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چکیده

با آنکه اشکانیان نزدیک به پانصد سال حکومت کردند اما شواهد ناچیزی

در خصوص زنان این دوره در دست است .زنان خاندان سلطنتی نیزز کزه

معموالً در باالترین ردههزای اتتمزا ی کرزور رزرار دارنزد از ایزن را زده

مستثنی نیستند .با مطالعة منابع اندک یونزانی و رومزی و بررسزی آیزاری از

ربیل سکهها نقشبرتستهها الواح بابلی و چرمنوشتههای اورامان میتوان

اطال ات مفیدی دربارة ملکهها و زنزان خانزدان سزلطنتی بزه دسزت آورد.
هدف از این پژوهش بررسی تایگاه زنان خاندان سلطنتی شناسایی زنزان

سرشناس و میزان ردرت و فعالیت آنان در دربزار اسزت .بزا بررسزی منزابع

مکتوب و دادههای باستانشناختی همچون سکهها کتیبههای میخیِ بزابلی

و چرمنوشتههای اورامان نام تعدادی ملکه ملکة مادر و برخی از زنزان در

دربار شاهان محلی این دوره شناسایی شد .ایزن اسزناد بزر اهمیزت سیاسزی
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برخی زنان و ردرت کسانی همچون رینو آنزاز و موزا تا رسیدن به مقزام

نایبالسلطنگی صحّه میگذارد .در این دوره زنان خاندان شاهی از طریز

ازدواج با دولتمردان ارمنی سلوکی و همچنین مقامزات اشزکانی بزهمثابزه

ابزاری سیاسی برای تأمین منافع شاهان اشکانی بودند.

واژههای کلیدی :اشکانی زنان سلطنتی ملکه اسناد اورامزان الزواح
بابلی.

مقدّمه
دورة اشکانی نه تنها یکی از طوالنیترین دوران تاریخی ایران بلکه یکی از مقاطع مهم ایزن
مرز و بوم است .در هیچ دورهای چنین التقاط فرهنگ قایزد و سزنن رایزب نبزوده زیزرا در

دوره حکومززت ایرززان بززه مززوازات سززنن نززو و کهززن ایرانززی برخززی از سززنن فرهنگززی از

بینالنهرین یونان آسیای مرکزی و  ...به ایران وارد شده مورد پذیرش رزرار گرفزت و بزه

حیات خود ادامه میدهد .در چنین شرایطی کامالً مرزخ

اسزت کزه وعزعیت زنزان کزه

تقریباً نیمی از تامعه آن روزگار بودند نسزبت بزه دوران پیرزین دچزار تحزول شزده اسزت.

همانطور که مزیدانزیم بزه اسزتناد الزواح بزهدسزتآمزده از تخزت تمرزید و منزابع یونزانی

آگاهیهای ارزشمندی در خصوص حقوق زنان در این دوره بهویژه زنزان شزا ل در تخزت

تمرید زنان دربار فعالیت ایران در دربار و در اتتمزا آن زمزان فعالیزتهزای ارتصزادی
ایران ازدواج های سیاسی و نقش سیاسی آنها حاصزل شزده اسزت .بزا وتزود ایزن از دورة

اشکانی چنین آرشیو و منابع منسجم و دست اولی متعل به خود اشکانیان در دست نیسزت و
منابع موتود در خصوص زنان این دوره به صورت پراکنده در دسزترس پژوهرزگران رزرار

دارد .همچنین دورة اشکانی برخالف دوره ساسانی فارد منابع نوشتاری درخور توته کتب
حقوری و مذهبی است و درباره تایگاه و نقش اتتما ی سلسلهمراتب و در نهایزت حقزوق
و روانین مرتبط با زنان اشکانی چیزی در دست نیست .منزابع یونزانی و رومزی نیزز بزرخالف

دوره هخامنری اطال ات چندانی در اختیار نمیگذارند و نویسندگان رومزی و یونزانی گزاه

در خالل یک رویداد سیاسی گریزی به زنان اشکانی به ویژه زنان خانزدان سزلطنتی زده و
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اطال ات ناچیزی ارائه کردهاند .با وتود این طی کزاوشهزا و بررسزیهزای باسزتانشناسزی

انجامشده در رلمرو حکومت اشکانی مواد فرهنگی شامل پیکرک (شوش اوروک نیپور
سلوکیه و )...مجسمه (هترا شوش نسا) گچبری (رلعه یزدگرد رلعه عحاک و سزلوکیه)

نقاشی دیواری (دورا اروپزوس کزوه خواتزه) سزکه نقزش برتسزته(ایذه هتزرا پزالمیر و

ایرتززام) چززرمنوشزته (اورامززان) الززواح گلززی (اوروک و بابِززل) و اشززیایی بززا نقززشمایزة زن

(مسجدسلیمان آشور نسا و  )...به دست آمده است که میتواند تصویر بهتری از و عزعیت

زنان این دوره پیش روی محققان بگذارد .برخی از این منابع به لزت آنکزه نزام و تایگزاه

برخی از ملکههای اشکانی را ارائه کردهاند تایگاه ویژهای دارند؛ مانند الواح گلزی کزه بزه

زبان میخیِ بابلی نوشته شده و از بابل و اوروک بزه دسزت آمزدهانزد .آنهزا متزونی نجزومی

حقوری تجاری و یا ادبی هستند که نام هفت ملکه و نام همسزران ایرزان را ذکزر مزیکننزد.

چرمنوشتههای اورامان نیز که به خط و زبان یونانی نوشته شدهاند اسناد مالی است کزه نزام

هفت تن دیگر از ملکهها را با تاریخ و نام همسران ایران آورده است .همچنزین نوشزتههزای

اندکی که مورخان یونانی و رومی برتای گذاشتهاند به درک بهتر ما از این زنان یاری می-
رساند .هدف از این نوشتار بررسزی نقزش زنزان دربزار در مناسزبات و مسزائل سیاسزی دورة

اشکانی معرفی زنزان مهزم دربزار و آشزنایی بزا اختیزارات و تایگزاه ایرزان براسزاس منزابع

تاریخی و دادههای باستانشناختی است.

تاکنون پژوهش تامعی درباره تایگاه و نقزش زنزان خانزدان سزلطنتی در دورة اشزکانی

صورت نگرفته است .ژوزفوس فالویوس مورخ ارمنی ررن اول میالدی تنها مورخی است

که اطال اتی درباره موزا ملکه اشکانی در اختیار گذاشته است .پس از آن در ابتدای رزرن

بیستم ماینز هنگام انترار دادن اسناد اورامان نام زنانی را که در این اسناد آمزده ذکزر کزرده

است ( .)Minnes, 1915با وتود آنکه بیش از یک ررن است که مورخان و باستانشناسان

درباره دوره تقریباً پانصد سالة اشکانی تحقی میکنند اما به پژوهش درباره زنان ایزن دوره

تایگاه ایران و همچنین مراتب و وععیت آنها چندانی ر بتی از خود نران ندادهاند .حتّزی

مورخانی همچون دوبواز شیپمان ولسکی و گوترمید نیزز فقزط بزه طزور گزذرا و در چنزد
سطر کوتاه از ازدواج معزدودی از شزاهان اشزکانی یزا ازدواج شزاهزاده خزانمی اشزکانی بزا

شاهی یرایرانی که به دالیل سیاسی رخ داده سخن گفتهاند .بیرترین اطال ات ارائزهشزده
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به موزا زن فرهزاد چهزارم و فرهزاد پزنجم اختصزاص دارد .بیزگوود ( )2004 Bigwoodو

استراگنل ( )Strugnell, 2008در دو تکنگاری به موزا اشاره کردهاند .بیگوود بزهخزوبی

اسناد موتود درباره برخی ملکزههزا را بررسزی کزرده ( )Bigwood, 2008و بروسزیوس در

بخری از مقاله زنان پیش از اسالم به اختصار به زنان دربار اشکانی پرداخته است )Brosius,

( .2010گریگوراتی نیز در  2012طی مقالهای زنان پارتی را از دیدگاه ژوزفوس فالویزوس

مورد مطالعه ررار داده است ( .)Gregoratti, 2012فیروزمندی و خانمرادی نیز در مقالزهای

براساس شواهد باستانشناسی و منزابع تزاریخی بزه طزور اتمزالی بزه زن اشزکانی از دیزدگاه
سیاست مذهب ارتصاد هنر اتتما پرداختهانزد (فیروزمنزدی و خزان مزرادی  .)1393بزا

وتود این مطالب ارائهشده توسزط محققزان مزورد اشزاره پراکنزده و در بسزیاری از مزوارد

تکبعدی و صرفاً براساس منابع تاریخی هستند .در ایزن پزژوهش تزالش شزد بزا اسزتفاده از

مطالعات موزهای و همچنین منابع کتابخانزهای در حزد امکزان شزناخت درسزتی از تایگزاه
زنان خاندان سلطنتی در دورة اشکانی سلسلهمراتب و فعالیزتهزای آنهزا و در نهایزت زنزان

سلطنتی در دربار حکومتهای محلی ارائه گردد.
 -1زنان در دربار شاهان اشکانی

هرچند در خصوص زنان خاندان سلطنتیِ اشکانی اطال ات نوشتاری به زبان پهلوی اشکانی

در دست نیست اما الواح بابلی چرمنوشتههای اورامان نوشتههای مورخان یونانی سزکههزا
و سردیسهای برتایمانده اطال اتی درباره برخی از زنان مورعیت میزان فعالیت و القزاب
آنان در اختیار ما ررار میدهند .به نظر مزی رسزد کزه هماننزد هزر دوره دیگزری زنزان

زو

خاندان سلطنتی در رأس هرم تامعه زنان امپراتوری اشکانی ررار داشزتند .احتمزال مزیرود
آنان نیز دارای سلسلهمراتبی بودهاند و تایگاه و رتبه آنزان در ایزن سلسزلهمراتزب بزه میززان
نزدیکی و خویراوندی آنان با شاه بستگی داشته است .به بارتی دیگر هرچه خویرزاوندی
زنی با شاه نزدیزکتزر بزود نسزبت بزه دیگزر زنزان دربزاری مقزام بزاالتری داشزت .در ایزن
سلسلهمراتب ملکهها در صدر حرم ررار داشتند .از نفوذ آنان مطلب چندانی نمزیدانزیم امزا
به ا تقاد کالب اینان نیز همانند همپایههای مصری و رومزی خزود در نهزان بزر شزاهان نفزوذ
داشتند (کالب .)54:1383
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 -1-1ملکهها

تاکنون از ورای منابع موتود نزام  14ملکزه و همسزرِ محبزوب متعلز بزه شزاهان حکومزت

مرکزی شناسایی شده است .در کتیبههای بابلی نزام  5تزن از آنزان نیزز ذکزر شزده کزه مزتن

کتیبهها حاوی نام ملکه لقب نسبت با شاه نام یا لقب شاه و تزاریخ خلز کتیبزه اسزت .نزام
ملکهها و متن این کتیبهها بارتند از -1 :ملکه اُبولنا (« .)Ubulnaآوریل -می  .128ارشزک

شاه و ابولنا  .»...این کتیبه متعل به فرهاد دوم اسزت -2 .ملکزه اشزی آبزاتور(.)Asi abator

« 26مارس سال  90تا  .86/7گودرز شاه و همسزرش اشزی آبزاتور بزانو /ملکزه» .متعلز بزه

گودرز اول -3 .ملکه ایسپوبَرزا (« .)Ispubarzaاکتبر  .75/6- 80ارشزک آن کزه نزامش اُرد

است و ایسپوبرزا خواهرش بانو/ملکه» .متعل به اُرد اول -4 .ملکه پیریوستانا (.)Piriustana

«سال  .68-7 -69/8شاه ارشک و همسرش پیریوستانا .بانو/ملکه» .متعل به فرهاد سزوم -5

تلِونیکا (« .)Teleonikaسال  ... .63/2و تلونیکا» .متعل به فرهاد سزوم ( Bigwood, 2008:

.)238-239

در چرمنوشتهای متعل به سال  88ق.م و به خط و زبان یونانی کزه از اورامزان بزه دسزت

آمده نام سه ملکه ذکر شده است .متن این ایر چنین است« :در زمان حکومزت شزاه شزاهان

ارشک نیکوکار ادل و دوستدار یونان و ملکهها سیاکه خواهر و همسر ارشک اریازاتزه

با نام دوم اوتومه دختر تیگران شزاه بززرو و همسزر وی آزاتزه خزواهر تنزی و همسزر وی»

( .)Minnes, 1915:31نام شاه در این متن ذکر نرده و در وارع میتوان با توته به تاریخ ایر

و هززمزمززانی آن بززا زمامززداری مهززرداد دوم در بززینالنهززرین آن را بززه وی نسززبت دادهانززد
(بروسیوس  .)146:1388در چرمنوشزتة دیگزری کزه مربزوط بزه سزال  21-22ق.م و از آنِ
فرهاد چهارم است نزام چهزار ملکزه دیگزر آمزده اسزت« :در زمزان حکومزت شزاه شزاهان

ارشززک نیکوکززار ززادل و دوسززتدار یونززان و ملکززههززا اّلنیززره کلتوپززاترا باسززیرتا و

بیستیباناپس .)Minnes, 1915:32( »...منابع بابلی و چرمنوشتههای اورامزان کزه در آنهزا از

زنان خاندان سلطنتی یاد شده است از لحاظ مفهومی متنو اند .در این میان برخی مدارک
نجومی و بسیاری نیز منابع حقوری تجاری و یا ادبی هستند .بنابراین با توته به اینکه نزام و

لقب ایران در کنار نام شاهنراه ررار میگرفته است مزیتزوان حزدس زد کزه زنزان خانزدان

سلطنتی در تامعه آن روز شناختهشده بودند .زیرا آوردن نام افراد در کتیبههزا مزدی و بزا
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هدفی خاص صورت میگرفت .بنابر آنچه گفته شد ممکن است چنزد زن قزدی بزه طزور

همزمان از ا تباری تقریباً یکسان در دربار یا اتتمزا برخزوردار بزوده باشزند زیزرا در اسزناد
فوق نام چهار زن فرهاد چهارم و سه زن مهرداد دوم با هم ذکر شدهاند.

موزا ( )Musaیا ترموزا ( )Thermusaاز معدود زنزانی اسزت کزه بیرزترین حجزم منزابع

یونانی و رومی را در بحز از زنزان اشزکانی بزه خزود اختصزاص داده اسزت .بهتزرین منبزع
مکتوبی که درباره موزا اطال اتی در اختیار ررار مزیدهزد مربزوط بزه ژوزفزوس فالویزوس

مورخ ارمنی ررن اول مزیالدی اسزت .براسزاس منزابع تزاریخی اوگوسزت امپراتزور روم در

حدود سال  20ق.م برای استحکام روابط خود بزا فرهزاد چهزارم هزدایای بسزیاری از تملزه

کنیزکی زیباروی بزه نزام مزوزا بزه دربزار وی فرسزتاد .مزوزا چنزان دل از پادشزاه سزالخورده

اشکانی ربود که شاه او را پس از بزه دنیزا آوردن پسزری بزه نزام فرهزادک بزه نزوان ملکزه
برگزید (دیاکونف 166:1386؛ دوبواز  .)120:1342به این ترتیب کنیز ساب

نفوذ زیزادی

در دربار به دست آورد و در سال  10ق.م فرهاد چهارم را بر آن داشزت تزا چهزار پسزر بزال

خود را به نوان گروگان به روم بفرستد (کالب 42:1383؛ دیاکونف 283:1344؛ دوبزواز

 .)122:1342هدف موزا دور کردن رربای پسرش از ایران و انتخزاب وی بزه تانرزینی پزدر
بود .مورخان وی را در بازگرداندن پرچمها و اسزیران رومزی دخیزل مزیداننزد (دیزاکونف

 .)282:1351این امر برای رومیان پیروزی بزرگزی بزه شزمار مزیآمزد .مزوزا در سزال  2ق.م
آخرین ردم را به منظور کسب تاج و تخت شاهی برداشت و فرهاد چهارم را به زهر مسزموم

کرد(دوبواز 125:1342؛ ولسکی  .)167:1386او چهار سال بعد با پسزر فرهزاد چهزارم کزه
اینک فرهزاد پزنجم لقزب داشزت ازدواج کزرد (ولسزکی  .)168:1386در وارزع مزوزا زنزی

ا واگر و دسیسهباز بود که از ر شدید فرمانروای پیر برای فتح پلزههزای رزدرت اسزتفاده

کززرد و بززه نززوان تاسززوس در خززدمت آگوسززت بززود .در ایززن ر ززیه ردپززایی از سیاسززت

دوپهلوی رومیان دیده میشود؛ روم خواستار تجزیه پارت بود و موزا باید در راه رسیدن بزه
این هدف میکوشید.

به مناسبت ازدواج موزا و فرهادک سکههایی با نقزش مزوزا و فرهزاد پزنجم عزرب شزد

(نیوول  .)626:1386این اولین بار بود که در تاریخ ایران باستان نقش ملکه بزر روی سزکه

عرب میگردید .در وارع او اولین و آخرین زنی از خاندان شزاهی اسزت کزه توأمزان مقزام
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ملکه و ملکه مادر را داراست .بر روی سکه تصزویر نزیمتنزة شزاه و در پرزت سزکه نزیمتنزة
نیمرخ زیبای موزا ررار دارد .تاج مجلل موزا که از سه طبقه ترکیل شده و از انوا گزوهر و

مروارید تزئین شزده اسزت نمونزهای از هنزر تواهرسزازی ایزن دوران اسزت .بزر گزردن وی
گردنبنززدی از مرواریززد دیززده مززیشززود و بززر گززرد تصززویر نززام و القززاب وی رززرار دارد

(بیانی  .)99-100:1381نوشتة پرت سکهها موزا را چنین معرفی کرده است« :سکه ایزدبزانو
اورانیاموزا ملکه» (سلوود  1387الف .)395:بر روی این سکهها لقب شزهبانوی بزانوان نیزز
دیده مزیشزود (اشزلومبرژه  .)108:1387همچنزین بزر پرزت چهزار درهمزیهزا؛ نیکزه الهزه

پیروزی حلقه شهریاری را به سزوی تزاج ملکزه مزوزا مزیبزرد (بیزانی  .)102:1381بنزابراین

میتوان چنین استنتاج نمود که موزا از چنان مورعیتی برخوردار است که هزم لقزب ایزدبزانو
را دریافت کرده و هم نیکه حلقه شهریاری را زز که ربالً مخزت

شزاه شزاهان بودززز بزه وی

تفویض داشته و در وارع او در امر سلطنت با فرهزاد پزنجم شزریک شزده اسزت .زالوه بزر

سکههای موتود؛ در شوش سردیسی مرمرین به دست آمده کزه کزالب ()colledge 1977

گیرشمن (گیرشمن  )96:1350کاوامی ( )Kawami, 1987و کومونت ()Cumont, 1939

آن را به موزا نسبت دادهاند .درحالیکه اشلومبرژه (اشلومبرژه  )1387و لوکونین (لوکونین
 )1389 55آن را متعل به یک شهبانوی پارتی دانستهاند و نامی از موزا به میان نمیآورند.

الودیکه همسر ارد دوم یکی دیگر از ملکزههزای دورة اشزکانی اسزت کزه نزام وی در

کتیبهای متعل به مهرداد دوم شزاه کمزاژن آمزده اسزت .در ایزن کتیبزه کزه مهزرداد بزرای
بزرگداشت خواهرش الودیکه ایجاد کرده از وی با نزوان ملکزه الودیکزه خزواهر شزاه و

همسر شاه شاهان ارد یاد شده است ( .)Bigwood, 2008:249تاکنون هفت ایر به ملکههای
اشکانی نسبت داده شده است که هرکدام سزبک متفزاوتی دارنزد .ایزن آیزار بزارتانزد از:
سردیس مرمرین موزا از شوش یک سردیس نقره دو سردیس سزنگی از مسزجد سزلیمان

نقاشی دیواری از کوه خواته و نقش نیمتنه بر روی صدف از شمی (دیمز  .)88:1386یزر

از سردیس موزا هویت صاحبان دیگر آیار بر ما مجهول میباشد زیرا این آیار فارد کتیبزه-
اند و آنها را تنها بر اساس فرم تاج ملکه پنداشتهاند .در نقاشیهزای کزوه خواتزه نیزز نقزش
یک شاه و ملکهاش در کنار هم به تصویر کریده شده که هویت وارعی آنها بزر مزا پوشزیده

است (گیرشزمن  .) 42:1350زالوه بزر آن بزر روی یزک کزوزه سزفالی مکرزوفه از آشزور
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ملکهای همراه با خانزدان شزاهی در حزال برگززاری مراسزم مزذهبی هسزتند (کزالب )1383

متأسفانه از هویت این زن اطال ی نداریم.

برخی از مورخان از تمله هرودیان بزر ایزن قیزدهانزد کزه شزاهان اشزکانی بزا زنزانی از
خانززدان خززویش ازدواج مززیکردنززد ( )Minnes,1915:39امززا سززایر منززابع تززاریخی و
باستانشناختی بیانگر استثناهایی در این خصوص هستند .در وارع آنان مجبزور بودنزد کزه بزا
شرایط خاصِ سیاسی با زنانی یر از خانزدان سزلطنتی ازدواج کننزد .بنزا بزه اطال زات منزابع
تاریخی ازدواجهایی میان خاندان شاهی با دیگر دولتها از تمله سلوکیان صورت گرفتزه
است .مثالً فرهزاد دوم پزس از شکسزت آنتیوخزوس هفزتم بزرادرزاده او را بزه ازدواج خزود
درآورد (کززالب  .)26:1383زن اردوان سززوم یونززانی (دوبززواز  )153:1342و کلتوپززاترا زن
فرهاد چهارم که در چرمنوشتة اورامزان از او یزاد شزده نیزز زنزی خزارتی بزود .اسزترابو از
ملکززهای پززارتی کززه اهززل آتورپززاتن بززوده نززام بززرده اسززت ( .)Minnes,1915:39از تملززه
ازدواج های سیاسی بزین ارمنسزتان و پزارت ازدواج پزاکور پسزر ارد دوم بزا خزواهر پادشزاه
ارمنسززتان اسززت (ولسززکی  -150:1383بیززوار  .)156:1377مهززرداد دوم نیززز بززا ازدواج بززا
اریازته اوتومه دختر تیگران نفوذ خود را در بخش ربی امپراتوریاش استوار ساخت .نزام
این زن در سطور  2تا  5چرم نوشته شماره  1اورامان مربوط به سال  88ق.م ذکر شده است
( .)Minns,1915:34این نو ازدواجها در مررق زمین بسیار رایب بود و اشکانیان نیز آن را
پاس داشتند .در نتیجه زنان درباری گاه وسیلهای در راستای ارتباط سیاسی میان اشکانیان بزا
دشمنان یا همسایگان بودند و گاه همانند رینو و موزا چنان در دربار ردرت مزیگرفتنزد کزه
به مقام نیابت سلطنت نیز میرسیدند.
 -2-1ملکههای مادر
همانطزور کزه از الزواح بزابلی برمزیآیزد ملکزههزای مزادر نیزز در دربزار از اهمیزت زیزادی
برخوردار بودند .چنانکه در کتیبهای بابلی نام رینو مادر فرهاد دوم و زنی به نام  ...ایرزتار

1

مادر فرهاد سوم آمده است .براساس منابع موتود در سال  137ق.م مهرداد اول درگذشزت
 .1بخش اول نام وی در کتیبه از بین رفته است.
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و چون پسرش فرهاد دوم هنوز توانت ر از آن بزود کزه خزود را بزر سزرداران و امیرانزی کزه

پدرش را در تنگهزای رهرمانانزه همراهزی کزرده بودنزد تحمیزل کنزد مزادرش رایزین یزا

رینو( )Rinuمجبور شد مدتی کوتزاه نقزش نایزبالسزلطنه را ایفزا نمایزد(آلتهایم 47:1388؛
دوبواز  .)20:1342از آنجا که در اسناد تاریخی مربوط به این دوره گزارشی دال بر آشوب

و کرمکش های سیاسی گزارش نرده است میتوان نتیجه گرفت که رینو در این مدت بزه
خوبی از پس اداره امور و مسائل کرورداری برآمد و مزانع از بزروز شزورش و تنزگهزای

داخلی گردید .نام و لقب رینو در الواح میخی بابلی چنین آمده است« :اگوسزت سزال 132

ارشک و مادرش رینو 0شاهان» .با توته به تاریخ مندرج در کتیبه این ایزر متعلز بزه فرهزاد

دوم و مادرش رینو است .نکته مهم در این خصوص ذکر کلمه شاهان؛ یعنزی مجمو زه دو

شاه در انتهای متن است که نکتهای مهم است می باشد .زیرا در کتیبه فقط یک ارشک کزه
لقب شاهان اشکانی بود آمده است .مگر اینکه بپذیریم که شاه ملکزه را نیزز بزا خزود تمزع

بسته باشد .باید خاطرنران کرد که در اسناد بابلی نام هیچکدام از شزاهان اشزکانی نیامزده و
از آنان صرفاً با لقب ارشک یاد شده است بنابراین تعلز ایزن سزند بزه فرهزاد دوم از مزدت

زمان حکومت وی ( 137تا  129ق.م) معلوم میشود .همانطور کزه مرزخ

اسزت وی در

سال  132ق.م حکومت میکرده و رینو نیز از طری متزون تزاریخی بزرای مزا شزناخته شزده

است .در این کتیبه از رینو با لقب  AMA- šúیعنی مادر شاه یاد شده است .نزام ملکزه رینزو

در متون حقوری مکروفه از اوروک نیز آمده است .اما به دلیل اینکه تزاریخ اشزکانیِ کتیبزه

مذکور از بین رفته و تاریخ سلوکی آن نیز نار

اسزت بزرای تزاریخگزذاری هنزوز اتمزا

نظری وتود ندارد .بهطوریکه ماینز ( )Minnsسال  136ق.م و اولسنر ( )Oelsnerاگوست

 132ق.م را پیرنهاد میکنند ( .)Bigwood, 2008:238-240الزم به ذکر است که موزا تنها
زنی است که به طور همزمان هم ملکه مادر و هم ملکزة دربزار بزوده اسزت .دلیزل ایزن امزر

ازدواج وی با پسرش میباشد .مادر فرهاد سوم نیزز از تملزه ملکزههزای مزادر اسزت کزه در

کتیبههای بابلی به او اشاره شده است .متن کتیبه چنین اسزت« :ملکزه ( )...ایرزتار(26 .)Istar
دسامبر سال  .66ارشک شاه شاهان و ( )...ایرتار مادرش .بانو /ملکزه» .در ایزن کتیبزه بخزش
اول نام ملکه محو شده است .با توته به نام ایرتار کزه الهزهای بزینالنهرینزی اسزت بزه نظزر

میرسد که این ملکه اهل بینالنهرین باشد.
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 -3-1شاهدختها (دختران و خواهران شاه)

به نظر میرسد که خواهران و دختران شاه که ما از آنان در اینتا به نوان شزاهدخت یزاد

میکنیم به دلیل رابطه خونی با شاه دارای تایگاه ممتازی در دربار بودهاند .نقش آنان در
دربار ایجاد یا تحکیم روابط بین دولتها و یا اتحاد بین شاه و بزرگان اشکانی بزوده اسزت.
فرهاد سوم به منظزور اتحزاد بزا ارمنسزتان دختزرش را بزه تیگزران پسزر پادشزاه ارمنسزتان داد
(شیپمان 34:1384؛ مرکور  .)156:1350همچنین دختر فرهزاد چهزارم بزه منظزور تحکزیم
روابط سیاسی به همسری تیگران شاه ارمنسزتان درآمزد .از آن گذشزته مهزرداد اول پزس از
دسززتگیر کززردن دیمتریززوس دوم شززاه سززلوکی دختززر خززود رودگونززه را بززه همسززری وی
درآورد تززا ایززن شززخ

بعززدها بتوانززد نقرززی مناسززب بززا مقاصززد شززاه پززارتهززا ایفززا کنززد

(دوبواز .)18:1342
 -4-1زنان غیرعقدی

پس از ملکه و زنان رسمی و ملکههای مادر باید به زنان یر قدی یا همخوابگان شاه اشزاره

کرد که در سلسلهمراتب پایینتر ررار داشتند .منابع یونانی و رومی به وتود این زنزان اشزاره
کردهاند هرچند از نام آنان اطال ی در دست نیست اما از آنان با لقب بزانو یزاد شزده اسزت
( .)Bigwood,2008:257باید تأکید نمود که این زنان از راه اتحاد سیاسی یا به نوان اسزیر
و هدیه به دربار شاه راه یافته بودند.گاه ممکن بود زنی یر قدی نزد پادشاه مقبزول بیفتزد و
تایگاه باالتری کسب نماید که موزا را میتوان نمونه بارز ایزن زنزان دانسزت .یزر از مزوزا
براساس اسناد موتزود مزادر بزالش اول و زن اردوان سزوم نیزز همخوابزهای یونزانی بودنزد
(بروسیوس .)146:1388
 -5-1زنان دربار شاهان محلی
امپراتوری ظیم اشکانی مترکل از ایاالت متعدد بود که به صزورت ملزوکالطزوایفی اداره
میشد (هرمان  .)84:1373الیمایی یکی از ایاالت مهم حکومت اشکانی در تنوب ربی
ایران ررار داشت .هرچند از وعع زنان در این ناحیه اطال ات زیادی در دست نیست امزا بزه

استناد منابع سکهشناسی و نقش برتستة مکروفه از ایذه برخی زنان در دربزار نفزوذ زیزادی
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داشتند که از آن تمله میتوان به ملکه آنزازه اشاره نمود .وی همسزر کمنسزکیر دوم اسزت

که تصویرش به همراه شاه الیمایی بر روی سکه عرب شده است .سزکههزای مکرزوفه کزه

متعل به سال  81/82یا  78/79ق.م هستند (پاتس  )604:1385متزأیر از سزکههزای سزلوکی

همچون سکههای دیمتریوس و الئودیکه بودهاند (سزلوود ب  .)410:1387بایزد خاطرنرزان
کرد که ربل از آن تصویر فرهاد پنجم و موزا نیز با هم بزر روی سزکههزا عزرب شزده بزود.
ملکه آنزازه به همراه همسر تاتدارش در سنگنگاره تنگ زیر دیده مزیشزود .ایزن ایزر در
نزدیک روستای تنگ زیر ایذه کرف شده است و تزئی از یک بنای نیایرگاهی بزه شزمار

میرود که  45×125سانتیمتر ابعاد و  40سانتیمتر رطر دارد .در این نقش چهار نفر در کنار

هم دیده میشوند که هرکدام در حال لمیده پیالههایی در دست چز
 .)2001:295آنززازه در کنززار همسززرش و در سززمت چز

دارنزد ( Mehrkian,

صززحنه رززرار دارد .او بززه واسززطه

کتیبهای که در نقش برتسته حجاری شده است رابل شناسایی است (براش  .)1373ح ور

نقش آنزازه بر روی سکه و در نقش برتسته مورد تنگ زیر دلیلی بزر ح زور پررنزگ زن

درباری در رلمرو الیمایی است .همچنین در پرت سزکه اُرد پزنجم (140-150م) از شزاهان
محلی الیمایی تصویر زنانی عرب شزده اسزت .شزاید پادشزاه آن چنزد همسزر داشزته زیزرا

شواهدی که نران دهد این زنان الهه هستند وتود ندارد .بر روی سکههای ارد شرم (-155
150م) و ارد هفتم (155-160م) از دیگر شاهان این حکومت محلی نیزز نقزش زن وتزود

دارد (پاکزادیان  .)127-122:1386تالب است که بر روی سکهها فقط نام شاهان آمزده و
برخالف سکههای کمنسکیر که نام آنزازه آورده شده نام ملکههای دیگر ذکر نرده است.

به احتمال زیاد در دربار شاهان محلی ملکه هزای مزادر بزه تبعیزت از دربزار شزاه شزاهان

دارای اهمیت بودهاند .در اسناد برتایمانده نام دو تن از ملکههای مزادر مربزوط بزه ایزاالت
هترا و آدیابن ذکر شده است .هلنا تزء معدود ملکههای مادر است که در متون تزاریخی از
وی یاد شده است .او زن مونوبازس و مادر ایزاتس حاکم ایالت آدیابن بزه مرکزیزت اربیزل

کنونی بود .فالویوس ژوزفوس مورخ ارمنی داستان یهودیشدن این زن و اردامات وی را

شرح داده است .به روایت وی هلنا به وسیله بازرگزانی یهزودی بزه دیزن یهزود درآمزد و بزا
وتود مخالفت اشراف آدیابن پسرش را نیز به تغییر دین تر یب کزرد و در ایزن کزار موفز

گردید .نفوذ وی در بین سران آدیابن چنان بود که پزس از مزرو همسزرش ایززاتس را بزه
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تخت نراند (رتک  .)484-483:1392در بین کتیبههای آرامیِ بسیاری که از هترا بر تزای

مانده نام سمیا همسر سنطروق حاکم هترا نیز آمده و کتیبهای کزه نزام ایزن زن در آن ذکزر

شده است چنین است« :سَمیا» مادر « بدسمیا» ولیعهد پسر «سزنطروقِ» ملزک .بزرای حیزات
«سنطروقِ» مَلِک پدر و فرزندانش .همچنین در کتیبههای هترا نام دوشزفری دختزر سزنطروق
دوم حاکم هتزرا ذکزر شزده اسزت کزه از وی بزا لقزب بزانو یزاد کزردهاند(سزفر و مصزطفی

 .)460:1376همچنین مجسمههایی هم برای یادبود وی و دخترش سمی در سال  138م برپا

شد(همان.)254 :

 -2القاب زنان خاندان سلطنتی

در کتیبههای بابلی و چرمنوشتههای اورامان ملکهها ا م از ملکه مادر و همسر شاه هرکزدام
حدارل یک لقب دارند .همسر رسمی شزاه بزا لقزب ملکزه (در بزابلی شزراتو ( )šarratuو در
یونززانی بازیلیسززا ( )basilissaیززا بززانو (در بززابلی بِلتززو )beltuخطززاب شززدهانززد (بروسززیوس
146:1388؛  .)Bigwood, 2008این در حالی اسزت کزه در دنیزای هلنیسزتی خطزابکزردن
همسر شاه دختران شاه و تعدادی از ملکزههزای مزادر بزا نزوان بازیلیسزا مومیزت داشزت.
همانطور که از متن نوشتهها برمیآید در اسناد بابلی به برخی از ایزن زنزان زالوه بزر لقزب
همسر لقب «خواهر شاه از سوی پدرش» نیز اطزالق شزده کزه سزیاکه و آزاتزه زن مهزرداد
دوم و همچنین ایسپوبَرزا همسر ارد اول از آن تملهاند .از برخی زنان همچزون رینزو مزادر
فرهاد دوم و ...ایرتار مادر فرهاد سوم فقط با لقب مادر و ملکه یاد شده است .در اسناد بابلی
اشی آباتور همسر گودرز لقب همسر و بانو و پیریوستانا همسر فرهاد سوم نیز لقب همسزر
و ملکه دارند  .در اسناد یونانی لقب همسر در دو مورد برای اُبولنا و تِلونیکا ذکر شده اسزت.
لقب موزا بر روی سکهها شزهبانو (کزالب  )196:1383و شزهبانوی بزانوان ذکزر شزده اسزت
(اشلومبرژه  .)108:1387براساس اطال ات کتیبههای بابلی و اسناد اورامزان گویزا هزمزمزان
چند تن از زنان یک شزاه مزیتوانسزتند از نزوان ملکزه اسزتقاده کننزد ()Bigwood, 2008:

 248-249که دلیل آن بر مزا پوشزیده اسزت .مقایسزه اسزناد نزامبرده در بزاال بزا اسزناد دوران
هخامنری و سلوکی نران میدهد که در زمان اشکانیان همانند دوران هخامنرزی و سزلوکی
نیز اطالق لقب به زنانی که در سلسلهمراتبی باالتر از دیگران بودهاند معمول بزوده و همزین
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امل تمایز بین زنان در دربار شاهی بوده است .هرچند بهدلیل کمبود منابع هنوز از ایزنکزه
القاب خاصی برای تمام زنان سلطنتی به کار میرفته است یا نزه اطال زی در دسزت نیسزت.
بررسی کتیبههای برتایمانده از هترا نران میدهد کزه در ایزن شزهر کزه گزاهی در دسزت
پارتها و زمانی در دست رومیان بود همسر سنطروق حاکم هترا صرفاً با نزام و لقزب سزمیا
مادر ولیعهد معرفی شده است .این در حالی است که از دوشزفری دختزر سزنطروق بزا لقزب
بانو یاد شده است (سفر و مصطفی  .)459:1376در نوشتههای نویسندگان یونانی و رومزی
آنجا که در خالل یک وارعه سیاسی به زنان شاهان اشاره شده یر از مزوزا نزام زنزان دیگزر
ذکر نرده است .مثالً ژوستین به نزوان «زن فرهزاد دوم» و اسزترابو بزه نزوان «زنزان پسزران
فرهاد چهارم» اکتفا کردهاند( )Bigwood, 2008:250از این رو نام و لقب این زنزان بزرای
ما همچنان مجهول مانده است.
 -3فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان دربار اشکانی

به لت کمبزود منزابع اطال زات چنزدانی از میززان فعالیزتهزای سیاسزی و اتتمزا ی زنزان
اشکانی در دست نیست .براساس منابع برتایمانده میتوان چنزین اسزتنباط نمزود کزه زنزان

اشکانی هنگامی به نیروی محرکه سیاسی تبدیل میشدند که پسران یا شوهرانشزان عزعیف
بوده و در زیر نفوذ آنان ررار میگرفتند؛ موزا و رینو از این دست زنان بودنزد .زنزان شزاهی
برای رسیدن به مقام بانوی اول مملکزت تزالشهزایی مزیکردنزد کزه از تملزة آنهزا کسزب
شایستگی در چرم شاه ررابت با زنان رسمی و یررسمی دیگر شاه و برتری بر ایرزان بزود.
در ادامه آنان با انتخاب پسر خود به نوان تانرین مررو شاه به ردرت مطلقه حزرم تبزدیل
میشدند .در این مرحله برخی پا را فراتر گذارده و سعی در ا مال نفوذ بزر همسزر و سزپس
پسرش را داشتند .اگر زن درباری اشکانی پیرزتر و در زمزان شزاهان پیرزین در پرزت پزرده
دارای ردرت بود در این مرحله آشکارا بر شاه بزرو ا مال نفوذ میکرد .نمونه ایزن الگزو
در مورد موزا صادق است که در گزارش ژوزفوس فالویوس به سیر ردرتیزابی وی اشزاره
شده است ( .)Gregoratti,2012:186مورعیت زنان شاهی در دربار به واملی همچون شزأن
و منزلت خانوادگی ملیت سن مورعیت سیاسی شخصیت وی صالحیت و مورعیت سزایر
زنان الرة شاه به وی و فرزندانی که بزه دنیزا مزیآورد و بزهویزژه فرزنزدان ذکزور بسزتگی
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داشت .الزم به ذکر است که خواهران و زنان شزاه در انعقزاد پیمزانهزای سیاسزی بزا شزاهان
محلی نجیبزادگان اشکانی و بیگانه نقش مهمی داشتند و به این ترتیب همچنان در ایجزاد
و گسترش شبکه ای کزه نجبزای ردرتمنزد را بزه خانزدان شزاهی پیونزد مزیداد مزثیر بودنزد
(بروسیوس .)146:1388
زنان خاندان شاهی در مالء ام نیز ظاهر میشدند زیرا شاهان حتّی زنزان حزرم را همزراه
خود به نبرد میبردند و این ح ور به اُبهت شاهان میافزود .این امر در نزد شزاهان محلزی و
نجیبزادگان اشکانی نیز معمول بود .چنانکه در تنگ سورن بزا کراسزوس؛ سزورن کزه از
لحاظ نسب منزلت و یروت بعد از شاه ررار داشت فقط  200ارابه حامزل زنزان صزیغهای در

پی وی روان بود (هرمان  .)51:1373پلوتارک مورخ معروف این امر را تأیید کرده اسزت
(پلوتارک  .)86:1369البته این امزر گزاه پیامزدهای وخیمزی نیزز بزه دنبزال داشزت زیزرا در
موارعی که بیم اسارت زنان به دست دشمن میرفت شاهان ترتیح میدادنزد خودشزان اهزل
حرم را به رتل برسانند .بزه گززارش ایزیزدور خاراکسزی فرهزاد چهزارم در هنگامزة نبزرد بزا
تیرداد رریب خویش هنگامی که بیم اسارت اهل حرمش به دست تیرداد میرفت همزه را
از دم تی گذراند (شیپمان  .)53:1384وارد شدن ناصر پاشاهی سلوکی در دربار اشزکانی

را میتوان در درج اسامی همسران و مادران شاه در اسناد رسمی اطالق القاب به آنان و بزه
تصویر کریدن ایران بر روی سکهها مراهده نمود .درصورتیکه ح ور خانواده شزاهی در
رکاب شاه هنگام آمدوشد کاروان وی در میزان ارامتگزاههزای شزاهی و در لرکرکرزیهزا
ادامه سنت دیرینه خاور نزدیک بود (بروسیوس .)140:1388

نتیجهگیری
زنان خاندان سلطنتی بخری از تامعة زنزان دورة اشزکانی را ترزکیل مزیدادنزد .در اسزناد و
آیار برتامانده از این دوره اطال ات اندکی از تایگزاه و وعزعیت زنزان ایزن دوره وتزود

دارد .این اسناد به دو دستة منابع مکتوب و دادههای باستانشناختی رابل تقسزیم اسزت .منزابع
مکتوب شامل نوشتة مورخان ارمنی و یونانی است و الواح بابلی سکهها نقشبرتسزتههزا

چرمنوشتههای اورامان و سردیسها دادههای باستانشزناختی را ترزکیل مزیدهنزد .بیرزترین

اطال ات موتود درباره برخی از زنان و مادران شاهان اشزکانی و حکزام محلزی اسزت .در

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 63 /

منابع رومی هرتا به مناسبت شرح رخدادهای تاریخی از زنان دورة اشکانی یاد شده فقزط
از لفظ زنان اشکانی زن شاه یا خواهر شاه استفاده شده و ما از این زنان نام و نقش آنان در

تامعة اشکانی و حتی دربار چیزی نمیدانیم .از این رو با توته به کمبزود اطال زات دربزارة
زنان خاندان شاهی نمیتوان به بازسازی تصویری کامل از فعالیزتهزا توانزاییهزا و مقزدار

نفوذ آنان در دربار و تامعه آن روزگار پرداخت.

اطال ات چندانی از میزان ردرت و توانایی زنان اشکانی در دربزار و سیاسزت در دسزت

نیست .براساس اطال ات منابع برتایمانده میتوان چنین استنباط نمود که زنان هنگزامی بزه

نیروی محرکة سیاسی در این دوره تبدیل میشدند که پسر یا شوهر آنان ععیف بزوده و در

زیر نفوذ آنان ررار میگرفت .برخی از آنان در صحنة سیاسی چنزان رزدرت گرفتنزد کزه در

مدتی هرچند کوتاه به مقام نائبالسزلطنه و شزریک در امزرِ حکومزتِ همسزر یزا پسزر خزود

رسیدند .آنان برای دستیابی به مقام بانوی اول مملکت تالشهایی میکردند که بارت بزود

از ررابت با زنان رسمی و یررسمی شزاه و کسزب شایسزتگی در چرزم شزاه .برخزی نیزز در

مرحله بعد با انتخاب پسر خود به نوان تانرین مررو شزاه بزه رزدرت مطلقزة زنزان دربزار

تبدیل میشدند .در چنین شرایطی آنزان پزا را فراتزر گذاشزته و بزر شزوهر و پسزر خزود نیزز

ا مال نفوذ میکردند .نمونة این الگو موزا همسر فرهاد چهارم و مزادر فرهزاد پزنجم صزادق

است که چهرة وی برای اولین بار در تاریخ ایزران بزر روی سزکه نقزش بسزت .رینزو مزادر
فرهاد دوم نیزز از زنزان ردرتمنزد ایزن دوره اسزت کزه بزا حمایزت اشزراف مزدتی در مقزام

نائبالسلطنه زمام امور را در دست گرفت .چهرة آنزازه ملکه حکومت محلی الیمزایی نیزز
همراه با همسرش بر روی سکه ها و نقزش برتسزته تنزگ زیزر بزه تصزویر درآمزد .ایزن امزر

شاهدی است بر مورعیت ویژة وی در نزد شاه و شاید تامعه الیمایی آن روزگار.

وتود سنت چندهمسری به استناد چرمنوشتههزای اورامزان و منزابع رومزی در ایزن دوره

یابت شده است .شاهان اشکانی بنابر شرایط سیاسی الوه بر ازدواجهزای دروندودمزانی بزا
دختران مقامات بلندپایة اشکانی یا دختران شاهان همسایه یزا فرمانروایزان مغلزوب خزود نیزز

ازدواج میکردند .در وارع چندهمسری انگیزهای سیاسی داشت و ابزاری مهم برای تمرکزز
و حفظ ردرت بود .این امر از طرفی پیوندهایی میان شاه با همپیمانان و خاندانهای ردرتمند

اشکانی ایجاد میکرد و از طرف دیگر گرفتن زنزی از شزاهان مغلزوب یزا همسزایه ت زمینی
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برای اتحاد و تحکیم پیروزی و برتری سیاسی شاه اشکانی محسزوب مزیشزد .در میزان ایزن

زنان زز به دو دسته زنان قدی یا رسمی و زنان یر قدی تقسیم میشدند زز ملکه که مزادر
ولیعهد نیز محسوب میشد مقام باالتری داشت .در مواردی همزمان نزام چنزد زن بزا نزوان

ملکة یزک شزاه بزر روی یزک کتیبزه ظزاهر مزیشزد .ملکزههزای مزادر نیزز در دربزار و بزین

خاندانهای سلطنتی از تایگاه باالیی برخوردار بودند .تاکنون نام شزانزده ملکزة اشزکانی از
طری منابع موتود از تمله چرمنوشتههای اورامان سکه کتیبة مهرداد شاه کماژن و الزواح
میخی بابلی بر ما روشن شده است .منابع چندتن از ملکههای دربزار شزاهان محلزی از تملزه

هترا آدیابن و الیمائیس را معرفی کردهاند .در وارع شاهدختها یعنزی دختزران و خزواهران

شاه نیز به سبب رابطة خونی با شاه مورعیت ممتازی داشتند و با ازدواج با دولتمردان ارمنزی

سلوکی و همچنین مقامات اشکانی ابزاری سیاسی بهمنظور تزأمین منزافع شزاهان اشزکانی بزه

شمار میرفتند.

در حال حاعر بزه دلیزل کمبزود اطال زات از فعالیزتهزای اتتمزا ی و ارتصزادی زنزان
خاندان سلطنتی آگاهی چندانی در دست نیست .در نقاشی کوه خواته و سزفالی از آشزور
ملکه در کنار شاه ناشناختهای به تصویر درآمده است که شاید نران از ح ور ایزن زنزان در
صحنههای اتتما ی باشد .همراهی زنزان بزا مثکزب شزاهانه در بززم و رزم از نکزات تالزب
دربارة زندگی زنان خاندان سلطنتی است .این امر در صورت شکستخوردن شاه مرو یزا
اسارت زنان را در پی داشت .این کار در بین سرداران و دیگر مقامزات همچزون سزورن نیزز
رایب بود.
منابع و مآخذ
-

آلتهایم فرانس ( .)1388نوشتههایی در باب تاریخ و فرهنگ اشککانیان .ترتمزه

هوشنگ صادری .تهران :پژوهرگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشزگری

کرور.
-

اشزلومبرژه (« .)1387هنزر پزارتی» در تکاریخ ایکران کیمبکری از سکلوکیان تکا

فروپاشی دولت ساسانیان .به کوشش احسزان یارشزاطر ج( 3رسزمت دوم) ترتمزه
حسن انوشه تهران :امیرکبیر .ص .489-552
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-

بروسیوس ماریا ( .)1388ایران باستان .ترتمة یسی بدی .تهران :ماهی.

-

براش رسول (« .)1373کتیبه الیمایی نقزش برتسزتة ایزذه» ویکژهنامکه گردهمکایی

-

ازمنکه تکا دورة اشککانیان.

باستانشناسی شوش .تهران :میراث فرهنگی.

بیانی ملکزاده ( .)1381تاریخ سکه از قدیمیتکری

تهران :دانرگاه تهران.
-

بیززوار ا.د.ه (« .)1387تززاریخ سیاسززی ایززران در دورة اشززکانیان» در تککاریخ ایککران

کیمبری (از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان) .به کوشش احسان یارشزاطر.
ج ( 3رسمت اول) .ترتمه حسن انوشه .تهران :امیرکبیر .ص .123-197

-

پاتس دنیل تی ( .)1385باستانشناسی ایالم .ترتمه زهرا باستی .تهران :سمت.

پاکزادیان حسن ( .)1386سکههای الیمایی .تهران :ناشر مثلف.

پلوتارک ( .)1369حیات مردان نامی .ترتمه رعا مرایخی .تهران :لمی و فرهنگی.

دوبواز نیلسون ( .)1342تاریخ سیاسکی پار((اشککانیان) .تهزران :شزرکت سزهامی

افست.
-

دیاکونوف م .م ( .)1351اشکانیان .ترتمه کریم کراورز .تهران :پیام.

دیمز اورلی ( .)1388تندیسگری و شمایلنگاری در ایکران پکیا از اسکالم.
ترتمه لیاکبر وحدتی .تهران :ماهی.

 -رتک تسا (« .)1392اشکانیان در نوشته ژوزفوس» در امپراتوری اشکانی و اسناد و

منابع آن .به کوشش یوزف ویزهوفر .ترتمه هوشنگ صادری و دیگران .تهران :فرزان

روز.
-

سفر فثاد و محمد لی مصطفی ( .)1376هترا(حضرا) شهر خورشکید .ترتمزة نزادر

کریمیان سردشتی تهران :میراث فرهنگی.
-

سززلوود دیویززد (1387الززف)« .سززکههززای پززارتی» .در تککاریخ ایککران کیمبککری (از

سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان) به کوشش احسزان یارشزاطر .ج ( 3بخزش

اول) .ترتمة حسن انوشه .تهران :امیرکبیر.380-429 .

 سززلوود دیویززد (1387ب)« .دولززتهززای کوچززک تنززوب ایززران» .در تککاریخ ایککرانکیمبری (از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان) .به کوشش احسان یارشزاطر.

ج( 3بخش اول) .ترتمه حسن انوشه .تهران :امیرکبیر.401-427 .
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-

شیپمان کزالوس ( .)1384مبانی تاریخ پارتیان .ترتمزه هوشزنگ صزادری .تهزران:

-

فیروزمنززدی بهمززن و مژگززان خززانمززرادی (« .)1393درآمززدی بززر نقززش زنززان در دورة

-

فرزان روز.

اشکانی» .زن در فرهنگ و هنر ،دوره  .6شماره  :2ص

.249-264

کالب مالکوم ( .)1383پارتیان (اشکانیان) .ترتمه مسعود رتبنیا .تهران :هیرمند.

گیرشمن رمزان ( .)1350هنر ایکران در دوران پکارت و ساسکانی .ترتمزه بهزرام

فرهوشی .تهران :لمی و فرهنگی.
-

لوکززونین والدیمیززر .و ( .)1389ایککران ج  .2ترتمززه مسززعود گلزززاری و مهردخززت

-

مرکور محمدتواد ( .)1350پارتیان یا پهلوانکان قکدی  .ج  ،1تکاریخ سیاسکی.

وزیرپور کرمیری .تهران :کتابدار.
تهران :انترارات دانرسرای الی.

-

نعمتی محمدرعزا ( .)1377باستانشناسی و هنکر قلمکرو غربکی دولکت پکارت.

پایاننامة کارشناسی ارشد باستانشناسی .به راهنمایی ناصر نوروززاده چگینزی .دانرزکده
ادبیات و لوم انسانی .دانرگاه تهران.

-

نیوول ای .تی (« .)1387سکههای اشکانی» در سیری در هنر ایران .ج ا .به کوشزش
آرتور پوپ و فیلیس آکرمن .ترتمه ناصر نوروززاده چگینی .تهران :لمی فرهنگی .ص
.633 -613

-

ولسکی یوزف ( .)1386شاهنشاهی اشکانی .ترتمه مرت ی یاربفر .تهران :رقنوس.

ویسهوفر یوزف ( .)1388تاریخ پارس از اسکندر مقدونی تا مهکرداد اشککانی.
ترتمه هوشنگ صادری .تهران :فرزان روز.

-

هرمان تورتینا ( .)1373تجدید حیات هنر ایران باستان .ترتمه مهرداد وحزدتی.
تهران :مرکز نرر دانرگاهی.
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