
 
  کورش آريامنش در جشنواره سيدنی (استراليا)  دکتر از سخنرانی زنده ياد

  
  
  

  زن در وزيری   –ب 
همه دستمايه و نشانه ها و  /بدبختانه دو تازش بزرگ و خردکننده: نخست اسکندر و سپس تازيان به ويژه

رو کمتر يادمانهايی از اين  ماندمانهای کشور ما را به نابودی کشاندند و در آتش سوزاندند و به آب دادند. از
گذشته به ويژه از زمان ماد و اشکانيان به جای مانده است که بتوان بر آنها تکيه نمود. ولی از آنچه که از گوشه  

نشان ميدهد که زن ايرانی به واالترين پايه های  /و کنار بازمانده و به گونه پراکنده به دست رسيده است
  تکار ستودنی و کاردانی به انجام کارها پرداخته است.با پشگردانندگی کشور دست يافته و 

  
» از زنانی است که وزير دارايی « اردوان چهارم اشکانی» ميشود و بی آنکه فشاری بر مردم بياورد آرتادخت« 

از کارهای بزرگ او در  /کشور را به توانگری ميرساند. چنانچه برآمده است /و باج و خراج را افزون نمايد
يکی جلوگيری از هزينه های بيهوده به ويژه درباريان و ديگری گرفتن باج و خراج از  /ارايی کشوروری دگردآ

  درآمد توانگران بوده است.
  

  زن در سرداری و فرماندهی –پ 
به گونه ای که گاه کارکشتگی  /نبرد .... فراوان آموزش ميديدند /جنگاوری /اسب سورای /زنان در هنر تيراندازی

بدانجا ميرسيد که پوشاک فرماندهی و سرداری بر تن ميکردند و به سپهساالری و رهبری برگزيده  کيشانو بيبا
کم نيستند. اينان نه  /ميشدند. زنانی که در اين راه  بسيار درخشيده و شکوهمندانه نامی از خود بر جای نهاده اند

مردان می ربودند که همراه مردان در  ری ازتنها به شکار و تيراندازی ميرفتند و گوی پيش بودن را از بسيا
شاهکارهايی می آفريدند که مايه شگفتی و انگشت به دندان گرفتن مردان ميشد. از اين رو با  /ميدانهای جنگ

پرچم به  /در رده جلوی سپاه /خود به فرماندهی ميرسيدند و همچون سرداران بی پروا /شايستگی نشان دادن
  ری ميکردند.رهب  دست ميگرفتند و جنگها را

  
فرمانده بزرگ نيروی دريايی خشايارشا در جنگ يونانيان بود  /در چم راست گفتار بزرگ آرتميز» يا آرتميس« 

کشتيهای جنگی ديو پيکر را رهبری کرد و با  فرماندهی درست بايسته  /که با خردمندی و کارآمدی بی همتايی
  از رايزنان جنگی خشايارشا نيز بود. ماندهسپاه يونان را در هم شکست. اين زن فر /خويش

  
» خواهر بهرام چوبين است که در دالوری و گرديه«  /از سرداران سرشناس و بی پروا و کارآمد و برازنده ديگر

آنچنان بيباکی  /فرماندهی را به دست ميگيرد و در ميدانهای نبرد /جنگاوری بلندآوازه مبياشد. او  پس از برادرش
نشان ميدهد که همگان را به ستايش واميدارد. او در رده سپهساالری سپاه برادر در جنگ  ز خودو شايستگی ا

  او را  شکست ميدهد و سپاهش را تار و مار ميکند.  /» فرمانده نيروی خاغان چينتورتن به تن با « 
  فردوسی در اين باره چنين ميسرايد:

  
  

  و چندی به خست افکندبسی کشت و   همـه لشـــگر چيـن بـر هـم شــکسـت
  يکــی بـی سـر و ديـگری سـرنـگـون  ســراســر همـه دشـت شـد رود خـون
  بـر شــــــهريـــار دلـــيــــران کشــــيد  چــو پـيـروز شـد سـوی ايـران کشــيد
  نــديــدی زنـی کـــو جـهـانـجـوی شــد  بــه روز چـهـــارم بــه آمــــوی شــــد 

  
  

  ميسرايد: /او را  ستودند /» که با شگفتی از دالوريهايشگرديهن سربازان «ز زبااستاد سخن ا
  

  يالن را  به مردی تويی رهمنـای    نـه جـنـبـانـدت کـوه آهـن ز جـای
  ز دســتــــور دانـنـده هـشـيـارتـر    ز مـرد خـردمـنـــــد بـيـــــــدارتـر
  پيمـان تراست رای وبـدين آرزو     هـمه کهتـرانـيـم و فرمان تراست

  
  
  



  
دست و پنجه نرم ميکند و سپاهيان را  /» زن جنگاور برجسته ديگری است که با سهراب پسر رستم گردآفريد« 

  به شگفتی واميدارد. فردوسی از زبان سهراب هم آورد « گرديه » چنين ميسرايد:
  

  ســر مـوی او ار در افســر اســت    بـدانسـت سـهراب کـه دختـر است
  چـنـيـن دخـتـــر آيــد بــه آوردگــاه    مدش گفت از ايران سپـاهفت آگش

  هـمـانـا بـه ايـــــــران درآرنـد گـرد    ســــواران جـنــگی بـه روز نـبـرد
  چگـونه انـد گـردان و جنگ آوران    زنـانـشـان چـنـيـنـنـد ز ايـرانيــــان

  
  
از زنان بيباک و رزمجويی بود که در شاهنامه فردوسی فراوان  » دختر رستم و همسر « گيو» نيزبانو گشنسب« 

از او ياد شده است. چنين آمده است که او  به اندازه ای زورمند و دلير بود که کمتر مردی توانايی رويارويی با 
  او را داشته است. 

  
و با رزم دالورانه خود  » دختر ديگر رستم ميباشد که از سواران تيرانداز و جنگجو به شمار می آمدهزربانو« 

  آذربرزين و تخواره را از زندان آزاد کرده است. /زال
  
  

اشکانيان و ساسانيان به جا مانده اند ولی  /هخامنشيان /نام سرداران و جنگاوران زنی که از زمان مادها
سيهای گسترده چنينند ( اميد آن است که با برر /شوربختانه از کارهايشان هنوز آگاهی چندانی در دست نيست

  بتوان به چگونگی فرماندهيشان بيشتر آشنا شد): /پيرامون آنها
  

     خوش آب و   » دختر « سپيتمن » که خود از سرداران زمان هخامنشيان بود. چم اين واژه گيرا آپاما«  -
  ميباشد. رنگ و زيبا                 

  شی و هم سردار سپاه.» در چم پرفروغ آتشين هم از شاهدختهای هخامنآذرنوش«  -
  دختر «ارته باز» که او خود نيز سردار بزرگ داريوش بزرگ بود. /» در چم راست و درستآرتونيس«  -
  » در چم آريايی پاک و درست از سرداران هخامنشی.آرياتس«  -
  همسر کورش دوم که از سرداران او نيز بود. /دلير و نيرومند /يل /» در چم گردآسپاسيا«  -
  دختر داريوش دوم که پا به پای پدر در نبردها ميجنگيد. /ر چم هم انديش و پشتيبان و يار» د آمسترس«  -
  از سرداران ساسانی. /» در چم دختر نيرومند و توانا و برترابردخت«  -
  دختر داريوش سوم هخامنشی.  » در چم آفريده ايزد تير و اختراناستاتيرا«  -
     از سرداران ساسانی. /» در چم آفريده شکوه و وااليیبرزآفريد« ُ -
  از سرداران ساسانی. /» در چم دختر آتشين و پرفروغبرزين دخت«  -
    همسر داريوش دوم که پا به پای همسر و دختر به جنگها ميرفت و  /» در چم فرشته و زيباپريساتيس«  -

  پيکار ميکرد.                
  ن هخامنشی.از سردارا /» در چم باهوش و خردمند و فرزانه داناک«  -
 مادر داريوش سوم که هيچگاه در برابر اسکندر به زانو درنيامد  /» در چم کامروا و پيروزسی سی کام«  -

  و همچنان جنگ را دنبال نمود.                
  دختر اردوان پنجم اشکانی.  » در چم گلگون رخسورا«  -
  » از سرداران و جنگجويان ساسانی. گلبويه«  -
  رداران ساسانی.» از سماه آذر«  -
  از سرداران هخامنشی. /خورشيد درخشان /» در چم مهر بزرگمهر مس«  -
  » از سرداران ساسانی.مهر يار«  -
  از سرداران اشکانی. /دختر خورشيد  » در چم دختر مهرميترادخت«  -
   ا بسيار از سرداران ساسانی که با تازيان دالورانه جنگيد و دليريه /» در چم کامروا و پيروزمندنگان«  -

  شکوهمندانه از خود نشان داد.                
  سرداری از هخامنشيان. /» در چم نيرومند و تواناورزا«  ِ -
  از سرداران هخامنشی. /» در چم واالتبار و نيکزاده بزرگ وهومسه«  -
 از سرداران هخامنشی. /»  در چم دوست و هم پيمان و پشتيبانهومی ياستِر«  -

  
  



  خواهر « آريوبرزن»  سردار بيباک و دلير   خواسته و پرفروغ  م درخشنده و بيمانند» در چيوتاب«  -
   داريوش سوم در جنگ با اسکندر. يوتاب فرماندهی بخشی ار سپاهيان برادر را داشت که در کوههای                
   را به اسکندر نشان نميداد تا از آن جا راهی ديگر   بختياری راه را بر اسکندر بست و اگر يک روستايی              
    شکست خورده و سپاهيانش تار و مار شده بودند. يوتاب همراه برادر آن اندازه جنگيد تا  /شبيخون بزند              
  هر دو کشته شدند و نامی جاويد از خود به جای گذاشتند.             
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