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 چکیده 
می  بنیادین  پرسش  این  به  حاضر  قدرت  پژوهش  اعمال  عواملی  چه  بر  تکیه  با  هخامنشی  زنان  که  پردازد 

طریقهمی  ابتدا  پاسخ،  به  نیل  برای  تکردند؟  ذکر أهای  با  هخامنشی  دربار  سیاسی  روند  بر  زنان  ثیرگذاری 

های  ها با یافته . سپس با نقد و تطبیق این گزارش گردیدهایی از روایات منقول در تواریخ کالسیک بررسی  مصداق 

 الواح تخت باستان 
ً
جمشید و الواح بابلی، عوامل مذکور به بحث گذاشته شده  شناختی و متون اداری، خصوصا

گری سیاسی، پرداخته ترین کارکرد سیاسی زنان در دربار هخامنشی، یعنی واسطه ت آن در فرآیند مهم و به اهمی

های دربار هخامنشی،  های نفوذ و اعمال قدرت زنان در سیاستترین راه شد. در انتها مشخص گردید که مهم 

های قدرتمند پارسی،  اندان ای از جاسوسان و خواجگان وفادار، اتحاد با خاستقالل مالی، سازماندهی شبکه 

فرماندهان سپاه و مقامات درباری از طریق پیوندهای سببی و نسبی و پیگیری اهداف مشترک میان حرمسرا و  

 نهادهای نظامی و غیرنظامی بوده است.
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 مقدمه .  ۱

یا اشغال مناصب کشوری و لشکری توسط    ۀدر دور  به حکومت رسیدن  باستان، کمتر شاهد 

وجه به معنای عدم مشارکت سیاسی زنان نیست. در واقع  زنان هستیم اما این مسئله به هیچ

روابط نزدیک و خصوصی    ۀهای متعارف و معمول بلکه به واسطقدرت سیاسی برای زنان نه از راه

خونی و همسران عقدی و    ۀرابط  ۀ ، خواهران و دختران شاه به واسطشد. مادر با شاه حاصل می

ای برای نفوذ بر شاه و ولیعهد هخامنشی  عاطفی، دریچه  ۀرابط  ۀزنان غیرعقدی شاه به واسط

به عالوه برای مقامات درباری محسوب شده و نقش واسطه  ،داشتند.  ارتباطی  گری  زنان راه 

ساده    ۀزیرا ارتباط با شاه و حتی مکالم  .(Llewellyn-Jones, 2018: 361کردند )سیاسی را ایفا می

با او مستلزم عبور از سّدی از حاجبان و تشریفات عریض و طویل بود و برای هر شخصی در هر  

نظامی که از این مدخل میان حرمسرا و نهاد دیوانی،  -زمانی امکان نداشت. اتحادهای سیاسی

ها علیه فرمانروا  ها و گاه شورشات عمیقی در دسیسهثیر أشد، تنظامی و حتی دینی ایجاد می

های زنان حرمسرا، نفوذ آنان  ثیر رقابتأشدت تحت تجانشینی هم به  ۀ مسئل  ، عالوهداشت. به

 در باب های مختلف بود. پژوهشبر شاه و ارتباطشان با متحدین جناح
ً
های مشابه، خصوصا

به زمان حالهای نزدیکدوره بیشت  ،تر  از حرمسرا موجود است، نشان میکه اسناد  دهد  ری 

 ,Pierce)  اند ها داشتههای کلی دولتثیری مستقیم بر سیاستأهای داخلی زنان حرم ترقابت

ها، گاه کمتر و گاه بیشتر، زنان حرم برای تثبیت جایگاه، ها و مکان در تمام دوره   .(81-94 :2008

و مهم خود  زندگی  بر سر  آیندمبارزه  آن،  از  زنجیرهپ  ۀتر  وارد  جانشینی،  برای  از سرانشان  ای 

شدند که در مواردی به حذف فیزیکی دیگر زنان و فرزندان  ها میها، اتحادها، و دسیسهرقابت

در دربار هخامنشی نیز زنان مشهوری چون    .(Llewellyn-Jones, 2018: 363)  انجامیدشاه می

مانده،  هایی از آنان در آثار یونانی باقی  که داستان   ،...  آتوسا، آمستریس، پروشات، استاتیرا و

این رقابتبه وضوح نمایان می نیز وجود داشته  کنند که  ها در حرمسرای شاهان هخامنشی 

  ۀ دهندهای موجود نشان مایهها، بناست. گذشته از واقعیت یا عدم واقعیت تاریخی این داستان 

 ست.  ا زنان در دربار هخامنشی های نفوذ و اعمال قدرتسازوکار حرم و راه
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قرن پیش مورد توجه نویسندگان قرار گرفته    ۲۵قدرت زنان هخامنشی از    ۀمسئل  ،در هر حال

و ... به  4، افالطون3، کسنفن2، کتسیاس1یونانی چون هرودوت  ۀمورخان و حتی فالسف .است

طور    که در بحث بعدی به  ،های کالسیک نسبت به زنان هخامنشیاند. دیدگاهاین مهم پرداخته

مفصل به آن پرداخته خواهد شد، تا قرن بیستم تا حد زیادی مورد قبول پژوهشگران بود اما  

کارگاه  برگزاری  زمان  از   
ً
هخامنشی خصوصا تاریخ  خرونینخن  5های  توسط    6دانشگاه 

ویردنبورخپژوهشگ سانچیزی  هلین  چون  کورت  7رانی  املی  و   8و  گرفت  قرار  بازبینی  مورد 

به آن وارد شد )  ,Kuhrt & Sancisi-Weerdenburg, 1987; Sancisi-Weerdenburgانتقادهایی 

کخ  .(1987 هایدماری  راستا،  همین  کتاب  ۱۳۸۶)  9در  در  داریوش (  زبان  الواح    10از  از 

یافتهتخت و  باستان جمشید  استفاده های  یونانی  روایات  تصحیح  و  نقد  برای  شناختی 

جونز کرده لولین  لوید  مقدمه  11است.  در  جمله  از  مختلفی  آثار  در  بر  نیز،  ...    پرسیکاای 
( و همچنین  ۱۳۹۰)  ،12زمین، تاریخ شاهنشاهی پارس به روایت کتسیاسهای مشرقداستان 

 در مق
ً
ُمثلهالهاخیرا با عنوان »خشونت، مرگ و  ایران هخامنشی: زنان درباری و  ای  سازی در 

به قدرت سیاسی زنان    14تاریخ خشونت کمبریج( در  360 :2018-379)  13های انتقام« سیاست

با   15هخامنشی پرداخته است. ماریا بروسیوس  نیز در مقاالت گوناگون و در کتابی تخصصی 

هخامنشی عنوان   دور ۳۱۳۹)  16زنان  در  طبقات  تمامی  زنان  وضعیت  مورد    ۀ(  را  هخامنشی 

است. داده  قرار  مفصل  و  دقیق  باال،  بررسی  موارد  بر  صفایی  عالوه  پایان   یزدان    ۀنامدر 

 
1. Herodotus 
2. Ctesias 
3. Xenophon 
4. Plato 
5. Achaemenid History Workshops 
6. University of Groningen 
7. Heleen Sancisi-Weerdenburg 
8. Amélie Kuhrt 
9. Heidemarie Koch 
10.  German: Es kündet Dareios der König ... Vom Leben im persischen Grossreich  /  English: So 

Says King Darius ... Life in the Persian Empire. 
11. Lloyd Llewellyn-Jones 
12. Ctesias History of Persia: Tales of the Orient 
13.  "Violence, Death and Mutilation in Achaemenid Persia: Royal Women and the Politics of 

Revenge" 
14. The Cambridge History of Violence 
15. Maria Brosius 
16. Women in Ancient Persia 
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عنوان   با  خود  ارشد  جهان کارشناسی  در  تاریخ  زن  یونانی  نگارش  در  آن  تأثیر  و  یونانی  بینی 
 Achaemenid Women: Putting the“ای با عنوان  ( و همچنین در مقاله۱۳۹۴)   هخامنشی

Greek Image to the Test”  (2016-7: 101-132 بر زن  جنس  به  یونانی  نگاه  تأثیر  به   )

که تصویری نه چندان دقیق از زنان هخامنشی ارائه کرده،    ،نگاریگیری ژانری از تاریخشکل

 پرداخته است. 

و نقد منابع یونانی، فارسی باستان، ایالمی،    تطبیقآن است تا با بررسی،    پژوهش حاضر بر

ها در باب نقش زنان اشرافی در ایران  های جدید، برخی کلیشهبابلی، عبری و همچنین پژوهش

های زنان درباری برای دستیابی به قدرت باستان را نقد و بررسی نماید و از این مدخل، شیوه

 هخامنشی را روشن نماید.  ۀدر دور 

 

 زنان هخامنشی در منابع تاریخی .  ۲

هخامنشی بسیار مورد توجه   ۀهای دور تاریخ سیاسی زنان و ایفای نقش آنها در سیاست ۀمسئل

سیاست که  درباری  و  شرقی  تجملی  زندگی  است.  بوده  کالسیک  خلل  مورخین  در  آن  های 

شد، ژانری مهیج در تواریخ یونانی و رومی به  های زنانه تعیین مینجواهای حرمسرایی و توطئه

داستان   
ً
غالبا یونانی  مورخان  آورد.  اعجاب وجود  در های  هخامنشی  زنان  اعمال  از  آوری 

انتقامها، دسیسهشکنجه به  اند. شخصیتها شرح دادهها و اعدامگیریها،  آتوسا  هایی مثل 

جو، پریساتیس به عنوان زنی  تقامطلب، آمستریس به عنوان زنی درنده و انعنوان زنی قدرت

ای شرقی  اینها در قالب ملکه یا شاهزاده ۀگذران و همگر، آمیتیس به عنوان زنی خوشدخالت

تواند  اند که دشمنانشان را به راحتی از سر راه برداشته و حتی شخص شاه نیز نمیتصویر شده

شنوند و با نفوذی که مه جا میمانعشان شود. آنها به مدد خواجگان و جاسوسان اخبار را از ه 

عمال یابند. در روایات یونانی همین اِ خود دست می  بر پسران و همسرانشان دارند به اهداف

  ۀهاست که شاهنشاه هخامنشی را از قدرتی که در زمان کورش و داریوش داشت به ملعبدخالت

تا قرن گذشته نیز در    برد. تصویری کهدست زنان تبدیل کرده و قدرت شاهنشاهی را از بین می

 به دلیل اعتبار بسیار هرودوت و گزارشآثار پژوهشگران جدید منعکس می
ً
های  شد. خصوصا

ها بدون در نظر گرفتن نقد تاریخی مورد پذیرش قرار  او نزد پژوهشگران، بسیاری از این داستان 
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ز و از لحاظ اخالقی  توگر، کینه گرفته و زنان هخامنشی، شاهبانوانی زیرک، و در عین حال فتنه

 شدند.   منحط تصویر می

های بسیاری در  جمشید در قرن بیستم، محققان تالشبا کشف الواح خزانه و باروی تخت

اند. سانچیزی ویردنبورخ در این باره ها با روایات یونانی و رومی به خرج دادهتطبیق این گزارش

مهم   کشفیات  وجود  با  حتی  که  است  سدباستان معتقد  در  رمزگشایی    ۀشناختی  و  نوزدهم 

ای وارد نشد، های فارسی باستان، به تصویر یونانی ساخته شده از هخامنشیان خدشهکتیبه 

واقع   توجه  مورد  چندان  داشت،  اساسی  مغایرت  هرودوت  روایات  با  که  کشفیاتی   
ً
خصوصا

موافقت   هرودوت  با  تاریخی  آثار  این  او:»اگر  قول  به  آثار!  نگردید.  این  حال  به  بدا  نداشتند، 

 آنها یونانی بوده و بنابر یونانیان نمی
ً
ین از خطا به دور  اتوانستند چندان در اشتباه باشند زیرا اوال

داشتند«  اختیار  در  اولی  دست  اطالعات  پس  بودند،  هخامنشیان  معاصر  آنها   
ً
ثانیا   بودند، 

(Kuhrt & Sancisi-Weerdenburg, 1987: IX-X).   های تاریخ  ال از زمان برگزاری کارگاهبه هرح

نگاران مدرن برگزار شده بود  تاریخ  محورگرایانه و یونانی که برای تعدیل نگاه غرب   ،هخامنشی

های  (، سیمای هخامنشیان و به تبع آن تصویر زنان هخامنشی در پژوهش3:  1398ضمیر،  روشن)

اسناد به  توجه  و  گرفت  قرار  مجدد  ارزیابی  مورد  تخت  جدید  الواح  مانند  جمشید،  جدید 

 ۀ شناختی افزایش یافت. برای مثال در اسناد بارو و خزانهای باستان های بابلی و یافتهکتیبه 

میتخت مهرجمشید  اثر  و  مهرها  صورتتوان  درآمدحسابها،  و  ها،  امالک  فهرست  و  ها 

 نه یک  مطابق آنها، شخصیت این بانوان د  ،مستغالت زنان هخامنشی را یافت که
ً
رباری صرفا

های زنانه درصدد از بین بردن قدرت همسر و یا پسر خود  گر شرقی که با دلبریبانوی عشوه

با استقالل مالی و درآمدهای مستغالت خود  است، بلکه زنانی قدرتمند را نشان می دهد که 

رده و در  بندی ک... را سازمان   توانسته بودند نظامی از حسابداران، خدمتکاران، جاسوسان و

ببرند آنها بهره  از  این زمینه رجوع کنید به:نمونه   ۀبرای مشاهد)  جهت اهدافشان   ,Hallockهایی در 

 .(Cameron, 1946 و  1969

شده توسط  شده در نقد تاریخی باعث گردید روایات نقلهای حاصلاین مسئله و پیشرفت

مثابه   به  نه  به عنوان دیدگاه امثال هرودوت، کتسیاس و حتی کسنفن  بلکه  تاریخی  واقعیت 

منابِع هرودوت    ،به عالوه  .(Safaee, 2016-17: 101)  یونانیان به زنان ایرانی در نظر گرفته شوند
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این گزارش از  به ماجراهای حرمو کتسیاس  آنان   امکان دسترسی 
ً
ها که گاه دهه   ،ها و اصوال

پردازی زنان در این  فت. همچنین شخصیتپیش از زمان آنها رخ داده بود، مورد تردید قرار گر 

الواح تختشبه ارزیابی مجدد واقع شد. مثاًل در حالی که در  تاریخی مورد  از  روایات  جمشید 

؛  4ستونا )به فارسی باستان: َرَته 3و ملکه ایرَتشدوَنه  2باَمه()به فارسی باستان: َرَته 1ملکه ایرَدَبَمه 

فعالیت وسیع، خدمتکاران    ۀسیاری باقی مانده که نشانگر حوز ( اسناد ب5به یونانی: آرتیستونه

است آنان  بسیار  درآمدهای   ;Stolper, 2018: 449-451،  181-173:  1393بروسیوس،  ) و 

Henkelman, 2010a:693-703  ؛ در تواریخ هرودوت از ایرتشدونه روایات اندکی باقی مانده و از)

نمونه دیگر، قدرت منتسب    .(72.  7و    69.  7؛  88.  3،  هرودوت)  ایرَدَبَمه حتی نام برده نشده است

در حالی که    .(3.  7همان.  )  به آتوسا در به پادشاهی رساندن خشایارشا در گزارش هرودوت است

[ آتوسا  نام  بر  متضمن  جدیدی  الواح  یافت  وجود  با  حتی  تختUdusaامروزه  در   جمشید[ 

(Stolper, 2018: 449-466بی قدرت  که  (  میبدیلی  نسبت  او  به  (  3.  7همان.  )  دهدهرودوت 

 همچنان مورد تردید است. 

یید و برخی در  أاند که برخی از آنها در تدر همین راستا الواح بابلی نیز مورد توجه واقع شده

پادشاهی   ۀبه مرگ مادر کمبوجیه در دور   6نامه َنبوَنئید روایات یونانی هستند. مثاًل در وقایع  رّد 

ین روایت  ا  بر  بنا  .(Grayson, 1975: 111)  است  زای رسمی در بابل اشاره شدهکورش و اعالم ع 

سلطنت کمبوجیه و نقش وی در    ۀدور  مادر، در   ۀ، ملک7های آمیتیسکتسیاس در باب فعالیت

اما در عین حال   .(13- 11. 13و   12های کتسیاس، کتاب ) )بردیا( مردود است 8داستان تنوکسارس 

نامه مؤید ادعای هرودوت در باب درگذشت همسر کورش و اعالم عزای عمومی  همین وقایع

دیگر، آرشیو موراشو است که آشکار   ۀیک نمون  .(1.  2هرودوت،  )  ستابرای او در قلمرو هخامنشی  

 
1. Irdabama 
2. Ṛtabāma 
3. Irtaštuna 
4. Ṛtastūnā 
5. Artystone 
6. Nabonidus 
7. Amitis 
8. Tanyoxarces 
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ری بود  های بسیا( یا همان پریساتیس مالک زمین2)به یونانی: پریساتیس  1نماید پروشات می

کردند. همچنین  آوری میبهای آن را جمعکه آنها را به کشاورزان اجاره داده و مباشرانش اجاره 

کرده که شامل قضات و اشراف خدمتگزار او بوده رسد خود وی درباری را اداره میبه نظر می

ت  ؛(166:  1393بروسیوس،  )  است را  باب وی  و کتسیاس در  ادعاهای کسنفن  تا حدی  یید  أکه 

 .(نک. ادامه) کندمی

ها نیز نسبت به اقدامات های تاریخی باعث گردید تحلیلترتیب، تغییر و تعدیل دادهبدین

بازبینی قرار گرفته و اصالح شوند. مثاًل وجه واسطه گری سیاسی زنان  زنان هخامنشی مورد 

گرفت،  که در بسیاری مواقع با هدف شفاعت از افراد خانواده صورت می  ،میان شاه و مقامات 

حمایت  ۀدهندنشان  بهنوعی  است.  زنانه  با    ، عالوهگری  مقایسه  در  هخامنشی  زنان  اقدامات 

نوآشوری و نوبابلی و در روایات    ۀ نقش سیاسی دیگر زنان در تاریخ شرق نزدیک باستان، در دور 

و این نکته مورد توجه واقع گردید که ایفای نقش سیاسی زنان    عتیق، قرار گرفت  یهودی عهد

های مطلقه دیده  الب حکومتق ست که در  هخامنشی بلکه فعالیتی  ۀنه فعالیتی منحصر به دور 

با فرد اول دولت  می شود. علت آن نیز ساختار حکومت است که در آن ایجاد روابط شخصی 

باشد. به عالوه امروزه با توجه به این نکته که  میقدرت فردی و سیاسی اشخاص    ۀکنندتضمین

نداشتند  را  مستقیم  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  امکان  عماًل  باستان  نزدیک  شرق  در    ،زنان 

دانیم که هدف آنها از فعالیت سیاسی نه کنار زدن پسران و همسرانشان بلکه حفظ خانواده  می

م از اغراض شخصی به کنار نبوده و در  است. هرچند در این میان کاماًل ه  و اعضای آن بوده

 اند. داشتهمواقع لزوم دشمنان و رقبای خود را از سر راه برمی

از   صورت،  هر  هخامنشی    25در  زنان  توسط  سیاسی  نقش  ایفای  امروز،  به  تا  پیش  قرن 

 پس از این دوره شاهد چنین  ای مهیج و بحثمسئله
ً
برانگیز در میان مورخان بوده است و اساسا

دورهاعم در  زنان  توسط  قدرتی  نیستیمال  ساسانی  و  اشکانی  چنین    ،های  منابع  حداقل  یا 

آید که زنان هخامنشی  ال به وجود میؤ روایتی از زنان ساسانی و اشکانی ندارند. حال این س

 
1. Proshat 
2. Parysatis 
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می اجاز چگونه  سیاسی  عرف  که  محیطی  در  گرفتن    ۀتوانستند  برعهده  و  مستقیم  دخالت 

 داد، نفوذ سیاسی داشته و به اعمال قدرت بپردازند؟  نمیمناصب سیاسی را به ایشان 

 

 هخامنشی   ها و هنرِ زنان هخامنشی در کتیبه .  ۳

 : گویدمی 1پلوتارک

پارس  »بیشترِ  ویژه  به  دربار بربرها  زنان    ۀها  تنها  نه  آنان  حسودند.  بسیار  زنانشان 

آورند را میشان بلکه زنان زرخرید و کنیزانی که برای زمانی گذرا به زناشویی در عقدی

ها پشت قفل و کلون پایند تا مبادا چشمان بیگانه به آنها افتد. زنان در خانه سخت می 

پلوتارک،  جای دارند« )  زیند. هنگام سفر در میان چادری که چهار سویش را گرفتهمی 

 . (48، تمیستوکلس

های زنان جایگاه چندانی در هنر و  که نگارهای با استناد به همین روایت و تکیه بر اینعده

تختکتیبه  در   
ً
خصوصا هخامنشی  فعالیتهای  ندارند،  حد  جمشید  در  تنها  را  زنانه  های 

این حال امروزه روشن اهای حرمسرایی دانستهتوطئه با  این دیدگاه چندان هم  اند.  ست که 

به عقید پرد  ۀدقیق نیست.  اندرونی    ۀهایدماری کخ، زنان سلطنتی دربار هخامنشی در پس 

 شرقزندگی نمی
ً
آنها   ۀهای زنان حرمسرایی دربار آمیخته با دلربایی  ۀشناسانکردند و دید صرفا

ها و نقوش  نگارهسنگالبته درست است که زنان در    .(276:  ۱۳۸۶کخ،  )   نیز کاماًل دقیق نیست

توان این امر را به معنای عدم اهمیت سیاسی  های هخامنشی جایگاهی ندارند؛ اما نمیکاخ

کاخ معماری  و  هنر  زیرا  کرد.  تلقی  دنبال  های  آنها  به  همواره  در    ایزمینههخامنشی  ویژه 

جو، در پیوند با مردم  اما صلح  ،محور بوده و او را به صورت قدرتی مطلق چارچوب ایدئولوژی شاه

جمشید، ارتباطی به است. پس عدم وجود نقش زنان در تخت  کردهکشورهای تابعه تصویر می

ندارد آنها  سیاسی  قدرت  و  نگاره  چون   .(145:  1399بروسیوس،  )  موقعیت  از  های  هدف 

ین  ا  بر  ابن  .(همان )  جمشید نمایش شاهنشاه هخامنشی به عنوان قدرتی برتر بوده استتخت

با شیوه نه  که  زنانی  از طریق واسطهتصویر کردن  بلکه  اعمال های متعارف  به  گری سیاسی، 

است. به عالوه، اسنادی از حضور زنان  کرده  شاه را مخدوش می  ۀاند، چهر پرداختهقدرت می

 
1. Plutarch 
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همسر محبوبش    ۀ. مثاًل داریوش اول دستور داد مجسمداریمدر هنر هخامنشی نیز در دست  

 .(69. 7هرودوت، ) نه را از طال بسازندایرتشدو

اند.  ماندههای هخامنشی و دیگر زنان اشراف باقیها و مهرهایی از ملکههمچنین تندیس

دهد که بسیار حائز اهمیت است. از بررسی این مهر  یک مورد، نوعی بارعام زنانه را نشان می

بارعام    ۀه شباهت بسیاری به صحنبریم که فرآیند حضور رساندن به درگاه زنان بلندمرتبپی می

بوده و اکنون   1دوکلرک  ۀمجموع  و( که قباًل جز AO 22359شاهی دارد. در این مهر هخامنشی )

بینیم که بر تختی با پشتی بلند تکیه زده و پای خود  شود، زنی را میلوور نگهداری می ۀ در موز 

دار پوشیده، چادری بلند از پشت سرش  ای نهاده، لباسی با آستین بلند و چینرا بر چهارپایه 

دار بر سر دارد و مانند شاهان هخامنشی گل نیلوفر )یا انار(ی را در دستش  آویخته، تاجی کنگره

  بارعام شاهی، عودسوزی در  ۀمقام واالی اوست. همچنین مانند صحن  ۀدهندفته که نشان گر 

  . ( ۱۴۹-۱۴۸:  ۱۳۹۹بروسیوس،  ) سازدبرابرش قرار دارد که او را از باریافتگان به محضرش جدا می

ایالمی روی آن این   ۀبارعامی زنانه است و نوشت ۀصحن ۀدهند( نیز نشان *PFS 77مهر دیگری )

خو میچنین  هوَبَنه  شود:انده  آقای  همسِر  ِسَرش،  و  -]بانو  اساس  همین  بر  بروسیوس  پی[ 

می نتیجه  دیگر  شواهد  داشته برخی  بارعام  مراسم  نیز  شاهی  درباِر  زنان  که   اندگیرد 

نمی  .(۱۵۱همان: ) هرحال  متون  به  در  باشیم.  داشته  اطالعی  مراسم  این  جزئیات  از  توانیم 

 هر مرد  انشده که طبیعی    کالسیک به بارعام ملکه اشاره 
ً
ست. زیرا نویسندگان یونانی و اساسا

حتی طبیبانی مانند    2توانسته به حرمسرا راه داشته باشد. خارج از خاندان شاهی به سختی می

 
1. de Klerk 

ها دربارۀ ورود به حرمسرا و گرفتن اطالعاتی در گیریکه در قرن هفدهم از دربار صفویه دیدن کرده، از سخت  ،. کمپفر2

که در غیاب شاه و زنانش مشغول ساختن این حوض بودند،  گوید: »هنگامیباب تعداد زنان عقدی و صیغۀ شاه سخن می

های  متخصص به درون حرمسرا راه یافتم و توانستم ساختمانبه عنوان    ،جامن توسط استاد وارنیوس، سرپرست کارگران آن 

کمپفر در جایی دیگر اشاره   .(223:  1363)کمپفر،    های حرمسرا را البته ندیدم«این قسمت حرمسرا را ببینم. بقیه قسمت

الی در  ؤ این که س  اند، پی ببرم. به محضسراها نتوانستم به تعداد زنانی که در حرمسرا مقیمکند: »از طریق این خواجهمی

کشیدند و انگار نه انگار چند لحظه پیش آنقدر با من های سّمی ابرو درهم میکردم، مخبرهای من چون افعیاین باب می

 . (225)همان:  اند«خودمانی بوده
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 در مراسم بارعام شاه حضور به هم  وآمد میکه به حرمسرا رفت  ،کتسیاس هم 
ً
کردند، طبیعتا

 1رساندند نه بارعام ملکه. می

  ۀ ای از موز البته نقش زنان بر تخت نشسته به همین دو نمونه محدود نیست. مهر استوانه

شباهت ساختار و عناصر    .(160- 158:  1399لرنر،  )  دهدنیز تصویری مشابه را نشان می  2بوفالو 

تواند این فرض را برایمان ایجاد کند که ملکه  جمشید میهای بارعام در تختاین مهرها با نگاره

کرده و زنان اشراف و بزرگان به محضر  ز برای مراسم سال نو و دریافت هدایا، ضیافتی برگزار مینی

یید  أجمشید نیز اسنادی در تاند. در واقع در الواح تختکردهاو رسیده و هدایایی تقدیمش می

سال   آغاز  در  ایرتشدونه  ملکه  مورد  یک  در  داریم.  فرض  در    503این  بزرگی  ضیافت  ق.م. 

داده که حدود  جتخت آن شرکت کرده  2000مشید  در سندی   .(274:   ۱۳۸۶  کخ،)  اند نفر در 

  2360دیگر نیز به مصرف  
ً
 لیتر شراب توسط ملکه ایرَدَبَمه و همراهانش اشاره شده که احتماال

  ۀخزان  ۀ ها به وسیلهر دو این مهمانی  ۀهزین  .(275  همان:)  مربوط به ضیافتی در کاخ شوش است

 است.  شدهدربار پرداخت 

نگاری شاهان هخامنشی نیز نام هیچ زنی )چه مادر، چه همسر و چه دختر  در سنت کتیبه 

گونه نیست و زنان متعددی به عنوان  خورد. هرچند در الواح بارو و خزانه اینشاه( به چشم نمی

هنر    .(181- 173و  166- 165:  1393بروسیوس،  )  اند... نام برده شده  دار وکارگر، سرکارگر، زمین

تخت تمام  در  است.  زنان  نقش  از  خالی   
ً
عموما نیز  نگارههخامنشی  هیچ  زنان جمشید  از  ای 

که این  این  .(145:  1399بروسیوس،  )  است  نیست و نقش آنان تنها بر مهرهای کوچک یافت شده

  3ی اشکانی هاتوان به دقت معلوم کرد. زیرا در سکهست یا نه را نمی مسئله سنتی ایرانی و پارسی

 
معتقد به  . در باب محبوس بودن زنان هخامنشی در حرمسرا، عقاید مختلفی ابراز شده است. بروسیوس و لولین جونز  1

که ورود و خروج از آن تحت کنترل بوده، هستند. در صورتی که کخ و   ،وجود نهاد حرمسرا به عنوان محل نگهداری زنان

صفایی معتقد به وجود نهاد حرمسرا بدین مفهوم در دورۀ هخامنشی نیستند. نویسندۀ مقاله با دیدگاه اول موافق است.  

-Safaee, 2016-2017:101؛  ۲۷۶:  ۱۳۸۶؛ کخ،  ۱۴۰-۱۱۳:  ۱۳۹۳برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به: بروسیوس،  

127) 
2. Buffalo Museum 

تصویر او   ،عالوههمسر فرهاد پنجم در موزۀ ایران باستان موجود است. به-ای از موزا، همسر فرهاد چهارم و مادر تنهنیم  .3

 Schippmann, K., (Last Updated: June 30 2016), “ARSACIDS)شود:های فرهاد پنجم دیده مینیز بر سکه

ii. The Arsacid dynasty,”, Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-ii) 
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عالوه، منابع کالسیک  است. بهنام زنان به دفعات آورده شده   2های ساسانیو کتیبه   1هاو سکه

نسبت اشاره آنها  به  را  زیادی  قدرت  و  کرده  هخامنشی  دربار  در  زنان  نقش  به  بسیاری  های 

اشته باشد.  تواند دالیل مختلفی ددهند. به نظر این تفاوت در منابع ایرانی و غیرایرانی میمی

تاریخ  منابع  ما   
ً
دور اوال از  که    ۀنگارانه  بود  بعید  داشتیم  اگر هم  و  نداریم  دست  در  هخامنشی 

را تحتتاریخ به نفوذ زنانی اشاره کنند که قدرت شاهنشاه هخامنشی  الشعاع  های سلطنتی 

های در کتیبهمانده نیز یا آرشیوی هستند و یا یادبودی. های باقیدادند. الواح و کتیبهقرار می

 نمییادبودی، شاه تالش دارد وقایع رخ
ً
خواهد به نقش  داده را به قدرت خود ربط دهد و طبیعتا

  ۀ زنان در به تخت نشستنش یا دیگر مسائل سیاسی سخن بگوید. برای مثال خشایارشا در کتیب

[XPf]  پدرم،    مزدا بود که داریوش،گوید:»داریوش پسران دیگری نیز داشت، خواست اهورهمی

ت به نقش آتوسا،  وهرود  ،در مقابل  .(307:  1395لوکوک،  )  تر از همه کرد«مرا پس از خود بزرگ

قدرت مطلق دربار در زمان داریوش، در به تخت رساندن فرزندش خشایارشا و برتری او بر دیگر 

هنکلمن در این باره معتقد است با توجه به    .(3.  7هرودوت.  )  پسران داریوش سخن گفته است

نقش محدود آتوسا در الواح آرشیوی و عدم اشاره خشایارشا به او و یا نسب گرفتنش از کورش،  

کردند به کنار  باید دیدگاه هرودوتی از زنان هخامنشی که در پس پرده تمامی دربار را اداره می

 
ً
قطعا البته  امال   بگذاریم.  دارای  دربار  قدرت  بانوان  اما  بودند  بسیار  زیردستان  و  وسیع  ک 

با این حال    .(Henkelman, 2010b: 31-33)  گرفته از شخص شاه بودشان همواره نشأتسیاسی

[  Udusaبار به نام آتوسا ]  17استولپر که در آن    ۀلوح جدید به وسیلپس از انتشار تعدادی خرده

زان قدرت آتوسا تجدید نظر کرده و روایت  (، شاید بتوان در میStolper, 2018اشاره شده است )

 او را کاماًل مردود ندانست.   ۀنویسندگان یونانی دربار 

 
روی سکه  .1 از این شاه ذکر شده که در موزۀ ارمیتاژ نگهداری مینام شاپوَهرُدخَتک همسر بهرام دوم  شود. ای سیمین 

 . (۳۶۳: ۱۳۹۲)هینتس،  است نگارۀ بهرام دوم در نقش رستم حک شدههمچنین نقش او در سنگ
همسر خود آُدرآناهید و بسیاری دیگر از زنان - شاپور اول در کتیبه خود بر کعبۀ زردشت از همسر خود خورانزیم و دختر  .2

ای با نام اردشیرآناهید دختر بهرام اول (؛ همچنین کتیبه۷۳-۷۲: ۱۳۹۲)عریان،  استخاندان سلطنتی ساسانی نام برده 

 (. ۲۸۷-۲۸۶: ۱۳۹۲)هینتس،   است وم و نقش او در نگارۀ برم دلک حک شدهو همسر بهرام د
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های مربوط به زنان دربار هخامنشی و  شود که داستان در هر صورت، این پرسش مطرح می

های ایشان چگونه به گوش نویسندگان کالسیک رسیده است؟ باید درنظر داشت هم  فعالیت

ش تاریخی  معشوقسنن  و  زنان  و  شاهان  محوریت  با  شفاهی  روایات  که  طرح  گان هرقی  شان 

کرد، هم یونانیانی که به دربار ایران رفت و آمد داشتند و اخبار را از خواجگان و خدمتکاران  می

باشند.  ها را به مورخان یونانی منتقل کرده  توانند این داستان مثل کتسیاس، می  ،شنیدندمی

نوبه زوپیر،  مانند  با   ۀ عالوه شاهزادگان شورشی هخامنشی  و  یونان گریخت  به  که  خشایارشا 

های درباری  رسوایی  اند برخی از شایعات و داستان توانستههرودوت نیز ارتباط گرفت، هم می

 نویسان یونانی رسانده باشند. اق تاریخرا به گوش مشت

 

 عوامل اعمال قدرت سیاسی زنان هخامنشی .  ۴

 استقالل مالی    . ۱- ۴

نکته هخامنشی  زنان  مالی  الواح  اای  استقالل  هم  و  کالسیک  تواریخ  در  هم  که  ست 

تتخت مورد  گرفتهأجمشید  قرار  جهات    یید  از  مستقل  مالی  منابع  داشتن  اختیار  در  است. 

می منجر  زنان  سیاسی  قدرت  به  تختبسیاری  الواح  مطابق  هزینهشد.  آنها  های جمشید، 

نمی شخصی دریافت  خزانه  از  سکه  صورت  به  را  و  شان  کارگاه  باغ،  زمین،  خود  بلکه  کردند. 

:  ۱۳۸۶کخ،  )  کردندآن نظارت می  ۀامالک و مستغالتی داشتند و حتی به صورت شخصی بر ادار 

عمل وسیعی داشته و نه فقط امالک بزرگ بلکه    زنان هخامنشی آزادی  ،کخ  ۀبه عقید  .(275

هرودوت   .(271همان: )  اندهای عظیم و حتی درآمد برخی شهرها را هم در اختیار داشتهارگاه ک

مین  أ ست )در مصر( که تیول آن برای تآنتیال شهر مهمی» یید همین مسئله نقل کرده که:أدر ت

. 2هرودوت  )  «است  ایران( واگذار شده  ۀاکم بر مصر )یعنی ملکپادشاه ح   ۀهای ملککفش  ۀهزین

98) . 

به روستاها و امالک بزرگ پریساتیس همسر داریوش دوم در بابل و    آناباسیسکسنفن در  

است کرده  اشاره  »کمربند«  نام  به  کتاب)  سوریه  کتاب  4.9،  1  کسنفن  که نکته  ؛(4.27،  2؛  ای 

ت موراشو  آرشیو  اسناد  در  نیز  استأامروزه  در    .(166:  1393بروسیوس،  )  یید شده  نیز  افالطون 

 گوید: بیادس مییبه آلک از زبان سقراط  آلکیبیادس ۀرسال
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گفت نخست »من به گوش خود از کسی که به دربار شاه ایران رفته بود شنیدم که می 

جا را مردمان کمربند ملکه  از زمینی پهناور و حاصلخیز که یک روز راه بود گذشتیم، و آن

می می  خوانده  ملکه  نقاب  که  رسیدیم  جایی  به  سپس  زمیننامیدند.  از  و  های  شد 

شود و به نام آن  ز دیگری گذشتیم که عایدات هر یک جزئی از زیور ملکه میحاصلخی

 . (48 ،آلکیبیادس ،افالطون) خوانند«زیورش می 

توان از دالیلی  استقالل مالی و وابسته نبودن درآمدهای ملکه و دیگر زنان باالرتبه دربار را می

می قادر  را  آنها  که  برنامهدانست  و  زده  دست  خود  دلخواه  اقدامات  به  عملی کرد  را  هایشان 

توانستند از درآمد امالکشان برای پرداخت حقوق جاسوسان، مأموران شخصی،  می  زیراسازند.  

و الگوشف خدمتکاران  آمستریس   ها،  کنند.  استفاده  نوه  1...  به  که  یونانی  زوپیر مردی   2اش 

.  17و    16های  کتاب   ،کتسیاس)  پیدا کرد و به صلیب کشید  را   سنگ پرتاپ کرده و او را کشته بود

توان تصور  از آنجایی که زوپیر بر علیه اردشیر اول، شاهنشاه معاصر، شورش کرده بود نمی  .(45

هزینه  اردشیر  که   کرد 
ً
احتماال بلکه  باشد.  کرده  تقبل  را  یونانی  این  مجازات  و  یافتن  های 

است.    موران وفادار خودش برای تحقق این عملیات انتقام استفاده کردهأ آمستریس از اموال و م

خوریم. ملکه  های هخامنشی برمیبه نقش خبررسانی جاسوسان برای ملکه  پرسیکاراسر  در س

و   12های  کتاب   ،همان)  شودیک خواجه از مرگ تنوکسارس )بردیا( باخبر می  ۀآمیتیس به واسط

زنان  13.  13 از  یکی  داشت  را  دوم  داریوش  علیه  شورش  قصد  خواجه  ردوش 
َ
ا که  زمانی  یا   )

 خدمتکار( ع
ً
لیه او خبرچینی کرد. مأموران اردوش را گرفته و تحویل ملکه پریساتیس  )احتماال

 . (54. 18کتاب  ،همان) دادند و به دستور او به قتل رساندند

یونانی   مورخان  گزارش  از  برگرفته   
ً
صرفا هخامنشی  زنان  درآمدهای  از  ما  اطالعات  البته 

لوح منتشر    4800کند. در  یید میأجمشید نیز آن را تشده در تختنیست. بلکه اسناد یافت

از تخت نامشده و نشده  از داریوش،  ترتیب پس  به  ایرتشدونه  جمشید،  ایردبمه و سپس  های 

بار ذکر    30بار و ایرتشدونه    75نام ایردبمه   .(Henkelman,2010a:694)  دارندرا    بسامدبیشترین  

کا و  کارگران  امالک،  به  و  است   ، رگزاران شده  رفته  اشاره  ایشان  مصرفی  کاالهای  و    توشه 

 
1. Amestris 
2. Zopyrus II 
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(Stolper, 2018: 449).    همچنین از آتوسا، کارگزار او کینَنَدَد[Kinnadadda]  میزان جو، گندم ،

  استیاد شده    وی های  یافت، و اموال و دارایینش اختصاص میاو شرابی که به او و خدمتگزار 

(Hallock, 1969: 117; Stolper, 2018: 449-466).   ت خواهر
ّ

در همین الواح به امالک و مستغال

: 1393بروسیوس،  ) است های کوکاّنکان، متاّنانو و اوَرندوش نیز اشاره رفتهاو ایرتشدونه در آبادی

ای به عیالم در دست داریم. او در نامه   ۀهایی نیز از امالک ملکه ایرَدَبَمه در ناحیگزارش  .(170

ِکه حساب
َ
ای بر چرم تر هم نامهنویسد که پیشمی  ،جا داشته، که کاخی در آن 1دارانش در شول

  کخ، )  زنداها بپردحسابرسان طبق سند به صورتدهد حساببرای آنها فرستاده و دستور می

صورت شخصی نیز بر امالک    رباری بهآن است که بانوان د  ۀدهنداین نکته نشان   .(275:  ۱۳۸۶

می نظارت  درآمدهایشان  تختکردهو  باروی  از  مختلفی  الواح  در  همچنین،  به  اند.  جمشید 

مثاًل نام ایردبمه   .(178-177همان:  )  های آنان اشاره شده استو جیره  ایردبمه  (راِن )کارگ  کورَتش

تیرازیش  در  کارگزارانش  گروه  با  ارتباط  در  است  ()شیراز  2بارها  شده  :  1393بروسیوس،  )  ذکر 

 ۀجمشید او صاحب امالک وسیعی در جنوب غرب ایران و ناحیمطابق اسناد باروی تخت  .(170

 (. Henkelman, 2010b: 29) کردندبابل بود و هزاران کارگر برایش کار می

ایرتشدونه و ملکه  ن ملکه  ئخوریم که خزاجمشید همچنین به افرادی برمی های تختدر لوح

پئوکیش
َ
 عایدات ساالنرا از کرمان حمل کرده  3ا

ً
امالک این بانوان در    ۀاند. این خزاین احتماال

پئوکیش با نوشته  40کرمان بوده باشد. در موردی دیگر  
َ
ای ممهور از ساتراپ نفر از افراد ملکه ا

بانوی    ۀمحتماًل درآمد ساالن  اند. اینها همق.م. در راه شوش  500کرمان به تاریخ ماه اول سال  

   .(272: ۱۳۸۶ کخ،) اندخود را به همراه داشته

ملکه عالوه،  برجای به  آنها  از  برخی  نقش  که  داشتند  شخصی  مهرهای  هخامنشی  های 

[، مردی را در حال شکار دو گورخر نشان  51  ۀاست. مثاًل مهر ملکه ایرَدَبَمه ]مهر شمار   مانده

 . (276 همان:) های زنانه استخارج از کلیشه دهد که تصویری کامالً می

  ،اسناد بابلی نیز مؤید استقالل مالی زنان هخامنشی هستند. الواح موراشو در یازده سند

بین سال اول تا یازدهم سلطنت داریوش دوم، به صورت مستقیم و در هشت سند به صورت  

 
1. Šulake 
2. Tiraziš 
3. Apaukiś 
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اند که مباشر  النهرین اشاره کردههای وی در بینغیرمستقیم به پریساتیس ]پروشاتو[ و زمین

یا
َ
 ;Stolper, 1985: 63)  بهای این امالک بوده استآوری اجارهبولیسو مسئول جمع-وی به نام ا

Stolper, 2006: 465).    همچنین سندی از بابل، در سال دهم سلطنت اردشیر دوم، به پرداخت

زمیناجاره  تبعید بهای  دورۀ  به  متعلق  سند  این  شاید  استولپر  عقیدۀ  به  دارد.  اشاره  او  های 

عالوه بر این، دو سند دیگر   .(Stolper, 2006: 466)  پریساتیس به بابل پس از قتل استاتیرا باشد

[ در دورۀ اردشیر اول  É SAL Ša É. GALاز آرشیو موراشو به ِملک یکی از »بانوان دربار« ]

اند که به عقیدۀ استولپر مراد از این بانو یا یکی از همسران اردشیر و یا ملکۀ مادر  اشاره کرده 

 . (Stolper, 1985: 62) آمستریس بوده است

 

 ی در اتحاد با فرماندهان نظامی و مقامات دربار زنان هخامنش   . ۲- ۴

مراتبی دربار بودند که همجوار و نزدیک با شاه  در واقع زنان هخامنشی بخشی از ساختار سلسله

( و حتی بسیاری از آنها همواره همراه با شاه و دیگر  102- 101:  1390جونز،  لولین)  کردحرکت می

هرودوت به این نکته اشاره کرده که در بازگشت خشایارشا از شدند.  جا میاعضای دربار جابه 

کتسیاس   .(113-108. 9هرودوت. ) است با آنها در سارد حضور داشته 1یونان همسر ماسیستس 

مگابیزس  و  خشایارشا  بازگشت  در  می  2نیز  اشاره  بابل  در  آمیتیس  حضور  به  یونان   کنداز 

عالو  .(32.  13و    12های  کتاب   ،کتسیاس) حملبه  درباب  هرودوت  یونان    ۀه،  به  خشایارشا 

گوید:»در کل خشایارشا به ترموپیل و سیپاس پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست و  می

تواند معین سرایان را کسی نمیپز و زنان غیرعقدی و خواجهزنان نان   ۀبیست نفر آورد. اما عد

آمیز نداریم اما وجود زنان غیرعقدی  مبالغه  در این جا کاری به این عدد  .(187.  7  ،هرودوت)  کند«

ها جالب توجه است. اسارت زنان و دختران داریوش سوم در نبرد  و خواجگان در لشکرکشی

پلوتارک، )  ستاهخامنشی    ۀایسوس به دست اسکندر نیز حاکی از ادامه این سنت تا پایان دور 

 . (1، قسمت 24اسکندر 

 
1. Masistes 
2. Megabyzus II 
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 یکی از مهم
ً
گیری زنان هخامنشی، اتحادهای میان زنان  های نفوذ و قدرتراهترین  اساسا

مقامات  برخی  با  نحوی  به  دوره  این  زنان مطرح  تمام  بود.  نظامی  و  دیوانی  نهاد  با  سلطنتی 

  ۀمادر خشایارشا، دختر کورش و از شاخ  ، های نسبی و سببی داشتند. آتوساکشوری، نزدیکی

ایرت خواهرش  بود.  هخامنشی  خاندان  برادرزادهمهین  و  پارمیس شدونه  در    1اش  نیز  نیز 

که نام او در تواریخ هرودوت ذکر نشده    ،حرمسرای داریوش حضور داشتند. همسر اول داریوش 

یکی از سرداران پارسی بود که داریوش به کمکشان توانست گئوماته را    2است، دختر گبریاس

همسر اصلی خشایارشا، دختر هوتانه بود که از   ،آمستریس  .(2.  7  ،همان )  از مقابل خود بردارد

داشت قرار  پارسیان  نخست  ردیف  در  ثروت  و  نسب  هوتانه،   .(61.  7  ،همان )  لحاظ  خواهر 

  . (1.  2 ،همان)  شدکاساندانه، با کورش کبیر ازدواج کرده و مادر آتوسا و ایرتشدونه محسوب می

پارسی   نظام  پیاده  فرماندهی  خشایارشا  زمان  در  داشتهوتانه  عهده  بر    . (61.  7  ،همان)  را 

با مگابیزس پسر زوپیر مشهور ازدواج کرده بود. مگابیزس ساتراپ   ،دختر خشایارشا  ،آمیتیس

  . (40.  17و    16های  کتاب   ،کتسیاس)  های مصر نیز مقام فرماندهی داشتسوریه بود و در جنگ

میان   از  فقط  بودند  ملزم  هخامنشی  شاهان  هرودوت،  روایت  به   
ً
سردار  اساسا هفت  خاندان 

برگزینند  ،پارسی همسر  کردند،  شورش  ئوماَته 
َ
گ علیه  ترتیب    .(84.  3  ،هرودوت)  که  بدین 

نمایندهخاندان   
ً
معموال بزرگ  لزوم  های  مواقع  در  که  داشتند  هخامنشی  حرمسرای  در  ای 

ش  دختر هوتانه، در جریان شورش گئوماته به پدر  ،3کرد. مثاًل فایدومه برایشان خبرگیری می

 . (69-68 ،همان) پسر کورش نیست ،اطالع داد که این فرد، بردیا

آوردند. زمانی که به  پسران این زنان نیز مقامات باالی نظامی و غیرنظامی را به دست می

دور  در  هخامنشی  نظامی  فرماندهان  میجنگ  ۀفهرست  یونان  و  ایران  متوجه  های  نگریم 

ای با خاندان شویم بسیاری از فرماندهان نظامی یا از خاندان هخامنشی بوده و یا به گونه می

رشامهاعراب و حبشی  هخشایارشا به یونان، فرماند  ۀهخامنشی وصلت کرده بودند. در حمل
َ
  ،ها ا

بریاس    .(69.  7  ،همان)  پسر داریوش از ایرتشدونه، دختر کورش بود
ُ
دیگر پسر این دو به نام گ

سوری و  کلیکیه  اهالی  ماریاندینیان،  داشتفرماندهی  عهده  به  را  فرمانده   .(72  ،همان)  ها 

 
1. Parmys 
2. Gobryas 
3. Phaedymia 



 پژوهش در تاریخ، سال یازدهم ، شماره  ۳۱،  پاییز و زمستان   ۱۴۰۰/ ۱۷

 

 
 

  ، همان)  کورش بود  ۀپسر داریوش از پارمیس دختر بردیا و نو  ،1مردوس نیان، آریوبارهها و تیُمسخ

جاویدان، ماسیستس پسر آتوسا و داریوش و برادر نظام گارد  پیاده  هیکی از شش فرماند  .(78

فرماندهی کل نیروی دریایی را به    ،تنی خشایارشا بود. هخامنش، برادر تنی دیگر خشایارشا

( و ویشتاسپ دیگر برادر تنی خشایارشا فرمانده بلخیان و  738،  2: ج1398پیرنیا،  )  عهده داشت

می شمار  به  نیز    2ِنس آریابیگ   .(64.  7هرودوت،  )  رفتسکاها  گبریاس  دختر  از  داریوش  پسر 

کشتی شدفرماندهی  کشته  ساالمیس  نبرد  در  که  داشت  عهده  به  را  یونانی  و  کاریایی    های 

دهد که در نبرد ترموپیل دو پسر دیگر داریوش  عالوه هرودوت گزارش میبه  .(97.  7  ،هرودوت)

نام آبروکومس به  هو  3های  فراتاگ  ،4پرانتس و  او  همسر  از  حضور    5ونهکه  بودند،  آرتان  دختر 

داشتند. آرتان برادر داریوش بود که تنها یک دختر داشت و تمام دارایی او با دخترش به داریوش 

 . (224. 7 ،همان ) رسید

داماد داریوش مشوق اصلی    6ای داشتند. مردونیه دامادهای شاه نیز در جنگ نقش عمده

یونان   با  به جنگ  پارسی و    ،. پدر اوشد محسوب میخشایارشا  گبریاس، یکی از شش سردار 

رَته  دمادرش خواهر داریوش بود و خو
َ
پیرنیا، )  دختر داریوش ازدواج کرده بود  7زوستراو هم با ا

ج  1398 دار  .(805،  2:  اول  همسر  نداریم،  دست  در  را  او  نام  که  خواهرش،  یوش  همچنین 

می بحثمحسوب  نیز  داریوش  حکومت  اواخر  در  و  نشستن  شد  تخت  به  برای  هایی 

پس از شکست خشایارشا در ساالمیس   .(3-2.  7  ،هرودوت)  وجود داشت  8اش آرتاباز خواهرزاده

و بازگشت او به سارد، فرماندهی کل نیروهای ایران در یونان به مردونیه سپرده شد. او توانست  

 فتح کند اما در نبرد پالته و موکاله شکست خورد و به روایت کتسیاس، گریخت بار دیگر آتن را  

به هرحال هم   .(63. 9هرودوت،  ) ( و به روایت هرودوت کشته شد28.  13و  12های کتاب  ،کتسیاس)

و    24.  13و    12های  کتاب   ،کتسیاس)  اندکتسیاس و هم هرودوت از نفوذ او بر خشایارشا یاد کرده

 
1. Ariomardus 
2. Ariabignes 
3. Abrocomes 
4. Hyperanthes 
5. Phratagone 
6. Mardonius 
7. Artazostre 
8. Artobazanes 
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رُتخمه   .(9.  7  ،هرودوت
َ
، 2: ج1398پیرنیا،  )  ها و ارامنه بودداماد دیگر داریوش فرمانده فریگی  1ا

دوره  .(744 مگابیزس در  نیز  بعدی  فرماند  ،های  خشایارشا،  سرکوب  سپا  هداماد  در  ایران  ه 

است مصر  کتاب )  شورش  تیسافرنه   .(38-36.  17و    16های  کتسیاس،  چون  افرادی  مثاًل  و   2یا 

های ایران در آسیای صغیر بیش از همه به دنبال ازدواج با یکی از دختران ساتراپ   3فرنابازوس 

.  26.  14ودور،  دی)  شاهنشاه هخامنشی هستند تا موقعیت خود به عنوان ساتراپ را تثبیت نمایند

4). 

 

 گری سیاسی واسطه   . ۳- ۴

وکاری خانوادگی بود که هخامنشی مانند کسب ۀطور گفت که سلسلتوان اینبدین ترتیب، می

  . ( 102:  1390لولین جونز،  )  شد و در قلب این عملیات، حرم قرار داشتبه صورت متمرکز اداره می

توان وساطت میان شاه و دیگر مقامات دانست که در  ترین نقش زنان را میدر این میان، مهم

د حتی  آن  اعضای  حفظ  و  خانواده  منافع  زمینه،  مشکل  این  به  شاه  شخص  با  که  صورتی  ر 

دختر  برمی آمیتیس  )همسر  مگابیزس  که  زمانی  مثال  برای  داشت.  قرار  اولویت  در  خوردند 

که خود عامل رنجش مگابیزس    ، مادر  ۀ خشایارشا( علیه اردشیر اول شورش کرد، آمستریس ملک

ده صلح میان  شده بود، و آمیتیس همسر مگابیزس و خواهر شاه تمام تالش خود را برای اعا

یا  .(40. 17و  16های کتاب  ،کتسیاس) این دو و بازگشت مگابیزس نزد شاه و حفظ جان وی کردند

خشایارشا، به دختر زوپیر تجاوز کرد، شاه او را به مرگ محکوم نمود    ۀزمانی که ِستاسپه، پسر عم

او شفاعت کرد    شد نزد شاه ازاما مادر وی که خواهر داریوش اول و عمه خشایارشا محسوب می

ای دیگر در این نمونه   .(43.  4  ،هرودوت)  و خشایارشا انتخاب مجازات را به مادر ستاسپه سپرد

رَنه( است که با شفاعت از خانواده  4باب، همسر اینتافرنس 
َ
اش نزد داریوش اول توانست  )وینَدف

البته عضویت در خاندان سلطنتی    .(119.  3  ،همان )  برادر و پسر بزرگش را از اعدام نجات دهد

را تضمین کند و در صورتی که فردی از افراد خانواده   شخصتوانست زندگی  هم همواره نمی

 
1. Artatoxmes 
2. Tissaphernes 
3. Pharnabazus 
4. Intaphrenes 
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شد.  ، به راحتی از سر راه برداشته میمدآبه حساب میمادر    ۀملک تهدیدی برای قدرت ملکه یا  

  ، هرودوت)   ، دختر ماسیستس و همسر شاهزاده داریوش را نابود کرد1آرتایانته   ۀآمستریس خانواد

  کتاب   ،کتسیاس)  را از سر راه برداشت  2ها پس از او نیز پریساتیس استاتیرا سال   .(108-113.  9

 .(5. 19. راردشی؛ پلوتارک، 70. 23- 21

به عالوه زمانی که خواجگان پا را از گلیم خود فراتر نهاده و تاج و تخت را هدف تهدید قرار  

 1390لولین جونز،  )  کردنددرنگ دست به کار شده و آنها را مجازات میبانوان بیدادند، شاهمی

که قصد شورش علیه داریوش دوم را داشت   ای به نام اردوشملکه پریساتیس خواجه   .(102:

برخورد قاطع با خواجگان از این جهت اهمیت داشت که   3.(54. 18کتاب  ،همان) به قتل رساند

ورود به آنان   ۀآنان از اندک درباریانی بودند که اجازه ورود به خلوت شاه را داشتند. همین اجاز 

که بود  داده  را  امکان  بگاپات    ،این  وارد سازند. مثاًل  به خلوت شاه  را  در مواردی، خیانتکاران 

های  کتاب   ،کتسیاس)  کلیدهای اتاق گئوماته را در اختیار داریوش و شش سردار پارسی قرار داد

سپه  .(16.  13و    12
َ
شا شده و او را به قتل میترس خواجه وارد اقامتگاه خشایار یا اردوان با کمک ا

 .(33 ،همان) رساند

نمی  ۀبه عقید دربار توان داستان لولین جونز،     ۀهای کتسیاس 
ً
را صرفا ایران  درباری   زنان 

های  دهند. نمونهآفرینش ادبی دانست بلکه آنها عملکردهای واقعی زنان درباری را نشان می

مسر سوگلی داود در تاریخ پادشاهان؛ و  مادر سلیمان و ه  4توان در نقش بتشبامشابه آن را می

مشاهده کرد. لولین جونز هدف این زنان را نه کنار زدن فرزندان    ،، مادربزرگ آشور بانیپال5ناقیه

شان  و همسرانشان و به دست گرفتن قدرت بلکه حفاظت و حراست از نهاد پادشاهی و خانواده 

جونز،  )  داندمی باستان،    .(103:  1390لولین  نزدیک  شرق  سیاسی  فرهنگ  در  هم   
ً
اساسا

 گیری مستقیم قدرت توسط زنان امکان نداشت.  دستبه

 
1. Artaynte 
2. Stateira I 

اند، خواجه  . بریان معتقد است بسیاری از افرادی که در آثار کالسیک به عنوان خواجگان دربار هخامنشی ضبط شده3

 . (Briant, 2002: 276)ر.ک.  انداند که به اشتباه خواجه ثبت شدهبلکه از مقامات بلندپایۀ درباری بودهنبوده 
4. Bathsheba 
5. Naqia 
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شکنجه راستا،  همین  انتقامدر  توطئهگیری ها،  اعدامها،  و  چارچوب ها  در  باید  را  ها 

وسیلسیاست به  ایران  کرد.  بررسی  سلطنتی  خاندان  می  ۀهای  اداره  مطلق  شد.  فرمانروایی 

 سلطنت
ً
معموال که  هستند  سیاسی  تنش  از  خاصی  شکل  معرض  در  مطلقه  خاندان    های  بر 

شود. در درون این  اند، متمرکز میکه پیرامون شاه را گرفته  ،های اشرافیسلطنتی و خانواده

 
ً
معموال نهادها،  واسطه  گونه  اهمیت  حائز  موقعیت  به  شاهی  خاندان  نائل زنان  سیاسی  گری 

از مجامی برآمده  که  نیست شوند  راه103-102همان:  )  ری رسمی قدرت  از  برآمده  بلکه  و  (  ها 

 Pillowهای نامتعارف صعود سیاسی نامید.  ست که می توان آنها را شیوهاهای دیگری  شیوه

Talk  ( »یا »گفتگو در بسترLlewellyn-Jones, 2018: 363یکی از مهم )ها بود که  ترین طریقه

برجستمی نتایج  به  نمونسیاسی    ۀتوانست  شود.  می  ۀمنجر  را  آن  از عینی  روایتی  در  توان 

 هرودوت، )  کند به یونان لشکرکشی کند هرودوت دید که در آن آتوسا در بستر داریوش را قانع می

بی  .(133-134.  3 اما  نیست،  اعتنا  خور  در  روایت  این  چنین  هرچند  از  درباری  زنان  شک 

کند یا خود را به غش و ضعف  کردند. استر حتی در موردی غش میهایی استفاده میشیوه

این ترفندهای زنانه گاه به    .(11-10/  5تواریخ، اس.  )  زند تا توجه شاه اخشورش را جلب نمایدمی

هایشان را از زبان زنان محبوب  کردند خواستهها تالش میاد و گروهحدی مثمر ثمر بود که افر 

طبیب یونانی درخواست خود برای حمله به یونان را    1حرم به شاه منتقل کنند. مثاًل دموکدس 

رساند اول  داریوش  گوش  به  آتوسا  زبان  نیز   .(134-133.  3  ،هرودوت)  از  همیشه  زنان  البته 

بلکه استقالل سیاسی، در اختیار داشتن عمل نمیهای معمول  گریعشوه  ۀواسطبه کردند. 

خانوادگی با فرماندهان نظامی و مقامات کشوری  -موران و خواجگان وفادار و اتحادهای درون أم

های نفوذی بودند که در هر کرد. در واقع آنها مانند دریچهراه را برای پیشبرد اهدافشان باز می

ان نزد شاه، به شخص اول شاهنشاهی دسترسی داشتند.  زمانی، به نسبت موقعیت و جایگاهش

مقامات برای صحبتی ساده با شاه بزرگ باید از سدی از حاجبان و خواجگان   در حالی که دیگر

کردند. امکان دسترسی به شاه در هر زمان و هر مکان به  و تشریفاتی عریض و طویل عبور می

سی برای شورش علیه گئوماته آن بود که قدری اهمیت داشت که یکی از عهود هفت سردار پار 

کس به پادشاهی رسید به شش تن دیگر اجازه دهد در هر زمانی و بدون کسبب اجازه قبلی    هر

 
1. Democedes 
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همچنین زمانی   .(84.  3  ،هرودوت)  به محضر شاه برسند مگر آن که شاه در خلوت با زنانش باشد

که اینتافرنس )ویندفرنه( تالش کرد به زور وارد اقامتگاه داریوش شود، در حالی که او در خلوت  

با یکی از زنانش بود، شاه این اقدام را حمل بر دسیسه کرده و دستور داد ویندفرنه و تمام مردان  

  .(119- 118هرودوت:) اش را اعدام کنندخانواده

ردان، و خواجگان دربار، حیثیت و دستیابی آنها به قدرت، بستگی به  در واقع برای زنان، م

ترین راه رسیدن به شاه نیز از ِقَبل زنان حرمسرا بود. در  میزان نزدیکی آنها به شاه داشت. آسان 

   ۀاین میان ملک
ً
کرد. اگر مادر شاه زنده بود، مقامش  قدرتمندترین نقش را ایفا می  مادر معموال

ملکه   مقام  میورای  دخالتقرار  و  خطاها  از   
ً
غالبا هخامنشی  شاهان  مادرانشان  گرفت.  های 

میچشم مادرش  .(117:  1390عنبرسوز،  )  کردندپوشی  که  آن  از  پس  دوم  اردشیر    ،مثاًل 

پریساتیس، همسرش استاتیرا را کشت، تنها او را برای مدتی به بابل تبعید کرد و سپس به دربار  

دور   .(384:  1399داندامایف،  )  بازگرداند در  نیز  آمستریس  اقدامات  پسرش   ۀبیشتر  پادشاهی 

 . (46- 34. 13و  12های کتسیاس، کتاب ) اردشیر اول است نه شوهرش خشایارشا

گری سیاسی زنان ژانری را در ادبیات کالسیک پدید آورد که به هرحال همین نقش واسطه

داد که شاهنشاه هخامنشی جو و زیرک از زنانی را ارائه میگر، انتقامجو، توطئهتصویری مداخله

کاماًل تحت نفوذ آنان قرار داشت. در این دیدگاه از زمان خشایارشا به بعد، دوران انحطاط در  

: 1398پیرنیا،  )  افتدسرایان میندان هخامنشی شروع شده و زمام امور به دست زنان و خواجهخا

زیرا وی به    ؛اندکورش کبیر دانسته   ۀبرخی حتی شروع این انحطاط را از پایان دور   .(831،  2ج

شاهزادگان   نظامی  و  سیاسی  صحیح  تربیت  برای  فرصتی  کشورگشایی  به  اشتغال  دلیل 

نداشت  در    .(afaee, 2016S-106 :17)  هخامنشی  یک    1قوانینافالطون  شکل  تغییر  علت  به 

ای چون کورش و داریوش به یک دیکتاتوری سرکوبگر به  حکومت سلطنتی از رهبران فهمیده

پردازد و علت این امر را تحول آموزش و پرورش  رهبری جانشینان آنها )خشایارشا و دیگران( می

 . (81: 1389ویسهوفر،  ) داندخواجگان دربار می پسران شاه به دست زنان حرمسرا و

 مسئل
ً
شروع انحطاط خاندان هخامنشی از زمان خشایارشا را    ۀالبته در این تصویر، خصوصا

ساله  150زمانی    ۀهخامنشی یک باز   ۀاو تا پایان دور   پادشاهیتوان درست دانست. زیرا از  نمی

 
1. Nomoi 
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و  به مدت یک قرن  نیست یک شاهنشاهی  و ممکن  دارد  ببرد.    وجود  به سر  انحطاط  نیم در 

ها مخالف است. او در نقد کتسیاس، کتاب وی را از لحاظ  سانچیزی ویردنبورخ نیز با این کلیشه

در پرداختن   پرسیکاداند. به نظر او  ها بیش از حد فریبنده میخانمبانوان و شاهزادهعملکرد شاه

است. سانچیزی ویردنبورخ  روی کرده  ه زنان قدرتمند زیاد  ۀتخیلی دربار   ۀهای وقیحانبه داستان 

مشرق مفهوم  است  تداعی  معتقد  را  دسیسه  و  تجمل  خواجگان،  حرمسراها،  معانی  زمین 

بیمی صمیمیت،  معانی مالیمت،  دارای   
ً
ضمنا واژه  این  آسان کند.  و  در  اگیری  پروایی  ست. 

زنانهو جمم رفتاری  یعنی  - 10:  1398ضمیر،  روشن  ؛  Sancisi-Weerdenburg, 1987: 35-4)   وارع 

های زنان درباری پر و  همین کلیشه باعث شده نویسندگان یونانی بیش از حد به داستان   .(11

های خودکامانه رحمیها و بیها، اعدامکوک داستان شکنجه  ۀبال بدهند. در حالی که به عقید

بیستم به توان جدی نگرفت. زیرا نهادهای سلطنت مطلقه در تمام تاریخ حتی تا قرن  را نمی

با بررسی جایگاه    .(32:  1390لولین جونز، )  انداین نوع مسائل مبتال بوده در عین حال صفایی 

فرودست زن در ذهن نویسندگان یونانی نشان داده که تصویر زنان هخامنشی در واقع قالبی  

پیام ارائه  دربار برای  یونانی  ذهن  و    ۀهای  سیاست  امر  از  آنها  پرهیز  ضرورت  و  زن  جنس 

ها و است قضاوت  بروسیوس نیز معتقد   .(Safaee, 2016-17: 103-104کشورداری بوده است ) 

 شخصیت
ً
 ۀ پردازی زنان پارسی در آثار یونانی بیشتر متکی بر نگاه یونانیان به زنان جامعاصوال

در واقع تصویر   .(7- 6:  1393بروسیوس،  )  خودشان و با مقایسه با معیارهای فرهنگ یونانی بود

آثار حاکی از عدم آگاهی یونانیان از وضعیت زنان هخ امنشی نیست  زنان هخامنشی در این 

زنان دربار هخامنشی اطالعات وسیعی داشتند اما در نگارش تاریخ تنها مایل    ۀبلکه آنان دربار 

:  1393همان،  )  بودند به نقش آنها در دسایس داخلی دربار و نفوذ سیاسی ایشان اشاره نمایند

166). 

 داستان های مورخین یونانی را نیز نمیاما گزارش
ً
ت. باید توجه کرد پردازی دانستوان صرفا

ماد شروع شده و تا    ۀای که از دور خشایارشا به بعد جریان فتوحات صدساله  ۀکه از اواسط دور 

پارس را در سه قار   ۀدور     ههخامنشی، شاهنشاهی 
ً
تقریبا بود  و فتوحات   گسترده  متوقف شد 

ای انجام نگردید. بنابرین رکود نظامی باعث معضالت جدیدی شد که پیش از آن در میان  تازه 

های درون دربار و تقابل نیروهای متنازع از  هخامنشیان وجود نداشت یا کمرنگ بود؛ درگیری
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سلسل مختص  نه  که  جریانی  بود.  جدید  معضالت  این  طبی  ۀجمله  روند  بلکه  عی  هخامنشی 

شود.  های آتی تاریخ ایران هم به کّرات دیده میهای مطلقه است و در دورهبسیاری از حکومت

های ها، امور عشقی شاه با کنیزان و زنان خود، توطئهوفاییبی  ،های درباری به عالوه داستان 

 منابع کالسیک در ارتباط با دربار هخامنش  مادرساالرانه، و
ً
ی ذکر  ... نیز امری نیست که صرفا

کنیم مرگ ملکه وشتی  نگاه می  عهد عتیقکرده باشند که بتوان آن را تکذیب کرد. زمانی که به  

شب یک  تغییر  و  یهودیان  تمام  اعدام  یا  اخشورش  شاه  دستور  شاه    ۀبه  خواست  به  حکم 

است  ۀدهندنشان  مطلقه  مثل    .(10- 1اس.    ،تواریخ)  قدرت  پهلوی  روایات  ایران،  ملی  ادبیات 

 وجود جریان دشیر بابکان و اسناد تاریخی از دورهار   ۀکارنام
ً
های مشابه در  های بعدی نیز تماما

 کنند.  یید میأدربار ایران را ت

 

 نتیجه 

مورخان کالسیک    ۀ مبحث قدرت و نقش سیاسی زنان هخامنشی به وضوح از مسائل مورد عالق

توطئهبوده   حال  عین  در  و  قدرتمند  زنان  تصویر  آثار  است.  از  بسیاری  در  شرقی  زیرک  و  گر 

شود. البته تمام این تصاویر نیز مطابق با واقعیت نیست. اما به هرحال، زنان  کالسیک دیده می

اسامی سلطنتی   کردند. مثاًل در میان زنان نیز به ای در این دوره ایفا میهخامنشی نقش عمده

برمی ارثی  نامو  رودوگینهخوریم.  آمیتیس،  مثل  آپامه1هایی  و  پریساتیس  استاتیرا،  در    2، 

شاهزادهنسل میان  هخامنشی  خاندان  مختلف  میخانمهای  تکرار  همان ها  که گردد.  طور 

    های داریوش، خشایارشا، هخامنش، ویشتاسپ ونام
ً
... در میان شاهزادگان هخامنشی مکررا

می نامدیده  این  هخامنشی  شود.  زنان  عالوه  به  هستند.  سیاسی  وجه  دارای  سلطنتی  های 

این   درآمدهای  داشتند.  اختیار  در  بسیاری  مستغالت  و  امالک  و  بوده  مالی  استقالل  دارای 

امالک نه فقط خرج البسه و تجمالت شاهانه، بلکه عالوه بر آن خرج به دست آوردن وفاداری  

شد که در زندگی درباری بسیار مفید فایده بود. زنان  ن و جاسوسانی میخواجگان، خدمتکارا 

پرداختند و برای  گری سیاسی میان مقامات و شخص شاه میهخامنشی همچنین به واسطه

 
1. Rodogyne 
2. Apame 
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جستند. همین  زنانه یا مادرانه سود می  ۀشدرسیدن به این مقصود از تمامی ترفندهای شناخته

ن سیمای شاهنشاه هخامنشی را مردی تحت نفوذ زنان حرم  ها بود که باعث شد یونانیافعالیت

گری  . در هر حال واسطهتصویر کنندتصویر کرده و دولت هخامنشیان را در سراشیبی انحطاط 

 با پیوندهای خانوادگی در ارتباط بود. زنان حرم گاه مانند یک جاسوس اخبار 
ً
سیاسی عموما

برادران و شوهران خود می به پدران،  را  از همسران و  مهم دربار  و گاه در صورتی که  رساندند 

های سیاسی نیز کردند. افراد و گروهاز شاه طلب بخشش می  ، زدشان خطایی سر میخانواده

و  شده  نزدیک  شاه  درگاه  مقّرب  زنان  به  داشتند  سعی  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای 

 هایشان را از زبان آنان به شاه منتقل کنند.  خواسته

به   آسان  نوعی قدرت غیرمتعارف حاصل میدسترسی  زنان  برای  از شاه  که بسیاری  کرد 

دولت و  بفرماندهان  آن  از  هخامنشی  نداشتندمردان  بزرگترین هره  که  بود  دلیل  همین  به   .

و خاندان   ؛ های پارسی همواره در پی انعقاد ازدواجی سلطنتی با خاندان شاهی بودندخاندان 

)گبر ئوَبروَوه 
َ
گ )اوتانس(،  به هوتانه  بقیه  از  بیش  زمینه  این  در  )مگابیزس(  ه 

َ
َبغوُبخش و  یاس( 

ها و در دست داشتن مقامات باالی نظامی و  موفقیت دست یافتند. موفقیتی که بقای خاندان 

 غیرنظامی را برای ایشان تضمین کرد.  

ادبیات   در  که  ترفندهایی  از  استفاده  با  هخامنشی  دربار  زنان  که  این  آخر  عامیانه  سخن 

دلبریگریعشوه و  میها  نامیده  زنانه  اقتصادی،  های  استقالل  بر  تکیه  با  همچنین  شود، 

تر از همه با ایجاد پیوندهایی با نهادهای کشوری و لشکری توانستند  خدمتگزاران وفادار و مهم

ار  گری سیاسی را میان درباریان و شاه بزرگ ایفا کنند. نقشی که در برخی آثنقش مهم واسطه

اغراق به شدت  کشیده شدهکالسیک  تصویر  به  و    ۀاست. مسئل  شده  هخامنشی  زنان  تصویر 

تر و  های آتی مورد توجه دقیقتواند در پژوهششاهان تحت نفوذ آنان در تواریخ کالسیک می

 تر قرار گیرد.  موشکافانه
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