و محمدرضا را تا به آخر رھا نساخت و ب خشونت و تحقیرھاي رضاخان بود، گريبان

از او بروز  روحیه او تا آخر عمر كمي و شكلي باقي ماند و ھیچ نیروي اراده، قدرت و صالبت. بدھد تعمیم را از دست

 .وجود نداشت قدرت خالقیت و ذھني تحلیگر كه از مشخصات يك رھبر جامعه است در او. نكرد

كند و  حجم را در ذھن بازسازي مي ودكانه در مراحل اولیه ايفاءسن پايین و ك: گويد شناسي علمي مي شناخت

تشديد حاالت روحي بیمار از نوروز به پسیكوتیك . و تحلیل ندارد برداشت كودك از محیط صرفًا شكلي بوده و قدرت تجزيه

بیمار  ن است كهعلت اين امر در اي. باشد دلیل درگیري مدام با شرايط و مناسبات اجتماعي مي يا جنون پیشرفته به

  به سبب درگیري. باشد تواند تحلیل صحیحي از شرايط متغیر محیط و مناسبات اجتماعي خود داشته روحي نمي

و مورد ديگر اين است كه چون فرد بیمار  شود پیاپي، ذھن خسته شده و ساختارھاي ھوشي دچار آسیب عمیقي مي

يا از طرف : شود كند، اين تقلید به دو صورت حاصل مي یار رشد مياو بس ھاي تقلیدي در توانايي استدالل ندارد و جنبه

 .بیند و يا خشونت و ترس و جذبه بیش از حد تقلید از اوست محبت مي مقابل كه معیار

اين مطلب . كنیم محمدرضا انتظار داشت كه ما او را ولیعھد ايران ببینیم و در مقابل او سرخم: گويد مي فردريك ژاكوبي

ترين شكل تجزيه و تحلیل غافل  از ابتدايي است كه ذھن محمدرضا قدرت تجريد و تعمیم پیدا نكرده و يا حاكي از آن

نشود كه او چون در ايران شكلي از مناسبات را تجربه كرده بود، در مدرسه  گونه تصور مانده است و نبايد به اشتباه اين

تغییر مكان،  ته مھم در اين مسأله آنجاست كه محمدرضانك. خواست كه آن رفتار براي او تكرار شود مي سوئیسي ھم

 .شد زمان و محیط را متوجه نمي

. كند، مطرح باشد كوشید كه او را در سطح بااليي بپذيرند و ھر جا حضور پیدا مي مي محمدرضا از ھمان دوران نوجواني

از اينكه مورد انتقاد يا  او. مه داشتھمین سبب باج دادن به اطرافیان به اشكال مختلف در تمام طول سلطنتش ادا به

بود و ارزيابي صحیحي از خود نداشت، اظھار نظر  چون فاقد استقالل شخصي. ھراسید تحقیر قرار گیرد، به شدت مي

 .كرد مي اطرافیان به شدت در او تأثیر

رگونه خود خرجھاي تسكین حالت بیما محمدرضا بعدًا كه قدرت و امكانات وسیعي پیدا كرد از ثروت اين ملت براي

ناشي از خشونت و تحقیر رضاخان بود در جشنھاي دوھزار و  بیني كه خودشیفتگي و عقده خود بزرگ. فراواني كرد

آمريكا نیز . ھاي كالني صرف آن شد تا شاه را در منطقه و سطح جھان مطرح سازد بودجه پانصد ساله نمود پیدا كرد و

تا در وصف او بنويسند و  داد ھا و مجالت خارجي باج مي الغ زيادي به روزنامهشاه، مب. زد اين حالت شاه دامن مي به

 .انتقادي از حكومت او به عمل نیاورند

 استعدادھاي شاه گیري شكل

 :نويسد فردوست در مورد استعداد شاه چنین مي

عمیق و  ھل تفكراو از ھمان كودكي ا. رياضیات بسیار ضعیف بود، اصوًال حوصله فكر كردن نداشت محمدرضا در



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

. چون قبول پیشنھاد زحمتي نداشت .شد و بیشتر عالقه داشت پیشنھادات را بپذيرد زود خسته مي. جانبه نبود ھمه

)١٣( 

تفكر را به دست نیاورده بود و اين ناشي از ھمان عامل خشونت و  دھد كه محمدرضا ابزار گفته فردوست نشان مي

 اصوًال ھنگامي كه قدرت استدالل در فرد ضعیف باشد او بیشتر تمايل به .بر محمدرضا بود فشارھاي روحي رضاخان

كمي به كیفي و از تخیل به  ھمان طور كه قبًال اشاره شد شرايط محیطي و تربیتي فرد را از ذھنیت. مسائل كمي دارد

. راحل نشان دھدكرد خود را در اين م بیشتر سعي مي محمدرضا در مرحله كمي باقي ماند و. دھد استدالل سوق مي

. ھم نه براي سالمت و تناسب اندام، بلكه براي باال بردن قدرت جسمي خود آورد آن به ھمین دلیل به ورزش روي 

اداره كند بیشتر در  كسي كه قرار است در آينده كشوري را. رساند اين نگرش، نابالغي خود را به اثبات مي محمدرضا با

 .خورد به چشم مي سال سلطنت او ٣٧ین نگرشي در چن. ظواھر و اشكال باقي مانده بود

 )١۴.(»متنفر است شاه از ھر چه مطالعه است«: ھمچنین علم در خاطرات خود آورده است

دھد و  قدرت تجريد و تعمیم را از دست مي پذيري ساختارھاي ھوشي اين است كه بیمار ترين عالئم آسیب از مھم

كند تا از  ھر يك از مراحل ساختارھاي ھوشي به فرد كمك مي. ماند نابالغ مي د وگیر اضطراب و ناامني وجود او را فرامي

ھوشي از مراحل پائین  داد و ستد ساختارھاي. تخیلي به منطق روي آورد و قدرت استدالل را در او زنده كند ھاي جنبه

تجريد و تعمیم را از طريق فرد بتواند قدرت  شود كه گیري از سوي مرحله نھايي ھوشي باعث مي به باال و نتیجه

گیرد تخیل در او  ھنگامي كه فردي در شرايط تربیتي سخت و خشن قرار مي اما. برداشتھاي خود از محیط داشته باشد

 .رسد ماند و به بلوغ مورد نظر نمي خود باقي مي به قدرت اولیة

 ، ترس، اضطراب، ناامني شديد، اختالالتبیني و تخیل افراطي مانند خود بزرگ  رواني، انواع مختلفي از ناھنجاريھاي

تربیتي و محیطي نقش  شرايط. شود جنسي، سوء تغذيه و افراط و تفريط در خواب، حاالتي است كه فرد دچار آن مي

 .كند مي بسیار زيادي در طي كردن مراحل ھوشي در جھت درست يا غلط آن ايفا

انجام شده است  شخصیتھاي فعال و منفعل در روانشناسي، تفكیكي كه بین

شرايط نامساعد تربیتي، خصوصًا  كند كه تیپھاي روحي منفعل به دلیل مشخص مي

را دارند و قدرت دخل و  شوند كه انعكاس محیط اي تبديل مي دوران كودكي به آينه

 .تصرف و تغییر اوضاع را ندارند

ديد آورد ندارد كه ھیچگونه تغییري در محیط زندگي خود پ شخص منفعل توانايي آن را

اما شخص فعال . ماند چشم و گوش بسته باقي مي و صرفًا يك مقلد و دنباله رو

او سعي . دھد العملي نشان مي عكس اي و عامل مسلط بیروني نسبت به ھر پديده

شخصیت شاه يك تیپ . شود كند تا محیط را تغییر دھد و بر آن مسلط فراوان مي

كرد، چون  مي و محیطي دلچسب جلوهمنفعل بود و به ھمین دلیل سوئیس براي ا

 .وار در ذھن محمدرضا داشت زيبايي آنجا انعكاسي آينه

سال تحصیلي در سوئیس محمدرضا شاه  ۵شمسي پس از  1315 باالخره در سال

افسري شد و بعد از مدت خیلي كوتاه به وي درجه  به ايران بازگشت و وارد دانشكده

رغم  اش در سوئیس را به ايران آورد و علي مدتي ارنست پرون مستخدم مدرسه محمدرضا بعد از. سرواني اعطاء كردند

 .كرد اش با محمدرضا، دوستي خود را با وي حفظ رضاخان با حضورش در ايران و دوستي مخالفت

 چند سال از او جدا شد و ازدواجھاي اما، پس از) ١۵(محمدرضا با فوزيه خواھر ملك فاروق ازدواج كرد؛  ١٣١٧در سال 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

 .بود رسمي بعدي وي با ثريا اسفندياري و فرح ديبا

زند و تا اواخر  مسند سلطنت تكیه مي محمدرضا پھلوي به عنوان شاه جديد بر ١٣٢٠به ھر حال، بعد از وقايع شھريور 

سال نظام حكومتي ايران و تمام تحوالت  ٣٧در طول اين . بود سال حكومت ايران در دست وي ٣٧به مدت  ١٣۵٧سال 

فرھنگي كشور تحت تأثیر سیاستھاي وي بود كه آن سیاستھا نیز زير سايه سنگین  ماعي، سیاسي، اقتصادي واجت

 .محمدرضا قرار داشت شخصیت

اند، وي را  شخص محمدرضا به تحقیق پرداخته بسیاري از پژوھشگران و روانشناساني كه درباره حكومت پھلوي و

 .شود وشتار، به اختصار به برخي از ويژگیھا و آفات شخصیتي وي اشاره مين در اين. اند داراي اختالل شخصیت دانسته

 دوستي شاه تملق

اطرافیان و حتي شخصیتھاي خارجي از آن  تملق دوستي شاه يكي از صفاتي بود كه در بسیاري از مواقع، نوكران و

يك از اطرافیانش پوشیده  ه بر ھیچاين نقطه ضعف شاه چنان شديد بود ك .بردند، تا به اھداف خود نزديك شوند سود مي

دھند  اجازه مي از نزديكترين افراد به شاه بود، در كتاب خود آورده است كه يك روز از شاه پرسیدم آيا علم كه يكي. نبود

به ھیچ وجه ادب و احترام الزم را به جا  چون در محضر اعلیحضرت«وزير و وزير خارجه را رسمًا توبیخ كنم،  نخست

دھم  نديدي چطور وقتي با اردشیر دست مي«گويد  كند و به علم مي مي شاه با اين خواستة علم مخالفت. »آورند نمي

. مخالفش روي در جھت اين نوع اداي احترام ھمان اندازه بد است كه زياده«گويد  علم مي. »زند مي جلوي من زانو

فرانسوي از من پرسید شاه ايران به  ز خبرنگارانآخرين باري كه در پاريس بوديم، اردشیر ھمین كار را كرد و يكي ا

تواند تحمل كند كه يكي از وزرايش در مقابل او  وقت چگونه مي طلب و دموكرات شناخته شده، آن عنوان رھبري اصالح

 حق بود به او«گويد  آيد و به علم مي شاه اصًال از اين حرف خوشش نمي» .خاك بیفتد اين چنین زانو بزند و به

 )١۶(» .كند ي كه اردشیر رعايت سنتھاي ملي مملكت را ميگفت مي

تا چه حد  باور نكردني است كه«: توان گفت كه علم در آن لحظه با خود گفت ماجرا ھمان چیزي را مي در رابطه با اين

ي فريدون ھويدا شاه دو تن از رؤسا به گفتة. »تواند حتي باھوشترين آدمھا را ھم كور كند تملق و چاپلوسي مي

شاه را  ١٩۴٣كه در سفرش به ايران در سال  "فرانكلین روزولت" )١٧: (دانست جمھور آمريكا را مستوجب انتقاد مي

نكرده  براي آنكه، ھیچگاه شاه را به عنوان يك شخصیت مھم توصیف» جان كندي«برود و ديگري  مجبور كرد به ديدارش

 .بود

وزير  نخست” ھارولد ويلسون“سالگي  ۶٢ت شام كه به افتخار در ضیاف«: در كتاب خاطرات پرويز راجي آمده است

يكبار در مالقات با محمدرضا، : ويلسون گفت... بود، شركت كردم  ترتیب يافته” جرج وايدن فلد“سابق انگلیس، توسط 

 (18) «... بزرگترين رھبران دنیا توصیف كردم و شاه از اين تملق من خیلي خوشش آمده بود او را به عنوان يكي از

 :كند پرويز راجي در كتاب خود از قول مصطفي فاتح نقل مي

كسي ديگر در  تر، ھويداست و بايد گفت كه ھويدا بیش از ھر تواناتر و موذي  تر، شاه، از ھمه مطلع در میان مشاوران

 )١٩. (تتوجه به واقعیات مقصر اس ايجاد عالقة روزافزون شاه به تملق و چاپلوسي و نیز، دور ساختن او از

  :گويد او مي. شده است نظر شخصي راجي نسبت به شاه نیز در كتابش گفته

انگیز، اشتباھات فراوان در اولويت دادن به مسائل غیر  فاجعه اتخاذ سیاستھاي اقتصادي: كارنامة شاه آكنده است از

ناپذير به شنیدن تملق  ريامور نظامي، عشق مفرط به سالحھاي آتشین و پرنده، عطش سی ضروري، غرور و تفرعن در

 )٢٠... (ممتد   گويي احساسي كامل نسبت به احساسات مردم كشور، سخنرانیھاي پر از گزافه چاپلوسي، بي و

سفارت آمريكا در تھران كه به وزارت امور  به اين خصلت تملق دوستي شاه به طور روشن و واضح در متن يك تلگراف
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 .شده است ، اشارهخارجه اياالت متحده فرستاده شده بود

وي به خاطر ثبات و امنیت و پیشرفت . است لیكن شاه از بیشتر آنان تنھاتر. سران ھمه كشورھا، افرادي تنھا ھستند

مشاورانش نه در كابینه و نه در بیرون از آن، به وي درست . كشد مي كشور بار بسیار سنگیني را شخصًا بر دوش

بدين  ھاي ديگران بدگمان است و ھمچنین طلبي بب است كه فطرتًا به جاهاين تا حدودي بدين س كنند و خدمت نمي

دارند كه آراء منفي به وي اظھار  حتي كساني كه حائز صالحیتند بدان تمايل. جھت كه فاقد ھمكاران واقعًا صالح است

ش دارد بشنود و اين غالبًا پندارند خو به شاه چیزي بگويند كه مي نكنند و از آن سنت ديرين ايراني پیروي كنند كه بايد

 وي مردي است. انگیزي نسبت به آن حساس است آيد كه شاه به گونة حیرت گزاف در مي گويي به صورت تملق

 )٢١. (دانند پرنخوت و پیرامونیانش اين را مي

ت شاه ھرگز چشم نداش«ھويدا در كتاب خود آورده است كه . حسادت بود ترين ضعفھاي شخصیتي شاه، حس از مھم

واقعًا به  محبوبیت مصدق و موفقیت او در ملي كردن نفت ايران، شاه را. مورد توجه مردم قرار دارد كسي را ببیند كه

قتل او آنقدرھا سبب ناراحتي شاه  نیز در مورد حسنعلي منصور ھم در بعضي محافل شنیده شد كه. خشم آورده بود

 )٢٢(» .خیلیھا را به طرف منصور جلب كند چون رفتار و گفتار او توانسته بود. را فراھم نكرد

علي امیني به علت آنكه با گروھھاي مختلف سیاسي در داخل و خارج «: كه كند ھويدا در اين كتاب ھمچنین بیان مي

 شايعه به قدرت رسیدن ١٩۶٧بعدًا ھم كه در سال . داشت مورد بغض و حسادت شاه قرار گرفت كشور آمد و رفت

شاه رساندم، ولي او با  ، من اين مسأله را در يكي از مالقاتھايم به اطالع]شد[ان فراگیر دوباره امیني در تھر

وزيري  چون موقعي كه او را به نخست. واقعي نیست امیني يك سیاستمدار«: اي باال انداخت و گفت اعتنايي شانه بي

ك سیاستمدار نبايد حرفي بزند كه در حالي كه ي. اعالم ورشكستگي مملكت بود منصوب كردم، اولین حرفش به مردم

ديدارم از آمريكا، ھر جا  بدتر از ھمه اينكه، موقع... «: و بعد با ترشرويي اضافه كرد» ...را مضطرب كند  بیھوده مردم

پرسیدند و رفتارشان به صورتي بود كه گويي اصال مرا به  مي وزير را از من رسیدم اول از ھمه حال و احوال نخست مي

 (23) «... آورند حساب نمي

 به ھمچنین ھويدا معتقـد است در زمان رژيم شاه، ايران تنھا كشوري بود كه

انتخاب كرده بود و شاه ھم  وزيري خود اين نام را جاي وزارت دفاع، وزارت جنگ داشت و مصدق در دوران نخست

ه ھاي بغض شا نشانه توانست نام انتخابي مصدق را بپذيرد و اين ھم يكي ديگر نمي

 .نسبت به مصدق بود

كه شاه با بركناري او نشان داد محبوبیت و موفقیت  ارسنجاني يكي ديگر از افرادي بود

حسن ارسنجاني كه برنامه اصالحات  (24) .شود ديگران موجب شادماني او نمي

امیر . بود، توسط شاه بركنار شد ارضي را شروع كرده و محبوبیتي به دست آورده

 :گويد ين باره چنین مياسداهللا علم در ا

در سنین بیست سالگي . ارسنجاني مردي با قدرت، سرسخت و مطلع بود حسن

من نیز . امیني او را به مقام وزارت كشاورزي ارتقاء داد. وزير بود نخست دستیار قوام

او قبًال برنامه اصالحات ارضي را . وزير بودم او را در اين سمت ابقاء كردم نخست وقتي

گونه جرح و تعديلي  بود و در حالي كه اين طرح در دست اجرا بود، به ھیچ كرده شروع

تنھا نقطة ضعف او . عالوه بر ھمة اينھا او دوست صمیمي من بود. داد در نمي در آن تن

گويد صحیح است و ھر چه براي خودش مناسب  اعتقاد داشت ھر چه مي اين بود كه
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در  چربید ولي ي محسنات او به عنوان يك خدمتگزار مردم به معايبش ميبايد خوب باشد تا مدت است براي ديگران ھم

دولت مسائلي ايجاد  پنداشت و به علت مخالفت با سیاست رسمي اين اواخر خودش را قھرمان اصالحات ارضي مي

لت منصور به ارسنجاني در زمان دو. سفارت رم فرستاد شاه دستور بركناري او را صادر كرد ولي بعد او را به. كرده بود

 )٢۵. (من رفته رفته از چشم شاه افتاد رغم كوششھاي تھران احضار شد و به

. كرد حتي گاھي در مورد بعضي اقدامات ھمسرش نیز حسودي مي حس حسادت شاه تا بدان حد پیش رفته بود كه

 نتقاد كرد و لزومنطقي كه از راديو تلويزيون ھم پخش شد از متملقین و چاپلوسان ا شھبانو طي ١٩٧٣در سال «

كند و به او  را احضار مي ولي بالفاصله پس از آن شاه امیرعباس ھويدا. برقراري آزادي بیان را خاطر نشان ساخت

و امیر عباس ھويدا قبل از ھر اقدامي برادرش » بزند ديگر نبايد از اين حرفھا«دھد كه به شھبانو بگويد  دستور مي

توانم به خودم اجازة دخالت در  گويي چه كار كنم؟ چطور مي پرسد تو مي او مي زگذارد و ا فريدون را در جريان مي

توانسته است  بیند كسي ديگر شاه چون خودش جرأت كاري را ندارد، موقعي كه مي... اين دو را بدھم؟  كارھاي

 )٢۶(» ...شود  ھمان كار را انجام بدھد ناراحت مي

اول شمس  شوھر(در كتاب خود در خصوص علت بركناري ارتشبد فريدون جم  شاه در دربار باكینگھام پرويز راجي سفیر

 :كند از زبان خود فريدون چنین نقل مي) پھلوي

. كردم امروز بوسه مرگ را نثارت«: مستشاران آمريكايي در ايران با لبخندي به من گفت كه يك روز ژنرال زاتیس فرمانده

داشتم به او گفتم جم از بھترين  در مالقاتي كه با شاه«: جواب داد موقعي كه مفھوم اين جمله را از او پرسیدم،

 )٢٧.(»ھا در ارتش ايران است ژنرال

به ھر كاري  از آن روز به بعد اوضاع دگرگون شد و به صورتي درآمد كه دست«: حالتي غمزده ادامه داد تیمسار جم با

وفاداري من نسبت به ... «برد كه  ارات به پايانجم صحبتھايش را با اين عب» ...رسیدم  بست مي زدم به بن مي

دانم ولي ھرگز موفق به يافتن پاسخي  الطاف شاھنشاه مي شاھنشاه جاي چون و چرا ندارد و ھمواره خود را مرھون

 )٢٨(» .چه خطايي از من سر زده است براي اين سئوال نشدم كه واقعًا

 :گويد چنین مي پھلوي شاپور بختیار نیز با صراحت در مورد محمدرضا

بیشتر، قدرت بدني بیشتر، جذبه بیشتر يا ثروتي  توانست بپذيرد كه كس ديگري ھوش بیشتر، آراستگي نمي ...

از ھر بابت برتر از ھمه باشد و در نتیجه در اطراف خود فقط آدمھاي  خواست خود بیشتر از او داشته باشد، مي

 )٢٩... (را گردآورده بود  مايه و فاسد تنگ

 :كند نین باز به صراحت بیان ميھمچ

توصیه  رفتند اي كه به كساني كه به مالقاتش مي شد، به درجه ديگران باعث خلق تنگي او مي سواد و فرھنگ ...

. بگنجانند كه حسادت او تحريك نشود زنند، عمدًا چند غلط دستوري در حرف اگر به زبان فرانسه با او حرف مي شد،  مي

 )٣٠.(نداشت ھیچگونه برتري ديگران رابا گذشت زمان، تحمل 

ھا نیز متوجه آن شده  ھا و انگلیسي آمريكايي حسادت شاه نسبت به بعضي از افراد مثل امیني آن قدر آشكار بود كه

نقش حساس امیني در مذاكرات نفت و شھرت و ... «: گويد در ايران، چنین مي باري روبین، در كتاب جنگ قدرتھا. بودند

در وجود او يك  شاه. آيند نبود المللي به دست آورد براي شاه خوش در جريان اين مذاكرات در محافل بین موقعیتي كه

جھت وقتي زير پاي زاھدي را جارو كرد، امیني  ديد و به ھمین اي براي قدرت خود مي السلطنه تازه و رقیب بالقوه قوام

. به عنوان سفیر ايران در آمريكا به واشنگتن فرستادانداخت و او را  را ھم از صحنه سیاست داخلي ايران بیرون

اي براي  تازه در آمريكا و شھرتي كه با چند نطق و مصاحبه در آمريكا به دست آورده بود، نگرانیھاي فعالیتھاي امیني
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 )٣١.(»تھران احضار گرديد شاه به وجود آورد و به ھمین جھت پیش از پايان مأموريتش در آمريكا به

اي از وجھه مردمي دست و پا  براي خود پشتوانه دھة آخر سلطنتش ھمه كساني را كه احتمال داشت شاه در دو

سران ھمه كشورھا، «: جولیوس ھلمز، سفیر اياالت متحده معتقد بود. ساخت كنند، از روي برنامه، از قدرت كنار

 )٣٢(» ...ھستند، لیكن شاه از بیشتر آنھا تنھاتر است  افرادي تنھا

 اعتقادات مذھبيشاه و 

مذھب و ضديت با دين نشان  كوشیم تا دوگانگي او را در گرايش به اين بخش، با تحـلیل اعتقـادات مذھبي شاه، مي در

نوع مذھبي كه شاه به آن اعتقاد داشت و سپس تشريح  توان بررسي نمود؛ ابتدا اين مسئله را از دو جھت مي. دھیم

 .دعي بود در خواب امامان را زيارت كرده استم رؤياھا و ضد و نقیض گويیھاي او كه

حاالت روحي شاه را . بر تمام اعتقادات مذھبي او سايه افكنده بود شاه دوگانگي شخصیت داشت و اين موضوع

گفت من  مي المثل معروف شترمرغ تشبیه كرد كه ھرگاه قصد بستن بار بر پشت او را داشتند، ضرب توان به آن مي

اسالمي را به تاريخ شاھنشاھي  ھنگامي كه تقويم. گفت من شتر ھستم مي! ند تخم بگذارگفت مرغم و وقتي مي

رفت،  تاريخ شاھنشاھي است و ھنگامي كه به مسافرت مي تغییر داد، معتقد بود كه شاه ايران است و تاريخ او،

 .است ايت ائمه برخوردارداد و يا معتقد بود از الھامات مذھبي و حم عبور مي روحاني دربار او را از زير قرآن

در البالي . رود خدمت شاه مي به ١٣۵٠نويسد كه در روز ھفتم آبان سال  اسداهللا علم در كتاب خاطراتش مي

است و به ) ع(امروز روز شھادت حضرت علي: گويد مي گفتگوھايي كه آن روز شاه و علم با ھم داشتند شاه به علم

ه فقط به منظور رعايت ظواھر امر، بلكه به دلیل ايمان عمیقي كه به خداوند ام ن بسته بیني كراوات سیاه طوري كه مي

 )٣٣(بدھم كه چرا؟  توانم براي تو توضیح اي است، ھر چند نمي امامانش دارم، بسیار احساس تسكین دھنده و

شست و يا لباس ن عاشورا روي صندلي در مسجد مي ھاي مردم در روز آيا شاه يك فرد المذھب بود؟ و براي فريب توده

كرد؟ و اگر مذھبي  شد و زيارت مي حاضر مي) ع(و يا درحرم مطھر امام رضا رفت پوشید و به زيارت كعبه مي احرام مي

اش غرق در  خانواده خورد و با زنان بیشمار ارتباط داشت و محابا مشروب مي داد، چرا بي را فريب نمي بوده و مردم

 فساد بودند؟

الملوك،  رضاخان و درگیري و روابط و مناسبات بدوي مابین رضاخان و تاج خانوادة پھلوي از سوي خشونت و اعمال زور در

گرايش : كرد توان تقسیم الملوك را به دو دسته مي ضديت با مذھب در میان فرزندان رضاخان از تاج اعتقاد مذھبي و

. مذھب نیز به شكل كامًال بدوي نمايان شد اماند و مذھب غريزي و ضديت ب اعتقادي و عكس آن در میدان غرايز باقي 

 .شمس مذھبي از نوع بدوي آن شدند مذھب و محمدرضا و رضا ضد چنانچه اشرف و علي

. شود كه موجوديت فردي او به خطر افتاده باشد به آن متوسل مي كند و فرد دين بدوي صرفًا ھنگامي حضور پیدا مي

شاه  ھر چند به لحاظ علمي، از رؤياھاي. آورد قوط از اسب به آن روي ميحصبه و يا در حین س چنانچه شاه در بیماري

موارد حساس و پرمخاطره كه فرد يا  داده، آن ھم در توان اين گونه استنباط كرد كه عمق ناامني او را بروز مي مي

 .تخودمحوري شاه را بايد ناشي از دين بدوي او دانس سازد؛ خود دوستي و ناخودآگاه فرد آن را مي

برداشت فطري و الھي از دين در اين است كه دين بدوي فردي، منفي و مخرب است در  تفاوت بین برداشت بدوي و

انديشمندان غربي به خصوص،  اشتباه بزرگ. باشد كه دين فطري و الھي، سازنده، آرامبخش، پويا و انساني مي حالي

فرد به دو صورت در جھت منفي و مثبت . وده استب بعد از دوره رنسانس، يكسان گرفتن دين بدوي و دين الھي

جو، و خداگراست و بین ثابتھا و متغیرھا  جنبه مثبت، حقیقت جو، كمال. كند مي زيرساخت اعتقادات خود را تكمیل

. ناامن و مضطرب است تفاوت به مردم، توز، بي اما جنبه منفي، بدوي، خودمحور، كینه. كند منطقي برقرار مي رابطه
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مذھب بدوي فرد را نسبت . پردازيم مي سازي ذھن است، پس بیشتر به آن وع بحث ما جنبه منفي سیستمچون موض

دھد و ھنگام تھديد و ترس  انسان را به سوي دوگانگي سوق مي برد و به اعتقاداتش بر پايه ترس و اضطراب پیش مي

نظیر  .كند  تفاوت و حتي بر ضد آن عمل مي شود و در مواقع امن كامًال نسبت به آن بي مي بالفاصله به مذھب متوسل

بالفاصله با قرباني كردن  شد، زد و تھديدھاي طبیعي شروع مي قبايل وحشي و بدوي ھنگامي كه رعد و برق مي

اعتقادات . كند ورزي عمل مي در مسیر ضد عشق ورز و مذھب بدوي كینه. سعي در خوابانیدن آن تھديدات داشتند

ناامن محیطي و تربیتي در دوران سلطنت در چھارچوب غرايز باقي ماند و  اضطراب و شرايط مذھبي محمدرضا به دلیل

 .به ھمین دلیل دوگانگي باقي ماند. حیطه خارج نشد ھیچگاه از اين

شناسد و رشد و نمو خود را در شرايط نامناسب و خشونت و اختناق و  نمي مذھب بدوي زمان و مكان خاصي را

بر سر  حال چه آن فرد شاه باشد و در كاخ زندگي كند و در مجالس و محافل شاھانه تاج. كند مي اضطراب جستجو

ترين  يا فرد در دور افتاده ھايش افرادي چون رؤساي كشورھاي خارجي شركت داشته باشند و بگذارد و در مھماني

دوگانگي اعتقاد مذھبي  باشد و آن آن يكسان مي البته ظواھر متفاوت است؛ اما ريشه. قبايل وحشي زندگي كند

 .شديد دارد اوست كه مدام بین قبول و انكار، كشاكش

دھد و اوج اين نگرش  را تعمیم نمي ترين مشخصات مذھب بدوي، خودپرستي و فردي بودن است و مطلقًا آن از مھم

نست آن دا شمس آگاھانه يا ناآگاھانه مي. پیدا كرد بدوي مذھب در شمس پھلوي كه بعدھا مسیحي شد، نمود

در مقابل . و پناھگاھي براي ناامني و ترس و اضطراب اوست، مسیحیت است دھد مذھبي كه به غرايز او پاسخ مي

وجدان،  عاطفه، عاري از رحم و بي بايد اشرف و علیرضا را ماتريالیست بدوي نامید كه ھر دو بي محمدرضا و شمس،

 .القلب بودند فاسد و دنیاگرا و قسي

. بدوي و ماتريالیست بدوي ھر دو در خودمحوري و خودپرستي يكسان ھستند ه اشاره كرد كه تقديربايد به اين نكت

فردي  .شوند، آن ھم ناخودآگاھي كه ويرانگر و مخرب است ظاھري، ھر دو از يك چشمه سیرآب مي رغم تفاوت علي

كند، اما به  از مذھب مي ضباشد، فقط براي حفظ خود و موجوديت فردي خود، تبعیت مح كه داراي دين بدوي مي

از نوشتار زير كه . شود نسبت از دين بدوي دور مي محض اينكه موجوديت فردي او از اين خطر مصون گشت، به ھمان

 :توان به برخي از اعتقادات مذھبي محمدرضا پي برد مي در واقع بخشي از خاطرات شاه است

با مرگ دست به گريبان بودم و اين بیماري موجب مالل و  دچار حصبه شدم و چند ھفته كمي بعد از تاجگذاري پدرم

گذاشتم كه تا امروز  در طي اين بیماري سخت، پا به دائرة عوالم روحاني خاصي. شديد پدر مھربانم شده بود رنجش

 .ام آن را افشا نكرده

حالي كه شمشیر معروف  السالم را به خواب ديدم كه در علیه متقیان علي  در يكي از شبھاي بحراني كسالتم موالي

كه مايعي را  را در دامن داشت و در كنار من نشسته بود، در دست مباركش جامي بود و به من امر كرد خود ذوالفقار

 .حالم به سرعت رو به بھبود رفت من نیز اطاعت كردم و فرداي آن روز تبم قطع شد و. كه در جام بود بنوشم

انديشیدم كه بین آن رؤيا و بھبود سريع من ممكن است  مي نداشتم با خوددر آن موقع با آنكه بیش از ھفت سال 

 سال، دو واقعه ديگر براي من رخ داد كه در حیات معنوي من تأثیري بسیار عمیق بر جاي ولي در ھمان. ارتباطي نباشد

 .نھاد

آب و ھواي دامنه   ز نقاط منزه و خوشكه يكي ا در دوران كودكي تقريبًا ھر تابستان ھمراه خانواده خود به امامزاده داود،

محل، ناچار بوديم كه راه پر پیچ و خم و سراشیب را پیاده و با اسب طي  براي رسیدن به آن. رفتیم البرز است، مي

 .كنیم
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نشسته بودم ناگھان  يكي از اين سفرھا كه من جلو زين اسب يكي از خويشاوندان خود كه سمت افسري داشت، در

با سر به شدت روي سنگ سخت و ناھمواري  من كه سبكتر بودم. و ھر دو از اسب به زير افتاديم پاي اسب لغزيده

العاده  اي نديده بودم، فوق آمدم، ھمراھان من از اينكه ھیچگونه صدمه ھنگامي كه به خود. پرت شدم و از حال رفتم

برومند حضرت  فرزند) ع(ب، حضرت ابوالفضلناچار براي آنھا فاش كردم كه در حین فرو افتادن از اس .كردند تعجب مي

وقتي كه اين حادثه روي داد، پدرم  .ظاھر شد و مرا در ھنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت) ع(علي

كردم، حكايت مرا جدي نگرفت و من نیز با توجه به روحیة وي  حضور نداشت ولي ھنگامي كه ماجرا را براي او نقل

 برخیزم ولي ھنوز خود ھرگز كوچكترين ترديدي در واقعیت امر رؤيت حضرت عباس بن علي لنخواستم با او به جد

داد كه با مربي خود در كاخ  اي كه توجه مرا به عالم معني بیش از پیش جلب نمود، روزي روي سومین واقعه. نداشتم

ھان مردي را با چھره ملكوتي در آن ھنگام ناگ. زدم مي اي كه با سنگ مفروش بود قدم سلطنتي سعدآباد در كوچه

در آن . سازند، نمايان بود بن مريم مي از نور مانند صورتي كه نقاشان غرب از عیسي اي ديدم كه بر گرد عارضش ھاله

امام آخر زمان چند لحظه  مواجھه من با. به من الھام شد كه با خاتم ائمه اطھار حضرت امام قائم روبرو ھستم حین

در آن موقع مشتاقانه از مربي خود سئوال . حیرت گذاشت ید كه از نظر ناپديد شد و مرا در بھت وبیشتر به طول نینجام

و  اما من اين قدر به اصالت» !چه كسي را ديدم؟ اينجا كه كسي نیست«: متحیرانه جواب داد او را ديدي؟ مربي: كردم

. در اعتقاد من نداشت كوچكترين تأثیريحقیقت آنچه كه ديده بودم اطمینان داشتم كه جواب مربي سالخورده من 

كنم، يا آنچه  غربیھا تصور كنند كه من خیالبافي مي كنم، شايد بعضي افراد، خصوصًا امروز كه اين ماجرا را بیان مي

ولي بايد به خاطر داشت كه ايمان به عالم روح و تجلیاتي كه به حساب . است ام، يك حالت ساده رواني بوده ديده

باختر نیز ھمین ايمان و  آيد، از خصايص مردم مشرق زمین است و چنانكه بعدھا دريافتم، بسیاري از مردم نمي مادة در

جعل اين موضوع و بیان آن براي مربي خود نداشتم  وانگھي، من در آن موقع ھیچگونه دلیلي براي. اعتقاد را دارند

جز عدة معدودي از نزديكان من، كسي تاكنون از اين  برم و اين قبیل مسائل نمي وامروز نیز انتفاعي از الف زدن در

ھرگز از اين  دانستم، مستحضر نبوده است وحتي پدرم كه ھمیشه خود را به او بسیار نزديك و صمیمي مي جريان

بیماريھاي سخت از قبیل سیاه سرفه، ديفتري  پس از اين واقعه، با وجود اينكه به. موضوع كوچكترين اطالعي پیدا نكرد

چنانكه در ھشت سالگي مبتال به . مكاشفة ديگري براي من پیش نیامد ند مرض شديد ديگر مبتال شدم، ھرگزو چ

در طي  ماالريا شدم و با نبودن وسايل مداواي امروزي، از اين بیماري به سختي نجات يافتم ولي بیماري جان فرساي

 )٣۴... ( ھیچ يك از اين بیماريھا، رؤيايي مانند آنچه نقل كردم، نداشتم

سقوط از اسب را تعريف  پس از انتشار كتاب مزبور در يك سخنراني ديگري كه در قم داشت يك بار ديگر ماجراي شاه

گويد وقتي ماجرا را براي پدرم گفتم، او حرف مرا جدي  مي شاه براي آنكه بتواند به اين دروغ، جنبه واقعیت بدھد؛. كرد

 .گويد له ثابت كند كه دروغ نمياين جم خواست با گفتن شاه مي. نگرفت

مثًال . اگر خوب دقت كنیم تناقض بین حرفھاي او آشكار است. كرده است شاه اين مطالب را در جاھاي مختلف تعريف

در مقايسه با آنچه در  كند كه اوريانا فاالچي، خبرنگار معروف ايتالیايي اين مطالب را به شرح زير تكرار مي در مصاحبه با

 .دارد يت براي وطنم بیان كرده، تفاوتھا و تناقضھاي آشكاريكتاب مأمور

نما   ھر كسي از خواب. دانید نمي چیزي) الھام از پیغمبران(كنم كه شما دربارة آن  من تعجب مي«: شاھنشاه

كه اولي وقتي . نما شدم  من در كودكي دو بار خواب. ام نوشته من آن را حتي در شرح حال خود. شدنھاي من خبر دارد

كسي كه بر اساس مذھب . اولین دفعه من امام آخر خود را ديدم. وقتي كه شش ساله بودم پنج ساله بودم و دومي

 )٣۵(» ...غايب شده است و روزي برخواھد گشت و دنیا را نجات خواھد داد  ما
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 مصاحبه سفـر به امامزاده داوود و سقوط از اسب را اين گونه شاه در اين

 :كند تعريف مي

] حايل[بین من و صخره  او خودش را. اي افتادم و امام زمان مرا نجات داد من روي صخره. اي پیش آمد من حادثه يبرا

آيا متوجه منظورم . حقیقت مطلق. نه در رؤيا. ديدم العین دانم چون او را ديدم، او را ديدم، او را به رأي مي. كرد

اوه، ... چون . توانست او را ببیند غیر از من چ كس ديگر نميھی... را ديدم  شويد؟ من تنھا كسي بودم كه او مي

 )٣۶. (كنید شما آن را درك نمي متأسفم كه

بار حضرت علي را در خواب ديده، در حالي كه در اين مصاحبه  شاه در كتاب مأموريت براي وطنم گفته بود كه اولین

 .آخر را در خواب ديده است گويد اولین دفعه امام مي

ابوالفضل او را نجات داد، در حالي كه در اين مصاحبه  ر آن كتاب گفته بود كه ھنگام سقوط از اسب حضرتھمچنین د

آيا از ديد شاه حضرت ابوالفضل ھمان امام . آيد ھنگام سقوط از اسب به كمك او مي در) ع(كند كه امام زمان ذكر مي

 بود؟ زمان

 :محمدرضا در ادامة سخنانش در اين مصاحبه گفته بود

 ... ام تا مأموريتي را انجام دھم از طرف خدا برگزيده شده حقیقت اين است كه من

اين خوابھا را  كند آيا فقط گويیھاي شاه در اين مصاحبه وقتي است كه اوريانا فاالچي سئوال مي تناقض يكي ديگر از

؟ شاه در پاسخ به اين سئوال جواب ديديد مي ديديد يا وقتي كه بزرگ ھم شديد از آن خوابھا وقتي كه بچه بوديد، مي

فقط خوابھايي ھر يك سال يا دو سال . در دوران بزرگي ھرگز نديدم. كودكي به شما گفتم كه فقط در دوران«: دھد مي

 «!داشتم من در پانزده سالگي دوبار از اين خوابھا. حتي ھر ھفت سال ـ ھشت سال يكبار در میان يا

خوابھايي كه اساس آن بر رازھاي باطني » :گويد شاه در پاسخ مي» ه خوابھايي؟چ«پرسد  وقتي اوريانا فاالچي مي

 )٣٧(» .خوابھاي مذھبي. من است

سخت از قبیل  با وجود آنكه به بیماريھاي) در شش سالگي(پس از اين واقعه «شرح حال خود نوشته بود  محمدرضا در

. »رؤيايي مانند آنچه نقل كردم، نداشتم ... نیامد مبتال شدم، ھرگز مكاشفة ديگري براي من پیش... سیاه سرفه،

در كودكي، در دوران بزرگي «: گويد حتي در مصاحبه با اوريانا نیز مي. برد مي محمدرضا در اين كتاب كلمة ھرگز را به كار

میان يا حتي دو سال در  فقط خوابھايي ھر يك سال يا«اما در ھمانجا بالفاصله با گفتن اين جمله كه » ...نديدم  ھرگز

 .كند حرف اول خود را نقض مي. »...خوابھا داشتم  سالگي دو بار از اين ١۵من در . ھر ھفت ـ ھشت سال يكبار

 :گويد گیرد و چنین مي را با خدا اشتباه مي محمدرضا در ھمین مصاحبه، غريزه

حتي آن روز كه آنھا مرا از . قوي استام،  وقوع دارم و آن درست به اندازة غريزه من به طور پیوسته احساس پیش از ...

آن شخص با تفنگ خود به  چون وقتي كه. ام بود كه نجاتم داد ھدف گلوله قرار دادند، اين غريزه) قدمي ۶(پايي  شش

دور خود مبادرت كردم و در يك لحظه قبل از آنكه  طرف من نشانه رفت، من به طور غريزي به يك نوع چرخش دوراني به

فقط كار يك معجزه بود ... يك معجزه. ام اصابت كرد كناري كشیدم و گلوله به شانه ف قرار دھد، خود را بهاو قلب مرا ھد

خداوند و پیغمبران اراده شده  بر اثر يك معجزه كه توسط. شما بايد به معجزه اعتقاد داشته باشید... مرا نجات داد كه

 (38) .بینم كه شما ديرباور ھستید من مي. بود نجات يافتم

بر اثر يك معجزه «: گويد و در آخر مي» داد ام بود كه نجاتم اين غريزه«: گويد در اين بخش از سخنانش محمدرضا ابتدا مي

توان گفت؟ آيا در نظر  از مقايسه اين دو جمله با يكديگر، چه مي. »نجات يافتم كه توسط خدا و پیغمبران اراده شده بود

 ؟غريزه و خدا يكسان بودند محمدرضا
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باز ھم اثرات محیطي و روحي در آن ! خوابھايي را نیز ديده است حال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه محمدرضا چنین

 .تأثیرگذار بوده كه نیاز به تفسیر دارد خوابھا يقینًا

 به زبان رؤيا وچون فرد . باشد ترين واقتیھاي دروني او مي كننده ترين و منعكس صحیح بیند اصوًال خوابھايي كه يك فرد مي

در حالیكه . كند برداري مي بھره كند و در جھت نفع شخصي خود از آن تجزيه و تحلیل رؤيا آگاھي ندارد آن را بازگو مي

به زبان ديگر و كامًال پیچیده فرد را دچار برداشت مثبت از خوابھاي  اضطراب ناشي از روابط اجتماعي و بازتاب آن در رؤيا

ناامني آنان است  بینند ناشي از اضطراب و خواھیم بگوئیم كه ھمه افراد ھر نوع خوابي كه مي يالبته نم .كند خود مي

بر . عالئم و نگرش بیمارگونه يك فرد مي باشد ترين كنیم كه مھم چون ما درباره ناخودآگاه و دوگانگي شخصیت بحث مي

 .كز استبر علم اسطوره شناسي متمر ھمین اساس مالك تجزيه و تحلیل رؤياي شاه

بند به  كند صرفًا به اين دلیل است كه خود را مذھبي و پاي ياد مي رؤياھايي كه شاه در كتاب پاسخ به تاريخ از آنھا

بلكه  دھد كه او نه تنھا به اسالم اعتقاد نداشته است حالي كه تفسیر رؤياھاي شاه نشان مي در. اسالم نشان دھد

 .باشد فردي او مي ال آن به دلیل به خطر افتادن موجوديترويكرد او به اسالم و بھره بردن از اشك

محمدرضا دوران كودكي رعب و وحشت . ديدم گويد در كودكي خواب شاه مي. زمان خواب ديدن بسیار با اھمیت است

تربیت و براي ساختن روحیة محمدرضا، سراسر سختي و خشونت بود و  زيادي از پدرش داشت و رضاشاه نیز در شیوه

 .برد ايجاد نظم درمحمدرضا باال مي ترس را برايالقاء 

در دوران كودكي محمدرضا وجود دارد، محمدرضا و علیرضا لباس نظامي  در عكسي كه از فرزندان رضاخان با خانم ارفع،

ناامني  شیوه تربیتي رضاخان اضطراب و. باشد كننده نگرش رضاخان به محمدرضا مي خود بیان بر تن دارند كه اين

ھنوز در دوران كودكي و به دور از  چون محمدرضا در ھنگام ديدن خواب مذكور. در محمدرضا ايجاد كرده بود شديدي

دانسته و به دلیل رعب و  باالترين قدرت را پدرش، رضاشاه مي برده است؛ به طور طبیعي مسائل سیاسي به سر مي

بود  او قطعًا شنیده. دھد ود را صادقانه بروز ميحالتي مضطرب و بیمارگونه احساس كودكي خ وحشت از او در خواب به

شكل كامًال تصويري حضرت علي را  به ھمین دلیل در. كه باالتر از قدرت رضاخان بايد قدرت مافوق طبیعي امامان باشد

حمايت از اوست و در دست ديگر شمشیري است كه او  دھد كه معني آن بیند كه با يك دست به او جامي مي مي

 .كند رضاخان طلب مي ظت از خود در مقابل خشونتبراي محاف

حتي . شديد و ترس از شرايط موجود بوده است خواب محمدرضا نه تنھا ريشه مذھبي ندارد، بلكه به دلیل ناامني

  .كند نیز ريشه در تھديد موجوديت فردي او دارد اسب تعريف مي رويايي كه محمدرضا در ماجراي افتادن از

تكرار اشتباه  كرده و با خشونت از اي بود كه مدام براي اشتباھاتش او را مالمت مي حمدرضا به گونهم رفتار رضاخان با

دچار گیجي و بالتكلیفي و عدم اعتماد به  ھاي كودك، او را چنین برخوردي در مقابل اشتباه. ساخته است اش مي منع

 .ه كاري درست استچه كاري اشتباه و چ داند كند به صورتي كه كودك ديگر نمي نفس مي

ترين  چون ھیچگاه در صادقانه. است كه قدرت مافوق داشته باشند ديده محمدرضا ھنگام خطر ھمیشه كساني را مي

 .بیند مي پدرش اعتقاد نداشت؛ به ھمین دلیل، ھنگام سقوط از اسب شمايل حضرت عباس را حاالت بیاني خود به

كند، باعث فريب  تنھا در شكل بروز مي بري از سنتھاي اسالمي، بھرهدين بدوي محمدرضا كه بر اثر تجربه اسالمي و 

 .آيند كنند و در مواقع خطر به كمك او مي را تأيید مي كرد امامان او به طوري كه تصور مي. محمدرضا شد

ة آنجلس دربار ساعته لس ٢۴مناسبت سالروز سقوط رژيم پھلوي خطاب به مجري راديو  اي به فرح پھلوي در مصاحبه

اين سالھاي  شاه اعتقادات مذھبي نداشتند و به خصوص در«: شاه و اعتقادات مذھبي او چنین گفته است مذھب

آمد كه  دين شده بودند و حتي بدشان نمي بي گرفتند به شدت آخر حكومتشان كه مرتبًا مورد مدح و چاپلوسي قرار مي
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استه بود تا رسمیت دين اسالم را لغو و به بھائیان اجازه ھويدا از شاه خو) توصیه امیرعباس ھويدا را به كار ببندند

 ترسیدند و وحشت داشتند كه مردم علیه اما از مردم به شدت مي) گسترده بدھد فعالیت

» ...بھائیان را فراھم كند  به ھمین خاطر از ھويدا خواستند تا دولت در خفا وسیله رشد. دست به شورش بزنند ايشان

)٣٩( 

 هانحراف جنسي شا

گرفتار اختالالت و ناراحتیھاي عصبي است و يا تحت تأثیر بدآموزيھاي محیط قرار  منحرف جنسي، شخصي است كه يا

جنسي به شمار  زند كه يك نوع عمل و بدون اينكه ھدف توالد و تناسل داشته باشد، به اعمالي دست مي گرفته

عادت پیدا كرده و لذتي كه از اين عمل  راي او جنبهرود، ولي عملي معمول و متداول و مشروع نیست و اين عمل ب مي

  .است گیرد، براي او بیش از لذت عمل عادي جنسي مي بر

غیرعادي و ناھنجاري كه افراد  ھا، انحرافات جنسي عبارت است از اعمال و رفتار»پسیكا تريست«بر اساس عقیده 

 )۴٠. (ھاي رواني است اراي مبادي و ريشهاعمال د شوند و اين منحرف جنسي براي ارضاي میل خود مرتكب مي

در شخصیتھاي غیرعادي به » نارسیزيسم«ولي انحراف . مبتالست» نارسیزيسم» به طور كلي، ھر فردي تا حدي به

كنند نقايص فكري  مي سعي» ھاي غیرعادي شخصیت«العاده زيادتري نسبت به اشخاص عادي وجود دارد و  فوق مقدار

تواند  بافي ھستند كه نمي ضعف اراده و خیال يعني چون اين اشخاص داراي. یزيسم حل كنندخود را با توسل به نارس

آمیزي كه جھت خود قائل  العاده و اغراق كنند با ارزش فوق مي در زندگي اجتماعي تحقق پیدا كند، لذا سعي

و اشتھاي  ت اين افراد ضعیف و میلناراحتیھاي رواني و افكار خود پیدا كنند و در نتیجه اخالقیا شوند، تسكیني براي مي

فردوست در . كشید جنسي زجر مي محمدرضا از مشكالت. شود كننده جنسي آنھا تشديد و تقويت مي كاذب و گمراه

كلفتي داشت كه ) پیشكار محمدرضا در سوئیس(دكتر نفیسي  گويد كتاب خاطرات خود به اين مسئله اشاره كرده، مي

خواھد او  گفت چقدر دلم مي محمدرضا را به خودش جلب كرده بود و غالبًا به من مي اين كلفت دختري داشت كه توجه

 (41) .گفت كه اين مسئله برايم عقده شده است محمدرضا ھمیشه به من مي! بغل كنم را

تر  ذابيكي از آنھا كه از ھمه زيباتر و ج .كردند بنابر نقل قول فردوست در مدرسه له روزه، حدود چھل نفر كلفت كار مي

ارتباط جنسي محمدرضا . شود او را به اتاق خود بیاورد پرون موفق مي كند كه با كمك بوده توجه محمدرضا را جلب مي

برخورد با اين  محمدرضا در. كند كه آبستن شده است سرانجام به آنجا كشید كه دخترك خود ادعا مي با آن دختر

فردوست نیز . ماجرا خبردار شوند پدرش يا نفیسي از اينخواھد  طلبد چون نمي مشكل فردوست را به كمك مي

اي باشد  معتقد نبودم كه چنین مسئله«: گويد فردوست مي البته. كند كه اين مشكل را با پول حل كند پیشنھاد مي

توانست جلوگیري  اي نبود و روشن بود كه اگر علت خاصي نداشت مي ھمخوابگي مسئله چون مسلمًا براي آن دختر

اگر مدير بفھمد مرا “گويد  مي گويد از آن دختر خواسته است كه خود مسئله را حل كند و دخترك نیز در ادامه مي كند و

فرانك پول الزم دارد كه اين پول در  ۵٠٠٠كند كه  و ادعا مي” كنم مانم و دوم اينكه بايد كورتاژ كند و بیكار مي اخراج مي

اين پول  فرانك بیشتر نبوده است و محمدرضا سرانجام ١۵٠ه دخترك شايد حقوق ماھیان. بوده است آن موقع پول زيادي

 ١٩٢۶نويسد تا سال  فرار از ايران مي اين در حالي است كه محمدرضا پھلوي پس از) ۴٢(» .كند را براي او فراھم مي

 .ان غافل باشملحظه از توجه به آداب و سنن ملي و مذھبي خودم در سوئیس به تحصیل ادامه دادم، بدون آنكه يك

و  ھاي مرتبط با دربار و سران ارتش از سوئیس به تھران، آن دسته از درباريان و خانواده پس از بازگشت محمدرضا

دختر خود را در سر راه محمدرضا قرار  دولتیھا و وزرا كه دختري زيبا و در سن ازدواج داشتند به سوداي اتصال با پھلوي

اما محمدرضا كه درس خود را . بپسندد و زمینه ازدواج آنھا فراھم گردد رضا دختر آنھا رادادند و امیدوار بودند محمد مي
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 كرده بود و تجربه سوءاستفاده جنسي از زنان و دختران سوئیسي را پشت سر داشت، به اين در سوئیس از بر

قات در سوء استفاده از دختران و او محمدرضا گاھي. راند زند و پس از مدتي آنھا را از خود مي دختران بیچاره ناخنك مي

الملك كه به سوداي  از اقوام رفیع» گیتي«كرد به طوري كه  مي زنان درباريان و اطرافیان، ارنست پرون را ھم شريك

كس  بود، از ارنست پرون حامله شد و چون ارنست پرون مورد حمايت محمدرضا بود، ھیچ ھمسري ولیعھد فريب خورده

ترين وسايل، دست به كورتاژ  ابتدايي را به كاخ آوردند كه با» عفت مسعودي«اي به نام  انم قابلهخ. او اعتراض نكرد به

مستخدمین در پشت پنجره اتاقش جمع شده و برايش دعا  كشید كه ھمه گیتي از فرط درد چنان فرياد مي. زد

 .رون كردالملوك او را از كاخ بی كمي بھتر شد، تاج چند روز بعد ھم كه حالش. كردند مي

كند كه حكايت اين رسوايي را نیز حسین  فیروزه را براي محمدرضا دست و پا مي بعد از ماجراي گیتي، رضاشاه،

 )۴٣. (كتاب خاطرات خود آورده است ٢٠۵صفحه  فردوست در

س از قبًال از طرف اندرون با عمه فیروزه صحبت شد و پ: نويسد كه فیروزه مي او در رابطه با آشنايي محمدرضا و

ساعت  ٢فیروزه پس از  من به مطب عمه فیروزه در خیابان الله زار رفتم و. قرار شد من بروم فیروزه را بیاورم موافقت او

از آن پس فیروزه در عمارت محمدرضا زندگي  آرايش آماده شد، او را نزد محمدرضا آوردم خیلي زود آشنا شدند و

 .اج با فوزيه ادامه داشتازدو ارتباط محمدرضا با فیروزه تا. كرد مي

برد ولي به چگونگي آشنايي او با  نام ديوساالر نام مي ارتشبد حسین فردوست، در ادامه خاطرات خود از زني به

كند و خطاب به او  محمدرضا پس از آشنايي با اين زن يك روز فردوست را صدا مي .كند محمدرضا شاه اشاره نمي

شود و خواھش  غمگین مي فیروزه از اين موضوع. »د برداريد و به خانه خودش ببريدھر چه فیروزه در كاخ دار» گويد مي

جواھرات گرانبھا و دويست ھزار تومان پول نقد و  كرد كه از ايران برود و محمدرضا نیز موافقت كرد كه چندين قطعه

كتاب خاطرات خود باز از ارتباط شاه  حسین فردوست در. كه فیروزه به ايتالیا برود مجموعًا پانصد ھزارتومان به او بدھند

ارتباط با گیتي در زمان  .گیتي از فامیل خود شاه بوده است: گويد برد و مي زني ديگر به نام گیتي خطیر نام مي با

 .كند تومان پول نقد و ھمین حدود جواھرات راھي رم مي يابد و شاه او را با حدود يك میلیون ازدواج با فرح پايان مي

 بود كه اخبار اين افتضاح جنسي به» لیال«شاه ارتباط او با پرستار و مربي دخترش  ر از افتضاحات جنسييكي ديگ

مطبوعات سوئیس . بود» ون روژه بون«اين پرستار، دختر يك سیاستمدار سوئیسي به نام . مطبوعات اروپا كشیده شد

پول، دخترش را در بغل شاه انداخته بود، ھرزه لقب خاطر  پس از اطالع از اين ماجرا اين سیاستمدار سوئیسي را كه به

در دانشگاه زوريخ » بون ون«فردي خود فروخته نامیدند تا جايي كه يك بار وقتي  دادند و مردم سوئیس نیز او را

برو حقوقت را از  مزدور پھلوي،«: فرنگي به سوي او فرياد زدند كرد دانشجويان با پرتاب گوجه سخنراني مي سوئیس

 )۴۴(» .بگیر) شاه ايران(دخترت  فاسق

وصلت  دانست اطرافیانش آرزوي از آنجا كه مي. تا ازدواج با فرح، نھايت فساد را انجام داد محمدرضا در فاصله طالق ثريا

 .خود نیز رحم نكرد زد و حتي به نزديكترين دوستان و محارم با او را دارند به دختران آنھا ناخنك مي

اي ديگر از  خانم فريده ديبا و ثريا اسفندياري و عده شبد حسین فردوست، امیر اسداهللا علم وھاي ارت بنا به نوشته

 !پھلوي، محمدرضا مدتي را با دختران اسداهللا علم، حسین عالء و ساعد سپري كرد رجال كشوري و لشكري دوران

پھلوي از آن برنامه رقص  رد، خانوادهك اي اجرا مي كه سمیرا طارق رقاص معروف لبناني در رامسر برنامه ١٣٣٨سال  در

گذراند و روزھا مجلس  و سمیرا طارق شبھا را با شاه مي ديدن كردند و بدين ترتیب سمیرا طارق نیز به دربار راه يافت

 رقاصه و شاه در اوايل انقالب در مجالت مختلفي نظیر گزارش روز، سپید و سیاه، و عكسھاي اين. كرد رقص دائر مي

به آمريكا، در  در مسافرت... «: ارتشبد حسین فردوست اظھار كرده است. تگي منتشر شده استاطالعات ھف
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آن زمان آرتیست تئاتر بود و بارھا با او  يكي گريس كلي بود كه در. نیويورك من دو نفر را به محمدرضا معرفي كردم

اين زن بعد پرنسس موناكو . ون دالر دادسري جواھرات به ارزش يك میلی يك) گريس كلي(محمدرضا به او . مالقات كرد

آوردم و چند بار با  محمدرضا مرا فرستاد او را. ساله بود كه ملكه زيبايي جھان بود ١٩دختر آمريكايي  نفر دوم يك. شد

 )۴۵(» ...میلیون دالر ارزش داشت  محمدرضا مالقات كرد و به او نیز يك سري جواھرات داد كه حدود يك

يابیم كه به طور مشخص، سه نفر از دختران و  مي دارند، در پرده برمي كه از روابط جنسي محمدرضا با مطالعه منابعي

 .اند اند به طور ناخواسته و به اجبار سقط جنین كرده در ارتباط بوده زناني كه با وي

با شاه و شرح ارتباط  نھاحیات خود با زنان زيادي ارتباط نامشروع داشته، نام اين زنان و چگونگي آشنايي آ شاه در طول

گیتي رفیع، فیروزه، ديوساالر، گیتي خطیر، : است آنھا به طور مختصر يا مفصل در برخي منابع آمده كه از آن جمله

اسداهللا علم، دختر حسین عالء، دختر ساعد، سمیرا طارق، ماريا اشنايدر، آنژ، روژه  پروين غفاري، طال، آذر صنیع، دختر

 .الكه زومر، جنیفر اونیل س، مارگارت، برنا ِالگي، بريژيت باردو، گريس كلي، جینا لولو بريجیدا،ون، روت استیون بون

شناخت و اصول اخالقي را  فساد اخالقي حد و مرزي نمي در. به طور كلي شاه ضعف زيادي در برابر زنان زيبا داشت

» ماريا اشنايدر«از . شد مه تیپ زن ديده ميكردند ھ به كاخ شاه رفت و آمد مي در میان زناني كه. كرد رعايت نمي

 .بود پرواي جنسي گرفته تا دختر صاحب سینماي ايران كه يك ارمني نوجوان فیلمھاي بي ستاره

اي كه در روزنامه معروف  مقاله نام فرانسوي كه جزو پزشكان خانوادگي پھلوي بود در يكي از روانشناسھاي به

نزديكي با زنان مختلف را كمبود محبت در دوران زندگي  رايش شديد شاه بهفرانسوي لوموند انتشار يافت علت گ

 رضاشاه با روحیة قلدري و ديكتاتوري كه داشت محمدرضا را در كودكي از خانواده دور» :نويسد داند و مي كودكي او مي

ر و آيندة او اثر مخربي رفتا كرد و توسط مربیان خشن فرانسوي و آلماني در سوئیس بزرگ شد و مجموعه اين وقايع در

در جسم و جان خود را ضمن معاشرتھاي افراطي با زنان  او بعدھا كوشید كمبود محبت نھادينه شده. بر جاي گذاشت

 بازيھاي مادر محمدرضا شاه، ضمن بیان خاطراتش از ھوس  الملوك، حالي است كه تاج اين در) ۴۶(»گوناگون جبران نمايد

را   بود كه ھمسر و معشوقه اين حق پسرم«: يید وجود روابط میان شاه و طال آورده استفرزندش دفاع كرده و ضمن تأ

» .پادشاھي خود لذت ببرد پس چه فرقي با يك رعیت ساده دارد توأمان داشته باشد، اگر انسان شاه باشد و نتواند از

)۴٧ ( 

 شاه خودشیفتگي

اندازه به  پرستي و عشق بي به خويشتن» نارسیزيسم«در روانشناسي، . يكي از امراض رواني شاه نارسیزيسم بود

» نارسیس«يك . شھرت خود تعبیر گرديده است شخص خود و ظاھر وجود خود، عكس و اسم خود و جھانگیر شدن

چنان عاشقي كه اگر يك روز در ھمه جا . عاشق و مفتون خود است يعني شخص مبتال به اين مرض، تا سر حد جنون

تلويزيونھا  نبوغ او صحبت نشود، عكسش با آب و تاب در جرايد منعكس نگردد، در راديوھا و ء وو نزد ھمه كس از دھا

وجاھت، صباحت نظر، نیك سیرتي، دھاء و  گر نباشد، در مالءعام مورد تكريم و ستايش قرار نگیرد، از تصويرش جلوه

مذاكره به عمل نیايد، دستخوش تب و او در ھر محفل و مجمعي  نبوغ و اعمال و رفتارھاي قھرمانانه و فوق بشري

 .مرگ شدن و فنايش منجر گردد كه اگر شدت مرض در او زياد باشد به بستري گشتن و دق گردد و چه بسا بیماري مي

شخصي اگر از شدت  چنین. درمان درد چنین مريضي اين است كه تعريف و تملق بشنود و ستايش و تكريم ببیند

مردم از عشق روي او در بزرگترين تب و تاب  به محض اينكه به دروغ به او بگويند كهبیماري مشرف به مرگ ھم باشد 

غذاي جسم و روح يك . خیزد مي باشند، بھبود يافته از بستر بر مي برند و ھمیشه شیفته و فريفته او به سر مي

 از روي ريا و تظاھرچاپلوسي، حتي اگر بداند كه اين تملق و چاپلوسي و تمجید و تحسین  نارسیس تملق است و
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نارسیس اگر زن باشد آرزو  يك. يك نارسیس تشنه اين است كه مردم به او عشق بورزند و عالقه نشان دھند. است

شود و دايم آينه به دست دارد  شھواني و مردطلب مي العاده چنین زني فوق. دارد كه ھمه مردان دنیا عاشقش باشند

 .شود ه كسي جرأت كرده و او را نازيبا بنامد با تمام وجود خود با او دشمن ميھرگا نگرد و  و چھرة خود را در آن مي

. گردد گويي ديگران مي گويي، تكريم، تعظیم، كرنش و مجیز نارسیس اگر مرد باشد يعني مردنما باشد، عاشق تملق

تر از  تر و با شخصیت مھم  ،مصاحبان او، او را برتر از ھمه حاضر است ھمه ھستي و ثروت خود را فدا كند به شرط اينكه

حس تظاھر  .خردمندتر از ھمه بشناسند و نزد ديگران و حتي عالمیان او را اينچنین معرفي نمايند ھمه، اليقتر از ھمه و

 .نھايت است و خودنمايي يك نارسیس بي

ن قابل ترحمي كه بديھي است جوانان يا مردا. انگیز رواني است عین حال نفرت نارسیسم يك بیماري وحشتناك و در

شدايد را كه الزمة  بیماري گرفتارند صفات ذاتي يك مرد يعني جوانمردي، گذشت، بزرگواري و تحمل سختیھا و به اين

 .دھند مرد بودن است از دست مي

شود و مردباره، حسود، كنجكاو  به مفھوم ديگر مخنث و مفعول مي. گردد سرشت مي روسپي مرد مبتال به اين بیماري،

ھمچنین تودار و ھزار چھره و . آيد مي در كن، مفتن و خبرچین و رياكار و مزور از آب توز، ظاھرساز، چغلي صفت، كینه بي و

گاه بوده و دوست دارند كه در پناه يك مرد يعني  عالقمند به داشتن يك تكیه آب زيركاه و در عین حال ھمچنان كه زنھا

اجتماعي خويش  كند كه در زندگي سیاسي و یس نیز ھمیشه سعي ميتر از خود به سر برند مرد نارس قوي موجودي

توان گفت محمدرضا  مي. نیرومندتري قدم بردارد پشت و پناھي براي خود جستجو نمايد و در زير سايه قدرت برتر و

 )۴٨. (آن بود آور شاه يك نارسیس با تمام مختصات شرم

 :نويسد چنین مي دورة دبستان خود حسین فردوست از اولین ديدارش با محمدرضا و خاطرات

دستش را روي قالب كمربند گذاشته بود و ! شد ولیعھد اولین نفري بود كه از كالس خارج. زنگ تفريح زده شد ...

سنمان حدود . ما سه نفر بوديم كه پھلوي ھم ايستاده بوديم. ولیعھد اوست كرد، تا ما بفھمیم كه تكبرآمیز حركت مي

. من نزديك شد به آن دو نفر نگاھي كرد، خوشش نیامد، ولي به. یعھد دو سال از من كوچكتر بودول. بود سال ٨تا  ۶

 )۴٩.. (صحبتھا  پدرت كیست؟ شغلش چیست و از اين قبیل: نگاه عمیقي به من كرد و پرسید

 تواند نشان دھنده اين باشد كه مي پرسد فقط سئواالتي كه محمدرضا در سن كودكي از حسین فردوست مي

. اي جدابافته است لحاظ خانوادگي با بقیه خیلي فرق دارد و تافته مربیانش به او اين گونه تفھیم كرده بودند كه او از

 طلبي و محمدرضا دچار تثبیت بیماري برتري. در بزرگسالي محمدرضا به خوبي نمايان است نتايج اين طرز تربیت

دانست كه مأموريت او نه از  نمي اما. دانست را جدًا مأمور مي خودشیفتگي بود و اين حالت با او يكسان شده و خود

 .بوده است اش طرف خدا بلكه از طرف ناخودآگاه و منش بیمارگونه

كند گفته است كه آن شب شاه  بیان مي ١٩۵٠اكتبر  ٧اي كه از ورودش به تھران در  ثريا ھمسر دوم شاه در خاطره

او در خاطراتش بارھا گفته كه شاه ھواپیما . »ھوائي ايران را پوشیده بود یروييونیفورم ن«لباس مورد عالقه خود، يعني 

پرواتر از  تر و بي شجاع خواست كه از طريق پرواز و رانندگي با اتومبیلھاي اسپورت خود را دوست داشت و مي و پرواز را

 )۵٠. (آنچه كه واقعًا بود، نشان دھد

. بوده است توان دريافت كه او شیفته ارتفاع كند مي اش تعريف مي ن كودكيكه خود شاه، از دورا اي ھمچنین از خاطره

نخستین دوران كودكي من قیافه مردانه و  ديگر از خاطرات«: او در كتاب مأموريت براي وطنم اين چنین نوشته است

 )۵١(» ...بود و  قامت بلند پدر است كه در آن ھنگام وزير جنگ

انديشیده و  محمدرضا در سراسر زندگي به آن مي اي بود كه ھمیشه مت خودش مسئلهاين توجه به قامت، به ويژه قا
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 .برد مي توان گفت از كوتاھي قد خود رنج مي

نشان دھد و اگر به عكسھايي كه  بلند  پوشیده تا قدش را كمي بلند مي شود شاه ھمیشه كفشھاي پاشنه گفته مي

اي در كنار فرح قرار نگرفته كه قد فرح  در ھیچ عكسي به گونه نیم شاهبی در آن شاه و فرح با ھم ھستند نگاه كنیم مي

فرح بلندتر  گرفته كه قد در تمام عكسھا يا يكي از آنھا نشسته، و يا شاه در جايي قرار مي. دھد را بلندتر از شاه نشان

 .نشان داده نشود

. شناختي خود را به لحاظ اجتماعي جبران كندكه نیازھاي روان محیط زندگي شاه اين فرصت را برايش فراھم آورده بود

 پھلوي به لحاظ خودشیفتگي ارضاء كننده بود و اين خودشیفتگي در طول سالھاي حكومت او شاه بودن براي محمدرضا

 .كرد به طور ثابت و مداوم رشد مي

ت كه اين ولي خودشیفتگي ھمیشه با تكبر ھمراه اس .جلب ستايش ديگران ھدف اصلي انسان خودشیفته است

شود كه افراد  ھمراه است و ھمین احساسھا منجر مي» پذيري آسیب احساس قدرت و«تكبر در فرد با نوعي 

حمايتي  اين صفات تكبر و تحقیر، اعتقاد به) ۵٢. (ھمواره نوعي حمايت الھي ھمراه آنان است خودشیفته فكر كنند كه

ھمان طور كه . فقط يك نقاب است ران، براي فرد خود شیفتهانساني و تالش مداوم براي ويژه بودن در چشم ديگ  فوق

متضمن عكس خود نیز ھست كه نوعي احساس عمیق دون  رود، در آن ھر چیزي از يك نظريه روانكاوي انتظار مي

انفعال، ماليمت، نیاز به محبت و وابستگي، آرزوي «كفايتي در  اين احساس بي .پوشاند كفايتي را مي مرتبگي يا بي

توصیف شخص خودشیفته  كند و ھمانطور كه قبًال نیز در بازتاب پیدا مي» ياوري و لذا عدم اعتماد ترس از بي اد واعتم

دارد با اين حال ھمه آنھايي كه او را ستايش  كننده گفتیم، چھره عمومي شخص، چھره يك مرد است كه قدرتي خیره

گیرند و ھر از چندگاھي،  ھا بیشتر در معرض تحقیر قرار ميآن. شوند مواجه مي كنند نیز به ندرت با قدرشناسي او مي

وابسته  گسلد و فرد منفعل و القا شده است از ھم مي) و خود شخص(احساس از خودي كه به ديگران  كل اين

 .شود مي

ي او و يونیفورمھا. فرمانروايي دانا و قدرتمند نشان دھد محمدرضا در سالھاي آخر حكومتش تالش زيادي كرد تا خود را

فراوان او كه ھمه جا وجود داشت، برگزاري مراسم باشكوه متعدد و اظھارات  مدالھا و نشانھايش، عكسھاي

 .تصويري بود ھاي زندگي ايرانیان، جملگي اجزائي از ارائه چنین و متعدد او در زمینة كلیه جنبه اقتدارطلبانه

زيركانه را در ادامة اين تصويرھا نشان  شكار وچرخشي آ ١٩٧٠اما بررسي دقیق عكسھا و تصاوير شاه در دھة 

شد كه اغلب  فرمانروايي خشك و غالبًا اخموي ملتش نشان داده مي دھد در سالھاي اول اين دھه، به ھیئت مي

توان  او مي تنھا چیزي كه در مورد تصوير. پوشید ھمراه با يراقھا، نوارھا و مدالھاي جواھرنشان مي يونیفورم كامل خود را

يادگاري از اقدام براي قتل او در سال  ت آن است كه با توجه به اثر زخم كوچكي كه بر لب باالئي خود داشت وگف

با گذشت سالھا، تصوير شاه به ھیئتي . رسید نادلچسب به نظر مي اي ه بود روي ھم رفته چھر) ش. ھـ ١٣٢٧(م ١٩۴٩

نوعي جنون  به بعد تقريبًا نشان دھندة) ١٣۵۴( ١٩٧۵گوياترين تصوير ارائه شده از شاه از سال  .ديگر ارائه شد

شايد شاه به اين دلیل . داد نشان مي اي ايستاده بود كه فقط ابرھا و آسمان را وي در مقابل زمینه. بوالھوسي بود

ه چنان ك. اما او روي سطح خاصي نايستاده بود. الوھیت تأكید شود ايستاده تصوير شده بود كه بر رابطه ويژه او با

. كند براي آنكه برقراري رابطة جديدي را با مردمش در ذھنھا القا. میان آسمانھا شناور گردد گوئي قادر است در

زد و  تصوير شده بود كه لبخند مي شاه در حالي. داده بود» معقول«يونیفورم نظامي، جاي خود را به يك لباس شخصي 

 )۵٣. (نرواي خشن جاي خود را به يك عموي مھربان داده بودفرما .دست خود را با حركتي دوستانه باال برده بود

اين  .آور بود باگذشت زمان در وضع ظاھر، حركات و خلق و خوي شاه به وجود آمد واقعًا شگفت دگرگوني عظیمي كه
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يادآور  كنندگان با شاه به طور مكرر مصاحبه چنان كه. توان ارائه داد اي مي حداقل توصیفي است كه براي چنان استحاله

آشكارا از تبادل فكر و نظر با  ١٩۶٠گفتار و مھرباني كه در اوايل دھة  نرم ماليم، محجوب،, اند شخصیت خودآگاه شده

نابردبار، متوقع، متمايل به  به فرمانروايي جزمي، غیرقابل نفوذ، عصبي، ٧٠برد؛ در اواسط دھة  خود لذت مي مخاطبان

ھاي فعالیت دولت و  روزانه گزارشھايي پیرامون ھمه جنبه ست داشت به طوراو دو. رفتاري آمرانه تبديل شده بود

 .دارد دستگاه اداري دريافت

مخالفتھاي داخلي را به اين عنوان  وي. گرفت غالبًا براي متحقق ساختن ھدفھاي خود تصمیمات غیرقابل تغییري مي

اين استحاله عظیم كه در نتیجه آن يك . انگاشت كرد و ناديده مي مي كه با منافع عالیه كشور در مغايرت است تقبیح

در  ١٩۴٠در اوايل دھة . متزلزل به يك پیشواي عالي مبدل شد در سخنان خود شاه انعكاس داشت قدرت نامطمئن و

سیاست خارجي و داخلي  من و ھمكارانم در حال متحول ساختن يك پارچة«: اي به پدر خود در تبعید نوشت نامه

من كابینة امیني را مجبور به «: اختیار كرده بود شاه چنین لحني براي خود ١٩٧٠در اواسط دھة  اما. »كشور ھستیم

من شوراي وزيرانم را وادار كردم كه قانون اصالحات ارضي را اصالح كند، من به  گذراندن اليحه اصالحات ارضي كردم،

من تصمیم گرفتم . كردم دار يك جھاد ملي اعالممن سپاه دانش را به عنوان مشعل. ايراني حقوق كامل اعطا كردم زنان

به حزب . خرد كردن فئودالیسم صنعتي گرفتم من تصمیم به. كه دستگاه قضايي را با انقالب سفید ھماھنگ كنم

گیري دولت ايران در مسائل مختلف به عنوان سیاستي مھم اشاره  موضع او به» .نھايت دادم رستاخیز قدرت بي

 شدند به آدمھاي اني ھمكار او شمرده ميزم كساني كه. كرد مي

 (54) .من يا كاركنان من تبديل شدند

 .برد توان به خودبزرگ بیني شاه پي در ماجراي بركناري ارتشبد جم به خوبي مي

واحدھاي ارتش خطاب به آنھا  جم يك روز در جمع فرماندھان نظامي موقع صحبت راجع به نارضايتي شاه از بعضي

بعد از اين » ...ورزم  بلكه به او به عنوان برادر خود، عشق مي دانم، تنھا شاھنشاه را فرمانده خود ميمن نه «گويد  مي

خود  مباالتي و اينكه شاه را برادر گويد، شاه از اين بي مالقاتي كه با جم داشته به او مي ماجرا اسداهللا علم در

 .اي شديدًا ناخشنود است دانسته

چند روز بعد ھم، اردشیر . دارد شاه با تقاضايش موافقت خواھد كرد چنانكه قصد استعفا: گويد ھمچنین علم به او مي

جاي ديگري كه  گويد شاه میل دارد او را به عنوان سفیر ايران در فرانسه و يا ھر كند و مي تلفن مي زاھدي به منزل جم

 .خودش بخواھد منصوب كند

. ن سئوال پاسخي پیدا كنم كه واقعًا چه خطايي از من سر زده بوداي گويد كه من ھرگز موفق نشدم براي خود جم مي

)۵۵( 

برادر خطاب كند  بیني شاه باعث شده بود كه نتواند اين مسئله را كه فردي ديگر ھمسنگ او باشد و او را خود بزرگ

 .ر سازداين ماجرا جم را بركنا تحمل نمايد و ھمین باعث شد تا براي فروكش كردن خشم و ناراحتي خود از

  :نويسد فريدون ھويدا، در كتاب سقوط شاه مي

نیز ضمن گزارش » سیا» گرايانه شاه به قدري او را از حقايق دور ساخته بود كه حتي سازمان توھمات عظمت

ناشي از عقدة خودبزرگ بیني او را تھديد  شاه را به عنوان مردي كه خطرات] ١٣۵۵[ ١٩٧۶اي در سال  محرمانه

 .كرده بود كند، توصیف مي

افكاري سخیف را  بیني شاه، او را به جايي كشانده بود كه گاه آورده است كه سرعت رشد عقده خود بزرگ و در ادامه

براي ضعیف و ناچیز نشان دادن نیروھاي  داشت از جمله بايد اشاره كرد كه او يكبار به صورت بسیار جدي بیان مي
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: داشت دربارة آنھا گفت) ١٩٧۶مارس  ٢٢(» آمريكا و گزاشھاي جھان اراخب«اي كه با نشريه  مخالف خود طي مصاحبه

 )۵۶. (»...آشوبگري مخالفان من اين است كه دسترسي به وسايل تبلیغاتي ندارند علت عمده ناراحتي و«

 .بسیار روشن است در كتاب خاطرات خود مطلبي را نقل كرده است كه عقده خودبزرگ بیني شاه در آن نیز علم

كند كه علم در اين زمینه  و مطبوعات صحبت مي سفیر جديد انگلیس در منزلش با علم درباره ايران ١٣۵۵تیر  ١٩در 

بار در مأموريتش در پاريس از طرف وزارت خارجه به او دستور داده شده  سفیر انگلیس تعريف كرد كه يك«: نويسد مي

. شاه شبیه بود تقد است كه دوگل از بسیاري جھات بهاو مع. اي در مورد شخصیت دوگل به عمل آورد مطالعه بود كه

من كامًال با او . انديشد درباره ايران مي ژنرال دوگل اعالم كرده بود كه او فرانسه است و شاه ھم درست ھمین گونه

ا به كیش را شرح دادم، وقتي سند كاخ كیش را به شاه تقديم كردم و آن ر موافق بودم و به عنوان يك مثال، مورد كاخ

آنكه  بي. ناقابل بكني خواھي مرا صاحب يك تكه زمین نامگذاري كردم آنھا را به صورتم پرت كرد و گفت، چرا مي نام او

ھمه چیز در اختیار يك رھبر . به من تعلق دارد بخواھم ادعاي مالكیت خصوصي قطعه زمیني را بكنم تمام اين مملكت

 )۵٧. (افزايند اھمیت چیزي بر من نمي و اين قبیل اوراق بي سند قدرتمند است و اما در مورد قدرت خودم،

 فرد خودشیفته به واسطة عقده حقارت فخرفروشي. دفاعي افراد خود شیفته، فخر فروشي است ترين وسیله معمول

ست فھماند كه نبايد او را د مي كند و به ديگران نمايد از ناتواني خويش جلوگیري مي كند و بدين وسیله تصور مي مي

 .كم بگیرند

در . اي كه در واشنگتن پست چاپ شده بود دھد كه گزارشي بود از مقاله مي علم تلگرافي را از اردشیر زاھدي به شاه

شاه به علم  .اظھارنظرھاي مختلف شخصیتھاي مھم آمريكايي دربارة ايران، گردآوري و ارائه شده بود اين مقاله،

اين مطالب چه به نفع ما باشد چه به  .دھید ھاي مطبوعات اھمیت مي نوشتهگويد از او بپرسید چرا اين قدر به  مي

كنید چه كسي ايران را به موقعیت  فكر مي. گذارد نمي ضرر ما، كوچكترين تفاوتي در نحوة اجراي سیاست ما

 )۵٨. (نگاران خارجي يا خود من روزنامه اش رسانده؟ شكوھمند فعلي

الوقوع شاه و ھمسرش به حضور  علم براي تقديم جزئیات سفر قريب اسداهللا ش . ھـ ١٣۵٢در دوازدھم خرداد سال 

 كند؛ از چند نفر از كساني را كه به عنوان ملتزمین ركاب پیشنھاد شده بودند، حذف مي شاه اسامي. رود شاه مي

د مھم را در دولت و كلیه افرا كند كه امیرمتقي تقريبًا علم به شاه اشاره مي. جمله امیر متقي، معاون اسداهللا علم

ولي شاه در پاسخ علم . شود اين سفر امتیاز محسوب مي كند كه حضور او در شناسد و ذكر مي مطبوعات فرانسه مي

من ديگر آن قدر در دنیا مھم ھستم كه در فرانسه ھم مثل ھمه جاي . خورد درد نمي اين امتیازات ديگر به«: گويد مي

توان از سخنان  مي در يكي ديگر از گفتگوھايي كه علم با شاه داشته،) ۵٩( ».پوشش خبري خوبي داشته باشم ديگر

مردم ايران امروز عاشق من ھستند و ... «: گويد مي شاه طي گفتگويش با علم. اش را درك كرد شاه، خود بزرگ بیني

به جاي . آشكار استغرور و خود بزرگ بیني شاه در مراسم تاجگذاري او نیز  (۶٠(» .ھرگز به من پشت نخواھند كرد

كه با اين كار حداقل  در حالي. اي از سوي مردم تاج بر سر بگذارد، خود تاج را برداشت و بر سر نھاد نماينده آنكه توسط

 )۶١. (منتخب ملت نیز ھست توانست به صورتي سمبلیك نشان دھد كه عالوه بر مقام موروثي، مي

. ھـ  ١٣۵٢(م  ١٩٧٣در سال . آن تكبر و تحقیر سوق داد و ھمراه عدم تعادل و خودپسندي شاه او را به عظمت طلبي

در مصاحبه با ) ش. ھـ  ١٣۵٣(م  ١٩٧۴در سال ) ۶٢. (كند تمدن بزرگ معرفي مي ، شاه حكومت خود را به عنوان)ش

 )۶٣.(»است آيد، يك واژه جادويي است و اين واژه شاه در ايران آنچه به حساب مي«: تايمز گفت نیويورك

ش، به . ھـ  ١٣۵۵م برابر با سال  ١٩٧۶ديگري از عظمت طلبي شاه ھنگامي خود را آشكار ساخت كه در سال  وجه

ش به . ھـ  ١٣۵۵سال ) ۶۴. (تقويم ايرانیان را رسمًا تغییر داد مناسبت پنجاھمین سالگرد بنیانگذاري سلسلة پھلوي
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برد و  وي، شاه اصطالح جديد فرماندھي را به كاردر سالھاي اوج عظمت پھل. شاھنشاھي تبديل شد ٢۵٣۵يكباره به 

 :خود را فرمانده نامید

بندم كه اين عصر طاليي ايران نو به پیروزي كامل  ايران پیمان مي من به عنوان فرمانده اين پادشاھي جاوداني با تاريخ»

  (65) «.اه و ملت بايستدقدرتي در روي زمین قادر نخواھد بود در مقابل پیوند آھنین میان ش خواھد رسید و ھیچ

 عوامل تقويت رواني شاه

سال بر مردم ايران حكومت كند و خود  ٣٧ويژگیھا، چگونه توانست  شود كه شاه با وجود اين حال اين سئوال مطرح مي

لیدي عامل ك ترين آنھا چھار توان در اين راستا نام برد ولي مھم البته عوامل زيادي را مي. نمايد را به عنوان شاه حفظ

 .شود است كه در ذيل به طور مختصر بررسي مي

ارتش، عالئم و نشانھا و مراسم و جشنھا از نمادھاي قدرت حكومت پھلوي : از جمله كلیه دستگاھھاي حكومت شاه

ايران شديدًا  شاه به ستايش و حمايت مردم. ھمه در خدمت جلب ستايش و تحسین مردم ايران قرار داشت بود و

شد شاه  آورد و اين عوامل باعث مي جرأت و قدرت رواني الزم را براي ادامه حكومت به دست احتیاج داشت تا

 .بشود محبوبیت خود را باور كند و تقويت رواني

اش بود كه با آنھا پیوند  شخصي شد گروھي معدود از دوستان و نزديكان شاه از منبع ديگري كه تقويت رواني مي

 .پیوندھا را پیوندھاي رواني و روحي دانست توان اين ه طوري كه ميعاطفي شديدي برقرار كرده بود ب

 .ارنست پرون، امیر اسداهللا علم و خواھرش اشرف: بودند ترين آنھا به ترتیب ذيل سه نفر از مھم

 به 1315 كرد و در سال روزه در سوئیس بود كه محمدرضا در آنجا تحصیل مي باغبان دبیرستان له ارنست پرون، فرزند .1

 .كرد میالدي در كاخ شاه زندگي مي ١٩۵٠ايران آمد و تا اواسط دھة 

 .وزير و وزير دربار پھلوي بود اسداهللا علم، دوست دوران كودكي و نخست .2

 .پھلوي، خواھر دوقلويش كه به شاه وابستگي زيادي داشت اشرف .3

 الذكر پیوند عاطفي دام به اندازه سه نفر فوقكه شاه به آنھا اعتماد داشت ولي با ھیچك البته افراد ديگري ھم بودند

نوعي قدرت و اعتماد به  آمیختگي رواني میان وي و افراد مذكور به او  سال سلطنت شاه، درھم ٣٧در طول . نداشت

 .داد نفس مي

وي در تمام طول سلطنت خود اعتقاد به . حمايت الھي از خودش بود سومین منبع تقويت رواني شاه، اعتقادش به

چھارمین منبع  بر اين باور بود كه براي انجام يك مأموريت الھي برگزيده شده است و. را حفظ كرد مايت خداوند از خودح

آنجا كه شاه در طول سلطنتش با  از. تقويت رواني شاه، پیوندھاي روانشناختي شخصي و سیاسي با آمريكا بود

 .دانست مورد حمايت نیرومندترين دولت جھان مي ھشت رئیس جمھور آمريكا مراوده و مالقات داشته، خود را

كرد باعث شده بود كه شاه بتواند شخصیت ضعیف و وابسته  را تقويت رواني مي اين چھار عامل كه به طور مداوم شاه

 .كرد مي البته شاه در جھت تكمیل اين چھار عامل از ھمانندسازي با پدرش نیز استفاده. نمايد خودش را حفظ

عوامل نامبرده نیاز داشت تا بتواند خودش  گیري انقالب اسالمي كه بیشتر از ھر وقت ديگري به تقويت وجدر بحبوحة ا

 .توانستند اثرگذار باشند كنندة مذكور نمي تقويت را حفظ كند، ھیچكدام از چھار عامل

ه روشني آشكار شد ب ۵٧مردم ايران به تدريج كاھش يافت به طوري كه در سال  حمايت و تحسین ١٣۵٠در طول دھة 

مثلث تقويت  سه نفري كه به عنوان. مردم ايران خواستار بركناري شخص او و نظام سلطنتي پھلوي ھستند كه تمام

ارنست پرون سالھا قبل در سوئیس مرده  .رواني شاه از آنھا نام برده شد، براي مشاوره و نیرو دادن به شاه نبودند

اشرف نیز به . قبل از انقالب اسالمي بر اثر سرطان خون درگذشت دود يك سالح ١٣۵۶اسداهللا علم نیز در سال . بود



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٣ 
 

دلیل امكان  آورده بود درخارج از كشور بود و شاه ارتباط خود را با او قطع كرده بود و به ھمین دلیل دردسرھايي كه پديد

 .بردن از آنھا براي شاه میسر نبود بھره

 ھنگامي كه. د نیز پس از اطالع از مبتال شدن به سرطان از بین رفته بودالھي از خو ھمچنین اعتقاد شاه به حمايت

حمايت الھي به طور كامل از  اسداهللا علم جفت رواني شاه درگذشت و مردم ايران نیز علیه او اقدام كردند باورش به

 .بین رفت

ھنگامي كه چھار . د، به عمل آوردحمايت رواني الزم را كه منظور شاه بو به عالوه، در آن مقطع آمريكا نیز نتوانست

پھلوي  حمايت رواني شاه از بین رفتند، تعادل فكري، رواني شاه نیز گسسته شد و فروپاشي رژيم عامل تقويت و

علیه او و نظام سلطنتي شده بود  آھنگ شتاباني به خود گرفت و با فشار بیشتر مردم كه تبديل به انقالبي پرشور

اش آشكار شد و جرئت انجام ھر اقدامي از او  ضعف شخصیتي به تدريج،. ل از دست دادمقاومت خود را به طور كام

 كرد اختالل در ساير سازمانھا و گیري شاه كه به صورت فردي حكومت مي اختالل در تصمیم بدين ترتیب با. گرفته شد

توان گفت، آنچه شاه انجام  مي ربه اختصا. مراكز اداري نیز به وجود آمد و در نھايت به سقوط حكومت پھلوي انجامید

 )۶۶. (دھد، او را به سراشیب سقوط بدرقه كرد كارھايي كه نتوانست انجام داده بود، و نیز تمامي آن
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