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چکیده

جشنهاي دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهي که در سال  1350برگزار شد ،عظيمترين
برنامة تبليغي و كاربردي دس��تگاه س��لطنت پهلوی بود .از س��ال  1337بهرغم وجود
ِ
گذش��ت دو هزار و پانصد سال از پايهگذاري
مش��كالت متعدد دركش��ور ،به مناسبت
حکومت شاهنش��اهي در ايران بهدس��ت كوروش هخامنش��ي ،رژیم پهلوی با انگیزه و
اهدافی ویژه در پی برگزاری جش��ن مجلل و پر س��روصدایی برآمد که پیامدهای قابل
توجهی داشت.
این مقاله ،با اس��تفاده از روش اس��نادی-کتابخانهای و با رویکرد توصیفی -تحلیلی به
بررس��ی انگیزه و اهداف این جشن پرداخته اس��ت .نتایج بررسیها نشان میدهد که
دادن اصال��ت تاریخی به حکومت شاهنش��اهی در ایران؛ احیای ارزشهای باس��تانی
آریایی؛ کنار زدن فرهنگ اس�لامی و کس��ب اعتبار و وجه��ه بینالمللی از انگیزهها و
اهداف عمده برگزاری جشن های  2500ساله بود.
کلیدواژهه�ا :جش��نهای دو هزار و پانصد س��اله شاهنش��اهی ،ام��ام خمینی(ره)،
محمدرضاپهلوی ،تخت جمشید ،باستان گرایی.
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انگیزهها و اهداف برگزاری
جشنهای دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهی
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مقدمه
دهة  1340-1350را ميتوان سالهاي اوج قدرت محمدرضا شاه و تثبيت موقعیت او دانست،
زيرا او بهعنوان ش��اه ايران بر تخت س��لطنت تكيه زده بود و همسرش فرح در عرصة فرهنگ،
نقش خود را بهخوبي ايفا ميكرد .در این زمان س��يالبي از دالرهاي نفتي نيز به كشور سرازير
ش��ده بود .شاه ،در اين دهه توانست با كمك و حمايت گسترده و چند جانبة آمريكا از نفوذی
نسبي در خاورميانه برخوردار شود و با سركوب حركتهاي مردمي از جمله جنبش ملی نفت،
قيام 15خرداد ،1342تبعيد انقالبيون ،و اجراي طرحهايي مانند انقالب س��فيد قدرت خود را
تا حد زيادي تثبيت كند .ش��اه ،در پی آن بود تا ايران را بهعنوان يك كش��ور غربي نشان دهد،
از این رو ،نزديكي دولت ایران به غرب در زمان پهلوي و بهخصوص ش��خص محمدرضا به اوج
خود رس��يد و اين سبب ش��د تا عدهاي در درون کشور طرح تقليد از غرب را مطرح كنند .اما
براي رسيدن به اين هدف ،بزرگترين مانع آنها اسالم بود .از اين رو ،براي كنار زدن دين اسالم،
که به شدت درمیان مردم نفوذ داشت ،به باستانگرايي نژادپرستانه روي آوردند ،كه آن را پل
عبور ايران بهسوی غرب تلقی کردند .ازجمله برنامههاي شاه براي رسيدن به اين هدف برگزاري
جشنهاي دوهزاروپانصد ساله ،جشن سالیانة هنر شیراز ،و تغییر تقویم اسالمی به شاهنشاهی
بود .از این رو ،و در پي قدرت و عظمتطلبي ش��اه و نمايش آن ،برنامة جش��نهاي دو هزار و
پانصد س��اله شكل گرفت تا با اس��تفاده از اشيايي گرانقيمت و پر زرق و برق كه هزينة گزاف
آن از جيب ملت ايران داده ميشد ،دستگاه شاهنشاهي خود را بزرگ جلوه دهد .زمینهسازی
برای برگزاري جش��نهاي دو هزار و پانصد ساله از س��ال  1337شروع شد .ابتدا ،سال 1340
را بهعنوان سال برگزاري جشن در نظر گرفته بودند ،كه بهخاطر مشكالت مالي و عدم تأمين
بودجة الزم انجام نشد .تاريخ برگزاري اين جشن ،در چهارمين مرحله ،سال 1346در نظر گرفته
شد ،ولی باز هم بنا به داليل مالي و برگزاري جشن تاجگذاري ،اين جشنها برگزار نشد؛ چون
از نظر ش��اه جشن تاجگذاري نسبت به جش��ن دو هزاروپانصد ساله از بعد خارجي و داخلی از
اهمیت بیشتری برخوردار بود و بهنوعي برقدرت رسمي شاه مي افزود .به این ترتیب ،برگزاری
جش��نهاي دو هزار و پانصد س��اله به سال 1348موكول گردید كه در آن تاريخ نيز به داليلي
برگزار نشد تا سرانجام بهدنبال برنامهریزیهای نهایی این جشنها در روز 20مهر  1350برگزار
شد .در این مقاله ،بهطور ریشهای انگیزهها و اهداف برگزاری این جشنها از جهات مختلف مورد
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بررسی قرار میگیرد.
پرسش اصلی پژوهش
اهداف و انگیزه محمدرضاشاه از برگزاری جشنهای دو هزار و پانصد ساله چه بود؟
فرضیه اصلی پژوهش
این جشنها با انگیزة پیوند دادن سلسلۀ پهلوی به شاهنشاهی ایران باستان و کسب اعتبار و
هویت تاریخی در س��طح بینالمللی و تحتالش��عاع قرار دادن فرهنگ اسالمی مردم ایران آن
زمان بود.
اهداف و انگیزههای برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی:
جشنهاي دوهزاروپانصد سالة شاهنشاهي ،بهعنوان عظيمترين برنامة تبليغي و كاربردي ،برای
دس��تگاه سلطنت پهلوی بود .اين جشنها ،مانند نمادي از فرهنگ دينگريزانة شاهنشاهي با
اهداف غرب ،بهويژه تمايالت صهيونيس��م جهاني پيوند داشت .ظهور باستانگرايي آريايي در
اواخر عصر قاجار و گس��ترش آن در دورة پهلوي ارتباطي نزدیک با اهداف اس��تعماري بريتانيا
در هند و ايران داش��ت .اسناد بهدس��ت آمده از سران حکومت گذشته حاكي از تأثير نخبگان
ايراني متمایل به انگلستان در شناسايي رضاشاه و جهتگيري فرهنگي اوست(ظهور و سقوط
پهلوي .)133 /2 :1371،كودتاي 28مرداد  25 ،1332س��ال حكومت محمدرضا شاه را حفظ
كرد و طي اين زمان بنگاههای نفتي غرب توانستند با نرخي مطلوب  25ميليارد بشكه نفت از
ايران خارج كنند .از سال 1333تا  1339قيمت هر بشكه نفت يك دالر و هشتاد و پنج سنت
و در ميان سالهاي  1340تا  1350يك دالر و هشتاد سنت بود .با اين حال درآمدهاي نفتي
ايران در سال  1342به  555ميليون دالر و در سال 1347به 958ميليون دالر رسيد (زونیس،
بیتا .)41 :قيمت نفت در سال 1350چهار برابر شد و عايدات نفتي ايران ناگهان از چهار ميليارد
به بيست ميليارد دالر در سال افزايش يافت .صنايع نفت با رويكرد اقتصادي ،سرمايههاي الزم
را براي شاه فراهم ميآورد .نفت تنها کاالیی بود که میتوانست زمینههای توسعه را در کشور
بهوجود آورد(ملكمحمدي .)33 :1381 ،در این ش��رایط و با توجه به بسترهایی که در جامعه
وجود داشت ،شاه اقدام به برگزاری این جشنها کرد .ما اهداف و انگیزههایی که باعث شد شاه
به برگزاری این جشنها اقدام کند را در چند محور مورد بررسی قرار میدهیم.
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فاصله گرفتن از مردم و نزدیکی به کشورهای غربی
با سرکوب جنبشهای استقاللطلبانة داخلکشور و افزایش میزان درآمد کشور از طریق فروش
نفت ،تالش هيئت حاكمه از آن پس اين بود كه از ايران چهرهاي متجدد نشان دهد .نوشتههاي
ش��اه حاكي از اين اس��ت كه او به همس��ویی با تمدن غرب عالقة زيادي نش��ان ميداد و این
ِ
ساخت مراک ِز
الگوبرداري از تمدن غرب س��بب ميش��د که دستاندرکاران حکومت پهلوی به
خرید کاالهای تجملی و وارداتی توجه ویژهای داش��ته باش��ند(پهلوی .)235 :1346 ،شاه ،در
نوع��ي خودباوري فرو رفته بود كه جز با گش��ودن دروازههاي به اصطالح تمدن بزرگ به روی
مردمان ،هيچ چيز نميتوانست بزرگي او را نشان دهد(پهلوي .)148 :2535 ،او درصدد بود با
اين بزرگنمايي ،بهعنوان رهبری مترقي در جهان غرب تلقی شود(بزم اهريمن.)9/1 :1378 ،
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گویي شاه در تختخواب لویي چهاردهم خود ميخوابيد و صبحگاه با انديشۀ برگزاري مهماني
به ش��يوۀ رايج در كاخهاي پادشاهان فرانسه بيدار ميشد .شاه ،عظمت فرهنگ ایرانی و سهم
آن را در دستاوردهاي تمدن جديد ميستود ،اما براي مردم کشورش اهمیتی قائل نبود .هدف
اصلي شاه اين بود كه بتواند عظمت و قدرت شاهنشاهي نوبنياد پهلوي را نشان دهد و البته در
این کار نیز بر استعدادها و توانایی ایرانیان اعتماد نکرد .نمونة آن استفاده از سه نفر متخصص
كانادایي ،انگليس��ي ،و هندي براي تهية نشرية بيستوپنجمين سدة بنيانگذاري شاهنشاهي
ايران بود؛ درحاليكه الزم بود از وجود ايرانشناسان مشهور در اين زمينه استفاده شود(متما،
سند شمارۀ 171تا  171-2-1 -177الف) .شاه ادعا کرد که این جشنها ،مراسمی شاهنشاهی
و دولتی نیست ،بلکه متعلق به تمام مردم ایران و مربوط به تاریخ ایران است و باید امکان کامل
داده شود تا عموم طبقات مردم ایران در آن به نحو کامل شرکت نمایند(ایران جاوید:1350 ،
 ،)45با این همه ،در اين جش��نها فقط نمايندگان طبقات باال حضور داشتند و مردم عادي از
شركت در آن محروم بودند .مككي ساندرا ،در كتاب خود در اين مورد مينویسد« :تنها ايرانيان
معدودي از نخبگان باال به تختجمشيد دعوت شده بودند ،براي ايرانيان عادي كه پشت كمربند
امنيتي باقي مانده بودند و هزاران آشوبگر مظنوني كه در زندانها نگهداری میشدند ،شاه تنها
دعایی کوتاه برای ملت کرد و اين در حالي بود كه ش��ش بار به شاهنش��اه يا شاهنشاهي اشاره
داشت»(ساندرا.)124 :1380 ،
نويس��ندة كتاب عقاب و شير نیز در اين خصوص مينويسد « :در  17اكتبر  1971از مردم
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ایران خواسته شد ،دعاي كوتاه زير را براي کشور قرائت كنند .در اين دعا شش بار نام شاه ذكر
شده بود و اينگونه آغاز ميشد:اي خداي متعال ،خالق جهان و انسان ،بخشندة عقل و هوش به
انسان ،خالق نعمتهاي بيشما ِر سرزمين آزادهها ،خدايي كه آريامهر عادل را متولي ايرانزمين
نمودهای .وقايع  1971نه تنها شاه را در رديف كوروش كبير قرار داد بلكه او را به عنوان فردي
كه از جانب خداوند منصوب ش��ده معرفي كرد .او در دعاهاي رس��مي آریامهر عادل و در جاي
ديگر به عنوان شاهنشاه بزرگ خوانده میشد( ،)Bill،1974:84اما توده مردم براي شاه خود دعا
نميكردند و به تختجمشيد هم دعوت نشده بودند .شركتكنندگان در اين مراسم ،جمعاً كمتر
نظامي
از س��ه هزار نفر بودند و اكثريت آنها را خارجيها تش��كيل ميدادند .يك دايرة امنيتي،
ِ
محكم مردم ايران را از جشنها دور نگهداشته و هزاران نفر از مردم مظنون در حلول این مراسم
بهوس��یله پلیس محاصره و بازداشت شده بودند»( .)Bill،1974:185همچنین ،در این باره در
کتاب تاریخ بیستوپنج ساله میخوانیم « :مدعوین جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی
صدها تن از میهمانان خارجی و گروهی از نخبگان مورد اعتماد دستگاه بودند ،ولی مردم ایران به
آنجا راه نداشتند ،همة راهها که به تختجمشید و پرسپولیس منتهی میشد ،بهوسيلة نيروهاي
نظامي و انتظامي بسته شده بود و صدها تن زن و مرد ايراني كه به آنها سوءظن ميرفت دستگير
ش��ده بودند يا تحت نظر بودند .از ديد رژيم ،مردم ايران جزء ايران و كشور خودشان محسوب
نميش��دند و تنها خارجيها و بهويژه آمريكاييها و درباريان رژيم كه خودباختة فرهنگ غرب
بودند در رديف ايرانيها قرار داشتند و بههمين خاطر مردم جزء مخالفين و در مقابل جشن قرار
داش��تند و الزم بود از حضور آنان در جشن جلوگيري شود»( نجاتی .)350 :1371 ،به نوشتة
یكی از وزیران شاه ،او برای هیچ ایرانی دیگر ذرهای ارزش قائل نبود .با آنكه عظمت فرهنگ و
تمدن ایرانی و س��هم آن را در دستاوردهای تمدن جهانی میستود ،برای ایرانیان ارزشی قائل
نب��ود .ب��ه گفتة یكی از مأموران آمریكایی كه مدتها در ایران خدمت كرده بود و به ش��اه نیز
دسترس��ی داش��ت ،ش��اه مردم ایران را ضعیف ،تنبل ،و پولكی میدانست .او عقیده داشت كه
برای انجام مأموریتش(اعادة عظمت به ایران) باید برای این خصوصیات منفی مردم خود فكری
بكند(زونيس ،بی تا.)6-1 :
آنتوني پارسونز ،سفير پيشين انگليس در ايران ،در كتاب خود ،ضمن صحبت از جشنهاي
 2500س��اله و اسرافكاريهاي آن ،دربارة جشن هنر شيراز مینویسد... « :جشن هنر 1356
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شيراز اولين جرقههاي انقالب بود .اين جشن از نظر كثرت صحنههاي زنندة منافی با ارزشهاي
اخالقي ايرانيان از جش��نهاي قبلي فراتر رفته بود .من اين مورد را با ش��اه در ميان گذاشتم و
ِ
به او گفتم اگر اين نمايش خياباني در ش��هر منچس��تر برگزار ميش��د ،هيچيك از بازيگران و
دس��تاندركاران آن جان سالم به در نميبردند ،ش��اه مدتي خنديد و چيزي نگفت» (عاقلی،
 .)1100-1098 :1377ب��راي مردم قبول اين اقدامات ممكن نبود فاصلة بين دو طرف زيادتر
شد .شاه با برگزاری اين جشنها نه حمايت مردم را بهدست آورد و نه توانست به سلسلة خود
مش��روعيت بدهد و از طرفي ديگر نيز نتوانس��ت نظر مثبت حاميان اصلي رژيم را که از نظر او
همان سران خارجي و دستگاه تبليغاتي آنان بود کسب کند .پس از برگزاري اين جشنها ،آنها
نيز زبان به انتقاد گشودند و شاه و رژيمش را بهعلت این اقدام سرزنش كردند .نراقی در کتاب
خود بیان می کند...« :ش��اه اقدام به برگزاری جش��نهای  2500ساله کرد که به هیچ روی با
خواست ملي هماهنگي نداشت و مردم ايران آن را به عنوان عظمتطلبي و هوسرانيهاي شاه
تلقي كردند كه هيچگاه به گونه واقعي در تاريخ كشورش نمايان نشد»(.)Naraghi،1994:84
اعتماد به نفس کاذب
شاه همواره سعی داشت تا روحیة خود را تقویت کند و نقاط ضعف اخالقی خود بهویژه «عدم
اعتماد به نفس» خود را بپوش��اند ،چیزی که همواره در طول س��لطنت خود از آن رنج میبرد.
ماروین زونیس ،در کتاب شکس��ت شاهانه خود که بهنوعی روانشناسی شخصیت شاه است
بیان میکند« :وی فاقد عزت نفس بود که فقدان اعتماد به نفس ،انفعال ،وابستگی و خجالتی
بودن خود را زیر نقابی از الف مردانگی ،تحرک و نخوت پوشانده بود ،به طور خالصه وی مردی
با تناقضات ش��دید بود»(زونیس ،بیتا .)115-114 :در پی افزایش تمایل شاه به عظمتطلبی
و نمایش قدرت ،برنامة مدون جشنهای مختلفی از جمله جشنهای  2500سالة شاهنشاهی
ش��کل گرفت .هدف اصلی ش��اه از برپایی اینگونه جش��نها ،بزرگ جلوهدادن عظمت دستگاه
ش��اهی و ش��خص خودش بود تا در البهالی زرق و برق اش��یای گرانقیمت و کمنظیری که
واقعی
دس��تور تهیة آنها با قیمتهای گزاف از جیب ملت گرس��نة ایران داده میش��د ،چهرة
ِ
ترس��و و ارادة ضعیف خود را پنهان س��ازد .در این باره در کتاب آخرین س��فر شاه میخوانیم:
«جشنهای 2500ساله در تختجمشید نمایشی از رؤیاها و بلندپروازیهای شاه بود ...در مورد
شخص شاه .رهآورد جشنهاي تختجمشيد جدايي كامل او از واقعيات بود .او بيش از گذشته
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گرفتار اش��تغال فكري درباره س��لطنت خودش و اهميت جانشيني مستقيم بر اريكه كوروش
گرديد»( .) shawcross، 1989:28جیمز بیل ،در کتاب عقاب و شیر نیز در این خصوص چنین
مینویسد« :محمدرضا شاه پهلوی با این جشنهای  2500ساله ،دوره جدیدی را در پادشاهی
خود آغاز کرد .دورۀ جنون انجام کارهای بزرگ ،بسیاری از معروفترین و مقتدرترین چهرههای
جهان در تخت جمشید برای ستایش کشور شاه و بلکه مهمتر ،برای ستودن خود او به این محل
آمده بودند ...و شاه احساس رضایت و خرسندی میکرد که میهمانان در مورد اینکه چه کسی
مجللترین اقامتگاه را گرفته ،چه کسی محترمترین مکان را در میزهای ضیافت داشت ه و چه
کسی از هلیکوپتر به جای سفر با لیموزینهای مرسدس استفاده کرده با هم دعوا میکردند»
(. )Bill،1974:84
کسب وجهۀ بینالمللی
با فاصلهگرفتن شاه از مردم ،این حقیقت مشخصتر شد كه برنامههای رفرمیستی وی همچون
انقالب خودخواندة سفید تنها اقداماتی ظاهری و عوامفریبانه است كه از سوی اطرافیان داخلی
و خارجی برای او طراحی و دیكته شده بود و جز بیشتر کردن شکاف طبقاتی در جامعة ایران
و ایجاد کشمکش فزاینده میان دستگاه سلطنت و شخص شاه با عامة مردم نتیجهای نداشت.
آن جش��ن مردمی که ش��اه از آن دم میزد ،تنها تصویری بود که از صفحة تلویزیون ،آن هم
برای کس��انی که توان خرید آن را داش��تند پخش میشد .ش��اه ايجاد نوعي هژموني فرهنگي
(ايدئولوژي ناسيوناليسم شاهنشاهی) را الزم ميدانست که هدف آن القای این تصور است كه
ايراني زماني نيرومند اس��ت كه توس��ط نظام سلطنتي و برپاية حاكميت شاهنشاهي نيرومند
و مقتدر اداره شود(آش��وری .)45 :1374 ،ش��اه زبان فرانسه را بهتر از فارسي صحبت ميكرد،
شخصيت خودباخته و ضعیفی داشت که با مركز ثقل مذهبی و بافرهنگ ايران آن زمان بيگانه
بود؛ گویي كه در وطن خود مهاجري بيش نبود و بهترين نمود اين واقعيت ساده آن بود كه شاه
بسياري از مصاحبههای خود را به زبان فرانسه و انگليسي انجام ميداد و از نظر او زبان و قدرت
همراه يكديگر بودند(ميالني .)219 :1380 ،براي ش��اه ،رهبران خارجي بيش��تر از مردم ایران
اهميت داشتند و معامله و سلوك با رؤساي دول خارجي براي او راحتتر از ايرانيان بود(زونیس،
بی تا .)19 :شاه میخواست نشان دهد که پادشاهی او مالزم با حمایت سران کشورهای خارجی
است ،نه مردم ایران .البته ،همگان دیدند که جشنها به پایان رسید و شاه همان حقیری بود
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که بود .مهمانان آمدند ،خوردند ،و رفتند و بر ضد او سخنها گفتند و کتابها نوشتند و رازها
فاش ساختند و همین دوستان دیروز او عاملی برای سقوط سلسلهاش شدند(فوالدزاده:1369 ،
 .)189/3شاه مطمئن بود که هر ریال هزینهشده در این جشنها ارزش آن را داشت .او میگفت
که میخواهد نشان دهد مردم ایران دوستانی در سراسر جهان دارند؛ گویا مصرف خاویار نشانة
دوستی بهحساب میآمد که پرسپولیس با آن بر مشروعیت سلسلۀ پهلوی مهر تأیید گذاشته
بود .او به یک دوست خانوادة سلطنتی در پاریس گفته بود که فرزندان شارلمانی به پرسپولیس
آمدند تا در مقابل یک سرجوخه س ِر تعظیم فرود آورند(هیکل.)173 :1366 ،
با این تفاسیر ،شاه از سال  ،1337با وجود مشكالتي كه در كشور وجود داشت ،به مناسبت
ِ
گذش��ت  2500سال از پايهگذاري رژيم شاهنشاهي در ايران بهدست كوروش هخامنشي ،به
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فكر برگزاری جشني مجلل و پرسروصدا افتاد تا بتواند محبوبيت سلسلة پهلوي را نزد ملت ايران
به جهانيان نشان دهد و توجه جهانيان را به سوي ايران بهعنوان كشوري قدرتمند جلب نمايد.
براي بيان انگيزة برگزاري اين جشنها از نظر شاه هيچ سخني بهتر و روشنتر از سخنان خود
شاه در اين باره وجود ندارد .از اين رو ،سخنان وی را در بين اعضاي شوراي مركزي جشنهای
شاهنشاهي ايران بيان ميكنيم« :اكنون كشور من خود را براي برگزاري مراسم جشن دو هزار
و پانصدمين سال شاهنشاهي ايران آماده ميکند و منظور از آن يادبود اين است كه ادامه حياتِ
وحدتِ ملي ما از راه بقاي شاهنشاهي ايران و نيز سهم مؤثر ساكنان اين سرزمين باستاني در

تمدن جهاني در رشتههاي مختلف علوم ،ادبيات ،فلسفه ،هنر به جهانيان روشن شود و فرصتي
بهوجود آيد كه مردم دنيا هرچه بيشتر با ميراث فرهنگي ما آشنا شوند ...اما این یادبود را فقط
یک یادبود ملی خود نمیدانیم ،بلکه آن را متعلق به تمام عالم بش��ریت میشناس��یم .ملت ما
هميش��ه استوار و در موارد بحراني ،قدرت و ش��خصيت ملي خود را بهخوبي نشان داده است.
البته ما مثل هر كشور و ملت ديگري دورههاي انحطاط و پستي و بلندي داشتيم ،ولي فراموش
نكنيد ما س��ابقة بيستوپنج قرن استقالل و شاهنش��اهي داريم و اين سابقه به ما نيروي ملي
خاص داده اس��ت كه ما با آن شکس��تناپذیریم»(برنامه کامل جشنهای دو هزار و پانصدمین
سال کوروش کبیر و بنیاد شاهنشاهی ایران .)9 :1340 ،ماروين زونيس ،در كتاب خود پيرامون
تحليل شخصيت شاه و انگیزة او از برگزاری جشنها چنين ميگويد« :هدف او از برگزاري اين
جشنها كسب وجهه بينالمللي بود .براي خود او و سلسلهاي كه در سال  1304توسط پدرش

ايران در اين بخش از جهان ،نقش ايجادكننده ثبات را ايفا خواهد كرد»(اس��ناد النه جاسوسي
آمريكا ،بیتا .)145 /6 :نمونة بارز قدرتنمایی شاه سخنانی است که وی در کنار آرامگاه کوروش
در  1350/7/20در پاسارگاد خطاب به کوروش سرسلسله پادشاهی هخامنشی بدینسان ایراد
کرد« :در این  25قرن ،کش��ور تو و کش��ور من ،شاهد سهمگینترین حوادثی شد که در تاریخ
جهان برای ملتی روی داده است ... .اکنون ما در اینجا آمدهایم تا با سربلندی به تو بگوییم که
پس از گذشت  25قرن ،امروز نیز مانند دوران پرافتخار تو ،پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه
در اهتزاز است ،سوگند یاد میکنم که آن پرچمی که تو  2500سال قبل برافراشتهای همچنان
افراش��ته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت(»...مجموعه تالیفات ،نطقها ،پیامها و بیانات شاه ،بیتا:
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بنيانگذاري ش��ده بود  ......او به اقتضاي ش��خصيت خود ميخواست اين هدف را نه با توسل به
مردم ايران بلكه با توسل به كشورهاي خارجي به دست آورد» (زونیس ،بیتا.)123 :
ش��اه ،در مصاحب�� های در  1971اع�لام كرد« :جش��نهاي تختجمش��يد تم��ام دنيا را از
تختجمش��يد گرفته تا هريك از پايتختها ،وادار به اداي احترام به كوروش و شاهنش��اهي او
كرد و بذر همكاري بينالمللي در تختجمشيد پاشيده شد»( .)karanjia،1977:21-22شاه در
نظر داش��ت تا نظر تمام جوامع را بهس��وي ايران جلب كند و ايران را در چشم جهانيان بزرگ
جلوه دهد .در ،1971در ش��اه و حكومت او نوعي اعتماد به نفس ديده ميش��د .اين احساسي
بود كه طي جشنهاي تختجمشيد به غرور تبديل شد .شاه ،اين جشنها را روايتی جديد از
كنگرة وين در سال  1815تصور كرده بود ،كه در آن فرمانروايان جهان توانسته بودند با يكديگر
ديدار و گفتوگو كنند(  .)shawcross،1989:29شاه میخواست با كسب وجهة بينالمللي براي
حكومت و تحكيم مش��روعيت سلسلة پهلوي ،اعتماد دولتمردان بيگانه را براي سرمايهگذاري
بيشتر در ايران به دست آورد .این امر زمانی برای شاه مهم شد که انگلیس در  1347اعالم کرد
قصد دارد نیروهای خود را تا اواسط سال  1350از خلیج فارس خارج کند .از آن تاریخ به بعد
خالی قدرت در منطقه شد .از این رو ،با برپایی
شاه سرگرم برنامهریزی برای ورود ایران به صحنة ِ
این ضیافت جهانی میخواست نشان دهد همانگونه كه ميتواند سران كشورها را بهمدت يك
هفته دور خود جمع كند ،توانايي مهار اوضاع خليج فارس و درياي عمان را نيز دارد .در اسناد
س��فارت آمريكا در اين باره ،چنين ميخوانيم« :ش��اه از طريق برگزاري این مراسم به جهانیان
اعالم کرد كه ايران به خانوادۀ ملل مدرن جهان پيوسته است .همچنين او صراحتاً اعالم كرد كه
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 .)124او با این سخنان میخواست دلیلی بر موجودیت خویش اقامه کند و با ارائة یک مدل
ثابت و طوالنی برای شکل حکومت در ایران ،همواره در اذهان عمومی این نکته را جا بیندازد
که حکومت در ایران مساوی با شاهنشاهی است .وی بر این بود تا با اتصال تاریخی خود به یکی
از پادشاهان باستانی ایران که از نظر او ارزش و اهمیت بیشتری نزد قدرتهای بزرگ (آمریکا و
موافق خارجیها و تأیید و صحهگذاری آنها بر برنامههایش،
انگلیس) داشت ،بتواند با کسب نظر
ِ
محبوبیت بیش��تری نزد مردم ایران بهدست آورد .شاه معتقد بود در صورت کسب موفقیت در
جلب نظر دولتهای خارجی ،بهویژه آمریکا ،نسبت به برنامههایش میتواند با بزرگنمایی این
مس��ئله و داللت بر تأیید شخصیتهای بهاصطالح سیاس��ی ،مهر تأییدی بر اقداماتش بزند و
چون ش��اه بر بیکفایتی و بیلیاقتی خود بیش از همه وقوف داش��ت ،همواره سعی میکرد تا
ب��ا مطرحکردن این مطلب که خارجیها او را میس��تایند و کارهایش را تأیید میکنند ،برای
خودش وجههای کسب کند ولی هیچگاه بر این باور نبود که میتواند بدون تأیید خارجیها هم
محبوبیت عمومی داشته باشد .این نظریهای بود که شاه آن را در ذهن خود پرورده بود ،ولی در
خارج از ذهن او و در عالم واقع هیچ صورت حقیقی نداشت.
باستانگرایی شاه
ن باور
ت بر اي 
ن بود و محمدرضاشاه ميخواس 
ل پادشاها 
دورة شاه درواق ع عصر بیتوجهی بهنس 
ي است .ب ه گفت ة فريدون
ي نظر 
ي مبان 
ن ريشهدار ،تاريخي ،و دارا 
ي در ايرا 
غلب ه كند ك ه شاهنشاه 
ي در طول
ت تداو م نظام شاهنشاه 
ن مراس م خواهد توانس 
ي اي 
س ميكرد با اجرا 
هويدا «شاه احسا 
ن دنيا برساند»( هويدا .)126 :1356 ،هدف شاه از این باستانگرایی،
ن را ب ه نظر سرا 
خ ايرا 
تاري 
حس ترس و ناامیدی بود که در طول حکومتش از ش��هریور 1320به بعد همواره او
تس��کین ِ
ِ
را تحت س��یطرة خود داش��ت .او میخواست با باالبردن نمادهای قدرت و نمایشهای بزرگ و
جش��نهای خیالی و پرعظمت و کمنظیر و کسب احترام و اعتما ِد میهمانان این جشنها ،که
تعادل روانی و داش��تن حس
از س��ران کش��ورهای بزرگ اروپایی و خاورمیانه بودند ،درد عدم
ِ
بیاعتمادی به خود و ادامة سلطنت را بهنحوی درمان کند؛ ولی غافل از اینکه با این اقدامات نه
تنها درد روانی او حل نگردید ،بلکه مشکالت گذشته را نیز تقویت کرد و بیش از همه بر حس
دوری و وجود فاصلة شدید بین او و مردم که پس از برگزاری این جشنها بهخوبی عمق فاصلة
بین خود و ش��اه را میدیدند افزوده شد و مردم بهخوبی دریافتند که تمامی خواستهها ،عزت،
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و ش��رف و آیندة آنها در دس��ت کسی قرار دارد که تنها بهدنبال جاهطلبی است و به هیچکس
جز خود و خانوادهاش نمیاندیشد و برای احد دیگری ذرهای ارزش قائل نیست .فريدون هويدا،
برادر اميرعباس هويدا ،در كتاب سقوط شاه ضمن گاليه از اقدامات شاه در طول تاريخ به جز
در س��الهاي نخس��توزيري برادرش ،انگیزة برگزاري اين جشنها را از طرف شاه چنين بیان
میکند« :شاه ميكوشيد كه جشنهاي دو هزار و پانصد ساله را نوعي ميعاد با تاريخ براي مردم
ايران جلوه دهد؛ بيشتر مشتاق بود كه آن را نشانهاي از تولد دوباره كشور به حساب آورند؛ ولي
گفتني اس��ت كه مردم اص ً
ال در جريان اين جش��نها حضور نداشتند و اصوالً نيروي پليس و
ارتش چنان حفاظتي در اطراف تختجمشيد ب ه وجود آورده بودند كه به احدي اجازة نزديك
شدن نميدادند» .او در ادامه ،ضمن بيان عقايد و نظرات شاه دربارة ايران باستان بهخصوص در
كتابش ،به سوي تمدن بزرگ ،بيان ميكند كه مهمترين انگیزة برگزاري اين جشنها ،عالقۀ شاه
به باستانگرايي و ادعای وراثت حكومت  2500سال قبل كوروش بود و مینویسد« :گرچه شاه
ممكن بود واقعاً محاسن و ارزشهاي نژاد آريايي را باور داشته باشد ولي شكي نيست كه از ديد
روانكاوي ،تأكيدات مكرر او بر اين مسئله صرفاً مفهوم نژادپرستي پيدا ميكرد .ضمناً مشخص
اس��ت او ميخواست از طريق پل زدن بين خود و پادشاهان باستاني ايران به سلطنتش جنبة
وراثت بدهد»(هویدا .)54 :1356 ،از اوایل سال  1337اين فكر به سر شاه افتاد كه براي تثبيت
پيوندش با سالطين قبل از اسالم به برگزاري مراسم پر زرق و برقي نياز دارد و بعد هم كه در
تدارك برگزاري جشنهاي  2500ساله برآمد احساس ميكرد كه با برگزاري اين مراسم خواهد
توانست تداوم شاهنشاهي در طول تاريخ ايران را به نظر سران دنيا برساند و به تمام پادشاهان،
رؤس��ایجمهور ،و حكام جهان كه پیش��ینة نوع حكومت کنونیش��ان هرگز به دوران باستان
نميرسيد ،ثابت كند كه پس از 2500سال ،محمدرضا پهلوي وارث برحق كوروش بنيانگذار
شاهنشاهي ايران است(هویدا .)121-119 :1356 ،شاید در این راستا بود که شاه بیان میکرد:
«رژیمی در خطر است که طبیعی نباشد ،درصورتیکه رژیم ایران یک رژیم طبیعی است که از
دو هزار و پانصد سال پیش تاکنون برای ما باقی مانده است .این رژیمی نیست که از خارج بر
ایران تحمیل شده باشد»( برگزیدهای از نوشتهها و سخنان شاهنشاه آریامهر ،بیتا .)126 :اين
عالقة توهمآمیز شاه به باستانگرايي به حدي بود كه در كتاب به سوي تمدن بزرگ خود حتی
انقالب سفيد را نيز برگرفته از دوران كوروش كبير معرفی میکند و مینویسد« :انقالب سفيد ما
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نه تنها از دوران كوروش مايه گرفته ،بلكه دقيقاً ما را به جهتي ميكشاند كه بتوانيم در راستاي
برنامههاي كوروش كبير حركت كنيم» ( انقالب سفید شاه و مردم.)127 :1351 ،
مرتضي كاش��اني در مورد پيشينه و انگیزة برگزاري جشنها ميگويد« :بعد از كودتاي 28
مرداد  1332و كنار رفتن قوام ،مصدق و رزمآرا ،ش��اه كمكم سرمس��ت از قدرت ش��د لذا در
پي ارضاي حس جاهطلبي خود برآمد و از اين رو به فكر برگزاري جش��نهاي  2500س��اله و
تاجگذاري افتاد» .او انگيزة برگزاري اين جشن را عواملي چند ميداند :گرايش به باستانگرايي،
نمايش نمادهاي ظاهري قدرت ،دش��مني با اس�لام و ش��ئونات دينی و مذهبي مسلمانان ،و
عوضكردن فرهنگ اسالمي با غرب(ايام.)6 :1381 ،
غیراسالمی گذشته ،ضمن پیوند دادن خود با کوروش هخامنشی،
ش��اه با تأکید بر ایران
ِ
ب��ه دنبال ای��ن بود که تمایزی بین تاریخ ایران و اعراب قرار دهد ،تا تأثیر اس�لام را بر ایران
کماهمیت بنماید .شاه با برگزاری جشنهای  2500ساله ،درواقع با بزرگداشت ایران در زمان
كوروش و داریوش ،بخش��ی از تاریخ ایران را كه به مراتب متناس��بتر با قرن بیستم میالدی
و بلکه فراتر از آن است نادیده میگیرد و آن تعالیم حضرت محمد(ص) پیامبر اسالم است.
در ایران ،اس�لام نقش نگهبان مردم در برابر قدرت ش��اهان را ایفا میكرد و روحانیان تا قرن
بیستم از نفوذ فراوانی برخوردار بودند و در این قرن بود كه دودمان پهلوی كوشید قدرت آنها
را كاهش دهد»(.)Naraghi، 1994:84
مخالفت با دین اسالم و روحانیان
يكي دیگر از اهداف شاه از برگزاري اين جشنها ادامة مسيري بود كه پدرش دربارة اسالم در
پيش گرفته بود .رضا شاه بدگماني به اعراب را به گرايشهای ضدروحاني و غيرديني خود افزود
و با نگاه به ايران باس��تان در كنار قدرت بالمناز ِع سياس��ي درپي دوری از فرهنگ اسالمي بود.
اقدامات او مانند كاستن از تعداد نمايندگان روحاني براي تحديد قدرت آنان و برانداختن رسم
بستنشيني در اماكن مقدسه و سرکوبی حجاب در همین راستا بود(شجيعي.)197 :1344 ،
ايراني جدا از اسالم را شكل بدهد .او ميخواست
حال ،محمدرضا شاه قصد داشت يك هويت
ِ
آميزهاي از اساطير و تاريخ ايران باستان را به جامعهاي بدهد كه داراي گذشته و حال اسالمي
بود و برهمین اس��اس بود که برخی از ایرانیها بار ديگر مانند دوران رضاشاه از لحاظ فرهنگی
عالقهمند شدند فرزندان خود را به نامهايي كه به سلسلههای آریایی ميرسيد (مانند داريوش،

 .1براي آگاهي بيشتر از اين تضادهاي فرهنگي و مذهبي كه شاه بهدنبال آن بود به دو كتاب محمدعلي همايون كاتوزيان
اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي ،ترجمه محمدرضا نفيسي و تضاد دولت و ملت :نظريه تاريخ و
سياست در ايران ،ترجمۀ عليرضا طيب مراجعه شود.
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كوروش ،خس��رو ،و جمش��يد) بنامند . 1در کتاب اهرمهای سقوط شاه در این خصوص چنین
میخوانیم« :آنتونی پارسونز سفیر انگلیس طی پنج سال آخر حکومت شاه در تهران که پس
از ویلیام سولیوان س��فیر آمریکا در تهران نزدیکترین دیپلماتهای خارجی به دربار شاه بود
در کتاب خود دیدگاهها و روحیات شاه را چنین ترسیم کرده است :ایران در ذهن شاه بخشی
از تمدن غرب به شمار میرفت که در نتیجه یک تغییر جغرافیایی ،از همتایان خود جدا شده
است .به نظر وی ایرانیان نه از نژاد سامی بلکه از نژاد آریایی هستند .بلکه ذوق و استعداد آنان
زیر سلط ه اعراب ،یعنی اسالم که در  1200سال قبل در این کشور گسترده شد ،رو به خاموشی
گرایید .شاه وظیفه خود میدانست که این پرده یعنی اسالم را کنار بزند و عظمت ایران را در
زندگی
میان قدرتهای بزرگ احیا کند .بنابراین منظور شاه از تمدن بزرگ ،مسئله ارتقای سطح
ِ
مادیِ مردم ایران نبوده اس��ت و این اصطالح با یک مفهوم روانشناسی قوی همراه بوده است
س��نتی اس�لامی زدوده شوند و در جهت تمدن
زندگی
و آن اینکه ،ایرانیان باید از راه و روش
ِ
ِ
اروپای غربی گام بردارند»(روحاني .)107-106/1 :1370 ،یکی از شگردهای محمدرضاشاه در
راه اسالمزدایی ،برپایی جشنها ،جشنوارهها و نمایشهای خیابانی بود که در هر سال چندین
بار برگزار میش��د و با برپایی اینگونه مراس م چند هدف را دنبال میکرد :از سویی دامنة فساد
جوان پژمرده و گرس��نة اجتماع افزایش میداد ،و از سوی دیگر
و بیبندباری را در میان نس��ل
ِ
تیرهبختیها ،ناداریها ،و بیکاریها را در پش��ت پردههای رنگارنگ و آذینبندیهای ساختگی
هلل بروجردي
ي آيتا 
ي ب ه رهبر 
ت ديگر 
ي ميديد حكوم 
و دروغین پوش��یده میداشت .شاه وقت 
ت ميكن��د و خود را وارث
ب مرد م حكوم 
ن برقرار اس��تك ه بر قلو 
ي در ايرا 
و بع��د امامخمين 
ك پيامبر
ني 
ت همواره درصدد يافت 
ن جه 
ت برآشفت ه ميشد و ب ه همي 
محمد(ص) ميداند ،سخ 
ت نمود،
ي دین زرتش 
ي در احيا 
ل پيامبر اسال م عل م كند .او ،ابتدا سع 
ي بود ك ه او را در مقاب 
ايران 
ن شفا) طرح احياي
ن رو ،نظریهپرداز درباری(ش��جاعالدي 
ت نياورد .از اي 
ي به دس�� 
ي موفقيت 
ول 
ن يك
ش را «ن ه بهعنوا 
ي شاهنش��اهی هم ك��ورو 
ش را مطر ح كرد و بهتبع آن روزنامهها 
ك��ورو 
ي بود
ن شاهنش��اه 
ي كردند و منظور آنها از آيين ،آيي 
ك آيينگذار» معرف 
ني 
فاتح ،بلك ه بهعنوا 
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ك ایدئولوژی ترسي م کنند .آنها مينوشتند جشنشاهنشاهي،
ني 
ن را بهعنوا 
ك ه میخواستند آ 
ن اس��ت .شاه با تكري م و تعظي م كوروش
ي ايرا 
ت مل 
ت ك ه پاس��دار حاكمي 
ي اس�� 
احترا م ب ه آيين 
ي ك ه در  25آبان
ن اسوه قلمداد كند .وی ،در نطق 
ثآ 
ش كر د خود را وار 
ي تال 
ن اسوة ايران 
بهعنوا 
ي شاهنشاهي
ي جشنها 
ن خبر دادناز برپاي 
ت اما م ايراد نمود ،ضم 
 1343بعد از تبعيد حضر 
ن دوا م داشته
ي ايرا 
ل شاهنشاه 
ت ك ه  2500سا 
ن اس 
نآ 
ل آينده گفت« :منظور م 
در چند س��ا 
ي مردم
ش و خو 
ي جزء من 
ي بهرژي م شاهنش��اه 
ت ك ه دلبستگ 
ن روس�� 
ن رس��يده ،از اي 
تا ب ه م 
ي در
ت سنگين 
ت  2500سال ه مسئولي 
ك تا ج و تخ 
ني 
ث و نگهبا 
ن وار 
ن بهعنوا 
گردیده است و م 
ن دارم» (برنامه برگزاري جشن بيست و پنجمين سده بنيانگذاري شاهنشاهي
خ ايرا 
ل تاري 
مقاب 
ب را
ايران6 :1348 ،؛ مصاحبه ش��اه با نمايندگان راديو تلويزيون فرانس��ه .)23 :1337اينمطل 
ش را ب ه شاه ارائه
ت ك ه شجاعالدينشفا طر ح احيايكورو 
ي ساخ 
ن جار 
ي بر زبا 
ت زمان 
شاه درس 
ل هستيد؟ گفت« :تداومتاريخ،
ي جشنها قائ 
ي برا 
ل ك ه چ ه سمبول 
ن سؤا 
ل اي 
داد .شاه در مقاب 
ت تا
ش داش 
ن هستيم» .بنابراين ،شاه تال 
ث ش��كوه گذشت ه و حماس ة ايرا 
ن معنا ك ه ما وار 
ب ه اي 
ي نماید( نش��ریه کمیته
ث او معرف 
ي احيا كند و خود را وار 
ك اس��وة ايران 
ش را در حد ي 
كورو 
امور بینالملل جش��ن شاهنش��اهی ،بیتا .)124 :نکتهای که باید به آن اش��اره کرد این است
که حتی او در محاس��بة  2500سالة شاهنش��اهی ایران نیز اشتباه کرده بود؛ حداقل تا جايي
که حافظة تاريخ ياري ميدهد قبل از سلس��لة هخامنش��ي دو سلسلة ديگر مادها و عیالمیها
نيز به عنوان سلس��لههايي ايراني در اين کش��ور حکومت کرده بودند .از سوي ديگر ،حتي اگر
به فرض محال ،زمان کوروش دوم هخامنش��ي را هم آغاز پادشاهي ايران بپذيريم ،از آن زمان
تا دورة س��لطنت محمدرضا پهلوي حداقل چندصد سال در تاريخ ايران از سلطنت پادشاهان
ايراني ،چنانکه مدنظر ش��خص محمدرضا و برگزارکنندگان جشنهاي  2500ساله بود ،اثري
وجود ندارد .چنانکه از ورود اس�لام به ايران تا تشکيل حکومت محلي طاهريان در سال 205
ق .چيزي حدود  180س��ال فاصله وجود دارد؛ يا سلس��لههاي ترکتبار و بهخصوص مغوالن
و تيموريان را نميش��ود جزء ميراث شاهنشاهي  2500س��الة شاه و اطرافيانش برشمرد .شاه
ن تمدنها و فرهنگها «چ ه در اصول
ل از اسال م را دارندة بهتري 
ايران قب 
ش ميكر د ِ
بيهوده تال 
ي كند ،هرچند مذهب
ي شاهنشاهي » معرف 
ن كشوردار 
ن و چ ه در آيي 
ن كه 
ي ايرا 
مذهبيو فلسف 
ل اسال م بهسرعت
تحریفشده و رسمی طبقات دربار ساسانی با هجو م مسلمانان ب ه ايران ،در مقاب 

 .1بسیار مبرهن است که رضاشاه اصالتاً اهل سوادکوه مازندران بود که این ناحیه در دوران باستان به تپوریها(طبرستانیها)
تعلق داشت و اساساً این قوم آریایی نبودند.
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ن بود .بههمي 
ن
ن كشورداريساسانیان ه م هميش ه مملو از ظل م و ست م پادشاها 
ت و آيي 
گ باخ 
رن 
ي با ورود مسلمانان به
ي ساسان 
جهت ،مرد م ب ه تنگآمده از نظا م اش��رافی و طبقاتی شاهنشاه 
ي مظالم
ن خود را بر رو 
ایران از آن برائت جستند .بااينحال ،برای شاه خوشایند بود که چشما 
ش ميكرد تا هويت
ي كند .شاه تال 
ی معرف 
ن شيوة حکومتدار 
ن را بهتري 
ن ببندد و آ 
پادش��اها 
ي ارزشهاي
ي را ب ه جستوجو 
ل كند و ايران 
ن را ب ه هویت نژادپرستانة آریایی تبدي 
ي مسلما 
ايران 
ل در
ي كما 
ت خود را بهسو 
ت ما همواره راه و رسمپيشرف 
ي س��وق دهد .او ميگفت« :مل 
آرياي 
ي خود را يك
ن بود ك ه شاهنشاه 
ش جست ه است» .البته ،بيشتر منظور او اي 
ي خوي 
ن آرياي 
تمد 
ت برای
ي حكوم 
ن روشها 
آريايي دیرینه و در نتیجه اصلیترین و بهتري 
ِ
سياسي
ِ
ش و انديش ة
رو 
ي درصدد يافتن
ي با نژاد آرياي 
ت شاهنش��اه 
ن حكوم 
ي نمايد .ش��اه با پيوند زد 
ملت ایران معرف 
ش بود .او ميگوید« :در زمين ة حكومت ،ايرانيان ،شاهنشاهي
ي حكومت 
ي تاريخيبرا 
ريش��هها 
ي تاريخ
ي جهان 
ن امپراتور 
ل اولي 
ن حا 
ن و در عي 
خ جها 
ي تاري 
ت آرياي 
ن حكوم 
خود را كهنخستي 
بود ،بنياد نهادند»( نشریه کمیته امور بینالملل جشن شاهنشاهی ،بیتا.)11 :
ي  2500سال ه دو چيز را دنبال میکرد:
ي جشنها 
شاه با برقرار 
وراثت
ِ
ش جنب ة
ن ب ه سلطنت 
ي ايرا 
ن باستان 
ن خود و پادشاها 
ی بي 
 .1سعی داشت با زدن پل 
ت
ي در حقيق 
ي پهلو 
ن نا م خانوادگ 
مش��رو ع بدهد ،همانگون ه ك ه پدرشه م با برگزيد 
1
ل دارد .فرح
خ اتصا 
ت تاري 
ن دوردس 
ش با تبار پادشاها 
اينطور وانمود ميكرد ك ه سلسلها 
ت دو هزار
ن فرانس ه گفت« :ما در حقيق 
ي با تلويزيو 
ف شا ه درمصاحبها 
ن هد 
نيز در تبيي 
ن ميگيريم»( اوليائي)12 :1377 ،؛ و
ت خود را جش 
ل دوا م موجودي 
ن سا 
و پانصدمي 
ت پادشاهي.
ش حكوم 
ن میراث آریایی از جمل ه رو 
ن بهتري 
ي بهعنوا 
ي آرياي 
ي ارزشها 
 .2احيا 
ي شاهنشاهي
ي مرکزی جشنها 
ي را بهنا م شورا 
گ و هنر ،تشكيالت 
ت فرهن 
در آن هنگام وزار 
ي خود كام ً
ن جشنها چنین
ف رژي م را از اي 
ال اهدا 
ن شورا با ارائ ة برنامهها 
ل داد و اي 
ن تشكي 
ايرا 
ص كرد:
مشخ 
ي است؛
ي جامعةايران 
ل ك ه شاهنشاهي ،زاده و پروردة انديش ه و زندگان 
ن اص 
ن اي 
 .1شناساند 
ي مرد م ب ه شاهنشاه و شاهنشاهي؛
ن اعتقاد و دلبستگ 
ن داد 
 .2نشا 
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ي و ادام ة شاهنشاهي؛
ن در راه نگاهدار 
ت ايرا 
ي مل 
ش و فداكار 
ن كوش 
 .3نشانداد 
ن ايراني؛
ت شاهنشاها 
ن خدما 
 .4شناساند 
ي شاهنشاه ايران؛
ي ب ه رهبر 
گ جامع ة ايران 
ت بزر 
ي تحوال 
 .5معرف 
ن ايراني؛
گ شاهنشاها 
 .6آثار بزر 
ن پادش��اهي(برنامه کامل جشنهای ،...
ي اشاع ة آيي 
ن برا 
ش ايرانيا 
ن كوش 
ن داد 
 .7نش��ا 
.)15 :1348
ت ميگرفت.
ي و شخص شاهنشاه صور 
ي توجيه ،تعظيم ،و تكري م نظا م شاهنشاه 
هم ه چيز برا 
ي كنند .تهي ه و انتشار
ي معرف 
ي را انديش ة اصیل ايران 
ت ميكوشيدند تا نظا م شاهنشاه 
آنهاسخ 
ل از
ن ايرانقب 
خ شاهنشاهي ،تمد 
ن شاهنشاهي ،تاري 
ب با موضو ع عصر پهلوي ،جش�� 
دهها كتا 
ف بودند .فرح در مصاحبة خود با نشریات میگفت:
ن هد 
ی از اي 
ي نشانههای 
اسالم ،و آثار باستان 
«مقصود اصلی ما کسب مباهات و غرور بیشتر برای ملت ایران است .جشن  2500ساله خاطرۀ
افتخارات گذش��ته را زنده میکند .این میراث گرانبها ،که با رنج اجدادمان بهدست آمده و اگر
از آن غافل بمانیم ،رفته رفته فراموش خواهد شد» (مجله آژنگ ،بیتا :ش .)41:21البته ،باید
دقت داش��ت این تنها نظر ش��اه یا طرحی نبود که تنها خود او مجری آن باش��د ،بلکه هدف
اس��تعمارگران از حمایت کردن از رژیم پهلوی ب ه طورکلی پیگیری سیاس��ت اش��اعة فرهنگ
غرب و حذف هنجارهای دینی از جوامع اسالمی منطقة حساس و استراتژیک خاورمیانه بود،
ک��ه ایران و ترکیه به لح��اظ موقعیت خاص جغرافیایی در رأس آن قرار داش��تند و در هر دو
کش��ور هم این سیاس��ت با روی کار آوردن رضاشاه و آتاتورک ،به مرحلة اجرا گذاشته شد(بزم
اهریمن .)13/1 :1378 ،در این خصوص درکتاب اهرمهای س��قوط شاه میخوانیم« :مأموریت
محمدرضاخان پیگیری وظایفی بود که استعمار انگلیس ،برای رضاخان منظور کرده بود .با این
تفاوت که شکل و کیفیت انجام مأموریت در زمان پدر و پسر متفاوت بود .رضاخان موظف بود
دس��تورات استعمارگران را در اوج خشونت به مورد اجرا بگذارد ،ولی محمدرضا شاه به موجب
دگرگونیهای شرایط و مقتضیات زمانی چنان تربیت شده بود که بتواند همان مسئولیتهای
ضد ایرانی و اسالمی را در چارچوب ظواهر قانونی و مالیمتری پیگیری کند .شاه در کتابی که
برای توجیه علل و عوامل شکست خود باعنوان پاسخ به تاریخ نوشت چنین میگوید« :برنامهای
که پدرم آن را آغاز کرد و من دنبال نمودم تبدیل به یک کشور مدرن ،با الهام از تمدن غرب بود
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مذهبی شیعه مغایرت داشت»(روحانی،
و این هدف با خواستههای روحانیون و طرز فکر رهبران
ِ
 .)106 /1 :1370مصداقهای دشمنی و عناد شاه با اسالم بسیارند که به چند نمونه برجستة
آنها اش��اره میشود :صدور بخشنامه و آییننامههای متعدد و مختلف در راستای اشاعة هرچه
بیشتر فرهنگ غرب؛ حذف تدریجی اسالم از جامعه نظیر منع ورود زنان محجبه به محیطهای
اداری ،فرهنگی ،و آموزشی و برپایی مهمانیهای دولتی و شرکت کارمندان و همسرانشان بدون
حجاب که در بیشتر وزارتخانهها اجرا میشد؛ آزادی فروش مشروبات الکلی حتی در محیطهای
دولتی .مهمترین کار ش��اه که به نوعی دش��منی او را با اسالم نشان داد تغییر تقویم هجری به
شاهنش��اهی بود .البته ،شاه اقدامات به ظاهر مثبتی نیز در جهت اثبات دینداری و وفاداریش
به اس�لام مانند تعمیر برخی مس��اجد و ابنیة مذهبی ،چاپ قرآن آریامهر ،سفرهای زیارتی به
حج و مشهد مقدس ،و شرکت در مراس م ویژة مذهبی چون جشن نیمه شعبان ،و عید مبعث
انجام داد که همگی ظاهری عوامفریبانه داشت و تحت فشار افکار عمومی مذهبی مردم ایران
و منطقه صورت میگرفت .چنانکه در سخنرانیاش در مورخ  1346/7/4که در قم ایراد کرد
چنین اذعان داشت« :امروز به شما میگویم هیچکس نه به تجربه و نه در عمل نمیتواند ادعا
داشته باشد که بیش از من به خداوند یا ائمه اطهار نزدیک است ،پس در عمل نیز هرچه ممکن
بود در راه خدا انجام بدهم انجام دادهام .هر حرم مقدسی را میشود تعمیر کرد ،تعمیر کردهام.
هر شبی قبل از رفتن به خواب با خدای خود راز و نیاز کردهام و دعای خود را خواندهام»(نجفی،
 .)5 :1355این س��خنان تنها مزاحی بیش نیست ،مسلمانی شاه را چطور میتوان توجیه کرد
زمانی که به شهبانو اجازه داد که کنگرة پیروان مذهب زردشت را برگزار کند و در پایان آن هم
با تقدیم شامپانی به شرکتکنندگان در کاخ سلطنتی جشن بگیرد ،آن هم در وسط ماه رمضان.
اینگونه کارها بیش از شکست بعضی از طرحها اقتصادی جاهطلبانه در تودههای مردم مسلمان و
رهبران مذهبی تأثیر نامطلوب و عمیق برجا گذاشته و شاید به نظر او و شهبانو اینگونه اقدامات
روشهای سریع درمانی برای جدا کردن مردم ایران از روشهای اسالمی بود(روحانی:1370 ،
 .)108 /1اما اين جش��ن و امثال آن(جش��ن تاجگذاري و جشن هنر شيراز) برای شاه فایدهای
نداشت و حتی از علل سقوط او شد .چون با خواست مردم مطابقت نداشت .جشن هنر شيراز
كه در  27مرداد  1356توس��ط فرح پهلوی در ماه رمضان برگزار شد چگونه ميتوانست باعث
وجاهت او ش��ود .اين جش��ن سالهاي زيادي بود كه در شيراز برگزار ميشد و با وجود مخارج
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زيادي كه صرف آن ميگشت مورد توجه مردم قرار نگرفت ،بلكه برعكس اعتراض مردم را نيز در
پی داشت .اينگونه جشنها و بهویژه جشن هنر مبتذل تابستان  1356شيراز که با نمایشهای
نامناسب و خالف عفت عمومي به روی صحنه ميآمد ،با اعتراض شدید روحانيان در مساجد و
منابر و مردم متدین روبهرو میشد(مجتبیزاده .)229 :1386 ،شاه با این جشنها ،سنتهای
مقدسی را که نزد مردم ایران قابل احترام بودند و طی سالهای متمادی در اذهان مردم شکل
گرفته و نهادینه ش��ده بودند نادیده گرفت .در واقع ،این عمل شاه نوعی اعالم جنگ رسمی و
علن��ی به تمام ارزشهایی بود که مردم ای��ران حاضر بودند در راه آنها جان خود را فدا کنند و
بارها در طول تاریخ این مطلب را به اثبات رسانده بودند .این اقدام شاه موجی از بدبینی و خشم
و انزجار ش��دید عمومی را برانگیخت .این موج چنان قوی ،ریش��هدار ،و محکم بود که با وجود
طرحهای مختلف در جهت مهار آن ،هرگز سست نشد ،بلکه باعث سقوط نظام پهلوی گردید.
نتیجهگیری
جشنهای  2500ساله درحالیکه سیل درآمدهای نفتی و وامهای آمریکا ب ه سوی ایران روانه
شده بود ،در قالب یکی از پرهزینهترین و گرانترین جشنهای تاریخ جهان از  20مهر 1350
به مدت هش��ت روز در پاس��ارگاد ،تختجمشید ،و تهران برگزار ش��د .این جشنها ،که تنها
جنبة تبلیغی داش��ت ،از س��ال ،1337بودجة کالنی را دریافت کرده بود .بهطورکلی ،میتوان
انگیزها و اهداف ش��اه را از برگزاری این جش��نها در چهار محور کلی مورد بررس��ی قرار داد:
گرایش به باستانگرایی ،کسب اعتماد به نفس کاذب ،تالش برای کنار زدن فرهنگ اسالمی و
جایگزینکردن سنن باستانی ایران به جای آن ،و کسب حمایت و وجهة بینالمللی.
شاه با برگزاری این جشنها میخواست ضمن صحهگذاشتن بر وجود نهاد سلطنت در ایران
به مدت  2500س��ال ،حکومت خود را در راس��تای حکومتهای پادشاهی ایران باستان نشان
ش ميكرد تا
بدهد تا از این طریق بتواند دوران تاریخ ایران اس�لامی را نادیده بگیرد .ش��اه تال 
ن را ب ه جستوجوي
ل كند و ايرانيا 
ن را ب ه هویتی نژادپرستانه آریایی تبدي 
ي مسلما 
ت ايران 
هوي 
ت خود را
ت ما همواره را ه و رس��مپيشرف 
ي س��وق دهد .او ميگفت« :مل 
ارزشهاي کهنة آرياي 
ي  2500ساله
ي جشنها 
ش جست ه است» .شاه با برگزار 
ي خوي 
ن آرياي 
ل در تمد 
ي كما 
بهسو 
ن به
ي ايرا 
ن باستان 
ن خود و پادشاها 
پلی بي 
دو چيز را دنبال میکرد .1 :س��عی داش��ت با زدن 
ي پهلوي
ن نا م خانوادگ 
ت مشرو ع بدهد ،همانگون ه ك ه پدرشه م با برگزيد 
ش جنب ة وراث 
سلطنت 
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ل دارد؛ و  .2با
خ اتصا 
ت تاري 
ن دوردس 
ش با تبار پادشاها 
ت وانمود ميكرد ك ه سلس��لها 
در حقيق 
ن میراث
ن بهتري 
ي بهعنوا 
ي متروک ،غیرمنس��جم ،و تحریفشدة باستانی آرياي 
ي ارزشها 
احيا 
ي پادشاهي بپردازد .شاه در نظر داشت ضمن پیوند دادن حکومت
ش حكومت 
آریایی از جمل ه رو 
خود با کوروش و پادشاهان باستانی به حکومت خود اصالت تاریخی و جنبة نژادی وراثتی بدهد
و با فاصلهگرفتن از دورة اس�لامی ،خود را به دنیای غرب نزدیک س��ازد .این بود که بر حمایت
دش��منی بیشتر کشورهای اسالمی
دولتهای غربی و در رأس آن آمریکا تکیه کرد و با وجود
ِ
با رژیم صهیونیستی ،به دولت اشغالگر فلسطین روی خوش نشان داد .نیاز به این کار از طرف
ش��اه وقتی احس��اس شد که ش��اه میدید روحانیان در بین مردم به ش��دت نفوذ دارند و شاه
میخواست نشان دهد که پادشاهی او مالزم با حمایت سران کشورهای خارجی است ،نه مردم
بيني
ایران .جشن سال  1350در تختجمشيد ،مشخصة آغاز اسارت شاه در تاروپود خودبزرگ ِ
شخصي و وسوسة اقتدارطلبي نظامي بود كه تا حدود زيادي در سرنگوني او تأثیر داشت .اسراف
غيرمس��ئوالنه در كش��وري كه اكثريت جمعيت همچنان در فقر خردكننده به سر ميبردند و
ابتذال اين جشنها و نمايش ظاهري شكوه پادشاهان ايران ،حتي خارجياني را كه تحت تأثير
فعاليتهاي ش��اه قرار گرفته بودند از اين نمود خودبزرگبيني شگفتزده ميكرد .جشنهای
 2500س��اله ،تنها عامل سقوط رژیم پهلوی نبود ،ولی با بلعیدن بخش عظیمی از درآمدهای
نفتی کشور و افزایش شکاف طبقاتی به موج فزایندة اعتراضها و نارضایتیهای مردم از وضع
موجود و بیتوجهی به ارزشهای دینی و س��نتی جامعه از س��وی رژیم دامن زد .اعتراضهای
مردم ،روحانیان و دانش��جویان و همینطور مبارزههای مس��لحانة گروههای مختلف این امر را
نشان داد .چنانکه در نهایت نیز در بهمن  1357این مبارزات به رهبری امام خمینی(ره) به بار
نشست و کاخ رویاهای شاه و صهیونیستها و متحدان غربی او را درهم شکست.
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