
 

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution4.0 |  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0  

 Analysis of the punishment blinding political elites from Seljuk to 

Qajar 
 Ali Bahrani pour1 | Ali Qasemi2 | Khatere Esmizade 

 

Abstract 

 Hazrat Hamza is one of the prominent figures in the history of Islam who has played a significant 
role in the establishment and spread of Islam. The annual pilgrimage of the Holy Prophet from him and the 
continuation of this tradition by Hazrat Zahra and some other prominent figures of the beginning of Islam, 
caused the Foghaha of the sects to recommend a pilgrimage to Hamzah. The beliefs and customs of 
Muslims are remarkable in his pilgrimage. His status with the people of Medina was such that they 
dedicated special days of the week and year to his pilgrimage, especially the his Ziarat Rajabiyya, who was 
famous and popular. He had a high position in the beliefs of Muslims, which is manifested in blessings and 
recourse. The construction of a mosque on his tomb for at least ten centuries, Bituteh in Uhud, the detailed 
holding of Rajabiyah celebrations, Nativity and recitation of the body to Uhud for burial in his vicinity are 
other social effects of the tomb of Hazrat Hamzah. In a word, the people of Medina had customs and habits 
towards Hazrat Hamza, along with Shiite roots, which have not been reported in Baqiya, and all this 
indicates his high status among Muslims. 
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از    ی اس ی کردن نخبگان س   نا ی و ناب   دن ی کش   ل ی مجازات م واکاوی مقوله  

 سلجوقیان تا قاجار 
 3( ولئمس سندهی)نوزاده   ی خاطره اسم | 2ی قاسم   یعل | 1پور   ی بحران   ی عل 

 

 چکیده
. در ایران نیز حاکمان برای استاز اقدامات مهم و حیاتی هر سلسله ایجاد امنیت و ثبات 

هایی چرر ن یررد پددادنررد. یبیاًررا  یمبرقررراری امنیررت و تررداوی سیاسرری اقررداماتی انجررای 
انردا ت  مجرازات یمی اجًماعی یا اقداماتی که امنیت شرص  شرا  را بره   رر هاش رش

ها که بیشرًر در مر رد شراهزاد ان یراهی بره اجررا ین مجازاتسصًی در پی داشت. یکی از ا
اسرممی و  دور آمد  میل کشیدن در چشم و نابینا کردن ب د که در منابع مًقردی ایرران یدرم

قاجار ادامه پیردا کررد. برا  دور   رد. این ن ع شکنجه تا اواسط یمقبل از آن بسیار به چشم  
 مبرد شرص  شرا   ازآنجاکرهت ان  فت یمیخ ایران بررسی شرایط سیاسی و فرهنگی در تار

هرا بردون مجرازاتها ب د و دسًگا  قضایی مردرن وجر د نداشرت  بیشرًر  یرییمتصماکثر  
شد. این مقاله برا الگر  یری از یمهای   نا  ن از س ی شا  اجرا ی  شضاب ه مشص  و به  

ک شد تا ضمن رمز شایی تاریصی روند مجازات میل یمنظریه »مراقبت و تنبیه« میشل ف ک   
و  یبرا ت جره بره میرزان نراامن  رسردیبره نظرر مکشیدن  فرضیه زیر را تایین تکلیف کند که  

در پیشگیری  )با مایارهای فرهنگی  ذشًه(این شی       ه وج د داشتهش رشی که در آن بر
پژوهش تاریصی   .است  آمد یحساب مت سط شاهزاد ان امری من قی به  یاز ش رش و ناامن

 است.  رفًه انجایتحلیلی  -حاضر  به روش ت صیفی 
 .شا   نابینا کردن  حک مت  مجازات  شاهزاد ان  یل کشیدنم: واژ ان کلیدی
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 مقدمه

و  ییمقرای قضراعدلیه و نظای و کارآمد تشکیمت به سبب فقدان   رانیادر     پس از اسمی
در . داشرت رادربرار  مرردی    یمجازات به هر ش  ن ع  حق هرشا     ی ًیمنسجم امن  ساتیتأس

حک مت و نبر د   یفرع   انمکرر در نقاط مصًلف کش ر ت سط شاهزاد  یهاش رش  انیم  نیا
 شرم  برا  داشرت تیرکه برر رع یاریا ً لیکه شا  به دل شدیمدرن باعث م قضایی سًمیس

بر د و اقًردار  یاسیافراد س جریا ر  نیبنابرا کند.نابهنجار شکنجه  هایی  ش  ابرا  شاهزاد ان  
شکنجه در آن زمران   .ب د   اییدر انًظار شص     یسصً  عق بت  کرد یپادشا  را مًزلزل م

ها شرکنجه باضری. ترسرنا  و وحشرًنا  بر دبسیار داشت و  یو جسم  یکیزیف  جنبه  شًریب
 نرایو ناب هرا میرل کشریدنمجرازاتن ع  نیاز ا یک. یهمرا  داشت  یدائم  ایم قت و    تیمال ل

در م رد مرتکبان  و رواج داشت رانیا یفریقاجار در نظای ک  دور   ب د که تا اواسطکردن چشم  
د کره سؤال پاسرخ داد  شر  نیبه ا ش دیم سایمقاله  نیدر ا  شد.اجرا می  تیامن  هیجرائم عل

و در چه  رفًهیبه کار م جرایمیدر م رد چه   از دور  سلج قیان تا قاجار  دنیکش  لیمجازات م
کره  یدر دور  شراهزاد انایرن مجرازات    رسدینظر م  به؟  است  شد یاعمال م  شًریب  یادور 
و در دور  قاجار   شدیاعمال م  آمدندیحساب مشص  شا  به  یبالفال برا  یابالق   و    ی  ر

در  .اسرت  شرد یکاربرد  مبره  شرًریب  مجرازات  نیها امرج  و  و هرج  هایبه علت کثرت ناآرام
م رد مجازات میل کشیدن و نابینا کردن شاهزاد ان در ی ل تاریخ در منابع مصًلف اشرارات 

 ای برا عنر ان »مجرازاتیصًه شد  است. جهانبصش ث اقرب در مقالره رجسًهجزئی   ذرا و  
ای به م ض ع نابینا کردن شاهزاد ان کرد  است. رضا ال نردی عرفی در دور  قاجاریه« اشار 

ای بره نابینرا کرردن ای با عن ان »واکاوی مجازات و محاکمرات دور  صرف ی« اشرار در مقاله
ای با عن ان» آیین شاهزاد ان در دور  صف یه دارد. سمانی دسًجردی و همکارانش در مقاله

محاکمات در دور  تیم ریان«  به میل کشریدن شراهزاد ان تیمر ری اشرار  دارد. مجازات و  
ی که این م ض ع را بررسی و واکراوی کنرد  بره رشرًه تحریرر اجدا انهولی تا کن ن پژوهش  

 جامع بررسی نماید. ص رتبهیامد  است. مقاله حاضر درصدد است تا م ض ع مذک ر را درن

 مجازات میل کشیدن چشم

 میل کشیدندر لغًنامه دهصدا آمد  هر جرمی مجازات  اص   د را به دنبال دارد. الزاما   
کر ر کرردن و نابینرا   کرد ک ر کردن کسی با میل داغ  ک ر کردن  نایه از دور  ردانیدن استک
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 میرل کشریدن چشرم مجازات (.21999: 1377. )دهصدا     ترکانیدن چشم با میل   سا ًن
عن ان یر  رسرم در و بره شردمریبیشًر در م رد شاهزاد ان و کسان نزدیر  شرا  اسرًفاد  

 برا در دور  صرف ی و . این مجرازاتشدیها هم  به اجرا  ذاشًه مفرهنگ مجازات حک مت
ص رت  سًرد  شروع و در دور  شا  صرفی بره اوج  ر د کار آمدن شا  اسماعیل دوی به  یرو

این ن ع مجازات  ی مصًلفهادور در  (52: 1360 ن ایی ؛ 48-47: 1367  قزوینی. )رسید
براثر ساایت و ت یئره ق 1333مثال در سال شد برای یبراي عمال دول و وزرا نیز اسًفاد  م

او را دسًگیر کردند و نابینا  (.1105-1135)داهسًانی وزیر سل ان حسین ان    یعلیه فًحال
ای از مجرازات عن ان شری  ک ر کردن به  (9  :1363ی     ن ای50:  1362. )مرعشی   سا ًند
 .کهن  تا اواسط دور  قاجار در نظای کیفری ایران رواج داشت یاباسابقه

 مبانی نظری

ای نداشرًه باشرد  نظرم است که ا ر جاماهی رسالًاجرای حدود و احکای الهی و تازیرات 
ی محکرم اپشرً انه ی اجامارهش د. وج د ضمانت اجرایی ق انین اساسی هرر یمآن مصًل  

برای آرامش در رفًار سیاسی افرراد اسرت و م جرب اسرًمرار حک مرت قران ن در آن جاماره 
مجرازات  قصراص وقران ن  ربرازیاز د  رانیا  عرف و شرع  در(  810:1410باشد.)المقناه   یم

 اییرژ و اهمیرتاز  یاسریجررائم س انیرم نیردر ا. اسرت  شرد یجرائم مصًلف اجررا م  یبرا
مجازات  روینازا. کردندیوارد م صدمهشص  شا  و حک مت  تیامن به رایز  ند؛بر  ردار ب د

شرد. نگراهی بره تراریخ دور  یاجررا م یرمن قینابهنجار و ه  یو  اه  دیبه شکل شد  یاسیس
دهد که چه در زمران شراهان و حاکمران مقًردر و چره زمرانی کره حراکم یمنشان   بحث  م رد

ر ان کش ر هم ار  در مارض دسیسه و مجازات یا منًظر فرصرًی مقًدری وج د نداشت  بز
برای از بین بردن رقبای   د ب دند. در این میران بیشرًرین   رر مً جره مقامرات برا تر و 

 یهسا شا  مام    کردند.یم نایناب ایمام    ق ع عض  را  یاهیشاهزاد ان   مناصب مهم ب د.
 .بر د تیراهم حائز یمقام نینچر احراز د یجسم یسممت ق ا و شدیحساب م نیزم رب  دا

با اتصاذ چنین روشی مجازات ش ند  در عرین زنرد  مانردن از یکری از شرروط حکمرانری کره 
و در ضرمن   شردینمها و وظرایفش  یتمسئ لسممت جسم است محروی شد  قادر به انجای  

( 57:1387 کر   شرد. )فیممحک ی برا ایرن روش بره جرارچی محک میرت  ر یش مبردل 
شر رش  وی هیربرزر  عل  شیب د که در زمان دار  ی عادیفردفرورتیش دوی  مثال  عن انبه
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  شرًهندر سرنگقبل از میمد(  586قبل از میمد تا   549)   شیدار      اند.کرد و   د را شا
را  فررورتیش ر ش و دهران  وبینی  که شصصا  سدین یم فرورتیش سرن شت دربار  سً نیب

نیرز   در دور  ساسرانیان ( 386:1386. )دیراک ن ف  را درآورد  است چشم وی ی و  د یبر
ی( ت سط پسرش  سرو و دو برادر زنش ویسًهم و بندوی بره ایرن 579-590هرمزد چهاری)

ن ع مجازات محک ی شد. بدین ترتیب که  چ ن  سرو از بد مانی پدر آ ا  شد از بیم جان به 
آذربایجان  ریصرت  و بزر ران آن من قره هرم بره او پی سرًند. هرمرزد از دو بررادرزن  ر د 

های  سرو ب دند   است تا به او کم  کنند و جاى  سررو را بره یدائ  ویندوى و ویسًهم که
را دسرًگیر و زنردانی کننرد.  آنهاپاسخ مثبًی نشنید دسً ر داد تا  هاآناو باز ردانند و چ ن از 

رو سرداران ایران ب دند. ازاین نیتربزر ویندوى و ویسًهم از دودمان بزر  اسپاهبدان و از 
 شم و ترس سرداران دیگر را برانگیصت. ایرن کرار برا فررار  سررو از   هاآنبه زندان اندا ًن  

ی ناشناسرحقتردبیرى و پایًصت و نافرمانی بهرای چ بین که بزر ان دولرت آن را نًیجره بری
داد  هر اى پایًصرت را آشرفًه و پریشران و آمراد  شر رش   همبهدسرتدانسرًند   هرمزد می

ی از هرمزد و نه   شدلسران و سرداران  که نه سا ت. بدین ترتیب براى چند تن از همین 
نصست به  آنهاشا  بش رانند و پیشاپیش   ضداعًمادى به او داشًند  دش ار نب د تا مردی را بر  

آزاد کنند. آن دو سردار هم پرس از آزادى بره  ازآنجازندان حمله کنند و ویندوى و ویسًهم را 
پی سًه ب دند به کاخ شاهی حمله کردنرد    آنها  همرا  همان مردی با  روهی از سپاهیان که به

مقدمات به شراهی رسریدن  سررو را فرراهم  نیچننیاهرمزد را برکنار و او را نابینا سا ًند و 
از  شیپر  رانیردر ا  (کرردن  ینراناب)از مجرازات      یش  نیا  (246:  1  ج1384سا ًند. )بیات   

 حک مررت محمرد یرر ل دور  امرا در  افررتیاسرمی و پررس از ورود اسرمی هم نرران ترداوی 
روش : کردن وجر د داشرت ی ک ردو روش برا .حذف شد  یجتدربه   .ق(  1250  -1264)شا 

؛ مفًر ن 243یز )نرامی  تنر  یی چراق   یرا نجرر و    یلهوسآوردن چشم افراد به  رونیب  اول 
 ی  بر افراد ایو  میو مام    حک ی همرا  ب دزی  نر با درد و  عمل عمدتا   نیا(  164دنبلی   

 یاقدای به مرداوا مآوردن چش رونیحکم حض ر داشًند که بمفاصله پس از ب  یدر محل اجرا
همرا  بر د درد کمًری روش دوی که مام    با  در( 214:1348. )درویل   کردندیجراحات م

عمرل باعرث سر  ًن مردمر   نیرکره ا دادندیمًهم عب ر م  انچشم  یرا از جل   یداه  یلهم
ک ری  افًنی تیق ا یکه برا آمدیم شیپ اریالبًه بس .شدیاو م یک ر یتنها در  چشم فرد و

. )شریرازی  کرردیاکًفرا نم دنیکشر بره میرلو  آوردیمر رونیچشمان فرد را از حدقه بفرد   
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که  شتدا یفقه نیدر ق ان  شهریدسًه اول    :مجازات به دو شکل ب د  نیاعمال ا(  114:1365
دسرًه دوی   .شردیم  صادرحکم قصاص چشم    یفقه  نیبر اساس م از  جریدر ص رت اثبات  

کرردن افرراد اعمرال  سیاسرتاز   ایی  به شر  یو مقامات حک مً  حکایو نظر     یبنا به تشص
عمل  نیا  انیعن ان مجربهیرهضب   کردن از م  نایناب  یبرا(  366:1374. )محمدی   شدیم

. اسرت یافرراد تالرق آنران بره دسرًگا  حکر مً  نیرا  یتمرامبرد  شد  که وجره مشرًر   نای
 ( 430تا :یب)ن ری 

 یری و نف ذشراندارا ی  میرزاناجًمراع تیرشدن بره م قا ک رافراد پس از    یزند   تیفیک
داشرًند و  یهمررا  برا رفرا  نسرب ی زند یپس از ک ر  ی اندان شاه  یاعضا.  داشت  یبسًگ

آنران وا رذار  یهرا ان اد  یرز برهاز آنهرا ن ینگهردار .شدیم ناییت یا مقررهآن یمام    برا
ن یس فرانس ی  در م رد نابینا کردن شاردن  سفرنامه  (242:1384. )جهانگیرمیرزا   شدیم

نابینا کردن افراد ذک ر  ان اد  سل نت در هر سن و سرال ن یسد: » یمافراد در دوران صف یه 
کنرد کره فرمن پسرر فرمان کًبری صرادر مریپذیرد که پادشا  ص رت می  ساننیبدکه باشند  

منس ب به  اندان سل نت را نابینا کنند. فرمان را بره دسرت نصسرًین کرس کره دیرد  شر د 
دهند تا به مقصد برساند. زیرا در ایران دژ یم م ظف که پی سًه در  ردمت باشرد وجر د می

ا  ردهایی بر جراحًش مررهم ب آنجا ردانند. در که برد  ب د بازمی آنجاندارد. ب ه نابینا را به  
ش د امّا تا زمرانی کره یفرل نهند و وقًی ز م درمان شد از حدقه چشم چیزى ترشح نمیمی

دارد  زیرا هر بارد  و این امر هم ار  او را قرین رنج و زحمت میزند  است هم نان اشك می
ز میران جمرع یش اهااشر برراى سرًردن   ا  ا یابد ناچار است زمان در انجمنی حض ر می

را پاك کند  و ن ارى پاکیز  دور سرر بپی رد. نر ارى کره ایرن شراهزاد ان   هاآنبیرون برود و  
برند عبارت از دسًمالی ابریشمین هاى چشمان   د به کار میبصت براى پ شاندن حفر یر ت

 زی به ذکر   (988:  1372   3شاردن ج)است«. سبزرنگبه عرض دو شست یا روبانی    تاشد 
داد و ینمررا تحرت شرااع قررار شا  به نزدی  افراد شاهزاد ان و    عم ما است که نابینا کردن  

 مثالعن انبرهشرد.  یممردی عرادی هرم  یر   یبان رگران و فاتحان شهرها  حک مً  واس هبه
سیاست  شن مالیاتی و آزمندى و سًمگرى نادر  کشاورزان و چادرنشینان بسیارى از نقراط 

ی. در ناحیه اسرًرآباد  ایرل قزلبراش  1744 - . 1157ایران را علیه وى برانگیصت. در سال 
 ان قاجار  پسر فًحالری  ران  محمدحسنوثی ایل  قاجار دست به ش رش زد و رئیس م ر

ی. بنا به میل نادر مقً ل شد  ب د  پیش ایی ش رشریان را  1726 - . 1139قاجار که در سال 
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های اسًرآباد و مازندران یالتادار شد و چیزى نگذشت که روسًاییان و بین ایان شهرى عهد 
اسرًرآباد چنردین مرا  مبرارز  را ادامره  نیز به ش رشیان ملحق شدند. روسًاییان مازنردران و

کننرد ان را زنرد  دادند. اما در آ ر امیر اسًرآباد به امر شا  بر آنان هلبه کرد و باضری از قیرای
ایشران را  زنران و رو  نابینا کردند س زاند و عد  کثیرى را به دار آویصًند و روسًاییان را  رو 

 2  راونردی  ج292: 1387دند.)مین رسرکی تقسریم کر نادرشرا به برد ی میران سرپاهیان 
( عمو  بر این واقاه  در دور  قاجار و 731:  1380   پیرنیا   162  3  همان  ج466:  1382 

زند که  ر د مردتی  به دلیل مساعدت و یارى مردی کرمان با شاهزاد   محمد اندر زمان آها  
نه و هضب  ران قاجرار را در زمان حیات پدرش بر آن شهر حک مت کرد  ب د  چنان آتش کی

هرزار از  5برافرو ت که   د به فرًح آن شرهر همرت  ماشرت. در ایرن لشکرکشری بریش از 
و همراهان مادود و   انیل فالهاى کرمان به دست سپاهیان او در بیرون درواز  و در ک چه
یصرت دست نیافت و چ ن وى از کرمان  ر  انیل فالمًه ر او ناب د شدند و سرانجای نیز بر 

وارد کرمان شد و دمار از روز ار مردی بین اى آن شرهر  محمد انو سپا  او مًفرق شدند  آها 
هزار نفر از زنان و د ًران شهر را میران سرپاهیان قاجرار تقسریم کردنرد   8درآورد. امر داد تا  

در ( 38- 37: 1387ی کثیرى را بره قًرل رسرانیدند و جماری را کر ر کردنرد. )شرمیم  وعد 
 ک ر شرد اناست و ماًقد است که از تاداد کشًگان و   شد   اشار ه کازاما به این واقاه  سفرنام

کره  دیر  یمآمار صحیحی در دست نیست و در جهت اثبات نظر   یش به نقل از سرایکس 
ن یسد عدد کساني که از ملکم می  کهیدرحالبیست هزار جفت چشم از مردی کرمان کند  شد  

هزار نفر رسید. روایت مردی این است که هفت من و نریم چشرم از  چشم نابینا شدند به هفت
دوران  انیو تا پاقاجار زمان محمدشا   ات(  157:  1380مردی کرمان بیرون آورد  شد.)کازاما 

  مقایقائمصدارت اقًدار و  پس از دور  .ک ر کردن شاهزاد ان رواج داشت   مقایصدارت قائم
بر د  لیرمجازات د  رویه از  نیا  ت قفدر    یمصًلف  مراحلکه    رفتیپذ  انیهم پامجازات    نیا

 .به آن اشار    اهد شد صفحات آتیکه در 

 شواهد تاریخی شاهزادگانی که نابینا شدند

 ی مجررازات میررل کشرریدن و نابینررا کررردن شرراهزاد انی کرره دربررسرردر ایررن مبحررث برره 
انررد هان قرار رفًررهشررا ی از دور  سررلج قیان تررا قاجررار مرر رد هضرربحکرر مً یهاسلسررله

یبقات با ی جاماه ماننرد  شکنجهسلج قی نیز این ن ع شکنجه برای    دور در    پردازیم.یم
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چهراری  سد شد.ک ر کردن در یم کاربرد بهنظامی    فرماندهان  وزرا و  هاشاهزاد پادشاهان   
ی مام    بررا ایی  ششد. چنین یماز حدقه انجای  هاچشم درآوردنیله  دا ًه یا مبا    عمدتا 

ی وزیر ابراهیم اب علشد. یمنصبان و شاهزاد ان به کار  رفًه میبقات با  و صاحب  شکنجه
نصسًین کسی است که در عصر سلج قی بره ایرن روش مجرازات شرد. ابرراهیم   ظاهرا ینال  
 ی سرلج ق . ملکشرا یش را نیز بریدندهالبیکی از چشمانش را ک ر کردند بلکه   تنهانهینال  

و بره   رر افًرادن  ی درون  ان اد ساز شدن منازعات  راز بیم    ن ایسلج ق  مقًدر  سل ان
هر.قر عم ی   د قاورد را شکست داد و پسررانش را نابینرا کررد. 480سل نت  در سال   انکی

( وی 92:1381؛ باسرر ر   127:1364. )راونرردی  دیکشرریررل را م یشچشررمان پسرررعم 
  مران داد  بر دچر ن  ر د بره او اد و دا او را شکسرت ش تکرشبررادر  هم نین در عصریان

تکش را چشمان  ویرا به پسرش احمد سپرد که به دسً ر   اودر م رد سرن شت    یرییمتصم
( ملکشا  سریدال زرا اب المحاسرن را 293: 1343. )ابن اثیر کردند یو او را زندان  ددنیکش  لمی

به همین شری   مجرازات  476بد مان شد  ب د در سال  نیز که   اجه نظای المل  را که به او
( در دور  پسر و جانشین ملکشرا  287:1343کرد و سپس در ساو  به زندان افکند.)ابن اثیر 

یکی  سنجر چشمانبرادرش    چنانکه( نیز این ن ع مجازات تداوی یافت.  498-487برکیارق )
ین ترربزر ( 408:1343بن اثیرر در  راسان میل کشید.)ا 489از امیران ش رشی را در سال

باد از تن دادن به صلح نا  اسًه با برکیارق  سرردارانی  495رقیب برکیارق محمد تپر نیز در 
چشمان امیرر تکرین را  آنانبه صلح تن داد  ب دند  سرزنش کرد و از میان   آنانرا که با فشار  

( عرمو  برر 464:1343که نقشی بیشًر در این زمینه داشرت  میرل کشرید. )همران منبرع  
ای و مرزی به حک مت یهحاشی را که در منایق  سا رانسپهی  همی  امپرات رسمیین مرکز  

ی جز به رسمیت شنا ًن قدرتشان نداشرت نیرز بره اچار یافًند و حک مت مرکزی یمدست  
هرر ایرل ارسرمن  حراکم  ر ارزی    551در سرال    کهچنانشدند.  یمچنین مجازاتی مً سل  

یکی از بررادرانش را نیرز از  و چشمعم هایش را کشت  ازی دا لی چند تن هارقابتیجه  درنً
یشاب ر نیز باد از مر  نحاکم هر  569 اَبَهآیین الدیدمؤ( 21:1381. ) لاًبری  درآوردکاسه  

هر برر ضرد م یدالردین   556و در  سنجر چشمان   اهرزاد  محم د را که حاکم  راسان شد   
باد از در ذشت محم د پسررش محمرد ( 284:1343یل کشید. )ابن اثیر ب د ملشکر کشید  

 هرر نظررجانشین او شد و از اصفهان رهسپار هزنین  ردید. بزر ان کش ر چر ن مسرا د را از 
ردن  او هجرى محمد را دسًگیر و پس از ک ر ک 421دانسًند در سال تر از محمد میشایسًه
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هجرى در زندان ب د و در این سال مسرا د کره از  432اى زندانی کردند. او تا سال را در قلاه
اى از دفررع سررلج قیان عرراجز شررد  برر د  را  هندوسررًان را پرریش  رفررت. در یرر ل را  عررد 

سپاهیانش  زائن سل نًی را هارت و مسا د را زندانی کردند و بار دیگرر محمرد نابینرا را بره 
م دود پسر سل ان مسا د از این حادثه م لع شد  با سپاهی به   کهیهنگامنشاندند.  سل نت  

؛ 284:1343همان  جنگ عم ى   یش محمد رفرت و پرس از هلبره برر وى او را کشرت.)
رزی حرراکم  رر ا ارسررمن یررلا 551در دوران   ارزمشرراهیان در سررال ( 247: 1384بیررات  

از برادرانش را از کاسه   یکو چشم ی را کشت  شیاچند تن از عم ه یدا ل  یهارقابت یجهدرنً
 دنیکشریرل کرردن و م  نرایناب  نیز رسمآل مظفر    یسلسله( در  21:1381. ) لاًبری دوردرآ

 صرمانه برا  و  را امیر مبارزالدین محمد ضمن  سًرش قلمرو مناسبات  سًرد    .پابرجا ب د
 محمرد نیمبارزالردجانشینانش ادامه یافرت.  دور بر زار کرد که این روابط در   ج ارهممل    

 نررایمسررا د ناب شررجاع و شررا  شررا   شانمظفررر برره دسررت پسررر نیحسررالرردین  فیشررر بررن
پسران او ( 425: 1384؛ آشًیانی   576  :1384؛ پیرنیا 308تا:یبهر.قر( )فسایی   742.)شد

در سررایش بره ترموت مشرغ ل بر د دلیرانره بره  ین در اصرفهانبهاءالدنیم روزی که   اجه 
( 1383:186فرسرًادند.)ن نزی     استیزدا قلاهاندرون رفًند و عمدا  او را ک ر کردند و به 

ی  ر نین  ران اد ی میران شرا  شرجاع  شرا  هراجنگپس از مر  امیر مبارزالدین محمرد  
 سرل ان. در رفرتان او و فرزنرد زاد ر  احمد فرزندانمحم د  شا  یحیی  شا  منص ر و شا   

منصر ر  شرا  نینبرد بر درهر.قر(  795.)شد  نایناب  پدرت سط    یمظفر  ا  شجاعفرزند ش  یشبل
چشرمان  و شرد روزیرپ شرا  منصر ر  یاحمرد مظفرر  سل انو    الاابدینینو سل ان ز  یمظفر

؛ پیرنیا  319تا: یبهر.ق()حبیب السیر  793. )کرد  نایو ناب دیکش  یلرا م  الاابدینینسل ان ز
صف یه نیرز دسرًگا  قضرایی مسرًقل وجر د   دور در    (424:  1384؛ آشًیانی   586:  1380

 شرد. در ایرن دور  کر ر کرردنیماز سر ی شرص  شرا  صرادر    هراو فرماننداشت و اوامرر  
ه از همران کر شرد  بر دیلمرسر ی تبد هایی  بره شر  ی اندان سرل نً  یشاهزاد ان و اعضا

ت انسًند بالفال یکه عمدتا  م یو افراد صف یان آهاز شد دنیبه قدرت رس  یهاسال  نینصسً
مام     .مجازات ب دند نیباشند در مارض ا ینآفرمسًقر مشکل یاسینظای س یبرا یا بالق  

برالق   یرا  دیبردن تهد انیافراد باهدف از م نیاپادشاهان صف ی   دنیرس  درتبه هنگای به ق
( )اسرکندر بیرگ 167:1347. )فلسفی شدندیقدرت حذف م  مداراز      یش  نیبا ا  بالفالشان
شکنجه کردن  یو برا کردیم دادیها بشکنجه در داد ا  هیدور  صف  در (438:  1350منشی 
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 رسرمیت عیدور  مرذهب تشر یرندر ا ینکرهباا .نب د یحدومرزمًهمان  مظن نان و مجرمان 
 ا  ترا شکنجه (92:1383. )سی ری مذهب نب د  نیا  ی ازنشان  حک متدر    یول  یداکرد  ب دپ

  پ ست کندن  مثله کردن  دنیوپا بردستیدن  سربر  را نیدر ا فت.ریم شیپ  ت حشمرز  
 ادعرا نمر د ت انیم(  53   151. )صفا داشت  رواجکردن    فه و    دنیکش    میلکردن  دو شقه

: 1348؛ کارری  61تا:یبباب شد. )برن   هادوی ک ر کردن شاهزاد   لیاسماع  شا   باد ازکه  
ی در ایرن م ضر ع اصررار و قدربهن یس عصر صف یه   اهی  به  فًه شاردن سفرنامه  (160

ترررین از افراد ذک ر  اندان سل نت جز دو سه نفر نزدیك  کردند کهیممداومت  
نررا بررر همررین رسررم کنند. به سصن دیگر بجانشینان شا  همگی را ک ر می

ش ی و مذم ی همه شاهزاد ان دیگر را اعم از اینکه از د ًر یا پسر پادشا  
کردند.)شرراردن  باشند تا نسل دوی و  ا  س ی از نامت بینایی محروی مرری

بیمرار  1030وی در سال    کهیعباس هنگامدر دوران سل نت شا   (1477:  1372   4ج 
از  شیمر  پدرش را پ  د ذاشًن  بر ویدابند  را   شد  پسر س مش محمد که نای پدربزر ش  

 عباسشرا  کرهیهنگام. کررد یبانیپشرً تقاضرای هراقزلباشاز  رفت و آشکارا   هنگای جشن
  عباسپنجم شا  ی نصیب پسرد و سرن شت مشابهندسً ر داد محمد را ک ر کنبهب د یافت   

 یانم یگرد( از س ی 7: 1382  قزوینی اصفهانی؛  92:1383قلی میرزا شد. )سی ری     امای
تررر و ولیاهررد برر د  ولرری چرر ن بزر  او از همرره بررزر   عباسشا سه پسر  

پادشا  به وى بد مان و  شمگین  شررت او را کشررت. دیرررى نگذشررت از 
کرد    د چنان پشیمان شد که هررم آن تررا پایرران عمررر بررر دلررش سررصت 

کرد  و برای جبران پسررر او را کرره وى نیررز صررفی نررای داشررت می  سنگینی
ولیاهد و جانشین   د کرد  و براى اینکه دو پسر دیگرش با او به مصالفت 
برنصیزند  هر دو را نابینا سا ت و شررا  صررفی اول فرزنررد صررفی میرررزاى 

و  سال  13صفی    دوران سل نت شا   (1477:  1372   4مقً ل است. )شاردن  ج 
 یرازهبره ینیواقاره افًصرارآفر هری چنردان ک ترا  مدت نه نیدر ا  .دیروز ی ل کش  ۶  ما  و  2

در حک مرت ان ق ی رخ نرداد. پرس از صرف یان بزر   امرا و هاو ک ر کردن شاهزاد   یزی  نر
 و یرا آنقردرت کماکان این شی   بر ر رد برا شراهزاد ان مردعی   شاهان  نیز  هیو زند  هیافشار
سرال  لیردر اوا  .افتیباشند ادامه    ینآفری مشکلاشاهان و حک  یراب  ت انسًندیکه م  یبصش

رفسرنجان کرمران را   یاز اهرال  یشصصر  اوهلری  احمرد پاشرا جمرال  قارص  سر عسگر  1157
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که مرن پیای داد ادر ه ناعمی کرد و ب رانیاو را وار  سل نت ا وعلم نم د  رزایم صفیعن ان  به
چشم ی از یرزا را به سل نت ایران برسانم. نادر صفی میرزا را که در اردو ب د م  یصف  مأم ری

 ی نررادرسرر مازنرردران به یهرراکرره در جنگ یروزاز  (1364:721نابینررا سررا ت. )پیرنیررا  
یافت. وقًی نادر از هند  شیافزا ی میرزابه فرزند ارشدش رضا قل  س ءظن شا شد    یراندازیت

ی میرزا با حشمت وارد شد. نادرمیرزا از ایرن رفًارهرا کره رضا قلبر شت و در هرات اردو زد  
از  راکره رضراقلی  دسرً ر داد( وی 52-3ترا: یبداد ناراضی ب د. )شابانی  یمب ی اسًقمل 

پدر حکم کرد که اما  در محضر پدر از   د دفاع کرد . رضاقلیاورندیب او تهران به محل اقامت
  385-  262-261-35  :1387مین رسرکی   .)دنرآور  رونیرشراهزاد  را از حدقره ب  یهاچشم

در   نادر  ان برادرزاد ی قلیادر علنپس از مر    (500:  1380 2  ملکم  ج456:  1384بیات   
کرد  جل س  د  ی عم یجاشا  و عادل شا  بهیدر مشهد به لقب عل  1160الثانییجماد  ۲۷

 ان سال باد یمابراهکرد.  مأم ر اصفهانو    عراقن را سردار   ایمتر   د ابراهو برادر ک چ 
 نیکه در  را  زنجران بر. در جنگی برادر شد  د را در اصفهان ابراهیم شا    اند و مدعی  

؛ 726:1364کرر ر شررد. )پیرنیررا  و  ریدسررًگ مغلرر ب شررا  یعل  در رفررت فیرردو حر نیررا
در قرم بره دسرت ه ا  اهران  هر .قرر 1162در سال ابراهیم شا  (  88:  1369کروسینسکی   

پسر رضاقلی میررزا  رزایم  شاهرخ  (432:  1377   اسًرآبادی)  شاهرخ شا  افشار ک ر شد.
قلری یبارد از شکسرت عل .کرد  ب د تا او را به سل نت برساند ریرا اساو   ان    قلییعلب د که  
مردی مشهد  ساند. ولیاو برسل نت را به نای ست تا ا شا  شاهرخ را از مشهد   میابراه ان  

 1386:118جامی   نابینا کردند. )و  ریرا دسًگ رخشاهدانسًند یمصف یه که سل نت را حق 
 یدر مشهد به پادشاهو شا  سلیمان ثانی   (  737:  1364پیرنیا ؛  294:  1387؛ مین رسکی   

 شرا  نابینا باز شاهرخر شد و مردی مشهد ک  سلیمان ثانی ت سط  روز شا   40پس از  .  نشست
 ران بره یمکرزندیره کر ر کرردن فرزنردان  دور در   (737:1364هر.قر( )پیرنیا     1162شد.)

 ان پسر نقی یعل( 853:1364. )مروی  بر  ردهاست نیاز ا  ییهانم نه دست صادق  ان
هر .قرر( و  1193) .داد سصًیشکست  شیراز ان را در  ارج  مردانی عل  اردوی  صادق  ان

ان کرمانشراه حردودبه  علی مردان  ان شد و اسیر ان  مردانی علی  ان سپاهاز سر  یاریبس
ی جدید به شیراز حملره بررد و ایرن برار جافر ران پسرر انیسپاه یآورپس از جمع  یول  رفت؛

 اکبرر  رانبرا  و دیررزبه پدر  یانت و  ان ب د نسبت  مردانی  عل  یبرادر مادر  صادق  ان که
 یرازدر ش نقی  انیعلصادق  ان پسر دیگرش مردان را  رفًند و ی علپسر زکی  ان جانب 
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تصررف را  رازیش 1196  ان در محری سال مردانی عل ما  محاصر  9باد از   د.شدن  محص ر
 ران را نابینرا یمکرنقی  ان را کشت و اب الفًح  ان و پسرران دیگرر یعلو    صادق  انکرد.  
و  نیز تداوی یافرتدور  قاجار    ی   مجازات درش( این  143تا:یب( )ن ری   هر.قر    1196کرد. )

روش  نیراز اهرر . قرر  1124ترا حردود  ذشرت  اول که از عمر این سلسلهسال    50نزدی  به
برا   شرا یفًحال  تیرحک مرت حاکم  در دور   یزنشد. بازماند ان افشاری  راسان  یاسًفاد  م
و باعرث شردند کره پرس از تصررف مشرهد تمرای   صًندیشا  را برانگ   شم    د  یهامصالفت

؛ 164تررا: یب. )نرر ری  شرردند ینررابرره تهررران منًقررل و در آنجررا ناب یبازمانررد ان افشررار
هر.قرر 1203محمد ان در سال   اقآ  (629:  1380ملکم   ؛  104:1349اعًمادالسل نه   

 انیرمشرًر  کره م از ت یئهس  رت  لیبه دل  رانیا  یشمال  یبه ن احمرتضی  ان    پس از حمله
داد  ً رزمان در رکاب محمد ان بر د دسر نی ان که در ای  قلی  مص ف  اشیو برادر ناتن  یو

 بد مان   ان برادرشی قل  نیحس نسبت بهمحمد ان  . آقا   ان را ک ر کردندی قلی  که مص ف
 ینپس از مرر  مرادر حسر یول .افتینجات    ایعل  مهد   محمد ان  اهشد و با وسایت مادر آ

محمرد ان  اهراز قًرل آ بارد (51: 1387شررمیم  . )شرد  نای ان از هر دو چشم ناب  یقل
داشرت  ینیجانشر یمحمدحسن  ان بر د و ادعرا یماند  ان که تنها فرزند ذک ر باققلی  یعل

در اوایرل پادشراهی فًحالری شرا  بررادر وى حسرینقلی  ران و .  ر شدک  شا ی  ت سط فًحال
پسر زکی  ان زند در جن ب ایرران و   محمد انند سر به یغیان برداشًند. قیای  ز  محمد ان

از  آهامحمرد انهلبه او بر اصفهان آ رین جل   قدرت زندیه ب د. وى پرس از کشرًه شردن 
ها و قبایل باك ب د سپاهی از افغانبصر  به فارس آمد و به کمك نجف  ان زند که دلیرى بی

سً لی شد ولی سردار او رسًم  ان زند در ح الی اصفهان از سپا  و بر اصفهان م   ردآوردلر   
از آن شرهر  زحمتبرهدر اصفهان محصر ر شرد و  محمد انقاجار شکست   رد و  ریصت. 

اى مادود در برابر  ریصت و بار دیگر در حدود بروجرد ق ایی از ی ایف لر فراهم آورد و با عد 
هزار سپا  قاجرار مقاومرت ورزیرد و عاقبرت در مر قای کره از مارکره روى   15حممت شدید  

شهر اسریر و بره امرر فًحالری شرا  برتافًه و عزی بصر  داشت  در دزف ل به دست حاکم آن  
 قاجرار  عزالردین  والری ران  محمدحسرن (51: 1387ینا و روانه تهران  ردید. )شمیم  ناب
  شا  شدی  رفًار فرسًاد ان فًحالنیز هم  سرباز زد  ب د    شا ی  رآباد که از ایاعت فًحالًاس
ی الًحاز مر  ف پس( 711:1369. )فارسنامه ناصری  دی رد  نایناب  1176سًگیر و در سال د

 یولر فت.شًا تاز  به اسًقبال شا   رزایم  ریجهانگ  تبریز  از  راسان به  و حرکت محمدشا  شا 
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  اب القاسم رزایم ی به تحر رزایمری  د جهانگ  یبرسد به ادعا  زیمحمدشا  قبل از آنکه به تبر
 مص فی میررزارزا و یشان احمد مایتر و دو برادر ک چ  رزایو  سروم  رزایمریمقای جهانگقائم
را  یباشفراش یقراچه داه   انیلباد اسماع  یو کم  فرسًاد  لیاردب  قلاهو به    کرد  محب سرا  

شمسرری(  1213.)فرسررًاد لیرربرره اردب رزایو  سررروم رزایمریکرر ر کررردن جهررانگ یبرررا
 یشجاع السل نه فرزند ششم فًحالی میرزا حسنال نیهم ن(  134:  1370)اعًمادالسل نه :

سل نت داشرت  یدع  رازیکم  برادرش فرمانفرما که در ش به شا ی الف ت فًحشا  پس از  
شرد و قبرل از ورود بره تهرران بره دسرً ر   ریدسرًگ  یو  .با محمدشا  به مصالفرت بر اسرت

. شررد نررایاز هررر دو چشررم ناب ز یرردر کهر یگرریگلربی رران ب محمدشررا  ت سررط محمرردباقر
محمدشا  تا زمان  در (256: 1369   کروسینسکی؛  85:  1370شمسی()همان منبع 1265)

مقای منابع به اصرار قائم رواج داشت که به اعًقاد باضیکردن شاهزاد ان    مقای ک رزمان قائم
 مقرایدور  اقًدار صردارت قائم افًنی انیپس از پا(  426:  1349. )اعًمادالسل نه ب د  است

پردر  رزایرمعبراساست کره  ذکرقابل. شد یکردن شاهزاد ان هم منقض نایناب هر. قر (1214)
هر.قر( کر ر کرردن 1271. )ها اسًفاد  نکردک ر کردن شاهزاد  هیاز رو  ا  یشا  هم ه  محمد

آمرد. شراید بًر ان یم  حسراببهیرزا نق ه پایان ک ر کردن شاهزاد ان  م  یحسن علشاهزاد   
با ت جه به پرورش یافًن در دسًگا   مجازات  نه ینابه ت قف    محمدشا  فت تمایل شص   

دانیم که عبراس میررزا در یمتأثیر نب د  است. یب  مجازاتدر مً قف شدن این    عباس میرزا
ی پایرانی حک مرت هاسرالدر   صر صبهی ل حیاط  ر د در بر ر رد برا قر انین ش رشری 

و...( دور از  7972  7962ترا:یب ا  از ک ر کردن اسًفاد  نکرد.)هردایت  ی هشان  یفًحال
 دور یر  ذاشرًه و وی در ترأثنیرز  محمدشرا مًهمران برر بر  رد با  ی  شذهن نیست که این 

امرا در  ایرن مجرازات بر د  اسرت. حرذفی از اقدامات پدر در پری الگ برداربا    شایزمامدار
 گرریبار د شا ینحک مت ناصرالد  نیآهاز  یهاسال  زیحک مت محمدشا  و ن  یانیپا  یهاسال

برادر محمدشرا  بر د کره  رزایم ناول مرب ط به تمش نام فق شاهزاد  بهم  . م ردم رح شد
ت یئه مشًر  بره همررا  آصرف الدولره قصرد   یمحمدشا  در ی ضی بر مر  دنیاز شن  پس

 بره سررعتبر د بهمظران اتهرای پس از بهب د حال محمدشا  کره در    .شا  را داشت  یبرانداز
 شراهزاد  یگررد مر رد  روسیه ت انست در امان بماند.با پنا  بردن به سفارت    یو  .تهران آمد

. در امران مانرد شرا ینشدن به دست مرادر ناصرالد ک رمل  آرا از   ر  رزایم ک چ  عباس
ظل السل ان که شاهزاد  باه شی است  در ادار  کردن ام ر ( 206-838/ 10تا:  یب)هدایت   
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 یرفبهوقت دست تمنا  ی هکه بر این عمو  بهی دارد و برتر وکش رى بر برادر   د رجحان 
فرسًد. او در اوایل جر انی در نرزد شا  دراز نکرد  است  سالیانه وج   زیادى هم براى او می
  حکرم کررد کره او را نابینرا برد یپشا  قرب و منزلًی نداشت و چ ن شا  به مقاصد باینی او 

 زی به ذکر است که پس از فرار شراهزاد ان زنردانی   (133:  1380   والیزاد  ماجزی)کنند.  
ی به مقامات ایرانری انامهیرمصًار روسیه در وز  محمدشا   حک متاردبیل به روسیه در اوایل  

( ایرن 170ترا:یبنسبت به عدی مزاحمت برای شاهزاد ان دیگر هشدار داد  ب د.)قاظی ها  
ی ت قرف برراترمش کشر رهای هربری ت ان از ی  منظر در چهرارچ ب یمرا    هاروسرفًار  

ی رسمی کش رهای هربی نقرش هاد الت رسدیم نظرآوریم. به   حساببهشکنجه در ایران  
 سررانجای در سرال. داشرًه اسرتدو نفرر  نیرمجازات نسبت بره ا یناانکارناپذیری در ت قف  

ر د .مًهمان در سراسر کش ر مً قرف شرد شکنجه یی آقا رزایم  در زمان صدارت حاج  1262
 کهیفرمان ب دند و هنگام یناتمدید    اهان    سیروس و انگل یسفرا زین  شا یندور  ناصرالد

. )آدمیرت  آنها اعمی شد یمراتب  رسند صادر نم د فرمان مشابه    ۱۲۶۶سالیرکبیر در  ام
  رر   دشردن  نرایکه ت سط نظای حراکم ناب  ینق ه مشًر  تمای شاهزاد ان(  308:1354-305

 نیرو درواقرع ا  کرردیم  دیرکه از جانب آنران پادشراهان را تهد  دیرمسًقیمی ب ه  ایو    میمسًق
بره وجر د آوردن  در ایرقدرت حاکم ترمش کررد  ب دنرد و  یسرنگ ن ی  د برا  ایشاهزاد ان  

 ظرفیت داشًند.کش ر  یًیامندسًگا   یمشکل بزر  برا

 نگاه آماری به مجازات میل کشیدن در تاریخ
 هاآنهای نابینا شده در تاریخ و علل و عوامل  یتشخص. 1جدول 
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 ی مختلف پس از اسالم هادوره. تعداد نابینا شدن افراد در 1نمودار 
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 گیرییجهنت

میل کشیدن و نابینا کردن نصبگان سیاسی در ایران یکی از مسائلی بغررنج تراریخ   مسئله
ایران بصص ص از زمان ورود ترکان به ایران ب د. این پدید  ش ی قضایی بهًرین روش برای 

علرت  . ایرن مجرازات برهب د اندان شاهی از وج د رقبیان سیاسی   تیامن  کردن   ایرآس د 
 التیدر مرکز ا یمقامات دولً دیدبنا به صمح  یحق ق  نیق ان  ضاف  کارآمد و  یهنظای عدل  نب د

محصر ل  مجازاتی اسممی این هاآم ز با  مجازاتناساز اری این   رهمبه رفت.  یمانجای  
اجررا  رانیاز اسمی در ا شیمجازات در دوران پ   نهینا های عینی جاماه ایران ب د. یتواقا

حک مرت قاجرار ادامره  هاییمرهکررد و ترا ن  دایرادامه پ    یش  نیا  اسمیس از ورود  پ  شد ویم
و ترر ان  آنهرای اسررممی و ورود ترکران بره ایررران نفر ذ هراحک مت دور . در ابًردای داشرت

قاجرار بره سربب  دور را  سرًرش داد. در  مجازات  نه ینابیشًرشان برای اعمال مجازات  
   یشر   ایرننیآهراز یهادر سرال  یاسریو منازعرات س  نرهیااقًدارج   یهاکشمکش  افزایش

و در پی تغییرات به وج د   ثبات حک متو  اما با اسًقرار    .افتی  شیافزا  یریص رت چشمگبه
 .شرد کاسرًه شردن قررار داشرًند نایکه در مارض ناب  یافراد  تاداداز    آمد  در سا ًار سیاسی

بره ا هآن لیتمای   ارج یبا کش رها ارتباطدر کاهش این مجازات  افزایش  گریعامل مهم د
. رویکررد صدور فرمان منع شرکنجه بر د  یآنان برا  تمشات و  جازم  ن ع  نیمً قف کردن ا

ب د  است.  مجازاتبا ت جه به پرورش یافًن در دسًگا  عباس میرزا در ت قف این   محمدشا 
ی پایرانی هاسالدر   ص صبه رد با ق انین ش رشی عباس میرزا در ی ل حیاط   د در بر 

و..( 7972 7962ترا: یب ا  از ک ر کردن اسًفاد  نکرد.)هردایت  ی هشا   یفًحالحک مت  
 دور نیز اثر  ذاشًه و وی در  شا  محمدبر  رد با مًهمان بر  ی  شدور از ذهن نیست که این 

 این مجازات ب د  است. حذفی از اقدامات پدر در پی الگ برداراش با یزمامدار
 
 
 
 



 

146 
   

 

146
    

 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

 

 نامه کتاب

 قرآن کریم. 

، ترجمه ابوالقاسم حالت، عباس  الکامل فی التاریخش(، 1343)ابوالحسنابن اثیر، عزالدین  . 1

 . 1364خلیلی، تهران، انتشارات علمی،

 . 1362، تهران، خوارزمی، امیرکبیر و ایرانش(، 1354آدمیت، فریدون) . 2

خان) . 3 میرزامهدى  نادرىش(،  1377استرآبادی،  سیدجهانگشاى  مصحح  انوار،    عبداهلل، 

 .  1341تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 

 .1377، تهران، ناهید، ی عباسیآراعالمتاریخ ش(، 1350بیگ منشی، اسکندر) . 4

السلطنه،   . 5 )یعلاعتضاد  میرزا  ازالتوار   یراکس ش(،  1370قلی  قاجار  تاریخ  تا  آغاز    یخ، 

 .  1385، به اهتمام جمشید کیانفر. تهران، ویسمن، ه1259

التوارش(،  1349)  اعتمادالسلطنه . 6 قاجار(صدر  صدور  )تاریخ  مشیری، یخ  محمد  تصحیح   ،

 . 1357تهران، روزبهان، 

 . 1364یرکبیر، ام، ، تهرانتاریخ مغولش(، 1384اقبال آشتیانی، عباس ) . 7

آثار و  زادهرجب ، ترجمه هاشم  سفرنامه کازاماش(،  1380کازاما، آکی یو) . 8 ، تهران، انجمن 

 .1382مفاخر فرهنگی، 

، تهاجمات ترکان، تاریخ ایران  آستانهدر    شرقایران  ش(،  1381باسورث، کلیفورد، ادموند) . 9

 .1379پژوهشگاه کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 

رهرو) . 10 در  نظ(،  1349برن،  ایاالت  تهران،  صفویه  دورهام  جهانداری،  کیکاووس  ترجمه   ،

 . 1349بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

جهانش(،  1384)  اهلل  یزعزبیات،   . 11 کشورهاى  با  ایران  تطبیقى  تهران،  تاریخ  یرکبیر، ام، 

1381. 

آشتیانی) . 12 اقبال  عباس  و  حسن  سلسله ش(،  1380پیرنیا،  انقراض  تا  آغاز  از  ایران  تاریخ 

 .1388، تهران، خیام، قاجاریه

ابراهیم) . 13 الحسینی بن  ، تصحیح محمد سرور  یاحمدشاهتاریخ  ش(،  1386جامی، محمود 

 . 1386موالیی، تهران، عرفان، 



 

 147 ...از  یاسیکردن نخبگان س نایو ناب دنیکش لیمجازات مواکاوی مقوله  :اسمی زاده و همکاران

، به  1267تا    1240قاجار از سال   دورهحوادث    شاملتاریخ نو،  ش(،  1384جهانگیر میرزا ) . 14

 . 1384تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران، علم، 

 .1380، تهران، سمت، تاریخ خوارزمشاهیانش(، 1380ی، الهیار و محبوبه مشرفی)خلعتبر .15

 . 1387ترجمه جواد محبی، تهران، گوتنبرگ،  سفرنامه درویل،ش(، 1388درویل، گاسپار) . 16

تهران  ، تهران ،  نامهلغتش(،  1377اکبر)یعلدهخدا،   . 17 دانشگاه  و چاپ  انتشارات  ،  موسسه 

1377. 

18 . ( میخائیلوف  الیگور  مادش(،  1386دیاکونف،  شرکت  تاریخ  تهران،  کشاورز،  کریم   ،

 . 1379انتشارات علمی فرهنگی، 

و آیه السرور فی تاریخ آل سلجوقش(،  1364راوندی، ابوبکر) . 19 ، به کوشش راحه الصدور 

 . 1364بیر، محمد اقبال و مجتبی مینویی، تهران، امیرک

 . 1382، تهران، نگاه، تاریخ اجتماعی ایرانش(، 1382راوندی، مرتضی) . 20

 .1371، تهران، امیرکبیر، تاریخ محمدی )احسن التواریخ(ش(، 1371ساوری، محمدتقی) . 21

راجرمروین) .22 صفویش(،  1383سیوری،  عصر  مرکز،  ایران  تهران،  عزیزی،  کامبیز  ترجمه   ،

1385 . 

 . 1372اقبال یغمایی، تهران، توس،  ترجمه، سفرنامه شاردن ش(، 1372شاردن، ژان) . 23

 . 1387ش(، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات بهزاد، 1387اصغر)یعلشمیم،  . 24

مقدمه و تصحیح ارنست بئیر، تاریخ زندیه،  ،  ش(1365)رضاشیرازی، ابن عبدالکریم علی  . 25

 . 1365، گستره ترجمه غالمرضا ورهرام، تهران،

26 . ( میرزاحسن  ناصریش(،  1369صناعی،  تهران،  فارسنامه  رستگار،  منصور  تصحیح   ،

 .1367امیرکبیر، 

الدوله  . 27 میرزا،  عضد  تهران،  تاریخ عضدیش(،  1369)  احمد  نوایی،  ، تصحیح عبدالحسین 

 . 1369زرین، 

 . 1347دانشگاه تهران، ، تهران، انتشارات اول عباسشاه زندگانی ش(، 1347فلسفی، نصراهلل) .28

29 . ( میشل  زندان ش(،  1387فوکو،  ،تولد  تنبیه  و  افشین مراقبت  و  سرخوش  نیکو  ترجمه   ،

 . 1378جهاندیده، تهران، نی، 

واله) . 30 اصفهانى، محمدیوسف  و  ش(،  1382قزوینى  زمان شاه صفوی  در    عباس شاهایران 

 .  1381، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، ، تهراننصیری محمدرضامصحح ، دوم



 

148 
   

 

148
    

 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

موسسه    ،، مصحح مریم میر احمدی، تهرانفواید الصفویه،  ش(1367)  قزوینی، ابوالحسن . 31

 . 1367، مطالعات و تحقیقات فرهنگی

)  ،کاررى . 32 کارری  (،1348جملى  کارنگ،  سفرنامه  عبدالعلى  و  نخجوانى  عباس  ،  ترجمه 

 .  1348هنر آذربایجان شرقى، اداره کل فرهنگ و  تبریز،

تادیوشکروسینسکى،   . 33 سش(،  1369)  یوداش  سفرنامه؛  سفرنامه  یریده   یهادر 

 .1369انتشارات وحید، ، تهران، هراب امیرىم ترجمه، یرانراجع به ا یجهانگردان خارج

 .1368ق(، المقنعه، قم، موسسه النشر االسالمی، 1410محمد بن محمد مفید ) . 34

 . 1374ش(، حقوق کیفری اسالم، تهران، نشر دانشگاهی، 1374محمدی، ابوالحسن ) . 35

خلیل . 36 محمد  میرزا  صفوی،  التواریخ،  ش(1362)  مرعشی  اقبال مجمع  عباس  مصحح   ،

 . 1362ی، کتابخانه طهور ،آشتیانی، تهران 

37 . ( محمدصادق  نادریآراجهانتاریخ  ش(،  1364مروی،  ریاحی، ی  محمدامین  تصحیح   ،

 . 1364تهران، زوار، 

ی ایران و  هاجنگتاریخ ) مآثر السلطانیهش(، 1383مفتون دنبلی، عبدالرزاق بن نجفقلی ) . 38

دومهاجنگتاریخ    یمهضمبهروس(   دوره  غالمحسین    ی  تصحیح  ذوالقرنین،  تاریخ  از 

 . 1383ایران،  موسسه انتشاراتی روزنامه، تهران، نژاد یزرگر

جانملکم،   . 39 ایران ش(،  1380)  سر  کامل  حیرت ،  تاریخ  اسماعیل  میرزا  تهران،  ترجمه   ،

 .1380افسون، 

نادرشاهش(،  1387مینورسکى) . 40 زمان  در  یاسمىایران  رشید  ترجمه  اصغر  یعلمحقق  ،  ، 

 . 1383ی، تهران، دنیاى کتاب، عبدالله

نطنزی)ینمعنطنزی،   . 41 التواریخش(،  1383الدین  استخری، منتخب  پروین  اهتمام  به   ،

 . 1383تهران، اساطیر، 

عبدالحسین) . 42 تاریخی  ش(،  1350نوایی،  مکاتبات  و  تهران،  صفوی  طهماسبشاهاسناد   ،

 .1350بنیاد فرهنگ ایران، 

تئودور) . 43 و  ش(،  1378نولدکه،  ایرانیان  ساسانیان  هاعربتاریخ  زمان  عباس   ترجمه،  در 

 .  1378زریاب، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

محمدرضا) . 44 معجزی،  قاجارش(،  1380والیزاده  روزگار  لرستان  حسین تاریخ  مصحح   ،

 .1380رات حروفیه، والیزاده معجزی و محمد والیزاده معجزی، تهران، انتشا

https://wikinoor.ir/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%83%DB%8C%D8%8C_%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B4

