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 رازھایی از زندگی محمدرضا پھلوی؛ شخصیت بسان سرنوشت

 عباس میالنی

 استاد علوم سیاسی و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد 

 .خودکامه، الف قدرقدرتی می زد (HEROD) در برون اغلب چون ھرود. در درون چون ھاملت، روحیه ای متزلزل داشت

ین بود و خلوت تنھائی را بر جنجال جلوت سیاسی رجحان می گذاشت، اما بخش اعظم زندگی اش را، ناچار، گز عزلت

 .زیر نور غالبا گزنده رسانه ھای عمومی گذراند

از سویی زمانی که دوروبرش را موجی از مداحان داخلی و خارجی گرفته بودند و یکی چون اسداهللا علم، وزیر دربار 

را ھمتای پیامبران و ھمسنگ ناپلئون می دانست و آن دیگری آرزو می کرد که چند صباحی بر محمدرضا شاه، او 

با صالبت و قدرت، حتی با کبر و کبریا، حکم می راند، اما به محض آنکه زره قدرتش ترک . آمریکا ھم حکومت کند

 .برداشت، ناگھان توان تصمیم گیری ھم یکسره از او زایل شد

میلی گرم  ۶زدگی و گریزپایی، بی تصمیمی و تزلزل چند ماه آخر سلطنتش را به  د که وحشتمدافعانش گاه برآنن

 .تأویل کنند که در آن سالھا برای مداوای سرطانش مصرف می کرد (CHLORAMBUCILE)کلورامبوسیلی

دار معتنابھی می گویند، درست ھم می گویند، که در آن روزگار پرمخاطره، ھر روز برای تسکین اعصاب خسته اش، مق

 .مصرف می کرد (VALIUM)والیوم 

شکی نیست که کلورامبوسیلی، ھمانطور که تولید کنندگانش فاش می گویند، در مصرف کننده دلھره و اضطراب، 

اما شاه سالھا پیشتر از آنکه به . افسردگی و اضطرار، وھم و وحشت و باالخره بی تصمیمی و تزلزل می آفریند

دودلی و . ناچار شود، در لحظه ھای بحرانی زندگی سیاسی اش، مضطرب و افسرده می شد استفاده از این دارو

 .تردید نشان می داد، نه تنھا از تصمیم گیری قاطع عاجز می ماند، بلکه در اساس اضطراب بحران را برنمی تابید

و صاحب قلمان  به مناسبت سی امین سالگرد درگذشت آخرین شاه ایران از صاحب نظران :توضیح بی بی سی

خواسته شد تا دیدگاه شان را درباره شخصیت او و کارنامه اش به عنوان بخشی از تاریخ معاصر ایران با ما درمیان 

عباس میالنی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد نزدیک یک دھه است که مشغول نگارش کتابی درباره  .بگذارند

این متن به صورت گفتاری انگلیسی چندی . اکنده از این کتاب استنوشته حاضر گوشه ھایی پر. زندگی شاه است

مطالبی که با امضای نویسندگان شان چاپ می شود، دیدگاه . پیش به کنفرانس دانشگاه آکسفورد ارائه شده بود

  .شخصی آنھاست و لزوما نظر بی بی سی نیست

 ٢٨که بر تخت سلطنت نشست، تا زمان کودتای  ،١٣٢٠برای مثال، بین سال . اغلب فرار را بر قرار ترجیح می داد

مرداد که خروج زود ھنگامش از ایران کل کودتا را در معرض شکست قرار داد، شاه دست کم پنج بار، به روایت اسناد 

 .سفارت امریکا و انگلیس و راویان موثق دیگر، در آستانۀ خروج از ایران بود
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ار سلطنت رغبت چندانی نداشت و ابعاد این بی رغبتی را می توان انگار به رغم حکومت سی و ھفت ساله اش به ک

   .در داستانی سراغ کرد که چند منبع موثق صحتش را تاکید کرده اند

 

در سالھای اول . می گویند روزی شاه با عده ای محدود از نزدیکترین دوستانش ورق بازی می کرد، گویا بلوت می زدند

ما پس از چندی از این کار یکسره دست شست و تنھا به بازی ھایی می پرداخت سلطنتش، شاه گاه قمار می کرد، ا

  .که شرط بندی و برد و باخت نقدی در آن نبود

آن روز به دوستانش از بازی . در عین حال، شاه ھمه عمر به بازی ھای دست جمعی و محفلی عالقه فراوان داشت

حرفه ای را که برای خود، و دیگر بازیگران، مناسب تشخیص می گفت در این بازی ھر کس  .تازه ای صحبت می کرد

یکی از حضار گویی حرف دل ھمه را زد . می دھد، یعنی حرفه ای مرجح به آنچه در زندگی واقعی دارند، باز می گوید

 .مگر آنکه خود شما پیشقدم شوید. قربان ھیچ کدام از ما جرأت این کار را نداریم: وقتی گفت

 

 

نه تنھا حرفه ھای مطلوب و مناسب یکی از برادران و یکی از خواھرانش را باز گفت، بلکه در . شدشاه ھم پیشقدم 

بعد . از صبح تا عصر کار کنم. می گفت دلم می خواست رئیس یک اداره دولتی باشم. مورد خودش ھم صحبت کرد

  . نم و اول شب ھم بخوابمبعد ھم به منزل بروم و اندکی تلویزیون تماشا ک. مدتی فراغت ورزش داشته باشم

برخی بزرگ زاده شدند؛ برخی . شکسپیر در یکی از نمایشنامه ھایش از سه نوع بزرگی در انسان ھا سخن می گوید

گروه سومی ھم ھستند که بزرگی بر آنان تحمیل می . دیگر به ھمت خویش بزرگی را از آن خود می کنند و می طلبند

می توان از نوع دوم بزرگان دانست، حال آنکه فرزندش، محمدرضا شاه، به نظرم، از  رضا شاه را به گمانم، حتمًا. شود

آرامش و مالل و امنیت یک زندگی عادی، مانند ریاست یک اداره، را بر فراز و فرود و ھیجان مالزم زندگی . نوع سوم بود

 .خود پیوست با این حال، به صف مردان بزرگ روزگار. انسان ھای بزرگ تاریخ رجحان می نھاد

" معمای ھویدا"کتاب . دکتر عباس میالنی مطالعات گسترده ای در زمینه شخصیت ھای معاصر ایرانی انجام داده است

 از جمله آثار مطرح اوست که در داخل ایران ھم به زبان فارسی منتشر شده است 

د و در واپسین ماھھای عمرش، به در جوانی به پادشاھی گریزپا بدل ش. در کودکی، فرزند سربازی سخت گیر بود

غربی ھا او را نخست بسان جوانی خوش قیافه و . آواره ای دربدر، با سرنوشتی به راستی غمبار، تبدیل شده بود

 .خواه اما خودکامه می شناختند خوش گذران، و سپس به عنوان پادشاھی ترقی

ال است به سوی تجدد و ارزش ھای غربی سوق می گفتند مملکتش را با سرعتی سریع تر از آنچه شرط عقل و اعتد

 .در عین حال تسلطش بر زبان ھای فرانسه و انگلیسی را می ستودند. می دھد

مدعی . منتقدانش، در مقابل، او را انسانی خوش گذران می دانستند؛ می گفتند ترقی خواھی اش صوری است

رده خاندان سلطنتی و دوستانش بی اعتنا بودند مستبد است و نوکر غربی ھاست و نسبت به فساد مالی گست
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در دورانی که در سوئیس . می گفتند عبارات فارسی اش اغلب نامفھوم و به فعلی یا فاعلی سرگردان دچارند. است

نامه ھا و . دبیرستان می رفت، رضا شاه امرکرده بود که ھفته ای دست کم یک نامه و یک انشاء فارسی بنویسد

 .نبه ھا به تھران می رسیدانشاھایش ھر ھفته سه ش

در مقابل، نوشتن این نامه ھا و . رضا شاه آن روزھا کار خود را تنھا زمانی آغاز می کرد که نامه فرزند رسیده باشد

انشاءھا، که رضا شاه مدتھا آنھا را خود به دقت می خواند و حتی گاھی درباره چند و چون امالء و انشاء و زیبایی 

  .ضالیی چون ذکاالملک فروغی مشورت می کرد، برای شاه، به گفته خودش، چون برزخی بودخطش با اھل خبرت و ف

در عین حال، قاعدتا به اعتبار ھمین مشق مرتب بود که شاه خطی خوش پیدا کرده بود و قوام و زیبایی خطش، اغلب 

  .با خامی و بافت ناھمگون گفتارش در فارسی ناھمخوانی داشت

پس از مدتی به راستی باور داشت که . ان فزونی گرفت، کیش شخصیت شاه ھم تقویت شدھر چه درآمد نفت ایر

 .دانی خطاناپذیر است و ھمه چیز را بھتر از ھمه کس می داند ھمه

در جوانی به پادشاھی گریزپا بدل شد و در واپسین ماھھای عمرش، به . در کودکی، فرزند سربازی سخت گیر بود

غربی ھا او را نخست بسان جوانی خوش قیافه و . شتی به راستی غمبار، تبدیل شده بودآواره ای دربدر، با سرنو

 خواه اما خودکامه می شناختند خوش گذران، و سپس به عنوان پادشاھی ترقی

، در سخنرانی در جمع اقتصاددانان، اذعان کرد که از اقتصاد و قوانین سخت و پیچیده اش ١٩۵٩در حالیکه در سال 

اند، و اھل خبرت را تشویق کرد که او و دولت را از فیض راھنمایی ھای فنی و علمی خود محروم ندارند، چیزی نمی د

، آرا و نظرات اقتصاددانان را اغلب به سخره گرفته و به ھشدارشان که می گفتند ھزینه کردن ھمه ١٩٧۵در سال 

 .درآمد نفت به انقالب خواھد انجامید، وقعی نگذاشت

در آن زمان دیگر . پیدا کرده بود که قوانین اقتصادی را ھم می توان منقاد و مطیع فرامین سلطنتی کردبه راستی گمان 

در حالیکه در سالھای پیش از باال رفتن درآمد نفت، عده ای نسبتا . نظرات مشورتی ھیچ کس را به جد نمی گرفت

تب با شاه دیدار و رأی زنی می کردند، در دھه کثیر، از حسین عال و عبداهللا انتظام تا امام جمعه و سید ضیاء، مر

 .واپسین سلطنتش، دیگر رأی و نظر این گونه مشاوران را نه تنھا نمی جست که برنمی تابید

 

 

بارھا به . در آن سالھا دیگر حتی با روزنامه نگاران و دولتمردان غربی ھم رفتاری آمرانه و گاه تحقیرآمیز پیدا کرده بود

در گفتگویی با اوریانا فالچی حتی ادعا کرد که . سخن می گفت" چشم آبی ھا"ورشکسته دنیای تحقیر از دمکراسی 

  .با خدا رابطه ای مستقیم دارد

گرچه زنان در دوران سلطنتش دستاوردھایی بزرگ داشتند، یکی نایب السلطنه شد و . آن روز در مورد زنان ھم نظر داد

ن در دانشگاه ھا و عرصه ھای دیگر علمی و سیاسی فزونی شگفت انگیزی دو نفر دیگر به کابینه پیوستند و شمارشا
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می گفت حتی در . گرفت، ولی شاه انگار در خلوت، به ضعف طبیعی زنان، به خصوص در قیاس با مردان، باور داشت

 .آشپزی ھم دستی توانا ندارند و بھترین آشپزھای دنیا کماکان مردانند

 

در یک کالم، در طول زندگی پر . آنچه در خلوت با اسداهللا علم در این باب می گفت و می شنید حتی تحقیرآمیزتر بود

فراز و نشیب شصت ساله اش، ما نه با یک شاه که با چندین شاه روبرو ھستیم و در درون ھمه آنھا ھم به قول حافظ 

  .بود" فغان و غوغا"، 

 

امروزه دیگر . در شاه، مانند ھر انسان دیگر، باید در سالھای نخست عمرش سراغ کردریشه این فغان و غوغا را 

روانشناسان متفق القول اند که شش یا ھفت سال اول عمر، شخصیت انسان شکل می گیرد و شخصیت شاه ھم از 

  .این قاعده مستثنی نبود

 

 

است و مبارزه با نیروھای گریز از مرکز، از خزعل پدرش اغلب غایب بود و به کار سی. کودکی شاه پررنج و کم محبت بود

وقتی ھم که حاضر بود فرزندانش را تخته بند نظم و  .نوکر انگلیس تا میرزا کوچک خان متحد شوروی، مشغول بود

  .نسق نظامی مالوف خود می کرد

اشرف به . گی می کردتا آن زمان با مادر و خواھرش زند. محمدرضا شش ساله بود که زندگی اش یکباره دگرگون شد

مادرش که پسرش را سخت . شمس ھم محبوب مادر و پدر و کژتاب بود. او عشقی گاه خفقان آور نشان می داد

اسالمش به نظرقربانی و سفره و نذر آغشته بود، حال آنکه رضاخان این گونه . دوست می داشت، سخت مذھبی بود

لش نشده بود که احساس کرد دست کم سه بار، امامان به ھنوز محمدرضا ھفت سا. باورھا را به سخره می گرفت

 .دیدارش آمدند و از مرگ قطعی نجاتش دادند

پدر، در مقابل، آنھا را . مادرش طبعا این دیدارھا را نشانی از نظرکردگی فرزندش می دانست و آنان را می پسندید

 .ھدی قدرتمند نیستبرازنده جوانی برومند و ولیع: می دانست و می گفت" زنانه"وھمیاتی 

گرچه در کودکی و جوانی به اعتبار سایه بلند و خوف انگیز رضا شاه، ولیعھد جوانش از تکرار شرح این دیدارھای 

، شاه از این دیدارھا به "ماموریت برای وطنم"قدسی امتناع می کرد، اما به ھنگام سلطنت، در نخستین کتابش، 

دلبستگی اش به مذھب ھنگامی اھمیت تاریخی پیدا کرد که شاه جوان بر تخت مھم تر اینکه . تصریح و تفصیل یاد کرد

 .سلطنت نشست

از ھمان روزھای اول حکومتش بر آن شد که با روحانیون نه تنھا از سر آشتی درآید، بلکه به تلویح و تصریح به تقویت 

اصلی سلطنت خود را در  خطر عمده و خصم. مذھب، که پدرش در تحدید نفوذ آن سخت کوشیده بود، ھمت کند

کمونیستھا و پس از چندی، به ھمراه آنھا در جبھه ملی سراغ می کرد و گمان داشت که در تقابل با این دو خطر 
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را باید در ھمین تغییر  ١٣۵٧به گمانم یکی از ریشه ھای انقالب اسالمی سال . عمده، مذھب یار و مددکار اوست

 .رفتمشی اساسی شاه در زمینه مذھب سراغ گ

پدرش اغلب غایب بود و به کار سیاست و مبارزه با نیروھای گریز از مرکز، از خزعل . کودکی شاه پررنج و کم محبت بود

وقتی ھم که حاضر بود فرزندانش را تخته بند نظم و . نوکر انگلیس تا میرزا کوچک خان متحد شوروی، مشغول بود

 .نسق نظامی مالوف خود می کرد

اه تاج سلطنت را بر سر گذاشت، فرزند شش ساله اش، محمدرضا را نه تنھا به ولیعھدی منصوب به محض آنکه رضاش

کرد بلکه بی تاخیر او را از دامن زنان که تا آن زمان مأمن محمدرضای جوان بود بیرون کشید و او را در کاخی مستقل، 

ه امر رضاشاه، از آن پس ھمه، از اعضای ب. مستقر کرد و مشتی محافظ و معلم مرد را مسئول تعلیم و تربیتش ساخت

حتی مادرش که به رغم . خاندان سلطنتی تا امرای ارتش و وزرای دولت، محمدرضای جوان را باید ولیعھد می خواندند

جدایی از رضاشاه، لقب ملکه گرفته بود، فرزند شش ساله اش را ولیعھد می خواند و ھرگاه کودک وارد اطاق می 

حتی رضاشاه ھم ولیعھد را صرفا شما خطاب می کرد و با او . ، بر سبیل احترام، برمی خاستشد، مادر پیش پایش

 .رفتاری متفاوت از دیگران داشت

اگر لحظه ای به واقعیت اھمیت شش سال اول عمر انسان ھا بیاندیشیم، آنگاه به گمانم چاره ای جز اذعان این 

ر پدری نیاز داشت، پدرش در صحنه ای سوای زندگی فرزندش واقعیت نداریم که درست در سالھایی که شاه به مھ

حتی وقتی که در صحنه خانوادگی حضور داشت، به سیاق سلوک قزاقی اش، از نشان دادن محبت و . مشغول بود

 .ابراز عالقه به فرزندانش، به خصوص به پسرھا، عاجز بود

 

 

ملکه فرح . می گفت در آنھا سلوک زنانه می آفریند. چنین عملی را نه شایسته خود، نه برازنده پسرانش می دانست

پھلوی ناتوانی شاه در ابراز محبت به ویژه از طریق بوسه و نوازش پدرانه، به فرزندانش را به ھمین بی مھری رضاشاه 

  .تأویل می کند

ن نیز بعالوه، سالھای آغازین زندگی نه تنھا برای شخصیت یک یک انسان ھا که برای سرنوشت و سلوک شاھا

زاده شده اند، اما شاه برای حکم " برای حکم رانی، نه حکم بری"به قول شکسپیر، شاھان . نقشی تعیین کننده دارد

مھمتر اینکه برخی . بری زاده و تربیت شد و آنگاه پس از شش سالگی، از او انتظار حکم رانی شاھانه می رفت

ان فرزند رضاخان دیده بودند و آنگاه بیست سال بعد می سیاستمداران، چون قوام السلطنه، نخست شاه را به عنو

 .بایست ھمان کودک دیروز را به عنوان پادشاه ارج بگذارند و اطاعت کنند

می گویند قوام که زخم زبانش شھرتی تمام داشت، در نخستین دیدارش با شاه در مقام شاھی به او گفته بود 

چون ده ھا داستان دیگر مربوط به  –اگر این ماجرا را قوام  حتی". ماشاءاهللا اعلیحضرت خوب بزرگ شده اید"

خود آفریده باشد و حقیقت تاریخی نداشته باشد، باز ھم گویای نکته تاریخی مھمی  –حاضرجوابی و درایت خود 

 .است
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 رضا شاه و فرزندانش؛ از سمت راست اشرف، شمس و محمدرضا

خانواده ھای سلطنتی برای احتراز از این معضل، شاھزادگان را  .جبروت سلطنتی عاریتی به دشواری تحقق پذیر است

حتی االمکان از انظار عمومی دور نگه می دارند، زندگی شاھزادگان را در پرده ای از رمز و راز و جالل و جبروت درمی 

 .اری رؤیت کندپیچند و نمی گذارند رعیت دولت، حاکم قدرقدرت آینده را در حالتی عاری از ھاله قدرت و جالل درب

 

به ھمین خاطر است که اصوًال پدیده سلطنت با عصر تجدد که در آن شفافیت در بیشتر عرصه ھا، به خصوص عرصه 

سیاسی، نه تنھا فضیلت که ضرورت است و نیز، با اصول دمکراسی و سماجت عکاسان و خبرنگاران و محققان و وجود 

فراد را ثبت و ضبط و بازیافتنی می کنند، وعرصه خصوصی شاھان را آرشیو و دوربین ھایی که لحظه به لحظه زندگی ا

   .مورد حمله و نظارت دائمی قرار می دھند، منافات دارد

 

  .سلطنت ھاله ای راز گونه وقدسی برای قدرت می طلبد و تجدد عصر پرده دری است و شفافیت و رمززدایی

حال و ھوایی یکسره متفاوت از شکوه مالزم با سلطنت  وقتی به زندگی پنج سال اول شاه می نگریم، می بینیم که

به ھمین خاطر بسیاری از کسانی که او را در این حالت دیده بودند، بعدًا به دشواری بیشتری می توانستند او . داشت

ود که در بعالوه، واقعیت بارز دیگر در این چند سال آغازین زندگی محمدرضای جوان این ب. را در مقام شاه به جد بگیرند

 .ھمه، از جمله خود او، از پدر می ترسیدند. طلب مھر پدری و در سایه وجود پرصالبت او بود

حتی پس از آنکه ولیعھد شده بود و بیش از پیش طرف توجه پدر قرار گرفت، آشکارا جثه نحیف خود را در برابر قد بلند 

دیدیم اطرافیان و ھمه کسانی که در حضور پدرم ظاھر بارھا به تصریح نوشته بود که می . پدر خوار وخفیف می دانست

 .می شدند از قد بلند و چشمان نافذ او می ھراسیدند
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جنم انسان ھا را به نگاھی . می گفت پدرم فضایل فراوان داشت و در آن میان، برجسته ترینش، آدم شناسی بود

تاریخی پدر بر او و دستاوردھایش سایه  در عین حال، در دوران سلطنتش ھم می دید که قد و قواره. درمی یافت

 .انداخته اند

ھمه به خصوص در سالھای سخت به یاد پدر صلوات می فرستادند و برای پسر چیزی جز تنفیذ یا تمجید کمرنگ و کم 

د تمجی. دیری نپایید که درباریان و نزدیکان شاه دریافتند که پیش پسر، فضل پدر را نباید گفت. سنگ در چنته نداشتند

سه کتاب شاه در این زمینه نکاتی به راستی شگفت . کارھای پدر را در حکم تعطیل ضمنی کارھای پسر می دانست

 .انگیز دربردارند و آنھا ھریک مصداق بارز رابطه سخت پیچیده پدر و پسراند

پدر نوشته شده از سوئی پر از تمجید و تکریم رضاشاه است و به روایتی، یکسره در سایه " مأموریت برای وطنم"

در بلندی این سایه ھمین بس که در متن انگلیسی سیصد و ھشتاد و پنج صفحه ای، کتاب نزدیک به پانصد بار . است

 .از رضاشاه یاد شده است

 

 شاه در حال نگارش کتاب پاسخ به تاریخ

ھمان چند صفحه اول کتاب در عین حال، در . در مقابل، تنھا شش اشاره مجمل به ملکه مادر در کتاب راه یافته است

باید به یاد . محمد رضا شاه شکی باقی نمی گذارد که دستاوردھای دوران او به مراتب برتر از کارھای پدرش ھستند

نوشته بود و به تحقیق می توان گفت که جمله دستاوردھای دوران  ١٣۴٠/١٩۶١داشت که شاه این کتاب را در سال 

 .و متحقق نشده بود سلطنتش ھنوز در راه بود

کمتر به مسائل فردی می پردازند و بیشتر در حکم " به سوی تمدن بزرگ"و  "انقالب سفید"دو کتاب بعدی شاه به 

  .گزارش ھائی آماری از چند و چون تحوالت مملکت اند

 

رفا در برخی زمینه با این حال، غیبت رضاشاه در صفحات آن دو کتاب و چند مورد تذکر این ادعا که در دوران رضاشاه ص

ھا، کارھایی مقدماتی و تدارکاتی انجام شد و سازندگی واقعی در دوران محمدرضاشاه پدید آمد، ھمه گویای 

  .پیچیدگی این رابطه پدر و پسری اند
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شگفت اینکه در یکی از کتاب ھا شاه حتی زمانی که از چند و چون به سلطنت رسیدن خود یاد می کند، از زمین و 

گوید و خدا را به خاطر قرار دادن سکان کشتی سرنوشت ایران در دست خود شکر می گذارد، اما از پدرش،  زمان می

 .که بنیانگذار دودمان پھلوی بود، ذکری به پاس نمی کند

چند و چون حضورش در  –به سوی تمدن بزرگ و انقالب سفید  – حتی شگفت انگیزتر از این غیبت پدر در دو کتاب شاه

 .برای وطنم است که ابعاد مھمی از این رابطه پیچیده را برمال می کندمأموریت 

چون (در آنجا شاه از روزی می گوید که دیگر جوانی کامل و بالغ شده بود و ولیعھدی مصدر برخی کارھای آزمایشی 

 .بود) ریاست جلسات پیش آھنگی

باران . اش به وضع ھوا بستگی داشت روزانه شاه برای کشاورزان ایران مھری خاص به دل داشت، انگار حال و ھوای

 لبخند بر لبانش می آورد و آفتاب به نشان خشکسالی محتمل، مضطربش می نمود

به . کالردشت از مناطق محبوب پدر بود و بعدھا به منطقه محبوب پسر بدل شده بود. روزی در کالردشت با پدر بود

مرداد را در ھمانجا، در کنار چند نفر از دوستان نزدیکش  ٢۵کودتای  عالوه، شاه ساعات بلند انتظار برای شنیدن نتایج

آن روز در کالردشت از پدر، که در جائی دیگر از کتاب بصیرتش در انسان شناسی و ارزیابی دقیق اش از جنم و . گذراند

 .او کدام است توان و لیاقت انسان را به کرات و تصریح ستوده بود، می پرسد که این روزھا محرک و ھدف اصلی

بدون . به دیگر سخن، از رضاشاه می پرسد که مھم ترین آرزوی سیاسی او این روزھا چیست؟ جواب پدر آماده بود

تأخیر و تأمل گفت می خواھد چنان دستگاه دولتی ای مستقر کند که پس از خروج او از صحنه ھم بتواند به کارش 

 .ادامه دھد

زخم زبان ھا و ایرادات واقعی دیگران و حتی نسبت به نیش ھایی که یکسره ولیعھد جوان، که ھمه عمر نسبت به 

با خود چنین استدالل . ساخته ذھن خودش بود، حساسیت فراوان نشان می داد، این بار نیز حرف پدر را به دل گرفت

 .لوی شک داردکرد که انگار پدر در توان پسر در حفظ تخت سلطنت و تداوم بخشیدن به دودمان تازه بر پاشده پھ

گرچه آن روز این چند کلمه بر پسری که تشنه مھر و اعتماد پدر بود  .گفته رضاشاه به ویژه از دو جنبه جالب توجه است

گویی رضاشاه می دانست که . گران آمده بود اما امروزه، در چشم انداز تاریخ آن را باید عین بصیرت تاریخی پدر دانست

 .فرزندش ساخته این کار نیست

 

طرفه آنکه شاه، به رغم رنجی که ھمه عمر از این . شواھد مھم دیگری ھم از این بی اعتمادی سراغ می توان کرد

 .دکالم صریح و گزنده پدر برد، خود بیش و کم عین ھمین عبارات را بارھا در باب ولیعھد خود با دیگران مطرح کر

اگر به یاد . از جنبه ای دیگر نیز امروزه شگفت انگیز می نماید" مأموریت برای وطنم"نقل گفته گزنده پدر توسط پسر در 

آوریم که شاه انسان شناسی رضاشاه را بزرگ ترین استعدادش می دانست، آنگاه آیا نباید پرسید که ذکر این ماجرا 
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خوانندگان و به تاریخ بود؟ آیا مستتر در عبارات آن کتاب این فریاد دل  نوعی ھشدار شاه به ١٩۶١در خاطراتش در سال 

 .نبود که مردم؛ بدانید که پدرم که انسان شناسی زبده و کاردان بود، مرا قادر به حفظ سلطنت نمی دانست

جرات بیان  البته در عین حال اگر کسی در آن روزھا چنین استنباطی از پیام مستتر کتاب ھم پیدا می کرد، قاعدتا

با ریشه گرفتن انقالب سفید کیش شخصیت شاه ھم در آستانه نضج گرفتن بود و قاعدتًا . علنی اش را نمی داشت

 .حتی بازگو کردن آنچه به تلویح در البالی خود کتاب شاه نھفته بود، کیفر می دید

تازه به مدرسه ای که در کاخ . روپا شددر ھر حال، محمدرضای جوان دوازده ساله بود که یکباره به تصمیم پدر، عازم ا

به . برایش ترتیب داده بودند خو کرده بود که ناگھان به حکم پدر از آن فضای مألوف و البته پرانضباط دور می شد

 .سوئیس می رفت تا تحصیالت اروپایی پیدا کند

 

انگار به غریزه می دانست که . و پاقرص فکر اعزام دانشجویان طراز اول مملکت به خارج بودرضاشاه از طرفداران پر 

 .می تواند از چنگ کابوس عقب افتادگی رھایی یابد" جھانی شدن"ایران تنھا با 

او خود می دانست که بی سوادی اش و بی اطالعی اش از فرھنگ و زبانھای خارج، به جز اندکی روسی که در میان 

اق ھا فراگرفته بود، برای او، به ویژه در مقابل اشرافیت پرمدعا و غالبا فریفته فرنگ ایرانی نکته ای منفی و موقعیتی قز

 .نمی خواست پسرش ھم به درد پدر دچار باشد. زیان بار بود

دیگری  ھمراه گروھی کوچک که مودب نفیسی و تیمورتاش از سرپرستانش بود و پسر تیمورتاش و پسر ١٩٣١در سال 

آن روزھا بین تھران و مرکز اروپا خط مستقیمی در کار . به نام حسین فردوست، از جمله ھمراھانش، به سوئیس رسید

به بندر . ولیعھد ھم از این قاعده مستثنی نبود. سفر پنج ساعته امروز دست کم یک ھفته به درازا می کشید. نبود

 .داده شدانزلی رفت که بعدھا به بندر پھلوی تغییر نام 

در عین حال در منزل معلمی زندگی می کرد که تدارک . در سوئیس نخست در مدرسه ای در شھر لوزان ثبت نام کرد

ھمه شواھد، از گزارش ھای کنسولگری ھای . آمدن اجاره نشین جدید خانه اش را اندکی گسترده تر کرده بود

. محیط مدرسه اول به طبع شاه جوان نمی ساخت انگلستان در سوئیس تا خاطرات فردوست، حاکی از آن است که

با ھمکالسی ھایش در جدال و تنش بود و باالخره مدیران مدرسه از رفتارش به ستوه آمدند و خواستار خروجش از 

 .گویا آخرین خالفی که اخراج محمدرضای جوان را سبب شد زد و خوردش با جوانی مصری بود. مدرسه شدند

ش از باال رفتن درآمد نفت، عده ای نسبتا کثیر، از حسین عال و عبداهللا انتظام تا امام جمعه و در حالیکه در سالھای پی

سید ضیاء، مرتب با شاه دیدار و رأی زنی می کردند، در دھه واپسین سلطنتش، دیگر رأی و نظر این گونه مشاوران را 

 .نه تنھا نمی جست که برنمی تابید

در ھمان روز اول ورودش به مدرسه بود که . مدرسه الروزه به تحصیل مشغول شداز سال تحصیلی بعد، محمدرضا در 

راننده و . تنھا سفر نمی کرد. بود (Hispana-Suiza) سوار ماشینی زردرنگ از نوع ھسپانو سوئزا. رخ داد" واقعه پھلوی"
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سران اشراف و پ. از ماشین که پیاده شد به اطرافش نظری انداخت. خدمتکار و پیشکاری ھمراھش بودند

ھیچ کس به او توجھی نداشت اما . سیاستمداران و سرمایه گذاران اروپا و امریکا اینجا و آنجا در حیاط حلقه زده بودند

یکی لوله ھای کرم پیچ در . گروھی از آنان ماشین را حلقه کردند. اتوموبیلش توجه ھمه ھم مدرسه ای ھا را جلب کرد

ره می کرد و آن دیگری گوشه ای دیگر از این دستگاه شگفت انگیز را به دقت می پیچ برآمده از سر خودرو را نظا

 .نگریست

رئیس مدرسه و ھمسر امریکایی اش تا نزدیک اتومبیل به استقبالش . محمدرضای جوان به ساختمان خوابگاه وارد شد

ودند، این ھمه احترام را از سوی ھم مدرسه ای ھا، به رغم آنکه خود از خانواده ھای نخبه غرب و شرق ب. آمده بودند

 .مدیران مدرسه ھرگز ندیده بودند

گون را ھمراه آورده  می گویند محمدرضا مجموعه بسیار سنگینی از چمدان ھا و ساک دستی ھا و جعبه ھای گونه

ن، برخالف رسم ولیعھد ایرا. دقایقی را در اطاق خود گذراند، که از قضا بزرگ ترین اطاق خوابگاه دانش آموزان بود. بود

چمدان ھا را باز کرد و پس از لحظاتی به صحن مدرسه گام  .رایج مدرسه، قرار بود در آن اطاق به تنھایی زندگی کند

 .گذاشت

می توان تصور کرد که در آن دقایقی که در آستانه ورود به حیاط مدرسه بود ذھن ولیعھد سخت مضطرب و پرآشوب 

 .نت را بر سر خود گذاشت و پسر ارشدش را ولیعھد کرداز لحظه ای که پدرش تاج سلط. بود

محمدرضای جوان ھم جمله آزادی ھا و دلخوشی ھای مألوف کودکانه را واگذاشت و در عوض امنیت محصوری را که 

تجربه مدرسه اولش نشانش داده بود که دیگر بدون منزلت و حمایت و قدرت . ھمزاد مقام سلطنت است برگرفت

قدرت و منزلت معموًال . خود، نمی تواند در شرایط عادی کودکی و جوانی با دیگران به راحتی سر کند برخاسته از مقام

 .ھمزاد انزوا و بیگانگی بوده و از فراز و فرودھای زندگی روزمره اند

 

النی شاه به اعتقاد می. عباس میالنی معتقد است شاه بر آن بود که ایران را از دور باطل فقر و عقب ماندگی برھاند

 تجدد خواه بود، اما راھی کژ و نادرست را برای رسیدن به تجدد برگزیده بود

جالل و جبروت سلطنت نه تنھا ھاله ای از قدرت می آفریند، بلکه سلطان را ناچار، از کش و قوس تالش معاش مألوف 

در آن . وزانه فزونی گرفتھرچه بر قدرت شاه افزوده شد، جدائی اش از این کش و قوس ر. مردم بیگانه می کند

لحظاتی که شاه در آستانه ورود به حیاط مدرسه بود، چه بسا که از واگذاشتن قدرت و امنیت برخاسته از مقامش 

 .مضطرب بود

آنچه درچند . می دانست که با گام گذاشتن در حیاط، به عرصه زندگی روزمره و تمامی ناامنی ھایش وارد خواھد شد

 .نام گرفت مؤید این اضطراب و نگرانی ھای ھمزاد زندگی عادی اش بود" واقعه پھلوی"ان دقیقه بعد گذشت و ھم

به دیگر سخن قدرت مردانه را باید در ھمان . ضرب المثلی است در فارسی که می گوید گربه را باید دم حجله کشت

 .ھمین سودا را در سر داشت گویا محمدرضای جوان ھم در دقایق اول ورودش به حیاط الروزه .اوان کار تثبیت کرد
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از ورزش سخن می گفتند، چنان که . مشتی از پسران گرد درخت ستبری که در مرکز حیاط مدرسه بود گرد آمده بودند

وقتی متوجه حضورش شدند که دیگر عصبانی . توجھی ھم به ھمکالسی تازه شان نداشتند .رسم پسران است

 .و دستھایش را به خطاب و عتاب باال و پایین می برد" می رفت چون ببری خشمگین اینسو و آنسو"شده بود و 

بود، " ترکیبی از فرانسه و انگلیسی گانگسترھای ھالیوودی"در عین حال، به زبانی که به گمان پسران امریکایی، 

یک تر الجرم نزد .پسران گمان کردند که گوشه ای از نیمکتی را که کنار درخت قرار داشت می خواھد. چیزی می گفت

خشمگین بود . اما زود دریافتند که او در طلب جایی در نیمکت نیست. به ھم نشستند و جایی برای تازه وارد باز کردند

 ."مردم باید پیش پای ولیعھد ایران به پا خیزند"چون گمان داشت 

گری به زخم زبان چیزی یکی به تمسخر خنده ای به لب آورد و آن دی. اما بچه ھا این رسم و رسوم را برنمی تابیدند

 به نزدیک ترین پسر درآویخت و از قضا او جوانی امریکایی به نام چارلی چایلزد. به ھیبت سلطانی پھلوی برخورد. گفت

(CHARLIE CHILDS) بود. 

 

چارلی بر سینه سلطانی دیری نپائید که ولیعھد به نفس نفس افتاده بود و . "پھلوی گریبان چارلی را گرفته بود

موی . لحظاتی طول کشید تا دو طرف را از ھم جدا کردند. نشسته بود و صورت سلطنتی را به ضربات مشت بسته بود

به . سیاھش در گوشه ای از چھره بر ابرو افتاده بود و در گوشه دیگر، صورتش خراش دیده بود و پیراھنش پاره بود

لبخندی زد و . ه اندازه حرکات پیشین اش ھم کالسی ھایش را تعجب زده کردحرکت بعدی اش ب. آرامی بر پا خاست

 ".آنگاه با چارلی به گرمی دوبار دست داد و به محبت دستی بر پشتش کشید

از . پھلوی گربه را دم حجله نکشته بود، اما از ھمان لحظه جایی محبوب و مطلوب در میان دانش آموزان دیگر پیدا کرد

در واقع ھر دو روی سکه شخصیت شاه، یعنی ھم . او را بسان شاگرد مثل شاگردان دیگر می دانستندآن زمان به بعد 

 .سویه ھملت مردد و مضطربش و ھم سویه ھرود خودکامه اش، در این رخداد به ظاھر بی اھمیت مشھود بود

تحصیالت ولیعھد ایران خبردار ، معاون کنسول انگلیس در شھر برن به الروزه سفر کرد تا از چند و چون ١٩٣۵در سال 

او بلند و خوش «می گوید . گزارشی که از آن دیدار تدارک دیده چھره ای گویا از محمدرضای جوان عرضه می کند. شود

در رشته ھای مختلف ورزشی سخت توانا . اندام است و از ظرافت ھای مینیاتورمانند ایرانیان در او نشانی نیست

 «.ازیگری برجسته استبه خصوص در فوتبال ب. است

. عالوه بر فوتبال که بی شک ورزش محبوبش بود، شاه اسکی ھم می کرد. در واقع بھترین فوتبالیست الروزه است

ھمه عمر به سرعت چه در ماشین، چه در اسکی و چه در قایق سواری . ماشینرانی ھم از ورزش ھای مطلوبش بود

 .دلبستگی ھای تمام داشت

است و جایزه بھترین دانش آموز را " سخت تیزھوش وکوشا"امه گزارشش می گوید ولیعھد کنسول انگلیس در اد

ولیعھد را ھم کالسی ھایش مثل شاگردی معمولی می دانند و حتی گاه به "می گوید  .دست کم یک سال برنده شد
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ود دارد و ھنگام غذا خوردن و تنھا امتیازش بر شاگردان دیگر این است که اطاقی از آن خ (Tutoyer) می گویند" تو" او

 .در صف نمی ایستد و با بچه ھای دیگر غذا نمی خورد

 

 

ولیعھد به نظر نزد ھم کالسی ھا از محبوبیت برخوردار است و از آنجا که ھرکدام از پسرھا فرزند "به روایت کنسول 

  ".ندھیچ کدام امتیازات جزئی ولیعھد را به دل نمی گیر. اشراف و سیاستمداران بزرگ اند

 

 و ھم مدرسه ای ھایش در اروپا) نفر اول از سمت چپ(محمدرضا پھلوی 

آنجا می توان قاعدتًا نخستین اشاره به پدیده . این گزارش کنسول انگلیس از یک جھت دیگر نیز سخت پراھمیت است

ت ھای زندگی شاه پرون را به راحتی می توان از جنجالی ترین شخصی. ای را که ارنست پرون نام داشت سراغ گرفت

گرچه بسیاری از ایرانیان پرون را جاسوس انگلیس می دانند، اما گزارش کنسول انگلیس حکایت از واھمه . دانست

 .انگلیسی ھا از این دوستی نوپا دارد

راھنما، فیلسوف و "می گوید شھروند سوئیس است و به ظاھر . می خواند" عجیب ترین مرد جوان"کنسول او را 

 ".شاھزاده عمل می کرد (Super-Servant) نوکر –شاھزاده است ظاھرًا در سوئیس چون ابر  دوست اصلی

سنش ده سال از شاه بیشتر بود و این تفاوت سن در زمان آغاز آشنایی . پرون فرزند یکی از کارگران مدرسه الروزه بود

عدھا در تھران تالشی در پنھان کردن در عین حال، ھم جنسگرا بود و نه در سوئیس، و نه ب. شان عجیب تر می نمود

 .این جنبه از سلوک و شخصیتش نمی کرد

شعر ھم می گفت قاعدتًا به راحتی می توان تصور کرد که در الروزه، که . ھمچنین به شعر و رمان عالقمند بود

به اقتضای فرھنگ  شاگردان ھمه از طبقات فرادست بودند و فرودستان را اغلب به دیده تحقیر می نگریستند و بعالوه،

 .حاکم آن زمان، که ھم جنسگرایان را تمسخر و تخفیف می کردند، روزگار بر کسی چون پرون سخت می گذشت

اغلب مثل دلقک یک کمدی موزیکال لباس می  . . .آدم عجیبی است : "کنسول انگلیس در وصف پرون می گوید

دوستانش، شگفت انگیزترین مطالب را به خصوص  پوشید و در عین حال کف بین ھم ھست و با نگاھی به کف دست

 ."در مورد زندگی جنسی آنھا به زبان می آورد
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به ھمین خاطر پرون پیوسته مورد طعن و ضرب شاگردان مدرسه بود و حتی می گویند در یکی از مواردی که پرون 

را در کنف حمایت خود قرار  تحت ضرب و شتم کالمی و جسمانی بود، محمدرضای جوان به دفاعش آمد و از آن پس او

 .داد

باران لبخند . برای کشاورزان ایران مھری خاص به دل داشت، انگار حال و ھوای روزانه اش به وضع ھوا بستگی داشت

 بر لبانش می آورد و آفتاب به نشان خشکسالی محتمل، مضطربش می کرد

در الروزه ھر شب برای . دلبستگی پیدا کرد زیر نظر پرون بود که محمدرضای جوان در آن سالھا به شعر فرانسوی

 .شاه بعدھا ادعا کرد که در این دوران از شاعران محبوبش یکی ھم بودلر بود. ولیعھد شعر یا رمان می خواند

برای حدود بیست سال پرون که سخت منفور بسیاری از درباریان به خصوص ملکه ثریا بود، نزدیک ترین یار و یاور شاه 

معلوم نبود که آیا ولیعھد جرات خواھد کرد دوست تازه یاب خود را که در عین حال نخستین دوستی بود در آغاز . شد

 .که خود برگزیده بود با خود به ایران باز گرداند

بدھد و ھمواره مترصد یافتن و اصالح " تعلیماتی مردانه"قاعدتا حدس می توان زد رضاشاه که می خواست به پسرش 

مردانه در اوبود، این واقعییت را خوش نمی داشت که ولیعھد با مردی که ده سال از او مسن تر و  ھرگونه رفتار غیر

 .خشم رضاشاه را حتی ولیعھد که سخت محبوب پدر بود، برنمی تابید. آشکارا ھمجنسگرا بود به ایران باز گردد

*** 

و تجدد خواه بود، اما راھی کژ و نادرست را برای ا. شاه بر آن بود که ایران را از دور باطل فقر و عقب ماندگی برھاند

در عرصه ھنر آزمایشی ترین . مملکت را از لحاظ بافت و روبنای اقتصادی نوسازی کرد. رسیدن به تجدد برگزیده بود

گمان داشت که اذھان مشوب را می توان به مدد رفاه و رونق  .شکلھای ھنری را تحمل و حتی ترویج می کرد

  .و منقاد کرداقتصادی مطیع 

باران لبخند . برای کشاورزان ایران مھری خاص به دل داشت، انگار حال و ھوای روزانه اش به وضع ھوا بستگی داشت

با تاکید وقفه ناپذیر و یک دنده بر روایت . بر لبانش می آورد و آفتاب به نشان خشکسالی محتمل، مضطربش می نمود

ھموار کرد که رھبرش تجدد ستیز بود و سودای ایجاد حکومتی مذھبی و مستبد  خاص خود از تجدد راه را برای انقالبی

 .و منزوی از جھان در سر داشت

مردی بود که کشور را به قول شکسپییر . در یک کالم شاه یکی از شخصییتھای شکست خورده، اما کلیدی زمان بود

 ".نابخردانه، اما سخت دوست می داشت"

 

  


