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   ،ساسانیان

 ی،زنان دربار

 اصل و نسب،  

 خویدوده،

 تاریخی. و مصور منابع مکتوب

. 

 

-دهد مسئله اصل و نسب یکی از دغدغهبررسی تاریخ اجتماعی ادوار طوالنی از تاریخ ایران نشان می

های مهم سیاسی و اجتماعی بوه است که ارتباط نزدیکی با مشروعیت داشت. ساسانیان بیش از  

و شاهنشاهی به وجود آورند که دغدغه    قلمرو وسیعی از ایران و انیران حکم راندند   سده بر چهار  

برای تبار مادر نیز مطرح    ،نژاده بودن تبار پدر  اصالت نسب داشت. این اهمیت عالوه بر  پاکی خون و

کردند.  ه خویدوده یا ازدواج با محارم می توصیه ب  ،نسب  نظر حفظ پاکی خون و  بوده است؛ چنانچه از

  هاکردند که از آنمسران ایرانی و انیرانی اختیار میسلسله ساسانی، پادشاهان ه   رسد دربه نظر می

تاریخی مربوط به زمان ساسانیان مانند کتیبه کعبه زردشت نام    آثار  هم در  منابع مکتوب و  هم در

ت زنان و  ای که در اینجا مطرح است، چگونگی تأثیر این رویکرد بر وضعیمسئله  برده شده است.

نسب زنان   هدف بررسی اصالت نژادی و  این پژوهش با  ها در دوره ساسانی است.اصل و نسب آن

توصیفی -تحلیلی   فته است. روش این پژوهشمصور تاریخی انجام گر  پایه منابع مکتوب و  ایرانی بر

داده بر  تکیه  با  کتابخانهو  میهای  یافتهای  میباشد.  نشان  پژوهش  این  د های  دوران  ردهد،   این 

  توان گفت درمی   شدند وانتخاب میهای بزرگ اشکانی  خاندان   از  همسران پادشاهان ساسانی بیشتر

صورت تبلیغی  ، به واقع یا بهسیس، از عنوان خانوادگی این زنانبدو تأ  سلسله ساسانی، حداقل در

مشروع میبرای  استفاده  پادشاهی  به  بخشیدن  برشدیت  عالوه  به    .  موارد  ازدواج  این  نمونه  چند 

 د.                                                                                توان اشاره نموخویدوده نیز می
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ب زنان ایرانی دربار ساسانی براساس منابع مکتوب و مصور تاریخی وضعیت اصل و نس  

 میربخش، میرزامحمد حسنی، جواد هروی میترا 

 مقدمه 

ترین این شاخصه  های منحصر به فردی بود. مهمجامعه دوره ساسانی از نظر وضعیت اجتماعی و طبقاتی دارای ویژگی

های بزرگ کارن، سورن، اسپاهبذ، مهران، اسپندیاد  ان ساسانی خانداندر دوربندی به شرایط طبقاتی و نژادی بود.  پای 

و زیک در کنار خاندان ساسانی وجود داشتند؛ ولی در این بین خاندان ساسانی بود که به سبب نژاده بودن حق پادشاهی  

ون و اصالت نسب  کوشیدند تحت پوشش نظام طبقاتی جامعه ساسانی و با تکیه بر پاکی خداشت. در واقع ساسانیان می

های بزرگ  ی و مالکیت را در خاندانتخمگان، قدرت را در خاندان ساسانو جلوگیری از پخش شدن مالکیت به دست بی

های نامه تنسر خود گواه این مطلب است. لذا پادشاهان ساسانی همواره در مسئله ازدواج برحفظ حفظ کنند. توصیه

کردند.  چه حتی به خویدوده و ازدواج با محارم نیز اقدام میکوشیدند. چنانتبار خود می این نژادگی و جلوگیری از آلودن  

حرمسرای شاهان ساسانی   گرفتند و تعداد زیادی زنان انیرانی نیز درپادشاهان ساسانی از کشورهای همسایه نیز زن می

داشت. و  وجود  نژادگی  مسئله  موجود  شواهد  و بنابر  ساس اصل  دربار  زنان  کشمکشنسب  در  حتی  میان  انی  های 

م(  239 -270/272شاهزادگان در رسیدن به قدرت نیز دخیل بوده است؛ نمونه آن را در مسئله جانشینی شاپور اول )

 توان دید.می

های ایرانی ساسانی مشخص  این پژوهش بر آن است با بررسی وضعیت اصل و نسب ملکهبا توجه به اهمیت موضوع،  

ها و نتایج مورد انتظار  کردند و  اهداف سیاسی این ازدواجهایی وصلت میبیشتر با چه خاندان  کند پادشاهان ساسانی

  – ده شده است؛ درباره منابع اسالمیها چه بوده است. برای این امر از منابع مکتوب و مصور تاریخ ساسانی استفااز آن

دست داریم، لذا    سده سوم هجری هم منابع محدودی در سده اول ودوم هجری کتابی باقی نمانده است و از    از  ایرانی

 گیرد.  هجری را در بر می  10شود و تا  قرن به بعد می 4منابع این پژوهش اغلب مربوط به قرن 

  با این   درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی به این عنوان به رشته تحریر در نیامده است.

ای با عنوان»زنان غیر زردشتی در دربار ساسانی و تأثیر  نان دوره ساسانی نوشته شده است. مقالهمقاالتی درباره ز  ،حال

( به رشته تحریر در  1399های دینی در ایران« توسط میترا میربخش و همکاران)های مرتبط با اقلیتها بر سیاستآن

ها در  دشتی در دربار ساسانی و میزان نفوذ آن آمده است. در این مقاله نویسندگان به چگونگی ملکه شدن زنان غیر زر

ای به اهمیت مسئله نژاده بودن در خصوص زنان دربار ساسانی نشده است. اند و در این اثر اشارهامور سیاسی پرداخته

سکه در  »زنان  عنوان  با  دیگر  پژوهشی  افضل  در  سادات  عفت  و  شجاعی  سادات  نسرین  قلم  به  ساسانی«  های 

های بر جای مانده از این دوره به واکاوی زنان  رشته تحریر در آمده است. در این اثر با تکیه بر سکه(، به  1395طوسی)

ه و شیوه نگارش و  در انجام این تحقیق از روش استقرائی )جزء به کل( استفاده شد  ها پرداخته شده است.و پوشش آن

به مطالب  تحلیلیتدوین  مطا  -صورت  و  منابع  همچنین  است.  پژوهش  توصیفی  این  در  استفاده  و  استناد  مورد  لب 

 ای و آرشیوی گردآوری شده است.صورت کتابخانهبه
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 .زنان ایرانی دربار ساسانی 1

بین این زنان مادر شاه و ملکه دارای  در    در دوره ساسانی، زنان ایرانی در دربار ساسانی از جایگاه واالیی برخوردار بودند.

های شاهان ساسانی زنان حضور پر رنگی  ایگاه سبب شد تا در برخی لشکرکشی این جاهمیت و اعتبار بیشتری بودند.  

توجه به  نقش  (. با  226:  1392کردند)برسونیوس،  های رسمی دربار شرکت میبتسداشته باشند. همچنین در منا 

ند. کردها در کنار مردان شرکت میگساری و بزممراسم شکار، باده  توان گفت این زنان درد میهایی که وجود داربرجسته 

ق( به  630- 631میالدی به پادشاهی نیز رسیدند. ملکه بوران و ملکه آذرمیدخت)  7حتی دو تن از زنان دربار در سده  

  - ت زنان درباری در ساختار سیاسیاین مقام رسیدند. حضور در محافل سیاسی گویای پذیرش نسبی مقام و موقعی

 (. 144:  1398جمالی و همکاران، اجتماعی در دوره ساسانی است)

- 271توان تا حدی از رویکرد شاهان این سلسله تشخیص داد. شاپور اول)را می  اهمیت و ارزش زنان در دربار ساسانی

کرده و از او با عنوان شهبانوان شهبانو یاد ق( بر طبق کتیبه کعبه زردشت به نام دخترش آناهید  آتش روشن  239

(. ذکر نام بانوان در کتیبه کعبه زردشت نه بر مبنای رابطه نسبی آنان با شاپور اول بلکه 72: 1393کرده است)عریان، 

براساس مقام اجتماعی آنان بوده است و سخن شاپور به این معنی است که دخترش آذرناهید از نظر مقام اجتماعی  

ا  بانوان است و ملکه ملکهبرتر  بنا بر نظر ویسپوهرز دیگر  بر پیوند خویدوده  این عناوین را نمی  ،هاست.  توان دلیلی 

 (. 219: 1390؛ ویسپوهر،  74: 1393دانست چراکه مدرک معتبر و کافی در این زمینه وجود ندارد)حسنی، 

ولیعه به »شهبانوی شاهنشاهی« و یکی از دختران  درباره القاب زنان در دربار ساسانی باید گفت که همسر شاه یا مادر  

خواندند. در منابع برای دینگ دختر پاپک و خواهر اردشیر اول، آذرآناهید دختر  شهبانوان« می  شهبانوی » شاه را هم  

بهرام   همسر  شاپوردختک  اول،  میشانشـاپور  شاپور  دختر  احتماالً  و  شهبانوان« دوم  »شهبانوی  عنوان  شاه، 

bāmbišnān bāmbišn  ،لقب شهبانوی شهبانوان در میان منابع پارتیان  224،  1392( قید شده است )بروسیوس .)

شود. همسران پسران شاه  همسرش ملکه موزا نیز دیده می م( با تصویری از مادر یا 2ق.م تا2م )های فرهاد پنجبر سکه 

(. به استناد کتیبه کعبه زرتشت،  108  2/ 3  :1393و فرمانروایان شهرها نیز لقب »شهبانو« یا »بانو« داشتند )لوکونین،  

شاه پسر شاپور اول( که نامش در فهرست درباریان  [ دستگرد شاپور )همسرشاپور میشاندینگ شهبانوی میشان ]صاحب

(. زنان درباری 120  :1384زاده،  شاپور اول با رتبه ممتاز سوم آمده عنوان شهبانو را به خود اختصاص داده است)نصراله 

یکم بر عهده همسر    عناوین دیگری نیز به خود اختصاص داده بودند، از جمله ریاست حرم شاهی که در دوره شاپور

(. شاهان ساسانی با زنان غیر ایرانی و گاهی اسیران  108:  1365شد)لوکونین،  بزرگ شاه بود و »بانوی بانوان« نامیده می 

ها بر  (. تصاویر آن 225:  1392آمدند )بروسیوس،  ولی آنان به رتبه زنان اصلی شاه در نمی نمودند؛  جنگی نیز ازدواج می

های شاهان و اسناد اداری نام و  ها نمایان است. در کتیبه ای و سکهروی جواهرات، انگشترها و تعدادی از ظروف نقره 

وان گفت فارغ از متون مذهبی که قوانینی تموجود میها ذکر شده است. با توجه به اطالعات  رسمی برخی از آن  رتبه 

گر حیات اجتماعی و  دیگر منابع برجای مانده از این دوره غالباً روایت  .اند صوص زنان در این دوره یادآور شدهرا در خ

 .سیاسی زنان طبقات باالی جامعه است
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ی،  بلعم  زبری ا، تاریخ طبری، ترجمه تاریخ طی بار الطوال دینوراز آثار مکتوب دوره ساسانی باید به منابعی چون اخ

خ و الفصص اشاره کرد. این منابع غالباً در قرون نخستین هجری به رشته تحریر در  التواری شاهنامه فردوسی، مجمل

دهند. با این  ارائه میاند و با توجه به نزدیکی از نظر زمانی به دوره ساسانی اطالعات مفیدی از این دوره تاریخی  آمده

ها و  منابعی چون آثار باستانی، نقش برجسته  ،دهندحال بیشتر منابعی که اطالعات دقیقی از دوره ساسانی ارائه می

 شود.ها با عنوان منابع مصور یاد میمهرها هستند که از آن 

پادشاهان ساسانی از  اند.  ای ماندهمنابع مصور دوره ساسانی، در حقیقت همان آثار هنری هستند که از این دوره بر ج

نگاری و تصویرگری وقایع دوره خود داشتند و این سنت از دوره اردشیر  زمان نخستین پادشاه، عالقه زیادی به کتیبه

بابکان موسس این سلسله تا آخرین شاهان این سلسله ادامه داشت و همین امر سبب شده است تا امروزه آثار مصور  

  بخشی از این منابع مصور به مضامینی با موضوع زنان در دوره ساسانی این دوره بر جای مانده باشد.  تاریخی متعددی از  

های تصویرسازی آن نیز به  شود. شیوهدر هنر ساسانی نقش زن در قالب شخصیت ملکه ظاهر می.  است  اختصاص یافته

اول بوده است. بدین معنی که هنرمند،  هایی است که در تصویرسازی نقش شاهان ساسانی متدنوعی تقلید از شیوه

گوید اگر گیسوان بافته شده این  چهره زنان درباری را مانند شاه و درباریان ساسانی تصویر کرده است. هرتسفلد می

گوید گردن کلفت زنان بر نقوش ساسانی مانند گردن  ها را از مردان تفکیک کرد. او به کنایه میشد آنزنان نبود، نمی

تواند به علت تسرّی دادن عنصر احترام و  (. این ویژگی می221:  1381ای آلمانی است)هرتسفلد،ان حرفه گیر گشتی

بنابراین باید گفت در منابع مصور دوره ساسانی به مضامینی متعدد    ها بر آثار هنری باشد.بزرگی به زنان و تصاویر آن

 سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پرداخته شده است..

برجسته سنت   نقش  روی  همسرش  همراه  به  شاه  صخره نمایش  ساسانی،  های  شاه  نخستین  زمان  از  ایران  ای 

که در  (؛ چنان97:  1388م( آغاز شد و به صورت موضوعی مقبول در هنر ساسانی درآمد)دیمز،  240-224اردشیراول)

برجسته  »برمنقش  »تنگ های  بهرام دلک«،  »سرمشهد«  و  همر293-276دوم)قندیل«  حالت م(  در  همسرش  های اه 

عهد ساسانی مؤثر است، مهرهایی است  تاریخ  (. یکی از منابعی که در واکاوی  73:  1393اند)حسنی،مختلف تصویر شده

. و القاب و عناوین نیز بپرداخته شده است  درباری در این منابع به سلسله مراتب  که از این دوره بر جای مانده است.  

آیند. بررسی و  شمار می   مانده از جوامع پیش از تاریخ و تاریخی فالت ایران بهآثار باقی   ینتر ارزش  مهرها یکی از با

های جوامع های مادی و معنوی فرهنگ سازد تا جنبه شناسان و مورخان را قادر میمطالعه روشمند این آثار، باستان

گاه اثر مهرهای یک دوره که بر جای   ،هرها(. عالوه بر نقش خود م1:  1393کهن را هرچه بیشتر واکاوی نمایند)طالیی،  

ای از قطعات و اشیای گِلی گفته مانده در ردیابی نکات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مهم است. اثرمهرها به مجموعه 

توان درباره وضع  ها و اثر مهرهای برجای مانده از گذشته می به کمک مهر . شدها مهر زده می شود که بر روی آن می

باری برای  های قیمتی منابع پر و اجتماعی و حتی روحی و اخالقی گذشتگان اطالع کسب کرد. مهرها و سنگ فرهنگی  
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به شمار می به شناخت هنرساسانی  اینکه  به  توجه  با  نقش   Tکلی طورروند.  ایران  هنر  از کثرت چندانی  در  زن  مایه 

 (.7همان،  ن سودمند باشد)تواند در روشن نمودن وضعیت زنانیست، مطالعه مهرها می برخوردار

   تاریخی   مصور   و   مکتوب   آثار   براساس   ساسانی   دربار   ایرانی   زنان   نسب  و   اصل   . 3

 بازرنگی   خاندان    با   ازدواج . 3.1

گذار حکومت ها زنان خود را برگزیدند. بنیانهایی است که ساسانیان از میان آنخاندان بازرنگی یکی از نخستین خاندان

  های دهکده   از   یکی   در   اردشیر آنچنان که طبری آورده  ساسانی اردشیر بابکان با زنی از خاندان بازرنگی ازدواج کرد.  

  فارس   شاهان   از   گروهی   نژاد   از   وی   زن   و   بود   جنگاور   و   دلیر   مردی   ساسان   جدش   شد؛   متولد   طیروده   نام   به   اصطخر 

 معتقدبرخی از محققان    . ( 141  : 1352  )طبری،داشت   نام   « رامبهشت »     او   همسر   . گفتند می   رنگیان ز با   را   ها آن   که   بود 

گردد، همسر ساسان، بامبشن بوده است یعنی مستقیم بدان بر می  واسطه یا  خذی که روایت طبری بااصل مأ  است، در

:  1389؛ شهبازی، 406: 1991)شکی، نام خاص پنداشته بوده است »ملکه«، که ناسخی به »بامبشت« تصحیح کرده و

را   رامبهشت هم  نگـ هنی.  است« بامبشن»  واژه برای  هــ ریخت  درهم  صورت شتـ به رام  است آن بر  نیز  هـ هویس(.  234

ی هم این زن را رامبهشت معرفی  (. بلعم122و1384:121)نصراله زاده،    است  کرده  طبری   که  داندمی  غلطی  قرائت

  (.  ابن اثیرو ابن خلدون نیز به تبارشاهی او 82:  1353)بلعمی،  سل بازرنجیان ملوک فارس بوده استن   که از  کندمی

کتیبه    بابک در  مادر   (. اما نامی که برای همسر ساسان و  443:  1383؛ ابن اثیر،  186:1383اند )ابن خلدون،  اشاره کرده

  مدتی دراز نسب غیر  است دودمان نوین شاهان ساسانی تا  لوکونین معتقد  است.  « دینگ» کعبه زردشت آمده است  

های تاریخی حاکی از آن است که  کردند. روایت ای بنام پیشینیان بزرگ پنهان نمیسازی افسانهرا با شجره  خود   مشهور

مستقیم به علت آمدن نام خورانزم    غیر  طورهکعبه زرتشت ب  در  چنگ آورد ولی کتیبه شاپوربه    زور  ک فرمانروایی را باباب

بپنداریم که    ،دهدو پس از نام ساسان به ما امکان می  مقام پنجم  های ساسانی درفهرست نام دودمان  ملکه شهر در

. با ذکر این مسئله که  (50: 1393)لوکونین،  آمیز صورت گرفته باشداه مسالمتبدست آوردن حاکمیت پارس باید از ر 

های جزئی در ثبت نام همسر اردشیر در منابع موجود است، اکثریت منابع بر وجود چنین همسری از خاندان  تفاوت

 بازرنگی تاکید دارند.

  توانسته از ایزدان وآنکه می  خود را به هر  رسیدن به قدرت تبار  از  بعد  که اردشیر  آنجا  است از  معتقد  دریایی نیزتورج  

  وجود   اگر   .(21:  1392)دریایی،  هیچ کدام نبوده است  اشراف نسبت داده، این خود گواه آن است که از  پادشاهان و

گفت شاید این نخستین تالش سلسله ساسانی   گاه بایدساسان به آن را درست بدانیم، آن  تعلق همسر  خاندان بازرنگی و

  تاریخ   در   ساسان   همسر   طریق وصلت با خاندان شاهان محلی پارس بوده است.   برای مشروعیت بخشیدن به خود از 

  و   تکوین   ازدواج،  این   توجیه   (. 82  : 1337  است)بلعمی،  شده   معرفی   »مشهب«   مشکور   محمدجواد   تصحیح   بلعمی 

 ای ، تصویر دینگ بر سکه1تصویر شماره   بود.   ساسانی   اردشیر   سوی   از   سیاسی   کمال   و   تمام   مشروعیت   به   دهی شکل 

 از دوره ساسانی را به نمایش گذاشته است. 
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 . موزه لوور پاریس. دربار ساسانی: مهری از دینگ از زنان 1 تصویر شماره 

 

 ی اشکان ازدواج با  زنان خاندان .3.2

  اسالمی، نسب مادر شاپور را   –اغلب منابع مکتوب ایرانی  درمادر شاپور اول ساسانی یکی از زنان خاندان اشکان بود.   

  (. در147- 145:  1352)طبری،  کندطبری اورا دختر اردوان معرفی می  چه تاریخاند؛ چناناز درباریان اشکانی توصیف

( »زن« )مشکور، 95:  1386( »زنک« )فره وشی:  189:  2537شاپور »زیانه« )هدایت،    مادر  بابکان نیز  کارنامه اردشیر

ت و اردشیر  دادن به اردشیر را داشته اس  که به درخواست برادران قصد زهر  شودمعرفی می  اردوان  ( دختر36:  1329

آگاه می او  از نیت  او     شودکه  به موبدان موبد می  فرمان کشتن  اورا  بارداری زن  به دلیل  اما موبدان موبد  را    دهد. 

)هدایت،  کندآگاه می   را از وجود شاپور  سپس اردشیر  شود و میدارد تا شاپور هفت ساله  نزد خود نگاه می  کشد و نمی

به   اردوان را  برادرزاده فرخان پسر  عموی اردوان یا  دختر  یا  دختر  (. به گفته کریستن سن، اردشیر187- 190:  2537

است    معتقد  و   داندرا افسانه می  اند کرده  ایرانی درباب این ازدواج نقل  آنچه مورخان عرب و  نکاح خویش درآورد اما او

اینکه    واقع قبل از  خانواده اشکانی، اساس دولت خود را استوار کند. اما در  خواست به وسیله وصلت بامی   اردشیرکه  

  شودمی  روایات نخستین طبری مستفاد  یکی از   این مطلب از   و  به تخت نشیند، شاپور به حد بلوغ رسیده بود  اردشیر

صورتی    رسد، در به کتاب خودای نامگ مین روایت ظاهراًگوید شاپور در نبرد هرمزگان شرکت جست. سلسله ایکه می

شود، های طبری دیده میضمن نوشته  بانوان اشکانی و تولد شاپور از او، که در   یکی از  با  که روایت عروسی اردشیر

 (.  61و60: 1385)کریستن سن، های عامیانه استافسانه  یکی از برگرفته از

اعتباری ندارد، احتمال    دختر اردوان اصالً  از  زاده شدن او  ودن شاپور، مبنی برشهبازی معتقد است با اینکه اشکانی ب

میان یاران بابک، خاندان بیژن    نیست. در  های اشکانی بوده باشد، خیلی بعیدخاندان  یکی از  اینکه وی از سوی مادر از 

  آمده است و  »بانومرود«کتیبه خود او    صراحت درشاپور به    برد. البته نام مادرمییابیم که خیلی به اشکانی  هم می  را

تأ درجای  نمی  مل  افسانه  مادر  گذارداین  نام  را  و  امروز  شاپور  زنک  از  تنها صورتی  ریشه  داندمی  هم  ندارد  که  ای 
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:  1384)نصراله زاده،  نین روایات حماسی اعتباری ندارنداست که چ  نصراهلل زاده هم معتقد  .(295:  1389)شهبازی،  

  558- 530)   کوروش   داستان   مانند   او   از   شاپور   تولد   و   اردوان   دختر   با   اردشیر   ازدواج   داستان   دیگر،  طرفی   از   .(140

  ولی   بکشد   و   ببرد   را   او   دختر   ماندانا   پسر   کوروش   دهد،می   دستور   هارپاگ   خود   وزبر   به   هاک اژد   درآن   که   است   م( . ق 

  تواند می   این   که   کند؛ می   بزرگ   و   نکشته   را   او   نیز   مهرداد   و   سپارد می   مهرداد   نام   به   چوپانی   به   را   ش کورو   هارپاک 

توان این همه می  با  (. 422  : 1379  )میرسعیدی،باشد   او   به   مربوط   روایات   و   کوروش   تاریخ   از   ساسانیان   اطالع   نشانه 

روایت این  احتماالًگفت  تالشها  که  بوده  نسب  هایی  برای  ساسانی  حکومت  در  وبعدها  بخشی  مشروعیت  سازی 

  خون مادر در  دهنده اهمیت نژاده بودن وطرف دیگر نشان  از  ها درج شده است وخداینامه  در  سگان انجام شده وسرسل

  نظام طبقاتی ساسانی است.

  از   شاپور  بن   هرمز   مادراند: » شاه معرفی کردهو را دختر مهرکنیز منسوب به خاندان اشکانی است. ا  اولر هرمز  ماد

  گفته  وی   به  اخترشناسان  که  چرا   بگذرانید  تیغ   دم  از  را  فرزندانش  و  بکشت  را  وی   اردشیر  که  بود  پادشاه  مهرک  دختران

  شاپور .  شد  ماندگار  شبانان  از   یکی  نزد   و  گریخت  بیابان  به  او  مادر.  آمد  خواهد   کار   روی   پادشاهی  وی   نژاد   از   که  بودند

  و   خواست  آب  و  کرد  آن  آهنگ.  دید  بود  آن  در  هرمز  مادر  که  چادرهایی  و  شد  تشنه  سخت  آن  پی  در  و   رفت  شکار  به

  دخترمن   گفت   شبانان  از  کیی  وی   شد  جویا   را  دخترژاد  ن  پس.  دید  ای کننده خیره  زیبایی  شاپور   و   داد  آب   او   به  دختر 

  است  مهرک  دختر  که  گفت  دختر  که  درآمیزد  وی   با  خواست.  برد  خانه  به  و  درآورد  خود  همسری   به  را  او  شاپور.  است

  او   با  و   بدارد  پوشیده   را   او  راز  که  شد  پیمان  هم   او  با  شاپور.  رسد  گزندی   شاپور  به  اردشیر  از   مبادا  کندمی  چنین  و

   . (452و451: 1384)ابن اثیر،  « بزاد وی  برای  را هرمز  و  شد همبستر

  )شهبازی،است   داشته   نام   »گور«   پیشتر   که   ست ا   بوده   اردشیرخوره   کوره   تبار   اشکانی   پادشاه   پسرنوشزاد   مهرک 

شرح    وی در  .است  برده  نام  شاپور  « به عنوان همسرکردزاد»   از  که  است  مورخی  تنها  اصفهانی  حمزه  (. 253  : 1389

 (.47:  1346او کردزاد بود که به نام وی داستانی مشهور است )حمزه اصفهانی،    آورده است که مادر  شاپور  هرمز پسر

 معتقدند  وهنینگ   ماریک.  دانندنمی  تاریخی  چندان  را  آن  و  اندنکرده  حمزه   روایت  به  توجهی  چندان  معاصر   مورخان

  رو   این  از،  باشد  باید  اول  هرمز  مادر  محتمالً  خورانزیم  که  است  آن  بر  هنینگ.  باشد  خورانزیم  از  صورتی  او  نام  شاید

  : 1384  زاده،)نصراله   باشد  شده   دگرگون  کردزاد  صورتبه   بایستی  خورانزیم  بامبشن  شهر   عنوان  که  زند می  حدس

  (. 62:  1358فرهنگ استعمال شده است )نولدکه،    از  کردزاد به معنی مردم دور  . نولدکه آورده است کرد در( 160و 159

 بررسی شده است. و مهرک، های منابع مختلف درباره شاپور اولروایت 2و   1 در جدول شماره
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 . منابع مکتوب اول در شاپور های مربوط به مادرنتایج بررسی روایت -1جدول 

 

  قرن اثر عنوان نویسنده نام ردیف

 تالیف 

 نجات زن نسب صفحه 

 دهنده 

 زن

 زن  گناه

 کارنامه  1

 اردشیربابکان

 190-

187 

  موبدان دختراردوان

 موبد

  به زهردادن

 اردشیر

 محمدبن 2

 جریرطبری 

-147 3 طبری  تاریخ

145 

 اشک ازنسل پیری دختراردوان

 بودن

  وزیر ابرسام دختربرادرفرخان  70و69 3 اخبارالطوال دینوری  3

 اردشیر

 به انتساب

 فرخان نسل

  تاریخ ترجمه بلعمی  4

 طبری

 ازنسل دختری  90و89 4و3

 اشکانیان

  بزرگ وزیر

 هرجندبن

 سام

 ازنسل

 اشکانیان

 بودن

-877 5و4 شاهنامه  فردوسی 5

875 

  جام دادن موبد دختراردوان

  به زهر

 اردشیر

 التواریخ مجمل  6

 والفصص 

6 29 

 

 

 دختراردوان وزیر دختراردوان

 بودن

  7و6 کامل تاریخ اثیر ابن 7

449-

447 

 هرجدبن اشک دخت

 اسام

  خاندان از

 اشکانیان

 بودن

  یکی اردوان  اشکانیان/ 188 7 العبر  خلدون ابن 8

 ازمرزبانان

 اشکانی نسب

 او

  حمداهلل 9

 مستوفی 

  به زهردادن وزیر دختراردوان 103 8و7 گزیده تاریخ

 اردشیر

  به زهردادن  دختراردوان 50 8 بناکتی  تاریخ داودبناکتی  10

 اردشیر
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معتقد  اگر   شهبازی  که  زادن هرمز   است  نوشزاد   دختر   از   داستان  باشد، می   مهرک  داشته  را  حقیقتی  توان وی 

این شاید یکی از دالیل    آن بوده( دانست و   اشکانی مهران )که مهرک از خاندان    نتیجه وصلت خاندان ساسانی با 

پسر  این  او   ارتقای  جانشینی  به  شاپور  است   سوم    سر   بر   که   اختالفاتی   به   توجه   با   . ( 307:  1384)هنینگ،  بوده 

  شایسته   شاپور   از   پس   جانشینی   در   نحوی ه ب   را   خود   او،  پسران   از   یک   هر   و   آمد   پیش   اول   شاپور   فرزندان   جانشینی 

  چراکه   دانست.   دربار   در   مادر   موقعیت   و   بودن   نژاده   اساس   بر   خود   دانستن   محق   بر   را   اختالفات   توان می   اند دانسته می 

  بینیم. می   نیز   زردشت   کعبه   کتیبه   در   شاپور   فرزندان   برای   آتش   شدن   افروخته   و   ها نام   آمدن   ترتیب   در   را   ها تفاوت   این 

  کتیبه   در   را   لقب   باالترین   دربار   زنان   میان   در   وی   که   آنجا   از   و   دانند می   خورانزیم   ند فرز   را   اول   هرمزد   ن مورخا   اکثر 

  نظریات   2شماره   جدول   در   کرد.   توجیه   ترتیب   بدین   شاپور   از   س پ   را   هرمزد   جانشینی   بتوان   شاید   دارد   زردشت   کعبه 

 است.   آمده   ساسانی   هرمز   مادر   درباره   مکتوب   منابع   در   موجود 

 .)نگارنده(. مکتوب   منابع   در   اول   هرمز   مادر   نسب   وضعیت   بررسی   نتایج   - 2ل جدو 

دوم تنها فرزند    عربی شاهپور  به روایت مراجع ایرانی ومادر شاپور دوم ساسانی نیز منسوب به خاندان اشکانی است.  

سه   بیزانسی از  نویسان رومی وتاریخ  به دنیا آمده است، اما برخی از  پس از مرگ پدر  و  م( بود  309-302دوم )هرمز  

را    او  رنرسه که پس از مرگ پدرش به شاهی نشست، اما بزرگان دربارگویند: پسربزرگ آذنیز سخن می   پسر دیگر هرمز 

نام داشت، به دست درباریان    دیگر که همچو پدر هرمز  را کشتند. پسر  پس از زمانی کوتاه او  و  به ستمگری متهم ساختند

  های کنستانتیوس و جنگ  بعدها در  و  به روم رساند  به یاری پادشاه ارمنستان خود را  اما گریخت و  کشیده شد،  به بند

هرمز    توسط بزرگان دربار  ،دوم که نام او مشخص نیستم فعاالنه شرکت داشت پسرسوم هرمز دو   شاهپور   جولیانوس با

  آذرنرسی مادر  از   غیر   شاپور مادر (.  38و 37: 1374)آذرنوش،  ترتیب از حق جانشینی محروم گردیدبدین    دوم کورشد و 

  شاپور   مادر  که  است  آن  از  حاکی  تلمودی   داستان  پنج.  رفت می  شمار  به  مملکت  شهبانوی   و  بود  سومی پسر  و  هرمزد  و

  بود  قائل  بشری   مافوق  های قدرت   آنان  برای   و   شمرد می  محترم  بسیار  را   یهودی   های خاخام  و  داشت  نام  هرمزد   -افر  دوم

 بود   یهودی   شاپور  مادر  پدر  آن  موجب  به  که  دارد   روایتی(  نویزنر)  نسطوری   تاریخ.  فرستادمی  هاپیشکش   انواع   برایشان  و

 صفحه  زن ونسب نام تالیف قرن اثر عنوان نویسنده  ردیف

 62-66 نوشزادان دخترمهرگ  اردشیربابکان کارنامه  1

 محمدبن 2

 جریرطبری 

 150و149 شاه  دخترمهرک 3 طبری  تاریخ

 97و96 دخترمهرک  4و3 طبری  تاریخ ترجمه بلعمی  3

 االرض الملوک سنی اصفهانی حمزه 4

 واالنبیا 

 47 کردزاد 4و3

-882 زاد نوش دخترمهرک 5و4 شاهنامه  فردوسی 5

879 

  اتواریخ مجمل  6

  والقصص

 52و29 کردزاده-زاد نوش دخترمهرک 6

 451و450 دخترمهرک  7و6 کامل تاریخ اثیر ابن 7

 226 دخترمهرک  10و9 السیر  حبیب خواندمیر 8
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  دوم   شاپور   مادر   اندونام  واقعی  حدی   تا  احتماالً  تلمودی   های داستان   این  از  برخی.  کرد  مسیحی  را   او   سبعه  پسر   وشمعون

  ماگنوس»   ماالال  گفته  به  .است  داده می  معنی  « هرمزد  داشته  دوست » (  Farāya-Ohrmazd)   اهرمزد   -فرایه  ما   گمان  به

  اصلی   نام  که  گرفت   نتیجه  باید  اینجا  از   « است  خوانده  ارسکیوس  سابور  را [  دوم]  شاپور ود وب  دانشمند   بسیار  که   حرانی

 توان نمی  دیگری   وجه  هیچ  به  را  این  و  است  بوده  « ارشک  خاندان  از  شاپور»   یعنی  « ارشک  شاپور »   شبیه  چیزی   شاپور

  که   را  موضوع   این  بتوان  شاید  و   تاس  بوده   اشکانی  خاندان  از   مادر   سوی   از   شاپور   که  بپذیریم  اینکه  مگر   کرد  توجیه

)شهبازی،    دانست   مربوط  دختراردوان  و  اردشیر   پسر  شاپور  داستان  با  شده  زاده   اشکانی  مادری   از  نام  شاپور   پادشاهی 

)نولدکه، در دوره رشد او سخن گفته استخود حتی    پسر  نفوذ زیاد ایفرا هرمز بر  (. نولدکه از قدرت و367و366:  1389

  دوم در   دهد. چون شاپورنشان می  ای که عالقه زیادی به یهودیت داردابه عنوان ملکه  ر  (. تلمود ایفرا هرمز 128:  1358

آشنائی    رسوم آنها  یهودیان و  این راه با  از  پرداخت و یفرا به رتق وفتق امور میمادرش ا  ،طفولیت به تخت شاهی رسید 

هرمزد ملکه قدرتمندی از    ایفرا  ،آیداین این روایات بر می  آنچه از  (.  18:  1351شمرد )نتصر،  یافته، آنان را محترم می

  در   و  مدعیان سلطنت به قدرت رسیده باشدخاندان اشکانی بوده است که بعید نیست با اعمال نفوذ او شاپور از میان  

خالل    روابط خوب او با یهودیان از  دست داشته است و  درباریان زمام امور را در  به همراه بزرگان و  دوران کودکی شاپور

 ثیر نبوده باشد. تأبی  این امر  های مادی و معنوی جامعه یهودی نیز درچه بسا حمایت  متون تلمود بابلی مشهود است و

  این  .داشتمی   گرامی  بسیار   را  او   وی   که  بود  نامی   ایزدگشنسپ   او  ییرضا  برادر   پیروز،  پادشاهی  آغاز   در   الزارفارپی،  بربنا

برادرش    گفته ابن اسفندیار وی و  (.  بنابر 80و79:  1397)پورشریعتی،  بود   مهران  خاندان  از  پسراشتات  ایزدگشنسپ،

اباد ورستاق  ده یزدان  و  به نواحی آمل آمدند  و  گریختند  خانواده خود   با  ناچار   و  کشتند  بزرگان دیلم را  اشتاد، شخصی از

فرمانفرمای جمله گیتی    .بود  شاهنشاهی فیروزنام   را   کردند. آن عهد   بنیاد   برادر   معمور است را آن دو  که معروف و  اشتاد

به طبرستان    را   فیروز   مهر  و  شیفته شد   او   بر  خواب دیده و  در  ها فیروز زیبایی را شب  بلخ بود، شبی از   دارالملک او   و

. کندمی  وصلت  مهرانی  شاهدخت  این  با  شاه.  دیابمی  آشتات  دختر  عاقبت مهرفیروز معشوق را  ،به جستن دختر  فرستاد

طبرستان را بنیان   به خواست او فیروز شهر آمل در  و  برایش شهرستانی بسازد کند به نام اوشاه درخواست می از  دختر 

  را بدان شهر   که او  خواهدشاه می  از  گذارد وشود که آن را خسرو نام میمی همان سال هم آمل صاحب پسری    و  نهدمی

 بوده  وستهم  و   وندویه  پدر  اسپرپت  (.90-80:  1320)ابن اسفندیار،نیست  سازگار  هوای بلخ با او  که آب و   چرا  ،بفرستد

  بنابراین .  بود  شده  زاده  دوم  خسرو  وصلت،  همین  از  و  درآمدهم(    579-590)  چهارم  هرمزد  عقد  به  اسپرپت  دختر.  است

  خسروپرویز  دایی  وستهم  و  وندویه   و   است  بوده   دوم   خسرو   مادری   پدربزرگ  و  چهارم   هرمزد  پدرزن  پهلو،  و   پارتی  اسپرپت 

به    های او وندوی وستهام را درخسروپرویز و دایی  سبئوس نقش بارز مادر  (.  120و119:  1397د)پورشریعتی،  انبوده

  خبرهای .  بود  وسپاهیانش  وهرام  شورش   از  ناشی  آشفتگی  در  غرق   ایران  مملکت»   کند:سلطنت رسیدنش چنین وصف می

  شده   آن  بر  که  گفت  ایشان  به  و   فراخواند  را   بزرگان   یافت،  وقوف  آن  بر  شاهنشاه   هرمز  و   رسید   دربارساسانی  به  بلوا  این

  بندهای   و  برود  دجله  سوی   آن  به  کوات  وه شناور  پل  راه  از  و  بردارد  خود  با   را دربار  حشم و  وخدم  سلطنتی  های گنج  تا

  و   اران  وی   پادشاه  رایزنان  نشد،  همداستان  او  تدبیر  با  کسی  اما.  شود  پناهنده  هاعرب   پادشاه  سپاه  به  و  کند  پاره  را  پل
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  ولیعهدکه  مادر  ملکه،  اینک.  نشانند  برتخت  را   خسرو   پسرش  و  آورند   قتل  به   را  هرمز  تا  شدند   برآن  اتفاق  به  نگهبانانش 

  حبس   از  را  وندوی   جملگی  اینان  وستام،  و  وندوی   خواهر  نیز  بودو  نامدارپارت   های خاندان  زمره  از  متوفاو  آسپاراپت   دختر 

  دربار   در  روز  آن  در  حاضر  سپاهیان  و  سپهساالران  پیدایان،  همه.  رسید  هاآن  به  هم  وستام  که  نپایید  دیری   درآورند

  قتل  به  را  وی   و  درآوردند  حدقه   از  را   هایشچشم   حال  در  و  گرفتند  را  هرمز   شده  شاه  سراپرده  وارد،  کردند  انجمن

 (. 85:  1396)سبئوس،  « برداشتند پادشاهی به را  او فرزند سپس  .رساندند

 

 محلی   شاهان . 3.3

، بود  رفته  خراسان   به  شاپور  که  آنگاه  که نسب او به شاهان محلی می رسد.از زنان دربار ساسانی است    نضیره یا مالکه

  فرود  دژا در بر و  کشید و سرا بر لشکر بپرداخت، خراسان  کار از چون شاپور .بود انگیخته فسادها سواد ناحیه  در ضیزن

  زیباترین  او و  شد بیرون شهر ربض از داشت نام نضیره که ساطرون دختر سپس. کرد محاصره سال چهار را آنجا و آمد

  دژ   پنهانی  های راه   دختر.  شدند   یکدیگر  شیفته  دو  هر  و  نمود  او  بر  را  خود  ،زن.  بود  روی   زیبا  مردی   هم  شاپور  و  بود  زنان

  قتل   به  بود  او  با  هرکه  قضاعه  از  و  کشت   را  ضیزن   و  کرد  تصرف  را  آنجا  و  شد   داخل  دژ  به  راه  آن  از  شاپور  و  نمود  او   به  را

در 190و189:  1383)ابن خلدون،  کرد  عروسی  نضیره  با  التمرعین  در  سپس.  شد  ویران  دژالحصار ،  آورد شاهنامه    (. 

نوشه دختر نرسی را   طایر غسانی به ایران تاخت و  ،دوم کودک بود که شاپورروایت شده است که هنگامی  فردوسی اما

را مالکه نهاد. وقتی شاپور به سنین جوانی رسید به دنبال طایر رفت و    دختری شد که نام اواین زن صاحب    از  و  ربود

علت    دوم است و  اینجا پادشاه شاپور  او در دژی پناه گرفت مابقی داستان کمابیش شبیه داستان نضیره است اما در

ا  دوم ر  فردوسی لقب ذواالکتاف شاپور و تاز او به ایران و ربودن نوشه عمه شاپور بیان شده است حمله او عمل تاخت و

کعبه زردشت از »شاهزاده نرسی«    کتیبه شاپور بر   (. در908-903:  1389)فردوسی،  دهدنیز به این داستان نسبت می

(. حادثه فرعی برگ موردکه به دنبال آن  319:  1389داند )شهبازی،  را پدر همین نوشته می  وهنینگ او  .شده است  یاد

  سن درابع روایت شده به اعتقاد کریستینمن   بیشتر  همه جزئیات در   با  و  شودخانم به دست مرگ سپرده میاهزاده  ش

کریستین سن توانسته   بن مایه آن از روایتی عامیانه گرفته شده است و احتماالً نامه پهلوی وجود نداشته است وخدای 

 (.304و303: 1386)کریستن سن، پیدا کندتلف به موارد مشابه دست فرهنگ عامه ملل مخ این مایه در با
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 نتایج بررسی روایات مربوط به نضیره/ ملکه -3جدول 

 

3.4 

  

 نام ردیف 

 نویسنده 

 نام

منبع    

 قرن

 تالیف

 نام دختر نام شاه ایران

 شاه عرب 

نام سردسته  

 دشمنان

شاهزاده  

 ربوده شده 

 صفحه 

النهرینشاه بابل یابین  نضیره شاپوراول  3 تاریخ طبری  طبری  1   148 

ابن قتیبه  2

 دینوری 

عیون االخبار  

4ج  

 116  شاه بابل یابین النهرین  اردشیراول  3

دختنوس   شاه شهری نزدیک رقه  ملیکه   شاپوردوم  3 اخبارالطوال  دینوری  3

 عمه شاپور 

75 

ترجمه تاریخ   بلعمی  4

 طبری 

4و3 93و92  شاه حضر  نظیره شاپوراول    

 مروج الذهب  مسعودی  5

1ج  

  607  شاه موصل  نضیره شاپوراول  4

608 

ابن    6

 مسکویه  

تجارب االمم   

1ج  

129-  ضیزن شاه حضر  نضیره شاپوراول  4

311  

5و4 شاهنامه فردوسی  7 نوشه عمه   طایر  مالکه  شاپوردوم  

 شاپور 

-903

079  

5و4 تاریخ ثعالبی ثعالبی 8  210  شاه حضر  نضیره شاپوراول  

211و  

6و5 فارسنامه ابن بلخی  9 شاه شهری درکوههای  نضیره شاپوراول  

 نزدیک تکریت 

62و61   

مجمل    10

التواریخ  

 والقصص 

شاه عرب ساکن    شاپوراول  6

 درصحرای روم 

 52 

یاقوت  11

 حموی 

معجم البلدان  

2ج  

7و6 ماه خواهر   شاه حضر  نضیره شاپوراول  

 شاپوراول 

193 

تاریخ کامل  ابن اثیر  12

2ج  

7و6  450  شاه حضرضیزن  نضیره شاپوراول  

451و  

ابن   13

 خلدون 

1و189  ضیزن نضیره شاپوراول  7 العبر 

90 

حمداهلل   14

 مستوفی

8و7 تاریخ گزیده ملکه   شاپوردوم  

)دخترشاهزاده  

 خانم ربوده شده( 

نوشه   طایرغسانی 

 خواهراورمزد 

107 

داودبناکت 15

 ی

 54  طاهرازغسانیان  ملکه  شاپوردوم  8 تاریخ بناکتی 

10و9 حبیب السیر  خواندمیر  16  226   نضیره شاپوراول  



ب زنان ایرانی دربار ساسانی براساس منابع مکتوب و مصور تاریخی وضعیت اصل و نس 326   

 
 میربخش، میرزامحمد حسنی، جواد هروی میترا

 

 
 ( خویدودهمحارم)   با   ازدواج . 

  به   اگر گفتند.  یکی دیگر از انواع ازدواج در میان خاندان ساسانی، ازدواج با محارم محارم است که به آن خویدوده می

 سلطنت،  هشتم  سال  در  لکن  بود،  مهربان  عیسویان  به  نسبت  آغاز  در  یزدگرد  کرد،  اعتماد  بتوان  « شهدا  اعمال»   مندرجات

  به  نسبت  او   رفتار   در   رسانید،  قتل  به  را  نجبا  از   تن   چند  و   کشت  بود،  گرفته   زنی  به  که   را  خود  دختر   که  ازآن  پس 

است یزدگرد    معتقد  داند ورا اتهام صرف می   (. شهبازی این امر205:    1385سن،  )کریستنشد  حاصل  تغییری   عیسویان

و ازدواج  که پیش از آن تاریخ با ا  سالگی دختری را  25  توانسته در سالگی به پادشاهی رسیده بوده نمی  17-16  که در

  نمایدازدواج اگرچه ممکن است، بعید می است این  نولدکه نیز معتقد (.460: 1389)شهبازی، کرده بود به قتل برساند

دم درباره یزدگرد  داوری مر  این اخبار به طرز  حال از  ولی به هر  بیرون راه یافته باشدبه    درون قصر   که چنین اخباری از

 (. 222: 1358)نولدکه، توان پی برد می

  سوریه   از   اول   شاپور   که   بود   مسیحیان   از   گروهی   جزو   که   )برشبا(   بارسبا   که   بود   دوم   شاپور   همسر   و   خواهر   شیران،

  اسقف   نخستین   و   شد   تبعید   مرو   سبابه   بار   آن   دنبال   به   و   درآورد   مسیحیت   دین   به   را   او   بود   کرده   تبعید   ایران   غرب   به 

  مزدک به زندان افتاده بود از  حمایت از  خاطرهکه قباد را که ب  زنی را  بلعمی  (. 324  : 1392  گشت)سیمزویلیامز،  آنجا 

  اضمحالل  از  بعدطرف دیگر    (. از145و 144:   1337)بلعمی،  کندسر وی معرفی میهم  دهد خواهر زندان نجات می

 این  حکمرانی  قباد  داشتند،  تسلط(  طبرستان)پدشخوارگر  والیت  بر  اشکانیان  عهد  آخر  از  که  داد،  گشنسپ  خاندان

 موسوم  خود  دختر   با  پادشاه  این  مزاوجت  از  است که  قباد  پسر   کاووس،  این  ثئوفانسگفته    بنابر.  داد  کاووس  به  را  والیت

  فرزند  سومین  خسرو  چون» :  گوید  چنین   کرده  ثابت  را  روایت  این  ضعف  مارکوارت.  بود  آمده  وجود  به  که  سامبی  به

  هفتالیان  خاقان  درگاه  به  هنوز  و  بود  فرار  حال  در   کواد  که  آمد  وجود  به  درزمانی  ایرانی  و  عرب  مورخان  روایات  بنابر  کواد،

  کواد   فرار  از  قبل  را  کاووس  تولد  باید  پس.  باشد  دخترخاقان  کواد،  خواهرزاده  بطن  از  نیست  ممکن  کاووس  بود،  نرسیده

  کواد  عیال  هم  و  خواهر  هم  و  نمود  جهد  بذل   زندان  از  کواد  گریزاندن  در  که  است  بوده  زنی  بطن  از  ظاهر  به  و  دانست

 (. 255: 1385)کریستن سن، « بود

  دینگ   ملکه  مهر  آنها  از  یکی.  است  شده  نقر  نآ  بر  نامشان  همراه  به  هاملکه  تصویر  که  دارد  وجود  مهر  یا  مدال  چهار

عنوان »شهبانوی شهبانوان« آمده است؛ این   یکم با  کتیبه اردشیر  دینگ خواهر اردشیر در  (.97و96:  1388)دیمز،است

عنوان دینگ شهبانوی شهبانوها   نقش مهر با  و  انددینگ تلقی کرده  لقب را به عنوان نوعی رابطه زناشویی میان شاه و

  دارد   قرار  پترزبورگ  سن  آرمیتاژ  موزه  در  مهر اند.  به این ملکه ساسانی نسبت دادهبیوار، هارپرولوکونین    مانندرا برخی  

  ساالرخواجگان»   که  است  بوده  شخصی  آن   از  مهر  این.  کند می  معرفی  « راهاملکه  ملکه  دینک،»   پهلوی   ای کتیبه  در  و

 این هرتسفلد و دانست  پیروز  مادر از را آن نقش و  کرد اشاره مهر این به مردتمان بار اول. است شده خوانده« مشکوی 

نین  همچ   (.466:  1389دوم است)شهبازی،    متعلق به دینگ همسر یزدگرد   مهر  به عقیده شهبازی .  پذیرفت  را   عقیده 

تصویر اردشیر  ی که  جام سیمین  روی ظروف بجا مانده از این دوره یافت مانند  توان برهای ساسانی را میتصویر ملکه
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سرش  مه  یا ظرف نقره یافت شده از سرگ وشی گرجستان که برآن نقش بهرام دوم و   اش را دارد وساسانی و ملکه

 ، نقش تصویر همسر بهرام در سکه را به نمایش گذاشته است.2تصویر شماره  حک شده است. 

 

 
 لوور پاریس. . موزه : بهرام دوم ساسانی به همراه ملکه و ولیعهد2تصویر شماره

 

ها  نسب این ملکه  اصل و  دهند برای پی بردن وضعیت خانوادگی وه این منابع مصور به ما میاطالعاتی ک  ،این حال  با

از  تنها  نیست.  کافی  میان می  اغلب  و این  دینک  ملکه  بین  ازدواج   به  کرد  اردشیر  توان  اشاره  به    و   ساسانی  را  آن 

   (.67و64:  1385  )نصراله زاده،های خویدوه افزودازدواج 

 

 
 

 (. 1393  )آورزمانی: پاریس   لوور   موزه   . دوم   بهرام   های که س   روی   بر   دوم   بهرام   زن   ، دختک   شاپور   نقش   : 3تصویر 
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 های پژوهش جدول داده -4جدول  

 

نام بانوان     نسب  ردیف 

 درباری 

  

     رامبهشت  بازرنگی  1

 دختراشتات  ایفراهرمز  مادرهرمزداول  مادرشاپور  اشکانی  2

 همسرپیروز 

 مادرخسرودوم 

شاهان   3

 محلی 

     نضیره 

- دختر  خویدوده  4

 همسر 

 یزدگرددوم 

 شیران 

- خواهر 

 همسرشاپوردوم 

 سامبیکه/زنبق  خواهرقباد 

- دختر 

 همسرقباد 

 دینک  

همسر  - خواهر 

 اردشیر  

 

 گیری نتیجه

  تکرار   شاهد   هم   قبالً   که   است   امری   قبل،  سلسله   از   زنانی   با   سلسله   این   سران   پیوند   ای،سلسله   هر   آمدن   کار   روی   با 

  کمبوجیه(   )همسران   بزرگ   کوروش   دختران   با   او   ازدواج   شاهد   اول   داریوش   سلطنت   در   چنانچه   ایم؛ بوده   تاریخ   در   آن 

  س سلوکو   ازدواج   یا   سغد   از   ای زاده اشراف   دختر   و   سوم   دخترداریوش   با   اسکندر   ازدواج   همچنین   . هستیم   بردیا   دختر   و 

  قبل   سلسله   با   که   وندی پی   جهت   به   هم   و   کرد می   یشتر ب   را   جدید   سلسله   مشروعیت   هم   ها،ازدواج   این   اپامه.   با   اول 

  آشکار   ساسانی   تاریخ   مصور   و   مکتوب   منابع   بررسی   با   نشاند. می   جای   بر   را   سلطنت   احتمالی   مدعیان   د،کر می   ایجاد 

  چنانچه   است.   برده   بهره   خود   سلسله   استحکام   و   بخشی مشروعیت   برای   قاعده   این   از   نیز   ساسانی   سلسله   که   گردد می 

  پارس،  محلی   شاهان   سلسله   از   دختری   بهشت،  رام   با   ساسان   ازدواج   سلسله   این   تشکیل   های گام   نخستین   از 

  با   پیوند   و   اردوان   دختر   با   اردشیر   چون   سلسله   این   سران   دیگر   ازدواج   در   را   امر   این   تداوم   و   است   بوده   بازرنگیان 

  با   ترتیب   بدین   هستیم.   شاهد   اشکانی   بازماندگان   و   محلی   شاهان   از   شاه مهرک   دختر   با   اول   شاپور   و   اشکانی   خاندان 

  مدعیان   بر   را   راه   خود،  سلطنت   به   بخشیدن   مشروعیت   بر   عالوه   محلی   شاهان   و   قبل   سلسه   با   نسبی   پیوند   برقراری 

  زمان   به   مربوط   را   ها بخشی مشروعیت   این   و   کرد   شک   ها ازدواج   این   صحت   در   توان می   البته   . بستند می   سلطنت 

  در   شمرد.   ساسانی   دوره   در   اشکانی   های خاندان   دار ادامه   قدرت   دهنده نشان   را   امر   این   یا   و   دانست   خداینامه   نوشتن 
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  و   دند بو   محروم   قدرت   به   رسیدن   از   ها خاندان   دیگر   و   بود   ساسانی   پادشاهان   مشخصه   نژادگی   که   ساسانی   جامعه 

  های خاندان   زنان   ؛ داشت   ساسانیان   نزد   نژاد   و   خون   پاکی   به   اهتمام   ایدئولوژی   در   مهمی   نقش   خونی   پیوند   و   نسب 

  مهمی   نقش   جانشین   مادر   بسا   چه   و   دربار   بانوان   بانوی   عنوان   به   ساسانی   حکومت   سراسر   در   اشکانیان   جمله   از   بزرگ 

  که   خوریم می   بر   مکتوب   منابع   در   خویدوده   ازدواج   از   هدی شوا   به   دیگر   طرف   از   اند. داشته   دربار   های سیاست   در 

  اردشیر   ازدواج   مانند   هایی نمونه   و   زرتشت   کعبه   مانند   تاریخی   آثار   از   آمده   دست   به   شواهد   کنار   در   را   ها آن   توان می 

  ساسی ا   مسئله   دو   رسد می   نظر   به   بنابراین   نمود.   بررسی   آذرآناهید   دخترش   و   راول   شاپو   ازدواج   و   دینک   خواهرش   و 

  خاندان   میان   در   ها ازدواج   این   رواج   اصلی   علت   شاهی   خاندان   در   سیاسی   قدرت   از   حفاظت   و   مشروعیت   کسب 

 است.   بوده   ساسانی 
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 منابع: 

 ها: کتاب 

 (. هنر ساسانی. تهران: انتشارات پازینه.1393آورزمانی، فریدون. )

 ، تهران: اساطیر.         3،چ 1ترجمه سیدحسن روحانی، ج .تاریخ کامل .(1383) .ابن اثیر، علی بن محمد

 ،تهران: اساطیر.   3، چ2ترجمه سیدحسین روحانی، ج .تاریخ کامل. (1384) .علی ابن محمد، ابن اثیر

 خاور.   کالله   تهران:   ،1ج   آشتیانی،  اقبال   تصحیح   . طبرستان   تاریخ   . ( 1320)   . حسن   بن   محمد   بهاءالدین   اسفندیار،ابن 

 تهران: اساطیر.   .(، فارسنامه1385). بلخیابن 

، تهران: پژوهشگاه  3، چان بن محمد، ترجمه عبدالمحمدآیتیالعبر: تاریخ ابن خلدون، عبدالرحم  .(1383)  .خلدونابن

 مطالعات فرهنگی. علوم انسانی و

 ،بیروت: دارالکتب العلمیه.  4عیون االخبار. ج ه ق(.1418. )ابن قتیبه دینوری، ابومحمدعبداهلل

تهران:   ،هان )سنی الملوک االرض واالنبیا(. ترجمه جعفر شعارشا  تاریخ پیامبران و  .(1346)  .اصفهانی، حمزه بن حسن

 انتشارات  بنیاد فرهنگ ایران.

 تهران: تابش.، 2، چ2تصحیح محمدتقی بهار، ج. تاریخ بلعمی. (1353)  .بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد

 ترجمه تاریخ طبری، ترجمه محمدجوادمشکور، تهران: کتابفروشی خیام.  . (1337) .بلعمی، ابوعلی محمد

 تاریخ بناکتی. به کوشش جعفرشعار، تهران: انجمن آثارملی.  (.1348. )بناکتی، محمدبن داود

 عیسی عبدی، تهران: ماهی. ایران باستان)چاپ دوم(. ترجمه (.1392. )بروسیوس، ماریا 

 بهاری، تهران: فروزان  روز.   ترجمه خشایار  .فروپاشی ساسانیان زوال و .(1397) .پورشریعتی، پروانه

گشنسپ.    . (1354)   .تنسر تنسربه  منامه  تعلیقات:  گردآورنده  رضوانی،  تحقیق  محمداسماعیل  مینوی،  تهران: جتبی 

 . خوارزمی

 ترجمه محمدفضائلی، تهران: نقره.   .تاریخ ثعالبی غرراالخبارملوک الفرس وسیرهم  .(1368) ثعالبی نیشابوری، عبدالملک.  

 م(. تهران: ققنوس.1950-2004ساسانی) های نویافتهبرجسته  نقش (.1393. )حسنی، میرزا محمد

 تهران: خیام. ،4، چ1تاریخ حبیب السیر، ج. (1380) . محمد.خواندمیر

 اسالم، ترجمه علی اکبروحدتی، تهران: ماهی. ایران پیش از شمایل نگاری در تندیس گری و .(1388) . دیمز، اورلی 

 تهران:  نی. ،10مهدوی دامغانی، چ ترجمه محمود .اخبارالطوال .(1395). دینوری، ابوحنیفه احمدبن داود

امپراتوری ساسانی، ترجمه آهنگ  های  ناگفته  کرد؟«.ومت میحک  استخر  »اردشیرچه زمانی بر  .(1392)  .دریایی، تورج

 ، تهران: کتاب پارسه. 2فاضلی بیرجندی، چ محمود حقانی و
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  استوارت،  ا وسار   کرتیس   سرخوش   وستا   ویراسته   ساسانیان،  شرق«.   در   »ساسانیان   . ( 1392)   . نیکوالس   سیمزویلیامز،

 نشرمرکز.   تهران:   فیروزمند،  کاظم   ترجمه 

 فاضلی بیرجندی، تهران: ققنوس.  ترجمه محمود .تاریخ سبئوس. (1396). سبئوس

 تهران: مرکز نشردانشگاهی.  . تاریخ ساسانیان. (1389) .شهبازی، علیرضاشاپور

،تهران: بنیادفرهنگ   2ده جترجمه ابوالقاسم پاین «.»تاریخ الرسل والملوکتاریخ طبری (، 1352) .محمدبن جریرطبری، 

 تحقیقات فرهنگی.  موسسه مطالعات وایران، 

 اسالم. تهران: سمت.  آغاز تا صدر  ایران از مهر در (.1393. )حسن طالیی،

 ران: سازمان میراث فرهنگی کشورته  پارتی(. -های ایرانی میانه) پهلوی کتیبه  راهنمای  (.1382. ) عریان، سعید

 تهران: قطره.  ،17چشاهنامه. تحقیق به کوشش سعید حمیدیان، .  (1389) .فردوسی، ابوالقاسم

 تهران: دانشگاه تهران. . بابکان کارنامه اردشیر. (1386) .فره وشی، بهرام 

 ، تهران: صدای معاصر.5ترجمه رشیدیاسمی، چ .زمان ساسانیان  ایران در .(1385) .کریستن سن، آرتورامانوئل

  نخود«،  و    خانم   شاهزاده   و   مورد   برگ   و   خانم   شاهزاده »   آموزگار،  ژاله   ترجمه   ،( 1386)   آرتورامانوئل   سن،  کریستن 

 معین.   تهران:   ،اسطوره   فرهنگ   زبان 

 تهران: علمی وفرهنگی.    ،5(، تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت اهلل رضا، چ1393) .لوکونین، والدیمیرگریگوریویچ

 تصحیح ملک الشعراء بهار. به همت محمدرمضانی، تهران: خاور. . (1318)  .القصص مجمل التواریخ و

 ،تهران:  امیرکبیر.  2تحقیق عبدالحسین نوائی، چ .تاریخ گزیده (.1362. )مستوفی، حمداهلل بن ابی بکر

 ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.5، چ1ابوالقاسم پاینده، جمروج الذهب، ترجمه  . (1374) . علی.مسعودی 

 ، تهران: سروش. 1ترجمه ابوالقاسم امامی، ج .تجارب االمم . (1369) .مسکویه رازی، ابوعلی

 تهران: دانش.. کارنامه اردشیربابکان  .(1329) .مشکور، محمدجواد

 تهران.  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  «. ساسانیان  درتاریخ  تاریخی  های »افسانه  (. 1379)  نادر.  میرسعیدی،

گردشگری    دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی و   هرمز  تا  آغاز  نام تبارشناسی ساسانیان از  .(1384)  .زاده، سیروسنصراله 

 گویش.   پژوهشکده زبان و

  انجمن   تهران:   خویی،  زریاب   عباس   ترجمه   . ساسانیان   زمان   در   عربها   و   ایرانیان   تاریخ   . ( 1358)   . تئودور   نولدکه،

 آثارملی. 

، قاسم   نشرمرکز.   ، تهران: 3چ   . بابکان   کارنامه اردشیر   . ( 1385)   . هاشمی نژاد

 جاویدان.   انتشارات   تهران:   ،اردشیرپاپگان   کارنامه   و   یسن   هومن   و   زند   . ( 2537)   . صادق   هدایت،

ه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  دزاترجمه همایون صنعتی  (. ایران در شرق باستان.1381. )هرتسفلد، ارنست

 فرهنگی.
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  ویلیامز   و.   ا.   استاد   یادنامه   شناخت   ایران   «. شاپوریکم   بزرگ   نوشته   سنگ   درباره   »یادداشتهایی   . ( 1384)   و.ب.   هنینگ،

 نشرآگه.   تهران:   ،دوستخواه   جلیل   گزارش   ، جکسن 

 ترجمه علینقی وزیری، تهران: میراث فرهنگی. .معجم البلدان .(1383) .ابوعبداهللیاقوت حموی، شهاب الدین 

فر، تهران:  رتضی ثاقبترجمه م  پس از میالد()چاپ یازدهم(.  650پ.م تا    550)از  ایران باستان  (.1390. )ویسهوفر، یوزف

 ققنوس.

 مقاالت: 

نویسی بخشی سوم پیشنهادی برای باز  شاهپور  دوم و  دوم، اردشیر  »نگاهی دیگر به شاهپور  .(1374).  آذرنوش، مسعود

 . 45- 37، 1ش  تاریخ، نیان«، باستان شناسی وتاریخ ساسا از

(. »جایگاه اجتماعی زنان در دوره ساسانی)به استناد مهرها و اثر مهرها(«، هنر اسالمی، 1398جمالی، بهرخ و همکاران، ) 

 .141- 158، صص 39شماره

علوم انسانی   دانشکده ادبیات و  اول«.  یزدگرد  دوم و  شاپوراول، شاپور  تلمود  »شاهان ساسانی در.  (1351)   .نتصر، اسنون

 .24-9، 8، ش دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


