وضعیت اصل و نسب زنان ایرانی دربار ساسانی براساس منابع مصور و مکتوب تاریخی
چکیده
بررسی تاریخ اجتماعی ادوار طوالنی از تاریخ ایران نشان میدهد مسئله اصل و نسب یکی از دغدغههای مهم سیاسی
و اجتماعی بوه است که ارتباط نزدیکی با مشروعیت داشت .ساسانیان بیش از چهار سده بر قلمرو وسیعی از ایران و
انیران حکم راندند و شاهنشاهی به وجود آورند که دغدغه پاکی خون و اصالت نسب داشت .این اهمیت عالوه بر
نژاده بودن تبار پدر برای تبار مادر نیز مطرح بوده است؛ چنانچه از نظر حفظ پاکی خون و نسب ،توصیه به خویدوده
یا ازدواج با محارم میکردند .به نظر میرسد در سلسله ساسانی ،پادشاهان همسران ایرانی و انیرانی اختیار میکردند
که از آنها هم درمنابع مکتوب و هم در آثار تاریخی مربوط به زمان ساسانیان مانند کتیبه کعبه زردشت نام برده
شده است .مسئله ای که در اینجا مطرح است چگونگی تأثیر این رویکرد بر وضعیت زنان و اصل و نسب آنها در دوره
ساسانی است .این پژوهش با هدف بررسی اصالت نژادی و نسب زنان ایرانی بر پایه منابع مکتوب و مصور تاریخی
انجام گرفته است .روش این پژوهش تحلیلی -توصیفی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای میباشد .یافته های این
پژوهش نشان میدهد ،در این دوران همسران پادشاهان ساسانی بیشتر از خاندانهای بزرگ اشکانی انتخاب می
شدند و میتوان گفت در سلسله ساسانی ،حداقل در بدو تأسیس ،از عنوان خانوادگی این زنان ،به واقع یا به صورت
تبلیغی برای مشروعیت بخشیدن به پادشاهی استفاده میشد .عالوه بر این موارد به چند نمونه ازدواج خویدوده نیز
میتوان اشاره نمود.
اهداف پژوهش:
.1بررسی اصل و نسب زنان دربار ساسانی براساس منابع مکتوب و مصور تاریخی.
.2بررسی نقش ازدواج در مناسبات قدرت در دوره ساسانی.
سؤاالت پژوهش:
.1مسئله اصل و نسب زنان در دوره ساسانی چه تأثیر در مناسبات سیاسی داشت؟
.2آیا شواهدی ازدواج خویدوده در منابع مکتوب و مصور تاریخی میتوان یافت؟
کلیدواژهها :ساسانیان ،زنان درباری ،اصل و نسب ،خویدوده ،منابع مکتوب و مصور تاریخی.

مقدمه
جامعه دوره ساسانی از نظر وضعیت اجتماعی و طبقاتی دارای ویژگیهای منحصر به فردی بود .مهمترین این
شاخصه پایبندی به شرایط طبقاتی و نژادی بود .در دوران ساسانی خاندانهای بزرگ کارن ،سورن ،اسپاهبذ ،مهران،
اسپندیاد و زیک در کنار خاندان ساسانی وجود داشتند؛ ولی در این بین خاندان ساسانی بود که به سبب نژاده بودن
حق پادشاهی داشت .در واقع ساسانیان میکوشیدند تحت پوشش نظام طبقاتی جامعه ساسانی و با تکیه بر پاکی
خون و اصالت نسب و جلوگیری از پخش شدن مالکیت به دست بیتخمگان ،قدرت را در خاندان ساسانی و مالکیت
را در خاندان های بزرگ حفظ کنند .توصیههای نامه تنسر خود گواه این مطلب است .لذا پادشاهان ساسانی همواره
در مسئله ازدواج برحفظ این نژادگی و جلوگیری از آلودن تبار خود میکوشیدند .چنانچه حتی به خویدوده و ازدواج
با محارم نیز اقدام میکردند .پادشاهان ساسانی از کشورهای همسایه نیز زن میگرفتند و تعداد زیادی زنان انیرانی
نیز درحرمسرای شاهان ساسانی وجود داشت .بنابر شواهد موجود مسئله نژادگی و اصل و نسب زنان دربار ساسانی
حتی در کشمکشه ای میان شاهزادگان در رسیدن به قدرت نیز دخیل بوده است؛ نمونه آن را در مسئله جانشینی
شاپور اول (239 -272/270م) میتوان دید.
با توجه به اهمیت موضوع حال این پژوهش بر آن است با بررسی وضعیت اصل و نسب ملکههای ایرانی ساسانی
مشخص کند پادشاهان ساسانی بیشتر با چه خاندانهایی وصلت میکردند و اهداف سیاسی این ازدواجها و نتایج
مورد انتظار از آن ها چه بوده است .برای این امر از منابع مکتوب و مصور تاریخ ساسانی استفاده شده است؛ درباره
منابع اسالمی – ایرانی از سده اول ودوم هجری کتابی باقی نمانده است و از سده سوم هجری هم منابع محدودی
دردست داریم ،لذا منابع این پژوهش اغلب مربوط به قرن  4به بعد میشود و تا قرن  10هجری را در بر میگیرد.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی به این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .با ایح
حال مقاالتی درباره زنان دوره ساسانی نوشته شده است .مقالهای با عنوان«زنان غیر زردشتی در دربار ساسانی و تأثیر
آنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیتهای دینی در ایران» توسط میترا میربخش و همکاران( )1399به رشته تحریر
در آمده است .در این مقاله نویسندگان به چگونگی ملکه شدن زنان غیر زردشتی در دربار ساسانی و میزان نفوذ آن-
ها در امور سیاسی پرداختهاند و در این اثر اشارهای به اهمیت مسئله نژاده بودن در خصوص زنان دربار ساسانی نشده
است .در پژوهشی دیگر با عنوان «زنان در سکههای ساسانی» به قلم نسرین سادات شجاعی و عفت سادات افضل
طوسی( ،)1395به رشته تحریر در آمده است .در این اثر با تکیه بر سکههای بر جای مانده از این دوره به واکاوی
زنان و پوشش آنها پرداخته شده است.
در انجام این تحقیق از روش استقرائی (جزء به کل) استفاده شده و شیوه نگارش و تدوین مطالب به صورت تحلیلی-
توصیفی است .همچنین منابع و مطالب مورد استناد و استفاده در این پژوهش بهصورت کتابخانهای و آرشیوی
گردآوری شده است.

نتیجهگیری
با روی کار آمدن هر سلسلهای ،پیوند سران این سلسله با زنانی از سلسله قبل ،امری است که قبالً هم شاهد تکرار
آن در تاریخ بودهایم؛ چنانچه در سلطنت داریوش اول شاهد ازدواج او با دختران کوروش بزرگ (همسران
کمبوجیه) و دختر بردیا هستیم .همچنین ازدواج اسکندر با دخترداریوش سوم و دختر اشرافزادهای از سغد یا
ازدواج سلوکوس اول با اپامه .این ازدواجها ،هم مشروعیت سلسله جدید را بیشتر می کرد و هم به جهت پیوندی
که با سلسله قبل ایجاد میکرد ،مدعیان احتمالی سلطنت را بر جای مینشاند .با بررسی منابع مکتوب و مصور
تاریخ ساسانی آشکار میگردد که سلسله ساسانی نیز از این قاعده برای مشروعیتبخشی و استحکام سلسله خود
بهره برده است .چنانچه از نخستین گامهای تشکیل این سلسله ازدواج ساسان با رام بهشت ،دختری از سلسله
شاهان محلی پارس ،بازرنگیان بوده است و تداوم این امر را در ازدواج دیگر سران این سلسله چون اردشیر با
دختر اردوان و پیوند با خاندان اشکانی و شاپور اول با دختر مهرکشاه از شاهان محلی و بازماندگان اشکانی شاهد
هستیم .بدین ترتیب با برقراری پیوند نسبی با سلسه قبل و شاهان محلی عالوه بر مشروعیت بخشیدن به سلطنت
خود ،راه را بر مدعیان سلطنت میبستند  .البته میتوان در صحت این ازدواج ها شک کرد و این مشروعیتبخشی -
ها را مربوط به زمان نوشتن خداینامه دانست و یا این امر را نشاندهنده قدرت ادامهدار خاندانهای اشکانی در
دوره ساسانی شمرد .در جامعه ساسانی که نژادگی مشخصه پادشاهان ساسانی بود و دیگر خاندانها از رسیدن به
قدرت محروم بودند و نسب و پیوند خونی نقش مهمی در ایدئولوژی اهتمام به پاکی خون و نژاد نزد ساسانیان
داشت؛ زنان خاندانهای بزرگ از جمله اشکانیان در سراسر حکومت ساسانی به عنوان بانوی بانوان دربار و چه
بسا مادر جانشین نقش مهمی در سیاستهای دربار داشتهاند .از طرف دیگر به شواهدی از ازدواج خویدوده در
منابع مکتوب بر میخوریم که میتوان آن ها را در کنار شواهد به دست آمده از آثار تاریخی مانند کعبه زرتشت و
نمونههایی مانند ازدواج اردشیر و خواهرش دینک و ازدواج شاپو راول و دخترش آذرآناهید بررسی نمود .بنابراین
به نظر میرسد دو مسئله اساسی کسب مشروعیت و حفاظت از قدرت سیاسی در خاندان شاهی علت اصلی رواج
این ازدواجها در میان خاندان ساسانی بوده است.
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