
  
  
 

123  
)  :16/10/96    :24/04/97( 

  
  

 .

 .

 

 .
 

  
  

:    
                                                                                                                                               

1 .  
                       Email: sokarami16@gmail.com   

2 .    
)                                                   f.mokhber@srbiau.ac.ir Email:  

3 .     
                                                                             h-alemzadeh@srbiau.ac.ir:Email  

     
  

  1396  
256233  

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 50, No. 2, Autumn & Winter 2017/2018 
 
DOI: 10.22059/jhic.2019.249663.653861 



 1396پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریت تمدن اسالمیپژوهشنامه  234

 مقدمه

های بارز فرهنگ و تمدن در هر عصری، وجود نهاد آموزش و توجه به امر   یکی از شاخصه
علم و ادب و هنر  رصهرش صاحبان ذوق و اندیشه در عتبع آن، پرو تعلیم و تربیت و به

ای دانسته که محدودیت زمانی و مکانی ندارد و آموزی را فریضهاست. دین اسالم علم
ی عملی پیامبر اکرم)ص( در خصوص آموزش مقید به جنسیت خاصی نیست و سیره

 رغم توجه ویژهاما به 1؛(3/280بانوان صدر اسالم نیز مؤید این مدّعا است )انصاری، 
و کمتر موضوع آموزش زنان در تحقیقات تاریخی مغفول مانده لیم و تربیت، اسالم به تع

برخی  سبب نیز به صفویه یمنابع تاریخی مربوط به دورهبدان پرداخته شده است. 
 جهانگردان اروپایی با همه لبتها؛ انداین مورد سخن گفته کمتر در های عرفی،محدودیت
صفوی  اند که در درک وضع زنان دورهه کردهضهایی عرگزارش ،تنگناها ها ودشواری

اما برای یافتن اطالعات بیشتر و همچنین تطبیق بعضی از  تواند کارگشا باشد.می
در بررسی  توانمیهم استفاده شد، زیرا های صفوی نگارهاطالعات جهانگردان، از 

یاری شواهدی یافت که پژوهشگر را در پاست به پرسش اساسی این پژوهش  ها نگاره
نویسان های سفرنامهگزارش ند با مطالعهکوشمی . در تحقیق حاضر نگارندگاندهدمی

های مکتب تبریز )نک. سرای شاهان صفوی و بررسی نگارهاروپایی از وضع بانوان حرم
که آیا این بانوان از  ها پاست دهند به این پرسش 2کنبی؛ گری؛ ولش، استوارت کری(

های آنان تأثیری در ارتقای جایگاه اند؟ آیا آموزشرخوردار بودههایی بآموزش، یا آموزش
اوضاع سیاسی و مذهبی حاکم بر و موقعیت اجتماعیشان در دربار داشته است؟ آیا 

و های فرهنگی و آموزشی بانوان حرم تأثیر داشته است؟ عصر صفوی، بر فعالیت جامعه
 اند؟شتری داشتههایی حضور و ظهور بیبانوان حرم شاهی در چه حوزه

نبوده و هرگاه  وضعیت زنان عصر صفوی، از موضوعات مورد توجه مورخان این عصر

                                                                                                                                               
( پیـامبر اکـرم )ص   شده و به تعلیم فرزندان اعم از دختر و پسربسیاری های در تعالیم اسالمی توصیه. 1

آنکه دختری دارد، اگر او را ادب آموزد و تربیت »د: نرمایفو میی داشته بر آموزش دختران تأکید خاص
در برابـر آتـش    ،او را نیکو سازد و به او علم آموزد و بهره او را از علم و دانش بسی نیکـوتر قـرار دهـد   

 «.کرده است فراهم جهنم برای خود سپری
 . شـاه اسـماعی  در  شـود مکتب دوم تبریز یا مکتب صفوی به دومین مکتب نگارگری ایرانی گفته می. 2

با تسلط بر هرات، هنرمندان و صنعتگران آن ناحیه را به تبریز پایتخـت صـفویان، دعـوت کـرد.      916
 د بـود، بـا ترکیـب سـنت نقاشـی دوره     الدین بهزاآنان کمال ندان مکتب هرات نیز که سر سلسلههنرم

 شود.نوینی پدید آوردند که مکتب تبریز گفته می مغول و هرات، شیوه
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های نقش و نفوذشان در عرصه به میان آمده است، بیشتر درباره سخنی هم از آنها
به تعلیم  های مرتبط با صفویه نیز در سیر پژوهش است. ادیسیاسی و تا حدی هم اقتص

ی علمی و آموزشی زنان کمتر توجه شده است. عبدالمجید شجاع هاو تربیت و فعالیت
به آموزش زنان حرم شاهان صفوی  1«زن، سیاست و حرمسرا»در فص  چهارم کتاب 

 2جهان اسالم دانشنامهسرای اشاره کرده است. محسن معصومی نیز در مدخ  حرم
وضعیت علم و »چون ای کوتاه به آموزش بانوان دربار صفوی داشته است. مقاالتی اشاره

ی اسالمی؛ آموزش در ایران دوره» 3،«هاآموزش در دوره صفویه با استناد به سفرنامه
علم » 5،«نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده امامی» 4،«مدارس صفوی

برای آگاهی از  6«های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارسحدیث و تأثیر جریان
ویژه مدارس  به های آموزشیدر عصر صفوی، مواد درسی، مکانوضعیت کلی آموزش 

بررسی » نامهدهد. پایانهای پژوهش حاضر پاست نمیمناسب است؛ اما به پرسش
نیز بیشتر به بیان وضعیت « نویسان خارجیوضعیت زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه

رنگ د آموزشی آن کمسیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان عصر صفوی پرداخته و رویکر
ی شاه بررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان در دوره»است. برخی مقاالت همچون 

های نست شاه طهماسبی و ق.( بر اساس تطبیق نگاره983ـ930) طهماسب صفوی
تعامالت اجتماعی و پوشیدگی زنان؛ خوانش بصری بازنمایی » 7«اورنگ جامیهفت

                                                                                                                                               
 .1384، امیدمهر، سرازن، سیاست و حرمشجاع، عبدالمجید، . 1
 .1393سرا، ، مدخ  حرمدانشنامه جهان اسالممعصومی، محسن، . 2
، «هـا( وضعیت علم و آموزش در دوره صفویه )با استناد به سـفرنامه » ،زبان آذر شیرین؛ زاده، الهامملک. 3

 .1391، بهار 31تا  17، 50، ش پژوهیتاریت
، 23ــ 17، 65، ش رشد، «ی اسالمی؛ آموزش در مدارس صفویایران دوره»الرضا، استاد، موسیخشیب. 4

 .1396بهار 
نقـش مـدارس عصـر صـفویه در گسـترش تشـیع دوازده       »الرضا؛ رضایی، رمضان، استاد، موسیبخشی. 5

 .1393، پاییز و زمستان 47، شادیان و عرفان، «امامی
هـای فکـری عصـر    علم حدیث و تـأثیر جریـان  »ادکوبه، احمد؛ بیات، علی، الرضا؛ باستاد، موسیبخشی. 6

 .1391، 40، ششناسیشیعه، «صفویه بر آموزش آن در مدارس
بررسی جایگاه اجتمـاعی زنـان و کودکـان در    »فر، مهناز؛ خزایی، محمد؛ عبدالکریمی، شهین، شایسته. 7

های نست شاهنامه طهماسبی و هفت ق.( بر اساس تطبیق نگاره983-930دوره شاه طهماسب صفوی)
 .1393، تابستان، 208ـ189، 2، شزن در فرهنگ و هنر، «اورنگ جامی
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انعکاس ورزش » ،1«های اصی  ایرانیعمومی در نگارهپوشش زنان در فضاهای خصوصی و 
جایگاه زن و موسیقی در عصر » 2،«های دوران ایلخانی تا صفویهها و طراحیدر نگاره

ی تطبیقی مطالعه»و  3«ی شاه تهماسبیهای شاهنامهصفوی و بازنمود آن در نگاره
های موجود از عصر نگارهبر اساس  4،«های دوره صفویهها و نگارهپوشش زنان در سفرنامه

موقعیت،  صفوی، به بیان وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان پرداخته و بازگو کننده
  است. زنان جایگاه و شأن اجتماعی

 
 زنان عصر صفوی از دیدگاه جهانگردان غربی

ف بار وصسرای صفوی را بسیار مرارتنویسان غربی، زندگی بانوان حرماغلب سفرنامه
اند. این نویسندگان، مح  های فردی و اجتماعی دانستهان را فاقد آزادیو آن کرده

اند که چون غارهای تنگ و تاریک، دور هایی مانند کردهسکونت بانوان حرم را به زندان
؛ آنان بوده و هیچ راه گریزی نداشت تا دور آن را دیوارهایی بسیار بلند احاطه کرده

جا را ورود به آن شدند و فقط شخص شاه اجازه نی میتوسط محافظانی تیزبین نگهبا
این بانوان حق تردد  رو (؛ از این1316/ 4؛ شاردن، 213وا، ؛ فیگوئر58داشت )کمپفر، 

آزادانه در اجتماع را نداشتند، زیرا همه چیز تحت نظارت و مراقبت شدید مأمورانی بود 
 کردند.سرای سلطنتی مراقبت میکه از حرم

شاه  متعلق به عصر صفوی چون تصاویر برجای مانده از شاهنامههای برخی نگاره
نظامی  مصور خمسه و نسخه 5(197 فر و دیگران،؛ شایسته28 طهماسبی )ولش، آنتونی،

                                                                                                                                               
تعامالت اجتماعی و پوشیدگی زنان؛ خوانش بصری بازنمایی پوشـش زنـان در   »یاسینی، سیده راضیه، . 1

، 61، شمطالعـات فرهنـگ و ارتباطـات   ، «هـای اصـی  ایرانـی   فضاهای خصوصی و عمـومی در نگـاره  
 .1394، بهار 132ـ101

بینـاب )سـوره   ، «های دوران ایلخانی تا صفویهها و طراحیانعکاس ورزش در نگاره»فر، مهناز، شایسته. 2
 .1390، فروردین 115ـ96، 18، شمهر(

جایگاه زن و موسیقی در عصـر صـفوی و بـازنمود آن در    »غضنفری، فاطمه صغری؛ طباطبایی، زهره، . 3
 .1396، بهار 74ـ57، 31، شزن و فرهنگ، «شاه تهماسبیهای شاهنامه نگاره

هـای دوره  هـا و نگـاره  مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سـفرنامه »قوجق، منصور؛ مهرپویا، حسین، ولی. 4
 .1396، بهار و تابستان 123ـ109، 13، شپژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، «صفویه

 مصور شاهنامه شرایط اجتماعی آن دوره است. نسخهصفوی منبع خوبی برای شناخت  نگارگری دوره. 5
شاه طهماسب است که به وضع  برجای مانده از دورهق.( یکی از مهمترین آثار 957ـ928) طهماسبی

 اجتماعی زنان نیز اشاره دارد.
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را منعکس  اجتماعی آن عصر که به نوعی وضعنیز  1کنبی(ـ : )برای اطالع بیشتر نک
 دور از نامحرمان ترسیم کرده به های زنانه وصفوی را در محیط بانوان دربار کند، می

طهماسبی که حکیم فردوسی را در حال  است؛ به عنوان مثال در تصویری از شاهنامه
دهد، فضای حضور زنان جدای از اهدای شاهنامه به سلطان محمود غزنوی نشان می

گر این نظاره ،باممردان ترسیم شده و آنان از پشت پنجره و ایوان باالی بنا و پشت
 اند )ولش،یک از روبنده استفاده نکردهویدادند و چون از دید نامحرمان دورند، هیچر

 2.(132ـ101؛ یاسینی، 197فر و دیگران، ؛ شایسته28 آنتونی،
زنان با مردان غریبه،  معاشرت و مراودهبرخی از جهانگردان اروپائی، با تأکید بر عدم 

 3؛ تکتاندرفون دریاب ،628دانسته )تاورنیه، دیدن زن نامحرم در ایران را معادل عم  زنا 
زنان تا آن حد از معاشرت با مردان دیگر غیر از شوهر خود باز : »اند نوشتهو  (52ـ51

شوند که اگر میهمانی به خانه بیاید، مردان و زنان بر سر یک سفره غذا  داشته می
)تاورنیه، « کارها بپردازدبایست به امر پذیرایی و انجام  خورند و مرد خانه است که می نمی
(. بر همین اساس، جهانگردانی چون شاردن و تاورنیه، معتقد بودند که زنان ایرانی 628

اعی برخوردار نیستند های اجتمبرای اسیری و بوالهوسی مردان خلق شده و از آزادی
نی عامی ی را زنابانوان ایران برخی دیگر، 5(.86، 4؛ الیویه638تاورنیه،  ؛1310/ 4)شاردن، 

و روزگار  ندترین کارهای خانه نیز مداخله نداشت که در کوچک اند و آموزش ندیده خوانده
که  ندنیز معتقد شوهرانشانای که گونه گذراندند، بهپروری میخود را به استراحت و تن

                                                                                                                                               
ق.، است که بـرای شـاه   949ـ946های آرایی طی سالعظیم کتاب پروژهنظامی،  مصور خمسه نسخه. 1

های آن را هنرمنـدان بنـامی   شاه محمود نیشابوری و نگاره صورت گرفت. کتابت آن بر عهده تهماسب
 .ظفرعلی و میرزا علی بر عهده داشتندچون سلطان محمد، آقا میرک، میر سید علی، م

وجوب پوشش زنان در اسالم، این موضوع از نکـات قابـ  توجـه نقاشـان و نگـارگران بـوده و        سبب به. 2
 (.6. تصویر ـ انه را جدا از فضای مردانه به تصویر کشیده شده است )نکهای زنمحیط

3. Tectander von der jabel. 
4. Olivier. 

های زنان سـایر طبقـات   ای بود که بسیاری از آنان همواره به آزادیگونه سرا به. شرایط موجود در حرم5
و تأثر محیط جغرافیایی بـر روحیـات و   خوردند. شاردن دلی  این محدودیت را تأثیر اجتماع غبطه می

 و هـوای گـرم و خشـک ایـران، جاذبـه      فیزیولوژی مردان ایرانی دانسته و معتقد است که به دلی  آب
کامالً  ها و تمایالت جنسی و عاشقانهمردان نسبت به زنان حاد و جوشان بوده و آنان برای بروز هیجان

دان نسبت به محارمشان را به حسـادت تعبیـر کـرده و    باشند. اروپائیان همچنین غیرت مر مستعد می
همـواره مـانع ارتباطـات     بخلی که به زنان داشتند، اند که به واسطهت حسودی دانستهآنان را موجودا
 اند. داشته زنان شده و سعی در به انزوا کشید اجتماعی آنها
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خورند؛ بنابراین در پرورش فکری و جویی و آوردن فرزند میتنها به کار کامآنها 
؛ 628؛ تاورنیه، 191؛ شرلی، 288ـ277)فیگوئروا،  نندکنمی کوششیان هنرآموزی آن

نویسان، مردان را متهم به القای تفکرات و باورهای منفی این سفرنامه(. 2/774شاردن، 
اند که با محدود کردن های زنان کرده و معتقد بودند که این مرداندر خصوص توانایی

 1 1شوند.می آنها های اجتماعیانع از فعالیتبانوان، آنان را به انزوا کشانده و م

 های بانواندر مقاب  اروپاییانی چون کمپفر و سانسون ضمن پذیرش محدودیت
اند ف کردهتالشگر وصرا افرادی فعال و  سرای سلطنتی و حصر اجباری در قصر، آنهاحرم

د زیادی از زنان حضور تعدا واسطه نوشته این گروه، به به 2.(115؛ سانسون، 226)کمپفر، 
های خداوندی در محیطی محصور و بسته، که هر کدام از زیبایی، هوش و دیگر ویژگی

های متفاوتی با زنان ایرانی عصر برخوردار بودند و بسیاری از آنان ملیت، زبان و گویش
کوشیدند تا با  زد و میجویی در میانشان موج میصفوی داشتند، حس رقابت و برتری

شخص  تن شگردهایی، رضایت و توجه ویژهکار بس اگیری فنون مختلف و بهآموزش و فر
را به خود جلب نمایند و بدین طریق، بر رقبای خویش برتری  حرم شاه و مقامات عالیه

یافته و جایگاه و موقعیت خویش را تحکیم بخشند و شأن خود را در دربار ارتقا دهند 
کردند اجگانی سیاه و فرتوت بر آنان نظارت میاز این روی، همواره خو 3(؛226)کمپفر، 

                                                                                                                                               
وی و عدم امکان حضور نامحرمان ف موقعیت و جایگاه بانوان عصر صفنویسان خود در وصاین سفرنامه. 1

هـای  اطالعی از وضع زندگی خصوصی زنـان و از محـدودیت  های خصوصی زنانه را منشأ بیدر محیط
هـای بـانوان بـدین    و قابلیت ، تواناییاند؛ حال چگونه در خصوص شرایط زندگی، فعالیتخود برشمرده

هـای بسـیاری در   مردساالرانه، از آموزش رغم محیطکنند؛ چه بسا بانوانی که علیشک  اظهار نظر می
 های بسیاری داشتند.علوم و فنون گوناگون برخوردار بوده و قابلیت

زنان دربار را فعال  (Engelbert kaempferو تاورنیه، کمپفر )( Jean chardinدر مقاب  دیدگاه شاردن ). 2
سرا موجودات بیکار و بیعاری ن حرمبر این اساس اگر تصور کنیم که زنا»گوید: و پرتالش دانسته و می

کردند  ایم. آنان اغلب سعی می گذراندند، به خطا رفتهخوابیدن می خوردن و  بودند که اوقات خود را به 
ها و مشغولیات، برای خـویش قابـ  تحمـ      سرا را با انواع سرگرمیزندگی کسالت بار و یکنواخت حرم

که لحظـاتی شـاد و   معتقد است که بانوان حرم برای این نیز( Raffaele Sansone)سانسون ؛ «کنندمی
 .کردندمفرح در قصر داشته باشند، اوقات فراغت خود را با پرداختن به کارهای گوناگون پر می

کننـد تـا    هایی که گفتیم کارآموزی می این زنان در رشته»گوید: کمپفر نیز به این نکته اشاره کرده و . 3
گویند که حتی بعضی از آنان در انواع علوم  را بتوانند به خود جلب کنند. می لطف شاه یا زنان اصلی او

داری قـدرت   تیرانـدازی و کمـان  و بیش از همه در ریاضیات دست دارند؛ هستند چندتایی هم که در 
برد. هرگاه از این یک یا آن  ها را در شکارها همراه خود میکنند و به همین دلی  نیز شاه آن نمایی می

 «. کار و هنری بر نیاید، شاید با دلبری و طنازی بتواند گلیم خود را از آب بکشد  هیچیک 
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در واقع تنوع  1(.160)الیویه،  ان خود انجام دهندای بر ضد رقیب تا مبادا تحریک و توطئه
سرای شاه و رقابت برای تقرب جستن به شاه زمینه را برای فرهنگی در حرم

 آورد.اندوزی و کسب مهارت زنان درباری فراهم می دانش
 

 ن دربارآموزش بانوا

های متعددی از سرا گروهبراساس گزارش سانسون از دربار سلطان سلیمان، در حرم
ختص شاهزادگان و همسران گرفتند و آموزش فقط مبانوان مورد تعلیم و تربیت قرار می

و تعدادی از آنان، دختران امرا و سران کشور و برخی دیگر، از جمله ندیمان و  شاه نبود
زادگان حرم بودند. بنابراین گزارش در قصر سـلطنتی مـتجاوز از خدمتکاران و بزرگ

اخت، اما پرد ها را شاه میزندگی تمام آن  کردند که گرچه مخارج زندگی می  زن  هـشتصد
  سلطنتی نبودند. بسیاری از آنان، دخترانی بودند که به شاهزاده عضای خانواده همه از ا
کردند و با خدمت می  های گرجستانی و چرکس ـانمصفوی یا سایر شـاهزاده خ  های خانم

شدند، به همین  می  و سایر امراء و بزرگان در قصر سلطنتی تـربیت  حکام  دختران
از امرا و بزرگان   یکی  به عقد ازدواج  که یکی از این دختران مناسبت در صورتی 

(. 122، 119انسون، )س افتخار و مباهات بود  بسی  مـوجب  آن امـیر  برای  آمد درمی
سرا و تعلیم و تربیت آنان در کنار رسد، حضور دختران امرا و بزرگان در حرمنظر می به

دیرینه داشت؛ زیرا بر  ای سابقهو اً به اواخر عصر صفوی محدود نبودشاهدختان صرف
که سه سال از روزگار کودکی خود را در حرم  خان بدلیسیاساس گزارشی از شرف

سب گذرانده بوده، یکی از عادات شاه تهماسب چنان بود که اوالد امراء و خاص شاه تهما
داد برد و در سلک شاهزادگان قرار میاعیان خود را در صغر سن به حرم خاص خود می

(؛ هرچند در این 576)بدلیسی،  کرد نمیو در تربیت آنان از هیچ کوششی فرو گذار 
آید که دختران برخی اما چنین برمی ،مشخص نشده استجنسیت این فرزندان  ،گزارش

 ندشدو از امکانات آموزشی شاهزادگان برخوردار می ندسرا بوداز بزرگان نیز در حرم
 (.331ـ 330؛ گلشنی، 441)کاترینوزنو، 

                                                                                                                                               
های عصر صفوی، با تصویر نمودن یک دربـان در کنـار در ورودی فضـاهای خصوصـی،     برخی از نگاره. 1

 کند که در واقعیت امر، زنان در خلوت با محارم، در فضایی پوشیده از چشم مردان و خالیتصریح می
از حضور ایشان هستند و ترسیم دربان یا حاجب کنار در نیز، اهمیت مراقبت از این فضا را به بیننـده  

 (.7. تصویر ـ کند )نکیادآوی می
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در این دوره، آموزش دختران با پسران تفاوت داشت و غالباً از خواجگان به عنوان معلم 
؛ اما در تربیت شاهزادگان پسر بیشتر رسم بر این بود که شدشاهزادگان دختر استفاده می

سرا پرورش کردند و در بخش خاصی از حرمآنان را پس از هفت سالگی از مادرانشان جدا می
جا که آنان (؛ سرنوشت دختران حرم، بهتر از برادرانشان بود و از آن33)دوسرسو،  دادندمی

توانستند مدعی تاج و تخت شوند، ترسی ، نمیحق پادشاهی نداشتند و همچون برادران خود
/ 3)شاردن،  تری برخوردار بودندسرا نبود و از آزادی و رفاه بیشهم از وجودشان در حرم

سرا برای دختران رو شرایط بهتری برای استفاده از امکانات موجود در حرم (؛ از این1163
 بپردازند. توانستند به کسب علومفراهم بود و با آرامش بیشتری می

 
 های عمومیآموزش

ها و کودکان بیشتر اوقاتشان را در اندرونی کاخ ،های عصر صفوینگاره براساس برخی از
و  1(197فر و دیگران، ؛ شایسته28)ولش، آنتونی،  گذراندندسرا میدر جمع زنان حرم

وشتن، سرایان، برخی معلمان سرخانه و بانوان دربار، خواندن، نتحت تعلیمات خواجه
ها این آموزش 2.(1313/ 4)شاردن،  گرفتندتعلیمات دینی و مقدمات علوم را یاد می

از  اما ؛3مند بودندی عمومی داشت و اغلب بانوان و دختران حرم از آن بهرهبیشتر جنبه
رسمیت بخشی و تقویت تشیع بود، توجه به  یی که سیاست حکومت صفوی بر پایهجاآن

قرار داشت و تعلیم قرآن کریم، احادیث پیامبر و  ها آموزش ر صدرعلوم دینی و مذهبی د
های بانوان حرم بود)کمپفر، نخستین آموزشائمه)ع( و همچنین آموزش مسائ  فقهی از 

ی نماز جماعت در قصر جوان و کارآزموده به تعلیم آداب مذهبی و برپای ( و بانوان167
 . شاردن، همان() پرداختندمی

ر زیادی از کنیزان گرجی و چرکسی به دربار شاهان صفوی، آموزش ورود شما پس از

                                                                                                                                               
دهـد کـه   ی دربار نشـان مـی  پنج کودک هم سن و سال را همراه مادرانشان در فضای زنانه تصویری،. 1

 (.6صویر . تـ اند )نکی حضور در مراسم را نداشتهاجازه
های بزرگان سرایان در خانهخواجه»گوید: گان توسط خواجگان اشاره کرده و شاردن به آموزش شاهزاد. 2

باشـند. بـه آنـان خوانـدن، نوشـتن،      های آنان را نیز دارا مـی مندان، سمت للگی و آموزگاری بچهو جاه
نش، آگـاهی و معلومـات ایـن    او همچنین به سطح دا«. دهندتعلیمات دینی و مقدمات علوم را یاد می

بـود،  دانـد کـه هرچـه دانشـش بیشـتر      سرایان اشاره کرده و برخی از آنان را عالمانی بزرگ میخواجه
 یافت.قیمتش نیز افزایش می

 .8. تصویر ـ نک. 3
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سرا وارد به حرمبرخی آداب و رسوم و تشریفات سلطنتی از نخستین اشتغاالت بانوان تازه
 چگونگی(. کمپفر که به نظر بیش از همتایان خود توانسته اطالعاتی از 167)کمپفر،  بود

آموزش همسران جدید شاه و چگونگی فعالیت بانوان حرم کسب و عرضه کند، به 
های خواجگان حرم را، ترین مسئولیت انتخاب مربیانشان اشاره کرده و یکی از مهم

او، خواجگان زنگی آداب غذا  نوشته به. دانسته استواردین سرا به تازهآموزش آداب حرم
و   انینی تمامی قوخوردن، لباس پوشیدن و گفتار و کردار در قصر را که در برگیرنده

وارد یاد داده و از آنان هایی خاص به بانوان تازه تشریفات سلطنتی بود، در قالب آموزش
یا خدمتکاران آنان، از  های شاه سیاری از همسران و متعهکردند؛ زیرا بمراقبت می

 ، مذهب های گوناگون ایرانی، ارمنی، گرجی، چرکسی و ... با آداب و رسوم، فرهنگ ملیت
م پیشکش یا از طبقات پایین جامعه بودند که به رس های متفاوتو گویش و حتی زبان

سرا سلطنتی اهدا شده و پیش از آن با زندگی در قصر و حرم به شاه یا مقامات عالیه
بایست آموزگارانی برای تربیت و آموزش رفتار و گفتار صحیح آنان آشنایی نداشتند و می

شده و سرا وارد های دیگر به حرموانی که از ملیتهمچنین بان 1شد )همانجا(.تعیین می
های رایج در نشدند، از زبابه عنوان همسران دائم، متعه و یا کنیزان شاه برگزیده می

 که زبان جایی. از آنضروری بود که به زبان آموزی بپردازندو  ایران آگاهی نداشتند
نیز برای نزدیکی و ؛ پس همسران جدید شاه محاوره شاهان صفوی و درباریان ترکی بود

شاهان صفوی بود، فرا گرفته و  بان ترکی را که زبان مورد عالقهتقرب بیشتر به همسر، ز
زبان فارسی نیز زبان ملی  2(.67ـ64؛ گودرزی، 167)کمپفر،  تندگفبدان سخن می

گفتند. زبان و بدان سخن می نداز آن آگاهی داشت ایرانیان بود که عموم اقشار جامعه

                                                                                                                                               
و بـه کمـک    کننـد های تازه وارد مراقبت  این خواجگان حتی وظیفه داشتند که از ابعاد بدن همخوابه. 1

های مقرر خارج شده است یا نه؛ در چنین صورتی زن چاق را وادار  د دریابند که آیا از اندازهیک کمربن
تا به انـدازه کـافی الغـر و     شد . غذای چنین زنی به آب و برنج محدود میکردند به امساک در غذا می
 .برده شودرا به خدمت شاه  رعنا شود و بعد آن

امروز کار به جایی رسیده که ندانستن زبان ترکی برای »گوید: ه و کردیز به این موضوع اشاره کمپفر ن. 2
تـر  های شـرقی آسـان  شود. این زبان از تمام زبانارزد، ننگی محسوب میکسی که سرش به تنش می

های مربوط به هنر و است؛ زیرا صرف کلمات و همچنین ساختمان دستوری آن سه  است و در زمینه
ثمر شمرد. از طرف را زبانی عقیم و بیتوان آن نیست و به طور کلی می علوم دارای اصطالحات خاصی

خـورد، بـا عـث    دیگر وقاری که طرز کالم در زبان ترکی دارد و شکوهی که در طنین آن به گوش می
 «.شده که در دربار و قصر سلطنتی منحصراً زبان محاوره باشد
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؛ 522)دالواله،  مکاتبات دولتی و مردمی و نهاد آموزش و اشعار و کتب نیز فارسی بودو اسناد 
های رایج در ایران را فارسی، ترکی و ( زبان946/ 3) شاردن 1(.66ـ64؛ گودرزی، 167کمپفر، 

گوید و معتقد  عربی دانسته و از آشنایی و تسلط بسیاری از زنان به این سه زبان سخن می
 ماند. های فارسی و ترکی را نداند، در مکالمه درمیکم زبانکسی دستاست که اگر 

)مشیرسلیمی،  اول چون شعر و ادب فارسیآموزی، آموزش علوم متدپس از زبان
ت و ها و هنرها اهمیت داش(، عربی، ریاضی، تاریت و برخی بازی4/248؛ امین، 172

(. بر اساس 227؛ کمپفر، 118ون، )سانس خواجگان حرم بود ها غالباً بر عهدهتعلیم آن
العلما، شاه سلطان حسین از عالمه مجلسی خواست تا شخص عالم و گزارشی از قصص

غیر مکلفی را برای تعلیم نسوان به حرم ببرد؛ عالمه نیز نوجوان نابالغی به نام فاض  
پرداخت هندی را برای این کار برگزید و او تا پیش از سن بلوغ به تعلیم بانوان حرم می

  (؛ سالطین خود نیز تا حدودی بر چگونگی آموزش زنان و دختران حرم294)تنکابنی، 
 .کردند نظارت میها و انتخاب مربیان آن
سرگرم ساختن  ای که از میان کنیزان بودند نیز وظیفهگویان حرفهگروهی از قصه

و اخالقی را در قالب کودکان حرم را بر عهده داشتند. آنان بسیاری از مسائ  دینی، ادبی 
های ملی و مذهبی برای کودکان نق  کرده و موجبات آشنایی آنان با ها و روایتداستان

  2(.2/234، محمدی و قایینی، 82نمودند )محجوب، ادبیات را فراهم می
 

 های تخصصیآموزش

 علوم نظری

دند، موقعیت و سلطنتی بو ربار که بیشتر از اعضای خانوادهد برخی از بانوان فرهیخته

                                                                                                                                               
در مقر امرای عرب و هند تا رود گنک و »گوید:  ترش و رواج فارسی در میان مردمکمپفر در مورد گس. 1

 «.کردندحتی تا سیام، من به مردمی برخوردم که بدون اشکال به زبان فارسی رفع احتیاج خود می
هـای خـاوری و بـاختری نیـز بـوده      سرای شاهان صفوی کانون نق  افسانهبنابراین باید گفت که حرم. 2

رمـوز حمـزه،   تـوان بـه   کردنـد، مـی  گویـان نقـ  مـی   ه قصـه های ایرانی کـ ترین داستاناست؛ از مهم
 اشـاره کـرد. قصـه    ی فردوسینامه، فرامرزنامه و شاهنامهنامه، گرشاسپنامه، اسکندرنامه، سام ابومسلم

کردند و حقیقت متن را دستاویزی بـرای  ها، هرگز به متن آن بسنده نمیگویان در روایت این داستان
وگوی خویش بـه  افزودند و در میان گفتو شاخ و برگ بسیار به آن می کردندبیان مطالب خویش می

ی اخالقـی،  پرداختند و از این طریق بسیاری از نکات آموزندهپند و اندرز و شرح رویدادهای روزانه می
 دادند.ادبی و تاریخی را به کودکان آموزش می
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های معمول که توسط امتیازات برتری برای آموزش علوم گوناگون داشتند و عالوه بر آموزش
شدند؛ مند می گرفت، از محضر استادان بزرگ و بنام عصر خویش نیز بهرهخواجگان صورت می

 ترین بانوانق.( خواهر شاه تهماسب، از برجسته969ـ925به عنوان مثال شاهزاده سلطانم )
گذراند. حکیم نورالدین متون دینی می عالم و فاضلی بود که بیشتر اوقات خود را به مطالعه

اخروی نداشت، آن را رها  کاشی به وی صرف و نحو آموخت، اما چون در نظر شاهزاده بهره
کرد و به قرائت قرآن روی آورد و برای آموزش قرآن، از موالنا عمادالدین علی قاری که در 

 1(.2/430)قمی،  بود، درخواست کرد که به اصفهان آمده و به او آموزش دهدمشهد 
برخی از زنان و دختران حرم توسط بستگان سببی و نسبی خویش همچون پدر، مادر، 

دیدند. گوهرشاد بیگم، و یا همسرانشان، به شک  تخصصی تعلیم می مادربزرگ، عمه، خاله
ترین دختری وی، یکی از برجسته شاه تهماسب و نوه میرزا، برادرزادهدختر سلطان ابراهیم

بانوان عالمه، فاضله، ادیب و شاعر خاندان صفوی بود که تحت تعلیمات پدر هنرمند و 
اش که از شاعران، خوشنویسان و نوازندگان بنام عصر صفوی بود و همچنین فرهیخته

ض  روزگار، به مدارج همسرش، امیر نصرالدین حسین شیرازی از سادات دشتکی و از افا
 2(.136ـ1/135)اسکندربیگ منشی،  واالی علمی و ادبی دست یافت

ی دربار بود که طبع شعر حوابیگم، دختر شاه عباس اول نیز از دیگر بانوان فرهیخته
قرن یازدهم ق.، از  ترین شاعران و خوشنویسانداشت و حشمتی خوانساری از برجسته

بیگم خواهر وی نیز از (؛ زبیده151؛ ریاحی، 36، فهانرجال اص)مهدوی،  داستادانش بو
 (.358)تربیت،  یرزا بایندر تبریزی کسب فیض کردمحضر استادان بنامی چون م

                                                                                                                                               
انم اسـم شـریفش مهـین بـانو کـوچکترین      شـاهزاده سـلط  »نویسد: در خصوص او چنین می التواریتخالصه. 1

دختران شاه واالمکان فردوس آشیان است. چون آثار قید و زهـد و طهـارت و صـالح و خـدارت از وجنـات      
احوالش ظاهر و هویدا بود، شاه سکندر سپاه که برادر اعیانی وی بود، در مقام اطاعت او درآمـده آن حضـرت   

لزمان و خلیفه الرحمن نمود. چون فاضله عاقله بـود، جمیـع امـور    الهمام صاحب العصر و ا را نذر حضرت امام
کرد. او را ملکـه  مشورت و صالح و آگاهی او عم  نمیملکی و مالی را به صوابدید ایشان منوط فرمودی و بی

 «.زمان و بانوی دوران ساخته، اوقات با برکاتش همیشه به مطالعه و مباحثه علوم گذشتی

رزا پسر دوم بهرام میرزا برادر اعیانی شاه تهماسب و گوهرسلطان بیگم دختـر شـاه   او دختر ابراهیم می. 2
اکتساب علوم دینیه نموده فاضله و متورعه بـود. در زمـان   »ی اسکندر بیگ منشی: بود که بنا بر گفته

 هللا الحرام شده در مکه معظمه به حباله امیراللهی از شیراز متوجه زیارت بیتحضرت اعلی شاهی ظ 
نصرالدین حسین شیرازی که از سادات عظام دشتکی و از افاض  نامدار و متورعین روزگار بود درآمده 

 «.و در آن مدینه معظمه اقامت گزید
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ای از بانوان حرم عالوه بر آگاهی و تسلط بر فنون شعر و ادب فارسی در نگاشتن عده
)مشیرسلیمی،  شتندمتون ادبی و تلفیق نظم و نثر و همچنین خوشنویسی مهارت بسیار دا

های برجای مانده از آنان حاکی از طبع ظریف، قلم زیبا و کالم اندک نامه 1(؛172، 1/166
نگاشتند؛ همچون می هایشان رارغم حضور منشیان، خود نامهآنان است که به شیوا و ادیبانه

که عالوه  سلطان، همسر سلطان سلیمان قانونی نگاشتای که شاهزاده سلطانم به خرمنامه
سیاسی و روابط خارجی عصر صفوی  و وزین او، حاکی از حضور وی در عرصهبر قلم ادیبانه 

است؛ او کالم خود را به نظم و نثر آراسته و آن را با تشبیهات و استعارات بسیار زیبا بیان 
ه جای متن خود از آیات قرآن اقتباس نموده که گواکرده است و با زبانی ادیبانه در جای

شاهزاده  2(.347ـ343)نوایی،  تسلطش بر الفاظ، معانی و تفسیر آیات قرآن کریم است
سلطانم خوشنویسی را از دوست محمد هروی فرا گرفت که دو قطعه از مرقع بهرام میرزا، به 

« کتبته سلطانم بنت اسمعی  الحسینی الصفوی»خط وی به قلم نیم دو دانگ متوسط با رقم 
 3(.267/ 2)بیانی،  اوقاف موجود است خزینه در کتابخانه
و خواهرش  4(15ـ14)نوایی،  ق.(، دختر شاه تهماسب به مادر1017) بیگمی مریمهانامه

ی نیز گواه تسلط او به زبان و ادبیات فارسی است. نامه 5(18ق.( )همو، 1050) زینب بیگم
که از آگاهی وی به زبان اینق.( به برادرش شاه اسماعی  دوم نیز عالوه بر 985خانم )پریخان

فارسی حکایت دارد، گویای اختالفات خاندان صفوی بر سر جانشینی و آشفتگی سیاسی 
 (.57ـ54)حجازی،  ایران پیش از به قدرت رسیدن شاه عباس اول است جامعه

 
 هاآموزش مهارت

هایی های علمی، دینی، ادبی و هنری، مهارتسرا عالوه بر آموزشبرخی از بانوان حرم
نیز  خواندن، ساززنی و رقاصیندگی، نقاشی، آوازچون سوارکاری، ریسندگی و باف

                                                                                                                                               
 کرد. خانم که حقیقی تخلص میهمچون حیات و جهان همسران شاه اسماعی  اول و یا پریخان. 1
 .1 تصویر. ـ نک. 2
را خـوب   نسـتعلیق اسـت. او  ق ایرانـی قـرن دهـم    نقاش و خوشنویس، نویسندههروی، دوست محمد . 3

کـرد. دوسـت محمـد از     تخلـص مـی  « گـامی »هـارت داشـت و   م عروضو  شعر، صحافی درنوشت،  می
بهرام میرزا نوشت کـه اینـک    آلبومی را در مجموعه د و مقدمهبو شاه طهماسبکتابخانه  خوشنویسان
 شود. قاپی استانبول نگهداری میی توپدر کتابخانه

 .4و  3 صویرت. ـ نک. 4
 .5 تصویر. ـ نک. 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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مهارت برخی از آنان در سوارکاری و  (؛227کمپفر، ؛ 119)سانسون،  گرفتند فرامی
سوارکاران و که نویسان را جلب کرده است. برخی از بانوان حرم تیراندازی نظر سفرنامه
، (115، 113) کردند. سانسونهنگام شکار همراهی می ه را بهشا ،تیراندازان قابلی بودند

مهمیز   ها اسب  نام نهاده که با مهارت بسیار بر« مردان جنگی کارآزموده»این بانوان را 
ترین مردان  چابک تازند و به خـوبی و بـه مهارتِ می  زنند و چهارنع  اسب می
سواری زنان ایران » گوید: ارکاری زنان سودرباره نیز  (22) دالواله .کنند سواری مـی اسب
گونه است که مث  مردان بر حیوان نشسته و پای خویش را بر عکس زنان سوارکار  بدین

 .«اندازند اروپا به دو طرف شکم اسب می
گوزن   کردن و دنبالو کـمان و تفنگ و شکار  تـیر  ـاسرا تیراندازی بزنان شاه در حرم

شجاعت  نویسان اروپایی سفرنامه (؛115)سانسون،  آموزند مـی  را  دن و اسب تـاختندوی
ها با کمال شجاعت این خانم: »اند نوشتهمهارت آنان  درباره این بانوان را ستوده و

کنند و انگیز تیر از کمان رها مینمایند و با مهارتی شگفتحیوانات درنده را تعقیب می
کنند و در حالی که باز شکاری را روی میآمیز حیوانات درنده را شکار با وضعی تحسین
« کنندتازند و به فرمان شاه، بازها را رها میدارند، به دنبال شاه، اسب میدست نگه می
سوارکاری های عصر صفوی نیز نگارهاز برخی در (. 278؛ دالواله، 37، 36)سانسون، 

. کنبی؛ ولش، استوارت  ـ)برای اطالع بیشتر نک به تصویر کشیده شده استبانوان 
به شکارگاه محدود سرا در سوارکاری و تیراندازی مهارت و توانایی بانوان حرم 1کری(.

ی نبرد با دشمن نیز اساس گزارش برخی منابع، شماری از آنان در صحنهنبود و بر
؛ فیگوئروا، 258جنگیدند )کاترینوزنو، می و با جسارت تمام در کنار مردانحضور یافته 

به دان مرهمانند ن قزلباش ناق.(، بعضي از ز920ران )چالدد نبردر  نکهچنا 2(،299
؛ 501ـ1/494)اسکندربیگ منشی، کشته شدند  یاسیر ن اناای از آو عده ان رفتندمید

، تالش و رقابت بانوان حرم در کسب علوم و فنون متعدد (227)کمپفر3(.67ـ66فلسفی، 
بانوان حرم به ویژه دانسته است. از نظر وی ه های جلب نظر شاهنشارا یکی از راه

اند تا لطف شاه یا زنان های گوناگون، همواره در تالش همسران شاه با فعالیت در رشته

                                                                                                                                               
 .9 تصویر. ـ نک. 1
نهایـت   تازند و بـی  آیند با جسارت تمام اسب می زنانی که طبق عادت همراه شوهرانشان به جنگ می». 2

 «.کنند سختی و خطر را تحم  می
 از جمله زنان حرم شاه اسماعی  که به اسارت درآمدند، بهروزه خانم و تاجی بیگم بودند.. 3
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 اصلی او را به خود جلب کنند و همین موجب شده تا پیشرفت قاب  توجهی در حوزه
  .باشند داشته علوم نظری به ویژه ریاضیات، و همچنین مهارت تیراندازی با کمان

رسد به نظر می ،مهارت زنان حرم در سوارکاری و شکار درباره هاتوجه به گزارش با
عالوه بر همسران شاه و برخی شاهزادگان حرم، خدمه و ندیمگان آنان نیز با این فنون 

های بانوان و عدم ارتباط با نامحرمان، اند و با توجه به برخی محدودیتآشنایی داشته
)فیگوئروا،  دیدند میتوسط محارمشان )شاهزادگان( یا خواجگان دربار، تعلیم  غالباً
  1(.429؛ کاترینوزنو، 277ـ272

شاهان صفوی بود که عالوه بر  سرایموسیقی و نوازندگی از دیگر عالیق بانوان حرم
 دهد )ولش، های موجود به آن گواهی می(، نگاره119های سیاحان اروپایی )سانسون، گزارش

ها و  نوازندگی با سازهای گوناگون، حضور نوازندگان زن در این نگاره 2(.52استوارت کری، 
اند؛ اما از چگونگی یافتهبیانگر این مطلب است که زنان نیز به نحوی در نوازندگی آموزش می

های ها اطالع نداریم. احتمال دارد که آموزش موسیقی هم مانند سایر رشتهاین آموزش
-اند، انجام مین خطاطی و نقاشی، توسط آشنایان این فن که از محارم بانوان بودههنری چو

 (.74ـ57)غضنفری،  آموختندشده یا با واسطه از دختران و همسران استادان، می
 

 سیاسی و تعلیم شاهزادگان دربار حضور در عرصه

 .بر عهده داشتند ، تعلیم و تربیت شاهزادگان راهای دانشمند درباربرخی از شاهدخت
شاه تهماسب،  ق.( و برادرزاده956) ق.(، فرزند بهرام میرزا984شاهزاده ابراهیم میرزا )

اش، شاهزاده فاضله عمه را از دست داد و تحت سرپرستی و تعلیم پدر خود در ده سالگی
سلطانم، قرار گرفت و به دربار شاه تهماسب راه یافت و دوران کودکی و نوجوانی خویش 

. او از هنرمندان و حامیان توانا و شهیر و هنرمندان درباری سپری کردرا زیر نظر عالمان 
هنر در عصر صفوی بود که عالوه بر تسلط بر علوم متداول آن عصر، به فارسی و ترکی 
                                                                                                                                               

نویسد:  فیگوئروا می نوشته به وارکاری بانوان این عصر از دید سایر جهانگردان نیز پنهان نمانده است.س. 1
داشتند بر  در راه تعداد زیادی زن را سوار بر اسب دیدیم که برخی زنان متشخص بودند که خوش می»

آنکـه در معیـت    اسب حرکت کنند و بیشترشان خدمتکاران و بردگان آن بانوان بودنـد. ایـن زنـان بـا    
هایشـان   های خود فرو رفته و صـورت  سرایان و بردگان خویش بودند چنان در کلیجه شوهران و خواجه

نیـز از   ی ونیزیـان در ایـران  سفرنامه؛ در «های سفید پنهان بود که دیدن آنها ممکن نبود پشت روبنده
 تاخته است.، سوار بر اسب میسرا برای مالقات فرزند بیمار خودشده که از حرمگفته بانویی سخن 

 .9. تصویر ـ نک. 2
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عصر خویش  گفت و پس از قتلش، دخترش گوهرشادخانم که از بانوان فاضلهشعر می
 1(.637، 385ـ1/380، قمیگردآورد ) بود، دیوان کام  اشعارش را

ویژه تربیت ولیعهد از منظر دیگری  های سیاسی بهذار بانوان در عرصهحضور تأثیرگ
هم درخور توجه است. با تغییر رویکرد حکومت نسبت به تربیت ولیعهد و سیاست شاه 

ویژه  گان، بهسرپرستی شاهزادهسرا، عباس اول در محصور کردن شاهزادگان در حرم
بانوان و خواجگان حرم قرار گرفت و آنان در امور  از برخی آموزش و تربیت آنان بر عهده

طان حسین شاه صفي، سلیمان و سل کشوري صاحب قدرت و مقامی بس وسیع شدند؛
بودند و حتي پس از جلوس بر  شدت تحت تأثیر مستقیم بانوان در ایام توقف در حرم به

؛ 30ـ25ر، ا از تسلط آنان رهایي بخشند )کمپفتخت سلطنت نیز نتوانستند خود ر
ر و شجاعت در آخرین شاهان . این نوع تربیت موجب فقدان تهو(21کروسینسکی، 

صفوی گردید. در واقع تربیت نامناسب ولیعهد در حرم را از عوام  انحطاط  سلسله
شنایی ها و عدم آمحدودیت ،دولت صفویه در سالهای پایانی اند؛ وحکومت صفوی شمرده

نادیده گرفت  توان نمی داری راو تخصص بانوان حرم با سیاست و اصول مملکت
بود. از  دولتمردان صفوین حرم نیز متأثر از تصمیمات اما وضع زنا 2(.53)تاجبخش، 

حکومت شاهان قدرتمند وضع فرهنگی وعلمی زنان دربار بهتر بود؛ برای  رو در دوره این
و شاه عباس اول بعضی از بانوان حرم که از هوش، قدرت ی شاه تهماسب نمونه در دوره

و درایت باالیی برخوردار بودند، با نظرات راهبردی خویش، نقش تأثیرگذاری در 
نمودند و به عنوان مثال شاهزاده سلطانم عالوه بر های مملکتی ایفا میگیری تصمیم

مشورت با او اقدام به یتعلیم شاهزادگان، از برترین مشاوران شاه تهماسب بود و شاه ب
سلطان همسر سلطان سلیمان ای که او برای خرم(. نامه430/ 2کرد )قمی، کاری نمی

 3قانونی نگاشته، مؤیّد این مدّعا است.

                                                                                                                                               
 های فعالیت شاهزاده ابراهیم بود.ترین حوزهنقاشی، خطاطی، موسیقی و شعر از شاخص. 1
ی اصفهان از طرف افاغنه، تصیم گرفته شد که یکی از شاهزادگان از پایتخت خـارج  در موقع محاصره. 2

فت افاغنه را بگیرند. سلطان محمود پسر ارشد شاه سـلطان  شود و قوایی تهیه کند تا بتواند جلو پیشر
سـرا بیـرون نیامـده بـود از مشـاهده اوضـاع       حسین را بر تخت نشاندند ولی چون تا آن تاریت از حـرم 

 سرا مراجعت نمود و از مقام سلطنت دست کشید.هراسان گشت و به حرم
اه سلیمان و وزیر اعظـم دربـار عثمـانی و    سلطان، سوگلی ششاهزاده سلطانم با واسطه قرار دادن خرم. 3

بها و نفیس برای مسجد تازه های گرانارسال برخی هدایا و تحف چون چندین جلد قرآن مجید و قالی
 (.1. تصویر ـ تأسیس سلطان سلیمان در استانبول، سعی در بهبود روابط ایران و عثمانی داشت )نک
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 حمایت از فرهیختگان

دربار صفوی، عالوه بر کسب علوم متعدد،  و فاضله های فرهیختهزاده خانمبرخی از شاه
دریغ ویژه در اعتالی علوم دینی از هیچ اقدامی  هند و بخود از حامیان دانش بود

ه و آثاری هم به نامشان مورد ستایش بزرگان علم و ادب قرار گرفت رو کردند؛ از این نمی
در  ق.(، چندین قصیده996)د. تألیف و ترجمه درآمده است؛ محتشم کاشانی به رشته

یر او را ستوده است؛ همچنین خانم سروده و زهد و تقوا و کیاست و تدبمدح پریخان
عبدی بیگ  :ـ )برای اطالع بیشتر نک االخبار تکمله ق.( کتاب988)د. بیگ نویدیعبدی

الدین محمد (؛ شیت رضی89ـ87د )ریاضی، خانم تقدیم کررا به پریخان 1شیرازی(
 السرشرح ادعیهنیز کتاب  (919ق.( )مهدوی، رجال اصفهان، 1021تستری اصفهانی )د.

شاه سلطان حسین، نگاشت )همان( و ابوالمظفر محمد جعفر  بیگم عمهرای مریمرا ب
را برای  2(4/358؛ محالتی، 3/627)امین،  تحفه نوابیه و هدیه اخرویه حسینی، کتاب
 (.753، 594ق.(، دختر شاه عباس اول، تألیف کرد )هنرفر، 1086شاهزاده بیگم)ز. 

 
 نتیجه

رسد زنان درباری با ینی نداشت، اما به نظر میآموزش زنان در عهد صفوی نظام مع
توانستند با ابتنا بر عالیق خویش های شخصی و دسترسی به امکانات حکومتی میانگیزه

سرا ممکن مند شوند. بخشی از این تعلیمات برای عموم بانوان حرمهایی بهرهاز آموزش
هایی بودند که له آموزشبود، آموزش علوم دینی، ادبیات، ریاضیات، تاریت و... از جم

نیز  هابرخی از آموزش شدند، امامند مین از آن بهرهوارداویژه تازه حرم بهبیشتر زنان 
 هایو احتماالً از استعداد و توانایی ندمتعلق به فرهیختگانی بود که از نزدیکان شاه بود

 ند.ای برخوردار بودویژه
 

                                                                                                                                               
گ شیرازی و متخلص به نویدی، دبیر و شاعر دربـار شـاه   العابدین علی مشهور به عبدی بیخواجه زین. 1

است که در آن رخدادهای جهان اسالم االخبار تکملهتهماسب بود. یکی از مهمترین آثار عبدی بیگ، 
 ق. نگاشته و رنگ و بوی ادبی دارد.978را از آغاز تا سال 

عـالی شـهید مطهـری     یسهمدر یای از این کتاب به خط محمد حسین اصفهانی در کتابخانهنسخه. 2
 .ق است 1086که تاریت کتابت آن سال  دهموجود بو (سپهساالر)
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 منابع
 .1369قم: مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(،  ،االطفال و ادلتهاموسوعه احکام هللا، انصاری، قدرت

 .1350، چاپ ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، آرای عباسیتاریخ عالماسکندر بیگ منشی، 
 کوشش غالمرضا ورهرام، تهران: ، ترجمه محمدطاهرمیرزا، بهسفرنامه الیویهالیویه، گیوم آنتوان، 

 .1371اطالعات، 
 ق.1403، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ن الشیعهاعیاامین، سید محسن، 

 .1364، تهران: نامه: تاریخ مفصل کردستانشرفالدین،  الدین بن شمسبدلیسی، شرف
 .1363، تهران: علمی، احوال و آثار خوشنویسانبیانی، مهدی،  
تهران: ، ترجمه ابوتراب نوری، تصحیح حمید شیرانی، سفرنامه تاورنیهباتیست. تاورنیه، ژان
 .1369تایید،  سنایی و

 .1372، شیراز: نوید، تاریخ صفویهتاجبخش، احمد، 
 .1364، تهران: علمیه اسالمیه، قصص العلماءتنکابنی، محمد، 
 .1392سرا، ، تهران: قصیدهضعیفه )بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی(حجازی، بنفشه، 
 .1370الدین شفا، تهران: علمی و فرهنگی، ، ترجمه شجاعسفرنامه دالوالهدالواله، پیترو، 

 .1364سرا، هللا شادان، تهران: کتاب، ترجمه ولیعلل سقوط شاه سلطان حسیندوسرسو، ژان آنتوان، 
، اصفهان: اداره ک  مشاهیر زنان اصفهان از گذشته تا عصر حاضرریاحی، محمدحسین، 

 .1375ارشاد اسالمی استان اصفهان،  فرهنگ و
 .1380، تهران: پردیس، هایی از گلستان شعر فارسیگلهللا، ریاضی، حشمت

سفرنامه سانسون: وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان سانسون، رافائ ، 

 .1346سینا، ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن ،صفوی
 .1374، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس، سیاحتنامه شاردنشاردن، ژان، 
 .1387، ترجمه آوانس، تهران: نگاه، سفرنامه برادران شرلیو رابرت،  شرلی، آنتونی

 .1369، به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: نی، تکملة االخبارشیرازی، عبدی بیگ، 
 .1353، تهران: دانشگاه تهران، زندگانی شاه عباس اولفلسفی، نصرهللا، 

 .1363ه غالمرضا سمیعی، تهران: نشر نو، ، ترجمگارسیاسفرنامه دنگارسیا دسیلو، فیگوئروا، دن
 .1383، چاپ احسان اشراقی، تهران: دانشگاه تهران، خالصة التواریخقمی، قاضی احمد، 

 .1349، ترجمه منوچهر امیری، تهران: خوارزمی، های ونیزیان در ایرانسفرنامهکاترینوزنو، 
دنبلی، به کوشش مریم ، ترجمه عبدالرزاق سفرنامه کروسینسکیکروسینسکی، تادوزیوا، 

 .1363تهران: توس،  میراحمدی،
 .1363، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی، سفرنامه کمپفرکمپفر، انگلبرت، 
 .1388، مزدا موحد، تهران: متن، هنر و معماری صفویهکنبی، شیال، 
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، د و کوششخر، «(2ی صفویه)تاریخ: تشکیالت آموزشی ایران در دوره»گلشنی، عبدالکریم، 
 .1349، 6ش

آن با زبان  موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران عصر صفویه و رابطه»گودرزی، حسین، 

 .1390، 3، شفصلنامه مطالعات ملی، «رسمی و ملی
 .1341، 1، شمجله دانشکده ادبیات، «های عامیانه فارسیمطالعه در داستان»محجوب، محمدجعفر، 

، تهران: دارالکتب الشریعه در ترجمه دانشمندان بانوان شیعهریاحینهللا، محالتی، ذبیح
 .1372 االسالمیه،

 .1382، تهران: چیستا، تاریخ ادبیات کودکان ایرانمحمدی، محمدهادی، قاییتی، زهره، 
 .1337-1335اکبر علمی، . تهران، مؤسسه مطبوعاتی علیزنان سخنوراکبر، مشیرسلیمی، علی
 .1384، اصفهان: گلدسته، رجال اصفهانالدین، مهدوی، سید مصلح
، اصفهان: سازمان فرهنگی اصفهان دارالعلم شرق: مدارس دینی اصفهان، ـــــــــــــــ 

 .1386تفریحی شهرداری اصفهان، 
شاه تهماسب صفوی، مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه  با نوایی، عبدالحسین، 

 .1350ایران،  ، تهران: بنیاد فرهنگیادداشتهای تفصیلی
 ، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران:های عهد صفوینقاشی ایرانی: نسخه نگارهولش، استوارت کری، 

 .1389متن، 
 .1385هللا رجبی، تهران: فرهنگستان هنر، ، ترجمه روحنگارگری و حامیان صفویولش، آنتونی، 
 .1344ثقفی، ، اصفهان: کتابفروشی گنجینه آثار تاریخی اصفهانهللا، هنرفر، لطف
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