
  نيما احمدپور
روزهاي پيش رو، يادآور ازدواج س�ؤال برانگيز 
محمدرض�ا پهلوي با ف�رح ديبا اس�ت. اهميت 
بازپژوه�ي در اين ب�اره، نه در اهمي�ت ازدواج 
يا همس�ر س�وم ش�اه كه در بازخوان�ي هويت 
پهلوي هاست. به ويژه نزديكي به چهلمين سالروز 
پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي، اين خوانش 
را بهنگام ساخته است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
محمدرضا پهلوي پس از جدايي از ثريا اسفندياري، 
قصد داشت با ماريا گابريال- دختر پادشاه سابق ايتاليا- 
ازدواج كند و مقدمات اين ازدواج نيز فراهم شده بود 
و براي مشكل اختالف مذهب هم راه حلي پيدا شده 
بود، اما گابريال ناگهان بدون هيچ هشدار قبلي تغيير 
عقيده داد و از ازدواج با ش��اه منصرف شد. علم دليل 
اين انصراف ناگهاني را بدگويي پري سيما زند )همسر 
عبدالرضا، برادرناتني شاه( از عياشي ها و فساد اخالقي 
شاه و اطرافيانش، به خصوص اشرف ذكر كرده است. 
شاه بعد از آگاه شدن از بدگويي همسر عبدالرضا عليه 

خود و خواهرانش، آنها را از دربار طرد كرد. 
  انبوهي از روايات متناقض

به هر حال در مناب��ع تاريخي و اس��ناد، دو روايت 
مشخص در مورد جريان آشنايي شاه با فرح يافت 
مي شود: يك روايت رسمي كه در كتاب هاي رسمي 
و تاريخ نگاري هاي دوره  پهلوي درج ش��ده اس��ت 
و يك روايت غيررس��مي كه با توجه ب��ه اينكه در 
خاطره نگاري هاي رجال پهلوي همگي تقريباً اين 
روايت غيررسمي را به عنوان سرفصل آشنايي شاه 
و فرح بيان كرده اند، مي توان با اعتماد بيشتري به 
آن نگريست. روايت رسمي و درباري آشنايي شاه و 
فرح را مارگارت الينگ در كتاب »مصاحبه با شاه« 
چنين توصيف مي كند: »در ارديبهش��ت 1337، 
شاه 39 س��اله براي س��فري خصوصي به پاريس 
رفت، سفير كبير ايران در فرانسه، مهماني كوچكي 
ترتيب داد تا در آن بهترين دانش��جويان ايراني در 
خارج از كشور را به شاه معرفي كند. در ميان آنان، 
دانشجوي دختري 20-19 ساله بود كه در دانشكده 
ويژه آرشيتكت پاريس، س��ال سوم تحصيالتش را 
مي گذراند. به گفته الينگ، فرح ديب��ا در ديدار با 
شاه محكم جلوي شاه مي ايستد و در مورد مشكل 
بيكاري فارغ التحصيالن از شاه توضيح مي خواهد!« 
و همين امر مقدمه اي براي آش��نايي شاه و فرح به 
حس��اب مي آيد. اما روايت هاي غيررسمي به  رغم 
تفاوت هايي در جزئيات، يك نقطه  اش��تراك قابل 
توجه و شروعي مشترك دارند. در همه آنها، سرنخ 
آشنايي ش��اه و فرح به داماد ذي نفوذ ش��اه كه به 
خوشگذراني و عياشي و البته بددهني معروف بود، 
مي رسد و اين فرد كسي جز اردشير زاهدي )داماد 

شاه و سفير ويژه  او در واشنگتن( نبود. 
  كالمي از مادر عروس!

اما روايت فريده ديبا از جريان آشنايي شاه و فرح كه 
در مقطع بعد از سرنگوني رژيم سلطنتي بازگو شده، 
چنين اس��ت: »فرح كه در آخرين سال تحصيلش 
در فرانس��ه براي ازدواج با كريم پاشا بهادري آماده 
مي شده، براي تمديد اسناد مربوط به ويزا و حواله 
ارزي تحصيلي آخرين سال تحصيلش در فرانسه، 
به تهران مراجعه كرده و به وزارت  خارجه مي رود، 
اما وزارت  خارج��ه از تمديد اس��ناد مربوط به وي 
خودداري كرده و به او اطالع مي دهند كه نامش در 

ليست مخالفان فعال اعليحضرت شاه قرار دارد.« 
فرح با ناراحت��ي به نزد دايي اش رفت��ه و جريان را 
براي او تعري��ف مي كند. محمدعل��ي قطبي براي 
حل مش��كل فرح تلفني با احمدعلي ابتهاج )برادر 
ابوالحسن ابتهاج، رئيس س��ازمان برنامه  و  بودجه(  

صحبت مي كند و ابته��اج به او ق��ول مي دهد كه 
شخصاً با اردش��ير زاهدي كه آن موقع رئيس امور 
دانش��جويان ايراني مقيم خارج بود، تماس بگيرد. 
م��ادر ف��رح در رواي��ت آن روزها، اضاف��ه مي كند 
كه هم��ان روز از وزارت  خارجه تم��اس گرفتند و 
گفتند كه شخص آقاي مديركل )اردشير زاهدي( 
مي خواهد دوش��يزه فرح ديبا را ببينند. فرداي آن 
روز فرح به اتفاق مادر و دايي اش به محل وزارتخانه 
م��ي رود. محمدعلي قطب��ي ب��راي جلوگيري از 
بازداشت احتمالي فرح، سند منزل مسكوني اش را 
هم به همراه مي برد تا در صورت نياز به وثيقه، آن را 
گرو بگذارد، ولي ماجرا به گونه اي ديگر، رقم خورد. 
در حالي كه مادر و دايي فرح نگران و مضطرب در 
مقابل ساختمان وزارت خارجه منتظر بودند، ناگهان 
فرح خوشحال و خندان از در وزارت  خارجه خارج 
مي شود! اين لبخند، شروع مهم ترين دوره زندگي 
فرح بود، هفته بعد نيز فرح به ديدن اردشير زاهدي 
مي رود. فرح ديبا بعدها اين ديدارها و گفت وگو را  با 
اردشير زاهدي چنين توصيف كرده است: »عده اي 
از دوس��تان گفتند كه من نمي توان��م از ارز دولتي 
استفاده كنم و چون تمشيت امور دانشجويان ايراني 
كه در خارج تحصي��ل مي كردند با آقاي اردش��ير 
زاهدي ب��ود براي طرح موضوع به ايش��ان مراجعه 
كردم، نمي دان��م و هنوز هم نپرس��يده ام كه آقاي 
اردشير زاهدي چه چيزي در من ديدند كه خيلي 
محترمانه گفتن��د: واال حضرت ش��هناز عالقه مند 

هستند كه شما را ببينند.« 
  اردشير زاهدي روايت مي كند!

در خاطرات اردشير زاهدي با زاويه ديگري از اين 

روايت آشنا مي شويم: »يك روز در محل دفتركار 
موق��ت خ��ود در وزارت  خارجه نشس��ته بودم كه 
سكرترم اطالع داد يك دانش��جوي مقيم فرانسه 
تقاضاي ديدار با شما را دارد. ضمن صحبت هايمان 
متوجه ش��دم كه دوش��يزه فرح ديبا براي ديدار با 
افراد خانواده اش به ايران آم��ده، ولي در فرودگاه 
مأموران ش��هرباني گذرنامه او را اخذ كرده اند. من 
از ايشان س��ؤاالتي كردم و متوجه شدم ايشان در 
زمان دانش��جويي در پاريس، به واسطه همكالس 
بودن با چند دانشجوي چپ گرا و چند دانشجوي 
عضو سازمان دانشجويي حزب توده و كنفدراسيون 
دانش��جويان ايران��ي، م��ورد س��وءظن مقام��ات 
اطالعاتي سفارت ايران در پاريس قرار گرفته و نام 
او را در ليست دانش��جويان مخالف رژيم به تهران 

فرستاده اند.« 
همان طور ك��ه فرح، م��ادرش و اردش��ير زاهدي 
گفته اند، اردشير زاهدي، فرح را به ويالي حصارك 
دعوت مي كند ولي اينكه آيا قصد اردشير زاهدي از 
دعوت فرح به حصارك، معرفي او به شاه بوده يا نه، 
نكته اي مبهم است، زيرا اردشير زاهدي، وضعيت 
فرح و سليقه  ش��اه را چنين توصيف مي كند: »اين 
دختر سيه موي و الغر اندام و تا حدودي سيه چرده 
)سبزه( است و شاهنشاه كه قباًل همسري به زيبايي 
ملكه ثريا داشته اند، حاال چطور ممكن است كه اين 
دختر را كه به نظر مي رس��د از خانواده اي معمولي 

هم باشد بپسندد؟«
آن هم شاهنش��اهي)!( كه به گفته اردشير زاهدي 
به نحوي افراطي و غيرقابل باور به زنان و دختران 

موطاليي عالقه مند بود!
  روايت روشنگر حسين فردوست

ارتشبد حسين فردوست دوست و محرم اسرار شاه و 
معاون ساواك و رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي 
)سازماني اطالعاتي موازي س��اواك كه به چشم و 
گوش شاه معروف بود( جريان آشنايي شاه با فرح 
را چنين روايت مي كند: »چنين دختري )منظور 
فرح است( نمي توانست مورد پس��ند هيچ مردي 
باش��د، براي درك اين ادعا كافي است به آلبوم آن 
دوران فرح مراجعه شود)!(، فرح از فرط استيصال 
براي اخذ كمك مالي به س��راغ اردشير زاهدي در 
حصارك مي رود ت��ا بتواند در پاري��س تحصيل و 
زندگي كند. اگر ندانيم حصارك چيس��ت، ش��ايد 
مسئله مفهوم نش��ود. در حصارك وياليي بود كه 
اردشير زاهدي با تعدادي از رفقاي جوانش، منتظر 
شكار دخترها و زن ها مي نشست و هر مراجعه كننده 
از جنس مؤنث اگر مورد پسند زاهدي واقع مي شد، 
بالفاصله به اتاق خواب مي رفتند و اگر مورد پسند 
زاهدي نب��ود، او را به يك��ي از رفقايش كه حضور 
داشتند مي داد. اين بود شغل و كار اردشير زاهدي، 
حال اين دختر در چنين وضعيتي به سراغ اردشير 
زاهدي در حص��ارك مي رود، البد زاه��دي از اين 
دخترك خوش��ش نيامده بود كه ب��ه محمدرضا 
تلفن مي زند ك��ه دختري اينجا آم��ده و اگر اجازه 
بدهيد او را بياورم و محمدرض��ا مي پذيرد و بدون 
تحقيق قبلي كه او كيس��ت و خانواده  او كيست، او 
را به فرودگاه مي برد... و در هواپيما به وي پيشنهاد 
ازدواج مي كند و معلوم است كه فرح نيز بالفاصله 

قبول مي كند!«
  محمدرضا پهلوي و دور زدن عمدي اردشير 

زاهدي در روايت رسمي
شاه با ناديده گرفتن عمدي نقش اردشير زاهدي در 
برقراري اين آشنايي، نقطه شروع اين آشنايي را به 
دخترش شهناز و ديدن عكس فرح در آلبوم او و در 
پي آن درخواستش از شهناز براي ترتيب دادن يك 
مالقات با فرح مربوط مي سازد و اين در حالي است 

حس�ين فردوس�ت:  چني�ن دختري 
)فرح ديبا( نمي توانس�ت مورد پسند 
هي�چ م�ردي باش�د، ب�راي درك اين 
ادعا كافي اس�ت به آلب�وم آن دوران 
فرح مراجع�ه ش�ود)!(، ف�رح از فرط 
اس�تيصال براي اخ�ذ كم�ك مالي به 
س�راغ اردش�ير زاه�دي در حصارك 
مي رود ت�ا بتوان�د در پاريس تحصيل 
و زندگ�ي كند. اگ�ر نداني�م حصارك 
چيست، شايد مسئله مفهوم نشود...
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تأمالتي در روايات موجود درباره ازدواج محمدرضا پهلوي با فرح ديبا
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 اردشير زاهدي، ويالي حصارك 
و يك عالمت سؤال بزرگ!

كه روابط شاه با دختر بزرگش به داليل مختلف 
و از جمله تحت تأثير بودن روحيه خاص شهناز 
از مادرش فوزيه )همسر اول شاه(، هميشه تيره 
و سرد بود. به خصوص در قضيه ازدواج شهناز با 
خسرو جهانباني )كه شاه به شدت با اين ازدواج 
مخالف بود(. با اين اوصاف اينكه شاه با معرفي 
و توصيه شهناز با فرح آشنا شده باشد، چندان 
منطقي به نظر نمي رسد. اشرف خواهر دوقلوي 
شاه كه هميش��ه س��عي مي كرد ضعف ذاتي و 
ش��خصيتي محمدرضا را با جس��ارت خودش 
جبران كند، روايت ديگري از ش��روع آشنايي 
فرح و ش��اه دارد كه باز هم جاي پاي اردش��ير 
زاهدي در آن ديده مي  شود. البته روايت اشرف 
از اين آش��نايي به طور كلي ب��ا روايت ديگران 
متفاوت است. اشرف در خاطرات خويش كه آن 
را »چهره هايي در يك آينه« نام نهاده، واسطه  
آشنايي شاه و فرح را اسفنديار ديبا دندانپزشك 
مخصوص دربار ذكر كرده و مي نويسد اسفنديار 
ديبا به اردشير زاهدي مي گويد كه خواهرزاده 
بسيار زيبا و دوست داش��تني دارد كه اسمش 
فرح اس��ت و مي تواند همس��ر خوبي براي شاه 
بش��ود! جالب آنكه ف��رح و فريده ديب��ا و هيچ 
يك از كساني كه در مورد آش��نايي شاه و فرح 
خاطراتي بيان كرده اند، هيچ اش��اره اي به اين 

دايي دندانپزشك مخصوص دربار نكرده اند. 
  رواي�ت ع�روس دون پاي�ه از آغازين 

ديدار
فريده ديبا در خاطرات��ش از برگزاري چندين 
جلسه آشنايي شاه و فرح ياد مي كند كه يكي از 
آنها در مهماني شهناز، در ويالي حصارك اتفاق 
افتاد. فرح در مورد اولين آش��نايي و نخستين 
سخناني كه بين ش��اه و او در ويالي حصارك 
اردش��ير زاهدي رد و بدل ش��د، چنين روايت 
كرده اس��ت: »اولين جمله اي كه اعليحضرت 
از م��ن پرس��يدند اي��ن ب��ود: كج��ا تحصيل 
مي كنيد؟ با اين جمله آش��نايي ما آغاز شد. و 
چند دقيق��ه اي چگونگي تحصي��ل در پاريس 
محور گفت وگوهاي ما را تشكيل داد. من تحت  
تأثير مهرباني و برخورد محبت آميز شاهنشاه، 
حرف هايم را مي زدم، در بازگشت از حصارك، 
قلبم دستخوش هيجان فراواني بود، خانواده ام 
هم در جريان آن قرار گرفتند، اما آنچه كه پيش 
آمده بود آنقدر برايم غيرمنتظره بود كه آن را با 

هيچ يك از دوستانم در ميان نگذاشتم.«
ظاهر فرح نيز در اولين روز آش��نايي با ش��اه، 
معمولي و س��اده بود. اردش��ير زاهدي شكل و 
قيافه ف��رح در آن روز را چني��ن توصيف كرده 
است: »يادم هست كه يك پيراهن و دامن سفيد 
به تن داش��تند و آرايش هم اصاًل نداشتند، هر 
كس ايشان را مي ديد تصور مي كرد در برابر يك 

پرستار بيمارستان قرار گرفته است!«
اردش��ير زاه��دي در كت��اب خاطراتش، علت 
عالقه مندي زودهنگام و ازدواج نسبتاً عجوالنه 
ش��اه با فرح را خاطرات كودك��ي محمدرضا از 
يك پرس��تار فرانس��وي مي داند. محمدرضا از 
كودكي تا زماني كه رضاشاه او را براي تحصيل 
به سوئيس فرستاد، تحت تعليم و تربيت مادام 
ارفع يك زن فرانسوي كه شوهر ايراني داشت، 
قرار گرفته و طبعاً به فرهنگ و آداب و س��نن 
فرانس��وي عالقه و انس خاصي پيدا كرده بود 
و به عقيده  اردشير زاهدي، فرح خاطره خوش 
پرستار فرانسوي را در محمدرضا زنده مي كرد. 
ش��اه و فرح آنقدر به فرهنگ و زبان فرانسوي 
عالقه داشتند كه ش��اه به زبان فرانسه از فرح 
خواستگاري كرد! در عين حال شاه ترجيح داد 
براي جلوگيري از اعت��راض و گاليه احتمالي 
مادر و خواهرانش يك مراس��م خواس��تگاري 
رسمي و سنتي هم در كاخ سعدآباد برگزار كند. 
در اين خواستگاري، مادر شاه و اعضاي خانواده 
سلطنتي و اردشير زاهدي و شهناز و البته فرح 
و مادرش حضور داش��تند. بالفاصله بعد از اين 
خواستگاري بود كه به دستور شاه، ويالي پالك 
پ11، خيابان معدل الدول��ه دروس  -كه جزو 
امالك سلطنتي بود- به فريده ديبا واگذار شد. 
  عالئم�ي از اخت�الف فاح�ش طبقاتي 

در يك ازدواج
فريده ديبا در خاطراتش به ياد مي آورد كه اولين 
هديه  شاه به فرح، يك اتومبيل شورولت كرايسلر 
بود كه سوئيچ آن از طال بود! هديه بعدي شاه به 
فرح، يك سينه ريز برليان بود. در اين خاطرات 
مادر ف��رح از احس��اس خجالت و تأس��في ياد 

كرده اس��ت كه در هنگام دريافت اين هداياي 
سلطنتي به او دست داده بود: »ما در برابر اين 
هداياي گرانبها چه چيزي مي توانستيم به شاه 
هديه كني��م؟ من به عنوان م��ادرزن او وظيفه 
داشتم مطابق آنچه عادت و رسم ايرانيان است، 
متقاباًل هديه اي براي داماد آينده ام بگيرم. اما 
تهيه هديه اي درخور شاه كه مي بايست شاهانه 

باشد، از عهده من خارج بود.« 
فرح به گفته مادرش، دو تابلويي كه خودش از 
منظره قله  دماوند نقاشي كرده بود را قاب كرد 
و به شاه هديه داد. هفته اول خردادماه 1338، 
آنطور كه فريده ديبا مي نويسد فرح خبر دعوت 
رسمي شاه از خودش، فريده و محمدعلي ديبا 
)دايي فرح( را به مادرش داد و اين اولين باري 
بود كه پاي اين مادر و دختر به كاخ سعدآباد باز 
شد. بي گمان شناخت و بررسي نقش فرح ديبا 
مستقل از نقش و حضور زني به نام فريده ديبا 
ممكن نيس��ت. فرح در دامان اين زن پرورش 
يافت. او و مادرش ه��ر دو، همزم��ان به دربار 
پهل��وي راه پي��دا كردند و تا آخري��ن روزهاي 
حيات محمدرضا، در تبعيد به پاناما و مراكش و 
امريكا و در نهايت تا آخرين تبعيدگاه شاه، يعني 

مصر، با او بودند. 
علي حيدر شهبازي محافظ شخصي شاه كه از 
سال 1332 ش تا سقوط ش��اه از نزديك ترين 
افراد به ش��اه و ش��اهد جزئي تري��ن رفتارها و 
واكنش هاي خانواده ش��اه بوده است )ازجمله 
زمان ورود ف��رح ديبا به خانواده س��لطنتي به 
عنوان همسر سوم ش��اه( در خصوص عقايد و 
رفتار فري��ده ديبا )مادر فرح( در ب��دو ورود به 
دربار، چنين روايت مي كند: »خانم فريده ديبا 
با يك جانماز و مهر و تس��بيح، وارد دربار شد و 
در اولين قدم هنگام معرفي به درباريان، با هر 
كسي كه دس��ت مي داد)!( از او سؤال مي كرد: 
شما نماز مي خوانيد؟ بعضي ها مي گفتند: بله! 
و او هم يك سكه طالي پهلوي به آنها مي داد! 
فرح در همان اولين مهماني، به مادر محمدرضا 
)تاج الملوك( و اشرف پهلوي معرفي مي شود، 
مادر فرح واكنش تاج الملوك نسبت به معرفي 
فرح را فقط سكوت ذكر مي كند. تاج الملوك كه 
هيچ گاه نظر مساعدي به همسران محمدرضا، 
به خصوص فرح نداش��ت، هيچ تالش��ي براي 
پذيرفت��ن فرح و ايج��اد رواب��ط صميمانه با او 

انجام نداد.« 
  رفع ممنوعيت خروج!

در مهماني اي كه بدان اش��ارت رف��ت، فرح از 
ش��اه اجازه گرفت تا براي تقدي��م پايان نامه و 
جمع آوري وس��ايلش به پاريس مراجعت كند، 
فرح در اين مورد چنين نگاش��ته است: »وقتي 
براي س��ر و صورت دادن به كارهايم به پاريس 
بازگش��تم، با س��ابقه  تحصيلي ك��ه در پاريس 
داش��تم، س��وژه  خوبي به دس��ت روزنامه هاي 
فرانس��وي افتاده ب��ود. مرتب مق��االت مّصور 
چاپ مي كردند و جريان را ب��ه صورت يكي از 

ازدواج هاي هزار و يك شب جلوه مي دادند.«
شاه ضمن موافقت با اين سفر، خواهرش شمس 
را )كه عازم اروپ��ا بود( مأمور ك��رد كه در اين 
سفر همراه فرح به فرانس��ه برود. بدين ترتيب 
فرح ديبا كه تا پيش از اين ممنوع الخروج بود و 
نامش در ليست سياه مخالفين شاه قرار داشت، 
با پاسپورت ديپلماتيك و هواپيماي اختصاصي 
دربار شاهنش��اهي همراه با مادرش و ش��مس 
و فتح اهلل مين باش��يان، شوهر ش��مس )كه از 
نوازندگان ماهر ويول��ون در الله زار بود و بعد از 
عروسي با ش��مس، نام خود را به مهرداد پهلبد 
تغيير داده بود( ش��هناز، فاطمه )خواهرناتني 
شاه( و ليلي اميرارجمند، دوست صميمي اش، 

به پاريس بازگشت. 
  عروسي با تابعيت دوگانه!

اما موضوع جالبي كه تنها اردش��ير زاهدي در 
خاطراتش به آن اش��اره اي كوتاه و گذرا كرده 
است، مسئله  تابعيت دوگانه  فرح بود. به گفته 
زاهدي، فرح داراي شناس��نامه و پاس��پورت و 
تابعيت فرانسوي هم بود. فرح كه تا پيش از اين 
يك دانشجوي توده اي مسلك و به قول مادرش، 
طرفدار فقرا محسوب مي شد، در پاريس مدام 
به بوتيك هاي شيك و مزون ها و سالن هاي مد 
معروف پاريس از قبيل كريستين ديور مي رفت 
و با حس��اب دربار، خريد مي ك��رد. فرح آنقدر 
عوض ش��ده بود كه وقتي به آرايشگاه معروف 
كارتيه پاريس رفت، اظهار عالقه كرد كه براي 
آرايش عروسي اش از آرايشگرهاي اين آرايشگاه 
به تهران بيايند! اس��داهلل علم، وزير دربار وقت 
نيز دو نفر از زبده تري��ن كارمندان وزارت  دربار 
را هم��راه فرح براي رت��ق و فتق ام��ور و انجام 
تشريفات الزم فرس��تاده بود. مادر فرح چنان 
از عروسي دخترش با شاه خوشحال بود كه در 
حين خريد عروسي در پاريس، مرتب با صداي 
بلند آهنگ ها و ترانه ه��اي گيلكي مي خواند و 
بشكن مي زد تا جايي كه اين كار او باعث جلب 
توجه عابران و رهگذران شد! بدين ترتيب دختر 
فقيري كه اردشير زاهدي -پسر سپهبد زاهدي 
عامل كودتاي 28 مرداد- به شاه معرفي كرده 
بود، سومين همسر محمدرضا شد. فرح بعدها 
توجه چنداني به اردش��ير زاهدي نداشت، اما 
اردشير زاهدي اينقدر با ملكه خودماني بود كه 
جلوي ديپلمات هاي خارجي و از جمله هنري 
كيسينجر -سياستمدار معروف امريكايي- فرح 
را ببوسد! به هر حال در 29 آذر ماه 1338، در 
كاخ گلس��تان )مقر تاريخي و س��نتي سلسله  
قاجاريه( جش��ن عروس��ي مفصل محمدرضا 
پهلوي و فرح ديبا با حضور بيش از400 مهمان 

برگزار شد.

  شاهد توحيدي
تاريخ مب��ارزات عالمان 
ش��يعي، ب��س پرنكته و 
خواندن��ي مي نمايد، چه 
اينكه روايت��ي از تكاپوي 
صدها س��اله چهره هايي 
است كه استقالل و مجد 
و عظمت از دس��ت رفته 
امت اس��الم و ش��يعه را 
مي خواستند و در طريق و طول بدان، جانفشاني هاي 
بسيار كردند. در ميان اين چهره ها، نام آيت اهلل العظمي 
سيدمحمدتقي خوانس��اري بس درخشان و برجسته 
اس��ت و اثري كه هم اين��ك معرفي مي ش��ود نيز، در 
بازشناسي آن بزرگ به رشته تحرير درآمده است. در 
ديباچه زندگي سياس��ي و اجتماعي آيت اهلل العظمي 
سيدمحمدتقي خوانس��اري به قلم ش��كراهلل اسدي 
مبرهن مي خوانيم: »روحانيت و مرجعيت شيعه نهادي 
برخاسته از متن مردم و تكيه زده بر مباني ديني است 
كه پاسداري از مرزهاي اعتقادي و نيز عزت مسلمين 
و سرزمين هاي اسالمي و دفاع از مظلومين را بر خود 
فرض مي دان��د. از اين رو در تاريخ سراس��ر پرماجراي 
روحانيت ش��يعه، درگيري با اس��تبداد حاكمان و نيز 
تعديات بيگانگان و كفار جلوه وي��ژه اي دارد كه البته 
شامل عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اعتقادي، نظامي 
و اقتصادي در كنار نشر معارف ديني در بين توده هاي 
مردم است. از اين حيث روحانيت شيعه پوياترين نهادي 
اس��ت كه با تكيه بر ظرفيت هاي ديني در جبهه هاي 
متعدد و گس��ترده اي مبارزه مي كند. لذا شناخت اين 
نهاد مي تواند ما را در استفاده بهينه از ظرفيت بزرگ 
و مؤثر در پاس��داري از مرزهاي سياس��ي و اعتقادي 
ياري كند. اين ش��ناخت همچني��ن مي تواند موجب 
مستحكم تر شدن مؤلفه هاي هويت ساز در شكل دادن 
به شخصيت نسل جوان جامعه ما شود. اثري كه اكنون 
به همت مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر ايران تقديم 
عالقه مندان به ويژه نسل جوان ايران اسالمي مي شود 
گام كوچكي در راستاي معرفي چهره اي درخشان از 
سلسله جليله مرجعيت شيعه است. شخصيتي كه پس 
از باليدن در مكتب تش��يع در هنگامه اي كه استعمار 

قصد نابودي بين النهرين و الح��اق آن به هند بريتانيا 
را داشت به دليل دس��ت اندازي به يك كشور اسالمي 
و طمع به سرزميني كه ناموس شيعه )عتبات عاليات( 
در آن قرار داشت به جهاد با دشمن سفاك برخاست و 
ضمن جهاد چهار سال اسارت در اردوگاه هاي دشمن را 
نيز به جان خريد و تا مرز شهادت پيش رفت. سپس با 
آزادي از زندان انگليسي ها و در دوره سياه ديكتاتوري 
رضاخاني به تقوي��ت حوزه در كن��ار آيت اهلل العظمي 
حائري يزدي پرداخت تا ظرفيت مبارزه با اس��تبداد و 
اس��تعمار را باال ببرد. در عين حال به مقابله با كش��ف 
حجاب و سياس��ت ضد فرهنگي پهلوي پرداخت. در 
سال هاي اشغال ايران توس��ط متفقين و خشكسالي 
آن س��ال ها نماز باران خالصانه آيت اهلل خوانساري كه 
منجر به نزول باران رحمت الهي بر اين سرزمين شد، 
قدرت نهايي معنوي اي بود كه جايگاه مرجعيت شيعه 
را به رخ اشغالگران و عوامل داخلي آنها كشيد. حضور 
مؤثر اين عالم بزرگ شيعه در مبارزات ملي شدن نفت 
در ايران نش��ان داد كه ذره اي از استعمارستيزي اين 
عالم ديني به رغم گذر زمان و چش��يدن طعم اسارت 
در اردوگاه  انگليس��ي ها كاسته نش��ده است. آيت اهلل 
خوانساري شخصيت جامعي داشت. شجاعت، ديانت، 
علم، صداقت، وفاداري، استقامت و پايداري، عبادت و 

تقوا از وجوه شخصيتي ايشان بود.« 
مؤلف در بخشي ديگر از ديباچه خود، در تبيين جنبه ها 
و مقاطع ديگر حيات  آيت اهلل خوانس��اري آورده است: 
»يك��ي از بزرگ ترين مش��خصه هاي زندگي آيت اهلل 
خوانس��اري در تاريخ اقامه نماز استس��قا )نماز باران( 
توسط ايش��ان اس��ت. اقامه فريضه نماز باران توسط 
آيت اهلل خوانس��اري براي مس��لمين موجب افتخار و 
مباهات ش��د و همه در برابر عظمت اسالم سر تعظيم 
و تكريم فرود آوردند. نماز باران در اوضاع ويژه حضور 
نيروهاي متفقين مجتمع از نيروهاي انگليسي، روسي 
و امريكاي��ي در قم نگاه ها را به يكب��اره متوجه عالمي 
روحاني و شخصيتي رباني از پيشوايان مذهبي شيعه 
در حوزه علميه قم كرد. واقعه اي عظيم و حادثه اي مهم 
در مقطعي از تاريخ ايران. اكنون در گرماگرم بيداري 
اسالمي در كش��ورهاي اسالمي بررس��ي حيات پربار 
عالماني نظير آيت اهلل العظمي خوانساري كه عمر خود را 
در جهاد علمي، سياسي و فرهنگي در راه اعتالي اسالم، 
تشيع و صيانت از سرزمين هاي اسالمي به ويژه ايران 
اسالمي صرف كردند ضمن آشنا ساختن نسل جوان 
ايراني و مسلمانان با چنين ذخاير ارزشمندي روشنگر 
راه ما در مسير مبارزه با استكبار و ريشه كن كردن آن 
از سرزمين هاي اسالمي اس��ت. به اميد چنان روزي و 

فرارسيدن فرج نهايي در سايه ظهور منجي موعود.«

حاشيه اي بر انتشار يادمان آيت اهلل 
العظمي سيدمحمدتقي خوانساري

مبارزه تا مرز شهادت

  آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری 
در كنار آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی

اردش�ير زاهدي، ف�رح را به ويالي 
حصارك دعوت مي كند ولي اينكه 
آيا قصد اردش�ير زاهدي از دعوت 
فرح به حصارك، معرفي او به ش�اه 
بوده يا نه، نكته اي مبهم است، زيرا 
اردش�ير زاهدي، وضعي�ت فرح و 
سليقه  شاه را چنين توصيف مي كند: 
»اين دختر سيه موي و الغر اندام و تا 
حدودي سيه چرده )سبزه( است و 
شاهنشاه كه قبالً همسري به زيبايي 
ملكه ثريا داش�ته اند، ح�اال چطور 
ممكن اس�ت كه اين دختر را كه به 
نظر مي رسد از خانواده اي معمولي 

هم باشد بپسندد؟«


