
 

 رضا شاه در سفرنامه هايش

homayoun 
سه نسل روشنفكران و سرامدان فرهنگى و آوشندگان            . در تاريخ همروزگار ايران هيچ آس مانند رضا شاه ترور شخصيت نشده است                   

دست پروردگان نامستقيم او، آنها آه زنده ماندنشان          . اى زشت بنگارند    مذهبى و ملى آوشيدند از او چهره         سياسى، بيشترشان، از چپ و     
نيز به برنامه نوسازندگى او بستگى داشته بود، نه آمتر از رقيبانش، بر خود فرض دانستند آه پا بر هر واقعيتى نهاده، او را سرچشمه هر 

آنچه را نيز آه نمى شد از           . اش وطن فروشى به قلم رفت         خدمتهاى او خيانت و ميهن پرستى        . نديافتند بشمار  چه در ايران ناپسند مى       
دشمنانش را اگرچه ناسزاوار ترين، به زيان       . پيشرفتهاى دوران او انكار آرد يا ناديده گرفت، ساخته دست بيگانگان و جبر تاريخ شمردند                

مرتجعين دشمن آبادى و آزادى ايران و عوامل ثابت شده بيگانه، قهرمانان آزادى                      به هزينه او از ترسويان پولدوست و             . او باال بردند   
از آينه به او و آنچه       . اش آه فرو افتادن ايران در آام هرج و مرج و بازگشت از مسير بهروزى بود شادى آردند                      بر سرنگونى . ساختند

ا، آه رمگى خود را پذيرفته، گوسفند وار دنبال آنها بودند به             از او مانده بود در چرخشى هزار و سيصد چهارصد ساله، خود و مردمى ر                
تر از لجن مال آردن ميراث او         اى مهم  بقاياى بى اميد و از دو سر باخته شان هنوز مسئله            . انداختند بد ترين سياهچالى آه برسر راه بود       

 براى خود نمى شناسند
 

 
 آه به دست فرزندش در انقالب           ١٣٢٠/١٩۴١رسيد آه شكست سياسى رضا شاه در شهريور               تا دير زمانى به نظر ساده انگاران مى            

هر چه  . مصدق و خمينى  : اسالمى آامل شد يك شكست تاريخى و برگشت ناپذير است؛ سده بيستم ايران زير سايه دو نام ديگر افتاده است                      
رضا . نگريستند مايه شرمندگى سده بيستم، و نه تنها در ايران، است           بود سخن از يك دوره دو سه ساله بود و يك انقالب آه اگر خوب مى                

آينده . شاه حتا در دست بيغرض ترين ناظران، يك شخصيت درجه دوم بود آه اگر چه آارهائى هم آرده بود ولى چيزى براى آينده نداشت                        
رفت، در بهترين صورتش ترآيبى از آن دو، و قهرمانانش مانندهاى ملى                    ايران بر راه آن دو مى        .  رقم زده بودند    را مصدق و خمينى     
زيستند و هر روز از امكاناتى آه او فراهم آرده بود و فرزندش به  دهها ميليون ايرانى در آشورى آه او ساخته بود مى. مذهبيان گوناگون

 . اى آه برخود روا داشته بودند      گرفتند آه بدبختى   اندازه مسلم مى   بردند و آنها را همان     ه بود بهره مى   فراوانى بيشتر در دسترسشان گذشت    
براى ايرانيان آه بيست و پنج سال است دارند         . يابد شود و معانى دگرگونه مى     ولى تاريخ آه حافظه جمعى است با خود جمع دگرگون مى          

اندك جدا آردن تاريخ از       اندك شوند ها در موقعيت خود مى      اى بازنگرى  ، ناگزير از پاره    زير نور آور آننده و فشار آمرشكن واقعيات         
تواند گاهگاهى به تاريخ خود نه از اين نظر آه براى او چه سود سياسى                 ايرانى هم مى  . پذيرد سياست، دست آم از سياستبازى، امكان مى      

شكست سياسى   .  زمان و مكان خود و تاثيراتش بر آينده بنگرد                    contextدارد، بلكه از منظر جايگاه واقعى هر رويداد در بافتار                        
اى مستقيم دارد؛ پيروزى روابط عمومى ميان تهى است و             و آن شكست با آن پيروزمندى رابطه        (عرصه روابط عمومى     » پيروزمندان«

آنها آه راه خود را به قدرت از روى ويرانه ياد همه . تر آرده است اين رويكرد به تاريخ را آسان) هاى تاريخ را برنمى تابد فراز و نشيب
اند؛ و اگر ويران آردن ياد و جايگاه رضا شاه يك پيروزى سياسى براى آنان بود، ويرانى                         و جايگاه رضا شاه پيمودند به ويرانى افتاده          

 . آيند خودشان يك شكست تاريخى است آه از زير آوارش بدر نمى                                                                                                                                                                                                
. شود تر مى معنى تاريخنگارانى روشن بين و توده مردمى تجربه آموخته، بر رضا شاه پيوسته مهرباناآنون چندگاهى است آه تاريخ، به   

سده بيستم ايران را بيست ساله رضا شاه ساخت نه دو سه ساله              . نمايد تر مى  دستاوردهاى او دربرابر تاريخسازان ديگر هر روز برجسته       
 حكومت اسالمى خمينى؛ و آنچه از ايران در سده بيست و يكم برخواهد آمد بر پايه                     ملى آردن نفت مصدق يا بيست و پنج ساله انقالب و             

تجربه بيست و پنج ساله گذشته       . دستاوردهاى رضا شاه، با الهامى از قهرمانى مصدق و در واآنشى به ارتجاع خونين خمينى خواهد بود                    
امروز در آشورى آه حكومتش        . سازد تر مى  ريافت نمايان شد د  ايران، بزرگى آار رضا شاه را از آنچه در دوران پيش از آن مى                        

آوشد آن را به صد سال پيش برگرداند با همان درهم ريختگى سياسى و از هم گسيختگى اجتماعى و آخوندبازى همه جارا فرو گرفته،       مى
شاه از آجاها و با چه آغاز آرد و          توان ديد آه رضا      تر قاجارى است بهتر از چهار دهه پيش مى          در زير حكومتى آه يك دربار پرقدرت       

هاى شصت   يابند و نور بيشترى بر پرده اوهام و دروغها و مبالغه            اسناد و آتابهاى بيشترى انتشار مى     . اى سر و آار داشت     با چه جامعه  
 . افشانند ساله گذشته مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

. رضا شاه -مى دبير اعظم رئيس دفتر سردار سپه       از بهترين اين اسناد دو سفرنامه رضا شاه است آه سخنان اوست به خامه فرج اهللا بهرا                    
دربار نبود و درجاى خود شخصيتى قابل مالحظه داشت و نوشته هايش از قلم                   » تيپيك«بهرامى يك مأمور ادارى و رئيس دفتر بيرنگ            

يدادها و مناظر ونيز      آند آه با همه آاستيها و زياده رويهاى نثر فارسى آن دوران، روايت گويا و دقيقى از رو                               نيرومندى حكايت مى   
 . گذاشت انديشه هايش را با او در ميان مى                                                             آرد و         روحيات مردى است آه همراه او سفر مى                                                             

 نوشته شده است و يكى از مهم ترين رويدادهاى تاريخ صد سال گذشته ايران را گام به گام                   ١٣٠٣/١٩٢۴نخستين، سفرنامه خوزستان، در     
بود و شيخ    ن، آه در پى برپاآردن شيخ نشين ديگرى در خوزستان به نام امارت عربستان مى                    آند؛ از توطئه حكومت انگلستا       دنبال مى 

آوشيدند به بهاى    مدرس، آه مى  » پهلوان آزادى «آرد، و دربار قاجار، و اقليت مجلس به رهبرى             خزعل زير حمايت خود را تقويت مى       



سفرنامه خوزستان بخشى از يك .  و بازگرداندن آن استان به دامان ميهنتجزيه ايران جلو سردار سپه را بگيرند، تا لشگرآشى پيروزمندانه
گويد در آن سالهاى دهه سوم سده بيستم آه ارتش آوچك و نا مجهز ايران نوين چهار گوشه                   دوره قهرمانى تاريخ همروزگار ما را باز مى       

ملت نوين ايران را بر      -آورد و دولت   ه ايران باز مى    آرد و پس از يك قرن، امنيت را ب            آشور را از گردنكشان و عشاير مسلح پاك مى           
 يك سال پس از پادشاهى رضا شاه نوشته شده است، در               ١٣٠۵/١٩٢۶دومين آتاب، سفرنامه مازندران، در       . نهاد بنيادهاى استوارى مى  

يافت و ناياب بود، تا در اواخر           آن دو سفرنامه در همان زمانها انتشار محدودى               . آن هنگام آه شاه نو به ديدار زادگاه خود رفته بود                  
از سوى مرآز پژوهش و نشر فرهنگ           ) ١٣۵۴/١٩٧۵(» آئين ملى بزرگداشت پادشاهى پهلوى       «پادشاهى محمد رضا شاه به مناسبت           

بار ديگر منتشر شدند و       ) آند آارى در زمينه فرهنگ سياسى بر نيامد            از آن مرآز تا آنجا آه حافظه يارى مى             (سياسى دوران پهلوى      
 . گيرند ترى قرار مى                                      در دسترس گروههاى بزرگ                                                       » تالش«نون به همت                                                        اآ

اى آه نامش نوسازندگى رضا        هر دو سفرنامه بويژه سفرنامه مازندران، خواننده را بويژه از اين فاصله هشت دهه، به دل پديده يگانه                           
 به درون ذهن آن پادشاه، آه حتا ستايندگانش          برند؛ به ژرفاى تيره روزى آشورى آه خود را به آن پادشاه عرضه آرد و                  شاهى است مى  

ها با آثار ديگرى     برابر نهادن اين سفرنامه   . شوند اى از شخصيتى با ابعاد قهرمانى آشنا مى         هاى تازه  ها با گوشه   در اوراق اين سفرنامه   
آن درجه  . دهد بود نشان مى    مىآه از شخصيتهاى تاريخى دوران همروزگار بجا مانده است رهبر سياسى و نظامى استثنائى را آه او                          

سرسپردگى به امر عمومى و يكى آردن خود با آشور، آن روشن بينى در هدفها و استراتژى و سختگيرى وسواس آميز در اجرا آه او را          
ى شكست  ا ها برمى آيد اراده     تصويرى آه از صفحات سفرنامه      . ها پيداست  هاى باورنكردنى رسانيد از همين سفرنامه        به چنان آاميابى   

) آرد روزى چهارده پانزده ساعت آار مى       (ناپذير است در خدمت تخيلى، نه خيالبافى، بلند پرواز آه با انضباطى آهنين از هر ساعت                          
تا ) شبى به چهار ساعت خواب عادت آرده بود(زند  تصوير مردى است آه از خواب خود مى      . آشد شد بيرون مى   اى را آه مى    بيشترينه

اى براى   انديشه گيرد؛ و رهبرى آه نگاهش بر چيزى نمى افتد مگر               اى آه درس آشوردارى را از تاريخ فرا مى              تهبخواند؛ خودآموخ 
ها در   هر ورق سفرنامه  ! و آن ويرانسرا  . اى از ويرانسرائى آه به او سپرده شده است در ذهن خستگى ناپذيرش بياورد               بهتر آردن گوشه  

 . ئى و ازهم گسيختگى آشورى رو به انقراض را                                                                                توصيف جاندار بهرامى، دفترى است بينوا                                                  
سردار سپه شتاب دارد خود را . يك نقطه برجسته سفرنامه خوزستان، سفر دريائى رئيس الوزرا و وزير جنگ است از بوشهر به بندر ديلم

 تازه از آلمان خريده است        در آناره دريا راهى نيست و او نمى خواهد دو هفته تا رسيدن ناوچه جنگى پهلوى آه                         . به خوزستان برساند   
گيرد جان خود و همراهانش را آه به آنان هشدار داده است به خطر بيندازد و با تنها ناو نيروى دريائى ايران در               تصميم مى . انتظار بكشد 

اجار است به   اندراسش، مظهرى از دوران ق     به نام مظفرى، آه دو سوراخ در پهلو دارد و در پليدى و              » زورق پوسيده «خليج فارس، يك    
شود و از آن نه آمتر، در حالى آه تنها يك نظامى بهمراه                   او اين سفر را با خطر واقعى مرگ پذيره مى             . درياى خروشان آذر ماه بزند     

گفتند براى سفر      آذر را آه در آن زمان عقرب مى            ١٣او بويژه روز     . (رود آه پر از افراد مسلح شيخ خزعل است             دارد به اهواز مى    
اش تا سفارت شوروى آه صميمانه نگران        از وزيران آابينه  . ) گزيند آه درسى در باره خرافات به هم ميهنانش بدهد           د بر مى  پرخطر خو 

آند آه سپاهيانش به فرماندهى      او البته اين خطر حساب شده را در حالى مى         . دهند آه در اهواز آشته خواهد شد       سالمت اوست هشدار مى   
آنند و  اند و گام به گام خوزستان را از اشرار پاك مى  ساعته در زيدون نيروهاى شيخ را شكسته١٢ نبردى در) زاهدى(سرتيپ فضل اهللا 

هائى آه ازخرم آباد، آذربايجان، و اصفهان روانه داشته، پاى پياده، از نا امن ترين مناطق، جنگ آنان خود را به نزديكى خوزستان                          اردو
سردار سپه با اين نمايش آار يك لشگر را          . ) هاى اخير ايران مانندى ندارد     ين لشگر آشى در سده    گويد ا  خود او به حق مى    . (رسانند مى
 . آند مى

افتد  انديشه پيوستن دو درياى ايران با راه آهن و پايه گذارى نيروى دريائى در خليج فارس مى                   در سفر خوزستان است آه سردار سپه به        
. ق نيز آه سردار سپه در بازگشت به تهران به آنجا رفته است زيرا راه ديگرى نيست نيز دارنداين درخواست را ايرانيان مهاجر در عرا      (

اى از آن استان گذاشته بودند و قاجارها به همه خوزستان دادند از نقشه ايران پاك                            و نام عربستان را آه در دوره صفوى برگوشه              ) 
 . ذاردگ آند و پايه تلگرافخانه مستقل سراسرى ايران را مى                                                                                                                                                                                                        مى

هاى دربار   تر براى استان زادگاه و ميهن خود دارد و فارغ از دسيسه                   در سفرنامه مازندران او قدرتى بسيار بيشتر و خياالتى بزرگ               
قاجار و تهديدات انگلستان و در حالى آه آخرين آوشش اقليت مجلس را در بهم زدن وضع ترآمن صحرا درهم شكسته به وضع نوميد                                  

در حالى آه حقوق آارمندان را نمى         » سيصد آرور تومان  «شكافتن البرز و ساختن راه آهن سراسرى با            . پردازد مىآننده مردم بيشتر     
او از همانگاه شبكه راههاى آشور را گسترش داده است ولى راه آهن                           . دارد تر مى   تواند مرتب بپردازد ذهن اورا پيوسته مشغول             

ديدن . آند نهاى زرخيز ايران در شمال و جنوب، به يكپاچه آردن آشور آمك مى                  سراسرى چيز ديگرى است و گذشته از گشودن استا            
اندازد و طرح ساختن و باز ساختن شهرها و پوشانيدن سرزمين از              انديشه توسعه جهانگردى مازندران مى     مناظر زيباى طبيعت او را به     

 سال پيشش به فرماندهى سرتيپ فضل اهللا خان آرام شده              رود آه  به گرگان و استرآباد مى     . گيرد ساختمانهاى عمومى در ذهنش شكل مى      
هاى عشاير و ربودن و فروختن دختران و پسران شهر نشينان در شمال و شمال شرق ايران را به خود                            است و ديگر آشوب و راهزنى       

دهد آه   و پرورش را مى     از آنجا دستور افزايش بودجه آموزش           . خوانند نخواهد ديد و در آموزشگاه زاهدى آن پنجاه آودك درس مى                 
آند آه پياپى به  از همانجا به وزيران ابالغ مى» .از اين به بعد زندگى بدون مدرسه محال است محال «همواره از اولويتهاى او بوده است       

ه به استانى از     اگر هر آدام از پادشاهان قاجار تنها يك سفر از آن گون               . گوشه و آنار ايران مسافرت آنند و با مردم آميزش داشته باشند               
 . ايران آرده بودند آشور ما در همان سده نوزدهم به جهان پيشرفتگان نزديك شده بود                                                                                                                                                    

: شود اى آه براى زنده آردن پيكر محتضرميهن الزم است بر او آشكار مى                  در سفر مازندران گوئى همه منظره ايران و اجزاء برنامه             
آنم حقيقتا گاهى مرا رنجور      به مسئوليت خود در مقابل اينهمه خرابى آه توجه مى          وهمين طور   ... آنم به وضعيات اين مملكت نگاه مى      «
قرنها اين مملكت را چه از حيث عادات و رسوم و چه از                . هيچ چيز در اين مملكت درست نيست و همه چيز بايد درست شود               . نمايد مى

آيا آسى باور    ... ر روى يك تل خرابه بر عهده گرفته ام             من مسئوليت يك اصالح مهمى را ب         . اند لحاظ معنويات و ماديات خراب آرده        
توان  اى را مى     توان ايجاد آرد، موسسه       اى را مى     هر آارخانه  ... خواهد آرد طرز لباس پوشيدن را هم بايد به اغلب ياد بدهم؟                            

بعد نسل براى آنها طبيعت ثانوى شده         اما چه بايد آرد با اين اخالق و فسادى آه در اعماق قلب مردم ريشه دوانيده و نسال                           . انداخت راه
هاى  يابد آه، سازگار با نقش متمدن آننده چهارصد ساله خود در جامعه ايرانى، آوچه و خانه                  از هم ميهنانش تنها ارمنيان را مى       » است؟

خاصى بودند آه در اعصار      ها تمام شبيه به اش      بقيه بچه «. خود را پاآيزه نگهداشته بودند و موهاى دختران آوچكشان را شانه زده بودند                
 » .اند آرده ماقبل تاريخ زندگى مى                                                                                                                                                                                                                                                                         

برد و ايران پانزده ساله بعدى صحنه اجراى آن              اندازد و از طرحى به طرح ديگر راه مى             انديشه راه حلى مى     هر منزل سفر او را به       



هم ترين اشتباه صفويان و غير قابل عفو         آه آن را م   » اختالط سياست با مذهب   «از جلوگيرى از    . طرحها و تحقق يافتن آن راه حل هاست        
براى شهرهاى  ) بلديه(داند تا ساختن آرامگاه شايسته براى شاعران بزرگ ايران؛ از آشت چاى تا آارخانه ابريشم بافى؛ از شهردارى                     مى

قرسانى؛ و جاده شوسه و پل و        گذارى اداره نظام وظيفه و بر       تا پايه » ميل دارد تكيه گاه آمال خود قرار دهد        «ايران و برنامه مدارس آه       
برد شتاب دارد آه به       او در پايان سفرش آه از آن به عنوان پايان مطالعاتش نام مى                . هاى اوست  انديشه شاهراه سراسرى آه ترجيع بند     

 . تهران بازگردد زيرا براى گردش و تماشا نيامده است                                                                                                                                                                                                                            
او هر چه را در     . ى آن دو سفر و بسيار آارهاى بزرگ ديگر شدند          رضا شاه ديگر سفرنامه ننوشت ولى هر گوشه ايران شاهد رهاوردها            

ها از گشادگى    افتاديم؛ امروز با خواندن اين سفرنامه      ديديم و از دامنه آنها به شگفتى مى        ما دستاوردهايش را مى   . سر داشت به عمل آورد    
دربرابر . افتيم پادشاهى در سختى سپرى آرد به شگفتى مىاى بيچيز آه زندگيش را حتا بر تخت  ذهن و دامنه تخيل آن فرزند يتيم خانواده

اندازه حقير   او آوششهاى آسانى آه پنجاه سال و بيشتر براى آلودن نام او، زندگى ملى و زندگيهاى شخصى خود را هدر آردند چه                                       
ملى آردن نفت همان استان را بزرگ       شد درآوردن خوزستان ايران رااز چنگال بريتانيا فراموش آرد و             ها چه آسان مى    تا دهه ! نمايد مى

ترين رويداد تاريخ ايران جلوه داد؛ آسى را آه تاسيسات نفتى را از گروهى مأمور انگليسى تحويل گرفت سرباز فداآار ناميد، و سربازى                        
 خوزستان اين رفتار    سردار سپه در همان سفر    . را آه خوزستان را پس گرفته و شيخ خزعل را دستگير آرده بود به هر اتهامى بدنام آرد                   

 ساعت آار آرده و تحمل      ١۵چهار سال است جان در آف نهاده، شبانروزى          «او آه به گفته خودش      . با رويدادهاى تاريخى را چشيده بود     
ل قشون خارجى را طرد، دست مداخله آنها را آوتاه و استقال           . همه قسم سختى نموده و باالخره مملكت را به اين حالت امروزى رسانده ام               

شود آه افراد اهالى در       آى مى ! نمى دانم چه وقت اين ملت عميقا عوض خواهد شد            «آند آه    گله مى » سياسى مملكت را تثبيت آرده ام       
 » !مقابل تهديدات، دربرابر اتهامات، با يك ميزان منطقى ايستاده و سقيم را از صحيح تجزيه آنند                                                                                                                         

نگرند و در عين احساس ستايش         به او و دوره او مى       » سقيم از صحيح  «ر تحليل   د» ميزان منطقى «امروز آسانى به فراوانى بيشتر با         
رسيد و آنان را       آن سختگيرى بر خود آه به ديگران نيز مى             . يابند ها مى  اش را از جمله در همين سفرنامه           هاى ناآامى  ناگزير، مايه 

آشيد،  داشت، يا به محكوميت و نابودى ناسزاوار مى          مى پيوسته ترسان بر سرنوشت خويش يا به گريز و آناره جوئى يا به خودآشى وا                 
بدبينى و بى اعتمادى    . حضور پر مهابت او نزديكانش را از بازگفتن خبرهاى ناگوار ترساند            . پيرامونش را از بهترين استعدادها تهى آرد       

داشت و هم    ايش، هر چه هم توانا، بر مى      درمان ناپذيرش به هم ميهنان خود جائى براى تفويض مسئوليت آه هم بار آمرشكن را از دوشه                 
و آن  . تكيه بر خود و بر زور، اگر چه با بهترين نيتها، جامعه را از پرورش سياسى بازداشت                 . آرد نگذاشت  به پرورش رهبران آمك مى    

 . اى پاك نشدنى بر خدمات بزرگش گذاشت                            نگاه به امكانات مازندران آه با ميل به مالكيت شخصى همراه شد لكه                                                       
در تحليل آخر،   . و خود را دگرگون آرده بود و آشور را نيز سراپا دگرگون آرد اما آن گام اضافى را نتوانست رو به بزرگى بردارد                                ا

تر از همه توفان جنگ جهانى دوم ناگاه          ها بر او نيز افتاد و بد        سنگينى واپسماندگى مادى و فرهنگى جامعه تازه بيدار شده از خواب سده             
ولى با همه آاستيها و پايان غم انگيزش،        . سرنوشت تاريخى او از يك جنگ جهانى به جنگى ديگر ورق خورد           . خودش پيچاند و نا آگاه در     

 چند رهبر سياسى و چند آشور ديگر توانسته بودند در آن فاصله از چنان آارهاى نمايان برآيند؟                                                                                                                            
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