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  )و علت تبعيد ،تبعيدي، تبعيدگاه(
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  چكيده
؛ دورة رضاشاه ازنظر ميزان استفاده از كيفر تبعيد براي مجازات مخالفان خود شاخص بود

عشـاير در  . تبعيد ايالت و شود از خود متمايز مي پيشهاي  اين دوره از دوره سبب، بدين
تبعيــد مخالفــان  .هــاي گذشــته اســت ايــن دوره يــادآور تبعيــد ايــالت متمــرد در دوره

 منتقـد  و كشف حجاب) و نيز ديوانيـانِ  ،وظيفه، اتحاد البسه نظام( هاي اصالحي سياست
كنـد  مـي متبـادر  ذهـن   هاي ديكتاتوري را به تبعيد مخالفان و منتقدان حكومت حكومت .
 درپيِ ،دورة رضاشاهدر هاي اجتماعي تبعيديان  با بررسي گروه ،در اين پژوهشنگارنده، 

و علت تبعيد در  ،، تبعيدگاهيتبعيد گانة هاي سه لفهؤآيا م :ستاگويي به اين پرسش  پاسخ
كـه ناشـي از سياسـت واحـد      ،ي از وضـعيت تبعيـديان را  سان يكدورة رضاشاه الگوي 

روش اسـتفاده در ايـن مقالـه    دهد؟ روش مورد نشان مي ،حكومت در اين موضوع باشد
گرفتن از منابع اصـلي اسـت.    تحليل تاريخي با كمك اسناد و مدارك آرشيوي و نيز بهره

الگـوي   وضعيت تبعيديان در دورة رضاشاهدرمورد دهد كه  هاي اين مقاله نشان مي يافته
دهد كه تبعيد در اين  گفته نشان مي گانة پيش هاي سه مؤلفهتحليل  وجود ندارد.ي سان يك
هاي تبعيد در  هاي استبدادي را دارد هم شاخصه هاي تبعيد در حكومت هم ويژگي هدور

  هاي ديكتاتوري را. حكومت
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  مقدمه. 1
گسترش شمول استفاده از مجازات تبعيد در دورة رضاشاه باعث شد تا جمعيت جديدي در 

اين افراد كساني بودند كـه در   تر بيشوجود آيد.  به »تبعيدي«برخي شهرها و روستاها به نام 
هـاي ايـن نـوع كيفـر را      مؤلفهكردند. اگر  هاي اصالحي رضاشاه مقاومت مي مقابل سياست

 هـاي  سياسـت  مخالفان تبعيديان تر بيش( بدانيم »علت تبعيد«و  ،»عيدگاهتب«، »تبعيدي«شامل 
 بنـابراين،  .يـابيم   استفاده از مجازات تبعيد دست از يسان يكبايد به الگوي  )بودند اصالحي

گانـة تبعيـدي،    هـاي سـه   مؤلفـه كـه   است دنبال آزمون اين فرضيه بهاين نوشتار نگارنده در 
كه ناشـي   ،ي از وضعيت تبعيديان راسان يكو علت تبعيد در دورة رضاشاه الگوي  ،تبعيدگاه

دهد. دربارة تبعيد در دورة رضاشاه اثر پژوهشـي   نشان مي، از سياست واحد حكومت باشد
بابي در اين زمينه باشد. براي آزمـون   تواند فتح نشده است و اين پژوهش مي مستقلي منتشر

ي جز بررسي اسناد و مدارك آرشيوي نيست تا بتوان به سياسـت  ا چاره ،اين نوشتار ةفرضي
اسـناد   ،انة ملي ايرانخ كتاباز اسناد سازمان اسناد و  بنابراين، .برد حكومت از ميان اسناد پي

كـه اسـناد دفتـر     ،هـاي سياسـي   سسة مطالعات و پـژوهش ؤو اسناد م ،وزيري اسناد نخست
آنـان،   ةوضعيت تبعيـديان در تبعيـدگاه و خـانواد   . براي واكاوي دشاستفاده  ،رضاشاه است

هاي اين افراد در مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي بررسي شد. موضوع اين مقالـه   عريضه
؛ سري در سياست حكومـت دارد و سـري در ميـان اجتمـاع و جمعيـت جديـد تبعيـديان       

است؛ شده داده  سوق» بر اسناد هاي تاريخي مبتني پژوهش«، رويكرد مقاله به سمت بنابراين
  .دشو هاستفادكامالً البته سعي شده تا از منابع اصلي نيز 

تبعيدي اختيار انتخاب محل زندگي  ،كه برگرفته از علم حقوق است ،در تعريف تبعيدي
كند. اين تعريف با تعريـف كـوچ    خود را ندارد و محل زندگي او را حكومت مشخص مي

روي بــه  تغييــر ســبك زنــدگي از كــوچ اجبــاري متفــاوت اســت؛ زيــرا در كــوچ اجبــاري
كـه   ،روان اسـت و بـا تبعيـد    آوردن تسهيالت زندگي براي كوچ فراهم جانشيني ازطريقِ يك

بردن طوايف و ايالت و عشاير  جنبة تنبيهي دارد و درمورد ايالت و عشاير هدف آن تحليل
شـود.   نميمتفاوت است و در تبعيد تسهيالتي داده  ،هاست سركش ازطريق محل زندگي آن

از داليلي  نيزاين است؛ كار رفته  هافراد ب گونه دقيقاً واژة تبعيد براي اين نيزدر اسناد آن دوره 
چـه درمـورد سـران     شـود؛  مي اصرار است كه در اين نوشتار بر استفادة درست از اين واژه
چه درمورد و خروج از شهر را نداشتند  ةايالت و عشاير كه در تهران در تبعيد بودند و اجاز

  جايي دوردست در تبعيد بودند. ساير افراد ايل كه در
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  مفاهيم. 2
 ).»تبعيـد «ذيـل  : 1373 دهخـدا ( اسـت  »بلـد  از اخراج« يا »بلد نفي« معناي به لغت در تبعيد
: 1381 معـين ( اسـت  »بلد  نفي« و »)جايي و شهر از( راندن« ،»دوركردن« معناي به ،چنين هم

 علـت  به وطنش از كسي كردن بيرون معني به و است »عدب« ريشة از تبعيد واژة). »تبعيد«ذيل 
 :ق 1420 فـارس  ابن ؛316 ،1 ج :ق 1426 مصري افريقي( است رفته كار هب نيز سياسي جرم
 محـل  از مجـرم  كـردن  بيـرون  معنـاي  بـه  دانـان  حقوق و فقها ميان در واژه اين). 268 ،1 ج

). 1138 ،2 ج :1378 لنگـرودي  جعفـري ( اسـت  رفتـه  كـار  هب وي اقامتگاه يا جرم ارتكاب
ي اسـت.  بررسـ  قابـل ارچوب هـ گيرد و در اين چ يمتبعيد در ذيل حقوق جزا قرار بنابراين، 
جا  و در آن وندش  كند اعزام كه محكمه معين مي ييجا  الحفظ به ن به تبعيد بايد تحتامحكوم
الحفـظ تـا    را بايد تحت يهعل ممحكو ،تبعيد به خارج از مملكت نظر بمانند. درصورت تحت
 ،ش 7/11/1304قانون مجازات عمومي مصـوب   14(مادة  كردبرد و از مملكت اخراج مرز سر 
  ).1926 يةژانو 27

ن به نقطة ديگر راندن كسي از شهر يا آبادي معي معني بيرون در اصطالح به )exile( تبعيد
ن يـا ممنوعيـت از اقامـت در    معيصورت اقامت اجباري در نقطة  به غالباًكه  از كشور است

( تبعيدي ).243: 1383 ايماني( شود مين اعمال محل معيexilic(  دليـل   كه بـه است شخصي
به تشـخيص حكومـت    حضورش ازنظر سياسي يا اجتماعيندادن كاري  يا انجام دادنِ انجام

اول  تا محل عمدتاًكند و  براي آن محل مضر است و به محل ديگري كه حكومت تعيين مي
محلي است كه تبعيدي موظـف اسـت   ) place of exile( تبعيدگاه .شود فاصله دارد تبعيد مي

 از محل ارتكاب جرم فاصله دارد. معموالًسر برد و  هجا ب مدت محكوميتش به تبعيد را در آن
شخص يا اشخاصي را محكـوم و مجبـور بـه     معناي عام محلي است كه دولت تبعيدگاه در
وهواست  اي اغلب دورافتاده و بدآب نقطه ،به مفهوم اخص ،كند. تبعيدگاه مي جا اقامت در آن
جرم ارتكاب جرائم سياسي يا اجتماعي  بهرا، ناپذير  گروهي خطرناك و اصالح كه حكومت

  ).244: همان( كند مجبور به زيستن در آن نقطه مي ،يا امنيتي
  

 تبعيد علت. 3
 از ناشـي  علل اين از برخي ؛ندبود شده تبعيد گوناگون يداليل به تبعيديان رضاشاه دورة در

 دربـاب  چـه  آن امـا  ؛مربوط بود تبعيديان اقدامات به اي پاره و بود رضاشاه حكومت ماهيت
 رضاشـاه  دورة در تبعيـد  طوركه همان كه است اين كرد بيان توان مي دوره اين در تبعيد علل
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. اسـت  خـاص  هـم  تبعيـد  علل ،دارد تفاوت خود از بعد و قبل هاي دوره با و است خاص
 در تبعيـد  ويژگي هم و استبدادي هاي حكومت در تبعيد ويژگي هم رضاشاه دورة در تبعيد

 هاي حكومت در تبعيد علل شامل هم تبعيد علل بنابراين، ؛دارد ديكتاتوري را هاي حكومت
  .ديكتاتوري هاي حكومت در تبعيد علل شامل همشود  مي استبدادي
دانسـت.   قاجـار  دورة در ديوانيان تبعيد مشابه توان مي را رضاشاه دورة در ديوانيان تبعيد

خراسـان   بـه  لرسـتان  از كبيركوه عشاير از نفرهزار   چهارده تبعيد مانند عشاير و ايالت تبعيد
 منتقـدان  و مخالفـان  تبعيـد . بـود  افشـار  نادرشاه دورة متمرد در ايالت و عشايرِ همانند تبعيد

فكـران و   تبعيـد روشـن   بـه  اين تبعيديان اجتماعي هاي گروه تركيب و حكومت هاي سياست
علت تبعيد در دورة رضاشاه هم شامل  بنابراين، .است شبيه ديكتاتوري هاي حكومت مخالفان

  .است هاي ديكتاتوري هم علت تبعيد در حكومت وهاي استبدادي  حكومتدر علت تبعيد 
 حكومت اواسط از داشتند مهمي نقش رضاشاه رسيدن قدرت به در كه كساني و ديوانيان

 م 1928/ ش 1307 در خراسـان  بـه  شوشـتري  محمـد  علـي  تبعيـد . رفتند ديتبع به تدريج به
: 1373 صـفائي ( م 1935/ ش 1314 در بهبهان به دشتي علي تبعيد ،)225: 1379 شوشتري(

 در ماليـر  بـه ) دبيـراعظم ( بهرامـي  اهللا فـرج  تبعيد دادگر، تبعيد تجدد، و رهنما تبعيد ،)222
 بـه  منسـوب  هاي نامه برخي كه بود نزديك رضاشاه به قدر آن حتي كه( م 1935 /ش  1314

 ،)125 - 124: ب 1389 مجـد ( آذربايجان به ديبا عبدالحسين تبعيد )،اوست خط  به رضاشاه
 آزادي واسـطة  همواره كه( الملك مقام قائم تبعيد و ،سمنان به بعد و وردآورد به فيروز تبعيد
 در ديوانيـان  تبعيـد  شمار از) 43: 1388 رفيع( الهيجان به م 1940 ش/ 1319 در )بود افراد
 بـين  مناسـبتي  ،شود دقت اند شده مرتكب افراد اين كه جرمي به اگر كه است رضاشاه دورة
 بقيـه  بـراي  ،شـد  دادگـاهي  كه ،فيروز الدوله نصرت جز به و شود نمي ديده و مجازات جرم

 نخسـت  افـراد  اين درمورد. دندش تبعيد رضاشاه دستور به ساًأر و دشن تشكيل نيز دادگاهي
هـا   آن شخصـي  و كـاري  زنـدگي  در جـو و جسـت  به سپس ،شد مي گرفته تبعيد به تصميم

 اين يافتنِ رضاشاه دورة شهرباني برايو  ندكن توجيه را تبعيد و بيابند اي نكته تا پرداختند مي
فشار بـه او   سبب به دشتي تبعيد. دانست نمي را خود تبعيد دليل شوشتري. نبود مشكل نكته

 آمـد. او  دسـت  بـه  نيز نتيجه همين اتفاقاً كه بود حكومت هاي سياست اجرادرآوردن براي به
 آن نشريات و ها سانسور روزنامه مسئوليت نويسندگان از گروهي گردآوري با، آزادي از پس
  ).38: 1390 بحريني و جعفري( گرفت برعهده را زمان
 دو فيروز بود. فيروز الدوله نصرت شد تشكيل دادگاهي او براي كه فردي تنها ديوانيان از
 مـاه  چهـار  بـه  مهـدوي  آقا حسن از رشوه گرفتن جرمِ به بار اول ؛شد محاكمه دادگاه دربار 
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). 324 ،2 ج :1375 فيروز( شد محكوم رشوه دريافتي تومان 5800 پرداخت و تأديبي حبس
 1930 ژوئـن  13 /1309 خـرداد  23 در ،شاه نزد مستوفي وساطت با ،چندي گذشت از پس
 وردآورد در ملكـش  در اجبـاري  اقامـت  بـه  قصر زندان در حبس از فيروز محكوميت بقية

  ).320 ،2 ج :1382 فرمانفرمائيان( شد تبديل
 شاه گرفتن ترس چشم فيروز ةمحاكم و توقيف اصلي دليلكند كه  بيان مي االسالمي شيخ

 ميـرزا  اكبـر  فيـروز،  بـا  زمان هم زيرا ؛بوده است فارس شورش سبب به قاجار زادگان شاه از
). 54 - 53: 1368 االسـالمي  شيخ( بيايد بقيه دست كار حساب تا شد توقيف نيز الدوله صارم
 شـاه  عليـه  فرانسـوي  هـاي  روزنامـه  كـه  مقـاالتي  بـه  شـاه  ظنّ دليل به فيروز نيز دوم بار در
 فيروز كه اين و) 96 ،5 ج :1362 مكي( است فيروز تحريك به كرد يم فكر شاه و نوشتند مي
 /1316 فروردين 30 در بود كرده مالقات ،بود هم فيروز مستأجر اتفاقاً كه ،فرانسه كاردار با

 گزارش را فيروز تبعيد فرمانفرمائيان علت. شد تبعيد سمنان به و گير دست 1937 آوريل 19
. دانـد  مي مؤثر زمينه اين را در انگليس ةتوطئ و داند مي انگليس و ايران نفت شركت عليه او

مخالفي عليه  و سخت خيلي گزارش نيز او و بود سپرده او به شاه هم را نفت درآمد پروندة
 گـذارد  مـي  ايـران  سـر  كـاله  نفتـي  محاسبات كرد شركت در مي معلوم كه بود داده شركت

دريافـت مبلغـي جزئـي رشـوه      سـببِ  به دادگاه در فيروز). 181 ،3 ج :1382 فرمانفرمائيان(
 عـزل  براي دليلي و حاشيه رشوه دريافت بحث كه همه متوجه شدند اي گونه به ؛محاكمه شد

 ،جزئـي  مبلـغ  گـرفتن  براي را اش محاكمه زين الدوله نصرت خود حتي. است فيروز تبعيد و
ـ  نصرت« كه دكر بيان محاكمه درضمنِ و كرد مي مسخره ،رشوه عنوان به  هـم  آن ؛دزد ةالدول

 او ةمحاكمـ  بـراي  رشوه دريافت علت دهد مي نشان كه ؛)93 ،1 ج :1368 عبده» (دزد آفتابه
  .است بوده سست بسيار

 در سياسي و ميهني هاي ترانه سرودن دليل به او شهرت را عارف تبعيد علت صفائي
 كند مجبور همدان در اقامت به را او دولت شد باعث كه داند مي مشروطه انقالب دوران

 خودتبعيدي به نيز عارف خود حتي و مورخان بقية صفائي، جز ،البته). 48: 1371 صفائي(
 را صفائي گفتة بخواهيم اگر ،عارف اشعار و روحيه به باتوجه. دارنداذعان  همدان در

 گفت توان مي ،دهد نمي نشان را آن اسناد كه ،شدمجبور  همدان در اقامت به كه بپذيريم
 آن سياست مردان و زمان آن اوضاع با توانست نمي داشت كه اي روحيه با عارف كه

 عمرم مدت در من« .گرفت درپيش را خودتبعيدي راه لحاظ بدين و بيايد كنار روزگار
 بندگي ةقالد و دردادند پرستيدن اجنبي ننگ به تن كه دارم سراغ را آقايان اين از خيلي

 مردم بگويم هرچه حاال« ).104: 1391 قزويني عارف( »گرفتند گردن افتخار با را بيگانگان
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 است درآورده رنگ اين به را مردم اين كه محيطي آن رنگ چون ،نكنند قبول دارند  حق
  ).105: همان( »نگرفتم خود به

 احمدشاه زمان در و بود كرده تجربه را پادشاه چهار دربار در زندگي كه ،الملك كمال
 سيستم با توانست نمي رضاشاه رسيدن سلطنت به از پس ،بود شده آشنا رضاخان روحية با

 به و دارد ناآرام طبعي الملك كمال كه دادند گزارش شاه به ،چنين هم. بيايد كنار حكومتي
 مردم كه است آن تابلو اين كشيدنِ از الملك كمال مراد كهكردند  اشاره او رعيت تابلوي

 فرهنگ وزارتهاي دستور الملك كمال. برند مي سر هب فقر در رضاشاه حكومت زمان در
 كرد رد عهد ولي پرترة كشيدن براي را شاه درخواست و گذاشت نمي نيز وقعي را
 سوياز كه آن از پيش الملك كمال تا شد باعث مسائل اين همة). 137 - 136: 1376 باقرزاده(

  .گيرد پيش در را خودتبعيدي راه ببيند آسيبي شاه
 بود شعله و بقائي هاي نام به نفر دو با دوستي اصفهان به بهار الشعراي ملك تبعيد دليل

  ).627 - 625: 1368 بهار(كمونيست شدند  بعدها كه
 تبعات و كرد نمي بسنده خاطي فرد مجازات به فقط خود ديوانيان مجازات در حكومت

 جريان در اسدي تيرباران از پس. گرفت مي نيز را او بستگان و خانواده دامن مجازات اين
 مهدي تبعيديان ازجمله. شدند تبعيد بيرجند به بستگانش و فرزندان گوهرشاد، مسجد حادثة
 شد تبعيد بيرجند به خانوادگي وابستگي دليل به فقط كه بود ،اسدي همسر ييدا ،رسولي

  ).60151 نخ، ساكما،(
. دخالت كرد تا مدرس رأي نياورد ملي شوراي مجلس هفتم دورة انتخابات در رضاشاه

 و علني مخالفت« انتخابات از مدرس حذف دليل كند كه بيان مي مريكاا اسناد قول از مجد
 به هم باز مجلس به نيافتن راه با مدرس). 210: ب 1389 مجد( بود» دولت با صريحش
 :نويسد مي مدرس يگير دست نحوة و علت درمورد مكي. داد ادامه رضاشاه با خود مخالفت
 به ها را شهرستان از يكي به او تبعيد دستور ،شد نااميد مدرس با سازش ازوقتي  رضاخان
 و عشاير و ايالت با مدرس سازش بهانة به هم شهرباني رئيس. داد وقت شهرباني رئيس
 تهران از وكرد  گير دست را مدرس، 1928 اكتبر 8 /1307 مهر 16 ،دوشنبه در انقالب قصد
 تفتيش او خانة مدرس، تبعيد و يگير دست هنگام در). 40 ،5 ج :1362 مكي( نمود تبعيد
 تومان 75 همراه ،بود مسلسل آن هاي شماره كه ،نو تومانيصد اسكناس چهل و شد

 از). 179 :1378 وزارت اطالعات تاريخي اسناد بررسي مركز( آمد دست به كهنه اسكناس
  :گفت پاسخ در وي كردند و سؤال آن نوبودن دليل و پول اين منشأ بارةدر مدرس
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 انـد  داده بلديـه  از كـه  تومـان  پانصد و هزار هفت از مقداري بعضاً يا كالً پول اين شايد
 بود ظاهر مذاكرات از ولي .غيره و موقوفه از ديگر مورد از يا كنيد سؤال ها آن از ؛باشد
 فهميـده  امـر  اول از مسـلماً  ،داشـت  واقعيت اگر مطلب اين اوالّ كنند مي جويي بهانه كه

  ).49: 1385 صالحي( بودند

 را او تبعيد دليل اما بود؛ اش ناپذيري سازش و رضاشاه با مخالفت مدرس تبعيد دليل
 نظميه كل رئيس. نيست تبعيد دليل بود مشخص كه كردند ذكر ناشناس منابع از پول دريافت

 داد پاسخ ،بود پرسيده را اش گيري دست دليل كه او پاسخ در و مدرس گيري دست شب در
 بازتاب باب اين در را امريكا اسناد نظر مجد). 66 - 65: همان» (هستيد انگليسي شما« كه
 مصالح ولي ؛شد هم ما تأسف موجب مدرس تبعيد ضرورت كه كنيم اذعان بايد: «دهد مي

  ).647 :الف 1389 مجد( »نماند پايتخت در مدرس كه كرد مي ايجاب مملكت
 دليل و مقايسه نادرشاه عمل بارا  رضاشاه عملسبب تبعيدش،  به تبعيدگاه، در مدرس
 جهت به را صدرالصدور نادرشاه اند شنيده شايد« :كند مي ذكر خود گويي حق را تبعيدش

 از اند خواسته هم من حبس و تبعيد موضوع در نرسيد، هم مقصد و به كرد شهيد گويي حق
  ).67 - 66: 1385 صالحي( »باشند كرده سيأت نادرشاه

 امر درنهايتي ول ؛بود رضاشاه و رضاخان ماهيت از او شناخت دليل به مدرس اقدامات
 به خود راه نيمه از كه حكومتي ؛زد مي ضربه مقتدر مركزي حكومت ايجاد به او اقدامات

 در بايد را مدرس تبعيدعلت  . بنابراين،شد تبديل مشخصاتش تمام با عيار تمام ديكتاتوري
 تلقي مانعي رضاشاه ديكتاتوري ايجاد در كه دانست رضاشاه با مخالفت و ناپذيري سازش

[است] آدم شجاع و صادقي «مدرس  ،هاي ساالنة كنسولي انگليس گزارشبراساس  شد. مي
 »كرد كرد و حتي بدون ترس از شاه از او هم انتقاد مي كه عقايدش را آزادانه ابراز مي

)Iran Political Diaries 1881-1965 1997: vol. 9, 85-86( ايجاد در هم مانعي مدرس اگر و 
 دادگاه حكم طبق و شود تشكيل دادگاهي او براي كه بود الزم ،بود مركزي حكومت
 تبعيد و در زنداني مدرس گفته شد كه عمومي افكار اقناع و براي زمان آن در. دشو محكوم

 ،بود شده تبعيد آن به مدرس كه ،خواف شهر اما شده است؛  نيست و به خواف فرستاده
 هيچ چون ،نبود تبعيد وي زندان مدرس. بود زندان مثل او مانند بلندپروازي فرد براي

 خواف در او زندگي شرايط بررسي با اما ؛بود نداده او تبعيد و زندان به حكم دادگاهي
اصول نهم، دهم،  به باتوجه ،صالح پاشا علي .بود تبعيدي هم و زنداني هم كه شد  مشخص
 غيرقانوني را مدرس تبعيد ،حقوقي ادلة و مشروطه اساسي و چهاردهم قانون ،دوازدهم

  .)649: الف 1389 مجد( كرد اعالم
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 حكومـت  در تمركـز  ايجـاد  بـه  كلـي  گرايش ارچوبهچ در دباي را خزعل تبعيد علت
  دانست. تمركز عدم سياست از انگلستان رهاشدن و ايران مركزي

 از دست مرحله آخرين در و كنيم حمايت رضاخان از بايد ما كه بود اين معناي به واقعاً
 سازيم فراهم ]خوزستان[ عربستان در را او كامل نابودي و برداريم خزعل شيخ حمايت

  ).75: 1363 لورين از نقل به ،FO.371-10137 خارجه وزارت به لورين تلگرام(

 ماننـد  كسـاني  تحريـك  به و تهران به احمدشاه دعوت در خزعل كه اقداماتي ،چنين هم
حكومـت در تبعيـد   . بـود  مـؤثر  تهـران  بـه  تبعيدش و سركوبي در داد انجام قوام و مدرس
برد و درمورد هر فـردي از ايـن    كار نمي ي را بهسان يكمانند ساير تبعيديان، الگوي  ،ديوانيان

 رضاشـاه  دورة در غيرشـاخص  و شـاخص  تبعيديان كه برخي اي گونه به ؛گروه متفاوت بود
  .دانستند نمي را خود تبعيد علت

 مـرا  اسـت  روز يـازده  شما« .كردند تبعيد بيرجند به را مصدق ،يازده روز توقيفاز  پس
 ).50: 1369 مصـدق ( »گرفتـارم  تقصـيري  چـه  بـراي  گوييد نمي من به و ايد كرده بازداشت
  .نفهميد را خود تبعيد علت تبعيدش مدت پايان تا مصدق
 دليـل  بـدون  زنجان به خراسان از را خاوري طايفة از نفر شش، م 1939 ش/ 1318 در
 خوزسـتان  به اميري جبين ماه تبعيد). 241/1/25/233/11 :يابيشمارة باز ،كمام( كردند تبعيد
 افراد تبعيد ازجمله م 1938 ش/ 1317 در مراغه به صمدي اشرف و م 1933 ش/ 1312 در

 :بازيــابي شــمارة ،همــان( اســت شــده  انجــام دليــل ذكــر بــدون كــه اســت غيرشــاخص
 حقـوق  وجـز  و است داشته دليلي تبعيد اين احتماالً). 187/1/13/210/11 ،52/2/20/88/9

 اسـناد  در امـا  ؛ندكن دفاع خود از بتوانند چيست تا ها آن تبعيد دليل بدانند كه است تبعيديان
  .شود نمي مشاهده افراد اين تبعيد براي يدليل

تبعيدي است كه از محل سكونت خود فرد  ،لفة مهم وجود دارد: اولؤدر تبعيد افراد سه م
 ؛تبعيدگاهي است كه تبعيدي بايد مـدت تبعيـد خـود را در آن بگذرانـد     ،دوم ؛دور شده است

را تبعيد كـرده اسـت. دورة رضاشـاه    فرد استناد آن،  به ،علت و دليلي است كه حكومت ،سوم
كه در دورة قاجار خاص عـدة   ،لحاظ استفاده از اين مجازات است. كيفر تبعيددورة خاصي از

 صورت عام و گسـترده در دورة رضاشـاه اسـتفاده    به ،زادگان و ديوانيان بود مخصوصي از شاه
امـا در همـة ايـن افـراد سـه       ؛اند هاي اجتماعي مختلفي تبعيديان از گروهبنابراين،  .شده است 
هاي اجتمـاعي   و علت تبعيد وجود دارد كه به همان گستردگي گروه ،تبعيدگاهلفة تبعيدي، ؤم

  شود. است كه در اين مقاله بدان پرداخته مي كردني بررسي ها هم متنوع و  مؤلفهتبعيديان اين 
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  تبعيدي. 4
هاي  خود را دارد كه باعث تمايز آن از ساير دوره خاص هاي رضاشاه ويژگي دورة در تبعيد

 تبعيـد  تـا  نادرشـاه  دورة جمعـي  دسـته  هـاي  تبعيـدي  از دوره ايـن  در. شود ايران ميتاريخ 
 ماننـد  اقتصـادي  هـاي  انگيـزه  با تبعيد از و رضاشاه نوسازي هاي سياست مخالف هاي گروه
 هـاي  گـروه  بنـابراين، . خـورد  چشـم مـي   بـه  كمونيسـتي  و اشتراكي تبعيديان تا نااكملّ تبعيد

اسـت   مشـترك  افـراد  اين همة درمورد چه آن اما است؛ گسترده و متنوع تبعيديان اجتماعي
 وضـعيت  و معيشـت  گـذران  چگـونگي  تبعيـد،  در ايـن افـراد   زندگي وضعيت اقتصادي و

  .است تبعيدگاه در اين تبعيديان هاي سرگرمي حتي و ،خانواده
  
 تبعيدي اقتصادي وضعيت 1 .4

 به تبعيديان چه چنان ؛تبعيد داشتبه علت  بستگي تبعيدگاه در تبعيديان اقتصادي وضعيت
 تبعيد ،وجود داشت عشاير و ايالت و نااكملّ تبعيد درمورد چه آن مانند ،اقتصادي داليل
 گرفتند و با شدة خود تحويل مي جاي امالك مصادره هايي را به زمين تبعيدگاه در ،شدند مي

 اسناد در هم اعتراضاتي اگر ،صورت دند. دراينكر مي تأمين را شان زندگي آن از حاصل درآمد
. است زانممي عمل از شكايت و تر باارزش ضمعو دريافت براي زني چانه ،شود مي مشاهده
 به روي كوچ زندگي تبديل و اقتصادي جنبة فقط چه چنان عشاير، و ايالت درمورد

 زندگي ادامة امكان آنان، مقاومت رغم  به ،داد مي دولت كه تسهيالتي با ،بود مطرح جانشيني كي
 و معيشت شيوة تغيير نه و بود امنيتي تبعيد آنان جنبة از هدف چه چنان اما ؛داشت وجود

 و گيري سخت بر اصل داشت، را افراد اين تنبيه قصد شورش، و مقاومت جهت به ،حكومت
 ايالت تبعيد. شد مي گيري سخت نيز معاش تأمين در بنابراين، ؛بود ايالت نيروي بردن تحليل به

اين سياست است. اين تبعيد حدود هفت ماه طول  از اي نمونه خراسان تا لرستان از كبيركوه
 زيرا يافت؛ كاهش بز رأس چند به تبعيدگاه به رسيدن در ايالت اين عظيم هاي گله. كشيد
 و كشيد طول بعد سال شهريور تا و شد شروع سرما فصل در و ماه بهمن از آنان تبعيد
 تبعيدگاه در هرچند. )53: 1389 حاتمي( شدند تلف خراسان تا لرستان مسير در هايشان دام
 از و بودند داده  دست از را اقتصادي بزرگ خود قدرت آنان ،شد داده احشام تعدادي ها آن به

  .شدند  تبديل دولت نظر تحت شده كنترل و جانشين كي و محدود داري دام به روي كوچ اقتصاد
اين در هدف تنبه آنان  با نيز ش 1319ها در  بلوچ و ش 1315 ها در گلباغي تنبيهي تبعيد

هاي  ها از نقاط سردسير كردستان به نائين و كاشان و بلوچ گلباغياست. گرفته  انجامدوره 
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 جمعه طايفة هاي بلوچ .تبعيد شدند ،كه سردسير است ،خشك به شهركرد و گرم ةمنطق
عجز و بيان پشيماني و اظهارِ از  پسشهركرد تبعيد شدند و  به بلوچستان از زايي اسماعيل

 كار نداشتنِ تطابق. تغيير يافت اصفهان و شهرضا ناتواني از گذران زندگي، تبعيدگاه آنان به
 ها آن درآمد كاهش باعث نيز ها آن تخصص با عشاير و ايالت تبعيديان به شدهواگذار

. دانستند نمي كشاورزي و تبحر داشتند روي كوچ سبك به داري در دام افراد اين. شد مي
 تر بيش مبتالبه مسئله اين. نداشت كارايي معاش تأمين براي ها آن به زمين واگذاري بنابراين،
 در خانواده با و شده جدا ايل از كه ،عشاير و ايالت سران. بود تبعيدي عشاير و ايالت
 شهريه دولت از آنان. داشتند بهتري زندگي ،ايل افراد بقية به نسبت ،بودند تبعيد در تهران
 و ضمعو امالك درآمد محل از درادامه و محل اين از ابتدا از را خود زندگي و گرفتند مي
 اين. كردند مي تأمين ،ولي آن را به دولت گزارش نكرده بودند ،داشتند كه امالكي درآمد نيز

  .داشت مصداق نيز تهران در تبعيدي نااكملّ درمورد وضعيت
 از افرادي بود كه ميزان درآمد ،سران ايالت شمال خراسان از ،درگزي الممالك صارم

 تهران در اتومبيل كي و بزرگ خانة چند امالك خود را اعالم نكرده بود و از اين محل
  ).506 ،497: 1388درگزي  صارم( خريد

نيافتند تا در هرجا شوروي در ايران نيز دچار تبعيد شدند و اجازه  از تبعيدي ايرانيان
 تا ورود بدو ها از ها مناطقي را مشخص كرد. آن خواهند ساكن شوند و دولت براي آن مي

 اين شهريه با گزارش. گذراندند مي روزگار دولت شهرية ازطريق تبعيدگاه در استقرار
 پرداخت ها آن به وزيران  هيئت در شهريه پرداخت تصويب و دولت هيئت به آنان وضعيت

 باتوجه و ورود ابتداي در و بودند كشاورز اي ماهر و فني كارگر عمدتاً كه ،افراد اين. شد مي
 كمك با توانستند ،شد مي مشخص سرحد غير در تبعيدگاهي ها آن براي تخصصشان به

 دامنة شدن گسترده با اما ؛ندكن تأمين را خود زندگي عمراني هاي فعاليت نياز و خود مهارت
 ها آن بين در نيز افراد اين ميان از افرادي كه ،شوروي جاسوسي و تبليغي هاي گروه فعاليت
 جاسوسي هاي فعاليت گسترة آن در كه، آقابكف خاطرات كتاب انتشار نيز و ،داشت وجود

 اين كار نيروي از استفاده در حكومت ديدگاه تغيير و بود شده  مشخص ها شوروي تبليغي و
 كي بسا چه شدند. مواجه معاش تأمين مشكل با افراد اين امنيتي، به اقتصادي از تبعيديان
 ؛)293- 3967 ،ساكما( كردند مي تبعيد زدي به كشاورزي براي را راه احداث متخصصِ مهندس

بر تبعيد اين افراد  حكومت كيدأ. تكنند تأمين را خود زندگي توانستند نمي افراد اين ترديد بي
به مناطق داخلي ايران به اين دليل بود كه عمدة آنان اهل آذربايجان و خراسان بودند و 

 .برد امكان كنترل آنان را از بين مي و اقامت آنان در شهرهاي خود امكان عبورومرور از مرز
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 ها تبعيدي نكردن اقامت .دشوجه امنيتي و كنترل آنان باعث اتخاذ اين تصميم  ةغلب بنابراين،
 ،ورود كثرت علت به ،سال اين در. داشت ادامه م 1938 ش/ 1317 سال اول تا سرحد در

اين افراد در  كه صادر كرد اي مصوبه، 1938 آوريل 27 /1317 ارديبهشت 7 تاريخ در ،دولت
 رضاشاه اما .يافت اختصاص كار اين براي نيز ريال هزار  پنجاه و ساكن شوند خود زادگاه

 سرانجام و شوند تبعيد خاصي نقاط به افراد اين تا داد دستور سال ناهم دوم ةنيم در
 شوروي از تبعيدي هاي ايراني براي مختلف هاي استان تفكيك به مشخصي هاي تبعيدگاه

 1938 دسامبر 10ش/ 1317 آذر 19 تاريخ در رضاشاه و )54180،نخ ،ساكما( دش معين
 نامأمور سفر حق و آنان مسافرت ةهزين تأمين لزوم و نمعي نقاط در ها تبعيدي اقامت فرمان
  ).همان( كرد صادر را آنان ةبدرق

 كشف و ،البسه اتحاد اجباري، نظام( رضاشاه اصالحي گانة سه هاي سياست تبعيديانِ
. بود خودشان با شان زندگي مخارج تأمين و كردند نمي دريافت شهريه دولت از) حجاب

خودشان بايد  ،بودند تهران در تبعيد در كه ،گوهرشاد مسجد حادثة روحانيون تبعيدي
عنوان كمك به  دولتي به ةكردند؛ زيرا اسنادي از تخصيص بودج شان را تأمين مي زندگي
  شود. ها در اسناد ديده نمي تبعيدي

 اين پذيرش و تعهدنامه نوشتن با و بود مدت كوتاه هاي اصالحي تبعيد مخالفان سياست
به خودتبعيدي اب ها سياست اين با ندادن تن براي كه تبعيدياني د.ش لغو تبعيدشان اصالحات 

 با مناطق اين در معيشت نزديكي جهت به بودند رفته فارس خليج جنوبي سواحل اي عراق
 زندگي جزئيات از اطالع ،البته. نداشتند خود معاش تأمين در حادي مشكل ها تبعيدي زادگاه
  .است اندك افراد اين

 اما داشت؛ مواجب تومان پانزده ماهي دوره، اين شاخص تبعيديان از ،مدرس سيدحسن
 داده بدو مستقيم مواجب اين ،بود تبعيد در حبس و نظر تحت شدت به وي كه آن سبب به

 عضو دو و ها ژاندارم است بديهي اما ؛است بوده سيد خرج براي مبلغ اين ،درواقع« .شد نمي
 ).60 ،5 ج :1362 مكي( »رسيد نخواهد چيزي بيچاره محبوس به ،نشوند سير تا آگاهي

زيرا شهرباني اين پول را  ؛مبالغ تخصيصي به تبعيديان محل اختالف شهرباني با تبعيديان بود
  آنان. ةدانست و نه شهري جايي آنان مي هداري و جاب نگه ةهزين

 فروش ازطريق را اصفهان در خود سالة كي تبعيد مدت) الشعرا ملك( بهار محمدتقي
 سختي به ،ثابتي مسعود مانند ،دوستانش كمك نيز و داشت تهران ةدرك در كه اي باغچه
 دوران با پهلوي دورة در تبعيد مقايسة به زمينه همين در بهار). 95 - 94: 1363 بهار( گذراند

  :پردازد مي قبل
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 محل در را او مخارج ،كردند مي تبعيد را كسي قديم در اگر داريم خاطر به ،ازقضا
 و خواهد مي بودجه مخارجي چنين پرداختنِ حاال ولي ؛دادند مي ]تبعيدگاه[ منفي

 پيـدا  را صـورت  ايـن  بنده تبعيد ،لهذا. كند طي را قانوني مراحل بايد هم بودجه
 آيـد  درنمـي  درسـت  اي سـابقه  هـيچ  با كه است شده عجيبي بغرنج و است كرده

  ).159 - 158 ،دوم دفتر :1377 ميرانصاري(
  

  تبعيدي خانوادة. 5
 و ،تبعيـد  مـدت  تبعيـدگاه،  همسـر،  تبعيد علت به اول پهلوي دورة تبعيديان خانوادة وضعيت
 تبعيـد  بـه  خـود  خـانوادة  همـراه  تبعيدي چه چنان. داشت بستگي خانواده اقتصادي وضعيت

 خـانواده  معـاش  تـأمين  ازبـابِ  امـا  نبود؛ مطرح خانواده از سرپرست دوري مسئلة ،رفت مي
 بـه  بايد تبعيد مسئلة جز به ،اش خانواده وجود دليل به ،تبعيدي زيرا آمد؛ مي وجود به مشكالتي

 تـأمين ي بـرا ي فشـار  ،رفـت  مي تبعيد به خانواده بدون اگر ولي ؛بود  مي نيز ها آن معاش فكر
 الـوار  ماننـد  ،انـد  شـده  تبعيد خانواده با عمدتاً عشاير و ايالت. نبود وارد او بر خانواده معاش
 روي، كوچ زندگي نوع دليل به .)291- 1948 ،؛ ساكما41: 1389حاتمي ( ها گلباغي و كبيركوه
 سـران  درمـورد  امـا  آمـد؛  مي شمار به اجباري البته كوچ از نوعي تبعيدي با خانواده شدن همراه
 نگـه  تهـران  در را طايفـه  ايـ  ايـل  رئيس ،داشت را ها آن تنبيه قصد دولت كه ،عشاير و ايالت
 ،ميردنبوس داشتن نگه مورد اين نمونة. فرستاد مي تبعيدگاه به ايل با را اش خانواده و داشت مي
  ).51 - 50: 1389حاتمي ( بود بجنورد به او خانوادة فرستادن و تهران در ،كبيركوه الوار سايؤر از

 تـا  دختـر  و پسـر  48 اصـفهان،  بـه  تبعيدي زايي اسماعيل جمعه اتباع نفر 79 مجموع از
. )293- 1578 ،ساكما( بودند هسالهفتاد تا پانزده مرد چهارده فقط و ،زن هفده ،سال چهارده
 و داد جـاي  اصفهان و شهرضا در وكرد  تقسيم دسته دو به را نفري 79 جمع اين حكومت

 پور ضرغام عبداهللا). همان( شدند جدا خود خانوادة از فرزندان از بعضي ،بندي تقسيم اين در
). 310- 507 همان:( شد تبعيد تهران به بهبهان از بستگانش و خانوادهاعضاي  از نفرپنجاه  با

 تا خواست و داد طالق درخواست ،بود شده تبعيد تهران به شوهرش كه همراه ،وي همسر
  ).294- 8624 همان:( برود ،بود شده تعويض امالكشان كه جايي ،آذربايجان به طايفه بقية با

 دسـت  و شـد  منطقـه  آن در قـدرت  خـأل  ايجاد باعث خوزستان از خزعل شيخ تبعيد
 پسـر  ،عبـداهللا  .)ش 1304- 140:مـپس ( گـذارد  بـاز  خزعل امالك تصرف براي را اي عده

 شـد  صـادر  او تبعيـد  و توقيـف  دسـتور  كـه  بـود  مركزي حكومت عليه فعاالن از ،خزعل
  ).ش 1304- 143 :مپس(
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. كرد تبعيد ايران به شوروي از را ايراني مردان از يشمار شوروي دولت ،ش 1309 در
 آزادي تقاضاي و آنان بغرنج وضعيت. بودند مانده شوروي سرپرست در بدون ها آن خانوادة

 كه هاست خانواده گونه اين وضع دهندة نشان اسناد در ايران به آنان تبعيدكردن اي همسرانشان
 شود مي رها پشتيبان و سرپرست بدون رجمعيتيپ خانوادة و شود مي تبعيد خانواده مرد

 تبعيد كشور اين از خانواده با شوروي از ايراني تبعيديان تر بيش ،البته ).290- 2359 ،ساكما(
 در بايد و ندشد مي دوباره تبعيدي دچار نيز خود كشور به رسيدن با افراد اين. شدند

 وجز كمونيستي و اشتراكي تبعيديان. شدند ساكن مي كرد مي تعيين دولت كه جاهايي
 ها آن بر گيري سخت بر قرار زيرا شدند؛ مي تبعيد خانواده بدون هميشه كه ندبود تبعيدياني

  .بودند تبعيد در حبس نيز تبعيدگاه در آنان و بود
 در كه گوهرشاد مسجد حادثة روحانيون جز به ،رضاشاه اصالحي هاي سياست تبعيديان

بودند؛ زيرا مدت تبعيد اين افراد كوتاه بود  تبعيد در خانواده بدون هم ،بودند تبعيد در تهران
  هاي آنان نيز در نزديكي محل سكونتشان قرار داشت. و تبعيدگاه
 تأمين اي آزادي براي رضاشاه دورة تبعيديان كه هايي درخواست و ها عريضه از نيمي
 مشكالت شوهر، گناهي بي شرح. است بوده ها آن همسران ازطرف اند نوشته هايشان خواسته
 اي آزادي درخواست و گرسنه و فقير متعدد فرزندان وجود و ،خانواده سرپرست نبودن

 هاي پرونده برخي در. است عرايض گونه اين محورهاي از فرزندان براي مقرري پرداخت
 است شده  ارسال عارض سخنان آزمايي راستي براي نيز تبعيدي فرزندان   عكس ،عرايض

  ).63/1/33/4/11، 63/1/34/4/11 :بازيابي شمارة ،كمام(
 تبعيد حكومت اصالحي هاي سياست با مخالفت علت به مردان عمدتاً ،پهلوي دورة در
 يداو تبع تبع به زن و شده خانواده مرد حال شامل كيفر اين ،شدند تبعيد نيز زناني اگر ؛ندشد
 جز به. شدپرداخته  ها و بدان ينداامر مستثن ينكه از ا عشاير و ايالت تبعيديان مگر. بود شده
 شد تبعيد خانواده مرد فعاليت با ارتباط در نه و مشخص صورت به زن يك فقط ،اخير گروه
  :شود مي پرداخته بدان كه

 جهان جريدة ةشمار چهار پارسا فخرآفاق خانم 1921 فورية/ 1299 بهمن اواخر در
. كردتهران منتشر  در ،1921 اكتبر/ 1300 مهر در را پنجم شمارة و مشهد شهر در را زنان

 تهران در غوغايي نبود، زنان وپرورش آموزش ضرورت جز چيزي كه شماره، اين مندرجات
 و شدند خواستار را نويسنده مجازات و دانستند دين مخالف را آن جمعي و كرد برپا

  .شدند تبعيد اراك به همسرش و فخرآفاق خانم سرانجام،
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 در حبس« خاص، شرايط دليل به دوره، اين شاخص تبعيديان از ،مدرس سيدحسن
 تهران در خود خانوادة نگران ،داشت رضاشاه روحية از كه شناختي با ،مدرس. بود» تبعيد
 تمام با كه است اين شما قطعي تكليف« .بروند تهران از كه كرد توصيه ها آن به و بود

 شما كه ديد تهران از خيري چه شما پدر. خود وطن به برويد هرانت از همشيره و عياالت
  .)201: 1390 صالحي( »ببينيد

 ةنتيج است اين«: نوشت نامه انتهاي در اجازه دادن و سيداسماعيل نامة پاسخ در مدرس
 نابود و نيست كم كم ،شده مستأصل تقصير بي جمعيت و فاميل كي كه تبعيد و حبس
  ).75 - 74: 1385 صالحي( »شوند مي

 اروپا به اعزامي محصالن وجز پدر، تبعيد هنگام در ،مدرس ديگر پسر ،سيدعبدالباقي
 مسافرت خيال از كلي هب« :كرد تأكيد فرزندش به و نبود سفر اين موافق مدرس. قرار گرفت

 تحصيل و ]ايران در[ توقف بر را خود عزم ،آمده بيرون ،بيروت چه اروپا چه خارج، به
  .)202: 1390 صالحي( »دهيد قرار ترديد بدون

 همسرش به اي نامه در گناباد در خود تبعيدگاه سمت مسير راه حركت به در مدرس
 اما .نپذيرفت همسرش اما دهد؛ طالق را تواند او او مدرس مي تمايل درصورت كه نوشت

 ميل اساساً بيچاره آن گويا« .كند طالق درخواست سختي دوران تبعيد باعث شد تا زن مدرس
 نامه وكالت ،درهرصورت. ]است[ شده تر بيچاره سفر طول واسطة به و است نداشته رهايي به

 ).72: 1385 صالحي( »نمايد آسوده و رها را او كه فرستادم سيدعبدالباقي خود فرزند براي

 بر مضاعف فشار باعث ،اقتصادي ازنظر ،مدرس خانوادة براي شرايط ترشدن سخت
 كه كرد مي توصيه اش خانوادهبه  فقط و آمد برنمي دستش از كاري تبعيد در زيرا شد؛ مدرس

 »ديده صالح خداوند و آمده  پيش چه آن به باشيد راضي بايد شما« .بشناسند را جايگاهشان
 محمد آل ايتام و هستيد) ص( رسول آل ةذري مشت  يك شما« ).202: 1390 صالحي(

 »آيد برمي چه من امثال و من از بخواهيد خداوند از را خود حوايج ،باشيد مي محسوب
  ).195: همان(

 اطراف از كم كم ،داشتند ارتباط اش خانواده و او با كه ،مدرس دوستان تبعيد، از بعد
 ييها ناگفته(« شد محروم هم ها آن حمايت از مدرس خانوادة و شدند دور مدرس خانوادة
  ).15: 1386» مدرس يو اجتماع يفرد ياز زندگ
 به زندگي معاش سخت وضعيت. شد تبعيد اصفهان به خانواده با بهار الشعراي ملك

 آمد مي تهران به اصفهان از بار  يك هفته هرچند مدت اين در بهار همسر. آورد مي فشار همه
  .كرد مي تالش بهار آزادي براي بانفوذ اشخاصِ ازطريق و
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 در ،بـاالخره . كرد نخواهم فراموش روزها اين در هرگز را مادرم هاي التماس و ها گريه
 خـاطر  بـه  شـاه  كـه  داد مژده مادرم به الدوله لقمان دكتر كه بود ها مالقات همين از يكي

 بازگردد تهران به تواند مي او و است كرده عفو را شوهرت فروغي ذكاءالملك وساطت
  ).640 :1366 بهار(

 هـاي  شـب  در گـويي  قصه و بهار توسط فرزندان كردن جمع از ،بهار دختر ،بهار ملك ماه
  ).64: 1344 بهار( كند مي ادي اصفهان در 1310 زمستان
 خـاطي  شخص مجازات از پس خانواده تبعيدكردن و او ةخانواد به شخص جرم يتسرّ
 همـة  تيمورتـاش،  قتـل  و شدن زنداني دنبال به .شد مي در اين دوره انجام افراد برخي دربارة
 كاشـمر  در رضاشاه آخر دورة تا ها آن. شدند تبعيد) تيمورتاش زادگاه( كاشمر به او ةخانواد

 وي قتل از پس نيز تيمورتاش امالك و اموال). 424: 1388 شهرستاني واعظ( بودند تبعيد در
 بـه  خانوادة تيمورتـاش را  مشهد، شهرباني رئيس ،و نوايي )56: 1388 بيگدلي( شد مصادره
  ).467 ،7 ج :1382 راوندي( كرد تبعيد جام تربت زارهاي شوره

 از پـس  الملـك  كمـال  اما .كردند مي زندگي او با تبعيدگاه در نيز الملك كمال خانوادة
 زمينه اين در و برآمد تهران به نيشابور از ،خان حيدرقلي ،فرزندش انتقال درصدد چندي

 دهنـد  انجـام  را كـار  ايـن  تـا  كـرد  خـواهش  الملـك  حكيم و شاهرخ كيخسرو ارباب از
  ).168: الف 1366 الملك كمال(

 بـا  ،بودنـد  باخبر او مصرفي داروهاي و مصدق جسمي وضعيت از كه ،مصدق خانوادة
 مصـدق،  زنـدگي  هزينـة . فرسـتادند  بيرجنـد  به آشپز كي و پرستار كي شهرباني هماهنگي
 خـانوادة  كـه  بـود  ريـال  7471 سـاالنه  و ريال 1/24 روزي تبعيدگاه در وي آشپز و ،پرستار
  ).53: 1369 مصدق( دكر مي پرداختآن را  مصدق
  

  تبعيدي روحي و جسمي وضعيت 1 .5
 دچار گوناگوني روحي و جسمي هاي بيماري به دگاهيتبع دري مدت گذراندن از پس تبعيديان

 شـرايط  دليـل  بـه  بيمـاري . 1 :كـرد  تقسـيم  دسته چند به را ها بيماري اين توان مي ؛شدند مي
 و رضاشـاه  دورة تبعيـديان  از بخشـي  زيـرا  ،سن كهولت اثربر  بيماري. 2؛ تبعيدگاه بهداشتي

  .تبعيدگاه اقليم تفاوت اثربر بيماري. 3و ؛ بودند پيري سنين در شاخص تبعيديان ويژه به
 اقليمـي  بـه  جغرافيـايي  اقلـيم  كي از تنبيه قصد به و جمعي دسته صورت به كه تبعيدياني

 تفـاوت  در آن ريشـة  كه شدند مي دچار هايي بيماري به تبعيدگاه در شدند مي تبعيد متفاوت
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 كـوير  بـه  كردستان از تبعيدي هاي گلباغي بجنورد، به كبيركوه از تبعيدي الوار. بود اقليم دو
 در وشدند  مي تبعيد جمعي دسته صورت به افراد اين كه ويژه به ؛اند دسته اين از ايران مركزي
  .كردند مي زندگي رجمعيتپ هاي خانواده

 بـه م  1938 ش/ 1317 و م 1937/ ش 1316 هـاي  سـال  در شـوروي  از تبعيدي ايرانيان
 هم مرز سر در ها آن ةقرنطين و شدند جمعي تبعيد مي صورت دسته ؛ زيرا بهشدند مبتال تيفوس
 زيـرا  كـرد؛  مي كمك بيماري گيري همه به ،شود ديگران از بيماران جدايي باعث كه آن از بيش

 از پرداختنـد  مـي  ،آستارا و بندرانزلي مانند ،مرزي شهرهاي در افراد اين ةقرنطين به كه افرادي
  ).54180 نخ، ،ساكما( دادند مي را ها آن آزادي زمجو سريعاً شهر داخل به بيماري انتشار ترس

 مدرس. بود مدرس سيدحسن آنِ از رضاشاه دورة در تبعيدي داري نگه وضعيت بدترين
 اگرچـه . نشـده  تراشـيده  سـرم  كـه  اسـت  سال كي تقريباً« :است نوشته خود حال  شرح در

 عادت خالف فقط و ندارد مانعي كردن اجداد به سيأت سال شصت بعداز و داشتن گيسوان
 اين در كه چيزي« :است نوشته درادامه مدرس .)53: 1385 صالحي( »ماهاست امثال معتاد و

 ةاجاز مدتي تا مدرس به عنيي .)همان( »بود تيمم با نمازكردن شد مي من تألم موجب مدت
  يـك  بـا  بعـد  ماهشانزده  تا يگير دست زمان از وي. دادند نمي هم وضوگرفتن و كردن حمام

  .كرد مي زندگي دست لباس
 پنجاه و صد يك كه ،تومان پانزده مبلغ كه دادند بشارت و شده وارد خان ناصرقلي روزي
 زودتـر  هرچـه  و شود تهيه لباس شما جهت به كه است شده  داده اعتبار ،باشد بوده قران
 شـانزده  كه كسي است معلوم. بفرستم شما امضاي به را آن صورت ،كرده مرتب را ها آن
  ).72 - 71  :همان( شود مي وقت خوش قدر هچ باشد ناگواري وضعيت به تقريباً ماه

 شـد  ناچـار  طبـع  مناعت باوجود و بود سخت بسيار مدرس بر تبعيدگاه در زندگي فشار
 احمـد  شـيخ  به نامأمور از كيي طريقزا و مخفيانه اي نامه در ،تبعيدگاه در را خود وضعيت

 »نـدارم  لحـاف  و نـان  حتـي  ؛اسـت  دشـوار  حيـث  هر از من زندگي ...« :دهد توضيح بهار
 قـول  جهانبـاني  و داد جهانبـاني  اميرلشـكر  بـه  را مدرس نامة بهار ).60 ،5 ج :1362  مكي(

  ).همان( افتي بهبود غذايش وضع كمي و داد اصالح
 نفـر  دو با )1929 دسامبر تا اوت /1308 آذر آخر تا مرداد از( مدرس ماهة پنج نشيني هم
 ضـرورت  باب من هروقت« :دكر افسرده را او و گذاشت تأثير بسيار مدرس روحية در معتاد
 ).51: 1385صـالحي  ( »شـدم  مـي  لمأمتـ  حقيقتاً ،كردم مي مشاهده را ها آن حال ،آمده بيرون
 ،نباشد نزدش در خانواده از اي نشانه هيچ و باشد بريده خانواده از كامالً كه آن براي ،مدرس
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. گردانـد  بازمي و نوشت مي نامه همان زير در كرد مي دريافت كه را محدودي هاي نامه پاسخِ
  .كرد مي وصول اعالم نيز را نامه دريافت كار اين با ،البته

 وي دغدغـة  كـه  دهد مي نشان آمده  دست به مدرس از اخيراً كه اي نامه  نُه محتواي تحليل
 نيـز  ها نامه اين لحن بود. اش خانواده مدرس اصلي نگراني. نيست سياسي مسائل تبعيدگاه در

 از الحفـظ  تحت و روحيه تجديد براي تا نمود درخواست مدرس. است غمگنانه و ملتمسانه
 ،مشـهد  شهرباني رئيس ،نوائي. نشد داده او درخواست به جوابي اما برود؛ مكه به دزدآب راه
  :رفت او ديدن به مدرس فوت از قبل ماه هفت حدود ،1937 مه 7 /1316 ارديبهشت 17 در

 و دراز ريشـش  و سـر  مـوي  و شده نابينا چشمش كي ؛رفتم خواف به او ديدن به من
 و بـرود  سـلماني  كردنـد  امـر . دادم گـزارش  تهـران  بـه . بود خميده او پشت و ژوليده

  ).61 ،5 ج :1362 مكي( كند اصالح را سروصورتش

 احسـاس  ،بـود  شـده تبعيـد   بيرجند بهو  محكوم رضاشاه با مخالفت دليل به كه ،مصدق
 بـه  تصـميم  مشهد راه در بنابراين،. برند مي بيرجند به كردن نيست سربه براي را او كه كرد مي

 همـراه را، كـه   مسـكن  هاي قرص از تعدادي ،نامأمور غيبت از استفاده با. گرفت خودكشي
 شـد  ضعف و تشنج و شديد استفراغ دچار مصدق ،ها قرص اثركردن با. خوردداشت،  خود

 باعث و داد نجات را مصدق مشهدـ  تهران خاكي هجاد اندازهاي دست). 52: 1369 مصدق(
 وشـو  شسـت  را اش معـده  و رساندند شاهرود به را وي مورانأم. بياورد باال را ها قرص شد

  .بود ناآرام نيز بيرجند تبعيدگاه در. دادند
 پدرم شديد افسردگي موجب بيماري ةسابق و ،بهداشت نبودن بد، ةتغذي اتاق، كوچكي

 امتنـاع  غـذا  خـوردن  از ،دارنـد  را او كشتن قصد كند مي احساس چون پدر ... شود مي
 ازپيش  بيش و خورد نمي ،هم آب حتي ،چيزي  هيچ ساعت هشت و  چهل مدت. كند مي

  ).55: همان( شود مي ضعيف

 را خـود  غـذاي  اعتصـاب  ،اطمينـان داد  اوبيرجند به  شهرباني رئيس كه آن از پسمصدق، 
 بسياري سرنوشت وي. بود او روحي وضعيت از ناشي مصدق بد جسمي وضعيت. شكست

 رضاشـاه  از شـديدي  ترساو  شده بودند و  دستور رضاشاه كشته به كه بود ديده را بزرگان از
 وضـعيت  ايـن . بودنـد  تبعيد و حبس در دشمنانش نيز حتي و اقوام و برخي دوستان. داشت
 بـاوجود . كرد مي بدتر را وضع نيز دارو كمبود و بود كرده تشديد را وي صرع بيماري روحي

 از بـرده  نام« .داشت بيرجند تبعيدگاه در بدي روحي يتوضع هم آشپز، باز كي و پرستار كي
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 در چـون  كـه  باشد مي داروهايي به نيازمند غش بيماري داشتن واسطة به بيرجند به ورود روز
  ).53: همان( »نمود گزارش و تعيين توان نمي را آن بهاي ،ندارد وجود بيرجند

 و داشته باشد سوءظن اطرافيانش به تبعيديشد كه  مي باعث شدن كشته و مرگ از ترس
 تبعيديان از ،الملك كمال و ،مصدق عارف، فيروز،. ريخت مي هم به را تبعيدي روحي وضع
 در احتمالي تهديد از خود محافظت براي عارف و فيروز. بودند حالت اين دچار دوره، اين
 كه آن ضمن ؛داشت اش خانه در بزرگ سگ قالده دو عارف. داشتند مي سگ نگه خود كنار

 و) 50: 1371 صفائي( ترياك به عارف شديد گرايش باعث تبعيدي به روحي فشارهاي
  ).171: ب 1366 الملك كمال( بود شده مشروب افراطي نوشيدن به الملك كمال

 هم نهج كي زندگي« .شد مي تبعيديان افسردگي باعث تبعيدگاه در نواخت كي زندگي
 براي تبعيدگاه ةگوش در زندگي ).30: همان( »كند مي اندوهي و حزن قسم كي توليد كم كم

 تر سخت سياسيون برخي و ،هنرمندان شعرا، مانند ،بودند موردنظر همواره كه تبعيدياني
 عزلت و گيري گوشه در خواستند مي ،سو ازيك .شدند مي دوگانگي دچار آنان. گذشت مي

بنابراين، . شوند پاك اذهان از خواستند نمي ،ديگر سوي از و بماند امان در جانشان تا باشند
  است. توجه درخور عارف و الملك كمال هاي نامه حجم. يافتند مي نامه نوشتن در را چاره راه

 كه شد مي باعث تبعيديان پيري و جسماني وضعيت و تبعيدگاه بهداشتي وضع
ة اين نمون خزعل و ،مدرس الملك، كمال ؛باشد شايع تبعيديان نايم در يچشم هاي بيماري
 اي حادثه اثربر چشمش كه ،الملك كمال. بود شده نابينا چشمش كي مدرس. اند وضعيت
 را چشمانش خود پزشك با نگاري نامه با كرد مي سعي ،بود كرده عفونت و ديده  آسيب
 بسيار نيز ديگرش چشم و بود داده  دست از را چشمش كي بينايي نيز خزعل. كند درمان
  ).387: 1385 سترانگ( بود شده ضعيف
  

  تبعيدگاه. 6
 انتخـاب . گذراندنـد  مـي  آن در را خود تبعيد مدت تبعيديان بودند كه هايي محل ها تبعيدگاه
 خـود  مـالك  و معيـار  طبـق  حكـومتي  هـر  و بـود  حكومـت  برعهـدة  تبعيديان براي مكان

  .گزيد برمي هايي تبعيدگاه
 مناسـب  اقليم عمدتاً كرد انتخاب تبعيدگاه براي رضاشاه دورة درحكومت  كه شهرهايي

 جنـوب  در ايقرار داشتند  خشك و گرم وهواي آب با كويري مناطق در يا ؛داشتندن معتدلي و
 زد،يـ  نائين، ساوه، كاشان، شهرهاي. سردسير مناطق در اي مرطوب و گرم وهوايي آب با كشور
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. دداشتن خشك و گرم وهواي آب ورامين و ،خوار قم، شيراز، اصفهان، طبس، بيرجند، كرمان،
 مرطوب و گرم وهوايي آب ،دوران اين سخت هاي تبعيدگاه از ،بندرعباس و ،بوشهر برازجان،

 بـا  كه بودند كشور سردسير مناطق وجز بجنورد و ،آستارا اردبيل، سردشت، همدان،. دداشتن
 در ،غيربوميان براي ويژه به ،زمستان گذراندن. داشتندسختي  هاي زمستان دوران آن امكانات

 شـامل  ديگر نقطة ده يادشده، شهرهاي جز به، م 1940 ش/ 1319 در. بود سخت مناطق اين
 رفسـنجان  و ،شوشتر داراب، هرمز، جزيرة شهرضا، قصرقند، سمنان، خلخال، اسكو، بيجار،

 شـد  نهاد پيش دولت به تبعيدگاه انتخاب براي نظري تحت و تبعيدي افراد كميسيون سوياز
  ).52875 نخ، ،ساكما(

 بيجار، شهرهاي. بود دولت با ها تبعيدگاه تعيين ،عمومي كيفر قانون 25 مادة 3 بند طبقِ
 اقليم با شهرهايي وجز بقيه و سرد اقليم با شهرهايي وجز فهرست اين در خلخال و ،اسكو
 برايرا  شهرها ايندولت تا  شد مي باعث خشن وهوايي آب داشتن بنابراين،. ندبود گرم

 بودن پايتخت دليل به ،تهرانشهر  مانند ،نيز استثنائاتي زمينه اين در ،البته انتخاب كند. تبعيدگاه
. كرد نمي نفي را تبعيدگاه عنوان به محل انتخاب در اقليم به توجه اصل كه داشت وجود
 عنوان به شهرهايي يعني شد؛ ساخته ها تبعيدگاه اين در نيز كشور بزرگ هاي زندان ،بعدها

 وضعيت كه است الزمذكر اين نكته . شد ساخته زندان ها آن در بعد و انتخاب تبعيدگاه
 بود »تبعيد در حبس« نيز مجازات نوع دو اين حدفاصل و بود متفاوت زندانيان با تبعيديان

 تبعيديان از گروهي و مصدق و فيروز و مدرس مانند شاخص تبعيديان برخي درمورد كه
 زندان در كه ديگري كسان ها، اين جز به. دش اعمال برازجان دژ در كمونيستي و اشتراكي

 شد مي جا هجاب آنان زندان نيز گاهي و بودند زنداني رضاشاه دورة هاي زندان ديگر و قصر
 ،باشد شدهتصريح  ها آن درمورد تبعيد مجازات به اسناد در كه آن مگر بودند؛ن تبعيد مشمول
 تهران زندان به و گير دست خوزستان در هايشان فعاليت دليل به كه كمونيست زندانيان مانند
  .دندش تبعيد برازجان دژ به بعد و منتقل
  

  گيري نتيجه. 7
ي از سـان  يـك و علت تبعيد در دورة رضاشـاه الگـوي    ،گانة تبعيدي، تبعيدگاه هاي سه مؤلفه

دهـد. هـدف از    نشان نمـي  ،كه ناشي از سياست واحد حكومت باشد ،وضعيت تبعيديان را
و كشف حجاب) تنبيـه آنـان    ،وظيفه، اتحاد البسه نظام( هاي اصالحي تبعيد مخالفان سياست

رسـيد.   پايـان مـي   پذيرش اصالحات بود و درصورت پذيرش اصالحات تبعيـد بـه   سبب به
 شـان نبـود و مـدت تبعيـد نيـز كوتـاه بـود.        تبعيدگاه اين افراد معموالً دور از محل زنـدگي 
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قصد دوركردن آنان از ساختار  . تبعيد ديوانيان بهبودنداجتماعي اين تبعيديان  گروه روحانيونْ
گرفت. هرچه از ابتداي حكومت رضاشاه به انتهاي آن  مي انجامسياسي و ترس از نفوذ آنان 

شود. تبعيدگاه اين افـراد از الگـوي مشـخص     تبعيديان افزوده مي شمارشويم بر  نزديك مي
كـرد و   يپيـروي نمـ   ،كه تفاوت اقليم محل زندگي تبعيدي و تبعيـدگاه بـود   ،دورة رضاشاه

شود؛ ضمن  علت تبعيد) و مجازات در اين نوع از تبعيد ديده مي( شده تناسب جرم واقع عدم
جمعي عشاير يادآور  دانستند. تبعيد دسته كه برخي تبعيديان دليل واقعي تبعيد خود را نمي اين

د بـا  تبعيد ايالت متمرد در دوران گذشته است. تبعيدگاه اين افراد عمدتاً ازنظر اقلـيم متضـا  
روي از آنـان سـلب شـود.     شد تا امكان ارتزاق به طريق كـوچ  محل زندگي آنان انتخاب مي

روي  بـر كـوچ   نابودكردن سيستم اقتصادي مبتني و قصد حكومت از اين نوع تبعيد تنبيه آنان
شان فاصلة زيادي داشت و علت تبعيد هم مخالفت با  بود. تبعيدگاه اين افراد از محل زندگي

اسكان ايالت و عشاير شامل اين نـوع از تبعيـد    ،اي بود. البته هاي قبيله گيريحكومت و در
 سـان  يـك ن عمـده در تهـران از الگـوي    ااكـ نيست. تبعيد سران ايـالت و عشـاير و نيـز ملّ   

دليـل   كرد. اين نـوع از تبعيـد بـه    متضادبودن اقليم محل زندگي تبعيد با تبعيدگاه پيروي نمي
 ،سـبب  اين به ؛گرفت و اجتماعي ايالت و عشاير نيز صورت مي پاشيدن ساختار سياسي هم از

فرستاد. شرايط زندگي اين  ايل را به تبعيدگاه مي ةداشتند و بقي سران ايل را در تهران نگه مي
كردند باعـث جـذب آنـان در سيسـتم نوسـازي       افراد در تهران و تسهيالتي كه دريافت مي

  و فرزندانشان در مدارس تحصيل كردند. وشلوار شدند . آنان ملبس به كتدشرضاشاه 
و  ،گانة تبعيدي، تبعيـدگاه  هاي سه مؤلفههاي اجتماعي تبعيديان و انطباق  با بررسي گروه

 ايـن  ي از رفتار حكومت در دورة رضاشاه درسان يكالگوي به توان  علت تبعيد بر آنان نمي
هــاي تبعيــد در  ويژگــيهــم ة رضاشــاه تبعيــد در دور ،ترتيــب . بــدينيافــتدســت   زمينــه 

هـاي تبعيـد در    هـم شاخصـه   ،مانند تبعيد ايالت و عشـاير  ،هاي استبدادي را دارد حكومت
  مانند تبعيد مخالفان اصالحات حكومتي و ديوانيان منتقد.، هاي ديكتاتوري را حكومت

  
  نامه كتاب

وشنود شاهد يـاران بـا محسـن     در گفت)، 1386( »مدرس يو اجتماع يفرد ياز زندگ ييها ناگفته«
 آذر. 25، حسن مدرسيدساهللا  يتشهيد آ ادماني، ارانيمدرسي، 

 هـارون،   بـن   محمـد  عبدالمسـلم  ضـبط  و تحقيـق  ،اللغـة  مقـائيس  معجـم  ،)ق 1420( احمد ارس،ف ابن
 .دارالجيل  :روتيب

 .للمطبوعات االعلمي مؤسسة: روتيب ،العرب  لسان ،)ق 1426( مكرم  بن  محمد مصري، يقيافر
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  .دانش گنج ةخان كتاب: تهران ،كيفري حقوق اصطالحات فرهنگ ،)1383( عباس ماني،اي
  .رمنديه؛ ، تهران: اشكانالملك هنرمند هميشه زنده كمال ،)1376( (گردآورنده) ديرزاده، حمباق

 .4 ش ،5 ، سنامه يرانا ةمجل ،»چند خاطره از پدرم« ،)1366بهار، پروانه (

 .5 ، شيننو يامپ ةمجل ،»پدرم بهار« ،)1344(ملك  بهار، ماه

  توس. تهران: ،الشعرا ملك؛ بهار ياشعار محمدتق وانيد ،)1368( ي، محمدتقبهار
 .3 و 2ش  ،10 س ،آينده ة، مجل»و خانواده ،بهار، خانه« ،)1363بهار، مهرداد (

 خانـة  كتـاب : سازمان اسـناد و  تهران ،سيبري هاي زندان تا شاه هاي كاخ از ،)1388( حسين غالم بيگدلي،
  .ايران ملي
  .دانش گنج خانة كتاب: تهران ،حقوق ترمينولوژي در مبسوط ،)1378( محمدجعفر لنگرودي، جعفري

بررسي انديشه و عملكرد سياسي علي دشـتي در مجـالس   « ،)1390( ينيبحرو فروغ  اكبر يعفري، علج
نشسـت   ينمقـاالت دومـ   يننخسـت  يـدة برگزدر:  ،)»1320 - 1306ي در دورة رضاشـاه ( لشوراي م
 .3 ، شاسناد بهارستان ةمجل ةمي، ضممجلس يختار يتخصص

 .شاپورخواست: آباد خرم ،دلگير ملك ،)1389( يدعليام حاتمي،

 .دهخدا نامة لغت مؤسسة: تهران ،نامه لغت ،)1373( اكبر يعل خدا،ده

  نگاه.  تهران: ،7، ج يرانا ياجتماع يختار ،)1382( ي، مرتضيراوند
 ،الملـك)  مقـام  (قائم يعآقا رضا رف خاطراتي از زندگي سياسي حاج ،)1388() الملك  مقام قائم(، رضا يعرف

  كوشش مسعود رفيع، تهران: آبي. ، بهنديم شاهان پهلوي
، 293- 3967، 293- 2359، 293- 1578، 291- 1948 ،)سـاكما ( يـران ا ملـي  خانـة  كتاب و اسناد ازمانس

  .310- 507و ، 294- 8624
  .60151و ، 54180، 52875، )نخ ساكما،( يريوز نخست اسناد ايران، ملي خانة كتاب و اسناد سازمان

 يخوزستان، بررس نشين يخخزعل بن جابر و سركوب ش يخحكومت ش ،)1385تئودور ( اميليسترانگ، و
ـ   يتانيـا بر ياليسـم عملكرد امپر  ةترجمـ ، )1925 - 1897ش/  1304 - 1276( يـران ا يدر جنـوب غرب

 .يرانمعاصر ا يخمطالعات تار ةسسؤتهران: م يان،تبرائ ينالد صفاء

 يـرزا م ينحسـ  اهتمام غـالم  ، بهيشوشتر يدمحمدعليخاطرات سياسي س ،)1379( يتري، محمدعلشوش
 .يرصالح، تهران: كو

 .15 س ،ندهيآ ،»الدوله فيروز و داستان سقوط وي نصرت« ،)1368، جواد (ياالسالم يخش

 يابوطالب صارم يح، تصحيالممالك درگز محمود صارم يرزاخاطرات م ،)1388محمود ( ي،صارم درگز
 .يالن: شيروانش يميان،كر يو عل

ـ   تها و يادداش درس ةخواف: مجموع ةنيگنج ،)1385ي، نصراهللا (صالح دحسـن  شـهيد سي  ةهـاي روزان
 .ي، تهران: طهوريدمدرس از تبع

 يدگاهاز تبع يدعبدالباقيس ،دحسن مدرس با فرزندشيس ةمكاتبات منتشرنشد« ،)1390نصراهللا ( ي،صالح
 .3 ، شاسناد بهارستان يمةضم ،»خواف
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 .دانيجاو :، تهرانپنجاه خاطره از پنجاه سال ،)1371( ميائي، ابراهصف

 .ي، تهران: علمچهل خاطره از چهل سال ،)1373( ميفائي، ابراهص

 .دوستان: تهران ،قزويني عارف هاي نامه ،)1391ابوالقاسم ( قزويني، عارف

خـاطرات   ،1 ، جايران و جهان يپلماسيد و قضايي، سياسي، ةصحن چهل سال در ،)1368ده، جالل (عب
 رسا. يفرهنگ ةسسؤتهران: م ي،تفرش يدمج ميجالل عبده، تنظ

بهمـن  كوشـش منصـوره اتحاديـه و     ، بـه مجلس شـوراي ملـي   ،)1382ميرزا ( ينفرمائيان، محمدولفرما
 تهران: كتاب سيامك.ج،  3، فرمائيانفرمان

 اميـ ا :2 ج ،الدولـه  نصـرت  ؛رزايو آثار فيروز م ،مكاتبات، اسناد، خاطرات مجموعه ،)1375( روزيروز، فيف
 .يرانا يختهران: تار يان،سعدوند يروسس و كوشش منصوره اتحاديه ، بهمحبس

، 63/1/34/4/11، 241/1/25/233/11 ،)كمـام ( ياسـالم  شـوراي  مجلس اسناد مركز وموزه  خانه، كتاب
  .187/1/13/210/11و  ،52/2/20/88/9، 63/1/33/4/11
 مهر. تهران: بزرگ ي،دهباش يكوشش عل ، بهالملك كمال يها نامه ،)الف 1366الملك، محمد ( كمال

 تهران: چكامه. ي،دهباش يكوشش عل ، بهالملك كمال يادنامة ،)ب 1366الملك، محمد ( كمال

، يمهرآبـاد  يعـي محمـد رف  ة، ترجمـ رضـاخان  يخزعـل و پادشـاه   يخشـ  ،)1363( يسر پرسـ  ين،لور
  فلسفه.  تهران:

، يكـا مرا ةبراساس اسناد وزارت خارجـ  1309 - 1298 ياز قاجار به پهلو ،)الف 1389( يمجد، محمدقل
 .ياسيس يها مطالعات و پژوهش ةسسؤتهران: م يري،ام يو مصطف يرنجبر كرمان اكبر يعل ةترجم

 يمصـطف  ة، ترجميكامرا ةروايت اسناد وزارت خارج  رضاشاه و بريتانيا به ،)ب 1389( يد، محمدقلمج
 .ياسيس يها مطالعات و پژوهش ةسسؤتهران: م يري،ام

 دحسن مـدرس بـه  يس اهللا يتآ يدشه يخ،تار ةزند ،)1378وزارت اطالعات ( يخياسناد تار يمركز بررس
 وزارت اطالعات. يخياسناد تار ي، تهران: مركز بررساسناد يتروا 

، تهـران: خـدمات   مصـدق  ينحسـ  در كنار پدرم، مصدق، خاطرات غـالم  ،)1369( ينحس مصدق، غالم
  رسا. يفرهنگ

 ، تهران: سرايش.فارسي فرهنگ ،)1381، محمد (نيمع

 ، تهران: ناشر.6 و 5، ج يرانا ةسال ستيب خيتار ،)1362( نيي، حسمك

  ش. 1304- 143 و ش 1304- 140 ،)مپس( ياسيس هاي پژوهش و مطالعات مؤسسة
  .يرانا يدفتر دوم، تهران: سازمان اسناد مل يران،ادب معاصر ا يراز مشاه ياسناد ،)1377( يعل يرانصاري،م

  .يرانا يخ، تهران: تاراول يدولت پهلو يريعشا ياستس ،)1388( يسهنف ي،واعظ شهرستان
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