القاب زنان اشرافي در نوشتههاي سغدي
زهره زرشناس )دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(
زبان و فرهنگ دو مقوله متأثر از يکديگرند .زبان ٬به عنوان جزئي از فرهنگ جامعه ٬هم
در ساختار و اجزاي خود و هم در کاربرد ٬از ارزشهاي فرهنگي جامعه تأثير ميپذيرد و
حتي ٬در مراتبي ٬با آنها شکل ميگيرد و متقابالً در تکوين و توسعه فـرهنگ و هـويّت

فرهنگي
تحو ل ٬ارزشهاي
نقش تعيين کننده دارد .در روند طوالني و تدريجي ّ
بخشيدن ِ
ِ
زبان  ٬به عنوان يکي از اجزاي نسبتًا ديرپاي فرهنگي ٬هرچند در برابر فشار براي تغيير تا
پي تحوالت اجتماعي ميتوان
حدودي پايدارتر است ٬دنباله ِ
رو اين تحوالت است و در ِ
تغييرات تدريجي زباني را نيز انتظار داشت .با اينهمه ٬زبان نهتنها نشاندهنده نگـرش
فرهنگي سخنگويان معاصر است که نگرش فرهنگي گذشتگان را نيز مينماياند .متنها
و داستانهاي کهن منابع ارزشمند و درخور توجهي هستند براي بررسي برخي مسائل
فرهنگي.
در اين مقاله ٬از خالل پارهاي نوشتههاي سغدي ٬به مقام زن در ايران و نگرش نياـکان
ما به زنان توجه و نشان داده شده است که زنان در تاريخ فرهنگ اين مرز و بوم از حرمت
و اعتبار وااليي برخوردار بودهاند و اين معني در بعضي از متون سغدي بـازتاب يـافته
است.
در آثار اصيل زبان سغدي ١يا در متنهاي سغدي بودايي و مانوي و مسيحي کـه از
١ـ(ــبراي آـگاهي بيشتر از زبان و ادبيات

سغدي Ä

زرشناس  ٬١٣٧٤ص.١٣١-١٢٦
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زبانهاي ديگر به زبان سغدي ترجمه شدهاند ٬بهويژه در نامهها و اسناد به دست آمده از
ـکوه مغ و در نوشتههاي روي سکهها ٬مجموعهاي از عناوين و القـاب بـراي مـراتب و
درجات اجتماعي وجـود دارد کـه بـه دسـتهبنديهاي نـجيبزادگـان زمـيندار مـربوط
ميشده است .اين القاب ٬که در جامعه سغديان ثـبات و قـوام يـافته بـودند ٬بـه صـور
مختص بانوان
ـگوناـگون در منابع مکتوب منعکس گشتهاند .در اين مجموعه ٬القابي نيز
ّ
داراي منزلتهاي اجتماعي گوناـگون ديده ميشود .در مقاله حاضر ٬چند لقب مربوط به
زنان اشراف بررسي ميشود.
احتمالي
واژه  23) dbnpnـ 2.ـ  Lett.,ـ  (Anc.ـ ٢با تلفظ
ِ
اين القاب است که ميتوان گفت از نظر نشان دادن منزلت اجـتماعي حـايز درجـه اول
يا

/db ¦ amban /

/db ¦ amman /

يکي از

اهميت است .اين واژه ٬در ديگر متنهاي سغدي بودايي و مـتنهاي سـغدي بـه خـط
سوتره ٣و سغدي مانوي ٬به صورت
dbßnpn

و

dbßmb (ß)n

)ßdbßnpn(wh

و

)قريب  (٣٤٥٦ ٬١٣٧٤و

)dbßmpn(w

) همان  (٣٤٦٢ ٬و در م ت نه اي سغ دي مسيحي ب ه صورت
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

) همان  (٣٤٦٤ :و  bßmnـ ) ٤هـمان  (٢٤٦٤ ٬ديـده م يش ود و آن مشـت ق است از
ـ

)paqni¦ -

ـ

ـ

dbßmn

*dma¦ m-ban

 ) Av. d¡ma¦ no¦ .اوستا( ( ـ ٥و در زبان سغدي به معني »بـانو ٬خـانم ٬هـمسر ٬مـلکه و

شهبانو«ـست .اين واژه ٬در زب ان ف ارسي م يان ه ٬به
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ba
صورت ¦ m/bis§ n

به نظر هنينگ ) ( Henning 1940, 17, 8bـ ٬زبان سغدي واژه

dbßmpn

آمده است.٦

را از زبان فارسي ميانه

)البته به شکلي عاميانه( به عاريت گرفته است .اين واژه حداقل در پانزده متن سـغدي
بودايي و مانوي و مسيحي نظير »نامههاي باستاني«» ٬ ٧داستانهاي سغدي« ٨و »داستان

2) Anc. Lett. = Ancient Letters Ã Reichelt 1931: pp. 1-42.

سغدي بـودايـي
٣ـ(ــخط سوتره نام ديگري براي خط ملي سغديها و خط رسمي کتابي است که معمو ًال آثار
ِ
نظير وسنتره جاتکه بدان خط نوشته شدهاند ) ( Sims-Williams 1976, p. 44ـ.
٤ـ(ــبا حذف  bبـعد از  ( Gershevitch 1954, ½ 453) mو آمـدن  bبـه جـاي  db-به قـياس واژههـاي ديـگـر
) (Ibid, ½ 4531ـ.
٥ـ(ــبا تبديل )ناهمگوني  dissimilationـ(  mبه  (Ibid, ½ 466) nو حذف  (Ibid, ½ 300) qو تبديل )همگوني
 assimilationـ(  nبه  mپيش از  (Ibid, ½ 449) pو تبديل واج  pـي باستاني به  bو  (Ibid, ½ 304) nـ.
٦ـ(ــدر زبان فارسي ميانه ٬واژه  ba¦ nu¦ gبه معناي »بانو« نيز وجود دارد که در زبان سغدي ناشناخته است.
٧ـ( ـ Äپانوشت .٢
 , W.B. 1945, pp. 465-487.ـ8) ``Sogdian Tales '' Ã Henning
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تولّ د بودا« ٩آمده است .از آنجا که بيشتر اين متنها تکهتکه و ناقصاند ٬براي يافتن معني
اصلي اين واژه در بسياري از عباراتي که اين واژه در آنها ديده ميشود ٬نميتوان به نتيجه
قطعي رسيد .در اينجا عباراتي براي نمونه انتخاب شدهاند که تا حدي کاربرد و معناي
واژه را نشان ميدهند:
الف( سغدي بودايي
1. ... ßgw ßzrwß bgy cM gypd dbßnpnwh prßyw...

هـمسر خـويش(...ـ«
به معناي » ...اين زروان بغ ) = خدا( است همراه با خـويشبانو ) =
ِ
) 910ـ ,ـ (VJ. ١٠ـ.
 ,ـ2. ... rty kd ms ZK mrtgm ßk ZK w ßnyw gypd dbnpnwh ßpdßty tk ßwysÏt... (SCE. ١١
408).

هـمسر( ديگـري را بـا ديـده نـاپاـک
ْ
به معناي » ...هنگامي کـه مـردي
خـويش بانوي ) =
ِ
بنگرد«...
ب( سغدي مانوي
1. ... cßnßkw gwbw MN dbßmpnwh mwnw sgnw pty-gwš... (Tales ١٢, p. 483.4).

به معناي »هنگامي که شاه از بانو ) = ملکه( اين سخن را شنيد«...
(KG. ١٣, pp. 578-9).

به معناي » ...شاه روان

2. ... rybßn xwt'w zyšy ZKwy dbßmpnyh z-ßk ßncyh m ßt...

)(Reva¦ n

و بانوي ) = ملکه( او ٬دختر ) = شاهدخت( ٬مادر«...

ج( سغدي مسيحي
(Sti. ١٤ 4.8).

1. ... xypt dbßmn nyšqrßn cßn ...

خويش بانو ) = همسر( بيرون از...
ْ
به معناي »...
(Stii. ١٥, 3.10).

2. xypt xwßr ßt bßmn xcy ...

»خويش خواهر و بانوست«...
ْ
به معناي
9) VJ. = Vessantra Ja
¦ taka Ã Benveniste 1946.

١٠ـ( ـ Äپانوشت .٩

و براي ترجمه فارسي آن  Äقريب .١٣٧١
12) Tales = Sogdian Tales.

11) SCE. = Mackenzie 1970.

14) Sti. = Müller 1912.

13) KG. = Sundermann 1981.

15) Stii. = Müller-Lentz 1934, pp. 502-607.
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در متنهاي سغدي مانوي و متنهاي سغدي به خط سوتره ٬صورت ديگري از واژه
احـتمالي
 dbßmpnيعني ) bßmbwšt١٦قريب  (٢٤٥٨ ٬١٣٧٤با تـلفظ
ِ
ميشود .اين صورت واژه سغدي نيز از واژه ) ba¦ mbišn ١٧ـگونه ديگر آن  bßnbwšnـ( به
/ba
¦ mbušt/

ديگر واژه bßmbwšt

يعني

نـيز ديـده

اماليي
عاريت گرفته شده است .گونه
ِ
دستنوشته اويغوري آمده است .در اينجا چند عبارت که معادل واژه »بانو« با اين گونه
pßmpwšt

در عنوان يک

اماليي در آنها ديده ميشود ٬براي نمونه ميآيد:
(TM 389 a, v 35 sq.) ١٨.

1. grbt gwtßwt ZY... pßmpwštth ßty gwtßynth

بانوان شاه«
به معناي »بسيار شاهان و ...شاهبانوان ) = ملکهها( و
ِ
2. rty Z Kn g-rbt xwt ßwt Z Y p ßt ßxšw ßnt k t Z Y ßßz-tk ßrt p ßm pwštth Z Y xwt ßynth
pp. 434-436).

wyspdrßy-t wystwg-rth kw dynh sßr... (KG.,

بانوان
به معناي »و بسيار شاهان و حکمرانان و آزادان ) = نجبا( ٬شاهبانوان ) =ـ ملکهها( و
ِ
شاه ٬ويسپوران ) = شاهزادگان( ٬ويسدختان = ) ١٩شاهدختها( که به سوي دين...
در اين عبارات با دو لقب زنانه ) dbßmpnwhيا  pßmpwštـ( و ) g/xwtßynh٢٠قريب ٬١٣٧٤

 (٤٤٧٠آشنا شديم که

همسران  ) g/xwbwهمان  (٤٣٥٧ ٬يا g/xwtßw

) همان  (٤٤٦٤ ٬ميتوانند

باشند .اما در متنهاي سغدي لقب زنانه سومي نيز به صورت  ) g/xßttwnh ٢١همان (٤٠٧٠ ٬

براي همسر شاه وجود دارد که در بعضي متنها ٬در کنار دو لقب ديگر ٬آمده است .براي نمونه٬
(TSP. ٢٢, 6, 165).

rtyms ßßnßnt ß kd ZNH gwtßynh ßPZY gßttwnh ZY wysdgwth...

به معناي »و اي آننده ٬آيا شهبانو ) = ملکه( و خاتون ) = همسر دوم شاه( و ويسدخت
) = ـشاهدخت(...
١٦ـ(ــهنينگ  tـي پاياني اين واژه را با واژه
) (Sogdica 17f. Ã Henning 1940ـ.
١٧ـ(ــدر متن فارسي ميانه )( Boyce 1975, p. 44) (n. 2
kuništ

)از  kunišnـ( در فارسي نو ميسنجد.
sgßn bßnbyšn

به معناي »ملکه سکاها« آمده است.
18) Gershenitch, I. 1954, ½ 1246.

»شاهدخت وارث« معني کرده است.
ـبنو نيست ) ( Benveniste 1966, p. 31اين واژه را
ِ
١٩ـ(ـ ِ
ß
ß
٢٠ـ(ــواژه  x/gwt ynhکه معمو ًال در اين متنها
همسر  g/xwt wاست از واژه  *xwataóuù ni¦ -ـ ٬صورت مؤنث واژه
ِ
 *xwataùwـ ٬مشتق شده است ) ( Gershevitch 1954, ½ 133ـ.
ó anبنو نيست ) ( Benveniste 1966, p.31اين
است.
شده
فارسي
زبان
وارد
ترکي
زبان
از
قوي٬
احتمال
به
واژه٬
ـاين
ـ
٢١ـ(
ِ
واژه را »دومين زن شاه« معني کرده است.
22) TSP. = Benveniste 1940.
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از آنجا که در برخي متنها اين القاب در کنار يکديگر ميآيند نميتوان آنها را داراي
نقش و منزلت اجتماعي يکسـاني دانست .مـعمو ًال  dbßmpn(wh)/p ßmpwšthدر مـرتبه
نخستg/xwtßynh ٬

در مرتبه دوم و

x/gßttwnh

در مرتبه سوم قـرار دارنـد .حـال بـبينيم

 x/gwbwو  x/gwtßwچه کسانياند و نقش و منزلت اجتماعي آنان چيست.
مسلمانان معمو ًال حکمرانان آسياي مرکزي و يا وان هاي رويـدادنـامههاي چـيني و
تمامي نجيبزادگان زميندار اصيل را دهقان ٢٣ميناميدند .افزون بر آن ٬از عناويني نظير
مَلِ ک و صاحب و خديو معادل بـا دهقان ياد کردهاند .براي نمونه٬

طـبري ) تـاريخنامه طـبري

 ٬١٣٦٦ج ٬٢ص (٨٣٧حکمران سـغد را مـلِ ک سـغد و دهـقان سـغد) هـمان  ٬ج ٬٣ص (١٥٩٩و
حکمران بخارا را صاحب بخارا ) همان  ٬ج ٬٢ص ٬ (٨٢٩مهتر بخارا و بخارا خديو ) هـمان  ٬ج٬٢

ص (١٢٦٦ناميده است .در منابع عربي ٬واژه دهقان هميشه داراي مفهوم يکساني نيست.
در اين منابع ٬گاه با دهقانان کبير )عظماء( و در منابع اسالمي با عنوانهايي چون بزرگان و
مهتران )نرشخي ٬ص (٩و ٬در متنهاي سغدي ٬با

واژههـاي  msyßtrو msyd(ß)r

بـه هـمان

معاني روبهرو ميشويم .در رويدادنامههاي چيني از پيران يا رهـبران آسـياي مـرکزي٬
بهويژه سمرقند ٬با عنوانهاي شائولين و داشائولين به معناي »پيران« و »رهبران بزرگ« ياد
شده است .در زمره اين مهتران يا عظماء ٬از ديواشتيچ )ديواشتي در

مـتن Ä

تـاريخنامه طـبري

سر
دهقانان سغد و دهقان پنجکنت )پنجيکث( مـيتوان يـاد کـرد
ِ
 ٬١٣٦٦ج ٬٣صِ ٬ (١٥٨٠
) ( Tabari 1879-1901, vol. II, p. 1421ـ.
واژه دهقان  ٬در مغرب ايران و در زبان محاورهاي مسلمانان ٬معادل همان واژه سغدي
g/xwtßw

است .نرشخي از دهقان بزرگي نام ميبرد که وي را بخارخدات ٢٤به معناي »شاه

بخارا« ميناميدند )نرشخي ٬ص . (١٠در متون سغدي نـيز ٬نشـانههايي از دسـتهبنديهاي
ـگوناـگون  g/xwtßwنظير mz ßyg gwtßw
RBkth gwtßwth

به معناي »شاه /سرور بزرگ« و صورت جمع آن

سروران بزرگ«
»شاهان /
به معناي
ِ
ِ

)(VJ., 2a

آمده است و معناي تحت

٢٣ـ(ــاصطالح ديهگان يا دهقان بهمعناي »رئيس ديه و نجيبزاده درجه دوم« مربوط به ايران دوران ساساني بوده
ـکه مسلمانان در آسياي مرکزي آن را رواج دادهاند .در فرارود ٬ديهگان معمو ًال برابر با »فرمانروا ٬حاـکم ناحيه٬
شاه يک منطقه« بود و ٬از نظر سياسي و اجتماعي ٬نقش پر اهميتي بر عهده داشت .زيـرا ٬بـرخـالف حکـومت
متمرکز در ايران عصر ساساني ٬در فرارود ٬حکومت مقتدر مرکزي وجود نداشت ) ( Frye 1954, p. 106, n.21ـ.
٢٤ـ(ــبهتر است »بخار خدا« خوانده شود زيرا حرف »ت« در آخر واژه ناشي از تأثير زبان عربي است )نرشخي٬
ص.(١٥٩
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اللفظي آن با »دهقان بزرگ /کبير« مطابقت ميکند )نرشخي ٬ص .(١٠در اسـناد کـوه مـغ٬
چنين ترکيباتي ديده نميشود و عنوان شخصي مانند ديواشـتيچ

g/xwtßw

است کـه در

متنهاي اسالمي به صورت دهقان يا )در زمره( عظما آمده است .در نامه دهقان پنجکنتي
)ديواشتيچ( به دهقان خاخسري )سند  ٬( ٢٥B17ديواشتيچ به او اطالع

ميدهد که g/xwtßwt

نامصم ماند .در نامه ديگري ٬به جاي لقب
»شاهان /سروران« متحداني غير قابل اعتماد و
ّ

 gwtßwـ ٬از

اســتفاده شـده است .در مـتنهاي فـارسي مـيانه ٬واژه

هــزوارش MLK ß٢٦

هزوارشي
 ba¦ mbišnگاه با امالي
ِ
همسر  gwtßwاست.
ـکه اين بانو
ِ

MLKTA

ميآيد که ميتواند تأييدي بر اين مطلب باشد

٢٧
لقب
ديواشتيچ در اسناد کوه مغ ) (A2, 1, 8و يا ) (A3, 1, 7ـ با ِ
 sgwdy[ßn]k MLK ß sm ßrkndc MRY ßبه معناي »شاه سغد ٬سرور سمرقند« نيز خوانده

شده است .اين لقب ٬در متنهاي اسالمي ٬اخشيد سغد ٬افشين سمرقند ٢٨است.
لقب
سغدي ) dwb(wـ ٬نظير واژه  gwtßwـ ٬لقب و عنواني است که در مـوارد رسـمي
ِ
ـکاربرد داشته است .اين لقب ٬در اسناد کوه مغ و سکههاي سغدي ٬به دفعات آمده است
دهقانان
و به
ِ
بزرگان ٬پيران و ...خواندهاند.
)( xwtßwt

لقب

)x/gwb(w

مقتدري اطالق ميگرديد که طبري و منابع مشابه آنان را عظما٬

يکي از قديمترين القاب آسياي مرکزي است که نخستين بـار روي

سکههاي واحه بخارا به عنوان لقب ايزدان ديده شده است .تاريخ اين سکهها به قبل از
قرن چهارم ميالدي ميرسد .تا قرن دهم ميالدي نيز ٬بـر روي سکـههاي مسـي واحـه
بخارا ٬دو صورت از اين واژه ديده ميشود . ٢٩اين لقب ٬که نخست منحصر به ايزدان بوده
است ٬بعدها ٬بنا بر سنت ٬بر پادشاهاني اطالق شد که شخصيت خدايي براي آنان قايل
بودهاند .براي

نمونه pwgßßr gwb

به معناي »شاه بخارا«.
25) Livshitz 1962, pp. 115-122.

٢٦ـ(ــدر يکي از متنهاي سغدي موزه
) ( Reichelt 1928, Fragment IV, 3ـ.

بريتانياbgßn MLK ß ٬

به معناي »شا ِه خدايان« آمده است
27) Freiman 1962, pp. 17-19.

٢٨ـ(ــبراي آـگاهي بيشتر از آرا ِء اير انشناسان درباره اين دو
Henning 1937, BBB. 134.

لقب Ä

;)Gershevitch 1954, ½ 314, Tales, 485, note (prw ßyd
29) Smirnova 1963.
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در داستان سغدي »ميمون و روباه« ٬ ٣٠واژه
gwbw

برگردانده شده است که با

در مــتنهاي سـغدي ٬دو

basilen
يوناني بازيلوس © s

هزوارش MLK ß

به واژه سغدي

در کتيبه شاپور ٣١نيز مطابقت دارد.

لقب ) x/gwb(wو x/gwtßw

بـراي شـاهان و القـاب زنـانه

همسران آنان ٬با منزلتهاي متفاوت٬
 dbßmpn(wh)/p ßmpwštـ gwtßynh ٬و  gßttwnhبراي
ِ
به کار رفته است .لقب  x/gßttwnhـ ٬همراه با تصوير شاه و ملکه ٬بر روي برخي سکههاي
سغدي نيز ديده شده است.
ناـگفته نماند که زبان سغدي داراي واژههاي
»همسر ٬زن ٬زوجه« و

ßync

)wd(w

)قريب  (٩٩٦٨ ٬١٣٧٤بـه مـعناي

) همان  (٢١٨٩ ٬به معناي »زن« در مقابل واژه »مرد« است که

بسامد بااليي داشته و در متنهاي متعدد سغدي بودايي و مانوي و مسيحي آمده است.
براي نمونه٬
)350

wyspydrßy swdßßšn... ßM wdyh mntr ßyh... (VJ.,

ßgw

بهمعناي »شاهزاده سوداشن ...همراه با همسرش ماندري «...در اين عبارت ٬چون شاهزاده
سوداشن مغضوب است و ديگر وارث سلطنت نيست٬

همسرش wdyh

خوانده ميشود.

زبان آيينه تمامنماي انديشههاست .و ٬بنا بر نظر غـالب عـالمان جـامعهشناسي ٬بـا
نگرش فردي و اجتماعي پيوندي انکارناپذير دارد .عناوين

 pßmpwšt/dbßmpnـg/xwtßyn ٬

زنانه wysdwgth/wystwgt

)احتما ًال »شاهدخت وارث

در متنهاي سغدي ٣٢ـ ٬بهويژه لقب

سلطنت (« ٣٣حکايت از اقتدار سياسي بانواني دارد که وجود القاب و عنوانهاي زنانه آنها
30) Henning 1945, p. 474.

و براي ترجمه فارسي آن  Äزرشناس  ٬١٣٧٥ص.٣٥٨-٣٤٩
٣١ـ(ــکتيبه شاپور در نقش رجب ) ( Back 1978, p. 282و کتيبه شاپور در کعبه زردشت ) (Ibid, p. 284ـ.
٣٢ـ(ــناـگفته نماند که ٬در زبان سغدي ٬لقب زنانه ديگري نيز براي شهبانو با ايـن امـالها ديـده مـيشودxšwnc :
مـؤنث لقب
)قريب  ) xšywnc ٬(١٠٦٦٣ ٬١٣٧٤همان (١٠٦٧٤ ٬و  ) xwšywncهمان  .(١٠٨٠٩ ٬اين لقب صورت
ِ
مردانه  xšwnyيا  ( Gershevitch 1954, ½ 132) xšywnاست .لقب مردانه به معناي »شاه ٬حکمران ٬فرمانروا« در
متون سغدي به دفعات ديده شده است؛ اما لقب زنانه در عباراتي آمده است که از روي آنها نميتوان به کاربرد
بانوان صاحب اين لقب پي برد .از اين رو ٬از بررسي اين واژه در اين تحقيق
دقيق آن و نقش و منزلت اجتماعي
ِ
صرفنظر ميشود .البته ريشه  ¡¦ x¥ ša¦ ¥ yبه معناي »توانايي داشتن ٬فرمانروايـي کـردن ٬حکـم رانـدن ٬پـادشاهي
ـکردن« ) ( Bartholomae 1961, 551به اين واژه توانايي و اقتدار بسياري ميبخشد.
33) Ã Benveniste 1966, p. 31.

در زبان سغدي واژه

)zßk ßnc(h

)قريب  (١١١٣٨ ٬١٣٧٤به معني »دختربچه ٬دخترخانم و دخترشاه« )احتما ًال
Ä
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در زبان سغدي بازتاب منزلت و جايگاه واالي آنان است .در ديوارنگارههاي پنجکنت٬
زنان جنگجويي ديده ميشوند در حال نبرد با مردان هماوردشان ٬براي دفاع از حيثيت٬
خانواده و سرزمينشان ٬و داراي هيئتي پهلوانانه )حدود ٥ـ ٢ /متر قد )درست به انـدازه
مرد هماوردشان( ) ( Azarpay 1981, pp. 115-116ــــ زناني همچون خاتون بخارا ٣٤که با اقتدار
شاهي ميکردهاند )خاتون بخارا  ١٥سال حکومت کرد( و تاج و تخت را به فرزندان خود
ميسپردند؛ بغبانواني همچون

nndbßmbn

»بانو ننه« ٣٥که طي قرنها مـورد پـرستش و

ستايش بودهاند .اين ايزدبانو ٬در سغد و آسياي مـرکزي ٬در دوران پـيش از اسـالم ٬از
ارزش و اعتبار خاصي برخوردار بوده و با حک کـردن نـامش بـر سکـههاي سـغدي و
ـکوشاني ماندگار شده است ٣٦؛ زناني که حضورشان در زبان و هنر و فرهنگ جامعه آن
روزگــار سـغد حـرمت و ارجـمندي و وااليـي مـقام زن را در تـاريخ فـرهنگ ايـرانـيان
ِ
بازمينماياند.

Ã

شاهدختي که وارث نيست( نيز وجود دارد .براي نمونه٬
... rybßn xwtßw ZYšy ZKwy dbßmpnyh z-ßk ßncyh m ßt...

)همسر( او ٬دختر ٬مادر«...
معني » ...شاه ِر وان و بانوي
به
ِ
ِ
٣٤ـ(ــنرشخي )ص (١٣-١٢از خاتون بخارا چنين ياد ميکند» :ذـکر خاتوني که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که
پادشاه بودند بعد از وي «...و در ادامه سخن چنين مينويسد» :پسران ملوک و دهقانان در دربار وي به خدمت
پر افتخاري مشغول بودهاند و هر روز دويست تن از اين جوانان با کمربندهاي زرين و شمشيرهاي حمايل بر آن
در دربار ملکه بخارا حاضر ميشدند« .بنا به روايت نرشخي )ص (٥٥-٥٢در لشکرکشي مسلمانان در سالهاي
 ٥٥و٥٦ـهـ٦٧٥ /م ملکه بخارا ٬براي حفظ معاهده صلح ٬هشتاد تن از اين ملکزادگان و دهقانزادگان بخارايي را
به سعيد بن عثمان ٬والي عرب خر اسان ٬به گروگان داد .بعدها همين سغديان به سعيد حمله کردند و او را به قتل
رساندند و به زندگي خود نيز خاتمه دادند .از آنجا که عدّ هاي از اين افرا ِد گروگان موافق نبودند که پسر ملکه
وارث قانوني تاج و تخت وي شود ٬ملکه ٬بدين سان ٬هوشمندانه ٬با به گروگان دادن آنها ٬انتقام خود را از سعيد
بن عثمان و نيز از اين دهقانان گرفت.
٣٥ـ(ــبراي نمونه ٬در
عبارت  ...ßrt xa¦ nndbßmbn dn [ßy](n)ctyy...به معناي » ...بانو ننئي  Nanaiaهمراه زنان
ِ
)=ـنديمهها( ( Henning 1944, 143, 20) «...ـ.
رانـدن شـير٬
حال
در
يا
شير
سر
با
ـ٬
Nana
¦
ايزدبانو
ـ٬
Shahrista
¦
n
و
٣٦ـ(ــدر ميان ديوارنگارههاي Ustrushana
ِ
ِ
دست خـويش گـرفته است ٬بـرتختي ديـده مـيشود
درـحــالي کــه خــورشيد و مــاه را در دو دست از چـهار
ِ
) 132-139ـ  ( Azarpay 1981, pp.ـ .اين ايزدبانوي چهاردست بر ظرفهاي نقره مکشوف از خوارزم نيز ديده شده
ننئي ميانروداني نمونه نخستين اين ايزدبانو و بيشتر ايزدبانوان ايراني است .تصوير او در قرنهاي
است .بانو ِ
دوم و چهارم ميالدي بر روي سکههاي کوشاني نيز نقش بسته است .وي ٬در اين منطقه ٬پيش از اسالم ٬بسيار
ارجمند و مورد پرستش و ستايش بوده است.
)(KG, pp. 578-9
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