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شاھنشاه ايران و مسئله دين و مذھب -اميرفيض -حقوقدان

اميرفيض -حقوقدان
اعتراض به شاھنشاه ايران درباب حمايت ازمذھب وشعائر آن ،گھگاھی سر از آستين کينه توزی اشخاصی
سرميکشد و مردمی سطحی بالی شورش مذھبی سال  ۵٧را دررابطه با توجھات شاھنشاه به مذھب
ودين ميدانند درسال  ١٣۶١اوج اين ادعا بسيار فزاينده و آزار دھنده بود وبرای مردم بی مايه و
منتظر ِنسبت دادن قصور واتھام به ديگران فرصتی مناسبی فراھم شده بود که مسئله گرايش ھای مذھبی
شاھنشاه را بارزه اصلی شورش  ۵٧نشانه گيرند .ناچار رساله ای تحت عنوان »اوچنين بود« از
انتشارات سنگر برای ايرانيان ارسال گرديد که از سوی ايرانيان چندين بارتجديد چاپ شد.
ادعای ناپخته وسطحی کسی که شھره دشمنی خاص باشاھنشاه ايران ورضاشاه دوم است در سايت
)منظور ايميل ھای( جاويد ايران انگيزه تنظيم اين تحرير شد.
باری در آن رساله )اوچنين بود( کوشش شده بود که به چھره مذھبی وچھره سياسی وکشورداری
شاھنشاه ايران نگاه شود.
حيطه کار آن رساله آن بود که با ياری ازسخنان شاھنشاه ايران وتصاوير ،نيت رساله تامين شود.
رساله مزبور که بمناسبت دومين سالروز درگذشت جانفزای شاھنشاه تنظيم وبه روان آن بزرگ مرد
ايران و پيروان حقيقی او تقديم گرديد حاوی مطالبی است که شايد در فرصت ھائی ضرورت پخش مطالب
آن بوسيله »جاويد ايران« احساس شود؛ ولی اکنون قصد ورود به آن نيست ،بلکه انگيزه تنطيم اين
تحرير پاسخ به ادعای ناپخته وسطحی کسی است که شھره دشمنی خاص با شاھنشاه ايران و رضاشاه
دوم است واخيرا باز مطلبی فرستاده بود که جاويد ايران آنرا برای آگاھی ھمگان گذاشته است.
واﻣــــــﺎ ﺑﻌﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم وﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎه ازدﻳﻦ وﻣﺬﻫﺐ
حقيقت توام با انصاف وبدور ازکينه توزی ،با شاھنشاه ايران ايجاب ميکند تا قبول کنيم ديدگاه ھای
شاھنشاه ايران از دين ومذھب ھمان شناختی بوده است که ملت ايران درطول اعصار و اقران متمادی به
آن باوربسته بودند .ھمه ايرانيان.
نه شاھنشاه ونه مردم مشکلی ازوجود مذھب ودين احساس نميکردند .شاھنشاه ومردم اسالم را بدان
معنا يافته بودند که اسالم دين خداست وخداوند عادل ومھربان ورحيم است وھرگز خداوند به صفات قھار
وانتقام گيرنده معروف وشناخته نشده بود ،عجيب وغيرقابل باور بود اگر کسی نام خداوند را قھار
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ميخواند ،ازمدارس ابتدائی شناسنامه خدا >خدواند مھربان< بود که بما آموخته ميشد) .خداونده بخشنده
و مھربان(.
فرھنگ ايرانی دين وپادشاھی را توامان وموجب استقالل وھستی وبقای آسايش مردم ميدانست چنانکه
از فرھنگ کھن ماست که ميگويد:
بود دين وشاھی چوتن ياروان

بـــــدين ھردو پـــا دارد جــــھان

چنان دان که شـاھی وپيغمبری

دوگوھر بود دريــــک انگشتری

چنين دين وشاھی بيـــــکديگرند

تو گــــوئی که درزيريک چادرند

نه بی تحت شاھی بود دين بجای

نه بی دين بود تخت شاھی بجای

شاھنشاه ايران ومردم ،اسالم رابدان معنا يافته بودند که:
پادشاه باتاج معنويت ملی ومذھب با فلسفه روحانی دريک پيوستگی ابدی بعظمت وشکوه ايران وايرانی
ميانديشدند وسربلندی وبه روزی ملت و وطن را آرمان دائمی خود ميدانستند و در پيکار با فقروبی مليتی
وجھان وطنی يک اعتقاد ھماھنگ ويک نيروی واحد بودند واين دونيروی جسمانی وروحانی که يکی
براَيد آن وديگری برقلوب مردم حکومت داشتند ،ھردو ميکوشيدند تاجامعه ايران را در راه ترقی و تعالی
به نيروی اخالق مسلح نموده و آھنگ حرکت راسريع وپرتوان سازند.
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
آيا کسانی که امروز دين داری شاھنشاه را ھدف حمله ناجوانمردانه خود ساخته اند ،درسالھای سلطنت
شاھنشاه ھمين باورھای امروزی رانسبت به اسالم و مذھب داشتند؟ يعنی اسالم را مزاحم ساختاری تمدن
گرايانه جامعه ميدانستند؟ از وجود دين ومذھب احساس تالم وخفت ميکردند؟ آيا اگر قدرت داشتند عليه
مذھب ومساجد واسالم ،شمشيری ميکشيدند که امروز خواھان آنند؟
نشريه سنگردربيست ودوم آبان ماه سال ١٣۵٩يک دوبيتی داشت بقرارزير:
قاصدم ويران کنم آن مرقد وآن پايگاه

قاصدم حيران کنم اين مــــلت وآن پيشگاه

اين چنين بــــــتوان رھا گرديد پـــا ک

گرکه بنمائيم قم وديگرمکانھا صاف وپاک

آيا قبل ازشورش  ۵٧اين افکاری که امروز بحق نسبت به اسالم وتشيع و آخوند داريم ،ذره ای برای
احدی از ما بوجود آمده بود؟ رساالت ،غارت ايران – ابليس فقيه – اسالم وحقوق بشر -نيروی بازدارنده
– اسالم آمريکائی ودھھا مقاله تحقيقی درباره اسالم وتشيع نوشته ميشد؟
پس چرا شاھنشاه را که افکارش با افکارمردم کشورش ھمآھنگ و در يک مسير بود و اکنون که ديگر
نيست بايد مورد عتاب دين پروری قرارگيرد؟ دليلش غير از کينه توزی وبھانه جوئی چيست؟؟!
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ﺟﺪاﺋﻲ دﻳﻦ ازﺣﻜﻮﻣﺖ
شاھنشاه ايران اولين شخصيت سياسی ايرانی است که مسئله پيروی جدائی دين ازحکومت را الگوی کار
حکومت ايران قرار داد ،انسان خيلی بايد منصف و واجد اقتدار فکری ودرک باشد که به اھميت کار
مزبور واقف شود.
>به ھمان اندازه که ميگوئيم کاردولت ازکارمذھب جداست واختالطش را چندسال پيش ديديم که چه نتايجی
داشت و بھمان تناسبی که در آن قسمت سختگيری بکنيم که کار دين را ازدولت جداکنيم مردم رابه دين
)از فرمايشاه شاھنشاه ازرساله اوچنين بود صفحه (٧
داری تشويق ميکنيم<
ده سال قبل ازشورش  ۵٧درسال  ١٣۴٩شاھنشاه مسئله سکوالريسم وجدائی دين ازحکومت را در
مقابل خبرنگاران ايران مطرح فرمودند ،در حقيقت گزارش اجرائی آنرا دادند؛ چرا که سالھای سال بود
که درجامعه حقوقی ايران سکوالريسم به ھمه شاھان پھلوی جريان داشت؛ عبارت >بھمان تناسبی که
در آن قسمت سخت گيری بکنيم< دليل بروجود سياست جدی وقاطع شاھنشاه در جدائی دين از حکومت
بوده است.
آيا ھيچ ايرانی ھرگز به فکراين توجه واقدام بسيار با اھميت وفوق العاده سخت وخطرناک آن زمان بود،
بغير ازشخص شاھنشاه ايران؟
آيا ھمين حضرات که جيک نشسته اند وشاھنشاه ايران رابه مناسبت حمايت از دين ومذھب يعنی تکليفی
که فرھنگ وسنت ايرانی وقانون اساسی برعھده شاھنشاه گذاشته بود بباد انتقاد واستيضاح گرفته اند،
اصال ياد سکوالر وجدائی دين ازحکومت بودند؟
قدری فکرکنيد درکشوری مسلمان که قانون اساسی آن مقرر داشته که قوانين بايد با اصول شريعت ھمگام
باشد) ،قانون اساسی مشروطيت ايران( ولی کشور بدون رعايت قوانين شرعی سيره قانونگزاری ملی
رابپيمايد واين مھم بدون برخورد ھا ومخالفت ھای مذھبی صورت گيرد ،کارآسانی است؟ که شاھنشاه
ايران درکمال متانت وھمراھی بامردم به اجابت واجرای آن موفق شدند و سنگی را گذاشتند که ملت
امروز ايران راھی جز دنباله روی ھمان سيره شاھنشاه ايران يعنی تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت
درعدم مداخله دين درحکومت نداشته باشد.
آيا موردی ميتوانيد نشان دھيد که درزمان شاھنشاه ايران سياست وحکومت تابع قوانين مذھبی بوده
است؟ پس با اين اداراکات واضح چرا دست ازتعرض بيجا درباب حمايت شاھنشاه ازدين ومذھب برنمی
دارند؟؟
آزادي دراﺳﻼم وﻣﺬﻫﺐ
آنچه که مسلم است آزادی ھای فردی و اجتماعی دراسالم معانی خاصی دارد که با آزادی ھای مشروحه
در اعالميه جھانی حقوق بشرمغايرت دارد.
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اﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
>دوعامل ميبايستی بھرحال برای ما اساسی ومقدس باشد يکی اتکاء به اصول معنويت واعتقادات مذھبی
که طبعا درمورد ما عبارت از مذھب اسالم است زيرا مردم ما به اين اعتقدات خود صميمانه پايبند ھستيم
وھم مفھوم واقعی مذھب تحکيم کننده وقوام دھنده نظم روحی ومعنوی ماست.
ديگری حفظ آزاديھای فردی واجتماعی وحقی تقويت آنھا بطوريکه ازھروقت ديگری درتاريخ ما قويتر
و بيشتر باشد<
مشکل ترين کاردرجامعه اسالمی حفظ آزاديھای فردی واجتماعی است که اسالم سخت مقابل آن ايستاده
است ،مانند حجاب وتفريحات ولباس وسرووضع مردان وزنان و آداب بسيار ديگری .در اين ھنگامه،
شاھنشاه ايران توانست در ايران سکوالر آن زمان تمام آزاديھای فردی واجتماعی مردم را بدون مزاحمت
اسالم ومتصديان ،آن را فراھم کند ،بدون درگيری ،بدون شکست تعصبات مذھبيون .اينھا کار آسانی
نيست .کسی که گناه ساختن مسجد را دردانشگاه پيراھن عثمان ساخته است ،و نوشته >آايا ميدانيد به
درخواست چه کسی وبفرمان چه شخص ديگری اين کارانجام شد< وبعد ھم نوشته >رضا شاه کبير مرکز
تحقيق ساخت و بعد مسجد ساخته شد< و بعد ھم اضافه کرده که >من تابحال نشنيده ام و نخوانده ام
ونديده ام که درمراکز علمی کشورھا کليسا ساخته شود<.
ھمان رضاشاه که دانشگاه را ساخت مسجدھم ساخت و ترميم کرد وھم به حفظ شعائر مذھبی احترام
ميگذاشت ولی اجازه نميداد که دين ومذھب درکشورداری دخالت کند؛ کاری که درتمام کشورھای مترقی
جھان معمول است .مگر در کشورھای اروپائی وحتی آمريکا کم کليسا ھست؟ تنھا در قاھره ۵٠٠٠
مسجد وجود دارد در مدارس وباشگاه ھا و مراکز اجتماعی وحتی شرکت ھای بزرگ کشورھای اروپائی
اطاقی مخصوص با عالمت صليب جايگاه عبادت شناخته ميشود.
ھرچيز که ايشان نداند ويا ديگران ندانند دليل عدم وجود نيست.
]]اينجا چند نگاره و چند آدرس برای کليساھای درون دانشگاه ھا و مراکز نظامی دنيا اشاره ميشود .اين
ھا در نوشته نبود وبرای ثبت در تاريخ به اين نوشته اضافه شده است .ح-ک[[

کليسای کادت )سربازان آموزشی( در نيروی ھوايی آمريکا
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مرکز »باگمن« در دانشگاه فلوريدای آمريکا

کليسای پتن در دانشگاه تنسی چاتانوگا – آمريکا
ھمچنين:
سيج چاپل در دانشگاه کورنل
کليسای سنت جوزف )جوزف مقدس( در کالج سپرينگ ھيل
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کليسای ممو﷼ در دانشگاه استنفورد
کليسای آلومنی در دانشگاه ميشيگان
کليسای دانشگاه وزليان
کليسای واسر در کالج واسر
کليسای بادوئن در کالج بادوئن
کاخ بوکينگام انگلستان وابسته به کليسا است و تاجگذاری ملکه توسط کشيش ھای کليسا صورت
ميگيرد.
در اين آدرس ليست تمام دانشگاه ھايی که به ترتيبی با کليسا ارتباط دارند گذاشته شده است:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_affiliated_wi
th_the_Churches_of_Christ
ھرکشوری رسم ورسوم خودش را دارد مقايسه ايران اسالمی ،آنھم ايران  ۵٠سال قبل با کشورھای
مسيحی که آداب عبادت مذھبی آنھا بسيارمتفاوت است درست نيست
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه
ساخت مسجد دانشگاه -تعميرات مساجد – زيارتگاه ھا که مشروحا دررساله »اوچنين بود« پياده شده
نه بخواست ونه به اراده شاه ودولت بود .قانون بودچه بنابر حقوقی که درقانون اساسی ومتمم آن
منظورشده فصل بندی ميشود وفصلی از آن بودجه به عمران و آبادی مراکز مذھبی وتوسعه شعائر آن
که در قانون اساسی ومتمم آن پياده شده اختصاص ميبابد .اليحه بودجه به تصويب مجلس ميرسد و دولت
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موظف است که آنرا اجراکند وحتی شاه حق ندارد که از توشيح اليحه بودجه که فقط در صالحيت مجلس
شورايملی بوده نه سنا خودداری کند ،آيا بازھم سازنده مسجد دانشگاه شاھنشاه ايران است؟ و يا طبيعت
جامه ايران و وفاق مشروطيت ودرنھايت ازحقوق قانون اساسی است ،و شاه دراين مقوله کاره ای نيست.
کی شما ميخواھيد بفھميد که شاه درامورکشورداری مسئوليتی ندارد و مسئوليت فرامين وخواسته ھايش
دولت ووزيرمربوطه است .آنقدرکه ادعا داريد »فوالد آبديده« ھستيد يک ذره ھم به اصول توجه داشته
باشد وبی دليل کرکری نخوانيد .اگر بخواھيد مسبب ساختن مسجد دانشگاه را شناسائی کنيد انقالب
مشروطيت وقانون اساسی ومتمم آن است يعنی ملت ،نه شاه ،نه دولت ،نه وزير دربار و نه بنائی که آن
بنا را سرھم کرد.
ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮي وﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺬﻫﺐ
درماده  ٣٩متمم قانون اساسی فصل سوگند سلطنت آمده است:
>من خداوند قادرمتعال را گواه گرفته وبکالم ﷲ مجيد و آنچه نزد خدا محترم است ،قسم ياد ميکنم که
تمام ھم خود را مصروف حفط استقالل ايران نموده حدود مملکت وحقوق ملت را محفوظ ومحروس
بدارم ،قانون اساسی مشروطيت را نگھبان وبرطبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم ودرترويج مذھب
جعفری اثنی عشری سعی وکوشش نمايم<...........
از سوئی بموجب ھمان متمم قانون اساسی دين رسمی ملت ايران اسالم خوانده شده؛ وظيفه شاه در
ترويج مذھب حاکم برکشور درعرض وظيفه حفظ استقالل وتماميت ارضی کشور قرارگرفته که بخــش
بسيار کوچکی ازسوگند سلطنت متوجه ھمان مسجد سازی وامثال آنھاست؛ اين دقت بجاست که در سوگند
سلطنت شاه تنھا درترويج مذھب اثنی عشری مقيد نشده بلکه به سعی وکوشش نسبت به تمام ارکان
مذھب سوگند ياد کرده است.
معنای تصريح قانون اساسی به مسئله ترويج وحراست شاه ازمذھب اين است که حمايت وکوشش در راه
حفظ شعائر مذھبی بصورت اصول زير بنائی جامعه سياسی ايران در آمده يعنی نميتوان آنرا تضعيف کرد،
نميتوان آنرا متزلزل ساخت و اگر چنين شده چرخش جامعه سياسی ايران لنگ خواھد زد تا سرنگون
شود.
واقعا بدور ازتعصب ،آنچه شاھان پھلوی خاصه شاھنشاه ايران دررابطه با مذھب کردند که حصار آن
ھر روز مستحکم وبلند ترشد تاجائی که ھيچ مزاحمتی ازسوی مذھب متوجه فعاليت سياسی وساخت و
ساز کشور نميشد وقوانين درمسير افکار و خواستھای ملت بتصويب ميرسيد و مذھب ھم در چنبره
گرفتاری ھا وعقب ماندگی ھا وخرافات خود دست وپا ميزد ،افتخاری است که نصيب ھيچيک از شخصيت
ھای جھانی نشده است ....افسوس برما ملت که قدر نميدانيم وبرای رضايت وسبکی غرور و تعصبات
کينه توزانه خود نسبت به شاھنشاه ايران ھمه آنھا را ناديده ميگريم و ساختن مسجد را دردانشگاه بھانه
ميسازيم.
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آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻘﺪه اي
چگونه ميتوان ازپادشاھی که درقيد سوگند قانون اساسی درراستای اسالم وتشيع است وملتش ھم به
مذھب شيعه گرايش شديدی دارد ودينش اسالم است و آن مذھب واسالم ھم زيان وخسارت ويا مانعی
برای تحوالت اجتماعی واقتصادی ايران نيست به جلوگيری ازشعائر مذھبی وساختن مسجد با گذاشتن
قانون اساسی ومتمم آن زير پا عمل کند؛ آنوقت آن شاه ميشد شاه مشروطه ،يا باز بھانه ھا ميشد چرا
شاه برخالف قانون اساسی درترويج مذھب نکوشيد؟
ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ
يکی ازارکان قضاوت درست انتخاب معيارھای قانونی زمانی است که اتھام وارد شده است؛
اينکه گفته ميشود قانون عطف به ماسبق نميشود ،گويای ھمان اصل است و باز اينکه گفته
ميشود موضوع شامل مرور زمان شده است ھم ھمان است ،که گذشت زمان وتحوالت برآمده بر
زمان امکان نميدھد که به آن موضوع براساس قوانين وشرائط امروز رسيدگی شود.
اتھام به شاھنشاه دررابطه با مسائل مذھبی نميتواند بدون توجه به قانون اساسی مشروطيت
مالک رسيدگی واظھارنظرحقوقی قرارگيرد ،شرائط زمانی و مکانی ازاصول مھمه اظھار نظر در
آن مورد است.
معيارقراردادن اقدامات جمھوری اسالمی ويا برداشتھای ايرانيان ازاسالم ومذھب تشيع معيارھائی
نيست که بتواند درقضاوت نسبت به اعمال ورفتارشاھنشاه ايران نسبت به مذھب و ترويج آن
مالک اظھار نظر قرارگيرد زيرا آن معيارھا مربوط به قانون اساسی مشروطيت وشرائط زمانی
 ۴٠سال قبل می شود.
اﺗﻬﺎم ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ
تحريرباال ميتوانست ازجامعيت نسبی برخورد ار باشد اگربه اتھام خرافه واوھام پرستی که به شاھنشاه
ايران نسبت داده شده پاسخی می داشت که اميد وارم در فرصتی اين دين ھم ادا گردد.
===========
بناچار اينھم الزم است اضافه شود؛ دين مسيحی و کليسا تاثير به سزايی در تمدن اروپا و غرب داشته
است .کليسا باعث ميشد فقر فرھنگی و بيسوادی در جوامع اروپايی در عقب مانده ترين وضع نگاه داشته
شود .سقوط امپراتوری روم در قرون وسطی ،نتيجه حضور گسترده و فعال کليسا ھا بوده است .به ھمين
دليل کليسا پس از سقوط امپراتوری روم تالش کرد جای آن امپراتوری را بگيرد .با اين ھمه کليسا و
حکومت کليسا در ھمه شئون اروپا باقی ماند .حتا اين اثر در شيوه آرشتيکتی اروپا تاثير مستقيم داشت.
بسياری از دانشگاه ھای اروپا بعدھا توسط کليسا بنيادگذاشته شد تا نه سواد بلکه اصول دين و مذھب را
آموزش بدھند.
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بسياری از تاريخ نگاران مدرسه ھای مذھبی مسيحی را در ارتباط با اخالق جامعه سفارش به حفظ کرده
اند .کانادا ھنوز اسير اين تداوم کليسا در آموزش است و مدرسه ھايی تا پيش از دانشگاه بنام مدرسه
ھای کاتوليک جدا از آموزش دولتی رايج با فشار به ماليات مردم حفظ شده است .که با ادعای سکوالريسم
غرب مغايرت کامل دارد .در اين مدرسه ھا تکنيک ھای مذھبی بر مسايل ودانش مدرن برتری دارند.
بعد ھا که رفرم و رنسانس در اروپا رخ داد ،غرب را از شر کليسا خالص نکرد ،بلکه حتا نقاش ھای
کاتوليک و پروتستان از ھم تفکيک شدند ولی ھنوز حضور دارند ،ميکل آنژ ايتاليايی ،لئوناردو داوينچی،
رافائل کارھايی در جھت حفظ کليسا توليد کردند.
در موسيقی کسانی مانند؛ پاچل بل ،ويوالدی ،باخ ،ھاندل ،موتزارت ،ھايدن ،بتھون ،شوبرت ووردی
ھمگی گرچه موسيقی کالسيک را پاس داشتند ولی ملودی ھای آنان ھمگی در پاسداشت مذھب ادامه
يافته است.
ھنوز کاخ بوکينگھام و سلطنت
ملکه انگلستان وابسته به کليسای
کاتوليک که امروز کليساتی
کانتنبوری خوانده ميشود باقی است
و حتا جشن زايش ملکه در کليسا
برگزار ميشود و کليسا تاج بر سر
ملکه و شاھان انگلستان ميگذارد.
شاھنشاه ايران خود تاج بر
خودشان و »تاج بر سر آن بانوی
برتر ميگذارند«.
اين بھانه جويان ،چشم ديدن اين
پديده ھای حاضر و قابل ديدن در غرب را ندارد و تنھا نيش قلم و زبانشان متوجه ايران و شاھنشاه است.
با پوزش از جسارت اين چند جمله ،از استاد اميرفيض.
کمترين
ح-ک

