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 نهاد دايگاني در دورة ساسانيان

  *شهرام جليليان

  چكيده
 بايد هنرهـا و  ،عهد ويژه ولي گان دودمان سلطنتي، بهزاد شاه ،ساسانيان اندر دور
داري، شـكار،   افكنـي، كمـان   سواري، زوبين چون اسب گوناگون شاهانه هم فنون

چنين به  هم، آموختند هاي در پيوند با شهرياري را مي و ديگر آيين ،بازي چوگان
و  ،داري خويشــتن ،هــا پيمــان  بــه  گــان دادگــري، بخشــندگي، وفــاداريزاد شــاه
هـاي   آمـوزش ايـن هنرهـا و ويژگـي     گـاه  گـه . شد مردي آموزش داده مي جوان

 .ناميـد  »يگـان يدا نهاد«توان آن را  كه ميبود اي  سودمند براي شهرياري به شيوه
در اين . پرورش يافتند دايگان/ گان دودمان ساساني پيش دايهزاد شاهماري از ش

هـاي   عهـد، آمـوزش   ويـژه ولـي   بـه  ،سلطنتيي از دودمان وند هم،  شيوة پرورش
بـزرگ يـك دودمـان نـژاده، پادشـاهي       ونـد  همكه  ،خود »ةداي«شاهانه را پيش 

آموخت و دايـه در آينـده    مي ،و يا يكي از بزرگان شاهنشاهي بود ،نشانده دست
ـ دا«هـاي   واژه. دانسـت  مـي اش را وظيفة خود  ة پروردهزاد شاهپشتيباني از  و  »هي

 زن دهنـدة   اي را به شير خود بپرورد و يا پرورش معناي زني كه بچه به »گانيدا«
كـودكي    براي اشـاره بـه پـرورش    »يگيدا«و  »يگانيدا«هاي  و واژه استمرد  يا
 .مرد آمده استيا زن  دست پرورانندة  به

كوشــش خواهــد شــد بــا اســتفاده از همــة منــابعي كــه  ،در ايــن پــژوهش
گـان ساسـاني يـا    زاد شـاه هـاي شـاهانة    دربارة پـرورش و آمـوزش   يهاي آگاهي

دهنـد، بـه مطالعـة ايـن      دست مي ساسانيان به اناصطالح نهاد دايگاني در دور به
  .در گسترة تاريخ ساسانيان بپردازيم  شدة پرورش تر شناخته شيوة مهم و البته كم

 .هيدا ،يگانيدا نهاد ،يسلطنت دودمان زادگان شاه ان،يساسان: ها دواژهيكل
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  مقدمه
يي روا نفرماسودمند براي  يها دانشنرها و هاي شاهي ه زادگان دودمان شاهباستان،  رانيادر 

هـاي   و ديگر ويژگي ها دانشنرها و آموزش اين ه گاه گهساسانيان  اندر دور. آموختند را مي
در اين شيوة . اصطالح نهاد دايگاني ناميد توان آن را به كه مي بوداي  گونه بايستة شهرياري به

 ونـد  هـم هاي شاهانه را پيش دايـة خـود كـه     عهد، آموزش ويژه ولي به ،گانزاد شاه،  پرورش
و يـا يكـي از بزرگـان شاهنشـاهي بـود       ،نشـانده  بزرگ يك دودمان نژاده، پادشاهي دسـت 

 .ديـد  را وظيفة خود مـي اش  پرورده ة دستزاد شاهآموخت و دايه در آينده پشتيباني از آن  مي
ش دايگان اشاره گان دودمان ساساني پيزاد شاهماري از هاي تاريخي به پرورش ش در گزارش

در . ميبپـرداز بـه مطالعـة ايـن نهـاد      اسـت تـا   بـر آن كوشـش   ،سـتار در اين ج .است شده
هـاي   اشاره فقطاند،  هايي كه دربارة تاريخ و فرهنگ شاهنشاهي ساساني نوشته شده پژوهش

دودمـان سـلطنتي و چگـونگي     انوند هماي به جايگاه سياسي و نظامي  زده پراكنده و شتاب
هاي كنـوني   شود و آگاهي گان ساساني ديده ميزاد شاهشاهانه به  يها دانشنرها و آموزش ه

ها،  سودمند شاهانه به آن يها دانشگان و آموزش هنرها و زاد شاهاي از پرورش  دربارة شيوه
همـه،   از  بـيش . ايم، چندان نيسـت  اصطالح آن را نهاد دايگاني خوانده در اين پژوهش بهكه 

، در فئوداليسـم در ايـران باسـتان   در كتاب ارزنـدة خـود،    )G. Widengren( گرن گئو ويدن
، به چگونگي پرورش كودكان »نهاد پروراندن و آموزش نظامي و اجتماعي«تاري به نام سج

هـا در گسـترة قفقـاز، ارمنسـتان،      هـاي نظـامي و اجتمـاعي آن    آمـوزش دودمان سـلطنتي و  
و كاركردهاي نهاد  ،ها هاي پيدايش، ويژگي ساساني و مطالعة ريشه انو ايران دور ،گرجستان

  .)1378، گرن ويدن( پروراندن پرداخته است
گـان ساسـاني در   زاد شـاه شدة پرورش  هاي شناخته با مطالعة همة نمونه ،در اين پژوهش

گـان خانـدان   زاد شـاه كه نهاد دايگـاني يـا پـرورش     دهيم ميارچوب نهاد دايگاني نشان هچ
و حتي  است شده بوده اي كامالً شناخته نزديك به پنج سده تاريخ ساسانيان، پديده ،سلطنتي

ارچوب نهـاد دايگـاني   هـ در چ نيـز ساسـانيان   انهاي نژادة ايران دور كودكان خاندان گاه گه
  .ندا يافته پرورش مي

 

  ستردگي جغرافيايي نهاد دايگانيشناسي و گ واژه
هـاي نـژاده بـه     كودكان دودمـان  گاه گهگان و زاد شاهپرورش و آموزش  ،ساسانيان اندر دور
هـاي تـاريخي و ادبـي     در متن. اصطالح نهاد دايگاني خواند توان آن را به كه مي بوداي  شيوه
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اي را بـه شـير خـود بپـرورد و يـا       زني كه بچـه  معناي به» دايگان«و » دايه«هاي  واژه ،ايراني
  براي اشاره به پـرورش » دايگي«و » دايگاني«هاي  و واژه كار رفته بهمرد  يازن  دهندة  پرورش

 ةشـاهنام در ). »هيدا« ليذ: 1361، نامه لغت(مرد آمده است  يازن  پرورانندة   دست  كودكي به
معنـاي زنـي كـه     بـه ) در اين واژه نشانة جمع نيسـت  »ان«( فردوسي هم واژة دايه و دايگان

گـاو  «و حتـي   اسـت  رفته كار بهمرد  يازن  دهندة  اي را به شير خود بپرورد و يا پرورش بچه
چنين در  هم. خوانده شده است» دايه مهربان«كه فريدون را در كودكي شير داده بود،  ،»رمايهپ

مـرد اسـتفاده    يـا زن  پرورانندة   دست كودكي به  شاهنامه واژة دايگاني براي اشاره به پرورش
،  در ايـن شـيوة پـرورش   ). 230: 1375؛ شـامبياتي،  227 -  226: 1385نوشـين،  (شده است 

بزرگ يك دودمان  وند همخود كه  ةپرورند /هداي نزدشاهانه را  هاي هنرها و مهارته زاد شاه
آموخت و دايـه در آينـده    يا يكي از بزرگان شاهنشاهي بود مي ،نشانده نژاده، پادشاهي دست

  .ديد اش را وظيفة خود مي ة پروردهزاد شاهتيباني از شپ
. شده بوده اسـت  شناختهنيز ها  ويژة ساسانيان نبوده و در ديگر سرزمينفقط نهاد دايگاني 
خـانوادة  سـالگي بـه     سالگي يا دوازده هاي قفقاز هم كودكان خود را در هفت آگاهيم كه اُستي

باليـد و توانـايي جنگـاوري و     كـه كـودك مـي    هنگـامي . تا پرورش يابـد سپردند  ميديگري 
پرورانـد،   كسي كه كودك را پيش خود مي. گشت يافت به خانوادة خود بازمي گري مي سپاهي

و  دادند تا پرورش يابند ها هم كودكان خود را به بيگانگان مي ستياُ. شد آتاليك پدر كودك مي
 93: 1378گرن،  ويدن(گذاشتند كودكان از پيوند واقعي خويشاوندي خود آگاه شوند  هم نمي

پرورانـد   اي مي  اي كودكان خود را پيش خانوادة بيگانه هاي دور، هر خانواده در گذشته). 94 - 
د اي طبقاتي به خو رفته چهره ، اين نهاد رفتهنياد باوجو. شد و خود پذيراي كودكان بيگانه مي

هاي نژادة جامعه بودند كه كودكـان خـود را بـراي     و رده روا فرمانهاي  گرفت و تنها خاندان
كودك و پرورانندة . سپردند ميتري بود  اي كه در موقعيت فرودستانه پرورش به خانوادة بيگانه

 هپـيش آن خـانواد   زين يسال بزرگكودك در  گاه گهيافتند و  او پيوندي دوستانه و تنگاتنگ مي
داد و او هم به پروردة خود  هاي پرورش كودك خود را به پروراننده مي پدر هزينه. زيست مي

و  ،هـا  هـاي ايرلنـد، گـالي    هـا، سـلت   اين نهاد در تـاريخ اسـكانديناوي  . بخشيد هايي مي هديه
با نهاد آتاليك قفقـازي  بسياري هاي  شود و همانندي ديده مي نشينان اسكاتلندي چنين كوه هم
بهتـر و   هاين مردمان كودك در خانوادة بيگانباور   لسفة وجودي اين نهاد آن بود كه بهف. دارد

كه نهـاد   بر اين نظر استگرن  ويدن). 97 -  95: همان(يافت  مؤثرتر از خانة خود پرورش مي
، ها ها نيست و آن را بايد يك نهاد همگاني ايراني دانست كه اُستي آتاليك ساختة خود قفقازي
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تـرين خويشـاوندان    كـه نزديـك  نيـز،  ها  ها و گرجي ارمني. اند آن را داشته ، نيزشمالي ايرانيان
در » دايـگ / ديـك «واژة فارسي ميانة  وام. اند ها بودند، با اين نهاد اجتماعي آشنايي داشته اُستي

مرد نبوده شده و تنها ويژة داية  مرد استفاده مييا زن  پرورانندة  /هزبان ارمني، براي اشاره به داي
بيزانسـي در پيونـد بـا رخـدادهاي تـاريخ       )Faustus( فاوسـتوس ). 104 -  103: همان(است 

گويد كه  او در گزارشي مي. دايگاني دارد /اصطالح ديك هاي فراواني به نهاد به ارمنستان اشاره
آرشـاك فرزنـد    ةزاد شـاه هاي واسـاك و آرتـاوازد،    دو مرد نژاده از خاندان ماميكونيان، به نام

خشـمگين از   امـا  ها پرورانندة فرزنـد شـاه بودنـد،    آن. اند داده پادشاه ارمنستان را پرورش مي
. را تنهـا گذاشـتند و از اردوگـاه شـاه دور شـدند      ،پـروردة خـود   ،دادهاي زمانه آرشـاك خر

ا در گزارشي ديگـر  امفاوستوس در اين گزارش از واژگان پروراندن و پروده استفاده كرده، 
 يخــورن يموســ). 102 -  100: همــان(واژة ديــك را متــرادف واژة پروراننــده آورده اســت 

)Moses Khorenats‛i(، به نهاد  يفراوان يها اشاره ،ارمنستان خيتار در زين ،يارمن سينو خيتار
بـا   آرتاشـس،  زاده شـاه  كيكه چگونه سمبات، د دهد يگزارش م يدارد و در داستان يگانيدا

 ان،يپارس پادشاه وش،يدار دربار به و بخشد يم ييرا از دست دشمنان رها يهمراهان خود، و
 يا ژهيو گاهيپا سمبات به ند،ينش يم ارمنستان يپادشاه تخت به آرتاشس كه يهنگام. رساند يم
 هـم  گرجسـتان  خيتـار  در يگـان يدا نهاد). Moses Khorenats‛i, 1978: 178-180( بخشد يم

كـه  داشت خسرو پادشاه ارمنستان، دو پسر  ةكشند آناك، كه شود يم گفته. است شده شناخته
 ،چنين گزارش شده كه شاپور يكم فرزنـد خـود   هم. ها را از مرگ رهايي داده بود شان آن دايه
در مقـام  را هـم   ،ميروانـوس  ،يي گرجستان فرسـتاد و دايـة او  روا فرمانرا به  زاده مهران، شاه

  ).105 -  104: 1378گرن،  ويدن(ت همراه وي گسيل داش آموزگار و مشاور به
فرزنـد   ،اي ايـران پـرورش سـياوش    كُهن از نهاد دايگـاني در تـاريخ اسـطوره    اي هنمون

كه سياوش زاده شد، كيكاووس او را به رسـتم داد   هنگامي. استدست رستم   به ،كيكاووس
ـ  زاد شاهرستم . تا در سيستان پرورش دهد بـراي وي  رد و دايگـاني  ه را با خود به سيسـتان ب

ه را گرامـي  زاد شـاه كوشيدند و  و رودابه همواره در پرورش سياوش مي ،رستم ،زال. گرفت
سـواري،   چـون اسـب   خوبي باليد و هنرهاي گوناگون هـم  سياوش در سيستان به. داشتند مي

خواسـتار   و را آموخت و چون جواني فرهيختـه و برومنـد شـد    زيو تيراندا ،شكار ،دبيري
پروردة خود بخشـيد و بـه دربـار     ة دستزاد شاهبه بسيار  يهاي رستم هديه. ديدار پدرش شد
حـال   زده و خـوش  همگان با ديدن زيبايي و فرهيختگي سياوش شگفت. كيكاووس بازآورد
هـايي   ه را نيك پـرورش داده بـود، هديـه   زاد شاهبا ستايش از رستم كه  ،شدند و كيكاووس
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، مسـكويه   ابـن ؛ 421/ 2: 1352؛ طبـري،  120 -  119: 1372ثعـالبي،  (بخشيد مند به او  ارزش
 ةشاهنامدر ). 129 -  128: 1374بلخي،   ؛ ابن388 -  387 /2: 1374؛ فردوسي، 71 -  70: 1369

پهلـوان   جهـان . سياوش ناميـده شـده اسـت    سترگ فردوسي، رستم آشكارا دايه و پرورانندة
سـياوش   اش را بـراي پرورانـدن   دشاه ايران، شايسـتگي گو با كيكاووس، پاو ايراني در گفت

  :خواند و خود را دايه مي كند ي مييادآور
 مـــرا پرورانيـــد بايـــد بكـــش     چنين گفت كاين كـودك شـيرفش
ــه نيســت ــرا ماي ــدگان ت  گيتي چو من دايـه نيسـت  مرُو را به  چــو دارن

  )387 /2: 1374فردوسي، (

  :خواند ية سياوش ميداي خود، رستم را روا فرمان ،با افراسياب گوو ويسه هم در گفت پيران
 ورا رســــتم زابلــــي دايــــه بــــود  ســياوش خردمنــد و پرمايــه بــود

  )722 /3: همان(

هاي فراوان فردوسي به واژگـان دايـه و پرورانيـدن در داسـتان سـياوش       مان اشارهگ بي
  .ايرانيان استهنگي نهاد دايگاني در تاريخ باستاني دهندة ك نشان

، ويـس و  اسـت  هاي پارتي مايـه گرفتـه   كه از نوشته ،ويس و راميندر داستان عاشقانة 
از  ،شـهرو  ،ويـس را مـادرش  . شـوند  بالنـد و پرورانـده مـي    مي دايگانرامين باهم در پيش 
اش  چنان پيش دايـه  سپارد تا او را پرورش دهد و تا نوجواني هم اش مي شيرخوارگي به دايه

  :ماند ان ميدر خوزست
ــرو زاد ــادر ف ــه از م ــان داد    همــان ســاعت ك ــا دايگـ ــادرش بـ ــرُو را مـ  مـ

ــه ــانش بـ ــرد او را دايگـ ــوزان بـ  جا بـود جـاي و خـان و مـانش    كه آن  خـ
  )43: 1349، گرگاني(

  :بالد يابد و مي پرورد پرورش مي اي كه ويس را مي دست همان دايه  رامين هم در خوزستان به
ــانش    دايگــــانشچنــــين پــــرورد او را ــپرد ج ــي بس ــروردن هم ــه پ  ب

 هميــدون دايگــان بــر جــانش لــرزان  به دايـه بـود رامـين هـم بـه خـوزان
 چو در يـك بـاغ آذرگـون و نسـرين      جـا ويـس و رامـينهـم بودنـد آن به

  )228 -  121: 1387ي، رهاشميم ← چنين براي چكيدة زيباي ويس و رامين ؛ هم44 :همان(
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ها و كاركردهاي نهاد دايگاني ساسانيان هماننـد   بايد اشاره شود كه ويژگي ،ازسوي ديگر
شدة سلجوقيان احتماالً به  هاي نهاد اتابكيِ شناخته ريشه. استسلجوقيان  اننهاد اتابكي دور

از  ،گويـا تركمانـان  . گردد هن تركمانان سلجوقي و غُز بازميهاي ك تسازمان اجتماعي و سن
ان خود را براي آموختن هنرهاي جنگي و سياسي به يكي از بزرگان هاي دور، فرزند گذشته

هنگي اين سنت در ميان ك با وجودالبته . اند داده اند و به او لقب اتابك مي سپرده كارآزموده مي
 انتر از دور اي كهن پدر، پيشينهامير يا اميرْي پدرامعن به ،تركمانان، براي خود واژة تركي اتابك

يي ملكشـاه  روا فرمان انگان سلجوقي، از دورزاد شاهپرورش . ه شده نيستسلجوقيان شناخت
ويژه بـا هنرهـاي    گان را بهزاد شاهها  شد و آن به اتابكان سپرده مي ،)ق 485 -  465(سلجوقي 

يـي  روا فرمـان اي بـه   هزاد شاهاگر . ساختند ساالري آشنا مي جنگي و شيوة نبرد و فنون ديوان
ي روا فرمانه، اتابك همراه او زاد شاهشد، در دورة خردسالي آن  اي يا ايالتي گمارده مي منطقه

نهـاد  . شـد  واقعي بود و مسئوليت ادارة سازمان ديواني آن منطقه يا ايالت به او واگـذار مـي  
يي را روا فرمان؛ اتابك هم هنرهاي شاهانه و آيين داشتاتابكي دو جنبة سياسي و اجتماعي 

يـي خـود دسـت بـه     روا فرمانپاييد كه مبادا در منطقة  آموخت و هم او را مي ه ميزاد شاهبه 
، جنبة اجتماعي نهاد اتـابكي  نژاد ركتبا افزايش قدرت سياسي و نظامي امراي . شورش زند

سخن ديگر، از نهاد اتابكي استفاده  به. تري يافت رنگ شد و جنبة سياسي آن اهميت بيش كم
گيري شود و هم وفاداري امراي نيرومنـد   گان سلجوقي پيشزاد شاهاز شورش شد تا هم  مي
دهـد كـه اتابكـان     سلجوقيان نشان مي انتحول و دگرگوني نهاد اتابكي در دور. يددست آ به

. اي بـيش نبودنـد   هـا بازيچـه   پروردة آن دست گانِزاد شاهيان واقعي اياالت بودند و روا فرمان
پـروردة خـود اسـتقالل     گان دستزاد شاهيي روا فرمانرفته كوشيدند تا در منطقة  اتابكان رفته

سلجوقيان، اتابكان از نـاتواني   انپايان دور در. يابند و منصب اتابكي خود را موروثي سازند
هـاي   هاي مسـتقلي در منطقـه   گذار حكومت ستند و خود پايهيان سلجوقي سود جروا فرمان

؛ لمبـتن،  254 -  249: 1382لمبـتن،  (و كرمـان شـدند    ،، فارسچون آذربايجان گوناگون هم
  ).483 -  481: 1373خويي،  ؛ زرياب51 -  46: 1381
  

  هاي شاهانه نرها و دانشآموختن هپادشاهان ساساني و 
شـاهانه   ينرهـا بايـد ه  ،عهـد  ويـژه ولـي   ن سلطنتي، بهگان دودمازاد شاهساسانيان،  اندر دور

هـاي در پيونـد بـا     و ديگـر آيـين   ،داري، شـكار  افكنـي، كمـان   زوبينسواري،  چون اسب هم
 ،هـا  پيمـان   به  گان دادگري، بخشندگي، وفاداريزاد شاهچنين به  هم، آموختند شهرياري را مي
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ــتن ــوان ،داري خويش ــي   و ج ــوزش م ــردي را آم ــد  م ــاوت، (دادن ؛ 146 -  111: 2535كن
يـي  روا فرمـان ها در زنـدگاني و شـيوة    بازتاب اين آموزش). 83 -  49: 1368همايون،  تكميل

بـه چنـد نمونـة    فقـط  شود كه  هاي گوناگون تاريخي ديده مي پادشاهان ساساني در گزارش
كارنامـة  در . شـود ها اشاره خواهد شد تا زمينه براي شناخت بهتر نهـاد دايگـاني فـراهم     آن

در كـودكي چنـان بـه     )م 240 -  224( كـه اردشـير بابكـان    است شدهنوشته  اردشير بابكان
رسـيده   ،پادشـاه اشـكاني   ،اش به اردوان فرهنگ و سواري فرهيخته بود كه آوازة فرهيختگي

گـان اشـكاني در چوگـان،    زاد شـاه اوردي بـا  مـ اردشير برتري خـود را در ه  ،چنين هم. بود
 ةكارنامـ (بـود  ي شاهانه نشـان داده  ها دانشو ديگر  ،)نرد( اردشير  نيو ،سواري، شطرنج اسب

؛ ثعـالبي،  1462 -  1460/ 5: 1374فردوسـي،   ← چنـين  ؛ هم15 -   11: 1378، بابكان اردشير
هـايي   يي پـدرش، بـه ويژگـي   روا نفرما اندر دور )م 270 -  240(شاپور يكم ). 275: 1372
و مهرباني بـا   ،دليري، توانايي در گفتار ،خويي ، نيكبودن دانش ، صاحبچون خردمندي هم

بلعمـي،  (تـر شـده بـود     اش بيش پادشاهي انها در دور مردمان آوازه يافته بود و اين ويژگي
 )م 438 -   420(بهرام پنجم ). 174: 1374بلخي،   ؛ ابن282 -  281: 1372؛ ثعالبي، 621: 1385

  يها دانشو ديگر  ،دبيري ،سواري، تيراندازي چون اسب خوبي هنرهايي هم در حيره به
 /2: 1352طبـري،  (عرب و رومـي آموختـه بـود     و شاهانه را از آموزگاران و فرزانگان ايراني

 ؛466 /2: 1374اثيـر،    ؛ ابـن 315 -  312: 1372؛ ثعالبي، 648 -  642: 1385؛ بلعمي، 616 -  613
ــن ــكويه  اب ــوري، 224 -  220: 1373، مس ــي، 79 -  78: 1381؛ دين  -  1568 /5: 1374؛ فردوس

هاي دينـي داده   ي آموزشزرتشتزادة  شاهموبدان هم به ). 205 -  203: 1374 بلخي،  ؛ ابن1580
ــد  گــي در زاد شــاهدر دورة ) م 579 -  531(انوشــيروان   خســرو). 646: 1385بلعمــي، (بودن

تر بـود   مايه هاي زيبندة پادشاهان ايراني از همة برادران خود گران و ويژگي ،مردانگي، دانش
 ،دليـري  ،و همگان او را به برتري در دانش و خـرد ) 271: 1373، مسكويه  ابن؛ 674: همان(

هرمـزد چهـارم   ). 648 /2: 1352طبـري،  (شـناختند   و مهرباني مـي  ،ييخو نرم ،دورانديشي
و  ،دين اي خردمند، بخشنده، پاك هزاد شاهانوشيروان،   فرزند و جانشين خسرو ،)م 590 -  579(

گان زاد شاهتر از ديگر  مايه نهادي و دادگري گران فرهيخته بود و در بخشندگي و راستي و نيك
، مسـكويه   ابن ؛1940 -  1931 /6: 1374؛ فردوسي، 103: 1381؛ دينوري، 706 /2: همان(بود 

ويژه درهنگام شكار جنگاوري و ورزيدگي خود را نشـان   گان بهزاد شاه). 316 -  315: 1373
 -  129: 2535كنـاوت،  (گـان بـود   زاد شاهدادند؛ شكار ورزشي اشرافي و شادي شاهان و  مي

گـان  زاد شـاه روز بـا   ردسالي هراردشير در دورة خ كه آمده بابكان اردشير ةكارنامدر  ).138
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 ،بابكـان  اردشـير  ةكارنامـ (اسـت  رفته  ميشكار بازي و  اشكاني و فرزندان اردوان به چوگان
ــي، 15 -  11 :1378 ــالبي، 1462 -  1460 /5: 1374؛ فردوسـ ــم ). 275: 1372؛ ثعـ در چشـ

اي براي ورزيـدگي انـدام و نمونـة جنـگ و زورآزمـايي بـا        پادشاهان ايراني، شكار شالوده
وردي بـا  ادر همـ  ،شـود كـه اردشـير بابكـان     گفتـه مـي  ). 264: 1372ثعالبي، (دشمنان بود 

 اردشـير  ةكارنامـ (گان اشكاني، برتري و ورزيدگي خود را در شكار نشـان داده بـود   زاد شاه
و بهرام گور در حيره با نمايش هنرهاي جنگي ) 275: 1372؛ ثعالبي، 19 -  15 :1378، بابكان

؛ بلعمـي،  616 /2: 1352طبـري،  (خود در شكارگاه همة همراهان را به شگفتي كشانده بود 
چنـد سـده پـس از فروپاشـي پادشـاهي      ). 1576 -  1574 /5: 1374؛ فردوسي، 647: 1385

دادن اين  و نشان ،مندافكندن، جنگيدن با نيزهك و سواري، زوبين نوز آموختن اسبساساني، ه
 ).133: 1345 ،يلعنصرالمعا( گان ايراني بودزاد شاههاي  هنرها در شكارگاه از آموزش

تخت شـهرياري   رفت روزي به مان ميهايي كه گ ويژه آن دودمان ساساني، به گانزاد شاه
اي از شاهنشـاهي   يي منطقـه روا فرمانختگي و كارآزمودگي سياسي، به براي پنشانده شوند، 

 گاه گهبايست  ها مي ها موروثي نبود و آن يي آنروا فرمانالبته . شدند پهناور ساساني تعيين مي
: 1374سن،  ينكريست(برداري خود را نشان دهند  تا وفاداري و فرمان رفتند ميپيش شاهنشاه 

گـان دودمـان   زاد شاهماري از ، شزرتشتة شاپور يكم در كعبة نوشت به گزارش سنگ). 154
اي از  آگاهيم كه پاره). 72: 1382عريان، (اند  ساساني پادشاه شهرهاي گوناگون ايرانشهر بوده

 يي شهر يا استاني از گسترة ايرانشـهر را در روا فرمانذاري، گ پيش از تاج ،پادشاهان ساساني
  ).156 -  155: 1374سن،  نيكريست(اند  دست داشته

ي شاهانه از ها دانشاي از هنرها و  اند براي آموختن پاره توانسته گان ساساني ميزاد شاه
هـا و   عنوان كتـاب ، نامگ ايوينيا  نامگ آيين .هاي پهلوي سود جويند نامه ها و تاج نامه آيين

هـاي دربـاري، مراتـب و مقامـات بزرگـان دولـت و        رساالتي به زبان پهلوي دربارة آيـين 
 و بـازي  چون چوگان ها هم ها و سرگرمي نمايندگان طبقات اجتماعي، قواعد و رسوم بازي

چـون نـوروز و    هاي ايراني هم هاي جشن ها و ترفندهاي جنگي و شيوة نبرد، آيين آموزش
و  ،هـا  لطيفـه  ،هـا  هـا، داسـتان   ده، و موضوعات ديني همراه با گزارش اسطورهمهرگان و س

هـا و رسـاالتي بـه زبـان      هم عنوان كتاب نامگ تاجيا  نامه تاج. اند آميز بوده سخنان حكمت
هـاي شـاهانه و سرگذشـت پادشـاهان ايرانـي       يي و آيينروا فرمانهاي  پهلوي دربارة شيوه

؛ 212 -  211 :1380محمـدي ماليـري،   (آميخته با پنـد و انـدرزهاي اخالقـي بـوده اسـت      
  ).250 -  245: 1376تفضلي، 
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  دم تاريخ ساسانيان گاني در سپيدهنهاد داي
روشـني بـه پيـدايي نهـاد دايگـاني در       ة، اشـار زرتشتكعبة در  كميشاپور نوشتة  در سنگ
نوشـتة   در فهرست درباريان شاپور يكم در سنگ. شود دم شاهنشاهي ساساني ديده مي سپيده
در . خـورد  مـي چشم  به )زاده شاه( سپوهريپنجم تا نهم نام پنج و يها و در رده زرتشت ةكعب

عنوان  اند و خود دهاند كه هردو ساسان خوانده ش ردة ششم و هفتم دو ويسپوهر جاي گرفته
هـا را بـا دودمـان سـلطنتي ساسـانيان نشـان        ويسپوهر پيوستگي و خويشاوندي نزديك آن

 Sāsān ī(» ويسپوهر ساسان كه در خاندان فرگان پرورش يافـت «در ردة ششم نام . دهد مي

wispuhr ī pad Farragān dāšt ( ويسپوهر ساسان كه در خاندان كدوگان «و در ردة هفتم نام
 ؛73: 1382عريـان،  ( آمـده اسـت   )Sāsān ī wispuhr ī pad Kadūgān dāšt( »ورش يافتپر
اند، كـه هـردو بـراي     نام بوده تنها هم ه نهزاد شاهاين دو ). 132 -  130: 1384زاده،  نصراله ←

نوشتة كعبـة   در سنگ. اند خاندان فرگان و كدوگان فرستاده شده/ يافتن به دو خانواده پروش
معنـاي   كه اصطالحي حقوقي به مدهآ» pad … dāšt« در اشاره به اين سنت، عبارت زرتشت

معنـاي   بـه » είς…άνατραφέντος« معادل يونـاني آن . است» كردن داري نگاهيا  دادن پرورش«
كه از ايـن   گويا هنگامي. خواني دارد با آن هم» شدن داري دست كسي نگه  بهيا  دادن پرورش«

يابـد و   اي مـي  شود، مفهوم حقوقي ويژه ديگر استفاده مي دو نفر با هماصطالح دربارة پيوند 
در ). 132 -  130: 1384زاده،  نصـراله (اسـت  » كند داري مي كسي كه از ديگري نگاه«معناي  به

 قبادان خسروچنين در  و هم )Perikhanian, 1997: 93-96( ماديانِ هزار دادستانحقوقي   متن
. )61 -  55 :1382 ،يقبادان و ريـدگ  خسرو( به اين شيوة پرورش اشاره شده است يو ريدگ

را دربـارة وجـود نهـاد دايگـاني در      زرتشـت نوشتة كعبة  هاي سنگ گزارشي از طبري، داده
گـذار   بنيـاد كه اردشير بابكان،  به گفتة طبري، هنگامي. كند دم تاريخ ساسانيان تأييد مي سپيده

پادشـاه   ،)گـوزهر / گـوچيهر (از گوچهر  ،بابك ،ساله بود، پدرش شاهنشاهي ساساني، هفت
دست او پـرورش    تا به بفرستد ،ارگبذ شهر دارابگرد ،تيري نزدرا اردشير  خواست اصطخر،

طبـري،  (اردشير پيش تيري پرورش يافت و حتي بعد از مرگ وي ارگبذ دارابگرد شد . يابد
  ).612 -  611: 1385؛ بلعمي، 581 /2: 1352

  
  پرورش بهرام گور در حيره؛ بازتاب نهاد دايگاني يا تبعيد؟

يافتن بهـرام   ساسانيان، زندگي و پرورش انها دربارة نهاد دايگاني در دور ترين داستان از مهم
 ،ه بهـرام زاد شـاه كـه   هنگـامي  نويسد ميطبري . است بن نُعمان  منذردست   گور در حيره، به
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شماران دربار خواست  از مادر زاده شد، پدرش از ستاره ،)م 420 -  399(فرزند يزدگرد يكم 
ها با نگريستن به آفتاب و ستارگان به يزدگرد گفتند كـه ايـن    آن. كه از آيندة او آگاهي دهند

كودك در آينده پادشاه خواهد شد و شيرخوارگاه و پرورش او در سرزميني ديگـر خواهـد   
يزدگرد نيـك  . ن از سرزمين خود پرورش يابده در جايي بيروزاد شاهبود و پيشنهاد دادند كه 

 و هـا  چـون رومـي   هـم  ،نگريست كه پرورش فرزند خود را به كدام يك از مردمان ناايراني
هـا را بـراي    عـرب  ، يزدگردسرانجام. سپاردبها يا ديگر مردماني كه در دربار او بودند،  عرب

گاه خواند تا بهرام را  را به تخت ،پادشاه حيره ،بن نعمان  نذرمتر ديد و  پرورش بهرام شايسته
نذر را گرامي داشت و پـاداش داد و  چنين يزدگرد م هم. با خود به حيره برد و پرورش دهد

را بـه وي  ) تـرين  بـزرگ (» مهشـت «و ) شادي يزدگـرد افـزود  (» رام ابزود يزدگرد«و لقب د
درسـت،   همـه تـن  كـه   را ه را به حيره برد و دو زن تازي و يك ايرانيزاد شاهمنذر . بخشيد
. گزيـد برو از دختران بزرگان و اشراف بودند، براي شيردادن بـه وي   ،پرورده نيك ،خردمند
 شبن نعمان خواست آموزگـاراني بـراي    كه بهرام هنوز كودكي پنج ساله بود، از منذر هنگامي

داد كـه تـو هنـوز     منـذر پاسـخ  . و دبيري بـه او بياموزنـد   ،سواري، تيراندازي بياورد تا اسب
دانـي   بهرام در پاسخ گفت مگر نمي. استنرهايي براي تو زود خردسالي و آموختن چنين ه

پادشاهي خواهم نشست و بهترين چيـزي كـه    تخت  بهو روزي  مكه من از تخمة پادشاهان
دانش سودمند است و دانش مايـة برتـري پادشـاهان و اسـتواري      ندپادشاهان به آن نيازمند

دسـت   هنگام بـه  ههنگام جويند، ب از  داني اگر چيزي را پيش مگر نمي .هاست يي آنروا فرمان
سـتي  س آن جـوي و در جسـت را چه  آن و نگام يابندهنگام جويند، پس از ه چه به آرند و آن

منـذر چـون سـخنان    . ام بياور اكنون آموزگاراني كه خواسته ،پس .ورزند، هرگز دست نيابند
و  ياستادان تيرانداز ،دانشمندان ،د فرستاد تا آموزگارانبهرام را شنيد، كساني به درگاه يزدگر

هـا بـراي    آن. گويان عرب را پيش او بياورنـد  و داستان ،فرزانگان پارس و روم ،سواري اسب
بهـرام در  . ها و هنرهـاي گونـاگون را بـه او آموختنـد     آموزش بهرام به حيره آمدند و دانش

آمد و همة هنرهايي را كه به او آمـوزش دادنـد   سالگي از همة آموزگاران خود برتر   چهارده
سـواري و   كـردن اسـبان تـازي و اسـب      چنين بهرام بـه گـزينش و رام   هم. خوبي آموخت به

؛ 616 -  613 /2: 1352طبـري،  (دست و ورزيده شـد   چيره نيزآورد و در آن  تيراندازي روي
ه بهـرام  زاد شاه نويسد ميطبري ). 142 -  141: 1369، مسكويه  ابن؛ 648 -  642: 1385بلعمي، 

، چون يزدگـرد  همه با اين. گون به ديدار پدر شتافتهاي گونا پس از آموختن هنرها و دانش
كردن واداشـت و رنـج    خدمت هي نداشت، بهرام را بهز روي بدخويي به فرزندان خود توجا
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از برادر خود بـه  نمايندگي  يكي از برادران امپراتور روم به ،هنگام  آن در. فراواني به او رسيد
 دسـتوري  دربار يزدگرد آمده بود و بهرام از او خواست تا از يزدگرد براي بازگشتن به حيره

به خواهش مرد رومي، بهرام دوباره به سرزمين حيره بازگشت و تا مرگ پـدرش بـه   . بگيرد
بلخي،   ؛ ابن648: 1385؛ بلعمي، 616 /2: 1352طبري، (جويي پرداخت  گذراني و كام خوش
ه بهرام پيش تخت پدر خوابيده بود، در ايـوان  زاد شاهبه گزارشي ديگر، چون ). 204: 1374

توانست همراه ديگـر مردمـان    شاهي زنداني شد و تنها در روزهاي جشن نوروز و سده مي
به خواهش نمايندة امپراتور روم از يزدگـرد، آزاد شـد و بـه     ،به ديدار پادشاه آيد و سرانجام

  ).1580 -  1579 /5: 1374؛ فردوسي، 315: 1372ثعالبي، (گشت حيره باز
 ،آمدند و گان گردزاد شاهها و  ان خاندانوند هماي از بزرگان و   با مرگ يزدگرد يكم، پاره
  بـه ا يـك از فرزنـدان وي ر   پيمان شدند كه هيچ گري يزدگرد، هم با اشاره به بدخويي و ستم

ه زاد شـاه تنهـا   ،كه از فرزندان يزدگـرد  اين نظر بودند برزينان گ شاه. پادشاهي ننشانند تخت
 اي از ايرانشـهر   ي هـيچ منطقـه  روا فرماناو هم تاكنون  امايي دارد، روا فرمانبهرام شايستگي 

فرهنـگ و   و ها پرورش يافتـه  چنين در سرزمين عرب هم ،موزدابينبوده كه شيوة شهرياري 
سـوگند بـا    هـا هـم   رو، آن ازايـن . هاي ايرانيان آگاه نيست و از آيين است خوي عربي گرفته

ي دور از دودمـان  ونـد  همه خسرو زاد شاهديگر همة فرزندان يزدگرد را ناديده گرفتند و  هم
ريـگ   ه بهرام در انديشة گرفتن مردهزاد شاهازسوي ديگر، . ساسانيان را پادشاه خود خواندند

گزينـان   ي پرورندة عرب خويش آمادة جنگي خانگي بـا شـاه  پدرش بود و با پشتيباني جنگ
هاي تيسفون  پرودة خود، تا نزديكي ة دستزاد شاهنشاندن  تخت براي به ،جنگاوران عرب. شد
ها و  او، با بازگويي همة زشتي با بهرام و پرورندة عرب وگو گفتگزينان در  شاه. تاختند   پيش

پيمـان   هاي اهريمني يزدگرد هم آزرده از كرده دلهاي يزدگرد، يادآور شدند كه  خويي رشتد
بـا   وگـو  گفـت بهـرام در  . پادشـاهي ننشـانند   تخـت   بهكس از تخمة وي را  اند كه هيچ شده
هاي پادشاهي پـدر را نيـك گردانـد     يي خود همة زشتيروا نفرماژده داد كه در مگزينان  شاه

مرزبانان و اسـواران را پايگـاه    هاي كهن و ان خاندانوند هم، )617 -  616 /2: 1352طبري، (
گوش گيـرد، بـا خردمنـدان      هاي فقها را به هاي سپاه بيفزايد، گفته واالتري دهد، به پرداخت

 اوتخت پادشاهي ر يي خود چنين نباشد، تاجروا فرمانسترد و اگر در ، داد بگكندانديشي  هم
ــذارد   ــه ديگــري واگ ــان(ب ــي، 619 -  612 /2: هم ــالبي، 652: 1385؛ بلعم ؛ 317: 1372؛ ثع

 بـا ). 228: 1373، مسـكويه   ابـن  ؛208: 1374بلخي،   ؛ ابن1592 -  1587 /5: 1374فردوسي، 
  زينان تاج و زيور شاهي را ميان دوگ بهرام خود پيشنهاد داد كه شاه هزاد شاهها،  همة اين گفته



  نهاد دايگاني در دورة ساسانيان   64

  1391دوم، شمارة اول، بهار و تابستان  سالتحقيقات تاريخ اجتماعي، 

. دشـو چنـگ آورد، پادشـاه    زيـور را بـه  وردان كه تاج و اشير درنده گذارند تا هريك از هم
هاي بهـرام خشـنود بودنـد و هـم از جنـگ و       ژدهها و م كه هم از گفته ،ن شاهنشاهيبزرگا
 /2: 1352طبـري،  (تر پراكنده شدند  انديشي بيش ناك، براي هم ها انديش ريزي با عرب خون
؛ 1592 -  1587 /5: 1374؛ فردوسـي،  317: 1372؛ ثعـالبي،  652: 1385؛ بلعمي، 619 -  617
گـان  زاد شاهها و  ان خاندانوند همگزينان و بزرگان و  روز ديگر شاه). 208: 1374بلخي،    ابن
هـا چشـم    رفتند و از وي خواستند كه با پادشاه سخن گويد تا از همة گناهان آن منذر پيش
شـاهي بايـد   هـاي   آوردن تاج و نشانه چنگ بهه بهرام با دو شير و زاد شاهداستان نبرد . بپوشد
زينـي يـك پادشـاه    گ اند ننگ شـاه  ده باشد كه خواستهپرداختة ايرانيان بو و  اي ساخته  افسانه

 ،تا آن هنگام). 375: 1374سن،  ينكريست(ابهام فروپيچند  از يا  پرده درنشانده را  عرب دست
اي  هزاد شـاه خواست و زور بيگانگان  گاه به بزرگان و نژادگان دستگاه پادشاهي ساسانيان هيچ

پيمانـان عـرب بهـرام پـاداش      دوستان و هم .يي ايرانشهر ننشانده بودندروا فرمان تخت  بهرا 
هاي فراوانـي بـه سـپاهيان عـرب داد و      پادشاه پيش چشم همگان هديه. گرفتند نيز اي ويژه
؛ بلعمـي،  319: 1372ثعـالبي،  (بخشيد  بن نعمان  منذريي همة سرزمين عرب را به وار فرمان
شود كه بهرام پس  حتي گفته مي). 210: 1374بلخي،   ؛ ابن 84: 1381؛ دينوري، 653: 1385

، مسـكويه   ابن(فرستاد  منذرو كمربند خاقان را هم براي  ،هپتاليان تاج، جامه دادن از شكست
ه بهـرام در  زاد شـاه هاي تاريخي، داستان پرورش  داستان با گزارش هم ،آيا بايد). 234: 1373

آلـود بـه تبعيـد     اي ابهـام  ها اشاره حيره را از دورة شيرخوارگي او دانست يا همة اين داستان
اي از  گونـه اشـاره و نشـانه    هاي تاريخي گوناگون هيچ ؟ در گزارشتاسستاخ اي گ هزاد شاه

ورش دربارة شيوة زندگي و پر ،ها ماية اين گزارش درون .شود تبعيد بهرام به حيره ديده نمي
دهندة پرورش بهرام در  ها و هنرهاي شاهانة گوناگون، نشان بهرام در حيره و آموختن دانش

بهرام خوانده شده  يةدا يروشن بهنعمان   بن منذر ،شاهنامهر د. استدايگاني  دنهاارچوب هچ
 /5: 1374فردوسـي،  (وي اسـتفاده شـده اسـت      براي اشاره بـه پـرورش   يگانيدا ةو از واژ

كه بهـرام زاده شـد و    ردند، هنگاميم هاي يزدگرد در كودكي مي تر بچه بيش ).1580 -   1579
گوهري را در او نگريست، بهرام را دوست داشت  هاي نيك پادشاه زيبايي او را ديد و نشانه

بينـان خواسـت كـه در سـتارة بهـرام       پادشاه از ستاره. داري او كوشيد و در پرستاري و نگاه
ه ديدند زاد شاهها را در  ها و خوشي بختي ها همة خوش آن. و آگاهي دهندبنگرند و از آيندة ا

يزدگرد پرورش . هوا پرورش دهد  و  آب  و به پادشاه پيشنهاد دادند كه او را در جايي خوش
خـوبي   زيند تا بـه گبن نعمان سپرد و به او فرمان داد كه دايگاني براي بهرام   منذربهرام را به 
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رد و دو به را به حيره زاد شاهبن نعمان   منذر. ه را در بهترين منطقة حيره پرورش دهندزاد شاه
رگان بودنـد،  بزپرورده و از نژاد  خردمند و نيك و درست كه همه تن ،زن تازي و يك ايراني

مند و زيباي خورنق و سدير را  هاي شكوه چنين منذر كاخ هم. براي دايگي وي به دربار آورد
حيره ساخت و بهرام را در آن جاي داد و همة كوشش خود را براي پـرورش و   بيرون شهر

هاي فرهنـگ تازيـان را    ها و خوبي  باليد و آيين نيكي  بهتندي و  بهرام به. كرداو  داشت بزرگ
رآوازه شـد      آموخت و در اسب 312: 1372ثعـالبي،  (سواري و تيرانـدازي و جنگـاوري پـ .(
اران مشـ  شدن بهرام شـادمان شـده بـود، سـتاره     زادهگويد كه يزدگرد از  فردوسي آشكارا مي
ي روا فرمـان مايـه و پرهيزگـار و    گويي كرده بودند كه او شهرياري گران ايراني و هندي پيش
سند و شادكام رخ ،گويان، بيش از پيش هاي پيش پادشاه با شنيدن گفته. همة گيتي خواهد شد

از تـرس   ،ايرانـي بزرگـان  ازسوي ديگر، موبـدان و  . بخشيد وار شاه يگوهرهاها  و به آنشد 
گر و اهريمنـي شـود، از پادشـاه     يي ستمروا فرمانه بهرام خوي پدر گيرد و زاد شاهكه مبادا  آن

  :نرهاي شاهانه بياموزدهنيكي پرورش يابد و  اي سپارد تا به هيداخواستند كه بهرام را به دست 
ــرين    ز پرمايگــــان، دايگــــاني گــــزين ــر او آف ــور ب ــد ز كش ــه باش  ك

  )1580 -  1579 /5: 1374فردوسي، (

ه بهرام دوسـاله  زاد شاهچون نويسد  ميشماران  گويي ستاره بلخي بدون اشاره به پيش  ابن
، داشتهوايي خوب   و   كه آب ،عمان سپرد تا در سرزمين حيرهن نب  منذرشد پدرش او را به 

ه را پرورش دادنـد  زاد شاهمنذر و فرزندش نعمان . و هنرهاي گوناگون بياموزديابد پرورش 
چون بهـرام باليـد و بـه    . آموزندگون  رهاي گونانو آموزگاراني آوردند تا بهرام را دانش و ه

كـه در هنرهـاي    و تيرانـداختن آموختنـد، چنـان     سـواري و نيـزه   جواني رسيد، به او اسـب 
 ،از پژوهندگانبرخي نظر   به). 204: 1374بلخي،   ابن( »گشت جهان ةنبرد«گوناگون جنگي 

بايست از دورة كودكي آغـاز شـده    اي تبعيد بود و نمي زندگاني طوالني بهرام در حيره گونه
ويز داسـتان  بـه دسـتا   ،نولدكـه ). 457: 1384كـوب،   ؛ زرين373: 1374سن،  ينكريست(باشد 
ه بهرام در دربار پدرش و كوشش براي بازگشتن به حيره، پنداشته است كـه  زاد شاهتنگي  دل

، يادداشـت  122: 1378نولدكـه،  (اي تبعيد بوده باشـد   ي بهرام در حيره گونهاحتماالً زندگان
خـويي و   دادن درشـت  شايد بتـوان ايـن داسـتان را سـاختگي و كوششـي بـراي نشـان       ). 2

هــاي تــاريخي  ايــن پادشــاه ساســاني، در مــتن. گســيختة يزدگــرد خوانــد گــري لگــام ســتم
  فريبنده يا خشن و( »دبر /دفر«چون  ساسانيان، با واژگاني هم ةناميخداگرفته از  سرچشمه
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خوانـده  ) خشـن / درشـت ( »الخشـن «و ) مجرم/ كار و در عربي اثيم گناه( »گر بزه«، )درشت
ابوريحـان  ؛ 102: 1347؛ خـوارزمي،  52: 1346؛ حمزه اصـفهاني،  641: 1385بلعمي، (شده 

: 1372؛ ثعـالبي،  1567 /5: 1374دوسـي،  ؛ فر140 /3: 1349؛ مقدسـي،  164: 1363بيروني، 
طبـري،  (يي اهريمني به خود گرفتـه اسـت   روا فرمانو چهرة ) 200: 1374بلخي،   ؛ ابن311

  :1372؛ ثعـــالبي، 641 -  640: 1385؛ بلعمـــي، 199 /1: 1366؛ يعقـــوبي، 608 /2: 1352
؛ 78: 1381؛ دينـــوري، 52: 1346؛ حمـــزه اصـــفهاني، 26: 1347؛ گرديـــزي، 312 -  311

بلخــي،   ؛ ابــن68: 1383، القصــص و التــواريخ مجمــل ؛1568 -  1567 /5: 1374فردوســي، 
دهـد كـه    حتي گرديزي گزارش مـي ). 428 -  421: 1389،  شاپور شهبازي ←؛ 200: 1374
 .كنـد چـون ديگـر فرزنـدان تبـاه      آگاه از بدخويي خويش، ترسيد مبادا بهرام را هم ،يزدگرد
: 1347گرديـزي،  (در حيره پـرورش دهـد    او را سپرد تا نعمان بن  منذررو بهرام را به  ازاين

گمان شهبازي چـون يزدگـرد از دشـمني و بـدخواهي بزرگـان آگـاهي داشـت،         اما به). 26
رو، پرورش و دايگي بهـرام را   سپارد و ازاينبها  يكي از آننخواست پرورش فرزندش را به 

 نظـر   به ).432: 1389شهبازي،  شاپور( به پادشاه عرب حيره، كه به او اطمينان داشت، سپرد
هـاي تـاريخي بازتـاب يافتـه،      گونـه كـه در نوشـته    آن ،ه بهرامزاد شاهشيوة پرورش  ،نولدكه
نه عربي و اين پذيرش داستان زندگاني و پرورش بهـرام در   است، داشتهبوي ايراني   و  رنگ

ه بهرام براي گرفتن پادشـاهي  زاد شاهبه  منذردر كمك جنگي او البته . كند ميحيره را دشوار 
يـي پـدرش چنـدي در    روا فرمـان كه شايد بهرام در دورة  بر اين نظر استترديدي ندارد و 

  ).3، يادداشت 118: 1378نولدكه، (است حيره بوده 
  

  نژادگانِ ايرانِ ساساني و نهاد دايگاني
هاي نژادة ايران ساسـاني هـم    در خاندان سلطنتي كه در خاندانفقط  نهاد دايگاني و پرورش نه

، در )م 628 -  590(پرويـز    نـژاد دربـار خسـرو    از دبيـران عـرب   ،زيد بن   عدي. آيد چشم مي به
پـرورش يافـت و زبـان     ،دهقانان و مرزبانان ساسانيماهان از   خمرد، فرزند فرُ كودكي با شاهان

، محمـدي (بـازي را آموخـت    چوگـان چـون   هاي اشرافي ايراني هم فارسي، تيرافكني، و بازي
كه دورنمايي از زندگي نژادگان ايرانـي   ،1خسرو و ريدگگزارش متن پهلوي   به). 104: 1374
  :1376تفضـلي،  (دهـد   نشـان مـي  پرويز را   كوه دستگاه شهرياري خسروشساسانيان و  اندور
هاي ديني را  زادگان در فرهنگستان متن ، ريدگي از نژاده)192 -  191: 1383؛ تاواديا، 290 -  289

سـواري،   آگاهاند كه در اسب ريدگ شاهنشاه را مي. آموخته و خود دبيري فرهيخته بوده است
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 ، وشطرنج ،شناسي كوبي، ستاره چكامه و پاي و گونه سرود همه ،، نوازندگيپراني نيزهتيرافكني، 
هـا،   ها، مي هاي گوناگون شاهنشاه دربارة خوراك او به پرسش. اردشير توانا و ورزيده است  نيو

و  دهـد  مـي هـايي پـذيرفتني    پاسـخ ها  جز اينو  ،هاي خوش، زنان، اسبان بوي ،ها ، گلها نغمه
 دهـد  مـي ران نشـان  هنرهاي جنگي خود را هم با گرفتن دو شير خشمگين به پادشـاه و ديگـ  

تـوان پنداشـت كـه     مي). 290 -  289: 1376؛ تفضلي، 61 -  55 :1382 ،يدگير و قبادان  خسرو(
هـا و   ين دانـش نـ هـاي نـژادة ايرانـي هـم چ     گان دودمان سلطنتي و حتي كودكانِ گروهزاد شاه

پـنجم،  پادشـاهي بهـرام   دوران شود كه در  در متني سرياني گفته مي. اند آموخته هنرهايي را مي
غان سپرده بود تا دانش و آيـين  مرا به آموزشگاه  ، يزدين،موبد بزرگي به نام مهريار فرزند خود

شدن پدر و مادرش از آموزشگاه مغـان بـه خانـة     چندي بعد، يزدين بدون آگاه. مغاني بياموزد
دوبـار ديگـر هـم بـه خانـة       ،در ايـن داسـتان  . جا ماند اش گريخت و چند روزي آن پروراننده

يعقـوب، بـه    ،اش شود كه يزدين بـا پروراننـده   و حتي گفته مي است اش اشاره شده رورانندهپ
در مـتن  . رود سـخن مـي   »پروراننـده «عنـوان   بـا چنين دوبار از يعقـوب   هم ،كليسا رفته است

گونـه تفسـيري هـم     شود و هيچ شده ياد مي اي شناخته چون پديده ياني، از نهاد دايگاني همرس
 اندر دور شـده  كـامالً شـناخته   يرو، نهاد دايگاني بايد ساختار ازاين. آيد ن نميدربارة ماهيت آ
  ).107: 1378تفضلي، (انگاشته شود  ،هاي نژادة جامعة ايراني ويژه در ميان رده ساسانيان، به

  
  ميانة تاريخ ساسانياننهاد دايگاني در 

ساساني آغاز شـد  ، جنگي خانگي در شاهنشاهي )م 457 -  438( با مرگ يزدگرد دوم 
هـاي   گذشته از گـزارش . ديگر به ستيزه برخاستند و دو فرزند او هرمزد و پيروز با هم

: 1366؛ يعقـوبي،  628 - 627 /2: 1352طبري، (ايراني و عربي دربارة اين جنگ خانگي 
: 1381؛ دينـوري،  662 - 661: 1385؛ بلعمـي،  258 /1: 1382؛ مسعودي، 201 - 200 /1

بلخي،  ؛ ابن239 - 238: 1373، مسكويه ابن ؛1714 - 1711 /6: 1374؛ فردوسي، 87 - 86
اي دربارة رويارويي هرمزد   هاي ارزنده هاي ارمني هم آگاهي ، در متن)218 - 216: 1374

ها اشارة روشني به نهاد دايگاني در ايـن دوره از   الي آن شود كه در البه و پيروز ديده مي
گزارش الزار فرپـي، در رويـارويي فرزنـدان يزدگـرد      به. آيد چشم مي  تاريخ ساسانيان به

ان دودمـان مهـران پـرورش    ونـد  همدست اَشْتاد از  كه به ،تر ة كوچكزاد شاه ،دوم، پيروز
را شكسـت داد و هرمـزد را هـم ازپـاي      ،، هرمزدتر خود يافته بود، سپاهيان برادر بزرگ

از  ،دسـت رهـام   تر يزدگـرد دوم بـه   فرزند كوچكه پيروز زاد شاهاليشه،  گفتة  به. درآورد
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گ : ميانـه   در فارسـي (ان دودمان مهران كه در متن ارمني گزارش اليشه ديك وند هم دايـ /
dāyag (در رويارويي هرمزد و پيروز براي گـرفتن  . ، پرورش يافته بوداست خوانده شده

ه هرمـزد،  زاد شـاه با سپاه خود به جنـگ   ،داية پيروز ،تخت پادشاهي ايرانشهر، رهام  و   تاج
جنگاوران هرمزد نابود شدند و خود او هم به اشارة . شتافت ،تر يزدگرد دوم فرزند بزرگ

پادشاهي نشاند  تخت  بهرا  ،، پيروزپروردة خود ة دستزاد شاهگاه رهام  آن. ام كشته شدهر
)Shahpur Shahbazi, 2005: 465-466465 -  463: 1389،  ؛ شاپور شهبازي.(  

روزگـار بـا    هـم  نـويس بيزانسـي   ، تاريخ)Procopius( الي گزارش پروكوپيوس در البه
وجـود نهـاد     اي هـم بـه   جنگي خانگي در شاهنشاهي ساسانيان اشارهاز انوشيروان،   خسرو

 مـان يپ«و در آسـتانة انعقـاد   م  532به گفتة پروكوپيـوس، در سـال   . شود دايگاني ديده مي
ه زاد شـاه از بزرگان ايراني كـه هـوادار پادشـاهي    اي  عدهبين ايران و روم،  »دانيجاو صلح

ديگـر   انوشيروان با هـم   انوشيروان بودند، براي فروگرفتن خسرو  تر خسرو جم، برادر بزرگ
   خـويي  هـايي چـون مردانگـي و نيـك     ه جم را بـا ويژگـي  زاد شاهايرانيان . داستان شدند هم
تخـت شـهرياري     توانسـت بـه   نمـي  و از يك چشم نابينا بود زاده جم اما شاه. شناختند مي
تخـت    توانستند به اندام نمي ديده گان آسيبزاد شاهدر آيين شهرياري ساسانيان ؛ زيرا نشيندب

كـه قبـاد   ديگـر تبـاني كردنـد     با يكانوشيروان   رو، دشمنان خسرو ازاين. نشينندبپادشاهي 
السـلطنه   ه جـم نايـب  زاد شاهشهرياري ايران نشانند و خود  تخت  بهفرزند خردسال جم را 

ه جـم  زاد شـاه انوشـيروان،    چيني بزرگان فاش شد و به اشارة خسرو دسيسهسرعت  به. شود
پروكوپيـوس در ادامـة   . گر نابود شدند با ديگر برادران و برادرزادگان و همة بزرگان توطئه

فرزنـد خردسـال    ،انوشـيروان قبـاد    سـرو گويد كه تنها بازماندة دشمنان خ گزارش خود مي
بود كه پدرش در گذشته وي را پيش كنارنـگ آدورگُنـداذ فرسـتاده بـود تـا       ،ه جمزاد شاه
ي در ا خواسـت جنـگ خـانگي تـازه     كه نمي ،خسرو انوشيروان. دست وي پرورش يابد به

امتنـاع  روايـي آدورگُنـداذ    انمـ فرستادن سپاهيان خود بـه منطقـة فر   از ،افتد هرا هايرانشهر ب
 آدورگُنـداذ بـه  . كنـد ردسـال را نـابود   پيغام داد كه خود قباد خ آدورگُنداذ به و تنهاورزيد 

چنان در نهان قباد را پيش خـود   گوش شاهنشاه رساند و هم  دروغ گزارش مرگ قباد را به 
و شـود  ي فـاش  كـه راز و  هـا بعـد، آدورگُنـداذ از بـيم آن     سال. نگاه داشت و پرورش داد

جـايي    پرودة خود خواسـت كـه بـه    بودن قباد آگاه شود، از دست انوشيروان از زنده  خسرو
انوشـيروان را از سرگذشـت     فرزند آدورگُنداذ، خسـرو  ،ازسويي ديگر بهرام. ديگر بگريزد
گـاه كشـانيد و بـا     شاهنشاه با نيرنگ آدورگُنداذ را بـه تخـت  . گاه كردبودن او آ قباد و زنده
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پروكوپيوس، چندي پس  گفتة  به. بخشيد ،بهرام ،كشتن وي پايگاه كنارنگي را به فرزندش
فرزند جم يا مرد ديگري كـه خـود را چنـين خوانـده بـود، بـه دربـار         ،از اين رخداد قباد

 در جايگاهاگرچه به او بدگُمان بود، وي را  ،پناه آورد و امپراتور هم )Justinien( ژوستينين
  ).109 -  106: 1382پروكوپيوس، (نيكي پذيرفت  به) م 531 -  484(نوة شاهنشاه قباد يكم 

  
  ايگاني در شامگاه تاريخ ساسانياننهاد د

درگذشت، بزرگان ايرانـي  ) م 628(كه قباد دوم  در روزهاي پاياني تاريخ ساسانيان هنگامي
ــير  در تخــت ــانيان اردش ــاه ساس ــال  ،گ ــد خردس ــاد دوم،فرزن ــد و  قب ــاه خواندن را پادش

دهنـدة او   السـلطنه و پـرورش   نايـب  مقـام   به ،شاهنشاهي دربار ساالر خوانآذرگُشنَسب،  مه
ــد ــد برگزي ــري، (ه ش ــوبي، 780 /2: 1352طب ــي، 213 /1: 1366؛ يعق ؛ 820: 1385؛ بلعم

نـد كـه   ا داستان هاي تاريخي هم گزارش). 261: 1374بلخي،   ؛ ابن361: 1373، مسكويه  ابن
آمـد   چشم نمي ان نيك و خردمندانه بود كه كودكي پادشاه بهنسب چنآذرگش هاي مه فعاليت

: 1373، مسكويه  ابن؛ 820: 1385؛ بلعمي، 213 /1: 1366؛ يعقوبي، 780 /2: 1352طبري، (
ه زاد شـاه » اتابـك «سـب  گشنآذر گويـد كـه مـه    بلخي مي  ابن). 261: 1374بلخي،   ؛ ابن361

ت دايگاني در اين دوره ندهندة س تواند نشان و اين مي) 261: 1374بلخي،   ابن(اردشير بود 
يـي قبـاد   روا فرمـان  انآذرگشنسب در دور رد كه مهب مانگتوان  مي. از تاريخ ساسانيان باشد

ة زاد شـاه و بـا مـرگ قبـاد توانسـته بـود      شـده    برگزيدهه اردشير زاد شاهداية سمت   دوم به
هنوز چندي از پادشاهي اردشـير نگذشـته   . شهرياري نشاند تخت  بهپروردة خود را  دست

ويز اايندة اورشليم و مصر، با ايـن دسـت  شپرويز و گ  بزرگ خسروفرمانده  ،بود كه شهروراز
او را ناديـده   ،يي خـود ادر گردهمـ  ،هنگام گزينش جانشين قبـاد دوم  ينان بهزگ كه چرا شاه

هـاي تيسـفون    د و بـا گشـودن دروازه  گـاه يـورش آور   اند، با سپاهيان خود به تخـت  گرفته
شـت  كمار زيادي از بزرگان و اشراف را شو  ،سبنآذرگش ، مه)م 630 -  628(اردشير سوم 

؛ 214 /1: 1366؛ يعقوبي، 781 -  780 /2: 1352طبري، (چنگ آورد  و تخت شهرياري را به
؛ 362 -  361: 1373، مسـكويه   ابـن ؛ 2227 /7: 1374؛ فردوسـي،  822 -  821: 1385بلعمي، 

  ).261: 1374بلخي،   ابن
ساسـانيان در پيونـد بـا زنـدگاني      انشدة ديگـر از نهـاد دايگـاني در دور    نمونة شناخته

پرويـز    ماران بـه خسـرو  ش طبري، ستاره گفتة  به. شود ديده مي) م 651 -  632(يزدگرد سوم 
گزارش داده بودند كه براي يكي از پسران تو پسري زاده خواهد شد كـه در شـهرياري او   
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بـودن   و نشانة آن كودك بدشـگون نـاقص  رسيد پايان خواهد   پادشاهي خاندان ساساني به
 بـاوجود  .آغوشي با زنان بازداشت پرويز همة پسران خود را از هم  خسرو. ستاندامي از او

شيرين پنهاني با كنيزكي درآميخـت و او بـه يزدگـرد      شهبانوكمك   شهريار بهه زاد شاه ،نيا
گاه خود شيرين پادشاه را از  شدن يزدگرد را تا پنج سال پنهان داشتند و آن زاده. آبستن شد
اش  پرويـز از ديـدار نـوه     اگرچـه خسـرو  . ردبو يزدگرد را پيش او  كرد اش آگاه وجود نوه

نقصـي   شماران دربارة نوة او چه گفته بودنـد و چـون   كه ستارهياد آورد  حال شد، به خوش
مان شد كه وي همان نـوة بدشـگوني اسـت كـه شاهنشـاهي      گ هم در بدن يزدگرد ديد بي

  دست خـود يزدگـرد را بكشـد، امـا بـه      پادشاه خواست تا به. باد خواهد داد ساسانيان را به
ـ . خواهش شيرين منصرف شد ه روسـتايي در سـواد بـه نـام     به اشارة شيرين، يزدگرد را ب

؛ بلعمـي،  769 -  767 /2: 1352طبـري،  (خُمانيه بردند و به دايگان سپردند تا پرورش يابد 
هـاي قبـاد دوم، دايگـان     پرويز و در هنگامة برادركشي  خسروبا مرگ ). 794 -  792: 1385

؛ ثعـالبي،  830: 1385؛ بلعمـي،  785 /2: 1352طبـري،  (ردند بيزدگرد را به اصطخر پارس 
و بزرگـان پـارس   ) 267 -  266: 1374بلخي،   ؛ ابن59: 1346؛ حمزه اصفهاني، 410: 1372

بزرگـان شـهر اصـطخر، از     ،چنـد سـال بعـد   ). 267: 1374بلخـي،    ابـن (او را پرورانيدند 
در  اردشـير  ةآتشـكد زاد خسرو آگاه شـدند و خـود در   خگري بزرگان تيسفون با فرُ ستيزه

نشـاندة   پـروده و دسـت   ها پادشاه دسـت  آن. اصطخر تاج شهرياري را به يزدگرد بخشيدند
شهرياري نشاندند  تخت  بهخسرو يزدگرد را   فرخزادخود را به تيسفون آوردند و با كشتن 

 ). 785 /2: 1352طبري، (
اي  انـدام يزدگـرد سـوم سـاختگي و افسـانه     نقـص  دربارة  ،پيداست كه گزارش طبري

ت دارد، اشارة طبري به وجود نهاد دايگـاني در پايـان   يچه در اين گزارش اهم اما آن ،است
روشـني   بلخـي بـه    ابـن . دست دايگان است  يافتن يزدگرد سوم به ساسانيان و پروش اندور
كـه قبـاد دوم بـرادران و خويشـاوندان      و هنگامي »مهربان داشت اي هيدا«گويد يزدگرد  مي

رد و بزرگان پـارس او را پـرورش   باو را به اصطخر پارس  يزدگرد ةداي، كشت ميخود را 
و  »دايــه«واژگــان ). 59: 1346؛ حمــزه اصــفهاني، 267 -  266: 1374بلخــي،   ابــن(دادنــد 

 انهـاي پايـاني دور   در سـال  را نهـاد دايگـاني  خوبي  بلخي، به  ابن نامةسفاردر  »دنيپروران«
 ،چـون آدورگُنـداذ   هـم  نيز پرورانندة يزدگرد سومرو، دايه يا  ازاين. دهد ساسانيان نشان مي
ه جـم، كـودك نـژاده را از مـرگ رهـايي بخشـيد و در جـايي        زاد شـاه پرورانندة قباد پسر 

  .دورافتاده پرورش داد
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  گيري نتيجه
رها نگان ايراني هزاد شاهاي از  ساسانيان پاره اندهند كه در دور هاي تاريخي نشان مي گزارش
،  در ايـن شـيوة پـرورش   . انـد  آموخته مي نهاد دايگاني ارچوبهرا در چهاي شاهانه  و دانش

سواري، زوبين و كَمند افكندن، جنگيـدن بـا نيـزه،     چون اسب نرهايي همهة ساساني زاد شاه
چـون دادگـري، بخشـندگي،     هاي بايستة شـهرياري هـم   و فضيلت ،بازي داري، چوگان كمان

 وند همتوانست  كه مي ،خود ةدايمردي را پيش  انداري و جو ها و خويشتن پيمان  به  وفاداري
آموخت و  مي ،نشاندة ساسانيان باشد هاي دست بزرگ يك دودمان نژاده و يا يكي از شاهك

نهاد دايگاني در . ديد اش را وظيفة خود مي پرورده ة دستزاد شاهاز آن شتيباني پدايه در آينده 
كه شماري از  ميآگاهشده بوده و  كامالً شناختهاي  نزديك به پنج سده تاريخ ساسانيان پديده

ارچوب نهاد دايگاني هتخت شهرياري ايرانشهر در چ  و   پادشاهان ساساني پيش از گرفتن تاج
 ،دم تـاريخ ساسـانيان اردشـير بابكـان     در سدة سـوم مـيالدي و در سـپيده   . اند پرورش يافته

پرورش يافت،  ،رگبذ شهر دارابگردا ،دست تيري  گذار شاهنشاهي ساساني، از كودكي به دبنيا
عمان ن بن  را به منذر ،ه بهرامزاد شاهدسال خود، ردر سدة پنجم ميالدي يزدگرد يكم فرزند خ

هـاي   نرهـا و دانـش  ه بـه او  يره سپرد تا او را پـرورش دهـد و  نشاندة عرب ح پادشاه دست
دست دايگان پرورش يافـت   در شامگاه تاريخ ساسانيان هم يزدگرد سوم به .شاهانه بياموزد

هاي گونـاگون تـاريخي    رفته گزارش هم روي. ستشهرياري نش تخت  بهها  آنشتيباني پو با 
 دايگانو  شتدا بسيارت يساسانيان اهم اندوردر تاريخ ايران  يگانيدا نهاددهند كه  نشان مي

  .گان خاندان سلطنتي داشتندزاد شاهگيري در پرورش  نقش چشم
  

  نوشت پي
  .است بوده اشراف و بزرگان خدمت در كه است يجوان پسر غالم، يمعن به: دگير. 1
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  .سخن: تهران آموزگار، ژاله كوشش به، اسالم از پيش ايران ادبيات تاريخ). 1376( احمد ،يتفضل
مطالعات  نامة فصل ،»يساسان ةدور در نوجوانان و كودكان پرورش و آموزش«). 1368( ناصر ون،يهما ليتكم

 .1 ، ش1 ، سيخيتار قاتيتحق و
وحـاني،  ، ترجمـة محمـد ر  السـير  غُـرر  تاريخ پارسي: كهن ةشاهنام). 1372( حمدبن م  حسين ،يمرغن يثعالب

  .دانشگاه فردوسي: مشهد
، ترجمـة  االنبيـاء  و االرض الملـوك سـني  ، شاهان و پيامبران تاريخ). 1346(حسن  بن  حمزه حمزه اصفهاني، 

 .بنياد فرهنگ ايران: جعفر شعار، تهران
ـ عر ديسـع  ترجمـة  ،آسـانا . يجاماسب ج كوشش به .)1382( يپهلو يها متن در يدگير و قبادان خسرو  ان،ي

  .كشور يفرهنگ راثيم سازمان: تهران
 حسـين  ةترجمـ  ،العلـوم  مفـاتيح  ةترجمـ ). 1347( كاتـب  يوسـف  بـن   احمـد  بن  محمد ابوعبداهللا خوارزمي،

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران خديوجم،
  .ني نشر :، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهرانالطوال اخبار). 1381(بن داود  احمددينوري، ابوحنيفه 

 ،يبجنـورد  يموسو كاظم نظر ريز ،6 ج ،ياسالم بزرگ المعارف ةدائر، »اتابك«). 1373( عباس ،ييخو ابيزر
  .ياسالم بزرگ المعارف ةدائر مركز: تهران

  .اميركبير: ، تهران؛ ايران قبل از اسالم)1( ايران مردم خيتار). 1384(كوب، عبدالحسين  زرين
 آن ةمقايسـ  و طبري تاريخ كتاب از ساسانيان بخش ةترجم: ساسانيان تاريخ ).1389( عليرضا شهبازي، شاپور
  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانبلعمي تاريخ با

  .نشر آران: ، تهرانشاهنامه باتيترك و لغات فرهنگ ).1375) (آورنده همفرا( شامبياتي، داريوش
 :تهران ،2ج  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده،الملوك و الرسل تاريخ يا طبري تاريخ). 1352( بن جرير  محمدطبري، 

  .بنياد فرهنگ ايران
  .سازمان ميراث فرهنگي كشور: ، تهرانپارتي -  پهلويهاي ايراني ميانه  كتيبه راهنماي ).1382( ديسع ان،يعر

اهتمام و تصـحيح   به ،نامه قابوس. )1345(بن زيار   بن وشمگير  ابن قابوس  بن اسكندر  كيكاووس ،عنصرالمعالي
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: غالمحسين يوسفي، تهران

: تهـران  ،7و  6و  5و  3و  2ج تصـحيح ژول مـول،   ، بـه فردوسـي  ةشاهنام). 1374( ابوالقاسم ،يفردوس
  .علمي و فرهنگي
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وشـي،   ترجمة بهـرام فـره   .)1378( نامه واژه و فارسي ةترجم آوانويسي، پهلوي، متن با ؛اردشير بابكان ةكارنام
  .دانشگاه تهران: تهران

  ع و وضـ   برعـ   ةلـ  م ا ح ت تاريخ ايران ساسـاني : ساسانيان زمان در ايران). 1374( امانوئل آرتور سن، نيستيكر
  .كتاب يايدن: ، ترجمة رشيد ياسمي، تهران ساسانيان  ان در زم  ت ل و م  ت ولد

 سـندگان يآثـار نو  ياز رواز كسنفن تـا فردوسـي    باستان، ايران شهرياري آرمان). 2535( ولفگانگ كناوت،
  .وزارت فرهنگ و هنر: آبادي، تهران الدين نجم ترجمة سيف ،رانيا و رم و وناني

مقابله و تصحيح و تحشيه و تعليق عبـدالحي   ، بهاالخبار زين). 1347( ابن محمود  الضحاكعبدالحي  گرديزي،
  .بنياد فرهنگ ايران: حبيبي، تهران

كمال تصحيح ماگالي تودوا و الكساندر گواخاريا، زير نظر  به ،نيرام و سيو .)1349(گرگاني، فخرالدين اسعد 
  .بنياد فرهنگ ايران: عيني، تهران

  .ياسالم ارشاد وزارت ةخان چاپ: تهران، 23ج  ن،ينظر محمد مع رياكبر دهخدا، ز يعل فيتأل). 1361( نامه لغت
  .ريركبيام: ، ترجمة يعقوب آژند، تهراناسالم از بعد رانيا خيتار در يريس). 1381( فورد  آن كاترين سواين ،لمبتن
  .ين نشر :تهران آژند، عقوبي ةترجم ،رانيا ةانيم خيتار در تحول و تداوم). 1382( فورد  نيسوا نيآن كاتر لمبتن،
 .دنياي كتاب: تصحيح محمدتقي بهار، تهران به ).1383( القصص و التواريخ مجمل

  .توس :تهران ،يعرب اتيادب و ياسالم تمدن در آن آثار و اسالم از شيپ يرانيا فرهنگ). 1374( ، محمدمحمدي
   ،اسـالمي  عصـر  به ساساني عصر از انتقال دوران در ايران فرهنگ و تاريخ). 1380(محمد  ،يريمال محمدي
  .توس: تهران ،4 ج
: تهـران  ،1ج  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده،الجوهر معادنو  هبالذ  روجم ).1382( حسين  بن  علي ،يمسعود

  .علمي و فرهنگي
بنيـاد  : تهـران ، 3 ج كـدكني،  شـفيعي  درضـا ، ترجمـة محم تاريخ و آفرينش). 1349( بن طاهر  مطهر مقدسي،

  .فرهنگ ايران
  .چشمهنشر : تهران ،از آغاز تا قرن ششم: عاشقانه كهن يها منظومه). 1387( مرتضي ديس ،يرهاشميم

ميـراث فرهنگـي   سـازمان  : ، تهراندوم هرمز تا آغاز از ساسانيان تبارشناسي نام). 1384( زاده، سيروس نصراله
  .شيگو و زبان پژوهشكده ،كشور

  .نيمع: تهران ،دشوار شاهنامه يها واژه فرهنگ ،نامك واژه). 1385( نيعبدالحسنوشين، 
: ، ترجمة عبـاس زريـاب خـويي، تهـران    ساسانيان زمان در ها عرب و ايرانيان تاريخ). 1378( تئودور نولدكه،

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .نشر قطره: ترجمة هوشنگ صادقي، تهران. باستان ايران در فئوداليسم). 1378( گئو گرن، ويدن

  .يفرهنگ و يعلم: تهران ،1ج  ، ترجمة محمدابراهيم آيتي،يعقوبي تاريخ). 1366( يعقوب  ياببن   احمد ،يعقوبي
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