
 ماندانا 

 

ه ين پادشاه ماد که همسر کمبوجيدهاک آخر ياه، دختر آژيعنبر س يشاه بو يا ماندانا در لغت به معنيماندان 

  .دين وصلت کوروش متولد گرديپدر کوروش شد و از ا

  .داشت يار موثريز انتقال قدرت به کوروش سهم بسيت و نيدر ترب او

نهد که خود شخصا به دانش يان مياز پسران بودند بن يدگانيکه در آن برگز ين مدرسه جمعيماندان اول

ه و اساس ظلم و يد پايآموخت که با يآموخت و به کوروش م ين مدرسه درس حقوق وقانون را ميآموزان ا

و  يراندازيو ت ين مدرسه فنون سوارکاريدر ا. ردستان باشديار زيار و هميد و در هر حال ين نمارايرا و يداديب

  .شديز آموزش داده مينبرد ن



 

 ن درادامه مطلب يران زميرزنان ايگر شيد

 
 ن يــــريش

 

خردمند که همسر وفادار  يارمنستان و زن ين بانو فرمانرواين مهيو برادر زاده و جانش يشاهزاده ارمن

  .ز بوديخسروپرو

  .ران بوديا ر نظر شاهنشاهيران و شاه ارمنستان زيكوچك ا ياز شهرها يكيدر آن زمان ارمنستان 



ن از خسرو چهار يريش. خ ماندگار مانديشه در تارياز خود ساختند كه هم ين حماسه ايريز و شيخسروپرو

  .در زندان كشته شدند يا آورد كه هر چهار فرزند ويار، فرود و مردانشه بدنينستور، شهر يفرزند به نام ها

 

 

ن كه خسرو يپس از ا. ران مشهور استيات اياو و فرهاد در ادب يز و دلدادگيعشق او و خسرو پروداستان 

بوده و دو سال » بابل و عراق«م روز يکه پدرش مرزبان ن(جوان به نام مهرهرمز  يز بدست دست افسريپرو

ه نداد و به او گفت يرويشود، به پسرش ش يکشته م) ز مجازات شده بودين واقعه، به دست خسروپرويش از ايپ

كه  يز بجا آورم در حاليپدرت خسرو پرو يرا برا ين مراسم سوگواريد بهتريران بايكه من به عنوان ملكه ا

. ز پرداختيع جنازه خسرو پرويش را داشت با متانت به همراه موبدان و بزرگان به تشين لباس و آرايباتريز

ن وداع با جنازه همسرش تنها بگذارند در آن يآخر يراپس از انجام مراسم از حاضران خواست كه او را ب

  .در كنار جسد همسرش، خود را كشت يهنگام با خنجر

 
  ـــهيدغدو

 



 

  .بوده است يا دوغدو مادر زرتشت است که اصال از شهر ريه يدغدو

خواستند و  يم يه و قربانيکردند و از آنها مرتب فد يها و کرپن ها که مردم را گمراه م يدر آنجا با کو يو

  .ه بودند به مبارزه پرداختخود کرد يناروا يال و خواستهايدن به اميرس يبرا يله اين را وسيد

جان فرستادند او در يکان خود به آذرباياز نزد يکيدند او را نزد يپدر و مادرش چون جان او را در خطر د

  .ان استيرانيامبر بزرگ ايون، زرتشت پيوند هماين پيآنجا با پوروشسب ازدواج کرد و ثمره ا

 
 
 

 کاساندانه  - کاساندان 

 

دختر فرناسپه از شاهدختان و دختر فرناسپه ) ملکه جهان(ران يا يکاساندان تنها همسر کوروش بزرگ، شهبانو

ان يشدند و پدر واجدادش در چند نسل شاه پارس يپارس محسوب م يبود که از نجبا ياز دودمان يهخامنش



  .بودند

کرده و پس از يم يبوده و همواره در کنار همسرش کوروش بزرگ پادشاه يائيکشور آس ۲۸کاساندان ملکه 

ه، يکمبوج يفرزند با نام ها ۵او . آمده است يان بشمار مياستمدار دربار هخامنشين فرد قدرتمند و سياو نخست

خ يتاردر  يك از فرزندان کاساندان و كوروش بزرگ به نحويهر . ستونه داشتيا، آتوسا، رکسانه و ارتيبرد

خاص برخوردار  يتيد كه آنها از تربيا ين بر مين كننده بوده اند و از نشانه ها چنيينقش تع يان دارايهخامنش

  .بودند

روز همه  ۶در بابل  يالد فوت کرد و هنگام مرگ ويش از ميپ ۵۳۹نوامبر  ۶کاساندان در : به نقل از هرودوت

 ياز کورش درگذشت و بعد از او کورش در اندوه کاساندان قبل. فراخوان شدند يهمگان يبه سوگوار

  .ديرا برگز ييشه و به احترام همسرش تنهايهم يفراوان ماند و برا

  .باشديمقبره شهبانو کاساندانه در پاسارگاد، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ م

 
 
 

 آتوســا 

 

 

  .باشديز مين يقدرت و توانمند ين به معنايهمچن. خوش اندام است يآتوسا در لغت به معنا

م يران قديخ اين زنان در تاريتر هاز برجست يكيران يا يشهبانوها) حيالد مسيش از ميپ ۴۷۵تا  ۵۵۰(آتوسـا 

ه و ي، کمبوجيه، و همسر دو پادشاه هخامنشير و کاساندان، خواهر کمبوجيدختر کورش کب يو. است

  .ار شاه بوديکم، و مادر خشايوش يدار

به خاطر . داديم يات پارسيدرس ادب يب بود و به نوجوانان پارسيبا بود وهم شاعر و هم اديز ييآتوسـا بانو



شان يز به ايکرد و نيو سرنوشت ساز مشورت م يشان در مسائل مملکتيوش با ايش داريکويشه نيو اندخرد 

  .اعتماد کامل داشت

س و مافوق يشد و رئيل مياداره امور کشور تشک يسلطنت برا يد شورايکشيلشگر م يوش به منطقه اياگر دار

  .سلطنت شهربانو آتوسا بود يهمه در راس شورا

برخوردار بود و عالقمند بود  يا العاده آتوسا از قدرت فوق: ديگو يم يو ياسيس يرد زندگهرودوت در مو

ن نبرد يوش بزرگ بوده و چنديدار ياور فکريهمواره  يو. کند يز شوهرش را همراهيدان کارزار نيکه در م

  .او انجام گرفته است يجنگ يا با نقشه هايکرده و  يبزرگ را شخصا فرمانده

گردد يونان بر ميار از جنگ يکه خشا يم تا زمانيدان يتنها م. ستيدر دست ن يچ اطالعيگ او هاز زمان مر

  .باشد ير در نقش رستم ميوش کبياحتماال آرامگاه او در کنار آرامگاه دار. است زنده بوده

 
دوران  يدادهايو رو» يپارس يآتوسا شهبانو«از  ييادمانهاي يران، بر مبناير ايدر اساط» هما«شود که يگفته م

  .ارشاه، همسر و پسرش شکل گرفته باشديوش و خشايدار

ن يشود و در ا ياد ميز ين» مرغ سعادت«ست كه گاه از آن با نام يمرغ فرخنده ا يمردم يدر افسانه ها» هما»

 ند او را بهينش يافتد او را سعادتمند و اگر بر تارك كس يه او بر كسياست كه اگر سا يباورها همان مرغ

  .وند داردين نام پيبا ا» يونيون و همايهما«د واژه يرساند و شا ياريشهر

  سنندج  موجود در موزه خانه آتوسا     رازينت الملوک شيموجود در موزه ز يرانيزن کورد ا آتوسا

 
 



 وتاب ي

 

  .مانند استيدرخشنده و ب يوتاب در لغت به معني

  .نام برده اند يرانياز سردارن زن ا يکيوتاب به عنوان ياز 

در نبرد با اسکندر  يوش سوم بوده است ويدار يوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهيوتاب خواهر آري.

راه را  ياريبخت ياو در کوهها. از ارتش را بر عهده داشته است  يبخش يو برزن فرماندهيگجستک همراه آر

 .ران هجوم آورديبه ا يگرير ديخائن راه را به اسکندر نشان داد و او از مس يرانيک اي يبر اسکندر بست ول

اد شده يز يالد نيپس از م ٢٠الد تا يقبل از م ٢٠ يدر سالها) جان يآذربا( وتاب به عنوان شاه آتروپاتان ياز 

  .است

  .گذاشتند يدان از خود بر جايجاو يوتاب در راه وطن کشته شدند و ناميو برزن و يآر

 
 
 

 ـــــس يآرتم

 اساالر جهانيدر ين و تنها بانوينخست

  



 

  .راست گفتار بزرگ است يمعنـز در لغت به يا آرتميـس يآرتم

  .ده انديو متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نام يو برجستگ ييبايونان او را در زيسان يخ نويتار

ارشا يخشا يخود را از سو ياساالريش فرمان دريسال پ ۲۴۸۰بود که در حدود  يين بانويس نخستيآرتم

  .افت کرديدر يهخامنش

 يارشا هخامنشيان توسط خشايونانيشرکت در جنگ با  يبرا ييايج درين بسالد فرمايش از ميپ ۴۸۴در سال 

آنها را در دست  يکه خود فرمانده يجنگ ين کاربه با پنج فروند کشتيس فرماندار سرزميآرتم. صادر شد

 ينيزم يروين نبرد نيدر ا. ران موفق به تصرف آتن شدين نبرد ايدر ا. وستيران پيا ييايدر يرويداشت به ن

و  يجنگ يکشت ۱۲۰۰ يران دارايا ييايدر يروين. ل شده بوديهزار سواره تشک ۸۰اده و يهزار پ ۸۰۰ران از يا

  .بود يترابر يکشت ۳۰۰

ونان در گرفت شرکت يران و يا ييايدر يروين نيس که بيالد در جنگ ساالميش از ميپ ۴۸۰س در سال يآرتم

. دشمن قرار داشت يش دوست و حتيشه مورد ستايهماو .. از خود نشان داد ياريبس يها يداشت و دالور

 يرويازن يتوانست بخش يکم مانند يباک يو ب يريط جنگ با دلين شرايس در دشوارترياودر نبرد ساالم

از  يا ساالريافت فرمان دريل بود که او به افتخار درين دليبه هم. نجات دهد يران را از خطر نابوديا ييايدر

  .ن ازدواج صورت نگرفتيا يليشنهاد ازدواج داد که به داليار شاه پيبه خشا او. ديارشا رسيخشا يسو

 
 

 د يگردآفـــر



 
 
 

 

در . ــكندياد ميخ از او به عنوان دختر كژدهم يران که تارين اياز پهلوانان سرزم يكين يا گُردآفريد يگردآفر

توانست  يمردانه با سهراب رزم کرد و به دست او گرفتار شد ول يد با لباسيداستان رستم و سهراب گردآفر

ن پاكان يجنگو و دالور سرزم يبزرگ از او به عـــنوان زن يفردوس. سهراب برهاند ر از دستيخود را با تدب

  .كندياد مي

 
  :است ن آمدهيز چنين يفردوس ٔدر شاهنامه

 بود بر سان گرد سوار  يزن

     شه به جنگ اندرون نامدار يهم 

 

 

 
 
 
  نــهيتهم -رودابــه  - ندخــت يس

 



 

  :ندختيس

زال و رودابه و جلب موافقت  يو مادر رودابه و مادربزرگ رستم که در همسر يهمسر خردمند مهرآب کابل

ار و يندخت يز در موقع تولد رستم از مادر، سيداشت و ن ين وصلت نقش مهميمهرآب پدر رودابه به ا

  .مددکار دخترش رودابه بود

  .شاهنامه است ين چهره هاياز خردمندتر يکيندخت ينکه سيه سخن اکوتا

 
  :رودابه

ن يباترياز ز يکيزال به او  يت شاهنامه دلباختگيو همسر زال و مادر رستم که به روا يدختر مهرآب کابل

  .ن را انجام دادين سزاريرودابه در موقع تولد رستم اول. شاهنامه است يصحنه ها

ا آمده يرا سزار قرن ها پس از تولد رستم به دنيز. نيگفت نه سزار "يرستم"د يمان ها را بايان زين، چنيبنابرا

  .است

 
  :نهيتهم

و  يثمره آن تولد سهراب است که داستان زندگ. همسر رستم بود يپادشاه سمنگان که شب يبارويدختر ز

  .ل آمده استيبه تفص يمرگ دردناکش به دست پدر در شاهنامه فردوس

  .ازدواج نکرد ييبايو ز يآنکه تمام وقت خود را صرف پرورش سهراب کند، با وجود جوان ينه برايتهم

 



 ــــر يدل يبانو گُشنــسب و زربانو

 
 

 

 يارايچ کس يه ياست که در جنگاور» دارنده اسب نر يبانو« يبه معن) مخفف گشنسپ(بانو گشسب 

  .مقاومت با او را نداشت

از  يکي. ار آمده استيدر برزو نامه و بهمن نامه بس ينام وکه » ويگ«بانو گُشنــسب دختر رستم و همسر 

پهلوانان را به  ياو نبرد سگانه فرامرز، رستم و بانو گشنسب است که در هنگام کشت يت هاين حکايمشهور تر

 يز بنام خود دارد که هم اکنون نسخه اين ياو منظومه ا. مشهور است يرانيا ين بانويا يريافکند، دل يخاک م

  .ا موجود استيتانيبر يو در کتابخانه مل يپارس يدر کتابخانه مل از آن

 
  :خيگر ادب و تار ن سراج، پژوهشيشه

شروع  يين دختر از جايا يو نقش حماس يم ارزش حماسيدختر رستم را باز بکن يم ارزش پهلوانياگر بخواه

اندازد و  يکند و زال را در قفس م يستان حمله ميار به سيخون اسفند يتوز نهيار به کيشود که بهمن اسفند يم

  .زند يکند و عاقبت او را بر دار م يبا فرامرز، پسر رستم جنگ م

رستم  يدهد و از آن باورها ينشان م يک مقامت نظاميقتاً يکه در خاندان رستم در برابر بهمن حق يتنها کس

  .کند به نظر من بانو گشنسب است يدفاع م



 
وقت سر  چيه يران بوده وليپادشاهان ا يشه حاميدهد و مانند پدرش که هم يامه من نبرد را ادياو است که ا

  .اورديفرود ن

 
 

زبده بوده است و در  ياو در سوارکار. و دختر رستم و خواهر بانو گشنسب يرانيا يزربانو سردار جنگجو

ن و ياد کننده زال، آذربرزکه آز ييخ نام او را جنگجويتار. ار از خود نشان داده استيبس يهاينبردها دالور

  .تخوار از زندان بوده است ثبت کرد

 
 
 

 ــــد يآذرناه

 
 

 

ن ملكه ينام ا. يسله ساسانانگزار سايكم بنيشاپور  يران در زمان شاهنـــــــشاهيا يامپراتور يملكه ملكه ها

كعبه زرتشت در استان فارس بارها امده است و  يبه هايــــران در كتياو در قلمرو ا يبزرگ و اقتدارات دولت

  .ـش كرده استياو را ستا

 
 



 چهر آزاد  يهما - هالله 

 
 
 

 

  يخيو تار ينيكه به گفته كتاب د يرانيپادشاه زن ا

ن پادشاه ياز او به عنوان هفتـــم. نشست  رانيا يكه شاهنشاهيان بر اريانيدر زمان ك) ٢شتا ي ١+٢٧٤شتا ي 391)

  .ز گفته اندين "وهمون يهما"و  "چهر آزاد يهما"اد شده است كه نامش را ي يانيك

سال  يتمام س ييبايبا ز يو. ران نشستيا يبر تخت شاهنشاه "وهومن سپندداتان"او مادر داراب بود و پس از 

  .ران بوديپادشاه ا

نکرده و  يش هرگز خطائيسال پادشاه يادشده که او در مدت سيار و کردار او درباره رفت يادينوشتارها ز

  .کرده انديم يش و سالمت زندگيمردمان در زمان او همواره در آسا

 
 
 
 اتــس يآر

 
 



 

 ياز و ين جا ناميدر چند يونانين يمورخــ. الديش از ميپ يسالها ان درير هخامنشياز سرداران مبارز و دل يكي

  .ان اورده انديبه م

 
 
 
 ــــن يپر

 
 



 

  .يرانيدانشمند ا يبانو

 يبرا ياوستا را به زبان پهلو يالد هزاران برگ از نسخه هايقبل از مــ ٩٢٤ود كه در سال قباد ب ياو دختر ک

ران يخ ايكبار كامل ان را نوشت و نامش در تارينمود و  يگرداور ييايندگان از گوشه و كنار ممالك اريا

  .ده استيشه تبت گرديهم ين برايزم

 
 
 

 آرتادخـــت 

 
 



 

  .ياردوان چهارم اشكان يران در زمان شاهنشاهيدولت ا يو امور مال ير خزانه داريوز

د و در اداره يات ها را سامان بخشيخاور شناس بزرگ او مال يروســــ اكونوفيان اثر ديبه گفته كتاب اشكان

  .ديان را رونق بخشيپارت يمرتكب نشد و اقتصاد امپراتور يين خطايكوچكتـــــر يامور مال

هوده يب ينه هاياز هز يريجلوگ يکي ،کشور ييدارا يبزرگ او در گردآور ياز کارها ،چنانچه برآمده است

  .گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است يگريو د انيژه درباريبه و

 
 فــرخ رو 

 
  



 

  .ران ثبت شده استيـــــخ اير در تاريوز ين بانوينام او به عنوان نخست

  .ديران رسيا يامپراتور يريبه مقام وز ياز طبقه عام كشور يو

 
 
 

 فرانّـــک 

 
 

 

مان ضحاک رنجها برد و در به يدون از دست دژخيدون که در رهاندن و زنده ماندن فرين و مادر فريهمسر آبت

  .داشت ياساسدنش نقش يقدرت رس



 
 

  ــدختيپــوراندخت و آزرم

 
 

 

او پس . كرديم يپادشاه ييايكشور آس ١٠ش از يبود كه بر ب يبود و زن يران در زمان ساسانيپوراندخت شاهنشاه ا

  .نمود ييران نشست و فرامانروايا يكه شاهنشاهيبر ار ين پادشاه ساسانيست و پنجميه به عنوان بيروير شياز اردش

متأسفانه به علت وضع  يت و خردمند بود وليبا کفا يز است که زنير پوراندخت دختر خسرو پروپوران خسرو منظو

 يين مزدک و نارضايز و نفوذ ديران و روم در زمان خسرو پرويا يطوالن يآشفته و نابسامان آن دوران و جنگها



ار داشت يدر اخت يچند ماهران حکومت کشور را يا يخيط تارين شراياز دشوارتر يکيمردم از وضع موجود و در 

  .ديو پس از مرگ او حکومت به آزرم دخت رس

 
ن يو دوم يو س يرانيشاهنشاه زن ا) ير نشدنيدختر پ يبه معن) (م۶۳۱ا يم ۶۳۰(، يدخت، آزرم، آزرم يملکه آزرم

وراندخت ش پيبه عادله كه پس از خواهر خو ٔروان ملقبهيز پسر هرمز پسر انوشي، دختر خسروپرويشاهنشاه ساسان

ان جدى يکى از مدعيهرمز که  فرمانرواى خراسان، سپهبد فرخ. برداشتند يسفون بپادشاهيان او را در تيلشكر

ى ازدواج به او داد، در نهان تدارک  دخت علناً وعده که آزرمى يدر حال. سلطنت بود، ملکه را به همسرى خواست

هرمزد، به  رستم، پسر فرخ .("وانست علنا مخالفت کندت يدخت نميآزرم"ن چون يبنا به فرهنگ مع(د يقتلش را د

 يآزرم. نا کرديرا ناب يساسان ٔدخت، ملکه آزرمى يد و پس از سرنگونيتخت کشيخواهى پدرش لشکر به پا خون

  .ستيدر دست ن ين ملکه اطالعيت وفات ايفياز ک. کرد يدخت چهار ماه پادشاه

 
 

  :پوران دخت و آزرم دخت يدر باره  يم فردوسياز اشعار حک يپاره ا
 
 بنام  پورانبود  يدختر يکي      چو زن شاه شد کارها گشت خام  

 بزرگان برو گوهر افشاندند           ش بنشاندند يبران تخت شاه 

 ن گفت پس دخت پوران که من يچن      نخواهم پراگندن انجمن  

 ش باشد ز گنج يراکه درو يکس      توانگر کنم تانماند به رنج  

 مستمند  يکس يتيمبادا ز گ      د گزند يکه از درد او بر من آ 

 ز کشور کنم دور بدخواه را       ن شاهان کنم گاه را ييبر آ 

 
 
 نام  آزرمگر بد يدخت د يکي      ده به کام يز تاج بزرگان رس 

 ان برنشست يامد به تخت کيب      ن جهان جهان رابه دست يگرفت ا 

 بخردان  ين گفت کاين چنينخست      جهان گشته و کار کرده ردان  

 م ين کنييهمه کار بر داد و آ          م ين کنين پس همه خشت باليکز 

 ر آنکس که باشد مرا دوستدار       چنانم مر او را چو پروردگار  

 مان من بگذرد يکس کو ز پ        ن و راه خرد ييد ز آيچيبپ 

 
 
 
 ــــژه يمن



 
 

 

اب ياب افتاد و به دستور افراسيد و به بند اسارت افراسيدلباخته او گرد يرانيژن سردار معروف اياب که بيدختر افراس

درآورده بود  ين نام معروف است انداختند تا سرانجام رستم که خود را به صورت بازرگانيکه به هم ياو را به چاه

  .توانست او را نجات بخشد

 
 
 
 ـــون يکتا

 
 



 

 يموقع. رفتيش زرتشت را پذيکه ک ين کسانياز اول يکيار و يصر روم همسر گشتاسب شاه و مادر اسفنديدختر ق

با رفتن او مخالف بود و او  يون به سختيخواست به جنگ رستم برود کتا يدستور گشتاسب مار به يکه اسفند

جانکاه  يون با غم و درديرفت و در جنگ با رستم کور و سپس کشته شد و کتايار نپذياسفند يبخردانه پند داد ول

  .به سوگ فرزند نشست

 
 
 

  همـــــــــا

 
 



 

  .انيانياز سلسله ک يار و خواهر بهمن و ملکه نامداريدختر اسفند

 
 

 نگان زن  -نگان 

 



 يهايدالور. ديان دالورانه جنگيبود که با تاز ياز سرداران ساسان يو. روزمند استيکامروا و پ يکه در لغت به معن

او از مقابلش پا  يان بهنگام حمله هايان بود و تازيرانين زبان زد اايبا سپاه تاز يکيچر يشکوهمندانه او در جنگها

  .گزاردنديبفرار م

 
 

 ک يآپارن

 

  .ديرانه جنگيان متجاوز دلين قطره خون با تازير زن، به همراه او تا آخريک شيهمسر رستم فرخزاد که همچون 

 
 

 سورا 



 

داشت و دست راست پدر بود و در  يکه دختر اردوان پنجم بود و سمت سپهبد ،گلگون رخ يلغت به معندر 

  .ديجنگ يجنگها دالورانه همراه پدر م

 
 
 

 ـــه يکُرد

 



  .(انيدر دوره ساسان(ن يخواهر خردمند بهرام چوب

ر يهمسر اردش "هيكرد "شهر خفر جهرم و از كردان بوده و خواهر بهرام به نام  ياز اهال يكين كه يبهرام چوب

  .بابكان بوده است

 
از خود  يستگيو شا يباکيآنچنان ب  ،نبرد يدانهايرد و در ميگيرا به دست م يفرمانده ،ـــه پس از برادرشيکُرد

» تور«سپاه برادرش در جنگ تن به تن با  يساالراو در رده سپه. دارديش واميدهد که همگان را به ستاينشان م

  .کنديدهد و سپاهش را تار و مار مياو را شکست م ،نيخاقان چ يرويفرمانده ن

 
  :ر افتادميبه شرح ز يسيد نفياز استاد سع ياد نوشتارينجا يدر ا

  ".ميكن ين فارس ما به نام كرد برخورد ميف چادرنشيان طوايان در مياز زمان هخامنش"

 
  :انيخچه كردان در دوره هخامنشيتار
چ گونه يهستند، حاال چه كردان پارس و چه كردان خراسان و كردان كردستان ه ييايژاد ار  ن كه كردها از نيدر ا

تا  ۳۴۰۰گر در يش و مرتبه ديك مرتبه در چهارهزار سال پيها  يياير آريكردها به همراه سا. باشد ينم يديترد

مرودشت و دشت مرغاب كه  يدشتها يعنيست كه در شمال فارس ين يس امده اند و شكش به فاريسال پ ۳۷۰۰

ها در  ييايره از آريد و شهر استخر و غيچون پاسارگاد و تخت جمش يشوند و اثار يبوده اند مستقر م يمناطق پرآب

  .شود ين دشتها ساخته ميهم

  

  

 سوسن 

 

ه شهرت يهوديرا که بعده ها به نام » يج«زدگرد شهر يزدگرد سوم بود که بنا بدرخواست او يملکه سوسن همسر 



ن ملکه بنا ين همدان را هم همينش يهوديمحله . کنا دادرا س) انيهودي(هود ين يگرفت، بنا کرد و در آن مکان د

باشد که با نام  ين ملکه ميباشد که از آثار هم يمودجود م يگريک مرکز دياصفهان،  يکيدر لنجان نزد. نمود

  .شده است يربکران نامگزاريبنام پ يديجد

 
ن يان در ايهوديگاه  ن عبادتيرت مقدس. است) غرب اصفهان يکلومتر يس(ران يدر مرکز ا يربکران شهر کوچکي

خ باستان يبه نام تار يخود در کتاب يها ادداشتيدر  يپرفسور هرتسل باستان شناس سرشناس آلمان. شهر است

افتم که به يزدگرد سوم ياز ملکه سوسن همسر  يگريفالورجان اصفهان اثر د ي در منطقه"د يگو يران ميا يشناس

 يکس. عقوب استيحضرت  ي نوه) سارا دختر آشر يعني) "بت آشر) سرح(ا سار" .شود يربکران خوانده مياسم پ

ن خبر خوش او را يز به پاس ايعقوب نيدهد، و  يعقوب ميوسف را به ين بار خبر زنده بودن حضرت ينخست يکه برا

عمر  شود و يب ميکه اکنون به سارا خاتون معروف است، غ يسارا در محل. کند يبه داشتن عمر جاودان دعا م

  کند  يدا ميجاودانه پ

 
 
 
 
 

 ران باستان يگر از سرداران و جنگاوران زن در ايچند تن د

 يان به جا مانده اند وليان و ساسانياشکان  ،انيچند از سرداران و جنگاوران زن که از زمان مادها هخامنش ينام تن

  :ننديچن ،ستيدر دست ن يچندان يشان هنوز آگاهيشوربختانه از کارها

 
 

 ورزا 
  .انياز هخامنش يسردار ،رومند و تواناين يدر لغت به معن

 
 استر ي يهوم

  .بود يکه از سرداران و بزرگان سپاه هخامنش

 
 وهومسه 

  .ياز سرداران هخامنش  ،کزاده بزرگيواالتبار و ن يدر لغت به معن

 
 استر ي يهوم

  .ياز سرداران هخامنش ،بانيمان و پشتيو هم پدوست  يدر لغت به معن



 
 س يساتيپر

  .کرديکار ميرفت و پيهمسر و دختر به جنگها م يوش دوم که پا به پايهمسر دار ،بايدر چم فرشته و ز

 
 آمسترس 

  .ديجنگيپدر در نبردها م يوش دوم که پا به پايدختر دار ،اريبان و يش و پشتيهم اند يدر لغت به معن

 
 کام  يس يس

 .م نشد و همچنان جنگ را دنبال نموديچگاه در برابر اسکندر تسليوش سوم که هيمادر دار  ،کامروا يدر لغت به معن

 
 

 را ياستات
  .ز بودين يوش سوم و از سرداران هخامنشيدختر دار

 
 س يآرتون

  .وش شاه بودين داراز سپهبدا يكيشجاع بود نام شوهرش آرتاباز بود كه  ير فرمانده ايوش كبيدر زمان دار

 
 داناک 

  .ياز سرداران هخامنش ،باهوش و خردمند و فرزانه يدر لغت به معن

 
 مهرمس 

  .ياز سرداران هخامنش ،د درخشانيخورش  ،مهر بزرگ يدر لغت به معن

 
 آذرنوش 

  .و هم سردار سپاه يهخامنش ياز شاهدختها ،نيپرفروغ آتش يدر لغت به معن

 
 ا يآسپاس

  .ز بوديوم که از سرداران او نهمسر کورش د

 
 س يآرتون

  .وش بزرگ بوديز سردار بزرگ داريکه او خود ن» ارته باز«دختر  ،راست و درست يدر لغت به معن

 
 آپاما 



ان يکه خودش از سرداران زمان هخامنش» تمنيسپ«باشد، دختر يبا ميخوش آب و رنگ و ز  ،رايگ يدر لغت به معن

  .بود

 
 داناک 
  .ياز سرداران هخامنش ،باهوش و خردمند و فرزانه يمعن در لغت به

 
 
 ترادخت يم

  ..ياز سرداران اشکان  ،ديدختر خورش  ،دختر مهر يدر لغت به معن

 
 
 ن يپر

  .ان بوديساسان ييدختر قباد مشاور امور قضا

 
 ن ينوش

 راوان دادگر يدر زمان انوش يساسان يسردارنام

 
 

 توان از  يم يان و بزرگان سپاه ساسانين از سرداران و جنگجويو همچن

 ه يگلبو ،ابردخت ،ماه آذر ،)دخت آتش(ن دختيبرز ،اريمهر 
  .نام برد

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


