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 چکیده

صفوی، همچون تاريخ زنان، اغلب در ارتباط با وقايع دربار و  ةترسیم ابعاد دنیای کودکان در دور
ويسان در نهای سیاحان و سفرنامهبزرگان ثبت و ضبط شده است. منابع تاريخي از جمله گزارش

ي و تمام ويژگيخصوص تاريخ کودکان عصر صفوی از جمله تعريف دقیق اين دوره، حدودوثغور سنّ
کرّات به مزايا و معايب کودکان دربار اعم از شاهزادگان های کودکان، استقالل کافي را ندارد اما به

نده تا حدودی تکافوی چهرهحال اشارات پراکاند. بااينو ساير کودکان وابستگان به دربار اشاره کرده
نمايي از حیات اجتماعي کودکان عامه و غیردرباری را نیز نشان داده است. اين مقاله ضمن توجه به 

ال پاسخ دهد که مزايا و باليای تاريخ کودکان ؤتا به اين س کنداهمیت تاريخ کودکي، تالش مي
دربار چگونه بوده عي کودکان غیردربارِ صفوی چگونه رقم خورده است؟ و نیز کیفیت حیات اجتما

وتربیت تعلیمدهد کودکان دربار در نوع شاهزادگان اگرچه از نظام های پژوهش نشان مييافته است؟
های خونین و نیز از اند اما در روند بحران جانشیني و کشمکشپیشرفته و مناسبي برخوردار بوده

اند که سرا، دچار بحران و آسیب جدی شدهمحر ةدوم عصر صفويان با قرار گرفتن در چنبر ةنیم
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ها مغاير با آند و در واقع تربیت کودکي شالنسلي و کوری کودکان مياغلب منجر به قتل، مقطوع
ها، کاالی بچهداری بود. مصائب کودکان وابسته به دربار از جمله غالمتربیت سیاسي و امور مملکت

از غیردرباری اگرچه تاحدودی اشتراکاتي ر نوع کودکان ها بوده است. دآنجنسي شدن و اعتیاد 
اند اما مخاطرات بیماری، جنگ وتربیت، متون درسي و مذهبي با کودکان دربار داشتهتعلیمجمله در 

نمود. در عوض اين کودکان از آزادی، فعالیت و روابط ها را تهديد ميآنو قحطي و تجاوز جنسي 
و مبتني بر تحلیل  ایهاند. روش پژوهش در اين مقاله کتابخاندهاجتماعي بیشتری برخوردار بو

 تاريخي است.

 .صفويان، کودک، دربار، شاهزادگان، ايران :واژگان کلیدی
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Considerations in the Childhood History of the Safavid Era 
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Abstract 

The depiction of the dimensions of the world of children in the 
Safavid period, such as the history of women, has often been recorded in 
connection with the events of the court and the elders. Historical sources 
such as the reports of the travelers and travel writers on the history of 
children of the Safavid era, including the precise definition of this 
period, the age limits and all the characteristics of children, do not have 
enough independence, but repeatedly the advantages and disadvantages 
of the children in the court, including the princes and other children of 
the courtiers have been mentioned. Scattered allusions, however, have to 
some extent reflected the social life of the ordinary and non-court 
children. This article, while considering the importance of childhood 
history, tries to answer the question of how the advantages and disasters 
of the children's history in the Safavid court were determined. It also 
examines the quality of social life of non-court children. The findings of 
the study show that the court children including the princes, although 
enjoyed an advanced and appropriate education system, but in the 
process of crisis of succession and bloody conflicts and also, from the 
second half of the Safavid era, by being in the circle of the harem, have 
suffered from a crisis and serious damage, which often led to murder, 
mutilation and blindness of the children. Sufferings of the court-
affiliated children included becoming child slaves, a sexual commodity 
and also addiction. In the case of non-court children, although they had 
some commonalities with the court children, such as in education, 
textbooks, and religion, they were at risk of disease, war, famine, and 
rape. Instead, these children enjoyed more freedom of activities and 
social relationships. This is a library research based on the historical 
analysis. 
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 مقدمه

های مهمي با تاريخ ستبر و حجیم دنیای کودکان با هر سنجه و معیاری، تفاوت
ای از ساالن دارد. بنا به اهمیت کودکان دربار و بزرگان صفوی و قرار گرفتن در حلقهبزرگ

قداست و فرّه ايزدی در ارتباط با تبار و نیا و مقوله معنوی سیادت، صوفي و مرشد که در 
مذهبي صفويان رايج بود و نیز بر عهده گرفتن نقش سیاسي زودهنگام و  تاريخ سیاسي و

بخشي به ساير ارکان حکومت با داشتن شاهزادگان در کنف حمايت رقبا، اين مشروعیت
رود. کودکان دربار و موضوع در شمار مسائل مهم و ارزشمند عصر صفوی به شمار مي

ربار قرار داشتند، بیشتر در تیررس روايات کودکان وابسته به دربار که در روند اتفاقات د
ای برای اجتماعي شدن و بر عهده گرفتن نقشها ظرفیت ويژهآناند. تاريخي قرار گرفته

نظر از پیامد ها صرفآناند و از اين لحاظ دوران کودکي های مهم سیاسي و اجتماعي داشته
ها و خطرات ولیتئر از اين مسغیردرباو عواقب آن بسیار مهم و پرحادثه بود. کودکان 

ها آناند اما مصائب تلخ ديگری چون بیماری مسری، قحطي و جنگ، ظاهر در امان بودهبه
، روانشناسي و يشناسکه دامنه مطالعات مفهوم کودکي در جامعهنمود. درحاليرا تهديد مي

رفته نشده است. علوم تربیتي بسیار فراخ و گسترده است، در مطالعات تاريخ ايران جدی گ
تواند به شناخت و ازآنجاکه مفهوم کودکي اساساً يک مفهوم تاريخي است، بررسي آن مي

های در باب اين موضوع، پژوهشتری از تاريخ ايران عصر صفوی، منجر شود. درک صحیح
ای از عباس پارهپژوهي، همچون زندگاني شاهمطالعات عام صفوی ای وجود دارد.پراکنده

(. ناصر تکمیل همايون در مقاله 1347ودکان دربار را بررسي کرده است )مسائل ک
( صرفاً به بررسي تکالیف 1387) «وپرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفويهآموزش»

وپرورش فرزندان خانواده و تحّوالت تاريخي آن اشاره کرده است. شايسته فر به آموزش
ايگاه اجتماعي زنان و کودکان در دوره بررسي ج»همراه ديگر پژوهشگران در مقاله 

نسخ شاهنامه طهماسبي و  یهاق( بر اساس تطبیق نگاره983-930) یطهماسب صفوشاه
اجتماعي، فرهنگي و مذهبي دوره  رگذاری( با تکیه بر عوامل تأث1393) «اورنگ جاميهفت

دو نگاره های بصری و جايگاه اجتماعي زنان و کودکان در اين صفويه به تحلیل ويژگي
(، از 1395« )های مفهوم دوران کودکي در تطور تاريخزيرساخت»مقاله  پرداخته است.
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ربیت به سیر تحوّل مفهوم کودکي در چهار وتتعلیمسجاديه و آزادمنش بر اساس فلسفه 
مفهوم »پردازند. مقطع تاريخي دوره باستان، قرون میانه، دوره رنسانس و دوره معاصر مي

هايي است که ( از جمله پژوهش1395) «آن در معماری مدارس اسالمي ریآموزش و تأث
های آموزشي و های مختلف درباره مفهوم آموزش، شیوهوثیق و قدردان قراملکي، ديدگاه

معماری مدارس کودکان و نوجوانان دوره سلجوقي و صفوی را در قالب مقايسه تطبیقي، 
شده در اين حوزه بايد به کتاب تاريخ کودکي در جامترين مطالعات اناز جدّیاند. بررسي کرده

(، اشاره نمود که اگرچه مفهوم 1395ايران؛ از آغاز عصر ناصری تا پايان دوره رضاشاه )
وپرورش، بهداشت و کار را در دوره قاجار دوره بررسي کرده است اما مدخل کودکي، آموزش

کودکي و مسائل مرتبط با آن است. ای مالحظات نظری در تاريخ خوبي از حیث بررسي پاره
های موجود تکافوی بحث را نمي، در حوزه تاريخ کودکيِ عصر صفوی پژوهشاين با وجود

در دوره  غیردربارکودکان دربار و پژوهش سعي دارد تا به زوايای ناشناخته تاريخ  نيا دهد.
 ای و تحلیلي بررسي نمايد.صفويه را با استفاده از روش کتابخانه

 ریف کودکی و مفاهیم آنتع

ای کنند، کودکي يک مقوله سني، مرحلهبرای کساني که در دنیای امروزی زندگي مي
ای بین طفولیت و آغاز آشکار از زندگي و متمايز با دوره نوباوگي و نوزادی است و دوره

، ها به نوزادی، کودکي، نوجوانيدوران زندگي انسان(. »110: 1385نوجواني است )گیدنز، 
دانند و بلوغ را و پیری تقسیم شده است. برخي کودک را مترادف صغیر مي يسالانیجواني، م

و برخي رشد عقلي را مرز میان کودکي و غیر آن  شمارنديمعیاری برای سنجش کودکي برم
اشتراک نظری در تعريف مفهوم کودکي » روني(. ازا36: 1386)اسدی،  «آورندبه حساب مي

شده برای فراهم آوردن برداشت نسبي از کودکان و دوران های انجامالشوجود ندارد و ت
(. 93: 1395)شباني، « کودکي در جوامع مختلف با مشکالت زيادی روبرو بوده است

شود که حیاتي اتکالي دارد، تحت حضانت و واليت ديگران است، کودک به کسي گفته مي»
ر است و از خود طرحي، فکری و بینشي القائات و تلقینات ديگران در او شديداً مؤث

ساالن، در بزرگ(. کودکان نسبت به جايگاه اجتماعي 26: 1373)قايمي،  «شده نداردشناخته
، يسالبزرگتر ها به فضای اجتماعي گستردهای دور قرار دارند و ورود تدريجي آنفاصله
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عنوان بخشي از یاز ويژه يا بهعنوان يک پاداش يا امتبه جيتدرصورت تصادفي يا بهصرفاً به
(. از 94-93: 1383)جیمز و ديگران،  ردیگساالن صورت ميبزرگمناسک گذار به جامعه 

که وجود خارجي داشته آنشناسي دوران کودکي يک مفهوم است و پیش از منظر علم جامعه
، یآبادشاههای فرهنگي است )شود وابسته به زمینهباشد تصويری است که از آن ارائه مي

کنند به شان را در آن سپری مي(. ساخت زماني اجتماعي که کودکان زندگي46: 1382
ساالن بزرگهای جمعي کودکان با طور مستقیم به کنشهای تاريخ اشاره دارد که بهروايت

های های ساختاری همانند طبقه، جنسیت و گروهاشاره دارد. مفهوم کودکي با ساير مقوله
دهد که تجربه زندگي (. شواهد تاريخي نشان مي584:1393ل دارد )کورسارو، سني تعام

های کودکانه طبقات فرادست و فرودست اجتماعي در بخش کودکان، اوقات فراغت و بازی
دوران »(. با وجود اين 181: 1395بزرگي از دوره تاريخ، يکسان نبوده است )حاتمي، 

های فراوان مربوط به آمدن سازمان وجودبه مفهومي اساساً تاريخي است اما « کودکي
کودکان از عصر مدرن و حدوداً از قرون هفدهم به بعد در غرب رايج شد و قبل از آن تاريخ 

 -10: 1383کودکي، حداکثر در حواشي مسائل خانوادگي قرار داشته است )جیمز و ديگران، 
در قرون میانه وجود « يکودک»(. مفهوم 85 -84 :1388، استیرنس، 80: 1378، پستمن، 9

شمردند، بلکه اند يا کوچک مينداشته است. البته نه به اين معنا که کودکان را ناديده گرفته
(. در متون aries,1962 :129و کودکي وجود نداشته است ) يسالبزرگتفکیک دقیقي میان 

ده است. برای ادبي و تعلیمي تاريخ ايران، از دوران کودکي به گونه گذرا و خالصه ياد ش
ای مبني بر پايان کودکي و ورود به دنیای مثال، سعدی شیرازی بلوغ جسماني را نشانه

های اخالقي و تعلیمي در باب (. رساله159: 1369کند )سعدی، ساالن قلمداد ميبزرگ
وپرورش، نوع پیشه، تشويق و تنبیه و آموختن حرفه و هنر به کودکان توصیهتربیت، آموزش

ويژگي مشترک  نيترمهم(. 254 :تاطوسي، بي؛321: 1354اند )غزالي، زايي داشتههای بس
اين آثار، تاکید آنان بر پذيرش کودکان به عنوان الواحي سپید و نانوشته همراه با نفسي ساده 

بسزايي داشته باشد  ریتواند در رفتار آينده آنان تأثو پاک است که نوع تربیت و شیوه آن مي
(. در ادبیات عصر صفوی نیز کودکي بیشتر در قالب خامي، 220-219: 1345ه، پژو)دانش

 بازيگوشي و ناداني تعبیر شده است:

 دار اين رشته بهر گوهر عبرت نگاه چون کودکان مکن به تماشا نگاه صرف
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 (4712: غزل 1364)صائب، 

 سرآغاز کودکی دربار صفوی

شده است اما طور دقیق ذکر نه بهمحدوده دوران کودکي در متون تاريخي دوره صفوي
 سال اول) تولد احان حاکي از آن است که دوران کودکي از بدوهای مورّخان و سیّگزارش

ظاهراً مفهوم  .(301: 1363اولئاريوس، شد )ميکودکي( تا سن ازدواج يا بلوغ را شامل 
رگان و زبهای اشراف، کودکي و توجه به مسائل آن در عصر صفويه، در نزد خانواده

ن ارتباط نزديک و بيزنا» يشناسشاهزادگان بیشتر مورد توجه بود تا عوام. از ديدگاه جامعه
چیزی که  يگرند،زوم يکدای با کودکان دارند؛ زنانگي و مادری از ُبعد هويتي الزم و ملواسطه

مر بي(. اين اthorne,1987 :96« )افتدبه سادگي در ارتباط با مردانگي و پدری اتفاق نمي
ن بوده سرا تنها يک زحرمارتباط با سنت صفويان در باب کودکان دربار نبود. در بین زنان 

اولین  -ه پسر ارشدای بر سالمتي پسرش ايمن باشد و آن زني بود کتوانست تا اندازهکه مي
ه طور دسته جمعي سر ببهورد. بقیه پسران شاه يا در سنین جواني آشاه را به دنیا مي -پسر

دند که بر شوم ميشدند و يا آن که در همان بدو تولد، چندان از خوردن شیر محرنیست مي
ضع حمل، خواجه وکند که اگر زنان شاه در موقع ند. سانسون بیان ميردسپمياثر آن جان 

ا در معرض خطر رکردند، جان خودشان سرايان را برای خفه کردن نوزاد پسر خود خبر نمي
 (.39: 1364)سانسون، دادند قرار مي

 وتربیتتعلیمکودکان دربار و نظام آموزش، 

تربیت و آموزش کودکان و نقش اجتماعي کودکان با توجه به حمايت عاطفي، اجتماعي 
ای ساختاری و بخشي که يک مقولهاينکودکان به دلیل  يابد.و فیزيکي شکل و تکوين مي

رون هر نظام اجتماعي، به عنوان يک شکل بايستي در دمي انداز ترکیب زندگي اجتماعي
(. لذا آموزش و تعلیم کودکان 482: 1383کامل و يکپارچه ادراک شوند )جیمز و همکاران، 

شود. کودکان در برخي جوامع به عنوان شهرونداني بخشي از اين ادراک محسوب مي
مز و همکاران، شد )جیساالنه ميبزرگها رفتاری آنسال تشخیص داده شده و با بزرگ
شود و ديده مي يسالبزرگدر روند کودکي تمريني برای رسیدن به جايگاه (. »24: 1383

, kehily« )توان بر اساس سن، رشد جسماني و توانايي شناختي ترسیم کردمسیر آن را مي
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برای بسیاری، آموختن مقدمات علوم ديني و يادگرفتن و خواندن ( در عصر صفوی 7: 2004
سالگي به دلیل آمادگي ذهني آنان محدوده مهمي از کودکي بود )شاردن، ر ششدعا د
. اين خصیصه بیشتر از همه در اهداف تربیتي کودکان دربار صفوی از عصر (3/932: 1393

توان به دوران طهماسب ديده شده است. از اين منظر مياول تا عصر شاهشاه اسماعیل
که نزد خاندان کارکیا پرورش يافت و دوران مهم زندگي  اول اشاره نموداسماعیلصباوت شاه

(. مولف تاريخ خاني مي263: 1343قزويني، خود را تحت تعلیم و تزکیه آنان گذراند )غفاری
اسماعیل به مدت هشت سال در نزد خاندان کارکیا تعلیم علم و آداب و سنتنويسد؛ شاه

عیل در الهیجان، علوم ديني و قرآن را (. اسما103: 1352های الزم را فراگرفت )الهجي، 
الدين الهیجي، قرائت قرآن مجید فرمود و کارکیا میرزاعلي و نزد موال شمس»فرا گرفت و 

(. گويا انتخاب 1/26: 1350)ترکمان،  «حسن، برادرش متکفل خدمت او بودندکارکیا سلطان
ي در ايجاد و عالقه وی به میرزا، نقش مهموتربیت اسماعیلتعلیمالدين الهیجي برای شمس

های ( الهیجان، در آن دوره يکي از پايگاه64: 1364تشیع داشته است )جهانگشای خاقان، 
میرزا عشری بود که در دوران کودکي و نوجواني مسلماً بر اسماعیلمهم مذهب تشیع اثني

 (.127: 1383آذر، بیشترين نقش را داشته است )ترکمني

خانم دختر موزش کودکان دربار را به خوبي انجام داد. پريخانطهماسب حمايت از آشاه
طهماسب اول از همان بدو کودکي مورد توجه پدرش قرار گرفت و شاه از دوران کودکي شاه

( حتي افرادی را 69: 1350ای نطنزی، وتربیت وی داشت )افوشتهتعلیمتوجه مخصوصي به 
(. 201: 1378قزويني، و انتخاب نمود )منشيهای بزرگ برای سرپرستي و تربیت ااز خاندان

(. وی 69: 1350ای نطنزی، تا جايي که در شعر، فقه، اصول و فروع معروف شد )افوشته
های بسیاری داشت و مورد ستايش موالنا محتشم کاشاني قرار گرفت )محتشم، سروده
ای موسیقي مانند (. فراگیری هنر نیز در زمره مراحل تعلیمي کودکان بود. سازه323: 1344

طهماسب اول در میرزا برادر شاههای کوچک را بهرامنبک و چنگهل، رباب، فلوت، تَدُ
خان بدلیسي درباره حساسیت (. شرف37: 1393دوران کودکي خويش فراگرفت )ممبره، 

عادت پادشاه چنان بود که »طهماسب آورده است: باالی آموزش کودکان دربار توسط شاه
و اعیان خود را در صغر سن به حرم خاص برده در سلک شاهزادگان اختصاص اوالد امراء 

گذاشت. به تعلیم قرآن خواندن احکام شرعیه و ای نامرعي نميداده در تربیت و رعايت دقیقه
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 (.527-526: 1343)بدلیسي، « فرمودتقوی و طهارت تحريض کرده ترغیب مي

تحت »های خاص خود را داشت که اهوپرورش افراد، آموزشگدربار صفويه در آموزش
های درباری به رياست عالیه و زير نظر مستقیم شاه توسط معلمین و مربیان و لَلِه

پرداختند وتربیت شاهزادگان و فرزندان درباريان و امراء لشکر و اشراف و خوانین ميتعلیم
ده کوچک که غالمان سا»(. غالمان هم در اين آموزش سهیم بودند 330: 1349)گلشني، 

های مخصوص و معلم مخصوص داشتند که ايشان مادام ملتحي نبودند و ريش نداشتند، لَلِه
ها با (. معموالً فرزندان بزرگان و اشراف در خانهMinorsky,1980 :32نمودند )را تربیت مي

آموختند و چون مکتب فراخور حال ايشان و بردن آموزگاران پیش خود، خواندن و نوشتن مي
(. در اين 17: 1319کردند )بیاني، ها نبود از رفتن بدانجا خودداری ميآنمیزش با سايرين آ

سالگي برای شناخت آداب مذهبي و دوره والدين فرزندان خود را از سنین پنج و شش
که به اينفرستادند و به محض خانه ميمکتبخواندن قرآن و آشنايي با نیازهای زندگي به 

گماشتند. البته سنین يادشده مالک رسیدند، آنان را به شغلي ميي ميمراحل رشد کاف
سالگي به خواندن و تعلیم قرآن پرداخته است دوم در هشتهمیشگي نداشت. شاه اسماعیل

)امور ديني( و  اتیبه کودکان دربار خواندن، نوشتن، نماز و شرع(. 10-9: 1357)روملو، 
دانست و در نقاشي و خوشنويسي سیر را خوب ميعباس تفآموختند، شاهتفسیر قرآن مي

ها توسط بزرگان و صاحبان نام انجام ميآن(. آموزش 3/1163: 1393تبحّر داشت )شاردن، 
( در 1641-1052/42عباس دوم )شاه»نويسد: مي عباسنامهمحمدطاهر قزويني در گرفت. 

فیع منجم ساعت شروع که محمدشاينسالگي بعد از جلوس به تخت سلطنت و پس از 9سن 
تحصیل را تعیین کرده بود؛ خواندن و نوشتن را نزد میرمرتضي اصفهاني در قزوين فرا 

سرا به ويژه از عصر حرمداری کودکان در به دلیل نگه (.24: 1329)وحیدقزويني، « گرفت
زارشها در دسترس نیست. گآنعباس اول به بعد اطالعات دقیقي از نحوه رفتار شاه با شاه

يافتند ها حاکي از آن است که کودکان خاندان سلطنت همواره در اسارت و انزوا پرورش مي
و خواجگاني که مامور نگهباني آنان  کردندميو جز با پدر و مادر خود که با آنان زندگي 

ساله . آنان زير نظر مادر تربیت و تا زماني که شانزده يا هفدهديدندکس را نمي، هیچبودند
شاهزادگان (. 1162-3/1161: 1393)شاردن،  دنديدمي، تحت نظر خواجگان تعلیم شدندمي

سالگي، تحت نظارت سالگي از مادرشان جدا و تا سنین شانزده يا هفدهصفوی از سن هفت
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(. 29-28: 1364)سانسون،  افتنديسرا پرورش ميحرمای از خواجه سرايان در بخش ويژه
به اين دلیل که حرمت و  بودمادربزرگ و بعضى زنان سالخورده  مادر، ةتربیت پسر به عهد

شاردن اشاره مي. (22: 1373نسبت به سايرين افراد ممتازند )نصیری،  که انداحترامى يافته
ها را از آن نداشتو کسي حق  اطالع بودندبيکه پدرشان پادشاه است اينکودکان از کند؛ 

بدون اطالع و آگاهي از محیط پیرامون خويش و نحوه اين راز باخبر کند. در واقع کودک 
شد. اگرچه نحوه پرورش او در طول اين مدت، مالک اداره مملکت، جانشین پدرش مي

اما بايد اذعان نمود که کودک از سرنوشت و تقدير خويش  گرفتسنجش سلطنت قرار مي
ز همان بدو تولد، تحت سرا احرمکودکان ساکنان »(. 3/1162: 1393بي اطالع بود )شاردن، 

آمدند بیگم، و سرا به دنیا ميحرمشدند: عنوان دختراني که در سه لقب از هم شناخته مي
مونث آن بیگ است و اين لقب معّرف و بیانگر اين است که شخصیت وی شاهزاده است. 

نان باشند، خانم نامیده میشوند. زمعشوقگان شاه و زناني که در حرم متعّهد امور مهم مي
سرای حرمشوند. لذا تر قرار دارد خاتون و باقي زنان کنیز نامیده ميديگری که در مقام پايین

-1021) يعباس ثان(. شاه4/1313: 1393)شاردن، « سلطنتي و دربار از هم جدا هستند
: 1375)شاملو،  (338: 1383سالگي بر تخت سلطنت نشست )وحیدقزويني، ( در سن نُه1045

تدريج آداب های کودکان دربار منحصر به تعالیم مذهبي نبود بلکه بهوزشآم(. 1/266
طور کلي تربیت بهمعاشرت، تعلیمات نظامي مانند تیراندازی، شمشیر زني، اسب سواری و 

زني  سلیمان در کشتي و تیراندازی و شمششیرشد. سانسون از مهارت شاهبدني را شامل مي
ولیعهد نیز همچون ساير شاهزادگان « میرزاحسین»(. 30-29: 1364دهد )سانسون، خبر مي

ق( دوران کودکى، نوجوانى و جوانى خود را در  ه 996-1038عباس اول )صفوى بعد از شاه
عباس اول چون در دربار تربیت ( اما پس از عصر شاه22: 1373حرم شاهى گذراند )نصیری، 

سرا و بدون حرمها در آنر اوقات گرفت، بیشتو تعلیم جدی برای شاهزادگان صورت نمي
دوره صفويه  در اواخر . همین امر سبب شد که سلطنتبودمعاشرت با افراد شايسته و اليق 

 در سراشیبي سقوط قرار بگیرد.

 ها و خواجگانکودکان، َللِه

ه در دوره صفويه مانند اتابک در ادوار تاريخي قبل، کاربرد فراواني داشت. لَلِ  هامفهوم لَلِه
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در لغت به معنای مربي مرد طفلي از اطفال اعیان است. مقابل دَدِه که زن است )دهخدا، 
: ذيل لَلِه(. در واقع لَلِه، مسئولیت تربیتي شاهزادگان را بر عهده داشت که منابع 1354

(. اگرچه پدر يا مادر در 141و 159: 1350بي، اند )ابن بيتاريخي به وفور به آن اشاره کرده
در تربیت اخالقي و رفتاری « هالَلِه»کردند اما کودکان دربار نقش مهمي را ايفا مي تربیت

را از او مي ریطوری که کودک بیشترين تأثبهای داشتند کودکان خانواده مرفه جايگاه ويژه
ای که منصب للگي شاهزادگان صفوی را بر عهده داشت، شاملوها گرفت. نخستین طايفه

فه نخستین کسي بود که اين منصب را بر عهده داشت و ياز همین طا بیگبودند و حسین
ها نقش مهمي در تربیت روحي و رواني اسماعیل بود. لَلِهمیرزا، برادر شاهعليلَلِه سلطان

اسماعیل اشاره بیگ شاملو لَلِه شاهتوان به حسینشاهزادگان صفوی داشتند. برای نمونه مي
اول از هنگام تولد طهماسب(. للگي شاه131و  69: 1383)امیني، نمود که بسیار با نفوذ بود 

: 1363، صفوی، 451: 1384، لیاسماعشاه یآراعالمبیگ شاملو بود )ق بر عهده حسین919
خان شاملو سپرد میرزا را به دورمیشطهماسب للگي شاهزاده سامق. شاه930(. در سال 398

(. در حقیقت بعد از زنان 364: 1378جنابدی، ، 2/1138: 1357، روملو، 5: 1363)صفوی، 
شد. آنان سرايان انجام ميدربار و مادران، بخش مهمي از آموزش کودکان دربار توسط خواجه

های بزرگان، سَِمت للگي و آموزگاری کودکان را بر عهده داشتند. به آنان خواندن، در خانه
 د و هنگامي که به معلماني داناتر نیازدادننوشتن، تعلیمات ديني و مقدمات علوم را ياد مي

ای از مراقبتشان گرفتند تا جايي که دقیقهها سمت للگي آنان را بر عهده مي، خواجهداشتند
عباس به بعد( که پیش از . در واقع پسران پادشاه )مخصوصاً از عصر شاهندشدغافل نمي

 ةوسیلسرا را نداشتند بهمحراز  رفتناجازه بیرون  عنوانچیهسلطنت بهرسیدن به تخت 
سراهای دانشمند و خواجه»کند آموختند. شاردن بیان ميها خواندن و نوشتن را ميخواجه

ها در برخي فنون آن يکردند که بعضسرای شاه خدمت ميحرمام که در هنرمندی ديده
شت. يک (. در دربار صفويه دو نوع لَلِه وجود دا4/1331: 1393شاردن، «)مهارت داشتند

شاهي اعم از زنگي يا قفقازی برای  ةهای ممتازی بودند که از میان غالمان خاصدسته لَلِه
هايي بودند که هشدند و دسته ديگر لَلِسرا انتخاب ميحرمتربیت کودکان شاهزادگان در 

دوباره از میان غالمان برای سرپرستي و تربیت ساير غالمان برگزيده، سپس از میان تربیت 
گرفتند. طبق گفته برخي نیز در گروه غالمان خاصه قرار ميشدند. انتخاب مي فتگانيا
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کردند و میرزاسمیعا هر دو گروه يادشده زير نظر يوزباشي غالمان خاصه انجام وظیفه مي
(؛ 19-18: 1368ها دارای عمارت، دستگاه، تیول و مواجب معیني بود )میرزاسمیعا، آنرئیس 

که سهمي در حکومت داشته باشند، تنها آنسراياني بودند بيخواجه» اما در بعضي موارد
شد و نه پاسداری از تخت وظیفه آنان به عنوان محافظ تخت خواب شاه محدود مي

کند، لَلِه شاهزاده از غالمان خاصه بود و (. کمپفر اشاره مي22: 1381)طباطبائي،  «پادشاهي
کند که آموخت؛ اما نگاه منتقدانه وی بیان ميداری ميداني و دينبه کودک دربار بیشتر آداب

ترين اصول تربیت شد و اصليهای موهوم پُر ميدر اين نظام تربیتي ذهن کودک با افسانه
داری، ورزش، تربیت بدني، تمرين هوش، در شاهزادگان که شامل شناخت قوانین مملکت

ها در آنشد و در عوض داده نميها ياد آنبه  بود ادراک و سرعت انتقال و اصول جنگ
(. اين عمل بیشتر 227و  29-27: 1363)کمپفر،  افتنديخوارگي پرورش ميراني و ميشهوت

ها غلبه و طغیان نکنند البته للگان تنها معلم آنها بود تا کودکان بر آنها بر برای احاطه لَلِه
واسطه ن باتجربه بودند که عموماً بهها سیاستمدار و نظامیاآنحکومتي نبودند، بلکه اغلب 

(. 38: 1393نژاد و همکاران، گرفتند )بهرامها در مقام تربیتي شاهزادگان قرار ميهمین مولّفه
میرزا را به اسماعیل، للگي سامخان شاملو اشاره نمود که شاهتوان به دورمیشبرای نمونه مي

ها مي( لَلِه137: 1378نشي قزويني، ها را به حکومت خراسان فرستاد )مآنوی سپرد و 
صفي دوم که مانند ديگر توانستند نظرات خودشان را در امور کشورداری اعمال کنند. شاه

سرايان شاهزادگان در حرم پرورش يافته بود بعد از آغاز سلطنت نیز کامالً در سلطه خواجه
ا کافور چنان در شاه نفوذ به نام آغا مبارک و آغ پوستاهیسراهای سبود. دو تن از خواجه

: 1363کرد )کمپفر، ها اقدام به کاری نميآنکرده بودند که شاه در هیچ امری بدون نظر از 
اخته و  داشتندساله از همان بدو کودکي که سن هفت تا ده بودند( کساني که خواجه 229

فروخته  موختندآمينسبت به هوش و استعداد، رفتار و اندام خوش، دانش و ادب و هنری که 
ها دارای استعداد هنری، فني، علمي و نیروی جسماني کافي برای شدند. البته همه خواجهمي

ها برای آموزش کودکان در نظر آنو تنها تعداد معدودی از  نبودندسرا حرمتربیت کودکان 
 (.4/1331: 1393شدند )شاردن، گرفته مي
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 معضالت کودکان دربار

 سراحرموقایع  کودکان در کشاکش

سرايان مجاز نبود سرا يا اندروني شاه، جز برای شخص شاه و خواجهحرمورود به 
ت و ه مستقیم حیاک(. کانون اصلي منازعات سیاسي، داخل دربار بود 213: 1363)فیگوئروا، 
ق. فوت  984طهماسب در سال شاهنمود. هنگامي که ان دربار را تعريف ميکممات کود
رار گرفت سرا بر سر جنازه پدر در میان مادر و طرفداران خود قحرمیرزا در درون کرد، حیدرم

در میان  دگان کهاهزاو با طرفدارانش دست به تالش برای پادشاهي زدند نهايتاً بسیاری از ش
رکردن و خفهاسماعیل دوم به روش کوآمیز شاهصمیم خشونتتها کودکان نیز بود قرباني آن

عباس به شاه( 22-21: 1350ای نطنزی، و افوشته 1/149: 1350کمان، کردن شدند )تر
شت قصد کند او را کُجان وی سوء میرزا نسبت بهترسید، پسر ارشدش، صفيکه ميايندلیل 

سرا نگاه حرمر و فرزندان ديگر را کور کرد وی اين روش را مرسوم کرد تا شاهزادگان د
 (1183: 1378جنابدی، داشته شوند )

اليي قفس طدر حقیقت همانند شاهزاده جوان  برایسرای پادشاه حرمبا اين وضعیت، 
اهي ميدرت شقبديهي است زماني که به شد که بیرون شدن از آن تقريباً ناممکن بود. 

ن ديد تطبیق دهد. ايجتوانست خود را با موقعیت و شرايط رسید، به دلیل عادات ناپسند، نمي
تند افق داشن توآه افرادی که مترصد قدرت و کسب منافع بودند با همان عاملي بود که هم

داری سخت سرا برای آينده حکومتحرم( تأثیر گذراندن دوران کودکي در 36: 1363)کمپفر، 
به دلیل  سرايان از امور کشور غافل ماند وسرا و خواجهحرمسلیمان، تحت تربیت بود. شاه

داشت.  رعکسدهي امور مملکتي نتیجه ببرای سامان پرورش سنتي دوران شاهزادگي خود،
گويا  بود با توجه به سن کم پادشاهان صفوی، تمام اداره مملکت بر دوش وزيراعظم

 واجد آن وکرد و شاه فقط در ظاهر صاحب وزيراعظم در باطن قدرت سلطنتي را اعمال مي
سرای حرما در از عمرش رسال  وپنجصفوی بیستحسینسلطان(. شاه73: 1363بود )کمپفر، 

 (.44: 1373شاهي گذراند )نصیری، 
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ا مدتي در زنده بودند ي يشانهاوقگاني که بچهساله، زنان و معشدختران شش يا هفت
ه بعد از تولد نوزاد، عمارتي رفتند. البتهرگز از حرم بیرون نمي کردندميسرا زندگي حرم

زاد پسر يا دختر است و و به نسبت اين که نو دشميجداگانه و خاص در اختیار آنان قرار داده 
: 1393ردن، گرفت )شاشاه دارای فرزندان کم يا زياد باشد خدمتگر به آنان تعلق مي

ترين ن، شومها از آزادی و استقالل از بدتريحال، محرومیت کودک شاهزادهبااين(. 4/1316
اسي در ها بنا به اراده سیکنجهرفت. انواع شسرا به شمار ميحرمترين مصائب و سخت

کنند، برخي را به نان آبستن را خفه ميزبرخي »گرديد سرا برای کودکان اعمال ميحرم
تا  دارندحروم ميمنمايند و نوزادان را چندان از خوردن شیر سقط جنین اجباری محکوم مي

یشتر اين مصائب ب (.4/1316: 1393)شاردن،  «کنندای ديگر تلف ميگونهجان بسپارند يا به
اين  داشتندرار تر قبرای کودکان شاهزادگان است اما سرنوشت زنان ديگر که در مرتبه پايین

توان مي. نددبرميسرا در حال تبعید و انزوا به سر حرمای از که با فرزندان خود در گوشهبود 
خبری يبپنهان و در  سراحرمبه فرزندان ذکور سالله شاهي صفويه اشاره نمود که آنان را در 

ها آنآموختند و ها خواندن و نوشتن ميآنکردند و تنها دو سه خواجه به و ناداني تربیت مي
 .(17: 1382)تاورنیه،  کردندرا تیراندازی و سواری حیوانات همراهي مي

دوران کودکي، بخشي از وجود شخصي است که شديدترين کنترل در قبال آن اعمال »
هايي است که ميسالمت، آسايش، تربیت و پرورش کودکان، هسته اصلي برنامهشود. مي

( rose, 1989 :121« )کوشند کودک را از تهديدات اخالقي، جنسي و فیزيکي حفاظت کنند
حال در بیشتر ادوار صفوی پس از بااينثری دارند ؤتمام اين عوامل در تربیت کودک نقش م

آگاه و آن را به نارسید از تنظیم و تمشیت امور تخت مي که فرزند ارشد، به تاج واين
(. 215: 1382)تاورنیه،  پرداختوزيرانش واگذار و به اقتضای سنش به عشرت و نشاط مي

همین امر سبب شد که مدت مديدی طول بکشد تا فرد جانشین شاه با توجه به سن کم به 
کتي واقف شود. به همین دلیل درک درستي از محیط پیرامون خويش برسد و به امور ممل

های انساني که افتاد. در واقع کودکان، فرهنگِ گروهبه تأخیر مي« پذيریفرهنگ»مفهوم 
 :Ritchie, 1964کنند )تدريج آن را جذب و کسب مييابند، قبول و بهخود را درون آن مي
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م در محیط لذا با توجه به اقتضای سن کودک، فرآيند اجتماعي شدن به صورت آرا(. 117
سراها در اواخر دوره صفويه و مشکالت آن حرمگیرد. رشد و گسترش پیرامون وی شکل مي

ها نتوانستند تحت آنپذيری و نقش اجتماعي مطلوب را از کودکان سلب نمود و فرهنگ
ها آنولیت آينده خود داشته باشند. ئگرفتن مس عهده برآموزش و تربیت صحیحي نسبت به 

کردند و همین عامل ان و عدم شورش بر پادشاه، تحت نظر هلل زندگي ميبرای حفظ ج
گیری امور دربار و سبب انحطاط اخالقي، آسیب جسماني و عدم جسارت و تمرکز در تصمیم

 سیاسي شد.

ربوط به آن بود. های ممعضالت کودکي در دربار، بحران جانشیني و کشمکش ترينمهم
واقع  اسب درطهمب اول که شدت منازعات بیشتر شد. شاهطهماسمخصوصاً پس از دوره شاه

رای رصتي بر سبب فتر از آن بود که بتواند از عهده اداره کشور برآيد و همین امخردسال
ير کودکان (. دامنه بحران جانشیني سا84: 1379)الحسیني،  شدکسب قدرت قزلباشان 

ن شدن دو خواهر ول بعد از آبستعباس اگرفت. برای مثال شاهاطراف شاه را نیز در برمي
ردن نیز از میل و (. شا211: 1382)تاورنیه،  ببرندها از بین آنخود، دستور داد که نوزادان 

، )شاردن تاسه اراده مطلق شاه برای زنده ماندن يا کشته شدن کودکان دربار سخن راند
1393 :4/1164.) 

رفت که در صفويه به شمار مي، يکي از معضالت اجتماعي در دوره ناعتیاد به افیو
، 133: 1388)عمادالدين شیرازی،  شدهای دربار نیز استفاده ميبرخي از مجالس و مهماني

(. چنانکه فیض کاشاني از پسرش 34: 1396، تابش و همکاران، 149-148: 1398متي، 
 (. لذا11: 1387)فیض کاشاني،  نشودهايي حاضر کند که در چنین مهمانيدرخواست مي

ترياک و اعتیاد تدريجي به افیون مرسوم بود که از همان بدو  ةوسیلحذف کودکان دربار، به
)نوه دختری  میرزاگرفت. به دستور شاه اسماعیل دوم، شاهزاده سلیمان تولد صورت مي

های جانشیني ق با خوراندن بیش از حد ترياک بر سر رقابت984( را در سال طهماسبشاه
(. استفاده بیش از حد افیون برای حذف 8/5925: 1382و قزويني،  )تتوی نمودندهالک 

ذکر رقبای سیاسي و يا خودکشي رايج بود. شاه اسماعیل دوم مخصوصاً از اين حیث قابل
است؛ چنانکه اعتیاد وی به افیون و زندگي سخت پیش از رسیدن به سلطنت را عاملي برای 
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 ؛ حسیني219-1/218: 1382، ترکمان) نندداهای کودکي وی ميجويي و گشودن عقدهلذت
 (.585: 1378؛ جنابدی، 380: 1414؛ غفاری کاشاني، 410: 1385منشي، 

 النسل و کور کردنمقطوع

ل ابتدا برای شد. در واقع اين عماخته کردن پسران اغلب در سنین کودکي انجام مي
گرفت. سرا صورت ميحرمها در آنها به تاج و تخت و دوم برای استفاده آنعدم رسیدن 

ي سر گرجپتور اخته شش )میرزا ابراهیم( به جراح فرنگي، دس زيکند والي تبرتاورنیه بیان مي
دند شرستاده فاهي شکدام از آن شش پسر نمردند و به حرم مسیحي را داده بود که البته هیچ

بعدها  بود که نتوانند النسل نمودن کودکان دربار به اين دلیل(. مقطوع240: 1382)تاورنیه، 
کردن، کورکردن خته(. عالوه بر ا250:1370وراثت به تاج و تخت برسند )دالواله،  ةوسیلبه

ودکان کور کردن ککند که گرفت. شاردن بیان ميکودکان هم بدين منظور صورت مي
ن شاها رد؛ اماندا شاهزادگان منطبق با مصالح ملي است و منافاتي با قوانین شرعي و عرفي

ن که ريختن نخست اي» کردندصفويه به دو دلیل به کور کردن کودکان دربار بسنده مي
ر آن که ممکن است بازماندگانشان بالعقب بمانند و اگاينگناهان حرام و دوم ديگر خون بي

-3/1161: 1393)شاردن، « رودبین مي شاهزادگان زنده نباشند، نژاد قانوني پادشاه از
1162.) 

 غیردربارکودکان سرآغاز  

تولد و آغاز حیات کودکان در اين دوره با رسوماتي همراه بوده است؛ زناني که درد 
وضع حمل کنند، دوستان و خويشاوندانشان به  توانستندمختلف نمي لو به عل ندزايمان داشت

و برای هر پسری که کار خالفي کرده و چیزی را شکسته يا ضايع  رفتندميخانه مکتب
زيرا تا آن شاگرد را تنبیه و مجازات نکند  دادندخانه ميمکتباست پولي به مالی  کرده

)اولئاريوس،  ديآکه با اين کار جنین نیز از زندان شکم مادر رها شده و بیرون ميمعتقد بودند 
(. بريدن بند ناف کودک، شستشوی وی، طرز قنداق کردن و نوع تغذيه و شیر 670: 1363

 -314: 1686ديگر بود )سیريل،  هایها از مراسمآنگذاری ه کودکان و نامدادن کودک، ختن
هديه  بايستميرد، بُد و اين خبر را کسي به پدر طفل ميمآبه دنیا ميی (. وقتي نوزاد315

را  کودکان اسامي)ايران( مردمان اين سرزمین  (.2/779: 1393)شاردن،  ردیبگاز او درخوری 
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لیا و اوصیای دين خود يا اديان حقه ديگر با بزرگان تاريخ خود يا عناويني های ائمه و اواز نام
به نوشته تاورنیه،  (.2/778: 1393، کردند )شاردنکه بیانگر تقوا و فضیلت باشد انتخاب مي

اما مانند يهوديان برای شناسايي میان خود، چون نام کسي را  نداشتندايرانیان نام خانوادگي 
گذاری کودکي سوران و ناموقتي که برای ختنه». گفتندفالن پسر فالن ميند، او را دبرمي
ها را بیرون آننويسند و توسط طفلي يکي از های کاغذ ميآيند سه چهار نام روی تکهمي
گذارند. برای عمل ختنه مانند ديگر مسلمانان بر آن قرعه مي کشند و اغلب نام بچه را بنامي

دهند تا کودک به اندازه شتر اوقات آن را در سنین پايین انجام ميزمان مشخصي ندارند. بی
ها پسران خود را در هفت، هشت و يا (. ايرانى284: 1382تاورنیه، )« سنین باال درد نکشد

تا احساس درد نکند  دادندمياى شیرين به او و سپس نوشابه کردندسالگى ختنه مىهنُ
ودکان از سوی پدرشان است، خواه از کنیزی زرخريد يا اصالت ک»(. 329: 1363)اولئاريوس، 

نامند مبتني بر متعه يا زن عقدی زاده شده باشند. در ايران اصالت افراد که آن را سیادت مي
 (.316: 1382تاورنیه، )« آن است که از نسل محمد )ص( باشند

مهره به بستن خر ،ترين اقدام، رايجبه کودکانزخم چشمرسیدن برای جلوگیری از 
بود. برای  او ا آويزان کردن آن به گردن او و يا بستن و ان يکاد به بازویيپیشاني کودک و 

کردند؛ مثال سوزاندن مشک، اسپند و يا اين منظور از برخي مواد دارويي نیز استفاده مي
شد و بیماری او در اثر نظر خوردن تشخیص داده ميشد بیماری ميدچار کهربا. اگر کودکي 

مرغ حال طفل خوب که بعد از شکستن تخم اعتقاد داشتندشکستند و مرغ ميرايش تخمب
ای در آن انداخته بودند خوب ذغال و نمک را در ظرفي که سکهمرغ، خاکهشود. تخممي

دادند و برای سکه را به فقیر ميبعد مالیدند و ر طفل ميکردند و آن را به سَمخلوط مي
های فوق العاده درمان شده بوداو در اثر نظر خوردن تشخیص داده درمان طفلي که بیماری 

هربار که  (.317 -316: 11386گوناگوني که همه جنبه خرافي داشتند وجود داشت )سیريل، 
چکاندند. نمک به داخل چشم، گوش، بیني و دهان او ميشستند چند قطره آبنوزاد را مي

، زير گردن و ساير نقاطي پوست بدن نوزاد دارای روزی يک بار نیز به مفاصل دست، زير زانو
اما انجام اين کار با توجه پاشیدند؛ مينیز خوردگي بود پودر برگ مورد و برگ گل سرخ چین

ماهگي با روغن زيتون و بدن نوزاد بدن نوزاد پسر را تا پنجبه جنسیت نوزاد متفاوت بود. 
 (.315-314: 1386ند )سیريل، کردماهگي با روغن بنفشه چرب ميدختر را تا سه
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م، اختالفاتي نیز های مذهبي توسعه دهیاگر موضوع تاريخ کودکي اين دوره را به اقلیت
رامنه در روز همچون غسل تعمید کودکان ا شوداز حیث آداب و مناسک کودکي مشاهده مي

: 1383کارری،  ؛113-112: 1382يکشنبه که از ضروريات و امّهات مذهبي بود )تاورنیه، 
ر دل دى گُب مخصوصى که مقدار زياآگبرها کودکان تازه متولد شده خود را با  .(104-105
 گذاری(. نام97: 1348دادند )کارری، شستشو مى او را در حضور موبد و دعا ندجوشاندميآن 

موزش درسي (. آ104: 1383گرفت )کارری، در روز تولد انجام مى کودکان ارامنه معموالً
های ی به زبانمندحت تأثیر متون مذهبي مسیحیت گريگوری و گاه نیز با عالقهارامنه ت

حال در کثرت اوالد فرقي میان بااين(. 84-83: 1382غربي از جمله فرانسه بود )تاورنیه، 
ها نوه ،هاست، پسراترده هايشان خیلي گسخانواده»ارامنه نیز  .ايرانیان مسلمان و ارامنه نبود

 «شترک استشان مکنند؛ وسايل زندگيدر زير يک سقف با هم زندگي مي ها همو نتیجه
(cart wright,1977 :24روا .)حکم  توان درمي کودکان ارامنه را شاردن از ايام کوتاه تي

وه ين گراکودکان »اطالق به همه کودکان اعصار موردبحث دانست ويژگي کلي و قابل
اى هان جوشورتشصکان جهانند، اما از آن پس در سالگى زيباترين کوده و دهمردمان تا نُ 

ها جوش بسیار چهپسرب سیماى انندهم نیز دخترکان فريبدل ةشود. بر چهرزياد نمودار مى
رض پايد. از آن پس بر عاسالگى نمىوپنجى زنان پس از بیستنشیند، و طراوت و شادابمى

)شاردن، « نماينده مىکريشود و جملگى هاى زشت نمايان مىلطیف و گلگونشان چین
ها آنرود وست و مراحل دوران تفريح و بازی کودکان زياد نبوده ا رونيازا (.4/1573: 1393

 افتاد.به کار و ازدواج بسیار زود اتفاق مي

ن نیز وپائیاش اراز نوع بازی کودکانه اين دوره اطالع زيادی در دست نیست. در گزار 
ادبادک است و آن ها پروازدادن بها و بچهريح معمولي جواناشارات مختصری آمده است؛ تف

ند. ادفرسته هوا ميبو با نخ نازکي آن را  بستندبه آن ميم درازی که دُ بودلوله مقوايي 
 (.168-167: 1383اين بادبادک در حال پرواز شبیه صدای ارگ کلیسا بود )کارری، صدای 

 غیردربار، مکتب و تعلیمکودکان 

غیردربار را تحت رياست های عصر صفوی که کودکان خانهای آموزشي مکتبهبرنامه
علمي که  ،دينيو آموزش تربیت  قرآن، شامل داد؛)جانشین مال( آموزش مي فهیمال و خل
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مختص خواندن و نوشتن مقدمات سواد فارسي و عربي و مخصوصًا ادبیات و اشعار فارسي 
: 1363اولئاريوس،  ؛28: 1363ساب بود )کمپفر، سعدی و علم حبوستان و  گلستانمخصوصاً 

( غالب اين مدارس در مساجد يا 86: 1349گلشني،  ؛24: 1383وحید قزويني،  ؛302 ؛680
(. خواندن قرآن و فراگرفتن تجويد و گاه معاني آن 44:1383درجوار آن بوده است )کارری، 

طور مشترک خاندان هباساسي ترين بخش آموزش کودکان و نوآموزان بود و اين امر 
گرفت. محمدعلي حزين در احوال خود نوشته است سلطنتي و بزرگان جامعه را نیز در بر مي

سالگي والد مرحوم اشارت به تجويد در دو سال سوادخواني و خطي میسر آمد... مال هشت»
 (11-10: 1332حزين، «)و قرائت قرآن نمود

ترين خطايي با متعارف بود که با کوچکدر روند تعلیم کودکان، تنبیه امری عادی و 
دستان محصلین » يگاه. بستندند، پاهايشان را به فلک ميدخورچوبدستى مال کتک مى

زند. حال اگر زنند که خون از زير ناخنشان فواره ميچنان ضربه مىبندند و آنخالفکار را مى
خواهند به چوب فلک ا هنگامى که او را مىباشد و ي گگناهى که از محصل سرزده است بزر
شکافند و بر آن زخم نمک گیرند و پاشنه پايش را مىببندند از دست مال بگريزد، او را مى

همه تنبیه را اين نکته ذکر کرده (. اولئاريوس علت اين303: 1363اولئاريوس، )« پاشندمى
هاى معمولى اهمیت مجازات بود که چون کودکان ايرانى داراى طبیعتى خشن هستند به

دلیل  .چنین با خشونت و شدت عمل کننداين مجبور بودندترها دهند، بنابراين بزرگنمى
مردان ايرانى همسران متعدّد اختیار  زيرا همه خشونت، تعدّد و کثرت فرزندان بودديگر اين

هاى اول کان سالبرخى از کود .نددآور، بنابراين کودکان بسیارى نیز به دنیا مىکردندمي
ند و اجازه دبرمي هاى دربسته نزد مادران خود به سرزندگى خود را مانند زندانیان در اطاق

چنان در برابر چشم پدر خود ظاهر شوند. همچنین اکنون، آن مدت زيادیکه  نداشتند
که مینها هآنسوارى بیاموزند و تعدادى از اجبارى وجود ندارد که تیراندازى با کمان و اسب

ند و يا دشمى کاتب(، تعداد ديگر محرّر )دندشگرفتند، مشغول کار مىميخواندن و نوشتن فرا
 دشکمتر ايرانى ديده مىدر واقع بايد اذعان کرد که ند. اددکه به تحصیل دانش ادامه مىژ اين

، شتکه در کدام قشر اجتماعى قرار داکه خواندن و نوشتن نداند، بدون در نظر گرفتن اين
اولئاريوس، فرستادند )معمول به مدرسه مى زمان زودتر از راها فرزندان خود زيرا ايرانى

نبود  و مناسبي برای تحصیل خانه، جای خوبحال همیشه مکتببااين (303و 301: 1363
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لذا افراد متمکن برای تحصیل  .مخصوصاً برای بزرگان و کساني که دارايي و تمکّن داشتند
معلمین  داشتند، حتي آنان که دارايي بسیار گرفتندمعلمان سرخانه به خدمت مي فرزندان خود

گذارد و بیان (. تاورنیه بر اين امر صحّه مي3/942: 1393شاردن، آوردند )ميرا در خانه خود 
روند و پدرانشان کساني های عمومي نميهای اعیاني به مدرسهکودکان خانواده» کند کهمي

سالگي جز برای شکار يا ها را تا سن هجدهآنآورند و ها به خانه ميآنرا برای تعلیم 
گذارند از خانه خارج شوند، بدين جهت اين کودکان با شعور و تیراندازی يا چوگان بازی نمي

آيد، زيرا هیچ معاشرت و اند و هرگز از دهانشان سخنان زشت بیرون نميمتمدن و شريف
هايي برای ازدواج (. گاه سیاست262: 1382تاورنیه، )« رندست نداآمیزشي با مردمان پَ 
در »گرفت. مي بر خانه تا ازدواج را درمکتبشد که از مراحل تعلیم و کودکان انديشیده مي

بالد شیعه به تخصیص مشهد مقدس معلي و سبزوار و استرآباد و قم و کاشان و يزد و تبريز 
هل نفر از اناس، مبلوس و مايحتاج تعیین فرموده، معلم و اردبیل، چهل نفر از ايتام ذکور و چ

کردند و در شمار قرار داده، تربیت ميمذهب پرهیزگار و خدمتکاران صالحیتو معلمه شیعه
: 1350)ترکمان، « آوردندهنگام بلوغ هرکدام را با ديگری تزويج داده، غیربالغي در عوض مي

1/1124.) 

بروند براثر  ند اگر فرزندانشان به مکتب و مدرسهکنپدران و مادران چون بیم مي»
ه بد، آنان را هايي که تربیت صحیح ندارند اخالقشان فاسد شوصحبتي بچهنشیني و همهم

دهند نان اجازه نميآورند. همچنین به آفرستند بلکه معلم سرخانه برای آنان ميمدرسه نمي
ان به رزندانشفبرند تا چشم کار ميه را بکه با خدمتگران صحبت بدارند، و نیز کمال مراقبت 

هايت آنان ن ت بهنظرهای زشت و ناسزاوار نیفتند و گوششان حرف بد نشنود. خدمتگران نسب
ا ر به جود سعي بسیاتر نیز در تربیت فرزندان خکنند. افراد طبقات پايینادب را رعايت مي

ساالن نگ با همجر بیرون خانه و آورند و از دويدن در کوی و برزن و بازی کردن بسیار دمي
های خود را به مدرسه ميکند. آنان هر روز دوبار بچهگوشي و شیطنت منعشان ميو بازی

ای که در شهدارند تا به شغل و پینگاه مي ها را نزد خودآنفرستند و وقتي به خانه بازگشتند 
 (2/767: 1393)شاردن، « آينده بايد بدان اشتغال ورزند آشنا کنند

قرآن و رفتند و مقدمات خط و کتابت سالگي به مکتب ميکودکان در سنین پنج يا شش
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که در  باور بودندو چون بر اين  (4/302تا: بي جزايری،گرفتند )و ادبیات فارسي را فرا مي
افتاد کمتر اتفاق ميسنین کمتر مغز کودکان برای آموختن خواندن و نوشتن آمادگي ندارد 

به گفته شاردن  (3/932: 1393شاردن، وادارند )آنان را به اين کار سالگي ششپیش از  که
هزينه به طالبان وتربیت و نیز وجود مدارس عمومي که کمکتعلیمحساسیت در اين نوع 

ايرانیان بعد از کودکي نیز تنها به شوق و عشق دست يافتن به  سبب شد تاداد علم مي
شاردن، ای تحصیل ثروت، به جستجوی علم بپردازند )مراتب عالي دانش و ادب و نه بر

در ايران »تر بوده است. گويي تنبیه برای اين کودکان بیشتر و فزون (.4/1595: 1393
های او روی زمین به پشت خوابانده و پاهايش در شاگرد خالفکار را دو نفر از همشاگردی

ضربات شديدی بر کف پای او  کنند و مال با چوب و ترکهگذارند و بلند ميچوب فلک مي
هايشان که از ناخنطوریبهزنند. ها ميآنورد و گاهي اوقات چوب را به کف دست آوارد مي

آيد و اگر خالف پسربچه شديد باشد کف پای او را شکاف داده و در آن شکاف خون مي
تر و تتر از کودکان اروپايي است و سرسخپاشند. طبیعت کودکان ايراني خشننمک مي

دارد ها را از خالفکاری باز نميآنهای عادی و معمولي، روند و تنبیهلجبازتر به شمار مي
 (676-675: 1363اولئاريوس، )

 مشاغل کودکان غیردربار

در کوچه بازی نمي ساير کشورهاکودکان ايراني، برخالف کودکان  بنا به گفته تاورنیه
و  هاحرف کم کمنشینند تا دران خود ميکنند، بلکه به محض خروج از مکتب پیش پ

(؛ 46: 1382است )تاورنیه، معمول و رايج در سراسر ايران  ياد بگیرند. اين شیوهش را سخنان
ها ظاهراً آندادند اما برخي از که کودکان اغلب مشاغل پدرانشان را ادامه ميآناما گذشته از 

ها را برای اين کار آماده ميآنکم دست شدند ياخیلي زود وارد خدمات نظامي و اداری مي
آنان  و اسم ند، بدين گونه که نامدآورسالگي به خدمت سپاه درميها را از دوبچهپسر کردند.

کردند که در دفتر ارتش ثبت مي( سو 10لیور و  22تومان که معادل ماهي نیم)را با حقوقي 
نويسي از جمله (. کتاب3/1198: 1393شاردن، شد )اين حقوق سال به سال افزوده مي هب

رفت. عدم وجود چاپخانه در ايران و هزينه غیردربار به شمار ميمشاغل کودکان عامه و 
که فرزند بیشترى دارند، فرزندان خود را  هاييخانوادهگزاف و گران چاپ کتاب سبب شد تا 
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اين افراد از طريق چندين هزار نفر از کنند. وادار  و کتابت به فراگرفتن هنر خوشنويسى
تعلیم اين (. 280: 1363کردند )اولئاريوس، طورکلى نوشتن امرار معاش مىبهنويسى و کتاب

خوشنويس بود و خطي » يجان کاشمالگرفت. هنرها برای اطفال توسط مالها صورت مي
)صفوی، « گذارندو اغلب اوقات به تعلیم اطفال مي بستهاختراع کرد موسوم به شکسته

 «نويسد و به تعلیم اطفال مشغول استخطوط را طوری مي» ي(. گلشني کاشان261: 1314
اين شاطران دانستند. ايرانیان داشتن شاطر را از بزرگي مي(. 285: 1314)صفوی، 

ها آن. آموختنددويدن را با تمرين ميکردند و پشت، از پدر تا پسر، خدمت ميدرپشت
دادند. به اين صورت که رَوی جَلد و سبک عادت ميه راهرا از سن شش يا هفت بکودکان 

روند. سال دوم دو يا سه يورتمه ميدوند و نوعي نیمهدر سال اول يک نفس يک فرسخ مي
: 1382)تاورنیه،  کنند.اضافه ميهای بعد به همان نسبت بر مسافت دوند و سالفرسخ مي

شاردن، شد )ی و بندبازی استفاده ميباز(. گاهي نیز از اطفال برای سرگرمي، شعبده46
 (.785و  2/789: 1393

 غیردربارمعضالت کودکان 

 بیماری کودکان

 ر رسومدکان اين معضالت شامل بیماری کودکان، ازدواج زود هنگام، قرار دادن کود
وسال سنکم ناختراندوهناک عزاداری و وفات، استفاده جنسي مخصوصاً از کنیزان که گاه د

بیماری  نخستین ها بود.ها و قحطيها در جنگآنپذيری بچگي و نهايتاً آسیبمبودند، غال
ره کرد. شاردن اشاره اشاکچلي  توان بهبود مي سالگيتا سن دوازده که دامنگیر کودکان

الک با دزيرا ؛ ری عدم پاکیزگي تیغ دالک استبیماترين عامل سرايت اين مهمکند که مي
سه بار  ای دوطور معمول هفتهبهماهگي ها از سن پنج و ششام بچههمان تیغ کثیف سَر تم

از  های ارامنه؛ اما بچهندشدلي گرفتار ميها به بیماری کچبچهتراشد و به همین دلیل مي
: 1393شاردن، )شد سرشان با قیچي اصالح ميها آن اين بیماری در امان بودند زيرا

 (.302: 1382تاورنیه، ؛ 3/1129

اين  نبودند.بیماری سیفلیس در امان  ساله از ابتال و گزندهشت و ده کودکاناری از بسی
بودند عارض مي گرفتار ه آنهمه ب اًتقريبخوابگي با زنان روسپي که زشت بر اثر همبیماری 
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های وشو در حمامو شست کاسه شدنهم ،با مبتاليان کودکان همچنین همنشینيشد. 
-3/1129: 1393شاردن، ) بوداين بیماری  و گسترش نشر ؤثرمعمومي از جمله عوامل 

؛ شاردن، 302: 1382)تاورنیه،  شدندکمتر دچار ميمرغان در ايران به آبلهکودکان  (.1130
1393 :3/1128.) 

 استفاده از عواطف کودکان

 ودکانکي از مخاطرات ئاستفاده از معصومیت کودکان و برانگیختن عواطف، جز 
از روند  گناهي همواره بخشيواسطه معصومیت و بيه است. کودکان بهغیردربار بود

ها بخش الينفکي از مراسم آن رونيشدند. ازاها ميبرانگیختن حس ترّحم در مراسم
انه و خم مستخدمان در هر وقت روز يا شب باشد تما میردوقتى کسى مى»عزاداری بودند 

 ندرفون)تکتا« کنند...و فغان مى شوند و فريادها پراکنده مىکودکان و بستگانش، در کوچه
چک به )ع( بر روی عماری تابوتي کو نیراسم عزاداری امام حسدر م(. »59: 1351، در يابل

ي که ه کسانخورد و در تابوت يک بچه کوچک که خود را به مردن زده بود. همچشم مي
دند. اين تجسم و کری عظیم ميگريستند و ناله و زارکردند مياين دو کودک را همراهي مي

 «دندار ش)ع( است که پس از شهادت امام در دست يزيد گرفت نینمايش دو طفالن حس
 (.90: 1382)تاورنیه، 

ردبحث توان از معظالت دوره زماني موازدواج زودهنگام کودکان را تا حدودی مي
ايرانیان  د اماسیريدانست اگرچه از نگاه اجتماع آن دوره، امری طبیعي و عادی به نظر م

کارری، اشتند )دميبه ازدواج واسالگي نامزدی و از سن نه يا دهفرزندان خود را خیلي زود 
همان  که شديماز سن پنج يا شش مشاهده  کودکان ؛ اما در ارمنیان ازدواج(155: 1383

 (315: 1382وقت يک بستر مشترک داشتند )تاورنیه، 

 ری اما وابسته به دربارها؛ کودکان غیردربابچهغالم

شده در زمره معايب اخالقي بوده است که در عصر های انجامشاهدبازی بنا به پژوهش
صفوی نیز رواج داشت. برخي مطالعات اين فعل را حتي در نزد شعرای بزرگ صفوی و در 

ور طبه(. 237-224و  220-200: 1381)شمیسا،  اندطور آشکار رصد کردهادبیات اين دوره به
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گاه در معرض اين پديده نبودند و اين سرنوشت شوم قطع فرزندان شاهزادگان و بزرگان هیچ
که عموماً شديدترين آنيافتند. با از کودکان غیردربار بود که به دربار صفوی انتقال مي

شود تا کودکان از تهديداتي چون جهل و مخاطرات ها در قبال دوران کودکي ميکنترل
( اما اخالق جنسي در دوره 27: 1383)جیمز و همکاران،  باشندي به دور اخالقي و جنس

بر مي های دربار را نیز دربچهصفوی با فراز و فرودهايي همراه بود که دامن کودکان و غالم
اسماعیل اول به روايت بازرگان ونیزی، به هنگام فتح تبريز به عنوان اولین گرفت. شاه

، ايران در ونیزيان سفرنامه) فراخواندرين پسران شهر را به کاخ خود تن از زيباتدستور، دوازده
طهماسب چي شاهبه سفره طهماسبشاهآلود ای نطنزی به نگاه هوس(. افوشته430: 1349

روی بود اشاره کرده است اگرچه بعدها از اين کار استغفار کرد و دستور داد که که پسری زيبا
ای نطنزی، )افوشته برسدها آنرهايي بپوشند که تا زانوی بعد از آن، غالمان دربار شلوا

سالگي رسیده است... جز سه وپنجشاه که به سي يا سي»نويسد: (. تاورنیه مي15-16: 1350
ای سیاه و دو سه بیند و ديگر زنان بايد، هرکدام با خواجهچهار زن از زيباترين زنانش را نمي

که با ساير زنان حشر و نشری داشته آنخود بروند بي بچه برای خدمتگزاری به اتاقغالم
(. مشکالت اين غالم210: 1382)تاورنیه،  «باشند. اين کار برای عدم توطئه برای شاه است

هايي که بچهيکي از غالم ،وار بود؛ در موقع قتل اعتمادالدوله صدراعظمها گاه مصیبتبچه
ه فجیع و دلخراش را ببیند روی خود را توانست اين منظردر آنجا حضور داشت و نمي

 شد وبچه صفي متوجه تغییر حالت غالمبرگرداند و اشک از چشمانش سرازير شد، شاه
)اولئاريوس،  درآوردندبچه را هم از حدقه بالفاصله به جالد دستور داد تا چشمان آن غالم

ها و د که در ضیافتگويهايي سخن ميبچه( دالواله در سفرنامه خويش از غالم730: 1363
های نقره و کشیدن غذا برای های دربار صفويه مسئول ريختن شراب در جاممهماني

حسین در اوايل که شاه سلطانآن(. با 295 و 26و  24: 1370)دالواله،  بودندمهمانان 
منع و اماکن  خوارى و صرف مسکرات را شديداًزمامدارى خود طى فرامینى رسم شراب

، قماربازى، لهو و لعب را برچید و رسم سجده به پادشاه و کورکردن و کشتن فساد، فحشا
محارم را که سالطین سلف او در پیش گرفته بودند، برانداخت و به اصالح دستگاه نظامى و 

 ورزيدپوشى و محافظت از اخالق نسوان و کودکان اصرار قضايى همت گماشت و بر ساده
 چندان مورد توجه قرار نگرفت.و ن ديرهنگام ( اما اين فرما18: 1373)نصیری، 
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اهم دم فربرای مررا وع جنسي امکان بیشتری کودکان عامه از حیث تنّ ،در مجموع
ن يا زست و مردی که استفاده و لذت بردن از زنان، خريد کنیز ا»های يکي از راه ند.کردمي

اند هر طور تويمشده و  عنوان برده و کنیز خريداری کرد، در حقیقت مالک اودختری را به
سیحیان ماني از اغستاين کنیزکان را تاتارهای د که بخواهد از او استفاده نمايد. معموالً

ه و وع زنان يعني متعفروشند، کودکاني را که از اين دو نها ميگرجستان ربوده و به ايراني
د فرزندان زنان عقدی ننکنند و غالباً ماداری ميآيند مردان نزد خود نگهوجود ميه کنیزها ب

رای نامه خود سهم بیشتری بپدر طبق وصیت کهآنبرند، مگر ارث هم از پدر خود مي
روع ن، نامشودکاکفرزندان زنان عقدی خود منظور کرده باشد ولي در هیچ موردی اين قبیل 

از  ستندوانت، مردها ميکارری(. به گزارش 670: 1363)اولئاريوس، « شوندمحسوب نمي
 ، مانندآمدنده دنیا ميهايي که از اين کنیزها بنیزهای زرخريد خود نیز استفاده کنند. بچهک

 (.156: 1383)کارری،  بودند ها دارای حقوق قانونيساير بچه

 هاکودکان در کشاکش جنگ

ويژه در بحبوحه های اين دوره بهکشتار، اسارت و تجاوز به زنان و کودکان در جنگ
يران و عثماني و اوزبکان مکرراً گزارش شده است. در حمله ازبکان و های بین اجدال

ها بارها کودکان و اطفال در معرض قتل و اسارت قرار گرفتند، در تبريز و در جدال عثماني
حتي اطفال سادات که بسیار مورد احترام بودند، توسط  کهايران و عثماني پیش آمده بود 

ترکمان، )« کفره فرنک فروختنده در استانبول ب»ه ترکمان اسیر شده و به گفت ترکان عثماني
هزار نفر و به روايت منشي قمي کودکان شیرخواره را کشتند و هفت هشت( 435 /2: 1350

 نمودند فروش و خريد يکديگر ةاز اطفال و زنان و دختران تبريزی را اسیر نموده در میان
پسرش طايفه »خان و عبدالمؤمن خان  هعبداللّ زمان در ( و789 /2: 1383قمي،  منشي)

اوزبکیه نیز در خراسان اين شیوه پیش گرفتند در مشهد مقدس معلى جمعى کثیری از 
سادات و فرزندان اشراف، علما و زهاد و فرزندان سپاهى و رعیت را اسیر و در اقصى 

عبیداهلل  .(435 /2: 1350)ترکمان، « ترکستان، ماوراءالنهر تا کابل و هندوستان فروخته شد
درجات آن واليت... سادات عالى»خان ازبک نیز در جنگ ماوراءالنهر و جدال با شیخم میرزا 

را که با عیال و اطفال، پناه به مسجد جامع برده بودند، به همراه کثیر زيادی از مردم به قتل 
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 (.216: 1372واله اصفهاني، )« رسانید

بعد »شهد مت عبدالمؤمن خان اوزبک به طبق گزارش ترکمان در هنگامه هجوم و غار
ود ا با وجه اماز سه چهار روز که در هیچ يمین يسار نمانده بود به رعايا ترحم نمود

ا رشد و هرکس قدرت بر اداى آن نداشت اطفال و کودکان زدگى مال امانى حواله مىغارت
رده بذل ءالنهر بماوراگرفتند بسیارى از نساء و صبیان را که اسیر شده بودند به در عوض مى

سبزوار نیز قتل  لمومن خان اوزبک دراعبد (.2/277: 1350)ترکمان، « رقیت گرفتار کردند
ترکمان، )« دته بواز کشتن کودکان شیرخواره خود را معاف نداش»عام سنگیني نمود که حتي 

کب سیدن مورشي را بعد از کُاسکندر بیگ خود اين عمل ظالمانه کودک (2/350: 1350
 .گر بوده استبه آن منطقه نظاره عباسشاه

د. ن نبودنهای محلي کودکان نیز از کشتار و اسارت در آماگاهي نیز در سرکوب شورش
... به نیروى » نويسدقزويني در شرح تاخت اکراد محمودى در آذربايجان و سرکوب آن مي

 و نزنا و درخشان یغت طعمة را مردان تاخته را طاغیه ةغازيان عظام آن طايف زوالبياقبال 
 (.226: 1383 قزويني،)« ... گردانیده هوان اسیر و ذل قید بستة را کودکان

رش د. گزااشتنددر ايام پاياني حکومت صفويان، اطفال وکودکان در معرض خشونت قرار 
ا هیلندقلعه ه ها از وضعیت خطرناک زنان و کودکان در بحبوحه حمالت افاغنه بههلندی
: 1367)فلور،  شدندها در قلعه آنگمبرون ياد کرده است که مجبور به پناه دادن  ردر بند

مبلغي راى هر کودک بگرفتند تا والدينشان برای آزادی (. گاه کودکان را گرو مي172و  144
يران در کشاکش (. در خطه شمال ا89: 1367)فلور،  کنندپرداخت ( هفتاد تا صد محمودى)

 (.21: 1367)فلور،  شدندراحتي کشته ميگاه حتى کودکان نیز بهنبردهای روس و ترک 

بیش از دوهزار تن از »بارتر است. فاجعه اسفناک و گزارش گیالنتز از اين وضعیت
ارمنیان را پیر و جوان و مرد و زن، حتى زنان شیرده و باردار را بکشتند. جمعى از زنان و 

به ايروان بردند. اين سربازان، که واليت چغاگون بسیار به همراه خويش  ةاطفال را با خواست
را در آتش بیداد سوخته بودند، چون به ايروان رسیدند شرح نامرادى خويش را با 

گفتند. چون مسلمانان ايروان و نايب الحکومة آگهى يافتند که لشگريان  الحکومة بازنايب
جا در شهر و روستاها بر يى، همهجواند، آنان نیز از سر کینهارمنى سپاهیان آنان را شکسته
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ارمنیان حمله بردند، و به قتل و غارت پرداختند، مردان را بکشتند و زنان و کودکان را به 
هاى توانستند روزگاهان از خانهاسارت کشیدند. نتیجه اين شد که ارمنیان بدبخت ديگر نمى

نیان، و حتى تمامت خويش بدرآيند و آسیب و بیدادى سخت بر آنان وارد گشت. اين ارم
مردم روستاهاى آنان، چون که ديدند روزبروز محنت و مرارت و سوءحظشان در افزايش 

گیالنتز، )« ومان خويش بگذاشتند و زن و فرزند برگرفتند و به ترکیه گريختنداست خان
1371 :121.) 

( از 1134) نقائای ، ياداشت هايي درباره حمله افاغنه به روستاهخراسان وقايعدر کتاب 
يگر و نفر ددود، و بيکي از خوف افغان خود را به چاه انداخته » استنويسنده گمنامي آمده 

اسیر قید  -دده بودنا برنیز به درجه شهادت رسیده بودند ... دو نفر طفل که حیوانات را به چر
ني، ا)بهبه« ودندبجفا نموده، دو نفر ديگر که همراه ايشان بودند به درجه شهادت رسیده 

گي نجمعي از گرس -مشتمل بر سي چهل خانواده» و محاصره (. در ايام قحطي113: 1389
ه چیز ي به همراض وضايع و مردند و مردم از اهل و عیال و اطفال خود به تنگ آمده بودند 

ک يون طفل د، چبودند. استماع شد که طفل از ضعیفه که در تکاب شاخن اسیر نموده بودن
ر به بطفل را بي خ داده،استه اند که به صحرا باندازند و مادر بیچاره نميدوماهه بود، مي خو

 (.120: 1389بهبهاني، )« دور به صحرا انداخته بودند و ضعیفه را بسیار زده بودند

 گیرینتیجه

تاريخ کودکي  های تاريخي است وتاريخ کودکي همچنان موضوعي تازه در پژوهش
سويي است که اغلب در ارتباط با زندگي بزرگان و در عصر صفوی نیز تاريخ پنهان و کم

تاريخ کودکي اين  ةجانبکانون تحواّلت دربار مورد توجه جدی قرار گرفته است. ترسیم همه
پذير نیست و در گام نخست مشاهده نگاری، امکاندوره با توجه به قلّت توجه منابع تاريخ

کامالً مشخص نشده است. با وجود  موردبحث ةشد که حتي حدود و ثغور کودکي در دور
های قیمتي از مولّفهها اطالعات ذینگاری سیاسي و سفرنامهای، تاريخچنین خصیصه

بزرگ ياد کرد  -مثابه کودک اند. شايد بتوان شاه اسماعیل اول را بهکودکان دربار ارائه داده
اما در ادامه اين  ت گرفتئمشاورينش نش ةکه از سیادت، قداست معنوی وی و احترام حلق

عباس المقدور تا عصر شاهتيالشعاع منازعات سیاسي رنگ باخت. حويژگي شاهزادگان، تحت
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ها جدی و آنوتربیت و آموزش شاهزادگان صفوی، نوع آموزش تعلیماول و برگرفته از نظام 
ار تلقي های ادبي، هنری و مذهبي بود که از مزايای کودکان دربپُرمايه بود و شامل آموزش

پادشاه، اين نوع آموزش از لحاظ جنسیت، مي ةشده است. اگرچه به فراخور حال و عالق
توانست شامل کودکان دختر نیز باشد اما بیشتر بر آموزش پسران استوار بود و در اين میان 

شده در توجه بیشتر به شاهزادگاني بود که بخت و اقبال شاهي داشتند اما راه دقیق طي
 رفت.های سیاسي و بحران جانشیني به هدر ميربیت شاهزادگان با تکانهوتتعلیم

ای از د تا نظام آموزش کودکان دربار در هجمهشهای سیاسي باعث شمول فراوان انگیزه
سرا حرمنقش محوری  سرايان و نهايتاًها و خواجههای چندگانه و رسمي دربار، هللآموزش

کرد، با پذيری شاهزادگان را دچار تالطم ميفرايند فرهنگ کهآنقرار گیرد. اين امر ضمن 
شاهزادگان، بر عهده گرفتن نقش سیاسي و اجتماعي  ناديده انگاشتن تربیت دقیق و مستمر
وتربیت در حوزه ادب، تعلیمتوان گفت؛ با وجود نوع آتي را عمال به مخاطره انداخت. مي

شاهزادگان کودک، آنگاه که به مسائل حاد دانش، هنر و مخصوصاً عقايد مذهبي و شیعيِ 
النسلي، کور کردن و حذف رسید تمام اين مزايا و فضايل به قتل، شکنجه، مقطوعسیاسي مي

سرا، حرمشد. اقامت طوالني و بیش از حد کودکان در يا اعتیاد کودکان دربار کشیده مي
نمود؛ خصلت اطالع ميش رو، بيهای خطیر پیها را با عوالم بزرگي و آشنايي با مسئولیتآن

اتکايي کودکان دربار و عدم تجربه برای کسب استقالل، حتي وقتي که شاهزادگان به 
رسیدند ادامه داشت امری که در نیمه دوم حکومت صفويان خود را بیشتر نشان سلطنت مي

ررنگي در آموزش و فرهنگ پذيری شاهزادگان در قالب سیاسي و نظامي نقش پُ هالَلِهداد. 
ها در راستای حفظ جايگاه خود مايل بودند، شاهزاده بدون استقالل در آنداشتند اما اغلب 

وی باشد. در چنین شرايطي هريک از شاهزادگان کودک،  ةکنف حمايت و تحت سیطر
که به سن بلوغ و آگاهي و زيرکي سیاسي نرسیده بودند تنها حکم فرصت و غنیمتي مادامي

نفوذ بودند. هرچندکه مقررات سخت اخالقي، کودکان و افراد ذی هالَلِه برای قبائل رقیب،
نمود اما اين امر اوالً مستمرّ نبود و ثانیاً با هر تکانه سیاسي دربار و شاهزادگان را احاطه مي

شده برای کم اعتیاد و افیون با گستردگي آن، روشي شناختهتوانست درهم بشکند. دستمي
حیات اجتماعي دو گروه کودکان درباری و  ةرفت. مقايسمار ميحذف يا تضعیف به ش

غیردرباری خالي از لطف نیست؛ اما با پذيرش برخي موانع بايد بدان اشاره نمود از جمله 
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ها چندان واضح و شرغیردرباری از حیث فقر منابع و گزاترسیم ابعاد مختلف کودکان  کهآن
ندی میان کودکان دربار و غیردربار مطلق نبود و در توان پذيرفت که مرزبآشکار نیست. مي

برخي امور، مشترکاتي به لحاظ روحیه و نگاه زمانه به کودکان وجود داشت و نیز هرچه 
رفت بر اشتراکات کودکان دربار و مردم به جانب اشراف و بزرگان مي ةطبقاتي از تود ةفاصل

های اروپائیان تاريخي و از جمله گزارشرسد که روايات شد. به نظر ميغیردربار افزوده مي
زخم و امثال اين گذاری و جلوگیری از چشمدرباره تولد کودک، نوع تغذيه و شیر دادن، نام

های مذهبي اما در اين موارد با اقلیتکودکان عصر صفوی است؛  ةرسوم، فصل مشترک هم
که نوع و مراتب کلي نهمچنااند. مواجهیم که سنن و آداب خود را در اين زمینه داشته

آموزش مذهبي و درسي کودکان، مخصوصاً کودکان اشراف و نجبا با کودکان دربار تا حدود 
رسید. در نظام زيادی مشترک بود؛ اگرچه در نوع، سطح و کیفیت متمايز به نظر مي

هوتربیت و سوادآموزی شکي نیست که کودکان دربار از امکانات زيادتری برخوردار بودتعلیم
سهولت و با داد و نیز کودکان غیردربار بهها را آموزش ميآن نامصاحباند و يا استادان 

شدند اما در نوع متون مذهبي و ادبي آموزش، در هر دو طیف هر شدت بسیاری تنبیه مي
حال در حیات اجتماعي اين کودکان، بااينناپذير بوده است. مشابهتي وجود داشته که اجتناب

ي و گهای هللهای چشمگیری نیز وجود داشت؛ کودکان غیردربار، از مراحم و مزاحمتتفاوت
سرا، بحران حرمکه معضالت آنتر از همه مهمسرايان فارغ بودند و از نظارت خواجه

گرفت. در نوع ها را نميآنالنسلي دربار جان شي، کورکردن و مقطوعکُجانشیني و کودک
حدوديت و نظارت شديد دربار و قواعد اخالقي آن، کودکان دربار در تربیت جنسي بنا به م

که کودکان غیردربار در معرض خطرات جنسي و تجاوز قرار محافظت و امنیت بودند درحالي
بچگي که اگرچه بیشتر وابسته به دربار بود اما انجام آن گرفتند از جمله پديده غالممي

ها بنا به پیوند با شاهزادگان و رجال بچهان بود. غالممربوط به کودکان غیردربار و شاهزادگ
ها بیشتر آنطور قطع بهسیاسي در معرض خطرات بحران جانشیني قرار داشتند اما 

غیردربار در کودکان دستخوش امیال و غرائز شاه و درباريان، لواط و شاهدبازی بودند. 
های محلي و نهايتاً و يا در شورشکشاکش نبردهای مرزی میان ايران و عثماني و ازبکان 

 اسارت يا تجاوز قرار داشتند. همچنان که بیماری، راحتي در معرض قتل،به در هجوم افاغنه،
قبال  با وجود حساسیت عمومي درداد. ها را بیشتر از کودکان دربار مورد خطر قرار ميآن
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تر و مهمان دربار برای آينده تربیت کودکان، مشاغل هر دو گروه نیز کامالً متفاوت بود کودک
غیردرباری برای مشاغل عمومي و شدند و کودکان تری تربیت و آموزش داده ميخطرناک

 خدمات و درواقع برای زيستن.

جهت اما بي ای واجب قائل نبوداگر حکومت صفوی در نوع کودکان غیردرباری وظیفه
در  سائل آنو م اشتن مفهوم کودکينیست اگر فرجام تلخ حکومت صفويان را در ناديده انگ

اعي و اجتم یاسيسمهم را در حیات  ةروند حوادث دربار بدانیم. صفويان آشکارا اين مولف
رغم پويايي علي بها کردند ونگ و بيردربار و حکومتگری خود ناديده گرفتند و آن را کم

 ن نقیصه ديد.ها بايد را در ايآنفرهنگي و تمدني، بخش از دالئل زوال و سقوط 
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 منابع

 کتاب

 ( 1350ابن بي بي، يحیي بن محمد ،)شکور، م، به کوشش محمد جواد نامهمختصر سلجوق
 تبريز، کتابفروشي تهران.

 ( 1388استیرنس، پیتر ،)هران، اخترانت، ترجمه سارا ايمانیان، جهان خیدر تار یدوران کودک. 

 به اهتمام احسان رایذکراالخ یثار فاآلقاوهن(، 1350اهلل )ای نطنزی، محمود بن هدايتافوشته ،
 اشراقي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

 سال تا آغاز از یصفو خی)تار یفتوحات شاه  (،1383الدين )میر جالل بن، ابراهیم امیني 

 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.. ق(هـ 920

 ( 1369اولئاريوس، آدام ،)تهران، 2د، ترجمه حسین کردبچه، جلوسیسفرنامه آدام اولئار ،
 شرکت کتاب برای همه.

 ( 1379آژند، يعقوب ،)تهران، جامي.انیموریت دوره رانیا خیتار ، 

 ( 1343بدلیسي، شرف الدين،) ي.، به اهتمام محمد عباسي، تهران، علمشرفنامه 

 ( 1356بنداری، فتح بن علي ،)ن.را، تهران، بنیاد فرهنگ ايیسلجوق سلسله خیتار 

 ( 1389بهبهاني، میرزا عبدالنبي شیخ االسالم،) حمله زمان در انبهبه عیاالخبار )وقا عیبدا 

مرکز  مقدمه، تصحیح و توضیحات سید سعید میر محمد صادق، تهران،، (افغان محمود
 پژوهشي میراث مکتوب.

 ( 1378پستمن، نیل،) ايي،، ترجمه صادق طباطبیکودک زوال در یریتصو یهانقش رسانه 
 تهران، انتشارات اطالعات.

 ( 1382تاورنیه، ژان باتیست ،)ر.، تهران، نیلوف، ترجمه حمید ارباب شیرانيهیسفرنامه تاورن 

 ( 1382تتوی، قاضي احمد و آصف خان قزويني ،)طباطبايي  ، تصحیح غالم رضایالف خیتار
 ، تهران، علمي و فرهنگي.8مجد، جلد

 ( 1350ترکمان، اسکندر منشي ،)2و1لدج، تصحیح ايرج افشار، یعباس یآرا المع خیتار ،
 تهران، امیرکبیر.
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  عباس به دربار شاه یگزارش سفارت» کومیترپرسیا (،1351) ، گئورگدريابلتکتاندرفون

 بنیاد فرهنگ ايران. تهران،، «اول

 ات.العلمي للمطبوعسسه اؤمبیروت،  ،4جلد، هیاالنوار النعمان تا(،جزايری، سید نعمت اهلل )بي 

 ( 1378جنابدی، میرزا بیگ بن حسن،) ي مجد، ، تصحیح غالمرضا طباطبائهیالصفوروضه
 تهران، موقوفات دکتر محمود افشار.

 ( 1383جیمز، آلیسون و کريس جنکس و آلن پروت ،)یدکدوران کو یشناسجامعه 

ادی، آبیم رضا کرماني و علي رضا ابراهمترجمان علي، (یدرباره دوران کودک یپردازهی)نظر
 تهران، نشر ثالث.

 ( 1395حاتمي، زهرا ،)(شاه رضا دوره انیتا پا ی)از آغاز عصر ناصر رانیدر ا یکودک خیتار، 
 تهران، علم.

 نافغا فتنه هی)شامل اواخر صفو نیحز خیتار(، 1332طالب )حزين، محمدعلي بن ابي ،

 اصفهان، تايید. ،از بزرگان( یسلطنت نادرشاه و احوال جمع

 فشار و ا، تصحیح ايرج یالفردوس خاناضیر(، 1385نشي، محمد میرک بن مسعود )حسیني م
 فرشته صرافان، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاببحرالفوائد(، 1345پژوه، محمدتقي )دانش ،. 

 ( 1370دالواله، پیترو ،)الدين شفا، تهراناعج، ترجمه و حواشي از شترودالوالهیسفرنامه پ ،
 شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

 تهران، دانشگاه تهران.نامهلغت (،1354اکبر )دهخدا، علي ، 

 ات علم.نتشارا، تصحیح و تعلیق جواد فاضل، تهران، میهفت اقلتا(، رازی، امین احمد )بي 

 ( 1357روملو، حسن،) ان، بنگاه ترجمه تهر، 2، به اهتمام عبدالحسین نوايي، جلدخیالتواراحسن
 و نشر کتاب.

 ( 1364سانسون ،)ابن سینا ، ترجمه دکتر تقي تفضلي، تهران، انتشاراتسفرنامه سانسون. 

 ( 1369سعدی، مصلح الدين،) بي جا، خوارزمي.گلستان ، 
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 وارزمي.خ(، ترجمه دکتر منوچهر امیری، تهران، نشر 1349) رانیا در انیزیسفرنامه ون 

 ( 1381شمیسا، سیروس) ،تهران، انتشارات فردوس.یفارس اتیدر ادب یشاهدباز ، 

 ( 1386سیريل، الگود ،)نشگاه تهران.، ترجمه محسن جاويدان، تهران، داهیطب در دوره صفو 

 ( 1372شاردن، ژان ،)س.، تهران، تو4-1جلد ،، ترجمه اقبال يغماييشاردن هیسفرنامه شوال 

 ت فرهنگ و ارشاد تهران، وزار ،1، جلد یخاقانالقصص ،(1375داودقلي ) بن قليشاملو، ولي
 اسالمي.

 ( 1382شاه آبادی، حمیدرضا ،)وراند مفهوم شناخت در یبحث کودک؛ اتیبر ادب یامقدمه 

 ، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.یکودک

 ( 1395شباني، احمد ،)گاه.، تهران، آرانیا ییابتدا یدرس یهادر کتاب ییزدایکودک 

 هباشي، ، ترجمه آوانس، به کوشش علي دیسفرنامه برادران شرل(، 1387رلي، آنتوني )ش
 تهران، نگاه.

 ( 1364صائب، محمد علي ،)علمي و ، به کوشش محمد قهرمان، تهرانیزیتبر صائب وانید ،
 فرهنگي.

 ( 1314صفوی، سام میرزا،) رمغان.، به اهتمام وحید دستگردی، تهران، ایتحفه سام 

 هلل صفوی، ، با مقدمه امراطهماسبتذکره شاه(، 1363اسب بن اسماعیل )صفوی، طهم
 تهران، شرق.

 طبوعاتيموسسه ، به کوشش وحید دامغاني، تهران: میاخالق ناصر تا(،طوسي، نصیرالدين )بي 
 فراهاني.

 ( 1388عمادالدين شیرازی، محمود بن مسعود ،)وپاني، امید ، تصحیح رسول چهیونیرساله اف
 وجیهه پناهي، تهران، المعي. صادقپور و

 ( 1354غزالي، محمد،) هامي س، به کوشش حسین خديو جم، تهران، شرکت سعادت یایمیک
 های جیبي.کتاب

 ( 1343غفاری قزويني، احمد ،)تهران، کتابفروشي حافظ.آراجهان خیتار ، 
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 ( 1414غفاری کاشاني، قاضي احمد بن محمد ،)درس متصحیح مرتضي ، نگارستان خیتار
 گیالني، تهران، کتابفروشي حافظ.

 ( 1347فلسفي، نصراهلل ،)گاه تهران.، تهران، دانش1، جلدعباس اولشاه یزندگان 

  تهران،، (یهلند شاهدان تیروا به) اصفهان تختگاه در افغان اشرف، (1367)فلور، ويلم ام 

 توس.

 ( 1387فیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي ،)( 1مجموعه رسائل)الي عدرسه ، تهران، م
 شهید مطهری.

 ( 1363فیگوئروآ، دن گارسیا ،)مرضا سمیعي، ، مترجم غالگوئروآیف لوایدس ایسفرنامه دن گارس
 تهران، نشر نو.

 ( 1383کارری، جملي ،)نگ، تهران،، مترجم عباس نخجواني و عبدالعلي کاریسفرنامه کارر 
 علمي فرهنگي.

 ( 1363کمپفر، انگلبرت ،)خوارزمي. کیکاووس جهانداری، تهران، ، ترجمهسفرنامه کمپفر 

 ماني و مسعود ، مترجمان علي رضا کریکودک یشناسجامعه(، 1393) .کورسارو، ويلیام ای
 رجبي اردشیری، تهران، نشر ثالث.

 ( 1386گیدنز، آنتوني ،)ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نيیشناسجامعه ،. 

  گلها فهان،اص، اصفهان سقوط، (1371)گیالنتز، پطرس دی سرکیس. 

 ( 1368الکهارت، الرنس،) رجمه ، ترانیا در افاغنه یالیاست امیا و هیانقراض سلسله صفو
 مصطفي قلي عماد، تهران، مرواريد.

 یه ، تصحیح و تحشیخان خیتار(، 1352الدين بن حاجي حسین )الهجي، علي بن شمس
 منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ايران.

 ( 1398متي، رودی ،)مه ، ترج(قاجار تا هی)مسکرات و مخدارت از صفو انیرانیا حاتیتفر
 علّامه، تهران، نشر نامکماني صالحي

 ( 1344محتشم، علي بن احمد ،)به کوشش مهر علي گرگاني، یکاشان محتشم موالنا وانید ،
 تهران، سنايي.
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 ( 1393ممبره، میکله ،)هتا ، ب، ترجمه ساسان طهماسبي، اصفهانممبره کلهیسفرنامه م
 پژوهش.

 ( 1378منشي قزويني، بوداق ،)بهرام نژاد،  ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات حسنجواهراالخبار
 تهران، مرکز نشر میراث مکتوب.

 تهران. دانشگاه تهران،، 2، جلدخیالتوارهخالص (،1383) منشي قمي، احمد بن حسین 

 ( 1388موسوی فندرسکي، ابوطالب بن میرزا بیک،) جعفريان،  کوشش رسول، به العالمتحفه
 تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي.

 ( 1368میرزا سمیعا،) امیرکبیر.، به کوشش سید محمد دبیر سیاقي، تهرانالملوکتذکره : 

 ( 1364ناشناس،) دتا مضطر،  مقدمه و پیوستها اهلل، (لیاسماع شاه خیخاقان )تار یجهانگشا
 قات فارسي ايران و پاکستان.اسالم آباد، مرکز تحقی

 ( 1384ناشناس ،)تشارات ، تصحیح اصغر منتظر صاحب، تهران، انلیشاه اسماع یآراعالم
 علمي و فرهنگي.

 ( 1379نصرآبادی، محمدی طاهر،) يزد،  ، به کوشش احمد مدقق يزدی،یتذکره نصرآباد
 دانشگاه يزد.

 1110تا 1105 یها)سال ارانیهردستور ش(، 1373العابدين )نصیری، محمدابراهیم بن زين 

 ار.، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افش(یصفو نیشاه سلطان حس یهـ. ق پادشاه

  بنیاد  ،تهران، (انیصفو روزگار در رانیا) نیبر خلد، (1372)واله اصفهاني، محمد يوسف

 .موقوفات دکتر محمود افشار

 ،تهران، هگان،به تصحیح ابراهیم د ،هعباسنام (،1329) محمد طاهر بن حسین وحید قزويني 
 کتابفروشي داوودی.

  هشگاه پژو تهران،، یعباس یآراجهان خیتار ،(1383)وحید قزويني، محمدطاهر بن حسین
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگى

 ( 1373ورسلي، پتر ،)انتشارات ، تهران1، ترجمه حسن پويان، جلدمدرن یشناسجامعه ،
 چاپخش.
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 کز اسناد مجلس ، تهران، کتابخانه موزه و مر2لد، جظفرنامه(، 1387ين علي )الديزدی، شرف
 شورای اسالمي.

 مقاالت

 ،ق فقه و حقو ،«یبررسي مفهوم کودک با رويکرد به حوزه کیفر» ،(1386) لیال سادات اسدی

 .46و  45شماره  ،خانواده

 ها )سیاست اهل و ادهکتب اخالقي و مشکالت خانو»، (1353) باستاني پاريزی، محمد ابراهیم
 .58 ، شمارهمکتب مام، «اهل سیاست در کتب اخالقي فارسي(

 ر دوران دتربیتي هلل  -بررسي جايگاه اجتماعي»، (1393) بهرام نژاد، محسن و سارا داراب زاده
 .19 ، شمارهریخ فرهنگیمطالعات تا، «سراحرمصفوی: امیران قزلباش و غالمان 

 وپرورش، وزارت فرهنگآموزش، «روش آموزش در دوره صفويه»، (1319) بیاني، خان بابا ،
 .1 شماره

 یوع اعتیاد به پیدايي و ش»، (1396) تابش، يعقوب و سید هاشم آقاجری و عطاءاهلل حسني
 .21 ، شمارهتاریخ ایران، «افیون در عصر صفوی

 وپرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفويهآموزش»، (1387) تکمیل همايون، ناصر» ،
 .5 ، شمارهپژوهش نامه تاریخ

 1285) انريبازی و سرگرمي کودکان در ا»، (1395) رحمانیان، داريوش و زهرا حاتمي-
 .2 ، شمارهجستارهای تاریخی، «ش(1320

 های مفهومي دوران کودکي در تطور زيرساخت»، (1395) سجاديه، نرگس و سعید آزاد منش
 .1 ، شمارهفلسفه تربیت، «کيز کودسوی مفهوم پردازی اسالمي اتاريخ: به

 گاه اجتماعي بررسي جاي»، (1393) شايسته فر، مهناز و محمد خزائي و شهین عبدالکريمي
های نسخ س تطبیق نگارهق( بر اسا983-930) یطهماسب صفوزنان و کودکان در دوره شاه

 .2 ، شمارهزن در فرهنگ و هنر، «شاهنامه طهماسبي و هفت اورنگ جامي

 184 اره، شمپیوند، «اقامه نماز در دوران کودکي و نوجواني»، (1373) قايمي، علي. 

 د و کوششخر، «تشکیالت آموزشي ايران در دوره صفويه»، (1349) گلشني، عبدالکريم ،
 .1 شماره
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 ر معماری مدارس آن د ریمفهوم آموزش و تأث»، (1395) وثیق، بهزاد و رضا قدردان قراملکي
، های معماری اسالمیپژوهش، «س سلجوقي و صفوی()مقايسه تطبیقي مدار ياسالم
 .12شماره

 مجموعه مقاالت

 ( ،1383ترکمني آذر، پروين ،)«صود علي به اهتمام مق ،«خاندان صفویه و شیعیان گیالن
 ده.، ستوصادقي، مجموعه مقاالت همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمین، تبريز
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