
 

 پیشینھ فرح دیبا 
 نیلوفر كسري 

پدرش . ش در بیمارستان آمریكاییان تھران دیده بھ جھان گشود1317مھرماه  22فرح دیبا ھمسر سوم محمدرضا شاه پھلوي در 
جد پدري فرح، میرزا محمود . سھراب دیبا از خانواده ھاي بزرگ آذربایجان و مادرش فریده قطبي از خاندان ھاي قدیمي گیالن بود

او . از رجال متنفذ عصر قاجار بود كھ سالیان سال در وزارت امور خارجھ خدمت مي نمود) شعاع الدولھ(عالء الملك طباطبایي دیبا 
از بركشیدگان میرزاسعیدخان موتمن الملك وزیر امور خارجھ ناصرالدین شاه بود كھ پس از ورود بھ وزارت امور خارجھ مدارج 

ق براي بعضي 1287عالء الملك در سال . ترقي را طي نموده سال ھا در كنسولگري و سفارتخانھ ھاي ایران خدمت كرده بود
مذاكرات سرحدي ایران و افغانستان ماموریت لندن یافت و با مساعي حاجي محسن خان وزیر مقیم لندن با وزارت خارجھ انگلیس 

سپس بھ كارپردازي حاجي طرخان رسید و پس از چند سال بھ . تبادل افكار یافت و قرار قطعي تعیین حدود ایران و افغانستان را داد
ق بھ وزیر مختاري روسیھ منصوب شد و عامل موثري در 1303در سال . قنسولي تفلیس و سپس شارژ دافري پطرز بورغ نائل آمد

امین السلطان . در دوران صدارت امین السلطان بھ تھران احضار و مامور سفارت عثماني گردید. مناسبات میان ایران و روس گشت
مساعي او در . دستور دستگیري سھ تن از آزادیخواھان بزرگ عصر مشروطھ كھ بھ دولت عثماني پناھنده شده بودند بدو داد

. دستگیري این سھ تن بھ نتیجھ رسید اما در مورد دستگیري سیدجمال الدین اسدآبادي كاري از پیش نبرد و بھ دربار تھران احضار شد
ق بھ وزارت عدلیھ و بعد بھ سفارت كبري رسید بعدھا براي اعالن تاجگذاري محمدعلي 1327ق بھ وزارت علوم و 1325در سال 

پرنس ارفع الدولھ، اسحاق خان مفخم الدولھ، اسمعیل خان ممتازالدولھ، . شاه بھ دربار اطریش و ایتالیا و اسپانیا ماموریت یافت
 . محمودخان مفخم السلطان، صفاء الممالك و ساعد مراغھ اي از تربیت شدگان او بودند

سھراب پس . میرزا محمودخان پسرش سھراب را بھ مدرسھ نظام سن پطرز بورگ گذارد تا بھ كسب آموزشھاي جدید نظامي بپردازد
از اتمام تحصیالت نظامي بھ فرانسھ رفت و در رشتھ حقوق بھ تحصیل پرداخت، او پس از كسب مدرك لیسانس دانشكده حقوق بھ 
دانشكده افسري سن سیر فرانسھ داخل گشت و پس از فارغ التحصیلي بھ ایران مراجعت كرد و در قسمت دادستاني لشكر تھران بھ 

 . سال داشت بیمار شد و بھ مرض سرطان درگذشت 9اما بخت با او یار نبود و در جواني ھنگامي كھ دخترش تازه . خدمت پرداخت

فرح تحصیالت خود را در مدرسھ ایتالیایي ھا و . پس از مرگ سھراب دیبا، فریده قطبي و فرح بھ خانھ محمدعلي قطبي منتقل شدند
سالگي در مدرسھ ژاندارك بھ تحصیل پرداخت و پس از اخذ مدرك دیپلم متوسطھ بھ  16او تا سن . سپس مدرسھ ژاندارك ادامھ داد

 . دنبال پسردایي خود رضا قطبي بھ فرانسھ رفت تا در رشتھ معماري مشغول تحصیل گردد

او بعدھا پس از آشنایي با محمدرضا پھلوي و . فرح دیبا زبان فرانسھ را بھ خوبي حرف مي زد و پاریس میھن دومش محسوب مي شد
این . ازدواج با او ھمچنان این شیفتگي را حفظ كرد و در طول مدت تحصیل با گروه خاص دوستان ایراني مقیم فرانسھ مراوده داشت

 . گروه پس از ازدواج او بھ ایران آمدند و مصدر مقام ھاي مھمي گشتند
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