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ترسیم ابعاد دنیای کودکان در دورة صفوی ،همچون تاريخ زنان ،اغلب در ارتباط با وقايع دربار و
بزرگان ثبت و ضبط شده است .منابع تاريخي از جمله گزارشهای سیاحان و سفرنامهنويسان در
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اغلب منجر به قتل ،مقطوعالنسلي و کوری کودکان ميشد و در واقع تربیت کودکي آنها مغاير با
تربیت سیاسي و امور مملکتداری بود .مصائب کودکان وابسته به دربار از جمله غالمبچهها ،کاالی
جنسي شدن و اعتیاد آنها بوده است .در نوع کودکان غیردرباری اگرچه تاحدودی اشتراکاتي از
جمله در تعلیموتربیت ،متون درسي و مذهبي با کودکان دربار داشتهاند اما مخاطرات بیماری ،جنگ
و قحطي و تجاوز جنسي آنها را تهديد مينمود .در عوض اين کودکان از آزادی ،فعالیت و روابط
اجتماعي بیشتری برخوردار بودهاند .روش پژوهش در اين مقاله کتابخانهای و مبتني بر تحلیل
تاريخي است.
واژگان کلیدی :صفويان ،کودک ،دربار ،شاهزادگان ،ايران.
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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 courtaffiliated 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
دنیای کودکان با هر سنجه و معیاری ،تفاوتهای مهمي با تاريخ ستبر و حجیم
بزرگساالن دارد .بنا به اهمیت کودکان دربار و بزرگان صفوی و قرار گرفتن در حلقهای از
قداست و فرّه ايزدی در ارتباط با تبار و نیا و مقوله معنوی سیادت ،صوفي و مرشد که در
تاريخ سیاسي و مذهبي صفويان رايج بود و نیز بر عهده گرفتن نقش سیاسي زودهنگام و
مشروعیتبخشي به ساير ارکان حکومت با داشتن شاهزادگان در کنف حمايت رقبا ،اين
موضوع در شمار مسائل مهم و ارزشمند عصر صفوی به شمار ميرود .کودکان دربار و
کودکان وابسته به دربار که در روند اتفاقات دربار قرار داشتند ،بیشتر در تیررس روايات
تاريخي قرار گرفتهاند .آنها ظرفیت ويژهای برای اجتماعي شدن و بر عهده گرفتن نقش
های مهم سیاسي و اجتماعي داشتهاند و از اين لحاظ دوران کودکي آنها صرفنظر از پیامد
و عواقب آن بسیار مهم و پرحادثه بود .کودکان غیردربار از اين مسئولیتها و خطرات
بهظاهر در امان بودهاند اما مصائب تلخ ديگری چون بیماری مسری ،قحطي و جنگ ،آنها
را تهديد مينمود .درحاليکه دامنه مطالعات مفهوم کودکي در جامعهشناسي ،روانشناسي و
علوم تربیتي بسیار فراخ و گسترده است ،در مطالعات تاريخ ايران جدی گرفته نشده است.
ازآنجاکه مفهوم کودکي اساساً يک مفهوم تاريخي است ،بررسي آن ميتواند به شناخت و
درک صحیحتری از تاريخ ايران عصر صفوی ،منجر شود .در باب اين موضوع ،پژوهشهای
پراکندهای وجود دارد .مطالعات عام صفویپژوهي ،همچون زندگاني شاهعباس پارهای از
مسائل کودکان دربار را بررسي کرده است ( .)1347ناصر تکمیل همايون در مقاله
«آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفويه» ( )1387صرفاً به بررسي تکالیف
آموزش وپرورش فرزندان خانواده و تحوّالت تاريخي آن اشاره کرده است .شايسته فر به
همراه ديگر پژوهشگران در مقاله «بررسي جايگاه اجتماعي زنان و کودکان در دوره
شاهطهماسب صفوی (983-930ق) بر اساس تطبیق نگارههای نسخ شاهنامه طهماسبي و
هفتاورنگ جامي» ( )1393با تکیه بر عوامل تأثیرگذار اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي دوره
صفويه به تحلیل ويژگيهای بصری و جايگاه اجتماعي زنان و کودکان در اين دو نگاره
پرداخته است .مقاله «زيرساختهای مفهوم دوران کودکي در تطور تاريخ» ( ،)1395از
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سجاديه و آزادمنش بر اساس فلسفه تعلیموتربیت به سیر تحوّل مفهوم کودکي در چهار
مقطع تاريخي دوره باستان ،قرون میانه ،دوره رنسانس و دوره معاصر ميپردازند« .مفهوم
آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسالمي» ( )1395از جمله پژوهشهايي است که
وثیق و قدردان قراملکي ،ديدگاههای مختلف درباره مفهوم آموزش ،شیوههای آموزشي و
معماری مدارس کودکان و نوجوانان دوره سلجوقي و صفوی را در قالب مقايسه تطبیقي،
بررسي کردهاند .از جدّیترين مطالعات انجامشده در اين حوزه بايد به کتاب تاريخ کودکي در
ايران؛ از آغاز عصر ناصری تا پايان دوره رضاشاه ( ،)1395اشاره نمود که اگرچه مفهوم
کودکي ،آموزش وپرورش ،بهداشت و کار را در دوره قاجار دوره بررسي کرده است اما مدخل
خوبي از حیث بررسي پارهای مالحظات نظری در تاريخ کودکي و مسائل مرتبط با آن است.
با وجود اين ،در حوزه تاريخ کودکيِ عصر صفوی پژوهشهای موجود تکافوی بحث را نمي
دهد .اين پژوهش سعي دارد تا به زوايای ناشناخته تاريخ کودکان دربار و غیردربار در دوره
صفويه را با استفاده از روش کتابخانهای و تحلیلي بررسي نمايد.
تعریف کودکی و مفاهیم آن
برای کساني که در دنیای امروزی زندگي ميکنند ،کودکي يک مقوله سني ،مرحلهای
آشکار از زندگي و متمايز با دوره نوباوگي و نوزادی است و دورهای بین طفولیت و آغاز
نوجواني است (گیدنز« .)110 :1385 ،دوران زندگي انسانها به نوزادی ،کودکي ،نوجواني،
جواني ،میانسالي و پیری تقسیم شده است .برخي کودک را مترادف صغیر ميدانند و بلوغ را
معیاری برای سنجش کودکي برميشمارند و برخي رشد عقلي را مرز میان کودکي و غیر آن
به حساب ميآورند» (اسدی .)36 :1386 ،ازاينرو «اشتراک نظری در تعريف مفهوم کودکي
وجود ندارد و تالشهای انجام شده برای فراهم آوردن برداشت نسبي از کودکان و دوران
کودکي در جوامع مختلف با مشکالت زيادی روبرو بوده است» (شباني.)93 :1395 ،
«کودک به کسي گفته ميشود که حیاتي اتکالي دارد ،تحت حضانت و واليت ديگران است،
القائات و تلقینات ديگران در او شديداً مؤثر است و از خود طرحي ،فکری و بینشي
شناختهشده ندارد» (قايمي .)26 :1373 ،کودکان نسبت به جايگاه اجتماعي بزرگساالن ،در
فاصلهای دور قرار دارند و ورود تدريجي آنها به فضای اجتماعي گستردهتر بزرگسالي،
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صرفاً بهصورت تصادفي يا بهتدريج بهعنوان يک پاداش يا امتیاز ويژه يا بهعنوان بخشي از
مناسک گذار به جامعه بزرگساالن صورت ميگیرد (جیمز و ديگران .)94-93 :1383 ،از
منظر علم جامعهشناسي دوران کودکي يک مفهوم است و پیش از آنکه وجود خارجي داشته
باشد تصويری است که از آن ارائه ميشود وابسته به زمینههای فرهنگي است (شاهآبادی،
 .)46 :1382ساخت زماني اجتماعي که کودکان زندگيشان را در آن سپری ميکنند به
روايتهای تاريخ اشاره دارد که بهطور مستقیم به کنشهای جمعي کودکان با بزرگساالن
اشاره دارد .مفهوم کودکي با ساير مقولههای ساختاری همانند طبقه ،جنسیت و گروههای
سني تعامل دارد (کورسارو .)584:1393 ،شواهد تاريخي نشان ميدهد که تجربه زندگي
کودکان ،اوقات فراغت و بازیهای کودکانه طبقات فرادست و فرودست اجتماعي در بخش
بزرگي از دوره تاريخ ،يکسان نبوده است (حاتمي .)181 :1395 ،با وجود اين «دوران
کودکي» مفهومي اساساً تاريخي است اما به وجود آمدن سازمانهای فراوان مربوط به
کودکان از عصر مدرن و حدوداً از قرون هفدهم به بعد در غرب رايج شد و قبل از آن تاريخ
کودکي ،حداکثر در حواشي مسائل خانوادگي قرار داشته است (جیمز و ديگران-10 :1383 ،
 ،9پستمن ،80 :1378 ،استیرنس .)85 -84 :1388 ،مفهوم «کودکي» در قرون میانه وجود
نداشته است .البته نه به اين معنا که کودکان را ناديده گرفتهاند يا کوچک ميشمردند ،بلکه
تفکیک دقیقي میان بزرگسالي و کودکي وجود نداشته است ( .)129 :1962,ariesدر متون
ادبي و تعلیمي تاريخ ايران ،از دوران کودکي به گونه گذرا و خالصه ياد شده است .برای
مثال ،سعدی شیرازی بلوغ جسماني را نشانهای مبني بر پايان کودکي و ورود به دنیای
بزرگساالن قلمداد ميکند (سعدی .)159 :1369 ،رسالههای اخالقي و تعلیمي در باب
تربیت ،آموزشوپرورش ،نوع پیشه ،تشويق و تنبیه و آموختن حرفه و هنر به کودکان توصیه
های بسزايي داشتهاند (غزالي321 :1354 ،؛طوسي ،بيتا .)254 :مهمترين ويژگي مشترک
اين آثار ،تاکید آنان بر پذيرش کودکان به عنوان الواحي سپید و نانوشته همراه با نفسي ساده
و پاک است که نوع تربیت و شیوه آن ميتواند در رفتار آينده آنان تأثیر بسزايي داشته باشد
(دانشپژوه .)220-219 :1345 ،در ادبیات عصر صفوی نیز کودکي بیشتر در قالب خامي،
بازيگوشي و ناداني تعبیر شده است:
چون کودکان مکن به تماشا نگاه صرف

اين رشته بهر گوهر عبرت نگاه دار
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(صائب :1364 ،غزل )4712

سرآغاز کودکی دربار صفوی
محدوده دوران کودکي در متون تاريخي دوره صفويه بهطور دقیق ذکر نشده است اما
گزارشهای مورّخان و سیّاحان حاکي از آن است که دوران کودکي از بدو تولد (سال اول
کودکي) تا سن ازدواج يا بلوغ را شامل ميشد (اولئاريوس. )301 :1363 ،ظاهراً مفهوم
کودکي و توجه به مسائل آن در عصر صفويه ،در نزد خانوادههای اشراف ،بزرگان و
شاهزادگان بیشتر مورد توجه بود تا عوام .از ديدگاه جامعهشناسي «زنان ارتباط نزديک و بي
واسطهای با کودکان دارند؛ زنانگي و مادری از بُعد هويتي الزم و ملزوم يکديگرند ،چیزی که
به سادگي در ارتباط با مردانگي و پدری اتفاق نميافتد» ( .)96 :1987,thorneاين امر بي
ارتباط با سنت صفويان در باب کودکان دربار نبود .در بین زنان حرمسرا تنها يک زن بوده
که ميتوانست تا اندازهای بر سالمتي پسرش ايمن باشد و آن زني بود که پسر ارشد -اولین
پسر -شاه را به دنیا ميآورد .بقیه پسران شاه يا در سنین جواني بهطور دسته جمعي سر به
نیست ميشدند و يا آن که در همان بدو تولد ،چندان از خوردن شیر محروم ميشدند که بر
اثر آن جان ميسپردند .سانسون بیان ميکند که اگر زنان شاه در موقع وضع حمل ،خواجه
سرايان را برای خفه کردن نوزاد پسر خود خبر نميکردند ،جان خودشان را در معرض خطر
قرار ميدادند (سانسون.)39 :1364 ،
کودکان دربار و نظام آموزش ،تعلیموتربیت
تربیت و آموزش کودکان و نقش اجتماعي کودکان با توجه به حمايت عاطفي ،اجتماعي
و فیزيکي شکل و تکوين مييابد .کودکان به دلیل اينکه يک مقولهای ساختاری و بخشي
از ترکیب زندگي اجتماعياند ميبايستي در درون هر نظام اجتماعي ،به عنوان يک شکل
کامل و يکپارچه ادراک شوند (جیمز و همکاران .)482 :1383 ،لذا آموزش و تعلیم کودکان
بخشي از اين ادراک محسوب ميشود .کودکان در برخي جوامع به عنوان شهرونداني
بزرگسال تشخیص داده شده و با آنها رفتاری بزرگساالنه ميشد (جیمز و همکاران،
« .)24 :1383در روند کودکي تمريني برای رسیدن به جايگاه بزرگسالي ديده ميشود و
مسیر آن را ميتوان بر اساس سن ،رشد جسماني و توانايي شناختي ترسیم کرد» (,kehily
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 )7 :2004در عصر صفوی برای بسیاری ،آموختن مقدمات علوم ديني و يادگرفتن و خواندن
دعا در ششسالگي به دلیل آمادگي ذهني آنان محدوده مهمي از کودکي بود (شاردن،
 .)932/3 :1393اين خصیصه بیشتر از همه در اهداف تربیتي کودکان دربار صفوی از عصر
شاه اسماعیلاول تا عصر شاهطهماسب ديده شده است .از اين منظر ميتوان به دوران
صباوت شاهاسماعیلاول اشاره نمود که نزد خاندان کارکیا پرورش يافت و دوران مهم زندگي
خود را تحت تعلیم و تزکیه آنان گذراند (غفاریقزويني .)263 :1343 ،مولف تاريخ خاني مي
نويسد؛ شاهاسماعیل به مدت هشت سال در نزد خاندان کارکیا تعلیم علم و آداب و سنت
های الزم را فراگرفت (الهجي .)103 :1352 ،اسماعیل در الهیجان ،علوم ديني و قرآن را
فرا گرفت و «نزد موال شمسالدين الهیجي ،قرائت قرآن مجید فرمود و کارکیا میرزاعلي و
کارکیا سلطانحسن ،برادرش متکفل خدمت او بودند» (ترکمان .)26/1 :1350 ،گويا انتخاب
شمسالدين الهیجي برای تعلیموتربیت اسماعیلمیرزا ،نقش مهمي در ايجاد و عالقه وی به
تشیع داشته است (جهانگشای خاقان )64 :1364 ،الهیجان ،در آن دوره يکي از پايگاههای
مهم مذهب تشیع اثنيعشری بود که در دوران کودکي و نوجواني مسلماً بر اسماعیلمیرزا
بیشترين نقش را داشته است (ترکمنيآذر.)127 :1383 ،
شاهطهماسب حمايت از آموزش کودکان دربار را به خوبي انجام داد .پريخانخانم دختر
شاهطهماسب اول از همان بدو کودکي مورد توجه پدرش قرار گرفت و شاه از دوران کودکي
توجه مخصوصي به تعلیموتربیت وی داشت (افوشتهای نطنزی )69 :1350 ،حتي افرادی را
از خاندانهای بزرگ برای سرپرستي و تربیت او انتخاب نمود (منشيقزويني.)201 :1378 ،
تا جايي که در شعر ،فقه ،اصول و فروع معروف شد (افوشتهای نطنزی .)69 :1350 ،وی
سرودههای بسیاری داشت و مورد ستايش موالنا محتشم کاشاني قرار گرفت (محتشم،
 .) 323 :1344فراگیری هنر نیز در زمره مراحل تعلیمي کودکان بود .سازهای موسیقي مانند
دُهل ،رباب ،فلوت ،تَنبک و چنگهای کوچک را بهراممیرزا برادر شاهطهماسب اول در
دوران کودکي خويش فراگرفت (ممبره .)37 :1393 ،شرفخان بدلیسي درباره حساسیت
باالی آموزش کودکان دربار توسط شاهطهماسب آورده است« :عادت پادشاه چنان بود که
اوالد امراء و اعیان خود را در صغر سن به حرم خاص برده در سلک شاهزادگان اختصاص
داده در تربیت و رعايت دقیقهای نامرعي نميگذاشت .به تعلیم قرآن خواندن احکام شرعیه و
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تقوی و طهارت تحريض کرده ترغیب ميفرمود» (بدلیسي.)527-526 :1343 ،
دربار صفويه در آموزشوپرورش افراد ،آموزشگاههای خاص خود را داشت که «تحت
رياست عالیه و زير نظر مستقیم شاه توسط معلمین و مربیان و لَلِههای درباری به
تعلیموتربیت شاهزادگان و فرزندان درباريان و امراء لشکر و اشراف و خوانین ميپرداختند
(گلشني .)330 :1349 ،غالمان هم در اين آموزش سهیم بودند «غالمان ساده کوچک که
مادام ملتحي نبودند و ريش نداشتند ،لَلِههای مخصوص و معلم مخصوص داشتند که ايشان
را تربیت مينمودند ( .)32 :1980,Minorskyمعموالً فرزندان بزرگان و اشراف در خانهها با
بردن آموزگاران پیش خود ،خواندن و نوشتن ميآموختند و چون مکتب فراخور حال ايشان و
آمیزش با سايرين آنها نبود از رفتن بدانجا خودداری ميکردند (بیاني .)17 :1319 ،در اين
دوره والدين فرزندان خود را از سنین پنج و ششسالگي برای شناخت آداب مذهبي و
خواندن قرآن و آشنايي با نیازهای زندگي به مکتبخانه ميفرستادند و به محض اينکه به
مراحل رشد کافي ميرسیدند ،آنان را به شغلي ميگماشتند .البته سنین يادشده مالک
همیشگي نداشت .شاه اسماعیلدوم در هشتسالگي به خواندن و تعلیم قرآن پرداخته است
(روملو .)10-9 :1357 ،به کودکان دربار خواندن ،نوشتن ،نماز و شرعیات (امور ديني) و
تفسیر قرآن ميآموختند ،شاهعباس تفسیر را خوب ميدانست و در نقاشي و خوشنويسي
تبحّر داشت (شاردن .)1163/3 :1393 ،آموزش آنها توسط بزرگان و صاحبان نام انجام مي
گرفت .محمدطاهر قزويني در عباسنامه مينويسد« :شاهعباس دوم ( )1641-42/1052در
سن 9سالگي بعد از جلوس به تخت سلطنت و پس از اينکه محمدشفیع منجم ساعت شروع
تحصیل را تعیین کرده بود؛ خواندن و نوشتن را نزد میرمرتضي اصفهاني در قزوين فرا
گرفت» (وحیدقزويني .)24 :1329 ،به دلیل نگهداری کودکان در حرمسرا به ويژه از عصر
شاهعباس اول به بعد اطالعات دقیقي از نحوه رفتار شاه با آنها در دسترس نیست .گزارش
ها حاکي از آن است که کودکان خاندان سلطنت همواره در اسارت و انزوا پرورش مييافتند
و جز با پدر و مادر خود که با آنان زندگي ميکردند و خواجگاني که مامور نگهباني آنان
بودند ،هیچکس را نميديدند .آنان زير نظر مادر تربیت و تا زماني که شانزده يا هفدهساله
ميشدند ،تحت نظر خواجگان تعلیم ميديدند (شاردن .)1162-1161/3 :1393 ،شاهزادگان
صفوی از سن هفتسالگي از مادرشان جدا و تا سنین شانزده يا هفدهسالگي ،تحت نظارت
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خواجه سرايان در بخش ويژهای از حرمسرا پرورش مييافتند (سانسون.)29-28 :1364 ،
تربیت پسر به عهدة مادر ،مادربزرگ و بعضى زنان سالخورده بود به اين دلیل که حرمت و
احترامى يافتهاند که نسبت به سايرين افراد ممتازند (نصیری .)22 :1373 ،شاردن اشاره مي
کند؛ کودکان از اينکه پدرشان پادشاه است بياطالع بودند و کسي حق نداشت آنها را از
اين راز باخبر کند .در واقع کودک بدون اطالع و آگاهي از محیط پیرامون خويش و نحوه
اداره مملکت ،جانشین پدرش ميشد .اگرچه نحوه پرورش او در طول اين مدت ،مالک
سنجش سلطنت قرار ميگرفت اما بايد اذعان نمود که کودک از سرنوشت و تقدير خويش
بي اطالع بود (شاردن« .)1162/3 :1393 ،کودکان ساکنان حرمسرا از همان بدو تولد ،تحت
سه لقب از هم شناخته ميشدند :عنوان دختراني که در حرمسرا به دنیا ميآمدند بیگم ،و
مونث آن بیگ است و اين لقب معّرف و بیانگر اين است که شخصیت وی شاهزاده است.
معشوقگان شاه و زناني که در حرم متعّهد امور مهم ميباشند ،خانم نامیده میشوند .زنان
ديگری که در مقام پايینتر قرار دارد خاتون و باقي زنان کنیز نامیده ميشوند .لذا حرمسرای
سلطنتي و دربار از هم جدا هستند» (شاردن .)1313/4 :1393 ،شاهعباس ثاني (-1021
 )1045در سن نُهسالگي بر تخت سلطنت نشست (وحیدقزويني( )338 :1383 ،شاملو:1375 ،
 .)266/1آموزشهای کودکان دربار منحصر به تعالیم مذهبي نبود بلکه بهتدريج آداب
معاشرت ،تعلیمات نظامي مانند تیراندازی ،شمشیر زني ،اسب سواری و بهطور کلي تربیت
بدني را شامل ميشد .سانسون از مهارت شاهسلیمان در کشتي و تیراندازی و شمششیر زني
خبر ميدهد (سانسون« .)30-29 :1364 ،حسینمیرزا» ولیعهد نیز همچون ساير شاهزادگان
صفوى بعد از شاهعباس اول ( 996-1038ه ق) دوران کودکى ،نوجوانى و جوانى خود را در
حرم شاهى گذراند (نصیری )22 :1373 ،اما پس از عصر شاهعباس اول چون در دربار تربیت
و تعلیم جدی برای شاهزادگان صورت نميگرفت ،بیشتر اوقات آنها در حرمسرا و بدون
معاشرت با افراد شايسته و اليق بود .همین امر سبب شد که سلطنت در اواخر دوره صفويه
در سراشیبي سقوط قرار بگیرد.
کودکانَ ،للِهها و خواجگان
مفهوم لَلِهها در دوره صفويه مانند اتابک در ادوار تاريخي قبل ،کاربرد فراواني داشت .لَ ِله
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در لغت به معنای مربي مرد طفلي از اطفال اعیان است .مقابل دَدِه که زن است (دهخدا،
 :1354ذيل لَلِه) .در واقع لَلِه ،مسئولیت تربیتي شاهزادگان را بر عهده داشت که منابع
تاريخي به وفور به آن اشاره کردهاند (ابن بيبي159 :1350 ،و  .)141اگرچه پدر يا مادر در
تربیت کودکان دربار نقش مهمي را ايفا ميکردند اما «لَلِهها» در تربیت اخالقي و رفتاری
کودکان خانواده مرفه جايگاه ويژهای داشتند بهطوری که کودک بیشترين تأثیر را از او مي
گرفت .نخستین طايفهای که منصب للگي شاهزادگان صفوی را بر عهده داشت ،شاملوها
بودند و حسینبیگ از همین طاي فه نخستین کسي بود که اين منصب را بر عهده داشت و
لَلِه سلطانعليمیرزا ،برادر شاهاسماعیل بود .لَلِهها نقش مهمي در تربیت روحي و رواني
شاهزادگان صفوی داشتند .برای نمونه ميتوان به حسینبیگ شاملو لَلِه شاهاسماعیل اشاره
نمود که بسیار با نفوذ بود (امیني 69 :1383 ،و  .)131للگي شاهطهماسباول از هنگام تولد
919ق بر عهده حسینبیگ شاملو بود (عالمآرای شاهاسماعیل ،451 :1384 ،صفوی:1363 ،
 .)398در سال 930ق .شاهطهماسب للگي شاهزاده ساممیرزا را به دورمیشخان شاملو سپرد
(صفوی ،5 :1363 ،روملو ،1138/2 :1357 ،جنابدی .)364 :1378 ،در حقیقت بعد از زنان
دربار و مادران ،بخش مهمي از آموزش کودکان دربار توسط خواجهسرايان انجام ميشد .آنان
در خانه های بزرگان ،سِمَت للگي و آموزگاری کودکان را بر عهده داشتند .به آنان خواندن،
نوشتن ،تعلیمات ديني و مقدمات علوم را ياد ميدادند و هنگامي که به معلماني داناتر نیاز
داشتند ،خواجهها سمت للگي آنان را بر عهده ميگرفتند تا جايي که دقیقهای از مراقبتشان
غافل نميشدند .در واقع پسران پادشاه (مخصوصاً از عصر شاهعباس به بعد) که پیش از
رسیدن به تخت سلطنت بههیچعنوان اجازه بیرون رفتن از حرمسرا را نداشتند بهوسیلة
خواجهها خواندن و نوشتن را ميآموختند .شاردن بیان ميکند «خواجهسراهای دانشمند و
هنرمندی ديدهام که در حرمسرای شاه خدمت ميکردند که بعضي آنها در برخي فنون
مهارت داشتند»(شاردن .)1331/4 :1393 ،در دربار صفويه دو نوع لَلِه وجود داشت .يک
دسته لَلِههای ممتازی بودند که از میان غالمان خاصة شاهي اعم از زنگي يا قفقازی برای
تربیت کودکان شاهزادگان در حرمسرا انتخاب ميشدند و دسته ديگر لَلِههايي بودند که
دوباره از میان غالمان برای سرپرستي و تربیت ساير غالمان برگزيده ،سپس از میان تربیت
يافتگان انتخاب ميشدند .برخي نیز در گروه غالمان خاصه قرار ميگرفتند .طبق گفته
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میرزاسمیعا هر دو گروه يادشده زير نظر يوزباشي غالمان خاصه انجام وظیفه ميکردند و
رئیس آنها دارای عمارت ،دستگاه ،تیول و مواجب معیني بود (میرزاسمیعا)19-18 :1368 ،؛
اما در بعضي موارد «خواجهسراياني بودند بيآنکه سهمي در حکومت داشته باشند ،تنها
وظیفه آنان به عنوان محافظ تخت خواب شاه محدود ميشد و نه پاسداری از تخت
پادشاهي» (طباطبائي .)22 :1381 ،کمپفر اشاره ميکند ،لَلِه شاهزاده از غالمان خاصه بود و
به کودک دربار بیشتر آدابداني و دينداری ميآموخت؛ اما نگاه منتقدانه وی بیان ميکند که
در اين نظام تربیتي ذهن کودک با افسانههای موهوم پُر ميشد و اصليترين اصول تربیت
شاهزادگان که شامل شناخت قوانین مملکتداری ،ورزش ،تربیت بدني ،تمرين هوش ،در
ادراک و سرعت انتقال و اصول جنگ بود به آنها ياد داده نميشد و در عوض آنها در
شهوتراني و ميخوارگي پرورش مييافتند (کمپفر 29-27 :1363 ،و  .)227اين عمل بیشتر
برای احاطه لَلِهها بر آنها بود تا کودکان بر آنها غلبه و طغیان نکنند البته للگان تنها معلم
حکومتي نبودند ،بلکه اغلب آنها سیاستمدار و نظامیان باتجربه بودند که عموماً بهواسطه
همین مولّفهها در مقام تربیتي شاهزادگان قرار ميگرفتند (بهرامنژاد و همکاران.)38 :1393 ،
برای نمونه ميتوان به دورمیشخان شاملو اشاره نمود که شاهاسماعیل ،للگي ساممیرزا را به
وی سپرد و آنها را به حکومت خراسان فرستاد (منشي قزويني )137 :1378 ،لَلِهها مي
توانستند نظرات خودشان را در امور کشورداری اعمال کنند .شاهصفي دوم که مانند ديگر
شاهزادگان در حرم پرورش يافته بود بعد از آغاز سلطنت نیز کامالً در سلطه خواجهسرايان
بود .دو تن از خواجهسراهای سیاهپوست به نام آغا مبارک و آغا کافور چنان در شاه نفوذ
کرده بودند که شاه در هیچ امری بدون نظر از آنها اقدام به کاری نميکرد (کمپفر:1363 ،
 )229کساني که خواجه بودند از همان بدو کودکي که سن هفت تا دهساله داشتند اخته و
نسبت به هوش و استعداد ،رفتار و اندام خوش ،دانش و ادب و هنری که ميآموختند فروخته
ميشدند .البته همه خواجهها دارای استعداد هنری ،فني ،علمي و نیروی جسماني کافي برای
تربیت کودکان حرمسرا نبودند و تنها تعداد معدودی از آنها برای آموزش کودکان در نظر
گرفته ميشدند (شاردن.)1331/4 :1393 ،
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معضالت کودکان دربار
کودکان در کشاکش وقایع حرمسرا
ورود به حرمسرا يا اندروني شاه ،جز برای شخص شاه و خواجهسرايان مجاز نبود
(فیگوئروا .)213 :1363 ،کانون اصلي منازعات سیاسي ،داخل دربار بود که مستقیم حیات و
ممات کودکان دربار را تعريف مينمود .هنگامي که شاهطهماسب در سال  984ق .فوت
کرد ،حیدرمیرزا در درون حرم سرا بر سر جنازه پدر در میان مادر و طرفداران خود قرار گرفت
و با طرفدارانش دست به تالش برای پادشاهي زدند نهايتاً بسیاری از شاهزادگان که در میان
آنها کودکان نیز بود قرباني تصمیم خشونتآمیز شاهاسماعیل دوم به روش کورکردن و خفه
کردن شدند (ترکمان 149/1 :1350 ،و افوشتهای نطنزی )22-21 :1350 ،شاهعباس به
دلیل اينکه ميترسید ،پسر ارشدش ،صفيمیرزا نسبت به جان وی سوءقصد کند او را کُشت
و فرزندان ديگر را کور کرد وی اين روش را مرسوم کرد تا شاهزادگان در حرمسرا نگاه
داشته شوند (جنابدی)1183 :1378 ،
با اين وضعیت ،حرمسرای پادشاه برای شاهزاده جوان در حقیقت همانند قفس طاليي
شد که بیرون شدن از آن تقريباً ناممکن بود .بديهي است زماني که به قدرت شاهي مي
رسید ،به دلیل عادات ناپسند ،نميتوانست خود را با موقعیت و شرايط جديد تطبیق دهد .اين
همان عاملي بود که همه افرادی که مترصد قدرت و کسب منافع بودند با آن توافق داشتند
(کمپفر )36 :1363 ،تأثیر گذراندن دوران کودکي در حرمسرا برای آينده حکومتداری سخت
بود .شاهسلیمان ،تحت تربیت حرمسرا و خواجهسرايان از امور کشور غافل ماند و به دلیل
پرورش سنتي دوران شاهزادگي خود ،برای ساماندهي امور مملکتي نتیجه برعکس داشت.
با توجه به سن کم پادشاهان صفوی ،تمام اداره مملکت بر دوش وزيراعظم بود گويا
وزيراعظم در باطن قدرت سلطنتي را اعمال ميکرد و شاه فقط در ظاهر صاحب و واجد آن
بود (کمپفر .)73 :1363 ،شاهسلطانحسینصفوی بیستوپنج سال از عمرش را در حرمسرای
شاهي گذراند (نصیری.)44 :1373 ،
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دختران شش يا هفتساله ،زنان و معشوقگاني که بچههايشان زنده بودند يا مدتي در
حرمسرا زندگي ميکردند هرگز از حرم بیرون نميرفتند .البته بعد از تولد نوزاد ،عمارتي
جداگانه و خاص در اختیار آنان قرار داده ميشد و به نسبت اين که نوزاد پسر يا دختر است و
شاه دارای فرزندان کم يا زياد باشد خدمتگر به آنان تعلق ميگرفت (شاردن:1393 ،
 .)1316/4بااينحال ،محرومیت کودک شاهزادهها از آزادی و استقالل از بدترين ،شومترين
و سختترين مصائب حرمسرا به شمار ميرفت .انواع شکنجهها بنا به اراده سیاسي در
حرمسرا برای کودکان اعمال ميگرديد «برخي زنان آبستن را خفه ميکنند ،برخي را به
سقط جنین اجباری محکوم مينمايند و نوزادان را چندان از خوردن شیر محروم ميدارند تا
جان بسپارند يا بهگونهای ديگر تلف ميکنند» (شاردن .)1316/4 :1393 ،اين مصائب بیشتر
برای کودکان شاهزادگان است اما سرنوشت زنان ديگر که در مرتبه پايینتر قرار داشتند اين
بود که با فرزندان خود در گوشهای از حرمسرا در حال تبعید و انزوا به سر ميبردند .ميتوان
به فرزندان ذکور سالله شاهي صفويه اشاره نمود که آنان را در حرمسرا پنهان و در بيخبری
و ناداني تربیت ميکردند و تنها دو سه خواجه به آنها خواندن و نوشتن ميآموختند و آنها
را تیراندازی و سواری حیوانات همراهي ميکردند (تاورنیه.)17 :1382 ،
«دوران کودکي ،بخشي از وجود شخصي است که شديدترين کنترل در قبال آن اعمال
ميشود .سالمت ،آسايش ،تربیت و پرورش کودکان ،هسته اصلي برنامههايي است که مي
کوشند کودک را از تهديدات اخالقي ،جنسي و فیزيکي حفاظت کنند» ()121 :1989 ,rose
تمام اين عوامل در تربیت کودک نقش مؤثری دارند بااينحال در بیشتر ادوار صفوی پس از
اينکه فرزند ارشد ،به تاج و تخت ميرسید از تنظیم و تمشیت امور ناآگاه و آن را به
وزيرانش واگذار و به اقتضای سنش به عشرت و نشاط ميپرداخت (تاورنیه.)215 :1382 ،
همین امر سبب شد که مدت مديدی طول بکشد تا فرد جانشین شاه با توجه به سن کم به
درک درستي از محیط پیرامون خويش برسد و به امور مملکتي واقف شود .به همین دلیل
مفهوم «فرهنگپذيری» به تأخیر ميافتاد .در واقع کودکان ،فرهنگِ گروههای انساني که
خود را درون آن مييابند ،قبول و بهتدريج آن را جذب و کسب ميکنند ( Ritchie, 1964:
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 .)117لذا با توجه به اقتضای سن کودک ،فرآيند اجتماعي شدن به صورت آرام در محیط
پیرامون وی شکل ميگیرد .رشد و گسترش حرمسراها در اواخر دوره صفويه و مشکالت آن
فرهنگپذيری و نقش اجتماعي مطلوب را از کودکان سلب نمود و آنها نتوانستند تحت
آموزش و تربیت صحیحي نسبت به بر عهده گرفتن مسئولیت آينده خود داشته باشند .آنها
برای حفظ جان و عدم شورش بر پادشاه ،تحت نظر هلل زندگي ميکردند و همین عامل
سبب انحطاط اخالقي ،آسیب جسماني و عدم جسارت و تمرکز در تصمیمگیری امور دربار و
سیاسي شد.
مهمترين معضالت کودکي در دربار ،بحران جانشیني و کشمکشهای مربوط به آن بود.
مخصوصاً پس از دوره شاهطهماسب اول که شدت منازعات بیشتر شد .شاهطهماسب در واقع
خردسالتر از آن بود که بتواند از عهده اداره کشور برآيد و همین امر سبب فرصتي برای
کسب قدرت قزلباشان شد (الحسیني .)84 :1379 ،دامنه بحران جانشیني ساير کودکان
اطراف شاه را نیز در برميگرفت .برای مثال شاهعباس اول بعد از آبستن شدن دو خواهر
خود ،دستور داد که نوزادان آنها از بین ببرند (تاورنیه .)211 :1382 ،شاردن نیز از میل و
اراده مطلق شاه برای زنده ماندن يا کشته شدن کودکان دربار سخن رانده است (شاردن،
.)1164/4 :1393
اعتیاد به افیون ،يکي از معضالت اجتماعي در دوره صفويه به شمار ميرفت که در
برخي از مجالس و مهمانيهای دربار نیز استفاده ميشد (عمادالدين شیرازی،133 :1388 ،
متي ،149-148 :1398 ،تابش و همکاران .)34 :1396 ،چنانکه فیض کاشاني از پسرش
درخواست ميکند که در چنین مهمانيهايي حاضر نشود (فیض کاشاني .)11 :1387 ،لذا
حذف کودکان دربار ،بهوسیلة ترياک و اعتیاد تدريجي به افیون مرسوم بود که از همان بدو
تولد صورت ميگرفت .به دستور شاه اسماعیل دوم ،شاهزاده سلیمان میرزا (نوه دختری
شاهطهماسب) را در سال 984ق با خوراندن بیش از حد ترياک بر سر رقابتهای جانشیني
هالک نمودند (تتوی و قزويني .)5925/8 :1382 ،استفاده بیش از حد افیون برای حذف
رقبای سیاسي و يا خودکشي رايج بود .شاه اسماعیل دوم مخصوصاً از اين حیث قابلذکر
است؛ چنانکه اعتیاد وی به افیون و زندگي سخت پیش از رسیدن به سلطنت را عاملي برای
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لذتجويي و گشودن عقدههای کودکي وی ميدانند (ترکمان219-218/1 :1382 ،؛ حسیني
منشي410 :1385 ،؛ غفاری کاشاني380 :1414 ،؛ جنابدی.)585 :1378 ،
مقطوعالنسل و کور کردن
اخته کردن پسران اغلب در سنین کودکي انجام ميشد .در واقع اين عمل ابتدا برای
عدم رسیدن آنها به تاج و تخت و دوم برای استفاده آنها در حرمسرا صورت ميگرفت.
تاورنیه بیان ميکند والي تبريز (میرزا ابراهیم) به جراح فرنگي ،دستور اخته شش پسر گرجي
مسیحي را داده بود که البته هیچکدام از آن شش پسر نمردند و به حرم شاهي فرستاده شدند
(تاورنیه .)240 :1382 ،مقطوعالنسل نمودن کودکان دربار به اين دلیل بود که نتوانند بعدها
بهوسیلة وراثت به تاج و تخت برسند (دالواله .)250:1370 ،عالوه بر اختهکردن ،کورکردن
کودکان هم بدين منظور صورت ميگرفت .شاردن بیان ميکند که کور کردن کودکان
شاهزادگان منطبق با مصالح ملي است و منافاتي با قوانین شرعي و عرفي ندارد؛ اما شاهان
صفويه به دو دلیل به کور کردن کودکان دربار بسنده ميکردند «نخست اين که ريختن
خون بيگناهان حرام و دوم ديگر اينکه ممکن است بازماندگانشان بالعقب بمانند و اگر آن
شاهزادگان زنده نباشند ،نژاد قانوني پادشاه از بین ميرود» (شاردن-1161/3 :1393 ،
.)1162
سرآغاز کودکان غیردربار
تولد و آغاز حیات کودکان در اين دوره با رسوماتي همراه بوده است؛ زناني که درد
زايمان داشتند و به علل مختلف نميتوانستند وضع حمل کنند ،دوستان و خويشاوندانشان به
مکتبخانه ميرفتند و برای هر پسری که کار خالفي کرده و چیزی را شکسته يا ضايع
کرده است پولي به مالی مکتبخانه ميدادند تا آن شاگرد را تنبیه و مجازات نکند زيرا
معتقد بودند که با اين کار جنین نیز از زندان شکم مادر رها شده و بیرون ميآيد (اولئاريوس،
 .) 670 :1363بريدن بند ناف کودک ،شستشوی وی ،طرز قنداق کردن و نوع تغذيه و شیر
دادن کودک ،ختنه کودکان و نامگذاری آنها از مراسمهای ديگر بود (سیريل-314 :1686 ،
 .)315وقتي نوزادی به دنیا ميآمد و اين خبر را کسي به پدر طفل ميبُرد ،ميبايست هديه
درخوری از او بگیرد (شاردن .)779/2 :1393 ،مردمان اين سرزمین (ايران) اسامي کودکان را
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از نامهای ائمه و اولیا و اوصیای دين خود يا اديان حقه ديگر با بزرگان تاريخ خود يا عناويني
که بیانگر تقوا و فضیلت باشد انتخاب ميکردند (شاردن .)778/2 :1393 ،به نوشته تاورنیه،
ايرانیان نام خانوادگي نداشتند اما مانند يهوديان برای شناسايي میان خود ،چون نام کسي را
ميبردند ،او را فالن پسر فالن ميگفتند« .وقتي که برای ختنهسوران و نامگذاری کودکي
ميآيند سه چهار نام روی تکههای کاغذ مينويسند و توسط طفلي يکي از آنها را بیرون
ميکشند و اغلب نام بچه را بنا بر آن قرعه ميگذارند .برای عمل ختنه مانند ديگر مسلمانان
زمان مشخصي ندارند .بیشتر اوقات آن را در سنین پايین انجام ميدهند تا کودک به اندازه
سنین باال درد نکشد» (تاورنیه .)284 :1382 ،ايرانىها پسران خود را در هفت ،هشت و يا
نُهسالگى ختنه مىکردند و سپس نوشابهاى شیرين به او ميدادند تا احساس درد نکند
(اولئاريوس« .)329 :1363 ،اصالت کودکان از سوی پدرشان است ،خواه از کنیزی زرخريد يا
متعه يا زن عقدی زاده شده باشند .در ايران اصالت افراد که آن را سیادت مينامند مبتني بر
آن است که از نسل محمد (ص) باشند» (تاورنیه.)316 :1382 ،
برای جلوگیری از رسیدن چشمزخم به کودکان ،رايجترين اقدام ،بستن خرمهره به
پیشاني کودک و يا آويزان کردن آن به گردن او و يا بستن و ان يکاد به بازوی او بود .برای
اين منظور از برخي مواد دارويي نیز استفاده ميکردند؛ مثال سوزاندن مشک ،اسپند و يا
کهربا .اگر کودکي دچار بیماری ميشد و بیماری او در اثر نظر خوردن تشخیص داده ميشد
برايش تخممرغ ميشکستند و اعتقاد داشتند که بعد از شکستن تخممرغ حال طفل خوب
ميشود .تخممرغ ،خاکهذغال و نمک را در ظرفي که سکهای در آن انداخته بودند خوب
مخلوط ميکردند و آن را به سَر طفل ميمالیدند و بعد سکه را به فقیر ميدادند و برای
درمان طفلي که بیماری او در اثر نظر خوردن تشخیص داده شده بود درمانهای فوق العاده
گوناگوني که همه جنبه خرافي داشتند وجود داشت (سیريل .)317 -316 :11386 ،هربار که
نوزاد را ميشستند چند قطره آبنمک به داخل چشم ،گوش ،بیني و دهان او ميچکاندند.
روزی يک بار نیز به مفاصل دست ،زير زانو ،زير گردن و ساير نقاطي پوست بدن نوزاد دارای
چینخوردگي بود پودر برگ مورد و برگ گل سرخ نیز ميپاشیدند؛ اما انجام اين کار با توجه
به جنسیت نوزاد متفاوت بود .بدن نوزاد پسر را تا پنجماهگي با روغن زيتون و بدن نوزاد
دختر را تا سهماهگي با روغن بنفشه چرب ميکردند (سیريل.)315-314 :1386 ،
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اگر موضوع تاريخ کودکي اين دوره را به اقلیتهای مذهبي توسعه دهیم ،اختالفاتي نیز
از حیث آداب و مناسک کودکي مشاهده ميشود همچون غسل تعمید کودکان ارامنه در روز
يکشنبه که از ضروريات و امّهات مذهبي بود (تاورنیه113-112 :1382 ،؛ کارری:1383 ،
 .)105-104گبرها کودکان تازه متولد شده خود را با آب مخصوصى که مقدار زيادى گُل در
آن ميجوشاندند در حضور موبد و دعا او را شستشو مىدادند (کارری .)97 :1348 ،نامگذاری
کودکان ارامنه معموالً در روز تولد انجام مىگرفت (کارری .)104 :1383 ،آموزش درسي
ارامنه تحت تأثیر متون مذهبي مسیحیت گريگوری و گاه نیز با عالقهمندی به زبانهای
غربي از جمله فرانسه بود (تاورنیه .)84-83 :1382 ،بااينحال در کثرت اوالد فرقي میان
ايرانیان مسلمان و ارامنه نبود .ارامنه نیز «خانوادههايشان خیلي گسترده است ،پسرها ،نوهها
و نتیجهها هم در زير يک سقف با هم زندگي ميکنند؛ وسايل زندگيشان مشترک است»
( .)24 :1977,cart wrightروايت شاردن از ايام کوتاه کودکان ارامنه را ميتوان در حکم
ويژگي کلي و قابلاطالق به همه کودکان اعصار موردبحث دانست «کودکان اين گروه
مردمان تا نُه و دهسالگى زيباترين کودکان جهانند ،اما از آن پس در صورتشان جوشهاى
زياد نمودار مىشود .بر چهرة دلفريب دخترکان نیز همانند سیماى پسربچهها جوش بسیار
مىنشیند ،و طراوت و شادابى زنان پس از بیستوپنجسالگى نمىپايد .از آن پس بر عارض
لطیف و گلگونشان چینهاى زشت نمايان مىشود و جملگى کريه مىنمايند» (شاردن،
 .)1573/4 :1393ازاينرو دوران تفريح و بازی کودکان زياد نبوده است و مراحل ورود آنها
به کار و ازدواج بسیار زود اتفاق ميافتاد.
از نوع بازی کودکانه اين دوره اطالع زيادی در دست نیست .در گزارش اروپائیان نیز
اشارات مختصری آمده است؛ تفريح معمولي جوانها و بچهها پروازدادن بادبادک است و آن
لوله مقوايي بود که دُم درازی به آن ميبستند و با نخ نازکي آن را به هوا ميفرستادند.
صدای اين بادبادک در حال پرواز شبیه صدای ارگ کلیسا بود (کارری.)168-167 :1383 ،
کودکان غیردربار ،مکتب و تعلیم
برنامههای آموزشي مکتبخانههای عصر صفوی که کودکان غیردربار را تحت رياست
مال و خلیفه (جانشین مال) آموزش ميداد؛ شامل قرآن ،تربیت و آموزش ديني ،علمي که
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مختص خواندن و نوشتن مقدمات سواد فارسي و عربي و مخصوص ًا ادبیات و اشعار فارسي
مخصوصاً گلستان و بوستان سعدی و علم حساب بود (کمپفر28 :1363 ،؛ اولئاريوس:1363 ،
680؛ 302؛ وحید قزويني24 :1383 ،؛ گلشني )86 :1349 ،غالب اين مدارس در مساجد يا
درجوار آن بوده است (کارری .)44:1383 ،خواندن قرآن و فراگرفتن تجويد و گاه معاني آن
اساسي ترين بخش آموزش کودکان و نوآموزان بود و اين امر بهطور مشترک خاندان
سلطنتي و بزرگان جامعه را نیز در بر ميگرفت .محمدعلي حزين در احوال خود نوشته است
«در دو سال سوادخواني و خطي میسر آمد ...مال هشتسالگي والد مرحوم اشارت به تجويد
و قرائت قرآن نمود»(حزين)11-10 :1332 ،
در روند تعلیم کودکان ،تنبیه امری عادی و متعارف بود که با کوچکترين خطايي با
چوبدستى مال کتک مىخوردند ،پاهايشان را به فلک ميبستند .گاهي «دستان محصلین
خالفکار را مىبندند و آنچنان ضربه مىزنند که خون از زير ناخنشان فواره ميزند .حال اگر
گناهى که از محصل سرزده است بزرگ باشد و يا هنگامى که او را مىخواهند به چوب فلک
ببندند از دست مال بگريزد ،او را مىگیرند و پاشنه پايش را مىشکافند و بر آن زخم نمک
مىپاشند» (اولئاريوس .)303 :1363 ،اولئاريوس علت اينهمه تنبیه را اين نکته ذکر کرده
بود که چون کودکان ايرانى داراى طبیعتى خشن هستند به مجازاتهاى معمولى اهمیت
نمىدهند ،بنابراين بزرگترها مجبور بودند اينچنین با خشونت و شدت عمل کنند .دلیل
ديگر اينهمه خشونت ،تعدّد و کثرت فرزندان بود زيرا مردان ايرانى همسران متعدّد اختیار
ميکردند ،بنابراين کودکان بسیارى نیز به دنیا مىآوردند .برخى از کودکان سالهاى اول
زندگى خود را مانند زندانیان در اطاقهاى دربسته نزد مادران خود به سر ميبردند و اجازه
نداشتند که مدت زيادی در برابر چشم پدر خود ظاهر شوند .همچنین اکنون ،آنچنان
اجبارى وجود ندارد که تیراندازى با کمان و اسبسوارى بیاموزند و تعدادى از آنها همینکه
خواندن و نوشتن فراميگرفتند ،مشغول کار مىشدند ،تعداد ديگر محرّر (کاتب) مىشدند و يا
اينژ که به تحصیل دانش ادامه مىدادند .در واقع بايد اذعان کرد که کمتر ايرانى ديده مىشد
که خواندن و نوشتن نداند ،بدون در نظر گرفتن اينکه در کدام قشر اجتماعى قرار داشت،
زيرا ايرانىها فرزندان خود را زودتر از زمان معمول به مدرسه مىفرستادند (اولئاريوس،
301 :1363و  )303بااينحال همیشه مکتبخانه ،جای خوب و مناسبي برای تحصیل نبود
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مخصوصاً برای بزرگان و کساني که دارايي و تمکّن داشتند .لذا افراد متمکن برای تحصیل
فرزندان خود معلمان سرخانه به خدمت ميگرفتند ،حتي آنان که دارايي بسیار داشتند معلمین
را در خانه خود ميآوردند (شاردن .)942/3 :1393 ،تاورنیه بر اين امر صحّه ميگذارد و بیان
ميکند که «کودکان خانوادههای اعیاني به مدرسههای عمومي نميروند و پدرانشان کساني
را برای تعلیم آنها به خانه ميآورند و آنها را تا سن هجدهسالگي جز برای شکار يا
تیراندازی يا چوگان بازی نميگذارند از خانه خارج شوند ،بدين جهت اين کودکان با شعور و
متمدن و شريفاند و هرگز از دهانشان سخنان زشت بیرون نميآيد ،زيرا هیچ معاشرت و
آمیزشي با مردمان پَست ندارند» (تاورنیه .)262 :1382 ،گاه سیاستهايي برای ازدواج
کودکان انديشیده ميشد که از مراحل تعلیم و مکتبخانه تا ازدواج را در بر ميگرفت« .در
بالد شیعه به تخصیص مشهد مقدس معلي و سبزوار و استرآباد و قم و کاشان و يزد و تبريز
و اردبیل ،چهل نفر از ايتام ذکور و چهل نفر از اناس ،مبلوس و مايحتاج تعیین فرموده ،معلم
و معلمه شیعهمذهب پرهیزگار و خدمتکاران صالحیتشمار قرار داده ،تربیت ميکردند و در
هنگام بلوغ هرکدام را با ديگری تزويج داده ،غیربالغي در عوض ميآوردند» (ترکمان:1350 ،
.)1124/1
«پدران و مادران چون بیم ميکنند اگر فرزندانشان به مکتب و مدرسه بروند براثر
همنشیني و همصحبتي بچههايي که تربیت صحیح ندارند اخالقشان فاسد شود ،آنان را به
مدرسه نميفرستند بلکه معلم سرخانه برای آنان ميآورند .همچنین به آنان اجازه نميدهند
که با خدمتگران صحبت بدارند ،و نیز کمال مراقبت را به کار ميبرند تا چشم فرزندانشان به
نظرهای زشت و ناسزاوار نیفتند و گوششان حرف بد نشنود .خدمتگران نسبت به آنان نهايت
ادب را رعايت ميکنند .افراد طبقات پايینتر نیز در تربیت فرزندان خود سعي بسیار به جا
ميآورند و از دويدن در کوی و برزن و بازی کردن بسیار در بیرون خانه و جنگ با همساالن
و بازیگوشي و شیطنت منعشان ميکند .آنان هر روز دوبار بچههای خود را به مدرسه مي
فرستند و وقتي به خانه بازگشتند آنها را نزد خود نگاه ميدارند تا به شغل و پیشهای که در
آينده بايد بدان اشتغال ورزند آشنا کنند» (شاردن)767/2 :1393 ،
کودکان در سنین پنج يا ششسالگي به مکتب ميرفتند و مقدمات خط و کتابت و قرآن
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و ادبیات فارسي را فرا ميگرفتند (جزايری ،بيتا )302/4 :و چون بر اين باور بودند که در
سنین کمتر مغز کودکان برای آموختن خواندن و نوشتن آمادگي ندارد کمتر اتفاق ميافتاد
که پیش از ششسالگي آنان را به اين کار وادارند (شاردن )932/3 :1393 ،به گفته شاردن
حساسیت در اين نوع تعلیموتربیت و نیز وجود مدارس عمومي که کمکهزينه به طالبان
علم ميداد سبب شد تا ايرانیان بعد از کودکي نیز تنها به شوق و عشق دست يافتن به
مراتب عالي دانش و ادب و نه برای تحصیل ثروت ،به جستجوی علم بپردازند (شاردن،
 .)1595/4 :1393گويي تنبیه برای اين کودکان بیشتر و فزونتر بوده است« .در ايران
شاگرد خالفکار را دو نفر از همشاگردیهای او روی زمین به پشت خوابانده و پاهايش در
چوب فلک ميگذارند و بلند ميکنند و مال با چوب و ترکه ضربات شديدی بر کف پای او
وارد ميآورد و گاهي اوقات چوب را به کف دست آنها ميزنند .بهطوریکه از ناخنهايشان
خون ميآيد و اگر خالف پسربچه شديد باشد کف پای او را شکاف داده و در آن شکاف
نمک ميپاشند .طبیعت کودکان ايراني خشنتر از کودکان اروپايي است و سرسختتر و
لجبازتر به شمار ميروند و تنبیههای عادی و معمولي ،آنها را از خالفکاری باز نميدارد
(اولئاريوس)676-675 :1363 ،
مشاغل کودکان غیردربار
بنا به گفته تاورنیه کودکان ايراني ،برخالف کودکان ساير کشورها در کوچه بازی نمي
کنند ،بلکه به محض خروج از مکتب پیش پدران خود مينشینند تا کم کم حرفها و
سخنانش را ياد بگیرند .اين شیوه در سراسر ايران معمول و رايج است (تاورنیه)46 :1382 ،؛
اما گذشته از آنکه کودکان اغلب مشاغل پدرانشان را ادامه ميدادند اما برخي از آنها ظاهراً
خیلي زود وارد خدمات نظامي و اداری ميشدند يا دستکم آنها را برای اين کار آماده مي
کردند .پسربچهها را از دوسالگي به خدمت سپاه درميآوردند ،بدين گونه که نام و اسم آنان
را با حقوقي (ماهي نیمتومان که معادل  22لیور و  10سو) در دفتر ارتش ثبت ميکردند که
به اين حقوق سال به سال افزوده ميشد (شاردن .)1198/3 :1393 ،کتابنويسي از جمله
مشاغل کودکان عامه و غیردربار به شمار ميرفت .عدم وجود چاپخانه در ايران و هزينه
گزاف و گران چاپ کتاب سبب شد تا خانوادههايي که فرزند بیشترى دارند ،فرزندان خود را
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به فراگرفتن هنر خوشنويسى و کتابت وادار کنند .چندين هزار نفر از اين افراد از طريق
کتابنويسى و بهطورکلى نوشتن امرار معاش مىکردند (اولئاريوس .)280 :1363 ،تعلیم اين
هنرها برای اطفال توسط مالها صورت ميگرفت .مالجان کاشي «خوشنويس بود و خطي
اختراع کرد موسوم به شکستهبسته و اغلب اوقات به تعلیم اطفال ميگذارند» (صفوی،
 .)261 :1314گلشني کاشاني «خطوط را طوری مينويسد و به تعلیم اطفال مشغول است»
(صفوی .)285 :1314 ،ايرانیان داشتن شاطر را از بزرگي ميدانستند .اين شاطران
پشتدرپشت ،از پدر تا پسر ،خدمت ميکردند و دويدن را با تمرين ميآموختند .آنها
کودکان را از سن شش يا هفت به راهرَوی جَلد و سبک عادت ميدادند .به اين صورت که
در سال اول يک نفس يک فرسخ ميدوند و نوعي نیمهيورتمه ميروند .سال دوم دو يا سه
فرسخ ميدوند و سالهای بعد به همان نسبت بر مسافت اضافه ميکنند( .تاورنیه:1382 ،
 .)46گاهي نیز از اطفال برای سرگرمي ،شعبدهبازی و بندبازی استفاده ميشد (شاردن،
 789/2 :1393و .)785
معضالت کودکان غیردربار
بیماری کودکان
اين معضالت شامل بیماری کودکان ،ازدواج زود هنگام ،قرار دادن کودکان در رسوم
اندوهناک عزاداری و وفات ،استفاده جنسي مخصوصاً از کنیزان که گاه دختران کمسنوسال
بودند ،غالمبچگي و نهايتاً آسیبپذيری آنها در جنگها و قحطيها بود .نخستین بیماری
که دامنگیر کودکان تا سن دوازدهسالگي بود ميتوان به کچلي اشاره کرد .شاردن اشاره
ميکند که مهمترين عامل سرايت اين بیماری عدم پاکیزگي تیغ دالک است؛ زيرا دالک با
همان تیغ کثیف سَر تمام بچهها از سن پنج و ششماهگي بهطور معمول هفتهای دو سه بار
ميتراشد و به همین دلیل بچهها به بیماری کچلي گرفتار ميشدند؛ اما بچههای ارامنه از
اين بیماری در امان بودند زيرا آنها سرشان با قیچي اصالح ميشد (شاردن:1393 ،
1129/3؛ تاورنیه.)302 :1382 ،
بسیاری از کودکان هشت و دهساله از ابتال و گزند بیماری سیفلیس در امان نبودند .اين
بیماری زشت بر اثر همخوابگي با زنان روسپي که تقريباً همه به آن گرفتار بودند عارض مي
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شد .همچنین همنشیني کودکان با مبتاليان ،همکاسه شدن و شستوشو در حمامهای
عمومي از جمله عوامل مؤثر نشر و گسترش اين بیماری بود (شاردن-1129/3 :1393 ،
 .)1130کودکان در ايران به آبلهمرغان کمتر دچار ميشدند (تاورنیه302 :1382 ،؛ شاردن،
.)1128/3 :1393
استفاده از عواطف کودکان
استفاده از معصومیت کودکان و برانگیختن عواطف ،جزئي از مخاطرات کودکان
غیردربار بوده است .کودکان بهواسطه معصومیت و بيگناهي همواره بخشي از روند
برانگیختن حس ترحّم در مراسمها ميشدند .ازاينرو آنها بخش الينفکي از مراسم
عزاداری بودند «وقتى کسى مىمیرد در هر وقت روز يا شب باشد تمام مستخدمان خانه و
کودکان و بستگانش ،در کوچهها پراکنده مىشوند و فرياد و فغان مىکنند( »...تکتاندرفون
در يابل« .)59 :1351 ،در مراسم عزاداری امام حسین (ع) بر روی عماری تابوتي کوچک به
چشم ميخورد و در تابوت يک بچه کوچک که خود را به مردن زده بود .همه کساني که
اين دو کودک را همراهي ميکردند ميگريستند و ناله و زاری عظیم ميکردند .اين تجسم و
نمايش دو طفالن حسین (ع) است که پس از شهادت امام در دست يزيد گرفتار شدند»
(تاورنیه.)90 :1382 ،
ازدواج زودهنگام کودکان را تا حدودی ميتوان از معظالت دوره زماني موردبحث
دانست اگرچه از نگاه اجتماع آن دوره ،امری طبیعي و عادی به نظر ميرسید اما ايرانیان
فرزندان خود را خیلي زود از سن نه يا دهسالگي نامزدی و به ازدواج واميداشتند (کارری،
)155 :1383؛ اما در ارمنیان ازدواج کودکان از سن پنج يا شش مشاهده ميشد که همان
وقت يک بستر مشترک داشتند (تاورنیه)315 :1382 ،
غالمبچهها؛ کودکان غیردرباری اما وابسته به دربار
شاهدبازی بنا به پژوهشهای انجامشده در زمره معايب اخالقي بوده است که در عصر
صفوی نیز رواج داشت .برخي مطالعات اين فعل را حتي در نزد شعرای بزرگ صفوی و در
ادبیات اين دوره بهطور آشکار رصد کردهاند (شمیسا 220-200: 1381 ،و  .)237-224بهطور
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قطع فرزندان شاهزادگان و بزرگان هیچگاه در معرض اين پديده نبودند و اين سرنوشت شوم
از کودکان غیردربار بود که به دربار صفوی انتقال مييافتند .با آنکه عموماً شديدترين
کنترلها در قبال دوران کودکي ميشود تا کودکان از تهديداتي چون جهل و مخاطرات
اخالقي و جنسي به دور باشند (جیمز و همکاران )27 :1383 ،اما اخالق جنسي در دوره
صفوی با فراز و فرودهايي همراه بود که دامن کودکان و غالمبچههای دربار را نیز در بر مي
گرفت .شاه اسماعیل اول به روايت بازرگان ونیزی ،به هنگام فتح تبريز به عنوان اولین
دستور ،دوازدهتن از زيباترين پسران شهر را به کاخ خود فراخواند (سفرنامه ونیزيان در ايران،
 .)430 :1349افوشتهای نطنزی به نگاه هوسآلود شاهطهماسب به سفرهچي شاهطهماسب
که پسری زيباروی بود اشاره کرده است اگرچه بعدها از اين کار استغفار کرد و دستور داد که
بعد از آن ،غالمان دربار شلوارهايي بپوشند که تا زانوی آنها برسد (افوشتهای نطنزی،
 .)16-15 :1350تاورنیه مينويسد« :شاه که به سي يا سيوپنجسالگي رسیده است ...جز سه
چهار زن از زيباترين زنانش را نميبیند و ديگر زنان بايد ،هرکدام با خواجهای سیاه و دو سه
غالمبچه برای خدمتگزاری به اتاق خود بروند بيآنکه با ساير زنان حشر و نشری داشته
باشند .اين کار برای عدم توطئه برای شاه است» (تاورنیه .)210 :1382 ،مشکالت اين غالم
بچهها گاه مصیبتوار بود؛ در موقع قتل اعتمادالدوله صدراعظم ،يکي از غالمبچههايي که
در آنجا حضور داشت و نميتوانست اين منظره فجیع و دلخراش را ببیند روی خود را
برگرداند و اشک از چشمانش سرازير شد ،شاهصفي متوجه تغییر حالت غالمبچه شد و
بالفاصله به جالد دستور داد تا چشمان آن غالمبچه را هم از حدقه درآوردند (اولئاريوس،
 )730 :1363دالواله در سفرنامه خويش از غالمبچههايي سخن ميگويد که در ضیافتها و
مهمانيهای دربار صفويه مسئول ريختن شراب در جامهای نقره و کشیدن غذا برای
مهمانان بودند (دالواله 24 :1370 ،و  26و  .)295با آنکه شاه سلطانحسین در اوايل
زمامدارى خود طى فرامینى رسم شرابخوارى و صرف مسکرات را شديداً منع و اماکن
فساد ،فحشا  ،قماربازى ،لهو و لعب را برچید و رسم سجده به پادشاه و کورکردن و کشتن
محارم را که سالطین سلف او در پیش گرفته بودند ،برانداخت و به اصالح دستگاه نظامى و
قضايى همت گماشت و بر سادهپوشى و محافظت از اخالق نسوان و کودکان اصرار ورزيد
(نصیری )18 :1373 ،اما اين فرمان ديرهنگام و چندان مورد توجه قرار نگرفت.
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در مجموع ،کودکان عامه از حیث تنّوع جنسي امکان بیشتری را برای مردم فراهم
ميکردند .يکي از راههای «استفاده و لذت بردن از زنان ،خريد کنیز است و مردی که زن يا
دختری را بهعنوان برده و کنیز خريداری کرد ،در حقیقت مالک او شده و ميتواند هر طور
که بخواهد از او استفاده نمايد .معموالً اين کنیزکان را تاتارهای داغستاني از مسیحیان
گرجستان ربوده و به ايرانيها ميفروشند ،کودکاني را که از اين دو نوع زنان يعني متعه و
کنیزها به وجود ميآيند مردان نزد خود نگهداری ميکنند و غالباً مانند فرزندان زنان عقدی
ارث هم از پدر خود ميبرند ،مگر آنکه پدر طبق وصیتنامه خود سهم بیشتری برای
فرزندان زنان عقدی خود منظور کرده باشد ولي در هیچ موردی اين قبیل کودکان ،نامشروع
محسوب نميشوند» (اولئاريوس .)670 :1363 ،به گزارش کارری ،مردها ميتوانستند از
کنیزهای زرخريد خود نیز استفاده کنند .بچههايي که از اين کنیزها به دنیا ميآمدند ،مانند
ساير بچهها دارای حقوق قانوني بودند (کارری.)156 :1383 ،
کودکان در کشاکش جنگها
کشتار ،اسارت و تجاوز به زنان و کودکان در جنگهای اين دوره بهويژه در بحبوحه
جدالهای بین ايران و عثماني و اوزبکان مکرراً گزارش شده است .در حمله ازبکان و
عثمانيها بارها کودکان و اطفال در معرض قتل و اسارت قرار گرفتند ،در تبريز و در جدال
ايران و عثماني پیش آمده بود که حتي اطفال سادات که بسیار مورد احترام بودند ،توسط
ترکان عثماني اسیر شده و به گفته ترکمان «در استانبول به کفره فرنک فروختند» (ترکمان،
 )435 /2 :1350و به روايت منشي قمي کودکان شیرخواره را کشتند و هفت هشتهزار نفر
از اطفال و زنان و دختران تبريزی را اسیر نموده در میانة يکديگر خريد و فروش نمودند
(منشي قمي )789 /2 :1383 ،و در زمان عبداللّه خان و عبدالمؤمن خان «پسرش طايفه
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
ترکستان ،ماوراءالنهر تا کابل و هندوستان فروخته شد» (ترکمان .)435 /2 :1350 ،عبیداهلل
خان ازبک نیز در جنگ ماوراءالنهر و جدال با شیخم میرزا «سادات عالىدرجات آن واليت...
را که با عیال و اطفال ،پناه به مسجد جامع برده بودند ،به همراه کثیر زيادی از مردم به قتل
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رسانید» (واله اصفهاني.)216 :1372 ،
طبق گزارش ترکمان در هنگامه هجوم و غارت عبدالمؤمن خان اوزبک به مشهد «بعد
از سه چهار روز که در هیچ يمین يسار نمانده بود به رعايا ترحم نموده اما با وجود
غارتزدگى مال امانى حواله مىشد و هرکس قدرت بر اداى آن نداشت اطفال و کودکان را
در عوض مىگرفتند بسیارى از نساء و صبیان را که اسیر شده بودند به ماوراءالنهر برده بذل
رقیت گرفتار کردند» (ترکمان .)277/2 :1350 ،عبدالمومن خان اوزبک در سبزوار نیز قتل
عام سنگیني نمود که حتي «از کشتن کودکان شیرخواره خود را معاف نداشته بود» (ترکمان،
 )350/2 :1350اسکندر بیگ خود اين عمل ظالمانه کودککُشي را بعد از رسیدن موکب
شاهعباس به آن منطقه نظارهگر بوده است.
گاهي نیز در سرکوب شورشهای محلي کودکان نیز از کشتار و اسارت در آمان نبودند.
قزويني در شرح تاخت اکراد محمودى در آذربايجان و سرکوب آن مينويسد « ...به نیروى
اقبال بيزوال غازيان عظام آن طايفة طاغیه را تاخته مردان را طعمة تیغ درخشان و زنان و
کودکان را بستة قید ذل و اسیر هوان گردانیده ( »...قزويني.)226 :1383 ،
در ايام پاياني حکومت صفويان ،اطفال وکودکان در معرض خشونت قرار داشتند .گزارش
هلندیها از وضعیت خطرناک زنان و کودکان در بحبوحه حمالت افاغنه به قلعه هلندیها
در بندر گمبرون ياد کرده است که مجبور به پناه دادن آنها در قلعه شدند (فلور:1367 ،
 144و  .)172گاه کودکان را گرو ميگرفتند تا والدينشان برای آزادی براى هر کودک مبلغي
(هفتاد تا صد محمودى) پرداخت کنند (فلور .)89 :1367 ،در خطه شمال ايران در کشاکش
نبردهای روس و ترک گاه حتى کودکان نیز بهراحتي کشته ميشدند (فلور.)21 :1367 ،
گزارش گیالنتز از اين وضعیت اسفناک و فاجعهبارتر است« .بیش از دوهزار تن از
ارمنیان را پیر و جوان و مرد و زن ،حتى زنان شیرده و باردار را بکشتند .جمعى از زنان و
اطفال را با خواستة بسیار به همراه خويش به ايروان بردند .اين سربازان ،که واليت چغاگون
را در آتش بیداد سوخته بودند ،چون به ايروان رسیدند شرح نامرادى خويش را با
نايبالحکومة باز گفتند .چون مسلمانان ايروان و نايب الحکومة آگهى يافتند که لشگريان
ارمنى سپاهیان آنان را شکستهاند ،آنان نیز از سر کینهجويى ،همهجا در شهر و روستاها بر
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ارمنیان حمله بردند ،و به قتل و غارت پرداختند ،مردان را بکشتند و زنان و کودکان را به
اسارت کشیدند .نتیجه اين شد که ارمنیان بدبخت ديگر نمىتوانستند روزگاهان از خانههاى
خويش بدرآيند و آسیب و بیدادى سخت بر آنان وارد گشت .اين ارمنیان ،و حتى تمامت
مردم روستاهاى آنان ،چون که ديدند روزبروز محنت و مرارت و سوءحظشان در افزايش
است خانومان خويش بگذاشتند و زن و فرزند برگرفتند و به ترکیه گريختند» (گیالنتز،
.)121 :1371
در کتاب وقايع خراسان ،ياداشت هايي درباره حمله افاغنه به روستاهای قائن ( )1134از
نويسنده گمنامي آمده است «يکي از خوف افغان خود را به چاه انداخته بود ،و دو نفر ديگر
نیز به درجه شهادت رسیده بودند  ...دو نفر طفل که حیوانات را به چرا برده بودند -اسیر قید
جفا نموده ،دو نفر ديگر که همراه ايشان بودند به درجه شهادت رسیده بودند» (بهبهاني،
 .)113 :1389در ايام قحطي و محاصره «مشتمل بر سي چهل خانواده -جمعي از گرسنگي
ضايع و مردند و مردم از اهل و عیال و اطفال خود به تنگ آمده بودند و راضي به همه چیز
بودند .استماع شد که طفل از ضعیفه که در تکاب شاخن اسیر نموده بودند ،چون طفل يک
دوماهه بود ،مي خواسته اند که به صحرا باندازند و مادر بیچاره نميداده ،طفل را بي خبر به
دور به صحرا انداخته بودند و ضعیفه را بسیار زده بودند» (بهبهاني.)120 :1389 ،
نتیجهگیری
تاريخ کودکي همچنان موضوعي تازه در پژوهشهای تاريخي است و تاريخ کودکي
عصر صفوی نیز تاريخ پنهان و کمسويي است که اغلب در ارتباط با زندگي بزرگان و در
کانون تحوّالت دربار مورد توجه جدی قرار گرفته است .ترسیم همهجانبة تاريخ کودکي اين
دوره با توجه به قلّت توجه منابع تاريخنگاری ،امکانپذير نیست و در گام نخست مشاهده
شد که حتي حدود و ثغور کودکي در دورة موردبحث کامالً مشخص نشده است .با وجود
چنین خصیصهای ،تاريخنگاری سیاسي و سفرنامهها اطالعات ذیقیمتي از مولّفههای
کودکان دربار ارائه دادهاند .شايد بتوان شاه اسماعیل اول را بهمثابه کودک  -بزرگ ياد کرد
که از سیادت ،قداست معنوی وی و احترام حلقة مشاورينش نشئت گرفت اما در ادامه اين
ويژگي شاهزادگان ،تحتالشعاع منازعات سیاسي رنگ باخت .حتيالمقدور تا عصر شاهعباس
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اول و برگرفته از نظام تعلیموتربیت و آموزش شاهزادگان صفوی ،نوع آموزش آنها جدی و
پُرمايه بود و شامل آموزشهای ادبي ،هنری و مذهبي بود که از مزايای کودکان دربار تلقي
شده است .اگرچه به فراخور حال و عالقة پادشاه ،اين نوع آموزش از لحاظ جنسیت ،مي
توانست شامل کودکان دختر نیز باشد اما بیشتر بر آموزش پسران استوار بود و در اين میان
توجه بیشتر به شاهزادگاني بود که بخت و اقبال شاهي داشتند اما راه دقیق طيشده در
تعلیموتربیت شاهزادگان با تکانههای سیاسي و بحران جانشیني به هدر ميرفت.
شمول فراوان انگیزههای سیاسي باعث شد تا نظام آموزش کودکان دربار در هجمهای از
آموزشهای چندگانه و رسمي دربار ،هللها و خواجهسرايان و نهايتاً نقش محوری حرمسرا
قرار گیرد .اين امر ضمن آنکه فرايند فرهنگپذيری شاهزادگان را دچار تالطم ميکرد ،با
ناديده انگاشتن تربیت دقیق و مستمر شاهزادگان ،بر عهده گرفتن نقش سیاسي و اجتماعي
آتي را عمال به مخاطره انداخت .ميتوان گفت؛ با وجود نوع تعلیموتربیت در حوزه ادب،
دانش ،هنر و مخصوصاً عقايد مذهبي و شیعيِ شاهزادگان کودک ،آنگاه که به مسائل حاد
سیاسي ميرسید تمام اين مزايا و فضايل به قتل ،شکنجه ،مقطوعالنسلي ،کور کردن و حذف
يا اعتیاد کودکان دربار کشیده ميشد .اقامت طوالني و بیش از حد کودکان در حرمسرا،
آنها را با عوالم بزرگي و آشنايي با مسئولیتهای خطیر پیش رو ،بياطالع مينمود؛ خصلت
اتکايي کودکان دربار و عدم تجربه برای کسب استقالل ،حتي وقتي که شاهزادگان به
سلطنت ميرسیدند ادامه داشت امری که در نیمه دوم حکومت صفويان خود را بیشتر نشان
داد .لَلِهها در آموزش و فرهنگ پذيری شاهزادگان در قالب سیاسي و نظامي نقش پُررنگي
داشتند اما اغلب آنها در راستای حفظ جايگاه خود مايل بودند ،شاهزاده بدون استقالل در
کنف حمايت و تحت سیطرة وی باشد .در چنین شرايطي هريک از شاهزادگان کودک،
ماداميکه به سن بلوغ و آگاهي و زيرکي سیاسي نرسیده بودند تنها حکم فرصت و غنیمتي
برای قبائل رقیب ،لَلِهها و افراد ذینفوذ بودند .هرچندکه مقررات سخت اخالقي ،کودکان
دربار و شاهزادگان را احاطه مي نمود اما اين امر اوالً مستمرّ نبود و ثانیاً با هر تکانه سیاسي
ميتوانست درهم بشکند .دستکم اعتیاد و افیون با گستردگي آن ،روشي شناختهشده برای
حذف يا تضعیف به شمار ميرفت .مقايسة حیات اجتماعي دو گروه کودکان درباری و
غیردرباری خالي از لطف نیست؛ اما با پذيرش برخي موانع بايد بدان اشاره نمود از جمله
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آنکه ترسیم ابعاد مختلف کودکان غیردرباری از حیث فقر منابع و گزارشها چندان واضح و
آشکار نیست .ميتوان پذيرفت که مرزبندی میان کودکان دربار و غیردربار مطلق نبود و در
برخي امور ،مشترکاتي به لحاظ روحیه و نگاه زمانه به کودکان وجود داشت و نیز هرچه
فاصلة طبقاتي از تودة مردم به جانب اشراف و بزرگان ميرفت بر اشتراکات کودکان دربار و
غیردربار افزوده ميشد .به نظر ميرسد که روايات تاريخي و از جمله گزارشهای اروپائیان
درباره تولد کودک ،نوع تغذيه و شیر دادن ،نامگذاری و جلوگیری از چشمزخم و امثال اين
رسوم ،فصل مشترک همة کودکان عصر صفوی است؛ اما در اين موارد با اقلیتهای مذهبي
مواجهیم که سنن و آداب خود را در اين زمینه داشتهاند .همچنانکه نوع و مراتب کلي
آموزش مذهبي و درسي کودکان ،مخصوصاً کودکان اشراف و نجبا با کودکان دربار تا حدود
زيادی مشترک بود؛ اگرچه در نوع ،سطح و کیفیت متمايز به نظر ميرسید .در نظام
تعلیم وتربیت و سوادآموزی شکي نیست که کودکان دربار از امکانات زيادتری برخوردار بوده
اند و يا استادان صاحبنام آنها را آموزش ميداد و نیز کودکان غیردربار بهسهولت و با
شدت بسیاری تنبیه ميشدند اما در نوع متون مذهبي و ادبي آموزش ،در هر دو طیف هر
مشابهتي وجود داشته که اجتنابناپذير بوده است .بااينحال در حیات اجتماعي اين کودکان،
تفاوتهای چشمگیری نیز وجود داشت؛ کودکان غیردربار ،از مراحم و مزاحمتهای هللگي و
از نظارت خواجهسرايان فارغ بودند و مهمتر از همه آنکه معضالت حرمسرا ،بحران
جانشیني و کودککُشي ،کورکردن و مقطوعالنسلي دربار جان آنها را نميگرفت .در نوع
تربیت جنسي بنا به محدوديت و نظارت شديد دربار و قواعد اخالقي آن ،کودکان دربار در
محافظت و امنیت بودند درحاليکه کودکان غیردربار در معرض خطرات جنسي و تجاوز قرار
ميگرفتند از جمله پديده غالم بچگي که اگرچه بیشتر وابسته به دربار بود اما انجام آن
مربوط به کودکان غیردربار و شاهزادگان بود .غالمبچهها بنا به پیوند با شاهزادگان و رجال
سیاسي در معرض خطرات بحران جانشیني قرار داشتند اما بهطور قطع آنها بیشتر
دستخوش امیال و غرائز شاه و درباريان ،لواط و شاهدبازی بودند .کودکان غیردربار در
کشاکش نبردهای مرزی میان ايران و عثماني و ازبکان و يا در شورشهای محلي و نهايتاً
در هجوم افاغنه ،بهراحتي در معرض قتل ،اسارت يا تجاوز قرار داشتند .همچنان که بیماری،
آنها را بیشتر از کودکان دربار مورد خطر قرار ميداد .با وجود حساسیت عمومي در قبال
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تربیت کودکان ،مشاغل هر دو گروه نیز کامالً متفاوت بود کودکان دربار برای آينده مهمتر و
خطرناکتری تربیت و آموزش داده ميشدند و کودکان غیردرباری برای مشاغل عمومي و
خدمات و درواقع برای زيستن.
اگر حکومت صفوی در نوع کودکان غیردرباری وظیفهای واجب قائل نبود اما بيجهت
نیست اگر فرجام تلخ حکومت صفويان را در ناديده انگاشتن مفهوم کودکي و مسائل آن در
روند حوادث دربار بدانیم .صفويان آشکارا اين مولفة مهم را در حیات سیاسي و اجتماعي
دربار و حکومتگری خود ناديده گرفتند و آن را کمرنگ و بيبها کردند و عليرغم پويايي
فرهنگي و تمدني ،بخش از دالئل زوال و سقوط آنها بايد را در اين نقیصه ديد.
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منابع
کتاب
 ابن بي بي ،يحیي بن محمد ( ،)1350مختصر سلجوقنامه ،به کوشش محمد جواد مشکور،
تبريز ،کتابفروشي تهران.
 استیرنس ،پیتر ( ،)1388دوران کودکی در تاریخ جهان ،ترجمه سارا ايمانیان ،تهران ،اختران.
 افوشتهای نطنزی ،محمود بن هدايتاهلل ( ،)1350نقاوهاآلثار فی ذکراالخیار ،به اهتمام احسان
اشراقي ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي.
 امیني ،ابراهیم بن میر جاللالدين ( ،)1383فتوحات شاهی (تاریخ صفوی از آغاز تا سال

 920هـ .ق) ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
 اولئاريوس ،آدام ( ،)1369سفرنامه آدام اولئاریوس ،ترجمه حسین کردبچه ،جلد ،2تهران،
شرکت کتاب برای همه.
 آژند ،يعقوب ( ،)1379تاریخ ایران دوره تیموریان ،تهران ،جامي.
 بدلیسي ،شرف الدين ( ،)1343شرفنامه ،به اهتمام محمد عباسي ،تهران ،علمي.
 بنداری ،فتح بن علي ( ،)1356تاریخ سلسله سلجوقی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.
 بهبهاني ،میرزا عبدالنبي شیخ االسالم ( ،)1389بدایع االخبار (وقایع بهبهان در زمان حمله

محمود افغان) ،مقدمه ،تصحیح و توضیحات سید سعید میر محمد صادق ،تهران ،مرکز
پژوهشي میراث مکتوب.
 پستمن ،نیل ( ،)1378نقش رسانههای تصویری در زوال کودکی ،ترجمه صادق طباطبايي،
تهران ،انتشارات اطالعات.
 تاورنیه ،ژان باتیست ( ،)1382سفرنامه تاورنیه ،ترجمه حمید ارباب شیراني ،تهران ،نیلوفر.
 تتوی ،قاضي احمد و آصف خان قزويني ( ،)1382تاریخ الفی ،تصحیح غالم رضا طباطبايي
مجد ،جلد ،8تهران ،علمي و فرهنگي.
 ترکمان ،اسکندر منشي ( ،)1350تاریخ عالم آرای عباسی ،تصحیح ايرج افشار ،جلد1و،2
تهران ،امیرکبیر.
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تکتاندرفوندريابل ،گئورگ ( ،)1351ایترپرسیکوم «گزارش سفارتی به دربار شاهعباس

اول» ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.
 جزايری ،سید نعمت اهلل (بيتا) ،االنوار النعمانیه ،جلد ،4بیروت ،مؤسسه االعلمي للمطبوعات.
 جنابدی ،میرزا بیگ بن حسن ( ،)1378روضهالصفویه ،تصحیح غالمرضا طباطبائي مجد،
تهران ،موقوفات دکتر محمود افشار.
 جیمز ،آلیسون و کريس جنکس و آلن پروت ( ،)1383جامعهشناسی دوران کودکی

(نظریهپردازی درباره دوران کودکی) ،مترجمان عليرضا کرماني و علي رضا ابراهیم آبادی،
تهران ،نشر ثالث.

 حاتمي ،زهرا ( ،)1395تاریخ کودکی در ایران (از آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضا شاه)،
تهران ،علم.
 حزين ،محمدعلي بن ابيطالب ( ،)1332تاریخ حزین (شامل اواخر صفویه فتنه افغان،

سلطنت نادرشاه و احوال جمعی از بزرگان) ،اصفهان ،تايید.
 حسیني منشي ،محمد میرک بن مسعود ( ،)1385ریاضالفردوس خانی ،تصحیح ايرج افشار و
فرشته صرافان ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 دانشپژوه ،محمدتقي ( ،)1345بحرالفوائد ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 دالواله ،پیترو ( ،)1370سفرنامه پیترودالواله ،ترجمه و حواشي از شجاعالدين شفا ،تهران،
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
 دهخدا ،علياکبر ( ،)1354لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.
 رازی ،امین احمد (بيتا) ،هفت اقلیم ،تصحیح و تعلیق جواد فاضل ،تهران ،انتشارات علم.
 روملو ،حسن ( ،)1357احسنالتواریخ ،به اهتمام عبدالحسین نوايي ،جلد ،2تهران ،بنگاه ترجمه
و نشر کتاب.
 سانسون ( ،)1364سفرنامه سانسون ،ترجمه دکتر تقي تفضلي ،تهران ،انتشارات ابن سینا.
 سعدی ،مصلح الدين ( ،)1369گلستان ،بي جا ،خوارزمي.
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 سفرنامه ونیزیان در ایران ( ،)1349ترجمه دکتر منوچهر امیری ،تهران ،نشر خوارزمي.
 شمیسا ،سیروس ( ،)1381شاهدبازی در ادبیات فارسی ،تهران ،انتشارات فردوس.
 سیريل ،الگود ( ،)1386طب در دوره صفویه ،ترجمه محسن جاويدان ،تهران ،دانشگاه تهران.
 شاردن ،ژان ( ،)1372سفرنامه شوالیه شاردن ،ترجمه اقبال يغمايي ،جلد ،4-1تهران ،توس.
 شاملو ،وليقلي بن داودقلي ( ،)1375قصصالخاقانی ،جلد  ،1تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.
 شاه آبادی ،حمیدرضا ( ،)1382مقدمهای بر ادبیات کودک؛ بحثی در شناخت مفهوم دوران

کودکی ،تهران ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 شباني ،احمد ( ،)1395کودکیزدایی در کتابهای درسی ابتدایی ایران ،تهران ،آگاه.
 شرلي ،آنتوني ( ،)1387سفرنامه برادران شرلی ،ترجمه آوانس ،به کوشش علي دهباشي،
تهران ،نگاه.
 صائب ،محمد علي ( ،)1364دیوان صائب تبریزی ،به کوشش محمد قهرمان ،تهران ،علمي و
فرهنگي.
 صفوی ،سام میرزا ( ،)1314تحفه سامی ،به اهتمام وحید دستگردی ،تهران ،ارمغان.
 صفوی ،طهماسب بن اسماعیل ( ،)1363تذکره شاهطهماسب ،با مقدمه امراهلل صفوی،
تهران ،شرق.
 طوسي ،نصیرالدين (بيتا) ،اخالق ناصری ،به کوشش وحید دامغاني ،تهران :موسسه مطبوعاتي
فراهاني.
 عمادالدين شیرازی ،محمود بن مسعود ( ،)1388رساله افیونیه ،تصحیح رسول چوپاني ،امید
صادقپور و وجیهه پناهي ،تهران ،المعي.
 غزالي ،محمد ( ،)1354کیمیای سعادت ،به کوشش حسین خديو جم ،تهران ،شرکت سهامي
کتابهای جیبي.
 غفاری قزويني ،احمد ( ،)1343تاریخ جهانآرا ،تهران ،کتابفروشي حافظ.
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 غفاری کاشاني ،قاضي احمد بن محمد ( ،)1414تاریخ نگارستان ،تصحیح مرتضي مدرس
گیالني ،تهران ،کتابفروشي حافظ.
 فلسفي ،نصراهلل ( ،)1347زندگانی شاهعباس اول ،جلد ،1تهران ،دانشگاه تهران.
 فلور ،ويلم ام ( ،)1367اشرف افغان در تختگاه اصفهان (به روایت شاهدان هلندی) ،تهران،
توس.
 فیض کاشاني ،محمد بن شاه مرتضي ( ،)1387مجموعه رسائل ( ،)1تهران ،مدرسه عالي
شهید مطهری.
 فیگوئروآ ،دن گارسیا ( ،)1363سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروآ ،مترجم غالمرضا سمیعي،
تهران ،نشر نو.
 کارری ،جملي ( ،)1383سفرنامه کارری ،مترجم عباس نخجواني و عبدالعلي کارنگ ،تهران،
علمي فرهنگي.
 کمپفر ،انگلبرت ( ،)1363سفرنامه کمپفر ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران ،خوارزمي.
 کورسارو ،ويلیام ای ،)1393( .جامعهشناسی کودکی ،مترجمان علي رضا کرماني و مسعود
رجبي اردشیری ،تهران ،نشر ثالث.
 گیدنز ،آنتوني ( ،)1386جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،ني.
 گیالنتز ،پطرس دی سرکیس ( ،)1371سقوط اصفهان ،اصفهان ،گلها.
 الکهارت ،الرنس ( ،)1368انقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاغنه در ایران ،ترجمه
مصطفي قلي عماد ،تهران ،مرواريد.
 الهجي ،علي بن شمسالدين بن حاجي حسین ( ،)1352تاریخ خانی ،تصحیح و تحشیه
منوچهر ستوده ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.
 متي ،رودی ( ،)1398تفریحات ایرانیان (مسکرات و مخدارت از صفویه تا قاجار) ،ترجمه
ماني صالحيعلّامه ،تهران ،نشر نامک
 محتشم ،علي بن احمد ( ،)1344دیوان موالنا محتشم کاشانی ،به کوشش مهر علي گرگاني،
تهران ،سنايي.
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 ممبره ،میکله ( ،)1393سفرنامه میکله ممبره ،ترجمه ساسان طهماسبي ،اصفهان ،بهتا
پژوهش.
 منشي قزويني ،بوداق ( ،)1378جواهراالخبار ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات حسن بهرام نژاد،
تهران ،مرکز نشر میراث مکتوب.
 منشي قمي ،احمد بن حسین ( ،)1383خالصهالتواریخ ،جلد ،2تهران ،دانشگاه تهران.
 موسوی فندرسکي ،ابوطالب بن میرزا بیک ( ،)1388تحفهالعالم ،به کوشش رسول جعفريان،
تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي.
 میرزا سمیعا ( ،)1368تذکرهالملوک ،به کوشش سید محمد دبیر سیاقي ،تهران :امیرکبیر.
 ناشناس ( ،)1364جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل) ،مقدمه و پیوستها اهلل دتا مضطر،
اسالم آباد ،مرکز تحقیقات فارسي ايران و پاکستان.
 ناشناس ( ،)1384عالمآرای شاه اسماعیل ،تصحیح اصغر منتظر صاحب ،تهران ،انتشارات
علمي و فرهنگي.
 نصرآبادی ،محمدی طاهر ( ،)1379تذکره نصرآبادی ،به کوشش احمد مدقق يزدی ،يزد،
دانشگاه يزد.
 نصیری ،محمدابراهیم بن زينالعابدين ( ،)1373دستور شهریاران (سالهای  1105تا1110

هـ .ق پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی) ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 واله اصفهاني ،محمد يوسف ( ،)1372خلد برین (ایران در روزگار صفویان) ،تهران ،بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار.
 وحید قزويني ،محمد طاهر بن حسین ( ،)1329عباسنامه ،به تصحیح ابراهیم دهگان ،تهران،
کتابفروشي داوودی.
 وحید قزويني ،محمدطاهر بن حسین ( ،)1383تاریخ جهانآرای عباسی ،تهران ،پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگى.
 ورسلي ،پتر ( ،)1373جامعهشناسی مدرن ،ترجمه حسن پويان ،جلد ،1تهران ،انتشارات
چاپخش.
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 يزدی ،شرفالدين علي ( ،)1387ظفرنامه ،جلد ،2تهران ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمي.
مقاالت
 اسدی ،لیال سادات (« ،)1386بررسي مفهوم کودک با رويکرد به حوزه کیفری» ،فقه و حقوق

خانواده ،شماره  45و .46
 باستاني پاريزی ،محمد ابراهیم (« ،)1353کتب اخالقي و مشکالت خانوادهها (سیاست اهل و
اهل سیاست در کتب اخالقي فارسي)» ،مکتب مام ،شماره .58
 بهرام نژاد ،محسن و سارا داراب زاده (« ،)1393بررسي جايگاه اجتماعي -تربیتي هلل در دوران
صفوی :امیران قزلباش و غالمان حرمسرا» ،مطالعات تاریخ فرهنگی ،شماره .19
 بیاني ،خان بابا (« ،)1319روش آموزش در دوره صفويه» ،آموزشوپرورش ،وزارت فرهنگ،
شماره .1
 تابش ،يعقوب و سید هاشم آقاجری و عطاءاهلل حسني (« ،)1396پیدايي و شیوع اعتیاد به
افیون در عصر صفوی» ،تاریخ ایران ،شماره .21
 تکمیل همايون ،ناصر (« ،)1387آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفويه»،
پژوهش نامه تاریخ ،شماره .5
 رحمانیان ،داريوش و زهرا حاتمي (« ،)1395بازی و سرگرمي کودکان در ايران (-1285
1320ش)» ،جستارهای تاریخی ،شماره .2
 سجاديه ،نرگس و سعید آزاد منش (« ،)1395زيرساختهای مفهومي دوران کودکي در تطور
تاريخ :بهسوی مفهوم پردازی اسالمي از کودکي» ،فلسفه تربیت ،شماره .1
 شايسته فر ،مهناز و محمد خزائي و شهین عبدالکريمي (« ،)1393بررسي جايگاه اجتماعي
زنان و کودکان در دوره شاهطهماسب صفوی (983-930ق) بر اساس تطبیق نگارههای نسخ
شاهنامه طهماسبي و هفت اورنگ جامي» ،زن در فرهنگ و هنر ،شماره .2
 قايمي ،علي (« ،)1373اقامه نماز در دوران کودکي و نوجواني» ،پیوند ،شماره .184
 گلشني ،عبدالکريم (« ،)1349تشکیالت آموزشي ايران در دوره صفويه» ،خرد و کوشش،
شماره .1
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