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 ھا در دوران رضاشاه  ھا و یھودی ھا، زرتشتی بھائی

  بصیرت منش  -حمید 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

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

روحانیون از ھر سو تحت فشار گرفت و  اعتنایی قرار می در دوره رضاشاه پھلوی در حالی که شعایر اسالمی مورد بی

  .ھای مذھبی در این دوره به مراتب بھتر از اکثریت مسلمانان بود بودند، وضع اقلیت

ھای  در مقابل علما که در ایران جدید، منزلت و اقتدارشان آشکارا کاھش یافته بود، اقلیت«بنابر نوشتة تاریخ کمبریج 

ھای دولت  ی پیشرفت اقتصادی برخوردار شده بودند که نتیجة حرکتھای بھتر برا از اھمیت بیشتر و فرصت... مذھبی

طلبانه  این وضعیت ناشی از احساسات آزادیخواھانه یا مساوات. رضاشاه در جھت برخورد برابر با کلیة شھروندان بود

مند سرچشمه رضاشاه نبود، بلکه بیشتر از تمایل او به قرار دادن کلیة ایرانیان در یک سطح در مقابل دولتی نیرو

ھا بود که باب تعداد  به ھر حال نتیجه این سیاست بھبود وضع اکثر مسیحیان ارمنی، یھودیھا و زرتشتی. گرفت می

  ١».ھای جدید به روی آنھا گشوده شد زیادی از مشاغل و حرفه

  :در مورد یھودیان گفته شده که

جوانان . ین گردید و زندگی آنان رو به آبادی نھاداز وقتی قدرت به دست رضاشاه افتاد، آسایش آنان رفته رفته تأم«

یھودی در ردیف دیگران به انجام خدمت وظیفه دعوت شدند، مدارس و دانشگاه به روی آنان باز شد، بازرگانیھای کوچک 

تمام حقوق  یھودیھا از  و محدود یھود توسعه یافت و تدریجًا بازرگانان و ثروتمندان بزرگی در میان آنھا یافت شد و تقریبًا

شدند و مخصوصًا در دستگاه سیاسی کشور  کردند، ولی عدة کمی از آنھا در ادارات پذیرفت می کشوری استفاده می

  ».یھودیان راه نیافتند

این . نمودند در ایام پیش از جنگ جھانی دوم، یھودیان به تدریج جا پای خود را در سرزمین فلسطین مستحکم می

تلگرافھایی را در این زمینه به دولت ) قم(ملت مسلمان فلسطین شد و روحانیان ایران خواھی  موضوع موجب فریاد

  :ادعا شده که ٢.ارسال داشتند، ولی رژیم رضاشاه از انتشار این تلگرافھا در جراید جلوگیری نمود

راتی بر ضد یھود برپا به بعد با سرایت تبلیغات ضد یھود به وسیلة عمال آلمانی در ایران، مخفیانه تظاھ ١٩٣۵از سال «

دانشکدة افسری بر روی جوانان دیپلمه و لیسانسیه بسته شد، . شد و یھودیان را از برخی ادارات اخراج کردند می

  ٣».ھا علیه یھودیان را به مقدار زیادی از بین برد ولی وقوع جنگ جھانی دوم، بدبینی

واقع شده بود برای به دست آوردن دل شاه در  گفته شده یکی از نمایندگان مجلس به نام زوار که مورد غضب

که در مدح و ...) گبر و ترسا وظیفه خور داری  ای کریمی که از خزانه غیب(ھایی از گلستان سعدی  ای به بخش عریضه

ستایش خداوند است استناد جسته و بعد از کلمات گبر و ترسا نام ارباب کیخسرو و دکتر الکساندر آقایان نمایندگان 

شاه از این ُحسن قریحه قرین مسرت و انبساط گردیده امر به تجدید . تیان و ارامنه را داخل پردانتز درج کرده بودزرتش

  ۴!انتخاب زوار داد

ھای  مسلمًا او از ابتدا آشنایی چندانی با آموزه. حمایت رضاشاه از اقلیت زرتشتی از پیش از سلطنت او وجود داشت

ای که میان او و تنی چند از روشنفکران بویژه اردشیر جی سومین نمایندة  یج با رابطهدینی زرتشتیان نداشت و به تدر

چنین توجھی از طرف . پارسیان ھند پیدا شد، با اعتقادات آنان آشنایی یافت و به حمایت از اندیشة زرتشتی برخاست

ر داشت مایة بسی دلگرمی بود و ھای موجود در ھر جامعه در تنگنا و محدودیت قرا اقلیت زرتشتی که ھمانند اقلیت

ترین توجه رضاخان به فرھنگ ایران باستان انتخاب نام  اولین و مھم. رسیدند راضی به نظر می  آنان از تغییر شرایط کامًال
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صورت  ١٣٠۴اردیبھشت  ١٠بود که بر طبق ابالغیة منتشر شده در روزنامه شفق سرخ مورخ » پھلوی«خانوادگی 

و شاید به (به احترام ) از جمله محمود محمود(انی که سابق براین به این نام شناخته شدند رسمی یافت و بقیة کس

  ۵.رضاخان از داشتن این نام منصرف شدند) اجبار

اطالع بود و یک بار معنای آن را از پروفسور ھرتسفلد مستشرق  جالب آن بود که رضاخان از معنی و مفھوم این نام بی

دھندة نظر و تمایل رضاشاه  وجه نشان شود که اختیار این نام به ھیچ اینجا روشن میاز . آلمانی پرسیده بود

  ۶.توانست باشد نمی

ھای ایرانی قدیم  از آن پس که نام خاندان اشکانی مجددًا زنده شد و بر روی سرسلسلة جدید گذارده شد اختیار نام«

  ٧».به ویژه نام شاھان در بین مردم متداول گشت

او در مالقاتی با ھیئتی از سران . گردد اط رضاخان با دیانت زرتشتی حتی به سالھای اول کودتا برمیعالقه و ارتب

اطالع است  پارسیان از اینکه ایران و نسل جوان ایرانی تعالیم عالی مذھبی باستانی خود را نادیده گرفته و از آن بی

مند شوند،  ایران و خارج ایران به رضاخان عالقهھایی موجب شد که تا زرتشتیان  چنین حمایت ٨.ابراز تأسف کرد

  ٩.کرد تنة وی را در اولین صفحه چاپ می ای که مجلة ایران لیگ بمبئی ھمواره عکس نیم گونه به

ھای سخت مبارزة رضاخان که سرانجام منجر به تغییر رژیم قاجار شد، انجمن زرتشتیان به ریاست ارباب  در سال

مادی و معنوی پارسیان ھند   ھای سیاسی با مساعدت مددکار رضاخان بود و این فعالیت کیخسرو شاھرخ ھمواره یار و

  :چرا که ١٠شد، روبرو می

  ١١.ھای مداین را در خانه پھلوی پیدا کنند توانستند گمشدگان خرابه آنان از آن پس می«

بود سریعتر شد، چه آنکه رضاخان  روند مھاجرت پارسیان ھند به ایران که از دو سال پیش از تغییر سلطنت آغاز گشته

قول حمایت کامل از آنان  ١٣٠۴آبان  ١٠در پاسخ به تلگراف تھنیت زرتشتیان به مناسبت ریاست حکومت موقتی در 

  ١٢.داد

 ١٣.خود بدانند) منجی(ھا و ارباب کیخسرو، رضاشاه را سوشیانس  ھایی خیلی بدیھی بود که زرتشتی با چنین حمایت

مھمی را در جریان تشکیل مجلس مؤسسان برعھده گرفت و ھمراه با فرزندش به سلطنت  ارباب کیخسرو نقش

پس از تغییر  ١۴.رضاشاه رأی داد و زرتشتیان سراسر دنیا با ارسال تلگرافھایی سلطنت رضاشاه را تبریک گفتند

مورد حمایت قرار سلطنت که آداب و سنن پیش از اسالم رونقی تازه یافت، زرتشتیان بیش از یک اقلیت مذھبی 

دادند به  ای فراھم دیدند که پیشنھاد می گونه و لذا به شدت از رژیم جدید حمایت کردند و حتی شرایط را به ١۵.گرفتند

ای عملی گردید و بعدھا در سلطنت  که پیشنھاد آنھا تا اندازه ١۶جای سال ھجری شمسی، سال پھلوی رواج یابد

  .دپھلوی دوم آنان به مطلوب خود رسیدن

  :نویسد کتاب تاریخ پھلوی و زرتشتیان در مورد حمایت رژیم از این اقلیت می

آنھا را به ِمھر   از آن پس که رضاشاه به حال زرتشتیان نگاھدارندة دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران عطف توجه نمود و«

ھای پدرانه شاداب  ن را با نوازششان مرھم نھاد و دلھای پژمرده ایشا ھای فرسوده شاھانة خویش سرشار و بر زخم

ھا را از سر آنھا برداشت، تساوی حقوق را اعالم فرمود و زرتشتیان را برخالف پارینه بر مایملک خود  فرمود، محرومیت

فرمانروا ساخته و رفع ظلم از ایشان نمود و طرف توجه خاص خویش قرار داد، آنھا در ارتش و کشور به خدمت داخل 

  »١٧.ت دولتی راه یافتند و به تدریج مشاغل مھمه را اشغال نمودندگشته و در ادارا

  :کند نویسندة کتاب مزبور اضافه می

شما ھمیشه در پناه من ھستید اگر کوچکترین ناراحتی : گفت توجه خاص رضاشاه به زرتشتیان تا حدی بود که می«
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و به فرماندھان نظامی سفارش  ١٨.دشو برای شما رسید تلگراف به خود من بزنید فوری از شما رفع زحمت می

  ١٩».کرد تعداد بیشتری از زرتشتیان را استخدام کنند می

و از این طریق عالوه بر  ٢٠با حمایت رضاشاه از زرتشتیان، آنان موفق به گسترش مراکز آموزشی و بھداشتی شدند

در این . ی رژیم مساعدت کردندھای فرھنگ استفاده از وضعیت به دست آمده برای ھمکیشان خود، در اجرای سیاست

آمد، در ترغیب  میان اردشیر جی که یکی از راھنمایان اصلی رضاشاه در مسائل سیاسی و فرھنگی به شمار می

  ٢١.کوشید پارسیان ھند در ایجاد مدارس دخترانه در ایران می

نی بود، بدیھی بود ھنگام برگزاری جشن ھزارة فردوسی که یکی از اھداف آن، بزرگداشت آداب و سنن باستا

و ارباب کیخسرو و شاھرخ بیشترین تالش را در این  ٢٢زرتشتیان بنا به دستور رضاشاه حضوری فعال داشته باشند

ھای قصر فیروزه به اقلیت زرتشتی با  سرانجام از دیگر مساعدتھای رضاشاه به زرتشتیان، فروش زمین. زمینه انجام داد

ھای کلیمی و مسیحی مخالفت کرده  اه بود که پیش از این با فروش آن به اقلیتتخفیف ویژه به منظور ایجاد آرامگ

  ٢٣.بود

توان به عمق شوینیسم رژیم پھلوی و مقاصد  از مجموع آنچه درباره حمایت رضاشاه از اقلیت زرتشتی گفته شد می

یادگار مھم باستانی و اھورا مزدا عنوان  عنوان مظھر ملی، اوستا به در این دوره زرتشت به. باستان ستایانه آن پی برد

عنوان دارنده فّر  تا بر نظام شاھنشاھی و نقش شاه به ٢۴گری با تبلیغات فراوان به میدان آمدند به عنوان نشان ایرانی

  :ایزدی صّحه بگذارند، چرا که گفته شده

شکوھی نبود و این عقیده تا حدی بود که ایرانیان باستان ھمواره برای شاه فّر یزدانی قایل بودند که باالتر از آن فّر و «

. خواستند ھمواره شاھنشاه تندرست و پیروز بوده و از بد و گزند بدمنشان به دور باشد در نیایش روزانه از خداوند می

ھمراه با » آفریدگان«شوند بخش مربوط به  ھای دینی و ملی خوانده می در سروھایی که از سوی زرتشتیان در جشن

  ٢۵».عنوان سایه خداست پیشگاه اھورا مزدا و اقرار بر پذیرش دستور شاھنشاه بهعرض ادب به 

در این . از آنجا که چنین اعتقاداتی در فرھنگ اسالمی وجود نداشت، بدیھی بود رضاشاه در صدد مقابله با آن برآید

شمرد، و در این  ت میھای سابق غنیم راستا اقلیت زرتشتی، فرصت به دست آمده را برای خارج شدن از محدودیت

برداری نھایی  بھره. میان تنی چند از رؤسای آنھا مشاور، راھنما و مجری سیاست فرھنگی رژیم رضاشاه بودند

رضاشاه از به میدان آوردن فرھنگ ایران باستان، منزوی کردن فرھنگ اسالمی و قدم برداشتن در جھت تجدد مآبی و 

  :ردشتی گرائی دوران رضاشاه را اینگونه ترسیم کرده استاحمد ز جالل آل. اشاعة فرھنگ غربی بود

نویسان غالی دورة ناصری که اولین  آموزیھای تاریخ سیاست ضد مذھبی حکومت وقت و به دنبال بد.... به دنبال «

در ماندگی ایران، مثًال  کنندگان علت عقب کنندگان بودند در مقابل پیشرفت فرنگ و ناچار اولین جستجو احساس حقارت

بر در و دیوارھا پیدا » فروھر«در دورة بیست ساله از نو سر و کلة ... آموزی که اعراب تمدن ایران را پامال کردند این بد

ھاشان و  ھایشان و انجمن شود با مدرسه و بعد سرو کلة ارباب گیو و ارباب رستم و ارباب جمشید پیدا می... شود می

ھای پوسیده و ریسیده را که  آخر اسالم را باید کوبید و چه جور؟ که از نو مرده. ھا در تھران و یزد تجدید بنای آتشکده

ھا بکوبیم و سر ستونھای  سنت زرتشتی باشد و کوروش و داریوش را از نو زنده کنیم و شمایل اورمزد را بر طاق ایوان

کالسھای آخر دبستان، شاھد چه من به خوبی به یاد دارم که در . جمشید را ھر جا که شد احمقانه تقلید کنیم تخت

ترتیب » پرورش افکار«نمایشھای لوسی بودیم از این دست، و شنوندة اجباری چه سخنرانیھا که در آن مجالس 

به ھر صورت در آن دوره بیست ساله، از ادبیات گرفته تا معماری و از مدرسه گرفته تا دانشگاه، ھمه .... دادند می

یادم است در ھمین ایام، کمپانی داروسازی بایر آلمان نقشه ایرانی چاپ . اند ی بازیبازی و ھخامنش  مشغول زرتشتی
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ـ و سر در آغوش شاه وقت گذاشته و ! کرده بود و به شکل زن جوانی بیمار و در بستر خوابیده ـ و البد مام میھن

» فروھر«به عیادتش و چه ) بحر خزر یعنی(کوروش و اردشیر و دیگر اھل آن قبیله از طاق آسمان پایین آمده، کنار درگاه 

این جوری بود که حتی آسپرین بایر را ھم با لعاب کوروش و داریوش و ... ی در باال سایه افکن بر تمام مجالس عیادت

  ٢۶»!دادیم زرتشت فرو می

ایران پا قرص  یکی دیگر از جریانھای انحرافی که با تسامح نسبی رژیم روبرو بود و در اثر ھمین تسامح بیش از پیش در

البته به دستور رضاشاه ضمن بستن مدارس . خود را دایر ساخت، کیش بھاییگری بود» العدل بیت«و » محافل«کرد و 

ارمنی ھا و یھودیان و زرتشتیھا، مدرسه خاص بھاییھا نیز تعطیل شد، به عالوه کتب ردیة شدیدی علیه بھاییان نشر 

  ٢٧.دادند ل بودند و شبکة محافل خود را توسعه مییافت، ولی بھاییان نیز به کار خود مشغو

  :نویسد الول ساتن می

رود که عدة زیادی از بھاییھا به طور محرمانه در  آیین بھایی در ایران مورد تنفر بلکه تحت تعقیب است، اما احتمال می«

  ٢٨».این کشور زندگی کنند

مدارس بھاییان تھران که شامل دبستان و متوسطه . کردند ھای فرھنگی تعقیب می ھای خود را در زمینه بھاییھا فعالیت

شد از پرستیژ خاصی طی دو دھه قبل و بعد از سلطنت رضاشاه برخوردار بود و این در حالی بود که بھاییھا توسط  می

تھران ھای روشنفکر و با نفوذ  در واقع تعداد زیادی از خانواده. شدند دولت تحت فشار بودند و به رسمیت شناخته نمی

ھای اولیة  آموزش) شاه بعدی(دختران ارشد رضاشاه و پسر ارشاد او . کردند نام فرزندان خود را در این مدارس ثبت می

رضاشاه با بھائیت روابط حسنه داشت تا حدی «: به گفتة فردوست ٢٩.خود را در مدارس ابتدایی بھائیان تھران دیدند

  ٣٠».ل بود، به آجودانی مخصوص ولیعھد منصوب کردکه اسداهللا صنیعی را که یک بھایی طراز او

  :ھا نویس پی

  .۴٢و  ۴١ـ سلسة پھلوی و نیروھای مذھبی به روایت تاریخ کمبریج، صص ١

  .٨٨۵، پاکت ١٠٢٠٠۶ـ سازمان اسناد ملی ایران، شماره تنظیم ٢

  .٣۵٠، ص )١٣٢۵نا،  بی(تاریخ یھود از اسارت بابل تا امروز . ـ پرویز رھبر٣

  .١٢۶و  ١٢۵وزیر، صص  رات یک نخستـ خاط۴

تاریخ . حسین مکی: و نیز ۵و  ۴صص ) ١٣۵۵. ماھنامه ھوخت. تھران(تاریخ پھلوی و زرتشتیان . ـ جھانگیر اشیدری۵

  .٣٩٣و  ٣٨٧، صص ٢، ج )١٣۵٩تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (ساله ایران   بیست

جمشید بازدید کرد و یک بار آن در آبان  اشاه چند بار از تختالزم به تذکر است که رض. ٢١۵ـ سفرنامه بلوشر، ص ۶

  .٩٧اطالعات در یک ربع قرن، ص : نک. پروفسور ھرتسفلد نیز مالزم وی بود ١٣١١

  .۴ص ) ١٣۵۵تھران، انتشارت پرچم، (ھای کیخسرو شاھرخ، به کوشش وزیر نویس جھانگیری اشیدری  ـ یادداشت٧

  .١٧٣ـ ھمان، ص ٨

  .۵٢ـ ھمان، ص ٩

  .٧٧و  ۵٢ـ ھمان، صص ١٠

  ۶٩ـ ھمان، ص ١١

  .٩٢ـ مأخذ قبلی، ص ١٢

  .٣۴٧و نیز ص  ٢٩و  ٢٨ـ ھمان، صص ١٣

  .١٠٧و  ١٠۶ـ ھمان صص ١۴
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ظھور و سقوط : نک: کند روزی محمدرضا به من گفت که پدرم از دین زرتشت تمجید می: کند ـ فردوست نقل می١۵

  .٧٢، ص ١سلطنت پھلوی، ج 

  .۶٠ ـ اشیدری، پیشین، ص١۶

  .١٣٢ـ ھمان، ص ١٧

  .١٣٧ـ مأخد قبلی، ص ١٨

  .١٣٩ـ ھمان، ص ١٩

  .خاطرات رستم گیو ٣١٩ـ صفایی، رضاشاه کبیر در آیینه خاطرات، ص ٢٠

) فاطمه پھلوی(در اھمیت این مدارس اینکه یکی از دختران رضاشاه . ٩٣ھای کیخسرو شاھرخ، ص  یادداشت: ـ رک٢١

  .نه انوشیروان دادگر گذرانیدتحصیالت خود را در دبیرستان دخترا

  .٣١٩ـ صفایی، پیشین، ص ٢٢

  .۵۶٨شھمردان، تاریخ زرتشتیان، ص : و نیز ٣٢٠و  ٣١٩ـ ھمان، صص ٢٣

  .٢۵۵ـ طبری، ایران در دو سده واپسین، ص ٢۴

  .١١ـ  ٩ـ اشیدری، تاریخ پھلوی و زرتشتیان، صص ٢۵

  .١۵۶ـ  ١۵۴، صص ٢ج ) ١٣۵٧وارزمی، تھران، خ(در خدمت و خیانت روشنفکران . احمد ـ جالل آل٢۶

  .٢۵۶و  ٢۵۵ـ مأخذ قبلی، صص ٢٧

  .۴٣۵نو، ص  ـ الول ساتن، رضاشاه کبیر با ایران٢٨

٢٩- Banani. OP. Cit, P. 96  

  .٣٧۴، ص ١ـ ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، ج ٣٠
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